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వచనము 1 

రాజైన దావీదు బహు వృదుధ్డు కాగా సేవకులు అతనికి ఎనిన్బటట్లు కపిప్నను అతనికి వెటట్ 

కలుగకయుండెను. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:24 => రాజైన దావీదు అటుల్ కాదు, నేను నీ సొతుత్ను ఊరక తీసికొని 

యెహోవాకు దహనబలులను అరిప్ంచను, నాయ్యమైన కర్యధనమిచిచ్ దాని తీసికొందునని ఒరాన్నుతో 

చెపిప్ 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:25 => ఆ భూమికి ఆరువందల తులముల బంగారమును అతనికిచెచ్ను. 

Page  of 4 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

1 దినవృతాత్ంతములు 22:1 => మరియు దేవుడైన యెహోవా నివాససథ్లము ఇదే యని 

ఇశార్యేలీయులరిప్ంచు దహనబలులకు పీఠము ఇదేయని దావీదు సెలవిచెచ్ను. 

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

కొరకు అబార్హామునకు సావ్సథ్య్ముగా సిథ్రపరచబడెను. 

నిరగ్మకాండము 34:20 => గొఱఱ్పిలల్ను ఇచిచ్ గాడిద తొలిపిలల్ను విడిపింపవలెను, దాని 

విమోచింపనియెడల దాని మెడను విరుగదీయవలెను. నీ కుమారులలో పర్తి తొలిచూలువాని 

విడిపింపవలెను, నా సనిన్ధిని వారు పటిట్చేతులతో కనబడవలదు. 

వచనము 2 

కాబటిట్ వారు మా యేలినవాడవును రాజవునగు నీకొరకు తగిన చినన్దాని వెదకుట మంచిది; ఆమె 

రాజైన నీ సముఖమందుండి నినున్ ఆదరించి వెటట్ కలుగుటకు నీ కౌగిటిలో పండుకొనునని చెపిప్ 

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

పవితర్ పకుష్లనిన్టిలోను కొనిన్ తీసికొని ఆ పీఠముమీద దహనబలి అరిప్ంచెను. 

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

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

పీఠముపైనునన్ కటెట్లమీద ఉంచెను. 

1 సమూయేలు 7:9 => సమూయేలు పాలు విడువని ఒక గొఱఱ్పిలల్ను తెచిచ్ యెహోవాకు 

సరావ్ంగబలిగా అరిప్ంచి, ఇశార్యేలీయుల పక్షమున యెహోవాను పార్రథ్నచేయగా యెహోవా అతని 

పార్రథ్న అంగీకరించెను. 

1 సమూయేలు 7:17 => మరియు అతని యిలుల్ రామాలో నుండినందున అచచ్టికి తిరిగివచిచ్ 

అచచ్టకూడను నాయ్యము తీరుచ్చుండెను, మరియు అతడు అకక్డ యెహోవాకు ఒక బలిపీఠము 

కటెట్ను. 
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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. 

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

బెనాయ్మీనీయుల దేశమునకు చేరిన సేలాలోనునన్ సౌలు తండిర్యగు కీషు సమాధియందు పాతిపెటిట్రి. 

రాజు ఈలాగు చేసిన తరువాత దేశముకొరకు చేయబడిన విజాఞ్పనమును దేవుడంగీకరించెను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 21:26 => 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. 

విలాపవాకయ్ములు 3:32 => ఆయన బాధపెటిట్నను తన కృపాసమృదిధ్నిబటిట్ జాలిపడును. 

విలాపవాకయ్ములు 3:33 => హృదయపూరవ్కముగా ఆయన నరులకు విచారమునైనను బాధనైనను 

కలుగజేయడు. 

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

మీలో నివసించు పరదేశులలోగాని ఒకడు దహనబలినైనను వేరొక యే బలినైనను 

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. 

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

దహనబలులను సమాధానబలులను అరిప్ంచిరి. 
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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 దినవృతాత్ంతములు 21:25 => ఆ భూమికి ఆరువందల తులముల బంగారమును అతనికిచెచ్ను. 

వచనము 3 

ఇశార్యేలీయుల దేశపు దికుక్లనిన్టిలో తిరిగి ఒక చకక్ని చినన్దాని వెదకి, అబీషగు అను 

షూనేమీయురాలిని చూచి రాజునొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 

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

పరిపాలన చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:1 => దావీదు ఏండుల్ నిండిన వృదుధ్డాయెను గనుక అతడు తన 

కుమారుడైన సొలొమోనును ఇశార్యేలీయుల మీద రాజుగా నియమించెను. 

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

సంవతస్రములు; హెబోర్నులో ఏడు సంవతస్రములును, యెరూషలేములో ముపప్ది మూడు 

సంవతస్రములును అతడు ఏలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:28 => అతడు వృదాధ్పయ్ము వచిచ్నవాడై ఐశవ్రయ్ పర్భావములు కలిగి, 

మంచి ముదిమిలో మరణమొందెను. అతని తరువాత అతని కుమారుడైన సొలొమోను అతనికి 

మారుగా రాజాయెను. 

కీరత్నలు 90:10 => మా ఆయుషాక్లము డెబబ్ది సంవతస్రములు అధికబలమునన్యెడల ఎనుబది 

సంవతస్రములగును అయినను వాటి వైభవము ఆయాసమే దుఃఖమే అది తవ్రగా గతించును మేము 

ఎగిరిపోవుదుము.  

ఆదికాండము 18:11 => అబార్హామును శారాయును బహుకాలము గడచిన వృదుధ్లై యుండిరి. సతరీ 

ధరమ్ము శారాకు నిలిచిపోయెను గనుక 
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ఆదికాండము 24:1 => అబార్హాము బహు కాలము గడిచిన వృదుధ్డై యుండెను. అనిన్ 

విషయములలోను యెహోవా అబార్హామును ఆశీరవ్దించెను. 

యెహోషువ 23:1 => చుటుట్నునన్ వారి శతుర్వులలో ఎవరును వారిమీదికి రాకుండ యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకు నెమమ్ది కలుగజేసినమీదట అనేక దినములైన తరువాత యెహోషువ బహు 

సంవతస్రములుగల వృదుధ్డాయెను. 

యెహోషువ 23:2 => అపుప్డతడు ఇశార్యేలీయులనందరిని వారి పెదద్లను వారి ముఖుయ్లను వారి 

నాయ్యాధిపతులను వారి నాయకులను పిలిపించి వారితో ఇటల్నెను నేను బహు సంవతస్రములు 

గడచిన ముసలివాడను.  

లూకా 1:7 => ఎలీసబెతు గొడార్లైనందున వారికి పిలల్లు లేకపోయిరి; మరియు వారిదద్రు బహు 

కాలము గడచిన (వృదుధ్లైరి.) 

యెహోషువ 13:1 => యెహోషువ బహుదినములు గడచిన వృదుధ్డు కాగా యెహోవా అతనికి 

ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు బహు దినములు గడచిన వృదుధ్డవు. సావ్ధీనపరచుకొనుటకు 

అతివిసాత్రమైన దేశము ఇంక మిగిలియునన్ది. 

పర్సంగి 4:11 => ఇదద్రు కలిసి పండుకొనినయెడల వారికి వెటట్ కలుగును; ఒంటరిగానికి వెటట్ 

ఏలాగు పుటుట్ను? 

వచనము 4 

ఈ చినన్ది బహు చకక్నిదై యుండి రాజును ఆదరించి ఉపచారము చేయుచుండెను గాని రాజు దానిని 

కూడలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:8 => నేటివరకు జరుగునటుల్ యెహోవా నిబంధన మందసమును 

మోయుటకు, యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకును, ఆయనను సేవించి ఆయన నామమునుబటిట్ 

దీవించుటకును, లేవి గోతర్పువారిని ఆ కాలమున యెహోవా ఏరప్రచుకొనెను. 

1 సమూయేలు 16:21 => దావీదు సౌలు దగగ్రకువచిచ్ అతని యెదుట నిలువబడగా అతనియందు 

సౌలునకు బహు ఇషట్ము పుటెట్ను, అతడు సౌలు ఆయుధములను మోయువాడాయెను. 
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1 సమూయేలు 16:22 => అంతట సౌలు దావీదు నా అనుగర్హము పొందెను గనుక అతడు నా 

సముఖమందు సేవచేయుటకు ఒపుప్కొనుమని యెషష్యికి వరత్మానము పంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:11 => నా కుమారులారా, తనకు పరిచారకులైయుండి ధూపము 

వేయుచుండుటకును, తన సనిన్ధిని నిలుచుటకును, తనకు పరిచరయ్ చేయుటకును యెహోవా 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనెను గనుక మీరు అశర్దధ్చేయకుడి. 

ఆదికాండము 16:5 => అపుప్డు శారయి నా ఉసురు నీకు తగులును; నేనే నా దాసిని నీ 

కౌగిటికిచిచ్న తరువాత తాను గరభ్వతినైతినని తెలిసికొనినపుప్డు నేను దాని దృషిట్కి నీచమైనదాననైతిని; 

నాకును నీకును యెహోవా నాయ్యము తీరుచ్ను గాక అని అబార్ముతో అనెను 

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

కుమారెత్యేగాని నీ కౌగిటి భారయ్యేగాని నీ పార్ణసేన్హితుడేగాని 

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. 

మీకా 7:5 => సేన్హితునియందు నమిమ్క యుంచవదుద్, ముఖయ్సేన్హితుని నముమ్కొనవదుద్, నీ 

కౌగిటిలో పండుకొనియునన్ దానియెదుట నీ పెదవుల దావ్రమునకు కాపుపెటుట్ము. 

పర్సంగి 4:11 => ఇదద్రు కలిసి పండుకొనినయెడల వారికి వెటట్ కలుగును; ఒంటరిగానికి వెటట్ 

ఏలాగు పుటుట్ను? 

1 రాజులు 1:15 => కాబటిట్ బతెష్బ గదిలోనునన్ రాజునొదద్కు వచెచ్ను. రాజు బహు వృదుధ్డైనందున 

షూనేమీయురాలైన అబీషగు రాజును కనిపెటుట్చుండెను. 

1 రాజులు 2:17 => ఆమె చెపుప్మనగా అతడు రాజగు సొలొమోను షూనేమీయురాలైన అబీషగును 

నాకు పెండిల్కిచుచ్నటుల్ దయచేసి అతనితో నీవు చెపప్వలెను, అతడు నీతో కాదని చెపప్డనెను. 
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2 రాజులు 15:38 => యోతాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తన పితరుడైన దావీదు 

పురమందు తన పితరుల సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన ఆహాజు అతనికి మారుగా 

రాజాయెను. 

ఎసేత్రు 2:2 => యౌవనులగు రాజు పరిచారకులు ఇటల్నిరి అందమైన కనయ్కలను రాజుకొరకు 

వెదకనగును, 

వచనము 5 

హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా గరివ్ంచినవాడై నేనే రాజునగుదునని అనుకొని, రథములను గుఱఱ్పు 

రౌతులను తనకు ముందుగా పరుగెతుత్టకు ఏబదిమంది మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొనెను. 

ఎసేత్రు 2:2 => యౌవనులగు రాజు పరిచారకులు ఇటల్నిరి అందమైన కనయ్కలను రాజుకొరకు 

వెదకనగును, 

ఎసేత్రు 2:4 => రాజు ఆ కనయ్కలలో దేనియందు ఇషట్పడునో ఆమె వషిత్కి బదులుగా రాణియగును. 

ఈ మాట రాజునకు అనుకూలమాయెను గనుక అతడు ఆలాగు జరిగించెను. 

1 రాజులు 2:17 => ఆమె చెపుప్మనగా అతడు రాజగు సొలొమోను షూనేమీయురాలైన అబీషగును 

నాకు పెండిల్కిచుచ్నటుల్ దయచేసి అతనితో నీవు చెపప్వలెను, అతడు నీతో కాదని చెపప్డనెను. 

1 రాజులు 2:18 => బతెష్బ మంచిది, నినున్గూరిచ్ రాజుతో చెపెప్దననెను. 

1 రాజులు 2:19 => బతెష్బ రాజైన సొలొమోనునొదద్కు అదోనీయా పక్షమున చెపుప్టకు 

వచిచ్నపుప్డు, రాజు లేచి ఆమెకు ఎదురుగా వచిచ్ ఆమెకు నమసాక్రము చేసి సింహాసనము మీద 

ఆసీనుడై తన తలిల్కొరకు ఆసనము ఒకటి వేయింపగా, ఆమె అతని కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండెను. 

1 రాజులు 2:20 => ఒక చినన్ మనవి చేయగోరుచునాన్ను; నా మాట తోర్సి వేయకుమని ఆమె 

చెపప్గా రాజు నా తలీల్ చెపుప్ము, నీ మాట తోర్సివేయననగా 

1 రాజులు 2:21 => ఆమె షూనేమీయురాలైన అబీషగును నీ సహోదరుడైన అదోనీయాకు పెండిల్ 

కిపిప్ంపవలెననెను. 
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1 రాజులు 2:22 => అందుకు రాజైన సొలొమోను షూనేమీయురాలైన అబీషగును మాతర్మే 

అదోనీయా కొరకు అడుగుట యేల? అతడు నా అనన్ కాబటిట్ అతని కొరకును, యాజకుడైన 

అబాయ్తారు కొరకును, సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు కొరకును రాజయ్మును అడుగుమని తన 

తలిల్తో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 2:23 => మరియు రాజైన సొలొమోను యెహోవా తోడు అదోనీయా పలికిన యీ 

మాటవలన అతని పార్ణమునకు నషట్ము రాకపోయినయెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము 

కలుగజేయును గాక. 

1 రాజులు 2:24 => ననున్ సిథ్రపరచి, నా తండిర్ సింహాసనముమీద ననున్ ఆసీనునిగా చేసి, తన 

వాగాద్నము పర్కారము నాకు కుటుంబము కలుగజేసిన యెహోవా జీవముతోడు, అదోనీయా యీ 

దినమున మరణమవునని చెపిప్ 

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

పడినందున అతడు చనిపోయెను. 

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

అనహరాతు రబీబ్తు కిషోయ్ను  

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

ఇశార్యేలీయులందరిని సమకూరెచ్ను; వారు గిలోబ్వలో దిగిరి. 

2 రాజులు 4:8 => ఒక దినమందు ఎలీషా షూనేము పటట్ణమునకు పోగా అచచ్ట ఘనురాలైన 

యొక సతరీ భోజనమునకు రమమ్ని అతని బలవంతముచేసెను గనుక అతడు ఆ మారగ్మున వచిచ్నపుప్డెలల్ 

ఆమె యింట భోజనము చేయుచు వచెచ్ను. 

2 రాజులు 4:25 => ఈ పర్కారము ఆమె పోయి కరెమ్లు పరవ్తమందునన్ ఆ దైవజనుని యొదద్కు 

వచెచ్ను. దైవజనుడు దూరమునుండి ఆమెను చూచి అదిగో ఆ షూనేమీయురాలు; 

వచనము 6 
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అతని తండిర్ నీవు ఈలాగున ఏల చేయుచునాన్వని అతనిచేత ఎపుప్డును విచారించి అతనికి నొపిప్ 

కలుగజేయలేదు. చూచుటకు అతడు బహు సౌందరయ్ము గలవాడు, అబాష్లోము తరువాత 

పుటిట్నవాడు. 

మతత్యి 1:25 => ఆమె కుమారుని కను వరకు ఆమెను ఎరుగకుండెను; అతడు ఆ కుమారునికి 

యేసు అను పేరు పెటెట్ను. 

వచనము 7 

అతడు సెరూయా కుమారుడైన యోవాబుతోను యాజకుడైన అబాయ్తారుతోను ఆలోచన చేయగా వారు 

అదోనీయా పక్షము వహించి అతనికి సహాయము చేసిరి గాని 

2 సమూయేలు 3:4 => నాలుగవవాడగు అదోనీయా హగీగ్తువలన పుటెట్ను. అయిదవవాడగు షెఫటయ్ 

అబీటలువలన పుటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:2 => గెషూరు రాజైన తలమ్యి కుమారెత్యైన మయకాకు పుటిట్న అబాష్లోము 

మూడవవాడు, హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా నాలగ్వవాడు, 

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 2:24 => ననున్ సిథ్రపరచి, నా తండిర్ సింహాసనముమీద ననున్ ఆసీనునిగా చేసి, తన 

వాగాద్నము పర్కారము నాకు కుటుంబము కలుగజేసిన యెహోవా జీవముతోడు, అదోనీయా యీ 

దినమున మరణమవునని చెపిప్ 

నిరగ్మకాండము 9:17 => నీవు ఇంక నా పర్జలను పోనియయ్నొలల్క వారిమీద ఆతిశయపడుచునాన్వు. 

సామెతలు 16:18 => నాశనమునకు ముందు గరవ్ము నడచును. పడిపోవుటకు ముందు 

అహంకారమైన మనసుస్ నడచును 
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సామెతలు 18:12 => ఆపతుత్ రాకమునుపు నరుని హృదయము అతిశయపడును ఘనతకు ముందు 

వినయముండును. 

లూకా 14:11 => తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొను పర్తివాడును తగిగ్ంపబడును; తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనువాడు హెచిచ్ంపబడునని చెపెప్ను. 

లూకా 18:14 => అతనికంటె ఇతడు నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడి తన యింటికి వెళె ల్నని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడుననియు తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడు 

హెచిచ్ంపబడుననియు చెపెప్ను 

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. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:7 => మరియు దావీదు సొలొమోనుతో ఇటల్నెను నా కుమారుడా, నేను నా 

దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచవలెనని నా హృదయమందు 

నిశచ్యము చేసికొనియుండగా 
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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 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 22:11 => నా కుమారుడా, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండునుగాక; నీవు 

వరిధ్లిల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్గూరిచ్ సెలవిచిచ్న పర్కారముగా ఆయనకు మందిరమును 

కటిట్ంచుదువుగాక. 

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 29:1 => 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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:16 => అతడు గుఱఱ్ములను విసాత్రముగా సంపాదించుకొనవలదు; 

తాను గుఱఱ్ములను హెచుచ్గా సంపాదించుటకుగాను జనులను ఐగుపుత్నకు తిరిగి వెళల్నియయ్కూడదు; 

ఏలయనగా యెహోవా ఇకమీదట మీరు ఈ తోర్వను వెళల్కూడదని మీతో చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 15:1 => ఇదియైన తరువాత అబాష్లోము ఒక రథమును గుఱఱ్ములను సిదధ్పరచి, 

తనయెదుట పరుగెతుత్టకై యేబదిమంది బంటులను ఏరప్రచుకొనెను. 
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యెషయా 2:7 => వారి దేశము వెండి బంగారములతో నిండియునన్ది వారి ఆసిత్ సంపాదయ్మునకు 

మితిలేదు వారి దేశము గుఱఱ్ములతో నిండియునన్ది వారి రథములకు మితిలేదు. 

1 సమూయేలు 8:11 => ఈలాగున చెపెప్ను మిముమ్ను ఏలబోవు రాజు ఎటిట్వాడగుననగా, అతడు 

మీ కుమారులను పటుట్కొని, తన రథములను తోలుటకును తన గుఱఱ్ములను కాపాడుటకును వారిని 

ఉంచుకొనును, కొందరు అతని రథముల ముందర పరగెతుత్దురు. 

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

పారిపోయిన సంగతి తెలిసియు నాకు తెలియజేయక పోయినందునను మీరు వారిమీద పడి చంపుడని 

తనచుటుట్ నిలిచియునన్ కావలివారికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. రాజు సేవకులు యెహోవా యాజకులను హతము 

చేయనొలల్క యుండగా 

2 సమూయేలు 23:5 => నా సంతతివారు దేవుని దృషిట్కి అనుకూలులే గదా ఆయన నాతో 

నితయ్నిబంధన చేసియునాన్డు ఆయన నిబంధన సరవ్సంపూరణ్మైన నిబంధనే అది సిథ్రమాయెను, 

దేవునికి పూరాణ్నుకూలము అది నాకనుగర్హింపబడిన రక్షణారథ్మైనది నిశచ్యముగా ఆయన దానిని 

నెరవేరుచ్ను.  

1 రాజులు 1:18 => ఇపుప్డైతే అదోనీయా యేలుచునాన్డు. ఈ సంగతి నా యేలినవాడవును 

రాజవునగు నీకు తెలియకయే యునన్ది. 

1 రాజులు 1:24 => నా యేలినవాడవైన రాజా, అదోనీయా నీ తరువాత ఏలువాడై నీ 

సింహాసనముమీద కూరుచ్ండునని నీవు సెలవిచిచ్తివా? 

1 రాజులు 1:33 => అంతట రాజు మీరు మీ యేలినవాడనైన నా సేవకులను పిలుచుకొని పోయి నా 

కుమారుడైన సొలొమోనును నా కంచర గాడిదమీద ఎకిక్ంచి గిహోనునకు తీసికొనిపోయి 

1 రాజులు 2:13 => అంతలో హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా సొలొమోను తలిల్యగు 

బతెష్బయొదద్కు రాగా ఆమె సమాధానముగా వచుచ్చునాన్వా అని అతని నడిగెను. అతడు 

సమాధానముగానే వచుచ్చునాన్నని చెపిప్ 
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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 2:22 => అందుకు రాజైన సొలొమోను షూనేమీయురాలైన అబీషగును మాతర్మే 

అదోనీయా కొరకు అడుగుట యేల? అతడు నా అనన్ కాబటిట్ అతని కొరకును, యాజకుడైన 

అబాయ్తారు కొరకును, సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు కొరకును రాజయ్మును అడుగుమని తన 

తలిల్తో చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:23 => అతడు మంచి మెలకువగలవాడై తన కుమారులలో 

శేషించినవారిని యూదా బెనాయ్మీను సంబంధములైన ఆ యా పర్దేశములలోని ఆ యా 

పార్కారపురములయందు అధిపతులుగా నియమించి వారికి విసాత్రమైన సొతుత్ ఇచిచ్ వారికి పెండిల్ండుల్ 

చేసెను. 

సామెతలు 17:19 => కలహపిర్యుడు దురామ్రగ్పిర్యుడు తన వాకిండుల్ ఎతుత్చేయువాడు నాశనము 

వెదకువాడు. 

పర్సంగి 4:16 => అతని ఆధిపతయ్ము కిర్ంది జనులకు లెకక్యే లేదు, అయినను తరువాత 

రాబోవువారు వీనియందు ఇషట్పడరు. నిజముగా ఇదియు వయ్రథ్మే, ఒకడు గాలికై పర్యాసపడినటే ట్. 

వచనము 8 

యాజకుడైన సాదోకును యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాయును పర్వకత్యైన నాతానును 

షిమీయును రేయీయును దావీదుయొకక్ శూరులును అదోనీయాతో కలిసికొనక యుండిరి. 

1 సమూయేలు 3:13 => తన కుమారులు తముమ్ను తాము శాపగర్సుత్లగా చేసికొనుచునాన్రని 

తానెరిగియు వారిని అడ డ్గించలేదు గనుక అతని యింటికి నితయ్మైన శిక్ష విధింతునని నేను అతనికి 

తెలియజేయుచునాన్ను. 

సామెతలు 22:15 => బాలుని హృదయములో మూఢతవ్ము సావ్భావికముగా పుటుట్ను శికాష్దండము 

దానిని వానిలోనుండి తోలివేయును. 
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సామెతలు 23:13 => నీ బాలురను శికిష్ంచుట మానుకొనకుము బెతత్ముతో వాని కొటిట్నయెడల 

వాడు చావకుండును 

సామెతలు 23:14 => బెతత్ముతో వాని కొటిట్నయెడల పాతాళమునకు పోకుండ వాని ఆతమ్ను నీవు 

తపిప్ంచెదవు. 

సామెతలు 29:15 => బెతత్మును గదిద్ంపును జాఞ్నము కలుగజేయును అదుపులేని బాలుడు తన తలిల్కి 

అవమానము తెచుచ్ను. 

హెబీర్యులకు 12:5 => మరియు నా కుమారుడా, పర్భువు చేయు శిక్షను తృణీకరించకుము ఆయన 

నినున్ గదిద్ంచినపుప్డు విసుకకుము 

హెబీర్యులకు 12:6 => పర్భువు తాను పేర్మించువానిని శికిష్ంచి తాను సీవ్కరించు పర్తి కుమారుని 

దండించును అని కుమారులతో సంభాషించినటుల్ మీతో సంభాంషించు ఆయన హెచచ్రికను 

మరచితిరి. 

1 సమూయేలు 9:2 => అతనికి సౌలు అను నొక కుమారుడుండెను. అతడు బహు సౌందరయ్ముగల 

యౌవనుడు, ఇశార్యేలీయులలో అతనిపాటి సుందరుడొకడును లేడు. అతడు భుజములు మొదలుకొని 

పైకి ఇతరులకంటె ఎతుత్ గలవాడు. 

1 సమూయేలు 10:23 => వారు పరుగెతిత్పోయి అకక్డనుండి అతని తోడుకొనివచిచ్రి; అతడు 

జనసమూహములో నిలిచినపుప్డు భుజములు మొదలుకొని పైకి ఇతరులకంటె ఎతుత్గలవాడుగా 

కనబడెను. 

2 సమూయేలు 14:25 => ఇశార్యేలీయులందరిలో అబాష్లోమంత సౌందరయ్ము గలవాడు ఒకడును 

లేడు; అరికాలు మొదలుకొని తలవరకు ఏ లోపమును అతనియందు లేకపోయెను. 

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

వలన పుటెట్ను. మూడవవాడైన అబాష్లోము గెషూరు రాజగు తలమ్యి కుమారెత్యగు మయకావలన 

పుటెట్ను. 

2 సమూయేలు 3:4 => నాలుగవవాడగు అదోనీయా హగీగ్తువలన పుటెట్ను. అయిదవవాడగు షెఫటయ్ 

అబీటలువలన పుటెట్ను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 3:2 => గెషూరు రాజైన తలమ్యి కుమారెత్యైన మయకాకు పుటిట్న అబాష్లోము 

మూడవవాడు, హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా నాలగ్వవాడు, 

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. 

1 సమూయేలు 2:23 => ఈ జనులముందర మీరు చేసిన చెడ డ్కారయ్ములు నాకు వినబడినవి. 

ఈలాటి కారయ్ములు మీరెందుకు చేయుచునాన్రు? 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:23 => అతడు మంచి మెలకువగలవాడై తన కుమారులలో 

శేషించినవారిని యూదా బెనాయ్మీను సంబంధములైన ఆ యా పర్దేశములలోని ఆ యా 

పార్కారపురములయందు అధిపతులుగా నియమించి వారికి విసాత్రమైన సొతుత్ ఇచిచ్ వారికి పెండిల్ండుల్ 

చేసెను. 

హెబీర్యులకు 12:7 => శికాష్ఫలము పొందుటకై మీరు సహించుచునాన్రు; దేవుడు కుమారులనుగా 

మిముమ్ను చూచుచునాన్డు. తండిర్ శికిష్ంపని కుమారుడెవడు? 

వచనము 9 

అదోనీయా ఏన రోగేలు సమీపమందుండు జోహెలేతు అను బండదగగ్ర గొఱఱ్లను ఎడల్ను కొర్వివ్న 

దూడలను బలిగా అరిప్ంచి, రాజకుమారులగు తన సహోదరులనందరిని యూదావారగు రాజు యొకక్ 

సేవకులనందరిని పిలిపించెను గాని 

2 సమూయేలు 15:12 => మరియు బలి అరిప్ంపవలెననియుండి అబాష్లోము గీలోనీయుడైన 

అహీతోపెలు అను దావీదుయొకక్ మంతిర్ని గీలో అను అతని ఊరినుండి పిలిపించి యుండెను. 

అబాష్లోము దగగ్రకు వచిచ్న జనము మరి మరి యెకుక్వగుటచేత కుటర్ బహు బలమాయెను. 
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కీరత్నలు 2:2 => మనము వారి కటుల్ తెంపుదము రండి వారి పాశములను మనయొదద్నుండి 

పారవేయుదము రండి అని చెపుప్కొనుచు 

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

అవలంబించియుండెను గనుక ఈ వరత్మానములు అతనికి రాగా అతడు పారిపోయి యెహోవా 

గుడారమునకు వచిచ్ బలిపీఠపు కొముమ్లను పటుట్కొనెను. 

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

అహీలూదు కుమారుడగు యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద నుండెను. 

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

కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా అధిపతియై యుండెను. 

1 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 15:24 => సాదోకును లేవీయులందరును దేవుని నిబంధన మందసమును 

మోయుచు అతనియొదద్ ఉండిరి. వారు దేవుని మందసమును దింపగా అబాయ్తారు వచిచ్ 

పటట్ణములోనుండి జనులందరును దాటిపోవువరకు నిలిచెను. 
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2 సమూయేలు 15:25 => అపుప్డు రాజు సాదోకును పిలిచి దేవుని మందసమును పటట్ణములోనికి 

తిరిగి తీసికొనిపొముమ్; యెహోవా దృషిట్కి నేను అనుగర్హము పొందినయెడల ఆయన ననున్ తిరిగి 

రపిప్ంచి 

2 సమూయేలు 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  

1 రాజులు 2:22 => అందుకు రాజైన సొలొమోను షూనేమీయురాలైన అబీషగును మాతర్మే 

అదోనీయా కొరకు అడుగుట యేల? అతడు నా అనన్ కాబటిట్ అతని కొరకును, యాజకుడైన 

అబాయ్తారు కొరకును, సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు కొరకును రాజయ్మును అడుగుమని తన 

తలిల్తో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 2:26 => తరువాత రాజు యాజకుడైన అబాయ్తారునకు సెలవిచిచ్నదేమనగా 

అనాతోతులో నీకు కలిగిన పొలములకు వెళుల్ము; నీవు మరణమునకు పాతుర్డవైతివి గాని నీవు నా 
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తండిర్యైన దావీదు ముందర దేవుడైన యెహోవా మందసమును మోసి, నా తండిర్కి పార్పిత్ంచిన 

శర్మలనిన్టిలో శర్మ పొందితివి గనుక ఈవేళ మరణశిక్ష నీకు విధింపను. 

1 రాజులు 2:27 => తరువాత సొలొమోను అబాయ్తారును యెహోవాకు యాజకుడుగా ఉండకుండ 

తీసివేసెను, అందువలన యెహోవా ఏలీ కుటుంబికులనుగూరిచ్ షిలోహులో పర్మాణముచేసిన మాట 

నెరవేరెను. 

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

అవలంబించియుండెను గనుక ఈ వరత్మానములు అతనికి రాగా అతడు పారిపోయి యెహోవా 

గుడారమునకు వచిచ్ బలిపీఠపు కొముమ్లను పటుట్కొనెను. 

1 రాజులు 2:29 => యోవాబు పారిపోయి యెహోవా గుడారమునకు వచిచ్ బలిపీఠమునొదద్ 

నునాన్డను సంగతి రాజగు సొలొమోనునకు వినబడగా సొలొమోను యెహోయాదా కుమారుడైన 

బెనాయాను పిలిపించి నీవు వెళిల్ వానిమీద పడుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్నందున 

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

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

రాజునొదద్కు వచిచ్ యోవాబు తనతో చెపిప్న మాట రాజునకు తెలియజేసెను. 

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

ధారపోసిన నిరపరాధుల రకత్మును నామటుట్కును నా తండిర్ కుటుంబికుల మటుట్కును పరిహారము 

చేయుటకై అతని చంపి పాతిపెటుట్ము.  

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

యెతెరు కుమారుడును యూదావారి సేనాధిపతియునైన అమాశాయును అను తనకంటె నీతిపరులును 

యోగుయ్లునగు ఈ ఇదద్రు మనుషుయ్లమీద పడి యోవాబు నా తండిర్యైన దావీదు ఎరుగకుండ కతిత్చేత 

వారిని చంపివేసెను గనుక అతడు ధారపోసిన రకత్ము యెహోవా అతని తలమీదికే రపిప్ంచును. 

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

సదాకాలము ఉతత్రవాదులు గాని, దావీదునకును అతని సంతతికిని అతని కుటుంబికులకును అతని 

సింహాసనమునకును సమాధానము యెహోవావలన ఎనన్టెనన్టికిని కలిగియుండును. 
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1 రాజులు 2:34 => కాబటిట్ యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా వచిచ్ అతనిమీద పడి అతని 

చంపగా అతడు అరణయ్మందుండు తన యింటిలో పాతిపెటట్బడెను. 

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

సేనాధిపతిగా నియమించెను. మరియు రాజు అబాయ్తారునకు బదులుగా యాజకుడైన సాదోకును 

నియమించెను. 

1 సమూయేలు 2:33 => నా బలిపీఠము నొదద్ నెవడు ఉండకుండ నేనందరిని నశింపజేయక 

విడుచువాడను గనుక అది నీ కనున్లు కీష్ణించుటకును నీవు దుఃఖముచేత క్షయమగుటకును 

సాధనమగును; నీ సంతానపు వారందరు వయఃకాలమందు మరణమవుదురు. 

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

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

ఆ తటుట్నను దిగియుండగా 

1 రాజులు 1:19 => అతడు ఎడల్ను కొర్వివ్న దూడలను గొఱఱ్లను బలిగా అరిప్ంచి 

రాజకుమారులనందరిని యాజకుడైన అబాయ్తారును సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబును పిలిపించెను గాని 

నీ సేవకుడైన సొలొమోనును పిలువలేదు. 

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 దినవృతాత్ంతములు 27:34 => అహీతోపెలు చనిపోయినమీదట బెనాయా కుమారుడైన 

యెహోయాదాయును అబాయ్తారును మంతుర్లైరి; యోవాబు రాజుయొకక్ సేనకు అధిపతిగా 

నియమింపబడెను. 

నెహెమాయ్ 6:7 => యూదులకు రాజుగా ఉనాన్డని నినున్గూరిచ్ పర్కటన చేయుటకు యెరూషలేములో 

పర్వకత్లను నీవు నియమించితివనియు మొదలగు మాటలును రాజునకు ఈ సంగతులు 

తెలియనగుననియు మొదలగు మాటలును, అందునిమితత్ము ఇపుప్డు మనము యోచన చేసెదము 
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రండనియు, ఈ సంగతి అనయ్జనుల వదంతియనియు, దానిని గెషెము చెపుప్చునాన్డనియు 

వార్యబడెను. 

మారుక్ 2:26 => అబాయ్తారు పర్ధానయాజకుడై యుండగా దేవమందిరములోనికి వెళిల్, 

యాజకులేగాని యితరులు తినకూడని సముఖపు రొటెట్లు తాను తిని , తనతోకూడ 

ఉనన్వారికిచెచ్నుగదా అని చెపెప్ను. 

వచనము 10 

పర్వకత్యగు నాతానును బెనాయనును దావీదు శూరులను తనకు సహోదరుడైన సొలొమోనును 

పిలువలేదు. 

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 8:18 => యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును 

అధిపతి; దావీదు కుమారులు సభా ముఖుయ్లు. 

2 సమూయేలు 20:25 => అహీలూదు కుమారుడగు యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద 

ఉండెను; షెవా లేఖికుడు  

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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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. 

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. 

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.  
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2 సమూయేలు 12:7 => నాతాను దావీదును చూచి ఆ మనుషుయ్డవు నీవే. ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులమీద నేను నినున్ రాజుగా పటాట్భిషేకముచేసి 

సౌలుచేతిలోనుండి నినున్ విడిపించి నీ యజమానుని నగరిని నీకనుగర్హించి 

2 సమూయేలు 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. 

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. 

1 రాజులు 4:18 => బెనాయ్మీను దేశమందు ఏలా కుమారుడైన షిమీ యుండెను. 
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జెకరాయ్ 12:13 => లేవి కుటుంబికులు పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, షిమీ 

కుటుంబికులు పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, 

2 సమూయేలు 23:8 => దావీదు అనుచరులలో బలాఢుయ్లెవరనగా యోషే బెషె ష్బెతను ముఖుయ్డగు 

తకోమ్నీయుడు; అతడు ఒక యుదధ్ములో ఎనిమిది వందల మందిని హతము చేసెను. 

2 సమూయేలు 23:9 => ఇతని తరువాతివాడు అహోహీయుడైన దోదో కుమారుడైన ఎలియాజరు, 

ఇతడు దావీదు ముగుగ్రు బలాఢుయ్లలో ఒకడు. యుదధ్మునకు కూడివచిచ్న ఫిలిషీత్యులు 

ఇశార్యేలీయులను తిరసక్రించి డీకొని వచిచ్నపుప్డు ఇశార్యేలీయులు వెళిల్పోగా ఇతడు లేచి 

2 సమూయేలు 23:10 => చేయి తిమిమ్రిగొని కతిత్ దానికి అంటుకొనిపోవువరకు ఫిలిషీత్యులను 

హతము చేయుచు వచెచ్ను. ఆ దినమున యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు గొపప్ రక్షణ కలుగజేసెను. 

దోపుడుసొముమ్ పటుట్కొనుటకు మాతర్ము జనులు అతని వెనుక వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 23:11 => ఇతని తరువాతి వారెవరనగా హరారీయుడగు ఆగే కుమారుడైన షమామ్; 

ఫిలిషీత్యులు అలచందల చేనిలో గుంపుకూడగా జనులు ఫిలిషీత్యులయెదుట నిలువలేక పారిపోయిరి. 

2 సమూయేలు 23:12 => అపుప్డితడు ఆ చేని మధయ్ను నిలిచి ఫిలిషీత్యులు దానిమీదికి రాకుండ 

వారిని వెళల్గొటిట్ వారిని హతము చేయుటవలన యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు గొపప్ రక్షణ 

కలుగజేసెను. 

2 సమూయేలు 23:13 => మరియు ముపప్దిమంది అధిపతులలో శేర్షు ఠ్లైన ముగుగ్రు కోతకాలమున 

అదులాల్ము గుహలోనునన్ దావీదు నొదద్కు వచిచ్నపుప్డు ఫిలిషీత్యులు రెఫాయీము లోయలో దండు 

దిగియుండిరి, 

2 సమూయేలు 23:14 => దావీదు దురగ్ములో నుండెను, ఫిలిషీత్యుల దండు కావలివారు 

బేతెల్హేములో ఉండిరి. 

2 సమూయేలు 23:15 => దావీదు బేతెల్హేము గవిని దగగ్రనునన్ బావి నీళుల్ ఎవడైనను నాకు తెచిచ్ 

యిచిచ్నయెడల ఎంతో సంతోషించెదనని అధికారితో పలుకగా 
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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. 

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

బేతెల్హేమీయుడగు దోదో కుమారుడగు ఎలా హ్నాను, 

2 సమూయేలు 23:25 => హరోదీయుడైన షమామ్, హరోదీయుడైన ఎలీకా, 
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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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:10 => ఇశార్యేలీయులకు యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారము దావీదును 

పటాట్భిషేకము చేయుటకై అతని రాజయ్మునందు అతనితోను ఇశార్యేలీయులందరితోను కూడి 

సహాయముచేసిన దావీదునొదద్నునన్ పరాకర్మశాలులైన వారిలో పర్ధానులు వీరు. 
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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 

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 11:20 => 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, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:28 => తెకోవీయుడైన ఇకేక్షు కుమారుడగు ఈరా, అనేన్తోతీయుడైన 

అబీయెజెరు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:29 => హుషాతీయుడైన సిబెబ్కై, అహోహీయుడైన ఈలై, 
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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, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:44 => ఆషెత్రాతీయుడైన ఉజీజ్యా, అరొయేరీయుడైన హోతాను 

కుమారులగు షామా యెహీయేలు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:45 => షిమీ కుమారుడైన యెదీయవేలు, తిజీయుడైన వాని 

సహోదరుడగు యోహా, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 11:46 => మహవీయుడైన ఎలీయేలు, ఎలన్యము కుమారులైన యెరీబై 

యోషవాయ్, మోయాబీయుడైన ఇతామ్, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:47 => ఎలీయేలు ఓబేదు, మెజోబాయా ఊరివాడైన యహశీయేలు. 

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. 

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 1:10 => పర్వకత్యగు నాతానును బెనాయనును దావీదు శూరులను తనకు సహోదరుడైన 

సొలొమోనును పిలువలేదు. 

1 రాజులు 1:26 => అయితే నీ సేవకుడనైన ననున్ను యాజకుడైన సాదోకును యెహోయాదా 

కుమారుడైన బెనాయాను నీ సేవకుడైన సొలొమోనును అతడు పిలిచినవాడు కాడు. 

1 రాజులు 1:32 => అపుప్డు రాజైన దావీదు యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును 

యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను నాయొదద్కు పిలువుమని సెలవియయ్గా వారు రాజు సనిన్ధికి 

వచిచ్రి. 

1 రాజులు 1:38 => కాబటిట్ యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును యెహోయాదా 

కుమారుడైన బెనాయాయును కెరేతీయులును పెలేతీయులును రాజైన దావీదు కంచర గాడిదమీద 

సొలొమోనును ఎకిక్ంచి గిహోనునకు తీసికొనిరాగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:8 => అహీటూబు సాదోకును కనెను, సాదోకు అహిమయసుస్ను కనెను, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:53 => అహీటూబు కుమారుడు సాదోకు, సాదోకు కుమారుడు 

అహిమయసుస్. 

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 12:28 => పరాకర్మశాలియైన సాదోకు అను యౌవనునితో కూడ అతని 

తండిర్ యింటివారైన అధిపతులు ఇరువదియిదద్రు. 

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 9:29 => సొలొమోను చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ పర్వకత్యైన నాతాను 

రచించిన గర్ంథమందును, షిలోనీయుడైన అహీయా రచించిన పర్వచన గర్ంథమందును, నెబాతు 

కుమారుడైన యరొబామునుగూరిచ్ దీరఘ్దరిశ్యైన ఇదోద్కు గర్ంథమందును వార్యబడియునన్ది. 

వచనము 11 

అపుప్డు నాతాను సొలొమోను తలిల్యైన బతెష్బతో చెపిప్నదేమనగా హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా 

యేలుచునన్ సంగతి నీకు వినబడలేదా? అయితే ఈ సంగతి మన యేలినవాడైన దావీదునకు 

తెలియకయే యునన్ది. 

2 సమూయేలు 15:12 => మరియు బలి అరిప్ంపవలెననియుండి అబాష్లోము గీలోనీయుడైన 

అహీతోపెలు అను దావీదుయొకక్ మంతిర్ని గీలో అను అతని ఊరినుండి పిలిపించి యుండెను. 

అబాష్లోము దగగ్రకు వచిచ్న జనము మరి మరి యెకుక్వగుటచేత కుటర్ బహు బలమాయెను. 

సామెతలు 15:8 => భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు యెహోవాకు హేయములు యథారథ్వంతుల 

పార్రథ్న ఆయనకు ఆనందకరము. 
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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 13:23 => రెండు సంవతస్రములైన తరువాత ఎఫార్యిమునకు సమీపమందుండు 

బయలాద్సోరులో అబాష్లోము గొఱఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించుకాలము రాగా అబాష్లోము రాజకుమారుల 

నందరిని విందునకు పిలిచెను. 

2 సమూయేలు 13:24 => అబాష్లోము రాజునొదద్కు వచిచ్ చితత్గించుము, నీ దాసుడనైన నాకు 

గొఱఱ్బొచుచ్ కతిత్రించు కాలము వచెచ్ను; రాజవైన నీవును నీ సేవకులును విందునకు రావలెనని నీ 

దాసుడనైన నేను కోరుచునాన్నని మనవి చేయగా 

2 సమూయేలు 13:25 => రాజు నా కుమారుడా, మముమ్ను పిలువవదుద్; మేము నీకు అధిక 

భారముగా ఉందుము; మేమందరము రాతగదని చెపిప్నను అబాష్లోము రాజును బలవంతము చేసెను. 

2 సమూయేలు 13:26 => అయితే దావీదు వెళల్నొలల్క అబాష్లోమును దీవించి పంపగా అబాష్లోము 

నీవు రాకపోయినయెడల నా అనన్యగు అమోన్ను మాతోకూడ వచుచ్నటుల్ సెలవిమమ్ని రాజుతో మనవి 

చేసెను. అతడు నీయొదద్కు ఎందుకు రావలెనని రాజు అడుగగా 

2 సమూయేలు 13:27 => అబాష్లోము అతని బతిమాలినందున రాజు అమోన్నును తన 

కుమారులందరును అతనియొదద్కు పోవచుచ్నని సెలవిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 1 5 : 1 1 = > విందునకు పిలువబడియుండి రెండువందల మంది 

యెరూషలేములోనుండి అబాష్లోముతో కూడ బయలుదేరియుండిరి, వీరు ఏమియు తెలియక 

యథారథ్మైన మనసుస్తో వెళిల్యుండిరి. 

యెహోషువ 15:7 => ఆ సరిహదుద్ ఆకోరులోయనుండి దెబీరు వరకును ఏటికి దకిష్ణతీరముననునన్ 

అదుమీమ్ము నెకుక్చోటికి ఎదురుగా నునన్ గిలాగ్లునకు అభిముఖముగా ఉతత్రదికుక్ వైపునకును 

వాయ్పించెను. ఆ సరిహదుద్ ఏన షేమెషు నీళల్వరకు వాయ్పించెను. దాని కొన ఏన రోగేలునొదద్ నుండెను. 
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యెహోషువ 18:16 => ఉతత్రదికుక్న రెఫాయీయుల లోయలోనునన్ బెన హినోన్ము లోయ 

యెదుటనునన్ కొండపర్కక్ననుండి దకిష్ణదికుక్న బెన హినోన్ము లోయ మారగ్మున యెబూసీయుల 

పర్దేశమువరకు సాగి ఏన రోగేలువరకు వాయ్పించెను. 

1 రాజులు 1:25 => 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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:2 => కొనిన్ సంవతస్రములు గతించినమీదట షోమోర్నులోనుండు 

అహాబునొదద్కు పోయెను; అహాబు అతనికొరకును అతని వెంటవచిచ్న జనులకొరకును అనేకమైన 

గొఱఱ్లను పశువులను కోయించి, తనతోకూడ రామోతిగ్లాదుమీదికి పోవుటకు అతని పేర్రేపించెను. 

వచనము 12 

కాబటిట్ నీ పార్ణమును నీ కుమారుడైన సొలొమోను పార్ణమును రకిష్ంచుకొనుటకై నేను నీకొక ఆలోచన 

చెపెప్దను వినుము. 

1 రాజులు 1:8 => యాజకుడైన సాదోకును యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాయును పర్వకత్యైన 

నాతానును షిమీయును రేయీయును దావీదుయొకక్ శూరులును అదోనీయాతో కలిసికొనక 

యుండిరి. 

1 రాజులు 1:19 => అతడు ఎడల్ను కొర్వివ్న దూడలను గొఱఱ్లను బలిగా అరిప్ంచి 

రాజకుమారులనందరిని యాజకుడైన అబాయ్తారును సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబును పిలిపించెను గాని 

నీ సేవకుడైన సొలొమోనును పిలువలేదు. 

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. 
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2 సమూయేలు 12:3 => అయితే ఆ దరిదుర్నికి తాను కొనుకొక్నిన యొక చినన్ ఆడు గొఱఱ్పిలల్ తపప్ 

ఏమియు లేకపోయెను. వాడు దానిని పెంచుకొనుచుండగా అది వానియొదద్ను వాని బిడ డ్లయొదద్ను 

ఉండి పెరిగి వాని చేతిముదద్లు తినుచు వాని గినెన్లోనిది తార్గుచు వాని కౌగిట పండుకొనుచు వానికి 

కుమారెత్వలె ఉండెను. 

2 సమూయేలు 12:4 => అటుల్ండగా మారగ్సుథ్డొకడు ఐశవ్రయ్వంతునియొదద్కు వచెచ్ను. అతడు 

తనయొదద్కు వచిచ్న మారగ్సుథ్నికి ఆయతత్ము చేయుటకు తన గొఱఱ్లలోగాని గొడల్లోగాని దేనిని 

ముటట్నొలల్క, ఆ దరిదుర్ని గొఱఱ్పిలల్ను పటుట్కొని, తనయొదద్కు వచిచ్నవానికి ఆయతత్ము చేసెను. 

2 సమూయేలు 12:5 => దావీదు ఈ మాట విని ఆ మనుషుయ్నిమీద బహుగా కోపించు కొని 

యెహోవా జీవముతోడు నిశచ్యముగా ఈ కారయ్ము చేసినవాడు మరణపాతుర్డు. 

2 సమూయేలు 12:6 => వాడు కనికరము లేక యీ కారయ్ము చేసెను గనుక ఆ గొఱఱ్పిలల్కు పర్తిగా 

నాలుగు గొఱఱ్పిలల్ల నియయ్వలెనని నాతానుతో అనెను.  

2 సమూయేలు 12:7 => నాతాను దావీదును చూచి ఆ మనుషుయ్డవు నీవే. ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులమీద నేను నినున్ రాజుగా పటాట్భిషేకముచేసి 

సౌలుచేతిలోనుండి నినున్ విడిపించి నీ యజమానుని నగరిని నీకనుగర్హించి 

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

నీ కపప్గించితిని. ఇది చాలదని నీవనుకొనినయెడల నేను మరి ఎకుక్వగా నీకిచిచ్యుందును. 

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. 
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2 సమూయేలు 12:12 => పగటియందు వాడు వారితో శయనించును. నీవు ఈ కారయ్ము 

రహసయ్ముగా చేసితివిగాని ఇశార్యేలీయులందరు చూచుచుండగా పగటియందే నేను చెపిప్నదానిని 

చేయింతును అనెను. 

2 సమూయేలు 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. 

1 రాజులు 4:5 => నాతాను కుమారుడైన అజరాయ్ అధికారులమీద ఉండెను; నాతాను కుమారుడైన 

జాబూదు రాజు సముఖములోని మితుర్డును మంతిర్యునై యుండెను; 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:29 => సొలొమోను చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ పర్వకత్యైన నాతాను 

రచించిన గర్ంథమందును, షిలోనీయుడైన అహీయా రచించిన పర్వచన గర్ంథమందును, నెబాతు 

కుమారుడైన యరొబామునుగూరిచ్ దీరఘ్దరిశ్యైన ఇదోద్కు గర్ంథమందును వార్యబడియునన్ది. 

వచనము 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. 

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; 
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2 సమూయేలు 7:14 => నేనతనికి తండిర్నైయుందును. అతడు నాకు కుమారుడైయుండును; అతడు 

పాపము చేసినయెడల నరుల దండముతోను మనుషుయ్లకు తగులు దెబబ్లతోను అతని శికిష్ంతును 

గాని 

2 సమూయేలు 7:15 => 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 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 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 28:4 => 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 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 1:5 => హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా గరివ్ంచినవాడై నేనే రాజునగుదునని అనుకొని, 

రథములను గుఱఱ్పు రౌతులను తనకు ముందుగా పరుగెతుత్టకు ఏబదిమంది మనుషుయ్లను 

ఏరప్రచుకొనెను. 

2 సమూయేలు 3:4 => నాలుగవవాడగు అదోనీయా హగీగ్తువలన పుటెట్ను. అయిదవవాడగు షెఫటయ్ 

అబీటలువలన పుటెట్ను. 

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 1:18 => ఇపుప్డైతే అదోనీయా యేలుచునాన్డు. ఈ సంగతి నా యేలినవాడవును 

రాజవునగు నీకు తెలియకయే యునన్ది. 

1 రాజులు 2:22 => అందుకు రాజైన సొలొమోను షూనేమీయురాలైన అబీషగును మాతర్మే 

అదోనీయా కొరకు అడుగుట యేల? అతడు నా అనన్ కాబటిట్ అతని కొరకును, యాజకుడైన 

అబాయ్తారు కొరకును, సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు కొరకును రాజయ్మును అడుగుమని తన 

తలిల్తో చెపెప్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 9:29 => సొలొమోను చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ పర్వకత్యైన నాతాను 

రచించిన గర్ంథమందును, షిలోనీయుడైన అహీయా రచించిన పర్వచన గర్ంథమందును, నెబాతు 

కుమారుడైన యరొబామునుగూరిచ్ దీరఘ్దరిశ్యైన ఇదోద్కు గర్ంథమందును వార్యబడియునన్ది. 

మతత్యి 1:6 => యెషష్యి రాజైన దావీదును కనెను. ఊరియా భారయ్గా నుండిన ఆమెయందు 

దావీదు సొలొమోనును కనెను. 

వచనము 14 

రాజుతో నీవు మాటలాడుచుండగా నేను నీవెనుక లోపలికి వచిచ్ నీవు వినన్వించిన మాటలను 

రూఢిపరచుదునని చెపెప్ను. 

సామెతలు 11:14 => నాయకులు లేని జనులు చెడిపోవుదురు ఆలోచనకరత్లు అనేకులుండుట 

రక్షణకరము. 

సామెతలు 20:18 => ఉదేద్శములు ఆలోచనచేత సిథ్రపరచబడును వివేకముగల నాయకుడవై 

యుదధ్ము చేయుము. 

సామెతలు 27:9 => తైలమును అతత్రును హృదయమును సంతోషపరచునటుల్ చెలికాని 

హృదయములోనుండి వచుచ్ మధురమైన మాటలు హృదయమును సంతోషపరచును. 

యిరిమ్యా 38:15 => యిరీమ్యా నేను ఆ సంగతి నీకు తెలియజెపిప్నయెడల నిశచ్యముగా నీవు 

నాకు మరణశిక్ష విధింతువు, నేను నీకు ఆలోచన చెపిప్నను నీవు నా మాట వినవు. 

1 రాజులు 1:21 => ఇదిగాక నా యేలినవాడవైన రాజవగు నీవు నీ పితరులతోకూడ నిదర్పొందిన 

తరువాత నేనును నా కుమారుడైన సొలొమోనును అపరాధులముగా ఎంచబడుదుము. 

ఆదికాండము 19:17 => ఆ దూతలు వారిని వెలుపలికి తీసికొని వచిచ్న తరువాత ఆయన నీ 

పార్ణమును దకిక్ంచుకొనునటుల్ పారిపొముమ్, నీ వెనుక చూడకుము, ఈ మైదానములో ఎకక్డను 

నిలువక నీవు నశించిపోకుండ ఆ పరవ్తమునకు పారిపొమమ్ని చెపప్గా  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:31 => అందుకు పౌలు వీరు ఓడలో ఉంటేనేగాని మీరు 

తపిప్ంచుకొనలేరని శతాధిపతితోను సైనికులతోను చెపెప్ను. 
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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 11:1 => అహజాయ్ తలిల్యైన అతలాయ్ తన కుమారుడు మృతిబొందెనని తెలిసికొని లేచి 

రాజకుమారులనందరిని నాశనము చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:4 => యెహోరాము తన తండిర్ రాజయ్మును ఏలనారంభించినపుప్డు తనున్ 

సిథ్రపరచుకొని, తన సహోదరులనందరిని ఇశార్యేలీయుల అధిపతులలో కొందరిని హతముచేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:10 => అహజాయ్ తలిల్యైన అతలాయ్ తన కుమారుడు చనిపోయెనని 

వినినపుప్డు ఆమె లేచి యూదావారి సంబంధులగు రాజవంశజులనందరిని హతము చేసెను. 

మతత్యి 21:38 => అయినను ఆ కాపులు కుమారుని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఇతనిని చంపి ఇతని 

సావ్సథ్య్ము తీసికొందము రండని తమలోతాము చెపుప్కొని 

వచనము 15 

కాబటిట్ బతెష్బ గదిలోనునన్ రాజునొదద్కు వచెచ్ను. రాజు బహు వృదుధ్డైనందున షూనేమీయురాలైన 

అబీషగు రాజును కనిపెటుట్చుండెను. 

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 1:17 => నా యేలిన వాడా, నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా తోడని నీ సేవకురాలనైన నాకు 

పర్మాణము చేసి అవశయ్ముగా నీ కుమారుడైన సొలొమోను నా వెనుక ఏలువాడై నా సింహాసనము 

మీద ఆసీనుడగునని సెలవిచిచ్తివే, 

1 రాజులు 1:30 => అవశయ్ముగా నీ కుమారుడైన సొలొమోను నా తరువాత ఏలువాడై నాకు పర్తిగా 

నా సింహాసనము మీద ఆసీనుడగునని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామము తోడని నేను నీకు 

పర్మాణము చేసినదానిని ఈ దినముననే నెరవేరుచ్దునని చెపప్గా 
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1 దినవృతాత్ంతములు 22:6 => తరువాత అతడు తన కుమారుడైన సొలొమోనును పిలిపించి 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు ఒక మందిరమును కటట్వలసినదని అతనికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

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 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 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 22:13 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ మోషేకు ఇచిచ్న కటట్డల 

పర్కారముగాను ఆయన తీరిచ్న తీరుప్ల పర్కారముగాను జరుపుకొనుటకు నీవు జాగర్తత్పడినయెడల 

నీవు వృదిధ్పొందుదువు; ధైరయ్ము తెచుచ్కొని బలముగా ఉండుము; భయపడకుము దిగులుపడకుము. 
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1 రాజులు 1:17 => నా యేలిన వాడా, నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా తోడని నీ సేవకురాలనైన నాకు 

పర్మాణము చేసి అవశయ్ముగా నీ కుమారుడైన సొలొమోను నా వెనుక ఏలువాడై నా సింహాసనము 

మీద ఆసీనుడగునని సెలవిచిచ్తివే, 

1 రాజులు 1:24 => నా యేలినవాడవైన రాజా, అదోనీయా నీ తరువాత ఏలువాడై నీ 

సింహాసనముమీద కూరుచ్ండునని నీవు సెలవిచిచ్తివా? 

1 రాజులు 1:30 => అవశయ్ముగా నీ కుమారుడైన సొలొమోను నా తరువాత ఏలువాడై నాకు పర్తిగా 

నా సింహాసనము మీద ఆసీనుడగునని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామము తోడని నేను నీకు 

పర్మాణము చేసినదానిని ఈ దినముననే నెరవేరుచ్దునని చెపప్గా 

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 1:48 => నేను సజీవినై యుండగా ఈ దినమున జరిగినటుల్ నా సింహాసనముమీద 

ఆసీనుడగుటకు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా ఒకని నాకు దయచేసినందుకు ఆయనకు 

సోత్తర్ము కలుగునుగాక అనెను. 

1 రాజులు 2:12 => అపుప్డు సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదు సింహాసనముమీద 

ఆసీనుడాయెను. అతని రాజయ్ము నిలుకడగా సిథ్రపరచబడెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:18 => మరియు అతడు రాజయ్సింహాసనమందు ఆసీనుడైన తరువాత 

లేవీయులైన యాజకుల సావ్ధీనములోనునన్ గర్ంథమును చూచి ఆ ధరమ్శాసత్రమునకు ఒక పర్తిని 

తనకొరకు వార్సికొనవలెను; 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:23 => అపుప్డు సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదునకు మారుగా 

యెహోవా సింహాసనమందు రాజుగా కూరుచ్ండి వరిధ్లుల్చుండెను. ఇశార్యేలీయులందరును అతని 

యాజఞ్కు బదుధ్లైయుండిరి. 
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కీరత్నలు 132:11 => నీ గరభ్ఫలమును నీ రాజయ్ముమీద నేను నియమింతును. నీ కుమారులు నా 

నిబంధనను గైకొనినయెడల నేను వారికి బోధించు నా శాసనమును వారు అనుసరించినయెడల వారి 

కుమారులుకూడ నీ సింహాసనముమీద నితయ్ము కూరుచ్ందురని  

కీరత్నలు 132:12 => యెహోవా సతయ్పర్మాణము దావీదుతో చేసెను ఆయన మాట తపప్నివాడు. 

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనా సీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

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. 

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. 

1 రాజులు 1:46 => మరియు సొలొమోను రాజాయ్సనముమీద ఆసీనుడైయునాన్డు; 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:4 => యెరూషలేమునందు అతనికి పుటిట్న కుమారుల పేరు లేవనగా, 

షమూమ్య షోబాబు నాతాను సొలొమోను 

సామెతలు 4:3 => నా తండిర్కి నేను కుమారుడుగా నుంటిని నా తలిల్ దృషిట్కి నేను సుకుమారుడనైన 

యేక కుమారుడనై యుంటిని. 
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వచనము 16 

బతెష్బ వచిచ్ రాజు ఎదుట సాగిలపడి నమసాక్రము చేయగా రాజు నీ కోరిక ఏమని అడిగినందుకు 

ఆమె యీలాగు మనవి చేసెను 

1 రాజులు 1:17 => నా యేలిన వాడా, నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా తోడని నీ సేవకురాలనైన నాకు 

పర్మాణము చేసి అవశయ్ముగా నీ కుమారుడైన సొలొమోను నా వెనుక ఏలువాడై నా సింహాసనము 

మీద ఆసీనుడగునని సెలవిచిచ్తివే, 

1 రాజులు 1:18 => ఇపుప్డైతే అదోనీయా యేలుచునాన్డు. ఈ సంగతి నా యేలినవాడవును 

రాజవునగు నీకు తెలియకయే యునన్ది. 

1 రాజులు 1:19 => అతడు ఎడల్ను కొర్వివ్న దూడలను గొఱఱ్లను బలిగా అరిప్ంచి 

రాజకుమారులనందరిని యాజకుడైన అబాయ్తారును సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబును పిలిపించెను గాని 

నీ సేవకుడైన సొలొమోనును పిలువలేదు. 

1 రాజులు 1:20 => నా యేలినవాడవైన రాజా, నా యేలినవాడవైన రాజవగు నీ తరువాత 

సింహాసనము మీద ఎవడు ఆసీనుడగునో అందునుగూరిచ్ ఇశార్యేలీయులందరును 

కనిపెటిట్యునాన్రు. 

1 రాజులు 1:21 => ఇదిగాక నా యేలినవాడవైన రాజవగు నీవు నీ పితరులతోకూడ నిదర్పొందిన 

తరువాత నేనును నా కుమారుడైన సొలొమోనును అపరాధులముగా ఎంచబడుదుము. 

1 రాజులు 1:22 => ఆమె రాజుతో మాటలాడుచునన్పుప్డు పర్వకత్యగు నాతానును లోపలికిరాగా 

పర్వకత్యగు నాతాను వచిచ్యునాన్డని సేవకులు రాజునకు తెలియజేసిరి. 

1 రాజులు 1:23 => అతడు రాజు సనిన్ధికి వచిచ్ నమసాక్రము చేసి సాషాట్ంగపడి 

1 రాజులు 1:24 => నా యేలినవాడవైన రాజా, అదోనీయా నీ తరువాత ఏలువాడై నీ 

సింహాసనముమీద కూరుచ్ండునని నీవు సెలవిచిచ్తివా? 

1 రాజులు 1:25 => ఏలయనగా ఈ దినమున అతడు పోయి విసాత్రమైన యెడల్ను కొర్వివ్న 

దూడలను గొఱఱ్లను బలిగా అరిప్ంచి రాజకుమారులనందరిని సైనాయ్ధిపతులను యాజకుడైన 
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అబాయ్తారును పిలిపింపగా వారు వాని సముఖములో అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు రాజైన 

అదోనీయా చిరంజీవియగునుగాక అని పలుకుచునాన్రు. 

1 రాజులు 1:26 => అయితే నీ సేవకుడనైన ననున్ను యాజకుడైన సాదోకును యెహోయాదా 

కుమారుడైన బెనాయాను నీ సేవకుడైన సొలొమోనును అతడు పిలిచినవాడు కాడు. 

1 రాజులు 1:27 => నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ తరువాత నీ సింహాసనముమీద ఎవడు 

ఆసీనుడైయుండునో అది నీ సేవకుడనైన నాతో చెపప్కయుందువా? ఈ కారయ్ము నా యేలినవాడవును 

రాజవునగు నీ సెలవు చొపుప్న జరుగుచునన్దా? అని యడిగెను. 

2 కొరిందీయులకు 13:1 => ఈ మూడవసారి నేను మీయొదద్కు వచుచ్చునాన్ను ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్ల నోట పర్తి మాటయు సిథ్రపరచబడవలెను. 

1 రాజులు 1:24 => నా యేలినవాడవైన రాజా, అదోనీయా నీ తరువాత ఏలువాడై నీ 

సింహాసనముమీద కూరుచ్ండునని నీవు సెలవిచిచ్తివా? 

వచనము 17 

నా యేలిన వాడా, నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా తోడని నీ సేవకురాలనైన నాకు పర్మాణము చేసి 

అవశయ్ముగా నీ కుమారుడైన సొలొమోను నా వెనుక ఏలువాడై నా సింహాసనము మీద ఆసీనుడగునని 

సెలవిచిచ్తివే, 

1 రాజులు 1:2 => కాబటిట్ వారు మా యేలినవాడవును రాజవునగు నీకొరకు తగిన చినన్దాని 

వెదకుట మంచిది; ఆమె రాజైన నీ సముఖమందుండి నినున్ ఆదరించి వెటట్ కలుగుటకు నీ కౌగిటిలో 

పండుకొనునని చెపిప్ 

1 రాజులు 1:3 => ఇశార్యేలీయుల దేశపు దికుక్లనిన్టిలో తిరిగి ఒక చకక్ని చినన్దాని వెదకి, 

అబీషగు అను షూనేమీయురాలిని చూచి రాజునొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 

1 రాజులు 1:4 => ఈ చినన్ది బహు చకక్నిదై యుండి రాజును ఆదరించి ఉపచారము 

చేయుచుండెను గాని రాజు దానిని కూడలేదు. 

వచనము 18 
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ఇపుప్డైతే అదోనీయా యేలుచునాన్డు. ఈ సంగతి నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీకు తెలియకయే 

యునన్ది. 

1 రాజులు 1:23 => అతడు రాజు సనిన్ధికి వచిచ్ నమసాక్రము చేసి సాషాట్ంగపడి 

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

మూడు మారులు సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసిన తరవాత వారు ఒకరినొకరు ముదుద్పెటుట్కొనుచు 

ఏడుచ్చుండిరి. ఈలాగుండగా దావీదు మరింత బిగగ్రగా ఏడెచ్ను. 

1 సమూయేలు 24:8 => అపుప్డు దావీదు లేచి గుహలోనుండి బయలువెళిల్ నా యేలినవాడా రాజా, 

అని సౌలు వెనుకనుండి కేకవేయగా సౌలు వెనుక చూచెను. దావీదు నేల సాషాట్ంగపడి నమసాక్రము 

చేసి 

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

దావీదునకు సాషాట్ంగ నమసాక్రముచేసి అతని పాదములు పటుట్కొని ఇటల్నెను 

1 రాజులు 2:20 => ఒక చినన్ మనవి చేయగోరుచునాన్ను; నా మాట తోర్సి వేయకుమని ఆమె 

చెపప్గా రాజు నా తలీల్ చెపుప్ము, నీ మాట తోర్సివేయననగా 

ఎసేత్రు 7:2 => రాజు ఎసేత్రు రాణీ, నీ విజాఞ్పన మేమిటి? అది నీకనుగర్హింపబడును, నీ మనవి 

యేమిటి? రాజయ్ములో సగముమటుట్కైనను నీకనుగర్హించెదనని రెండవనాడు దార్కాష్రసపు విందులో 

ఎసేత్రుతో అనెను. 

మతత్యి 20:21 => నీవేమి కోరుచునాన్వని ఆయన అడిగెను. అందుకామె నీ రాజయ్మందు ఈ నా 

యిదద్రు కుమారులలో ఒకడు నీ కుడివైపునను ఒకడు నీ యెడమవైపునను కూరుచ్ండ సెలవిమమ్ని 

ఆయనతో అనెను. 

మతత్యి 20:32 => యేసు నిలిచి వారిని పిలిచి నేను మీకేమి చేయగోరుచునాన్రని అడుగగా 

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

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

సొలొమోను ఎదుట సాషాట్ంగపడగా సొలొమోను అతనితో నీ యింటికి పొమమ్ని సెలవిచెచ్ను. 

వచనము 19 

అతడు ఎడల్ను కొర్వివ్న దూడలను గొఱఱ్లను బలిగా అరిప్ంచి రాజకుమారులనందరిని యాజకుడైన 

అబాయ్తారును సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబును పిలిపించెను గాని నీ సేవకుడైన సొలొమోనును 

పిలువలేదు. 

ఆదికాండము 18:12 => శారా నేను బలము ఉడిగిన దాననైన తరువాత నాకు సుఖము కలుగునా? 

నా యజమానుడును వృదుధ్డైయునాన్డు గదా అని తనలో నవువ్కొనెను. 

1 పేతురు 3:6 => ఆ పర్కారము శారా అబార్హామును యజమానుడని పిలుచుచు అతనికి 

లోబడియుండెను. మీరును యోగయ్ముగా నడుచుకొనుచు, ఏ భయమునకు బెదరక యునన్యెడల 

ఆమెకు పిలల్లగుదురు. 

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 1:30 => అవశయ్ముగా నీ కుమారుడైన సొలొమోను నా తరువాత ఏలువాడై నాకు పర్తిగా 

నా సింహాసనము మీద ఆసీనుడగునని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామము తోడని నేను నీకు 

పర్మాణము చేసినదానిని ఈ దినముననే నెరవేరుచ్దునని చెపప్గా 

1 రాజులు 1:14 => రాజుతో నీవు మాటలాడుచుండగా నేను నీవెనుక లోపలికి వచిచ్ నీవు 

వినన్వించిన మాటలను రూఢిపరచుదునని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 1:24 => నా యేలినవాడవైన రాజా, అదోనీయా నీ తరువాత ఏలువాడై నీ 

సింహాసనముమీద కూరుచ్ండునని నీవు సెలవిచిచ్తివా? 
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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 14:4 => యెరూషలేమునందు అతనికి పుటిట్న కుమారుల పేరు లేవనగా, 

షమూమ్య షోబాబు నాతాను సొలొమోను 

వచనము 20 

నా యేలినవాడవైన రాజా, నా యేలినవాడవైన రాజవగు నీ తరువాత సింహాసనము మీద ఎవడు 

ఆసీనుడగునో అందునుగూరిచ్ ఇశార్యేలీయులందరును కనిపెటిట్యునాన్రు. 

1 రాజులు 1:5 => హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా గరివ్ంచినవాడై నేనే రాజునగుదునని అనుకొని, 

రథములను గుఱఱ్పు రౌతులను తనకు ముందుగా పరుగెతుత్టకు ఏబదిమంది మనుషుయ్లను 

ఏరప్రచుకొనెను. 

1 రాజులు 1:24 => నా యేలినవాడవైన రాజా, అదోనీయా నీ తరువాత ఏలువాడై నీ 

సింహాసనముమీద కూరుచ్ండునని నీవు సెలవిచిచ్తివా? 

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

ఏలుచునాన్డని కేకలు వేయుడని చెపుప్టకై ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టియొదద్కు వేగులవారిని 

పంపెను. 

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 1:24 => నా యేలినవాడవైన రాజా, అదోనీయా నీ తరువాత ఏలువాడై నీ 

సింహాసనముమీద కూరుచ్ండునని నీవు సెలవిచిచ్తివా? 
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1 రాజులు 1:27 => నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ తరువాత నీ సింహాసనముమీద ఎవడు 

ఆసీనుడైయుండునో అది నీ సేవకుడనైన నాతో చెపప్కయుందువా? ఈ కారయ్ము నా యేలినవాడవును 

రాజవునగు నీ సెలవు చొపుప్న జరుగుచునన్దా? అని యడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:17 => సహోదరులారా, మీరును మీ అధికారులును తెలియక చేసితిరని 

నాకు తెలియును. 

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. 

నెహెమాయ్ 6:7 => యూదులకు రాజుగా ఉనాన్డని నినున్గూరిచ్ పర్కటన చేయుటకు యెరూషలేములో 

పర్వకత్లను నీవు నియమించితివనియు మొదలగు మాటలును రాజునకు ఈ సంగతులు 

తెలియనగుననియు మొదలగు మాటలును, అందునిమితత్ము ఇపుప్డు మనము యోచన చేసెదము 

రండనియు, ఈ సంగతి అనయ్జనుల వదంతియనియు, దానిని గెషెము చెపుప్చునాన్డనియు 

వార్యబడెను. 

వచనము 21 

ఇదిగాక నా యేలినవాడవైన రాజవగు నీవు నీ పితరులతోకూడ నిదర్పొందిన తరువాత నేనును నా 

కుమారుడైన సొలొమోనును అపరాధులముగా ఎంచబడుదుము. 

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

ఆలోచన చేయగా వారు అదోనీయా పక్షము వహించి అతనికి సహాయము చేసిరి గాని 

1 రాజులు 1:8 => యాజకుడైన సాదోకును యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాయును పర్వకత్యైన 

నాతానును షిమీయును రేయీయును దావీదుయొకక్ శూరులును అదోనీయాతో కలిసికొనక 

యుండిరి. 
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1 రాజులు 1:9 => అదోనీయా ఏన రోగేలు సమీపమందుండు జోహెలేతు అను బండదగగ్ర గొఱఱ్లను 

ఎడల్ను కొర్వివ్న దూడలను బలిగా అరిప్ంచి, రాజకుమారులగు తన సహోదరులనందరిని 

యూదావారగు రాజు యొకక్ సేవకులనందరిని పిలిపించెను గాని 

1 రాజులు 1:10 => పర్వకత్యగు నాతానును బెనాయనును దావీదు శూరులను తనకు సహోదరుడైన 

సొలొమోనును పిలువలేదు. 

1 రాజులు 1:25 => ఏలయనగా ఈ దినమున అతడు పోయి విసాత్రమైన యెడల్ను కొర్వివ్న 

దూడలను గొఱఱ్లను బలిగా అరిప్ంచి రాజకుమారులనందరిని సైనాయ్ధిపతులను యాజకుడైన 

అబాయ్తారును పిలిపింపగా వారు వాని సముఖములో అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు రాజైన 

అదోనీయా చిరంజీవియగునుగాక అని పలుకుచునాన్రు. 

1 సమూయేలు 2:33 => నా బలిపీఠము నొదద్ నెవడు ఉండకుండ నేనందరిని నశింపజేయక 

విడుచువాడను గనుక అది నీ కనున్లు కీష్ణించుటకును నీవు దుఃఖముచేత క్షయమగుటకును 

సాధనమగును; నీ సంతానపు వారందరు వయఃకాలమందు మరణమవుదురు. 

2 సమూయేలు 13:23 => రెండు సంవతస్రములైన తరువాత ఎఫార్యిమునకు సమీపమందుండు 

బయలాద్సోరులో అబాష్లోము గొఱఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించుకాలము రాగా అబాష్లోము రాజకుమారుల 

నందరిని విందునకు పిలిచెను. 

1 రాజులు 1:10 => పర్వకత్యగు నాతానును బెనాయనును దావీదు శూరులను తనకు సహోదరుడైన 

సొలొమోనును పిలువలేదు. 

1 రాజులు 1:26 => అయితే నీ సేవకుడనైన ననున్ను యాజకుడైన సాదోకును యెహోయాదా 

కుమారుడైన బెనాయాను నీ సేవకుడైన సొలొమోనును అతడు పిలిచినవాడు కాడు. 

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. 
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వచనము 22 

ఆమె రాజుతో మాటలాడుచునన్పుప్డు పర్వకత్యగు నాతానును లోపలికిరాగా పర్వకత్యగు నాతాను 

వచిచ్యునాన్డని సేవకులు రాజునకు తెలియజేసిరి. 

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. 

కీరత్నలు 25:15 => నా కనుదృషిట్ యెలల్పుప్డు యెహోవా వైపునకే తిరిగియునన్ది ఆయన నా 

పాదములను వలలోనుండి విడిపించును.  

కీరత్నలు 123:2 => దాసుల కనున్లు తమ యజమానుని చేతితటుట్ను దాసి కనున్లు తన 

యజమానురాలి చేతితటుట్ను చూచునటుల్ మన దేవుడైన యెహోవా మనలను కరుణించువరకు మన 

కనున్లు ఆయనతటుట్ చూచుచునన్వి.  

జెకరాయ్ 3:9 => యెహోషువ యెదుట నేనుంచిన రాతిని తేరి చూడుడి, ఆ రాతికి ఏడు 

నేతర్ములునన్వి, దాని చెకక్డపు పని చేయువాడను నేను. ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

వాకుక్; మరియు ఒక దినములోగానే నేను ఈ దేశము యొకక్ దోషమును పరిహరింతును; 

2 సమూయేలు 23:2 => యెహోవా ఆతమ్ నా దావ్రా పలుకుచునాన్డు ఆయన వాకుక్ నా నోట 

ఉనన్ది.  

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 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. 
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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. 

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 28:10 => 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. 

వచనము 23 

అతడు రాజు సనిన్ధికి వచిచ్ నమసాక్రము చేసి సాషాట్ంగపడి 

1 రాజులు 2:10 => తరువాత దావీదు తన పితరులతో కూడ నిదర్పొంది, దావీదు పటట్ణమందు 

సమాధిలో పెటట్బడెను. 

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 

Page  of 53 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

జనులమధయ్ను వయ్భిచారులై, ఆ అనుయ్ల దేవతల వెంట వెళిల్ ననున్ విడిచి, నేను వారితో చేసిన 

నిబంధనను మీరుదురు. 

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 2:22 => అందుకు రాజైన సొలొమోను షూనేమీయురాలైన అబీషగును మాతర్మే 

అదోనీయా కొరకు అడుగుట యేల? అతడు నా అనన్ కాబటిట్ అతని కొరకును, యాజకుడైన 

అబాయ్తారు కొరకును, సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు కొరకును రాజయ్మును అడుగుమని తన 

తలిల్తో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 2:23 => మరియు రాజైన సొలొమోను యెహోవా తోడు అదోనీయా పలికిన యీ 

మాటవలన అతని పార్ణమునకు నషట్ము రాకపోయినయెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము 

కలుగజేయును గాక. 

1 రాజులు 2:24 => ననున్ సిథ్రపరచి, నా తండిర్ సింహాసనముమీద ననున్ ఆసీనునిగా చేసి, తన 

వాగాద్నము పర్కారము నాకు కుటుంబము కలుగజేసిన యెహోవా జీవముతోడు, అదోనీయా యీ 

దినమున మరణమవునని చెపిప్ 

ఆదికాండము 43:9 => నేను అతనిగూరిచ్ పూటపడుదును, నీవు అతనిగూరిచ్ ననున్ అడుగవలెను; 

నేను అతని తిరిగి నీయొదద్కు తీసికొనివచిచ్ నీయెదుట నిలువబెటట్నియెడల ఆ నింద నా మీద 

ఎలల్పుప్డును ఉండును. 

1 సమూయేలు 10:24 => అపుప్డు సమూయేలు జనులందరిలో యెహోవా ఏరప్రచినవానిని మీరు 

చూచితిరా? జనులందరిలో అతనివంటి వాడొకడును లేడని చెపప్గా, జనులందరు బొబబ్లు పెటుట్చు 

రాజు చిరంజీవి యగుగాక అని కేకలు వేసిరి. 

2 సమూయేలు 7:12 => నీ దినములు సంపూరణ్ములగునపుప్డు నీవు నీ పితరులతో కూడ నిదిర్ంచిన 

తరువాత నీ గరభ్ములోనుండి వచిచ్న నీ సంతతిని హెచిచ్ంచి, రాజయ్మును అతనికి సిథ్రపరచెదను. 
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1 రాజులు 1:12 => కాబటిట్ నీ పార్ణమును నీ కుమారుడైన సొలొమోను పార్ణమును 

రకిష్ంచుకొనుటకై నేను నీకొక ఆలోచన చెపెప్దను వినుము. 

1 రాజులు 11:43 => అంతట సొలొమోను తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి, తన తండిర్యైన దావీదు 

పురమందు సమాధి చేయబడెను; తరువాత అతని కుమారుడైన రెహబాము అతనికి మారుగా 

రాజాయెను. 

2 రాజులు 10:35 => అంతట యెహూ తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి షోమోర్నులో సమాధి 

చేయబడెను; అతని కుమారుడైన యెహోయాహాజు అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 13:13 => యెహోయాషు తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచిన తరువాత యరొబాము అతని 

సింహాసనముమీద ఆసీనుడాయెను; యెహోయాషు షోమోర్నులో ఇశార్యేలు రాజుల సమాధియందు 

పాతిపెటట్బడెను. 

2 రాజులు 14:16 => అంతట యెహోయాషు తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి షోమోర్నులో 

ఇశార్యేలు రాజుల సమాధియందు పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన యరొబాము అతనికి 

మారుగా రాజాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:11 => నీ జీవితదినములు తీరి నీ పితరులయొదద్కు నీవు చేరునపుప్డు నీ 

కుమారులవలన కలుగు నీ సంతతిని నేను సాథ్పనచేసి అతని రాజయ్మును సిథ్రపరచెదను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:31 => తరువాత సొలొమోను తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తన 

తండిర్యైన దావీదు పటట్ణమందు పాతిపెటట్బడెను; అతనికి బదులుగా అతని కుమారుడైన రెహబాము 

రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:33 => హిజిక్యా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా జనులు దావీదు 

సంతతివారి శమ్శానభూమియందు కటట్బడిన పైసాథ్నమునందు అతని పాతిపెటిట్రి. అతడు 

మరణమొందినపుప్డు యూదావారందరును యెరూషలేము కాపురసుథ్లందరును అతనికి 

ఉతత్రకిర్యలను ఘనముగా జరిగించిరి. అతని కుమారుడైన మనషే ష్ అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:13 => సహోదరులారా, నిరీక్షణ లేని యితరులవలె మీరు దుఃఖపడకుండు 

నిమితత్ము, నిదిర్ంచుచునన్ వారినిగూరిచ్ మీకు తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు. 
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వచనము 24 

నా యేలినవాడవైన రాజా, అదోనీయా నీ తరువాత ఏలువాడై నీ సింహాసనముమీద కూరుచ్ండునని 

నీవు సెలవిచిచ్తివా? 

ఆదికాండము 24:15 => అతడు మాటలాడుట చాలింపకముందే అబార్హాము సహోదరుడైన 

నాహోరు భారయ్యగు మిలాక్ కుమారుడైన బెతూయేలుకు పుటిట్న రిబాక్ కడవ భుజము మీద 

పెటుట్కొనివచెచ్ను. 

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

పడి గొఱఱ్లను పనివారిని రగులబెటిట్ కాలిచ్వేసెను; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

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

సమూహములుగా వచిచ్ ఒంటెలమీద పడి వాటిని కొనిపోయి ఖడగ్ముచేత పనివారిని చంపిరి; నీకు 

దానిని తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

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

తమ అనన్ యింట భోజనము చేయుచు దార్కాష్రసము పానము చేయుచుండగా 

దానియేలు 9:20 => నేను ఇంక పలుకుచు పార్రథ్న చేయుచు, పవితర్ పరవ్తము కొరకు నా దేవుడైన 

యెహోవా యెదుట నా పాపమును నా జనము యొకక్ పాపమును ఒపుప్కొనుచు నా దేవుని విజాఞ్పన 

చేయుచునుంటిని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:29 => సొలొమోను చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ పర్వకత్యైన నాతాను 

రచించిన గర్ంథమందును, షిలోనీయుడైన అహీయా రచించిన పర్వచన గర్ంథమందును, నెబాతు 

కుమారుడైన యరొబామునుగూరిచ్ దీరఘ్దరిశ్యైన ఇదోద్కు గర్ంథమందును వార్యబడియునన్ది. 

వచనము 25 

ఏలయనగా ఈ దినమున అతడు పోయి విసాత్రమైన యెడల్ను కొర్వివ్న దూడలను గొఱఱ్లను బలిగా 

అరిప్ంచి రాజకుమారులనందరిని సైనాయ్ధిపతులను యాజకుడైన అబాయ్తారును పిలిపింపగా వారు 
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వాని సముఖములో అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు రాజైన అదోనీయా చిరంజీవియగునుగాక అని 

పలుకుచునాన్రు. 

1 రాజులు 1:16 => బతెష్బ వచిచ్ రాజు ఎదుట సాగిలపడి నమసాక్రము చేయగా రాజు నీ కోరిక 

ఏమని అడిగినందుకు ఆమె యీలాగు మనవి చేసెను 

రోమీయులకు 13:7 => ఇందుకే గదా మీరు పనున్కూడ చెలిల్ంచుచునాన్రు? కాబటిట్ యెవనికి పనోన్ 

వానికి పనున్ను, ఎవనికి సుంకమో వానికి సుంకమును చెలిల్ంచుడి. ఎవనియెడల భయముండవలెనో 

వానియెడల భయమును, ఎవనియెడల సనామ్నముండవలెనో వానియెడల సనామ్నమును కలిగియుండి, 

అందరికిని వారి వారి ఋణములను తీరుచ్డి. 

1 పేతురు 2:17 => అందరిని సనామ్నించుడి, సహోదరులను పేర్మించుడి, దేవునికి భయపడుడి, 

రాజును సనామ్నించుడి. 

2 సమూయేలు 12:25 => యెహోవా అతనిని పేర్మించి నాతాను అను పర్వకత్ను పంపగా అతడు 

యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ యదీదాయ్1 అని అతనికి పేరు పెటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:1 => దావీదు తన యింటనుండి పర్వకత్యైన నాతానును పిలిపించి నేను 

దేవదారు మార్నులతో కటట్బడిన నగరులో నివాసము చేయుచునాన్ను; యెహోవా నిబంధన 

మందసము తెరలచాటున నునన్దని చెపప్గా 

సామెతలు 9:8 => అపహాసకుని గదిద్ంపకుము గదిద్ంచినయెడల వాడు నినున్ దేవ్షించును. జాఞ్నము 

గలవానిని గదిద్ంపగా వాడు నినున్ పేర్మించును. 

సామెతలు 28:23 => నాలుకతో ఇచచ్కములాడు వానికంటె నరులను గదిద్ంచువాడు తుదకు ఎకుక్వ 

దయపొందును. 

వచనము 26 

అయితే నీ సేవకుడనైన ననున్ను యాజకుడైన సాదోకును యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను నీ 

సేవకుడైన సొలొమోనును అతడు పిలిచినవాడు కాడు. 
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1 రాజులు 1:14 => రాజుతో నీవు మాటలాడుచుండగా నేను నీవెనుక లోపలికి వచిచ్ నీవు 

వినన్వించిన మాటలను రూఢిపరచుదునని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 1:18 => ఇపుప్డైతే అదోనీయా యేలుచునాన్డు. ఈ సంగతి నా యేలినవాడవును 

రాజవునగు నీకు తెలియకయే యునన్ది. 

1 రాజులు 1:5 => హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా గరివ్ంచినవాడై నేనే రాజునగుదునని అనుకొని, 

రథములను గుఱఱ్పు రౌతులను తనకు ముందుగా పరుగెతుత్టకు ఏబదిమంది మనుషుయ్లను 

ఏరప్రచుకొనెను. 

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 1:17 => నా యేలిన వాడా, నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా తోడని నీ సేవకురాలనైన నాకు 

పర్మాణము చేసి అవశయ్ముగా నీ కుమారుడైన సొలొమోను నా వెనుక ఏలువాడై నా సింహాసనము 

మీద ఆసీనుడగునని సెలవిచిచ్తివే, 

1 రాజులు 1:27 => నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ తరువాత నీ సింహాసనముమీద ఎవడు 

ఆసీనుడైయుండునో అది నీ సేవకుడనైన నాతో చెపప్కయుందువా? ఈ కారయ్ము నా యేలినవాడవును 

రాజవునగు నీ సెలవు చొపుప్న జరుగుచునన్దా? అని యడిగెను. 

1 రాజులు 2:22 => అందుకు రాజైన సొలొమోను షూనేమీయురాలైన అబీషగును మాతర్మే 

అదోనీయా కొరకు అడుగుట యేల? అతడు నా అనన్ కాబటిట్ అతని కొరకును, యాజకుడైన 

అబాయ్తారు కొరకును, సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు కొరకును రాజయ్మును అడుగుమని తన 

తలిల్తో చెపెప్ను. 

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

ఉతత్ముడును తగినవాడునైన యొకని కోరుకొని, తన తండిర్ సింహాసనముమీద అతనిని ఆసీనునిగా 

చేసి, మీ యజమానుని కుటుంబికుల పక్షమున యుదధ్మాడుడి. 
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వచనము 27 

నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ తరువాత నీ సింహాసనముమీద ఎవడు ఆసీనుడైయుండునో అది నీ 

సేవకుడనైన నాతో చెపప్కయుందువా? ఈ కారయ్ము నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ సెలవు 

చొపుప్న జరుగుచునన్దా? అని యడిగెను. 

1 రాజులు 1:9 => అదోనీయా ఏన రోగేలు సమీపమందుండు జోహెలేతు అను బండదగగ్ర గొఱఱ్లను 

ఎడల్ను కొర్వివ్న దూడలను బలిగా అరిప్ంచి, రాజకుమారులగు తన సహోదరులనందరిని 

యూదావారగు రాజు యొకక్ సేవకులనందరిని పిలిపించెను గాని 

1 రాజులు 1:19 => అతడు ఎడల్ను కొర్వివ్న దూడలను గొఱఱ్లను బలిగా అరిప్ంచి 

రాజకుమారులనందరిని యాజకుడైన అబాయ్తారును సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబును పిలిపించెను గాని 

నీ సేవకుడైన సొలొమోనును పిలువలేదు. 

1 సమూయేలు 11:14 => మనము గిలాగ్లునకు వెళిల్ రాజయ్పరిపాలన పదధ్తిని మరల 

సాథ్పించుకొందము రండని చెపిప్ సమూయేలు జనులను పిలువగా 

1 సమూయేలు 11:15 => జనులందరు గిలాగ్లునకు వచిచ్ గిలాగ్లులో యెహోవా సనిన్ధిని 

సమాధానబలులను అరిప్ంచి, యెహోవా సనిన్ధిని సౌలునకు పటాట్భిషేకము చేసిరి. సౌలును 

ఇశార్యేలీయులందరును అకక్డ బహుగా సంతోషించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:21 => తరువాత వారు యెహోవాకు బలులు అరిప్ంచిరి. మరునాడు 

దహనబలిగా వెయియ్ యెదుద్లను వెయియ్ గొఱఱ్పొటే ట్ళల్ను వెయియ్ గొఱఱ్పిలల్లను వాటి పానారప్ణలతో కూడ 

ఇశార్యేలీయులందరి సంఖయ్కు తగునటుట్గా అరిప్ంచిరి. 

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. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 29:23 => అపుప్డు సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదునకు మారుగా 

యెహోవా సింహాసనమందు రాజుగా కూరుచ్ండి వరిధ్లుల్చుండెను. ఇశార్యేలీయులందరును అతని 

యాజఞ్కు బదుధ్లైయుండిరి. 

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 సమూయేలు 10:24 => అపుప్డు సమూయేలు జనులందరిలో యెహోవా ఏరప్రచినవానిని మీరు 

చూచితిరా? జనులందరిలో అతనివంటి వాడొకడును లేడని చెపప్గా, జనులందరు బొబబ్లు పెటుట్చు 

రాజు చిరంజీవి యగుగాక అని కేకలు వేసిరి. 

2 సమూయేలు 16:16 => దావీదుతో సేన్హముగానునన్ అరీక్యుడైన హూషైయనునతడు 

అబాష్లోమునొదద్కువచిచ్ అతని దరిశ్ంచి రాజు చిరంజీవియగును గాక రాజు చిరంజీవియగును గాక 

అని పలుకగా 

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

తలమీద కిరీటము పెటిట్, ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును అతని చేతికిచిచ్న తరువాత వారు అతని 

పటాట్భిషికుత్నిగా చేసి చపప్టుల్కొటిట్ రాజు చిరంజీవియగునుగాకని చాటించిరి. 

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

అతనిమీద కిరీటముంచి, ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమును అతని చేతికిచిచ్ అతనికి పటాట్భిషేకము చేసిరి; 

యెహోయాదాయును అతని కుమారులును అతనిని అభిషేకించి రాజు చిరంజీవియగునుగాక యనిరి. 

మతత్యి 21:9 => జనసమూహములలో ఆయనకు ముందు వెళుల్చుండినవారును వెనుక 

వచుచ్చుండినవారును దావీదు కుమారునికి జయము పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు సుత్తింపబడునుగాక 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో జయము అని కేకలు వేయుచుండిరి. 

మారుక్ 11:9 => మరియు ముందు వెళుల్చుండినవారును వెనుక వచుచ్చుండినవారును జయము 

మారుక్ 11:10 => పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు సుత్తింపబడుగాక వచుచ్చునన్ మన తండిర్యైన 

దావీదు రాజయ్ము సుత్తింపబడుగాక సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో జయము అని కేకలు వేయుచుండిరి. 
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లూకా 19:38 => పర్భువు పేరట వచుచ్ రాజు సుత్తింపబడునుగాక పరలోకమందు సమాధానమును 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో మహిమయు ఉండునుగాక అని తాము చూచిన అదుభ్తములనిన్టినిగూరిచ్ 

మహా శబద్ముతో దేవుని సోత్ర్తర్ము చేయసాగిరి 

2 సమూయేలు 13:23 => రెండు సంవతస్రములైన తరువాత ఎఫార్యిమునకు సమీపమందుండు 

బయలాద్సోరులో అబాష్లోము గొఱఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించుకాలము రాగా అబాష్లోము రాజకుమారుల 

నందరిని విందునకు పిలిచెను. 

1 రాజులు 1:31 => బతెష్బ సాగిలపడి రాజునకు నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడైన రాజగు 

దావీదు సదాకాలము బర్దుకును గాక అనెను. 

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 :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 2:22 => అందుకు రాజైన సొలొమోను షూనేమీయురాలైన అబీషగును మాతర్మే 

అదోనీయా కొరకు అడుగుట యేల? అతడు నా అనన్ కాబటిట్ అతని కొరకును, యాజకుడైన 

అబాయ్తారు కొరకును, సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు కొరకును రాజయ్మును అడుగుమని తన 

తలిల్తో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 2:26 => 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. 
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2 రాజులు 10:3 => కాబటిట్ యీ తాకీదు మీకు ముటిట్నవెంటనే మీ యజమానుని కుమారులలో 

ఉతత్ముడును తగినవాడునైన యొకని కోరుకొని, తన తండిర్ సింహాసనముమీద అతనిని ఆసీనునిగా 

చేసి, మీ యజమానుని కుటుంబికుల పక్షమున యుదధ్మాడుడి. 

నెహెమాయ్ 6:7 => యూదులకు రాజుగా ఉనాన్డని నినున్గూరిచ్ పర్కటన చేయుటకు యెరూషలేములో 

పర్వకత్లను నీవు నియమించితివనియు మొదలగు మాటలును రాజునకు ఈ సంగతులు 

తెలియనగుననియు మొదలగు మాటలును, అందునిమితత్ము ఇపుప్డు మనము యోచన చేసెదము 

రండనియు, ఈ సంగతి అనయ్జనుల వదంతియనియు, దానిని గెషెము చెపుప్చునాన్డనియు 

వార్యబడెను. 

దానియేలు 2:4 => కలీద్యులు సిరియా బాషతో ఇటల్నిరి రాజు చిరకాలము జీవించునుగాక. తమరి 

దాసులకు కల సెలవియుయ్డి; మేము దాని భావమును తెలియజేసెదము. 

వచనము 28 

దావీదు బతెష్బను పిలువుమని సెలవియయ్గా ఆమె రాజు సనిన్ధికి వచిచ్ రాజు ఎదుట నిలువబడెను. 

1 రాజులు 1:8 => యాజకుడైన సాదోకును యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాయును పర్వకత్యైన 

నాతానును షిమీయును రేయీయును దావీదుయొకక్ శూరులును అదోనీయాతో కలిసికొనక 

యుండిరి. 

1 రాజులు 1:19 => అతడు ఎడల్ను కొర్వివ్న దూడలను గొఱఱ్లను బలిగా అరిప్ంచి 

రాజకుమారులనందరిని యాజకుడైన అబాయ్తారును సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబును పిలిపించెను గాని 

నీ సేవకుడైన సొలొమోనును పిలువలేదు. 

2 సమూయేలు 7:2 => నేను దేవదారు మార్నుతో కటిట్న నగరియందు వాసము చేయుచుండగా 

దేవుని మందసము డేరాలో నిలిచియునన్దనగా 

2 సమూయేలు 7:12 => నీ దినములు సంపూరణ్ములగునపుప్డు నీవు నీ పితరులతో కూడ నిదిర్ంచిన 

తరువాత నీ గరభ్ములోనుండి వచిచ్న నీ సంతతిని హెచిచ్ంచి, రాజయ్మును అతనికి సిథ్రపరచెదను. 
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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 సమూయేలు 12:25 => యెహోవా అతనిని పేర్మించి నాతాను అను పర్వకత్ను పంపగా అతడు 

యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ యదీదాయ్1 అని అతనికి పేరు పెటెట్ను. 

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 1:32 => అపుప్డు రాజైన దావీదు యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును 

యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను నాయొదద్కు పిలువుమని సెలవియయ్గా వారు రాజు సనిన్ధికి 

వచిచ్రి. 

1 రాజులు 1:38 => కాబటిట్ యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును యెహోయాదా 

కుమారుడైన బెనాయాయును కెరేతీయులును పెలేతీయులును రాజైన దావీదు కంచర గాడిదమీద 

సొలొమోనును ఎకిక్ంచి గిహోనునకు తీసికొనిరాగా 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:53 => అహీటూబు కుమారుడు సాదోకు, సాదోకు కుమారుడు 

అహిమయసుస్. 

వచనము 29 

అపుప్డు రాజు పర్మాణ పూరవ్కముగా చెపిప్నదేమనగా సకలమైన ఉపదర్వములలోనుండి ననున్ 

విడిపించిన యెహోవా జీవముతోడు 

1 రాజులు 1:24 => నా యేలినవాడవైన రాజా, అదోనీయా నీ తరువాత ఏలువాడై నీ 

సింహాసనముమీద కూరుచ్ండునని నీవు సెలవిచిచ్తివా? 

2 రాజులు 4:27 => పిమమ్ట ఆమె కొండమీదనునన్ దైవజనుని యొదద్కు వచిచ్ అతని కాళుల్ 

పటుట్కొనెను. గేహజీ ఆమెను తోలివేయుటకు దగగ్రకు రాగా దైవజనుడు ఆమె బహు వాయ్కులముగా 

ఉనన్ది, యెహోవా ఆ సంగతి నాకు తెలియజేయక మరుగుచేసెను; ఆమె జోలికి పోవదద్ని వానికి ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను. 

యోహాను 15:15 => దాసుడు తన యజమానుడు చేయుదానిని ఎరుగడు గనుక ఇక మిముమ్ను 

దాసులని పిలువక సేన్హితులని పిలుచుచునాన్ను, ఎందుకనగా నేను నా తండిర్వలన వినిన 

సంగతులనిన్టిని మీకు తెలియజేసితిని. 

1 రాజులు 1:18 => ఇపుప్డైతే అదోనీయా యేలుచునాన్డు. ఈ సంగతి నా యేలినవాడవును 

రాజవునగు నీకు తెలియకయే యునన్ది. 

వచనము 30 

అవశయ్ముగా నీ కుమారుడైన సొలొమోను నా తరువాత ఏలువాడై నాకు పర్తిగా నా సింహాసనము 

మీద ఆసీనుడగునని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామము తోడని నేను నీకు పర్మాణము 

చేసినదానిని ఈ దినముననే నెరవేరుచ్దునని చెపప్గా 

మతత్యి 1:6 => యెషష్యి రాజైన దావీదును కనెను. ఊరియా భారయ్గా నుండిన ఆమెయందు 

దావీదు సొలొమోనును కనెను. 
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వచనము 31 

బతెష్బ సాగిలపడి రాజునకు నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడైన రాజగు దావీదు సదాకాలము 

బర్దుకును గాక 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 రాజులు 17:1 => అంతట గిలాదు కాపురసుథ్ల సంబంధియును తిషీబ్యుడునైన ఏలీయా 

అహాబునొదద్కు వచిచ్ ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా 

జీవముతోడు నా మాట పర్కారము గాక, యీ సంవతస్రములలో మంచైనను వరష్మైనను పడదని 

పర్కటించెను. 

1 రాజులు 18:10 => నీ దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు నినున్ చికిక్ంచుకొనవలెనని నా 

యేలినవాడు దూతలను పంపించని జనమొకటైనను లేదు, రాజయ్మొకటైనను లేదు; అతడు ఇకక్డ 

లేడనియు, అతని చూడలేదనియు, వారు ఆ యా జనములచేతను రాజయ్ములచేతను పర్మాణము 

చేయించుచు వచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 8:19 => అతడు వారు నా తలిల్ కుమారులు నా సహోదరులు; మీరు వారిని 

బర్దుకనిచిచ్నయెడల 

1 సమూయేలు 14:39 => నా కుమారుడైన యోనాతానువలన కలిగినను వాడు తపప్క 

మరణమవునని ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంచు యెహోవా జీవముతోడని నేను పర్మాణము 

చేయుచునాన్ననెను. అయితే జనులందరిలో అతనికి పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నవాడు ఒకడును లేకపోయెను. 

1 సమూయేలు 14:45 => అయితే జనులు సౌలుతో ఇశార్యేలీయులకు ఇంత గొపప్ రక్షణ 

కలుగజేసిన యోనాతాను మరణమవునా? అదెనన్టికిని కూడదు. దేవుని సహాయముచేత ఈ దినమున 

యోనాతాను మనలను జయమునొందించెను; యెహోవా జీవము తోడు అతని తలవెండుర్కలలో 

ఒకటియు నేల రాలదని చెపిప్ యోనాతాను మరణము కాకుండ జనులు అతని రకిష్ంచిరి. 
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1 సమూయేలు 19:6 => సౌలు యోనాతాను చెపిప్న మాట ఆలకించి యెహోవా జీవముతోడు 

అతనికి మరణ శిక్ష విధింపనని పర్మాణము చేసెను. 

1 సమూయేలు 20:21 => నీవు వెళిల్ బాణములను వెదకుమని ఒక పనివానితో చెపుప్దును 

బాణములు నీకు ఈ తటుట్న నునన్వి, పటుట్కొనిరమమ్ని నేను వానితో చెపిప్నయెడల నీవు బయటికి 

రావచుచ్ను; యెహోవా జీవముతోడు నీకు ఏ అపాయమును రాక కేష్మమే కలుగును. 

2 సమూయేలు 12:5 => దావీదు ఈ మాట విని ఆ మనుషుయ్నిమీద బహుగా కోపించు కొని 

యెహోవా జీవముతోడు నిశచ్యముగా ఈ కారయ్ము చేసినవాడు మరణపాతుర్డు. 

2 రాజులు 4:30 => తలిల్ ఆ మాట విని యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు, నేను నినున్ 

విడువనని చెపప్గా అతడు లేచి ఆమెతో కూడ పోయెను. 

2 రాజులు 5:16 => ఎలీషా ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ 

యెహోవా జీవముతోడు నేనేమియు తీసికొనను అని చెపెప్ను. నయమాను అతనిని ఎంతో 

బతిమాలినను అతడు ఒపప్క పోయెను. 

2 రాజులు 5:20 => అంతట దైవజనుడైన ఎలీషాకు సేవకుడగు గేహజీ సిరియనుడైన యీ 

నయమాను తీసికొనివచిచ్న వాటిని అంగీకరించుటకు నా యజమానునికి మనసుస్ లేకపోయెను గాని, 

యెహోవా జీవముతోడు నేను పరుగెతిత్కొనిపోయి అతని కలిసికొని అతనియొదద్ ఏదైనను 

తీసికొందుననుకొని 

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 

2 సమూయేలు 4:9 => దావీదు బెయేరోతీయుడగు రిమోమ్ను కుమారులైన రేకాబుతోను 

బయనాతోను ఇటల్నెను 

కీరత్నలు 34:19 => నీతిమంతునికి కలుగు ఆపదలు అనేకములు వాటి అనిన్టిలోనుండి యెహోవా 

వానిని విడిపించును. 

కీరత్నలు 34:20 => ఆయన వాని యెముకలనిన్టిని కాపాడును వాటిలో ఒకక్టియైనను విరిగిపోదు. 
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కీరత్నలు 34:21 => చెడుతనము భకిత్హీనులను సంహరించును నీతిమంతుని దేవ్షించువారు 

అపరాధులుగా ఎంచబడుదురు 

కీరత్నలు 34:22 => యెహోవా తన సేవకుల పార్ణమును విమోచించును ఆయన 

శరణుజొచిచ్నవారిలో ఎవరును అపరాధులుగా ఎంచబడరు. 

కీరత్నలు 72:14 => కపట బలాతాక్రములనుండి అతడు వారి పార్ణమును విమోచించును. వారి 

పార్ణము అతని దృషిట్కి పిర్యముగా ఉండును. 

కీరత్నలు 136:24 => మన శతుర్వులచేతిలోనుండి మనలను విడిపించెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 138:7 => నేను ఆపదలలో చికుక్బడియునన్ను నీవు ననున్ బర్దికించెదవు నా శతుర్వుల 

కోపమునుండి ననున్ రకిష్ంచుటకై నీవు నీ చేయి చాపెదవు నీ కుడిచేయి ననున్ రకిష్ంచును. 

కీరత్నలు 34:22 => యెహోవా తన సేవకుల పార్ణమును విమోచించును ఆయన 

శరణుజొచిచ్నవారిలో ఎవరును అపరాధులుగా ఎంచబడరు. 

వచనము 32 

అపుప్డు రాజైన దావీదు యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును యెహోయాదా కుమారుడైన 

బెనాయాను నాయొదద్కు పిలువుమని సెలవియయ్గా వారు రాజు సనిన్ధికి వచిచ్రి. 

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 1:17 => 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, 

వచనము 33 
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అంతట రాజు మీరు మీ యేలినవాడనైన నా సేవకులను పిలుచుకొని పోయి నా కుమారుడైన 

సొలొమోనును నా కంచర గాడిదమీద ఎకిక్ంచి గిహోనునకు తీసికొనిపోయి 

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

వచిచ్ సాగిలపడి నమసాక్రము చేయగా దావీదు మెఫీబోషెతూ అని అతని పిలిచినపుప్డు అతడు 

చితత్ము, నీ దాసుడనైన నేనునాన్ననెను. 

ఎసేత్రు 3:2 => కాబటిట్ రాజు గుమమ్మున నునన్ రాజసేవకులందరును రాజాజాఞ్నుసారముగా 

మోకాళూ ల్ని హామానునకు నమసక్రించిరి. మొరెద్కై వంగకయు నమసాక్రము చేయకయు నుండగా 

మతత్యి 21:37 => తుదకు నా కుమారుని సనామ్నించెదరనుకొని తన కుమారుని వారియొదద్కు 

పంపెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:33 => మెటుట్కు మీలో పర్తి పురుషుడును తననువలె తన భారయ్ను పేర్మింపవలెను, 

భారయ్యైతే తన భరత్యందు భయము కలిగి యుండునటుల్ చూచుకొనవలెను. 

హెబీర్యులకు 12:9 => మరియు శరీర సంబంధులైన తండుర్లు మనకు శిక్షకులై యుండిరి. 

వారియందు భయభకుత్లు కలిగియుంటిమి; అటల్యితే ఆతమ్లకు తండిర్యైన వానికి మరి యెకుక్వగా 

లోబడి బర్దుకవలెనుగదా? 

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. 

నెహెమాయ్ 2:3 => నేను మిగుల భయపడి రాజు చిరంజీవి యగునుగాక, నా పితరుల 

సమాధులుండు పటట్ణము పాడైపోయి, దాని గుమమ్ములును అగిన్చేత కాలచ్బడి యుండగా నాకు 

దుఃఖముఖము లేకపోవునా అని రాజుతో అంటిని. 

దానియేలు 2:4 => కలీద్యులు సిరియా బాషతో ఇటల్నిరి రాజు చిరకాలము జీవించునుగాక. తమరి 

దాసులకు కల సెలవియుయ్డి; మేము దాని భావమును తెలియజేసెదము. 
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దానియేలు 3:9 => రాజగు నెబుకదెన్జరు నొదద్ ఈలాగు మనవి చేసిరి రాజు చిరకాలము జీవించును 

గాక. 

దానియేలు 5:10 => రాజునకును అతని యధిపతులకును జరిగిన సంగతి రాణి తెలిసికొని విందు 

గృహమునకు వచిచ్ ఇటల్నెను రాజు చిరకాలము జీవించునుగాక, నీ తలంపులు నినున్ 

కలవరపరచనియయ్కుము, నీ మనసుస్ నిబబ్రముగా ఉండనిముమ్. 

దానియేలు 6:6 => కాబటిట్ ఆ పర్ధానులును అధిపతులును రాజు నొదద్కు సందడిగా కూడి వచిచ్ 

ఇటల్నిరి రాజగు దరాయ్వేషూ, చిరంజీవివై యుందువుగాక. 

దానియేలు 6:21 => అందుకు దానియేలు రాజు చిరకాలము జీవించును గాక. 

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

సొలొమోను ఎదుట సాషాట్ంగపడగా సొలొమోను అతనితో నీ యింటికి పొమమ్ని 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. 

వచనము 34 

యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును అకక్డ ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా అతనికి 

పటాట్భిషేకము చేసిన తరువాత మీరు బాకానాదము చేసి రాజైన సొలొమోను చిరంజీవియగునుగాక 

అని పర్కటన చేయవలెను. 

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. 
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1 రాజులు 1:38 => కాబటిట్ యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును యెహోయాదా 

కుమారుడైన బెనాయాయును కెరేతీయులును పెలేతీయులును రాజైన దావీదు కంచర గాడిదమీద 

సొలొమోనును ఎకిక్ంచి గిహోనునకు తీసికొనిరాగా 

1 రాజులు 1:43 => యోనాతాను అదోనీయాతో ఇటల్నెను నిజముగా మన యేలినవాడును 

రాజునగు దావీదు సొలొమోనును రాజుగా నియమించియునాన్డు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:29 => సొలొమోను చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ పర్వకత్యైన నాతాను 

రచించిన గర్ంథమందును, షిలోనీయుడైన అహీయా రచించిన పర్వచన గర్ంథమందును, నెబాతు 

కుమారుడైన యరొబామునుగూరిచ్ దీరఘ్దరిశ్యైన ఇదోద్కు గర్ంథమందును వార్యబడియునన్ది. 

సామెతలు 9:8 => అపహాసకుని గదిద్ంపకుము గదిద్ంచినయెడల వాడు నినున్ దేవ్షించును. జాఞ్నము 

గలవానిని గదిద్ంపగా వాడు నినున్ పేర్మించును. 

సామెతలు 28:23 => నాలుకతో ఇచచ్కములాడు వానికంటె నరులను గదిద్ంచువాడు తుదకు ఎకుక్వ 

దయపొందును. 

వచనము 35 

ఇశార్యేలు వారిమీదను యూదావారి మీదను నేనతనిని అధికారిగా నియమించియునాన్ను గనుక 

పిమమ్ట మీరు యెరూషలేమునకు అతని వెంటరాగా అతడు నా సింహాసనముమీద ఆసీనుడై నాకు 

పర్తిగా రాజగును అని సెలవిచెచ్ను. 

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

మనకు ఎకుక్వ కీడు చేయును; వాడు పార్కారములుగల పటట్ణములలో చొచిచ్ మనకు దొరకక 

పోవునేమో గనుక నీవు నీ యేలినవాని సేవకులను వెంటబెటుట్కొని పోయి వాని తరిమి పటుట్కొనుమని 

ఆజాఞ్పించెను. 

1 రాజులు 1:5 => హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా గరివ్ంచినవాడై నేనే రాజునగుదునని అనుకొని, 

రథములను గుఱఱ్పు రౌతులను తనకు ముందుగా పరుగెతుత్టకు ఏబదిమంది మనుషుయ్లను 

ఏరప్రచుకొనెను. 
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1 రాజులు 1:38 => కాబటిట్ యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును యెహోయాదా 

కుమారుడైన బెనాయాయును కెరేతీయులును పెలేతీయులును రాజైన దావీదు కంచర గాడిదమీద 

సొలొమోనును ఎకిక్ంచి గిహోనునకు తీసికొనిరాగా 

1 రాజులు 1:44 => రాజు యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును యెహోయాదా 

కుమారుడైన బెనాయానును కెరేతీయులను పెలేతీయులను అతనితోకూడ పంపగా వారు రాజు కంచర 

గాడిదమీద అతని నూరేగించిరి; 

ఆదికాండము 41:43 => తన రెండవ రథముమీద అతని నెకిక్ంచెను. అపుప్డు వందనము చేయుడని 

అతని ముందర జనులు కేకలువేసిరి. అటుల్ ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద అతని నియమించెను. 

ఎసేత్రు 6:6 => రాజు ఘనపరచ నపేకిష్ంచువానికి ఏమి చేయవలెనని రాజు అతని నడుగగా 

హామాను ననున్ గాక మరి ఎవరిని రాజు ఘనపరచ నపేకిష్ంచునని తనలో తాననుకొని రాజుతో 

ఇటల్నెను 

ఎసేత్రు 6:7 => రాజు ఘనపరచ నపేకిష్ంచువానికి చేయ తగినదేమనగా 

ఎసేత్రు 6:8 => రాజు ధరించుకొను రాజవసత్రములను రాజు ఎకుక్ గుఱఱ్మును రాజు తన తలమీద 

ఉంచుకొను రాజకీరీటమును ఒకడు తీసికొని రాగా 

ఎసేత్రు 6:9 => ఘనులైన రాజుయొకక్ అధిపతులలో ఒకడు ఆ వసత్రములను ఆ గుఱఱ్మును పటుట్కొని, 

రాజు ఘనపరచ నపేకిష్ంచువానికి ఆ వసత్రములను ధరింపజేసి ఆ గుఱఱ్ముమీద అతనిని ఎకిక్ంచి 

రాజవీధిలో అతని నడిపించుచు రాజు ఘనపరచ నపేకిష్ంచువానికి ఈపర్కారముగా చేయతగునని 

అతని ముందర చాటింపవలెను. 

ఎసేత్రు 6:10 => అందుకు రాజు నీవు చెపిప్నపర్కారమే శీఘర్ముగా ఆ వసత్రములను ఆ గుఱఱ్మును 

తీసికొని, రాజు గుమమ్మునొదద్ కూరుచ్నియునన్ యూదుడైన మొరెద్కైకి ఆలాగుననే చేయుము; నీవు 

చెపిప్నదానిలో ఒకటియు విడువక అంతయు చేయుమని హామానునకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

ఎసేత్రు 6:11 => ఆ పర్కారమే హామాను ఆ వసత్రములను ఆ గుఱఱ్మును తీసికొని, మొరెద్కైకి ఆ 

వసత్రములను ధరింపజేసి ఆ గుఱఱ్ము మీద అతనిని ఎకిక్ంచి రాజవీధిలో అతని నడిపించుచు, రాజు 

ఘనపరచ నపేకిష్ంచువానికి ఈ పర్కారము చేయతగునని అతని ముందర చాటించెను. 
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లేవీయకాండము 19:19 => మీరు నాకటట్డలను ఆచరింపవలెను; నీ జంతువులను ఇతరజాతి 

జంతువులను కలియనీయకూడదు; నీ పొలములో వేరు వేరు జాతుల వితత్నములు చలల్కూడదు; 

బొచుచ్ను నారయు కలిసినబటట్ వేసికొనకూడదు. 

1 రాజులు 1:38 => కాబటిట్ యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును యెహోయాదా 

కుమారుడైన బెనాయాయును కెరేతీయులును పెలేతీయులును రాజైన దావీదు కంచర గాడిదమీద 

సొలొమోనును ఎకిక్ంచి గిహోనునకు తీసికొనిరాగా 

1 రాజులు 1:45 => యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును గిహోను దగగ్ర అతనికి 

పటాట్భిషేకము చేసిరి; అకక్డనుండి వారు సంతోషముగా వచిచ్యునాన్రు; అందువలన పటట్ణము 

అలల్రి ఆయెను; మీకు వినబడిన ధవ్ని యిదే. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:30 => ఈ హిజిక్యా గిహోను కాలువకు ఎగువను కటట్వేయించి దావీదు 

ప టట్ ణ పు ప డ మ టి వై పు న కు దా ని తె పిప్ం చె ను , హి జిక్ యా తా ను పూ ను కొ ని న 

సరవ్పర్యతన్ములయందును వృదిధ్పొందెను. 

2 సమూయేలు 13:29 => అబాష్లోము ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న వారు చేయగా రాజకుమారులందరును 

లేచి తమ కంచరగాడిదల నెకిక్ పారిపోయిరి. 

2 సమూయేలు 15:1 => ఇదియైన తరువాత అబాష్లోము ఒక రథమును గుఱఱ్ములను సిదధ్పరచి, 

తనయెదుట పరుగెతుత్టకై యేబదిమంది బంటులను ఏరప్రచుకొనెను. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:1 => దావీదు ఏండుల్ నిండిన వృదుధ్డాయెను గనుక అతడు తన 

కుమారుడైన సొలొమోనును ఇశార్యేలీయుల మీద రాజుగా నియమించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:14 => ఇదియైన తరువాత అతడు దావీదు పటట్ణము బయట గిహోనుకు 

పడమరగా లోయయందు మతస్య్పు గుమమ్ము వరకు ఓపెలు చుటుట్ను బహు ఎతుత్గల గోడను 

కటిట్ంచెను. మరియు యూదా దేశములోని బలమైన పటట్ణములనిన్టిలోను సేనాధిపతులను ఉంచెను. 
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ఎసేత్రు 6:8 => రాజు ధరించుకొను రాజవసత్రములను రాజు ఎకుక్ గుఱఱ్మును రాజు తన తలమీద 

ఉంచుకొను రాజకీరీటమును ఒకడు తీసికొని రాగా 

ఎసేత్రు 6:9 => ఘనులైన రాజుయొకక్ అధిపతులలో ఒకడు ఆ వసత్రములను ఆ గుఱఱ్మును పటుట్కొని, 

రాజు ఘనపరచ నపేకిష్ంచువానికి ఆ వసత్రములను ధరింపజేసి ఆ గుఱఱ్ముమీద అతనిని ఎకిక్ంచి 

రాజవీధిలో అతని నడిపించుచు రాజు ఘనపరచ నపేకిష్ంచువానికి ఈపర్కారముగా చేయతగునని 

అతని ముందర చాటింపవలెను. 

మతత్యి 21:5 => ఇదిగో నీ రాజు సాతివ్కుడై, గాడిదను భారవాహకపశువు పిలల్యైన చినన్ గాడిదను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డని సీయోను కుమారితో చెపుప్డి అనునది. 

యోహాను 12:15 => అని వార్యబడిన పర్కారము యేసు ఒక చినన్ గాడిదను కనుగొని దానిమీద 

కూరుచ్ండెను. 

వచనము 36 

అందుకు యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా రాజునకు పర్తుయ్తత్రముగా ఇటల్నెను ఆలాగు జరుగును 

గాక, నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ దేవుడైన యెహోవా ఆ మాటను సిథ్రపరచును గాక. 

1 రాజులు 19:16 => ఇశార్యేలు వారిమీద నింషీ కుమారుడైన యెహూకు పటాట్భిషేకము 

చేయుము; నీకు మారుగా పర్వకత్యై యుండుటకు ఆబేలెమ్ హోలావాడైన షాపాతు కుమారుడైన 

ఎలీషాకు అభిషేకము చేయుము. 

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

అతని ముదుద్పెటుట్కొని యెహోవా నినున్ అభిషేకించి తన సావ్సథ్య్ముమీద అధిపతిగా 

నియమించియునాన్డు అని చెపిప్ యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

1 సమూయేలు 16:3 => యెషష్యిని బలయ్రప్ణమునకు పిలువుము; అపుప్డు నీవు చేయవలసిన 

దానిని నీకు తెలియజేతును; ఎవని పేరు నేను నీకు చెపుప్దునో అతనిని నీవు అభిషేకింపవలెనని 

సెలవియయ్గా 
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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. 

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

పటాట్భిషేకము 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. 

2 రాజులు 9:3 => తైలపుగినెన్ తీసికొని అతని తలమీద తైలము పోసి నేను నినున్ ఇశార్యేలుమీద 

పటాట్భిషికుత్నిగా చేసితినని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని అతనితో చెపిప్, ఆలసయ్ము చేయక 

తలుపుతీసి పారిపొముమ్. 

2 రాజులు 9:6 => అపుప్డు ఆ యౌవనుడు అతని తలమీద తైలము పోసి అతనితో ఇటల్నెను 

ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యెహోవా జనులైన ఇశార్యేలు వారిమీద నేను 

నినున్ పటాట్భిషికుత్నిగా చేయుచునాన్ను. 

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

తలమీద కిరీటము పెటిట్, ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును అతని చేతికిచిచ్న తరువాత వారు అతని 

పటాట్భిషికుత్నిగా చేసి చపప్టుల్కొటిట్ రాజు చిరంజీవియగునుగాకని చాటించిరి. 

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

అతనిమీద కిరీటముంచి, ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమును అతని చేతికిచిచ్ అతనికి పటాట్భిషేకము చేసిరి; 

యెహోయాదాయును అతని కుమారులును అతనిని అభిషేకించి రాజు చిరంజీవియగునుగాక యనిరి. 
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కీరత్నలు 45:7 => నీవు నీతిని పేర్మించి భకిత్హీనతను దేవ్షించుచునాన్వు కావున దేవుడు నీ దేవుడే 

చెలికాండర్కంటె హెచచ్గునటుల్గా నినున్ ఆనందతైలముతో అభిషేకించియునాన్డు. 

కీరత్నలు 89:20 => నా సేవకుడైన దావీదును నేను కనుగొనియునాన్ను నా పరిశుదధ్తైలముతో అతని 

నభిషేకించియునాన్ను. 

కీరత్నలు 89:36 => చందుర్డునన్ంతకాలము అది నిలుచుననియు మింటనుండు సాకిష్ నమమ్కముగా 

ఉనన్టుల్ అది సిథ్రపరచబడుననియు 

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.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:38 => అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుదాధ్తమ్తోను 

శకిత్తోను అభిషేకించెననునదియే. దేవుడాయనకు తోడైయుండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు, 

అపవాదిచేత (అనగా సాతానుచే) పీడింపబడిన వారినందరిని సవ్సథ్పరచుచు సంచరించుచుండెను 

2 కొరిందీయులకు 1:21 => మీతో కూడ కీర్సుత్నందు నిలిచియుండునటుల్గా మముమ్ను సిథ్రపరచి 

అభిషేకించినవాడు దేవుడే. 

2 కొరిందీయులకు 1:22 => ఆయన మనకు ముదర్వేసి, మన హృదయములలో మనకు ఆతమ్ అను 

సంచకరువును అనుగర్హించియునాన్డు. 

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

ఏలుచునాన్డని కేకలు వేయుడని చెపుప్టకై ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టియొదద్కు వేగులవారిని 

పంపెను. 

2 రాజులు 9:13 => అంతట వారు అతి వేగిరముగా తమ తమ వసత్రములను పటుట్కొని మెటల్మీద 

అతనికిర్ంద పరచి బాకా ఊదించి యెహూ రాజైయునాన్డని చాటించిరి. 

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 
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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. 

కీరత్నలు 98:7 => సముదర్మును దాని సంపూరణ్తయు ఘోషించును గాక లోకమును దాని 

నివాసులును కేకలు వేయుదురు గాక. 

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. 

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

తలమీద కిరీటము పెటిట్, ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును అతని చేతికిచిచ్న తరువాత వారు అతని 

పటాట్భిషికుత్నిగా చేసి చపప్టుల్కొటిట్ రాజు చిరంజీవియగునుగాకని చాటించిరి. 

2 సమూయేలు 16:16 => దావీదుతో సేన్హముగానునన్ అరీక్యుడైన హూషైయనునతడు 

అబాష్లోమునొదద్కువచిచ్ అతని దరిశ్ంచి రాజు చిరంజీవియగును గాక రాజు చిరంజీవియగును గాక 

అని పలుకగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:8 => అహీటూబు సాదోకును కనెను, సాదోకు అహిమయసుస్ను కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:53 => అహీటూబు కుమారుడు సాదోకు, సాదోకు కుమారుడు 

అహిమయసుస్. 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 6:42 => దేవా యెహోవా, నీవు నీచేత అభిషేకము నొందిన వానికి 

పరాజుమ్ఖుడవై యుండకుము,నీవు నీ భకుత్డైన దావీదునకు వాగాద్నము చేసిన కృపలను జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. 

నెహెమాయ్ 6:7 => యూదులకు రాజుగా ఉనాన్డని నినున్గూరిచ్ పర్కటన చేయుటకు యెరూషలేములో 

పర్వకత్లను నీవు నియమించితివనియు మొదలగు మాటలును రాజునకు ఈ సంగతులు 

తెలియనగుననియు మొదలగు మాటలును, అందునిమితత్ము ఇపుప్డు మనము యోచన చేసెదము 

రండనియు, ఈ సంగతి అనయ్జనుల వదంతియనియు, దానిని గెషెము చెపుప్చునాన్డనియు 

వార్యబడెను. 

ఎసేత్రు 6:9 => ఘనులైన రాజుయొకక్ అధిపతులలో ఒకడు ఆ వసత్రములను ఆ గుఱఱ్మును పటుట్కొని, 

రాజు ఘనపరచ నపేకిష్ంచువానికి ఆ వసత్రములను ధరింపజేసి ఆ గుఱఱ్ముమీద అతనిని ఎకిక్ంచి 

రాజవీధిలో అతని నడిపించుచు రాజు ఘనపరచ నపేకిష్ంచువానికి ఈపర్కారముగా చేయతగునని 

అతని ముందర చాటింపవలెను. 

వచనము 37 

యెహోవా నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీకు తోడుగా నుండినటుల్ ఆయన సొలొమోనునకు 

తోడుగానుండి, నా యేలినవాడైన రాజగు దావీదుయొకక్ రాజయ్ముకంటె అతని రాజయ్ము ఘనముగా 

చేయునుగాక అనెను; 

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 1:17 => 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, 
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1 రాజులు 2:12 => అపుప్డు సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదు సింహాసనముమీద 

ఆసీనుడాయెను. అతని రాజయ్ము నిలుకడగా సిథ్రపరచబడెను. 

1 రాజులు 2 :15 => అతడు రాజయ్ము నాదై యుండెననియు , నేను ఏలవలెనని 

ఇశార్యేలీయులందరు తమ దృషిట్ నా మీద ఉంచిరనియు నీవు ఎరుగుదువు; అయితే రాజయ్ము నాది 

కాక నా సహోదరునిదాయెను; అది యెహోవావలన అతనికి పార్పత్మాయెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:1 => దావీదు ఏండుల్ నిండిన వృదుధ్డాయెను గనుక అతడు తన 

కుమారుడైన సొలొమోనును ఇశార్యేలీయుల మీద రాజుగా నియమించెను. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:5 => యెహోవా నాకు అనేకమంది కుమారులను దయచేసియునాన్డు, 

అయితే ఇశార్యేలీయులపైని యెహోవా రాజయ్సింహాసనముమీద కూరుచ్ండుటకు ఆయన నా 

కుమారులందరిలో సొలొమోనును కోరుకొని ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 

కీరత్నలు 72:1 => దేవా, రాజునకు నీ నాయ్యవిధులను రాజకుమారునికి నీ నీతిని తెలియజేయుము. 

కీరత్నలు 72:1 => దేవా, రాజునకు నీ నాయ్యవిధులను రాజకుమారునికి నీ నీతిని తెలియజేయుము. 

కీరత్నలు 72:2 => నీతినిబటిట్ నీ పర్జలకును నాయ్యవిధులనుబటిట్ శర్మనొందిన నీ వారికిని అతడు 

నాయ్యము తీరుచ్ను. 

వచనము 38 
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కాబటిట్ యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాయును 

కెరేతీయులును పెలేతీయులును రాజైన దావీదు కంచర గాడిదమీద సొలొమోనును ఎకిక్ంచి 

గిహోనునకు తీసికొనిరాగా 

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. 

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. 
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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. 

కీరత్నలు 72:19 => ఆయన మహిమగల నామము నితయ్ము సుత్తింపబడును గాక సరవ్భూమియు 

ఆయన మహిమతో నిండియుండును గాక. ఆమేన  . ఆమేన . యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు పార్రథ్నలు 

ముగిసెను. 

యిరిమ్యా 11:5 => అందుకు యెహోవా, ఆ పర్కారము జరుగును గాకని నేనంటిని. 

యిరిమ్యా 28:6 => ఆలాగున జరుగునుగాక, యెహోవా ఆలాగుననే చేయునుగాక, యెహోవా 

మందిరపు ఉపకరణములనిన్టిని, చెరగొనిపోబడిన వారినందరిని యెహోవా బబులోనులోనుండి ఈ 

సథ్లమునకు తెపిప్ంచి నీవు పర్కటించిన మాటలను నెరవేరుచ్నుగాక. 

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.  

1 కొరిందీయులకు 14:16 => లేనియెడల నీవు ఆతమ్తో సోత్తర్ము చేసినపుప్డు ఉపదేశము 

పొందనివాడు నీవు చెపుప్దానిని గర్హింపలేడు గనుక, నీవు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచినపుప్డు ఆమేన  

అని వాడేలాగు పలుకును? 

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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1 దినవృతాత్ంతములు 17:27 => ఇపుప్డు నీ దాసుని సంతతి నితయ్ము నీ సనిన్ధిని ఉండునటుల్గా 

దానిని ఆశీరవ్దింప ననుగర్హించియునాన్వు. యెహోవా, నీవు ఆశీరవ్ దించినయెడల అది ఎనన్టికిని 

ఆశీరవ్దింపబడి యుండును. ఇదియైన తరువాత దావీదు ఫిలిషీత్యులను జయించి, 

కీరత్నలు 18:2 => యెహోవా నా శైలము, నా కోట, ననున్ రకిష్ంచువాడు నా కేడెము, నా రక్షణ 

శృంగము, నా ఉనన్త దురగ్ము, నా దేవుడు నేను ఆశర్యించియునన్ నా దురగ్ము. 

కీరత్నలు 63:1 => దేవా, నా దేవుడవు నీవే, వేకువనే నినున్ వెదకుదును 

కీరత్నలు 89:20 => నా సేవకుడైన దావీదును నేను కనుగొనియునాన్ను నా పరిశుదధ్తైలముతో అతని 

నభిషేకించియునాన్ను. 

కీరత్నలు 89:26 => నీవు నా తండిర్వి నా దేవుడవు నా రక్షణ దురగ్ము అని అతడు నాకు 

మొఱఱ్పెటుట్ను. 

కీరత్నలు 41:13 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా శాశవ్తకాలమునుండి శాశవ్తకాలమువరకు 

సుత్తింపబడును గాక. ఆమేన . ఆమేన .  

రోమీయులకు 9:5 => పితరులు వీరివారు; శరీరమునుబటిట్ కీర్సుత్ వీరిలో పుటెట్ను. ఈయన 

సరావ్ధికారియైన దేవుడైయుండి నిరంతరము సోత్తార్రు హ్డై యునాన్డు. ఆమేన . 

వచనము 39 

యాజకుడైన సాదోకు గుడారములోనుండి తైలపు కొముమ్ను తెచిచ్ సొలొమోనునకు పటాట్భిషేకము 

చేసెను. అపుప్డు వారు బాకా ఊదగా కూడిన జనులందరును రాజైన సొలొమోను 

చిరంజీవియగునుగాక అని కేకలువేసిరి 

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. 

నిరగ్మకాండము 3:12 => ఆయన నిశచ్యముగా నేను నీకు తోడైయుందును, నేను నినున్ 

పంపితిననుటకు ఇది నీకు సూచన; నీవు ఆ పర్జలను ఐగుపుత్లోనుండి తోడుకొని వచిచ్న తరువాత 

మీరు ఈ పరవ్తముమీద దేవుని సేవించెదరనెను. 

యెహోషువ 1:5 => నీవు బర్దుకు దినములనిన్టను ఏ మనుషుయ్డును నీ యెదుట నిలువలేక 

యుండును; నేను మోషేకు తోడైయుండినటుల్ నీకును తోడైయుందును. 

యెహోషువ 1:17 => మోషే చెపిప్న పర్తి మాట మేము వినినటుల్ నీ మాట విందుము; నీ దేవుడైన 

యెహోవా మోషేకు తోడైయుండినటుల్ నీకును తోడైయుండును గాక. 

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 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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:1 => దావీదు కుమారుడైన సొలొమోను తన రాజయ్మందు సిథ్రపరచబడగా 

అతని దేవుడైన యెహోవా అతనితో కూడ ఉండి అతనిని బహు ఘనుడైన రాజునుగా చేసెను. 

కీరత్నలు 46:7 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మనకు తోడైయునాన్డు. యాకోబుయొకక్ 

దేవుడు మనకు ఆశర్యమైయునాన్డు.  

కీరత్నలు 46:11 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మనకు తోడైయునాన్డు యాకోబుయొకక్ 

దేవుడు మనకు ఆశర్యమైయునాన్డు.  
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యెషయా 8:10 => ఆలోచన చేసికొనినను అది వయ్రథ్మగును మాట పలికినను అది నిలువదు. 

దేవుడు మాతోనునాన్డు. 

మతత్యి 1:23 => అని పర్భువు తన పర్వకత్ దావ్రా పలికిన మాట నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెను. 

ఇమామ్నుయేలను పేరునకు భాషాంతరమున దేవుడు మనకు తోడని అరథ్ము. 

రోమీయులకు 8:31 => ఇటుల్ండగా ఏమందుము? దేవుడు మనపక్షముననుండగా మనకు 

విరోధియెవడు? 

1 రాజులు 1:47 => అందుకై రాజు సేవకులు మన యేలినవాడును రాజునగు దావీదునకు 

కృతజఞ్తలు చెలిల్ంపవచిచ్, నీకు కలిగిన ఖాయ్తి కంటె సొలొమోనునకు ఎకుక్వైన ఖాయ్తి కలుగునటుల్ను, 

నీ రాజయ్ముకంటె అతని రాజయ్ము ఘనముగా ఉండునటుల్ను దేవుడు దయచేయును గాక అని చెపప్గా 

రాజు మంచముమీద సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి యిటల్నెను 

2 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 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. 

కీరత్నలు 72:8 => సముదర్మునుండి సముదర్మువరకు యూఫర్టీసునది మొదలుకొని 

భూదిగంతములవరకు అతడు రాజయ్ము చేయును. 

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. 
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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 89:27 => కావున నేను అతని నా జేయ్షఠ్కుమారునిగా చేయుదును భూరాజులలో 

అతుయ్నన్తునిగా నుంచెదను. 

దానియేలు 7:14 => సకల జనులును రాషట్రములును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారును ఆయనను 

సేవించునటుల్ పర్భుతవ్మును మహిమయు ఆధిపతయ్మును ఆయన కీయబడెను. ఆయన పర్భుతవ్ము 

శాశవ్తమైనది అదెనన్టికిని తొలగిపోదు; ఆయన రాజయ్ము ఎపుప్డును లయము కాదు. 

వచనము 40 

మరియు ఆ జనులందరును అతని వెంబడివచిచ్ పిలల్నగోర్వులను ఊదుచు, వాటి నాదముచేత నేల 

బదద్లగునటుల్ అతయ్ధికముగా సంతోషించిరి. 

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 సమూయేలు 30:14 => మేము దండెతిత్ కెరేతీయుల దకిష్ణ దేశమునకును యూదా దేశమునకును 

కాలేబు దకిష్ణ దేశమునకును వచిచ్ వాటిని దోచుకొని సికల్గును కాలిచ్వేసితిమని చెపెప్ను. 

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. 
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2 సమూయేలు 20:20 => యోవాబు నిరూమ్లము చేయను, లయపరచను, ఆలాగున చేయనే 

చేయను, సంగతి అది కానే కాదు. 

2 సమూయేలు 20:21 => బికిర్ కుమారుడగు షెబ అను ఎఫార్యిము మనయ్పువాడు ఒకడు రాజైన 

దావీదుమీద దోర్హము చేసియునాన్డు; మీరు వానిని మాతర్ము అపప్గించుడి; తోడనే నేను ఈ 

పటట్ణము విడిచిపోవుదునని చెపప్గా ఆమె యోవాబుతో చితత్ము, వాని తల పార్కారము పైనుండి 

పడవేయబడునని చెపిప్ పోయి 

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

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

అతడు బాకా ఊదించిన తరువాత జనులందరును ఆ పటట్ణమును విడిచి యెవరి గుడారములకు వారు 

పోయిరి; యోవాబు యెరూషలేమునకు రాజునొదద్కు తిరిగివచెచ్ను. 

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

కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా అధిపతియై యుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:17 => యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా కెరేతీయులకును 

పెలేతీయులకును అధిపతియై యుండెను; మరియు దావీదుయొకక్ కుమారులు రాజునకు సహాయులై 

యుండిరి. 

జెఫనాయ్ 2:5 => సముదర్పార్ంతమందు నివసించు కెరేతీయులారా, మీకు శర్మ; ఫిలిషీత్యుల దేశమైన 

కనానూ, నినున్గూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీయందు ఒక కాపురసుథ్డైనను లేకుండ నేను 

నినున్ లయముచేతును. 

1 రాజులు 1:33 => అంతట రాజు మీరు మీ యేలినవాడనైన నా సేవకులను పిలుచుకొని పోయి నా 

కుమారుడైన సొలొమోనును నా కంచర గాడిదమీద ఎకిక్ంచి గిహోనునకు తీసికొనిపోయి 

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

గాడిదలను మేపుచుండి అరణయ్ములో ఉషణ్ధారలు కనుగొనినవాడు. 

Page  of 85 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

2 సమూయేలు 20:7 => కాబటిట్ యోవాబు వారును కెరేతీయులును పెలేతీయులును 

బలాఢుయ్లందరును అతనితో కూడ యెరూషలేములోనుండి బయలుదేరి బికిర్ కుమారుడగు షెబను 

తరుమబోయిరి. 

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 1:32 => అపుప్డు రాజైన దావీదు యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును 

యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను నాయొదద్కు పిలువుమని సెలవియయ్గా వారు రాజు సనిన్ధికి 

వచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:22 => మరియు కబెస్యేలు సంబంధుడును పరాకర్మవంతుడునైన 

యొకనికి పుటిట్న యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాయును వికర్మకిర్యలవలన గొపప్వాడాయెను. 

ఇతడు మోయాబీయుడగు అరీయేలు కుమారుల నిదద్రిని చంపెను; మరియు ఇతడు బయలుదేరి 

హిమము పడిన కాలమున ఒక సింహమును ఒక గుహయందు చంపివేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:30 => ఈ హిజిక్యా గిహోను కాలువకు ఎగువను కటట్వేయించి దావీదు 

ప టట్ ణ పు ప డ మ టి వై పు న కు దా ని తె పిప్ం చె ను , హి జిక్ యా తా ను పూ ను కొ ని న 

సరవ్పర్యతన్ములయందును వృదిధ్పొందెను. 

వచనము 41 

అదోనీయాయును అతడు పిలిచిన వారందరును విందులో ఉండగా విందు ముగియబోవు 

సమయమున ఆ చపుప్డు వారికి వినబడెను. యోవాబు బాకానాదము విని పటట్ణమునందు ఈ అలల్రి 

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

అభిషేకము చేసెను. నాటనుండి యెహోవా ఆతమ్ దావీదుమీదికి బలముగా వచెచ్ను. తరువాత 

సమూయేలు లేచి రామాకు వెళిల్పోయెను. 

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. 
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నిరగ్మకాండము 30:33 => దానివంటిది కలుపువాడును అనుయ్నిమీద దానిని పోయువాడును తన 

పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడవలెనని చెపుప్ము. 

కీరత్నలు 89:20 => నా సేవకుడైన దావీదును నేను కనుగొనియునాన్ను నా పరిశుదధ్తైలముతో అతని 

నభిషేకించియునాన్ను. 

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 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 సమూయేలు 10:24 => అపుప్డు సమూయేలు జనులందరిలో యెహోవా ఏరప్రచినవానిని మీరు 

చూచితిరా? జనులందరిలో అతనివంటి వాడొకడును లేడని చెపప్గా, జనులందరు బొబబ్లు పెటుట్చు 

రాజు చిరంజీవి యగుగాక అని కేకలు వేసిరి. 

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

తలమీద కిరీటము పెటిట్, ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును అతని చేతికిచిచ్న తరువాత వారు అతని 

పటాట్భిషికుత్నిగా చేసి చపప్టుల్కొటిట్ రాజు చిరంజీవియగునుగాకని చాటించిరి. 

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

అతనిమీద కిరీటముంచి, ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమును అతని చేతికిచిచ్ అతనికి పటాట్భిషేకము చేసిరి; 

యెహోయాదాయును అతని కుమారులును అతనిని అభిషేకించి రాజు చిరంజీవియగునుగాక యనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:13 => పర్వేశసథ్లము దగగ్రనునన్ అతనికి ఏరాప్టైన సత్ంభమునొదద్ రాజు 

నిలువబడి యుండుటయు, అధిపతులును బూరలు ఊదువారును రాజునొదద్ నుండుటయు, దేశపు 

జనులందరును సంతోషించుచు బూరలతో నాదములు చేయుచుండుటయు, గాయకులును 
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వాదయ్ములతో సుత్తిపాటలు పాడుచుండుటయు చూచి వసత్రములు చింపుకొని దోర్హము దోర్హమని 

అరచెను. 

2 రాజులు 9:1 => అంతట పర్వకత్యగు ఎలీషా పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకనిని పిలువనంపించి 

అతనితో ఇటల్నెను నీవు నడుము బిగించుకొని యీ తైలపుగినెన్ చేతపటుట్కొని రామోతిగ్లాదునకు పోయి 

2 రాజులు 9:13 => అంతట వారు అతి వేగిరముగా తమ తమ వసత్రములను పటుట్కొని మెటల్మీద 

అతనికిర్ంద పరచి బాకా ఊదించి యెహూ రాజైయునాన్డని చాటించిరి. 

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 

కీరత్నలు 45:7 => నీవు నీతిని పేర్మించి భకిత్హీనతను దేవ్షించుచునాన్వు కావున దేవుడు నీ దేవుడే 

చెలికాండర్కంటె హెచచ్గునటుల్గా నినున్ ఆనందతైలముతో అభిషేకించియునాన్డు. 

కీరత్నలు 72:1 => దేవా, రాజునకు నీ నాయ్యవిధులను రాజకుమారునికి నీ నీతిని తెలియజేయుము. 

వచనము 42 

యాజకుడైన అబాయ్తారు కుమారుడైన యోనాతాను వచెచ్ను. అదోనీయా లోపలికి రముమ్, నీవు 

ధైరయ్వంతుడవు, నీవు శుభ సమాచారములతో వచుచ్చునాన్వనగా 

దానియేలు 3:5 => ఏమనగా, బాకా పిలల్ంగోర్వి పెదద్వీణ సుంఫోనీయ వీణ విపంచిక 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులు మీకు వినబడునపుప్డు రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన 

బంగారు పర్తిమ యెదుట సాగిలపడి నమసక్రించుడి. 

1 సమూయేలు 11:15 => జనులందరు గిలాగ్లునకు వచిచ్ గిలాగ్లులో యెహోవా సనిన్ధిని 

సమాధానబలులను అరిప్ంచి, యెహోవా సనిన్ధిని సౌలునకు పటాట్భిషేకము చేసిరి. సౌలును 

ఇశార్యేలీయులందరును అకక్డ బహుగా సంతోషించిరి. 
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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 రాజులు 11:20 => మరియు వారు రాజనగరు దగగ్ర అతలాయ్ను ఖడగ్ముచేత చంపిన తరువాత 

దేశపు జనులందరును సంతోషించిరి, పటట్ణమును నిమమ్ళముగా ఉండెను. 

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. 

కీరత్నలు 97:1 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు, భూలోకము ఆనందించునుగాక 

దీవ్పములనిన్యు సంతోషించునుగాక.  

జెకరాయ్ 9:9 => సీయోను నివాసులారా, బహుగా సంతోషించుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, 

ఉలాల్సముగా ఉండుడి; నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై, గాడిదను గాడిద పిలల్ను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డు. 

లూకా 19:37 => ఒలీవలకొండనుండి దిగుచోటికి ఆయన సమీపించుచునన్పుప్డు శిషుయ్ల 

సమూహమంతయు సంతోషించుచు  

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. 

1 రాజులు 1:45 => యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును గిహోను దగగ్ర అతనికి 

పటాట్భిషేకము చేసిరి; అకక్డనుండి వారు సంతోషముగా వచిచ్యునాన్రు; అందువలన పటట్ణము 

అలల్రి ఆయెను; మీకు వినబడిన ధవ్ని యిదే. 

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 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 3:13 => ఏది సంతోష శబద్మో యేది దుఃఖ శబద్మో జనులు తెలిసికొనలేకపోయిరి. జనులు 

గొపప్ ధవ్ని చేసినందున ఆ శబద్ము బహుదూరము వినబడెను. 
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కీరత్నలు 45:7 => నీవు నీతిని పేర్మించి భకిత్హీనతను దేవ్షించుచునాన్వు కావున దేవుడు నీ దేవుడే 

చెలికాండర్కంటె హెచచ్గునటుల్గా నినున్ ఆనందతైలముతో అభిషేకించియునాన్డు. 

పర్సంగి 4:16 => అతని ఆధిపతయ్ము కిర్ంది జనులకు లెకక్యే లేదు, అయినను తరువాత 

రాబోవువారు వీనియందు ఇషట్పడరు. నిజముగా ఇదియు వయ్రథ్మే, ఒకడు గాలికై పర్యాసపడినటే ట్. 

మతత్యి 11:17 => మీకు పిలల్నగోర్వి ఊదితివిు గాని మీరు నాటయ్మాడరైతిరి; పర్లాపించితివిు గాని 

మీరు రొముమ్కొటుట్కొనరైతిరని తమ చెలికాండర్తో చెపిప్ పిలుపులాటలాడుకొను పిలల్కాయలను 

పోలియునాన్రు. 

వచనము 43 

యోనాతాను అదోనీయాతో ఇటల్నెను నిజముగా మన యేలినవాడును రాజునగు దావీదు 

సొలొమోనును రాజుగా నియమించియునాన్డు. 

యోబు 20:5 => ఆదినుండి నరులు భూమిమీద నుంచబడిన కాలము మొదలుకొని ఈలాగు 

జరుగుచునన్దని నీకు తెలియదా? 

సామెతలు 14:13 => ఒకడు నవువ్చుండినను హృదయమున దుఃఖముండవచుచ్ను. సంతోషము 

తుదకు వయ్సనమగును. 

పర్సంగి 7:4 => జాఞ్నుల మనసుస్ పర్లాపించువారి యింటిమీదనుండును; అయితే బుదిధ్హీనుల 

తలంపు సంతోషించువారి మధయ్నుండును. 

పర్సంగి 7:5 => బుదిధ్హీనుల పాటలు వినుటకంటె జాఞ్నుల గదిద్ంపు వినుట మేలు. 

పర్సంగి 7:6 => ఏలయనగా బానకిర్ంద చిటపటయను చితుకుల మంట ఎటిట్దో బుదిధ్హీనుల నవువ్ 

అటిట్దే; ఇదియు వయ్రథ్ము. 

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

దినమువరకు, వారు తినుచు తార్గుచు పెండిల్ చేసికొనుచు పెండిల్కిచుచ్చునుండి 

మతత్యి 24:39 => జలపర్ళయము వచిచ్ అందరిని కొటుట్కొనిపోవువరకు ఎరుగకపోయిరి; 

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

లూకా 17:27 => నోవహు ఓడలోనికి వెళిల్న దినమువరకు జనులు తినుచు తార్గుచు పెండాల్డుచు 

పెండిల్కియయ్బడుచు నుండిరి; అంతలో జలపర్ళయము వచిచ్ వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

లూకా 17:28 => లోతు దినములలో జరిగినటుట్ను జరుగును. జనులు తినుచు తార్గుచు కొనుచు 

అముమ్చు నారు నాటుచు ఇండుల్ కటుట్చు నుండిరి. 

లూకా 17:29 => అయితే లోతు సొదొమ విడిచిపోయిన దినమున ఆకాశమునుండి అగిన్ 

గంధకములు కురిసి వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 32:17 => ఆ పర్జలు పెదద్కేకలు వేయుచుండగా యెహోషువ ఆ ధవ్ని విని 

పాళెములో యుదధ్ధవ్ని అని మోషేతో అనగా  

యోబు 15:21 => భీకరమైన ధవ్నులు వాని చెవులలో బడును, కేష్మకాలమున పాడుచేయువారు 

వానిమీదికి వచెచ్దరు. 

యోబు 15:22 => తాను చీకటిలోనుండి తిరిగి వచెచ్దనని వాడు నమమ్డు వాడు ఖడగ్మునకు 

ఏరప్రచబడినవాడు. 

కీరత్నలు 73:18 => నిశచ్యముగా నీవు వారిని కాలుజారు చోటనే ఉంచియునాన్వు వారు 

నశించునటుల్ వారిని పడవేయుచునాన్వు  

కీరత్నలు 73:19 => క్షణమాతర్ములోనే వారు పాడైపోవుదురు మహాభయముచేత వారు కడముటట్ 

నశించుదురు.  

కీరత్నలు 73:20 => మేలుకొనినవాడు తాను కనన్ కల మరచిపోవునటుల్ పర్భువా, నీవు మేలుకొని 

వారి బర్దుకును తృణీకరింతువు. 

మతత్యి 21:9 => జనసమూహములలో ఆయనకు ముందు వెళుల్చుండినవారును వెనుక 

వచుచ్చుండినవారును దావీదు కుమారునికి జయము పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు సుత్తింపబడునుగాక 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో జయము అని కేకలు వేయుచుండిరి. 

మతత్యి 21:10 => ఆయన యెరూషలేములోనికి వచిచ్నపుప్డు పటట్ణమంతయు ఈయన ఎవరో 

అని కలవరపడెను. 
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మతత్యి 21:11 => జనసమూహము ఈయన గలిలయలోని నజరేతువాడగు పర్వకత్యైన యేసు అని 

చెపిప్రి. 

మతత్యి 21:15 => కాగా పర్ధానయాజకులును శాసు త్ర్లును ఆయన చేసిన వింతలను, దావీదు 

కుమారునికి జయము అని దేవాలయములో కేకలువేయుచునన్ చినన్పిలల్లను చూచి కోపముతో 

మండిపడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:31 => వారతని చంపవలెనని యతిన్ంచుచుండగా యెరూషలేమంతయు 

గలిబిలిగా ఉనన్దని పటాలపు పై యధికారికి వరత్మానము వచెచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:40 => మనము ఈ గలిబిలినిగూరిచ్ చెపప్దగిన కారణమేమియు 

లేనందున, నేడు జరిగిన అలల్రినిగూరిచ్ మనలను విచారణలోనికి తెతుత్రేమో అని భయమవుచునన్ది. 

ఇటుల్ గుంపు కూడినందుకు తగిన కారణము చెపప్జాలమని వారితో అనెను. 

వచనము 44 

రాజు యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయానును 

కెరేతీయులను పెలేతీయులను అతనితోకూడ పంపగా వారు రాజు కంచర గాడిదమీద అతని 

నూరేగించిరి; 

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. 

1 రాజులు 22:18 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు యెహోషాపాతును చూచి ఇతడు ననున్గూరిచ్ 

మేలు పలుకక కీడే పర్వచించునని నేను నీతో చెపప్లేదా అనగా 
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2 సమూయేలు 18:27 => కావలికాడు మొదటివాడు పరుగెతుత్ట చూడగా వాడు సాదోకు 

కుమారుడైన అహిమయసుస్ అని నాకు తోచుచునన్ది అనినపుప్డు రాజు వాడు మంచివాడు, 

శుభవరత్మానము తెచుచ్చునాన్డని చెపెప్ను. అంతలొ 

2 రాజులు 9:22 => అంతట యెహోరాము యెహూను చూచి యెహూ సమాధానమా? అని 

అడుగగా యెహూ నీ తలిల్యైన యెజెబెలు జారతవ్ములును చిలల్ంగి తనములును ఇంత 

యపరిమితమైయుండగా సమాధానమెకక్డనుండి వచుచ్ననెను. 

యెషయా 57:21 => దుషుట్లకు నెమమ్దియుండదని నా దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:2 => రాతిర్వేళ దొంగ ఏలాగు వచుచ్నో ఆలాగే పర్భువు దినము వచుచ్నని 

మీకు బాగుగా తెలియును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

వచనము 45 

యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును గిహోను దగగ్ర అతనికి పటాట్భిషేకము చేసిరి; 

అకక్డనుండి వారు సంతోషముగా వచిచ్యునాన్రు; అందువలన పటట్ణము అలల్రి ఆయెను; మీకు 

వినబడిన ధవ్ని యిదే. 

1 రాజులు 1:32 => అపుప్డు రాజైన దావీదు యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును 

యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను నాయొదద్కు పిలువుమని సెలవియయ్గా వారు రాజు సనిన్ధికి 

వచిచ్రి. 

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 

1 రాజులు 1:40 => మరియు ఆ జనులందరును అతని వెంబడివచిచ్ పిలల్నగోర్వులను ఊదుచు, 

వాటి నాదముచేత నేల బదద్లగునటుల్ అతయ్ధికముగా సంతోషించిరి. 

వచనము 46 

మరియు సొలొమోను రాజాయ్సనముమీద ఆసీనుడైయునాన్డు; 
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ఆదికాండము 36:24 => సిబోయ్ను కుమారులు అయాయ్ అనా; ఆ అనా తన తండిర్యైన సిబోయ్ను 

గాడిదలను మేపుచుండి అరణయ్ములో ఉషణ్ధారలు కనుగొనినవాడు. 

1 సమూయేలు 30:14 => మేము దండెతిత్ కెరేతీయుల దకిష్ణ దేశమునకును యూదా దేశమునకును 

కాలేబు దకిష్ణ దేశమునకును వచిచ్ వాటిని దోచుకొని సికల్గును కాలిచ్వేసితిమని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 8:18 => యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును 

అధిపతి; దావీదు కుమారులు సభా ముఖుయ్లు. 

2 సమూయేలు 20:7 => కాబటిట్ యోవాబు వారును కెరేతీయులును పెలేతీయులును 

బలాఢుయ్లందరును అతనితో కూడ యెరూషలేములోనుండి బయలుదేరి బికిర్ కుమారుడగు షెబను 

తరుమబోయిరి. 

1 రాజులు 1:33 => అంతట రాజు మీరు మీ యేలినవాడనైన నా సేవకులను పిలుచుకొని పోయి నా 

కుమారుడైన సొలొమోనును నా కంచర గాడిదమీద ఎకిక్ంచి గిహోనునకు తీసికొనిపోయి 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:8 => అహీటూబు సాదోకును కనెను, సాదోకు అహిమయసుస్ను కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:1 => దావీదు తన యింటనుండి పర్వకత్యైన నాతానును పిలిపించి నేను 

దేవదారు మార్నులతో కటట్బడిన నగరులో నివాసము చేయుచునాన్ను; యెహోవా నిబంధన 

మందసము తెరలచాటున నునన్దని చెపప్గా 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:17 => యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా కెరేతీయులకును 

పెలేతీయులకును అధిపతియై యుండెను; మరియు దావీదుయొకక్ కుమారులు రాజునకు సహాయులై 

యుండిరి. 

వచనము 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 
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2 దినవృతాత్ంతములు 32:30 => ఈ హిజిక్యా గిహోను కాలువకు ఎగువను కటట్వేయించి దావీదు 

ప టట్ ణ పు ప డ మ టి వై పు న కు దా ని తె పిప్ం చె ను , హి జిక్ యా తా ను పూ ను కొ ని న 

సరవ్పర్యతన్ములయందును వృదిధ్పొందెను. 

1 రాజులు 1:40 => మరియు ఆ జనులందరును అతని వెంబడివచిచ్ పిలల్నగోర్వులను ఊదుచు, 

వాటి నాదముచేత నేల బదద్లగునటుల్ అతయ్ధికముగా సంతోషించిరి. 

1 సమూయేలు 4:5 => యెహోవా నిబంధన మందసము దండులోనికి రాగా ఇశార్యేలీయులందరు 

భూమి పర్తిధవ్ని నిచుచ్నంత గొపప్ కేకలు వేసిరి. 

ఎజార్ 3:13 => ఏది సంతోష శబద్మో యేది దుఃఖ శబద్మో జనులు తెలిసికొనలేకపోయిరి. జనులు 

గొపప్ ధవ్ని చేసినందున ఆ శబద్ము బహుదూరము వినబడెను. 

1 రాజులు 14:6 => అంతలో అహీయా దావ్రము లోపలికి వచుచ్ నామె కాలిచపుప్డు విని ఆమెతో 

ఇటల్నెను యరొబాము భారాయ్, లోపలికి రముమ్; నీవు వేషము వేసికొని వచుచ్టయేల? కఠినమైన 

మాటలు నీకు చెపప్వలెనని నాకు ఆజఞ్యాయెను. 

1 సమూయేలు 28:14 => అందుకతడు ఏ రూపముగా ఉనాన్డని దాని నడిగినందుకు అది దుపప్టి 

కపుప్కొనిన ముసలివాడొకడు పైకి వచుచ్చునాన్డనగా సౌలు అతడు సమూయేలు అని తెలిసికొని 

సాగిలపడి నమసాక్రము చేసెను. 

దానియేలు 5:26 => టెకేల  అనగా ఆయన నినున్ తార్సులో తూచగా నీవు తకుక్వగా కనబడితివి. 

దానియేలు 5:27 => ఫెరేన  అనగా నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి విభాగింపబడి మాదీయులకును 

పారసీకులకును ఇయయ్బడును. 

దానియేలు 5:28 => బెలష్సస్రు ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు దానియేలునకు ఊదారంగు వసత్రము తొడిగించి 

యతని 

1 సమూయేలు 2:35 => తరువాత నమమ్కమైన ఒక యాజకుని నేను నియమింతును; అతడు నా 

యోచననుబటిట్ నా కనుకూలముగా యాజకతవ్ము జరిగించును, అతనికి నేను నమమ్కమైన 

సంతానము పుటిట్ంతును, అతడు నా అభిషికుత్ని సనిన్ధిని ఎపప్టికిని యాజకతవ్ము జరిగించును. 
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1 రాజులు 1:33 => అంతట రాజు మీరు మీ యేలినవాడనైన నా సేవకులను పిలుచుకొని పోయి నా 

కుమారుడైన సొలొమోనును నా కంచర గాడిదమీద ఎకిక్ంచి గిహోనునకు తీసికొనిపోయి 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:14 => ఇదియైన తరువాత అతడు దావీదు పటట్ణము బయట గిహోనుకు 

పడమరగా లోయయందు మతస్య్పు గుమమ్ము వరకు ఓపెలు చుటుట్ను బహు ఎతుత్గల గోడను 

కటిట్ంచెను. మరియు యూదా దేశములోని బలమైన పటట్ణములనిన్టిలోను సేనాధిపతులను ఉంచెను. 

వచనము 48 

నేను సజీవినై యుండగా ఈ దినమున జరిగినటుల్ నా సింహాసనముమీద ఆసీనుడగుటకు 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా ఒకని నాకు దయచేసినందుకు ఆయనకు సోత్తర్ము కలుగునుగాక 

అనెను. 

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 దినవృతాత్ంతములు 29:23 => అపుప్డు సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదునకు మారుగా 

యెహోవా సింహాసనమందు రాజుగా కూరుచ్ండి వరిధ్లుల్చుండెను. ఇశార్యేలీయులందరును అతని 

యాజఞ్కు బదుధ్లైయుండిరి. 

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  

హగగ్యి 2:22 => రాజయ్ముల సింహాసనములను నేను కిర్ంద పడవేతును; అనయ్జనుల రాజయ్ములకు 

కలిగిన బలమును నాశనముచేతును; రథములను వాటిని ఎకిక్న వారిని కిర్ంద పడవేతును; 

గుఱఱ్ములును రౌతులును ఒకరి ఖడగ్ముచేత ఒకరు కూలుదురు. 
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1 రాజులు 2:12 => అపుప్డు సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదు సింహాసనముమీద 

ఆసీనుడాయెను. అతని రాజయ్ము నిలుకడగా సిథ్రపరచబడెను. 

ఎసేత్రు 1:2 => ఆ కాలమందు రాజైన అహషేవ్రోషు షూషను కోటలో నుండి రాజయ్పరిపాలన 

చేయుచుండగా 

వచనము 49 

అందుకు అదోనీయా పిలిచినవారు భయపడి లేచి తమ తమ యిండల్కు వెళిల్పోయిరి. 

నిరగ్మకాండము 12:32 => మీరు చెపిప్నటుల్ మీ మందలను మీ పశువులను తీసికొనిపోవుడి; ననున్ 

దీవించుడని చెపెప్ను. 

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 21:3 => రాజగు దావీదు గిబియోనీయులను పిలువనంపి నేను మీకేమి 

చేయగోరుదురు? యెహోవా సావ్సథ్య్మును మీరు దీవించునటుల్ దోష నివృతిత్కై దేనిచేత నేను 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుదునని వారిని అడుగగా 

ఎజార్ 6:10 => వారికి కావలసినదంతయు ఇయయ్వలెను. 

కీరత్నలు 20:1 => ఆపతాక్లమందు యెహోవా నీకుతత్రమిచుచ్ను గాక యాకోబు దేవుని నామము 

నినున్ ఉదధ్రించును గాక. 

కీరత్నలు 20:2 => పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి ఆయన నీకు సహాయము చేయును గాక 

సీయోనులోనుండి నినున్ ఆదుకొనును గాక. 

కీరత్నలు 20:3 => ఆయన నీ నైవేదయ్ములనిన్టిని జాఞ్పకము చేసికొనును గాక నీ దహనబలులను 

అంగీకరించును గాక. 

కీరత్నలు 20:4 => నీ కోరికను సిదిధ్ంపజేసి నీ ఆలోచన యావతుత్ను సఫలపరచును గాక. 

Page  of 100 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

1 రాజులు 1:37 => యెహోవా నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీకు తోడుగా నుండినటుల్ ఆయన 

సొలొమోనునకు తోడుగానుండి, నా యేలినవాడైన రాజగు దావీదుయొకక్ రాజయ్ముకంటె అతని 

రాజయ్ము ఘనముగా చేయునుగాక అనెను; 

లూకా 19:38 => పర్భువు పేరట వచుచ్ రాజు సుత్తింపబడునుగాక పరలోకమందు సమాధానమును 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో మహిమయు ఉండునుగాక అని తాము చూచిన అదుభ్తములనిన్టినిగూరిచ్ 

మహా శబద్ముతో దేవుని సోత్ర్తర్ము చేయసాగిరి 

ఆదికాండము 47:31 => అందుకతడు నేను నీ మాట చొపుప్న చేసెదననెను. మరియు అతడు నాతో 

పర్మాణము చేయుమనన్పుప్డు యోసేపు అతనితో పర్మాణము చేసెను. అపుప్డు ఇశార్యేలు తన 

మంచపు తలాపిమీద వంగి దేవునికి నమసాక్రము చేసెను 

హెబీర్యులకు 11:21 => విశావ్సమునుబటిట్ యాకోబు అవసానకాలమందు యోసేపు కుమారులలో 

ఒకొక్కక్ని ఆశీరవ్దించి తనచేతికఱఱ్ మొదలుమీద ఆనుకొని దేవునికి నమసాక్రము చేసెను. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 47:7 => మరియు యోసేపు తన తండిర్యైన యాకోబును లోపలికి తీసికొని వచిచ్ 

ఫరో సమక్షమందు అతని నుంచగా యాకోబు ఫరోను దీవించెను. 

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 72:1 => దేవా, రాజునకు నీ నాయ్యవిధులను రాజకుమారునికి నీ నీతిని తెలియజేయుము. 

సామెతలు 22:1 => గొపప్ ఐశవ్రయ్ముకంటె మంచి పేరును వెండి బంగారములకంటె దయయు 

కోరదగినవి. 

వచనము 50 
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అదోనీయా సొలొమోనునకు భయపడి లేచి బయలుదేరి బలిపీఠపు కొముమ్లను పటుట్కొనెను. 

ఆదికాండము 14:20 => నీ శతుర్వులను నీచేతికపప్గించిన సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు సుత్తింపబడును 

గాక అనియు చెపెప్ను. అపుప్డతడు అనిన్టిలో ఇతనికి పదియవ వంతు ఇచెచ్ను. 

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 29:20 => 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 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 34:1 => నేనెలల్పుప్డు యెహోవాను సనున్తించెదను. నితయ్ము ఆయన కీరిత్ నా నోట 

నుండును. 

కీరత్నలు 41:13 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా శాశవ్తకాలమునుండి శాశవ్తకాలమువరకు 

సుత్తింపబడును గాక. ఆమేన . ఆమేన .  

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. 
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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 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 145:2 => అనుదినము నేను నినున్ సుత్తించెదను నితయ్ము నీ నామమును సుత్తించెదను. 

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. 

లూకా 1:46 => అపుప్డు మరియ యిటల్నెను నా పార్ణము పర్భువును ఘనపరచుచునన్ది. 

లూకా 1:47 => ఆయన తన దాసురాలి దీనసిథ్తిని కటాకిష్ంచెను 

లూకా 1:68 => పర్భువైన ఇశార్యేలు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక  

లూకా 1:69 => ఆయన తన పర్జలకు దరశ్నమిచిచ్, వారికి విమోచన కలుగజేసెను  

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.  

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. 
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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. 

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 17:17 => దేవా, యిది నీ దృషిట్కి సవ్లప్ విషయమే; దేవా యెహోవా, నీవు 

రాబోవు బహుకాలమువరకు నీ సేవకుని సంతతినిగూరిచ్ సెలవిచిచ్, మనుషుయ్నితో మనుషుయ్డు 

మాటలాడునటుల్ దయ పాలించి నాతో మాటలాడి, నా సంతతి ఘనతజెందునని మాట 

యిచిచ్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 132:11 => నీ గరభ్ఫలమును నీ రాజయ్ముమీద నేను నియమింతును. నీ కుమారులు నా 

నిబంధనను గైకొనినయెడల నేను వారికి బోధించు నా శాసనమును వారు అనుసరించినయెడల వారి 

కుమారులుకూడ నీ సింహాసనముమీద నితయ్ము కూరుచ్ందురని  

కీరత్నలు 132:12 => యెహోవా సతయ్పర్మాణము దావీదుతో చేసెను ఆయన మాట తపప్నివాడు. 

సామెతలు 17:6 => కుమారుల కుమారులు వృదుధ్లకు కిరీటము తండుర్లే కుమారులకు 

అలంకారము. 

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. 

కీరత్నలు 128:5 => సీయోనులోనుండి యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించును నీ జీవితకాలమంతయు 

యెరూషలేమునకు కేష్మము కలుగుట చూచెదవు  
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కీరత్నలు 128:6 => నీ పిలల్ల పిలల్లను నీవు చూచెదవు. ఇశార్యేలుమీద సమాధానముండును గాక. 

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 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 

సామెతలు 13:19 => ఆశ తీరుట పార్ణమునకు తీపి చెడుతనమును విడుచుట మూరు ఖ్లకు 

అసహయ్ము. 

సామెతలు 15:20 => జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపెటుట్ను బుదిధ్హీనుడు తన తలిల్ని 

తిరసక్రించును. 

సామెతలు 23:24 => నీతిమంతుని తండిర్కి అధిక సంతోషము కలుగును జాఞ్నము గలవానిని 

కనినవాడు వానివలన ఆనందము నొందును. 

వచనము 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 

సామెతలు 28:1 => ఎవడును తరుమకుండనే దుషుట్డు పారిపోవును నీతిమంతులు సింహమువలె 

ధైరయ్ముగా నుందురు. 

యెషయా 21:4 => నా గుండె తటతట కొటుట్కొనుచునన్ది మహా భయము ననున్ 

కలవరపరచుచునన్ది నా కిషట్మైన సంధయ్వేళ నాకు భీకరమాయెను.  
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యెషయా 21:5 => వారు భోజనపు బలల్ను సిదధ్ముచేయుదురు తివాసీలు పరతురు అనన్పానములు 

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

దానియేలు 5:4 => వారు బంగారు వెండి యితత్డి యినుము కఱఱ్ రాయి అను వాటితో చేసిన 

దేవతలను సుత్తించుచు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా 

దానియేలు 5:5 => ఆ గడియలోనే మానవ హసత్పు వేర్ళుల్ కనబడి, దీపము దగగ్ర రాజుయొకక్ నగరు 

గోడ పూతమీద ఏదో యొక వార్త వార్యుచునన్టుట్ండెను. రాజు ఆ హసత్ము వార్యుట చూడగా  

దానియేలు 5:6 => అతని ముఖము వికారమాయెను, అతడు మనసుస్నందు కలవరపడగా అతని 

నడుము కీళుల్వదలి అతని మోకాళుల్ గడగడ వణకుచు కొటుట్కొనుచుండెను. 

వచనము 52 

సొలొమోను ఈలాగు సెలవిచెచ్ను అతడు తనున్ యోగుయ్నిగా అగుపరచుకొనినయెడల అతని తల 

వెండుర్కలలో ఒకటైనను కిర్ందపడదు గాని అతనియందు దౌషట్య్ము కనబడినయెడల అతనికి 

మరణశిక్ష వచుచ్నని సెలవిచిచ్ 

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

అవలంబించియుండెను గనుక ఈ వరత్మానములు అతనికి రాగా అతడు పారిపోయి యెహోవా 

గుడారమునకు వచిచ్ బలిపీఠపు కొముమ్లను పటుట్కొనెను. 

నిరగ్మకాండము 21:14 => అయితే ఒకడు తన పొరుగువానిమీద దౌరజ్నయ్ముగా వచిచ్ కపటముగా 

చంప లేచినయెడల వాడు నా బలిపీఠము నాశర్యించినను వాని లాగివేసి చంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 38:2 => దాని కొముమ్లు దానితో ఏకాండమైనవి; దానికి ఇతత్డిరేకు పొదిగించెను. 

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

బలిపశువును తార్ళల్తో బలిపీఠపు కొముమ్లకు కటుట్డి. 

నిరగ్మకాండము 27:2 => దాని నాలుగు మూలలను దానికి కొముమ్లను చేయవలెను; దాని 

కొముమ్లు దానితో ఏకాండముగా ఉండవలెను; దానికి ఇతత్డి రేకు పొదిగింపవలెను. 
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1 రాజులు 2:13 => అంతలో హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా సొలొమోను తలిల్యగు 

బతెష్బయొదద్కు రాగా ఆమె సమాధానముగా వచుచ్చునాన్వా అని అతని నడిగెను. అతడు 

సమాధానముగానే వచుచ్చునాన్నని చెపిప్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:24 => అధిపతులందరును యోధులందరును రాజైన దావీదు 

కుమారులందరును రాజైన సొలొమోనునకు లోబడిరి. 

పర్సంగి 8:3 => రాజుల సముఖమునుండి అనాలోచనగా వెళల్కుము; వారు తాము కోరినదెలల్ 

నెరవేరుచ్దురు గనుక దుషాక్రయ్ములో పాలుపుచుచ్కొనకుము. 

వచనము 53 

బలిపీఠమునొదద్నుండి అతని పిలువనంపించెను; అతడు వచిచ్ రాజైన సొలొమోను ఎదుట 

సాషాట్ంగపడగా సొలొమోను అతనితో నీ యింటికి పొమమ్ని సెలవిచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 21:14 => అయితే ఒకడు తన పొరుగువానిమీద దౌరజ్నయ్ముగా వచిచ్ కపటముగా 

చంప లేచినయెడల వాడు నా బలిపీఠము నాశర్యించినను వాని లాగివేసి చంపవలెను. 
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వచనము 1 

దావీదునకు మరణకాలము సమీపింపగా అతడు తన కుమారుడైన సొలొమోనునకు ఈలాగు ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను 

1 సమూయేలు 14:45 => అయితే జనులు సౌలుతో ఇశార్యేలీయులకు ఇంత గొపప్ రక్షణ 

కలుగజేసిన యోనాతాను మరణమవునా? అదెనన్టికిని కూడదు. దేవుని సహాయముచేత ఈ దినమున 

యోనాతాను మనలను జయమునొందించెను; యెహోవా జీవము తోడు అతని తలవెండుర్కలలో 

ఒకటియు నేల రాలదని చెపిప్ యోనాతాను మరణము కాకుండ జనులు అతని రకిష్ంచిరి. 

2 సమూయేలు 14:11 => అపుప్డు ఆమె రాజవైన నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను సమ్రించి హతయ్కు 

పర్తిహతయ్ చేయువారు నా కుమారుని నశింపజేయకుండ ఇకను నాశనము చేయుట మానిప్ంచుమని 

మనవిచేయగా రాజు యెహోవా జీవముతోడు నీ కుమారుని తల వెండుర్కలలో ఒకటైనను నేల 

రాలకుండుననెను. 

మతత్యి 10:30 => మీ తలవెండుర్కలనిన్యు లెకిక్ంపబడియునన్వి  

లూకా 21:18 => గాని మీ తలవెండుర్కలలో ఒకటైనను నశింపదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:34 => గనుక ఆహారము పుచుచ్కొనుడని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను; 

ఇది మీ పార్ణరక్షణకు సహాయమగును. మీలో ఎవని తలనుండియు ఒక వెండుర్కయైనను నశింపదని 

చెపుప్చు, ఆహారము పుచుచ్కొనుడని అందరిని బతిమాలెను. 

1 రాజులు 2:21 => ఆమె షూనేమీయురాలైన అబీషగును నీ సహోదరుడైన అదోనీయాకు పెండిల్ 

కిపిప్ంపవలెననెను. 

1 రాజులు 2:22 => అందుకు రాజైన సొలొమోను షూనేమీయురాలైన అబీషగును మాతర్మే 

అదోనీయా కొరకు అడుగుట యేల? అతడు నా అనన్ కాబటిట్ అతని కొరకును, యాజకుడైన 

అబాయ్తారు కొరకును, సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు కొరకును రాజయ్మును అడుగుమని తన 

తలిల్తో చెపెప్ను. 
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1 రాజులు 2:23 => మరియు రాజైన సొలొమోను యెహోవా తోడు అదోనీయా పలికిన యీ 

మాటవలన అతని పార్ణమునకు నషట్ము రాకపోయినయెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము 

కలుగజేయును గాక. 

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. 

యోబు 15:22 => తాను చీకటిలోనుండి తిరిగి వచెచ్దనని వాడు నమమ్డు వాడు ఖడగ్మునకు 

ఏరప్రచబడినవాడు. 

సామెతలు 13:6 => యథారథ్వరత్నునికి నీతియే రక్షకము భకిత్హీనత పాపులను చెరిపివేయును. 

సామెతలు 21:12 => నీతిమంతుడైన వాడు భకిత్హీనుని యిలుల్ ఏమైనది కనిపెటుట్ను భకిత్హీనులను 

ఆయన నాశనములో కూలుచ్ను. 

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 

వచనము 2 

లోకులందరు పోవలసిన మారగ్మున నేను పోవుచునాన్ను; కాబటిట్ నీవు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని నిబబ్రము 

గలిగి 

1 రాజులు 1:16 => బతెష్బ వచిచ్ రాజు ఎదుట సాగిలపడి నమసాక్రము చేయగా రాజు నీ కోరిక 

ఏమని అడిగినందుకు ఆమె యీలాగు మనవి చేసెను 

1 రాజులు 1:31 => బతెష్బ సాగిలపడి రాజునకు నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడైన రాజగు 

దావీదు సదాకాలము బర్దుకును గాక అనెను. 
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2 సమూయేలు 1:2 => మూడవ దినమున బటట్లు చింపుకొని తలమీద బుగిగ్పోసికొనిన యొకడు 

సౌలునొదద్నునన్ దండులోనుండి వచెచ్ను. 

1 రాజులు 2:36 => తరువాత రాజు షిమీని పిలువనంపించి అతనికి ఈ మాట సెలవిచెచ్ను. నీవు 

యెరూషలేములో ఇలుల్ కటిట్ంచుకొని బయట ఎకక్డికైనను వెళల్క అందులో కాపురముండుము. 

2 సమూయేలు 14:24 => అయితే రాజు అతడు నా దరశ్నము చేయక తన ఇంటికి పోవలెనని 

ఉతత్రవు చేయగా అబాష్లోము రాజదరశ్నము చేయక తన ఇంటికి పోయెను.  

2 సమూయేలు 14:28 => అబాష్లోము రెండు నిండు సంవతస్రములు యెరూషలేములోనుండియు 

రాజదరశ్నము చేయక యుండగా 

సామెతలు 24:21 => నా కుమారుడా, యెహోవాను ఘనపరచుము రాజును ఘనపరచుము ఆలాగు 

చేయనివారి జోలికి పోకుము.  

వచనము 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; 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:14 => మరియు యెహోవా చూడుము; నీ మరణదినములు 

సమీపించెను; నీవు యెహోషువను పిలిచి నేనతనికి ఆజఞ్లిచిచ్నటుల్ పర్తయ్క్షపు గుడారములో నిలువుడని 

మోషేతో సెలవియయ్గా, 

Page  of 111 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:1 => దైవజనుడైన మోషే మృతినొందకమునుపు అతడు 

ఇశార్యేలీయులను దీవించిన విధము ఇది; అతడిటల్నెను యెహోవా సీనాయినుండి వచెచ్ను 

2 తిమోతి 4:6 => నేనిపుప్డే పానారప్ణముగ పోయబడుచునాన్ను, నేను వెడలిపోవు కాలము 

సమీపమైయునన్ది. 

2 పేతురు 1:13 => మరియు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నాకు సూచించిన పర్కారము నా 

గుడారమును తవ్రగా విడిచి పెటట్వలసివచుచ్నని యెరిగి, 

2 పేతురు 1:14 => నేను ఈ గుడారములో ఉనన్ంతకాలము ఈ సంగతులను జాఞ్పకము చేసి 

మిముమ్ను రేపుట నాయ్యమని యెంచుకొనుచునాన్ను. 

2 పేతురు 1:15 => నేను మృతిపొందిన తరువాత కూడ మీరు నితయ్ము వీటిని జాఞ్పకము 

చేసికొనునటుల్ జాగర్తత్చేతును. 

సంఖాయ్కాండము 27:19 => యాజకుడగు ఎలియాజరు ఎదుటను సరవ్సమాజము ఎదుటను అతని 

నిలువబెటిట్ వారి కనున్లయెదుట అతనికి ఆజఞ్యిముమ్; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:28 => యెహోషువకు ఆజఞ్యిచిచ్ అతని ధైరయ్పరచి దృఢపరచుము. 

అతడు ఈ పర్జలను వెంటబెటుట్కొని నదిదాటి నీవు చూడబోవు దేశమును వారిని 

సావ్ధీనపరచుకొనచేయును. 

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 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. 
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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 1:18 => నా కుమారుడువైన తిమోతీ, నీవు విశావ్సమును మంచి మనసాస్కిష్యు 

కలిగినవాడవై, నినున్గూరిచ్ ముందుగా చెపప్బడిన పర్వచనముల చొపుప్న ఈ మంచి పోరాటము 

పోరాడవలెనని వాటినిబటిట్ యీ ఆజఞ్ను నీకు అపప్గించుచునాన్ను. 

1 తిమోతి 6:13 => సమసత్మునకు జీవాధారకుడైన దేవుని యెదుటను, పొంతిపిలాతునొదద్ 

ధైరయ్ముగా ఒపుప్కొని సాక్షయ్మిచిచ్న కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, 

2 తిమోతి 4:1 => దేవుని యెదుటను సజీవులకును మృతులకును తీరుప్ తీరుచ్ కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, 

ఆయన పర్తయ్క్షత తోడు ఆయన రాజయ్ము తోడు, నేను ఆనబెటిట్ చెపుప్నదేమనగా 

2 సమూయేలు 7:12 => నీ దినములు సంపూరణ్ములగునపుప్డు నీవు నీ పితరులతో కూడ నిదిర్ంచిన 

తరువాత నీ గరభ్ములోనుండి వచిచ్న నీ సంతతిని హెచిచ్ంచి, రాజయ్మును అతనికి సిథ్రపరచెదను. 

కీరత్నలు 72:1 => దేవా, రాజునకు నీ నాయ్యవిధులను రాజకుమారునికి నీ నీతిని తెలియజేయుము. 

సామెతలు 23:24 => నీతిమంతుని తండిర్కి అధిక సంతోషము కలుగును జాఞ్నము గలవానిని 

కనినవాడు వానివలన ఆనందము నొందును. 

వచనము 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. 

యెహోషువ 23:14 => ఇదిగో నేడు నేను సరవ్లోకుల మారగ్మున వెళుల్చునాన్ను. మీ దేవుడైన 

యెహోవా మీ విషయమై సెలవిచిచ్న మంచి మాటలనిన్టిలో ఒకక్టియైనను తపిప్యుండలేదని మీరు 
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అనుభవపూరవ్కముగా ఎరుగుదురు; అవి అనిన్యు మీకు కలిగెను, వాటిలో ఒకక్టియైనను 

తపిప్యుండలేదు. 

యోబు 16:22 => కొదిద్ సంవతస్రములు గతించిన తరువాత తిరిగిరాని మారగ్మున నేను వెళుల్దును. 

యోబు 30:23 => మరణమునకు సరవ్జీవులకు నియమింపబడిన సంకేత సమాజమందిరమునకు 

నీవు ననున్ రపిప్ంచెదవని నాకు తెలియును. 

కీరత్నలు 89:48 => మరణమును చూడక బర్దుకు నరుడెవడు? పాతాళముయొకక్ వశముకాకుండ 

తనున్తాను తపిప్ంచుకొనగలవాడెవడు?  

హెబీర్యులకు 9:27 => మనుషుయ్లొకక్సారే మృతిపొందవలెనని నియమింపబడెను; ఆ తరువాత 

తీరుప్ జరుగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:19 => అది అతనియొదద్ ఉండవలెను. తన రాజయ్మందు తానును తన 

కుమారులును ఇశార్యేలు మధయ్ను దీరాఘ్యుషమ్ంతులగుటకై  

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:20 => తాను తన సహోదరులమీద గరివ్ంచి, యీ ధరమ్మును 

విడిచిపెటిట్ కుడికిగాని యెడమకుగాని తాను తొలగకయుండునటుల్ తన దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి 

యీ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిని యీ కటట్డలను అనుసరించి నడువ నేరుచ్కొనుటకు అతడు తాను 

బర్దుకు దినములనిన్టను ఆ గర్ంథమును చదువుచుండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:6 => భయపడకుడి, వారిని చూచి దిగులుపడకుడి, నీతోకూడ 

వచుచ్వాడు నీ దేవుడైన యెహోవాయే; ఆయన నినున్ విడువడు నినెన్డబాయడు. 

యెహోషువ 1:6 => నినున్ విడువను నినున్ ఎడబాయను, నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ముగా నుండుము. 

వారికిచెచ్దనని నేను వారి పితరులతో పర్మాణము చేసిన యీ దేశమును నిశచ్యముగా నీవు ఈ 

పర్జల సావ్ధీనము చేసెదవు. 

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

సేవకుడైన మోషే నీకు ఆజాఞ్పించిన ధరమ్శాసత్రమంతటి చొపుప్న చేయవలెను. నీవు నడుచు పర్తి 

మారగ్మున చకక్గా పర్వరిత్ంచునటుల్ నీవు దానినుండి కుడికి గాని యెడమకు గాని తొలగకూడదు. 
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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. 

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

యుండుడి. 

2 తిమోతి 2:1 => నా కుమారుడా, కీర్సుత్యేసు నందునన్ కృపచేత బలవంతుడవు కముమ్. 

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 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 

పర్సంగి 12:13 => ఇదంతయు వినిన తరువాత తేలిన ఫలితారథ్మిదే; దేవునియందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండి ఆయన కటట్డలననుసరించి నడుచుచుండవలెను, మానవకోటికి ఇదియే విధి. 

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

పౌరుషము గలవారై యుండుడి, బలవంతులైయుండుడి; 

1 తిమోతి 4:12 => నీ యౌవనమును బటిట్ ఎవడును నినున్ తృణీకరింపనియయ్కుము గాని, 

మాటలోను, పర్వరత్నలోను, పేర్మలోను, విశావ్సములోను, పవితర్తలోను, విశావ్సులకు మాదిరిగా 

ఉండుము. 

ఆదికాండము 48:21 => మరియు ఇశార్యేలు ఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను, అయినను దేవుడు 

మీకు తోడైయుండి మీ పితరుల దేశమునకు మిముమ్ను మరల తీసికొనిపోవును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:7 => మరియు నేటిదినమున చేయుచునన్టుల్ అతడు ధైరయ్మువహించి నా 

ఆజఞ్లను నా నాయ్యవిధులను అనుసరించినయెడల, నేనతని రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రపరచుదును. 
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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 పేతురు 1:14 => నేను ఈ గుడారములో ఉనన్ంతకాలము ఈ సంగతులను జాఞ్పకము చేసి 

మిముమ్ను రేపుట నాయ్యమని యెంచుకొనుచునాన్ను. 

వచనము 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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:9 => కాబటిట్ మీరు చేయునదంతయు చకక్గా జరుగునటుల్ ఈ 

నిబంధన వాకయ్ములను అనుసరించి నడుచుకొనవలెను. 

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 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 దినవృతాత్ంతములు 22:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును నీవు అనుసరించునటుల్గా 

యెహోవా నీకు వివేకమును తెలివిని అనుగర్హించి ఇశార్యేలీయులమీద నీకు అధికారము 

దయచేయును గాక. 
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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 28:8 => 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 29:19 => నా కుమారుడైన సొలొమోను నీ యాజఞ్లను నీ శాసనములను నీ 

కటట్డలను గైకొనుచు వాటిననిన్టిని అనుసరించునటుల్ను నేను కటట్దలచిన యీ ఆలయమును 

కటిట్ంచునటుల్ను అతనికి నిరోద్షమైన హృదయము దయచేయుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:1 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, మీరు బర్తికి మీ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా మీకిచుచ్చునన్ దేశములోనికి పోయి సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్, మీరు అనుసరింపవలసిన 

విధులను కటట్డలను నేను మీకు బోధించుచునాన్ను వినుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:5 => నా దేవుడైన యెహోవా నాకాజాఞ్పించినటుల్ మీరు 

సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశమున మీరాచరింపవలసిన కటట్డలను విధులను మీకు నేరిప్తిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:8 => మరియు నేడు నేను మీకు అపప్గించుచునన్ యీ 

ధరమ్శాసత్రమంతటిలో నునన్ కటట్డలును నీతివిధులును గల గొపప్ జనమేది? 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 5:1 => మోషే ఇశార్యేలీయులనందరిని పిలిపించి యిటల్నెను 

ఇశార్యేలీయులారా, నేను మీ వినికిడిలో నేడు చెపుప్చునన్ కటట్డలను విధులను విని వాటిని నేరుచ్కొని 

వాటిననుసరించి నడువుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:1 => నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారుని కుమారుడును 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:2 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి, నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన 

కటట్డలనిన్యు ఆజఞ్లనిన్యు నీ జీవితదినములనిన్టను గైకొనుచు నీవు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ 

మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు ఏరు దాటి వెళుల్చునన్ దేశమందు మీరు జరుపుకొనుటకు మీకు 

బోధింపవలెనని మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజాఞ్పించిన ధరమ్మంతయు అనగా కటట్డలు విధులు ఇవే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:45 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి వెలుపలికి వచుచ్చుండగా 

కీరత్నలు 19:7 => యెహోవా నియమించిన ధరమ్శాసత్రము యథారథ్మైనది అది పార్ణమును 

తెపప్రిలల్జేయును యెహోవా శాసనము నమమ్దగినది అది బుదిధ్హీనులకు జాఞ్నము పుటిట్ంచును. 

కీరత్నలు 119:2 => ఆయన శాసనములను గైకొనుచు పూరణ్హృదయముతో ఆయనను వెదకువారు 

ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 119:111 => నీ శాసనములు నాకు హృదయానందకరములు అవి నాకు నితయ్సావ్సథ్య్మని 

భావించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 119:138 => నీతినిబటిట్యు పూరణ్విశావ్సయ్తనుబటిట్యు నీ శాసనములను నీవు 

నియమించితివి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:18 => మరియు అతడు రాజయ్సింహాసనమందు ఆసీనుడైన తరువాత 

లేవీయులైన యాజకుల సావ్ధీనములోనునన్ గర్ంథమును చూచి ఆ ధరమ్శాసత్రమునకు ఒక పర్తిని 

తనకొరకు వార్సికొనవలెను; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:19 => అది అతనియొదద్ ఉండవలెను. తన రాజయ్మందు తానును తన 

కుమారులును ఇశార్యేలు మధయ్ను దీరాఘ్యుషమ్ంతులగుటకై  

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:20 => తాను తన సహోదరులమీద గరివ్ంచి, యీ ధరమ్మును 

విడిచిపెటిట్ కుడికిగాని యెడమకుగాని తాను తొలగకయుండునటుల్ తన దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి 
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యీ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిని యీ కటట్డలను అనుసరించి నడువ నేరుచ్కొనుటకు అతడు తాను 

బర్దుకు దినములనిన్టను ఆ గర్ంథమును చదువుచుండవలెను. 

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

ఆజాఞ్పించిన ధరమ్శాసత్రమును దాని కటట్డలను విధులను జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:9 => కాబటిట్ మీరు చేయునదంతయు చకక్గా జరుగునటుల్ ఈ 

నిబంధన వాకయ్ములను అనుసరించి నడుచుకొనవలెను. 

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

సేవకుడైన మోషే నీకు ఆజాఞ్పించిన ధరమ్శాసత్రమంతటి చొపుప్న చేయవలెను. నీవు నడుచు పర్తి 

మారగ్మున చకక్గా పర్వరిత్ంచునటుల్ నీవు దానినుండి కుడికి గాని యెడమకు గాని తొలగకూడదు. 

యెహోషువ 1:8 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును నీవు బోధింపక తపిప్పోకూడదు. దానిలో వార్యబడిన 

వాటనిన్టి పర్కారము చేయుటకు నీవు జాగర్తత్పడునటుల్ దివారాతర్ము దాని ధాయ్నించిన యెడల నీ 

మారగ్మును వరిధ్లల్జేసికొని చకక్గా పర్వరిత్ంచెదవు. 

1 సమూయేలు 18:5 => దావీదు సౌలు తనను పంపిన చోటల్కెలల్ను పోయి, సుబుదిధ్ గలిగి పని 

చేసికొనివచెచ్ను గనుక సౌలు యోధులమీద అతనిని నియమించెను. జనులందరి దృషిట్కిని సౌలు 

సేవకుల దృషిట్కిని దావీదు అనుకూలుడై యుండెను.  

1 సమూయేలు 18:14 => మరియు దావీదు సమసత్ విషయములలో సుబుదిధ్గలిగి పర్వరిత్ంపగా 

యెహోవా అతనికి తోడుగానుండెను. 

1 సమూయేలు 18:30 => ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు యుదధ్మునకు బయలుదేరుచు వచిచ్రి. వారు 

బయలుదేరి నపుప్డెలల్ను దావీదు బహు వివేకము గలిగి పర్వరిత్ంచుచు రాగా సౌలు సేవకులందరికంటె 

అతని పేరు బహు పర్సిదిధ్కెకెక్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:20 => హిజిక్యా యూదా దేశమంతటను ఈలాగున జరిగించి, తన 

దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలముగాను యథారథ్ముగాను నమమ్కముగాను పనిచేయుచు 

వచెచ్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 31:21 => తన దేవుని ఆశర్యించుటకై దేవుని మందిర సేవ విషయమందేమి 

ధరమ్శాసత్ర విషయమందేమి ధరమ్మంతటి విషయమందేమి తాను ఆరంభించిన పర్తి పని అతడు 

హృదయపూరవ్కముగా జరిగించి వరిధ్లెల్ను. 

కీరత్నలు 1:2 => యెహోవా ధరమ్శాసత్రమునందు ఆనందించుచు దివారాతర్ము దానిని ధాయ్నించువాడు 

ధనుయ్డు. 

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

ఫలమిచుచ్ చెటుట్వలె నుండును అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును. 

కీరత్నలు 119:98 => నీ ఆజఞ్లు నితయ్ము నాకు తోడుగా నునన్వి. నా శతుర్వులను మించిన జాఞ్నము 

అవి నాకు కలుగజేయుచునన్వి. 

కీరత్నలు 119:99 => నీ శాసనములను నేను ధాయ్నించుచునాన్ను కావున నా బోధకులందరికంటె 

నాకు విశేషజాఞ్నము కలదు. 

కీరత్నలు 119:100 => నీ ఉపదేశములను నేను లక్షయ్ము చేయుచునాన్ను కావున వృదుధ్లకంటె నాకు 

విశేషజాఞ్నము కలదు. 

సామెతలు 3:1 => నా కుమారుడా, నా ఉపదేశమును మరువకుము నా ఆజఞ్లను 

హృదయపూరవ్కముగా గైకొనుము. 

సామెతలు 3:2 => అవి దీరాఘ్యువును సుఖజీవముతో గడచు సంవతస్రములను శాంతిని నీకు 

కలుగజేయును. 

సామెతలు 3:3 => దయను సతయ్మును ఎనన్డును నినున్ విడిచి పోనియయ్కుము వాటిని 

కంఠభూషణముగా ధరించుకొనుము. నీ హృదయమను పలకమీద వాటిని వార్సికొనుము.  

సామెతలు 3:4 => అపుప్డు దేవుని దృషిట్యందును మానవుల దృషిట్యందును నీవు దయనొంది 

మంచివాడవని అనిపించుకొందువు.  

2 సమూయేలు 8:6 => దమసుక్ వశముననునన్ సిరియదేశమందు దండును ఉంచగా, సిరియనులు 

దావీదునకు దాసులై కపప్ము చెలిల్ంచుచుండిరి. దావీదు ఎకక్డికి పోయినను యెహోవా అతనిని 

కాపాడుచుండెను. 
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2 సమూయేలు 8:14 => మరియు ఎదోము దేశమందు అతడు దండునుంచెను. ఎదోమీయులు 

దావీదునకు దాసులు కాగా ఎదోము దేశమంతట అతడు కావలిదండుంచెను; దావీదు ఎకక్డికి 

పోయినను యెహోవా అతనిని కాపాడుచుండెను. 

2 రాజులు 18:7 => కావున యెహోవా అతనికి తోడుగా ఉండెను; తాను వెళిల్న చోటనెలల్ అతడు 

జయము పొందెను. అతడు అషూష్రు రాజునకు సేవచేయకుండ అతనిమీద తిరుగబడెను. 

ఆదికాండము 24:40 => అతడు ఎవని సనిన్ధిలో నేను జీవించుచునాన్నో ఆ యెహోవా నీతో కూడ 

తన దూతను పంపి నీ పర్యాణము సఫలము చేయును గనుక నీవు నా వంశసుథ్లలో నా తండిర్ 

యింటనుండి నా కుమారునికి భారయ్ను తీసికొని వచెచ్దవు 

లేవీయకాండము 8:35 => మీరు చావకుండునటుల్ మీరు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ 

ఏడు దినములవరకు రేయింబగళుల్ండి, యెహోవా విధించిన విధిని ఆచరింపవలెను; నాకు అటిట్ ఆజఞ్ 

కలిగెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:17 => యెహోవాయే నీకు దేవుడైయునాన్డనియు, నీవు ఆయన 

మారగ్ములయందు నడిచి, ఆయన కటట్డలను ఆయన ఆజఞ్లను ఆయన విధులను అనుసరించి, ఆయన 

మాట విందుననియు నేడు ఆయనతో మాట యిచిచ్తివి. 

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 3:14 => 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; 
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2 దినవృతాత్ంతములు 7:17 => నీ తండిర్యైన దావీదు నడచినటుల్గా నీవును నా కనుకూలవరత్నుడవై 

నడచి, నేను నీకాజాఞ్పించిన దానియంతటి పర్కారముచేసి, నా కటట్డలను నా నాయ్యవిధులను 

అనుసరించినయెడల 

నెహెమాయ్ 1:7 => నీ యెదుట బహు అసహయ్ముగా పర్వరిత్ంచితివిు, నీ సేవకుడైన మోషేచేత నీవు 

నిరణ్యించిన ఆజఞ్లనైనను కటట్డలనైనను విధులనైనను మేము గైకొనకపోతివిు. 

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. 

2 పేతురు 1:14 => నేను ఈ గుడారములో ఉనన్ంతకాలము ఈ సంగతులను జాఞ్పకము చేసి 

మిముమ్ను రేపుట నాయ్యమని యెంచుకొనుచునాన్ను. 

వచనము 6 

నీకు తోచినటుల్ అతనికి చేయవచుచ్ను గాని అతని నెరసిన తలవెండుర్కలను సమాధికి నెమమ్దిగా 

దిగనియయ్వదుద్. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:12 => మీరు ఈ విధులను విని వాటిని అనుసరించి నడుచుకొనినయెడల 

నీ దేవుడైన యెహోవా తాను నీ పితరులతో పర్మాణముచేసిన నిబంధనను నెరవేరిచ్ నీకు కృపచూపును 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 
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సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

యోహాను 15:9 => తండిర్ ననున్ ఏలాగు పేర్మించెనో నేనును మిముమ్ను ఆలాగు పేర్మించితిని, నా 

పేర్మయందు నిలిచియుండుడి. 

యోహాను 15:10 => నేను నా తండిర్ ఆజఞ్లు గైకొని ఆయన పేర్మయందు నిలిచియునన్ పర్కారము 

మీరును నా ఆజఞ్లు గైకొనినయెడల నా పేర్మయందు నిలిచియుందురు. 

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

కటుట్కొనుచు, పరిశుదాధ్తమ్లో పార్రథ్న చేయుచు, 

యూదా 1:21 => నితయ్జీవారథ్మైన మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ కనికరము కొరకు కనిపెటుట్చు, దేవుని 

పేర్మలో నిలుచునటుల్ కాచుకొనియుండుడి. 

యూదా 1:24 => తొటిర్లల్కుండ మిముమ్ను కాపాడుటకును, తన మహిమ యెదుట ఆనందముతో 

మిముమ్ను నిరోద్షులనుగా నిలువబెటుట్టకును, శకిత్గల మన రక్షకుడైన అదివ్తీయ దేవునికి, 

2 సమూయేలు 7:11 => నీ శతుర్వుల మీద నీకు జయమిచిచ్ నీకు నెమమ్ది కలుగజేసియునాన్ను. 

మరియు యెహోవానగు నేను నీకు తెలియజేయునదేమనగా నేను నీకు సంతానము కలుగజేయుదును. 

2 సమూయేలు 7:12 => నీ దినములు సంపూరణ్ములగునపుప్డు నీవు నీ పితరులతో కూడ నిదిర్ంచిన 

తరువాత నీ గరభ్ములోనుండి వచిచ్న నీ సంతతిని హెచిచ్ంచి, రాజయ్మును అతనికి సిథ్రపరచెదను. 

2 సమూయేలు 7:13 => అతడు నా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును; అతని 

రాజయ్ సింహాసనమును నేను నితయ్ముగా సిథ్రపరచెదను; 

2 సమూయేలు 7:14 => నేనతనికి తండిర్నైయుందును. అతడు నాకు కుమారుడైయుండును; అతడు 

పాపము చేసినయెడల నరుల దండముతోను మనుషుయ్లకు తగులు దెబబ్లతోను అతని శికిష్ంతును 

గాని 

2 సమూయేలు 7:15 => నినున్ సాథ్పించుటకై నేను కొటిట్వేసిన సౌలునకు నా కృప దూరమైనటుల్ 

అతనికి నా కృప దూరము చేయను. 
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2 సమూయేలు 7:16 => నీ మటుట్కు నీ సంతానమును నీ రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రమగును, నీ 

సింహాసనము నితయ్ము సిథ్రపరచబడును అనెను. 

2 సమూయేలు 7:25 => దేవా యెహోవా, నీ దాసుడనగు ననున్ గూరిచ్యు నా కుటుంబమును 

గూరిచ్యు నీవు సెలవిచిచ్నమాట యెనన్టికి నిలుచునటుల్ దృఢపరచి 

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 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. 

Page  of 124 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

1 దినవృతాత్ంతములు 22:11 => నా కుమారుడా, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండునుగాక; నీవు 

వరిధ్లిల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్గూరిచ్ సెలవిచిచ్న పర్కారముగా ఆయనకు మందిరమును 

కటిట్ంచుదువుగాక. 

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. 

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  
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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 132:11 => నీ గరభ్ఫలమును నీ రాజయ్ముమీద నేను నియమింతును. నీ కుమారులు నా 

నిబంధనను గైకొనినయెడల నేను వారికి బోధించు నా శాసనమును వారు అనుసరించినయెడల వారి 

కుమారులుకూడ నీ సింహాసనముమీద నితయ్ము కూరుచ్ందురని  

కీరత్నలు 132:12 => యెహోవా సతయ్పర్మాణము దావీదుతో చేసెను ఆయన మాట తపప్నివాడు. 

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 3:14 => మరియు నీ తండిర్యైన దావీదు నా మారగ్ములలో నడచి నా కటట్డలను నేను 

నియమించిన ధరమ్మంతటిని గైకొనినటుల్ నీవు నడచి వాటిని గైకొనినయెడల నినున్ 

దీరాఘ్యుషమ్ంతునిగా చేసెదను అనెను. 

1 రాజులు 8:23 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, పైనునన్ ఆకాశమందైనను కిర్ందనునన్ 

భూమియందైనను నీవంటి దేవుడొకడునులేడు; పూరణ్మనసుస్తో నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా నడుచు నీ 

దాసుల విషయమై నీవు నిబంధనను నెరవేరుచ్చు కనికరము చూపుచు ఉండువాడవై యునాన్వు, 

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

లేవీయకాండము 26:3 => మీరు నా కటట్డలనుబటిట్ నడుచుకొని నా ఆజఞ్లను ఆచరించి వాటిని 

అనుసరించి పర్వరిత్ంచినయెడల 

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. 
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2 రాజులు 23:3 => రాజు ఒక సత్ంభము దగగ్ర నిలిచి యెహోవా మారగ్ములయందు నడచి, ఆయన 

ఆజఞ్లను కటట్డలను శాసనములను పూరణ్హృదయముతోను పూరాణ్తమ్తోను గైకొని, యీ గర్ంథమందు 

వార్యబడియునన్ నిబంధన సంబంధమైన మాటలనిన్టిని సిథ్రపరచుదుమని యెహోవా సనిన్ధిని 

నిబంధన చేయగా జనులందరు ఆ నిబంధనకు సమమ్తించిరి. 

2 రాజులు 23:25 => అతనికి పూరవ్మునన్ రాజులలో అతనివలె పూరణ్హృదయముతోను 

పూరాణ్తమ్తోను పూరణ్బలముతోను యెహోవావైపు తిరిగి మోషే నియమించిన ధరమ్శాసత్రముచొపుప్న 

చేసినవాడు ఒకడును లేడు; అతని తరువాతనైనను అతనివంటివాడు ఒకడును లేడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:3 => యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండగా యెహోషాపాతు తన 

తండిర్యైన దావీదు పార్రంభదినములలో నడచిన మారగ్మందు నడచుచు 

లూకా 1:6 => వీరిదద్రు పర్భువు యొకక్ సకలమైన ఆజఞ్ల చొపుప్నను నాయ్యవిధుల చొపుప్నను 

నిరపరాధులుగా నడుచుకొనుచు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులై యుండిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:5 => నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను నీ పూరణ్శకిత్తోను నీ 

దేవుడైన యెహోవాను పేర్మింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:12 => కాబటిట్ ఇశార్యేలూ, నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి ఆయన 

మారగ్ములనిన్టిలో నడుచుచు, ఆయనను పేర్మించి, నీ దేవుడైన యెహోవాను నీ పూరణ్మనసుస్తోను నీ 

పూరాణ్తమ్తోను సేవించి, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:13 => కాబటిట్ మీ పూరణ్హృదయముతోను మీ పూరాణ్తమ్తోను మీ 

దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించి ఆయనను సేవింపవలెనని నేడు నేను మీకిచుచ్ ఆజఞ్లను మీరు 

జాగర్తత్గా వినినయెడల 

మతత్యి 22:37 => అందుకాయన నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను నీ 

పూరణ్మనసుస్తోను నీ దేవుడైన పర్భువును పేర్మింపవలెననునదియే. 

1 రాజులు 8:25 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా నీ కుమారులు సత  పర్వరత్నగలవారై, నీవు నా 

యెదుట నడచినటుల్ నా యెదుట నడచినయెడల, నా దృషిట్కి అనుకూలుడై ఇశార్యేలీయులమీద 
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సింహాసనాసీనుడగువాడు నీకుండక మానడని సెలవిచిచ్తివి. నీవు నీ దాసుడును నా తండిర్యునగు 

దావీదునకు ఇచిచ్న వాగాద్నమును సిథ్రపరచుము. 

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 7:16 => నీ మటుట్కు నీ సంతానమును నీ రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రమగును, నీ 

సింహాసనము నితయ్ము సిథ్రపరచబడును అనెను. 

కీరత్నలు 37:9 => కీడు చేయువారు నిరూమ్లమగుదురు యెహోవా కొరకు కనిపెటుట్కొనువారు 

దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

కీరత్నలు 37:22 => యెహోవా ఆశీరావ్దము నొందినవారు భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు ఆయన 

శపించినవారు నిరూమ్లమగుదురు. 

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. 

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

నడుచుచు కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:17 => యెహోవాయే నీకు దేవుడైయునాన్డనియు, నీవు ఆయన 

మారగ్ములయందు నడిచి, ఆయన కటట్డలను ఆయన ఆజఞ్లను ఆయన విధులను అనుసరించి, ఆయన 

మాట విందుననియు నేడు ఆయనతో మాట యిచిచ్తివి. 

1 రాజులు 3:6 => సొలొమోను ఈలాగు మనవి చేసెను నీ దాసుడును నా తండిర్యునైన దావీదు నీ 

దృషిట్కి అనుకూలముగా సతయ్మును నీతిని అనుసరించి యథారథ్మైన మనసు గలవాడై పర్వరిత్ంచెను 
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గనుక నీవు అతనియెడల పరిపూరణ్ కటాక్షమగుపరచి, యీ దినమున నునన్టుల్గా అతని 

సింహాసనముమీద అతని కుమారుని కూరుచ్ండబెటిట్ అతనియందు మహాకృపను చూపియునాన్వు. 

1 రాజులు 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 9:5 => నీ సంతతిలో ఒకడు ఇశార్యేలీయులమీద సింహాసనాసీనుడై యుండక మానడని 

నీ తండిర్యైన దావీదునకు నేను సెలవిచిచ్యునన్టుల్ ఇశార్యేలీయుల మీద నీ సింహాసనమును 

చిరకాలమువరకు సిథ్రపరచుదును. 

2 రాజులు 10:31 => అయితే ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడైన యరొబాము చేసిన 

పాపములను యెహూ యేమాతర్మును విసరిజ్ంచనివాడై ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

నియమించిన ధరమ్శాసత్రమును పూరణ్హృదయముతో అనుసరించుటకు శర్దాధ్భకుత్లు లేనివాడాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:16 => నీవు నాముందర నడచినటుల్గా నీ కుమారులును తమ పర్వరత్న 

కాపాడుకొని, నా ధరమ్శాసత్రముచొపుప్న నడచినయెడల ఇశార్యేలీయుల సింహాసనముమీద 

కూరుచ్ండువాడు నా యెదుట నీకుండకపోడని నీవు నీ సేవకుడైన దావీదు అను నా తండిర్తో 

సెలవిచిచ్నమాట, ఇశార్యేలీయుల దేవా యెహోవా, దయచేసి నెరవేరుచ్ము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:3 => జనులందరు సమాజముగా కూడి దేవుని మందిరములో రాజుతో 

నిబంధన చేసికొనినపుప్డు అతడు వారితో ఇటల్నెను--యెహోవా దావీదు కుమారులనుగూరిచ్ యిచిచ్న 

సెలవుచొపుప్న రాజకుమారుడు రాజయ్మేలవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:21 => తన దేవుని ఆశర్యించుటకై దేవుని మందిర సేవ విషయమందేమి 

ధరమ్శాసత్ర విషయమందేమి ధరమ్మంతటి విషయమందేమి తాను ఆరంభించిన పర్తి పని అతడు 

హృదయపూరవ్కముగా జరిగించి వరిధ్లెల్ను. 

కీరత్నలు 39:1 => నా నాలుకతో పాపము చేయకుండునటుల్ నా మారగ్ములను జాగర్తత్గా 

చూచుకొందును భకిత్హీనులు నా యెదుట నునన్పుప్డు నా నోటికి చికక్ము ఉంచుకొందు ననుకొంటిని.  

కీరత్నలు 116:9 => సజీవులునన్ దేశములలో యెహోవా సనిన్ధిని నేను కాలము గడుపుదును. 
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యెషయా 38:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో, కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంపగా 

యిరిమ్యా 29:13 => మీరు ననున్ వెదకినయెడల, పూరణ్మనసుస్తో ననున్గూరిచ్ విచారణ 

చేయునెడల మీరు ననున్ కనుగొందురు, 

యిరిమ్యా 33:17 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలువారి సింహాసనముమీద 

కూరుచ్ండువాడొకడు దావీదునకుండక మానడు. 

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 

3 యోహాను 1:4 => నా పిలల్లు సతయ్మును అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్రని వినుటకంటె నాకు 

ఎకుక్వైన సంతోషము లేదు. 

వచనము 7 

నేను నీ సహోదరుడైన అబాష్లోము ముందరనుండి పారిపోగా, గిలాదీయుడైన బరిజ్లల్యి కుమారులు నా 

సహాయమునకు వచిచ్రి, నీవు వారిమీద దయయుంచి నీ బలల్యొదద్ భోజనము చేయువారిలో వారిని 

చేరుచ్ము. 

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

ఆలోచన చేయగా వారు అదోనీయా పక్షము వహించి అతనికి సహాయము చేసిరి గాని 

1 రాజులు 1:18 => ఇపుప్డైతే అదోనీయా యేలుచునాన్డు. ఈ సంగతి నా యేలినవాడవును 

రాజవునగు నీకు తెలియకయే యునన్ది. 

1 రాజులు 1:19 => అతడు ఎడల్ను కొర్వివ్న దూడలను గొఱఱ్లను బలిగా అరిప్ంచి 

రాజకుమారులనందరిని యాజకుడైన అబాయ్తారును సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబును పిలిపించెను గాని 

నీ సేవకుడైన సొలొమోనును పిలువలేదు. 
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2 సమూయేలు 3:39 => పటాట్భిషేకము నొందినవాడనైనను, నేడు నేను బలహీనుడనైతిని. సెరూయా 

కుమారులైన యీ మనుషుయ్లు నా కంటె బలము గలవారు, అతడు జరిగించిన దుషిర్క్యనుబటిట్ 

యెహోవా కీడుచేసినవానికి పర్తికీడు చేయునుగాక. 

2 సమూయేలు 18:5 => అపుప్డు రాజు యోవాబును అబీషైని ఇతత్యిని పిలిచి నా నిమితత్మై 

యౌవనుడైన అబాష్లోమునకు దయజూపుడని ఆజాఞ్పించెను. జనులందరు వినుచుండగా రాజు 

అబాష్లోమునుగూరిచ్ అధిపతులకందరికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 18:12 => అందుకు వాడు యౌవనుడైన అబాష్లోమును ఎవడును ముటట్కుండ 

జాగర్తత్పడుడని రాజు నీకును అబీషైకిని ఇతత్యికిని ఆజఞ్ నిచుచ్చుండగా నేను వింటిని; వెయియ్ 

తులముల వెండి నాచేతిలో పెటిట్నను రాజు కుమారుని నేను చంపను. 

2 సమూయేలు 18:14 => యోవాబు నీవు చేయువరకు నేను కాచుకొని యుందునా? అని చెపిప్ 

మూడు బాణములు చేతపటుట్కొని పోయి మసత్కివృక్షమున వేర్లాడుచు ఇంకను పార్ణముతోనునన్ 

అబాష్లోముయొకక్ గుండెకు గురిపెటిట్ 

2 సమూయేలు 19:5 => రాజు అబాష్లోమునుగూరిచ్ దుఃఖించుచు ఏడుచ్చునాన్డను సంగతి 

యోవాబు విని నగరియందునన్ రాజునొదద్కు వచిచ్ నీ పార్ణమును నీ కుమారుల పార్ణములను నీ 

కుమారెత్ల పార్ణములను నీ భారయ్ల పార్ణములను నీ ఉపపతున్ల పార్ణములను ఈ దినమున రకిష్ంచిన 

నీ సేవకులనందరిని నేడు సిగుగ్పరచి 

2 సమూయేలు 19:6 => నీ సేన్హితులయెడల పేర్మ చూపక నీ శతుర్వులయెడల పేర్మ చూపుచు, ఈ 

దినమున అధిపతులును సేవకులును నీకు ఇషట్జనులు కారని నీవు కనుపరచితివి. మేమందరము 

చనిపోయి అబాష్లోము బర్దికియుండినయెడల అది నీకు ఇషట్మగుననన్ మాట యీ దినమున నేను 

తెలిసికొనుచునాన్ను. ఇపుప్డు లేచి బయటికివచిచ్ నీ సేవకులను ధైరయ్పరచుము. 

2 సమూయేలు 19:7 => నీవు బయటికి రాకయుండినయెడల ఈ రాతిర్ యొకడును నీయొదద్ 

నిలువడని యెహోవా నామమునుబటిట్ పర్మాణము చేసి చెపుప్చునాన్ను; నీ బాలయ్మునుండి నేటివరకు 

నీకు పార్పిత్ంచిన అపాయములనిన్టికంటె అది నీకు కషట్తరముగా ఉండునని రాజుతో మనవిచేయగా 

రాజు లేచి వచిచ్ గుమమ్ములో కూరుచ్ండెను.  
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2 సమూయేలు 3:27 => అబేన్రు తిరిగి హెబోర్నునకు వచిచ్నపుప్డు సంగతి యెవరికి వినబడకుండ 

గుమమ్ము నడుమ ఏకాంతముగా అతనితో మాటలాడవలెనని యోవాబు అతని పిలిచి, తన 

సహోదరుడగు అశాహేలు పార్ణము తీసినందుకై అతనిని కడుపులో పొడువగా అతడు చచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 20:10 => అమాశా యోవాబు చేతిలోనునన్ కతిత్ని చూడకను తనున్ 

కాపాడుకొనకను ఉండగా యోవాబు అతని కడుపులో దాని గుచెచ్ను; గుచిచ్నతోడనే అతని పేగులు 

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

కుమారుడగు షెబను తరుముటకు సాగిపోగా 

2 సమూయేలు 17:25 => అబాష్లోము యోవాబునకు మారుగా అమాశాను సైనాయ్ధిపతిగా 

నియమించెను. ఈ అమాశా ఇతార్ అను ఇశార్యేలీయుడు యోవాబు తలిల్యైన సెరూయా 

సహోదరియగు నాహాషు కుమారెత్యైన అబీగయీలు నొదద్కు పోయినందున పుటిట్నవాడు 

యిరిమ్యా 2:34 => మరియు నిరోధ్షులైన దీనుల పార్ణరకత్ము నీ బటట్ చెంగులమీద కనబడుచునన్ది; 

కనన్ములలోనే కాదు గాని నీ బటట్లనిన్టిమీదను కనబడుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 6:15 => వారు తాము హేయకిర్యలు చేయుచునన్ందున సిగుగ్పడవలసి వచెచ్ను గాని 

వారు ఏమాతర్మును సిగుగ్పడరు; అవమానము నొందితిమని వారికి తోచనేలేదు గనుక 

పడిపోవువారితో వారు పడిపోవుదురు, నేను వారిని విమరిశ్ంచు కాలమున వారు తొటిర్లుల్దురని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 24:7 => దానిచేత చిందింపబడిన రకత్ము దానిలో కనబడుచునన్ది, మటిట్తో దాని 

కపిప్వేయునటుల్ దానిని నేలమీద కుమమ్రింపక వటిట్ బండమీద దానిని చిందించెను. 

యెహెజేక్లు 24:8 => కావున నా కోర్ధము రానిచిచ్, నేను పర్తికారము చేయునటుల్ అది చిందించిన 

రకత్ము కపప్బడకుండ దానిని వటిట్బండమీద నేనుండనిచిచ్తిని. 

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

ఏలయనగా దేవుడు తన సవ్రూపమందు నరుని చేసెను. 

Page  of 132 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

సంఖాయ్కాండము 35:20 => వాని కనుగొనినపుప్డు వాని చంపవలెను. ఒకడు చచుచ్నటుల్ వాని 

పగపటిట్ పొడిచినను, లేక పొంచియుండి వానిమీద దేనినైనను వేసినను, లేక ఒకడు చచుచ్నటుల్ 

వైరమువలన చేతితో వాని కొటిట్నను, కొటిట్నవాడు నరహంతకుడు, నిశచ్యముగా వాని చంపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:12 => ఆ పురములలో ఒకదానిలోనికి పారిపోయినయెడల, వాని 

ఊరిపెదద్లు మనుషుయ్లను పంపి అకక్డనుండి వానిని రపిప్ంచి వానిని చంపుటకై హతయ్ విషయములో 

పర్తిహతయ్చేయువాని చేతికి వాని నపప్గింపవలెను. 

2 సమూయేలు 11:16 => యోవాబు పటట్ణమును ముటట్డివేయుచుండగా, ధైరయ్వంతులుండు 

సథ్లమును గురిత్ంచి ఆ సథ్లమునకు ఊరియాను పంపెను. 

2 సమూయేలు 14:19 => అంతట రాజు యోవాబు నీకు బోధించెనా అని ఆమె నడిగినందుకు ఆమె 

యిటల్నెను నా యేలినవాడవైన రాజా, నీ పార్ణముతోడు, చెపిప్నదానిని తపప్క గర్హించుటకు నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీవంటివాడొకడును లేడు; నీ సేవకుడగు యోవాబు నాకు బోధించి యీ 

మాటలనిన్టిని నీ దాసినగు నాకు నేరెప్ను 

2 సమూయేలు 16:10 => అందుకు రాజుసెరూయా కుమారులారా, మీకును నాకును ఏమి 

పొందు? వానిని శపింపనియుయ్డు, దావీదును శపింపుమని యెహోవా వానికి సెలవియయ్గా నీవు 

ఈలాగున నెందుకు చేయుచునాన్వని ఆకేష్పణ చేయగలవాడెవడని చెపిప్ 

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

ధారపోసిన నిరపరాధుల రకత్మును నామటుట్కును నా తండిర్ కుటుంబికుల మటుట్కును పరిహారము 

చేయుటకై అతని చంపి పాతిపెటుట్ము.  

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

యెతెరు కుమారుడును యూదావారి సేనాధిపతియునైన అమాశాయును అను తనకంటె నీతిపరులును 

యోగుయ్లునగు ఈ ఇదద్రు మనుషుయ్లమీద పడి యోవాబు నా తండిర్యైన దావీదు ఎరుగకుండ కతిత్చేత 

వారిని చంపివేసెను గనుక అతడు ధారపోసిన రకత్ము యెహోవా అతని తలమీదికే రపిప్ంచును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:17 => అబీగయీలు అమాశాను కనెను; ఇషామ్యేలీయుడైన యెతెరు 

అమాశాకు తండిర్. 

Page  of 133 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

కీరత్నలు 55:23 => దేవా, నాశనకూపములో నీవు వారిని పడవేయుదువు రకాత్పరాధులును 

వంచకులును సగముకాలమైన బర్దుకరు. నేనైతే నీయందు నమిమ్కయుంచియునాన్ను. 

పర్సంగి 8:12 => పాపాతుమ్లు నూరు మారులు దుషాక్రయ్ముచేసి దీరాఘ్యుషమ్ంతులైనను 

దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయన సనిన్ధికి భయపడువారు కేష్మముగా నుందురనియు, 

యెషయా 5:27 => వారిలో అలసినవాడైనను తొటిర్లుల్వాడైనను లేడు. వారిలో ఎవడును నిదర్పోడు 

కునుకడు వారి నడికటుట్ విడిపోదు వారి పాదరక్షలవారు తెగిపోదు. 

హోషేయ 6:8 => గిలాదు పాపాతుమ్ల పటట్ణమాయెను, అందులో నరహంతకుల అడుగుజాడలు 

కనబడుచునన్వి. 

మతత్యి 5:21 => నరహతయ్ చేయవదుద్; నరహతయ్ చేయువాడు విమరశ్కు లోనగునని పూరివ్కులతో 

చెపప్బడిన మాట మీరు వినాన్రు గదా. 

వచనము 8 

మరియు బెనాయ్మీనీయుడైన గెరా కుమారుడును బహూరీము ఊరివాడునైన షిమీ నీయొదద్ నునాన్డు; 

నేను మహనయీమునకు వెళుల్చుండగా అతడు ననున్ శపించెను. ననున్ ఎదురొక్నుటకై అతడు 

యొరాద్ను నదియొదద్కు దిగి రాగా యెహోవాతోడు కతిత్చేత నేను నినున్ చంపనని పర్మాణము చేసితిని. 

1 రాజులు 2:9 => వానిని నిరోద్షిగా ఎంచవదుద్; నీవు సుబుదిధ్గలవాడవు గనుక వానినేమి 

చేయవలెనో అది నీకు తెలియును; వాని నెరసిన తలవెండుర్కలు రకత్ముతో సమాధికి దిగజేయుము. 

సామెతలు 20:26 => జాఞ్నముగల రాజు భకిత్హీనులను చెదరగొటుట్ను వారిమీద చకర్ము 

దొరిల్ంచును. 

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

అవలంబించియుండెను గనుక ఈ వరత్మానములు అతనికి రాగా అతడు పారిపోయి యెహోవా 

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

నునాన్డను సంగతి రాజగు సొలొమోనునకు వినబడగా సొలొమోను యెహోయాదా కుమారుడైన 

బెనాయాను పిలిపించి నీవు వెళిల్ వానిమీద పడుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్నందున 

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

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

రాజునొదద్కు వచిచ్ యోవాబు తనతో చెపిప్న మాట రాజునకు తెలియజేసెను. 

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

ధారపోసిన నిరపరాధుల రకత్మును నామటుట్కును నా తండిర్ కుటుంబికుల మటుట్కును పరిహారము 

చేయుటకై అతని చంపి పాతిపెటుట్ము.  

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

యెతెరు కుమారుడును యూదావారి సేనాధిపతియునైన అమాశాయును అను తనకంటె నీతిపరులును 

యోగుయ్లునగు ఈ ఇదద్రు మనుషుయ్లమీద పడి యోవాబు నా తండిర్యైన దావీదు ఎరుగకుండ కతిత్చేత 

వారిని చంపివేసెను గనుక అతడు ధారపోసిన రకత్ము యెహోవా అతని తలమీదికే రపిప్ంచును. 

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

సదాకాలము ఉతత్రవాదులు గాని, దావీదునకును అతని సంతతికిని అతని కుటుంబికులకును అతని 

సింహాసనమునకును సమాధానము యెహోవావలన ఎనన్టెనన్టికిని కలిగియుండును. 

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

చంపగా అతడు అరణయ్మందుండు తన యింటిలో పాతిపెటట్బడెను. 

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

ఏలయనగా దేవుడు తన సవ్రూపమందు నరుని చేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:33 => మీరుండు దేశమును అపవితర్పరచకూడదు; నరహతయ్ దేశమును 

అపవితర్పరచును గదా. దేశములో చిందిన రకత్ము నిమితత్ము చిందించిన వాని రకత్మువలననే 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగునుగాని మరి దేనివలనను కలుగదు. 
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సామెతలు 28:17 => పార్ణము తీసి దోషము కటుట్కొనినవాడు గోతికి పరుగెతుత్చునాన్డు ఎవరును 

అటిట్వానిని ఆపకూడదు. 

పర్సంగి 8:11 => దుష కిర్యకు తగిన శిక్ష శీఘర్ముగా కలుగకపోవుటచూచి మనుషుయ్లు 

భయమువిడిచి హృదయపూరవ్కముగా దుష కిర్యలు చేయుదురు. 

యెషయా 65:20 => అకక్డ ఇకను కొదిద్దినములే బర్దుకు శిశువులుండరు కాలమునిండని 

ముసలివారుండరు బాలురు నూరు సంవతస్రముల వయసుస్గలవారై చనిపోవుదురు పాపాతుమ్డై 

శాపగర్సుత్డగువాడు సహితము నూరు సంవతస్రములు బర్దుకును 

ఆదికాండము 42:38 => అయితే అతడు నా కుమారుని మీతో వెళల్నియయ్ను; ఇతని అనన్ 

చనిపోయెను, ఇతడు మాతర్మే మిగిలియునాన్డు. మీరు పోవు మారగ్మున ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలు గల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని చెపెప్ను 

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. 

కీరత్నలు 37:37 => నిరోద్షులను కనిపెటుట్ము యథారథ్వంతులను చూడుము సమాధానపరచువారి 

సంతతి నిలుచును గాని ఒకడైనను నిలువకుండ అపరాధులు నశించుదురు  

యెషయా 48:22 => దుషుట్లకు నెమమ్దియుండదని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యెషయా 57:2 => వారు విశార్ంతిలో పర్వేశించుచునాన్రు తమకు సూటిగానునన్ మారగ్మున 

నడచువారు తమ పడకలమీద పరుండి విశర్మించుచునాన్రు. 

యెషయా 57:21 => దుషుట్లకు నెమమ్దియుండదని నా దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

సంఖాయ్కాండము 35:20 => వాని కనుగొనినపుప్డు వాని చంపవలెను. ఒకడు చచుచ్నటుల్ వాని 

పగపటిట్ పొడిచినను, లేక పొంచియుండి వానిమీద దేనినైనను వేసినను, లేక ఒకడు చచుచ్నటుల్ 

వైరమువలన చేతితో వాని కొటిట్నను, కొటిట్నవాడు నరహంతకుడు, నిశచ్యముగా వాని చంపవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 19:12 => ఆ పురములలో ఒకదానిలోనికి పారిపోయినయెడల, వాని 

ఊరిపెదద్లు మనుషుయ్లను పంపి అకక్డనుండి వానిని రపిప్ంచి వానిని చంపుటకై హతయ్ విషయములో 

పర్తిహతయ్చేయువాని చేతికి వాని నపప్గింపవలెను. 

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 14:19 => అంతట రాజు యోవాబు నీకు బోధించెనా అని ఆమె నడిగినందుకు ఆమె 

యిటల్నెను నా యేలినవాడవైన రాజా, నీ పార్ణముతోడు, చెపిప్నదానిని తపప్క గర్హించుటకు నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీవంటివాడొకడును లేడు; నీ సేవకుడగు యోవాబు నాకు బోధించి యీ 

మాటలనిన్టిని నీ దాసినగు నాకు నేరెప్ను 

2 సమూయేలు 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 రాజులు 3:12 => నీవు ఈలాగున అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించుచునాన్ను; బుదిధ్ వివేకములు 

గల హృదయము నీకిచుచ్చునాన్ను; పూరివ్కులలో నీవంటివాడు ఒకడును లేడు, ఇకమీదట 

నీవంటివాడొకడును ఉండడు. 

కీరత్నలు 55:23 => దేవా, నాశనకూపములో నీవు వారిని పడవేయుదువు రకాత్పరాధులును 

వంచకులును సగముకాలమైన బర్దుకరు. నేనైతే నీయందు నమిమ్కయుంచియునాన్ను. 

మతత్యి 5:21 => నరహతయ్ చేయవదుద్; నరహతయ్ చేయువాడు విమరశ్కు లోనగునని పూరివ్కులతో 

చెపప్బడిన మాట మీరు వినాన్రు గదా. 

వచనము 9 
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వానిని నిరోద్షిగా ఎంచవదుద్; నీవు సుబుదిధ్గలవాడవు గనుక వానినేమి చేయవలెనో అది నీకు 

తెలియును; వాని నెరసిన తలవెండుర్కలు రకత్ముతో సమాధికి దిగజేయుము. 

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

పటట్ణపువాడైన నాహాషు కుమారుడగు షోబీయును, లోదెబారు ఊరివాడగు అమీమ్యేలు కుమారుడైన 

మాకీరును, రోగెలీము ఊరివాడును గిలాదీయుడునైన బరిజ్లల్యియు 

2 సమూయేలు 17:28 => అరణయ్మందు జనులు అలసినవారై ఆకలిగొని దపిప్గొనియుందురని 

తలంచి, పరుపులు పాతర్లు కుండలు గోధుమలు యవలుపిండి వేచిన గోధుమలు కాయధానయ్ములు 

చికుక్డుకాయలు పేలాలు 

2 సమూయేలు 17:29 => తేనె వెనన్ గొఱఱ్లు జునున్ముదద్లు దావీదును అతనియొదద్నునన్ జనులును 

భోజనము చేయుటకై తీసికొనివచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 19:31 => మరియు గిలాదీయుడగు బరిజ్లల్యి రోగెలీమునుండి యొరాద్ను అదద్రికి 

వచిచ్ రాజుతోకూడ నది దాటెను. 

2 సమూయేలు 19:32 => బరిజ్లల్యి యెనుబది సంవతస్రముల వయసుస్కలిగి బహు ముసలివాడై 

యుండెను. అతడు అధిక ఐశవ్రయ్వంతుడు గనుక రాజు మహనయీములో నుండగా అతనికి భోజన 

పదారథ్ములను పంపించుచు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 19:33 => యెరూషలేములో నాయొదద్ నినున్ నిలిపి పోషించెదను, నీవు నాతోకూడ 

నది దాటవలెనని రాజు బరిజ్లల్యితో సెలవియయ్గా 

2 సమూయేలు 19:34 => బరిజ్లల్యి రాజవగు నీతోకూడ యెరూషలేమునకు వచుచ్టకు ఇక నేనెనిన్ 

దినములు బర్తుకబోవుదును? 

2 సమూయేలు 19:35 => నేటికి నాకు ఎనుబది యేండాల్యెను. సుఖదుఃఖములకునన్ భేదమును 

నేను గురిత్ంపగలనా? అనన్పానముల రుచి నీ దాసుడనైన నేను తెలిసికొనగలనా? గాయకుల 

యొకక్యు గాయకురాండర్ యొకక్యు సవ్రము నాకు వినబడునా? కావున నీ దాసుడనగు నేను నా 

యేలిన వాడవును రాజవునగు నీకు ఎందుకు భారముగా నుండవలెను? 
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2 సమూయేలు 19:36 => నీ దాసుడనైన నేను నీతోకూడ నది దాటి అవతలకు కొంచెము దూరము 

వచెచ్దను గాని రాజవగు నీవు నాకంత పర్తుయ్పకారము చేయనేల? 

2 సమూయేలు 19:37 => నేను నా ఊరి యందుండి మరణమై నా తలిదండుర్ల సమాధియందు 

పాతిపెటట్బడుటకై అచచ్టికి తిరిగిపోవునటుల్ నాకు సెలవిముమ్, చితత్గించుము, నీ దాసుడగు కింహాము 

నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీతోకూడ వచుచ్టకు సెలవిముమ్; నీ దృషిట్కి ఏది యనుకూలమో 

దానిని అతనికి చేయుమని మనవిచేయగా 

2 సమూయేలు 19:38 => రాజు కింహాము నాతోకూడ రావచుచ్ను, నీ దృషిట్కి అనుకూలమైన దానిని 

నేను అతనికి చేసెదను, మరియు నావలన నీవు కోరునదంతయు నేను చేసెదనని సెలవిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 19:39 => జనులందరును రాజును నది యవతలకు రాగా రాజు బరిజ్లల్యిని 

ముదుద్పెటుట్కొని దీవించెను; తరువాత బరిజ్లల్యి తన సథ్లమునకు వెళిల్పోయెను. 

2 సమూయేలు 19:40 => యూదా వారందరును ఇశార్యేలువారిలో సగము మందియు రాజును 

తోడుకొనిరాగా రాజు కింహామును వెంటబెటుట్కొని గిలాగ్లునకు వచెచ్ను. 

సామెతలు 27:10 => నీ సేన్హితునినైనను నీ తండిర్ సేన్హితునైనను విడిచిపెటట్కుము నీకు అపద 

కలిగిన దినమందు నీ సహోదరుని యింటికి వెళల్కుము దూరములోనునన్ సహోదరునికంటె దగగ్రనునన్ 

పొరుగువాడు వాసి, 

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. 
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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 

లూకా 12:37 => పర్భువు వచిచ్ యే దాసులు మెలకువగా ఉండుట కనుగొనునో ఆ దాసులు 

ధనుయ్లు; అతడు నడుము కటుట్కొని వారిని భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండబెటిట్, తానే వచిచ్ వారికి 

ఉపచారము చేయునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

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

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

బలల్యొదద్ అనన్పానములు పుచుచ్కొని,  

లూకా 22:30 => సింహాసనముల మీద కూరుచ్ండి ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి మీరు 

తీరుప్తీరుచ్టకై, నేనును మీకు రాజయ్మును నియమించుచునాన్ను. 

పర్కటన 3:20 => ఇదిగో నేను తలుపునొదద్ నిలుచుండి తటుట్చునాన్ను. ఎవడైనను నా సవ్రము విని 

తలుపుతీసినయెడల, నేను అతనియొదద్కు వచిచ్ అతనితో నేనును, నాతోకూడ అతడును భోజనము 

చేయుదుము. 

పర్కటన 3:21 => నేను జయించి నా తండిర్తో కూడ ఆయన సింహాసనమునందు కూరుచ్ండియునన్ 

పర్కారము జయించువానిని నాతోకూడ నా సింహాసనమునందు కూరుచ్ండనిచెచ్దను. 

2 సమూయేలు 15:13 => ఇశార్యేలీయులు అబాష్లోము పక్షము వహించిరని దావీదునకు 

వరత్మానము రాగా 

2 సమూయేలు 15:14 => దావీదు యెరూషలేమునందునన్ తన సేవకులకందరికి ఈలాగు ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను అబాష్లోము చేతిలోనుండి మనము తపిప్ంచుకొని రక్షణ నొందలేము; మనము పారిపోదము 

రండి, అతడు హఠాతుత్గా వచిచ్ మనలను పటుట్కొనకను, మనకు కీడుచేయకను, పటట్ణమును కతిత్వాత 

హతము చేయకను ఉండునటుల్ మనము తవ్రగా వెళిల్పోదము రండి. 
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2 సమూయేలు 15:15 => అందుకు రాజు సేవకులు ఈలాగు మనవి చేసిరి చితత్గించుము; నీ 

దాసులమైన మేము మా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు సెలవిచిచ్నటుల్ చేయుటకు సిదధ్ముగా 

నునాన్ము. 

ఆదికాండము 40:14 => కాబటిట్ నీకు కేష్మము కలిగినపుప్డు ననున్ జాఞ్పకము చేసికొని నాయందు 

కరుణించి ఫరోతో ననున్గూరిచ్ మాటలాడి యీ యింటిలోనుండి ననున్ బయటికి రపిప్ంచుము. 

2 సమూయేలు 19:37 => నేను నా ఊరి యందుండి మరణమై నా తలిదండుర్ల సమాధియందు 

పాతిపెటట్బడుటకై అచచ్టికి తిరిగిపోవునటుల్ నాకు సెలవిముమ్, చితత్గించుము, నీ దాసుడగు కింహాము 

నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీతోకూడ వచుచ్టకు సెలవిముమ్; నీ దృషిట్కి ఏది యనుకూలమో 

దానిని అతనికి చేయుమని మనవిచేయగా 

ఎజార్ 2:61 => మరియు యాజకులలో హబాయాయ్ వంశసుథ్లు, హాకోక్జు వంశసుథ్లు, 

గిలాదీయుడైన బరిజ్లల్యి యొకక్ కుమారెత్లలో ఒకతెను పెండిల్ చేసికొని వారి పేళల్నుబటిట్ బరిజ్లల్యి అని 

పిలువబడినవాని వంశసుథ్లు. 

నెహెమాయ్ 7:63 => హబాయాయ్ వంశసుథ్లు హకోక్జు వంశసుథ్లు బరిజ్లల్యి వంశసుథ్లు, అనగా 

గిలాదీయులైన బరిజ్లల్యి కుమారెత్లలో ఒకతెను పెండిల్ చేసికొని వారి పేరుచేత పిలువబడిన బరిజ్లల్యి 

వంశసుథ్లును యాజక సంతానులు. 

యిరిమ్యా 52:33 => మరియు అతడు తన బందీగృహ వసత్రములు తీసివేసి వేరు వసత్రములు 

ధరించికొని తన జీవితకాలమంతయు ఎవీలెమ్రోదకు సనిన్ధిని భోజనము చేయుచు వచెచ్ను. 

వచనము 10 

తరువాత దావీదు తన పితరులతో కూడ నిదర్పొంది, దావీదు పటట్ణమందు సమాధిలో పెటట్బడెను. 

1 రాజులు 2:36 => తరువాత రాజు షిమీని పిలువనంపించి అతనికి ఈ మాట సెలవిచెచ్ను. నీవు 

యెరూషలేములో ఇలుల్ కటిట్ంచుకొని బయట ఎకక్డికైనను వెళల్క అందులో కాపురముండుము. 

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

చచుచ్ట నిశచ్యమని రూఢిగా తెలిసికొనుము, నీ పార్ణమునకు నీవే ఉతత్రవాదివనగా 
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1 రాజులు 2:38 => షిమీ తమరు సెలవిచిచ్నది మంచిదేను; నా యేలినవారైన రాజగు తమరు 

చెపిప్న పర్కారము తమ సేవకుడనైన నేను చేసెదనని రాజుతో చెపెప్ను. షిమీ యెరూషలేములో అనేక 

దినములు నివాసము చేయుచుండెను. 

1 రాజులు 2:39 => అయితే మూడు సంవతస్రములైన తరువాత షిమీయొకక్ పనివారిలో ఇదద్రు 

పారిపోయి మయకా కుమారుడైన ఆకీషు అను గాతు రాజునొదద్కు చేరిరి. అంతట నీవారు గాతులో 

ఉనాన్రని షిమీకి వరత్మానము కాగా 

1 రాజులు 2:40 => షిమీ లేచి గాడిదకు గంతకటిట్ తన పనివారిని వెదకుటకై గాతులోని 

ఆకీషునొదద్కు పోయెను.ఈలాగున షిమీ పోయి గాతులోనుండి తన పని వారిని తీసికొనివచెచ్ను. 

1 రాజులు 2:41 => షిమీ యెరూషలేములో నుండి గాతునకు పోయి వచెచ్నని సొలొమోనునకు 

వరత్మానము కాగా 

1 రాజులు 2:42 => రాజు షిమీని పిలువనంపించి అతనితో ఇటల్నెను నీవు ఏ దినమందు 

బయలుదేరి ఏ సథ్లమునకైనను వెళుల్దువో ఆ దినమున నీవు మరణమగుదువని నిశచ్యముగా 

తెలిసికొనవలెనని యెహోవా తోడని నేను నీకు ఖండితముగా ఆజఞ్ ఇచిచ్ నీచేత పర్మాణము 

చేయించితిని గదా? మరియు తమరు సెలవిచిచ్నదే మంచిదని నీవు ఒపుప్కొంటివి; 

1 రాజులు 2:43 => కాబటిట్ యెహోవా తోడని నీవు చేసిన పర్మాణమును మేము నీకు ఆజాఞ్పించిన 

ఆజఞ్ను నీవు గైకొనకపోతివేమి అని అడిగి  

1 రాజులు 2:44 => నీవు మా తండిర్యైన దావీదునకు చేసినటుట్ నీ హృదయములో మెదులుచునన్ 

కీడంతయు నీకు తెలియును. నీవు చేసిన కీడు యెహోవా నీ తలమీదికే రపిప్ంచును. 

1 రాజులు 2:45 => అయితే రాజైన సొలొమోను ఆశీరావ్దము పొందును, దావీదు సింహాసనము 

యెహోవా సముఖమందు సదాకాలము సిథ్రపరచబడునని షిమీతో చెపిప్ 

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

బయలుదేరి వానిమీద పడి వాని చంపెను. ఈ పర్కారము రాజయ్ము సొలొమోను వశమున 

సిథ్రపరచబడెను. 
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2 సమూయేలు 16:5 => రాజైన దావీదు బహూరీము దాపునకు వచిచ్నపుప్డు సౌలు కుటుంబికుడగు 

గెరా కుమారుడైన షిమీ అనునొకడు అచచ్టనుండి బయలుదేరి వచెచ్ను; అతడు వెంట వెంట 

నడుచుచు దావీదును శపించుచు 

2 సమూయేలు 16:6 => జనులందరును బలాఢుయ్లందరును దావీదు ఇరు పారశ్వ్ములనుండగా 

రాజైన దావీదు మీదను అతని సేవకులందరి మీదను రాళుల్ రువువ్చు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 16:7 => ఈ షిమీ నరహంతకుడా, దురామ్రుగ్డా 

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

యెహోవా నీ మీదికి రపిప్ంచి, యెహోవా నీ కుమారుడైన అబాష్లోము చేతికి రాజయ్మును 

అపప్గించియునాన్డు; నీవు నరహంతకుడవు గనుకనే నీ మోసములో నీవు చికుక్బడియునాన్వని చెపిప్ 

రాజును శపింపగా 

2 సమూయేలు 19:16 => అంతలో బహూరీమునందునన్ బెనాయ్మీనీయుడగు గెరా కుమారుడైన 

షిమీ తవ్రపడి రాజైన దావీదును ఎదురొక్నుటకై యూదావారితో కూడ వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 19:17 => అతనియొదద్ వెయియ్మంది బెనాయ్మీనీయులు ఉండిరి. మరియు సౌలు 

కుటుంబమునకు సేవకుడగు సీబాయును అతని పదునయిదుగురు కుమారులును అతని 

యిరువదిమంది దాసులును వచిచ్ 

2 సమూయేలు 19:18 => రాజు ఎదుట నది దాటిరి; రాజు ఇంటివారిని అవతలకు 

దాటించుటకును రాజు దృషిట్కి అనుకూలమైన దానిని చేయుటకును రేవు పడవను ఇవతలకు 

తెచిచ్యుండిరి. అంతట గెరా కుమారుడగు షిమీ వచిచ్ రాజు యొరాద్నునది దాటి పోగానే అతనికి 

సాషాట్ంగపడి 

2 సమూయేలు 19:19 => నా యేలినవాడా, నేను చేసిన దోర్హము నామీద మోపకుము; నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు యెరూషలేమును విడిచిన వేళ నీ దాసుడనగు నేను మూరిఖ్ంచి చేసిన 

దోషమును జాఞ్పకమందుంచకుము, మనసుస్నందుంచు కొనకుము. 

2 సమూయేలు 19:20 => నేను పాపము చేసితినని నాకు తెలిసినది గనుక యోసేపు వారందరితో 

కూడ నా యేలినవాడవును రాజవునగు నినున్ ఎదురొక్నుటకై నేను ముందుగా వచిచ్యునాన్ననెను. 
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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 19:23 => నీకు మరణశిక్ష విధింపనని షిమీతో సెలవిచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 4:2 => సతయ్మునుబటిట్యు నాయ్యమునుబటిట్యు నీతినిబటిట్యు యెహోవా జీవముతోడని 

పర్మాణము చేసినయెడల జనములు ఆయనయందు తమకు ఆశీరావ్దము కలుగుననుకొందురు, 

ఆయనయందే అతిశయపడుదురు. 

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

మహనయీము అను పేరు పెటెట్ను. 

2 సమూయేలు 3:16 => దాని పెనిమిటి బహూరీమువరకు దాని వెనుక ఏడుచ్చు రాగా అబేన్రు నీవు 

తిరిగి పొమమ్నెను గనుక అతడు వెళిల్పోయెను. 

2 సమూయేలు 19:23 => నీకు మరణశిక్ష విధింపనని షిమీతో సెలవిచెచ్ను. 

వచనము 11 

దావీదు ఇశార్యేలీయులను ఏలిన కాలము నలువది సంవతస్రములు, హెబోర్నులో అతడు ఏడు 

సంవతస్రములును యెరూషలేములో ముపప్ది మూడు సంవతస్రములును ఏలెను. 

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

యోధులందరు తలాయొక సతరీని తీసికొందురు ఇదద్రేసి సతరీలు వారికి దొరుకుదురు సీసెరాకు 

రంగువేయబడిన వసత్రమొకటి దోపుడు సొముమ్గా దొరకును రంగువేయబడిన విచితర్ వసత్రమొకటి 

దోపుడుగా దొరకును రెండువైపుల రంగువేయబడిన విచితర్మైన వసత్రము దోచుకొనినవారి మెడలకు 

తగిన వసత్రమొకటి దొరకును.  
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1 సమూయేలు 2:3 => యెహోవా అనంతజాఞ్నియగు దేవుడు ఆయనే కిర్యలను పరీకిష్ంచువాడు 

ఇకను అంత గరవ్ముగా మాటలాడకుడి గరవ్పుమాటలు మీ నోట రానియయ్కుడి. 

కీరత్నలు 1:5 => కాబటిట్ నాయ్యవిమరశ్లో దుషుట్లును నీతిమంతుల సభలో పాపులును నిలువరు. 

కీరత్నలు 9:18 => దరిదుర్లు నితయ్ము మరువబడరు బాధపరచబడువారి నిరీక్షణాసప్దము ఎనన్టికిని 

నశించదు. 

కీరత్నలు 38:1 => యెహోవా, కోపోదేర్కముచేత ననున్ గదిద్ంపకుము. నీ ఉగర్తచేత ననున్ 

శికిష్ంపకుము. 

కీరత్నలు 75:5 => కొముమ్ ఎతత్కుడి, ఎతుత్గా కొముమ్ ఎతత్కుడి పొగరుపటిట్న మాటలాడకుడి అని 

భకిత్హీనులకు నేను ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను. 

సామెతలు 5:16 => నీ ఊటలు బయటికి చెదరిపోదగునా? వీధులలో అవి నీటి కాలువగా 

పారదగునా? 

సామెతలు 24:12 => ఈ సంగతి మాకు తెలియదని నీవనుకొనినయెడల హృదయములను 

శోధించువాడు నీ మాటను గర్హించును గదా. నినున్ కనిపెటుట్వాడు దాని నెరుగును గదా నరులకు 

వారి వారి పనులనుబటిట్ ఆయన పర్తికారము చేయును గదా.  

నిరగ్మకాండము 20:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపకూడదు; 

యెహోవా తన నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపువానిని నిరోద్షిగా ఎంచడు. 

నిరగ్మకాండము 22:28 => నీవు దేవుని నిందింపగూడదు, నీ పర్జలలోని అధికారిని శపింపకూడదు. 

యోబు 9:28 => నా సమసత్ బాధలకు భయపడి వణకుచునాన్ను నీవు ననున్ నిరోద్షినిగా ఎంచవను 

సంగతి నేను నిశచ్యముగా ఎరిగియునాన్ను 

1 రాజులు 3:12 => నీవు ఈలాగున అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించుచునాన్ను; బుదిధ్ వివేకములు 

గల హృదయము నీకిచుచ్చునాన్ను; పూరివ్కులలో నీవంటివాడు ఒకడును లేడు, ఇకమీదట 

నీవంటివాడొకడును ఉండడు. 

1 రాజులు 3:28 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరును రాజు తీరిచ్న తీరుప్నుగూరిచ్ విని నాయ్యము 

విచారించుటయందు రాజు దైవజాఞ్నము నొందినవాడని గర్హించి అతనికి భయపడిరి. 
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1 రాజులు 2:6 => నీకు తోచినటుల్ అతనికి చేయవచుచ్ను గాని అతని నెరసిన తలవెండుర్కలను 

సమాధికి నెమమ్దిగా దిగనియయ్వదుద్. 

ఆదికాండము 42:38 => అయితే అతడు నా కుమారుని మీతో వెళల్నియయ్ను; ఇతని అనన్ 

చనిపోయెను, ఇతడు మాతర్మే మిగిలియునాన్డు. మీరు పోవు మారగ్మున ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలు గల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 44:31 => అతని పార్ణము ఇతని పార్ణముతో పెనవేసికొనియునన్ది గనుక ఈ 

చినన్వాడు మాయొదద్ లేకపోవుట అతడు చూడగానే చనిపోవును. అటుల్ తమ దాసులమైన మేము 

నెరసిన వెండుర్కలు గల తమ దాసుడైన మాతండిర్ని మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో 

దిగిపోవునటుల్ చేయుదుము 

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

చేసినవారగుదురు గనుక మీ పాపము మిముమ్ను పటుట్కొనును అని తెలిసికొనుడి. 

2 సమూయేలు 16:5 => రాజైన దావీదు బహూరీము దాపునకు వచిచ్నపుప్డు సౌలు కుటుంబికుడగు 

గెరా కుమారుడైన షిమీ అనునొకడు అచచ్టనుండి బయలుదేరి వచెచ్ను; అతడు వెంట వెంట 

నడుచుచు దావీదును శపించుచు 

2 సమూయేలు 19:23 => నీకు మరణశిక్ష విధింపనని షిమీతో సెలవిచెచ్ను. 

1 రాజులు 2:36 => తరువాత రాజు షిమీని పిలువనంపించి అతనికి ఈ మాట సెలవిచెచ్ను. నీవు 

యెరూషలేములో ఇలుల్ కటిట్ంచుకొని బయట ఎకక్డికైనను వెళల్క అందులో కాపురముండుము. 

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

అలంకరించుకొని నీ కుడిపారశ్వ్మున నిలుచుచునన్ది.  

సామెతలు 15:20 => జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపెటుట్ను బుదిధ్హీనుడు తన తలిల్ని 

తిరసక్రించును. 

సామెతలు 19:5 => కూటసాకిష్ శిక్ష నొందకపోడు అబదధ్ములాడువాడు తపిప్ంచుకొనడు. 
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సామెతలు 23:24 => నీతిమంతుని తండిర్కి అధిక సంతోషము కలుగును జాఞ్నము గలవానిని 

కనినవాడు వానివలన ఆనందము నొందును. 

వచనము 12 

అపుప్డు సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదు సింహాసనముమీద ఆసీనుడాయెను. అతని రాజయ్ము 

నిలుకడగా సిథ్రపరచబడెను. 

1 రాజులు 1:21 => ఇదిగాక నా యేలినవాడవైన రాజవగు నీవు నీ పితరులతోకూడ నిదర్పొందిన 

తరువాత నేనును నా కుమారుడైన సొలొమోనును అపరాధులముగా ఎంచబడుదుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:28 => అతడు వృదాధ్పయ్ము వచిచ్నవాడై ఐశవ్రయ్ పర్భావములు కలిగి, 

మంచి ముదిమిలో మరణమొందెను. అతని తరువాత అతని కుమారుడైన సొలొమోను అతనికి 

మారుగా రాజాయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:29 => సహోదరులారా, మూలపురుషుడగు దావీదునుగూరిచ్ మీతో నేను 

ధారాళముగ మాటలాడవచుచ్ను. అతడు చనిపోయి సమాధిచేయబడెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:36 => దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి 

నిదిర్ంచి, 

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 11:43 => అంతట సొలొమోను తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి, తన తండిర్యైన దావీదు 

పురమందు సమాధి చేయబడెను; తరువాత అతని కుమారుడైన రెహబాము అతనికి మారుగా 

రాజాయెను. 

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 దినవృతాత్ంతములు 11:7 => తరువాత దావీదు ఆ కోటయందు నివాసము చేసినందున దానికి 

దావీదుపురమను పేరు కలిగెను. 

1 రాజులు 11:21 => అంతట దావీదు తన పితరులతోకూడ నిదర్పొందిన సంగతిని, 

సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబు మరణమైన సంగతిని ఐగుపుత్ దేశమందు హదదు విని నేను నా 

సవ్దేశమునకు వెళుల్టకు సెలవిమమ్ని ఫరోతో మనవిచేయగా 

1 రాజులు 14:20 => యరొబాము ఏలిన దినములు ఇరువదిరెండు సంవతస్రములు; అతడు తన 

పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా అతనికి మారుగా అతని కుమారుడైన నాదాబు రాజాయెను. 

1 రాజులు 22:40 => అహాబు తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా అతని కుమారుడైన అహజాయ్ 

అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

1 రాజులు 22:50 => పిమమ్ట యెహోషాపాతు తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి, తన పితరుడైన 

దావీదుపురమందు తన పితరులతోకూడ పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన యెహోరాము అతనికి 

మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 8:24 => యెహోరాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తన పితరుల సమాధిలో 

దావీదుపురమునందు పాతిపెటట్బడెను. అతని కుమారుడైన అహజాయ్ అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 10:35 => అంతట యెహూ తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి షోమోర్నులో సమాధి 

చేయబడెను; అతని కుమారుడైన యెహోయాహాజు అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 13:13 => యెహోయాషు తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచిన తరువాత యరొబాము అతని 

సింహాసనముమీద ఆసీనుడాయెను; యెహోయాషు షోమోర్నులో ఇశార్యేలు రాజుల సమాధియందు 

పాతిపెటట్బడెను. 

2 రాజులు 14:20 => వారు అకక్డ అతనిని చంపి గుఱఱ్ములమీద అతని శవమును 

యెరూషలేమునకు తెపిప్ంచి దావీదు పురమందు అతని పితరుల సమాధిలో పాతిపెటిట్రి. 
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2 రాజులు 20:21 => హిజిక్యా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా అతని కుమారుడైన మనషే ష్ 

అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:11 => నీ జీవితదినములు తీరి నీ పితరులయొదద్కు నీవు చేరునపుప్డు నీ 

కుమారులవలన కలుగు నీ సంతతిని నేను సాథ్పనచేసి అతని రాజయ్మును సిథ్రపరచెదను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:31 => తరువాత సొలొమోను తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తన 

తండిర్యైన దావీదు పటట్ణమందు పాతిపెటట్బడెను; అతనికి బదులుగా అతని కుమారుడైన రెహబాము 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:16 => అతడు ఇశార్యేలీయులలో దేవుని దృషిట్కిని తన యింటివారి 

దృషిట్కిని మంచివాడై పర్వరిత్ంచెను గనుక జనులు దావీదు పటట్ణమందు రాజులదగగ్ర అతని 

పాతిపెటిట్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:33 => హిజిక్యా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా జనులు దావీదు 

సంతతివారి శమ్శానభూమియందు కటట్బడిన పైసాథ్నమునందు అతని పాతిపెటిట్రి. అతడు 

మరణమొందినపుప్డు యూదావారందరును యెరూషలేము కాపురసుథ్లందరును అతనికి 

ఉతత్రకిర్యలను ఘనముగా జరిగించిరి. అతని కుమారుడైన మనషే ష్ అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

యోబు 3:14 => తమకొరకు బీడు భూములయందు భవనములు కటిట్ంచుకొనిన భూరాజులతోను 

మంతుర్లతోను నేను నిదిర్ంచి నిమమ్ళించియుందును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:13 => సహోదరులారా, నిరీక్షణ లేని యితరులవలె మీరు దుఃఖపడకుండు 

నిమితత్ము, నిదిర్ంచుచునన్ వారినిగూరిచ్ మీకు తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు. 

వచనము 13 
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అంతలో హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా సొలొమోను తలిల్యగు బతెష్బయొదద్కు రాగా ఆమె 

సమాధానముగా వచుచ్చునాన్వా అని అతని నడిగెను. అతడు సమాధానముగానే వచుచ్చునాన్నని చెపిప్ 

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

పరిపాలన చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:26 => యెషష్యి కుమారుడైన దావీదు ఇశార్యేలీయులందరి మీద 

రాజైయుండెను. 

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

సంవతస్రములు; హెబోర్నులో ఏడు సంవతస్రములును, యెరూషలేములో ముపప్ది మూడు 

సంవతస్రములును అతడు ఏలెను. 

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

దావీదు యెహోవా యొదద్ విచారణ చేయగా పోవచుచ్నని యెహోవా అతనికి సెలవిచెచ్ను. నేను 

పోవలసిన సథ్లమేదని దావీదు మనవి చేయగా హెబోర్నుకు పొమమ్ని ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

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

సంవతస్రములు ఆరు మాసములు. 

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

మాసములు, యెరూషలేములో ఇశార్యేలు యూదాల వారందరిమీద ముపప్దిమూడు సంవతస్రములు 

పరిపాలన చేసెను. 

1 రాజులు 11:42 => సొలొమోను యెరూషలేమునందు ఇశార్యేలీయులందరిని ఏలిన కాలము 

నలువది సంవతస్రములు. 

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

సంవతస్రముల ఆరునెలలు ఏలెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:1 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరును హెబోర్నులోనుండు 

దావీదునొదద్కు కూడి వచిచ్ చితత్గించుము, మేము నీకు ఎముకనంటినవారము రకత్సంబంధులము. 
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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 14 

నీతో చెపప్వలసిన మాటయొకటి యునన్దనెను. ఆమె అది చెపుప్మనగా 

1 రాజులు 1:46 => మరియు సొలొమోను రాజాయ్సనముమీద ఆసీనుడైయునాన్డు; 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:1 => దావీదు కుమారుడైన సొలొమోను తన రాజయ్మందు సిథ్రపరచబడగా 

అతని దేవుడైన యెహోవా అతనితో కూడ ఉండి అతనిని బహు ఘనుడైన రాజునుగా చేసెను. 

కీరత్నలు 132:12 => యెహోవా సతయ్పర్మాణము దావీదుతో చేసెను ఆయన మాట తపప్నివాడు. 

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; 
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2 సమూయేలు 7:29 => దయచేసి నీ దాసుడనైన నా కుటుంబము నితయ్ము నీ సనిన్ధిని 

ఉండునటుల్గా దానిని ఆశీరవ్దించుము; యెహోవా నా పర్భువా, నీవు సెలవిచిచ్యునాన్వు; నీ 

ఆశీరావ్దమునొంది నా కుటుంబము నితయ్ము ఆశీరవ్దింపబడును గాక. 

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. 

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. 
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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.  

కీరత్నలు 89:36 => చందుర్డునన్ంతకాలము అది నిలుచుననియు మింటనుండు సాకిష్ నమమ్కముగా 

ఉనన్టుల్ అది సిథ్రపరచబడుననియు 

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

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 1:35 => ఇశార్యేలు వారిమీదను యూదావారి మీదను నేనతనిని అధికారిగా 

నియమించియునాన్ను గనుక పిమమ్ట మీరు యెరూషలేమునకు అతని వెంటరాగా అతడు నా 

సింహాసనముమీద ఆసీనుడై నాకు పర్తిగా రాజగును అని సెలవిచెచ్ను. 

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

బయలుదేరి వానిమీద పడి వాని చంపెను. ఈ పర్కారము రాజయ్ము సొలొమోను వశమున 

సిథ్రపరచబడెను. 

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 

సామెతలు 1:1 => దావీదు కుమారుడును ఇశార్యేలు రాజునైన సొలొమోను సామెతలు. 
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సామెతలు 29:4 => నాయ్యము జరిగించుటవలన రాజు దేశమునకు కేష్మము కలుగజేయును 

లంచములు పుచుచ్కొనువాడు దేశమును పాడుచేయును. 

వచనము 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 1:5 => హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా గరివ్ంచినవాడై నేనే రాజునగుదునని అనుకొని, 

రథములను గుఱఱ్పు రౌతులను తనకు ముందుగా పరుగెతుత్టకు ఏబదిమంది మనుషుయ్లను 

ఏరప్రచుకొనెను. 

1 రాజులు 1:6 => అతని తండిర్ నీవు ఈలాగున ఏల చేయుచునాన్వని అతనిచేత ఎపుప్డును 

విచారించి అతనికి నొపిప్ కలుగజేయలేదు. చూచుటకు అతడు బహు సౌందరయ్ము గలవాడు, 

అబాష్లోము తరువాత పుటిట్నవాడు. 

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

ఆలోచన చేయగా వారు అదోనీయా పక్షము వహించి అతనికి సహాయము చేసిరి గాని 

1 రాజులు 1:8 => యాజకుడైన సాదోకును యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాయును పర్వకత్యైన 

నాతానును షిమీయును రేయీయును దావీదుయొకక్ శూరులును అదోనీయాతో కలిసికొనక 

యుండిరి. 

1 రాజులు 1:9 => అదోనీయా ఏన రోగేలు సమీపమందుండు జోహెలేతు అను బండదగగ్ర గొఱఱ్లను 

ఎడల్ను కొర్వివ్న దూడలను బలిగా అరిప్ంచి, రాజకుమారులగు తన సహోదరులనందరిని 

యూదావారగు రాజు యొకక్ సేవకులనందరిని పిలిపించెను గాని 

1 రాజులు 1:10 => పర్వకత్యగు నాతానును బెనాయనును దావీదు శూరులను తనకు సహోదరుడైన 

సొలొమోనును పిలువలేదు. 
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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 సమూయేలు 16:4 => సమూయేలు యెహోవా ఇచిచ్న సెలవు చొపుప్న బేతెల్హేమునకు వెళె ల్ను. ఆ 

ఊరి పెదద్లు అతని రాకకు భయపడి సమాధానముగా వచుచ్చునాన్వా అని అడుగగా 

1 సమూయేలు 16:5 => అతడు సమాధానముగానే వచిచ్తిని; మీరు శుదుధ్లై నాతోకూడ బలికి 

రండని చెపిప్, యెషష్యిని అతని కుమారులను శుదిధ్ చేసి బలి అరిప్ంచెను. 

2 రాజులు 9:18 => కాబటిట్ యొకడు గుఱఱ్మెకిక్ పోయి అతనిని ఎదురొక్ని సమాధానముగా 

వచుచ్చునాన్రా? అని అడుగుమని రాజు ననున్ పంపెననగా యెహూ సమాధానముతో నీకేమి పని? 

నీవు నా వెనుకకు తిరిగిరమమ్ని వానితో చెపప్గా ఆ కావలివాడు పంపబడినవాడు వారిని కలిసికొనెను 

గాని తిరిగిరాక నిలిచెనని సమాచారము తెలిపెను. 

2 రాజులు 9:19 => రాజు రెండవ రౌతును పంపగా వాడు వారియొదద్కు వచిచ్ సమాధానముగా 

వచుచ్చునాన్రా? అని అడుగుమని రాజు ననున్ పంపెననగా యెహూ సమధానముతో నీకేమి పని? నా 

వెనుకకు తిరిగి రమమ్ని వానితో చెపెప్ను. 

2 రాజులు 9:20 => అపుప్డు కావలి వాడు వీడును వారిని కలిసికొని తిరిగిరాక నిలిచెను మరియు 

అతడు వెఱి ఱ్ తోలడము తోలుచునాన్డు గనుక అది నింషీ కుమారుడైన యెహూ తోలడమువలెనే 

యునన్దనెను. 
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2 రాజులు 9:21 => రథము సిదధ్ము చేయుమని యెహోరాము సెలవియయ్గా వారు అతని రథము 

సిదధ్ము చేసిరి. అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజైన యెహోరామును యూదా రాజైన అహజాయ్యును తమ తమ 

రథములనెకిక్ యెహూను కలియబోయి యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు భూభాగమందు అతనిని 

ఎదురొక్నిరి. 

2 రాజులు 9:22 => అంతట యెహోరాము యెహూను చూచి యెహూ సమాధానమా? అని 

అడుగగా యెహూ నీ తలిల్యైన యెజెబెలు జారతవ్ములును చిలల్ంగి తనములును ఇంత 

యపరిమితమైయుండగా సమాధానమెకక్డనుండి వచుచ్ననెను. 

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. 

లూకా 10:5 => తోర్వలో ఎవనినైనను కుశలపర్శన్లడుగవదుద్; మీరు ఏ యింటనైనను 

పర్వేశించునపుప్డు ఈ యింటికి సమాధానమగు గాక అని మొదట చెపుప్డి. 

లూకా 10:6 => సమాధానపాతుర్డు అకక్డ నుండినయెడల మీ సమాధానము అతనిమీద నిలుచును; 

లేనియెడల అది మీకు తిరిగివచుచ్ను. 

2 సమూయేలు 3:4 => నాలుగవవాడగు అదోనీయా హగీగ్తువలన పుటెట్ను. అయిదవవాడగు షెఫటయ్ 

అబీటలువలన పుటెట్ను. 
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వచనము 16 

ఇపుప్డు నేను నీతో ఒక మనవి చేసికొనుచునాన్ను, కాదనకుము. 

2 సమూయేలు 14:12 => అపుప్డు ఆ సతరీనా యేలినవాడవగు నీతో ఇంకొక మాటచెపుప్కొనుట నీ 

దాసినగు నాకు దయచేసి సెలవిమమ్ని మనవిచేయగా రాజు చెపుప్మనెను. 

లూకా 7:40 => అందుకు యేసు సీమోనూ, నీతో ఒక మాట చెపప్వలెనని యునాన్నని అతనితో 

అనగా అతడు బోధకుడా, చెపుప్మనెను. 

వచనము 17 

ఆమె చెపుప్మనగా అతడు రాజగు సొలొమోను షూనేమీయురాలైన అబీషగును నాకు పెండిల్కిచుచ్నటుల్ 

దయచేసి అతనితో నీవు చెపప్వలెను, అతడు నీతో కాదని చెపప్డనెను. 

1 రాజులు 1:5 => హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా గరివ్ంచినవాడై నేనే రాజునగుదునని అనుకొని, 

రథములను గుఱఱ్పు రౌతులను తనకు ముందుగా పరుగెతుత్టకు ఏబదిమంది మనుషుయ్లను 

ఏరప్రచుకొనెను. 

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. 

2 సమూయేలు 15:6 => తీరుప్నొందుటకై రాజునొదద్కు వచిచ్న ఇశార్యేలీయులకందరికి అబాష్లోము 

ఈ పర్కారము చేసి ఇశార్యేలీయులనందరిని తనతటుట్ తిర్పుప్కొనెను.  

2 సమూయేలు 15:13 => ఇశార్యేలీయులు అబాష్లోము పక్షము వహించిరని దావీదునకు 

వరత్మానము రాగా 

2 సమూయేలు 16:18 => హూషై యెహోవాయును ఈ జనులును ఇశార్యేలీయులందరును ఎవని 

కోరుకొందురో నేను అతని వాడనగుదును, అతనియొదద్నే యుందును. 
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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 12:24 => తరువాత దావీదు తన భారయ్యైన బతెష్బను ఓదారిచ్ ఆమెయొదద్కు పోయి 

ఆమెను కూడగా ఆమె యొక కుమారుని కనెను. దావీదు అతనికి సొలొమోను అని పేరు పెటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:9 => నీకు పుటట్బోవు ఒక కుమారుడు సమాధానకరత్గా నుండును; చుటుట్ 

ఉండు అతని శతుర్వులనందరిని నేను తోలివేసి అతనికి సమాధానము కలుగజేతును; అందువలన 

అతనికి సొలొమోను అను పేరు పెటట్బడును; అతని దినములలో ఇశార్యేలీయులకు సమాధానమును 

విశార్ంతియు దయచేయుదును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:10 => అతడు నా నామమునకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును, అతడు 

నాకు కుమారుడైయుండును, నేనతనికి తండిర్నైయుందును, ఇశార్యేలీయులమీద అతని రాజయ్ 

సింహాసనమును నితయ్ము సిథ్రపరచుదును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:5 => యెహోవా నాకు అనేకమంది కుమారులను దయచేసియునాన్డు, 

అయితే ఇశార్యేలీయులపైని యెహోవా రాజయ్సింహాసనముమీద కూరుచ్ండుటకు ఆయన నా 

కుమారులందరిలో సొలొమోనును కోరుకొని ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:6 => నేను నీ కుమారుడైన సొలొమోనును నాకు కుమారునిగా 

ఏరప్రచుకొనియునాన్ను, నేను అతనికి తండిర్నైయుందును అతడు నా మందిరమును నా 

ఆవరణములను కటిట్ంచును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:7 => మరియు నేటిదినమున చేయుచునన్టుల్ అతడు ధైరయ్మువహించి నా 

ఆజఞ్లను నా నాయ్యవిధులను అనుసరించినయెడల, నేనతని రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రపరచుదును. 

సామెతలు 21:30 => యెహోవాకు విరోధమైన జాఞ్నమైనను వివేచనయైనను ఆలోచనయైనను 

నిలువదు. 

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

నరులను జంతువులను నేనే సృజించి, ఎవరికిచుచ్ట నాయ్యమని నాకు తోచునో వారికే 

యిచుచ్చునాన్ను. 
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యిరిమ్యా 27:6 => ఇపుప్డైతే దేశములనిన్టిని నా దాసుడగు బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు 

వశము చేయుచునాన్ను; అతని సేవించుటకై భూజంతువులనుకూడ అతని వశము చేయుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 27:7 => అతని సవ్దేశమునకు కాలము వచుచ్వరకు సమసత్జనులు అతనికిని అతని 

కుమారునికిని అతని కుమారుని కుమారునికిని దాసులైయుందురు, ఆ కాలము రాగా బహుజనముల 

మహారాజులు అతనిచేత దాసయ్ము చేయించుకొందురు. 

యిరిమ్యా 27:8 => ఏ జనము ఏ రాజయ్ము బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరునకు దాసయ్ము 

చేయనొలల్క బబులోను రాజుయొకక్ కాడిని తన మెడమీద పెటుట్కొనదో దానిని నేను అతనిచేత బొతిత్గా 

నాశనము చేయించువరకు ఆ జనమును ఖడగ్ముచేతను కాష్మముచేతను తెగులుచేతను శికిష్ంచెదను; 

ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

దానియేలు 2:22 => ఆయన మరుగు మాటలను మరమ్ములను బయలుపరచును , 

అంధకారములోని సంగతులు ఆయనకు తెలియును; వెలుగు యొకక్ నివాససథ్లము ఆయనయొదద్ 

నునన్ది. 

1 రాజులు 1:21 => ఇదిగాక నా యేలినవాడవైన రాజవగు నీవు నీ పితరులతోకూడ నిదర్పొందిన 

తరువాత నేనును నా కుమారుడైన సొలొమోనును అపరాధులముగా ఎంచబడుదుము. 

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. 

2 రాజులు 9:17 => యెజెర్యేలు గోపురముమీద కావలివాడు నిలిచియుండి, యెహూతో కలిసి 

వచుచ్చునన్ సైనయ్మును చూచి సైనయ్మొకటి నాకు కనబడుచునన్దని తెలియజెపప్గా యెహోరాము ఒక 

రౌతును పిలిచి వారిని ఎదురొక్నబోయి సమాధానముగా వచుచ్చునాన్రా అని అడుగుమని చెపిప్, 

పంపుమని వానితో సెలవిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:4 => యెరూషలేమునందు అతనికి పుటిట్న కుమారుల పేరు లేవనగా, 

షమూమ్య షోబాబు నాతాను సొలొమోను 
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వచనము 18 

బతెష్బ మంచిది, నినున్గూరిచ్ రాజుతో చెపెప్దననెను. 

కీరత్నలు 132:10 => నీ సేవకుడైన దావీదు నిమితత్ము నీ అభిషికుత్నికి విముఖుడవై యుండకుము. 

సామెతలు 30:7 => దేవా, నేను నీతో రెండు మనవులు చేసికొనుచునాన్ను నేను చనిపోకముందు 

వాటిని నాకనుగర్హింపుము;  

2 దినవృతాత్ంతములు 6:42 => దేవా యెహోవా, నీవు నీచేత అభిషేకము నొందిన వానికి 

పరాజుమ్ఖుడవై యుండకుము,నీవు నీ భకుత్డైన దావీదునకు వాగాద్నము చేసిన కృపలను జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. 

మారుక్ 10:35 => జెబెదయి కుమారులైన యాకోబును యోహానును ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

బోధకుడా, మేము అడుగునదెలల్ నీవు మాకు చేయగోరుచునాన్మని చెపప్గా 

వచనము 19 

బతెష్బ రాజైన సొలొమోనునొదద్కు అదోనీయా పక్షమున చెపుప్టకు వచిచ్నపుప్డు, రాజు లేచి ఆమెకు 

ఎదురుగా వచిచ్ ఆమెకు నమసాక్రము చేసి సింహాసనము మీద ఆసీనుడై తన తలిల్కొరకు ఆసనము 

ఒకటి వేయింపగా, ఆమె అతని కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండెను. 

1 రాజులు 1:2 => కాబటిట్ వారు మా యేలినవాడవును రాజవునగు నీకొరకు తగిన చినన్దాని 

వెదకుట మంచిది; ఆమె రాజైన నీ సముఖమందుండి నినున్ ఆదరించి వెటట్ కలుగుటకు నీ కౌగిటిలో 

పండుకొనునని చెపిప్ 

1 రాజులు 1:3 => ఇశార్యేలీయుల దేశపు దికుక్లనిన్టిలో తిరిగి ఒక చకక్ని చినన్దాని వెదకి, 

అబీషగు అను షూనేమీయురాలిని చూచి రాజునొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 

1 రాజులు 1:4 => ఈ చినన్ది బహు చకక్నిదై యుండి రాజును ఆదరించి ఉపచారము 

చేయుచుండెను గాని రాజు దానిని కూడలేదు. 
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2 సమూయేలు 3:7 => అయాయ్ కుమారెత్యైన రిసాప్ యను ఒక ఉపపతిన్ సౌలుకుండెను నా తండిర్కి 

ఉపపతిన్యగు దానిని నీవెందుకు కూడితివని ఇషోబ్షెతు అబేన్రును అడుగగా 

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

నీ కపప్గించితిని. ఇది చాలదని నీవనుకొనినయెడల నేను మరి ఎకుక్వగా నీకిచిచ్యుందును. 

ఆదికాండము 23:8 => మృతిబొందిన నా భారయ్ను నా యెదుట ఉండకుండ నేను పాతిపెటుట్ట 

మీకిషట్మైతే నా మాట వినుడి. 

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

అనహరాతు రబీబ్తు కిషోయ్ను  

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

ఉపపతున్లయొదద్కు నీవు పోయినయెడల నీవు నీ తండిర్కి అసహుయ్డవైతివని ఇశార్యేలీయులందరు 

తెలిసికొందురు, అపుప్డు నీ పక్షమున నునన్వారందరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొందురని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 1:3 => ఇశార్యేలీయుల దేశపు దికుక్లనిన్టిలో తిరిగి ఒక చకక్ని చినన్దాని వెదకి, 

అబీషగు అను షూనేమీయురాలిని చూచి రాజునొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 

వచనము 20 

ఒక చినన్ మనవి చేయగోరుచునాన్ను; నా మాట తోర్సి వేయకుమని ఆమె చెపప్గా రాజు నా తలీల్ 

చెపుప్ము, నీ మాట తోర్సివేయననగా 

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

బాగుగా కనిపెటుట్ను. 

వచనము 21 

ఆమె షూనేమీయురాలైన అబీషగును నీ సహోదరుడైన అదోనీయాకు పెండిల్ కిపిప్ంపవలెననెను. 

నిరగ్మకాండము 20:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నీ తండిర్ని నీ తలిల్ని సనామ్నించుము. 
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లేవీయకాండము 19:3 => మీలో పర్తివాడు తన తలిల్కి తన తండిర్కి భయపడవలెను. నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను ఆచరింపవలెను; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 19:32 => తల నెరసినవాని యెదుట లేచి ముసలివాని ముఖమును ఘనపరచి నీ 

దేవునికి భయపడవలెను; నేను యెహోవాను. 

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

అలంకరించుకొని నీ కుడిపారశ్వ్మున నిలుచుచునన్ది.  

కీరత్నలు 110:1 => పర్భువు నా పర్భువుతో సెలవిచిచ్న వాకుక్ నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు 

పీఠముగా చేయువరకు నా కుడి పారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము.  

మతత్యి 25:33 => తన కుడివైపున గొఱఱ్లను ఎడమవైపున మేకలను నిలువబెటుట్ను. 

ఆదికాండము 31:35 => ఆమె తన తండిర్తో తమయదుట నేను లేవలేనందున తాము 

కోపపడకూడదు; నేను కడగానునాన్నని చెపెప్ను. అతడెంత వెదకినను ఆ విగర్హములు దొరకలేదు. 

ఆదికాండము 48:12 => యోసేపు అతని మోకాళల్ మధయ్నుండి వారిని తీసికొని అతనికి సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 18:7 => మోషే తన మామను ఎదురొక్న పోయి వందనము చేసి అతని ముదుద్ 

పెటుట్కొనెను. వారు ఒకరి కేష్మము ఒకరు తెలిసికొని గుడారములోనికి వచిచ్రి. 

సామెతలు 31:28 => ఆమె కుమారులు లేచి ఆమెను ధనుయ్రాలందరు చాలమంది కుమారెత్లు 

పతివర్తా ధరమ్ము ననుసరించి 

మతత్యి 20:21 => నీవేమి కోరుచునాన్వని ఆయన అడిగెను. అందుకామె నీ రాజయ్మందు ఈ నా 

యిదద్రు కుమారులలో ఒకడు నీ కుడివైపునను ఒకడు నీ యెడమవైపునను కూరుచ్ండ సెలవిమమ్ని 

ఆయనతో అనెను. 

వచనము 22 
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అందుకు రాజైన సొలొమోను షూనేమీయురాలైన అబీషగును మాతర్మే అదోనీయా కొరకు అడుగుట 

యేల? అతడు నా అనన్ కాబటిట్ అతని కొరకును, యాజకుడైన అబాయ్తారు కొరకును, సెరూయా 

కుమారుడైన యోవాబు కొరకును రాజయ్మును అడుగుమని తన తలిల్తో చెపెప్ను. 

మతత్యి 20:20 => అపుప్డు జెబెదయి కుమారుల తలిల్ తన కుమారులతో ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

నమసాక్రము చేసి యొక మనవి చేయబోగా 

మతత్యి 20:21 => నీవేమి కోరుచునాన్వని ఆయన అడిగెను. అందుకామె నీ రాజయ్మందు ఈ నా 

యిదద్రు కుమారులలో ఒకడు నీ కుడివైపునను ఒకడు నీ యెడమవైపునను కూరుచ్ండ సెలవిమమ్ని 

ఆయనతో అనెను. 

యోహాను 2:3 => దార్కాష్రసమైపోయినపుప్డు యేసు తలిల్ వారికి దార్కాష్రసము లేదని ఆయనతో 

చెపప్గా 

యోహాను 2:4 => యేసు ఆమెతో అమామ్, నాతో నీకేమి (పని)? నా సమయమింకను రాలేదనెను. 

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. 

మతత్యి 18:19 => మరియు మీలో ఇదద్రు తాము వేడుకొను దేనినిగూరిచ్యైనను భూమిమీద 

ఏకీభవించినయెడల అది పరలోకమందునన్ నాతండిర్వలన వారికి దొరకునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 10:35 => ఒక మనుషుయ్నికిని వాని తండిర్కిని, కుమారెత్కును ఆమె తలిల్కిని, కోడలికిని ఆమె 

అతత్కును విరోధము పెటట్వచిచ్తిని. 

మతత్యి 10:36 => ఒక మనుషుయ్ని యింటివారే అతనికి శతుర్వులగుదురు. 
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మతత్యి 11:24 => విమరశ్దినమందు నీ గతికంటె సొదొమ దేశపువారి గతి ఓరవ్తగినదై 

యుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 11:9 => అటువలె మీరును అడుగుడి, మీకియయ్బడును; వెదకుడి, మీకు దొరకును; తటుట్డి, 

మీకు తీయబడును. 

లూకా 11:10 => అడుగు పర్తివానికియయ్బడును, వెదకువానికి దొరకును, తటుట్వానికి తీయబడునని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 14:13 => మీరు నా నామమున దేనినడుగుదురో తండిర్ కుమారునియందు 

మహిమపరచబడుటకై దానిని చేతును. 

యోహాను 14:14 => నా నామమున మీరు ననేన్మి అడిగినను నేను చేతును.  

యోహాను 15:16 => మీరు ననున్ ఏరప్రచుకొనలేదు; మీరు నా పేరట తండిర్ని ఏమి అడుగుదురో 

అది ఆయన మీకనుగర్హించునటుల్ మీరు వెళిల్ ఫలించుటకును, మీ ఫలము నిలిచియుండుటకును నేను 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొని నియమించితిని. 

1 రాజులు 1:16 => బతెష్బ వచిచ్ రాజు ఎదుట సాగిలపడి నమసాక్రము చేయగా రాజు నీ కోరిక 

ఏమని అడిగినందుకు ఆమె యీలాగు మనవి చేసెను 

ఎసేత్రు 5:3 => రాజు రాణియైన ఎసేత్రూ, నీకేమి కావలెను? నీ మనవి యేమిటి? రాజయ్ములో 

సగము మటుట్కు నీకనుగర్హించెదనని ఆమెతో చెపప్గా 

మారుక్ 10:35 => జెబెదయి కుమారులైన యాకోబును యోహానును ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

బోధకుడా, మేము అడుగునదెలల్ నీవు మాకు చేయగోరుచునాన్మని చెపప్గా 

వచనము 23 

మరియు రాజైన సొలొమోను యెహోవా తోడు అదోనీయా పలికిన యీ మాటవలన అతని 

పార్ణమునకు నషట్ము రాకపోయినయెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయును గాక. 
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2 సమూయేలు 16:21 => అహీతోపెలు నీ తండిర్చేత ఇంటికి కావలియుంచబడిన 

ఉపపతున్లయొదద్కు నీవు పోయినయెడల నీవు నీ తండిర్కి అసహుయ్డవైతివని ఇశార్యేలీయులందరు 

తెలిసికొందురు, అపుప్డు నీ పక్షమున నునన్వారందరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొందురని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 16:22 => కాబటిట్ మేడమీద వారు అబాష్లోమునకు గుడారము వేయగా 

ఇశార్యేలీయులకందరికి తెలియునటుల్గా అతడు తన తండిర్ ఉపపతున్లను కూడెను. 

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

అనహరాతు రబీబ్తు కిషోయ్ను  

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

ఉపపతిన్యగు దానిని నీవెందుకు కూడితివని ఇషోబ్షెతు అబేన్రును అడుగగా 

1 రాజులు 1:52 => సొలొమోను ఈలాగు సెలవిచెచ్ను అతడు తనున్ యోగుయ్నిగా 

అగుపరచుకొనినయెడల అతని తల వెండుర్కలలో ఒకటైనను కిర్ందపడదు గాని అతనియందు 

దౌషట్య్ము కనబడినయెడల అతనికి మరణశిక్ష వచుచ్నని సెలవిచిచ్ 

పర్సంగి 8:3 => రాజుల సముఖమునుండి అనాలోచనగా వెళల్కుము; వారు తాము కోరినదెలల్ 

నెరవేరుచ్దురు గనుక దుషాక్రయ్ములో పాలుపుచుచ్కొనకుము. 

వచనము 24 

ననున్ సిథ్రపరచి, నా తండిర్ సింహాసనముమీద ననున్ ఆసీనునిగా చేసి, తన వాగాద్నము పర్కారము నాకు 

కుటుంబము కలుగజేసిన యెహోవా జీవముతోడు, అదోనీయా యీ దినమున మరణమవునని చెపిప్ 

మతత్యి 20:22 => అందుకు యేసు మీరేమి అడుగుచునాన్రో అది మీకు తెలియదు; నేను తార్గబోవు 

గినెన్లోనిది మీరు తార్గగలరా? అని అడుగగా వారు తార్గగలమనిరి. 

మారుక్ 10:38 => యేసు మీరేమి అడుగుచునాన్రో మీకు తెలియదు; నేను తార్గుచునన్ గినెన్లోనిది 

తార్గుటయైనను, నేను పొందుచునన్ బాపిత్సమ్ము పొందుటయైనను మీచేత అగునా? అని వారినడుగగా 

వారు మాచేత అగుననిరి. 
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యాకోబు 4:3 => మీరడిగినను మీ భోగముల నిమితత్ము వినియోగించుటకై దురుదేద్శముతో 

అడుగుదురు గనుక మీకేమియు దొరకుటలేదు. 

1 రాజులు 1:5 => హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా గరివ్ంచినవాడై నేనే రాజునగుదునని అనుకొని, 

రథములను గుఱఱ్పు రౌతులను తనకు ముందుగా పరుగెతుత్టకు ఏబదిమంది మనుషుయ్లను 

ఏరప్రచుకొనెను. 

1 రాజులు 1:6 => అతని తండిర్ నీవు ఈలాగున ఏల చేయుచునాన్వని అతనిచేత ఎపుప్డును 

విచారించి అతనికి నొపిప్ కలుగజేయలేదు. చూచుటకు అతడు బహు సౌందరయ్ము గలవాడు, 

అబాష్లోము తరువాత పుటిట్నవాడు. 

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

ఆలోచన చేయగా వారు అదోనీయా పక్షము వహించి అతనికి సహాయము చేసిరి గాని 

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 1:24 => నా యేలినవాడవైన రాజా, అదోనీయా నీ తరువాత ఏలువాడై నీ 

సింహాసనముమీద కూరుచ్ండునని నీవు సెలవిచిచ్తివా? 

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 సమూయేలు 18:8 => ఆ మాటలు సౌలునకు ఇంపుగా నుండనందున అతడు బహు కోపము 

తెచుచ్కొని వారు దావీదునకు పదివేలకొలది అనియు, నాకు వేలకొలది అనియు సుత్తులు పాడిరే; 

రాజయ్ము తపప్ మరి ఏమి అతడు తీసికొనగలడు అనుకొనెను 

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

ఉపపతిన్యగు దానిని నీవెందుకు కూడితివని ఇషోబ్షెతు అబేన్రును అడుగగా 
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2 సమూయేలు 12:8 => నీ యజమానుని సతరీలను నీ కౌగిట చేరిచ్ ఇశార్యేలువారిని యూదావారిని 

నీ కపప్గించితిని. ఇది చాలదని నీవనుకొనినయెడల నేను మరి ఎకుక్వగా నీకిచిచ్యుందును. 

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

ఉపపతున్లయొదద్కు నీవు పోయినయెడల నీవు నీ తండిర్కి అసహుయ్డవైతివని ఇశార్యేలీయులందరు 

తెలిసికొందురు, అపుప్డు నీ పక్షమున నునన్వారందరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొందురని చెపెప్ను. 

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

ఆలోచన చేయగా వారు అదోనీయా పక్షము వహించి అతనికి సహాయము చేసిరి గాని 

1 రాజులు 1:21 => ఇదిగాక నా యేలినవాడవైన రాజవగు నీవు నీ పితరులతోకూడ నిదర్పొందిన 

తరువాత నేనును నా కుమారుడైన సొలొమోనును అపరాధులముగా ఎంచబడుదుము. 

మారుక్ 2:26 => అబాయ్తారు పర్ధానయాజకుడై యుండగా దేవమందిరములోనికి వెళిల్, 

యాజకులేగాని యితరులు తినకూడని సముఖపు రొటెట్లు తాను తిని , తనతోకూడ 

ఉనన్వారికిచెచ్నుగదా అని చెపెప్ను. 

వచనము 25 

యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను పంపగా ఇతడు అదోనీయా మీద పడినందున అతడు 

చనిపోయెను. 

1 రాజులు 20:10 => బెనహ్దదు మరల అతనియొదద్కు దూతలను పంపి నాతోకూడ వచిచ్న 

వారందరును పిడికెడు ఎతిత్కొనిపోవుటకు షోమోర్ను యొకక్ ధూళి చాలినయెడల దేవతలు నాకు గొపప్ 

అపాయము కలుగజేయుదురు గాక అని వరత్మానము చేసెను. 

రూతు 1:17 => నీవు మృతిబొందు చోటను నేను మృతిబొందెదను, అకక్డనే పాతిపెటట్బడెదను. 

మరణము తపప్ మరి ఏదైనను నినున్ ననున్ పర్తేయ్కించినయెడల యెహోవా నాకు ఎంత కీడైన 

చేయునుగాక అనెను. 

1 సమూయేలు 14:44 => అందుకు సౌలు యోనాతానా, నీవు అవశయ్ముగా మరణమవుదువు, నేను 

ఒపుప్కొననియెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాక అనెను. 
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2 సమూయేలు 3:9 => యెహోవా దావీదునకు పర్మాణము చేసిన దానిని అతని పక్షమున నేను 

నెరవేరచ్నియెడల 

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

అతనిని బతిమాలగా దావీదు పర్మాణము చేసి సూరుయ్డు అసత్మించకమునుపు ఆహారమేమైనను నేను 

రుచి చూచినయెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాకనెను. 

2 సమూయేలు 19:13 => మరియు అమాశాయొదద్కు దూతలను పంపినీవు నాకు ఎముక నంటిన 

బంధువుడవు మాంసము నంటిన బంధువుడవు కావా? యోవాబునకు బదులు నినున్ సైనాయ్ధిపతిగా 

నేను ఖాయ పరచనియెడల దేవుడు గొపప్ అపాయము నాకు కలుగ జేయును గాకని చెపుప్డనెను. 

2 రాజులు 6:31 => తరువాత రాజు షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషాయొకక్ తల యీ దినమున 

అతనిపైన నిలిచియునన్యెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాక అనెను. 

2 సమూయేలు 16:23 => ఆ దినములలో అహీతోపెలు చెపిప్న యే యాలోచనయైనను ఒకడు 

దేవునియొదద్ విచారణచేసి పొందిన ఆలోచనయైనటుట్గా ఉండెను; దావీదును అబాష్లోమును దానిని 

అటే ల్ యెంచుచుండిరి. 

కీరత్నలు 64:8 => వారు కూలెదరు వారు కూలుటకు వారి నాలుకే కారణము. వారిని 

చూచువారందరు తల ఊచుదురు  

కీరత్నలు 140:9 => ననున్ చుటుట్కొనువారు తలయెతిత్నయెడల వారి పెదవుల చేటు వారిని 

ముంచును గాక 

సామెతలు 18:6 => బుదిధ్హీనుని పెదవులు కలహమునకు సిదధ్ముగా నునన్వి. దెబబ్లు కావలెనని 

వాడు కేకలువేయును.  

సామెతలు 18:7 => బుదిధ్హీనుని నోరు వానికి నాశనము తెచుచ్ను వాని పెదవులు వాని 

పార్ణమునకు ఉరి తెచుచ్ను. 

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

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

పెటట్నిదానిని ఎతుత్వాడను, వితత్నిదానిని కోయువాడనునైన కఠినుడనని నీకు తెలిసియుండగా 

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. 

2 సమూయేలు 12:10 => నీవు ననున్ లక్షయ్ము చేయక హితీత్యుడగు ఊరియా భారయ్ను నీకు 

భారయ్యగునటుల్ తీసికొనినందున నీ యింటివారికి సదాకాలము యుదధ్ము కలుగును. 

సామెతలు 12:13 => పెదవులవలని దోషము అపాయకరమైన ఉరి నీతిమంతుడు ఆపదను 

తపిప్ంచుకొనును. 

సామెతలు 18:19 => బలమైన పటట్ణమును వశపరచుకొనుటకంటె ఒకనిచేత అనాయ్యమునొందిన 

సహోదరుని వశపరచుకొనుట కషట్తరము. వివాదములు నగరు తలుపుల అడ డ్గడియలంత సిథ్రములు. 

సామెతలు 20:2 => రాజువలని భయము సింహగరజ్న వంటిది రాజునకు కోర్ధము పుటిట్ంచువారు 

తమకు పార్ణమోసము తెచుచ్కొందురు 

హబకూక్కు 2:10 => నీవు చాలమంది జనములను నాశనము చేయుచు నీమీద నీవే నేరసాథ్పన 

చేసియునాన్వు, నీ దురాలోచనవలన నీ యింటివారికి అవమానము తెచిచ్యునాన్వు. 

వచనము 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 1:29 => అపుప్డు రాజు పర్మాణ పూరవ్కముగా చెపిప్నదేమనగా సకలమైన 

ఉపదర్వములలోనుండి ననున్ విడిపించిన యెహోవా జీవముతోడు 
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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 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. 

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 

నిరగ్మకాండము 1:21 => ఆ మంతర్సానులు దేవునికి భయపడినందున ఆయన వారికి వంశాభివృదిధ్ 

కలుగజేసెను. 

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 7:11 => 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 7:27 => ఇశార్యేలీయుల దేవా సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నీకు సంతానము 

కలుగజేయుదునని నీవు నీ దాసుడనైన నాకు తెలియపరచితివి గనుక ఈలాగున నీతో మనవి 

చేయుటకై నీ దాసుడనైన నాకు ధైరయ్ము కలిగెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:10 => నీ పగవారినందరిని నేను అణచివేసెదను. అదియు గాక 

యెహోవా నీకు సంతతి కలుగజేయునని నేను నీకు తెలియజేసితిని. 

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 17:23 => యెహోవా, ఇపుప్డు నీ దాసుని గూరిచ్యు అతని సంతతిని 

గూరిచ్యు నీవు సెలవిచిచ్న మాట నితయ్ము సిథ్రమగును గాక. 

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

యెహోవా పటట్ణమును కాపాడనియెడల దాని కావలికాయువారు మేలుకొనియుండుట వయ్రథ్మే.  

1 దినవృతాత్ంతములు 22:10 => అతడు నా నామమునకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును, అతడు 

నాకు కుమారుడైయుండును, నేనతనికి తండిర్నైయుందును, ఇశార్యేలీయులమీద అతని రాజయ్ 

సింహాసనమును నితయ్ము సిథ్రపరచుదును. 
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1 రాజులు 1:52 => సొలొమోను ఈలాగు సెలవిచెచ్ను అతడు తనున్ యోగుయ్నిగా 

అగుపరచుకొనినయెడల అతని తల వెండుర్కలలో ఒకటైనను కిర్ందపడదు గాని అతనియందు 

దౌషట్య్ము కనబడినయెడల అతనికి మరణశిక్ష వచుచ్నని సెలవిచిచ్ 

పర్సంగి 8:11 => దుష కిర్యకు తగిన శిక్ష శీఘర్ముగా కలుగకపోవుటచూచి మనుషుయ్లు 

భయమువిడిచి హృదయపూరవ్కముగా దుష కిర్యలు చేయుదురు. 

పర్సంగి 8:12 => పాపాతుమ్లు నూరు మారులు దుషాక్రయ్ముచేసి దీరాఘ్యుషమ్ంతులైనను 

దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయన సనిన్ధికి భయపడువారు కేష్మముగా నుందురనియు, 

పర్సంగి 8:13 => భకిత్హీనులు దేవుని సనిన్ధిని భయపడరు గనుక వారికి కేష్మము కలుగదనియు, 

వారు నీడవంటి దీరాఘ్యువును పొందకపోవుదురనియు నేనెరుగుదును. 

2 సమూయేలు 23:5 => నా సంతతివారు దేవుని దృషిట్కి అనుకూలులే గదా ఆయన నాతో 

నితయ్నిబంధన చేసియునాన్డు ఆయన నిబంధన సరవ్సంపూరణ్మైన నిబంధనే అది సిథ్రమాయెను, 

దేవునికి పూరాణ్నుకూలము అది నాకనుగర్హింపబడిన రక్షణారథ్మైనది నిశచ్యముగా ఆయన దానిని 

నెరవేరుచ్ను.  

1 రాజులు 2:45 => అయితే రాజైన సొలొమోను ఆశీరావ్దము పొందును, దావీదు సింహాసనము 

యెహోవా సముఖమందు సదాకాలము సిథ్రపరచబడునని షిమీతో చెపిప్ 

1 రాజులు 18:10 => నీ దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు నినున్ చికిక్ంచుకొనవలెనని నా 

యేలినవాడు దూతలను పంపించని జనమొకటైనను లేదు, రాజయ్మొకటైనను లేదు; అతడు ఇకక్డ 

లేడనియు, అతని చూడలేదనియు, వారు ఆ యా జనములచేతను రాజయ్ములచేతను పర్మాణము 

చేయించుచు వచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:2 => గెషూరు రాజైన తలమ్యి కుమారెత్యైన మయకాకు పుటిట్న అబాష్లోము 

మూడవవాడు, హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా నాలగ్వవాడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:24 => అధిపతులందరును యోధులందరును రాజైన దావీదు 

కుమారులందరును రాజైన సొలొమోనునకు లోబడిరి. 
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సామెతలు 17:11 => తిరుగుబాటు చేయువాడు కీడుచేయుటకే కోరును అటిట్వానివెంట కూర్రదూత 

పంపబడును. 

హెబీర్యులకు 12:7 => శికాష్ఫలము పొందుటకై మీరు సహించుచునాన్రు; దేవుడు కుమారులనుగా 

మిముమ్ను చూచుచునాన్డు. తండిర్ శికిష్ంపని కుమారుడెవడు? 

వచనము 27 

తరువాత సొలొమోను అబాయ్తారును యెహోవాకు యాజకుడుగా ఉండకుండ తీసివేసెను, అందువలన 

యెహోవా ఏలీ కుటుంబికులనుగూరిచ్ షిలోహులో పర్మాణముచేసిన మాట నెరవేరెను. 

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

ధారపోసిన నిరపరాధుల రకత్మును నామటుట్కును నా తండిర్ కుటుంబికుల మటుట్కును పరిహారము 

చేయుటకై అతని చంపి పాతిపెటుట్ము.  

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

చంపగా అతడు అరణయ్మందుండు తన యింటిలో పాతిపెటట్బడెను. 

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

బయలుదేరి వానిమీద పడి వాని చంపెను. ఈ పర్కారము రాజయ్ము సొలొమోను వశమున 

సిథ్రపరచబడెను. 

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

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

భయపడి కతిత్ని దూయలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 8:21 => అపుప్డు జెబహు పలుమ్నాన్లు పార్యముకొలది నరునికి శకిత్యునన్ది 

గనుక నీవు లేచి మామీద పడుమని చెపప్గా గిదోయ్ను లేచి జెబహును సలుమ్నాన్ను చంపి వారి ఒంటెల 

మెడల మీదనునన్ చందర్హారములను తీసికొనెను. 

1 సమూయేలు 15:33 => సమూయేలు నీ కతిత్ సతరీలకు సంతులేకుండ చేసినటుల్ నీ తలిల్కిని సతరీలలో 

సంతులేకపోవునని అతనితో చెపిప్ గిలాగ్లులో యెహోవా సనిన్ధిని అగగును తుతుత్నియలుగా నరికెను. 
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2 సమూయేలు 1:15 => యెహోవా అభిషేకించిన వానిని నేను చంపితినని నీవు చెపిప్తివే;  

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. 

నాయ్యాధిపతులు 15:12 => అందుకు వారు మేము ఫిలిషీత్యులచేతికి అపప్గించుటకు నినున్ 

కటట్వచిచ్తిమని అతనితో అనగా సమోస్ను మీరు నామీద పడకుండునటుల్ నాతో పర్మాణము 

చేయుడనెను. 

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

వరత్మానము పంపి ఇశార్యేలువారందరు మాటలాడుకొను సంగతి నగరిలోనునన్ రాజునకు 

వినబడెను గనుక రాజును నగరికి మరల తోడుకొని రాకుండ మీరెందుకు ఆలసయ్ము చేయుచునాన్రు? 

2 సమూయేలు 23:5 => నా సంతతివారు దేవుని దృషిట్కి అనుకూలులే గదా ఆయన నాతో 

నితయ్నిబంధన చేసియునాన్డు ఆయన నిబంధన సరవ్సంపూరణ్మైన నిబంధనే అది సిథ్రమాయెను, 

దేవునికి పూరాణ్నుకూలము అది నాకనుగర్హింపబడిన రక్షణారథ్మైనది నిశచ్యముగా ఆయన దానిని 

నెరవేరుచ్ను.  

1 రాజులు 2:29 => యోవాబు పారిపోయి యెహోవా గుడారమునకు వచిచ్ బలిపీఠమునొదద్ 

నునాన్డను సంగతి రాజగు సొలొమోనునకు వినబడగా సొలొమోను యెహోయాదా కుమారుడైన 

బెనాయాను పిలిపించి నీవు వెళిల్ వానిమీద పడుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్నందున 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:2 => గెషూరు రాజైన తలమ్యి కుమారెత్యైన మయకాకు పుటిట్న అబాష్లోము 

మూడవవాడు, హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా నాలగ్వవాడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:24 => అధిపతులందరును యోధులందరును రాజైన దావీదు 

కుమారులందరును రాజైన సొలొమోనునకు లోబడిరి. 

సామెతలు 17:11 => తిరుగుబాటు చేయువాడు కీడుచేయుటకే కోరును అటిట్వానివెంట కూర్రదూత 

పంపబడును. 
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పర్సంగి 8:4 => రాజుల ఆజఞ్ అధికారము గలది, నీవు చేయు పని ఏమని రాజుతో 

చెపప్గలవాడెవడు? 

హెబీర్యులకు 12:7 => శికాష్ఫలము పొందుటకై మీరు సహించుచునాన్రు; దేవుడు కుమారులనుగా 

మిముమ్ను చూచుచునాన్డు. తండిర్ శికిష్ంపని కుమారుడెవడు? 

వచనము 28 

యోవాబు అబాష్లోము పక్షము అవలంబింపకపోయినను అదోనీయా పక్షము అవలంబించియుండెను 

గనుక ఈ వరత్మానములు అతనికి రాగా అతడు పారిపోయి యెహోవా గుడారమునకు వచిచ్ బలిపీఠపు 

కొముమ్లను పటుట్కొనెను. 

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

సేనాధిపతిగా నియమించెను. మరియు రాజు అబాయ్తారునకు బదులుగా యాజకుడైన సాదోకును 

నియమించెను. 

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

ఆలోచన చేయగా వారు అదోనీయా పక్షము వహించి అతనికి సహాయము చేసిరి గాని 

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. 

యెహోషువ 21:18 => అనాతోతును దాని పొలమును అలోమ్నును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెషయా 10:30 => గలీల్ములారా, బిగగ్రగా కేకలువేయుడి లాయిషా, ఆలకింపుము అయయ్యోయ్, 

అనాతోతు 

యిరిమ్యా 1:1 => బెనాయ్మీనుదేశమందలి అనాతోతులో కాపురమునన్ యాజకులలో ఒకడై, 

హిలీక్యా కుమారుడైన యిరీమ్యా వాకయ్ములు 
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1 సమూయేలు 26:16 => నీ పర్వరత్న అనుకూలము కాదు, నీవు శిక్షకు పాతుర్డవే; యెహోవా చేత 

అభిషేకము నొందిన నీ యేలినవానికి నీవు రక్షకముగా నుండలేదు; యెహోవా జీవముతోడు నీవు 

మరణశిక్షకు పాతుర్డవు. రాజుయొకక్ యీటె యెకక్డనునన్దో చూడుము, అతని తలగడ యొదద్నునన్ 

నీళల్బుడిడ్ యెకక్డనునన్దో చూడుము అని పలికెను. 

2 సమూయేలు 12:5 => దావీదు ఈ మాట విని ఆ మనుషుయ్నిమీద బహుగా కోపించు కొని 

యెహోవా జీవముతోడు నిశచ్యముగా ఈ కారయ్ము చేసినవాడు మరణపాతుర్డు. 

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. 

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

అబాయ్తారును ఏఫోదును తెమమ్నెను. 

2 సమూయేలు 15:24 => సాదోకును లేవీయులందరును దేవుని నిబంధన మందసమును 

మోయుచు అతనియొదద్ ఉండిరి. వారు దేవుని మందసమును దింపగా అబాయ్తారు వచిచ్ 

పటట్ణములోనుండి జనులందరును దాటిపోవువరకు నిలిచెను. 

2 సమూయేలు 15:29 => కాబటిట్ సాదోకును అబాయ్తారును దేవుని మందసమును 

యెరూషలేమునకు తిరిగి తీసికొనిపోయి అకక్డ నిలిచిరి. 

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. 

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. 
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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. 

మతత్యి 10:42 => మరియు శిషుయ్డని యెవడు ఈ చినన్వారిలో ఒకనికి గినెన్డు చనీన్ళుల్ మాతర్ము 

తార్గనిచుచ్నో వాడు తన ఫలము పోగొటుట్కొనడని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

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

గలతీయులకు 3:4 => వయ్రథ్ముగానే యినిన్ కషట్ములు అనుభవించితిరా? అది నిజముగా 

వయ్రథ్మగునా? 

1 సమూయేలు 2:31 => ఆలకించుము; రాగల దినములలో నీ బలమును నీ పితరుని యింటి 

బలమును నేను తకుక్వ చేతును. నీ యింట ముసలివాడు ఒకడును లేకపోవును. 

1 సమూయేలు 2:33 => నా బలిపీఠము నొదద్ నెవడు ఉండకుండ నేనందరిని నశింపజేయక 

విడుచువాడను గనుక అది నీ కనున్లు కీష్ణించుటకును నీవు దుఃఖముచేత క్షయమగుటకును 

సాధనమగును; నీ సంతానపు వారందరు వయఃకాలమందు మరణమవుదురు. 

1 సమూయేలు 22:23 => నీవు భయపడక నాయొదద్ ఉండుము, నాయొదద్ నీవు భదర్ముగా 

ఉందువు; నా పార్ణము తీయ చూచువాడును నీ పార్ణము తీయ చూచువాడును ఒకడే అని 

అబాయ్తారుతో చెపెప్ను. 

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

అబాయ్తారుతో చెపప్గా అబాయ్తారు ఏఫోదును దావీదు నొదద్కు తీసికొనివచెచ్ను. 

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

వరత్మానము పంపి ఇశార్యేలువారందరు మాటలాడుకొను సంగతి నగరిలోనునన్ రాజునకు 

వినబడెను గనుక రాజును నగరికి మరల తోడుకొని రాకుండ మీరెందుకు ఆలసయ్ము చేయుచునాన్రు? 

1 రాజులు 4:4 => యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా సైనాయ్ధిపతి; సాదోకును అబాయ్తారును 

యాజకులు. 
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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. 

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 

మారుక్ 2:26 => అబాయ్తారు పర్ధానయాజకుడై యుండగా దేవమందిరములోనికి వెళిల్, 

యాజకులేగాని యితరులు తినకూడని సముఖపు రొటెట్లు తాను తిని , తనతోకూడ 

ఉనన్వారికిచెచ్నుగదా అని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 6:21 => అపప్టి కిర్యలవలన మీకేమి ఫలము కలిగెను? వాటిని గురించి మీరిపుప్డు 

సిగుగ్పడుచునాన్రు కారా? వాటి అంతము మరణమే, 

వచనము 29 

యోవాబు పారిపోయి యెహోవా గుడారమునకు వచిచ్ బలిపీఠమునొదద్ నునాన్డను సంగతి రాజగు 

సొలొమోనునకు వినబడగా సొలొమోను యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను పిలిపించి నీవు వెళిల్ 

వానిమీద పడుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్నందున 

1 సమూయేలు 2:30 => నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని యాజ 

కతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్ యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్నకు కేవలము 

పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున యెహోవా 

వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. 
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1 సమూయేలు 2:31 => ఆలకించుము; రాగల దినములలో నీ బలమును నీ పితరుని యింటి 

బలమును నేను తకుక్వ చేతును. నీ యింట ముసలివాడు ఒకడును లేకపోవును. 

1 సమూయేలు 2:32 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు చేయదలచిన మేలు విషయములో నా 

నివాససథ్లమునకు అపాయము కలుగగా నీవు చూతువు. ఎపప్టికిని నీ యింట ముసలివాడు ఉండడు. 

1 సమూయేలు 2:33 => నా బలిపీఠము నొదద్ నెవడు ఉండకుండ నేనందరిని నశింపజేయక 

విడుచువాడను గనుక అది నీ కనున్లు కీష్ణించుటకును నీవు దుఃఖముచేత క్షయమగుటకును 

సాధనమగును; నీ సంతానపు వారందరు వయఃకాలమందు మరణమవుదురు. 

1 సమూయేలు 2:34 => నీ యిదద్రు కుమారులైన హొఫీన్కిని ఫీనెహాసునకును సంభవించునని నేను 

చెపిప్నదానికి నీకు సూచనగా నుండును.ఒకక్ నాటియందే వారిదద్రు మరణమవుదురు. 

1 సమూయేలు 2:35 => తరువాత నమమ్కమైన ఒక యాజకుని నేను నియమింతును; అతడు నా 

యోచననుబటిట్ నా కనుకూలముగా యాజకతవ్ము జరిగించును, అతనికి నేను నమమ్కమైన 

సంతానము పుటిట్ంతును, అతడు నా అభిషికుత్ని సనిన్ధిని ఎపప్టికిని యాజకతవ్ము జరిగించును. 

1 సమూయేలు 2:36 => తరువాత నమమ్కమైన ఒక యాజకుని నేను నియమింతును; అతడు నా 

యోచననుబటిట్ నా కనుకూలముగా యాజకతవ్ము జరిగించును, అతనికి నేను నమమ్కమైన 

సంతానము పుటిట్ంతును, అతడు నా అభిషికుత్ని సనిన్ధిని ఎపప్టికిని యాజకతవ్ము జరిగించును. 

1 సమూయేలు 2:30 => నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని యాజ 

కతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్ యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్నకు కేవలము 

పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున యెహోవా 

వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. 

1 సమూయేలు 2:31 => ఆలకించుము; రాగల దినములలో నీ బలమును నీ పితరుని యింటి 

బలమును నేను తకుక్వ చేతును. నీ యింట ముసలివాడు ఒకడును లేకపోవును. 

1 సమూయేలు 2:32 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు చేయదలచిన మేలు విషయములో నా 

నివాససథ్లమునకు అపాయము కలుగగా నీవు చూతువు. ఎపప్టికిని నీ యింట ముసలివాడు ఉండడు. 
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1 సమూయేలు 2:33 => నా బలిపీఠము నొదద్ నెవడు ఉండకుండ నేనందరిని నశింపజేయక 

విడుచువాడను గనుక అది నీ కనున్లు కీష్ణించుటకును నీవు దుఃఖముచేత క్షయమగుటకును 

సాధనమగును; నీ సంతానపు వారందరు వయఃకాలమందు మరణమవుదురు. 

1 సమూయేలు 2:34 => నీ యిదద్రు కుమారులైన హొఫీన్కిని ఫీనెహాసునకును సంభవించునని నేను 

చెపిప్నదానికి నీకు సూచనగా నుండును.ఒకక్ నాటియందే వారిదద్రు మరణమవుదురు. 

1 సమూయేలు 2:35 => తరువాత నమమ్కమైన ఒక యాజకుని నేను నియమింతును; అతడు నా 

యోచననుబటిట్ నా కనుకూలముగా యాజకతవ్ము జరిగించును, అతనికి నేను నమమ్కమైన 

సంతానము పుటిట్ంతును, అతడు నా అభిషికుత్ని సనిన్ధిని ఎపప్టికిని యాజకతవ్ము జరిగించును. 

1 సమూయేలు 2:36 => తరువాత నమమ్కమైన ఒక యాజకుని నేను నియమింతును; అతడు నా 

యోచననుబటిట్ నా కనుకూలముగా యాజకతవ్ము జరిగించును, అతనికి నేను నమమ్కమైన 

సంతానము పుటిట్ంతును, అతడు నా అభిషికుత్ని సనిన్ధిని ఎపప్టికిని యాజకతవ్ము జరిగించును. 

1 సమూయేలు 3:12 => ఆ దినమున ఏలీయొకక్ యింటివారిని గురించి నేను చెపిప్నదంతయు 

వారిమీదికి రపిప్ంతును. దాని చేయ మొదలుపెటిట్ దాని ముగింతును. 

1 సమూయేలు 3:13 => తన కుమారులు తముమ్ను తాము శాపగర్సుత్లగా చేసికొనుచునాన్రని 

తానెరిగియు వారిని అడ డ్గించలేదు గనుక అతని యింటికి నితయ్మైన శిక్ష విధింతునని నేను అతనికి 

తెలియజేయుచునాన్ను. 

1 సమూయేలు 3:14 => కాబటిట్ ఏలీ యింటివారి దోషమునకు బలి చేతనైనను నైవేదయ్ము చేతనైనను 

ఎనన్టికిని పార్యశిచ్తత్ము జేయబడదని నేను పర్మాణపూరవ్కముగా ఆజాఞ్పించితిని. 

మతత్యి 26:56 => అయితే పర్వకత్ల లేఖనములు నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెనని చెపెప్ను. 

అపుప్డు శిషుయ్లందరు ఆయనను విడిచి పారిపోయిరి. 

యోహాను 12:38 => పర్భువా, మా వరత్మానము నమిమ్నవాడెవడు? పర్భువు యొకక్ బాహువు 

ఎవనికి బయలుపరచబడెను? అని పర్వకత్యైన యెషయా చెపిప్న వాకయ్ము నెరవేరునటుల్ ఇది జరిగెను. 
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యోహాను 19:24 => వారు దానిని చింపక అది ఎవనికి వచుచ్నో అని దానికోసరము చీటుల్ 

వేయుదమని యొకరితో ఒకరు చెపుప్కొనిరి. వారు నా వసత్రములను తమలో పంచుకొని నా అంగీ 

కోసరము చీటుల్ వేసిరి అను లేఖనము నెరవేరునటుల్ ఇది జరిగెను; ఇందుకే సైనికులు ఈలాగు చేసిరి. 

యోహాను 19:28 => అటుతరువాత సమసత్మును అపప్టికి సమాపత్మైనదని యేసు ఎరిగి, లేఖనము 

నెరవేరునటుల్ నేను దపిప్గొనుచునాన్ననెను. 

యోహాను 19:36 => అతని యెముకలలో ఒకటైనను విరువబడదు అను లేఖనము నెరవేరునటుల్ 

ఇవి జరిగెను. 

యోహాను 19:37 => మరియు తాము పొడిచినవానితటుట్ చూతురు అని మరియొక లేఖనము 

చెపుప్చునన్ది. 

యెహోషువ 18:1 => ఇశార్యేలీయులు ఆ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనిన తరువాత వారందరు 

షిలోహునకు కూడి వచిచ్ అకక్డ పర్తయ్క్షపు గుడారము వేసిరి. 

కీరత్నలు 78:60 => షిలోహు మందిరమును తాను మనుషుయ్లలో సంసాథ్పన చేసిన గుడారమును 

ఆయన విడిచిపెటెట్ను. 

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 7:13 => నేను మీతో మాటలాడినను పెందలకడ లేచి మీతో మాటలాడినను మీరు 

వినకయు, మిముమ్ను పిలిచినను మీరు ఉతత్రమియయ్కయు నుండినవారై యీ కిర్యలనిన్టిని చేసితిరి 

గనుక 

యిరిమ్యా 7:14 => నేను షిలోహునకు చేసినటుల్ మీకు ఆశర్యమై నా నామముపెటట్బడిన యీ 

మందిరమునకును మీకును మీ తండుర్లకును నేనిచిచ్న సథ్లమునకును నేను ఆలాగే చేయుదును. 

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 2:31 => ఆలకించుము; రాగల దినములలో నీ బలమును నీ పితరుని యింటి 

బలమును నేను తకుక్వ చేతును. నీ యింట ముసలివాడు ఒకడును లేకపోవును. 

1 సమూయేలు 2:33 => నా బలిపీఠము నొదద్ నెవడు ఉండకుండ నేనందరిని నశింపజేయక 

విడుచువాడను గనుక అది నీ కనున్లు కీష్ణించుటకును నీవు దుఃఖముచేత క్షయమగుటకును 

సాధనమగును; నీ సంతానపు వారందరు వయఃకాలమందు మరణమవుదురు. 

1 సమూయేలు 2:36 => తరువాత నమమ్కమైన ఒక యాజకుని నేను నియమింతును; అతడు నా 

యోచననుబటిట్ నా కనుకూలముగా యాజకతవ్ము జరిగించును, అతనికి నేను నమమ్కమైన 

సంతానము పుటిట్ంతును, అతడు నా అభిషికుత్ని సనిన్ధిని ఎపప్టికిని యాజకతవ్ము జరిగించును. 

1 సమూయేలు 22:20 => అయితే అహీటూబు కుమారుడైన అహీమెలెకు కుమారులలో అబాయ్తారు 

అనునొకడు తపిప్ంచుకొని పారిపోయి దావీదునొదద్కు వచిచ్ 

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 43:19 => పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా పరిచరయ్చేయుటకై నా 

సనిన్ధికివచుచ్ సాదోకు సంతానపు లేవీయులగు యాజకులకు పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ం చుటకై 

కోడెను ఇయయ్వలెను. 

మారుక్ 2:26 => అబాయ్తారు పర్ధానయాజకుడై యుండగా దేవమందిరములోనికి వెళిల్, 

యాజకులేగాని యితరులు తినకూడని సముఖపు రొటెట్లు తాను తిని , తనతోకూడ 

ఉనన్వారికిచెచ్నుగదా అని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:39 => ఇతనికి మన పితరులు లోబడనొలల్క యితనిని తోర్సివేసి, తమ 

హృదయములలో ఐగుపుత్నకు పోగోరిన వారై 
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వచనము 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 1:7 => అతడు సెరూయా కుమారుడైన యోవాబుతోను యాజకుడైన అబాయ్తారుతోను 

ఆలోచన చేయగా వారు అదోనీయా పక్షము వహించి అతనికి సహాయము చేసిరి గాని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32 :35 => వారి కాలు జారుకాలమున పగతీరుచ్టయు 

పర్తిఫలమిచుచ్టయు నావే; వారి ఆపదిద్నము సమీపించును వారి గతి తవ్రగా వచుచ్ను. 

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 18:14 => యోవాబు నీవు చేయువరకు నేను కాచుకొని యుందునా? అని చెపిప్ 

మూడు బాణములు చేతపటుట్కొని పోయి మసత్కివృక్షమున వేర్లాడుచు ఇంకను పార్ణముతోనునన్ 

అబాష్లోముయొకక్ గుండెకు గురిపెటిట్ 

2 సమూయేలు 18:15 => తన ఆయుధములను మోయువారు పదిమంది చుటుట్ చుటుట్కొని 

యుండగా అబాష్లోమును కొటిట్ చంపెను. 

1 రాజులు 1:50 => అదోనీయా సొలొమోనునకు భయపడి లేచి బయలుదేరి బలిపీఠపు కొముమ్లను 

పటుట్కొనెను. 

నిరగ్మకాండము 27:2 => దాని నాలుగు మూలలను దానికి కొముమ్లను చేయవలెను; దాని 

కొముమ్లు దానితో ఏకాండముగా ఉండవలెను; దానికి ఇతత్డి రేకు పొదిగింపవలెను. 

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

ఏలయనగా దేవుడు తన సవ్రూపమందు నరుని చేసెను. 
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నిరగ్మకాండము 21:14 => అయితే ఒకడు తన పొరుగువానిమీద దౌరజ్నయ్ముగా వచిచ్ కపటముగా 

చంప లేచినయెడల వాడు నా బలిపీఠము నాశర్యించినను వాని లాగివేసి చంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:31 => చావతగిన నరహంతకుని పార్ణముకొరకు మీరు విమోచన ధనమును 

అంగీకరింపక నిశచ్యముగా వానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:12 => ఆ పురములలో ఒకదానిలోనికి పారిపోయినయెడల, వాని 

ఊరిపెదద్లు మనుషుయ్లను పంపి అకక్డనుండి వానిని రపిప్ంచి వానిని చంపుటకై హతయ్ విషయములో 

పర్తిహతయ్చేయువాని చేతికి వాని నపప్గింపవలెను. 

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

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

ఆ తటుట్నను దిగియుండగా 

1 రాజులు 2:6 => నీకు తోచినటుల్ అతనికి చేయవచుచ్ను గాని అతని నెరసిన తలవెండుర్కలను 

సమాధికి నెమమ్దిగా దిగనియయ్వదుద్. 

1 రాజులు 19:2 => యెజెబెలు ఒక దూతచేత ఏలీయాకు ఈ వరత్మానము పంపించెను రేపు ఈ 

వేళకు నేను నీ పార్ణమును వారిలో ఒకని పార్ణమువలె చేయనియెడల దేవుడు నాకు గొపప్ 

అపాయము కలుగజేయునుగాక. 

2 రాజులు 11:8 => మీలో పర్తి మనిషి తన తన ఆయుధములను చేతపటుట్కొని రాజుచుటుట్ 

కాచుకొని యుండవలెను, ఎవడైనను పంకుత్లలో పర్వేశించినయెడల వాని చంపవలెను, రాజు 

బయలుదేరి సంచరించునపుప్డెలల్ మీరు అతనియొదద్ ఉండవలెను. 

యెహెజేక్లు 43:15 => దేవుని కొండయను భాగము నాలుగు మూరలు దేవాగిన్ గుండమునుండి 

పైకి నాలుగు కొముమ్లుండెను, 

హెబీర్యులకు 6:18 => మనయెదుట ఉంచబడిన నిరీక్షణను చేపటుట్టకు శరణాగతులమైన మనకు 

బలమైన ధైరయ్ము కలుగునటుల్ పర్మాణము చేసి వాగాద్నమును దృఢపరచెను. 

వచనము 31 
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అందుకు రాజు ఇటల్నెను అతడు నీతో చెపిప్నటుల్గా చేయుము; అతడు ధారపోసిన నిరపరాధుల 

రకత్మును నామటుట్కును నా తండిర్ కుటుంబికుల మటుట్కును పరిహారము చేయుటకై అతని చంపి 

పాతిపెటుట్ము.  

నిరగ్మకాండము 21:14 => అయితే ఒకడు తన పొరుగువానిమీద దౌరజ్నయ్ముగా వచిచ్ కపటముగా 

చంప లేచినయెడల వాడు నా బలిపీఠము నాశర్యించినను వాని లాగివేసి చంపవలెను. 

యెహెజేక్లు 9:6 => అందరు నశించునటుల్ ఎవరిని విడిచిపెటట్క, పెదద్వారిని చినన్వారిని కనయ్కలను 

పిలల్లను సతరీలను చంపవలెను గాని, ఆ గురుతు ఎవరికుండునో వారిని ముటట్కూడదు. వారు 

మందిరము ముందరనునన్ పెదద్లను హతముచేయ మొదలుపెటట్గా 

1 పేతురు 4:17 => తీరుప్ దేవుని ఇంటియొదద్ ఆరంభమగు కాలము వచిచ్యునన్ది; అది 

మనయొదద్నే ఆరంభమైతే దేవుని సువారత్కు అవిధేయులైన వారి గతి యేమవును? 

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

పడినందున అతడు చనిపోయెను. 

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

ధారపోసిన నిరపరాధుల రకత్మును నామటుట్కును నా తండిర్ కుటుంబికుల మటుట్కును పరిహారము 

చేయుటకై అతని చంపి పాతిపెటుట్ము.  

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

బయలుదేరి వానిమీద పడి వాని చంపెను. ఈ పర్కారము రాజయ్ము సొలొమోను వశమున 

సిథ్రపరచబడెను. 

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

పరాకర్మశాలికి పుటిట్న యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా అనునొకడు ఉండెను. ఇతడు 

మోయాబీయుల సంబంధులగు ఆ యిదద్రు శూరులను హతముచేసెను; మరియు మంచుకాలమున 

బయలువెడలి బావిలో దాగియునన్ యొక సింహమును చంపివేసెను.  
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పర్సంగి 8:4 => రాజుల ఆజఞ్ అధికారము గలది, నీవు చేయు పని ఏమని రాజుతో 

చెపప్గలవాడెవడు? 

వచనము 32 

నేరు కుమారుడును ఇశార్యేలు వారి సమూహాధిపతియునైన అబేన్రును, యెతెరు కుమారుడును 

యూదావారి సేనాధిపతియునైన అమాశాయును అను తనకంటె నీతిపరులును యోగుయ్లునగు ఈ 

ఇదద్రు మనుషుయ్లమీద పడి యోవాబు నా తండిర్యైన దావీదు ఎరుగకుండ కతిత్చేత వారిని 

చంపివేసెను గనుక అతడు ధారపోసిన రకత్ము యెహోవా అతని తలమీదికే రపిప్ంచును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 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 33 

మరియు వీరు పార్ణదోషమునకు యోవాబును అతని సంతతివారును సదాకాలము ఉతత్రవాదులు 

గాని, దావీదునకును అతని సంతతికిని అతని కుటుంబికులకును అతని సింహాసనమునకును 

సమాధానము యెహోవావలన ఎనన్టెనన్టికిని కలిగియుండును. 

నిరగ్మకాండము 21:14 => అయితే ఒకడు తన పొరుగువానిమీద దౌరజ్నయ్ముగా వచిచ్ కపటముగా 

చంప లేచినయెడల వాడు నా బలిపీఠము నాశర్యించినను వాని లాగివేసి చంపవలెను. 

ఆదికాండము 9:5 => మరియు మీకు పార్ణమైన మీ రకత్మునుగూరిచ్ విచారణ చేయుదును; 

దానిగూరిచ్ పర్తి జంతువును నరులను విచారణ చేయుదును; పర్తి నరుని పార్ణమునుగూరిచ్ వాని 

సహోదరుని విచారణ చేయుదును. 

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

ఏలయనగా దేవుడు తన సవ్రూపమందు నరుని చేసెను. 
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సంఖాయ్కాండము 35:33 => మీరుండు దేశమును అపవితర్పరచకూడదు; నరహతయ్ దేశమును 

అపవితర్పరచును గదా. దేశములో చిందిన రకత్ము నిమితత్ము చిందించిన వాని రకత్మువలననే 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగునుగాని మరి దేనివలనను కలుగదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:12 => ఆ పురములలో ఒకదానిలోనికి పారిపోయినయెడల, వాని 

ఊరిపెదద్లు మనుషుయ్లను పంపి అకక్డనుండి వానిని రపిప్ంచి వానిని చంపుటకై హతయ్ విషయములో 

పర్తిహతయ్చేయువాని చేతికి వాని నపప్గింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:13 => వాని కటాకిష్ంపకూడదు; నీకు మేలు కలుగునటుల్ 

ఇశార్యేలీయుల మధయ్నుండి నిరోద్షి పార్ణవిషయమైన దోషమును పరిహరింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:8 => యెహోవా, నీవు విమోచించిన నీ జనమైన ఇశార్యేలీయుల 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగనిముమ్; నీ జనమైన ఇశార్యేలీయులమీద నిరోద్షియొకక్ పార్ణము 

తీసిన దోషమును మోపవదద్ని చెపప్వలెను. అపుప్డు పార్ణము తీసిన దోషమునకు వారినిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:9 => అటుల్ నీవు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్మైనది చేయునపుప్డు నీ 

మధయ్నుండి నిరోద్షియొకక్ పార్ణము విషయమైన దోషమును పరిహరించెదవు. 

2 రాజులు 9:26 => అపుప్డు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా నిశచ్యముగా నాబోతు రకత్మును 

వాని కుమారుల రకత్మును నినన్టి దినమున నేను చూచితిని గనుక ఈ భూభాగమందు నేను దానికి 

పర్తికారము చేయుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. కాబటిట్ నీవు యెహోవా మాటచొపుప్న అతని ఎతిత్ 

యీ భూభాగమందు పడవేయుము అనెను. 

సామెతలు 28:17 => పార్ణము తీసి దోషము కటుట్కొనినవాడు గోతికి పరుగెతుత్చునాన్డు ఎవరును 

అటిట్వానిని ఆపకూడదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:4 => ఆ దీవ్పవాసులు ఆ జంతువతని చేతిని వేర్లాడుట చూచినపుప్డు 

నిశచ్యముగా ఈ మనుషుయ్డు నరహంతకుడు; ఇతడు సముదర్మునుండి తపిప్ంచుకొనినను 

నాయ్యమాతనిని బర్దుకనియయ్దని తమలో తాము చెపుప్కొనిరి. 
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1 రాజులు 2:5 => అయితే సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు నాకు చేసిన దానిని, ఇశార్యేలు 

సేనాధిపతులగు నేరు కుమారుడైన అబేన్రు యెతెరు కుమారుడైన అమాశాయను వారిదద్రికి అతడు 

చేసినదానిని నీవెరుగుదువు; అతడు వారిని చంపి యుదధ్సమయమందైనటుల్గా సమాధానకాలమందు 

రకత్ము చిందించి దానిని తన నడికటుట్మీదను తన పాదరక్షల మీదను పడజేసెను. 

2 సమూయేలు 3:28 => ఆ తరువాత ఈ సమాచారము దావీదునకు వినబడినపుప్డు అతడు 

అనుకొనిన దేమనగా నేనును నా రాజయ్మును నేరు కుమారుడగు అబేన్రు పార్ణము తీయుట 

విషయములో యెహోవా సనిన్ధిని ఎపప్టికిని నిరపరాధులమే. 

సంఖాయ్కాండము 35:20 => వాని కనుగొనినపుప్డు వాని చంపవలెను. ఒకడు చచుచ్నటుల్ వాని 

పగపటిట్ పొడిచినను, లేక పొంచియుండి వానిమీద దేనినైనను వేసినను, లేక ఒకడు చచుచ్నటుల్ 

వైరమువలన చేతితో వాని కొటిట్నను, కొటిట్నవాడు నరహంతకుడు, నిశచ్యముగా వాని చంపవలెను. 

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

దేవుడైన యెహోవా నీకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్చునన్ నీ దేశమున నిరోద్షియొకక్ పార్ణము 

తీయకుండవలెను. 

2 సమూయేలు 3:29 => ఈ దోషము యోవాబుమీదను అతని తండిర్కి పుటిట్న వారందరిమీదను 

మోపబడునుగాక. యోవాబు ఇంటివారిలో సార్వముగలవాడైనను కుషఠ్రోగియైనను కఱఱ్పటుట్కొని 

నడుచువాడైనను ఖడగ్ముచేత కూలువాడైనను ఆహారము లేనివాడైనను ఉండకపోడుగాక అనెను. 

2 సమూయేలు 11:16 => యోవాబు పటట్ణమును ముటట్డివేయుచుండగా, ధైరయ్వంతులుండు 

సథ్లమును గురిత్ంచి ఆ సథ్లమునకు ఊరియాను పంపెను. 

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

పడినందున అతడు చనిపోయెను. 

Page  of 189 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

1 రాజులు 2:29 => యోవాబు పారిపోయి యెహోవా గుడారమునకు వచిచ్ బలిపీఠమునొదద్ 

నునాన్డను సంగతి రాజగు సొలొమోనునకు వినబడగా సొలొమోను యెహోయాదా కుమారుడైన 

బెనాయాను పిలిపించి నీవు వెళిల్ వానిమీద పడుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్నందున 

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

చంపగా అతడు అరణయ్మందుండు తన యింటిలో పాతిపెటట్బడెను. 

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

చచుచ్ట నిశచ్యమని రూఢిగా తెలిసికొనుము, నీ పార్ణమునకు నీవే ఉతత్రవాదివనగా 

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. 

సామెతలు 17:11 => తిరుగుబాటు చేయువాడు కీడుచేయుటకే కోరును అటిట్వానివెంట కూర్రదూత 

పంపబడును. 

మతత్యి 5:21 => నరహతయ్ చేయవదుద్; నరహతయ్ చేయువాడు విమరశ్కు లోనగునని పూరివ్కులతో 

చెపప్బడిన మాట మీరు వినాన్రు గదా. 

వచనము 34 

కాబటిట్ యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా వచిచ్ అతనిమీద పడి అతని చంపగా అతడు 

అరణయ్మందుండు తన యింటిలో పాతిపెటట్బడెను. 

1 రాజులు 2:44 => నీవు మా తండిర్యైన దావీదునకు చేసినటుట్ నీ హృదయములో మెదులుచునన్ 

కీడంతయు నీకు తెలియును. నీవు చేసిన కీడు యెహోవా నీ తలమీదికే రపిప్ంచును. 

ఆదికాండము 4:11 => కావున నీ తముమ్ని రకత్మును నీచేతిలోనుండి పుచుచ్కొనుటకు నోరు తెరచిన 

యీ నేలమీద ఉండకుండ, నీవు శపింపబడినవాడవు; 

నాయ్యాధిపతులు 9:24 => అతడు తన సహోదరులను చంపునటుల్ అతని చేతులను బలపరచిన 

షెకెము యజమానుల మీదికిని వచుచ్నటుల్ను, వారు చేసిన పార్ణహతయ్ వారిమీద వచుచ్నటుల్ను, 
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దేవుడు అబీమెలెకునకును షెకెము యజమానులకును వైరము కలుగుటకై వారి మీదికి దురాతమ్ను 

పంపెను. అపుప్డు షెకెము యజమానులు అబీమెలెకును వంచించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 9:57 => షెకెమువారు చేసిన దోర్హమంతటిని దేవుడు వారి తలలమీదికి మరల 

రాజేసెను; యెరుబబ్యలు కుమారుడైన యోతాము శాపము వారిమీదికి వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 7:16 => వాడు తలంచిన చేటు వాని నెతిత్మీదికే వచుచ్ను వాడు యోచించిన బలాతాక్రము 

వాని నడినెతిత్మీదనే పడును. 

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

గుమమ్ము నడుమ ఏకాంతముగా అతనితో మాటలాడవలెనని యోవాబు అతని పిలిచి, తన 

సహోదరుడగు అశాహేలు పార్ణము తీసినందుకై అతనిని కడుపులో పొడువగా అతడు చచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 20:10 => అమాశా యోవాబు చేతిలోనునన్ కతిత్ని చూడకను తనున్ 

కాపాడుకొనకను ఉండగా యోవాబు అతని కడుపులో దాని గుచెచ్ను; గుచిచ్నతోడనే అతని పేగులు 

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

కుమారుడగు షెబను తరుముటకు సాగిపోగా 

1 సమూయేలు 15:28 => అపుప్డు సమూయేలు అతనితో ఇటల్నెను నేడు యెహోవా 

ఇశార్యేలీయుల రాజయ్మును నీచేతిలోనుండి లాగివేసి నీకంటె ఉతత్ముడైన నీ పొరుగువానికి దానిని 

అపప్గించియునాన్డు. 

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

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

మీదనే నిరోద్షియగువానిని చంపినపుప్డు మీచేత అతని పార్ణదోషము విచారింపక పోవుదునా? 

లోకములో ఉండకుండ నేను మిముమ్ను తీసివేయక మానుదునా? 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:13 => ఇశార్యేలు రాజుల మారగ్మందు నడచి అహాబు సంతతివారు 

చేసిన వయ్భిచారముల చొపుప్న యూదాను యెరూషలేము కాపురసుథ్లను వయ్భిచరింపజేసి, నీకంటె 

యోగుయ్లైన నీ తండిర్ సంతతివారగు నీ సహోదరులను నీవు చంపియునాన్వు. 
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ఎసేత్రు 1:19 => రాజునకు సమమ్తి ఆయెనా వషిత్ రాజైన అహషేవ్రోషు సనిన్ధికి ఇకను రాకూడదని 

తమయొదద్నుండి యొక రాజాజఞ్ పుటట్వలెను. అది తపప్కుండునటుల్ పారసీకుల యొకక్యు మాదీయుల 

యొకక్యు నాయ్యము చొపుప్న నియమింపవలెను. మరియు వషిత్కంటె యోగుయ్రాలిని రాణినిగా 

తాము చేయవలెను. 

2 సమూయేలు 3:26 => దావీదునొదద్నుండి బయలువెడలి అబేన్రును పిలుచుటకై దూతలను 

పంపెను. వారు పోయి సిరా యను బావిదగగ్రనుండి అతనిని తోడుకొని వచిచ్రి; అతడు వచిచ్న సంగతి 

దావీదునకు తెలియకయుండెను. 

2 సమూయేలు 3:37 => నేరు కుమారుడైన అబేన్రును చంపుట రాజు పేర్రేపణవలన నైనది కాదని ఆ 

దినమున జనులందరికిని ఇశార్యేలు వారికందరికిని తెలియబడెను. 

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

గుమమ్ము నడుమ ఏకాంతముగా అతనితో మాటలాడవలెనని యోవాబు అతని పిలిచి, తన 

సహోదరుడగు అశాహేలు పార్ణము తీసినందుకై అతనిని కడుపులో పొడువగా అతడు చచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 20:10 => అమాశా యోవాబు చేతిలోనునన్ కతిత్ని చూడకను తనున్ 

కాపాడుకొనకను ఉండగా యోవాబు అతని కడుపులో దాని గుచెచ్ను; గుచిచ్నతోడనే అతని పేగులు 

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

కుమారుడగు షెబను తరుముటకు సాగిపోగా 

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. 

2 సమూయేలు 17:25 => అబాష్లోము యోవాబునకు మారుగా అమాశాను సైనాయ్ధిపతిగా 

నియమించెను. ఈ అమాశా ఇతార్ అను ఇశార్యేలీయుడు యోవాబు తలిల్యైన సెరూయా 

సహోదరియగు నాహాషు కుమారెత్యైన అబీగయీలు నొదద్కు పోయినందున పుటిట్నవాడు 

Page  of 192 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

ఆదికాండము 42:22 => మరియు రూబేను ఈ చినన్వానియెడల పాపము చేయకుడని నేను మీతో 

చెపప్లేదా? అయినను మీరు వినరైతిరి గనుక అతని రకాత్పరాధము మనమీద మోపబడుచునన్దని వారి 

కుతత్ర మిచెచ్ను. 

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

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

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

ఉతత్రవాది, మేము నిరోద్షులమగుదుము. అయితే నీయొదద్ నీ యింటనునన్ యెవనికే గాని యే 

అపాయమైనను తగిలినయెడల దానికి మేమే ఉతత్రవాదులము. 

2 సమూయేలు 1:16 => నీ నోటి మాటయే నీమీద సాక్షయ్ము గనుక నీ పార్ణమునకు నీవే 

ఉతత్రవాదివని వానితో చెపిప్ తనవారిలో ఒకని పిలిచి నీవు పోయి వాని చంపుమనగా అతడు వానిని 

కొటిట్ చంపెను. 

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

యెహోవా నీ మీదికి రపిప్ంచి, యెహోవా నీ కుమారుడైన అబాష్లోము చేతికి రాజయ్మును 

అపప్గించియునాన్డు; నీవు నరహంతకుడవు గనుకనే నీ మోసములో నీవు చికుక్బడియునాన్వని చెపిప్ 

రాజును శపింపగా 

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

సదాకాలము ఉతత్రవాదులు గాని, దావీదునకును అతని సంతతికిని అతని కుటుంబికులకును అతని 

సింహాసనమునకును సమాధానము యెహోవావలన ఎనన్టెనన్టికిని కలిగియుండును. 

2 రాజులు 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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:17 => అబీగయీలు అమాశాను కనెను; ఇషామ్యేలీయుడైన యెతెరు 

అమాశాకు తండిర్. 
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సామెతలు 11:6 => యథారథ్వంతుల నీతి వారిని విమోచించును విశావ్సఘాతకులు తమ దురాశ 

వలననే పటట్బడుదురు.  

యెహెజేక్లు 16:52 => నీవు వారికంటె అతయ్ధికముగా హేయకిర్యలు జరిగించినందున నినున్బటిట్ 

చూడగా నీ సహోదరీలు నిరోద్షురాండుర్గా కనబడుదురు; నీవు వారికి విధించిన అవమానశిక్ష నీకే 

రావలెను; నినున్బటిట్ చూడగా నీ సహోదరీలు నిరోద్షురాండుర్గా కనబడుదురు గనుక నీవు 

అవమానపరచబడి సిగుగ్నొందుము. 

హబకూక్కు 1:13 => నీ కనుదృషిట్ దుషట్తవ్ము చూడలేనంత నిషక్ళంకమైనది గదా; బాధించువారు 

చేయు బాధను నీవు దృషిట్ంపజాలవు గదా; కపటులను నీవు చూచియు, దురామ్రుగ్లు తమకంటె ఎకుక్వ 

నీతిపరులను నాశనము చేయగా నీవు చూచియు ఎందుకు ఊరకునాన్వు? 

మతత్యి 5:21 => నరహతయ్ చేయవదుద్; నరహతయ్ చేయువాడు విమరశ్కు లోనగునని పూరివ్కులతో 

చెపప్బడిన మాట మీరు వినాన్రు గదా. 

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

ఉండుగాకనిరి. 

లూకా 6:41 => నీవు నీ కంటిలో ఉనన్ దూలము ఎంచక నీ సహోదరుని కంటిలో ఉనన్ నలుసును 

చూడనేల? 

వచనము 35 

రాజు అతనికి బదులుగా యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను సేనాధిపతిగా నియమించెను. 

మరియు రాజు అబాయ్తారునకు బదులుగా యాజకుడైన సాదోకును నియమించెను. 

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

యెతెరు కుమారుడును యూదావారి సేనాధిపతియునైన అమాశాయును అను తనకంటె నీతిపరులును 

యోగుయ్లునగు ఈ ఇదద్రు మనుషుయ్లమీద పడి యోవాబు నా తండిర్యైన దావీదు ఎరుగకుండ కతిత్చేత 

వారిని చంపివేసెను గనుక అతడు ధారపోసిన రకత్ము యెహోవా అతని తలమీదికే రపిప్ంచును. 
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2 సమూయేలు 3:29 => ఈ దోషము యోవాబుమీదను అతని తండిర్కి పుటిట్న వారందరిమీదను 

మోపబడునుగాక. యోవాబు ఇంటివారిలో సార్వముగలవాడైనను కుషఠ్రోగియైనను కఱఱ్పటుట్కొని 

నడుచువాడైనను ఖడగ్ముచేత కూలువాడైనను ఆహారము లేనివాడైనను ఉండకపోడుగాక అనెను. 

2 రాజులు 5:27 => కాబటిట్ నయమానునకు కలిగిన కుషు ఠ్ నీకును నీ సంతతికిని సరవ్కాలము 

అంటియుండును అని చెపప్గా వాడు మంచువలె తెలల్నైన కుషఠ్ము గలిగి ఎలీషా ఎదుటనుండి బయటికి 

వెళె ల్ను. 

కీరత్నలు 101:8 => యెహోవా పటట్ణములోనుండి పాపము చేయువారినందరిని నిరూమ్లము 

చేయుటకై దేశమందలి భకిత్హీనులందరిని పర్తి ఉదయమున నేను సంహరించెదను. 

కీరత్నలు 109:6 => వానిమీద భకిత్హీనుని అధికారిగా నుంచుము అపవాది వాని కుడిపర్కక్ను 

నిలుచును గాక. 

కీరత్నలు 109:7 => వాడు విమరశ్లోనికి తేబడునపుప్డు దోషియని తీరుప్నొందును గాక వాని పార్రథ్న 

పాపమగునుగాక 

కీరత్నలు 109:8 => వాని జీవితదినములు కొదిద్వగును గాక వాని ఉదోయ్గమును వేరొకడు 

తీసికొనును గాక. 

కీరత్నలు 109:9 => వాని బిడ డ్లు తండిర్లేని వారవుదురు గాక వాని భారయ్ విధవరాలగును గాక 

కీరత్నలు 109:10 => వాని బిడ డ్లు దేశదిర్మమ్రులై భిక్షమెతుత్దురు గాక పాడుపడిన తమ యిండల్కు 

దూరముగా జీవనము వెదకుదురు గాక  

కీరత్నలు 109:11 => వాని ఆసిత్ అంతయు అపుప్లవారు ఆకర్మించుకొందురు గాక వాని 

కషాట్రిజ్తమును పరులు దోచుకొందురుగాక 

కీరత్నలు 109:12 => వానికి కృప చూపువారు లేకపోదురు గాక తండిర్లేని వాని బిడ డ్లకు 

దయచూపువారు ఉండకపోదురు గాక 

కీరత్నలు 109:13 => వాని వంశము నిరూమ్లము చేయబడును గాక వచుచ్ తరమునందు వారి పేరు 

మాసిపోవును గాక 
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కీరత్నలు 109:14 => వాని పితరుల దోషము యెహోవా జాఞ్పకములో నుంచుకొనును గాక వాని తలిల్ 

పాపము తుడుపుపెటట్బడక యుండునుగాక 

కీరత్నలు 109:15 => ఆయన వారి జాఞ్పకమును భూమిమీదనుండి కొటిట్వేయునటుల్ ఆ పాపములు 

నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని కనబడుచుండునుగాక. 

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

ఉండుగాకనిరి. 

2 సమూయేలు 3:28 => ఆ తరువాత ఈ సమాచారము దావీదునకు వినబడినపుప్డు అతడు 

అనుకొనిన దేమనగా నేనును నా రాజయ్మును నేరు కుమారుడగు అబేన్రు పార్ణము తీయుట 

విషయములో యెహోవా సనిన్ధిని ఎపప్టికిని నిరపరాధులమే. 

సామెతలు 25:5 => రాజు ఎదుటనుండి దుషుట్లను తొలగించినయెడల అతని సింహాసనము 

నీతివలన సిథ్రపరచబడును. 

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. 

కీరత్నలు 132:12 => యెహోవా సతయ్పర్మాణము దావీదుతో చేసెను ఆయన మాట తపప్నివాడు. 

యెషయా 9:6 => ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను మనకు కుమారుడు అనుగర్హింపబడెను 

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనా సీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  
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యెషయా 11:1 => యెషష్యి మొదుద్నుండి చిగురు పుటుట్ను వాని వేరులనుండి అంకురము ఎదిగి 

ఫలించును 

యెషయా 11:2 => యెహోవా ఆతమ్ జాఞ్నవివేకములకు ఆధారమగు ఆతమ్ ఆలోచన బలములకు 

ఆధారమగు ఆతమ్ తెలివిని యెహోవాయెడల భయభకుత్లను పుటిట్ంచు ఆతమ్ అతనిమీద నిలుచును  

యెషయా 11:3 => యెహోవా భయము అతనికి ఇంపైన సువాసనగా ఉండును. 

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

నీతినిబటిట్ బీదలకు తీరుప్తీరుచ్ను భూనివాసులలో దీనులైనవారికి యథారథ్ముగా విమరశ్చేయును తన 

వాగద్ండముచేత లోకమును కొటుట్ను తన పెదవుల ఊపిరిచేత దుషుట్లను చంపును  

యెషయా 11:5 => అతని నడుమునకు నీతియు అతని తుంటల్కు సతయ్మును నడికటుట్గా ఉండును. 

యెషయా 11:6 => తోడేలు గొఱఱ్పిలల్యొదద్ వాసముచేయును చిఱుతపులి మేకపిలల్యొదద్ 

పండుకొనును దూడయు కొదమసింహమును పెంచబడిన కోడెయు కూడుకొనగా బాలుడు వాటిని 

తోలును.  

యెషయా 11:7 => ఆవులు ఎలుగులు కూడి మేయును వాటి పిలల్లు ఒకక్చోటనే పండుకొనును 

ఎదుద్ మేయునటుల్ సింహము గడిడ్ మేయును. 

యెషయా 11:8 => పాలుకుడుచు పిలల్ నాగుపాము పుటట్యొదద్ ఆటాల్డును మిడినాగు పుటట్మీద 

పాలువిడిచిన పిలల్ తన చెయియ్ చాచును 

యెషయా 11:9 => నా పరిశుదధ్ పరవ్తమందంతటను ఏ మృగమును హానిచేయదు నాశము 

చేయదు సముదర్ము జలముతో నిండియునన్టుట్ లోకము యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నముతో 

నిండియుండును. 

లూకా 1:31 => ఇదిగో నీవు గరభ్ము ధరించి కుమారుని కని ఆయనకు యేసు అను పేరు 

పెటుట్దువు; 

లూకా 1:32 => ఆయన గొపప్వాడై సరోవ్నన్తుని కుమారుడనబడును; పర్భువైన దేవుడు ఆయన 

తండిర్యైన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచుచ్ను. 
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లూకా 1:33 => ఆయన యాకోబు వంశసుథ్లను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజయ్ము 

అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

లూకా 2:14 => సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో దేవునికి మహిమయు ఆయనకిషుట్లైన మనుషుయ్లకు 

భూమిమీద సమాధానమును కలుగునుగాక అని దేవుని సోత్తర్ము చేయుచుండెను. 

ఆదికాండము 37:14 => అపుప్డతడు నీవు వెళిళ్ నీ సహోదరుల కేష్మమును మంద కేష్మమును 

తెలిసికొని నాకు వరత్మానము తెమమ్ని అతినితో చెపిప్ హెబోర్ను లోయలోనుండి అతని పంపెను. 

అతడు షెకెమునకు వచెచ్ను 

2 సమూయేలు 1:16 => నీ నోటి మాటయే నీమీద సాక్షయ్ము గనుక నీ పార్ణమునకు నీవే 

ఉతత్రవాదివని వానితో చెపిప్ తనవారిలో ఒకని పిలిచి నీవు పోయి వాని చంపుమనగా అతడు వానిని 

కొటిట్ చంపెను. 

2 సమూయేలు 3:39 => పటాట్భిషేకము నొందినవాడనైనను, నేడు నేను బలహీనుడనైతిని. సెరూయా 

కుమారులైన యీ మనుషుయ్లు నా కంటె బలము గలవారు, అతడు జరిగించిన దుషిర్క్యనుబటిట్ 

యెహోవా కీడుచేసినవానికి పర్తికీడు చేయునుగాక. 

2 సమూయేలు 14:9 => అందుకు తెకోవ ఊరి సతరీనా యేలినవాడా రాజా, దోషము నామీదను 

నాతండిర్ ఇంటివారిమీదను నిలుచునుగాక, రాజునకును రాజు సింహాసనమునకును దోషము 

తగులకుండునుగాక అని రాజుతో అనగా 

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

యెహోవా నీ మీదికి రపిప్ంచి, యెహోవా నీ కుమారుడైన అబాష్లోము చేతికి రాజయ్మును 

అపప్గించియునాన్డు; నీవు నరహంతకుడవు గనుకనే నీ మోసములో నీవు చికుక్బడియునాన్వని చెపిప్ 

రాజును శపింపగా 

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

చచుచ్ట నిశచ్యమని రూఢిగా తెలిసికొనుము, నీ పార్ణమునకు నీవే ఉతత్రవాదివనగా 

1 రాజులు 2:44 => నీవు మా తండిర్యైన దావీదునకు చేసినటుట్ నీ హృదయములో మెదులుచునన్ 

కీడంతయు నీకు తెలియును. నీవు చేసిన కీడు యెహోవా నీ తలమీదికే రపిప్ంచును. 
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1 రాజులు 2:45 => అయితే రాజైన సొలొమోను ఆశీరావ్దము పొందును, దావీదు సింహాసనము 

యెహోవా సముఖమందు సదాకాలము సిథ్రపరచబడునని షిమీతో చెపిప్ 

సామెతలు 11:6 => యథారథ్వంతుల నీతి వారిని విమోచించును విశావ్సఘాతకులు తమ దురాశ 

వలననే పటట్బడుదురు.  

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

అతడు చేసిన నరహతయ్కై అతనిమీద నేరము మోపును; అతడు పరులకు అవమానము 

కలుగజేసినందుకై నేనతని నవమానపరతును. 

వచనము 36 

తరువాత రాజు షిమీని పిలువనంపించి అతనికి ఈ మాట సెలవిచెచ్ను. నీవు యెరూషలేములో ఇలుల్ 

కటిట్ంచుకొని బయట ఎకక్డికైనను వెళల్క అందులో కాపురముండుము. 

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

పడినందున అతడు చనిపోయెను. 

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

ధారపోసిన నిరపరాధుల రకత్మును నామటుట్కును నా తండిర్ కుటుంబికుల మటుట్కును పరిహారము 

చేయుటకై అతని చంపి పాతిపెటుట్ము.  

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

బయలుదేరి వానిమీద పడి వాని చంపెను. ఈ పర్కారము రాజయ్ము సొలొమోను వశమున 

సిథ్రపరచబడెను. 

నిరగ్మకాండము 24:14 => అతడు పెదద్లను చూచి మేము మీయొదద్కు వచుచ్వరకు ఇకక్డనే 

యుండుడి; ఇదిగో అహరోనును హూరును మీతో ఉనాన్రు; ఎవనికైనను వాయ్జెయ్మునన్యెడల 

వారియొదద్కు వెళల్వచుచ్నని వారితో చెపెప్ను 

2 రాజులు 21:18 => మనషే ష్ తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి ఉజా జ్యొకక్ తోటలో తన నగరు దగగ్ర 

సమాధిచేయబడెను; అతని కుమారుడైన ఆమోను అతనికి మారుగా రాజాయెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 33:20 => మనషే ష్ తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి తన నగరునందు 

పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన ఆమోను అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

యెహోషువ 15:61 => అరణయ్మున బేతరాబా మిదీద్ను సెకాకా నిబాష్ను యీలెమ్లహు ఎనెగ్దీ 

అనునవి, 

మతత్యి 3:1 => ఆ దినములయందు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను వచిచ్ 

నాయ్యాధిపతులు 15:12 => అందుకు వారు మేము ఫిలిషీత్యులచేతికి అపప్గించుటకు నినున్ 

కటట్వచిచ్తిమని అతనితో అనగా సమోస్ను మీరు నామీద పడకుండునటుల్ నాతో పర్మాణము 

చేయుడనెను. 

1 సమూయేలు 25:1 => సమూయేలు మృతినొందగా ఇశార్యేలీయులందరు కూడుకొని అతడు 

చనిపోయెనని పర్లాపించుచు, రామాలోనునన్ అతని ఇంటి నివేశనములో అతని సమాధిచేసిన 

తరువాత దావీదు లేచి పారాను అరణయ్మునకు వెళెళ్ను. 

2 సమూయేలు 1:15 => యెహోవా అభిషేకించిన వానిని నేను చంపితినని నీవు చెపిప్తివే;  

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 8:18 => యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును 

అధిపతి; దావీదు కుమారులు సభా ముఖుయ్లు. 

1 రాజులు 2:45 => అయితే రాజైన సొలొమోను ఆశీరావ్దము పొందును, దావీదు సింహాసనము 

యెహోవా సముఖమందు సదాకాలము సిథ్రపరచబడునని షిమీతో చెపిప్ 

1 రాజులు 11:21 => అంతట దావీదు తన పితరులతోకూడ నిదర్పొందిన సంగతిని, 

సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబు మరణమైన సంగతిని ఐగుపుత్ దేశమందు హదదు విని నేను నా 

సవ్దేశమునకు వెళుల్టకు సెలవిమమ్ని ఫరోతో మనవిచేయగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:22 => మరియు కబెస్యేలు సంబంధుడును పరాకర్మవంతుడునైన 

యొకనికి పుటిట్న యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాయును వికర్మకిర్యలవలన గొపప్వాడాయెను. 
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ఇతడు మోయాబీయుడగు అరీయేలు కుమారుల నిదద్రిని చంపెను; మరియు ఇతడు బయలుదేరి 

హిమము పడిన కాలమున ఒక సింహమును ఒక గుహయందు చంపివేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:17 => యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా కెరేతీయులకును 

పెలేతీయులకును అధిపతియై యుండెను; మరియు దావీదుయొకక్ కుమారులు రాజునకు సహాయులై 

యుండిరి. 

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

అతడు చేసిన నరహతయ్కై అతనిమీద నేరము మోపును; అతడు పరులకు అవమానము 

కలుగజేసినందుకై నేనతని నవమానపరతును. 

వచనము 37 

నీవు ఏ దినమున బయలుదేరి కిదోర్ను ఏరు వాగు దాటుదువో ఆ దినమున నీవు చచుచ్ట నిశచ్యమని 

రూఢిగా తెలిసికొనుము, నీ పార్ణమునకు నీవే ఉతత్రవాదివనగా 

యోబు 34:24 => విచారణ లేకుండనే బలవంతులను ఆయన నిరూమ్లము చేయుచునాన్డు వారి 

సాథ్నమున ఇతరులను నియమించుచునాన్డు. 

1 రాజులు 2:27 => తరువాత సొలొమోను అబాయ్తారును యెహోవాకు యాజకుడుగా ఉండకుండ 

తీసివేసెను, అందువలన యెహోవా ఏలీ కుటుంబికులనుగూరిచ్ షిలోహులో పర్మాణముచేసిన మాట 

నెరవేరెను. 

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

సంతానమునకును కలిగియుండును; ఏలయనగా అతడు తన దేవుని విషయమందు ఆసకిత్గలవాడై 

ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసెను. 

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 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 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. 

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, 
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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 24:3 => దావీదు ఎలియాజరు సంతతివారిలో సాదోకును ఈతామారు 

సంతతివారిలో అహీమెలెకును ఏరప్రచి, వారి వారి జనముయొకక్ లెకక్నుబటిట్ పని నియమించెను. 

కీరత్నలు 109:8 => వాని జీవితదినములు కొదిద్వగును గాక వాని ఉదోయ్గమును వేరొకడు 

తీసికొనును గాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:20 => అతని యిలుల్ పాడైపోవునుగాక దానిలో ఎవడును కాపురముండక 

పోవునుగాక అతని యుదోయ్గము వేరొకడు తీసికొనునుగాక అని కీరత్నల గర్ంథములో 

వార్యబడియునన్ది. 

1 సమూయేలు 2:31 => ఆలకించుము; రాగల దినములలో నీ బలమును నీ పితరుని యింటి 

బలమును నేను తకుక్వ చేతును. నీ యింట ముసలివాడు ఒకడును లేకపోవును. 

2 సమూయేలు 8:18 => యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును 

అధిపతి; దావీదు కుమారులు సభా ముఖుయ్లు. 

2 సమూయేలు 15:24 => సాదోకును లేవీయులందరును దేవుని నిబంధన మందసమును 

మోయుచు అతనియొదద్ ఉండిరి. వారు దేవుని మందసమును దింపగా అబాయ్తారు వచిచ్ 

పటట్ణములోనుండి జనులందరును దాటిపోవువరకు నిలిచెను. 

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

వరత్మానము పంపి ఇశార్యేలువారందరు మాటలాడుకొను సంగతి నగరిలోనునన్ రాజునకు 

వినబడెను గనుక రాజును నగరికి మరల తోడుకొని రాకుండ మీరెందుకు ఆలసయ్ము చేయుచునాన్రు? 

1 రాజులు 1:8 => యాజకుడైన సాదోకును యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాయును పర్వకత్యైన 

నాతానును షిమీయును రేయీయును దావీదుయొకక్ శూరులును అదోనీయాతో కలిసికొనక 

యుండిరి. 
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1 రాజులు 2:26 => తరువాత రాజు యాజకుడైన అబాయ్తారునకు సెలవిచిచ్నదేమనగా 

అనాతోతులో నీకు కలిగిన పొలములకు వెళుల్ము; నీవు మరణమునకు పాతుర్డవైతివి గాని నీవు నా 

తండిర్యైన దావీదు ముందర దేవుడైన యెహోవా మందసమును మోసి, నా తండిర్కి పార్పిత్ంచిన 

శర్మలనిన్టిలో శర్మ పొందితివి గనుక ఈవేళ మరణశిక్ష నీకు విధింపను. 

1 రాజులు 4:4 => యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా సైనాయ్ధిపతి; సాదోకును అబాయ్తారును 

యాజకులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:8 => అహీటూబు సాదోకును కనెను, సాదోకు అహిమయసుస్ను కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:53 => అహీటూబు కుమారుడు సాదోకు, సాదోకు కుమారుడు 

అహిమయసుస్. 

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 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 18:16 => అహీటూబు కుమారుడైన సాదోకును అబాయ్తారు కుమారుడైన 

అబీమెలెకును యాజకులు, షవాష్ శాసిత్; 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:17 => యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా కెరేతీయులకును 

పెలేతీయులకును అధిపతియై యుండెను; మరియు దావీదుయొకక్ కుమారులు రాజునకు సహాయులై 

యుండిరి. 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:10 => యెహోవా మందిరములోనికి జనులు కానుకలను తెచుచ్ట 

మొదలుపెటిట్నపప్టినుండి మేము సమృదిధ్గా భోజనము చేసినను చాలా మిగులుచునన్ది; యెహోవా 

తన జనులను ఆశీరవ్దించినందున ఇంత గొపప్రాశి మిగిలినదని రాజుతోననగా 

ఎజార్ 7:2 => హిలీక్యా షలూల్ము కుమారుడు షలూల్ము సాదోకు కుమారుడు సాదోకు అహీటూబు 

కుమారుడు 

యెహెజేక్లు 40:46 => ఉతత్రపుతటుట్ చూచు గది బలిపీఠమునకు కావలివారగు యాజకులది. వీరు 

లేవీయులలో సాదోకు సంతతివారై సేవచేయుటకై యెహోవా సనిన్ధికి వచుచ్వారు. 

యెహెజేక్లు 43:19 => పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా పరిచరయ్చేయుటకై నా 

సనిన్ధికివచుచ్ సాదోకు సంతానపు లేవీయులగు యాజకులకు పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ం చుటకై 

కోడెను ఇయయ్వలెను. 

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 38 

షిమీ తమరు సెలవిచిచ్నది మంచిదేను; నా యేలినవారైన రాజగు తమరు చెపిప్న పర్కారము తమ 

సేవకుడనైన నేను చేసెదనని రాజుతో చెపెప్ను. షిమీ యెరూషలేములో అనేక దినములు నివాసము 

చేయుచుండెను. 

1 రాజులు 2:8 => మరియు బెనాయ్మీనీయుడైన గెరా కుమారుడును బహూరీము ఊరివాడునైన షిమీ 

నీయొదద్ నునాన్డు; నేను మహనయీమునకు వెళుల్చుండగా అతడు ననున్ శపించెను. ననున్ 
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ఎదురొక్నుటకై అతడు యొరాద్ను నదియొదద్కు దిగి రాగా యెహోవాతోడు కతిత్చేత నేను నినున్ చంపనని 

పర్మాణము చేసితిని. 

1 రాజులు 2:9 => వానిని నిరోద్షిగా ఎంచవదుద్; నీవు సుబుదిధ్గలవాడవు గనుక వానినేమి 

చేయవలెనో అది నీకు తెలియును; వాని నెరసిన తలవెండుర్కలు రకత్ముతో సమాధికి దిగజేయుము. 

2 సమూయేలు 16:5 => రాజైన దావీదు బహూరీము దాపునకు వచిచ్నపుప్డు సౌలు కుటుంబికుడగు 

గెరా కుమారుడైన షిమీ అనునొకడు అచచ్టనుండి బయలుదేరి వచెచ్ను; అతడు వెంట వెంట 

నడుచుచు దావీదును శపించుచు 

2 సమూయేలు 16:6 => జనులందరును బలాఢుయ్లందరును దావీదు ఇరు పారశ్వ్ములనుండగా 

రాజైన దావీదు మీదను అతని సేవకులందరి మీదను రాళుల్ రువువ్చు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 16:7 => ఈ షిమీ నరహంతకుడా, దురామ్రుగ్డా 

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

యెహోవా నీ మీదికి రపిప్ంచి, యెహోవా నీ కుమారుడైన అబాష్లోము చేతికి రాజయ్మును 

అపప్గించియునాన్డు; నీవు నరహంతకుడవు గనుకనే నీ మోసములో నీవు చికుక్బడియునాన్వని చెపిప్ 

రాజును శపింపగా 

2 సమూయేలు 16:9 => సెరూయా కుమారుడైన అబీషై ఈ చచిచ్న కుకక్ నా యేలినవాడవును 

రాజవునగు నినున్ శపింపనేల? నీ చితత్మైతే నేను వానిని చేరబోయి వాని తల ఛేదించి వచెచ్దననెను. 

సామెతలు 20:8 => నాయ్య సింహాసనాసీనుడైన రాజు తన కనున్లతో చెడుతనమంతయు 

చెదరగొటుట్ను. 

సామెతలు 20:26 => జాఞ్నముగల రాజు భకిత్హీనులను చెదరగొటుట్ను వారిమీద చకర్ము 

దొరిల్ంచును. 

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

సొలొమోను ఎదుట సాషాట్ంగపడగా సొలొమోను అతనితో నీ యింటికి పొమమ్ని సెలవిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 14:24 => అయితే రాజు అతడు నా దరశ్నము చేయక తన ఇంటికి పోవలెనని 

ఉతత్రవు చేయగా అబాష్లోము రాజదరశ్నము చేయక తన ఇంటికి పోయెను.  
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2 సమూయేలు 14:28 => అబాష్లోము రెండు నిండు సంవతస్రములు యెరూషలేములోనుండియు 

రాజదరశ్నము చేయక యుండగా 

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

ఉతత్రవాది, మేము నిరోద్షులమగుదుము. అయితే నీయొదద్ నీ యింటనునన్ యెవనికే గాని యే 

అపాయమైనను తగిలినయెడల దానికి మేమే ఉతత్రవాదులము. 

2 సమూయేలు 19:16 => అంతలో బహూరీమునందునన్ బెనాయ్మీనీయుడగు గెరా కుమారుడైన 

షిమీ తవ్రపడి రాజైన దావీదును ఎదురొక్నుటకై యూదావారితో కూడ వచెచ్ను. 

1 రాజులు 2:42 => రాజు షిమీని పిలువనంపించి అతనితో ఇటల్నెను నీవు ఏ దినమందు 

బయలుదేరి ఏ సథ్లమునకైనను వెళుల్దువో ఆ దినమున నీవు మరణమగుదువని నిశచ్యముగా 

తెలిసికొనవలెనని యెహోవా తోడని నేను నీకు ఖండితముగా ఆజఞ్ ఇచిచ్ నీచేత పర్మాణము 

చేయించితిని గదా? మరియు తమరు సెలవిచిచ్నదే మంచిదని నీవు ఒపుప్కొంటివి; 

వచనము 39 

అయితే మూడు సంవతస్రములైన తరువాత షిమీయొకక్ పనివారిలో ఇదద్రు పారిపోయి మయకా 

కుమారుడైన ఆకీషు అను గాతు రాజునొదద్కు చేరిరి. అంతట నీవారు గాతులో ఉనాన్రని షిమీకి 

వరత్మానము కాగా 

1 రాజులు 15:13 => మరియు తన అవవ్యైన మయకా అసహయ్మైన యొకదాని చేయించి, 

దేవతాసత్ంభము ఒకటి నిలుపగా ఆసా ఆ విగర్హమును ఛినాన్భినన్ములుగా కొటిట్ంచి, కిదోర్ను ఓరను 

దాని కాలిచ్వేసి ఆమె పటట్పుదేవికాకుండ ఆమెను తొలగించెను. 

2 సమూయేలు 15:23 => వారు సాగిపోవుచుండగా జనులందరు బహుగా ఏడుచ్చుండిరి, ఈ 

పర్కారము వారందరు రాజుతోకూడ కిదోర్నువాగు దాటి అరణయ్మారగ్మున పర్యాణమైపోయిరి. 

2 రాజులు 23:6 => యెహోవా మందిరమందునన్ అషేరాదేవి పర్తిమను యెరూషలేము 

వెలుపలనునన్ కిదోర్ను వాగుదగగ్రకు తెపిప్ంచి, కిదోర్ను వాగు ఒడుడ్న దాని కాలిచ్ తొర్కిక్ పొడుముచేసి ఆ 

పొడుమును సామానయ్ జనుల సమాధులమీద చలెల్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 29:16 => పవితర్పరచుటకై యాజకులు యెహోవా మందిరపు 

లోపలిభాగమునకు పోయి యెహోవా మందిరములో తమకు కనబడిన నిషిదధ్ వసుత్వులనిన్టిని 

యెహోవా మందిరపు ఆవరణములోనికి తీసికొనిరాగా లేవీయులు వాటిని ఎతిత్ కిదోర్ను వాగులో 

పారవేసిరి. 

యిరిమ్యా 31:40 => శవములును బూడిదయు వేయబడు లోయ అంతయు కిదోర్ను వాగువరకును 

గుఱఱ్ముల గవినివరకును తూరుప్దిశనునన్ పొలములనిన్యు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తములగును. అది 

మరి ఎనన్డును పెలల్గింపబడదు, పడదోర్యబడదు. 

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

అకక్డ ఒక తోట యుండెను, దానిలోనికి ఆయన తన శిషుయ్లతోకూడ వెళె ల్ను. 

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

ధారపోసిన నిరపరాధుల రకత్మును నామటుట్కును నా తండిర్ కుటుంబికుల మటుట్కును పరిహారము 

చేయుటకై అతని చంపి పాతిపెటుట్ము.  

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

సదాకాలము ఉతత్రవాదులు గాని, దావీదునకును అతని సంతతికిని అతని కుటుంబికులకును అతని 

సింహాసనమునకును సమాధానము యెహోవావలన ఎనన్టెనన్టికిని కలిగియుండును. 

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

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

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

ఉతత్రవాది, మేము నిరోద్షులమగుదుము. అయితే నీయొదద్ నీ యింటనునన్ యెవనికే గాని యే 

అపాయమైనను తగిలినయెడల దానికి మేమే ఉతత్రవాదులము. 

2 సమూయేలు 1:16 => నీ నోటి మాటయే నీమీద సాక్షయ్ము గనుక నీ పార్ణమునకు నీవే 

ఉతత్రవాదివని వానితో చెపిప్ తనవారిలో ఒకని పిలిచి నీవు పోయి వాని చంపుమనగా అతడు వానిని 

కొటిట్ చంపెను. 
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యెహెజేక్లు 18:13 => అపిప్చిచ్ వడిడ్ పుచుచ్కొనుటయు, లాభము చేపటుట్టయు ఈ మొదలగు 

కిర్యలు చేసినయెడల వాడు బర్దుకునా? బర్దుకడు, ఈ హేయకిర్యలనిన్ చేసెను గనుక అవశయ్ముగా 

వానికి మరణశిక్ష విధింపబడును, వాడు తన పార్ణమునకు తానే ఉతత్రవాదియగును. 

ఆదికాండము 2:17 => అయితే మంచి చెడ డ్ల తెలివినిచుచ్ వృక్ష ఫలములను తినకూడదు; నీవు 

వాటిని తినుదినమున నిశచ్యముగా చచెచ్దవని నరుని కాజాఞ్పించెను.  

2 సమూయేలు 19:23 => నీకు మరణశిక్ష విధింపనని షిమీతో సెలవిచెచ్ను. 

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

పార్ణము తీసినయెడల వాడు తన పార్ణమునకు తానే ఉతత్రవాది 

వచనము 40 

షిమీ లేచి గాడిదకు గంతకటిట్ తన పనివారిని వెదకుటకై గాతులోని ఆకీషునొదద్కు పోయెను.ఈలాగున 

షిమీ పోయి గాతులోనుండి తన పని వారిని తీసికొనివచెచ్ను. 

1 రాజులు 20:4 => అందుకు ఇశార్యేలు రాజు నా యేలినవాడవైన రాజా, నీవిచిచ్న సెలవు 

పర్కారము నేనును నాకు కలిగిన సమసత్మును నీ వశమున నునాన్మని పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ వారిని పంపగా 

2 రాజులు 20:19 => అందుకు హిజిక్యా నీవు తెలియజేసిన యెహోవా ఆజఞ్ చొపుప్న జరుగుట 

మేలే; నా దినములలో సమాధానము సతయ్ము కలిగినయెడల మేలేగదా అని యెషయాతో అనెను. 

వచనము 41 

షిమీ యెరూషలేములో నుండి గాతునకు పోయి వచెచ్నని సొలొమోనునకు వరత్మానము కాగా 

1 సమూయేలు 21:10 => అంతట దావీదు సౌలునకు భయపడినందున ఆ దినముననే లేచి 

పారిపోయి గాతు రాజైన ఆకీషునొదద్కు వచెచ్ను. 

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

కుమారుడును గాతు రాజునైన ఆకీషునొదద్కు వచెచ్ను. 
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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.  

2 రాజులు 12:17 => అంతట సిరియా రాజైన హజాయేలు గాతు పటట్ణముమీదికి పోయి 

యుదధ్ముచేసి దాని పటుట్కొనిన తరువాత అతడు యెరూషలేముమీదికి రాదలచియుండగా 

వచనము 42 

రాజు షిమీని పిలువనంపించి అతనితో ఇటల్నెను నీవు ఏ దినమందు బయలుదేరి ఏ సథ్లమునకైనను 

వెళుల్దువో ఆ దినమున నీవు మరణమగుదువని నిశచ్యముగా తెలిసికొనవలెనని యెహోవా తోడని 

నేను నీకు ఖండితముగా ఆజఞ్ ఇచిచ్ నీచేత పర్మాణము చేయించితిని గదా? మరియు తమరు 

సెలవిచిచ్నదే మంచిదని నీవు ఒపుప్కొంటివి; 

సామెతలు 15:27 => లోభి తన యింటివారిని బాధపెటుట్ను లంచము నసహియ్ంచుకొనువాడు 

బర్దుకును. 

లూకా 12:15 => మరియు ఆయన వారితో మీరు ఏవిధమైన లోభమునకు ఎడమియయ్క 

జాగర్తత్పడుడి; ఒకని కలిమి విసత్రించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదనెను. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

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

కుమారుడును గాతు రాజునైన ఆకీషునొదద్కు వచెచ్ను. 

2 రాజులు 12:17 => అంతట సిరియా రాజైన హజాయేలు గాతు పటట్ణముమీదికి పోయి 

యుదధ్ముచేసి దాని పటుట్కొనిన తరువాత అతడు యెరూషలేముమీదికి రాదలచియుండగా 

వచనము 43 
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కాబటిట్ యెహోవా తోడని నీవు చేసిన పర్మాణమును మేము నీకు ఆజాఞ్పించిన ఆజఞ్ను నీవు 

గైకొనకపోతివేమి అని అడిగి  

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 44 

నీవు మా తండిర్యైన దావీదునకు చేసినటుట్ నీ హృదయములో మెదులుచునన్ కీడంతయు నీకు 

తెలియును. నీవు చేసిన కీడు యెహోవా నీ తలమీదికే రపిప్ంచును. 

1 రాజులు 2:36 => తరువాత రాజు షిమీని పిలువనంపించి అతనికి ఈ మాట సెలవిచెచ్ను. నీవు 

యెరూషలేములో ఇలుల్ కటిట్ంచుకొని బయట ఎకక్డికైనను వెళల్క అందులో కాపురముండుము. 

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

చచుచ్ట నిశచ్యమని రూఢిగా తెలిసికొనుము, నీ పార్ణమునకు నీవే ఉతత్రవాదివనగా 

1 రాజులు 2:38 => షిమీ తమరు సెలవిచిచ్నది మంచిదేను; నా యేలినవారైన రాజగు తమరు 

చెపిప్న పర్కారము తమ సేవకుడనైన నేను చేసెదనని రాజుతో చెపెప్ను. షిమీ యెరూషలేములో అనేక 

దినములు నివాసము చేయుచుండెను. 

కీరత్నలు 15:4 => అతని దృషిట్కి నీచుడు అసహుయ్డు అతడు యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

గలవారిని సనామ్నించును అతడు పర్మాణము చేయగా నషట్ము కలిగినను మాట తపప్డు. 

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

పెటట్నిదానిని ఎతుత్వాడను, వితత్నిదానిని కోయువాడనునైన కఠినుడనని నీకు తెలిసియుండగా 

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

చేతికి ఉంగరము పెటిట్, పాదములకు చెపుప్లు తొడిగించుడి; 

ఆదికాండము 2:17 => అయితే మంచి చెడ డ్ల తెలివినిచుచ్ వృక్ష ఫలములను తినకూడదు; నీవు 

వాటిని తినుదినమున నిశచ్యముగా చచెచ్దవని నరుని కాజాఞ్పించెను.  
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నిరగ్మకాండము 22:11 => వాడు తన పొరుగువాని సొముమ్ను తీసికొనలేదనుటకు యెహోవా 

పర్మాణము వారిదద్రిమధయ్ నుండవలెను. సొతుత్దారుడు ఆ పర్మాణమును అంగీకరింపవలెను; ఆ 

నషట్మును అచుచ్కొననకక్రలేదు. 

వచనము 45 

అయితే రాజైన సొలొమోను ఆశీరావ్దము పొందును, దావీదు సింహాసనము యెహోవా సముఖమందు 

సదాకాలము సిథ్రపరచబడునని షిమీతో చెపిప్ 

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. 

యెహెజేక్లు 17:18 => తన పర్మాణము నిరల్క్షయ్పెటిట్ తాను చేసిన నిబంధనను భంగము చేసెను, 

తన చెయియ్ యిచిచ్యు ఇటిట్ కారయ్ములను అతడు చేసెనే, అతడు ఎంతమాతర్మును తపిప్ంచుకొనడు. 

యెహెజేక్లు 17:19 => ఇందుకు పర్భువైన యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు అతడు 

నిరల్క్షయ్పెటిట్న పర్మాణము నేను చేయించినది గదా, అతడు రదుద్పరచిన నిబంధన నేను చేసినదే గదా, 

నా జీవముతోడు ఆ దోషశిక్ష అతని తలమీదనే మోపుదును,  

2 దినవృతాత్ంతములు 30:12 => యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ రాజును అధిపతులును చేసిన నిరణ్యమును 

నెరవేరుచ్నటుల్ యూదాలోనివారికి మనసుస్ ఏకము చేయుటకై దేవుని హసత్ము వారికి తోడప్డెను. 

పర్సంగి 8:2 => నీవు దేవునికి ఒటుట్పెటుట్కొంటివని జాఞ్పకము చేసికొని రాజుల కటట్డకు లోబడుమని 

నేను చెపుప్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 13:5 => కాబటిట్ ఆగర్హభయమునుబటిట్ మాతర్ము కాక మనసాస్కిష్నిబటిట్యు 

లోబడియుండుట ఆవశయ్కము. 
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నిరగ్మకాండము 22:11 => వాడు తన పొరుగువాని సొముమ్ను తీసికొనలేదనుటకు యెహోవా 

పర్మాణము వారిదద్రిమధయ్ నుండవలెను. సొతుత్దారుడు ఆ పర్మాణమును అంగీకరింపవలెను; ఆ 

నషట్మును అచుచ్కొననకక్రలేదు. 

వచనము 46 

రాజు యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాకు సెలవియయ్గా అతడు బయలుదేరి వానిమీద పడి వాని 

చంపెను. ఈ పర్కారము రాజయ్ము సొలొమోను వశమున సిథ్రపరచబడెను. 

2 సమూయేలు 16:5 => రాజైన దావీదు బహూరీము దాపునకు వచిచ్నపుప్డు సౌలు కుటుంబికుడగు 

గెరా కుమారుడైన షిమీ అనునొకడు అచచ్టనుండి బయలుదేరి వచెచ్ను; అతడు వెంట వెంట 

నడుచుచు దావీదును శపించుచు 

2 సమూయేలు 16:6 => జనులందరును బలాఢుయ్లందరును దావీదు ఇరు పారశ్వ్ములనుండగా 

రాజైన దావీదు మీదను అతని సేవకులందరి మీదను రాళుల్ రువువ్చు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 16:7 => ఈ షిమీ నరహంతకుడా, దురామ్రుగ్డా 

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

యెహోవా నీ మీదికి రపిప్ంచి, యెహోవా నీ కుమారుడైన అబాష్లోము చేతికి రాజయ్మును 

అపప్గించియునాన్డు; నీవు నరహంతకుడవు గనుకనే నీ మోసములో నీవు చికుక్బడియునాన్వని చెపిప్ 

రాజును శపింపగా 

2 సమూయేలు 16:9 => సెరూయా కుమారుడైన అబీషై ఈ చచిచ్న కుకక్ నా యేలినవాడవును 

రాజవునగు నినున్ శపింపనేల? నీ చితత్మైతే నేను వానిని చేరబోయి వాని తల ఛేదించి వచెచ్దననెను. 

2 సమూయేలు 16:10 => అందుకు రాజుసెరూయా కుమారులారా, మీకును నాకును ఏమి 

పొందు? వానిని శపింపనియుయ్డు, దావీదును శపింపుమని యెహోవా వానికి సెలవియయ్గా నీవు 

ఈలాగున నెందుకు చేయుచునాన్వని ఆకేష్పణ చేయగలవాడెవడని చెపిప్ 

2 సమూయేలు 16:11 => అబీషైతోను తన సేవకులందరితోను పలికినదేమనగానా కడుపున బుటిట్న 

నా కుమారుడే నా పార్ణము తీయ చూచుచుండగా ఈ బెనాయ్మీనీయుడు ఈ పర్కారము చేయుట ఏమి 
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ఆశచ్రయ్ము? వానిజోలి మానుడి, యెహోవా వానికి సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక వానిని 

శపింపనియుయ్డి. 

2 సమూయేలు 16:12 => యెహోవా నా శర్మను లక్షయ్పెటుట్నేమో, వాడు పలికిన శాపమునకు 

బదులుగా యెహోవా నాకు మేలు చేయునేమో. 

2 సమూయేలు 16:13 => అంతట దావీదును అతని వారును మారగ్మున వెళిల్పోయిరి. వారు 

వెళిల్పోవుచుండగా షిమీ అతని కెదురుగా కొండపర్కక్ను పోవుచు అతని మీదికి రాళుల్ విసరుచు ధూళి 

యెగరగొటుట్చునుండెను. 

యోహాను 8:9 => వారామాట విని, పెదద్వారు మొదలుకొని చినన్వారివరకు ఒకనివెంట ఒకడు 

బయటికి వెళిల్రి; యేసు ఒకక్డే మిగిలెను; ఆ సతరీ మధయ్ను నిలువబడియుండెను. 

రోమీయులకు 2:15 => అటిట్వారి మనసాస్కిష్ కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగను, వారి తలంపులు ఒక 

దానిమీద ఒకటి తపుప్ మోపుచు లేక తపుప్లేదని చెపుప్చుండగను, ధరమ్శాసత్రసారము తమ 

హృదయములయందు వార్యబడినటుట్ చూపుచునాన్రు 

1 యోహాను 3:20 => పిర్యులారా, మన హృదయము మనయందు దోషారోపణ చేయనియెడల 

దేవుని యెదుట ధైరయ్ము గలవారమగుదుము. 

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

యెతెరు కుమారుడును యూదావారి సేనాధిపతియునైన అమాశాయును అను తనకంటె నీతిపరులును 

యోగుయ్లునగు ఈ ఇదద్రు మనుషుయ్లమీద పడి యోవాబు నా తండిర్యైన దావీదు ఎరుగకుండ కతిత్చేత 

వారిని చంపివేసెను గనుక అతడు ధారపోసిన రకత్ము యెహోవా అతని తలమీదికే రపిప్ంచును. 

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

సదాకాలము ఉతత్రవాదులు గాని, దావీదునకును అతని సంతతికిని అతని కుటుంబికులకును అతని 

సింహాసనమునకును సమాధానము యెహోవావలన ఎనన్టెనన్టికిని కలిగియుండును. 

కీరత్నలు 7:16 => వాడు తలంచిన చేటు వాని నెతిత్మీదికే వచుచ్ను వాడు యోచించిన బలాతాక్రము 

వాని నడినెతిత్మీదనే పడును. 
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సామెతలు 5:22 => దుషుట్ని దోషములు వానిని చికుక్లబెటుట్ను వాడు తన పాపపాశములవలన 

బంధింపబడును. 

యెహెజేక్లు 17:19 => ఇందుకు పర్భువైన యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు అతడు 

నిరల్క్షయ్పెటిట్న పర్మాణము నేను చేయించినది గదా, అతడు రదుద్పరచిన నిబంధన నేను చేసినదే గదా, 

నా జీవముతోడు ఆ దోషశిక్ష అతని తలమీదనే మోపుదును,  

హోషేయ 4:9 => కాబటిట్ జనులకు ఏలాగో యాజకులకును ఆలాగే సంభవించును; వారి 

పర్వరత్ననుబటిట్ నేను వారిని శికిష్ంతును, వారి కిర్యలనుబటిట్ వారికి పర్తికారముచేతును. 

1 సమూయేలు 3:13 => తన కుమారులు తముమ్ను తాము శాపగర్సుత్లగా చేసికొనుచునాన్రని 

తానెరిగియు వారిని అడ డ్గించలేదు గనుక అతని యింటికి నితయ్మైన శిక్ష విధింతునని నేను అతనికి 

తెలియజేయుచునాన్ను. 

1 సమూయేలు 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. 

కీరత్నలు 109:20 => నా విరోధులకు నా పార్ణమునకు విరోధముగా మాటలాడువారికి ఇదే 

యెహోవా వలన కలుగు పర్తికారము.  

సామెతలు 11:6 => యథారథ్వంతుల నీతి వారిని విమోచించును విశావ్సఘాతకులు తమ దురాశ 

వలననే పటట్బడుదురు.  

సామెతలు 24:8 => కీడుచేయ పనాన్గములు పనున్వానికి తంటాలమారి అని పేరు పెటట్బడును. 

పర్సంగి 7:22 => నీవును అనేకమారులు ఇతరులను శపించితివని నీకే తెలిసియునన్ది గదా. 

మతత్యి 5:23 => కావున నీవు బలిపీఠమునొదద్ అరప్ణము నరిప్ంచుచుండగా నీమీద నీ 

సహోదరునికి విరోధమేమైనను కలదని అకక్డ నీకు జాఞ్పకము వచిచ్నయెడల 
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వచనము 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. 

కీరత్నలు 21:6 => నితయ్ము ఆశీరావ్ద కారకుడుగా నుండునటుల్ నీవతని నియమించియునాన్వు నీ 

సనిన్ధిని సంతోషముతో అతని నులల్సింపజేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 72:17 => అతని పేరు నితయ్ము నిలుచును అతని నామము సూరుయ్డునన్ంతకాలము 

చిగురుచ్చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు ధనుయ్డని 

చెపుప్కొందురు. 

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 2:33 => మరియు వీరు పార్ణదోషమునకు యోవాబును అతని సంతతివారును 

సదాకాలము ఉతత్రవాదులు గాని, దావీదునకును అతని సంతతికిని అతని కుటుంబికులకును అతని 

సింహాసనమునకును సమాధానము యెహోవావలన ఎనన్టెనన్టికిని కలిగియుండును. 

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

చంపగా అతడు అరణయ్మందుండు తన యింటిలో పాతిపెటట్బడెను. 

సామెతలు 25:5 => రాజు ఎదుటనుండి దుషుట్లను తొలగించినయెడల అతని సింహాసనము 

నీతివలన సిథ్రపరచబడును. 

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.  
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యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనా సీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

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

బయలుదేరి వానిమీద పడి వాని చంపెను. ఈ పర్కారము రాజయ్ము సొలొమోను వశమున 

సిథ్రపరచబడెను. 

వచనము 2 

ఆ దినముల వరకు యెహోవా నామమున కటిట్ంపబడిన మందిరము లేకపోగా జనులు ఉనన్త 

సథ్లములయందు మాతర్ము బలులను అరిప్ంచుచు వచిచ్రి. 

1 రాజులు 2:12 => అపుప్డు సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదు సింహాసనముమీద 

ఆసీనుడాయెను. అతని రాజయ్ము నిలుకడగా సిథ్రపరచబడెను. 

1 రాజులు 2:45 => అయితే రాజైన సొలొమోను ఆశీరావ్దము పొందును, దావీదు సింహాసనము 

యెహోవా సముఖమందు సదాకాలము సిథ్రపరచబడునని షిమీతో చెపిప్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:1 => దావీదు కుమారుడైన సొలొమోను తన రాజయ్మందు సిథ్రపరచబడగా 

అతని దేవుడైన యెహోవా అతనితో కూడ ఉండి అతనిని బహు ఘనుడైన రాజునుగా చేసెను. 

సామెతలు 29:4 => నాయ్యము జరిగించుటవలన రాజు దేశమునకు కేష్మము కలుగజేయును 

లంచములు పుచుచ్కొనువాడు దేశమును పాడుచేయును. 

2 సమూయేలు 1:15 => యెహోవా అభిషేకించిన వానిని నేను చంపితినని నీవు చెపిప్తివే;  
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2 సమూయేలు 16:5 => రాజైన దావీదు బహూరీము దాపునకు వచిచ్నపుప్డు సౌలు కుటుంబికుడగు 

గెరా కుమారుడైన షిమీ అనునొకడు అచచ్టనుండి బయలుదేరి వచెచ్ను; అతడు వెంట వెంట 

నడుచుచు దావీదును శపించుచు 

2 సమూయేలు 19:23 => నీకు మరణశిక్ష విధింపనని షిమీతో సెలవిచెచ్ను. 

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

పడినందున అతడు చనిపోయెను. 

1 రాజులు 2:29 => యోవాబు పారిపోయి యెహోవా గుడారమునకు వచిచ్ బలిపీఠమునొదద్ 

నునాన్డను సంగతి రాజగు సొలొమోనునకు వినబడగా సొలొమోను యెహోయాదా కుమారుడైన 

బెనాయాను పిలిపించి నీవు వెళిల్ వానిమీద పడుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్నందున 

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

చంపగా అతడు అరణయ్మందుండు తన యింటిలో పాతిపెటట్బడెను. 

సామెతలు 17:11 => తిరుగుబాటు చేయువాడు కీడుచేయుటకే కోరును అటిట్వానివెంట కూర్రదూత 

పంపబడును. 

సామెతలు 25:5 => రాజు ఎదుటనుండి దుషుట్లను తొలగించినయెడల అతని సింహాసనము 

నీతివలన సిథ్రపరచబడును. 

పర్సంగి 8:4 => రాజుల ఆజఞ్ అధికారము గలది, నీవు చేయు పని ఏమని రాజుతో 

చెపప్గలవాడెవడు? 

వచనము 3 
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తన తండిర్యైన దావీదు నియమించిన కటట్డలను అనుసరించుచు సొలొమోను యెహోవాయందు 

పేర్మయుంచెను గాని యునన్త సథ్లములయందు అతడు బలులను మాతర్ము అరిప్ంచుచు ధూపము 

వేయుచు నుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:1 => తనకు ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు అధికముగా కలిగిన తరువాత 

యెహోషాపాతు అహాబుతో వియయ్మంది 

ఎజార్ 9:14 => ఈ అసహయ్ కారయ్ములను జరిగించిన జనులతో సంబంధములు చేసికొనినయెడల, 

మేము నాశనమగు వరకు శేషమైనను లేకుండునటుల్ను, తపిప్ంచుకొనుటకు సాధనమైనను 

లేకుండునటుల్ను, నీవు కోపపడుదువు గదా. 

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 9:24 => ఫరో కుమారెత్ దావీదు పురమునుండి సొలొమోను తనకు కటిట్ంచిన నగరునకెకిక్ 

రాగా అతడు మిలోల్ను కటిట్ంచెను. 

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 

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 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:7 => తరువాత దావీదు ఆ కోటయందు నివాసము చేసినందున దానికి 

దావీదుపురమను పేరు కలిగెను. 
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1 రాజులు 7:1 => సొలొమోను పదుమూడు సంవతస్రములు తన నగరును కటిట్ంచుచుండి 

దానినంతటిని ముగించెను. 

1 రాజులు 7:2 => మరియు అతడు లెబానోను అరణయ్పు నగరును కటిట్ంచెను; దీని పొడుగు నూరు 

మూరలు, వెడలుప్ ఏబది మూరలు, ఎతుత్ ముపప్ది మూరలు; నాలుగు వరుసల దేవదారు 

సత్ంభములమీద దేవదారు దూలములు వేయబడెను. 

1 రాజులు 7:3 => మరియు నలువదియైదు సత్ంభములమీద పర్కక్ గదులపైన దేవదారు కఱఱ్లతో 

అది కపప్బడెను; ఆ సత్ంభములు వరుస వరుసకు పైగా పదునైదేసి చొపుప్న మూడు వరుసలు ఉండెను. 

1 రాజులు 7:4 => మూడు వరుసల కిటికీలు ఉండెను; మూడు వరుసలలో కిటికీలు ఒకదానికొకటి 

యెదురుగా ఉండెను. 

1 రాజులు 7:5 => తలుపుల యొకక్యు కిటికీల యొకక్యు సత్ంభములు చచౌచ్కముగా ఉండెను; 

మూడు వరుసలలోను కిటికీలు ఒకదానికొకటి యెదురుగా ఉండెను. 

1 రాజులు 7:6 => మరియు అతడు సత్ంభములుగల యొక మంటపమును కటిట్ంచెను; దాని పొడుగు 

ఏబది మూరలు, వెడలుప్ ముపప్ది మూరలు; ఒక మంటపమును వాటి యెదుట ఉండెను; 

సత్ంభములును లావుగల దూలములును వాటి యెదుట నుండెను. 

1 రాజులు 7:7 => తరువాత తాను తీరుప్తీరచ్ కూరుచ్ండుటకై యొక అధికార మంటపమును 

కటిట్ంచెను; దాని నటిట్లుల్ కొన మొదలు దేవదారు కఱఱ్తో కపప్బడెను. 

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. 
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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 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 6:2 => రాజైన సొలొమోను యెహోవాకు కటిట్ంచిన మందిరము అరువది మూరల 

పొడుగును ఇరువది మూరల వెడలుప్ను ముపప్ది మూరల ఎతుత్ను గలదై యుండెను. 

1 రాజులు 6:3 => పరిశుదధ్సథ్లము ఎదుటనునన్ ముఖమంటపము మందిరముయొకక్ వెడలుప్నుబటిట్ 

యిరువది మూరల పొడవు, మందిరము ముందర అది పది మూరల వెడలుప్. 

1 రాజులు 6:4 => అతడు మందిరమునకు విచితర్మైన పనితో చేయబడిన అలిల్క కిటికీలను 

చేయించెను. 

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 6:7 => అయితే మందిరము కటుట్ సమయమున అది ముందుగా సిదధ్పరచి తెచిచ్న 

రాళల్తో కటట్బడెను, మందిరము కటుట్ సథ్లమున సుతెత్ గొడ డ్లి మొదలైన యినుప పనిముటల్ ధవ్ని యెంత 

మాతర్మును వినబడలేదు. 
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1 రాజులు 6:8 => మధయ్ అంతసుత్కు తలుపు మందిరపు కుడి పారశ్య్మున ఉండెను, మధయ్ అంతసుత్ 

గదికిని మధయ్ అంతసుత్ గదిలోనుండి మూడవ అంతసుత్ గదికిని ఎకిక్ పోవుటకు చుటుట్ను మెటల్ 

చటర్ముండెను. 

1 రాజులు 6:9 => ఈ పర్కారము అతడు మందిరమును కటిట్ంచుట ముగించి మందిరమును 

దేవదారు దూలములతోను పలకలతోను కపిప్ంచెను. 

1 రాజులు 6:10 => మరియు మందిరమునకు చుటుట్ గదులను కటిట్ంచెను; ఇవి అయిదు మూరల 

యెతుత్గలవై దేవదారు దూలములచేత మందిరముతో దిటట్ముగా సంధింపబడెను. 

1 రాజులు 6:11 => అంతలో యెహోవా వాకుక్ సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 

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 6:14 => ఈ పర్కారము సొలొమోను మందిరమును కటిట్ంచి ముగించెను. 

1 రాజులు 6:15 => అతడు మందిరపు లోపలి గోడలను అడుగునుండి పైకపుప్ వరకు దేవదారు 

పలకలచేత కటిట్ంచెను; లోపల వాటిని సరళపుమార్ను పలకలతో కపిప్ మందిరపు నటిట్లుల్ దేవదారు 

పలకలతో కపిప్వేసెను. 

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. 
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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. 

1 రాజులు 6:21 => ఈలాగున సొలొమోను మందిరమును లోపల మేలిమి బంగారముతో 

పొదిగించి గరాభ్లయపు ముంగిలికి బంగారపు గొలుసులుగల తెర చేయించి బంగారముతో దాని 

పొదిగించెను. 

1 రాజులు 6:22 => ఏ భాగమును విడువకుండ మందిరమంతయు బంగారముతో పొదిగించెను; 

గరాభ్లయము నొదద్నునన్ బలిపీఠమంతటిని బంగారముతో పొదిగించెను. 

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. 
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1 రాజులు 6:31 => గరాభ్లయపు దావ్రములకు ఒలీవకఱఱ్తో తలుపులు చేయించెను; 

దావ్రబంధముమీది కమిమ్యు నిలువు కముమ్లును గోడ వెడలుప్లో అయిదవ భాగము వెడలుప్ 

ఉండెను. 

1 రాజులు 6:32 => రెండు తలుపులును ఒలీవ కఱఱ్వి; వాటిమీద కెరూబులను తమాల వృక్షములను 

వికసించిన పుషప్ములను చెకిక్ంచి వాటిని బంగారముతో పొదిగించెను; కెరూబుల మీదను తమాల 

వృక్షముల మీదను బంగారము పొదిగించెను. 

1 రాజులు 6:33 => మరియు పరిశుదధ్ సథ్లపు దావ్రమునకు ఒలీవ కఱఱ్తో రెండు నిలువు కముమ్లు 

చేయించెను; ఇవి గోడ వెడలుప్లో నాలుగవవంతు వెడలుప్గా నుండెను. 

1 రాజులు 6:34 => రెండు తలుపులు దేవదారు కఱఱ్తో చేయబడియుండెను; ఒకొక్కక్ తలుపునకు 

రెండేసి మడత రెకక్లు ఉండెను. 

1 రాజులు 6:35 => వాటిమీద అతడు కెరూబులను తమాల వృక్షములను వికసించిన పుషప్ములను 

చెకిక్ంచి ఆ చెకిక్న వాటిమీద బంగారు రేకును పొదిగించెను. 

1 రాజులు 6:36 => మరియు లోపలనునన్ సాలను మూడు వరుసలను చెకిక్న రాళల్తోను ఒక 

వరుసను దేవదారు దూలములతోను కటిట్ంచెను. 

1 రాజులు 6:37 => నాలుగవ సంవతస్రము జీప  అను మాసమున యెహోవా మందిరపు పునాది 

వేయబడెను; 

1 రాజులు 6:38 => పదునొకండవ సంవతస్రము బూలు అను ఎనిమిదవ మాసమున దాని 

యేరాప్టు చొపుప్న దాని ఉపభాగములనిన్టితోను మందిరము సమాపత్మాయెను . ఏడు 

సంవతస్రములు సొలొమోను దానిని కటిట్ంచుచుండెను. 

1 రాజులు 7:13 => రాజైన సొలొమోను తూరు పటట్ణములోనుండి హీరామును పిలువనంపించెను. 

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. 
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1 రాజులు 7:15 => ఏమనగా అతడు రెండు ఇతత్డి సత్ంభములు పోత పోసెను; ఒకొక్కక్ సత్ంభము 

పదునెనిమిది మూరల నిడివి గలది, ఒకొక్కక్టి పండెర్ండు మూరల కైవారము గలది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:1 => సొలొమోను యెహోవా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును తన 

రాజయ్ ఘనతకొరకు ఒక నగరును కటట్వలెనని తీరామ్నము చేసికొని 

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. 

1 రాజులు 9:15 => యెహోవా మందిరమును సొలొమోను నగరమును మిలోల్ను, 

యెరూషలేముయొకక్ పార్కారమును హాసోరు మెగిదోద్ గెజెరు అను పటట్ణములను కటిట్ంచుటకు 

సొలొమోను వెటిట్వారిని పెటెట్ను. 

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 9:17 => సొలొమోను గెజెరును కటిట్ంచెను, మరియు దిగువను బేత  హోరోనును, 

1 రాజులు 9:18 => బయతాతును అరణయ్ములోనునన్ తదోమ్రునును, 

1 రాజులు 9:19 => సొలొమోను భోజనపదారథ్ములకు ఏరాప్టైన పటట్ణములను, రథములకు 

ఏరాప్టైన పటట్ణములను, రౌతులకు ఏరాప్టైన పటట్ణములను సొలొమోను యెరూషలేమునందును 

లెబానోనునందును తాను ఏలిన దేశమంతటి యందును ఏదేది కటుట్టకు కోరెనో అదియును 

కటిట్ంచెను. 

ఆదికాండము 12:15 => ఫరో యొకక్ అధిపతులు ఆమెను చూచి ఫరో యెదుట ఆమెను పొగడిరి 

గనుక ఆ సతరీ ఫరో యింటికి తేబడెను. 

Page  of 226 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

1 రాజులు 2:10 => తరువాత దావీదు తన పితరులతో కూడ నిదర్పొంది, దావీదు పటట్ణమందు 

సమాధిలో పెటట్బడెను. 

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 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. 

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. 

వచనము 4 

గిబియోను ముఖయ్మైన ఉనన్తసథ్లమై యుండెను గనుక బలుల నరిప్ంచుటకై రాజు అకక్డికి పోయి ఆ 

బలిపీఠముమీద వెయియ్ దహనబలులను అరిప్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:3 => సొలొమోను సహసార్ధిపతులకును శతాధిపతులకును 

నాయ్యాధిపతులకును ఇశార్యేలీయుల పితరుల యిండల్కు పెదద్లైనవారికందరికిని, అనగా 

ఇశార్యేలీయులకందరికిని ఆజఞ్ ఇయయ్గా సమాజకులందరును 

1 రాజులు 22:43 => అతడు తన తండిర్యైన ఆసా యొకక్ మారగ్ములనిన్టి ననుసరించి, యెహోవా 

దృషిట్కి అనుకూలముగా పర్వరిత్ంచుచు వచెచ్ను. అయితే ఉనన్త సథ్లములను తీసివేయలేదు; ఉనన్త 

సథ్లములలో జనులు ఇంకను బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచునుండిరి. 

లేవీయకాండము 17:3 => ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములలో యెహోవా మందిరము ఎదుట 

యెహోవాకు అరప్ణము అరిప్ంచుటకు పూనుకొనువాడు అది ఎదేద్గాని గొఱఱ్యేగాని మేకయేగాని  
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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. 

లేవీయకాండము 26:30 => నేను మీ యునన్తసథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ విగర్హములను 

పడగొటెట్దను; మీ బొమమ్ల పీనుగులమీద మీ పీనుగులను పడవేయించెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:2 => మీరు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు జనములు గొపప్ పరవ్తముల 

మీదనేమి మెటట్ల మీదనేమి పచచ్ని చెటల్నిన్టికిర్ందనేమి, యెకక్డెకక్డనైతే తమ దేవతలను పూజించెనో 

ఆ సథ్లములనిన్టిని మీరు బొతిత్గా పాడుచేయవలెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:3 => వారి బలిపీఠములను పడదోర్సి వారి విగర్హములను పగులగొటిట్ 

వారి దేవతాసత్ంభములను అగిన్తో కాలిచ్ వారి దేవతల పర్తిమలను కూలదోర్సి వాటి పేరులు అచచ్ట 

లేకుండ నశింపజేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:4 => వారు తమ దేవతలకు చేసినటుట్ మీరు మీ దేవుడైన 

యెహోవానుగూరిచ్ చేయకూడదు. 

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

సాథ్పించుకొనుటకు నివాససాథ్నముగా ఏరప్రచుకొను సథ్లమును వెదకి అకక్డికే యాతర్లు 

చేయుచుండవలెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 33:17 => అయినను జనులు ఉనన్త సథ్లములయందు ఇంకను బలులు 

అరిప్ంచుచు వచిచ్రిగాని ఆ యరప్ణలను తమ దేవుడైన యెహోవా నామమునకే చేసిరి. 

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 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 

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 
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1 దినవృతాత్ంతములు 28:6 => నేను నీ కుమారుడైన సొలొమోనును నాకు కుమారునిగా 

ఏరప్రచుకొనియునాన్ను, నేను అతనికి తండిర్నైయుందును అతడు నా మందిరమును నా 

ఆవరణములను కటిట్ంచును. 

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 

1 సమూయేలు 9:12 => అందుకు వారు ఇదిగో అతడు మీ యెదుటనేయునాన్డు, తవ్రగా పోయి 

కలిసికొనుడి; యీ దినముననే అతడు ఈ ఊరికి వచెచ్ను. నేడు ఉనన్తసథ్లమందు జనులకు బలి 

జరుగును గనుక 

1 రాజులు 14:23 => ఎటల్నగా వారును ఎతత్యిన పర్తి పరవ్తము మీదను పచచ్ని పర్తి 

వృక్షముకిర్ందను బలిపీఠములను కటిట్, విగర్హములను నిలిపి, దేవతా సత్ంభములను ఉంచిరి. 

2 రాజులు 18:4 => ఉనన్త సథ్లములను కొటిట్వేసి విగర్హములను పగులగొటిట్ దేవతాసత్ంభములను 

పడగొటిట్ మోషే చేసిన యితత్డి సరప్మును ఛినాన్భినన్ములుగా చేసెను. దానికి ఇశార్యేలీయులు 

నెహుషాట్నను పేరుపెటిట్ దానికి ధూపము వేయుచు వచిచ్యుండిరి 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:17 => ఆసా ఉనన్త సథ్లములను ఇశార్యేలీయులలోనుండి తీసివేయలేదు 

గాని యితడు బర్దికిన కాలమంతయు ఇతని హృదయము యథారథ్ముగా ఉండెను. 

వచనము 5 

గిబియోనులో యెహోవా రాతిర్వేళ సవ్పన్మందు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై నేను నీకు దేనినిచుచ్ట 

నీకిషట్మో దాని నడుగుమని దేవుడు అతనితో సెలవియయ్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:5 => నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను నీ పూరణ్శకిత్తోను నీ 

దేవుడైన యెహోవాను పేర్మింపవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 10:12 => కాబటిట్ ఇశార్యేలూ, నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి ఆయన 

మారగ్ములనిన్టిలో నడుచుచు, ఆయనను పేర్మించి, నీ దేవుడైన యెహోవాను నీ పూరణ్మనసుస్తోను నీ 

పూరాణ్తమ్తోను సేవించి, 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:16 => నీవు బర్దికి విసత్రించునటుల్గా నీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించి 

ఆయన మారగ్ములందు నడుచుకొని ఆయన ఆజఞ్లను కటట్డలను విధులను ఆచరించుమని నేడు నేను 

నీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. అటుల్ చేసినయెడల నీవు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు పర్వేశించు దేశములో నీ 

దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:20 => నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు ఆయన 

పర్మాణము చేసిన దేశములో మీరు నివసించునటుల్ యెహోవాయే నీ పార్ణమునకును నీ 

దీరాఘ్యుషుష్కును మూలమైయునాన్డు. కాబటిట్ నీవును నీ సంతానమును బర్దుకుచు, నీ పార్ణమునకు 

మూలమైన నీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించి ఆయన వాకయ్మును విని ఆయనను హతుత్కొనునటుల్ను 

జీవమును కోరుకొనుడి. 

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. 

కీరత్నలు 31:23 => యెహోవా భకుత్లారా, మీరందరు ఆయనను పేర్మించుడి యెహోవా 

విశావ్సులను కాపాడును గరవ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన గొపప్ పర్తికారము చేయును.  

మతత్యి 22:37 => అందుకాయన నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను నీ 

పూరణ్మనసుస్తోను నీ దేవుడైన పర్భువును పేర్మింపవలెననునదియే. 
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మారుక్ 12:29 => అందుకు యేసు పర్ధానమైనది ఏదనగా ఓ ఇశార్యేలూ, వినుము; మన దేవుడైన 

పర్భువు అదివ్తీయ పర్భువు. 

మారుక్ 12:30 => నీవు నీ పూరణ్హృదయముతోను, నీ పూరాణ్తమ్తోను, నీ పూరణ్వివేకముతోను, నీ 

పూరణ్బలముతోను, నీ దేవుడైన పర్భువును పేర్మింపవలెననునది పర్ధానమైన ఆజఞ్. 

రోమీయులకు 8:28 => దేవుని పేర్మించువారికి, అనగా ఆయన సంకలప్ముచొపుప్న 

పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమసత్మును సమకూడి జరుగుచునన్వని యెరుగుదుము. 

1 కొరిందీయులకు 8:3 => ఒకడు దేవుని పేర్మించినయెడల అతడు దేవునికి ఎరుకైనవాడే. 

యాకోబు 1:12 => శోధన సహించువాడు ధనుయ్డు; అతడు శోధనకు నిలిచినవాడై పర్భువు తనున్ 

పేర్మించువారికి వాగాద్నము చేసిన జీవకిరీటము పొందును. 

యాకోబు 2:5 => నా పిర్య సహోదరులారా, ఆలకించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిదుర్లైనవారిని 

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

1 యోహాను 4:19 => ఆయనే మొదట మనలను పేర్మించెను గనుక మనము పేర్మించుచునాన్ము. 

1 యోహాను 4:20 => ఎవడైనను నేను దేవుని పేర్మించుచునాన్నని చెపిప్, తన సహోదరుని 

దేవ్షించినయెడల అతడు అబదిధ్కుడగును; తాను చూచిన తన సహోదరుని పేర్మింపని వాడు తాను 

చూడని దేవుని పేర్మింపలేడు 

1 యోహాను 5:2 => మనము దేవుని పేర్మించుచు ఆయన ఆజఞ్లను నెరవేరుచ్వారమైతిమా దేవుని 

పిలల్లను పేర్మించుచునాన్మని దానివలననే యెరుగుదుము. 

1 యోహాను 5:3 => మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనుటయే. దేవుని పేర్మించుట; ఆయన ఆజఞ్లు 

భారమైనవి కావు. 

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. 
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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 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 11:34 => రాజయ్ము వానిచేతిలోనుండి బొతిత్గా తీసివేయక నేను కోరుకొనిన నా 

సేవకుడైన దావీదు నా ఆజఞ్లను అనుసరించి నా కటట్డలను ఆచరించెను గనుక దావీదును జాఞ్పకము 

చేసికొని అతని దినములనిన్యు అతనిని అధికారిగా ఉండనితుత్ను. 

1 రాజులు 15:3 => అతడు తన తండిర్ పూరవ్ము అనుసరించిన పాపమారగ్ములనిన్టిలో నడిచెను; 

తన పితరుడైన దావీదు హృదయము తన దేవుడైన యెహోవా యెడల యథారథ్ముగా ఉనన్టుల్ అతని 

హృదయము యథారథ్ముగా ఉండలేదు. 

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 
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యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:3 => యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండగా యెహోషాపాతు తన 

తండిర్యైన దావీదు పార్రంభదినములలో నడచిన మారగ్మందు నడచుచు 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:4 => బయలు దేవతను ఆశర్యింపక తన తండిర్ దేవుని ఆశర్యించుచు, 

ఇశార్యేలువారి చరయ్లను వెంబడింపక ఆయన ఆజఞ్లననుసరించి నడిచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:5 => కాబటిట్ యెహోవా అతనిచేత రాజయ్మును సిథ్రపరచెను, 

యూదావారందరును యెహోషాపాతునకు పనున్ ఇచుచ్చుండిరి, అతనికి ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు 

మెండుగా కలిగెను. 

యోహాను 14:15 => మీరు ననున్ పేర్మించినయెడల నా ఆజఞ్లను గైకొందురు. 

యోహాను 14:21 => నా ఆజఞ్లను అంగీకరించి వాటిని గైకొనువాడే ననున్ పేర్మించువాడు; ననున్ 

పేర్మించువాడు నా తండిర్వలన పేర్మింపబడును; నేనును వానిని పేర్మించి, వానికి ననున్ 

కనబరచుకొందునని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 15:14 => ఆసా తన దినములనిన్యు హృదయపూరవ్కముగా యెహోవాను 

అనుసరించెను గాని ఉనన్త సథ్లములను తీసివేయకపోయెను. 

1 రాజులు 22:43 => అతడు తన తండిర్యైన ఆసా యొకక్ మారగ్ములనిన్టి ననుసరించి, యెహోవా 

దృషిట్కి అనుకూలముగా పర్వరిత్ంచుచు వచెచ్ను. అయితే ఉనన్త సథ్లములను తీసివేయలేదు; ఉనన్త 

సథ్లములలో జనులు ఇంకను బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచునుండిరి. 

2 రాజులు 12:3 => అయితే ఉనన్త సథ్లములు కొటిట్వేయబడక నిలిచెను; జనులు ఇంకను ఉనన్త 

సథ్లములందు బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు నుండిరి. 

2 రాజులు 14:4 => అయితే అతడు ఉనన్త సథ్లములను కొటిట్వేయలేదు; జనులు ఇంకను ఉనన్త 

సథ్లములలో బలులనరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచునుండిరి. 
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2 రాజులు 15:4 => ఉనన్త సథ్లములను మాతర్ము కొటిట్వేయలేదు; ఉనన్త సథ్లములయందు 

జనులు ఇంకను బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు ఉండిరి. 

2 రాజులు 15:35 => అయినను ఉనన్త సథ్లములను కొటిట్వేయకుండెను; జనులు ఉనన్త 

సథ్లములందు ఇంకను బలుల నరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచునుండిరి. ఇతడు యెహోవా 

మందిరమునకునన్ యెతత్యిన దావ్రమును కటిట్ంచెను. 

2 రాజులు 18:4 => ఉనన్త సథ్లములను కొటిట్వేసి విగర్హములను పగులగొటిట్ దేవతాసత్ంభములను 

పడగొటిట్ మోషే చేసిన యితత్డి సరప్మును ఛినాన్భినన్ములుగా చేసెను. దానికి ఇశార్యేలీయులు 

నెహుషాట్నను పేరుపెటిట్ దానికి ధూపము వేయుచు వచిచ్యుండిరి 

2 రాజులు 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? 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:4 => యెరూషలేమునందు అతనికి పుటిట్న కుమారుల పేరు లేవనగా, 

షమూమ్య షోబాబు నాతాను సొలొమోను 

వచనము 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 9:2 => గిబియోనులో పర్తయ్క్షమైనటుల్ రెండవమారు యెహోవా సొలొమోనునకు 

పర్తయ్క్షమై 

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

వినినపుప్డు 
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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 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:39 => గిబియోనులోని ఉనన్త సథ్లముననునన్ యెహోవా 

గుడారముమీదను అచచ్టి బలిపీఠముమీదను యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన 

ధరమ్శాసత్రమందు వార్యబడియునన్ పర్కారము 

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 1:7 => ఆ రాతిర్యందు దేవుడు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై నేను నీకు ఏమి 

ఇయయ్గోరుదువో దాని అడుగుమని సెలవియయ్గా 

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 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:10 => ఈ నీ గొపప్ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్ శకిత్గలవాడెవడు? నేను 

ఈ జనులమధయ్ను ఉండి కారయ్ములను చకక్పెటుట్నటుల్ తగిన జాఞ్నమును తెలివిని నాకు 

దయచేయుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:11 => అందుకు దేవుడు సొలొమోనుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఈ 

పర్కారము యోచించుకొని, ఐశవ్రయ్మునైనను సొముమ్నైనను ఘనతనైనను నీ శతుర్వుల పార్ణమునైనను 
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దీరాఘ్యువునైనను అడుగక, నేను నినున్ వారిమీద రాజుగా నియమించిన నా జనులకు నాయ్యము 

తీరుచ్టకు తగిన జాఞ్నమును తెలివిని అడిగియునాన్వు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:12 => కాబటిట్ జాఞ్నమును తెలివియు నీకియయ్బడును, నీకనన్ 

ముందుగానునన్ రాజులకైనను నీ తరువాత వచుచ్ రాజులకైనను కలుగని ఐశవ్రయ్మును సొముమ్ను 

ఘనతను నీకిచెచ్దను అని చెపెప్ను. 

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 7:5 => రాజైన సొలొమోను ఇరువది రెండువేల పశువులను లక్ష యిరువది 

వేల గొఱఱ్లను బలులుగా అరిప్ంచెను; యాజకులు తమ తమ సేవాధరమ్ములలో నిలుచుచుండగను, 

లేవీయులు యెహోవా కృప నిరంతరము నిలుచుచునన్దని వారిచేత ఆయనను సుత్తించుటకై రాజైన 

దావీదు కలిప్ంచిన యెహోవా గీతములను పాడుచు వాదయ్ములను వాయించుచు నిలుచుచుండగను, 

యాజకులు వారికి ఎదురుగా నిలిచి బూరలు ఊదుచుండగను, ఇశార్యేలీయులందరును 

నిలిచియుండగను 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:32 => సమాజపువారు తీసికొనివచిచ్న దహనబలి పశువులెనిన్యనగా, 

డెబబ్ది కోడెలును నూరు పొటే ట్ళుల్ను రెండువందల గొఱఱ్పిలల్లును; ఇవి యనిన్యు యెహోవాకు 

దహనబలులుగా తేబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:33 => పర్తిషిఠ్ంపబడినవి ఆరువందల ఎదుద్లును మూడువేల గొఱఱ్లును. 

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. 
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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 30:24 => సమాజపు వారందరును చూచినపుప్డు, మరి ఏడు దినములు 

పండుగ ఆచరింపవలెనని యోచన చేసికొని మరి ఏడు దినములు సంతోషముగా దాని ఆచరించిరి. 

యెషయా 40:16 => సమిధలకు లెబానోను చాలకపోవును దహనబలికి దాని పశువులు చాలవు 

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

మహోనన్తుడైన దేవుని సనిన్ధిని నమసాక్రముచేతును? దహనబలులను ఏడాది దూడలను అరిప్ంచి 

దరిశ్ంతునా? 

మీకా 6:7 => వేలకొలది పొటే ట్ళుల్ను వేలాది నదులంత విసాత్రమైన తైలమును ఆయనకు సంతోషము 

కలుగజేయునా? నా అతికర్మమునకై నా జేయ్షఠ్పుతుర్ని నేనితుత్నా? నా పాపపరిహారమునకై నా 

గరభ్ఫలమును నేనితుత్నా? 

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

దహనబలి, యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

యెహోషువ 18:25 => గిబియోను రామా బెయేరోతు మిసేప్ 

1 సమూయేలు 13:9 => దహన బలులను సమాధాన బలులను నాయొదద్కు తీసికొనిరమమ్ని చెపిప్ 

దహనబలి అరిప్ంచెను. 

1 రాజులు 8:4 => దాని తీసికొనివచిచ్రి. పర్తయ్క్షపు గుడారమును గుడారములోనునన్ పరిశుదధ్ 

ఉపకరణములను యాజకులును లేవీయులును తీసికొనిరాగా 

2 రాజులు 16:15 => అపుప్డు రాజైన ఆహాజు యాజకుడైన ఊరియాకు ఆజాఞ్పించినదేమనగా ఈ 

పెదద్ బలిపీఠముమీద ఉదయము అరిప్ంచు దహనబలులను, సాయంతర్మున అరిప్ంచు నైవేదయ్ములను 

రాజు చేయు దహనబలి నైవేదయ్ములను దేశపు జనులందరు అరిప్ంచు దహనబలి నైవేదయ్ములను 

పానారప్ణలను దహించి, యే దహనబలి జరిగినను, ఏ బలిజరిగినను వాటి పశువుల రకత్మును 
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దానిమీదనే పోర్కిష్ంపవలెను. అయితే ఈ యితత్డి బలిపీఠము దేవునియొదద్ నేను విచారణ 

చేయుటకుంచవలెను. 

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 7 

నా దేవా యెహోవా, నీవు నా తండిర్యైన దావీదునకు బదులుగా నీ దాసుడనైన ననున్ రాజుగా 

నియమించియునాన్వు; అయితే నేను బాలుడను, కారయ్ములు జరుపుటకు నాకు బుదిధ్ చాలదు; 

1 రాజులు 9:2 => గిబియోనులో పర్తయ్క్షమైనటుల్ రెండవమారు యెహోవా సొలొమోనునకు 

పర్తయ్క్షమై 

ఆదికాండము 28:12 => అపుప్డతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచెచ్న భూమిమీద 

నిలుపబడియుండెను; దాని కొన ఆకాశమునంటెను; దానిమీద దేవుని దూతలు ఎకుక్చు 

దిగుచునుండిరి. 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  

యోబు 33:14 => దేవుడు ఒకక్మారే పలుకును రెండు మారులు పలుకును అయితే మనుషుయ్లు 

అది కనిపెటట్రు  
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యోబు 33:15 => మంచముమీద కునుకు సమయమున గాఢనిదర్ పటుట్నపుప్డు కలలో రాతిర్ కలుగు 

సవ్పన్ములలో 

మతత్యి 1:20 => అతడు ఈ సంగతులనుగూరిచ్ ఆలోచించుకొనుచుండగా, ఇదిగో పర్భువు దూత 

సవ్పన్మందు అతనికి పర్తయ్క్షమై దావీదు కుమారుడవైన యోసేపూ, నీ భారయ్యైన మరియను 

చేరుచ్కొనుటకు భయపడకుము, ఆమె గరభ్ము ధరించునది పరిశుదాద్తమ్వలన కలిగినది; ఆమె యొక 

కుమారుని కనును; 

మతత్యి 2:13 => వారు వెళిళ్న తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత సవ్పన్మందు యోసేపునకు 

పర్తయ్క్షమై హేరోదు ఆ శిశువును సంహరింపవలెనని ఆయనను వెదకబోవుచునాన్డు గనుక నీవు లేచి 

ఆ శిశువును ఆయన తలిల్ని వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్నకు పారిపోయి, నేను నీతో తెలియజెపుప్వరకు 

అకక్డనే యుండుమని అతనితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 2:19 => హేరోదు చనిపోయిన తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత ఐగుపుత్లో యోసేపునకు 

సవ్పన్మందు పర్తయ్క్షమై 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:7 => ఆ రాతిర్యందు దేవుడు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై నేను నీకు ఏమి 

ఇయయ్గోరుదువో దాని అడుగుమని సెలవియయ్గా 

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 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:10 => ఈ నీ గొపప్ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్ శకిత్గలవాడెవడు? నేను 

ఈ జనులమధయ్ను ఉండి కారయ్ములను చకక్పెటుట్నటుల్ తగిన జాఞ్నమును తెలివిని నాకు 

దయచేయుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:11 => అందుకు దేవుడు సొలొమోనుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఈ 

పర్కారము యోచించుకొని, ఐశవ్రయ్మునైనను సొముమ్నైనను ఘనతనైనను నీ శతుర్వుల పార్ణమునైనను 
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దీరాఘ్యువునైనను అడుగక, నేను నినున్ వారిమీద రాజుగా నియమించిన నా జనులకు నాయ్యము 

తీరుచ్టకు తగిన జాఞ్నమును తెలివిని అడిగియునాన్వు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:12 => కాబటిట్ జాఞ్నమును తెలివియు నీకియయ్బడును, నీకనన్ 

ముందుగానునన్ రాజులకైనను నీ తరువాత వచుచ్ రాజులకైనను కలుగని ఐశవ్రయ్మును సొముమ్ను 

ఘనతను నీకిచెచ్దను అని చెపెప్ను. 

మతత్యి 7:7 => అడుగుడి మీకియయ్బడును. వెదకుడి మీకు దొరకును, తటుట్డి మీకు తీయబడును. 

మతత్యి 7:8 => అడుగు పర్తివాడును పొందును, వెదకువానికి దొరకును, తటుట్వానికి తీయబడును. 

మారుక్ 10:36 => ఆయన నేను మీకేమి చేయగోరుచునాన్రని వారినడిగెను. 

మారుక్ 10:38 => యేసు మీరేమి అడుగుచునాన్రో మీకు తెలియదు; నేను తార్గుచునన్ గినెన్లోనిది 

తార్గుటయైనను, నేను పొందుచునన్ బాపిత్సమ్ము పొందుటయైనను మీచేత అగునా? అని వారినడుగగా 

వారు మాచేత అగుననిరి. 

మారుక్ 10:39 => అపుప్డు యేసు నేను తార్గుచునన్ గినెన్లోనిది మీరు తార్గెదరు; నేను పొందుచునన్ 

బాపిత్సమ్ము మీరు పొందెదరు, గాని 

మారుక్ 10:40 => నా కుడివైపునను ఎడమవైపునను కూరుచ్ండనిచుచ్ట నావశములో లేదు; అది 

ఎవరికి సిదధ్పరచబడెనో వారికే (దొరకునని) వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 10:41 => తకిక్న పదిమంది శిషుయ్లు ఆ మాట విని, యాకోబు యోహానుల మీద 

కోపపడసాగిరి. 

మారుక్ 10:42 => యేసు వారిని తనయొదద్కు పిలిచి వారితో ఇటల్నెను అనయ్జనులలో అధికారులని 

యెంచబడినవారు వారిమీద పర్భుతవ్ము చేయుదురు; వారిలో గొపప్వారు వారిమీద అధికారము 

చేయుదురని మీకు తెలియును. 

మారుక్ 10:43 => మీలో ఆలాగుండకూడదు. మీలో ఎవడైనను గొపప్వాడై యుండగోరినయెడల 

వాడు మీకు పరిచారము చేయువాడై యుండవలెను. 

మారుక్ 10:44 => మీలో ఎవడైనను పర్ముఖుడై యుండగోరినయెడల, వాడు అందరికి దాసుడై 

యుండవలెను. 
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మారుక్ 10:45 => మనుషయ్కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని పరిచారము 

చేయుటకును, అనేకులకు పర్తిగా విమోచన కర్యధనముగా తన పార్ణము ఇచుచ్టకును వచెచ్ననెను. 

మారుక్ 10:46 => వారు యెరికో పటట్ణమునకు వచిచ్రి. ఆయన తన శిషుయ్లతోను బహు 

జనసమూహముతోను యెరికోనుండి బయలుదేరి వచుచ్చుండగా, తీమయి కుమారుడగు 

బరిత్మయియను గుర్డిడ్ భిక్షకుడు తోర్వపర్కక్ను కూరుచ్ండెను. 

మారుక్ 10:47 => ఈయన నజరేయుడైన యేసు అని వాడు విని దావీదు కుమారుడా యేసూ, ననున్ 

కరుణింపుమని కేకలువేయ మొదలుపెటెట్ను. 

మారుక్ 10:48 => ఊరకుండుమని అనేకులు వానిని గదిద్ంచిరి గాని వాడు దావీదు కుమారుడా, 

ననున్ కరుణింపుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసెను. 

మారుక్ 10:49 => అపుప్డు యేసు నిలిచి వానిని పిలువుడని చెపప్గా వారా గుర్డిడ్వానిని పిలిచి 

ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుము, ఆయన నినున్ పిలుచుచునాన్డు, లెమమ్ని వానితో చెపిప్రి. 

మారుక్ 10:50 => అంతట వాడు బటట్ను పారవేసి, దిగుగ్న లేచి యేసునొదద్కు వచెచ్ను. 

మారుక్ 10:51 => యేసు నేను నీకేమి చేయగోరుచునాన్వని వానినడుగగా, ఆ గుర్డిడ్వాడు బోధకుడా, 

నాకు దృషిట్ కలుగజేయుమని ఆయనతో అనెను. 

మారుక్ 11:24 => అందుచేత పార్రథ్న చేయునపుప్డు మీరు అడుగుచునన్ వాటినెలల్ను 

పొందియునాన్మని నముమ్డి; అపుప్డు అవి మీకు కలుగునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 14:13 => మీరు నా నామమున దేనినడుగుదురో తండిర్ కుమారునియందు 

మహిమపరచబడుటకై దానిని చేతును. 

యోహాను 14:14 => నా నామమున మీరు ననేన్మి అడిగినను నేను చేతును.  

యోహాను 15:16 => మీరు ననున్ ఏరప్రచుకొనలేదు; మీరు నా పేరట తండిర్ని ఏమి అడుగుదురో 

అది ఆయన మీకనుగర్హించునటుల్ మీరు వెళిల్ ఫలించుటకును, మీ ఫలము నిలిచియుండుటకును నేను 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొని నియమించితిని. 
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యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

యాకోబు 1:6 => అయితే అతడు ఏమాతర్మును సందేహింపక విశావ్సముతో అడుగవలెను; 

సందేహించువాడు గాలిచేత రేపబడి యెగిరిపడు సముదర్ తరంగమును పోలియుండును. 

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. 

ఆదికాండము 31:10 => మందలు చూలుకటుట్ కాలమున నేను సవ్పన్మందు కనున్లెతిత్ చూడగా 

గొఱఱ్లను దాటు పొటే ట్ళుల్ చారలైనను పొడలైనను మచచ్లైనను గలవై యుండెను. 

ఆదికాండము 31:24 => ఆ రాతిర్ సవ్పన్మందు దేవుడు సిరియావాడైన లాబాను నొదద్కు వచిచ్ నీవు 

యాకోబుతో మంచి గాని చెడ డ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని అతనితో చెపెప్ను.  

ఆదికాండము 37:5 => యోసేపు ఒక కల కని తన సహోదరులతో అది తెలియచెపప్గా వారు 

అతనిమీద మరి పగపటిట్రి. 

యెహోషువ 10:41 => కాదేషు బరేన్య మొదలుకొని గాజావరకు గిబియోను వరకు గోషేను 

దేశమంతటిని యెహోషువ జయించెను. 

యెహోషువ 18:25 => గిబియోను రామా బెయేరోతు మిసేప్ 

1 రాజులు 11:9 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అతనికి రెండు మారులు పర్తయ్క్షమై 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:4 => యెరూషలేమునందు అతనికి పుటిట్న కుమారుల పేరు లేవనగా, 

షమూమ్య షోబాబు నాతాను సొలొమోను 
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నెహెమాయ్ 2:4 => అపుప్డు రాజు ఏమి కావలసి నీవు మనవి చేయుచునాన్వని ననన్డుగగా, నేను 

ఆకాశమందలి దేవునికి పార్రథ్న చేసి 

ఎసేత్రు 5:3 => రాజు రాణియైన ఎసేత్రూ, నీకేమి కావలెను? నీ మనవి యేమిటి? రాజయ్ములో 

సగము మటుట్కు నీకనుగర్హించెదనని ఆమెతో చెపప్గా 

కీరత్నలు 72:2 => నీతినిబటిట్ నీ పర్జలకును నాయ్యవిధులనుబటిట్ శర్మనొందిన నీ వారికిని అతడు 

నాయ్యము తీరుచ్ను. 

సామెతలు 4:8 => దాని గొపప్ చేసినయెడల అది నినున్ హెచిచ్ంచును. దాని కౌగిలించినయెడల అది 

నీకు ఘనతను తెచుచ్ను. 

సామెతలు 30:7 => దేవా, నేను నీతో రెండు మనవులు చేసికొనుచునాన్ను నేను చనిపోకముందు 

వాటిని నాకనుగర్హింపుము;  

జెకరాయ్ 1:8 => రాతిర్ ఎఱఱ్ని గుఱఱ్మునెకిక్న మనుషుయ్డొకడు నాకు కనబడెను; అతడు లోయలోనునన్ 

గొంజిచెటల్లో నిలువబడియుండగా అతని వెనుక ఎఱఱ్ని గుఱఱ్ములును చుకక్లు చుకక్లుగల 

గుఱఱ్ములును తెలల్ని గుఱఱ్ములును కనబడెను. 

మతత్యి 20:21 => నీవేమి కోరుచునాన్వని ఆయన అడిగెను. అందుకామె నీ రాజయ్మందు ఈ నా 

యిదద్రు కుమారులలో ఒకడు నీ కుడివైపునను ఒకడు నీ యెడమవైపునను కూరుచ్ండ సెలవిమమ్ని 

ఆయనతో అనెను. 

లూకా 18:41 => వాడు దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు ఆయన నేను నీకేమి చేయగోరుచునాన్వని అడుగగా, 

వాడు పర్భువా, చూపు పొందగోరుచునాన్ననెను. 

1 కొరిందీయులకు 12:8 => ఏలాగనగా, ఒకనికి ఆతమ్ మూలముగా బుదిధ్ వాకయ్మును, 

మరియొకనికి ఆ ఆతమ్ననుసరించిన జాఞ్న వాకయ్మును, 

వచనము 8 

నీ దాసుడనైన నేను నీవు కోరుకొనిన జనుల మధయ్ ఉనాన్ను; వారు విసత్రించియునన్ందున వారిని లెకక్ 

పెటుట్టయు వారి విశాలదేశమును తనకీ చేయుటయు అసాధయ్ము. 
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సంఖాయ్కాండము 12:7 => అతడు నా యిలల్ంతటిలో నమమ్కమైనవాడు. 

2 సమూయేలు 7:5 => నీవు పోయి నా సేవకుడగు దావీదుతో ఇటల్నుము యెహోవా నీకాజఞ్ 

ఇచుచ్నదేమనగా నాకు నివాసముగా ఒక మందిరమును కటిట్ంతువా? 

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. 

2 సమూయేలు 7:12 => నీ దినములు సంపూరణ్ములగునపుప్డు నీవు నీ పితరులతో కూడ నిదిర్ంచిన 

తరువాత నీ గరభ్ములోనుండి వచిచ్న నీ సంతతిని హెచిచ్ంచి, రాజయ్మును అతనికి సిథ్రపరచెదను. 

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 22:47 => యెహోవా జీవముగలవాడు నా ఆశర్యదురగ్మైనవాడు సోత్తార్రు హ్డు నాకు 

రక్షణాశర్యదురగ్మైన దేవుడు మహోనన్తుడగును గాక  
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2 సమూయేలు 22:48 => ఆయన నా నిమితత్ము పర్తిదండనచేయు దేవుడు ఆయన నా నిమితత్ము 

పగతీరుచ్ దేవుడు జనములను నాకు లోపరచువాడు ఆయనే. 

2 సమూయేలు 22:49 => ఆయనే నా శతుర్వుల చేతిలోనుండి ననున్ విడిపించును నామీదికి 

లేచినవారికంటె ఎతుత్గా నీవు ననున్ హెచిచ్ంచుదువు. బలాతాక్రము చేయువారి చేతిలోనుండి నీవు 

ననున్ విడిపించుదువు. 

2 సమూయేలు 22:50 => అందువలన యెహోవా, అనయ్జనులలో నేను నినున్ ఘనపరచెదను. నీ 

నామకీరత్న గానము చేసెదను. 

2 సమూయేలు 22:51 => నీవు నియమించిన రాజునకు గొపప్ రక్షణ కలుగజేయువాడవు 

అభిషేకించిన దావీదునకును అతని సంతానమునకును నితయ్ము కనికరము చూపువాడవు. 

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. 

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 78:70 => తన దాసుడైన దావీదును కోరుకొని గొఱఱ్ల దొడల్లోనుండి అతని పిలిపించెను. 

కీరత్నలు 78:71 => పాడిగొఱఱ్లను వెంబడించుట మానిప్ంచి తన పర్జలైన యాకోబును, తన 

సావ్సథ్య్మైన ఇశార్యేలును మేపుటకై ఆయన అతనిని రపిప్ంచెను.  

కీరత్నలు 78:72 => అతడు యథారథ్హృదయుడై వారిని పాలించెను కారయ్ములయందు నేరప్రియై 

వారిని నడిపించెను. 

కీరత్నలు 13:6 => నాకు మహోపకారములు చేసియునాన్డు నేను ఆయనను కీరిత్ంచెదను.  
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కీరత్నలు 116:7 => నా పార్ణమా, యెహోవా నీకు కేష్మము విసత్రింపజేసియునాన్డు. తిరిగి నీ 

విశార్ంతిలో పర్వేశింపుము. 

కీరత్నలు 119:17 => (గీమెల ) నీ సేవకుడనైన నేను బర్దుకునటుల్ నాయెడల నీ దయారసము 

చూపుము నీ వాకయ్మునుబటిట్ నేను నడుచుకొనుచుందును. 

2 కొరిందీయులకు 9:5 => కావున లోగడ ఇచెచ్దమని మీరు చెపిప్న ధరమ్ము పిసినితనముగా 

ఇయయ్క ధారాళముగా ఇయయ్వలెనని చెపిప్, సహోదరులు మీయొదద్కు ముందుగావచిచ్ దానిని 

జమచేయుటకై వారిని హెచచ్రించుట అవసరమని తలంచితిని. 

2 కొరిందీయులకు 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 

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 9:4 => నీ తండిర్యైన దావీదు నడిచినటుల్ నీవును యథారథ్హృదయుడవై నీతినిబటిట్ 

నడుచుకొని , నేను నీకు సెలవిచిచ్నదంతటిపర్కారము చేసి నా కటట్డలను విధులను 

అనుసరించినయెడల 

1 రాజులు 15:5 => దావీదు నిమితత్ము అతని తరువాత అతని కుమారుని నిలుపుటకును, 

యెరూషలేమును సిథ్రపరచుటకును, అతని దేవుడైన యెహోవా యెరూషలేమునందు దావీదునకు 

దీపముగా అతని ఉండనిచెచ్ను. 

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 15:2 => యథారథ్మైన పర్వరత్న గలిగి నీతిననుసరించుచు హృదయపూరవ్కముగా నిజము 

పలుకువాడే. 
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కీరత్నలు 18:20 => నా నీతినిబటిట్ యెహోవా నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను నా నిరోద్షతవ్మునుబటిట్ నాకు 

పర్తిఫలమిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 18:21 => యెహోవా మారగ్ములను నేను అనుసరించుచునాన్ను భకిత్హీనుడనై నేను నా 

దేవుని విడచినవాడను కాను 

కీరత్నలు 18:22 => ఆయన నాయ్యవిధులనిన్టిని నేను లక్షయ్పెటుట్చునాన్ను ఆయన కటట్డలను 

తోర్సివేసినవాడను కాను 

కీరత్నలు 18:23 => దోషకిర్యలు నేను చేయనొలల్కుంటిని ఆయన దృషిట్కి నేను యథారుథ్డనైతిని. 

కీరత్నలు 18:24 => కావున యెహోవా నేను నిరోద్షిగానుండుట చూచి తన దృషిట్కి కనబడిన 

నాచేతుల నిరోద్షతవ్మునుబటిట్ నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను. 

1 రాజులు 1:48 => నేను సజీవినై యుండగా ఈ దినమున జరిగినటుల్ నా సింహాసనముమీద 

ఆసీనుడగుటకు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా ఒకని నాకు దయచేసినందుకు ఆయనకు 

సోత్తర్ము కలుగునుగాక అనెను. 

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

నిందారహితుడునై యుండెను. నోవహు దేవునితో కూడ నడచినవాడు. 

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

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

ఎవనియెదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు, నేను పుటిట్నది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు ననున్ 

పోషించెనో ఆ దేవుడు, 

1 రాజులు 2:24 => ననున్ సిథ్రపరచి, నా తండిర్ సింహాసనముమీద ననున్ ఆసీనునిగా చేసి, తన 

వాగాద్నము పర్కారము నాకు కుటుంబము కలుగజేసిన యెహోవా జీవముతోడు, అదోనీయా యీ 

దినమున మరణమవునని చెపిప్ 
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1 రాజులు 3:3 => తన తండిర్యైన దావీదు నియమించిన కటట్డలను అనుసరించుచు సొలొమోను 

యెహోవాయందు పేర్మయుంచెను గాని యునన్త సథ్లములయందు అతడు బలులను మాతర్ము 

అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు నుండెను. 

1 రాజులు 8:23 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, పైనునన్ ఆకాశమందైనను కిర్ందనునన్ 

భూమియందైనను నీవంటి దేవుడొకడునులేడు; పూరణ్మనసుస్తో నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా నడుచు నీ 

దాసుల విషయమై నీవు నిబంధనను నెరవేరుచ్చు కనికరము చూపుచు ఉండువాడవై యునాన్వు, 

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

తన పితరుడగు దావీదు చూపిన పర్వరత్నకు సరిగా పర్వరిత్ంచెను. 

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 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. 

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 6:14 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, హృదయపూరవ్కముగా నినున్ 

అనుసరించు నీ భకుత్లకు నిబంధనను నెరవేరుచ్చు కృపను చూపుచునుండు నీవంటి దేవుడు 

ఆకాశమందైనను భూమియందైనను లేడు. 
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కీరత్నలు 78:72 => అతడు యథారథ్హృదయుడై వారిని పాలించెను కారయ్ములయందు నేరప్రియై 

వారిని నడిపించెను. 

సామెతలు 14:2 => యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువాడు యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు 

కుటిలచితుత్డు ఆయనను తిరసక్రించువాడు, 

సామెతలు 15:14 => బుదిధ్మంతుని మనసుస్ జాఞ్నము వెదకును బుదిధ్హీనులు మూఢతవ్ము 

భుజించెదరు. 

పర్సంగి 7:11 => జాఞ్నము సావ్సథ్య్మంత యుపయోగము; సూరుయ్ని కిర్ంద బర్దుకువారికి అది 

లాభకరము. 

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

సంవతస్రములు రాకముందే, 

యిరిమ్యా 4:2 => సతయ్మునుబటిట్యు నాయ్యమునుబటిట్యు నీతినిబటిట్యు యెహోవా జీవముతోడని 

పర్మాణము చేసినయెడల జనములు ఆయనయందు తమకు ఆశీరావ్దము కలుగుననుకొందురు, 

ఆయనయందే అతిశయపడుదురు. 

మతత్యి 20:2 => దినమునకు ఒక దేనారము చొపుప్న పనివారితో ఒడబడి, తన దార్క్షతోటలోనికి 

వారిని పంపెను. 

3 యోహాను 1:4 => నా పిలల్లు సతయ్మును అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్రని వినుటకంటె నాకు 

ఎకుక్వైన సంతోషము లేదు. 

వచనము 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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దానియేలు 2:21 => ఆయన కాలములను సమయములను మారుచ్వాడై యుండి, రాజులను 

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 

దానియేలు 4:25 => తమయొదద్ నుండకుండ మనుషుయ్లు నినున్ తరుముదురు, నీవు 

అడవిజంతువుల మధయ్ నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ తినెదవు; ఆకాశపుమంచు నీమీదపడి 

నినున్ తడుపును; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన అధికారియై యునాన్డనియు, 

తానెవనికి దాని ననుగర్హింప నిచఛ్యించునో వానికి అనుగర్హించుననియు నీవు తెలిసికొనువరకు 

ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:32 => 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 5:18 => రాజా చితత్గించుము; మహోనన్తుడగు దేవుడు మహరద్శను రాజయ్మును 

పర్భావమును ఘనతను నీ తండిర్యగు నెబుకదెన్జరునకు ఇచెచ్ను.  

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.  

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. 

యోబు 32:6 => కావున బూజీయుడైన బరకెయేలు కుమారుడగు ఎలీహు ఈలాగు 

మాటలాడసాగెను నేను పినన్వయసుస్ గలవాడను మీరు బహు వృదుధ్లు ఆ హేతువుచేతను నేను 

భయపడి నా తాతప్రయ్ము మీకు తెలుపుటకు తెగింపలేదు. 
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యోబు 32:7 => వృదాధ్పయ్ము మాటలాడదగును అధిక సంఖయ్గల యేండుల్ జాఞ్నము బోధింపతగునని 

నేననుకొంటిని; 

యోబు 32:8 => అయినను నరులలో ఆతమ్ ఒకటియునన్ది సరవ్శకుత్డగు దేవుని ఊపిరి వారికి 

వివేచన కలుగజేయును. 

పర్సంగి 10:16 => దేశమా, దాసుడు నీకు రాజై యుండుటయు, ఉదయముననే భోజనమునకు 

కూరుచ్ండువారు నీకు అధిపతులై యుండుటయు నీకు అశుభము. 

యిరిమ్యా 1:6 => అందుకు అయోయ్ పర్భువగు యెహోవా, చితత్గించుము నేను బాలుడనే; 

మాటలాడుటకు నాకు శకిత్ చాలదని నేననగా 

మతత్యి 18:3 => మీరు మారుప్నొంది బిడ డ్లవంటి వారైతేనే గాని పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపరని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 18:4 => కాగా ఈ బిడ డ్వలె తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడెవడో వాడే పరలోకరాజయ్ములో 

గొపప్వాడు. 

సంఖాయ్కాండము 27:17 => వారికి నాయకుడుగా ఉండుటకు సమరుథ్డై యుండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:2 => ఇకమీదట నేను వచుచ్చుపోవుచు నుండలేను, యెహోవా ఈ 

యొరాద్ను దాటకూడదని నాతో సెలవిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 18:16 => ఇశార్యేలు వారితోను యూదా వారితోను దావీదు జనులకు ముందు 

వచుచ్చు, పోవుచు నుండుటచేత వారు అతనిని పేర్మింపగా 

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

నడిపించువాడవై ఉంటివి. అయితే ఇపుప్డు నీవు ఇశార్యేలీయులనుబటిట్ నా జనులను పాలించి 

వారిమీద అధిపతివై యుందువని యెహోవా నినున్గురించి సెలవిచిచ్యునాన్డని చెపిప్రి. 

కీరత్నలు 121:8 => ఇది మొదలుకొని నిరంతరము నీ రాకపోకలయందు యెహోవా నినున్ 

కాపాడును 

యోహాను 10:3 => అతనికి దావ్రపాలకుడు తలుపు తీయును, గొఱఱ్లు అతని సవ్రము వినును, 

అతడు తన సొంత గొఱఱ్లను పేరుపెటిట్ పిలిచి వాటిని వెలుపలికి నడిపించును. 
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యోహాను 10:4 => మరియు అతడు తన సొంత గొఱఱ్లననిన్టిని వెలుపలికి నడిపించునపుడెలల్ 

వాటికి ముందుగా నడుచును; గొఱఱ్లు అతని సవ్రమెరుగును గనుక అవి అతనిని వెంబడించును. 

యోహాను 10:9 => నేనే దావ్రమును; నా దావ్రా ఎవడైన లోపల పర్వేశించినయెడల వాడు 

రకిష్ంపబడినవాడై, లోపలికి పోవుచు బయటికి వచుచ్చు మేత మేయుచునుండును. 

నిరగ్మకాండము 3:11 => అందుకు మోషే నేను ఫరోయొదద్కు వెళుల్టకును, ఇశార్యేలీయులను 

ఐగుపుత్లోనుండి తోడుకొని పోవుటకును ఎంతటివాడనని దేవునితో అనగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:12 => నేనొకక్డనే మీ కషట్మును మీ భారమును మీ వివాదమును ఎటుల్ 

భరింపగలను? 

నాయ్యాధిపతులు 11:11 => కాబటిట్ యెఫాత్ గిలాదు పెదద్లతోకూడ పోయినపుప్డు జనులు తమకు 

పర్ధానునిగాను అధిపతినిగాను అతని నియమించుకొనిరి. అపుప్డు యెఫాత్ మిసాప్లో యెహోవా 

సనిన్ధిని తన సంగతి యంతయు వినిపించెను. 

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 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 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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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:9 => దేవా యెహోవా, నీవు నా తండిర్యైన దావీదునకు చేసిన 

వాగాద్నమును సిథ్రపరచుము; నేల ధూళియంత విసాత్రమైన జనులమీద నీవు ననున్ రాజుగా 

నియమించియునాన్వు 

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 34:1 => యోషీయా యేలనారంభించినపుప్డు ఎనిమిదేండల్వాడై 

యెరూషలేములో ముపప్ది యొక సంవతస్రము ఏలెను. 

యెషయా 3:4 => బాలకులను వారికి అధిపతులనుగా నియమించెదను వారు బాలచేషట్లుచేసి 

జనులను ఏలెదరు. 

మతత్యి 18:2 => ఆయన యొక చినన్బిడ డ్ను తనయొదద్కు పిలిచి, వారిమధయ్ను నిలువబెటిట్ 

యిటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:21 => కాబటిట్ యోహాను బాపిత్సమ్మిచిచ్నది మొదలుకొని పర్భువైన యేసు 

మనయొదద్నుండి పరమునకు చేరుచ్కొనబడిన దినము వరకు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:28 => అతడు యెరూషలేములో వారితోకూడ వచుచ్చు పోవుచు, 

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  
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వచనము 10 

సొలొమోను చేసిన యీ మనవి పర్భువునకు అనుకూలమాయెను గనుక 

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. 

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. 

1 సమూయేలు 12:22 => యెహోవా మిముమ్ను తనకు జనముగా చేసికొనుటకు ఇషట్ము 

గలిగియునాన్డు; తన ఘనమైన నామము నిమితత్ము తన జనులను ఆయన విడనాడడు. 

కీరత్నలు 78:71 => పాడిగొఱఱ్లను వెంబడించుట మానిప్ంచి తన పర్జలైన యాకోబును, తన 

సావ్సథ్య్మైన ఇశార్యేలును మేపుటకై ఆయన అతనిని రపిప్ంచెను.  

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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ఆదికాండము 15:5 => మరియు ఆయన వెలుపలికి అతని తీసికొనివచిచ్ నీవు ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి నక్షతర్ములను లెకిక్ంచుటకు నీచేతనైతే లెకిక్ంచుమని చెపిప్ నీ సంతానము ఆలాగవునని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:2 => దావీదు యోవాబునకును జనులయొకక్ అధిపతులకును మీరు వెళిల్ 

బెయేరెష్బా మొదలుకొని దాను వరకు ఉండు ఇశార్యేలీయులను ఎంచి, వారి సంఖయ్ నాకు తెలియుటకై 

నాయొదద్కు దాని తీసికొనిరండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:5 => ఇశార్యేలీయులందరిలో కతిత్ దూయువారు పదకొండు లక్షల 

మందియు యూదా వారిలో కతిత్ దూయువారు నాలుగు లక్షల డెబబ్దివేల మందియు సంఖయ్కు వచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:6 => రాజు మాట యోవాబునకు అసహయ్ముగా ఉండెను గనుక అతడు 

లేవి బెనాయ్మీను గోతర్ సంబంధులను ఆ సంఖయ్లో చేరచ్లేదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:23 => ఇశార్యేలీయులను ఆకాశ నక్షతర్ములంతమందిగా చేయుదునని 

యెహోవా సెలవిచిచ్యుండెను గనుక ఇరువదియేండుల్ మొదలుకొని అంతకు తకుక్వ వయసుస్ 

గలవారిని దావీదు జనసంఖయ్యందు చేరచ్లేదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:24 => జనసంఖయ్ చేయు విషయమున ఇశార్యేలీయులమీదికి కోపము 

వచిచ్నందున సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు దాని చేయనారంభించెనే గాని దాని 

ముగింపకపోయెను; కాబటిట్ జనసంఖయ్ మొతత్ము దావీదు రాజు వృతాత్ంత గర్ంథములలో 

చేరచ్బడలేదు. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

నిరగ్మకాండము 18:17 => అందుకు మోషే మామ అతనితో నీవు చేయుచునన్ పని మంచిది కాదు; 
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1 రాజులు 4:20 => అయితే యూదావారును ఇశార్యేలు వారును సముదర్పు దరినునన్ యిసుక 

రేణువులంత విసాత్ర సమూహమై తినుచు తార్గుచు సంభర్మపడుచు నుండిరి.  

2 రాజులు 9:6 => అపుప్డు ఆ యౌవనుడు అతని తలమీద తైలము పోసి అతనితో ఇటల్నెను 

ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యెహోవా జనులైన ఇశార్యేలు వారిమీద నేను 

నినున్ పటాట్భిషికుత్నిగా చేయుచునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:9 => దేవా యెహోవా, నీవు నా తండిర్యైన దావీదునకు చేసిన 

వాగాద్నమును సిథ్రపరచుము; నేల ధూళియంత విసాత్రమైన జనులమీద నీవు ననున్ రాజుగా 

నియమించియునాన్వు 

దానియేలు 2:21 => ఆయన కాలములను సమయములను మారుచ్వాడై యుండి, రాజులను 

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 

వచనము 11 

దేవుడు అతనికి ఈలాగు సెలవిచెచ్ను దీరాఘ్యువునైనను ఐశవ్రయ్మునైనను నీ శతుర్వుల పార్ణమునైనను 

అడుగక, నాయ్యములను గర్హించుటకు వివేకము అనుగర్హించుమని నీవు అడిగితివి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును నీవు అనుసరించునటుల్గా 

యెహోవా నీకు వివేకమును తెలివిని అనుగర్హించి ఇశార్యేలీయులమీద నీకు అధికారము 

దయచేయును గాక. 

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 1:10 => ఈ నీ గొపప్ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్ శకిత్గలవాడెవడు? నేను 

ఈ జనులమధయ్ను ఉండి కారయ్ములను చకక్పెటుట్నటుల్ తగిన జాఞ్నమును తెలివిని నాకు 

దయచేయుము. 
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కీరత్నలు 119:34 => నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరించుటకు నాకు బుదిధ్ దయచేయుము అపుప్డు నా 

పూరణ్హృదయముతో నేను దాని పర్కారము నడుచుకొందును. 

కీరత్నలు 119:73 => (యోద ) నీచేతులు ననున్ నిరిమ్ంచి నాకు రూపు ఏరప్రచెను నేను నీ ఆజఞ్లను 

నేరుచ్కొనునటుల్ నాకు బుదిధ్ దయచేయుము. 

కీరత్నలు 119:144 => నీ శాసనములు శాశవ్తమైన నీతిగలవి నేను బర్దుకునటుల్ నాకు తెలివి 

దయచేయుము. 

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. 

సామెతలు 2:7 => ఆయన యథారథ్వంతులను వరిధ్లల్జేయును యుకత్మారగ్ము తపప్క 

నడుచుకొనువారికి ఆయన కేడెముగా నునాన్డు. 

సామెతలు 2:8 => నాయ్యము తపిప్పోకుండ ఆయన కనిపెటుట్ను తన భకుత్ల పర్వరత్నను ఆయన 

కాచును. 

సామెతలు 2:9 => అపుప్డు నీతి నాయ్యములను యథారథ్తను పర్తి సనామ్రగ్మును నీవు 

తెలిసికొందువు. 

సామెతలు 3:13 => జాఞ్నము సంపాదించినవాడు ధనుయ్డు వివేచన కలిగిన నరుడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 3:14 => వెండి సంపాదించుటకంటె జాఞ్నము సంపాదించుట మేలు అపరంజి 

సంపాదించుటకంటె జాఞ్నలాభము నొందుట మేలు. 

సామెతలు 3:15 => పగడములకంటె అది పిర్యమైనది నీ యిషట్వసుత్వులనిన్యు దానితో 

సమానములు కావు. 
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సామెతలు 3:16 => దాని కుడిచేతిలో దీరాఘ్యువును దాని యెడమచేతిలో ధనఘనతలును ఉనన్వి. 

సామెతలు 3:17 => దాని మారగ్ములు రమయ్మారగ్ములు దాని తోర్వలనిన్యు కేష్మకరములు. 

సామెతలు 3:18 => దాని నవలంబించువారికి అది జీవవృక్షము దాని పటుట్కొనువారందరు 

ధనుయ్లు. 

సామెతలు 16:16 => అపరంజిని సంపాదించుటకంటె జాఞ్నమును సంపాదించుట ఎంతో శేర్షఠ్ము 

వెండిని సంపాదించుటకంటె తెలివిని సంపాదించుట ఎంతో మేలు. 

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

సామెతలు 20:12 => వినగల చెవి చూడగల కనున్ ఈ రెండును యెహోవా కలుగచేసినవే. 

1 రాజులు 3:28 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరును రాజు తీరిచ్న తీరుప్నుగూరిచ్ విని నాయ్యము 

విచారించుటయందు రాజు దైవజాఞ్నము నొందినవాడని గర్హించి అతనికి భయపడిరి. 

కీరత్నలు 72:1 => దేవా, రాజునకు నీ నాయ్యవిధులను రాజకుమారునికి నీ నీతిని తెలియజేయుము. 

కీరత్నలు 72:2 => నీతినిబటిట్ నీ పర్జలకును నాయ్యవిధులనుబటిట్ శర్మనొందిన నీ వారికిని అతడు 

నాయ్యము తీరుచ్ను. 

సామెతలు 14:8 => తమ పర్వరత్నను కనిపెటిట్యుండుట వివేకుల జాఞ్నమునకు లక్షణము 

మోసకృతయ్ములే బుదిధ్హీనులు కనుపరచు మూఢత. 

పర్సంగి 7:11 => జాఞ్నము సావ్సథ్య్మంత యుపయోగము; సూరుయ్ని కిర్ంద బర్దుకువారికి అది 

లాభకరము. 

పర్సంగి 7:19 => పటట్ణమందుండు పదిమంది అధికారులకంటె జాఞ్నము గలవానికి జాఞ్నమే 

యెకుక్వైన ఆధారము. 
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పర్సంగి 9:15 => అయితే అందులో జాఞ్నముగల యొక బీదవాడుండి తన జాఞ్నముచేత ఆ 

పటట్ణమును రకిష్ంచెను, అయినను ఎవరును ఆ బీదవానిని జాఞ్పకముంచుకొనలేదు. 

పర్సంగి 9:16 => కాగా నేనిటల్నుకొంటిని-బలముకంటె జాఞ్నము శేర్షఠ్మేగాని బీదవారి జాఞ్నము 

తృణీకరింపబడును, వారి మాటలు ఎవరును లక్షయ్ము చేయరు. 

పర్సంగి 9:17 => బుదిధ్హీనులలో ఏలువాని కేకలకంటె మెలల్గా వినబడిన జాఞ్నుల మాటలు 

శేర్షఠ్ములు. 

పర్సంగి 9:18 => యుదాధ్యుధములకంటె జాఞ్నము శేర్షఠ్ము; ఒక పాపాతుమ్డు అనేకమైన మంచి 

పనులను చెరుపును. 

యోహాను 5:30 => నా అంతట నేనే ఏమియు చేయలేను; నేను వినునటుల్గా తీరుప్ తీరుచ్చునాన్ను. 

ననున్ పంపినవాని చితత్పర్కారమే చేయగోరుదును గాని నా యిషట్పర్కారము చేయగోరను గనుక నా 

తీరుప్ నాయ్యమైనది. 

2 సమూయేలు 14:17 => మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడైయునాన్డు గనుక నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు దేవుని దూతవంటివాడవై మంచి చెడ డ్లనిన్యు విచారింప 

చాలియునాన్వు; కాబటిట్ నీ దాసినగు నేను నా యేలినవాడగు రాజు సెలవిచిచ్న మాట 

సమాధానకరమగునని అనుకొంటిననెను. 

యెషయా 11:2 => యెహోవా ఆతమ్ జాఞ్నవివేకములకు ఆధారమగు ఆతమ్ ఆలోచన బలములకు 

ఆధారమగు ఆతమ్ తెలివిని యెహోవాయెడల భయభకుత్లను పుటిట్ంచు ఆతమ్ అతనిమీద నిలుచును  

యెషయా 11:3 => యెహోవా భయము అతనికి ఇంపైన సువాసనగా ఉండును. 

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

నీతినిబటిట్ బీదలకు తీరుప్తీరుచ్ను భూనివాసులలో దీనులైనవారికి యథారథ్ముగా విమరశ్చేయును తన 

వాగద్ండముచేత లోకమును కొటుట్ను తన పెదవుల ఊపిరిచేత దుషుట్లను చంపును  

1 కొరిందీయులకు 2:14 => పర్కృతి సంబంధియైన మనుషుయ్డు దేవుని ఆతమ్ విషయములను 

అంగీకరింపడు, అవి అతనికి వెఱి ఱ్తనముగా ఉనన్వి, అవి ఆతామ్నుభవముచేతనే వివేచింపదగును 

గనుక అతడు వాటిని గర్హింపజాలడు. 
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1 కొరిందీయులకు 2:15 => ఆతమ్సంబంధియైనవాడు అనిన్టిని వివేచించును గాని 

అతడెవనిచేతనైనను వివేచింపబడడు. 

ఎఫెసీయులకు 5:17 => ఇందు నిమితత్ము మీరు అవివేకులు కాక పర్భువు యొకక్ చితత్మేమిటో 

గర్హించుకొనుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:10 => ఇందువలన దేవునికి మహిమయు సోత్తర్మును కలుగునటుల్, మీరు 

యేసుకీర్సుత్వలననైన నీతిఫలములతో నిండికొనిన  

హెబీర్యులకు 5:14 => వయసుస్ వచిచ్నవారు అభాయ్సముచేత మేలు కీడులను వివేచించుటకు 

సాధకము చేయబడిన జాఞ్నేందిర్యములు కలిగియునాన్రు గనుక బలమైన అహారము వారికే తగును. 

నిరగ్మకాండము 3:11 => అందుకు మోషే నేను ఫరోయొదద్కు వెళుల్టకును, ఇశార్యేలీయులను 

ఐగుపుత్లోనుండి తోడుకొని పోవుటకును ఎంతటివాడనని దేవునితో అనగా 

నిరగ్మకాండము 3:12 => ఆయన నిశచ్యముగా నేను నీకు తోడైయుందును, నేను నినున్ 

పంపితిననుటకు ఇది నీకు సూచన; నీవు ఆ పర్జలను ఐగుపుత్లోనుండి తోడుకొని వచిచ్న తరువాత 

మీరు ఈ పరవ్తముమీద దేవుని సేవించెదరనెను. 

నిరగ్మకాండము 4:10 => అపుప్డు మోషే పర్భువా, ఇంతకు మునుపైనను, నీవు నీ దాసునితో 

మాటలాడినపప్టినుండి యైనను , నేను మాట నేరప్రిని కాను , నేను నోటిమాందయ్ము 

నాలుకమాందయ్ము గలవాడనని యెహోవాతో చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 4:11 => యెహోవా మానవునకు నోరిచిచ్నవాడు ఎవడు? మూగవానినేగాని 

చెవిటివానినేగాని దృషిట్గలవానినేగాని గుర్డిడ్వానినేగాని పుటిట్ంచినవాడెవడు? యెహోవానైన నేనే గదా. 

నిరగ్మకాండము 4:12 => కాబటిట్ వెళుల్ము, నేను నీ నోటికి తోడైయుండి, నీవు ఏమి పలుకవలసినది 

నీకు బోధించెదనని అతనితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 4:13 => అందుకతడు అయోయ్ పర్భువా, నీవు పంప తలంచినవానినే పంపుమనగా 

యిరిమ్యా 1:6 => అందుకు అయోయ్ పర్భువగు యెహోవా, చితత్గించుము నేను బాలుడనే; 

మాటలాడుటకు నాకు శకిత్ చాలదని నేననగా 
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మతత్యి 3:11 => మారుమనసుస్ నిమితత్ము నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నా 

వెనుక వచుచ్చునన్వాడు నాకంటె శకిత్మంతుడు; ఆయన చెపుప్లు మోయుటకైనను నేను పాతుర్డను 

కాను; ఆయన పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను. 

మతత్యి 3:14 => అందుకు యోహాను నేను నీచేత బాపిత్సమ్ము పొందవలసినవాడనై యుండగా నీవు 

నాయొదద్కు వచుచ్చునాన్వా? అని ఆయనను నివారింపజూచెను గాని 

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. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

నిరగ్మకాండము 18:17 => అందుకు మోషే మామ అతనితో నీవు చేయుచునన్ పని మంచిది కాదు; 

నిరగ్మకాండము 18:21 => మరియు నీవు పర్జలందరిలో సామరథ్య్ము దైవభకిత్ సతాయ్సకిత్ కలిగి, 

లంచగొండులుకాని మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని, వేయిమందికి ఒకనిగాను, నూరుమందికి 

ఒకనిగాను, ఏబదిమందికి ఒకనిగాను, పదిమందికి ఒకనిగాను, వారిమీద నాయ్యాధిపతులను 

నియమింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 31:3 => విచితర్మైన పనులను కలిప్ంచుటకును బంగారుతోను వెండితోను 

ఇతత్డితోను పని చేయుటకును పొదుగుటకై  

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:9 => మోషే తనచేతులను నూను కుమారుడైన యెహోషువమీద 

ఉంచియుండెను గనుక అతడు జాఞ్నాతమ్పూరు ణ్డాయెను; కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులు అతనిమాట విని 

యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేసిరి. 

1 రాజులు 3:11 => దేవుడు అతనికి ఈలాగు సెలవిచెచ్ను దీరాఘ్యువునైనను ఐశవ్రయ్మునైనను నీ 

శతుర్వుల పార్ణమునైనను అడుగక, నాయ్యములను గర్హించుటకు వివేకము అనుగర్హించుమని నీవు 

అడిగితివి. 
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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 7:7 => తరువాత తాను తీరుప్తీరచ్ కూరుచ్ండుటకై యొక అధికార మంటపమును 

కటిట్ంచెను; దాని నటిట్లుల్ కొన మొదలు దేవదారు కఱఱ్తో కపప్బడెను. 

1 రాజులు 10:24 => అతని హృదయమందు దేవుడు ఉంచిన జాఞ్నవాకుక్లను వినుటకై 

లోకులందరును అతని చూడగోరిరి. 

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 15:5 => యెహోవా ఈ రాజును మొతిత్నందున అతడు మరణమగువరకు కుషఠ్రోగియై 

పర్తేయ్కముగా ఒక నగరులో నివసించెను గనుక రాజకుమారుడైన యోతాము నగరుమీద అధికారియై 

దేశపు జనులకు నాయ్యము తీరుచ్వాడుగా ఉండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:2 => ఇంతకుముందు సౌలు రాజైయునన్పుప్డు నీవు ఇశార్యేలీయులను 

నడిపించువాడవై యుంటివి నా జనులగు ఇశార్యేలీయులను నీవు ఏలి వారిమీద అధిపతిగా ఉందువని 

నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు సెలవిచెచ్ను అని మనవిచేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:4 => బహుజనులు పోగై అషూష్రు రాజులు రానేల? విసాత్రమైనజలము 

వారికి దొరుకనేల? అనుకొని ఊటలనిన్టిని దేశమధయ్ముగుండ పారుచునన్ కాలువను అడిడ్రి. 

యోబు 28:12 => అయితే జాఞ్నము ఎకక్డ దొరకును? వివేచన దొరకు సథ్లము ఎకక్డ నునన్ది? 

కీరత్నలు 119:66 => నేను నీ ఆజఞ్లయందు నమిమ్క యుంచియునాన్ను మంచి వివేచన మంచి 

జాఞ్నము నాకు నేరుప్ము. 

సామెతలు 1:2 => జాఞ్నమును ఉపదేశమును అభయ్సించుటకును వివేక సలాల్పములను 

గర్హించుటకును  
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సామెతలు 2:6 => యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి 

వచుచ్ను. 

సామెతలు 8:15 => నావలన రాజులు ఏలుదురు అధికారులు నాయ్యమునుబటిట్ పాలన చేయుదురు. 

సామెతలు 18:15 => జాఞ్నుల చెవి తెలివిని వెదకును వివేకముగల మనసుస్ తెలివిని 

సంపాదించును. 

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

పర్సంగి 10:10 => ఇనుప ఆయుధము మొదుద్గా ఉనన్పుప్డు దానిని పదును చేయనియెడల పనిలో 

ఎకుక్వ బలము వినియోగింపవలెను; అయితే కారయ్సిదిధ్కి జాఞ్నమే పర్ధానము. 

యెషయా 11:3 => యెహోవా భయము అతనికి ఇంపైన సువాసనగా ఉండును. 

దానియేలు 9:12 => యెరూషలేములో జరిగిన కీడు మరి ఏ దేశములోను జరుగలేదు; ఆయన మా 

మీదికిని, మాకు ఏలికలుగా ఉండు మా నాయ్యాధిపతుల మీదికిని ఇంత గొపప్ కీడు రపిప్ంచి, తాను 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరెచ్ను. 

మతత్యి 12:42 => విమరశ్ సమయమున దకిష్ణదేశపురాణి యీ తరమువారితో నిలువబడి 

వారిమీద నేరసాథ్పన చేయును; ఆమె సొలొమోను జాఞ్నము వినుటకు భూమయ్ంతములనుండి వచెచ్ను; 

ఇదిగో సొలొమోనుకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 

రోమీయులకు 16:19 => మీ విధేయత అందరికిని పర్చురమైనది గనుక మిముమ్నుగూరిచ్ 

సంతోషించుచునాన్ను. మీరు మేలు విషయమై జాఞ్నులును, కీడు విషయమై నిషక్పటులునై 

యుండవలెనని కోరుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 3:10 => దేవుడు నాకనుగర్హించిన కృపచొపుప్న నేను నేరప్రియైన 

శిలప్కారునివలె పునాది వేసితిని, మరియొకడు దాని మీద కటుట్చునాన్డు; పర్తివాడు దానిమీద ఏలాగు 

కటుట్చునాన్డో జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 

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. 
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వచనము 12 

నీవు ఈలాగున అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించుచునాన్ను; బుదిధ్ వివేకములు గల హృదయము 

నీకిచుచ్చునాన్ను; పూరివ్కులలో నీవంటివాడు ఒకడును లేడు, ఇకమీదట నీవంటివాడొకడును 

ఉండడు. 

సామెతలు 15:8 => భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు యెహోవాకు హేయములు యథారథ్వంతుల 

పార్రథ్న ఆయనకు ఆనందకరము. 

వచనము 13 

మరియు నీవు ఐశవ్రయ్మును ఘనతను ఇమమ్ని అడుగకపోయినను నేను వాటినికూడ నీకిచుచ్చునాన్ను; 

అందువలన నీ దినములనిన్టను రాజులలో నీవంటివాడొకడైనను నుండడు. 

కీరత్నలు 4:6 => మాకు మేలు చూపువాడెవడని పలుకువారనేకులు. యెహోవా, నీ సనిన్ధికాంతి 

మామీద పర్కాశింపజేయుము. 

సామెతలు 16:31 => నెరసిన వెండుర్కలు సొగసైన కిరీటము అవి నీతిపర్వరత్న గలవానికి 

కలిగియుండును. 

మతత్యి 20:21 => నీవేమి కోరుచునాన్వని ఆయన అడిగెను. అందుకామె నీ రాజయ్మందు ఈ నా 

యిదద్రు కుమారులలో ఒకడు నీ కుడివైపునను ఒకడు నీ యెడమవైపునను కూరుచ్ండ సెలవిమమ్ని 

ఆయనతో అనెను. 

మతత్యి 20:22 => అందుకు యేసు మీరేమి అడుగుచునాన్రో అది మీకు తెలియదు; నేను తార్గబోవు 

గినెన్లోనిది మీరు తార్గగలరా? అని అడుగగా వారు తార్గగలమనిరి. 

రోమీయులకు 8:26 => అటువలె ఆతమ్యు మన బలహీనతను చూచి సహాయము చేయుచునాన్డు. 

ఏలయనగా మనము యుకత్ముగా ఏలాగు పార్రథ్న చేయవలెనో మనకు తెలియదు గాని, ఉచచ్రింప 

శకయ్ముకాని మూలుగులతో ఆ ఆతమ్ తానే మన పక్షముగా విజాఞ్పనము చేయుచునాన్డు 
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యాకోబు 4:2 => మీరాశించుచునాన్రు గాని మీకు దొరకుటలేదు; నరహతయ్ చేయుదురు 

మతస్రపడుదురు గాని సంపాదించుకొనలేరు; పోటాల్డుదురు యుదధ్ము చేయుదురు గాని దేవుని 

అడుగనందున మీకేమియు దొరకదు. 

యాకోబు 4:3 => మీరడిగినను మీ భోగముల నిమితత్ము వినియోగించుటకై దురుదేద్శముతో 

అడుగుదురు గనుక మీకేమియు దొరకుటలేదు. 

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. 

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. 

ఎజార్ 8:16 => అపుప్డు నేను పెదద్లైన ఎలీయెజెరు అరీయేలు షెమయా ఎలాన్తాను యారీబు 

ఎలాన్తాను నాతాను జెకరాయ్ మెషులాల్ము అను వారిని, ఉపదేశకులగు యోయారీబు ఎలాన్తానులను 

పిలువనంపించి 

కీరత్నలు 119:173 => నేను నీ ఉపదేశములను కోరుకొనియునాన్ను నీ చెయియ్ నాకు 

సహాయమగును గాక. 

పర్సంగి 7:23 => ఇది అంతయు జాఞ్నముచేత నేను శోధించి చూచితిని, జాఞ్నాభాయ్సము 

చేసికొందునని నేననుకొంటిని గాని అది నాకు దూరమాయెను. 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

లూకా 12:31 => మీరైతే ఆయన రాజయ్మును వెదకుడి, దానితో కూడ ఇవి మీకనుగర్హింపబడును. 

1 తిమోతి 2:8 => కావున పర్తి సథ్లమందును పురుషులు కోపమును సంశయమును లేనివారై, 

పవితర్మైనచేతులెతిత్ పార్రథ్న చేయవలెనని కోరుచునాన్ను. 
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హెబీర్యులకు 5:14 => వయసుస్ వచిచ్నవారు అభాయ్సముచేత మేలు కీడులను వివేచించుటకు 

సాధకము చేయబడిన జాఞ్నేందిర్యములు కలిగియునాన్రు గనుక బలమైన అహారము వారికే తగును. 

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

వచనము 14 

మరియు నీ తండిర్యైన దావీదు నా మారగ్ములలో నడచి నా కటట్డలను నేను నియమించిన 

ధరమ్మంతటిని గైకొనినటుల్ నీవు నడచి వాటిని గైకొనినయెడల నినున్ దీరాఘ్యుషమ్ంతునిగా చేసెదను 

అనెను. 

కీరత్నలు 10:17 => యెహోవా, లోకులు ఇకను భయకారకులు కాకుండునటుల్ బాధపడువారి 

కోరికను నీవు వినియునాన్వు 

యెషయా 65:24 => వారికీలాగున జరుగును వారు వేడుకొనక మునుపు నేను ఉతత్రమిచెచ్దను 

వారు మనవి చేయుచుండగా నేను ఆలంకిచెదను.  

రోమీయులకు 8:26 => అటువలె ఆతమ్యు మన బలహీనతను చూచి సహాయము చేయుచునాన్డు. 

ఏలయనగా మనము యుకత్ముగా ఏలాగు పార్రథ్న చేయవలెనో మనకు తెలియదు గాని, ఉచచ్రింప 

శకయ్ముకాని మూలుగులతో ఆ ఆతమ్ తానే మన పక్షముగా విజాఞ్పనము చేయుచునాన్డు 

రోమీయులకు 8:27 => మరియు హృదయములను పరిశోధించువాడు ఆతమ్యొకక్ మనసుస్ ఏదో 

యెరుగును; ఏలయనగా ఆయన దేవుని చితత్పర్కారము పరిశుదుద్లకొరకు విజాఞ్పనము చేయుచునాన్డు. 

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 
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జీవము దయచేయును. మరణకరమైన పాపము కలదు. అటిట్దానిగూరిచ్ వేడుకొనవలెనని నేను 

చెపుప్టలేదు. 

1 రాజులు 3:28 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరును రాజు తీరిచ్న తీరుప్నుగూరిచ్ విని నాయ్యము 

విచారించుటయందు రాజు దైవజాఞ్నము నొందినవాడని గర్హించి అతనికి భయపడిరి. 

1 రాజులు 2:6 => నీకు తోచినటుల్ అతనికి చేయవచుచ్ను గాని అతని నెరసిన తలవెండుర్కలను 

సమాధికి నెమమ్దిగా దిగనియయ్వదుద్. 

1 రాజులు 2:9 => వానిని నిరోద్షిగా ఎంచవదుద్; నీవు సుబుదిధ్గలవాడవు గనుక వానినేమి 

చేయవలెనో అది నీకు తెలియును; వాని నెరసిన తలవెండుర్కలు రకత్ముతో సమాధికి దిగజేయుము. 

1 రాజులు 4:29 => దేవుడు జాఞ్నమును బుదిధ్ని వరిణ్ంపశకయ్ము కాని వివేచనగల మనసుస్ను 

సొలొమోనునకు దయచేసెను 

1 రాజులు 4:30 => గనుక సొలొమోనునకు కలిగిన జాఞ్నము తూరుప్దేశసుథ్ల జాఞ్నముకంటెను 

ఐగుపీత్యుల జాఞ్నమంతటి కంటెను అధికమై యుండెను. 

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

కుమారులైన హేమాను కలోక్లు దరద్ అను వారికంటెను జాఞ్నవంతుడై యుండెను గనుక అతని కీరిత్ 

చుటుట్నునన్ జనములనిన్టిలో వాయ్పితమాయెను. 

1 రాజులు 4:32 => అతడు మూడువేల సామెతలు చెపెప్ను, వెయియ్నిన్ యయిదు కీరత్నలు 

రచించెను. 

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

మొలుచు హిసోస్పు మొకక్నే గాని చెటల్నిన్టినిగూరిచ్ అతడు వార్సెను; మరియు మృగములు పకుష్లు 

పార్కు జంతువులు జలచరములు అనువాటి ననిన్టినిగూరిచ్యు అతడు వార్సెను. 

1 రాజులు 4:34 => అతని జాఞ్నపు మాటలు తెలిసికొనుటకై అతని జాఞ్నమునుగూరిచ్ వినిన 

భూపతులందరిలోనుండియు, జనులందరిలోనుండియు మనుషుయ్లు సొలొమోను నొదద్కు వచిచ్రి. 
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1 రాజులు 5:12 => యెహోవా సొలొమోనునకు చేసిన వాగాద్నము చొపుప్న అతనికి జాఞ్నము 

దయచేసెను; మరియు హీరామును సొలొమోనును సంధిచేయగా వారిదద్రికి సమాధానము 

కలిగియుండెను. 

1 రాజులు 10:3 => ఆమె వేసిన పర్శన్లనిన్టికి సొలొమోను పర్తుయ్తత్రము చెపెప్ను; రాజునకు 

మరుగైనదేదియు లేనందున ఆమె పర్శన్ వేసిన వాటనిన్టి భావము చెపెప్ను. 

1 రాజులు 10:4 => షేబరాణి సొలొమోనుయొకక్ జాఞ్నమును అతడు కటిట్ంచిన మందిరమును, 

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 

1 రాజులు 10:6 => రాజుతో ఇటల్నెను నీ కారయ్ములను గూరిచ్యు జాఞ్నమును గూరిచ్యు నా 

దేశమందు నేను వినిన మాట నిజమే; 

1 రాజులు 10:7 => అయినను నేను వచిచ్ కనున్లార చూడకమునుపు ఆ మాటలను 

నమమ్కయుంటిని; ఉనన్దానిలో సగమైనను నాతో చెపప్బడలేదని యిపుప్డు నేను తెలిసికొనుచునాన్ను. 

నీ జాఞ్నమును నీ భాగయ్మును నేను వినినదానిని బహుగా మించియునన్వి; 

1 రాజులు 10:8 => నీ జనులు భాగయ్వంతులు, నీ ముందర ఎలల్పుప్డును నిలిచి నీ 

జాఞ్నవచనములను వినుచుండు నీ సేవకులును భాగయ్వంతులు 

1 రాజులు 10:23 => ఈ పర్కారము రాజైన సొలొమోను ధనముచేతను జాఞ్నముచేతను 

భూపతులందరిలో అధికుడై యుండెను. 

1 రాజులు 10:24 => అతని హృదయమందు దేవుడు ఉంచిన జాఞ్నవాకుక్లను వినుటకై 

లోకులందరును అతని చూడగోరిరి. 

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 1:12 => కాబటిట్ జాఞ్నమును తెలివియు నీకియయ్బడును, నీకనన్ 

ముందుగానునన్ రాజులకైనను నీ తరువాత వచుచ్ రాజులకైనను కలుగని ఐశవ్రయ్మును సొముమ్ను 

ఘనతను నీకిచెచ్దను అని చెపెప్ను. 

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 9:5 => నీ కారయ్ములనుగూరిచ్యు జాఞ్నమునుగూరిచ్యు నేను నా దేశమందు 

వినిన వరత్మానము నిజవరత్మానమే గాని, నేను వచిచ్ దాని కనున్లార చూచువరకు వారి మాటలను 

నమమ్కయుంటిని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:6 => నీ యధిక జాఞ్నమునుగూరిచ్ సగమైనను వారు నాకు తెలుపలేదు. 

నినున్గూరిచ్ నేను వినినదానికంటె నీ కీరిత్ యెంతో హెచుచ్గానునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:7 => నీ సేవకుల భాగయ్ము మంచిది, ఎలల్పుప్డును నీ సముఖమున నిలిచి నీ 

జాఞ్నసంభాషణ వినుచుండు నీ సేవకులైన వీరి భాగయ్ము మంచిది. 

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. 

పర్సంగి 1:13 => ఆకాశముకిర్ంద జరుగునది అంతటిని జాఞ్నముచేత విచారించి గర్హించుటకై నా 

మనసుస్ నిలిపితిని; వారు దీనిచేత అభాయ్సము నొందవలెనని దేవుడు మానవులకు ఏరాప్టుచేసిన 

పర్యాసము బహు కఠినమైనది. 
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పర్సంగి 1:16 => యెరూషలేమునందు నాకు ముందునన్ వారందరికంటెను నేను చాల ఎకుక్వగా 

జాఞ్నము సంపాదించితిననియు, జాఞ్నమును విదయ్ను నేను పూరణ్ముగా అభయ్సించితిననియు నా 

మనసుస్లో నేననుకొంటిని. 

లూకా 21:15 => మీ విరోధులందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాకుక్ను 

జాఞ్నమును నేను మీకు అనుగర్హింతును. 

మతత్యి 12:42 => విమరశ్ సమయమున దకిష్ణదేశపురాణి యీ తరమువారితో నిలువబడి 

వారిమీద నేరసాథ్పన చేయును; ఆమె సొలొమోను జాఞ్నము వినుటకు భూమయ్ంతములనుండి వచెచ్ను; 

ఇదిగో సొలొమోనుకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 

కొలొసస్యులకు 2:3 => బుదిధ్ జాఞ్నముల సరవ్ సంపదలు ఆయనయందే గుపత్ములైయునన్వి. 

నిరగ్మకాండము 31:6 => మరియు నేను దాను గోతర్ములోని అహీసామాకు కుమారుడైన 

అహోలీయాబును అతనికి తోడు చేసితిని. నేను నీకాజాఞ్పించినవనిన్యు చేయునటుల్ జాఞ్న 

హృదయులందరి హృదయములలో జాఞ్నమును ఉంచియునాన్ను. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:9 => మోషే తనచేతులను నూను కుమారుడైన యెహోషువమీద 

ఉంచియుండెను గనుక అతడు జాఞ్నాతమ్పూరు ణ్డాయెను; కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులు అతనిమాట విని 

యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేసిరి. 

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 9:2 => సొలొమోను ఆమె పర్శన్లనిన్యు ఆమెకు విడదీసి చెపెప్ను; 

సొలొమోను ఆమెకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్లేని మరుగైన మాట యేదియు లేకపోయెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 9:22 => రాజైన సొలొమోను భూరాజులందరికంటెను ఐశవ్రయ్మందును 

జాఞ్నమందును అధికుడాయెను. 

యోబు 32:8 => అయినను నరులలో ఆతమ్ ఒకటియునన్ది సరవ్శకుత్డగు దేవుని ఊపిరి వారికి 

వివేచన కలుగజేయును. 

కీరత్నలు 119:173 => నేను నీ ఉపదేశములను కోరుకొనియునాన్ను నీ చెయియ్ నాకు 

సహాయమగును గాక. 

సామెతలు 2:6 => యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి 

వచుచ్ను. 

సామెతలు 16:21 => జాఞ్న హృదయుడు వివేకి యనబడును రుచిగల మాటలు పలుకుటవలన విదయ్ 

యెకుక్వగును. 

పర్సంగి 2:9 => నాకు ముందు యెరూషలేమునందునన్ వారందరికంటెను నేను ఘనుడనై అభివృదిధ్ 

నొందితిని; నా జాఞ్నము ననున్ విడిచిపోలేదు. 

పర్సంగి 2:15 => కావున బుదిధ్హీనునికి సంభవించునటే ల్ నాకును సంభవించును గనుక నేను అధిక 

జాఞ్నము ఏల సంపాదించితినని నా హృదయమందనుకొంటిని. ఇదియు వయ్రథ్మే. 

పర్సంగి 7:23 => ఇది అంతయు జాఞ్నముచేత నేను శోధించి చూచితిని, జాఞ్నాభాయ్సము 

చేసికొందునని నేననుకొంటిని గాని అది నాకు దూరమాయెను. 

దానియేలు 1:17 => ఈ నలుగురు బాలుర సంగతి ఏమనగా, దేవుడు వారికి జాఞ్నమును సకల శాసత్ర 

పర్వీణతయు వివేచనయు అనుగర్హించెను. మరియు దానియేలు సకల విధములగు దరశ్నములను 

సవ్పన్భావములను గర్హించు తెలివిగలవాడై యుండెను. 

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  
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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 

2 పేతురు 3:15 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ దీరఘ్శాంతము రక్షణారథ్మైనదని యెంచుకొనుడి. 

ఆలాగు మన పిర్య సహోదరుడైన పౌలు కూడ తనకు అనుగర్హింపబడిన జాఞ్నము చొపుప్న మీకు 

వార్సియునాన్డు. 

వచనము 15 

అంతలో సొలొమోను మేలుకొని అది సవ్పన్మని తెలిసికొనెను. పిమమ్ట అతడు యెరూషలేమునకు 

వచిచ్ యెహోవా నిబంధనగల మందసము ఎదుట నిలువబడి దహనబలులను సమాధానబలులను 

అరిప్ంచి తన సేవకులందరికిని విందు చేయించెను. 

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. 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

రోమీయులకు 8:32 => తన సొంతకుమారుని అనుగర్హించుటకు వెనుకతీయక మన అందరికొరకు 

ఆయనను అపప్గించినవాడు ఆయనతో పాటు సమసత్మును మనకెందుకు అనుగర్హింపడు? 

1 కొరిందీయులకు 3:22 => పౌలైనను అపొలోల్యైనను, కేఫాయైనను, లోకమైనను, జీవమైనను, 

మరణమైనను, పర్సుత్తమందునన్వియైనను రాబోవునవియైనను సమసత్మును మీవే. 

1 కొరిందీయులకు 3:23 => మీరు కీర్సుత్ వారు; కీర్సుత్ దేవునివాడు. 

ఎఫెసీయులకు 3 : 2 0 = > మనలో కారయ్సాధకమైన తన శకిత్ చొపుప్న మనము 

అడుగువాటనిన్టికంటెను, ఊహించువాటనిన్టికంటెను అతయ్ధికముగా చేయ శకిత్గల దేవునికి, 
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1 రాజులు 4:21 => నది (యూఫర్టీసు) మొదలుకొని ఐగుపుత్ సరిహదుద్వరకు ఈ మధయ్నునన్ 

రాజయ్ములనిన్టిమీదను ఫిలిషీత్యుల దేశమంతటిమీదను సొలొమోను పర్భుతవ్ము చేసెను. ఆ జనులు 

పనున్ చెలిల్ంచుచు సొలొమోను బర్దికిన దినములనిన్యు అతనికి సేవచేయుచు వచిచ్రి. 

1 రాజులు 4:22 => ఒకొక్కక్ దినమునకు సొలొమోను భోజనపు సామగిర్ యెంతయనగా, 

ఆరువందల తూముల సనన్పు గోధుమపిండియు, వేయినిన్ రెండువందల తూముల ముతకపిండియు, 

1 రాజులు 4:23 => కొర్వివ్న యెడుల్ పదియు, విడియెడుల్ ఇరువదియు, నూరు గొఱఱ్లును, ఇవియు 

గాక ఎఱఱ్దుపుప్లు దుపుప్లు జింకలు కొర్వివ్న బాతులును తేబడెను. 

1 రాజులు 4:24 => యూఫర్టీసునది యివతల తిపస్హు మొదలుకొని గాజావరకును నది యివతల 

నునన్ రాజులందరిమీదను అతనికి అధికారముండెను. అతని కాలమున నలుదికుక్ల నెమమ్ది 

కలిగియుండెను. 

1 రాజులు 10:23 => ఈ పర్కారము రాజైన సొలొమోను ధనముచేతను జాఞ్నముచేతను 

భూపతులందరిలో అధికుడై యుండెను. 

1 రాజులు 10:24 => అతని హృదయమందు దేవుడు ఉంచిన జాఞ్నవాకుక్లను వినుటకై 

లోకులందరును అతని చూడగోరిరి. 

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. 

1 రాజులు 10:26 => మరియు సొలొమోను రథములను రౌతులను సమకూరెచ్ను; అతడు వెయియ్నిన్ 

నాలుగువందల రథములును పండెర్ండువేల రౌతులును గలవాడై యుండెను; వీటిని అతడు రథములకై 

యేరప్డిన పురములలోను యెరూషలేమునందు రాజునొదద్ను ఉంచ నిరణ్యించెను. 

1 రాజులు 10:27 => రాజు యెరూషలేములో వెండిని రాళల్ంత విసాత్రముగా వాడుకచేసెను; 

దేవదారు మార్నులను షెఫేలా పర్దేశముననునన్ మేడిచెటల్వలె విసత్రింపజేసెను. 

1 రాజులు 10:28 => సొలొమోనునకుండు గుఱఱ్ములు ఐగుపుత్లోనుండి తేబడెను; రాజు వరత్కులు 

ఒకొక్కక్ గుంపునకు నియామకమైన ధరనిచిచ్ గుంపులు గుంపులుగ కొని తెపిప్ంచిరి. 
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1 రాజులు 10:29 => వారు ఐగుపుత్లోనుండి కొని తెచిచ్న రథమొకటింటికి ఆరువందల తులముల 

వెండియు , గుఱఱ్మొకటింటికి నూట ఏబది తులముల వెండియు ఇచిచ్రి . హితీత్యుల 

రాజులందరికొరకును అరాము రాజులకొరకును వారు ఆ ధరకే వాటిని తీసికొనిరి. 

సామెతలు 3:16 => దాని కుడిచేతిలో దీరాఘ్యువును దాని యెడమచేతిలో ధనఘనతలును ఉనన్వి. 

2 రాజులు 3:18 => ఇది యెహోవా దృషిట్కి అలప్మే, ఆయన మోయాబీయులను మీచేతికి 

అపప్గించును. 

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 29:25 => యెహోవా సొలొమోనును ఇశార్యేలీయులందరి యెదుటను 

బహుగా ఘనపరచి, అతనికి ముందుగా ఇశార్యేలీయులను ఏలిన యే రాజునకైనను కలుగని 

రాజయ్పర్భావమును అతని కనుగర్హించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:22 => రాజైన సొలొమోను భూరాజులందరికంటెను ఐశవ్రయ్మందును 

జాఞ్నమందును అధికుడాయెను. 

నెహెమాయ్ 13:26 => ఇటిట్ కారయ్ములు జరిగించి ఇశార్యేలీయుల రాజైన సొలొమోను పాపము 

చేయలేదా? అనేక జనములలో అతనివంటి రాజు లేకపోయినను, అతడు తన దేవునిచేత 

పేర్మింపబడినవాడై ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజుగా నియమింపబడినను, అనయ్సతరీలు అతనిచేత 

సహా పాపము చేయించలేదా? 

పర్సంగి 1:16 => యెరూషలేమునందు నాకు ముందునన్ వారందరికంటెను నేను చాల ఎకుక్వగా 

జాఞ్నము సంపాదించితిననియు, జాఞ్నమును విదయ్ను నేను పూరణ్ముగా అభయ్సించితిననియు నా 

మనసుస్లో నేననుకొంటిని. 
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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. 

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 16 

తరువాత వేశయ్లైన యిదద్రు సతరీలు రాజునొదద్కు వచిచ్ అతని ముందర నిలిచిరి. 

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 దినవృతాత్ంతములు 22:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును నీవు అనుసరించునటుల్గా 

యెహోవా నీకు వివేకమును తెలివిని అనుగర్హించి ఇశార్యేలీయులమీద నీకు అధికారము 

దయచేయును గాక. 

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. 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:17 => నీ తండిర్యైన దావీదు నడచినటుల్గా నీవును నా కనుకూలవరత్నుడవై 

నడచి, నేను నీకాజాఞ్పించిన దానియంతటి పర్కారముచేసి, నా కటట్డలను నా నాయ్యవిధులను 

అనుసరించినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:18 => ఇశార్యేలీయులను ఏలుటకు సవ్సంతతివాడు ఒకడు 

నీకుండకపోడని నేను నీ తండిర్యైన దావీదుతో చేసియునన్ నిబంధననుబటిట్ నేను నీ 

రాజయ్సింహాసనమును సిథ్రపరచుదును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:19 => అయితే మీరు తోర్వ తపిప్, నేను మీకు నియమించిన కటట్డలను 

ఆజఞ్లను విడచి, యితర దేవతలను అనుసరించి వాటికి పూజానమసాక్రములు చేసినయెడల 

కీరత్నలు 132:12 => యెహోవా సతయ్పర్మాణము దావీదుతో చేసెను ఆయన మాట తపప్నివాడు. 

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. 

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 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 15:5 => దావీదు నిమితత్ము అతని తరువాత అతని కుమారుని నిలుపుటకును, 

యెరూషలేమును సిథ్రపరచుటకును, అతని దేవుడైన యెహోవా యెరూషలేమునందు దావీదునకు 

దీపముగా అతని ఉండనిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:3 => యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండగా యెహోషాపాతు తన 

తండిర్యైన దావీదు పార్రంభదినములలో నడచిన మారగ్మందు నడచుచు 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:4 => బయలు దేవతను ఆశర్యింపక తన తండిర్ దేవుని ఆశర్యించుచు, 

ఇశార్యేలువారి చరయ్లను వెంబడింపక ఆయన ఆజఞ్లననుసరించి నడిచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:2 => అతడు తన పితరుడగు దావీదు చరయ్యంతటి పర్కారము యెహోవా 

దృషిట్కి యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:2 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి నీతి ననుసరించుచు, కుడికైనను 

ఎడమకైనను తొలగకుండ తన పితరుడైన దావీదు చూపిన పర్వరత్నకు సరిగా పర్వరిత్ంచెను. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:16 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవై నీకు కేష్మమగునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించినలాగున నీ తండిర్ని నీ 

తలిల్ని సనామ్నింపుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:15 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ తకుక్వవికాని నాయ్యమైన తూనికెరాళుల్ నీవు ఉంచుకొనవలెను. 

తకుక్వదికాని నాయ్యమైన తూము నీకు ఉండవలెను. 
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కీరత్నలు 21:4 => ఆయుసుస్ నిమమ్ని అతడు నినున్ వరమడుగగా నీవు దానిని అతని కనుగర్హించి 

యునాన్వు సదాకాలము నిలుచు దీరాఘ్యువు నీవు దయచేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 91:16 => దీరాఘ్యువుచేత అతనిని తృపిత్పరచెదను నా రక్షణ అతనికి చూపించెదను. 

సామెతలు 3:2 => అవి దీరాఘ్యువును సుఖజీవముతో గడచు సంవతస్రములను శాంతిని నీకు 

కలుగజేయును. 

సామెతలు 3:16 => దాని కుడిచేతిలో దీరాఘ్యువును దాని యెడమచేతిలో ధనఘనతలును ఉనన్వి. 

1 తిమోతి 4:8 => శరీర సంబంధమైన సాధకము కొంచెము మటుట్కే పర్యోజనకరమవును గాని 

దైవభకిత్ యిపప్టి జీవము విషయములోను రాబోవు జీవము విషయములోను వాగాద్నముతో 

కూడినదైనందున అది అనిన్ విషయములలో పర్యోజనకరమవును. 

1 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 11:33 => అయితే నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును, నేను యెరూషలేము 

పటట్ణమును కోరుకొనినందునను ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలోనుండి వానికి ఒక గోతర్ము 

ఉండనితుత్ను. 

1 రాజులు 11:38 => నేను నీకు ఆజాఞ్పించినదంతయు నీవు విని, నా మారగ్ముల ననుసరించి 

నడచుచు, నా దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని జరింగిచుచు నా సేవకుడైన దావీదు చేసినటుల్ నా 

కటట్డలను నా ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల, నేను నీకు తోడుగా ఉండి దావీదు కుటుంబమును 

శాశవ్తముగా నేను సిథ్రపరచినటుల్ నినున్ను సిథ్రపరచి ఇశార్యేలువారిని నీకు అపప్గించెదను. 

1 రాజులు 14:8 => దావీదు సంతతివారి యొదద్నుండి రాజయ్మును తీసి నీకిచిచ్యుండినను, నా 

ఆజఞ్లను గైకొని మనఃపూరిత్గా ననున్ అనుసరించి నా దృషిట్కి ఏది అనుకూలమో దాని మాతర్మే చేసిన 

నా సేవకుడైన దావీదు చేసినటుట్ నీవు చేయక 
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1 రాజులు 15:3 => అతడు తన తండిర్ పూరవ్ము అనుసరించిన పాపమారగ్ములనిన్టిలో నడిచెను; 

తన పితరుడైన దావీదు హృదయము తన దేవుడైన యెహోవా యెడల యథారథ్ముగా ఉనన్టుల్ అతని 

హృదయము యథారథ్ముగా ఉండలేదు. 

2 రాజులు 16:2 => ఆహాజు ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యేండల్వాడై యెరూషలేమునందు 

పదునారు సంవతస్రములు ఏలెను. తన పితరుడగు దావీదు తన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి నీతిగా 

పర్వరిత్ంచినటుల్ అతడు పర్వరిత్ంపక ఇశార్యేలు రాజులు పర్వరిత్ంచినటుల్ పర్వరిత్ంచెను. 

2 రాజులు 18:3 => తన పితరుడైన దావీదు చేసినటుల్ అతడు యెహోవా దృషిట్కి పూరణ్ముగా 

నీతిననుసరించెను. 

వచనము 17 

వారిలో ఒకతె యిటుల్ మనవి చేసెను నా యేలినవాడా చితత్గించుము, నేనును ఈ సతరీయును ఒక 

యింటిలో నివసించుచునాన్ము; దానితో కూడ ఇంటిలో ఉండి నేనొక పిలల్ను కంటిని. 

ఆదికాండము 41:7 => అపుప్డు నిండైన పుషిట్గల ఆ యేడు వెనున్లను ఆ పీలవెనున్లు మింగివేసెను. 

అంతలో ఫరో మేలుకొని అది కల అని గర్హించెను. 

యిరిమ్యా 31:26 => అంతలో నేను మేలుకొని ఆలోచింపగా నా నిదర్ బహు వినోదమాయెను. 

2 సమూయేలు 6:17 => వారు యెహోవా మందసమును తీసికొనివచిచ్ గుడారము మధయ్ను దావీదు 

దానికొరకు ఏరప్రచిన సథ్లమున నుంచగా, దావీదు దహనబలులను సమాధానబలులను యెహోవా 

సనిన్ధిని అరిప్ంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:1 => ఈ పర్కారము వారు దేవుని మందసమును తీసికొనివచిచ్, దావీదు 

దానికొరకు వేయించియునన్ గుడారము నడుమను దాని ఉంచి, దేవుని సనిన్ధిని దహనబలులను 

సమాధానబలులను అరిప్ంచిరి. 

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

తరువాత అతడు యెహోవా నామమున జనులను దీవించి 

Page  of 280 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

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 :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. 

లేవీయకాండము 3:1 => అతడు అరిప్ంచునది సమాధానబలియైనయెడల అతడు గోవులలోనిది 

తీసికొనివచిచ్నయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని యెహోవా సనిన్ధికి నిరోద్షమైన దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

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

యొకక్ దావ్రమున దానిని వధింపవలెను. యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని 

రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:3 => అతడు ఆ సమాధాన బలిపశువు యొకక్ ఆంతర్ముల లోపలి కొర్వువ్ను 

ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని రెండు మూతర్గర్ంధులను వాటిమీదను 

లేవీయకాండము 3:4 => డొకక్లమీదనునన్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీదను మూతర్గర్ంథుల మీదనునన్ 

వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంవలెను. 

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

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 3:6 => యెహోవాకు సమాధానబలిగా ఒకడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్ 

మేకలలోనిదైనయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని నిరోద్షమైనదాని తీసికొనిరావలెను. 

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

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

గుడారము నెదుట దానిని వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

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

తోక అంతటిని ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:10 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను 

మూతర్గర్ంథులమీది కాలేజముయొకక్ వపను తీసి యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

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

హోమ రూపమైన ఆహారము. 

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

తీసికొనిరావలెను. 

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

వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

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

కొర్వువ్ అంతటిని 

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

మూతర్గర్ంథులపైనునన్ కాలేజముయొకక్ వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంపవలెను. 

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

యెహోవాదే; అది సువాసనగల హోమ రూపమైన ఆహారము. మీరు కొర్వువ్నైనను రకత్మునైనను 

తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 3:17 => అది మీ తరతరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలోను నితయ్మైన కటట్డ. 

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

యేదనగా 
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లేవీయకాండము 7:12 => వాడు కృతజఞ్తారప్ణముగా దానినరిప్ంచునపుప్డు తన కృతజఞ్తారప్ణ 

రూపమైన బలిగాక నూనెతో కలిసినవియు పొంగనివియునైన పిండి వంటలను, నూనె పూసినవియు 

పొంగనివియునైన పలచని అపప్డములను, నూనె కలిపి కాలిచ్న గోధుమపిండి వంటలను 

అరిప్ంపవలెను. 

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

పులిసిన రొటెట్ను అరప్ణముగా అరిప్ంపవలెను. 

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

పర్తిషాఠ్రప్ణముగా అరిప్ంపవలెను. అది సమాధానబలి పశురకత్మును పోర్కిష్ంచిన యాజకునిది, అది 

అతనిదగును. 

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

దినమే దాని మాంసమును తినవలెను; దానిలోనిది ఏదియు మరునాటికి ఉంచుకొనకూడదు. 

లేవీయకాండము 7:16 => అతడు అరిప్ంచుబలి మొర్కుక్బడియేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణయేగాని 

అయినయెడల అతడు దానినరిప్ంచునాడే తినవలెను. 

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

మాంసములో మిగిలినదానిని అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 7:18 => ఒకడు తన సమాధానబలి పశువుమాంసములో కొంచెమైనను 

మూడవనాడు తినినయెడల అది అంగీకరింపబడదు; అది అరిప్ంచినవానికి సమాధానబలిగా 

ఎంచబడదు; అది హేయము; దాని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. 

లేవీయకాండము 7:19 => అపవితర్మైన దేనికైనను తగిలిన మాంసమును తినకూడదు; అగిన్తో 

దానిని కాలిచ్వేయవలెను; మాంసము విషయమైతే పవితుర్లందరు మాంసమును తినవచుచ్ను గాని 

2 సమూయేలు 6:18 => దహనబలులను సమాధానబలులను అరిప్ంచుట చాలించిన తరువాత 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నామమున దావీదు జనులను ఆశీరవ్దించి, 
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2 సమూయేలు 6:19 => సమూహముగా కూడిన ఇశార్యేలీయులగు సతరీ పురుషులకందరికి ఒకొక్క 

రొటెట్యు ఒకొక్క భక్షయ్మును ఒకొక్క దార్క్షపండల్ అడయు పంచిపెటిట్న తరువాత జనులందరును తమ 

తమ యిండల్కు వెళిల్పోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:5 => రాజైన సొలొమోను ఇరువది రెండువేల పశువులను లక్ష యిరువది 

వేల గొఱఱ్లను బలులుగా అరిప్ంచెను; యాజకులు తమ తమ సేవాధరమ్ములలో నిలుచుచుండగను, 

లేవీయులు యెహోవా కృప నిరంతరము నిలుచుచునన్దని వారిచేత ఆయనను సుత్తించుటకై రాజైన 

దావీదు కలిప్ంచిన యెహోవా గీతములను పాడుచు వాదయ్ములను వాయించుచు నిలుచుచుండగను, 

యాజకులు వారికి ఎదురుగా నిలిచి బూరలు ఊదుచుండగను, ఇశార్యేలీయులందరును 

నిలిచియుండగను 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:7 => 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. 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 30:22 => యెహోవా సేవయందు మంచి నేరప్రులైన లేవీయులందరితో 

హిజిక్యా పీర్తిగా మాటలాడెను; వారు సమాధానబలులు అరిప్ంచుచు, తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా దేవుడని యొపుప్కొనుచు ఏడు దినములు పండుగ ఆచరించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:23 => యూదా రాజైన హిజిక్యా సమాజపువారికి బలియరప్ణల 

నిమితత్ము వెయియ్ కోడెలను ఏడువేల గొఱఱ్లనిచుచ్టయు, అధిపతులు వెయియ్ కోడెలను పదివేల 

గొఱఱ్లనిచుచ్టయు, బహుమంది యాజకులు తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనుటయు 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:24 => సమాజపు వారందరును చూచినపుప్డు, మరి ఏడు దినములు 

పండుగ ఆచరింపవలెనని యోచన చేసికొని మరి ఏడు దినములు సంతోషముగా దాని ఆచరించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:25 => అపుప్డు యాజకులును లేవీయులును యూదావారిలోనుండియు 

ఇశార్యేలువారిలోనుండియు వచిచ్న సమాజపువారందరును, ఇశార్యేలు దేశములోనుండి వచిచ్ 

యూదాలో కాపురమునన్ అనుయ్లును సంతోషించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:26 => యెరూషలేము కాపురసుథ్లకు మికిక్లి ఆనందము కలిగెను. 

ఇశార్యేలు రాజును దావీదు కుమారుడునైన సొలొమోను కాలమునకు తరువాత ఈలాగున జరిగి 

యుండలేదు. 

ఆదికాండము 31:54 => యాకోబు ఆ కొండమీద బలియరిప్ంచి భోజనము చేయుటకు తన 

బంధువులను పిలువగా వారు భోజనముచేసి కొండమీద ఆ రాతిర్ వెళల్బుచిచ్రి. 

ఆదికాండము 40:20 => మూడవ దినమందు జరిగినదేమనగా, ఆ దినము ఫరో జనమ్దినము గనుక 

అతడు తన సేవకులకందరికి విందు చేయించి వారి నడుమ పానదాయకుల అధిపతి తలను 

భక్షయ్కారుల అధిపతి తలను పైకెతిత్ 

ఎసేత్రు 1:3 => తన యేలుబడి యందు మూడవ సంవతస్రమున తన అధిపతులకందరికిని 

సేవకులకును విందు చేయించెను. పారసీక దేశము యొకక్యు మాదయ్ దేశము యొకక్యు 

పరాకర్మశాలులును ఘనులును సంసాథ్నాధిపతులును అతని సనిన్ధినుండగా 

దానియేలు 5:1 => రాజగు బెలష్సస్రు తన యధిపతులలో వెయియ్మందికి గొపప్ విందుచేయించి, ఆ 

వెయియ్మందితో కలిసికొని దార్కాష్రసము తార్గుచుండెను. 
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మారుక్ 6:21 => అయితే తగిన దినమొకటి వచెచ్ను; ఎటల్నగా, హేరోదు తన జనన దినోతస్వమందు 

తన పర్ధానులకును సహసార్ధిపతులకును గలిలయదేశ పర్ముఖులకును విందు చేయించెను. 

ఆదికాండము 21:8 => ఆ పిలల్వాడు పెరిగి పాలు విడిచెను. ఇసాస్కు పాలు విడిచిన దినమందు 

అబార్హాము గొపప్ విందు చేసెను. 

ఆదికాండము 41:4 => అపుప్డు చూపునకు వికారమై చికిక్పోయిన ఆ ఆవులు చూపునకు అందమై 

బలిసిన ఆవులను తినివేయుచుండెను. అంతలో ఫరో మేలుకొనెను. 

1 రాజులు 8:1 => అపుప్డు సీయోను అను దావీదు పురములోనుండి యెహోవా నిబంధన 

మందసమును పైకి తీసికొనివచుచ్టకు యెరూషలేములోనుండు రాజైన సొలొమోను ఇశార్యేలీయుల 

పెదద్లను గోతర్ పర్ధానులను, అనగా ఇశార్యేలీయుల పితరుల కుటుంబముల పెదద్లను తనయొదద్కు 

సమకూరెచ్ను. 

వచనము 18 

నేను కనిన మూడవ దినమున ఇదియు పిలల్ను కనెను; మేమిదద్రమును కూడనునాన్ము, మేమిదద్రము 

తపప్ ఇంటిలో మరి యెవరును లేరు. 

లేవీయకాండము 19:29 => మీ దేశము వయ్భిచరింపకయు దుషాక్మ పర్వరత్నతో నిండకయు 

ఉండునటుల్ నీ కుమారెత్ వయ్భిచారిణియగుటకై ఆమెను వేశయ్గా చేయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:17 => ఇశార్యేలు కుమారెత్లలో ఎవతెయు వేశయ్గా ఉండకూడదు. 

ఇశార్యేలు కుమారులలో ఎవడును పురుషగామిగా ఉండకూడదు. 

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 2:1 => 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 
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నాయ్యాధిపతులు 11:1 => గిలాదువాడైన యెఫాత్ పరాకర్మముగల బలాఢుయ్డు. అతడు వేశయ్ 

కుమారుడు; గిలాదు యెఫాత్ను కనెను. 

నిరగ్మకాండము 18:13 => మరునాడు మోషే పర్జలకు నాయ్యము తీరుచ్టకు కూరుచ్ండగా, 

ఉదయము మొదలుకొని సాయంకాలము వరకు పర్జలు మోషేయొదద్ నిలిచియుండిరి. 

నిరగ్మకాండము 18:16 => వారికి వాయ్జెయ్ము ఏదైనను కలిగినయెడల నాయొదద్కు వచెచ్దరు. నేను 

వారి విషయము నాయ్యము తీరిచ్, దేవుని కటట్డలను ఆయన ధరమ్శాసత్రవిధులను వారికి 

తెలుపుచునాన్నని తన మామతో చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 27:2 => వారు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ మోషే యెదుటను 

యాజకుడైన ఎలియాజరు ఎదుటను పర్ధానుల యెదుటను సరవ్సమాజము యెదుటను నిలిచి 

చెపిప్నదేమనగా మా తండిర్ అరణయ్ములో మరణమాయెను. 

నిరగ్మకాండము 18:26 => వారెలల్పుప్డును పర్జలకు నాయ్యము తీరుచ్వారు. వారు కఠిన 

వాయ్జెయ్ములను మోషే యొదద్కు తెచుచ్చు, సవ్లప్ వాయ్జెయ్ములను తామే తీరుచ్చువచిచ్రి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:8 => హతయ్కు హతయ్కు వాయ్జెయ్మునకు వాయ్జెయ్మునకు దెబబ్కు దెబబ్కు 

నీ గార్మములలో వివాదములు పుటట్గా వీటి భేదము కనుగొనుటకు నీకు సాధయ్ముకానియెడల 

2 సమూయేలు 15:2 => ఉదయముననే లేచి బయలుదేరి పటట్ణముయొకక్ గుమమ్పు మారగ్మందు 

ఒక తటుట్న నిలిచి, రాజుచేత తీరుప్నొందుటకై వాయ్జెయ్మాడు వారెవరైనను వచిచ్యుండగా కనిపెటిట్ 

వారిని పిలిచి నీవు ఏ ఊరివాడవని యడుగుచుండెను నీ దాసుడనైన నేను ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ములలో ఫలానిదానికి చేరిన వాడనని వాడు చెపప్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:4 => బహుజనులు పోగై అషూష్రు రాజులు రానేల? విసాత్రమైనజలము 

వారికి దొరుకనేల? అనుకొని ఊటలనిన్టిని దేశమధయ్ముగుండ పారుచునన్ కాలువను అడిడ్రి. 

యోబు 9:33 => మా యిదద్రిమీద చెయయ్ ఉంచదగిన మధయ్వరిత్ మాకులేడు. 

యోబు 29:16 => దరిదుర్లకు తండిర్గా ఉంటిని ఎరుగనివారి వాయ్జెయ్మును నేను శర్దధ్గా 

విచారించితిని. 
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వచనము 19 

అయితే రాతిర్యందు ఇది పడకలో తన పిలల్మీద పడగా అది చచెచ్ను. 

ఆదికాండము 43:20 => అయాయ్ ఒక మనవి; మొదట మేము ఆహారము కొనుటకే వచిచ్తివిు. 

రోమీయులకు 13:7 => ఇందుకే గదా మీరు పనున్కూడ చెలిల్ంచుచునాన్రు? కాబటిట్ యెవనికి పనోన్ 

వానికి పనున్ను, ఎవనికి సుంకమో వానికి సుంకమును చెలిల్ంచుడి. ఎవనియెడల భయముండవలెనో 

వానియెడల భయమును, ఎవనియెడల సనామ్నముండవలెనో వానియెడల సనామ్నమును కలిగియుండి, 

అందరికిని వారి వారి ఋణములను తీరుచ్డి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:4 => బహుజనులు పోగై అషూష్రు రాజులు రానేల? విసాత్రమైనజలము 

వారికి దొరుకనేల? అనుకొని ఊటలనిన్టిని దేశమధయ్ముగుండ పారుచునన్ కాలువను అడిడ్రి. 

వచనము 20 

కాబటిట్ మధయ్ రాతిర్ యిది లేచి నీ దాసినైన నేను నిదిర్ంచుచుండగా వచిచ్, నా పర్కక్లోనుండి నా బిడ డ్ను 

తీసికొని తన కౌగిటిలో పెటుట్కొని, చచిచ్న తన పిలల్ను నా కౌగిటిలో ఉంచెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 21 

ఉదయమున నేను లేచి నా పిలల్కు పాలియయ్ చూడగా అది చచిచ్నదాయెను; తరువాత ఉదయమున 

నేను పిలల్ను నిదానించి చూచినపుప్డు వాడు నా కడుపున పుటిట్నవాడు కాడని నేను తెలిసికొంటిని. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 22 

అంతలో రెండవ సతరీ అది కాదు; బర్దికియునన్ది నా బిడ డ్ చచిచ్నది దాని బిడ డ్ అని చెపప్గా ఆమె కాదు, 

చచిచ్నదే నీ బిడ డ్ బర్తికియునన్ది నా బిడ డ్ అనెను. ఈ పర్కారముగా వారు రాజుసముఖమున 

మనవిచేయగా 

Page  of 288 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

యోబు 24:13 => వెలుగుమీద తిరుగబడువారు కలరు వీరు దాని మారగ్ములను గురుతుపటట్రు 

దాని తోర్వలలో నిలువరు. 

యోబు 24:14 => తెలల్వారునపుప్డు నరహంతకుడు లేచును వాడు దరిదుర్లను లేమిగలవారిని 

చంపును రాతిర్యందు వాడు దొంగతనము చేయును. 

యోబు 24:15 => వయ్భిచారి ఏ కనైన్నను ననున్ చూడదనుకొని తన ముఖమునకు ముసుకు వేసికొని 

సందె చీకటికొరకు కనిపెటుట్ను. 

యోబు 24:16 => చీకటిలో వారు కనన్ము వేయుదురు పగలు దాగుకొందురు వారు వెలుగు 

చూడనొలల్రు 

యోబు 24:17 => వారందరు ఉదయమును మరణాంధకారముగా ఎంచుదురు. గాఢాంధకార 

భయము ఎటిట్దైనది వారికి తెలిసియునన్ది. 

కీరత్నలు 139:11 => అంధకారము ననున్ మరుగుచేయును నాకు కలుగు వెలుగు రాతిర్వలె ఉండును 

అని నేననుకొనినయెడల 

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

గురుగులు వితిత్పోయెను. 

యోహాను 3:20 => దుషాక్రయ్ము చేయు పర్తివాడు వెలుగును దేవ్షించును, తన కిర్యలు 

దుష కిర్యలుగా కనబడకుండునటుల్ వెలుగునొదద్కు రాడు. 

1 రాజులు 3:21 => ఉదయమున నేను లేచి నా పిలల్కు పాలియయ్ చూడగా అది చచిచ్నదాయెను; 

తరువాత ఉదయమున నేను పిలల్ను నిదానించి చూచినపుప్డు వాడు నా కడుపున పుటిట్నవాడు కాడని 

నేను తెలిసికొంటిని. 

వచనము 23 

రాజు బర్దికియునన్ది నా బిడ డ్ చచిచ్నది నీ బిడ డ్ అని యొకతెయు, రెండవది ఆలాగు కాదు చచిచ్నది నీ 

బిడ డ్ బర్దికియునన్ది నా బిడ డ్ అని చెపుప్చునన్ది; 
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ఆదికాండము 21:7 => మరియు శారా పిలల్లకు సత్నయ్మిచుచ్నని యెవరు అబార్హాముతో చెపుప్ను 

నేను అతని ముసలితనమందు కుమారుని కంటిని గదా? అనెను. 

1 సమూయేలు 1:23 => కాబటిట్ ఆమె పెనిమిటియైన ఎలాక్నా నీ దృషిట్కి ఏది మంచిదో అది 

చేయుము; నీవు వానికి పాలు మానిప్ంచువరకు నిలిచియుండుము, యెహోవా తన వాకయ్మును 

సిథ్రపరచును గాక అని ఆమెతో అనెను. కాగా ఆమె అకక్డనే యుండి తన కుమారునికి పాలు 

మానిప్ంచువరకు అతని పెంచుచుండెను. 

విలాపవాకయ్ములు 4:3 => నకక్లైనను చనిన్చిచ్ తమపిలల్లకు పాలిచుచ్ను నా జనుల కుమారి 

యెడారిలోని ఉషట్రపకుష్లవలె కూర్రురాలాయెను. 

విలాపవాకయ్ములు 4:4 => దపిప్చేత చంటిపిలల్ నాలుక వాని అంగిటికి అంటుకొనును పసిపిలల్లు 

అనన్మడుగుదురు ఎవడును వారికి పెటట్డు.  

1 రాజులు 3:20 => కాబటిట్ మధయ్ రాతిర్ యిది లేచి నీ దాసినైన నేను నిదిర్ంచుచుండగా వచిచ్, నా 

పర్కక్లోనుండి నా బిడ డ్ను తీసికొని తన కౌగిటిలో పెటుట్కొని, చచిచ్న తన పిలల్ను నా కౌగిటిలో 

ఉంచెను. 

వచనము 24 

గనుక కతిత్ తెమమ్ని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. వారు ఒక కతిత్ రాజసనిన్ధికి తేగా 

1 రాజులు 3:23 => రాజు బర్దికియునన్ది నా బిడ డ్ చచిచ్నది నీ బిడ డ్ అని యొకతెయు, రెండవది 

ఆలాగు కాదు చచిచ్నది నీ బిడ డ్ బర్దికియునన్ది నా బిడ డ్ అని చెపుప్చునన్ది; 

1 రాజులు 3:24 => గనుక కతిత్ తెమమ్ని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. వారు ఒక కతిత్ రాజసనిన్ధికి తేగా 

వచనము 25 

రాజు రెండు భాగములుగా బర్దికియుండు బిడ డ్ను చేసి సగము దీనికిని సగము దానికిని చెరిసగము 

ఇయయ్వలసినదని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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1 రాజులు 3:22 => అంతలో రెండవ సతరీ అది కాదు; బర్దికియునన్ది నా బిడ డ్ చచిచ్నది దాని బిడ డ్ అని 

చెపప్గా ఆమె కాదు, చచిచ్నదే నీ బిడ డ్ బర్తికియునన్ది నా బిడ డ్ అనెను. ఈ పర్కారముగా వారు 

రాజుసముఖమున మనవిచేయగా 

సామెతలు 15:28 => నీతిమంతుని మనసుస్ యుకత్మైన పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు పర్యతిన్ంచును 

భకిత్హీనుల నోరు చెడ డ్మాటలు కుమమ్రించును 

వచనము 26 

అంతట బర్దికియునన్ బిడ డ్యొకక్ తలిల్ తన బిడ డ్ విషయమై పేగులు తరుగుకొనిపోయినదై, రాజునొదద్ నా 

యేలినవాడా, బిడ డ్ను ఎంతమాతర్ము చంపక దానికే యిపిప్ంచుమని మనవిచేయగా, ఆ రెండవ సతరీ అది 

నాదైనను దానిదైనను కాకుండ చెరిసగము చేయుమనెను. 

1 రాజులు 3:22 => అంతలో రెండవ సతరీ అది కాదు; బర్దికియునన్ది నా బిడ డ్ చచిచ్నది దాని బిడ డ్ అని 

చెపప్గా ఆమె కాదు, చచిచ్నదే నీ బిడ డ్ బర్తికియునన్ది నా బిడ డ్ అనెను. ఈ పర్కారముగా వారు 

రాజుసముఖమున మనవిచేయగా 

వచనము 27 

అందుకు రాజు బర్దికియునన్ బిడ డ్ను ఎంతమాతర్ము చంపక మొదటిదాని కియుయ్డి, దాని తలిల్ అదే 

అని తీరుప్ తీరెచ్ను. 

1 రాజులు 3:28 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరును రాజు తీరిచ్న తీరుప్నుగూరిచ్ విని నాయ్యము 

విచారించుటయందు రాజు దైవజాఞ్నము నొందినవాడని గర్హించి అతనికి భయపడిరి. 

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

అవమానపరచిదాని అంతమున ఇక నీవేమి చేయుదువని నీతో అనునేమో. 

వచనము 28 

అంతట ఇశార్యేలీయులందరును రాజు తీరిచ్న తీరుప్నుగూరిచ్ విని నాయ్యము విచారించుటయందు 

రాజు దైవజాఞ్నము నొందినవాడని గర్హించి అతనికి భయపడిరి. 
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ఆదికాండము 43:30 => అపుప్డు తన తముమ్నిమీద యోసేపునకు పేర్మ పొరుల్కొని వచెచ్ను గనుక 

అతడు తవ్రపడి యేడుచ్టకు చోటు వెదకి లోపలి గదిలోనికి వెళిల్ అకక్డ ఏడెచ్ను. 

యెషయా 49:15 => సతరీ తన గరభ్మున పుటిట్న బిడ డ్ను కరుణింపకుండ తన చంటిపిలల్ను మరచునా? 

వారైన మరచుదురు గాని నేను నినున్ మరువను. 

యిరిమ్యా 31:20 => ఎఫార్యిము నా కిషట్మైన కుమారుడా? నాకు ముదుద్బిడా డ్? నేనతనికి 

విరోధముగ మాటలాడునపుప్డెలల్ అతని జాఞ్పకము ననున్ విడువకునన్ది, అతనిగూరిచ్ నా కడుపులో 

చాలా వేదనగా నునన్ది, తపప్క నేనతని కరుణింతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

హోషేయ 11:8 => ఎఫార్యిమూ, నేనెటుల్ నినున్ విడిచిపెటుట్దును? ఇశార్యేలూ, నేను నినున్ ఎటుల్ 

విసరిజ్ంతును? అదామ్నువలె నినున్ నేను ఎటుల్చేతును? సెబోయీమునకు చేసినటుల్ నీకు ఎటుల్చేతును? 

నా మనసుస్ మారినది, సహింపలేకుండ నా యంతరంగము మండుచునన్ది. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:8 => కీర్సుత్యేసు యొకక్ దయారసమునుబటిట్, మీ అందరిమీద నేనెంత అపేక్ష 

కలిగియునాన్నో దేవుడే నాకు సాకిష్. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:1 => కావున కీర్సుత్నందు ఏ హెచచ్రికయైనను, పేర్మవలన ఆదరణయైనను, 

ఆతమ్యందు ఏ సహవాసమైనను, ఏ దయారసమైనను, వాతస్లయ్మైనను ఉనన్యెడల 

1 యోహాను 3:17 => ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవాడైయుండి, తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట 

చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాతర్మును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని పేర్మ యేలాగు 

నిలుచును? 

కీరత్నలు 39:3 => నా గుండె నాలో మండుచుండెను నేను ధాయ్నించుచుండగా మంట పుటెట్ను 

అపుప్డు నేను ఈ మాట నోరార పలికితిని 

రోమీయులకు 1:31 => మాట తపుప్వారును అనురాగ రహితులును, నిరద్యులునైరి. 

2 తిమోతి 3:3 => అనురాగరహితులు అతిదేవ్షులు అపవాదకులు అజితేందిర్యులు కూర్రులు 

సజజ్నదేవ్షులు 
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ఆదికాండము 21:16 => యీ పిలల్వాని చావు నేను చూడలేనని అనుకొని, వింటివేత దూరము వెళిల్ 

అతనికెదురుగా కూరుచ్ండెను. ఆమె యెదురుగా కూరుచ్ండి యెలుగెతిత్ యేడెచ్ను. 

2 రాజులు 6:29 => మేము నా బిడ డ్ను వంటచేసికొని తింటివిు. అయితే మరునాటియందు నేను 

దాని చూచి నేటి ఆహారమునకు నీ బిడ డ్ను ఇమమ్ని అడిగితిని గాని అది తన బిడ డ్ను దాచిపెటెట్నని 

చెపెప్ను. 

యోబు 39:16 => తన పిలల్లు తనవికానటుట్ వాటియెడల అది కాఠినయ్ము చూపును దాని కషట్ము 

వయ్రథ్మైనను దానికి చింతలేదు  

పరమగీతము 5:4 => తలుపుసందులో నా పిర్యుడు చెయియ్యుంచగా నా అంతరంగము 

అతనియెడల జాలిగొనెను. 

2 కొరిందీయులకు 7:15 => మరియు మీరు భయముతోను వణకుతోను తనున్ చేరుచ్కొంటిరని 

అతడు మీయందరి విధేయతను జాఞ్పకము చేసికొనుచుండగా, అతని అంతఃకరణము మరియెకుక్వగా 

మీయెడల ఉనన్ది. 
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వచనము 1 

రాజైన సొలొమోను ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజాయెను. 

యోబు 39:16 => తన పిలల్లు తనవికానటుట్ వాటియెడల అది కాఠినయ్ము చూపును దాని కషట్ము 

వయ్రథ్మైనను దానికి చింతలేదు  

యెషయా 49:15 => సతరీ తన గరభ్మున పుటిట్న బిడ డ్ను కరుణింపకుండ తన చంటిపిలల్ను మరచునా? 

వారైన మరచుదురు గాని నేను నినున్ మరువను. 

వచనము 2 

అతనియొదద్నునన్ అధిపతులు ఎవరెవరనగా సాదోకు కుమారుడైన అజరాయ్ యాజకుడు; 

నిరగ్మకాండము 14:31 => యెహోవా ఐగుపీత్యులకు చేసిన గొపప్ కారయ్మును ఇశార్యేలీయులు 

చూచిరి గనుక ఆ పర్జలు యెహోవాకు భయపడి యెహోవాయందును ఆయన సేవకుడైన 

మోషేయందును నమమ్కముంచిరి. 

యెహోషువ 4:14 => ఆ దినమున యెహోవా ఇశార్యేలీయులందరి యెదుట యెహోషువను గొపప్ 

చేసెను గనుక వారు మోషేను గౌరవపరచినటుల్ అతని బర్దుకు దినములనిన్టను అతని గౌరవపరచిరి. 

1 సమూయేలు 12:18 => సమూయేలు యెహోవాను వేడుకొనినపుప్డు యెహోవా ఆ దినమున 

ఉరుములను వరష్మును పంపగా జనులందరు యెహోవాకును సమూయేలునకును బహుగా భయపడి 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:24 => అధిపతులందరును యోధులందరును రాజైన దావీదు 

కుమారులందరును రాజైన సొలొమోనునకు లోబడిరి. 

సామెతలు 24:21 => నా కుమారుడా, యెహోవాను ఘనపరచుము రాజును ఘనపరచుము ఆలాగు 

చేయనివారి జోలికి పోకుము.  

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. 

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. 

పర్సంగి 7:19 => పటట్ణమందుండు పదిమంది అధికారులకంటె జాఞ్నము గలవానికి జాఞ్నమే 

యెకుక్వైన ఆధారము. 

దానియేలు 2:21 => ఆయన కాలములను సమయములను మారుచ్వాడై యుండి, రాజులను 

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 

దానియేలు 2:47 => మరియు రాజు ఈ మరమ్మును బయలుపరచుటకు నీవు సమరుథ్డవైతివే; నీ 

దేవుడు దేవతలకు దేవుడును రాజులకు పర్భువును మరమ్ములు బయలుపరచువాడునై యునాన్డని 

దానియేలునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 5:11 => నీ రాజయ్ములో ఒక మనుషుయ్డునాన్డు. అతడు పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ గలవాడు; 

నీ తండిర్కాలములో అతడు దైవజాఞ్నమువంటి జాఞ్నమును బుదిధ్యు తెలివియు గలవాడై యుండుట నీ 

తండిర్ కనుగొనెను గనుక నీ తండిర్యైన రాజగు నెబుకదెన్జరు శకునగాండర్కును గారడీవిదయ్ 

గలవారికిని కలీద్యులకును జోయ్తిషుయ్లకును పై యధిపతిగా అతని నియమించెను.  
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1 కొరిందీయులకు 1:24 => ఆయన యూదులకు ఆటంకముగాను అనయ్జనులకు వెఱి ఱ్తనముగాను 

ఉనాన్డు; గాని యూదులకేమి, గీర్సు దేశసుథ్లకేమి, పిలువబడినవారికే కీర్సుత్ దేవుని శకిత్యును దేవుని 

జాఞ్నమునైయునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 1:30 => అయితే ఆయన మూలముగా మీరు కీర్సుత్యేసునందునాన్రు.  

కొలొసస్యులకు 2:3 => బుదిధ్ జాఞ్నముల సరవ్ సంపదలు ఆయనయందే గుపత్ములైయునన్వి. 

కీరత్నలు 72:2 => నీతినిబటిట్ నీ పర్జలకును నాయ్యవిధులనుబటిట్ శర్మనొందిన నీ వారికిని అతడు 

నాయ్యము తీరుచ్ను. 

కీరత్నలు 72:4 => పర్జలలో శర్మనొందువారికి అతడు నాయ్యము తీరుచ్ను బీదల పిలల్లను రకిష్ంచి 

బాధపెటుట్వారిని నలగగొటుట్ను.  

2 సమూయేలు 14:17 => మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడైయునాన్డు గనుక నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు దేవుని దూతవంటివాడవై మంచి చెడ డ్లనిన్యు విచారింప 

చాలియునాన్వు; కాబటిట్ నీ దాసినగు నేను నా యేలినవాడగు రాజు సెలవిచిచ్న మాట 

సమాధానకరమగునని అనుకొంటిననెను. 

1 రాజులు 2:9 => వానిని నిరోద్షిగా ఎంచవదుద్; నీవు సుబుదిధ్గలవాడవు గనుక వానినేమి 

చేయవలెనో అది నీకు తెలియును; వాని నెరసిన తలవెండుర్కలు రకత్ముతో సమాధికి దిగజేయుము. 

1 రాజులు 3:12 => నీవు ఈలాగున అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించుచునాన్ను; బుదిధ్ వివేకములు 

గల హృదయము నీకిచుచ్చునాన్ను; పూరివ్కులలో నీవంటివాడు ఒకడును లేడు, ఇకమీదట 

నీవంటివాడొకడును ఉండడు. 

1 రాజులు 3:25 => రాజు రెండు భాగములుగా బర్దికియుండు బిడ డ్ను చేసి సగము దీనికిని సగము 

దానికిని చెరిసగము ఇయయ్వలసినదని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 రాజులు 4:29 => దేవుడు జాఞ్నమును బుదిధ్ని వరిణ్ంపశకయ్ము కాని వివేచనగల మనసుస్ను 

సొలొమోనునకు దయచేసెను 

1 రాజులు 7:7 => తరువాత తాను తీరుప్తీరచ్ కూరుచ్ండుటకై యొక అధికార మంటపమును 

కటిట్ంచెను; దాని నటిట్లుల్ కొన మొదలు దేవదారు కఱఱ్తో కపప్బడెను. 
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1 రాజులు 10:4 => షేబరాణి సొలొమోనుయొకక్ జాఞ్నమును అతడు కటిట్ంచిన మందిరమును, 

1 రాజులు 10:24 => అతని హృదయమందు దేవుడు ఉంచిన జాఞ్నవాకుక్లను వినుటకై 

లోకులందరును అతని చూడగోరిరి. 

2 రాజులు 15:5 => యెహోవా ఈ రాజును మొతిత్నందున అతడు మరణమగువరకు కుషఠ్రోగియై 

పర్తేయ్కముగా ఒక నగరులో నివసించెను గనుక రాజకుమారుడైన యోతాము నగరుమీద అధికారియై 

దేశపు జనులకు నాయ్యము తీరుచ్వాడుగా ఉండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 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 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 9:23 => దేవుడు సొలొమోనుయొకక్ హృదయమందుంచిన జాఞ్నోకుత్లను 

వినుటకై భూరాజులందరును అతని ముఖదరశ్నము చేయగోరిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:9 => యూదా వారినందరిని బెనాయ్మీనీయులనందరిని, ఎఫార్యిము 

మనషే ష్ షిమోయ్ను గోతర్సాథ్నములలోనుండి వచిచ్ వారిమధయ్ నివసించు పరదేశులను సమకూరెచ్ను. 

అతని దేవుడైన యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండుట చూచి ఇశార్యేలువారిలోనుండి విసాత్రమైన 

జనులు అతని పక్షము చేరిరి. 

ఎసేత్రు 1:19 => రాజునకు సమమ్తి ఆయెనా వషిత్ రాజైన అహషేవ్రోషు సనిన్ధికి ఇకను రాకూడదని 

తమయొదద్నుండి యొక రాజాజఞ్ పుటట్వలెను. అది తపప్కుండునటుల్ పారసీకుల యొకక్యు మాదీయుల 
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యొకక్యు నాయ్యము చొపుప్న నియమింపవలెను. మరియు వషిత్కంటె యోగుయ్రాలిని రాణినిగా 

తాము చేయవలెను. 

యోబు 32:8 => అయినను నరులలో ఆతమ్ ఒకటియునన్ది సరవ్శకుత్డగు దేవుని ఊపిరి వారికి 

వివేచన కలుగజేయును. 

కీరత్నలు 72:5 => సూరుయ్డు నిలుచునంతకాలము చందుర్డు నిలుచునంతకాలము తరములనిన్టను 

జనులు నీయందు భయభకుత్లు కలిగియుందురు.  

కీరత్నలు 78:72 => అతడు యథారథ్హృదయుడై వారిని పాలించెను కారయ్ములయందు నేరప్రియై 

వారిని నడిపించెను. 

కీరత్నలు 119:66 => నేను నీ ఆజఞ్లయందు నమిమ్క యుంచియునాన్ను మంచి వివేచన మంచి 

జాఞ్నము నాకు నేరుప్ము. 

సామెతలు 1:3 => నీతి నాయ్య యథారథ్తల ననుసరించుటయందు బుదిధ్ కుశలత ఇచుచ్ ఉపదేశము 

నొందుటకును 

సామెతలు 8:15 => నావలన రాజులు ఏలుదురు అధికారులు నాయ్యమునుబటిట్ పాలన చేయుదురు. 

యెషయా 11:3 => యెహోవా భయము అతనికి ఇంపైన సువాసనగా ఉండును. 

యెషయా 28:6 => ఆయన నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండువారికి తీరుప్ తీరచ్ నేరుప్ ఆతమ్గాను 

గుమమ్మునొదద్ యుదధ్మును పారగొటుట్వారికి పరాకర్మము పుటిట్ంచువాడుగాను ఉండును.  

దానియేలు 1:17 => ఈ నలుగురు బాలుర సంగతి ఏమనగా, దేవుడు వారికి జాఞ్నమును సకల శాసత్ర 

పర్వీణతయు వివేచనయు అనుగర్హించెను. మరియు దానియేలు సకల విధములగు దరశ్నములను 

సవ్పన్భావములను గర్హించు తెలివిగలవాడై యుండెను. 

మతత్యి 12:42 => విమరశ్ సమయమున దకిష్ణదేశపురాణి యీ తరమువారితో నిలువబడి 

వారిమీద నేరసాథ్పన చేయును; ఆమె సొలొమోను జాఞ్నము వినుటకు భూమయ్ంతములనుండి వచెచ్ను; 

ఇదిగో సొలొమోనుకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 
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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 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

2 పేతురు 3:15 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ దీరఘ్శాంతము రక్షణారథ్మైనదని యెంచుకొనుడి. 

ఆలాగు మన పిర్య సహోదరుడైన పౌలు కూడ తనకు అనుగర్హింపబడిన జాఞ్నము చొపుప్న మీకు 

వార్సియునాన్డు. 

వచనము 3 

షీషా కుమారులైన ఎలీహోరెపును అహీయాయును పర్ధాన మంతుర్లు; అహీలూదు కుమారుడైన 

యెహోషాపాతు లేఖికుడై యుండెను; 

1 రాజులు 11:13 => రాజయ్మంతయు తీసివేయను; నా దాసుడైన దావీదు నిమితత్మును నేను 

కోరుకొనిన యెరూషలేము నిమితత్మును ఒక గోతర్ము నీ కుమారునికిచెచ్దను. 

1 రాజులు 11:35 => అయితే అతని కుమారుని చేతిలోనుండి రాజయ్మును తీసివేసి అందులో నీకు 

పది గోతర్ముల నిచెచ్దను; 

1 రాజులు 11:36 => నా నామమును అకక్డ ఉంచుటకు నేను కోరుకొనిన పటట్ణమైన 

యెరూషలేములో నా యెదుట ఒక దీపము నా సేవకుడైన దావీదునకు ఎలల్పుప్డు నుండునటుల్ అతని 

కుమారునికి ఒక గోతర్ము ఇచెచ్దను. 

1 రాజులు 12:19 => ఈ పర్కారము ఇశార్యేలువారు నేటివరకు జరుగుచునన్టుల్ దావీదు 

సంతతివారిమీద తిరుగుబాటు చేసిరి. 
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1 రాజులు 12:20 => మరియు యరొబాము తిరిగివచెచ్నని ఇశార్యేలు వారందరు విని, 

సమాజముగా కూడి, అతని పిలువనంపించి ఇశార్యేలువారందరిమీద రాజుగా అతనికి పటాట్భిషేకము 

చేసిరి; యూదా గోతీర్యులు తపప్ దావీదు సంతతివారిని వెంబడించినవారెవరును లేకపోయిరి. 

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

మాసములు, యెరూషలేములో ఇశార్యేలు యూదాల వారందరిమీద ముపప్దిమూడు సంవతస్రములు 

పరిపాలన చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:38 => ఇశార్యేలులో కడమ వారందరును ఏక మనసుక్లై దావీదును 

రాజుగా నియమింపవలెనని కోరియుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:30 => సొలొమోను యెరూషలేమునందు ఇశార్యేలీయులందరిమీద 

నలుబది సంవతస్రములు ఏలుబడి చేసెను. 

పర్సంగి 1:12 => పర్సంగినైన నేను యెరూషలేమునందు ఇశార్యేలీయులమీద రాజునై యుంటిని. 

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

మెడమీద ఉండును నీ తండిర్ కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.  

1 రాజులు 9:22 => అయితే ఇశార్యేలీయులలో ఎవనినైనను సొలొమోను దాసునిగా చేయలేదు; 

వారు రాణువవారుగాను తనకు సేవకులుగాను అధిపతులుగాను సైనాయ్ధిపతులుగాను అతని 

రథాధిపతులుగాను రౌతులుగాను ఉండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:1 => రెహబామునకు పటాట్భిషేకము చేయుటకై ఇశార్యేలీయులందరును 

షెకెమునకు వెళల్గా రెహబాము షెకెమునకు పోయెను. 

వచనము 4 

యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా సైనాయ్ధిపతి; సాదోకును అబాయ్తారును యాజకులు. 

నిరగ్మకాండము 18:21 => మరియు నీవు పర్జలందరిలో సామరథ్య్ము దైవభకిత్ సతాయ్సకిత్ కలిగి, 

లంచగొండులుకాని మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని, వేయిమందికి ఒకనిగాను, నూరుమందికి 
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ఒకనిగాను, ఏబదిమందికి ఒకనిగాను, పదిమందికి ఒకనిగాను, వారిమీద నాయ్యాధిపతులను 

నియమింపవలెను. 

2 సమూయేలు 8:15 => దావీదు ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజై తన జనులనందరిని నీతి 

నాయ్యములనుబటిట్ యేలుచుండెను. 

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

అహీలూదు కుమారుడగు యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద నుండెను. 

2 సమూయేలు 8:17 => అహీటూబు కుమారుడగు సాదోకును అబాయ్తారు కుమారుడగు 

అహీమెలెకును యాజకులు; శెరాయా లేఖికుడు; 

2 సమూయేలు 8:18 => యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును 

అధిపతి; దావీదు కుమారులు సభా ముఖుయ్లు. 

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

కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా అధిపతియై యుండెను. 

2 సమూయేలు 20:24 => అదోరాము వెటిట్పనులు చేయువారిమీద అధికారియై యుండెను; 

అహీలూదు కుమారుడగు యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద ఉండెను; షెవా లేఖికుడు; 

సాదోకును అబాయ్తారును యాజకులు; యాయీరీయుడగు ఈరా దావీదునకు సభాముఖుయ్డు1. 

2 సమూయేలు 20:25 => అహీలూదు కుమారుడగు యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద 

ఉండెను; షెవా లేఖికుడు  

2 సమూయేలు 20:26 => సాదోకును అబాయ్తారును యాజకులు; యాయీరీయుడగు ఈరా 

దావీదునకు సభాముఖుయ్డు  

1 కొరిందీయులకు 12:28 => మరియు దేవుడు సంఘములో మొదట కొందరిని అపొసత్లులుగాను, 

పిమమ్ట కొందరిని పర్వకత్లుగాను, పిమమ్ట కొందరిని బోధకులుగాను, అటుపిమమ్ట కొందరిని 

అదుభ్తములు చేయువారినిగాను, తరువాత కొందరిని సవ్సథ్పరచు కృపావరములు గలవారినిగాను, 

కొందరిని ఉపకారములు చేయువారినిగాను, కొందరిని పర్భుతవ్ములు చేయువారినిగాను, కొందరిని 

నానా భాషలు మాటలాడువారినిగాను నియమించెను.  
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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 27:17 => కెమూయేలు కుమారుడైన హషబాయ్ లేవీయులకు అధిపతిగా 

ఉండెను, సాదోకు ఆహరోనీయులకు అధిపతిగా ఉండెను. 

2 సమూయేలు 15:24 => సాదోకును లేవీయులందరును దేవుని నిబంధన మందసమును 

మోయుచు అతనియొదద్ ఉండిరి. వారు దేవుని మందసమును దింపగా అబాయ్తారు వచిచ్ 

పటట్ణములోనుండి జనులందరును దాటిపోవువరకు నిలిచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:4 => అతనియొదద్నుండి వెయియ్ రథములను ఏడువేల గుఱఱ్పు రౌతులను 

ఇరువదివేల కాలబ్లమును పటుట్కొనెను. దావీదు ఆ రథములలో నూరింటికి కావలసిన గుఱఱ్ములను 

ఉంచుకొని కడమవాటికనిన్టికి చీలమండ నరములు తెగవేయించెను. 

వచనము 5 

నాతాను కుమారుడైన అజరాయ్ అధికారులమీద ఉండెను; నాతాను కుమారుడైన జాబూదు రాజు 

సముఖములోని మితుర్డును మంతిర్యునై యుండెను; 

2 సమూయేలు 20:25 => అహీలూదు కుమారుడగు యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద 

ఉండెను; షెవా లేఖికుడు  

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

అహీలూదు కుమారుడగు యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద నుండెను. 
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2 సమూయేలు 20:24 => అదోరాము వెటిట్పనులు చేయువారిమీద అధికారియై యుండెను; 

అహీలూదు కుమారుడగు యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద ఉండెను; షెవా లేఖికుడు; 

సాదోకును అబాయ్తారును యాజకులు; యాయీరీయుడగు ఈరా దావీదునకు సభాముఖుయ్డు1. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:15 => సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు సైనాయ్ధిపతియై యుండెను; 

అహీలూదు కుమారుడైన యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద నుండెను; 

యెషయా 62:6 => యెరూషలేమా, నీ పార్కారములమీద నేను కావలివారిని ఉంచియునాన్ను రేయైన 

పగలైన వారు మౌనముగా ఉండరు. 

2 రాజులు 18:18 => హిలీక్యా కుమారుడును గృహనిరావ్హకుడునైన ఎలాయ్కీమును, శాసిత్యగు 

షెబాన్యును, రాజయ్పు దసాత్వేజుల మీద నునన్ ఆసాపు కుమారుడైన యోవాహును వారియొదద్కు 

పోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:16 => అహీటూబు కుమారుడైన సాదోకును అబాయ్తారు కుమారుడైన 

అబీమెలెకును యాజకులు, షవాష్ శాసిత్; 

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.  

వచనము 6 

అహీషారు గృహ నిరావ్హకుడు; అబాద్ కుమారుడైన అదోనీరాము వెటిట్ పని విషయములో అధికారి. 

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

సేనాధిపతిగా నియమించెను. మరియు రాజు అబాయ్తారునకు బదులుగా యాజకుడైన సాదోకును 

నియమించెను. 
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1 రాజులు 2:26 => తరువాత రాజు యాజకుడైన అబాయ్తారునకు సెలవిచిచ్నదేమనగా 

అనాతోతులో నీకు కలిగిన పొలములకు వెళుల్ము; నీవు మరణమునకు పాతుర్డవైతివి గాని నీవు నా 

తండిర్యైన దావీదు ముందర దేవుడైన యెహోవా మందసమును మోసి, నా తండిర్కి పార్పిత్ంచిన 

శర్మలనిన్టిలో శర్మ పొందితివి గనుక ఈవేళ మరణశిక్ష నీకు విధింపను. 

1 రాజులు 2:27 => తరువాత సొలొమోను అబాయ్తారును యెహోవాకు యాజకుడుగా ఉండకుండ 

తీసివేసెను, అందువలన యెహోవా ఏలీ కుటుంబికులనుగూరిచ్ షిలోహులో పర్మాణముచేసిన మాట 

నెరవేరెను. 

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

సేనాధిపతిగా నియమించెను. మరియు రాజు అబాయ్తారునకు బదులుగా యాజకుడైన సాదోకును 

నియమించెను. 

2 సమూయేలు 20:25 => అహీలూదు కుమారుడగు యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద 

ఉండెను; షెవా లేఖికుడు  

1 దినవృతాత్ంతములు 6:53 => అహీటూబు కుమారుడు సాదోకు, సాదోకు కుమారుడు 

అహిమయసుస్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:5 => మూడవ నెలను యెహోయాదా కుమారుడును సభాముఖుయ్డునగు 

బెనాయా అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 

మారుక్ 2:26 => అబాయ్తారు పర్ధానయాజకుడై యుండగా దేవమందిరములోనికి వెళిల్, 

యాజకులేగాని యితరులు తినకూడని సముఖపు రొటెట్లు తాను తిని , తనతోకూడ 

ఉనన్వారికిచెచ్నుగదా అని చెపెప్ను. 

వచనము 7 

ఇశార్యేలీయులందరిమీద సొలొమోను పనిన్దద్రు అధికారులను నియమించెను. వీరు రాజునకును 

అతని ఇంటివారికిని ఆహారము సంగర్హము చేయువారు. సంవతస్రమందు ఒకొక్కక్ నెలకు వారిలో 

ఒకొక్కక్డు ఆహారమును సంగర్హము చేయుచుండెను. 
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1 రాజులు 1:10 => పర్వకత్యగు నాతానును బెనాయనును దావీదు శూరులను తనకు సహోదరుడైన 

సొలొమోనును పిలువలేదు. 

1 రాజులు 1:11 => అపుప్డు నాతాను సొలొమోను తలిల్యైన బతెష్బతో చెపిప్నదేమనగా హగీగ్తు 

కుమారుడైన అదోనీయా యేలుచునన్ సంగతి నీకు వినబడలేదా? అయితే ఈ సంగతి మన 

యేలినవాడైన దావీదునకు తెలియకయే యునన్ది. 

1 రాజులు 1:12 => కాబటిట్ నీ పార్ణమును నీ కుమారుడైన సొలొమోను పార్ణమును 

రకిష్ంచుకొనుటకై నేను నీకొక ఆలోచన చెపెప్దను వినుము. 

1 రాజులు 1:13 => నీవు రాజైన దావీదునొదద్కు పోయినా యేలినవాడా, రాజా, అవశయ్ముగా నీ 

కుమారుడైన సొలొమోను నా వెనుక ఏలువాడై నా సింహాసనము మీద ఆసీనుడగునని నీ 

సేవకురాలనైన నాకు నీవు పర్మాణ పూరవ్కముగా సెలవిచిచ్తివే; అదోనీయా యేలుచుండుట యేమని 

అడుగవలెను. 

1 రాజులు 1:14 => రాజుతో నీవు మాటలాడుచుండగా నేను నీవెనుక లోపలికి వచిచ్ నీవు 

వినన్వించిన మాటలను రూఢిపరచుదునని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 1:15 => కాబటిట్ బతెష్బ గదిలోనునన్ రాజునొదద్కు వచెచ్ను. రాజు బహు వృదుధ్డైనందున 

షూనేమీయురాలైన అబీషగు రాజును కనిపెటుట్చుండెను. 

1 రాజులు 1:16 => బతెష్బ వచిచ్ రాజు ఎదుట సాగిలపడి నమసాక్రము చేయగా రాజు నీ కోరిక 

ఏమని అడిగినందుకు ఆమె యీలాగు మనవి చేసెను 

1 రాజులు 1:17 => నా యేలిన వాడా, నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా తోడని నీ సేవకురాలనైన నాకు 

పర్మాణము చేసి అవశయ్ముగా నీ కుమారుడైన సొలొమోను నా వెనుక ఏలువాడై నా సింహాసనము 

మీద ఆసీనుడగునని సెలవిచిచ్తివే, 

1 రాజులు 1:18 => ఇపుప్డైతే అదోనీయా యేలుచునాన్డు. ఈ సంగతి నా యేలినవాడవును 

రాజవునగు నీకు తెలియకయే యునన్ది. 
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1 రాజులు 1:19 => అతడు ఎడల్ను కొర్వివ్న దూడలను గొఱఱ్లను బలిగా అరిప్ంచి 

రాజకుమారులనందరిని యాజకుడైన అబాయ్తారును సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబును పిలిపించెను గాని 

నీ సేవకుడైన సొలొమోనును పిలువలేదు. 

1 రాజులు 1:20 => నా యేలినవాడవైన రాజా, నా యేలినవాడవైన రాజవగు నీ తరువాత 

సింహాసనము మీద ఎవడు ఆసీనుడగునో అందునుగూరిచ్ ఇశార్యేలీయులందరును 

కనిపెటిట్యునాన్రు. 

1 రాజులు 1:21 => ఇదిగాక నా యేలినవాడవైన రాజవగు నీవు నీ పితరులతోకూడ నిదర్పొందిన 

తరువాత నేనును నా కుమారుడైన సొలొమోనును అపరాధులముగా ఎంచబడుదుము. 

1 రాజులు 1:22 => ఆమె రాజుతో మాటలాడుచునన్పుప్డు పర్వకత్యగు నాతానును లోపలికిరాగా 

పర్వకత్యగు నాతాను వచిచ్యునాన్డని సేవకులు రాజునకు తెలియజేసిరి. 

1 రాజులు 1:23 => అతడు రాజు సనిన్ధికి వచిచ్ నమసాక్రము చేసి సాషాట్ంగపడి 

1 రాజులు 1:24 => నా యేలినవాడవైన రాజా, అదోనీయా నీ తరువాత ఏలువాడై నీ 

సింహాసనముమీద కూరుచ్ండునని నీవు సెలవిచిచ్తివా? 

1 రాజులు 1:25 => ఏలయనగా ఈ దినమున అతడు పోయి విసాత్రమైన యెడల్ను కొర్వివ్న 

దూడలను గొఱఱ్లను బలిగా అరిప్ంచి రాజకుమారులనందరిని సైనాయ్ధిపతులను యాజకుడైన 

అబాయ్తారును పిలిపింపగా వారు వాని సముఖములో అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు రాజైన 

అదోనీయా చిరంజీవియగునుగాక అని పలుకుచునాన్రు. 

1 రాజులు 1:26 => అయితే నీ సేవకుడనైన ననున్ను యాజకుడైన సాదోకును యెహోయాదా 

కుమారుడైన బెనాయాను నీ సేవకుడైన సొలొమోనును అతడు పిలిచినవాడు కాడు. 

1 రాజులు 1:27 => నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ తరువాత నీ సింహాసనముమీద ఎవడు 

ఆసీనుడైయుండునో అది నీ సేవకుడనైన నాతో చెపప్కయుందువా? ఈ కారయ్ము నా యేలినవాడవును 

రాజవునగు నీ సెలవు చొపుప్న జరుగుచునన్దా? అని యడిగెను. 

1 రాజులు 1:28 => దావీదు బతెష్బను పిలువుమని సెలవియయ్గా ఆమె రాజు సనిన్ధికి వచిచ్ రాజు 

ఎదుట నిలువబడెను. 
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1 రాజులు 1:29 => అపుప్డు రాజు పర్మాణ పూరవ్కముగా చెపిప్నదేమనగా సకలమైన 

ఉపదర్వములలోనుండి ననున్ విడిపించిన యెహోవా జీవముతోడు 

1 రాజులు 1:30 => అవశయ్ముగా నీ కుమారుడైన సొలొమోను నా తరువాత ఏలువాడై నాకు పర్తిగా 

నా సింహాసనము మీద ఆసీనుడగునని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామము తోడని నేను నీకు 

పర్మాణము చేసినదానిని ఈ దినముననే నెరవేరుచ్దునని చెపప్గా 

1 రాజులు 1:31 => బతెష్బ సాగిలపడి రాజునకు నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడైన రాజగు 

దావీదు సదాకాలము బర్దుకును గాక అనెను. 

1 రాజులు 1:32 => అపుప్డు రాజైన దావీదు యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును 

యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను నాయొదద్కు పిలువుమని సెలవియయ్గా వారు రాజు సనిన్ధికి 

వచిచ్రి. 

1 రాజులు 1:33 => అంతట రాజు మీరు మీ యేలినవాడనైన నా సేవకులను పిలుచుకొని పోయి నా 

కుమారుడైన సొలొమోనును నా కంచర గాడిదమీద ఎకిక్ంచి గిహోనునకు తీసికొనిపోయి 

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; 

Page  of 308 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

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 1:40 => మరియు ఆ జనులందరును అతని వెంబడివచిచ్ పిలల్నగోర్వులను ఊదుచు, 

వాటి నాదముచేత నేల బదద్లగునటుల్ అతయ్ధికముగా సంతోషించిరి. 

1 రాజులు 1:41 => అదోనీయాయును అతడు పిలిచిన వారందరును విందులో ఉండగా విందు 

ముగియబోవు సమయమున ఆ చపుప్డు వారికి వినబడెను. యోవాబు బాకానాదము విని 

పటట్ణమునందు ఈ అలల్రి యేమని యడుగగా 

1 రాజులు 1:42 => యాజకుడైన అబాయ్తారు కుమారుడైన యోనాతాను వచెచ్ను. అదోనీయా 

లోపలికి రముమ్, నీవు ధైరయ్వంతుడవు, నీవు శుభ సమాచారములతో వచుచ్చునాన్వనగా 

1 రాజులు 1:43 => యోనాతాను అదోనీయాతో ఇటల్నెను నిజముగా మన యేలినవాడును 

రాజునగు దావీదు సొలొమోనును రాజుగా నియమించియునాన్డు. 

1 రాజులు 1:44 => రాజు యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును యెహోయాదా 

కుమారుడైన బెనాయానును కెరేతీయులను పెలేతీయులను అతనితోకూడ పంపగా వారు రాజు కంచర 

గాడిదమీద అతని నూరేగించిరి; 

1 రాజులు 1:45 => యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును గిహోను దగగ్ర అతనికి 

పటాట్భిషేకము చేసిరి; అకక్డనుండి వారు సంతోషముగా వచిచ్యునాన్రు; అందువలన పటట్ణము 

అలల్రి ఆయెను; మీకు వినబడిన ధవ్ని యిదే. 

1 రాజులు 1:46 => మరియు సొలొమోను రాజాయ్సనముమీద ఆసీనుడైయునాన్డు; 

1 రాజులు 1:47 => అందుకై రాజు సేవకులు మన యేలినవాడును రాజునగు దావీదునకు 

కృతజఞ్తలు చెలిల్ంపవచిచ్, నీకు కలిగిన ఖాయ్తి కంటె సొలొమోనునకు ఎకుక్వైన ఖాయ్తి కలుగునటుల్ను, 
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నీ రాజయ్ముకంటె అతని రాజయ్ము ఘనముగా ఉండునటుల్ను దేవుడు దయచేయును గాక అని చెపప్గా 

రాజు మంచముమీద సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి యిటల్నెను 

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 1:49 => అందుకు అదోనీయా పిలిచినవారు భయపడి లేచి తమ తమ యిండల్కు 

వెళిల్పోయిరి. 

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. 

2 సమూయేలు 7:2 => నేను దేవదారు మార్నుతో కటిట్న నగరియందు వాసము చేయుచుండగా 

దేవుని మందసము డేరాలో నిలిచియునన్దనగా 

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. 
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2 సమూయేలు 12:3 => అయితే ఆ దరిదుర్నికి తాను కొనుకొక్నిన యొక చినన్ ఆడు గొఱఱ్పిలల్ తపప్ 

ఏమియు లేకపోయెను. వాడు దానిని పెంచుకొనుచుండగా అది వానియొదద్ను వాని బిడ డ్లయొదద్ను 

ఉండి పెరిగి వాని చేతిముదద్లు తినుచు వాని గినెన్లోనిది తార్గుచు వాని కౌగిట పండుకొనుచు వానికి 

కుమారెత్వలె ఉండెను. 

2 సమూయేలు 12:4 => అటుల్ండగా మారగ్సుథ్డొకడు ఐశవ్రయ్వంతునియొదద్కు వచెచ్ను. అతడు 

తనయొదద్కు వచిచ్న మారగ్సుథ్నికి ఆయతత్ము చేయుటకు తన గొఱఱ్లలోగాని గొడల్లోగాని దేనిని 

ముటట్నొలల్క, ఆ దరిదుర్ని గొఱఱ్పిలల్ను పటుట్కొని, తనయొదద్కు వచిచ్నవానికి ఆయతత్ము చేసెను. 

2 సమూయేలు 12:5 => దావీదు ఈ మాట విని ఆ మనుషుయ్నిమీద బహుగా కోపించు కొని 

యెహోవా జీవముతోడు నిశచ్యముగా ఈ కారయ్ము చేసినవాడు మరణపాతుర్డు. 

2 సమూయేలు 12:6 => వాడు కనికరము లేక యీ కారయ్ము చేసెను గనుక ఆ గొఱఱ్పిలల్కు పర్తిగా 

నాలుగు గొఱఱ్పిలల్ల నియయ్వలెనని నాతానుతో అనెను.  

2 సమూయేలు 12:7 => నాతాను దావీదును చూచి ఆ మనుషుయ్డవు నీవే. ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులమీద నేను నినున్ రాజుగా పటాట్భిషేకముచేసి 

సౌలుచేతిలోనుండి నినున్ విడిపించి నీ యజమానుని నగరిని నీకనుగర్హించి 

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

నీ కపప్గించితిని. ఇది చాలదని నీవనుకొనినయెడల నేను మరి ఎకుక్వగా నీకిచిచ్యుందును. 

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. 
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2 సమూయేలు 12:12 => పగటియందు వాడు వారితో శయనించును. నీవు ఈ కారయ్ము 

రహసయ్ముగా చేసితివిగాని ఇశార్యేలీయులందరు చూచుచుండగా పగటియందే నేను చెపిప్నదానిని 

చేయింతును అనెను. 

2 సమూయేలు 12:13 => నేను పాపము చేసితినని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతాను నీవు 

చావకుండునటుల్ యెహోవా నీ పాపమును పరిహరించెను. 

2 సమూయేలు 12:14 => అయితే ఈ కారయ్మువలన యెహోవాను దూషించుటకు ఆయన 

శతుర్వులకు నీవు గొపప్ హేతువు కలుగజేసితివి  

2 సమూయేలు 12:15 => గనుక నీకు పుటిట్న బిడ డ్ నిశచ్యముగా చచుచ్నని దావీదుతో చెపిప్ తన 

యింటికి వెళె ల్ను. 

2 సమూయేలు 12:25 => యెహోవా అతనిని పేర్మించి నాతాను అను పర్వకత్ను పంపగా అతడు 

యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ యదీదాయ్1 అని అతనికి పేరు పెటెట్ను. 

1 రాజులు 4:7 => ఇశార్యేలీయులందరిమీద సొలొమోను పనిన్దద్రు అధికారులను నియమించెను. 

వీరు రాజునకును అతని ఇంటివారికిని ఆహారము సంగర్హము చేయువారు. సంవతస్రమందు ఒకొక్కక్ 

నెలకు వారిలో ఒకొక్కక్డు ఆహారమును సంగర్హము చేయుచుండెను. 

2 సమూయేలు 8:18 => యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును 

అధిపతి; దావీదు కుమారులు సభా ముఖుయ్లు. 

2 సమూయేలు 20:26 => సాదోకును అబాయ్తారును యాజకులు; యాయీరీయుడగు ఈరా 

దావీదునకు సభాముఖుయ్డు  

2 సమూయేలు 15:37 => దావీదు సేన్హితుడైన హూషై పటట్ణమునకు వచుచ్చుండగా 

అబాష్లోమును యెరూషలేము చేరెను. 

2 సమూయేలు 16:16 => దావీదుతో సేన్హముగానునన్ అరీక్యుడైన హూషైయనునతడు 

అబాష్లోమునొదద్కువచిచ్ అతని దరిశ్ంచి రాజు చిరంజీవియగును గాక రాజు చిరంజీవియగును గాక 

అని పలుకగా 
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2 సమూయేలు 19:37 => నేను నా ఊరి యందుండి మరణమై నా తలిదండుర్ల సమాధియందు 

పాతిపెటట్బడుటకై అచచ్టికి తిరిగిపోవునటుల్ నాకు సెలవిముమ్, చితత్గించుము, నీ దాసుడగు కింహాము 

నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీతోకూడ వచుచ్టకు సెలవిముమ్; నీ దృషిట్కి ఏది యనుకూలమో 

దానిని అతనికి చేయుమని మనవిచేయగా 

2 సమూయేలు 19:38 => రాజు కింహాము నాతోకూడ రావచుచ్ను, నీ దృషిట్కి అనుకూలమైన దానిని 

నేను అతనికి చేసెదను, మరియు నావలన నీవు కోరునదంతయు నేను చేసెదనని సెలవిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:33 => అహీతోపెలు రాజునకు మంతిర్, అరీక్యుడైన హూషై రాజునకు 

తోడు. 

సామెతలు 22:11 => హృదయశుదిధ్ని పేర్మించుచు దయగల మాటలు పలుకువానికి రాజు 

సేన్హితుడగును. 

యోహాను 13:23 => ఆయన శిషుయ్లలో యేసు పేర్మించిన యొకడు యేసు రొముమ్న 

ఆనుకొనుచుండెను 

యోహాను 15:14 => నేను మీ కాజాఞ్పించువాటిని చేసినయెడల, మీరు నా సేన్హితులై యుందురు. 

యోహాను 15:15 => దాసుడు తన యజమానుడు చేయుదానిని ఎరుగడు గనుక ఇక మిముమ్ను 

దాసులని పిలువక సేన్హితులని పిలుచుచునాన్ను, ఎందుకనగా నేను నా తండిర్వలన వినిన 

సంగతులనిన్టిని మీకు తెలియజేసితిని. 

యాకోబు 2:23 => కాబటిట్ అబార్హాము దేవుని నమెమ్ను అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను అను 

లేఖనము నెరవేరచ్బడెను. మరియు దేవుని సేన్హితుడని అతనికి పేరు కలిగెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:5 => మూడవ నెలను యెహోయాదా కుమారుడును సభాముఖుయ్డునగు 

బెనాయా అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 

వచనము 8 

వారి పేళుల్ ఇవే; ఎఫార్యిము మనయ్మందు హూరు కుమారుడు, 
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1 రాజులు 12:18 => తరువాత రాజైన రెహబాము వెటిట్పని వారిమీద అధికారియైన అదోరామును 

పంపగా ఇశార్యేలువారందరును రాళల్తో అతని కొటిట్నందున అతడు మరణమాయెను, కాబటిట్ రాజైన 

రెహబాము యెరూషలేమునకు పారిపోవలెనని తన రథముమీద తవ్రగా ఎకెక్ను. 

2 సమూయేలు 20:24 => అదోరాము వెటిట్పనులు చేయువారిమీద అధికారియై యుండెను; 

అహీలూదు కుమారుడగు యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద ఉండెను; షెవా లేఖికుడు; 

సాదోకును అబాయ్తారును యాజకులు; యాయీరీయుడగు ఈరా దావీదునకు సభాముఖుయ్డు1. 

1 రాజులు 5:13 => రాజైన సొలొమోను ఇశార్యేలీయులందరిచేతను వెటిట్పని చేయించెను; వారిలో 

ముపప్దివేలమంది వెటిట్పని చేయువారైరి, 

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 9:15 => యెహోవా మందిరమును సొలొమోను నగరమును మిలోల్ను, 

యెరూషలేముయొకక్ పార్కారమును హాసోరు మెగిదోద్ గెజెరు అను పటట్ణములను కటిట్ంచుటకు 

సొలొమోను వెటిట్వారిని పెటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:18 => రాజైన రెహబాము వెటిట్పనివారిమీద అధికారియైన హదోరమును 

పంపగా ఇశార్యేలు వారు రాళల్తో అతని చావగొటిట్రి గనుక రాజైన రెహబాము యెరూషలేమునకు 

పారిపోవలెనని తవ్రపడి తన రథము ఎకెక్ను. 

యెషయా 22:15 => పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

గృహనిరావ్హకుడైన షెబాన్ అను ఈ విచారణకరత్యొదద్కు పోయి అతనితో ఇటల్నుము  

వచనము 9 

మాకసుస్లోను షయలీబ్ములోను బేతెష్మెషులోను ఏలోనెబ్ధానానులోను దెకెరు కుమారుడు; 

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. 

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 రాజులు 4:5 => నాతాను కుమారుడైన అజరాయ్ అధికారులమీద ఉండెను; నాతాను కుమారుడైన 

జాబూదు రాజు సముఖములోని మితుర్డును మంతిర్యునై యుండెను; 

1 రాజులు 4:27 => మరియు రాజైన సొలొమోనునకును రాజైన సొలొమోను భోజనపు బలల్యొదద్కు 

వచిచ్న వారికందరికిని ఏమియు తకుక్వకాకుండ అధికారులలో ఒకడు తాను నియమింపబడిన 

మాసమునుబటిట్ ఆహారము సంగర్హము చేయుచు వచెచ్ను. 
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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 12:4 => నీ తండిర్ బరువైన కాడిని మామీద ఉంచెను; నీ తండిర్ నియమించిన కఠినమైన 

దాసయ్మును మామీద అతడు ఉంచిన బరువైన కాడిని నీవు చులకన చేసినయెడల మేము నీకు 

సేవచేయుదుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:28 => షెఫేలా పర్దేశముననుండు ఒలీవ చెటల్మీదను మేడిచెటల్మీదను 

గెదేరీయుడైన బయల  హనాను నియమింపబడెను; నూనె కొటల్మీద యోవాషు నియమింపబడెను. 

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

విషయములయందు మేలు కలుగును. 

యెహెజేక్లు 48:19 => ఏ గోతర్పువారైనను పటట్ణములో కషట్ముచేసి జీవించువారు దానిని 

సాగుబడిచేయుదురు. 

వచనము 10 

అరుబోబ్తులో హెసెదు కుమారుడు; వీనికి శోకో దేశమును హెపెరు దేశమంతయు నియమింపబడెను. 

నాయ్యాధిపతులు 17:1 => మీకా అను నొకడు ఎఫార్యిమీయుల మనయ్దేశములో నుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 19:1 => ఇశార్యేలీయులకు రాజులేని దినములలో లేవీయుడైన యొకడు 

ఎఫార్యిమీయుల మనయ్పు ఉతత్రభాగమున పరదేశిగా నివసించుచుండెను. అతడు యూదా 

బేతెల్హేములోనుండి ఒక సతరీని తనకు ఉపపతిన్గా తెచుచ్కొనగా 

వచనము 11 

మరియు అబీనాదాబు కుమారునికి దోరు మనయ్పర్దేశమంతయు నియమింపబడెను; సొలొమోను 

కుమారెత్యైన టాపాతు ఇతని భారయ్. 

యెహోషువ 19:42 => ఎషాత్యోలు ఇరెష్మెషు షెయలీబ్ను 
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1 సమూయేలు 6:12 => ఆ ఆవులు రాజమారగ్మునబడి చకక్గా పోవుచు అరచుచు, బేతెష్మెషు 

మారగ్మున నడిచెను. ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు వాటి వెంబడియే బేతెష్మెషు సరిహదుద్ వరకు పోయిరి. 

1 సమూయేలు 6:20 => అపుప్డు బేతెష్మెషువారు పరిశుదధ్ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని ఎవరు 

నిలువగలరు? మనయొదద్నుండి ఆయన ఎవరి యొదద్కు పోవలెనని చెపిప్ 

యెహోషువ 19:22 => అను సథ్లములను దాటి యొరాద్ను వరకు వాయ్పించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 1:35 => అమోరీయులు అయాయ్లోనునందలి హెరెసు కొండలోను 

షయలీబ్ములోను నివసింపవలెనని గటిట్పటుట్ పటిట్యుండగా యోసేపు ఇంటివారు బలవంతులై 

వారిచేత వెటిట్పనులు చేయించుకొనిరి 

వచనము 12 

మరియు అహీలూదు కుమారుడైన బయనాకు తానాకును మెగిదోద్యును బేతెష్యాను 

పర్దేశమంతయును నియమింపబడెను. ఇది యెజెర్యేలు దగగ్రనునన్ సారెతానుండి బేతెష్యాను 

మొదలుకొని ఆబేలేమ్హోలావరకును యొకెన్యాము అవతలి సథ్లమువరకును వాయ్పించుచునన్ది. 

యెహోషువ 15:35 => యరూమ్తు అదులాల్ము శోకో అజేకా 

యెహోషువ 12:17 => హెపెరు రాజు, ఆఫెకు రాజు,  

యెహోషువ 17:2 => మనషీ ష్యులలో మిగిలినవారికి, అనగా అబియెజెరీయులకును 

హెలకీయులకును అశీర్యేలీయులకును షెకెమీయులకును హెపెరీయులకును షెమీదీయులకును వారి 

వారి వంశములచొపుప్న వంతువచెచ్ను. వారి వంశములనుబటిట్ యోసేపు కుమారుడైన మనషే ష్ యొకక్ 

మగ సంతానమది. 

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 13 
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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. 

యెహోషువ 12:23 => గిలాగ్లులోని గోయీయుల రాజు, తిరాస్ రాజు,  

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 మనషీ ష్యులకు కలిగియునన్ది. 

నాయ్యాధిపతులు 1:27 => మనషీ ష్యులు బేతెష్యానును దాని పలెల్లను, తయినాకును దాని 

పలెల్లను, దోరునివాసులను దోరు పలెల్లను, ఇబెల్యామును దాని పలెల్లను, మెగిదోద్ నివాసులను, 

మెగిదోద్ పలెల్లను, సావ్ధీనపరచుకొనలేదు; ఏలయనగా కనానీయులు ఆ దేశములో నివసింపవలెనని 

గటిట్పటుట్ పటిట్యుండిరి. 

యెహోషువ 11:2 => ఉతత్రదికుక్ననునన్ మనయ్దేశములోను కినెన్రెతు దకిష్ణదికుక్ననునన్ 

అరాబాలోను షెఫేలాలోను పడమటనునన్ దోరు మనయ్ములోను ఉనన్ రాజులకును 

1 రాజులు 4:15 => నఫాత్లీము దేశమందు అహిమయసుస్ ఉండెను; వీడు సొలొమోను 

కుమారెత్యైన బాశెమతును వివాహము చేసికొనెను. 

వచనము 14 

ఇదోద్ కుమారుడైన అహీనాదాబు మహనయీములో నుండెను. 

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 మనషీ ష్యులకు కలిగియునన్ది. 
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నాయ్యాధిపతులు 5:19 => రాజులు వచిచ్ యుదధ్ము చేసిరి. మెగిదోద్ కాలువలయొదద్నునన్ తానాకులో 

కనాను రాజులు యుదధ్ము చేసిరి. 

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 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 31:10 => మరియు వారు అతని ఆయుధములను అషాత్రోతు దేవిగుడిలో ఉంచి 

అతని మొండెమును బేతాష్ను పటట్ణపు గోడకు తగిలించిరి. 

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

కుమారుల కళేబరములను బేతాష్ను పటట్ణపు గోడమీదనుండి దించి యాబేషునకు తిరిగి వచిచ్ వాటిని 

దహనముచేసి 

1 రాజులు 7:46 => యొరాద్ను మైదానమందు సుకోక్తునకును సారెతానునకును మధయ్ జిగట 

భూమియందు రాజు వాటిని పోత పోయించెను. 

యెహోషువ 3:16 => పైనుండి పారు నీళుల్ బహు దూరమున సారెతానునొదద్నునన్ ఆదామను 

పురమునకు దగగ్ర ఏక రాశిగా నిలిచెను. లవణసముదర్మను అరాబా సముదర్మునకు పారునవి 

బొతిత్గా ఆపబడెను. 

1 రాజులు 18:46 => యెహోవా హసత్ము ఏలీయాను బలపరచగా అతడు నడుము బిగించుకొని 

అహాబుకంటె ముందుగా పరుగెతిత్కొని పోయి యెజెర్యేలు గుమమ్ము నొదద్కు వచెచ్ను. 

1 రాజులు 19:16 => ఇశార్యేలు వారిమీద నింషీ కుమారుడైన యెహూకు పటాట్భిషేకము 

చేయుము; నీకు మారుగా పర్వకత్యై యుండుటకు ఆబేలెమ్ హోలావాడైన షాపాతు కుమారుడైన 

ఎలీషాకు అభిషేకము చేయుము. 
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యెహోషువ 12:21 => మెగిదోద్ రాజు, కెదెషు రాజు.  

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 19:11 => వారి సరిహదుద్ పడమటివైపుగా మరలా వరకును దబాబ్షతు వరకును సాగి 

యొకెన్యామునకు ఎదురుగానునన్ యేటివరకు వాయ్పించి 

నాయ్యాధిపతులు 7:22 => ఆ మూడువందలమంది బూరలను ఊదినపుప్డు యెహోవా 

దండంతటిలోను పర్తివాని ఖడగ్మును వాని పొరుగువాని మీదికి తిర్పెప్ను. దండు సెరేరాతు వైపుననునన్ 

బేతిష్తాత్వరకు తబాబ్తునొదద్ నునన్ ఆబేలెమ్హోలా తీరమువరకు పారిపోగా 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:68 => యొకెమ్యామును దాని గార్మములును బేత హోరోనును దాని 

గార్మములును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:29 => మరియు మనషీ ష్యుల పర్కక్నునన్ బేతెష్యాను దాని గార్మములు, 

తానాకు దాని గార్మములు, మెగిదోద్ దాని గార్మములు, దోరు దాని గార్మములు వారికుండెను, ఈ 

సథ్లములలో ఇశార్యేలు కుమారుడైన యోసేపు సంతతివారు కాపురముండిరి. 

వచనము 15 
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నఫాత్లీము దేశమందు అహిమయసుస్ ఉండెను; వీడు సొలొమోను కుమారెత్యైన బాశెమతును 

వివాహము చేసికొనెను. 

1 రాజులు 22:3 => ఇశార్యేలురాజు తన సేవకులను పిలిపించి రామోతిగ్లాదు మనదని 

మీరెరుగుదురు; అయితే మనము సిరియా రాజు చేతిలోనుండి దాని తీసికొనక ఊరకునాన్మని చెపిప్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:43 => అవేవనగా రూబేనీయులకు మైదానపు దేశారణయ్మందలి 

బేసెరును, గాదీయులకు గిలాదులోనునన్ రామోతును, మనషీ ష్యులకు బాషానులోనునన్ గోలాను 

అనునవే. 

యెహోషువ 20:8 => తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను అవతల యెరికోనొదద్ రూబేనీయుల 

గోతర్ములోనుండి మైదానము మీదనునన్ అరణయ్ములోని బేసెరును, గాదీయుల గోతర్ములోనుండి 

గిలాదులోని రామోతును, మనషీ ష్యుల గోతర్ములోనుండి బాషానులోని గోలానును నియమించిరి. 

యెహోషువ 21 :38 => గాదు గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములును , అనగా 

నరహంతకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమగు గిలాదులోని రామోతును దాని పొలమును మహనయీమును 

దాని పొలమును 

2 రాజులు 9:1 => అంతట పర్వకత్యగు ఎలీషా పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకనిని పిలువనంపించి 

అతనితో ఇటల్నెను నీవు నడుము బిగించుకొని యీ తైలపుగినెన్ చేతపటుట్కొని రామోతిగ్లాదునకు పోయి 

2 రాజులు 9:14 => ఈ పర్కారము నింషీకి పుటిట్న యెహోషాపాతు కుమారుడైన యెహూ 

యెహోరాముమీద కుటర్చేసెను. అపుప్డు యెహోరామును ఇశార్యేలువారందరును సిరియా రాజైన 

హజాయేలును ఎదిరించుటకై రామోతిగ్లాదు దగగ్ర కావలియుండిరి. 

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. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 3:4 => ఆ కాలమున అతని పురములనిన్టిని పటుట్కొంటిమి. వారి 

పురములలో మనము పటుట్కొనని పురమొకటియు లేదు. బాషానులో ఓగు రాజయ్మగు అరోగ్బు 

పర్దేశమందంతటనునన్ అరువది పురములను పటుట్కొంటిమి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:8 => ఆ కాలమున అరోన్ను ఏరు మొదలుకొని హెరోమ్ను కొండవరకు 

యొరాద్ను అవతలనునన్ దేశమును అమోరీయుల యిదద్రు రాజులయొదద్నుండి పటుట్కొంటిమి. 

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. 

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

వృషభములు ననున్ ఆవరించియునన్వి. 

కీరత్నలు 68:15 => బాషాను పరవ్తము దేవపరవ్తము బాషాను పరవ్తము శిఖరములుగల 

పరవ్తము. 

2 రాజులు 8:28 => అతడు అహాబు కుమారుడైన యెహోరాముతోకూడ రామోతిగ్లాదునందు 

సిరియా రాజైన హజాయేలుతో యుదధ్ముచేయ బయలుదేరగా సిరియనులు యెహోరామును 

గాయపరచిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:71 => మరియు గెరోష్మీయులకు మనషే ష్ అరధ్గోతర్వంశ సాథ్నములోనుండి 

బాషానునందలి గోలానుదాని గార్మములు, అషాత్రోతు దాని గార్మములు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:2 => కొనిన్ సంవతస్రములు గతించినమీదట షోమోర్నులోనుండు 

అహాబునొదద్కు పోయెను; అహాబు అతనికొరకును అతని వెంటవచిచ్న జనులకొరకును అనేకమైన 

గొఱఱ్లను పశువులను కోయించి, తనతోకూడ రామోతిగ్లాదుమీదికి పోవుటకు అతని పేర్రేపించెను. 
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వచనము 16 

ఆషేరులోను ఆలోతులోను హూషై కుమారుడైన బయనా యుండెను. 

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

మహనయీము అను పేరు పెటెట్ను. 

2 సమూయేలు 2:8 => నేరు కుమారుడగు అబేన్రు అను సౌలుయొకక్ సైనాయ్ధిపతి సౌలు 

కుమారుడగు ఇషోబ్షెతును మహనయీమునకు తోడుకొనిపోయి, 

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

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 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:21 => గిలాదులోనునన్ మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారికి జెకరాయ్ కుమారుడైన 

ఇదోద్ అధిపతిగా ఉండెను, బెనాయ్మీనీయులకు అబేన్రు కుమారుడైన యహశీయేలు అధిపతిగా 

ఉండెను, 

వచనము 17 

ఇశాశ్ఖారు దేశమందు పరూ యహు కుమారుడైన యెహోషాపాతు ఉండెను. 

యెహోషువ 19:32 => ఆరవ వంతు చీటి వారి వంశములచొపుప్న నఫాత్లీయుల పక్షమున వచెచ్ను. 

యెహోషువ 19:33 => వారి సరిహదుద్ హెలెపును జయననీన్ములోని సిందూరవనమును 

అదామియను కనుమను యబెన్యేలును మొదలుకొని లకూక్ము వరకు సాగి 

యెహోషువ 19:34 => అకక్డనుండి పడమరగా అజనోతాత్బోరు వరకు వాయ్పించి అకక్డనుండి 

హుకోక్కువరకు దకిష్ణదికుక్న జెబూలూనును, పడమట ఆషేరును దాటి తూరుప్న యొరాద్ను నొదద్ 

యూదా వరకును వాయ్పించెను. 
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యెహోషువ 19:35 => కోటగల పటట్ణములేవనగా జిదీద్ము జేరు హమమ్తు రకక్తు కినెన్రెతు 

యెహోషువ 19:36 => అదామా రామా హాసోరు 

యెహోషువ 19:37 => కెదెషు ఎదెర్యీ ఏన హాసోరు 

యెహోషువ 19:38 => ఇరోను మిగద్లేలు హొరేము బేతనాతు బేతెష్మెషు అనునవి; వాటి పలెల్లు గాక 

పందొమిమ్ది పటట్ణములు. 

యెహోషువ 19:39 => ఆ పటట్ణములును వాటి పలెల్లును వారి వంశములచొపుప్న నఫాత్లీయుల 

గోతర్మునకు కలిగిన సావ్సథ్య్ము. 

1 రాజులు 4:11 => మరియు అబీనాదాబు కుమారునికి దోరు మనయ్పర్దేశమంతయు 

నియమింపబడెను; సొలొమోను కుమారెత్యైన టాపాతు ఇతని భారయ్. 

1 సమూయేలు 18:18 => అందుకు దావీదు రాజునకు అలుల్డనగుటకు నేనెంతటివాడను? నా 

సిథ్తియైనను ఇశార్యేలులో నా తండిర్ కుటుంబమైనను ఏపాటివని సౌలుతో అనెను. 

వచనము 18 

బెనాయ్మీను దేశమందు ఏలా కుమారుడైన షిమీ యుండెను. 

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. 
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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. 

వచనము 19 

గిలాదు దేశమందును అమోరీయులకు రాజైన సీహోను దేశమందును బాషాను రాజైన ఓగు 

దేశమందును ఊరి కుమారుడైన గెబెరు ఉండెను; అతడు ఒకక్డే ఆ దేశమందు అధికారి. 

యెహోషువ 19:17 => నాలుగవ వంతు చీటి వారి వంశములచొపుప్న ఇశాశ్ఖారీయుల పక్షముగా 

వచెచ్ను. 

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

అనహరాతు రబీబ్తు కిషోయ్ను  

యెహోషువ 19:19 => అబెసు రెమెతు ఏనగ్నీన్ము 

యెహోషువ 19:20 => ఏన హదాద్ బేతప్సెస్సు అను సథ్లములవరకు 

యెహోషువ 19:21 => సాగి తాబోరు షహచీమా బేతెష్మెషు  

యెహోషువ 19:22 => అను సథ్లములను దాటి యొరాద్ను వరకు వాయ్పించెను. 

యెహోషువ 19:23 => వాటి పలెల్లు గాక పదుమూడు పటట్ణములు వారికాయెను. అవి వాటి 

పలెల్లతో కూడ వారి వంశముల చొపుప్న ఇశాశ్ఖారీయుల గోతర్మునకు కలిగిన సావ్సథ్య్ము. 

వచనము 20 

అయితే యూదావారును ఇశార్యేలు వారును సముదర్పు దరినునన్ యిసుక రేణువులంత విసాత్ర 

సమూహమై తినుచు తార్గుచు సంభర్మపడుచు నుండిరి.  
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1 రాజులు 1:8 => యాజకుడైన సాదోకును యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాయును పర్వకత్యైన 

నాతానును షిమీయును రేయీయును దావీదుయొకక్ శూరులును అదోనీయాతో కలిసికొనక 

యుండిరి. 

జెకరాయ్ 12:13 => లేవి కుటుంబికులు పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, షిమీ 

కుటుంబికులు పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, 

యెహోషువ 18:20 => తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను దానికి సరిహదుద్. దాని చుటుట్నునన్ సరిహదుద్ల 

పర్కారము బెనాయ్మీనీయులకు వారి వంశములచొపుప్న కలిగిన సావ్సథ్య్ము ఇది. 

యెహోషువ 18:21 => బెనాయ్మీనీయుల గోతర్మునకు వారి వంశముల చొపుప్న కలిగిన 

పటట్ణములు ఏవేవనగా యెరికో బేత హోగాల్ యెమెకెక్సీసు 

యెహోషువ 18:22 => బేతరాబా సెమరాయిము బేతేలు ఆవీము పారా ఒఫార్ 

యెహోషువ 18:23 => కెపరమోమ్ని ఒపిన్ గెబా అనునవి,  

యెహోషువ 18:24 => వాటి పలెల్లు పోగా పండెర్ండు పటట్ణములు. 

యెహోషువ 18:25 => గిబియోను రామా బెయేరోతు మిసేప్ 

యెహోషువ 18:26 => కెఫీరా మోసా రేకెము ఇరెప్యేలు తరలా 

యెహోషువ 18:27 => సేలా ఎలెపు యెరూషలేము అనబడిన ఎబూసీ గిబియా కిరయ్తు అనునవి; 

వాటి పలెల్లు పోగా పదునాలుగు పటట్ణములు. 

యెహోషువ 18:28 => వారి వంశముల చొపుప్న ఇది బెనాయ్మీనీయులకు కలిగిన సావ్సథ్య్ము. 

వచనము 21 

నది (యూఫర్టీసు) మొదలుకొని ఐగుపుత్ సరిహదుద్వరకు ఈ మధయ్నునన్ రాజయ్ములనిన్టిమీదను 

ఫిలిషీత్యుల దేశమంతటిమీదను సొలొమోను పర్భుతవ్ము చేసెను. ఆ జనులు పనున్ చెలిల్ంచుచు 

సొలొమోను బర్దికిన దినములనిన్యు అతనికి సేవచేయుచు వచిచ్రి. 
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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. 

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. 
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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. 

సంఖాయ్కాండము 21:33 => వారు తిరిగి బాషాను మారగ్ముగా వెళిల్నపుప్డు బాషాను రాజైన ఓగును 

అతని సమసత్ జనమును ఎదెర్యీలో యుదధ్ము చేయుటకు వారిని ఎదురొక్న బయలుదేరగా 

సంఖాయ్కాండము 21:34 => యెహోవా మోషేతో నిటల్నెను అతనికి భయపడకుము; నేను అతనిని 

అతని సమసత్ జనమును అతని దేశమును నీచేతికి అపప్గించితిని; నీవు హెషోబ్నులో నివసించిన 

అమోరీయుల రాజైన సీహోనుకు చేసినటుల్ ఇతనికిని చేయుదువు. 

సంఖాయ్కాండము 21:35 => కాబటిట్ వారు అతనిని అతని కుమారులను అతనికి ఒకక్డైనను 

శేషించకుండ అతని సమసత్ జనమును హతముచేసి అతని దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:26 => అపుప్డు నేను కెదేమోతు అరణయ్ములోనుండి హెషోబ్ను రాజైన 

సీహోనునొదద్కు దూతలను పంపి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:27 => ననున్ నీ దేశముగుండ దాటిపోనిముమ్, కుడియెడమలకు తిరుగక 

తోర్వనే నడిచిపోవుదును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:28 => నాయొదద్ రూకలు తీసికొని తినుటకు భోజనపదారథ్ములు 

నాకిముమ్; నాయొదద్ రూకలు తీసికొని తార్గుటకు నీళిల్ముమ్. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:29 => శేయీరులో నివసించు ఏశావు సంతానపువారును ఆరులో 

నివసించు మోయాబీయులును నాకు చేసినటుల్, మా దేవుడైన యెహోవా మాకిచుచ్చునన్ దేశములో 

పర్వేశించుటకై యొరాద్ను దాటువరకు కాలినడకచేతనే ననున్ వెళల్నిమమ్ని సమాధానపు మాటలు 

పలికించితిని. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 2:30 => అయితే హెషోబ్ను రాజైన సీహోను మనలను తన దేశమారగ్మున 

వెళల్నిచుచ్టకు సమమ్తింపలేదు. నేడు జరిగినటుల్ నీచేతికి అతని అపప్గించుటకు నీ దేవుడైన యెహోవా 

అతని మనసుస్ను కఠినపరచి అతని హృదయమునకు తెగింపు కలుగజేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:31 => అపుప్డు యెహోవా చూడుము; సీహోనును అతని దేశమును నీకు 

అపప్గింప మొదలుపెటిట్యునాన్ను. అతని దేశము నీదగునటుల్ నీవు దాని సావ్ధీనపరచుకొన 

మొదలుపెటుట్మని నాతో చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:32 => సీహోనును అతని సమసత్ జనమును యాహసులో యుదధ్ము 

చేయుటకై మనకు ఎదురుగా బయలుదేరి రాగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:33 => మన దేవుడైన యెహోవా అతనిని మనకు అపప్గించెను గనుక 

మనము అతనిని అతని కుమారులను అతని సమసత్ జనమును హతముచేసి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:34 => ఆ కాలమున అతని సమసత్ పురములను పటుట్కొని, పర్తి 

పురమును అందలి సతరీ పురుషులను పిలల్లను శేషమేమియులేకుండ నాశనము చేసితివిు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:35 => పశువులను మనము పటుట్కొనిన పురముల సొముమ్ను దోపిడిగా 

దోచుకొంటిమి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:36 => అరోన్ను ఏటిలోయ దరినునన్ అరోయేరును ఆ యేటియొదద్నునన్ 

పురము మొదలుకొని గిలాదువరకు మనకు అసాధయ్మైన నగరమొకటియు లేకపోయెను. మన దేవుడైన 

యెహోవా అనిన్టిని మనకు అపప్గించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:37 => అయితే అమోమ్నీయుల దేశమునకైనను యబోబ్కు ఏటి 

లోయలోని యే పార్ంతమునకైనను ఆ మనెన్ములోని పురములకైనను మన దేవుడైన యెహోవా 

పోకూడదని చెపిప్న మరి ఏ సథ్లమునకైనను నీవు సమీపింపలేదు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:1 => మనము తిరిగి బాషాను మారగ్మున వెళిల్నపుప్డు బాషాను రాజైన 

ఓగును అతని పర్జలందరును ఎదెర్యీలో మనతో యుదధ్ము చేయుటకు బయలుదేరి యెదురుగా 

రాగా 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 3:2 => యెహోవా నాతో ఇటల్నెను అతనికి భయపడకుము, అతనిని అతని 

సమసత్ జనమును అతని దేశమును నీచేతికి అపప్గించియునాన్ను. హెషోబ్నులో నివసించిన 

అమోరీయుల రాజైన సీహోనుకు చేసినటుల్ ఇతనికిని చేయవలెనని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:3 => అటుల్ మన దేవుడైన యెహోవా బాషాను రాజైన ఓగును అతని 

సమసత్ జనమును మనచేతికి అపప్గించెను; అతనికి శేషమేమియు లేకుండ అతనిని హతము చేసితివిు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:4 => ఆ కాలమున అతని పురములనిన్టిని పటుట్కొంటిమి. వారి 

పురములలో మనము పటుట్కొనని పురమొకటియు లేదు. బాషానులో ఓగు రాజయ్మగు అరోగ్బు 

పర్దేశమందంతటనునన్ అరువది పురములను పటుట్కొంటిమి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:5 => ఆ పురములనిన్యు గొపప్ పార్కారములు గవునులు గడియలును 

గల దురగ్ములు. అవియు గాక పార్కారములేని పురములనేకములను పటుట్కొంటిమి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:6 => మనము హెషోబ్ను రాజైన సీహోనుకు చేసినటుల్ వాటిని నిరూమ్లము 

చేసితివిు; పర్తి పురములోని సతరీ పురుషులను పిలల్లను నిరూమ్లము చేసితివిు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:7 => వారి పశువులననిన్టిని ఆ పురముల సొముమ్ను దోపిడిగా 

తీసికొంటిమి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:8 => ఆ కాలమున అరోన్ను ఏరు మొదలుకొని హెరోమ్ను కొండవరకు 

యొరాద్ను అవతలనునన్ దేశమును అమోరీయుల యిదద్రు రాజులయొదద్నుండి పటుట్కొంటిమి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:9 => సీదోనీయులు హెరోమ్నును షిరోయ్నని అందురు. అమోరీయులు 

దానిని శెనీరని అందురు. 

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

లోయమధయ్నునన్ పటట్ణమునుండి దీబోను వరకు మేదెబా మైదానమంతయు, అమోమ్నీయుల సరిహదుద్ 

వరకు హెషోబ్నులో ఏలికయు 

యెహోషువ 13:10 => అమోరీయుల రాజునైన సీహోనుయొకక్ సమసత్ పురములును 

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

హెరోమ్ను మనయ్మంతయు, సలాక్వరకు బాషాను దేశమంతయు 

యెహోషువ 13:12 => రెఫాయీయుల శేషములో అషాత్రోతులోను ఎదెర్యీలోను ఏలికయైన 

ఓగురాజయ్మంతయు మిగిలియునన్ది. మోషే ఆ రాజులను జయించి వారి దేశమును పటుట్కొనెను. 
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వచనము 22 

ఒకొక్కక్ దినమునకు సొలొమోను భోజనపు సామగిర్ యెంతయనగా, ఆరువందల తూముల సనన్పు 

గోధుమపిండియు, వేయినిన్ రెండువందల తూముల ముతకపిండియు, 

1 రాజులు 3:8 => నీ దాసుడనైన నేను నీవు కోరుకొనిన జనుల మధయ్ ఉనాన్ను; వారు 

విసత్రించియునన్ందున వారిని లెకక్ పెటుట్టయు వారి విశాలదేశమును తనకీ చేయుటయు అసాధయ్ము. 

ఆదికాండము 13:16 => మరియు నీ సంతానమును భూమిమీద నుండు రేణువులవలె విసత్రింప 

చేసెదను; ఎటల్నగా ఒకడు భూమిమీద నుండు రేణువులను లెకిక్ంప గలిగినయెడల నీ సంతానమును 

కూడ లెకిక్ంపవచుచ్ను. 

ఆదికాండము 15:5 => మరియు ఆయన వెలుపలికి అతని తీసికొనివచిచ్ నీవు ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి నక్షతర్ములను లెకిక్ంచుటకు నీచేతనైతే లెకిక్ంచుమని చెపిప్ నీ సంతానము ఆలాగవునని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

సామెతలు 14:28 => జనసమృదిధ్ కలుగుటచేత రాజులకు ఘనతవచుచ్ను జనక్షయము రాజులకు 

వినాశకరము. 

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 దినవృతాత్ంతములు 12:39 => వారి సహోదరులు వారికొరకు భోజనపదారథ్ములను సిదధ్ము 

చేసియుండగా వారు దావీదుతోకూడ అచచ్ట మూడు దినములుండి అనన్పానములు పుచుచ్కొనిరి. 

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

తమ అనన్ యింట భోజనము చేయుచు దార్కాష్రసము పానము చేయుచుండగా 
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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. 

పర్సంగి 2:24 => అనన్పానములు పుచుచ్కొనుటకంటెను, తన కషాట్రిజ్తముచేత సుఖపడుటకంటెను 

నరునికి మేలుకరమైనదేదియు లేదు. ఇదియును దేవునివలన కలుగునని నేను తెలిసికొంటిని. 

యెషయా 22:13 => రేపు చచిచ్పోదుము గనుక తిందము తార్గుదము అని చెపిప్, యెడల్ను 

వధించుచు గొఱఱ్లను కోయుచు మాంసము తినుచు దార్కాష్రసము తార్గుచు మీరు 

మీకా 4:4 => ఎవరి భయము లేకుండ పర్తివాడును తన దార్క్షచెటుట్కిర్ందను తన అంజూరపు 

చెటుట్కిర్ందను కూరుచ్ండును; సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మాట యిచిచ్యునాన్డు. 

జెకరాయ్ 3:10 => ఆ దినమున దార్క్షచెటల్ కిర్ందను అంజూరపుచెటల్ కిర్ందను కూరుచ్ండుటకు 

మీరందరు ఒకరినొకరు పిలుచుకొని పోవుదురు; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 9:15 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వారిని కాపాడును గనుక వారు భకిష్ంచుచు, 

వడిసెల రాళల్ను అణగదొర్కుక్చు తార్గుచు, దార్కాష్రసము తార్గువారి వలె బొబబ్లిడుచు, బలిపశురకత్ 

పాతర్లును బలిపీఠపు మూలలును నిండునటుల్ రకత్ముతో నిండియుందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:46 => మరియు వారేకమనసుక్లై పర్తిదినము దేవాలయములో తపప్క 

కూడుకొనుచు ఇంటింట రొటెట్ విరుచుచు, దేవుని సుత్తించుచు, పర్జలందరివలన దయపొందినవారై 

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

దార్కాష్రసములో తన బటట్లను దార్క్షల రకత్ములో తన వసత్రమును ఉదుకును. 
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సంఖాయ్కాండము 1:46 => లెకిక్ంపబడి ఆరులక్షల మూడువేల ఐదువందల ఏబదిమంది యైరి. 

యెహోషువ 11:4 => వారు సముదర్తీరమందలి యిసుకరేణువులంత విసాత్రముగానునన్ తమ 

సైనికులనందరిని సమకూరుచ్కొని, విసాత్రమైన గుఱఱ్ములతోను రథములతోను బయలుదేరిరి. 

2 సమూయేలు 17:11 => కాబటిట్ నా ఆలోచన యేమనగా, దానునుండి బెయేరెష్బావరకు లెకక్కు 

సముదర్పు ఇసుక రేణువులంత విసాత్రముగా ఇశార్యేలీయులనందరిని నలుదిశలనుండి నీయొదద్కు 

సమకూరిచ్ నీవు సవ్యముగా యుదధ్మునకు పోవలెను. 

1 రాజులు 4:29 => దేవుడు జాఞ్నమును బుదిధ్ని వరిణ్ంపశకయ్ము కాని వివేచనగల మనసుస్ను 

సొలొమోనునకు దయచేసెను 

1 రాజులు 12:4 => నీ తండిర్ బరువైన కాడిని మామీద ఉంచెను; నీ తండిర్ నియమించిన కఠినమైన 

దాసయ్మును మామీద అతడు ఉంచిన బరువైన కాడిని నీవు చులకన చేసినయెడల మేము నీకు 

సేవచేయుదుము. 

2 రాజులు 18:31 => హిజిక్యా చెపిప్న మాట మీరంగీకరింపవదుద్; అషూష్రు రాజు 

సెలవిచిచ్నదేమనగా నాతో సంధిచేసికొని నాయొదద్కు మీరు బయటికి వచిచ్నయెడల మీలో పర్తిమనిషి 

తన దార్క్షచెటుట్ఫలమును తన అంజూరపుచెటుట్ ఫలమును తినుచు తన బావి నీళుల్ తార్గుచు ఉండును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:9 => నీకు పుటట్బోవు ఒక కుమారుడు సమాధానకరత్గా నుండును; చుటుట్ 

ఉండు అతని శతుర్వులనందరిని నేను తోలివేసి అతనికి సమాధానము కలుగజేతును; అందువలన 

అతనికి సొలొమోను అను పేరు పెటట్బడును; అతని దినములలో ఇశార్యేలీయులకు సమాధానమును 

విశార్ంతియు దయచేయుదును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:4 => నీ తండిర్ నియమించిన కఠిన దాసయ్మును అతడు మామీద ఉంచిన 

బరువైన కాడిని నీవు ఇపుప్డు చులుకన చేసినయెడల మేము నినున్ సేవింతుమని రెహబాముతో 

మనవిచేయగా 

కీరత్నలు 68:13 => గొఱఱ్ల దొడల్మధయ్ను మీరు పండుకొనగా గువవ్ల రెకక్లు వెండితో 

కపప్బడినటుల్నన్ది వాటి యీకెల రెకక్లు పచచ్ని బంగారుతో కపప్బడినటుట్నన్ది. 
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కీరత్నలు 72:16 => దేశములోను పరవ్త శిఖరములమీదను ససయ్ సమృదిధ్ కలుగును దాని పంట 

లెబానోను వృక్షములవలె తాండవమాడు చుండును నేలమీది పచిచ్కవలె పటట్ణసుథ్లు తేజరిలుల్దురు.  

కీరత్నలు 80:9 => దానికి తగిన సథ్లము సిదధ్పరచితివి దాని వేరు లోతుగా పారి అది దేశమంతట 

వాయ్పించెను 

యెషయా 10:22 => నీ జనులైన ఇశార్యేలు సముదర్పు ఇసుకవలె ఉండినను దానిలో శేషమే 

తిరుగును, సమూలనాశనము నిరణ్యింపబడెను. నీతి పర్వాహమువలె వచుచ్ను  

యెషయా 36:16 => హిజిక్యా చెపిప్నమాట మీరంగీకరింపవలదు; అషూష్రు రాజు 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నాతో సంధి చేసికొని నాయొదద్కు మీరు బయటికి వచిచ్నయెడల మీలో పర్తి 

మనిషి తన దార్క్ష చెటుట్ ఫలమును తన అంజూరపు చెటుట్ ఫలమును తినుచు తన బావి నీళుల్ తార్గుచు 

నుండును. 

యిరిమ్యా 22:15 => నీవు అతిశయపడి దేవదారు పలకల గృహమును కటిట్ంచుకొనుటచేత 

రాజవగుదువా? నీ తండిర్ అనన్ పానములు కలిగి నీతినాయ్యముల ననుసరించుచు కేష్మముగా 

ఉండలేదా? 

జెకరాయ్ 10:8 => నేను వారిని విమోచించియునాన్ను గనుక వారిని ఈల వేసి పిలిచి సమకూరెచ్దను, 

మునుపు విసత్రించినటుల్ వారు విసత్రించుదురు. 

హెబీర్యులకు 11:12 => అందుచేత మృతతులుయ్డైన ఆ యొకనినుండి , సంఖయ్కు 

ఆకాశనక్షతర్ములవలెను, సముదర్తీరమందలి లెకిక్ంపశకయ్ముకాని యిసుకవలెను సంతానము 

కలిగెను. 

పర్కటన 20:8 => భూమి నలుదిశలయందుండు జనములను, లెకక్కు సముదర్పు ఇసుకవలె ఉనన్ 

గోగు మాగోగు అనువారిని మోసపరచి వారిని యుదధ్మునకు పోగుచేయుటకై వాడు బయలుదేరును.  

వచనము 23 

కొర్వివ్న యెడుల్ పదియు, విడియెడుల్ ఇరువదియు, నూరు గొఱఱ్లును, ఇవియు గాక ఎఱఱ్దుపుప్లు 

దుపుప్లు జింకలు కొర్వివ్న బాతులును తేబడెను. 
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1 రాజులు 4:24 => యూఫర్టీసునది యివతల తిపస్హు మొదలుకొని గాజావరకును నది యివతల 

నునన్ రాజులందరిమీదను అతనికి అధికారముండెను. అతని కాలమున నలుదికుక్ల నెమమ్ది 

కలిగియుండెను. 

ఆదికాండము 15:18 => ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన 

యూఫర్టీసు నది వరకు ఈ దేశమును, అనగా 

నిరగ్మకాండము 23:31 => మరియు ఎఱఱ్ సముదర్మునుండి ఫిలిషీత్యుల సముదర్ము వరకును 

అరణయ్మునుండి నదివరకును నీ పొలిమేరలను ఏరప్రచెదను, ఆ దేశ నివాసులను నీచేతి 

కపప్గించెదను. నీవు నీ యెదుటనుండి వారిని వెళల్గొటెట్దవు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:24 => మీరు అడుగుపెటుట్ పర్తి సథ్లము మీది అగును; అరణయ్ము 

మొదలుకొని లెబానోనువరకును యూఫర్టీసునది మొదలుకొని పడమటి సముదర్మువరకును మీ 

సరిహదుద్ వాయ్పించును. 

యెహోషువ 1:4 => అరణయ్మును ఈ లెబానోను మొదలుకొని మహానదియైన యూఫర్టీసు నది 

వరకును హితీత్యుల దేశమంతయు పడమట మహా సముదర్మువరకును మీకు సరిహదుద్. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:26 => యూఫర్టీసు నది మొదలుకొని ఫిలిషీత్యుల దేశమువరకును ఐగుపుత్ 

సరిహదుద్వరకును ఉండు రాజులందరి పైని అతడు ఏలుబడి చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:27 => రాజు యెరూషలేమునందు వెండి రాళల్ంత విసాత్రముగా 

నుండునటుల్ను, దేవదారు మార్నులు షెఫేలా పర్దేశముననునన్ మేడివృక్షములంత విసాత్రముగా 

నుండునటుల్ను చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:28 => ఐగుపుత్నుండియు సకల దేశములనుండియు సొలొమోనునకు 

గుఱఱ్ములు తేబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:29 => సొలొమోను చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ పర్వకత్యైన నాతాను 

రచించిన గర్ంథమందును, షిలోనీయుడైన అహీయా రచించిన పర్వచన గర్ంథమందును, నెబాతు 

కుమారుడైన యరొబామునుగూరిచ్ దీరఘ్దరిశ్యైన ఇదోద్కు గర్ంథమందును వార్యబడియునన్ది. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 9:30 => సొలొమోను యెరూషలేమునందు ఇశార్యేలీయులందరిమీద 

నలుబది సంవతస్రములు ఏలుబడి చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:31 => తరువాత సొలొమోను తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తన 

తండిర్యైన దావీదు పటట్ణమందు పాతిపెటట్బడెను; అతనికి బదులుగా అతని కుమారుడైన రెహబాము 

రాజాయెను. 

ఎజార్ 4:20 => మరియు యెరూషలేము పటట్ణమందు బలమైన రాజులు పర్భుతవ్ము చేసిరి. వారు 

నది యవతలి దేశములనిన్టిని ఏలినందున వారికి శిసుత్ను సుంకమును పనున్ను చెలుల్ చుండెను. 

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. 

1 సమూయేలు 10:27 => పనికిమాలినవారు కొందరు ఈ మనుషుయ్డు మనలను ఏలాగు 

రకిష్ంపగలడని చెపుప్కొనుచు అతని నిరల్క్షయ్ము చేసి అతనికి కానుకలు తీసికొని రాకుండగా అతడు 

చెవిటివాడైనటుట్ ఊరకుండెను. 

2 రాజులు 17:3 => అతనిమీదికి అషూష్రు రాజైన షలమ్నేసెరు యుదధ్మునకు రాగా హోషేయ 

అతనికి దాసుడై పనున్ ఇచుచ్వాడాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:5 => కాబటిట్ యెహోవా అతనిచేత రాజయ్మును సిథ్రపరచెను, 

యూదావారందరును యెహోషాపాతునకు పనున్ ఇచుచ్చుండిరి, అతనికి ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు 

మెండుగా కలిగెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 32:23 => అనేకులు యెరూషలేములో యెహోవాకు అరప్ణలను యూదా 

రాజైన హిజిక్యాకు కానుకలను తెచిచ్యిచిచ్రి. అందువలన అతడు అపప్టినుండి సకల జనముల 

దృషిట్కి ఘనతనొందిన వాడాయెను. 

కీరత్నలు 68:29 => యెరూషలేములోని నీ ఆలయమునుబటిట్ రాజులు నీయొదద్కు కానుకలు 

తెచెచ్దరు. 

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 76:11 => మీ దేవుడైన యెహోవాకు మొర్కుక్కొని మీ మొర్కుక్బడులను చెలిల్ంచుడి ఆయన 

చుటుట్నునన్వారందరు భయంకరుడగు ఆయనకు కానుకలు తెచిచ్ అరిప్ంపవలెను. 

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 43:11 => వారి తండిర్యైన ఇశార్యేలు వారితొ అటల్యిన మీరీలాగు చేయుడి; ఈ 

దేశమందు పర్సిదధ్ములైనవి, అనగా కొంచెము మసత్కి కొంచెము తేనె సుగంధ దర్వయ్ములు బోళము 

పిసాత్చకాయలు బాదము కాయలు మీ గోనెలలో వేసికొని ఆ మనుషుయ్నికి కానుకగా తీసికొనిపోవుడి. 

సంఖాయ్కాండము 24:7 => నీళుల్ అతని బొకెక్నలనుండి కారును అతని సంతతి బహు 

జలములయొదద్ నివసించును అతని రాజు అగగుకంటె గొపప్వాడగును అతని రాజయ్ము 

అధికమైనదగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:6 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీతో చెపిప్యునన్టుల్ నినున్ 

ఆశీరవ్దించును గనుక నీవు అనేక జనములకు అపిప్చెచ్దవు గాని అపుప్చేయవు; అనేక జనములను 

ఏలుదువు గాని వారు నినున్ ఏలరు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 19:8 => మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీ పితరులతో పర్మాణము 

చేసినటుల్ ఆయన నీ సరిహదుద్లను విశాలపరచి, నీ పితరులకు ఇచెచ్దనని చెపిప్న సమసత్దేశమును 

నీకిచిచ్నయెడల నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించుచు 

2 సమూయేలు 8:3 => సోబా రాజును రెహోబు కుమారుడునగు హదదెజరు యూఫర్టీసు నదివరకు 

తన రాజయ్మును వాయ్పింపజేయవలెనని బయలుదేరగా దావీదు అతని నోడించి 

1 రాజులు 3:13 => మరియు నీవు ఐశవ్రయ్మును ఘనతను ఇమమ్ని అడుగకపోయినను నేను 

వాటినికూడ నీకిచుచ్చునాన్ను; అందువలన నీ దినములనిన్టను రాజులలో నీవంటివాడొకడైనను 

నుండడు. 

1 రాజులు 8 :65 => మరియు ఆ సమయమున సొలొమోనును అతనితో కూడ 

ఇశార్యేలీయులందరును హమాతునకు పోవుమారగ్ము మొదలుకొని ఐగుపుత్నది వరకు నునన్ సకల 

పార్ంతములనుండి వచిచ్న ఆ మహాసమూహమును రెండు వారములు, అనగా పదునాలుగు దినములు 

యెహోవా సముఖమందు ఉతస్వము చేసిరి. 

2 రాజులు 24:7 => బబులోనురాజు ఐగుపుత్ నదికిని యూఫర్టీసు నదికిని మధయ్ ఐగుపుత్ రాజు 

వశముననునన్ భూమియంతటిని పటుట్కొనగా ఐగుపుత్ రాజు ఇకనెనన్టికిని తన దేశము విడిచి 

బయలుదేరుట మానెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:5 => కాగా దేవుని మందసమును కిరయ్తాయ్రీమునుండి తీసికొనివచుచ్టకు 

దావీదు ఐగుపుత్యొకక్ షీహోరునది మొదలుకొని హమాతునకు పోవు మారగ్మువరకు నుండు 

ఇశార్యేలీయులనందరిని సమకూరెచ్ను. 

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 

కీరత్నలు 68:13 => గొఱఱ్ల దొడల్మధయ్ను మీరు పండుకొనగా గువవ్ల రెకక్లు వెండితో 

కపప్బడినటుల్నన్ది వాటి యీకెల రెకక్లు పచచ్ని బంగారుతో కపప్బడినటుట్నన్ది. 
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కీరత్నలు 80:11 => దాని తీగెలు సముదర్మువరకు వాయ్పించెను యూఫర్టీసు నదివరకు దాని 

రెమమ్లు వాయ్పించెను. 

కీరత్నలు 89:25 => నేను సముదర్ముమీద అతని చేతిని నదులమీద అతని కుడిచేతిని ఉంచెదను. 

సామెతలు 14:28 => జనసమృదిధ్ కలుగుటచేత రాజులకు ఘనతవచుచ్ను జనక్షయము రాజులకు 

వినాశకరము. 

పర్సంగి 2:25 => ఆయన సెలవులేక భోజనముచేసి సంతోషించుట ఎవరికి సాధయ్ము? 

విలాపవాకయ్ములు 1:1 => జనభరితమైన పటట్ణము ఎటుల్ ఏకాకియై దుఃఖాకార్ంతమాయెను? అది 

విధవరాలివంటిదాయెను. అనయ్జనులలో ఘనతకెకిక్నది సంసాథ్నములలో రాచకుమారెత్యైనది ఎటుల్ 

పనున్ చెలిల్ంచునదైపోయెను?  

యెహెజేక్లు 16:13 => ఈలాగు బంగారుతోను వెండితోను నేను నినున్ అలంకరించి, సనన్పు 

అవిసెనారయు పటుట్ను విచితర్పు కుటుట్పనియుగల బటట్లును నీకు ధరింపజేసి, గోధుమలును తేనెయు 

నూనెయు నీకాహారముగా ఇయయ్గా, నీవు మికిక్లి సౌందరయ్వతివై రాణియగునంతగా అభివృధిధ్ 

నొందితివి. 

జెకరాయ్ 9:10 => ఎఫార్యిములో రథములుండకుండ నేను చేసెదను, యెరూషలేములో గుఱఱ్ములు 

లేకుండ చేసెదను, యుదధ్పువిలుల్ లేకుండ పోవును, నీ రాజు సమాధానవారత్ అనయ్జనులకు 

తెలియజేయును , సముదర్మునుండి సముదర్మువరకు యూఫర్టీసు నది మొదలుకొని 

భూదిగంతమువరకు అతడు ఏలును. 

వచనము 24 

యూఫర్టీసునది యివతల తిపస్హు మొదలుకొని గాజావరకును నది యివతల నునన్ 

రాజులందరిమీదను అతనికి అధికారముండెను. అతని కాలమున నలుదికుక్ల నెమమ్ది 

కలిగియుండెను. 

1 సమూయేలు 8:12 => మరియు అతడు వారిని తన సైనయ్ములో సహసార్ధిపతులుగాను 

పంచదశాధిపతులుగాను నియమించును; తన భూములను దునున్టకును వాటి పంటను 
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కోయుటకును తన యుదాధ్యుధములను తన రథముల సామానులను చేయుటకును వారిని 

ఏరప్రచుకొనును. 

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 10:5 => అతని బలల్మీదనునన్ భోజనదర్వయ్ములను, అతని సేవకులు కూరుచ్ండు 

పీఠములను అతని ఉపచారులు కనిపెటుట్టను, వారి వసత్రములను, అతనికి గినెన్ నందించువారిని, 

యెహోవా మందిరమందు అతడు అరిప్ంచు దహనబలులను చూచి విసమ్యమొందినదై 

1 రాజులు 12:4 => నీ తండిర్ బరువైన కాడిని మామీద ఉంచెను; నీ తండిర్ నియమించిన కఠినమైన 

దాసయ్మును మామీద అతడు ఉంచిన బరువైన కాడిని నీవు చులకన చేసినయెడల మేము నీకు 

సేవచేయుదుము. 

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 5:18 => నా నిమితత్ము పర్తి దినము ఒక యెదుద్ను శేర్షఠ్మైన ఆరు గొఱఱ్లును సిదధ్ము 

చేయబడెను. ఇవియుగాక కోళల్ను, పదిరోజులకు ఒకమారు నానావిధమైన దార్కాష్రసములను సిదధ్ము 

చేసితిని. ఈ పర్కారముగా చేసినను ఈ జనుల దాసతవ్ము బహు కఠినముగా ఉండినందున అధికారికి 

రావలసిన సొముమ్ను నేను అపేకిష్ంపలేదు. 

సామెతలు 24:4 => తెలివిచేత దాని గదులు విలువగల రమయ్మైన సరవ్ సంపదలతో నింపబడును. 

పర్సంగి 5:11 => ఆసిత్ యెకుక్వైనయెడల దాని భకిష్ంచువారును ఎకుక్వ అగుదురు; కనున్లార 

చూచుటయే గాక ఆసిత్పరునికి తన ఆసిత్వలని పర్యోజనమేమి? 

యెషయా 3:7 => అతడు ఆ దినమున కేకవేసినేను సంరక్షణకరత్నుగా ఉండనొలల్ను నాయింట 

ఆహారమేమియు లేదు వసత్రమేమియు లేదు ననున్ జనాధిపతిగా నియమింపరాదనును. 
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దానియేలు 1:5 => మరియు రాజు తాను భుజించు ఆహారములోనుండియు తాను పానముచేయు 

దార్కాష్రసములోనుండియు అనుదిన భాగము వారికి నియమించి, మూడు సంవతస్రములు వారిని 

పోషించి పిమమ్ట వారిని తన యెదుట నిలువబెటుట్నటుల్ ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.  

వచనము 25 

సొలొమోను దినములనిన్టను ఇశార్యేలువారేమి యూదా వారేమి దాను మొదలుకొని బెయేరెష్బా 

వరకును తమ తమ దార్క్షచెటల్ కిర్ందను అంజూరపుచెటల్ కిర్ందను నిరభ్యముగా నివసించుచుండిరి. 

నెహెమాయ్ 5:17 => భూమి సంపాదించుకొనిన వారము కాము; నా భోజనపు బలల్యొదద్ మా 

చుటుట్నునన్ అనయ్జనులలో నుండి వచిచ్న వారు గాక యూదులును అధికారులును నూట ఏబదిమంది 

కూరుచ్ని యుండిరి. 

నెహెమాయ్ 5:18 => నా నిమితత్ము పర్తి దినము ఒక యెదుద్ను శేర్షఠ్మైన ఆరు గొఱఱ్లును సిదధ్ము 

చేయబడెను. ఇవియుగాక కోళల్ను, పదిరోజులకు ఒకమారు నానావిధమైన దార్కాష్రసములను సిదధ్ము 

చేసితిని. ఈ పర్కారముగా చేసినను ఈ జనుల దాసతవ్ము బహు కఠినముగా ఉండినందున అధికారికి 

రావలసిన సొముమ్ను నేను అపేకిష్ంపలేదు. 

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

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

పారబోయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:4 => ఎదుద్, గొఱఱ్పిలల్, మేకపిలల్,  

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. 
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1 రాజులు 10:5 => అతని బలల్మీదనునన్ భోజనదర్వయ్ములను, అతని సేవకులు కూరుచ్ండు 

పీఠములను అతని ఉపచారులు కనిపెటుట్టను, వారి వసత్రములను, అతనికి గినెన్ నందించువారిని, 

యెహోవా మందిరమందు అతడు అరిప్ంచు దహనబలులను చూచి విసమ్యమొందినదై 

1 రాజులు 12:4 => నీ తండిర్ బరువైన కాడిని మామీద ఉంచెను; నీ తండిర్ నియమించిన కఠినమైన 

దాసయ్మును మామీద అతడు ఉంచిన బరువైన కాడిని నీవు చులకన చేసినయెడల మేము నీకు 

సేవచేయుదుము. 

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 

పర్సంగి 5:11 => ఆసిత్ యెకుక్వైనయెడల దాని భకిష్ంచువారును ఎకుక్వ అగుదురు; కనున్లార 

చూచుటయే గాక ఆసిత్పరునికి తన ఆసిత్వలని పర్యోజనమేమి? 

యెషయా 3:7 => అతడు ఆ దినమున కేకవేసినేను సంరక్షణకరత్నుగా ఉండనొలల్ను నాయింట 

ఆహారమేమియు లేదు వసత్రమేమియు లేదు ననున్ జనాధిపతిగా నియమింపరాదనును. 

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

దార్కాష్రసములోనుండియు అనుదిన భాగము వారికి నియమించి, మూడు సంవతస్రములు వారిని 

పోషించి పిమమ్ట వారిని తన యెదుట నిలువబెటుట్నటుల్ ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.  

వచనము 26 

సొలొమోను రథములకు నలువదివేల గుఱఱ్పు శాలలును రౌతులకు పండెర్ండు వేల గుఱఱ్ములును 

ఉండెను. 

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

వరకును, సొదొమ గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయిములకు వెళుల్ మారగ్ములో లాషా వరకును ఉనన్ది. 
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నాయ్యాధిపతులు 16:1 => తరువాత సమోస్ను గాజాకు వెళిల్ వేశయ్ నొకతెను చూచి ఆమెయొదద్ 

చేరెను. 

1 రాజులు 4:21 => నది (యూఫర్టీసు) మొదలుకొని ఐగుపుత్ సరిహదుద్వరకు ఈ మధయ్నునన్ 

రాజయ్ములనిన్టిమీదను ఫిలిషీత్యుల దేశమంతటిమీదను సొలొమోను పర్భుతవ్ము చేసెను. ఆ జనులు 

పనున్ చెలిల్ంచుచు సొలొమోను బర్దికిన దినములనిన్యు అతనికి సేవచేయుచు వచిచ్రి. 

కీరత్నలు 72:8 => సముదర్మునుండి సముదర్మువరకు యూఫర్టీసునది మొదలుకొని 

భూదిగంతములవరకు అతడు రాజయ్ము చేయును. 

కీరత్నలు 72:11 => రాజులందరు అతనికి నమసాక్రము చేసెదరు. అనయ్జనులందరు అతని 

సేవించెదరు. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:9 => నీకు పుటట్బోవు ఒక కుమారుడు సమాధానకరత్గా నుండును; చుటుట్ 

ఉండు అతని శతుర్వులనందరిని నేను తోలివేసి అతనికి సమాధానము కలుగజేతును; అందువలన 

అతనికి సొలొమోను అను పేరు పెటట్బడును; అతని దినములలో ఇశార్యేలీయులకు సమాధానమును 

విశార్ంతియు దయచేయుదును. 

కీరత్నలు 72:3 => నీతినిబటిట్ పరవ్తములును చినన్కొండలును పర్జలకు నెమమ్ది పుటిట్ంచును. 

కీరత్నలు 72:7 => అతని దినములలో నీతిమంతులు వరిధ్లుల్దురు చందుర్డు లేకపోవువరకు 

కేష్మాభివృదిధ్ కలుగును. 

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనా సీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

Page  of 345 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

లూకా 2:14 => సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో దేవునికి మహిమయు ఆయనకిషుట్లైన మనుషుయ్లకు 

భూమిమీద సమాధానమును కలుగునుగాక అని దేవుని సోత్తర్ము చేయుచుండెను. 

హెబీర్యులకు 7:1 => రాజులను సంహారము చేసి, తిరిగి వచుచ్చునన్ అబార్హామును 

హెబీర్యులకు 7:2 => ఎవడు కలిసికొని అతనిని ఆశీరవ్దించెనో, యెవనికి అబార్హాము అనిన్టిలో 

పదియవ వంతు ఇచెచ్నో, ఆ షాలేము రాజును మహోనన్తుడగు దేవుని యాజకుడునైన మెలీక్సెదెకు 

నిరంతరము యాజకుడుగా ఉనాన్డు. అతని పేరుకు మొదట నీతికి రాజనియు, తరువాత సమాధానపు 

రాజనియు అరథ్మిచుచ్నటిట్ షాలేము రాజని అరథ్ము. 

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 2:23 => గాజావరకు గార్మములలో నివసించిన ఆవీయులను 

కఫోత్రులోనుండి బయలుదేరి వచిచ్న కఫాత్రీయులు నశింపజేసి వారిచోట నివసించిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:24 => మీరు అడుగుపెటుట్ పర్తి సథ్లము మీది అగును; అరణయ్ము 

మొదలుకొని లెబానోనువరకును యూఫర్టీసునది మొదలుకొని పడమటి సముదర్మువరకును మీ 

సరిహదుద్ వాయ్పించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:6 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీతో చెపిప్యునన్టుల్ నినున్ 

ఆశీరవ్దించును గనుక నీవు అనేక జనములకు అపిప్చెచ్దవు గాని అపుప్చేయవు; అనేక జనములను 

ఏలుదువు గాని వారు నినున్ ఏలరు. 

1 రాజులు 8 :65 => మరియు ఆ సమయమున సొలొమోనును అతనితో కూడ 

ఇశార్యేలీయులందరును హమాతునకు పోవుమారగ్ము మొదలుకొని ఐగుపుత్నది వరకు నునన్ సకల 

పార్ంతములనుండి వచిచ్న ఆ మహాసమూహమును రెండు వారములు, అనగా పదునాలుగు దినములు 

యెహోవా సముఖమందు ఉతస్వము చేసిరి. 
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2 రాజులు 15:16 => మెనహేము రాగా తిపస్హు పటట్ణపు వారు తమ గుమమ్ములు తీయలేదు 

గనుక అతడు వారినందరిని హతము చేసి, తిరాస్ను దాని చేరువ గార్మములననిన్టిని కొలల్పెటిట్ అచచ్ట 

గరిభ్ణులందరి గరభ్ములను చింపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:13 => పిమమ్ట సొలొమోను గిబియోనులోనుండు సమాజపు గుడారము 

ఎదుటనునన్ బలిపీఠమును విడచి యెరూషలేమునకు వచిచ్ ఇశార్యేలీయులను ఏలుచుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:26 => యూఫర్టీసు నది మొదలుకొని ఫిలిషీత్యుల దేశమువరకును ఐగుపుత్ 

సరిహదుద్వరకును ఉండు రాజులందరి పైని అతడు ఏలుబడి చేసెను. 

ఎజార్ 4:16 => కావున రాజవైన తమకు మేము రూఢిపరచునదేమనగా, ఈ పటట్ణము కటట్బడి దాని 

పార్కారములు నిలువబెటట్బడినయెడల నది యివతల తమకు హకుక్ ఎంతమాతర్ము ఉండదు. 

ఎజార్ 4:20 => మరియు యెరూషలేము పటట్ణమందు బలమైన రాజులు పర్భుతవ్ము చేసిరి. వారు 

నది యవతలి దేశములనిన్టిని ఏలినందున వారికి శిసుత్ను సుంకమును పనున్ను చెలుల్ చుండెను. 

ఎజార్ 7:12 => రాజైన అరత్హషసత్, ఆకాశమందలి దేవుని ధరమ్శాసత్రమందు శాసిత్యు యాజకుడునైన 

ఎజార్కు కేష్మము, మొదలగు మాటలు వార్సి యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

కీరత్నలు 80:11 => దాని తీగెలు సముదర్మువరకు వాయ్పించెను యూఫర్టీసు నదివరకు దాని 

రెమమ్లు వాయ్పించెను. 

యిరిమ్యా 47:1 => ఫరో గాజాను కొటట్కమునుపు ఫిలిషీత్యులనుగూరిచ్ పర్వకత్యైన యిరీమ్యాకు 

పర్తయ్క్షమైన యెహోవా వాకుక్ 

దానియేలు 2:37 => రాజా, పరలోకమందునన్ దేవుడు రాజయ్మును అధికారమును బలమును 

ఘనతయు తమరికి అనుగర్హించియునాన్డు; తమరు రాజులకు రాజై యునాన్రు. 

వచనము 27 

మరియు రాజైన సొలొమోనునకును రాజైన సొలొమోను భోజనపు బలల్యొదద్కు వచిచ్న వారికందరికిని 

ఏమియు తకుక్వకాకుండ అధికారులలో ఒకడు తాను నియమింపబడిన మాసమునుబటిట్ ఆహారము 

సంగర్హము చేయుచు వచెచ్ను. 
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యెషయా 60:18 => ఇకను నీ దేశమున బలాతాక్రమను మాట వినబడదు నీ సరిహదుద్లలో పాడు 

అను మాటగాని నాశనము అను మాటగాని వినబడదు రక్షణయే నీకు పార్కారములనియు పర్ఖాయ్తియే 

నీ గుమమ్ములనియు నీవు చెపుప్కొందువు.  

యిరిమ్యా 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. 

యిరిమ్యా 33:16 => ఆ దినములలో యూదావారు రకిష్ంపబడుదురు. యెరూషలేము నివాసులు 

సురకిష్తముగా నివసింతురు, యెహోవాయే మనకు నీతియని యెరూషలేమునకు పేరుపెటట్బడును. 

యెహెజేక్లు 38:11 => నీవు దురాలోచనచేసి ఇటల్నుకొందువు నేను పార్కారములులేని 

గార్మములుగల దేశముమీదికి పోయెదను, పార్కారములును అడ డ్గడియలును గవునులునులేని 

దేశముమీదికి పోయెదను, నిమమ్ళముగాను నిరభ్యముగాను నివసించు వారిమీదికి పోయెదను. 

2 రాజులు 18:31 => హిజిక్యా చెపిప్న మాట మీరంగీకరింపవదుద్; అషూష్రు రాజు 

సెలవిచిచ్నదేమనగా నాతో సంధిచేసికొని నాయొదద్కు మీరు బయటికి వచిచ్నయెడల మీలో పర్తిమనిషి 

తన దార్క్షచెటుట్ఫలమును తన అంజూరపుచెటుట్ ఫలమును తినుచు తన బావి నీళుల్ తార్గుచు ఉండును. 

మీకా 4:4 => ఎవరి భయము లేకుండ పర్తివాడును తన దార్క్షచెటుట్కిర్ందను తన అంజూరపు 

చెటుట్కిర్ందను కూరుచ్ండును; సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మాట యిచిచ్యునాన్డు. 

జెకరాయ్ 3:10 => ఆ దినమున దార్క్షచెటల్ కిర్ందను అంజూరపుచెటల్ కిర్ందను కూరుచ్ండుటకు 

మీరందరు ఒకరినొకరు పిలుచుకొని పోవుదురు; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 
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నాయ్యాధిపతులు 20:1 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరు బయలుదేరి దాను మొదలుకొని 

బెయేరెష్బావరకును గిలాదుదేశము వరకును వారి సమాజము ఏకమనసుస్ కలిగి మిసాప్లో యెహోవా 

సనిన్ధిని కూడెను. 

2 సమూయేలు 17:11 => కాబటిట్ నా ఆలోచన యేమనగా, దానునుండి బెయేరెష్బావరకు లెకక్కు 

సముదర్పు ఇసుక రేణువులంత విసాత్రముగా ఇశార్యేలీయులనందరిని నలుదిశలనుండి నీయొదద్కు 

సమకూరిచ్ నీవు సవ్యముగా యుదధ్మునకు పోవలెను. 

2 సమూయేలు 24:15 => అందుకు యెహోవా ఇశార్యేలీయులమీదికి తెగులు రపిప్ంచగా ఆ 

దినము ఉదయము మొదలుకొని సమాజకూటపు వేళ వరకు అది జరుగుచుండెను; అందుచేత 

దానునుండి బెయేరెష్బావరకు డెబబ్ది వేలమంది మృతినొందిరి. 

ఆదికాండము 21:31 => అకక్డ వారిదద్రు అటుల్ పర్మాణము చేసికొనినందున ఆ చోటు బెయేరెష్బా 

అనబడెను. 

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

దార్కాష్రసములో తన బటట్లను దార్క్షల రకత్ములో తన వసత్రమును ఉదుకును. 

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 

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. 

1 రాజులు 12:4 => నీ తండిర్ బరువైన కాడిని మామీద ఉంచెను; నీ తండిర్ నియమించిన కఠినమైన 

దాసయ్మును మామీద అతడు ఉంచిన బరువైన కాడిని నీవు చులకన చేసినయెడల మేము నీకు 

సేవచేయుదుము. 
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1 రాజులు 19:3 => కాబటిట్ అతడు ఈ సమాచారము తెలిసికొని, లేచి తన పార్ణము 

కాపాడుకొనుటకై పోయి, యూదా సంబంధమైన బెయేరెష్బాకు చేరి, అచచ్ట ఉండుమని తన దాసునితో 

చెపిప్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:2 => దావీదు యోవాబునకును జనులయొకక్ అధిపతులకును మీరు వెళిల్ 

బెయేరెష్బా మొదలుకొని దాను వరకు ఉండు ఇశార్యేలీయులను ఎంచి, వారి సంఖయ్ నాకు తెలియుటకై 

నాయొదద్కు దాని తీసికొనిరండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:9 => నీకు పుటట్బోవు ఒక కుమారుడు సమాధానకరత్గా నుండును; చుటుట్ 

ఉండు అతని శతుర్వులనందరిని నేను తోలివేసి అతనికి సమాధానము కలుగజేతును; అందువలన 

అతనికి సొలొమోను అను పేరు పెటట్బడును; అతని దినములలో ఇశార్యేలీయులకు సమాధానమును 

విశార్ంతియు దయచేయుదును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:13 => పిమమ్ట సొలొమోను గిబియోనులోనుండు సమాజపు గుడారము 

ఎదుటనునన్ బలిపీఠమును విడచి యెరూషలేమునకు వచిచ్ ఇశార్యేలీయులను ఏలుచుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:4 => నీ తండిర్ నియమించిన కఠిన దాసయ్మును అతడు మామీద ఉంచిన 

బరువైన కాడిని నీవు ఇపుప్డు చులుకన చేసినయెడల మేము నినున్ సేవింతుమని రెహబాముతో 

మనవిచేయగా 

కీరత్నలు 72:7 => అతని దినములలో నీతిమంతులు వరిధ్లుల్దురు చందుర్డు లేకపోవువరకు 

కేష్మాభివృదిధ్ కలుగును. 

కీరత్నలు 80:9 => దానికి తగిన సథ్లము సిదధ్పరచితివి దాని వేరు లోతుగా పారి అది దేశమంతట 

వాయ్పించెను 

యెషయా 36:16 => హిజిక్యా చెపిప్నమాట మీరంగీకరింపవలదు; అషూష్రు రాజు 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నాతో సంధి చేసికొని నాయొదద్కు మీరు బయటికి వచిచ్నయెడల మీలో పర్తి 

మనిషి తన దార్క్ష చెటుట్ ఫలమును తన అంజూరపు చెటుట్ ఫలమును తినుచు తన బావి నీళుల్ తార్గుచు 

నుండును. 
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యెహెజేక్లు 28:26 => వారు అందులో నిరఛ్యముగా నివసించి యిండుల్ కటుట్కొని దార్క్షతోటలు 

నాటుకొందురు, వారి చుటుట్ ఉండి వారిని తిరసక్రించుచు వచిచ్నవారికందరికి నేను శిక్షవిధించిన 

తరువాత వారు నిరభ్యముగా నివసించు కాలమున నేను తమ దేవుడైన యెహోవానై యునాన్నని వారు 

తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 39:26 => వారు నాయెడల తాము చూపిన విశావ్సఘాతకమును తమ అవమానమును 

తాము భరించుదురు. నేను అనయ్జనులందరిలోనుండి వారిని సమకూరిచ్ వారి శతుర్వుల 

దేశములోనుండి రపిప్ంచిన తరువాత వారు సురకిష్తముగాను నిరభ్యముగాను తమ దేశములో 

నివసించునపుప్డు  

హెబీర్యులకు 7:2 => ఎవడు కలిసికొని అతనిని ఆశీరవ్దించెనో, యెవనికి అబార్హాము అనిన్టిలో 

పదియవ వంతు ఇచెచ్నో, ఆ షాలేము రాజును మహోనన్తుడగు దేవుని యాజకుడునైన మెలీక్సెదెకు 

నిరంతరము యాజకుడుగా ఉనాన్డు. అతని పేరుకు మొదట నీతికి రాజనియు, తరువాత సమాధానపు 

రాజనియు అరథ్మిచుచ్నటిట్ షాలేము రాజని అరథ్ము. 

వచనము 28 

మరియు గుఱఱ్ములును పాటుపశువులును ఉనన్ ఆ యా సథ్లములకు పర్తివాడును తనకు చేయబడిన 

నిరణ్యము చొపుప్న యవలును గడిడ్ని తెపిప్ంచుచుండెను. 

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. 

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. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 17:16 => అతడు గుఱఱ్ములను విసాత్రముగా సంపాదించుకొనవలదు; 

తాను గుఱఱ్ములను హెచుచ్గా సంపాదించుటకుగాను జనులను ఐగుపుత్నకు తిరిగి వెళల్నియయ్కూడదు; 

ఏలయనగా యెహోవా ఇకమీదట మీరు ఈ తోర్వను వెళల్కూడదని మీతో చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 8:4 => అతనియొదద్నుండి వెయియ్నిన్ యేడు వందలమంది గుఱఱ్పు రౌతులను 

ఇరువది వేల కాలబ్లమును పటుట్కొని, వారి గుఱఱ్ములలో నూటిని ఉంచుకొని, మిగిలినవాటికి 

చీలమండ నరములను తెగవేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:14 => సొలొమోను రథములను గుఱఱ్పు రౌతులను సమకూరెచ్ను, 

వెయియ్నిన్ నాలుగువందలు రథములును పండెర్ండు వేల గుఱఱ్పు రౌతులును అతనికి ఉండెను; వీరిలో 

కొందరిని అతడు రథములుండు పటట్ణములలో ఉంచెను, కొందరిని తన రాజసనిన్ధిని ఉండుటకు 

యెరూషలేములో ఉంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:25 => రథములు నిలువయుంచు పటట్ణములలోను రాజునొదద్ 

యెరూషలేములోను సొలొమోనునకు నాలుగువేల గుఱఱ్పు సాలలును రథములును పండెర్ండువేల 

గుఱఱ్పు రౌతులును కలిగియుండెను. 

కీరత్నలు 20:7 => కొందరు రథములనుబటిట్యు కొందరు గుఱఱ్ములనుబటిట్యు అతిశయపడుదురు 

మనమైతే మన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ అతిశయపడుదము. 

1 రాజులు 9:19 => సొలొమోను భోజనపదారథ్ములకు ఏరాప్టైన పటట్ణములను, రథములకు 

ఏరాప్టైన పటట్ణములను, రౌతులకు ఏరాప్టైన పటట్ణములను సొలొమోను యెరూషలేమునందును 

లెబానోనునందును తాను ఏలిన దేశమంతటి యందును ఏదేది కటుట్టకు కోరెనో అదియును 

కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:28 => ఐగుపుత్నుండియు సకల దేశములనుండియు సొలొమోనునకు 

గుఱఱ్ములు తేబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:28 => ధానయ్మును దార్కాష్రసమును తైలమును ఉంచుటకు కొటల్ను, 

పలువిధముల పశువులకు శాలలను మందలకు దొడల్ను కటిట్ంచెను. 
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యెషయా 2:7 => వారి దేశము వెండి బంగారములతో నిండియునన్ది వారి ఆసిత్ సంపాదయ్మునకు 

మితిలేదు వారి దేశము గుఱఱ్ములతో నిండియునన్ది వారి రథములకు మితిలేదు. 

వచనము 29 

దేవుడు జాఞ్నమును బుదిధ్ని వరిణ్ంపశకయ్ము కాని వివేచనగల మనసుస్ను సొలొమోనునకు దయచేసెను 

1 రాజులు 4:7 => ఇశార్యేలీయులందరిమీద సొలొమోను పనిన్దద్రు అధికారులను నియమించెను. 

వీరు రాజునకును అతని ఇంటివారికిని ఆహారము సంగర్హము చేయువారు. సంవతస్రమందు ఒకొక్కక్ 

నెలకు వారిలో ఒకొక్కక్డు ఆహారమును సంగర్హము చేయుచుండెను. 

1 రాజులు 4:8 => వారి పేళుల్ ఇవే; ఎఫార్యిము మనయ్మందు హూరు కుమారుడు, 

1 రాజులు 4:9 => మాకసుస్లోను షయలీబ్ములోను బేతెష్మెషులోను ఏలోనెబ్ధానానులోను దెకెరు 

కుమారుడు; 

1 రాజులు 4:10 => అరుబోబ్తులో హెసెదు కుమారుడు; వీనికి శోకో దేశమును హెపెరు 

దేశమంతయు నియమింపబడెను. 

1 రాజులు 4:11 => మరియు అబీనాదాబు కుమారునికి దోరు మనయ్పర్దేశమంతయు 

నియమింపబడెను; సొలొమోను కుమారెత్యైన టాపాతు ఇతని భారయ్. 

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

బేతెష్యాను పర్దేశమంతయును నియమింపబడెను. ఇది యెజెర్యేలు దగగ్రనునన్ సారెతానుండి 

బేతెష్యాను మొదలుకొని ఆబేలేమ్హోలావరకును యొకెన్యాము అవతలి సథ్లమువరకును 

వాయ్పించుచునన్ది. 

1 రాజులు 4:13 => గెబెరు కుమారుడు రామోతిగ్లాదునందు కాపురముండెను; వీనికి 

గిలాదులోనుండిన మనషే ష్కు కుమారుడైన యాయీరు గార్మములును బాషానులోనునన్ అరోగ్బు 

దేశమును నియమింపబడెను; అది పార్కారములును ఇతత్డి అడ డ్ గడలునుగల అరువది గొపప్ 

పటట్ణములుగల పర్దేశము. 

1 రాజులు 4:14 => ఇదోద్ కుమారుడైన అహీనాదాబు మహనయీములో నుండెను. 
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1 రాజులు 4:15 => నఫాత్లీము దేశమందు అహిమయసుస్ ఉండెను; వీడు సొలొమోను 

కుమారెత్యైన బాశెమతును వివాహము చేసికొనెను. 

1 రాజులు 4:16 => ఆషేరులోను ఆలోతులోను హూషై కుమారుడైన బయనా యుండెను. 

1 రాజులు 4:17 => ఇశాశ్ఖారు దేశమందు పరూ యహు కుమారుడైన యెహోషాపాతు ఉండెను. 

1 రాజులు 4:18 => బెనాయ్మీను దేశమందు ఏలా కుమారుడైన షిమీ యుండెను. 

1 రాజులు 4:19 => గిలాదు దేశమందును అమోరీయులకు రాజైన సీహోను దేశమందును బాషాను 

రాజైన ఓగు దేశమందును ఊరి కుమారుడైన గెబెరు ఉండెను; అతడు ఒకక్డే ఆ దేశమందు అధికారి. 

1 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 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. 

వచనము 30 

గనుక సొలొమోనునకు కలిగిన జాఞ్నము తూరుప్దేశసుథ్ల జాఞ్నముకంటెను ఐగుపీత్యుల జాఞ్నమంతటి 

కంటెను అధికమై యుండెను. 

ఎసేత్రు 8:10 => రాజైన అహషేవ్రోషు పేరట తాకీదులు మొరెద్కై వార్యించి రాజు ఉంగరముతో 

ముదిర్ంచి గుఱఱ్ములమీద, అనగా రాజనగరు పనికి పెంచబడిన బీజాశవ్ములమీద అంచెగాండర్ 

నెకిక్ంచి ఆ తాకీదులను వారిచేత పంపెను. 

ఎసేత్రు 8:14 => రాజనగరు పనికి పెంచబడిన బీజాశవ్ములమీద నెకిక్న అంచెగాండుర్ రాజు 

మాటవలన పేర్రేపింపబడి అతివేగముగా బయలుదేరిరి. ఆ తాకీదు షూషను కోటలో ఇయయ్బడెను. 
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మీకా 1:13 => లాకీషు నివాసులారా, రథములకు యుదధ్పు గుఱఱ్ములను కటుట్డి; ఇశార్యేలువారు 

చేసిన తిరుగుబాటు కిర్యలు నీయందు కనబడినవి అది సీయోను కుమారెత్ పాపమునకు పర్థమ 

కారణముగా ఉండును. 

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

గాడిదలను మేపుచుండి అరణయ్ములో ఉషణ్ధారలు కనుగొనినవాడు. 

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. 

యోహాను 6:9 => ఇకక్డ ఉనన్ యొక చినన్వానియొదద్ అయిదు యవల రొటెట్లు రెండు చినన్ చేపలు 

ఉనన్వి గాని, యింతమందికి ఇవి ఏమాతర్మని ఆయనతో అనగా 

వచనము 31 

అతడు సమసత్మైన వారికంటెను, ఎజార్హీయుడైన ఏతానుకంటెను మహోలు కుమారులైన హేమాను 

కలోక్లు దరద్ అను వారికంటెను జాఞ్నవంతుడై యుండెను గనుక అతని కీరిత్ చుటుట్నునన్ 

జనములనిన్టిలో వాయ్పితమాయెను. 

1 రాజులు 3:12 => నీవు ఈలాగున అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించుచునాన్ను; బుదిధ్ వివేకములు 

గల హృదయము నీకిచుచ్చునాన్ను; పూరివ్కులలో నీవంటివాడు ఒకడును లేడు, ఇకమీదట 

నీవంటివాడొకడును ఉండడు. 

1 రాజులు 3:28 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరును రాజు తీరిచ్న తీరుప్నుగూరిచ్ విని నాయ్యము 

విచారించుటయందు రాజు దైవజాఞ్నము నొందినవాడని గర్హించి అతనికి భయపడిరి. 

1 రాజులు 10:23 => ఈ పర్కారము రాజైన సొలొమోను ధనముచేతను జాఞ్నముచేతను 

భూపతులందరిలో అధికుడై యుండెను. 
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1 రాజులు 10:24 => అతని హృదయమందు దేవుడు ఉంచిన జాఞ్నవాకుక్లను వినుటకై 

లోకులందరును అతని చూడగోరిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:10 => ఈ నీ గొపప్ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్ శకిత్గలవాడెవడు? నేను 

ఈ జనులమధయ్ను ఉండి కారయ్ములను చకక్పెటుట్నటుల్ తగిన జాఞ్నమును తెలివిని నాకు 

దయచేయుము. 

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 1:12 => కాబటిట్ జాఞ్నమును తెలివియు నీకియయ్బడును, నీకనన్ 

ముందుగానునన్ రాజులకైనను నీ తరువాత వచుచ్ రాజులకైనను కలుగని ఐశవ్రయ్మును సొముమ్ను 

ఘనతను నీకిచెచ్దను అని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 119:34 => నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరించుటకు నాకు బుదిధ్ దయచేయుము అపుప్డు నా 

పూరణ్హృదయముతో నేను దాని పర్కారము నడుచుకొందును. 

సామెతలు 2:6 => యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి 

వచుచ్ను. 

పర్సంగి 1:16 => యెరూషలేమునందు నాకు ముందునన్ వారందరికంటెను నేను చాల ఎకుక్వగా 

జాఞ్నము సంపాదించితిననియు, జాఞ్నమును విదయ్ను నేను పూరణ్ముగా అభయ్సించితిననియు నా 

మనసుస్లో నేననుకొంటిని. 

పర్సంగి 2:26 => ఏలయనగా దైవదృషిట్కి మంచివాడుగా నుండువానికి దేవుడు జాఞ్నమును తెలివిని 

ఆనందమును అనుగర్హించును; అయితే దైవదృషిట్కి ఇషుట్డగు వానికిచుచ్టకై పర్యాసపడి పోగుచేయు 

పనిని ఆయన పాపాతుమ్నికి నిరణ్యించును . ఇదియు వయ్రథ్ముగాను ఒకడు గాలికై 

పర్యాసపడినటుట్గాను ఉనన్ది. 
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యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

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 

యెషయా 60:5 => నీవు చూచి పర్కాశింతువు నీ గుండె కొటుట్కొనుచు ఉపొప్ంగును 

సముదర్వాయ్పారము నీ వైపు తిర్పప్బడును జనముల ఐశవ్రయ్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

1 రాజులు 4:20 => అయితే యూదావారును ఇశార్యేలు వారును సముదర్పు దరినునన్ యిసుక 

రేణువులంత విసాత్ర సమూహమై తినుచు తార్గుచు సంభర్మపడుచు నుండిరి.  

ఆదికాండము 41:49 => యోసేపు సముదర్పు ఇసుకవలె అతి విసాత్రముగా ధానయ్ము పోగుచేసెను. 

కొలుచుట అసాధయ్ మాయెను గనుక కొలుచుట మానివేసెను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:12 => మిదాయ్నీయులును అమాలేకీయులును తూరుప్వారును లెకక్కు 

మిడతలవలె ఆ మైదానములో పరుండియుండిరి. వారి ఒంటెలు సముదర్తీరమందునన్ యిసుక 

రేణువులవలె లెకక్లేనివై యుండెను. 

యిరిమ్యా 33:22 => ఆకాశ నక్షతర్ములు లెకిక్ంప శకయ్ము కానటుట్గాను, సముదర్పు 

ఇసుకరేణువుల నెంచుట అసాధయ్మైనటుట్గాను, నా సేవకుడైన దావీదు సంతానమును, నాకు 

పరిచరయ్చేయు లేవీయులను లెకిక్ంపలేనంతగా నేను విసత్రింపజేయుదును. 

హబకూక్కు 1:9 => వెనుక చూడకుండ బలాతాక్రము చేయుటకై వారు వతుత్రు, ఇసుక రేణువులంత 

విసాత్రముగా వారు జనులను చెరపటుట్కొందురు. 
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1 రాజులు 5:12 => యెహోవా సొలొమోనునకు చేసిన వాగాద్నము చొపుప్న అతనికి జాఞ్నము 

దయచేసెను; మరియు హీరామును సొలొమోనును సంధిచేయగా వారిదద్రికి సమాధానము 

కలిగియుండెను. 

1 రాజులు 10:4 => షేబరాణి సొలొమోనుయొకక్ జాఞ్నమును అతడు కటిట్ంచిన మందిరమును, 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:2 => సొలొమోను ఆమె పర్శన్లనిన్యు ఆమెకు విడదీసి చెపెప్ను; 

సొలొమోను ఆమెకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్లేని మరుగైన మాట యేదియు లేకపోయెను. 

యోబు 32:8 => అయినను నరులలో ఆతమ్ ఒకటియునన్ది సరవ్శకుత్డగు దేవుని ఊపిరి వారికి 

వివేచన కలుగజేయును. 

కీరత్నలు 119:32 => నా హృదయమును నీవు విశాలపరచునపుప్డు నేను నీ ఆజఞ్లమారగ్మున 

పరుగెతెత్దను. 

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

సామెతలు 25:3 => ఆకాశముల యెతుత్ను భూమి లోతును రాజుల అభిపార్యమును 

అగోచరములు. 

యెహెజేక్లు 28:3 => నీ జాఞ్నముచేతను నీ వివేకముచేతను ఐశవ్రయ్మునొందితివి, 

దానియేలు 1:17 => ఈ నలుగురు బాలుర సంగతి ఏమనగా, దేవుడు వారికి జాఞ్నమును సకల శాసత్ర 

పర్వీణతయు వివేచనయు అనుగర్హించెను. మరియు దానియేలు సకల విధములగు దరశ్నములను 

సవ్పన్భావములను గర్హించు తెలివిగలవాడై యుండెను. 

దానియేలు 1:20 => రాజు వీరియొదద్ విచారణ చేయగా జాఞ్నవివేకముల సంబంధమైన 

పర్తివిషయములో వీరు తన రాజయ్మందంతటనుండు శకునగాండర్కంటెను గారడీవిదయ్గల 

వారందరికంటెను పది యంతలు శేర్షు ఠ్లని తెలియబడెను. 

దానియేలు 2:21 => ఆయన కాలములను సమయములను మారుచ్వాడై యుండి, రాజులను 

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 
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మతత్యి 12:42 => విమరశ్ సమయమున దకిష్ణదేశపురాణి యీ తరమువారితో నిలువబడి 

వారిమీద నేరసాథ్పన చేయును; ఆమె సొలొమోను జాఞ్నము వినుటకు భూమయ్ంతములనుండి వచెచ్ను; 

ఇదిగో సొలొమోనుకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:22 => మోషే ఐగుపీత్యుల సకల విదయ్లను అభయ్సించి, 

మాటలయందును కారయ్ములయందును పర్వీణుడై యుండెను. 

2 పేతురు 3:15 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ దీరఘ్శాంతము రక్షణారథ్మైనదని యెంచుకొనుడి. 

ఆలాగు మన పిర్య సహోదరుడైన పౌలు కూడ తనకు అనుగర్హింపబడిన జాఞ్నము చొపుప్న మీకు 

వార్సియునాన్డు. 

వచనము 32 

అతడు మూడువేల సామెతలు చెపెప్ను, వెయియ్నిన్ యయిదు కీరత్నలు రచించెను. 

ఆదికాండము 25:6 => అబార్హాము తన ఉపపతున్ల కుమారులకు బహుమానములిచిచ్, తాను 

సజీవుడై యుండగానే తన కుమారుడగు ఇసాస్కు నొదద్నుండి తూరుప్తటుట్గా తూరుప్దేశమునకు వారిని 

పంపివేసెను. 

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. 

దానియేలు 1:20 => రాజు వీరియొదద్ విచారణ చేయగా జాఞ్నవివేకముల సంబంధమైన 

పర్తివిషయములో వీరు తన రాజయ్మందంతటనుండు శకునగాండర్కంటెను గారడీవిదయ్గల 

వారందరికంటెను పది యంతలు శేర్షు ఠ్లని తెలియబడెను. 

దానియేలు 4:7 => శకునగాండుర్ను గారడీవిదయ్ గలవారును కలీద్యులును జోయ్తిషుయ్లును నా 

సనిన్ధికి రాగా నేను కనిన కలను వారితో చెపిప్తిని గాని వారు దాని భావమును నాకు 

తెలుపలేకపోయిరి. 
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దానియేలు 5:11 => నీ రాజయ్ములో ఒక మనుషుయ్డునాన్డు. అతడు పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ గలవాడు; 

నీ తండిర్కాలములో అతడు దైవజాఞ్నమువంటి జాఞ్నమును బుదిధ్యు తెలివియు గలవాడై యుండుట నీ 

తండిర్ కనుగొనెను గనుక నీ తండిర్యైన రాజగు నెబుకదెన్జరు శకునగాండర్కును గారడీవిదయ్ 

గలవారికిని కలీద్యులకును జోయ్తిషుయ్లకును పై యధిపతిగా అతని నియమించెను.  

దానియేలు 5:12 => ఈ దానియేలు శేర్షఠ్మైన బుదిధ్ గలవాడై కలలు తెలియజేయుటకును, 

మరమ్ములు బయలుపరచుటకును, కఠినమైన పర్శన్లకుతత్రమిచుచ్టకును జాఞ్నమును తెలివియు 

గలవాడుగా కనబడెను గనుక ఆ రాజు అతనికి బెలెత్షాజరు అను పేరు పెటెట్ను. ఈ దానియేలును 

పిలువనంపుము, అతడు దీని భావము నీకు తెలియజెపుప్ను. 

మతత్యి 2:1 => రాజైన హేరోదు దినములయందు యూదయ దేశపు బేతెల్హేములో యేసు పుటిట్న 

పిమమ్ట ఇదిగో తూరుప్ దేశపు జాఞ్నులు యెరూషలేమునకు వచిచ్ 

మతత్యి 2:16 => ఆ జాఞ్నులు తనున్ అపహసించిరని హేరోదు గర్హించి బహు ఆగర్హము 

తెచుచ్కొని, తాను జాఞ్నులవలన వివరముగా తెలిసికొనిన కాలమునుబటిట్, బేతెల్హేములోను దాని సకల 

పార్ంతములలోను, రెండు సంవతస్రములు మొదలుకొని తకుక్వ వయసుస్ గల మగపిలల్లనందరిని 

వధించెను. 

యెషయా 19:11 => ఫరోయొకక్ జాఞ్నులైన ఆలోచనకరత్లు సోయను అధిపతులు కేవలము 

అవివేకులైరి. ఆలోచనశకిత్ పశుపార్యమాయెను నేను జాఞ్ని కుమారుడను పూరవ్పురాజుల 

కుమారుడనని ఫరోతో మీరెటుల్ చెపుప్దురు?  

యెషయా 19:12 => నీ జాఞ్నులు ఏమైరి? సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఐగుపుత్నుగూరిచ్ 

నిరణ్యించినదానిని వారు గర్హించి నీతో చెపప్వలెను గదా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:22 => మోషే ఐగుపీత్యుల సకల విదయ్లను అభయ్సించి, 

మాటలయందును కారయ్ములయందును పర్వీణుడై యుండెను. 

ఆదికాండము 29:1 => యాకోబు బయలుదేరి తూరుప్ జనుల దేశమునకు వెళె ల్ను. 
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నాయ్యాధిపతులు 6:3 => ఇశార్యేలీయులు వితత్నములు వితిత్న తరువాత మిదాయ్నీయులును 

అమాలేకీయులును తూరుప్ననుండు వారును తమ పశువులను గుడారములను తీసికొని మిడతల 

దండంత విసాత్రముగా వారిమీదికి వచిచ్ 

నాయ్యాధిపతులు 7:12 => మిదాయ్నీయులును అమాలేకీయులును తూరుప్వారును లెకక్కు 

మిడతలవలె ఆ మైదానములో పరుండియుండిరి. వారి ఒంటెలు సముదర్తీరమందునన్ యిసుక 

రేణువులవలె లెకక్లేనివై యుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:22 => రాజైన సొలొమోను భూరాజులందరికంటెను ఐశవ్రయ్మందును 

జాఞ్నమందును అధికుడాయెను. 

యోబు 1:8 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. 

పర్సంగి 1:14 => సూరుయ్నికిర్ంద జరుగుచునన్ కిర్యలననిన్టిని నేను చూచితిని; అవి అనిన్యు 

వయ్రథ్ములే, అవి యొకడు గాలికై పర్యాసపడినటుట్నన్వి. 

పర్సంగి 1:16 => యెరూషలేమునందు నాకు ముందునన్ వారందరికంటెను నేను చాల ఎకుక్వగా 

జాఞ్నము సంపాదించితిననియు, జాఞ్నమును విదయ్ను నేను పూరణ్ముగా అభయ్సించితిననియు నా 

మనసుస్లో నేననుకొంటిని. 

యెహెజేక్లు 25:4 => నేను మిముమ్ను తూరుప్ననుండు మనుషుయ్లకు సావ్సథ్య్ముగా అపప్గించెదను, 

వారు తమ డేరాలను మీ దేశములోవేసి మీ మధయ్ కాపురముందురు, వారు మీ పంటలు తిందురు మీ 

పాలు తార్గుదురు.  

వచనము 33 

మరియు లెబానోనులో ఉండు దేవదారు వృక్షమునే గాని గోడలోనుండి మొలుచు హిసోస్పు మొకక్నే 

గాని చెటల్నిన్టినిగూరిచ్ అతడు వార్సెను; మరియు మృగములు పకుష్లు పార్కు జంతువులు 

జలచరములు అనువాటి ననిన్టినిగూరిచ్యు అతడు వార్సెను. 
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1 రాజులు 3:12 => నీవు ఈలాగున అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించుచునాన్ను; బుదిధ్ వివేకములు 

గల హృదయము నీకిచుచ్చునాన్ను; పూరివ్కులలో నీవంటివాడు ఒకడును లేడు, ఇకమీదట 

నీవంటివాడొకడును ఉండడు. 

మతత్యి 12:42 => విమరశ్ సమయమున దకిష్ణదేశపురాణి యీ తరమువారితో నిలువబడి 

వారిమీద నేరసాథ్పన చేయును; ఆమె సొలొమోను జాఞ్నము వినుటకు భూమయ్ంతములనుండి వచెచ్ను; 

ఇదిగో సొలొమోనుకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 

లూకా 11:31 => దకిష్ణదేశపు రాణి విమరశ్కాలమున ఈ తరమువారితో కూడ లేచి వారిమీద 

నేరసాథ్పన చేయును. ఆమె సొలొమోను జాఞ్నము వినుటకు భూమయ్ంతములనుండి వచెచ్ను, ఇదిగో 

సొలొమోనుకంటె గొపప్వాడికక్డ ఉనాన్డు. 

కొలొసస్యులకు 2:3 => బుదిధ్ జాఞ్నముల సరవ్ సంపదలు ఆయనయందే గుపత్ములైయునన్వి. 

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

తాళములు వాయించుటకు నిరణ్యింపబడిరి. 

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

విశావ్సయ్తను నా నోటితో తెలియజేసెదను. 

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, 

కీరత్నలు 88:1 => యెహోవా, నాకు రక్షణకరత్వగు దేవా, రాతిర్వేళ నేను నీ సనిన్ధిని మొఱఱ్పెటుట్నాడు 
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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 10:1 => షేబదేశపు రాణి యెహోవా నామమును గూరిచ్యు, సొలొమోనునకు కలిగిన 

కీరిత్ని గూరిచ్యు విని, గూఢారథ్ముగల మాటలచేత అతనిని శోధించుటకై వచెచ్ను. 

1 రాజులు 10:6 => రాజుతో ఇటల్నెను నీ కారయ్ములను గూరిచ్యు జాఞ్నమును గూరిచ్యు నా 

దేశమందు నేను వినిన మాట నిజమే; 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:23 => దేవుడు సొలొమోనుయొకక్ హృదయమందుంచిన జాఞ్నోకుత్లను 

వినుటకై భూరాజులందరును అతని ముఖదరశ్నము చేయగోరిరి. 

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. 

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 9:6 => నీ యధిక జాఞ్నమునుగూరిచ్ సగమైనను వారు నాకు తెలుపలేదు. 

నినున్గూరిచ్ నేను వినినదానికంటె నీ కీరిత్ యెంతో హెచుచ్గానునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:22 => రాజైన సొలొమోను భూరాజులందరికంటెను ఐశవ్రయ్మందును 

జాఞ్నమందును అధికుడాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:8 => అమోమ్నీయులు ఉజిజ్యాకు పనిన్చుచ్వారైరి. అతడు అధికముగా 

బలాభివృదిధ్నొందెను గనుక అతని కీరిత్ ఐగుపుత్ మారగ్ పర్దేశములనిన్టను వాయ్పించెను. 

Page  of 363 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

యోబు 1:8 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. 

సామెతలు 1:1 => దావీదు కుమారుడును ఇశార్యేలు రాజునైన సొలొమోను సామెతలు. 

వచనము 34 

అతని జాఞ్నపు మాటలు తెలిసికొనుటకై అతని జాఞ్నమునుగూరిచ్ వినిన భూపతులందరిలోనుండియు, 

జనులందరిలోనుండియు మనుషుయ్లు సొలొమోను నొదద్కు వచిచ్రి. 

సామెతలు 1:1 => దావీదు కుమారుడును ఇశార్యేలు రాజునైన సొలొమోను సామెతలు. 

సామెతలు 31:30 => అందము మోసకరము, సౌందరయ్ము వయ్రథ్ము యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగిన సతరీ కొనియాడబడును 

పర్సంగి 12:9 => పర్సంగి జాఞ్నియై యుండెను అతడు జనులకు జాఞ్నము బోధించెను; అతడు 

ఆలోచించి సంగతులు పరిశీలించి అనేక సామెతలను అనుకర్మపరచెను. 

మతత్యి 13:35 => అని పర్వకత్ చెపిప్నమాట నెరవేరునటుల్ యేసు ఈ సంగతులననిన్టిని 

జనసమూహములకు ఉపమానరీతిగా బోధించెను; ఉపమానము లేక వారికేమియు బోధింపలేదు. 

పరమగీతము 1:1 => సొలొమోను రచించిన పరమగీతము. 

పరమగీతము 1:2 => నోటిముదుద్లతో అతడు ననున్ ముదుద్ పెటుట్కొనునుగాక నీ పేర్మ 

దార్కాష్రసముకనన్ మధురము. 

పరమగీతము 1:3 => నీవు పూసికొను పరిమళతైలము సువాసనగలది నీ పేరు పోయబడిన 

పరిమళతైలముతో సమానము కనయ్కలు నినున్ పేర్మించుదురు. 

పరమగీతము 1:4 => ననున్ ఆకరిష్ంచుము మేము నీయొదద్కు పరుగెతిత్ వచెచ్దము రాజు తన 

అంతఃపురములోనికి ననున్ చేరుచ్కొనెను నినున్బటిట్ మేము సంతోషించి ఉతస్హించెదము 

దార్కాష్రసముకనన్ నీ పేర్మను ఎకుక్వగా సమ్రించెదము యథారథ్మైన మనసుస్తో వారు నినున్ 

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

కేదారువారి గుడారములవలెను సొలొమోను నగరు తెరలవలెను నేను సౌందరయ్వంతురాలను  

పరమగీతము 1:6 => నలల్నిదాననని ననున్ చినన్చూపులు చూడకుడి. నేను ఎండ తగిలినదానను నా 

సహోదరులు నామీద కోపించి ననున్ దార్క్షతోటకు కావలికతెత్గా నుంచిరి అయితే నా సొంత తోటను 

నేను కాయకపోతిని.  

పరమగీతము 1:7 => నా పార్ణ పిర్యుడా, నీమందను నీవెచచ్ట మేపుదువో మధాయ్హన్మున నెచచ్ట 

నీడకు వాటిని తోలుదువో నాతో చెపుప్ము ముసుకువేసికొనినదాననై నీ జతకాండల్ మందలయొదద్ 

నేనెందుకుండవలెను?  

పరమగీతము 1:8 => నారీమణీ, సుందరీ, అది నీకు తెలియకపోయెనా? మందల 

యడుగుజాడలనుబటిట్ నీవు పొముమ్ మందకాపరుల గుడారములయొదద్ నీ మేకపిలల్లను మేపుము. 

పరమగీతము 1:9 => నా పిర్యురాలా, ఫరోయొకక్ రథాశవ్ములతో నినున్ పోలెచ్దను. 

పరమగీతము 1:10 => ఆభరణములచేత నీ చెకిక్ళుల్ను హారములచేత నీ కంఠమును శోభిలుల్చునన్వి. 

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

పరమగీతము 1:12 => రాజు విందుకు కూరుచ్ండియుండగా నా పరిమళతైలపు సువాసన 

వాయ్పించెను. 

పరమగీతము 1:13 => నా పిర్యుడు నా రొముమ్ననుండు గోపరసమంత సువాసనగలవాడు 

పరమగీతము 1:14 => నాకు నా పిర్యుడు ఏనెగ్దీ దార్కాష్వనములోని కరూప్రపు పూగుతుత్లతో 

సమానుడు. 

పరమగీతము 1:15 => నా పిర్యురాలా, నీవు సుందరివి నీవు సుందరివి నీ కనున్లు గువవ్కండుల్. 

పరమగీతము 1:16 => నా పిర్యుడా, నీవు సుందరుడవు అతి మనోహరుడవు మన శయనసాథ్నము 

పచచ్నిచోటు మన మందిరముల దూలములు దేవదారు మార్నులు మన వాసములు సరళపుమార్నులు. 

పరమగీతము 1:17 => మన మందిరముల దూలములు దేవదారు మార్నులు మన వాసములు 

సరళపు మార్నులు.   
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సామెతలు 10:1 => జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపరచును బుదిధ్లేని కుమారుడు తన 

తలిల్కి దుఃఖము పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 25:1 => ఇవియును సొలొమోను సామెతలే యూదా రాజైన హిజిక్యా సేవకులు వీటిని 

ఎతిత్ వార్సిరి. 
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వచనము 1 

తరువాత తూరునకు రాజైన హీరాము తన తండిర్కి బదులుగా సొలొమోను పటాట్భిషేకము నొందెనని 

విని తన సేవకులను సొలొమోనునొదద్కు పంపెను; ఏలయనగా హీరాము ఎపప్టికి దావీదుతో 

సేన్హముగా నుండెను. 

సంఖాయ్కాండము 24:6 => వాగులవలె అవి వాయ్పించియునన్వి నదీతీరమందలి తోటలవలెను 

యెహోవా నాటిన అగరు చెటల్వలెను నీళల్యొదద్నునన్ దేవదారు వృక్షములవలెను అవి యునన్వి. 

2 రాజులు 19:23 => ఇశార్యేలీయుల పరిశుదధ్ దేవునినే గదా నీ దూతలచేత యెహోవాను 

తిరసక్రించి పలికించిన మాటలు ఇవే గదా.నా రథముల సముదాయముతో నేను పరవ్త 

శిఖరములకును లెబానోను పారశ్వ్ములకును ఎకిక్యునాన్ను ఎతుత్గల దాని దేవదారు వృక్షములను 

శేర్షఠ్మైన సరళవృక్షములను నరికివేసియునాన్ను వాని దూరపు సరిహదుద్లలో సతర్ములలోనికిని 

కరెమ్లు ఫలవంతములగు కేష్తర్మైన అడవిలోనికిని పర్వేశించియునాన్ను. 

కీరత్నలు 92:12 => నీతిమంతులు ఖరూ జ్ర వృక్షమువలె మొవువ్ వేయుదురు లెబానోనుమీది దేవదారు 

వృక్షమువలె వారు ఎదుగుదురు 

నిరగ్మకాండము 12:22 => మరియు హిసోస్పు కుంచె తీసికొని పళె ల్ములో నునన్ రకత్ములో దాని 

ముంచి, దావ్రబంధపు పైకమిమ్కిని రెండు నిలువుకముమ్లకును పళె ల్ములోని రకత్మును తాకింపవలెను. 

తరువాత మీలో నెవరును ఉదయమువరకు తన యింటి దావ్రమునుండి బయలువెళల్కూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 19:18 => తరువాత పవితుర్డైన యొకడు హిసోస్పు తీసికొని ఆ నీళల్లో ముంచి, ఆ 

గుడారముమీదను దానిలోని సమసత్మైన ఉపకరణములమీదను అకక్డనునన్ మనుషుయ్లమీదను, 

ఎముకనేగాని నరకబడిన వానినేగాని శవమునేగాని సమాధినేగాని ముటిట్నవానిమీదను దానిని 

పోర్కిష్ంపవలెను.  

కీరత్నలు 51:7 => నేను పవితుర్డనగునటుల్ హిసోస్పుతో నా పాపము పరిహరింపుము. 

హిమముకంటెను నేను తెలల్గానుండునటుల్ నీవు ననున్ కడుగుము. 
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హెబీర్యులకు 9:19 => ధరమ్శాసత్రపర్కారము మోషే పర్తి యాజఞ్ను పర్జలతో చెపిప్న తరువాత, 

ఆయన నీళల్తోను, రకత్వరణ్ముగల గొఱఱ్బొచుచ్తోను, హిసోస్పుతోను, కోడెల యొకక్యు మేకల 

యొకక్యు రకత్మును తీసికొని 

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

గాకనియు, పకుష్లు భూమిపైని ఆకాశ విశాలములో ఎగురును గాకనియు పలికెను. 

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

పుటిట్ంచిన మహా మతస్య్ములను, జీవముకలిగి చలించువాటిననిన్టిని, దాని దాని జాతి పర్కారము 

రెకక్లుగల పర్తి పకిష్ని సృజించెను. అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

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

యుండుడనియు, పకుష్లు భూమిమీద విసత్రించునుగాకనియు, వాటిని ఆశీరవ్దించెను. 

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

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

జాతి పర్కారము పశువులను పురుగులను అడవి జంతువులను భూమి పుటిట్ంచుగాకని పలికెను; ఆ 

పర్కారమాయెను. 

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

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

మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

2 రాజులు 14:9 => ఇశార్యేలు రాజైన యెహోయాషు యూదా రాజైన అమజాయ్కు ఈలాగు 

వరత్మానము పంపెను లెబానోనులోనునన్ ముండల్ చెటొట్కటి నీ కుమారెత్ను నా కుమారునికిమమ్ని 

లెబానోనులోనునన్ దేవదారు వృక్షమునకు వరత్మానము పంపగా, లెబానోనులోనునన్ దుషట్మృగము 

వచిచ్ ఆ ముండల్చెటుట్ను తొర్కిక్వేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:18 => కాగా ఇశార్యేలురాజైన యెహోయాషు యూదారాజైన అమజాయ్కు 

ఈలాగు తిరుగ వరత్మానము పంపెను నీ కుమారెత్ను నా కుమారునికిమమ్ని లెబానోనులోనునన్ 
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ముండల్చెటుట్ లెబానోనులోనునన్ దేవదారు వృక్షమునకు వరత్మానము పంపగా లెబానోనులో 

సంచరించు ఒక దుషట్మృగము ఆ ముండల్చెటుట్ను తొర్కిక్వేసెను. 

యోహాను 19:29 => చిరకతో నిండియునన్ యొక పాతర్ అకక్డ పెటిట్యుండెను గనుక వారు ఒక 

సప్ంజీ చిరకతో నింపి, హిసోస్పు పుడకకు తగిలించి ఆయన నోటికి అందిచిచ్రి. 

వచనము 2 

హీరామునొదద్కు సొలొమోను ఈ వరత్మానము పంపెను. 

1 రాజులు 10:1 => షేబదేశపు రాణి యెహోవా నామమును గూరిచ్యు, సొలొమోనునకు కలిగిన 

కీరిత్ని గూరిచ్యు విని, గూఢారథ్ముగల మాటలచేత అతనిని శోధించుటకై వచెచ్ను. 

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. 

యెషయా 2:2 => అంతయ్దినములలో పరవ్తములపైన యెహోవా మందిర పరవ్తము పరవ్త 

శిఖరమున సిథ్రపరచబడి కొండల కంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడును పర్వాహము వచిచ్నటుల్ సమసత్ 

అనయ్జనులు దానిలోనికి వచెచ్దరు  

జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:6 => నీ యధిక జాఞ్నమునుగూరిచ్ సగమైనను వారు నాకు తెలుపలేదు. 

నినున్గూరిచ్ నేను వినినదానికంటె నీ కీరిత్ యెంతో హెచుచ్గానునన్ది. 

మతత్యి 12:42 => విమరశ్ సమయమున దకిష్ణదేశపురాణి యీ తరమువారితో నిలువబడి 

వారిమీద నేరసాథ్పన చేయును; ఆమె సొలొమోను జాఞ్నము వినుటకు భూమయ్ంతములనుండి వచెచ్ను; 

ఇదిగో సొలొమోనుకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 

వచనము 3 

యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదు శతుర్వులను అతని పాదములకిర్ంద అణచువరకు అనిన్వైపులను 

యుదధ్ములు అతనికి కలిగియుండెను. 

1 రాజులు 5:10 => హీరాము సొలొమోనునకు ఇషట్మైనంతమటుట్కు దేవదారు మార్నులను సరళపు 

మార్నులను పంపించగా 

1 రాజులు 5:13 => రాజైన సొలొమోను ఇశార్యేలీయులందరిచేతను వెటిట్పని చేయించెను; వారిలో 

ముపప్దివేలమంది వెటిట్పని చేయువారైరి, 

1 రాజులు 9:12 => హీరాము సొలొమోను తనకిచిచ్న పటట్ణములను చూచుటకు తూరునుండి 

రాగా అవి అతని దృషిట్కి అనుకూలమైనవిగా కనబడలేదు గనుక 

1 రాజులు 9:13 => నా సహోదరుడా, నీవు నాకిచిచ్న యీ పటట్ణములు ఏపాటివనెను. నేటివరకు 

వాటికి కాబూల 1 అని పేరు. 

1 రాజులు 9:14 => హీరాము రెండువందల నలువది మణుగుల బంగారమును రాజునకు 

పంపించెను. 
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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 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 10:1 => పిమమ్ట అమోమ్ను రాజు మృతినొందగా అతని కుమారుడగు హానూను 

అతని రాజయ్ము నేలుచుండెను. 

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

హానూనునకు పర్తుయ్పకారము చేతుననుకొని, అతని తండిర్ నిమితత్ము అతని నోదారుచ్టకై తన 

సేవకులచేత సమాచారము పంపించెను. దావీదు సేవకులు అమోమ్నీయుల దేశములోనికి రాగా 

కీరత్నలు 45:12 => తూరు కుమారెత్ నైవేదయ్ము తీసికొనివచుచ్ను జనులలో ఐశవ్రయ్వంతులు నీ 

దయను వెదకుదురు. 

2 సమూయేలు 5:11 => తూరు రాజగు హీరాము, దూతలను దేవదారు మార్నులను వడర్ంగులను 

కాసెపనివారిని పంపగా వారు దావీదు కొరకు ఒక నగరిని కటిట్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:1 => తూరు రాజైన హీరాము దావీదునొదద్కు దూతలను, అతనికి ఒక 

యిలుల్ కటుట్టకై దేవదారు మార్నులను, కాసె పనివారిని వడల్వారిని పంపెను. 

ఆమోసు 1:9 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా తూరు మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ దానిని శికిష్ంతును; ఏలయనగా దాని జనులు సహోదర నిబంధనను 

జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనక పటట్బడిన వారినందరిని ఎదోమీయులకు అపప్గించిరి.  

1 రాజులు 9:13 => నా సహోదరుడా, నీవు నాకిచిచ్న యీ పటట్ణములు ఏపాటివనెను. నేటివరకు 

వాటికి కాబూల 1 అని పేరు. 
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యెహెజేక్లు 27:5 => నీ ఓడలను శెనీరు దేశపు సరళవృక్షపు మార్నుతో కటుట్దురు, లెబానోను 

దేవదారు మార్ను తెపిప్ంచి నీ ఓడకొయయ్లు చేయుదురు. 

లూకా 7:5 => అతడు మన జనులను పేర్మించి మనకు సమాజమందిరము తానే కటిట్ంచెనని 

ఆయనతో చెపిప్ మికిక్లి బతిమాలుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:47 => అయితే సొలొమోను ఆయన కొరకు మందిరము కటిట్ంచెను.  

తీతుకు 1:8 => అతిథి పిర్యుడును, సజజ్న పిర్యుడును సవ్సథ్బుదిధ్ గలవాడును, నీతిమంతుడును, 

పవితుర్డును, ఆశానిగర్హము గలవాడునై యుండి, 

వచనము 4 

తన దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు అతడు మందిరమును కటిట్ంప వీలులేకపోయెననన్ సంగతి 

నీవెరుగుదువు. ఇపుప్డు శతుర్వు ఒకడును లేకుండను అపాయమేమియు కలుగకుండను నా దేవుడైన 

యెహోవా నలుదిశలను నాకు నెమమ్ది దయచేసి యునాన్డు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 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 సమూయేలు 5:11 => తూరు రాజగు హీరాము, దూతలను దేవదారు మార్నులను వడర్ంగులను 

కాసెపనివారిని పంపగా వారు దావీదు కొరకు ఒక నగరిని కటిట్రి. 

1 రాజులు 9:13 => నా సహోదరుడా, నీవు నాకిచిచ్న యీ పటట్ణములు ఏపాటివనెను. నేటివరకు 

వాటికి కాబూల 1 అని పేరు. 

వచనము 5 

కాబటిట్ నీ సింహాసనముమీద నేను నీకు బదులుగా కూరుచ్ండబెటుట్ నీ కుమారుడు నా నామ ఘనతకు 

ఒక మందిరమును కటిట్ంచునని యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదునకు సెలవిచిచ్నటుల్ నా దేవుడైన 

యెహోవా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచుటకు నేను ఉదేద్శము గలవాడనై యునాన్ను. 
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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. 

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 
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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 దినవృతాత్ంతములు 6:6 => ఇపుప్డు నా నామముండుటకై యెరూషలేమును కోరుకొంటిని, నా 

జనులైన ఇశార్యేలీయులమీద అధిపతిగానుండుటకై దావీదును కోరుకొంటిని. 

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 

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 28:3 => అయితే నీవు యుదధ్ములు జరిగించి రకత్ము ఒలికించినవాడవు 

గనుక నీవు నా నామమునకు మందిరమును కటిట్ంచకూడదని దేవుడు నాకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

యెహోషువ 10:24 => వారు ఆ రాజులను వెలుపలికి రపిప్ంచి యెహోషువ యొదద్కు తీసికొని 

వచిచ్నపుప్డు యెహోషువ ఇశార్యేలీయులనందరిని పిలిపించి, తనతో యుదధ్మునకు వెళిల్వచిచ్న 

యోధుల అధిపతులతోమీరు దగగ్రకు రండి; ఈ రాజుల మెడలమీద మీ పాదముల నుంచుడని చెపప్గా 

వారు దగగ్రకు వచిచ్ వారి మెడలమీద తమ పాదములనుంచిరి. 

కీరత్నలు 8:6 => నీచేతిపనులమీద వానికి అధికారమిచిచ్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 110:1 => పర్భువు నా పర్భువుతో సెలవిచిచ్న వాకుక్ నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు 

పీఠముగా చేయువరకు నా కుడి పారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము.  

మలాకీ 4:3 => నేను నియమింపబోవు దినమున దురామ్రుగ్లు మీ పాదములకిర్ంద ధూళివలె 

ఉందురు, మీరు వారిని అణగదొర్కుక్దురని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 
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1 కొరిందీయులకు 15:25 => ఎందుకనగా తన శతుర్వులనందరిని తన పాదముల కిర్ంద 

ఉంచువరకు ఆయన రాజయ్పరిపాలన చేయుచుండవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:22 => మరియు సమసత్మును ఆయన పాదములకిర్ంద ఉంచి, సమసత్ముపైని 

ఆయనను సంఘమునకు శిరసుస్గా నియమించెను. 

1 రాజులు 3:2 => ఆ దినముల వరకు యెహోవా నామమున కటిట్ంపబడిన మందిరము లేకపోగా 

జనులు ఉనన్త సథ్లములయందు మాతర్ము బలులను అరిప్ంచుచు వచిచ్రి. 

1 రాజులు 8:19 => అయినను నీవు మందిరమును కటిట్ంచకూడదు; నీ నడుములోనుండి పుటట్బోవు 

నీ కుమారుడు నా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును. 

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 6:7 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకొరకు ఒక 

మందిరమును కటిట్ంపవలెనని నా తండిర్యైన దావీదు మనోభిలాష గలవాడాయెను. 

వచనము 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 4:24 => యూఫర్టీసునది యివతల తిపస్హు మొదలుకొని గాజావరకును నది యివతల 

నునన్ రాజులందరిమీదను అతనికి అధికారముండెను. అతని కాలమున నలుదికుక్ల నెమమ్ది 

కలిగియుండెను. 

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. 

కీరత్నలు 72:7 => అతని దినములలో నీతిమంతులు వరిధ్లుల్దురు చందుర్డు లేకపోవువరకు 

కేష్మాభివృదిధ్ కలుగును. 

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనా సీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

2 సమూయేలు 7:1 => యెహోవా నలుదికుక్ల అతని శతుర్వులమీద అతనికి విజయమిచిచ్ అతనికి 

నెమమ్ది కలుగజేసిన తరువాత రాజుతన నగరియందు కాపురముండి నాతానను పర్వకత్ను పిలువనంపి 

1 రాజులు 11:25 => హదదు చేసిన యీ కీడు గాక సొలొమోను బర్దికిన దినములనిన్యు ఇతడు 

అరాము దేశమందు ఏలినవాడై ఇశార్యేలీయులకు విరోధియైయుండి ఇశార్యేలీయులయందు 

అసహయ్త గలవాడై యుండెను. 

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 

పర్సంగి 3:8 => పేర్మించుటకు దేవ్షించుటకు; యుదధ్ము చేయుటకు సమాధానపడుటకు. 

వచనము 7 
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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 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:1 => సొలొమోను యెహోవా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును తన 

రాజయ్ ఘనతకొరకు ఒక నగరును కటట్వలెనని తీరామ్నము చేసికొని 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:2 => బరువులు మోయుటకు డెబబ్ది వేలమందిని, కొండలమీద మార్నులు 

కొటుట్టకు ఎనుబది వేలమందిని ఏరప్రచుకొని వీరిమీద మూడు వేల ఆరువందల మందిని 

అధిపతులుగా ఉంచెను. 

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 2:4 => నా దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని సుగంధ వరగ్ములను ధూపము 

వేయుటకును సనిన్ధి రొటెట్లను నితయ్ము ఉంచుటకును, ఉదయ సాయంకాలములయందును, 

విశార్ంతిదినములయందును, అమావాసయ్లయందును, మా దేవుడైన యెహోవాకు ఏరాప్టైన 

ఉతస్వములయందును , ఇశార్యేలీయులు నితయ్మును అరిప్ంపవలసిన దహనబలులను 

అరిప్ంచుటకును , ఆయన నామ ఘనతకొరకు మందిరమొకటి ఆయనకు పర్తిషిఠ్తము 

చేయబడునటుల్గా నేను కటిట్ంచబోవుచునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:5 => నేను కటిట్ంచు మందిరము గొపప్దిగానుండును; మా దేవుడు 

సకలమైన దేవతలకంటె మహనీయుడు గనుక 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:6 => ఆకాశములును మహాకాశములును ఆయనను పటట్జాలవు, 

ఆయనకు మందిరమును కటిట్ంచుటకు చాలినవాడెవడు? ఆయన సనిన్ధిని ఆయనకు మందిరమును 

కటిట్ంచుటకైనను నేనేమాతర్పువాడను? ధూపము వేయుటకే నేను ఆయనకు మందిరమును 

కటట్దలచియునాన్ను. 
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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 2:8 => మరియు లెబానోనునందు మార్నులు కొటుట్టకు మీ పనివారు 

నేరుప్గలవారని నాకు తెలిసేయునన్ది. 

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 దినవృతాత్ంతములు 17:12 => అతడు నాకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును, అతని 

సింహాసనమును నేను నితయ్సాథ్పన చేసెదను. 

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 28:10 => పరిశుదధ్ సథ్లముగా ఉండుటకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచుటకై 

యెహోవా నినున్ కోరుకొనిన సంగతి మనసుస్నకు తెచుచ్కొని ధైరయ్ము వహించి పని జరిగింపుము. 

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. 

సంఖాయ్కాండము 27:16 => అతడు వారి యెదుట వచుచ్చు, పోవుచునుండి, 

ఎజార్ 4:1 => అంతట యూదావంశసుథ్లకును బెనాయ్మీనీయులకును విరోధులైనవారు, చెరనివారణ 

యయినవారు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు ఆలయమును కటుట్చునన్ సంగతి విని 

దానియేలు 1:8 => రాజు భుజించు భోజనమును పానముచేయు దార్కాష్రసమును పుచుచ్కొని తనున్ 

అపవితర్పరచుకొనకూడదని దానియేలు ఉదేద్శించి, తాను అపవితుర్డు కాకుండునటుల్ వాటిని 

పుచుచ్కొనకుండ సెలవిమమ్ని నపుంసకుల యధిపతిని వేడుకొనగా 

వచనము 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 6:9 => ఈ పర్కారము అతడు మందిరమును కటిట్ంచుట ముగించి మందిరమును 

దేవదారు దూలములతోను పలకలతోను కపిప్ంచెను. 

1 రాజులు 6:10 => మరియు మందిరమునకు చుటుట్ గదులను కటిట్ంచెను; ఇవి అయిదు మూరల 

యెతుత్గలవై దేవదారు దూలములచేత మందిరముతో దిటట్ముగా సంధింపబడెను. 

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 6:20 => గరాభ్లయము లోపల ఇరువది మూరల పొడుగును ఇరువది మూరల 

వెడలుప్ను ఇరువది మూరల యెతుత్ను గలదై యుండెను, దీనిని మేలిమి బంగారముతో పొదిగించెను, 

అరజ్కఱఱ్తో చేయబడిన బలిపీఠమును ఈలాగుననె పొదిగించెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 2:8 => మరియు లెబానోనునందు మార్నులు కొటుట్టకు మీ పనివారు 

నేరుప్గలవారని నాకు తెలిసేయునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:10 => మార్నులు కొటుట్ మీ పనివారికి నాలుగువందల గరిసెల దంచిన 

గోధుమలను ఎనిమిదివందల పుటల్ యవలను నూట నలువదిపుటల్ దార్కాష్రసమును నూట నలువదిపుటల్ 

నూనెను ఇచెచ్దను. 

కీరత్నలు 29:5 => యెహోవా సవ్రము దేవదారు వృక్షములను విరచును యెహోవా లెబానోను 

దేవదారు వృక్షములను ముకక్లుగా విరచును.  

రోమీయులకు 12:17 => కీడుకు పర్తికీడెవనికిని చేయవదుద్; మనుషుయ్లందరి దృషిట్కి 

యోగయ్మైనవాటినిగూరిచ్ ఆలోచన కలిగియుండుడి. 

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

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

ఖాయ్తిగలవో, వాటిమీద ధాయ్నముంచుకొనుడి. 

1 కొరిందీయులకు 12:14 => శరీరమొకక్టే అవయవముగా ఉండక అనేకమైన అవయవములుగా 

ఉనన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 12:15 => నేను చెయియ్ కాను గనుక శరీరములోని దానను కానని పాదము 

చెపిప్నంత మాతర్మున శరీరములోనిది కాకపోలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 12:16 => మరియు నేను కనున్ కాను గనుక శరీరములోనిదానను కానని చెవి 

చెపిప్నంత మాతర్మున శరీరములోనిది కాకపోలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 12:17 => శరీరమంతయు కనన్యితే వినుట ఎకక్డ? అంతయు వినుటయైతే 

వాసన చూచుట ఎకక్డ? 

1 కొరిందీయులకు 12:18 => అయితే దేవుడు అవయవములలో పర్తిదానిని తన చితత్పర్కారము 

శరీరములో నుంచెను. 

1 కొరిందీయులకు 12:19 => అవనిన్యు ఒకక్ అవయవమైతే శరీరమెకక్డ?  

1 కొరిందీయులకు 12:20 => అవయవములు అనేకములైనను శరీరమొకక్టే. 
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1 కొరిందీయులకు 12:21 => గనుక కనున్ చేతితో నీవు నాకకక్రలేదని చెపప్జాలదు; తల, 

పాదములతో మీరు నాకకక్రలేదని చెపప్జాలదు. 

ఎఫెసీయులకు 4:7 => అయితే మనలో పర్తివానికిని కీర్సుత్ అనుగర్హించు వరము యొకక్ 

పరిమాణము చొపుప్న కృప యియయ్బడెను. 

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

అమోరీయులను గిరాగ్షీయులను 

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 రాజులు 9:11 => సొలొమోను గలిలయ దేశమందునన్ యిరువది పటట్ణములను హీరాము 

కపప్గించెను. 

1 రాజులు 9:27 => సొలొమోను సేవకులతో కూడ హీరాము సముదర్ పర్యాణము చేయనెరిగిన 

ఓడవారైన తన దాసులను ఓడలమీద పంపెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:1 => తూరు రాజైన హీరాము దావీదునొదద్కు దూతలను, అతనికి ఒక 

యిలుల్ కటుట్టకై దేవదారు మార్నులను, కాసె పనివారిని వడల్వారిని పంపెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:4 => ఎంచనలవికాననిన్ దేవదారు మార్నులను దావీదు సంపాదించెను; 

సీదోనీయులును తూరీయులును దావీదునకు విసాత్రమైన దేవదారు మార్నులను తీసికొని 

వచుచ్చుండిరి. 

కీరత్నలు 74:5 => దటట్మైన చెటల్ గుబురుమీద జనులు గొడ డ్ండల్ నెతిత్నటుల్గా వారు కనబడుదురు 

యెహెజేక్లు 27:5 => నీ ఓడలను శెనీరు దేశపు సరళవృక్షపు మార్నుతో కటుట్దురు, లెబానోను 

దేవదారు మార్ను తెపిప్ంచి నీ ఓడకొయయ్లు చేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 27:8 => తూరుపటట్ణమా, సీదోను నివాసులును అరవ్దు నివాసులును నీకు ఓడ 

కళాసులుగా ఉనాన్రు, నీ సవ్జనులకు చేరిన పర్జాఞ్వంతులు నీకు ఓడ నాయకులుగా ఉనాన్రు. 
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వచనము 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 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. 

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 9:7 => నీ సేవకుల భాగయ్ము మంచిది, ఎలల్పుప్డును నీ సముఖమున నిలిచి నీ 

జాఞ్నసంభాషణ వినుచుండు నీ సేవకులైన వీరి భాగయ్ము మంచిది. 

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. 
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కీరత్నలు 122:6 => యెరూషలేముయొకక్ కేష్మముకొరకు పార్రథ్న చేయుడి యెరూషలేమా, నినున్ 

పేర్మించువారు వరిధ్లుల్దురు. 

కీరత్నలు 122:7 => నీ పార్కారములలో నెమమ్ది కలుగును గాక. నీ నగరులలో కేష్మముండును గాక. 

కీరత్నలు 137:6 => నేను నినున్ జాఞ్పకము చేసికొననియెడల, నా ముఖయ్ సంతోషముకంటె నేను 

యెరూషలేమును హెచుచ్గా ఎంచనియెడల నా నాలుక నా అంగిటికి అంటుకొనును గాక.  

1 రాజులు 1:48 => నేను సజీవినై యుండగా ఈ దినమున జరిగినటుల్ నా సింహాసనముమీద 

ఆసీనుడగుటకు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా ఒకని నాకు దయచేసినందుకు ఆయనకు 

సోత్తర్ము కలుగునుగాక అనెను. 

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

అడిగినందుకు అతడు వీరు దేవుడు నీ సేవకునికి దయచేసిన పిలల్లే అని చెపెప్ను. 

యెషయా 8:18 => ఇదిగో, నేనును, యెహోవా నా కిచిచ్న పిలల్లును, సీయోను కొండమీద 

నివసించు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవావలని సూచనలుగాను, మహతాక్రయ్ములుగాను 

ఇశార్యేలీయుల మధయ్ ఉనాన్ము. 

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.  

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:11 => అపుప్డు తూరు రాజైన హీరాము సొలొమోనునకు వార్సి పంపిన 

ఉతత్రమేమనగా యెహోవా తన జనమును సేన్హించి నినున్ వారిమీద రాజుగా నియమించియునాన్డు. 

సామెతలు 10:1 => జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపరచును బుదిధ్లేని కుమారుడు తన 

తలిల్కి దుఃఖము పుటిట్ంచును. 
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సామెతలు 13:1 => తండిర్ శికిష్ంచిన కుమారుడు జాఞ్నము గలవాడగును. అపహాసకుడు గదిద్ంపునకు 

లోబడడు. 

సామెతలు 15:20 => జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపెటుట్ను బుదిధ్హీనుడు తన తలిల్ని 

తిరసక్రించును. 

సామెతలు 23:24 => నీతిమంతుని తండిర్కి అధిక సంతోషము కలుగును జాఞ్నము గలవానిని 

కనినవాడు వానివలన ఆనందము నొందును. 

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

కుమారులైన హేమాను కలోక్లు దరద్ అను వారికంటెను జాఞ్నవంతుడై యుండెను గనుక అతని కీరిత్ 

చుటుట్నునన్ జనములనిన్టిలో వాయ్పితమాయెను. 

సామెతలు 8:15 => నావలన రాజులు ఏలుదురు అధికారులు నాయ్యమునుబటిట్ పాలన చేయుదురు. 

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. 

తీతుకు 1:8 => అతిథి పిర్యుడును, సజజ్న పిర్యుడును సవ్సథ్బుదిధ్ గలవాడును, నీతిమంతుడును, 

పవితుర్డును, ఆశానిగర్హము గలవాడునై యుండి, 

వచనము 10 

హీరాము సొలొమోనునకు ఇషట్మైనంతమటుట్కు దేవదారు మార్నులను సరళపు మార్నులను 

పంపించగా 

1 రాజులు 6:15 => అతడు మందిరపు లోపలి గోడలను అడుగునుండి పైకపుప్ వరకు దేవదారు 

పలకలచేత కటిట్ంచెను; లోపల వాటిని సరళపుమార్ను పలకలతో కపిప్ మందిరపు నటిట్లుల్ దేవదారు 

పలకలతో కపిప్వేసెను. 

1 రాజులు 6:34 => రెండు తలుపులు దేవదారు కఱఱ్తో చేయబడియుండెను; ఒకొక్కక్ తలుపునకు 

రెండేసి మడత రెకక్లు ఉండెను. 
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2 సమూయేలు 6:5 => దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును సరళవృక్షపు కఱఱ్తో చేయబడిన 

నానావిధములైన సితారాలను సవ్ర మండలములను తంబురలను మృదంగములను పెదద్ తాళములను 

వాయించుచు యెహోవా సనిన్ధిని నాటయ్మాడుచుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:5 => మందిరపు పెదద్ గదిని దేవదారు పలకలతో కపిప్ వాటిపైన మేలిమి 

బంగారమును పొదిగించి పైభాగమున ఖరూ జ్రపుచెటల్వంటి పనియు గొలుసులవంటి పనియు చెకిక్ంచి 

2 సమూయేలు 5:11 => తూరు రాజగు హీరాము, దూతలను దేవదారు మార్నులను వడర్ంగులను 

కాసెపనివారిని పంపగా వారు దావీదు కొరకు ఒక నగరిని కటిట్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:1 => తూరు రాజైన హీరాము దావీదునొదద్కు దూతలను, అతనికి ఒక 

యిలుల్ కటుట్టకై దేవదారు మార్నులను, కాసె పనివారిని వడల్వారిని పంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:16 => మేము నీకు కావలసిన మార్నులనిన్యు లెబానోనునందు కొటిట్ంచి 

వాటిని నీకొరకు సముదర్ముమీద తెపప్లుగా యొపేప్కు కొనివచెచ్దము, తరువాత నీవు వాటిని 

యెరూషలేమునకు తెపిప్ంచుకొనవచుచ్ను అని వార్సెను. 

వచనము 11 

సొలొమోను హీరామునకును అతని యింటివారి సంరక్షణకును ఆహారముగా రెండులక్షల తూముల 

గోధుమలను మూడువేల ఎనిమిదివందల పళల్ సవ్చఛ్మైన నూనెను పంపించెను. ఈ పర్కారము 

సొలొమోను పర్తి సంవతస్రము హీరామునకు ఇచుచ్చువచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:25 => నేను అదద్రికివెళిల్ యొరాద్ను అవతలనునన్ యీ మంచి దేశమును 

మంచి మనెన్మును ఆ లెబానోనును చూచునటుల్ దయచేయుమని నేను యెహోవాను బర్తిమాలుకొనగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:16 => మేము నీకు కావలసిన మార్నులనిన్యు లెబానోనునందు కొటిట్ంచి 

వాటిని నీకొరకు సముదర్ముమీద తెపప్లుగా యొపేప్కు కొనివచెచ్దము, తరువాత నీవు వాటిని 

యెరూషలేమునకు తెపిప్ంచుకొనవచుచ్ను అని వార్సెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 1:15 => రాజు యెరూషలేమునందు వెండి బంగారములను రాళల్ంత 

విసాత్రముగాను, సరళ మార్నులను షెఫేల పర్దేశముననునన్ మేడిచెటల్ంత విసాత్రముగాను 

సమకూరెచ్ను. 

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. 

యెహెజేక్లు 27:17 => మరియు యూదావారును ఇశార్యేలు దేశసుథ్లును నీలో వరత్కవాయ్పారము 

చేయుచు, మినీన్తు గోధుమలును మిఠాయిలును తేనెయు తైలమును గుగిగ్లమును ఇచిచ్ నీ సరకులు 

కొనుకొక్ందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:20 => తూరీయులమీదను సీదోనీయులమీదను అతనికి అతాయ్గర్హము 

కలిగినందున వారేకమనసుస్తో రాజునొదద్కు వచిచ్ అంతఃపురమునకు పైవిచారణకరత్యగు బాల్సుత్ను 

తమ పక్షముగా చేసికొని సమాధానపడవలెనని వేడుకొనిరి; ఎందుకనగా రాజుయొకక్ దేశమునుండి 

వారి దేశమునకు గార్సము వచుచ్చుండెను. 

2 సమూయేలు 5:11 => తూరు రాజగు హీరాము, దూతలను దేవదారు మార్నులను వడర్ంగులను 

కాసెపనివారిని పంపగా వారు దావీదు కొరకు ఒక నగరిని కటిట్రి. 

1 రాజులు 9:27 => సొలొమోను సేవకులతో కూడ హీరాము సముదర్ పర్యాణము చేయనెరిగిన 

ఓడవారైన తన దాసులను ఓడలమీద పంపెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:1 => తూరు రాజైన హీరాము దావీదునొదద్కు దూతలను, అతనికి ఒక 

యిలుల్ కటుట్టకై దేవదారు మార్నులను, కాసె పనివారిని వడల్వారిని పంపెను. 

వచనము 12 

యెహోవా సొలొమోనునకు చేసిన వాగాద్నము చొపుప్న అతనికి జాఞ్నము దయచేసెను; మరియు 

హీరామును సొలొమోనును సంధిచేయగా వారిదద్రికి సమాధానము కలిగియుండెను. 
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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 దినవృతాత్ంతములు 14:1 => తూరు రాజైన హీరాము దావీదునొదద్కు దూతలను, అతనికి ఒక 

యిలుల్ కటుట్టకై దేవదారు మార్నులను, కాసె పనివారిని వడల్వారిని పంపెను. 

వచనము 13 

రాజైన సొలొమోను ఇశార్యేలీయులందరిచేతను వెటిట్పని చేయించెను; వారిలో ముపప్దివేలమంది 

వెటిట్పని చేయువారైరి, 

1 రాజులు 4:22 => ఒకొక్కక్ దినమునకు సొలొమోను భోజనపు సామగిర్ యెంతయనగా, 

ఆరువందల తూముల సనన్పు గోధుమపిండియు, వేయినిన్ రెండువందల తూముల ముతకపిండియు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:10 => మార్నులు కొటుట్ మీ పనివారికి నాలుగువందల గరిసెల దంచిన 

గోధుమలను ఎనిమిదివందల పుటల్ యవలను నూట నలువదిపుటల్ దార్కాష్రసమును నూట నలువదిపుటల్ 

నూనెను ఇచెచ్దను. 

ఆదికాండము 27:28 => ఆకాశపుమంచును భూసారమును విసాత్రమైన ధానయ్మును 

దార్కాష్రసమును దేవుడు నీ కనుగర్హించు గాక  

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:8 => అది గోధుమలు యవలు దార్క్షచెటుల్ అంజూరపుచెటుల్ 

దానిమమ్పండుల్ను గల దేశము, ఒలీవ నూనెయు తేనెయు గల దేశము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:15 => ఇపుప్డు నా యేలినవాడు చెపిప్యునన్ గోధుమలను యవలను 

నూనెను దార్కాష్రసమును నీ సేవకుల చేతికిచిచ్ వారిని సాగనంపినయెడల 

వచనము 14 

వీరిని అతడు వంతులచొపుప్న నెలకు పదివేలమందిని లెబానోనునకు పంపించెను; ఒక నెల 

లెబానోనులోను రెండు నెలలు ఇంటియొదద్ను వారు ఉండిరి; ఆ వెటిట్వారిమీద అదోనీరాము 

అధికారియై యుండెను. 
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1 రాజులు 3:12 => నీవు ఈలాగున అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించుచునాన్ను; బుదిధ్ వివేకములు 

గల హృదయము నీకిచుచ్చునాన్ను; పూరివ్కులలో నీవంటివాడు ఒకడును లేడు, ఇకమీదట 

నీవంటివాడొకడును ఉండడు. 

1 రాజులు 4:29 => దేవుడు జాఞ్నమును బుదిధ్ని వరిణ్ంపశకయ్ము కాని వివేచనగల మనసుస్ను 

సొలొమోనునకు దయచేసెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:12 => కాబటిట్ జాఞ్నమును తెలివియు నీకియయ్బడును, నీకనన్ 

ముందుగానునన్ రాజులకైనను నీ తరువాత వచుచ్ రాజులకైనను కలుగని ఐశవ్రయ్మును సొముమ్ను 

ఘనతను నీకిచెచ్దను అని చెపెప్ను. 

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

1 రాజులు 15:19 => నీ తండిర్కిని నా తండిర్కిని సంధి కలిగియునన్టుల్ నీకును నాకును సంధి 

కలిగియుండవలెను గనుక వెండి బంగారములను నీకు కానుకగా పంపించుచునాన్ను; నీవు వచిచ్ 

ఇశార్యేలు రాజైన బయెషా నాయొదద్నుండి తిరిగిపోవునటుల్ నీకును అతనికిని కలిగిన నిబంధనను 

తపిప్ంపవలెను. 

ఆదికాండము 21:32 => బెయేరెష్బాలో వారు ఆలాగు ఒక నిబంధన చేసికొనిన తరువాత అబీమెలెకు 

లేచి తన సేనాధిపతియైన ఫీకోలుతో ఫిలిషీత్యుల దేశమునకు తిరిగి వెళె ల్ను. 

ఆమోసు 1:9 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా తూరు మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ దానిని శికిష్ంతును; ఏలయనగా దాని జనులు సహోదర నిబంధనను 

జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనక పటట్బడిన వారినందరిని ఎదోమీయులకు అపప్గించిరి.  

మతత్యి 12:42 => విమరశ్ సమయమున దకిష్ణదేశపురాణి యీ తరమువారితో నిలువబడి 

వారిమీద నేరసాథ్పన చేయును; ఆమె సొలొమోను జాఞ్నము వినుటకు భూమయ్ంతములనుండి వచెచ్ను; 

ఇదిగో సొలొమోనుకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 
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వచనము 15 

మరియు సొలొమోనునకు బరువులు మోయువారు డెబబ్ది వేలమందియు పరవ్తములందు మార్నులు 

నరకువారు ఎనుబది వేలమందియు నుండిరి. 

1 రాజులు 4:6 => అహీషారు గృహ నిరావ్హకుడు; అబాద్ కుమారుడైన అదోనీరాము వెటిట్ పని 

విషయములో అధికారి. 

1 రాజులు 9:15 => యెహోవా మందిరమును సొలొమోను నగరమును మిలోల్ను, 

యెరూషలేముయొకక్ పార్కారమును హాసోరు మెగిదోద్ గెజెరు అను పటట్ణములను కటిట్ంచుటకు 

సొలొమోను వెటిట్వారిని పెటెట్ను. 

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 9:21 => ఇశార్యేలీయులు వారిని నిరూమ్లము చేయలేకపోగా వారి దేశమందు 

శేషించియునన్ వారి పిలల్లను సొలొమోను దాసతవ్ము చేయ నియమింపగా నేటివరకు ఆలాగు 

జరుగుచునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:17 => సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదు ఇశార్యేలు దేశమందుండిన 

అనయ్జాతివారినందరిని, ఎనిన్క వేయించిన యెనిన్క పర్కారము వారిని లెకిక్ంపగా వారు లక్ష 

యెనుబదిమూడువేల ఆరువందలమందియైరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:8 => ఇశార్యేలీయులు నాశనముచేయక వదలివేసిన ఆ యా జనుల 

సంతతివారిని సొలొమోను నేటివరకును తనకు వెటిట్పనులు చేయువారినిగా చేసికొనియుండెను. 

పర్సంగి 5:11 => ఆసిత్ యెకుక్వైనయెడల దాని భకిష్ంచువారును ఎకుక్వ అగుదురు; కనున్లార 

చూచుటయే గాక ఆసిత్పరునికి తన ఆసిత్వలని పర్యోజనమేమి? 

వచనము 16 
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వీరు కాక పనిమీదనునన్ సొలొమోను శిలప్కారులకు అధికారులు మూడువేల మూడువందలమంది; 

వీరు పనివారిమీద అధికారులై యుండిరి. 

1 రాజులు 4:7 => ఇశార్యేలీయులందరిమీద సొలొమోను పనిన్దద్రు అధికారులను నియమించెను. 

వీరు రాజునకును అతని ఇంటివారికిని ఆహారము సంగర్హము చేయువారు. సంవతస్రమందు ఒకొక్కక్ 

నెలకు వారిలో ఒకొక్కక్డు ఆహారమును సంగర్హము చేయుచుండెను. 

1 రాజులు 4:8 => వారి పేళుల్ ఇవే; ఎఫార్యిము మనయ్మందు హూరు కుమారుడు, 

1 రాజులు 4:9 => మాకసుస్లోను షయలీబ్ములోను బేతెష్మెషులోను ఏలోనెబ్ధానానులోను దెకెరు 

కుమారుడు; 

1 రాజులు 4:10 => అరుబోబ్తులో హెసెదు కుమారుడు; వీనికి శోకో దేశమును హెపెరు 

దేశమంతయు నియమింపబడెను. 

1 రాజులు 4:11 => మరియు అబీనాదాబు కుమారునికి దోరు మనయ్పర్దేశమంతయు 

నియమింపబడెను; సొలొమోను కుమారెత్యైన టాపాతు ఇతని భారయ్. 

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

బేతెష్యాను పర్దేశమంతయును నియమింపబడెను. ఇది యెజెర్యేలు దగగ్రనునన్ సారెతానుండి 

బేతెష్యాను మొదలుకొని ఆబేలేమ్హోలావరకును యొకెన్యాము అవతలి సథ్లమువరకును 

వాయ్పించుచునన్ది. 

1 రాజులు 4:13 => గెబెరు కుమారుడు రామోతిగ్లాదునందు కాపురముండెను; వీనికి 

గిలాదులోనుండిన మనషే ష్కు కుమారుడైన యాయీరు గార్మములును బాషానులోనునన్ అరోగ్బు 

దేశమును నియమింపబడెను; అది పార్కారములును ఇతత్డి అడ డ్ గడలునుగల అరువది గొపప్ 

పటట్ణములుగల పర్దేశము. 

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

1 రాజులు 4:15 => నఫాత్లీము దేశమందు అహిమయసుస్ ఉండెను; వీడు సొలొమోను 

కుమారెత్యైన బాశెమతును వివాహము చేసికొనెను. 

Page  of 391 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

1 రాజులు 4:16 => ఆషేరులోను ఆలోతులోను హూషై కుమారుడైన బయనా యుండెను. 

1 రాజులు 4:17 => ఇశాశ్ఖారు దేశమందు పరూ యహు కుమారుడైన యెహోషాపాతు ఉండెను. 

1 రాజులు 4:18 => బెనాయ్మీను దేశమందు ఏలా కుమారుడైన షిమీ యుండెను. 

1 రాజులు 4:19 => గిలాదు దేశమందును అమోరీయులకు రాజైన సీహోను దేశమందును బాషాను 

రాజైన ఓగు దేశమందును ఊరి కుమారుడైన గెబెరు ఉండెను; అతడు ఒకక్డే ఆ దేశమందు అధికారి. 

1 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. 

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

అధిపతిగా ఉండెను; అతని కుమారుడైన జెబదాయ్ అతని తరువాత అధిపతియాయెను, అతని 

భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 
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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. 

1 రాజులు 4:6 => అహీషారు గృహ నిరావ్హకుడు; అబాద్ కుమారుడైన అదోనీరాము వెటిట్ పని 

విషయములో అధికారి. 
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1 రాజులు 12:18 => తరువాత రాజైన రెహబాము వెటిట్పని వారిమీద అధికారియైన అదోరామును 

పంపగా ఇశార్యేలువారందరును రాళల్తో అతని కొటిట్నందున అతడు మరణమాయెను, కాబటిట్ రాజైన 

రెహబాము యెరూషలేమునకు పారిపోవలెనని తన రథముమీద తవ్రగా ఎకెక్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:8 => ఇశార్యేలీయులు నాశనముచేయక వదలివేసిన ఆ యా జనుల 

సంతతివారిని సొలొమోను నేటివరకును తనకు వెటిట్పనులు చేయువారినిగా చేసికొనియుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:18 => రాజైన రెహబాము వెటిట్పనివారిమీద అధికారియైన హదోరమును 

పంపగా ఇశార్యేలు వారు రాళల్తో అతని చావగొటిట్రి గనుక రాజైన రెహబాము యెరూషలేమునకు 

పారిపోవలెనని తవ్రపడి తన రథము ఎకెక్ను. 

వచనము 17 

రాజు సెలవియయ్గా వారు మందిరముయొకక్ పునాదిని చెకిక్నరాళల్తో వేయుటకు గొపప్ రాళల్ను మికిక్లి 

వెలగల రాళల్ను తెపిప్ంచిరి. 

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. 

1 రాజులు 9:22 => అయితే ఇశార్యేలీయులలో ఎవనినైనను సొలొమోను దాసునిగా చేయలేదు; 

వారు రాణువవారుగాను తనకు సేవకులుగాను అధిపతులుగాను సైనాయ్ధిపతులుగాను అతని 

రథాధిపతులుగాను రౌతులుగాను ఉండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:17 => సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదు ఇశార్యేలు దేశమందుండిన 

అనయ్జాతివారినందరిని, ఎనిన్క వేయించిన యెనిన్క పర్కారము వారిని లెకిక్ంపగా వారు లక్ష 

యెనుబదిమూడువేల ఆరువందలమందియైరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 2:18 => వీరిలో బరువులు మోయుటకు డెబబ్ది వేల మందిని 

పరవ్తములందు మార్నులు కొటుట్టకు ఎనుబది వేల మందిని, జనులమీద అధిపతులుగానుండి 

పనిచేయించుటకు మూడు వేల ఆరు వందల మందిని అతడు ఏరప్రచెను. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:9 => అయితే ఇశార్యేలీయులలో ఒకనినైనను సొలొమోను తన 

పనిచేయుటకు దాసునిగా నియమింపలేదు; వారిని యోధులుగాను తన అధిపతులలో పర్ధానులుగాను 

రథములకును గుఱఱ్పు రౌతులకును అధిపతులుగాను నియమించెను. 

ఎజార్ 2:58 => నెతీనీయులును సొలొమోను సేవకుల వంశసుథ్లును అందరును కలిసి 

మూడువందల తొంబది యిదద్రు. 

నెహెమాయ్ 7:57 => సోపెరెతు వంశసుథ్లు పెరూదా వంశసుథ్లు 

నెహెమాయ్ 7:60 => ఈ నెతీనీయులందరును సొలొమోను దాసుల వంశసుథ్లును మూడువందల 

తొంబది యిదద్రు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:2 => బరువులు మోయుటకు డెబబ్ది వేలమందిని, కొండలమీద మార్నులు 

కొటుట్టకు ఎనుబది వేలమందిని ఏరప్రచుకొని వీరిమీద మూడు వేల ఆరువందల మందిని 

అధిపతులుగా ఉంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:12 => అపుప్డు రాజును యెహోయాదాయును యెహోవా మందిరపు 

పనిచేయువారికి దానినిచిచ్, యెహోవా మందిరమును బాగుచేయుటకై కాసెవారిని వడల్వారిని, 

యెహోవా మందిరమును బలపరచుటకు ఇనుపపని యితత్డిపని చేయువారిని కూలికి కుదిరిచ్రి. 

వచనము 18 
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ఈలాగున సొలొమోను పంపినవారును గిబీల్యులును, హీరాము శిలప్కారులును మార్నులను నరికి 

రాళల్ను మలిచి మందిరము కటుట్టకు మార్నులను రాళల్ను సిదధ్పరచిరి. 

1 రాజులు 9:23 => సొలొమోను యొకక్ పనిమీదనునన్ పర్ధానులు ఐదువందల ఏబదిమంది; వీరు 

పనివాండల్మీద అధికారులుగా ఉండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:2 => బరువులు మోయుటకు డెబబ్ది వేలమందిని, కొండలమీద మార్నులు 

కొటుట్టకు ఎనుబది వేలమందిని ఏరప్రచుకొని వీరిమీద మూడు వేల ఆరువందల మందిని 

అధిపతులుగా ఉంచెను. 

1 రాజులు 11:28 => అయితే యరొబాము అను ఇతడు మహా బలాఢుయ్డైయుండగా యౌవనుడగు 

ఇతడు పనియందు శర్దధ్గలవాడని సొలొమోను తెలిసికొని, యోసేపు సంతతివారు చేయవలసిన 

భారమైన పనిమీద అతనిని అధికారిగా నిరణ్యించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:10 => వీరిలో శేర్షు ఠ్లైన రెండువందల ఏబదిమంది రాజైన సొలొమోను 

కిర్ంద అధిపతులై పర్జలమీద అధికారులై యుండిరి. 
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వచనము 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 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 దినవృతాత్ంతములు 22:2 => తరువాత దావీదు ఇశార్యేలీయుల దేశమందుండు అనయ్జాతి 

వారిని సమకూరుచ్డని ఆజఞ్ ఇచిచ్, దేవుని మందిరమును కటిట్ంచుటకై రాళుల్ చెకుక్వారిని 

నియమించెను. 

యెషయా 28:16 => పర్భువగు యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు సీయోనులో పునాదిగా 

రాతిని వేసినవాడను నేనే అది పరిశోధింపబడిన రాయి అమూలయ్మైన తలరాయి బహు సిథ్రమైన 

పునాదియైన మూలరాయియై యునన్ది విశవ్సించువాడు కలవరపడడు. 

1 కొరిందీయులకు 3:11 => వేయబడినది తపప్, మరియొక పునాది ఎవడును వేయనేరడు; ఈ 

పునాది యేసు కీర్సేత్. 

1 కొరిందీయులకు 3:12 => ఎవడైనను ఈ పునాదిమీద బంగారము, వెండి, వెలగల రాళుల్, కఱఱ్, 

గడిడ్, కొయయ్కాలు మొదలైనవాటితో కటిట్నయెడల, 
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1 పేతురు 2:6 => ఏలయనగా ఇదిగో నేను ముఖయ్మును ఏరప్రచబడినదియు అమూలయ్మునగు 

మూలరాతిని సీయోనులొ సాథ్పించుచునాన్ను; ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడు ఏమాతర్మును 

సిగుగ్పడడు అను మాట లేఖనమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 పేతురు 2:7 => విశవ్సించుచునన్ మీకు, ఆయన అమూలయ్మైనవాడు; విశవ్సింపనివారికైతే ఇలుల్ 

కటుట్వారు ఏ రాతిని నిషేధించిరో అదే మూలకు తలరాయి ఆయెను. మరియు అది అడుడ్రాయియు 

అడుడ్బండయు ఆయెను. 

పర్కటన 21:14 => ఆ పటట్ణపు పార్కారము పండెర్ండు పునాదులు గలది, ఆ పునాదుల పైన 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ పనిన్దద్రు అపొసత్లుల పండెర్ండు పేరుల్ కనబడుచునన్వి. 

పర్కటన 21:15 => ఆ పటట్ణమును దాని గుమమ్ములను పార్కారమును కొలుచుటకై నాతో 

మాటలాడువానియొదద్ బంగారు కొలకఱఱ్ యుండెను. 

పర్కటన 21:16 => ఆ పటట్ణము చచచ్వుకమైనది, దాని పొడుగు దాని వెడలుప్తో సమానము. 

అతడు ఆ కొలకఱఱ్తో పటట్ణమును కొలువగా దాని కొలత యేడు వందల యేబది కోసులైనది; దాని 

పొడుగును ఎతుత్ను వెడలుప్ను సమముగా ఉనన్ది.  

పర్కటన 21:17 => మరియు అతడు పార్కారమును కొలువగా అది మనుషుయ్ని కొలత చొపుప్న 

నూట నలుబది నాలుగు మూరలైనది; ఆ కొలత దూత కొలతయే. 

పర్కటన 21:18 => ఆ పటట్ణపు పార్కారము సూరయ్కాంతములతో కటట్బడెను; పటట్ణము సవ్చఛ్మగు 

సఫ్టికముతో సమానమైన శుదధ్ సువరణ్ముగా ఉనన్ది.  

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, 
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పర్కటన 21:21 => దాని పండెర్ండు గుమమ్ములు పండెర్ండు ముతయ్ములు; ఒకొక్క గుమమ్ము 

ఒకొక్క ముతయ్ముతో కటట్బడియునన్ది. పటట్ణపు రాజవీధి శుదధ్ సువరణ్మయమై సవ్చఛ్మైన 

సఫ్టికమును పోలియునన్ది. 

2 రాజులు 12:12 => యెహోవా మందిరమందు శిథిలమైన సథ్లములను బాగుచేయుటకు 

మార్నులనేమి చెకక్బడిన రాళల్నేమి కొనుటకును, మందిరము బాగుచేయుటలో అయిన ఖరుచ్ 

అంతటికిని, ఆ దర్వయ్ము ఇచుచ్చు వచిచ్రి. 

సామెతలు 24:27 => బయట నీ పని చకక్పెటుట్కొనుము ముందుగా పొలములో దాని సిదధ్పరచుము 

తరువాత ఇలుల్ కటుట్కొనవచుచ్ను. 

యెషయా 54:11 => పర్యాసపడి గాలివానచేత కొటట్బడి ఆదరణలేక యునన్దానా, నేను 

నీలాంజనములతో నీ కటట్డమును కటుట్దును నీలములతో నీ పునాదులను వేయుదును  

వచనము 2 

రాజైన సొలొమోను యెహోవాకు కటిట్ంచిన మందిరము అరువది మూరల పొడుగును ఇరువది 

మూరల వెడలుప్ను ముపప్ది మూరల ఎతుత్ను గలదై యుండెను. 

యెహోషువ 13:5 => గిబీల్యుల దేశమును, హెరోమ్ను కొండ దిగువనునన్ బయలాగ్దు మొదలుకొని 

హమాతునకు పోవు మారగ్ము వరకు లెబానోను పర్దేశమంతయు, లెబానోను మొదలుకొని 

మిశేర్పొతామ్యిము వరకును దేశము మిగిలియునన్ది. 

కీరత్నలు 83:7 => గెబలువారును అమోమ్నీయులును అమాలేకీయులును ఫిలిషీత్యులును తూరు 

నివాసులును నీకు విరోధముగా నిబంధన చేసికొనియునాన్రు.  

యెహెజేక్లు 27:9 => గెబలు పనివారిలో పనితెలిసిన పెదద్లు నీ ఓడలను బాగుచేయువారుగా 

నునాన్రు, సముదర్మందు నీ సరకులు కొనుటకై సముదర్ పర్యాణముచేయు నావికుల యోడలనిన్యు 

నీ రేవులలో ఉనన్వి. 
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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. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:1 => తూరు రాజైన హీరాము దావీదునొదద్కు దూతలను, అతనికి ఒక 

యిలుల్ కటుట్టకై దేవదారు మార్నులను, కాసె పనివారిని వడల్వారిని పంపెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:2 => తరువాత దావీదు ఇశార్యేలీయుల దేశమందుండు అనయ్జాతి 

వారిని సమకూరుచ్డని ఆజఞ్ ఇచిచ్, దేవుని మందిరమును కటిట్ంచుటకై రాళుల్ చెకుక్వారిని 

నియమించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:16 => యెహోవా మందిరమునకు పునాదివేసిన దినము మొదలుకొని అది 

సంపూరణ్మగువరకు సొలొమోను పనియంతయు చేయించెను; అపుప్డు యెహోవా మందిరము 

సమాపత్మాయెను. 

సామెతలు 24:27 => బయట నీ పని చకక్పెటుట్కొనుము ముందుగా పొలములో దాని సిదధ్పరచుము 

తరువాత ఇలుల్ కటుట్కొనవచుచ్ను. 

వచనము 3 

పరిశుదధ్సథ్లము ఎదుటనునన్ ముఖమంటపము మందిరముయొకక్ వెడలుప్నుబటిట్ యిరువది మూరల 

పొడవు, మందిరము ముందర అది పది మూరల వెడలుప్. 
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నాయ్యాధిపతులు 11:26 => ఇశార్యేలీయులు హెపోబ్నులోను దాని ఊరులలోను అరోయేరులోను 

దాని ఊరులలోను అరోన్ను తీరముల పటట్ణములనిన్టిలోను మూడువందల సంవతస్రములనుండి 

నివసించుచుండగా ఆ కాలమున నీవేల వాటిని పటుట్కొనలేదు? 

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 3:2 => తన యేలుబడిలో నాలుగవ సంవతస్రము రెండవ నెల రెండవ 

దినమందు దాని కటట్నారంభించెను. 

1 రాజులు 6:37 => నాలుగవ సంవతస్రము జీప  అను మాసమున యెహోవా మందిరపు పునాది 

వేయబడెను; 

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

నెల మొదటి తేదిని, సీనాయి అరణయ్మందలి పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:47 => అయితే సొలొమోను ఆయన కొరకు మందిరము కటిట్ంచెను.  

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. 

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. 
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జెకరాయ్ 6:15 => దూరముగా ఉనన్వారు వచిచ్ యెహోవా ఆలయమును కటుట్దురు, అపుప్డు 

యెహోవా ననున్ మీయొదద్కు పంపెనని మీరు తెలిసికొందురు; మీ దేవుడైన యెహోవా మాట మీరు 

జాగర్తత్గా ఆలకించినయెడల ఈలాగు జరుగును. 

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. 

1 కొరిందీయులకు 6:19 => మీ దేహము దేవుని వలన మీకు అనుగర్హింపబడి, మీలోనునన్ 

పరిశుదాధ్తమ్కు ఆలయమైయునన్దని మీరెరుగరా? మీరు మీ సొతుత్ కారు, 

2 కొరిందీయులకు 6:16 => దేవుని ఆలయమునకు విగర్హములతో ఏమి పొందిక? మనము 

జీవముగల దేవుని ఆలయమై యునాన్ము; అందుకు దేవుడీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నేను వారిలో 

నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడనైయుందును వారు నా పర్జలైయుందురు.  

ఎఫెసీయులకు 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. 

కొలొసస్యులకు 2:7 => మీరు నేరుచ్కొనిన పర్కారముగా విశావ్సమందు సిథ్రపరచబడుచు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటయందు విసత్రించుచు, ఆయనయందుండి నడుచుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 9:11 => అయితే కీర్సుత్ రాబోవుచునన్ మేలుల విషయమై పర్ధానయాజకుడుగా వచిచ్, 

తానే నితయ్మైన విమోచన సంపాదించి, హసత్కృతము కానిది, అనగా ఈ సృషిట్ సంబంధము 

కానిదియు, మరి ఘనమైనదియు, పరిపూరణ్మైనదియునైన గుడారము దావ్రా 
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హెబీర్యులకు 11:10 => ఏలయనగా దేవుడు దేనికి శిలిప్యు నిరామ్ణకుడునై యునాన్డో, పునాదులు 

గల ఆ పటట్ణము కొరకు అబార్హాము ఎదురుచూచుచుండెను. 

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

బలులనరిప్ంచుటకు పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండునటుల్, మీరును సజీవమైన రాళల్వలెనుండి ఆతమ్ 

సంబంధమైన మందిరముగా కటట్బడుచునాన్రు. 

నిరగ్మకాండము 31:6 => మరియు నేను దాను గోతర్ములోని అహీసామాకు కుమారుడైన 

అహోలీయాబును అతనికి తోడు చేసితిని. నేను నీకాజాఞ్పించినవనిన్యు చేయునటుల్ జాఞ్న 

హృదయులందరి హృదయములలో జాఞ్నమును ఉంచియునాన్ను. 

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 6:38 => పదునొకండవ సంవతస్రము బూలు అను ఎనిమిదవ మాసమున దాని 

యేరాప్టు చొపుప్న దాని ఉపభాగములనిన్టితోను మందిరము సమాపత్మాయెను . ఏడు 

సంవతస్రములు సొలొమోను దానిని కటిట్ంచుచుండెను. 

1 రాజులు 10:4 => షేబరాణి సొలొమోనుయొకక్ జాఞ్నమును అతడు కటిట్ంచిన మందిరమును, 

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 దినవృతాత్ంతములు 6:10 => యోహానాను అజరాయ్ను కనెను, ఇతడు సొలొమోను 

యెరూషలేములో కటిట్ంచిన మందిరమందు యాజకతవ్ము జరిగించినవాడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:3 => షేబ దేశపు రాణి సొలొమోనునకు కలిగిన జాఞ్నమును, అతడు 

కటిట్ంచిన నగరును, 
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ఎజార్ 5:11 => వారు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి మేము భూమాయ్కాశముల దేవుని యొకక్ 

సేవకులమై అనేక సంవతస్రముల కిర్ందట ఇశార్యేలీయులలో నొక గొపప్రాజు కటిట్ంచి నిలిపిన 

మందిరమును మరల కటుట్చునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 4:7 => నేడు మీరాయన మాట వినినయెడల మీ హృదయములను 

కఠినపరచుకొనకుడని వెనుక చెపప్బడిన పర్కారము, ఇంత కాలమైన తరువాత దావీదు గర్ంథములో 

నేడని యొక దినమును నిరణ్యించుచునాన్డు. 

వచనము 4 

అతడు మందిరమునకు విచితర్మైన పనితో చేయబడిన అలిల్క కిటికీలను చేయించెను. 

యెహెజేక్లు 40:1 => మనము చెరలోనికి వచిచ్న యిరువదియైదవ సంవతస్రము మొదటి నెల 

పదియవ దినమున, అనగా పటట్ణము కొలల్పోయిన పదునాలుగవ సంవతస్రమున ఆ దినముననే 

యెహోవా హసత్ము నా మీదికి రాగా ఆయన ననున్ పటట్ణమునకు తోడుకొనిపోయెను. 

యెహెజేక్లు 41:26 => మరియు మంటపమునకును ఇరుపర్కక్ల గోడలకును మందిరపు 

మేడగదులకును ఒరపాకులకును ఇరుపర్కక్ల కముమ్లు వేసిన కిటికీలును ఖరూ జ్రపు చెటల్నుపోలిన 

అలంకారమును ఉండెను. 

ఎజార్ 6:3 => రాజైన కోరెషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవతస్రమందు అతడు యెరూషలేములో ఉండు 

దేవుని మందిరమునుగూరిచ్ నిరణ్యించినది బలులు అరిప్ంపతగిన సథ్లముగా మందిరము 

కటిట్ంపబడవలెను; దాని పునాదులు గటిట్గా వేయబడవలెను; దాని నిడివి అరువది మూరలును దాని 

వెడలుప్ అరువది మూరలును ఉండవలెను; 

ఎజార్ 6:4 => మూడు వరుసలు గొపప్ రాళల్చేతను ఒక వరుస కొర్తత్ మార్నులచేతను 

కటిట్ంపబడవలెను; దాని వయ్యమును రాజు యొకక్ ఖజానాలో నుండి యియయ్వలెను. 

యెహెజేక్లు 41:1 => తరువాత అతడు ననున్ ఆలయమునకు తోడుకొనివచిచ్ దాని సత్ంభములను 

కొలిచెను. ఇరుపర్కక్ల అవి ఆరు మూరలాయెను, ఇది గుడారపు వెడలుప్. 

Page  of 405 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

యెహెజేక్లు 41:2 => వాకిలి వెడలుప్ పది మూరలు, తలుపు ఇరుపర్కక్ల అయిదేసి మూరలు, దాని 

నిడివిని కొలువగా నలుబది మూరలు, దాని వెడలుప్ ఇరువది మూరలు. 

యెహెజేక్లు 41:3 => అతడు లోపలికిపోయి వాకిలి సత్ంభమును కొలువగా రెండు మూరలాయెను, 

వాకిలి ఆరుమూరలు; వెడలుప్ ఏడు మూరలు. 

యెహెజేక్లు 41:4 => ఇది అతి పరిశుదధ్సథ్లమని చెపిప్ దాని నిడివిని కొలువగా ఇరువది మూరలును 

ఆలయమునకును దానికిని మధయ్ వెడలుప్ ఇరువది మూరలు నాయెను. 

యెహెజేక్లు 41:5 => తరువాత అతడు మందిరపు గోడను కొలువగా ఆరు మూరలాయెను, 

మందిరపు పర్కక్లనునన్ మేడ గదులను కొలువగా నాలుగేసి మూరలాయెను. 

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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యెహెజేక్లు 41:12 => పర్తేయ్కింపబడిన చోటుకెదురుగానునన్ కటట్డము పడమటితటుట్ డెబబ్ది 

మూరల వెడలుప్, దాని గోడ అయిదు మూరల వెడలుప్; గోడ నిడివి తొంబది మూరలు. 

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. 

పర్కటన 21:16 => ఆ పటట్ణము చచచ్వుకమైనది, దాని పొడుగు దాని వెడలుప్తో సమానము. 

అతడు ఆ కొలకఱఱ్తో పటట్ణమును కొలువగా దాని కొలత యేడు వందల యేబది కోసులైనది; దాని 

పొడుగును ఎతుత్ను వెడలుప్ను సమముగా ఉనన్ది.  

పర్కటన 21:17 => మరియు అతడు పార్కారమును కొలువగా అది మనుషుయ్ని కొలత చొపుప్న 

నూట నలుబది నాలుగు మూరలైనది; ఆ కొలత దూత కొలతయే. 

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 3:3 => దేవుని మందిరమునకు సొలొమోను పునాదులు ఏరప్రచెను, పూరవ్పు 

కొలల పర్కారము పొడవు అరువది మూరలు, వెడలుప్ ఇరువది మూరలు. 

కీరత్నలు 78:69 => తాను అంతరిక్షమును కటిట్నటుల్ తాను భూమిని నితయ్ముగా సాథ్పించినటుల్ 

ఆయన తన పరిశుదధ్ మందిరమును కటిట్ంచెను  

వచనము 5 
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మరియు మందిరపు గోడచుటుట్ గదులు కటిట్ంచెను; మందిరపు గోడలకును పరిశుదధ్సథ్లమునకును 

గరాభ్లయమునకును చుటుట్ నలుదిశల అతడు గదులు కటిట్ంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:11 => అపుప్డు దావీదు మంటపమునకును మందిరపు కటట్డమునకును 

బొకక్సపు శాలలకును మేడ గదులకును లోపలి గదులకును కరుణాపీఠపు గదికిని యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములకును 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:3 => దేవుని మందిరమునకు సొలొమోను పునాదులు ఏరప్రచెను, పూరవ్పు 

కొలల పర్కారము పొడవు అరువది మూరలు, వెడలుప్ ఇరువది మూరలు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:4 => మందిరపు ముఖమంటపము మందిరపు పొడుగునుబటిట్ యిరువది 

మూరలు వెడలుప్, నూట ఇరువది మూరలు ఎతుత్, దాని లోపలిభాగమును పర్సశత్మైన బంగారముతో 

అతడు పొదిగించెను. 

యెహెజేక్లు 41:15 => ఈలాగున మందిరపు వెనుకటి భాగమున పర్తేయ్కింపబడిన సథ్లమున 

కెదురుగానునన్ కటట్డమును దాని ఇరుపర్కక్లనునన్ వసారాలను కొలువగా నూరు మూరలాయెను. 

మతత్యి 4:5 => అంతట అపవాది పరిశుదధ్ పటట్ణమునకు ఆయనను తీసికొనిపోయి, దేవాలయ 

శిఖరమున ఆయనను నిలువబెటిట్ 

యోహాను 10:23 => అది శీతకాలము. అపుప్డు యేసు దేవాలయములో సొలొమోను మంటపమున 

తిరుగుచుండగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:10 => శృంగారమను దేవాలయపు దావ్రమునొదద్ భిక్షము కొరకు 

కూరుచ్ండినవాడు వీడే అని గురెత్రిగి, వానికి జరిగినదానిని చూచి విసమ్యముతో నిండి పరవశులైరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:11 => వాడు పేతురును యోహానును పటుట్కొనియుండగా, పర్జలందరు 

విసమ్యమొంది సొలొమోనుదను మంటపములో ఉనన్ వారియొదద్కు గుంపుగా పరుగెతిత్వచిచ్రి. 

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. 
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1 రాజులు 7:7 => తరువాత తాను తీరుప్తీరచ్ కూరుచ్ండుటకై యొక అధికార మంటపమును 

కటిట్ంచెను; దాని నటిట్లుల్ కొన మొదలు దేవదారు కఱఱ్తో కపప్బడెను. 

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. 

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.  

ఎజార్ 6:3 => రాజైన కోరెషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవతస్రమందు అతడు యెరూషలేములో ఉండు 

దేవుని మందిరమునుగూరిచ్ నిరణ్యించినది బలులు అరిప్ంపతగిన సథ్లముగా మందిరము 

కటిట్ంపబడవలెను; దాని పునాదులు గటిట్గా వేయబడవలెను; దాని నిడివి అరువది మూరలును దాని 

వెడలుప్ అరువది మూరలును ఉండవలెను; 

యెహెజేక్లు 40:48 => అతడు మందిరముయొకక్ మంటపములోనికి ననున్ తోడుకొనివచిచ్ మంటప 

సత్ంభములను ఒకొక్కక్దాని కొలువగా అది ఇరుపర్కక్ల అయిదేసి మూరలుండెను, గుమమ్ము 

ఇరుపర్కక్ల మూడేసి మూరల వెడలుప్. 

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.  

వచనము 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. 
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పరమగీతము 2:9 => నా పిర్యుడు ఇఱి ఱ్వలె నునాన్డు లేడిపిలల్వలె నునాన్డు అదిగో మన గోడకు 

వెలిగా నతడు నిలుచుచునాన్డు కిటికీగుండ చూచుచునాన్డు కిటికీ కంతగుండ తొంగి చూచుచునాన్డు 

యెహెజేక్లు 40:16 => కావలి గదులకును గుమమ్ములకు లోపలవాటికి మధయ్గా చుటుట్నునన్ 

గోడలకును పర్కక్గదులకును కముమ్లు పెటట్బడిన కిటికీలుండెను, గోడలోని సత్ంభములకును 

కిటికీలుండెను; పర్తి సత్ంభముమీదను ఖరూ జ్రపు చెటుల్ రూపింపబడియుండెను. 

యెహెజేక్లు 41:26 => మరియు మంటపమునకును ఇరుపర్కక్ల గోడలకును మందిరపు 

మేడగదులకును ఒరపాకులకును ఇరుపర్కక్ల కముమ్లు వేసిన కిటికీలును ఖరూ జ్రపు చెటల్నుపోలిన 

అలంకారమును ఉండెను. 

1 రాజులు 7:4 => మూడు వరుసల కిటికీలు ఉండెను; మూడు వరుసలలో కిటికీలు ఒకదానికొకటి 

యెదురుగా ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 41:16 => మరియు గరాభ్లయమును ఆవరణపు మంటపములను గడపలను 

కముమ్లుగల కిటికీలను ఎదుటి మూడు అంతసుథ్ల చుటుట్నునన్ వసారాలను ఆయన కొలిచెను. కిటికీలు 

మరుగు చేయబడెను, గడపలకెదురుగా నేలనుండి కిటికీలవరకు బలల్కూరుప్ండెను 

వచనము 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 దినవృతాత్ంతములు 9:26 => లేవీయులైన నలుగురు పర్ధాన దావ్రపాలకులు ఉతత్రవాదులై 

యుండిరి; దేవుని మందిరపు గదులమీదను బొకక్సములమీదను ఆ లేవీయులు ఉంచబడియుండిరి. 

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 28:11 => అపుప్డు దావీదు మంటపమునకును మందిరపు కటట్డమునకును 

బొకక్సపు శాలలకును మేడ గదులకును లోపలి గదులకును కరుణాపీఠపు గదికిని యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములకును 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:11 => హిజిక్యా యెహోవా మందిరములో కొటల్ను సిదధ్పరచవలసినదని 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

నెహెమాయ్ 10:37 => ఇదియు గాక మా పిండిలో పర్థమ ఫలము పర్తిషాఠ్రప్ణలు సకలవిధమైన 

వృక్షముల ఫలములు దార్కాష్రసము నూనె మొదలైన వాటిని మా దేవుని మందిరపు గదులలోనికి 

యాజకులయొదద్కు తెచుచ్నటుల్గాను, మా భూమి పంటలో పదియవ వంతును లేవీయులయొదద్కు 

తీసికొని వచుచ్నటుల్గా పర్తి పటట్ణములోనునన్ మా పంటలో పదియవ వంతును ఆ లేవీయుల 

కిచుచ్నటుల్గాను నిరణ్యించుకొంటిమి. 

నెహెమాయ్ 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 13:5 => నైవేదయ్మును సాంబార్ణిని పాతర్లను గింజలలో పదియవ భాగమును కొర్తత్ 

దార్కాష్రసమును లేవీయులకును గాయకులకును దావ్రపాలకులకును ఏరప్డిన నూనెను యాజకులకు 

తేవలసిన పర్తిషిఠ్త వసుత్వులను పూరవ్ము ఉంచు సథ్లమునొదద్, అతనికి ఒకగొపప్ గదిని సిదధ్ముచేసి 

యుండెను. 

నెహెమాయ్ 13:6 => ఆ సమయములో నేను యెరూషలేములో ఉండలేదు. ఎందుకనగా బబులోను 

దేశపు రాజైన అరత్హషసత్ యేలుబడియందు ముపప్ది రెండవ సంవతస్రమున నేను రాజును దరిశ్ంచి 

కొనిన్దినములైన తరువాత రాజునొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని 

నెహెమాయ్ 13:7 => యెరూషలేమునకు వచిచ్ ఎలాయ్షీబు దేవుని మందిరములో టోబీయాకు ఒక గది 

యేరప్రచి చేసిన కీడంతయు తెలిసికొని 
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నెహెమాయ్ 13:8 => బహుగా దుఃఖపడి ఆ గదిలోనుండి టోబీయా యొకక్ సామగిర్యంతయు 

అవతల పారవేసి, గదులనిన్యు శుభర్ము చేయుడని ఆజాఞ్పింపగా వారాలాగు చేసిరి. 

నెహెమాయ్ 13:9 => పిమమ్ట మందిరపు పాతర్లను నైవేదయ్పదారథ్ములను సాంబార్ణిని నేనకక్డికి 

మరల తెపిప్ంచితిని. 

పరమగీతము 1:4 => ననున్ ఆకరిష్ంచుము మేము నీయొదద్కు పరుగెతిత్ వచెచ్దము రాజు తన 

అంతఃపురములోనికి ననున్ చేరుచ్కొనెను నినున్బటిట్ మేము సంతోషించి ఉతస్హించెదము 

దార్కాష్రసముకనన్ నీ పేర్మను ఎకుక్వగా సమ్రించెదము యథారథ్మైన మనసుస్తో వారు నినున్ 

పేర్మించుచునాన్రు.  

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 40:44 => లోపటి గుమమ్ము బయట లోపటి ఆవరణములో ఉతత్రపు 

గుమమ్ముదగగ్రనుండి దకిష్ణముగా చూచు నొకటియు, తూరుప్ గుమమ్ము దగగ్రనుండి ఉతత్రముగా 

చూచు నొకటియు రెండు గదులుండెను. 

యెహెజేక్లు 41:5 => తరువాత అతడు మందిరపు గోడను కొలువగా ఆరు మూరలాయెను, 

మందిరపు పర్కక్లనునన్ మేడ గదులను కొలువగా నాలుగేసి మూరలాయెను. 

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. 
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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 42:3 => ఇరువది మూరలుగల లోపటి ఆవరణమున కెదురుగాను బయటి ఆవరణపు 

చఎ టా్కెదురుగాను మూడవ అంతసుథ్లోని వసారాలు ఒకదానికొకటి యెదురుగా ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 42:4 => గదులకెదురుగా పదిమూరల వెడలుప్గల విహారసథ్లముండెను, లోపటి 

ఆవరణమునకు పోవుచు ఉతత్రదికుక్ చూచు వాకిండుల్ గల విహారసథ్లమొకటి యుండెను, అది 

మూరెడు వెడలుప్.  

యెహెజేక్లు 42:5 => వాకిండల్కు వసారాలుండుటవలన పై గదులు ఎతుత్ తకుక్వగాను మధయ్గదులు 

ఇరుకుగానుండి కురచవాయెను. 

యెహెజేక్లు 42:6 => మూడవ అంతసుథ్లో ఉండినవి ఆవరణములకునన్ వాటివంటి సత్ంభములు 

వాటికి లేవు గనుక అవి కిర్ందిగదులకంటెను మధయ్గదులకంటెను చినన్విగా కటట్బడియుండెను. 

యెహెజేక్లు 42:7 => మరియు గదుల వరుసనుబటిట్ బయటి ఆవరణముతటుట్ గదులకెదురుగా 

ఏబది మూరల నిడివిగల యొక గోడ కటట్బడియుండెను. 

యెహెజేక్లు 42:8 => బయటి ఆవరణములో నునన్ గదుల నిడివి యేబది మూరలుగాని మందిరపు 

ముందటి ఆవరణము నూరుమూరల నిడివిగలదై యుండెను. 

యెహెజేక్లు 42:9 => ఈ గదులు గోడకిర్ందనుండి లేచినటుట్గా కనబడెను, బయటి 

ఆవరణములోనుండి వాటిలో పర్వేశించుటకు తూరుప్దికుక్న మారగ్ముండెను. 

యెహెజేక్లు 42:10 => విడిచోటునకు ఎదురుగాను కటట్డమున కెదురుగాను ఆవరణపుగోడ 

మందములో తూరుప్తటుట్ కొనిన్ గదులుండెను. 
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యెహెజేక్లు 42:11 => మరియు వాటి యెదుటనునన్ మారగ్ము ఉతత్రపుతటుట్నునన్ గదుల 

మారగ్మువలె నుండెను, వాటి నిడివిచొపుప్నను వెడలుప్ చొపుప్నను ఇవియు కటట్బడెను; వీటి 

దావ్రములును ఆ రీతినే కటట్బడియుండెను.  

యెహెజేక్లు 42:12 => మరియు మారగ్పు మొగను దకిష్ణపు తటుట్ గదులయొకక్ తలుపులవలె వీటికి 

తలుపులుండెను, ఆ మారగ్ము ఆవరణములోనికి పోవు నొకనికి తూరుప్గానునన్ గోడ యెదుటనే 

యుండెను. 

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 6:19 => 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. 

1 రాజులు 6:21 => ఈలాగున సొలొమోను మందిరమును లోపల మేలిమి బంగారముతో 

పొదిగించి గరాభ్లయపు ముంగిలికి బంగారపు గొలుసులుగల తెర చేయించి బంగారముతో దాని 

పొదిగించెను. 

1 రాజులు 6:31 => గరాభ్లయపు దావ్రములకు ఒలీవకఱఱ్తో తలుపులు చేయించెను; 

దావ్రబంధముమీది కమిమ్యు నిలువు కముమ్లును గోడ వెడలుప్లో అయిదవ భాగము వెడలుప్ 

ఉండెను. 

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

శాసనములుగల మందసము మీదనుండు రెండు కెరూబుల మధయ్నుండియు, నేను ఇశార్యేలీయుల 

నిమితత్ము మీకాజాఞ్పించు సమసత్మును నీకు తెలియచెపెప్దను 
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లేవీయకాండము 16:2 => నేను కరుణాపీఠము మీద మేఘములో కనబడుదును గనుక నీ 

సహోదరుడైన అహరోను చావకయుండునటుల్ అతడు మందసముమీది కరుణాపీఠము ఎదుటనునన్ 

అడ డ్తెరలోపలికి ఎలల్పుప్డును రాకూడదని అతనితో చెపుప్ము. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:20 => వాటినిగూరిచ్న విధిపర్కారము గరాభ్లయము ఎదుట 

వెలుగుచుండుటకై పర్శసత్మైన బంగారపు దీపసత్ంభములను, 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:7 => మరియు యాజకులు యెహోవా నిబంధన మందసమును తీసికొని 

గరాభ్లయమగు అతి పరిశుదధ్సథ్లమందు కెరూబుల రెకక్లకిర్ంద దానిని ఉంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:9 => వాటి కొనలు గరాభ్లయము ఎదుట కనబడునంత పొడవుగా ఆ 

దండెలుంచబడెను గాని అవి బయటికి కనబడలేదు. నేటి వరకు అవి అచచ్టనే యునన్వి. 

కీరత్నలు 28:2 => నేను నీకు మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు నీ పరిశుదాధ్లయము వైపునకు నాచేతుల 

నెతుత్నపుప్డు నా విజాఞ్పన ధవ్ని ఆలకింపుము. 

1 రాజులు 6:21 => ఈలాగున సొలొమోను మందిరమును లోపల మేలిమి బంగారముతో 

పొదిగించి గరాభ్లయపు ముంగిలికి బంగారపు గొలుసులుగల తెర చేయించి బంగారముతో దాని 

పొదిగించెను. 

1 రాజులు 7:3 => మరియు నలువదియైదు సత్ంభములమీద పర్కక్ గదులపైన దేవదారు కఱఱ్లతో 

అది కపప్బడెను; ఆ సత్ంభములు వరుస వరుసకు పైగా పదునైదేసి చొపుప్న మూడు వరుసలు ఉండెను. 

2 రాజులు 11:2 => రాజైన యెహోరాము కుమారెత్యును అహజాయ్కు సహోదరియునైన యెహోషెబ 

అహజాయ్ కుమారుడైన యోవాషును, హతమైన రాజకుమారులతో కూడ చంపబడకుండ అతని 

రహసయ్ముగా తపిప్ంచెను గనుక వారు అతనిని అతని దాదిని పడకగదిలో అతలాయ్కు మరుగుగా 

ఉంచియుండుటచేత అతడు చంపబడకుండెను. 
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నెహెమాయ్ 6:10 => అటుతరువాత మెహేతబేలునకు పుటిట్న దెలాయాయ్ కుమారుడైన షెమయా 

యొకక్ యింటికి వచిచ్తిని. అతడు బయటికి రాకుండ నిరభ్ందింపబడెను. అతడు రాతిర్కాలమందు 

నినున్ చంపుటకు వారు వచెచ్దరు గనుక, దేవుని మందిర గరాభ్లయము లోపలికి మనముపోయి 

తలుపులు వేసికొనెదము రండని చెపప్గా 

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. 

వచనము 8 

మధయ్ అంతసుత్కు తలుపు మందిరపు కుడి పారశ్య్మున ఉండెను, మధయ్ అంతసుత్ గదికిని మధయ్ 

అంతసుత్ గదిలోనుండి మూడవ అంతసుత్ గదికిని ఎకిక్ పోవుటకు చుటుట్ను మెటల్ చటర్ముండెను. 

2 రాజులు 11:2 => రాజైన యెహోరాము కుమారెత్యును అహజాయ్కు సహోదరియునైన యెహోషెబ 

అహజాయ్ కుమారుడైన యోవాషును, హతమైన రాజకుమారులతో కూడ చంపబడకుండ అతని 

రహసయ్ముగా తపిప్ంచెను గనుక వారు అతనిని అతని దాదిని పడకగదిలో అతలాయ్కు మరుగుగా 

ఉంచియుండుటచేత అతడు చంపబడకుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:11 => అపుప్డు దావీదు మంటపమునకును మందిరపు కటట్డమునకును 

బొకక్సపు శాలలకును మేడ గదులకును లోపలి గదులకును కరుణాపీఠపు గదికిని యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములకును 
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యిరిమ్యా 35:2 => నీవు రేకాబీయులయొదద్కు పోయి వారితో మాటలాడి, యెహోవా 

మందిరములోని గదులలో ఒకదానిలోనికి వారిని తోడుకొనివచిచ్, తార్గుటకు వారికి దార్కాష్రసమిమమ్ని 

సెలవియయ్గా 

యెహెజేక్లు 41:5 => తరువాత అతడు మందిరపు గోడను కొలువగా ఆరు మూరలాయెను, 

మందిరపు పర్కక్లనునన్ మేడ గదులను కొలువగా నాలుగేసి మూరలాయెను. 

యెహెజేక్లు 41:6 => ఈ మేడగదులు మూడేసి అంతసుథ్లు గలవి. ఈలాగున ముపప్ది 

గదులుండెను, ఇవి మేడ గదులచోటున మందిరమునకు చుటుట్ కటట్బడిన గోడతో కలిసియుండెను; 

ఇవి మందిరపు గోడను ఆనుకొనియునన్టుట్ండి ఆనుకొనకయుండెను. 

వచనము 9 

ఈ పర్కారము అతడు మందిరమును కటిట్ంచుట ముగించి మందిరమును దేవదారు దూలములతోను 

పలకలతోను కపిప్ంచెను. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:5 => అకక్డ నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలిపీఠమును కటట్వలెను. ఆ 

బలిపీఠమును రాళల్తో కటట్వలెను; వాటిమీద ఇనుప పనిముటుట్ పడకూడదు. 

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

దానిమీద నీ దేవుడైన యెహోవాకు దహనబలుల నరిప్ంపవలెను. 

సామెతలు 24:27 => బయట నీ పని చకక్పెటుట్కొనుము ముందుగా పొలములో దాని సిదధ్పరచుము 

తరువాత ఇలుల్ కటుట్కొనవచుచ్ను. 
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రోమీయులకు 9:23 => మరియు మహిమపొందుటకు ఆయన ముందుగా సిదధ్పరచిన కరుణాపాతర్ 

ఘటములయెడల, అనగా యూదులలోనుండి మాతర్ము కాక, 

2 కొరిందీయులకు 5:5 => దీని నిమితత్ము మనలను సిదధ్పరచినవాడు దేవుడే; మరియు ఆయన తన 

ఆతమ్ అను సంచకరువును మనకనుగర్హించియునాన్డు. 

కొలొసస్యులకు 1:12 => తేజోవాసులైన పరిశుదుధ్ల సావ్సథ్య్ములో పాలివారమగుటకు మనలను 

పాతుర్లనుగాచేసిన తండిర్కి మీరు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపవలెననియు దేవుని బతిమాలుచునాన్ము. 

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

బలులనరిప్ంచుటకు పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండునటుల్, మీరును సజీవమైన రాళల్వలెనుండి ఆతమ్ 

సంబంధమైన మందిరముగా కటట్బడుచునాన్రు. 

యెషయా 42:2 => అతడు కేకలువేయడు అరువడు తన కంఠసవ్రము వీధిలో వినబడనియయ్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

యాకోబు 1:20 => ఎందుకనగా నరుని కోపము దేవుని నీతిని నెరవేరచ్దు. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

యాకోబు 3:18 => నీతిఫలము సమాధానము చేయువారికి సమాధానమందు వితత్బడును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:2 => తరువాత దావీదు ఇశార్యేలీయుల దేశమందుండు అనయ్జాతి 

వారిని సమకూరుచ్డని ఆజఞ్ ఇచిచ్, దేవుని మందిరమును కటిట్ంచుటకై రాళుల్ చెకుక్వారిని 

నియమించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:16 => యెహోవా మందిరమునకు పునాదివేసిన దినము మొదలుకొని అది 

సంపూరణ్మగువరకు సొలొమోను పనియంతయు చేయించెను; అపుప్డు యెహోవా మందిరము 

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

పరిశుదధ్మైన దేవాలయమగుటకు వృదిధ్ పొందుచునన్ది. 

వచనము 10 

మరియు మందిరమునకు చుటుట్ గదులను కటిట్ంచెను; ఇవి అయిదు మూరల యెతుత్గలవై దేవదారు 

దూలములచేత మందిరముతో దిటట్ముగా సంధింపబడెను. 

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. 

2 రాజులు 11:2 => రాజైన యెహోరాము కుమారెత్యును అహజాయ్కు సహోదరియునైన యెహోషెబ 

అహజాయ్ కుమారుడైన యోవాషును, హతమైన రాజకుమారులతో కూడ చంపబడకుండ అతని 

రహసయ్ముగా తపిప్ంచెను గనుక వారు అతనిని అతని దాదిని పడకగదిలో అతలాయ్కు మరుగుగా 

ఉంచియుండుటచేత అతడు చంపబడకుండెను. 

యెహెజేక్లు 40:6 => అతడు తూరుప్తటుట్ననునన్ గుమమ్మునకు వచిచ్ దాని సోపానములమీది కెకిక్ 

గుమమ్పు గడపను కొలువగా దాని వెడలుప్, అనగా మొదటి గడప వెడలుప్ బారనన్ర తేలెను. 

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

పశువుల మాంసము కడుగుదురు. 

యెహెజేక్లు 42:6 => మూడవ అంతసుథ్లో ఉండినవి ఆవరణములకునన్ వాటివంటి సత్ంభములు 

వాటికి లేవు గనుక అవి కిర్ందిగదులకంటెను మధయ్గదులకంటెను చినన్విగా కటట్బడియుండెను. 
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యెహెజేక్లు 43:17 => మరియు చూరు నిడివియు వెడలుప్ను నలుదిశల పదునాలుగు మూరలు, 

దాని చుటుట్నునన్ అంచు జేనెడు, దాని చుటట్ంతయు మూరెడు, డొలపు ఒకటియుండెను, దానికునన్ 

మెటుల్ తూరుప్ తటుట్ండెను. 

వచనము 11 

అంతలో యెహోవా వాకుక్ సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 

1 రాజులు 6:14 => ఈ పర్కారము సొలొమోను మందిరమును కటిట్ంచి ముగించెను. 

1 రాజులు 6:38 => పదునొకండవ సంవతస్రము బూలు అను ఎనిమిదవ మాసమున దాని 

యేరాప్టు చొపుప్న దాని ఉపభాగములనిన్టితోను మందిరము సమాపత్మాయెను . ఏడు 

సంవతస్రములు సొలొమోను దానిని కటిట్ంచుచుండెను. 

నిరగ్మకాండము 40:33 => మరియు అతడు మందిరమునకును బలిపీఠమునకును చుటుట్ 

ఆవరణమును ఏరప్రచి ఆవరణదావ్రపు తెరను వేసెను. ఆలాగున మోషే పని సంపూరిత్ చేసెను. 

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 

వచనము 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 5:6 => లెబానోనులో దేవదారు మార్నులను నరికించుటకై నాకు సెలవిముమ్; నా 

సేవకులును నీ సేవకులును కలిసి పనిచేయుదురు; మార్నులను నరుకుటయందు సీదోనీయులకు 

సాటియైనవారు మాలో ఎవరును లేరని నీకు తెలియును గనుక 
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2 రాజులు 11:2 => రాజైన యెహోరాము కుమారెత్యును అహజాయ్కు సహోదరియునైన యెహోషెబ 

అహజాయ్ కుమారుడైన యోవాషును, హతమైన రాజకుమారులతో కూడ చంపబడకుండ అతని 

రహసయ్ముగా తపిప్ంచెను గనుక వారు అతనిని అతని దాదిని పడకగదిలో అతలాయ్కు మరుగుగా 

ఉంచియుండుటచేత అతడు చంపబడకుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:11 => అపుప్డు దావీదు మంటపమునకును మందిరపు కటట్డమునకును 

బొకక్సపు శాలలకును మేడ గదులకును లోపలి గదులకును కరుణాపీఠపు గదికిని యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములకును 

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. 

వచనము 13 

నా జనులైన ఇశార్యేలీయులను విడిచిపెటట్క నేను వారిమధయ్ నివాసము చేసెదను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 14 

ఈ పర్కారము సొలొమోను మందిరమును కటిట్ంచి ముగించెను. 

1 రాజులు 2:3 => నీ దేవుడైన యెహోవా అపప్గించినదానిని కాపాడి,ఆయన మారగ్ముల 

ననుసరించినయెడల నీవు ఏ పని పూనుకొనినను ఎకక్డ తిరిగినను అనిన్టిలో వివేకముగా 

నడుచుకొందువు. మోషే ధరమ్శాసత్రములో వార్యబడియునన్ దేవుని కటట్డలను ఆయన నియమించిన 

ధరమ్మంతటిని ఆయన నాయ్య విధులను శాసనములను గైకొనుము; 
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1 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 3:14 => మరియు నీ తండిర్యైన దావీదు నా మారగ్ములలో నడచి నా కటట్డలను నేను 

నియమించిన ధరమ్మంతటిని గైకొనినటుల్ నీవు నడచి వాటిని గైకొనినయెడల నినున్ 

దీరాఘ్యుషమ్ంతునిగా చేసెదను అనెను. 

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 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. 

1 రాజులు 9:4 => నీ తండిర్యైన దావీదు నడిచినటుల్ నీవును యథారథ్హృదయుడవై నీతినిబటిట్ 

నడుచుకొని , నేను నీకు సెలవిచిచ్నదంతటిపర్కారము చేసి నా కటట్డలను విధులను 

అనుసరించినయెడల 

1 రాజులు 9:5 => నీ సంతతిలో ఒకడు ఇశార్యేలీయులమీద సింహాసనాసీనుడై యుండక మానడని 

నీ తండిర్యైన దావీదునకు నేను సెలవిచిచ్యునన్టుల్ ఇశార్యేలీయుల మీద నీ సింహాసనమును 

చిరకాలమువరకు సిథ్రపరచుదును. 

1 రాజులు 9:6 => అయితే మీరేగాని మీ కుమారులే గాని యేమాతర్మైనను ననున్ వెంబడించుట 

మాని, నేనిచిచ్న ఆజఞ్లను కటట్డలను అనుసరింపక యితరమైన దేవతలను కొలిచి పూజించినయెడల 
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1 సమూయేలు 12:14 => మీరు యెహోవా యందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయన మాటను విని 

ఆయనను సేవించి ఆయన ఆజఞ్ను భంగము చేయక మీరును మిముమ్ను ఏలు రాజును మీ దేవుడైన 

యెహోవాను అనుసరించినయెడల మీకు కేష్మము కలుగును. 

1 సమూయేలు 12:15 => అయితే యెహోవా మాట వినక ఆయన ఆజఞ్ను భంగము చేసినయెడల 

యెహోవా హసత్ము మీ పితరులకు విరోధముగా నుండినటుల్ మీకును విరోధముగా నుండును. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:17 => నీ తండిర్యైన దావీదు నడచినటుల్గా నీవును నా కనుకూలవరత్నుడవై 

నడచి, నేను నీకాజాఞ్పించిన దానియంతటి పర్కారముచేసి, నా కటట్డలను నా నాయ్యవిధులను 

అనుసరించినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:18 => ఇశార్యేలీయులను ఏలుటకు సవ్సంతతివాడు ఒకడు 

నీకుండకపోడని నేను నీ తండిర్యైన దావీదుతో చేసియునన్ నిబంధననుబటిట్ నేను నీ 

రాజయ్సింహాసనమును సిథ్రపరచుదును. 

కీరత్నలు 132:12 => యెహోవా సతయ్పర్మాణము దావీదుతో చేసెను ఆయన మాట తపప్నివాడు. 

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. 

కొలొసస్యులకు 1:23 => పునాదిమీద కటట్బడినవారై సిథ్రముగా ఉండి, మీరు వినన్టిట్యు, 

ఆకాశము కిర్ంద ఉనన్ సమసత్ సృషిట్కి పర్కటింపబడినటిట్యు ఈ సువారత్వలన కలుగు నిరీక్షణనుండి 
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తొలగిపోక, విశావ్సమందు నిలిచియుండినయెడల ఇది మీకు కలుగును. పౌలను నేను ఆ సువారత్కు 

పరిచారకుడనైతిని. 

2 సమూయేలు 7:13 => అతడు నా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును; అతని 

రాజయ్ సింహాసనమును నేను నితయ్ముగా సిథ్రపరచెదను; 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:10 => అతడు నా నామమునకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును, అతడు 

నాకు కుమారుడైయుండును, నేనతనికి తండిర్నైయుందును, ఇశార్యేలీయులమీద అతని రాజయ్ 

సింహాసనమును నితయ్ము సిథ్రపరచుదును. 

నిరగ్మకాండము 21:1 => నీవు వారికి నియమింపవలసిన నాయ్యవిధులేవనగా 

1 రాజులు 8:23 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, పైనునన్ ఆకాశమందైనను కిర్ందనునన్ 

భూమియందైనను నీవంటి దేవుడొకడునులేడు; పూరణ్మనసుస్తో నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా నడుచు నీ 

దాసుల విషయమై నీవు నిబంధనను నెరవేరుచ్చు కనికరము చూపుచు ఉండువాడవై యునాన్వు, 

1 రాజులు 9:5 => నీ సంతతిలో ఒకడు ఇశార్యేలీయులమీద సింహాసనాసీనుడై యుండక మానడని 

నీ తండిర్యైన దావీదునకు నేను సెలవిచిచ్యునన్టుల్ ఇశార్యేలీయుల మీద నీ సింహాసనమును 

చిరకాలమువరకు సిథ్రపరచుదును. 

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 11:10 => నీవు ఇతర దేవతలను వెంబడింపవలదని అతనికి ఆజాఞ్పించినను 

సొలొమోను హృదయము ఆయన యొదద్నుండి తొలగిపోయెను. యెహోవా తనకిచిచ్న ఆజఞ్ను అతడు 

గైకొనకపోగా యెహోవా అతని మీద కోపగించి 

1 రాజులు 11:33 => అయితే నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును, నేను యెరూషలేము 

పటట్ణమును కోరుకొనినందునను ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలోనుండి వానికి ఒక గోతర్ము 

ఉండనితుత్ను. 
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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. 

2 రాజులు 22:6 => వడల్వారికిని శిలప్కారులకును కాసెపని వారికిని మందిరమును బాగుచేయుటకై 

మార్నులనేమి చెకిక్న రాళల్నేమి కొనుటకును ఇయయ్వలెననియు తెలియజెపుప్ము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:7 => మరియు నేటిదినమున చేయుచునన్టుల్ అతడు ధైరయ్మువహించి నా 

ఆజఞ్లను నా నాయ్యవిధులను అనుసరించినయెడల, నేనతని రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రపరచుదును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:14 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, హృదయపూరవ్కముగా నినున్ 

అనుసరించు నీ భకుత్లకు నిబంధనను నెరవేరుచ్చు కృపను చూపుచునుండు నీవంటి దేవుడు 

ఆకాశమందైనను భూమియందైనను లేడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:16 => నీవు నాముందర నడచినటుల్గా నీ కుమారులును తమ పర్వరత్న 

కాపాడుకొని, నా ధరమ్శాసత్రముచొపుప్న నడచినయెడల ఇశార్యేలీయుల సింహాసనముమీద 

కూరుచ్ండువాడు నా యెదుట నీకుండకపోడని నీవు నీ సేవకుడైన దావీదు అను నా తండిర్తో 

సెలవిచిచ్నమాట, ఇశార్యేలీయుల దేవా యెహోవా, దయచేసి నెరవేరుచ్ము. 

యిరిమ్యా 7:5 => ఆలాగనక, మీ మారగ్ములను మీ కిర్యలను మీరు యథారథ్ముగా 

చకక్పరచుకొని, పర్తివాడు తన పొరుగువానియెడల తపప్క నాయ్యము జరిగించి. 

వచనము 15 

అతడు మందిరపు లోపలి గోడలను అడుగునుండి పైకపుప్ వరకు దేవదారు పలకలచేత కటిట్ంచెను; 

లోపల వాటిని సరళపుమార్ను పలకలతో కపిప్ మందిరపు నటిట్లుల్ దేవదారు పలకలతో కపిప్వేసెను. 

1 రాజులు 8:27 => నిశచ్యముగా దేవుడు ఈ లోకమందు నివాసము చేయడు; ఆకాశ 

మహాకాశములు సహితము నినున్ పటట్జాలవు; నేను కటిట్ంచిన యీ మందిరము ఏలాగు పటుట్ను? 
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నిరగ్మకాండము 25:8 => నేను వారిలో నివసించునటుల్ వారు నాకు పరిశుదధ్సథ్లమును 

నిరిమ్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 26:11 => నా మందిరమును మీ మధయ్ ఉంచెదను; మీ యందు నా మనసుస్ 

అసహయ్పడదు. 

కీరత్నలు 68:18 => నీవు ఆరోహణమైతివి పటట్బడినవారిని చెరపటుట్కొనిపోతివి మనుషుయ్లచేత నీవు 

కానుకలు తీసికొనియునాన్వు. యెహోవా అను దేవుడు అకక్డ నివసించునటుల్ విశావ్సఘాతకులచేత 

సహితము నీవు కానుకలు తీసికొనియునాన్వు.  

కీరత్నలు 132:12 => యెహోవా సతయ్పర్మాణము దావీదుతో చేసెను ఆయన మాట తపప్నివాడు. 

కీరత్నలు 132:13 => యెహోవా సీయోనును ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. తనకు నివాససథ్లముగా 

దానిని కోరుకొనియునాన్డు. 

యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

వి న య ము గ ల వా రి పార్ ణ ము ను ఉ జీజ్ విం ప జే యు ట కు ను న లి గి న వా రి పార్ ణ ము ను 

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 37:26 => నేను వారితో సమాధానారథ్మైన నిబంధన చేసెదను, అది నాకును వారికిని 

నితయ్ నిబంధనగా ఉండును, నేను వారిని సిథ్రపరచెదను, వారిని విసత్రింపజేసి వారిమధయ్ నా పరిశుదధ్ 

సథ్లమును నితయ్ము ఉంచెదను. 

యెహెజేక్లు 37:27 => నా మందిరము వారికి పైగా నుండును, నేను వారి దేవుడనైయుందును 

వారు నా జనులైయుందురు. 

యెహెజేక్లు 37:28 => మరియు వారిమధయ్ నా పరిశుదధ్ సథ్లము నితయ్ము ఉండుటనుబటిట్ 

యెహోవానైన నేను ఇశార్యేలీయులను పరిశుదధ్పరచువాడనని అనయ్జనులు తెలిసికొందురు. 
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2 కొరిందీయులకు 6:16 => దేవుని ఆలయమునకు విగర్హములతో ఏమి పొందిక? మనము 

జీవముగల దేవుని ఆలయమై యునాన్ము; అందుకు దేవుడీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నేను వారిలో 

నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడనైయుందును వారు నా పర్జలైయుందురు.  

పర్కటన 21:3 => అపుప్డు ఇదిగో దేవుని నివాసము మనుషుయ్లతో కూడ ఉనన్ది, ఆయన వారితో 

కాపురముండును, వారాయన పర్జలైయుందురు, దేవుడు తానే వారి దేవుడైయుండి వారికి 

తోడైయుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:6 => భయపడకుడి, వారిని చూచి దిగులుపడకుడి, నీతోకూడ 

వచుచ్వాడు నీ దేవుడైన యెహోవాయే; ఆయన నినున్ విడువడు నినెన్డబాయడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:8 => నీ ముందర నడుచువాడు యెహోవా, ఆయన నీకు 

తోడైయుండును, ఆయన నినున్ విడువడు నినున్ ఎడబాయడు. భయపడకుము విసమ్యమొందకుమని 

ఇశార్యేలీయులందరియెదుట అతనితో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 12:22 => యెహోవా మిముమ్ను తనకు జనముగా చేసికొనుటకు ఇషట్ము 

గలిగియునాన్డు; తన ఘనమైన నామము నిమితత్ము తన జనులను ఆయన విడనాడడు. 

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 28:20 => 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. 

హెబీర్యులకు 13:5 => ధనాపేక్ష లేనివారై మీకు కలిగినవాటితో తృపిత్పొంది యుండుడి. నినున్ 

ఏమాతర్మును విడువను, నినున్ ఎనన్డును ఎడబాయను అని ఆయనయే చెపెప్ను గదా. 
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సంఖాయ్కాండము 35:34 => మీరు నివసించు దేశమును అపవితర్పరచకూడదు. అందులో నేను మీ 

మధయ్ను నివసించుచునాన్ను . నిజముగా యెహోవా అను నేను ఇశార్యేలీయులమధయ్ 

నివసించుచునాన్ను. 

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 11:10 => నీవు ఇతర దేవతలను వెంబడింపవలదని అతనికి ఆజాఞ్పించినను 

సొలొమోను హృదయము ఆయన యొదద్నుండి తొలగిపోయెను. యెహోవా తనకిచిచ్న ఆజఞ్ను అతడు 

గైకొనకపోగా యెహోవా అతని మీద కోపగించి 

1 రాజులు 11:33 => అయితే నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును, నేను యెరూషలేము 

పటట్ణమును కోరుకొనినందునను ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలోనుండి వానికి ఒక గోతర్ము 

ఉండనితుత్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:7 => మరియు నేటిదినమున చేయుచునన్టుల్ అతడు ధైరయ్మువహించి నా 

ఆజఞ్లను నా నాయ్యవిధులను అనుసరించినయెడల, నేనతని రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రపరచుదును. 

నెహెమాయ్ 9:17 => వారు విధేయులగుటకు మనసుస్ లేనివారై తమ మధయ్ నీవు చేసిన 

అదుభ్తములను జాఞ్పకము చేసికొనక తమ మనసుస్ను కఠినపరచుకొని, తాముండి వచిచ్న దాసయ్పు 

దేశమునకు తిరిగివెళుల్టకు ఒక అధికారిని కోరుకొని నీ మీద తిరుగుబాటు చేసిరి. అయితే నీవు 

క్షమించుటకు సిదధ్మైన దేవుడవును, దయావాతస్లయ్తలు గలవాడవును, దీరఘ్శాంతమును బహు 

కృపయు గలవాడవునై యుండి వారిని విసరిజ్ంపలేదు. 

యిరిమ్యా 7:5 => ఆలాగనక, మీ మారగ్ములను మీ కిర్యలను మీరు యథారథ్ముగా 

చకక్పరచుకొని, పర్తివాడు తన పొరుగువానియెడల తపప్క నాయ్యము జరిగించి. 

యిరిమ్యా 51:5 => తమ దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఇశార్యేలువారిని 

యూదావారిని విసరిజ్ంపలేదు గాని ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవునికి విరోధముగా తాము చేసిన 

అపరాధముతో వారిదేశము నిండియునన్ది.  
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పర్కటన 7:15 => అందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట ఉండి రాతిర్ంబగళుల్ ఆయన 

ఆలయములో ఆయనను సేవించుచునాన్రు. సింహాసనాసీనుడైన వాడు తానే తన గుడారము వారిమీద 

కపుప్ను; 

వచనము 16 

మరియు మందిరపు పర్కక్లను దిగువనుండి గోడల పైభాగము మటుట్కు దేవదారు పలకలతో ఇరువది 

మూరల యెతుత్ కటిట్ంచెను; వీటిని గరాభ్లయమునకై, అనగా అతిపరిశుదద్మైన సథ్లమునకై అతడు 

లోపల కటిట్ంచెను 

1 రాజులు 6:9 => ఈ పర్కారము అతడు మందిరమును కటిట్ంచుట ముగించి మందిరమును 

దేవదారు దూలములతోను పలకలతోను కపిప్ంచెను. 

1 రాజులు 6:38 => పదునొకండవ సంవతస్రము బూలు అను ఎనిమిదవ మాసమున దాని 

యేరాప్టు చొపుప్న దాని ఉపభాగములనిన్టితోను మందిరము సమాపత్మాయెను . ఏడు 

సంవతస్రములు సొలొమోను దానిని కటిట్ంచుచుండెను. 

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? 

వచనము 17 

అయితే దాని ముందరనునన్ పరిశుదధ్సథ్లము నలువది మూరల పొడుగై యుండెను. 

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 
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1 రాజులు 5:8 => సొలొమోనునకు ఈ వరత్మానము పంపెను నీవు నాయొదద్కు పంపిన 

వరత్మానమును నేను అంగీకరించితిని; దేవదారు మార్నులను గూరిచ్యు సరళపు మార్నులను 

గూరిచ్యు నీ కోరిక యంతటి పర్కారము నేను చేయించెదను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:5 => మందిరపు పెదద్ గదిని దేవదారు పలకలతో కపిప్ వాటిపైన మేలిమి 

బంగారమును పొదిగించి పైభాగమున ఖరూ జ్రపుచెటల్వంటి పనియు గొలుసులవంటి పనియు చెకిక్ంచి 

యెహెజేక్లు 41:16 => మరియు గరాభ్లయమును ఆవరణపు మంటపములను గడపలను 

కముమ్లుగల కిటికీలను ఎదుటి మూడు అంతసుథ్ల చుటుట్నునన్ వసారాలను ఆయన కొలిచెను. కిటికీలు 

మరుగు చేయబడెను, గడపలకెదురుగా నేలనుండి కిటికీలవరకు బలల్కూరుప్ండెను 

వచనము 18 

మందిరము లోపలనునన్ దేవదారు పలకలమీద గుబబ్లును వికసించిన పువువ్లును 

చెకక్బడియుండెను; అంతయు దేవదారుకఱఱ్ పనియే, రాయి యొకటైన కనబడలేదు. 

1 రాజులు 6:5 => మరియు మందిరపు గోడచుటుట్ గదులు కటిట్ంచెను; మందిరపు గోడలకును 

పరిశుదధ్సథ్లమునకును గరాభ్లయమునకును చుటుట్ నలుదిశల అతడు గదులు కటిట్ంచెను. 

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. 

1 రాజులు 8:6 => మరియు యాజకులు యెహోవా నిబంధన మందసమును తీసికొని దాని 

సథ్లములో, అనగా మందిరపు గరాబ్లయమగు అతిపరిశుదధ్ సథ్లములో, కెరూబుల రెకక్ల కిర్ంద దానిని 

ఉంచిరి. 

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 

నిరగ్మకాండము 26:23 => మరియు ఆ వెనుక పర్కక్ను మందిరము యొకక్ మూలలకు రెండు 

పలకలను చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 16:2 => నేను కరుణాపీఠము మీద మేఘములో కనబడుదును గనుక నీ 

సహోదరుడైన అహరోను చావకయుండునటుల్ అతడు మందసముమీది కరుణాపీఠము ఎదుటనునన్ 

అడ డ్తెరలోపలికి ఎలల్పుప్డును రాకూడదని అతనితో చెపుప్ము. 

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. 

యెహెజేక్లు 45:3 => కొలువబడిన యీ సథ్లమునుండి ఇరువదియైదువేల కొలకఱఱ్ల నిడివియు 

పదివేల కొలకఱఱ్ల వెడులుప్నుగల యొకచోటు కొలిచివేయవలెను. అందులో మహా పరిశుదధ్సథ్లముగా 

ఉనన్ పరిశుదధ్సథ్లముండును. 

హెబీర్యులకు 9:3 => రెండవ తెరకు ఆవల అతిపరిశుదధ్సథ్లమను గుడారముండెను. 

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 6:15 => అతడు మందిరపు లోపలి గోడలను అడుగునుండి పైకపుప్ వరకు దేవదారు 

పలకలచేత కటిట్ంచెను; లోపల వాటిని సరళపుమార్ను పలకలతో కపిప్ మందిరపు నటిట్లుల్ దేవదారు 

పలకలతో కపిప్వేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:11 => అపుప్డు దావీదు మంటపమునకును మందిరపు కటట్డమునకును 

బొకక్సపు శాలలకును మేడ గదులకును లోపలి గదులకును కరుణాపీఠపు గదికిని యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములకును 
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2 దినవృతాత్ంతములు 4:20 => వాటినిగూరిచ్న విధిపర్కారము గరాభ్లయము ఎదుట 

వెలుగుచుండుటకై పర్శసత్మైన బంగారపు దీపసత్ంభములను, 

కీరత్నలు 20:2 => పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి ఆయన నీకు సహాయము చేయును గాక 

సీయోనులోనుండి నినున్ ఆదుకొనును గాక. 

వచనము 19 

యెహోవా నిబంధన మందసము నుంచుటకై మందిరములోపల గరాభ్లయమును సిదధ్పరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:20 => వాటినిగూరిచ్న విధిపర్కారము గరాభ్లయము ఎదుట 

వెలుగుచుండుటకై పర్శసత్మైన బంగారపు దీపసత్ంభములను, 

యెహెజేక్లు 41:2 => వాకిలి వెడలుప్ పది మూరలు, తలుపు ఇరుపర్కక్ల అయిదేసి మూరలు, దాని 

నిడివిని కొలువగా నలుబది మూరలు, దాని వెడలుప్ ఇరువది మూరలు. 

వచనము 20 

గరాభ్లయము లోపల ఇరువది మూరల పొడుగును ఇరువది మూరల వెడలుప్ను ఇరువది మూరల 

యెతుత్ను గలదై యుండెను, దీనిని మేలిమి బంగారముతో పొదిగించెను, అరజ్కఱఱ్తో చేయబడిన 

బలిపీఠమును ఈలాగుననె పొదిగించెను. 

2 రాజులు 4:39 => అయితే ఒకడు కూరాకులు ఏరుటకు పొలములోనికి పోయి వెఱి ఱ్ దార్క్షచెటుట్ను 

చూచి, దాని గుణమెరుగక దాని తీగెలు తెంపి ఒడినిండ కోసికొనివచిచ్, వాటిని తరిగి కూరకుండలో 

వేసెను. 

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. 

1 రాజులు 6:29 => మరియు మందిరపు గోడలనిన్టిమీదను లోపలనేమి వెలుపలనేమి కెరూబులను 

తమాల వృక్షములను వికసించిన పుషప్ములను చెకిక్ంచెను. 
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1 రాజులు 6:32 => రెండు తలుపులును ఒలీవ కఱఱ్వి; వాటిమీద కెరూబులను తమాల వృక్షములను 

వికసించిన పుషప్ములను చెకిక్ంచి వాటిని బంగారముతో పొదిగించెను; కెరూబుల మీదను తమాల 

వృక్షముల మీదను బంగారము పొదిగించెను. 

1 రాజులు 7:19 => మరియు సత్ంభములమీది పీటలు నాలుగు మూరల మటుట్కు తామర 

పుషప్మువంటి పనిగలవై యుండెను. 

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 7:26 => అది బెతెత్డు దళసరిగలదై యుండెను; దాని పై అంచు పాతర్కు పై అంచువలె 

తామర పుషప్ములవంటి పని కలిగి యుండెను; అది తొమిమ్ది గరిసెలు పటుట్ను. 

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 4:21 => పుషప్ములను పర్మిదెలను కతెత్రలను కారులను తొటల్ను గినెన్లను 

ధూపకలశములను సొలొమోను మేలిమి బంగారముతో చేయించెను. 

కీరత్నలు 74:6 => ఇపుప్డే వారు గొడ డ్ళల్ను సమెమ్టలను చేతపటుట్కొని దాని విచితర్మైన పనిని బొతిత్గా 

విరుగగొటుట్దురు. 

వచనము 21 

ఈలాగున సొలొమోను మందిరమును లోపల మేలిమి బంగారముతో పొదిగించి గరాభ్లయపు 

ముంగిలికి బంగారపు గొలుసులుగల తెర చేయించి బంగారముతో దాని పొదిగించెను. 

1 రాజులు 6:5 => మరియు మందిరపు గోడచుటుట్ గదులు కటిట్ంచెను; మందిరపు గోడలకును 

పరిశుదధ్సథ్లమునకును గరాభ్లయమునకును చుటుట్ నలుదిశల అతడు గదులు కటిట్ంచెను. 
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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 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:20 => వాటినిగూరిచ్న విధిపర్కారము గరాభ్లయము ఎదుట 

వెలుగుచుండుటకై పర్శసత్మైన బంగారపు దీపసత్ంభములను, 

కీరత్నలు 28:2 => నేను నీకు మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు నీ పరిశుదాధ్లయము వైపునకు నాచేతుల 

నెతుత్నపుప్డు నా విజాఞ్పన ధవ్ని ఆలకింపుము. 

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. 

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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2 దినవృతాత్ంతములు 5:7 => మరియు యాజకులు యెహోవా నిబంధన మందసమును తీసికొని 

గరాభ్లయమగు అతి పరిశుదధ్సథ్లమందు కెరూబుల రెకక్లకిర్ంద దానిని ఉంచిరి. 

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 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:11 => అపుప్డు దావీదు మంటపమునకును మందిరపు కటట్డమునకును 

బొకక్సపు శాలలకును మేడ గదులకును లోపలి గదులకును కరుణాపీఠపు గదికిని యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములకును 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:16 => పవితర్పరచుటకై యాజకులు యెహోవా మందిరపు 

లోపలిభాగమునకు పోయి యెహోవా మందిరములో తమకు కనబడిన నిషిదధ్ వసుత్వులనిన్టిని 

యెహోవా మందిరపు ఆవరణములోనికి తీసికొనిరాగా లేవీయులు వాటిని ఎతిత్ కిదోర్ను వాగులో 

పారవేసిరి. 

వచనము 22 

ఏ భాగమును విడువకుండ మందిరమంతయు బంగారముతో పొదిగించెను; గరాభ్లయము నొదద్నునన్ 

బలిపీఠమంతటిని బంగారముతో పొదిగించెను. 

1 రాజులు 6:2 => రాజైన సొలొమోను యెహోవాకు కటిట్ంచిన మందిరము అరువది మూరల 

పొడుగును ఇరువది మూరల వెడలుప్ను ముపప్ది మూరల ఎతుత్ను గలదై యుండెను. 

1 రాజులు 6:3 => పరిశుదధ్సథ్లము ఎదుటనునన్ ముఖమంటపము మందిరముయొకక్ వెడలుప్నుబటిట్ 

యిరువది మూరల పొడవు, మందిరము ముందర అది పది మూరల వెడలుప్. 
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1 రాజులు 6:22 => ఏ భాగమును విడువకుండ మందిరమంతయు బంగారముతో పొదిగించెను; 

గరాభ్లయము నొదద్నునన్ బలిపీఠమంతటిని బంగారముతో పొదిగించెను. 

1 రాజులు 7:48 => మరియు సొలొమోను యెహోవా మందిర సంబంధమైన తకిక్న 

ఉపకరణములనిన్టిని చేయించెను, అనగా బంగారపు బలిపీఠమును సముఖపు రొటెట్లనుంచు 

బంగారపు బలల్లను, 

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 25:11 => దానిమీద మేలిమి బంగారురేకు పొదిగింపవలెను; లోపలను వెలుపలను 

దానికి పొదిగింపవలెను; దానిమీద బంగారు జవను చుటుట్ కటట్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:24 => మేలిమి బంగారు రేకును దానికి పొదిగించి దానికి చుటుట్ బంగారు 

జవను చేయింపవలెను. 

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 6:16 => మరియు మందిరపు పర్కక్లను దిగువనుండి గోడల పైభాగము మటుట్కు 

దేవదారు పలకలతో ఇరువది మూరల యెతుత్ కటిట్ంచెను; వీటిని గరాభ్లయమునకై, అనగా 

అతిపరిశుదద్మైన సథ్లమునకై అతడు లోపల కటిట్ంచెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:7 => మందిరపు దూలములను సత్ంభములను దాని గోడలను దాని 

తలుపులను బంగారముతో పొదిగించి గోడలమీద కెరూబులను చెకిక్ంచెను. 

Page  of 436 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:16 => పవితర్పరచుటకై యాజకులు యెహోవా మందిరపు 

లోపలిభాగమునకు పోయి యెహోవా మందిరములో తమకు కనబడిన నిషిదధ్ వసుత్వులనిన్టిని 

యెహోవా మందిరపు ఆవరణములోనికి తీసికొనిరాగా లేవీయులు వాటిని ఎతిత్ కిదోర్ను వాగులో 

పారవేసిరి. 

యెహెజేక్లు 41:4 => ఇది అతి పరిశుదధ్సథ్లమని చెపిప్ దాని నిడివిని కొలువగా ఇరువది మూరలును 

ఆలయమునకును దానికిని మధయ్ వెడలుప్ ఇరువది మూరలు నాయెను. 

యెహెజేక్లు 41:22 => బలిపీఠము కఱఱ్తో చేయబడెను, దాని యెతుత్ మూడు మూరలు, నిడివి 

రెండు మూరలు, దాని పీఠమును మూలలును పర్కక్లును మార్నితో చేయబడినవి; ఇది యెహోవా 

సముఖమందుండు బలల్ అని అతడు నాతో చెపెప్ను. 

హగగ్యి 2:8 => వెండి నాది, బంగారు నాది, ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

పర్కటన 21:21 => దాని పండెర్ండు గుమమ్ములు పండెర్ండు ముతయ్ములు; ఒకొక్క గుమమ్ము 

ఒకొక్క ముతయ్ముతో కటట్బడియునన్ది. పటట్ణపు రాజవీధి శుదధ్ సువరణ్మయమై సవ్చఛ్మైన 

సఫ్టికమును పోలియునన్ది. 

వచనము 23 

మరియు అతడు గరాభ్లయమందు పదేసి మూరల యెతుత్గల రెండు కెరూబులను ఒలీవ కఱఱ్తో 

చేయించెను; 

నిరగ్మకాండము 26:29 => ఆ పలకలకు బంగారు రేకును పొదిగించి వాటి అడ డ్కఱఱ్లుండు వాటి 

ఉంగరములను బంగారుతో చేసి అడ డ్కఱఱ్లకును బంగారు రేకును పొదిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:32 => తుమమ్కఱఱ్తో చేయబడి బంగారు రేకు పొదిగిన నాలుగు సత్ంభములమీద 

దాని వేయవలెను; దాని వంకులు బంగారువి వాటి దిమమ్లు వెండివి. 
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నిరగ్మకాండము 36:34 => ఆ పలకలకు బంగారు రేకులు పొదిగించి వాటి అడ డ్కఱఱ్లుండు వాటి 

ఉంగరములను బంగారుతో చేసి అడ డ్కఱఱ్లకు బంగారు రేకులను పొదిగించెను. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:9 => మేకుల యెతుత్ ఏబది తులముల బంగారు; మీదిగదులను 

బంగారముతో పొదిగించెను. 

1 రాజులు 6:5 => మరియు మందిరపు గోడచుటుట్ గదులు కటిట్ంచెను; మందిరపు గోడలకును 

పరిశుదధ్సథ్లమునకును గరాభ్లయమునకును చుటుట్ నలుదిశల అతడు గదులు కటిట్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 26:32 => తుమమ్కఱఱ్తో చేయబడి బంగారు రేకు పొదిగిన నాలుగు సత్ంభములమీద 

దాని వేయవలెను; దాని వంకులు బంగారువి వాటి దిమమ్లు వెండివి. 

నిరగ్మకాండము 26:33 => ఆ అడ డ్తెరను ఆ కొలుకుల కిర్ంద తగిలించి సాక్షయ్పు మందసము 

అడ డ్తెర లోపలికి తేవలెను. ఆ అడ డ్తెర పరిశుదధ్సథ్లమును అతిపరిశుదధ్సథ్లమును వేరుచేయును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:14 => అతడు నీలి నూలుతోను ఊదా నూలుతోను ఎఱఱ్ నూలుతోను 

సనన్పు నారనూలుతోను ఒక తెరను చేయించి దానిమీద కెరూబులను కుటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:15 => ఇదియు గాక మందిరము ముందర ఉండుటకై ముపప్దియయిదు 

మూరల యెతుత్గల రెండు సత్ంభములను వాటిమీదికి అయిదు మూరల యెతుత్గల పీటలను 

చేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:16 => గరాభ్లయమునందు చేసినటుట్ గొలుసు పని చేయించి, సత్ంభముల 

పైభాగమున దాని ఉంచి, నూరు దానిమమ్పండల్ను చేయించి ఆ గొలుసు పనిమీద తగిలించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:5 => మందిరపు పెదద్ గదిని దేవదారు పలకలతో కపిప్ వాటిపైన మేలిమి 

బంగారమును పొదిగించి పైభాగమున ఖరూ జ్రపుచెటల్వంటి పనియు గొలుసులవంటి పనియు చెకిక్ంచి 
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2 దినవృతాత్ంతములు 3:16 => గరాభ్లయమునందు చేసినటుట్ గొలుసు పని చేయించి, సత్ంభముల 

పైభాగమున దాని ఉంచి, నూరు దానిమమ్పండల్ను చేయించి ఆ గొలుసు పనిమీద తగిలించెను. 

వచనము 24 

ఒకొక్కక్ కెరూబునకు అయిదేసి మూరల పొడవుగల రెకక్లుండెను; ఒక రెకక్ చివర మొదలుకొని 

రెండవ రెకక్ చివరమటుట్కు పది మూరలు పొడవు. 

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. 

నిరగ్మకాండము 30:1 => మరియు ధూపము వేయుటకు నీవు ఒక వేదికను చేయవలెను 

తుమమ్కఱఱ్తో దాని చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:3 => దాని పైభాగమునకును దాని నాలుగు పర్కక్లకును దాని కొముమ్లకును 

మేలిమి బంగారు రేకులు పొదిగించి దానికి చుటుట్ బంగారు జవను చేయవలెను. 

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. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:9 => మేకుల యెతుత్ ఏబది తులముల బంగారు; మీదిగదులను 

బంగారముతో పొదిగించెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 3:10 => అతిపరిశుదధ్ సథ్లమునందు చెకక్డపు పనిగల రెండు కెరూబులను 

చేయించి వాటిని బంగారుతో పొదిగించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:11 => ఆ కెరూబుల రెకక్ల పొడవు ఇరువది మూరలు,  

2 దినవృతాత్ంతములు 3:12 => ఒకొక్కక్ రెకక్ అయిదు మూరల పొడుగు, అది మందిరపు గోడకు 

తగులుచుండెను, రెండవది జతగానునన్ కెరూబు రెకక్కు తగులుచుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:13 => ఈ పర్కారము చాచుకొనిన ఈ కెరూబుల రెకక్లు ఇరువది మూరలు 

వాయ్పించెను, కెరూబులు పాదములమీద నిలువబడెను, వాటి ముఖములు మందిరపు లోతటుట్ 

తిరిగియుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:14 => అతడు నీలి నూలుతోను ఊదా నూలుతోను ఎఱఱ్ నూలుతోను 

సనన్పు నారనూలుతోను ఒక తెరను చేయించి దానిమీద కెరూబులను కుటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:5 => మందిరపు పెదద్ గదిని దేవదారు పలకలతో కపిప్ వాటిపైన మేలిమి 

బంగారమును పొదిగించి పైభాగమున ఖరూ జ్రపుచెటల్వంటి పనియు గొలుసులవంటి పనియు చెకిక్ంచి 

కీరత్నలు 28:2 => నేను నీకు మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు నీ పరిశుదాధ్లయము వైపునకు నాచేతుల 

నెతుత్నపుప్డు నా విజాఞ్పన ధవ్ని ఆలకింపుము. 

యెహెజేక్లు 41:22 => బలిపీఠము కఱఱ్తో చేయబడెను, దాని యెతుత్ మూడు మూరలు, నిడివి 

రెండు మూరలు, దాని పీఠమును మూలలును పర్కక్లును మార్నితో చేయబడినవి; ఇది యెహోవా 

సముఖమందుండు బలల్ అని అతడు నాతో చెపెప్ను. 

వచనము 25 

రెండవ కెరూబును పది మూరలు కలదై యుండెను; కెరూబులు రెండింటికిని ఏక పరిమాణమును 

ఏకాకారమును కలిగియుండెను. 

ఆదికాండము 3:24 => అపుప్డాయన ఆదామును వెళల్గొటిట్ ఏదెను తోటకు తూరుప్దికుక్న 

కెరూబులను, జీవవృక్షమునకు పోవు మారగ్మును కాచుటకు ఇటు అటు తిరుగుచునన్ ఖడగ్జావ్లను 

నిలువబెటెట్ను. 
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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 37:7 => మరియు రెండు బంగారు కెరూబులను చేసెను, కరుణాపీఠము యొకక్ 

రెండు కొనలను వాటిని నకిషిపనిగా చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 37:8 => ఒకొక్కక్ కొనను ఒకొక్కక్ కెరూబును కరుణాపీఠముతో ఏకాండముగా 

దాని రెండు కొనలమీద కెరూబులను చేసెను.  

నిరగ్మకాండము 37:9 => ఆ కెరూబులు పైకివిపిప్న రెకక్లుగలవై కరుణాపీఠమును తమ రెకక్లతో 

కపెప్ను. కెరూబుల ముఖములు ఒకదానికిఒకటి ఎదురుగా ఉండెను; వాటి ముఖములు కరుణాపీఠము 

వైపుగా నుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:10 => అతిపరిశుదధ్ సథ్లమునందు చెకక్డపు పనిగల రెండు కెరూబులను 

చేయించి వాటిని బంగారుతో పొదిగించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:11 => ఆ కెరూబుల రెకక్ల పొడవు ఇరువది మూరలు,  

2 దినవృతాత్ంతములు 3:12 => ఒకొక్కక్ రెకక్ అయిదు మూరల పొడుగు, అది మందిరపు గోడకు 

తగులుచుండెను, రెండవది జతగానునన్ కెరూబు రెకక్కు తగులుచుండెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 3:13 => ఈ పర్కారము చాచుకొనిన ఈ కెరూబుల రెకక్లు ఇరువది మూరలు 

వాయ్పించెను, కెరూబులు పాదములమీద నిలువబడెను, వాటి ముఖములు మందిరపు లోతటుట్ 

తిరిగియుండెను. 

కీరత్నలు 18:10 => కెరూబుమీద ఎకిక్ ఆయన యెగిరివచెచ్ను గాలి రెకక్లమీద పర్తయ్క్షమాయెను. 

కీరత్నలు 80:1 => ఇశార్యేలునకు కాపరీ, చెవియొగుగ్ము. మందవలె యోసేపును నడిపించువాడా, 

కెరూబులమీద ఆసీనుడవైనవాడా, పర్కాశింపుము. 

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

భూమాయ్కాశములను కలుగజేసిన అదివ్తీయ దేవా, నీవు లోకమందునన్ సకల రాజయ్ములకు దేవుడవై 

యునాన్వు. 

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; 
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యెహెజేక్లు 10:9 => నేను చూచుచుండగా ఒకొక్క కెరూబు దగగ్ర ఒక చకర్ముచొపుప్న నాలుగు 

చకర్ములు కనబడెను; ఆ చకర్ములు రకత్వరణ్పు రాతితో చేయబడినటుల్ండెను. 

యెహెజేక్లు 10:10 => ఆ నాలుగు చకర్ములు ఏకరీతిగానుండి యొకొక్క చకర్మునకులోగా 

మరియొక చకర్మునన్టుట్గా కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 10:11 => అవి జరుగుచుండగా నాలుగు వైపులు జరుగుచునన్టుల్ండెను, వెనుకకు 

తిరుగక జరుగుచుండెను, తల యేతటుట్ తిరుగునో అవి ఆ తటే ట్ దానివెంట పోవుచుండెను, వెనుకకు 

తిరుగక జరుగుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 10:12 => ఆ నాలుగు కెరూబులయొకక్ శరీరములును వీపులును చేతులును రెకక్లును 

ఆ చకర్ములచుటుట్ను కనున్లతో నిండియుండెను; నాలుగింటికి చకర్ములుండెను. 

యెహెజేక్లు 10:13 => నేను వినుచుండగా తిరుగుడని చకర్ములకు ఆజఞ్ యియయ్బడెను. 

యెహెజేక్లు 10:14 => కెరూబులలో ఒకొక్కదానికి నాలుగు ముఖములుండెను; మొదటిది కెరూబు 

ముఖము, రెండవది మానవ ముఖము, మూడవది సింహ ముఖము, నాలగ్వది పకిష్రాజు ముఖము. 

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. 
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యెహెజేక్లు 10:21 => ఒకొక్కదానికి నాలుగేసి ముఖములును నాలుగేసి రెకక్లును ఉండెను. 

మరియు ఒకొక్కదానికి రెకక్రెకక్ కిర్ందను మానవహసత్ము వంటిది ఒకటి కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 10:22 => మరియు వాటి ముఖరూపములు కెబారు నదిదగగ్ర నాకు కనబడిన 

ముఖరూపములవలె ఉండెను; అవియు వాటి రూపములును అదేవిధముగా ఉండెను; ఇవియనిన్యు ఆ 

యా ముఖములవైపుగా జరుగుచుండెను. 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

1 పేతురు 1:12 => పరలోకమునుండి పంపబడిన పరిశుదాధ్తమ్వలన మీకు సువారత్ పర్కటించిన 

వారిదావ్రా మీకిపుప్డు తెలుపబడిన యీ సంగతుల విషయమై, తమ కొరకు కాదు గాని మీకొరకే 

తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 

నిరగ్మకాండము 36:8 => ఆ పని చేసినవారిలో పర్జఞ్గల పర్తివాడును మందిరమును పది తెరలతో 

చేసెను. అతడు వాటిని నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల పేనిన సనన్నారతో చితర్కారుని పనియైన 

కెరూబులు గలవాటినిగా చేసెను. 

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 దినవృతాత్ంతములు 28:18 => ధూపపీఠమునకు కావలసినంత పుటము వేయబడిన 

బంగారమును ఎతుత్ పర్కారముగాను, రెకక్లు విపుప్కొని యెహోవా నిబంధన మందసమును కపుప్ 

కెరూబుల వాహనముయొకక్ మచుచ్నకు కావలసినంత బంగారమును అతని కపప్గించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:7 => మరియు యాజకులు యెహోవా నిబంధన మందసమును తీసికొని 

గరాభ్లయమగు అతి పరిశుదధ్సథ్లమందు కెరూబుల రెకక్లకిర్ంద దానిని ఉంచిరి. 

కీరత్నలు 28:2 => నేను నీకు మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు నీ పరిశుదాధ్లయము వైపునకు నాచేతుల 

నెతుత్నపుప్డు నా విజాఞ్పన ధవ్ని ఆలకింపుము. 
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వచనము 26 

ఒక కెరూబు పది మూరల యెతుత్ రెండవ కెరూబు దానివలెనే యుండెను. 

యెషయా 6:2 => ఆయనకు పైగా సెరాపులు నిలిచియుండిరి; ఒకొక్కక్రికి ఆరేసి రెకక్లుండెను. 

పర్తివాడు రెండు రెకక్లతో తన ముఖమును రెంటితో తన కాళల్ను కపుప్కొనుచు రెంటితో 

ఎగురుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:6 => ఒకొక్కక్ దానికి నాలుగు ముఖములును నాలుగు రెకక్ లును గలవు. 

వచనము 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. 

ఆదికాండము 3:24 => అపుప్డాయన ఆదామును వెళల్గొటిట్ ఏదెను తోటకు తూరుప్దికుక్న 

కెరూబులను, జీవవృక్షమునకు పోవు మారగ్మును కాచుటకు ఇటు అటు తిరుగుచునన్ ఖడగ్జావ్లను 

నిలువబెటెట్ను. 

వచనము 28 

ఈ కెరూబులను అతడు బంగారముతో పొదిగించెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 29 

మరియు మందిరపు గోడలనిన్టిమీదను లోపలనేమి వెలుపలనేమి కెరూబులను తమాల వృక్షములను 

వికసించిన పుషప్ములను చెకిక్ంచెను. 
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నిరగ్మకాండము 25:20 => ఆ కెరూబులు పైకి విపిప్న రెకక్లుగలవై కరుణాపీఠమును తమ రెకక్లతో 

కపుప్చుండగా వాటి ముఖములు ఒండొంటికి ఎదురుగా నుండవలెను. ఆ కెరూబుల ముఖములు 

కరుణాపీఠముతటుట్ నుండవలెను. నీవు ఆ కరుణాపీఠమును ఎతిత్ ఆ మందసముమీద నుంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 37:9 => ఆ కెరూబులు పైకివిపిప్న రెకక్లుగలవై కరుణాపీఠమును తమ రెకక్లతో 

కపెప్ను. కెరూబుల ముఖములు ఒకదానికిఒకటి ఎదురుగా ఉండెను; వాటి ముఖములు కరుణాపీఠము 

వైపుగా నుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:11 => ఆ కెరూబుల రెకక్ల పొడవు ఇరువది మూరలు,  

2 దినవృతాత్ంతములు 5:8 => మందసముండు సథ్లమునకు మీదుగా కెరూబులు తమ రెండు 

రెకక్లను చాచుకొని మందసమును దాని దండెలను కమెమ్ను. 

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 8:6 => మరియు యాజకులు యెహోవా నిబంధన మందసమును తీసికొని దాని 

సథ్లములో, అనగా మందిరపు గరాబ్లయమగు అతిపరిశుదధ్ సథ్లములో, కెరూబుల రెకక్ల కిర్ంద దానిని 

ఉంచిరి. 

యెషయా 6:2 => ఆయనకు పైగా సెరాపులు నిలిచియుండిరి; ఒకొక్కక్రికి ఆరేసి రెకక్లుండెను. 

పర్తివాడు రెండు రెకక్లతో తన ముఖమును రెంటితో తన కాళల్ను కపుప్కొనుచు రెంటితో 

ఎగురుచుండెను. 

వచనము 30 

మరియు మందిరపు నటిట్లుల్ లోపలను వెలుపలను బంగారముతో పొదిగించెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 31 
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గరాభ్లయపు దావ్రములకు ఒలీవకఱఱ్తో తలుపులు చేయించెను; దావ్రబంధముమీది కమిమ్యు నిలువు 

కముమ్లును గోడ వెడలుప్లో అయిదవ భాగము వెడలుప్ ఉండెను. 

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 దినవృతాత్ంతములు 3:14 => అతడు నీలి నూలుతోను ఊదా నూలుతోను ఎఱఱ్ నూలుతోను 

సనన్పు నారనూలుతోను ఒక తెరను చేయించి దానిమీద కెరూబులను కుటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:2 => పోతపోసిన సముదర్పు తొటిట్ యొకటి చేయించెను, అది యీ 

యంచుకు ఆ యంచుకు పది మూరల యెడము గలది; దానియెతుత్ అయిదు మూరలు, దాని కైవారము 

ముపప్ది మూరలు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:3 => దాని కిర్ందితటుట్న ఎదుద్లు రూపింపబడియుండెను, అవి ఒకొక్కక్ 

మూరకు పదేసియుండెను, అవి ఆ సముదర్పు తొటిట్ని ఆవరించెను; ఎదుద్లు రెండు వరుసలు 

తీరియుండెను, అవి తొటిట్తోకూడనే పోతపోయబడెను.  

2 దినవృతాత్ంతములు 4:4 => అది పండెర్ండు ఎదుద్లమీద నిలువబడెను, మూడు ఎదుద్లు 

ఉతత్రపుతటుట్ మూడు పడమటితటుట్ మూడు దకిష్ణపుతటుట్ మూడు తూరుప్తటుట్ చూచుచుండెను. 

సముదర్పు తొటిట్ వాటిపై నుంచబడెను, వాటి వెనుకటి పారశ్వ్ములనిన్యు లోపలికి తిరిగియుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:5 => అది బెతెత్డు దళముగలది, దాని అంచు గినెన్యంచువంటిదై తామర 

పుషప్ములు తేలచ్బడియుండెను; అది ముపప్ది పుటల్ నీళుల్ పటుట్ను. 

కీరత్నలు 103:20 => యెహోవా దూతలారా, ఆయన ఆజఞ్కు లోబడి ఆయన వాకయ్ము నెరవేరుచ్ 

బలశూరులారా, ఆయనను సనున్తించుడి. 

కీరత్నలు 148:2 => ఆయన దూతలారా, మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి ఆయన సైనయ్ములారా, 

మీరందరు 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. 

ఎఫెసీయులకు 3:10 => శోధింప శకయ్ముకాని కీర్సుత్ ఐశవ్రయ్మును అనయ్జనులలో 

పర్కటించుటకును, 

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. 

కీరత్నలు 92:12 => నీతిమంతులు ఖరూ జ్ర వృక్షమువలె మొవువ్ వేయుదురు లెబానోనుమీది దేవదారు 

వృక్షమువలె వారు ఎదుగుదురు 

కీరత్నలు 92:13 => యెహోవా మందిరములో నాటబడినవారై వారు మన దేవుని ఆవరణములలో 

వరిధ్లుల్దురు. 

కీరత్నలు 92:14 => నాకు ఆశర్యదురగ్మైన యెహోవా యథారథ్వంతుడనియు ఆయనయందు ఏ 

చెడుతనమును లేదనియు పర్సిదిధ్ చేయుటకై 

కీరత్నలు 92:15 => వారు ముసలితనమందు ఇంక చిగురుపెటుట్చుందురు సారము కలిగి 

పచచ్గానుందురు. 

పర్కటన 7:9 => అటుతరువాత నేను చూడగా, ఇదిగో, పర్తి జనములోనుండియు పర్తి 

వంశములోనుండియు పర్జలలోనుండియు, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిలోనుండియు వచిచ్, 
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యెవడును లెకిక్ంపజాలని యొక గొపప్ సమూహము కనబడెను. వారు తెలల్ని వసత్రములు 

ధరించుకొనన్వారై, ఖరూ జ్రపుమటట్లుచేత పటుట్కుని సింహాసనము ఎదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను 

నిలువబడి 

1 రాజులు 6:18 => మందిరము లోపలనునన్ దేవదారు పలకలమీద గుబబ్లును వికసించిన 

పువువ్లును చెకక్బడియుండెను; అంతయు దేవదారుకఱఱ్ పనియే, రాయి యొకటైన కనబడలేదు. 

1 రాజులు 6:32 => రెండు తలుపులును ఒలీవ కఱఱ్వి; వాటిమీద కెరూబులను తమాల వృక్షములను 

వికసించిన పుషప్ములను చెకిక్ంచి వాటిని బంగారముతో పొదిగించెను; కెరూబుల మీదను తమాల 

వృక్షముల మీదను బంగారము పొదిగించెను. 

1 రాజులు 7:36 => దాని జవల పలకలమీదను, దాని పర్కక్ పలకలమీదను, అతడు కెరూబులను 

సింహములను తమాల వృక్షములను ఒకొక్కక్దాని చోటునుబటిట్ చుటుట్ను దండలతో వాటిని చెకెక్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:21 => పుషప్ములను పర్మిదెలను కతెత్రలను కారులను తొటల్ను గినెన్లను 

ధూపకలశములను సొలొమోను మేలిమి బంగారముతో చేయించెను. 

కీరత్నలు 74:6 => ఇపుప్డే వారు గొడ డ్ళల్ను సమెమ్టలను చేతపటుట్కొని దాని విచితర్మైన పనిని బొతిత్గా 

విరుగగొటుట్దురు. 

యెహెజేక్లు 10:20 => కెబారు నదిదగగ్ర ఇశార్యేలు దేవుని కిర్ంద నాకు కనబడిన జీవి ఇదే; అవి 

కెరూబులని నేను గురుత్పటిట్తిని. 

యెహెజేక్లు 40:16 => కావలి గదులకును గుమమ్ములకు లోపలవాటికి మధయ్గా చుటుట్నునన్ 

గోడలకును పర్కక్గదులకును కముమ్లు పెటట్బడిన కిటికీలుండెను, గోడలోని సత్ంభములకును 

కిటికీలుండెను; పర్తి సత్ంభముమీదను ఖరూ జ్రపు చెటుల్ రూపింపబడియుండెను. 

యెహెజేక్లు 40:22 => వాటి కిటికీలును వాటి మధయ్గోడలును ఖరూ జ్రపుచెటల్వలె రూపింపబడిన 

వాటి అలంకారమును తూరుప్దావ్రముయొకక్ కొలత పర్కారముగా కనబడెను మరియు ఎకుక్టకై 

యేడు మెటుల్ండెను, ఎదుటనుండి దాని మధయ్గోడలు కనబడుచుండెను.  

యెహెజేక్లు 41:18 => కెరూబులును ఖరూ జ్రపు చెటుల్ను ఉండెను; దానికి రెండేసి కెరూబుల 

సందున ఖరూ జ్రపుచెటుట్ ఒకటియుండెను; ఒకొక్కక్ కెరూబునకు రెండేసి ముఖములుండెను. 
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రెండు తలుపులును ఒలీవ కఱఱ్వి; వాటిమీద కెరూబులను తమాల వృక్షములను వికసించిన 

పుషప్ములను చెకిక్ంచి వాటిని బంగారముతో పొదిగించెను; కెరూబుల మీదను తమాల వృక్షముల 

మీదను బంగారము పొదిగించెను. 

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.  

యెషయా 60:17 => నేను ఇతత్డికి పర్తిగా బంగారమును తెచుచ్చునాన్ను ఇనుమునకు పర్తిగా 

వెండిని కఱఱ్కు పర్తిగా ఇతత్డిని రాళల్కు పర్తిగా ఇనుమును తెచుచ్చునాన్ను. సమాధానమును 

నీకధికారులుగాను నీతిని నీకు విచారణకరత్లుగాను నియమించుచునాన్ను. 

పర్కటన 21:18 => ఆ పటట్ణపు పార్కారము సూరయ్కాంతములతో కటట్బడెను; పటట్ణము సవ్చఛ్మగు 

సఫ్టికముతో సమానమైన శుదధ్ సువరణ్ముగా ఉనన్ది.  

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 3:7 => మందిరపు దూలములను సత్ంభములను దాని గోడలను దాని 

తలుపులను బంగారముతో పొదిగించి గోడలమీద కెరూబులను చెకిక్ంచెను. 

వచనము 33 

మరియు పరిశుదధ్ సథ్లపు దావ్రమునకు ఒలీవ కఱఱ్తో రెండు నిలువు కముమ్లు చేయించెను; ఇవి గోడ 

వెడలుప్లో నాలుగవవంతు వెడలుప్గా నుండెను. 

యోహాను 10:9 => నేనే దావ్రమును; నా దావ్రా ఎవడైన లోపల పర్వేశించినయెడల వాడు 

రకిష్ంపబడినవాడై, లోపలికి పోవుచు బయటికి వచుచ్చు మేత మేయుచునుండును. 

యోహాను 14:6 => యేసు నేనే మారగ్మును, సతయ్మును, జీవమును; నా దావ్రానే తపప్ యెవడును 

తండిర్యొదద్కు రాడు. 

ఎఫెసీయులకు 3:18 => మీరు దేవుని సంపూరణ్తయందు పూరు ణ్లగునటుల్గా, పేర్మయందు వేరుపారి 

సిథ్రపడి, సమసత్ పరిశుదుధ్లతో కూడ దాని వెడలుప్ పొడుగు లోతు ఎతుత్ ఎంతో గర్హించుకొనుటకును, 

హెబీర్యులకు 10:19 => సహోదరులారా, యేసు మనకొరకు పర్తిషిఠ్ంచిన మారగ్మున, అనగా 

నూతనమైనదియు, జీవముగలదియు, ఆయన శరీరము అను తెరదావ్రా యేరప్రచబడినదియునైన 

మారగ్మున,  

హెబీర్యులకు 10:20 => ఆయన రకత్మువలన పరిశుదధ్సథ్లమునందు పర్వేశించుటకు మనకు 

ధైరయ్ము కలిగియునన్ది గనుకను, 

1 రాజులు 6:5 => మరియు మందిరపు గోడచుటుట్ గదులు కటిట్ంచెను; మందిరపు గోడలకును 

పరిశుదధ్సథ్లమునకును గరాభ్లయమునకును చుటుట్ నలుదిశల అతడు గదులు కటిట్ంచెను. 

2 రాజులు 18:16 => మరియు ఆ కాలమందు హిజిక్యా దేవాలయపు తలుపులకునన్ 

బంగారమును తాను కటిట్ంచిన సత్ంభములకునన్ బంగారమును తీయించి అషూష్రు రాజునకిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:22 => మరియు మందిరదావ్రము లోపలి తలుపులును అతి పరిశుదధ్ 

సథ్లముయొకక్ లోపలి తలుపులును దేవాలయపు తలుపులును అనిన్యు బంగారముతో చేయబడెను. 
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యెహెజేక్లు 41:2 => వాకిలి వెడలుప్ పది మూరలు, తలుపు ఇరుపర్కక్ల అయిదేసి మూరలు, దాని 

నిడివిని కొలువగా నలుబది మూరలు, దాని వెడలుప్ ఇరువది మూరలు. 

యెహెజేక్లు 41:23 => మందిరమునకును పరిశుదధ్ సథ్లమునకును రెండు వాకిండుల్ండెను. 

వచనము 34 

రెండు తలుపులు దేవదారు కఱఱ్తో చేయబడియుండెను; ఒకొక్కక్ తలుపునకు రెండేసి మడత రెకక్లు 

ఉండెను. 

1 రాజులు 6:18 => మందిరము లోపలనునన్ దేవదారు పలకలమీద గుబబ్లును వికసించిన 

పువువ్లును చెకక్బడియుండెను; అంతయు దేవదారుకఱఱ్ పనియే, రాయి యొకటైన కనబడలేదు. 

1 రాజులు 6:29 => మరియు మందిరపు గోడలనిన్టిమీదను లోపలనేమి వెలుపలనేమి కెరూబులను 

తమాల వృక్షములను వికసించిన పుషప్ములను చెకిక్ంచెను. 

1 రాజులు 7:19 => మరియు సత్ంభములమీది పీటలు నాలుగు మూరల మటుట్కు తామర 

పుషప్మువంటి పనిగలవై 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 7:36 => దాని జవల పలకలమీదను, దాని పర్కక్ పలకలమీదను, అతడు కెరూబులను 

సింహములను తమాల వృక్షములను ఒకొక్కక్దాని చోటునుబటిట్ చుటుట్ను దండలతో వాటిని చెకెక్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:22 => మరియు మందిరదావ్రము లోపలి తలుపులును అతి పరిశుదధ్ 

సథ్లముయొకక్ లోపలి తలుపులును దేవాలయపు తలుపులును అనిన్యు బంగారముతో చేయబడెను. 

కీరత్నలు 74:6 => ఇపుప్డే వారు గొడ డ్ళల్ను సమెమ్టలను చేతపటుట్కొని దాని విచితర్మైన పనిని బొతిత్గా 

విరుగగొటుట్దురు. 

యెహెజేక్లు 40:16 => కావలి గదులకును గుమమ్ములకు లోపలవాటికి మధయ్గా చుటుట్నునన్ 

గోడలకును పర్కక్గదులకును కముమ్లు పెటట్బడిన కిటికీలుండెను, గోడలోని సత్ంభములకును 

కిటికీలుండెను; పర్తి సత్ంభముమీదను ఖరూ జ్రపు చెటుల్ రూపింపబడియుండెను. 
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యెహెజేక్లు 40:22 => వాటి కిటికీలును వాటి మధయ్గోడలును ఖరూ జ్రపుచెటల్వలె రూపింపబడిన 

వాటి అలంకారమును తూరుప్దావ్రముయొకక్ కొలత పర్కారముగా కనబడెను మరియు ఎకుక్టకై 

యేడు మెటుల్ండెను, ఎదుటనుండి దాని మధయ్గోడలు కనబడుచుండెను.  

వచనము 35 

వాటిమీద అతడు కెరూబులను తమాల వృక్షములను వికసించిన పుషప్ములను చెకిక్ంచి ఆ చెకిక్న 

వాటిమీద బంగారు రేకును పొదిగించెను. 

యెహెజేక్లు 41:21 => మందిరపు దావ్ర బంధములు చచౌచ్కములు, పరిశుదధ్సథ్లపు 

దావ్రబంధములును అటిట్వే. 

వచనము 36 

మరియు లోపలనునన్ సాలను మూడు వరుసలను చెకిక్న రాళల్తోను ఒక వరుసను దేవదారు 

దూలములతోను కటిట్ంచెను. 

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. 

యెహెజేక్లు 41:23 => మందిరమునకును పరిశుదధ్ సథ్లమునకును రెండు వాకిండుల్ండెను. 

యెహెజేక్లు 41:24 => ఒకొక్క వాకిలి రెండేసి మడత రెకక్లు గలది. 

యెహెజేక్లు 41:25 => మరియు గోడలమీద ఉనన్టుల్గా మందిరపు వాకిండల్మీదను కెరూబులును 

ఖరూ జ్రపుచెటుల్ను చెకక్బడియుండెను, బయటి మంటపమునకు విచితర్ముగా చేసిన ఉబుకువాటు పని 

కనబడెను. 

వచనము 37 

నాలుగవ సంవతస్రము జీప  అను మాసమున యెహోవా మందిరపు పునాది వేయబడెను; 
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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 7:36 => దాని జవల పలకలమీదను, దాని పర్కక్ పలకలమీదను, అతడు కెరూబులను 

సింహములను తమాల వృక్షములను ఒకొక్కక్దాని చోటునుబటిట్ చుటుట్ను దండలతో వాటిని చెకెక్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:7 => మందిరపు దూలములను సత్ంభములను దాని గోడలను దాని 

తలుపులను బంగారముతో పొదిగించి గోడలమీద కెరూబులను చెకిక్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:21 => పుషప్ములను పర్మిదెలను కతెత్రలను కారులను తొటల్ను గినెన్లను 

ధూపకలశములను సొలొమోను మేలిమి బంగారముతో చేయించెను. 

కీరత్నలు 74:6 => ఇపుప్డే వారు గొడ డ్ళల్ను సమెమ్టలను చేతపటుట్కొని దాని విచితర్మైన పనిని బొతిత్గా 

విరుగగొటుట్దురు. 

యెహెజేక్లు 40:16 => కావలి గదులకును గుమమ్ములకు లోపలవాటికి మధయ్గా చుటుట్నునన్ 

గోడలకును పర్కక్గదులకును కముమ్లు పెటట్బడిన కిటికీలుండెను, గోడలోని సత్ంభములకును 

కిటికీలుండెను; పర్తి సత్ంభముమీదను ఖరూ జ్రపు చెటుల్ రూపింపబడియుండెను. 

యెహెజేక్లు 40:22 => వాటి కిటికీలును వాటి మధయ్గోడలును ఖరూ జ్రపుచెటల్వలె రూపింపబడిన 

వాటి అలంకారమును తూరుప్దావ్రముయొకక్ కొలత పర్కారముగా కనబడెను మరియు ఎకుక్టకై 

యేడు మెటుల్ండెను, ఎదుటనుండి దాని మధయ్గోడలు కనబడుచుండెను.  

వచనము 38 

పదునొకండవ సంవతస్రము బూలు అను ఎనిమిదవ మాసమున దాని యేరాప్టు చొపుప్న దాని 

ఉపభాగములనిన్టితోను మందిరము సమాపత్మాయెను. ఏడు సంవతస్రములు సొలొమోను దానిని 

కటిట్ంచుచుండెను. 

నిరగ్మకాండము 27:9 => మరియు నీవు మందిరమునకు ఆవరణము ఏరప్రచవలెను. కుడివైపున, 

అనగా దకిష్ణదికుక్న ఆవరణముగా నూరు మూరల పొడుగుగలదై పేనిన సనన్నార యవనికలు ఒక 

పర్కక్కు ఉండవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 27:10 => దాని యిరువది సత్ంభములును వాటి యిరువది దిమమ్లును ఇతత్డివి; ఆ 

సత్ంభముల వంకులును వాటి పెండెబదద్లును వెండివి. 

నిరగ్మకాండము 27:11 => అటే ల్ పొడుగులో ఉతత్రదికుక్న నూరు మూరల పొడుగు గల 

యవనికలుండవలెను. దాని యిరువది సత్ంభములును వాటి యిరువది దిమమ్లును ఇతత్డివి. ఆ 

సత్ంభముల వంకులును వాటి పెండెబదుద్లును వెండివి 

నిరగ్మకాండము 27:12 => పడమటిదికుక్న ఆవరణపు వెడలుప్ కొరకు ఏబది మూరల 

యవనికలుండవలెను; వాటి సత్ంభములు పది వాటి దిమమ్లు పది. 

నిరగ్మకాండము 27:13 => తూరుప్వైపున, అనగా ఉదయదికుక్న ఆవరణపు వెడలుప్ ఏబది 

మూరలు. 

నిరగ్మకాండము 27:14 => ఒక పర్కక్ను పదునైదు మూరల యవనికలుండవలెను; వాటి 

సత్ంభములు మూడు వాటి దిమమ్లు మూడు. 

నిరగ్మకాండము 27:15 => రెండవ పర్కక్ను పరునైదుమూరల యవనికలుండవలెను; వాటి 

సత్ంభములు మూడు వాటి దిమమ్లును మూడు. 

నిరగ్మకాండము 27:16 => ఆవరణపు దావ్రమునకు నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల యిరువది 

మూరల తెర యుండవలెను. అవి పేనిన సనన్నారతో చితర్కారుని పనిగా ఉండవలెను; వాటి 

సత్ంభములు నాలుగు వాటి దిమమ్లు నాలుగు. 

నిరగ్మకాండము 27:17 => ఆవరణము చుటుట్నన్ సత్ంభములనిన్యు వెండి పెండెబదద్లు కలవి; వాటి 

వంకులు వెండివి వాటి దిమమ్లు ఇతత్డివి. 

నిరగ్మకాండము 27:18 => ఆవరణపు పొడుగు నూరు మూరలు; దాని వెడలుప్ ఏబది మూరలు దాని 

యెతుత్ అయిదు మూరలు; అవి పేనిన సనన్నారవి వాటి దిమమ్లు ఇతత్డివి. 

నిరగ్మకాండము 27:19 => మందిర సంబంధమైన సేవోపకరణములనిన్యు మేకులనిన్యు 

ఆవరణపు మేకులనిన్యు ఇతత్డివై యుండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 38:9 => మరియు అతడు ఆవరణము చేసెను. కుడివైపున, అనగా దకిష్ణదికుక్న 

నూరు మూరల పొడుగు గలవియు పేనిన సనన్నారవియునైన తెరలుండెను. 
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నిరగ్మకాండము 38:10 => వాటి సత్ంభములు ఇరువది వాటి ఇతత్డి దిమమ్లు ఇరువది. ఆ 

సత్ంభముల వంకులును వాటి పెండెబదద్లును వెండివి. 

నిరగ్మకాండము 38:11 => ఉతత్రదికుక్ననునన్ తెరలు నూరు మూరలవి; వాటి సత్ంభములు 

ఇరువది, వాటి యితత్డి దిమమ్లు ఇరువది, ఆ సత్ంభముల వంకులును వాటి పెండెబదద్లును వెండివి. 

నిరగ్మకాండము 38:12 => పడమటిదికుక్న తెరలు ఏబది మూరలవి; వాటి సత్ంభములు పది, వాటి 

దిమమ్లు పది, ఆ సత్ంభముల వంకులును వాటి పెండెబదద్లును వెండివి. 

నిరగ్మకాండము 38:13 => తూరుప్వైపున, అనగా ఉదయపు దికుక్న ఏబది మూరలు; 

నిరగ్మకాండము 38:14 => దావ్రముయొకక్ ఒక పర్కక్ను తెరలు పదునైదు మూరలవి; వాటి 

సత్ంభములు మూడు వాటి దిమమ్లు మూడు. 

నిరగ్మకాండము 38:15 => అటుల్ రెండవ పర్కక్ను, అనగా ఇరు పర్కక్లను ఆవరణ దావ్రమునకు 

పదునైదు మూరల తెరలు ఉండెను; వాటి సత్ంభములు మూడు వాటి దిమమ్లు మూడు. 

నిరగ్మకాండము 38:16 => ఆవరణము చుటుట్నునన్ దాని తెరలనిన్యు పేనిన సనన్నారవి. 

నిరగ్మకాండము 38:17 => సత్ంభముల దిమమ్లు రాగివి, సత్ంభముల వంకులును వాటి 

పెండెబదద్లును వెండివి. వాటి బోదెలకు వెండి రేకులు పొదిగింపబడెను. ఆవరణపు సత్ంభములనిన్యు 

వెండి బదద్లతో కూరప్బడెను. 

నిరగ్మకాండము 38:18 => ఆవరణ దావ్రపు తెర నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గలదియు పేనిన 

సనన్నారతో చేయబడినదియునైన బుటాపనిది. దాని పొడుగు ఇరువది మూరలు; దాని యెతుత్, అనగా 

వెడలుప్ ఆవరణ తెరలతో సరిగా, అయిదు మూరలు. 

నిరగ్మకాండము 38:19 => వాటి సత్ంభములు నాలుగు, వాటి ఇతత్డి దిమమ్లు నాలుగు. వాటి 

వంకులు వెండివి. 

నిరగ్మకాండము 38:20 => వాటి బోదెలకు వెండి రేకు పొదిగింపబడెను, వాటి పెండెబదద్లు వెండివి, 

మందిరమునకును దాని చుటుట్నునన్ ఆవరణమునకును చేయబడిన మేకులనిన్యు ఇతత్డివి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:9 => అతడు యాజకుల ఆవరణమును పెదద్ ఆవరణమును దీనికి 

వాకిండల్ను చేయించి దీని తలుపులను ఇతత్డితో పొదిగించెను. 
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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. 

పర్కటన 11:2 => ఆలయమునకు వెలుపటి ఆవరణమును కొలతవేయక విడిచిపెటుట్ము; అది 

అనుయ్లకియయ్బడెను, వారు నలువది రెండు నెలలు పరిశుదధ్పటట్ణమును కాలితో తొర్కుక్దురు. 

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. 

2 రాజులు 21:5 => మరియు యెహోవా మందిరమునకునన్ రెండు సాలలలో ఆకాశ 

సమూహములకు అతడు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:13 => తాను చేయించిన అయిదు మూరల పొడవును అయిదు మూరల 

వెడలుప్ను మూడు మూరల యెతుత్నుగల యితత్డి చపప్రమును ముంగిటి ఆవరణమునందుంచి, 

దానిమీద నిలిచియుండి, సమాజముగా కూడియునన్ ఇశార్యేలీయులందరి యెదుటను మోకాళూ ల్ని, 

చేతులు ఆకాశమువైపు చాపి సొలొమోను ఇటల్ని పార్రథ్న చేసెను. 

ఎజార్ 6:4 => మూడు వరుసలు గొపప్ రాళల్చేతను ఒక వరుస కొర్తత్ మార్నులచేతను 

కటిట్ంపబడవలెను; దాని వయ్యమును రాజు యొకక్ ఖజానాలో నుండి యియయ్వలెను. 
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వచనము 1 

సొలొమోను పదుమూడు సంవతస్రములు తన నగరును కటిట్ంచుచుండి దానినంతటిని ముగించెను. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:2 => తన యేలుబడిలో నాలుగవ సంవతస్రము రెండవ నెల రెండవ 

దినమందు దాని కటట్నారంభించెను. 

1 రాజులు 9:1 => సొలొమోను యెహోవా మందిరమును రాజనగరును కటుట్టయు, తాను 

చేయకోరినదంతటిని చేయుటయు ముగించిన తరువాత 

1 రాజులు 9:10 => సొలొమోను యెహోవా మందిరమును రాజనగరును ఈ రెండింటిని యిరువది 

సంవతస్రములలోగా కటిట్ంచెను. అతడు పని ముగించిన తరువాత తూరు రాజైన హీరాము 

సొలొమోను కోరినంతమటుట్కు దేవదారు మార్నులను సరళ వృక్షపు మార్నులను బంగారమును 

అతనికివచిచ్యునన్ందున 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:47 => అయితే సొలొమోను ఆయన కొరకు మందిరము కటిట్ంచెను.  

వచనము 2 

మరియు అతడు లెబానోను అరణయ్పు నగరును కటిట్ంచెను; దీని పొడుగు నూరు మూరలు, వెడలుప్ 

ఏబది మూరలు, ఎతుత్ ముపప్ది మూరలు; నాలుగు వరుసల దేవదారు సత్ంభములమీద దేవదారు 

దూలములు వేయబడెను. 

ఎజార్ 6:14 => యూదుల పెదద్లు కటిట్ంచుచు, పర్వకత్యైన హగగ్యియు ఇదోద్ కుమారుడైన 

జెకరాయ్యు హెచచ్రించుచునన్ందున పని బాగుగా జరిపిరి. ఈ పర్కారము ఇశార్యేలీయుల దేవుని ఆజఞ్ 
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ననుసరించి వారు కటిట్ంచుచు, కోరెషు దరాయ్వేషు అరత్హషసత్ అను పారసీకదేశపు రాజుల ఆజఞ్చొపుప్న 

ఆ పని సమాపిత్ చేసిరి. 

ఎజార్ 6:15 => రాజైన దరాయ్వేషు ఏలుబడియందు ఆరవ సంవతస్రము అదారు నెల మూడవనాటికి 

మందిరము సమాపిత్ చేయబడెను. 

జెకరాయ్ 4:9 => జెరుబాబ్బెలుచేతులు ఈ మందిరపు పునాది వేసియునన్వి, అతనిచేతులు 

ముగించును, అపుప్డు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా ననున్ మీయొదద్కు పంపియునాన్డని నీవు 

తెలిసికొందువు. 

జెకరాయ్ 6:13 => అతడే యెహోవా ఆలయము కటుట్ను; అతడు ఘనత వహించుకొని 

సింహాసనాసీనుడై యేలును,సింహాసనాసీనుడై అతడు యాజకతవ్ము చేయగా ఆ యిదద్రికి 

సమాధానకరమైన యోచనలు కలుగును. 

జెకరాయ్ 6:14 => ఆ కిరీటము యెహోవా ఆలయములో జాఞ్పకారథ్ముగా ఉంచబడి, హేలెమునకును 

టోబీయాకును యెదాయాకును జెఫనాయ్ కుమారుడైన హేనునకును ఉండును. 

జెకరాయ్ 6:15 => దూరముగా ఉనన్వారు వచిచ్ యెహోవా ఆలయమును కటుట్దురు, అపుప్డు 

యెహోవా ననున్ మీయొదద్కు పంపెనని మీరు తెలిసికొందురు; మీ దేవుడైన యెహోవా మాట మీరు 

జాగర్తత్గా ఆలకించినయెడల ఈలాగు జరుగును. 

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 6:9 => ఈ పర్కారము అతడు మందిరమును కటిట్ంచుట ముగించి మందిరమును 

దేవదారు దూలములతోను పలకలతోను కపిప్ంచెను. 

1 రాజులు 7:1 => సొలొమోను పదుమూడు సంవతస్రములు తన నగరును కటిట్ంచుచుండి 

దానినంతటిని ముగించెను. 
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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 3:9 => యేషూవయు అతని కుమారులును అతని సహోదరులును, కదీమ్యేలును అతని 

కుమారులును, హోదవాయ్ కుమారులును, హేనాదాదు కుమారులును, వారి కుమారులును, 

లేవీయులైన వారి బంధువులును, దేవుని మందిరములో పనివారిచేత పని చేయించుటకు 

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 

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 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. 

ఎజార్ 3:13 => ఏది సంతోష శబద్మో యేది దుఃఖ శబద్మో జనులు తెలిసికొనలేకపోయిరి. జనులు 

గొపప్ ధవ్ని చేసినందున ఆ శబద్ము బహుదూరము వినబడెను. 

ఎజార్ 6:15 => రాజైన దరాయ్వేషు ఏలుబడియందు ఆరవ సంవతస్రము అదారు నెల మూడవనాటికి 

మందిరము సమాపిత్ చేయబడెను. 

Page  of 461 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

యోహాను 2:20 => యూదులు ఈ దేవాలయము నలువదియారు సంవతస్రములు కటిట్రే; నీవు 

మూడు దినములలో దానిని లేపుదువా అనిరి. 

1 రాజులు 6:14 => ఈ పర్కారము సొలొమోను మందిరమును కటిట్ంచి ముగించెను. 

1 రాజులు 9:1 => సొలొమోను యెహోవా మందిరమును రాజనగరును కటుట్టయు, తాను 

చేయకోరినదంతటిని చేయుటయు ముగించిన తరువాత 

1 రాజులు 9:10 => సొలొమోను యెహోవా మందిరమును రాజనగరును ఈ రెండింటిని యిరువది 

సంవతస్రములలోగా కటిట్ంచెను. అతడు పని ముగించిన తరువాత తూరు రాజైన హీరాము 

సొలొమోను కోరినంతమటుట్కు దేవదారు మార్నులను సరళ వృక్షపు మార్నులను బంగారమును 

అతనికివచిచ్యునన్ందున 

1 రాజులు 9:15 => యెహోవా మందిరమును సొలొమోను నగరమును మిలోల్ను, 

యెరూషలేముయొకక్ పార్కారమును హాసోరు మెగిదోద్ గెజెరు అను పటట్ణములను కటిట్ంచుటకు 

సొలొమోను వెటిట్వారిని పెటెట్ను. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:47 => అయితే సొలొమోను ఆయన కొరకు మందిరము కటిట్ంచెను.  

వచనము 3 

మరియు నలువదియైదు సత్ంభములమీద పర్కక్ గదులపైన దేవదారు కఱఱ్లతో అది కపప్బడెను; ఆ 

సత్ంభములు వరుస వరుసకు పైగా పదునైదేసి చొపుప్న మూడు వరుసలు ఉండెను. 

1 రాజులు 9:10 => సొలొమోను యెహోవా మందిరమును రాజనగరును ఈ రెండింటిని యిరువది 

సంవతస్రములలోగా కటిట్ంచెను. అతడు పని ముగించిన తరువాత తూరు రాజైన హీరాము 

సొలొమోను కోరినంతమటుట్కు దేవదారు మార్నులను సరళ వృక్షపు మార్నులను బంగారమును 

అతనికివచిచ్యునన్ందున 
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2 దినవృతాత్ంతములు 8:1 => సొలొమోను యెహోవా మందిరమును తన నగరును కటిట్ంచిన 

యిరువది సంవతస్రముల కాలము తీరిన తరువాత 

పర్సంగి 2:4 => నేను గొపప్ పనులు చేయ బూనుకొంటిని, నాకొరకు ఇండుల్ కటిట్ంచుకొంటిని, 

దార్క్షతోటలు నాటించుకొంటిని. 

పర్సంగి 2:5 => నాకొరకు తోటలను శృంగార వనములను వేయించుకొని వాటిలో సకలవిధములైన 

ఫలవృక్షములను నాటించితిని. 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

2 సమూయేలు 5:11 => తూరు రాజగు హీరాము, దూతలను దేవదారు మార్నులను వడర్ంగులను 

కాసెపనివారిని పంపగా వారు దావీదు కొరకు ఒక నగరిని కటిట్రి. 

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 6:38 => పదునొకండవ సంవతస్రము బూలు అను ఎనిమిదవ మాసమున దాని 

యేరాప్టు చొపుప్న దాని ఉపభాగములనిన్టితోను మందిరము సమాపత్మాయెను . ఏడు 

సంవతస్రములు సొలొమోను దానిని కటిట్ంచుచుండెను. 

1 రాజులు 9:15 => యెహోవా మందిరమును సొలొమోను నగరమును మిలోల్ను, 

యెరూషలేముయొకక్ పార్కారమును హాసోరు మెగిదోద్ గెజెరు అను పటట్ణములను కటిట్ంచుటకు 

సొలొమోను వెటిట్వారిని పెటెట్ను. 

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, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 14:1 => తూరు రాజైన హీరాము దావీదునొదద్కు దూతలను, అతనికి ఒక 

యిలుల్ కటుట్టకై దేవదారు మార్నులను, కాసె పనివారిని వడల్వారిని పంపెను. 

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 2:1 => సొలొమోను యెహోవా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును తన 

రాజయ్ ఘనతకొరకు ఒక నగరును కటట్వలెనని తీరామ్నము చేసికొని 

వచనము 4 

మూడు వరుసల కిటికీలు ఉండెను; మూడు వరుసలలో కిటికీలు ఒకదానికొకటి యెదురుగా ఉండెను. 

1 రాజులు 9:19 => సొలొమోను భోజనపదారథ్ములకు ఏరాప్టైన పటట్ణములను, రథములకు 

ఏరాప్టైన పటట్ణములను, రౌతులకు ఏరాప్టైన పటట్ణములను సొలొమోను యెరూషలేమునందును 

లెబానోనునందును తాను ఏలిన దేశమంతటి యందును ఏదేది కటుట్టకు కోరెనో అదియును 

కటిట్ంచెను. 

1 రాజులు 10:17 => మరియు సుతెత్తో కొటిట్న బంగారముతో అతడు మూడువందల కేడెములను 

చేయించెను; కేడెము ఒకటింటికి మూడువందల బంగారపు తులములయెతుత్ బంగారముండెను; వీటిని 

రాజు లెబానోను అరణయ్పు మందిరమందుంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:16 => మరియు సాగగొటిట్న బంగారముతో మూడువందల కేడెములను 

చేయించెను; ఒకొక్క కేడెమునకు మూడువందల తులముల బంగారము పటెట్ను; వాటిని రాజు 

లెబానోను అరణయ్పు నగరునందుంచెను. 

పరమగీతము 7:4 => నీ కంధరము దంతగోపుర రూపము నీ నేతర్ములు జనపూరణ్మైన హెషోబ్ను 

పటట్ణమున నునన్ రెండు తటాకములతో సమానములు నీ నాసిక దమసుక్ దికుక్నకు చూచు లెబానోను 

శిఖరముతో సమానము. 
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1 రాజులు 10:21 => మరియు రాజైన సొలొమోను పానపాతర్లు బంగారపువై యుండెను; 

లెబానోను అరణయ్ మందిరపు పాతర్లును బంగారపువే, వెండిది యొకటియు లేదు; సొలొమోను 

దినములలో వెండి యెనిన్కకు రాలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:6 => బయలతును, ఖజానా ఉంచు పటట్ణములనిన్టిని, రథములుంచు 

పటట్ ణములనిన్టిని , గుఱఱ్పు రౌతులుండు పటట్ ణములనిన్టిని కటిట్ం చెను . మరియు 

యెరూషలేమునందును లెబానోనునందును తాను ఏలు దేశములనిన్టియందును పార్కారపురములుగా 

కటిట్ంచవలెనని తానుదేద్శించిన పటట్ణములనిన్టిని సొలొమోను కటిట్ంచెను. 

సామెతలు 9:1 => జాఞ్నము నివాసమును కటుట్కొని దానికి ఏడు సత్ంభములు చెకుక్కొనినది 

పర్సంగి 2:4 => నేను గొపప్ పనులు చేయ బూనుకొంటిని, నాకొరకు ఇండుల్ కటిట్ంచుకొంటిని, 

దార్క్షతోటలు నాటించుకొంటిని. 

యెషయా 22:8 => అపుప్డు యూదానుండి ఆయన ముసుకు తీసివేసెను ఆ దినమున నీవు 

అరణయ్గృహమందునన్ ఆయుధములను కనిపెటిట్తివి. 

వచనము 5 

తలుపుల యొకక్యు కిటికీల యొకక్యు సత్ంభములు చచౌచ్కముగా ఉండెను; మూడు వరుసలలోను 

కిటికీలు ఒకదానికొకటి యెదురుగా ఉండెను. 

1 రాజులు 6:5 => మరియు మందిరపు గోడచుటుట్ గదులు కటిట్ంచెను; మందిరపు గోడలకును 

పరిశుదధ్సథ్లమునకును గరాభ్లయమునకును చుటుట్ నలుదిశల అతడు గదులు కటిట్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 5:3 => నేను నివసించుచుండు వారి పాళెమును వారు అపవితర్పరచకుండునటుల్ 

మగవానినేమి ఆడుదానినేమి అందరిని పంపివేయవలెను; వారిని ఆ పాళెము వెలుపలికి 

వెళల్గొటట్వలెను. 

సామెతలు 9:1 => జాఞ్నము నివాసమును కటుట్కొని దానికి ఏడు సత్ంభములు చెకుక్కొనినది 

వచనము 6 
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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 7:5 => తలుపుల యొకక్యు కిటికీల యొకక్యు సత్ంభములు చచౌచ్కముగా ఉండెను; 

మూడు వరుసలలోను కిటికీలు ఒకదానికొకటి యెదురుగా ఉండెను. 

1 రాజులు 6:4 => అతడు మందిరమునకు విచితర్మైన పనితో చేయబడిన అలిల్క కిటికీలను 

చేయించెను. 

యెషయా 54:12 => మాణికయ్మణులతో నీ కోటకొముమ్లను సూరయ్కాంతములతో నీ గుమమ్ములను 

కటుట్దును పర్శసత్మైన రతన్ములతో నీకు సరిహదుద్లు ఏరప్రచుదును.  

యెహెజేక్లు 40:16 => కావలి గదులకును గుమమ్ములకు లోపలవాటికి మధయ్గా చుటుట్నునన్ 

గోడలకును పర్కక్గదులకును కముమ్లు పెటట్బడిన కిటికీలుండెను, గోడలోని సత్ంభములకును 

కిటికీలుండెను; పర్తి సత్ంభముమీదను ఖరూ జ్రపు చెటుల్ రూపింపబడియుండెను. 

యెహెజేక్లు 40:22 => వాటి కిటికీలును వాటి మధయ్గోడలును ఖరూ జ్రపుచెటల్వలె రూపింపబడిన 

వాటి అలంకారమును తూరుప్దావ్రముయొకక్ కొలత పర్కారముగా కనబడెను మరియు ఎకుక్టకై 

యేడు మెటుల్ండెను, ఎదుటనుండి దాని మధయ్గోడలు కనబడుచుండెను.  

యెహెజేక్లు 40:25 => మరియు వాటికునన్టుట్గా దీనికిని దీని మధయ్గోడలకును చుటుట్ 

కిటికీలుండెను, దాని నిడివి ఏబది మూరలు దాని వెడలుప్ ఇరవదియైదు మూరలు. 

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 

యెహెజేక్లు 40:33 => దాని కావలిగదులకును సత్ంభములకును మధయ్గోడలకును కొలత అదే; 

దానికిని దాని చుటుట్నునన్ మధయ్గోడలకును కిటికీలుండెను; నిడివి యేబది మూరలు, వెడలుప్ 

ఇరువదియైదు మూరలు. 
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యెహెజేక్లు 40:36 => దాని కావలిగదులకును సత్ంభములకును దాని మధయ్గోడలకును అదే 

కొలత; దానికిని దాని చుటుట్నునన్ మధయ్గోడలకును కీటికీలుండెను; దాని నిడివి యేబది మూరలు దాని 

వెడలుప్ ఇరువదియైదు మూరలు.  

యెహెజేక్లు 41:26 => మరియు మంటపమునకును ఇరుపర్కక్ల గోడలకును మందిరపు 

మేడగదులకును ఒరపాకులకును ఇరుపర్కక్ల కముమ్లు వేసిన కిటికీలును ఖరూ జ్రపు చెటల్నుపోలిన 

అలంకారమును ఉండెను. 

వచనము 7 

తరువాత తాను తీరుప్తీరచ్ కూరుచ్ండుటకై యొక అధికార మంటపమును కటిట్ంచెను; దాని నటిట్లుల్ 

కొన మొదలు దేవదారు కఱఱ్తో కపప్బడెను. 

1 రాజులు 7:4 => మూడు వరుసల కిటికీలు ఉండెను; మూడు వరుసలలో కిటికీలు ఒకదానికొకటి 

యెదురుగా ఉండెను. 

వచనము 8 

లోపలి ఆవరణములో తన నివాసపు ఇంటిని ఆ విధముగానే కటిట్ంచెను. మరియు సొలొమోను తాను 

వివాహమైన ఫరో కుమారెత్కు ఈ మంటపమువంటి యొక నగరును కటిట్ంచెను. 

సామెతలు 9:1 => జాఞ్నము నివాసమును కటుట్కొని దానికి ఏడు సత్ంభములు చెకుక్కొనినది 

వచనము 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 6:3 => పరిశుదధ్సథ్లము ఎదుటనునన్ ముఖమంటపము మందిరముయొకక్ వెడలుప్నుబటిట్ 

యిరువది మూరల పొడవు, మందిరము ముందర అది పది మూరల వెడలుప్. 
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1 రాజులు 10:18 => మరియు రాజు దంతముచేత పెదద్ సింహాసనము చేయించి సువరణ్ముతో దాని 

పొదిగించెను. 

1 రాజులు 10:19 => ఈ సింహాసనమునకు ఆరు మెటుల్ండెను; సింహాసనము మీది భాగపు 

వెనుకతటుట్ గుండర్ముగా ఉండెను; ఆసనమునకు ఇరుపారశ్య్ముల యందు ఊతలుండెను; ఊతల 

దగగ్ర రెండు సింహములు నిలిచియుండెను. 

1 రాజులు 10:20 => ఇరుపర్కక్ల ఆరుమెటల్మీద పండెర్ండు సింహములు నిలిచియుండెను; 

అటువంటిది ఏ రాజయ్మందైనను చేయబడలేదు. 

కీరత్నలు 122:5 => అచచ్ట నాయ్యము తీరుచ్టకై సింహాసనములు దావీదు వంశీయుల 

సింహాసనములు సాథ్పింపబడియునన్వి. 

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనా సీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

1 రాజులు 3:9 => ఇంత గొపప్దైన నీ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్గలవాడు ఎవవ్డు? కాబటిట్ నేను 

మంచి చెడ డ్లు వివేచించి నీ జనులకు నాయ్యము తీరుచ్నటుల్ నీ దాసుడనైన నాకు వివేకముగల 

హృదయము దయచేయుము. 

1 రాజులు 3:28 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరును రాజు తీరిచ్న తీరుప్నుగూరిచ్ విని నాయ్యము 

విచారించుటయందు రాజు దైవజాఞ్నము నొందినవాడని గర్హించి అతనికి భయపడిరి. 

సామెతలు 20:8 => నాయ్య సింహాసనాసీనుడైన రాజు తన కనున్లతో చెడుతనమంతయు 

చెదరగొటుట్ను. 

వచనము 10 

దాని పునాది పదేసి యెనిమిదేసి మూరలుగల మికిక్లి వెలగల పెదద్ రాళల్తో కటట్బడెను. 
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2 రాజులు 20:4 => యెషయా నడిమిశాలలోనుండి అవతలకు వెళల్కమునుపే యెహోవా వాకుక్ 

అతనికి పర్తయ్క్షమై ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 

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 9:24 => ఫరో కుమారెత్ దావీదు పురమునుండి సొలొమోను తనకు కటిట్ంచిన నగరునకెకిక్ 

రాగా అతడు మిలోల్ను కటిట్ంచెను. 

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 4:18 => అతని భారయ్యైన యెహూదీయా గెదోరునకు పర్ధానియైన 

యెరెదును శోకోకు పర్ధానియైన హెబెరును జానోహకు పర్ధానియైన యెకూతీయేలును కనెను. మెరెదు 

వివాహము చేసికొనిన ఫరో కుమారెత్యైన బితాయ్కు పుటిట్న కుమారులు వీరే. 

పర్సంగి 2:4 => నేను గొపప్ పనులు చేయ బూనుకొంటిని, నాకొరకు ఇండుల్ కటిట్ంచుకొంటిని, 

దార్క్షతోటలు నాటించుకొంటిని. 

వచనము 11 

పైతటుట్న పరిమాణ పర్కారముగా చెకక్బడిన మికిక్లి వెలగల రాళుల్ను దేవదారు కఱఱ్లును కలవు. 

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 5:17 => రాజు సెలవియయ్గా వారు మందిరముయొకక్ పునాదిని చెకిక్నరాళల్తో 

వేయుటకు గొపప్ రాళల్ను మికిక్లి వెలగల రాళల్ను తెపిప్ంచిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 22:2 => తరువాత దావీదు ఇశార్యేలీయుల దేశమందుండు అనయ్జాతి 

వారిని సమకూరుచ్డని ఆజఞ్ ఇచిచ్, దేవుని మందిరమును కటిట్ంచుటకై రాళుల్ చెకుక్వారిని 

నియమించెను. 

యెషయా 9:10 => వారు ఇటికలతో కటిట్నది పడిపోయెను చెకిక్నరాళల్తో కటుట్దము రండి; 

రావికఱ ణ్తో కటిట్నది నరకబడెను, వాటికి మారుగా దేవదారు కఱఱ్ను వేయుదము రండని అతిశయపడి 

గరవ్ముతో చెపుప్కొనుచునాన్రు.  

యెహెజేక్లు 10:5 => దేవుడైన సరవ్శకుత్డు పలుకునటుల్గా కెరూబుల రెకక్ల చపుప్డు బయటి 

ఆవరణమువరకు వినబడెను. 

వచనము 12 

గొపప్ ఆవరణమునకు చుటుట్ను మూడు వరుసల చెకిక్న రాళుల్ను, ఒక వరుస దేవదారు దూలములును 

కలవు; యెహోవా మందిరములోని ఆవరణము కటట్బడిన రీతినే ఆ మందిరపు మంటపమును 

కటట్బడెను. 

యెషయా 28:16 => పర్భువగు యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు సీయోనులో పునాదిగా 

రాతిని వేసినవాడను నేనే అది పరిశోధింపబడిన రాయి అమూలయ్మైన తలరాయి బహు సిథ్రమైన 

పునాదియైన మూలరాయియై యునన్ది విశవ్సించువాడు కలవరపడడు. 

యెషయా 54:11 => పర్యాసపడి గాలివానచేత కొటట్బడి ఆదరణలేక యునన్దానా, నేను 

నీలాంజనములతో నీ కటట్డమును కటుట్దును నీలములతో నీ పునాదులను వేయుదును  

1 కొరిందీయులకు 3:10 => దేవుడు నాకనుగర్హించిన కృపచొపుప్న నేను నేరప్రియైన 

శిలప్కారునివలె పునాది వేసితిని, మరియొకడు దాని మీద కటుట్చునాన్డు; పర్తివాడు దానిమీద ఏలాగు 

కటుట్చునాన్డో జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:11 => వేయబడినది తపప్, మరియొక పునాది ఎవడును వేయనేరడు; ఈ 

పునాది యేసు కీర్సేత్. 
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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, 

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. 

వచనము 13 

రాజైన సొలొమోను తూరు పటట్ణములోనుండి హీరామును పిలువనంపించెను. 

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. 

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

బలులనరిప్ంచుటకు పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండునటుల్, మీరును సజీవమైన రాళల్వలెనుండి ఆతమ్ 

సంబంధమైన మందిరముగా కటట్బడుచునాన్రు. 

1 రాజులు 7:9 => ఈ కటట్డములనిన్యు పునాది మొదలుకొని గోడ చూరువరకు లోపలను 

వెలుపలను వాటి పరిమాణ పర్కారముగా తొలవబడినటిట్వియు, రంపములచేత కోయబడినటిట్వియు, 
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మికిక్లి వెలగలరాళల్తో కటట్బడెను; ఈ పర్కారమే గొపప్ ఆవరణపు వైపుననునన్ వెలుపలి భాగమును 

ఉండెను. 

వచనము 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 6:36 => మరియు లోపలనునన్ సాలను మూడు వరుసలను చెకిక్న రాళల్తోను ఒక 

వరుసను దేవదారు దూలములతోను కటిట్ంచెను. 

యోహాను 10:23 => అది శీతకాలము. అపుప్డు యేసు దేవాలయములో సొలొమోను మంటపమున 

తిరుగుచుండగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:11 => వాడు పేతురును యోహానును పటుట్కొనియుండగా, పర్జలందరు 

విసమ్యమొంది సొలొమోనుదను మంటపములో ఉనన్ వారియొదద్కు గుంపుగా పరుగెతిత్వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:12 => పర్జలమధయ్ అనేకమైన సూచక కిర్యలును మహతాక్రయ్ములును 

అపొసత్లులచేత చేయబడుచుండెను. మరియు వారందరు ఏకమనసుక్లై సొలొమోను మంటపములో 

ఉండిరి. 

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. 

2 రాజులు 21:5 => మరియు యెహోవా మందిరమునకునన్ రెండు సాలలలో ఆకాశ 

సమూహములకు అతడు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:9 => అతడు యాజకుల ఆవరణమును పెదద్ ఆవరణమును దీనికి 

వాకిండల్ను చేయించి దీని తలుపులను ఇతత్డితో పొదిగించెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 6:13 => తాను చేయించిన అయిదు మూరల పొడవును అయిదు మూరల 

వెడలుప్ను మూడు మూరల యెతుత్నుగల యితత్డి చపప్రమును ముంగిటి ఆవరణమునందుంచి, 

దానిమీద నిలిచియుండి, సమాజముగా కూడియునన్ ఇశార్యేలీయులందరి యెదుటను మోకాళూ ల్ని, 

చేతులు ఆకాశమువైపు చాపి సొలొమోను ఇటల్ని పార్రథ్న చేసెను. 

యెహెజేక్లు 8:7 => అపుప్డు ఆవరణదావ్రముదగగ్ర ననున్ ఆయన దింపగా గోడలోనునన్ సందు 

ఒకటి నాకు కనబడెను. 

వచనము 15 

ఏమనగా అతడు రెండు ఇతత్డి సత్ంభములు పోత పోసెను; ఒకొక్కక్ సత్ంభము పదునెనిమిది మూరల 

నిడివి గలది, ఒకొక్కక్టి పండెర్ండు మూరల కైవారము గలది. 

1 రాజులు 7:40 => మరియు హీరాము తొటల్ను చేటలను గినెన్లను చేసెను. ఈ పర్కారము 

హీరాము రాజైన సొలొమోను ఆజఞ్నుబటిట్ యెహోవా మందిరపు పనియంతయు ముగించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:13 => తెలివియు వివేచనయుగల హూరాము అనునొక చురుకైన 

పనివానిని నేను నీయొదద్కు పంపుచునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:11 => హూరాము పాతర్లను బూడిదెనెతుత్ చిపప్కోలలను తొటల్ను చేసెను; 

రాజైన సొలొమోను ఆజఞ్పర్కారము దేవుని మందిరమునకు చేయవలసిన పనియంతయు హూరాము 

సమాపిత్చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 35:30 => మరియు మోషే ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నెను చూడుడి; 

1 రాజులు 3:1 => తరువాత సొలొమోను ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో కుమారెత్ను పెండిల్చేసికొని అతనికి 

అలుల్డాయెను. తన నగరును యెహోవా మందిరమును యెరూషలేము చుటుట్ పార్కారమును కటిట్ంచుట 

ముగించిన తరువాత ఫరో కుమారెత్ను దావీదు పురమునకు రపిప్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:14 => అతడు దాను వంశపురాలగు ఒక సతరీకి పుటిట్నవాడు, వాని తండిర్ 

తూరు సంబంధమైనవాడు, అతడు బంగారముతోను వెండితోను ఇతత్డితోను ఇనుముతోను రాళల్తోను 

మార్నులతోను ఊదా నూలుతోను నీలి నూలుతోను సనన్పు నూలుతోను ఎఱఱ్ నూలుతోను పనిచేయగల 
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నేరప్రియైనవాడు. సకలవిధముల చెకక్డపు పనియందును మచుచ్లు కలిప్ంచుటయందును 

యుకిత్కలిగి, నీ పనివారికిని నీతండిర్యైన దావీదు అను నా యేలినవాడు నియమించిన 

ఉపాయశాలులకును సహకారియై వాటనిన్టిని నిరూపించుటకు తగిన సామరథ్య్ము గలవాడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:16 => పాతర్లు, బూడిదెనెతుత్ చిపప్కోలలు, ముండల్కొంకులు మొదలైన 

ఉపకరణములు. వీటిని హూరాము రాజైన సొలొమోను ఆజఞ్ పర్కారము యెహోవా మందిరముకొరకు 

మంచి వనెన్గల యితత్డితో చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:47 => అయితే సొలొమోను ఆయన కొరకు మందిరము కటిట్ంచెను.  

వచనము 16 

మరియు సత్ంభములమీద ఉంచుటకై యితత్డితో రెండు పీటలు పోతపోసెను; ఒక పీటయొకక్ యెతుత్ 

అయిదు మూరలు, రెండవ పీటయొకక్ యెతుత్ అయిదు మూరలు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:14 => అతడు దాను వంశపురాలగు ఒక సతరీకి పుటిట్నవాడు, వాని తండిర్ 

తూరు సంబంధమైనవాడు, అతడు బంగారముతోను వెండితోను ఇతత్డితోను ఇనుముతోను రాళల్తోను 

మార్నులతోను ఊదా నూలుతోను నీలి నూలుతోను సనన్పు నూలుతోను ఎఱఱ్ నూలుతోను పనిచేయగల 

నేరప్రియైనవాడు. సకలవిధముల చెకక్డపు పనియందును మచుచ్లు కలిప్ంచుటయందును 

యుకిత్కలిగి, నీ పనివారికిని నీతండిర్యైన దావీదు అను నా యేలినవాడు నియమించిన 

ఉపాయశాలులకును సహకారియై వాటనిన్టిని నిరూపించుటకు తగిన సామరథ్య్ము గలవాడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:16 => పాతర్లు, బూడిదెనెతుత్ చిపప్కోలలు, ముండల్కొంకులు మొదలైన 

ఉపకరణములు. వీటిని హూరాము రాజైన సొలొమోను ఆజఞ్ పర్కారము యెహోవా మందిరముకొరకు 

మంచి వనెన్గల యితత్డితో చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 31:2 => చూడుము; నేను యూదా గోతర్ములో హూరు మనుమడును ఊరు 

కుమారుడునైన బెసలేలు అను పేరుగల వానిని పిలిచితిని. 

నిరగ్మకాండము 31:3 => విచితర్మైన పనులను కలిప్ంచుటకును బంగారుతోను వెండితోను 

ఇతత్డితోను పని చేయుటకును పొదుగుటకై  
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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 ఆతమ్పూరు ణ్నిగా చేసియునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 31:6 => మరియు నేను దాను గోతర్ములోని అహీసామాకు కుమారుడైన 

అహోలీయాబును అతనికి తోడు చేసితిని. నేను నీకాజాఞ్పించినవనిన్యు చేయునటుల్ జాఞ్న 

హృదయులందరి హృదయములలో జాఞ్నమును ఉంచియునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 35:30 => మరియు మోషే ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నెను చూడుడి; 

నిరగ్మకాండము 35:31 => యెహోవా ఊరు కుమారుడును హూరు మనుమడునైన బెసలేలును 

పేరుపెటిట్ పిలిచి విచితర్మైన పనులను కలిప్ంచుటకును బంగారుతోను వెండితోను ఇతత్డితోను 

పనిచేయుటకును, 

నిరగ్మకాండము 35:32 => రతన్ములను సానబెటిట్ పొదుగుటకును చెకుక్టకును, 

నిరగ్మకాండము 35:33 => విచితర్మైన పనులనిన్టిని చేయుటకును వారికి పర్జాఞ్ వివేక జాఞ్నములు 

కలుగునటుల్ దేవుని ఆతమ్తో వాని నింపియునాన్డు. 

నిరగ్మకాండము 35:34 => అతడును దాను గోతిర్కుడును అహీసామాకు కుమారుడునైన 

అహోలీయాబును ఇతరులకు నేరుప్నటుల్ వారికి బుదిధ్ పుటిట్ంచెను. 

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. 
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నిరగ్మకాండము 36:8 => ఆ పని చేసినవారిలో పర్జఞ్గల పర్తివాడును మందిరమును పది తెరలతో 

చేసెను. అతడు వాటిని నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల పేనిన సనన్నారతో చితర్కారుని పనియైన 

కెరూబులు గలవాటినిగా చేసెను. 

యెషయా 28:26 => వాని దేవుడే తగిన కర్మము వానికి నేరిప్యునాన్డు ఆయన వానికి ఆ పని 

బోధించుచునాన్డు. 

నిరగ్మకాండము 31:3 => విచితర్మైన పనులను కలిప్ంచుటకును బంగారుతోను వెండితోను 

ఇతత్డితోను పని చేయుటకును పొదుగుటకై  

నిరగ్మకాండము 31:4 => రతన్ములను సాన బెటుట్టకును కఱఱ్నుకోసి చెకుక్టకును 

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 దినవృతాత్ంతములు 22:15 => మరియు పనిచేయతగిన విసాత్రమైన శిలప్కారులును కాసె 

పనివారును వడర్వారును ఏవిధమైన పనినైనను నెరవేరచ్గల మంచి పనివారును నీయొదద్ ఉనాన్రు. 

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. 

సామెతలు 8:12 => జాఞ్నమను నేను చాతురయ్మును నాకు నివాసముగా చేసికొనియునాన్ను 

సదుపాయములు తెలిసికొనుట నాచేతనగును. 

వచనము 17 
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మరియు సత్ంభములమీదనునన్ పీటలకు అలిల్క పనివంటి పనియు, గొలుసుపని దండలును 

చేయబడెను; అవి పీటకు ఏడేసి కలిగియుండెను. 

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. 

2 రాజులు 25:16 => మరియు అతడు యెహోవా మందిరమునకు సొలొమోను చేయించిన రెండు 

సత్ంభములను సముదర్మును మటల్ను తీసికొనిపోయెను. ఈ యితత్డి వసుత్వులయెతుత్ లెకక్కు 

మించియుండెను. 

2 రాజులు 25:17 => ఒకొక్క సత్ంభపు నిడివి పదునెనిమిది మూరలు. దాని పైపీట యితత్డిది, పైపీట 

నిడివి మూడు మూరలు. మరియు ఆ పైపీట చుటుట్ ఉనన్ అలిల్కలును దానిమమ్పండుల్ను ఇతత్డివి; 

రెండవ సత్ంభమును వీటివలె అలిల్కపని కలిగియుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:15 => ఇదియు గాక మందిరము ముందర ఉండుటకై ముపప్దియయిదు 

మూరల యెతుత్గల రెండు సత్ంభములను వాటిమీదికి అయిదు మూరల యెతుత్గల పీటలను 

చేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:16 => గరాభ్లయమునందు చేసినటుట్ గొలుసు పని చేయించి, సత్ంభముల 

పైభాగమున దాని ఉంచి, నూరు దానిమమ్పండల్ను చేయించి ఆ గొలుసు పనిమీద తగిలించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:17 => ఆ రెండు సథ్ంభములను దేవాలయము ఎదుట కుడితటుట్న 

ఒకటియు ఎడమతటుట్న ఒకటియు నిలువబెటిట్ంచి, కుడితటుట్ దానికి యాకీను అనియు, ఎడమతటుట్ 

దానికి బోయజు అనియు పేళుల్ పెటెట్ను. 

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, 
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2 దినవృతాత్ంతములు 4:13 => ఆ సత్ంభముల శీరష్ముల రెండు పళె ల్ములను కపుప్నటిట్ అలిల్క, 

అలిల్కకు రెండేసి వరుసలుగా చేయబడిన నాలుగు వందల దానిమమ్పండుల్. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:14 => మటుల్, మటల్మీదనుండు తొటుల్, 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:15 => సముదర్పుతొటిట్ దాని కిర్ందనుండు పండెర్ండు ఎదుద్లు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:16 => పాతర్లు, బూడిదెనెతుత్ చిపప్కోలలు, ముండల్కొంకులు మొదలైన 

ఉపకరణములు. వీటిని హూరాము రాజైన సొలొమోను ఆజఞ్ పర్కారము యెహోవా మందిరముకొరకు 

మంచి వనెన్గల యితత్డితో చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:17 => యొరాద్ను మైదానమందు సుకోక్తునకును జెరేదాతాకును మధయ్ను 

జిగటమంటి భూమియందు రాజు వాటిని పోత పోయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:18 => ఎతుత్ చూడలేనంత యితత్డి తనయొదద్ నుండగా సొలొమోను ఈ 

ఉపకరణములనిన్టిని బహు విసాత్రముగా చేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:19 => దేవుని మందిరమునకు కావలసిన ఉపకరణములనిన్టిని బంగారపు 

పీఠమును సనిన్ధి రొటెట్లు ఉంచు బలల్లను, 

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. 

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.  
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యిరిమ్యా 52:23 => పర్కక్లయందు తొంబదియారు దానిమమ్ పండుల్ండెను; చుటుట్ ఉండిన వల 

అలిల్కమీద దానిమమ్ పండల్నిన్యు నూరు. 

2 రాజులు 25:13 => మరియు యెహోవా మందిరమందునన్ యితిత్డి సత్ంభములను మటల్ను 

యెహోవా మందిరమందునన్ యితత్డి సముదర్మును కలీద్యులు తునకలుగా కొటిట్, ఆ యితత్డిని 

బబులోను పటట్ణమునకు ఎతిత్కొనిపోయిరి. 

2 రాజులు 25:17 => ఒకొక్క సత్ంభపు నిడివి పదునెనిమిది మూరలు. దాని పైపీట యితత్డిది, పైపీట 

నిడివి మూడు మూరలు. మరియు ఆ పైపీట చుటుట్ ఉనన్ అలిల్కలును దానిమమ్పండుల్ను ఇతత్డివి; 

రెండవ సత్ంభమును వీటివలె అలిల్కపని కలిగియుండెను. 

1 రాజులు 7:41 => రెండు సత్ంభములను, ఆ రెండు సత్ంభముల మీదనునన్ పైపీటల పళె ల్ములను ఆ 

సత్ంభములను పై పీటల పళె ల్ములను కపిప్న రెండు అలిల్కలను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:8 => హదరెజెరుయొకక్ పటట్ణములైన టిబహ్తులోనుండియు, 

కూనులోనుండియు దావీదు బహు విసాత్రమైన యితత్డిని తీసికొనివచెచ్ను. దానితో సొలొమోను ఇతత్డి 

సముదర్మును సత్ంభములును ఇతత్డి వసుత్వులను చేయించెను. 

యిరిమ్యా 27:19 => బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు యెరూషలేములోనుండి యెహోయాకీము 

కుమారుడైన యెకోనాయ్ను యూదా యెరూషలేముల పర్ధానులనందరిని బబులోనునకు చెరగా 

తీసికొనిపోయినపుప్డు  

యిరిమ్యా 52:17 => మరియు యెహోవా మందిరములోనుండిన ఇతత్డి సత్ంభములను 

మందిరములోనుండిన మటల్ను ఇతత్డి సముదర్మును కలీద్యులు తునకలుగా కొటిట్ ఆ ఇతత్డి అంతయు 

బబులోనునకు గొనిపోయిరి.  

యెహెజేక్లు 40:49 => మంటపమునకు నిడివి యిరువది మూరలు; ఎకుక్టకై యుంచబడిన 

మెటల్దగగ్ర దాని వెడలుప్ పదకొండు మూరలు, సత్ంభములదగగ్ర ఇరు పర్కక్ల ఒకొక్కక్టిగా 

కంబములుంచబడెను. 

యోహాను 6:13 => కాబటిట్ వారు భుజించిన తరువాత వారియొదద్ మిగిలిన అయిదు యవల రొటెట్ల 

ముకక్లు పోగుచేసి పండెర్ండు గంపలు నింపిరి. 
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వచనము 18 

ఈలాగున అతడు సత్ంభములను చేసి మీది పీటలను కపుప్టకు చుటుట్ను అలిల్కపని రెండు వరుసలు 

దానిమమ్ పండల్తో చేసెను; ఈ పర్కారముగా అతడు రెండవ పీటకును చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 36:38 => దాని అయిదు సత్ంభములను వాటి దిమమ్లను చేసి వాటి బోదెలకును 

వాటి పెండెబదద్లకును బంగారు రేకులను పొదిగించెను; వాటి అయిదు దిమమ్లు ఇతత్డివి. 

నిరగ్మకాండము 38:17 => సత్ంభముల దిమమ్లు రాగివి, సత్ంభముల వంకులును వాటి 

పెండెబదద్లును వెండివి. వాటి బోదెలకు వెండి రేకులు పొదిగింపబడెను. ఆవరణపు సత్ంభములనిన్యు 

వెండి బదద్లతో కూరప్బడెను. 

నిరగ్మకాండము 38:19 => వాటి సత్ంభములు నాలుగు, వాటి ఇతత్డి దిమమ్లు నాలుగు. వాటి 

వంకులు వెండివి. 

నిరగ్మకాండము 38:28 => వెయియ్నిన్ ఐదువందల డెబబ్దియైదు తులముల వెండితో అతడు 

సత్ంభములకు వంకులను చేసి వాటి బోదెలకు పొదిగించి వాటిని పెండెబదద్లచేత కటెట్ను. 

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 రాజులు 25:17 => ఒకొక్క సత్ంభపు నిడివి పదునెనిమిది మూరలు. దాని పైపీట యితత్డిది, పైపీట 

నిడివి మూడు మూరలు. మరియు ఆ పైపీట చుటుట్ ఉనన్ అలిల్కలును దానిమమ్పండుల్ను ఇతత్డివి; 

రెండవ సత్ంభమును వీటివలె అలిల్కపని కలిగియుండెను. 

యెషయా 8:6 => ఈ జనులు మెలల్గా పారు షిలోహు నీళుల్ వదద్ని చెపిప్ రెజీనునుబటిట్యు రెమలాయ్ 

కుమారునిబటిట్యు సంతోషించుచునాన్రు. 
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యోహాను 6:13 => కాబటిట్ వారు భుజించిన తరువాత వారియొదద్ మిగిలిన అయిదు యవల రొటెట్ల 

ముకక్లు పోగుచేసి పండెర్ండు గంపలు నింపిరి. 

వచనము 19 

మరియు సత్ంభములమీది పీటలు నాలుగు మూరల మటుట్కు తామర పుషప్మువంటి పనిగలవై 

యుండెను. 

నిరగ్మకాండము 28:14 => సూతర్ములవలె అలిల్కపనిగా వాటిని చేసి అలిల్న గొలుసులను ఆ జవలకు 

తగిలింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:22 => మరియు ఆ పతకము అలిల్కపనిగా పేనిన గొలుసులను మేలిమి 

బంగారుతో చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:24 => ఆ రెండు ఉంగరములను పతకపు రెండు కొసలయందు తగిలించి, 

పతకపు కొసలనునన్ రెండు ఉంగరములలో అలల్బడిన ఆ రెండు బంగారు గొలుసులను 

తగిలింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:25 => అలిల్న ఆ రెండు గొలుసుల కొసలను రెండు రెండు జవలకు తగిలించి 

ఏఫోదు నెదుట దాని భుజములమీద కటట్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 39:15 => మరియు వారు ఆ పతకమునకు మేలిమి బంగారుతో అలిల్కపనియైన 

గొలుసులు చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 39:16 => వారు రెండు బంగారు జవలు రెండు బంగారు ఉంగరములును చేసి ఆ 

రెండు ఉంగరములును పతకపు రెండు కొనలను ఉంచి  

నిరగ్మకాండము 39:17 => అలల్బడిన ఆ రెండు బంగారు గొలుసులను పతకపు కొనలనునన్ రెండు 

ఉంగరములలో వేసి 

నిరగ్మకాండము 39:18 => అలల్బడిన ఆ రెండు గొలుసుల కొనలను ఆ రెండు జవలకు తగిలించి 

ఏఫోదు భుజఖండములమీద దాని యెదుట ఉంచిరి. 
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2 రాజులు 25:17 => ఒకొక్క సత్ంభపు నిడివి పదునెనిమిది మూరలు. దాని పైపీట యితత్డిది, పైపీట 

నిడివి మూడు మూరలు. మరియు ఆ పైపీట చుటుట్ ఉనన్ అలిల్కలును దానిమమ్పండుల్ను ఇతత్డివి; 

రెండవ సత్ంభమును వీటివలె అలిల్కపని కలిగియుండెను. 

1 రాజులు 7:41 => రెండు సత్ంభములను, ఆ రెండు సత్ంభముల మీదనునన్ పైపీటల పళె ల్ములను ఆ 

సత్ంభములను పై పీటల పళె ల్ములను కపిప్న రెండు అలిల్కలను, 

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.  

వచనము 20 

మరియు రెండు సత్ంభములమీదనునన్ పీటలమీది అలిల్కపని దగగ్రనునన్ ఉబెబ్తుత్కు పైగా దానిమమ్ 

పండుల్ండెను; రెండువందల దానిమమ్ పండుల్ ఆ పీటమీద వరుస వరుసలుగా చుటుట్ నుండెను. 

నిరగ్మకాండము 28:14 => సూతర్ములవలె అలిల్కపనిగా వాటిని చేసి అలిల్న గొలుసులను ఆ జవలకు 

తగిలింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:22 => మరియు ఆ పతకము అలిల్కపనిగా పేనిన గొలుసులను మేలిమి 

బంగారుతో చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:24 => ఆ రెండు ఉంగరములను పతకపు రెండు కొసలయందు తగిలించి, 

పతకపు కొసలనునన్ రెండు ఉంగరములలో అలల్బడిన ఆ రెండు బంగారు గొలుసులను 

తగిలింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:25 => అలిల్న ఆ రెండు గొలుసుల కొసలను రెండు రెండు జవలకు తగిలించి 

ఏఫోదు నెదుట దాని భుజములమీద కటట్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 39:15 => మరియు వారు ఆ పతకమునకు మేలిమి బంగారుతో అలిల్కపనియైన 

గొలుసులు చేసిరి. 
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నిరగ్మకాండము 39:16 => వారు రెండు బంగారు జవలు రెండు బంగారు ఉంగరములును చేసి ఆ 

రెండు ఉంగరములును పతకపు రెండు కొనలను ఉంచి  

నిరగ్మకాండము 39:17 => అలల్బడిన ఆ రెండు బంగారు గొలుసులను పతకపు కొనలనునన్ రెండు 

ఉంగరములలో వేసి 

నిరగ్మకాండము 39:18 => అలల్బడిన ఆ రెండు గొలుసుల కొనలను ఆ రెండు జవలకు తగిలించి 

ఏఫోదు భుజఖండములమీద దాని యెదుట ఉంచిరి. 

2 రాజులు 25:17 => ఒకొక్క సత్ంభపు నిడివి పదునెనిమిది మూరలు. దాని పైపీట యితత్డిది, పైపీట 

నిడివి మూడు మూరలు. మరియు ఆ పైపీట చుటుట్ ఉనన్ అలిల్కలును దానిమమ్పండుల్ను ఇతత్డివి; 

రెండవ సత్ంభమును వీటివలె అలిల్కపని కలిగియుండెను. 

నిరగ్మకాండము 28:33 => దాని అంచున దాని అంచులచుటుట్ నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల 

దానిమమ్ పండల్ను వాటి నడుమను బంగారు గంటలను నిలువుటంగీ చుటుట్ తగిలింపవలెను. 

1 రాజులు 7:41 => రెండు సత్ంభములను, ఆ రెండు సత్ంభముల మీదనునన్ పైపీటల పళె ల్ములను ఆ 

సత్ంభములను పై పీటల పళె ల్ములను కపిప్న రెండు అలిల్కలను, 

వచనము 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 6:18 => మందిరము లోపలనునన్ దేవదారు పలకలమీద గుబబ్లును వికసించిన 

పువువ్లును చెకక్బడియుండెను; అంతయు దేవదారుకఱఱ్ పనియే, రాయి యొకటైన కనబడలేదు. 
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1 రాజులు 6:32 => రెండు తలుపులును ఒలీవ కఱఱ్వి; వాటిమీద కెరూబులను తమాల వృక్షములను 

వికసించిన పుషప్ములను చెకిక్ంచి వాటిని బంగారముతో పొదిగించెను; కెరూబుల మీదను తమాల 

వృక్షముల మీదను బంగారము పొదిగించెను. 

1 రాజులు 6:33 => మరియు పరిశుదధ్ సథ్లపు దావ్రమునకు ఒలీవ కఱఱ్తో రెండు నిలువు కముమ్లు 

చేయించెను; ఇవి గోడ వెడలుప్లో నాలుగవవంతు వెడలుప్గా నుండెను. 

1 రాజులు 6:34 => రెండు తలుపులు దేవదారు కఱఱ్తో చేయబడియుండెను; ఒకొక్కక్ తలుపునకు 

రెండేసి మడత రెకక్లు ఉండెను. 

1 రాజులు 6:35 => వాటిమీద అతడు కెరూబులను తమాల వృక్షములను వికసించిన పుషప్ములను 

చెకిక్ంచి ఆ చెకిక్న వాటిమీద బంగారు రేకును పొదిగించెను. 

1 రాజులు 7:26 => అది బెతెత్డు దళసరిగలదై యుండెను; దాని పై అంచు పాతర్కు పై అంచువలె 

తామర పుషప్ములవంటి పని కలిగి యుండెను; అది తొమిమ్ది గరిసెలు పటుట్ను. 

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, 

వచనము 22 

ఈ సత్ంభములమీద తామరపుషప్ములవంటి పని యుండెను; ఈలాగున సత్ంభములయొకక్ పని 

సమాపత్మాయెను. 

2 రాజులు 25:17 => ఒకొక్క సత్ంభపు నిడివి పదునెనిమిది మూరలు. దాని పైపీట యితత్డిది, పైపీట 

నిడివి మూడు మూరలు. మరియు ఆ పైపీట చుటుట్ ఉనన్ అలిల్కలును దానిమమ్పండుల్ను ఇతత్డివి; 

రెండవ సత్ంభమును వీటివలె అలిల్కపని కలిగియుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:16 => గరాభ్లయమునందు చేసినటుట్ గొలుసు పని చేయించి, సత్ంభముల 

పైభాగమున దాని ఉంచి, నూరు దానిమమ్పండల్ను చేయించి ఆ గొలుసు పనిమీద తగిలించెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 4:13 => ఆ సత్ంభముల శీరష్ముల రెండు పళె ల్ములను కపుప్నటిట్ అలిల్క, 

అలిల్కకు రెండేసి వరుసలుగా చేయబడిన నాలుగు వందల దానిమమ్పండుల్. 

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. 

వచనము 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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:17 => ఆ రెండు సథ్ంభములను దేవాలయము ఎదుట కుడితటుట్న 

ఒకటియు ఎడమతటుట్న ఒకటియు నిలువబెటిట్ంచి, కుడితటుట్ దానికి యాకీను అనియు, ఎడమతటుట్ 

దానికి బోయజు అనియు పేళుల్ పెటెట్ను. 

గలతీయులకు 2:9 => సత్ంభములుగా ఎంచబడిన యాకోబు కేఫా యోహాను అనువారు నాకు 

అనుగర్హింపబడిన కృపను కనుగొని, మేము అనయ్జనులకును తాము సునన్తి పొందినవారికిని 

అపొసత్లులుగా ఉండవలెనని చెపిప్, తమతో పాలివారమనుటకు సూచనగా నాకును బరన్బాకును 

కుడిచేతిని ఇచిచ్రి. 

పర్కటన 3:12 => జయించువానిని నా దేవుని ఆలయములో ఒక సత్ంభముగా చేసెదను; 

అందులోనుండి వాడు ఇకమీదట ఎనన్టికిని వెలుపలికి పోడు. మరియు నా దేవుని పేరును, 

పరలోకములో నా దేవునియొదద్నుండి దిగి వచుచ్చునన్ నూతనమైన యెరూషలేమను నా దేవుని 

పటట్ణపు పేరును, నా కొర్తత్ పేరును వాని మీద వార్సెదను. 
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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 6:3 => పరిశుదధ్సథ్లము ఎదుటనునన్ ముఖమంటపము మందిరముయొకక్ వెడలుప్నుబటిట్ 

యిరువది మూరల పొడవు, మందిరము ముందర అది పది మూరల వెడలుప్. 

యెహెజేక్లు 40:48 => అతడు మందిరముయొకక్ మంటపములోనికి ననున్ తోడుకొనివచిచ్ మంటప 

సత్ంభములను ఒకొక్కక్దాని కొలువగా అది ఇరుపర్కక్ల అయిదేసి మూరలుండెను, గుమమ్ము 

ఇరుపర్కక్ల మూడేసి మూరల వెడలుప్. 

యెహెజేక్లు 40:49 => మంటపమునకు నిడివి యిరువది మూరలు; ఎకుక్టకై యుంచబడిన 

మెటల్దగగ్ర దాని వెడలుప్ పదకొండు మూరలు, సత్ంభములదగగ్ర ఇరు పర్కక్ల ఒకొక్కక్టిగా 

కంబములుంచబడెను. 

2 సమూయేలు 7:12 => నీ దినములు సంపూరణ్ములగునపుప్డు నీవు నీ పితరులతో కూడ నిదిర్ంచిన 

తరువాత నీ గరభ్ములోనుండి వచిచ్న నీ సంతతిని హెచిచ్ంచి, రాజయ్మును అతనికి సిథ్రపరచెదను. 

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనా సీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

రూతు 4:21 => బోయజు ఓబేదును కనెను, ఓబేదు యెషష్యిని కనెను, యెషష్యి దావీదును కనెను. 

యెషయా 45:24 => యెహోవాయందే నీతి బలములునన్వని జనులు ననున్గూరిచ్ చెపుప్దురు 

ఆయనయొదద్కే మనుషుయ్లు వచెచ్దరు ఆయనమీద కోపపడినవారందరు సిగుగ్పడుదురు  

మతత్యి 16:18 => మరియు నీవు పేతురువు? ఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, 

పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

సంఖాయ్కాండము 26:12 => షిమోయ్ను పుతుర్ల వంశములలో నెమూయేలీయులు నెమూయేలు 

వంశసుథ్లు; యామీనీయులు యామీను వంశసుథ్లు; యాకీనీయులు యాకీను వంశసుథ్లు; 
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రూతు 2:19 => అంతట ఆమె అతత్ ఆమెతోనేడు నీవెకక్డ ఏరుకొంటివి? ఎకక్డ పనిచేసితివి? 

నీయందు లక్షయ్ముంచిన వాడు దీవింపబడును గాక అనగా, ఆమె తాను ఎవనియొదద్ పనిచేసెనో అది 

తన అతత్కు తెలియచెపిప్ ఎవని యదద్ నేడు పనిచేసితినో అతని పేరు బోయజు అనెను. 

1 రాజులు 7:15 => ఏమనగా అతడు రెండు ఇతత్డి సత్ంభములు పోత పోసెను; ఒకొక్కక్ సత్ంభము 

పదునెనిమిది మూరల నిడివి గలది, ఒకొక్కక్టి పండెర్ండు మూరల కైవారము గలది. 

సామెతలు 9:1 => జాఞ్నము నివాసమును కటుట్కొని దానికి ఏడు సత్ంభములు చెకుక్కొనినది 

వచనము 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 7:19 => మరియు సత్ంభములమీది పీటలు నాలుగు మూరల మటుట్కు తామర 

పుషప్మువంటి పనిగలవై యుండెను. 

వచనము 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. 

నిరగ్మకాండము 30:18 => పర్తయ్క్షపు గుడారమునకు బలిపీఠమునకు నడుమ దానిని ఉంచి నీళల్తో 

నింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:19 => ఆ నీళల్తో అహరోనును అతని కుమారులును తమ చేతులను కాళల్ను 

కడుగుకొనవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 30:20 => వారు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళుల్నపుప్డును సేవచేసి యెహోవాకు 

హోమధూపము నరిప్ంచుటకు బలిపీఠము నొదద్కు వచుచ్నపుప్డును తాము చావక యుండునటుల్ నీళల్తో 

కడుగుకొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:21 => తాము చావక యుండునటుల్ తమ చేతులను కాళల్ను కడుగుకొనవలెను. 

అది వారికి, అనగా అతనికిని అతని సంతతికిని వారి తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డగా నుండును. 

నిరగ్మకాండము 38:8 => అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమున సేవింపవచిచ్న 

సేవకురాండర్ అదద్ములతో ఇతత్డి గంగాళమును దాని ఇతత్డి పీటను చేసెను. 

2 రాజులు 25:13 => మరియు యెహోవా మందిరమందునన్ యితిత్డి సత్ంభములను మటల్ను 

యెహోవా మందిరమందునన్ యితత్డి సముదర్మును కలీద్యులు తునకలుగా కొటిట్, ఆ యితత్డిని 

బబులోను పటట్ణమునకు ఎతిత్కొనిపోయిరి. 

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, 

యిరిమ్యా 52:17 => మరియు యెహోవా మందిరములోనుండిన ఇతత్డి సత్ంభములను 

మందిరములోనుండిన మటల్ను ఇతత్డి సముదర్మును కలీద్యులు తునకలుగా కొటిట్ ఆ ఇతత్డి అంతయు 

బబులోనునకు గొనిపోయిరి.  

యిరిమ్యా 52:20 => రాజైన సొలొమోను యెహోవా మందిరమునకు చేయించిన రెండు 

సత్ంభములను సముదర్మును మటల్కిర్ందనుండిన పండెర్ండు ఇతత్డి వృషభములను గొనిపోయెను. 

వీటికనిన్టికునన్ ఇతత్డి యెతుత్వేయుటకు అసాధయ్ము. 

1 రాజులు 7:44 => ఒక సముదర్మును, సముదర్ముకిర్ంద పండెర్ండు ఎడల్ను, 

2 రాజులు 16:17 => మరియు రాజైన ఆహాజు సత్ంభముల అంచులను తీసివేసి వాటిమీదనునన్ 

తొటిట్ని తొలగించెను, ఇతత్డి యెడల్మీద నునన్ సముదర్మును దింపి రాతి కటుట్మీద దానిని ఉంచెను. 

Page  of 488 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

పర్కటన 4:6 => మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట సఫ్టికమును పోలిన గాజువంటి 

సముదర్మునన్టుట్ండెను. ఆ సింహాసనమునకు మధయ్ను సింహాసనము చుటుట్ను, ముందు వెనుక 

కనున్లతో నిండిన నాలుగు జీవులుండెను. 

వచనము 26 

అది బెతెత్డు దళసరిగలదై యుండెను; దాని పై అంచు పాతర్కు పై అంచువలె తామర పుషప్ములవంటి 

పని కలిగి యుండెను; అది తొమిమ్ది గరిసెలు పటుట్ను. 

1 రాజులు 6:18 => మందిరము లోపలనునన్ దేవదారు పలకలమీద గుబబ్లును వికసించిన 

పువువ్లును చెకక్బడియుండెను; అంతయు దేవదారుకఱఱ్ పనియే, రాయి యొకటైన కనబడలేదు. 

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. 
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నిరగ్మకాండము 37:17 => అతడు మేలిమి బంగారుతో దీపవృక్షమును చేసెను. ఆ దీపవృక్షమును 

దాని పర్కాండమును దాని కొమమ్ను నకిషిపనిగా చేసెను. దాని కలశములు మొగగ్లు పువువ్లు 

ఏకాండమైనవి. 

నిరగ్మకాండము 37:18 => దీపవృక్షము యొకక్ ఇరుపర్కక్లనుండి మూడేసి కొమమ్లు అటుల్ దాని 

పర్కక్లనుండి ఆరు కొమమ్లు బయలుదేరినవి. 

నిరగ్మకాండము 37:19 => ఒక కొమమ్లో మొగగ్లు పువువ్లు గల బాదము రూపమైన మూడు 

కలశములు, రెండవ కొమమ్లో మొగగ్లు పువువ్లు గల బాదము రూపమైన మూడు కలశములు; అటుల్ 

దీపవృక్షమునుండి బయలుదేరిన ఆరు కొమమ్లకు ఉండెను. 

నిరగ్మకాండము 37:20 => మరియు దీపవృక్షమందు దాని మొగగ్లు దాని పువువ్లు గల బాదము 

రూపమైన నాలుగు కలశములుండెను. 

నిరగ్మకాండము 37:21 => దీపవృక్షమునుండి బయలుదేరు ఆరు కొమమ్లలో రెండేసి కొమమ్లకిర్ంద 

ఏకాండమైన మొగగ్యు నుండెను. 

నిరగ్మకాండము 37:22 => వాటి మొగగ్లు వాటి కొమమ్లు ఏకాండమైనవి; అదంతయు 

ఏకాండమైనదై మేలిమి బంగారుతో నకిషిపనిగా చేయబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:3 => దాని కిర్ందితటుట్న ఎదుద్లు రూపింపబడియుండెను, అవి ఒకొక్కక్ 

మూరకు పదేసియుండెను, అవి ఆ సముదర్పు తొటిట్ని ఆవరించెను; ఎదుద్లు రెండు వరుసలు 

తీరియుండెను, అవి తొటిట్తోకూడనే పోతపోయబడెను.  

వచనము 27 

మరియు అతడు పది యితత్డి సత్ంభములు చేసెను; ఒకొక్కక్ సత్ంభము నాలుగు మూరల పొడుగు, 

నాలుగు మూరల వెడలుప్, మూడు మూరల యెతుత్ కలిగి యుండెను. 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 4:5 => అది బెతెత్డు దళముగలది, దాని అంచు గినెన్యంచువంటిదై తామర 

పుషప్ములు తేలచ్బడియుండెను; అది ముపప్ది పుటల్ నీళుల్ పటుట్ను. 

యిరిమ్యా 52:20 => రాజైన సొలొమోను యెహోవా మందిరమునకు చేయించిన రెండు 

సత్ంభములను సముదర్మును మటల్కిర్ందనుండిన పండెర్ండు ఇతత్డి వృషభములను గొనిపోయెను. 

వీటికనిన్టికునన్ ఇతత్డి యెతుత్వేయుటకు అసాధయ్ము. 

యెహెజేక్లు 1:10 => ఆ నాలుగింటి యెదుటి ముఖరూపములు మానవ ముఖమువంటివి, 

కుడిపారశ్వ్పు రూపములు సింహముఖము వంటివి. యెడమపారశ్వ్పు ముఖములు ఎదుద్ముఖము 

వంటివి. నాలుగింటికి పకిష్రాజు ముఖమువంటి ముఖములు కలవు. 

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

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

మారుక్ 16:15 => మరియుమీరు సరవ్లోకమునకు వెళిల్ సరవ్సృషిట్కి సువారత్ను పర్కటించుడి. 

మారుక్ 16:16 => నమిమ్ బాపిత్సమ్ము పొందినవాడు రకిష్ంపబడును; నమమ్ని వానికి శిక్ష 

విధింపబడును. 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 9:9 => కళల్ము తొర్కుక్చునన్ యెదుద్ మూతికి చికక్ము పెటట్వదుద్ అని మోషే 

ధరమ్శాసత్రములో వార్యబడి యునన్ది. దేవుడు ఎడల్కొరకు విచారించుచునాన్డా? 

పర్కటన 4:6 => మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట సఫ్టికమును పోలిన గాజువంటి 

సముదర్మునన్టుట్ండెను. ఆ సింహాసనమునకు మధయ్ను సింహాసనము చుటుట్ను, ముందు వెనుక 

కనున్లతో నిండిన నాలుగు జీవులుండెను. 

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

మనుషుయ్ని ముఖమువంటి ముఖము గలది; నాలుగవ జీవి యెగురుచునన్ పకిష్రాజు వంటిది. 
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1 రాజులు 7:29 => జవల మధయ్నునన్ పర్కక్ పలకలమీద సింహములును ఎడుల్ను కెరూబులును 

ఉండెను; మరియు జవలమీద ఆలాగుండెను; సింహముల కిర్ందను ఎడల్ కిర్ందను వేర్లాడు 

దండలవంటి పని కలిగియుండెను. 

వచనము 28 

ఈ సత్ంభముల పని రీతి యేదనగా, వాటికి పర్కక్ పలకలు కలవు, ఆ పర్కక్ పలకలు జవలమధయ్ 

ఉండెను. 

యిరిమ్యా 52:21 => వాటిలో ఒకొక్కక్ సత్ంభము పదునెనిమిది మూరల యెతుత్గలది, పండెర్ండు 

మూరల నూలు దాని చుటుట్ తిరుగును, దాని దళసరి నాలుగు వేర్ళుల్; అది గులల్ది. 

1 రాజులు 7:19 => మరియు సత్ంభములమీది పీటలు నాలుగు మూరల మటుట్కు తామర 

పుషప్మువంటి పనిగలవై యుండెను. 

1 రాజులు 6:18 => మందిరము లోపలనునన్ దేవదారు పలకలమీద గుబబ్లును వికసించిన 

పువువ్లును చెకక్బడియుండెను; అంతయు దేవదారుకఱఱ్ పనియే, రాయి యొకటైన కనబడలేదు. 

1 రాజులు 6:32 => రెండు తలుపులును ఒలీవ కఱఱ్వి; వాటిమీద కెరూబులను తమాల వృక్షములను 

వికసించిన పుషప్ములను చెకిక్ంచి వాటిని బంగారముతో పొదిగించెను; కెరూబుల మీదను తమాల 

వృక్షముల మీదను బంగారము పొదిగించెను. 

1 రాజులు 6:35 => వాటిమీద అతడు కెరూబులను తమాల వృక్షములను వికసించిన పుషప్ములను 

చెకిక్ంచి ఆ చెకిక్న వాటిమీద బంగారు రేకును పొదిగించెను. 

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 4:3 => దాని కిర్ందితటుట్న ఎదుద్లు రూపింపబడియుండెను, అవి ఒకొక్కక్ 

మూరకు పదేసియుండెను, అవి ఆ సముదర్పు తొటిట్ని ఆవరించెను; ఎదుద్లు రెండు వరుసలు 

తీరియుండెను, అవి తొటిట్తోకూడనే పోతపోయబడెను.  
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:5 => అది బెతెత్డు దళముగలది, దాని అంచు గినెన్యంచువంటిదై తామర 

పుషప్ములు తేలచ్బడియుండెను; అది ముపప్ది పుటల్ నీళుల్ పటుట్ను. 

యెహెజేక్లు 45:14 => తైలము చెలిల్ంచునదెటల్నగా నూట ఎనుబది పళల్ నూనెలో పడియు 

ముపాప్తికవంతున చెలిల్ంపవలెను. తూము నూట ఎనుబది పళుల్ పటుట్నదగును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:10 => మార్నులు కొటుట్ మీ పనివారికి నాలుగువందల గరిసెల దంచిన 

గోధుమలను ఎనిమిదివందల పుటల్ యవలను నూట నలువదిపుటల్ దార్కాష్రసమును నూట నలువదిపుటల్ 

నూనెను ఇచెచ్దను. 

వచనము 29 

జవల మధయ్నునన్ పర్కక్ పలకలమీద సింహములును ఎడుల్ను కెరూబులును ఉండెను; మరియు 

జవలమీద ఆలాగుండెను; సింహముల కిర్ందను ఎడల్ కిర్ందను వేర్లాడు దండలవంటి పని 

కలిగియుండెను. 

2 రాజులు 25:13 => మరియు యెహోవా మందిరమందునన్ యితిత్డి సత్ంభములను మటల్ను 

యెహోవా మందిరమందునన్ యితత్డి సముదర్మును కలీద్యులు తునకలుగా కొటిట్, ఆ యితత్డిని 

బబులోను పటట్ణమునకు ఎతిత్కొనిపోయిరి. 

2 రాజులు 25:16 => మరియు అతడు యెహోవా మందిరమునకు సొలొమోను చేయించిన రెండు 

సత్ంభములను సముదర్మును మటల్ను తీసికొనిపోయెను. ఈ యితత్డి వసుత్వులయెతుత్ లెకక్కు 

మించియుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:14 => మటుల్, మటల్మీదనుండు తొటుల్, 

Page  of 493 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

యిరిమ్యా 52:17 => మరియు యెహోవా మందిరములోనుండిన ఇతత్డి సత్ంభములను 

మందిరములోనుండిన మటల్ను ఇతత్డి సముదర్మును కలీద్యులు తునకలుగా కొటిట్ ఆ ఇతత్డి అంతయు 

బబులోనునకు గొనిపోయిరి.  

యిరిమ్యా 52:20 => రాజైన సొలొమోను యెహోవా మందిరమునకు చేయించిన రెండు 

సత్ంభములను సముదర్మును మటల్కిర్ందనుండిన పండెర్ండు ఇతత్డి వృషభములను గొనిపోయెను. 

వీటికనిన్టికునన్ ఇతత్డి యెతుత్వేయుటకు అసాధయ్ము. 

1 రాజులు 7:43 => పది సత్ంభములను, సత్ంభములమీద పది తొటల్ను, 

2 రాజులు 16:17 => మరియు రాజైన ఆహాజు సత్ంభముల అంచులను తీసివేసి వాటిమీదనునన్ 

తొటిట్ని తొలగించెను, ఇతత్డి యెడల్మీద నునన్ సముదర్మును దింపి రాతి కటుట్మీద దానిని ఉంచెను. 

వచనము 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 7:40 => మరియు హీరాము తొటల్ను చేటలను గినెన్లను చేసెను. ఈ పర్కారము 

హీరాము రాజైన సొలొమోను ఆజఞ్నుబటిట్ యెహోవా మందిరపు పనియంతయు ముగించెను. 

వచనము 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 7:25 => 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. 
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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. 

యెహెజేక్లు 1:10 => ఆ నాలుగింటి యెదుటి ముఖరూపములు మానవ ముఖమువంటివి, 

కుడిపారశ్వ్పు రూపములు సింహముఖము వంటివి. యెడమపారశ్వ్పు ముఖములు ఎదుద్ముఖము 

వంటివి. నాలుగింటికి పకిష్రాజు ముఖమువంటి ముఖములు కలవు. 

యెహెజేక్లు 10:14 => కెరూబులలో ఒకొక్కదానికి నాలుగు ముఖములుండెను; మొదటిది కెరూబు 

ముఖము, రెండవది మానవ ముఖము, మూడవది సింహ ముఖము, నాలగ్వది పకిష్రాజు ముఖము. 

యెహెజేక్లు 41:18 => కెరూబులును ఖరూ జ్రపు చెటుల్ను ఉండెను; దానికి రెండేసి కెరూబుల 

సందున ఖరూ జ్రపుచెటుట్ ఒకటియుండెను; ఒకొక్కక్ కెరూబునకు రెండేసి ముఖములుండెను. 

యెహెజేక్లు 41:19 => ఎటల్నగా ఈ తటుట్ ఖరూ జ్రపు చెటుట్వైపున మనుషయ్ ముఖమును ఆ తటుట్ 

ఖరూ జ్రపు చెటుట్వైపున సింహ ముఖమును కనబడెను; ఈ పర్కారము మందిరమంతటిచుటుట్ నుండెను. 

హోషేయ 5:14 => ఏలయనగా ఎఫార్యిమీయులకు సింహము వంటివాడనుగాను యూదా వారికి 

కొదమసింహము వంటివాడనుగాను నేనుందును. నేనే వారిని పటుట్కొని చీలెచ్దను, నేనే వారిని 

కొనిపోవుదును, విడిపించువాడొకడును లేకపోవును 

పర్కటన 4:6 => మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట సఫ్టికమును పోలిన గాజువంటి 

సముదర్మునన్టుట్ండెను. ఆ సింహాసనమునకు మధయ్ను సింహాసనము చుటుట్ను, ముందు వెనుక 

కనున్లతో నిండిన నాలుగు జీవులుండెను. 

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

మనుషుయ్ని ముఖమువంటి ముఖము గలది; నాలుగవ జీవి యెగురుచునన్ పకిష్రాజు వంటిది. 

పర్కటన 5:5 => ఆ పెదద్లలో ఒకడు ఏడువకుము; ఇదిగో దావీదుకు చిగురైన యూదా గోతర్పు 

సింహము ఏడు ముదర్లను తీసి ఆ గర్ంథమును విపుప్టకై జయము పొందెనని నాతో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 3:24 => అపుప్డాయన ఆదామును వెళల్గొటిట్ ఏదెను తోటకు తూరుప్దికుక్న 

కెరూబులను, జీవవృక్షమునకు పోవు మారగ్మును కాచుటకు ఇటు అటు తిరుగుచునన్ ఖడగ్జావ్లను 

నిలువబెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 25:18 => మరియు రెండు బంగారు కెరూబులను చేయవలెను. కరుణాపీఠము 

యొకక్ రెండు కొనలను నకిషిపనిగా చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 37:7 => మరియు రెండు బంగారు కెరూబులను చేసెను, కరుణాపీఠము యొకక్ 

రెండు కొనలను వాటిని నకిషిపనిగా చేసెను. 

హెబీర్యులకు 9:5 => దానిపైని కరుణాపీఠమును కముమ్కొనుచునన్ మహిమగల కెరూబులుండెను. 

వీటినిగూరిచ్ యిపుప్డు వివరముగా చెపప్ వలల్పడదు. 

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

బలులనరిప్ంచుటకు పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండునటుల్, మీరును సజీవమైన రాళల్వలెనుండి ఆతమ్ 

సంబంధమైన మందిరముగా కటట్బడుచునాన్రు. 

1 రాజులు 7:36 => దాని జవల పలకలమీదను, దాని పర్కక్ పలకలమీదను, అతడు కెరూబులను 

సింహములను తమాల వృక్షములను ఒకొక్కక్దాని చోటునుబటిట్ చుటుట్ను దండలతో వాటిని చెకెక్ను. 

వచనము 32 

మరియు పర్కక్ పలకలకిర్ంద నాలుగు చకర్ములు కలవు; చకర్ముల యిరుసులు సత్ంభములతో 

అతకబడియుండెను; ఒకొక్కక్ చకర్ము మూరెడునర నిడివిగలదై యుండెను. 

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. 
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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 3:13 => మరియు ఆ జంతువుల రెకక్లు ఒక దానికొకటి తగులుటవలన కలుగు 

చపుప్డును వాటి పర్కక్నునన్ చకర్ముల ధవ్నియు గొపప్ సందడి జరుగుచునన్టుల్గా నాకు వినబడెను 

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. 

వచనము 33 
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ఈ చకర్ముల పని రథ చకర్ముల పనివలె ఉండెను, వాటి యిరుసులును అడ డ్లును పూటీలును 

ఆకులును పోతపనివై యుండెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 34 

ఒకొక్కక్ సత్ంభపు నాలుగు మూలలను నాలుగు దిమమ్లు కలవు; ఈ దిమమ్లును సత్ంభమును 

ఏకాండముగా ఉండెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 35 

మరియు సత్ంభమును పైని చుటుట్ను జేనెడు ఎతుత్గల గుండర్ని బొదుద్ కలిగి యుండెను; మరియు 

సత్ంభమును పైనునన్ జవలును పర్కక్ పలకలును దానితో ఏకాండముగా ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 1:16 => ఆ చకర్ములయొకక్ రూపమును పనియు రకత్వరణ్పు రాతివలె నుండెను, ఆ 

నాలుగును ఒకక్ విధముగానే యుండెను. వాటి రూపమును పనియు చూడగా చకర్ములో 

చకర్మునన్టుట్గా ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 1:18 => వాటి కైవారములు మికిక్లి యెతుత్గలవై భయంకరముగా ఉండెను, ఆ 

నాలుగు కైవారములు చుటుట్ కండల్తో నిండియుండెను. 

వచనము 36 

దాని జవల పలకలమీదను, దాని పర్కక్ పలకలమీదను, అతడు కెరూబులను సింహములను తమాల 

వృక్షములను ఒకొక్కక్దాని చోటునుబటిట్ చుటుట్ను దండలతో వాటిని చెకెక్ను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 37 

ఈ పర్కారము అతడు పది సత్ంభములను చేసెను; అనిన్టి పోతయును పరిమాణమును రూపమును 

ఏకరీతిగా ఉండెను. 
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ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 38 

తరువాత అతడు పది యితత్డి తొటల్ను చేసెను; పర్తి తొటిట్ యేడువందల ఇరువది తూములు పటుట్నది; 

ఒకొక్కక్ తొటిట్ నాలుగు మూరలు; ఒకొక్కక్ సత్ంభముమీద ఒకొక్కక్ తొటిట్ పెటట్బడెను. 

1 రాజులు 7:29 => జవల మధయ్నునన్ పర్కక్ పలకలమీద సింహములును ఎడుల్ను కెరూబులును 

ఉండెను; మరియు జవలమీద ఆలాగుండెను; సింహముల కిర్ందను ఎడల్ కిర్ందను వేర్లాడు 

దండలవంటి పని కలిగియుండెను. 

1 రాజులు 6:29 => మరియు మందిరపు గోడలనిన్టిమీదను లోపలనేమి వెలుపలనేమి కెరూబులను 

తమాల వృక్షములను వికసించిన పుషప్ములను చెకిక్ంచెను. 

1 రాజులు 6:32 => రెండు తలుపులును ఒలీవ కఱఱ్వి; వాటిమీద కెరూబులను తమాల వృక్షములను 

వికసించిన పుషప్ములను చెకిక్ంచి వాటిని బంగారముతో పొదిగించెను; కెరూబుల మీదను తమాల 

వృక్షముల మీదను బంగారము పొదిగించెను. 

1 రాజులు 6:35 => వాటిమీద అతడు కెరూబులను తమాల వృక్షములను వికసించిన పుషప్ములను 

చెకిక్ంచి ఆ చెకిక్న వాటిమీద బంగారు రేకును పొదిగించెను. 

యెహెజేక్లు 40:31 => దాని మధయ్గోడలు బయటి ఆవరణముతటుట్ చూచుచుండెను; దాని 

సత్ంభములమీద ఖరూ జ్రపుచెటల్ను పోలిన అలంకారముండెను; ఎకుక్టకు ఎనిమిది మెటుల్ండెను. 

యెహెజేక్లు 40:37 => దాని సత్ంభములు బయటి ఆవరణముతటుట్ చూచుచుండెను; ఆ 

సత్ంభములమీద ఈ పర్కక్ను ఆ పర్కక్ను ఖరూ జ్రపు చెటల్నుపోలిన అలంకారముండెను; ఎకుక్టకు 

ఎనిమిది మెటుల్ండెను. 

యెహెజేక్లు 41:18 => కెరూబులును ఖరూ జ్రపు చెటుల్ను ఉండెను; దానికి రెండేసి కెరూబుల 

సందున ఖరూ జ్రపుచెటుట్ ఒకటియుండెను; ఒకొక్కక్ కెరూబునకు రెండేసి ముఖములుండెను. 

యెహెజేక్లు 41:19 => ఎటల్నగా ఈ తటుట్ ఖరూ జ్రపు చెటుట్వైపున మనుషయ్ ముఖమును ఆ తటుట్ 

ఖరూ జ్రపు చెటుట్వైపున సింహ ముఖమును కనబడెను; ఈ పర్కారము మందిరమంతటిచుటుట్ నుండెను. 
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యెహెజేక్లు 41:20 => నేల మొదలుకొని వాకిలిపైవరకు మందిరపు గోడకు కెరూబులును ఖరూ జ్రపు 

చెటుల్ను ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 41:25 => మరియు గోడలమీద ఉనన్టుల్గా మందిరపు వాకిండల్మీదను కెరూబులును 

ఖరూ జ్రపుచెటుల్ను చెకక్బడియుండెను, బయటి మంటపమునకు విచితర్ముగా చేసిన ఉబుకువాటు పని 

కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 41:26 => మరియు మంటపమునకును ఇరుపర్కక్ల గోడలకును మందిరపు 

మేడగదులకును ఒరపాకులకును ఇరుపర్కక్ల కముమ్లు వేసిన కిటికీలును ఖరూ జ్రపు చెటల్నుపోలిన 

అలంకారమును ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 10:14 => కెరూబులలో ఒకొక్కదానికి నాలుగు ముఖములుండెను; మొదటిది కెరూబు 

ముఖము, రెండవది మానవ ముఖము, మూడవది సింహ ముఖము, నాలగ్వది పకిష్రాజు ముఖము. 

యెహెజేక్లు 10:20 => కెబారు నదిదగగ్ర ఇశార్యేలు దేవుని కిర్ంద నాకు కనబడిన జీవి ఇదే; అవి 

కెరూబులని నేను గురుత్పటిట్తిని. 

యెహెజేక్లు 40:22 => వాటి కిటికీలును వాటి మధయ్గోడలును ఖరూ జ్రపుచెటల్వలె రూపింపబడిన 

వాటి అలంకారమును తూరుప్దావ్రముయొకక్ కొలత పర్కారముగా కనబడెను మరియు ఎకుక్టకై 

యేడు మెటుల్ండెను, ఎదుటనుండి దాని మధయ్గోడలు కనబడుచుండెను.  

వచనము 39 

మందిరపు కుడిపారశ్వ్మున అయిదు సత్ంభములను మందిరముయొకక్ యెడమ పారశ్వ్మున అయిదు 

మటల్ను అతడు ఉంచెను; సముదర్మును దకిష్ణమునకు ఎదురుగా తూరుప్తటుట్న మందిరముయొకక్ 

కుడిపారశ్వ్మున ఉంచెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 40 

మరియు హీరాము తొటల్ను చేటలను గినెన్లను చేసెను. ఈ పర్కారము హీరాము రాజైన సొలొమోను 

ఆజఞ్నుబటిట్ యెహోవా మందిరపు పనియంతయు ముగించెను. 
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నిరగ్మకాండము 30:17 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను కడుగుకొనుటకు నీవు ఇతత్డితో 

దానికొక గంగాళమును ఇతత్డి పీటను చేసి 

నిరగ్మకాండము 30:18 => పర్తయ్క్షపు గుడారమునకు బలిపీఠమునకు నడుమ దానిని ఉంచి నీళల్తో 

నింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:19 => ఆ నీళల్తో అహరోనును అతని కుమారులును తమ చేతులను కాళల్ను 

కడుగుకొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:20 => వారు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళుల్నపుప్డును సేవచేసి యెహోవాకు 

హోమధూపము నరిప్ంచుటకు బలిపీఠము నొదద్కు వచుచ్నపుప్డును తాము చావక యుండునటుల్ నీళల్తో 

కడుగుకొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:21 => తాము చావక యుండునటుల్ తమ చేతులను కాళల్ను కడుగుకొనవలెను. 

అది వారికి, అనగా అతనికిని అతని సంతతికిని వారి తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డగా నుండును. 

నిరగ్మకాండము 30:28 => దహనబలిపీఠమును దాని ఉపకరణములనిన్టిని గంగాళమును దాని 

పీటను అభిషేకించి 

నిరగ్మకాండము 38:8 => అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమున సేవింపవచిచ్న 

సేవకురాండర్ అదద్ములతో ఇతత్డి గంగాళమును దాని ఇతత్డి పీటను చేసెను. 

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 

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

అయిదును ఎడమ తటుట్కు అయిదును పది సాన్నపు గంగాళములను చేయించెను; సముదర్మువంటి 

తొటిట్యందు యాజకులు మాతర్ము సాన్నము చేయుదురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:7 => మరియు వాటినిగూరిచ్న విధి ననుసరించి పది బంగారపు 

దీపసత్ంభములను చేయించి, దేవాలయమందు కుడి తటుట్న అయిదును ఎడమ తటుట్న అయిదును 

ఉంచెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 4:8 => పది బలల్లను చేయించి దేవాలయమందు కుడి తటుట్న అయిదును 

ఎడమ తటుట్న అయిదును ఉంచెను; నూరు బంగారపు తొటల్ను చేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:9 => అతడు యాజకుల ఆవరణమును పెదద్ ఆవరణమును దీనికి 

వాకిండల్ను చేయించి దీని తలుపులను ఇతత్డితో పొదిగించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:10 => సముదర్పు తొటిట్ని తూరుప్తటుట్న కుడిపారశ్వ్మందు దకిష్ణ 

ముఖముగా ఉంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:11 => హూరాము పాతర్లను బూడిదెనెతుత్ చిపప్కోలలను తొటల్ను చేసెను; 

రాజైన సొలొమోను ఆజఞ్పర్కారము దేవుని మందిరమునకు చేయవలసిన పనియంతయు హూరాము 

సమాపిత్చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:12 => దాని వివరమేమనగా, రెండు సత్ంభములు, వాటి పళె ల్ములు, వాటి 

పైభాగమునకు చేసిన పీటలు, వీటి పళె ల్ములు, ఆ సత్ంభముల శీరష్ముల రెండు పళె ల్ములను కపుప్టకైన 

రెండు అలిల్కలు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:13 => ఆ సత్ంభముల శీరష్ముల రెండు పళె ల్ములను కపుప్నటిట్ అలిల్క, 

అలిల్కకు రెండేసి వరుసలుగా చేయబడిన నాలుగు వందల దానిమమ్పండుల్. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:14 => మటుల్, మటల్మీదనుండు తొటుల్, 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:15 => సముదర్పుతొటిట్ దాని కిర్ందనుండు పండెర్ండు ఎదుద్లు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:16 => పాతర్లు, బూడిదెనెతుత్ చిపప్కోలలు, ముండల్కొంకులు మొదలైన 

ఉపకరణములు. వీటిని హూరాము రాజైన సొలొమోను ఆజఞ్ పర్కారము యెహోవా మందిరముకొరకు 

మంచి వనెన్గల యితత్డితో చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:17 => యొరాద్ను మైదానమందు సుకోక్తునకును జెరేదాతాకును మధయ్ను 

జిగటమంటి భూమియందు రాజు వాటిని పోత పోయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:18 => ఎతుత్ చూడలేనంత యితత్డి తనయొదద్ నుండగా సొలొమోను ఈ 

ఉపకరణములనిన్టిని బహు విసాత్రముగా చేయించెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 4:19 => దేవుని మందిరమునకు కావలసిన ఉపకరణములనిన్టిని బంగారపు 

పీఠమును సనిన్ధి రొటెట్లు ఉంచు బలల్లను, 

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. 

జెకరాయ్ 13:1 => ఆ దినమున పాపమును అపవితర్తను పరిహరించుటకై దావీదు సంతతివారి 

కొరకును, యెరూషలేము నివాసుల కొరకును ఊట యొకటి తియయ్బడును. 

హెబీర్యులకు 9:10 => ఇవి దిదుద్బాటు జరుగుకాలము వచుచ్వరకు విధింపబడి , 

అనన్పానములతోను నానావిధములైన పర్కాష్ళనములతోను సంబంధించిన శరీరాచారములు 

మాతర్మైయునన్వి. 

హెబీర్యులకు 10:22 => మనసాస్కిష్కి కలమ్షము తోచకుండునటుల్ పోర్కిష్ంపబడిన హృదయములు 

గలవారమును, నిరమ్లమైన ఉదకముతో సాన్నము చేసిన శరీరములు గలవారమునై యుండి, విశావ్స 

విషయములో సంపూరణ్ నిశచ్యత కలిగి, యథారథ్మైన హృదయముతో మనము దేవుని 

సనిన్ధానమునకు చేరుదము. 

1 యోహాను 1:7 => అయితే ఆయన వెలుగులోనునన్ పర్కారము మనమును వెలుగులో 

నడిచినయెడల. మనము అనోయ్నయ్ సహవాసము గలవారమై యుందుము; అపుప్డు ఆయన 

కుమారుడైన యేసు రకత్ము పర్తి పాపమునుండి మనలను పవితుర్లనుగా చేయును 

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 
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నిరగ్మకాండము 30:18 => పర్తయ్క్షపు గుడారమునకు బలిపీఠమునకు నడుమ దానిని ఉంచి నీళల్తో 

నింపవలెను. 

1 రాజులు 7:26 => అది బెతెత్డు దళసరిగలదై యుండెను; దాని పై అంచు పాతర్కు పై అంచువలె 

తామర పుషప్ములవంటి పని కలిగి యుండెను; అది తొమిమ్ది గరిసెలు పటుట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:10 => మార్నులు కొటుట్ మీ పనివారికి నాలుగువందల గరిసెల దంచిన 

గోధుమలను ఎనిమిదివందల పుటల్ యవలను నూట నలువదిపుటల్ దార్కాష్రసమును నూట నలువదిపుటల్ 

నూనెను ఇచెచ్దను. 

వచనము 41 

రెండు సత్ంభములను, ఆ రెండు సత్ంభముల మీదనునన్ పైపీటల పళె ల్ములను ఆ సత్ంభములను పై 

పీటల పళె ల్ములను కపిప్న రెండు అలిల్కలను, 

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 4:10 => సముదర్పు తొటిట్ని తూరుప్తటుట్న కుడిపారశ్వ్మందు దకిష్ణ 

ముఖముగా ఉంచెను. 

వచనము 42 

ఆ సత్ంభముల మీదనునన్ పైపీటల రెండు పళె ల్ములను కపిప్న అలిల్క యొకక్టింటికి రెండు 

వరుసలచొపుప్న రెండు అలిల్కలకును నాలుగు వందల దానిమమ్పండల్ను, 

1 రాజులు 7:13 => రాజైన సొలొమోను తూరు పటట్ణములోనుండి హీరామును పిలువనంపించెను. 

1 రాజులు 7:28 => ఈ సత్ంభముల పని రీతి యేదనగా, వాటికి పర్కక్ పలకలు కలవు, ఆ పర్కక్ 

పలకలు జవలమధయ్ ఉండెను. 
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2 రాజులు 25:14 => సేవకొరకై యుంచబడిన పాతర్లను చేటలను ముండల్ను ధూపారుత్లను ఇతత్డి 

ఉపకరణములనిన్టిని వారు తీసికొనిపోయిరి. 

2 రాజులు 25:15 => అగిన్పాతర్లు గినెన్లు మొదలైన వెండి వసుత్వులను బంగారు వసుత్వులను 

రాజదేహసంరక్షకుల అధిపతి తీసికొనిపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:8 => పది బలల్లను చేయించి దేవాలయమందు కుడి తటుట్న అయిదును 

ఎడమ తటుట్న అయిదును ఉంచెను; నూరు బంగారపు తొటల్ను చేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:11 => హూరాము పాతర్లను బూడిదెనెతుత్ చిపప్కోలలను తొటల్ను చేసెను; 

రాజైన సొలొమోను ఆజఞ్పర్కారము దేవుని మందిరమునకు చేయవలసిన పనియంతయు హూరాము 

సమాపిత్చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:12 => దాని వివరమేమనగా, రెండు సత్ంభములు, వాటి పళె ల్ములు, వాటి 

పైభాగమునకు చేసిన పీటలు, వీటి పళె ల్ములు, ఆ సత్ంభముల శీరష్ముల రెండు పళె ల్ములను కపుప్టకైన 

రెండు అలిల్కలు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:13 => ఆ సత్ంభముల శీరష్ముల రెండు పళె ల్ములను కపుప్నటిట్ అలిల్క, 

అలిల్కకు రెండేసి వరుసలుగా చేయబడిన నాలుగు వందల దానిమమ్పండుల్. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:14 => మటుల్, మటల్మీదనుండు తొటుల్, 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:15 => సముదర్పుతొటిట్ దాని కిర్ందనుండు పండెర్ండు ఎదుద్లు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:16 => పాతర్లు, బూడిదెనెతుత్ చిపప్కోలలు, ముండల్కొంకులు మొదలైన 

ఉపకరణములు. వీటిని హూరాము రాజైన సొలొమోను ఆజఞ్ పర్కారము యెహోవా మందిరముకొరకు 

మంచి వనెన్గల యితత్డితో చేసెను. 

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. 
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1 రాజులు 7:45 => బిందెలను, చేటలను, గినెన్లను వీటిననిన్టిని రాజైనసొలొమోను ఆజఞ్నుబటిట్ 

హీరాము యెహోవా మందిరమునకు చేసెను. ఈ వసుత్వులనిన్యు మెరుగుపెటిట్న యితత్డివై యుండెను. 

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

రకత్ములో సగము బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 39:32 => పర్తయ్క్షపు గుడారపు మందిరము యొకక్ పని యావతుత్ను సంపూరిత్ 

చేయబడెను. యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారముగానే ఇశార్యేలీయులు చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 39:33 => అపుప్డు వారు మందిరమును గుడారమును దాని ఉపకరణములనిన్టిని 

దాని కొలుకులను, పలకలను, కముమ్లను, సత్ంభములను, దిమమ్లను, 

నిరగ్మకాండము 39:34 => ఎరుపురంగు వేసిన పొటే ట్ళల్ తోళల్ పైకపుప్ను, సముదర్వతస్ల తోళల్ 

పైకపుప్ను, కపుప్ తెరను, 

నిరగ్మకాండము 39:35 => సాక్షయ్పు మందసమును దాని మోతకఱఱ్లను, కరుణాపీఠమును, 

నిరగ్మకాండము 39:36 => బలల్ను, దాని ఉపకరణములనిన్టిని, సముఖపు రొటెట్లను, 

నిరగ్మకాండము 39:37 => పవితర్మైన దీపవృక్షమును, సవరించు దాని పర్దీపములను, అనగా దాని 

పర్దీపముల వరుసను దాని ఉపకరణములనిన్టిని దీపముకొరకు తైలమును 

నిరగ్మకాండము 39:38 => బంగారు వేదికను అభిషేకతైలమును పరిమళ ధూపదర్వయ్ములను శాలా 

దావ్రమునకు తెరను 

నిరగ్మకాండము 39:39 => ఇతత్డి బలిపీఠమును దానికుండు ఇతత్డి జలెల్డను దాని మోతకఱఱ్లను 

దాని ఉపకరణములనిన్టిని, గంగాళమును దాని పీటను 

నిరగ్మకాండము 39:40 => ఆవరణపు తెరలు దాని సత్ంభములను దాని దిమమ్లను ఆవరణ 

దావ్రమునకు తెరను దాని తార్ళల్ను దాని మేకులను పర్తయ్క్షపు గుడారములో మందిరసేవ కొరకైన 

ఉపకరణములనిన్టిని, పరిశుదధ్సథ్లములోని 

నిరగ్మకాండము 39:41 => యాజక సేవారథ్మైన వసత్రములను, అనగా యాజకుడైన అహరోనుకు 

పరిశుదధ్ వసత్రములను అతని కుమారులకు వసత్రములను మోషే యొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 
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నిరగ్మకాండము 39:42 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ ఇశార్యేలీయులు ఆ పని అంతయు 

చేసిరి. 

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

దానిని చేసియుండిరి; ఆలాగుననే చేసియుండిరి గనుక మోషే వారిని దీవించెను. 

నిరగ్మకాండము 27:3 => దాని బూడిదె ఎతుత్టకు కుండలను గరిటెలను గినెన్లను ముండల్ను 

అగిన్పాతర్లను చేయవలెను. ఈ ఉపకరణములనిన్యు ఇతత్డితో చేయవలెను. 

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

అయిదును ఎడమ తటుట్కు అయిదును పది సాన్నపు గంగాళములను చేయించెను; సముదర్మువంటి 

తొటిట్యందు యాజకులు మాతర్ము సాన్నము చేయుదురు. 

వచనము 43 

పది సత్ంభములను, సత్ంభములమీద పది తొటల్ను, 

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. 
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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. 

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, 

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. 

వచనము 44 

ఒక సముదర్మును, సముదర్ముకిర్ంద పండెర్ండు ఎడల్ను, 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:13 => ఆ సత్ంభముల శీరష్ముల రెండు పళె ల్ములను కపుప్నటిట్ అలిల్క, 

అలిల్కకు రెండేసి వరుసలుగా చేయబడిన నాలుగు వందల దానిమమ్పండుల్. 

వచనము 45 

బిందెలను, చేటలను, గినెన్లను వీటిననిన్టిని రాజైనసొలొమోను ఆజఞ్నుబటిట్ హీరాము యెహోవా 

మందిరమునకు చేసెను. ఈ వసుత్వులనిన్యు మెరుగుపెటిట్న యితత్డివై యుండెను. 
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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. 

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. 
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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. 

సంఖాయ్కాండము 7:13 => అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది 

తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని 

వచనము 46 

యొరాద్ను మైదానమందు సుకోక్తునకును సారెతానునకును మధయ్ జిగట భూమియందు రాజు వాటిని 

పోత పోయించెను. 

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. 
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1 రాజులు 7:26 => అది బెతెత్డు దళసరిగలదై యుండెను; దాని పై అంచు పాతర్కు పై అంచువలె 

తామర పుషప్ములవంటి పని కలిగి యుండెను; అది తొమిమ్ది గరిసెలు పటుట్ను. 

వచనము 47 

అయితే ఈ ఉపకరణములు అతి విసాత్రములైనందున సొలొమోను ఎతుత్ చూచుట మానివేసెను; 

ఇతత్డియొకక్ యెతుత్ ఎంతైనది తెలియబడకపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 27:3 => దాని బూడిదె ఎతుత్టకు కుండలను గరిటెలను గినెన్లను ముండల్ను 

అగిన్పాతర్లను చేయవలెను. ఈ ఉపకరణములనిన్యు ఇతత్డితో చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 38:3 => అతడు ఆ బలిపీఠ సంబంధమైన ఉపకరణములనిన్టిని, అనగా దాని 

బిందెలను దాని గరిటెలను దాని గినెన్లను దాని ముండల్ను దాని అగిన్పాతర్లను చేసెను. దాని 

ఉపకరణములనిన్టిని ఇతత్డితో చేసెను 

లేవీయకాండము 8:31 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతోను అతని కుమారులతోను ఇటల్నెను 

పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ ఆ మాంసమును వండి, అహరోనును అతని కుమారులును 

తినవలెనని నేను ఆజాఞ్పించినటుల్ అకక్డనే దానిని, పర్తిషిఠ్త దర్వయ్ములు గల గంపలోని భక్షయ్ములను 

తినవలెను. 

1 సమూయేలు 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 4:16 => పాతర్లు, బూడిదెనెతుత్ చిపప్కోలలు, ముండల్కొంకులు మొదలైన 

ఉపకరణములు. వీటిని హూరాము రాజైన సొలొమోను ఆజఞ్ పర్కారము యెహోవా మందిరముకొరకు 

మంచి వనెన్గల యితత్డితో చేసెను. 
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యెహెజేక్లు 46 :20 => పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వులను బయటి ఆవరణములోనికి 

కొనివచిచ్యాజకులు జనులను పర్తిషిఠ్ంచుటకై వారు అపరాధపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును 

పాపపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును వండుచు నైవేదయ్ములను కాలుచ్చుండు సథ్లమిదియేయని 

నాతోచెపిప్ 

యెహెజేక్లు 46:21 => అతడు బయటి ఆవరణములోనికి ననున్ తీసికొనివచిచ్ ఆవరణపు నాలుగు 

మూలలను ననున్ తిర్పప్గా, ఆవరణముయొకక్ మూలమూలను మరియొక ఆవరణమునన్టుట్ కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 46:22 => ఆవరణపు మూలమూలను ఆవరింపబడిన ఆవరణమొకటి కనబడెను. 

ఒకొక్కక్టి నలువది మూరల నిడివియు ముపప్ది మూరల వెడలుప్ను గలిగి నాలుగును 

ఏకపరిమాణముగా ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 46:23 => మరియు ఆ నాలుగింటిలోను చుటుట్ పంకిత్గానునన్ అటకలుండెను, 

చుటుట్నునన్ అటకలకిర్ంద పొయిలుండెను. 

యెహెజేక్లు 46:24 => ఇది వంటచేయువారి సథ్లము, ఇకక్డ మందిరపరిచారకులు జనులు తెచుచ్ 

బలిపశుమాంసమును వండుదురని ఆయన నాతో చెపెప్ను. 

జెకరాయ్ 14:21 => యెరూషలేమునందును యూదా దేశమందును ఉనన్ పాతర్లనిన్యు సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవాకు పర్తిషిట్తములగును; బలిపశువులను వధించువారందరును వాటిలో 

కావలసినవాటిని తీసికొని వాటిలో వండుకొందురు. ఆ దినమున కనానీయుడు ఇకను సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా మందిరములో ఉండడు. 

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 

1 రాజులు 7:40 => మరియు హీరాము తొటల్ను చేటలను గినెన్లను చేసెను. ఈ పర్కారము 

హీరాము రాజైన సొలొమోను ఆజఞ్నుబటిట్ యెహోవా మందిరపు పనియంతయు ముగించెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 4:11 => హూరాము పాతర్లను బూడిదెనెతుత్ చిపప్కోలలను తొటల్ను చేసెను; 

రాజైన సొలొమోను ఆజఞ్పర్కారము దేవుని మందిరమునకు చేయవలసిన పనియంతయు హూరాము 

సమాపిత్చేసెను. 

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 48 

మరియు సొలొమోను యెహోవా మందిర సంబంధమైన తకిక్న ఉపకరణములనిన్టిని చేయించెను, 

అనగా బంగారపు బలిపీఠమును సముఖపు రొటెట్లనుంచు బంగారపు బలల్లను, 

ఆదికాండము 33:17 => అపుప్డు యాకోబు సుకోక్తుకు పర్యాణమైపోయి తనకొక యిలుల్ 

కటిట్ంచుకొని తన పశువులకు పాకలు వేయించెను. అందుచేత ఆ చోటికి సుకోక్తు అను పేరు 

పెటట్బడెను. 

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 3:16 => పైనుండి పారు నీళుల్ బహు దూరమున సారెతానునొదద్నునన్ ఆదామను 

పురమునకు దగగ్ర ఏక రాశిగా నిలిచెను. లవణసముదర్మను అరాబా సముదర్మునకు పారునవి 

బొతిత్గా ఆపబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:17 => యొరాద్ను మైదానమందు సుకోక్తునకును జెరేదాతాకును మధయ్ను 

జిగటమంటి భూమియందు రాజు వాటిని పోత పోయించెను. 

Page  of 513 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

ఆదికాండము 13:10 => లోతు తన కనున్లెతిత్ యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని చూచెను. యెహోవా 

సొదొమ గొమొఱాఱ్ అను పటట్ణములను నాశనము చేయకమునుపు సోయరుకు వచుచ్వరకు 

అదంతయు యెహోవా తోటవలెను ఐగుపుత్ దేశమువలెను నీళుల్ పారు దేశమై యుండెను. 

యెహోషువ 13:27 => లోయలో బేతారాము బేతిన్మార్ సుకోక్తు సాపోను, అనగా హెషోబ్ను రాజైన 

సీహోను రాజయ్శేషమును తూరుప్ దికుక్న యొరాద్ను అవతల కినెన్రెతు సముదర్తీరము వరకునునన్ 

యొరాద్ను పర్దేశమును. 

వచనము 49 

గరాభ్లయము ముందర కుడిపారశ్వ్మున అయిదును, ఎడమ పారశ్వ్మున అయిదును, పది బంగారపు 

దీపసత్ంభములను, బంగారపు పుషప్ములను, పర్మిదెలను, కారులను, 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:18 => ఎతుత్ చూడలేనంత యితత్డి తనయొదద్ నుండగా సొలొమోను ఈ 

ఉపకరణములనిన్టిని బహు విసాత్రముగా చేయించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:14 => ఇదిగో నేను నా కషట్ సిథ్తిలోనే పర్యాసపడి యెహోవా మందిరము 

కొరకు రెండులక్షల మణుగుల బంగారమును పదికోటల్ మణుగుల వెండిని తూచ శకయ్ముకానంత 

విసాత్రమైన యితత్డిని యినుమును సమకూరిచ్యునాన్ను; మార్నులను రాళల్ను కూరిచ్ యుంచితిని; నీవు 

ఇంకను సంపాదించుదువుగాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:16 => లెకిక్ంపలేనంత బంగారమును వెండియు ఇతత్డియు ఇనుమును 

నీకు ఉనన్వి; కాబటిట్ నీవు పని పూనుకొనుము, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండును గాక. 

2 రాజులు 25:14 => సేవకొరకై యుంచబడిన పాతర్లను చేటలను ముండల్ను ధూపారుత్లను ఇతత్డి 

ఉపకరణములనిన్టిని వారు తీసికొనిపోయిరి. 

2 రాజులు 25:16 => మరియు అతడు యెహోవా మందిరమునకు సొలొమోను చేయించిన రెండు 

సత్ంభములను సముదర్మును మటల్ను తీసికొనిపోయెను. ఈ యితత్డి వసుత్వులయెతుత్ లెకక్కు 

మించియుండెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 22:3 => వాకిళల్ తలుపులకు కావలసిన మేకులకేమి చీలలకేమి విసాత్రమైన 

యినుమును తూచ శకయ్ము కానంత విసాత్రమైన ఇతత్డిని 

యిరిమ్యా 52:20 => రాజైన సొలొమోను యెహోవా మందిరమునకు చేయించిన రెండు 

సత్ంభములను సముదర్మును మటల్కిర్ందనుండిన పండెర్ండు ఇతత్డి వృషభములను గొనిపోయెను. 

వీటికనిన్టికునన్ ఇతత్డి యెతుత్వేయుటకు అసాధయ్ము. 

వచనము 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. 

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 37:25 => మరియు అతడు తుమమ్కఱఱ్తో ధూపవేదికను చేసెను. దాని పొడుగు 

మూరెడు దాని వెడలుప్ మూరెడు, అది చచౌచ్కముగా నుండెను. దాని యెతుత్ రెండు మూరలు దాని 

కొముమ్లు ఏకాండమైనవి. 

నిరగ్మకాండము 37:26 => దానికి, అనగా దాని కపుప్కును దాని నాలుగు పర్కక్లకును దాని 

కొముమ్లకును మేలిమి బంగారు రేకులు పొదిగించి దానికి చుటుట్ బంగారు జవను చేసెను.  

నిరగ్మకాండము 37:27 => దాని మోయు మోతకఱఱ్లకు సథ్లములుగా దానికి రెండు ఉంగరములను 

బంగారుతో చేసి దాని రెండు పర్కక్లయందు దాని రెండు మూలలయందు దాని జవకు దిగువను 

వాటిని వేసెను. 

నిరగ్మకాండము 37:28 => దాని మోతకఱఱ్లను తుమమ్కఱఱ్తో చేసి వాటికి బంగారు రేకులను 

తాపెను. 

నిరగ్మకాండము 39:38 => బంగారు వేదికను అభిషేకతైలమును పరిమళ ధూపదర్వయ్ములను శాలా 

దావ్రమునకు తెరను 

నిరగ్మకాండము 40:26 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు పర్తయ్క్షపు 

గుడారములో అడ డ్తెర యెదుట బంగారు ధూపవేదికను ఉంచి 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:19 => దేవుని మందిరమునకు కావలసిన ఉపకరణములనిన్టిని బంగారపు 

పీఠమును సనిన్ధి రొటెట్లు ఉంచు బలల్లను, 

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 
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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. 

నిరగ్మకాండము 37:10 => మరియు అతడు తుమమ్కఱఱ్తో బలల్ను చేసెను. దాని పొడుగు రెండు 

మూరలు దాని వెడలుప్ మూరెడు దాని యెతుత్ మూరెడునర. 

నిరగ్మకాండము 37:11 => అతడు దానికి మేలిమి బంగారు రేకు పొదిగించి దానికి చుటుట్ బంగారు 

జవను చేసెను; 

నిరగ్మకాండము 37:12 => దానికి చుటుట్ బెతెత్డు బదెద్చేసి దాని బదెద్పైని చుటుట్ బంగారు జవను 

చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 37:13 => దానికి నాలుగు బంగారు ఉంగరములను పోతపోసి దాని నాలుగు 

కాళల్కుండిన నాలుగు మూలలయందు ఆ ఉంగరములను వేసెను. 

నిరగ్మకాండము 37:14 => బలల్ను మోయుటకు మోతకఱఱ్లుండు ఆ ఉంగరములు దాని బదెద్కు 

సమీపముగా నుండెను. 

నిరగ్మకాండము 37:15 => బలల్ను మోయుటకు తుమమ్కఱఱ్తో మోతకఱఱ్లను చేసి వాటికి బంగారు 

రేకులు పొదిగించెను. 

నిరగ్మకాండము 37:16 => మరియు నతడు బలల్మీదనుండు దాని ఉపకరణములను, అనగా దాని 

గంగాళములను దాని ధూపకలశములను దాని గినెన్లను తరప్ణము చేయుటకు దాని పాతర్లను 

మేలిమి బంగారుతో చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 39:36 => బలల్ను, దాని ఉపకరణములనిన్టిని, సముఖపు రొటెట్లను, 
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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.  

లేవీయకాండము 24:5 => నీవు గోధుమలపిండిని తీసికొని దానితో పండెర్ండు భక్షయ్ములను 

వండవలెను. ఒకొక్కక్ భక్షయ్మున సేరు సేరు పిండి యుండవలెను. 

లేవీయకాండము 24:6 => యెహోవా సనిన్ధిని నిరమ్లమైన బలల్మీద ఆరేసి భక్షయ్ములు గల రెండు 

దొంతులుగా వాటిని ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 24:7 => ఒకొక్కక్ దొంతిమీద సవ్చఛ్మైన సాంబార్ణి ఉంచవలెను. అది యెహోవా 

యెదుట మీ ఆహారమునకు జాఞ్పకారథ్మైన హోమముగా ఉండును. 

లేవీయకాండము 24:8 => యాజకుడు పర్తి విశార్ంతిదినమున నితయ్ నిబంధననుబటిట్ 

ఇశార్యేలీయులయొదద్ దాని తీసికొని నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని చకక్పరచవలెను. 

లేవీయకాండము 24:9 => అది అహరోనుకును అతని సంతతివారికి ఉండవలెను. వారు 

పరిశుదధ్సథ్లములో దాని తినవలెను. నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న యెహోవాకు చేయు హోమములలో అది 

అతిపరిశుదధ్ము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:8 => పది బలల్లను చేయించి దేవాలయమందు కుడి తటుట్న అయిదును 

ఎడమ తటుట్న అయిదును ఉంచెను; నూరు బంగారపు తొటల్ను చేయించెను. 

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

వీటిమీద దహనబలి పశువులును పాప పరిహారారథ్ బలిపశువులును అపరాధపరిహారారథ్ 

బలిపశువులును వధింపబడును. 

యెహెజేక్లు 40:42 => అవి మూరెడునన్ర నిడివియు మూరెడునన్ర వెడలుప్ను మూరెడు ఎతుత్ను 

గలిగి మలిచిన రాతితో చేయబడియుండెను. 

యెహెజేక్లు 41:22 => బలిపీఠము కఱఱ్తో చేయబడెను, దాని యెతుత్ మూడు మూరలు, నిడివి 

రెండు మూరలు, దాని పీఠమును మూలలును పర్కక్లును మార్నితో చేయబడినవి; ఇది యెహోవా 

సముఖమందుండు బలల్ అని అతడు నాతో చెపెప్ను. 
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యెహెజేక్లు 44:16 => వారే నా పరిశుదధ్సథ్లములో పర్వేశింతురు, పరిచరయ్ చేయుటకై వారే నా 

బలల్యొదద్కు వతుత్రు, వారే నేనపప్గించిన దానిని కాపాడుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

మలాకీ 1:12 => అయితేయెహోవా భోజనపు బలల్ అపవితర్మనియు, దానిమీద ఉంచియునన్ 

భోజనము నీచమనియు మీరు చెపుప్చు దానిని దూషింతురు 

1 కొరిందీయులకు 10:21 => మీరు పర్భువు పాతర్లోనిది దయయ్ముల పాతర్లోనిది కూడ 

తార్గనేరరు; పర్భువు బలల్మీద ఉనన్దానిలోను దయయ్ముల బలల్మీద ఉనన్దానిలోను కూడ పాలు 

పొందనేరరు. 

లేవీయకాండము 24:6 => యెహోవా సనిన్ధిని నిరమ్లమైన బలల్మీద ఆరేసి భక్షయ్ములు గల రెండు 

దొంతులుగా వాటిని ఉంచవలెను. 

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 రాజులు 12:13 => యెహోవా మందిరమునకు వెండి పాతర్లైనను, కతెత్రలైనను, గినెన్లైనను, 

బాకాలైనను, బంగారు పాతర్లైనను, వెండిపాతర్లైనను చేయబడలేదు గాని 

2 రాజులు 24:13 => మరియు అతడు యెహోవా మందిరపు ధననిధిలోనునన్ పదారథ్ములను, రాజు 

ఖజానాలోనునన్ సొముమ్ను, పటుట్కొని ఇశార్యేలు రాజైన సొలొమోను యెహోవా ఆలయమునకు 

చేయించిన బంగారపు ఉపకరణములనిన్టిని యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న తునకలుగా 

చేయించి యెతిత్కొనిపోయెను. 

2 రాజులు 25:15 => అగిన్పాతర్లు గినెన్లు మొదలైన వెండి వసుత్వులను బంగారు వసుత్వులను 

రాజదేహసంరక్షకుల అధిపతి తీసికొనిపోయెను. 

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

భోజయ్ములను పెనములో కాలుచ్దానిని పేలుచ్దానిని నానావిధమైన పరిమాణములు గలవాటిని 

కొలతగలవాటిని విచారించుటకును, 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:12 => ఆ హిజిక్యా, మీరు ఒకక్ బలిపీఠము ఎదుట నమసక్రించి 

దానిమీద ధూపము వేయవలెనని యూదావారికిని యెరూషలేమువారికిని ఆజఞ్ ఇచిచ్, యెహోవా ఉనన్త 

సథ్లములను బలిపీఠములను తీసివేసినవాడు కాడా? 

ఎజార్ 8:28 => వారిచేతికి అపప్గించి మీరు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవారు, పాతర్లును 

పర్తిషిఠ్తములైనవి . ఈ వెండి బంగారములును మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు 

సేవ్చాఛ్రప్ణలైయునన్వి. 

యోబు 28:1 => వెండికి గని గలదు పుటమువేయు సువరణ్మునకు సథ్లము గలదు. 

వచనము 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.   

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 
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వచనము 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. 

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. 
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నిరగ్మకాండము 25:40 => కొండమీద నీకు కనుపరచబడిన వాటి రూపము చొపుప్న వాటిని 

చేయుటకు జాగర్తత్పడుము. 

నిరగ్మకాండము 37:17 => అతడు మేలిమి బంగారుతో దీపవృక్షమును చేసెను. ఆ దీపవృక్షమును 

దాని పర్కాండమును దాని కొమమ్ను నకిషిపనిగా చేసెను. దాని కలశములు మొగగ్లు పువువ్లు 

ఏకాండమైనవి. 

నిరగ్మకాండము 37:18 => దీపవృక్షము యొకక్ ఇరుపర్కక్లనుండి మూడేసి కొమమ్లు అటుల్ దాని 

పర్కక్లనుండి ఆరు కొమమ్లు బయలుదేరినవి. 

నిరగ్మకాండము 37:19 => ఒక కొమమ్లో మొగగ్లు పువువ్లు గల బాదము రూపమైన మూడు 

కలశములు, రెండవ కొమమ్లో మొగగ్లు పువువ్లు గల బాదము రూపమైన మూడు కలశములు; అటుల్ 

దీపవృక్షమునుండి బయలుదేరిన ఆరు కొమమ్లకు ఉండెను. 

నిరగ్మకాండము 37:20 => మరియు దీపవృక్షమందు దాని మొగగ్లు దాని పువువ్లు గల బాదము 

రూపమైన నాలుగు కలశములుండెను. 

నిరగ్మకాండము 37:21 => దీపవృక్షమునుండి బయలుదేరు ఆరు కొమమ్లలో రెండేసి కొమమ్లకిర్ంద 

ఏకాండమైన మొగగ్యు నుండెను. 

నిరగ్మకాండము 37:22 => వాటి మొగగ్లు వాటి కొమమ్లు ఏకాండమైనవి; అదంతయు 

ఏకాండమైనదై మేలిమి బంగారుతో నకిషిపనిగా చేయబడెను. 

నిరగ్మకాండము 37:23 => మరియు అతడు దాని యేడు పర్దీపములను దాని కతెత్రను దాని 

పటుట్కారును దాని కతెత్రచిపప్ను మేలిమి బంగారుతో చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 37:24 => దానిని దాని ఉపకరణములనిన్టిని నలుబది వీసెల మేలిమి బంగారుతో 

చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 39:37 => పవితర్మైన దీపవృక్షమును, సవరించు దాని పర్దీపములను, అనగా దాని 

పర్దీపముల వరుసను దాని ఉపకరణములనిన్టిని దీపముకొరకు తైలమును 

నిరగ్మకాండము 40:24 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు పర్తయ్క్షపు 

గుడారములో మందిరమునకు దకిష్ణదికుక్న బలల్ యెదుట దీపవృక్షమును ఉంచి 
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నిరగ్మకాండము 40:25 => యెహోవా సనిన్ధిని పర్దీపములను వెలిగించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:7 => మరియు వాటినిగూరిచ్న విధి ననుసరించి పది బంగారపు 

దీపసత్ంభములను చేయించి, దేవాలయమందు కుడి తటుట్న అయిదును ఎడమ తటుట్న అయిదును 

ఉంచెను. 

జెకరాయ్ 4:1 => నాతో మాటలాడుచునన్ దూత తిరిగివచిచ్ నిదర్పోయిన యొకని లేపినటుల్ ననున్లేపి 

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. 

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. 
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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 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:20 => వాటినిగూరిచ్న విధిపర్కారము గరాభ్లయము ఎదుట 

వెలుగుచుండుటకై పర్శసత్మైన బంగారపు దీపసత్ంభములను, 

నిరగ్మకాండము 25:38 => దాని కతెత్ర దాని కతెత్రచిపప్యు మేలిమి బంగారుతో చేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:9 => మరియు వారు నీలిబటట్ను తీసికొని దీపవృక్షమును దాని పర్దీపములను 

దాని కతెత్రను దాని కతెత్రచిపప్లను దాని సేవలో వారు ఉపయోగపరచు సమసత్ తైలపాతర్లను కపిప్ 

లేవీయకాండము 24:4 => అతడు నిరమ్లమైన దీపవృక్షముమీద పర్దీపములను యెహోవా సనిన్ధిని 

నితయ్ము చకక్పరచవలెను. 

యిరిమ్యా 52:19 => మరియు పళె ల్ములను ధూపారుత్లను గినెన్లను పాతర్లను, బంగారు వాటిని 

బంగారునకును వెండివాటిని వెండికిని చేరుచ్కొని రాజదేహసంరక్షకుల యధిపతి గొనిపోయెను. 

జెకరాయ్ 4:2 => నీకు ఏమి కనబడుచునన్దని యడుగగా నేను సువరణ్మయమైన దీపసత్ంభమును 

దానిమీద ఒక పర్మిదెయును, దీపసత్ంభమునకు ఏడు దీపములును దీపమునకు ఏడేసి గొటట్ములును 

కనబడుచునన్వి. 

వచనము 2 

కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులందరును ఏతనీమను ఏడవ మాసమందు పండుగ కాలమున రాజైన 

సొలొమోను నొదద్కు కూడుకొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 25:29 => మరియు నీవు దాని పళె ల్ములను ధూపారుత్లను గినెన్లను 

పానీయారప్ణముకు పాతర్లను దానికి చేయవలెను; మేలిమి బంగారుతో వాటిని చేయవలెను. 
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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, 

లేవీయకాండము 16:12 => యెహోవా సనిన్ధినునన్ ధూపపీఠము మీదనుండి ధూపారెత్డు నిపుప్లను, 

తన పిడికెళల్తో పరిమళధూప చూరణ్మును తీసికొని అడ డ్తెరలోపలికి వాటిని తెచిచ్ తాను 

చావకుండునటుల్ 

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. 

నిరగ్మకాండము 25:38 => దాని కతెత్ర దాని కతెత్రచిపప్యు మేలిమి బంగారుతో చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 37:16 => మరియు నతడు బలల్మీదనుండు దాని ఉపకరణములను, అనగా దాని 

గంగాళములను దాని ధూపకలశములను దాని గినెన్లను తరప్ణము చేయుటకు దాని పాతర్లను 

మేలిమి బంగారుతో చేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 7:14 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండిన పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:14 => అది సిదధ్మైన తరువాత మిగిలిన దర్వయ్మును రాజునొదద్కును 

యెహోయాదా యొదద్కును తీసికొనిరాగా వారు దానిచేత యెహోవా మందిరపు సేవయందు 

ఉపయోగపడునటుల్ను, దహనబలుల నరిప్ంచుటయందు ఉపయోగపడునటుల్ను, ఉపకరణములను 

గరిటెలను వెండి బంగారముల ఉపకరణములను చేయించిరి. యెహోయాదాయునన్ యనిన్దినములు 

యెహోవా మందిరములో దహనబలులు నితయ్మును అరిప్ంపబడెను. 

ఎజార్ 1:9 => వాటియొకక్ లెకక్ ముపప్ది బంగారపు పళె ల్ములును వెయియ్ వెండి పళె ల్ములును ఇరువది 

తొమిమ్ది కతుత్లును 
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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. 

జెకరాయ్ 4:2 => నీకు ఏమి కనబడుచునన్దని యడుగగా నేను సువరణ్మయమైన దీపసత్ంభమును 

దానిమీద ఒక పర్మిదెయును, దీపసత్ంభమునకు ఏడు దీపములును దీపమునకు ఏడేసి గొటట్ములును 

కనబడుచునన్వి. 

హెబీర్యులకు 9:4 => అందులో సువరణ్ ధూపారిత్యు, అంతటను బంగారు రేకులతో తాపబడిన 

నిబంధన మందసమును ఉండెను. ఆ మందసములో మనాన్గల బంగారు పాతర్యు, చిగిరించిన 

అహరోనుచేతికఱఱ్యు, నిబంధన పలకలును ఉండెను 

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. 

నిరగ్మకాండము 40:33 => మరియు అతడు మందిరమునకును బలిపీఠమునకును చుటుట్ 

ఆవరణమును ఏరప్రచి ఆవరణదావ్రపు తెరను వేసెను. ఆలాగున మోషే పని సంపూరిత్ చేసెను. 

ఎజార్ 6:15 => రాజైన దరాయ్వేషు ఏలుబడియందు ఆరవ సంవతస్రము అదారు నెల మూడవనాటికి 

మందిరము సమాపిత్ చేయబడెను. 

జెకరాయ్ 4:9 => జెరుబాబ్బెలుచేతులు ఈ మందిరపు పునాది వేసియునన్వి, అతనిచేతులు 

ముగించును, అపుప్డు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా ననున్ మీయొదద్కు పంపియునాన్డని నీవు 

తెలిసికొందువు. 

2 సమూయేలు 8:7 => హదదెజెరు సేవకులకునన్ బంగారు డాళుల్ దావీదు పటుట్కొని 

యెరూషలేమునకు తీసికొనివచెచ్ను. 
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2 సమూయేలు 8:8 => మరియు బెతహు బేరోతై అను హదదెజెరు పటట్ణములలో దావీదు రాజు 

విసాత్రమైన యితత్డిని పటుట్కొనెను.  

2 సమూయేలు 8:9 => దావీదు హదదెజెరు దండు అంతయు ఓడించిన సమాచారము హమాతు 

రాజైన తోయికి వినబడెను. 

2 సమూయేలు 8:10 => హదదె జెరునకును తోయికిని యుదధ్ములు జరుగుచుండెను గనుక దావీదు 

హదదెజెరుతో యుదధ్ము చేసి అతనిని ఓడించియుండుట తోయి విని, తన కుమారుడగు యోరాము 

చేతికి వెండి బంగారు ఇతత్డి వసుత్వులను కానుకలుగా అపప్గించి కుశల పర్శన్లడిగి దావీదుతోకూడ 

సంతోషించుటకై అతనిని దావీదు నొదద్కు పంపెను. 

2 సమూయేలు 8:11 => రాజైన దావీదు తాను జయించిన జనములయొదద్ పటుట్కొనిన వెండి 

బంగారములతో వీటినిచేరిచ్ యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:7 => మరియు హదరెజెరు సేవకులు పటుట్కొనియునన్ బంగారు డాళల్ను 

దావీదు తీసికొని యెరూషలేమునకు చేరెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:8 => హదరెజెరుయొకక్ పటట్ణములైన టిబహ్తులోనుండియు, 

కూనులోనుండియు దావీదు బహు విసాత్రమైన యితత్డిని తీసికొనివచెచ్ను. దానితో సొలొమోను ఇతత్డి 

సముదర్మును సత్ంభములును ఇతత్డి వసుత్వులను చేయించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:10 => 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. 
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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. 

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 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, 
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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. 

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 
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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 గెరోష్నీయుడైన యెహీయేలునకు ఇచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:1 => సొలొమోను యెహోవా మందిరమునకు తాను చేసిన పనియంతయు 

సమాపత్ముచేసి, తన తండిర్యైన దావీదు పర్తిషిఠ్ంచిన వెండిని బంగారమును ఉపకరణములనిన్టిని 

దేవుని మందిరపు బొకక్సములలో చేరెచ్ను. 

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 9:1 => సొలొమోను యెహోవా మందిరమును రాజనగరును కటుట్టయు, తాను 

చేయకోరినదంతటిని చేయుటయు ముగించిన తరువాత 

1 రాజులు 10:4 => షేబరాణి సొలొమోనుయొకక్ జాఞ్నమును అతడు కటిట్ంచిన మందిరమును, 

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. 

2 రాజులు 14:14 => మరియు యెహోవా మందిరమునందును రాజనగరునందును కనబడిన 

బంగారము వెండి మొదలైన సమసత్ వసుత్వులను పటట్ణసుథ్లలో కుదవ పెటట్బడినవారిని తీసికొని 

షోమోర్నునకు వచెచ్ను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:10 => యోహానాను అజరాయ్ను కనెను, ఇతడు సొలొమోను 

యెరూషలేములో కటిట్ంచిన మందిరమందు యాజకతవ్ము జరిగించినవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:20 => కడకు లేవీయులలో అహీయా అనువాడు దేవుని మందిరపు 

బొకక్సమును పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వుల బొకక్సములను కాచువాడుగా నియమింపబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:15 => ఏ విషయమును గూరిచ్యే గాని బొకక్సములను గూరిచ్యే గాని 

రాజు యాజకులకును లేవీయులకును చేసియునన్ నిరణ్యమునుబటిట్ వారు సమసత్మును 

జరుపుచువచిచ్రి 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:3 => షేబ దేశపు రాణి సొలొమోనునకు కలిగిన జాఞ్నమును, అతడు 

కటిట్ంచిన నగరును, 

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 5:11 => వారు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి మేము భూమాయ్కాశముల దేవుని యొకక్ 

సేవకులమై అనేక సంవతస్రముల కిర్ందట ఇశార్యేలీయులలో నొక గొపప్రాజు కటిట్ంచి నిలిపిన 

మందిరమును మరల కటుట్చునాన్ము. 

వచనము 3 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును రాగా యాజకులు యెహోవా మందసమును ఎతిత్ 

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 5:3 => ఏడవ నెలను పండుగ జరుగుకాలమున ఇశార్యేలీయులందరును 

రాజునొదద్కు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:4 => ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును వచిచ్న తరువాత లేవీయులు 

మందసమును ఎతుత్కొనిరి 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:5 => రాజైన సొలొమోనును ఇశార్యేలీయుల సమాజకులందరును 

సమకూడి, లెకిక్ంప శకయ్ముకాని గొఱఱ్లను పశువులను బలిగా అరిప్ంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:6 => లేవీయులును యాజకులును మందసమును సమాజపు గుడారమును 

గుడారమందుండు పర్తిషిఠ్తములగు ఉపకరణములనిన్టిని తీసికొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:7 => మరియు యాజకులు యెహోవా నిబంధన మందసమును తీసికొని 

గరాభ్లయమగు అతి పరిశుదధ్సథ్లమందు కెరూబుల రెకక్లకిర్ంద దానిని ఉంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:8 => మందసముండు సథ్లమునకు మీదుగా కెరూబులు తమ రెండు 

రెకక్లను చాచుకొని మందసమును దాని దండెలను కమెమ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:9 => వాటి కొనలు గరాభ్లయము ఎదుట కనబడునంత పొడవుగా ఆ 

దండెలుంచబడెను గాని అవి బయటికి కనబడలేదు. నేటి వరకు అవి అచచ్టనే యునన్వి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:10 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి బయలువెళిల్న తరువాత 

యెహోవా హోరేబునందు వారితో నిబంధన చేసినపుప్డు మోషే ఆ మందసమునందు ఉంచిన రెండు 

రాతిపలకలు తపప్ దానియందు మరేమియు లేదు. 

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. 
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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 30:1 => మరియు హిజిక్యా ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు 

పసాక్పండుగ ఆచరించుటకై యెరూషలేములోనునన్ యెహోవా మందిరమునకు రావలసినదని 

ఇశార్యేలువారికందరికిని యూదావారికందరికిని వరత్మానములను, ఎఫార్యిమీయులకును 

మనషే ష్వారికిని పతిర్కలను పంపెను. 

ఎజార్ 3:1 => ఏడవ నెలలో ఇశార్యేలీయులు తమ తమ పటట్ణములకు వచిచ్న తరువాత జనులు 

ఏకమనసుస్ కలిగినవారై యెరూషలేములో కూడి, 

సంఖాయ్కాండము 7:3 => వారు ఇదద్రిదద్రికి ఒకొక్క బండి చొపుప్నను, పర్తివానికి ఒకొక్క యెదుద్ 

చొపుప్నను, ఆరు గూడుబండల్ను పండెర్ండు ఎదుద్లను యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనివచిచ్రి. వారు 

మందిరము ఎదుటికి వాటిని తీసికొనివచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 6:1 => తరువాత దావీదు ఇశార్యేలీయులలో ముపప్దివేల మంది శూరులను 

సమకూరుచ్కొని 

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. 

2 సమూయేలు 6:6 => వారు నాకోను కళల్ము దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు ఎడల్కు కాలు జారినందున ఉజా జ్ 

చేయిచాపి దేవుని మందసమును పటుట్కొనగా 

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. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 13:1 => దావీదు సహసార్ధిపతులతోను శతాధిపతులతోను 

అధిపతులందరితోను ఆలోచనచేసి, సమాజముగా కూడిన ఇశార్యేలీయులందరితో ఈలాగు 

సెలవిచెచ్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:2 => ఈ యోచన మీ దృషిట్కి అనుకూలమై మన దేవుడైన యెహోవావలన 

కలిగినయెడల ఇశార్యేలీయుల నివాసపర్దేశముల యందంతట శేషించియునన్ మన సహోదరులును 

తమ పటట్ణములలోను పలెల్లలోను కాపురమునన్ యాజకులును లేవీయులును మనతో 

కూడుకొనునటుల్ వారియొదద్కు పంపి 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:3 => మన దేవుని మందసమును మరల మనయొదద్కు కొనివతత్ము రండి; 

సౌలు దినములలో దానియొదద్ మనము విచారణ చేయకయే యుంటిమి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:4 => ఈ కారయ్ము సమాజకులందరి దృషిట్కి అనుకూలమాయెను గనుక 

జనులందరును ఆ పర్కారము చేయుదుమనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:5 => కాగా దేవుని మందసమును కిరయ్తాయ్రీమునుండి తీసికొనివచుచ్టకు 

దావీదు ఐగుపుత్యొకక్ షీహోరునది మొదలుకొని హమాతునకు పోవు మారగ్మువరకు నుండు 

ఇశార్యేలీయులనందరిని సమకూరెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:3 => అంతట దావీదు తాను యెహోవా మందసమునకు సిదధ్పరచిన 

సథ్లమునకు దాని తీసికొనివచుచ్టకై ఇశార్యేలీయులనందరిని యెరూషలేమునకు సమాజముగా 

కూరెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:25 => దావీదును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును సహసార్ధిపతులును 

యెహోవా నిబంధన మందసమును ఓబేదెదోము ఇంటిలోనుండి తెచుచ్టకై ఉతాస్హముతో పోయిరి. 

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 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 

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 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. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:7 => తరువాత దావీదు ఆ కోటయందు నివాసము చేసినందున దానికి 

దావీదుపురమను పేరు కలిగెను. 
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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 16:1 => ఈ పర్కారము వారు దేవుని మందసమును తీసికొనివచిచ్, దావీదు 

దానికొరకు వేయించియునన్ గుడారము నడుమను దాని ఉంచి, దేవుని సనిన్ధిని దహనబలులను 

సమాధానబలులను అరిప్ంచిరి. 

కీరత్నలు 9:11 => సీయోను వాసియైన యెహోవాను కీరిత్ంచుడి ఆయన కిర్యలను పర్జలలో 

పర్చురము చేయుడి. 

కీరత్నలు 102:21 => ఆయన తన ఉనన్తమైన పరిశుదాధ్లయమునుండి వంగి చూచెననియు 

ఆకాశమునుండి భూమిని దృషిట్ంచెననియు 

యెషయా 28:16 => పర్భువగు యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు సీయోనులో పునాదిగా 

రాతిని వేసినవాడను నేనే అది పరిశోధింపబడిన రాయి అమూలయ్మైన తలరాయి బహు సిథ్రమైన 

పునాదియైన మూలరాయియై యునన్ది విశవ్సించువాడు కలవరపడడు. 

యెషయా 46:13 => నా నీతిని దగగ్రకు రపిప్ంచియునాన్ను అది దూరమున లేదు నా రక్షణ 

ఆలసయ్ము చేయలేదు సీయోనులో రక్షణనుండ నియమించుచునాన్ను ఇశార్యేలునకు నా మహిమను 

అనుగర్హించుచునాన్ను.  

1 పేతురు 2:6 => ఏలయనగా ఇదిగో నేను ముఖయ్మును ఏరప్రచబడినదియు అమూలయ్మునగు 

మూలరాతిని సీయోనులొ సాథ్పించుచునాన్ను; ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడు ఏమాతర్మును 

సిగుగ్పడడు అను మాట లేఖనమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 8:66 => ఎనిమిదవ దినమున అతడు జనులకు సెలవియయ్గా, వారు రాజును పొగడి 

యెహోవా తన దాసుడైన దావీదునకును ఇశార్యేలీయులగు తన జనులకును చేసిన మేలంతటినిబటిట్ 

సంతోషించుచు ఆనంద హృదయులై తమ తమ గుడారములకు వెళిల్పోయిరి. 
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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 11:5 => అపుప్డు నీవు వీనియందు పర్వేశింపకూడదని యెబూసు 

కాపురసుథ్లు దావీదుతో అనగా దావీదు దావీదు పటట్ణమనబడిన సీయోను కోటను పటుట్కొనెను. 

వచనము 4 

దాని తీసికొనివచిచ్రి. పర్తయ్క్షపు గుడారమును గుడారములోనునన్ పరిశుదధ్ ఉపకరణములను 

యాజకులును లేవీయులును తీసికొనిరాగా 

లేవీయకాండము 23:34 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఈ యేడవ నెల పదునయిదవ 

దినము మొదలుకొని యేడు దినములవరకు యెహోవాకు పరణ్శాలల పండుగను జరుపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:12 => మరియు ఏడవ నెల పదునయిదవ దినమున మీరు పరిశుదధ్ 

సంఘముగా కూడవలెను. అపుప్డు మీరు జీవనోపాధియైన పనులేమియు చేయక యేడు దినములు 

యెహోవాకు పండుగ ఆచరింపవలెను. 

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

గాక, యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలిగా పదమూడు కోడెదూడలను రెండు పొటే ట్ళల్ను 

ఏడాదివైన పదునాలుగు గొఱఱ్పిలల్లను అరిప్ంపవలెను. అవి నిరోద్షమైనవై యుండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:14 => నూనెతో కలుపబడిన గోధుమ పిండిని నైవేదయ్ముగాను ఆ పదమూడు 

కోడెదూడలలో పర్తి దూడతో తూములో మూడు పదియవవంతులను ఆ రెండు పొటే ట్ళల్లో పర్తి 

పొటే ట్లుతో రెండు పదియవవంతులను 

సంఖాయ్కాండము 29:15 => ఆ పదునాలుగు గొఱఱ్పిలల్లలో పర్తి పిలల్తో ఒకొక్కక్ పదియవవంతును 

పాపపరిహారారథ్బలిగా 

సంఖాయ్కాండము 29:16 => ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 29:17 => రెండవ దినమున నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును వాటి 

పానారప్ణములును గాక మీరు నిరోద్షమైన పండెర్ండు కోడెదూడలను రెండు పొటే ట్ళల్ను ఏడాదివైన 

పదునాలుగు గొఱఱ్పిలల్లను విధి పర్కారముగా, 

సంఖాయ్కాండము 29:18 => వాటి వాటి లెకక్చొపుప్న, ఆ కోడెలతోను పొటే ట్ళల్తోను గొఱఱ్పిలల్లతోను 

వాటి వాటి నైవేదయ్మును 

సంఖాయ్కాండము 29:19 => పానారప్ణములను పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:20 => మూడవ దినమున నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును దాని 

పానారప్ణమును గాక నిరోద్షమైన పదకొండు కోడెలను రెండు పొటే ట్ళల్ను ఏడాదివైన పదునాలుగు 

గొఱఱ్పిలల్లను 

సంఖాయ్కాండము 29:21 => విధి పర్కారముగా వాటి వాటి లెకక్చొపుప్న, ఆ కోడెలతోను పొటే ట్ళల్తోను 

గొఱఱ్పిలల్లతోను వాటి నైవేదయ్మును పానారప్ణములను 

సంఖాయ్కాండము 29:22 => పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:23 => నాలుగవ దినమున నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును 

పానారప్ణమును గాక నిరోద్షమైన పది కోడెలను రెండు పొటే ట్ళల్ను ఏడాదివైన పదునాలుగు 

గొఱఱ్పిలల్లను విధి పర్కారముగా, వాటి వాటి లెకక్చొపుప్న, 

సంఖాయ్కాండము 29:24 => ఆ కోడెలతోను పొటే ట్ళల్తోను గొఱఱ్పిలల్లతోను వాటి నైవేదయ్మును 

పానారప్ణములను 

సంఖాయ్కాండము 29:25 => పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:26 => అయిదవ దినమున నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును 

పానారప్ణమును గాక నిరోద్షమైన తొమిమ్ది కోడెలను రెండు పొటే ట్ళల్ను ఏడాదివైన పదునాలుగు 

గొఱఱ్పిలల్లను విధి పర్కారముగా, వాటి వాటి లెకక్చొపుప్న, 

సంఖాయ్కాండము 29:27 => ఆ కోడెలతోను పొటే ట్ళల్తోను గొఱఱ్పిలల్లతోను 

Page  of 539 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

సంఖాయ్కాండము 29:28 => వాటి వాటి నైవేదయ్మును పానారప్ణములను పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక 

మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:29 => ఆరవ దినమున నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును 

పానారప్ణమును గాక నిరోద్షమైన యెనిమిది కోడెలను రెండు పొటే ట్ళల్ను ఏడాదివైన పదునాలుగు 

గొఱఱ్పిలల్లను విధి పర్కారముగా, వాటి వాటి లెకక్చొపుప్న, 

సంఖాయ్కాండము 29:30 => ఆ కోడెలతోను పొటే ట్ళల్తోను గొఱఱ్పిలల్లతోను వాటి వాటి నైవేదయ్మును 

పానారప్ణములను 

సంఖాయ్కాండము 29:31 => పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:32 => ఏడవ దినమున నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును 

పానారప్ణమును గాక నిరోద్షమైన యేడు దూడలను రెండు పొటే ట్ళల్ను ఏడాదివైన పదునాలుగు 

గొఱఱ్పిలల్లను విధి పర్కారముగా, వాటి వాటి లెకక్చొపుప్న, 

సంఖాయ్కాండము 29:33 => ఆ కోడెలతోను పొటే ట్ళల్తోను గొఱఱ్పిలల్లతోను వాటి వాటి నైవేదయ్మును 

పానారప్ణములను 

సంఖాయ్కాండము 29:34 => పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేక పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:35 => ఎనిమిదవ దినము మీకు వర్తదినముగా నుండును. అపుప్డు మీరు 

జీవనోపాధియైన పనులనేమియు చేయకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 29:36 => అందులో నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును 

పానారప్ణమునుగాక మీరు యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలిగా నిరోద్షమైన యొక 

కోడెదూడను ఒక పొటే ట్లును ఏడాదివైన యేడు గొఱఱ్పిలల్లను విధి పర్కారముగా, వాటి వాటి 

లెకక్చొపుప్న, 

సంఖాయ్కాండము 29:37 => ఆ కోడెదూడతోను పొటే ట్లుతోను గొఱఱ్పిలల్లతోను 

సంఖాయ్కాండము 29:38 => వాటి వాటి నైవేదయ్మును పానారప్ణములను పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక 

మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 
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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. 

సంఖాయ్కాండము 29:40 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే ఇశార్యేలీయులతో 

సమసత్మును తెలియజెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:13 => నీ కళల్ములోనుండి ధానయ్మును నీ తొటిట్లోనుండి రసమును 

సమకూరిచ్నపుప్డు పరణ్శాలల పండుగను ఏడు దినములు ఆచరింపవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:3 => ఏడవ నెలను పండుగ జరుగుకాలమున ఇశార్యేలీయులందరును 

రాజునొదద్కు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:8 => ఆ సమయమందు సొలొమోనును, అతనితో కూడ హమాతునకు 

పోవు మారగ్ము మొదలుకొని ఐగుపుత్ నదివరకునన్ దేశములో నుండి బహు గొపప్ సమూహముగా 

కూడివచిచ్న ఇశార్యేలీయులందరును ఏడు దినములు పండుగ ఆచరించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:9 => యెనిమిదవనాడు పండుగ ముగించిరి; ఏడు దినములు బలిపీఠమును 

పర్తిషఠ్చేయుచు ఏడు దినములు పండుగ ఆచరించిరి. 

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. 

ఎజార్ 3:4 => మరియు గర్ంథమునుబటిట్ వారు పరణ్శాలల పండుగను నడిపించి,ఏ దినమునకు 

నియమింపబడిన లెకక్చొపుప్న ఆ దినపు దహనబలిని విధి చొపుప్న అరిప్ంపసాగిరి. 

నెహెమాయ్ 8:14 => యెహోవా మోషేకు దయచేసిన గర్ంథములో చూడగా, ఏడవ మాసపు 

ఉతస్వకాలమందు ఇశార్యేలీయులు పరణ్శాలలో నివాసము చేయవలెనని వార్యబడియుండుట 

కనుగొనెను 
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నెహెమాయ్ 8:15 => మరియు వారు తమ పటట్ణములనిన్టిలోను యెరూషలేములోను పర్కటనచేసి 

తెలియజేయవలసినదేమనగా మీరు పరవ్తమునకు పోయి ఒలీవచెటల్ కొమమ్లను అడవి ఒలీవచెటల్ 

కొమమ్లను గొంజిచెటల్ కొమమ్లను ఈతచెటల్ కొమమ్లను గుబురుగల వేరువేరు చెటల్ కొమమ్లను తెచిచ్, 

వార్యబడినటుల్గా పరణ్శాలలు కటట్వలెను. 

నెహెమాయ్ 8:16 => ఆ పర్కారమే జనులు పోయి కొమమ్లను తెచిచ్ జనులందరు తమ తమ యిండల్ 

మీదను తమ లోగిళల్లోను దేవమందిరపు ఆవరణములోను నీటి గుమమ్పు వీధిలోను ఎఫార్యిము 

గుమమ్పు వీధిలోను పరణ్శాలలు కటుట్కొనిరి. 

నెహెమాయ్ 8:17 => మరియు చెరలోనుండి తిరిగి వచిచ్నవారి సమూహమును పరణ్శాలలు కటుట్కొని 

వాటిలో కూరుచ్ండిరి. నూను కుమారుడైన యెహోషువ దినములు మొదలుకొని అది వరకు 

ఇశార్యేలీయులు ఆలాగున చేసియుండలేదు; అపుప్డు వారికి బహు సంతోషము పుటెట్ను. 

నెహెమాయ్ 8:18 => ఇదియుగాక మొదటి దినము మొదలుకొని కడదినము వరకు అనుదినము ఎజార్ 

దేవుని ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమును చదివి వినిపించుచు వచెచ్ను. వారు ఈ ఉతస్వమును ఏడు దిన 

ములవరకు ఆచరించిన తరువాత విధిచొపుప్న ఎనిమిదవ దినమున వారు పరిశుదధ్ సంఘముగా 

కూడుకొనిరి. 

జెకరాయ్ 14:16 => మరియు యెరూషలేము మీదికి వచిచ్న అనయ్జనులలో శేషించిన వారందరును 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయను రాజునకు మొర్కుక్టకును పరణ్శాలపండుగ 

ఆచరించుటకును ఏటేట వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 14:17 => లోకమందుండు కుటుంబములలో సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయను 

రాజునకు మొర్కుక్టకై యెరూషలేమునకు రాని వారందరిమీద వరష్ము కురువకుండును. 

జెకరాయ్ 14:18 => ఐగుపీత్యుల కుటుంబపువారు బయలుదేరకయు రాకయు ఉండినయెడల వారికి 

వరష్ము లేకపోవును, పరణ్శాలపండుగ ఆచరించుటకై రాని అనయ్జనులకు తాను నియమించిన 

తెగులుతో యెహోవా వారిని మొతుత్ను. 

జెకరాయ్ 14:19 => ఐగుపీత్యులకును, పరణ్శాలపండుగ ఆచరించుటకు రాని అనయ్జనులకందరికిని 

రాగల శిక్ష యిదే. 
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యోహాను 7:2 => యూదుల పరణ్శాలల పండుగ సమీపించెను గనుక 

యోహాను 7:37 => ఆ పండుగలో మహాదినమైన అంతయ్దినమున యేసు నిలిచి ఎవడైనను 

దపిప్గొనినయెడల నాయొదద్కు వచిచ్ దపిప్ తీరుచ్కొనవలెను. 

లేవీయకాండము 16:29 => ఇది మీకు నితయ్మైన కటట్డ. సవ్దేశులుగాని మీ మధయ్నుండు 

పరదేశులుగాని మీరందరు ఏడవనెల పదియవనాడు ఏ పనియైనను చేయక మిముమ్ను మీరు 

దుఃఖపరచుకొనవలెను. 

1 రాజులు 8 :65 => మరియు ఆ సమయమున సొలొమోనును అతనితో కూడ 

ఇశార్యేలీయులందరును హమాతునకు పోవుమారగ్ము మొదలుకొని ఐగుపుత్నది వరకు నునన్ సకల 

పార్ంతములనుండి వచిచ్న ఆ మహాసమూహమును రెండు వారములు, అనగా పదునాలుగు దినములు 

యెహోవా సముఖమందు ఉతస్వము చేసిరి. 

1 రాజులు 12:32 => మరియు యరొబాము యూదాదేశమందు జరుగు ఉతస్వమువంటి 

ఉతస్వమును ఎనిమిదవ మాసము పదునైదవ దినమందు జరుప నిరణ్యించి, బలిపీఠముమీద బలులు 

అరిప్ంచుచు వచెచ్ను. ఈ పర్కారము బేతేలునందును తాను చేయించిన దూడలకు బలులు 

అరిప్ంచుచుండెను. మరియు తాను చేయించిన యునన్తమైన సథ్లమునకు యాజకులను 

బేతేలునందుంచెను. 

వచనము 5 

రాజైన సొలొమోనును అతనియొదద్కు కూడి వచిచ్న ఇశార్యేలీయులగు సమాజకులందరును 

మందసము ముందర నిలువబడి, లెకిక్ంప శకయ్ముగాని గొఱఱ్లను ఎడల్ను బలిగా అరిప్ంచిరి. 

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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దివ్తీయోపదేశకాండము 31:9 => మోషే ఈ ధరమ్శాసత్రమును వార్సి యెహోవా నిబంధన 

మందసమును మోయు యాజకులైన లేవీయులకును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరికిని దానినపప్గించి 

యెహోషువ 3:6 => మీరు నిబంధన మందసమును ఎతిత్కొని పర్జల ముందర నడువుడని 

యాజకులకు అతడు సెలవియయ్గా వారు నిబంధన మందసమును ఎతిత్కొని పర్జల ముందర నడచిరి. 

యెహోషువ 3:14 => కోత కాలమంతయు యొరాద్ను దాని గటల్నిన్టిమీద పొరిల్ పారును; నిబంధన 

మందసమును మోయు యాజకులు జనులకు ముందు వెళల్గా యొరాద్నును దాటుటకై జనులు తమ 

గుడారములలోనుండి బయలుదేరిరి. 

యెహోషువ 3:15 => అపుప్డు ఆ మందసమును మోయువారు యొరాద్నులో దిగిన తరువాత 

మందసమును మోయు యాజకుల కాళుల్ నీటి అంచున మునగగానే 

యెహోషువ 4:9 => అపుప్డు యెహోషువ నిబంధన మందసమును మోయు యాజకుల కాళుల్ 

యొరాద్ను నడుమ నిలిచిన చోట పండెర్ండు రాళల్ను నిలువబెటిట్ంచెను. నేటివరకు అవి అకక్డ నునన్వి. 

యెహోషువ 6:6 => నూను కుమారుడైన యెహోషువ యాజకులను పిలిపించి మీరు నిబంధన 

మందసమును ఎతిత్కొని మోయుడి; ఏడుగురు యాజకులు యెహోవా మందసమునకు ముందుగా 

పొటే ట్లుకొముమ్ బూరలను ఏడు పటుట్కొని నడువవలెనని వారితో చెపెప్ను. 

1 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 15:11 => 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 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:5 => రాజైన సొలొమోనును ఇశార్యేలీయుల సమాజకులందరును 

సమకూడి, లెకిక్ంప శకయ్ముకాని గొఱఱ్లను పశువులను బలిగా అరిప్ంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:6 => లేవీయులును యాజకులును మందసమును సమాజపు గుడారమును 

గుడారమందుండు పర్తిషిఠ్తములగు ఉపకరణములనిన్టిని తీసికొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:7 => మరియు యాజకులు యెహోవా నిబంధన మందసమును తీసికొని 

గరాభ్లయమగు అతి పరిశుదధ్సథ్లమందు కెరూబుల రెకక్లకిర్ంద దానిని ఉంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:8 => మందసముండు సథ్లమునకు మీదుగా కెరూబులు తమ రెండు 

రెకక్లను చాచుకొని మందసమును దాని దండెలను కమెమ్ను. 

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 5:4 => ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును వచిచ్న తరువాత లేవీయులు 

మందసమును ఎతుత్కొనిరి 

వచనము 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 3:4 => గిబియోను ముఖయ్మైన ఉనన్తసథ్లమై యుండెను గనుక బలుల నరిప్ంచుటకై 

రాజు అకక్డికి పోయి ఆ బలిపీఠముమీద వెయియ్ దహనబలులను అరిప్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:3 => సొలొమోను సహసార్ధిపతులకును శతాధిపతులకును 

నాయ్యాధిపతులకును ఇశార్యేలీయుల పితరుల యిండల్కు పెదద్లైనవారికందరికిని, అనగా 

ఇశార్యేలీయులకందరికిని ఆజఞ్ ఇయయ్గా సమాజకులందరును 

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. 
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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. 

1 రాజులు 8:6 => మరియు యాజకులు యెహోవా నిబంధన మందసమును తీసికొని దాని 

సథ్లములో, అనగా మందిరపు గరాబ్లయమగు అతిపరిశుదధ్ సథ్లములో, కెరూబుల రెకక్ల కిర్ంద దానిని 

ఉంచిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:5 => ఇశార్యేలీయులను రపిప్ంచిన నాటనుండి నేటివరకు నేను ఒక 

యింటిలో నివాసము చేయక, ఒకానొక గుడారములోను ఒకానొక డేరాలోను నివాసము చేసితిని. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:32 => యెహోవా మందిరపు సేవతో సంబంధించిన పనులలో వారి 

సహోదరులగు అహరోను సంతతివారికి సహాయము చేయుటయు వారికి నియమింపబడిన 

పనియైయుండెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:5 => రాజైన సొలొమోనును ఇశార్యేలీయుల సమాజకులందరును 

సమకూడి, లెకిక్ంప శకయ్ముకాని గొఱఱ్లను పశువులను బలిగా అరిప్ంచిరి. 

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 7 

కెరూబుల రెకక్లు మందస సాథ్నము మీదికి చాపబడెను, ఆ కెరూబులు మందసమును దాని దండెలను 

పైతటుట్న కమెమ్ను. 

1 రాజులు 8:62 => అంతట రాజును, అతనితో కూడ ఇశార్యేలీయులందరును యెహోవా 

సముఖమందు బలులు అరిప్ంచుచుండగా 
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1 రాజులు 8:63 => ఇరువది రెండువేల యెడల్ను, లక్ష యిరువదివేల గొఱఱ్లను సొలొమోను 

సమాధానబలులగా యెహోవాకు అరిప్ంచెను. ఈ పర్కారము రాజును ఇశార్యేలీయులందరును 

యెహోవా మందిరమును పర్తిషఠ్ చేసిరి. 

2 సమూయేలు 6:13 => ఎటల్నగా యెహోవా మందసమును మోయువారు ఆరేసి యడుగులు 

సాగగా ఎదుద్ ఒకటియు కొర్వివ్న దూడ ఒకటియు వధింపబడెను,  

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. 

1 రాజులు 8:21 => అందులో యెహోవా నిబంధన మందసమునకు సథ్లమును ఏరప్రచితిని, ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి ఆయన మన పితరులను రపిప్ంచినపుప్డు ఆయన చేసిన నిబంధన అందులోనే 

యునన్ది. 

1 రాజులు 12:32 => మరియు యరొబాము యూదాదేశమందు జరుగు ఉతస్వమువంటి 

ఉతస్వమును ఎనిమిదవ మాసము పదునైదవ దినమందు జరుప నిరణ్యించి, బలిపీఠముమీద బలులు 

అరిప్ంచుచు వచెచ్ను. ఈ పర్కారము బేతేలునందును తాను చేయించిన దూడలకు బలులు 

అరిప్ంచుచుండెను. మరియు తాను చేయించిన యునన్తమైన సథ్లమునకు యాజకులను 

బేతేలునందుంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:6 => లేవీయులును యాజకులును మందసమును సమాజపు గుడారమును 

గుడారమందుండు పర్తిషిఠ్తములగు ఉపకరణములనిన్టిని తీసికొనివచిచ్రి. 

వచనము 8 
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వాటి కొనలు గరాభ్లయము ఎదుట పరిశుదధ్ సథ్లములోనికి కనబడునంత పొడవుగా ఆ 

దండెలుంచబడెను గాని యివి బయటికి కనబడలేదు. అవి నేటివరకు అకక్డనే యునన్వి. 

1 రాజులు 8:4 => దాని తీసికొనివచిచ్రి. పర్తయ్క్షపు గుడారమును గుడారములోనునన్ పరిశుదధ్ 

ఉపకరణములను యాజకులును లేవీయులును తీసికొనిరాగా 

2 సమూయేలు 6:17 => వారు యెహోవా మందసమును తీసికొనివచిచ్ గుడారము మధయ్ను దావీదు 

దానికొరకు ఏరప్రచిన సథ్లమున నుంచగా, దావీదు దహనబలులను సమాధానబలులను యెహోవా 

సనిన్ధిని అరిప్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:7 => మరియు యాజకులు యెహోవా నిబంధన మందసమును తీసికొని 

గరాభ్లయమగు అతి పరిశుదధ్సథ్లమందు కెరూబుల రెకక్లకిర్ంద దానిని ఉంచిరి. 

1 రాజులు 6:19 => యెహోవా నిబంధన మందసము నుంచుటకై మందిరములోపల 

గరాభ్లయమును సిదధ్పరచెను. 

నిరగ్మకాండము 26:33 => ఆ అడ డ్తెరను ఆ కొలుకుల కిర్ంద తగిలించి సాక్షయ్పు మందసము 

అడ డ్తెర లోపలికి తేవలెను. ఆ అడ డ్తెర పరిశుదధ్సథ్లమును అతిపరిశుదధ్సథ్లమును వేరుచేయును. 

నిరగ్మకాండము 26:34 => అతిపరిశుదధ్సథ్లములో సాక్షయ్పు మందసముమీద కరుణాపీఠము 

నుంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 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 6:27 => 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. 
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నిరగ్మకాండము 25:20 => ఆ కెరూబులు పైకి విపిప్న రెకక్లుగలవై కరుణాపీఠమును తమ రెకక్లతో 

కపుప్చుండగా వాటి ముఖములు ఒండొంటికి ఎదురుగా నుండవలెను. ఆ కెరూబుల ముఖములు 

కరుణాపీఠముతటుట్ నుండవలెను. నీవు ఆ కరుణాపీఠమును ఎతిత్ ఆ మందసముమీద నుంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:21 => నేను నీకిచుచ్ శాసనములను ఆ మందసములో నుంచవలెను. 

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

శాసనములుగల మందసము మీదనుండు రెండు కెరూబుల మధయ్నుండియు, నేను ఇశార్యేలీయుల 

నిమితత్ము మీకాజాఞ్పించు సమసత్మును నీకు తెలియచెపెప్దను 

నిరగ్మకాండము 37:9 => ఆ కెరూబులు పైకివిపిప్న రెకక్లుగలవై కరుణాపీఠమును తమ రెకక్లతో 

కపెప్ను. కెరూబుల ముఖములు ఒకదానికిఒకటి ఎదురుగా ఉండెను; వాటి ముఖములు కరుణాపీఠము 

వైపుగా నుండెను. 

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 సమూయేలు 6:2 => బయలుదేరి, కెరూబుల మధయ్ నివసించు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా 

అను తన నామము పెటట్బడిన దేవుని మందసమును అచచ్టనుండి తీసికొని వచుచ్టకై తనయొదద్నునన్ 

వారందరితో కూడ బాయిలా యెహూదాలోనుండి పర్యాణమాయెను. 

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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యెహెజేక్లు 10:5 => దేవుడైన సరవ్శకుత్డు పలుకునటుల్గా కెరూబుల రెకక్ల చపుప్డు బయటి 

ఆవరణమువరకు వినబడెను. 

నిరగ్మకాండము 25:18 => మరియు రెండు బంగారు కెరూబులను చేయవలెను. కరుణాపీఠము 

యొకక్ రెండు కొనలను నకిషిపనిగా చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 16:2 => నేను కరుణాపీఠము మీద మేఘములో కనబడుదును గనుక నీ 

సహోదరుడైన అహరోను చావకయుండునటుల్ అతడు మందసముమీది కరుణాపీఠము ఎదుటనునన్ 

అడ డ్తెరలోపలికి ఎలల్పుప్డును రాకూడదని అతనితో చెపుప్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:8 => నేటివరకు జరుగునటుల్ యెహోవా నిబంధన మందసమును 

మోయుటకు, యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకును, ఆయనను సేవించి ఆయన నామమునుబటిట్ 

దీవించుటకును, లేవి గోతర్పువారిని ఆ కాలమున యెహోవా ఏరప్రచుకొనెను. 

1 రాజులు 6:16 => మరియు మందిరపు పర్కక్లను దిగువనుండి గోడల పైభాగము మటుట్కు 

దేవదారు పలకలతో ఇరువది మూరల యెతుత్ కటిట్ంచెను; వీటిని గరాభ్లయమునకై, అనగా 

అతిపరిశుదద్మైన సథ్లమునకై అతడు లోపల కటిట్ంచెను 

1 రాజులు 8:21 => అందులో యెహోవా నిబంధన మందసమునకు సథ్లమును ఏరప్రచితిని, ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి ఆయన మన పితరులను రపిప్ంచినపుప్డు ఆయన చేసిన నిబంధన అందులోనే 

యునన్ది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:32 => సొలొమోను యెరూషలేములో యెహోవా మందిరమును 

కటిట్ంచువరకు వీరు సమాజపు గుడారముయొకక్ ముంగిట సంగీతసేవను ఆచరించుచుండిరి; వారు 

వంతులచొపుప్న తమ పని చూచుకొనుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:1 => ఈ పర్కారము వారు దేవుని మందసమును తీసికొనివచిచ్, దావీదు 

దానికొరకు వేయించియునన్ గుడారము నడుమను దాని ఉంచి, దేవుని సనిన్ధిని దహనబలులను 

సమాధానబలులను అరిప్ంచిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:19 => కావున హృదయపూరవ్కముగా మీ దేవుడైన యెహోవాను 

వెదకుటకు మీ మనసుస్లు దృఢపరచుకొని, ఆయన నిబంధన మందసమును దేవునికి పర్తిషిఠ్తమైన 
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ఉపకరణములను ఆయన నామముకొరకు కటట్బడు ఆ మందిరములోనికి చేరుచ్టకై మీరు పూనుకొని 

దేవుడైన యెహోవా పరిశుదధ్ సథ్లమును కటుట్డి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:20 => వాటినిగూరిచ్న విధిపర్కారము గరాభ్లయము ఎదుట 

వెలుగుచుండుటకై పర్శసత్మైన బంగారపు దీపసత్ంభములను, 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:5 => రాజైన సొలొమోనును ఇశార్యేలీయుల సమాజకులందరును 

సమకూడి, లెకిక్ంప శకయ్ముకాని గొఱఱ్లను పశువులను బలిగా అరిప్ంచిరి. 

కీరత్నలు 24:7 => గుమమ్ములారా, మీ తలలు పైకెతిత్కొనుడి మహిమగల రాజు పర్వేశించునటుల్ 

పురాతనమైన తలుపులారా, మిముమ్ను లేవనెతిత్కొనుడి.  

కీరత్నలు 28:2 => నేను నీకు మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు నీ పరిశుదాధ్లయము వైపునకు నాచేతుల 

నెతుత్నపుప్డు నా విజాఞ్పన ధవ్ని ఆలకింపుము. 

హెబీర్యులకు 9:3 => రెండవ తెరకు ఆవల అతిపరిశుదధ్సథ్లమను గుడారముండెను. 

హెబీర్యులకు 9:5 => దానిపైని కరుణాపీఠమును కముమ్కొనుచునన్ మహిమగల కెరూబులుండెను. 

వీటినిగూరిచ్ యిపుప్డు వివరముగా చెపప్ వలల్పడదు. 

వచనము 9 

ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్నపుప్డు యెహోవా వారితో నిబంధన చేయగా మోషే 

తాను హోరేబునందు ఆ పలకలను మందసములో ఉంచెను. దానిలో ఆ రెండు రాతిపలకలు తపప్ మరి 

ఏమియు లేకపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 25:18 => మరియు రెండు బంగారు కెరూబులను చేయవలెను. కరుణాపీఠము 

యొకక్ రెండు కొనలను నకిషిపనిగా 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. 
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సంఖాయ్కాండము 4:6 => దానిమీద సముదర్వతస్ల చరమ్మయమైన కపుప్నువేసి దానిమీద అంతయు 

నీలవరణ్ముగల బటట్ను పరచి దాని మోతకఱఱ్లను దూరచ్వలెను. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:7 => మరియు యాజకులు యెహోవా నిబంధన మందసమును తీసికొని 

గరాభ్లయమగు అతి పరిశుదధ్సథ్లమందు కెరూబుల రెకక్లకిర్ంద దానిని ఉంచిరి. 

యెషయా 6:2 => ఆయనకు పైగా సెరాపులు నిలిచియుండిరి; ఒకొక్కక్రికి ఆరేసి రెకక్లుండెను. 

పర్తివాడు రెండు రెకక్లతో తన ముఖమును రెంటితో తన కాళల్ను కపుప్కొనుచు రెంటితో 

ఎగురుచుండెను. 

హెబీర్యులకు 9:5 => దానిపైని కరుణాపీఠమును కముమ్కొనుచునన్ మహిమగల కెరూబులుండెను. 

వీటినిగూరిచ్ యిపుప్డు వివరముగా చెపప్ వలల్పడదు. 

వచనము 10 

యాజకులు పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి బయటికి వచిచ్నపుప్డు మేఘము యెహోవా మందిరమును 

నింపెను. 

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 37:4 => మరియు అతడు తుమమ్కఱఱ్తో మోతకఱఱ్లను చేసి వాటికి బంగారు 

రేకులను పొదిగించి 

నిరగ్మకాండము 37:5 => మందసమును మోయుటకు దాని పర్కక్లమీది ఉంగరములలో ఆ 

మోతకఱఱ్లను చొనిపెను. 
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నిరగ్మకాండము 40:20 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు శాసనములను 

తీసికొని మందసములో ఉంచి మందసమునకు మోతకఱఱ్లను దూరిచ్ దానిమీద కరుణాపీఠము 

నుంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:9 => వాటి కొనలు గరాభ్లయము ఎదుట కనబడునంత పొడవుగా ఆ 

దండెలుంచబడెను గాని అవి బయటికి కనబడలేదు. నేటి వరకు అవి అచచ్టనే యునన్వి. 

యెహోషువ 4:9 => అపుప్డు యెహోషువ నిబంధన మందసమును మోయు యాజకుల కాళుల్ 

యొరాద్ను నడుమ నిలిచిన చోట పండెర్ండు రాళల్ను నిలువబెటిట్ంచెను. నేటివరకు అవి అకక్డ నునన్వి. 

మతత్యి 28:15 => అపుప్డు వారు ఆ దర్వయ్ము తీసికొని తమకు బోధింపబడిన పర్కారము చేసిరి. ఈ 

మాట యూదులలో వాయ్పించి నేటివరకు పర్సిదధ్మైయునన్ది. 

సంఖాయ్కాండము 4:6 => దానిమీద సముదర్వతస్ల చరమ్మయమైన కపుప్నువేసి దానిమీద అంతయు 

నీలవరణ్ముగల బటట్ను పరచి దాని మోతకఱఱ్లను దూరచ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:20 => వారు చావకయుండునటుల్ పరిశుదధ్సథ్లమును రెపప్పాటు సేపైనను 

చూచుటకు లోపలికి రాకూడదు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:5 => నేను చేసిన మందసములో ఆ పలకలను ఉంచితిని. యెహోవా 

నాకాజాఞ్పించినటుల్ వాటిని దానిలో నుంచితిని. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:15 => తరువాత లేవీయులు యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటనుబటిట్ మోషే 

ఆజాఞ్పించినటుల్ దేవుని మందసమును దాని దండెలతో తమ భుజముల మీదికి ఎతిత్కొనిరి. 

వచనము 11 

కాబటిట్ యెహోవా తేజోమహిమ యెహోవా మందిరములో నిండుకొనగా ఆ మేఘమునన్ హేతువుచేత 

యాజకులు సేవ చేయుటకు నిలువలేకపోయిరి. 

నిరగ్మకాండము 25:21 => నేను నీకిచుచ్ శాసనములను ఆ మందసములో నుంచవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:2 => నీవు పగులగొటిట్న మొదటి పలకల మీదనునన్ మాటలను నేను 

ఈ పలకలమీద వార్సిన తరువాత నీవు ఆ మందసములో వాటిని ఉంచవలెనని నాతో చెపెప్ను. 

Page  of 556 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

2 దినవృతాత్ంతములు 5:10 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి బయలువెళిల్న తరువాత 

యెహోవా హోరేబునందు వారితో నిబంధన చేసినపుప్డు మోషే ఆ మందసమునందు ఉంచిన రెండు 

రాతిపలకలు తపప్ దానియందు మరేమియు లేదు. 

నిరగ్మకాండము 16:33 => కాబటిట్ మోషే అహరోనుతో నీవు ఒక గినెన్ను తీసికొని, దానిలో ఒక 

ఓమెరు మనాన్ను పోసి, మీ వంశసుథ్లు తమయొదద్ ఉంచుకొనుటకు యెహోవా సనిన్ధిలో దాని 

ఉంచుమనెను. 

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. 

హెబీర్యులకు 9:4 => అందులో సువరణ్ ధూపారిత్యు, అంతటను బంగారు రేకులతో తాపబడిన 

నిబంధన మందసమును ఉండెను. ఆ మందసములో మనాన్గల బంగారు పాతర్యు, చిగిరించిన 

అహరోనుచేతికఱఱ్యు, నిబంధన పలకలును ఉండెను 

నిరగ్మకాండము 25:21 => నేను నీకిచుచ్ శాసనములను ఆ మందసములో నుంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 40:20 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు శాసనములను 

తీసికొని మందసములో ఉంచి మందసమునకు మోతకఱఱ్లను దూరిచ్ దానిమీద కరుణాపీఠము 

నుంచెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:2 => నీవు పగులగొటిట్న మొదటి పలకల మీదనునన్ మాటలను నేను 

ఈ పలకలమీద వార్సిన తరువాత నీవు ఆ మందసములో వాటిని ఉంచవలెనని నాతో చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:5 => నేను చేసిన మందసములో ఆ పలకలను ఉంచితిని. యెహోవా 

నాకాజాఞ్పించినటుల్ వాటిని దానిలో నుంచితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:26 => అది అకక్డ నీమీద సాకాష్య్రథ్ముగా ఉండును. 

1 రాజులు 8:21 => అందులో యెహోవా నిబంధన మందసమునకు సథ్లమును ఏరప్రచితిని, ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి ఆయన మన పితరులను రపిప్ంచినపుప్డు ఆయన చేసిన నిబంధన అందులోనే 

యునన్ది. 
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నిరగ్మకాండము 24:8 => అపుప్డు మోషే రకత్మును తీసికొని పర్జలమీద పోర్కిష్ంచి ఇదిగో యీ 

సంగతులనిన్టి విషయమై యెహోవా మీతో చేసిన నిబంధన రకత్ము ఇదే అని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 34:27 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను ఈ వాకయ్ములను వార్సికొనుము; 

ఏలయనగా ఈ వాకయ్ములనుబటిట్ నేను నీతోను ఇశార్యేలీయులతోను నిబంధన చేసియునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 34:28 => అతడు నలుబది రేయింబగళుల్ యెహోవాతో కూడ అకక్డ నుండెను. 

అతడు భోజనము చేయలేదు నీళుల్ తార్గలేదు; అంతలో ఆయన ఆ నిబంధన వాకయ్ములను అనగా పది 

ఆజఞ్లను ఆ పలకలమీద వార్సెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:13 => మరియు మీరు చేయవలెనని ఆయన విధించిన నిబంధనను, 

అనగా పది ఆజఞ్లను మీకు తెలియజేసి రెండు రాతిపలకలమీద వాటిని వార్సెను. 

నిరగ్మకాండము 13:21 => వారు పగలు రాతిర్యు పర్యాణము చేయునటుల్గా యెహోవా తోర్వలో 

వారిని నడిపించుటకై పగటివేళ మేఘసత్ంభములోను , వారికి వెలుగిచుచ్టకు రాతిర్వేళ 

అగిన్సత్ంభములోను ఉండి వారికి ముందుగా నడచుచు వచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 14:24 => అయితే వేకువజామున యెహోవా ఆ అగిన్ మేఘమయమైన 

సత్ంభమునుండి ఐగుపీత్యుల దండువైపు చూచి ఐగుపీత్యుల దండును కలవరపరచి 

నిరగ్మకాండము 16 :10 => అటుల్ అహరోను ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజముతో 

మాటలాడుచుండగా వారు అరణయ్మువైపు చూచిరి, అపుప్డు యెహోవా మహిమ ఆ మేఘములో వారికి 

కనబడెను. 

నిరగ్మకాండము 24:16 => యెహోవా మహిమ సీనాయి కొండమీద నిలిచెను; మేఘము ఆరు 

దినములు దాని కముమ్కొనెను; ఏడవ దినమున ఆయన ఆ మేఘములోనుండి మోషేను పిలిచినపుప్డు 

నిరగ్మకాండము 24:17 => యెహోవా మహిమ ఆ కొండ శిఖరముమీద దహించు అగిన్వలె 

ఇశార్యేలీయుల కనున్లకు కనబడెను. 

నిరగ్మకాండము 24:18 => అపుప్డు మోషే ఆ మేఘములో పర్వేశించి కొండమీదికి ఎకెక్ను. మోషే ఆ 

కొండమీద రేయింబవళుళ్ నలుబది దినములుండెను. 
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నిరగ్మకాండము 40:34 => అపుప్డు మేఘము పర్తయ్క్షపు గుడారమును కమమ్గా యెహోవా తేజసుస్ 

మందిరమును నింపెను. 

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

తేజసుస్తో నిండెను గనుక మోషే పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళల్లేకుండెను. 

లేవీయకాండము 16:2 => నేను కరుణాపీఠము మీద మేఘములో కనబడుదును గనుక నీ 

సహోదరుడైన అహరోను చావకయుండునటుల్ అతడు మందసముమీది కరుణాపీఠము ఎదుటనునన్ 

అడ డ్తెరలోపలికి ఎలల్పుప్డును రాకూడదని అతనితో చెపుప్ము. 

సంఖాయ్కాండము 9:15 => వారు మందిరమును నిలువబెటిట్న దినమున మేఘము సాక్షయ్పు 

గుడారములోని మందిరమును కమెమ్ను; సాయంకాలము మొదలుకొని ఉదయమువరకు అగిన్వంటి 

ఆకారము మందిరముమీద నుండెను. 

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 5:14 => అపుప్డొక మేఘము యెహోవా మందిరము నిండ నిండెను; 

యెహోవా తేజసుస్తో దేవుని మందిరము నిండుకొనగా సేవ చేయుటకు యాజకులు ఆ 

మేఘమునన్చోట నిలువలేకపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:1 => సొలొమోను తాను చేయు పార్రథ్నను ముగించినపుప్డు అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి దహనబలులను ఇతరమైన బలులను దహించెను; యెహోవా తేజసుస్ 

మందిరమునిండ నిండెను, 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:2 => యెహోవా తేజసుస్తో మందిరము నిండినందున యాజకులు 

అందులో పర్వేశింపలేకయుండిరి. 
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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. 

యెహెజేక్లు 10:4 => యెహోవా మహిమ కెరూబులపైనుండి ఆరోహణమై మందిరపు గడపదగగ్ర 

దిగి నిలిచెను మరియు మందిరము మేఘముతో నిండెను, ఆవరణమును యెహోవా తేజోమహిమతో 

నిండినదాయెను. 

పర్కటన 15:8 => అంతట దేవుని మహిమనుండియు ఆయన శకిత్నుండియు వచిచ్న పొగతో 

ఆలయము నింపబడినందున ఆ యేడుగురు దూతలయొదద్ ఉనన్ యేడు తెగుళుల్ సమాపిత్యగువరకు 

ఆలయమందు ఎవడును పర్వేశింపజాలకపోయెను 

నిరగ్మకాండము 16:34 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ ఉంచబడుటకు సాక్షయ్పు మందసము 

ఎదుట అహరోను దాని పెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 25:16 => ఆ మందసములో నేను నీకిచుచ్ శాసనములనుంచవలెను. 

2 రాజులు 23:2 => యూదావారినందరిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లనందరిని, యాజకులను 

పర్వకత్లను అలుప్లనేమి ఘనులనేమి జనులందరిని పిలుచుకొని, యెహోవా మందిరమునకు వచిచ్ 

వారు వినుచుండగా, యెహోవా మందిరమందు దొరకిన నిబంధన గర్ంథములోని మాటలనిన్టిని 

చదివించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:9 => వాటి కొనలు గరాభ్లయము ఎదుట కనబడునంత పొడవుగా ఆ 

దండెలుంచబడెను గాని అవి బయటికి కనబడలేదు. నేటి వరకు అవి అచచ్టనే యునన్వి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:11 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులతో చేసిన నిబంధనకు గురుతైన 

మందసమును దానియందు ఉంచితినని చెపిప్ 

యిరిమ్యా 31:32 => అది ఐగుపుత్లోనుండి వారిని రపిప్ంచుటకై నేను వారిని చెయియ్ పటుట్కొనిన 

దినమున, వారి పితరులతో నేను చేసిన నిబంధనవంటిది కాదు; నేను వారి పెనిమిటినైనను వారు ఆ 

నిబంధనను భంగము చేసికొనిరి; యిదే యెహోవా వాకుక్. 
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వచనము 12 

సొలొమోను దానిని చూచి గాఢాంధకారమందు నివాసము చేయుదునని యెహోవా 

సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

నిరగ్మకాండము 16 :10 => అటుల్ అహరోను ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజముతో 

మాటలాడుచుండగా వారు అరణయ్మువైపు చూచిరి, అపుప్డు యెహోవా మహిమ ఆ మేఘములో వారికి 

కనబడెను. 

నిరగ్మకాండము 26:33 => ఆ అడ డ్తెరను ఆ కొలుకుల కిర్ంద తగిలించి సాక్షయ్పు మందసము 

అడ డ్తెర లోపలికి తేవలెను. ఆ అడ డ్తెర పరిశుదధ్సథ్లమును అతిపరిశుదధ్సథ్లమును వేరుచేయును. 

నిరగ్మకాండము 34:5 => మేఘములో యెహోవా దిగి అకక్డ అతనితో నిలిచి యెహోవా అను 

నామమును పర్కటించెను. 

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

మందిరమును నింపెను. 

లేవీయకాండము 9:4 => సమాధానబలిగా కోడెను పొటే ట్లును నూనె కలిపిన నైవేదయ్మును 

తీసికొనిరండి; నేడు యెహోవా మీకు కనబడును అని చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 9:6 => మోషే మీరు చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించినది ఇదే; అటుల్ చేయుడి. 

అపుప్డు యెహోవా మహిమ మీకు కనబడుననెను. 

లేవీయకాండము 16:2 => నేను కరుణాపీఠము మీద మేఘములో కనబడుదును గనుక నీ 

సహోదరుడైన అహరోను చావకయుండునటుల్ అతడు మందసముమీది కరుణాపీఠము ఎదుటనునన్ 

అడ డ్తెరలోపలికి ఎలల్పుప్డును రాకూడదని అతనితో చెపుప్ము. 

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. 
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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 7:1 => సొలొమోను తాను చేయు పార్రథ్నను ముగించినపుప్డు అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి దహనబలులను ఇతరమైన బలులను దహించెను; యెహోవా తేజసుస్ 

మందిరమునిండ నిండెను, 

కీరత్నలు 97:2 => మేఘాంధకారములు ఆయనచుటుట్ నుండును నీతి నాయ్యములు ఆయన 

సింహాసనమునకు ఆధారము. 

యెషయా 6:1 => రాజైన ఉజిజ్యా మృతినొందిన సంవతస్రమున అతుయ్నన్తమైన సింహాసనమందు 

పర్భువు ఆసీనుడైయుండగా నేను చూచితిని; ఆయన చొకాక్యి అంచులు దేవాలయమును 

నిండుకొనెను. 

యెషయా 6:4 => వారి కంఠసవ్రమువలన గడప కముమ్ల పునాదులు కదలుచు మందిరము 

ధూమముచేత నిండగా 

యెహెజేక్లు 1:28 => వరష్ కాలమున కనబడు ఇందర్ ధనుసుస్యొకక్ తేజసుస్వలె దాని చుటుట్నునన్ 

తేజసుస్ కనబడెను. ఇది యెహోవా పర్భావ సవ్రూప దరశ్నము. నేను చూచి సాగిలపడగా నాతో 

మాటలాడు ఒకని సవ్రము నాకు వినబడెను. 

యెహెజేక్లు 10:4 => యెహోవా మహిమ కెరూబులపైనుండి ఆరోహణమై మందిరపు గడపదగగ్ర 

దిగి నిలిచెను మరియు మందిరము మేఘముతో నిండెను, ఆవరణమును యెహోవా తేజోమహిమతో 

నిండినదాయెను. 

యెహెజేక్లు 43:5 => ఆతమ్ ననున్ ఎతిత్ లోపటి ఆవరణములోనికి తీసికొనిరాగా యెహోవా 

తేజోమహిమతో మందిరము నిండియుండెను. 
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హోషేయ 5:15 => వారు మనసుస్ తిర్పుప్కొని ననున్ వెదకువరకు నేను తిరిగి నా సథ్లమునకు 

పోవుదును; తమకు దురవసథ్ సంభవింపగా వారు ననున్ బహు శీఘర్ముగా వెదకుదురు. 

మతత్యి 17:5 => అతడు ఇంకను మాటలాడుచుండగా ఇదిగో పర్కాశమానమైన యొక మేఘము 

వారిని కముమ్కొనెను; ఇదిగో ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయనయందు నేనానందించుచునాన్ను, 

ఈయన మాట వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను 

మారుక్ 9:7 => మేఘమొకటి వచిచ్ వారిని కమమ్గా ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయన మాట 

వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను. 

పర్కటన 15:8 => అంతట దేవుని మహిమనుండియు ఆయన శకిత్నుండియు వచిచ్న పొగతో 

ఆలయము నింపబడినందున ఆ యేడుగురు దూతలయొదద్ ఉనన్ యేడు తెగుళుల్ సమాపిత్యగువరకు 

ఆలయమందు ఎవడును పర్వేశింపజాలకపోయెను 

వచనము 13 

నీవు నివాసము చేయుటకు నేను మందిరము కటిట్ంచియునాన్ను; సదాకాలము అందులో నీవు 

నివసించుటకై నేనొకసథ్లము ఏరప్రచియునాన్ను అని చెపిప్ 

లేవీయకాండము 9:6 => మోషే మీరు చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించినది ఇదే; అటుల్ చేయుడి. 

అపుప్డు యెహోవా మహిమ మీకు కనబడుననెను. 

లేవీయకాండము 9:23 => మోషే అహరోనులు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి పోయి వెలుపలికివచిచ్ 

పర్జలను దీవింపగా యెహోవా మహిమ పర్జలకందరికి కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 43:2 => ఇశార్యేలీయుల దేవుని పర్భావము తూరుప్దికుక్న కనబడెను; దానినుండి 

పుటిట్నధవ్ని విసాత్రజలముల ధవ్నివలె వినబడెను, ఆయన పర్కాశముచేత భూమి పర్జవ్రిలెల్ను. 

యెహెజేక్లు 43:4 => తూరుప్తటుట్ చూచు గుమమ్పు మారగ్మున యెహోవా తేజోమహిమ 

మందిరములోనికి పర్వేశించెను. 

యెహెజేక్లు 43:5 => ఆతమ్ ననున్ ఎతిత్ లోపటి ఆవరణములోనికి తీసికొనిరాగా యెహోవా 

తేజోమహిమతో మందిరము నిండియుండెను. 
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యెహెజేక్లు 44:4 => అతడు ఉతత్రపు గుమమ్ము మారగ్ముగా మందిరము ఎదుటికి ననున్ 

తోడుకొనివచెచ్ను. అంతలో యెహోవా తేజోమహిమతో యెహోవా మందిరము నిండియుండుట చూచి 

నేను సాగిలపడగా  

యోహాను 1:14 => ఆ వాకయ్ము శరీరధారియై, కృపాసతయ్సంపూరు ణ్డుగా మనమధయ్ నివసించెను; 

తండిర్వలన కలిగిన అదివ్తీయ కుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:55 => అయితే అతడు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి, దేవుని మహిమను యేసు దేవుని కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటను చూచి 

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

మహిమను అదద్మువలె పర్తిఫలింపజేయుచు, మహిమనుండి అధిక మహిమను పొందుచు, పర్భువగు 

ఆతమ్చేత ఆ పోలికగానే మారచ్బడుచునాన్ము. 

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

కీర్సుత్యేసునుగూరిచ్ ఆయన పర్భువనియు, మముమ్నుగూరిచ్, యేసు నిమితత్ము మేము మీ 

పరిచారకులమనియు పర్కటించుచునాన్ము. 

పర్కటన 21:11 => దానియందలి వెలుగు ధగధగ మెరయు సూరయ్కాంతమువంటి అమూలయ్ 

రతన్మును పోలియునన్ది. 

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

దేవుని మహిమయే దానిలో పర్కాశించుచునన్ది. గొఱఱ్పిలల్యే దానికి దీపము. 

నిరగ్మకాండము 16 :10 => అటుల్ అహరోను ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజముతో 

మాటలాడుచుండగా వారు అరణయ్మువైపు చూచిరి, అపుప్డు యెహోవా మహిమ ఆ మేఘములో వారికి 

కనబడెను. 

నిరగ్మకాండము 29:43 => అకక్డికి వచిచ్ ఇశార్యేలీయులను కలిసికొందును; అది నా 

మహిమవలన పరిశుదధ్పరచబడును. 

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. 

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 7:1 => సొలొమోను తాను చేయు పార్రథ్నను ముగించినపుప్డు అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి దహనబలులను ఇతరమైన బలులను దహించెను; యెహోవా తేజసుస్ 

మందిరమునిండ నిండెను, 

కీరత్నలు 24:7 => గుమమ్ములారా, మీ తలలు పైకెతిత్కొనుడి మహిమగల రాజు పర్వేశించునటుల్ 

పురాతనమైన తలుపులారా, మిముమ్ను లేవనెతిత్కొనుడి.  

యెషయా 6:1 => రాజైన ఉజిజ్యా మృతినొందిన సంవతస్రమున అతుయ్నన్తమైన సింహాసనమందు 

పర్భువు ఆసీనుడైయుండగా నేను చూచితిని; ఆయన చొకాక్యి అంచులు దేవాలయమును 

నిండుకొనెను. 

యెషయా 60:2 => చూడుము భూమిని చీకటి కముమ్చునన్ది కటికచీకటి జనములను కముమ్చునన్ది 

యెహోవా నీమీద ఉదయించుచునాన్డు ఆయన మహిమ నీమీద కనబడుచునన్ది  

యెహెజేక్లు 1:28 => వరష్ కాలమున కనబడు ఇందర్ ధనుసుస్యొకక్ తేజసుస్వలె దాని చుటుట్నునన్ 

తేజసుస్ కనబడెను. ఇది యెహోవా పర్భావ సవ్రూప దరశ్నము. నేను చూచి సాగిలపడగా నాతో 

మాటలాడు ఒకని సవ్రము నాకు వినబడెను. 

హగగ్యి 2:7 => నేను అనయ్జనులనందరిని కదలింపగా అనయ్జనులందరి యొకక్ యిషట్వసుత్వులు 

తేబడును; నేను ఈ మందిరమును మహిమతో నింపుదును; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

వాకుక్. 

లూకా 2:9 => పర్భువు దూత వారియొదద్కు వచిచ్ నిలిచెను; పర్భువు మహిమ వారి చుటుట్ 

పర్కాశించినందున, వారు మికిక్లి భయపడిరి. 

Page  of 565 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

రోమీయులకు 9:4 => వీరు ఇశార్యేలీయులు; దతత్పుతర్తవ్మును మహిమయు నిబంధనలును 

ధరమ్శాసత్ర పర్ధానమును అరచ్నాచారాదులును వాగాద్నములును వీరివి. 

వచనము 14 

ముఖమును పర్జలతటుట్ తిర్పుప్కొని, ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు నిలిచియుండగా 

ఇశార్యేలీయుల సమాజకులందరిని ఈలాగు దీవించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:11 => అపుప్డు మీరు సమీపించి ఆ కొండ దిగువను నిలిచితిరి. 

చీకటియు మేఘమును గాఢాంధకారమును కమిమ్ ఆ కొండ ఆకాశమువరకు అగిన్తో మండుచుండగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:1 => అపుప్డు సొలొమోను ఈలాగు పర్కటన చేసెను గాఢాంధకారమందు 

నేను నివాసము చేయుదునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:2 => నీవు నితయ్ము కాపురముండుటకై నితయ్నివాససథ్లముగా నేనొక 

ఘనమైన మందిరమును నీకు కటిట్ంచియునాన్ను అని చెపిప్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:3 => రాజు తన ముఖము పర్జలతటుట్ తిర్పుప్కొని ఇశార్యేలీయుల 

సమాజకులందరును నిలుచుచుండగా వారిని దీవించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:4 => మరియు రాజు ఇటుల్ పర్కటన చేసెను నా తండిర్యైన దావీదునకు 

మాట యిచిచ్, తానే సవ్యముగా నెరవేరిచ్న ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము 

కలుగునుగాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:5 => 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. 
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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. 

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 6:11 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులతో చేసిన నిబంధనకు గురుతైన 

మందసమును దానియందు ఉంచితినని చెపిప్ 

కీరత్నలు 18:8 => ఆయన నాసికారంధర్ములనుండి పొగ పుటెట్ను ఆయన నోటనుండి అగిన్వచిచ్ 

దహించెను 

కీరత్నలు 18:9 => నిపుప్కణములు రాజబెటెట్ను. మేఘములను వంచి ఆయన వచెచ్ను ఆయన 

పాదములకిర్ంద గాఢాంధకారము కమిమ్యుండెను. 

కీరత్నలు 18:10 => కెరూబుమీద ఎకిక్ ఆయన యెగిరివచెచ్ను గాలి రెకక్లమీద పర్తయ్క్షమాయెను. 

కీరత్నలు 18:11 => గుడారమువలె అంధకారము తన చుటుట్ వాయ్పింపజేసెను జలాంధకారమును 

ఆకాశమేఘములను తనకు మాటుగా చేసికొనెను. 

కీరత్నలు 97:2 => మేఘాంధకారములు ఆయనచుటుట్ నుండును నీతి నాయ్యములు ఆయన 

సింహాసనమునకు ఆధారము. 

నిరగ్మకాండము 20:21 => పర్జలు దూరముగా నిలిచిరి. మోషే దేవుడునన్ ఆ గాఢాంధకారమునకు 

సమీపింపగా 
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లేవీయకాండము 16:2 => నేను కరుణాపీఠము మీద మేఘములో కనబడుదును గనుక నీ 

సహోదరుడైన అహరోను చావకయుండునటుల్ అతడు మందసముమీది కరుణాపీఠము ఎదుటనునన్ 

అడ డ్తెరలోపలికి ఎలల్పుప్డును రాకూడదని అతనితో చెపుప్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:22 => ఈ మాటలను యెహోవా ఆ పరవ్తముమీద అగిన్ మేఘ 

గాఢాంధకారముల మధయ్నుండి గొపప్ సవ్రముతో మీ సమాజమంతటితో చెపిప్, రెండు 

రాతిపలకలమీద వాటిని వార్సి నాకిచెచ్ను. ఆయన మరేమియు చెపప్లేదు. 

యెషయా 45:15 => ఇశార్యేలు దేవా, రక్షకా, నిశచ్యముగా నీవు నినున్ మరుగుపరచుకొను 

దేవుడవైయునాన్వు. 

హెబీర్యులకు 12:18 => సృప్శించి తెలిసికొనదగినటిట్యు, మండుచునన్టిట్యు కొండకును, 

అగిన్కిని, కారు మేఘమునకును, గాఢాంధకారమునకును, తుపానుకును, 

నిరగ్మకాండము 19:9 => యెహోవా మోషేతో ఇదిగో నేను నీతో మాటలాడునపుప్డు పర్జలు విని 

నిరంతరము నీయందు నమమ్కముంచునటుల్ నేను కారు మబుబ్లలో నీయొదద్కు వచెచ్దనని చెపెప్ను. 

మోషే పర్జల మాటలను యెహోవాతో చెపప్గా 

2 సమూయేలు 22:10 => మేఘములను వంచి ఆయన వచెచ్ను ఆయన పాదముల కిర్ంద 

గాఢాంధకారము కమిమ్యుండెను. 

యోబు 26:9 => దానిమీద మేఘమును వాయ్పింపజేసి ఆయన తన సింహాసనపు కాంతిని 

మరుగుపరచెను. 

పర్సంగి 12:9 => పర్సంగి జాఞ్నియై యుండెను అతడు జనులకు జాఞ్నము బోధించెను; అతడు 

ఆలోచించి సంగతులు పరిశీలించి అనేక సామెతలను అనుకర్మపరచెను. 

వచనము 15 

నా తండిర్యైన దావీదునకు మాట యిచిచ్ దాని నెరవేరిచ్న ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు 

సోత్తర్ము కలిగియుండును గాక. 
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2 సమూయేలు 7:13 => అతడు నా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును; అతని 

రాజయ్ సింహాసనమును నేను నితయ్ముగా సిథ్రపరచెదను; 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:12 => అతడు నాకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును, అతని 

సింహాసనమును నేను నితయ్సాథ్పన చేసెదను. 

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 28:6 => నేను నీ కుమారుడైన సొలొమోనును నాకు కుమారునిగా 

ఏరప్రచుకొనియునాన్ను, నేను అతనికి తండిర్నైయుందును అతడు నా మందిరమును నా 

ఆవరణములను కటిట్ంచును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:10 => పరిశుదధ్ సథ్లముగా ఉండుటకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచుటకై 

యెహోవా నినున్ కోరుకొనిన సంగతి మనసుస్నకు తెచుచ్కొని ధైరయ్ము వహించి పని జరిగింపుము. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:2 => నీవు నితయ్ము కాపురముండుటకై నితయ్నివాససథ్లముగా నేనొక 

ఘనమైన మందిరమును నీకు కటిట్ంచియునాన్ను అని చెపిప్ 

కీరత్నలు 78:68 => యూదా గోతర్మును తాను పేర్మించిన సీయోను పరవ్తమును ఆయన 

కోరుకొనెను. 

Page  of 569 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

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 4:21 => 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. 

యోహాను 4:23 => అయితే యథారథ్ముగా ఆరాధించువారు ఆతమ్తోను సతయ్ముతోను తండిర్ని 

ఆరాధించుకాలము వచుచ్చునన్ది; అది ఇపుప్డును వచేచ్యునన్ది; తనున్ ఆరాధించువారు అటిట్వారే 

కావలెనని తండిర్ కోరుచునాన్డు (మూలభాషలో - వెదుకుచునాన్డు) 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:14 => ఈ నజరేయుడైన యేసు ఈ చోటును పాడుచేసి, మోషే 

మనకిచిచ్న ఆచారములను మారుచ్నని వీడు చెపప్గా మేము వింటిమనిరి. 

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. 

హెబీర్యులకు 8:6 => ఈయనయైతే ఇపుప్డు మరి యెకుక్వైన వాగాద్నములనుబటిట్ నియమింపబడిన 

మరి యెకుక్వైన నిబంధనకు మధయ్వరిత్యైయునాన్డు గనుక మరి శేర్షఠ్మైన సేవకతవ్ము 

పొందియునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 8:7 => ఏలయనగా ఆ మొదటి నిబంధన లోపము లేనిదైతే రెండవదానికి 

అవకాశముండనేరదు. 
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హెబీర్యులకు 8:8 => అయితే ఆయన ఆకేష్పించి వారితో ఈలాగు చెపుప్చునాన్డు పర్భువు ఇటల్నెను 

ఇదిగో యొక కాలము వచుచ్చునన్ది. అపప్టిలో ఇశార్యేలు ఇంటివారితోను యూదా ఇంటివారితోను 

నేను కొర్తత్నిబంధన చేయుదును 

హెబీర్యులకు 8:9 => అది నేను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వీరి పితరులను వెలుపలికి రపిప్ంచుటకై 

వారిని చెయియ్ పటుట్కొనిన దినమున వారితో నేను చేసిన నిబంధన వంటిది కాదు. ఏమనగా వారు నా 

నిబంధనలో నిలువలేదు గనుక నేను వారిని అలక్షయ్ము చేసితినని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు 

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 8:11 => వారిలో ఎవడును పర్భువును తెలిసికొనుడని తన పటట్ణసుథ్నికైనను తన 

సహోదరునికైనను ఉపదేశము చేయడు వారిలో చినన్లు మొదలుకొని పెదద్ల వరకు అందరును ననున్ 

తెలిసికొందురు. 

హెబీర్యులకు 8:12 => నేను వారి దోషముల విషయమై దయగలిగి వారి పాపములను ఇకను 

ఎనన్డును జాఞ్పకము చేసికొననని పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 8:13 => ఆయన కొర్తత్ నిబంధన అని చెపుప్టచేత మొదటిది పాతదిగా 

చేసియునాన్డు. ఏది పాతగిలి ఉడిగిపోవునో అది అదృశయ్మగుటకు సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 

హెబీర్యులకు 9:11 => అయితే కీర్సుత్ రాబోవుచునన్ మేలుల విషయమై పర్ధానయాజకుడుగా వచిచ్, 

తానే నితయ్మైన విమోచన సంపాదించి, హసత్కృతము కానిది, అనగా ఈ సృషిట్ సంబంధము 

కానిదియు, మరి ఘనమైనదియు, పరిపూరణ్మైనదియునైన గుడారము దావ్రా 

హెబీర్యులకు 9:12 => మేకల యొకక్యు కోడెల యొకక్యు రకత్ముతో కాక, తన సవ్రకత్ముతో 

ఒకక్సారే పరిశుదధ్సథ్లములో పర్వేశించెను. 

హెబీర్యులకు 9:24 => అందువలన నిజమైన పరిశుదధ్సథ్లమును పోలి హసత్కృతమైన 

పరిశుదధ్సథ్లములలో కీర్సుత్ పర్వేశింపలేదు గాని, యిపుప్డు మనకొరకు దేవుని సముఖమందు 

కనబడుటకు పరలొకమందే పర్వేశించెను 
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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. 

లేవీయకాండము 26:11 => నా మందిరమును మీ మధయ్ ఉంచెదను; మీ యందు నా మనసుస్ 

అసహయ్పడదు. 

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.  

1 దినవృతాత్ంతములు 23:25 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా తన జనులకు నెమమ్ది 

దయచేసియునాన్డు గనుక వారు నితయ్ము యెరూషలేములో నివాసము చేయుదురనియు 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:34 => నీ జనులు నీవు పంపిన మారగ్మందు తమ శతుర్వులతో యుదధ్ము 

చేయుటకై బయలుదేర నుదేద్శించి, నీవు కోరుకొనిన యీ పటట్ణము తటుట్ను నీ నామమునకు నేను 

కటిట్ంచిన యీ మందిరముతటుట్ తిరిగి వినన్పము చేసినయెడల 

మతత్యి 23:21 => మరియు దేవాలయము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు అందులో 

నివసించువాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

వచనము 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 8:55 => అతడు మహాశబద్ముతో ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతటిని దీవించెను. 
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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 

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

తరువాత అతడు యెహోవా నామమున జనులను దీవించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:3 => రాజు తన ముఖము పర్జలతటుట్ తిర్పుప్కొని ఇశార్యేలీయుల 

సమాజకులందరును నిలుచుచుండగా వారిని దీవించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:18 => ఎఫార్యిము 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. 

కీరత్నలు 118:26 => యెహోవాపేరట వచుచ్వాడు ఆశీరావ్దమొందును గాక యెహోవా 

మందిరములోనుండి మిముమ్ దీవించుచునాన్ము. 

లూకా 24:50 => ఆయన బేతనియ వరకు వారిని తీసికొనిపోయి చేతులెతిత్ వారిని ఆశీరవ్దించెను. 

లూకా 24:51 => వారిని ఆశీరవ్దించుచుండగా ఆయన వారిలోనుండి పర్తేయ్కింపబడి 

పరలోకమునకు ఆరోహణుడాయెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 7:6 => రాజును జనులందరును కూడి దేవుని మందిరమును పర్తిషఠ్చేసిరి. 

నెహెమాయ్ 8:7 => జనులు ఈలాగు నిలువబడుచుండగా యేషూవ బానీ షేరేబాయ్ యామీను అకూక్బు 

షబెబ్తై హోదీయా మయశేయా కెలీటా అజరాయ్ యోజాబాదు హానాను పెలాయాలును లేవీయులును 

ధరమ్శాసత్రముయొకక్ తాతప్రయ్మును తెలియజెపిప్రి. 

నెహెమాయ్ 9:2 => ఇశార్యేలీయులు అనయ్జనులందరిలో నుండి పర్తేయ్కింపబడిన వారై 

నిలువబడి,తమ పాపములను తమ పితరుల పాపములను ఒపుప్కొనిరి. 

మతత్యి 13:2 => బహు జనసమూహములు తనయొదద్కు కూడివచిచ్నందున ఆయన దోనెయెకిక్ 

కూరుచ్ండెను. ఆ జనులందరు దరిని నిలిచియుండగా 

నిరగ్మకాండము 33:10 => పర్జలందరు ఆ మేఘసత్ంభము ఆ గుడారపు దావ్రమున నిలుచుట 

చూచి, లేచి పర్తివాడును తన తన గుడారపు దావ్రమందు నమసాక్రము చేయుచుండిరి. 

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

దానిని చేసియుండిరి; ఆలాగుననే చేసియుండిరి గనుక మోషే వారిని దీవించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:8 => హిజిక్యాయును అధిపతులును వచిచ్ ఆ కుపప్లను చూచి 

యెహోవాను సుత్తించి ఆయన జనులైన ఇశార్యేలీయులను దీవించిరి. 

నెహెమాయ్ 8:5 => అపుప్డు ఎజార్ అందరికంటె ఎతుత్గా నిలువబడి జనులందరును చూచుచుండగా 

గర్ంథమును విపెప్ను, విపప్గానే జనులందరు నిలువబడిరి. 

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. 

యెషయా 64:11 => మా పితరులు నినున్ కీరిత్ంచుచుండిన మా పరిశుదధ్ మందిరము. మా 

శృంగారమైన మందిరము అగిన్పాలాయెను మాకు మనోహరములైనవనిన్యు నాశనమైపోయెను.  

వచనము 17 
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ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచవలెనని నా 

తండిర్యైన దావీదునకు మనసుస్ పుటట్గా 

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 29:20 => ఈలాగు పలికిన తరువాత దావీదు ఇపుప్డు మీ దేవుడైన 

యెహోవాను సుత్తించుడని సమాజకులందరితో చెపప్గా, వారందరును తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాను సుత్తించి యెహోవా సనిన్ధిని రాజు ముందరను తలవంచి నమసాక్రము చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:4 => మరియు రాజు ఇటుల్ పర్కటన చేసెను నా తండిర్యైన దావీదునకు 

మాట యిచిచ్, తానే సవ్యముగా నెరవేరిచ్న ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము 

కలుగునుగాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:26 => నాలగ్వ దినమున వారు బెరాకా1 లోయలో కూడిరి; అకక్డ వారు 

యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచినందున నేటివరకును ఆ చోటికి బెరాకా1 లోయయని పేరు. 

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 41:13 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా శాశవ్తకాలమునుండి శాశవ్తకాలమువరకు 

సుత్తింపబడును గాక. ఆమేన . ఆమేన .  

కీరత్నలు 72:18 => దేవుడైన యెహోవా ఇశార్యేలుయొకక్ దేవుడు సుత్తింపబడును గాక ఆయన 

మాతర్మే ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడు. 
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కీరత్నలు 72:19 => ఆయన మహిమగల నామము నితయ్ము సుత్తింపబడును గాక సరవ్భూమియు 

ఆయన మహిమతో నిండియుండును గాక. ఆమేన  . ఆమేన . యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు పార్రథ్నలు 

ముగిసెను. 

కీరత్నలు 115:18 => మేమైతే ఇది మొదలుకొని నితయ్ము యెహోవాను సుత్తించెదము యెహోవాను 

సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 117:1 => యెహోవా కృప మనయెడల హెచుచ్గానునన్ది. ఆయన విశావ్సయ్త నిరంతరము 

నిలుచును. 

కీరత్నలు 117:2 => కాబటిట్ సమసత్ అనయ్జనులారా, యెహోవాను సుత్తించుడి సరవ్ జనములారా, 

ఆయనను కొనియాడుడి యెహోవాను సుత్తించుడి. 

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. 

1 పేతురు 1:3 => మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ తండిర్యైన దేవుడు సుత్తింపబడును గాక.  

2 సమూయేలు 7:5 => నీవు పోయి నా సేవకుడగు దావీదుతో ఇటల్నుము యెహోవా నీకాజఞ్ 

ఇచుచ్నదేమనగా నాకు నివాసముగా ఒక మందిరమును కటిట్ంతువా? 

2 సమూయేలు 7:25 => దేవా యెహోవా, నీ దాసుడనగు ననున్ గూరిచ్యు నా కుటుంబమును 

గూరిచ్యు నీవు సెలవిచిచ్నమాట యెనన్టికి నిలుచునటుల్ దృఢపరచి 

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. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 17:12 => అతడు నాకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును, అతని 

సింహాసనమును నేను నితయ్సాథ్పన చేసెదను. 

యెషయా 1:20 => సమమ్తింపక తిరుగబడినయెడల నిశచ్యముగా మీరు ఖడగ్ము పాలగుదురు 

యెహోవా యీలాగుననే సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

లూకా 1:70 => తన సేవకుడైన దావీదు వంశమునందు మనకొరకు రక్షణశృంగమును, అనగా  

యెహోషువ 21:45 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు సెలవిచిచ్న మాటలనిన్టిలో ఏదియు 

తపిప్యుండలేదు, అంతయు నెరవేరెను.  

యెహోషువ 23:15 => అయితే మీ దేవుడైన యెహోవా మీతో చెపిప్న మేలంతయు మీకు కలిగిన 

పర్కారము మీ దేవుడైన యెహోవా మీ కిచిచ్న యీ మంచి దేశములో ఉండకుండ ఆయన మిముమ్ 

నశింపజేయువరకు యెహోవా మీ మీదికి కీడంతయు రాజేయును. 

యెహోషువ 23:16 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు నియమించిన ఆయన నిబంధనను మీరి 

యితర దేవతలను పూజించి వాటికి నమసక్రించినయెడల యెహోవా కోపము మీ మీద మండును 

గనుక ఆయన మీకిచిచ్న యీ మంచి దేశములో నుండకుండ మీరు శీఘర్ముగా నశించిపోవుదురు. 

కీరత్నలు 138:2 => నీ పరిశుదాధ్లయముతటుట్ నేను నమసాక్రము చేయుచునాన్ను నీ 

నామమంతటికంటె నీవిచిచ్న వాకయ్మును నీవు గొపప్చేసియునాన్వు. నీ కృపాసతయ్ములనుబటిట్ నీ 

నామమునకు కృతజఞ్తాసుత్తులు నేను చెలిల్ంచెదను.  

మతత్యి 24:35 => ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలు ఏ మాతర్మును 

గతింపవు. 

లూకా 1:54 => అబార్హామునకును అతని సంతానమునకును యుగాంతమువరకు తన కనికరము 

చూపి జాఞ్పకము చేసికొందునని మన పితరులతో సెలవిచిచ్నటుట్  

లూకా 1:55 => ఆయన తన సేవకుడైన ఇశార్యేలునకు సహాయము చేసెను. 

లూకా 1:72 => దీనినిగూరిచ్ ఆయన ఆదినుండి తన పరిశుదధ్ పర్వకత్ల నోట పలికించెను.  
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నిరగ్మకాండము 18:10 => మరియు యితోర్ ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండియు ఫరో చేతిలోనుండియు 

మిముమ్ను విడిపించి, ఐగుపీత్యుల చేతికిర్ందనుండి ఈ పర్జలను విడిపించిన యెహోవా 

సుత్తింపబడునుగాక. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:29 => నీవు నీ అధికబలముచేతను నీవు చాపిన నీ బాహువుచేతను 

రపిప్ంచిన నీ సావ్సథ్య్మును నీ పర్జలును వీరే. 

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 రాజులు 8:24 => నీ దాసుడైన నా తండిర్యగు దావీదునకు నీవు చేసిన వాగాద్నమును సిథ్రపరచి, 

నీవిచిచ్న మాటను నేడు నెరవేరిచ్యునాన్వు. 

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 

1 రాజులు 9:5 => నీ సంతతిలో ఒకడు ఇశార్యేలీయులమీద సింహాసనాసీనుడై యుండక మానడని 

నీ తండిర్యైన దావీదునకు నేను సెలవిచిచ్యునన్టుల్ ఇశార్యేలీయుల మీద నీ సింహాసనమును 

చిరకాలమువరకు సిథ్రపరచుదును. 

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 16:36 => 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 31:8 => హిజిక్యాయును అధిపతులును వచిచ్ ఆ కుపప్లను చూచి 

యెహోవాను సుత్తించి ఆయన జనులైన ఇశార్యేలీయులను దీవించిరి. 

యెషయా 42:9 => మునుపటి సంగతులు సంభవించెను గదా కొర్తత్ సంగతులు 

తెలియజేయుచునాన్ను పుటట్కమునుపే వాటిని మీకు తెలుపుచునాన్ను. 

మతత్యి 1:22 => ఇదిగో కనయ్క గరభ్వతియై కుమారుని కనును ఆయనకు ఇమామ్నుయేలను పేరు 

పెటుట్దురు 

వచనము 18 

యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదుతో సెలవిచిచ్నదేమనగా నా నామ ఘనతకు ఒక మందిరము 

కటిట్ంచుటకు నీవు తాతప్రయ్ము కలిగియునాన్వు, ఆ తాతప్రయ్ము మంచిదే; 

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 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. 

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. 

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 6:11 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులతో చేసిన నిబంధనకు గురుతైన 

మందసమును దానియందు ఉంచితినని చెపిప్ 

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? 

కీరత్నలు 132:13 => యెహోవా సీయోనును ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. తనకు నివాససథ్లముగా 

దానిని కోరుకొనియునాన్డు. 

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 11:36 => నా నామమును అకక్డ ఉంచుటకు నేను కోరుకొనిన పటట్ణమైన 

యెరూషలేములో నా యెదుట ఒక దీపము నా సేవకుడైన దావీదునకు ఎలల్పుప్డు నుండునటుల్ అతని 

కుమారునికి ఒక గోతర్ము ఇచెచ్దను. 
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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.  

2 రాజులు 23:27 => కాబటిట్ యెహోవా నేను ఇశార్యేలువారిని వెళల్గొటిట్నటుల్ యూదావారిని నా 

సముఖమునకు దూరముగా చేసి, నేను కోరుకొనిన యెరూషలేము పటట్ణమును, నా నామమును 

అచచ్ట ఉంచుదునని నేను చెపిప్యునన్ మందిరమును నేను విసరిజ్ంచెదనని అనుకొనియుండెను. 

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. 

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.  

1 సమూయేలు 16:1 => అంతట యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా ఉండకుండ నేను విసరిజ్ంచిన సౌలునుగూరిచ్ నీ వెంతకాలము 

దుఃఖింతువు? నీ కొముమ్ను తైలముతో నింపుము, బేతెల్హేమీయుడైన యెషష్యి యొదద్కు నినున్ 

పంపుచునాన్ను, అతని కుమారులలో ఒకని నేను రాజుగా నియమించుదును. 

2 సమూయేలు 7:8 => కాబటిట్ నీవు నా సేవకుడగు దావీదుతో ఈలాగు చెపుప్ము 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా గొఱఱ్ల కాపులోనునన్ నినున్ 

గొఱఱ్లదొడిడ్లోనుండి తీసి ఇశార్యేలీయులను నా జనులమీద అధిపతిగా నియమించితిని. 

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. 

కీరత్నలు 78:70 => తన దాసుడైన దావీదును కోరుకొని గొఱఱ్ల దొడల్లోనుండి అతని పిలిపించెను. 

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. 

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

సాథ్పించుకొనుటకు నివాససాథ్నముగా ఏరప్రచుకొను సథ్లమును వెదకి అకక్డికే యాతర్లు 

చేయుచుండవలెను. 

2 సమూయేలు 7:5 => నీవు పోయి నా సేవకుడగు దావీదుతో ఇటల్నుము యెహోవా నీకాజఞ్ 

ఇచుచ్నదేమనగా నాకు నివాసముగా ఒక మందిరమును కటిట్ంతువా? 

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 14:21 => యూదాదేశమందు సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము ఏలుచుండెను. 

రెహబాము నలువదియొక సంవతస్రముల వాడైనపుప్డు ఏలనారంభించెను. తన నామము నుంచుటకై 

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టిలోనుండి యెహోవా కోరుకొనిన యెరూషలేమను పటట్ణమందు అతడు 

పదునేడు సంవతస్రములు ఏలెను; అతని తలిల్ అమోమ్నీయురాలు, ఆమె పేరు నయమా. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:6 => కెరూబులమధయ్ నివాసముచేయు దేవుడైన యెహోవా నామము 

పెటట్బడిన ఆయన మందసమును యూదాలోనుండు కిరయ్తాయ్రీము అనబడిన బాలానుండి 

తీసికొనివచుచ్టకై అతడును ఇశార్యేలీయులందరును అచచ్టికి పోయిరి. 
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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 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:16 => నా పేరు ఈ మందిరమునకు నితయ్ము ఉండునటుల్గా నేను దాని 

కోరుకొని పరిశుదధ్పరచితిని, నా దృషిట్యు నా మనసుస్ను నితయ్ము దానిమీద నుండును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:3 => వారి తండిర్ వెండి బంగారములను బహుమానములుగా పర్శసత్ 

వసుత్వులనేకములను యూదా దేశములో పార్కారముగల పటట్ణములను వారికిచెచ్ను; అయితే 

యెహోరాము జేయ్షు ఠ్డు గనుక అతనికి రాజయ్మును ఇచెచ్ను. 

కీరత్నలు 89:3 => నేను ఏరప్రచుకొనినవానితో నిబంధన చేసియునాన్ను నితయ్ము నీ సంతానమును 

సిథ్రపరచెదను  

వచనము 19 

అయినను నీవు మందిరమును కటిట్ంచకూడదు; నీ నడుములోనుండి పుటట్బోవు నీ కుమారుడు నా 

నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును. 

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. 
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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 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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:7 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకొరకు ఒక 

మందిరమును కటిట్ంపవలెనని నా తండిర్యైన దావీదు మనోభిలాష గలవాడాయెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:46 => అతడు దేవుని దయపొంది యాకోబు యొకక్ దేవుని నివాససథ్లము 

కటట్గోరెను.  

వచనము 20 

తాను సెలవిచిచ్న మాటను యెహోవా నెరవేరిచ్యునాన్డు. నేను నా తండిర్యైన దావీదునకు పర్తిగా 

నియమింపబడి, యెహోవా సెలవుచొపుప్న ఇశార్యేలీయులమీద సింహాసనాసీనుడనై యుండి, 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు మందిరమును కటిట్ంచియునాన్ను. 

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. 

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

గాని కలిమి కొలదియే యిచిచ్నది పీర్తికరమవును. 

2 సమూయేలు 7:3 => నాతాను యెహోవా నీకు తోడుగా నునాన్డు, నీకు తోచినదంతయు 

నెరవేరుచ్మనెను. 

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 1:11 => అందుకు దేవుడు సొలొమోనుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఈ 

పర్కారము యోచించుకొని, ఐశవ్రయ్మునైనను సొముమ్నైనను ఘనతనైనను నీ శతుర్వుల పార్ణమునైనను 
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దీరాఘ్యువునైనను అడుగక, నేను నినున్ వారిమీద రాజుగా నియమించిన నా జనులకు నాయ్యము 

తీరుచ్టకు తగిన జాఞ్నమును తెలివిని అడిగియునాన్వు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:1 => సొలొమోను యెహోవా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును తన 

రాజయ్ ఘనతకొరకు ఒక నగరును కటట్వలెనని తీరామ్నము చేసికొని 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:4 => నా దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని సుగంధ వరగ్ములను ధూపము 

వేయుటకును సనిన్ధి రొటెట్లను నితయ్ము ఉంచుటకును, ఉదయ సాయంకాలములయందును, 

విశార్ంతిదినములయందును, అమావాసయ్లయందును, మా దేవుడైన యెహోవాకు ఏరాప్టైన 

ఉతస్వములయందును , ఇశార్యేలీయులు నితయ్మును అరిప్ంపవలసిన దహనబలులను 

అరిప్ంచుటకును , ఆయన నామ ఘనతకొరకు మందిరమొకటి ఆయనకు పర్తిషిఠ్తము 

చేయబడునటుల్గా నేను కటిట్ంచబోవుచునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:8 => అయితే యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదుతో సెలవిచిచ్నదేమనగా నా 

నామ ఘనతకొరకు మందిరమును కటిట్ంపవలెనని నీవు ఉదేద్శించిన యుదేద్శము మంచిదే గాని 

రోమీయులకు 1:15 => కాగా నావలననైనంతమటుట్కు రోమాలోని మీకును సువారత్ పర్కటించుటకు 

సిదధ్ముగా ఉనాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:14 => అయినను నా శర్మలో మీరు పాలుపుచుచ్కొనినది మంచిపని. 

యాకోబు 2:8 => మెటుట్కు నీవలె నీ పొరుగువాని పేర్మించుమను లేఖనములో ఉనన్టిట్ పార్ముఖయ్మైన 

యీ ఆజఞ్ను మీరు నెరవేరిచ్నయెడల బాగుగనే పర్వరిత్ంచువారగుదురు. 

వచనము 21 

అందులో యెహోవా నిబంధన మందసమునకు సథ్లమును ఏరప్రచితిని, ఐగుపుత్ దేశములోనుండి 

ఆయన మన పితరులను రపిప్ంచినపుప్డు ఆయన చేసిన నిబంధన అందులోనే యునన్ది. 

1 రాజులు 5:3 => యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదు శతుర్వులను అతని పాదములకిర్ంద 

అణచువరకు అనిన్వైపులను యుదధ్ములు అతనికి కలిగియుండెను. 
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1 రాజులు 5:4 => తన దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు అతడు మందిరమును కటిట్ంప 

వీలులేకపోయెననన్ సంగతి నీవెరుగుదువు. ఇపుప్డు శతుర్వు ఒకడును లేకుండను అపాయమేమియు 

కలుగకుండను నా దేవుడైన యెహోవా నలుదిశలను నాకు నెమమ్ది దయచేసి యునాన్డు. 

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 సమూయేలు 7:5 => నీవు పోయి నా సేవకుడగు దావీదుతో ఇటల్నుము యెహోవా నీకాజఞ్ 

ఇచుచ్నదేమనగా నాకు నివాసముగా ఒక మందిరమును కటిట్ంతువా? 

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 దినవృతాత్ంతములు 17:4 => నీవు పోయి నా సేవకుడైన దావీదుతో ఇటల్నుము యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నా నివాసమునకై యొక ఆలయము కటిట్ంచుట నీచేత కాదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:11 => నీ జీవితదినములు తీరి నీ పితరులయొదద్కు నీవు చేరునపుప్డు నీ 

కుమారులవలన కలుగు నీ సంతతిని నేను సాథ్పనచేసి అతని రాజయ్మును సిథ్రపరచెదను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:12 => అతడు నాకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును, అతని 

సింహాసనమును నేను నితయ్సాథ్పన చేసెదను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:8 => 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 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 28:6 => నేను నీ కుమారుడైన సొలొమోనును నాకు కుమారునిగా 

ఏరప్రచుకొనియునాన్ను, నేను అతనికి తండిర్నైయుందును అతడు నా మందిరమును నా 

ఆవరణములను కటిట్ంచును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:10 => అతడు నా నామమునకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును, అతడు 

నాకు కుమారుడైయుండును, నేనతనికి తండిర్నైయుందును, ఇశార్యేలీయులమీద అతని రాజయ్ 

సింహాసనమును నితయ్ము సిథ్రపరచుదును. 

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. 

హెబీర్యులకు 7:5 => మరియు లేవి కుమాళల్లోనుండి యాజకతవ్ము పొందువారు, తమ 

సహోదరులు అబార్హాము గరభ్వాసమునుండి పుటిట్నను, ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న వారియొదద్, అనగా 

పర్జలయొదద్ పదియవ వంతును పుచుచ్కొనుటకు ఆజఞ్ను పొందియునాన్రు గాని 

హెబీర్యులకు 7:10 => ఏలాగనగా మెలీక్సెదెకు అతని పితరుని కలిసికొనినపుప్డు లేవి తన పితరుని 

గరభ్ములో ఉండెను. 

వచనము 22 

ఇశార్యేలీయుల సమాజకులందరు చూచుచుండగా సొలొమోను యెహోవా బలిపీఠము ఎదుట 

నిలువబడి ఆకాశముతటుట్ చేతులెతిత్ యిటల్నెను 
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1 రాజులు 8:15 => నా తండిర్యైన దావీదునకు మాట యిచిచ్ దాని నెరవేరిచ్న ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలిగియుండును గాక. 

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

అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు యెబూసీయులు గిరాగ్షీయులు అనువారి దేశమును అతని 

సంతతివారికిచుచ్నటుల్ ఆతనితో నిబంధన చేసినవాడవు నీవే. 

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనా సీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

యిరిమ్యా 29:10 => యెహోవా ఈ ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు బబులోను రాజయ్మునకు డెబబ్ది 

సంవతస్రములు గతించిన తరువాతనే మిముమ్నుగూరిచ్ నేను పలికిన శుభవారత్ నెరవేరిచ్ యీ 

సథ్లమునకు మిముమ్ను తిరిగి రపిప్ంచునటుల్ నేను మిముమ్ను దరిశ్ంతును.  

యిరిమ్యా 29:11 => నేను మిముమ్నుగూరిచ్ ఉదేద్శించిన సంగతులను నేనెరుగుదును, రాబోవు 

కాలమందు మీకు నిరీక్షణ కలుగునటుల్గా అవి సమాధానకరమైన ఉదేద్శములేగాని హానికరమైనవి 

కావు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 12:25 => యెహోవానైన నేను మాటయిచుచ్చునాన్ను, నేనిచుచ్ మాట యికను 

ఆలసయ్ములేక జరుగును. తిరుగుబాటు చేయువారలారా, మీ దినములలో నేను మాటయిచిచ్ దాని 

నెరవేరెచ్దను, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 37:14 => నేను యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు, మీరు బర్దుకునటుల్ నా 

ఆతమ్ను మీలో ఉంచి మీ దేశములో మిముమ్ను నివసింపజేసెదను, యెహోవానగు నేను మాట ఇచిచ్ 

దానిని నెరవేరుత్నని మీరు తెలిసికొందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

మీకా 7:20 => పూరవ్కాలమున నీవు మా పితరులైన అబార్హాము యాకోబులకు పర్మాణము చేసిన 

సతయ్మును కనికరమును నీవు అనుగర్హింతువు. 
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రోమీయులకు 4:21 => దేవుని మహిమపరచి, ఆయన వాగాద్నము చేసినదానిని నెరవేరుచ్టకు 

సమరుథ్డని రూఢిగా విశవ్సించి విశావ్సమువలన బలమునొందెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:6 => నేను మిముమ్ను జాఞ్పకము చేసికొనినపుప్డెలల్ను నా దేవునికి 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

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. 

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

సాథ్పించుకొనుటకు నివాససాథ్నముగా ఏరప్రచుకొను సథ్లమును వెదకి అకక్డికే యాతర్లు 

చేయుచుండవలెను. 

2 సమూయేలు 7:12 => నీ దినములు సంపూరణ్ములగునపుప్డు నీవు నీ పితరులతో కూడ నిదిర్ంచిన 

తరువాత నీ గరభ్ములోనుండి వచిచ్న నీ సంతతిని హెచిచ్ంచి, రాజయ్మును అతనికి సిథ్రపరచెదను. 

1 రాజులు 9:5 => నీ సంతతిలో ఒకడు ఇశార్యేలీయులమీద సింహాసనాసీనుడై యుండక మానడని 

నీ తండిర్యైన దావీదునకు నేను సెలవిచిచ్యునన్టుల్ ఇశార్యేలీయుల మీద నీ సింహాసనమును 

చిరకాలమువరకు సిథ్రపరచుదును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:11 => నీ జీవితదినములు తీరి నీ పితరులయొదద్కు నీవు చేరునపుప్డు నీ 

కుమారులవలన కలుగు నీ సంతతిని నేను సాథ్పనచేసి అతని రాజయ్మును సిథ్రపరచెదను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:7 => మరియు దావీదు సొలొమోనుతో ఇటల్నెను నా కుమారుడా, నేను నా 

దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచవలెనని నా హృదయమందు 

నిశచ్యము చేసికొనియుండగా 
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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. 

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 2:1 => సొలొమోను యెహోవా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును తన 

రాజయ్ ఘనతకొరకు ఒక నగరును కటట్వలెనని తీరామ్నము చేసికొని 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:5 => ఇశార్యేలు రాజయ్మును ఎలల్పుప్డును ఏలునటుల్గా ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవా దావీదుతోను అతని సంతతివారితోను భంగము కాజాలని1 నిబంధన చేసి దానిని 

వారికిచెచ్నని మీరు తెలిసికొందురు గదా. 

కీరత్నలు 74:7 => నీ పరిశుదధ్ సథ్లమునకు అగిన్ ముటిట్ంచుదురు నీ నామ మందిరమును నేల 

పడగొటిట్ అపవితర్ పరచుదురు. 

యెహెజేక్లు 37:26 => నేను వారితో సమాధానారథ్మైన నిబంధన చేసెదను, అది నాకును వారికిని 

నితయ్ నిబంధనగా ఉండును, నేను వారిని సిథ్రపరచెదను, వారిని విసత్రింపజేసి వారిమధయ్ నా పరిశుదధ్ 

సథ్లమును నితయ్ము ఉంచెదను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:47 => అయితే సొలొమోను ఆయన కొరకు మందిరము కటిట్ంచెను.  

వచనము 23 

యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, పైనునన్ ఆకాశమందైనను కిర్ందనునన్ భూమియందైనను నీవంటి 

దేవుడొకడునులేడు; పూరణ్మనసుస్తో నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా నడుచు నీ దాసుల విషయమై నీవు 

నిబంధనను నెరవేరుచ్చు కనికరము చూపుచు ఉండువాడవై యునాన్వు, 
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1 రాజులు 8:5 => రాజైన సొలొమోనును అతనియొదద్కు కూడి వచిచ్న ఇశార్యేలీయులగు 

సమాజకులందరును మందసము ముందర నిలువబడి, లెకిక్ంప శకయ్ముగాని గొఱఱ్లను ఎడల్ను బలిగా 

అరిప్ంచిరి. 

1 రాజులు 8:6 => మరియు యాజకులు యెహోవా నిబంధన మందసమును తీసికొని దాని 

సథ్లములో, అనగా మందిరపు గరాబ్లయమగు అతిపరిశుదధ్ సథ్లములో, కెరూబుల రెకక్ల కిర్ంద దానిని 

ఉంచిరి. 

1 రాజులు 8:9 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్నపుప్డు యెహోవా వారితో 

నిబంధన చేయగా మోషే తాను హోరేబునందు ఆ పలకలను మందసములో ఉంచెను. దానిలో ఆ 

రెండు రాతిపలకలు తపప్ మరి ఏమియు లేకపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 34:28 => అతడు నలుబది రేయింబగళుల్ యెహోవాతో కూడ అకక్డ నుండెను. 

అతడు భోజనము చేయలేదు నీళుల్ తార్గలేదు; అంతలో ఆయన ఆ నిబంధన వాకయ్ములను అనగా పది 

ఆజఞ్లను ఆ పలకలమీద వార్సెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:9 => ఆ రాతిపలకలు, అనగా యెహోవా మీతో చేసిన నిబంధన 

సంబంధమైన పలకలను తీసికొనుటకు నేను కొండెకిక్నపుప్డు, అనన్పానములు మాని ఆ కొండమీద 

నలువది పగళుల్ నలువది రాతుర్లుంటిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:11 => ఆ నలువది పగళుల్ నలువది రాతుర్లు గడచినపుప్డు యెహోవా 

నిబంధన సంబంధమైన పలకలైన ఆ రెండు రాతిపలకలను నాకపప్గించి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:26 => అది అకక్డ నీమీద సాకాష్య్రథ్ముగా ఉండును. 

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 6:11 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులతో చేసిన నిబంధనకు గురుతైన 

మందసమును దానియందు ఉంచితినని చెపిప్ 
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యెహెజేక్లు 37:26 => నేను వారితో సమాధానారథ్మైన నిబంధన చేసెదను, అది నాకును వారికిని 

నితయ్ నిబంధనగా ఉండును, నేను వారిని సిథ్రపరచెదను, వారిని విసత్రింపజేసి వారిమధయ్ నా పరిశుదధ్ 

సథ్లమును నితయ్ము ఉంచెదను. 

హెబీర్యులకు 9:4 => అందులో సువరణ్ ధూపారిత్యు, అంతటను బంగారు రేకులతో తాపబడిన 

నిబంధన మందసమును ఉండెను. ఆ మందసములో మనాన్గల బంగారు పాతర్యు, చిగిరించిన 

అహరోనుచేతికఱఱ్యు, నిబంధన పలకలును ఉండెను 

వచనము 24 

నీ దాసుడైన నా తండిర్యగు దావీదునకు నీవు చేసిన వాగాద్నమును సిథ్రపరచి, నీవిచిచ్న మాటను నేడు 

నెరవేరిచ్యునాన్వు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:12 => ఇశార్యేలీయులందరు సమాజముగా కూడి చూచుచుండగా 

యెహోవా బలిపీఠము ఎదుట నిలిచి తన చేతులు చాపి పార్రథ్న చేసెను. 

ఎజార్ 9:5 => సాయంతర్పు అరప్ణ వేళను శర్మ తీరగా నేను లేచి, నా వసత్రమును పై దుపప్టిని 

చింపుకొని మోకాళల్మీద పడి, నా దేవుడైన యెహోవాతటుట్చేతులెతి ◌్త 

యోబు 11:13 => నీవు నీ మనసుస్ను తినన్గా నిలిపినయెడల నీచేతులు ఆయనవైపు చాపినయెడల 

కీరత్నలు 28:2 => నేను నీకు మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు నీ పరిశుదాధ్లయము వైపునకు నాచేతుల 

నెతుత్నపుప్డు నా విజాఞ్పన ధవ్ని ఆలకింపుము. 

కీరత్నలు 63:4 => నా మంచముమీద నినున్ జాఞ్పకము చేసికొని రాతిర్ జాములయందు నినున్ 

ధాయ్నించునపుప్డు 

యెషయా 1:15 => మీరు మీచేతులు చాపునపుప్డు మిముమ్ను చూడక నా కనున్లు కపుప్కొందును 

మీరు బహుగా పార్రథ్నచేసినను నేను వినను మీచేతులు రకత్ముతో నిండియునన్వి. 

1 తిమోతి 2:8 => కావున పర్తి సథ్లమందును పురుషులు కోపమును సంశయమును లేనివారై, 

పవితర్మైనచేతులెతిత్ పార్రథ్న చేయవలెనని కోరుచునాన్ను. 
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1 రాజులు 8:54 => సొలొమోను ఈలాగు పార్రిథ్ంచుటయు వినన్పము చేయుటయు ముగించి 

ఆకాశముతటుట్ తనచేతులను చాపి, యెహోవా బలిపీఠము ఎదుట మోకాళూ ల్నుట మాని, లేచి నిలిచిన 

తరువాత 

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 రాజులు 23:3 => రాజు ఒక సత్ంభము దగగ్ర నిలిచి యెహోవా మారగ్ములయందు నడచి, ఆయన 

ఆజఞ్లను కటట్డలను శాసనములను పూరణ్హృదయముతోను పూరాణ్తమ్తోను గైకొని, యీ గర్ంథమందు 

వార్యబడియునన్ నిబంధన సంబంధమైన మాటలనిన్టిని సిథ్రపరచుదుమని యెహోవా సనిన్ధిని 

నిబంధన చేయగా జనులందరు ఆ నిబంధనకు సమమ్తించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:12 => ఇశార్యేలీయులందరు సమాజముగా కూడి చూచుచుండగా 

యెహోవా బలిపీఠము ఎదుట నిలిచి తన చేతులు చాపి పార్రథ్న చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:13 => తాను చేయించిన అయిదు మూరల పొడవును అయిదు మూరల 

వెడలుప్ను మూడు మూరల యెతుత్నుగల యితత్డి చపప్రమును ముంగిటి ఆవరణమునందుంచి, 

దానిమీద నిలిచియుండి, సమాజముగా కూడియునన్ ఇశార్యేలీయులందరి యెదుటను మోకాళూ ల్ని, 

చేతులు ఆకాశమువైపు చాపి సొలొమోను ఇటల్ని పార్రథ్న చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:14 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, హృదయపూరవ్కముగా నినున్ 

అనుసరించు నీ భకుత్లకు నిబంధనను నెరవేరుచ్చు కృపను చూపుచునుండు నీవంటి దేవుడు 

ఆకాశమందైనను భూమియందైనను లేడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:15 => నీ సేవకుడైన దావీదు అను నా తండిర్తో నీవు సెలవిచిచ్నమాట 

నెరవేరిచ్యునాన్వు; నీవు వాగాద్నముచేసి యీ దినమున కనబడుచునన్టుట్గా దానిని నెరవేరిచ్యునాన్వు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:16 => నీవు నాముందర నడచినటుల్గా నీ కుమారులును తమ పర్వరత్న 

కాపాడుకొని, నా ధరమ్శాసత్రముచొపుప్న నడచినయెడల ఇశార్యేలీయుల సింహాసనముమీద 
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కూరుచ్ండువాడు నా యెదుట నీకుండకపోడని నీవు నీ సేవకుడైన దావీదు అను నా తండిర్తో 

సెలవిచిచ్నమాట, ఇశార్యేలీయుల దేవా యెహోవా, దయచేసి నెరవేరుచ్ము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:17 => ఇశార్యేలీయుల దేవా యెహోవా, నీవు నీ సేవకుడైన దావీదుతో 

సెలవిచిచ్న మాట ఇపుప్డు సిథ్రమవును గాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:18 => మనుషుయ్లతో కలిసి దేవుడు భూమియందు నివాసము చేయునా? 

ఆకాశమును మహాకాశమును నినున్ పటట్చాలవే; నేను కటిట్న యీ మందిరము నినున్ పటుట్నా? 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:19 => దేవా యెహోవా, నీ సేవకుడు నీ సనిన్ధిని చేయు పార్రథ్నయందును 

వినన్పమునందును లక్షయ్ముంచి, నీ సేవకుడనైన నేను చేయు పార్రథ్నను పెటుట్ మొఱఱ్ను ఆలకించుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:20 => నీ సేవకులు ఈ సథ్లము తటుట్ తిరిగి చేయు వినన్పములను వినుటకై 

నా నామమును అచచ్ట ఉంచెదనని నీవు సెలవిచిచ్న సథ్లముననునన్ యీ మందిరముమీద నీ కనుదృషిట్ 

రాతిర్ంబగళుల్ నిలుచునుగాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:21 => నీ సేవకుడును నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులును ఈ సథ్లముతటుట్ 

తిరిగి చేయబోవు పార్రథ్నలను నీవు ఆలకించుము, ఆకాశముననునన్ నీ నివాససథ్లమందు 

ఆలకించుము, ఆలకించునపుప్డు క్షమించుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:22 => ఎవడైనను తన పొరుగువానియెడల తపుప్చేసినపుప్డు అతనిచేత 

పర్మాణము చేయించుటకై అతనిమీద ఒటుట్ పెటట్బడి ఆ ఒటుట్ ఈ మందిరమందుండు నీ బలిపీఠము 

ఎదుటికి వచిచ్నపుప్డు 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:23 => నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులకు నాయ్యముతీరిచ్, హాని 

చేసినవాని తలమీదికి శిక్ష రపిప్ంచి, నీతిపరుని నీతిచొపుప్న వానికిచిచ్ వాని నీతిని నిరాధ్రణ చేయుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:24 => నీజనులైన ఇశార్యేలీయులు నీ దృషిట్యెదుట పాపము చేసినవారై 

తమ శతుర్వుల బలమునకు నిలువలేక పడిపోయినపుప్డు, వారు నీయొదద్కు తిరిగివచిచ్ నీ నామమును 

ఒపుప్కొని, యీ మందిరమునందు నీ సనిన్ధిని పార్రిథ్ంచి వినన్పము చేసినయెడల 
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2 దినవృతాత్ంతములు 6:25 => ఆకాశమందు నీవు విని, నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులు చేసిన 

పాపమును క్షమించి, వారికిని వారి పితరులకును నీవిచిచ్న దేశమునకు వారిని మరల 

రపిప్ంచుదువుగాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:26 => వారు నీ దృషిట్యెదుట పాపము చేసినందున ఆకాశము మూయబడి 

వాన కురియకునన్పుప్డు, వారు ఈ సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్నచేసి నీ నామమును ఒపుప్కొని, నీవు 

వారిని శర్మపెటిట్నపుప్డు వారు తమ పాపములను విడిచిపెటిట్ తిరిగినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:27 => ఆకాశమందునన్ నీవు ఆలకించి, నీ సేవకులును నీ జనులునగు 

ఇశార్యేలీయులు చేసిన పాపమును క్షమించి, వారు నడువవలసిన మంచిమారగ్ము వారికి 

బోధించి,నీవు నీ జనులకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్న నీ దేశమునకు వాన దయచేయుదువుగాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:28 => దేశమునందు కరవుగాని తెగులుగాని కనబడినపుప్డైనను, గాడుప్ 

దెబబ్గాని చితత్పటుట్టగాని తగిలినపుప్డైనను, మిడతలుగాని చీడపురుగులుగాని దండు దిగినపుప్డైనను, 

వారి శతుర్వులు వారి దేశపు పటట్ణములలో వారిని ముటట్డివేసినపుప్డైనను, ఏ బాధగాని యే 

రోగముగాని వచిచ్నపుప్డైనను 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:29 => ఎవడైనను ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులందరు కలిసియైనను, 

నొపిప్గాని కషట్ముగాని అనుభవించుచు, ఈ మందిరముతటుట్ చేతులు చాపి చేయు వినన్పములనిన్యు 

పార్రథ్నలనిన్యు నీ నివాససథ్లమైన ఆకాశమునుండి నీవు ఆలకించి క్షమించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:30 => నీవు మా పితరులకిచిచ్న దేశమందు వారు తమ 

జీవితకాలమంతయు నీయందు భయభకుత్లు కలిగి 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:31 => నీ మారగ్ములలో నడుచునటుల్గా వారి వారి హృదయములను 

ఎరిగియునన్ నీవు వారి సకల పర్వరత్నకు తగినటుల్ పర్తిఫలమును దయచేయుదువు గాక. నీవు ఒకక్డవే 

మానవుల హృదయము నెరిగినవాడవు గదా. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:32 => మరియు నీ జనులైన ఇశార్యేలీయుల సంబంధులు కాని అనుయ్లు 

నీ ఘనమైన నామమునుగూరిచ్యు, నీ బాహుబలమునుగూరిచ్యు, చాచిన చేతులనుగూరిచ్యు 

వినినవారై, దూరదేశమునుండి వచిచ్ ఈ మందిరముతటుట్ తిరిగి వినన్పము చేసినపుడు 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:34 => నీ జనులు నీవు పంపిన మారగ్మందు తమ శతుర్వులతో యుదధ్ము 

చేయుటకై బయలుదేర నుదేద్శించి, నీవు కోరుకొనిన యీ పటట్ణము తటుట్ను నీ నామమునకు నేను 

కటిట్ంచిన యీ మందిరముతటుట్ తిరిగి వినన్పము చేసినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:35 => ఆకాశమునుండి నీవు వారి వినన్పమును పార్రథ్నను ఆలకించి వారి 

కారయ్మును నిరవ్హించుదువుగాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:36 => పాపము చేయనివాడెవడును లేడు గనుక వారు నీ దృషిట్ యెదుట 

పాపము చేసినపుప్డు నీవు వారిమీద ఆగర్హించి, శతుర్వులచేతికి వారిని అపప్గింపగా, చెరపటుట్వారు 

వారిని దూరమైనటిట్ గాని సమీపమైనటిట్ గాని తమ దేశములకు పటుట్కొనిపోగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:37 => వారు చెరకుపోయిన దేశమందు బుదిధ్ తెచుచ్కొని మనసుస్ 

తిర్పుప్కొని మేము పాపము చేసితివిు, దోషులమైతివిు, భకిత్హీనముగా నడచితివిు అని ఒపుప్కొని 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:38 => తాము చెరలోనునన్ దేశమందు పూరణ్హృదయముతోను 

పూరాణ్తమ్తోను నీయొదద్కు మళుల్కొని, తమ పితరులకు నీవిచిచ్న తమ దేశముమీదికిని, నీవు 

కోరుకొనిన యీ పటట్ణముమీదికిని, నీ నామ ఘనతకొరకు నేను కటిట్ంచిన యీ మందిరముమీదికిని 

మనసుస్ తిర్పిప్ వినన్పము చేసినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:39 => నీ నివాససథ్లమైన ఆకాశమునుండి నీవు వారి వినన్పమును 

పార్రథ్నను ఆలకించి వారి కారయ్మును నిరవ్హించి, నీ దృషిట్యెదుట పాపము చేసిన నీ జనులను 

క్షమించుదువుగాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:40 => నా దేవా, యీ సథ్లమందు చేయబడు వినన్పముమీద నీ కనుదృషిట్ 

యుంచుదువుగాక, నీ చెవులు దానిని ఆలకించునుగాక. 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:42 => దేవా యెహోవా, నీవు నీచేత అభిషేకము నొందిన వానికి 

పరాజుమ్ఖుడవై యుండకుము,నీవు నీ భకుత్డైన దావీదునకు వాగాద్నము చేసిన కృపలను జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. 

నిరగ్మకాండము 9:29 => మోషే అతని చూచి నేను ఈ పటట్ణమునుండి బయలువెళల్గానే నాచేతులు 

యెహోవావైపు ఎతెత్దను. ఈ ఉరుములు మానును, ఈ వడగండుల్ను ఇకమీదట పడవు. అందువలన 

భూమి యెహోవాదని నీకు తెలియబడును. 

నిరగ్మకాండము 9:33 => మోషే ఫరోను విడిచి ఆ పటట్ణమునుండి బయలువెళిల్ యెహోవావైపు 

తనచేతులు ఎతిత్నపుప్డు ఆ యురుములును వడగండుల్ను నిలిచిపోయెను, వరష్ము భూమిమీద 

కురియుట మానెను. 

నిరగ్మకాండము 33:10 => పర్జలందరు ఆ మేఘసత్ంభము ఆ గుడారపు దావ్రమున నిలుచుట 

చూచి, లేచి పర్తివాడును తన తన గుడారపు దావ్రమందు నమసాక్రము చేయుచుండిరి. 

1 రాజులు 8:38 => ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులలో పర్తి మనిషి తన తన మనోవాయ్ధిని 

తెలిసికొనును గదా; ఒకక్డైనను జనులందరైనను ఈ మందిరము తటుట్ తమ చేతులు చాపి పార్రథ్న 

వినన్పములు చేసినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:1 => అతడు ఇరువది మూరలు పొడవును ఇరువది మూరలు వెడలుప్ను 

పది మూరలు ఎతుత్నుగల యొక యితత్డి బలిపీఠ మును చేయించెను. 

నెహెమాయ్ 9:5 => అపుప్డు లేవీయులైన యేషూవ కదీమ్యేలు బానీ హషబెన్యా షేరేబాయ్ హోదీయా 

షెబనాయ్ పెతహయా అనువారు నిలువబడి, నిరంతరము మీకు దేవుడైయునన్ యెహోవాను 

సుత్తించుడని చెపిప్ ఈలాగు సోత్తర్ము చేసిరి సకలాశీరవ్చన సోత్తర్ములకు మించిన నీ ఘనమైన 

నామము సుత్తింపబడునుగాక. 
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కీరత్నలు 44:20 => మా దేవుని నామమును మేము మరచియునన్యెడల అనయ్దేవతలతటుట్ 

మాచేతులు చాపియునన్యెడల 

కీరత్నలు 68:31 => ఐగుపుత్లోనుండి పర్ధానులు వచెచ్దరు కూషీయులు దేవునితటుట్ తమచేతులు 

చాచుకొని పరుగెతిత్వచెచ్దరు.  

విలాపవాకయ్ములు 1:17 => ఆదరించువాడు లేక సీయోనుచేతులు చాపుచునన్ది యెహోవా 

యాకోబునకు చుటుట్నునన్వారిని విరోధులైయుండ నియమించియునాన్డు యెరూషలేము వారికి 

హేయమైనదాయెను.  

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 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. 

ఆదికాండము 33:20 => అకక్డ ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచి దానికి ఏల  ఎలోహేయి ఇశార్యేలు అను 

పేరు పెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 3:15 => మరియు దేవుడు మోషేతో నిటల్నెను మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, 

అనగా అబార్హాము దేవుడు ఇసాస్కు దేవుడు యాకోబు దేవుడునైన యెహోవా మీయొదద్కు ననున్ 

పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో చెపప్వలెను. నిరంతరము నా నామము ఇదే, తరతరములకు ఇది 

నా జాఞ్పకారథ్క నామము. 
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నిరగ్మకాండము 15:11 => యెహోవా, వేలుప్లలో నీవంటివాడెవడు పరిశుదధ్తనుబటిట్ నీవు 

మహానీయుడవు సుత్తికీరత్నలనుబటిట్ పూజుయ్డవు అదుభ్తములు చేయువాడవు నీవంటివాడెవడు 

1 సమూయేలు 2:2 => యెహోవావంటి పరిశుదధ్ దేవుడు ఒకడును లేడు నీవు తపప్ మరి ఏ దేవుడును 

లేడు మన దేవునివంటి ఆశర్యదురగ్మేదియు లేదు. 

2 సమూయేలు 7:22 => కాబటిట్ దేవా యెహోవా, నీవు అతయ్ంతమైన ఘనత గలవాడవు, నీవంటి 

దేవుడొకడును లేడు; మేము వినిన దానినంతటినిబటిట్ చూడగా నీవు తపప్ దేవుడెవడును లేడు. 

కీరత్నలు 35:10 => అపుప్డు యెహోవా నీవంటివాడెవడు? మించిన బలముగలవారి చేతినుండి 

దీనులను దోచుకొనువారి చేతినుండి దీనులను దరిదుర్లను విడిపించువాడవు నీవే అని నా 

యెముకలనిన్యు చెపుప్కొనును.  

కీరత్నలు 86:8 => పర్భువా, నీవు మహాతమ్య్ముగలవాడవు ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడవు నీవే 

అదివ్తీయ దేవుడవు. 

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. 

కీరత్ నలు 1 1 3 : 5 = > ఉనన్తమందు ఆసీనుడైయునన్ మన దేవుడైన యెహోవాను 

పోలియునన్వాడెవడు? 

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

సమసత్మును ని రిమ్ంచువాడు , ఇశార్యే లు ఆయనకు సావ్సథ్య్ముగానునన్  గోతర్ ము ; 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయని ఆయనకు పేరు.  

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. 

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. 

నెహెమాయ్ 1:5 => ఎటల్నగా ఆకాశమందునన్ దేవా యెహోవా, భయంకరుడవైన గొపప్ దేవా, నినున్ 

పేర్మించి నీ ఆజఞ్లను అనుసరించి నడుచువారిని కటాకిష్ంచి వారితో నిబంధనను సిథ్రపరచువాడా, 

నెహెమాయ్ 9:32 => చేసిన నిబంధనను నిలుపుచు కృప చూపునటిట్ మహా పరాకర్మశాలివియు 

భయంకరుడవునగు మా దేవా, అషూష్రు రాజుల దినములు మొదలుకొని యీ దినములవరకు మా 

మీదికిని మా రాజుల మీదికిని పర్ధానుల మీదికిని మా పితరుల మీదికిని నీ జనులందరి మీదికిని 

వచిచ్న శర్మయంతయు నీ దృషిట్కి అలప్ముగా ఉండకుండును గాక. 

కీరత్నలు 89:3 => నేను ఏరప్రచుకొనినవానితో నిబంధన చేసియునాన్ను నితయ్ము నీ సంతానమును 

సిథ్రపరచెదను  

కీరత్నలు 89:4 => తరతరములకు నీ సింహాసనమును సాథ్పించెదనని చెపిప్ నా సేవకుడైన దావీదుతో 

పర్మాణము చేసియునాన్ను. (సెలా.)  

కీరత్నలు 89:5 => యెహోవా, ఆకాశవైశాలయ్ము నీ ఆశచ్రయ్కారయ్ములను సుత్తించుచునన్ది 

పరిశుదధ్దూతల సమాజములో నీ విశావ్సయ్తనుబటిట్ నీకు సుత్తులు కలుగుచునన్వి. 

Page  of 602 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

దానియేలు 9:4 => నేను నా దేవుడైన యెహోవా యెదుట పార్రథ్న చేసి యొపుప్కొనన్దేమనగా 

పర్భువా, మాహాతమ్య్ము గలిగిన భీకరుడవగు దేవా, నీ ఆజఞ్లను అనుసరించి నడుచువారియెడల నీ 

నిబంధనను నీ కృపను జాఞ్పకము చేయువాడా, 

మీకా 7:19 => ఆయన మరల మనయందు జాలిపడును, మన దోషములను అణచివేయును, వారి 

పాపములనిన్టిని సముదర్పు అగాధములలో నీవు పడవేతువు. 

మీకా 7:20 => పూరవ్కాలమున నీవు మా పితరులైన అబార్హాము యాకోబులకు పర్మాణము చేసిన 

సతయ్మును కనికరమును నీవు అనుగర్హింతువు. 

లూకా 1:72 => దీనినిగూరిచ్ ఆయన ఆదినుండి తన పరిశుదధ్ పర్వకత్ల నోట పలికించెను.  

1 రాజులు 2:4 => అపుప్డు నీ పిలల్లు తమ పర్వరత్న విషయములో జాగర్తత్గానుండి నాయెదుట తమ 

పూరణ్హృదయముతోను పూరణ్మనసుస్తోను సతయ్ము ననుసరించి నడుచుకొనినయెడల 

ఇశార్యేలీయుల రాజయ్ సింహాసనముమీద ఆసీనుడగు ఒకడు నీకు ఉండక మానడని యెహోవా 

ననున్గూరిచ్ పర్మాణము చేసిన మాటను సిథ్రపరచును. 

1 రాజులు 3:6 => సొలొమోను ఈలాగు మనవి చేసెను నీ దాసుడును నా తండిర్యునైన దావీదు నీ 

దృషిట్కి అనుకూలముగా సతయ్మును నీతిని అనుసరించి యథారథ్మైన మనసు గలవాడై పర్వరిత్ంచెను 

గనుక నీవు అతనియెడల పరిపూరణ్ కటాక్షమగుపరచి, యీ దినమున నునన్టుల్గా అతని 

సింహాసనముమీద అతని కుమారుని కూరుచ్ండబెటిట్ అతనియందు మహాకృపను చూపియునాన్వు. 

1 రాజులు 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; 

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

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. 
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ఆదికాండము 9:15 => అపుప్డు నాకును మీకును సమసత్ జీవరాసులకును మధయ్నునన్ నా 

నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొందును గనుక సమసత్ శరీరులను నాశనము చేయుటకు ఆలాగు 

పర్వాహముగా నీళుల్ రావు 

ఆదికాండము 24:40 => అతడు ఎవని సనిన్ధిలో నేను జీవించుచునాన్నో ఆ యెహోవా నీతో కూడ 

తన దూతను పంపి నీ పర్యాణము సఫలము చేయును గనుక నీవు నా వంశసుథ్లలో నా తండిర్ 

యింటనుండి నా కుమారునికి భారయ్ను తీసికొని వచెచ్దవు 

1 రాజులు 8:26 => ఇశార్యేలీయుల దేవా, దయచేసి నీ దాసుడును నా తండిర్యునైన దావీదుతో 

నీవు సెలవిచిచ్న మాటను నిశచ్యపరచుము. 

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

నివసించుచునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవా, భూమాయ్కాశములను కలుగజేసిన అదివ్తీయ దేవా, నీవు 

లోకమందునన్ సకల రాజయ్ములకు దేవుడవైయునాన్వు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:14 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, హృదయపూరవ్కముగా నినున్ 

అనుసరించు నీ భకుత్లకు నిబంధనను నెరవేరుచ్చు కృపను చూపుచునుండు నీవంటి దేవుడు 

ఆకాశమందైనను భూమియందైనను లేడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:6 => మా పితరుల దేవా యెహోవా, నీవు ఆకాశమందు దేవుడవై 

యునాన్వు, అనయ్జనుల రాజయ్ములను ఏలువాడవు నీవే; నీవు బాహుబలము గలవాడవు, పరాకర్మము 

గలవాడవు, నినెన్దిరించుటకెవరికిని బలము చాలదు. 

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 26 
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ఇశార్యేలీయుల దేవా, దయచేసి నీ దాసుడును నా తండిర్యునైన దావీదుతో నీవు సెలవిచిచ్న మాటను 

నిశచ్యపరచుము. 

1 రాజులు 8:15 => నా తండిర్యైన దావీదునకు మాట యిచిచ్ దాని నెరవేరిచ్న ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలిగియుండును గాక. 

2 సమూయేలు 7:12 => నీ దినములు సంపూరణ్ములగునపుప్డు నీవు నీ పితరులతో కూడ నిదిర్ంచిన 

తరువాత నీ గరభ్ములోనుండి వచిచ్న నీ సంతతిని హెచిచ్ంచి, రాజయ్మును అతనికి సిథ్రపరచెదను. 

2 సమూయేలు 7:16 => నీ మటుట్కు నీ సంతానమును నీ రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రమగును, నీ 

సింహాసనము నితయ్ము సిథ్రపరచబడును అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:14 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, హృదయపూరవ్కముగా నినున్ 

అనుసరించు నీ భకుత్లకు నిబంధనను నెరవేరుచ్చు కృపను చూపుచునుండు నీవంటి దేవుడు 

ఆకాశమందైనను భూమియందైనను లేడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:15 => నీ సేవకుడైన దావీదు అను నా తండిర్తో నీవు సెలవిచిచ్నమాట 

నెరవేరిచ్యునాన్వు; నీవు వాగాద్నముచేసి యీ దినమున కనబడుచునన్టుట్గా దానిని నెరవేరిచ్యునాన్వు. 

యిరిమ్యా 25:18 => నేటివలెనే పాడుగాను నిరజ్నముగాను అపహాసాయ్సప్దముగాను 

శాపాసప్దముగాను చేయుటకు యెరూషలేమునకును యూదా పటట్ణములకును దాని 

మహారాజులకును దాని అధిపతులకును తార్గించితిని. 

మతత్యి 1:22 => ఇదిగో కనయ్క గరభ్వతియై కుమారుని కనును ఆయనకు ఇమామ్నుయేలను పేరు 

పెటుట్దురు 

వచనము 27 

నిశచ్యముగా దేవుడు ఈ లోకమందు నివాసము చేయడు; ఆకాశ మహాకాశములు సహితము నినున్ 

పటట్జాలవు; నేను కటిట్ంచిన యీ మందిరము ఏలాగు పటుట్ను? 
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1 రాజులు 2:4 => అపుప్డు నీ పిలల్లు తమ పర్వరత్న విషయములో జాగర్తత్గానుండి నాయెదుట తమ 

పూరణ్హృదయముతోను పూరణ్మనసుస్తోను సతయ్ము ననుసరించి నడుచుకొనినయెడల 

ఇశార్యేలీయుల రాజయ్ సింహాసనముమీద ఆసీనుడగు ఒకడు నీకు ఉండక మానడని యెహోవా 

ననున్గూరిచ్ పర్మాణము చేసిన మాటను సిథ్రపరచును. 

2 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. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:23 => యెహోవా, ఇపుప్డు నీ దాసుని గూరిచ్యు అతని సంతతిని 

గూరిచ్యు నీవు సెలవిచిచ్న మాట నితయ్ము సిథ్రమగును గాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:24 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకు దేవుడైయునాన్డని నీ పేరు ఎనన్టికిని ఘనపరచబడునటుల్ నీవు సెలవిచిచ్న మాట 

నిశచ్యముగా సిథ్రపరచబడును గాక; మరియు నీ దాసుడైన దావీదు సంతతి నీ యెదుట 

సిథ్రపరచబడునుగాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:25 => దేవా నీకు సంతతి కలుగజేసెదనని నీ దాసునికి నీవు 

తెలియజేసియునాన్వు గనుక నీ సనిన్ధిని వినన్పము చేయుటకు నీ దాసునికి మనోధైరయ్ము కలిగెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:26 => యెహోవా, నీవు దేవుడవైయుండి నీ దాసునికి ఈ మేలు 

దయచేసెదనని సెలవిచిచ్యునాన్వు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 17:27 => ఇపుప్డు నీ దాసుని సంతతి నితయ్ము నీ సనిన్ధిని ఉండునటుల్గా 

దానిని ఆశీరవ్దింప ననుగర్హించియునాన్వు. యెహోవా, నీవు ఆశీరవ్ దించినయెడల అది ఎనన్టికిని 

ఆశీరవ్దింపబడి యుండును. ఇదియైన తరువాత దావీదు ఫిలిషీత్యులను జయించి, 

లూకా 1:68 => పర్భువైన ఇశార్యేలు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక  

లూకా 1:69 => ఆయన తన పర్జలకు దరశ్నమిచిచ్, వారికి విమోచన కలుగజేసెను  

లూకా 1:70 => తన సేవకుడైన దావీదు వంశమునందు మనకొరకు రక్షణశృంగమును, అనగా  

లూకా 1:71 => మన శతుర్వులనుండియు మనలను దేవ్షించు వారందరి చేతినుండియు తపిప్ంచి 

రక్షణ కలుగజేసెను. 

లూకా 1:72 => దీనినిగూరిచ్ ఆయన ఆదినుండి తన పరిశుదధ్ పర్వకత్ల నోట పలికించెను.  

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. 

యిరిమ్యా 33:23 => మరియు యెహోవావాకుక్ యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 
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యిరిమ్యా 33:24 => తాను ఏరప్రచుకొనిన రెండు కుటుంబములను యెహోవా విసరిజ్ంచెననియు, 

నా పర్జలు ఇకమీదట తమ యెదుట జనముగా ఉండరనియు వారిని తృణీకరించుచు ఈ జనులు 

చెపుప్కొను మాట నీకు వినబడుచునన్ది గదా. 

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

నేను చేసిన నిబంధన నిలకడగా ఉండనియెడల 

యిరిమ్యా 33:26 => భూమాయ్కాశములనుగూరిచ్న విధులను నియమించువాడను నేను 

కానియెడల, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల సంతానమును ఏలుటకు అతని సంతాన సంబంధియైన 

యేలికను ఏరప్రచుకొనక నేను యాకోబు సంతానపువాడగు నా సేవకుడైన దావీదు సంతానమును 

విసరిజ్ంతును. నిశచ్యముగా నేను వారియెడల జాలిపడి చెరలోనుండి వారిని రపిప్ంచెదను. 

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 9:4 => నీ తండిర్యైన దావీదు నడిచినటుల్ నీవును యథారథ్హృదయుడవై నీతినిబటిట్ 

నడుచుకొని , నేను నీకు సెలవిచిచ్నదంతటిపర్కారము చేసి నా కటట్డలను విధులను 

అనుసరించినయెడల 

1 రాజులు 9:5 => నీ సంతతిలో ఒకడు ఇశార్యేలీయులమీద సింహాసనాసీనుడై యుండక మానడని 

నీ తండిర్యైన దావీదునకు నేను సెలవిచిచ్యునన్టుల్ ఇశార్యేలీయుల మీద నీ సింహాసనమును 

చిరకాలమువరకు సిథ్రపరచుదును. 

1 రాజులు 9:6 => అయితే మీరేగాని మీ కుమారులే గాని యేమాతర్మైనను ననున్ వెంబడించుట 

మాని, నేనిచిచ్న ఆజఞ్లను కటట్డలను అనుసరింపక యితరమైన దేవతలను కొలిచి పూజించినయెడల 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 
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సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:16 => నీవు నాముందర నడచినటుల్గా నీ కుమారులును తమ పర్వరత్న 

కాపాడుకొని, నా ధరమ్శాసత్రముచొపుప్న నడచినయెడల ఇశార్యేలీయుల సింహాసనముమీద 

కూరుచ్ండువాడు నా యెదుట నీకుండకపోడని నీవు నీ సేవకుడైన దావీదు అను నా తండిర్తో 

సెలవిచిచ్నమాట, ఇశార్యేలీయుల దేవా యెహోవా, దయచేసి నెరవేరుచ్ము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:17 => ఇశార్యేలీయుల దేవా యెహోవా, నీవు నీ సేవకుడైన దావీదుతో 

సెలవిచిచ్న మాట ఇపుప్డు సిథ్రమవును గాక. 

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

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; 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:17 => నీ తండిర్యైన దావీదు నడచినటుల్గా నీవును నా కనుకూలవరత్నుడవై 

నడచి, నేను నీకాజాఞ్పించిన దానియంతటి పర్కారముచేసి, నా కటట్డలను నా నాయ్యవిధులను 

అనుసరించినయెడల 

కీరత్నలు 116:9 => సజీవులునన్ దేశములలో యెహోవా సనిన్ధిని నేను కాలము గడుపుదును. 

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 38:5 => నీవు తిరిగి హిజిక్యాయొదద్కు పోయి అతనితో ఇటల్నుము నీ పితరుడైన 

దావీదునకు దేవుడైన యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు కనీన్ళుల్ విడుచుట చూచితిని; నీ పార్రథ్న 

నేనంగీకరించియునాన్ను; 
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అయినను యెహోవా నా దేవా, నీ దాసుడనైన నా పార్రథ్నను వినన్పమును అంగీకరించి, యీ దినమున 

నీ దాసుడనైన నేను చేయు పార్రథ్నను పెటుట్ మొఱఱ్ను ఆలకించుము. 

1 రాజులు 8:23 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, పైనునన్ ఆకాశమందైనను కిర్ందనునన్ 

భూమియందైనను నీవంటి దేవుడొకడునులేడు; పూరణ్మనసుస్తో నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా నడుచు నీ 

దాసుల విషయమై నీవు నిబంధనను నెరవేరుచ్చు కనికరము చూపుచు ఉండువాడవై యునాన్వు, 

నిరగ్మకాండము 24:10 => ఇశార్యేలీయుల దేవుని చూచిరి. ఆయన పాదములకిర్ంద నిగనిగలాడు 

నీలమయమైన వసుత్వువంటిదియు ఆకాశమండలపు తేజమువంటిదియు ఉండెను. 

1 సమూయేలు 1:17 => అంతట ఏలీ నీవు కేష్మముగా వెళుల్ము; ఇశార్యేలు దేవునితో నీవు 

చేసికొనిన మనవిని ఆయన దయచేయును గాక అని ఆమెతో చెపప్గా 

కీరత్నలు 41:13 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా శాశవ్తకాలమునుండి శాశవ్తకాలమువరకు 

సుత్తింపబడును గాక. ఆమేన . ఆమేన .  

యెషయా 41:17 => దీనదరిదుర్లు నీళుల్ వెదకుచునాన్రు, నీళుల్ దొరకక వారి నాలుక దపిప్చేత 

ఎండిపోవుచునన్ది, యెహోవా అను నేను వారికి ఉతత్రమిచెచ్దను ఇశార్యేలు దేవుడనైన నేను వారిని 

విడనాడను.  

యెషయా 45:3 => పేరుపెటిట్ నినున్ పిలిచిన ఇశార్యేలు దేవుడనైన యెహోవాను నేనేయని నీవు 

తెలిసికొనునటుల్ అంధకారసథ్లములలో ఉంచబడిన నిధులను రహసయ్సథ్లములలోని మరుగైన 

ధనమును నీకిచెచ్దను.  

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. 
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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. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:9 => దేవా యెహోవా, నీవు నా తండిర్యైన దావీదునకు చేసిన 

వాగాద్నమును సిథ్రపరచుము; నేల ధూళియంత విసాత్రమైన జనులమీద నీవు ననున్ రాజుగా 

నియమించియునాన్వు 

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. 

యెహెజేక్లు 36:36 => అపుప్డు యెహోవానైన నేను పాడైపోయిన సథ్లములను కటుట్వాడననియు, 

పాడైపోయిన సథ్లములలో చెటల్ను నాటువాడననియు మీ చుటుట్ శేషించిన అనయ్జనులు తెలిసికొందురు. 

యెహోవానైన నేను మాట ఇచిచ్యునాన్ను, నేను దాని నెరవేరుత్ను. 

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

చేయు విషయములో వారిని నాయొదద్ విచారణ చేయనితుత్ను, గొఱఱ్లు విసత్రించునటుల్గా నేను వారిని 

విసత్రింపజేసెదను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:46 => షెకెము గోపుర యజమానులందరు ఆ వారత్ విని ఏల  బెరీతు గుడియొకక్ 

కోటలోనికి చొరబడిరి. 

మతత్యి 6:7 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు అనయ్జనులవలె వయ్రథ్మైన మాటలు 

వచింపవదుద్; విసత్రించి మాటలాడుటవలన తమ మనవి వినబడునని వారు తలంచుచునాన్రు; 

Page  of 611 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

వచనము 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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:18 => మనుషుయ్లతో కలిసి దేవుడు భూమియందు నివాసము చేయునా? 

ఆకాశమును మహాకాశమును నినున్ పటట్చాలవే; నేను కటిట్న యీ మందిరము నినున్ పటుట్నా? 

యెషయా 66:1 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా 

పాదపీఠము మీరు నా నిమితత్ము కటట్నుదేద్శించు ఇలుల్ ఏపాటిది? నాకు విశర్మసాథ్నముగా మీరు 

కటట్నుదేద్శించునది ఏపాటిది?  

యోహాను 1:14 => ఆ వాకయ్ము శరీరధారియై, కృపాసతయ్సంపూరు ణ్డుగా మనమధయ్ నివసించెను; 

తండిర్వలన కలిగిన అదివ్తీయ కుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి 

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 17:24 => జగతుత్ను అందలి సమసత్మును నిరిమ్ంచిన దేవుడు తానే 

ఆకాశమునకును భూమికిని పర్భువైయునన్ందున హసత్కృతములైన ఆలయములలో నివసింపడు. 

2 కొరిందీయులకు 6:16 => దేవుని ఆలయమునకు విగర్హములతో ఏమి పొందిక? మనము 

జీవముగల దేవుని ఆలయమై యునాన్ము; అందుకు దేవుడీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నేను వారిలో 

నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడనైయుందును వారు నా పర్జలైయుందురు.  

1 యోహాను 3:1 => మనము దేవుని పిలల్లమని పిలువబడునటుల్ తండిర్ మనకెటిట్ 

పేర్మననుగర్హించెనొ చూడుడి; మనము దేవుని పిలల్లమే. ఈ హేతువుచేత లోకము మనలను 

ఎరుగదు, ఏలయనగా అది ఆయనను ఎరుగలేదు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 10:14 => చూడుము; ఆకాశము, మహాకాశము, భూమియు, 

అందునన్దంతయు నీ దేవుడైన యెహోవావే. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:6 => ఆకాశములును మహాకాశములును ఆయనను పటట్జాలవు, 

ఆయనకు మందిరమును కటిట్ంచుటకు చాలినవాడెవడు? ఆయన సనిన్ధిని ఆయనకు మందిరమును 

కటిట్ంచుటకైనను నేనేమాతర్పువాడను? ధూపము వేయుటకే నేను ఆయనకు మందిరమును 

కటట్దలచియునాన్ను. 

కీరత్నలు 113:4 => యెహోవా అనయ్జనులందరియెదుట మహోనన్తుడు ఆయన మహిమ 

ఆకాశవిశాలమున వాయ్పించియునన్ది 

కీరత్నలు 139:7 => నీ ఆతమ్యొదద్నుండి నేనెకక్డికి పోవుదును? నీ సనిన్ధినుండి నేనెకక్డికి 

పారిపోవుదును? 

కీరత్నలు 139:8 => నేను ఆకాశమునకెకిక్నను నీవు అకక్డను ఉనాన్వు నేను పాతాళమందు 

పండుకొనినను నీవు అకక్డను ఉనాన్వు 

కీరత్నలు 139:9 => నేను వేకువ రెకక్లు కటుట్కొని సముదర్ దిగంతములలో నివసించినను 

కీరత్నలు 139:10 => అకక్డను నీ చేయి ననున్ నడిపించును నీ కుడిచేయి ననున్ పటుట్కొనును 

కీరత్నలు 139:11 => అంధకారము ననున్ మరుగుచేయును నాకు కలుగు వెలుగు రాతిర్వలె ఉండును 

అని నేననుకొనినయెడల 

కీరత్నలు 139:12 => చీకటియైనను నీకు చీకటి కాకపోవును రాతిర్ పగటివలె నీకు వెలుగుగా 

ఉండును చీకటియు వెలుగును నీకు ఏకరీతిగా ఉనన్వి 

కీరత్నలు 139:13 => నా అంతరిందిర్యములను నీవే కలుగజేసితివి నా తలిల్ గరభ్మందు ననున్ 

నిరిమ్ంచినవాడవు నీవే. 

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

పుటుట్చునన్వి అందునుబటిట్ నేను నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను నీ కారయ్ములు 

ఆశచ్రయ్కరములు. ఆ సంగతి నాకు బాగుగా తెలిసియునన్ది.  
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కీరత్నలు 139:15 => నేను రహసయ్మందు పుటిట్ననాడు భూమియొకక్ అగాధసథ్లములలో 

విచితర్ముగా నిరిమ్ంపబడిననాడు నాకు కలిగిన యెముకలును నీకు మరుగై యుండలేదు  

కీరత్నలు 139:16 => నేను పిండమునై యుండగా నీ కనున్లు ననున్ చూచెను నియమింపబడిన 

దినములలో ఒకటైన కాకమునుపే నా దినములనిన్యు నీ గర్ంథములో లిఖితములాయెను. 

యిరిమ్యా 23:24 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా నాకు కనబడకుండ రహసయ్ 

సథ్లములలో దాగగలవాడెవడైన కలడా? నేను భూమాయ్కాశముల యందంతట నునన్వాడను కానా? 

యిదే యెహోవా వాకుక్. 

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

సంవతస్రములకిర్ందట మూడవ ఆకాశమునకు కొనిపోబడెను; అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, శరీరములేక కొనిపోబడెనో నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

నిరగ్మకాండము 15:2 => యెహోవాయే నా బలము నా గానము ఆయన నాకు రక్షణయు ఆయెను. 

ఆయన నా దేవుడు ఆయనను వరిణ్ంచెదను ఆయన నా పితరుల దేవుడు ఆయన మహిమ నుతించెదను. 

లేవీయకాండము 26:11 => నా మందిరమును మీ మధయ్ ఉంచెదను; మీ యందు నా మనసుస్ 

అసహయ్పడదు. 

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

సాథ్పించుకొనుటకు నివాససాథ్నముగా ఏరప్రచుకొను సథ్లమును వెదకి అకక్డికే యాతర్లు 

చేయుచుండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:15 => నీ పరిశుదాధ్లయమగు ఆకాశములోనుండి చూచి, నీ జనులైన 

ఇశార్యేలీయులను పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశము అని నీవు మా పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్ 

మాకిచిచ్యునన్ దేశమును ఆశీరవ్దింపుమని చెపప్వలెను.  

2 సమూయేలు 6:9 => నేటికిని దానికి అదేపేరు. ఆ దినమున యెహోవా మందసము నాయొదద్ 

ఏలాగుండుననుకొని, దావీదు యెహోవాకు భయపడి 

1 రాజులు 6:13 => నా జనులైన ఇశార్యేలీయులను విడిచిపెటట్క నేను వారిమధయ్ నివాసము 

చేసెదను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 13:12 => ఆ దినమున దావీదు దేవుని విషయమై భయమొంది దేవుని 

మందసమును నాయొదద్కు నేను ఏలాగు తీసికొనిపోవుదుననుకొని, మందసమును 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:5 => ఇశార్యేలీయులను రపిప్ంచిన నాటనుండి నేటివరకు నేను ఒక 

యింటిలో నివాసము చేయక, ఒకానొక గుడారములోను ఒకానొక డేరాలోను నివాసము చేసితిని. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:25 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా తన జనులకు నెమమ్ది 

దయచేసియునాన్డు గనుక వారు నితయ్ము యెరూషలేములో నివాసము చేయుదురనియు 

ఎజార్ 1:2 => పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఆజాఞ్పించునదేమనగా ఆకాశమందలి దేవుడైన 

యెహోవా లోకమందునన్ సకల జనములను నా వశముచేసి, యూదాదేశమందునన్ యెరూషలేములో 

తనకు మందిరమును కటిట్ంచుమని నాకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు. 

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. 

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

సైనయ్మును, భూమిని దానిలో ఉండునది అంతటిని, సముదర్ములను వాటిలో ఉండునది అంతటిని 

సృజించి వాటిననిన్టిని కాపాడువాడవు. ఆకాశ సైనయ్మంతయు నీకే నమసాక్రము చేయుచునన్ది. 

యోబు 9:14 => కావున ఆయనకు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు నేనెంతటివాడను? ఆయనతో వాదించుచు 

సరియైన మాటలు పలుకుటకు నేనేపాటివాడను?  

యోబు 35:5 => ఆకాశమువైపు నిదానించి చూడుము నీ కనన్ ఉనన్తమైన ఆకాశ విశాలములవైపు 

చూడుము. 

యోబు 36:26 => ఆలోచించుము, దేవుడు మహోనన్తుడు మనము ఆయనను ఎరుగము ఆయన 

సంవతస్రముల సంఖయ్ మితిలేనిది. 

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

భూమియందంతట నీ నామము ఎంత పర్భావము గలది. 
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కీరత్నలు 18:6 => నా శర్మలో నేను యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్తిని నా దేవునికి పార్రథ్న చేసితిని ఆయన 

తన ఆలయములో ఆలకించి నా పార్రథ్న నంగీకరించెను నా మొఱఱ్ ఆయన సనిన్ధిని చేరి ఆయన 

చెవులజొచెచ్ను. 

కీరత్నలు 33:14 => తానునన్ నివాససథ్లములోనుండి భూలోక నివాసులందరివైపు ఆయన 

చూచుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 132:5 => నా వాససాథ్నమైన గుడారములో నేను బర్వేశింపను నేను పరుండు 

మంచముమీది కెకక్ను నా కనున్లకు నిదర్ రానియయ్ను నా కనున్రెపప్లకు కునికిపాటు రానియయ్ననెను. 

కీరత్నలు 132:14 => ఇది నేను కోరినసాథ్నము, ఇది నితయ్ము నాకు విశర్మసాథ్నముగా నుండును 

ఇకక్డనే నేను నివసించెదను 

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

యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

వి న య ము గ ల వా రి పార్ ణ ము ను ఉ జీజ్ విం ప జే యు ట కు ను న లి గి న వా రి పార్ ణ ము ను 

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

యెషయా 63:15 => పరమునుండి చూడుము మహిమోనన్తమైన నీ పరిశుదధ్ నివాససథ్లమునుండి 

దృషిట్ంచుము నీ ఆసకిత్ యేది? నీ శౌరయ్కారయ్ములేవి? నాయెడల నీకునన్ జాలియు నీ వాతస్లయ్తయు 

అణగిపోయెనే.  

దానియేలు 2:11 => రాజు విచారించిన సంగతి బహు అసాధారణమైనది, దేవతలు కాక 

మరెవరును ఈ సంగతి తెలియజెపప్జాలరు; దేవతల నివాసములు శరీరుల మధయ్ ఉండవుగదా. 

మతత్యి 23:21 => మరియు దేవాలయము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు అందులో 

నివసించువాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:27 => తనున్ వెదకు నిమితత్ము నిరణ్యకాలమును వారి నివాససథ్లము 

యొకక్ పొలిమేరలను ఏరప్రచెను. ఆయన మనలో ఎవనికిని దూరముగా ఉండువాడు కాడు. 
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పర్కటన 21:3 => అపుప్డు ఇదిగో దేవుని నివాసము మనుషుయ్లతో కూడ ఉనన్ది, ఆయన వారితో 

కాపురముండును, వారాయన పర్జలైయుందురు, దేవుడు తానే వారి దేవుడైయుండి వారికి 

తోడైయుండును. 

పర్కటన 21:22 => దానిలో ఏ దేవాలయమును నాకు కనబడలేదు. సరావ్ధికారియైన దేవుడగు 

పర్భువును గొఱఱ్పిలల్యు దానికి దేవాలయమై యునాన్రు. 

వచనము 30 

మరియు నీ దాసుడనైన నేనును నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులును ఈ సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్న 

చేయునపుప్డెలల్, నీ నివాససాథ్నమైన ఆకాశమందు విని మా వినన్పము అంగీకరించుము; వినునపుప్డెలల్ 

మముమ్ను క్షమించుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:19 => దేవా యెహోవా, నీ సేవకుడు నీ సనిన్ధిని చేయు పార్రథ్నయందును 

వినన్పమునందును లక్షయ్ముంచి, నీ సేవకుడనైన నేను చేయు పార్రథ్నను పెటుట్ మొఱఱ్ను ఆలకించుము. 

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

దృషిట్కి అంగీకారములగును గాక. 

దానియేలు 9:17 => ఇపుప్డైతే మా దేవా, దీనినిబటిట్ నీ దాసుడు చేయు పార్రథ్నలను విజాఞ్పనలను 

ఆలకించి, పర్భువు చితాత్నుసారముగా శిథిలమైపోయిన నీ పరిశుదధ్సథ్లము మీదికి నీ ముఖపర్కాశము 

రానిముమ్. 

దానియేలు 9:18 => నీ గొపప్ కనికరములను బటిట్యే మేము నినున్ పార్రిథ్ంచుచునాన్ము గాని మా 

సవ్నీతి కారయ్ములనుబటిట్ నీ సనిన్ధిని నిలువబడి పార్రిథ్ంచుట లేదు. మా దేవా, చెవి యొగిగ్ 

ఆలకింపుము; నీ కనున్లు తెరచి, నీ పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణముమీదికి వచిచ్న నాశనమును, నీ 

పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణమును దృషిట్ంచి చూడుము.  

దానియేలు 9:19 => పర్భువా ఆలకింపుము, పర్భువా క్షమింపుము, పర్భువా ఆలసయ్ము చేయక 

చెవియొగిగ్ నా మనవి చితత్గించుము. నా దేవా, యీ పటట్ణమును ఈ జనమును నీ పేరు పెటట్బడినవే; 

నీ ఘనతను బటిట్యే నా పార్రథ్న వినుమని వేడుకొంటిని. 
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లూకా 18:1 => వారు విసుకక నితయ్ము పార్రథ్న చేయుచుండవలెననుటకు ఆయన వారితో ఈ 

ఉపమానము చెపెప్ను. 

లూకా 18 :7 => దేవుడు తాను ఏరప్రచుకొనిన వారు దివారాతుర్లు తనున్గూరిచ్ 

మొఱఱ్పెటుట్కొనుచుండగా వారికి నాయ్యము తీరచ్డా? 

కీరత్నలు 4:1 => నా నీతికి ఆధారమగు దేవా, నేను మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు నాకుతత్రమిముమ్ ఇరుకులో 

నాకు విశాలత కలుగజేసినవాడవు నీవే ననున్ కరుణించి నా పార్రథ్న నంగీకరించుము. 

కీరత్నలు 5:1 => యెహోవా, నా మాటలు చెవినిబెటుట్ము నా ధాయ్నముమీద లక్షయ్ముంచుము. 

కీరత్నలు 86:3 => పర్భువా, దినమెలల్ నీకు మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను ననున్ కరుణింపుము 

కీరత్నలు 86:6 => యెహోవా, నా పార్రథ్నకు చెవియొగుగ్ము నా మనవుల ధవ్ని ఆలకింపుము,  

కీరత్నలు 86:7 => నీవు నాకు ఉతత్రమిచుచ్వాడవు గనుక నా ఆపతాక్లమందు నేను నీకు మొఱఱ్ 

పెటెట్దను. 

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

కీరత్నలు 88:2 => నా పార్రథ్న నీ సనిన్ధిని చేరును గాక నా మొఱఱ్కు చెవియొగుగ్ము 

2 సమూయేలు 22:7 => నా శర్మలో నేను యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్తిని నా దేవుని పార్రథ్న చేసితిని 

ఆయన తన ఆలయములో ఆలకించి నా పార్రథ్న అంగీకరించెను నా మొఱఱ్ ఆయన చెవులలో చొచెచ్ను. 

2 రాజులు 13:23 => గాని యెహోవా వారిమీద జాలిపడి వారియందు దయయుంచి, అబార్హాము 

ఇసాస్కు యాకోబులతో తాను చేసియునన్ నిబంధననుబటిట్ వారియందు లక్షయ్ము నిలిపి, వారిని 

నాశము చేయనొలల్క యిపప్టికిని తన సముఖములోనుండి వారిని వెళల్గొటట్కయుండెను. 

2 రాజులు 19:14 => హిజిక్యా దూతలచేతిలోనుండి ఆ ఉతత్రము తీసికొని చదివి, యెహోవా 

మందిరములోనికి పోయి యెహోవా సనిన్ధిని దాని విపిప్ పరచి 

నెహెమాయ్ 1:6 => నీ చెవియొగిగ్ నీ నేతర్ములు తెరచి నీ సనిన్ధిని దివారాతర్ము నీ దాసులైన 

ఇశార్యేలీయుల పక్షముగా నేను చేయు పార్రథ్న అంగీకరించుము. నీకు విరోధముగ పాపము చేసిన 

ఇశార్యేలు కుమారుల దోషమును నేను ఒపుప్కొనుచునాన్ను. నేనును నా తండిర్ యింటివారును 

పాపము చేసియునాన్ము. 
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కీరత్నలు 28:2 => నేను నీకు మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు నీ పరిశుదాధ్లయము వైపునకు నాచేతుల 

నెతుత్నపుప్డు నా విజాఞ్పన ధవ్ని ఆలకింపుము. 

యెషయా 37:14 => హిజిక్యా దూతలచేతిలోనుండి ఆ ఉతత్రము తీసికొని చదివి యెహోవా 

మందిరములోనికి పోయి యెహోవా సనిన్ధిని దాని విపిప్ పరచి 

వచనము 31 

ఎవడైనను తన పొరుగువానికి అనాయ్యము చేయగా అతనిచేత పర్మాణము చేయించుటకు అతనిమీద 

ఒటుట్ పెటట్బడినయెడల, అతడు ఈ మందిరమందునన్ నీ బలిపీఠము ఎదుట ఆ ఒటుట్ పెటుట్నపుప్డు 

1 రాజులు 8:52 => కాబటిట్ నీ దాసుడనైన నేను చేయు వినన్పము మీదను, ఇశార్యేలీయులగు నీ 

జనులు చేయు వినన్పము మీదను, దృషిట్యుంచి,వారు ఏ విషయములయందు నినున్ వేడుకొందురో ఆ 

విషయములయందు వారి వినన్పముల నాలకించుము. 

2 రాజులు 19:16 => యెహోవా, చెవియొగిగ్ ఆలకింపుము; యెహోవా, కనున్లు తెరచి 

దృషిట్ంచుము; జీవముగల దేవుడవైన నినున్ దూషించుటకై సనె హ్రీబు పంపినవాని మాటలను చెవిని 

బెటుట్ము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:20 => నీ సేవకులు ఈ సథ్లము తటుట్ తిరిగి చేయు వినన్పములను వినుటకై 

నా నామమును అచచ్ట ఉంచెదనని నీవు సెలవిచిచ్న సథ్లముననునన్ యీ మందిరముమీద నీ కనుదృషిట్ 

రాతిర్ంబగళుల్ నిలుచునుగాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:40 => నా దేవా, యీ సథ్లమందు చేయబడు వినన్పముమీద నీ కనుదృషిట్ 

యుంచుదువుగాక, నీ చెవులు దానిని ఆలకించునుగాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:15 => ఈ సథ్లమందు చేయబడు పార్రథ్నమీద నా కనుదృషిట్ నిలుచును, నా 

చెవులు దానిని ఆలకించును, 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => తనయెడల యథారథ్హృదయము గలవారిని బలపరచుటకై 

యెహోవా కనుదృషిట్ లోకమందంతట సంచారము చేయుచునన్ది; యీ విషయమందు నీవు మతితపిప్ 

పర్వరిత్ంచితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుదధ్ములే కలుగును. 
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నెహెమాయ్ 1:6 => నీ చెవియొగిగ్ నీ నేతర్ములు తెరచి నీ సనిన్ధిని దివారాతర్ము నీ దాసులైన 

ఇశార్యేలీయుల పక్షముగా నేను చేయు పార్రథ్న అంగీకరించుము. నీకు విరోధముగ పాపము చేసిన 

ఇశార్యేలు కుమారుల దోషమును నేను ఒపుప్కొనుచునాన్ను. నేనును నా తండిర్ యింటివారును 

పాపము చేసియునాన్ము. 

కీరత్నలు 34:15 => యెహోవా దృషిట్ నీతిమంతులమీద నునన్ది. ఆయన చెవులు వారి మొరలకు 

ఒగిగ్యునన్వి. 

దానియేలు 9:18 => నీ గొపప్ కనికరములను బటిట్యే మేము నినున్ పార్రిథ్ంచుచునాన్ము గాని మా 

సవ్నీతి కారయ్ములనుబటిట్ నీ సనిన్ధిని నిలువబడి పార్రిథ్ంచుట లేదు. మా దేవా, చెవి యొగిగ్ 

ఆలకింపుము; నీ కనున్లు తెరచి, నీ పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణముమీదికి వచిచ్న నాశనమును, నీ 

పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణమును దృషిట్ంచి చూడుము.  

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 8:43 => 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. 

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. 

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. 

Page  of 620 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

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 16:2 => యెహోవా తన నామమును సాథ్పించుటకై ఏరప్రచుకొను 

సథ్లములోనె నీ దేవుడైన యెహోవాకు పసాక్ను ఆచరించి, గొఱఱ్మేకలలోగాని గోవులలోగాని బలి 

అరిప్ంపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:6 => నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమును సాథ్పించుటకై 

ఏరప్రచుకొను సథ్లములోనే నీవు ఐగుపుత్లోనుండి బయలుదేరివచిచ్నbవేళను, అనగా సూరుయ్డు 

అసత్మించు సాయంకాలమున పసాక్ పశువును వధించి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:2 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ నీ భూమిలోనుండి నీవు 

కూరుచ్కొను భూఫలములనిన్టిలోను పర్థమ ఫలములను తీసికొని గంపలో ఉంచి, నీ దేవుడైన 

యెహోవా తన నామమునకు మందిరమును ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకు వెళిల్  

2 రాజులు 21:4 => మరియు నా నామము ఉంచుదునని యెహోవా సెలవిచిచ్న యెరూషలేములో 

అతడు యెహోవా మందిరమందు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

2 రాజులు 21:7 => యెహోవా దావీదునకును అతని కుమారుడైన సొలొమోనునకును ఆజఞ్ ఇచిచ్ఈ 

మందిరమున ఇశార్యేలు గోతర్సాథ్నములలోనుండి నేను కోరుకొనిన యెరూషలేమునందు నా 

నామమును సదాకాలము ఉంచుదునని సెలవిచిచ్న యెహోవా మందిరమందు తాను చేయించిన 

అషేరా పర్తిమను ఉంచెను. 

2 రాజులు 23:27 => కాబటిట్ యెహోవా నేను ఇశార్యేలువారిని వెళల్గొటిట్నటుల్ యూదావారిని నా 

సముఖమునకు దూరముగా చేసి, నేను కోరుకొనిన యెరూషలేము పటట్ణమును, నా నామమును 

అచచ్ట ఉంచుదునని నేను చెపిప్యునన్ మందిరమును నేను విసరిజ్ంచెదనని అనుకొనియుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:5 => ఆయన సెలవిచిచ్నదేమనగా నేను నా జనులను ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి రపిప్ంచిన దినము మొదలుకొని నా నామముండుటకై యొక మందిరమును 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:20 => నీ సేవకులు ఈ సథ్లము తటుట్ తిరిగి చేయు వినన్పములను వినుటకై 

నా నామమును అచచ్ట ఉంచెదనని నీవు సెలవిచిచ్న సథ్లముననునన్ యీ మందిరముమీద నీ కనుదృషిట్ 

రాతిర్ంబగళుల్ నిలుచునుగాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:16 => నా పేరు ఈ మందిరమునకు నితయ్ము ఉండునటుల్గా నేను దాని 

కోరుకొని పరిశుదధ్పరచితిని, నా దృషిట్యు నా మనసుస్ను నితయ్ము దానిమీద నుండును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:8 => వారు అందులో నివాసము చేసి, కీడైనను యుదధ్మైనను తీరైప్నను 

తెగులైనను కరవైనను, మామీదికి వచిచ్నపుప్డు మేము ఈ మందిరము ఎదుటను నీ యెదుటను 

నిలువబడి మా శర్మలో నీకు మొఱఱ్పెటిట్నయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:4 => మరియు నా నామము ఎనన్టెనన్టికి ఉండునని 

యెరూషలేమునందు ఏ సథ్లమునుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచెచ్నో అకక్డనునన్ యెహోవా 

మందిరమందు అతడు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:7 => ఇశార్యేలీయుల గోతర్సాథ్నములనిన్టిలో నేను కోరుకొనిన 

యెరూషలేమునందు నా నామము నితయ్ము ఉంచెదను,  

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. 

యోహాను 14:13 => మీరు నా నామమున దేనినడుగుదురో తండిర్ కుమారునియందు 

మహిమపరచబడుటకై దానిని చేతును. 

యోహాను 14:14 => నా నామమున మీరు ననేన్మి అడిగినను నేను చేతును.  
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దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళిల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 

యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 

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

సాథ్పించుకొనుటకు నివాససాథ్నముగా ఏరప్రచుకొను సథ్లమును వెదకి అకక్డికే యాతర్లు 

చేయుచుండవలెను. 

1 రాజులు 8:35 => మరియు వారు నీకు విరోధముగా పాపము చేసినందున ఆకాశము మూయబడి 

వరష్ము లేకపోగా, నీవు వారిని ఈలాగున శర్మపెటుట్టవలన వారు నీ నామమును ఒపుప్కొని తమ 

పాపములను విడిచి యీ సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్న చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:48 => తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన వారియొకక్ దేశమందు పూరణ్హృదయముతోను 

పూరాణ్తమ్తోను వారు నీ తటుట్ తిరిగి, నీవు వారి పితరులకు దయచేసిన దేశము తటుట్ను నీవు 

కోరుకొనిన పటట్ణము తటుట్ను నీ నామఘనతకు నేను కటిట్ంచిన మందిరము తటుట్ను నినున్గూరిచ్ 

పార్రథ్న చేసినయెడల 

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. 

1 రాజులు 12:27 => యరొబాము తన హృదయమందు తలంచి 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:7 => మరియు దావీదు సొలొమోనుతో ఇటల్నెను నా కుమారుడా, నేను నా 

దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచవలెనని నా హృదయమందు 

నిశచ్యము చేసికొనియుండగా 

కీరత్నలు 5:7 => నేనైతే నీ కృపాతిశయమునుబటిట్ నీ మందిరములో పర్వేశించెదను నీయెడల 

భయభకుత్లు కలిగి నీ పరిశుదాధ్లయము దికుక్ చూచి నమసక్రించెదను 
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కీరత్నలు 138:2 => నీ పరిశుదాధ్లయముతటుట్ నేను నమసాక్రము చేయుచునాన్ను నీ 

నామమంతటికంటె నీవిచిచ్న వాకయ్మును నీవు గొపప్చేసియునాన్వు. నీ కృపాసతయ్ములనుబటిట్ నీ 

నామమునకు కృతజఞ్తాసుత్తులు నేను చెలిల్ంచెదను.  

యెహెజేక్లు 8:16 => యెహోవా మందిరపు లోపలి ఆవరణములో ననున్ దింపగా, అకక్డ యెహోవా 

ఆలయ దావ్రము దగగ్రనునన్ ముఖమంటపమునకును బలిపీఠమునకును మధయ్ను ఇంచుమించు 

ఇరువది యయిదుగురు మనుషుయ్లు కనబడిరి. వారి వీపులు యెహోవా ఆలయము తటుట్ను వారి 

ముఖములు తూరుప్తటుట్ను తిరిగియుండెను; వారు తూరుప్ననునన్ సూరుయ్నికి నమసాక్రము 

చేయుచుండిరి. 

యెహెజేక్లు 23:4 => వారిలో పెదద్దాని పేరు ఒహొలా, ఆమె సహోదరి పేరు ఒహొలీబా. వీరు నాకు 

పెండిల్ చేయబడినవారై కుమారులను కుమారెత్లను కనిరి ఒహొలాయను పేరు షోమోర్నునకును, 

ఒహొలీబాయను పేరు యెరూషలేమునకును చెందుచునన్వి.  

జెకరాయ్ 12:4 => ఇదే యెహోవా వాకుక్ ఆ దినమందు నేను గుఱఱ్ములనిన్టికిని బెదరును, వాటిని 

ఎకుక్వారికి వెఱి ఱ్ని పుటిట్ంతును, యూదావారిమీద నా దృషిట్యుంచి జనముల గుఱఱ్ములనిన్టికిని 

అంధతవ్ము కలుగజేతును. 

వచనము 32 

నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులకు నాయ్యము తీరిచ్, హాని చేసినవాని తలమీదికి శిక్ష రపిప్ంచి 

నీతిపరుని నీతిచొపుప్న వానికి ఇచిచ్ వాని నీతిని నిరాధ్రణ చేయుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:8 => వారు అందులో నివాసము చేసి, కీడైనను యుదధ్మైనను తీరైప్నను 

తెగులైనను కరవైనను, మామీదికి వచిచ్నపుప్డు మేము ఈ మందిరము ఎదుటను నీ యెదుటను 

నిలువబడి మా శర్మలో నీకు మొఱఱ్పెటిట్నయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:9 => నీవు ఆలకించి మముమ్ను రకిష్ంచుదువని అనుకొని, యిచచ్ట నీ 

నామ ఘనతకొరకు ఈ పరిశుదధ్ సథ్లమును కటిట్ంచిరి. నీ పేరు ఈ మందిరమునకు పెటట్బడెను గదా. 
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నెహెమాయ్ 1:5 => ఎటల్నగా ఆకాశమందునన్ దేవా యెహోవా, భయంకరుడవైన గొపప్ దేవా, నినున్ 

పేర్మించి నీ ఆజఞ్లను అనుసరించి నడుచువారిని కటాకిష్ంచి వారితో నిబంధనను సిథ్రపరచువాడా, 

నెహెమాయ్ 1:6 => నీ చెవియొగిగ్ నీ నేతర్ములు తెరచి నీ సనిన్ధిని దివారాతర్ము నీ దాసులైన 

ఇశార్యేలీయుల పక్షముగా నేను చేయు పార్రథ్న అంగీకరించుము. నీకు విరోధముగ పాపము చేసిన 

ఇశార్యేలు కుమారుల దోషమును నేను ఒపుప్కొనుచునాన్ను. నేనును నా తండిర్ యింటివారును 

పాపము చేసియునాన్ము. 

1 రాజులు 8:34 => నీవు ఆకాశమందు విని, ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు చేసిన పాపమును 

క్షమించి, వారి పితరులకు నీవిచిచ్న దేశములోనికి వారిని తిరిగి రపిప్ంచుము. 

1 రాజులు 8:36 => నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులైన ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు చేసిన 

పాపమును క్షమించి, వారు నడువవలసిన సనామ్రగ్మును వారికి చూపించి, నీ జనులకు నీవు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్న భూమి మీద వరష్ము కురిపింపుము. 

1 రాజులు 8:39 => పర్తి మనిషియొకక్ హృదయము నీవెరుగుదువు గనుక నీవు ఆకాశమను నీ 

నివాససథ్లమందు విని, క్షమించి దయచేసి యెవరి పర్వరత్ననుబటిట్ వారికి పర్తిఫలమిచిచ్ 

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. 

1 రాజులు 8:49 => ఆకాశమను నీ నివాససథ్లమందు నీవు వారి పార్రథ్న వినన్పములను విని వారి 

కారయ్మును నిరవ్హించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:21 => నీ సేవకుడును నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులును ఈ సథ్లముతటుట్ 

తిరిగి చేయబోవు పార్రథ్నలను నీవు ఆలకించుము, ఆకాశముననునన్ నీ నివాససథ్లమందు 

ఆలకించుము, ఆలకించునపుప్డు క్షమించుము. 

కీరత్నలు 33:13 => యెహోవా ఆకాశములోనుండి కనిపెటుట్చునాన్డు ఆయన నరులందరిని 

దృషిట్ంచుచునాన్డు. 
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కీరత్నలు 33:14 => తానునన్ నివాససథ్లములోనుండి భూలోక నివాసులందరివైపు ఆయన 

చూచుచునాన్డు. 

కీరత్ నలు 1 1 3 : 5 = > ఉనన్తమందు ఆసీనుడైయునన్ మన దేవుడైన యెహోవాను 

పోలియునన్వాడెవడు? 

కీరత్నలు 113:6 => ఆయన భూమాయ్కాశములను వంగిచూడ ననుగర్హించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 123:1 => ఆకాశమందు ఆసీనుడవైనవాడా, నీ తటుట్ నా కనున్లెతుత్చునాన్ను. 

పర్సంగి 5:2 => నీవు దేవుని సనిన్ధిని అనాలోచనగా పలుకుటకు నీ హృదయమును తవ్రపడనియయ్క 

నీ నోటిని కాచుకొముమ్; దేవుడు ఆకాశమందునాన్డు నీవు భూమిమీద ఉనాన్వు, కావున నీ మాటలు 

కొదిద్గా ఉండవలెను. 

యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

వి న య ము గ ల వా రి పార్ ణ ము ను ఉ జీజ్ విం ప జే యు ట కు ను న లి గి న వా రి పార్ ణ ము ను 

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

మతత్యి 6:9 => కాబటిట్ మీరీలాగు పార్రథ్న చేయుడి, పరలోకమందునన్ మా తండీర్, నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడు గాక, 

1 రాజులు 8:34 => నీవు ఆకాశమందు విని, ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు చేసిన పాపమును 

క్షమించి, వారి పితరులకు నీవిచిచ్న దేశములోనికి వారిని తిరిగి రపిప్ంచుము. 

1 రాజులు 8:36 => నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులైన ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు చేసిన 

పాపమును క్షమించి, వారు నడువవలసిన సనామ్రగ్మును వారికి చూపించి, నీ జనులకు నీవు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్న భూమి మీద వరష్ము కురిపింపుము. 

1 రాజులు 8:39 => పర్తి మనిషియొకక్ హృదయము నీవెరుగుదువు గనుక నీవు ఆకాశమను నీ 

నివాససథ్లమందు విని, క్షమించి దయచేసి యెవరి పర్వరత్ననుబటిట్ వారికి పర్తిఫలమిచిచ్ 
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2 దినవృతాత్ంతములు 7:14 => నా పేరు పెటట్బడిన నా జనులు తముమ్తాము తగిగ్ంచుకొని 

పార్రథ్నచేసి ననున్ వెదకి తమ చెడుమారగ్ములను విడిచినయెడల, ఆకాశమునుండి నేను వారి పార్రథ్నను 

విని, వారి పాపమును క్షమించి, వారి దేశమును సవ్సథ్పరచుదును. 

కీరత్నలు 130:3 => యెహోవా, నీవు దోషములను కనిపెటిట్ చూచినయెడల పర్భువా, ఎవడు 

నిలువగలడు? 

కీరత్నలు 130:4 => అయినను జనులు నీయందు భయభకుత్లు నిలుపునటుల్ నీయొదద్ క్షమాపణ 

దొరుకును. 

దానియేలు 9:19 => పర్భువా ఆలకింపుము, పర్భువా క్షమింపుము, పర్భువా ఆలసయ్ము చేయక 

చెవియొగిగ్ నా మనవి చితత్గించుము. నా దేవా, యీ పటట్ణమును ఈ జనమును నీ పేరు పెటట్బడినవే; 

నీ ఘనతను బటిట్యే నా పార్రథ్న వినుమని వేడుకొంటిని. 

మతత్యి 6:12 => మా ఋణసుథ్లను మేము క్షమించియునన్ పర్కారము మా ఋణములు 

క్షమించుము. 

1 రాజులు 8:32 => నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులకు నాయ్యము తీరిచ్, హాని చేసినవాని 

తలమీదికి శిక్ష రపిప్ంచి నీతిపరుని నీతిచొపుప్న వానికి ఇచిచ్ వాని నీతిని నిరాధ్రణ చేయుము. 

1 రాజులు 8:33 => మరియు ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు నీకు విరోధముగా పాపము 

చేయుటచేత తమ శతుర్వులయెదుట మొతత్బడినపుప్డు, వారు నీతటుట్ తిరిగి నీ నామమును ఒపుప్కొని 

యీ మందిరమందు నినున్గూరిచ్ పార్రథ్న వినన్పములు చేయునపుప్డెలల్ 

1 రాజులు 8:35 => మరియు వారు నీకు విరోధముగా పాపము చేసినందున ఆకాశము మూయబడి 

వరష్ము లేకపోగా, నీవు వారిని ఈలాగున శర్మపెటుట్టవలన వారు నీ నామమును ఒపుప్కొని తమ 

పాపములను విడిచి యీ సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్న చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:48 => తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన వారియొకక్ దేశమందు పూరణ్హృదయముతోను 

పూరాణ్తమ్తోను వారు నీ తటుట్ తిరిగి, నీవు వారి పితరులకు దయచేసిన దేశము తటుట్ను నీవు 

కోరుకొనిన పటట్ణము తటుట్ను నీ నామఘనతకు నేను కటిట్ంచిన మందిరము తటుట్ను నినున్గూరిచ్ 

పార్రథ్న చేసినయెడల 
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1 రాజులు 12:27 => యరొబాము తన హృదయమందు తలంచి 

2 రాజులు 20:2 => అతడు తన ముఖము గోడతటుట్ తిర్పుప్కొని 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:20 => నీ సేవకులు ఈ సథ్లము తటుట్ తిరిగి చేయు వినన్పములను వినుటకై 

నా నామమును అచచ్ట ఉంచెదనని నీవు సెలవిచిచ్న సథ్లముననునన్ యీ మందిరముమీద నీ కనుదృషిట్ 

రాతిర్ంబగళుల్ నిలుచునుగాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:27 => అపుప్డు లేవీయులైన యాజకులు లేచి జనులను దీవింపగా 

వారిమాటలు వినబడెను; వారి పార్రథ్న ఆకాశముననునన్ పరిశుదధ్ నివాసమునకు చేరెను. 

ఎజార్ 10:1 => ఎజార్ యేడుచ్చు దేవుని మందిరము ఎదుట సాషాట్ంగపడుచు, పాపమును ఒపుప్కొని 

పార్రథ్న చేసెను. ఇశార్యేలీయులలో పురుషులు సతరీలు చినన్వారు మికిక్లి గొపప్ సమూహముగా 

అతనియొదద్కు కూడివచిచ్ బహుగా ఏడవ్గా 

కీరత్నలు 5:7 => నేనైతే నీ కృపాతిశయమునుబటిట్ నీ మందిరములో పర్వేశించెదను నీయెడల 

భయభకుత్లు కలిగి నీ పరిశుదాధ్లయము దికుక్ చూచి నమసక్రించెదను 

కీరత్నలు 20:6 => యెహోవా తన అభిషికుత్ని రకిష్ంచునని నాకిపుప్డు తెలియును రక్షణారథ్మైన తన 

దకిష్ణహసత్బలము చూపును తన పరిశుదాధ్కాశములోనుండి అతని కుతత్రమిచుచ్ను. 

కీరత్నలు 138:2 => నీ పరిశుదాధ్లయముతటుట్ నేను నమసాక్రము చేయుచునాన్ను నీ 

నామమంతటికంటె నీవిచిచ్న వాకయ్మును నీవు గొపప్చేసియునాన్వు. నీ కృపాసతయ్ములనుబటిట్ నీ 

నామమునకు కృతజఞ్తాసుత్తులు నేను చెలిల్ంచెదను.  

యెషయా 38:2 => అతడు తన ముఖమును గోడతటుట్ తిర్పుప్కొని 

దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళిల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 

యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 

లూకా 18:10 => పార్రథ్న చేయుటకై యిదద్రు మనుషుయ్లు దేవాలయమునకు వెళిల్రి. వారిలో ఒకడు 

పరిసయుయ్డు, ఒకడు సుంకరి. 
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వచనము 33 

మరియు ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు నీకు విరోధముగా పాపము చేయుటచేత తమ 

శతుర్వులయెదుట మొతత్బడినపుప్డు, వారు నీతటుట్ తిరిగి నీ నామమును ఒపుప్కొని యీ 

మందిరమందు నినున్గూరిచ్ పార్రథ్న వినన్పములు చేయునపుప్డెలల్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:22 => ఎవడైనను తన పొరుగువానియెడల తపుప్చేసినపుప్డు అతనిచేత 

పర్మాణము చేయించుటకై అతనిమీద ఒటుట్ పెటట్బడి ఆ ఒటుట్ ఈ మందిరమందుండు నీ బలిపీఠము 

ఎదుటికి వచిచ్నపుప్డు 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:23 => నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులకు నాయ్యముతీరిచ్, హాని 

చేసినవాని తలమీదికి శిక్ష రపిప్ంచి, నీతిపరుని నీతిచొపుప్న వానికిచిచ్ వాని నీతిని నిరాధ్రణ చేయుము. 

నిరగ్మకాండము 22:8 => ఆ దొంగ దొరకనియెడల ఆ యింటి యజమానుడు తన పొరుగువాని 

పదారథ్ములను తీసికొనెనో లేదో పరిషాక్రమగుటకై దేవుని యొదద్కు రావలెను. 

నిరగ్మకాండము 22:9 => పర్తి విధమైన దోర్హమునుగూరిచ్, అనగా ఎదుద్నుగూరిచ్ గాడిదనుగూరిచ్ 

గొఱఱ్నుగూరిచ్ బటట్నుగూరిచ్ పోయినదాని నొకడు చూచి యిది నాదని చెపిప్న దానిగూరిచ్ ఆ యిదద్రి 

వాయ్జెయ్ము దేవుని యొదద్కు తేబడవలెను. దేవుడు ఎవనిమీద నేరము సాథ్పించునో వాడు తన 

పొరుగువానికి రెండంతలు అచుచ్కొనవలెను.  

నిరగ్మకాండము 22:10 => ఒకడు గాడిదనైనను ఎదుద్నైనను గొఱఱ్నైనను మరి ఏ జంతువునైనను 

కాపాడుటకు తన పొరుగువానికి అపప్గించినమీదట, అది చచిచ్నను హాని పొందినను, ఎవడును 

చూడకుండగా తోలుకొని పోబడినను, 

నిరగ్మకాండము 22:11 => వాడు తన పొరుగువాని సొముమ్ను తీసికొనలేదనుటకు యెహోవా 

పర్మాణము వారిదద్రిమధయ్ నుండవలెను. సొతుత్దారుడు ఆ పర్మాణమును అంగీకరింపవలెను; ఆ 

నషట్మును అచుచ్కొననకక్రలేదు. 
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లేవీయకాండము 5:1 => ఒకడు ఒటుట్పెటుట్కొనినవాడై తాను చూచినదానిగూరిచ్గాని తనకు 

తెలిసినదానిగూరిచ్గాని సాకిష్యైయుండి దాని తెలియచేయక పాపము చేసినయెడల అతడు తన 

దోషశిక్షను భరించును. 

సామెతలు 30:9 => ఎకుక్వైనయెడల నేను కడుపు నిండినవాడనై నినున్ విసరిజ్ంచి యెహోవా 

యెవడని అందునేమో లేక బీదనై దొంగిలి నా దేవుని నామమును దూషింతునేమో.  

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

ఆమెను నిలువబెటట్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 5:17 => తరువాత యాజకుడు మంటికుండతో పరిశుదధ్మైన నీళుల్ తీసికొనవలెను, 

మరియు యాజకుడు మందిరములో నేలనునన్ ధూళి కొంచెము తీసికొని ఆ నీళల్లో వేయవలెను. 

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

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

చేతులలో ఉంచవలెను. శాపము పొందించు చేదునీళుల్ యాజకుని చేతిలో ఉండవలెను.  

సంఖాయ్కాండము 5:19 => అపుప్డు యాజకుడు ఆ సతరీచేత పర్మాణము చేయించి ఆమెతో 

చెపప్వలసినదేమనగా ఏ పురుషుడును నీతో శయనింపనియెడలను , నీవు నీ భరత్కు 

అధీనురాలవైనపుప్డు నీవు తపిప్పోయి అపవితర్మైన కారయ్ము చేయకపోయినయెడలను, శాపము 

కలుగజేయు ఈ చేదునీళల్నుండి నిరోద్షివి కముమ్. 

సంఖాయ్కాండము 5 :20 => నీవు నీ భరత్కు అధీనురాలవైనపుప్డు నీవు తోర్వతపిప్ 

అపవితర్పరచబడినయెడల, అనగా నీ భరత్కు మారుగా వేరొక పురుషుడు నీతో కూటమిచేసినయెడల 

సంఖాయ్కాండము 5:21 => యెహోవా నీ నడుము పడునటుల్ను నీ కడుపు ఉబుబ్నటుల్ను చేయుటవలన 

యెహోవా నీ జనుల మధయ్ను నినున్ శపథమునకును పర్మాణమునకును ఆసప్దముగా చేయుగాక. 

సంఖాయ్కాండము 5:22 => శాపము కలుగజేయు ఈ నీళుల్ నీ కడుపు ఉబుబ్నటుల్ను నీ నడుము 

పడునటుల్ను చేయుటకు నీ కడుపులోనికి పోవునని చెపిప్ యాజకుడు ఆ సతరీచేత శపథ పర్మాణము 

చేయించిన తరువాత ఆ సతరీ ఆమేన  అని చెపప్వలెను. 
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నిరగ్మకాండము 22:9 => పర్తి విధమైన దోర్హమునుగూరిచ్, అనగా ఎదుద్నుగూరిచ్ గాడిదనుగూరిచ్ 

గొఱఱ్నుగూరిచ్ బటట్నుగూరిచ్ పోయినదాని నొకడు చూచి యిది నాదని చెపిప్న దానిగూరిచ్ ఆ యిదద్రి 

వాయ్జెయ్ము దేవుని యొదద్కు తేబడవలెను. దేవుడు ఎవనిమీద నేరము సాథ్పించునో వాడు తన 

పొరుగువానికి రెండంతలు అచుచ్కొనవలెను.  

కీరత్నలు 88:2 => నా పార్రథ్న నీ సనిన్ధిని చేరును గాక నా మొఱఱ్కు చెవియొగుగ్ము 

వచనము 34 

నీవు ఆకాశమందు విని, ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు చేసిన పాపమును క్షమించి, వారి పితరులకు 

నీవిచిచ్న దేశములోనికి వారిని తిరిగి రపిప్ంచుము. 

1 రాజులు 8:30 => మరియు నీ దాసుడనైన నేనును నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులును ఈ 

సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్న చేయునపుప్డెలల్, నీ నివాససాథ్నమైన ఆకాశమందు విని మా వినన్పము 

అంగీకరించుము; వినునపుప్డెలల్ మముమ్ను క్షమించుము. 

నిరగ్మకాండము 34:7 => ఆయన వేయి వేలమందికి కృపను చూపుచు, దోషమును అపరాధమును 

పాపమును క్షమించును గాని ఆయన ఏమాతర్మును దోషులను నిరోద్షులగా ఎంచక మూడు నాలుగు 

తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికిని కుమారుల కుమారులమీదికిని రపిప్ంచునని 

పర్కటించెను. 

సంఖాయ్కాండము 5:27 => ఆ నీళుల్ ఆ సతరీకి తార్గింపవలెను. అతడు ఆమెకు ఆ నీళుల్ తార్గించిన 

తరువాత జరుగునదేదనగా, ఆమె అపవితర్పరపబడి తన భరత్కు దోర్హము చేసినయెడల, శాపము 

కలుగజేయు ఆ నీళుల్ చేదై ఆమెలోనికి చేరిన తరువాత ఆమె కడుపు ఉబుబ్ను ఆమె నడుము 

పడిపోవును. ఆ సతరీ తన జనులమధయ్ శాపమున కాసప్దముగా నుండును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:1 => మనుషుయ్లకు వివాదము కలిగి నాయ్యసభకు వచుచ్నపుప్డు 

నాయ్యాధిపతులు విమరిశ్ంచి నీతిమంతుని నీతిమంతుడనియు దోషిని దోషియనియు తీరుప్ 

తీరచ్వలెను. 

Page  of 631 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

సామెతలు 1:31 => కాబటిట్ వారు తమ పర్వరత్నకు తగిన ఫలము ననుభవించెదరు తమకు 

వెకక్సమగువరకు తమ ఆలోచనలను అనుసరించెదరు 

యెషయా 3:10 => మీకు మేలు కలుగునని నీతిమంతులతో చెపుప్ము వారు తమ కిర్యల ఫలము 

అనుభవింతురు. 

యెషయా 3:11 => దుషుట్లకు శర్మ, వారి కిర్యల ఫలము వారికి కలుగును.  

యెహెజేక్లు 18:13 => అపిప్చిచ్ వడిడ్ పుచుచ్కొనుటయు, లాభము చేపటుట్టయు ఈ మొదలగు 

కిర్యలు చేసినయెడల వాడు బర్దుకునా? బర్దుకడు, ఈ హేయకిర్యలనిన్ చేసెను గనుక అవశయ్ముగా 

వానికి మరణశిక్ష విధింపబడును, వాడు తన పార్ణమునకు తానే ఉతత్రవాదియగును. 

యెహెజేక్లు 18:30 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, యెవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధింతును. 

మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీ అకర్మములు మీకు శికాష్ కారణములు కాకుండునటుల్ వాటిననిన్టిని 

విడిచిపెటుట్డి.  

రోమీయులకు 2:6 => ఆయన పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:7 => సత  కిర్యను ఓపికగా చేయుచు, మహిమను ఘనతను అక్షయతను 

వెదకువారికి నితయ్జీవము నిచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:8 => అయితే భేదములు పుటిట్ంచి, సతయ్మునకు లోబడక దురీన్తికి లోబడువారి 

మీదికి దేవుని ఉగర్తయు రౌదర్మును వచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 

రోమీయులకు 2:10 => సత  కిర్య చేయు పర్తివానికి, మొదట యూదునికి గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ, 

మహిమయు ఘనతయు సమాధానమును కలుగును. 

నిరగ్మకాండము 23:7 => అబదధ్మునకు దూరముగా నుండుము ; నిరపరాధినైనను 

నీతిమంతునినైనను చంపకూడదు; నేను దుషుట్ని నిరోద్షినిగా ఎంచను. 

సామెతలు 17:15 => నీతిమంతులు దోషులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు వీరిదద్రును యెహోవాకు 

హేయులు. 
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యెషయా 3:10 => మీకు మేలు కలుగునని నీతిమంతులతో చెపుప్ము వారు తమ కిర్యల ఫలము 

అనుభవింతురు. 

యెహెజేక్లు 18:20 => పాపము చేయువాడే మరణమునొందును; తండిర్యొకక్ దోషశిక్షను 

కుమారుడు మోయుటలేదని కుమారుని దోషశిక్షను తండిర్ మోయడు, నీతిపరుని నీతి ఆ నీతిపరునికే 

చెందును, దుషుట్ని దుషట్తవ్ము ఆ దుషుట్నికే చెందును. 

రోమీయులకు 2:13 => ధరమ్శాసత్రము వినువారు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులు కారుగాని 

ధరమ్శాసత్రమును అనుసరించి పర్వరిత్ంచువారే నీతిమంతులుగా ఎంచబడుదురు. 

రోమీయులకు 7:9 => ఒకపుప్డు నేను ధరమ్శాసత్రము లేకుండ జీవించుచుంటిని గాని, ఆజఞ్ 

వచిచ్నపుప్డు పాపమునకు మరల జీవము వచెచ్ను; నేనైతే చనిపోతిని. 

1 సమూయేలు 26:23 => యెహోవా ఈ దినము నినున్ నాకు అపప్గించినను నేను యెహోవా చేత 

అభిషేకము నొందినవానిని చంపనొలల్క పోయినందున ఆయన నా నీతిని నా విశావ్సయ్తను చూచి నాకు 

పర్తిఫలము దయచేయును. 

2 సమూయేలు 22:21 => నా నీతినిబటిట్ ఆయన నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను నా నిరోద్షతవ్మునుబటిట్యే 

నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను. 

1 రాజులు 8:39 => పర్తి మనిషియొకక్ హృదయము నీవెరుగుదువు గనుక నీవు ఆకాశమను నీ 

నివాససథ్లమందు విని, క్షమించి దయచేసి యెవరి పర్వరత్ననుబటిట్ వారికి పర్తిఫలమిచిచ్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:22 => ఎవడైనను తన పొరుగువానియెడల తపుప్చేసినపుప్డు అతనిచేత 

పర్మాణము చేయించుటకై అతనిమీద ఒటుట్ పెటట్బడి ఆ ఒటుట్ ఈ మందిరమందుండు నీ బలిపీఠము 

ఎదుటికి వచిచ్నపుప్డు 

యిరిమ్యా 32:19 => ఆలోచన విషయములో నీవే గొపప్వాడవు, కిర్యలు జరిగించు విషయములో 

శకిత్ సంపనున్డవు, వారి పర్వరత్నలనుబటిట్యు వారి కిర్యాఫలమునుబటిట్యు అందరికి 

పర్తిఫలమిచుచ్టకై నరపుతుర్ల మారగ్ములనిన్టిని నీవు కనున్లార చూచుచునాన్వు. 
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2 కొరిందీయులకు 5:10 => ఎందుకనగా తాను జరిగించిన కిర్యల చొపుప్న, అవి మంచివైనను 

సరే చెడ డ్వైనను సరే, దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును పర్తివాడును పొందునటుల్ 

మనమందరమును కీర్సుత్ నాయ్యపీఠము ఎదుట పర్తయ్క్షము కావలయును. 

వచనము 35 

మరియు వారు నీకు విరోధముగా పాపము చేసినందున ఆకాశము మూయబడి వరష్ము లేకపోగా, నీవు 

వారిని ఈలాగున శర్మపెటుట్టవలన వారు నీ నామమును ఒపుప్కొని తమ పాపములను విడిచి యీ 

సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్న చేసినయెడల 

లేవీయకాండము 26:17 => నేను మీకు పగవాడనవుదును; మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు 

చంపబడెదరు; మీ విరోధులు మిముమ్ను ఏలెదరు; మిముమ్ను ఎవరును తరుమకపోయినను మీరు 

పారిపోయెదరు. 

లేవీయకాండము 26:25 => మీమీదికి ఖడగ్మును రపిప్ంచెదను; అది నా నిబంధన విషయమై 

పర్తిదండన చేయును; మీరు మీ పటట్ణములలో కూడియుండగా మీ మధయ్కు తెగులును రపిప్ంచెదను; 

మీరు శతుర్వులచేతికి అపప్గింపబడెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:25 => యెహోవా నీ శతుర్వులయెదుట నినున్ ఓడించును. 

ఒకక్మారగ్మున వారియెదుటికి బయలుదేరి నీవు యేడు మారగ్ముల వారి యెదుటనుండి పారిపోయి, 

భూరాజయ్ములనిన్టిలోనికి యిటు అటు చెదరగొటట్బడుదువు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:48 => గనుక ఆకలిదపుప్లతోను వసత్రహీనతతోను అనిన్ 

లోపములతోను యెహోవా నీమీదికి రపిప్ంచు నీ శతుర్వులకు దాసుడవగుదువు. వారు నినున్ 

నశింపజేయువరకు నీ మెడమీద ఇనుపకాడి యుంచుదురు. 

యెహోషువ 7:8 => పర్భువా కనికరించుము; ఇశార్యేలీయులు తమ శతుర్వుల యెదుట నిలువలేక 

వెనుకకు తిరిగినందుకు నేనేమి చెపప్గలను? 
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2 దినవృతాత్ంతములు 6:24 => నీజనులైన ఇశార్యేలీయులు నీ దృషిట్యెదుట పాపము చేసినవారై 

తమ శతుర్వుల బలమునకు నిలువలేక పడిపోయినపుప్డు, వారు నీయొదద్కు తిరిగివచిచ్ నీ నామమును 

ఒపుప్కొని, యీ మందిరమునందు నీ సనిన్ధిని పార్రిథ్ంచి వినన్పము చేసినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:25 => ఆకాశమందు నీవు విని, నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులు చేసిన 

పాపమును క్షమించి, వారికిని వారి పితరులకును నీవిచిచ్న దేశమునకు వారిని మరల 

రపిప్ంచుదువుగాక. 

కీరత్నలు 44:10 => శతుర్వులయెదుట నిలువకుండ మముమ్ను వెనుకకు పారిపోజేయుచునాన్వు 

మముమ్ను దేవ్షించువారు ఇషట్ము వచిచ్నటుల్ మముమ్ను దోచుకొనుచునాన్రు.  

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

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

ఉంచుకొనియునాన్రు. 

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

శతుర్వుల యెదుట వెనుకకు తిరిగిరి. శాపగర్సుత్లైనవారు మీ మధయ్ నుండకుండ మీరు వారిని 

నిరూమ్లము చేసితేనే తపప్ నేను మీకు తోడైయుండను. 

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

వారిని మిదాయ్నీయుల కపప్గించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:2 => మిదాయ్నీయుల చెయియ్ ఇశార్యేలీయుల మీద హెచాచ్యెను గనుక వారు 

మిదాయ్నీయుల యెదుట నిలువలేక కొండలోనునన్ వాగులను గుహలను దురగ్ములను తమకు 

సిదధ్పరచుకొనిరి. 

2 రాజులు 17:7 => ఎందుకనగా ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశములోనుండియు, ఐగుపుత్ రాజైన 

ఫరోయొకక్ బలముకిర్ందనుండియు, తముమ్ను విడిపించిన తమ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి 

పాపముచేసి యితర దేవతలయందు భయభకుత్లు నిలిపి 

2 రాజులు 17:8 => తమయెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనముల కటట్డలను, 

ఇశార్యేలు రాజులు నిరణ్యించిన కటట్డలను అనుసరించుచు ఉండిరి. 
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2 రాజులు 17:9 => మరియు ఇశార్యేలువారు తమ దేవుడైన యెహోవా విషయములో కపటము 

గలిగి దురోబ్ధలు బోధించుచు, అడవి గుడిసెల నివాసులును పార్కారములు గల పటట్ణనివాసులును 

తమ సథ్లములనిన్టిలో బలిపీఠములను కటుట్కొని 

2 రాజులు 17:10 => యెతత్యిన కొండలనిన్టిమీదనేమి, సకలమైన పచచ్ని వృక్షముల కిర్ందనేమి, 

అంతటను విగర్హములను నిలువబెటిట్ దేవతాసత్ంభములను నిలిపి 

2 రాజులు 17:11 => తమ యెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనుల వాడుకచొపుప్న 

ఉనన్తసథ్లములలో ధూపము వేయుచు, చెడుతనము జరిగించుచు, యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచి 

2 రాజులు 17:12 => చేయకూడదని వేటినిగూరిచ్ యెహోవా తమ కాజాఞ్పించెనో వాటిని చేసి 

పూజించుచుండిరి. 

2 రాజులు 17:13 => అయినను మీ దురామ్రగ్ములను విడిచిపెటిట్, నేను మీ పితరులకు 

ఆజాఞ్పించినటిట్యు, నా సేవకులగు పర్వకత్లదావ్రా మీకపప్గించినటిట్యు ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ నా 

ఆజఞ్లను కటట్డలను ఆచరించుడని సెలవిచిచ్, పర్వకత్లందరి దావ్రాను దీరఘ్దరుశ్ల దావ్రాను యెహోవా 

ఇశార్యేలువారికిని యూదావారికిని సాక్షయ్ము పలికించినను, 

2 రాజులు 17:14 => వారు విననివారై తమ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి విశావ్సఘాతుకులైన తమ 

పితరులు ముషక్రులైనటుల్ తామును ముషక్రులైరి. 

2 రాజులు 17:15 => వారు ఆయన కటట్డలను, తమ పితరులతో ఆయన చేసిన 

నిబంధనను,ఆయన తమకు నిరణ్యించిన ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచి వయ్రథ్మైనదాని అనుసరించుచు, 

వయ్రుథ్లైవారి వాడుకలచొపుప్న మీరు చేయకూడదని యెహోవా తమకు సెలవిచిచ్న తమ చుటుట్నునన్ ఆ 

జనుల మరాయ్దల ననుసరించి వారివంటివారైరి. 

2 రాజులు 17:16 => వారు తమ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిని యనుసరింపక పోత 

విగర్హములైన రెండు దూడలను చేసి దేవతాసత్ంభములను నిలిపి ఆకాశసమూహమునకు నమసక్రించి 

బయలుదేవతను పూజించిరి. 
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2 రాజులు 17:17 => మరియు తమ కుమారులను కుమారెత్లను అగిన్గుండమును దాటించి 

శకునమును చిలల్ంగితనమును వాడుక చేసికొని యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము చేయుటకై తముమ్ను 

తాము అముమ్కొని, ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిరి. 

2 రాజులు 17:18 => కాబటిట్ యెహోవా ఇశార్యేలువారియందు బహుగా కోపగించి, తన 

సముఖములోనుండి వారిని వెళల్గొటెట్ను గనుక యూదా గోతర్ము గాక మరి యే గోతర్మును శేషించి 

యుండలేదు. 

2 రాజులు 18:11 => తమ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట విననివారై ఆయన నిబంధనకును 

ఆయన సేవకుడైన మోషే ఆజాఞ్పించిన దానంతటికిని లోబడక అతికర్మించి యుండిరి. 

2 రాజులు 18:12 => అషూష్రు రాజు ఇశార్యేలు వారిని అషూష్రు దేశములోనికి తీసికొనిపోయి 

గోజాను నది దగగ్రనునన్ హాలహు హాబోరు అను పటట్ణములలోను మాదీయుల పటట్ణములలోను 

వారిని ఉంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:14 => అదియుగాక యాజకులలోను జనులలోను అధిపతులగువారు, 

అనయ్జనులు పూజించు హేయమైన విగర్హములను పెటుట్కొని బహుగా దోర్హులై, యెహోవా 

యెరూషలేములో పరిశుదధ్పరచిన మందిరమును అపవితర్పరచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:15 => వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవా తన జనులయందును తన 

నివాససథ్లమందును కటాక్షము గలవాడై వారియొదద్కు తన దూతలదావ్రా వరత్మానము పంపుచు 

వచెచ్ను. ఆయన 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:16 => పెందలకడ లేచి పంపుచువచిచ్నను వారు దేవుని దూతలను 

ఎగతాళిచేయుచు, ఆయన వాకయ్ములను తృణీకరించుచు, ఆయన పర్వకత్లను హింసించుచు రాగా, 

నివారింప శకయ్ముకాకుండ యెహోవా కోపము ఆయన జనులమీదికి వచెచ్ను. 

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. 
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లేవీయకాండము 26:39 => మీలో మిగిలినవారు మీ శతుర్వుల దేశములలో తమ దోషములనుబటిట్ 

కీష్ణించిపోయెదరు. మరియు వారు తమమీదికి వచిచ్న తమ తండుర్ల దోషములనుబటిట్ 

కీష్ణించిపోయెదరు. 

లేవీయకాండము 26:40 => వారు నాకు విరోధముగా చేసిన తిరుగుబాటును తమ దోషమును తమ 

తండుర్ల దోషమును ఒపుప్కొని, తాము నాకు విరోధముగా నడిచితిమనియు 

లేవీయకాండము 26:41 => నేను తమకు విరోధముగా నడిచితిననియు, తమ శతుర్వుల 

దేశములోనికి తముమ్ను రపిప్ంచితిననియు, ఒపుప్కొనినయెడల, అనగా లోబడని తమ హృదయములు 

లొంగి తాము చేసిన దోషమునకు పర్తిదండనను అనుభవించితిమని ఒపుప్కొనినయెడల, 

లేవీయకాండము 26:42 => నేను యాకోబుతో చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొందును; 

నేను ఇసాస్కుతో చేసిన నా నిబంధనను నేను అబార్హాముతో చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్పకము 

చేసికొందును; ఆ దేశమును కూడ జాఞ్పకము చేసికొందును. 

నెహెమాయ్ 1:8 => నీ సేవకుడైన మోషేతో నీవు సెలవిచిచ్న మాటను జాఞ్పకము తెచుచ్కొనుము; 

అదేదనగా మీరు అపరాధము చేసినయెడల జనులలోనికి మిముమ్ను చెదరగొటుట్దును. 

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. 

యోనా 3:10 => ఈ నీనెవెవారు తమ చెడునడతలను మానుకొనగా వారు చేయుచునన్ కిర్యలను 

దేవుడు చూచి పశాచ్తత్పుత్డై వారికి చేయుదునని తాను మాట యిచిచ్న కీడు చేయక మానెను. 

ఎజార్ 9:5 => సాయంతర్పు అరప్ణ వేళను శర్మ తీరగా నేను లేచి, నా వసత్రమును పై దుపప్టిని 

చింపుకొని మోకాళల్మీద పడి, నా దేవుడైన యెహోవాతటుట్చేతులెతి ◌్త 

ఎజార్ 9:6 => నా దేవా నా దేవా, నా ముఖము నీ వైపు ఎతిత్ కొనుటకు సిగుగ్పడి ఖినున్డనై యునాన్ను. 

మా దోషములు మా తలలకు పైగా హెచిచ్యునన్వి, మా అపరాధము ఆకాశమంత యెతుత్గా 

పెరిగియునన్ది. 
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ఎజార్ 9:7 => మా పితరుల దినములు మొదలుకొని నేటివరకు మేము మికిక్లి అపరాధులము; మా 

దోషములనుబటిట్ మేమును మా రాజులును మా యాజకులును అనయ్దేశముల రాజుల వశమునకును 

ఖడగ్మునకును చెరకును దోపునకును నేటిదినమున నునన్టుల్ అపప్గింపబడుటచేత మిగుల 

సిగుగ్నొందినవారమైతివిు. 

ఎజార్ 9:8 => అయితే ఇపుప్డు మా దేవుడు మా నేతర్ములకు వెలుగిచిచ్, మా దాసయ్ములో మముమ్ను 

కొంచెము తెపప్రిలల్జేయునటుల్గాను, మాలో ఒక శేషము ఉండనిచిచ్నటుల్గాను, తన పరిశుదధ్సథ్లమందు 

మముమ్ను సిథ్ రపరచునటుల్గాను , మా దేవుడైన యెహోవా కొంతమటుట్కు మాయెడల 

దయచూపియునాన్డు. 

ఎజార్ 9:9 => నిజముగా మేము దాసులమైతివిు; అయితే మా దేవుడవైన నీవు మా దాసయ్ములో 

మముమ్ను విడువక, పారసీకదేశపు రాజుల యెదుట మాకు దయ కనుపరచి, మేము తెపప్రిలుల్నటుల్గా 

మా దేవుని మందిరమును నిలిపి, దాని పాడైన సథ్లములను తిరిగి బాగుచేయుటకును, యూదా 

దేశమందును యెరూషలేము పటట్ణమందును మాకు ఒక ఆశర్యము నిచుచ్టకును కృప 

చూపించితివి. 

ఎజార్ 9:10 => మా దేవా, యింత కృపనొందిన తరువాత మేమేమి చెపప్గలము? నిజముగా 

పర్వకత్లైన నీ దాసులదావ్రా నీవిచిచ్న ఆజఞ్లను మేము అనుసరింపకపోతివిు గదా. 

ఎజార్ 9:11 => వారు మీరు సవ్తంతిర్ంచుకొనబోవు దేశము దాని నివాసుల అపవితర్తచేతను వారు 

చేయు అసహయ్మైన వాటిచేతను అపవితర్మాయెను, వారు జరిగించిన అసహయ్మైన వాటిచేత ఆ దేశము 

నలుదికుక్ల నిండినదాయెను. 

ఎజార్ 9:12 => కాబటిట్ మీరు మీ కుమారెత్లను వారి కుమారుల కియయ్కుడి. వారి కుమారెత్లను మీ 

కుమారుల కొరకు పుచుచ్కొనకుడి. మరియు వారికి కేష్మభాగయ్ములు కలుగవలెనని మీరు ఎనన్టికిని 

కోరకుండినయెడల,మీరు బలముగానుండి, ఆ దేశముయొకక్ సుఖమును అనుభవించి, మీ పిలల్లకు 

నితయ్ సావ్సథ్య్ముగా దాని నపప్గించెదరని చెపిప్రి. 
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ఎజార్ 9:13 => అయితే మా దుషిర్క్యలనుబటిట్యు మా గొపప్ అపరాధములనుబటిట్యు ఈ 

శర్మలనిన్యు మామీదికి వచిచ్న తరువాత, మా దేవుడవైన నీవు మా దోషములకు రావలసిన శిక్షలో 

కొంచెమే మామీద ఉంచి, మాకు ఈ విధముగా విడుదల కలుగజేయగా మేము నీ ఆజఞ్లను మీరి 

ఎజార్ 9:14 => ఈ అసహయ్ కారయ్ములను జరిగించిన జనులతో సంబంధములు చేసికొనినయెడల, 

మేము నాశనమగు వరకు శేషమైనను లేకుండునటుల్ను, తపిప్ంచుకొనుటకు సాధనమైనను 

లేకుండునటుల్ను, నీవు కోపపడుదువు గదా. 

ఎజార్ 9:15 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, నీవు నీతిమంతుడవై యునాన్వు, అందువలననే 

నేటిదినమున ఉనన్టుల్గా మేము శేషించి నిలుచుచునాన్ము. చితత్గించుము; మేము నీ సనిన్ధిని 

అపరాధులము గనుక నీ సనిన్ధిని నిలుచుటకు అరు హ్లము కామని పార్రథ్న చేసితిని. 

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

గోనెపటట్లు కటుట్కొని తలమీద ధూళి పోసికొని కూడి వచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 9:2 => ఇశార్యేలీయులు అనయ్జనులందరిలో నుండి పర్తేయ్కింపబడిన వారై 

నిలువబడి,తమ పాపములను తమ పితరుల పాపములను ఒపుప్కొనిరి. 

నెహెమాయ్ 9:3 => మరియు వారు ఒక జాముసేపు తామునన్ చోటనే నిలువబడి, తమ దేవుడైన 

యెహోవా ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును చదువుచు వచిచ్రి, ఒక జాముసేపు తమ పాపములను ఒపుప్కొనుచు 

దేవుడైన యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుచు వచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 9:4 => లేవీయులలో యేషూవ బానీ కదీమ్యేలు షెబనాయ్ బునీన్ షేరేబాయ్ బానీ కెనానీ 

అనువారు మెటల్మీద నిలువబడి, యెలుగెతిత్, తమ దేవుడైన యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్రి. 

నెహెమాయ్ 9:5 => అపుప్డు లేవీయులైన యేషూవ కదీమ్యేలు బానీ హషబెన్యా షేరేబాయ్ హోదీయా 

షెబనాయ్ పెతహయా అనువారు నిలువబడి, నిరంతరము మీకు దేవుడైయునన్ యెహోవాను 

సుత్తించుడని చెపిప్ ఈలాగు సోత్తర్ము చేసిరి సకలాశీరవ్చన సోత్తర్ములకు మించిన నీ ఘనమైన 

నామము సుత్తింపబడునుగాక. 
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యెషయా 63:15 => పరమునుండి చూడుము మహిమోనన్తమైన నీ పరిశుదధ్ నివాససథ్లమునుండి 

దృషిట్ంచుము నీ ఆసకిత్ యేది? నీ శౌరయ్కారయ్ములేవి? నాయెడల నీకునన్ జాలియు నీ వాతస్లయ్తయు 

అణగిపోయెనే.  

యెషయా 63:16 => మాకు తండిర్వి నీవే, అబార్హాము మముమ్ నెరుగకపోయినను ఇశార్యేలు 

మముమ్ను అంగీకరింపకపోయినను యెహోవా, నీవే మాతండిర్వి అనాదికాలమునుండి మా 

విమోచకుడని నీకు పేరే గదా.  

యెషయా 63:17 => యెహోవా నీ మారగ్ములను తపిప్ తిరుగునటుల్గా మముమ్ను ఎందుకు 

తొలగజేసితివి? నీ భయము విడుచునటుల్ మా హృదయములను నీవెందుకు కఠినపరచితివి? నీ 

దాసుల నిమితత్ము నీ సావ్సథ్య్గోతర్ముల నిమితత్ము తిరిగిరముమ్.  

యెషయా 63:18 => నీ పరిశుదధ్ జనులు సవ్లప్కాలమే దేశమును అనుభవించిరి మా శతుర్వులు నీ 

పరిశుదాధ్లయమును తొర్కిక్యునాన్రు.  

యెషయా 63:19 => నీ పరిపాలన నెనన్డును ఎరుగనివారివలె నైతివిు నీ పేరెనన్డును 

పెటట్బడనివారివలె నైతివిు. 

యెషయా 64:1 => గగనము చీలుచ్కొని నీవు దిగివచెచ్దవు గాక నీ సనిన్ధిని పరవ్తములు 

తతత్రిలుల్ను గాక. 

యెషయా 66:24 => వారు పోయి నామీద తిరుగుబాటు చేసినవారి కళేబరములను తేరి చూచెదరు 

వాటి పురుగు చావదు వాటి అగిన్ ఆరిపోదు అవి సమసత్ శరీరులకు హేయముగా ఉండును.  

దానియేలు 9:3 => అంతట నేను గోనెపటట్ కటుట్కొని, ధూళి తలపైన వేసికొని ఉపవాసముండి, 

పార్రథ్న విజాఞ్పనలు చేయుటకై పర్భువగు దేవుని యెదుట నా మనసుస్ను నిబబ్రము చేసికొంటిని. 

దానియేలు 9:4 => నేను నా దేవుడైన యెహోవా యెదుట పార్రథ్న చేసి యొపుప్కొనన్దేమనగా 

పర్భువా, మాహాతమ్య్ము గలిగిన భీకరుడవగు దేవా, నీ ఆజఞ్లను అనుసరించి నడుచువారియెడల నీ 

నిబంధనను నీ కృపను జాఞ్పకము చేయువాడా, 

దానియేలు 9:5 => మేమైతే నీ దాసులగు పర్వకత్లు నీ నామమునుబటిట్ మా రాజులకును మా 

యధిపతులకును మా పితరులకును యూదయదేశ జనులకందరికిని చెపిప్న మాటలను ఆలకింపక 
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దానియేలు 9:6 => నీ ఆజఞ్లను నీ విధులను అనుసరించుట మాని, పాపులమును దుషుట్లమునై 

చెడుతనమందు పర్వరిత్ంచుచు తిరుగుబాటు చేసినవారము. 

దానియేలు 9:7 => పర్భువా, నీవే నీతిమంతుడవు; మేమైతే సిగుగ్చేత ముఖవికారమొందినవారము; 

మేము నీమీద తిరుగుబాటు చేసితివిు; దానినిబటిట్ నీవు సకల దేశములకు మముమ్ను తరిమితివి, 

యెరూషలేములోను యూదయ దేశములోను నివసించుచు సవ్దేశవాసులుగా ఉనన్టిట్యు, పరదేశ 

వాసులుగా ఉనన్టిట్యు ఇశార్యేలీయులందరికిని మాకును ఈ దినమున సిగేగ్ తగియునన్ది. 

దానియేలు 9:8 => పర్భువా, నీకు విరోధముగా పాపము చేసినందున మాకును మా రాజులకును 

మా యధిపతులకును మా పితరులకును ముఖము చినన్బోవునటుల్గా సిగేగ్ తగియునన్ది. 

దానియేలు 9:9 => మేము మా దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా తిరుగుబాటు చేసితివిు; అయితే 

ఆయన కృపాక్షమాపణలుగల దేవుడైయునాన్డు. 

దానియేలు 9:10 => ఆయన తన దాసులగు పర్వకత్ల దావ్రా మాకు ఆజఞ్లు ఇచిచ్, వాటిని 

అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని సెలవిచెచ్ను గాని, మేము మా దేవుడైన యెహోవా మాట 

వినకపోతివిు. 

దానియేలు 9:11 => ఇశార్యేలీయులందరు నీ ధరమ్శాసత్రము నతికర్మించి నీ మాట వినక 

తిరుగుబాటు చేసిరి. మేము పాపము చేసితివిు గనుక నేను శపించెదనని నీవు నీ దాసుడగు మోషే 

ధరమ్శాసత్రమందు పర్మాణము చేసియునన్టుల్ ఆ శాపమును మామీద కుమమ్రించితివి. 

దానియేలు 9:12 => యెరూషలేములో జరిగిన కీడు మరి ఏ దేశములోను జరుగలేదు; ఆయన మా 

మీదికిని, మాకు ఏలికలుగా ఉండు మా నాయ్యాధిపతుల మీదికిని ఇంత గొపప్ కీడు రపిప్ంచి, తాను 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరెచ్ను. 

దానియేలు 9:13 => మోషే ధరమ్శాసత్రమందు వార్సిన కీడంతయు మాకు సంభవించినను మేము మా 

చెడు నడవడి మానకపోతివిు; నీ సతయ్మును అనుసరించి బుదిధ్ తెచుచ్కొనునటుల్ మా దేవుడైన 

యెహోవాను సమాధానపరచుకొనక పోతివిు. 

దానియేలు 9:14 => మేము మా దేవుడైన యెహోవా మాట వినలేదు గనుక ఆయన తన సమసత్ 

కారయ్ముల విషయమై నాయ్యసుథ్డై యుండి, సమయము కనిపెటిట్, ఈ కీడు మా మీదికి రాజేసెను. 
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దానియేలు 9:15 => పర్భువా మా దేవా, నీవు నీ బాహుబలమువలన నీ జనమును ఐగుపుత్లోనుండి 

రపిప్ంచుటవలన ఇపప్టి వరకు నీ నామమునకు ఘనత తెచుచ్కొంటివి. మేమైతే పాపముచేసి 

చెడునడతలు నడిచినవారము. 

దానియేలు 9:16 => పర్భువా, మా పాపములను బటిట్యు మా పితరుల దోషమును బటిట్యు, 

యెరూషలేము నీ జనులచుటుట్ నునన్ సకల పర్జల యెదుట నిందాసప్దమైనది. యెరూషలేము నీకు 

పర్తిషిఠ్తమైన పరవ్తము; ఆ పటట్ణముమీదికి వచిచ్న నీ కోపమును నీ రౌదర్మును తొలగనిమమ్ని నీ 

నీతికారయ్ములనిన్టినిబటిట్ విజాఞ్పనము చేసికొనుచునాన్ను. 

దానియేలు 9:17 => ఇపుప్డైతే మా దేవా, దీనినిబటిట్ నీ దాసుడు చేయు పార్రథ్నలను విజాఞ్పనలను 

ఆలకించి, పర్భువు చితాత్నుసారముగా శిథిలమైపోయిన నీ పరిశుదధ్సథ్లము మీదికి నీ ముఖపర్కాశము 

రానిముమ్. 

దానియేలు 9:18 => నీ గొపప్ కనికరములను బటిట్యే మేము నినున్ పార్రిథ్ంచుచునాన్ము గాని మా 

సవ్నీతి కారయ్ములనుబటిట్ నీ సనిన్ధిని నిలువబడి పార్రిథ్ంచుట లేదు. మా దేవా, చెవి యొగిగ్ 

ఆలకింపుము; నీ కనున్లు తెరచి, నీ పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణముమీదికి వచిచ్న నాశనమును, నీ 

పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణమును దృషిట్ంచి చూడుము.  

దానియేలు 9:19 => పర్భువా ఆలకింపుము, పర్భువా క్షమింపుము, పర్భువా ఆలసయ్ము చేయక 

చెవియొగిగ్ నా మనవి చితత్గించుము. నా దేవా, యీ పటట్ణమును ఈ జనమును నీ పేరు పెటట్బడినవే; 

నీ ఘనతను బటిట్యే నా పార్రథ్న వినుమని వేడుకొంటిని. 

1 రాజులు 8:30 => మరియు నీ దాసుడనైన నేనును నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులును ఈ 

సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్న చేయునపుప్డెలల్, నీ నివాససాథ్నమైన ఆకాశమందు విని మా వినన్పము 

అంగీకరించుము; వినునపుప్డెలల్ మముమ్ను క్షమించుము. 

లేవీయకాండము 26:40 => వారు నాకు విరోధముగా చేసిన తిరుగుబాటును తమ దోషమును తమ 

తండుర్ల దోషమును ఒపుప్కొని, తాము నాకు విరోధముగా నడిచితిమనియు 
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1 రాజులు 8:35 => మరియు వారు నీకు విరోధముగా పాపము చేసినందున ఆకాశము మూయబడి 

వరష్ము లేకపోగా, నీవు వారిని ఈలాగున శర్మపెటుట్టవలన వారు నీ నామమును ఒపుప్కొని తమ 

పాపములను విడిచి యీ సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్న చేసినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:9 => నీవు ఆలకించి మముమ్ను రకిష్ంచుదువని అనుకొని, యిచచ్ట నీ 

నామ ఘనతకొరకు ఈ పరిశుదధ్ సథ్లమును కటిట్ంచిరి. నీ పేరు ఈ మందిరమునకు పెటట్బడెను గదా. 

నెహెమాయ్ 9:28 => వారు నెమమ్ది పొందిన తరువాత నీ యెదుట మరల దోర్హులుకాగా నీవు వారిని 

వారి శతుర్వులచేతికి అపప్గించితివి; వీరు వారిమీద అధికారము చేసిరి. వారు తిరిగివచిచ్ నీకు 

మొఱఱ్పెటిట్నపుప్డు ఆకాశమందుండు నీవు ఆలంకించి నీ కృపచొపుప్న అనేకమారులు వారిని 

విడిపించితివి. 

యిరిమ్యా 18:8 => ఏ జనమునుగూరిచ్ నేను చెపిప్తినో ఆ జనము చెడుతనము చేయుట 

మానినయెడల నేను వారికి చేయనుదేద్శించిన కీడునుగూరిచ్ సంతాపపడుదును. 

యిరిమ్యా 36:7 => ఒకవేళ వారి వినన్పములు యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలమగునేమో, ఒకవేళ 

వారు తమ చెడుమారగ్ము విడుతురేమో, నిజముగా ఈ పర్జలమీదికి ఉగర్తయు మహా కోపమును 

వచుచ్నని యెహోవా పర్కటించియునాన్డు. 

వచనము 36 

నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులైన ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు చేసిన పాపమును క్షమించి, వారు 

నడువవలసిన సనామ్రగ్మును వారికి చూపించి, నీ జనులకు నీవు సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్న భూమి మీద 

వరష్ము కురిపింపుము. 

1 రాజులు 8:30 => మరియు నీ దాసుడనైన నేనును నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులును ఈ 

సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్న చేయునపుప్డెలల్, నీ నివాససాథ్నమైన ఆకాశమందు విని మా వినన్పము 

అంగీకరించుము; వినునపుప్డెలల్ మముమ్ను క్షమించుము. 

ఎజార్ 1:1 => పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవతస్రమందు యిరీమ్యా దావ్రా 

పలుకబడిన తన వాకయ్మును నెరవేరుచ్టకై యెహోవా పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు మనసుస్ను 
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పేర్రేపింపగా అతడు తన రాజయ్మందంతట చాటింపు చేయించి వార్తమూలముగా ఇటుల్ పర్కటన 

చేయించెను 

ఎజార్ 1:2 => పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఆజాఞ్పించునదేమనగా ఆకాశమందలి దేవుడైన 

యెహోవా లోకమందునన్ సకల జనములను నా వశముచేసి, యూదాదేశమందునన్ యెరూషలేములో 

తనకు మందిరమును కటిట్ంచుమని నాకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు. 

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. 

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. 

కీరత్నలు 106:47 => యెహోవా మా దేవా, మముమ్ను రకిష్ంపుము మేము నీ పరిశుదధ్ నామమునకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచునటుల్ను నినున్ సుత్తించుచు మేమతిశయించునటుల్ను అనయ్జనులలోనుండి 

మముమ్ను పోగుచేయుము.  

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. 
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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. 

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 31:27 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే ఇశార్యేలు కేష్తర్ములోను యూదా కేష్తర్ములోను 

నరబీజమును మృగబీజమును నేను చలుల్ దినములు వచుచ్చునన్వి. 

యిరిమ్యా 32:37 => ఇదిగో నాకు కలిగిన కోపోదేర్కముచేతను మహా రౌదర్ముచేతను నేను వారిని 

వెళల్గొటిట్న దేశములనిన్టిలోనుండి వారిని సమకూరిచ్ యీ సథ్లమునకు తిరిగిరపిప్ంచి వారిని 

నిరభ్యముగా నివసింపజేసెదను. 

యిరిమ్యా 33:10 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇది పాడైపోయెను, దీనిలో నరులు 

లేరు నివాసులు లేరు, జంతువులు లేవు అని మీరు చెపుప్ ఈ సథ్లములోనే, మనుషుయ్లైనను 

నివాసులైనను జంతువులైనను లేక పాడైపోయిన యూదా పటట్ణములలోనే, యెరూషలేము వీధులలోనే, 

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 

యిరిమ్యా 33:12 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

మనుషుయ్లైనను జంతువులైనను లేక పాడైయునన్ యీ సథ్లములోను దాని పటట్ణములనిన్టిలోను 

గొఱఱ్ల మందలను మేపుచు పరుండబెటుట్ కాపరులుందురు. 

యిరిమ్యా 33:13 => మనెన్పు పటట్ణములలోను మైదానపు పటట్ణములలోను దకిష్ణదేశపు 

పటట్ణములలోను బెనాయ్మీను దేశములోను యెరూషలేము పార్ంత సథ్లములలోను యూదా 

పటట్ణములలోను మందలు లెకక్పెటుట్వారిచేత లెకిక్ంపబడునని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

దానియేలు 9:12 => యెరూషలేములో జరిగిన కీడు మరి ఏ దేశములోను జరుగలేదు; ఆయన మా 

మీదికిని, మాకు ఏలికలుగా ఉండు మా నాయ్యాధిపతుల మీదికిని ఇంత గొపప్ కీడు రపిప్ంచి, తాను 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరెచ్ను. 

దానియేలు 9:19 => పర్భువా ఆలకింపుము, పర్భువా క్షమింపుము, పర్భువా ఆలసయ్ము చేయక 

చెవియొగిగ్ నా మనవి చితత్గించుము. నా దేవా, యీ పటట్ణమును ఈ జనమును నీ పేరు పెటట్బడినవే; 

నీ ఘనతను బటిట్యే నా పార్రథ్న వినుమని వేడుకొంటిని. 

దానియేలు 9:25 => యెరూషలేమును మరల కటిట్ంచవచుచ్నని ఆజఞ్ బయలుదేరిన సమయము 

మొదలుకొని అభిషికుత్డగు అధిపతి వచుచ్వరకు ఏడు వారములు పటుట్నని సప్షట్ముగా గర్హించుము. 

అరువది రెండు వారములు తొందరగల సమయములందు పటట్ణపు రాచవీధులును కందకములును 

మరల కటట్బడును. 

ఆమోసు 7:2 => నేలను మొలిచిన పచిచ్క యంతయు ఆ మిడుతలు తినివేసినపుప్డు పర్భువైన 

యెహోవా, నీవు దయచేసి క్షమించుము, యాకోబు కొదిద్ జనము గలవాడు, అతడేలాగు నిలుచును? 

అని నేను మనవిచేయగా  

ఆదికాండము 13:15 => ఎందుకనగా నీవు చూచుచునన్ యీ దేశమంతటిని నీకును నీ 

సంతానమునకును సదాకాలము ఇచెచ్దను. 
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నిరగ్మకాండము 6:8 => నేను అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు ఇచెచ్దనని చెయియ్ యెతిత్ 

పర్మాణము చేసిన దేశములోనికి మిముమ్ను రపిప్ంచి దాని మీకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్దను; నేను 

యెహోవానని చెపుప్మనగా  

యెహోషువ 21:43 => యెహోవా పర్మాణము చేసి వారి పితరుల కిచెచ్దనని చెపిప్న దేశమంతయు 

ఆయన ఇశార్యేలీయుల కపప్గించెను. వారు దాని సావ్ధీనపరచుకొని దానిలో నివసించిరి. 

సంఖాయ్కాండము 14:19 => ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నది మొదలుకొని యిదివరకు నీవు ఈ 

పర్జలదోషమును పరిహరించియునన్టుల్ నీ కృపాతిశయమునుబటిట్ ఈ పర్జల దోషమును దయచేసి 

క్షమించుమని యెహోవాతో చెపప్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:24 => నీజనులైన ఇశార్యేలీయులు నీ దృషిట్యెదుట పాపము చేసినవారై 

తమ శతుర్వుల బలమునకు నిలువలేక పడిపోయినపుప్డు, వారు నీయొదద్కు తిరిగివచిచ్ నీ నామమును 

ఒపుప్కొని, యీ మందిరమునందు నీ సనిన్ధిని పార్రిథ్ంచి వినన్పము చేసినయెడల 

నెహెమాయ్ 9:28 => వారు నెమమ్ది పొందిన తరువాత నీ యెదుట మరల దోర్హులుకాగా నీవు వారిని 

వారి శతుర్వులచేతికి అపప్గించితివి; వీరు వారిమీద అధికారము చేసిరి. వారు తిరిగివచిచ్ నీకు 

మొఱఱ్పెటిట్నపుప్డు ఆకాశమందుండు నీవు ఆలంకించి నీ కృపచొపుప్న అనేకమారులు వారిని 

విడిపించితివి. 

యిరిమ్యా 18:8 => ఏ జనమునుగూరిచ్ నేను చెపిప్తినో ఆ జనము చెడుతనము చేయుట 

మానినయెడల నేను వారికి చేయనుదేద్శించిన కీడునుగూరిచ్ సంతాపపడుదును. 

మతత్యి 6:12 => మా ఋణసుథ్లను మేము క్షమించియునన్ పర్కారము మా ఋణములు 

క్షమించుము. 

లూకా 11:4 => మేము మాకచిచ్యునన్ పర్తివానిని క్షమించుచునాన్ము గనుక మాపాపములను 

క్షమించుము; మముమ్ను శోధనలోనికి తేకుము అని పలుకుడని వారితో చెపెప్ను. 

వచనము 37 
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దేశమందు కాష్మముగాని తెగులుగాని గాడుప్ దెబబ్గాని చితత్పటుట్టగాని మిడతలుగాని చీడపురుగుగాని 

కలిగినను, వారి శతుర్వు వారి దేశపు పటట్ణములలో వారిని ముటట్డివేసినను, ఏ తెగులుగాని వాయ్ధిగాని 

కలిగినను, 

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. 

లేవీయకాండము 26:19 => మీ బల గరవ్మును భంగపరచి, ఆకాశము ఇనుమువలెను భూమి 

ఇతత్డివలెను ఉండచేసెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:17 => లేనియెడల యెహోవా మీమీద కోపపడి ఆకాశమును 

మూసివేయును; అపుప్డు వాన కురియదు, భూమి పండదు, యెహోవా మీకిచుచ్చునన్ ఆ మంచి 

దేశమున ఉండకుండ మీరు శీఘర్ముగా నశించెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:12 => యెహోవా నీ దేశముమీద వరష్ము దాని కాలమందు 

కురిపించుటకును నీవు చేయు కారయ్మంతటిని ఆశీరవ్దించుటకును, ఆకాశమను తన మంచి ధననిధిని 

తెరచును. నీవు అనేక జనములకు అపిప్చెచ్దవు కాని అపుప్చేయవు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:23 => నీ తలపైని ఆకాశము ఇతత్డివలె ఉండును, నీ కిర్ందనునన్ నేల 

యినుమువలె ఉండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:24 => యెహోవా నీ దేశపు వరష్మును ధూళిగాను బుగిగ్గాను చేయును; 

నీవు నశించువరకు అది ఆకాశమునుండి నీమీదికి వచుచ్ను. 

2 సమూయేలు 24:13 => కావున గాదు దావీదునొదద్కు వచిచ్ యిటల్ని సంగతి తెలియజెపెప్ను నీవు 

నీ దేశమందు ఏడు సంవతస్రములు కాష్మము కలుగుటకు ఒపుప్కొందువా? నినున్ తరుముచునన్ నీ 

శతుర్వుల యెదుట నిలువలేక నీవు మూడు నెలలు పారిపోవుటకు ఒపుప్కొందువా? నీ దేశమందు 
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మూడు దినములు తెగులు రేగుటకు ఒపుప్కొందువా? యోచనచేసి ననున్ పంపినవానికి 

నేనియయ్వలసిన యుతత్ము నిశచ్యించి తెలియజెపుప్మనెను. 

యిరిమ్యా 14:1 => కరవుకాలమున జరిగినదానిగూరిచ్ యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్ష మైన యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 14:2 => యూదా దుఃఖించుచునన్ది, దాని గుమమ్ములు అంగలారుచ్చునన్వి, జనులు 

విచారగర్సుత్లై నేలకు వంగుదురు, యెరూషలేము చేయు అంగలారుప్ పైకెకుక్చునన్ది. 

యిరిమ్యా 14:3 => వారిలో పర్ధానులు బీదవారిని నీళల్కు పంపుచునాన్రు, వారు చెరువులయొదద్కు 

రాగా నీళుల్ దొరుకుటలేదు, వటిట్ కుండలు తీసికొని వారు మరల వచుచ్చునాన్రు, సిగుగ్ను అవమానము 

నొందినవారై తమ తలలు కపుప్కొనుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 14:4 => దేశములో వరష్ము కురువక పోయినందున నేల చీలియునన్ది గనుక సేదయ్ము 

చేయువారు సిగుగ్పడి తలలు కపుప్కొనుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 14:5 => లేళుల్ పొలములో ఈని గడిడ్లేనందున పిలల్లను విడిచిపెటుట్చునన్వి. 

యిరిమ్యా 14:6 => అడవి గాడిదలును చెటుల్లేని మెటట్లమీద నిలువబడి నకక్లవలె గాలి 

పీలుచ్చునన్వి, మేత ఏమియు లేనందున వాటి కనున్లు కీష్ణించుచునన్వి. 

యిరిమ్యా 14:7 => యెహోవా, మా తిరుగుబాటులు అనేకములు, నీకు విరోధముగా మేము 

పాపము చేసితివిు; మా దోషములు మా మీద దోషారోపణ చేయుచునన్వి; నీ నామమునుబటిట్ నీవే 

కారయ్ము జరిగించుము. 

యెహెజేక్లు 14:13 => నరపుతుర్డా, ఏ దేశమైతే విశావ్సఘాతకమై నా దృషిట్కి పాపముచేసినదో 

దానికి నేను విరోధినై పార్ణాధారమగు ఆహారము లేకుండజేసి కరవు పంపించి మనుషుయ్లను 

పశువులను నిరూమ్లము చేయుదును  

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. 
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లూకా 4:25 => ఏలీయా దినములయందు మూడేండల్ ఆరు నెలలు ఆకాశము మూయబడి 

దేశమందంతటను గొపప్ కరవు సంభవించినపుప్డు, ఇశార్యేలులో అనేకమంది విధవరాండుర్ండినను, 

పర్కటన 11:6 => తాము పర్వచింపు దినములు వరష్ము కురువకుండ ఆకాశమును మూయుటకు 

వారికి అధికారము కలదు. మరియు వారికిషట్మైనపుప్డెలల్ నీళుల్ రకత్ముగా చేయుటకును, 

నానావిధములైన తెగుళల్తో భూమిని బాధించుటకును వారికి అధికారము కలదు. 

1 రాజులు 8:33 => మరియు ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు నీకు విరోధముగా పాపము 

చేయుటచేత తమ శతుర్వులయెదుట మొతత్బడినపుప్డు, వారు నీతటుట్ తిరిగి నీ నామమును ఒపుప్కొని 

యీ మందిరమందు నినున్గూరిచ్ పార్రథ్న వినన్పములు చేయునపుప్డెలల్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:24 => నీజనులైన ఇశార్యేలీయులు నీ దృషిట్యెదుట పాపము చేసినవారై 

తమ శతుర్వుల బలమునకు నిలువలేక పడిపోయినపుప్డు, వారు నీయొదద్కు తిరిగివచిచ్ నీ నామమును 

ఒపుప్కొని, యీ మందిరమునందు నీ సనిన్ధిని పార్రిథ్ంచి వినన్పము చేసినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:26 => వారు నీ దృషిట్యెదుట పాపము చేసినందున ఆకాశము మూయబడి 

వాన కురియకునన్పుప్డు, వారు ఈ సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్నచేసి నీ నామమును ఒపుప్కొని, నీవు 

వారిని శర్మపెటిట్నపుప్డు వారు తమ పాపములను విడిచిపెటిట్ తిరిగినయెడల 

రోమీయులకు 10:9 => అదేమనగా యేసు పర్భువని నీ నోటితో ఒపుప్కొని, దేవుడు 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపెనని నీ హృదయమందు విశవ్సించినయెడల, నీవు రకిష్ంపబడుదువు. 

రోమీయులకు 15:9 => అందువిషయమై ఈ హేతువు చేతను అనయ్జనులలో నేను నినున్ 

సుత్తింతును; నీ నామ సంకీరత్నము చేయుదును అని వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 8:29 => నీ దాసుడనైన నేను చేయు పార్రథ్నను దయతో అంగీకరించునటుల్ నా నామము 

అకక్డ ఉండునని యే సథ్లమునుగూరిచ్ నీవు సెలవిచిచ్తివో ఆ సథ్లమైన యీ మందిరము తటుట్ నీ 

నేతర్ములు రేయింబగలు తెరవబడి యుండునుగాక. 

1 రాజులు 8:30 => మరియు నీ దాసుడనైన నేనును నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులును ఈ 

సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్న చేయునపుప్డెలల్, నీ నివాససాథ్నమైన ఆకాశమందు విని మా వినన్పము 

అంగీకరించుము; వినునపుప్డెలల్ మముమ్ను క్షమించుము. 
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యోవేలు 1:13 => యాజకులారా, గోనెపటట్ కటుట్కొని అంగలారుచ్డి. బలిపీఠమునొదద్ పరిచరయ్ 

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

గడపుడి. నైవేదయ్మును పానారప్ణమును మీ దేవుని మందిరమునకు రాకుండ నిలిచిపోయెను.  

యోవేలు 1:14 => ఉపవాసదినము పర్తిషిఠ్ంచుడి వర్తదినము ఏరప్రచుడి. యెహోవాను 

బతిమాలుకొనుటకై పెదద్లను దేశములోని జనులందరిని మీదేవుడైన యెహోవా మందిరములో 

సమకూరుచ్డి.  

యోవేలు 1:15 => ఆహా, యెహోవా దినము వచెచ్నే అది ఎంత భయంకరమైన దినము! అది 

పర్ళయమువలెనే సరవ్శకుత్నియొదద్నుండి వచుచ్ను.  

యోవేలు 1:16 => మనము చూచుచుండగా మన దేవుని మందిరములో ఇక సంతోషమును 

ఉతస్వమును నిలిచిపోయెను మన ఆహారము నాశనమాయెను. 

యోవేలు 1:17 => వితత్నము మంటిపెడ డ్లకిర్ంద కుళిల్పోవుచునన్ది పైరు మాడిపోయినందున 

ధానయ్పుకొటుల్ వటిట్వాయెను కళల్పుకొటుల్ నేలపడియునన్వి.  

యోవేలు 1:18 => మేతలేక పశువులు బహుగా మూలుగ్చునన్వి ఎడుల్ మందలుగా కూడి ఆకలికి 

అలాల్డుచునన్వి గొఱఱ్మందలు చెడిపోవుచునన్వి. 

యోవేలు 1:19 => అగిన్చేత అరణయ్ములోని మేతసథ్లములు కాలిపోయినవి మంట తోటచెటల్నిన్టిని 

కాలిచ్వేసెను యెహోవా, నీకే నేను మొఱఱ్ పెటుట్చునాన్ను.  

యోవేలు 1:20 => నదులు ఎండిపోవుటయు అగిన్చేత మేతసథ్లములు కాలిపోవుటయు చూచి 

పశువులును నీకు మొఱఱ్ పెటుట్చునన్వి. 

యోవేలు 2:15 => సీయోనులో బాకా ఊదుడి, ఉపవాసదినము పర్తిషిఠ్ంచుడి, వర్తదినము 

నియమించి పర్కటన చేయుడి. 

యోవేలు 2:16 => జనులను సమకూరుచ్డి, సమాజకూటము పర్తిషిఠ్ంచుడి, పెదద్లను 

పిలువనంపించుడి, చినన్వారిని సత్నయ్పానము చేయు బిడ డ్లను తోడుకొని రండి; పెండిల్కుమారుడు 

అంతఃపురములోనుండియు పెండిల్కుమారెత్ గదిలోనుండియు రావలయును.  
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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 రాజులు 8:33 => మరియు ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు నీకు విరోధముగా పాపము 

చేయుటచేత తమ శతుర్వులయెదుట మొతత్బడినపుప్డు, వారు నీతటుట్ తిరిగి నీ నామమును ఒపుప్కొని 

యీ మందిరమందు నినున్గూరిచ్ పార్రథ్న వినన్పములు చేయునపుప్డెలల్ 

యెషయా 1:15 => మీరు మీచేతులు చాపునపుప్డు మిముమ్ను చూడక నా కనున్లు కపుప్కొందును 

మీరు బహుగా పార్రథ్నచేసినను నేను వినను మీచేతులు రకత్ముతో నిండియునన్వి. 

యెషయా 1:16 => మిముమ్ను కడుగుకొనుడి శుదిధ్చేసికొనుడి. మీ దుషిర్క్యలు నాకు కనబడకుండ 

వాటిని తొలగింపుడి. 

యెషయా 9 :13 => అయినను జనులు తముమ్ కొటిట్నవానితటుట్ తిరుగుట లేదు 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను వెదకరు. 

యెహెజేక్లు 18:30 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, యెవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధింతును. 

మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీ అకర్మములు మీకు శికాష్ కారణములు కాకుండునటుల్ వాటిననిన్టిని 

విడిచిపెటుట్డి.  

యెహెజేక్లు 18:31 => మీరు జరిగించిన అకర్మ కిర్యలనిన్టిని విడిచి నూతన హృదయమును 

నూతన బుదిద్యు తెచుచ్కొనుడి. ఇశార్యేలీయులారా, మీరెందుకు మరణమునొందుదురు? ఇదే 

పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 18:32 => మరణమునొందువాడు మరణమునొందుటనుబటిట్ నేను సంతోషించువాడను 

కాను. కావున మీరు మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి అపుప్డు మీరు బర్దుకుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

హోషేయ 14:1 => ఇశార్యేలూ, నీ పాపముచేత నీవు కూలితివి గనుక నీ దేవుడైన యెహోవాతటుట్కు 

తిరుగుము. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 6:27 => ఆకాశమందునన్ నీవు ఆలకించి, నీ సేవకులును నీ జనులునగు 

ఇశార్యేలీయులు చేసిన పాపమును క్షమించి, వారు నడువవలసిన మంచిమారగ్ము వారికి 

బోధించి,నీవు నీ జనులకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్న నీ దేశమునకు వాన దయచేయుదువుగాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:16 => నా పేరు ఈ మందిరమునకు నితయ్ము ఉండునటుల్గా నేను దాని 

కోరుకొని పరిశుదధ్పరచితిని, నా దృషిట్యు నా మనసుస్ను నితయ్ము దానిమీద నుండును. 

యోబు 12:15 => ఆలోచించుము ఆయన జలములను బిగబటట్గా అవి ఆరిపోవును వాటిని 

పర్వహింపనియయ్గా అవి భూమిని ముంచివేయును. 

కీరత్నలు 5:7 => నేనైతే నీ కృపాతిశయమునుబటిట్ నీ మందిరములో పర్వేశించెదను నీయెడల 

భయభకుత్లు కలిగి నీ పరిశుదాధ్లయము దికుక్ చూచి నమసక్రించెదను 

ఆమోసు 4:7 => మరియు కోతకాలమునకు ముందు మూడు నెలలు వానలేకుండ చేసితిని; ఒక 

పటట్ణముమీద కురిపించి మరియొక పటట్ణముమీద కురిపింపకపోతిని; ఒకచోట వరష్ము కురిసెను, 

వరష్ము లేనిచోటు ఎండిపోయెను. 

హగగ్యి 1:10 => కాబటిట్ మిముమ్నుబటిట్ ఆకాశపుమంచు కురువకయునన్ది, భూమి 

పండకయునన్ది. 

జెకరాయ్ 14:17 => లోకమందుండు కుటుంబములలో సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయను 

రాజునకు మొర్కుక్టకై యెరూషలేమునకు రాని వారందరిమీద వరష్ము కురువకుండును. 

వచనము 38 

ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులలో పర్తి మనిషి తన తన మనోవాయ్ధిని తెలిసికొనును గదా; ఒకక్డైనను 

జనులందరైనను ఈ మందిరము తటుట్ తమ చేతులు చాపి పార్రథ్న వినన్పములు చేసినయెడల 

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

తేటపరచుము. 

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

రక్షణకరత్వైన దేవుడవు దినమెలల్ నీకొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను.  
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కీరత్నలు 25:8 => యెహోవా ఉతత్ముడును యథారథ్వంతుడునై యునాన్డు కావున తన 

మారగ్మునుగూరిచ్ ఆయన పాపులకు ఉపదేశించును.  

కీరత్నలు 25:12 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడెవడో వాడు కోరుకొనవలసిన 

మారగ్మును ఆయన వానికి బోధించును. 

కీరత్నలు 27:11 => యెహోవా, నీ మారగ్మును నాకు బోధింపుము. నాకొరకు పొంచియునన్వారిని 

చూచి సరాళమైన మారగ్మున ననున్ నడిపింపుము.  

కీరత్నలు 32:8 => నీకు ఉపదేశము చేసెదను నీవు నడవవలసిన మారగ్మును నీకు బోధించెదను 

నీమీద దృషిట్యుంచి నీకు ఆలోచన చెపెప్దను  

కీరత్నలు 94:12 => యెహోవా, నీవు శికిష్ంచువాడు నీ ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ నీవు బోధించువాడు 

ధనుయ్డు. 

కీరత్నలు 119:33 => (హే) యెహోవా, నీ కటట్డలను అనుసరించుటకు నాకు నేరుప్ము. అపుప్డు 

నేను కడమటుట్కు వాటిని గైకొందును. 

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

వినిపింపుము నీ వైపు నా మనసుస్ నేనెతిత్కొనుచునాన్ను. నేను నడువవలసిన మారగ్ము నాకు 

తెలియజేయుము.  

యెషయా 35:8 => అకక్డ దారిగానునన్ రాజమారగ్ము ఏరప్డును అది పరిశుదధ్ మారగ్మనబడును 

అది అపవితుర్లు పోకూడని మారగ్ము అది మారగ్మున పోవువారికి ఏరప్రచబడును మూఢులైనను 

దానిలో నడచుచు తోర్వను తపప్కయుందురు  

మీకా 4:2 => కాబటిట్ ఆ కాలమున అనయ్జనులనేకులు వచిచ్ సీయోనులోనుండి ధరమ్శాసత్రమును, 

యెరూషలేములో నుండి యెహోవా వాకుక్ను బయలువెళుల్ను; యాకోబు దేవుని మందిరమునకు 

యెహోవా పరవ్తమునకు మనము వెళుల్దము రండి, ఆయన తన మారగ్ముల విషయమై మనకు 

బోధించును, మనము ఆయన తోర్వలలో నడుచుకొందము అని చెపుప్కొందురు. 
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1 సమూయేలు 12:23 => నా మటుట్కు నేను మీ నిమితత్ము పార్రథ్న చేయుట మానుటవలన 

యెహోవాకు విరోధముగ పాపము చేసినవాడనగుదును. అది నాకు దూరమగును గాక. కాని శేర్షఠ్మైన 

చకక్ని మారగ్మును మీకు బోధింతును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:26 => వారు నీ దృషిట్యెదుట పాపము చేసినందున ఆకాశము మూయబడి 

వాన కురియకునన్పుప్డు, వారు ఈ సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్నచేసి నీ నామమును ఒపుప్కొని, నీవు 

వారిని శర్మపెటిట్నపుప్డు వారు తమ పాపములను విడిచిపెటిట్ తిరిగినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:27 => ఆకాశమందునన్ నీవు ఆలకించి, నీ సేవకులును నీ జనులునగు 

ఇశార్యేలీయులు చేసిన పాపమును క్షమించి, వారు నడువవలసిన మంచిమారగ్ము వారికి 

బోధించి,నీవు నీ జనులకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్న నీ దేశమునకు వాన దయచేయుదువుగాక. 

యెషయా 30:21 => మీరు కుడి తటట్యినను ఎడమ తటట్యినను తిరిగినను ఇదే తోర్వ దీనిలో 

నడువుడి అని నీ వెనుకనుండి యొక శబద్ము నీ చెవులకు వినబడును. 

యిరిమ్యా 6:16 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మారగ్ములలో నిలిచి చూడుడి, పురాతన 

మారగ్ములనుగూరిచ్ విచారించుడి, మేలు కలుగు మారగ్మేది అని యడిగి అందులో నడుచుకొనుడి, 

అపుప్డు మీకు నెమమ్ది కలుగును. అయితే వారు మేము అందులో నడుచుకొనమని చెపుప్చునాన్రు.  

యిరిమ్యా 42:3 => మేము నడవవలసిన మారగ్మును చేయవలసిన కారయ్మును నీ దేవుడగు 

యెహోవా మాకు తెలియజేయునుగాక. 

మతత్యి 22:16 => బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవైయుండి, దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా 

బోధించుచునాన్వనియు, నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్వనియు, మోమాటము లేనివాడవనియు ఎరుగుదుము. 

1 రాజులు 18:1 => అనేకదినములైన తరువాత మూడవ సంవతస్రమందు యెహోవా వాకుక్ 

ఏలీయాకు పర్తయ్క్షమై నేను భూమిమీద వరష్ము కురిపింపబోవుచునాన్ను; నీవు వెళిల్ అహాబును 

దరిశ్ంచుమని సెలవియయ్గా, 

1 రాజులు 18:27 => మధాయ్హన్ము కాగా ఏలీయా వాడు దేవుడైయునాన్డు. పెదద్కేకలు వేయుడి; 

వాడు ఒకవేళ ధాయ్నము చేయుచునాన్డేమో, దూరమున నునాన్డేమో, పర్యాణము చేయుచునాన్డేమో, 

వాడు నిదర్పోవుచునాన్డేమో, మీరు ఒకవేళ లేపవలసి యునన్దేమో అని అపహాసయ్ము చేయగా 
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1 రాజులు 18:28 => వారు మరి గటిట్గా కేకలు వేయుచు, రకత్ము కారుమటుట్కు తమ 

మరాయ్దచొపుప్న కతుత్లతోను శసత్రములతోను తమ దేహములను కోసికొనుచునుండిరి. 

1 రాజులు 18:29 => ఈ పర్కారము మధాయ్హన్మైన తరువాత అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు 

సమయమువరకు వారు పర్కటనము చేయుచు వచిచ్రి గాని, మాటయైనను పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడైనను 

లక్షయ్ముచేసినవాడైనను లేకపోయెను. 

1 రాజులు 18:30 => అపుప్డు ఏలీయా నా దగగ్రకు రండని జనులందరితో చెపప్గా జనులందరును 

అతని దగగ్రకు వచిచ్రి. అతడు కిర్ంద పడ దోర్యబడియునన్ యెహోవా బలిపీఠమును బాగుచేసి, 

1 రాజులు 18:31 => యహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై నీ నామము ఇశార్యేలగునని వాగాద్నము 

నొందిన యాకోబు సంతతి గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు రాళల్ను తీసికొని 

1 రాజులు 18:32 => ఆ రాళల్చేత యెహోవా నామమున ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచి, దానిచుటుట్ రెండు 

మానికల గింజలు పటుట్నంత లోతుగా కందకమొకటి తర్వివ్ంచి 

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

జనులు చూచుచుండగా మీరు నాలుగు తొటల్నిండ నీళుల్ నింపి దహనబలి పశుమాంసముమీదను 

కటెట్లమీదను పోయుడని చెపెప్ను 

1 రాజులు 18:34 => అదియైన తరువాత రెండవమారు ఆ పర్కారమే చేయుడని అతడు చెపప్గా 

వారు రెండవమారును ఆలాగు చేసిరి; మూడవమారును చేయుడనగా వారు మూడవమారును చేసిరి; 

అపుప్డు 

1 రాజులు 18:35 => ఆ నీళుల్ బలిపీఠము చుటుట్ను పొరిల్ పారెను; మరియు అతడు కందకమును 

నీళల్తో నింపెను. 

1 రాజులు 18:36 => అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు సమయమున పర్వకత్యగు ఏలీయా దగగ్రకు 

వచిచ్ యీలాగు పార్రథ్న చేసెను యెహోవా, అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలుల దేవా, ఇశార్యేలీయుల 

మధయ్ నీవు దేవుడవై యునాన్వనియు, నేను నీ సేవకుడనై యునాన్ననియు, ఈ కారయ్ములనిన్యు నీ 

సెలవుచేత చేసితిననియు ఈ దినమున కనుపరచుము. 
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1 రాజులు 18:37 => యెహోవా, నా పార్రథ్న ఆలకించుము; యెహోవావైన నీవే దేవుడవై 

యునాన్వనియు, నీవు వారి హృదయములను నీ తటుట్కు తిరుగచేయుదువనియు ఈ జనులకు 

తెలియునటుల్గా నా పార్రథ్న అంగీకరించుము. 

1 రాజులు 18:38 => అతడు ఈలాగున పార్రథ్న చేయుచుండగా యెహోవా అగిన్ దిగి, దహనబలి 

పశువును కటెట్లను రాళల్ను బుగిగ్ని దహించి కందకమందునన్ నీళల్ను ఆరిపోచేసెను. 

1 రాజులు 18:39 => అంతట జనులందరును దాని చూచి సాగిలపడి యెహోవాయే దేవుడు, 

యెహోవాయే దేవుడు అని కేకలువేసిరి. 

1 రాజులు 18:40 => అపుప్డు ఏలీయా ఒకనినైన తపిప్ంచుకొని పోనియయ్క బయలు పర్వకత్లను 

పటుట్కొనుడని వారికి సెలవియయ్గా జనులు వారిని పటుట్కొనిరి. ఏలీయా కీషోను వాగు దగగ్రకు వారిని 

కొనిపోయి అకక్డ వారిని వధించెను. 

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

వాన కురిసెను గనుక అహాబు రథమెకిక్ యెజెర్యేలునకు వెళిల్పోయెను. 

కీరత్నలు 68:9 => దేవా, నీ సావ్సథ్య్ముమీద నీవు వరష్ము సమృదిధ్గా కురిపించితివి అది 

అలసియుండగా నీవు దానిని బలపరచితివి.  

యిరిమ్యా 14:22 => జనముల వయ్రథ్ దేవతలలో వరష్ము కురిపింపగలవారునాన్రా? ఆకాశము 

వాననియయ్గలదా? మా దేవుడవైన యెహోవా, నీవే గదా దాని చేయుచునాన్వు? నీవే యీ 

కిర్యలనిన్యు చేయుచునాన్వు; నీకొరకే మేము కనిపెటుట్చునాన్ము. 

యాకోబు 5:17 => ఏలీయా మనవంటి సవ్భావముగల మనుషుయ్డే; వరిష్ంపకుండునటుల్ అతడు 

ఆసకిత్తో పార్రథ్న చేయగా మూడునన్ర సంవతస్రముల వరకు భూమిమీద వరిష్ంపలేదు. 

యాకోబు 5:18 => అతడు మరల పార్రథ్న చేయగా ఆకాశము వరష్మిచెచ్ను, భూమి తన ఫలము 

ఇచెచ్ను. 

1 రాజులు 8:30 => మరియు నీ దాసుడనైన నేనును నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులును ఈ 

సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్న చేయునపుప్డెలల్, నీ నివాససాథ్నమైన ఆకాశమందు విని మా వినన్పము 

అంగీకరించుము; వినునపుప్డెలల్ మముమ్ను క్షమించుము. 
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1 రాజులు 8:39 => పర్తి మనిషియొకక్ హృదయము నీవెరుగుదువు గనుక నీవు ఆకాశమను నీ 

నివాససథ్లమందు విని, క్షమించి దయచేసి యెవరి పర్వరత్ననుబటిట్ వారికి పర్తిఫలమిచిచ్ 

యోబు 12:15 => ఆలోచించుము ఆయన జలములను బిగబటట్గా అవి ఆరిపోవును వాటిని 

పర్వహింపనియయ్గా అవి భూమిని ముంచివేయును. 

కీరత్నలు 119:26 => నా చరయ్ అంతయు నేను చెపుప్కొనగా నీవు నాకు ఉతత్రమిచిచ్తివి నీ కటట్డలను 

నాకు బోధింపుము 

యెషయా 48:17 => నీ విమోచకుడును ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడునైన యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నీకు పర్యోజనము కలుగునటుల్ నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేనే నీకు ఉపదేశము 

చేయుదును నీవు నడవవలసిన తోర్వను నినున్ నడిపించుదును.  

ఆమోసు 4:7 => మరియు కోతకాలమునకు ముందు మూడు నెలలు వానలేకుండ చేసితిని; ఒక 

పటట్ణముమీద కురిపించి మరియొక పటట్ణముమీద కురిపింపకపోతిని; ఒకచోట వరష్ము కురిసెను, 

వరష్ము లేనిచోటు ఎండిపోయెను. 

లూకా 11:4 => మేము మాకచిచ్యునన్ పర్తివానిని క్షమించుచునాన్ము గనుక మాపాపములను 

క్షమించుము; మముమ్ను శోధనలోనికి తేకుము అని పలుకుడని వారితో చెపెప్ను. 

వచనము 39 

పర్తి మనిషియొకక్ హృదయము నీవెరుగుదువు గనుక నీవు ఆకాశమను నీ నివాససథ్లమందు విని, 

క్షమించి దయచేసి యెవరి పర్వరత్ననుబటిట్ వారికి పర్తిఫలమిచిచ్ 

లేవీయకాండము 26:16 => నేను మీకు చేయునదేమనగా, మీ కనున్లను కీష్ణింపచేయునటిట్యు 

పార్ణమును ఆయాసపరచునటిట్యు తాప జవ్రమును క్షయ రోగమును మీ మీదికి రపిప్ంచెదను. మీరు 

వితిత్న వితత్నములు మీకు వయ్రథ్ములగును, మీ శతుర్వులు వాటిపంటను తినెదరు; 

లేవీయకాండము 26:25 => మీమీదికి ఖడగ్మును రపిప్ంచెదను; అది నా నిబంధన విషయమై 

పర్తిదండన చేయును; మీరు మీ పటట్ణములలో కూడియుండగా మీ మధయ్కు తెగులును రపిప్ంచెదను; 

మీరు శతుర్వులచేతికి అపప్గింపబడెదరు. 
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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. 

లేవీయకాండము 26:30 => నేను మీ యునన్తసథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ విగర్హములను 

పడగొటెట్దను; మీ బొమమ్ల పీనుగులమీద మీ పీనుగులను పడవేయించెదను. 

లేవీయకాండము 26:31 => నా మనసుస్ మీయందు అసహయ్పడును, నేను మీ పటట్ణములను 

పాడుచేసెదను; మీ పరిశుదధ్సథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ సువాసనగల వాటి సువాసనను 

ఆఘార్ణింపను. 

లేవీయకాండము 26:32 => నేనే మీ దేశమును పాడుచేసిన తరువాత దానిలో కాపురముండు మీ 

శతుర్వులు దాని చూచి ఆశచ్రయ్పడెదరు. 

లేవీయకాండము 26:33 => జనములలోనికి మిముమ్ను చెదరగొటిట్ మీవెంట కతిత్ దూసెదను, మీ 

దేశము పాడైపోవును, మీ పటట్ములు పాడుపడును. 

లేవీయకాండము 26:34 => మీరు మీ శతుర్వుల దేశములో ఉండగా మీ దేశము పాడైయునన్ 

దినములనిన్యు అది తన విశార్ంతికాలములను అనుభవించును. 

లేవీయకాండము 26:35 => అది పాడైయుండు దినములనిన్యు అది విశర్మించును. మీరు దానిలో 

నివసించినపుప్డు అది విశార్ంతికాలములో పొందకపోయిన విశార్ంతిని అది పాడైయుండు దినములలో 

అనుభవించును. 
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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. 

లేవీయకాండము 26:38 => మీరు జనముగానుండక నశించెదరు. మీ శతుర్వుల దేశము మిముమ్ను 

తినివేయును. 

లేవీయకాండము 26:39 => మీలో మిగిలినవారు మీ శతుర్వుల దేశములలో తమ దోషములనుబటిట్ 

కీష్ణించిపోయెదరు. మరియు వారు తమమీదికి వచిచ్న తమ తండుర్ల దోషములనుబటిట్ 

కీష్ణించిపోయెదరు. 

లేవీయకాండము 26:40 => వారు నాకు విరోధముగా చేసిన తిరుగుబాటును తమ దోషమును తమ 

తండుర్ల దోషమును ఒపుప్కొని, తాము నాకు విరోధముగా నడిచితిమనియు 

లేవీయకాండము 26:41 => నేను తమకు విరోధముగా నడిచితిననియు, తమ శతుర్వుల 

దేశములోనికి తముమ్ను రపిప్ంచితిననియు, ఒపుప్కొనినయెడల, అనగా లోబడని తమ హృదయములు 

లొంగి తాము చేసిన దోషమునకు పర్తిదండనను అనుభవించితిమని ఒపుప్కొనినయెడల, 

లేవీయకాండము 26:42 => నేను యాకోబుతో చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొందును; 

నేను ఇసాస్కుతో చేసిన నా నిబంధనను నేను అబార్హాముతో చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్పకము 

చేసికొందును; ఆ దేశమును కూడ జాఞ్పకము చేసికొందును. 

లేవీయకాండము 26:43 => వారిచేత విడువబడి వారు లేనపుప్డు పాడైపోయిన వారి దేశమును తన 

విశార్ంతిదినములను అనుభవించును. వారు నా తీరుప్లను తిరసక్రించి నా కటట్డలను 

అసహియ్ంచుకొనిరి. ఆ హేతువు చేతనే వారు తమ దోషశిక్ష నాయ్యమని ఒపుప్కొందురు. 
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లేవీయకాండము 26:44 => అయితే వారు తమ శతుర్వుల దేశములో ఉనన్పుప్డు వారిని 

నిరాకరింపను; నా నిబంధనను భంగపరచి వారిని కేవలము నశింపజేయునటుల్ వారియందు 

అసహయ్పడను. ఏలయనగా నేను వారి దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 26:45 => నేను వారికి దేవుడనై యుండునటుల్ వారి పూరివ్కులను 

జనములయెదుట ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి వారితో చేసిన నిబంధనను ఆ పూరివ్కులనుబటిట్ జాఞ్పకము 

చేసికొందును. నేను యెహోవాను అని చెపుప్ము అనెను. 

లేవీయకాండము 26:46 => యెహోవా మోషే దావ్రా సీనాయి కొండమీద తనకును 

ఇశార్యేలీయులకును మధయ్ నియమించిన కటట్డలును తీరుప్లును ఆజఞ్లును ఇవే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:21 => నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశములో నుండకుండ నినున్ 

కీష్ణింపజేయువరకు యెహోవా తెగులు నినున్ వెంటాడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:22 => యెహోవా క్షయరోగముచేతను జవ్రముచేతను మంటచేతను 

మహాతాపముచేతను ఖడగ్ముచేతను కంకి కాటుకచేతను బూజుచేతను నినున్ కొటుట్ను; నీవు 

నశించువరకు అవి నినున్ తరుమును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:25 => యెహోవా నీ శతుర్వులయెదుట నినున్ ఓడించును. 

ఒకక్మారగ్మున వారియెదుటికి బయలుదేరి నీవు యేడు మారగ్ముల వారి యెదుటనుండి పారిపోయి, 

భూరాజయ్ములనిన్టిలోనికి యిటు అటు చెదరగొటట్బడుదువు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:38 => విసాత్రమైన వితత్నములు పొలములోనికి తీసికొనిపోయి 

కొంచెమే యింటికి తెచుచ్కొందువు; ఏలయనగా మిడతలుదాని తినివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:39 => దార్క్షతోటలను నీవు నాటి బాగుచేయుదువు గాని ఆ 

దార్క్షలరసమును తార్గవు, దార్క్షపండల్ను సమకూరుచ్కొనవు; ఏలయనగా పురుగు వాటిని తినివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:40 => ఒలీవచెటుల్ నీ సమసత్ పార్ంతములలో నుండును గాని తైలముతో 

తలనంటుకొనవు; నీ ఒలీవకాయలు రాలిపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:41 => కుమారులను కుమారెత్లను కందువు గాని వారు నీయొదద్ 

నుండరు, వారు చెరపటట్బడుదురు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:42 => మిడతల దండు నీ చెటల్నిన్టిని నీ భూమి పంటను 

ఆకర్మించుకొనును. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:53 => అపుప్డు ముటట్డిలోను నీ శతుర్వులు నినున్ పెటుట్ ఇబబ్ందిలోను 

నీ గరభ్ఫలమును, అనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న నీ కుమారులయొకక్యు నీ 

కుమారెత్లయొకక్యు మాంసమును తిందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28 :54 => మీలో బహు మృదువైన సవ్భావమును అతి 

సుకుమారమునుగల మనుషుయ్ని కనున్ తన సహోదరునియెడలను తన కౌగిటి భారయ్యెడలను తాను 

చంపక విడుచు తన కడమ పిలల్లయెడలను చెడ డ్దైనందున 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:55 => అతడు తాను తిను తన పిలల్లమాంసములో కొంచెమైనను 

వారిలో నెవనికిని పెటట్డు; ఏలయనగా మీ శతుర్వులు మీ గార్మములనిన్టియందు మిముమ్ను 

ఇరుకుపరచుటవలనను ముటట్డివేయుటవలనను వానికి మిగిలినదేమియు ఉండదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:56 => నీ గార్మములలో నీ శతుర్వులు నినున్ ఇరుకుపరచుటవలనను 

ముటట్డివేయుటవలనను ఏమియు లేకపోవుటచేత మీలో మృదుతవ్మును  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:57 => అతి సుకుమారమును కలిగి మృదుతవ్ముచేతను అతి 

సుకుమారముచేతను నేలమీద తన అరకాలు మోప తెగింపని సతరీ తన కాళల్మధయ్నుండి పడు మావిని 

తాను కనబోవు పిలల్లను తాను రహసయ్ముగా తినవలెనని తన కౌగిటి పెనిమిటియెడలనైనను తన 

కుమారునియెడలనైనను తన కుమారెత్యెడలనైనను కటాక్షము చూపకపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:58 => నీవు జాగర్తత్పడి యీ గర్ంథములో వార్యబడిన యీ ధరమ్శాసత్ర 

వాకయ్ములనిన్టిని అనుసరించి గైకొనుచు, నీ దేవుడైన యెహోవా అను ఆ మహిమగల భీకరమైన 

నామమునకు భయపడనియెడల 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:59 => యెహోవా నీకును నీ సంతతికిని ఆశచ్రయ్మైన తెగుళల్ను 

కలుగజేయును. అవి దీరఘ్కాలముండు గొపప్ తెగుళుల్ను చెడ డ్ రోగములునై యుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:60 => నీవు భయపడిన ఐగుపుత్ క్షయవాయ్ధులనిన్టిని ఆయన నీమీదికి 

తెపిప్ంచును; అవి నినున్ వెంటాడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:61 => మరియు నీవు నశించువరకు ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో 

వార్యబడని పర్తి రోగమును పర్తి తెగులును ఆయన నీకు కలుగజేయును. 

2 రాజులు 6:25 => అపుప్డు షోమోర్నులో గొపప్ కాష్మము కలిగియుండగా గాడిదయొకక్ తల 

ఎనుబది రూపాయలకును, అరపావు పావురపు రెటట్ అయిదు రూపాయలకును అమమ్బడెను; వారు 

అంత కఠినముగా ముటట్డి వేసియుండిరి. 

2 రాజులు 6:26 => అంతట ఇశార్యేలు రాజు పటట్ణపు పార్కారముమీద సంచారము చేయగా ఒక 

సతరీ రాజును చూచి రాజవైన నా యేలినవాడా, సహాయము చేయుమని కేకలు వేయుట విని 

2 రాజులు 6:27 => యెహోవా నీకు సహాయము చేయనిది నేనెకక్డనుండి నీకు సహాయము 

చేయుదును? కళల్ములోనుండి యైనను దార్క్షగానుగలోనుండి యైనను దేనినైనను ఇచిచ్ సహాయము 

చేయ వలల్పడదని చెపిప్ 

2 రాజులు 6:28 => నీ విచారమునకు కారణమేమని యడుగగా అది ఈ సతరీ ననున్ చూచి నేటి 

ఆహారమునకు నీ బిడ డ్ను ఇముమ్ రేపు మనము నా బిడ డ్ను భకిష్ంచుదుము, అని చెపిప్నపుప్డు 

2 రాజులు 6:29 => మేము నా బిడ డ్ను వంటచేసికొని తింటివిు. అయితే మరునాటియందు నేను 

దాని చూచి నేటి ఆహారమునకు నీ బిడ డ్ను ఇమమ్ని అడిగితిని గాని అది తన బిడ డ్ను దాచిపెటెట్నని 

చెపెప్ను. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:28 => దేశమునందు కరవుగాని తెగులుగాని కనబడినపుప్డైనను, గాడుప్ 

దెబబ్గాని చితత్పటుట్టగాని తగిలినపుప్డైనను, మిడతలుగాని చీడపురుగులుగాని దండు దిగినపుప్డైనను, 

వారి శతుర్వులు వారి దేశపు పటట్ణములలో వారిని ముటట్డివేసినపుప్డైనను, ఏ బాధగాని యే 

రోగముగాని వచిచ్నపుప్డైనను 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:29 => ఎవడైనను ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులందరు కలిసియైనను, 

నొపిప్గాని కషట్ముగాని అనుభవించుచు, ఈ మందిరముతటుట్ చేతులు చాపి చేయు వినన్పములనిన్యు 

పార్రథ్నలనిన్యు నీ నివాససథ్లమైన ఆకాశమునుండి నీవు ఆలకించి క్షమించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:30 => నీవు మా పితరులకిచిచ్న దేశమందు వారు తమ 

జీవితకాలమంతయు నీయందు భయభకుత్లు కలిగి 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:31 => నీ మారగ్ములలో నడుచునటుల్గా వారి వారి హృదయములను 

ఎరిగియునన్ నీవు వారి సకల పర్వరత్నకు తగినటుల్ పర్తిఫలమును దయచేయుదువు గాక. నీవు ఒకక్డవే 

మానవుల హృదయము నెరిగినవాడవు గదా. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:9 => నీవు ఆలకించి మముమ్ను రకిష్ంచుదువని అనుకొని, యిచచ్ట నీ 

నామ ఘనతకొరకు ఈ పరిశుదధ్ సథ్లమును కటిట్ంచిరి. నీ పేరు ఈ మందిరమునకు పెటట్బడెను గదా. 

కీరత్నలు 105:34 => ఆయన ఆజఞ్ ఇయయ్గా పెదద్ మిడతలును లెకక్లేని చీడపురుగులును వచెచ్ను, 

కీరత్నలు 105:35 => అవి వారిదేశపు కూరచెటల్నిన్టిని వారి భూమి పంటలను తినివేసెను. 

యిరిమ్యా 3 2 : 2 = > ఆ కాలమున బబులోను రాజు దండు యెరూషలేమునకు 

ముటట్డివేయుచుండగా సిదిక్యా యిరీమ్యాతో చెపిప్నదేమనగా యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

ఆలోచించుడి, ఈ పటట్ణమును బబులోను రాజు చేతికి నేను అపప్గించుచునాన్ను, అతడు దాని 

పటుట్కొనును,  
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యిరిమ్యా 39:1 => యూదా రాజైన సిదిక్యా యేలుబడియందు తొమిమ్దవ సంవతస్రము పదియవ 

నెలలో బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు తన సమసత్ సైనయ్ముతో యెరూషలేము మీదికివచిచ్ దాని 

ముటట్డివేయగా  

యిరిమ్యా 39:2 => సిదిక్యా యేలుబడియందు పదకొండవ సంవతస్రము నాలుగవ నెల 

తొమిమ్దవ దినమున పటట్ణ పార్కారములు పడగొటట్బడెను. 

యిరిమ్యా 39:3 => యెరూషలేము పటట్బడగా అధిపతులందరు, నేరగ్ల షరేజరు సవుగ్రెన్బో 

షండులకధిపతియగు శరెస్కీము, జాఞ్నులకధిపతియగు నేరగ్ల షరేజరు మొదలైన బబులోను రాజు 

అధిపతులందరు లోపలికి వచిచ్ మధయ్గుమమ్ములో కూరుచ్ండిరి. 

యెహెజేక్లు 14:21 => పర్భువగు యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు మనుషుయ్లను 

పశువులను నిరూమ్లము చేయవలెనని నేను ఖడగ్ముచేతను కాష్మముచేతను దుషట్మృగములచేతను 

తెగులుచేతను ఈ నాలుగు విధముల యెరూషలేము మీద తీరుప్తీరిచ్నయెడల అటిట్ వారుండినను వారు 

దాని రకిష్ంపలేరు 

యోవేలు 1:4 => గొంగళిపురుగులు విడిచినదానిని మిడుతలు తినివేసియునన్వి మిడుతలు 

విడిచినదానిని పసరుపురుగులు తినివేసియునన్వి. పసరుపురుగులు విడిచినదానిని చీడపురుగులు 

తినివేసియునన్వి. 

యోవేలు 1:5 => మతుత్లారా, మేలుకొని కనీన్రు విడువుడి దార్కాష్రసపానము చేయువారలారా, 

రోదనము చేయుడి. కొర్తత్ దార్కాష్రసము మీ నోటికి రాకుండ నాశనమాయెను, 

యోవేలు 1:6 => లెకక్లేని బలమైన జనాంగము నా దేశము మీదికి వచిచ్యునన్ది వాటి పళుల్ 

సింహపు కోరలవంటివి వాటి కాటు ఆడుసింహపు కాటువంటిది.  

యోవేలు 1:7 => అవి నా దార్క్షచెటల్ను పాడుచేసియునన్వి నా అంజూరపు చెటల్ను తుతుత్నియలుగా 

కొరికియునన్వి బెరడు ఒలిచి వాటిని పారవేయగా చెటల్కొమమ్లు తెలుపాయెను  

యోవేలు 2:25 => మీరు కడుపార తిని తృపిత్పొంది మీకొరకు వింత కారయ్ములను జరిగించిన మీ 

దేవుడైన యెహోవా నామమును సుత్తించునటుల్ నేను పంపిన మిడుతలును గొంగళి పురుగులును పసరు 
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పురుగులును చీడపురుగులును అను నా మహా సైనయ్ము తినివేసిన సంవతస్రముల పంటను మీకు 

మరల నితుత్ను. 

యోవేలు 2:26 => నా జనులు ఇక నెనన్టికిని సిగుగ్నొందరు. 

నిరగ్మకాండము 10:14 => ఆ మిడతలు ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీదికి వచిచ్ ఐగుపుత్ సమసత్ 

పార్ంతములలో నిలిచెను. అవి మికిక్లి బాధకరమైనవి, అంతకు మునుపు అటిట్ మిడతలు ఎపుప్డును 

ఉండలేదు. తరువాత అటిట్వి ఉండబోవు. అవి నేలంతయు కపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:6 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయుల అధిపతులును రాజును తముమ్ను తాము 

తగిగ్ంచుకొని యెహోవా నాయ్యసుథ్డని ఒపుప్కొనిరి. 

యెహెజేక్లు 14:19 => అటిట్ దేశములోనికి తెగులు పంపి మనుషుయ్లును పశువులును 

నిరూమ్లమగుటకై పార్ణహానికరమగునంతగా నేను నా రౌదర్మును కుమమ్ రించినయెడల 

ఆమోసు 4:9 => మరియు మీ ససయ్ములను ఎండుతెగులుచేతను కాటుకచేతను నేను పాడుచేసితిని, 

గొంగళి పురుగు వచిచ్ మీ విసాత్రమైన వనములను దార్క్షతోటలను అంజూరపుచెటల్ను ఒలీవచెటల్ను 

తినివేసెను, అయినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

హగగ్యి 2:17 => తెగులుతోను కాటుకతోను వడగండల్తోను మీ కషాట్రిజ్తమంతటిని నేను నాశనము 

చేసియునాన్ను; అయినను మీలో ఒకడును తిరిగి నాయొదద్కు రాలేదు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మారుక్ 5:29 => వెంటనే ఆమె రకత్ధార కటెట్ను గనుక తన శరీరములోని ఆబాధ నివారణయైనదని 

గర్హించుకొనెను. 

లూకా 7:21 => ఆ గడియలోనే ఆయన రోగములును, బాధలును, అపవితార్తమ్లునుగల అనేకులను 

సవ్సథ్పరచి, చాలమంది గుర్డిడ్వారికి చూపు దయచేసెను. 

వచనము 40 

మా పితరులకు నీవు దయచేసిన దేశమందు జనులు బర్దుకు దినములనిన్టను వారు నీయందు 

భయభకుత్లు కలిగియుండునటుల్ చేయుము; నరపుతుర్లందరి హృదయములను నీవు మాతర్మే 

తెలిసికొనియునాన్వు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 20:5 => యెహోషాపాతు యెహోవా మందిరములో కొర్తత్శాల యెదుట 

సమాజముగా కూడిన యూదా యెరూషలేముల జనులమధయ్ను నిలువబడి 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:6 => మా పితరుల దేవా యెహోవా, నీవు ఆకాశమందు దేవుడవై 

యునాన్వు, అనయ్జనుల రాజయ్ములను ఏలువాడవు నీవే; నీవు బాహుబలము గలవాడవు, పరాకర్మము 

గలవాడవు, నినెన్దిరించుటకెవరికిని బలము చాలదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:7 => నీ జనులైన ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి ఈ దేశపు 

కాపురసుథ్లను తోలివేసి, నీ సేన్హితుడైన అబార్హాముయొకక్ సంతతికి దీనిని శాశవ్తముగానిచిచ్న మా 

దేవుడవు నీవే. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:8 => వారు అందులో నివాసము చేసి, కీడైనను యుదధ్మైనను తీరైప్నను 

తెగులైనను కరవైనను, మామీదికి వచిచ్నపుప్డు మేము ఈ మందిరము ఎదుటను నీ యెదుటను 

నిలువబడి మా శర్మలో నీకు మొఱఱ్పెటిట్నయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:9 => నీవు ఆలకించి మముమ్ను రకిష్ంచుదువని అనుకొని, యిచచ్ట నీ 

నామ ఘనతకొరకు ఈ పరిశుదధ్ సథ్లమును కటిట్ంచిరి. నీ పేరు ఈ మందిరమునకు పెటట్బడెను గదా. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:10 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నపుప్డు నీవు వారిని 

అమోమ్నీయులతోను మోయాబీయులతోను శేయీరు మనయ్వాసులతోను యుదధ్ము చేయనియయ్లేదు 

గనుక ఇశార్యేలీయులు వారిని నిరూమ్లము చేయక వారియొదద్నుండి తొలగిపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:11 => మేము సవ్తంతిర్ంచుకొనవలెనని నీవు మా కిచిచ్న నీ 

సావ్సథ్య్ములోనుండి మముమ్ను తోలివేయుటకై వారు బయలుదేరి వచిచ్ మాకెటిట్ పర్తుయ్పకారము 

చేయుచునాన్రో దృషిట్ంచుము. 

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 20:13 => యూదావారందరును తమ శిశువులతోను భారయ్లతోను 

పిలల్లతోను యెహోవా సనిన్ధిని నిలువబడిరి. 
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కీరత్నలు 50:15 => ఆపతాక్లమున నీవు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నినున్ విడిపించెదను నీవు 

ననున్ మహిమ పరచెదవు. 

కీరత్నలు 91:15 => అతడు నాకు మొఱఱ్పెటట్గా నేనతనికి ఉతత్రమిచెచ్దను శర్మలో నేనతనికి 

తోడైయుండెదను అతని విడిపించి అతని గొపప్చేసెదను 

యెషయా 37:4 => జీవముగల దేవుని దూషించుటకై అషూష్రు రాజైన తన యజమానునిచేత 

పంపబడిన రబాష్కే పలికిన మాటలు నీ దేవుడైన యెహోవా ఒకవేళ ఆలకించి, నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

వినబడియునన్ ఆ మాటలనుబటిట్ ఆయన అషూష్రు రాజును గదిద్ంచునేమో. కాబటిట్ నిలిచిన 

శేషముకొరకు నీవు హెచుచ్గా పార్రథ్న చేయుము.  

యెషయా 37:15 => యెహోవా సనిన్ధిని ఇటల్ని పార్రథ్న చేసెను 

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

భూమాయ్కాశములను కలుగజేసిన అదివ్తీయ దేవా, నీవు లోకమందునన్ సకల రాజయ్ములకు దేవుడవై 

యునాన్వు. 

యెషయా 37:17 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, చెవి యొగిగ్ ఆలకించుము; యెహోవా, 

కనున్లుతెరచి దృషిట్ంచుము; జీవముగల దేవుడవైన నినున్ దూషించుటకై సనె హ్రీబు పంపినవాని 

మాటలను చెవినిబెటుట్ము. 

యెషయా 37:18 => యెహోవా, అషూష్రు రాజులు ఆ జనములను వారి దేశములను పాడుచేసి 

యెషయా 37:19 => వారి దేవతలను అగిన్లో వేసినది నిజమే. ఆ రాజయ్ముల దేవతలు నిజమైన 

దేవుడు కాక మనుషుయ్లచేత చేయబడిన కఱఱ్లు రాళుల్ గాని దేవతలు కావు గనుక వారు వారిని 

నిరూమ్లముచేసిరి. 

యెషయా 37:20 => యెహోవా, లోకమందునన్ నీవే నిజముగా నీవే అదివ్తీయ దేవుడవైన 

యెహోవావని సమసత్ జనులు తెలిసికొనునటుల్ అతని చేతిలోనుండి మముమ్ను రకిష్ంచుము. 

యెషయా 37:21 => అంతట ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా హిజిక్యాయొదద్కు ఈ వరత్మానము 

పంపెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు 

విషయమందు నీవు నా యెదుట పార్రథ్న చేసితివే. 
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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.  

ఆమోసు 7:1 => కడవరిగడిడ్ మొలుచునపుప్డు పర్భువైన యెహోవా మిడుతలను పుటిట్ంచి 

దరశ్నరీతిగా దానిని నాకు కనుపరచెను; ఆ గడిడ్ రాజునకు రావలసిన కోత అయిన తరువాత 

మొలిచినది. 

ఆమోసు 7:2 => నేలను మొలిచిన పచిచ్క యంతయు ఆ మిడుతలు తినివేసినపుప్డు పర్భువైన 

యెహోవా, నీవు దయచేసి క్షమించుము, యాకోబు కొదిద్ జనము గలవాడు, అతడేలాగు నిలుచును? 

అని నేను మనవిచేయగా  

ఆమోసు 7:3 => యెహోవా పశాచ్తాత్పపడి అది జరుగదని సెలవిచెచ్ను. 

ఆమోసు 7:4 => మరియు అగిన్చేత దండింపవలెనని అగిన్ రపిప్ంచి పర్భువైన యెహోవా దానిని 

దరశ్నరీతిగా నాకు కనుపరచెను. అదివచిచ్ అగాధమైన మహాజలమును మింగివేసి, సావ్సథ్య్మును 

మింగ మొదలుపెటిట్నపుప్డు  

ఆమోసు 7:5 => పర్భువైన యెహోవా, యాకోబు కొదిద్ జనము గలవాడు, అతడేలాగు నిలుచును? 

మానివేయుమని నేను మనవి చేయగా 

ఆమోసు 7:6 => పర్భువైన యెహోవా పశాచ్తాత్పపడి అదియు జరుగదని సెలవిచెచ్ను.  

2 దినవృతాత్ంతములు 6:29 => ఎవడైనను ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులందరు కలిసియైనను, 

నొపిప్గాని కషట్ముగాని అనుభవించుచు, ఈ మందిరముతటుట్ చేతులు చాపి చేయు వినన్పములనిన్యు 

పార్రథ్నలనిన్యు నీ నివాససథ్లమైన ఆకాశమునుండి నీవు ఆలకించి క్షమించి 

యోబు 7:11 => కావున నేను నా నోరు మూసికొనను నా ఆతమ్ వేదనకొలది నేను మాటలాడెదను నా 

మనోవేదననుబటిట్ మూలుగ్చుండెదను. 

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

నాయెముకలు కీష్ణించినవి.  
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కీరత్నలు 32:4 => దివారాతుర్లు నీ చెయియ్ నామీద బరువుగా నుండెను నా సారము వేసవికాలమున 

ఎండినటాట్యెను. (సెలా.)  

కీరత్నలు 42:6 => నా దేవా, నా పార్ణము నాలో కుర్ంగియునన్ది కావున యొరాద్ను 

పర్దేశమునుండియు హెరోమ్ను పరవ్తమునుండియు మిసారు కొండనుండియు నేను నినున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 42:9 => కావున నీవేల ననున్ మరచియునాన్వు? శతుర్బాధచేత నేను దుఃఖాకార్ంతుడనై 

సంచరించవలసి వచెచ్నేమి అని నా ఆశర్యదురగ్మైన నా దేవునితో నేను మనవి చేయుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 42:11 => నా పార్ణమా, నీవేల కుర్ంగియునాన్వు? నాలో నీవేల తొందరపడుచునాన్వు? 

దేవునియందు నిరీక్షణ యుంచుము, ఆయనే నా రక్షణకరత్ నా దేవుడు ఇంకను నేనాయనను 

సుత్తించెదను.  

కీరత్నలు 73:21 => నా హృదయము మతస్రపడెను. నా అంతరిందిర్యములలో నేను 

వాయ్కులపడితిని. 

కీరత్నలు 73:22 => నేను తెలివిలేని పశుపార్యుడనైతిని నీ సనిన్ధిని మృగమువంటి వాడనైతిని. 

కీరత్నలు 142:3 => నాలో నా పార్ణము కుర్ంగియునన్పుప్డు నా మారగ్ము నీకు తెలియును ననున్ 

పటుట్కొనుటకై నేను నడువవలసిన తోర్వలో చాటుగా పగవారు ఉరినొడుడ్చునాన్రు.  

కీరత్నలు 142:4 => నా కుడిపర్కక్ను నిదానించి చూడుము ననెన్రిగినవాడు ఒకడును నాకు 

లేకపోయెను ఆశర్యమేదియు నాకు దొరకలేదు నాయెడల జాలిపడువాడు ఒకడును లేడు.  

కీరత్నలు 142:5 => యెహోవా, నీకే నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను నా ఆశర్యదురగ్ము నీవే సజీవులునన్ 

భూమిమీద నా సావ్సథ్య్ము నీవే అని నేననుకొంటిని. 

సామెతలు 14:10 => ఎవని దుఃఖము వాని హృదయమునకే తెలియును ఒకని సంతోషములో 

అనుయ్డు పాలివాడు కానేరడు. 

రోమీయులకు 7:24 => అయోయ్, నేనెంత దౌరాభ్గుయ్డను? ఇటిట్ మరణమునకు లోనగు 

శరీరమునుండి ననెన్వడు విడిపించును? 
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ఫిలిపీప్యులకు 4:6 => దేనినిగూరిచ్యు చింతపడకుడి గాని పర్తి విషయములోను పార్రథ్న 

విజాఞ్పనములచేత కృతజఞ్తాపూరవ్కముగా మీ వినన్పములు దేవునికి తెలియజేయుడి. 

1 రాజులు 8:22 => ఇశార్యేలీయుల సమాజకులందరు చూచుచుండగా సొలొమోను యెహోవా 

బలిపీఠము ఎదుట నిలువబడి ఆకాశముతటుట్ చేతులెతిత్ యిటల్నెను 

యెషయా 1:15 => మీరు మీచేతులు చాపునపుప్డు మిముమ్ను చూడక నా కనున్లు కపుప్కొందును 

మీరు బహుగా పార్రథ్నచేసినను నేను వినను మీచేతులు రకత్ముతో నిండియునన్వి. 

నిరగ్మకాండము 9:14 => సమసత్ భూమిలో నావంటివారెవరును లేరని నీవు తెలిసికొనవలెనని 

ఈసారి నేను నా తెగుళళ్నిన్యు నీ హృదయము నొచుచ్నంతగా నీ సేవకులమీదికిని నీ పర్జలమీదికిని 

పంపెదను; 

నిరగ్మకాండము 9:29 => మోషే అతని చూచి నేను ఈ పటట్ణమునుండి బయలువెళల్గానే నాచేతులు 

యెహోవావైపు ఎతెత్దను. ఈ ఉరుములు మానును, ఈ వడగండుల్ను ఇకమీదట పడవు. అందువలన 

భూమి యెహోవాదని నీకు తెలియబడును. 

లేవీయకాండము 13:6 => ఏడవనాడు యాజకుడు రెండవసారి వాని చూడవలెను. అపుప్డు ఆ పొడ 

చరమ్మందు వాయ్పింపక అదే తీరున ఉండినయెడల యాజకుడు వానిని పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; 

అది పకేక్, వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 13:12 => కుషఠ్ము చరమ్మందు విసాత్రముగా పుటిట్నపుప్డు యాజకుడు 

చూచినంతవరకు ఆ పొడగలవాని తల మొదలుకొని పాదములవరకు కుషఠ్ము వాని చరమ్మంతయు 

వాయ్పించియుండినయెడల 

లేవీయకాండము 13:29 => పురుషునికైనను సతరీకైనను తలయందేమి గడ డ్మందేమి పొడ 

పుటిట్నయెడల, యాజకుడు ఆ పొడను చూడగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:28 => దేశమునందు కరవుగాని తెగులుగాని కనబడినపుప్డైనను, గాడుప్ 

దెబబ్గాని చితత్పటుట్టగాని తగిలినపుప్డైనను, మిడతలుగాని చీడపురుగులుగాని దండు దిగినపుప్డైనను, 

వారి శతుర్వులు వారి దేశపు పటట్ణములలో వారిని ముటట్డివేసినపుప్డైనను, ఏ బాధగాని యే 

రోగముగాని వచిచ్నపుప్డైనను 

Page  of 672 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

ఎజార్ 9:5 => సాయంతర్పు అరప్ణ వేళను శర్మ తీరగా నేను లేచి, నా వసత్రమును పై దుపప్టిని 

చింపుకొని మోకాళల్మీద పడి, నా దేవుడైన యెహోవాతటుట్చేతులెతి ◌్త 

యోబు 9:15 => నేను నిరోద్షినైయుండినను ఆయనకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్జాలను నాయ్యకరత్యని1 

నేనాయనను బతిమాలుకొనదగును. 

కీరత్నలు 5:7 => నేనైతే నీ కృపాతిశయమునుబటిట్ నీ మందిరములో పర్వేశించెదను నీయెడల 

భయభకుత్లు కలిగి నీ పరిశుదాధ్లయము దికుక్ చూచి నమసక్రించెదను 

కీరత్నలు 28:2 => నేను నీకు మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు నీ పరిశుదాధ్లయము వైపునకు నాచేతుల 

నెతుత్నపుప్డు నా విజాఞ్పన ధవ్ని ఆలకింపుము. 

యెషయా 37:14 => హిజిక్యా దూతలచేతిలోనుండి ఆ ఉతత్రము తీసికొని చదివి యెహోవా 

మందిరములోనికి పోయి యెహోవా సనిన్ధిని దాని విపిప్ పరచి 

యిరిమ్యా 8:4 => మరియు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డని వారితో చెపుప్ము మనుషుయ్లు 

పడి తిరిగి లేవకుందురా? తొలగిపోయిన తరువాత మనుషుయ్లు తిరిగిరారా? 

విలాపవాకయ్ములు 1:17 => ఆదరించువాడు లేక సీయోనుచేతులు చాపుచునన్ది యెహోవా 

యాకోబునకు చుటుట్నునన్వారిని విరోధులైయుండ నియమించియునాన్డు యెరూషలేము వారికి 

హేయమైనదాయెను.  

దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళిల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 

యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 

యోనా 2:4 => నీ సనిన్ధిలోనుండి నేను వెలివేయబడినను, నీ పరిశుదాధ్లయము తటుట్ మరల 

చూచెదననుకొంటిని. 

వచనము 41 
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మరియు ఇశార్యేలీయులగు నీ జనుల సంబంధులు కాని పరదేశులు నీ నామమునుబటిట్ దూర 

దేశమునుండి వచిచ్ 

1 రాజులు 8:32 => నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులకు నాయ్యము తీరిచ్, హాని చేసినవాని 

తలమీదికి శిక్ష రపిప్ంచి నీతిపరుని నీతిచొపుప్న వానికి ఇచిచ్ వాని నీతిని నిరాధ్రణ చేయుము. 

1 రాజులు 8:36 => నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులైన ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు చేసిన 

పాపమును క్షమించి, వారు నడువవలసిన సనామ్రగ్మును వారికి చూపించి, నీ జనులకు నీవు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్న భూమి మీద వరష్ము కురిపింపుము. 

కీరత్నలు 18:20 => నా నీతినిబటిట్ యెహోవా నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను నా నిరోద్షతవ్మునుబటిట్ నాకు 

పర్తిఫలమిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 18:21 => యెహోవా మారగ్ములను నేను అనుసరించుచునాన్ను భకిత్హీనుడనై నేను నా 

దేవుని విడచినవాడను కాను 

కీరత్నలు 18:22 => ఆయన నాయ్యవిధులనిన్టిని నేను లక్షయ్పెటుట్చునాన్ను ఆయన కటట్డలను 

తోర్సివేసినవాడను కాను 

కీరత్నలు 18:23 => దోషకిర్యలు నేను చేయనొలల్కుంటిని ఆయన దృషిట్కి నేను యథారుథ్డనైతిని. 

కీరత్నలు 18:24 => కావున యెహోవా నేను నిరోద్షిగానుండుట చూచి తన దృషిట్కి కనబడిన 

నాచేతుల నిరోద్షతవ్మునుబటిట్ నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 18:25 => దయగలవారియెడల నీవు దయచూపించుదువు యథారథ్వంతులయెడల 

యథారథ్వంతుడవుగా నుందువు 

కీరత్నలు 18:26 => సదాభ్వముగలవారియెడల నీవు సదాభ్వము చూపుదువు. మూరు ఖ్లయెడల నీవు 

వికటముగా నుందువు 

కీరత్నలు 28:4 => వారి కిర్యలనుబటిట్ వారి దుషట్కిర్యలనుబటిట్ వారికి పర్తికారము చేయుము. వారు 

చేసిన పనినిబటిట్ వారికి పర్తికారము చేయుము వారికి తగిన పర్తిఫలమిముమ్.  
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యిరిమ్యా 17:10 => ఒకని పర్వరత్ననుబటిట్ వాని కిర్యల ఫలముచొపుప్న పర్తికారము చేయుటకు 

యెహోవా అను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను, అంతరిందిర్యములను పరీకిష్ంచువాడను.  

యిరిమ్యా 32:19 => ఆలోచన విషయములో నీవే గొపప్వాడవు, కిర్యలు జరిగించు విషయములో 

శకిత్ సంపనున్డవు, వారి పర్వరత్నలనుబటిట్యు వారి కిర్యాఫలమునుబటిట్యు అందరికి 

పర్తిఫలమిచుచ్టకై నరపుతుర్ల మారగ్ములనిన్టిని నీవు కనున్లార చూచుచునాన్వు. 

యెహెజేక్లు 18:30 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, యెవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధింతును. 

మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీ అకర్మములు మీకు శికాష్ కారణములు కాకుండునటుల్ వాటిననిన్టిని 

విడిచిపెటుట్డి.  

పర్కటన 22:12 => ఇదిగో తవ్రగా వచుచ్చునాన్ను. వానివాని కిర్య చొపుప్న పర్తివాని కిచుచ్టకు 

నేను సిదధ్పరచిన జీతము నాయొదద్ ఉనన్ది. 

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 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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:30 => నీవు మా పితరులకిచిచ్న దేశమందు వారు తమ 

జీవితకాలమంతయు నీయందు భయభకుత్లు కలిగి 

కీరత్నలు 11:4 => యెహోవా తన పరిశుదాధ్లయములో ఉనాన్డు యెహోవా సింహాసనము 

ఆకాశమందునన్ది ఆయన నరులను కనున్లార చూచుచునాన్డు తన కనుదృషిట్చేత ఆయన వారిని 

పరిశీలించుచునాన్డు. 
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కీరత్నలు 11:5 => యెహోవా నీతిమంతులను పరిశీలించును దుషుట్లును బలాతాక్రాసకుత్లును 

ఆయనకు అసహుయ్లు, 

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 4:12 => ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల 

యెటువంటి ఖడగ్ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పార్ణాతమ్లను కీళల్ను మూలుగను విభజించునంతమటుట్కు 

దూరుచు, హృదయముయొకక్ తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.  

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. 

యెహోషువ 22:22 => దేవుళల్లో యెహోవా దేవుడు, దేవుళల్లో యెహోవాయే దేవుడు; సంగతి 

ఆయనకు తెలియును, ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొందురు, దోర్హము చేతనైనను యెహోవామీద 

తిరుగుబాటు చేతనైనను మేము ఈ పని చేసినయెడల నేడు మముమ్ బర్దుకనియయ్కుడి. 

1 సమూయేలు 2:3 => యెహోవా అనంతజాఞ్నియగు దేవుడు ఆయనే కిర్యలను పరీకిష్ంచువాడు 

ఇకను అంత గరవ్ముగా మాటలాడకుడి గరవ్పుమాటలు మీ నోట రానియయ్కుడి. 
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1 రాజులు 8:30 => మరియు నీ దాసుడనైన నేనును నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులును ఈ 

సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్న చేయునపుప్డెలల్, నీ నివాససాథ్నమైన ఆకాశమందు విని మా వినన్పము 

అంగీకరించుము; వినునపుప్డెలల్ మముమ్ను క్షమించుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:27 => అపుప్డు లేవీయులైన యాజకులు లేచి జనులను దీవింపగా 

వారిమాటలు వినబడెను; వారి పార్రథ్న ఆకాశముననునన్ పరిశుదధ్ నివాసమునకు చేరెను. 

నెహెమాయ్ 9:28 => వారు నెమమ్ది పొందిన తరువాత నీ యెదుట మరల దోర్హులుకాగా నీవు వారిని 

వారి శతుర్వులచేతికి అపప్గించితివి; వీరు వారిమీద అధికారము చేసిరి. వారు తిరిగివచిచ్ నీకు 

మొఱఱ్పెటిట్నపుప్డు ఆకాశమందుండు నీవు ఆలంకించి నీ కృపచొపుప్న అనేకమారులు వారిని 

విడిపించితివి. 

యోబు 9:15 => నేను నిరోద్షినైయుండినను ఆయనకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్జాలను నాయ్యకరత్యని1 

నేనాయనను బతిమాలుకొనదగును. 

కీరత్నలు 102:19 => మనుషుయ్లు సీయోనులో యెహోవా నామ ఘనతను యెరూషలేములో ఆయన 

సోత్తర్మును పర్కటించునటుల్ 

కీరత్నలు 130:4 => అయినను జనులు నీయందు భయభకుత్లు నిలుపునటుల్ నీయొదద్ క్షమాపణ 

దొరుకును. 

కీరత్నలు 139:1 => యెహోవా, నీవు ననున్ పరిశోధించి తెలిసికొనియునాన్వు 

యోనా 2:4 => నీ సనిన్ధిలోనుండి నేను వెలివేయబడినను, నీ పరిశుదాధ్లయము తటుట్ మరల 

చూచెదననుకొంటిని. 

మతత్యి 6:12 => మా ఋణసుథ్లను మేము క్షమించియునన్ పర్కారము మా ఋణములు 

క్షమించుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:8 => మరియు హృదయములను ఎరిగిన దేవుడు మనకు 

అనుగర్హించినటుట్గానే వారికిని పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించి, వారినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

Page  of 677 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

2 కొరిందీయులకు 5:10 => ఎందుకనగా తాను జరిగించిన కిర్యల చొపుప్న, అవి మంచివైనను 

సరే చెడ డ్వైనను సరే, దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును పర్తివాడును పొందునటుల్ 

మనమందరమును కీర్సుత్ నాయ్యపీఠము ఎదుట పర్తయ్క్షము కావలయును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => సువారత్ను మాకు అపప్గించుటకు యోగుయ్లమని దేవునివలన 

ఎంచబడినవారమై, మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారము కాక మన హృదయములను పరీకిష్ంచు 

దేవునినే సంతోషపెటుట్వారమై బోధించుచునాన్ము. 

వచనము 42 

నీ ఘనమైన నామమును గూరిచ్యు, నీ బాహుబలమును గూరిచ్యు, నీవు చాపిన బాహువు పర్సిదిధ్ని 

గూరిచ్యు విందురు. వారు వచిచ్ యీ మందిరము తటుట్ తిరిగి పార్రథ్న చేసినయెడల 

ఆదికాండము 22:12 => అపుప్డు ఆయన ఆ చినన్వానిమీద చెయియ్ వేయకుము; అతనినేమియు 

చేయకుము; నీకు ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని నాకియయ్ వెనుతీయలేదు గనుక నీవు దేవునికి 

భయపడువాడవని యిందువలన నాకు కనబడుచునన్దనెను 

నిరగ్మకాండము 20:20 => అందుకు మోషే భయపడకుడి; మిముమ్ పరీకిష్ంచుటకును, మీరు 

పాపము చేయకుండునటుల్ ఆయన భయము మీకు కలుగుటకును, దేవుడు వేంచేసెనని పర్జలతో 

చెపెప్ను. 

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 6:13 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి ఆయనను సేవించి ఆయన 

పేరట పర్మాణము చేయవలెను. 
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1 సమూయేలు 12:24 => ఆయన మీకొరకు ఎనిన్ గొపప్ కారయ్ములను చేసెనో అది మీరు 

తలంచుకొని, మీరు యెహోవా యందు భయభకుత్లు కలిగి, నిషక్పటులై పూరణ్హృదయముతో 

ఆయనను సేవించుట ఆవశయ్కము. 

కీరత్నలు 115:13 => పినన్లనేమి పెదద్లనేమి తనయందు భయభకుత్లు గలవారిని యెహోవా 

ఆశీరవ్దించును. 

కీరత్నలు 130:4 => అయినను జనులు నీయందు భయభకుత్లు నిలుపునటుల్ నీయొదద్ క్షమాపణ 

దొరుకును. 

యిరిమ్యా 32:39 => మరియు వారికిని వారి కుమారులకును మేలు కలుగుటకై వారు నితయ్ము 

నాకు భయపడునటుల్ నేను వారికి ఏకహృదయమును ఏక మారగ్మును దయచేయుదును. 

యిరిమ్యా 32:40 => నేను వారికి మేలుచేయుట మానకుండునటుల్ నితయ్మైన నిబంధనను వారితో 

చేయుచునాన్ను; వారు ననున్ విడువకుండునటుల్ వారి హృదయములలో నాయెడల భయభకుత్లు 

పుటిట్ంచెదను. 

హోషేయ 3:5 => తరువాత ఇశార్యేలీయులు తిరిగివచిచ్ తమ దేవుడైన యెహోవాయొదద్ను తమ 

రాజైన దావీదు నొదద్ను విచారణ చేయుదురు. ఈ దినముల అంతమందు వారు భయభకుత్లు కలిగి 

యెహోవా అనుగర్హము నొందుటకై ఆయనయొదద్కు వతుత్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

హెబీర్యులకు 12:28 => అందువలన మనము నిశచ్లమైన రాజయ్మును పొంది, దైవ కృప 

కలిగియుందము. ఆ కృప కలిగి వినయ భయభకుత్లతో దేవునికి పీర్తికరమైన సేవచేయుదము, 

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. 

పర్కటన 19:5 => మరియు మన దేవుని దాసులారా, ఆయనకు భయపడు వారలారా, కొదిద్వారేమి 

గొపప్వారేమి మీరందరు ఆయనను సుత్ తించుడి అని చెపుప్చునన్  యొక సవ్ రము 

సింహాసనమునొదద్నుండి వచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:1 => మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు నీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా 

నీకిచిచ్న దేశమున మీరు భూమిమీద బర్దుకు దినములనిన్టను మీరు అనుసరించి గైకొనవలసిన 

కటట్డలును విధులును ఇవి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:16 => అపుప్డు పౌలు నిలువబడి చేసైగ చేసి ఇటల్నెను  

వచనము 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. 

1 రాజులు 10:1 => షేబదేశపు రాణి యెహోవా నామమును గూరిచ్యు, సొలొమోనునకు కలిగిన 

కీరిత్ని గూరిచ్యు విని, గూఢారథ్ముగల మాటలచేత అతనిని శోధించుటకై వచెచ్ను. 

1 రాజులు 10:2 => ఆమె గొపప్ పరివారముతో, గంధవరగ్మును విసాత్రమైన బంగారమును 

రతన్ములను ఒంటెలమీద ఎకిక్ంచుకొని యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. సొలొమోను దరశ్నముచేసి 

తనకు తోచినదాని నంతటినిబటిట్ అతనితో మాటలాడగా 

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; 
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రూతు 2:11 => నీవు నీ తలిదండుర్లను నీ జనమ్భూమిని విడిచి, యింతకుముందు నీవు ఎరుగని 

జనము నొదద్కు వచిచ్తివి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:32 => మరియు నీ జనులైన ఇశార్యేలీయుల సంబంధులు కాని అనుయ్లు 

నీ ఘనమైన నామమునుగూరిచ్యు, నీ బాహుబలమునుగూరిచ్యు, చాచిన చేతులనుగూరిచ్యు 

వినినవారై, దూరదేశమునుండి వచిచ్ ఈ మందిరముతటుట్ తిరిగి వినన్పము చేసినపుడు 

యెషయా 56:3 => యెహోవాను హతుత్కొను అనుయ్డు నిశచ్యముగా యెహోవా తన జనులలోనుండి 

ననున్ వెలివేయునని అనుకొనవదుద్. షండుడు నేను ఎండిన చెటట్ని అనుకొనవదుద్.  

యెషయా 56:4 => నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను ఆచరించుచు నాకిషట్మైనవాటిని 

కోరుకొనుచు నా నిబంధన నాధారము చేసికొనుచునన్ షండులనుగూరిచ్ యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు  

యెషయా 56:5 => నా యింటను నా పార్కారములలోను ఒక భాగమును వారికిచెచ్దను కొడుకులు 

కూతుళుల్ అని యనిపించుకొనుటకంటె శేర్షఠ్మైన పేరు వారికి పెటుట్చునాన్ను కొటిట్వేయబడని నితయ్మైన 

పేరు వారికి పెటుట్చునాన్ను  

యెషయా 56:6 => విశార్ంతిదినమును అపవితర్పరచకుండ ఆచరించుచు నా నిబంధనను ఆధారము 

చేసికొనుచు యెహోవాకు దాసులై యెహోవా నామమును పేర్మించుచు ఆయనకు పరిచరయ్ 

చేయవలెనని ఆయన పక్షమున చేరు అనుయ్లను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమునకు తోడుకొని వచెచ్దను 

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

వారరిప్ంచు దహనబలులును బలులును నాకు అంగీకారములగును నా మందిరము సమసత్జనులకు 

పార్రథ్నమందిరమనబడును.  

మతత్యి 8:5 => ఆయన కపెరన్హూములో పర్వేశించినపుప్డు ఒక శతాధిపతి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

మతత్యి 8:10 => యేసు ఈ మాట విని ఆశచ్రయ్పడి, వెంట వచుచ్చునన్వారిని చూచి ఇశార్యేలులో 

నెవనికైనను నేనింత విశావ్సమునన్టుట్ చూడలేదని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 8:11 => అనేకులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు వచిచ్ అబార్హాముతో కూడను, 

ఇసాస్కుతో కూడను, యాకోబుతో కూడను, పరలోకరాజయ్మందు కూరుచ్ందురు గాని 
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మతత్యి 15:22 => ఇదిగో ఆ పార్ంతములనుండి కనాను సతరీ యొకతె వచిచ్ పర్భువా, దావీదు 

కుమారుడా, ననున్ కరుణింపుము; నా కుమారెత్ దయయ్ముపటిట్, బహు బాధపడుచునన్దని కేకలువేసెను. 

మతత్యి 15:23 => అందుకాయన ఆమెతో ఒకక్ మాటయైనను చెపప్లేదు. అపుప్డాయన శిషుయ్లు 

వచిచ్ ఈమె మనవెంబడి వచిచ్ కేకలువేయుచునన్ది గనుక ఈమెను పంపివేయుమని ఆయనను 

వేడుకొనగా 

మతత్యి 15:24 => ఆయన ఇశార్యేలు ఇంటివారై నశించిన గొఱఱ్లయొదద్కే గాని మరి 

ఎవరియొదద్కును నేను పంపబడలేదనెను 

మతత్యి 15:25 => అయినను ఆమె వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నాకు సహాయము చేయుమని 

అడిగెను. 

మతత్యి 15:26 => అందుకాయన పిలల్ల రొటెట్ తీసికొని కుకక్పిలల్లకు వేయుట యుకత్ము కాదని 

చెపప్గా 

మతత్యి 15:27 => ఆమె నిజమే పర్భువా, కుకక్పిలల్లుకూడ తమ యజమానుల బలల్మీదనుండి పడు 

ముకక్లు తినునుగదా అని చెపెప్ను. 

మతత్యి 15:28 => అందుకు యేసు అమామ్, నీ విశావ్సము గొపప్ది; నీవు కోరినటే ట్ నీకు అవునుగాక 

అని ఆమెతో చెపెప్ను. ఆ గడియలోనే ఆమె కుమారెత్ సవ్సథ్తనొందెను. 

లూకా 17:18 => ఈ అనుయ్డు తపప్ దేవుని మహిమపరచుటకు తిరిగి వచిచ్నవాడెవడును 

అగపడలేదా అని చెపిప్ 

యోహాను 12:20 => ఆ పండుగలో ఆరాధింప వచిచ్నవారిలో కొందరు గీర్సుదేశసుథ్లు ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:1 => ఇటలీ పటాలమనబడిన పటాలములో శతాధిపతియైన కొరేన్లీ 

అను భకిత్పరుడొకడు కైసరయలో ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:3 => పగలు ఇంచుమించు మూడుగంటలవేళ దేవుని దూత 

అతనియొదద్కు వచిచ్ కొరేన్లీ, అని పిలుచుట దరశ్నమందు తేటగా అతనికి కనబడెను. 

Page  of 682 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

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

అడిగెను. అందుకు దూత నీ పార్రథ్నలును నీ ధరమ్కారయ్ములును దేవుని సనిన్ధికి జాఞ్పకారథ్ముగా 

చేరినవి. 

1 రాజులు 10:1 => షేబదేశపు రాణి యెహోవా నామమును గూరిచ్యు, సొలొమోనునకు కలిగిన 

కీరిత్ని గూరిచ్యు విని, గూఢారథ్ముగల మాటలచేత అతనిని శోధించుటకై వచెచ్ను. 

1 రాజులు 10:2 => ఆమె గొపప్ పరివారముతో, గంధవరగ్మును విసాత్రమైన బంగారమును 

రతన్ములను ఒంటెలమీద ఎకిక్ంచుకొని యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. సొలొమోను దరశ్నముచేసి 

తనకు తోచినదాని నంతటినిబటిట్ అతనితో మాటలాడగా 

నిరగ్మకాండము 18:8 => తరువాత మోషే యెహోవా ఇశార్యేలీయుల కొరకు ఫరోకును 

ఐగుపీత్యులకును చేసినదంతయు, తోర్వలో తమకు వచిచ్న కషట్ము యావతుత్ను, యెహోవా తముమ్ను 

విడిపించిన సంగతియు తన మామతో వివరించి చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 18:9 => యెహోవా ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండి విడిపించి ఇశార్యేలీయులకు చేసిన 

మేలంతటినిగూరిచ్ యితోర్ సంతోషించెను. 

నిరగ్మకాండము 18:10 => మరియు యితోర్ ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండియు ఫరో చేతిలోనుండియు 

మిముమ్ను విడిపించి, ఐగుపీత్యుల చేతికిర్ందనుండి ఈ పర్జలను విడిపించిన యెహోవా 

సుత్తింపబడునుగాక. 

నిరగ్మకాండము 18:11 => ఐగుపీత్యులు గరివ్ంచి ఇశార్యేలీయులమీద చేసిన దౌరజ్నయ్మునుబటిట్ 

ఆయన చేసినదాని చూచి, యెహోవా సమసత్ దేవతలకంటె గొపప్వాడని యిపుప్డు నాకు తెలిసినదనెను. 

నిరగ్మకాండము 18:12 => మరియు మోషే మామయైన యితోర్ ఒక దహనబలిని బలులను 

దేవునికరిప్ంపగా అహరోనును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును మోషే మామతో దేవుని సనిన్ధిని 

భోజనము చేయవచిచ్రి. 

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. 

2 రాజులు 5:2 => సిరియనులు గుంపు గుంపులుగా బయలుదేరి ఇశార్యేలు దేశముమీదికి 

పోయియుండిరి. వారచచ్టనుండి యొక చినన్దాని చెరగొని తేగా, అది నయమాను భారయ్కు 

పరిచారము చేయుచుండెను. 

2 రాజులు 5:3 => అది షోమోర్నులోనునన్ పర్వకత్ దగగ్ర నా యేలినవాడుండవలెనని నేనెంతో 

కోరుచునాన్ను; అతడు నా యేలినవానికి కలిగిన కుషఠ్రోగమును బాగుచేయునని తన 

యజమానురాలితో అనెను. 

2 రాజులు 5:4 => నయమాను రాజునొదద్కు పోయి ఇశార్యేలు దేశపు చినన్ది చెపిప్న మాటలను 

అతనికి తెలియజేయగా 

2 రాజులు 5:5 => సిరియా రాజు నేను ఇశార్యేలు రాజునకు దూతచేత పతిర్క పంపించెదనని ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను గనుక అతడు ఇరువది మణుగుల వెండియు లక్ష యిరువది వేల రూపాయిల బంగారును పది 

దుసుత్ల బటట్లను తీసికొనిపోయి ఇశార్యేలు రాజునకు పతిర్కను అపప్గించెను. 

2 రాజులు 5:6 => ఆ పతిర్కలో ఉనన్ సంగతి యేదనగా నా సేవకుడైన నయమానునకు కలిగిన 

కుషఠ్రోగమును నీవు బాగుచేయవలెనని యీ పతిర్కను అతనిచేత నీకు పంపించియునాన్ను. 

2 రాజులు 5:7 => ఇశార్యేలు రాజు ఈ పతిర్కను చదివి వసత్రములు చింపుకొని చంపుటకును 

బర్తికించుటకును నేను దేవుడనా? ఒకనికి కలిగిన కుషఠ్రోగమును మానుప్మని నాయొదద్కు ఇతడు 

పంపుటయేమి? నాతో కలహమునకు కారణము అతడు ఎటుల్ వెదకుచునాన్డో మీరు 

ఆలోచించుడనెను. 

2 రాజులు 5:16 => ఎలీషా ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ 

యెహోవా జీవముతోడు నేనేమియు తీసికొనను అని చెపెప్ను. నయమాను అతనిని ఎంతో 

బతిమాలినను అతడు ఒపప్క పోయెను. 
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2 రాజులు 5:17 => అపుప్డు యెహోవాకు తపప్ దహనబలినైనను మరి యే బలినైనను ఇతరమైన 

దేవతలకు నేనికను అరిప్ంపను; రెండు కంచరగాడిదలు మోయుపాటి మనున్ నీ దాసుడనైన నాకు 

ఇపిప్ంచకూడదా? 

యెషయా 60:1 => నీకు వెలుగు వచిచ్యునన్ది, లెముమ్, తేజరిలుల్ము యెహోవా మహిమ నీమీద 

ఉదయించెను. 

యెషయా 60:2 => చూడుము భూమిని చీకటి కముమ్చునన్ది కటికచీకటి జనములను కముమ్చునన్ది 

యెహోవా నీమీద ఉదయించుచునాన్డు ఆయన మహిమ నీమీద కనబడుచునన్ది  

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.  

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.  
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యెషయా 60:10 => అనుయ్లు నీ పార్కారములను కటుట్దురు వారి రాజులు నీకు ఉపచారము 

చేయుదురు ఏలయనగా నేను కోపపడి నినున్ కొటిట్తినిగాని కటాకిష్ంచి నీ మీద జాలిపడుచునాన్ను.  

మతత్యి 2:1 => రాజైన హేరోదు దినములయందు యూదయ దేశపు బేతెల్హేములో యేసు పుటిట్న 

పిమమ్ట ఇదిగో తూరుప్ దేశపు జాఞ్నులు యెరూషలేమునకు వచిచ్ 

మతత్యి 12:42 => విమరశ్ సమయమున దకిష్ణదేశపురాణి యీ తరమువారితో నిలువబడి 

వారిమీద నేరసాథ్పన చేయును; ఆమె సొలొమోను జాఞ్నము వినుటకు భూమయ్ంతములనుండి వచెచ్ను; 

ఇదిగో సొలొమోనుకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 

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. 
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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. 

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. 

యెహోషువ 9:6 => వారు గిలాగ్లునందలి పాళెములోనునన్ యెహోషువ యొదద్కు వచిచ్ మేము 

దూరదేశమునుండి వచిచ్నవారము , మాతో నొక నిబంధన చేయుడని అతనితోను 

ఇశార్యేలీయులతోను చెపప్గా 

యెహోషువ 9:9 => వారు నీ దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ నీ దాసులమైన మేము 

బహుదూరమునుండి వచిచ్తివిు; ఏలయనగా ఆయన కీరిత్ని ఆయన ఐగుపుత్లో చేసిన సమసత్మును 

యొరాద్నుకు అదద్రినునన్ 

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

నైవేదయ్ములుచేత పుచుచ్కొని ఆయన సనిన్ధిని చేరుడి పరిశుదాధ్లంకారములగు ఆభరణములను 

ధరించుకొని ఆయన యెదుట సాగిలపడుడి. 
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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 64:2 => నీ శతుర్వులకు నీ నామమును తెలియజేయుటకై అగిన్ గచచ్పొదలను 

కాలుచ్రీతిగాను అగిన్ నీళల్ను పొంగజేయురీతిగాను నీవు దిగివచెచ్దవు గాక.  

జెఫనాయ్ 3:9 => అపుప్డు జనులందరు యెహోవా నామమునుబటిట్ యేకమనసుక్లై ఆయనను 

సేవించునటుల్ నేను వారికి పవితర్మైన పెదవులనిచెచ్దను. 

జెకరాయ్ 8:20 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనములును అనేక 

పటట్ణముల నివాసులును ఇంకను వతుత్రు. 

మారుక్ 11:17 => మరియు ఆయన బోధించుచు నా మందిరము సమసత్మైన అనయ్జనులకు 

పార్రథ్నమందిరమనబడును అని వార్యబడలేదా? అయితే మీరు దానిని దొంగల గుహగా చేసితిరనెను. 

రోమీయులకు 10:14 => వారు విశవ్సింపనివానికి ఎటుల్ పార్రథ్న చేయుదురు? విననివానిని ఎటుల్ 

విశవ్సించుదురు? పర్కటించువాడు లేకుండ వారెటుల్ విందురు? 

1 తిమోతి 2:1 => మనము సంపూరణ్భకిత్యు మానయ్తయు కలిగి, నెమమ్దిగాను సుఖముగాను 

బర్దుకు నిమితత్ము, అనిన్టికంటె ముఖయ్ముగా మనుషుయ్లందరి కొరకును 

వచనము 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 

నిరగ్మకాండము 15:14 => జనములు విని దిగులుపడును ఫిలిషిత్య నివాసులకు వేదన కలుగును. 
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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. 

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 9:9 => 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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:31 => అతని దేశము ఆశచ్రయ్ముగా వృదిధ్నొందుటనుగూరిచ్ విచారించి 

తెలిసికొనుటకై బబులోను అధిపతులు అతనియొదద్కు పంపిన రాయబారుల విషయములో అతని 

శోధించి, అతని హృదయములోని ఉదేధ్శమంతయు తెలిసికొనవలెనని దేవుడతని విడచిపెటెట్ను. 

దానియేలు 2:47 => మరియు రాజు ఈ మరమ్మును బయలుపరచుటకు నీవు సమరుథ్డవైతివే; నీ 

దేవుడు దేవతలకు దేవుడును రాజులకు పర్భువును మరమ్ములు బయలుపరచువాడునై యునాన్డని 

దానియేలునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 3:28 => నెబుకదెన్జరు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వీరి దేవుడు పూజారు హ్డు; 

ఆయన తన దూతనంపి తనాన్శర్యించిన దాసులను రకిష్ంచెను. వారు తమ దేవునికి గాక మరి ఏ 
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దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి 

రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 

దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 3:13 => మోషే చితత్గించుము; నేను ఇశార్యేలీయుల యొదద్కు వెళిల్ వారిని చూచి 

మీ పితరుల దేవుడు మీయొదద్కు ననున్ పంపెనని వారితో చెపప్గా వారు ఆయన పేరేమి అని 

అడిగినయెడల వారితో నేనేమి చెపప్వలెనని దేవుని నడిగెను. 

నిరగ్మకాండము 3:14 => అందుకు దేవుడు నేను ఉనన్వాడను అను వాడనై యునాన్నని మోషేతో 

చెపెప్ను. మరియు ఆయన ఉండుననువాడు మీయొదద్కు ననున్ పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో 

చెపప్వలెననెను. 

నిరగ్మకాండము 3:15 => మరియు దేవుడు మోషేతో నిటల్నెను మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, 

అనగా అబార్హాము దేవుడు ఇసాస్కు దేవుడు యాకోబు దేవుడునైన యెహోవా మీయొదద్కు ననున్ 

పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో చెపప్వలెను. నిరంతరము నా నామము ఇదే, తరతరములకు ఇది 

నా జాఞ్పకారథ్క నామము. 

నిరగ్మకాండము 3:16 => నీవు 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, 

నిరగ్మకాండము 34:5 => మేఘములో యెహోవా దిగి అకక్డ అతనితో నిలిచి యెహోవా అను 

నామమును పర్కటించెను. 

నిరగ్మకాండము 34:6 => అతని యెదుట యెహోవా అతని దాటి వెళుల్చు యెహోవా కనికరము, 

దయ, దీరఘ్శాంతము, విసాత్రమైన కృపాసతయ్ములు గల దేవుడైన యెహోవా. 

నిరగ్మకాండము 34:7 => ఆయన వేయి వేలమందికి కృపను చూపుచు, దోషమును అపరాధమును 

పాపమును క్షమించును గాని ఆయన ఏమాతర్మును దోషులను నిరోద్షులగా ఎంచక మూడు నాలుగు 
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తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికిని కుమారుల కుమారులమీదికిని రపిప్ంచునని 

పర్కటించెను. 

యెహోషువ 7:9 => కనానీయులును ఈ దేశ నివాసులందరును విని, మముమ్ను చుటుట్కొని మా 

పేరు భూమిమీద ఉండకుండ తుడిచివేసినయెడల, ఘనమైన నీ నామమును గూరిచ్ నీవేమి 

చేయుదువని పార్రిథ్ంపగా 

కీరత్నలు 86:8 => పర్భువా, నీవు మహాతమ్య్ముగలవాడవు ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడవు నీవే 

అదివ్తీయ దేవుడవు. 

కీరత్నలు 86:9 => పర్భువా, దేవతలలో నీవంటివాడు లేడు నీ కారయ్ములకు సాటియైన కారయ్ములు 

లేవు. 

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. 

నిరగ్మకాండము 3:19 => ఐగుపుత్ రాజు మహాబలముతో మీమీదికి వచిచ్ మిముమ్ పోనియయ్డని 

నేనెరుగుదును;  

నిరగ్మకాండము 9:15 => భూమిమీద నుండకుండ నీవు నశించిపోవునటుల్ నేను నా చెయియ్ 

చాపియుంటినేని నినున్ను నీ జనులను తెగులుతో కొటిట్వేసియుందును. 

నిరగ్మకాండము 13:14 => ఇకమీదట నీ కుమారుడు ఇది ఏమిటని నినున్ అడుగునపుప్డు నీవు వాని 

చూచి బాహుబలముచేత యెహోవా దాసగృహమైన ఐగుపుత్లోనుండి మనలను బయటికి రపిప్ంచెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:24 => ఆకాశమందేగాని భూమియందేగాని నీవు చేయు కిర్యలను 

చేయగల దేవుడెవడు? నీవు చూపు పరాకర్మమును చూపగల దేవుడెవడు? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:34 => మీ దేవుడైన యెహోవా ఐగుపుత్లో మా కనున్లయెదుట 

చేసినవాటనిన్టిచొపుప్న ఏ దేవుడైనను శోధనలతోను సూచక కిర్యలతోను మహతాక్రయ్ములతోను 
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యుదధ్ముతోను బాహుబలముతోను చాచిన చేతితోను మహా భయంకర కారయ్ములతోను ఎపుప్డైనను 

వచిచ్ ఒక జనములోనుండి తనకొరకు ఒక జనమును తీసికొన యతన్ముచేసెనా? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:2 => నీ దేవుడైన యెహోవా చేసిన శిక్షను ఆయన మహిమను ఆయన 

బాహుబలమును ఆయన చాపిన చేతిని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:3 => ఐగుపుత్లో ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోకును అతని సమసత్ దేశమునకును 

ఆయన చేసిన సూచక కిర్యలను కారయ్ములను 

2 రాజులు 17:36 => ఆయన ఆజాఞ్పించిన కటట్డలను గాని విధులను గాని ధరమ్శాసత్రమును గాని 

ధరమ్మందు దేనిని గాని అనుసరింపకయు ఉనాన్రు. 

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

ఉనన్తమైనది. 

కీరత్నలు 136:12 => చేయి చాచి తన బాహుబలముచేత వారిని రపిప్ంచెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

యెషయా 51 :9 => యెహోవా బాహువా , లెముమ్ లెముమ్ బలము తొడుగుకొముమ్ 

పూరవ్పుకాలములలోను పురాతన తరములలోను లేచినటుల్ లెముమ్ రాహాబును తుతుత్నియలుగా 

నరికివేసినవాడవు నీవే గదా? మకరమును పొడిచినవాడవు నీవే గదా?  

యెషయా 63:12 => తమలో తన పరిశుదాధ్తమ్ను ఉంచినవాడేడి? మోషే కుడిచేతి వైపున 

మహిమగల తన బాహువును పోనిచిచ్నవాడేడి? 

యిరిమ్యా 31:11 => యెహోవా యాకోబు వంశసుథ్లను విమోచించుచునాన్డు, వారికంటె 

బలవంతుడైన వానిచేతిలోనుండి వారిని విడిపించుచునాన్డు 

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

వహించువాడా, శూరుడా, మహాదేవా, నీ యధికబలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను 

భూమాయ్కాశములను సృజించితివి, నీకు అసాధయ్మైనదేదియు లేదు. 

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

తపిప్ంచుకొనినవారిని విలుకాండైరన తరీ ష్షు పూలు లూదు అను జనులయొదద్కును తుబాలు యావాను 
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నివాసులయొదద్కును నేను పంపెదను ననున్గూరిచ్న సమాచారము విననటిట్యు నా మహిమను 

చూడనటిట్యు దూరదీవ్పవాసులయొదద్కు వారిని పంపెదను వారు జనములలో నా మహిమను 

పర్కటించెదరు. 

యెషయా 66:20 => ఇశార్యేలీయులు పవితర్మైన పాతర్లో నైవేదయ్మును యెహోవా 

మందిరములోనికి తెచుచ్నటుల్గా గుఱఱ్ములమీదను రథములమీదను డోలీలమీదను 

కంచరగాడిదలమీదను ఒంటెలమీదను ఎకిక్ంచి సరవ్జనములలోనుండి నాకు పర్తిషిఠ్త పరవ్తమగు 

యెరూషలేమునకు మీ సవ్దేశీయులను యెహోవాకు నైవేదయ్ముగా వారు తీసికొనివచెచ్దరని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 3:19 => నేను బిడ డ్లలో నినెన్టుల్ ఉంచుకొని, రమయ్ దేశమును జనముల సావ్సథ్య్ములలో 

రాజకీయ సావ్సథ్య్మును నేనెటుల్ నీకిచెచ్దననుకొని యుంటిని. నీవు నా తండీర్ అని నాకు మొఱఱ్పెటిట్ 

ననున్ మానవనుకొంటిని గదా? 

జెకరాయ్ 14:16 => మరియు యెరూషలేము మీదికి వచిచ్న అనయ్జనులలో శేషించిన వారందరును 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయను రాజునకు మొర్కుక్టకును పరణ్శాలపండుగ 

ఆచరించుటకును ఏటేట వతుత్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:27 => అపుప్డు ఐతియొపీయుల రాణియైన కందాకే కిర్ంద మంతిర్యై 

ఆమెయొకక్ ధనాగారమంతటిమీదనునన్ ఐతియొపీయుడైన నపుంసకుడు ఆరాధించుటకు 

యెరూషలేమునకు వచిచ్యుండెను. 

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. 

యిరిమ్యా 32:21 => సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను జరిగించుచు మహా బలముకలిగి, 

చాపిన చేతులు గలవాడవై మహాభయము పుటిట్ంచి, ఐగుపుత్ దేశములోనుండి నీ పర్జలను రపిప్ంచి 
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యోనా 2:4 => నీ సనిన్ధిలోనుండి నేను వెలివేయబడినను, నీ పరిశుదాధ్లయము తటుట్ మరల 

చూచెదననుకొంటిని. 

జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 

వచనము 45 

ఆకాశమందు నీవు వారి పార్రథ్న వినన్పములను విని, వారి కారయ్మును నిరవ్హించుము. 

1 సమూయేలు 17:46 => ఈ దినమున యెహోవా నినున్ నాచేతికి అపప్గించును; నేను నినున్ చంపి 

నీ తల తెగవేతును; ఇశార్యేలీయులలో దేవుడునాన్డని లోక నివాసులందరును తెలిసికొనునటుల్ నేను 

ఈ దినమున ఫిలిషీత్యులయొకక్ కళేబరములను ఆకాశపకుష్లకును భూమృగములకును ఇతుత్ను. 

2 రాజులు 19:19 => యెహోవా మా దేవా; లోకమందునన్ సమసత్ జనులు నీవే నిజముగా 

అదివ్తీయ దేవుడవైన యెహోవావని తెలిసికొనునటుల్గా అతనిచేతిలోనుండి మముమ్ను రకిష్ంచుము. 

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 22:27 => భూదిగంతముల నివాసులందరు జాఞ్పకము చేసికొని యెహోవాతటుట్ తిరిగెదరు 

అనయ్జనుల వంశసుథ్లందరు నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరు 

కీరత్నలు 67:2 => దేవుడు మముమ్ను కరుణించి మముమ్ను ఆశీరవ్దించును గాక ఆయన తన 

ముఖకాంతి మామీద పర్కాశింపజేయును గాక.(సెలా.) 

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

రాజులును కానుకలు తీసికొనివచెచ్దరు.  
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కీరత్నలు 72:11 => రాజులందరు అతనికి నమసాక్రము చేసెదరు. అనయ్జనులందరు అతని 

సేవించెదరు. 

కీరత్నలు 86:9 => పర్భువా, దేవతలలో నీవంటివాడు లేడు నీ కారయ్ములకు సాటియైన కారయ్ములు 

లేవు. 

యెషయా 11:9 => నా పరిశుదధ్ పరవ్తమందంతటను ఏ మృగమును హానిచేయదు నాశము 

చేయదు సముదర్ము జలముతో నిండియునన్టుట్ లోకము యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నముతో 

నిండియుండును. 

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 102:15 => అపుప్డు అనయ్జనులు యెహోవా నామమునకును భూరాజులందరు నీ 

మహిమకును భయపడెదరు 

కీరత్నలు 117:1 => యెహోవా కృప మనయెడల హెచుచ్గానునన్ది. ఆయన విశావ్సయ్త నిరంతరము 

నిలుచును. 

కీరత్నలు 117:2 => కాబటిట్ సమసత్ అనయ్జనులారా, యెహోవాను సుత్తించుడి సరవ్ జనములారా, 

ఆయనను కొనియాడుడి యెహోవాను సుత్తించుడి. 

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. 

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. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 26:15 => నీ పరిశుదాధ్లయమగు ఆకాశములోనుండి చూచి, నీ జనులైన 

ఇశార్యేలీయులను పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశము అని నీవు మా పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్ 

మాకిచిచ్యునన్ దేశమును ఆశీరవ్దింపుమని చెపప్వలెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:43 => జనములారా, ఆయన పర్జలతోకూడ ఆనందించుడి. హతులైన 

తన సేవకులనుబటిట్ ఆయన పర్తిదండన చేయును తన విరోధులకు పర్తీకారము చేయును తన దేశము 

నిమితత్మును తన పర్జలనిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయును.  

యెహోషువ 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 రాజులు 8:30 => మరియు నీ దాసుడనైన నేనును నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులును ఈ 

సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్న చేయునపుప్డెలల్, నీ నివాససాథ్నమైన ఆకాశమందు విని మా వినన్పము 

అంగీకరించుము; వినునపుప్డెలల్ మముమ్ను క్షమించుము. 

1 రాజులు 8:60 => అపుప్డు లోకమందునన్ జనులందరును యెహోవాయే దేవుడనియు, ఆయన 

తపప్ మరి ఏ దేవుడును లేడనియు తెలిసికొందురు. 

1 రాజులు 18:36 => అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు సమయమున పర్వకత్యగు ఏలీయా దగగ్రకు 

వచిచ్ యీలాగు పార్రథ్న చేసెను యెహోవా, అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలుల దేవా, ఇశార్యేలీయుల 

మధయ్ నీవు దేవుడవై యునాన్వనియు, నేను నీ సేవకుడనై యునాన్ననియు, ఈ కారయ్ములనిన్యు నీ 

సెలవుచేత చేసితిననియు ఈ దినమున కనుపరచుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:8 => యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి. ఆయన నామమును 

పర్కటన చేయుడి ఆయన కారయ్ములను జనములలో తెలియజేయుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 
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సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

కీరత్నలు 20:6 => యెహోవా తన అభిషికుత్ని రకిష్ంచునని నాకిపుప్డు తెలియును రక్షణారథ్మైన తన 

దకిష్ణహసత్బలము చూపును తన పరిశుదాధ్కాశములోనుండి అతని కుతత్రమిచుచ్ను. 

కీరత్నలు 102:19 => మనుషుయ్లు సీయోనులో యెహోవా నామ ఘనతను యెరూషలేములో ఆయన 

సోత్తర్మును పర్కటించునటుల్ 

యెషయా 19:21 => ఐగుపీత్యులు తెలిసికొనునటుల్ యెహోవా తనున్ వెలల్డిపరచుకొనును ఆ 

దినమున ఐగుపీత్యులు యెహోవాను తెలిసికొందురు వారు బలి నైవేదయ్ముల నరిప్ంచి ఆయనను 

సేవించెదరు యెహోవాకు మొర్కుక్కొనెదరు తాము చేసికొనిన మొర్కుక్బడులను చెలిల్ంచెదరు. 

యెషయా 37:20 => యెహోవా, లోకమందునన్ నీవే నిజముగా నీవే అదివ్తీయ దేవుడవైన 

యెహోవావని సమసత్ జనులు తెలిసికొనునటుల్ అతని చేతిలోనుండి మముమ్ను రకిష్ంచుము. 

యిరిమ్యా 25:29 => నా పేరు పెటట్బడిన పటట్ణమునకు నేను కీడుచేయ మొదలుపెటట్గా మీకు 

శిక్షలేకుండ పోవునా? మీరు శికిష్ంపబడకపోరు. భూలోక నివాసులందరిమీదికి నేను ఖడగ్మును 

రపిప్ంచుచునాన్ను; ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 8:20 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనములును అనేక 

పటట్ణముల నివాసులును ఇంకను వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 

మతత్యి 6:9 => కాబటిట్ మీరీలాగు పార్రథ్న చేయుడి, పరలోకమందునన్ మా తండీర్, నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడు గాక, 

లూకా 11:2 => అందుకాయన మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు తండీర్ , నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడునుగాక, నీ రాజయ్ము వచుచ్నుగాక, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

గలతీయులకు 4:9 => యిపుప్డు మీరు దేవునిని ఎరిగినవారును, మరివిశేషముగా దేవునిచేత 

ఎరుగబడినవారునై యునాన్రు గనుక, బలహీనమైనవియు నిష పర్యోజనమైనవియునైన మూల 

పాఠములతటుట్ మరల తిరుగనేల? మునుపటివలె మరల వాటికి దాసులైయుండ గోరనేల? 

వచనము 46 

పాపము చేయనివాడు ఒకడును లేడు, వారు నీకు విరోధముగా పాపము చేసినయెడల నేమి, నీవు 

వారిమీద కోపగించుకొని వారిని శతుర్వులచేతికి అపప్గించినయెడల నేమి, వారు వీరిని 

దూరమైనటిట్గాని దగగ్రయైనటిట్గాని ఆ శతుర్వుల దేశములోనికి చెరగా కొనిపోయినపుప్డు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:1 => నీవు నీ శతుర్వులతో యుదధ్మునకు పోయి గుఱఱ్ములను 

రథములను మీకంటె విసాత్రమైన జనమును చూచునపుప్డు వారికి భయపడవదుద్; ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడైయుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:2 => అంతేకాదు, మీరు యుదధ్మునకు సమీపించునపుప్డు యాజకుడు 

దగగ్రకు వచిచ్ పర్జలతో ఈలాగు చెపప్వలెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:3 => ఇశార్యేలీయులారా, వినుడి; నేడు మీరు మీశతుర్వులతో 

యుదధ్ము చేయుటకు సమీపించుచునాన్రు. మీ హృదయములు జంకనియయ్కుడి, భయపడకుడి, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:4 => వణకకుడి, వారి ముఖము చూచి బెదరకుడి, మీకొరకు మీ 

శతుర్వులతో యుదధ్ముచేసి మిముమ్ను రకిష్ంచువాడు మీ దేవుడైన యెహోవాయే. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:4 => యెహోవా నశింపజేసిన అమోరీయుల రాజులైన సీహోనుకును 

ఓగుకును వారి దేశమునకును ఏమి చేసెనో ఆ పర్కారముగానే యీ జనములకును చేయును. 

Page  of 698 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

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. 

యెహోషువ 1:2 => కాబటిట్ నీవు లేచి, నీవును ఈ జనులందరును ఈ యొరాద్ను నది దాటి నేను 

ఇశార్యేలీయుల కిచుచ్చునన్ దేశమునకు వెళుల్డి. 

యెహోషువ 1:3 => నేను మోషేతో చెపిప్నటుల్ మీరు అడుగుపెటుట్ పర్తి సథ్లమును మీకిచుచ్చునాన్ను. 

యెహోషువ 1:4 => అరణయ్మును ఈ లెబానోను మొదలుకొని మహానదియైన యూఫర్టీసు నది 

వరకును హితీత్యుల దేశమంతయు పడమట మహా సముదర్మువరకును మీకు సరిహదుద్. 

యెహోషువ 1:5 => నీవు బర్దుకు దినములనిన్టను ఏ మనుషుయ్డును నీ యెదుట నిలువలేక 

యుండును; నేను మోషేకు తోడైయుండినటుల్ నీకును తోడైయుందును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:34 => నీ జనులు నీవు పంపిన మారగ్మందు తమ శతుర్వులతో యుదధ్ము 

చేయుటకై బయలుదేర నుదేద్శించి, నీవు కోరుకొనిన యీ పటట్ణము తటుట్ను నీ నామమునకు నేను 

కటిట్ంచిన యీ మందిరముతటుట్ తిరిగి వినన్పము చేసినయెడల 

సంఖాయ్కాండము 31:1 => మరియు యెహోవా మిదాయ్నీయులు ఇశార్యేలీయులకు చేసిన హింసకు 

పర్తిహింస చేయుడి. 

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

సెలవియయ్గా 

సంఖాయ్కాండము 31:3 => మోషే పర్జలతో మీలో కొందరు యుదధ్సనన్దుధ్లై మిదాయ్నీయులమీదికి 

పోయి మిదాయ్నీయులకు యెహోవా విధించిన పర్తిదండన చేయునటుల్ 

సంఖాయ్కాండము 31:4 => ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టిలోను పర్తి గోతర్ములోనుండి 

వేయేసిమందిని ఆ యుదధ్మునకు పంపవలెననెను. 

సంఖాయ్కాండము 31:5 => అటుల్ గోతర్మొకక్ంటికి వేయిమందిచొపుప్న, ఇశార్యేలీయుల 

సేనలలోనుండి పండెర్ండువేల యుదధ్వీరులు ఏరప్రచబడగా 
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సంఖాయ్కాండము 31:6 => మోషే వారిని, అనగా పర్తి గోతర్మునుండి వేయేసిమందిని, యాజకుడగు 

ఎలియాజరు కుమారుడైన ఫీనెహాసును పంపెను. అతని చేతిలోని పరిశుదధ్మైన ఉపకరణములను 

ఊదుటకు బూరలను యుదధ్మునకు పంపెను. 

సంఖాయ్కాండము 31:7 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు మిదాయ్నీయులతో 

యుదధ్ముచేసి మగవారినందరిని చంపిరి. 

సంఖాయ్కాండము 31:8 => చంపబడిన యితరులుగాక మిదాయ్ను రాజులను, అనగా మిదాయ్ను 

అయిదుగురు రాజులైన ఎవీని, రేకెమును, సూరును, హూరును, రేబను చంపిరి. బెయోరు 

కుమారుడైన బిలామును ఖడగ్ముతో చంపిరి. 

సంఖాయ్కాండము 31:9 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు మిదాయ్ను సతరీలను వారి చినన్పిలల్లను 

చెరపటుట్కొని, వారి సమసత్ పశువులను వారి గొఱఱ్మేకలనిన్టిని వారికి కలిగినది యావతుత్ను 

దోచుకొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 31:10 => మరియు వారి నివాస పటట్ణములనిన్టిని వారి కోటలనిన్టిని అగిన్చేత 

కాలిచ్వేసిరి. 

సంఖాయ్కాండము 31:11 => వారు మనుషుయ్లనేమి పశువులనేమి సమసత్మైన కొలల్సొముమ్ను 

మిదాయ్నీయుల ఆసిత్ని యావతుత్ను తీసికొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 31:12 => తరువాత వారు మోయాబు మైదానములలో యెరికోయొదద్నునన్ 

యొరాద్ను దగగ్ర దిగియునన్ దండులో మోషే యొదద్కును యాజకుడైన ఎలియాజరు నొదద్కును 

ఇశార్యేలీయుల సమాజము నొదద్కును చెరపటట్బడినవారిని అపహరణములను ఆ కొలల్సొముమ్ను 

తీసికొనిరాగా 

యెహోషువ 6:2 => అపుప్డు యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను చూడుము; నేను యెరికోను దాని 

రాజును పరాకర్మముగల శూరులను నీచేతికి అపప్గించుచునాన్ను. 

యెహోషువ 6:3 => మీరందరు యుదధ్సనన్దుధ్లై పటట్ణమును ఆవరించి యొకమారు దాని చుటుట్ 

తిరుగవలెను. 
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యెహోషువ 6:4 => ఆలాగు ఆరు దినములు చేయుచు రావలెను. ఏడుగురు యాజకులు 

పొటే ట్లుకొముమ్ బూరలను పటుట్కొని ముందుగా నడువవలెను. ఏడవ దినమున మీరు ఏడు మారులు 

పటట్ణము చుటుట్ తిరుగుచుండగా ఆ యాజకులు బూరల నూదవలెను. 

యెహోషువ 6:5 => మానక ఆ కొముమ్లతో వారు ధవ్ని చేయుచుండగా మీరు బూరలధవ్ని 

వినునపుప్డు జనులందరు ఆరాభ్టముగా కేకలు వేయవలెను, అపుప్డు ఆ పటట్ణ పార్కారము కూలును 

గనుక జనులు తమ యెదుటికి చకక్గా ఎకుక్దురు అనెను. 

యెహోషువ 8:1 => మరియు యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను భయపడకుము, జడియకుము, 

యుదధ్సనన్ధుధ్లైన వారినందరిని తోడుకొని హాయిమీదికి పొముమ్. చూడుము; నేను హాయి రాజును 

అతని జనులను అతని పటట్ణమును అతని దేశమును నీచేతికపప్గించుచునాన్ను. 

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. 

నాయ్యాధిపతులు 1:1 => యెహోషువ మృతినొందిన తరువాత ఇశార్యేలీయులు కనానీయులతో 

యుదధ్ము చేయుటకు తమలో నెవరు ముందుగా వారి మీదికి పోవలసినది యెహోవా 

తెలియజేయునటుల్ పార్రథ్న చేయగా 

నాయ్యాధిపతులు 1:2 => యెహోవా ఆ దేశమును యూదావంశసుథ్ల కిచిచ్యునాన్ను, వారు 

పోవలెనని సెలవిచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 4:6 => ఆమె నఫాత్లి కెదెషులోనుండి అబీనోయము కుమారుడైన బారాకును 

పిలువనంపించి అతనితో ఇటల్నెను నీవువెళిల్ నఫాత్లీయులలోను జెబూలూనీయులలోను పదివేలమంది 

మనుషుయ్లను తాబోరు కొండయొదద్కు రపిప్ంచుము; 

నాయ్యాధిపతులు 6:14 => అంతట యెహోవా అతనితటుట్ తిరిగి బలము తెచుచ్కొని వెళిల్ 

మిదాయ్నీయుల చేతిలోనుండి ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంపుము, నినున్ పంపినవాడను నేనే అని చెపప్గా 

1 సమూయేలు 15:3 => కాబటిట్ నీవు పోయి కనికరింపక అమాలేకీయులను హతము చేయుచు, 

పురుషులనేమి సతరీలనేమి బాలురనేమి పసిపిలల్లనేమి యెదుద్లనేమి గొఱఱ్లనేమి ఒంటెలనేమి 
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గారద్భములనేమి అనిన్టిని హతముచేసి వారికి కలిగినదంతయు బొతిత్గా పాడుచేసి అమాలేకీయులను 

నిరూమ్లము చేయుమని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 15:18 => మరియు యెహోవా నినున్ సాగనంపి నీవు పోయి పాపాతుమ్లైన 

అమాలేకీయులను నిరూమ్లము చేయుము, వారు లయమగు వరకు వారితో యుదధ్ము చేయుమని 

సెలవియయ్గా 

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

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

నీవారినందరిని దకిక్ంచుకొందువని సెలవిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:9 => కూషీయుడైన జెరహు వారిమీద దండెతిత్ వేయి వేల సైనయ్మును 

మూడువందల రథములను కూరుచ్కొని బయలుదేరి మారేషావరకు రాగా ఆసా అతనికి 

ఎదురుబోయెను. 

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 
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2 దినవృతాత్ంతములు 14:12 => యెహోవా ఆ కూషీయులను ఆసా యెదుటను యూదావారి 

యెదుటను నిలువనియయ్క వారిని మొతిత్నందున వారు పారిపోయిరి. 

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 20:6 => మా పితరుల దేవా యెహోవా, నీవు ఆకాశమందు దేవుడవై 

యునాన్వు, అనయ్జనుల రాజయ్ములను ఏలువాడవు నీవే; నీవు బాహుబలము గలవాడవు, పరాకర్మము 

గలవాడవు, నినెన్దిరించుటకెవరికిని బలము చాలదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:7 => నీ జనులైన ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి ఈ దేశపు 

కాపురసుథ్లను తోలివేసి, నీ సేన్హితుడైన అబార్హాముయొకక్ సంతతికి దీనిని శాశవ్తముగానిచిచ్న మా 

దేవుడవు నీవే. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:8 => వారు అందులో నివాసము చేసి, కీడైనను యుదధ్మైనను తీరైప్నను 

తెగులైనను కరవైనను, మామీదికి వచిచ్నపుప్డు మేము ఈ మందిరము ఎదుటను నీ యెదుటను 

నిలువబడి మా శర్మలో నీకు మొఱఱ్పెటిట్నయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:9 => నీవు ఆలకించి మముమ్ను రకిష్ంచుదువని అనుకొని, యిచచ్ట నీ 

నామ ఘనతకొరకు ఈ పరిశుదధ్ సథ్లమును కటిట్ంచిరి. నీ పేరు ఈ మందిరమునకు పెటట్బడెను గదా. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:10 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నపుప్డు నీవు వారిని 

అమోమ్నీయులతోను మోయాబీయులతోను శేయీరు మనయ్వాసులతోను యుదధ్ము చేయనియయ్లేదు 

గనుక ఇశార్యేలీయులు వారిని నిరూమ్లము చేయక వారియొదద్నుండి తొలగిపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:11 => మేము సవ్తంతిర్ంచుకొనవలెనని నీవు మా కిచిచ్న నీ 

సావ్సథ్య్ములోనుండి మముమ్ను తోలివేయుటకై వారు బయలుదేరి వచిచ్ మాకెటిట్ పర్తుయ్పకారము 

చేయుచునాన్రో దృషిట్ంచుము. 
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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 20:13 => యూదావారందరును తమ శిశువులతోను భారయ్లతోను 

పిలల్లతోను యెహోవా సనిన్ధిని నిలువబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:20 => రాజైన హిజిక్యాయును ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా అను 

పర్వకత్యును ఇందును గురించి పార్రిథ్ంచి ఆకాశముతటుట్ చూచి మొఱఱ్పెటట్గా 

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. 

కీరత్నలు 78:67 => పిమమ్ట ఆయన యోసేపు గుడారమును అసహియ్ంచుకొనెను ఎఫార్యిము 

గోతర్మును కోరుకొనలేదు. 

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 132:13 => యెహోవా సీయోనును ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. తనకు నివాససథ్లముగా 

దానిని కోరుకొనియునాన్డు. 

కీరత్నలు 132:14 => ఇది నేను కోరినసాథ్నము, ఇది నితయ్ము నాకు విశర్మసాథ్నముగా నుండును 

ఇకక్డనే నేను నివసించెదను 

దానియేలు 9:17 => ఇపుప్డైతే మా దేవా, దీనినిబటిట్ నీ దాసుడు చేయు పార్రథ్నలను విజాఞ్పనలను 

ఆలకించి, పర్భువు చితాత్నుసారముగా శిథిలమైపోయిన నీ పరిశుదధ్సథ్లము మీదికి నీ ముఖపర్కాశము 

రానిముమ్. 
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దానియేలు 9:18 => నీ గొపప్ కనికరములను బటిట్యే మేము నినున్ పార్రిథ్ంచుచునాన్ము గాని మా 

సవ్నీతి కారయ్ములనుబటిట్ నీ సనిన్ధిని నిలువబడి పార్రిథ్ంచుట లేదు. మా దేవా, చెవి యొగిగ్ 

ఆలకింపుము; నీ కనున్లు తెరచి, నీ పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణముమీదికి వచిచ్న నాశనమును, నీ 

పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణమును దృషిట్ంచి చూడుము.  

దానియేలు 9:19 => పర్భువా ఆలకింపుము, పర్భువా క్షమింపుము, పర్భువా ఆలసయ్ము చేయక 

చెవియొగిగ్ నా మనవి చితత్గించుము. నా దేవా, యీ పటట్ణమును ఈ జనమును నీ పేరు పెటట్బడినవే; 

నీ ఘనతను బటిట్యే నా పార్రథ్న వినుమని వేడుకొంటిని. 

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

రాగా అరీక్యుడైన హూషై పై వసత్రములు చింపుకొని తలమీద ధూళి పోసికొనివచిచ్ రాజును దరశ్నము 

చేసెను. 

1 రాజులు 8:48 => తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన వారియొకక్ దేశమందు పూరణ్హృదయముతోను 

పూరాణ్తమ్తోను వారు నీ తటుట్ తిరిగి, నీవు వారి పితరులకు దయచేసిన దేశము తటుట్ను నీవు 

కోరుకొనిన పటట్ణము తటుట్ను నీ నామఘనతకు నేను కటిట్ంచిన మందిరము తటుట్ను నినున్గూరిచ్ 

పార్రథ్న చేసినయెడల 

1 రాజులు 12:27 => యరొబాము తన హృదయమందు తలంచి 

1 రాజులు 14:21 => యూదాదేశమందు సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము ఏలుచుండెను. 

రెహబాము నలువదియొక సంవతస్రముల వాడైనపుప్డు ఏలనారంభించెను. తన నామము నుంచుటకై 

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టిలోనుండి యెహోవా కోరుకొనిన యెరూషలేమను పటట్ణమందు అతడు 

పదునేడు సంవతస్రములు ఏలెను; అతని తలిల్ అమోమ్నీయురాలు, ఆమె పేరు నయమా. 

2 రాజులు 21:7 => యెహోవా దావీదునకును అతని కుమారుడైన సొలొమోనునకును ఆజఞ్ ఇచిచ్ఈ 

మందిరమున ఇశార్యేలు గోతర్సాథ్నములలోనుండి నేను కోరుకొనిన యెరూషలేమునందు నా 

నామమును సదాకాలము ఉంచుదునని సెలవిచిచ్న యెహోవా మందిరమందు తాను చేయించిన 

అషేరా పర్తిమను ఉంచెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 5:20 => యుదధ్మందు వారు దేవునికి మొఱఱ్పెటట్గా, ఆయనమీద వారు 

నమిమ్కయుంచినందున ఆయన వారి మొఱఱ్ ఆలకించెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:16 => నా పేరు ఈ మందిరమునకు నితయ్ము ఉండునటుల్గా నేను దాని 

కోరుకొని పరిశుదధ్పరచితిని, నా దృషిట్యు నా మనసుస్ను నితయ్ము దానిమీద నుండును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:7 => ఇశార్యేలీయుల గోతర్సాథ్నములనిన్టిలో నేను కోరుకొనిన 

యెరూషలేమునందు నా నామము నితయ్ము ఉంచెదను,  

కీరత్నలు 20:2 => పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి ఆయన నీకు సహాయము చేయును గాక 

సీయోనులోనుండి నినున్ ఆదుకొనును గాక. 

దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళిల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 

యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 

వచనము 47 

వారు చెరగా కొనిపోబడిన దేశమందు తాము చేసిన దానిని మనసుస్నకు తెచుచ్కొని మేము 

దురామ్రుగ్లమై పర్వరిత్ంచి పాపము చేసితిమని చెపిప్, తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన వారిదేశమందు 

చింతించి పశాచ్తాత్పపడి నీకు వినన్పము చేసినయెడల 

ఆదికాండము 18:25 => ఆ చొపుప్న చేసి దుషుట్లతో కూడ నీతిమంతులను చంపుట నీకు 

దూరమవును గాక. నీతిమంతుని దుషుట్నితో సమముగా ఎంచుట నీకు దూరమవు గాక. 

సరవ్లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు నాయ్యము చేయడా అని చెపిప్నపుప్డు 

కీరత్నలు 9:4 => కాబటిట్ నా శతుర్వులు వెనుకకు మళుల్దురు నీ సనిన్ధిని వారు జోగిపడి నశింతురు. 

యిరిమ్యా 5:28 => వారు కొర్వివ్ బలిసియునాన్రు, అంతేకాదు అతయ్ధికమైన దుషాక్రయ్ములు 

చేయుచునాన్రు, తండిర్లేనివారు గెలువకుండునటుల్ వారి వాయ్జెయ్మును అనాయ్యముగా తీరుచ్దురు, 

దీనుల వాయ్జెయ్మును తీరుప్నకు రానియయ్రు. 
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లేవీయకాండము 13:6 => ఏడవనాడు యాజకుడు రెండవసారి వాని చూడవలెను. అపుప్డు ఆ పొడ 

చరమ్మందు వాయ్పింపక అదే తీరున ఉండినయెడల యాజకుడు వానిని పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; 

అది పకేక్, వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని పవితుర్డగును. 

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

రాగా అరీక్యుడైన హూషై పై వసత్రములు చింపుకొని తలమీద ధూళి పోసికొనివచిచ్ రాజును దరశ్నము 

చేసెను. 

1 రాజులు 8:49 => ఆకాశమను నీ నివాససథ్లమందు నీవు వారి పార్రథ్న వినన్పములను విని వారి 

కారయ్మును నిరవ్హించి 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:20 => యుదధ్మందు వారు దేవునికి మొఱఱ్పెటట్గా, ఆయనమీద వారు 

నమిమ్కయుంచినందున ఆయన వారి మొఱఱ్ ఆలకించెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:34 => నీ జనులు నీవు పంపిన మారగ్మందు తమ శతుర్వులతో యుదధ్ము 

చేయుటకై బయలుదేర నుదేద్శించి, నీవు కోరుకొనిన యీ పటట్ణము తటుట్ను నీ నామమునకు నేను 

కటిట్ంచిన యీ మందిరముతటుట్ తిరిగి వినన్పము చేసినయెడల 

కీరత్నలు 20:2 => పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి ఆయన నీకు సహాయము చేయును గాక 

సీయోనులోనుండి నినున్ ఆదుకొనును గాక. 

కీరత్నలు 140:12 => బాధింపబడువారి పక్షమున యెహోవా వాయ్జెయ్మాడుననియు దరిదుర్లకు 

ఆయన నాయ్యము తీరుచ్ననియు నేనెరుగుదును. 

వచనము 48 

తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన వారియొకక్ దేశమందు పూరణ్హృదయముతోను పూరాణ్తమ్తోను వారు నీ 

తటుట్ తిరిగి, నీవు వారి పితరులకు దయచేసిన దేశము తటుట్ను నీవు కోరుకొనిన పటట్ణము తటుట్ను నీ 

నామఘనతకు నేను కటిట్ంచిన మందిరము తటుట్ను నినున్గూరిచ్ పార్రథ్న చేసినయెడల 
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2 దినవృతాత్ంతములు 6:36 => పాపము చేయనివాడెవడును లేడు గనుక వారు నీ దృషిట్ యెదుట 

పాపము చేసినపుప్డు నీవు వారిమీద ఆగర్హించి, శతుర్వులచేతికి వారిని అపప్గింపగా, చెరపటుట్వారు 

వారిని దూరమైనటిట్ గాని సమీపమైనటిట్ గాని తమ దేశములకు పటుట్కొనిపోగా 

యోబు 14:4 => పాపసహితునిలోనుండి పాపరహితుడు పుటట్గలిగిన ఎంత మేలు? ఆలాగున 

ఎవడును పుటట్నేరడు. 

యోబు 15:14 => శుదుధ్డగుటకు నరుడు ఏపాటివాడు? నిరోద్షుడగుటకు సతరీకి పుటిట్నవాడు 

ఏపాటివాడు?  

యోబు 15:15 => ఆలోచించుము ఆయన తన దూతలయందు నమిమ్కయుంచడు. ఆకాశ 

వైశాలయ్ము ఆయన దృషిట్కి పవితర్ము కాదు. 

యోబు 15:16 => అటుల్ండగా హేయుడును చెడినవాడును నీళుల్ తార్గునటుల్ దుషిర్క్యలు 

చేయువాడును మరి అపవితుర్డు గదా. 

కీరత్నలు 19:12 => తన పొరపాటులు కనుగొనగలవాడెవడు? నేను రహసయ్ముగా చేసిన తపుప్లు 

క్షమించి ననున్ నిరోద్షినిగా తీరుచ్ము. 

కీరత్నలు 130:3 => యెహోవా, నీవు దోషములను కనిపెటిట్ చూచినయెడల పర్భువా, ఎవడు 

నిలువగలడు? 

కీరత్నలు 143:2 => నీ సేవకునితో వాయ్జెయ్మాడకుము సజీవులలో ఒకడును నీ సనిన్ధిని 

నీతిమంతుడుగా ఎంచబడడు. 

సామెతలు 20:9 => నా హృదయమును శుదధ్పరచుకొనియునాన్ను పాపము పోగొటుట్కొని 

పవితుర్డనైతిననుకొనదగిన వాడెవడు? 

పర్సంగి 7:20 => పాపము చేయక మేలు చేయుచుండు నీతిమంతుడు భూమిమీద ఒకడైనను లేడు. 

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

తనకిషట్మైన తోర్వకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను.  
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యెషయా 64:6 => మేమందరము అపవితుర్లవంటి వారమైతివిు మా నీతికిర్యలనిన్యు 

మురికిగుడ డ్వలె నాయెను మేమందరము ఆకువలె వాడిపోతివిు గాలివాన కొటుట్కొనిపోవునటుల్గా మా 

దోషములు మముమ్ను కొటుట్కొనిపోయెను  

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

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

గలతీయులకు 3:22 => యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమూలముగా కలిగిన వాగాద్నము 

విశవ్సించువారికి అనుగర్హింపబడునటుల్, లేఖనము అందరిని పాపములో బంధించెను. 

యాకోబు 3:2 => అనేక విషయములలో మన మందరము తపిప్పోవుచునాన్ము. ఎవడైనను 

మాటయందు తపప్ నియెడల అటిట్వాడు లోపము లేనివాడై , తన స రవ్ శ రీ రమును 

సావ్ధీనమందుంచుకొన (కళె ల్ము పెటుట్కుని) శకిత్గలవాడగును 

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. 

లేవీయకాండము 26:34 => మీరు మీ శతుర్వుల దేశములో ఉండగా మీ దేశము పాడైయునన్ 

దినములనిన్యు అది తన విశార్ంతికాలములను అనుభవించును. 

లేవీయకాండము 26:35 => అది పాడైయుండు దినములనిన్యు అది విశర్మించును. మీరు దానిలో 

నివసించినపుప్డు అది విశార్ంతికాలములో పొందకపోయిన విశార్ంతిని అది పాడైయుండు దినములలో 

అనుభవించును. 
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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. 

లేవీయకాండము 26:38 => మీరు జనముగానుండక నశించెదరు. మీ శతుర్వుల దేశము మిముమ్ను 

తినివేయును. 

లేవీయకాండము 26:39 => మీలో మిగిలినవారు మీ శతుర్వుల దేశములలో తమ దోషములనుబటిట్ 

కీష్ణించిపోయెదరు. మరియు వారు తమమీదికి వచిచ్న తమ తండుర్ల దోషములనుబటిట్ 

కీష్ణించిపోయెదరు. 

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 4:27 => మరియు యెహోవా జనములలో మిముమ్ను చెదరగొటుట్ను; 

యెహోవా ఎకక్డికి మిముమ్ను తోలివేయునో అకక్డి జనములలో మీరు కొదిద్మందే మిగిలియుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:36 => యెహోవా నినున్ను నీవు నీమీద నియమించుకొను నీ రాజును, 

నీవేగాని నీ పితరులేగాని యెరుగని జనమునకపప్గించును. అకక్డ నీవు కొయయ్దేవతలను 

రాతిదేవతలను పూజించెదవు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:64 => దేశముయొకక్ యీ కొన మొదలుకొని ఆ కొనవరకును సమసత్ 

జనములలోనికి యెహోవా నినున్ చెదరగొటుట్ను. అకక్డ నీవైనను నీ పితరులైనను ఎరుగని 

కొయయ్వియు రాతివియునైన అనయ్దేవతలను పూజింతువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:65 => ఆ జనములలో నీకు నెమమ్ది కలుగదు; నీ అరకాలికి విశార్ంతి 

కలుగదు. అకక్డ యెహోవా హృదయకంపమును నేతర్కీష్ణతయు మనోవేదనయు నీకు కలుగజేయును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:66 => నీకు ఎలల్పుప్డు పార్ణభయము కలిగియుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:67 => నీవు రేయింబగళుల్ భయపడుదువు. నీ పార్ణము నీకు దకుక్నను 

నమమ్కము నీకేమియు ఉండదు. నీ హృదయములో పుటుట్ భయముచేతను, నీ కనున్ చూచువా అయోయ్ 

యెపుప్డు సాయంకాలమగునా అనియు, సాయంకాలమున అయోయ్ యెపుప్డు ఉదయమగునా అనియు 

అనుకొందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:68 => మరియు నీవు మరిఎపుప్డును దీనిని చూడకూడదని నేను నీతో 

చెపిప్న మారగ్మున యెహోవా ఐగుపుత్నకు ఓడలమీద నినున్ మరల రపిప్ంచును. అకక్డ మీరు 

దాసులగాను దాసీలగాను నీ శతుర్వులకు మిముమ్ను అమమ్జూపు కొనువారుందురు గాని మిముమ్ను 

కొనువాడొకడైన నుండడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:28 => యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేతను అతుయ్గర్తచేతను తమ 

దేశములోనుండి వారిని పెలల్గించి, నేడునన్టుల్గా వారిని వెళల్గొటిట్ పరదేశము పాలు చేసెను. 

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 17:18 => కాబటిట్ యెహోవా ఇశార్యేలువారియందు బహుగా కోపగించి, తన 

సముఖములోనుండి వారిని వెళల్గొటెట్ను గనుక యూదా గోతర్ము గాక మరి యే గోతర్మును శేషించి 

యుండలేదు. 

2 రాజులు 17:23 => తన సేవకులైన పర్వకత్లదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న, ఆయన 

ఇశార్యేలువారిని తన సముఖములోనుండి వెళల్గొటెట్ను . ఆ హేతువుచేత వారు తమ 

సవ్దేశములోనుండి అషూష్రు దేశములోనికి చెరగొనిపోబడిరి; నేటివరకు వారచచ్ట ఉనాన్రు. 

2 రాజులు 25:21 => బబులోనురాజు హమాతు దేశమందునన్ రిబాల్ పటట్ణమందు వారిని 

చంపించెను. ఈ రీతిగా యూదా వారు తమ దేశములోనుండి ఎతిత్కొనిపోబడిరి. 

దానియేలు 9:7 => పర్భువా, నీవే నీతిమంతుడవు; మేమైతే సిగుగ్చేత ముఖవికారమొందినవారము; 

మేము నీమీద తిరుగుబాటు చేసితివిు; దానినిబటిట్ నీవు సకల దేశములకు మముమ్ను తరిమితివి, 
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యెరూషలేములోను యూదయ దేశములోను నివసించుచు సవ్దేశవాసులుగా ఉనన్టిట్యు, పరదేశ 

వాసులుగా ఉనన్టిట్యు ఇశార్యేలీయులందరికిని మాకును ఈ దినమున సిగేగ్ తగియునన్ది. 

దానియేలు 9:8 => పర్భువా, నీకు విరోధముగా పాపము చేసినందున మాకును మా రాజులకును 

మా యధిపతులకును మా పితరులకును ముఖము చినన్బోవునటుల్గా సిగేగ్ తగియునన్ది. 

దానియేలు 9:9 => మేము మా దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా తిరుగుబాటు చేసితివిు; అయితే 

ఆయన కృపాక్షమాపణలుగల దేవుడైయునాన్డు. 

దానియేలు 9:10 => ఆయన తన దాసులగు పర్వకత్ల దావ్రా మాకు ఆజఞ్లు ఇచిచ్, వాటిని 

అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని సెలవిచెచ్ను గాని, మేము మా దేవుడైన యెహోవా మాట 

వినకపోతివిు. 

దానియేలు 9:11 => ఇశార్యేలీయులందరు నీ ధరమ్శాసత్రము నతికర్మించి నీ మాట వినక 

తిరుగుబాటు చేసిరి. మేము పాపము చేసితివిు గనుక నేను శపించెదనని నీవు నీ దాసుడగు మోషే 

ధరమ్శాసత్రమందు పర్మాణము చేసియునన్టుల్ ఆ శాపమును మామీద కుమమ్రించితివి. 

దానియేలు 9:12 => యెరూషలేములో జరిగిన కీడు మరి ఏ దేశములోను జరుగలేదు; ఆయన మా 

మీదికిని, మాకు ఏలికలుగా ఉండు మా నాయ్యాధిపతుల మీదికిని ఇంత గొపప్ కీడు రపిప్ంచి, తాను 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరెచ్ను. 

దానియేలు 9:13 => మోషే ధరమ్శాసత్రమందు వార్సిన కీడంతయు మాకు సంభవించినను మేము మా 

చెడు నడవడి మానకపోతివిు; నీ సతయ్మును అనుసరించి బుదిధ్ తెచుచ్కొనునటుల్ మా దేవుడైన 

యెహోవాను సమాధానపరచుకొనక పోతివిు. 

దానియేలు 9:14 => మేము మా దేవుడైన యెహోవా మాట వినలేదు గనుక ఆయన తన సమసత్ 

కారయ్ముల విషయమై నాయ్యసుథ్డై యుండి, సమయము కనిపెటిట్, ఈ కీడు మా మీదికి రాజేసెను. 

లూకా 21:24 => వారు కతిత్వాత కూలుదురు; చెరపటట్బడినవారై సమసత్మైన అనయ్జనముల మధయ్కు 

పోవుదురు; అనయ్జనముల కాలములు సంపూరణ్మగువరకు యెరూషలేము అనయ్జనములచేత 

తొర్కక్బడును. 
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లేవీయకాండము 26:43 => వారిచేత విడువబడి వారు లేనపుప్డు పాడైపోయిన వారి దేశమును తన 

విశార్ంతిదినములను అనుభవించును. వారు నా తీరుప్లను తిరసక్రించి నా కటట్డలను 

అసహియ్ంచుకొనిరి. ఆ హేతువు చేతనే వారు తమ దోషశిక్ష నాయ్యమని ఒపుప్కొందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:30 => ఈ సంగతులనిన్యు నీకు సంభవించిన తరువాత నీకు బాధ 

కలుగునపుప్డు అంతయ్దినములలో నీవు నీ దేవుడైన యెహోవావైపు తిరిగి ఆయన మాట వినినయెడల 

యోబు 9:2 => వాసత్వమే, ఆ సంగతి అంతేయని నేనెరుగుదును. నరుడు దేవుని దృషిట్కి ఎటుల్ 

నిరోద్షియగును?  

యెషయా 26:15 => యెహోవా, నీవు జనమును వృదిధ్ చేసితివి జనమును వృదిధ్ చేసితివి. 

దేశముయొకక్ సరిహదుద్లను విశాలపరచి నినున్ నీవు మహిమపరచుకొంటివి. 

యెషయా 43:5 => భయపడకుము, నేను నీకు తోడైయునాన్ను తూరుప్నుండి నీ సంతానమును 

తెపిప్ంచెదను పడమటినుండి నినున్ సమకూరిచ్ రపిప్ంచెదను. 

యిరిమ్యా 24:7 => వారు పూరణ్హృదయముతో నాయొదద్కు తిరిగిరాగా వారు నా జనులగునటుల్ను 

నేను వారి దేవుడనగునటుల్ను నేను యెహోవానని ననెన్రుగు హృదయమును వారికిచెచ్దను. 

విలాపవాకయ్ములు 1:8 => యెరూషలేము ఘోరమైన పాపము చేసెను అందుచేతను అది 

అపవితుర్రాలాయెను దాని ఘనపరచినవారందరు దాని మానమును చూచి దాని తృణీకరించుదురు. 

అది నిటూ ట్రుప్ విడుచుచు వెనుకకు తిరుగుచునన్ది  

రోమీయులకు 7:15 => ఏలయనగా నేను చేయునది నేనెరుగను; నేను చేయ నిచఛ్యించునది 

చేయక దేవ్షించునదియే చేయుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 3:11 => ధరమ్శాసత్రముచేత ఎవడును దేవుని యెదుట నీతిమంతుడని తీరచ్బడడను 

సంగతి సప్షట్మే. ఏలయనగా నీతిమంతుడు విశావ్సమూలముగా జీవించును. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:9 => కీర్సుత్ను సంపాదించుకొని, ధరమ్శాసత్రమూలమైన నా నీతిని గాక, కీర్సుత్నందలి 

విశావ్సమువలననైన నీతి, అనగా విశావ్సమునుబటిట్ దేవుడు అనుగర్హించు నీతిగలవాడనై 

ఆయనయందు అగపడు నిమితత్మును, 
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వచనము 49 

ఆకాశమను నీ నివాససథ్లమందు నీవు వారి పార్రథ్న వినన్పములను విని వారి కారయ్మును నిరవ్హించి 

లేవీయకాండము 26:40 => వారు నాకు విరోధముగా చేసిన తిరుగుబాటును తమ దోషమును తమ 

తండుర్ల దోషమును ఒపుప్కొని, తాము నాకు విరోధముగా నడిచితిమనియు 

లేవీయకాండము 26:41 => నేను తమకు విరోధముగా నడిచితిననియు, తమ శతుర్వుల 

దేశములోనికి తముమ్ను రపిప్ంచితిననియు, ఒపుప్కొనినయెడల, అనగా లోబడని తమ హృదయములు 

లొంగి తాము చేసిన దోషమునకు పర్తిదండనను అనుభవించితిమని ఒపుప్కొనినయెడల, 

లేవీయకాండము 26:42 => నేను యాకోబుతో చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొందును; 

నేను ఇసాస్కుతో చేసిన నా నిబంధనను నేను అబార్హాముతో చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్పకము 

చేసికొందును; ఆ దేశమును కూడ జాఞ్పకము చేసికొందును. 

లేవీయకాండము 26:43 => వారిచేత విడువబడి వారు లేనపుప్డు పాడైపోయిన వారి దేశమును తన 

విశార్ంతిదినములను అనుభవించును. వారు నా తీరుప్లను తిరసక్రించి నా కటట్డలను 

అసహియ్ంచుకొనిరి. ఆ హేతువు చేతనే వారు తమ దోషశిక్ష నాయ్యమని ఒపుప్కొందురు. 

లేవీయకాండము 26:44 => అయితే వారు తమ శతుర్వుల దేశములో ఉనన్పుప్డు వారిని 

నిరాకరింపను; నా నిబంధనను భంగపరచి వారిని కేవలము నశింపజేయునటుల్ వారియందు 

అసహయ్పడను. ఏలయనగా నేను వారి దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 26:45 => నేను వారికి దేవుడనై యుండునటుల్ వారి పూరివ్కులను 

జనములయెదుట ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి వారితో చేసిన నిబంధనను ఆ పూరివ్కులనుబటిట్ జాఞ్పకము 

చేసికొందును. నేను యెహోవాను అని చెపుప్ము అనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:29 => అయితే అకక్డనుండి నీ దేవుడైన యెహోవాను మీరు 

వెదకినయెడల, నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను వెదకునపుప్డు ఆయన నీకు 

పర్తయ్క్షమగును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 4:30 => ఈ సంగతులనిన్యు నీకు సంభవించిన తరువాత నీకు బాధ 

కలుగునపుప్డు అంతయ్దినములలో నీవు నీ దేవుడైన యెహోవావైపు తిరిగి ఆయన మాట వినినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:31 => నీ దేవుడైన యెహోవా కనికరముగల దేవుడు గనుక నినున్ చెయియ్ 

విడువడు; నినున్ నాశనము చేయడు; తాను నీ పితరులతో పర్మాణము చేసిన నిబంధనను 

మరచిపోడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:1 => నేను నీకు వినిపించిన యీ సంగతులనిన్యు, అనగా దీవెనయు 

శాపమును నీమీదికి వచిచ్న తరువాత నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ వెళల్గొటిట్ంచిన 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:2 => సమసత్ జనముల మధయ్ను వాటిని జాఞ్పకము చేసికొని, నీ దేవుడైన 

యెహోవావైపు తిరిగి, నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు సమసత్మునుబటిట్ నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ 

పూరాణ్తమ్తోను ఆయన మాట నీవును నీ సంతతివారును వినినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:37 => వారు చెరకుపోయిన దేశమందు బుదిధ్ తెచుచ్కొని మనసుస్ 

తిర్పుప్కొని మేము పాపము చేసితివిు, దోషులమైతివిు, భకిత్హీనముగా నడచితివిు అని ఒపుప్కొని 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:12 => అతడు శర్మలో ఉనన్పుప్డు తన దేవుడైన యెహోవాను 

బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని సనిన్ధిని తనున్ తాను బహుగా తగిగ్ంచుకొని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:13 => ఆయనకు మొరలిడగా, ఆయన అతని వినన్పములను ఆలకించి 

యెరూషలేమునకు అతని రాజయ్ములోనికి అతని తిరిగి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు యెహోవా దేవుడై 

యునాన్డని మనషే ష్ తెలిసికొనెను. 

యెహెజేక్లు 16:61 => నీ అకక్చెలెల్ండుర్ నీవు చేసిన నిబంధనలో పాలివారు కాకుండినను నేను 

వారిని నీకు కుమారెత్లుగా ఇయయ్బోవుచునాన్ను. నీవు వారిని చేరుచ్కొనునపుప్డు నీ వర్వరత్న 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొని సిగుగ్పడుదువు. 

యెహెజేక్లు 16:63 => నీవు చేసినది అంతటి నిమితత్ము నేను పార్యశిచ్తత్ము చేయగా దానిని 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొని సిగుగ్పడి సిగుగ్చేత నోరు మూసికొందువు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 18:28 => అతడు ఆలోచించుకొని తాను చేయుచువచిచ్న అతికర్మకిర్యలనిన్టిని 

చేయక మానెను గనుక అతడు మరణమునొందక అవశయ్ముగా బర్దుకును. 
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హగగ్యి 1:7 => కాగా సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ పర్వరత్ననుగూరిచ్ 

ఆలోచించుకొనుడి. 

లూకా 15:17 => అయితే బుదిధ్ వచిచ్నపుప్డు వాడు నా తండిర్యొదద్ ఎంతోమంది కూలివాండర్కు 

అనన్ము సమృదిధ్గా ఉనన్ది, నేనైతే ఇకక్డ ఆకలికి చచిచ్పోవుచునాన్ను. 

ఎజార్ 9:6 => నా దేవా నా దేవా, నా ముఖము నీ వైపు ఎతిత్ కొనుటకు సిగుగ్పడి ఖినున్డనై యునాన్ను. 

మా దోషములు మా తలలకు పైగా హెచిచ్యునన్వి, మా అపరాధము ఆకాశమంత యెతుత్గా 

పెరిగియునన్ది. 

ఎజార్ 9:7 => మా పితరుల దినములు మొదలుకొని నేటివరకు మేము మికిక్లి అపరాధులము; మా 

దోషములనుబటిట్ మేమును మా రాజులును మా యాజకులును అనయ్దేశముల రాజుల వశమునకును 

ఖడగ్మునకును చెరకును దోపునకును నేటిదినమున నునన్టుల్ అపప్గింపబడుటచేత మిగుల 

సిగుగ్నొందినవారమైతివిు. 

నెహెమాయ్ 1:6 => నీ చెవియొగిగ్ నీ నేతర్ములు తెరచి నీ సనిన్ధిని దివారాతర్ము నీ దాసులైన 

ఇశార్యేలీయుల పక్షముగా నేను చేయు పార్రథ్న అంగీకరించుము. నీకు విరోధముగ పాపము చేసిన 

ఇశార్యేలు కుమారుల దోషమును నేను ఒపుప్కొనుచునాన్ను. నేనును నా తండిర్ యింటివారును 

పాపము చేసియునాన్ము. 

నెహెమాయ్ 1:7 => నీ యెదుట బహు అసహయ్ముగా పర్వరిత్ంచితివిు, నీ సేవకుడైన మోషేచేత నీవు 

నిరణ్యించిన ఆజఞ్లనైనను కటట్డలనైనను విధులనైనను మేము గైకొనకపోతివిు. 

నెహెమాయ్ 1:8 => నీ సేవకుడైన మోషేతో నీవు సెలవిచిచ్న మాటను జాఞ్పకము తెచుచ్కొనుము; 

అదేదనగా మీరు అపరాధము చేసినయెడల జనులలోనికి మిముమ్ను చెదరగొటుట్దును. 

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. 

నెహెమాయ్ 1:10 => చితత్గించుము, నీవు నీ మహా పర్భావమును చూపి, నీ బాహుబలముచేత 

విడిపించిన నీ దాసులగు నీ జనులు వీరే. 
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నెహెమాయ్ 1:11 => యెహోవా చెవి యొగిగ్ నీ దాసుడనైన నా మొఱఱ్ను, నీ నామమును భయభకుత్లతో 

ఘనపరచుటయందు ఆనందించు నీ దాసుల మొఱఱ్ను ఆలకించి, ఈ దినమందు నీ దాసుని ఆలోచన 

సఫలపరచి , ఈ మనుషుయ్డు నాయందు దయచూపునటుల్ అనుగర్హించుమని నినున్ 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను, అని పార్రిథ్ంచితిని. నేను రాజునకు గినెన్ అందించువాడనై యుంటిని. 

నెహెమాయ్ 9:26 => అయినను వారు అవిధేయులై నీమీద తిరుగుబాటుచేసి, నీ ధరమ్శాసత్రమును 

లక్షయ్పెటట్క తోర్సివేసి, నీతటుట్ తిరుగవలెనని తమకు పర్కటన చేసిన నీ పర్వకత్లను చంపి నీకు బహుగా 

విసుకు పుటిట్ంచిరి. 

నెహెమాయ్ 9:27 => అందుచేత నీవు వారిని వారి శతుర్వులచేతికి అపప్గించితివి. ఆ శతుర్వులు వారిని 

బాధింపగా శర్మకాలమందు వారు నీకు మొఱఱ్పెటిట్నపుప్డు ఆకాశమందుండు నీవు ఆలకించి, వారి 

శతుర్వులచేతిలోనుండి వారిని తపిప్ంచుటకై నీ కృపాసంపతిత్నిబటిట్ వారికి రక్షకులను దయచేసితివి. 

నెహెమాయ్ 9:28 => వారు నెమమ్ది పొందిన తరువాత నీ యెదుట మరల దోర్హులుకాగా నీవు వారిని 

వారి శతుర్వులచేతికి అపప్గించితివి; వీరు వారిమీద అధికారము చేసిరి. వారు తిరిగివచిచ్ నీకు 

మొఱఱ్పెటిట్నపుప్డు ఆకాశమందుండు నీవు ఆలంకించి నీ కృపచొపుప్న అనేకమారులు వారిని 

విడిపించితివి. 

నెహెమాయ్ 9:29 => నీ ఆజఞ్లను విధులను ఒకడు ఆచరించినయెడల వాటివలన వాడు 

బర్దుకునుగదా. వారు మరల నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నడుచునటుల్ నీవు వారిమీద సాక్షయ్ము 

పలికినను, వారు గరివ్ంచి నీ ఆజఞ్లకు లోబడక నీ విధుల విషయములో పాపులై నినున్ తిరసక్రించి 

తమ మనసుస్ను కఠినపరచుకొని నీ మాట వినకపోయిరి. 

నెహెమాయ్ 9:30 => నీవు అనేక సంవతస్రములు వారిని ఓరిచ్, నీ పర్వకత్లదావ్రా నీ ఆతమ్చేత 

వారిమీద సాక్షయ్ము పలికితివిగాని వారు వినక పోయిరి; కాగా నీవు ఆ యా దేశములలోనునన్ 

జనులచేతికి వారిని అపప్గించితివి. 

కీరత్నలు 106:6 => మా పితరులవలెనే మేము పాపము చేసితివిు దోషములు కటుట్కొని 

భకిత్హీనులమైతివిు 
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యెషయా 64:6 => మేమందరము అపవితుర్లవంటి వారమైతివిు మా నీతికిర్యలనిన్యు 

మురికిగుడ డ్వలె నాయెను మేమందరము ఆకువలె వాడిపోతివిు గాలివాన కొటుట్కొనిపోవునటుల్గా మా 

దోషములు మముమ్ను కొటుట్కొనిపోయెను  

యెషయా 64:7 => నీ నామమునుబటిట్ మొఱఱ్పెటుట్వాడొకడును లేకపోయెను నినున్ ఆధారము 

చేసికొనుటకై తనున్తాను పోర్తాస్హపరచుకొను వాడొకడును లేడు నీవు మాకు ముఖము చాటు 

చేసికొంటివి మా దోషములచేత నీవు మముమ్ను కరిగించియునాన్వు.  

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

మేమందరము నీ చేతిపనియై యునాన్ము. 

యెషయా 64:9 => యెహోవా, అతయ్ధికముగా కోపపడకుము మేము చేసిన దోషమును నితయ్ము 

జాఞ్పకము చేసికొనకుము చితత్గించుము, చూడుము, దయచేయుము, మేమందరము నీ పర్జలమే గదా.  

యెషయా 64:10 => నీ పరిశుదధ్ పటట్ణములు బీటి భూములాయెను సీయోను బీడాయెను 

యెరూషలేము పాడాయెను. 

యెషయా 64:11 => మా పితరులు నినున్ కీరిత్ంచుచుండిన మా పరిశుదధ్ మందిరము. మా 

శృంగారమైన మందిరము అగిన్పాలాయెను మాకు మనోహరములైనవనిన్యు నాశనమైపోయెను.  

యెషయా 64:12 => యెహోవా, వీటిని చూచి ఊరకుందువా? మౌనముగానుందువా? 

అతయ్ధికముగా మముమ్ను శర్మపెటుట్దువా? 

దానియేలు 9:5 => మేమైతే నీ దాసులగు పర్వకత్లు నీ నామమునుబటిట్ మా రాజులకును మా 

యధిపతులకును మా పితరులకును యూదయదేశ జనులకందరికిని చెపిప్న మాటలను ఆలకింపక 

దానియేలు 9:6 => నీ ఆజఞ్లను నీ విధులను అనుసరించుట మాని, పాపులమును దుషుట్లమునై 

చెడుతనమందు పర్వరిత్ంచుచు తిరుగుబాటు చేసినవారము. 

దానియేలు 9:7 => పర్భువా, నీవే నీతిమంతుడవు; మేమైతే సిగుగ్చేత ముఖవికారమొందినవారము; 

మేము నీమీద తిరుగుబాటు చేసితివిు; దానినిబటిట్ నీవు సకల దేశములకు మముమ్ను తరిమితివి, 

యెరూషలేములోను యూదయ దేశములోను నివసించుచు సవ్దేశవాసులుగా ఉనన్టిట్యు, పరదేశ 

వాసులుగా ఉనన్టిట్యు ఇశార్యేలీయులందరికిని మాకును ఈ దినమున సిగేగ్ తగియునన్ది. 
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దానియేలు 9:8 => పర్భువా, నీకు విరోధముగా పాపము చేసినందున మాకును మా రాజులకును 

మా యధిపతులకును మా పితరులకును ముఖము చినన్బోవునటుల్గా సిగేగ్ తగియునన్ది. 

దానియేలు 9:9 => మేము మా దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా తిరుగుబాటు చేసితివిు; అయితే 

ఆయన కృపాక్షమాపణలుగల దేవుడైయునాన్డు. 

దానియేలు 9:10 => ఆయన తన దాసులగు పర్వకత్ల దావ్రా మాకు ఆజఞ్లు ఇచిచ్, వాటిని 

అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని సెలవిచెచ్ను గాని, మేము మా దేవుడైన యెహోవా మాట 

వినకపోతివిు. 

దానియేలు 9:11 => ఇశార్యేలీయులందరు నీ ధరమ్శాసత్రము నతికర్మించి నీ మాట వినక 

తిరుగుబాటు చేసిరి. మేము పాపము చేసితివిు గనుక నేను శపించెదనని నీవు నీ దాసుడగు మోషే 

ధరమ్శాసత్రమందు పర్మాణము చేసియునన్టుల్ ఆ శాపమును మామీద కుమమ్రించితివి. 

జెకరాయ్ 12:10 => దావీదు సంతతివారి మీదను యెరూషలేము నివాసులమీదను కరుణనొందించు 

ఆతమ్ను విజాఞ్పనచేయు ఆతమ్ను నేను కుమమ్రింపగా వారు తాము పొడిచిన నామీద దృషిట్యుంచి, 

యొకడు తన యేక కుమారుని విషయమై దుఃఖించునటుల్,తన జేయ్షఠ్పుతుర్ని విషయమై యొకడు 

పర్లాపించునటుల్ అతని విషయమై దుఃఖించుచు పర్లాపింతురు. 

యోబు 33:27 => అపుప్డు వాడు మనుషుయ్లయెదుట సంతోషించుచు ఇటల్ని పలుకును 

యథారథ్మైనదానిని వయ్తాయ్సపరచి నేను పాపము చేసితిని అయినను దానికి తగిన పర్తికారము నాకు 

చేయబడలేదు 

యోబు 33:28 => కూపములోనికి దిగిపోకుండ నా పార్ణమును ఆయన విమోచించియునాన్డు నా 

జీవము వెలుగును చూచుచునన్ది.  

యిరిమ్యా 31:18 => నీవు ననున్ శికిష్ంచితివి, కాడికి అలవాటుకాని కోడె దెబబ్లకు లోబడునటుల్గా 

నేను శిక్షకు లోబడుచునాన్ను, నీవు నా దేవుడవైన యెహోవావు, నీవు నా మనసుస్ను తిర్పిప్నయెడల 

నేను తిరుగుదును అని ఎఫార్యిము అంగలారుచ్చుండగా నేను ఇపుప్డే వినుచునాన్ను.  
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యిరిమ్యా 31:19 => నేను తిరిగిన తరువాత పశాచ్తాత్ప పడితిని, నేను సంగతి తెలిసికొని తొడ 

చరుచుకొంటిని, నా బాలయ్ కాలమందు కలిగిన నిందను భరించుచు నేను అవమానము నొంది 

సిగుగ్పడితిని.  

యిరిమ్యా 31:20 => ఎఫార్యిము నా కిషట్మైన కుమారుడా? నాకు ముదుద్బిడా డ్? నేనతనికి 

విరోధముగ మాటలాడునపుప్డెలల్ అతని జాఞ్పకము ననున్ విడువకునన్ది, అతనిగూరిచ్ నా కడుపులో 

చాలా వేదనగా నునన్ది, తపప్క నేనతని కరుణింతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

లూకా 15:18 => నేను లేచి నా తండిర్యొదద్కు వెళిల్--తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; 

నిరగ్మకాండము 13:17 => మరియు ఫరో పర్జలను పోనియయ్గా దేవుడు ఈ పర్జలు యుదధ్ము 

చూచునపుప్డు వారు పశాచ్తాత్పపడి ఐగుపుత్కు తిరుగుదురేమో అనుకొని, ఫిలిషీత్యుల దేశము 

సమీపమైనను ఆ మారగ్మున వారిని నడిపింపలేదు.  

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. 

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. 

సామెతలు 28:13 => అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు 

కనికరము పొందును. 

పర్సంగి 7:14 => సుఖదినమునందు సుఖముగా ఉండుము, ఆపదిద్నమునందు యోచించుము; 

తాము చనిపోయిన తరువాత జరుగుదానిని నరులు తెలిసికొనకుండునటుల్ దేవుడు సుఖదుఃఖములను 

జతపరచియునాన్డు. 
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యిరిమ్యా 23:20 => తన కారయ్మును సఫలపరచువరకును తన హృదయాలోచనలను 

నెరవేరుచ్వరకును యెహోవా కోపము చలాల్రదు; అంతయ్దినములలో ఈ సంగతిని మీరు బాగుగా 

గర్హించుదురు. 

యిరిమ్యా 29:13 => మీరు ననున్ వెదకినయెడల, పూరణ్మనసుస్తో ననున్గూరిచ్ విచారణ 

చేయునెడల మీరు ననున్ కనుగొందురు, 

యిరిమ్యా 33:3 => నాకు మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నీకు ఉతత్రమిచెచ్దను, నీవు గర్హింపలేని గొపప్ 

సంగతులను గూఢమైన సంగతులను నీకు తెలియజేతును. 

విలాపవాకయ్ములు 1:8 => యెరూషలేము ఘోరమైన పాపము చేసెను అందుచేతను అది 

అపవితుర్రాలాయెను దాని ఘనపరచినవారందరు దాని మానమును చూచి దాని తృణీకరించుదురు. 

అది నిటూ ట్రుప్ విడుచుచు వెనుకకు తిరుగుచునన్ది  

విలాపవాకయ్ములు 1:20 => యెహోవా, దృషిట్ంచుము నాకు ఇబబ్ంది కలిగెను నా అంతరంగము 

కోష్భిలుల్చునన్ది నేను చేసిన గొపప్ దోర్హమునుబటిట్ నా గుండె నా లోపల కొటుట్కొనుచునన్ది వీధులలో 

ఖడగ్ము జననషట్ము చేయుచునన్ది ఇండల్లో నానా మరణకర వాయ్ధులునన్వి.  

యెహెజేక్లు 14:6 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులకు నీవు ఈ మాట చెపుప్ము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ విగర్హములను విడిచిపెటిట్ మీరు చేయు హేయ కృతయ్ములనిన్టిని మాని 

మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి 

దానియేలు 9:4 => నేను నా దేవుడైన యెహోవా యెదుట పార్రథ్న చేసి యొపుప్కొనన్దేమనగా 

పర్భువా, మాహాతమ్య్ము గలిగిన భీకరుడవగు దేవా, నీ ఆజఞ్లను అనుసరించి నడుచువారియెడల నీ 

నిబంధనను నీ కృపను జాఞ్పకము చేయువాడా, 

హోషేయ 5:15 => వారు మనసుస్ తిర్పుప్కొని ననున్ వెదకువరకు నేను తిరిగి నా సథ్లమునకు 

పోవుదును; తమకు దురవసథ్ సంభవింపగా వారు ననున్ బహు శీఘర్ముగా వెదకుదురు. 

యోవేలు 2:12 => ఇపుప్డైనను మీరు ఉపవాసముండి కనీన్రు విడుచుచు దుఃఖించుచు 

మనఃపూరవ్కముగా తిరిగి నాయొదద్కు రండి. ఇదే యెహోవా వాకుక్ 
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జెకరాయ్ 1:3 => కాబటిట్ నీవు వారితో ఇటల్నుము సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు నాతటుట్ తిరిగినయెడల నేను మీతటుట్ తిరుగుదునని సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్.  

జెకరాయ్ 10:9 => అనయ్జనులలో నేను వారిని వితత్గా దూరదేశములలో వారు ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొందురు, వారును వారి బిడ డ్లును సజీవులై తిరిగి వతుత్రు, 

మలాకీ 3:7 => మీ పితరులనాటనుండి మీరు నా కటట్డలను గైకొనక వాటిని తోర్సివేసితిరి; అయితే 

మీరు నాతటుట్ తిరిగినయెడల నేను మీతటుట్ తిరుగుదునవి సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవియయ్గా మేము దేని విషయములో తిరుగుదుమని మీరందురు. 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:22 => కాబటిట్ యీ నీ చెడుతనము మానుకొని మారుమనసుస్నొంది 

పర్భువును వేడుకొనుము; ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచుచ్ను; 

2 కొరిందీయులకు 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 

1 యోహాను 1:9 => మన పాపములను మనము ఒపుప్కొనినయెడల, ఆయన నమమ్దగినవాడును 

నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమసత్ దురీన్తినుండి మనలను 

పవితుర్లనుగా చేయును. 

1 యోహాను 3:4 => పాపము చేయు పర్తివాడును ఆజఞ్ను అతికర్మించును; ఆజాఞ్తికర్మమే పాపము. 

వచనము 50 

నీకు విరోధముగా పాపముచేసిన నీ జనులు ఏ తపుప్లచేత నీ విషయమై అపరాధులైరో ఆ తపుప్లను 

వారికి క్షమించి, వారిని చెరలోనికి కొనిపోయినవారు వారిని కనికరించునటుల్ వారియెడల కనికరము 

పుటిట్ంచుము. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 4:29 => అయితే అకక్డనుండి నీ దేవుడైన యెహోవాను మీరు 

వెదకినయెడల, నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను వెదకునపుప్డు ఆయన నీకు 

పర్తయ్క్షమగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:5 => నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను నీ పూరణ్శకిత్తోను నీ 

దేవుడైన యెహోవాను పేర్మింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:6 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఈ మాటలు నీ హృదయములో 

ఉండవలెను. 

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 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 7:4 => అంతట ఇశార్యేలీయులు బయలు దేవతలను అషాత్రోతు దేవతలను తీసివేసి 

యెహోవాను మాతర్మే సేవించిరి.  

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 119:2 => ఆయన శాసనములను గైకొనుచు పూరణ్హృదయముతో ఆయనను వెదకువారు 

ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 119:10 => నా పూరణ్హృదయముతో నినున్ వెదకియునాన్ను ననున్ నీ ఆజఞ్లను విడిచి 

తిరుగనియయ్కుము. 

Page  of 723 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

కీరత్నలు 119:145 => (ఖొఫ ) యెహోవా, హృదయపూరవ్కముగా నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను నీ 

కటట్డలను నేను గైకొనునటుల్ నాకు ఉతత్రమిముమ్. 

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

ఇంపుగా నుండనిముమ్, 

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 3:10 => ఇంతగా జరిగినను విశావ్సఘాతకురాలగు ఆమె సహోదరియైన యూదా 

పైవేషమునకే గాని తన పూరణ్హృదయముతో నాయొదద్కు తిరుగుటలేదని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 24:7 => వారు పూరణ్హృదయముతో నాయొదద్కు తిరిగిరాగా వారు నా జనులగునటుల్ను 

నేను వారి దేవుడనగునటుల్ను నేను యెహోవానని ననెన్రుగు హృదయమును వారికిచెచ్దను. 

యిరిమ్యా 29:12 => మీరు నాకు మొఱఱ్పెటుట్దురేని మీరు నాకు పార్రథ్నచేయుచు వతుత్రేని నేను మీ 

మనవి ఆలకింతును. 

యిరిమ్యా 29:13 => మీరు ననున్ వెదకినయెడల, పూరణ్మనసుస్తో ననున్గూరిచ్ విచారణ 

చేయునెడల మీరు ననున్ కనుగొందురు, 

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 

సమకూరిచ్ రపిప్ంచెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. ఎచచ్టనుండి మిముమ్ను చెరకు పంపితినో అచచ్టికే 

మిముమ్ను మరల రపిప్ంతును. 

Page  of 724 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

దానియేలు 9:13 => మోషే ధరమ్శాసత్రమందు వార్సిన కీడంతయు మాకు సంభవించినను మేము మా 

చెడు నడవడి మానకపోతివిు; నీ సతయ్మును అనుసరించి బుదిధ్ తెచుచ్కొనునటుల్ మా దేవుడైన 

యెహోవాను సమాధానపరచుకొనక పోతివిు. 

హోషేయ 14:1 => ఇశార్యేలూ, నీ పాపముచేత నీవు కూలితివి గనుక నీ దేవుడైన యెహోవాతటుట్కు 

తిరుగుము. 

హోషేయ 14:2 => మాటలు సిదధ్పరచుకొని యెహోవాయొదద్కు తిరుగుడి; మీరు ఆయనతో 

చెపప్వలసినదేమనగా మా పాపములనిన్టిని పరిహరింపుము; ఎడల్కు బదులుగా నీకు మా పెదవుల 

నరిప్ంచుచునాన్ము; నీవంగీకరింపదగినవి అవే మాకునన్వి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:37 => ఫిలిపుప్ నపుంసకుడు ఇదద్రును నీళల్లోనికి దిగిరి. 

రోమీయులకు 10:10 => ఏలయనగా నీతి కలుగునటుల్ మనుషుయ్డు హృదయములో విశవ్సించును, 

రక్షణ కలుగునటుల్ నోటితో ఒపుప్కొనును. 

1 రాజులు 8:29 => నీ దాసుడనైన నేను చేయు పార్రథ్నను దయతో అంగీకరించునటుల్ నా నామము 

అకక్డ ఉండునని యే సథ్లమునుగూరిచ్ నీవు సెలవిచిచ్తివో ఆ సథ్లమైన యీ మందిరము తటుట్ నీ 

నేతర్ములు రేయింబగలు తెరవబడి యుండునుగాక. 

1 రాజులు 8:30 => మరియు నీ దాసుడనైన నేనును నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులును ఈ 

సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్న చేయునపుప్డెలల్, నీ నివాససాథ్నమైన ఆకాశమందు విని మా వినన్పము 

అంగీకరించుము; వినునపుప్డెలల్ మముమ్ను క్షమించుము. 

దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళిల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 

యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 

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 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 30:1 => నేను నీకు వినిపించిన యీ సంగతులనిన్యు, అనగా దీవెనయు 

శాపమును నీమీదికి వచిచ్న తరువాత నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ వెళల్గొటిట్ంచిన 

2 రాజులు 23:25 => అతనికి పూరవ్మునన్ రాజులలో అతనివలె పూరణ్హృదయముతోను 

పూరాణ్తమ్తోను పూరణ్బలముతోను యెహోవావైపు తిరిగి మోషే నియమించిన ధరమ్శాసత్రముచొపుప్న 

చేసినవాడు ఒకడును లేడు; అతని తరువాతనైనను అతనివంటివాడు ఒకడును లేడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:16 => నా పేరు ఈ మందిరమునకు నితయ్ము ఉండునటుల్గా నేను దాని 

కోరుకొని పరిశుదధ్పరచితిని, నా దృషిట్యు నా మనసుస్ను నితయ్ము దానిమీద నుండును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:12 => పూరణ్హృదయముతోను పూరాణ్తమ్తోను తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాయొదద్ తాము విచారణ చేయుదుమనియు 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:7 => ఇశార్యేలీయుల గోతర్సాథ్నములనిన్టిలో నేను కోరుకొనిన 

యెరూషలేమునందు నా నామము నితయ్ము ఉంచెదను,  

యిరిమ్యా 36:3 => నేను యూదా వారికి చేయనుదేద్శించు కీడంతటినిగూరిచ్ వారు విని నేను వారి 

దోషమును వారి పాపమును క్షమించునటుల్ తమ దురామ్రగ్తను విడిచి పశాచ్తాత్పపడుదురేమో. 

యెహెజేక్లు 33:12 => మరియు నరపుతుర్డా, నీవు నీ జనులకు ఈ మాట తెలియజేయుము 

నీతిమంతుడు పాపము చేసిన దినమున అదివరకు అతడు అనుసరించిన నీతి అతని విడిపింపదు. 

దుషుట్డు చెడుతనము విడిచి మనసుస్ తిర్పుప్కొనిన దినమున తాను చేసియునన్ చెడుతనమునుబటిట్ 

వాడు పడిపోడు, ఆలాగుననే నీతిమంతుడు పాపముచేసిన దినమున తన నీతినిబటిట్ అతడు 

బర్దుకజాలడు. 

హోషేయ 5:15 => వారు మనసుస్ తిర్పుప్కొని ననున్ వెదకువరకు నేను తిరిగి నా సథ్లమునకు 

పోవుదును; తమకు దురవసథ్ సంభవింపగా వారు ననున్ బహు శీఘర్ముగా వెదకుదురు. 

యోనా 2:4 => నీ సనిన్ధిలోనుండి నేను వెలివేయబడినను, నీ పరిశుదాధ్లయము తటుట్ మరల 

చూచెదననుకొంటిని. 
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జెకరాయ్ 1:3 => కాబటిట్ నీవు వారితో ఇటల్నుము సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు నాతటుట్ తిరిగినయెడల నేను మీతటుట్ తిరుగుదునని సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్.  

జెకరాయ్ 10:9 => అనయ్జనులలో నేను వారిని వితత్గా దూరదేశములలో వారు ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొందురు, వారును వారి బిడ డ్లును సజీవులై తిరిగి వతుత్రు, 

లూకా 15:18 => నేను లేచి నా తండిర్యొదద్కు వెళిల్--తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19 => పర్భువు సముఖమునుండి విశార్ంతికాలములు వచుచ్నటుల్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:22 => కాబటిట్ యీ నీ చెడుతనము మానుకొని మారుమనసుస్నొంది 

పర్భువును వేడుకొనుము; ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచుచ్ను; 

వచనము 51 

వారు ఐగుపుత్దేశములోనుండి ఆ ఇనుపకొలిమిలోనుండి నీవు రపిప్ంచిన నీ జనులును నీ సావ్సథ్య్మునై 

యునాన్రు. 

1 రాజులు 8:30 => మరియు నీ దాసుడనైన నేనును నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులును ఈ 

సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్న చేయునపుప్డెలల్, నీ నివాససాథ్నమైన ఆకాశమందు విని మా వినన్పము 

అంగీకరించుము; వినునపుప్డెలల్ మముమ్ను క్షమించుము. 

1 రాజులు 8:45 => ఆకాశమందు నీవు వారి పార్రథ్న వినన్పములను విని, వారి కారయ్మును 

నిరవ్హించుము. 

2 రాజులు 19:19 => యెహోవా మా దేవా; లోకమందునన్ సమసత్ జనులు నీవే నిజముగా 

అదివ్తీయ దేవుడవైన యెహోవావని తెలిసికొనునటుల్గా అతనిచేతిలోనుండి మముమ్ను రకిష్ంచుము. 

జెకరాయ్ 1:15 => నిమమ్ళముగా ఉనన్ అనయ్జనులమీద నేను బహుగా కోపించుచునాన్ను; ఏలయనగా 

నేను కొంచెము కోపపడగా కీడు చేయవలెననన్ తాతప్రయ్ముతో వారు సహాయులైరి. 
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జెకరాయ్ 1:16 => కాబటిట్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా వాతస్లయ్ము గలవాడనై నేను యెరూషలేము 

తటుట్ తిరిగియునాన్ను; అందులో నా మందిరము కటట్బడును; యెరూషలేముమీద శిలప్కారులు నూలు 

సాగలాగుదురు; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

కీరత్నలు 140:12 => బాధింపబడువారి పక్షమున యెహోవా వాయ్జెయ్మాడుననియు దరిదుర్లకు 

ఆయన నాయ్యము తీరుచ్ననియు నేనెరుగుదును. 

వచనము 52 

కాబటిట్ నీ దాసుడనైన నేను చేయు వినన్పము మీదను, ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు చేయు వినన్పము 

మీదను, దృషిట్యుంచి,వారు ఏ విషయములయందు నినున్ వేడుకొందురో ఆ విషయములయందు 

వారి వినన్పముల నాలకించుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:9 => మీరు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల మీ సహోదరుల యెడలను మీ 

పిలల్ల యెడలను చెరతీసికొనిపోయిన వారికి కనికరము పుటుట్ను, వారు ఈ దేశమునకు 

తిరిగివచెచ్దరు. మీ దేవుడైన యెహోవా కరుణాకటాక్షములు గలవాడు గనుక మీరు ఆయనవైపు 

తిరిగినయెడల ఆయన మీయందు పర్సనున్డగును. 

ఎజార్ 7:6 => ఈ ఎజార్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అనుగర్హించిన మోషే యొకక్ 

ధరమ్శాసత్రమందు పర్వీణతగల శాసిత్ మరియు అతని దేవుడైన యెహోవా హసత్ము అతనికి తోడుగా 

ఉనన్ందున అతడు ఏ మనవి చేసినను రాజు అనుగర్హించును. 

ఎజార్ 7:27 => 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. 

నెహెమాయ్ 1:11 => యెహోవా చెవి యొగిగ్ నీ దాసుడనైన నా మొఱఱ్ను, నీ నామమును భయభకుత్లతో 

ఘనపరచుటయందు ఆనందించు నీ దాసుల మొఱఱ్ను ఆలకించి, ఈ దినమందు నీ దాసుని ఆలోచన 
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సఫలపరచి , ఈ మనుషుయ్డు నాయందు దయచూపునటుల్ అనుగర్హించుమని నినున్ 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను, అని పార్రిథ్ంచితిని. నేను రాజునకు గినెన్ అందించువాడనై యుంటిని. 

నెహెమాయ్ 2:4 => అపుప్డు రాజు ఏమి కావలసి నీవు మనవి చేయుచునాన్వని ననన్డుగగా, నేను 

ఆకాశమందలి దేవునికి పార్రథ్న చేసి 

నెహెమాయ్ 2:5 => రాజుతో నీ సముఖమందు నేను దయపొందినయెడల, నా పితరుల 

సమాధులుండు పటట్ణమును తిరిగి కటుట్నటుల్గా ననున్ యూదా దేశమునకు పంపుడని 

వేడుకొనుచునాన్నని నేను మనవి చేసితిని. 

నెహెమాయ్ 2:6 => అందుకు రాజు రాణి తనయొదద్ కూరుచ్నియుండగా నీ పర్యాణము 

ఎనిన్దినములు పటుట్ను? నీవు ఎపుప్డు తిరిగి వచెచ్దవని అడిగెను. నేను ఇంత కాలమని చెపిప్నపుప్డు 

రాజు ననున్ పంపుటకు చితత్ము గలవాడాయెను. 

నెహెమాయ్ 2:7 => ఇదియు గాక రాజుతో నేనిటల్ంటిని రాజున కనుకూలమైతే యూదా దేశమున నేను 

చేరువరకు ననున్ దాటించునటుల్గా నది యవతల నునన్ అధికారులకు తాకీదులను, 

నెహెమాయ్ 2:8 => పటట్ణపార్కారమునకును, మందిరముతో సంబంధించిన కోటగుమమ్ములకును, 

నేను పర్వేశింపబోవు ఇంటికిని, దూలములు మార్నులు ఇచుచ్నటుల్గా రాజుగారి అడవులను కాయు 

ఆసాపునకు ఒక తాకీదును ఇయుయ్డని అడిగితిని; ఆలాగు నాకు తోడుగా ఉండి నాకు కృప 

చూపుచునన్ నా దేవుని కరుణాహసత్ము కొలది రాజు నా మనవి ఆలకించెను. 

కీరత్నలు 106:46 => వారిని చెరగొనిపోయిన వారికందరికి వారియెడల కనికరము పుటిట్ంచెను. 

సామెతలు 16:7 => ఒకని పర్వరత్న యెహోవాకు పీర్తికరమగునపుప్డు ఆయన వాని శతుర్వులను 

సహా వానికి మితుర్లుగా చేయును. 

దానియేలు 1:9 => దేవుడు నపుంసకుల యధిపతి దృషిట్కి దానియేలునకు కృపాకటాక్షమునొంద 

ననుగర్హించెను గనుక నపుంసకుల యధిపతి దానియేలుతో ఇటల్నెను 

దానియేలు 1:10 => మీకు అనన్పానములను నియమించిన రాజగు నా యజమానునికి నేను 

భయపడుచునాన్ను; మీ ఈడు బాలుర ముఖముల కంటె మీ ముఖములు కృశించినటుల్ ఆయనకు 

కనబడనేల? అటల్యితే మీరు రాజుచేత నాకు పార్ణాపాయము కలుగజేతురు.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:10 => దయను జాఞ్నమును ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోయెదుట అతనికి 

అనుగర్హించినందున ఫరో ఐగుపుత్నకును తన యింటికంతటికిని అతనిని అధిపతిగా నియమించెను. 

నిరగ్మకాండము 2:6 => తెరచి ఆ పిలల్వాని చూచినపుప్డు ఆ పిలల్వాడు ఏడుచ్చుండగా చూచి 

వానియందు కనికరించి వీడు హెబీర్యుల పిలల్లలో నొకడనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:36 => పాపము చేయనివాడెవడును లేడు గనుక వారు నీ దృషిట్ యెదుట 

పాపము చేసినపుప్డు నీవు వారిమీద ఆగర్హించి, శతుర్వులచేతికి వారిని అపప్గింపగా, చెరపటుట్వారు 

వారిని దూరమైనటిట్ గాని సమీపమైనటిట్ గాని తమ దేశములకు పటుట్కొనిపోగా 

ఎసేత్రు 2:9 => ఆ చినన్ది అతని దృషిట్కి ఇంపైనది గనుక ఆమె అతనివలన దయపొందెను; కాబటిట్ 

ఆమె పరిమళ కిర్యలకొరకైన వసుత్వులను ఆమెకు కావలసిన భోజనపదారథ్ములను, రాజు 

ఇంటిలోనుండి ఆమెకు ఇయయ్దగిన యేడుగురు ఆడుపిలల్లను అతడు ఆమెకు తవ్రగా ఏరప్రచి ఆమెను 

ఆమె చెలికతెత్లను అంతఃపురములో అతి శేర్షఠ్మైన సథ్లమందుంచెను. 

మతత్యి 6:12 => మా ఋణసుథ్లను మేము క్షమించియునన్ పర్కారము మా ఋణములు 

క్షమించుము. 

లూకా 10:33 => అయితే ఒక సమరయుడు పర్యాణమై పోవుచు, అతడు పడియునన్చోటికి వచిచ్ 

వచనము 53 

పర్భువా యెహోవా, నీవు మా పితరులను ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచినపుప్డు నీవు నీ దాసుడైన 

మోషేదావ్రా పర్మాణమిచిచ్నటుల్ నీ సావ్సథ్య్మగునటుల్గా లోకమందునన్ జనులందరిలోనుండి వారిని 

పర్తేయ్కించితివి గదా. 

1 రాజులు 8:53 => పర్భువా యెహోవా, నీవు మా పితరులను ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచినపుప్డు నీవు 

నీ దాసుడైన మోషేదావ్రా పర్మాణమిచిచ్నటుల్ నీ సావ్సథ్య్మగునటుల్గా లోకమందునన్ 

జనులందరిలోనుండి వారిని పర్తేయ్కించితివి గదా. 
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నిరగ్మకాండము 32:11 => మోషే తన దేవుడైన యెహోవాను బర్తిమాలుకొని యెహోవా, నీవు 

మహాశకిత్వలన బాహుబలమువలన ఐగుపుత్ దేశములోనుండి రపిప్ంచిన నీ పర్జలమీద నీ కోపము 

మండనేల? 

నిరగ్మకాండము 32:12 => ఆయన కొండలలో వారిని చంపునటుల్ను భూమిమీదనుండి వారిని 

నశింపచేయునటుల్ను కీడుకొరకే వారిని తీసికొనిపోయెనని ఐగుపీత్యులు ఏల చెపుప్కొనవలెను? నీ 

కోపాగిన్నుండి మళుల్కొని నీవు 

సంఖాయ్కాండము 14:13 => మోషే యెహోవాతో ఇటల్నెను ఆలాగైతే ఐగుపీత్యులు దానిగూరిచ్ 

విందురు; నీవు నీ బలముచేత ఈ జనమును ఐగుపీత్యులలోనుండి రపిప్ంచితివిగదా; వీరు ఈ 

దేశనివాసులతో ఈ సంగతి చెపిప్యుందురు. 

సంఖాయ్కాండము 14:14 => యెహోవా అను నీవు ఈ పర్జలమధయ్ నునాన్వనియు, యెహోవా అను 

నీవు ముఖాముఖిగా కనబడినవాడవనియు, నీ మేఘము వారిమీద నిలుచుచునన్దనియు, నీవు పగలు 

మేఘసత్ంభములోను రాతిర్ అగిన్సత్ంభములోను వారి ముందర నడుచుచునాన్వనియు వారు 

వినియునాన్రు గదా. 

సంఖాయ్కాండము 14:15 => కాబటిట్ నీవు ఒకక్ దెబబ్తో ఈ జనులను చంపినయెడల నీ కీరిత్నిగూరిచ్ 

వినిన జనములు 

సంఖాయ్కాండము 14:16 => పర్మాణపూరవ్కముగా తాను ఈ జనులకిచిచ్న దేశమందు వారిని 

చేరుచ్టకు శకిత్లేక యెహోవా వారిని అరణయ్ములో సంహరించెనని చెపుప్కొందురు. 

సంఖాయ్కాండము 14:17 => యెహోవా దీరఘ్శాంతుడును, కృపాతిశయుడును  

సంఖాయ్కాండము 14:18 => దోషమును అతికర్మమును పరిహరించువాడును, అపరాధిని 

నిరపరాధిగా ఎంచక మూడు నాలుగు తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికి 

తెచుచ్వాడునై యునాన్డని నీవు చెపిప్న మాటచొపుప్న నా పర్భువుయొకక్ బలము ఘనపరచబడును 

గాక 
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సంఖాయ్కాండము 14:19 => ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నది మొదలుకొని యిదివరకు నీవు ఈ 

పర్జలదోషమును పరిహరించియునన్టుల్ నీ కృపాతిశయమునుబటిట్ ఈ పర్జల దోషమును దయచేసి 

క్షమించుమని యెహోవాతో చెపప్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:26 => నేను యెహోవాను పార్రిథ్ంచుచు ఈలాగు చెపిప్తిని పర్భువా 

యెహోవా, నీవు నీ మహిమవలన విమోచించి బాహుబలమువలన ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచిన నీ 

సావ్సథ్య్మైన జనమును నశింపజేయకుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:27 => నీ సేవకులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులను జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. ఈ పర్జల కాఠినయ్మునైనను వారి చెడుతనమునైనను వారి పాపమునైనను చూడకుము; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:28 => ఏలయనగా నీవు ఏ దేశములోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచితివో ఆ 

దేశసుథ్లు యెహోవా తాను వారితో చెపిప్న దేశములోనికి వారిని చేరచ్లేకపోవుటవలనను, వారిని 

దేవ్షించుటవలనను, అరణయ్ములో వారిని చంపుటకు వారిని రపిప్ంచెనని చెపుప్కొందురేమో. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:29 => నీవు నీ అధికబలముచేతను నీవు చాపిన నీ బాహువుచేతను 

రపిప్ంచిన నీ సావ్సథ్య్మును నీ పర్జలును వీరే. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:39 => నీ నివాససథ్లమైన ఆకాశమునుండి నీవు వారి వినన్పమును 

పార్రథ్నను ఆలకించి వారి కారయ్మును నిరవ్హించి, నీ దృషిట్యెదుట పాపము చేసిన నీ జనులను 

క్షమించుదువుగాక. 

నెహెమాయ్ 1:10 => చితత్గించుము, నీవు నీ మహా పర్భావమును చూపి, నీ బాహుబలముచేత 

విడిపించిన నీ దాసులగు నీ జనులు వీరే. 

యెషయా 63:16 => మాకు తండిర్వి నీవే, అబార్హాము మముమ్ నెరుగకపోయినను ఇశార్యేలు 

మముమ్ను అంగీకరింపకపోయినను యెహోవా, నీవే మాతండిర్వి అనాదికాలమునుండి మా 

విమోచకుడని నీకు పేరే గదా.  

యెషయా 63:17 => యెహోవా నీ మారగ్ములను తపిప్ తిరుగునటుల్గా మముమ్ను ఎందుకు 

తొలగజేసితివి? నీ భయము విడుచునటుల్ మా హృదయములను నీవెందుకు కఠినపరచితివి? నీ 

దాసుల నిమితత్ము నీ సావ్సథ్య్గోతర్ముల నిమితత్ము తిరిగిరముమ్.  
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యెషయా 63:18 => నీ పరిశుదధ్ జనులు సవ్లప్కాలమే దేశమును అనుభవించిరి మా శతుర్వులు నీ 

పరిశుదాధ్లయమును తొర్కిక్యునాన్రు.  

యెషయా 64:9 => యెహోవా, అతయ్ధికముగా కోపపడకుము మేము చేసిన దోషమును నితయ్ము 

జాఞ్పకము చేసికొనకుము చితత్గించుము, చూడుము, దయచేయుము, మేమందరము నీ పర్జలమే గదా.  

యిరిమ్యా 51:19 => యాకోబునకు సావ్సథ్య్మగువాడు వాటివంటివాడు కాడు ఆయన సమసత్మును 

నిరిమ్ంచువాడు ఇశార్యేలు ఆయనకు సావ్సథ్య్ముగానునన్ గోతర్ము సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా 

అని ఆయనకు పేరు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:20 => యెహోవా మిముమ్ను చేపటిట్ నేడునన్టుల్ మీరు తనకు 

సవ్కీయజనముగా నుండుటకై, ఐగుపుత్ దేశములోనుండి ఆ యినుప కొలిమిలోనుండి మిముమ్ను 

రపిప్ంచెను. 

యిరిమ్యా 11:4 => ఐగుపుత్దేశములోనుండి, ఆ యినుప కొలిమిలోనుండి నేను మీ పితరులను 

రపిప్ంచిన దినమున నేను ఈ ఆజఞ్ ఇచిచ్తిని నేడునన్టుట్గా పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమును మీ 

పితరులకిచెచ్దనని వారితో నేను చేసిన పర్మాణమును నేను నెరవేరుచ్నటుల్, మీరు నా వాకయ్ము విని 

నేను మీ కాజాఞ్పించు విధులనిన్టినిబటిట్ యీ నిబంధన వాకయ్ముల ననుసరించినయెడల మీరు నాకు 

జనులైయుందురు నేను మీకు దేవుడనైయుందును. 

కీరత్నలు 28:9 => నీ జనులను రకిష్ంపుము, నీ సావ్సథ్య్మును ఆశీరవ్దింపుము వారికి కాపరివై 

నితయ్ము వారిని ఉదధ్రింపుము. 

దానియేలు 9:15 => పర్భువా మా దేవా, నీవు నీ బాహుబలమువలన నీ జనమును ఐగుపుత్లోనుండి 

రపిప్ంచుటవలన ఇపప్టి వరకు నీ నామమునకు ఘనత తెచుచ్కొంటివి. మేమైతే పాపముచేసి 

చెడునడతలు నడిచినవారము. 

వచనము 54 

సొలొమోను ఈలాగు పార్రిథ్ంచుటయు వినన్పము చేయుటయు ముగించి ఆకాశముతటుట్ తనచేతులను 

చాపి, యెహోవా బలిపీఠము ఎదుట మోకాళూ ల్నుట మాని, లేచి నిలిచిన తరువాత 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:40 => నా దేవా, యీ సథ్లమందు చేయబడు వినన్పముమీద నీ కనుదృషిట్ 

యుంచుదువుగాక, నీ చెవులు దానిని ఆలకించునుగాక. 

కీరత్నలు 86:5 => పర్భువా, నీవు దయాళుడవు క్షమించుటకు సిదధ్మైన మనసుస్గలవాడవు నీకు 

మొఱఱ్పెటుట్వారందరియెడల కృపాతిశయము గలవాడవు. 

కీరత్నలు 145:18 => తనకు మొఱఱ్పెటుట్వారి కందరికి తనకు నిజముగా మొఱఱ్పెటుట్వారి కందరికి 

యెహోవా సమీపముగా ఉనాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

వచనము 55 

అతడు మహాశబద్ముతో ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతటిని దీవించెను. 

నిరగ్మకాండము 19:5 => కాగా మీరు నా మాట శర్దధ్గా విని నా నిబంధన ననుసరించి 

నడిచినయెడల మీరు సమసత్దేశ జనులలో నాకు సవ్కీయ సంపాదయ్మగుదురు. 

నిరగ్మకాండము 19:6 => సమసత్ భూమియు నాదేగదా. మీరు నాకు యాజక రూపకమైన 

రాజయ్ముగాను పరిశుదధ్మైన జనముగాను ఉందురని చెపుప్ము; నీవు ఇశార్యేలీయులతో పలుకవలసిన 

మాటలు ఇవే అని చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 33:16 => నాయెడలను నీ పర్జలయెడలను నీకు కటాక్షము కలిగినదని దేనివలన 

తెలియబడును? నీవు మాతో వచుచ్టవలననే గదా? అటుల్ మేము, అనగా నేనును నీ పర్జలును 

భూమిమీదనునన్ సమసత్ పర్జలలోనుండి పర్తేయ్కింపబడుదుమని ఆయనతో చెపెప్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 23:9 => మెటట్ల శిఖరమునుండి అతని చూచుచునాన్ను కొండలనుండి అతని 

కనుగొనుచునాన్ను ఇదిగో ఆ జనము ఒంటిగా నివసించును జనములలో లెకిక్ంపబడరు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:34 => మీ దేవుడైన యెహోవా ఐగుపుత్లో మా కనున్లయెదుట 

చేసినవాటనిన్టిచొపుప్న ఏ దేవుడైనను శోధనలతోను సూచక కిర్యలతోను మహతాక్రయ్ములతోను 

యుదధ్ముతోను బాహుబలముతోను చాచిన చేతితోను మహా భయంకర కారయ్ములతోను ఎపుప్డైనను 

వచిచ్ ఒక జనములోనుండి తనకొరకు ఒక జనమును తీసికొన యతన్ముచేసెనా? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:6 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తజనము, నీ దేవుడైన 

యెహోవా భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములకంటె నినున్ ఎకుక్వగా ఎంచి, నినున్ తనకు 

సవ్కీయజనముగా ఏరప్రచుకొనెను. 

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 9:26 => నేను యెహోవాను పార్రిథ్ంచుచు ఈలాగు చెపిప్తిని పర్భువా 

యెహోవా, నీవు నీ మహిమవలన విమోచించి బాహుబలమువలన ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచిన నీ 

సావ్సథ్య్మైన జనమును నశింపజేయకుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:29 => నీవు నీ అధికబలముచేతను నీవు చాపిన నీ బాహువుచేతను 

రపిప్ంచిన నీ సావ్సథ్య్మును నీ పర్జలును వీరే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:2 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు పర్తిషిట్త జనము. 

మరియు యెహోవా భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములలో విశేషముగా తనకు సవ్కీయ జనమగునటుల్ 

నినున్ ఏరప్రచుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:9 => యెహోవా వంతు ఆయన జనమే ఆయన సావ్సథ్య్భాగము 

యాకోబే. 
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2 కొరిందీయులకు 6:14 => మీరు అవిశావ్సులతో జోడుగా ఉండకుడి. నీతికి దురీణ్తితో ఏమి 

సాంగతయ్ము? వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పొతుత్? 

2 కొరిందీయులకు 6:15 => కీర్సుత్నకు బెలియాలుతో ఏమి సంబంధము? అవిశావ్సితో విశావ్సికి 

పాలెకక్డిది? 

2 కొరిందీయులకు 6:16 => దేవుని ఆలయమునకు విగర్హములతో ఏమి పొందిక? మనము 

జీవముగల దేవుని ఆలయమై యునాన్ము; అందుకు దేవుడీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నేను వారిలో 

నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడనైయుందును వారు నా పర్జలైయుందురు.  

2 కొరిందీయులకు 6:17 => కావున మీరు వారి మధయ్నుండి బయలువెడలి పర్తేయ్కముగా ఉండుడి; 

అపవితర్మైన దానిని ముటట్కుడని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 6:18 => మరియు నేను మిముమ్ను చేరుచ్కొందును, మీకు తండిర్నైయుందును, 

మీరు నాకు కుమారులును కుమారెత్లునై యుందురని సరవ్శకిత్గల పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

తీ తు కు 2 : 1 4 = > ఆ య న స మ సత్ మై న దు రీన్ తి నుం డి మ న ల ను వి మో చిం చి , 

సత కిర్యలయందాసకిత్గల పర్జలను తన కోసరము పవితర్పరచుకొని తన సొతుత్గా చేసికొనుటకు 

తనున్తానే మనకొరకు అరిప్ంచుకొనెను. 

1 పేతురు 2:9 => అయితే మీరు చీకటిలోనుండి ఆశచ్రయ్కరమైన తన వెలుగులోనికి మిముమ్ను 

పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను పర్చురము చేయు నిమితత్ము, ఏరప్రచబడిన వంశమును, 

రాజులైన యాజకసమూహమును, పరిశుదద్ జనమును, దేవుని సొతైత్న పర్జలునైయునాన్రు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:9 => యెహోవా వంతు ఆయన జనమే ఆయన సావ్సథ్య్భాగము 

యాకోబే. 

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

సమసత్మును ని రిమ్ంచువాడు , ఇశార్యే లు ఆయనకు సావ్సథ్య్ముగానునన్  గోతర్ ము ; 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయని ఆయనకు పేరు.  
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ఎఫెసీయులకు 1:18 => ఆయన కీర్సుత్నందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమునుబటిట్ విశవ్సించు 

మనయందు ఆయన చూపుచునన్ తన శకిత్యొకక్ అపరిమితమైన మహాతమ్య్మెటిట్దో, మీరు 

తెలిసికొనవలెనని,  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:1 => దైవజనుడైన మోషే మృతినొందకమునుపు అతడు 

ఇశార్యేలీయులను దీవించిన విధము ఇది; అతడిటల్నెను యెహోవా సీనాయినుండి వచెచ్ను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:2 => శేయీరులోనుండి వారికి ఉదయించెను ఆయన పారాను 

కొండనుండి పర్కాశించెను వేవేల పరిశుదద్ సమూహముల మధయ్నుండి ఆయన వచెచ్ను ఆయన 

కుడిపారశ్వ్మున అగిన్జావ్లలు మెరియుచుండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:3 => ఆయన జనములను పేర్మించును ఆయన పరిశుదుధ్లందరు నీ 

వశముననుందురు వారు నీ పాదములయొదద్ సాగిలపడుదురు నీ ఉపదేశమును అంగీకరింతురు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:26 => 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. 

లేవీయకాండము 20:24 => నేను మీతో చెపిప్న మాట యిదే మీరు వారి భూమిని సావ్సథ్య్ముగా 

పొందుదురు; అది, అనగా పాలు తేనెలు పర్వహించు ఆ దేశము, మీకు సావ్సథ్య్ముగా ఉండునటుల్ దాని 

మీకిచెచ్దను. జనములలోనుండి మిముమ్ను వేరుపరచిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే. 
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1 రాజులు 8:51 => వారు ఐగుపుత్దేశములోనుండి ఆ ఇనుపకొలిమిలోనుండి నీవు రపిప్ంచిన నీ 

జనులును నీ సావ్సథ్య్మునై యునాన్రు. 

కీరత్నలు 28:9 => నీ జనులను రకిష్ంపుము, నీ సావ్సథ్య్మును ఆశీరవ్దింపుము వారికి కాపరివై 

నితయ్ము వారిని ఉదధ్రింపుము. 

వచనము 56 

ఎటల్నగా తాను చేసిన వాగాద్నమంతటినిబటిట్ ఇశార్యేలీయులగు తన జనులకు నెమమ్ది దయచేసిన 

యెహోవాకు సోత్తర్ము కలిగియుండును గాక. తన దాసుడైన మోషేదావ్రా ఆయన చేసిన 

శుభవాగాద్నములో ఒక మాటైన తపిప్పోయినదికాదు 

లూకా 11:1 => ఆయన యొకచోట పార్రథ్న చేయుచుండెను. పార్రథ్న చాలించిన తరువాత ఆయన 

శిషుయ్లలో ఒకడు పర్భువా, యోహాను తన శిషుయ్లకు నేరిప్నటుట్గా మాకును పార్రథ్నచేయ నేరుప్మని 

ఆయననడిగెను. 

లూకా 22:45 => ఆయన వేదనపడి మరింత ఆతురముగా పార్రథ్న చేయగా ఆయన చెమట, నేల 

పడుచునన్ గొపప్ రకత్బిందువులవలె ఆయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:13 => తాను చేయించిన అయిదు మూరల పొడవును అయిదు మూరల 

వెడలుప్ను మూడు మూరల యెతుత్నుగల యితత్డి చపప్రమును ముంగిటి ఆవరణమునందుంచి, 

దానిమీద నిలిచియుండి, సమాజముగా కూడియునన్ ఇశార్యేలీయులందరి యెదుటను మోకాళూ ల్ని, 

చేతులు ఆకాశమువైపు చాపి సొలొమోను ఇటల్ని పార్రథ్న చేసెను. 

కీరత్నలు 95:6 => ఆయన మన దేవుడు మనము ఆయన పాలించు పర్జలము ఆయన మేపు 

గొఱఱ్లము. 

లూకా 22:41 => ఆ చోటు చేరి ఆయన వారితో మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ పార్రథ్న 

చేయుడని చెపిప్ 

లూకా 22:45 => ఆయన వేదనపడి మరింత ఆతురముగా పార్రథ్న చేయగా ఆయన చెమట, నేల 

పడుచునన్ గొపప్ రకత్బిందువులవలె ఆయెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:36 => అతడీలాగు చెపిప్ మోకాళూ ల్ని వారందరితో పార్రథ్న చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:5 => ఆ దినములు గడిపిన తరువాత పర్యాణమై పోవుచుండగా, 

భారయ్లతోను పిలల్లతోను వారందరు మముమ్ను పటట్ణము వెలుపలివరకు సాగనంప వచిచ్రి. వారును 

మేమును సముదర్తీరమున మోకాళూ ల్ని పార్రథ్నచేసి యొకరియొదద్ ఒకరము సెలవు పుచుచ్కొంటిమి. 

1 రాజులు 8:22 => ఇశార్యేలీయుల సమాజకులందరు చూచుచుండగా సొలొమోను యెహోవా 

బలిపీఠము ఎదుట నిలువబడి ఆకాశముతటుట్ చేతులెతిత్ యిటల్నెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:12 => ఇశార్యేలీయులందరు సమాజముగా కూడి చూచుచుండగా 

యెహోవా బలిపీఠము ఎదుట నిలిచి తన చేతులు చాపి పార్రథ్న చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:1 => సొలొమోను తాను చేయు పార్రథ్నను ముగించినపుప్డు అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి దహనబలులను ఇతరమైన బలులను దహించెను; యెహోవా తేజసుస్ 

మందిరమునిండ నిండెను, 

ఎజార్ 9:5 => సాయంతర్పు అరప్ణ వేళను శర్మ తీరగా నేను లేచి, నా వసత్రమును పై దుపప్టిని 

చింపుకొని మోకాళల్మీద పడి, నా దేవుడైన యెహోవాతటుట్చేతులెతి ◌్త 

యెషయా 1:15 => మీరు మీచేతులు చాపునపుప్డు మిముమ్ను చూడక నా కనున్లు కపుప్కొందును 

మీరు బహుగా పార్రథ్నచేసినను నేను వినను మీచేతులు రకత్ముతో నిండియునన్వి. 

దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళిల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 

యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 

ఎఫెసీయులకు 3:14 => ఈ హేతువుచేత పరలోకమునందును, భూమిమీదను ఉనన్ పర్తి 

కుటుంబము ఏ తండిర్నిబటిట్ కుటుంబమని పిలువబడుచునన్దో ఆ తండిర్యెదుట నేను మోకాళూ ల్ని 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 
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వచనము 57 

కాబటిట్ మన దేవుడైన యెహోవా మనలను వదలకను విడువకను, మన పితరులకు తోడుగానునన్టుల్ 

మనకును తోడుగా ఉండి 

1 రాజులు 8:14 => ముఖమును పర్జలతటుట్ తిర్పుప్కొని, ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు 

నిలిచియుండగా ఇశార్యేలీయుల సమాజకులందరిని ఈలాగు దీవించెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:23 => మీరు ఇశార్యేలీయులను ఈలాగు దీవింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:24 => యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించి నినున్ కాపాడును గాక; 

సంఖాయ్కాండము 6:25 => యెహోవా నీకు తన సనిన్ధిని పర్కాశింపజేసి నినున్ కరుణించును గాక; 

సంఖాయ్కాండము 6:26 => యెహోవా నీమీద తన సనిన్ధికాంతి ఉదయింపజేసి నీకు సమాధానము 

కలుగజేయును గాక. అటుల్ వారు ఇశార్యేలీయులమీద నా నామమును ఉచచ్రించుటవలన నేను 

వారిని ఆశీరవ్దించెదను.  

2 సమూయేలు 6:18 => దహనబలులను సమాధానబలులను అరిప్ంచుట చాలించిన తరువాత 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నామమున దావీదు జనులను ఆశీరవ్దించి, 

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

తరువాత అతడు యెహోవా నామమున జనులను దీవించి 

లేవీయకాండము 9:22 => అపుప్డు అహరోను పాపపరిహారారథ్బలిని దహనబలిని సమాధానబలిని 

అరిప్ంచి, పర్జలవైపునకు తన చేతులెతిత్ వారిని దీవించిన తరువాత దిగివచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:3 => రాజు తన ముఖము పర్జలతటుట్ తిర్పుప్కొని ఇశార్యేలీయుల 

సమాజకులందరును నిలుచుచుండగా వారిని దీవించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:8 => హిజిక్యాయును అధిపతులును వచిచ్ ఆ కుపప్లను చూచి 

యెహోవాను సుత్తించి ఆయన జనులైన ఇశార్యేలీయులను దీవించిరి. 

యెషయా 9:16 => ఈ జనుల నాయకులు తోర్వ తపిప్ంచువారు వారిని వెంబడించువారు వారిచేత 

మింగివేయబడుదురు. 
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లూకా 19:37 => ఒలీవలకొండనుండి దిగుచోటికి ఆయన సమీపించుచునన్పుప్డు శిషుయ్ల 

సమూహమంతయు సంతోషించుచు  

హెబీర్యులకు 7:7 => తకుక్వవాడు ఎకుక్వ వానిచేత ఆశీరవ్దింపబడునను మాట కేవలము 

నిరాకేష్పమైయునన్ది. 

వచనము 58 

తన మారగ్ములనిన్టిని అనుసరించి నడుచుకొనునటుల్గాను, తాను మన పితరులకిచిచ్న ఆజఞ్లను 

కటట్డలను విధులను చేకొనునటుల్గాను, మన హృదయములను తనతటుట్ తిర్పుప్కొనును గాక. 

1 రాజులు 8:15 => నా తండిర్యైన దావీదునకు మాట యిచిచ్ దాని నెరవేరిచ్న ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలిగియుండును గాక. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:20 => అనగా మీ దేవుడైన యెహోవా యొరాద్ను అదద్రిని వారికిచుచ్చునన్ 

దేశమును వారును సావ్ధీనపరచుకొనువరకు, మీ భారయ్లును మీ పిలల్లును మీ మందలును నేను 

మీకిచిచ్న పురములలో నివసింపవలెను. తరువాత మీలో పర్తివాడును నేను మీకిచిచ్న తన తన 

సావ్సథ్య్మునకు తిరిగిరావలెనని మీకు ఆజాఞ్పించితిని. మీ మందలు విసాత్రములని నాకు తెలియును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:10 => మీరు యొరాద్ను దాటి మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్చునన్ దేశమున నివాసులైన తరువాత ఆయన మీ చుటుట్నుండు శతుర్వులందరు 

లేకుండ మీకు విశార్ంతి కలుగజేసినందున మీరు నెమమ్ది పొందునపుప్డు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:12 => మీరు, మీ కుమారులు, మీ కుమారెత్లు, మీ దాసులు, మీ 

పనికతెత్లు, మీలో పాలైనను సావ్సథ్య్మైనను పొందక మీ యిండల్లో ఉండు లేవీయులు మీ దేవుడైన 

యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషింపవలెను. 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 14:6 => ఆ సంవతస్రములలో అతనికి యుదధ్ములు లేకపోవుటచేత 

దేశములో నెమమ్దికలిగియుండెను; యెహోవా అతనికి విశార్ంతి దయచేసియుండగా అతడు యూదా 

దేశమున పార్కారములుగల పటట్ణములను కటిట్ంచెను. 

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

యునన్ను ఈ విశార్ంతినిగూరిచ్ నేను కోపముతో పర్మాణము చేసినటుట్ వారు నా విశార్ంతిలో 

పర్వేశింపరు అని ఆయన చెపిప్న మాట అనుసరించి, విశావ్సులమైన మనము ఆ విశార్ంతిలో 

పర్వేశించుచునాన్ము.  

హెబీర్యులకు 4:4 => మరియు దేవుడు ఏడవ దినమందు తన కారయ్ములనిన్టిని ముగించి 

విశర్మించెను అని యేడవ దినమునుగూరిచ్ ఆయన యొకచోట చెపిప్యునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 4:5 => ఇదియును గాక ఈ చోటుననే వారు నా విశార్ంతిలో పర్వేశింపరు అని 

చెపిప్యునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 4:6 => కాగా ఎవరో కొందరు విశార్ంతిలో పర్వేశించుదురను మాట నిశచ్యము 

గనుకను, ముందు సువారత్ వినినవారు అవిధేయతచేత పర్వేశింపలేదు గనుకను, 

హెబీర్యులకు 4:7 => నేడు మీరాయన మాట వినినయెడల మీ హృదయములను 

కఠినపరచుకొనకుడని వెనుక చెపప్బడిన పర్కారము, ఇంత కాలమైన తరువాత దావీదు గర్ంథములో 

నేడని యొక దినమును నిరణ్యించుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 4:8 => యెహోషువ వారికి విశార్ంతి కలుగజేసినయెడల ఆ తరువాత మరియొక 

దినమునుగూరిచ్ ఆయన చెపప్కపోవును. 

హెబీర్యులకు 4:9 => కాబటిట్ దేవుని పర్జలకు విశార్ంతి నిలిచియునన్ది. 

యెహోషువ 21:45 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు సెలవిచిచ్న మాటలనిన్టిలో ఏదియు 

తపిప్యుండలేదు, అంతయు నెరవేరెను.  

యెహోషువ 23:14 => ఇదిగో నేడు నేను సరవ్లోకుల మారగ్మున వెళుల్చునాన్ను. మీ దేవుడైన 

యెహోవా మీ విషయమై సెలవిచిచ్న మంచి మాటలనిన్టిలో ఒకక్టియైనను తపిప్యుండలేదని మీరు 
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అనుభవపూరవ్కముగా ఎరుగుదురు; అవి అనిన్యు మీకు కలిగెను, వాటిలో ఒకక్టియైనను 

తపిప్యుండలేదు. 

యెహోషువ 23:15 => అయితే మీ దేవుడైన యెహోవా మీతో చెపిప్న మేలంతయు మీకు కలిగిన 

పర్కారము మీ దేవుడైన యెహోవా మీ కిచిచ్న యీ మంచి దేశములో ఉండకుండ ఆయన మిముమ్ 

నశింపజేయువరకు యెహోవా మీ మీదికి కీడంతయు రాజేయును. 

లూకా 1:54 => అబార్హామునకును అతని సంతానమునకును యుగాంతమువరకు తన కనికరము 

చూపి జాఞ్పకము చేసికొందునని మన పితరులతో సెలవిచిచ్నటుట్  

లూకా 1:55 => ఆయన తన సేవకుడైన ఇశార్యేలునకు సహాయము చేసెను. 

లూకా 1:72 => దీనినిగూరిచ్ ఆయన ఆదినుండి తన పరిశుదధ్ పర్వకత్ల నోట పలికించెను.  

లూకా 1:73 => ఆయన మన పితరులను కరుణించుటకును తన పరిశుదధ్ నిబంధనను, అనగా మన 

తండిర్యైన  

లూకా 21:33 => ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలేమాతర్మును గతింపవు. 

1 సమూయేలు 3:19 => సమూయేలు పెదద్వాడు కాగా యెహోవా అతనికి తోడైయునన్ందున అతని 

మాటలలో ఏదియు తపిప్పోలేదు. 

2 రాజులు 10:10 => అహాబు కుటుంబికులనుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటలలో ఒకటియు 

నెరవేరకపోదు; తన సేవకుడైన ఏలీయాదావ్రా తాను సెలవిచిచ్న మాట యెహోవా నెరవేరెచ్నని 

చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 14:34 => మీరు ఆ దేశమును సంచరించి చూచిన నలుబది దినముల లెకక్ 

పర్కారము దినమునకు ఒక సంవతస్రము చొపుప్న నలుబది సంవతస్రములు మీ దోషశిక్షను భరించి 

నేను మిముమ్ను రోసివేసినటుట్ తెలిసికొందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:9 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ విశార్ంతిని సావ్సథ్య్మును 

మీరు ఇదివరకు పొందలేదు. 

1 రాజులు 8:14 => ముఖమును పర్జలతటుట్ తిర్పుప్కొని, ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు 

నిలిచియుండగా ఇశార్యేలీయుల సమాజకులందరిని ఈలాగు దీవించెను. 

Page  of 743 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

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

తరువాత అతడు యెహోవా నామమున జనులను దీవించి 

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.  

యెషయా 9:16 => ఈ జనుల నాయకులు తోర్వ తపిప్ంచువారు వారిని వెంబడించువారు వారిచేత 

మింగివేయబడుదురు. 

యెషయా 64:11 => మా పితరులు నినున్ కీరిత్ంచుచుండిన మా పరిశుదధ్ మందిరము. మా 

శృంగారమైన మందిరము అగిన్పాలాయెను మాకు మనోహరములైనవనిన్యు నాశనమైపోయెను.  

దానియేలు 2:20 => ఎటల్నగా దేవుడు జాఞ్న బలములు కలవాడు, యుగములనిన్టను దేవుని 

నామము సుత్తినొందునుగాక. 

లూకా 19:37 => ఒలీవలకొండనుండి దిగుచోటికి ఆయన సమీపించుచునన్పుప్డు శిషుయ్ల 

సమూహమంతయు సంతోషించుచు  

వచనము 59 

ఆయన తన దాసుడనైన నా కారయ్మును ఇశార్యేలీయులగు తన జనుల కారయ్మును 

అవసరముచొపుప్న, ఎలల్పుప్డును నిరవ్హించునటుల్గా నేను యెహోవా యెదుట వినన్పము చేసిన యీ 

మాటలు రేయింబగలు మన దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని ఉండును గాక. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:6 => భయపడకుడి, వారిని చూచి దిగులుపడకుడి, నీతోకూడ 

వచుచ్వాడు నీ దేవుడైన యెహోవాయే; ఆయన నినున్ విడువడు నినెన్డబాయడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:8 => నీ ముందర నడుచువాడు యెహోవా, ఆయన నీకు 

తోడైయుండును, ఆయన నినున్ విడువడు నినున్ ఎడబాయడు. భయపడకుము విసమ్యమొందకుమని 

ఇశార్యేలీయులందరియెదుట అతనితో చెపెప్ను. 

Page  of 744 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

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. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:7 => మీరు దిగులుపడకుడి, ధైరయ్ము విడువకుడి; అషూష్రు రాజుకైనను 

అతనితో కూడనునన్ సైనయ్మంతటికైనను మీరు భయపడవదుద్, విసమ్యమొందవదుద్, అతనికి 

కలిగియునన్ సహాయముకంటె ఎకుక్వ సహాయము మనకు కలదు. 

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. 

కీరత్నలు 46:7 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మనకు తోడైయునాన్డు. యాకోబుయొకక్ 

దేవుడు మనకు ఆశర్యమైయునాన్డు.  

కీరత్నలు 46:11 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మనకు తోడైయునాన్డు యాకోబుయొకక్ 

దేవుడు మనకు ఆశర్యమైయునాన్డు.  

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 
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దిగులుపడకుము నేను నినున్ బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా 

దకిష్ణహసత్ముతో నినున్ ఆదుకొందును. 

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 8:31 => ఇటుల్ండగా ఏమందుము? దేవుడు మనపక్షముననుండగా మనకు 

విరోధియెవడు? 

హెబీర్యులకు 13:5 => ధనాపేక్ష లేనివారై మీకు కలిగినవాటితో తృపిత్పొంది యుండుడి. నినున్ 

ఏమాతర్మును విడువను, నినున్ ఎనన్డును ఎడబాయను అని ఆయనయే చెపెప్ను గదా. 

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 

నెహెమాయ్ 9:17 => వారు విధేయులగుటకు మనసుస్ లేనివారై తమ మధయ్ నీవు చేసిన 

అదుభ్తములను జాఞ్పకము చేసికొనక తమ మనసుస్ను కఠినపరచుకొని, తాముండి వచిచ్న దాసయ్పు 

దేశమునకు తిరిగివెళుల్టకు ఒక అధికారిని కోరుకొని నీ మీద తిరుగుబాటు చేసిరి. అయితే నీవు 

క్షమించుటకు సిదధ్మైన దేవుడవును, దయావాతస్లయ్తలు గలవాడవును, దీరఘ్శాంతమును బహు 

కృపయు గలవాడవునై యుండి వారిని విసరిజ్ంపలేదు. 

దానియేలు 2:23 => మా పితరుల దేవా, నీవు వివేకమును బలమును నాకనుగర్హించి యునాన్వు; 

మేమడిగిన యీ సంగతి ఇపుప్డు నాకు తెలియజేసి యునాన్వు గనుక నేను నినున్ సుత్తించుచు 

ఘనపరచుచునాన్ను; ఏలయనగా రాజుయొకక్ సంగతి నీవే మాకు తెలియజేసితివని దానియేలు మరల 

చెపెప్ను. 
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వచనము 60 

అపుప్డు లోకమందునన్ జనులందరును యెహోవాయే దేవుడనియు, ఆయన తపప్ మరి ఏ దేవుడును 

లేడనియు తెలిసికొందురు. 

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

యౌవనసుథ్లలో శేర్షు ఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  

కీరత్నలు 119:36 => లోభముతటుట్ కాక నీ శాసనములతటుట్ నా హృదయము తిర్పుప్ము. 

పరమగీతము 1:4 => ననున్ ఆకరిష్ంచుము మేము నీయొదద్కు పరుగెతిత్ వచెచ్దము రాజు తన 

అంతఃపురములోనికి ననున్ చేరుచ్కొనెను నినున్బటిట్ మేము సంతోషించి ఉతస్హించెదము 

దార్కాష్రసముకనన్ నీ పేర్మను ఎకుక్వగా సమ్రించెదము యథారథ్మైన మనసుస్తో వారు నినున్ 

పేర్మించుచునాన్రు.  

యిరిమ్యా 31:33 => ఈ దినములైన తరువాత నేను ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను 

చేయబోవు నిబంధన యిదే, వారి మనసుస్లలో నా ధరమ్విధి ఉంచెదను, వారి హృదయముమీద దాని 

వార్సెదను; యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 

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

కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిచెచ్దను. 

యెహెజేక్లు 36:27 => నా ఆతమ్ను మీయందుంచి, నా కటట్డల ననుసరించువారినిగాను నా 

విధులను గైకొనువారినిగాను మిముమ్ను చేసెదను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:13 => ఎందుకనగా మీరు ఇచఛ్యించుటకును కారయ్సిదిధ్ కలుగజేసికొనుటకును, 

తన దయాసంకలప్ము నెరవేరుటకై మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయువాడు దేవుడే. 

హెబీర్యులకు 13:21 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తన దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని మనలో 

జరిగించుచు, పర్తి మంచి విషయములోను తన చితత్పర్కారము చేయుటకు మిముమ్ను సిదధ్పరచును 

గాక. యేసుకీర్సుత్కు యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 4:1 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, మీరు బర్తికి మీ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా మీకిచుచ్చునన్ దేశములోనికి పోయి సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్, మీరు అనుసరింపవలసిన 

విధులను కటట్డలను నేను మీకు బోధించుచునాన్ను వినుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:45 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి వెలుపలికి వచుచ్చుండగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:1 => నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారుని కుమారుడును 

కీరత్నలు 119:112 => నీ కటట్డలను గైకొనుటకు నా హృదయమును నేను లోపరచుకొనియునాన్ను 

ఇది తుదవరకు నిలుచు నితయ్నిరణ్యము.  

కీరత్నలు 141:4 => పాపము చేయువారితో కూడ నేను దురీన్తికారయ్ములలో చొరబడకుండునటుల్ నా 

మనసుస్ దుషాక్రయ్మునకు తిరుగనియయ్కుము వారి రుచిగల పదారథ్ములు నేను తినకయుందును గాక. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:5 => దేవునియందలి పేర్మయు కీర్సుత్ చూపిన ఓరుప్ను మీకు కలుగునటుల్ 

పర్భువు మీ హృదయములను పేర్రేపించును గాక. 

వచనము 61 

కాబటిట్ ఆయన నియమించిన కటట్డలను అనుసరించి నడుచుకొనుటకును, ఈ దినమందునన్టుల్ 

ఆయన చేసిన నిరణ్యములను చేకొనుటను, మీ హృదయము మీ దేవుడైన యెహోవా విషయమై 

సరవ్సిదధ్ముగా నుండునుగాక. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:42 => దేవా యెహోవా, నీవు నీచేత అభిషేకము నొందిన వానికి 

పరాజుమ్ఖుడవై యుండకుము,నీవు నీ భకుత్డైన దావీదునకు వాగాద్నము చేసిన కృపలను జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. 

కీరత్నలు 102:1 => యెహోవా, నా పార్రథ్న ఆలకింపుము నా మొఱఱ్ నీయొదద్కు చేరనిముమ్. 
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కీరత్నలు 102:2 => నా కషట్దినమున నాకు విముఖుడవై యుండకుము నాకు చెవియొగుగ్ము నేను 

మొరలిడునాడు తవ్రపడి నాకుతత్రమిముమ్. 

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

దృషిట్కి అంగీకారములగును గాక. 

యోహాను 17:9 => నేను వారికొరకు పార్రథ్న చేయుచునాన్ను; లోకము కొరకు పార్రథ్న చేయుటలేదు, 

నీవు నాకు అనుగర్హించియునన్వారు నీవారైనందున వారికొరకే పార్రథ్న చేయుచునాన్ను. 

యోహాను 17:20 => మరియు నీవు ననున్ పంపితివని లోకము నముమ్నటుల్, తండీర్, నాయందు 

నీవును నీయందు నేనును ఉనన్లాగున, 

యోహాను 17:21 => వారును మనయందు ఏకమైయుండవలెనని వారికొరకు మాతర్ము నేను 

పార్రిథ్ంచుటలేదు; వారి వాకయ్మువలన నాయందు విశావ్సముంచువారందరును ఏకమై యుండవలెనని 

వారికొరకును పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

యోహాను 17:22 => మనము ఏకమై యునన్లాగున, వారును ఏకమై యుండవలెనని నీవు నాకు 

అనుగర్హించిన మహిమను నేను వారికి ఇచిచ్తిని. 

యోహాను 17:23 => వారియందు నేనును నాయందు నీవును ఉండుటవలన వారు సంపూరు ణ్లుగా 

చేయబడి యేకముగా ఉనన్ందున నీవు ననున్ పంపితివనియు, నీవు ననున్ పేర్మించినటే ట్ వారినికూడ 

పేర్మించితివనియు, లోకము తెలిసికొనునటుల్ నాకు అనుగర్హించిన మహిమను వారికి ఇచిచ్తిని. 

యోహాను 17:24 => తండీర్, నేనెకక్డ ఉందునో అకక్డ నీవు నాకు అనుగర్హించినవారును 

నాతోకూడ ఉండవలెననియు, నీవు నాకు అనుగర్హించిన నా మహిమను వారు చూడవలెననియు 

కోరుచునాన్ను. జగతుత్ పునాది వేయబడకమునుపే నీవు ననున్ పేర్మించితివి. 

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

మాతర్మే కాదు. సరవ్లోకమునకును శాంతికరమైయునాన్డు. 

లూకా 11:3 => మాకు కావలసిన అనుదినాహారము దినదినము మాకు దయచేయుము; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:25 => నీ కముమ్లు ఇనుపవియు ఇతత్డివియునై యుండును. నీవు 

బర్దుకు దినములలో నీకు విశార్ంతి కలుగును. 
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ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

వచనము 62 

అంతట రాజును, అతనితో కూడ ఇశార్యేలీయులందరును యెహోవా సముఖమందు బలులు 

అరిప్ంచుచుండగా 

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. 

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 17:46 => ఈ దినమున యెహోవా నినున్ నాచేతికి అపప్గించును; నేను నినున్ చంపి 

నీ తల తెగవేతును; ఇశార్యేలీయులలో దేవుడునాన్డని లోక నివాసులందరును తెలిసికొనునటుల్ నేను 

ఈ దినమున ఫిలిషీత్యులయొకక్ కళేబరములను ఆకాశపకుష్లకును భూమృగములకును ఇతుత్ను. 

2 రాజులు 19:19 => యెహోవా మా దేవా; లోకమందునన్ సమసత్ జనులు నీవే నిజముగా 

అదివ్తీయ దేవుడవైన యెహోవావని తెలిసికొనునటుల్గా అతనిచేతిలోనుండి మముమ్ను రకిష్ంచుము. 

1 రాజులు 18:39 => అంతట జనులందరును దాని చూచి సాగిలపడి యెహోవాయే దేవుడు, 

యెహోవాయే దేవుడు అని కేకలువేసిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:35 => అయితే యెహోవా దేవుడనియు, ఆయన తపప్ మరియొకడు 

లేడనియు నీవు తెలిసికొనునటుల్ అది నీకు చూపబడెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 4:39 => కాబటిట్ పైనునన్ ఆకాశమందును కిర్ందనునన్ భూమియందును 

యెహోవాయే దేవుడనియు, మరియొక దేవుడు లేడనియు నేడు నీవు ఎరిగి జాఞ్పకమునకు 

తెచుచ్కొనుము 

యెషయా 44:6 => ఇశార్యేలీయుల రాజైన యెహోవా వారి విమోచకుడైన సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మొదటివాడను కడపటివాడను నేను తపప్ ఏ దేవుడును 

లేడు. 

యెషయా 44:8 => మీరు వెరవకుడి భయపడకుడి పూరవ్కాలమునుండి నేను నీకు ఆ సంగతి 

వినిపించి తెలియజేయలేదా? మీరే నాకు సాకుష్లు, నేను తపప్ వేరొక దేవుడునాన్డా? నేను తపప్ 

ఆశర్యదురగ్మేదియు లేదు, ఉనన్టుట్ నేనెరుగను. 

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

సెలవిచుచ్చునాన్డు యెహోవానగు నేనే సమసత్మును జరిగించువాడను నేనొకడనే ఆకాశమును 

విశాలపరచినవాడను నేనే భూమిని పరచినవాడను  

యెషయా 45:5 => నేను యెహోవాను, మరి ఏ దేవుడును లేడు నేను తపప్ ఏ దేవుడును లేడు. 

యెషయా 45:6 => తూరుప్దికుక్నుండి పడమటిదికుక్వరకు నేను తపప్ ఏ దేవుడును లేడని జనులు 

తెలిసికొనునటుల్ నీవు ననున్ ఎరుగకుండినపప్టికిని నినున్ సిదధ్పరచితిని యెహోవాను నేనే నేను తపప్ 

మరి ఏ దేవుడును లేడు 

యెషయా 45:22 => భూదిగంతముల నివాసులారా, నా వైపు చూచి రక్షణ పొందుడి దేవుడను నేనే 

మరి ఏ దేవుడును లేడు. 

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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యోవేలు 2:27 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులమధయ్ నునన్వాడను నేనే యనియు, నేనే మీ దేవుడనైన 

యెహోవాననియు, నేను తపప్ వేరు దేవుడొకడును లేడనియు మీరు తెలిసికొందురు; నా జనులు ఇక 

నెనన్డను సిగుగ్నొందక యుందురు. 

యెహోషువ 2:11 => మేము వినినపుప్డు మా గుండెలు కరిగిపోయెను. మీ దేవుడైన యెహోవా పైన 

ఆకాశమందును కిర్ంద భూమియందును దేవుడే. మీ యెదుట ఎటిట్ మనుషుయ్లకైనను ధైరయ్మేమాతర్ము 

ఉండదు. 

వచనము 63 

ఇరువది రెండువేల యెడల్ను, లక్ష యిరువదివేల గొఱఱ్లను సొలొమోను సమాధానబలులగా 

యెహోవాకు అరిప్ంచెను. ఈ పర్కారము రాజును ఇశార్యేలీయులందరును యెహోవా మందిరమును 

పర్తిషఠ్ చేసిరి. 

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 15:3 => అతడు తన తండిర్ పూరవ్ము అనుసరించిన పాపమారగ్ములనిన్టిలో నడిచెను; 

తన పితరుడైన దావీదు హృదయము తన దేవుడైన యెహోవా యెడల యథారథ్ముగా ఉనన్టుల్ అతని 

హృదయము యథారథ్ముగా ఉండలేదు. 

1 రాజులు 15:14 => ఆసా తన దినములనిన్యు హృదయపూరవ్కముగా యెహోవాను 

అనుసరించెను గాని ఉనన్త సథ్లములను తీసివేయకపోయెను. 

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:13 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాయొదద్ యథారథ్పరుడవై 

యుండవలెను. 
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2 రాజులు 20:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై, సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడుచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

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

యథారథ్వరత్నుడును , నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు. 

యోబు 1:8 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. 

కీరత్నలు 37:37 => నిరోద్షులను కనిపెటుట్ము యథారథ్వంతులను చూడుము సమాధానపరచువారి 

సంతతి నిలుచును గాని ఒకడైనను నిలువకుండ అపరాధులు నశించుదురు  

2 కొరిందీయులకు 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:12 => ఇదివరకే నేను గెలిచితినని యైనను, ఇదివరకే సంపూరణ్సిదిధ్ పొందితినని 

యైనను నేను అనుకొనుటలేదు గాని, నేను దేని నిమితత్ము కీర్సుత్ యేసుచేత పటట్బడితినో దానిని 

పటుట్కొనవలెనని పరుగెతుత్చునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:13 => సహోదరులారా, నేనిదివరకే పటుట్కొని యునాన్నని తలంచుకొనను. 

అయితే ఒకటి చేయుచునాన్ను; వెనుక ఉనన్వి మరచి ముందునన్ వాటికొరకై వేగిరపడుచు 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:14 => కీర్సుత్యేసునందు దేవుని ఉనన్తమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును 

పొందవలెనని, గురియొదద్కే పరుగెతుత్చునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:15 => కాబటిట్ మనలో సంపూరు ణ్లమైన వారమందరము ఈ తాతప్రయ్మే 

కలిగియుందము. అపుప్డు దేనిగూరిచ్యైనను మీకు వేరు తాతప్రయ్ము కలిగియునన్యెడల, అదియు 

దేవుడు మీకు బయలుపరచును. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:16 => అయినను ఇపప్టివరకు మనకు లభించిన దానిని బటిట్యే కర్మముగా 

నడుచుకొందము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:38 => ఇశార్యేలులో కడమ వారందరును ఏక మనసుక్లై దావీదును 

రాజుగా నియమింపవలెనని కోరియుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:7 => మరియు నేటిదినమున చేయుచునన్టుల్ అతడు ధైరయ్మువహించి నా 

ఆజఞ్లను నా నాయ్యవిధులను అనుసరించినయెడల, నేనతని రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రపరచుదును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:9 => వారు పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాకు ఇచిచ్యుండిరి గనుక వారు 

ఆలాగు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్నందుకు జనులు సంతోషపడిరి. 

వచనము 64 

ఆ దినమున యెహోవా సముఖమందునన్ యితత్డి బలిపీఠముఆ దహనబలులను నైవేదయ్ములను 

సమాధానబలి పశువుల కొర్వువ్ను అరిప్ంచుటకు బహు చినన్దై చాలకపోయెను గనుక రాజు యెహోవా 

మందిరము ముందరనునన్ ఆవరణము మధయ్నుండు సథ్లమును పర్తిషిఠ్ంచి అచచ్ట దహన బలులను 

నైవేదయ్ములను సమాధానబలి పశువుల కొర్వువ్ను అరిప్ంచెను. 

2 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, 
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2 సమూయేలు 6:19 => సమూహముగా కూడిన ఇశార్యేలీయులగు సతరీ పురుషులకందరికి ఒకొక్క 

రొటెట్యు ఒకొక్క భక్షయ్మును ఒకొక్క దార్క్షపండల్ అడయు పంచిపెటిట్న తరువాత జనులందరును తమ 

తమ యిండల్కు వెళిల్పోయిరి. 

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 

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. 

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

తీసికొనిరావలెను. 

1 రాజులు 8:5 => రాజైన సొలొమోనును అతనియొదద్కు కూడి వచిచ్న ఇశార్యేలీయులగు 

సమాజకులందరును మందసము ముందర నిలువబడి, లెకిక్ంప శకయ్ముగాని గొఱఱ్లను ఎడల్ను బలిగా 

అరిప్ంచిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:21 => తరువాత వారు యెహోవాకు బలులు అరిప్ంచిరి. మరునాడు 

దహనబలిగా వెయియ్ యెదుద్లను వెయియ్ గొఱఱ్పొటే ట్ళల్ను వెయియ్ గొఱఱ్పిలల్లను వాటి పానారప్ణలతో కూడ 

ఇశార్యేలీయులందరి సంఖయ్కు తగునటుట్గా అరిప్ంచిరి. 
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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 

వచనము 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. 

లేవీయకాండము 3:1 => అతడు అరిప్ంచునది సమాధానబలియైనయెడల అతడు గోవులలోనిది 

తీసికొనివచిచ్నయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని యెహోవా సనిన్ధికి నిరోద్షమైన దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

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

యొకక్ దావ్రమున దానిని వధింపవలెను. యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని 

రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:3 => అతడు ఆ సమాధాన బలిపశువు యొకక్ ఆంతర్ముల లోపలి కొర్వువ్ను 

ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని రెండు మూతర్గర్ంధులను వాటిమీదను 

లేవీయకాండము 3:4 => డొకక్లమీదనునన్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీదను మూతర్గర్ంథుల మీదనునన్ 

వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంవలెను. 

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

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 
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లేవీయకాండము 3:6 => యెహోవాకు సమాధానబలిగా ఒకడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్ 

మేకలలోనిదైనయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని నిరోద్షమైనదాని తీసికొనిరావలెను. 

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

తీసికొనిరావలెను. 

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

గుడారము నెదుట దానిని వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

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

తోక అంతటిని ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:10 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను 

మూతర్గర్ంథులమీది కాలేజముయొకక్ వపను తీసి యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

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

హోమ రూపమైన ఆహారము. 

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

తీసికొనిరావలెను. 

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

వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

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

కొర్వువ్ అంతటిని 

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

మూతర్గర్ంథులపైనునన్ కాలేజముయొకక్ వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంపవలెను. 

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

యెహోవాదే; అది సువాసనగల హోమ రూపమైన ఆహారము. మీరు కొర్వువ్నైనను రకత్మునైనను 

తినకూడదు. 
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లేవీయకాండము 3:17 => అది మీ తరతరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలోను నితయ్మైన కటట్డ. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:21 => తరువాత వారు యెహోవాకు బలులు అరిప్ంచిరి. మరునాడు 

దహనబలిగా వెయియ్ యెదుద్లను వెయియ్ గొఱఱ్పొటే ట్ళల్ను వెయియ్ గొఱఱ్పిలల్లను వాటి పానారప్ణలతో కూడ 

ఇశార్యేలీయులందరి సంఖయ్కు తగునటుట్గా అరిప్ంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:11 => తాము తీసికొనివచిచ్న కొలల్సొముమ్లోనుండి ఆ దినమున 

ఏడువందల యెదుద్లను ఏడువేల గొఱఱ్లను యెహోవాకు బలులుగా అరిప్ంచి 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:32 => సమాజపువారు తీసికొనివచిచ్న దహనబలి పశువులెనిన్యనగా, 

డెబబ్ది కోడెలును నూరు పొటే ట్ళుల్ను రెండువందల గొఱఱ్పిలల్లును; ఇవి యనిన్యు యెహోవాకు 

దహనబలులుగా తేబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:33 => పర్తిషిఠ్ంపబడినవి ఆరువందల ఎదుద్లును మూడువేల గొఱఱ్లును. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:35 => సమాధాన బలి పశువుల కొర్వువ్ను దహనబలి పశువులును 

దహనబలులకు ఏరప్డిన పానారప్ణలును సమృదిధ్గా ఉండెను. ఈలాగున యెహోవా మందిర సేవ 

కర్మముగా జరిగెను. 

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, 
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యెహీయేలును పసాక్పశువులుగా యాజకులకు రెండువేల ఆరువందల గొఱఱ్లను మూడువందల 

కోడెలను ఇచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:9 => కొననాయ్యు, అతని సహోదరులైన షెమయాయు, నెతనేలును, 

లేవీయులలో నధిపతులగు హషబాయ్యు, యెహీయేలును యోజాబాదును పసాక్పశువులుగా 

లేవీయులకు అయిదువేల గొఱఱ్లను ఐదువందల కోడెలను ఇచిచ్రి. 

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. 

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. 

మీకా 6:7 => వేలకొలది పొటే ట్ళుల్ను వేలాది నదులంత విసాత్రమైన తైలమును ఆయనకు సంతోషము 

కలుగజేయునా? నా అతికర్మమునకై నా జేయ్షఠ్పుతుర్ని నేనితుత్నా? నా పాపపరిహారమునకై నా 

గరభ్ఫలమును నేనితుత్నా? 

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 7:84 => పర్తి పోర్క్షణపాతర్ డెబబ్ది తులములది; ఆ ఉపకరణముల వెండి 

అంతయు పరిశుధద్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ రెండువేల నాలుగువందల తులములది. 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:4 => నా దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని సుగంధ వరగ్ములను ధూపము 

వేయుటకును సనిన్ధి రొటెట్లను నితయ్ము ఉంచుటకును, ఉదయ సాయంకాలములయందును, 

విశార్ంతిదినములయందును, అమావాసయ్లయందును, మా దేవుడైన యెహోవాకు ఏరాప్టైన 

ఉతస్వములయందును , ఇశార్యేలీయులు నితయ్మును అరిప్ంపవలసిన దహనబలులను 

అరిప్ంచుటకును , ఆయన నామ ఘనతకొరకు మందిరమొకటి ఆయనకు పర్తిషిఠ్తము 

చేయబడునటుల్గా నేను కటిట్ంచబోవుచునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 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 

ఎజార్ 6:16 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులును యాజకులును లేవీయులును చెరలోనుండి విడుదల 

నొందిన తకిక్నవారును దేవుని మందిరమును ఆనందముతో పర్తిషిఠ్ంచిరి. 
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ఎజార్ 6:17 => దేవుని మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచినపుప్డు నూరు ఎడల్ను రెండు వందల పొటే ట్ళల్ను 

నాలుగువందల గొఱఱ్పిలల్లను ఇశార్యేలీయులకందరికిని పాపపరిహారారథ్ బలిగా ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు మేకపోతులను అరిప్ంచిరి. 

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 

యోహాను 10:22 => ఆలయపర్తిషిఠ్తపండుగ యెరూషలేములో జరుగుచుండెను. 

సంఖాయ్కాండము 7:23 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటే ట్ళల్ను అయిదు 

మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది సూయారు 

కుమారుడైన నెతనేలు అరప్ణము. 

1 రాజులు 3:4 => గిబియోను ముఖయ్మైన ఉనన్తసథ్లమై యుండెను గనుక బలుల నరిప్ంచుటకై 

రాజు అకక్డికి పోయి ఆ బలిపీఠముమీద వెయియ్ దహనబలులను అరిప్ంచెను. 

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 8:5 => రాజైన సొలొమోనును అతనియొదద్కు కూడి వచిచ్న ఇశార్యేలీయులగు 

సమాజకులందరును మందసము ముందర నిలువబడి, లెకిక్ంప శకయ్ముగాని గొఱఱ్లను ఎడల్ను బలిగా 

అరిప్ంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:6 => సమాజపు గుడారము ముందర యెహోవా సనిన్ధినుండి ఇతత్డి 

బలిపీఠము నొదద్కు సొలొమోను పోయి దానిమీద వెయియ్ దహనబలులను అరిప్ంచెను. 

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

బలిపశువును తార్ళల్తో బలిపీఠపు కొముమ్లకు కటుట్డి. 
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వచనము 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. 

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 4:1 => అతడు ఇరువది మూరలు పొడవును ఇరువది మూరలు వెడలుప్ను 

పది మూరలు ఎతుత్నుగల యొక యితత్డి బలిపీఠ మును చేయించెను. 

నిరగ్మకాండము 27:2 => దాని నాలుగు మూలలను దానికి కొముమ్లను చేయవలెను; దాని 

కొముమ్లు దానితో ఏకాండముగా ఉండవలెను; దానికి ఇతత్డి రేకు పొదిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 27:9 => మరియు నీవు మందిరమునకు ఆవరణము ఏరప్రచవలెను. కుడివైపున, 

అనగా దకిష్ణదికుక్న ఆవరణముగా నూరు మూరల పొడుగుగలదై పేనిన సనన్నార యవనికలు ఒక 

పర్కక్కు ఉండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 39:39 => ఇతత్డి బలిపీఠమును దానికుండు ఇతత్డి జలెల్డను దాని మోతకఱఱ్లను 

దాని ఉపకరణములనిన్టిని, గంగాళమును దాని పీటను 

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

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

సంఖాయ్కాండము 7:1 => మోషే మందిరమును నిలువబెటుట్ట ముగించి దాని అభిషేకించి పర్తిషిఠ్ంచి, 

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

దహనబలులను సమాధానబలులను అరిప్ంచిరి. 
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2 రాజులు 16:15 => అపుప్డు రాజైన ఆహాజు యాజకుడైన ఊరియాకు ఆజాఞ్పించినదేమనగా ఈ 

పెదద్ బలిపీఠముమీద ఉదయము అరిప్ంచు దహనబలులను, సాయంతర్మున అరిప్ంచు నైవేదయ్ములను 

రాజు చేయు దహనబలి నైవేదయ్ములను దేశపు జనులందరు అరిప్ంచు దహనబలి నైవేదయ్ములను 

పానారప్ణలను దహించి, యే దహనబలి జరిగినను, ఏ బలిజరిగినను వాటి పశువుల రకత్మును 

దానిమీదనే పోర్కిష్ంపవలెను. అయితే ఈ యితత్డి బలిపీఠము దేవునియొదద్ నేను విచారణ 

చేయుటకుంచవలెను. 

ఎజార్ 6:17 => దేవుని మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచినపుప్డు నూరు ఎడల్ను రెండు వందల పొటే ట్ళల్ను 

నాలుగువందల గొఱఱ్పిలల్లను ఇశార్యేలీయులకందరికిని పాపపరిహారారథ్ బలిగా ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు మేకపోతులను అరిప్ంచిరి. 

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

బలిపశువును తార్ళల్తో బలిపీఠపు కొముమ్లకు కటుట్డి. 

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. 
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వచనము 1 

సొలొమోను యెహోవా మందిరమును రాజనగరును కటుట్టయు, తాను చేయకోరినదంతటిని 

చేయుటయు ముగించిన తరువాత 

1 రాజులు 8:2 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులందరును ఏతనీమను ఏడవ మాసమందు పండుగ 

కాలమున రాజైన సొలొమోను నొదద్కు కూడుకొనిరి. 

లేవీయకాండము 23:34 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఈ యేడవ నెల పదునయిదవ 

దినము మొదలుకొని యేడు దినములవరకు యెహోవాకు పరణ్శాలల పండుగను జరుపవలెను. 

లేవీయకాండము 23:35 => వాటిలో మొదటి దినమున మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. 

అందులో మీరు జీవనోపాధియైన యే పనియు చేయకూడదు. 

లేవీయకాండము 23:36 => ఏడు దినములు మీరు యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. ఎనిమిదవ 

దినమున మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడి యెహోవాకు హోమారప్ణము చేయవలెను. అది మీకు వర్త 

దినముగా ఉండును. అందులో మీరు జీవనోపాధియైన యే పనియు చేయకూడదు. 

లేవీయకాండము 23:37 => యెహోవా నియమించిన విశార్ంతిదినములు గాకయు, మీరు 

దానములనిచుచ్ దినములు గాకయు, మీ మొర్కుక్బడి దినములు గాకయు, మీరు యెహోవాకు 

సేవ్చాఛ్రప్ణములనిచుచ్ దినములు గాకయు, యెహోవాకు హోమదర్వయ్మునేమి దహనబలి 

దర్వయ్మునేమి నైవేదయ్మునేమి బలినేమి పానీయారప్ణములనేమి అరిప్ంచుటకై పరిశుదధ్సంఘపు 

దినములుగా మీరు చాటింపవలసిన యెహోవా నియామక కాలములు ఇవి. 

లేవీయకాండము 23:38 => ఏ అరప్ణ దినమున ఆ అరప్ణమును తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 23:39 => అయితే ఏడవ నెల పదునయిదవ దినమున మీరు భూమిపంటను 

కూరుచ్కొనగా ఏడు దినములు యెహోవాకు పండుగ ఆచరింపవలెను. మొదటి దినము 

విశార్ంతిదినము, ఎనిమిదవ దినము విశార్ంతిదినము. 
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లేవీయకాండము 23:40 => మొదటి దినమున మీరు దబబ్పండల్ను ఈతమటట్లను గొంజిచెటల్ 

కొమమ్లను కాలువలయొదద్నుండు నిరవంజి చెటల్ను పటుట్కొని యేడుదినములు మీ దేవుడైన యెహోవా 

సనిన్ధిని ఉతస్హించుచుండవలెను. 

లేవీయకాండము 23:41 => అటుల్ మీరు ఏటేట ఏడు దినములు యెహోవాకు పండుగగా 

ఆచరింపవలెను. ఇది మీ తర తరములలో నితయ్మైన కటట్డ. ఏడవ నెలలో దానిని ఆచరింపవలెను. 

లేవీయకాండము 23:42 => నేను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి ఇశార్యేలీయులను రపిప్ంచినపుప్డు 

వారిని పరణ్శాలలో నివసింపచేసితినని మీ జనులు ఎరుగునటుల్ ఏడు దినములు మీరు పరణ్శాలలలో 

నివసింపవలెను. ఇశార్యేలీయులలో పుటిట్న వారందరు పరణ్శాలలలో నివసింపవలెను.  

లేవీయకాండము 23:43 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:13 => కావున రెండవ నెలయందు పులియని రొటెట్లపండుగ 

ఆచరించుటకై అతివిసాత్రమైన సమాజముగా బహు జనులు యెరూషలేములో కూడిరి. 

కీరత్నలు 40:9 => నా పెదవులు మూసికొనక మహా సమాజములో నీతి సువారత్ను నేను 

పర్కటించియునాన్నని నేనంటిని యెహోవా, అది నీకు తెలిసేయునన్ది. 

కీరత్నలు 40:10 => నీ నీతిని నా హృదయములో నుంచుకొని నేను ఊరకుండలేదు. నీ సతయ్మును నీ 

రక్షణను నేను వెలల్డిచేసి యునాన్ను నీ కృపను నీ సతయ్మును మహా సమాజమునకు తెలుపక నేను 

వాటికి మరుగుచేయలేదు.  

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. 
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1 రాజులు 4:24 => యూఫర్టీసునది యివతల తిపస్హు మొదలుకొని గాజావరకును నది యివతల 

నునన్ రాజులందరిమీదను అతనికి అధికారముండెను. అతని కాలమున నలుదికుక్ల నెమమ్ది 

కలిగియుండెను. 

సంఖాయ్కాండము 34:5 => అసోమ్నునుండి ఐగుపుత్ నదివరకు సరిహదుద్ తిరిగి సముదర్మువరకు 

వాయ్పించును. 

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. 

నాయ్యాధిపతులు 3:3 => ఫిలిషీత్యుల అయిదుగురు సరాద్రుల జనులును, కనానీయులందరును, 

సీదోనీయులును, బయలె హ్రోమ్ను మొదలుకొని హమాతునకు పోవు మారగ్మువరకు లెబానోను కొండలో 

నివసించు హివీవ్యులును,  

2 రాజులు 14:25 => గతే హ్పెరు ఊరివాడైన అమితత్యికి పుటిట్న తన సేవకుడైన యోనా అను 

పర్వకత్దావ్రా ఇశార్యేలీయుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట చొపుప్న ఇతడు 

హమాతునకుపోవు మారగ్ము మొదలుకొని మైదానపు సముదర్మువరకు ఇశార్యేలువారి సరిహదుద్ను 

మరల సావ్ధీనము చేసికొనెను. 

ఆమోసు 6:14 => ఇందుకు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

ఇశార్యేలీయులారా, నేను మీమీదికి ఒక జనమును రపిప్ంతును, వారు హమాతునకు పోవుమారగ్ము 

మొదలుకొని అరణయ్పు నదివరకు మిముమ్ను బాధింతురు. 

ఆదికాండము 15:18 => ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన 

యూఫర్టీసు నది వరకు ఈ దేశమును, అనగా 
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నిరగ్మకాండము 23:31 => మరియు ఎఱఱ్ సముదర్మునుండి ఫిలిషీత్యుల సముదర్ము వరకును 

అరణయ్మునుండి నదివరకును నీ పొలిమేరలను ఏరప్రచెదను, ఆ దేశ నివాసులను నీచేతి 

కపప్గించెదను. నీవు నీ యెదుటనుండి వారిని వెళల్గొటెట్దవు. 

సంఖాయ్కాండము 34:5 => అసోమ్నునుండి ఐగుపుత్ నదివరకు సరిహదుద్ తిరిగి సముదర్మువరకు 

వాయ్పించును. 

యెహోషువ 13:3 => కనానీయులవని యెంచబడిన ఉతత్రదికుక్న ఎకోర్నీయుల సరిహదుద్వరకును 

ఫిలిషీత్యుల అయిదుగురు సరాద్రులకు చేరిన గాజీయుల యొకక్యు అషోడ్దీయుల యొకక్యు 

అషెక్లోనీయుల యొకక్యు గాతీయుల యొకక్యు ఎకోర్నీయుల యొకక్యు దేశమును 

2 దినవృతాత్ంతములు 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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:23 => యూదా రాజైన హిజిక్యా సమాజపువారికి బలియరప్ణల 

నిమితత్ము వెయియ్ కోడెలను ఏడువేల గొఱఱ్లనిచుచ్టయు, అధిపతులు వెయియ్ కోడెలను పదివేల 

గొఱఱ్లనిచుచ్టయు, బహుమంది యాజకులు తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనుటయు 

యెహోషువ 19:35 => కోటగల పటట్ణములేవనగా జిదీద్ము జేరు హమమ్తు రకక్తు కినెన్రెతు 

1 రాజులు 3:15 => అంతలో సొలొమోను మేలుకొని అది సవ్పన్మని తెలిసికొనెను. పిమమ్ట అతడు 

యెరూషలేమునకు వచిచ్ యెహోవా నిబంధనగల మందసము ఎదుట నిలువబడి దహనబలులను 

సమాధానబలులను అరిప్ంచి తన సేవకులందరికిని విందు చేయించెను. 

2 రాజులు 23:33 => ఇతడు యెరూషలేములో ఏలుబడి చేయకుండ ఫరోనెకో హమాతు 

దేశమందునన్ రిబాల్ పటట్ణమందు అతనిని బంధకములలో ఉంచి, దేశముమీద ఏబది మణుగుల 

వెండిని, రెండు మణుగుల బంగారమును పనున్గా నిరణ్యించి 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:16 => అరావ్దీయులు సెమారీయులు హమాతీయులు అతని సంతతివారు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 13:5 => కాగా దేవుని మందసమును కిరయ్తాయ్రీమునుండి తీసికొనివచుచ్టకు 

దావీదు ఐగుపుత్యొకక్ షీహోరునది మొదలుకొని హమాతునకు పోవు మారగ్మువరకు నుండు 

ఇశార్యేలీయులనందరిని సమకూరెచ్ను. 

యిరిమ్యా 52:9 => వారు రాజును పటుట్కొని హమాతు దేశమునందలి రిబాల్పటట్ణమున నునన్ 

బబులోను రాజునొదద్కు అతని తీసికొనిపోగా అతడు అచచ్టనే సిదిక్యా రాజునకు శిక్ష విధించెను. 

యెహెజేక్లు 11:10 => ఇశార్యేలు సరిహదుద్లలోగానే మీరు ఖడగ్ముచేత కూలునటుల్ నేను మీకు 

శిక్ష విధింపగా నేనే యెహోవానని మీరు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 47:16 => అది హమాతునకును బేరోతాయునకును దమసుక్ సరిహదుద్నకును 

హమాతు సరిహదుద్నకును మధయ్నునన్ సిబర్యీమునకును హవార్ను సరిహదుద్ను ఆనుకొను 

మధయ్సథ్లమైన హాజేరునకును వాయ్పించును. 

యోహాను 7:2 => యూదుల పరణ్శాలల పండుగ సమీపించెను గనుక 

యోహాను 7:37 => ఆ పండుగలో మహాదినమైన అంతయ్దినమున యేసు నిలిచి ఎవడైనను 

దపిప్గొనినయెడల నాయొదద్కు వచిచ్ దపిప్ తీరుచ్కొనవలెను. 

వచనము 2 

గిబియోనులో పర్తయ్క్షమైనటుల్ రెండవమారు యెహోవా సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై 

1 రాజులు 8:1 => అపుప్డు సీయోను అను దావీదు పురములోనుండి యెహోవా నిబంధన 

మందసమును పైకి తీసికొనివచుచ్టకు యెరూషలేములోనుండు రాజైన సొలొమోను ఇశార్యేలీయుల 

పెదద్లను గోతర్ పర్ధానులను, అనగా ఇశార్యేలీయుల పితరుల కుటుంబముల పెదద్లను తనయొదద్కు 

సమకూరెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 31 :1 => ఇదంతయు సమాపత్మైన తరువాత అకక్డనునన్ 

ఇశార్యేలువారందరును యూదా పటట్ణములకు పోయి, యూదా దేశమంతటను, బెనాయ్మీను 

ఎఫార్యిము మనషే ష్ దేశములయందంతటను ఉనన్ విగర్హములను నిరూమ్లముచేసి , 

దేవతాసత్ంభములను ముకక్లుగా నరికి, ఉనన్తసథ్లములను బలిపీఠములను పడగొటిట్రి; తరువాత 

ఇశార్యేలువారందరును తమ తమ పటట్ణములలోనునన్ తమ తమ సావ్సథ్య్ములకు తిరిగివెళిల్రి 

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 8:47 => వారు చెరగా కొనిపోబడిన దేశమందు తాము చేసిన దానిని మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొని మేము దురామ్రుగ్లమై పర్వరిత్ంచి పాపము చేసితిమని చెపిప్, తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన 

వారిదేశమందు చింతించి పశాచ్తాత్పపడి నీకు వినన్పము చేసినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:7 => మీరును మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్నాశీరవ్దించి మీకు 

కలుగజేసిన మీ కుటుంబములును మీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని భోజనముచేసి 

మీచేతిపనులనిన్టియందు సంతోషింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:12 => మీరు, మీ కుమారులు, మీ కుమారెత్లు, మీ దాసులు, మీ 

పనికతెత్లు, మీలో పాలైనను సావ్సథ్య్మైనను పొందక మీ యిండల్లో ఉండు లేవీయులు మీ దేవుడైన 

యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:18 => 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 

Page  of 770 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

తలిదండుర్లు లేనివారును విధవరాండుర్ను నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమును సాథ్పించుటకై 

ఏరప్రచుకొను సథ్లమున నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషింపవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:36 => ఈ కారయ్ము అపప్టికపుప్డే జరిగినందున దేవుడు జనులకు 

సిదధ్పరచినదానిని చూచి హిజిక్యాయును జనులందరును సంతోషించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:26 => యెరూషలేము కాపురసుథ్లకు మికిక్లి ఆనందము కలిగెను. 

ఇశార్యేలు రాజును దావీదు కుమారుడునైన సొలొమోను కాలమునకు తరువాత ఈలాగున జరిగి 

యుండలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:27 => అపుప్డు లేవీయులైన యాజకులు లేచి జనులను దీవింపగా 

వారిమాటలు వినబడెను; వారి పార్రథ్న ఆకాశముననునన్ పరిశుదధ్ నివాసమునకు చేరెను. 

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. 

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. 

కీరత్నలు 106:4 => యెహోవా, నీవు ఏరప్రచుకొనినవారి కేష్మము నేను చూచుచు నీ జనులకు 

కలుగు సంతోషమునుబటిట్ నేను సంతోషించుచు 

కీరత్నలు 106:5 => నీ సావ్సథ్య్మైనవారితో కూడికొని యాడునటుల్ నీ పర్జలయందు నీకునన్ 

దయచొపుప్న ననున్ జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము నాకు దరశ్నమిచిచ్ ననున్ రకిష్ంపుము.  
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కీరత్నలు 122:6 => యెరూషలేముయొకక్ కేష్మముకొరకు పార్రథ్న చేయుడి యెరూషలేమా, నినున్ 

పేర్మించువారు వరిధ్లుల్దురు. 

కీరత్నలు 122:9 => మన దేవుడైన యెహోవా మందిరము నిమితత్ము నీకు మేలుచేయ 

పర్యతిన్ంచెదను. 

యెషయా 61:9 => జనములలో వారి సంతతి తెలియబడును జనముల మధయ్ను వారి సంతానము 

పర్సిదిధ్నొందును వారు యెహోవా ఆశీరవ్దించిన జనమని వారిని చూచినవారందరు ఒపుప్కొందురు  

యెషయా 61:10 => శృంగారమైనపాగా ధరించుకొనిన పెండిల్కుమారుని రీతిగాను ఆభరణములతో 

అలంకరించుకొనిన పెండిల్కుమారెత్ రీతిగాను ఆయన రక్షణవసత్రములను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు 

నీతి అను పైబటట్ను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు కాగా యెహోవానుబటిట్ మహానందముతో నేను 

ఆనందించుచునాన్ను నా దేవునిబటిట్ నా ఆతమ్ ఉలల్సించుచునన్ది  

యెషయా 66:13 => ఒకని తలిల్ వానిని ఆదరించునటుల్ నేను మిముమ్ను ఆదరించెదను 

యెరూషలేములోనే మీరు ఆదరింపబడెదరు. 

యెషయా 66:14 => మీరు చూడగా మీ హృదయము ఉలల్సించును మీ యెముకలు లేతగడిడ్వలె 

బలియును యెహోవా హసత్బలము ఆయన సేవకులయెడల కనుపరచబడును ఆయన తన 

శతుర్వులయెడల కోపము చూపును.  

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. 

యిరిమ్యా 31:13 => వారి దుఃఖమునకు పర్తిగా సంతోషమిచిచ్ వారిని ఆదరించెదను, విచారము 

కొటిట్వేసి నేను వారికి ఆనందము కలుగజేతును గనుక కనయ్కలును యౌవనులును వృదుధ్లును కూడి 

నాటయ్మందు సంతోషించెదరు. 

యిరిమ్యా 31:14 => కొర్వువ్తో యాజకులను సంతోషపరచెదను, నా జనులు నా ఉపకారములను 

తెలిసికొని తృపిత్నొందుదురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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జెఫనాయ్ 3:14 => సీయోను నివాసులారా, ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి; ఇశార్యేలీయులారా, జయధవ్ని 

చేయుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, పూరణ్హృదయముతో సంతోషించి గంతులు వేయుడి. 

జెకరాయ్ 9:9 => సీయోను నివాసులారా, బహుగా సంతోషించుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, 

ఉలాల్సముగా ఉండుడి; నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై, గాడిదను గాడిద పిలల్ను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డు. 

జెకరాయ్ 9:17 => వారు ఎంతో కేష్మముగా ఉనాన్రు, ఎంతో సొగసుగా ఉనాన్రు; ధానయ్ముచేత 

యౌవనులును కొర్తత్ దార్కాష్రసముచేత యౌవన సతరీలును వృదిధ్నొందుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:46 => మరియు వారేకమనసుక్లై పర్తిదినము దేవాలయములో తపప్క 

కూడుకొనుచు ఇంటింట రొటెట్ విరుచుచు, దేవుని సుత్తించుచు, పర్జలందరివలన దయపొందినవారై 

గలతీయులకు 5:22 => అయితే ఆతమ్ ఫలమేమనగా, పేర్మ, సంతోషము, సమాధానము, 

దీరఘ్శాంతము, దయాళుతవ్ము, మంచితనము, విశావ్సము, సాతివ్కము, ఆశానిగర్హము. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:4 => ఎలల్పుప్డును పర్భువునందు ఆనందించుడి, మరల చెపుప్దును ఆనందించుడి. 

నిరగ్మకాండము 31:6 => మరియు నేను దాను గోతర్ములోని అహీసామాకు కుమారుడైన 

అహోలీయాబును అతనికి తోడు చేసితిని. నేను నీకాజాఞ్పించినవనిన్యు చేయునటుల్ జాఞ్న 

హృదయులందరి హృదయములలో జాఞ్నమును ఉంచియునాన్ను. 

2 సమూయేలు 6:19 => సమూహముగా కూడిన ఇశార్యేలీయులగు సతరీ పురుషులకందరికి ఒకొక్క 

రొటెట్యు ఒకొక్క భక్షయ్మును ఒకొక్క దార్క్షపండల్ అడయు పంచిపెటిట్న తరువాత జనులందరును తమ 

తమ యిండల్కు వెళిల్పోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:43 => తరువాత జనులందరును తమ తమ యిండల్కు వెళిల్పోయిరి; 

దావీదును తన యింటివారిని దీవించుటకై వారియొదద్కు పోయెను. 

నెహెమాయ్ 9:25 => అపుప్డు వారు పార్కారములుగల పటట్ణములను ఫలవంతమైన భూమిని 

సావ్ధీనపరచుకొని, సకలమైన పదారథ్ములతో నిండియునన్ యిండల్ను తర్వివ్న బావులను దార్క్షతోటలను 

ఒలీవ తోటలను బహు విసాత్రముగా ఫలించు చెటల్ను వశపరచుకొనిరి. ఆలాగున వారు తిని 

తృపిత్పొంది మదించి నీ మహోపకారమునుబటిట్ బహుగా సంతోషించిరి. 
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కీరత్నలు 118:24 => ఇది యెహోవా ఏరాప్టు చేసిన దినము దీనియందు మనము ఉతస్హించి 

సంతోషించెదము. 

పర్సంగి 9:7 => నీవు పోయి సంతోషముగా నీ అనన్ము తినుము, ఉలాల్సపు మనసుస్తో నీ 

దార్కాష్రసము తార్గుము; ఇదివరకే దేవుడు నీ కిర్యలను అంగీకరించెను. 

యెషయా 63:7 => యెహోవా మనకు చేసినవాటనిన్టినిబటిట్ యెహోవా కృపాతిశయమును 

యెహోవా సోత్తర్ములను గానముచేతును. తన వాతస్లయ్మునుబటిట్యు కృపాబాహుళయ్మునుబటిట్యు 

ఇశార్యేలుయొకక్ వంశసుథ్లకు ఆయన చూపిన మహాకనికరమును నేను పర్కటన చేసెదను.  

యోహాను 7:37 => ఆ పండుగలో మహాదినమైన అంతయ్దినమున యేసు నిలిచి ఎవడైనను 

దపిప్గొనినయెడల నాయొదద్కు వచిచ్ దపిప్ తీరుచ్కొనవలెను. 

వచనము 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. 

1 రాజులు 6:37 => నాలుగవ సంవతస్రము జీప  అను మాసమున యెహోవా మందిరపు పునాది 

వేయబడెను; 

1 రాజులు 6:38 => పదునొకండవ సంవతస్రము బూలు అను ఎనిమిదవ మాసమున దాని 

యేరాప్టు చొపుప్న దాని ఉపభాగములనిన్టితోను మందిరము సమాపత్మాయెను . ఏడు 

సంవతస్రములు సొలొమోను దానిని కటిట్ంచుచుండెను. 

1 రాజులు 7:1 => సొలొమోను పదుమూడు సంవతస్రములు తన నగరును కటిట్ంచుచుండి 

దానినంతటిని ముగించెను. 

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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2 దినవృతాత్ంతములు 7:11 => ఆ పర్కారము సొలొమోను యెహోవా మందిరమును రాజనగరును 

కటిట్ంచి, యెహోవా మందిరమందును తన నగరునందును చేయుటకు తాను ఆలోచించినదంతయు ఏ 

లోపము లేకుండ నెరవేరిచ్ పని ముగించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:12 => అపుప్డు యెహోవా రాతిర్యందు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై 

యీలాగు సెలవిచెచ్ను నేను నీ వినన్పము నంగీకరించి యీ సథ్లమును నాకు బలులు అరిప్ంచు 

మందిరముగా కోరుకొంటిని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:13 => వాన కురియకుండ నేను ఆకాశమును మూసివేసినపుప్డే గాని, 

దేశమును నాశనము చేయుటకు మిడతలకు సెలవిచిచ్నపుప్డే గాని, నా జనులమీదికి తెగులు 

రపిప్ంచినపుప్డే గాని, 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:14 => నా పేరు పెటట్బడిన నా జనులు తముమ్తాము తగిగ్ంచుకొని 

పార్రథ్నచేసి ననున్ వెదకి తమ చెడుమారగ్ములను విడిచినయెడల, ఆకాశమునుండి నేను వారి పార్రథ్నను 

విని, వారి పాపమును క్షమించి, వారి దేశమును సవ్సథ్పరచుదును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:15 => ఈ సథ్లమందు చేయబడు పార్రథ్నమీద నా కనుదృషిట్ నిలుచును, నా 

చెవులు దానిని ఆలకించును, 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:16 => నా పేరు ఈ మందిరమునకు నితయ్ము ఉండునటుల్గా నేను దాని 

కోరుకొని పరిశుదధ్పరచితిని, నా దృషిట్యు నా మనసుస్ను నితయ్ము దానిమీద నుండును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:17 => నీ తండిర్యైన దావీదు నడచినటుల్గా నీవును నా కనుకూలవరత్నుడవై 

నడచి, నేను నీకాజాఞ్పించిన దానియంతటి పర్కారముచేసి, నా కటట్డలను నా నాయ్యవిధులను 

అనుసరించినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:18 => ఇశార్యేలీయులను ఏలుటకు సవ్సంతతివాడు ఒకడు 

నీకుండకపోడని నేను నీ తండిర్యైన దావీదుతో చేసియునన్ నిబంధననుబటిట్ నేను నీ 

రాజయ్సింహాసనమును సిథ్రపరచుదును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:19 => అయితే మీరు తోర్వ తపిప్, నేను మీకు నియమించిన కటట్డలను 

ఆజఞ్లను విడచి, యితర దేవతలను అనుసరించి వాటికి పూజానమసాక్రములు చేసినయెడల 
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2 దినవృతాత్ంతములు 7:20 => నేను మీకిచిచ్న నా దేశములోనుండి మిముమ్ను పెలల్గించి, నా 

నామమునకు నేను పరిశుదధ్పరచిన యీ మందిరమును నా సనిన్ధినుండి తీసివేసి, సమసత్ జనములలో 

దానిని సామెత కాసప్దముగాను నింద కాసప్దముగాను చేయుదును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:21 => అపుప్డు పర్ఖాయ్తి నొందిన యీ మందిరమారగ్మున పోవు 

పర్యాణసుథ్లందరును విసమ్యమొంది యెహోవా ఈ దేశమునకును ఈ మందిరమునకును ఎందుకు 

ఈ పర్కారముగా చేసెనని యడుగగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:22 => జనులు ఈ దేశసుథ్లు తమ పితరులను ఐగుపుత్ దేశమునుండి 

రపిప్ంచిన తమ దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచి యితర దేవతలను అనుసరించి వాటికి 

పూజానమసాక్రములు చేసినందున యెహోవా ఈ కీడంతయు వారిమీదికి రపిప్ంచెనని 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దరు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:1 => సొలొమోను యెహోవా మందిరమును తన నగరును కటిట్ంచిన 

యిరువది సంవతస్రముల కాలము తీరిన తరువాత 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:2 => హీరాము తనకిచిచ్న పటట్ణములను సొలొమోను కటిట్ంచి వాటిలో 

ఇశార్యేలీయులను కాపురముంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:3 => తరువాత సొలొమోను హమాతుసొబా అను సథ్లమునకు పోయి 

దానిని పటుట్కొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:4 => మరియు అరణయ్మందుండు తదోమ్రుకును హమాతు దేశమందు 

ఖజానా ఉంచు పటట్ణములనిన్టికిని పార్కారములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:5 => ఇదియు గాక అతడు ఎగువ బేత హోరోను దిగువ బేత హోరోను 

గవునులు అడ డ్గడలుగల పార్కార పటట్ణములుగా కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:6 => బయలతును, ఖజానా ఉంచు పటట్ణములనిన్టిని, రథములుంచు 

పటట్ ణములనిన్టిని , గుఱఱ్పు రౌతులుండు పటట్ ణములనిన్టిని కటిట్ం చెను . మరియు 

యెరూషలేమునందును లెబానోనునందును తాను ఏలు దేశములనిన్టియందును పార్కారపురములుగా 

కటిట్ంచవలెనని తానుదేద్శించిన పటట్ణములనిన్టిని సొలొమోను కటిట్ంచెను. 
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పర్సంగి 2:4 => నేను గొపప్ పనులు చేయ బూనుకొంటిని, నాకొరకు ఇండుల్ కటిట్ంచుకొంటిని, 

దార్క్షతోటలు నాటించుకొంటిని. 

1 రాజులు 9:11 => సొలొమోను గలిలయ దేశమందునన్ యిరువది పటట్ణములను హీరాము 

కపప్గించెను. 

1 రాజులు 9:19 => సొలొమోను భోజనపదారథ్ములకు ఏరాప్టైన పటట్ణములను, రథములకు 

ఏరాప్టైన పటట్ణములను, రౌతులకు ఏరాప్టైన పటట్ణములను సొలొమోను యెరూషలేమునందును 

లెబానోనునందును తాను ఏలిన దేశమంతటి యందును ఏదేది కటుట్టకు కోరెనో అదియును 

కటిట్ంచెను. 

పర్సంగి 2:10 => నా కనున్లు ఆశించిన వాటిలో దేనిని అవి చూడకుండ నేను అభయ్ంతరము 

చేయలేదు; మరియు నా హృదయము నా పనులనిన్టినిబటిట్ సంతోషింపగా సంతోషకరమైనదేదియు 

అనుభవించకుండ నేను నా హృదయమును నిరబ్ంధింపలేదు. ఇదే నా పనులనిన్టివలన నాకు దొరికిన 

భాగయ్ము. 

పర్సంగి 6:9 => మనసుస్ అడియాశలు కలిగి తిరుగులాడుటకనన్ ఎదుట నునన్దానిని అనుభవించుట 

మేలు; ఇదియు వయ్రథ్మే, గాలికై పర్యాసపడినటే ట్. 

1 రాజులు 9:10 => సొలొమోను యెహోవా మందిరమును రాజనగరును ఈ రెండింటిని యిరువది 

సంవతస్రములలోగా కటిట్ంచెను. అతడు పని ముగించిన తరువాత తూరు రాజైన హీరాము 

సొలొమోను కోరినంతమటుట్కు దేవదారు మార్నులను సరళ వృక్షపు మార్నులను బంగారమును 

అతనికివచిచ్యునన్ందున 

1 రాజులు 10:13 => సొలొమోను తన పర్భావమునకు తగినటుట్ షేబ దేశపు రాణికిచిచ్నది పోగ 

ఆమె కోరిన పర్కారము ఆమె యిచాఛ్పూరిత్గా ఆమె కిచెచ్ను; అపుప్డు ఆమెయు ఆమె సేవకులును తమ 

దేశమునకు తిరిగి వెళిల్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:1 => సొలొమోను యెహోవా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును తన 

రాజయ్ ఘనతకొరకు ఒక నగరును కటట్వలెనని తీరామ్నము చేసికొని 
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వచనము 4 

నీ తండిర్యైన దావీదు నడిచినటుల్ నీవును యథారథ్హృదయుడవై నీతినిబటిట్ నడుచుకొని, నేను నీకు 

సెలవిచిచ్నదంతటిపర్కారము చేసి నా కటట్డలను విధులను అనుసరించినయెడల 

1 రాజులు 3:5 => గిబియోనులో యెహోవా రాతిర్వేళ సవ్పన్మందు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై నేను 

నీకు దేనినిచుచ్ట నీకిషట్మో దాని నడుగుమని దేవుడు అతనితో సెలవియయ్గా 

1 రాజులు 11:9 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అతనికి రెండు మారులు పర్తయ్క్షమై 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:7 => ఆ రాతిర్యందు దేవుడు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై నేను నీకు ఏమి 

ఇయయ్గోరుదువో దాని అడుగుమని సెలవియయ్గా 

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 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:10 => ఈ నీ గొపప్ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్ శకిత్గలవాడెవడు? నేను 

ఈ జనులమధయ్ను ఉండి కారయ్ములను చకక్పెటుట్నటుల్ తగిన జాఞ్నమును తెలివిని నాకు 

దయచేయుము. 

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 1:12 => కాబటిట్ జాఞ్నమును తెలివియు నీకియయ్బడును, నీకనన్ 

ముందుగానునన్ రాజులకైనను నీ తరువాత వచుచ్ రాజులకైనను కలుగని ఐశవ్రయ్మును సొముమ్ను 

ఘనతను నీకిచెచ్దను అని చెపెప్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 7:12 => అపుప్డు యెహోవా రాతిర్యందు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై 

యీలాగు సెలవిచెచ్ను నేను నీ వినన్పము నంగీకరించి యీ సథ్లమును నాకు బలులు అరిప్ంచు 

మందిరముగా కోరుకొంటిని. 

యెహోషువ 18:25 => గిబియోను రామా బెయేరోతు మిసేప్ 

1 రాజులు 3:4 => గిబియోను ముఖయ్మైన ఉనన్తసథ్లమై యుండెను గనుక బలుల నరిప్ంచుటకై 

రాజు అకక్డికి పోయి ఆ బలిపీఠముమీద వెయియ్ దహనబలులను అరిప్ంచెను. 

వచనము 5 

నీ సంతతిలో ఒకడు ఇశార్యేలీయులమీద సింహాసనాసీనుడై యుండక మానడని నీ తండిర్యైన 

దావీదునకు నేను సెలవిచిచ్యునన్టుల్ ఇశార్యేలీయుల మీద నీ సింహాసనమును చిరకాలమువరకు 

సిథ్రపరచుదును. 

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. 

కీరత్నలు 10:17 => యెహోవా, లోకులు ఇకను భయకారకులు కాకుండునటుల్ బాధపడువారి 

కోరికను నీవు వినియునాన్వు 

కీరత్నలు 66:19 => నిశచ్యముగా దేవుడు నా మనవి అంగీకరించియునాన్డు ఆయన నా విజాఞ్పన 

ఆలకించియునాన్డు 

కీరత్నలు 116:1 => యెహోవా నా మొరను నా వినన్పములను ఆలకించియునాన్డు. కాగా 

నేనాయనను పేర్మించుచునాన్ను. 

దానియేలు 9:23 => నీవు బహు పిర్యుడవు గనుక నీవు విజాఞ్పనము చేయ నారంభించినపుప్డు, ఈ 

సంగతిని నీకు చెపుప్టకు వెళల్వలెనని ఆజఞ్ బయలుదేరెను; కావున ఈ సంగతిని తెలిసికొని నీకు కలిగిన 

దరశ్నభావమును గర్హించుము. 
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యోహాను 11:42 => నీవు ఎలల్పుప్డును నా మనవి వినుచునాన్వని నేనెరుగుదును గాని నీవు ననున్ 

పంపితివని చుటుట్ నిలిచియునన్ యీ జనసమూహము నముమ్నటుల్ వారి నిమితత్మై యీ మాట 

చెపిప్తిననెను. 

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

సముఖమందు జాఞ్పకముంచబడియునన్వి గనుక నీవు యొపేప్కు వరత్మానము పంపి 

1 యోహాను 5:14 => మనమేమి అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలంకించునని 

మనమెరిగినయెడల మనమాయనను వేడుకొనినవి మనకు కలిగినవని యెరుగుదుము. 

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. 

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

వాటిలోని సమసత్మును సృజించి, యేడవ దినమున విశర్మించెను; అందుచేత యెహోవా 

విశార్ంతిదినమును ఆశీరవ్దించి దాని పరిశుదధ్పరచెను. 

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. 

మతత్యి 6:9 => కాబటిట్ మీరీలాగు పార్రథ్న చేయుడి, పరలోకమందునన్ మా తండీర్, నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడు గాక, 

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

సాథ్పించుకొనుటకు నివాససాథ్నముగా ఏరప్రచుకొను సథ్లమును వెదకి అకక్డికే యాతర్లు 

చేయుచుండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:11 => 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 

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 11:12 => అది ఆకాశవరష్జలము తార్గును. అది నీ దేవుడైన యెహోవా 

లక్షయ్పెటుట్ దేశము. నీ దేవుడైన యెహోవా కనున్లు సంవతస్రాది మొదలుకొని సంవతస్రాంతమువరకు 

ఎలల్పుప్డు దానిమీద ఉండును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:40 => నా దేవా, యీ సథ్లమందు చేయబడు వినన్పముమీద నీ కనుదృషిట్ 

యుంచుదువుగాక, నీ చెవులు దానిని ఆలకించునుగాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:15 => ఈ సథ్లమందు చేయబడు పార్రథ్నమీద నా కనుదృషిట్ నిలుచును, నా 

చెవులు దానిని ఆలకించును, 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:16 => నా పేరు ఈ మందిరమునకు నితయ్ము ఉండునటుల్గా నేను దాని 

కోరుకొని పరిశుదధ్పరచితిని, నా దృషిట్యు నా మనసుస్ను నితయ్ము దానిమీద నుండును. 

కీరత్నలు 132:13 => యెహోవా సీయోనును ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. తనకు నివాససథ్లముగా 

దానిని కోరుకొనియునాన్డు. 
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కీరత్నలు 132:14 => ఇది నేను కోరినసాథ్నము, ఇది నితయ్ము నాకు విశర్మసాథ్నముగా నుండును 

ఇకక్డనే నేను నివసించెదను 

పరమగీతము 4:9 => నా సహోదరీ, పార్ణేశవ్రీ, నీవు నా హృదయమును వశపరచుకొంటివి ఒక 

చూపుతో నా హృదయమును వశపరచుకొంటివి . నీ హారములలో ఒకదానిచేత ననున్ 

వశపరచుకొంటివి.  

పరమగీతము 4:10 => సహోదరీ, పార్ణేశవ్రీ, నీ పేర్మ ఎంత మధురము! దార్కాష్రసముకనన్ నీ పేర్మ 

ఎంత సంతోషకరము నీవు పూసికొను పరిమళ తైలముల వాసన సకల గంధవరగ్ములకనన్ 

సంతోషకరము. 

యిరిమ్యా 15:1 => అపుప్డు యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను మోషేయు సమూయేలును 

నాయెదుట నిలువబడినను ఈ పర్జలను అంగీకరించుటకు నాకు మనసుస్ండదు, నాసనిన్ధి 

నుండకుండ వారిని వెళల్గొటుట్ము. 

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

సమాధాన బలులను నీ గొఱఱ్లను నీ యెదుద్లను అరిప్ంపవలెను. నేను నా నామమును 

జాఞ్పకారథ్ముగానుంచు పర్తి సథ్లములోను నీయొదద్కు వచిచ్ నినున్ ఆశీరవ్దించెదను. 

1 రాజులు 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 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 11:36 => నా నామమును అకక్డ ఉంచుటకు నేను కోరుకొనిన పటట్ణమైన 

యెరూషలేములో నా యెదుట ఒక దీపము నా సేవకుడైన దావీదునకు ఎలల్పుప్డు నుండునటుల్ అతని 

కుమారునికి ఒక గోతర్ము ఇచెచ్దను. 
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2 రాజులు 21:4 => మరియు నా నామము ఉంచుదునని యెహోవా సెలవిచిచ్న యెరూషలేములో 

అతడు యెహోవా మందిరమందు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

2 రాజులు 21:7 => యెహోవా దావీదునకును అతని కుమారుడైన సొలొమోనునకును ఆజఞ్ ఇచిచ్ఈ 

మందిరమున ఇశార్యేలు గోతర్సాథ్నములలోనుండి నేను కోరుకొనిన యెరూషలేమునందు నా 

నామమును సదాకాలము ఉంచుదునని సెలవిచిచ్న యెహోవా మందిరమందు తాను చేయించిన 

అషేరా పర్తిమను ఉంచెను. 

2 రాజులు 23:27 => కాబటిట్ యెహోవా నేను ఇశార్యేలువారిని వెళల్గొటిట్నటుల్ యూదావారిని నా 

సముఖమునకు దూరముగా చేసి, నేను కోరుకొనిన యెరూషలేము పటట్ణమును, నా నామమును 

అచచ్ట ఉంచుదునని నేను చెపిప్యునన్ మందిరమును నేను విసరిజ్ంచెదనని అనుకొనియుండెను. 

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 33:4 => మరియు నా నామము ఎనన్టెనన్టికి ఉండునని 

యెరూషలేమునందు ఏ సథ్లమునుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచెచ్నో అకక్డనునన్ యెహోవా 

మందిరమందు అతడు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

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. 

ఎజార్ 10:1 => ఎజార్ యేడుచ్చు దేవుని మందిరము ఎదుట సాషాట్ంగపడుచు, పాపమును ఒపుప్కొని 

పార్రథ్న చేసెను. ఇశార్యేలీయులలో పురుషులు సతరీలు చినన్వారు మికిక్లి గొపప్ సమూహముగా 

అతనియొదద్కు కూడివచిచ్ బహుగా ఏడవ్గా 
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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 68:16 => శిఖరములుగల పరవ్తములారా, దేవుడు నివాసముగా కోరుకొనన్ కొండను 

మీరేల ఓరచూపులు చూచుచునాన్రు? యెహోవా నితయ్ము అందులోనే నివసించును. 

యెషయా 37:14 => హిజిక్యా దూతలచేతిలోనుండి ఆ ఉతత్రము తీసికొని చదివి యెహోవా 

మందిరములోనికి పోయి యెహోవా సనిన్ధిని దాని విపిప్ పరచి 

యిరిమ్యా 25:30 => కాబటిట్ నీవు ఈ మాటలనిన్టిని వారికి పర్కటించి, ఈలాగు చెపప్వలెను ఉనన్త 

సథ్లములోనుండి యెహోవా గరిజ్ంచుచునాన్డు, తన పరిశుదాధ్లయములోనుండి తన సవ్రమును 

వినిపించుచునాన్డు, తన మంద మేయు సథ్లమునకు విరోధముగా గరిజ్ంచుచునాన్డు, దార్క్షగానుగను 

తొర్కుక్వారివలె అరచుచు ఆయన భూలోక నివాసులకందరికి విరోధముగా ఆరభ్టించుచునాన్డు.  

హగగ్యి 1:8 => పరవ్తములెకిక్ మార్ను తీసికొనివచిచ్ మీరు ఈ మందిరమును కటిట్ంచినయెడల 

దానియందు నేను సంతోషించి ననున్ ఘనపరచుకొందునని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యోహాను 4:20 => మా పితరులు ఈ పరవ్తమందు ఆరాధించిరి గాని ఆరాధింపవలసిన సథ్లము 

యెరూషలేములో ఉనన్దని మీరు చెపుప్దురని ఆయనతో అనగా యేసు ఆమెతో ఇటల్నెను 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

వచనము 6 

అయితే మీరేగాని మీ కుమారులే గాని యేమాతర్మైనను ననున్ వెంబడించుట మాని, నేనిచిచ్న ఆజఞ్లను 

కటట్డలను అనుసరింపక యితరమైన దేవతలను కొలిచి పూజించినయెడల 
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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 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 11:4 => సొలొమోను వృదుధ్డైనపుప్డు అతని భారయ్లు అతని హృదయమును ఇతర 

దేవతలతటుట్ తిర్పప్గా అతని తండిర్యైన దావీదు హృదయమువలె అతని హృదయము దేవుడైన 

యెహోవా యెడల యథారథ్ము కాకపోయెను. 

1 రాజులు 11:6 => ఈ పర్కారము సొలొమోను యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడచి తన తండిర్యైన 

దావీదు అనుసరించినటుల్ యథారథ్హృదయముతో యెహోవాను అనుసరింపలేదు. 

1 రాజులు 11:38 => నేను నీకు ఆజాఞ్పించినదంతయు నీవు విని, నా మారగ్ముల ననుసరించి 

నడచుచు, నా దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని జరింగిచుచు నా సేవకుడైన దావీదు చేసినటుల్ నా 

కటట్డలను నా ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల, నేను నీకు తోడుగా ఉండి దావీదు కుటుంబమును 

శాశవ్తముగా నేను సిథ్రపరచినటుల్ నినున్ను సిథ్రపరచి ఇశార్యేలువారిని నీకు అపప్గించెదను. 

1 రాజులు 14:8 => దావీదు సంతతివారి యొదద్నుండి రాజయ్మును తీసి నీకిచిచ్యుండినను, నా 

ఆజఞ్లను గైకొని మనఃపూరిత్గా ననున్ అనుసరించి నా దృషిట్కి ఏది అనుకూలమో దాని మాతర్మే చేసిన 

నా సేవకుడైన దావీదు చేసినటుట్ నీవు చేయక 

1 రాజులు 15:5 => దావీదు నిమితత్ము అతని తరువాత అతని కుమారుని నిలుపుటకును, 

యెరూషలేమును సిథ్రపరచుటకును, అతని దేవుడైన యెహోవా యెరూషలేమునందు దావీదునకు 

దీపముగా అతని ఉండనిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:1 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట శర్దధ్గా విని నేడు నేను నీకు 

ఆజాఞ్పించుచునన్ ఆయన ఆజఞ్లననిన్టిని అనుసరించి నడుచుకొనినయెడల నీ దేవుడైన యెహోవా 

భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములకంటె నినున్ హెచిచ్ంచును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:17 => నీ తండిర్యైన దావీదు నడచినటుల్గా నీవును నా కనుకూలవరత్నుడవై 

నడచి, నేను నీకాజాఞ్పించిన దానియంతటి పర్కారముచేసి, నా కటట్డలను నా నాయ్యవిధులను 

అనుసరించినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:18 => ఇశార్యేలీయులను ఏలుటకు సవ్సంతతివాడు ఒకడు 

నీకుండకపోడని నేను నీ తండిర్యైన దావీదుతో చేసియునన్ నిబంధననుబటిట్ నేను నీ 

రాజయ్సింహాసనమును సిథ్రపరచుదును. 

యోబు 23:11 => నా పాదములు ఆయన అడుగుజాడలు విడువక నడచినవి నేను ఇటు అటు 

తొలగక ఆయన మారగ్ము ననుసరించితిని. 

యోబు 23:12 => ఆయన పెదవుల ఆజఞ్ను నేను విడిచి తిరుగలేదు ఆయన నోటిమాటలను నా 

సావ్భిపార్యముకంటె ఎకుక్వగా ఎంచితిని. 

కీరత్నలు 15:2 => యథారథ్మైన పర్వరత్న గలిగి నీతిననుసరించుచు హృదయపూరవ్కముగా నిజము 

పలుకువాడే. 

కీరత్నలు 26:1 => యెహోవా, నేను యథారథ్వంతుడనై పర్వరిత్ంచుచునాన్ను నాకు తీరుప్ తీరుచ్ము 

ఏమియు సందేహపడకుండ యెహోవాయందు నేను నమిమ్క యుంచియునాన్ను.  

కీరత్నలు 26:11 => నేను యథారథ్వంతుడనై నడుచుకొనుచునాన్ను ననున్ విమోచింపుము, ననున్ 

కరుణింపుము. 

సామెతలు 20:7 => యథారథ్వరత్నుడగు నీతిమంతుని పిలల్లు వాని తదనంతరము ధనుయ్లగుదురు. 

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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లూకా 1:6 => వీరిదద్రు పర్భువు యొకక్ సకలమైన ఆజఞ్ల చొపుప్నను నాయ్యవిధుల చొపుప్నను 

నిరపరాధులుగా నడుచుకొనుచు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులై యుండిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:1 => మెటుట్కు సహోదరులారా, మేము పర్భువైన యేసు దావ్రా మీకిచిచ్న 

ఆజఞ్ను మీరెరుగుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:2 => కాగా మీరేలాగు నడుచుకొని దేవుని సంతోషపరచవలెనో మావలన 

నేరుచ్కొనిన పర్కారముగా మీరు నడుచుకొనుచునాన్రు. ఈ విషయములో మీరు అంతకంతకు 

అభివృదిధ్ నొందవలెనని మిముమ్ను వేడుకొని పర్భువైన యేసునందు హెచచ్రించుచునాన్ము. 

సామెతలు 10:9 => యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువాడు నిరభ్యముగా పర్వరిత్ంచును. కుటిలవరత్నుడు 

బయలుపడును. 

సామెతలు 28:18 => యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువాడు రకిష్ంపబడును మూరఖ్పర్వరత్న గలవాడు 

హఠాతుత్గా పడిపోవును. 

ఆదికాండము 20:5 => ఈమె నా చెలెల్లని అతడు నాతో చెపప్లేదా? మరియు ఆమె కూడ అతడు నా 

అనన్ అనెను. నేనుచేతులతో ఏ దోషము చేయక యధారథ్హృదయముతో ఈ పని చేసితిననెను. 

1 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 11:10 => నీవు ఇతర దేవతలను వెంబడింపవలదని అతనికి ఆజాఞ్పించినను 

సొలొమోను హృదయము ఆయన యొదద్నుండి తొలగిపోయెను. యెహోవా తనకిచిచ్న ఆజఞ్ను అతడు 

గైకొనకపోగా యెహోవా అతని మీద కోపగించి 

2 రాజులు 16:2 => ఆహాజు ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యేండల్వాడై యెరూషలేమునందు 

పదునారు సంవతస్రములు ఏలెను. తన పితరుడగు దావీదు తన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి నీతిగా 

పర్వరిత్ంచినటుల్ అతడు పర్వరిత్ంపక ఇశార్యేలు రాజులు పర్వరిత్ంచినటుల్ పర్వరిత్ంచెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 28:7 => మరియు నేటిదినమున చేయుచునన్టుల్ అతడు ధైరయ్మువహించి నా 

ఆజఞ్లను నా నాయ్యవిధులను అనుసరించినయెడల, నేనతని రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రపరచుదును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:5 => కాబటిట్ యెహోవా అతనిచేత రాజయ్మును సిథ్రపరచెను, 

యూదావారందరును యెహోషాపాతునకు పనున్ ఇచుచ్చుండిరి, అతనికి ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు 

మెండుగా కలిగెను. 

కీరత్నలు 78:72 => అతడు యథారథ్హృదయుడై వారిని పాలించెను కారయ్ములయందు నేరప్రియై 

వారిని నడిపించెను. 

కీరత్నలు 101:2 => నిరోద్ష మారగ్మున వివేకముతో పర్వరిత్ంచెదను. నీవు ఎపుప్డు నాయొదద్కు 

వచెచ్దవు? నా యింట యథారథ్హృదయముతో నడుచుకొందును 

కీరత్నలు 116:9 => సజీవులునన్ దేశములలో యెహోవా సనిన్ధిని నేను కాలము గడుపుదును. 

యెషయా 38:5 => నీవు తిరిగి హిజిక్యాయొదద్కు పోయి అతనితో ఇటల్నుము నీ పితరుడైన 

దావీదునకు దేవుడైన యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు కనీన్ళుల్ విడుచుట చూచితిని; నీ పార్రథ్న 

నేనంగీకరించియునాన్ను; 

యిరిమ్యా 17:25 => దావీదు సింహాసనమందు ఆసీనులై, రథములమీదను గుఱఱ్ములమీదను ఎకిక్ 

తిరుగుచుండు రాజులును అధిపతులును ఈ పటట్ణపు గుమమ్ములలో పర్వేశింతురు. వారును వారి 

అధిపతులును యూదావారును యెరూషలేము నివాసులును ఈ పటట్ణపు గుమమ్ములలో పర్వేశింతురు; 

మరియు ఈ పటట్ణము నితయ్ము నిలుచును.  

వచనము 7 

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 2:4 => అపుప్డు నీ పిలల్లు తమ పర్వరత్న విషయములో జాగర్తత్గానుండి నాయెదుట తమ 

పూరణ్హృదయముతోను పూరణ్మనసుస్తోను సతయ్ము ననుసరించి నడుచుకొనినయెడల 
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ఇశార్యేలీయుల రాజయ్ సింహాసనముమీద ఆసీనుడగు ఒకడు నీకు ఉండక మానడని యెహోవా 

ననున్గూరిచ్ పర్మాణము చేసిన మాటను సిథ్రపరచును. 

1 రాజులు 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 8:15 => నా తండిర్యైన దావీదునకు మాట యిచిచ్ దాని నెరవేరిచ్న ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలిగియుండును గాక. 

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. 

2 సమూయేలు 7:12 => నీ దినములు సంపూరణ్ములగునపుప్డు నీవు నీ పితరులతో కూడ నిదిర్ంచిన 

తరువాత నీ గరభ్ములోనుండి వచిచ్న నీ సంతతిని హెచిచ్ంచి, రాజయ్మును అతనికి సిథ్రపరచెదను. 

2 సమూయేలు 7:16 => నీ మటుట్కు నీ సంతానమును నీ రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రమగును, నీ 

సింహాసనము నితయ్ము సిథ్రపరచబడును అనెను. 

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. 

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. 

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

అభిషికుత్నిమీద నీవు అధికకోపము చూపియునాన్వు.  

కీరత్నలు 89:39 => నీ సేవకుని నిబంధన నీకసహయ్మాయెను అతని కిరీటమును నేల పడదోర్సి 

అపవితర్పరచియునాన్వు.  

కీరత్నలు 132:11 => నీ గరభ్ఫలమును నీ రాజయ్ముమీద నేను నియమింతును. నీ కుమారులు నా 

నిబంధనను గైకొనినయెడల నేను వారికి బోధించు నా శాసనమును వారు అనుసరించినయెడల వారి 

కుమారులుకూడ నీ సింహాసనముమీద నితయ్ము కూరుచ్ందురని  

కీరత్నలు 132:12 => యెహోవా సతయ్పర్మాణము దావీదుతో చేసెను ఆయన మాట తపప్నివాడు. 
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1 సమూయేలు 25:28 => నీ దాసురాలనైన నా తపుప్ క్షమించుము. నా యేలినవాడవగు నీవు 

యెహోవా యుదధ్ములను చేయుచునాన్వు గనుక నా యేలిన వాడవగు నీకు ఆయన శాశవ్తమైన 

సంతతినిచుచ్ను. నీవు బర్దుకు దినములనిన్టను నీకు అపాయము కలుగకుండును. 

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 11:33 => అయితే నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును, నేను యెరూషలేము 

పటట్ణమును కోరుకొనినందునను ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలోనుండి వానికి ఒక గోతర్ము 

ఉండనితుత్ను. 

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 28:7 => మరియు నేటిదినమున చేయుచునన్టుల్ అతడు ధైరయ్మువహించి నా 

ఆజఞ్లను నా నాయ్యవిధులను అనుసరించినయెడల, నేనతని రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రపరచుదును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:18 => ఇశార్యేలీయులను ఏలుటకు సవ్సంతతివాడు ఒకడు 

నీకుండకపోడని నేను నీ తండిర్యైన దావీదుతో చేసియునన్ నిబంధననుబటిట్ నేను నీ 

రాజయ్సింహాసనమును సిథ్రపరచుదును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:5 => కాబటిట్ యెహోవా అతనిచేత రాజయ్మును సిథ్రపరచెను, 

యూదావారందరును యెహోషాపాతునకు పనున్ ఇచుచ్చుండిరి, అతనికి ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు 

మెండుగా కలిగెను. 

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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కీరత్నలు 89:4 => తరతరములకు నీ సింహాసనమును సాథ్పించెదనని చెపిప్ నా సేవకుడైన దావీదుతో 

పర్మాణము చేసియునాన్ను. (సెలా.)  

యెషయా 38:5 => నీవు తిరిగి హిజిక్యాయొదద్కు పోయి అతనితో ఇటల్నుము నీ పితరుడైన 

దావీదునకు దేవుడైన యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు కనీన్ళుల్ విడుచుట చూచితిని; నీ పార్రథ్న 

నేనంగీకరించియునాన్ను; 

యిరిమ్యా 17:25 => దావీదు సింహాసనమందు ఆసీనులై, రథములమీదను గుఱఱ్ములమీదను ఎకిక్ 

తిరుగుచుండు రాజులును అధిపతులును ఈ పటట్ణపు గుమమ్ములలో పర్వేశింతురు. వారును వారి 

అధిపతులును యూదావారును యెరూషలేము నివాసులును ఈ పటట్ణపు గుమమ్ములలో పర్వేశింతురు; 

మరియు ఈ పటట్ణము నితయ్ము నిలుచును.  

వచనము 8 

ఈ మందిరమారగ్మున వచుచ్వారందరును దానిచూచి, ఆశచ్రయ్పడి ఇసీ, యని యెహోవా ఈ 

దేశమునకును ఈ మందిరమునకును ఈలాగున ఎందుకు చేసెనని యడుగగా 

1 సమూయేలు 2:30 => నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని యాజ 

కతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్ యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్నకు కేవలము 

పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున యెహోవా 

వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. 

2 సమూయేలు 7:14 => నేనతనికి తండిర్నైయుందును. అతడు నాకు కుమారుడైయుండును; అతడు 

పాపము చేసినయెడల నరుల దండముతోను మనుషుయ్లకు తగులు దెబబ్లతోను అతని శికిష్ంతును 

గాని 

2 సమూయేలు 7:15 => నినున్ సాథ్పించుటకై నేను కొటిట్వేసిన సౌలునకు నా కృప దూరమైనటుల్ 

అతనికి నా కృప దూరము చేయను. 
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2 సమూయేలు 7:16 => నీ మటుట్కు నీ సంతానమును నీ రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రమగును, నీ 

సింహాసనము నితయ్ము సిథ్రపరచబడును అనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:19 => అయితే మీరు తోర్వ తపిప్, నేను మీకు నియమించిన కటట్డలను 

ఆజఞ్లను విడచి, యితర దేవతలను అనుసరించి వాటికి పూజానమసాక్రములు చేసినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:20 => నేను మీకిచిచ్న నా దేశములోనుండి మిముమ్ను పెలల్గించి, నా 

నామమునకు నేను పరిశుదధ్పరచిన యీ మందిరమును నా సనిన్ధినుండి తీసివేసి, సమసత్ జనములలో 

దానిని సామెత కాసప్దముగాను నింద కాసప్దముగాను చేయుదును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:21 => అపుప్డు పర్ఖాయ్తి నొందిన యీ మందిరమారగ్మున పోవు 

పర్యాణసుథ్లందరును విసమ్యమొంది యెహోవా ఈ దేశమునకును ఈ మందిరమునకును ఎందుకు 

ఈ పర్కారముగా చేసెనని యడుగగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:22 => జనులు ఈ దేశసుథ్లు తమ పితరులను ఐగుపుత్ దేశమునుండి 

రపిప్ంచిన తమ దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచి యితర దేవతలను అనుసరించి వాటికి 

పూజానమసాక్రములు చేసినందున యెహోవా ఈ కీడంతయు వారిమీదికి రపిప్ంచెనని 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దరు. 

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, 
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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 

యెహోషువ 23:15 => అయితే మీ దేవుడైన యెహోవా మీతో చెపిప్న మేలంతయు మీకు కలిగిన 

పర్కారము మీ దేవుడైన యెహోవా మీ కిచిచ్న యీ మంచి దేశములో ఉండకుండ ఆయన మిముమ్ 

నశింపజేయువరకు యెహోవా మీ మీదికి కీడంతయు రాజేయును. 

యెహోషువ 23:16 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు నియమించిన ఆయన నిబంధనను మీరి 

యితర దేవతలను పూజించి వాటికి నమసక్రించినయెడల యెహోవా కోపము మీ మీద మండును 

గనుక ఆయన మీకిచిచ్న యీ మంచి దేశములో నుండకుండ మీరు శీఘర్ముగా నశించిపోవుదురు. 

లేవీయకాండము 14:45 => కాబటిట్ అతడు ఆ యింటిని దాని రాళల్ను కఱఱ్లను సునన్మంతటిని 

పడగొటిట్ంచి ఊరివెలుపలనునన్ అపవితర్సథ్లమునకు వాటిని మోయించి పారబోయింపవలెను. 
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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? 

1 సమూయేలు 15:11 => సౌలు ననున్ అనుసరింపక వెనుకతీసి నా ఆజఞ్లను గైకొనకపోయెను 

గనుక అతనిని రాజుగా నిరణ్యించినందుకు నేను పశాచ్తాత్ప పడుచునాన్ను. అందుకు సమూయేలు 

కోపావేశుడై రాతిర్ అంత యెహోవాకు మొఱఱ్పెటుట్చుండెను. 

2 రాజులు 22:17 => ఈ జనులు ననున్ విడిచి యితరదేవతలకు ధూపము వేయుచు, తమ సకల 

కారయ్ములచేత నాకు కోపము పుటిట్ంచియునాన్రు గనుక నా కోపము ఆరిపోకుండ ఈ సథ్లముమీద 

రగులుకొనుచునన్ది. 

ఎజార్ 5:12 => మా పితరులు ఆకాశమందలి దేవునికి కోపము పుటిట్ంచినందున ఆయన వారిని 

కలీద్యుడైన నెబుకదెన్జరను బబులోను రాజుచేతికి అపప్గించెను. అతడు ఈ మందిరమును 

నాశనముచేసి జనులను బబులోను దేశములోనికి చెరపటుట్కొని పోయెను. 

ఎజార్ 9:7 => మా పితరుల దినములు మొదలుకొని నేటివరకు మేము మికిక్లి అపరాధులము; మా 

దోషములనుబటిట్ మేమును మా రాజులును మా యాజకులును అనయ్దేశముల రాజుల వశమునకును 

ఖడగ్మునకును చెరకును దోపునకును నేటిదినమున నునన్టుల్ అపప్గింపబడుటచేత మిగుల 

సిగుగ్నొందినవారమైతివిు. 

నెహెమాయ్ 1:8 => నీ సేవకుడైన మోషేతో నీవు సెలవిచిచ్న మాటను జాఞ్పకము తెచుచ్కొనుము; 

అదేదనగా మీరు అపరాధము చేసినయెడల జనులలోనికి మిముమ్ను చెదరగొటుట్దును. 

యెషయా 1:28 => అతికర్మము చేయువారును పాపులును నిశేశ్షముగా నాశనమగుదురు 

యెహోవాను విసరిజ్ంచువారు లయమగుదురు. 

యిరిమ్యా 26:4 => నీవు వారితో ఈ మాట చెపప్వలెను. యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

యెహెజేక్లు 12:16 => అయితే నేను యెహోవానై యునాన్నని అనయ్జనులు తెలిసికొనునటుల్ తాము 

చేరిన అనయ్జనులలో తమ హేయకృతయ్ములనిన్టిని వారు వివరించి తెలియజెపుప్టకై ఖడగ్ముచేత 
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కూలకుండను కాష్మమునకు చావకుండను తెగులు తగులకుండను నేను వారిలో కొందరిని 

తపిప్ంచెదను.  

వచనము 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. 

లేవీయకాండము 18:24 => వీటిలో దేనివలనను అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు. నేను మీ 

యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునన్ జనములు వాటనిన్టివలన అపవితుర్లైరి. 

లేవీయకాండము 18:25 => ఆ దేశము అపవితర్త కలది గనుక నేను దానిమీద దాని దోషశిక్షను 

మోపుచునాన్ను. ఆ దేశమందు కాపురమునన్ వారిని వెళల్గర్కిక్వేయుచునన్ది. 

లేవీయకాండము 18:26 => కాబటిట్ ఆ దేశము మీకంటె ముందుగానునన్ పర్జలను వెళల్గర్కిక్వేసిన 

పర్కారము మీ అపవితర్తనుబటిట్ మిముమ్ను వెళల్గర్కిక్ వేయకుండునటుల్ మీరు,  

లేవీయకాండము 18:27 => అనగా సవ్దేశియేగాని మీలో నివసించు పరదేశియేగాని యీ హేయ 

కిర్యలనిన్టిలో దేనిని చేయక,  

లేవీయకాండము 18:28 => యీ నా కటట్డలను నా విధులను ఆచరింపవలెను. 

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 29:26 => తామెరుగని అనయ్దేవతలను, ఆయన వారికి నియమింపని 

దేవతలను, పూజించి వాటికి నమసక్రించిరి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:27 => గనుక యీ గర్ంథములో వార్యబడిన శాపములనిన్టిని యీ 

దేశముమీదికి తెపిప్ంచుటకు దానిమీద యెహోవా కోపము రవులుకొనెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 29:28 => యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేతను అతుయ్గర్తచేతను తమ 

దేశములోనుండి వారిని పెలల్గించి, నేడునన్టుల్గా వారిని వెళల్గొటిట్ పరదేశము పాలు చేసెను. 

2 రాజులు 17:20 => అంతట యెహోవా ఇశార్యేలువారి సంతతివారినందరిని విసరిజ్ంచి, వారిని 

శర్మపెటిట్ దోపుడుగాండల్ చేతికపప్గించి, వారిని తన సముఖమునుండి వెళల్గొటెట్ను. 

2 రాజులు 17:21 => ఆయన ఇశార్యేలు గోతర్ములను దావీదు ఇంటివారిలోనుండి 

విడగొటిట్వేయగా వారు నెబాతు కుమారుడైన యరొబామును రాజుగా చేసికొనిరి. ఈ యరొబాము 

ఇశార్యేలువారు యెహోవాను అనుసరింపకుండ ఆయనమీద వారిని తిరుగబడచేసి, వారు 

ఘోరపాపము చేయుటకు కారకుడాయెను. 

2 రాజులు 17:22 => ఇశార్యేలువారు యరొబాము చేసిన పాపములలో దేనిని విడువక 

వాటిననుసరించుచు వచిచ్రి గనుక 

2 రాజులు 17:23 => తన సేవకులైన పర్వకత్లదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న, ఆయన 

ఇశార్యేలువారిని తన సముఖములోనుండి వెళల్గొటెట్ను . ఆ హేతువుచేత వారు తమ 

సవ్దేశములోనుండి అషూష్రు దేశములోనికి చెరగొనిపోబడిరి; నేటివరకు వారచచ్ట ఉనాన్రు. 

2 రాజులు 25:9 => యెహోవా మందిరమును రాజనగరును యెరూషలేమునందునన్ యిండల్నిన్టిని 

గొపప్వారి యిండల్నిన్టిని అగిన్చేత కాలిప్ంచెను. 

2 రాజులు 25:21 => బబులోనురాజు హమాతు దేశమందునన్ రిబాల్ పటట్ణమందు వారిని 

చంపించెను. ఈ రీతిగా యూదా వారు తమ దేశములోనుండి ఎతిత్కొనిపోబడిరి. 

యిరిమ్యా 7:15 => ఎఫార్యిము సంతానమగు మీ సహోదరులనందరిని నేను వెళల్గొటిట్నటుల్ 

మిముమ్ను నా సనిన్ధినుండి వెళల్గొటుట్దును. 

యిరిమ్యా 24:9 => మరియు వారు యిటు అటు చెదరగొటట్బడుటకై భూ రాజయ్ములనిన్టిలోను, 

నేను వారిని తోలివేయు సథ్లములనిన్టిలోను, వారిని భీతికరముగాను నిందాసప్దముగాను 

సామెతగాను అపహాసయ్ముగాను శాపాసప్దముగాను ఉండజేసెదను. 
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యెహెజేక్లు 33:27 => నా జీవముతోడు పాడైపోయిన సథ్లములలో ఉండువారు ఖడగ్ముచేత 

కూలుదురు, బయట పొలములో ఉండువారిని నేను మృగములకు ఆహారముగా ఇచెచ్దను, 

కోటలలోనివారును గుహలలోనివారును తెగులుచేత చచెచ్దరు. 

యెహెజేక్లు 33:28 => ఆ దేశమును నిరజ్నముగాను పాడుగానుచేసి దాని బలాతిశయమును 

మానిప్ంచెదను, ఎవరును వాటిలో సంచరింపకుండ ఇశార్యేలీయుల మనయ్ములు పాడవును. 

యెహెజేక్లు 33:29 => వారు చేసిన హేయకిర్యలనిన్టినిబటిట్ వారి దేశమును పాడుగాను 

నిరజ్నముగాను నేను చేయగా నేనే యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

లూకా 21:24 => వారు కతిత్వాత కూలుదురు; చెరపటట్బడినవారై సమసత్మైన అనయ్జనముల మధయ్కు 

పోవుదురు; అనయ్జనముల కాలములు సంపూరణ్మగువరకు యెరూషలేము అనయ్జనములచేత 

తొర్కక్బడును. 

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 రాజులు 25:9 => యెహోవా మందిరమును రాజనగరును యెరూషలేమునందునన్ యిండల్నిన్టిని 

గొపప్వారి యిండల్నిన్టిని అగిన్చేత కాలిప్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:20 => నేను మీకిచిచ్న నా దేశములోనుండి మిముమ్ను పెలల్గించి, నా 

నామమునకు నేను పరిశుదధ్పరచిన యీ మందిరమును నా సనిన్ధినుండి తీసివేసి, సమసత్ జనములలో 

దానిని సామెత కాసప్దముగాను నింద కాసప్దముగాను చేయుదును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:19 => అదియుగాక కలీద్యులు దేవుని మందిరమును తగులబెటిట్, 

యెరూషలేము పార్కారమును పడగొటిట్, దానియొకక్ నగరులనిన్టిని కాలిచ్వేసిరి. దానిలోని పర్శసత్మైన 

వసుత్వులనిన్టిని బొతిత్గా పాడుచేసిరి. 
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యిరిమ్యా 7:4 => ఈ సథ్లము యెహోవా ఆలయము, ఈ సథ్లము యెహోవా ఆలయము, ఈ సథ్లము 

యెహోవా ఆలయము అని మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రే; యీ మోసకరమైన మాటలు ఆధారము 

చేసికొనకుడి. 

యిరిమ్యా 7:5 => ఆలాగనక, మీ మారగ్ములను మీ కిర్యలను మీరు యథారథ్ముగా 

చకక్పరచుకొని, పర్తివాడు తన పొరుగువానియెడల తపప్క నాయ్యము జరిగించి. 

యిరిమ్యా 7:6 => పరదేశులను తండిర్లేనివారిని విధవరాండర్ను బాధింపకయు ఈ చోట 

నిరోద్షిరకత్ము చిందింపకయు, మీకు కీడు కలుగజేయు అనయ్దేవతలను అనుసరింపకయు 

నుండినయెడల 

యిరిమ్యా 7:7 => ఈ సథ్లమున తమకు నితయ్ముగా నుండుటకై పూరవ్కాలమున నేను మీ 

పితరులకిచిచ్న దేశమున మిముమ్ను కాపురముంచుదును. 

యిరిమ్యా 7:8 => ఇదిగో అబదధ్పుమాటలను మీరు నముమ్కొనుచునాన్రు. అవి మీకు 

నిష పర్యోజనములు. 

యిరిమ్యా 7:9 => ఇదేమి? మీరు జారచోర కిర్యలను నరహతయ్ను చేయుచు 

యిరిమ్యా 7:10 => అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకుచు బయలునకు ధూపమువేయుచు మీరెరుగని 

దేవతలను అనుసరించుచునాన్రే; అయినను నా నామము పెటట్బడిన యీ మందిరములోనికి వచిచ్ నా 

సనిన్ధిని నిలుచుచు విడుదలనొందియునాన్మని మీరు చెపుప్దురు; ఈ హేయకిర్యలనిన్యు 

జరిగించుటకేనా మీరు విడుదలనొందితిరి? 

యిరిమ్యా 7:11 => నాదని చాటబడిన యీ మందిరము మీ దృషిట్కి దొంగలగుహయైనదా? 

ఆలోచించుడి, నేనే యీ సంగతి కనుగొనుచునాన్ను. ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

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.  
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యిరిమ్యా 7:13 => నేను మీతో మాటలాడినను పెందలకడ లేచి మీతో మాటలాడినను మీరు 

వినకయు, మిముమ్ను పిలిచినను మీరు ఉతత్రమియయ్కయు నుండినవారై యీ కిర్యలనిన్టిని చేసితిరి 

గనుక 

యిరిమ్యా 7:14 => నేను షిలోహునకు చేసినటుల్ మీకు ఆశర్యమై నా నామముపెటట్బడిన యీ 

మందిరమునకును మీకును మీ తండుర్లకును నేనిచిచ్న సథ్లమునకును నేను ఆలాగే చేయుదును. 

యిరిమ్యా 26:6 => మీరీలాగున చేసినందున నేను షిలోహునకు చేసినటుల్ ఈ మందిరమునకును 

చేసెదను, ఈ పటట్ణమును భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములకు శాపాసప్దముగా చేసెదను. 

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. 

యిరిమ్యా 52:13 => అతడు యెహోవా మందిరమును రాజునగరును యెరూషలేములోని గొపప్వారి 

యిండల్ననిన్టిని కాలిచ్వేసెను.  

విలాపవాకయ్ములు 2:6 => ఒకడు తోటను కొటిట్వేయునటుల్ తన ఆవరణమును ఆయన కూర్రముగా 

కొటిట్వేసియునాన్డు తన సమాజసథ్లమును నాశనము చేసియునాన్డు యెహోవా సీయోనులో 

నియామకకాలము విశార్ంతిదినము మరువబడునటుల్ చేసియునాన్డు కోపావేశుడై రాజును యాజకుని 

తోర్సివేసియునాన్డు. 

విలాపవాకయ్ములు 2:7 => పర్భువు తన బలిపీఠము విడనాడెను తన పరిశుదధ్సథ్లమునందు 

అసహియ్ంచుకొనెను దానినగరుల పార్కారములను శతుర్వులచేతికి అపప్గించెను వారు 

నియామకకాలమున జనులు చేయునటుల్ యెహోవా మందిరమందు ఉతాస్హధవ్ని చేసిరి. 

యెహెజేక్లు 24:21 => ఇశార్యేలీయులకు నీవీలాగున పర్కటింపుము పర్భువైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా మీకు అతిశయాసప్దముగాను, మీ కనున్లకు ముచచ్టగాను, మీ మనసుస్నకు 
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ఇషట్ముగాను ఉనన్ నా పరిశుదధ్ సథ్లమును నేను చెరపబోవుచునాన్ను, మీరు వెనుక విడిచిన మీ 

కుమారులును కుమారెత్లును అకక్డనే ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

మీకా 3:12 => కాబటిట్ చేను దునన్బడునటుల్ మిముమ్నుబటిట్ సీయోను దునన్బడును, యెరూషలేము 

రాళల్ కుపప్లగును, మందిరమునన్ పరవ్తము అరణయ్ములోని ఉనన్తసథ్లములవలె అగును. 

మతత్యి 24:2 => అందుకాయన మీరు ఇవనిన్యు చూచుచునాన్రు గదా; రాతిమీద రాయి 

యొకటియైనను ఇకక్డ నిలిచియుండకుండ పడదోర్యబడునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని 

వారితో అనెను. 

లూకా 21:24 => వారు కతిత్వాత కూలుదురు; చెరపటట్బడినవారై సమసత్మైన అనయ్జనముల మధయ్కు 

పోవుదురు; అనయ్జనముల కాలములు సంపూరణ్మగువరకు యెరూషలేము అనయ్జనములచేత 

తొర్కక్బడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:37 => యెహోవా నినున్ చెదరగొటుట్ చోటి పర్జలలో విసమ్యమునకు 

సామెతకు, నిందకు నీవు హేతువైయుందువు. 

నెహెమాయ్ 4:1 => మేము గోడ కటుట్చునన్ సమాచారము విని సనబ్లల్టు మిగుల కోపగించి రౌదుర్డై 

యూదులను ఎగతాళిచేసి 

నెహెమాయ్ 4:2 => షోమోర్ను దండువారి యెదుటను తన సేన్హితుల యెదుటను ఇటల్నెను 

దురబ్లులైన యీ యూదులు ఏమి చేయుదురు? తమంతట తామే యీ పని ముగింతురా? బలులు 

అరిప్ంచి బలపరచుకొందురా? ఒక దినమందే ముగింతురా? కాలచ్బడిన చెతత్ను కుపప్లుగా పడిన 

రాళల్ను మరల బలమైనవిగా చేయుదురా? 

నెహెమాయ్ 4:3 => మరియు అమోమ్నీయుడైన టోబీయా అతనియొదద్ను ఉండివారు కటిట్నదానిపైకి 

ఒక నకక్ యెగిరినటట్యిన వారి రాతిగోడ పడిపోవుననెను. 

నెహెమాయ్ 4:4 => మా దేవా ఆలకించుము, మేము తిరసాక్రము నొందినవారము; వారి నింద వారి 

తలలమీదికి వచుచ్నటుల్చేసి, వారు చెరపటట్బడినవారై వారు నివసించు దేశములోనే వారిని దోపునకు 

అపప్గించుము. 
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కీరత్నలు 44:14 => అనయ్జనులలో మముమ్ను సామెతకు హేతువుగాను పర్జలు తల ఆడించుటకు 

కారణముగాను మముమ్ను ఉంచియునాన్వు. 

యెషయా 65:15 => నేనేరప్రచుకొనినవారికి మీ పేరు శాపవచనముగా చేసిపోయెదరు పర్భువగు 

యెహోవా నినున్ హతము చేయును ఆయన తన సేవకులకు వేరొక పేరు పెటుట్ను.  

యిరిమ్యా 24:9 => మరియు వారు యిటు అటు చెదరగొటట్బడుటకై భూ రాజయ్ములనిన్టిలోను, 

నేను వారిని తోలివేయు సథ్లములనిన్టిలోను, వారిని భీతికరముగాను నిందాసప్దముగాను 

సామెతగాను అపహాసయ్ముగాను శాపాసప్దముగాను ఉండజేసెదను. 

విలాపవాకయ్ములు 2:15 => తోర్వను వెళుల్వారందరు నినున్చూచి చపప్టుల్కొటెట్దరు వారు 

యెరూషలేముకుమారిని చూచి పరిపూరణ్ సౌందరయ్ముగల పటట్ణమనియు సరవ్ భూనివాసులకు 

ఆనందకరమైన నగరియనియు జనులు ఈ పటట్ణమునుగూరిచ్యేనా చెపిప్రి? అని యనుకొనుచు 

గేలిచేసి తల ఊచెదరు  

విలాపవాకయ్ములు 2:16 => నీ శతుర్వులందరు నినున్చూచి నోరుతెరచెదరు వారు ఎగతాళిచేసి 

పండుల్కొరుకుచు దాని మింగివేసియునాన్ము ఇదేగదా మనము కనిపెటిట్న దినము అది తటసిథ్ంచెను, 

దాని మనము చూచియునాన్ము అని యనుకొనెదరు.  

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.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:59 => యెహోవా నీకును నీ సంతతికిని ఆశచ్రయ్మైన తెగుళల్ను 

కలుగజేయును. అవి దీరఘ్కాలముండు గొపప్ తెగుళుల్ను చెడ డ్ రోగములునై యుండును. 

2 రాజులు 21:7 => యెహోవా దావీదునకును అతని కుమారుడైన సొలొమోనునకును ఆజఞ్ ఇచిచ్ఈ 

మందిరమున ఇశార్యేలు గోతర్సాథ్నములలోనుండి నేను కోరుకొనిన యెరూషలేమునందు నా 

నామమును సదాకాలము ఉంచుదునని సెలవిచిచ్న యెహోవా మందిరమందు తాను చేయించిన 

అషేరా పర్తిమను ఉంచెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 7:19 => అయితే మీరు తోర్వ తపిప్, నేను మీకు నియమించిన కటట్డలను 

ఆజఞ్లను విడచి, యితర దేవతలను అనుసరించి వాటికి పూజానమసాక్రములు చేసినయెడల 

నెహెమాయ్ 1:3 => వారు చెరపటట్బడినవారిలో శేషించినవారు ఆ దేశములో బహుగా శర్మను 

నిందను పొందుచునాన్రు; మరియు యెరూషలేముయొకక్ పార్కారము పడదోర్యబడినది; దాని 

గుమమ్ములును అగిన్చేత కాలచ్బడినవని నాతో చెపిప్రి. 

నెహెమాయ్ 1:8 => నీ సేవకుడైన మోషేతో నీవు సెలవిచిచ్న మాటను జాఞ్పకము తెచుచ్కొనుము; 

అదేదనగా మీరు అపరాధము చేసినయెడల జనులలోనికి మిముమ్ను చెదరగొటుట్దును. 

యోబు 17:6 => ఆయన ననున్ జనులలో సామెతకాసప్దముగా చేసియునాన్డు నలుగురు నా 

ముఖముమీద ఉమిమ్వేయుదురు. 

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

కీరత్నలు 79:4 => మా పొరుగువారికి మేము అసహుయ్లమైతివిు మా చుటుట్నునన్వారు మముమ్ 

నపహసించి యెగతాళి చేసెదరు.  

యెషయా 48:19 => నీ సంతానము ఇసుకవలె విసాత్రమగును నీ గరభ్ఫలము దాని రేణువులవలె 

విసత్రించును వారి నామము నా సనిన్ధినుండి కొటిట్వేయబడదు మరువబడదు 

యిరిమ్యా 7:14 => నేను షిలోహునకు చేసినటుల్ మీకు ఆశర్యమై నా నామముపెటట్బడిన యీ 

మందిరమునకును మీకును మీ తండుర్లకును నేనిచిచ్న సథ్లమునకును నేను ఆలాగే చేయుదును. 

యిరిమ్యా 17:4 => మీరు నితయ్ము రగులుచుండు కోపము నాకు పుటిట్ంచితిరి గనుక, నేను నీకిచిచ్న 

సావ్సథ్య్మును నీ అంతట నీవే విడిచిపెటిట్తివి గనుక నీవెరుగని దేశములో నీ శతుర్వులకు నీవు 

దాసుడవగుదువు. 

యిరిమ్యా 25:9 => ఈ దేశముమీదికిని దీని నివాసులమీదికిని చుటుట్నునన్ యీ జనులందరి 

మీదికిని వారిని రపిప్ంచుచునాన్ను; ఈ జనులను శాపగర్సుత్లగాను విసమ్యాసప్దముగాను 

అపహాసాయ్సప్దముగాను ఎపప్టికిని పాడుగాను ఉండజేసెదను. 

యిరిమ్యా 29:18 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే. వారు విననొలల్నివారై, నేను పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన 

నా సేవకులచేత వారియొదద్కు పంపిన నా మాటలను ఆలకింపకపోయిరి. 
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యిరిమ్యా 42:18 => ఇశార్యేలు దేవుడగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డునా కోప మును 

నా ఉగర్తయు యెరూషలేము నివాసుల మీదికి వచిచ్నటుల్, మీరు ఐగుపుత్నకు వెళిల్నయెడల నా ఉగర్త 

మీమీదికిని వచుచ్ను, మీరు శాపాసప్దముగాను భీతి పుటిట్ంచువారుగాను దూషణాసప్దముగాను 

తిరసక్రింపబడువారుగాను ఉందురు, ఈ సథ్లమును మరి యెపుప్డును చూడరు. 

యిరిమ్యా 44:8 => మీకు మీరే సమూలనాశనము తెచుచ్కొనునటుల్ను, భూమిమీదనునన్ 

జనములనిన్టిలో మీరు దూషణపాలై తిరసక్రింపబడునటుల్ను, మీరు కాపురముండుటకు పోయిన 

ఐగుపుత్లో అనయ్దేవతలకు ధూపారప్ణము చేయుదురు. మీరేల యీలాగున చేయుచు మీచేతికిర్యలచేత 

నాకు కోపము పుటిట్ంచుచునాన్రు? 

యిరిమ్యా 44:22 => యెహోవా మీ దుషట్కిర్యలను చూచి మీరు చేయు హేయకృతయ్ములను ఎంచి 

యికను సహింపలేకపోయెను గనుక నేడునన్టుల్గా మీ దేశము పాడుగాను ఎడారిగాను 

శాపాసప్దముగాను నిరజ్నముగాను ఆయన చేసెను. 

విలాపవాకయ్ములు 1:8 => యెరూషలేము ఘోరమైన పాపము చేసెను అందుచేతను అది 

అపవితుర్రాలాయెను దాని ఘనపరచినవారందరు దాని మానమును చూచి దాని తృణీకరించుదురు. 

అది నిటూ ట్రుప్ విడుచుచు వెనుకకు తిరుగుచునన్ది  

విలాపవాకయ్ములు 5:18 => నకక్లు దానిమీద తిరుగులాడుచునన్వి మా కనున్లు దీని చూచి 

మందగిలెను. 

యెహెజేక్లు 5:15 => కావున నీ పోషణాధారము తీసివేసి, నీమీదికి నేను మహా కాష్మము రపిప్ంచి, 

నీవారు క్షయమగునటుల్గా వారిని క్షయపరచు మహాకాష్మమును పంపించి, కోపముచేతను 

కోర్ధముచేతను కఠినమైన గదిద్ంపులచేతను నేను నినున్ శికిష్ంపగా 

యెహెజేక్లు 21:5 => యెహోవానైన నేను నా ఖడగ్ము మరల ఒరలోపడకుండ దాని 

దూసియునాన్నని జనులందరు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 22:4 => నీకు నీవే శిక్ష తెపిప్ంచుకొంటివి, శికాష్ సంవతస్రములు వచుచ్టకు నీవే 

కా ర ణ మై తి వి . కా బ టిట్  అ నయ్ జ న ము ల లో నిం దా సప్ ద ము గా ను , స క ల దే శ ము ల లో 

అపహాసాయ్సప్దముగాను నినున్ నియమించుచునాన్ను.  
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యెహెజేక్లు 23:32 => అందులో పానము చేయవలసినది చాలయునన్ది గనుక ఎగతాళియు 

అపహాసయ్మును నీకు తటసిథ్ంచెను. 

యెహెజేక్లు 36:3 => వచనమెతిత్ ఈలాగు పర్వచింపుము పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

శేషించిన అనయ్జనులకు మీరు సావ్ధీనులగునటుల్గాను, నిందించువారిచేత జనుల దృషిట్కి మీరు 

అపహాసాయ్సప్దమగునటుల్గాను, నలుదికుక్ల మీ శతుర్వులు మిమమ్ను పటుట్కొన నాశించి మిముమ్ను 

పాడుచేసియునాన్రు. 

దానియేలు 9:16 => పర్భువా, మా పాపములను బటిట్యు మా పితరుల దోషమును బటిట్యు, 

యెరూషలేము నీ జనులచుటుట్ నునన్ సకల పర్జల యెదుట నిందాసప్దమైనది. యెరూషలేము నీకు 

పర్తిషిఠ్తమైన పరవ్తము; ఆ పటట్ణముమీదికి వచిచ్న నీ కోపమును నీ రౌదర్మును తొలగనిమమ్ని నీ 

నీతికారయ్ములనిన్టినిబటిట్ విజాఞ్పనము చేసికొనుచునాన్ను. 

హోషేయ 9:3 => ఎఫార్యిమీయులు ఐగుపుత్నకు మరలుదురు, అషూష్రు దేశములో వారు 

అపవితర్మైన వాటిని తిందురు, యెహోవా దేశములో వారు నివసింపకూడదు. 

హోషేయ 9:15 => వారి చెడుతనమంతయు గిలాగ్లులో కనబడుచునన్ది; అచచ్టనే నేను వారికి 

విరోధినైతిని, వారి దుషట్కిర్యలనుబటిట్ వారినికను పేర్మింపక నా మందిరములోనుండి వారిని 

వెలివేతును; వారి యధిపతులందరును తిరుగుబాటు చేయువారు. 

యోనా 2:4 => నీ సనిన్ధిలోనుండి నేను వెలివేయబడినను, నీ పరిశుదాధ్లయము తటుట్ మరల 

చూచెదననుకొంటిని. 

మీకా 2:10 => ఈ దేశము మీ విశార్ంతిసథ్లము కాదు; మీరు లేచి వెళిల్పోవుడి, మీకు నాశనము 

నిరూమ్లనాశనము కలుగునంతగా మీరు అపవితర్కిర్యలు జరిగించితిరి. 

నహూము 3:6 => పదిమంది యెదుట నీమీద మాలినయ్ము వేసి నినున్ అవమానపరచెదను. 

జెఫనాయ్ 2:15 => నావంటి పటట్ణము మరియొకటి లేదని మురియుచు ఉతాస్హపడుచు 

నిరివ్చారముగా ఉండిన పటట్ణము ఇదే. అది పాడైపోయెనే, మృగములు పండుకొను సథ్లమాయెనే అని 

దాని మారగ్మున పోవువారందరు చెపుప్కొనుచు, ఈసడించుచు పోపొమమ్ని చేసైగ చేయుదురు.  
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జెకరాయ్ 8:13 => యూదా వారలారా, ఇశార్యేలు వారలారా, మీరు అనయ్జనులలో నేలాగు 

శాపాసప్దమై యుంటిరో ఆలాగే మీరు ఆశీరావ్దాసప్దమగునటుల్ నేను మిముమ్ను రకిష్ంతును; 

భయపడక ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి. 

మారుక్ 13:2 => అందుకు యేసు ఈ గొపప్ కటట్డములు చూచుచునాన్వే; రాతిమీదరాయి 

యొకటియైన ఇకక్డ నిలిచియుండకుండ పడదోర్యబడునని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 19:44 => నీలో రాతిమీద రాయి నిలిచియుండనియయ్ని దినములు వచుచ్నని చెపెప్ను. 

లూకా 21:6 => ఆయన ఈ కటట్డములు మీరు చూచుచునాన్రే, వాటిలో రాతిమీద రాయి 

యుండకుండ అవి పడదోర్యబడు దినములు వచుచ్చునన్వని చెపెప్ను. 

వచనము 10 

సొలొమోను యెహోవా మందిరమును రాజనగరును ఈ రెండింటిని యిరువది సంవతస్రములలోగా 

కటిట్ంచెను. అతడు పని ముగించిన తరువాత తూరు రాజైన హీరాము సొలొమోను కోరినంతమటుట్కు 

దేవదారు మార్నులను సరళ వృక్షపు మార్నులను బంగారమును అతనికివచిచ్యునన్ందున 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:21 => అపుప్డు పర్ఖాయ్తి నొందిన యీ మందిరమారగ్మున పోవు 

పర్యాణసుథ్లందరును విసమ్యమొంది యెహోవా ఈ దేశమునకును ఈ మందిరమునకును ఎందుకు 

ఈ పర్కారముగా చేసెనని యడుగగా 

యెషయా 64:11 => మా పితరులు నినున్ కీరిత్ంచుచుండిన మా పరిశుదధ్ మందిరము. మా 

శృంగారమైన మందిరము అగిన్పాలాయెను మాకు మనోహరములైనవనిన్యు నాశనమైపోయెను.  

యిరిమ్యా 19:8 => ఆ మారగ్మున పోవు పర్తివాడును ఆశచ్రయ్పడి దానికి కలిగిన యిడుమలనిన్టిని 

చూచి అపహాసయ్ము చేయునంతగా ఈ పటట్ణమును పాడుగాను అపహాసాయ్సప్దముగాను నేను 

చేసెదను. 

యిరిమ్యా 49:17 => ఎదోము పాడైపోవును, దాని మారగ్మున నడుచువారు ఆశచ్రయ్పడి దాని 

యిడుమలనిన్యు చూచి వేళాకోళము చేయుదురు. 
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యిరిమ్యా 50:13 => యెహోవా రౌదర్మునుబటిట్ అది నిరజ్నమగును అది కేవలము పాడైపోవును 

బబులోను మారగ్మున పోవువారందరు ఆశచ్రయ్పడి దాని తెగుళల్నిన్యు చూచి--ఆహా నీకీగతి పటిట్నదా? 

అందురు  

దానియేలు 9:12 => యెరూషలేములో జరిగిన కీడు మరి ఏ దేశములోను జరుగలేదు; ఆయన మా 

మీదికిని, మాకు ఏలికలుగా ఉండు మా నాయ్యాధిపతుల మీదికిని ఇంత గొపప్ కీడు రపిప్ంచి, తాను 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:24 => యెహోవా దేనిబటిట్ యీ దేశమును ఇటుల్ చేసెనో? యీ మహా 

కోపాగిన్కి హేతువేమో? అని చెపుప్కొందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:25 => మరియు వారు వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవా ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి వారిని రపిప్ంచిన తరువాత ఆయన తమతో చేసిన నిబంధనను వారు నిరాకరించిరి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:26 => తామెరుగని అనయ్దేవతలను, ఆయన వారికి నియమింపని 

దేవతలను, పూజించి వాటికి నమసక్రించిరి 

యిరిమ్యా 22:8 => అనేక జనులు ఈ పటట్ణపు మారగ్మున పోవుచు యెహోవా యెందు నిమితత్ము 

ఈ గొపప్ పటట్ణమును ఈలాగు చేసెనని యొకనినొకడు అడుగగా 

యిరిమ్యా 22:9 => అచచ్టి వారు వీరు తమ దేవుడైన యెహోవా నిబంధనను నిరాకరించి 

అనయ్దేవతలను పూజించి వాటికి నమసాక్రము చేసినందున ఆయన ఈలాగున చేసియునాన్డని 

చెపుప్దురు. 

యిరిమ్యా 22:28 => కొనాయ్ అను ఇతడు హేయమైన ఓటికుండ వంటివాడా? పనికిమాలిన 

ఘటమా? అతడును అతని సంతానమును విసరివేయబడి, తామెరుగని దేశములోనికి ఏల 

తోర్యబడిరి? 

లేవీయకాండము 26:32 => నేనే మీ దేశమును పాడుచేసిన తరువాత దానిలో కాపురముండు మీ 

శతుర్వులు దాని చూచి ఆశచ్రయ్పడెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:37 => యెహోవా నినున్ చెదరగొటుట్ చోటి పర్జలలో విసమ్యమునకు 

సామెతకు, నిందకు నీవు హేతువైయుందువు. 
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2 రాజులు 25:9 => యెహోవా మందిరమును రాజనగరును యెరూషలేమునందునన్ యిండల్నిన్టిని 

గొపప్వారి యిండల్నిన్టిని అగిన్చేత కాలిప్ంచెను. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:5 => నేను కటిట్ంచు మందిరము గొపప్దిగానుండును; మా దేవుడు 

సకలమైన దేవతలకంటె మహనీయుడు గనుక 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:9 => కాగా లెబానోనునుండి సరళమార్నులను దేవదారుమార్నులను 

చందనపుమార్నులను నాకు పంపుము ; నేను కటిట్ంచబోవు మందిరము గొపప్దిగాను 

ఆశచ్రయ్కరమైనదిగాను ఉండును గనుక నాకు మార్నులు విసాత్రముగా సిదధ్పరచుటకై నా పనివారు మీ 

పనివారితో కూడ పోవుదురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:8 => అందుచేత యెహోవా యూదావారిమీదను యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లమీదను కోపించి, మీరు కనున్లార చూచుచునన్టుల్గా వారిని ఆయన భీతికిని 

విసమ్యమునకును నిందకును ఆసప్దముగా చేసెను. 

యోబు 18:20 => తరావ్త వచిచ్నవారు వారిమీద పడిన శిక్షనుచూచి విసమ్యమొందుదురు 

పూరవ్ముండినవారు దానిని చూచి దిగులుపడుదురు. 

యోబు 27:23 => మనుషుయ్లు వారిని చూచి చపప్టుల్ కొటుట్దురు వారి సథ్లములోనుండి వారిని 

చీకొటిట్ తోలివేయుదురు. 

కీరత్నలు 69:25 => వారి పాళెము పాడవును గాక వారి గుడారములలో ఎవడును ఉండకపోవును 

గాక 

కీరత్నలు 78:69 => తాను అంతరిక్షమును కటిట్నటుల్ తాను భూమిని నితయ్ముగా సాథ్పించినటుల్ 

ఆయన తన పరిశుదధ్ మందిరమును కటిట్ంచెను  
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యిరిమ్యా 5:19 => మన దేవుడైన యెహోవా దేనినిబటిట్ ఇవనిన్యు మాకు చేసెనని వారడుగగా నీవు 

వారితో ఈలాగనుము మీరు ననున్ విసరిజ్ంచి మీ సవ్దేశములో అనయ్దేవతలను కొలిచినందుకు, 

మీదికాని దేశములో మీరు అనుయ్లను కొలిచెదరు అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 7:14 => నేను షిలోహునకు చేసినటుల్ మీకు ఆశర్యమై నా నామముపెటట్బడిన యీ 

మందిరమునకును మీకును మీ తండుర్లకును నేనిచిచ్న సథ్లమునకును నేను ఆలాగే చేయుదును. 

యిరిమ్యా 9:12 => ఈ సంగతిని గర్హింపగల జాఞ్ని యెవడు? దానిని వాడు తెలియజేయునటుల్ 

యెహోవా నోటి మాట ఎవనికి వచెచ్ను? ఎవడును సంచరింపకుండ ఆ దేశము ఎడారివలె ఏల 

కాలిపోయి పాడాయెను? 

యిరిమ్యా 16:10 => నీవు ఈ మాటలనిన్యు ఈ పర్జలకు తెలియజెపిప్న తరువాత వారు దేనిబటిట్ 

యెహోవా మాకు ఈ ఘోరబాధ అంతయు నియమించెను? మా దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా 

మా దోషమేమి? మా పాపమేమి? అని నినన్డుగగా 

యిరిమ్యా 18:16 => వారు ఎలల్పుప్డును అపహాసాయ్సప్దముగా నుండుటకై తమ దేశమును పాడుగా 

చేసికొనియునాన్రు, దాని మారగ్మున నడుచు పర్తివాడును ఆశచ్రయ్పడి తల ఊచును. 

యిరిమ్యా 25:9 => ఈ దేశముమీదికిని దీని నివాసులమీదికిని చుటుట్నునన్ యీ జనులందరి 

మీదికిని వారిని రపిప్ంచుచునాన్ను; ఈ జనులను శాపగర్సుత్లగాను విసమ్యాసప్దముగాను 

అపహాసాయ్సప్దముగాను ఎపప్టికిని పాడుగాను ఉండజేసెదను. 

యిరిమ్యా 29:18 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే. వారు విననొలల్నివారై, నేను పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన 

నా సేవకులచేత వారియొదద్కు పంపిన నా మాటలను ఆలకింపకపోయిరి. 

యిరిమ్యా 40:2 => రాజదేహసంరక్షకుల కధిపతి యిరీమ్యాను అవతలికి తీసికొపోయి అతనితో 

ఈలాగు మాటలాడెను ఈ సథ్లమునకు నేను ఈ కీడు చేసెదనని నీ దేవుడగు యెహోవా పర్కటించెను 

గదా. 

యిరిమ్యా 44:8 => మీకు మీరే సమూలనాశనము తెచుచ్కొనునటుల్ను, భూమిమీదనునన్ 

జనములనిన్టిలో మీరు దూషణపాలై తిరసక్రింపబడునటుల్ను, మీరు కాపురముండుటకు పోయిన 
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ఐగుపుత్లో అనయ్దేవతలకు ధూపారప్ణము చేయుదురు. మీరేల యీలాగున చేయుచు మీచేతికిర్యలచేత 

నాకు కోపము పుటిట్ంచుచునాన్రు? 

యిరిమ్యా 44:22 => యెహోవా మీ దుషట్కిర్యలను చూచి మీరు చేయు హేయకృతయ్ములను ఎంచి 

యికను సహింపలేకపోయెను గనుక నేడునన్టుల్గా మీ దేశము పాడుగాను ఎడారిగాను 

శాపాసప్దముగాను నిరజ్నముగాను ఆయన చేసెను. 

విలాపవాకయ్ములు 1:18 => యెహోవా నాయ్యసుథ్డు నేను ఆయన ఆజఞ్కు తిరుగుబాటు చేసితిని 

సకల జనములారా, చితత్గించి ఆలకించుడి నా శర్మ చూడుడి నా కనయ్కలును నా యౌవనులును 

చెరలోనికి పోయియునాన్రు 

విలాపవాకయ్ములు 4:12 => బాధించువాడుగాని విరోధిగాని యెరూషలేము గవునులలోనికి 

వచుచ్నని భూరాజులకైనను లోకనివాసులందరిలో మరి ఎవరికైనను తోచియుండలేదు.  

విలాపవాకయ్ములు 5:18 => నకక్లు దానిమీద తిరుగులాడుచునన్వి మా కనున్లు దీని చూచి 

మందగిలెను. 

యెహెజేక్లు 5:8 => కావున పర్భువైన యెహోవానగు నేను నీకు విరోధినైతిని, అనయ్జనులు 

చూచుచుండగా నీకు శిక్ష విధింతును. 

యెహెజేక్లు 27:36 => జనులలోని వరత్కులు నినున్ అపహసించుదురు భీతికి హేతువగుదువు, నీవు 

బొతిత్గా నాశనమగుదువు. 

యెహెజేక్లు 32:10 => నా ఖడగ్మును నేను వారిమీద ఝళిపించెదను, నినున్బటిట్ చాలమంది 

జనులు కలవరించుదురు, వారి రాజులును నినున్బటిట్ భీతులగుదురు, నీవు కూలు దినమున 

వారందరును ఎడతెగక పార్ణభయముచేత వణకుదురు. 

యెహెజేక్లు 36:3 => వచనమెతిత్ ఈలాగు పర్వచింపుము పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

శేషించిన అనయ్జనులకు మీరు సావ్ధీనులగునటుల్గాను, నిందించువారిచేత జనుల దృషిట్కి మీరు 

అపహాసాయ్సప్దమగునటుల్గాను, నలుదికుక్ల మీ శతుర్వులు మిమమ్ను పటుట్కొన నాశించి మిముమ్ను 

పాడుచేసియునాన్రు. 
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మీకా 6:16 => ఏలయనగా మీరు ఒమీ నియమించిన కటట్డల నాచరించుచు, అహాబు ఇంటివారు 

చేసిన కిర్యలనిన్టి ననుసరించుచు వారి యోచనలనుబటిట్ నడుచుచునాన్రు గనుక నా జనులకు 

రావలసిన అవమానమును మీరు పొందగా మిముమ్ను భీతిపుటిట్ంచు జనులుగాను పటట్ణనివాసులను 

అపహాసాయ్సప్దముగాను చేయబోవుచునాన్ను. 

నహూము 3:6 => పదిమంది యెదుట నీమీద మాలినయ్ము వేసి నినున్ అవమానపరచెదను. 

జెఫనాయ్ 2:15 => నావంటి పటట్ణము మరియొకటి లేదని మురియుచు ఉతాస్హపడుచు 

నిరివ్చారముగా ఉండిన పటట్ణము ఇదే. అది పాడైపోయెనే, మృగములు పండుకొను సథ్లమాయెనే అని 

దాని మారగ్మున పోవువారందరు చెపుప్కొనుచు, ఈసడించుచు పోపొమమ్ని చేసైగ చేయుదురు.  

జెకరాయ్ 8:13 => యూదా వారలారా, ఇశార్యేలు వారలారా, మీరు అనయ్జనులలో నేలాగు 

శాపాసప్దమై యుంటిరో ఆలాగే మీరు ఆశీరావ్దాసప్దమగునటుల్ నేను మిముమ్ను రకిష్ంతును; 

భయపడక ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి. 

మతత్యి 24:2 => అందుకాయన మీరు ఇవనిన్యు చూచుచునాన్రు గదా; రాతిమీద రాయి 

యొకటియైనను ఇకక్డ నిలిచియుండకుండ పడదోర్యబడునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని 

వారితో అనెను. 

మారుక్ 13:2 => అందుకు యేసు ఈ గొపప్ కటట్డములు చూచుచునాన్వే; రాతిమీదరాయి 

యొకటియైన ఇకక్డ నిలిచియుండకుండ పడదోర్యబడునని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 19:44 => నీలో రాతిమీద రాయి నిలిచియుండనియయ్ని దినములు వచుచ్నని చెపెప్ను. 

వచనము 11 

సొలొమోను గలిలయ దేశమందునన్ యిరువది పటట్ణములను హీరాము కపప్గించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:25 => మరియు వారు వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవా ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి వారిని రపిప్ంచిన తరువాత ఆయన తమతో చేసిన నిబంధనను వారు నిరాకరించిరి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:26 => తామెరుగని అనయ్దేవతలను, ఆయన వారికి నియమింపని 

దేవతలను, పూజించి వాటికి నమసక్రించిరి 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 29:27 => గనుక యీ గర్ంథములో వార్యబడిన శాపములనిన్టిని యీ 

దేశముమీదికి తెపిప్ంచుటకు దానిమీద యెహోవా కోపము రవులుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:28 => యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేతను అతుయ్గర్తచేతను తమ 

దేశములోనుండి వారిని పెలల్గించి, నేడునన్టుల్గా వారిని వెళల్గొటిట్ పరదేశము పాలు చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:22 => జనులు ఈ దేశసుథ్లు తమ పితరులను ఐగుపుత్ దేశమునుండి 

రపిప్ంచిన తమ దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచి యితర దేవతలను అనుసరించి వాటికి 

పూజానమసాక్రములు చేసినందున యెహోవా ఈ కీడంతయు వారిమీదికి రపిప్ంచెనని 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దరు. 

యిరిమ్యా 2:10 => కీతీత్యుల దీవ్పములకు పోయి చూడుడి, కేదారునకు దూతలను పంపి బాగుగా 

విచారించి తెలిసికొనుడి. మీలో జరిగిన పర్కారము ఎకక్డనైనను జరిగినదా? 

యిరిమ్యా 2:11 => దైవతవ్ము లేని తమ దేవతలను ఏ జనమైనను ఎపుప్డైనను మారుచ్కొనెనా? 

అయినను నా పర్జలు పర్యోజనము లేనిదానికై తమ మహిమను మారుచ్కొనిరి. 

యిరిమ్యా 2:12 => ఆకాశమా, దీనిబటిట్ విసమ్యపడుము, కంపించుము, బొతిత్గా పాడైపొముమ్; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 2:13 => నా జనులు రెండు నేరములు చేసియునాన్రు, జీవజలముల ఊటనైన ననున్ 

విడిచియునాన్రు, తమకొరకు తొటల్ను, అనగా బదద్లై నీళుల్ నిలువని తొటల్ను తొలిపించుకొనియునాన్రు. 

యిరిమ్యా 2:19 => నీ దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచుటయు, నీకు నాయెడల భయభకుత్లు 

లేకుండుటయు, బాధకును శర్మకును కారణమగునని నీవు తెలిసికొని గర్హించునటుల్ నీ చెడుతనము 

నినున్ శికిష్ంచును, నీవు చేసిన దోర్హము నినున్ గదిద్ంచునని పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 5:19 => మన దేవుడైన యెహోవా దేనినిబటిట్ ఇవనిన్యు మాకు చేసెనని వారడుగగా నీవు 

వారితో ఈలాగనుము మీరు ననున్ విసరిజ్ంచి మీ సవ్దేశములో అనయ్దేవతలను కొలిచినందుకు, 

మీదికాని దేశములో మీరు అనుయ్లను కొలిచెదరు అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 
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యిరిమ్యా 16:10 => నీవు ఈ మాటలనిన్యు ఈ పర్జలకు తెలియజెపిప్న తరువాత వారు దేనిబటిట్ 

యెహోవా మాకు ఈ ఘోరబాధ అంతయు నియమించెను? మా దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా 

మా దోషమేమి? మా పాపమేమి? అని నినన్డుగగా 

యిరిమ్యా 16:11 => నీవు వారితో ఇటల్నుము యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు మీ పితరులు 

ననున్ విడిచి అనయ్దేవతలను అనుసరించి పూజించి వాటికి నమసాక్రము చేయుటనుబటిట్యే గదా 

వారు నా ధరమ్శాసత్రమును గైకొనక ననున్ విసరిజ్ంచిరి. 

యిరిమ్యా 16:12 => ఆలకించుడి; మీరందరు నా మాట వినకుండ కఠినమైన మీ దుషట్ హృదయ 

కాఠినయ్ము చొపుప్న నడుచుకొనుచునాన్రు; మీరు మీ పితరులకంటె విసాత్రముగా చెడుతనము 

చేసియునాన్రు.  

యిరిమ్యా 16:13 => కాబటిట్ నేను మీయందు ఏమాతర్మును దయయుంచక, యీ దేశమునుండి 

మీరైనను మీ పితరులైనను ఎరుగని దేశమునకు మిముమ్ను వెళల్గొటుట్చునాన్ను; అకక్డ మీరు 

దివారాతర్ము అనయ్దేవతలను కొలుచుదురు. 

యిరిమ్యా 50:7 => కనుగొనినవారందరు వారిని భకిష్ంచుచు వచిచ్రి వారి శతుర్వులు మేము 

అపరాధులము కాము వీరు నాయ్యమునకు నివాసమును తమ పితరులకు నిరీక్షణాధారమునగు 

యెహోవామీద తిరుగుబాటు చేసినందున ఇది వారికి సంభవించెనని చెపుప్దురు.  

విలాపవాకయ్ములు 2:16 => నీ శతుర్వులందరు నినున్చూచి నోరుతెరచెదరు వారు ఎగతాళిచేసి 

పండుల్కొరుకుచు దాని మింగివేసియునాన్ము ఇదేగదా మనము కనిపెటిట్న దినము అది తటసిథ్ంచెను, 

దాని మనము చూచియునాన్ము అని యనుకొనెదరు.  

విలాపవాకయ్ములు 2:17 => యెహోవా తాను యోచించిన కారయ్ము ముగించియునాన్డు 

పూరవ్దినములలో తాను విధించినది ఆయన నెరవేరిచ్యునాన్డు శేషములేకుండ నినున్ 

పాడుచేసియునాన్డు నినున్బటిట్ శతుర్వులు సంతోషించునటుల్ చేసియునాన్డు నీ పగవారి శృంగమును 

హెచిచ్ంచియునాన్డు.  

విలాపవాకయ్ములు 4:13 => దానిలో నీతిమంతుల రకత్మును ఓడిచ్న దాని పర్వకత్ల 

పాపములనుబటిట్యు దాని యాజకుల దోషమునుబటిట్యు  
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విలాపవాకయ్ములు 4:14 => జనులు వీధులలో అంధులవలె తిరుగులాడెదరు వారు రకత్ము అంటిన 

అపవితుర్లు ఎవరును వారి వసత్రములను ముటట్కూడదు. 

విలాపవాకయ్ములు 4:15 => పొముమ్ అపవితుర్డా, పొముమ్ పొముమ్ ముటట్వదద్ని జనులు వారితోననిరి. 

వారు పారిపోయి తిరుగులాడుచుండగా అనయ్జనులైన వారు ఇకను వారికక్డ కాపురముండకూడదని 

చెపుప్కొనిరి 

యెహెజేక్లు 36:17 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయులు తమ దేశములో నివసించి, 

దుష పర్వరత్నచేతను దుష కిర్యలచేతను దానిని అపవితర్పరచిరి, వారి పర్వరత్న బహిషట్యైన సతరీయొకక్ 

అపవితర్తవలె నా దృషిట్కి కనబడుచునన్ది. 

యెహెజేక్లు 36:18 => కాబటిట్ దేశములో వారు చేసిన నరహతయ్ విషయమైయును, విగర్హములను 

పెటుట్కొని వారు దేశమును అపవితర్పరచినదాని విషయమైయును నేను నా కోర్ధమును వారిమీద 

కుమమ్రించి 

యెహెజేక్లు 36:19 => వారి పర్వరత్ననుబటిట్యు వారి కిర్యలనుబటిట్యు వారిని శికిష్ంచి, నేను 

అనయ్జనులలోనికి వారిని వెళల్గొటట్గా వారు ఆ యా దేశములకు చెదరిపోయిరి. 

యెహెజేక్లు 36:20 => వారు తాము వెళిల్న సథ్లములలోని జనులయొదద్ చేరగా ఆ జనులు వీరు 

యెహోవా జనులే గదా, ఆయన దేశములోనుండి వచిచ్నవారే గదా, అని చెపుప్టవలన నా పరిశుదధ్ 

నామమునకు దూషణ కలుగుటకు ఇశార్యేలీయులు కారణమైరి. 

జెఫనాయ్ 1:4 => నా హసత్మును యూదావారి మీదను యెరూషలేము నివాసులందరి మీదను చాపి, 

బయలుదేవత యొకక్ భకుత్లలో శేషించినవారిని, దానికి పర్తిషిఠ్తులగువారిని, దాని అరచ్కులను 

నిరూమ్లము చేసెదను. 

జెఫనాయ్ 1:5 => మిదెద్లమీద ఎకిక్ ఆకాశ సమూహములకు మొర్కుక్వారిని యెహోవా పేరును 

బటిట్యు, బయలుదేవత తమకు రాజనుదాని నామమును బటిట్యు మొర్కిక్ పర్మాణము చేయువారిని 

నేను నిరూమ్లము చేసెదను. 

యిరిమ్యా 12 :7 => నా మందిరమును నేను విడిచియునాన్ను , నా సావ్సథ్య్మును 

విసరిజ్ంచియునాన్ను; నా పార్ణపిర్యురాలిని ఆమె శతుర్వులచేతికి అపప్గించియునాన్ను. 
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యిరిమ్యా 12:8 => నా సావ్సథ్య్ము నాకు అడవిలోని సింహమువంటిదాయెను; ఆమె నామీద 

గరిజ్ంచుచునన్ది గనుక నేను ఆమెకు విరోధినైతిని. 

ఆదికాండము 19:19 => ఇదిగో నీ కటాక్షము నీ దాసునిమీద వచిచ్నది; నా పార్ణము 

రకిష్ంచుటవలన నీవు నాయెడల కనుపరచిన నీ కృపను ఘనపరచితివి; నేను ఆ పరవ్తమునకు 

తపిప్ంచుకొని పోలేను; ఈ కీడు నాకు సంభవించి చచిచ్పోవుదునేమో 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:24 => యెహోవా దేనిబటిట్ యీ దేశమును ఇటుల్ చేసెనో? యీ మహా 

కోపాగిన్కి హేతువేమో? అని చెపుప్కొందురు. 

1 రాజులు 18:18 => అతడు నేను కాను, యెహోవా ఆజఞ్లను గైకొనక బయలుదేవత ననుసరించు 

నీవును, నీ తండిర్ యింటివారును ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వారై యునాన్రు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:21 => అపుప్డు పర్ఖాయ్తి నొందిన యీ మందిరమారగ్మున పోవు 

పర్యాణసుథ్లందరును విసమ్యమొంది యెహోవా ఈ దేశమునకును ఈ మందిరమునకును ఎందుకు 

ఈ పర్కారముగా చేసెనని యడుగగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:1 => రెహబాము రాజయ్ము సిథ్రపడి తాను బలపరచబడిన తరువాత 

అతడును ఇశార్యేలీయులందరును యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచిరి. 

యిరిమ్యా 9:12 => ఈ సంగతిని గర్హింపగల జాఞ్ని యెవడు? దానిని వాడు తెలియజేయునటుల్ 

యెహోవా నోటి మాట ఎవనికి వచెచ్ను? ఎవడును సంచరింపకుండ ఆ దేశము ఎడారివలె ఏల 

కాలిపోయి పాడాయెను? 

యిరిమ్యా 22:8 => అనేక జనులు ఈ పటట్ణపు మారగ్మున పోవుచు యెహోవా యెందు నిమితత్ము 

ఈ గొపప్ పటట్ణమును ఈలాగు చేసెనని యొకనినొకడు అడుగగా 

యిరిమ్యా 40:2 => రాజదేహసంరక్షకుల కధిపతి యిరీమ్యాను అవతలికి తీసికొపోయి అతనితో 

ఈలాగు మాటలాడెను ఈ సథ్లమునకు నేను ఈ కీడు చేసెదనని నీ దేవుడగు యెహోవా పర్కటించెను 

గదా. 
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యిరిమ్యా 44:23 => యెహోవా మాట వినక, ఆయన ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్యు కటట్డలనుబటిట్యు 

ఆయన తనకు సాకాష్య్రథ్ముగా ఇచిచ్న ఆజఞ్నుబటిట్యు నడువక, మీరు ధూపమువేయుచు యెహోవాకు 

విరోధముగా పాపము చేసితిరి గనుకనే నేడునన్టుల్గా ఈ కీడు మీకు సంభవించెను. 

విలాపవాకయ్ములు 1:8 => యెరూషలేము ఘోరమైన పాపము చేసెను అందుచేతను అది 

అపవితుర్రాలాయెను దాని ఘనపరచినవారందరు దాని మానమును చూచి దాని తృణీకరించుదురు. 

అది నిటూ ట్రుప్ విడుచుచు వెనుకకు తిరుగుచునన్ది  

విలాపవాకయ్ములు 1:18 => యెహోవా నాయ్యసుథ్డు నేను ఆయన ఆజఞ్కు తిరుగుబాటు చేసితిని 

సకల జనములారా, చితత్గించి ఆలకించుడి నా శర్మ చూడుడి నా కనయ్కలును నా యౌవనులును 

చెరలోనికి పోయియునాన్రు 

విలాపవాకయ్ములు 4:12 => బాధించువాడుగాని విరోధిగాని యెరూషలేము గవునులలోనికి 

వచుచ్నని భూరాజులకైనను లోకనివాసులందరిలో మరి ఎవరికైనను తోచియుండలేదు.  

యెహెజేక్లు 5:8 => కావున పర్భువైన యెహోవానగు నేను నీకు విరోధినైతిని, అనయ్జనులు 

చూచుచుండగా నీకు శిక్ష విధింతును. 

వచనము 12 

హీరాము సొలొమోను తనకిచిచ్న పటట్ణములను చూచుటకు తూరునుండి రాగా అవి అతని దృషిట్కి 

అనుకూలమైనవిగా కనబడలేదు గనుక 

1 రాజులు 9:1 => సొలొమోను యెహోవా మందిరమును రాజనగరును కటుట్టయు, తాను 

చేయకోరినదంతటిని చేయుటయు ముగించిన తరువాత 

1 రాజులు 6:37 => నాలుగవ సంవతస్రము జీప  అను మాసమున యెహోవా మందిరపు పునాది 

వేయబడెను; 

1 రాజులు 6:38 => పదునొకండవ సంవతస్రము బూలు అను ఎనిమిదవ మాసమున దాని 

యేరాప్టు చొపుప్న దాని ఉపభాగములనిన్టితోను మందిరము సమాపత్మాయెను . ఏడు 

సంవతస్రములు సొలొమోను దానిని కటిట్ంచుచుండెను. 
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1 రాజులు 7:1 => సొలొమోను పదుమూడు సంవతస్రములు తన నగరును కటిట్ంచుచుండి 

దానినంతటిని ముగించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:1 => సొలొమోను యెహోవా మందిరమును తన నగరును కటిట్ంచిన 

యిరువది సంవతస్రముల కాలము తీరిన తరువాత 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:2 => హీరాము తనకిచిచ్న పటట్ణములను సొలొమోను కటిట్ంచి వాటిలో 

ఇశార్యేలీయులను కాపురముంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:3 => తరువాత సొలొమోను హమాతుసొబా అను సథ్లమునకు పోయి 

దానిని పటుట్కొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:4 => మరియు అరణయ్మందుండు తదోమ్రుకును హమాతు దేశమందు 

ఖజానా ఉంచు పటట్ణములనిన్టికిని పార్కారములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:5 => ఇదియు గాక అతడు ఎగువ బేత హోరోను దిగువ బేత హోరోను 

గవునులు అడ డ్గడలుగల పార్కార పటట్ణములుగా కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:6 => బయలతును, ఖజానా ఉంచు పటట్ణములనిన్టిని, రథములుంచు 

పటట్ ణములనిన్టిని , గుఱఱ్పు రౌతులుండు పటట్ ణములనిన్టిని కటిట్ం చెను . మరియు 

యెరూషలేమునందును లెబానోనునందును తాను ఏలు దేశములనిన్టియందును పార్కారపురములుగా 

కటిట్ంచవలెనని తానుదేద్శించిన పటట్ణములనిన్టిని సొలొమోను కటిట్ంచెను. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:9 => అయితే ఇశార్యేలీయులలో ఒకనినైనను సొలొమోను తన 

పనిచేయుటకు దాసునిగా నియమింపలేదు; వారిని యోధులుగాను తన అధిపతులలో పర్ధానులుగాను 

రథములకును గుఱఱ్పు రౌతులకును అధిపతులుగాను నియమించెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 8:10 => వీరిలో శేర్షు ఠ్లైన రెండువందల ఏబదిమంది రాజైన సొలొమోను 

కిర్ంద అధిపతులై పర్జలమీద అధికారులై యుండిరి. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:12 => అది మొదలుకొని సొలొమోను తాను మంటపము ఎదుట కటిట్ంచిన 

యెహోవా బలిపీఠముమీద దహనబలులు అరిప్ంచుచు వచెచ్ను. అతడు అనుదిన నిరణ్యముచొపుప్న 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:13 => మోషే యిచిచ్న ఆజఞ్నుబటిట్ విశార్ంతిదినములయందును, 

అమావాసయ్లయందును, నియామక కాలములయందును, సంవతస్రమునకు ముమామ్రు జరుగు 

పండుగలయందును, అనగా పులియని రొటెట్ల పండుగయందును వారముల పండుగయందును 

పరణ్శాలల పండుగయందును యెహోవాకు దహనబలులు అరిప్ంచుచు వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 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 8:15 => ఏ విషయమును గూరిచ్యే గాని బొకక్సములను గూరిచ్యే గాని 

రాజు యాజకులకును లేవీయులకును చేసియునన్ నిరణ్యమునుబటిట్ వారు సమసత్మును 

జరుపుచువచిచ్రి 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:16 => యెహోవా మందిరమునకు పునాదివేసిన దినము మొదలుకొని అది 

సంపూరణ్మగువరకు సొలొమోను పనియంతయు చేయించెను; అపుప్డు యెహోవా మందిరము 

సమాపత్మాయెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 8:17 => సొలొమోను ఎదోము దేశముయొకక్ సముదర్పు దరినునన్ 

ఎసోనెగ్బెరునకును ఏలతునకును పోగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:18 => హీరాము తన పనివారిదావ్రా ఓడలను ఓడ నడుపుటయందు యుకిత్ 

గల పనివారిని పంపెను. వీరు సొలొమోను పనివారితో కూడ ఓఫీరునకు పోయి అకక్డనుండి 

తొమిమ్దివందల మణుగుల బంగారమును ఎకిక్ంచుకొని రాజైన సొలొమోను నొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 

1 రాజులు 9:15 => యెహోవా మందిరమును సొలొమోను నగరమును మిలోల్ను, 

యెరూషలేముయొకక్ పార్కారమును హాసోరు మెగిదోద్ గెజెరు అను పటట్ణములను కటిట్ంచుటకు 

సొలొమోను వెటిట్వారిని పెటెట్ను. 

1 రాజులు 11:4 => సొలొమోను వృదుధ్డైనపుప్డు అతని భారయ్లు అతని హృదయమును ఇతర 

దేవతలతటుట్ తిర్పప్గా అతని తండిర్యైన దావీదు హృదయమువలె అతని హృదయము దేవుడైన 

యెహోవా యెడల యథారథ్ము కాకపోయెను. 

వచనము 13 

నా సహోదరుడా, నీవు నాకిచిచ్న యీ పటట్ణములు ఏపాటివనెను. నేటివరకు వాటికి కాబూల 1 అని 

పేరు. 

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. 
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1 రాజులు 5:9 => నా సేవకులు వాటిని లెబానోనునుండి సముదర్మునొదద్కు తెచెచ్దరు; అపుప్డు 

వాటిని తెపప్లుగా కటిట్ంచి నీవు నాకు నిరణ్యించు సథ్లమునకు సముదర్ముమీద చేరునటుల్ చేసి, అకక్డ 

అవి నీకు అపప్గింపబడు బందోబసుత్ నేను చేయుదును, నీవు వాటిని తీసికొందువు. ఇందునుగూరిచ్ 

నీవు నాకోరిక చొపుప్న జరిగించి నా యింటివారి సంరక్షణకొరకు ఆహారము ఇచెచ్దవు. 

1 రాజులు 5:10 => హీరాము సొలొమోనునకు ఇషట్మైనంతమటుట్కు దేవదారు మార్నులను సరళపు 

మార్నులను పంపించగా 

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 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:16 => మేము నీకు కావలసిన మార్నులనిన్యు లెబానోనునందు కొటిట్ంచి 

వాటిని నీకొరకు సముదర్ముమీద తెపప్లుగా యొపేప్కు కొనివచెచ్దము, తరువాత నీవు వాటిని 

యెరూషలేమునకు తెపిప్ంచుకొనవచుచ్ను అని వార్సెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:2 => హీరాము తనకిచిచ్న పటట్ణములను సొలొమోను కటిట్ంచి వాటిలో 

ఇశార్యేలీయులను కాపురముంచెను. 

యెహోషువ 20:7 => అపుప్డు వారు నఫాత్లీయుల మనయ్ములోని గలిలయలో కెదెషును, 

ఎఫార్యిమీయుల మనయ్మందలి షెకెమును, యూదా వంశసుథ్ల మనయ్మందలి హెబోర్నను 

కిరయ్తరాబ్ను పర్తిషఠ్పరచిరి. 
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1 రాజులు 9:1 => సొలొమోను యెహోవా మందిరమును రాజనగరును కటుట్టయు, తాను 

చేయకోరినదంతటిని చేయుటయు ముగించిన తరువాత 

1 రాజులు 9:14 => హీరాము రెండువందల నలువది మణుగుల బంగారమును రాజునకు 

పంపించెను. 

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. 

ఆమోసు 1:9 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా తూరు మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ దానిని శికిష్ంతును; ఏలయనగా దాని జనులు సహోదర నిబంధనను 

జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనక పటట్బడిన వారినందరిని ఎదోమీయులకు అపప్గించిరి.  

మతత్యి 4:15 => చీకటిలో కూరుచ్ండియునన్ పర్జలును గొపప్ వెలుగు చూచిరి. మరణ 

పర్దేశములోను మరణచాఛ్యలోను కూరుచ్ండియునన్ వారికి వెలుగు ఉదయించెను 

వచనము 14 

హీరాము రెండువందల నలువది మణుగుల బంగారమును రాజునకు పంపించెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:34 => అందుకు బిలాము నేను పాపము చేసితిని; నీవు నాకు ఎదురుగా 

తోర్వలో నిలుచుట నాకు తెలిసినది కాదు. కాబటిట్ యీ పని నీ దృషిట్కి చెడ డ్దైతే నేను వెనుకకు వెళె ల్దనని 

యెహోవా దూతతో చెపప్గా 

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

లేదనుకొని, సునన్తిపొందని ఫిలిషీత్యులలోనుండి కనయ్ను తెచుచ్కొనుటకు వెళుల్చునాన్వా? అని అతని 

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

చెపెప్ను. 
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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. 

వచనము 15 

యెహోవా మందిరమును సొలొమోను నగరమును మిలోల్ను, యెరూషలేముయొకక్ పార్కారమును 

హాసోరు మెగిదోద్ గెజెరు అను పటట్ణములను కటిట్ంచుటకు సొలొమోను వెటిట్వారిని పెటెట్ను. 

1 రాజులు 5:1 => తరువాత తూరునకు రాజైన హీరాము తన తండిర్కి బదులుగా సొలొమోను 

పటాట్భిషేకము నొందెనని విని తన సేవకులను సొలొమోనునొదద్కు పంపెను; ఏలయనగా హీరాము 

ఎపప్టికి దావీదుతో సేన్హముగా నుండెను. 

1 రాజులు 5:2 => హీరామునొదద్కు సొలొమోను ఈ వరత్మానము పంపెను. 

ఆమోసు 1:9 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా తూరు మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ దానిని శికిష్ంతును; ఏలయనగా దాని జనులు సహోదర నిబంధనను 

జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనక పటట్బడిన వారినందరిని ఎదోమీయులకు అపప్గించిరి.  

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

లోయను దాటి బేతేమెకునకును నెయీయేలునకును ఉతత్ర దికుక్న పోవుచు 

వచనము 16 

ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో గెజెరుమీదికి వచిచ్ దాని పటుట్కొని అగిన్చేత కాలిచ్ ఆ పటట్ణమందునన్ 

కనానీయులను హతముచేసి దానిని తన కుమారెత్యైన సొలొమోను భారయ్కు కటన్ముగా ఇచెచ్ను. 

1 రాజులు 9:11 => సొలొమోను గలిలయ దేశమందునన్ యిరువది పటట్ణములను హీరాము 

కపప్గించెను. 

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

మణుగుల బంగారమును రాజైన సొలొమోను నొదద్కు తీసికొని వచిచ్రి. 
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1 రాజులు 10:10 => మరియు ఆమె రాజునకు రెండువందల నలువది మణుగుల బంగార మును, 

బహు విసాత్రమైన గంధవరగ్మును, రతన్ములను ఇచెచ్ను. షేబదేశపు రాణి రాజైన సొలొమోనునకు 

ఇచిచ్న గంధ వరగ్ములంత విసాత్రము మరి ఎనన్డైనను రాలేదు. 

1 రాజులు 10:14 => ఏటేట సొలొమోనునకు వచుచ్ బంగారము వెయియ్నిన్ మూడువందల 

ముపప్దిరెండు మణుగుల యెతుత్. 

1 రాజులు 10:21 => మరియు రాజైన సొలొమోను పానపాతర్లు బంగారపువై యుండెను; 

లెబానోను అరణయ్ మందిరపు పాతర్లును బంగారపువే, వెండిది యొకటియు లేదు; సొలొమోను 

దినములలో వెండి యెనిన్కకు రాలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:9 => ఆమె రాజునకు రెండువందల నలుబది మణుగుల బంగారమును 

విసాత్రమైన గంధవరగ్ములను రతన్ములను ఇచెచ్ను; షేబ దేశపు రాణి రాజైన సొలొమోనున కిచిచ్న 

గంధవరగ్ములతో సాటియైన దేదియులేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:24 => మరియు పర్తివాడును ఏటేట వెండి వసుత్వులను బంగారు 

వసుత్వులను వసత్రములను ఆయుధములను గంధవరగ్ములను గుఱఱ్ములను కంచరగాడిదలను 

కానుకలుగా తీసికొనివచెచ్ను. 

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 17 

సొలొమోను గెజెరును కటిట్ంచెను, మరియు దిగువను బేత  హోరోనును, 

1 రాజులు 9:21 => ఇశార్యేలీయులు వారిని నిరూమ్లము చేయలేకపోగా వారి దేశమందు 

శేషించియునన్ వారి పిలల్లను సొలొమోను దాసతవ్ము చేయ నియమింపగా నేటివరకు ఆలాగు 

జరుగుచునన్ది. 
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1 రాజులు 5:13 => రాజైన సొలొమోను ఇశార్యేలీయులందరిచేతను వెటిట్పని చేయించెను; వారిలో 

ముపప్దివేలమంది వెటిట్పని చేయువారైరి, 

1 రాజులు 9:10 => సొలొమోను యెహోవా మందిరమును రాజనగరును ఈ రెండింటిని యిరువది 

సంవతస్రములలోగా కటిట్ంచెను. అతడు పని ముగించిన తరువాత తూరు రాజైన హీరాము 

సొలొమోను కోరినంతమటుట్కు దేవదారు మార్నులను సరళ వృక్షపు మార్నులను బంగారమును 

అతనికివచిచ్యునన్ందున 

1 రాజులు 6:38 => పదునొకండవ సంవతస్రము బూలు అను ఎనిమిదవ మాసమున దాని 

యేరాప్టు చొపుప్న దాని ఉపభాగములనిన్టితోను మందిరము సమాపత్మాయెను . ఏడు 

సంవతస్రములు సొలొమోను దానిని కటిట్ంచుచుండెను. 

1 రాజులు 7:1 => సొలొమోను పదుమూడు సంవతస్రములు తన నగరును కటిట్ంచుచుండి 

దానినంతటిని ముగించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:1 => సొలొమోను యెహోవా మందిరమును తన నగరును కటిట్ంచిన 

యిరువది సంవతస్రముల కాలము తీరిన తరువాత 

1 రాజులు 9:24 => ఫరో కుమారెత్ దావీదు పురమునుండి సొలొమోను తనకు కటిట్ంచిన నగరునకెకిక్ 

రాగా అతడు మిలోల్ను కటిట్ంచెను. 

1 రాజులు 11:27 => ఇతడు రాజుమీదికి లేచుటకు హేతువేమనగా, సొలొమోను మిలోల్ కటిట్ంచి 

తన తండిర్యైన దావీదు పురమునకు కలిగిన బీటలు బాగుచేయుచుండెను. 

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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2 సమూయేలు 5:9 => దావీదు ఆ కోటలో కాపురముండి దానికి దావీదుపురమను పేరు పెటెట్ను. 

మరియు మిలోల్నుండి దిగువకు దావీదు ఒక పార్కారమును కటిట్ంచెను. 

2 రాజులు 12:20 => అతని సేవకులు లేచి కుటర్చేసి సిలాల్ అను చోటకి పోవు మారగ్మందునన్ మిలోల్ 

అను నగరునందు యోవాషును చంపిరి. 

కీరత్నలు 51:18 => నీ కటాక్షముచొపుప్న సీయోనుకు మేలుచేయుము యెరూషలేముయొకక్ 

గోడలను కటిట్ంచుము. 

యెహోషువ 11:1 => హాసోరు రాజైన యాబీను జరిగినవాటిని గూరిచ్ విని మాదోను రాజైన 

యోబాబుకును షిమోర్ను రాజుకును అకాష్పు రాజుకును 

యెహోషువ 19:36 => అదామా రామా హాసోరు 

నాయ్యాధిపతులు 4:2 => యెహోవా హాసోరులో ఏలు కనాను రాజైన యాబీను చేతికి వారిని 

అపప్గించెను. అతని సేనాధిపతి అనుయ్ల హరోషెతులో నివసించిన సీసెరా. 

2 రాజులు 15:29 => ఇశార్యేలు రాజైన పెకహు దినములలో అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరు వచిచ్ 

ఈయోను పటట్ణమును, ఆబేలేబ్తమ్యకా పటట్ణమును, యానోయహు పటట్ణమును, కెదెషు 

పటట్ణమును, హాసోరు పటట్ణమును, గిలాదు దేశమును, గలిలయ దేశమును, నఫాత్లీ 

దేశమంతయును పటుట్కొని అచచ్టనునన్వారిని అషూష్రు దేశమునకు చెరగా తీసికొనిపోయెను. 

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

బేతెష్యాను పర్దేశమంతయును నియమింపబడెను. ఇది యెజెర్యేలు దగగ్రనునన్ సారెతానుండి 

బేతెష్యాను మొదలుకొని ఆబేలేమ్హోలావరకును యొకెన్యాము అవతలి సథ్లమువరకును 

వాయ్పించుచునన్ది. 

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 మనషీ ష్యులకు కలిగియునన్ది. 
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నాయ్యాధిపతులు 5:19 => రాజులు వచిచ్ యుదధ్ము చేసిరి. మెగిదోద్ కాలువలయొదద్నునన్ తానాకులో 

కనాను రాజులు యుదధ్ము చేసిరి. 

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 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 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. 

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 9:17 => సొలొమోను గెజెరును కటిట్ంచెను, మరియు దిగువను బేత  హోరోనును, 

యెహోషువ 10:33 => లాకీషుకు సహాయము చేయుటకు గెజెరు రాజైన హోరాము రాగా 

యెహోషువ నిశేశ్షముగా అతనిని అతని జనులను హతము చేసెను. 
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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 

నాయ్యాధిపతులు 1:29 => ఎఫార్యిమీయులు గెజెరులో నివసించిన కనానీయులను వెళల్గొటట్లేదు, 

గెజెరులో కనానీయులు వారి మధయ్ను నివసించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:67 => ఆశర్య పటట్ణములును ఎఫార్యిము పరవ్తములోని షెకెమును 

దాని గార్మములును, గెజెరును దాని గార్మములును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 20:4 => అటు తరువాత గెజెరులోనునన్ ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ము కలుగగా 

హుషాతీయుడైన సిబెబ్కై రెఫాయీయుల సంతతివాడగు సిపప్యి అను నొకని హతము చేసెను, 

అందువలన ఫిలిషీత్యులు లొంగుబాటునకు తేబడిరి. 

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. 

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

గెజెరీయులమీదను అమాలేకీయులమీదను పడిరి పర్యాణసుథ్లు పోవుమారగ్మున షూరునుండి 

ఐగుపుత్వరకు నునన్ దేశములో వారు పూరవ్ము కాపురముండగా 

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 4:6 => అహీషారు గృహ నిరావ్హకుడు; అబాద్ కుమారుడైన అదోనీరాము వెటిట్ పని 

విషయములో అధికారి. 
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1 రాజులు 12:4 => నీ తండిర్ బరువైన కాడిని మామీద ఉంచెను; నీ తండిర్ నియమించిన కఠినమైన 

దాసయ్మును మామీద అతడు ఉంచిన బరువైన కాడిని నీవు చులకన చేసినయెడల మేము నీకు 

సేవచేయుదుము. 

1 రాజులు 12:25 => తరువాత యరొబాము ఎఫార్యిము మనయ్మందు షెకెమను పటట్ణము కటిట్ంచి 

అచచ్ట కాపురముండి అచచ్టనుండి బయలుదేరి పెనూయేలును కటిట్ంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:29 => మరియు మనషీ ష్యుల పర్కక్నునన్ బేతెష్యాను దాని గార్మములు, 

తానాకు దాని గార్మములు, మెగిదోద్ దాని గార్మములు, దోరు దాని గార్మములు వారికుండెను, ఈ 

సథ్లములలో ఇశార్యేలు కుమారుడైన యోసేపు సంతతివారు కాపురముండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:8 => దావీదు మిలోల్ మొదలుకొని చుటుట్ను పటట్ణమును కటిట్ంచెను; 

యోవాబు పటట్ణములో మిగిలిన భాగములను బాగుచేసెను. 

వచనము 18 

బయతాతును అరణయ్ములోనునన్ తదోమ్రునును, 

1 రాజులు 9:24 => ఫరో కుమారెత్ దావీదు పురమునుండి సొలొమోను తనకు కటిట్ంచిన నగరునకెకిక్ 

రాగా అతడు మిలోల్ను కటిట్ంచెను. 

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. 

సంఖాయ్కాండము 31:10 => మరియు వారి నివాస పటట్ణములనిన్టిని వారి కోటలనిన్టిని అగిన్చేత 

కాలిచ్వేసిరి. 

యెహోషువ 10:33 => లాకీషుకు సహాయము చేయుటకు గెజెరు రాజైన హోరాము రాగా 

యెహోషువ నిశేశ్షముగా అతనిని అతని జనులను హతము చేసెను. 
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యెహోషువ 16:10 => అయితే గెజెరులో నివసించిన కనానీయుల దేశమును వారు 

సావ్ధీనపరుచుకొనలేదు. నేటివరకు ఆ కనానీయులు ఎఫార్యిమీయులమధయ్ నివసించుచు పనున్కటుట్ 

దాసులైయునాన్రు. 

నాయ్యాధిపతులు 1:29 => ఎఫార్యిమీయులు గెజెరులో నివసించిన కనానీయులను వెళల్గొటట్లేదు, 

గెజెరులో కనానీయులు వారి మధయ్ను నివసించిరి. 

1 రాజులు 9:15 => యెహోవా మందిరమును సొలొమోను నగరమును మిలోల్ను, 

యెరూషలేముయొకక్ పార్కారమును హాసోరు మెగిదోద్ గెజెరు అను పటట్ణములను కటిట్ంచుటకు 

సొలొమోను వెటిట్వారిని పెటెట్ను. 

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 6:67 => ఆశర్య పటట్ణములును ఎఫార్యిము పరవ్తములోని షెకెమును 

దాని గార్మములును, గెజెరును దాని గార్మములును, 

వచనము 19 

సొలొమోను భోజనపదారథ్ములకు ఏరాప్టైన పటట్ణములను, రథములకు ఏరాప్టైన పటట్ణములను, 

రౌతులకు ఏరాప్టైన పటట్ణములను సొలొమోను యెరూషలేమునందును లెబానోనునందును తాను 

ఏలిన దేశమంతటి యందును ఏదేది కటుట్టకు కోరెనో అదియును కటిట్ంచెను. 

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 19:44 => తిమాన్ ఎకోర్ను ఎతెత్కే గిబెబ్తోను 

యెహోషువ 21:22 => కిబాస్యిమును దాని పొలమును బేత హోరోనును దాని పొలమును 

వారికిచిచ్రి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 8:4 => మరియు అరణయ్మందుండు తదోమ్రుకును హమాతు దేశమందు 

ఖజానా ఉంచు పటట్ణములనిన్టికిని పార్కారములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:5 => ఇదియు గాక అతడు ఎగువ బేత హోరోను దిగువ బేత హోరోను 

గవునులు అడ డ్గడలుగల పార్కార పటట్ణములుగా కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:6 => బయలతును, ఖజానా ఉంచు పటట్ణములనిన్టిని, రథములుంచు 

పటట్ ణములనిన్టిని , గుఱఱ్పు రౌతులుండు పటట్ ణములనిన్టిని కటిట్ం చెను . మరియు 

యెరూషలేమునందును లెబానోనునందును తాను ఏలు దేశములనిన్టియందును పార్కారపురములుగా 

కటిట్ంచవలెనని తానుదేద్శించిన పటట్ణములనిన్టిని సొలొమోను కటిట్ంచెను. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:9 => అయితే ఇశార్యేలీయులలో ఒకనినైనను సొలొమోను తన 

పనిచేయుటకు దాసునిగా నియమింపలేదు; వారిని యోధులుగాను తన అధిపతులలో పర్ధానులుగాను 

రథములకును గుఱఱ్పు రౌతులకును అధిపతులుగాను నియమించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:10 => వీరిలో శేర్షు ఠ్లైన రెండువందల ఏబదిమంది రాజైన సొలొమోను 

కిర్ంద అధిపతులై పర్జలమీద అధికారులై యుండిరి. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:12 => అది మొదలుకొని సొలొమోను తాను మంటపము ఎదుట కటిట్ంచిన 

యెహోవా బలిపీఠముమీద దహనబలులు అరిప్ంచుచు వచెచ్ను. అతడు అనుదిన నిరణ్యముచొపుప్న 
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2 దినవృతాత్ంతములు 8:13 => మోషే యిచిచ్న ఆజఞ్నుబటిట్ విశార్ంతిదినములయందును, 

అమావాసయ్లయందును, నియామక కాలములయందును, సంవతస్రమునకు ముమామ్రు జరుగు 

పండుగలయందును, అనగా పులియని రొటెట్ల పండుగయందును వారముల పండుగయందును 

పరణ్శాలల పండుగయందును యెహోవాకు దహనబలులు అరిప్ంచుచు వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 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 8:15 => ఏ విషయమును గూరిచ్యే గాని బొకక్సములను గూరిచ్యే గాని 

రాజు యాజకులకును లేవీయులకును చేసియునన్ నిరణ్యమునుబటిట్ వారు సమసత్మును 

జరుపుచువచిచ్రి 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:16 => యెహోవా మందిరమునకు పునాదివేసిన దినము మొదలుకొని అది 

సంపూరణ్మగువరకు సొలొమోను పనియంతయు చేయించెను; అపుప్డు యెహోవా మందిరము 

సమాపత్మాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:17 => సొలొమోను ఎదోము దేశముయొకక్ సముదర్పు దరినునన్ 

ఎసోనెగ్బెరునకును ఏలతునకును పోగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:18 => హీరాము తన పనివారిదావ్రా ఓడలను ఓడ నడుపుటయందు యుకిత్ 

గల పనివారిని పంపెను. వీరు సొలొమోను పనివారితో కూడ ఓఫీరునకు పోయి అకక్డనుండి 

తొమిమ్దివందల మణుగుల బంగారమును ఎకిక్ంచుకొని రాజైన సొలొమోను నొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 

యెహోషువ 10:33 => లాకీషుకు సహాయము చేయుటకు గెజెరు రాజైన హోరాము రాగా 

యెహోషువ నిశేశ్షముగా అతనిని అతని జనులను హతము చేసెను. 
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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 12:25 => తరువాత యరొబాము ఎఫార్యిము మనయ్మందు షెకెమను పటట్ణము కటిట్ంచి 

అచచ్ట కాపురముండి అచచ్టనుండి బయలుదేరి పెనూయేలును కటిట్ంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:24 => అతని కుమారెత్యైన షెయెరా ఉతత్రపు బేత  హోరోనును దకిష్ణపు 

బేత  హోరోనును ఉజెజ్న  షెయెరాను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:13 => అయితే తనతోకూడ యుదధ్మునకు రావదద్ని అమజాయ్ తిరిగి 

పంపివేసిన సైనికులు షోమోర్ను మొదలుకొని బేత హోరోనువరకు ఉనన్ యూదాపటట్ణములమీద పడి 

వారిలో మూడు వేలమందిని హతముచేసి విసాత్రమైన కొలల్సొముమ్ పటుట్కొనిపోయిరి. 

వచనము 20 

అయితే ఇశార్యేలీయులు కాని అమోరీయులు హితీత్యులు పెరిజీజ్యులు హివీవ్యులు యెబూసీయులు 

అను వారిలో శేషించిన వారుండిరి. 

యెహోషువ 19:44 => తిమాన్ ఎకోర్ను ఎతెత్కే గిబెబ్తోను 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:4 => మరియు అరణయ్మందుండు తదోమ్రుకును హమాతు దేశమందు 

ఖజానా ఉంచు పటట్ణములనిన్టికిని పార్కారములను కటిట్ంచెను. 

1 రాజులు 12:25 => తరువాత యరొబాము ఎఫార్యిము మనయ్మందు షెకెమను పటట్ణము కటిట్ంచి 

అచచ్ట కాపురముండి అచచ్టనుండి బయలుదేరి పెనూయేలును కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:6 => బయలతును, ఖజానా ఉంచు పటట్ణములనిన్టిని, రథములుంచు 

పటట్ ణములనిన్టిని , గుఱఱ్పు రౌతులుండు పటట్ ణములనిన్టిని కటిట్ం చెను . మరియు 

యెరూషలేమునందును లెబానోనునందును తాను ఏలు దేశములనిన్టియందును పార్కారపురములుగా 

కటిట్ంచవలెనని తానుదేద్శించిన పటట్ణములనిన్టిని సొలొమోను కటిట్ంచెను. 

కీరత్నలు 72:9 => అరణయ్వాసులు అతనికి లోబడుదురు. అతని శతుర్వులు మనున్ నాకెదరు. 
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వచనము 21 

ఇశార్యేలీయులు వారిని నిరూమ్లము చేయలేకపోగా వారి దేశమందు శేషించియునన్ వారి పిలల్లను 

సొలొమోను దాసతవ్ము చేయ నియమింపగా నేటివరకు ఆలాగు జరుగుచునన్ది. 

1 రాజులు 4:26 => సొలొమోను రథములకు నలువదివేల గుఱఱ్పు శాలలును రౌతులకు పండెర్ండు 

వేల గుఱఱ్ములును ఉండెను. 

1 రాజులు 4:27 => మరియు రాజైన సొలొమోనునకును రాజైన సొలొమోను భోజనపు బలల్యొదద్కు 

వచిచ్న వారికందరికిని ఏమియు తకుక్వకాకుండ అధికారులలో ఒకడు తాను నియమింపబడిన 

మాసమునుబటిట్ ఆహారము సంగర్హము చేయుచు వచెచ్ను. 

1 రాజులు 4:28 => మరియు గుఱఱ్ములును పాటుపశువులును ఉనన్ ఆ యా సథ్లములకు 

పర్తివాడును తనకు చేయబడిన నిరణ్యము చొపుప్న యవలును గడిడ్ని తెపిప్ంచుచుండెను. 

నిరగ్మకాండము 1:11 => కాబటిట్ వారిమీద పెటిట్న భారములలో వారిని శర్మపెటుట్టకు వెటిట్పనులు 

చేయించు అధికారులను వారిమీద నియమింపగా వారు ఫరోకొరకు ధానాయ్దులను నిలువచేయు 

పీతోము రామెసేసను పటట్ణములను కటిట్రి. 

1 రాజులు 9:1 => సొలొమోను యెహోవా మందిరమును రాజనగరును కటుట్టయు, తాను 

చేయకోరినదంతటిని చేయుటయు ముగించిన తరువాత 

పర్సంగి 2:10 => నా కనున్లు ఆశించిన వాటిలో దేనిని అవి చూడకుండ నేను అభయ్ంతరము 

చేయలేదు; మరియు నా హృదయము నా పనులనిన్టినిబటిట్ సంతోషింపగా సంతోషకరమైనదేదియు 

అనుభవించకుండ నేను నా హృదయమును నిరబ్ంధింపలేదు. ఇదే నా పనులనిన్టివలన నాకు దొరికిన 

భాగయ్ము. 

పర్సంగి 6:9 => మనసుస్ అడియాశలు కలిగి తిరుగులాడుటకనన్ ఎదుట నునన్దానిని అనుభవించుట 

మేలు; ఇదియు వయ్రథ్మే, గాలికై పర్యాసపడినటే ట్. 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:6 => బయలతును, ఖజానా ఉంచు పటట్ణములనిన్టిని, రథములుంచు 

పటట్ ణములనిన్టిని , గుఱఱ్పు రౌతులుండు పటట్ ణములనిన్టిని కటిట్ం చెను . మరియు 

యెరూషలేమునందును లెబానోనునందును తాను ఏలు దేశములనిన్టియందును పార్కారపురములుగా 

కటిట్ంచవలెనని తానుదేద్శించిన పటట్ణములనిన్టిని సొలొమోను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:4 => బెనహ్దదు రాజైన ఆసా మాట అంగీకరించి, తన సైనయ్ముల 

అధిపతులను ఇశార్యేలువారి పటట్ణములమీదికి పంపగా వీరు ఈయోనును దానును 

ఆబేలామ్యీమును నఫాత్లి పర్దేశమునకు చేరిన పటట్ణములలోని కొటల్ను కొలల్పెటిట్రి. 

పరమగీతము 7:4 => నీ కంధరము దంతగోపుర రూపము నీ నేతర్ములు జనపూరణ్మైన హెషోబ్ను 

పటట్ణమున నునన్ రెండు తటాకములతో సమానములు నీ నాసిక దమసుక్ దికుక్నకు చూచు లెబానోను 

శిఖరముతో సమానము. 

వచనము 22 

అయితే ఇశార్యేలీయులలో ఎవనినైనను సొలొమోను దాసునిగా చేయలేదు; వారు రాణువవారుగాను 

తనకు సేవకులుగాను అధిపతులుగాను సైనాయ్ధిపతులుగాను అతని రథాధిపతులుగాను రౌతులుగాను 

ఉండిరి. 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 8:9 => అయితే ఇశార్యేలీయులలో ఒకనినైనను సొలొమోను తన 

పనిచేయుటకు దాసునిగా నియమింపలేదు; వారిని యోధులుగాను తన అధిపతులలో పర్ధానులుగాను 

రథములకును గుఱఱ్పు రౌతులకును అధిపతులుగాను నియమించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:10 => వీరిలో శేర్షు ఠ్లైన రెండువందల ఏబదిమంది రాజైన సొలొమోను 

కిర్ంద అధిపతులై పర్జలమీద అధికారులై యుండిరి. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:12 => అది మొదలుకొని సొలొమోను తాను మంటపము ఎదుట కటిట్ంచిన 

యెహోవా బలిపీఠముమీద దహనబలులు అరిప్ంచుచు వచెచ్ను. అతడు అనుదిన నిరణ్యముచొపుప్న 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:13 => మోషే యిచిచ్న ఆజఞ్నుబటిట్ విశార్ంతిదినములయందును, 

అమావాసయ్లయందును, నియామక కాలములయందును, సంవతస్రమునకు ముమామ్రు జరుగు 

పండుగలయందును, అనగా పులియని రొటెట్ల పండుగయందును వారముల పండుగయందును 

పరణ్శాలల పండుగయందును యెహోవాకు దహనబలులు అరిప్ంచుచు వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 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 8:15 => ఏ విషయమును గూరిచ్యే గాని బొకక్సములను గూరిచ్యే గాని 

రాజు యాజకులకును లేవీయులకును చేసియునన్ నిరణ్యమునుబటిట్ వారు సమసత్మును 

జరుపుచువచిచ్రి 
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2 దినవృతాత్ంతములు 8:16 => యెహోవా మందిరమునకు పునాదివేసిన దినము మొదలుకొని అది 

సంపూరణ్మగువరకు సొలొమోను పనియంతయు చేయించెను; అపుప్డు యెహోవా మందిరము 

సమాపత్మాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:17 => సొలొమోను ఎదోము దేశముయొకక్ సముదర్పు దరినునన్ 

ఎసోనెగ్బెరునకును ఏలతునకును పోగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:18 => హీరాము తన పనివారిదావ్రా ఓడలను ఓడ నడుపుటయందు యుకిత్ 

గల పనివారిని పంపెను. వీరు సొలొమోను పనివారితో కూడ ఓఫీరునకు పోయి అకక్డనుండి 

తొమిమ్దివందల మణుగుల బంగారమును ఎకిక్ంచుకొని రాజైన సొలొమోను నొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 

ఆదికాండము 15:19 => కేనీయులను కనిజీజ్యులను కదోమ్నీయులను 

ఆదికాండము 15:20 => హితీత్యులను పెరిజీజ్యులను రెఫాయీయులను 

ఆదికాండము 15:21 => అమోరీయులను కనానీయులను గిరాగ్షీయులను యెబూసీయులను నీ 

సంతానమున కిచిచ్యునాన్నని అబార్ముతో నిబంధన చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 23:23 => ఎటల్నగా నా దూత నీకు ముందుగా వెళుల్చు, అమోరీయులు హితీత్యులు 

పెరిజీజ్యులు కనానీయులు హివీవ్యులు యెబూసీయులను వారునన్ చోటుకు నినున్ రపిప్ంచును, నేను 

వారిని సంహరించెదను. 

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

యెదుటనుండి హివీవ్యులను కనానీయులను హితీత్యులను వెళల్గొటట్ను. 

నిరగ్మకాండము 23:29 => దేశము పాడై అడవి మృగములు నీకు విరోధముగా 

విసత్రింపకుండునటుల్ వారిని ఒకక్ సంవతస్రములోనే నీ యెదుటనుండి వెళల్గొటట్ను. 

నిరగ్మకాండము 23:30 => నీవు అభివృదిధ్పొంది ఆ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనువరకు 

కర్మకర్మముగా వారిని నీయెదుటనుండి వెళల్గొటెట్దను. 

నిరగ్మకాండము 23:31 => మరియు ఎఱఱ్ సముదర్మునుండి ఫిలిషీత్యుల సముదర్ము వరకును 

అరణయ్మునుండి నదివరకును నీ పొలిమేరలను ఏరప్రచెదను, ఆ దేశ నివాసులను నీచేతి 

కపప్గించెదను. నీవు నీ యెదుటనుండి వారిని వెళల్గొటెట్దవు. 
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నిరగ్మకాండము 23:32 => నీవు వారితోనైనను వారి దేవతలతోనైనను నిబంధన చేసికొనవదుద్. నీవు 

వారి దేవతలను సేవించినయెడల అది నీకు ఉరియగును గనుక 

నిరగ్మకాండము 23:33 => వారు నీచేత నాకు విరోధముగా పాపము చేయింపకుండునటుల్ వారు నీ 

దేశములో నివసింపకూడదు. 

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

అమోరీయులను కనానీయులను హితీత్యులను పెరిజీజ్యులను హివీవ్యులను యెబూసీయులను నీ 

యెదుటనుండి వెళల్గొటెట్దను. 

నిరగ్మకాండము 34:12 => నీవు ఎకక్డికి వెళుల్చునాన్వో ఆ దేశపు నివాసులతో నిబంధన 

చేసికొనకుండ జాగర్తత్పడుము. ఒకవేళ అది నీకు ఉరి కావచుచ్ను. 

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

నినున్చేరిచ్ బహు జనములను, అనగా సంఖయ్కును బలమునకును నినున్మించిన హితీత్యులు 

గిరాగ్షీయులు అమోరీయులు కనానీయులు పెరిజీజ్యులు హివీవ్యులు యెబూసీయులను ఏడు 

జనములను నీ యెదుటనుండి వెళల్గొటిట్న తరువాత 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:2 => నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీకపప్గించునపుప్డు నీవు వారిని 

హతము చేయవలెను, వారిని నిరూమ్లము చేయవలెను. వారితో నిబంధన చేసికొనకూడదు, వారిని 

కరుణింపకూడదు, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:3 => నీవు వారితో వియయ్మందకూడదు, వాని కుమారునికి నీ 

కుమారెత్నియయ్కూడదు, నీ కుమారునికి వాని కుమారెత్ను పుచుచ్కొనకూడదు. 

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

యెహోషువ 9:8 => వారు మేము నీ దాసులమని యెహోషువతో చెపిప్నపుప్డు యెహోషువ మీరు 

ఎవరు? ఎకక్డనుండి వచిచ్తిరి? అని వారినడుగగా 

1 రాజులు 5:15 => మరియు సొలొమోనునకు బరువులు మోయువారు డెబబ్ది వేలమందియు 

పరవ్తములందు మార్నులు నరకువారు ఎనుబది వేలమందియు నుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:15 => హివీవ్యులు అరీక్యులు సీనీయులు 
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1 దినవృతాత్ంతములు 22:2 => తరువాత దావీదు ఇశార్యేలీయుల దేశమందుండు అనయ్జాతి 

వారిని సమకూరుచ్డని ఆజఞ్ ఇచిచ్, దేవుని మందిరమును కటిట్ంచుటకై రాళుల్ చెకుక్వారిని 

నియమించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:17 => సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదు ఇశార్యేలు దేశమందుండిన 

అనయ్జాతివారినందరిని, ఎనిన్క వేయించిన యెనిన్క పర్కారము వారిని లెకిక్ంపగా వారు లక్ష 

యెనుబదిమూడువేల ఆరువందలమందియైరి. 

కీరత్నలు 72:9 => అరణయ్వాసులు అతనికి లోబడుదురు. అతని శతుర్వులు మనున్ నాకెదరు. 

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 23 

సొలొమోను యొకక్ పనిమీదనునన్ పర్ధానులు ఐదువందల ఏబదిమంది; వీరు పనివాండల్మీద 

అధికారులుగా ఉండిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 1:21 => యెరూషలేములో నివసించు యెబూసీయులను బెనాయ్మీనీయులు 

వెళల్గొటట్లేదు ; యెబూసీయులు బెనాయ్మీనీయులతో కూడ నేటివరకు యెరూషలేములో 

నివసించుచునాన్రు. 

నాయ్యాధిపతులు 1:27 => మనషీ ష్యులు 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. 
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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 

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 2:20 => కాబటిట్ యెహోవా కోపాగిన్ ఇశార్యేలీయుల మీద మండగా ఆయన 

ఈలాగు సెలవిచెచ్ను ఈ పర్జలు నా మాట వినక, వీరి పితరులతో నేను చేసిన నిబంధనను మీరుదురు 

నాయ్యాధిపతులు 2:21 => గనుక నేను నియమించిన విధిననుసరించి వారి పితరులు నడిచినటుల్ 

వీరును యెహోవా విధిననుసరించి నడుచుదురో లేదో ఆ జనములవలన ఇశార్యేలీయులను 

శోధించుటకై 

నాయ్యాధిపతులు 2:22 => యెహోషువ చనిపోయిన కాలమున శేషించిన జనములలో ఏ జనమును 

వారి యెదుటనుండి నేను వెళల్గొటట్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 2:23 => అందుకు యెహోవా ఆ జనములను యెహోషువచేతి కపప్గింపకయు 

శీఘర్ముగా వెళల్గొటట్కయు మాని వారిని ఉండనిచెచ్ను. 
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నాయ్యాధిపతులు 3:1 => ఇశార్యేలీయులకును కనానీయులకును జరిగిన యుదధ్ములనిన్టిని 

చూడనివారందరిని శోధించి 

నాయ్యాధిపతులు 3:2 => ఇశార్యేలీయుల తరతరములవారికి, అనగా పూరవ్ము ఆ యుదధ్ములను 

ఏ మాతర్మును చూడనివారికి యుదధ్ముచేయ నేరుప్నటుల్ యెహోవా ఉండనిచిచ్న జనములు ఇవి.  

నాయ్యాధిపతులు 3:3 => ఫిలిషీత్యుల అయిదుగురు సరాద్రుల జనులును, కనానీయులందరును, 

సీదోనీయులును, బయలె హ్రోమ్ను మొదలుకొని హమాతునకు పోవు మారగ్మువరకు లెబానోను కొండలో 

నివసించు హివీవ్యులును,  

నాయ్యాధిపతులు 3:4 => యెహోవా మోషేదావ్రా తమ తండుర్లకిచిచ్న ఆజఞ్లను వారు 

అనుసరింతురో లేదో తెలిసికొనునటుల్ ఇశార్యేలీయులను పరిశోధించుటకై ఆ జనములను 

ఉండనిచెచ్ను. 

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. 

యెహోషువ 15:63 => యెరూషలేములో నివసించిన యెబూసీయులను యూదా వంశసుథ్లు 

తోలివేయలేకపోయిరి గనుక యెబూసీయులు నేటివరకు యెరూషలేములో యూదా వంశసుథ్లయొదద్ 

నివసించుచునాన్రు. 

యెహోషువ 17:12 => కనానీయులు ఆ దేశములో నివసింపవలెనని గటిట్పటుట్ పటిట్యుండిరి గనుక 

మనషీ ష్యులు ఆ పురములను సావ్ధీనపరచుకొనలేక పోయిరి. 

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 

మనషీ ష్యులను చూచి మీరు ఒక విసాత్రజనము, 
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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. 

1 రాజులు 9:15 => యెహోవా మందిరమును సొలొమోను నగరమును మిలోల్ను, 

యెరూషలేముయొకక్ పార్కారమును హాసోరు మెగిదోద్ గెజెరు అను పటట్ణములను కటిట్ంచుటకు 

సొలొమోను వెటిట్వారిని పెటెట్ను. 

1 రాజులు 5:13 => రాజైన సొలొమోను ఇశార్యేలీయులందరిచేతను వెటిట్పని చేయించెను; వారిలో 

ముపప్దివేలమంది వెటిట్పని చేయువారైరి, 

నాయ్యాధిపతులు 1:28 => ఇశార్యేలీయులు బలవంతులైన తరువాత వారు కనానీయులచేత 

వెటిట్పనులు చేయించుకొనిరి కాని వారిని బొతిత్గా వెళల్గొటట్లేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 1:35 => అమోరీయులు అయాయ్లోనునందలి హెరెసు కొండలోను 

షయలీబ్ములోను నివసింపవలెనని గటిట్పటుట్ పటిట్యుండగా యోసేపు ఇంటివారు బలవంతులై 

వారిచేత వెటిట్పనులు చేయించుకొనిరి 

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

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

అతనికి దాసుడగును.  

ఎజార్ 2:55 => సొలొమోను సేవకుల వంశసుథ్లు, సొటయి వంశసుథ్లు, సోపెరెతు వంశసుథ్లు, 

పెరూదా వంశసుథ్లు, 

ఎజార్ 2:56 => యహలా వంశసుథ్లు, దరోక్ను వంశసుథ్లు, గిదేద్లు వంశసుథ్లు, 

ఎజార్ 2:57 => షెఫటయ్ వంశసుథ్లు, హటీ ట్లు వంశసుథ్లు, జెబాయీము సంబంధమైన పొకెరెతు 

వంశసుథ్లు, ఆమీ వంశసుథ్లు, 

ఎజార్ 2:58 => నెతీనీయులును సొలొమోను సేవకుల వంశసుథ్లును అందరును కలిసి 

మూడువందల తొంబది యిదద్రు. 
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నెహెమాయ్ 7:57 => సోపెరెతు వంశసుథ్లు పెరూదా వంశసుథ్లు 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:11 => గుమమ్ములను తెరచినయెడల దానిలోనునన్ జనులందరు నీకు 

పనున్ చెలిల్ంచి నీ దాసులగుదురు. 

యెహోషువ 9:8 => వారు మేము నీ దాసులమని యెహోషువతో చెపిప్నపుప్డు యెహోషువ మీరు 

ఎవరు? ఎకక్డనుండి వచిచ్తిరి? అని వారినడుగగా 

యెహోషువ 16:10 => అయితే గెజెరులో నివసించిన కనానీయుల దేశమును వారు 

సావ్ధీనపరుచుకొనలేదు. నేటివరకు ఆ కనానీయులు ఎఫార్యిమీయులమధయ్ నివసించుచు పనున్కటుట్ 

దాసులైయునాన్రు. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:2 => తరువాత దావీదు ఇశార్యేలీయుల దేశమందుండు అనయ్జాతి 

వారిని సమకూరుచ్డని ఆజఞ్ ఇచిచ్, దేవుని మందిరమును కటిట్ంచుటకై రాళుల్ చెకుక్వారిని 

నియమించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:17 => సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదు ఇశార్యేలు దేశమందుండిన 

అనయ్జాతివారినందరిని, ఎనిన్క వేయించిన యెనిన్క పర్కారము వారిని లెకిక్ంపగా వారు లక్ష 

యెనుబదిమూడువేల ఆరువందలమందియైరి. 

ఎజార్ 2:58 => నెతీనీయులును సొలొమోను సేవకుల వంశసుథ్లును అందరును కలిసి 

మూడువందల తొంబది యిదద్రు. 
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నెహెమాయ్ 5:4 => మరికొందరు రాజు గారికి పనున్ చెలిల్ంచుటకై మా భూములమీదను మా 

దార్క్షతోటలమీదను మేము అపుప్ చేసితివిు. 

కీరత్నలు 72:9 => అరణయ్వాసులు అతనికి లోబడుదురు. అతని శతుర్వులు మనున్ నాకెదరు. 

వచనము 24 

ఫరో కుమారెత్ దావీదు పురమునుండి సొలొమోను తనకు కటిట్ంచిన నగరునకెకిక్ రాగా అతడు మిలోల్ను 

కటిట్ంచెను. 

లేవీయకాండము 25:39 => నీయొదద్ నివసించు నీ సహోదరుడు బీదవాడై నీకు అమమ్బడినయెడల 

వానిచేత బానిససేవ చేయించుకొనకూడదు. 

1 రాజులు 4:1 => రాజైన సొలొమోను ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజాయెను. 

1 రాజులు 4:2 => అతనియొదద్నునన్ అధిపతులు ఎవరెవరనగా సాదోకు కుమారుడైన అజరాయ్ 

యాజకుడు; 

1 రాజులు 4:3 => షీషా కుమారులైన ఎలీహోరెపును అహీయాయును పర్ధాన మంతుర్లు; 

అహీలూదు కుమారుడైన యెహోషాపాతు లేఖికుడై యుండెను; 

1 రాజులు 4:4 => యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా సైనాయ్ధిపతి; సాదోకును అబాయ్తారును 

యాజకులు. 

1 రాజులు 4:5 => నాతాను కుమారుడైన అజరాయ్ అధికారులమీద ఉండెను; నాతాను కుమారుడైన 

జాబూదు రాజు సముఖములోని మితుర్డును మంతిర్యునై యుండెను; 

1 రాజులు 4:6 => అహీషారు గృహ నిరావ్హకుడు; అబాద్ కుమారుడైన అదోనీరాము వెటిట్ పని 

విషయములో అధికారి. 

1 రాజులు 4:7 => ఇశార్యేలీయులందరిమీద సొలొమోను పనిన్దద్రు అధికారులను నియమించెను. 

వీరు రాజునకును అతని ఇంటివారికిని ఆహారము సంగర్హము చేయువారు. సంవతస్రమందు ఒకొక్కక్ 

నెలకు వారిలో ఒకొక్కక్డు ఆహారమును సంగర్హము చేయుచుండెను. 

1 రాజులు 4:8 => వారి పేళుల్ ఇవే; ఎఫార్యిము మనయ్మందు హూరు కుమారుడు, 
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1 రాజులు 4:9 => మాకసుస్లోను షయలీబ్ములోను బేతెష్మెషులోను ఏలోనెబ్ధానానులోను దెకెరు 

కుమారుడు; 

1 రాజులు 4:10 => అరుబోబ్తులో హెసెదు కుమారుడు; వీనికి శోకో దేశమును హెపెరు 

దేశమంతయు నియమింపబడెను. 

1 రాజులు 4:11 => మరియు అబీనాదాబు కుమారునికి దోరు మనయ్పర్దేశమంతయు 

నియమింపబడెను; సొలొమోను కుమారెత్యైన టాపాతు ఇతని భారయ్. 

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

బేతెష్యాను పర్దేశమంతయును నియమింపబడెను. ఇది యెజెర్యేలు దగగ్రనునన్ సారెతానుండి 

బేతెష్యాను మొదలుకొని ఆబేలేమ్హోలావరకును యొకెన్యాము అవతలి సథ్లమువరకును 

వాయ్పించుచునన్ది. 

1 రాజులు 4:13 => గెబెరు కుమారుడు రామోతిగ్లాదునందు కాపురముండెను; వీనికి 

గిలాదులోనుండిన మనషే ష్కు కుమారుడైన యాయీరు గార్మములును బాషానులోనునన్ అరోగ్బు 

దేశమును నియమింపబడెను; అది పార్కారములును ఇతత్డి అడ డ్ గడలునుగల అరువది గొపప్ 

పటట్ణములుగల పర్దేశము. 

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

1 రాజులు 4:15 => నఫాత్లీము దేశమందు అహిమయసుస్ ఉండెను; వీడు సొలొమోను 

కుమారెత్యైన బాశెమతును వివాహము చేసికొనెను. 

1 రాజులు 4:16 => ఆషేరులోను ఆలోతులోను హూషై కుమారుడైన బయనా యుండెను. 

1 రాజులు 4:17 => ఇశాశ్ఖారు దేశమందు పరూ యహు కుమారుడైన యెహోషాపాతు ఉండెను. 

1 రాజులు 4:18 => బెనాయ్మీను దేశమందు ఏలా కుమారుడైన షిమీ యుండెను. 

1 రాజులు 4:19 => గిలాదు దేశమందును అమోరీయులకు రాజైన సీహోను దేశమందును బాషాను 

రాజైన ఓగు దేశమందును ఊరి కుమారుడైన గెబెరు ఉండెను; అతడు ఒకక్డే ఆ దేశమందు అధికారి. 

1 రాజులు 4:20 => అయితే యూదావారును ఇశార్యేలు వారును సముదర్పు దరినునన్ యిసుక 

రేణువులంత విసాత్ర సమూహమై తినుచు తార్గుచు సంభర్మపడుచు నుండిరి.  
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1 రాజులు 4:21 => నది (యూఫర్టీసు) మొదలుకొని ఐగుపుత్ సరిహదుద్వరకు ఈ మధయ్నునన్ 

రాజయ్ములనిన్టిమీదను ఫిలిషీత్యుల దేశమంతటిమీదను సొలొమోను పర్భుతవ్ము చేసెను. ఆ జనులు 

పనున్ చెలిల్ంచుచు సొలొమోను బర్దికిన దినములనిన్యు అతనికి సేవచేయుచు వచిచ్రి. 

1 రాజులు 4:22 => ఒకొక్కక్ దినమునకు సొలొమోను భోజనపు సామగిర్ యెంతయనగా, 

ఆరువందల తూముల సనన్పు గోధుమపిండియు, వేయినిన్ రెండువందల తూముల ముతకపిండియు, 

1 రాజులు 4:23 => కొర్వివ్న యెడుల్ పదియు, విడియెడుల్ ఇరువదియు, నూరు గొఱఱ్లును, ఇవియు 

గాక ఎఱఱ్దుపుప్లు దుపుప్లు జింకలు కొర్వివ్న బాతులును తేబడెను. 

1 రాజులు 4:24 => యూఫర్టీసునది యివతల తిపస్హు మొదలుకొని గాజావరకును నది యివతల 

నునన్ రాజులందరిమీదను అతనికి అధికారముండెను. అతని కాలమున నలుదికుక్ల నెమమ్ది 

కలిగియుండెను. 

1 రాజులు 4:25 => సొలొమోను దినములనిన్టను ఇశార్యేలువారేమి యూదా వారేమి దాను 

మొదలుకొని బెయేరెష్బా వరకును తమ తమ దార్క్షచెటల్ కిర్ందను అంజూరపుచెటల్ కిర్ందను 

నిరభ్యముగా నివసించుచుండిరి. 

1 రాజులు 4:26 => సొలొమోను రథములకు నలువదివేల గుఱఱ్పు శాలలును రౌతులకు పండెర్ండు 

వేల గుఱఱ్ములును ఉండెను. 

1 రాజులు 4:27 => మరియు రాజైన సొలొమోనునకును రాజైన సొలొమోను భోజనపు బలల్యొదద్కు 

వచిచ్న వారికందరికిని ఏమియు తకుక్వకాకుండ అధికారులలో ఒకడు తాను నియమింపబడిన 

మాసమునుబటిట్ ఆహారము సంగర్హము చేయుచు వచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 8:11 => ఈలాగున చెపెప్ను మిముమ్ను ఏలబోవు రాజు ఎటిట్వాడగుననగా, అతడు 

మీ కుమారులను పటుట్కొని, తన రథములను తోలుటకును తన గుఱఱ్ములను కాపాడుటకును వారిని 

ఉంచుకొనును, కొందరు అతని రథముల ముందర పరగెతుత్దురు. 

1 సమూయేలు 8:12 => మరియు అతడు వారిని తన సైనయ్ములో సహసార్ధిపతులుగాను 

పంచదశాధిపతులుగాను నియమించును; తన భూములను దునున్టకును వాటి పంటను 
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కోయుటకును తన యుదాధ్యుధములను తన రథముల సామానులను చేయుటకును వారిని 

ఏరప్రచుకొనును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:9 => అయితే ఇశార్యేలీయులలో ఒకనినైనను సొలొమోను తన 

పనిచేయుటకు దాసునిగా నియమింపలేదు; వారిని యోధులుగాను తన అధిపతులలో పర్ధానులుగాను 

రథములకును గుఱఱ్పు రౌతులకును అధిపతులుగాను నియమించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:10 => వీరిలో శేర్షు ఠ్లైన రెండువందల ఏబదిమంది రాజైన సొలొమోను 

కిర్ంద అధిపతులై పర్జలమీద అధికారులై యుండిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:11 => గుమమ్ములను తెరచినయెడల దానిలోనునన్ జనులందరు నీకు 

పనున్ చెలిల్ంచి నీ దాసులగుదురు. 

1 రాజులు 11:26 => మరియు సొలొమోను సేవకుడైన యరొబాము సహా రాజుమీదికి లేచెను. 

ఇతడు జెరేదా సంబంధమైన ఎఫార్యీమీయుడైన నెబాతు కుమారుడు, ఇతని తలిల్పేరు జెరూహా, ఆమె 

విధవరాలు. 

1 రాజులు 12:4 => నీ తండిర్ బరువైన కాడిని మామీద ఉంచెను; నీ తండిర్ నియమించిన కఠినమైన 

దాసయ్మును మామీద అతడు ఉంచిన బరువైన కాడిని నీవు చులకన చేసినయెడల మేము నీకు 

సేవచేయుదుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:18 => అపుప్డు ముపప్దిమందికి అధిపతియైన అమాశై ఆతమ్వశుడై 

దావీదూ, మేము నీవారము; యెషష్యి కుమారుడా, మేము నీ పక్షమున ఉనాన్ము; నీకు సమాధానము 

కలుగునుగాక, సమాధానము కలుగునుగాక, నీ సహకారులకును సమాధానము కలుగునుగాక,నీ 

దేవుడే నీకు సహాయము చేయునని పలుకగా దావీదు వారిని చేరుచ్కొని వారిని తన దండునకు 

అధిపతులుగా చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:4 => నీ తండిర్ నియమించిన కఠిన దాసయ్మును అతడు మామీద ఉంచిన 

బరువైన కాడిని నీవు ఇపుప్డు చులుకన చేసినయెడల మేము నినున్ సేవింతుమని రెహబాముతో 

మనవిచేయగా 
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పరమగీతము 3:7 => ఇదిగో సొలొమోను పలల్కి వచుచ్చునన్ది అరువదిమంది శూరులు దానికి 

పరివారము వారు ఇశార్యేలీయులలో పరాకర్మశాలులు వారందరును ఖడగ్ధారులు యుదధ్వీరులు 

యిరిమ్యా 34:14 => నీకు అమమ్బడి ఆరు సంవతస్రములు కొలువుచేసిన హెబీర్యులగు మీ 

సహోదరులను ఏడు సంవతస్రములు తీరిన తరువాత మీరు విడిపింపవలెను; అయితే మీ పితరులు 

తమ చెవియొగగ్క నా మాట అంగీకరింపకపోయిరి. 

వచనము 25 

మరియు సొలొమోను తాను కటిట్ంచిన బలిపీఠముమీద ఏడాదిలో మూడు మారులు దహనబలులను 

సమాధాన బలులను యెహోవాకు అరిప్ంచుచు, యెహోవా సముఖమందునన్ పీఠముమీద 

ధూపదర్వయ్ము వేయుచుండెను; పిమమ్ట అతడు మందిరమును సమాపత్ము చేసెను. 

1 రాజులు 5:16 => వీరు కాక పనిమీదనునన్ సొలొమోను శిలప్కారులకు అధికారులు మూడువేల 

మూడువందలమంది; వీరు పనివారిమీద అధికారులై యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:18 => వీరిలో బరువులు మోయుటకు డెబబ్ది వేల మందిని 

పరవ్తములందు మార్నులు కొటుట్టకు ఎనుబది వేల మందిని, జనులమీద అధిపతులుగానుండి 

పనిచేయించుటకు మూడు వేల ఆరు వందల మందిని అతడు ఏరప్రచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:10 => వీరిలో శేర్షు ఠ్లైన రెండువందల ఏబదిమంది రాజైన సొలొమోను 

కిర్ంద అధిపతులై పర్జలమీద అధికారులై యుండిరి. 

1 సమూయేలు 8:11 => ఈలాగున చెపెప్ను మిముమ్ను ఏలబోవు రాజు ఎటిట్వాడగుననగా, అతడు 

మీ కుమారులను పటుట్కొని, తన రథములను తోలుటకును తన గుఱఱ్ములను కాపాడుటకును వారిని 

ఉంచుకొనును, కొందరు అతని రథముల ముందర పరగెతుత్దురు. 

1 రాజులు 12:4 => నీ తండిర్ బరువైన కాడిని మామీద ఉంచెను; నీ తండిర్ నియమించిన కఠినమైన 

దాసయ్మును మామీద అతడు ఉంచిన బరువైన కాడిని నీవు చులకన చేసినయెడల మేము నీకు 

సేవచేయుదుము. 

వచనము 26 
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మరియు రాజైన సొలొమోను ఎదోముదేశపు ఎఱఱ్ సముదర్తీరమందునన్ ఏలతు దగగ్ర ఎసోనెగ్బెరునందు 

ఓడలను 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 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 7:8 => లోపలి ఆవరణములో తన నివాసపు ఇంటిని ఆ విధముగానే కటిట్ంచెను. మరియు 

సొలొమోను తాను వివాహమైన ఫరో కుమారెత్కు ఈ మంటపమువంటి యొక నగరును కటిట్ంచెను. 

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. 

2 సమూయేలు 5:9 => దావీదు ఆ కోటలో కాపురముండి దానికి దావీదుపురమను పేరు పెటెట్ను. 

మరియు మిలోల్నుండి దిగువకు దావీదు ఒక పార్కారమును కటిట్ంచెను. 

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 దినవృతాత్ంతములు 32:5 => మరియు రాజు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని, పాడైన గోడ యావతుత్ కటిట్ంచి, 

గోపురములవరకు దానిని ఎతుత్ చేయించి, బయట మరియొక గోడను కటిట్ంచి, దావీదు పటట్ణములో 

మిలోల్ దురగ్మును బాగుచేయించెను. మరియు ఈటెలను డాళల్ను విసాత్రముగా చేయించెను. 
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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 27 

సొలొమోను సేవకులతో కూడ హీరాము సముదర్ పర్యాణము చేయనెరిగిన ఓడవారైన తన దాసులను 

ఓడలమీద పంపెను. 

నిరగ్మకాండము 23:14 => సంవతస్రమునకు మూడుమారులు నాకు పండుగ ఆచరింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 23:15 => పులియని రొటెట్ల పండుగ నాచరింపవలెను. నేను నీ కాజాఞ్పించినటుల్ 

ఆబీబు నెలలో నీవు ఐగుపుత్లోనుండి బయలుదేరి వచిచ్తివి గనుక ఆ నెలలో నియామక కాలమందు 

ఏడు దినములు పులియని రొటెట్లను తినవలెను. నా సనిన్ధిని ఎవడును వటిట్చేతులతో కనబడకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 23:16 => నీవు పొలములో వితిత్న నీ వయ్వసాయముల తొలిపంట యొకక్ 

కోతపండుగను, పొలములోనుండి నీ వయ్వసాయ ఫలములను నీవు కూరుచ్కొనిన తరువాత 

సంవతస్రాంతమందు ఫలసంగర్హపు పండుగను ఆచరింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 23:17 => సంవతస్రమునకు మూడుమారులు పురుషులందరు పర్భువైన యెహోవా 

సనిన్ధిని కనబడవలెను. 

నిరగ్మకాండము 34:23 => సంవతస్రమునకు ముమామ్రు నీ పురుషులందరు పర్భువును 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడునైన యెహోవా సనిన్ధిని కనబడవలెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:16 => ఏటికి మూడు మారులు, అనగా పొంగనిరొటెట్ల పండుగలోను 

వారముల పండుగలోను పరణ్శాలల పండుగలోను నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమున నీ 

మగవారందరు ఆయన సనిన్ధిని కనబడవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:12 => అది మొదలుకొని సొలొమోను తాను మంటపము ఎదుట కటిట్ంచిన 

యెహోవా బలిపీఠముమీద దహనబలులు అరిప్ంచుచు వచెచ్ను. అతడు అనుదిన నిరణ్యముచొపుప్న 
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2 దినవృతాత్ంతములు 8:13 => మోషే యిచిచ్న ఆజఞ్నుబటిట్ విశార్ంతిదినములయందును, 

అమావాసయ్లయందును, నియామక కాలములయందును, సంవతస్రమునకు ముమామ్రు జరుగు 

పండుగలయందును, అనగా పులియని రొటెట్ల పండుగయందును వారముల పండుగయందును 

పరణ్శాలల పండుగయందును యెహోవాకు దహనబలులు అరిప్ంచుచు వచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 30:7 => అహరోను పర్తిదినము పొర్దుద్న దానిమీద పరిమళదర్వయ్ముల ధూపము 

వేయవలెను. అతడు పర్దీపములను చకక్పరచునపుప్డు దానిమీద ఆ ధూపము వేయవలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:13 => అమార్ము కుమారులు అహరోను మోషే; అహరోనును అతని 

కుమారులును నితయ్ము అతి పరిశుదధ్మైన వసుత్వులను పర్తిషిఠ్ంచుటకును, యెహోవా సనిన్ధిని 

ధూపము వేయుటకును, ఆయన సేవ జరిగించుటకును, ఆయన నామమునుబటిట్ జనులను 

దీవించుటకును పర్తేయ్కింపబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 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. 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:11 => నా కుమారులారా, తనకు పరిచారకులైయుండి ధూపము 

వేయుచుండుటకును, తన సనిన్ధిని నిలుచుటకును, తనకు పరిచరయ్ చేయుటకును యెహోవా 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనెను గనుక మీరు అశర్దధ్చేయకుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:25 => వారు ననున్ విసరిజ్ంచి యితర దేవతలకు ధూపము వేసి, తమచేతి 

పనులవలన నాకు కోపము పుటిట్ంచియునాన్రు గనుక నా కోపము ఈ సథ్లముమీద మితిలేకుండ 

కుమమ్రింపబడును. నాయొదద్కు మిముమ్ను పంపినవానికి ఈ వారత్ తెలుపుడి. 

1 రాజులు 6:38 => పదునొకండవ సంవతస్రము బూలు అను ఎనిమిదవ మాసమున దాని 

యేరాప్టు చొపుప్న దాని ఉపభాగములనిన్టితోను మందిరము సమాపత్మాయెను . ఏడు 

సంవతస్రములు సొలొమోను దానిని కటిట్ంచుచుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:16 => యెహోవా మందిరమునకు పునాదివేసిన దినము మొదలుకొని అది 

సంపూరణ్మగువరకు సొలొమోను పనియంతయు చేయించెను; అపుప్డు యెహోవా మందిరము 

సమాపత్మాయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:40 => ఆమె పురుషుని ఎరుగనేలేదు. పర్తి సంవతస్రమున ఇశార్యేలీయుల 

కుమారెత్లు నాలుగు దినములు గిలాదు దేశసుథ్డైన యెఫాత్ కుమారెత్ను పర్సిదిధ్చేయుట కదుద్. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:1 => అతడు ఇరువది మూరలు పొడవును ఇరువది మూరలు వెడలుప్ను 

పది మూరలు ఎతుత్నుగల యొక యితత్డి బలిపీఠ మును చేయించెను. 
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వచనము 28 

వారు ఓఫీరను సథ్లమునకు పోయి అచచ్టనుండి యెనిమిది వందల నలువది మణుగుల బంగారమును 

రాజైన సొలొమోను నొదద్కు తీసికొని వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:12 => అది మొదలుకొని సొలొమోను తాను మంటపము ఎదుట కటిట్ంచిన 

యెహోవా బలిపీఠముమీద దహనబలులు అరిప్ంచుచు వచెచ్ను. అతడు అనుదిన నిరణ్యముచొపుప్న 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:17 => సొలొమోను ఎదోము దేశముయొకక్ సముదర్పు దరినునన్ 

ఎసోనెగ్బెరునకును ఏలతునకును పోగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:18 => హీరాము తన పనివారిదావ్రా ఓడలను ఓడ నడుపుటయందు యుకిత్ 

గల పనివారిని పంపెను. వీరు సొలొమోను పనివారితో కూడ ఓఫీరునకు పోయి అకక్డనుండి 

తొమిమ్దివందల మణుగుల బంగారమును ఎకిక్ంచుకొని రాజైన సొలొమోను నొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:4 => ఈ కారయ్ము నావలన జరుగుచునన్దని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు గనుక, బయలుదేరకుండను మీ సహోదరులతో యుదధ్ము చేయకుండను 

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

యరొబాముతో యుదధ్ము చేయుట మాని వెళిల్పోయిరి. 

1 రాజులు 22:48 => యెహోషాపాతు బంగారము తెచుచ్టకై ఓఫీరు దేశమునకు పోవుటకు తరీ ష్షు 

ఓడలను కటిట్ంపగా ఆ ఓడలు బయలుదేరక ఎసోనెగ్బెరునొదద్ బదద్లైపోయెను. 

సంఖాయ్కాండము 33:35 => ఎబోర్నాలోనుండి బయలుదేరి ఎసోనెగ్బెరులో దిగిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:8 => అపుప్డు శేయీరులో నివసించు ఏశావు సంతానపువారైన మన 

సహోదరులను విడిచి, ఏలతు ఎసోనెగ్బెరు అరాబా మారగ్మునుండి మనము పర్యాణము చేసితివిు. 

2 రాజులు 14:22 => ఇతడు రాజైన తన తండిర్ తన పితరులతో నిదిర్ంచిన తరువాత ఏలతు అను 

పటట్ణమును బాగుగా కటిట్ంచి యూదావారికి దానిని మరల అపప్గించెను. 
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ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

2 రాజులు 2:13 => మరియు ఏలీయా దుపప్టి కిర్ందపడగా అతడు దాని తీసికొని యొరాద్ను 

ఒడుడ్నకు వచిచ్ నిలిచి 

2 రాజులు 16:6 => ఆ కాలమందు సిరియారాజైన రెజీను ఏలతును మరల పటుట్కొని సిరియనుల 

వశముచేసి, ఏలతులోనుండి యూదావారిని వెళల్గొటట్గా సిరియనులు ఏలతు పటట్ణమునకు వచిచ్ 

కాపురముండిరి. నేటివరకును వారచచ్టనే యునాన్రు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:36 => తరీ ష్షునకు పోదగిన ఓడలను చేయింపవలెనని యెహోషాపాతు 

అతనితో సేన్హము చేయగా వారు ఎసోనెగ్బెరులో ఆ ఓడలను చేయించిరి. 

సామెతలు 31:14 => వరత్కపు ఓడలు దూరమునుండి ఆహారము తెచుచ్నటుల్ ఆమె దూరమునుండి 

ఆహారము తెచుచ్కొనును. 

యెహెజేక్లు 47:7 => నేను తిరిగిరాగా నదీతీరమున ఇరు పర్కక్ల చెటుల్ విసాత్రముగా కనబడెను. 
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వచనము 1 

షేబదేశపు రాణి యెహోవా నామమును గూరిచ్యు, సొలొమోనునకు కలిగిన కీరిత్ని గూరిచ్యు విని, 

గూఢారథ్ముగల మాటలచేత అతనిని శోధించుటకై వచెచ్ను. 

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 22:49 => అహాబు కుమారుడైన అహజాయ్నా సేవకులను నీ సేవకులతో కూడ ఓడలమీద 

పోనిమమ్ని యెహోషాపాతు నడుగగా యెహోషాపాతు దానికి ఒపప్లేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:36 => తరీ ష్షునకు పోదగిన ఓడలను చేయింపవలెనని యెహోషాపాతు 

అతనితో సేన్హము చేయగా వారు ఎసోనెగ్బెరులో ఆ ఓడలను చేయించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:37 => అపుప్డు మారేషా వాడును దోదావాహు కుమారుడునగు 

ఎలీయెజెరు నీవు అహజాయ్తో సేన్హము చేసికొంటివి గనుక యెహోవా నీ పనులను భంగము 

చేయునని యెహోషాపాతుమీద పర్వచనమొకటి చెపెప్ను. ఆ ఓడలు తరీ ష్షునకు వెళల్జాలకుండ 

బదద్లైపోయెను. 

ఆదికాండము 46:32 => ఆ మనుషుయ్లు పశువులు గలవారు, వారు గొఱఱ్ల కాపరులు. వారు తమ 

గొఱఱ్లను పశువులను తమకు కలిగినదంతయు తీసికొనివచిచ్రని అతనితో చెపెప్దను. 

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

ఓఫీరునుండి చందనపు మార్నులను రతన్ములను బహు విసాత్రముగా తెచెచ్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 8:17 => సొలొమోను ఎదోము దేశముయొకక్ సముదర్పు దరినునన్ 

ఎసోనెగ్బెరునకును ఏలతునకును పోగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:18 => హీరాము తన పనివారిదావ్రా ఓడలను ఓడ నడుపుటయందు యుకిత్ 

గల పనివారిని పంపెను. వీరు సొలొమోను పనివారితో కూడ ఓఫీరునకు పోయి అకక్డనుండి 

తొమిమ్దివందల మణుగుల బంగారమును ఎకిక్ంచుకొని రాజైన సొలొమోను నొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:10 => ఇదియుగాక ఓఫీరునుండి బంగారము తెచిచ్న హీరాము 

పనివారును సొలొమోను పనివారును చందనపు మార్నులను పర్శసత్మైన రతన్ములనుకూడ 

కొనివచిచ్రి. 

యెహెజేక్లు 27:8 => తూరుపటట్ణమా, సీదోను నివాసులును అరవ్దు నివాసులును నీకు ఓడ 

కళాసులుగా ఉనాన్రు, నీ సవ్జనులకు చేరిన పర్జాఞ్వంతులు నీకు ఓడ నాయకులుగా ఉనాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:27 => పదునాలుగవ రాతిర్ వచిచ్నపుప్డు మేము అదిర్య సముదర్ములో 

ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచుండగా అరధ్రాతిర్వేళ ఓడవారు ఏదో యొక దేశము దగగ్ర పడుచునన్దని 

యూహించి 

వచనము 2 

ఆమె గొపప్ పరివారముతో, గంధవరగ్మును విసాత్రమైన బంగారమును రతన్ములను ఒంటెలమీద 

ఎకిక్ంచుకొని యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. సొలొమోను దరశ్నముచేసి తనకు తోచినదాని నంతటినిబటిట్ 

అతనితో మాటలాడగా 

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

ఓఫీరునుండి చందనపు మార్నులను రతన్ములను బహు విసాత్రముగా తెచెచ్ను. 

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

కుమారులు. 
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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 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:18 => హీరాము తన పనివారిదావ్రా ఓడలను ఓడ నడుపుటయందు యుకిత్ 

గల పనివారిని పంపెను. వీరు సొలొమోను పనివారితో కూడ ఓఫీరునకు పోయి అకక్డనుండి 

తొమిమ్దివందల మణుగుల బంగారమును ఎకిక్ంచుకొని రాజైన సొలొమోను నొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:10 => ఇదియుగాక ఓఫీరునుండి బంగారము తెచిచ్న హీరాము 

పనివారును సొలొమోను పనివారును చందనపు మార్నులను పర్శసత్మైన రతన్ములనుకూడ 

కొనివచిచ్రి. 

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

యోబు 28:16 => అది ఓఫీరు బంగారమునకైనను విలువగల గోమేధికమునకైనను నీలమునకైనను 

కొనబడునది కాదు. 

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

అలంకరించుకొని నీ కుడిపారశ్వ్మున నిలుచుచునన్ది.  

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

అరుదుగా ఉండజేసెదను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:18 => హీరాము తన పనివారిదావ్రా ఓడలను ఓడ నడుపుటయందు యుకిత్ 

గల పనివారిని పంపెను. వీరు సొలొమోను పనివారితో కూడ ఓఫీరునకు పోయి అకక్డనుండి 

తొమిమ్దివందల మణుగుల బంగారమును ఎకిక్ంచుకొని రాజైన సొలొమోను నొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 

1 రాజులు 9:14 => హీరాము రెండువందల నలువది మణుగుల బంగారమును రాజునకు 

పంపించెను. 

1 రాజులు 10:14 => ఏటేట సొలొమోనునకు వచుచ్ బంగారము వెయియ్నిన్ మూడువందల 

ముపప్దిరెండు మణుగుల యెతుత్. 
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1 రాజులు 22:48 => యెహోషాపాతు బంగారము తెచుచ్టకై ఓఫీరు దేశమునకు పోవుటకు తరీ ష్షు 

ఓడలను కటిట్ంపగా ఆ ఓడలు బయలుదేరక ఎసోనెగ్బెరునొదద్ బదద్లైపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:23 => ఓఫీరును హవీలాను యోబాలును కనెను, వీరందరును యొకాత్ను 

కుమారులు. 

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 3 

ఆమె వేసిన పర్శన్లనిన్టికి సొలొమోను పర్తుయ్తత్రము చెపెప్ను; రాజునకు మరుగైనదేదియు లేనందున 

ఆమె పర్శన్ వేసిన వాటనిన్టి భావము చెపెప్ను. 

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 9:2 => సొలొమోను ఆమె పర్శన్లనిన్యు ఆమెకు విడదీసి చెపెప్ను; 

సొలొమోను ఆమెకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్లేని మరుగైన మాట యేదియు లేకపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:3 => షేబ దేశపు రాణి సొలొమోనునకు కలిగిన జాఞ్నమును, అతడు 

కటిట్ంచిన నగరును, 

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 
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2 దినవృతాత్ంతములు 9:5 => నీ కారయ్ములనుగూరిచ్యు జాఞ్నమునుగూరిచ్యు నేను నా దేశమందు 

వినిన వరత్మానము నిజవరత్మానమే గాని, నేను వచిచ్ దాని కనున్లార చూచువరకు వారి మాటలను 

నమమ్కయుంటిని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:6 => నీ యధిక జాఞ్నమునుగూరిచ్ సగమైనను వారు నాకు తెలుపలేదు. 

నినున్గూరిచ్ నేను వినినదానికంటె నీ కీరిత్ యెంతో హెచుచ్గానునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:7 => నీ సేవకుల భాగయ్ము మంచిది, ఎలల్పుప్డును నీ సముఖమున నిలిచి నీ 

జాఞ్నసంభాషణ వినుచుండు నీ సేవకులైన వీరి భాగయ్ము మంచిది. 

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 9:9 => ఆమె రాజునకు రెండువందల నలుబది మణుగుల బంగారమును 

విసాత్రమైన గంధవరగ్ములను రతన్ములను ఇచెచ్ను; షేబ దేశపు రాణి రాజైన సొలొమోనున కిచిచ్న 

గంధవరగ్ములతో సాటియైన దేదియులేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:10 => ఇదియుగాక ఓఫీరునుండి బంగారము తెచిచ్న హీరాము 

పనివారును సొలొమోను పనివారును చందనపు మార్నులను పర్శసత్మైన రతన్ములనుకూడ 

కొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:11 => ఆ చందనపు మార్నులచేత రాజు యెహోవా మందిరమునకును 

రాజనగరునకును సౌపానములను, గాయకులకు తంబురలను సితారాలను చేయించెను, అటువంటి 

పని అంతకుముందు యూదాదేశమందు ఎవవ్రును చూచియుండలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:12 => షేబ దేశపు రాణి రాజునకు తీసికొనివచిచ్న వాటికి అతడిచిచ్న పర్తి 

బహుమానములు గాక ఆమె మకుక్వ పడి అడిగినదంతయు రాజైన సొలొమోను ఆమెకిచెచ్ను; 

తరువాత ఆమె తన సేవకులను వెంటబెటుట్కొని మరలి తన దేశమునకు వెళిల్పోయెను. 
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మతత్యి 12:42 => విమరశ్ సమయమున దకిష్ణదేశపురాణి యీ తరమువారితో నిలువబడి 

వారిమీద నేరసాథ్పన చేయును; ఆమె సొలొమోను జాఞ్నము వినుటకు భూమయ్ంతములనుండి వచెచ్ను; 

ఇదిగో సొలొమోనుకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 

లూకా 11:31 => దకిష్ణదేశపు రాణి విమరశ్కాలమున ఈ తరమువారితో కూడ లేచి వారిమీద 

నేరసాథ్పన చేయును. ఆమె సొలొమోను జాఞ్నము వినుటకు భూమయ్ంతములనుండి వచెచ్ను, ఇదిగో 

సొలొమోనుకంటె గొపప్వాడికక్డ ఉనాన్డు. 

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

రాయమా కుమారులు షేబ దదాను అనువారు. 

ఆదికాండము 10:28 => ఓబాలును అబీమాయెలును షేబను 

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

లెయుమీయులు అనువారు ఆ దెదాను సంతతివారు. 

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.  

యిరిమ్యా 6:20 => షేబనుండి వచుచ్ సాంబార్ణి నాకేల? దూరదేశమునుండి వచుచ్ మధురమైన 

చెరుకు నాకేల? మీ దహనబలులు నాకిషట్మైనవి కావు, మీ బలులయందు నాకు సంతోషము లేదు. 
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యెహెజేక్లు 27:22 => షేబ వరత్కులును రామా వరత్కులును నీతో వరత్కము చేయుదురు. వారు అతి 

పర్శసత్మైన గంధవరగ్ములను విలువగల నానా విధమైన రతన్ములను బంగారమును ఇచిచ్ నీ సరకులు 

కొనుకొక్ందురు.  

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

వరత్కులును కిలమ్దు వరత్కులును నీతో వరత్కము చేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 38:13 => సెబావారును దదానువారును తరీ ష్షు వరత్కులును కొదమసింహముల 

వంటివారైన దానివారందరును నినున్ చూచి సొముమ్ దోచుకొనుటకు వచిచ్తివా? దోపు దోచుకొనుటకు 

సైనయ్ము సమకూరిచ్తివా? బహుగా దోపు దోచుకొని, వెండి బంగారములను పశువులను సరకులను 

పటుట్కొని పోవుటకు చాల దోపుడు దోచుకొనుటకు వచిచ్తివా? అని నినన్డుగుదురు. 

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

కుమారులైన హేమాను కలోక్లు దరద్ అను వారికంటెను జాఞ్నవంతుడై యుండెను గనుక అతని కీరిత్ 

చుటుట్నునన్ జనములనిన్టిలో వాయ్పితమాయెను. 

1 రాజులు 4:34 => అతని జాఞ్నపు మాటలు తెలిసికొనుటకై అతని జాఞ్నమునుగూరిచ్ వినిన 

భూపతులందరిలోనుండియు, జనులందరిలోనుండియు మనుషుయ్లు సొలొమోను నొదద్కు వచిచ్రి. 

యోబు 28:28 => మరియు యెహోవా యందలి భయభకుత్లే జాఞ్నమనియు దుషట్తవ్ము విడచుటయే 

వివేకమనియు ఆయన నరులకు సెలవిచెచ్ను. 

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. 
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యోహాను 17:3 => అదివ్తీయ సతయ్దేవుడవైన నినున్ను, నీవు పంపిన యేసుకీర్సుత్ను ఎరుగుటయే 

నితయ్జీవము. 

1 కొరిందీయులకు 1:20 => జాఞ్ని యేమయెయ్ను? శాసిత్ యేమయెయ్ను? ఈ లోకపు తరక్వాది 

యేమయెయ్ను? ఈలోక జాఞ్నమును దేవుడు వెఱి ఱ్తనముగా చేసియునాన్డు గదా? 

1 కొరిందీయులకు 1:21 => దేవుని జాఞ్నానుసారముగా లోకము తన జాఞ్నముచేత దేవునిని 

ఎరుగకుండినందున, సువారత్ పర్కటనయను వెఱి ఱ్తనముచేత నముమ్వారిని రకిష్ంచుట దేవుని 

దయాపూరవ్క సంకలప్మాయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 14:12 => అపుప్డు సమోస్ను మీకిషట్మైనయెడల నేను మీ యెదుట ఒక విపుప్డు 

కథను వేసెదను; మీరు ఈ విందు జరుగు ఏడు దినములలోగా దాని భావమును నాకు తెలిపినయెడల 

నేను ముపప్ది సనన్పు నారబటట్లను ముపప్ది దుసుత్లను మీకిచెచ్దను. 

నాయ్యాధిపతులు 14:13 => మీరు దాని నాకు తెలుపలేక పోయినయెడల మీరు ముపప్ది సనన్పు 

నారబటట్లను ముపప్ది దుసుత్లను నాకియయ్వలెనని వారితో చెపప్గా వారు మేము ఒపుప్కొందుము, నీ 

విపుప్డు కథను వేయుమని అతనితో చెపిప్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 14:14 => కాగా అతడు బలమైనదానిలోనుండి తీపి వచెచ్ను, తిను దానిలోనుండి 

తిండి వచెచ్ను అనెను. మూడు దినములలోగా వారు ఆ విపుప్డు కథ భావమును చెపప్లేకపోయిరి. 

కీరత్నలు 49:4 => గూఢారథ్ముగలదానికి నేను చెవియొగెగ్దను సితారా తీసికొని నా మరుగుమాట 

బయలుపరచెదను. 

సామెతలు 1:5 => జాఞ్నము గలవాడు విని పాండితయ్ము వృదిధ్ చేసికొనును వివేకము గలవాడు 

ఆలకించి నీతి సూతర్ములను సంపాదించుకొనును. 

సామెతలు 1:6 => వీటిచేత సామెతలను భావసూచక విషయములను జాఞ్నుల మాటలను వారు 

చెపిప్న గూఢవాకయ్ములను జనులు గర్హించుదురు. 

మతత్యి 13:11 => పరలోకరాజయ్ మరమ్ములు ఎరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 
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మతత్యి 13:35 => అని పర్వకత్ చెపిప్నమాట నెరవేరునటుల్ యేసు ఈ సంగతులననిన్టిని 

జనసమూహములకు ఉపమానరీతిగా బోధించెను; ఉపమానము లేక వారికేమియు బోధింపలేదు. 

మారుక్ 4:34 => ఉపమానము లేక వారికి బోధింపలేదు గాని ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు తన శిషుయ్లకు 

అనిన్టిని విశదపరచెను. 

నిరగ్మకాండము 18:26 => వారెలల్పుప్డును పర్జలకు నాయ్యము తీరుచ్వారు. వారు కఠిన 

వాయ్జెయ్ములను మోషే యొదద్కు తెచుచ్చు, సవ్లప్ వాయ్జెయ్ములను తామే తీరుచ్చువచిచ్రి. 

1 రాజులు 8:41 => మరియు ఇశార్యేలీయులగు నీ జనుల సంబంధులు కాని పరదేశులు నీ 

నామమునుబటిట్ దూర దేశమునుండి వచిచ్ 

1 రాజులు 10:3 => ఆమె వేసిన పర్శన్లనిన్టికి సొలొమోను పర్తుయ్తత్రము చెపెప్ను; రాజునకు 

మరుగైనదేదియు లేనందున ఆమె పర్శన్ వేసిన వాటనిన్టి భావము చెపెప్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:32 => అబార్హాముయొకక్ ఉపపతిన్యైన కెతూరా కనిన కుమారులు 

ఎవరనగా జిమార్ను యొకాష్ను మెదాను మిదాయ్ను ఇషాబ్కు షూవహు. యొకాష్ను కుమారులు 

షేబదాను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:13 => వారి పితరుల యింటివారైన వారి సహోదరులు ఏడుగురు, 

మిఖాయేలు మెషులాల్ము షేబయోరై యకాను జీయ ఏబెరు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:32 => మరియు నీ జనులైన ఇశార్యేలీయుల సంబంధులు కాని అనుయ్లు 

నీ ఘనమైన నామమునుగూరిచ్యు, నీ బాహుబలమునుగూరిచ్యు, చాచిన చేతులనుగూరిచ్యు 

వినినవారై, దూరదేశమునుండి వచిచ్ ఈ మందిరముతటుట్ తిరిగి వినన్పము చేసినపుడు 

కీరత్నలు 87:4 => రహబును ఐగుపుత్ బబులోనును నాకు పరిచయులని నేను తెలియజెపుప్చునాన్ను 

ఫిలిషీత్య తూరు కూషులను చూడుము వీరు అచచ్ట జనిమ్ంచిరని యందురు. 

సామెతలు 3:13 => జాఞ్నము సంపాదించినవాడు ధనుయ్డు వివేచన కలిగిన నరుడు ధనుయ్డు. 

యెషయా 60:9 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ ఆయన నినున్ శృంగారించినందున 

ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవుని నామమునుబటిట్ దూరమునుండి నీ కుమారులను తమ వెండి 
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బంగారములను తీసికొని వచుచ్టకు దీవ్పములు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునన్వి తరీ ష్షు ఓడలు 

మొదట వచుచ్చునన్వి.  

యెహెజేక్లు 16:14 => నేను నీ కనుగర్హించిన నా పర్భావముచేత నీ సౌందరయ్ము పరిపూరణ్ము 

కాగా అనయ్జనులు దాని చూచి నీ కీరిత్ పర్శంసించుచు వచిచ్రి; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 1:20 => రాజు వీరియొదద్ విచారణ చేయగా జాఞ్నవివేకముల సంబంధమైన 

పర్తివిషయములో వీరు తన రాజయ్మందంతటనుండు శకునగాండర్కంటెను గారడీవిదయ్గల 

వారందరికంటెను పది యంతలు శేర్షు ఠ్లని తెలియబడెను. 

దానియేలు 5:12 => ఈ దానియేలు శేర్షఠ్మైన బుదిధ్ గలవాడై కలలు తెలియజేయుటకును, 

మరమ్ములు బయలుపరచుటకును, కఠినమైన పర్శన్లకుతత్రమిచుచ్టకును జాఞ్నమును తెలివియు 

గలవాడుగా కనబడెను గనుక ఆ రాజు అతనికి బెలెత్షాజరు అను పేరు పెటెట్ను. ఈ దానియేలును 

పిలువనంపుము, అతడు దీని భావము నీకు తెలియజెపుప్ను. 

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. 

లూకా 12:27 => అవి కషట్పడవు, వడుకవు; అయినను తన సమసత్ వైభవముతో కూడిన 

సొలొమోను సయితము వీటిలో ఒకదానివలెనైన అలంకరింపబడలేదని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:27 => అపుప్డు ఐతియొపీయుల రాణియైన కందాకే కిర్ంద మంతిర్యై 

ఆమెయొకక్ ధనాగారమంతటిమీదనునన్ ఐతియొపీయుడైన నపుంసకుడు ఆరాధించుటకు 

యెరూషలేమునకు వచిచ్యుండెను. 

హెబీర్యులకు 5:11 => ఇందునుగూరిచ్ మేము చెపప్వలసినవి అనేక సంగతులునన్వి గాని, మీరు 

వినుటకు మందులైనందున వాటిని విశదపరచుట కషట్ము. 

2 పేతురు 3:16 => వీటినిగూరిచ్ తన పతిర్కలనిన్టిలోను బోధించుచునాన్డు; అయితే వాటిలో 

కొనిన్సంగతులు గర్హించుటకు కషట్మైనవి. వీటిని విదాయ్విహీనులును, అసిథ్రులైనవారును, తకిక్న 

లేఖనములను అపారథ్ము చేసినటుల్, తమ సవ్కీయ నాశనమునకు అపారథ్ము చేయుదురు. 
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వచనము 4 

షేబరాణి సొలొమోనుయొకక్ జాఞ్నమును అతడు కటిట్ంచిన మందిరమును, 

2 రాజులు 5:5 => సిరియా రాజు నేను ఇశార్యేలు రాజునకు దూతచేత పతిర్క పంపించెదనని ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను గనుక అతడు ఇరువది మణుగుల వెండియు లక్ష యిరువది వేల రూపాయిల బంగారును పది 

దుసుత్ల బటట్లను తీసికొనిపోయి ఇశార్యేలు రాజునకు పతిర్కను అపప్గించెను. 

2 రాజులు 5:9 => నయమాను గుఱఱ్ములతోను రథముతోను వచిచ్ ఎలీషా యింటి 

దావ్రముముందర నిలిచియుండగా 

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

వాయ్పించును వారందరు షేబనుండి వచెచ్దరు బంగారమును ధూపదర్వయ్మును తీసికొనివచెచ్దరు 

యెహోవా సోత్తర్ములను పర్కటించెదరు.  

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.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:23 => కాబటిట్ మరునాడు అగిర్పప్యు బెరీన్కేయు మికిక్లి 

ఆడంబరముతో వచిచ్, సహసార్ధిపతులతోను పటట్ణమందలి పర్ముఖులతోను అధికారమందిరములో 

పర్వేశించిన తరువాత ఫేసుత్ ఆజఞ్నియయ్గా పౌలు తేబడెను. 

నిరగ్మకాండము 25:6 => పర్దీపమునకు తైలము, అభిషేకతైలమునకును పరిమళ దర్వయ్ముల 

ధూపమునకు సుగంధ సంభారములు, 
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2 రాజులు 20:13 => హిజిక్యా, దూతలు వచిచ్నమాట విని వారిని లోపలికి రపిప్ంచి, తన 

నగరునందేమి రాజయ్మందేమి కలిగిన సమసత్ వసుత్వులలో దేనిని మరుగుచేయక తన పదారథ్ములుగల 

కొటుట్ను, వెండి బంగారములను, గంధవరగ్ములను, పరిమళ తైలమును, ఆయుధశాలను, తన 

పదారథ్ములలోనునన్ సమసత్మును వారికి చూపించెను. 

ఆదికాండము 18:33 => యెహోవా అబార్హాముతో మాటలాడుట చాలించి వెళిల్పోయెను. 

అబార్హాము తన యింటికి తిరిగి వెళె ల్ను. 

యోబు 4:2 => ఎవడైన ఈ సంగతి యెతిత్ నీతో మాటలాడినయెడల నీకు వయ్సనము కలుగునా? 

అయితే వాదింపక ఎవడు ఊరకొనగలడు? 

కీరత్నలు 4:4 => భయమునొంది పాపము చేయకుడి మీరు పడకలమీద నుండగా మీ 

హృదయములలో ధాయ్నము చేసికొని ఊరకుండుడి (సెలా.) 

లూకా 24:15 => వారు సంభాషించుచు ఆలోచించుకొనుచుండగా, యేసు తానే దగగ్రకువచిచ్ 

వారితో కూడ నడిచెను; 

1 రాజులు 8:41 => మరియు ఇశార్యేలీయులగు నీ జనుల సంబంధులు కాని పరదేశులు నీ 

నామమునుబటిట్ దూర దేశమునుండి వచిచ్ 

1 రాజులు 10:10 => మరియు ఆమె రాజునకు రెండువందల నలువది మణుగుల బంగార మును, 

బహు విసాత్రమైన గంధవరగ్మును, రతన్ములను ఇచెచ్ను. షేబదేశపు రాణి రాజైన సొలొమోనునకు 

ఇచిచ్న గంధ వరగ్ములంత విసాత్రము మరి ఎనన్డైనను రాలేదు. 

1 రాజులు 10:13 => సొలొమోను తన పర్భావమునకు తగినటుట్ షేబ దేశపు రాణికిచిచ్నది పోగ 

ఆమె కోరిన పర్కారము ఆమె యిచాఛ్పూరిత్గా ఆమె కిచెచ్ను; అపుప్డు ఆమెయు ఆమె సేవకులును తమ 

దేశమునకు తిరిగి వెళిల్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:2 => అతడు మోయాబీయులను జయించగా వారు దావీదునకు 

కపప్ముకటుట్ దాసులైరి. 

Page  of 866 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

2 దినవృతాత్ంతములు 6:32 => మరియు నీ జనులైన ఇశార్యేలీయుల సంబంధులు కాని అనుయ్లు 

నీ ఘనమైన నామమునుగూరిచ్యు, నీ బాహుబలమునుగూరిచ్యు, చాచిన చేతులనుగూరిచ్యు 

వినినవారై, దూరదేశమునుండి వచిచ్ ఈ మందిరముతటుట్ తిరిగి వినన్పము చేసినపుడు 

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. 

యెషయా 30:6 => దకిష్ణ దేశములోనునన్ కూర్రమృగములనుగూరిచ్న దేవోకిత్ సింహీ 

సింహములును పాములును తాపకరమైన మిడునాగులు నునన్ మికిక్లి శర్మ బాధలుగల దేశముగుండ 

వారు గాడిదపిలల్ల వీపులమీద తమ ఆసిత్ని ఒంటెల మూపులమీద తమ దర్వయ్ములను ఎకిక్ంచుకొని 

తమకు సహాయము చేయలేని జనమునొదద్కు వాటిని తీసికొనిపోవుదురు.  

యెషయా 39:2 => హిజిక్యా దూతలు వచిచ్న మాట విని వారిని లోపలికి రపిప్ంచి, తన 

యింటనేమి రాజయ్మందేమి కలిగిన సమసత్ వసుత్వులలో దేనిని మరుగుచేయక తన పదారథ్ములుగల 

కొటుట్ను వెండి బంగారములను గంధవరగ్ములను పరిమళ తైలమును ఆయుధశాలను తన 

పదారథ్ములలో నునన్ సమసత్మును వారికి చూపించెను. 

యిరిమ్యా 6:20 => షేబనుండి వచుచ్ సాంబార్ణి నాకేల? దూరదేశమునుండి వచుచ్ మధురమైన 

చెరుకు నాకేల? మీ దహనబలులు నాకిషట్మైనవి కావు, మీ బలులయందు నాకు సంతోషము లేదు. 

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

పెటెట్లు విపిప్, బంగారమును సాంబార్ణిని బోళమును కానుకలుగా ఆయనకు సమరిప్ంచిరి. 

లూకా 11:31 => దకిష్ణదేశపు రాణి విమరశ్కాలమున ఈ తరమువారితో కూడ లేచి వారిమీద 

నేరసాథ్పన చేయును. ఆమె సొలొమోను జాఞ్నము వినుటకు భూమయ్ంతములనుండి వచెచ్ను, ఇదిగో 

సొలొమోనుకంటె గొపప్వాడికక్డ ఉనాన్డు. 
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వచనము 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 9:2 => సొలొమోను ఆమె పర్శన్లనిన్యు ఆమెకు విడదీసి చెపెప్ను; 

సొలొమోను ఆమెకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్లేని మరుగైన మాట యేదియు లేకపోయెను. 

సామెతలు 1:5 => జాఞ్నము గలవాడు విని పాండితయ్ము వృదిధ్ చేసికొనును వివేకము గలవాడు 

ఆలకించి నీతి సూతర్ములను సంపాదించుకొనును. 

సామెతలు 1:6 => వీటిచేత సామెతలను భావసూచక విషయములను జాఞ్నుల మాటలను వారు 

చెపిప్న గూఢవాకయ్ములను జనులు గర్హించుదురు. 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

యెషయా 42:16 => వారెరుగని మారగ్మున గుర్డిడ్వారిని తీసికొనివచెచ్దను వారెరుగని తోర్వలలో 

వారిని నడిపింతును వారి యెదుట చీకటిని వెలుగుగాను వంకర తోర్వలను చకక్గాను చేయుదును 

నేను వారిని విడువక యీ కారయ్ములు చేయుదును  

మతత్యి 13:11 => పరలోకరాజయ్ మరమ్ములు ఎరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 

యోహాను 7:17 => ఎవడైనను ఆయన చితత్ము చొపుప్న చేయ నిశచ్యించుకొనినయెడల, ఆ బోధ 

దేవునివలన కలిగినదో, లేక నా యంతట నేనే బోధించుచునాన్నో, వాడు తెలిసికొనును. 

1 కొరిందీయులకు 1:30 => అయితే ఆయన మూలముగా మీరు కీర్సుత్యేసునందునాన్రు.  

కొలొసస్యులకు 2:3 => బుదిధ్ జాఞ్నముల సరవ్ సంపదలు ఆయనయందే గుపత్ములైయునన్వి. 

1 రాజులు 10:1 => షేబదేశపు రాణి యెహోవా నామమును గూరిచ్యు, సొలొమోనునకు కలిగిన 

కీరిత్ని గూరిచ్యు విని, గూఢారథ్ముగల మాటలచేత అతనిని శోధించుటకై వచెచ్ను. 
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1 రాజులు 3:12 => నీవు ఈలాగున అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించుచునాన్ను; బుదిధ్ వివేకములు 

గల హృదయము నీకిచుచ్చునాన్ను; పూరివ్కులలో నీవంటివాడు ఒకడును లేడు, ఇకమీదట 

నీవంటివాడొకడును ఉండడు. 

2 సమూయేలు 14:17 => మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడైయునాన్డు గనుక నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు దేవుని దూతవంటివాడవై మంచి చెడ డ్లనిన్యు విచారింప 

చాలియునాన్వు; కాబటిట్ నీ దాసినగు నేను నా యేలినవాడగు రాజు సెలవిచిచ్న మాట 

సమాధానకరమగునని అనుకొంటిననెను. 

2 సమూయేలు 14:20 => సంగతిని రాజుతో మరుగుమాటలతో మనవి చేయుటకు నీ సేవకుడగు 

యోవాబు ఏరాప్టు చేసెను. ఈ లోకమందు సమసత్మును ఎరుగుటయందు నా యేలినవాడవగు నీవు 

దేవదూతల జాఞ్నమువంటి జాఞ్నము గలవాడవు. 

దానియేలు 2:20 => ఎటల్నగా దేవుడు జాఞ్న బలములు కలవాడు, యుగములనిన్టను దేవుని 

నామము సుత్తినొందునుగాక. 

దానియేలు 2:21 => ఆయన కాలములను సమయములను మారుచ్వాడై యుండి, రాజులను 

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 

దానియేలు 2:22 => ఆయన మరుగు మాటలను మరమ్ములను బయలుపరచును , 

అంధకారములోని సంగతులు ఆయనకు తెలియును; వెలుగు యొకక్ నివాససథ్లము ఆయనయొదద్ 

నునన్ది. 

దానియేలు 2:23 => మా పితరుల దేవా, నీవు వివేకమును బలమును నాకనుగర్హించి యునాన్వు; 

మేమడిగిన యీ సంగతి ఇపుప్డు నాకు తెలియజేసి యునాన్వు గనుక నేను నినున్ సుత్తించుచు 

ఘనపరచుచునాన్ను; ఏలయనగా రాజుయొకక్ సంగతి నీవే మాకు తెలియజేసితివని దానియేలు మరల 

చెపెప్ను. 
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హెబీర్యులకు 4:12 => ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల 

యెటువంటి ఖడగ్ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పార్ణాతమ్లను కీళల్ను మూలుగను విభజించునంతమటుట్కు 

దూరుచు, హృదయముయొకక్ తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.  

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:3 => షేబ దేశపు రాణి సొలొమోనునకు కలిగిన జాఞ్నమును, అతడు 

కటిట్ంచిన నగరును, 

యెహెజేక్లు 28:3 => నీ జాఞ్నముచేతను నీ వివేకముచేతను ఐశవ్రయ్మునొందితివి, 

వచనము 6 

రాజుతో ఇటల్నెను నీ కారయ్ములను గూరిచ్యు జాఞ్నమును గూరిచ్యు నా దేశమందు నేను వినిన మాట 

నిజమే; 

1 రాజులు 3:28 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరును రాజు తీరిచ్న తీరుప్నుగూరిచ్ విని నాయ్యము 

విచారించుటయందు రాజు దైవజాఞ్నము నొందినవాడని గర్హించి అతనికి భయపడిరి. 

1 రాజులు 4:29 => దేవుడు జాఞ్నమును బుదిధ్ని వరిణ్ంపశకయ్ము కాని వివేచనగల మనసుస్ను 

సొలొమోనునకు దయచేసెను 

1 రాజులు 4:30 => గనుక సొలొమోనునకు కలిగిన జాఞ్నము తూరుప్దేశసుథ్ల జాఞ్నముకంటెను 

ఐగుపీత్యుల జాఞ్నమంతటి కంటెను అధికమై యుండెను. 

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

కుమారులైన హేమాను కలోక్లు దరద్ అను వారికంటెను జాఞ్నవంతుడై యుండెను గనుక అతని కీరిత్ 

చుటుట్నునన్ జనములనిన్టిలో వాయ్పితమాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:3 => షేబ దేశపు రాణి సొలొమోనునకు కలిగిన జాఞ్నమును, అతడు 

కటిట్ంచిన నగరును, 
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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 

పర్సంగి 12:9 => పర్సంగి జాఞ్నియై యుండెను అతడు జనులకు జాఞ్నము బోధించెను; అతడు 

ఆలోచించి సంగతులు పరిశీలించి అనేక సామెతలను అనుకర్మపరచెను. 

మతత్యి 12:42 => విమరశ్ సమయమున దకిష్ణదేశపురాణి యీ తరమువారితో నిలువబడి 

వారిమీద నేరసాథ్పన చేయును; ఆమె సొలొమోను జాఞ్నము వినుటకు భూమయ్ంతములనుండి వచెచ్ను; 

ఇదిగో సొలొమోనుకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 

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.   

వచనము 7 

అయినను నేను వచిచ్ కనున్లార చూడకమునుపు ఆ మాటలను నమమ్కయుంటిని; ఉనన్దానిలో 

సగమైనను నాతో చెపప్బడలేదని యిపుప్డు నేను తెలిసికొనుచునాన్ను. నీ జాఞ్నమును నీ భాగయ్మును 

నేను వినినదానిని బహుగా మించియునన్వి; 

1 రాజులు 4:22 => ఒకొక్కక్ దినమునకు సొలొమోను భోజనపు సామగిర్ యెంతయనగా, 

ఆరువందల తూముల సనన్పు గోధుమపిండియు, వేయినిన్ రెండువందల తూముల ముతకపిండియు, 
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1 రాజులు 4:23 => కొర్వివ్న యెడుల్ పదియు, విడియెడుల్ ఇరువదియు, నూరు గొఱఱ్లును, ఇవియు 

గాక ఎఱఱ్దుపుప్లు దుపుప్లు జింకలు కొర్వివ్న బాతులును తేబడెను. 

2 రాజులు 16:18 => మరియు అతడు అషూష్రు రాజునుబటిట్ విశార్ంతిదినపు ఆచరణకొరకై 

మందిరములో కటట్బడిన మంటపమును, రాజు ఆవరణముగుండ పోవు దావ్రమును యెహోవా 

మందిరమునుండి తీసివేసెను. 

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 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. 

యెహెజేక్లు 44:3 => అధిపతియగువాడు తన ఆధిపతయ్మునుబటిట్ యెహోవా సనిన్ధిని ఆహారము 

భుజించునపుప్డు అతడచచ్ట కూరుచ్ండును ; అతడైతే మంటప మారగ్ముగా పర్వేశించి 

మంటపమారగ్ముగా బయటికిపోవలెను. 

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. 

యెహోషువ 5:1 => వారు దాటుచుండగా ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా యొరాద్ను 

నీళల్ను ఎండచేసిన సంగతి యొరాద్నుకు పడమటి దికుక్ననునన్ అమోరీయుల రాజులందరును 
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సముదర్మునొదద్నునన్ కనానీయుల రాజులందరును వినినపుప్డు వారి గుండెలు చెదరిపోయెను. 

ఇశార్యేలీయుల భయముచేత వారికిక ధైరయ్మేమియు లేకపోయెను. 

2 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 

ఆదికాండము 40:11 => మరియు ఫరో గినెన్ నాచేతిలో ఉండెను; ఆ దార్క్షఫలములు నేను పటుట్కొని 

ఫరో గినెన్లో వాటిని పిండి ఆ గినెన్ ఫరోచేతికిచిచ్తినని తన కలను అతనితో వివరించి చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 42:28 => అపుప్డతడు నా రూకలు తిరిగి యిచిచ్వేసినారు. ఇదిగో ఇవి నా గోనెలోనే 

ఉనన్వని తన సహోదరులతో చెపెప్ను. అంతట వారు గుండె చెదిరిపోయినవారై జడిసి ఇదేమిటి? 

దేవుడు మనకిటుల్ చేసెనని ఒకనితో ఒకడు చెపుప్కొనిరి 

2 రాజులు 11:5 => మీరు చేయవలసినదేమనగా, విశార్ంతి దినమున లోపల పర్వేశించు మీరు 

మూడు భాగములై యొక భాగము రాజమందిరమునకు కావలి కాయువారై యుండవలెను; 

యిరిమ్యా 38:14 => తరువాత రాజైన సిదిక్యా యెహోవా మందిరములోనునన్ మూడవ 

దావ్రములోనికి పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను పిలువనంపించి అతనితో ఇటల్నెను నేను ఒకమాట 

నినన్డుగుచునాన్ను, నీవు ఏ సంగతిని నాకు మరుగుచేయక దాని చెపుప్మనగా 

మతత్యి 6:29 => అయినను తన సమసత్ వైభవముతో కూడిన సొలొమోను సహితము వీటిలో 

నొకదానివలెనైనను అలంకరింపబడలేదు. 

మారుక్ 6:39 => అపుప్డాయన పచిచ్కమీద అందరు పంకుత్లు పంకుత్లుగా కూరుచ్ండవలెనని 

వారికాజాఞ్పింపగా 

లూకా 7:25 => మరేమి చూడ వెళిల్తిరి? సనన్పు బటట్లు ధరించుకొనిన వానినా? ఇదిగో పర్శసత్ 

వసత్రములు ధరించుకొని, సుఖముగా జీవించువారు రాజగృహములలో ఉందురు. 

వచనము 8 
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నీ జనులు భాగయ్వంతులు, నీ ముందర ఎలల్పుప్డును నిలిచి నీ జాఞ్నవచనములను వినుచుండు నీ 

సేవకులును భాగయ్వంతులు 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:5 => నీ కారయ్ములనుగూరిచ్యు జాఞ్నమునుగూరిచ్యు నేను నా దేశమందు 

వినిన వరత్మానము నిజవరత్మానమే గాని, నేను వచిచ్ దాని కనున్లార చూచువరకు వారి మాటలను 

నమమ్కయుంటిని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:6 => నీ యధిక జాఞ్నమునుగూరిచ్ సగమైనను వారు నాకు తెలుపలేదు. 

నినున్గూరిచ్ నేను వినినదానికంటె నీ కీరిత్ యెంతో హెచుచ్గానునన్ది. 

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. 

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

కుమారులైన హేమాను కలోక్లు దరద్ అను వారికంటెను జాఞ్నవంతుడై యుండెను గనుక అతని కీరిత్ 

చుటుట్నునన్ జనములనిన్టిలో వాయ్పితమాయెను. 

వచనము 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. 

యెషయా 64:4 => తనకొరకు కనిపెటుట్వాని విషయమై నీవు తపప్ తన కారయ్ము సఫలముచేయు 

మరి ఏ దేవునిని ఎవడు నేకాలమున చూచియుండలేదు అటిట్ దేవుడు కలడనన్ సమాచారము 

మనుషుయ్లకు వినబడలేదు అటిట్ సంగతి వారికి తెలిసియుండలేదు.  
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జెకరాయ్ 9:17 => వారు ఎంతో కేష్మముగా ఉనాన్రు, ఎంతో సొగసుగా ఉనాన్రు; ధానయ్ముచేత 

యౌవనులును కొర్తత్ దార్కాష్రసముచేత యౌవన సతరీలును వృదిధ్నొందుదురు. 

మారుక్ 16:11 => ఆయన బర్దికియునాన్డనియు ఆమెకు కనబడెననియు వారు విని 

నమమ్కపోయిరి. 

యోహాను 20:25 => గనుక తకిక్న శిషుయ్లు మేము పర్భువును చూచితిమని అతనితో చెపప్గా 

అతడు నేనాయన చేతులలో మేకుల గురుతును చూచి నా వేర్లు ఆ మేకుల గురుతులో పెటిట్, నా చెయియ్ 

ఆయన పర్కక్లో ఉంచితేనే గాని నమమ్నే నమమ్నని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 20:26 => ఎనిమిది దినములైన తరువాత ఆయన శిషుయ్లు మరల లోపల ఉనన్పుప్డు 

తోమా వారితో కూడ ఉండెను. తలుపులు మూయబడియుండగా యేసు వచిచ్ మధయ్ను నిలిచి మీకు 

సమాధానము కలుగును గాక అనెను. 

యోహాను 20:27 => తరువాత తోమాను చూచి నీ వేర్లు ఇటు చాచి నాచేతులు చూడుము; నీ చెయియ్ 

చాచి నా పర్కక్లో ఉంచి, అవిశావ్సివి కాక విశావ్సివై యుండుమనెను. 

యోహాను 20:28 => అందుకు తోమా ఆయనతో నా పర్భువా, నా దేవా అనెను. 

యోహాను 20:29 => యేసు నీవు ననున్ చూచి నమిమ్తివి, చూడక నమిమ్నవారు ధనుయ్లని అతనితో 

చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 2:9 => ఇందునుగూరిచ్ దేవుడు తనున్ పేర్మించువారికొరకు ఏవి సిదధ్పరచెనో 

అవి కంటికి కనబడలేదు, చెవికి వినబడలేదు, మనుషయ్ హృదయమునకు గోచరముకాలేదు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

1 యోహాను 3:2 => పిర్యులారా, యిపుప్డు మనము దేవుని పిలల్లమై యునాన్ము. మనమిక 

ఏమవుదుమో అది ఇంక పర్తయ్క్షపరచబడలేదు గాని ఆయన పర్తయ్క్షమైనపుప్డు ఆయన యునన్టుల్గానే 

ఆయనను చూతుము గనుక ఆయనను పోలియుందుమని యెరుగుదుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:6 => నీ యధిక జాఞ్నమునుగూరిచ్ సగమైనను వారు నాకు తెలుపలేదు. 

నినున్గూరిచ్ నేను వినినదానికంటె నీ కీరిత్ యెంతో హెచుచ్గానునన్ది. 
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పర్సంగి 1:16 => యెరూషలేమునందు నాకు ముందునన్ వారందరికంటెను నేను చాల ఎకుక్వగా 

జాఞ్నము సంపాదించితిననియు, జాఞ్నమును విదయ్ను నేను పూరణ్ముగా అభయ్సించితిననియు నా 

మనసుస్లో నేననుకొంటిని. 

పర్సంగి 2:9 => నాకు ముందు యెరూషలేమునందునన్ వారందరికంటెను నేను ఘనుడనై అభివృదిధ్ 

నొందితిని; నా జాఞ్నము ననున్ విడిచిపోలేదు. 

మతత్యి 12:42 => విమరశ్ సమయమున దకిష్ణదేశపురాణి యీ తరమువారితో నిలువబడి 

వారిమీద నేరసాథ్పన చేయును; ఆమె సొలొమోను జాఞ్నము వినుటకు భూమయ్ంతములనుండి వచెచ్ను; 

ఇదిగో సొలొమోనుకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 

వచనము 10 

మరియు ఆమె రాజునకు రెండువందల నలువది మణుగుల బంగార మును, బహు విసాత్రమైన 

గంధవరగ్మును, రతన్ములను ఇచెచ్ను. షేబదేశపు రాణి రాజైన సొలొమోనునకు ఇచిచ్న గంధ 

వరగ్ములంత విసాత్రము మరి ఎనన్డైనను రాలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:7 => నీ సేవకుల భాగయ్ము మంచిది, ఎలల్పుప్డును నీ సముఖమున నిలిచి నీ 

జాఞ్నసంభాషణ వినుచుండు నీ సేవకులైన వీరి భాగయ్ము మంచిది. 

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. 

సామెతలు 3:13 => జాఞ్నము సంపాదించినవాడు ధనుయ్డు వివేచన కలిగిన నరుడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 3:14 => వెండి సంపాదించుటకంటె జాఞ్నము సంపాదించుట మేలు అపరంజి 

సంపాదించుటకంటె జాఞ్నలాభము నొందుట మేలు. 
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సామెతలు 8:34 => అనుదినము నా గడపయొదద్ కనిపెటుట్కొని నా దావ్రబంధములయొదద్ కాచుకొని 

నా ఉపదేశము వినువారు ధనుయ్లు. 

సామెతలు 10:21 => నీతిమంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశించును బుదిధ్ లేకపోవుటచేత 

మూఢులు చనిపోవుదురు. 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

లూకా 10:39 => ఆమెకు మరియ అను సహోదరియుండెను. ఈమె యేసు పాదములయొదద్ 

కూరుచ్ండి ఆయన బోధ వినుచుండెను. 

లూకా 10:40 => మారత్ విసాత్రమైన పని పెటుట్కొనుటచేత తొందరపడి, ఆయన యొదద్కు వచిచ్ 

పర్భువా, నేను ఒంటరిగా పనిచేయుటకు నా సహోదరి ననున్ విడిచిపెటిట్నందున, నీకు చింతలేదా? 

నాకు సహాయము చేయుమని ఆమెతో చెపుప్మనెను. 

లూకా 10:41 => అందుకు పర్భువు మారాత్, మారాత్, నీవనేకమైన పనులనుగూరిచ్ విచారముకలిగి 

తొందరపడుచునాన్వు గాని అవసరమైనది ఒకక్టే 

లూకా 10:42 => మరియ ఉతత్మమైనదానిని ఏరప్రచుకొనెను, అది ఆమె యొదద్నుండి 

తీసివేయబడదని ఆమెతో చెపెప్ను. 

లూకా 11:28 => ఆయన అవునుగాని దేవుని వాకయ్ము విని దానిని గైకొనువారు మరి ధనుయ్లని 

చెపెప్ను. 

లూకా 11:31 => దకిష్ణదేశపు రాణి విమరశ్కాలమున ఈ తరమువారితో కూడ లేచి వారిమీద 

నేరసాథ్పన చేయును. ఆమె సొలొమోను జాఞ్నము వినుటకు భూమయ్ంతములనుండి వచెచ్ను, ఇదిగో 

సొలొమోనుకంటె గొపప్వాడికక్డ ఉనాన్డు. 

1 సమూయేలు 16:16 => మా యేలినవాడవైన నీవు ఆజఞ్ ఇముమ్, నీ దాసులమైన మేము సిదధ్ముగా 

నునాన్ము. సితారా చమతాక్రముగా వాయింపగల యొకని విచారించుటకై మాకు సెలవిముమ్ దేవుని 

యొదద్నుండి దురాతమ్ వచిచ్ నినున్ పటిట్నపుప్డెలల్ అతడు సితారా చేతపటుట్కొని వాయించుటచేత నీవు 

బాగుపడుదువని అతనితో ననిరి 

Page  of 877 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

1 సమూయేలు 16:21 => దావీదు సౌలు దగగ్రకువచిచ్ అతని యెదుట నిలువబడగా అతనియందు 

సౌలునకు బహు ఇషట్ము పుటెట్ను, అతడు సౌలు ఆయుధములను మోయువాడాయెను. 

పర్సంగి 12:9 => పర్సంగి జాఞ్నియై యుండెను అతడు జనులకు జాఞ్నము బోధించెను; అతడు 

ఆలోచించి సంగతులు పరిశీలించి అనేక సామెతలను అనుకర్మపరచెను. 

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

నీతినిబటిట్ బీదలకు తీరుప్తీరుచ్ను భూనివాసులలో దీనులైనవారికి యథారథ్ముగా విమరశ్చేయును తన 

వాగద్ండముచేత లోకమును కొటుట్ను తన పెదవుల ఊపిరిచేత దుషుట్లను చంపును  

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.  

యోహాను 1:38 => యేసు వెనుకకు తిరిగి, వారు తనున్ వెంబడించుట చూచి మీరేమి 

వెదకుచునాన్రని వారినడుగగా వారు రబీబ్, నీవు ఎకక్డ కాపురమునాన్వని ఆయనను అడిగిరి. రబిబ్ 

యను మాటకు బోధకుడని అరథ్ము.  

1 పేతురు 4:14 => కీర్సుత్ నామము నిమితత్ము మీరు నిందపాలైనయెడల మహిమాసవ్రూపియైన 

ఆతమ్, అనగా దేవుని ఆతమ్, మీమీద నిలుచుచునాన్డు గనుక మీరు ధనుయ్లు. 

వచనము 11 

మరియు ఓఫీరు దేశమునుండి బంగారము తెచిచ్న హీరాము ఓడలు ఓఫీరునుండి చందనపు 

మార్నులను రతన్ములను బహు విసాత్రముగా తెచెచ్ను. 

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 
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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 18:19 => విశాలమైన సథ్లమునకు ఆయన ననున్ తోడుకొని వచెచ్ను నేను ఆయనకు 

ఇషుట్డను గనుక ఆయన ననున్ తపిప్ంచెను. 

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

ఆయనకు ఇషుట్డు గదా ఆయన వానిని తపిప్ంచునేమో అందురు. 

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

పార్ణమునకు పిర్యుడు అతనియందు నా ఆతమ్ను ఉంచియునాన్ను అతడు అనయ్జనులకు నాయ్యము 

కనుపరచును.  

యెషయా 62:4 => విడువబడినదానివని ఇకమీదట నీవనబడవు పాడైనదని ఇకను నీ 

దేశమునుగూరిచ్ చెపప్బడదు హెపీస్బా అని నీకును బూయ్లా అని నీ భూమికిని పేళుల్ పెటట్బడును. 

యెహోవా నినున్గూరిచ్ ఆనందించుచునాన్డు నీ దేశము వివాహితమగును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:8 => అయితే యెహోవా మిముమ్ను పేర్మించువాడు గనుకను, తాను మీ 

తండుర్లకు చేసిన పర్మాణమును నెరవేరుచ్వాడు గనుకను, యెహోవా బాహుబలముచేత మిముమ్ను 

రపిప్ంచి దాసుల గృహములోనుండియు ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో చేతిలోనుండియు మిముమ్ను విడిపించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:22 => నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులు నితయ్ము నీకు జనులగునటుల్ 

నీవాలాగున చేసితివి; యెహోవావైన నీవు వారికి దేవుడవై యునాన్వు 
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2 దినవృతాత్ంతములు 2:11 => అపుప్డు తూరు రాజైన హీరాము సొలొమోనునకు వార్సి పంపిన 

ఉతత్రమేమనగా యెహోవా తన జనమును సేన్హించి నినున్ వారిమీద రాజుగా నియమించియునాన్డు. 

2 సమూయేలు 8:15 => దావీదు ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజై తన జనులనందరిని నీతి 

నాయ్యములనుబటిట్ యేలుచుండెను. 

2 సమూయేలు 23:3 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలీయులకు 

ఆశర్యదురగ్మగువాడు నాదావ్రా మాటలాడుచునాన్డు. మనుషుయ్లను ఏలు నొకడు పుటుట్ను అతడు 

నీతిమంతుడై దేవునియందు భయభకుత్లు గలిగి యేలును. 

కీరత్నలు 72:2 => నీతినిబటిట్ నీ పర్జలకును నాయ్యవిధులనుబటిట్ శర్మనొందిన నీ వారికిని అతడు 

నాయ్యము తీరుచ్ను. 

సామెతలు 8:15 => నావలన రాజులు ఏలుదురు అధికారులు నాయ్యమునుబటిట్ పాలన చేయుదురు. 

సామెతలు 8:16 => నావలన అధిపతులును లోకములోని ఘనులైన నాయ్యాధిపతులందరును 

పర్భుతవ్ము చేయుదురు. 

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనా సీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

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

నీతినిబటిట్ బీదలకు తీరుప్తీరుచ్ను భూనివాసులలో దీనులైనవారికి యథారథ్ముగా విమరశ్చేయును తన 

వాగద్ండముచేత లోకమును కొటుట్ను తన పెదవుల ఊపిరిచేత దుషుట్లను చంపును  

యెషయా 11:5 => అతని నడుమునకు నీతియు అతని తుంటల్కు సతయ్మును నడికటుట్గా ఉండును. 

యెషయా 32:1 => ఆలకించుడి, రాజు నీతినిబటిట్ రాజయ్పరిపాలన చేయును అధికారులు 

నాయ్యమునుబటిట్ యేలుదురు. 
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యెషయా 32:2 => మనుషుయ్డు గాలికి మరుగైన చోటువలెను గాలివానకు చాటైన చోటువలెను 

ఉండును ఎండినచోట నీళల్ కాలువలవలెను అలసట పుటిట్ంచు దేశమున గొపప్బండ నీడవలెను 

ఉండును. 

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 13:3 => పర్భుతవ్ము చేయువారు చెడ డ్కారయ్ములకేగాని మంచికారయ్ములకు 

భయంకరులు కారు; నీకు మేలు కలుగుటకు అధికారులు దేవుని పరిచారకులు; వారికి భయపడక 

ఉండకోరితివా, మేలు చేయుము, అపుప్డు వారిచేత మెపుప్ పొందుదువు. 

రోమీయులకు 13:4 => నీవు చెడ డ్ది చేసినయెడల భయపడుము, వారు ఊరకయే ఖడగ్ము ధరింపరు; 

కీడు చేయువానిమీద ఆగర్హము చూపుటకై వారు పర్తికారము చేయు దేవుని పరిచారకులు. 

సంఖాయ్కాండము 14:8 => యెహోవా మనయందు ఆనందించినయెడల ఆ దేశములో మనలను 

చేరిచ్ దానిని మనకిచుచ్ను;. అది పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశము. 

2 సమూయేలు 5:12 => ఇశార్యేలీయులమీద యెహోవా తనున్ రాజుగా సిథ్రపరచెననియు, 

ఇశార్యేలీయులనుబటిట్ ఆయన జనుల నిమితత్ము, రాజయ్ము పర్బలము చేయుననియు దావీదు 

గర్హించెను. 

2 సమూయేలు 15:26 => దానిని తన నివాససాథ్నమును నాకు చూపించును; నీయందు నాకిషట్ము 

లేదని ఆయన సెలవిచిచ్నయెడల ఆయన చితత్ము, నీ దృషిట్కి అనుకూలమైనటుట్ నాయెడల 

జరిగించుమని నేను చెపుప్దునని పలికి 

1 రాజులు 2:24 => ననున్ సిథ్రపరచి, నా తండిర్ సింహాసనముమీద ననున్ ఆసీనునిగా చేసి, తన 

వాగాద్నము పర్కారము నాకు కుటుంబము కలుగజేసిన యెహోవా జీవముతోడు, అదోనీయా యీ 

దినమున మరణమవునని చెపిప్ 
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2 రాజులు 9:6 => అపుప్డు ఆ యౌవనుడు అతని తలమీద తైలము పోసి అతనితో ఇటల్నెను 

ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యెహోవా జనులైన ఇశార్యేలు వారిమీద నేను 

నినున్ పటాట్భిషికుత్నిగా చేయుచునాన్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:2 => తన జనులగు ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము యెహోవా అతని 

రాజయ్మును ఉనన్త సిథ్తిలోనికి తెచిచ్నందున ఆయన తనున్ ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా సిథ్రపరచెనని 

దావీదు గర్హించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:8 => నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని నీవు రాజువై ఆయన 

సింహాసనముమీద ఆసీనుడవై యుండునటుల్ నీయందు అనుగర్హము చూపినందుకు నీ దేవుడైన 

యెహోవాకు సోత్తర్ములు కలుగునుగాక. ఇశార్యేలీయులను నితయ్ము సిథ్రపరచవలెననన్ దయాలోచన 

నీ దేవునికి కలిగియునన్ందున నీతి నాయ్యములను జరిగించుటకై ఆయన నినున్ వారిమీద రాజుగా 

నియమించెను అని చెపెప్ను. 

యెషయా 16:5 => కృపవలన సింహాసనము సాథ్పింపబడును సతయ్సంపనున్డై దానిమీద కూరుచ్ండి 

తీరుప్తీరుచ్ నొకడు కలడు దావీదు గుడారములో అతడాసీనుడై నాయ్యము విచారించుచు నాయ్యము 

జరిగించుటకై తీవరించును. 

యిరిమ్యా 22:15 => నీవు అతిశయపడి దేవదారు పలకల గృహమును కటిట్ంచుకొనుటచేత 

రాజవగుదువా? నీ తండిర్ అనన్ పానములు కలిగి నీతినాయ్యముల ననుసరించుచు కేష్మముగా 

ఉండలేదా? 

యిరిమ్యా 52:3 => యెహోవా కోపపడి తనయెదుట నుండకుండ వారిని తోలివేయునంతగా ఆ చరయ్ 

యెరూషలేములోను యూదాలోను జరిగెను. సిదిక్యా బబులోను రాజుమీద తిరుగుబాటుచేయగా 

వచనము 12 

ఈ చందనపు మార్నులచేత రాజు యెహోవా మందిరమునకును రాజనగరునకును సత్ంభములను, 

గాయకులకు సితారాలను సవ్రమండలములను చేయించెను. ఇపుప్డు అటువంటి చందనపు మార్నులు 

దొరకవు, ఎకక్డను కనబడవు. 
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1 రాజులు 10:2 => ఆమె గొపప్ పరివారముతో, గంధవరగ్మును విసాత్రమైన బంగారమును 

రతన్ములను ఒంటెలమీద ఎకిక్ంచుకొని యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. సొలొమోను దరశ్నముచేసి 

తనకు తోచినదాని నంతటినిబటిట్ అతనితో మాటలాడగా 

1 రాజులు 9:14 => హీరాము రెండువందల నలువది మణుగుల బంగారమును రాజునకు 

పంపించెను. 

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. 

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

పెటెట్లు విపిప్, బంగారమును సాంబార్ణిని బోళమును కానుకలుగా ఆయనకు సమరిప్ంచిరి. 

ఆదికాండము 43:11 => వారి తండిర్యైన ఇశార్యేలు వారితొ అటల్యిన మీరీలాగు చేయుడి; ఈ 

దేశమందు పర్సిదధ్ములైనవి, అనగా కొంచెము మసత్కి కొంచెము తేనె సుగంధ దర్వయ్ములు బోళము 

పిసాత్చకాయలు బాదము కాయలు మీ గోనెలలో వేసికొని ఆ మనుషుయ్నికి కానుకగా తీసికొనిపోవుడి. 

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

అనగా జటామాంసి గోపి చందనము గంధపుచెకక్ అను ఈ పరిమళ దర్వయ్ములను సవ్చఛ్మైన 

సాంబార్ణిని సమభాగములుగా తీసికొని 

సామెతలు 3:13 => జాఞ్నము సంపాదించినవాడు ధనుయ్డు వివేచన కలిగిన నరుడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 3:14 => వెండి సంపాదించుటకంటె జాఞ్నము సంపాదించుట మేలు అపరంజి 

సంపాదించుటకంటె జాఞ్నలాభము నొందుట మేలు. 

సామెతలు 3:15 => పగడములకంటె అది పిర్యమైనది నీ యిషట్వసుత్వులనిన్యు దానితో 

సమానములు కావు. 

సామెతలు 20:15 => బంగారును విసాత్రమైన ముతయ్ములును కలవు. తెలివినుచచ్రించు పెదవులు 

అమూలయ్మైన సొతుత్. 
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పర్కటన 21:11 => దానియందలి వెలుగు ధగధగ మెరయు సూరయ్కాంతమువంటి అమూలయ్ 

రతన్మును పోలియునన్ది. 

1 రాజులు 10:25 => ఏరాప్టైన పర్తి మనిషి వెండి వసుత్వులు గాని, బంగారపు వసుత్వులు గాని, 

వసత్రములు గాని, యుదాధ్యుధములు గాని, గంధవరగ్ములు గాని, గుఱఱ్ములు గాని, కంచరగాడిదలు 

గాని, తన తన వంతుచొపుప్న కటన్ములను ఏటేట తీసికొని వచుచ్చుండెను. 

2 రాజులు 20:13 => హిజిక్యా, దూతలు వచిచ్నమాట విని వారిని లోపలికి రపిప్ంచి, తన 

నగరునందేమి రాజయ్మందేమి కలిగిన సమసత్ వసుత్వులలో దేనిని మరుగుచేయక తన పదారథ్ములుగల 

కొటుట్ను, వెండి బంగారములను, గంధవరగ్ములను, పరిమళ తైలమును, ఆయుధశాలను, తన 

పదారథ్ములలోనునన్ సమసత్మును వారికి చూపించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:9 => ఆమె రాజునకు రెండువందల నలుబది మణుగుల బంగారమును 

విసాత్రమైన గంధవరగ్ములను రతన్ములను ఇచెచ్ను; షేబ దేశపు రాణి రాజైన సొలొమోనున కిచిచ్న 

గంధవరగ్ములతో సాటియైన దేదియులేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:24 => మరియు పర్తివాడును ఏటేట వెండి వసుత్వులను బంగారు 

వసుత్వులను వసత్రములను ఆయుధములను గంధవరగ్ములను గుఱఱ్ములను కంచరగాడిదలను 

కానుకలుగా తీసికొనివచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:23 => అనేకులు యెరూషలేములో యెహోవాకు అరప్ణలను యూదా 

రాజైన హిజిక్యాకు కానుకలను తెచిచ్యిచిచ్రి. అందువలన అతడు అపప్టినుండి సకల జనముల 

దృషిట్కి ఘనతనొందిన వాడాయెను. 

కీరత్నలు 68:29 => యెరూషలేములోని నీ ఆలయమునుబటిట్ రాజులు నీయొదద్కు కానుకలు 

తెచెచ్దరు. 

పర్సంగి 2:8 => నాకొరకు నేను వెండి బంగారములను, రాజులు సంపాదించు సంపదను, ఆ యా 

దేశములలో దొరుకు సంపతుత్ను కూరుచ్కొంటిని; నేను గాయకులను గాయకురాండర్ను 

మనుషుయ్లిచఛ్యించు సంపదలను సంపాదించుకొని బహుమంది ఉపపతున్లను ఉంచుకొంటిని. 
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పరమగీతము 4:14 => జటామాంసియు కుంకుమయు నిమమ్గడిడ్యు లవంగపటట్యు వివిధమైన 

పరిమళతైల వృక్షములు గోపరసమును అగరు వృక్షములు నానావిధ శేర్షఠ్ పరిమళదర్వయ్ములు. 

యెషయా 39:2 => హిజిక్యా దూతలు వచిచ్న మాట విని వారిని లోపలికి రపిప్ంచి, తన 

యింటనేమి రాజయ్మందేమి కలిగిన సమసత్ వసుత్వులలో దేనిని మరుగుచేయక తన పదారథ్ములుగల 

కొటుట్ను వెండి బంగారములను గంధవరగ్ములను పరిమళ తైలమును ఆయుధశాలను తన 

పదారథ్ములలో నునన్ సమసత్మును వారికి చూపించెను. 

యిరిమ్యా 6:20 => షేబనుండి వచుచ్ సాంబార్ణి నాకేల? దూరదేశమునుండి వచుచ్ మధురమైన 

చెరుకు నాకేల? మీ దహనబలులు నాకిషట్మైనవి కావు, మీ బలులయందు నాకు సంతోషము లేదు. 

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;  

వచనము 13 

సొలొమోను తన పర్భావమునకు తగినటుట్ షేబ దేశపు రాణికిచిచ్నది పోగ ఆమె కోరిన పర్కారము ఆమె 

యిచాఛ్పూరిత్గా ఆమె కిచెచ్ను; అపుప్డు ఆమెయు ఆమె సేవకులును తమ దేశమునకు తిరిగి వెళిల్రి. 

1 రాజులు 9:27 => సొలొమోను సేవకులతో కూడ హీరాము సముదర్ పర్యాణము చేయనెరిగిన 

ఓడవారైన తన దాసులను ఓడలమీద పంపెను. 

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

మణుగుల బంగారమును రాజైన సొలొమోను నొదద్కు తీసికొని వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:18 => హీరాము తన పనివారిదావ్రా ఓడలను ఓడ నడుపుటయందు యుకిత్ 

గల పనివారిని పంపెను. వీరు సొలొమోను పనివారితో కూడ ఓఫీరునకు పోయి అకక్డనుండి 

తొమిమ్దివందల మణుగుల బంగారమును ఎకిక్ంచుకొని రాజైన సొలొమోను నొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 

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

అలంకరించుకొని నీ కుడిపారశ్వ్మున నిలుచుచునన్ది.  
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2 దినవృతాత్ంతములు 2:8 => మరియు లెబానోనునందు మార్నులు కొటుట్టకు మీ పనివారు 

నేరుప్గలవారని నాకు తెలిసేయునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:10 => ఇదియుగాక ఓఫీరునుండి బంగారము తెచిచ్న హీరాము 

పనివారును సొలొమోను పనివారును చందనపు మార్నులను పర్శసత్మైన రతన్ములనుకూడ 

కొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:11 => ఆ చందనపు మార్నులచేత రాజు యెహోవా మందిరమునకును 

రాజనగరునకును సౌపానములను, గాయకులకు తంబురలను సితారాలను చేయించెను, అటువంటి 

పని అంతకుముందు యూదాదేశమందు ఎవవ్రును చూచియుండలేదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:23 => ఓఫీరును హవీలాను యోబాలును కనెను, వీరందరును యొకాత్ను 

కుమారులు. 

పర్కటన 18:12 => పర్తి విధమైన దబబ్మార్నును పర్తి విధమైన దంతపు వసుత్వులను, మికిక్లి 

విలువగల కఱఱ్ యితత్డి యినుము చలువరాళుల్ మొదలైనవాటితో చేయబడిన పర్తివిధమైన వసుత్వులను, 

వచనము 14 

ఏటేట సొలొమోనునకు వచుచ్ బంగారము వెయియ్నిన్ మూడువందల ముపప్దిరెండు మణుగుల యెతుత్. 

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. 
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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. 
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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. 

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 14:2 => మరియు విసాత్రమైన జలముల ధవ్నితోను గొపప్ ఉరుము ధవ్నితోను సమానమైన 

యొక శబద్ము పరలోకములోనుండి రాగా వింటిని. నేను వినిన ఆ శబద్ము వీణలు వాయించుచునన్ 

వైణికుల నాదమును పోలినది. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:11 => ఆ చందనపు మార్నులచేత రాజు యెహోవా మందిరమునకును 

రాజనగరునకును సౌపానములను, గాయకులకు తంబురలను సితారాలను చేయించెను, అటువంటి 

పని అంతకుముందు యూదాదేశమందు ఎవవ్రును చూచియుండలేదు. 

పర్కటన 18:12 => పర్తి విధమైన దబబ్మార్నును పర్తి విధమైన దంతపు వసుత్వులను, మికిక్లి 

విలువగల కఱఱ్ యితత్డి యినుము చలువరాళుల్ మొదలైనవాటితో చేయబడిన పర్తివిధమైన వసుత్వులను, 

వచనము 15 

ఇదియు గాక గంధవరగ్ములు మొదలైనవి వరత్కుల యొదద్నుండియు అరబి రాజుల యొదద్నుండియు 

దేశాధికారుల యొదద్నుండియు అతనికి చాలా వచుచ్చుండెను. 

1 రాజులు 10:2 => ఆమె గొపప్ పరివారముతో, గంధవరగ్మును విసాత్రమైన బంగారమును 

రతన్ములను ఒంటెలమీద ఎకిక్ంచుకొని యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. సొలొమోను దరశ్నముచేసి 

తనకు తోచినదాని నంతటినిబటిట్ అతనితో మాటలాడగా 

1 రాజులు 9:1 => సొలొమోను యెహోవా మందిరమును రాజనగరును కటుట్టయు, తాను 

చేయకోరినదంతటిని చేయుటయు ముగించిన తరువాత 

కీరత్నలు 20:4 => నీ కోరికను సిదిధ్ంపజేసి నీ ఆలోచన యావతుత్ను సఫలపరచును గాక. 

కీరత్నలు 37:4 => యెహోవానుబటిట్ సంతోషించుము ఆయన నీ హృదయవాంఛలను తీరుచ్ను. 
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మతత్యి 15:28 => అందుకు యేసు అమామ్, నీ విశావ్సము గొపప్ది; నీవు కోరినటే ట్ నీకు అవునుగాక 

అని ఆమెతో చెపెప్ను. ఆ గడియలోనే ఆమె కుమారెత్ సవ్సథ్తనొందెను. 

యోహాను 14:13 => మీరు నా నామమున దేనినడుగుదురో తండిర్ కుమారునియందు 

మహిమపరచబడుటకై దానిని చేతును. 

యోహాను 14:14 => నా నామమున మీరు ననేన్మి అడిగినను నేను చేతును.  

ఎఫెసీయులకు 3 : 2 0 = > మనలో కారయ్సాధకమైన తన శకిత్ చొపుప్న మనము 

అడుగువాటనిన్టికంటెను, ఊహించువాటనిన్టికంటెను అతయ్ధికముగా చేయ శకిత్గల దేవునికి, 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:12 => షేబ దేశపు రాణి రాజునకు తీసికొనివచిచ్న వాటికి అతడిచిచ్న పర్తి 

బహుమానములు గాక ఆమె మకుక్వ పడి అడిగినదంతయు రాజైన సొలొమోను ఆమెకిచెచ్ను; 

తరువాత ఆమె తన సేవకులను వెంటబెటుట్కొని మరలి తన దేశమునకు వెళిల్పోయెను. 

వచనము 16 

రాజైన సొలొమోను సుతెత్తో కొటిట్న బంగారముతో అలుగులు గల రెండువందల డాళల్ను చేయించెను; 

డాలు ఒకటింటికి ఆరువందల తులముల యెతుత్ బంగారముండెను. 

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

మణుగుల బంగారమును రాజైన సొలొమోను నొదద్కు తీసికొని వచిచ్రి. 

1 రాజులు 9:14 => హీరాము రెండువందల నలువది మణుగుల బంగారమును రాజునకు 

పంపించెను. 

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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2 దినవృతాత్ంతములు 9:13 => గంధవరగ్ములు అముమ్ వరత్కులును ఇతర వరత్కులును కొనివచుచ్ 

బంగారము గాక సొలొమోనునకు ఏటేట వచుచ్ బంగారము వెయియ్నిన్ మూడువందల ముపప్ది రెండు 

మణుగుల యెతుత్. 

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

కేష్మమునకై జనులు నితయ్ము పార్రథ్న చేయుదురు దినమంతయు అతని పొగడుదురు. 

వచనము 17 

మరియు సుతెత్తో కొటిట్న బంగారముతో అతడు మూడువందల కేడెములను చేయించెను; కేడెము 

ఒకటింటికి మూడువందల బంగారపు తులములయెతుత్ బంగారముండెను; వీటిని రాజు లెబానోను 

అరణయ్పు మందిరమందుంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:24 => గుమమ్ముల కావలివారు నాలుగు దిశలను, అనగా తూరుప్నను 

పడమరను ఉతత్రమునను దకిష్ణమునను ఉండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:13 => గంధవరగ్ములు అముమ్ వరత్కులును ఇతర వరత్కులును కొనివచుచ్ 

బంగారము గాక సొలొమోనునకు ఏటేట వచుచ్ బంగారము వెయియ్నిన్ మూడువందల ముపప్ది రెండు 

మణుగుల యెతుత్. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:14 => అరబీదేశపు రాజులందరును దేశాధిపతులును సొలొమోనునొదద్కు 

బంగారమును వెండియు తీసికొనివచిచ్రి. 

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

రాజులును కానుకలు తీసికొనివచెచ్దరు.  

యెషయా 21:13 => అరేబియానుగూరిచ్న దేవోకిత్ దెదానీయులైన సారథ్వాహులారా, 

సాయంకాలమున మీరు అరబి యెడారిలో దిగవలెను. 

గలతీయులకు 4:25 => ఈ హాగరు అనునది అరేబియా దేశములో ఉనన్ సీనాయి కొండయే. 

పర్సుత్తమందునన్ యెరూషలేము దాని పిలల్లతో కూడ దాసయ్మందునన్ది గనుక ఆ నిబంధన దానికి 

దీటయియునన్ది. 
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ఆదికాండము 42:34 => నాయొదద్కు ఆ చినన్వాని తోడుకొనిరండి. అపుప్డు మీరు యథారథ్వంతులే 

గాని వేగులవారు కారని నేను తెలిసికొని మీ సహోదరుని మీకపప్గించెదను; అపుప్డు మీరు ఈ 

దేశమందు వాయ్పారము చేసికొనవచుచ్నని చెపెప్ననిరి. 

ఆదికాండము 43:11 => వారి తండిర్యైన ఇశార్యేలు వారితొ అటల్యిన మీరీలాగు చేయుడి; ఈ 

దేశమందు పర్సిదధ్ములైనవి, అనగా కొంచెము మసత్కి కొంచెము తేనె సుగంధ దర్వయ్ములు బోళము 

పిసాత్చకాయలు బాదము కాయలు మీ గోనెలలో వేసికొని ఆ మనుషుయ్నికి కానుకగా తీసికొనిపోవుడి. 

2 రాజులు 20:13 => హిజిక్యా, దూతలు వచిచ్నమాట విని వారిని లోపలికి రపిప్ంచి, తన 

నగరునందేమి రాజయ్మందేమి కలిగిన సమసత్ వసుత్వులలో దేనిని మరుగుచేయక తన పదారథ్ములుగల 

కొటుట్ను, వెండి బంగారములను, గంధవరగ్ములను, పరిమళ తైలమును, ఆయుధశాలను, తన 

పదారథ్ములలోనునన్ సమసత్మును వారికి చూపించెను. 

యెషయా 39:2 => హిజిక్యా దూతలు వచిచ్న మాట విని వారిని లోపలికి రపిప్ంచి, తన 

యింటనేమి రాజయ్మందేమి కలిగిన సమసత్ వసుత్వులలో దేనిని మరుగుచేయక తన పదారథ్ములుగల 

కొటుట్ను వెండి బంగారములను గంధవరగ్ములను పరిమళ తైలమును ఆయుధశాలను తన 

పదారథ్ములలో నునన్ సమసత్మును వారికి చూపించెను. 

యిరిమ్యా 25:24 => అరబిదేశపు రాజులందరును అరణయ్ములో నివసించు మిశిర్తజనముల 

రాజులందరును 

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

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

వరత్కము చేయుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:11 => కేర్తీయులు అరబీయులు మొదలైన మనమందరమును, వీరు మన 

భాషలతో దేవుని గొపప్కారయ్ములను వివరించుట వినుచునాన్మని చెపుప్కొనిరి. 

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;  
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వచనము 18 

మరియు రాజు దంతముచేత పెదద్ సింహాసనము చేయించి సువరణ్ముతో దాని పొదిగించెను. 

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. 

నిరగ్మకాండము 25:36 => వాటి మొగగ్లు వాటి కొమమ్లు దానితో ఏకాండమగును; అదంతయు 

మేలిమి బంగారుతో చేయబడిన ఏకాండమైన నకిషిపనిగా ఉండవలెను. 

1 సమూయేలు 17:6 => మరియు అతని కాళల్కు రాగి కవచమును అతని భుజముల మధయ్ను రాగి 

బలెల్మొకటి యుండెను. 
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2 సమూయేలు 8:7 => హదదెజెరు సేవకులకునన్ బంగారు డాళుల్ దావీదు పటుట్కొని 

యెరూషలేమునకు తీసికొనివచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:7 => మరియు హదరెజెరు సేవకులు పటుట్కొనియునన్ బంగారు డాళల్ను 

దావీదు తీసికొని యెరూషలేమునకు చేరెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:14 => సొలొమోను రథములను గుఱఱ్పు రౌతులను సమకూరెచ్ను, 

వెయియ్నిన్ నాలుగువందలు రథములును పండెర్ండు వేల గుఱఱ్పు రౌతులును అతనికి ఉండెను; వీరిలో 

కొందరిని అతడు రథములుండు పటట్ణములలో ఉంచెను, కొందరిని తన రాజసనిన్ధిని ఉండుటకు 

యెరూషలేములో ఉంచెను. 

వచనము 19 

ఈ సింహాసనమునకు ఆరు మెటుల్ండెను; సింహాసనము మీది భాగపు వెనుకతటుట్ గుండర్ముగా 

ఉండెను; ఆసనమునకు ఇరుపారశ్య్ముల యందు ఊతలుండెను; ఊతల దగగ్ర రెండు సింహములు 

నిలిచియుండెను. 

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. 

నిరగ్మకాండము 25:36 => వాటి మొగగ్లు వాటి కొమమ్లు దానితో ఏకాండమగును; అదంతయు 

మేలిమి బంగారుతో చేయబడిన ఏకాండమైన నకిషిపనిగా ఉండవలెను. 

2 సమూయేలు 8:7 => హదదెజెరు సేవకులకునన్ బంగారు డాళుల్ దావీదు పటుట్కొని 

యెరూషలేమునకు తీసికొనివచెచ్ను. 

1 రాజులు 10:21 => మరియు రాజైన సొలొమోను పానపాతర్లు బంగారపువై యుండెను; 

లెబానోను అరణయ్ మందిరపు పాతర్లును బంగారపువే, వెండిది యొకటియు లేదు; సొలొమోను 

దినములలో వెండి యెనిన్కకు రాలేదు. 
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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 దినవృతాత్ంతములు 18:7 => మరియు హదరెజెరు సేవకులు పటుట్కొనియునన్ బంగారు డాళల్ను 

దావీదు తీసికొని యెరూషలేమునకు చేరెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:15 => రాజైన సొలొమోను సాగగొటిట్న బంగారముతో అలుగులుగల 

రెండువందల డాళల్ను చేయించెను; ఒకొక్క డాలునకు ఆరువందల తులముల బంగారము పటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:9 => ఐగుపుత్రాజైన షీషకు యెరూషలేముమీదికి వచిచ్ యెహోవా 

మందిరపు బొకక్సములనిన్టిని రాజనగరులోని బొకక్సములనిన్టిని దోచుకొని, సొలొమోను 

చేయించిన బంగారపు డాళల్ను తీసికొనిపోయెను. 

యెషయా 22:8 => అపుప్డు యూదానుండి ఆయన ముసుకు తీసివేసెను ఆ దినమున నీవు 

అరణయ్గృహమందునన్ ఆయుధములను కనిపెటిట్తివి. 

వచనము 20 

ఇరుపర్కక్ల ఆరుమెటల్మీద పండెర్ండు సింహములు నిలిచియుండెను; అటువంటిది ఏ రాజయ్మందైనను 

చేయబడలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:17 => మరియు రాజు దంతముతో ఒక గొపప్ సింహాసనము చేయించి 

పర్శసత్మైన బంగారముతో దాని పొదిగించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:18 => ఆ సింహాసనమునకు దానితో కలిసియునన్ ఆరు బంగారపు 

సోపానములును సింహాసనమునకు కటిట్యునన్ బంగారపు పాదపీఠమును ఉండెను, కూరుచ్ండుచోటికి 

ఇరుపర్కక్ల ఊతలుండెను, ఊతలదగగ్ర రెండు సింహములుండెను; 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:19 => ఆ యారు సోపానములమీద ఇరుపర్కక్ల పండెర్ండు సింహములు 

నిలిచియుండెను, ఏ రాజయ్మందైనను అటువంటి పని చేయబడలేదు. 
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కీరత్నలు 45:6 => దేవా, నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలుచును నీ రాజదండము నాయ్యారథ్మైన 

దండము. 

కీరత్నలు 110:1 => పర్భువు నా పర్భువుతో సెలవిచిచ్న వాకుక్ నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు 

పీఠముగా చేయువరకు నా కుడి పారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము.  

కీరత్నలు 122:5 => అచచ్ట నాయ్యము తీరుచ్టకై సింహాసనములు దావీదు వంశీయుల 

సింహాసనములు సాథ్పింపబడియునన్వి. 

హెబీర్యులకు 1:3 => ఆయన దేవుని మహిమ యొకక్ తేజసుస్ను, ఆయన తతవ్ము యొకక్ 

మూరిత్మంతమునై యుండి, తన మహతుత్గల మాటచేత సమసత్మును నిరవ్హించుచు, పాపముల 

విషయములో శుదీధ్కరణము తానే చేసి, దేవదూతలకంటె ఎంత శేర్షఠ్మైన నామము పొందెనో 

వారికంటె అంత శేర్షు ఠ్డై, ఉనన్త లోక 

హెబీర్యులకు 1:8 => గాని తన కుమారునిగూరిచ్యైతే దేవా, నీ సింహాసనము నిరంతరము 

నిలుచునది; నీ రాజదండము నాయ్యారథ్మయినది. 

పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

1 రాజులు 10:22 => సముదర్మందు హీరాము ఓడలతో కూడ తరీ ష్షు ఓడలును రాజునకు 

కలిగియుండెను; ఈ తరీ ష్షు ఓడలు మూడు సంవతస్రములకు ఒకమారు బంగారమును వెండిని 

దంతమును కోతులను నెమిలి పిటట్లను తీసికొని వచుచ్చుండెను. 

1 రాజులు 22:39 => అహాబు చేసిన యితర కారయ్ములను గూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

దానంతటినిగూరిచ్యు, అతడు కటిట్ంచిన దంతపు ఇంటినిగూరిచ్యు, అతడు కటిట్ంచిన 

పటట్ణములనుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

కీరత్నలు 45:8 => నీ వసత్రములెలల్ గోపరస వాసనే అగరు వాసనే లవంగిపటట్ వాసనే దంతముతో 

కటిట్న నగరులలో తంతివాదయ్ములు నినున్ సంతోషపెటుట్చునన్వి.  
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యెహెజేక్లు 27:6 => బాషానుయొకక్ సింధూరమార్నుచేత నీ కోలలు చేయుదురు, కితీత్యుల 

దీవ్పములనుండి వచిచ్న గుంజుమార్నునకు దంతపు చెకక్డపుపని పొదిగి నీకు పీటలు చేయుదురు. 

ఆమోసు 6:4 => దంతపు మంచములమీద పరుండుచు, పానుప్లమీద తముమ్ను చాచుకొనుచు, 

మందలో శేర్షఠ్మైన గొఱఱ్పిలల్లను సాలలోని కొర్వివ్న దూడలను వధించి భోజనము చేయుదురు. 

పర్కటన 18:12 => పర్తి విధమైన దబబ్మార్నును పర్తి విధమైన దంతపు వసుత్వులను, మికిక్లి 

విలువగల కఱఱ్ యితత్డి యినుము చలువరాళుల్ మొదలైనవాటితో చేయబడిన పర్తివిధమైన వసుత్వులను, 

1 రాజులు 7:7 => తరువాత తాను తీరుప్తీరచ్ కూరుచ్ండుటకై యొక అధికార మంటపమును 

కటిట్ంచెను; దాని నటిట్లుల్ కొన మొదలు దేవదారు కఱఱ్తో కపప్బడెను. 

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

ఆవరణములో రాజు సనిన్ధికి వెళిల్ నిలిచెను. రాజనగరు దావ్రమునకు ఎదురుగానునన్ 

రాజావరణములో తన రాజాసనముమీద రాజు కూరుచ్నియుండెను. 

పరమగీతము 7:4 => నీ కంధరము దంతగోపుర రూపము నీ నేతర్ములు జనపూరణ్మైన హెషోబ్ను 

పటట్ణమున నునన్ రెండు తటాకములతో సమానములు నీ నాసిక దమసుక్ దికుక్నకు చూచు లెబానోను 

శిఖరముతో సమానము. 

వచనము 21 

మరియు రాజైన సొలొమోను పానపాతర్లు బంగారపువై యుండెను; లెబానోను అరణయ్ మందిరపు 

పాతర్లును బంగారపువే, వెండిది యొకటియు లేదు; సొలొమోను దినములలో వెండి యెనిన్కకు 

రాలేదు. 

పర్సంగి 2:4 => నేను గొపప్ పనులు చేయ బూనుకొంటిని, నాకొరకు ఇండుల్ కటిట్ంచుకొంటిని, 

దార్క్షతోటలు నాటించుకొంటిని. 

వచనము 22 
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సముదర్మందు హీరాము ఓడలతో కూడ తరీ ష్షు ఓడలును రాజునకు కలిగియుండెను; ఈ తరీ ష్షు 

ఓడలు మూడు సంవతస్రములకు ఒకమారు బంగారమును వెండిని దంతమును కోతులను నెమిలి 

పిటట్లను తీసికొని వచుచ్చుండెను. 

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

సింహమువలెను గరిజ్ంచు ఆడు సింహమువలెను అతడు కాళుల్ ముడుచుకొని పండుకొనెను అతని 

లేపువాడెవడు? 

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

నిలుచును అది వేటను తిని చంపబడిన వాటి రకత్ము తార్గువరకు పండుకొనదు. 

సంఖాయ్కాండము 24:9 => సింహమువలెను ఆడు సింహమువలెను అతడు కుర్ంగి పండుకొనెను 

అతనిని లేపువాడెవడు? నినున్ దీవించువాడు దీవింపబడును నినున్ శపించువాడు శపింపబడును. 

పర్కటన 5:5 => ఆ పెదద్లలో ఒకడు ఏడువకుము; ఇదిగో దావీదుకు చిగురైన యూదా గోతర్పు 

సింహము ఏడు ముదర్లను తీసి ఆ గర్ంథమును విపుప్టకై జయము పొందెనని నాతో చెపెప్ను. 

పర్సంగి 2:4 => నేను గొపప్ పనులు చేయ బూనుకొంటిని, నాకొరకు ఇండుల్ కటిట్ంచుకొంటిని, 

దార్క్షతోటలు నాటించుకొంటిని. 

వచనము 23 

ఈ పర్కారము రాజైన సొలొమోను ధనముచేతను జాఞ్నముచేతను భూపతులందరిలో అధికుడై 

యుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:20 => మరియు రాజైన సొలొమోనునకునన్ పానపాతర్లనిన్యును 

బంగారపువై యుండెను; లెబానోను అరణయ్పు నగరుననునన్ ఉపకరణములనిన్యు బంగారముతో 

చేసినవి; హీరాముయొకక్ పనివారితో కూడ రాజు ఓడలు తరీ ష్షుకు పోయి మూడు సంవతస్రములకు 

ఒక మారు బంగారము, వెండి, యేనుగు దంతము, కోతులు, నెమళుల్ అను సరకులతో వచుచ్చుండెను 

గనుక 
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2 దినవృతాత్ంతములు 9:21 => సొలొమోను దినములలో వెండి యెనిన్కకు రానిదాయెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:22 => రాజైన సొలొమోను భూరాజులందరికంటెను ఐశవ్రయ్మందును 

జాఞ్నమందును అధికుడాయెను. 

1 రాజులు 10:17 => మరియు సుతెత్తో కొటిట్న బంగారముతో అతడు మూడువందల కేడెములను 

చేయించెను; కేడెము ఒకటింటికి మూడువందల బంగారపు తులములయెతుత్ బంగారముండెను; వీటిని 

రాజు లెబానోను అరణయ్పు మందిరమందుంచెను. 

1 రాజులు 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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:17 => తన హృదయము తొలగిపోకుండునటుల్ అతడు అనేక సతరీలను 

వి వా హ ము చే సి కొ న కూ డ దు ; వెం డి బం గా ర ము ల ను అ త డు త న కొ ర కు బ హు గా 

విసత్రింపజేసికొనకూడదు. 

1 రాజులు 9:14 => హీరాము రెండువందల నలువది మణుగుల బంగారమును రాజునకు 

పంపించెను. 

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, 

ఎసేత్రు 1:7 => అచచ్ట కూడినవారికి వివిధమైన బంగారు పాతర్లతో పానమిచుచ్చు, రాజు సిథ్తికి 

తగినటుట్గా రాజు దార్కాష్రసమును దాసులు అధికముగా పోసిరి. 

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

యోబు 28:1 => వెండికి గని గలదు పుటమువేయు సువరణ్మునకు సథ్లము గలదు. 

యెషయా 2:7 => వారి దేశము వెండి బంగారములతో నిండియునన్ది వారి ఆసిత్ సంపాదయ్మునకు 

మితిలేదు వారి దేశము గుఱఱ్ములతో నిండియునన్ది వారి రథములకు మితిలేదు. 
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యెషయా 60:17 => నేను ఇతత్డికి పర్తిగా బంగారమును తెచుచ్చునాన్ను ఇనుమునకు పర్తిగా 

వెండిని కఱఱ్కు పర్తిగా ఇతత్డిని రాళల్కు పర్తిగా ఇనుమును తెచుచ్చునాన్ను. సమాధానమును 

నీకధికారులుగాను నీతిని నీకు విచారణకరత్లుగాను నియమించుచునాన్ను. 

వచనము 24 

అతని హృదయమందు దేవుడు ఉంచిన జాఞ్నవాకుక్లను వినుటకై లోకులందరును అతని చూడగోరిరి. 

1 రాజులు 22:48 => యెహోషాపాతు బంగారము తెచుచ్టకై ఓఫీరు దేశమునకు పోవుటకు తరీ ష్షు 

ఓడలను కటిట్ంపగా ఆ ఓడలు బయలుదేరక ఎసోనెగ్బెరునొదద్ బదద్లైపోయెను. 

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

2 దినవృతాత్ంతములు 9:21 => సొలొమోను దినములలో వెండి యెనిన్కకు రానిదాయెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:36 => తరీ ష్షునకు పోదగిన ఓడలను చేయింపవలెనని యెహోషాపాతు 

అతనితో సేన్హము చేయగా వారు ఎసోనెగ్బెరులో ఆ ఓడలను చేయించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:37 => అపుప్డు మారేషా వాడును దోదావాహు కుమారుడునగు 

ఎలీయెజెరు నీవు అహజాయ్తో సేన్హము చేసికొంటివి గనుక యెహోవా నీ పనులను భంగము 

చేయునని యెహోషాపాతుమీద పర్వచనమొకటి చెపెప్ను. ఆ ఓడలు తరీ ష్షునకు వెళల్జాలకుండ 

బదద్లైపోయెను. 

కీరత్నలు 48:7 => తూరుప్గాలిని లేపి తరీ ష్షు ఓడలను నీవు పగులగొటుట్చునాన్వు. 

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

రాజులును కానుకలు తీసికొనివచెచ్దరు.  

యెషయా 2:16 => తరీ ష్షు ఓడలకనిన్టికిని రమయ్మైన విచితర్ వసుత్వుల కనిన్టికిని ఆ దినము 

నియమింపబడియునన్ది. 

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

ఇలల్యినను లేదు పర్వేశమారగ్మైనను లేదు కితీత్యుల దేశమునుండి ఆ సంగతి వారికి 

వెలల్డిచేయబడెను.  
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యెషయా 23:6 => తరీ ష్షునకు వెళుల్డి సముదర్తీరవాసులారా, అంగలారుచ్డి. 

యెషయా 23:10 => తరీ ష్షు కుమారీ, నీ దేశమునకిక నడికటుట్ లేకపోయెను నైలునది 

పర్వహించునటుల్ దానిమీద పర్వహించుము. 

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 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. 

యెహెజేక్లు 27:12 => నానా విధమైన సరకులు నీలో విసాత్రముగా నునన్ందున తరీ ష్షువారు నీతో 

వరత్కము చేయుచు, వెండియు ఇనుమును తగరమును సీసమును ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు. 

యోనా 1:3 => అయితే యెహోవా సనిన్ధిలోనుండి తరీ ష్షు పటట్ణమునకు పారిపోవలెనని యోనా 

యొపేప్కు పోయి తరీ ష్షునకు పోవు ఒక ఓడను చూచి, పర్యాణమునకు కేవు ఇచిచ్, యెహోవా 

సనిన్ధిలో నిలువక ఓడవారితోకూడి తరీ ష్షునకు పోవుటకు ఓడ ఎకెక్ను. 

1 రాజులు 10:18 => మరియు రాజు దంతముచేత పెదద్ సింహాసనము చేయించి సువరణ్ముతో దాని 

పొదిగించెను. 

ఆమోసు 3:15 => చలికాలపు నగరును వేసవికాలపు నగరును నేను పడగొటెట్దను, దంతపు 

నగరులును లయమగును, బహు నగరులు పాడగును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యోబు 39:13 => నిపుప్కోడి సంతోషముచేత రెకక్ల నాడించును. రెకక్లును వెండుర్కలును 

దానికునన్ందున అది వాతస్లయ్ము కలదిగా నునన్దా?  
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1 రాజులు 22:39 => అహాబు చేసిన యితర కారయ్ములను గూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

దానంతటినిగూరిచ్యు, అతడు కటిట్ంచిన దంతపు ఇంటినిగూరిచ్యు, అతడు కటిట్ంచిన 

పటట్ణములనుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:18 => హీరాము తన పనివారిదావ్రా ఓడలను ఓడ నడుపుటయందు యుకిత్ 

గల పనివారిని పంపెను. వీరు సొలొమోను పనివారితో కూడ ఓఫీరునకు పోయి అకక్డనుండి 

తొమిమ్దివందల మణుగుల బంగారమును ఎకిక్ంచుకొని రాజైన సొలొమోను నొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:10 => ఇదియుగాక ఓఫీరునుండి బంగారము తెచిచ్న హీరాము 

పనివారును సొలొమోను పనివారును చందనపు మార్నులను పర్శసత్మైన రతన్ములనుకూడ 

కొనివచిచ్రి. 

పరమగీతము 7:4 => నీ కంధరము దంతగోపుర రూపము నీ నేతర్ములు జనపూరణ్మైన హెషోబ్ను 

పటట్ణమున నునన్ రెండు తటాకములతో సమానములు నీ నాసిక దమసుక్ దికుక్నకు చూచు లెబానోను 

శిఖరముతో సమానము. 

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. 

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

వరత్కములు నీ వశముననునన్వి; వరత్కులు దంతమును కోవిదారు మార్నును ఇచిచ్ నీ సరకులు 

కొనుకొక్ందురు.  

యెహెజేక్లు 27:25 => తరీ ష్షు ఓడలు నీకు బండుల్గా ఉనన్వి. నీవు పరిపూరణ్మైనదానవై 

మహాఘనముగా సముదర్ముమీద కూరుచ్నాన్వు. 

వచనము 25 
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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. 

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 4:29 => దేవుడు జాఞ్నమును బుదిధ్ని వరిణ్ంపశకయ్ము కాని వివేచనగల మనసుస్ను 

సొలొమోనునకు దయచేసెను 

1 రాజులు 4:30 => గనుక సొలొమోనునకు కలిగిన జాఞ్నము తూరుప్దేశసుథ్ల జాఞ్నముకంటెను 

ఐగుపీత్యుల జాఞ్నమంతటి కంటెను అధికమై యుండెను. 

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

కుమారులైన హేమాను కలోక్లు దరద్ అను వారికంటెను జాఞ్నవంతుడై యుండెను గనుక అతని కీరిత్ 

చుటుట్నునన్ జనములనిన్టిలో వాయ్పితమాయెను. 

1 రాజులు 4:32 => అతడు మూడువేల సామెతలు చెపెప్ను, వెయియ్నిన్ యయిదు కీరత్నలు 

రచించెను. 

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

మొలుచు హిసోస్పు మొకక్నే గాని చెటల్నిన్టినిగూరిచ్ అతడు వార్సెను; మరియు మృగములు పకుష్లు 

పార్కు జంతువులు జలచరములు అనువాటి ననిన్టినిగూరిచ్యు అతడు వార్సెను. 

1 రాజులు 4:34 => అతని జాఞ్నపు మాటలు తెలిసికొనుటకై అతని జాఞ్నమునుగూరిచ్ వినిన 

భూపతులందరిలోనుండియు, జనులందరిలోనుండియు మనుషుయ్లు సొలొమోను నొదద్కు వచిచ్రి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 9:22 => రాజైన సొలొమోను భూరాజులందరికంటెను ఐశవ్రయ్మందును 

జాఞ్నమందును అధికుడాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:23 => దేవుడు సొలొమోనుయొకక్ హృదయమందుంచిన జాఞ్నోకుత్లను 

వినుటకై భూరాజులందరును అతని ముఖదరశ్నము చేయగోరిరి. 

కీరత్నలు 89:27 => కావున నేను అతని నా జేయ్షఠ్కుమారునిగా చేయుదును భూరాజులలో 

అతుయ్నన్తునిగా నుంచెదను. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

కొలొసస్యులకు 1:18 => సంఘము అను శరీరమునకు ఆయనే శిరసుస్; ఆయనకు అనిన్టిలో 

పార్ముఖయ్ము కలుగు నిమితత్ము , ఆయన ఆదియైయుండి మృతులలోనుండి లేచుటలో 

ఆదిసంభూతుడాయెను. 

కొలొసస్యులకు 1:19 => ఆయన యందు సరవ్సంపూరణ్త నివసింపవలెననియు, 

కొలొసస్యులకు 2:2 => నేను ఎంతగా పోరాడుచునాన్నో మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. వారు 

పేర్మయందు అతుకబడి, సంపూరణ్ గర్హింపుయొకక్ సకలైశవ్రయ్ము కలిగినవారై, దేవుని మరమ్మైయునన్ 

కీర్సుత్ను, సప్షట్ముగా తెలిసికొనన్వారై, తమ హృదయములలో ఆదరణ పొందవలెనని వారందరికొరకు 

పోరాడుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 2:3 => బుదిధ్ జాఞ్నముల సరవ్ సంపదలు ఆయనయందే గుపత్ములైయునన్వి. 

సామెతలు 3:13 => జాఞ్నము సంపాదించినవాడు ధనుయ్డు వివేచన కలిగిన నరుడు ధనుయ్డు. 

పర్సంగి 1:16 => యెరూషలేమునందు నాకు ముందునన్ వారందరికంటెను నేను చాల ఎకుక్వగా 

జాఞ్నము సంపాదించితిననియు, జాఞ్నమును విదయ్ను నేను పూరణ్ముగా అభయ్సించితిననియు నా 

మనసుస్లో నేననుకొంటిని. 

పర్సంగి 2:9 => నాకు ముందు యెరూషలేమునందునన్ వారందరికంటెను నేను ఘనుడనై అభివృదిధ్ 

నొందితిని; నా జాఞ్నము ననున్ విడిచిపోలేదు. 
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దానియేలు 1:20 => రాజు వీరియొదద్ విచారణ చేయగా జాఞ్నవివేకముల సంబంధమైన 

పర్తివిషయములో వీరు తన రాజయ్మందంతటనుండు శకునగాండర్కంటెను గారడీవిదయ్గల 

వారందరికంటెను పది యంతలు శేర్షు ఠ్లని తెలియబడెను. 

వచనము 26 

మరియు సొలొమోను రథములను రౌతులను సమకూరెచ్ను; అతడు వెయియ్నిన్ నాలుగువందల 

రథములును పండెర్ండువేల రౌతులును గలవాడై యుండెను; వీటిని అతడు రథములకై యేరప్డిన 

పురములలోను యెరూషలేమునందు రాజునొదద్ను ఉంచ నిరణ్యించెను. 

1 రాజులు 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 3:12 => నీవు ఈలాగున అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించుచునాన్ను; బుదిధ్ వివేకములు 

గల హృదయము నీకిచుచ్చునాన్ను; పూరివ్కులలో నీవంటివాడు ఒకడును లేడు, ఇకమీదట 

నీవంటివాడొకడును ఉండడు. 

1 రాజులు 3:28 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరును రాజు తీరిచ్న తీరుప్నుగూరిచ్ విని నాయ్యము 

విచారించుటయందు రాజు దైవజాఞ్నము నొందినవాడని గర్హించి అతనికి భయపడిరి. 

సామెతలు 2:6 => యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి 

వచుచ్ను. 

దానియేలు 1:17 => ఈ నలుగురు బాలుర సంగతి ఏమనగా, దేవుడు వారికి జాఞ్నమును సకల శాసత్ర 

పర్వీణతయు వివేచనయు అనుగర్హించెను. మరియు దానియేలు సకల విధములగు దరశ్నములను 

సవ్పన్భావములను గర్హించు తెలివిగలవాడై యుండెను. 

దానియేలు 2:21 => ఆయన కాలములను సమయములను మారుచ్వాడై యుండి, రాజులను 

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 
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దానియేలు 2:23 => మా పితరుల దేవా, నీవు వివేకమును బలమును నాకనుగర్హించి యునాన్వు; 

మేమడిగిన యీ సంగతి ఇపుప్డు నాకు తెలియజేసి యునాన్వు గనుక నేను నినున్ సుత్తించుచు 

ఘనపరచుచునాన్ను; ఏలయనగా రాజుయొకక్ సంగతి నీవే మాకు తెలియజేసితివని దానియేలు మరల 

చెపెప్ను. 

దానియేలు 5:11 => నీ రాజయ్ములో ఒక మనుషుయ్డునాన్డు. అతడు పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ గలవాడు; 

నీ తండిర్కాలములో అతడు దైవజాఞ్నమువంటి జాఞ్నమును బుదిధ్యు తెలివియు గలవాడై యుండుట నీ 

తండిర్ కనుగొనెను గనుక నీ తండిర్యైన రాజగు నెబుకదెన్జరు శకునగాండర్కును గారడీవిదయ్ 

గలవారికిని కలీద్యులకును జోయ్తిషుయ్లకును పై యధిపతిగా అతని నియమించెను.  

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

1 రాజులు 4:29 => దేవుడు జాఞ్నమును బుదిధ్ని వరిణ్ంపశకయ్ము కాని వివేచనగల మనసుస్ను 

సొలొమోనునకు దయచేసెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:22 => రాజైన సొలొమోను భూరాజులందరికంటెను ఐశవ్రయ్మందును 

జాఞ్నమందును అధికుడాయెను. 

కీరత్నలు 68:29 => యెరూషలేములోని నీ ఆలయమునుబటిట్ రాజులు నీయొదద్కు కానుకలు 

తెచెచ్దరు. 

సామెతలు 3:13 => జాఞ్నము సంపాదించినవాడు ధనుయ్డు వివేచన కలిగిన నరుడు ధనుయ్డు. 

పర్సంగి 1:16 => యెరూషలేమునందు నాకు ముందునన్ వారందరికంటెను నేను చాల ఎకుక్వగా 

జాఞ్నము సంపాదించితిననియు, జాఞ్నమును విదయ్ను నేను పూరణ్ముగా అభయ్సించితిననియు నా 

మనసుస్లో నేననుకొంటిని. 

యెహెజేక్లు 16:14 => నేను నీ కనుగర్హించిన నా పర్భావముచేత నీ సౌందరయ్ము పరిపూరణ్ము 

కాగా అనయ్జనులు దాని చూచి నీ కీరిత్ పర్శంసించుచు వచిచ్రి; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 
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దానియేలు 1:20 => రాజు వీరియొదద్ విచారణ చేయగా జాఞ్నవివేకముల సంబంధమైన 

పర్తివిషయములో వీరు తన రాజయ్మందంతటనుండు శకునగాండర్కంటెను గారడీవిదయ్గల 

వారందరికంటెను పది యంతలు శేర్షు ఠ్లని తెలియబడెను. 

మతత్యి 12:42 => విమరశ్ సమయమున దకిష్ణదేశపురాణి యీ తరమువారితో నిలువబడి 

వారిమీద నేరసాథ్పన చేయును; ఆమె సొలొమోను జాఞ్నము వినుటకు భూమయ్ంతములనుండి వచెచ్ను; 

ఇదిగో సొలొమోనుకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 

వచనము 27 

రాజు యెరూషలేములో వెండిని రాళల్ంత విసాత్రముగా వాడుకచేసెను; దేవదారు మార్నులను షెఫేలా 

పర్దేశముననునన్ మేడిచెటల్వలె విసత్రింపజేసెను. 

1 రాజులు 10:10 => మరియు ఆమె రాజునకు రెండువందల నలువది మణుగుల బంగార మును, 

బహు విసాత్రమైన గంధవరగ్మును, రతన్ములను ఇచెచ్ను. షేబదేశపు రాణి రాజైన సొలొమోనునకు 

ఇచిచ్న గంధ వరగ్ములంత విసాత్రము మరి ఎనన్డైనను రాలేదు. 

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 సమూయేలు 10:27 => పనికిమాలినవారు కొందరు ఈ మనుషుయ్డు మనలను ఏలాగు 

రకిష్ంపగలడని చెపుప్కొనుచు అతని నిరల్క్షయ్ము చేసి అతనికి కానుకలు తీసికొని రాకుండగా అతడు 

చెవిటివాడైనటుట్ ఊరకుండెను. 

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. 
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2 సమూయేలు 8:10 => హదదె జెరునకును తోయికిని యుదధ్ములు జరుగుచుండెను గనుక దావీదు 

హదదెజెరుతో యుదధ్ము చేసి అతనిని ఓడించియుండుట తోయి విని, తన కుమారుడగు యోరాము 

చేతికి వెండి బంగారు ఇతత్డి వసుత్వులను కానుకలుగా అపప్గించి కుశల పర్శన్లడిగి దావీదుతోకూడ 

సంతోషించుటకై అతనిని దావీదు నొదద్కు పంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:8 => అమోమ్నీయులు ఉజిజ్యాకు పనిన్చుచ్వారైరి. అతడు అధికముగా 

బలాభివృదిధ్నొందెను గనుక అతని కీరిత్ ఐగుపుత్ మారగ్ పర్దేశములనిన్టను వాయ్పించెను. 

యోబు 42:11 => అపుప్డు అతని సహోదరులందరును అతని అకక్చెలెల్ండర్ందరును 

అంతకుముందు అతనికి పరిచయులైన వారును వచిచ్, అతనితోకూడ అతని యింట అనన్పానములు 

పుచుచ్కొని, యెహోవా అతనిమీదికి రపిప్ంచిన సమసత్ బాధనుగూరిచ్ యెంతలేసి దుఃఖములు 

పొందితివని అతనికొరకు దుఃఖించుచు అతని నోదారిచ్రి. ఇదియు గాక ఒకొక్కక్డు ఒక వరహాను 

ఒకొక్కక్డు బంగారు ఉంగరమును అతనికి తెచిచ్ ఇచెచ్ను. 

కీరత్నలు 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 36:16 => హిజిక్యా చెపిప్నమాట మీరంగీకరింపవలదు; అషూష్రు రాజు 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నాతో సంధి చేసికొని నాయొదద్కు మీరు బయటికి వచిచ్నయెడల మీలో పర్తి 

మనిషి తన దార్క్ష చెటుట్ ఫలమును తన అంజూరపు చెటుట్ ఫలమును తినుచు తన బావి నీళుల్ తార్గుచు 

నుండును. 

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

పెటెట్లు విపిప్, బంగారమును సాంబార్ణిని బోళమును కానుకలుగా ఆయనకు సమరిప్ంచిరి. 

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 18:5 => అహాబు దేశములోని ఉదకధారలనిన్టిని నదులనిన్టిని చూడబోయి, 

పశువులనిన్టిని పోగొటుట్కొనకుండ గుఱఱ్ములను కంచరగాడిదలను పార్ణములతో కాపాడుటకై మనకు 

గడిడ్ దొరుకునేమో తెలిసికొనుమని ఓబదాయ్కు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

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

గాడిదలను మేపుచుండి అరణయ్ములో ఉషణ్ధారలు కనుగొనినవాడు. 

ఎజార్ 2:66 => వారి గుఱఱ్ములు ఏడువందల ముపప్ది యారు, వారి కంచరగాడిదలు రెండువందల 

నలువది యయిదు, 

ఎసేత్రు 8:10 => రాజైన అహషేవ్రోషు పేరట తాకీదులు మొరెద్కై వార్యించి రాజు ఉంగరముతో 

ముదిర్ంచి గుఱఱ్ములమీద, అనగా రాజనగరు పనికి పెంచబడిన బీజాశవ్ములమీద అంచెగాండర్ 

నెకిక్ంచి ఆ తాకీదులను వారిచేత పంపెను. 

ఎసేత్రు 8:14 => రాజనగరు పనికి పెంచబడిన బీజాశవ్ములమీద నెకిక్న అంచెగాండుర్ రాజు 

మాటవలన పేర్రేపింపబడి అతివేగముగా బయలుదేరిరి. ఆ తాకీదు షూషను కోటలో ఇయయ్బడెను. 

యెషయా 66:20 => ఇశార్యేలీయులు పవితర్మైన పాతర్లో నైవేదయ్మును యెహోవా 

మందిరములోనికి తెచుచ్నటుల్గా గుఱఱ్ములమీదను రథములమీదను డోలీలమీదను 

కంచరగాడిదలమీదను ఒంటెలమీదను ఎకిక్ంచి సరవ్జనములలోనుండి నాకు పర్తిషిఠ్త పరవ్తమగు 

యెరూషలేమునకు మీ సవ్దేశీయులను యెహోవాకు నైవేదయ్ముగా వారు తీసికొనివచెచ్దరని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

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

సరకులు కొనుకొక్ందురు; 

2 రాజులు 17:4 => అతడు ఐగుపుత్ రాజైన సోనొదద్కు దూతలను పంపి, పూరవ్ము తాను ఏటేట 

ఇచుచ్చు వచిచ్నటుల్ అషూష్రు రాజునకు పనున్ ఇయయ్కపోగా, హోషేయ చేసిన కుటర్ అషూష్రు రాజు 

తెలిసికొని అతనికి సంకెళుల్ వేయించి బందీగృహములో ఉంచెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 9:24 => మరియు పర్తివాడును ఏటేట వెండి వసుత్వులను బంగారు 

వసుత్వులను వసత్రములను ఆయుధములను గంధవరగ్ములను గుఱఱ్ములను కంచరగాడిదలను 

కానుకలుగా తీసికొనివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 43:11 => వారి తండిర్యైన ఇశార్యేలు వారితొ అటల్యిన మీరీలాగు చేయుడి; ఈ 

దేశమందు పర్సిదధ్ములైనవి, అనగా కొంచెము మసత్కి కొంచెము తేనె సుగంధ దర్వయ్ములు బోళము 

పిసాత్చకాయలు బాదము కాయలు మీ గోనెలలో వేసికొని ఆ మనుషుయ్నికి కానుకగా తీసికొనిపోవుడి. 

1 రాజులు 4:26 => సొలొమోను రథములకు నలువదివేల గుఱఱ్పు శాలలును రౌతులకు పండెర్ండు 

వేల గుఱఱ్ములును ఉండెను. 

2 రాజులు 20:13 => హిజిక్యా, దూతలు వచిచ్నమాట విని వారిని లోపలికి రపిప్ంచి, తన 

నగరునందేమి రాజయ్మందేమి కలిగిన సమసత్ వసుత్వులలో దేనిని మరుగుచేయక తన పదారథ్ములుగల 

కొటుట్ను, వెండి బంగారములను, గంధవరగ్ములను, పరిమళ తైలమును, ఆయుధశాలను, తన 

పదారథ్ములలోనునన్ సమసత్మును వారికి చూపించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:2 => అతడు మోయాబీయులను జయించగా వారు దావీదునకు 

కపప్ముకటుట్ దాసులైరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:5 => కాబటిట్ యెహోవా అతనిచేత రాజయ్మును సిథ్రపరచెను, 

యూదావారందరును యెహోషాపాతునకు పనున్ ఇచుచ్చుండిరి, అతనికి ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు 

మెండుగా కలిగెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:23 => అనేకులు యెరూషలేములో యెహోవాకు అరప్ణలను యూదా 

రాజైన హిజిక్యాకు కానుకలను తెచిచ్యిచిచ్రి. అందువలన అతడు అపప్టినుండి సకల జనముల 

దృషిట్కి ఘనతనొందిన వాడాయెను. 

కీరత్నలు 68:29 => యెరూషలేములోని నీ ఆలయమునుబటిట్ రాజులు నీయొదద్కు కానుకలు 

తెచెచ్దరు. 

యెషయా 39:2 => హిజిక్యా దూతలు వచిచ్న మాట విని వారిని లోపలికి రపిప్ంచి, తన 

యింటనేమి రాజయ్మందేమి కలిగిన సమసత్ వసుత్వులలో దేనిని మరుగుచేయక తన పదారథ్ములుగల 
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కొటుట్ను వెండి బంగారములను గంధవరగ్ములను పరిమళ తైలమును ఆయుధశాలను తన 

పదారథ్ములలో నునన్ సమసత్మును వారికి చూపించెను. 

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;  

వచనము 28 

సొలొమోనునకుండు గుఱఱ్ములు ఐగుపుత్లోనుండి తేబడెను; రాజు వరత్కులు ఒకొక్కక్ గుంపునకు 

నియామకమైన ధరనిచిచ్ గుంపులు గుంపులుగ కొని తెపిప్ంచిరి. 

1 రాజులు 4:26 => సొలొమోను రథములకు నలువదివేల గుఱఱ్పు శాలలును రౌతులకు పండెర్ండు 

వేల గుఱఱ్ములును ఉండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:16 => అతడు గుఱఱ్ములను విసాత్రముగా సంపాదించుకొనవలదు; 

తాను గుఱఱ్ములను హెచుచ్గా సంపాదించుటకుగాను జనులను ఐగుపుత్నకు తిరిగి వెళల్నియయ్కూడదు; 

ఏలయనగా యెహోవా ఇకమీదట మీరు ఈ తోర్వను వెళల్కూడదని మీతో చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:14 => సొలొమోను రథములను గుఱఱ్పు రౌతులను సమకూరెచ్ను, 

వెయియ్నిన్ నాలుగువందలు రథములును పండెర్ండు వేల గుఱఱ్పు రౌతులును అతనికి ఉండెను; వీరిలో 

కొందరిని అతడు రథములుండు పటట్ణములలో ఉంచెను, కొందరిని తన రాజసనిన్ధిని ఉండుటకు 

యెరూషలేములో ఉంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:25 => రథములు నిలువయుంచు పటట్ణములలోను రాజునొదద్ 

యెరూషలేములోను సొలొమోనునకు నాలుగువేల గుఱఱ్పు సాలలును రథములును పండెర్ండువేల 

గుఱఱ్పు రౌతులును కలిగియుండెను. 

యెషయా 2:7 => వారి దేశము వెండి బంగారములతో నిండియునన్ది వారి ఆసిత్ సంపాదయ్మునకు 

మితిలేదు వారి దేశము గుఱఱ్ములతో నిండియునన్ది వారి రథములకు మితిలేదు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 9:25 => రథములు నిలువయుంచు పటట్ణములలోను రాజునొదద్ 

యెరూషలేములోను సొలొమోనునకు నాలుగువేల గుఱఱ్పు సాలలును రథములును పండెర్ండువేల 

గుఱఱ్పు రౌతులును కలిగియుండెను. 

1 సమూయేలు 8:11 => ఈలాగున చెపెప్ను మిముమ్ను ఏలబోవు రాజు ఎటిట్వాడగుననగా, అతడు 

మీ కుమారులను పటుట్కొని, తన రథములను తోలుటకును తన గుఱఱ్ములను కాపాడుటకును వారిని 

ఉంచుకొనును, కొందరు అతని రథముల ముందర పరగెతుత్దురు. 

2 సమూయేలు 8:4 => అతనియొదద్నుండి వెయియ్నిన్ యేడు వందలమంది గుఱఱ్పు రౌతులను 

ఇరువది వేల కాలబ్లమును పటుట్కొని, వారి గుఱఱ్ములలో నూటిని ఉంచుకొని, మిగిలినవాటికి 

చీలమండ నరములను తెగవేయించెను. 

2 సమూయేలు 15:1 => ఇదియైన తరువాత అబాష్లోము ఒక రథమును గుఱఱ్ములను సిదధ్పరచి, 

తనయెదుట పరుగెతుత్టకై యేబదిమంది బంటులను ఏరప్రచుకొనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:4 => అతనియొదద్నుండి వెయియ్ రథములను ఏడువేల గుఱఱ్పు రౌతులను 

ఇరువదివేల కాలబ్లమును పటుట్కొనెను. దావీదు ఆ రథములలో నూరింటికి కావలసిన గుఱఱ్ములను 

ఉంచుకొని కడమవాటికనిన్టికి చీలమండ నరములు తెగవేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:6 => బయలతును, ఖజానా ఉంచు పటట్ణములనిన్టిని, రథములుంచు 

పటట్ ణములనిన్టిని , గుఱఱ్పు రౌతులుండు పటట్ ణములనిన్టిని కటిట్ం చెను . మరియు 

యెరూషలేమునందును లెబానోనునందును తాను ఏలు దేశములనిన్టియందును పార్కారపురములుగా 

కటిట్ంచవలెనని తానుదేద్శించిన పటట్ణములనిన్టిని సొలొమోను కటిట్ంచెను. 

మతత్యి 21:5 => ఇదిగో నీ రాజు సాతివ్కుడై, గాడిదను భారవాహకపశువు పిలల్యైన చినన్ గాడిదను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డని సీయోను కుమారితో చెపుప్డి అనునది. 

వచనము 29 
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వారు ఐగుపుత్లోనుండి కొని తెచిచ్న రథమొకటింటికి ఆరువందల తులముల వెండియు, 

గుఱఱ్మొకటింటికి నూట ఏబది తులముల వెండియు ఇచిచ్రి. హితీత్యుల రాజులందరికొరకును 

అరాము రాజులకొరకును వారు ఆ ధరకే వాటిని తీసికొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:15 => రాజు యెరూషలేమునందు వెండి బంగారములను రాళల్ంత 

విసాత్రముగాను, సరళ మార్నులను షెఫేల పర్దేశముననునన్ మేడిచెటల్ంత విసాత్రముగాను 

సమకూరెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:16 => సొలొమోనునకుండు గుఱఱ్ములు ఐగుపుత్లోనుండి తేబడెను, రాజు 

వరత్కులు ఒకొక్కక్ గుంపునకు నియామకమైన ధరనిచిచ్ గుంపులు గుంపులుగా కొని తెపిప్ంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:17 => వారు ఐగుపుత్నుండి కొనితెచిచ్న రథమొకటింటికి ఆరువందల 

తులముల వెండియు గుఱఱ్మొకటింటికి నూటఏబది తులముల వెండియు నిచిచ్రి; హితీత్యుల 

రాజులందరికొరకును సిరియా రాజులకొరకును వారు ఆ ధరకే వాటిని తీసికొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:27 => రాజు యెరూషలేమునందు వెండి రాళల్ంత విసాత్రముగా 

నుండునటుల్ను, దేవదారు మార్నులు షెఫేలా పర్దేశముననునన్ మేడివృక్షములంత విసాత్రముగా 

నుండునటుల్ను చేసెను. 

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

యోబు 22:25 => అపుప్డు సరవ్శకుత్డు నీకు అపరంజిగాను పర్శసత్మైన వెండిగాను ఉండును.  

2 దినవృతాత్ంతములు 17:5 => కాబటిట్ యెహోవా అతనిచేత రాజయ్మును సిథ్రపరచెను, 

యూదావారందరును యెహోషాపాతునకు పనున్ ఇచుచ్చుండిరి, అతనికి ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు 

మెండుగా కలిగెను. 

యోబు 3:15 => బంగారము సంపాదించి తమ యిండల్ను వెండితో నింపుకొనిన అధిపతులతో 

నిదిర్ంచి విశర్మించియుందును. 

యోబు 27:16 => ధూళి అంత విసాత్రముగా వారు వెండిని పోగుచేసినను జిగటమనన్ంత 

విసాత్రముగా వసత్రములను సిదధ్పరచుకొనినను 
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యెషయా 9:10 => వారు ఇటికలతో కటిట్నది పడిపోయెను చెకిక్నరాళల్తో కటుట్దము రండి; 

రావికఱ ణ్తో కటిట్నది నరకబడెను, వాటికి మారుగా దేవదారు కఱఱ్ను వేయుదము రండని అతిశయపడి 

గరవ్ముతో చెపుప్కొనుచునాన్రు.  

జెకరాయ్ 9:3 => తూరు పటట్ణపువారు పార్కారముగల కోటను కటుట్కొని, యిసుక రేణువులంత 

విసాత్రముగా వెండిని, వీధులలోని కసువంత విసాత్రముగా సువరణ్మును సమకూరుచ్కొనిరి. 

లూకా 19:4 => అపుప్డు యేసు ఆ తోర్వను రానైయుండెను గనుక అతడు ముందుగా పరుగెతిత్, 

ఆయనను చూచుటకు ఒక మేడిచెటెట్కెక్ను. 
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వచనము 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 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:16 => అతడు గుఱఱ్ములను విసాత్రముగా సంపాదించుకొనవలదు; 

తాను గుఱఱ్ములను హెచుచ్గా సంపాదించుటకుగాను జనులను ఐగుపుత్నకు తిరిగి వెళల్నియయ్కూడదు; 

ఏలయనగా యెహోవా ఇకమీదట మీరు ఈ తోర్వను వెళల్కూడదని మీతో చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:16 => సొలొమోనునకుండు గుఱఱ్ములు ఐగుపుత్లోనుండి తేబడెను, రాజు 

వరత్కులు ఒకొక్కక్ గుంపునకు నియామకమైన ధరనిచిచ్ గుంపులు గుంపులుగా కొని తెపిప్ంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:17 => వారు ఐగుపుత్నుండి కొనితెచిచ్న రథమొకటింటికి ఆరువందల 

తులముల వెండియు గుఱఱ్మొకటింటికి నూటఏబది తులముల వెండియు నిచిచ్రి; హితీత్యుల 

రాజులందరికొరకును సిరియా రాజులకొరకును వారు ఆ ధరకే వాటిని తీసికొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:28 => ఐగుపుత్నుండియు సకల దేశములనుండియు సొలొమోనునకు 

గుఱఱ్ములు తేబడెను. 

యెషయా 31:1 => ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుని లక్షయ్పెటట్కయు యెహోవాయొదద్ విచారింపకయు 

సహాయము నిమితత్ము ఐగుపుత్నకు వెళుల్చు గుఱఱ్ములను ఆధారము చేసికొని వారి రథములు 

విసాత్రములనియు రౌతులు బలాఢుయ్లనియు వారిని ఆశర్యించువారికి శర్మ.  

యెషయా 31:2 => అయినను ఆయనయు బుదిధ్మంతుడుగా ఉనాన్డు. మాట తపప్క దుషుట్ల 

యింటివారిమీదను కీడుచేయువారికి తోడప్డువారిమీదను ఆయన లేచును. 
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యెషయా 31:3 => ఐగుపీత్యులు మనుషుయ్లేగాని దేవుడు కారు ఐగుపీత్యుల గుఱఱ్ములు 

మాంసమయములేగాని ఆతమ్ కావు యెహోవా తన చెయియ్చాపగా సహాయము చేయువాడు జోగును 

సహాయము పొందువాడు పడును వారందరు కూడి నాశనమగుదురు.  

యెషయా 36:9 => లేనియెడల నా యజమానుని సేవకులలో అతయ్లుప్డైన అధిపతియగు ఒకని 

నీవేలాగు ఎదిరింతువు? రథములను రౌతులను పంపునని ఐగుపుత్ రాజును నీవు ఆశర్యించుకొంటివే. 

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

సనన్పు నారబటట్లు అతనికి తొడిగించి, అతని మెడకు బంగారు గొలుసు వేసి 

సామెతలు 7:16 => నా మంచముమీద రతన్కంబళల్ను ఐగుపుత్నుండి వచుచ్ విచితర్పు పనిగల 

నారదుపప్టల్ను నేను పరచియునాన్ను. 

యెషయా 19:9 => దువెవ్నతో దువవ్బడు జనుపనారపని చేయువారును తెలల్ని బటట్లు 

నేయువారును సిగుగ్పడుదురు. రాజయ్ సత్ంభములు పడగొటట్బడును 

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

పనిగల అవిసెనారబటట్తో చేయబడును; ఎలీషా దీవ్పములనుండి వచిచ్న నీలధూమర్ వరణ్ములు గల 

బటట్ నీవు చాందినిగా కపుప్కొందువు 

ఆదికాండము 47:17 => ఆ సంవతస్రమందు వారి మందలనిన్టికి పర్తిగా అతడు వారికి 

ఆహారమిచిచ్ సంరకిష్ంచెను. 

సామెతలు 31:24 => ఆమె నారబటట్లు నేయించి అముమ్ను నడికటల్ను వరత్కులకు అముమ్ను. 

పరమగీతము 1:9 => నా పిర్యురాలా, ఫరోయొకక్ రథాశవ్ములతో నినున్ పోలెచ్దను. 

వచనము 2 

కామాతురత గలవాడై వారిని ఉంచుకొనుచు వచెచ్ను. 

యెహోషువ 1:4 => అరణయ్మును ఈ లెబానోను మొదలుకొని మహానదియైన యూఫర్టీసు నది 

వరకును హితీత్యుల దేశమంతయు పడమట మహా సముదర్మువరకును మీకు సరిహదుద్. 
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2 రాజులు 7:6 => యెహోవా రథముల ధవ్నియు గుఱఱ్ముల ధవ్నియు గొపప్ సమూహపు ధవ్నియు 

సిరియనుల దండునకు వినబడునటుల్ చేయగా వారు మనమీదికి వచుచ్టకై ఇశార్యేలు రాజు 

హితీత్యుల రాజులకును ఐగుపీత్యుల రాజులకును బతెత్మిచిచ్యునాన్డని సిరియనులు ఒకరితోనొకరు 

చెపుప్కొని 

హోషేయ 12:10 => పర్వకత్లతో నేను మాటలాడి యునాన్ను, విసాత్రమైన దరశ్నములను నేనిచిచ్ 

యునాన్ను, ఉపమానరీతిగా అనేక పరాయ్యములు పర్వకత్లదావ్రా మాటలాడి యునాన్ను. 

మలాకీ 1:1 => ఇశార్యేలీయులను గూరిచ్ మలాకీ దావ్రా పలుకబడిన యెహోవా వాకుక్. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:16 => సొలొమోనునకుండు గుఱఱ్ములు ఐగుపుత్లోనుండి తేబడెను, రాజు 

వరత్కులు ఒకొక్కక్ గుంపునకు నియామకమైన ధరనిచిచ్ గుంపులు గుంపులుగా కొని తెపిప్ంచిరి. 

వచనము 3 

అతనికి ఏడు వందలమంది రాజకుమారెత్లైన భారయ్లును మూడువందల మంది ఉపపతున్లును 

కలిగియుండిరి; అతని భారయ్లు అతని హృదయమును తిర్పిప్వేసిరి. 

1 రాజులు 11:8 => తమ దేవతలకు ధూపము వేయుచు బలుల నరిప్ంచుచుండిన పరసతరీలైన తన 

భారయ్ల నిమితత్ము అతడు ఈలాగు చేసెను. 

ఆదికాండము 6:2 => దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లు చకక్నివారని చూచి వారందరిలో 

తమకు మనసుస్వచిచ్న సతరీలను వివాహము చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 6:3 => అపుప్డు యెహోవా నా ఆతమ్ నరులతో ఎలల్పుప్డును వాదించదు; వారు తమ 

అకర్మ విషయములో నరమాతుర్లై యునాన్రు; అయినను వారి దినములు నూట ఇరువది 

యేండల్గుననెను. 

ఆదికాండము 6:4 => ఆ దినములలో నెఫీలులను వారు భూమిమీదనుండిరి; తరువాతను ఉండిరి. 

దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లతో పోయినపుప్డు వారికి పిలల్లను కనిరి. పూరవ్కాలమందు పేరు 

పొందిన శూరులు వీరే. 
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ఆదికాండము 6:5 => నరుల చెడుతనము భూమిమీద గొపప్దనియు, వారి హృదయము యొకక్ 

తలంపులలోని ఊహ అంతయు ఎలల్పుప్డు కేవలము చెడ డ్దనియు యెహోవా చూచి 

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. 

నెహెమాయ్ 13:23 => ఆ దినములలో అషోడ్దు అమోమ్ను మోయాబు సంబంధులైన సతరీలను 

వివాహము చేసికొనిన కొందరు యూదులు నాకు కనబడిరి. 

నెహెమాయ్ 13:24 => వారి కుమారులలో సగము మంది అషోడ్దు భాష మాటలాడువారు. వారు ఆ 

యా భాషలు మాటలాడువారు గాని యూదుల భాష వారిలో ఎవరికిని రాదు. 

నెహెమాయ్ 13:25 => అంతట నేను వారితో వాదించి వారిని శపించి కొందరిని కొటిట్ వారి 

తలవెండుర్కలను పెరికివేసి మీరు వారి కుమారులకు మీ కుమారెత్లను ఇయయ్కయు, మీ 

కుమారులకైనను మీకైనను వారి కుమారెత్లను పుచుచ్కొనకయు ఉండవలెనని వారిచేత దేవుని పేరట 

పర్మాణము చేయించి 

నెహెమాయ్ 13:26 => ఇటిట్ కారయ్ములు జరిగించి ఇశార్యేలీయుల రాజైన సొలొమోను పాపము 

చేయలేదా? అనేక జనములలో అతనివంటి రాజు లేకపోయినను, అతడు తన దేవునిచేత 

పేర్మింపబడినవాడై ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజుగా నియమింపబడినను, అనయ్సతరీలు అతనిచేత 

సహా పాపము చేయించలేదా? 

నెహెమాయ్ 13:27 => కాగా ఇంతగొపప్ కీడు చేయునటుల్ను, మన దేవునికి విరోధముగా పాపము 

చేయునటుల్ను అనయ్సతరీలను వివాహము చేసికొనిన మీవంటివారి మాటలను మేము ఆలకింపవచుచ్నా? 

అని అడిగితిని. 

సామెతలు 2:16 => మరియు అది జారసతరీనుండి మృదువుగా మాటలాడు పరసతరీనుండి నినున్ 

రకిష్ంచును. 

సామెతలు 5:8 => జారసతరీ యుండు ఛాయకు పోక నీ మారగ్ము దానికి దూరముగా చేసికొనుము 

దాని యింటి వాకిటి దగగ్రకు వెళల్కుము. 
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సామెతలు 5:9 => వెళిల్నయెడల పరులకు నీ యౌవనబలమును కూర్రులకు నీ జీవితకాలమును 

ఇచిచ్వేతువు 

సామెతలు 5:10 => నీ ఆసిత్వలన పరులు తృపిత్పొందుదురు నీ కషాట్రిజ్తము అనుయ్ల యిలుల్ చేరును. 

సామెతలు 5:11 => తుదకు నీ మాంసమును నీ శరీరమును కీష్ణించినపుప్డు 

సామెతలు 5:12 => అయోయ్, ఉపదేశము నేనెటుల్ తోర్సివేసితిని? నా హృదయము గదిద్ంపు నెటుల్ 

తృణీకరించెను? 

సామెతలు 5:13 => నా బోధకుల మాట నేను వినకపోతిని నా ఉపదేశకులకు నేను చెవియొగగ్లేదు 

సామెతలు 5:14 => నేను సమాజ సంఘముల మధయ్ నుండినను పర్తివిధమైన దౌషట్య్మునకు 

లోబడుటకు కొంచెమే యెడమాయెను అని నీవు చెపుప్కొనుచు మూలుగుచు నుందువు.  

సామెతలు 5:15 => నీ సొంత కుండలోని నీళుల్ పానము చేయుము నీ సొంత బావిలో ఉబుకు 

జలము తార్గుము. 

సామెతలు 5:16 => నీ ఊటలు బయటికి చెదరిపోదగునా? వీధులలో అవి నీటి కాలువగా 

పారదగునా? 

సామెతలు 5:17 => అనుయ్లు నీతోకూడ వాటి ననుభవింపకుండ అవి నీకే యుండవలెను గదా. 

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. 

సామెతలు 5:20 => నా కుమారుడా, జార సతరీయందు నీవేల బదుధ్డవై యుందువు? పర సతరీ రొముమ్ 

నీవేల కౌగలించుకొందువు?  

సామెతలు 6:24 => చెడు సతరీయొదద్కు పోకుండను పర సతరీ పలుకు ఇచచ్కపు మాటలకు 

లోబడకుండను అవి నినున్ కాపాడును. 

సామెతలు 7:5 => అవి నీవు జార సతరీ యొదద్కు పోకుండను ఇచచ్కములాడు పర సతరీకి లోబడకుండను 

నినున్ కాపాడును. 

సామెతలు 22:14 => వేశయ్ నోరు లోతైన గొయియ్ యెహోవా శాపము నొందినవాడు దానిలో పడును. 
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సామెతలు 23:33 => విపరీతమైనవి నీ కనున్లకు కనబడును నీవు వెఱి ఱ్మాటలు పలుకుదువు 

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. 

లేవీయకాండము 18:18 => నీ భారయ్ బర్దికియుండగా ఆమెను పీడించుటకు ఆమె సహోదరి 

మానాచాఛ్దనమును తీయుటకు ఈమెను ఆమెతో పెండిల్ చేసికొనకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 25:2 => ఆ సతరీలు తమ దేవతల బలులకు పర్జలను పిలువగా వీరు భోజనముచేసి 

వారి దేవతలకు నమసక్రించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 2:3 => మీరు చేసినపని యెటిట్ది? కావున నేను మీ యెదుటనుండి ఈ 

దేశనివాసులను వెళల్గొటట్ను, వారు మీ పర్కక్లకు శూలములుగా నుందురు, వారి దేవతలు మీకు 

ఉరిగా నుందురని చెపుప్చునాన్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:6 => పెరిజీజ్యులు హివీవ్యులు ఎబూసీయులను జనులమధయ్ నివసించుచు 

వారి కుమారెత్లను పెండిల్చేసికొనుచు, వారి కుమారులకు తమ కుమారెత్లనిచుచ్చు, వారి దేవతలను 

పూజించుచు వచిచ్రి 

నాయ్యాధిపతులు 16:4 => పిమమ్ట అతడు శోరేకు లోయలోనునన్ దెలీలా అను సతరీని మోహింపగా 

రూతు 1:4 => వారు మోయాబు సతరీలను పెండిల్ చేసికొనిరి. వారిలో ఒకదాని పేరు ఓరాప్ రెండవదాని 

పేరు రూతు. 

2 సమూయేలు 13:1 => తరువాత దావీదు కుమారుడగు అబాష్లోమునకు తామారను నొక 

సుందరవతియగు సహోదరి యుండగా దావీదు కుమారుడగు అమోన్ను ఆమెను మోహించెను. 

1 రాజులు 16:31 => నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము జరిగించిన పాపకిర్యలను అనుసరించి 

నడుచుకొనుట సవ్లప్ సంగతి యనుకొని, అతడు సీదోనీయులకు రాజైన ఎతబ్యలు కుమారెత్యైన 

యెజెబెలును వివాహము చేసికొని బయలు దేవతను పూజించుచు వానికి మొర్కుక్చునుండెను. 

1 రాజులు 21:25 => తన భారయ్యైన యెజెబెలు పేర్రేపణచేత యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయ తనున్ 

తాను అముమ్కొనిన అహాబువంటి వాడు ఎవవ్డును లేడు. 
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2 రాజులు 8:18 => ఇతడు అహాబు కుమారెత్ను పెండిల్ చేసికొనియుండెను గనుక అహాబు 

కుటుంబికులవలెనే ఇతడును ఇశార్యేలు రాజులు పర్వరిత్ంచినటుల్ పర్వరిత్ంచుచు యెహోవా దృషిట్కి 

చెడుతనము జరిగించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును నీవు అనుసరించునటుల్గా 

యెహోవా నీకు వివేకమును తెలివిని అనుగర్హించి ఇశార్యేలీయులమీద నీకు అధికారము 

దయచేయును గాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:28 => ఐగుపుత్నుండియు సకల దేశములనుండియు సొలొమోనునకు 

గుఱఱ్ములు తేబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:13 => రాజైన రెహబాము యెరూషలేమునందు సిథ్రపడి యేలుబడి 

చేసెను; రెహబాము ఏలనారంభించినపుప్డు నలుబదియొక సంవతస్రముల యీడుగలవాడై 

యుండెను; తన నామమును అచచ్ట ఉంచుటకై ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టిలోనుండి యెహోవా 

కోరుకొనిన పటట్ణమగు యెరూషలేమునందు అతడు పదునేడు సంవతస్రములు ఏలెను, అతని తలిల్ 

పేరు నయమా, ఆమె అమోమ్నీయురాలు. 

ఎజార్ 9:1 => ఈ సంగతులు సమాపత్మైన తరువాత పెదద్లు నాయొదద్కు వచిచ్ ఇశార్యేలీయులును 

యాజకులును లేవీయులును , కనానీయులు హితీత్యులు పెరిజీజ్యులు యెబూసీయులు 

అమోమ్నీయులు మోయాబీయులు ఐగుపీత్యులు అమోరీయులు అను దేశపు జనములలోనుండి 

తముమ్ను తాము వేరుపరచుకొనక, వారు చేయు అసహయ్మైన కారయ్ములను తామే చేయుచు, 

నెహెమాయ్ 13:26 => ఇటిట్ కారయ్ములు జరిగించి ఇశార్యేలీయుల రాజైన సొలొమోను పాపము 

చేయలేదా? అనేక జనములలో అతనివంటి రాజు లేకపోయినను, అతడు తన దేవునిచేత 

పేర్మింపబడినవాడై ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజుగా నియమింపబడినను, అనయ్సతరీలు అతనిచేత 

సహా పాపము చేయించలేదా? 

సామెతలు 5:20 => నా కుమారుడా, జార సతరీయందు నీవేల బదుధ్డవై యుందువు? పర సతరీ రొముమ్ 

నీవేల కౌగలించుకొందువు?  
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సామెతలు 7:26 => అది గాయపరచి పడదోర్సినవారు అనేకులు అది చంపినవారు 

లెకక్లేనంతమంది 

పర్సంగి 7:23 => ఇది అంతయు జాఞ్నముచేత నేను శోధించి చూచితిని, జాఞ్నాభాయ్సము 

చేసికొందునని నేననుకొంటిని గాని అది నాకు దూరమాయెను. 

పర్సంగి 7:28 => అదేదనగా వెయియ్ మంది పురుషులలో నేనొకని చూచితిని గాని అంతమంది 

సతరీలలో ఒకతెను చూడలేదు. 

పరమగీతము 6:8 => అరువదిమంది రాణులును ఎనుబదిమంది ఉపపతున్లును లెకక్కు మించిన 

కనయ్కలును కలరు. 

యెషయా 2:6 => యాకోబు వంశమగు ఈ జనము తూరుప్న నుండిన జనుల సంపర్దాయములతో 

నిండుకొనియునాన్రు వారు ఫిలిషీత్యులవలె మంతర్ పర్యోగము చేయుదురు అనుయ్లతో సహవాసము 

చేయుదురు గనుక నీవు వారిని విసరిజ్ంచియునాన్వు.  

మలాకీ 2:11 => యూదావారు దోర్హులైరి, ఇశార్యేలీయులమధయ్ యెరూషలేములోనే 

హేయకిర్యలు జరుగుచునన్వి; యూదావారు యెహోవాకు పిర్యమైన పరిశుదధ్సథ్లమును 

అపవితర్పరచి అనయ్దేవత పిలల్లను పెండిల్ చేసికొనిరి. 

వచనము 4 

సొలొమోను వృదుధ్డైనపుప్డు అతని భారయ్లు అతని హృదయమును ఇతర దేవతలతటుట్ తిర్పప్గా అతని 

తండిర్యైన దావీదు హృదయమువలె అతని హృదయము దేవుడైన యెహోవా యెడల యథారథ్ము 

కాకపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 23:32 => నీవు వారితోనైనను వారి దేవతలతోనైనను నిబంధన చేసికొనవదుద్. నీవు 

వారి దేవతలను సేవించినయెడల అది నీకు ఉరియగును గనుక 

నిరగ్మకాండము 23:33 => వారు నీచేత నాకు విరోధముగా పాపము చేయింపకుండునటుల్ వారు నీ 

దేశములో నివసింపకూడదు. 
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నిరగ్మకాండము 34:16 => మరియు నీవు నీ కుమారులకొరకు వారి కుమారెత్లను పుచుచ్కొనునెడల 

వారి కుమారెత్లు తమ దేవతలతో వయ్భిచరించి నీ కుమారులను తమ దేవతలతో వయ్భిచరింప 

చేయుదురేమో. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:3 => నీవు వారితో వియయ్మందకూడదు, వాని కుమారునికి నీ 

కుమారెత్నియయ్కూడదు, నీ కుమారునికి వాని కుమారెత్ను పుచుచ్కొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:4 => ననున్ అనుసరింపకుండ ఇతర దేవతలను పూజించునటుల్ నీ 

కుమారుని వారు మళిల్ంచుదురు, అందునుబటిట్ యెహోవా కోపాగిన్ నీమీద రగులుకొని ఆయన నినున్ 

తవ్రగా నశింపజేయును. 

యెహోషువ 23:12 => అయితే మీరు వెనుకకు తొలగి మీయొదద్ మిగిలియునన్ యీ జనములను 

హతుత్కొని వారితో వియయ్మంది, వారితో మీరును మీతో వారును సాంగతయ్ము చేసినయెడల 

యెహోషువ 23:13 => మీ దేవుడైన యెహోవా మీ యెదుటనుండి యీ జనములను కొటిట్వేయుట 

మానును. మీ దేవుడైన యెహోవా మీకిచిచ్న యీ మంచి దేశములో ఉండకుండ మీరు నశించువరకు 

వారు మీకు ఉరిగాను బోనుగాను మీ పర్కక్లమీద కొరడాలుగాను మీ కనున్లలో ముళుల్గాను ఉందురు. 

ఎజార్ 9:12 => 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. 

ఎజార్ 10:2 => ఏలాము కుమారులలో నొకడగు యెహీయేలు కుమారుడైన షెకనాయ్ ఎజార్తో ఇటల్నెను 

మేము దేశమందుండు అనయ్జనములలోని సతరీలను పెండిల్చేసికొని మా దేవుని దృషిట్కి పాపము చేసితివిు; 

అయితే ఈ విషయములో ఇశార్యేలీయులు తమ నడవడి దిదుద్కొందురను నిరీక్షణ కదుద్. 

ఎజార్ 10:3 => కాబటిట్ యీ పని ధరమ్శాసాత్ర్నుసారముగా జరుగునటుల్ ఏలినవాడవైన నీ 

యోచననుబటిట్యు, దైవాజఞ్కు భయపడువారి యోచననుబటిట్యు, ఈ భారయ్లను వారికి పుటిట్నవారిని 

వెలివేయించెదమని మన దేవునితో నిబంధన చేసికొనెదము. 
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ఎజార్ 10:4 => లెముమ్ ఈ పని నీ యధీనములో నునన్ది, మేమును నీతోకూడ నుందుము, నీవు 

ధైరయ్ము తెచుచ్కొని దీని జరిగించుమనగా 

ఎజార్ 10:5 => ఎజార్ లేచి, పర్ధాన యాజకులును లేవీయులును ఇశార్యేలీయులందరును ఆ మాట 

పర్కారము చేయునటుల్గా వారిచేత పర్మాణము చేయించెను. వారు పర్మాణము చేసికొనగా 

ఎజార్ 10:6 => ఎజార్ దేవుని మందిరము ఎదుటనుండి లేచి, ఎలాయ్షీబు కుమారుడైన యోహానాను 

యొకక్ గదిలో పర్వేశించెను. అతడు అచచ్టికి వచిచ్, చెరపటట్బడినవారి అపరాధమునుబటిట్ 

దుఃఖించుచు, భోజనమైనను పానమైనను చేయకుండెను. 

ఎజార్ 10:7 => చెరనుండి విడుదలనొందిన వారందరు యెరూషలేమునకు కూడి రావలెనని యూదా 

దేశమంతటియందును యెరూషలేము పటట్ణమందును పర్కటన చేయబడెను. 

ఎజార్ 10:8 => మరియు మూడు దినములలోగా పర్ధానులును పెదద్లును చేసిన యోచన చొపుప్న 

ఎవడైనను రాకపోయినయెడల వాని ఆసిత్ దేవునికి పర్తిషిఠ్తమగుననియు, వాడు విడుదల నొందినవారి 

సమాజములోనుండి వెలివేయబడుననియు నిరణ్యించిరి. 

ఎజార్ 10:9 => యూదా వంశసుథ్లందరును బెనాయ్మీనీయులందరును ఆ మూడు దినములలోగా 

యెరూషలేమునకు కూడి వచిచ్రి. అది తొమిమ్దవ నెల; ఆ నెల యిరువదియవ దినమున 

జనులందరును దేవుని మందిరపు వీధిలో కూరుచ్ని గొపప్ వరాష్లచేత తడియుచు, ఆ సంగతిని 

తలంచుటవలన వణకుచుండిరి. 

ఎజార్ 10:10 => అపుప్డు యాజకుడైన ఎజార్ లేచి వారితో ఇటల్నెను మీరు ఆజఞ్ను మీరి అనయ్సతరీలను 

పెండిల్చేసికొని, ఇశార్యేలీయుల అపరాధమును ఎకుక్వ చేసితిరి. 

ఎజార్ 10:11 => కాబటిట్ యిపుప్డు మీ పితరుల యొకక్ దేవుడైన యెహోవా యెదుట మీ పాపమును 

ఒపుప్కొని, ఆయన చితాత్నుసారముగా నడుచుకొనుటకు సిదధ్పడి, దేశపు జనులను అనయ్సతరీలను 

విసరిజ్ంచి మిముమ్ను మీరు పర్తేయ్కపరచుకొని యుండుడి. 

ఎజార్ 10:12 => అందుకు సమాజకులందరు ఎలుగెతిత్ అతనితో ఇటల్నిరి నీవు చెపిప్నటుల్గానే మేము 

చేయవలసియునన్ది. 
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ఎజార్ 10:13 => అయితే జనులు అనేకులై యునాన్రు, మరియు ఇపుప్డు వరష్ము బలముగా 

వచుచ్చునన్ందున మేము బయట నిలువలేము, ఈ పని యొకటి రెండు దినములలో జరుగునది కాదు; 

ఈ విషయములో అనేకులము అపరాధులము; కాబటిట్ సమాజపు పెదద్లనందరిని యీ పనిమీద 

ఉంచవలెను, 

ఎజార్ 10:14 => మన పటట్ణములయందు ఎవరెవరు అనయ్సతరీలను పెండిల్చేసికొనిరో వారందరును 

నిరణ్యకాలమందు రావలెను; మరియు పర్తి పటట్ణము యొకక్ పెదద్లును నాయ్యాధిపతులును ఈ 

సంగతినిబటిట్ మామీదికి వచిచ్న దేవుని కఠినమైన కోపము మామీదికి రాకుండ తొలగిపోవునటుల్గా 

వారితోకూడ రావలెను అని చెపెప్ను. 

ఎజార్ 10:15 => అపుప్డు అశాహేలు కుమారుడైన యోనాతానును తికావ్ కుమారుడైన 

యహజాయ్యును మాతర్మే ఆ పనికి నిరణ్యింపబడిరి. మెషులాల్మును లేవీయుడైన షబెబ్తైయును వారికి 

సహాయులై యుండిరి. 

ఎజార్ 10:16 => చెరనుండి విడుదలనొందిన వారు అటుల్చేయగా యాజకుడైన ఎజార్యును పెదద్లలో 

కొందరు పర్ధానులును వారి పితరుల యింటి పేరులనుబటిట్ తమ తమ పేరుల పర్కారము అందరిని 

వేరుగా ఉంచి, పదియవ నెల మొదటి దినమున ఈ సంగతిని విమరిశ్ంచుటకు కూరుచ్ండిరి. 

ఎజార్ 10:17 => మొదటి నెల మొదటి దినమున అనయ్సతరీలను పెండిల్ చేసికొనిన వారందరి సంగతి 

వారు సమాపత్ము చేసిరి. 

మలాకీ 2:11 => యూదావారు దోర్హులైరి, ఇశార్యేలీయులమధయ్ యెరూషలేములోనే 

హేయకిర్యలు జరుగుచునన్వి; యూదావారు యెహోవాకు పిర్యమైన పరిశుదధ్సథ్లమును 

అపవితర్పరచి అనయ్దేవత పిలల్లను పెండిల్ చేసికొనిరి. 

1 రాజులు 16:31 => నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము జరిగించిన పాపకిర్యలను అనుసరించి 

నడుచుకొనుట సవ్లప్ సంగతి యనుకొని, అతడు సీదోనీయులకు రాజైన ఎతబ్యలు కుమారెత్యైన 

యెజెబెలును వివాహము చేసికొని బయలు దేవతను పూజించుచు వానికి మొర్కుక్చునుండెను. 

1 రాజులు 16:32 => షోమోర్నులో తాను బయలునకు కటిట్ంచిన మందిరమందు బయలునకు ఒక 

బలిపీఠమును కటిట్ంచెను. 
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1 రాజులు 16:33 => మరియు అహాబు దేవతాసత్ంభమొకటి1 నిలిపెను. ఈ పర్కారము అహాబు తన 

పూరివ్కులైన ఇశార్యేలు రాజులందరికంటె ఎకుక్వగా పాపముచేసి ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 25:1 => అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను యాజకుడైన 

అహరోను మనుమడును ఎలియాజరు కుమారుడునైన ఫీనెహాసు, ఇశార్యేలీయులు షితీత్ములో 

దిగియుండగా పర్జలు మోయాబురాండర్తో వయ్భిచారము చేయసాగిరి. 

సంఖాయ్కాండము 25:2 => ఆ సతరీలు తమ దేవతల బలులకు పర్జలను పిలువగా వీరు భోజనముచేసి 

వారి దేవతలకు నమసక్రించిరి. 

సంఖాయ్కాండము 25:3 => అటుల్ ఇశార్యేలీయులు బయలెప్యోరుతో కలిసికొనినందున వారిమీద 

యెహోవా కోపము రగులుకొనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:6 => పెరిజీజ్యులు హివీవ్యులు ఎబూసీయులను జనులమధయ్ నివసించుచు 

వారి కుమారెత్లను పెండిల్చేసికొనుచు, వారి కుమారులకు తమ కుమారెత్లనిచుచ్చు, వారి దేవతలను 

పూజించుచు వచిచ్రి 

నాయ్యాధిపతులు 3:7 => అటుల్ ఇశార్యేలీయులు యెహోవా సనిన్ధిని దోషులై, తమ దేవుడైన 

యెహోవాను మరచి బయలుదేవతలను దేవతా సత్ంభములను పూజించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:6 => అతడు అహాబు కుమారెత్ను పెండిల్చేసికొని అహాబు సంతతివారు 

నడచిన పర్కారముగా ఇశార్యేలు రాజుల మారగ్మందు నడచెను; అతడు యెహోవా దృషిట్కి 

పర్తికూలముగా పర్వరిత్ంచెను. 

2 కొరిందీయులకు 6:14 => మీరు అవిశావ్సులతో జోడుగా ఉండకుడి. నీతికి దురీణ్తితో ఏమి 

సాంగతయ్ము? వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పొతుత్? 

2 కొరిందీయులకు 6:15 => కీర్సుత్నకు బెలియాలుతో ఏమి సంబంధము? అవిశావ్సితో విశావ్సికి 

పాలెకక్డిది? 
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2 కొరిందీయులకు 6:16 => దేవుని ఆలయమునకు విగర్హములతో ఏమి పొందిక? మనము 

జీవముగల దేవుని ఆలయమై యునాన్ము; అందుకు దేవుడీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నేను వారిలో 

నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడనైయుందును వారు నా పర్జలైయుందురు.  

ఆదికాండము 2:24 => కాబటిట్ పురుషుడు తన తండిర్ని తన తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; వారు ఏక శరీరమైయుందురు. 

ఆదికాండము 34:3 => అతని మనసుస్ యాకోబు కుమారెత్యైన దీనామీదనే ఉండెను; అతడు ఆ 

చినన్దాని పేర్మించి ఆమెతో పీర్తిగా మాటలాడి 

నాయ్యాధిపతులు 16:4 => పిమమ్ట అతడు శోరేకు లోయలోనునన్ దెలీలా అను సతరీని మోహింపగా 

నాయ్యాధిపతులు 16:5 => ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు ఆమెయొదద్కు వచిచ్ ఆమెతో నీవు అతని 

లాలనచేసి అతని గొపప్ బలము దేనిలోనునన్దో, మేమేలాగు అతని గెలువవచుచ్నో తెలిసికొనుము; 

మేము అతని బంధించి అతని గరవ్ము అణుపుదుము, అపుప్డు మాలో పర్తివాడును వెయియ్నిన్ నూరు 

వెండి నాణములను నీకిచెచ్దమని చెపిప్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:6 => కాబటిట్ దెలీలా నీ మహాబలము దేనిలోనునన్దో నినున్ దేనిచేత కటిట్ 

బాధింపవచుచ్నో నాకు దయచేసి తెలుపుమని సమోస్నుతో ననగా 

నాయ్యాధిపతులు 16:7 => సమోస్ను ఏడు నిరవంజి చువవ్లతో ననున్ బంధించినయెడల నేను 

బలహీనుడనై సామానయ్ మనుషుయ్లలో ఒకనివలె అవుదునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:8 => ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు ఏడు నిరవంజి చువవ్లను ఆమెయొదద్కు 

తీసికొనిరాగా ఆమె వాటితో అతని బంధించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:9 => మాటుననుండువారు ఆమెతో అంతఃపురములో దిగియుండిరి గనుక 

ఆమె సమోస్నూ, ఫిలిషీత్యులు నీమీద పడుచునాన్రని అతనితో అనగా, అతడు అగిన్ తగిలిన నూలు 

రీతిగా ఆ తడపలను తెంపెను గనుక అతని బలము తెలియబడలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 16:10 => అపుప్డు దెలీలా ఇదిగో నీవు ననున్ ఎగతాళిచేసి నాతో అబదధ్మాడితివి, 

నినున్ దేనిచేత బంధింపవచుచ్నో దయచేసి నాకు తెలుపుమని సమోస్నుతో చెపప్గా 
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నాయ్యాధిపతులు 16:11 => అతడు పేనిన తరువాత పనికిపెటట్ని కొర్తత్తాళల్తో ననున్ బాగుగా 

బంధించినయెడల నేను బలహీనుడనై సామానయ్ మనుషుయ్లలో ఒకనివలె అవుదునని ఆమెతో చెపెప్ను 

నాయ్యాధిపతులు 16:12 => అంతట దెలీలా పేనబడిన కొర్తత్ తాళల్ను తీసికొని వాటితో అతని 

బంధించి సమోస్నూ, షిలిషీత్యులు నీమీద పడుచునాన్రని అతనితో అనెను. అపుప్డు మాటున 

నుండువారు అంతఃపురములో నుండిరి. అతడు తన చేతులమీదనుండి నూలుపోగునువలె ఆ తాళుల్ 

తెంపెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:13 => అపుప్డు దెలీలా ఇదివరకు నీవు ననున్ ఎగతాళిచేసి నాతో 

అబదధ్ములాడితివి, నినున్ దేనివలన బంధింపవచుచ్నో నాకు తెలుపుమని సమోస్నుతో చెపప్గా అతడు 

నీవు నా తల జడలు ఏడును అలిల్క అలిల్నయెడల సరి అని ఆమెతో చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:14 => అంతట ఆమె మేకుతో దాని దిగగొటిట్ సమోస్నూ, ఫిలిషీత్యులు నీ మీద 

పడుచునాన్రని అతనితో చెపిప్నపుప్డు అతడు నిదర్ మేలుకొని మగగ్పు మేకును నేతను 

ఊడదీసికొనిపోయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:15 => అపుప్డు ఆమె నాయందు నీకిషట్ము లేనపుప్డు నేను నినున్ 

పేర్మించుచునాన్నని నీవెందుకు చెపుప్చునాన్వు? ఇదివరకు నీవు ముమామ్రు ననున్ ఎగతాళిచేసి నీ 

గొపప్బలము దేనిలోనునన్దో నాకు తెలుపకపోతివని అతనితో అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:16 => ఆమె అనుదినమును మాటలచేత అత ని బాధించి 

తొందరపెటుట్చునన్ందున అతడు పార్ణము విసికి చావగోరెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:17 => అపుప్డతడు తన అభిపార్యమంతయు ఆమెకు తెలియజేసి నేను నా 

తలిల్గరభ్మునుండి పుటిట్నది మొలుకొని దేవునికి నాజీరు చేయబడినవాడనై యునాన్ను, నా తలమీదికి 

మంగలకతిత్ రాలేదు, నాకు కౌష్రము చేసినయెడల నా బలము నాలోనుండి తొలగిపోయి యితర 

మనుషుయ్లవలె అవుదునని ఆమెతో అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:18 => అతడు తన అభిపార్యమును తనకు తెలిపెనని దెలీలా యెరిగి, ఆమె 

వరత్మానము పంపి ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులను పిలిపించి యీసారికి రండి; ఇతడు తన 
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అభిపార్యమంతయు నాకు తెలిపెననెను. ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు రూపాయిలనుచేత పటుట్కొని 

ఆమెయొదద్కు రాగా 

నాయ్యాధిపతులు 16:19 => ఆమె తన తొడమీద అతని నిదర్బుచిచ్, ఒక మనుషుయ్ని పిలిపించి 

వానిచేత అతని తలమీది యేడు జడలను కౌష్రము చేయించి అతని బాధించుటకు మొదలుపెటెట్ను. 

అపుప్డు అతనిలోనుండి బలము తొలగిపోయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:20 => ఆమె సమోస్నూ, ఫిలిషీత్యులు నీమీద పడుచునాన్రనగా అతడు 

నిదర్మేలుకొని యెపప్టియటుల్ నేను బయలుదేరి విడజిముమ్కొందుననుకొనెను. అయితే యెహోవా 

తనను ఎడబాసెనని అతనికి తెలియలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 16:21 => అపుప్డు ఫిలిషీత్యులు అతని పటుట్కొని అతని కనున్లను ఊడదీసి 

గాజాకు అతని తీసికొనివచిచ్ యితత్డి సంకెళల్చేత అతని బంధించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:2 => దీరఘ్దరిశ్ హనానీ కుమారుడునగు యెహూ అతనిని 

ఎదురొక్నబోయి, రాజైన యెహోషాపాతుకు ఈలాగు పర్కటన చేసెను నీవు భకిత్హీనులకు 

సహాయముచేసి యెహోవా శతుర్వులకు సేన్హితుడవైతివి గదా? అందువలన యెహోవా సనిన్ధినుండి 

కోపము నీమీదికి వచుచ్ను. 

కీరత్నలు 139:21 => యెహోవా, నినున్ దేవ్షించువారిని నేనును దేవ్షించుచునాన్ను గదా? నీ మీద 

లేచువారిని నేను అసహియ్ంచుకొనుచునాన్ను గదా?  

రోమీయులకు 1:32 => ఇటిట్ కారయ్ములను అభయ్సించువారు మరణమునకు తగినవారు అను దేవుని 

నాయ్యవిధిని వారు బాగుగ ఎరిగియుండియు, వాటిని చేయుచునాన్రు. ఇది మాతర్మే గాక వాటిని 

అభయ్సించువారితో సంతోషముగా సమమ్తించుచునాన్రు. 

రోమీయులకు 12:9 => మీ పేర్మ నిషక్పటమైనదై యుండవలెను. చెడ డ్దాని నసహియ్ంచుకొని 

మంచిదానిని హతుత్కొనియుండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 15:33 => మోసపోకుడి. దుషట్సాంగతయ్ము మంచి నడవడిని చెరుపును. 

పర్కటన 2:4 => అయినను మొదట నీకుండిన పేర్మను నీవు వదిలితివని నేను నీమీద తపుప్ ఒకటి 

మోపవలసియునన్ది. 
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ఆదికాండము 34:8 => అపుప్డు హమోరు వారితో షెకెము అను నా కుమారుని మనసుస్ మీ 

కుమారెత్మీదనే ఉనన్ది; దయచేసి ఆమెను అతనికిచిచ్ పెండిల్చేయుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:17 => అయితే నీ హృదయము తిరిగిపోయి, నీవు విననొలల్క 

యీడవ్బడినవాడవై అనయ్దేవతలకు నమసక్రించి పూజించినయెడల 

రూతు 1:4 => వారు మోయాబు సతరీలను పెండిల్ చేసికొనిరి. వారిలో ఒకదాని పేరు ఓరాప్ రెండవదాని 

పేరు రూతు. 

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 11:9 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అతనికి రెండు మారులు పర్తయ్క్షమై 

సామెతలు 7:26 => అది గాయపరచి పడదోర్సినవారు అనేకులు అది చంపినవారు 

లెకక్లేనంతమంది 

యెషయా 2:6 => యాకోబు వంశమగు ఈ జనము తూరుప్న నుండిన జనుల సంపర్దాయములతో 

నిండుకొనియునాన్రు వారు ఫిలిషీత్యులవలె మంతర్ పర్యోగము చేయుదురు అనుయ్లతో సహవాసము 

చేయుదురు గనుక నీవు వారిని విసరిజ్ంచియునాన్వు.  

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

వారిదద్రును ఏకశరీరముగా ఉందురని చెపెప్ననియు మీరు చదువలేదా? 

వచనము 5 

సొలొమోను అషాత్రోతు అను సీదోనీయుల దేవతను మిలోక్ము అను అమోమ్నీయుల హేయమైన 

దేవతను అనుసరించి నడిచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:30 => గిదోయ్నుకు అనేక భారయ్లునన్ందున కడుపున కనిన డెబబ్దిమంది 

కుమారులు అతనికుండిరి. 
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నాయ్యాధిపతులు 8:31 => షెకెములోనునన్ అతని ఉపపతిన్యు అతనికొక కుమారుని కనగా 

గిదోయ్ను వానికి అబీమెలెకను పేరు పెటెట్ను. 

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 సమూయేలు 3:2 => హెబోర్నులో దావీదునకు పుటిట్న కుమారులెవరనగా, అమోన్ను అను అతని 

జేయ్షఠ్పుతుర్డు యెజెర్యేలీయురాలగు అహీనోయమువలన పుటెట్ను. 

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

వలన పుటెట్ను. మూడవవాడైన అబాష్లోము గెషూరు రాజగు తలమ్యి కుమారెత్యగు మయకావలన 

పుటెట్ను. 

2 సమూయేలు 3:4 => నాలుగవవాడగు అదోనీయా హగీగ్తువలన పుటెట్ను. అయిదవవాడగు షెఫటయ్ 

అబీటలువలన పుటెట్ను. 

2 సమూయేలు 3:5 => ఆరవవాడగు ఇతెర్యాము దావీదునకు భారయ్యగు ఎగాల్వలన పుటెట్ను. వీరు 

హెబోర్నులో దావీదునకు పుటిట్న కుమారులు. 

2 సమూయేలు 5:13 => దావీదు హెబోర్నునుండి వచిచ్న తరువాత యెరూషలేములోనుండి యింక 

అనేకమైన ఉపపతున్లను భారయ్లను చేసికొనగా దావీదునకు ఇంకను పెకుక్మంది కుమారులును 

కుమారెత్లును పుటిట్రి 

2 సమూయేలు 5:14 => యెరూషలేములో అతనికి పుటిట్నవారెవరనగా షమూమ్ యషోబాబు  

2 సమూయేలు 5:15 => నాతాను సొలొమోను ఇభారు ఏలీషూవ నెపెగు యాఫీయ 

2 సమూయేలు 5:16 => ఎలీషామా ఎలాయ్దా ఎలీపేలెటు అనువారు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:21 => రెహబాము పదునెనిమిదిమంది భారయ్లను పెండిల్చేసికొని 

అరువదిమంది ఉపపతున్లను తెచుచ్కొని యిరువది యెనిమిదిమంది కుమారులను అరువదిమంది 

కుమారెత్లను కనెను; అయితే తన భారయ్లందరికంటెను ఉపపతున్లందరికంటెను అబాష్లోము 

కుమారెత్యైన మయకాను అతడు ఎకుక్వగా పేర్మించెను. 
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పర్సంగి 7:28 => అదేదనగా వెయియ్ మంది పురుషులలో నేనొకని చూచితిని గాని అంతమంది 

సతరీలలో ఒకతెను చూడలేదు. 

ఆదికాండము 16:3 => కాబటిట్ అబార్ము కనాను దేశములో పదియేండుల్ కాపురమునన్ తరువాత 

అబార్ము భారయ్యైన శారయి తన దాసియైన హాగరను ఐగుపీత్యురాలిని తీసికొని తన పెనిమిటియైన 

అబార్మునకు భారయ్గా ఉండునటుల్ అతనికిచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 19:1 => ఇశార్యేలీయులకు రాజులేని దినములలో లేవీయుడైన యొకడు 

ఎఫార్యిమీయుల మనయ్పు ఉతత్రభాగమున పరదేశిగా నివసించుచుండెను. అతడు యూదా 

బేతెల్హేములోనుండి ఒక సతరీని తనకు ఉపపతిన్గా తెచుచ్కొనగా 

1 రాజులు 11:9 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అతనికి రెండు మారులు పర్తయ్క్షమై 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:3 => పమమ్ట యెరూషలేమునందు దావీదు ఇంక కొందరు సతరీలను 

వివాహము చేసికొని యింక కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఎసేత్రు 1:18 => మరియు పారసీకుల యొకక్యు మాదీయుల యొకక్యు నాయకపతున్లు రాణి 

చేసినదాని సమాచారము విని, రాణి పలికినటుల్ ఈ దినమందు రాజుయొకక్ అధిపతులందరితో 

పలుకుదురు. దీనివలన బహు తిరసాక్రమును కోపమును పుటుట్ను. 

యిరిమ్యా 3:2 => చెటుల్లేని కొండపర్దేశమువైపు నీ కనున్లెతిత్ చూడుము; నీతో ఒకడు శయనింపని 

సథ్లమెకక్డ ఉనన్ది? ఎడారి మారగ్మున అరబిదేశసుథ్డు కాచియుండునటుల్గా నీవు వారికొరకు 

తోర్వలలో కూరుచ్ండియునాన్వు; నీ వయ్భిచారములచేతను నీ దుషాక్రయ్ములచేతను నీవు దేశమును 

అపవితర్పరచుచునాన్వు. 

వచనము 6 

ఈ పర్కారము సొలొమోను యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడచి తన తండిర్యైన దావీదు 

అనుసరించినటుల్ యథారథ్హృదయముతో యెహోవాను అనుసరింపలేదు. 

1 రాజులు 11:42 => సొలొమోను యెరూషలేమునందు ఇశార్యేలీయులందరిని ఏలిన కాలము 

నలువది సంవతస్రములు. 
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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 9:10 => సొలొమోను యెహోవా మందిరమును రాజనగరును ఈ రెండింటిని యిరువది 

సంవతస్రములలోగా కటిట్ంచెను. అతడు పని ముగించిన తరువాత తూరు రాజైన హీరాము 

సొలొమోను కోరినంతమటుట్కు దేవదారు మార్నులను సరళ వృక్షపు మార్నులను బంగారమును 

అతనికివచిచ్యునన్ందున 

1 రాజులు 14:21 => యూదాదేశమందు సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము ఏలుచుండెను. 

రెహబాము నలువదియొక సంవతస్రముల వాడైనపుప్డు ఏలనారంభించెను. తన నామము నుంచుటకై 

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టిలోనుండి యెహోవా కోరుకొనిన యెరూషలేమను పటట్ణమందు అతడు 

పదునేడు సంవతస్రములు ఏలెను; అతని తలిల్ అమోమ్నీయురాలు, ఆమె పేరు నయమా. 

1 రాజులు 11:2 => కామాతురత గలవాడై వారిని ఉంచుకొనుచు వచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:4 => ననున్ అనుసరింపకుండ ఇతర దేవతలను పూజించునటుల్ నీ 

కుమారుని వారు మళిల్ంచుదురు, అందునుబటిట్ యెహోవా కోపాగిన్ నీమీద రగులుకొని ఆయన నినున్ 

తవ్రగా నశింపజేయును. 

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. 

నెహెమాయ్ 13:26 => ఇటిట్ కారయ్ములు జరిగించి ఇశార్యేలీయుల రాజైన సొలొమోను పాపము 

చేయలేదా? అనేక జనములలో అతనివంటి రాజు లేకపోయినను, అతడు తన దేవునిచేత 

పేర్మింపబడినవాడై ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజుగా నియమింపబడినను, అనయ్సతరీలు అతనిచేత 

సహా పాపము చేయించలేదా? 
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నెహెమాయ్ 13:27 => కాగా ఇంతగొపప్ కీడు చేయునటుల్ను, మన దేవునికి విరోధముగా పాపము 

చేయునటుల్ను అనయ్సతరీలను వివాహము చేసికొనిన మీవంటివారి మాటలను మేము ఆలకింపవచుచ్నా? 

అని అడిగితిని. 

1 రాజులు 11:6 => ఈ పర్కారము సొలొమోను యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడచి తన తండిర్యైన 

దావీదు అనుసరించినటుల్ యథారథ్హృదయముతో యెహోవాను అనుసరింపలేదు. 

1 రాజులు 11:38 => నేను నీకు ఆజాఞ్పించినదంతయు నీవు విని, నా మారగ్ముల ననుసరించి 

నడచుచు, నా దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని జరింగిచుచు నా సేవకుడైన దావీదు చేసినటుల్ నా 

కటట్డలను నా ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల, నేను నీకు తోడుగా ఉండి దావీదు కుటుంబమును 

శాశవ్తముగా నేను సిథ్రపరచినటుల్ నినున్ను సిథ్రపరచి ఇశార్యేలువారిని నీకు అపప్గించెదను. 

1 రాజులు 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 8:61 => కాబటిట్ ఆయన నియమించిన కటట్డలను అనుసరించి నడుచుకొనుటకును, ఈ 

దినమందునన్టుల్ ఆయన చేసిన నిరణ్యములను చేకొనుటను, మీ హృదయము మీ దేవుడైన యెహోవా 

విషయమై సరవ్సిదధ్ముగా నుండునుగాక. 

1 రాజులు 9:4 => నీ తండిర్యైన దావీదు నడిచినటుల్ నీవును యథారథ్హృదయుడవై నీతినిబటిట్ 

నడుచుకొని , నేను నీకు సెలవిచిచ్నదంతటిపర్కారము చేసి నా కటట్డలను విధులను 

అనుసరించినయెడల 

1 రాజులు 15:3 => అతడు తన తండిర్ పూరవ్ము అనుసరించిన పాపమారగ్ములనిన్టిలో నడిచెను; 

తన పితరుడైన దావీదు హృదయము తన దేవుడైన యెహోవా యెడల యథారథ్ముగా ఉనన్టుల్ అతని 

హృదయము యథారథ్ముగా ఉండలేదు. 
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1 రాజులు 15:14 => ఆసా తన దినములనిన్యు హృదయపూరవ్కముగా యెహోవాను 

అనుసరించెను గాని ఉనన్త సథ్లములను తీసివేయకపోయెను. 

2 రాజులు 20:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై, సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడుచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 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 29:19 => నా కుమారుడైన సొలొమోను నీ యాజఞ్లను నీ శాసనములను నీ 

కటట్డలను గైకొనుచు వాటిననిన్టిని అనుసరించునటుల్ను నేను కటట్దలచిన యీ ఆలయమును 

కటిట్ంచునటుల్ను అతనికి నిరోద్షమైన హృదయము దయచేయుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:3 => యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండగా యెహోషాపాతు తన 

తండిర్యైన దావీదు పార్రంభదినములలో నడచిన మారగ్మందు నడచుచు 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచెను గాని 

పూరణ్హృదయముతో ఆయనను అనుసరింపలేదు. 

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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2 దినవృతాత్ంతములు 34:2 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి నీతి ననుసరించుచు, కుడికైనను 

ఎడమకైనను తొలగకుండ తన పితరుడైన దావీదు చూపిన పర్వరత్నకు సరిగా పర్వరిత్ంచెను. 

యెహోషువ 23:12 => అయితే మీరు వెనుకకు తొలగి మీయొదద్ మిగిలియునన్ యీ జనములను 

హతుత్కొని వారితో వియయ్మంది, వారితో మీరును మీతో వారును సాంగతయ్ము చేసినయెడల 

యెహోషువ 23:13 => మీ దేవుడైన యెహోవా మీ యెదుటనుండి యీ జనములను కొటిట్వేయుట 

మానును. మీ దేవుడైన యెహోవా మీకిచిచ్న యీ మంచి దేశములో ఉండకుండ మీరు నశించువరకు 

వారు మీకు ఉరిగాను బోనుగాను మీ పర్కక్లమీద కొరడాలుగాను మీ కనున్లలో ముళుల్గాను ఉందురు. 

1 రాజులు 9:6 => అయితే మీరేగాని మీ కుమారులే గాని యేమాతర్మైనను ననున్ వెంబడించుట 

మాని, నేనిచిచ్న ఆజఞ్లను కటట్డలను అనుసరింపక యితరమైన దేవతలను కొలిచి పూజించినయెడల 

1 రాజులు 16:31 => నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము జరిగించిన పాపకిర్యలను అనుసరించి 

నడుచుకొనుట సవ్లప్ సంగతి యనుకొని, అతడు సీదోనీయులకు రాజైన ఎతబ్యలు కుమారెత్యైన 

యెజెబెలును వివాహము చేసికొని బయలు దేవతను పూజించుచు వానికి మొర్కుక్చునుండెను. 

2 రాజులు 13:8 => యెహోయాహాజు చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసినదాని 

నంతటినిగూరిచ్యు, అతని పరాకర్మమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలురాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 14:3 => ఇతడు తన పితరుడైన దావీదు చేసినటుట్ చేయకపోయినను, యెహోవా దృషిట్కి 

నీతిగలవాడై తన తండిర్యైన యోవాషు చేసిన పర్కారము చేసెను. 

2 రాజులు 16:2 => ఆహాజు ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యేండల్వాడై యెరూషలేమునందు 

పదునారు సంవతస్రములు ఏలెను. తన పితరుడగు దావీదు తన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి నీతిగా 

పర్వరిత్ంచినటుల్ అతడు పర్వరిత్ంపక ఇశార్యేలు రాజులు పర్వరిత్ంచినటుల్ పర్వరిత్ంచెను. 

2 రాజులు 17:7 => ఎందుకనగా ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశములోనుండియు, ఐగుపుత్ రాజైన 

ఫరోయొకక్ బలముకిర్ందనుండియు, తముమ్ను విడిపించిన తమ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి 

పాపముచేసి యితర దేవతలయందు భయభకుత్లు నిలిపి 
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2 రాజులు 18:3 => తన పితరుడైన దావీదు చేసినటుల్ అతడు యెహోవా దృషిట్కి పూరణ్ముగా 

నీతిననుసరించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:38 => ఇశార్యేలులో కడమ వారందరును ఏక మనసుక్లై దావీదును 

రాజుగా నియమింపవలెనని కోరియుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:7 => మరియు నేటిదినమున చేయుచునన్టుల్ అతడు ధైరయ్మువహించి నా 

ఆజఞ్లను నా నాయ్యవిధులను అనుసరించినయెడల, నేనతని రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రపరచుదును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:19 => అయితే మీరు తోర్వ తపిప్, నేను మీకు నియమించిన కటట్డలను 

ఆజఞ్లను విడచి, యితర దేవతలను అనుసరించి వాటికి పూజానమసాక్రములు చేసినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:17 => ఆసా ఉనన్త సథ్లములను ఇశార్యేలీయులలోనుండి తీసివేయలేదు 

గాని యితడు బర్దికిన కాలమంతయు ఇతని హృదయము యథారథ్ముగా ఉండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:18 => జనులు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మందిరమును విడచి, 

దేవతాసత్ంభములకును విగర్హములకును పూజచేసిరి; వారు, చేసిన యీ యపరాధము నిమితత్ము 

యూదావారిమీదికిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లమీదికిని కోపము వచెచ్ను. 

యోబు 2:9 => అతని భారయ్ వచిచ్నీవు ఇంకను యథారథ్తను వదలకయుందువా? దేవుని దూషించి 

మరణము కమమ్నెను. 

యోబు 31:9 => నేను హృదయమున పరసతరీని మోహించినయెడల నా పొరుగువాని దావ్రమున నేను 

పొంచియునన్యెడల 

కీరత్నలు 101:2 => నిరోద్ష మారగ్మున వివేకముతో పర్వరిత్ంచెదను. నీవు ఎపుప్డు నాయొదద్కు 

వచెచ్దవు? నా యింట యథారథ్హృదయముతో నడుచుకొందును 

యిరిమ్యా 25:6 => యెహోవా పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన తన సేవకులనందరిని మీయొదద్కు 

పంపుచు వచిచ్నను మీరు వినకపోతిరి, వినుటకు మీరు చెవియొగగ్కుంటిరి. 

పర్కటన 3:2 => నీ కిర్యలు నా దేవుని యెదుట సంపూరణ్మైనవిగా నాకు కనబడలేదు గనుక 

జాగరూకుడవై, చావనైయునన్ మిగిలినవాటిని బలపరచుము.  
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వచనము 7 

సొలొమోను కెమోషు అను మోయాబీయుల హేయమైన దేవతకును మొలెకు అను అమోమ్నీయుల 

హేయమైన దేవతకును యెరూషలేము ఎదుటనునన్ కొండమీద బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

1 రాజులు 11:33 => అయితే నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును, నేను యెరూషలేము 

పటట్ణమును కోరుకొనినందునను ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలోనుండి వానికి ఒక గోతర్ము 

ఉండనితుత్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 2:13 => వారు యెహోవాను విసరిజ్ంచి బయలును అషాత్రోతును పూజించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 10:6 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవా సనిన్ధిని మరల దుష  పర్వరత్నులైరి. వారు 

యెహోవాను విసరిజ్ంచి ఆయన సేవ మానివేసి, బయలులు అషాత్రోతులు అను సిరియనుల దేవతలను 

సీదోనీయుల దేవతలను మోయాబీయుల దేవతలను అమోమ్నీయుల దేవతలను ఫిలిషీత్యుల దేవతలను 

పూజించుచువచిచ్రి. 

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 7:4 => అంతట ఇశార్యేలీయులు బయలు దేవతలను అషాత్రోతు దేవతలను తీసివేసి 

యెహోవాను మాతర్మే సేవించిరి.  

1 సమూయేలు 12:10 => అంతట వారు మేము యెహోవాను విసరిజ్ంచి బయలు దేవతలను 

అషాత్రోతు దేవతలను పూజించినందున పాపము చేసితివిు; మా శతుర్వుల చేతిలోనుండి నీవు 

మముమ్ను విడిపించినయెడల మేము నినున్ సేవించెదమని యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా 

2 రాజులు 23:13 => యెరూషలేము ఎదుటనునన్ హేయమను పరవ్తపు కుడిపారశ్వ్మందు 

అషాత్రోతు అను సీదోనీయుల విగర్హమునకును, కెమోషు అను మోయాబీయుల విగర్హమునకును, 
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మిలోక్ము అను అమోమ్నీయుల విగర్హమునకును ఇశార్యేలు రాజైన సొలొమోను కటిట్ంచిన ఉనన్త 

సథ్లములను రాజు అపవితర్పరచి 

యిరిమ్యా 2:10 => కీతీత్యుల దీవ్పములకు పోయి చూడుడి, కేదారునకు దూతలను పంపి బాగుగా 

విచారించి తెలిసికొనుడి. మీలో జరిగిన పర్కారము ఎకక్డనైనను జరిగినదా? 

యిరిమ్యా 2:11 => దైవతవ్ము లేని తమ దేవతలను ఏ జనమైనను ఎపుప్డైనను మారుచ్కొనెనా? 

అయినను నా పర్జలు పర్యోజనము లేనిదానికై తమ మహిమను మారుచ్కొనిరి. 

యిరిమ్యా 2:12 => ఆకాశమా, దీనిబటిట్ విసమ్యపడుము, కంపించుము, బొతిత్గా పాడైపొముమ్; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 2:13 => నా జనులు రెండు నేరములు చేసియునాన్రు, జీవజలముల ఊటనైన ననున్ 

విడిచియునాన్రు, తమకొరకు తొటల్ను, అనగా బదద్లై నీళుల్ నిలువని తొటల్ను తొలిపించుకొనియునాన్రు. 

1 రాజులు 11:7 => సొలొమోను కెమోషు అను మోయాబీయుల హేయమైన దేవతకును మొలెకు 

అను అమోమ్నీయుల హేయమైన దేవతకును యెరూషలేము ఎదుటనునన్ కొండమీద బలిపీఠములను 

కటిట్ంచెను. 

లేవీయకాండము 18:21 => నీవు ఏ మాతర్మును నీ సంతానమును మోలెకు నిమితత్ము 

అగిన్గుండమును దాటనీయకూడదు; నీ దేవుని నామమును అపవితర్పరచకూడదు, నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 20:2 => ఇశార్యేలీయులలోనే గాని ఇశార్యేలు పర్జలలో నివసించు 

పరదేశులలోనే గాని యొకడు ఏమాతర్మును తన సంతానమును మోలెకుకు ఇచిచ్నయెడల వానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెను; మీ దేశపర్జలు రాళల్తో వాని కొటట్వలెను. 

లేవీయకాండము 20:3 => ఆ మనుషుయ్డు నా పరిశుదధ్సథ్లమును అపవితర్పరచి నా 

పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచుటకు తన సంతానమును మోలెకుకు ఇచెచ్ను గనుక నేను వానికి 

విరోధినై పర్జలలోనుండి వాని కొటిట్వేతును. 

లేవీయకాండము 20:4 => మరియు ఆ మనుషుయ్డు తన సంతానమును మోలెకుకు ఇచుచ్చుండగా 

మీ దేశపర్జలు వాని చంపక,  
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లేవీయకాండము 20:5 => చూచి చూడనటుల్ తమ కనున్లు మూసికొనినయెడల నేను వానికిని వాని 

కుటుంబమునకును విరోధినై వానిని మోలెకుతో వయ్భిచరించుటకు వాని తరిమి వయ్భిచారముచేయు 

వారినందరిని పర్జలలోనుండి కొటిట్వేతును. 

జెఫనాయ్ 1:5 => మిదెద్లమీద ఎకిక్ ఆకాశ సమూహములకు మొర్కుక్వారిని యెహోవా పేరును 

బటిట్యు, బయలుదేవత తమకు రాజనుదాని నామమును బటిట్యు మొర్కిక్ పర్మాణము చేయువారిని 

నేను నిరూమ్లము చేసెదను. 

నిరగ్మకాండము 8:26 => మోషే అటుల్ చేయతగదు; మా దేవుడైన యెహోవాకు మేము 

అరిప్ంచవలసిన బలి ఐగుపీత్యులకు హేయము. ఇదిగో మేము ఐగుపీత్యులకు హేయమైన బలిని వారి 

కనున్లయెదుట అరిప్ంచినయెడల వారు మముమ్ రాళల్తో కొటిట్ చంపుదురు గదా. 

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

కుమారెత్యేగాని నీ కౌగిటి భారయ్యేగాని నీ పార్ణసేన్హితుడేగాని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:15 => మలిచిన విగర్హమునేగాని పోతవిగర్హమునేగాని చేసి చాటున 

నుంచువాడు శాపగర్సుత్డని యెలుగెతిత్ ఇశార్యేలీయులందరితోను చెపప్గా ఆమేన  అనవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:8 => పర్వకత్యైన ఓదేదు పర్వచించిన యీ మాటలు ఆసా వినినపుప్డు 

అతడు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని యూదా బెనాయ్మీనీయుల దేశమంతటినుండియు, ఎఫార్యిము మనయ్ములో 

తాను పటుట్కొనిన పటట్ణములలోనుండియు హేయములైన విగర్హములనిన్టిని తీసివేసి, యెహోవా 

మంటపము ఎదుటనుండు యెహోవా బలిపీఠమును మరల కటిట్ంచి 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:18 => జనులు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మందిరమును విడచి, 

దేవతాసత్ంభములకును విగర్హములకును పూజచేసిరి; వారు, చేసిన యీ యపరాధము నిమితత్ము 

యూదావారిమీదికిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లమీదికిని కోపము వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:33 => మరియు యోషీయా ఇశార్యేలీయులకు చెందిన 

దేశములనిన్టిలోనుండి హేయమైన విగర్హములనిన్టిని తీసివేసి, ఇశార్యేలీయులందరును తమ 

దేవుడైన యెహోవాను సేవించునటుల్ చేసెను. అతని దినములనిన్యు వారు తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాను అనుసరించుట మానలేదు. 
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ఎజార్ 9:1 => ఈ సంగతులు సమాపత్మైన తరువాత పెదద్లు నాయొదద్కు వచిచ్ ఇశార్యేలీయులును 

యాజకులును లేవీయులును , కనానీయులు హితీత్యులు పెరిజీజ్యులు యెబూసీయులు 

అమోమ్నీయులు మోయాబీయులు ఐగుపీత్యులు అమోరీయులు అను దేశపు జనములలోనుండి 

తముమ్ను తాము వేరుపరచుకొనక, వారు చేయు అసహయ్మైన కారయ్ములను తామే చేయుచు, 

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.  

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 16:15 => అయితే నీ సౌందరయ్మును నీవు ఆధారము చేసికొని, నీకు కీరిత్ వచిచ్నందున 

నీవు వేశయ్వై దారినిపోవు పర్తి వానితో బహుగా వయ్భిచరించుచు వచిచ్తివి, పిలిచిన వానితోనెలల్ పోతివి. 

యెహెజేక్లు 33:26 => మీరు ఖడగ్ము నాధారము చేసికొనువారు, హేయకిర్యలు జరిగించువారు, 

పొరుగువాని భారయ్ను చెరుపువారు; మీవంటి వారు దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురా? నీవీలాగున 

వారికి చెపుప్ము పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదెమనగా 

వచనము 8 

తమ దేవతలకు ధూపము వేయుచు బలుల నరిప్ంచుచుండిన పరసతరీలైన తన భారయ్ల నిమితత్ము అతడు 

ఈలాగు చేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 14:24 => నా సేవకుడైన కాలేబు మంచి మనసుస్ కలిగి పూరణ్మనసుస్తో ననున్ 

అనుసరించిన హేతువుచేత అతడు పోయిన దేశములో అతని పర్వేశపెటెట్దను. 

యెహోషువ 14:8 => నాతోకూడ బయలుదేరి వచిచ్న నా సహోదరులు జనుల హృదయములను 

కరుగచేయగా నేను నా దేవుడైన యెహోవాను నిండు మనసుస్తో అనుసరించితిని. 
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యెహోషువ 14:14 => కాబటిట్ హెబోర్ను యెఫునెన్ అను కెనెజీయుని కుమారుడైన కాలేబునకు 

నేటివరకు సావ్సథ్య్ముగా నునన్ది. 

2 సమూయేలు 23:5 => నా సంతతివారు దేవుని దృషిట్కి అనుకూలులే గదా ఆయన నాతో 

నితయ్నిబంధన చేసియునాన్డు ఆయన నిబంధన సరవ్సంపూరణ్మైన నిబంధనే అది సిథ్రమాయెను, 

దేవునికి పూరాణ్నుకూలము అది నాకనుగర్హింపబడిన రక్షణారథ్మైనది నిశచ్యముగా ఆయన దానిని 

నెరవేరుచ్ను.  

1 రాజులు 9:4 => నీ తండిర్యైన దావీదు నడిచినటుల్ నీవును యథారథ్హృదయుడవై నీతినిబటిట్ 

నడుచుకొని , నేను నీకు సెలవిచిచ్నదంతటిపర్కారము చేసి నా కటట్డలను విధులను 

అనుసరించినయెడల 

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 దినవృతాత్ంతములు 17:3 => యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండగా యెహోషాపాతు తన 

తండిర్యైన దావీదు పార్రంభదినములలో నడచిన మారగ్మందు నడచుచు 

కీరత్నలు 89:32 => నేను వారి తిరుగుబాటునకు దండముతోను వారి దోషమునకు దెబబ్లతోను 

వారిని శికిష్ంచెదను. 

వచనము 9 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అతనికి రెండు మారులు పర్తయ్క్షమై 

లేవీయకాండము 26:30 => నేను మీ యునన్తసథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ విగర్హములను 

పడగొటెట్దను; మీ బొమమ్ల పీనుగులమీద మీ పీనుగులను పడవేయించెదను. 

సంఖాయ్కాండము 33:52 => ఆ దేశనివాసులందరిని మీ యెదుటనుండి వెళల్గొటిట్, వారి సమసత్ 

పర్తిమలను నాశనముచేసి వారి పోతవిగర్హములననిన్టిని నశింపచేసి వారి ఉనన్త సథ్లములననిన్టిని 

పాడుచేసి 
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2 రాజులు 21:2 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించుచు, ఇశార్యేలీయులయెదుట 

నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనములు చేసినటుల్ హేయకిర్యలు చేయుచు వచెచ్ను. 

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

కటిట్ంచి, బయలు దేవతకు బలిపీఠములను కటిట్ంచి ఇశార్యేలు రాజైన అహాబు చేసినటుల్ 

దేవతాసత్ంభములను చేయించి, నక్షతర్ములకు మొర్కిక్ వాటిని పూజించుచుండెను. 

2 రాజులు 23:13 => యెరూషలేము ఎదుటనునన్ హేయమను పరవ్తపు కుడిపారశ్వ్మందు 

అషాత్రోతు అను సీదోనీయుల విగర్హమునకును, కెమోషు అను మోయాబీయుల విగర్హమునకును, 

మిలోక్ము అను అమోమ్నీయుల విగర్హమునకును ఇశార్యేలు రాజైన సొలొమోను కటిట్ంచిన ఉనన్త 

సథ్లములను రాజు అపవితర్పరచి 

2 రాజులు 23:14 => ఆ పర్తిమలను తునకలుగా కొటిట్ంచి, అషేరాదేవి పర్తిమను పడగొటిట్ంచి వాటి 

సాథ్నములను నర శలయ్ములతో నింపెను. 

కీరత్నలు 78:58 => వారు ఉనన్తసథ్లములను కటిట్ ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిరి విగర్హములను 

పెటుట్కొని ఆయనకు రోషము కలుగజేసిరి. 

యెహెజేక్లు 20:28 => వారికిచెచ్దనని నేను పర్మాణ పూరవ్కముగా చెపిప్న దేశములోనికి నేను 

వారిని రపిప్ంచిన తరువాత, ఎతత్యిన యొక కొండనేగాని, దటట్మైన యొక వృక్షమునేగాని తాము 

చూచినపుప్డెలల్ను బలులు అరిప్ంచుచు, అరప్ణలను అరిప్ంచుచు, అకక్డ పరిమళ ధూపము 

పర్తిషిఠ్ంచుచు, పానారప్ణములు చేయుచు నాకు కోపము పుటిట్ంచిరి. 

యెహెజేక్లు 20:29 => మీరు పోవుచునన్ ఉనన్త సథ్లములేమిటని నేనడిగితిని; కాబటిట్ ఉనన్త 

సథ్లమను పేరు నేటివరకు వాడుకలో నునన్ది. 

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

తపిప్ంచుకొనిన తన కుమారులను తన కుమారెత్లను అతడు అమోరీయుల రాజైన సీహోనుకు చెరగా 

ఇచెచ్ను. 
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నాయ్యాధిపతులు 11:24 => సావ్ధీనపరచుకొనుటకు కెమోషను నీ దేవత నీకిచిచ్న దానిని 

నీవనుభవించుచునాన్వు గదా? మా దేవుడైన యెహోవా మా యెదుటనుండి యెవరిని తోలివేయునో 

వారి సావ్సథ్య్మును మేము సావ్ధీనపరచుకొందుము. 

యిరిమ్యా 48:13 => ఇశార్యేలువారు తామాశర్యించిన బేతేలునుబటిట్ సిగుగ్పడినటుల్ 

మోయాబీయులును కెమోషునుబటిట్ సిగుగ్పడుచునాన్రు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:14 => అది నిజమైనయెడల, అనగా అటిట్ హేయమైనది నీ మధయ్ 

జరిగినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:3 => అది నీకు తెలుపబడిన తరువాత నీవు విని బాగుగా విచారణ 

చేయవలెను. అది నిజమైనయెడల, అనగా అటిట్ హేయకిర్య ఇశార్యేలీయులలో జరిగియుండుట 

వాసత్వమైనయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:4 => ఆ చెడ డ్ కారయ్ము చేసిన పురుషునిగాని సతరీనిగాని నీ గార్మముల 

వెలుపలికి తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటట్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:15 => మలిచిన విగర్హమునేగాని పోతవిగర్హమునేగాని చేసి చాటున 

నుంచువాడు శాపగర్సుత్డని యెలుగెతిత్ ఇశార్యేలీయులందరితోను చెపప్గా ఆమేన  అనవలెను. 

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.  

యెహెజేక్లు 18:12 => దీనులను దరిదుర్లను భాదపెటిట్ బలాతాక్రముచేత నషట్ము 

కలుగజేయుటయు, తాకటుట్ చెలిల్ంపకపోవుటయు, విగర్హముల తటుట్ చూచి హేయకృతయ్ములు 

జరిగించుటయు,  

దానియేలు 11:31 => అతని పక్షమున శూరులు లేచి, పరిశుదధ్సథ్లపు కోటను అపవితర్పరచి, 

అనుదిన బలి నిలిపివేసి, నాశనమును కలుగజేయు హేయమైన వసుత్వును నిలువబెటుట్దురు. 
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దానియేలు 12:11 => అనుదిన బలి నిలుపు చేయబడిన కాలము మొదలుకొని నాశనము 

కలుగజేయు హేయమైన దానిని నిలువబెటుట్వరకు వెయియ్నిన్ రెండువందల తొంబది దినములగును. 

పర్కటన 17:4 => ఆ సతరీ ధూమర్ రకత్వరణ్ముగల వసత్రము ధరించుకొని, బంగారముతోను 

రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడినదై, ఏహయ్మైన కారయ్ములతోను తాను చేయుచునన్ 

వయ్భిచార సంబంధమైన అపవితర్ కారయ్ములతోను నిండిన యొక సువరణ్ పాతర్ను తనచేత 

పటుట్కొనియుండెను. 

పర్కటన 17:5 => దాని నొసట దాని పేరు ఈలాగు వార్యబడి యుండెను మరమ్ము, వేశయ్లకును 

భూమిలోని ఏహయ్మైన వాటికిని తలిల్యైన మహా బబులోను. 

ఆదికాండము 33:2 => అపుప్డతడు తన పిలల్లను లేయా రాహేలులకును ఇదద్రు దాసీలకును పంచి 

అపప్గించెను. అతడు ముందర దాసీలను, వారి పిలల్లను వారి వెనుక లేయాను ఆమె పిలల్లను ఆ 

వెనుక రాహేలును, యోసేపును ఉంచి 

2 సమూయేలు 15:30 => అయితే దావీదు ఒలీవచెటల్ కొండ యెకుక్చు ఏడుచ్చు, తల కపుప్కొని 

పాదరక్షలు లేకుండ కాలినడకను వెళెళ్ను; అతనియొదద్నునన్ జనులందరును తలలు కపుప్కొని 

యేడుచ్చు కొండ యెకిక్రి. 

2 రాజులు 23:13 => యెరూషలేము ఎదుటనునన్ హేయమను పరవ్తపు కుడిపారశ్వ్మందు 

అషాత్రోతు అను సీదోనీయుల విగర్హమునకును, కెమోషు అను మోయాబీయుల విగర్హమునకును, 

మిలోక్ము అను అమోమ్నీయుల విగర్హమునకును ఇశార్యేలు రాజైన సొలొమోను కటిట్ంచిన ఉనన్త 

సథ్లములను రాజు అపవితర్పరచి 

జెకరాయ్ 14:4 => ఆ దినమున యెరూషలేము ఎదుట తూరుప్తటుట్న నునన్ ఒలీవ కొండమీద ఆయన 

పాదములుంచగా ఒలీవకొండ తూరుప్ తటుట్నకును పడమటి తటుట్వకును నడిమికి విడిపోయి సగము 

కొండ ఉతత్రపు తటుట్నకును సగముకొండ దకిష్ణపు తటుట్నకును జరుగును గనుక విశాలమైన లోయ 

యొకటి యేరప్డును. 

మతత్యి 26:30 => అంతట వారు కీరత్న పాడి ఒలీవల కొండకు వెళిల్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:9 => ఈ మాటలు చెపిప్, వారు చూచుచుండగా ఆయన 

ఆరోహణమాయెను, అపుప్డు వారి కనున్లకు కనబడకుండ ఒక మేఘము ఆయనను కొనిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:12 => అపుప్డు వారు ఒలీవల వనమనబడిన కొండనుండి 

యెరూషలేమునకు తిరిగివెళిల్రి. ఆ కొండ యెరూషలేమునకు విశార్ంతిదినమున నడవదగినంత 

సమీపమున ఉనన్ది, 

లేవీయకాండము 18:21 => నీవు ఏ మాతర్మును నీ సంతానమును మోలెకు నిమితత్ము 

అగిన్గుండమును దాటనీయకూడదు; నీ దేవుని నామమును అపవితర్పరచకూడదు, నేను యెహోవాను. 

నాయ్యాధిపతులు 10:6 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవా సనిన్ధిని మరల దుష  పర్వరత్నులైరి. వారు 

యెహోవాను విసరిజ్ంచి ఆయన సేవ మానివేసి, బయలులు అషాత్రోతులు అను సిరియనుల దేవతలను 

సీదోనీయుల దేవతలను మోయాబీయుల దేవతలను అమోమ్నీయుల దేవతలను ఫిలిషీత్యుల దేవతలను 

పూజించుచువచిచ్రి. 

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

రాగా అరీక్యుడైన హూషై పై వసత్రములు చింపుకొని తలమీద ధూళి పోసికొనివచిచ్ రాజును దరశ్నము 

చేసెను. 

1 రాజులు 11:5 => సొలొమోను అషాత్రోతు అను సీదోనీయుల దేవతను మిలోక్ము అను 

అమోమ్నీయుల హేయమైన దేవతను అనుసరించి నడిచెను. 

1 రాజులు 15:12 => పురుషగాములను దేశములోనుండి వెళల్గొటిట్ తన పితరులు చేయించిన 

విగర్హములనిన్టిని పడగొటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:3 => అనయ్దేవతల బలిపీఠములను పడగొటిట్ ఉనన్త సథ్లములను 

పాడుచేసి పర్తిమలను పగులగొటిట్ దేవతా సత్ంభములను కొటిట్వేయించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:8 => పర్వకత్యైన ఓదేదు పర్వచించిన యీ మాటలు ఆసా వినినపుప్డు 

అతడు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని యూదా బెనాయ్మీనీయుల దేశమంతటినుండియు, ఎఫార్యిము మనయ్ములో 

తాను పటుట్కొనిన పటట్ణములలోనుండియు హేయములైన విగర్హములనిన్టిని తీసివేసి, యెహోవా 

మంటపము ఎదుటనుండు యెహోవా బలిపీఠమును మరల కటిట్ంచి 
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2 దినవృతాత్ంతములు 21:11 => మరియు అతడు యూదా పరవ్తములయందు బలిపీఠములను 

కటిట్ంచి యెరూషలేము కాపురసుథ్లు దేవుని విసరిజ్ంచునటుల్ చేసెను. యూదావారిని విగర్హపూజకు 

లోపరచెను. 

యెషయా 16:12 => మోయాబీయులు ఉనన్త సథ్లమునకు వచిచ్ ఆయాసపడి పార్రథ్న చేయుటకు 

తమ గుడిలో పర్వేశించునపుప్డు వారికేమియు దొరకకపోవును. 

యిరిమ్యా 32:31 => నా కోపము రేపుటకు ఇశార్యేలువారును యూదావారును వారి రాజులును 

వారి పర్ధానులును వారి యాజకులును వారి పర్వకత్లును యూదా జనులును యెరూషలేము 

నివాసులును చూపిన దుష పర్వరత్న అంతటినిబటిట్,  

యిరిమ్యా 48:7 => నీవు నీ కిర్యలను ఆశర్యించితివి నీ నిధులను నముమ్కొంటివి నీవును 

పటుట్కొనబడెదవు, కెమోషు దేవత చెరలోనికిపోవును ఒకడు తపప్కుండ వాని యాజకులును 

అధిపతులును చెరలోనికి పోవుదురు.  

యిరిమ్యా 48:46 => మోయాబు శిరసుస్ను, సందడిచేయువారి నడినెతిత్ని కాలిచ్వేయుచునన్వి. 

మోయాబూ, నీకు శర్మ కెమోషుజనులు నశించియునాన్రు నీ కుమారులు చెరపటట్బడిరి 

చెరపటట్బడినవారిలో నీ కుమారెత్లునాన్రు. 

వచనము 10 

నీవు ఇతర దేవతలను వెంబడింపవలదని అతనికి ఆజాఞ్పించినను సొలొమోను హృదయము ఆయన 

యొదద్నుండి తొలగిపోయెను. యెహోవా తనకిచిచ్న ఆజఞ్ను అతడు గైకొనకపోగా యెహోవా అతని 

మీద కోపగించి 

1 రాజులు 11:1 => మోయాబీయులు ఎదోమీయులు అమోమ్నీయులు సీదోనీయులు హితీత్యులు 

అను జనులు మీ హృదయములను తమ దేవతలతటుట్ తిర్పుప్దురు గనుక వారితో సహవాసము 

చేయకూడదనియు, వారిని మీతో సహవాసము చేయనియయ్కూడదనియు యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు 

సెలవిచిచ్యునాన్డు. అయితే రాజైన సొలొమోను ఫరో కుమారెత్నుగాక ఆ జనులలో ఇంక అనేకమంది 

పరసతరీలను మోహించి 
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యెహెజేక్లు 16:22 => నీ బాలయ్ కాలమందు నీవు దిగంబరివై వసత్రహీనముగానుండి నీ రకత్ములో 

నీవు పొరుల్చుండిన సంగతి మనసుస్నకు తెచుచ్కొనక ఇనిన్ హేయకిర్యలను ఇంక జారతవ్మును 

చేయుచు వచిచ్తివి. 

యెహెజేక్లు 16:23 => ఇంతగా చెడుతనము జరిగించినందుకు నీకు శర్మ నీకు శర్మ; యిదే 

పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 16:24 => నీవు వీధి వీధిని గుళుల్ కటిట్తివి, యెతత్యిన బలిపీఠములను ఏరప్రచితివి, 

యెహెజేక్లు 16:25 => పర్తి అడ డ్దోవను నీ బలిపీఠము కటిట్ నీ సౌందరయ్మును హేయకిర్యకు 

వినియోగపరచి నీయొదద్కు వచిచ్నవారికందరికిని నీ పాదములు తెరచి వారితో బహుగా 

వయ్భిచరించితివి. 

యెహెజేక్లు 16:26 => మరియు నీవు మదించియునన్ నీ పొరుగువారైన ఐగుపీత్యులతో 

వయ్భిచరించి నీ జారతవ్కిర్యలను పెంపుచేసి నాకు కోపము పుటిట్ంచితివి. 

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

చేషట్లకు సిగుగ్పడిన నీ శతుర్వులైన ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లకు నినున్ అపప్గించుచునాన్ను.  

యెహెజేక్లు 16:28 => అంతటితో తృపిత్నొందక అషూష్రు వారితోను నీవు వయ్భిచరించితివి, 

వారితోకూడి జారతవ్ము చేసినను తృపిత్నొందకపోతివి. 

యెహెజేక్లు 16:29 => కనాను దేశము మొదలుకొని కలీద్యదేశమువరకు నీవు బహుగా 

వయ్భిచరించినను నీవు తృపిత్నొందలేదు. 

హోషేయ 4:11 => వయ్భిచార కిర్యలు చేయుటచేతను దార్కాష్రసము పానము చేయుటచేతను 

మదయ్పానముచేతను వారు మతిచెడిరి. 

హోషేయ 4:12 => నా జనులు తాము పెటుట్కొనిన కఱఱ్యొదద్ విచారణ చేయుదురు, తమచేతికఱఱ్ 

వారికి సంగతి తెలియజేయును, వయ్భిచారమనసుస్ వారిని తోర్వ తపిప్ంపగా వారు తమ దేవుని 

విసరిజ్ంచి వయ్భిచరింతురు. 

1 కొరిందీయులకు 10:11 => ఈ సంగతులు దృషాట్ంతములుగా వారికి సంభవించి, 

యుగాంతమందునన్ మనకు బుదిధ్ కలుగుటకై వార్యబడెను. 
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1 కొరిందీయులకు 10:12 => తాను నిలుచుచునాన్నని తలంచుకొనువాడు పడకుండునటుల్ 

జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 10:20 => లేదుగాని, అనయ్జనులరిప్ంచు బలులు దేవునికి కాదు దయయ్ములకే 

అరిప్ంచుచునాన్రని చెపుప్చునాన్ను. మీరు దయయ్ములతో పాలివారవుట నాకిషట్ము లేదు. 

1 కొరిందీయులకు 10:21 => మీరు పర్భువు పాతర్లోనిది దయయ్ముల పాతర్లోనిది కూడ 

తార్గనేరరు; పర్భువు బలల్మీద ఉనన్దానిలోను దయయ్ముల బలల్మీద ఉనన్దానిలోను కూడ పాలు 

పొందనేరరు. 

1 కొరిందీయులకు 10:22 => పర్భువునకు రోషము పుటిట్ంచెదమా? ఆయన కంటె మనము 

బలవంతులమా? 

1 రాజులు 15:12 => పురుషగాములను దేశములోనుండి వెళల్గొటిట్ తన పితరులు చేయించిన 

విగర్హములనిన్టిని పడగొటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:3 => అనయ్దేవతల బలిపీఠములను పడగొటిట్ ఉనన్త సథ్లములను 

పాడుచేసి పర్తిమలను పగులగొటిట్ దేవతా సత్ంభములను కొటిట్వేయించి 

యిరిమ్యా 32:31 => నా కోపము రేపుటకు ఇశార్యేలువారును యూదావారును వారి రాజులును 

వారి పర్ధానులును వారి యాజకులును వారి పర్వకత్లును యూదా జనులును యెరూషలేము 

నివాసులును చూపిన దుష పర్వరత్న అంతటినిబటిట్,  

వచనము 11 

సెలవిచిచ్నదేమనగా నేను నీతో చేసిన నా నిబంధనను కటట్డలను నీవు ఆచరింపకపోవుట నేను 

కనుగొనుచునాన్ను గనుక యీ రాజయ్ము నీకుండకుండ నిశచ్యముగా తీసివేసి నీ దాసునికిచెచ్దను. 

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 12:9 => యెహోవా కోపము వారిమీద రగులుకొనగా ఆయన వెళిల్పోయెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 3:26 => యెహోవా మిముమ్నుబటిట్ నామీద కోపపడి నా మనవి 

వినకపోయెను. మరియు యెహోవా నాతో ఇటల్నెను చాలును; ఇకను ఈ సంగతినిగూరిచ్ నాతో 

మాటలాడవదుద్. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:8 => హోరేబులో మీరు యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచినపుప్డు యెహోవా 

మిముమ్ నశింపజేయునంత కోపము మీమీద తెచుచ్కొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:20 => మరియు యెహోవా అహరోనును నశింపజేయుటకు అతనిమీద 

బహుగా కోపపడగా నేను అహరోనుకై అపుప్డే బర్తిమాలుకొంటిని 

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 11:27 => అంగలారుప్ కాలము తీరిన తరువాత దావీదు దూతలను పంపి ఆమెను 

తన నగరికి తెపిప్ంచుకొనగా ఆమె అతనికి భారయ్యయి అతనికొక కుమారుని కనెను. అయితే దావీదు 

చేసినది యెహోవా దృషిట్కి దుషాక్రయ్ముగా ఉండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:7 => ఈ కారయ్ము దేవుని దృషిట్కి పర్తికూలమగుటచేత ఆయన 

ఇశార్యేలీయులను బాధపెటెట్ను. 

కీరత్నలు 78:58 => వారు ఉనన్తసథ్లములను కటిట్ ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిరి విగర్హములను 

పెటుట్కొని ఆయనకు రోషము కలుగజేసిరి. 

కీరత్నలు 78:59 => దేవుడు దీని చూచి ఆగర్హించి ఇశార్యేలునందు బహుగా అసహియ్ంచుకొనెను. 

కీరత్నలు 78:60 => షిలోహు మందిరమును తాను మనుషుయ్లలో సంసాథ్పన చేసిన గుడారమును 

ఆయన విడిచిపెటెట్ను. 

కీరత్ నలు 90 :7 => నీ కోపమువలన మేము కీష్ణించుచునాన్ము నీ ఉగర్తనుబటిట్ 

దిగులుపడుచునాన్ము. 

కీరత్నలు 90:8 => మా దోషములను నీవు నీ యెదుట నుంచుకొనియునాన్వు నీ ముఖకాంతిలో మా 

రహసయ్పాపములు కనబడుచునన్వి. 

1 రాజులు 11:2 => కామాతురత గలవాడై వారిని ఉంచుకొనుచు వచెచ్ను. 
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1 రాజులు 11:3 => అతనికి ఏడు వందలమంది రాజకుమారెత్లైన భారయ్లును మూడువందల మంది 

ఉపపతున్లును కలిగియుండిరి; అతని భారయ్లు అతని హృదయమును తిర్పిప్వేసిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:4 => ననున్ అనుసరింపకుండ ఇతర దేవతలను పూజించునటుల్ నీ 

కుమారుని వారు మళిల్ంచుదురు, అందునుబటిట్ యెహోవా కోపాగిన్ నీమీద రగులుకొని ఆయన నినున్ 

తవ్రగా నశింపజేయును. 

సామెతలు 4:23 => నీ హృదయములోనుండి జీవధారలు బయలుదేరును కాబటిట్ అనిన్టికంటె 

ముఖయ్ముగా నీ హృదయమును భదర్ముగా కాపాడుకొనుము 

యెషయా 29:13 => పర్భువు ఈలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డు ఈ పర్జలు నోటిమాటతో నాయొదద్కు 

వచుచ్చునాన్రు పెదవులతో ననున్ ఘనపరచుచునాన్రు గాని తమ హృదయమును నాకు దూరము 

చేసికొనియునాన్రు వారు నాయెడల చూపు భయభకుత్లు మానవుల విధులనుబటిట్ వారు నేరుచ్కొనినవి.  

యెషయా 29:14 => కాగా నేను మరల ఈ జనులయెడల ఒక ఆశచ్రయ్కారయ్ము జరిగింతును బహు 

ఆశచ్రయ్ముగా జరిగింతును వారి జాఞ్నుల జాఞ్నము వయ్రథ్మగును వారి బుదిధ్మంతుల బుదిధ్ 

మరుగైపోవును.  

హోషేయ 4:11 => వయ్భిచార కిర్యలు చేయుటచేతను దార్కాష్రసము పానము చేయుటచేతను 

మదయ్పానముచేతను వారు మతిచెడిరి. 

2 తిమోతి 4:10 => దేమా యిహలోకమును సేన్హించి ననున్ విడిచి థెసస్లొనీకకు వెళె ల్ను, కేర్సేక్ 

గలతీయకును తీతు దలమ్తియకును వెళిల్రి; 

1 రాజులు 3:5 => గిబియోనులో యెహోవా రాతిర్వేళ సవ్పన్మందు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై నేను 

నీకు దేనినిచుచ్ట నీకిషట్మో దాని నడుగుమని దేవుడు అతనితో సెలవియయ్గా 

1 రాజులు 9:2 => గిబియోనులో పర్తయ్క్షమైనటుల్ రెండవమారు యెహోవా సొలొమోనునకు 

పర్తయ్క్షమై 

1 రాజులు 11:33 => అయితే నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును, నేను యెరూషలేము 

పటట్ణమును కోరుకొనినందునను ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలోనుండి వానికి ఒక గోతర్ము 

ఉండనితుత్ను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 28:7 => మరియు నేటిదినమున చేయుచునన్టుల్ అతడు ధైరయ్మువహించి నా 

ఆజఞ్లను నా నాయ్యవిధులను అనుసరించినయెడల, నేనతని రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రపరచుదును. 

వచనము 12 

అయినను నీ తండిర్యైన దావీదు నిమితత్ము నీ దినములయందు నేను ఆలాగున చేయక నీ 

కుమారునిచేతిలోనుండి దాని తీసివేసెదను. 

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 

1 రాజులు 9:5 => నీ సంతతిలో ఒకడు ఇశార్యేలీయులమీద సింహాసనాసీనుడై యుండక మానడని 

నీ తండిర్యైన దావీదునకు నేను సెలవిచిచ్యునన్టుల్ ఇశార్యేలీయుల మీద నీ సింహాసనమును 

చిరకాలమువరకు సిథ్రపరచుదును. 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 7:17 => నీ తండిర్యైన దావీదు నడచినటుల్గా నీవును నా కనుకూలవరత్నుడవై 

నడచి, నేను నీకాజాఞ్పించిన దానియంతటి పర్కారముచేసి, నా కటట్డలను నా నాయ్యవిధులను 

అనుసరించినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:18 => ఇశార్యేలీయులను ఏలుటకు సవ్సంతతివాడు ఒకడు 

నీకుండకపోడని నేను నీ తండిర్యైన దావీదుతో చేసియునన్ నిబంధననుబటిట్ నేను నీ 

రాజయ్సింహాసనమును సిథ్రపరచుదును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:19 => అయితే మీరు తోర్వ తపిప్, నేను మీకు నియమించిన కటట్డలను 

ఆజఞ్లను విడచి, యితర దేవతలను అనుసరించి వాటికి పూజానమసాక్రములు చేసినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:20 => నేను మీకిచిచ్న నా దేశములోనుండి మిముమ్ను పెలల్గించి, నా 

నామమునకు నేను పరిశుదధ్పరచిన యీ మందిరమును నా సనిన్ధినుండి తీసివేసి, సమసత్ జనములలో 

దానిని సామెత కాసప్దముగాను నింద కాసప్దముగాను చేయుదును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:21 => అపుప్డు పర్ఖాయ్తి నొందిన యీ మందిరమారగ్మున పోవు 

పర్యాణసుథ్లందరును విసమ్యమొంది యెహోవా ఈ దేశమునకును ఈ మందిరమునకును ఎందుకు 

ఈ పర్కారముగా చేసెనని యడుగగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:22 => జనులు ఈ దేశసుథ్లు తమ పితరులను ఐగుపుత్ దేశమునుండి 

రపిప్ంచిన తమ దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచి యితర దేవతలను అనుసరించి వాటికి 

పూజానమసాక్రములు చేసినందున యెహోవా ఈ కీడంతయు వారిమీదికి రపిప్ంచెనని 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దరు. 

కీరత్నలు 78:58 => వారు ఉనన్తసథ్లములను కటిట్ ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిరి విగర్హములను 

పెటుట్కొని ఆయనకు రోషము కలుగజేసిరి. 

వచనము 13 

రాజయ్మంతయు తీసివేయను; నా దాసుడైన దావీదు నిమితత్మును నేను కోరుకొనిన యెరూషలేము 

నిమితత్మును ఒక గోతర్ము నీ కుమారునికిచెచ్దను. 
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యెషయా 29:13 => పర్భువు ఈలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డు ఈ పర్జలు నోటిమాటతో నాయొదద్కు 

వచుచ్చునాన్రు పెదవులతో ననున్ ఘనపరచుచునాన్రు గాని తమ హృదయమును నాకు దూరము 

చేసికొనియునాన్రు వారు నాయెడల చూపు భయభకుత్లు మానవుల విధులనుబటిట్ వారు నేరుచ్కొనినవి.  

యెషయా 29:14 => కాగా నేను మరల ఈ జనులయెడల ఒక ఆశచ్రయ్కారయ్ము జరిగింతును బహు 

ఆశచ్రయ్ముగా జరిగింతును వారి జాఞ్నుల జాఞ్నము వయ్రథ్మగును వారి బుదిధ్మంతుల బుదిధ్ 

మరుగైపోవును.  

1 రాజులు 11:31 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనులు ననున్ 

విడిచిపెటిట్ అషాత్రోతు అను సీదోనీయుల దేవతకును కెమోషు అను మోయాబీయుల దేవతకును 

మిలోక్ము అను అమోమ్నీయుల దేవతకును మొర్కిక్, 

1 రాజులు 12:15 => జనులు చేసిన మనవిని రాజు ఈ పర్కారము అంగీకరింపకపోయెను. 

షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా నెబాతు కుమారుడైన యరొబాముతో తాను పలికించిన మాట 

నెరవేరచ్వలెనని యెహోవా ఈలాగున జరిగించెను. 

1 రాజులు 12:16 => కాబటిట్ ఇశార్యేలువారందరును రాజు తమ వినన్పమును వినలేదని 

తెలిసికొని రాజుకీలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి దావీదులో మాకు భాగమేది? యెషష్యి కుమారునియందు 

మాకు సావ్సథ్య్ము లేదు; ఇశార్యేలువారలారా, మీ మీ గుడారములకు పోవుడి; దావీదు 

సంతతివారలారా, మీ వారిని మీరే చూచుకొనుడి అని చెపిప్ ఇశార్యేలువారు తమ గుడారములకు 

వెళిల్పోయిరి. 

1 రాజులు 12:20 => మరియు యరొబాము తిరిగివచెచ్నని ఇశార్యేలు వారందరు విని, 

సమాజముగా కూడి, అతని పిలువనంపించి ఇశార్యేలువారందరిమీద రాజుగా అతనికి పటాట్భిషేకము 

చేసిరి; యూదా గోతీర్యులు తపప్ దావీదు సంతతివారిని వెంబడించినవారెవరును లేకపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 14:23 => కాగా వారి పితరులకు పర్మాణపూరవ్కముగా నేనిచిచ్న దేశమును వారు 

చూడనే చూడరు; ననున్ అలక్షయ్ము చేసినవారిలో ఎవరును దానిని చూడరు. 
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సంఖాయ్కాండము 14:35 => ఇది యెహోవా అను నేను చెపిప్న మాట; నాకు విరోధముగా కూడిన 

చెడ డ్దగు ఈ సరవ్ సమాజమునకు నిశచ్యముగా దీని చేసెదను. ఈ అరణయ్ములో వారు 

కీష్ణించిపోవుదురు; ఇకక్డనే చనిపోవుదురు అనెను. 

1 సమూయేలు 2:30 => నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని యాజ 

కతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్ యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్నకు కేవలము 

పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున యెహోవా 

వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. 

1 సమూయేలు 2:31 => ఆలకించుము; రాగల దినములలో నీ బలమును నీ పితరుని యింటి 

బలమును నేను తకుక్వ చేతును. నీ యింట ముసలివాడు ఒకడును లేకపోవును. 

1 సమూయేలు 2:32 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు చేయదలచిన మేలు విషయములో నా 

నివాససథ్లమునకు అపాయము కలుగగా నీవు చూతువు. ఎపప్టికిని నీ యింట ముసలివాడు ఉండడు. 

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 13:14 => యెహోవా తన చితాత్నుసారమైన మనసుస్ గల యొకని 

కనుగొనియునాన్డు. నీకు ఆజాఞ్పించినదాని నీవు గైకొనకపోతివి గనుక యెహోవా తన జనులమీద 

అతనిని అధిపతినిగా నియమించును. 

1 సమూయేలు 15:26 => అందుకు సమూయేలు నీతోకూడ నేను తిరిగిరాను; నీవు యెహోవా 

ఆజఞ్ను విసరిజ్ంచితివి గనుక ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా ఉండకుండ యెహోవా నినున్ విసరిజ్ంచెనని 

చెపిప్ 

1 సమూయేలు 15:27 => వెళిల్పోవలెనని తిరుగగా, సౌలు అతని దుపప్టిచెంగు పటుట్కొనినందున 

అది చినిగెను. 

Page  of 957 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

1 సమూయేలు 15:28 => అపుప్డు సమూయేలు అతనితో ఇటల్నెను నేడు యెహోవా 

ఇశార్యేలీయుల రాజయ్మును నీచేతిలోనుండి లాగివేసి నీకంటె ఉతత్ముడైన నీ పొరుగువానికి దానిని 

అపప్గించియునాన్డు. 

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. 

1 రాజులు 11:13 => రాజయ్మంతయు తీసివేయను; నా దాసుడైన దావీదు నిమితత్మును నేను 

కోరుకొనిన యెరూషలేము నిమితత్మును ఒక గోతర్ము నీ కుమారునికిచెచ్దను. 

1 రాజులు 11:26 => మరియు సొలొమోను సేవకుడైన యరొబాము సహా రాజుమీదికి లేచెను. 

ఇతడు జెరేదా సంబంధమైన ఎఫార్యీమీయుడైన నెబాతు కుమారుడు, ఇతని తలిల్పేరు జెరూహా, ఆమె 

విధవరాలు. 

2 రాజులు 17:21 => ఆయన ఇశార్యేలు గోతర్ములను దావీదు ఇంటివారిలోనుండి 

విడగొటిట్వేయగా వారు నెబాతు కుమారుడైన యరొబామును రాజుగా చేసికొనిరి. ఈ యరొబాము 

ఇశార్యేలువారు యెహోవాను అనుసరింపకుండ ఆయనమీద వారిని తిరుగబడచేసి, వారు 

ఘోరపాపము చేయుటకు కారకుడాయెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 21:16 => మరియు యెహోవా యెహోరాముమీదికి ఫిలిషీత్యులను 

కూషీయుల చేరువనునన్ అరబీయులను రేపగా 

పర్సంగి 2:18 => సూరుయ్ని కిర్ంద నేను పర్యాసపడి చేసిన పనులనిన్టిని నా తరువాత వచుచ్వానికి 

నేను విడిచిపెటట్వలెనని తెలిసికొని నేను వాటియందు అసహయ్పడితిని. 

వచనము 14 

యెహోవా ఎదోమీయుడైన హదదు అను ఒకని సొలొమోనునకు విరోధిగా రేపెను; అతడు ఎదోము 

దేశపు రాజవంశసుథ్డు. 

1 రాజులు 21:29 => అహాబు నాకు భయపడి వినయముగా పర్వరిత్ంచుట చూచితివా? నాకు 

భయపడి అతడు వినయముగా పర్వరిత్ంచుటచేత ఆ అపాయము అతని కాలమునందు 

సంభవింపకుండ ఆపి, అతని కుమారుని కాలమునందు అతని కుటుంబికులమీదికి నేను దాని 

రపిప్ంచెదను. 

2 రాజులు 20:17 => వచుచ్ దినములలో ఏమియు మిగులకుండ నీ నగరునందునన్ సమసత్మును, 

నేటివరకు నీ పితరులు సమకూరిచ్ దాచిపెటిట్నదంతయును బబులోను పటట్ణమునకు 

ఎతిత్కొనిపోబడునని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

2 రాజులు 20:19 => అందుకు హిజిక్యా నీవు తెలియజేసిన యెహోవా ఆజఞ్ చొపుప్న జరుగుట 

మేలే; నా దినములలో సమాధానము సతయ్ము కలిగినయెడల మేలేగదా అని యెషయాతో అనెను. 

2 రాజులు 22:19 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ సథ్లము 

పాడగుననియు, దాని కాపురసుథ్లు దూషణాసప్దులగుదురనియు, నేను చెపిప్న మాటలను నీవు 

ఆలకించి, మెతత్ని మనసుస్కలిగి యెహోవా సనిన్ధిని దీనతవ్ము ధరించి, నీ బటట్లు చింపుకొని నా 

సనిన్ధిని కనీన్ళుల్ రాలిచ్తివి గనుక నీవు చేయు మనవిని నేను అంగీకరించియునాన్ను. 

2 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. 
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1 సమూయేలు 9:4 => అతడు పోయి ఎఫార్యిము మనయ్ము తిరిగి షాలిషా దేశమున సంచరింపగా 

అవి కనబడలేదు. తరువాత వారు షయలీము దేశమును దాటి సంచారము చేసిరి గాని అవి 

కనబడకయుండెను. బెనాయ్మీనీయుల దేశము సంచరించి చూడగా అవి దొరకలేదు. 

1 సమూయేలు 9:5 => అయితే వారు సూపు దేశమునకు వచిచ్నపుప్డు మనము తిరిగి వెళుల్దము 

రముమ్, గారద్భముల కొరకు చింతింపక, నా తండిర్ మనకొరకు విచారపడునేమోయని సౌలు 

తనయొదద్నునన్ పనివానితో అనగా 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 19:29 => దేవుడు ఆ మైదానపు పటట్ణములను పాడుచేసినపుప్డు దేవుడు 

అబార్హామును జాఞ్పకము చేసికొని, లోతు కాపురమునన్ పటట్ణములను నాశనము చేసినపుప్డు ఆ 

నాశనము మధయ్న లోతు నశించకుండ అతని తపిప్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 20:5 => ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; 

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

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. 

1 రాజులు 11:13 => రాజయ్మంతయు తీసివేయను; నా దాసుడైన దావీదు నిమితత్మును నేను 

కోరుకొనిన యెరూషలేము నిమితత్మును ఒక గోతర్ము నీ కుమారునికిచెచ్దను. 

1 రాజులు 11:31 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనులు ననున్ 

విడిచిపెటిట్ అషాత్రోతు అను సీదోనీయుల దేవతకును కెమోషు అను మోయాబీయుల దేవతకును 

మిలోక్ము అను అమోమ్నీయుల దేవతకును మొర్కిక్, 

Page  of 960 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

1 రాజులు 11:34 => రాజయ్ము వానిచేతిలోనుండి బొతిత్గా తీసివేయక నేను కోరుకొనిన నా 

సేవకుడైన దావీదు నా ఆజఞ్లను అనుసరించి నా కటట్డలను ఆచరించెను గనుక దావీదును జాఞ్పకము 

చేసికొని అతని దినములనిన్యు అతనిని అధికారిగా ఉండనితుత్ను. 

1 రాజులు 15:4 => దావీదు హితీత్యుడైన ఊరియా సంగతియందు తపప్ తన జీవిత 

దినములనిన్యు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా నడుచుకొనుచు, యెహోవా అతనికిచిచ్న ఆజఞ్లలో 

దేని విషయమందును తపిప్పోకుండెను గనుక 

2 రాజులు 19:34 => నా నిమితత్మును నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును నేను ఈ పటట్ణమును 

కాపాడి రకిష్ంచుదును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:13 => నేను అతనికి తండిర్నైయుందును, అతడు నాకు 

కుమారుడైయుండును; నీకంటె ముందుగా ఉనన్వానికి నా కృపను నేను చూపక మానినటుల్ అతనికి 

నేను నా కృపను చూపక మానను. 

యోబు 17:5 => ఎవడు తన సేన్హితులను దోపుసొముమ్గా ఇచుచ్నో వాని పిలల్ల కనున్లు 

కీష్ణించును. 

కీరత్నలు 132:10 => నీ సేవకుడైన దావీదు నిమితత్ము నీ అభిషికుత్నికి విముఖుడవై యుండకుము. 

సామెతలు 17:6 => కుమారుల కుమారులు వృదుధ్లకు కిరీటము తండుర్లే కుమారులకు 

అలంకారము. 

యెషయా 37:35 => నా నిమితత్మును నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును నేను ఈ పటట్ణమును 

కాపాడి రకిష్ంచుదును. 

యెషయా 38:5 => నీవు తిరిగి హిజిక్యాయొదద్కు పోయి అతనితో ఇటల్నుము నీ పితరుడైన 

దావీదునకు దేవుడైన యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు కనీన్ళుల్ విడుచుట చూచితిని; నీ పార్రథ్న 

నేనంగీకరించియునాన్ను; 

వచనము 15 
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దావీదు ఎదోము దేశముమీద యుదధ్ము చేయుచుండగా, సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబు 

చంపబడినవారిని పాతిపెటుట్టకు వెళిల్యునన్పుప్డు ఎదోము దేశమందునన్ మగవారినందరిని హతము 

చేసెను. 

1 రాజులు 11:39 => వారు చేసిన కిర్యలనుబటిట్ నేను దావీదు సంతతివారిని బాధ పరచుదును 

గాని నితయ్ము బాధింపను. 

2 సమూయేలు 7:15 => నినున్ సాథ్పించుటకై నేను కొటిట్వేసిన సౌలునకు నా కృప దూరమైనటుల్ 

అతనికి నా కృప దూరము చేయను. 

2 సమూయేలు 7:16 => నీ మటుట్కు నీ సంతానమును నీ రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రమగును, నీ 

సింహాసనము నితయ్ము సిథ్రపరచబడును అనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:13 => నేను అతనికి తండిర్నైయుందును, అతడు నాకు 

కుమారుడైయుండును; నీకంటె ముందుగా ఉనన్వానికి నా కృపను నేను చూపక మానినటుల్ అతనికి 

నేను నా కృపను చూపక మానను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:14 => నా మందిరమందును నా రాజయ్మందును నేను నితయ్ము అతని 

సిథ్రపరచెదను, అతని సింహాసనము ఎనన్టికిని సిథ్రముగా నుండునని అతనికి తెలియజేయుము. 

కీరత్నలు 89:33 => 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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1 రాజులు 11:35 => అయితే అతని కుమారుని చేతిలోనుండి రాజయ్మును తీసివేసి అందులో నీకు 

పది గోతర్ముల నిచెచ్దను; 

1 రాజులు 11:36 => నా నామమును అకక్డ ఉంచుటకు నేను కోరుకొనిన పటట్ణమైన 

యెరూషలేములో నా యెదుట ఒక దీపము నా సేవకుడైన దావీదునకు ఎలల్పుప్డు నుండునటుల్ అతని 

కుమారునికి ఒక గోతర్ము ఇచెచ్దను. 

1 రాజులు 12:20 => మరియు యరొబాము తిరిగివచెచ్నని ఇశార్యేలు వారందరు విని, 

సమాజముగా కూడి, అతని పిలువనంపించి ఇశార్యేలువారందరిమీద రాజుగా అతనికి పటాట్భిషేకము 

చేసిరి; యూదా గోతీర్యులు తపప్ దావీదు సంతతివారిని వెంబడించినవారెవరును లేకపోయిరి. 

1 రాజులు 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 11:32 => సొలొమోను తండిర్యైన దావీదు చేసినటుల్ నా దృషిట్కి యోగయ్మైన దాని 

చేయకయు, నా కటట్డలను నా విధులను అనుసరింపకయు, నేను ఏరప్రచిన మారగ్ములలో 

నడవకయు నునాన్రు గనుక సొలొమోను చేతిలోనుండి రాజయ్మును కొటిట్వేసి పది గోతర్ములను 

నీకిచెచ్దను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:5 => నీవు వారి దేశమునకు వచిచ్ దాని సావ్ధీనపరచుకొనుటకు నీ 

నీతియైనను నీ హృదయ యథారథ్తయైనను హేతువుకాదు. ఈ జనముల చెడుతనమునుబటిట్యే 

యెహోవా నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో పర్మాణముచేసిన మాటను సాథ్పించుటకై 

నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీ యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునాన్డు. 

2 రాజులు 13:23 => గాని యెహోవా వారిమీద జాలిపడి వారియందు దయయుంచి, అబార్హాము 

ఇసాస్కు యాకోబులతో తాను చేసియునన్ నిబంధననుబటిట్ వారియందు లక్షయ్ము నిలిపి, వారిని 

నాశము చేయనొలల్క యిపప్టికిని తన సముఖములోనుండి వారిని వెళల్గొటట్కయుండెను. 
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2 రాజులు 19:34 => నా నిమితత్మును నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును నేను ఈ పటట్ణమును 

కాపాడి రకిష్ంచుదును. 

కీరత్నలు 89:49 => పర్భువా, నీ విశావ్సయ్తతోడని నీవు దావీదుతో పర్మాణము చేసిన తొలిల్టి నీ 

కృపాతిశయములెకక్డ? 

కీరత్నలు 132:1 => యెహోవా, దావీదునకు కలిగిన బాధలనిన్టిని అతని పక్షమున జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. 

కీరత్నలు 132:17 => అకక్డ దావీదునకు కొముమ్ మొలవజేసెదను నా అభిషికుత్నికొరకు నేనచచ్ట 

ఒక దీపము సిదధ్పరచియునాన్ను. 

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనా సీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

యిరిమ్యా 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. 
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యిరిమ్యా 33:22 => ఆకాశ నక్షతర్ములు లెకిక్ంప శకయ్ము కానటుట్గాను, సముదర్పు 

ఇసుకరేణువుల నెంచుట అసాధయ్మైనటుట్గాను, నా సేవకుడైన దావీదు సంతానమును, నాకు 

పరిచరయ్చేయు లేవీయులను లెకిక్ంపలేనంతగా నేను విసత్రింపజేయుదును. 

యిరిమ్యా 33:23 => మరియు యెహోవావాకుక్ యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 33:24 => తాను ఏరప్రచుకొనిన రెండు కుటుంబములను యెహోవా విసరిజ్ంచెననియు, 

నా పర్జలు ఇకమీదట తమ యెదుట జనముగా ఉండరనియు వారిని తృణీకరించుచు ఈ జనులు 

చెపుప్కొను మాట నీకు వినబడుచునన్ది గదా. 

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

నేను చేసిన నిబంధన నిలకడగా ఉండనియెడల 

యిరిమ్యా 33:26 => భూమాయ్కాశములనుగూరిచ్న విధులను నియమించువాడను నేను 

కానియెడల, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల సంతానమును ఏలుటకు అతని సంతాన సంబంధియైన 

యేలికను ఏరప్రచుకొనక నేను యాకోబు సంతానపువాడగు నా సేవకుడైన దావీదు సంతానమును 

విసరిజ్ంతును. నిశచ్యముగా నేను వారియెడల జాలిపడి చెరలోనుండి వారిని రపిప్ంచెదను. 

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. 

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.  
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2 రాజులు 21:4 => మరియు నా నామము ఉంచుదునని యెహోవా సెలవిచిచ్న యెరూషలేములో 

అతడు యెహోవా మందిరమందు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

2 రాజులు 23:27 => కాబటిట్ యెహోవా నేను ఇశార్యేలువారిని వెళల్గొటిట్నటుల్ యూదావారిని నా 

సముఖమునకు దూరముగా చేసి, నేను కోరుకొనిన యెరూషలేము పటట్ణమును, నా నామమును 

అచచ్ట ఉంచుదునని నేను చెపిప్యునన్ మందిరమును నేను విసరిజ్ంచెదనని అనుకొనియుండెను. 

కీరత్నలు 132:13 => యెహోవా సీయోనును ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. తనకు నివాససథ్లముగా 

దానిని కోరుకొనియునాన్డు. 

కీరత్నలు 132:14 => ఇది నేను కోరినసాథ్నము, ఇది నితయ్ము నాకు విశర్మసాథ్నముగా నుండును 

ఇకక్డనే నేను నివసించెదను 

యెషయా 14:32 => జనముల దూత కియయ్వలసిన పర్తుయ్తత్రమేది? యెహోవా సీయోనును 

సాథ్పించియునాన్డు ఆయన జనులలో శర్మనొందినవారు దాని ఆశర్యింతురు అని చెపప్వలెను. 

యెషయా 62:1 => సీయోను నీతి సూరయ్కాంతివలె కనబడువరకు దాని రక్షణ దీపమువలె 

వెలుగుచుండువరకు సీయోను పక్షమందు నేను మౌనముగా ఉండను యెరూషలేము పక్షమందు నేను 

ఊరకుండను.  

యెషయా 62:7 => యెహోవా జాఞ్పకకరత్లారా, విశర్మింపకుడి ఆయన యెరూషలేమును 

సాథ్పించువరకు లోకమంతట దానికి పర్సిదిధ్ కలుగజేయువరకు ఆయనను విశర్మింపనియయ్కుడి. తన 

దకిష్ణ హసత్ము తోడనియు బాహుబలము తోడనియు  

యిరిమ్యా 33:15 => ఆ దినములలో ఆ కాలమందే నేను దావీదునకు నీతిచిగురును 

మొలిపించెదను; అతడు భూమిమీద నీతి నాయ్యములను అనుసరించి జరిగించును. 

యిరిమ్యా 33:16 => ఆ దినములలో యూదావారు రకిష్ంపబడుదురు. యెరూషలేము నివాసులు 

సురకిష్తముగా నివసింతురు, యెహోవాయే మనకు నీతియని యెరూషలేమునకు పేరుపెటట్బడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:20 => తాను తన సహోదరులమీద గరివ్ంచి, యీ ధరమ్మును 

విడిచిపెటిట్ కుడికిగాని యెడమకుగాని తాను తొలగకయుండునటుల్ తన దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి 
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యీ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిని యీ కటట్డలను అనుసరించి నడువ నేరుచ్కొనుటకు అతడు తాను 

బర్దుకు దినములనిన్టను ఆ గర్ంథమును చదువుచుండవలెను. 

1 రాజులు 4:1 => రాజైన సొలొమోను ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజాయెను. 

1 రాజులు 11:34 => రాజయ్ము వానిచేతిలోనుండి బొతిత్గా తీసివేయక నేను కోరుకొనిన నా 

సేవకుడైన దావీదు నా ఆజఞ్లను అనుసరించి నా కటట్డలను ఆచరించెను గనుక దావీదును జాఞ్పకము 

చేసికొని అతని దినములనిన్యు అతనిని అధికారిగా ఉండనితుత్ను. 

1 రాజులు 12:16 => కాబటిట్ ఇశార్యేలువారందరును రాజు తమ వినన్పమును వినలేదని 

తెలిసికొని రాజుకీలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి దావీదులో మాకు భాగమేది? యెషష్యి కుమారునియందు 

మాకు సావ్సథ్య్ము లేదు; ఇశార్యేలువారలారా, మీ మీ గుడారములకు పోవుడి; దావీదు 

సంతతివారలారా, మీ వారిని మీరే చూచుకొనుడి అని చెపిప్ ఇశార్యేలువారు తమ గుడారములకు 

వెళిల్పోయిరి. 

1 రాజులు 12:17 => అయితే యూదా పట ణ్ణములలోనునన్ ఇశార్యేలువారిని రెహబాము ఏలెను. 

2 రాజులు 17:18 => కాబటిట్ యెహోవా ఇశార్యేలువారియందు బహుగా కోపగించి, తన 

సముఖములోనుండి వారిని వెళల్గొటెట్ను గనుక యూదా గోతర్ము గాక మరి యే గోతర్మును శేషించి 

యుండలేదు. 

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 21:7 => అయినను యెహోవా తాను దావీదుతో చేసిన నిబంధన 

నిమితత్మును, అతనికిని అతని కుమారులకును నితయ్ము దీపమిచెచ్దనని చేసిన వాగాద్నము 

నిమితత్మును దావీదు సంతతిని నశింపజేయుటకు మనసుస్లేక యుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:7 => ఇశార్యేలీయుల గోతర్సాథ్నములనిన్టిలో నేను కోరుకొనిన 

యెరూషలేమునందు నా నామము నితయ్ము ఉంచెదను,  
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నెహెమాయ్ 11:18 => పరిశుదధ్ పటట్ణములో ఉనన్ లేవీయులందరు రెండువందల ఎనుబది 

నలుగురు. 

కీరత్నలు 132:10 => నీ సేవకుడైన దావీదు నిమితత్ము నీ అభిషికుత్నికి విముఖుడవై యుండకుము. 

యెషయా 37:35 => నా నిమితత్మును నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును నేను ఈ పటట్ణమును 

కాపాడి రకిష్ంచుదును. 

యెషయా 38:5 => నీవు తిరిగి హిజిక్యాయొదద్కు పోయి అతనితో ఇటల్నుము నీ పితరుడైన 

దావీదునకు దేవుడైన యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు కనీన్ళుల్ విడుచుట చూచితిని; నీ పార్రథ్న 

నేనంగీకరించియునాన్ను; 

లూకా 1:69 => ఆయన తన పర్జలకు దరశ్నమిచిచ్, వారికి విమోచన కలుగజేసెను  

వచనము 16 

ఎదోములోనునన్ మగవారినందరిని హతము చేయువరకు ఇశార్యేలీయులందరితో కూడ యోవాబు 

ఆరు నెలలు అచచ్ట నిలిచెను. 

1 రాజులు 12:15 => జనులు చేసిన మనవిని రాజు ఈ పర్కారము అంగీకరింపకపోయెను. 

షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా నెబాతు కుమారుడైన యరొబాముతో తాను పలికించిన మాట 

నెరవేరచ్వలెనని యెహోవా ఈలాగున జరిగించెను. 

1 సమూయేలు 26:19 => రాజా నా యేలినవాడా, నీ దాసుని మాటలు వినుము. నామీద 

పడవలెనని యెహోవా నినున్ పేర్రేపించిన యెడల నైవేదయ్ము చేసి ఆయనను శాంతిపరచవచుచ్ను. 

అయితే నరులెవరైనను నినున్ పేర్రేపించినయెడల వారు యెహోవా దృషిట్కి శాపగర్సుత్లగుదురు. వారు 

నీవు దేశమును విడిచి అనయ్దేవతలను పూజించుమని నాతో చెపిప్, యెహోవా సావ్సథ్య్మునకు 

హతుత్కొనకుండ ననున్ వెలివేయుచునాన్రు. 

2 సమూయేలు 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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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. 

యెషయా 10:5 => అషూష్రీయులకు శర్మ వారు నా కోపమునకు సాధనమైన దండము నా దుడుడ్కఱఱ్ 

నా ఉగర్త వారిచేతిలో ఉనన్ది. 

యెషయా 10:26 => ఓరేబు బండయొదద్ మిదాయ్నును హతము చేసినటుల్ సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా తన కొరడాలను వానిమీద ఆడించును. ఆయన దండము సముదర్మువరకు వచుచ్ను 

ఐగుపీత్యులు దండమెతిత్నటుల్ ఆయన దానినెతుత్ను.  

యెషయా 13:17 => వారిమీద పడుటకు నేను మాదీయులను రేపెదను వీరు వెండిని 

లక్షయ్ముచేయరు సువరణ్ముకూడ వారికి రమయ్మైనది కాదు 

2 సమూయేలు 7:14 => నేనతనికి తండిర్నైయుందును. అతడు నాకు కుమారుడైయుండును; అతడు 

పాపము చేసినయెడల నరుల దండముతోను మనుషుయ్లకు తగులు దెబబ్లతోను అతని శికిష్ంతును 

గాని 

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. 
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1 రాజులు 11:23 => మరియు దేవుడు అతనిమీదికి ఎలాయ్దా కుమారుడైన రెజోను అను ఇంకొక 

విరోధిని రేపెను. వీడు సోబా రాజైన హదదెజరు అను తన యజమానుని యొదద్నుండి 

పారిపోయినవాడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:16 => మరియు యెహోవా యెహోరాముమీదికి ఫిలిషీత్యులను 

కూషీయుల చేరువనునన్ అరబీయులను రేపగా 

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 

కీరత్నలు 89:32 => నేను వారి తిరుగుబాటునకు దండముతోను వారి దోషమునకు దెబబ్లతోను 

వారిని శికిష్ంచెదను. 

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.  

వచనము 17 

అంతట హదదును అతనితోకూడ అతని తండిర్ సేవకులలో కొందరు ఎదోమీయులును ఐగుపుత్ 

దేశములోనికి పారిపోయిరి; హదదు అపుప్డు చినన్వాడై యుండెను. 

2 సమూయేలు 8:14 => మరియు ఎదోము దేశమందు అతడు దండునుంచెను. ఎదోమీయులు 

దావీదునకు దాసులు కాగా ఎదోము దేశమంతట అతడు కావలిదండుంచెను; దావీదు ఎకక్డికి 

పోయినను యెహోవా అతనిని కాపాడుచుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:12 => మరియు సెరూయా కుమారుడైన అబీషై ఉపుప్లోయలో 

ఎదోమీయులలో పదునెనిమిది వేల మందిని హతము చేసెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 18:13 => దావీదు ఎదోములో కావలి సైనయ్మును ఉంచెను, 

ఎదోమీయులందరును అతనికి సేవకులైరి, దావీదు పోయిన చోటల్నెలల్ యెహోవా అతని రకిష్ంచెను. 

కీరత్నలు 60:1 => దేవా, మముమ్ విడనాడియునాన్వు మముమ్ చెదరగొటిట్యునాన్వు నీవు కోపపడితివి 

మముమ్ మరల బాగుచేయుము. 

కీరత్నలు 108:10 => కోటగల పటట్ణములోనికి ననున్ ఎవడు తోడుకొనిపోవును? ఎదోములోనికి 

ననెన్వడు నడిపించును? 

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 27:40 => 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. 

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

శేషమును నశింపజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:13 => నీ దేవుడైన యెహోవా దాని నీచేతి కపప్గించునపుప్డు దానిలోని 

మగవారినందరిని కతిత్వాత హతము చేయవలెను. 

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. 

సంఖాయ్కాండము 31:17 => కాబటిట్ మీరు పిలల్లలో పర్తి మగవానిని పురుష సంయోగము ఎరిగిన 

పర్తి సతరీని చంపుడి; 
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ఆదికాండము 27:29 => జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ 

బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై యుండుము నీ తలిల్ పుతుర్లు నీకు సాగిలపడుదురు నినున్ శపించువారు 

శపింపబడుదురు నినున్ దీవించువారు దీవింపబడుదురు గాక 

సంఖాయ్కాండము 31:7 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు మిదాయ్నీయులతో 

యుదధ్ముచేసి మగవారినందరిని చంపిరి. 

వచనము 18 

వారు మిదాయ్ను దేశములోనుండి బయలుదేరి పారాను దేశమునకు వచిచ్, పారాను దేశమునుండి 

కొందరిని తోడుకొని ఐగుపుత్లోనికి ఐగుపుత్రాజగు ఫరోనొదద్కు రాగా, ఈ రాజు అతనికి ఇలుల్ను 

భూమియు ఇచిచ్ ఆహారము 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 

సంఖాయ్కాండము 31:7 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు మిదాయ్నీయులతో 

యుదధ్ముచేసి మగవారినందరిని చంపిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:13 => నీ దేవుడైన యెహోవా దాని నీచేతి కపప్గించునపుప్డు దానిలోని 

మగవారినందరిని కతిత్వాత హతము చేయవలెను. 

వచనము 19 

హదదు ఫరో దృషిట్కి బహు దయపొందగా తాను పెండిల్చేసికొనిన రాణియైన తహెప్నేసు సహోదరిని 

అతనికి ఇచిచ్ పెండిల్చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 2:1 => లేవి వంశసుథ్డొకడు వెళిల్ లేవి కుమారెత్ను వివాహము చేసికొనెను. 

నిరగ్మకాండము 2:2 => ఆ సతరీ గరభ్వతియై కుమారుని కని, వాడు సుందరుడై యుండుట చూచి 

మూడునెలలు వానిని దాచెను. 
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నిరగ్మకాండము 2:3 => తరువాత ఆమె వాని దాచలేక వాని కొరకు ఒక జముమ్పెటెట్ తీసికొని, దానికి 

జిగటమనున్ను కీలును పూసి, అందులో ఆ పిలల్వానిని పెటిట్ యేటియొడుడ్న జముమ్లో దానిని ఉంచగా, 

నిరగ్మకాండము 2:4 => వానికేమి సంభవించునో తెలిసికొనుటకు వాని అకక్ దూరముగా 

నిలిచియుండెను. 

నిరగ్మకాండము 2:5 => ఫరో కుమారెత్ సాన్నము చేయుటకు ఏటికి వచెచ్ను. ఆమె పనికతెత్లు 

ఏటియొడుడ్న నడుచుచుండగా ఆమె నాచులోని ఆ పెటెట్ను చూచి, తన పనికతెత్ నొకతెను పంపి దాని 

తెపిప్ంచి 

నిరగ్మకాండము 2:6 => తెరచి ఆ పిలల్వాని చూచినపుప్డు ఆ పిలల్వాడు ఏడుచ్చుండగా చూచి 

వానియందు కనికరించి వీడు హెబీర్యుల పిలల్లలో నొకడనెను. 

నిరగ్మకాండము 2:7 => అపుప్డు వాని అకక్ ఫరో కుమారెత్తో నీకొరకు ఈ పిలల్వాని పెంచుటకు నేను 

వెళిల్ హెబీర్ సతరీలలో ఒక దాదిని పిలుచుకొని వతుత్నా అనెను. 

నిరగ్మకాండము 2:8 => అందుకు ఫరో కుమారెత్ వెళుల్మని చెపప్గా ఆ చినన్ది వెళిల్ ఆ బిడ డ్ తలిల్ని 

పిలుచుకొని వచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 2:9 => ఫరో కుమారెత్ ఆమెతో ఈ బిడ డ్ను తీసికొనిపోయి నాకొరకు వానికి పాలిచిచ్ 

పెంచుము, నేను నీకు జీతమిచెచ్దనని చెపప్గా, ఆ సతరీ ఆ బిడ డ్ను తీసికొనిపోయి పాలిచిచ్ పెంచెను. 

నిరగ్మకాండము 2:10 => ఆ బిడ డ్ పెదద్వాడైన తరువాత ఆమె ఫరో కుమారెత్ యొదద్కు అతని 

తీసికొనివచెచ్ను, అతడు ఆమెకు కుమారుడాయెను. ఆమె నీటిలోనుండి ఇతని తీసితినని చెపిప్ అతనికి 

మోషే అను పేరు పెటెట్ను. 

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 రాజులు 11:2 => రాజైన యెహోరాము కుమారెత్యును అహజాయ్కు సహోదరియునైన యెహోషెబ 

అహజాయ్ కుమారుడైన యోవాషును, హతమైన రాజకుమారులతో కూడ చంపబడకుండ అతని 
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రహసయ్ముగా తపిప్ంచెను గనుక వారు అతనిని అతని దాదిని పడకగదిలో అతలాయ్కు మరుగుగా 

ఉంచియుండుటచేత అతడు చంపబడకుండెను. 

మతత్యి 2:13 => వారు వెళిళ్న తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత సవ్పన్మందు యోసేపునకు 

పర్తయ్క్షమై హేరోదు ఆ శిశువును సంహరింపవలెనని ఆయనను వెదకబోవుచునాన్డు గనుక నీవు లేచి 

ఆ శిశువును ఆయన తలిల్ని వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్నకు పారిపోయి, నేను నీతో తెలియజెపుప్వరకు 

అకక్డనే యుండుమని అతనితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 2:14 => అపుప్డతడు లేచి, రాతిర్వేళ శిశువును తలిల్ని తోడుకొని, 

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

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

శాపవచనమును పర్కటింపవలెను. 

వచనము 20 

ఈ తహెప్నేసుయొకక్ సహోదరి అతనికి గెనుబతు అను కుమారుని కనెను; ఫరోయింట తహెప్నేసు 

వీనికి పాలు విడిపించెను గనుక గెనుబతు ఫరో కుటుంబికులలో నివసించి ఫరో కుమారులలో 

ఒకడుగా ఎంచబడెను. 

నిరగ్మకాండము 2:15 => ఫరో ఆ సంగతి విని మోషేను చంపచూచెను గాని, మోషే ఫరో 

యెదుటనుండి పారిపోయి మిదాయ్ను దేశములో నిలిచిపోయి యొక బావియొదద్ కూరుచ్ండెను. 

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

చేతపటుట్కొని బిలామునొదద్కు వచిచ్ బాలాకు మాటలను అతనితో చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 25:15 => చంపబడిన సతరీ పేరు కొజీబ్, ఆమె సూరు కుమారెత్. అతడు 

మిదాయ్నీయులలో ఒక గోతర్మునకును తన పితరుల కుటుంబమునకును పర్ధానియై యుండెను. 
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సంఖాయ్కాండము 31:2 => తరువాత నీవు నీ సవ్జనులయొదద్కు చేరచ్బడుదువని మోషేకు 

సెలవియయ్గా 

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

అనువారిని కనెను. 

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

అనువారిని కనెను. 

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

సంతతివారు. 

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

ఈ జనసమూహము మన చుటుట్ ఉనన్ది యావతుత్ను ఇపుప్డు నాకివేయుననిరి. ఆ కాలమందు 

సిపోప్రు కుమారుడైన బాలాకు మోయాబీయులకు రాజు. 

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

దావ్రమునొదద్ ఏడుచ్చుండిన ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజముయొకక్ కనున్లయెదుటను , 

ఇశార్యేలీయులలో ఒకడు తన సహోదరులయొదద్కు ఒక మిదాయ్ను సతరీని తోడుకొనివచెచ్ను. 

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

కుటుంబమునకు పర్ధానియైన సాలూ కుమారుడు. 

సంఖాయ్కాండము 25:18 => తెగులు దినమందు పెయోరు విషయములో చంపబడిన తమ 

సహోదరియు మిదాయ్నీయుల అధిపతి కుమారెత్యునైన కొజీబ్ సంగతిలోను, మిముమ్ను మోసపుచిచ్రి. 

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

ఏలాప్రాను వరకు తరిమి శేయీరు పరవ్త పర్దేశములో వారిని కొటిట్న తరువాత 

ఆదికాండము 21:21 => అతడు పారాను అరణయ్ములో నునన్పుప్డు అతని తలిల్ ఐగుపుత్దేశమునుండి 

ఒక సతరీని తెచిచ్ అతనికి పెండిల్చేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:12 => తరువాత ఆ మేఘము పారాను అరణయ్ములో నిలిచెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 1:1 => యొరాద్ను ఇవతలనునన్ అరణయ్ములో, అనగా పారానుకును 

తోపెలు, లాబాను, హజేరోతు, దీజాహాబను సథ్లములకును మధయ్ సూపునకు ఎదురుగానునన్ 

ఆరాబాలో మోషే, ఇశార్యేలీయులందరితో చెపిప్న మాటలు ఇవే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:2 => శేయీరులోనుండి వారికి ఉదయించెను ఆయన పారాను 

కొండనుండి పర్కాశించెను వేవేల పరిశుదద్ సమూహముల మధయ్నుండి ఆయన వచెచ్ను ఆయన 

కుడిపారశ్వ్మున అగిన్జావ్లలు మెరియుచుండెను. 

హబకూక్కు 3:3 => దేవుడు తేమానులోనుండి బయలుదేరుచునాన్డు పరిశుదధ్దేవుడు 

పారానులోనుండి వేంచేయుచునాన్డు.(సెలా.) ఆయన మహిమ ఆకాశమండలమంతటను 

కనబడుచునన్ది భూమి ఆయన పర్భావముతో నిండియునన్ది.  

వచనము 21 

అంతట దావీదు తన పితరులతోకూడ నిదర్పొందిన సంగతిని, సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబు మరణమైన 

సంగతిని ఐగుపుత్ దేశమందు హదదు విని నేను నా సవ్దేశమునకు వెళుల్టకు సెలవిమమ్ని ఫరోతో 

మనవిచేయగా 

ఆదికాండము 39:4 => యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతనియొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువాడాయెను. మరియు అతడు తన యింటిమీద విచారణకరత్గా అతని నియమించి తనకు 

కలిగినదంతయు అతనిచేతికపప్గించెను. 

ఆదికాండము 39:21 => అయితే యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండి, అతనియందు కనికరపడి 

అతనిమీద ఆ చెరసాల యొకక్ అధిపతికి కటాక్షము కలుగునటుల్ చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:10 => దయను జాఞ్నమును ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోయెదుట అతనికి 

అనుగర్హించినందున ఫరో ఐగుపుత్నకును తన యింటికంతటికిని అతనిని అధిపతిగా నియమించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:21 => తరువాత అతడు బయట పారవేయబడినపుప్డు ఫరో కుమారెత్ 

అతనిని తీసికొని తన కుమారునిగా పెంచుకొనెను. 
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ఆదికాండము 41:45 => మరియు ఫరో యోసేపునకు జపన్తప్నేహు అను పేరు పెటిట్, అతనికి ఓను 

యొకక్ యాజకుడైన పోతీఫెర కుమారెత్యగు ఆసెనతు నిచిచ్ పెండిల్చేసెను. 

యిరిమ్యా 43:7 => ఐగుపుత్ దేశములో పర్వేశించిరి. వారు తహపనేసుకు రాగా 

యిరిమ్యా 43:8 => యెహోవా వాకుక్ తహపనేసులో యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమై యిలాగు సెలవిచెచ్ను 

యిరిమ్యా 43:9 => నీవు పెదద్ రాళల్ను చేతపటుట్కొని, యూదా మనుషుయ్లు చూచుచుండగా 

తహపనేసులోనునన్ ఫరో నగరు దావ్రముననునన్ శిలావరణములోని సునన్ములో వాటిని పాతిపెటిట్ 

జనులకీమాట పర్కటింపుము  

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

వినుము; నినున్బటిట్ యెహోవా ననున్ ఆశీరవ్దించెనని శకునము చూచి తెలిసికొంటినని చెపెప్ను. 

వచనము 22 

ఫరో నీవు నీ సవ్దేశమునకు వెళల్కోరుటకు నాయొదద్ నీకేమి తకుక్వైనది అని యడిగెను. అందుకు 

హదదు తకుక్వైనదేదియు లేదు గాని యేలాగుననైనను ననున్ వెళల్నిమమ్నెను. 

ఆదికాండము 21:7 => మరియు శారా పిలల్లకు సత్నయ్మిచుచ్నని యెవరు అబార్హాముతో చెపుప్ను 

నేను అతని ముసలితనమందు కుమారుని కంటిని గదా? అనెను. 

1 సమూయేలు 1:24 => పాలు మానిప్ంచిన తరువాత అతడు ఇంక చినన్వాడై యుండగా ఆమె ఆ 

బాలుని ఎతిత్కొని మూడు కోడెలను తూమెడు పిండిని దార్కాష్రసపు తితిత్నితీసికొని షిలోహులోని 

మందిరమునకు వచెచ్ను. 

వచనము 23 

మరియు దేవుడు అతనిమీదికి ఎలాయ్దా కుమారుడైన రెజోను అను ఇంకొక విరోధిని రేపెను. వీడు 

సోబా రాజైన హదదెజరు అను తన యజమానుని యొదద్నుండి పారిపోయినవాడు. 

1 రాజులు 2:10 => తరువాత దావీదు తన పితరులతో కూడ నిదర్పొంది, దావీదు పటట్ణమందు 

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

చంపగా అతడు అరణయ్మందుండు తన యింటిలో పాతిపెటట్బడెను. 

నిరగ్మకాండము 4:19 => అంతట యెహోవా నీ పార్ణమును వెదకిన మనుషుయ్లందరు చనిపోయిరి 

గనుక ఐగుపుత్కు తిరిగి వెళుల్మని మిదాయ్నులో మోషేతో చెపప్గా, 

మతత్యి 2:20 => నీవు లేచి, శిశువును తలిల్ని తోడుకొని, ఇశార్యేలు దేశమునకు వెళుల్ము; 

ఆదికాండము 45:24 => అపుప్డతడు తన సహోదరులను సాగనంపి వారు బయలుదేరుచుండగా 

మారగ్మందు కలహపడకుడని వారితో చెపెప్ను. 

యెహోషువ 2:21 => అందుకు ఆమె మీ మాటచొపుప్న జరుగును గాక అని చెపిప్ వారిని 

వెళల్నంపెను. వారు వెళిల్న తరువాత ఆమె ఆ తొగరుదారమును కిటికీకి కటెట్ను. 

1 సమూయేలు 9:26 => మరునాడు తెలల్వారునపుప్డు సమూయేలు మిదెద్మీదనునన్ సౌలును పిలిచి 

నేను నినున్ సాగనంపుటకై లెముమ్ అని చెపప్గా సౌలు లేచెను. తరువాత వారిదద్రు బయలుదేరి 

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

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

వహించి కోరినదాని అంతటిమీద ఏలునటుల్ను చేయుదునని దావీదుతో చెపిప్ దావీదునొదద్ సెలవు 

పుచుచ్కొని సమాధానముగా వెళిల్పోయెను. 

1 రాజులు 22:40 => అహాబు తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా అతని కుమారుడైన అహజాయ్ 

అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

వచనము 24 

దావీదు సోబావారిని హతము చేసినపుప్డు ఇతడు కొందరిని సమకూరిచ్, కూడిన యొక సైనయ్మునకు 

అధిపతియై దమసుక్నకు వచిచ్ అచచ్ట నివాసము చేసి దమసుక్లో రాజాయెను. 

యిరిమ్యా 2:31 => ఈ తరము వారలారా, యెహోవా సెలవిచుచ్ మాట లక్షయ్పెటుట్డి నేను 

ఇశార్యేలునకు అరణయ్మువలెనైతినా? గాఢాంధకార దేశమువలెనైతినా? మేము సేవ్చఛ్గా 

తిరుగులాడువారమైతివిు; ఇకను నీయొదద్కు రామని నా పర్జలేల చెపుప్చునాన్రు?  
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లూకా 22:35 => మరియు ఆయన సంచియు జాలెయు చెపుప్లును లేకుండ నేను మిముమ్ను 

పంపినపుప్డు, మీకు ఏమైనను తకుక్వాయెనా అని వారినడిగినపుప్డు వారు ఏమియు తకుక్వ 

కాలేదనిరి. 

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 18:23 => అతడు ఏమైనను సరే నేను పరుగెతిత్కొని పోవుదుననెను. అందుకు 

యోవాబు పొమమ్ని సెలవియయ్గా అహిమయసుస్ మైదానపు మారగ్మున పరుగెతిత్కొని కూషీకంటె 

ముందుగా చేరెను.  

కీరత్నలు 37:8 => కోపము మానుము ఆగర్హము విడిచిపెటుట్ము వయ్సనపడకుము అది కీడుకే 

కారణము 

మారుక్ 14:31 => అతడు మరి ఖండితముగా నేను నీతోకూడ చావవలసి వచిచ్నను నినున్ ఎరుగనని 

చెపప్నే చెపప్ననెను. అటుల్ వారందరు ననిరి. 

వచనము 25 

హదదు చేసిన యీ కీడు గాక సొలొమోను బర్దికిన దినములనిన్యు ఇతడు అరాము దేశమందు 

ఏలినవాడై ఇశార్యేలీయులకు విరోధియైయుండి ఇశార్యేలీయులయందు అసహయ్త గలవాడై 

యుండెను. 

1 రాజులు 11:14 => యెహోవా ఎదోమీయుడైన హదదు అను ఒకని సొలొమోనునకు విరోధిగా 

రేపెను; అతడు ఎదోము దేశపు రాజవంశసుథ్డు. 

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. 

ఎజార్ 1:1 => పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవతస్రమందు యిరీమ్యా దావ్రా 

పలుకబడిన తన వాకయ్మును నెరవేరుచ్టకై యెహోవా పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు మనసుస్ను 

పేర్రేపింపగా అతడు తన రాజయ్మందంతట చాటింపు చేయించి వార్తమూలముగా ఇటుల్ పర్కటన 

చేయించెను 

యెషయా 13:17 => వారిమీద పడుటకు నేను మాదీయులను రేపెదను వీరు వెండిని 

లక్షయ్ముచేయరు సువరణ్ముకూడ వారికి రమయ్మైనది కాదు 

యెషయా 37:26 => నేనే పూరవ్మందే దీని కలుగజేసితిననియు పురాతన కాలమందే దీని 

నిరణ్యించితిననియు నీకు వినబడలేదా? పార్కారములుగల పటట్ణములను నీవు పాడు దిబబ్లుగా 

చేయుట నావలననే సంభవించినది.  

యెషయా 45:5 => నేను యెహోవాను, మరి ఏ దేవుడును లేడు నేను తపప్ ఏ దేవుడును లేడు. 

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. 

2 సమూయేలు 8:3 => సోబా రాజును రెహోబు కుమారుడునగు హదదెజరు యూఫర్టీసు నదివరకు 

తన రాజయ్మును వాయ్పింపజేయవలెనని బయలుదేరగా దావీదు అతని నోడించి 

2 సమూయేలు 10:8 => అమోమ్నీయులు బయలుదేరి గుమమ్మునకెదురుగా యుదధ్పంకుత్లు తీరిచ్రి. 

సోబా సిరియనులును రెహోబు సిరియనులును మయకావారును టోబువారును విడిగా పొలములో 

నిలిచిరి. 

2 సమూయేలు 10:15 => అయితే సిరియనులు తాము ఇశార్యేలీయుల చేతిలో ఓడిపోతిమని 

తెలిసికొని గుంపుకూడిరి. 

2 సమూయేలు 10:16 => హదదెజరు నదియవతలనునన్ సిరియనులను పిలువనంపగా వారు 

హేలామునకు వచిచ్రి. 
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2 సమూయేలు 10:17 => హదదెజరు సైనాయ్ధిపతియగు షోబకు వీరికి అధిపతిగా ఉండెను. 

దావీదునకు ఈ వారత్ వినబడినపుప్డు అతడు ఇశార్యేలీయులనందరిని సమకూరిచ్ యొరాద్నునది దాటి 

హేలామునకు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 10:18 => సిరియనులు సనన్దుధ్లై దావీదును ఎదురొక్నవచిచ్ అతనితో యుదధ్ము 

కలిపి ఇశార్యేలీయుల యెదుట నిలువజాలక పారిపోగా, దావీదు సిరియనులలో ఏడు వందలమంది 

రథికులను నలువదివేల మంది గుఱఱ్పు రౌతులను హతము చేసెను. మరియు వారి సైనాయ్ధిపతియగు 

షోబకు దావీదు చేతిలో ఓడిపోయి అచచ్టనే చచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:3 => సోబా రాజైన హదరెజెరు యూఫర్టీసు నదివరకు తన రాజయ్మును 

వాయ్పించుటకై బయలుదేరగా హమాతునొదద్ దావీదు అతనిని ఓడించి 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:4 => అతనియొదద్నుండి వెయియ్ రథములను ఏడువేల గుఱఱ్పు రౌతులను 

ఇరువదివేల కాలబ్లమును పటుట్కొనెను. దావీదు ఆ రథములలో నూరింటికి కావలసిన గుఱఱ్ములను 

ఉంచుకొని కడమవాటికనిన్టికి చీలమండ నరములు తెగవేయించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:5 => సోబా రాజైన హదరెజెరునకు సహాయము చేయవలెనని 

దమసుక్లోని సిరియనులు రాగా దావీదు ఆ సిరియనులలో ఇరువదిరెండు వేలమందిని హతము 

చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:6 => తరువాత దావీదు సిరియా సంబంధమైన దమసుక్లో కావలి 

సైనయ్మును ఉంచెను; సిరియనులు దావీదునకు కపప్ముకటుట్ సేవకులైరి. ఈ పర్కారము దావీదు 

పోయిన చోటల్నెలల్ యెహోవా అతనికి సహాయము చేయుచు వచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:7 => మరియు హదరెజెరు సేవకులు పటుట్కొనియునన్ బంగారు డాళల్ను 

దావీదు తీసికొని యెరూషలేమునకు చేరెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:8 => హదరెజెరుయొకక్ పటట్ణములైన టిబహ్తులోనుండియు, 

కూనులోనుండియు దావీదు బహు విసాత్రమైన యితత్డిని తీసికొనివచెచ్ను. దానితో సొలొమోను ఇతత్డి 

సముదర్మును సత్ంభములును ఇతత్డి వసుత్వులను చేయించెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 18:9 => దావీదు సోబా రాజైన హదరెజెరుయొకక్ సైనయ్మంతటిని ఓడించిన 

వరత్మానము హమాతు రాజైన తోహూకు వినబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:6 => అమోమ్నీయులు దావీదునకు తమయందు అసహయ్ము 

పుటిట్ంచితిమని తెలిసికొనినపుప్డు హానూనును అమోమ్నీయులును అరామన్హరయీము నుండియు, 

సిరియా మయకానుండియు సోబానుండియు రథములను గుఱఱ్పురౌతులను రెండువేల మణుగుల 

వెండిఇచిచ్ బాడిగెకు కుదురుచ్కొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:16 => తాము ఇశార్యేలీయుల చేతిలో ఓడిపోతిమని సిరియనులు 

తెలిసికొనినపుప్డు వారు దూతలను పంపి, యేటి ఆవలి సిరియనులను పిలిపించుకొనిరి, 

హదరెజెరుయొకక్ సైనాయ్ధిపతియైన షోపకు వారికి నాయకుడాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:17 => దావీదు ఆ సంగతి తెలిసికొని ఇశార్యేలీయులనందరిని 

సమకూరిచ్ యొరాద్ను దాటి వారికి ఎదురుపడి వారియెదుట సైనయ్ములను వూయ్హపరచెను, దావీదు 

సిరియనులకు ఎదురుగా సైనయ్ములను పంకుత్లు తీరిచ్నపుప్డు వారు అతనితో యుదధ్ము చేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:18 => అయితే సిరియనులు ఇశార్యేలీయుల యెదుట నిలువక తిరిగి 

పారిపోయిరి; దావీదు సిరియనులలో ఏడువేల రథికులను నలుబది వేల కాలబ్లమును హతముచేసి 

సైనాయ్ధిపతియైన షోపకును చంపివేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:19 => తాము ఇశార్యేలీయుల చేతిలో ఓడిపోతిమని హదరెజెరుయొకక్ 

సేవకులు తెలిసికొనినపుప్డు వారు దావీదుతో సమాధానపడి అతనికి సేవకులైరి. అంతటినుండి 

సిరియనులు అమోమ్నీయులకు సహాయము చేయుటకు మనసుస్లేక యుండిరి. 

కీరత్నలు 60:1 => దేవా, మముమ్ విడనాడియునాన్వు మముమ్ చెదరగొటిట్యునాన్వు నీవు కోపపడితివి 

మముమ్ మరల బాగుచేయుము. 

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 8:5 => మరియు దమసుక్లోనునన్ సిరియనులు సోబా రాజగు హదదెజెరునకు 

సహాయము చేయరాగా దావీదు సిరియనులలో ఇరువదిరెండు వేలమందిని ఓడించి 

1 రాజులు 15:18 => కాబటిట్ ఆసా యెహోవా మందిరపు ఖజానాలోను రాజనగరుయొకక్ 

ఖజానాలోను శేషించిన వెండి అంతయు బంగారమంతయు తీసి తన సేవకులచేతి కపప్గించి, 

హెజోయ్నునకు పుటిట్న టబిర్మోమ్ను కుమారుడును దమసుక్లో నివాసము చేయుచు అరామునకు 

రాజునైయునన్ బెనహ్దదుకు పంపి మనవి చేసినదేమనగా 

1 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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:16 => మరియు యెహోవా యెహోరాముమీదికి ఫిలిషీత్యులను 

కూషీయుల చేరువనునన్ అరబీయులను రేపగా 

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 

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.  

వచనము 26 
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మరియు సొలొమోను సేవకుడైన యరొబాము సహా రాజుమీదికి లేచెను. ఇతడు జెరేదా సంబంధమైన 

ఎఫార్యీమీయుడైన నెబాతు కుమారుడు, ఇతని తలిల్పేరు జెరూహా, ఆమె విధవరాలు. 

1 రాజులు 19:15 => అపుప్డు యెహోవా అతనికి సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవు మరలి 

అరణయ్మారగ్మున దమసుక్నకు పోయి దానిలో పర్వేశించి సిరియ దేశముమీద హజాయేలునకు 

పటాట్భిషేకము చేయుము; 

1 రాజులు 20:34 => అంతట బెనహ్దదు తమ తండిర్చేతిలోనుండి నా తండిర్ తీసికొనిన 

పటట్ణములను నేను మరల అపప్గించెదను; మరియు నా తండిర్ షోమోర్నులో వీధులను 

కటిట్ంచుకొనినటుల్ దమసుక్లో తమకొరకు తమరు వీధులను కటిట్ంచుకొనవచుచ్ను అని అతనితో 

చెపప్గా అహాబు ఈ పర్కారముగా నీతో సంధిచేసి నినున్ పంపివేయుదునని చెపిప్ అతనితో సంధిచేసి 

అతని పోనిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 14:15 => రాతిర్వేళ అతడును అతని దాసులును వారికెదురుగా మొనలు తీరిచ్ వారిని 

కొటిట్ దమసుక్నకు ఎడమతటుట్నన్ హోబా మటుట్కు తరిమి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:2 => యీ మారగ్మందునన్ పురుషులనైనను సతరీలనైనను కనుగొనినయెడల, 

వారిని బంధించి యెరూషలేమునకు తీసికొని వచుచ్టకు దమసుక్లోని సమాజముల వారికి 

పతిర్కలిమమ్ని అడిగెను. 

2 సమూయేలు 8:3 => సోబా రాజును రెహోబు కుమారుడునగు హదదెజరు యూఫర్టీసు నదివరకు 

తన రాజయ్మును వాయ్పింపజేయవలెనని బయలుదేరగా దావీదు అతని నోడించి 

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 8:7 => ఎలీషా దమసుక్నకు వచెచ్ను. ఆ కాలమున సిరియా రాజైన బెనహ్దదు 

రోగియైయుండి, దైవజనుడైన అతడు ఇకక్డికి వచిచ్యునాన్డని తెలిసికొని 
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2 రాజులు 14:28 => యరొబాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన దాని 

నంతటినిగూరిచ్యు, అతని పరాకర్మమునుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన యుదధ్మునుగూరిచ్యు, దమసుక్ 

పటట్ణమును యూదావారికి కలిగియునన్ హమాతు పటట్ణమును ఇశార్యేలువారి కొరకై అతడు మరల 

పటుట్కొనిన సంగతినిగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:5 => సోబా రాజైన హదరెజెరునకు సహాయము చేయవలెనని 

దమసుక్లోని సిరియనులు రాగా దావీదు ఆ సిరియనులలో ఇరువదిరెండు వేలమందిని హతము 

చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:6 => అమోమ్నీయులు దావీదునకు తమయందు అసహయ్ము 

పుటిట్ంచితిమని తెలిసికొనినపుప్డు హానూనును అమోమ్నీయులును అరామన్హరయీము నుండియు, 

సిరియా మయకానుండియు సోబానుండియు రథములను గుఱఱ్పురౌతులను రెండువేల మణుగుల 

వెండిఇచిచ్ బాడిగెకు కుదురుచ్కొనిరి. 

యెషయా 17:1 => దమసుక్నుగూరిచ్న దేవోకిత్ 

యిరిమ్యా 49:23 => దమసుక్ను గూరిచ్న వాకుక్. హమాతును అరాప్దును దురావ్రత్ విని 

సిగుగ్పడుచునన్వి అవి పరవశములాయెను సముదర్ముమీద విచారము కలదు దానికి నెమమ్దిలేదు. 

యెహెజేక్లు 27:18 => దమసుక్ వారు హెలోబ్ను దార్కాష్రసమును తెలల్బొచుచ్ను ఇచిచ్ విసాత్రమైన నీ 

సరకులును దినుసులును కొనుకొక్ందురు. 

వచనము 27 

ఇతడు రాజుమీదికి లేచుటకు హేతువేమనగా, సొలొమోను మిలోల్ కటిట్ంచి తన తండిర్యైన దావీదు 

పురమునకు కలిగిన బీటలు బాగుచేయుచుండెను. 

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. 
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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, 

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 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:7 => ఎదోమీయులు నీ సహోదరులు గనుక వారిని దేవ్షింపకూడదు. 

ఐగుపుత్ దేశములో నీవు పరదేశివైయుంటివి గనుక ఐగుపీత్యులను దేవ్షింపకూడదు. 

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

ఉపపతున్లయొదద్కు నీవు పోయినయెడల నీవు నీ తండిర్కి అసహుయ్డవైతివని ఇశార్యేలీయులందరు 

తెలిసికొందురు, అపుప్డు నీ పక్షమున నునన్వారందరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొందురని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 106:40 => కావున యెహోవా కోపము ఆయన పర్జలమీద రగులుకొనెను ఆయన 

తనసావ్సథ్య్మందు అసహయ్పడెను.  

జెకరాయ్ 11:8 => ఒక నెలలోగా కాపరులలో ముగుగ్రిని సంహరించితిని; ఏలయనగా నేను వారి 

విషయమై సహనము లేనివాడను కాగా వారు నా విషయమై ఆయాసపడిరి. 

యెహెజేక్లు 27:18 => దమసుక్ వారు హెలోబ్ను దార్కాష్రసమును తెలల్బొచుచ్ను ఇచిచ్ విసాత్రమైన నీ 

సరకులును దినుసులును కొనుకొక్ందురు. 

వచనము 28 

అయితే యరొబాము అను ఇతడు మహా బలాఢుయ్డైయుండగా యౌవనుడగు ఇతడు పనియందు 

శర్దధ్గలవాడని సొలొమోను తెలిసికొని, యోసేపు సంతతివారు చేయవలసిన భారమైన పనిమీద 

అతనిని అధికారిగా నిరణ్యించెను. 
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1 రాజులు 11:11 => సెలవిచిచ్నదేమనగా నేను నీతో చేసిన నా నిబంధనను కటట్డలను నీవు 

ఆచరింపకపోవుట నేను కనుగొనుచునాన్ను గనుక యీ రాజయ్ము నీకుండకుండ నిశచ్యముగా 

తీసివేసి నీ దాసునికిచెచ్దను. 

1 రాజులు 11:28 => అయితే యరొబాము అను ఇతడు మహా బలాఢుయ్డైయుండగా యౌవనుడగు 

ఇతడు పనియందు శర్దధ్గలవాడని సొలొమోను తెలిసికొని, యోసేపు సంతతివారు చేయవలసిన 

భారమైన పనిమీద అతనిని అధికారిగా నిరణ్యించెను. 

1 రాజులు 12:2 => నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము రాజైన సొలొమోను నొదద్నుండి పారిపోయి 

ఐగుపుత్లో నివాసము చేయుచుండెను; యరొబాము ఇంక ఐగుపుత్లోనేయుండి ఆ సమాచారము వినెను. 

1 రాజులు 12:20 => మరియు యరొబాము తిరిగివచెచ్నని ఇశార్యేలు వారందరు విని, 

సమాజముగా కూడి, అతని పిలువనంపించి ఇశార్యేలువారందరిమీద రాజుగా అతనికి పటాట్భిషేకము 

చేసిరి; యూదా గోతీర్యులు తపప్ దావీదు సంతతివారిని వెంబడించినవారెవరును లేకపోయిరి. 

1 రాజులు 12:21 => రెహబాము యెరూషలేమునకు వచిచ్న తరువాత ఇశార్యేలువారితో 

యుదధ్ముచేసి, రాజయ్ము సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము అను తనకు మరల వచుచ్నటుల్ 

చేయుటకై యూదావారందరిలో నుండియు బెనాయ్మీను గోతీర్యులలోనుండియు యుదధ్ పర్వీణులైన 

లక్షయెనుబది వేలమందిని పోగుచేసెను. 

1 రాజులు 12:22 => అంతట దేవుని వాకుక్ దైవజనుడగు షెమయాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను 

1 రాజులు 12:23 => నీవు సొలొమోను కుమారుడును యూదా రాజునైన రెహబాముతోను 

యూదావారందరితోను బెనాయ్మీనీయులందరితోను శేషించినవారందరితోను ఇటల్నుము 

1 రాజులు 12:24 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జరిగినది నావలననే జరిగెను; మీరు 

ఇశార్యేలువారగు మీ సహోదరులతో యుదధ్ము చేయుటకు వెళల్క, అందరును మీ యిండల్కు 

తిరిగిపోవుడి. కాబటిట్ వారు యెహోవా మాటకు లోబడి దానినిబటిట్ యుదధ్మునకు పోక నిలిచిరి. 
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1 రాజులు 13:1 => అంతట దైవజనుడైన యొకడు యెహోవాచేత సెలవునొంది 

యూదాదేశమునుండి బేతేలునకు వచెచ్ను. ధూపము వేయుటకై యరొబాము ఆ బలిపీఠమునొదద్ 

నిలిచియుండగా 

1 రాజులు 13:2 => ఆ దైవజనుడు యెహోవా ఆజఞ్చేత బలిపీఠమునకు ఈ మాట పర్కటన చేసెను 

బలిపీఠమా బలిపీఠమా, యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దావీదు సంతతిలో యోషీయా అను నొక 

శిశువు పుటుట్ను; నీమీద ధూపము వేసిన ఉనన్త సథ్లముయొకక్ యాజకులను అతడు నీమీద 

అరిప్ంచును; అతడు మనుషయ్ శలయ్ములను నీమీద దహనము చేయును. 

1 రాజులు 13:3 => ఈ బలిపీఠము బదద్లైపోయి దానిమీదనునన్ బుగిగ్ ఒలికిపోవుటయే యెహోవా 

ఇచుచ్ సూచన అని చెపిప్ ఆ దినమున ఆ పర్వకత్ సూచన యొకటి యిచెచ్ను. 

1 రాజులు 13:4 => బేతేలునందునన్ బలిపీఠమునుగూరిచ్ ఆ దైవజనుడు పర్కటించిన మాట రాజైన 

యరొబాము విని, బలిపీఠముమీదనుండి తన చెయియ్ చాపి, వానిని పటుట్కొనుమని చెపప్గా అతడు 

చాపిన చెయియ్ యెండిపోయెను; దానిని వెనుకకు తీసికొనుటకు అతనికి శకిత్ లేకపోయెను. 

1 రాజులు 13:5 => మరియు యెహోవా సెలవు పర్కారము దైవజనుడిచిచ్న సూచనచొపుప్న 

బలిపీఠము బదద్లుకాగా బుగిగ్ దానిమీదనుండి ఒలికిపోయెను. 

1 రాజులు 13:6 => అపుప్డు రాజు నా చెయియ్ మునుపటివలె బాగగునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా 

సముఖమందు నాకొరకు వేడుకొనుమని ఆ దైవజనుని బతిమాలుకొనగా, దైవజనుడు యెహోవాను 

బతిమాలుకొనెను గనుక రాజు చెయియ్ మరల బాగై మునుపటివలె ఆయెను. 

1 రాజులు 13:7 => అపుప్డు రాజు నీవు నా యింటికి వచిచ్ అలసట తీరుచ్కొనుము, నీకు బహుమతి 

ఇచెచ్దనని ఆ దైవజనునితో చెపప్గా 

1 రాజులు 13:8 => దైవజనుడు రాజుతో ఇటల్నెను నీ యింటిలో సగము నీవు నాకిచిచ్నను నీతోకూడ 

నేను లోపలికి రాను; ఈ సథ్లమందు నేను అనన్పానములు పుచుచ్కొనను; 

1 రాజులు 13:9 => అనన్పానములు పుచుచ్కొనవదద్నియు, నీవు వచిచ్న మారగ్మున తిరిగి 

పోవదద్నియు యెహోవా వాకుక్చేత నాకు సెలవాయెనని రాజుతో అనెను. 
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1 రాజులు 13:10 => అంతట అతడు తాను బేతేలునకు వచిచ్న మారగ్మున వెళల్క మరియొక 

మారగ్మున తిరిగిపోయెను. 

1 రాజులు 14:16 => మరియు తానే పాపముచేసి ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడైన 

యరొబాము పాపములనుబటిట్ ఆయన ఇశార్యేలువారిని అపప్గింపబోవుచునాన్డు. 

1 రాజులు 15:30 => తాను చేసిన పాపములచేత ఇశార్యేలువారు పాపముచేయుటకు కారకుడై 

యరొబాము ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంపగా ఈలాగున జరిగెను. 

1 రాజులు 16:3 => కాబటిట్ బయెషా సంతతివారిని అతని కుటుంబికులను నేను సమూల 

ధవ్ంసముచేసి, నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము సంతతివారికి నేను చేసినటుల్ నీ సంతతివారికిని 

చేయబోవుచునాన్ను. 

1 రాజులు 21:22 => ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు నీవు కారకుడవై నాకు కోపము 

పుటిట్ంచితివి గనుక నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము కుటుంబమునకును అహీయా కుమారుడైన 

బయెషా కుటుంబమునకును నేను చేసినటుల్ నీ కుటుంబమునకు చేయుదునని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

ఆదికాండము 35:16 => ఎఫార్తాకు వెళుల్ మారగ్ములో మరికొంత దూరము ఉనన్పుప్డు రాహేలు 

పర్సవించుచు పర్సవవేదనతో పర్యాసపడెను. 

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. 

1 సమూయేలు 1:1 => ఎఫార్యిము మనయ్మందు రామతయిమోస్ఫీము పటట్ణపువాడు ఒకడుండెను; 

అతని పేరు ఎలాక్నా. అతడు ఎఫార్యీమీయుడైన సూపునకు పుటిట్న తోహు కుమారుడైన ఎలీహునకు 

జననమైన యెరోహాము కుమారుడు, అతనికి ఇదద్రు భారయ్లుండిరి. 

1 సమూయేలు 17:12 => దావీదు యూదా బేతెల్హేమువాడగు ఎఫార్తీయుడైన యెషష్యి అనువాని 

కుమారుడు. యెషష్యికి ఎనమండుగురు కుమాళుల్ండిరి. అతడు సౌలు కాలమందు జనులలో 

ముసలివాడైయుండెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 2:19 => అజూబా చనిపోయిన తరువాత కాలేబు ఎఫార్తాను వివాహము 

చేసికొనగా అది అతనికి హూరును కనెను. 

1 రాజులు 9:22 => అయితే ఇశార్యేలీయులలో ఎవనినైనను సొలొమోను దాసునిగా చేయలేదు; 

వారు రాణువవారుగాను తనకు సేవకులుగాను అధిపతులుగాను సైనాయ్ధిపతులుగాను అతని 

రథాధిపతులుగాను రౌతులుగాను ఉండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:6 => అయినను దావీదు కుమారుడైన సొలొమోనుకు దాసుడును నెబాతు 

కుమారుడునగు యరొబాము పనికిమాలిన దుషుట్లతో కలిసి లేచి తన యజమానునిమీద తిరుగుబాటు 

చేసెను. 

1 రాజులు 11:37 => నేను నినున్ అంగీకరించినందున నీ కోరిక యంతటిచొపుప్న నీవు 

ఏలుబడిచేయుచు ఇశార్యేలువారిమీద రాజవైయుందువు. 

2 రాజులు 8:15 => అయితే మరునాడు హజాయేలు ముదుగు బటట్ తీసికొని నీటిలో ముంచి రాజు 

ముఖముమీద పరచగా అతడు చచెచ్ను; అపుప్డు హజాయేలు అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:17 => వీరందరు యూదా రాజైన యోతాము దినములలోను ఇశార్యేలు 

రాజైన యరోబాము దినములలోను తమ వంశావళుల వరుసను లెకక్లో చేరచ్బడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:2 => రాజైన సొలొమోను సమక్షమునుండి పారిపోయి ఐగుపుత్లో వాసము 

చేయుచునన్ నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము అది విని ఐగుపుత్నుండి తిరిగిరాగా జనులు అతని 

పిలిపించిరి. 

వచనము 29 

అంతట యరొబాము యెరూషలేములోనుండి బయలు వెడలిపోగా షిలోనీయుడును పర్వకత్యునగు 

అహీయా అతనిని మారగ్మందు కనుగొనెను; అహీయా కొర్తత్ వసత్రము ధరించుకొనియుండెను, 

వారిదద్రు తపప్ పొలములో మరి యెవడును లేకపోయెను. 

2 సమూయేలు 20:21 => బికిర్ కుమారుడగు షెబ అను ఎఫార్యిము మనయ్పువాడు ఒకడు రాజైన 

దావీదుమీద దోర్హము చేసియునాన్డు; మీరు వానిని మాతర్ము అపప్గించుడి; తోడనే నేను ఈ 
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పటట్ణము విడిచిపోవుదునని చెపప్గా ఆమె యోవాబుతో చితత్ము, వాని తల పార్కారము పైనుండి 

పడవేయబడునని చెపిప్ పోయి 

సామెతలు 30:32 => నీవు బుదిధ్హీనుడవై అతిశయపడి యుండినయెడల కీడు యోచించి 

యుండినయెడల నీచేతితో నోరు మూసికొనుము. 

యెషయా 26:11 => యెహోవా, నీ హసత్మెతత్బడియునన్దిగాని జనులు దాని చూడనొలల్రు 

జనులకొరకైన నీ ఆసకిత్ని చూచి వారు సిగుగ్పడుదురు నిశచ్యముగా అగిన్ నీ శతుర్వులను 

మింగివేయును. 

1 రాజులు 9:15 => యెహోవా మందిరమును సొలొమోను నగరమును మిలోల్ను, 

యెరూషలేముయొకక్ పార్కారమును హాసోరు మెగిదోద్ గెజెరు అను పటట్ణములను కటిట్ంచుటకు 

సొలొమోను వెటిట్వారిని పెటెట్ను. 

1 రాజులు 9:24 => ఫరో కుమారెత్ దావీదు పురమునుండి సొలొమోను తనకు కటిట్ంచిన నగరునకెకిక్ 

రాగా అతడు మిలోల్ను కటిట్ంచెను. 

ఆమోసు 9:11 => పడిపోయిన దావీదు గుడారమును ఆ దినమున నేను లేవనెతిత్ దాని గోడను 

బాగుచేసి దాని పోయిన చోటల్ను బాగుచేసి, ఎదోము శేషమును నా నామము ధరించిన 

అనయ్జనులనందరిని నా జనులు సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ 

నెహెమాయ్ 4:7 => సనబ్లల్టును టోబీయాయును అరబీయులును అమోమ్ నీయులును 

అషోడ్దీయులును, యెరూషలేము యొకక్ గోడలు కటట్బడెననియు, బీటలనిన్యు కపప్బడెననియు 

వినినపుప్డు 

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

వణకుచునన్ది అది పడిపోయిన చోటులు బాగుచేయుము. 

యెషయా 22:9 => దావీదుపటట్ణపు పార్కారము చాలామటుట్కు పడిపోయినదని తెలిసికొని 

దిగువనునన్ కోనేటి నీళల్ను మీరు సమకూరిచ్తిరి. 

యెహెజేక్లు 13:5 => యెహోవా దినమున ఇశార్యేలీయులు యుదధ్మందు సిథ్రముగా నిలుచునటుల్ 

మీరు గోడలలోనునన్ బీటల దగగ్ర నిలువరు, పార్కారమును దిటట్పరచరు. 
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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 5:9 => దావీదు ఆ కోటలో కాపురముండి దానికి దావీదుపురమను పేరు పెటెట్ను. 

మరియు మిలోల్నుండి దిగువకు దావీదు ఒక పార్కారమును కటిట్ంచెను. 

2 రాజులు 12:5 => యాజకులలో ఒకొక్కక్డు తనకు నెలవైన వారియొదద్ తీసికొని, మందిరము 

ఎచచ్టెచచ్ట శిథిలమైయునన్దో అచచ్టనెలల్ దానిని బాగుచేయింపవలెనని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 రాజులు 12:20 => అతని సేవకులు లేచి కుటర్చేసి సిలాల్ అను చోటకి పోవు మారగ్మందునన్ మిలోల్ 

అను నగరునందు యోవాషును చంపిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:8 => దావీదు మిలోల్ మొదలుకొని చుటుట్ను పటట్ణమును కటిట్ంచెను; 

యోవాబు పటట్ణములో మిగిలిన భాగములను బాగుచేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:5 => మరియు రాజు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని, పాడైన గోడ యావతుత్ కటిట్ంచి, 

గోపురములవరకు దానిని ఎతుత్ చేయించి, బయట మరియొక గోడను కటిట్ంచి, దావీదు పటట్ణములో 

మిలోల్ దురగ్మును బాగుచేయించెను. మరియు ఈటెలను డాళల్ను విసాత్రముగా చేయించెను. 

వచనము 30 

అంతట అహీయా తాను ధరించుకొనియునన్ కొర్తత్ వసత్రమును పటుట్కొని పండెర్ండు తునకలుగా చింపి 

యరొబాముతో ఇటల్నెను ఈ పది తునకలను నీవు తీసికొనుము; 

సామెతలు 22:29 => తన పనిలో నిపుణత గలవానిని చూచితివా? అలుప్లైనవారి యెదుట కాదు 

వాడు రాజుల యెదుటనే నిలుచును. 

1 రాజులు 5:16 => వీరు కాక పనిమీదనునన్ సొలొమోను శిలప్కారులకు అధికారులు మూడువేల 

మూడువందలమంది; వీరు పనివారిమీద అధికారులై యుండిరి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 1:12 => నేనొకక్డనే మీ కషట్మును మీ భారమును మీ వివాదమును ఎటుల్ 

భరింపగలను? 

యెషయా 14:25 => నా దేశములో అషూష్రును సంహరించెదను నా పరవ్తములమీద వాని 

నలుగదొర్కెక్దను వాని కాడి నా జనులమీదనుండి తొలగిపోవును వాని భారము వారి 

భుజముమీదనుండి తొలగింపబడును. 

మతత్యి 11:30 => ఏలయనగా నా కాడి సుళువుగాను నా భారము తేలికగాను ఉనన్వి. 

యెహోషువ 18:5 => వారు ఏడు వంతులుగా దాని పంచుకొందురు. యూదా వంశసుథ్లు 

దకిష్ణదికుక్న తమ సరిహదుద్ లోపల నిలిచియుండవలెను. యోసేపు పుతుర్లు ఉతత్ర దికుక్న తమ 

సరిహదుద్ లోపల నిలిచియుండవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 1:22 => యోసేపు ఇంటివారు బేతేలుకు వెళిల్నపుప్డు యెహోవా వారికి 

తోడైయుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 1:23 => పూరవ్ము లూజనబడిన బేతేలును వేగుచూచుటకు యోసేపు ఇంటివారు 

దూతలను పంపగా 

2 సమూయేలు 19:20 => నేను పాపము చేసితినని నాకు తెలిసినది గనుక యోసేపు వారందరితో 

కూడ నా యేలినవాడవును రాజవునగు నినున్ ఎదురొక్నుటకై నేను ముందుగా వచిచ్యునాన్ననెను. 

ఆమోసు 5:6 => యెహోవాను ఆశర్యించుడి; అపుప్డు మీరు బర్దుకుదురు, ఆశర్యింపనియెడల 

బేతేలులో ఎవరును ఆరిప్వేయలేకుండ అగిన్ పడినటుల్ ఆయన యోసేపు సంతతిమీద పడి దాని 

నాశనము చేయును. 

జెకరాయ్ 10:6 => నేను యూదావారిని బలశాలురుగా చేసెదను, యోసేపు సంతతివారికి రక్షణ 

కలుగజేసి వారికి నివాససథ్లము ఇచెచ్దను, నేను వారియెడల జాలిపడుదును, నేను వారి దేవుడనైన 

యెహోవాను, నేను వారి మనవి ఆలకింపగా నేను వారిని విడిచిపెటిట్న సంగతి వారు మరచిపోవుదురు. 

1 రాజులు 11:26 => మరియు సొలొమోను సేవకుడైన యరొబాము సహా రాజుమీదికి లేచెను. 

ఇతడు జెరేదా సంబంధమైన ఎఫార్యీమీయుడైన నెబాతు కుమారుడు, ఇతని తలిల్పేరు జెరూహా, ఆమె 

విధవరాలు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 10:2 => రాజైన సొలొమోను సమక్షమునుండి పారిపోయి ఐగుపుత్లో వాసము 

చేయుచునన్ నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము అది విని ఐగుపుత్నుండి తిరిగిరాగా జనులు అతని 

పిలిపించిరి. 

సామెతలు 12:24 => శర్దధ్గా పని చేయువారు ఏలుబడి చేయుదురు సోమరులు వెటిట్పనులు 

చేయవలసి వచుచ్ను. 

వచనము 31 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనులు ననున్ విడిచిపెటిట్ అషాత్రోతు అను 

సీదోనీయుల దేవతకును కెమోషు అను మోయాబీయుల దేవతకును మిలోక్ము అను అమోమ్నీయుల 

దేవతకును మొర్కిక్, 

1 రాజులు 12:15 => జనులు చేసిన మనవిని రాజు ఈ పర్కారము అంగీకరింపకపోయెను. 

షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా నెబాతు కుమారుడైన యరొబాముతో తాను పలికించిన మాట 

నెరవేరచ్వలెనని యెహోవా ఈలాగున జరిగించెను. 

1 రాజులు 14:2 => యరొబాము తన భారయ్తో ఇటల్నెను నీవు లేచి యరొబాము భారయ్వని 

తెలియబడకుండ మారువేషము వేసికొని షిలోహునకు పొముమ్; ఈ జనుల మీద నేను రాజునగుదునని 

నాకు సమాచారము తెలియజెపిప్న పర్వకత్యగు అహీయా అకక్డ ఉనాన్డు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:29 => సొలొమోను చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ పర్వకత్యైన నాతాను 

రచించిన గర్ంథమందును, షిలోనీయుడైన అహీయా రచించిన పర్వచన గర్ంథమందును, నెబాతు 

కుమారుడైన యరొబామునుగూరిచ్ దీరఘ్దరిశ్యైన ఇదోద్కు గర్ంథమందును వార్యబడియునన్ది. 

యెహోషువ 18:1 => ఇశార్యేలీయులు ఆ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనిన తరువాత వారందరు 

షిలోహునకు కూడి వచిచ్ అకక్డ పర్తయ్క్షపు గుడారము వేసిరి. 

ఆదికాండము 4:8 => కయీను తన తముమ్డైన హేబెలుతో మాటలాడెను. వారు పొలములో 

ఉనన్పుప్డు కయీను తన తముమ్డైన హేబెలు మీదపడి అతనిని చంపెను. 
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2 సమూయేలు 14:6 => నీ దాసినైన నాకు ఇదద్రు కుమారులు ఉండిరి, వారు పొలములో 

పెనుగులాడుచుండగా విడిపించు వాడెవడును లేకపోయినందున వారిలో నొకడు రెండవవాని కొటిట్ 

చంపెను. 

1 రాజులు 12:24 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జరిగినది నావలననే జరిగెను; మీరు 

ఇశార్యేలువారగు మీ సహోదరులతో యుదధ్ము చేయుటకు వెళల్క, అందరును మీ యిండల్కు 

తిరిగిపోవుడి. కాబటిట్ వారు యెహోవా మాటకు లోబడి దానినిబటిట్ యుదధ్మునకు పోక నిలిచిరి. 

1 రాజులు 14:4 => యరొబాము భారయ్ ఆ పర్కారము లేచి షిలోహునకు పోయి అహీయా యింటికి 

వచెచ్ను. అహీయా వృదాధ్పయ్ముచేత కండుల్ కానరానివాడై యుండెను. 

1 రాజులు 18:7 => ఓబదాయ్ మారగ్మున పోవుచుండగా ఏలీయా అతనిని ఎదురొక్నెను. ఓబదాయ్ 

యితని నెరిగి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడవైన ఏలీయావు నీవే గదా యని అడుగగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:15 => యెహోవా షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా నెబాతు కుమారుడైన 

యరొబాముతో సెలవిచిచ్న తన మాటను సిథ్రపరచునటుల్ దేవుని నిరణ్య పర్కారము జనులు చేసిన 

మనవి రాజు ఆలకించకపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:4 => ఈ కారయ్ము నావలన జరుగుచునన్దని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు గనుక, బయలుదేరకుండను మీ సహోదరులతో యుదధ్ము చేయకుండను 

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

యరొబాముతో యుదధ్ము చేయుట మాని వెళిల్పోయిరి. 

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. 

యిరిమ్యా 43:9 => నీవు పెదద్ రాళల్ను చేతపటుట్కొని, యూదా మనుషుయ్లు చూచుచుండగా 

తహపనేసులోనునన్ ఫరో నగరు దావ్రముననునన్ శిలావరణములోని సునన్ములో వాటిని పాతిపెటిట్ 

జనులకీమాట పర్కటింపుము  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:11 => అతడు మాయొదద్కు వచిచ్ పౌలు నడికటుట్ తీసికొని, 

తనచేతులను కాళల్ను కటుట్కొని యెరూషలేములోని యూదులు ఈ నడికటుట్గల మనుషుయ్ని ఈలాగు 

బంధించి, అనయ్జనులచేతికి అపప్గింతురని పరిశుదాద్తమ్ చెపుప్చునాన్డనెను 

వచనము 32 

సొలొమోను తండిర్యైన దావీదు చేసినటుల్ నా దృషిట్కి యోగయ్మైన దాని చేయకయు, నా కటట్డలను నా 

విధులను అనుసరింపకయు, నేను ఏరప్రచిన మారగ్ములలో నడవకయు నునాన్రు గనుక సొలొమోను 

చేతిలోనుండి రాజయ్మును కొటిట్వేసి పది గోతర్ములను నీకిచెచ్దను.  

1 సమూయేలు 15:27 => వెళిల్పోవలెనని తిరుగగా, సౌలు అతని దుపప్టిచెంగు పటుట్కొనినందున 

అది చినిగెను. 

1 సమూయేలు 15:28 => అపుప్డు సమూయేలు అతనితో ఇటల్నెను నేడు యెహోవా 

ఇశార్యేలీయుల రాజయ్మును నీచేతిలోనుండి లాగివేసి నీకంటె ఉతత్ముడైన నీ పొరుగువానికి దానిని 

అపప్గించియునాన్డు. 

1 సమూయేలు 24:4 => దావీదు జనులు అదిగో నీ దృషిట్కి ఏది మంచిదో అది నీవు అతనికి 

చేయునటుల్ నీ శతుర్వుని నీచేతికి అపప్గింతునని యెహోవా నీతో చెపిప్న దినము వచెచ్నని అతనితో 

అనగా; దావీదు లేచి వచిచ్ సౌలునకు తెలియకుండ అతని పైవసత్రపు చెంగును కోసెను. 

1 సమూయేలు 24:5 => సౌలు పైవసత్రమును తాను కోసెనని దావీదు మనసుస్ నొచిచ్ 

నిరగ్మకాండము 24:4 => మరియు మోషే యెహోవా మాటలనిన్టిని వార్సి ఉదయమందు లేచి ఆ 

కొండ దిగువను బలిపీఠమును ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములు చొపుప్న పండెర్ండు సత్ంభములను 

కటిట్ 

1 రాజులు 14:8 => దావీదు సంతతివారి యొదద్నుండి రాజయ్మును తీసి నీకిచిచ్యుండినను, నా 

ఆజఞ్లను గైకొని మనఃపూరిత్గా ననున్ అనుసరించి నా దృషిట్కి ఏది అనుకూలమో దాని మాతర్మే చేసిన 

నా సేవకుడైన దావీదు చేసినటుట్ నీవు చేయక 
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యిరిమ్యా 27:2 => యెహోవా నాకు ఈ ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు నీవు కాడిని పలుపులను చేయించుకొని 

నీ మెడకు కటుట్కొనుము. 

యెహెజేక్లు 4:1 => నరపుతుర్డా, పెంకు ఒకటి తీసికొనివచిచ్ నీ ముందర ఉంచుకొని యెరూషలేము 

పటట్ణపు రూపమును దానిమీద వార్యుము. 

వచనము 33 

అయితే నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును, నేను యెరూషలేము పటట్ణమును కోరుకొనినందునను 

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలోనుండి వానికి ఒక గోతర్ము ఉండనితుత్ను. 

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 సమూయేలు 15:28 => అపుప్డు సమూయేలు అతనితో ఇటల్నెను నేడు యెహోవా 

ఇశార్యేలీయుల రాజయ్మును నీచేతిలోనుండి లాగివేసి నీకంటె ఉతత్ముడైన నీ పొరుగువానికి దానిని 

అపప్గించియునాన్డు. 

1 రాజులు 11:34 => రాజయ్ము వానిచేతిలోనుండి బొతిత్గా తీసివేయక నేను కోరుకొనిన నా 

సేవకుడైన దావీదు నా ఆజఞ్లను అనుసరించి నా కటట్డలను ఆచరించెను గనుక దావీదును జాఞ్పకము 

చేసికొని అతని దినములనిన్యు అతనిని అధికారిగా ఉండనితుత్ను. 

1 రాజులు 14:8 => దావీదు సంతతివారి యొదద్నుండి రాజయ్మును తీసి నీకిచిచ్యుండినను, నా 

ఆజఞ్లను గైకొని మనఃపూరిత్గా ననున్ అనుసరించి నా దృషిట్కి ఏది అనుకూలమో దాని మాతర్మే చేసిన 

నా సేవకుడైన దావీదు చేసినటుట్ నీవు చేయక 
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2 రాజులు 13:13 => యెహోయాషు తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచిన తరువాత యరొబాము అతని 

సింహాసనముమీద ఆసీనుడాయెను; యెహోయాషు షోమోర్నులో ఇశార్యేలు రాజుల సమాధియందు 

పాతిపెటట్బడెను. 

2 రాజులు 17:21 => ఆయన ఇశార్యేలు గోతర్ములను దావీదు ఇంటివారిలోనుండి 

విడగొటిట్వేయగా వారు నెబాతు కుమారుడైన యరొబామును రాజుగా చేసికొనిరి. ఈ యరొబాము 

ఇశార్యేలువారు యెహోవాను అనుసరింపకుండ ఆయనమీద వారిని తిరుగబడచేసి, వారు 

ఘోరపాపము చేయుటకు కారకుడాయెను. 

2 రాజులు 17:34 => నేటి వరకు తమ పూరవ్మరాయ్దల పర్కారము వారు చేయుచునాన్రు; 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు పూనక వారితో నిబంధనచేసి మీరు ఇతర దేవతలకు భయపడకయు, 

వాటికి నమసక్రింపకయు, పూజ చేయకయు, బలులు అరిప్ంపకయు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:15 => యెహోవా షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా నెబాతు కుమారుడైన 

యరొబాముతో సెలవిచిచ్న తన మాటను సిథ్రపరచునటుల్ దేవుని నిరణ్య పర్కారము జనులు చేసిన 

మనవి రాజు ఆలకించకపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:10 => కాగా నేటివరకును జరుగుచునన్టుట్ ఎదోమీయులు యూదావారి 

చేతికిర్ంద నుండక తిరుగబడిరి. యెహోరాము తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచినందున ఆ 

కాలమందు లిబాన్యును అతని చేతికిర్ందనుండి తిరుగబడెను. 

కీరత్నలు 89:32 => నేను వారి తిరుగుబాటునకు దండముతోను వారి దోషమునకు దెబబ్లతోను 

వారిని శికిష్ంచెదను. 

యిరిమ్యా 27:2 => యెహోవా నాకు ఈ ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు నీవు కాడిని పలుపులను చేయించుకొని 

నీ మెడకు కటుట్కొనుము. 

యెహెజేక్లు 4:1 => నరపుతుర్డా, పెంకు ఒకటి తీసికొనివచిచ్ నీ ముందర ఉంచుకొని యెరూషలేము 

పటట్ణపు రూపమును దానిమీద వార్యుము. 

వచనము 34 
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రాజయ్ము వానిచేతిలోనుండి బొతిత్గా తీసివేయక నేను కోరుకొనిన నా సేవకుడైన దావీదు నా ఆజఞ్లను 

అనుసరించి నా కటట్డలను ఆచరించెను గనుక దావీదును జాఞ్పకము చేసికొని అతని దినములనిన్యు 

అతనిని అధికారిగా ఉండనితుత్ను. 

1 రాజులు 12:20 => మరియు యరొబాము తిరిగివచెచ్నని ఇశార్యేలు వారందరు విని, 

సమాజముగా కూడి, అతని పిలువనంపించి ఇశార్యేలువారందరిమీద రాజుగా అతనికి పటాట్భిషేకము 

చేసిరి; యూదా గోతీర్యులు తపప్ దావీదు సంతతివారిని వెంబడించినవారెవరును లేకపోయిరి. 

1 రాజులు 11:13 => రాజయ్మంతయు తీసివేయను; నా దాసుడైన దావీదు నిమితత్మును నేను 

కోరుకొనిన యెరూషలేము నిమితత్మును ఒక గోతర్ము నీ కుమారునికిచెచ్దను. 

1 రాజులు 12:27 => యరొబాము తన హృదయమందు తలంచి 

1 రాజులు 15:4 => దావీదు హితీత్యుడైన ఊరియా సంగతియందు తపప్ తన జీవిత 

దినములనిన్యు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా నడుచుకొనుచు, యెహోవా అతనికిచిచ్న ఆజఞ్లలో 

దేని విషయమందును తపిప్పోకుండెను గనుక 

2 రాజులు 17:18 => కాబటిట్ యెహోవా ఇశార్యేలువారియందు బహుగా కోపగించి, తన 

సముఖములోనుండి వారిని వెళల్గొటెట్ను గనుక యూదా గోతర్ము గాక మరి యే గోతర్మును శేషించి 

యుండలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:7 => ఇశార్యేలీయుల గోతర్సాథ్నములనిన్టిలో నేను కోరుకొనిన 

యెరూషలేమునందు నా నామము నితయ్ము ఉంచెదను,  

కీరత్నలు 89:33 => కాని నా కృపను అతనికి బొతిత్గా ఎడముచేయను అబదిధ్కుడనై నా విశావ్సయ్తను 

విడువను. 

యెషయా 7:2 => అపుప్డు సిరియనులు ఎఫార్యిమీయులను తోడుచేసికొనిరని దావీదు వంశసుథ్లకు 

తెలుపబడగా, గాలికి అడవిచెటుల్ కదలినటుల్ వారి హృదయమును వారి జనుల హృదయమును 

కదిలెను. 

వచనము 35 
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అయితే అతని కుమారుని చేతిలోనుండి రాజయ్మును తీసివేసి అందులో నీకు పది గోతర్ముల నిచెచ్దను; 

1 రాజులు 11:9 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అతనికి రెండు మారులు పర్తయ్క్షమై 

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 9:5 => నీ సంతతిలో ఒకడు ఇశార్యేలీయులమీద సింహాసనాసీనుడై యుండక మానడని 

నీ తండిర్యైన దావీదునకు నేను సెలవిచిచ్యునన్టుల్ ఇశార్యేలీయుల మీద నీ సింహాసనమును 

చిరకాలమువరకు సిథ్రపరచుదును. 

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 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 
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సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

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, 

యిరిమ్యా 2:13 => నా జనులు రెండు నేరములు చేసియునాన్రు, జీవజలముల ఊటనైన ననున్ 

విడిచియునాన్రు, తమకొరకు తొటల్ను, అనగా బదద్లై నీళుల్ నిలువని తొటల్ను తొలిపించుకొనియునాన్రు. 

హోషేయ 4:17 => ఎఫార్యిము విగర్హములతో కలసికొనెను, వానిని ఆలాగుననే యుండనిముమ్. 

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. 

నిరగ్మకాండము 15:26 => మీ దేవుడైన యెహోవా వాకుక్ను శర్దధ్గా విని ఆయన దృషిట్కి 

నాయ్యమైనది చేసి, ఆయన ఆజఞ్లకు విధేయులై ఆయన కటట్డలనిన్టిని అనుసరించి నడచినయెడల, 

నేను ఐగుపీత్యులకు కలుగజేసిన రోగములలో ఏదియు మీకు రానియయ్ను; నినున్ సవ్సథ్పరచు 

యెహోవాను నేనే అనెను 

లేవీయకాండము 18:21 => నీవు ఏ మాతర్మును నీ సంతానమును మోలెకు నిమితత్ము 

అగిన్గుండమును దాటనీయకూడదు; నీ దేవుని నామమును అపవితర్పరచకూడదు, నేను యెహోవాను. 
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సంఖాయ్కాండము 21:29 => మోయాబూ, నీకు శర్మ కెమోషు జనులారా, మీరు నశించితిరి 

తపిప్ంచుకొనిన తన కుమారులను తన కుమారెత్లను అతడు అమోరీయుల రాజైన సీహోనుకు చెరగా 

ఇచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 2:13 => వారు యెహోవాను విసరిజ్ంచి బయలును అషాత్రోతును పూజించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 10:6 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవా సనిన్ధిని మరల దుష  పర్వరత్నులైరి. వారు 

యెహోవాను విసరిజ్ంచి ఆయన సేవ మానివేసి, బయలులు అషాత్రోతులు అను సిరియనుల దేవతలను 

సీదోనీయుల దేవతలను మోయాబీయుల దేవతలను అమోమ్నీయుల దేవతలను ఫిలిషీత్యుల దేవతలను 

పూజించుచువచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 7:4 => అంతట ఇశార్యేలీయులు బయలు దేవతలను అషాత్రోతు దేవతలను తీసివేసి 

యెహోవాను మాతర్మే సేవించిరి.  

1 రాజులు 14:8 => దావీదు సంతతివారి యొదద్నుండి రాజయ్మును తీసి నీకిచిచ్యుండినను, నా 

ఆజఞ్లను గైకొని మనఃపూరిత్గా ననున్ అనుసరించి నా దృషిట్కి ఏది అనుకూలమో దాని మాతర్మే చేసిన 

నా సేవకుడైన దావీదు చేసినటుట్ నీవు చేయక 

1 రాజులు 15:3 => అతడు తన తండిర్ పూరవ్ము అనుసరించిన పాపమారగ్ములనిన్టిలో నడిచెను; 

తన పితరుడైన దావీదు హృదయము తన దేవుడైన యెహోవా యెడల యథారథ్ముగా ఉనన్టుల్ అతని 

హృదయము యథారథ్ముగా ఉండలేదు. 

2 రాజులు 1:2 => అహజాయ్ షోమోర్నులోనునన్ తన మేడగది కిటికీలోనుండి కిర్ందపడి రోగియై మీరు 

ఎకోర్ను దేవతయగు బయలె జ్బూబు నొదద్కు పోయి ఈ వాయ్ధి పోగొటుట్కొని నేను సవ్సథ్పడుదునో లేదో 

విచారించుడని దూతలను పంపగా 

2 రాజులు 21:22 => తన తండిర్ పూజించిన విగర్హములను తానును పూజించెను. 

2 రాజులు 23:13 => యెరూషలేము ఎదుటనునన్ హేయమను పరవ్తపు కుడిపారశ్వ్మందు 

అషాత్రోతు అను సీదోనీయుల విగర్హమునకును, కెమోషు అను మోయాబీయుల విగర్హమునకును, 

మిలోక్ము అను అమోమ్నీయుల విగర్హమునకును ఇశార్యేలు రాజైన సొలొమోను కటిట్ంచిన ఉనన్త 

సథ్లములను రాజు అపవితర్పరచి 
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2 దినవృతాత్ంతములు 21:10 => కాగా నేటివరకును జరుగుచునన్టుట్ ఎదోమీయులు యూదావారి 

చేతికిర్ంద నుండక తిరుగబడిరి. యెహోరాము తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచినందున ఆ 

కాలమందు లిబాన్యును అతని చేతికిర్ందనుండి తిరుగబడెను. 

యిరిమ్యా 32:35 => వారు తమ కుమారులను కుమారెత్లను పర్తిషిట్ంపవలెనని బెన  హినోన్ము 

లోయలోనునన్ బయలునకు బలిపీఠములను కటిట్ంచిరి, ఆలాగు చేయుటకు నేను వారి కాజాఞ్పింపలేదు, 

యూదావారు పాపములో పడి, యెవరైన నిటిట్ హేయకిర్యలు చేయుదురనన్మాట నా కెనన్డును 

తోచలేదు. 

యిరిమ్యా 48:7 => నీవు నీ కిర్యలను ఆశర్యించితివి నీ నిధులను నముమ్కొంటివి నీవును 

పటుట్కొనబడెదవు, కెమోషు దేవత చెరలోనికిపోవును ఒకడు తపప్కుండ వాని యాజకులును 

అధిపతులును చెరలోనికి పోవుదురు.  

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 11:12 => అపుప్డు మీ చుటుట్నునన్ అనయ్జనుల విధుల నాచరించుటకై మీరు ఎవని 

కటట్డల ననుసరింపక మానితిరో యెవని విధులను ఆచరింపకపోతిరో, ఆ యెహోవానగు నేనే 

ఆయననని మీరు తెలిసికొందురు. 

ఆమోసు 5:26 => మీరు మీ దేవతయైన మోలెకు గుడారమును, మీరు పెటుట్కొనిన విగర్హముల 

పీఠమును మీరు మోసికొని వచిచ్తిరి గదా. 

జెఫనాయ్ 1:5 => మిదెద్లమీద ఎకిక్ ఆకాశ సమూహములకు మొర్కుక్వారిని యెహోవా పేరును 

బటిట్యు, బయలుదేవత తమకు రాజనుదాని నామమును బటిట్యు మొర్కిక్ పర్మాణము చేయువారిని 

నేను నిరూమ్లము చేసెదను. 

వచనము 36 
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నా నామమును అకక్డ ఉంచుటకు నేను కోరుకొనిన పటట్ణమైన యెరూషలేములో నా యెదుట ఒక 

దీపము నా సేవకుడైన దావీదునకు ఎలల్పుప్డు నుండునటుల్ అతని కుమారునికి ఒక గోతర్ము ఇచెచ్దను. 

1 రాజులు 11:12 => 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 11:31 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనులు ననున్ 

విడిచిపెటిట్ అషాత్రోతు అను సీదోనీయుల దేవతకును కెమోషు అను మోయాబీయుల దేవతకును 

మిలోక్ము అను అమోమ్నీయుల దేవతకును మొర్కిక్, 

యోబు 11:6 => ఆయనే జాఞ్నరహసయ్ములు నీకు తెలియజేసిన మేలు అపుప్డు జాఞ్నము నీ 

యోచనకు మించినదని నీవు తెలిసికొందువు నీ దోషములో అధికభాగము దేవుడు 

మరచిపోయియునాన్డని తెలిసికొనుము. 

కీరత్నలు 103:10 => మన పాపములనుబటిట్ మనకు పర్తికారము చేయలేదు మన దోషములనుబటిట్ 

మనకు పర్తిఫలమియయ్లేదు. 

హబకూక్కు 3:2 => యెహోవా, నినున్గూరిచ్న వారత్ విని నేను భయపడుచునాన్ను యెహోవా, 

సంవతస్రములు జరుగుచుండగా నీ కారయ్ము నూతనపరచుము సంవతస్రములు జరుగుచుండగా 

దానిని తెలియజేయుము కోపించుచునే వాతస్లయ్మును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము.  

యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

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. 
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2 సమూయేలు 7:15 => నినున్ సాథ్పించుటకై నేను కొటిట్వేసిన సౌలునకు నా కృప దూరమైనటుల్ 

అతనికి నా కృప దూరము చేయను. 

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 12:16 => కాబటిట్ ఇశార్యేలువారందరును రాజు తమ వినన్పమును వినలేదని 

తెలిసికొని రాజుకీలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి దావీదులో మాకు భాగమేది? యెషష్యి కుమారునియందు 

మాకు సావ్సథ్య్ము లేదు; ఇశార్యేలువారలారా, మీ మీ గుడారములకు పోవుడి; దావీదు 

సంతతివారలారా, మీ వారిని మీరే చూచుకొనుడి అని చెపిప్ ఇశార్యేలువారు తమ గుడారములకు 

వెళిల్పోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:16 => రాజు తాము చేసిన మనవి అంగీకరింపకపోవుట చూచి జనులు 

దావీదులో మాకు భాగము ఏది? యెషష్యి కుమారునియందు మాకు సావ్సథ్య్ము లేదు; 

ఇశార్యేలువారలారా, మీ గుడారమునకు పోవుడి; దావీదూ, నీ సంతతివారిని నీవే చూచుకొనుమని 

రాజునకు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ ఇశార్యేలువారందరును ఎవరి గుడారమునకు వారు వెళిల్పోయిరి. 

కీరత్నలు 89:19 => అపుప్డు నీవు దరశ్నమున నీ భకుత్లతో ఇటుల్ సెలవిచిచ్యుంటివి నేను ఒక 

శూరునికి సహాయము చేసియునాన్ను పర్జలలోనుండి యేరప్రచబడిన యొకని నేను 

హెచిచ్ంచియునాన్ను. 

కీరత్నలు 132:10 => నీ సేవకుడైన దావీదు నిమితత్ము నీ అభిషికుత్నికి విముఖుడవై యుండకుము. 

వచనము 37 

నేను నినున్ అంగీకరించినందున నీ కోరిక యంతటిచొపుప్న నీవు ఏలుబడిచేయుచు 

ఇశార్యేలువారిమీద రాజవైయుందువు. 
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నిరగ్మకాండము 20:5 => ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; 

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

నిరగ్మకాండము 20:6 => ననున్ పేర్మించి నా ఆజఞ్లు గైకొనువారిని వెయియ్ తరములవరకు 

కరుణించువాడనై యునాన్ను. 

1 రాజులు 12:15 => జనులు చేసిన మనవిని రాజు ఈ పర్కారము అంగీకరింపకపోయెను. 

షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా నెబాతు కుమారుడైన యరొబాముతో తాను పలికించిన మాట 

నెరవేరచ్వలెనని యెహోవా ఈలాగున జరిగించెను. 

1 రాజులు 12:16 => కాబటిట్ ఇశార్యేలువారందరును రాజు తమ వినన్పమును వినలేదని 

తెలిసికొని రాజుకీలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి దావీదులో మాకు భాగమేది? యెషష్యి కుమారునియందు 

మాకు సావ్సథ్య్ము లేదు; ఇశార్యేలువారలారా, మీ మీ గుడారములకు పోవుడి; దావీదు 

సంతతివారలారా, మీ వారిని మీరే చూచుకొనుడి అని చెపిప్ ఇశార్యేలువారు తమ గుడారములకు 

వెళిల్పోయిరి. 

1 రాజులు 12:17 => అయితే యూదా పట ణ్ణములలోనునన్ ఇశార్యేలువారిని రెహబాము ఏలెను. 

1 రాజులు 12:20 => మరియు యరొబాము తిరిగివచెచ్నని ఇశార్యేలు వారందరు విని, 

సమాజముగా కూడి, అతని పిలువనంపించి ఇశార్యేలువారందరిమీద రాజుగా అతనికి పటాట్భిషేకము 

చేసిరి; యూదా గోతీర్యులు తపప్ దావీదు సంతతివారిని వెంబడించినవారెవరును లేకపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:15 => యెహోవా షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా నెబాతు కుమారుడైన 

యరొబాముతో సెలవిచిచ్న తన మాటను సిథ్రపరచునటుల్ దేవుని నిరణ్య పర్కారము జనులు చేసిన 

మనవి రాజు ఆలకించకపోయెను. 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 10:17 => అయితే యూదా పటట్ణములలో కాపురముండు 

ఇశార్యేలువారిమీద రెహబాము ఏలుబడి చేసెను. 

1 రాజులు 4:1 => రాజైన సొలొమోను ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజాయెను. 

1 రాజులు 11:13 => రాజయ్మంతయు తీసివేయను; నా దాసుడైన దావీదు నిమితత్మును నేను 

కోరుకొనిన యెరూషలేము నిమితత్మును ఒక గోతర్ము నీ కుమారునికిచెచ్దను. 

వచనము 38 

నేను నీకు ఆజాఞ్పించినదంతయు నీవు విని, నా మారగ్ముల ననుసరించి నడచుచు, నా దృషిట్కి 

అనుకూలమైనదానిని జరింగిచుచు నా సేవకుడైన దావీదు చేసినటుల్ నా కటట్డలను నా ఆజఞ్లను 

గైకొనినయెడల, నేను నీకు తోడుగా ఉండి దావీదు కుటుంబమును శాశవ్తముగా నేను సిథ్రపరచినటుల్ 

నినున్ను సిథ్రపరచి ఇశార్యేలువారిని నీకు అపప్గించెదను. 

1 రాజులు 15:4 => దావీదు హితీత్యుడైన ఊరియా సంగతియందు తపప్ తన జీవిత 

దినములనిన్యు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా నడుచుకొనుచు, యెహోవా అతనికిచిచ్న ఆజఞ్లలో 

దేని విషయమందును తపిప్పోకుండెను గనుక 

2 సమూయేలు 7:16 => నీ మటుట్కు నీ సంతానమును నీ రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రమగును, నీ 

సింహాసనము నితయ్ము సిథ్రపరచబడును అనెను. 

2 సమూయేలు 7:29 => దయచేసి నీ దాసుడనైన నా కుటుంబము నితయ్ము నీ సనిన్ధిని 

ఉండునటుల్గా దానిని ఆశీరవ్దించుము; యెహోవా నా పర్భువా, నీవు సెలవిచిచ్యునాన్వు; నీ 

ఆశీరావ్దమునొంది నా కుటుంబము నితయ్ము ఆశీరవ్దింపబడును గాక. 

2 సమూయేలు 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. 
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2 రాజులు 8:19 => అయినను యెహోవా సదాకాలము తన సేవకుడగు దావీదునకును అతని 

కుమారులకును దీపము నిలిపెదనని మాట యిచిచ్యుండెను గనుక అతని జాఞ్పకముచేత యూదాను 

నశింపజేయుటకు ఆయనకు మనసుస్ లేకపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:7 => అయినను యెహోవా తాను దావీదుతో చేసిన నిబంధన 

నిమితత్మును, అతనికిని అతని కుమారులకును నితయ్ము దీపమిచెచ్దనని చేసిన వాగాద్నము 

నిమితత్మును దావీదు సంతతిని నశింపజేయుటకు మనసుస్లేక యుండెను. 

కీరత్నలు 132:17 => అకక్డ దావీదునకు కొముమ్ మొలవజేసెదను నా అభిషికుత్నికొరకు నేనచచ్ట 

ఒక దీపము సిదధ్పరచియునాన్ను. 

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. 

ఆమోసు 9:11 => పడిపోయిన దావీదు గుడారమును ఆ దినమున నేను లేవనెతిత్ దాని గోడను 

బాగుచేసి దాని పోయిన చోటల్ను బాగుచేసి, ఎదోము శేషమును నా నామము ధరించిన 

అనయ్జనులనందరిని నా జనులు సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ 

ఆమోసు 9:12 => పూరవ్పు రీతిగా దానిని మరల కటుట్దును; ఈలాగు జరిగించు యెహోవా వాకుక్ 

ఇదే. 
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లూకా 1:69 => ఆయన తన పర్జలకు దరశ్నమిచిచ్, వారికి విమోచన కలుగజేసెను  

లూకా 1:70 => తన సేవకుడైన దావీదు వంశమునందు మనకొరకు రక్షణశృంగమును, అనగా  

లూకా 1:78 => తన పర్జలకు రక్షణ జాఞ్నము ఆయన అనుగర్హించునటుల్ ఆయన మారగ్ములను 

సిదధ్పరచుటకై నీవు పర్భువునకు ముందుగా నడుతువు.  

లూకా 1:79 => మన పాదములను సమాధాన మారగ్ములోనికి నడిపించునటుల్ చీకటిలోను 

మరణచాఛ్యలోను కూరుచ్ండువారికి వెలుగిచుచ్టకై ఆ మహా వాతస్లయ్మునుబటిట్ పైనుండి ఆయన 

మనకు అరుణోదయ దరశ్నమనుగర్హించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:16 => ఆ తరువాత నేను తిరిగివచెచ్దను; మనుషుయ్లలో కడమవారును 

నా నామము ఎవరికి పెటట్బడెనొ ఆ సమసత్మైన అనయ్జనులును పర్భువును వెదకునటుల్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:17 => పడిపోయిన దావీదు గుడారమును తిరిగి కటెట్దను దాని 

పాడైనవాటిని తిరిగికటిట్ దానిని నిలువబెటెట్దనని అనాదికాలమునుండి ఈ సంగతులను తెలియ  

1 రాజులు 11:13 => రాజయ్మంతయు తీసివేయను; నా దాసుడైన దావీదు నిమితత్మును నేను 

కోరుకొనిన యెరూషలేము నిమితత్మును ఒక గోతర్ము నీ కుమారునికిచెచ్దను. 

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. 

గలతీయులకు 4:25 => ఈ హాగరు అనునది అరేబియా దేశములో ఉనన్ సీనాయి కొండయే. 

పర్సుత్తమందునన్ యెరూషలేము దాని పిలల్లతో కూడ దాసయ్మందునన్ది గనుక ఆ నిబంధన దానికి 

దీటయియునన్ది. 

గలతీయులకు 4:26 => అయితే పైనునన్ యెరూషలేము సవ్తంతర్ముగా ఉనన్ది; అది మనకు తలిల్. 

హెబీర్యులకు 12:22 => ఇపుప్డైతే సీయోనను కొండకును జీవముగల దేవుని పటట్ణమునకు, అనగా 

పరలోకపు యెరూషలేమునకును, వేవేలకొలది దేవదూతలయొదద్కును, 
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పర్కటన 21:10 => ఆతమ్వశుడనైయునన్ ననున్ యెతత్యిన గొపప్ పరవ్తము మీదికి కొనిపోయి, 

యెరూషలేము అను పరిశుదధ్ పటట్ణము దేవుని మహిమగలదై పరలోకమందునన్ దేవునియొదద్నుండి 

దిగివచుచ్ట నాకు చూపెను. 

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. 

1 రాజులు 4:1 => రాజైన సొలొమోను ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజాయెను. 

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 8:29 => 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 11:39 => వారు చేసిన కిర్యలనుబటిట్ నేను దావీదు సంతతివారిని బాధ పరచుదును 

గాని నితయ్ము బాధింపను. 

1 రాజులు 12:16 => కాబటిట్ ఇశార్యేలువారందరును రాజు తమ వినన్పమును వినలేదని 

తెలిసికొని రాజుకీలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి దావీదులో మాకు భాగమేది? యెషష్యి కుమారునియందు 

మాకు సావ్సథ్య్ము లేదు; ఇశార్యేలువారలారా, మీ మీ గుడారములకు పోవుడి; దావీదు 

సంతతివారలారా, మీ వారిని మీరే చూచుకొనుడి అని చెపిప్ ఇశార్యేలువారు తమ గుడారములకు 

వెళిల్పోయిరి. 

1 రాజులు 12:17 => అయితే యూదా పట ణ్ణములలోనునన్ ఇశార్యేలువారిని రెహబాము ఏలెను. 
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1 రాజులు 14:21 => యూదాదేశమందు సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము ఏలుచుండెను. 

రెహబాము నలువదియొక సంవతస్రముల వాడైనపుప్డు ఏలనారంభించెను. తన నామము నుంచుటకై 

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టిలోనుండి యెహోవా కోరుకొనిన యెరూషలేమను పటట్ణమందు అతడు 

పదునేడు సంవతస్రములు ఏలెను; అతని తలిల్ అమోమ్నీయురాలు, ఆమె పేరు నయమా. 

2 రాజులు 16:5 => సిరియా రాజైన రెజీనును ఇశార్యేలు రాజైన రెమలాయ్ కుమారుడగు పెకహును 

యెరూషలేముమీదికి యుదధ్మునకువచిచ్ అకక్డనునన్ ఆహాజును పటట్ణమును ముటట్డివేసిరి గాని 

అతనిని జయింపలేకపోయిరి. 

2 రాజులు 17:18 => కాబటిట్ యెహోవా ఇశార్యేలువారియందు బహుగా కోపగించి, తన 

సముఖములోనుండి వారిని వెళల్గొటెట్ను గనుక యూదా గోతర్ము గాక మరి యే గోతర్మును శేషించి 

యుండలేదు. 

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 10:17 => అయితే యూదా పటట్ణములలో కాపురముండు 

ఇశార్యేలువారిమీద రెహబాము ఏలుబడి చేసెను. 

కీరత్నలు 18:28 => నా దీపము వెలిగించువాడవు నీవే నా దేవుడైన యెహోవా చీకటిని నాకు 

వెలుగుగా చేయును 

కీరత్నలు 89:33 => కాని నా కృపను అతనికి బొతిత్గా ఎడముచేయను అబదిధ్కుడనై నా విశావ్సయ్తను 

విడువను. 

సామెతలు 10:7 => నీతిమంతుని జాఞ్పకము చేసికొనుట ఆశీరావ్దకరమగును భకిత్హీనుల పేరు 

అసహయ్త పుటిట్ంచును 

సామెతలు 13:9 => నీతిమంతుల వెలుగు తేజరిలుల్ను భకిత్హీనుల దీపము ఆరిపోవును. 

యెషయా 37:35 => నా నిమితత్మును నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును నేను ఈ పటట్ణమును 

కాపాడి రకిష్ంచుదును. 
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యెషయా 42:9 => మునుపటి సంగతులు సంభవించెను గదా కొర్తత్ సంగతులు 

తెలియజేయుచునాన్ను పుటట్కమునుపే వాటిని మీకు తెలుపుచునాన్ను. 

వచనము 39 

వారు చేసిన కిర్యలనుబటిట్ నేను దావీదు సంతతివారిని బాధ పరచుదును గాని నితయ్ము బాధింపను. 

1 రాజులు 11:26 => మరియు సొలొమోను సేవకుడైన యరొబాము సహా రాజుమీదికి లేచెను. 

ఇతడు జెరేదా సంబంధమైన ఎఫార్యీమీయుడైన నెబాతు కుమారుడు, ఇతని తలిల్పేరు జెరూహా, ఆమె 

విధవరాలు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:26 => ఎదుద్లకేమి గొఱఱ్లకేమి దార్కాష్రసమునకేమి మదయ్మునకేమి 

నీవు కోరు దానికి ఆ వెండినిచిచ్, అకక్డ నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని భోజనముచేసి, నీవును నీ 

యింటివారును నీ యింటనుండు లేవీయులును సంతోషింపవలెను. 

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. 

వచనము 40 

జరిగినదానిని విని సొలొమోను యరొబామును చంపచూడగా యరొబాము లేచి ఐగుపుత్ దేశమునకు 

పారిపోయి ఐగుపుత్ రాజైన షీషకునొదద్ చేరి సొలొమోను మరణమగువరకు ఐగుపుత్లోనే యుండెను. 

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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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 9:4 => నీ తండిర్యైన దావీదు నడిచినటుల్ నీవును యథారథ్హృదయుడవై నీతినిబటిట్ 

నడుచుకొని , నేను నీకు సెలవిచిచ్నదంతటిపర్కారము చేసి నా కటట్డలను విధులను 

అనుసరించినయెడల 

1 రాజులు 9:5 => నీ సంతతిలో ఒకడు ఇశార్యేలీయులమీద సింహాసనాసీనుడై యుండక మానడని 

నీ తండిర్యైన దావీదునకు నేను సెలవిచిచ్యునన్టుల్ ఇశార్యేలీయుల మీద నీ సింహాసనమును 

చిరకాలమువరకు సిథ్రపరచుదును. 

నిరగ్మకాండము 19:5 => కాగా మీరు నా మాట శర్దధ్గా విని నా నిబంధన ననుసరించి 

నడిచినయెడల మీరు సమసత్దేశ జనులలో నాకు సవ్కీయ సంపాదయ్మగుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:5 => కావున నేడు నేను నీకాజాఞ్పించుచునన్ యీ ఆజఞ్లననిన్టిని 

అనుసరించి నడుచుకొనుటకు నీ దేవుడైన యెహోవా మాటను జాగర్తత్గా వినినయెడల మీలో బీదలు 

ఉండనే ఉండరు. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:8 => నీ ముందర నడుచువాడు యెహోవా, ఆయన నీకు 

తోడైయుండును, ఆయన నినున్ విడువడు నినున్ ఎడబాయడు. భయపడకుము విసమ్యమొందకుమని 

ఇశార్యేలీయులందరియెదుట అతనితో చెపెప్ను. 

యెహోషువ 1:5 => నీవు బర్దుకు దినములనిన్టను ఏ మనుషుయ్డును నీ యెదుట నిలువలేక 

యుండును; నేను మోషేకు తోడైయుండినటుల్ నీకును తోడైయుందును. 
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1 రాజులు 14:7 => నీవు వెళిల్ యరొబాముతో చెపప్వలసినదేమనగా ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా ఈ పర్కారము సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను నినున్ జనులలోనుండి తీసి హెచిచ్ంపజేసి, 

ఇశార్యేలువారను నా జనులమీద నినున్ అధికారిగా నియమించి 

1 రాజులు 14:8 => దావీదు సంతతివారి యొదద్నుండి రాజయ్మును తీసి నీకిచిచ్యుండినను, నా 

ఆజఞ్లను గైకొని మనఃపూరిత్గా ననున్ అనుసరించి నా దృషిట్కి ఏది అనుకూలమో దాని మాతర్మే చేసిన 

నా సేవకుడైన దావీదు చేసినటుట్ నీవు చేయక 

1 రాజులు 14:9 => నీకంటె ముందుగా ఉండిన వారందరికంటెను అధికముగా కీడు చేసియునాన్వు; 

ననున్ బొతిత్గా విసరిజ్ంచి యితర దేవతలను పోత విగర్హములను పెటుట్కొని నాకు కోపము 

పుటిట్ంచియునాన్వు. 

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 14:11 => పటట్ణమందు యరొబాము సంబంధులలో మరణమగువారిని కుకక్లు 

తినును ; బయట భూమిలో మరణమగువారిని ఆకాశపకుష్లు తినును ; యెహోవా 

మాటయిచిచ్యునాన్డు. 

1 రాజులు 14:12 => కాబటిట్ నీవు లేచి నీ యింటికి పొముమ్, నీ పాదములు పటట్ణములో 

పర్వేశించునపుప్డే నీ బిడ డ్ చనిపోవును; 

1 రాజులు 14:13 => అతని నిమితత్ము ఇశార్యేలువారందరు అంగలారుచ్చు, సమాధిలో అతనిని 

పెటుట్దురు; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా యరొబాము సంబంధులలో ఇతనియందు మాతర్మే 

అనుకూలమైన దాని కనుగొనెను గనుక యరొబాము సంతతివారిలో ఇతడు మాతర్మే సమాధికి 

వచుచ్ను. 
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1 రాజులు 14:14 => ఇదియుగాక యెహోవా తన నిమితత్ము ఒకని ఇశార్యేలువారిమీద రాజుగా 

నియమింపబోవుచునాన్డు; ఆ దినముననే అతడు యరొబాము సంతతివారిని నిరూమ్లము చేయును; 

కొదిద్కాలములోనే ఆయన అతని నియమింపబోవును. 

2 సమూయేలు 7:11 => నీ శతుర్వుల మీద నీకు జయమిచిచ్ నీకు నెమమ్ది కలుగజేసియునాన్ను. 

మరియు యెహోవానగు నేను నీకు తెలియజేయునదేమనగా నేను నీకు సంతానము కలుగజేయుదును. 

2 సమూయేలు 7:16 => నీ మటుట్కు నీ సంతానమును నీ రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రమగును, నీ 

సింహాసనము నితయ్ము సిథ్రపరచబడును అనెను. 

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. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:10 => నీ పగవారినందరిని నేను అణచివేసెదను. అదియు గాక 

యెహోవా నీకు సంతతి కలుగజేయునని నేను నీకు తెలియజేసితిని. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:24 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకు దేవుడైయునాన్డని నీ పేరు ఎనన్టికిని ఘనపరచబడునటుల్ నీవు సెలవిచిచ్న మాట 

నిశచ్యముగా సిథ్రపరచబడును గాక; మరియు నీ దాసుడైన దావీదు సంతతి నీ యెదుట 

సిథ్రపరచబడునుగాక. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 17:25 => దేవా నీకు సంతతి కలుగజేసెదనని నీ దాసునికి నీవు 

తెలియజేసియునాన్వు గనుక నీ సనిన్ధిని వినన్పము చేయుటకు నీ దాసునికి మనోధైరయ్ము కలిగెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:26 => యెహోవా, నీవు దేవుడవైయుండి నీ దాసునికి ఈ మేలు 

దయచేసెదనని సెలవిచిచ్యునాన్వు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:27 => ఇపుప్డు నీ దాసుని సంతతి నితయ్ము నీ సనిన్ధిని ఉండునటుల్గా 

దానిని ఆశీరవ్దింప ననుగర్హించియునాన్వు. యెహోవా, నీవు ఆశీరవ్ దించినయెడల అది ఎనన్టికిని 

ఆశీరవ్దింపబడి యుండును. ఇదియైన తరువాత దావీదు ఫిలిషీత్యులను జయించి, 

నిరగ్మకాండము 1:21 => ఆ మంతర్సానులు దేవునికి భయపడినందున ఆయన వారికి వంశాభివృదిధ్ 

కలుగజేసెను. 

నిరగ్మకాండము 15:26 => మీ దేవుడైన యెహోవా వాకుక్ను శర్దధ్గా విని ఆయన దృషిట్కి 

నాయ్యమైనది చేసి, ఆయన ఆజఞ్లకు విధేయులై ఆయన కటట్డలనిన్టిని అనుసరించి నడచినయెడల, 

నేను ఐగుపీత్యులకు కలుగజేసిన రోగములలో ఏదియు మీకు రానియయ్ను; నినున్ సవ్సథ్పరచు 

యెహోవాను నేనే అనెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:25 => నీవు యెహోవా దృషిట్కి యుకత్మైనదానిని చేసినందున నీకు నీ 

తరువాత నీ సంతతివారికి మేలుకలుగునటుల్ దాని తినకూడదు. 

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 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 11:4 => సొలొమోను వృదుధ్డైనపుప్డు అతని భారయ్లు అతని హృదయమును ఇతర 

దేవతలతటుట్ తిర్పప్గా అతని తండిర్యైన దావీదు హృదయమువలె అతని హృదయము దేవుడైన 

యెహోవా యెడల యథారథ్ము కాకపోయెను. 

1 రాజులు 12:26 => ఈ జనులు యెరూషలేమునందునన్ యెహోవా మందిరమందు బలులు 

అరిప్ంచుటకు ఎకిక్పోవుచుండినయెడల ఈ జనుల హృదయము యూదారాజైన రెహబాము అను తమ 

యజమానుని తటుట్ తిరుగును; అపుప్డు వారు ననున్ చంపి యూదా రాజైన రెహబామునొదద్ మరల 

చేరుదురు; రాజయ్ము మరల దావీదు సంతతివారిదగును అని 

2 రాజులు 18:3 => తన పితరుడైన దావీదు చేసినటుల్ అతడు యెహోవా దృషిట్కి పూరణ్ముగా 

నీతిననుసరించెను. 

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

తన పితరుడగు దావీదు చూపిన పర్వరత్నకు సరిగా పర్వరిత్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:17 => నీ తండిర్యైన దావీదు నడచినటుల్గా నీవును నా కనుకూలవరత్నుడవై 

నడచి, నేను నీకాజాఞ్పించిన దానియంతటి పర్కారముచేసి, నా కటట్డలను నా నాయ్యవిధులను 

అనుసరించినయెడల 

కీరత్నలు 28:5 => యెహోవా కారయ్ములను వారు లక్షయ్పెటట్రు ఆయన హసత్కృతయ్ములను వారు 

లక్షయ్పెటట్రు కావున ఆయన వారిని వృదిధ్పరచక నిరూమ్లము చేయును.  

వచనము 41 

సొలొమోను చేసిన యితర కారయ్ములను గూరిచ్యు అతడు చేసినదంతటిని గూరిచ్యు, అతని 

జాఞ్నమును గూరిచ్యు, సొలొమోను కారయ్ములను గూరిచ్న గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 12:16 => కాబటిట్ ఇశార్యేలువారందరును రాజు తమ వినన్పమును వినలేదని 

తెలిసికొని రాజుకీలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి దావీదులో మాకు భాగమేది? యెషష్యి కుమారునియందు 

మాకు సావ్సథ్య్ము లేదు; ఇశార్యేలువారలారా, మీ మీ గుడారములకు పోవుడి; దావీదు 
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సంతతివారలారా, మీ వారిని మీరే చూచుకొనుడి అని చెపిప్ ఇశార్యేలువారు తమ గుడారములకు 

వెళిల్పోయిరి. 

1 రాజులు 14:8 => దావీదు సంతతివారి యొదద్నుండి రాజయ్మును తీసి నీకిచిచ్యుండినను, నా 

ఆజఞ్లను గైకొని మనఃపూరిత్గా ననున్ అనుసరించి నా దృషిట్కి ఏది అనుకూలమో దాని మాతర్మే చేసిన 

నా సేవకుడైన దావీదు చేసినటుట్ నీవు చేయక 

1 రాజులు 14:25 => రాజైన రెహబాముయొకక్ అయిదవ సంవతస్రమందు ఐగుపుత్ రాజైన షీషకు 

యెరూషలేము మీదికి వచిచ్ 

1 రాజులు 14:26 => యెహోవా మందిరపు ఖజనాలోని పదారథ్ములను, రాజనగరుయొకక్ 

ఖజనాలోని పదారథ్ములను, ఎతిత్కొనిపోయెను, అతడు సమసత్మును ఎతిత్కొనిపోయెను; సొలొమోను 

చేయించిన బంగారపు డాళల్ను అతడు ఎతిత్కొనిపోయెను. 

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

అభిషికుత్నిమీద నీవు అధికకోపము చూపియునాన్వు.  

కీరత్నలు 89:39 => నీ సేవకుని నిబంధన నీకసహయ్మాయెను అతని కిరీటమును నేల పడదోర్సి 

అపవితర్పరచియునాన్వు.  

కీరత్నలు 89:40 => అతని కంచెలనిన్యు నీవు తెగగొటిట్యునాన్వు అతని కోటలు 

పాడుచేసియునాన్వు 

కీరత్నలు 89:41 => తోర్వను పోవువారందరు అతని దోచుకొనుచునాన్రు అతడు తన పొరుగువారికి 

నిందాసప్దుడాయెను. 

కీరత్నలు 89:42 => అతని విరోధుల కుడిచేతిని నీవు హెచిచ్ంచియునాన్వు అతని శతుర్వులనందరిని 

నీవు సంతోషపరచియునాన్వు  

కీరత్నలు 89:43 => అతని ఖడగ్ము ఏమియు సాధింపకుండ చేసియునాన్వు యుదధ్మందు అతని 

నిలువబెటట్కునాన్వు 

కీరత్నలు 89:44 => అతని వైభవమును మానిప్యునాన్వు అతని సింహాసనమును నేల 

పడగొటిట్యునాన్వు 
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కీరత్నలు 89:45 => అతని యౌవనదినములను తగిగ్ంచియునాన్వు. సిగుగ్తో అతని కపిప్యునాన్వు 

(సెలా.) 

కీరత్నలు 89:49 => పర్భువా, నీ విశావ్సయ్తతోడని నీవు దావీదుతో పర్మాణము చేసిన తొలిల్టి నీ 

కృపాతిశయములెకక్డ? 

కీరత్నలు 89:50 => పర్భువా, నీ సేవకులకు వచిచ్న నిందను జాఞ్పకము చేసికొనుము బలవంతులైన 

జనులందరిచేతను నా యెదలో నేను భరించుచునన్ నిందను జాఞ్పకము చేసికొనుము.  

కీరత్నలు 89:51 => యెహోవా, అవి నీ శతుర్వులు చేసిన నిందలు నీ అభిషికుత్ని నడతలమీద వారు 

మోపుచునన్ నిందలు. 

1 రాజులు 11:36 => నా నామమును అకక్డ ఉంచుటకు నేను కోరుకొనిన పటట్ణమైన 

యెరూషలేములో నా యెదుట ఒక దీపము నా సేవకుడైన దావీదునకు ఎలల్పుప్డు నుండునటుల్ అతని 

కుమారునికి ఒక గోతర్ము ఇచెచ్దను. 

కీరత్నలు 89:30 => 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. 

యెషయా 7:14 => కాబటిట్ పర్భువు తానే యొక సూచన మీకు చూపును. ఆలకించుడి, కనయ్క 

గరభ్వతియై కుమారుని కని అతనికి ఇమామ్నుయేలను పేరు పెటుట్ను. 

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 
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రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనా సీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

యెషయా 11:1 => యెషష్యి మొదుద్నుండి చిగురు పుటుట్ను వాని వేరులనుండి అంకురము ఎదిగి 

ఫలించును 

యెషయా 11:2 => యెహోవా ఆతమ్ జాఞ్నవివేకములకు ఆధారమగు ఆతమ్ ఆలోచన బలములకు 

ఆధారమగు ఆతమ్ తెలివిని యెహోవాయెడల భయభకుత్లను పుటిట్ంచు ఆతమ్ అతనిమీద నిలుచును  

యెషయా 11:3 => యెహోవా భయము అతనికి ఇంపైన సువాసనగా ఉండును. 

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

నీతినిబటిట్ బీదలకు తీరుప్తీరుచ్ను భూనివాసులలో దీనులైనవారికి యథారథ్ముగా విమరశ్చేయును తన 

వాగద్ండముచేత లోకమును కొటుట్ను తన పెదవుల ఊపిరిచేత దుషుట్లను చంపును  

యెషయా 11:5 => అతని నడుమునకు నీతియు అతని తుంటల్కు సతయ్మును నడికటుట్గా ఉండును. 

యెషయా 11:6 => తోడేలు గొఱఱ్పిలల్యొదద్ వాసముచేయును చిఱుతపులి మేకపిలల్యొదద్ 

పండుకొనును దూడయు కొదమసింహమును పెంచబడిన కోడెయు కూడుకొనగా బాలుడు వాటిని 

తోలును.  

యెషయా 11:7 => ఆవులు ఎలుగులు కూడి మేయును వాటి పిలల్లు ఒకక్చోటనే పండుకొనును 

ఎదుద్ మేయునటుల్ సింహము గడిడ్ మేయును. 

యెషయా 11:8 => పాలుకుడుచు పిలల్ నాగుపాము పుటట్యొదద్ ఆటాల్డును మిడినాగు పుటట్మీద 

పాలువిడిచిన పిలల్ తన చెయియ్ చాచును 

యెషయా 11:9 => నా పరిశుదధ్ పరవ్తమందంతటను ఏ మృగమును హానిచేయదు నాశము 

చేయదు సముదర్ము జలముతో నిండియునన్టుట్ లోకము యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నముతో 

నిండియుండును. 

యెషయా 11:10 => ఆ దినమున పర్జలకు ధవ్జముగా నిలుచుచుండు యెషష్యి వేరు చిగురునొదద్ 

జనములు విచారణ చేయును ఆయన విశర్మసథ్లము పర్భావము గలదగును. 
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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. 

విలాపవాకయ్ములు 3:31 => పర్భువు సరవ్కాలము విడనాడడు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:32 => ఆయన బాధపెటిట్నను తన కృపాసమృదిధ్నిబటిట్ జాలిపడును. 

లూకా 1:32 => ఆయన గొపప్వాడై సరోవ్నన్తుని కుమారుడనబడును; పర్భువైన దేవుడు ఆయన 

తండిర్యైన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచుచ్ను. 

లూకా 1:33 => ఆయన యాకోబు వంశసుథ్లను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజయ్ము 

అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

లూకా 2:4 => యోసేపు దావీదు వంశములోను గోతర్ములోను పుటిట్నవాడు గనుక, తనకు భారయ్గా 

పర్ధానము చేయబడి గరభ్వతియై యుండిన మరియతో కూడ ఆ సంఖయ్లో వార్య బడుటకు  

లూకా 2:11 => దావీదు పటట్ణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుటిట్యునాన్డు, ఈయన పర్భువైన 

కీర్సుత్ 

1 రాజులు 11:13 => రాజయ్మంతయు తీసివేయను; నా దాసుడైన దావీదు నిమితత్మును నేను 

కోరుకొనిన యెరూషలేము నిమితత్మును ఒక గోతర్ము నీ కుమారునికిచెచ్దను. 

కీరత్నలు 89:32 => నేను వారి తిరుగుబాటునకు దండముతోను వారి దోషమునకు దెబబ్లతోను 

వారిని శికిష్ంచెదను. 

వచనము 42 

సొలొమోను యెరూషలేమునందు ఇశార్యేలీయులందరిని ఏలిన కాలము నలువది సంవతస్రములు. 

Page  of 1021 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

2 దినవృతాత్ంతములు 16:10 => ఆ దీరఘ్దరిశ్ అటుల్ పర్కటించినందుకు ఆసా అతనిమీద కోపగించి 

రౌదర్ము చూపి అతనిని బందీగృహములో వేసెను, ఇదియు గాక ఆ సమయమందే ఆసా జనులలో 

కొందరిని బాధపరచెను. 

సామెతలు 21:30 => యెహోవాకు విరోధమైన జాఞ్నమైనను వివేచనయైనను ఆలోచనయైనను 

నిలువదు. 

యెషయా 14:24 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా పర్మాణపూరవ్ కముగా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను ఉదేద్శించినటుల్ నిశచ్యముగా జరుగును నేను యోచించినటుల్ సిథ్రపడును.  

యెషయా 14:25 => నా దేశములో అషూష్రును సంహరించెదను నా పరవ్తములమీద వాని 

నలుగదొర్కెక్దను వాని కాడి నా జనులమీదనుండి తొలగిపోవును వాని భారము వారి 

భుజముమీదనుండి తొలగింపబడును. 

యెషయా 14:26 => సరవ్లోకమునుగూరిచ్ నేను చేసిన ఆలోచన ఇదే జనములందరిమీద 

చాపబడిన బాహువు ఇదే. 

యెషయా 14:27 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దాని నియమించియునాన్డు 

రదుద్పరచగలవాడెవడు? బాహువు చాచినవాడు ఆయనే దాని తిర్పప్గలవాడెవడు? 

యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  

విలాపవాకయ్ములు 3:37 => పర్భువు సెలవులేనిది మాటయిచిచ్ నెరవేరచ్గలవాడెవడు? 

1 రాజులు 14:25 => రాజైన రెహబాముయొకక్ అయిదవ సంవతస్రమందు ఐగుపుత్ రాజైన షీషకు 

యెరూషలేము మీదికి వచిచ్ 

1 రాజులు 14:26 => యెహోవా మందిరపు ఖజనాలోని పదారథ్ములను, రాజనగరుయొకక్ 

ఖజనాలోని పదారథ్ములను, ఎతిత్కొనిపోయెను, అతడు సమసత్మును ఎతిత్కొనిపోయెను; సొలొమోను 

చేయించిన బంగారపు డాళల్ను అతడు ఎతిత్కొనిపోయెను. 
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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 12:3 => అతనితో కూడ ఐగుపుత్నుండి వచిచ్న లూబీయులు సుకీక్యులు 

కూషీయులు అనువారు లెకక్కు మించియుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:4 => అతడు యూదాకు సమీపమైన పార్కార పురములను పటుట్కొని 

యెరూషలేమువరకు రాగా 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:6 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయుల అధిపతులును రాజును తముమ్ను తాము 

తగిగ్ంచుకొని యెహోవా నాయ్యసుథ్డని ఒపుప్కొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:7 => వారు తముమ్ను తాము తగిగ్ంచుకొనుట యెహోవా చూచెను గనుక 

యెహోవా వాకుక్ షెమయాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను వారు తముమ్ను తాము తగిగ్ంచుకొనిరి 

గనుక నేను వారిని నాశనముచేయక, షీషకు దావ్రా నా ఉగర్తను యెరూషలేముమీద కుమమ్రింపక 

తవ్రలోనే వారికి రక్షణ దయచేసెదను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1 2 : 8 = > అయితే ననున్ సేవించుటకును , భూరాజులకు 

దాసులైయుండుటకును ఎంత భేదమునన్దో వారు తెలిసికొనునటుల్ వారు అతనికి దాసులగుదురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:9 => ఐగుపుత్రాజైన షీషకు యెరూషలేముమీదికి వచిచ్ యెహోవా 

మందిరపు బొకక్సములనిన్టిని రాజనగరులోని బొకక్సములనిన్టిని దోచుకొని, సొలొమోను 

చేయించిన బంగారపు డాళల్ను తీసికొనిపోయెను. 

1 రాజులు 12:2 => నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము రాజైన సొలొమోను నొదద్నుండి పారిపోయి 

ఐగుపుత్లో నివాసము చేయుచుండెను; యరొబాము ఇంక ఐగుపుత్లోనేయుండి ఆ సమాచారము వినెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 10:2 => రాజైన సొలొమోను సమక్షమునుండి పారిపోయి ఐగుపుత్లో వాసము 

చేయుచునన్ నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము అది విని ఐగుపుత్నుండి తిరిగిరాగా జనులు అతని 

పిలిపించిరి. 

మతత్యి 2:20 => నీవు లేచి, శిశువును తలిల్ని తోడుకొని, ఇశార్యేలు దేశమునకు వెళుల్ము; 

వచనము 43 

అంతట సొలొమోను తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి, తన తండిర్యైన దావీదు పురమందు సమాధి 

చేయబడెను; తరువాత అతని కుమారుడైన రెహబాము అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:29 => సొలొమోను చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ పర్వకత్యైన నాతాను 

రచించిన గర్ంథమందును, షిలోనీయుడైన అహీయా రచించిన పర్వచన గర్ంథమందును, నెబాతు 

కుమారుడైన యరొబామునుగూరిచ్ దీరఘ్దరిశ్యైన ఇదోద్కు గర్ంథమందును వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:30 => సొలొమోను యెరూషలేమునందు ఇశార్యేలీయులందరిమీద 

నలుబది సంవతస్రములు ఏలుబడి చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:31 => తరువాత సొలొమోను తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తన 

తండిర్యైన దావీదు పటట్ణమందు పాతిపెటట్బడెను; అతనికి బదులుగా అతని కుమారుడైన రెహబాము 

రాజాయెను. 

1 రాజులు 14:29 => రెహబాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

వాటనిన్టినిగూరిచ్యు యూదారాజులయొకక్ వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 22:45 => యెహోషాపాతు చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు కనుపరచిన 

బలమునుగూరిచ్యు, అతడు యుదథ్ముచేసిన విధమునుగూరిచ్యు యూదారాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 8:23 => యెహోరాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన దాని 

నంతటినిగూరిచ్యు యూదా రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 
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2 రాజులు 10:34 => యెహూ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

దానినంతటినిగూరిచ్యు, అతని పరాకర్మమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలురాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 12:19 => యోవాషు చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు అతడు చేసిన 

దానినంతటినిగూరిచ్యు యూదారాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 14:18 => అమజాయ్ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్ యూదా రాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:29 => రాజైన దావీదునకు జరిగినవాటనిన్టినిగూరిచ్యు, అతని 

రాజరికమంతటినిగూరిచ్యు, పరాకర్మమునుగూరిచ్యు, అతనికిని ఇశార్యేలీయులకును దేశముల 

రాజయ్ములనిన్టికిని వచిచ్న కాలములనుగూరిచ్యు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:18 => మనషే ష్ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు దేవునికి 

పెటిట్న మొరలనుగూరిచ్యు, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా పేరట అతనితో పలికిన దీరఘ్దరుశ్లు 

చెపిప్న మాటలనుగూరిచ్యు, ఇశార్యేలు రాజుల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

ఎసేత్రు 10:2 => మొరెద్కై యొకక్ బలమునుగూరిచ్యు, అతడు సామరథ్య్ముచేత చేసిన 

కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్యు, రాజు అతనిని ఘనపరచిన సంగతినిగూరిచ్యు మాదీయుల యొకక్యు 

పారసీకుల యొకక్యు రాజయ్సమాచార గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 
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వచనము 1 

రెహబామునకు పటాట్భిషేకము చేయుటకు ఇశార్యేలీయులందరును షెకెమునకు రాగా రెహబాము 

షెకెమునకు పోయెను. 

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

హెబోర్నులో అతడు ఏడు సంవతస్రములును యెరూషలేములో ముపప్ది మూడు సంవతస్రములును 

ఏలెను. 

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 దినవృతాత్ంతములు 9:30 => సొలొమోను యెరూషలేమునందు ఇశార్యేలీయులందరిమీద 

నలుబది సంవతస్రములు ఏలుబడి చేసెను. 

పర్సంగి 1:1 => దావీదు కుమారుడును యెరూషలేములో రాజునై యుండిన పర్సంగి పలికిన 

మాటలు. 

వచనము 2 

నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము రాజైన సొలొమోను నొదద్నుండి పారిపోయి ఐగుపుత్లో నివాసము 

చేయుచుండెను; యరొబాము ఇంక ఐగుపుత్లోనేయుండి ఆ సమాచారము వినెను. 

1 రాజులు 1:21 => ఇదిగాక నా యేలినవాడవైన రాజవగు నీవు నీ పితరులతోకూడ నిదర్పొందిన 

తరువాత నేనును నా కుమారుడైన సొలొమోనును అపరాధులముగా ఎంచబడుదుము. 

1 రాజులు 14:20 => యరొబాము ఏలిన దినములు ఇరువదిరెండు సంవతస్రములు; అతడు తన 

పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా అతనికి మారుగా అతని కుమారుడైన నాదాబు రాజాయెను. 

1 రాజులు 15:8 => అబీయాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా వారు దావీదు పురమందు 

అతనిని సమాధిచేసిరి; అతని కుమారుడైన ఆసా అతనికి మారుగా రాజాయెను. 
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1 రాజులు 15:24 => అంతట ఆసా తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి, తన పితరుడైన దావీదు 

పురమందు తన పితరుల సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను; అతనికి మారుగా యెహోషాపాతు అను అతని 

కుమారుడు రాజాయెను. 

1 రాజులు 16:6 => బయెషా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తిరాస్లో సమాధి చేయబడెను; అతనికి 

మారుగా అతని కుమారుడైన ఏలా రాజాయెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:16 => యెహోవా మోషేతో యిటల్నెను ఇదిగో నీవు నీ పితరులతో 

పండుకొనబోవుచునాన్వు. ఈ జనులు లేచి, యెవరి దేశమున తాము చేరి వారినడుమ నుందురో ఆ 

జనులమధయ్ను వయ్భిచారులై, ఆ అనుయ్ల దేవతల వెంట వెళిల్ ననున్ విడిచి, నేను వారితో చేసిన 

నిబంధనను మీరుదురు. 

2 రాజులు 16:20 => ఆహాజు తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి దావీదు పురమందు తన పితరుల 

సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన హిజిక్యా అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 20:21 => హిజిక్యా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా అతని కుమారుడైన మనషే ష్ 

అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 21:18 => మనషే ష్ తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి ఉజా జ్యొకక్ తోటలో తన నగరు దగగ్ర 

సమాధిచేయబడెను; అతని కుమారుడైన ఆమోను అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

1 రాజులు 2:10 => తరువాత దావీదు తన పితరులతో కూడ నిదర్పొంది, దావీదు పటట్ణమందు 

సమాధిలో పెటట్బడెను. 

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. 

2 రాజులు 21:18 => మనషే ష్ తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి ఉజా జ్యొకక్ తోటలో తన నగరు దగగ్ర 

సమాధిచేయబడెను; అతని కుమారుడైన ఆమోను అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 21:26 => ఉజా జ్యొకక్ తోటలో అతనికి కలిగిన సమాధియందు అతడు పాతిపెటట్బడెను; 

అతని కుమారుడైన యోషీయా అతనికి మారుగా రాజాయెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 21:20 => అతడు ఏలనారంభించినపుప్డు ముపప్ది రెండేండల్వాడు; 

యెరూషలేములో ఎనిమిది సంవతస్రములు ఏలి యెవరికిని ఇషట్ము లేనివాడై అతడు చనిపోయెను; 

రాజుల సమాధులలో గాక దావీదు పురమందు వేరుచోట జనులు అతని పాతిపెటిట్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:23 => ఉజిజ్యా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచెను. అతడు కుషఠ్రోగియని 

రాజుల సంబంధమైన శమ్శానభూమిలో అతని పితరులదగగ్ర అతని పాతిపెటిట్రి. అతని కుమారుడైన 

యోతాము అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:27 => ఆహాజు తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి యెరూషలేము 

పటట్ణమునందు పాతిపెటట్బడెనుగాని ఇశార్యేలీయుల రాజుల సమాధులకు అతడు తేబడలేదు. అతని 

కుమారుడైన హిజిక్యా అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

యిరిమ్యా 22:19 => అతడు యెరూషలేము గుమమ్ముల ఆవలికి ఈడువబడి పారవేయబడి గాడిద 

పాతిపెటట్బడు రీతిగా పాతిపెటట్బడును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:10 => అబీయాకు ఆసా కుమారుడు, ఆసాకు యెహోషాపాతు కుమారుడు 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:31 => తరువాత సొలొమోను తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తన 

తండిర్యైన దావీదు పటట్ణమందు పాతిపెటట్బడెను; అతనికి బదులుగా అతని కుమారుడైన రెహబాము 

రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:7 => సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము ఇంకను బాలయ్దశలోనుండి 

ధైరయ్ము లేనివాడై వారిని ఎదిరించుటకు తగిన శకిత్లేకునన్పుప్డు వారు అతనితో యుదధ్ము చేయుటకు 

సిదధ్మైరి. 

మతత్యి 1:5 => నయసోస్ను శలామ్నును కనెను, శలామ్ను రాహాబునందు బోయజును కనెను, 

బోయజు రూతునందు ఓబేదును కనెను, ఓబేదు యెషష్యిని కనెను; 

1 రాజులు 12:1 => రెహబామునకు పటాట్భిషేకము చేయుటకు ఇశార్యేలీయులందరును 

షెకెమునకు రాగా రెహబాము షెకెమునకు పోయెను. 

1 రాజులు 14:21 => యూదాదేశమందు సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము ఏలుచుండెను. 

రెహబాము నలువదియొక సంవతస్రముల వాడైనపుప్డు ఏలనారంభించెను. తన నామము నుంచుటకై 
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ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టిలోనుండి యెహోవా కోరుకొనిన యెరూషలేమను పటట్ణమందు అతడు 

పదునేడు సంవతస్రములు ఏలెను; అతని తలిల్ అమోమ్నీయురాలు, ఆమె పేరు నయమా. 

1 రాజులు 22:50 => పిమమ్ట యెహోషాపాతు తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి, తన పితరుడైన 

దావీదుపురమందు తన పితరులతోకూడ పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన యెహోరాము అతనికి 

మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 8:24 => యెహోరాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తన పితరుల సమాధిలో 

దావీదుపురమునందు పాతిపెటట్బడెను. అతని కుమారుడైన అహజాయ్ అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 14:20 => వారు అకక్డ అతనిని చంపి గుఱఱ్ములమీద అతని శవమును 

యెరూషలేమునకు తెపిప్ంచి దావీదు పురమందు అతని పితరుల సమాధిలో పాతిపెటిట్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:30 => సొలొమోను యెరూషలేమునందు ఇశార్యేలీయులందరిమీద 

నలుబది సంవతస్రములు ఏలుబడి చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:33 => హిజిక్యా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా జనులు దావీదు 

సంతతివారి శమ్శానభూమియందు కటట్బడిన పైసాథ్నమునందు అతని పాతిపెటిట్రి. అతడు 

మరణమొందినపుప్డు యూదావారందరును యెరూషలేము కాపురసుథ్లందరును అతనికి 

ఉతత్రకిర్యలను ఘనముగా జరిగించిరి. అతని కుమారుడైన మనషే ష్ అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

యోబు 3:14 => తమకొరకు బీడు భూములయందు భవనములు కటిట్ంచుకొనిన భూరాజులతోను 

మంతుర్లతోను నేను నిదిర్ంచి నిమమ్ళించియుందును. 

పర్సంగి 1:1 => దావీదు కుమారుడును యెరూషలేములో రాజునై యుండిన పర్సంగి పలికిన 

మాటలు. 

మతత్యి 1:7 => సొలొమోను రెహబామును కనెను; రెహబాము అబీయాను కనెను, అబీయా ఆసాను 

కనెను; 

వచనము 3 
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జనులు అతని పిలువనంపగా యరొబామును ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయును వచిచ్ 

రెహబాముతో నీలాగు మనవిచేసిరి. 

1 రాజులు 11:43 => అంతట సొలొమోను తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి, తన తండిర్యైన దావీదు 

పురమందు సమాధి చేయబడెను; తరువాత అతని కుమారుడైన రెహబాము అతనికి మారుగా 

రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:1 => రెహబామునకు పటాట్భిషేకము చేయుటకై ఇశార్యేలీయులందరును 

షెకెమునకు వెళల్గా రెహబాము షెకెమునకు పోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:2 => రాజైన సొలొమోను సమక్షమునుండి పారిపోయి ఐగుపుత్లో వాసము 

చేయుచునన్ నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము అది విని ఐగుపుత్నుండి తిరిగిరాగా జనులు అతని 

పిలిపించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:3 => యరొబామును ఇశార్యేలువారందరును కూడి వచిచ్ నీ తండిర్ మా 

కాడిని బరువుచేసెను; 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:4 => నీ తండిర్ నియమించిన కఠిన దాసయ్మును అతడు మామీద ఉంచిన 

బరువైన కాడిని నీవు ఇపుప్డు చులుకన చేసినయెడల మేము నినున్ సేవింతుమని రెహబాముతో 

మనవిచేయగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:5 => అతడు మీరు మూడు దినములు తాళి మరల నాయొదద్కు రండని 

చెపెప్ను గనుక జనులు వెళిల్పోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:6 => అపుప్డు రాజైన రెహబాము తన తండిర్యైన సొలొమోను 

సజీవియైయుండగా అతని సమక్షమున నిలిచిన పెదద్లను పిలిపించి--యీ జనులకు నేనేమి 

పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెను? మీరు చెపుప్ ఆలోచన ఏది అని అడుగగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:7 => వారు నీవు ఈ జనులయెడల దయా దాకిష్ణయ్ములు చూపి వారితో 

మంచి మాటలాడినయెడల వారు ఎపప్టికిని నీకు దాసులగుదురని అతనితో చెపిప్రి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 10:8 => అయితే అతడు పెదద్లు తనకు చెపిప్న ఆలోచన తోర్సివేసి, 

తనతోకూడ పెరిగి తన యెదుటనునన్ యౌవనసుథ్లతో ఆలోచనచేసి 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:9 => నీ తండిర్ మామీద ఉంచిన కాడిని చులుకన చేయుమని ననన్డిగిన 

యీ జనులకు పర్తుయ్తత్రమేమి ఇయయ్వలెనని మీరు యోచింతురో చెపుప్డని వారినడుగగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:10 => అతనితో కూడ పెరిగిన యీ యౌవనసుథ్లు అతనితో ఇటల్నిరి నీ 

తండిర్ మా కాడిని బరువుచేసెను, నీవు దానిని చులుకన చేయుమని నీతో పలికిన యీ జనులతో నీవు 

చెపప్వలసినదేమనగా నా చిటికెనవేర్లు నా తండిర్యొకక్ నడుముకంటె బరువుగా ఉండును; 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:11 => నా తండిర్ బరువైన కాడి మీమీద మోపెను గాని నేను మీ కాడిని 

మరింత బరువు చేయుదును; నా తండిర్ మిముమ్ను చబుకులతో దండించెను గాని నేను కొరడాలతో 

మిముమ్ను దండించెదనని చెపుప్ము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:12 => మూడవ దినమందు నాయొదద్కు తిరిగిరండని రాజు చెపిప్న 

పర్కారము యరొబామును జనులందరును మూడవ దినమందు రెహబామునొదద్కు రాగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:13 => రాజైన రెహబాము పెదద్ల ఆలోచనను తోర్సివేసి, యౌవనసుథ్లు 

చెపిప్న పర్కారము వారితో మాటలాడి 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:14 => వారికి కఠినమైన పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను; ఎటల్నగా నా తండిర్ మీ 

కాడిని బరువుచేసెను, నేను దానిని మరింత బరువు చేయుదును; నా తండిర్ మిముమ్ను చబుకులతో 

దండించెను, నేను మిముమ్ను కొరడాలతో దండించెదనని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:15 => యెహోవా షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా నెబాతు కుమారుడైన 

యరొబాముతో సెలవిచిచ్న తన మాటను సిథ్రపరచునటుల్ దేవుని నిరణ్య పర్కారము జనులు చేసిన 

మనవి రాజు ఆలకించకపోయెను. 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 10:17 => అయితే యూదా పటట్ణములలో కాపురముండు 

ఇశార్యేలువారిమీద రెహబాము ఏలుబడి చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:18 => రాజైన రెహబాము వెటిట్పనివారిమీద అధికారియైన హదోరమును 

పంపగా ఇశార్యేలు వారు రాళల్తో అతని చావగొటిట్రి గనుక రాజైన రెహబాము యెరూషలేమునకు 

పారిపోవలెనని తవ్రపడి తన రథము ఎకెక్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:19 => ఇశార్యేలువారు ఇపప్టికిని దావీదు సంతతివారిమీద 

తిరుగుబాటు చేసి నేటివరకును వారికి లోబడకయునాన్రు. 

ఆదికాండము 12:6 => అపుప్డు అబార్ము షెకెము నందలి యొక సథ్లముదాక ఆ దేశ సంచారము 

చేసి మోరే దగగ్ర నునన్ సింధూరవృక్షము నొదద్కు చేరెను. అపుప్డు కనానీయులు ఆ దేశములో 

నివసించిరి. 

ఆదికాండము 33:18 => అటుల్ యాకోబు పదద్నరాములో నుండి వచిచ్న తరువాత కనాను 

దేశములోనునన్ షెకెమను ఊరికి సురకిష్తముగా వచిచ్ ఆ ఊరిముందర తన గుడారములు వేసెను. 

ఆదికాండము 33:19 => మరియు అతడు తన గుడారములు వేసిన పొలము యొకక్ భాగమును 

షెకెము తండిర్యైన హమోరు కుమారులయొదద్ నూరు వరహాలకు కొని 

యెహోషువ 20:7 => అపుప్డు వారు నఫాత్లీయుల మనయ్ములోని గలిలయలో కెదెషును, 

ఎఫార్యిమీయుల మనయ్మందలి షెకెమును, యూదా వంశసుథ్ల మనయ్మందలి హెబోర్నను 

కిరయ్తరాబ్ను పర్తిషఠ్పరచిరి. 

యెహోషువ 24:1 => యెహోషువ ఇశార్యేలీయుల గోతర్ముల వారినందరిని షెకెములో పోగుచేసి, 

వారి పెదద్లను వారి పర్ధానులను వారి నాయ్యాధిపతులను వారి నాయకులను పిలిపింపగా వారు వచిచ్ 

దేవుని సనిన్ధిని నిలిచిరి. 

యెహోషువ 24:32 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి తెచిచ్న యోసేపు ఎముకలను షెకెములో, 

అనగా యాకోబు నూరు వరహాలకు షెకెము తండిర్యైన హమోరు కుమారులయొదద్ కొనిన చేని 

భాగములో వారు పాతిపెటిట్రి. అవి యోసేపు పుతుర్లకు ఒక సావ్సథ్య్ముగా ఉండెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 9:1 => యెరుబబ్యలు కుమారుడైన అబీమెలెకు షెకెములోనునన్ తన తలిల్ 

సహోదరుల యొదద్కు పోయి వారితోను తన తలిల్ పితరుల కుటుంబికులందరితోను 

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

షెకెమును పంచిపెటెట్దను సుకోక్తు లోయను కొలిపించెదను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:16 => షెకెములోని హమోరు కుమారులయొదద్ అబార్హాము వెలయిచిచ్ 

కొనిన సమాధిలో ఉంచబడిరి. 

యెహోషువ 17:7 => మనషీ ష్యుల సరిహదుద్ ఆషేరునుండి షెకెమునకు తూరుప్గానునన్ 

మికెమ్తావరకును దకిష్ణమున ఏనత్పూప్య నివాసులవైపునకు వాయ్పించెను. 

యెహోషువ 21:21 => నాలుగు పటట్ణములను, అనగా ఎఫార్యిమీయుల మనయ్దేశములో 

నరహంతకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమైన షెకెమును దాని పొలమును గెజెరును దాని పొలమును 

నాయ్యాధిపతులు 9:6 => తరువాత షెకెము యజమానులందరును మిలోల్ ఇంటివారందరును 

కూడివచిచ్ షెకెములోనునన్ మసత్కి వృక్షముకిర్ంద దండుపాళెమునొదద్ అబీమెలెకును రాజుగా 

నియమించిరి. 

1 రాజులు 12:25 => తరువాత యరొబాము ఎఫార్యిము మనయ్మందు షెకెమను పటట్ణము కటిట్ంచి 

అచచ్ట కాపురముండి అచచ్టనుండి బయలుదేరి పెనూయేలును కటిట్ంచెను. 

2 రాజులు 21:24 => దేశపు జనులు రాజైన ఆమోనుమీద కుటర్చేసిన వారినందరిని చంపి అతని 

కుమారుడైన యోషీయాకు అతనికి మారుగా పటాట్భిషేకము చేసిరి. 

సామెతలు 11:14 => నాయకులు లేని జనులు చెడిపోవుదురు ఆలోచనకరత్లు అనేకులుండుట 

రక్షణకరము. 

యిరిమ్యా 41:5 => గడ డ్ములు కౌష్రము చేయించుకొని వసత్రములు చింపుకొని దేహములు 

గాయపరచుకొనిన యెనుబదిమంది పురుషులు యెహోవా మందిరమునకు తీసికొనిపోవుటకై 

నైవేదయ్ములను ధూపదర్వయ్ములను చేతపటుట్కొని షెకెమునుండియు షిలోహునుండియు 

షోమోర్నునుండియు రాగా 
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మతత్యి 1:7 => సొలొమోను రెహబామును కనెను; రెహబాము అబీయాను కనెను, అబీయా ఆసాను 

కనెను; 

మతత్యి 2:20 => నీవు లేచి, శిశువును తలిల్ని తోడుకొని, ఇశార్యేలు దేశమునకు వెళుల్ము; 

వచనము 4 

నీ తండిర్ బరువైన కాడిని మామీద ఉంచెను; నీ తండిర్ నియమించిన కఠినమైన దాసయ్మును మామీద 

అతడు ఉంచిన బరువైన కాడిని నీవు చులకన చేసినయెడల మేము నీకు సేవచేయుదుము. 

1 రాజులు 11:26 => మరియు సొలొమోను సేవకుడైన యరొబాము సహా రాజుమీదికి లేచెను. 

ఇతడు జెరేదా సంబంధమైన ఎఫార్యీమీయుడైన నెబాతు కుమారుడు, ఇతని తలిల్పేరు జెరూహా, ఆమె 

విధవరాలు. 

1 రాజులు 11:27 => ఇతడు రాజుమీదికి లేచుటకు హేతువేమనగా, సొలొమోను మిలోల్ కటిట్ంచి 

తన తండిర్యైన దావీదు పురమునకు కలిగిన బీటలు బాగుచేయుచుండెను. 

1 రాజులు 11:28 => అయితే యరొబాము అను ఇతడు మహా బలాఢుయ్డైయుండగా యౌవనుడగు 

ఇతడు పనియందు శర్దధ్గలవాడని సొలొమోను తెలిసికొని, యోసేపు సంతతివారు చేయవలసిన 

భారమైన పనిమీద అతనిని అధికారిగా నిరణ్యించెను. 

1 రాజులు 11:29 => అంతట యరొబాము యెరూషలేములోనుండి బయలు వెడలిపోగా 

షిలోనీయుడును పర్వకత్యునగు అహీయా అతనిని మారగ్మందు కనుగొనెను; అహీయా కొర్తత్ వసత్రము 

ధరించుకొనియుండెను, వారిదద్రు తపప్ పొలములో మరి యెవడును లేకపోయెను. 

1 రాజులు 11:30 => అంతట అహీయా తాను ధరించుకొనియునన్ కొర్తత్ వసత్రమును పటుట్కొని 

పండెర్ండు తునకలుగా చింపి యరొబాముతో ఇటల్నెను ఈ పది తునకలను నీవు తీసికొనుము; 

1 రాజులు 11:31 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనులు ననున్ 

విడిచిపెటిట్ అషాత్రోతు అను సీదోనీయుల దేవతకును కెమోషు అను మోయాబీయుల దేవతకును 

మిలోక్ము అను అమోమ్నీయుల దేవతకును మొర్కిక్, 
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1 రాజులు 11:40 => జరిగినదానిని విని సొలొమోను యరొబామును చంపచూడగా యరొబాము 

లేచి ఐగుపుత్ దేశమునకు పారిపోయి ఐగుపుత్ రాజైన షీషకునొదద్ చేరి సొలొమోను మరణమగువరకు 

ఐగుపుత్లోనే యుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:2 => రాజైన సొలొమోను సమక్షమునుండి పారిపోయి ఐగుపుత్లో వాసము 

చేయుచునన్ నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము అది విని ఐగుపుత్నుండి తిరిగిరాగా జనులు అతని 

పిలిపించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:3 => యరొబామును ఇశార్యేలువారందరును కూడి వచిచ్ నీ తండిర్ మా 

కాడిని బరువుచేసెను; 

సామెతలు 26:21 => వేడిబూడిదెకు బొగుగ్లు అగిన్కి కటెట్లు కలహములు పుటిట్ంచుటకు 

కలహపిర్యుడు. 

వచనము 5 

అందుకు రాజు మీరు వెళిల్ మూడు దినములైన తరువాత నాయొదద్కు తిరిగిరండని సెలవియయ్గా 

జనులు వెళిల్పోయిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 9:1 => యెరుబబ్యలు కుమారుడైన అబీమెలెకు షెకెములోనునన్ తన తలిల్ 

సహోదరుల యొదద్కు పోయి వారితోను తన తలిల్ పితరుల కుటుంబికులందరితోను 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:3 => యరొబామును ఇశార్యేలువారందరును కూడి వచిచ్ నీ తండిర్ మా 

కాడిని బరువుచేసెను; 

సామెతలు 26:21 => వేడిబూడిదెకు బొగుగ్లు అగిన్కి కటెట్లు కలహములు పుటిట్ంచుటకు 

కలహపిర్యుడు. 

వచనము 6 

అపుప్డు రాజైన రెహబాము తన తండిర్యైన సొలొమోను బర్దికియునన్పుప్డు అతని సముఖమందు 

సేవచేసిన పెదద్లతో ఆలోచన చేసి ఈ జనులకు ఏమి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దనని వారి నడుగగా 
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1 రాజులు 4:7 => ఇశార్యేలీయులందరిమీద సొలొమోను పనిన్దద్రు అధికారులను నియమించెను. 

వీరు రాజునకును అతని ఇంటివారికిని ఆహారము సంగర్హము చేయువారు. సంవతస్రమందు ఒకొక్కక్ 

నెలకు వారిలో ఒకొక్కక్డు ఆహారమును సంగర్హము చేయుచుండెను. 

1 రాజులు 4:20 => అయితే యూదావారును ఇశార్యేలు వారును సముదర్పు దరినునన్ యిసుక 

రేణువులంత విసాత్ర సమూహమై తినుచు తార్గుచు సంభర్మపడుచు నుండిరి.  

1 రాజులు 4:22 => ఒకొక్కక్ దినమునకు సొలొమోను భోజనపు సామగిర్ యెంతయనగా, 

ఆరువందల తూముల సనన్పు గోధుమపిండియు, వేయినిన్ రెండువందల తూముల ముతకపిండియు, 

1 రాజులు 4:23 => కొర్వివ్న యెడుల్ పదియు, విడియెడుల్ ఇరువదియు, నూరు గొఱఱ్లును, ఇవియు 

గాక ఎఱఱ్దుపుప్లు దుపుప్లు జింకలు కొర్వివ్న బాతులును తేబడెను. 

1 రాజులు 4:25 => సొలొమోను దినములనిన్టను ఇశార్యేలువారేమి యూదా వారేమి దాను 

మొదలుకొని బెయేరెష్బా వరకును తమ తమ దార్క్షచెటల్ కిర్ందను అంజూరపుచెటల్ కిర్ందను 

నిరభ్యముగా నివసించుచుండిరి. 

1 రాజులు 9:15 => యెహోవా మందిరమును సొలొమోను నగరమును మిలోల్ను, 

యెరూషలేముయొకక్ పార్కారమును హాసోరు మెగిదోద్ గెజెరు అను పటట్ణములను కటిట్ంచుటకు 

సొలొమోను వెటిట్వారిని పెటెట్ను. 

1 రాజులు 9:22 => అయితే ఇశార్యేలీయులలో ఎవనినైనను సొలొమోను దాసునిగా చేయలేదు; 

వారు రాణువవారుగాను తనకు సేవకులుగాను అధిపతులుగాను సైనాయ్ధిపతులుగాను అతని 

రథాధిపతులుగాను రౌతులుగాను ఉండిరి. 

1 రాజులు 9:23 => సొలొమోను యొకక్ పనిమీదనునన్ పర్ధానులు ఐదువందల ఏబదిమంది; వీరు 

పనివాండల్మీద అధికారులుగా ఉండిరి. 

1 సమూయేలు 8:11 => ఈలాగున చెపెప్ను మిముమ్ను ఏలబోవు రాజు ఎటిట్వాడగుననగా, అతడు 

మీ కుమారులను పటుట్కొని, తన రథములను తోలుటకును తన గుఱఱ్ములను కాపాడుటకును వారిని 

ఉంచుకొనును, కొందరు అతని రథముల ముందర పరగెతుత్దురు. 
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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 8:13 => మీ కుమారెత్లను భక్షయ్కారిణులుగాను బోనకతెత్లుగాను రొటెట్లు 

కాలుచ్వారినిగాను పెటుట్కొనును. 

1 సమూయేలు 8:14 => మీ పొలములలోను మీ దార్క్ష తోటలలోను ఒలీవ తోటలలోను 

శేర్షఠ్మైనవాటిని తీసికొని తన సేవకులకిచుచ్ను. 

1 సమూయేలు 8:15 => మీ ధానయ్ములోను దార్క్ష పండల్లోను పదియవ భాగము తీసి తన పరివార 

జనమునకును సేవకులకును ఇచుచ్ను. 

1 సమూయేలు 8:16 => మీ దాసులను మీ పనికతెత్లను మీ పశువులలోను గారద్భములలోను 

శేర్షఠ్మైన వాటిని1 పటుట్కొని తన పనికొరకు ఉంచుకొనును. 

1 సమూయేలు 8:17 => మీ మందలో పదియవభాగము పటుట్కొనును, మీమటుట్కు మీరు అతనికి 

దాసులవుదురు. 

1 సమూయేలు 8:18 => ఆ దినమున మీరు కోరుకొనిన రాజునుబటిట్ మీరు మొఱఱ్పెటిట్నను 

యెహోవా మీ మొఱఱ్వినక పోవును అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:4 => నీ తండిర్ నియమించిన కఠిన దాసయ్మును అతడు మామీద ఉంచిన 

బరువైన కాడిని నీవు ఇపుప్డు చులుకన చేసినయెడల మేము నినున్ సేవింతుమని రెహబాముతో 

మనవిచేయగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:5 => అతడు మీరు మూడు దినములు తాళి మరల నాయొదద్కు రండని 

చెపెప్ను గనుక జనులు వెళిల్పోయిరి. 

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

నాయొదద్ నేరుచ్కొనుడి; అపుప్డు మీ పార్ణములకు విశార్ంతి దొరకును. 

మతత్యి 11:30 => ఏలయనగా నా కాడి సుళువుగాను నా భారము తేలికగాను ఉనన్వి. 
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మతత్యి 23:4 => మోయశకయ్ముకాని భారమైన బరువులు కటిట్ మనుషుయ్ల భుజములమీద వారు 

పెటుట్దురేగాని తమ వేర్లితోనైన వాటిని కదలింపనొలల్రు. 

1 యోహాను 5:3 => మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనుటయే. దేవుని పేర్మించుట; ఆయన ఆజఞ్లు 

భారమైనవి కావు. 

వచనము 7 

వారు ఈ దినముననే నీవు ఈ జనులకు దాసుడవై వారికి సేవచేసి మృదువైన మాటలతో వారికి 

పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నయెడల వారు సదాకాలము నీకు దాసులగుదురనిరి. 

1 రాజులు 12:12 => మూడవ దినమందు నాయొదద్కు రండని రాజు నిరణ్యము చేసియునన్టుల్ 

యరొబామును జనులందరును మూడవ దినమున రెహబాము నొదద్కు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:5 => అతడు మీరు మూడు దినములు తాళి మరల నాయొదద్కు రండని 

చెపెప్ను గనుక జనులు వెళిల్పోయిరి. 

లూకా 2:46 => మూడు దినములైన తరువాత ఆయన దేవాలయములో బోధకుల మధయ్ కూరుచ్ండి, 

వారి మాటలను ఆలకించుచు వారిని పర్శన్లడుగుచు ఉండగా చూచిరి. 

వచనము 8 

అయితే అతడు పెదద్లు తనతో చెపిప్న ఆలోచనను నిరల్క్షయ్పెటిట్, తనతో కూడ పెరిగిన యౌవనులను 

పిలిచి ఆలోచననడిగి, వారికీలాగు పర్శన్వేసెను 

2 సమూయేలు 16:20 => అబాష్లోము అహీతోపెలుతో మనము చేయవలసిన పని ఏదో 

తెలిసికొనుటకై ఆలోచన చేతము రముమ్ అనగా 

2 సమూయేలు 17:5 => అంతట అరీక్యుడైన హూషై యేమి చెపుప్నో మనము వినునటుల్ అతని 

పిలువనంపుడని అబాష్లోము ఆజఞ్ ఇయయ్గా, హూషై అబాష్లోమునొదద్కు వచెచ్ను. 

యోబు 12:12 => వృదుధ్లయొదద్ జాఞ్నమునన్ది, దీరాఘ్యువువలన వివేచన కలుగుచునన్ది. అని 

మీరు చెపుప్దురు 
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యోబు 32:7 => వృదాధ్పయ్ము మాటలాడదగును అధిక సంఖయ్గల యేండుల్ జాఞ్నము బోధింపతగునని 

నేననుకొంటిని; 

సామెతలు 27:10 => నీ సేన్హితునినైనను నీ తండిర్ సేన్హితునైనను విడిచిపెటట్కుము నీకు అపద 

కలిగిన దినమందు నీ సహోదరుని యింటికి వెళల్కుము దూరములోనునన్ సహోదరునికంటె దగగ్రనునన్ 

పొరుగువాడు వాసి, 

యిరిమ్యా 42:2 => మేము ఎంత కొంచెము మంది మిగిలియునాన్మో నీవు చూచుచునాన్వు గదా? 

చితత్గించి మా వినన్పమును నీ సనిన్ధికి రానిచిచ్, శేషించియునన్ మా యందరి నిమితత్ము నీ దేవుడైన 

యెహోవాకు పార్రథ్న చేయుము. 

యిరిమ్యా 42:3 => మేము నడవవలసిన మారగ్మును చేయవలసిన కారయ్మును నీ దేవుడగు 

యెహోవా మాకు తెలియజేయునుగాక. 

యిరిమ్యా 42:4 => కాగా పర్వకత్యైన యిరీమ్యా వారికుతత్రమిచిచ్నదేమనగా మీరు చేసిన మనవి 

నేనంగీకరించుచునాన్ను, మీ మాటలనుబటిట్ మన దేవుడైన యెహోవాను నేను పార్రిథ్ంచుదును, 

ఏమియు మీకు మరుగుచేయక యెహోవా మిముమ్నుగూరిచ్ సెలవిచుచ్నదంతయు మీకు 

తెలియజేతును.  

యిరిమ్యా 42:5 => అపుప్డు వారు యిరీమ్యాతో ఇటల్నిరి నినున్ మాయొదద్కు పంపి, నీ దేవుడగు 

యెహోవా సెలవిచిచ్న ఆ మాటలనుబటిట్ మరుమాట లేకుండ మేము జరిగించనియెడల యెహోవా 

మామీద నమమ్కమైన సతయ్సాకిష్గా ఉండును గాక. 

యిరిమ్యా 43:2 => హోషేయా కుమారుడైన అజరాయ్యును కారేహ కుమారుడైన యోహానానును 

గరివ్షు ఠ్లందరును యిరీమ్యాతో ఇటల్నిరి నీవు అబదధ్ము పలుకుచునాన్వు ఐగుపుత్లో 

కాపురముండుటకు మీరు అకక్డికి వెళల్కూడదని పర్కటించుటకై మన దేవుడైన యెహోవా నినున్ 

పంపలేదు. 

ఆదికాండము 41:46 => యోసేపు బయలుదేరి ఐగుపుత్ దేశమందంతట సంచరించెను. యోసేపు 

ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో యెదుట నిలిచినపుప్డు ముపప్ది సంవతస్రములవాడై యుండెను. అపుప్డు 

యోసేపు ఫరో యెదుటనుండి వెళిల్ ఐగుపుత్ దేశమందంతట సంచారము చేసెను. 
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1 సమూయేలు 8:3 => వీరు బెయేరెష్బాలో నాయ్యాధిపతులుగా ఉండిరి. అతని కుమారులు అతని 

పర్వరత్నను అనుసరింపక, ధనాపేక్షకులై లంచములు పుచుచ్కొని నాయ్యమును తిర్పిప్వేయగా 

1 రాజులు 12:23 => నీవు సొలొమోను కుమారుడును యూదా రాజునైన రెహబాముతోను 

యూదావారందరితోను బెనాయ్మీనీయులందరితోను శేషించినవారందరితోను ఇటల్నుము 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:32 => సొలొమోను యెరూషలేములో యెహోవా మందిరమును 

కటిట్ంచువరకు వీరు సమాజపు గుడారముయొకక్ ముంగిట సంగీతసేవను ఆచరించుచుండిరి; వారు 

వంతులచొపుప్న తమ పని చూచుకొనుచుండిరి. 

కీరత్నలు 119:100 => నీ ఉపదేశములను నేను లక్షయ్ము చేయుచునాన్ను కావున వృదుధ్లకంటె నాకు 

విశేషజాఞ్నము కలదు. 

వచనము 9 

మామీద నీ తండిర్ యుంచిన కాడిని చులకన చేయుడని నాతో చెపుప్కొనిన యీ జనులకు 

పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు ఏ ఆలోచన మీరు చెపుప్దురు? 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:6 => అపుప్డు రాజైన రెహబాము తన తండిర్యైన సొలొమోను 

సజీవియైయుండగా అతని సమక్షమున నిలిచిన పెదద్లను పిలిపించి--యీ జనులకు నేనేమి 

పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెను? మీరు చెపుప్ ఆలోచన ఏది అని అడుగగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:7 => వారు నీవు ఈ జనులయెడల దయా దాకిష్ణయ్ములు చూపి వారితో 

మంచి మాటలాడినయెడల వారు ఎపప్టికిని నీకు దాసులగుదురని అతనితో చెపిప్రి. 

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

మారుక్ 10:43 => మీలో ఆలాగుండకూడదు. మీలో ఎవడైనను గొపప్వాడై యుండగోరినయెడల 

వాడు మీకు పరిచారము చేయువాడై యుండవలెను. 

మారుక్ 10:44 => మీలో ఎవడైనను పర్ముఖుడై యుండగోరినయెడల, వాడు అందరికి దాసుడై 

యుండవలెను. 
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ఫిలిపీప్యులకు 2:7 => మనుషుయ్ల పోలికగా పుటిట్, దాసుని సవ్రూపమును ధరించుకొని, తనున్ తానే 

రికుత్నిగా చేసికొనెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:8 => మరియు, ఆయన ఆకారమందు మనుషుయ్డుగా కనబడి, మరణము 

పొందునంతగా, అనగా సిలువమరణము పొందునంతగా విధేయత చూపినవాడై, తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:9 => అందుచేతను పరలోకమందునన్వారిలో గాని, భూమిమీద ఉనన్వారిలో 

గాని, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:10 => భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున 

వంగునటుల్ను, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:11 => పర్తివాని నాలుకయు తండిర్యైన దేవుని మహిమారథ్మై యేసుకీర్సుత్ 

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 

1 రాజులు 12:13 => అపుప్డు రాజు పెదద్లు చెపిప్న ఆలోచనను నిరల్క్షయ్పెటిట్ యౌవనులు చెపిప్న 

ఆలోచనచొపుప్న వారికి కఠినముగా పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ యిటుల్ ఆజాఞ్పించెను 

2 సమూయేలు 15:3 => అబాష్లోము నీ వాయ్జెయ్ము సరిగాను నాయ్యముగాను ఉనన్దిగాని దానిని 

విచారించుటకై నియమింపబడిన వాడు రాజునొదద్ ఒకడును లేడని చెపిప్ 

2 సమూయేలు 15:4 => నేను ఈ దేశమునకు నాయ్యాధిపతినైయుండుట యెంత మేలు; అపుప్డు 

వాయ్జెయ్మాడువారు నాయొదద్కు వతుత్రు, నేను వారికి నాయ్యము తీరుచ్దునని చెపుప్చు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 15:5 => మరియు తనకు నమసాక్రము చేయుటకై యెవడైనను తన దాపునకు 

వచిచ్నపుప్డు అతడు తన చేయి చాపి అతని పటుట్కొని ముదుద్పెటుట్కొనుచు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 15:6 => తీరుప్నొందుటకై రాజునొదద్కు వచిచ్న ఇశార్యేలీయులకందరికి అబాష్లోము 

ఈ పర్కారము చేసి ఇశార్యేలీయులనందరిని తనతటుట్ తిర్పుప్కొనెను.  

పర్సంగి 10:4 => ఏలువాడు నీమీద కోపపడినయెడల నీ ఉదోయ్గమునుండి నీవు తొలగిపోకుము; 

ఓరుప్ గొపప్ దోర్హకారయ్ములు జరుగకుండ చేయును. 
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జెకరాయ్ 1:13 => యెహోవా నాతో మాటలాడిన దూతకు ఆదరణయైన మధుర వచనములతో 

ఉతత్రమిచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 21:6 => వాని యజమానుడు దేవుని యొదద్కు వానిని తీసికొనిరావలెను, మరియు 

వాని యజమానుడు తలుపునొదద్కైనను దావ్రబంధమునొదద్కైనను వాని తోడుకొనిపోయి వాని చెవిని 

కదురుతో గుచచ్వలెను. తరువాత వాడు నిరంతరము వానికి దాసుడైయుండును. 

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 

వచనము 10 

అపుప్డు అతనితో కూడ ఎదిగిన ఆ యౌవనసుథ్లు ఈ ఆలోచన చెపిప్రి నీ తండిర్ మా కాడిని 

బరువైనదిగా చేసెను గాని నీవు దానిని చులకనగా చేయవలెనని నీతో చెపుప్కొనిన యీ జనులకు 

ఈలాగు ఆజఞ్ ఇముమ్ నా తండిర్ నడుముకంటె నా చిటికెన వేర్లు పెదద్దిగా ఉండును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:8 => అయితే అతడు పెదద్లు తనకు చెపిప్న ఆలోచన తోర్సివేసి, 

తనతోకూడ పెరిగి తన యెదుటనునన్ యౌవనసుథ్లతో ఆలోచనచేసి 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:15 => అందుకొరకు యెహోవా కోపము అమజాయ్ మీద రగులుకొనెను. 

ఆయన అతనియొదద్కు పర్వకత్ను ఒకని పంపగా అతడు నీచేతిలోనుండి తమ జనులను విడిపింప 

శకిత్లేని దేవతలయొదద్ నీవెందుకు విచారణ చేయుదువని అమజాయ్తో ననెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:16 => అతడు అమజాయ్తో మాటలాడుచుండగా రాజు అతని చూచి నీవు 

రాజుయొకక్ ఆలోచనకరత్లలో ఒకడవైతివా? ఊరకొనుము; నేను నినున్ చంపనేల అని చెపప్గా ఆ 

పర్వకత్ నీవు ఈలాగున చేసి నా ఆలోచనను అంగీకరింపకపోవుట చూచి దేవుడు నినున్ 

నశింపజేయనుదేద్శించి యునాన్డని నాకు తెలియునని చెపిప్ యూరకొనెను. 
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సామెతలు 1:2 => జాఞ్నమును ఉపదేశమును అభయ్సించుటకును వివేక సలాల్పములను 

గర్హించుటకును  

సామెతలు 1:3 => నీతి నాయ్య యథారథ్తల ననుసరించుటయందు బుదిధ్ కుశలత ఇచుచ్ ఉపదేశము 

నొందుటకును 

సామెతలు 1:4 => జాఞ్నము లేనివారికి బుదిధ్ కలిగించుటకును యౌవనులకు తెలివియు వివేచనయు 

పుటిట్ంచుటకును తగిన సామెతలు. 

సామెతలు 1:5 => జాఞ్నము గలవాడు విని పాండితయ్ము వృదిధ్ చేసికొనును వివేకము గలవాడు 

ఆలకించి నీతి సూతర్ములను సంపాదించుకొనును. 

సామెతలు 1:25 => నేను చెపిప్న బోధ యేమియు మీరు వినక తోర్సివేసితిరి నేను గదిద్ంపగా 

లోబడకపోతిరి. 

సామెతలు 1:30 => నా ఆలోచన విననొలల్కపోయిరి నా గదిద్ంపును వారు కేవలము తృణీకరించిరి. 

సామెతలు 19:20 => నీవు ముందుకు జాఞ్నివగుటకై ఆలోచన విని ఉపదేశము అంగీకరించుము. 

సామెతలు 25:12 => బంగారు కరణ్భూషణమెటిట్దో అపరంజి ఆభరణమెటిట్దో వినువాని చెవికి 

జాఞ్నముగల ఉపదేశకుడు అటిట్వాడు. 

పర్సంగి 10:2 => జాఞ్ని యొకక్ హృదయము అతని కుడిచేతిని ఆడించును, బుదిధ్హీనుని 

హృదయము అతని ఎడమచేతిని ఆడించును. 

పర్సంగి 10:3 => బుదిధ్హీనుడు తన పర్వరత్నను గూరిచ్ అధైరయ్పడి తాను బుదిధ్హీనుడని అందరికి 

తెలియజేయును. 

ఆదికాండము 41:46 => యోసేపు బయలుదేరి ఐగుపుత్ దేశమందంతట సంచరించెను. యోసేపు 

ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో యెదుట నిలిచినపుప్డు ముపప్ది సంవతస్రములవాడై యుండెను. అపుప్డు 

యోసేపు ఫరో యెదుటనుండి వెళిల్ ఐగుపుత్ దేశమందంతట సంచారము చేసెను. 

1 రాజులు 12:28 => ఆలోచనచేసి రెండు బంగారపు దూడలు చేయించి, జనులను పిలిచి 

యెరూషలేమునకు పోవుట మీకు బహు కషట్ము; 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:32 => సొలొమోను యెరూషలేములో యెహోవా మందిరమును 

కటిట్ంచువరకు వీరు సమాజపు గుడారముయొకక్ ముంగిట సంగీతసేవను ఆచరించుచుండిరి; వారు 

వంతులచొపుప్న తమ పని చూచుకొనుచుండిరి. 

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 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

హోషేయ 6:10 => ఇశార్యేలు వారిలో ఘోరమైన సంగతి యొకటి నాకు కనబడెను, 

ఎఫార్యిమీయులు వయ్భిచార కిర్యలు అభాయ్సము చేసెదరు, ఇశార్యేలు వారు తముమ్ను 

అపవితర్పరచు కొనెదరు. 

వచనము 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 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 
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పర్కటింపక కీడే పర్కటించును గనుక అతనియందు నాకు దేవ్షము కలదని యెహోషాపాతుతో అనగా 

యెహోషాపాతురాజైన మీరు ఆలాగనవదద్నెను. 

2 సమూయేలు 17:5 => అంతట అరీక్యుడైన హూషై యేమి చెపుప్నో మనము వినునటుల్ అతని 

పిలువనంపుడని అబాష్లోము ఆజఞ్ ఇయయ్గా, హూషై అబాష్లోమునొదద్కు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 17:6 => అబాష్లోము అహీతోపెలు చెపిప్న ఆలోచన అతనికి తెలియజేసి అతని 

మాటచొపుప్న మనము చేయుదమా చేయకుందుమా? నీ యాలోచన యేమైనది చెపుప్మని అతని 

నడుగగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:9 => నీ తండిర్ మామీద ఉంచిన కాడిని చులుకన చేయుమని ననన్డిగిన 

యీ జనులకు పర్తుయ్తత్రమేమి ఇయయ్వలెనని మీరు యోచింతురో చెపుప్డని వారినడుగగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:5 => ఇశార్యేలురాజు నాలుగువందల మంది పర్వకత్లను సమకూరిచ్ 

నేను రామోతిగ్లాదుమీదికి యుదధ్మునకు పోవుదునా మానుదునా అని వారినడిగెను. అందుకువారు 

పొముమ్, దేవుడు రాజుచేతికి దానినపప్గించునని చెపిప్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:6 => అయితే యెహోషాపాతు మనము అడిగి విచారణ చేయుటకై వీరు 

తపప్ యెహోవా పర్వకత్లలో ఒకడైనను ఇచచ్ట లేడా? అని యడుగగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:7 => ఇశార్యేలు రాజు యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుటకు ఇవూ ల్ 

కుమారుడైన మీకాయా అను ఒకడు ఇచచ్ట ఉనాన్డు; అయితే అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు పర్వచింపక 

నితయ్ము కీడునే పర్వచించుచునాన్డు గనుక నేను వానియందు పగగలిగి యునాన్ననగా యెహోషాపాతు 

రాజు ఆలా గనవదద్నెను. 

1 రాజులు 12:28 => ఆలోచనచేసి రెండు బంగారపు దూడలు చేయించి, జనులను పిలిచి 

యెరూషలేమునకు పోవుట మీకు బహు కషట్ము; 

వచనము 12 

మూడవ దినమందు నాయొదద్కు రండని రాజు నిరణ్యము చేసియునన్టుల్ యరొబామును 

జనులందరును మూడవ దినమున రెహబాము నొదద్కు వచిచ్రి. 
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2 సమూయేలు 17:7 => హూషై అబాష్లోముతో ఇటల్నెను. ఈసారి అహీతోపెలు చెపిప్న ఆలోచన 

మంచిదికాదు. 

2 సమూయేలు 17:8 => నీ తండిర్యు అతని పక్షమున నునన్వారును మహా బలాఢుయ్లనియు, 

అడవిలో పిలల్లను పోగొటుట్కొనిన యెలుగుబంటల్ వంటివారై రేగిన మనసుస్తో ఉనాన్రనియు నీకు 

తెలియును. మరియు నీ తండిర్ యుదధ్మునందు పర్వీణుడు, అతడు జనులతో కూడ బసచేయడు. 

2 సమూయేలు 17:9 => అతడేదో యొక గుహయందో మరి ఏ సథ్లమందో దాగియుండును. కాబటిట్ 

నీవారిలో కొందరు యుదాధ్రంభమందు కూలగా చూచి జనులు వెంటనే ఆ సంగతినిబటిట్ అబాష్లోము 

పక్షమున నునన్వారు ఓడిపోయిరని చెపుప్కొందురు. 

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

ఇశార్యేలీయులందరును ఎరుగుదురు గనుక సింహపుగుండెవంటి గుండెగలవారు సయితము 

దిగులొందుదురు. 

2 సమూయేలు 17:11 => కాబటిట్ నా ఆలోచన యేమనగా, దానునుండి బెయేరెష్బావరకు లెకక్కు 

సముదర్పు ఇసుక రేణువులంత విసాత్రముగా ఇశార్యేలీయులనందరిని నలుదిశలనుండి నీయొదద్కు 

సమకూరిచ్ నీవు సవ్యముగా యుదధ్మునకు పోవలెను. 

2 సమూయేలు 17:12 => అపుప్డు మనము అతడు కనబడిన సథ్లములలో ఏదో యొకదానియందు 

అతనిమీద పడుదుము; నేలమీద మంచుపడురీతిగా మనము అతనిమీదికి వచిచ్నయెడల అతని 

పక్షపువారిలో ఒకడును తపిప్ంచుకొనజాలడు. 

2 సమూయేలు 17:13 => అతడు ఒక పటట్ణములో చొచిచ్నయెడల ఇశార్యేలీయులందరును ఆ 

పటట్ణమునకు తార్ళుల్ తీసికొనివచిచ్ యొక చినన్ రాయి అచచ్ట కనబడకుండ దానిని నదిలోనికి 

లాగుదురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:10 => అతనితో కూడ పెరిగిన యీ యౌవనసుథ్లు అతనితో ఇటల్నిరి నీ 

తండిర్ మా కాడిని బరువుచేసెను, నీవు దానిని చులుకన చేయుమని నీతో పలికిన యీ జనులతో నీవు 

చెపప్వలసినదేమనగా నా చిటికెనవేర్లు నా తండిర్యొకక్ నడుముకంటె బరువుగా ఉండును; 
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2 దినవృతాత్ంతములు 10:11 => నా తండిర్ బరువైన కాడి మీమీద మోపెను గాని నేను మీ కాడిని 

మరింత బరువు చేయుదును; నా తండిర్ మిముమ్ను చబుకులతో దండించెను గాని నేను కొరడాలతో 

మిముమ్ను దండించెదనని చెపుప్ము. 

సామెతలు 10:14 => జాఞ్నులు జాఞ్నము సమకూరుచ్కొందురు మూఢుల నోరు అపుప్డే నాశనము 

చేయును. 

సామెతలు 18:6 => బుదిధ్హీనుని పెదవులు కలహమునకు సిదధ్ముగా నునన్వి. దెబబ్లు కావలెనని 

వాడు కేకలువేయును.  

సామెతలు 18:7 => బుదిధ్హీనుని నోరు వానికి నాశనము తెచుచ్ను వాని పెదవులు వాని 

పార్ణమునకు ఉరి తెచుచ్ను. 

సామెతలు 28:25 => పేరాస గలవాడు కలహమును రేపును యెహోవాయందు నమమ్కముంచువాడు 

వరిధ్లుల్ను. 

సామెతలు 29:23 => ఎవని గరవ్ము వానిని తగిగ్ంచును వినయ మనసుక్డు ఘనతనొందును 

యెషయా 47:6 => నా జనులమీద కోపపడి నా సావ్సథ్య్ము నపవితర్పరచి వారిని నీచేతికి 

అపప్గించితిని నీవు వారియందు కనికరపడక వృదుద్లమీద నీ కాడిమార్నును మికిక్లి బరువుగా 

మోపితివి.  

1 సమూయేలు 8:11 => ఈలాగున చెపెప్ను మిముమ్ను ఏలబోవు రాజు ఎటిట్వాడగుననగా, అతడు 

మీ కుమారులను పటుట్కొని, తన రథములను తోలుటకును తన గుఱఱ్ములను కాపాడుటకును వారిని 

ఉంచుకొనును, కొందరు అతని రథముల ముందర పరగెతుత్దురు. 

1 రాజులు 12:14 => నా తండిర్ మీ కాడిని బరువుగా చేసెను గాని నేను మీ కాడిని మరి బరువుగా 

చేయుదును, నా తండిర్ చబుకులతో మిముమ్ను శికిష్ంచెను గాని నేను కొరడాలతో మిముమ్ను 

శికిష్ంచుదును. 

సామెతలు 13:10 => గరవ్మువలన జగడమే పుటుట్ను ఆలోచన వినువానికి జాఞ్నము కలుగును. 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 
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సామెతలు 28:16 => వివేకము లేనివాడవై జనులను అధికముగా బాధపెటుట్ అధికారీ, దురాల్భమును 

దేవ్షించువాడు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును. 

పర్సంగి 4:16 => అతని ఆధిపతయ్ము కిర్ంది జనులకు లెకక్యే లేదు, అయినను తరువాత 

రాబోవువారు వీనియందు ఇషట్పడరు. నిజముగా ఇదియు వయ్రథ్మే, ఒకడు గాలికై పర్యాసపడినటే ట్. 

వచనము 13 

అపుప్డు రాజు పెదద్లు చెపిప్న ఆలోచనను నిరల్క్షయ్పెటిట్ యౌవనులు చెపిప్న ఆలోచనచొపుప్న వారికి 

కఠినముగా పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ యిటుల్ ఆజాఞ్పించెను 

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 5:5 => మరియు ఫరో ఇదిగో ఈ జనము ఇపుప్డు విసత్రించియునన్ది; వారు తమ 

బరువులను విడిచి తీరికగా నుండునటుల్ మీరు చేయుచునాన్రని వారితో అనెను. 

నిరగ్మకాండము 5:6 => ఆ దినమున ఫరో పర్జలపైనునన్ కారయ్నియామకులకును వారి 

నాయకులకును ఇటుల్ ఆజాఞ్పించెను 

నిరగ్మకాండము 5:7 => ఇటుకలు చేయుటకు మీరు ఇకమీదట ఈ జనులకు గడిడ్ ఇయయ్కూడదు, 

వారు వెళిల్ తామే గడిడ్ కూరుచ్కొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 5:8 => అయినను వారు ఇదివరకు చేసిన యిటుకల లెకక్నే వారిమీద మోపవలెను, 

దానిలో ఏమాతర్మును తకుక్వ చేయవదుద్; వారు సోమరులు గనుక మేము వెళిల్ మా దేవునికి 

బలినరిప్ంచుటకు సెలవిమమ్ని మొఱ పెటుట్చునాన్రు 

నిరగ్మకాండము 5:9 => ఆ మనుషుయ్లచేత ఎకుక్వ పని చేయింపవలెను, దానిలో వారు 

కషట్పడవలెను, అబదధ్పుమాటలను వారు లక్షయ్పెటట్కూడదనెను. 
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నిరగ్మకాండము 5:18 => మీరు పొండి, పనిచేయుడి, గడిడ్ మీకియయ్బడదు, అయితే ఇటుకల లెకక్ 

మీరపప్గింపక తపప్దని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 8:18 => ఆ దినమున మీరు కోరుకొనిన రాజునుబటిట్ మీరు మొఱఱ్పెటిట్నను 

యెహోవా మీ మొఱఱ్వినక పోవును అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:10 => ఆ దీరఘ్దరిశ్ అటుల్ పర్కటించినందుకు ఆసా అతనిమీద కోపగించి 

రౌదర్ము చూపి అతనిని బందీగృహములో వేసెను, ఇదియు గాక ఆ సమయమందే ఆసా జనులలో 

కొందరిని బాధపరచెను. 

యెషయా 58:6 => దురామ్రుగ్లు కటిట్న కటల్ను విపుప్టయు కాడిమాను మోకులు తీయుటయు 

బాధింపబడినవారిని విడిపించుటయు పర్తి కాడిని విరుగగొటుట్టయు నే నేరప్రచుకొనిన ఉపవాసము 

గదా?  

యిరిమ్యా 27:11 => అయితే ఏ జనులు బబులోను రాజు కాడి కిర్ందికి తమ మెడను వంచి అతనికి 

దాసయ్ము చేయుదురో ఆ జనులను తమ దేశములో కాపురముండనిచెచ్దను. వారు తమ భూమిని సేదయ్ 

పరచుకొందురు, నేను వారికి నెమమ్ది కలుగజేతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 28:13 => నీవు పోయి హననాయ్తో ఇటల్నుము యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

నీవు కొయయ్కాడిని విరిచితివే, దానికి పర్తిగా ఇనుపకాడిని చేయించవలెను. 

యిరిమ్యా 28:14 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ జనులందరును బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరునకు దాసులు కావలెనని వారి 

మెడమీద ఇనుపకాడి యుంచితిని గనుక వారు అతనికి దాసులగుదురు, భూజంతువులను కూడ నేను 

అతనికి అపప్గించియునాన్ను. 

1 రాజులు 12:14 => నా తండిర్ మీ కాడిని బరువుగా చేసెను గాని నేను మీ కాడిని మరి బరువుగా 

చేయుదును, నా తండిర్ చబుకులతో మిముమ్ను శికిష్ంచెను గాని నేను కొరడాలతో మిముమ్ను 

శికిష్ంచుదును. 

యెహెజేక్లు 2:6 => నరపుతుర్డా, నీవు బర్హమ్దండి చెటల్లోను ముండల్తుపప్లలోను తిరుగుచునాన్వు, 

తేళల్ మధయ్ నివసించుచునాన్వు;  
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పర్కటన 9:3 => ఆ పొగలోనుండి మిడతలు భూమి మీదికి వచెచ్ను, భూమిలో ఉండు తేళల్కు 

బలమునన్టుట్ వాటికి బలము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 9:4 => మరియు నొసళల్యందు దేవుని ముదర్లేని మనుషుయ్లకే తపప్ భూమి పైనునన్ 

గడిడ్కైనను ఏ మొకక్లకైనను మరి ఏ వృక్షమునకైనను హాని కలుగజేయకూడదని వాటికి ఆజఞ్ 

ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 9:5 => మరియు వారిని చంపుటకు అధికారము ఇయయ్బడలేదు గాని అయిదు నెలలవరకు 

బాధించుటకు వాటికి అధికారము ఇయయ్బడెను. వాటివలవ కలుగు బాధ, తేలు మనుషుయ్ని 

కుటిట్నపుప్డుండు బాధవలె ఉండును. 

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

దొరకదు; చావవలెనని ఆశపడుదురు గాని మరణము వారియొదద్నుండి పారిపోవును. 

పర్కటన 9:7 => ఆ మిడతల రూపములు యుదధ్మునకు సిదధ్పరచబడిన గుఱఱ్ములను పోలియునన్వి. 

బంగారమువలె మెరయు కిరీటములవంటివి వాటి తలలమీద ఉండెను; వాటి ముఖములు మనుషయ్ 

ముఖములవంటివి, 

పర్కటన 9:8 => సతరీల తల వెండుర్కలవంటి వెండుర్కలు వాటికుండెను. వాటి పండుల్ సింహపు 

కోరలవలె ఉండెను. 

పర్కటన 9:9 => ఇనుప మైమరువులవంటి మైమరువులు వాటికుండెను. వాటి రెకక్ల ధవ్ని 

యుదధ్మునకు పరుగెతుత్నటిట్ విసాత్రమైన గుఱఱ్పు రథముల ధవ్నివలె ఉండెను. 

పర్కటన 9:10 => తేళల్తోకలవంటి తోకలును కొండుల్ను వాటికుండెను. అయిదు నెలలవరకు వాటి 

తోకలచేత మనుషుయ్లకు హాని చేయుటకు వాటికి అధికారముండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:10 => అతనితో కూడ పెరిగిన యీ యౌవనసుథ్లు అతనితో ఇటల్నిరి నీ 

తండిర్ మా కాడిని బరువుచేసెను, నీవు దానిని చులుకన చేయుమని నీతో పలికిన యీ జనులతో నీవు 

చెపప్వలసినదేమనగా నా చిటికెనవేర్లు నా తండిర్యొకక్ నడుముకంటె బరువుగా ఉండును; 

సామెతలు 13:10 => గరవ్మువలన జగడమే పుటుట్ను ఆలోచన వినువానికి జాఞ్నము కలుగును. 
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వచనము 14 

నా తండిర్ మీ కాడిని బరువుగా చేసెను గాని నేను మీ కాడిని మరి బరువుగా చేయుదును, నా తండిర్ 

చబుకులతో మిముమ్ను శికిష్ంచెను గాని నేను కొరడాలతో మిముమ్ను శికిష్ంచుదును. 

1 రాజులు 12:5 => అందుకు రాజు మీరు వెళిల్ మూడు దినములైన తరువాత నాయొదద్కు 

తిరిగిరండని సెలవియయ్గా జనులు వెళిల్పోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:12 => మూడవ దినమందు నాయొదద్కు తిరిగిరండని రాజు చెపిప్న 

పర్కారము యరొబామును జనులందరును మూడవ దినమందు రెహబామునొదద్కు రాగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:13 => రాజైన రెహబాము పెదద్ల ఆలోచనను తోర్సివేసి, యౌవనసుథ్లు 

చెపిప్న పర్కారము వారితో మాటలాడి 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:14 => వారికి కఠినమైన పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను; ఎటల్నగా నా తండిర్ మీ 

కాడిని బరువుచేసెను, నేను దానిని మరింత బరువు చేయుదును; నా తండిర్ మిముమ్ను చబుకులతో 

దండించెను, నేను మిముమ్ను కొరడాలతో దండించెదనని చెపెప్ను. 

లూకా 2:46 => మూడు దినములైన తరువాత ఆయన దేవాలయములో బోధకుల మధయ్ కూరుచ్ండి, 

వారి మాటలను ఆలకించుచు వారిని పర్శన్లడుగుచు ఉండగా చూచిరి. 

వచనము 15 

జనులు చేసిన మనవిని రాజు ఈ పర్కారము అంగీకరింపకపోయెను. షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా 

నెబాతు కుమారుడైన యరొబాముతో తాను పలికించిన మాట నెరవేరచ్వలెనని యెహోవా ఈలాగున 

జరిగించెను. 

1 రాజులు 20:6 => రేపు ఈ వేళకు వారు నీ యింటిని నీ సేవకుల యిండల్ను పరిశోధించుదురు; 

అపుప్డు నీ కంటికి ఏది యింపుగా నుండునో దానిని వారు చేతపటుట్కొని తీసికొనిపోవుదురు. 
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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 రాజులు 20:8 => నీవతని మాట వినవదుద్, దానికి ఒపుప్కొనవదుద్ అని ఆ పెదద్లును 

జనులందరును అతనితో చెపిప్రి, 

1 రాజులు 20:9 => గనుక అతడు మీరు రాజైన నా యేలినవానితో తెలియజెపప్వలసినదేమనగా 

నీవు మొదట నీ సేవకుడనైన నాకు ఇచిచ్ పంపిన ఆజఞ్ను నేను తపప్క అనుసరింతును గాని, నీవిపుప్డు 

సెలవిచిచ్న దానిని నేను చేయలేనని బెనహ్దదు దూతలతో చెపుప్డనెను. ఆ దూతలు పోయి 

బెనహ్దదునొదద్కు వచిచ్ ఆ పర్తుయ్తత్రము తెలియజేయగా 

1 రాజులు 20:10 => బెనహ్దదు మరల అతనియొదద్కు దూతలను పంపి నాతోకూడ వచిచ్న 

వారందరును పిడికెడు ఎతిత్కొనిపోవుటకు షోమోర్ను యొకక్ ధూళి చాలినయెడల దేవతలు నాకు గొపప్ 

అపాయము కలుగజేయుదురు గాక అని వరత్మానము చేసెను. 

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

దానివిపిప్ తీసివేసినవానివలె అతిశయపడకూడదని చెపుప్డనెను. 

ఆదికాండము 42:7 => యోసేపు తన సహోదరులను చూచి వారిని గురుతుపటిట్ వారికి అనుయ్నివలె 

కనబడి వారితో కఠినముగా మాటలాడి మీరెకక్డనుండి వచిచ్తిరని అడిగెను. అందుకు వారు 

ఆహారము కొనుటకు కనాను దేశమునుండి వచిచ్తిమనిరి. 

ఆదికాండము 42:30 => ఎటల్నగా ఆ దేశమునకు పర్భువైనవాడు మాతో కఠినముగా మాటలాడి, 

మేము ఆ దేశమును వేగుచూడ వచిచ్నవారమని అనుకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 5:2 => ఫరో నేను అతని మాట విని ఇశార్యేలీయులను పోనిచుచ్టకు యెహోవా 

ఎవడు? నేను యెహోవాను ఎరుగను, ఇశార్యేలీయులను పోనీయననెను. 

నిరగ్మకాండము 10:28 => గనుక ఫరో నా యెదుటనుండి పొముమ్ భదర్ము సుమీ; నా ముఖము 

ఇకను చూడవదుద్, నీవు నా ముఖమును చూచు దినమున మరణమవుదువని అతనితో చెపెప్ను. 
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నాయ్యాధిపతులు 12:1 => ఎఫార్యిమీయులు కూడుకొని ఉతత్రదికుక్నకు పోయి నీవు 

అమోమ్నీయులతో యుదధ్ము చేయబోయినపుప్డు నీతో వచుచ్టకు మముమ్ నేల పిలువలేదు? నీవు 

కాపురమునన్ నీ యింటిని అగిన్తో కాలిచ్వేయుదుమని యెఫాత్తో చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 12:2 => యెఫాత్నాకును నా జనులకును అమోమ్నీయులతో గొపప్ కలహము 

కలిగినపుప్డు నేను మిముమ్ను పిలిచితిని గాని మీరు వారిచేతులలోనుండి ననున్ రకిష్ంపలేదు. మీరు 

ననున్ రకిష్ంపకపోవుట నేను చూచి 

నాయ్యాధిపతులు 12:3 => నా పార్ణమును అరచేతిలో ఉంచుకొని అమోమ్నీయులతో యుదధ్ము 

చేయపోతిని. అపుప్డు యెహోవా వారిని నాచేతి కపప్గించెను గనుక నాతో పోటాల్డుటకు మీరేల నేడు 

వచిచ్తిరనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 12 :4 => అపుప్డు యెఫాత్ గిలాదువారి నందరిని పోగుచేసికొని 

ఎఫార్యిమీయులతో యుదధ్ము చేయగా గిలాదువారు ఎఫార్యిమీయులను జయించిరి. ఏలయనగా 

వా రు ఎ ఫార్ యి మీ యు ల కు ను మ న షీ ష్ యు ల కు ను మ ధయ్ ను గి లా దు వా రై న మీ రు 

ఎఫార్యిమీయులయెదుట నిలువక పారిపోయినవారనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 12:5 => ఎఫార్యిమీయులతో యుదధ్ము చేయుటకై గిలాదువారు యొరాద్ను దాటు 

రేవులను పటుట్కొనగా పారిపోయిన ఎఫార్యిమీయులలో ఎవడో ననున్ దాటనియుయ్డని చెపిప్నపుప్డు 

గిలాదువారు నీవు ఎఫార్యిమీయుడవా అని అతని నడిగిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 12:6 => అందుకతడు నేను కాను అనినయెడల వారు అతని చూచి షిబోబ్లెతను 

శబద్ము పలుకుమనిరి. అతడు అటుల్ పలుకనేరక సిబోబ్లెతని పలుకగా వారు అతని పటుట్కొని 

యొరాద్ను రేవులయొదద్ చంపిరి. ఆ కాలమున ఎఫార్యిమీయులలో నలువది రెండువేలమంది 

పడిపోయిరి. 

1 సమూయేలు 20:10 => దావీదు నీ తండిర్ ననున్గూరిచ్ నీతో కఠినముగా మాటలాడినయెడల దాని 

నాకు తెలియజేయువారెవరని యోనాతాను నడిగెను. 
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1 సమూయేలు 20:30 => సౌలు యోనాతానుమీద బహుగా కోపపడి ఆగడగొటుట్దాని కొడుకా, 

నీకును నీ తలిల్ మానమునకును సిగుగ్ కలుగునటుల్గా నీవు యెషష్యి కుమారుని సీవ్కరించిన సంగతి 

నాకు తెలిసినది కాదా? 

1 సమూయేలు 20:31 => యెషష్యి కుమారుడు భూమిమీద బర్దుకునంత కాలము నీకైనను నీ 

రాజయ్మునకైనను సిథ్రత కలుగదు గదా; కాబటిట్ నీవు వరత్మానము పంపి అతనిని నా దగగ్రకు 

రపిప్ంచుము, నిజముగా అతడు మరణమునకరు హ్డని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 25:10 => నాబాలు దావీదు ఎవడు? యెషష్యి కుమారుడెవడు? తమ 

యజమానులను విడిచి పారిపోయిన దాసులు ఇపుప్డు అనేకులునాన్రు. 

1 సమూయేలు 25:11 => నేను సంపాదించుకొనిన అనన్పానములను, నా గొఱఱ్లబొచుచ్ 

కతిత్రించువారికొరకు నేను వధించిన పశుమాంసమును తీసి, నేను బొతిత్గా ఎరుగనివారి కితుత్నా? అని 

దావీదు దాసులతో చెపప్గా 

2 సమూయేలు 19:43 => అందుకు ఇశార్యేలు వారు రాజులో మాకు పది భాగములునన్వి; 

మీకంటె మేము దావీదునందు అధిక సావ్తంతర్య్ము గలవారము; రాజును తోడుకొని వచుచ్టను 

గురించి మీతో ముందుగా మాటలాడినవారము మేమే గదా మీరు మముమ్ను నిరల్క్షయ్ము చేసితిరేమి? 

అని యూదావారితో పలికిరి. యూదావారి మాటలు ఇశార్యేలు వారి మాటలకంటె కఠినముగా 

ఉండెను. 

సామెతలు 10:11 => నీతిమంతుని నోరు జీవపు ఊట భకిత్హీనుల నోరు బలాతాక్రము 

మరుగుపరచును. 

సామెతలు 10:32 => నీతిమంతుని పెదవులు ఉపయుకత్ములైన సంగతులు పలుకును భకిత్హీనుల 

నోట మూరఖ్పు మాటలు వచుచ్ను. 

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

సామెతలు 18:23 => దరిదుర్డు బతిమాలి మనవి చేసికొనును ధనవంతుడు దురుసుగా 

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

మింగివేయును. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

ఆదికాండము 16:6 => అందుకు అబార్ము ఇదిగో నీ దాసి నీచేతిలో ఉనన్ది; నీ మనసుస్ వచిచ్నటుల్ 

దాని చేయుమని శారయితో చెపెప్ను. శారయి దాని శర్మ పెటిట్నందున ఆమెయొదద్నుండి అది 

పారిపోగా 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

1 రాజులు 12:7 => వారు ఈ దినముననే నీవు ఈ జనులకు దాసుడవై వారికి సేవచేసి మృదువైన 

మాటలతో వారికి పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నయెడల వారు సదాకాలము నీకు దాసులగుదురనిరి. 

పర్సంగి 10:6 => ఏమనగా బుదిధ్హీనులు గొపప్ ఉదోయ్గములలో ఉంచబడుటయు ఘనులు కిర్ంద 

కూరుచ్ండుటయు 

వచనము 16 

కాబటిట్ ఇశార్యేలువారందరును రాజు తమ వినన్పమును వినలేదని తెలిసికొని రాజుకీలాగు 

పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి దావీదులో మాకు భాగమేది? యెషష్యి కుమారునియందు మాకు సావ్సథ్య్ము లేదు; 

ఇశార్యేలువారలారా, మీ మీ గుడారములకు పోవుడి; దావీదు సంతతివారలారా, మీ వారిని మీరే 

చూచుకొనుడి అని చెపిప్ ఇశార్యేలువారు తమ గుడారములకు వెళిల్పోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:4 => అహాబు సంతతివారివలెనే అతడు యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత 

నడచెను; అతని తండిర్ మరణమైన తరువాత వారు అతనికి ఆలోచనకరత్లై అతని నాశమునకు 

కారుకులైరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 22:5 => వారి ఆలోచనచొపుప్న అతడు పర్వరిత్ంచి, రామోతిగ్లాదులో 

సిరియారాజైన హజాయేలుతో యుదధ్ము చేయుటకై అహాబు కుమారుడైన ఇశార్యేలు రాజగు 

యెహోరాముతోకూడ పోయెను; సిరియనులచేత యెహోరామునకు గాయములు తగిలెను. 

ఎసేత్రు 1:16 => మెమూకాను రాజు ఎదుటను పర్ధానుల యెదుటను ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

రాణియైన వషిత్ రాజు ఎడల మాతర్ము కాదు , రాజైన అహషేవ్రోషు యొకక్ సకల 

సంసాథ్నములలోనుండు అధిపతులందరియెడలను జనులందరియెడలను నేరసుథ్రాలాయెను. 

ఎసేత్రు 1:17 => ఏలయనగా రాజైన అహషేవ్రోషు తన రాణియైన వషిత్ని తన సనిన్ధికి పిలుచుకొని 

రావలెనని ఆజాఞ్పింపగా ఆమె రాలేదను సంగతి బయలుపడగానే సతరీలందరు దాని విని, ముఖము 

ఎదుటనే తమ పురుషులను తిరసాక్రము చేయుదురు. 

ఎసేత్రు 1:18 => మరియు పారసీకుల యొకక్యు మాదీయుల యొకక్యు నాయకపతున్లు రాణి 

చేసినదాని సమాచారము విని, రాణి పలికినటుల్ ఈ దినమందు రాజుయొకక్ అధిపతులందరితో 

పలుకుదురు. దీనివలన బహు తిరసాక్రమును కోపమును పుటుట్ను. 

ఎసేత్రు 1:19 => రాజునకు సమమ్తి ఆయెనా వషిత్ రాజైన అహషేవ్రోషు సనిన్ధికి ఇకను రాకూడదని 

తమయొదద్నుండి యొక రాజాజఞ్ పుటట్వలెను. అది తపప్కుండునటుల్ పారసీకుల యొకక్యు మాదీయుల 

యొకక్యు నాయ్యము చొపుప్న నియమింపవలెను. మరియు వషిత్కంటె యోగుయ్రాలిని రాణినిగా 

తాము చేయవలెను. 

ఎసేత్రు 1:20 => మరియు రాజు చేయు నిరణ్యము విసాత్రమైన తమ రాజయ్మందంతట 

పర్కటించినయెడల, ఘనురాలు గాని అలుప్రాలుగాని సతరీలందరు తమ పురుషులను సనామ్నించుదురని 

చెపెప్ను. 

ఎసేత్రు 1:21 => ఈ సంగతి రాజునకును అధిపతులకును అనుకూలముగా ఉండెను గనుక అతడు 

మెమూకాను మాట పర్కారము చేసెను. 

ఎసేత్రు 2:2 => యౌవనులగు రాజు పరిచారకులు ఇటల్నిరి అందమైన కనయ్కలను రాజుకొరకు 

వెదకనగును, 
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ఎసేత్రు 2:3 => అందునిమితత్ము సౌందరయ్వతులైన కనయ్కలందరిని సమకూరిచ్ షూషను కోట 

అంతఃపురమునకు చేరిచ్ సతరీలకు కాపరియగు రాజుయొకక్ నపుంసకుడగు హేగే వశమునకు 

అపప్గించునటుల్ రాజు తన రాజయ్ము యొకక్ సంసాథ్నములనిన్టిలో పరిచారకులను 

నియమించునుగాక. శుదిధ్కొరకు సుగంధదర్వయ్ములను వారికిచిచ్న తరువాత 

ఎసేత్రు 2:4 => రాజు ఆ కనయ్కలలో దేనియందు ఇషట్పడునో ఆమె వషిత్కి బదులుగా రాణియగును. 

ఈ మాట రాజునకు అనుకూలమాయెను గనుక అతడు ఆలాగు జరిగించెను. 

సామెతలు 12:5 => నీతిమంతుల తలంపులు నాయ్యయుకత్ములు భకిత్హీనులు చెపుప్ ఆలోచనలు 

మోసకరములు. 

యెషయా 19:11 => ఫరోయొకక్ జాఞ్నులైన ఆలోచనకరత్లు సోయను అధిపతులు కేవలము 

అవివేకులైరి. ఆలోచనశకిత్ పశుపార్యమాయెను నేను జాఞ్ని కుమారుడను పూరవ్పురాజుల 

కుమారుడనని ఫరోతో మీరెటుల్ చెపుప్దురు?  

యెషయా 19:12 => నీ జాఞ్నులు ఏమైరి? సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఐగుపుత్నుగూరిచ్ 

నిరణ్యించినదానిని వారు గర్హించి నీతో చెపప్వలెను గదా? 

యెషయా 19:13 => సోయను అధిపతులు అవివేకులైరి నోపు అధిపతులు మోసపోయిరి. ఐగుపుత్ 

గోతర్ నిరావ్హకులు అది మారగ్ము తపుప్నటుల్ చేసిరి 

దానియేలు 6:7 => రాజయ్పు పర్ధానులు సేనాధిపతులు అధిపతులు మంతుర్లు సంసాథ్నాధిపతులు 

అందరును కూడి, రాజొక ఖండితమైన చటట్ము సిథ్రపరచి దానిని శాసనముగా చాటింపజేయునటుల్ 

యోచన చేసిరి. ఎటల్నగా ముపప్ది దినముల వరకు నీయొదద్ తపప్ మరి ఏ దేవునియొదద్నైనను 

మానవునియొదద్నైనను ఎవడును ఏ మనవియు చేయకూడదు; ఎవడైనను చేసిన యెడల వాడు 

సింహముల గుహలో పడదోర్యబడును. రాజా, యీ పర్కారముగా రాజు శాసనము ఒకటి పుటిట్ంచి  

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. 
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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. 

సామెతలు 13:10 => గరవ్మువలన జగడమే పుటుట్ను ఆలోచన వినువానికి జాఞ్నము కలుగును. 

సామెతలు 16:18 => నాశనమునకు ముందు గరవ్ము నడచును. పడిపోవుటకు ముందు 

అహంకారమైన మనసుస్ నడచును 

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

దాని విడిచిపెటుట్ము. దుషుట్లు నిరోద్షులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు  

పర్సంగి 7:8 => కారాయ్రంభముకంటె కారాయ్ంతము మేలు; అహంకారము గలవానికంటె శాంతము 

గలవాడు శేర్షు ఠ్డు 

యాకోబు 3:14 => అయితే మీ హృదయములలో సహింపనలవికాని మతస్రమును వివాదమును 

ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవదుద్, సతయ్మునకు విరోధముగా అబదధ్మాడవదుద్. 

యాకోబు 3:15 => ఈ జాఞ్నము పైనుండి దిగివచుచ్నది కాక భూసంబంధమైనదియు పర్కృతి 

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 

యాకోబు 3:16 => ఏలయనగా, మతస్రమును వివాదమును ఎకక్డ ఉండునో అకక్డ అలల్రియు 

పర్తి నీచకారయ్మును ఉండును. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

యాకోబు 3:18 => నీతిఫలము సమాధానము చేయువారికి సమాధానమందు వితత్బడును. 

యాకోబు 4:1 => మీలో యుదధ్ములును పోరాటములును దేనినుండి కలుగుచునన్వి? మీ 

అవయవములలో పోరాడు మీ భోగేచఛ్లనుండియే గదా? 
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యాకోబు 4:2 => మీరాశించుచునాన్రు గాని మీకు దొరకుటలేదు; నరహతయ్ చేయుదురు 

మతస్రపడుదురు గాని సంపాదించుకొనలేరు; పోటాల్డుదురు యుదధ్ము చేయుదురు గాని దేవుని 

అడుగనందున మీకేమియు దొరకదు. 

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.  

సామెతలు 26:4 => వాని మూఢత చొపుప్న మూరు ఖ్నికి పర్తుయ్తత్రమియయ్కుము ఇచిచ్నయెడల నీవును 

వాని పోలియుందువు. 

సామెతలు 28:16 => వివేకము లేనివాడవై జనులను అధికముగా బాధపెటుట్ అధికారీ, దురాల్భమును 

దేవ్షించువాడు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును. 

పర్సంగి 2:19 => వాడు జాఞ్నము గలవాడై యుండునో బుదిధ్హీనుడై యుండునో అది ఎవనికి 

తెలియును? అయితే సూరుయ్ని కిర్ంద నేను పర్యాసపడి జాఞ్నముచేత సంపాదించుకొనన్ నా 

కషట్ఫలమంతటి మీదను వాడు అధికారియై యుండును; ఇదియును వయ్రథ్మే. 

పర్సంగి 10:6 => ఏమనగా బుదిధ్హీనులు గొపప్ ఉదోయ్గములలో ఉంచబడుటయు ఘనులు కిర్ంద 

కూరుచ్ండుటయు 

వచనము 17 

అయితే యూదా పట ణ్ణములలోనునన్ ఇశార్యేలువారిని రెహబాము ఏలెను. 

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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1 రాజులు 12:24 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జరిగినది నావలననే జరిగెను; మీరు 

ఇశార్యేలువారగు మీ సహోదరులతో యుదధ్ము చేయుటకు వెళల్క, అందరును మీ యిండల్కు 

తిరిగిపోవుడి. కాబటిట్ వారు యెహోవా మాటకు లోబడి దానినిబటిట్ యుదధ్మునకు పోక నిలిచిరి. 

1 రాజులు 22:23 => యెహోవా నినున్గూరిచ్ కీడు యోచించి నీ పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:30 => అయితే హెషోబ్ను రాజైన సీహోను మనలను తన దేశమారగ్మున 

వెళల్నిచుచ్టకు సమమ్తింపలేదు. నేడు జరిగినటుల్ నీచేతికి అతని అపప్గించుటకు నీ దేవుడైన యెహోవా 

అతని మనసుస్ను కఠినపరచి అతని హృదయమునకు తెగింపు కలుగజేసెను. 

నాయ్యాధిపతులు 14:4 => అయితే ఫిలిషీత్యులకేమైన చేయుటకై యెహోవాచేత అతడు రేపబడెననన్ 

మాట అతని తలిదండుర్లు తెలిసికొనలేదు. ఆ కాలమున ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులను 

ఏలుచుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:15 => యెహోవా షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా నెబాతు కుమారుడైన 

యరొబాముతో సెలవిచిచ్న తన మాటను సిథ్రపరచునటుల్ దేవుని నిరణ్య పర్కారము జనులు చేసిన 

మనవి రాజు ఆలకించకపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:7 => యెహోరాము నొదద్కు అతడు వచుచ్టచేత దేవునివలన అతనికి 

నాశము కలిగెను; ఎటల్నగా అతడు వచిచ్నపుప్డు అహాబు సంతతివారిని నిరూమ్లము చేయుటకై 

యెహోవా అభిషేకించిన నింషీకుమారుడైన యెహూమీదికి అతడు యెహోరాముతోకూడ పోగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:16 => అతడు అమజాయ్తో మాటలాడుచుండగా రాజు అతని చూచి నీవు 

రాజుయొకక్ ఆలోచనకరత్లలో ఒకడవైతివా? ఊరకొనుము; నేను నినున్ చంపనేల అని చెపప్గా ఆ 

పర్వకత్ నీవు ఈలాగున చేసి నా ఆలోచనను అంగీకరింపకపోవుట చూచి దేవుడు నినున్ 

నశింపజేయనుదేద్శించి యునాన్డని నాకు తెలియునని చెపిప్ యూరకొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:20 => జనులు ఎదోమీయుల దేవతలయొదద్ విచారణ చేయుచు వచిచ్రి 

గనుక వారి శతుర్వులచేతికి వారు అపప్గింపబడునటుల్ దేవుని పేర్రణవలన అమజాయ్ ఆ వరత్మానమును 

అంగీకరింపకపోయెను. 
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కీరత్నలు 5:10 => దేవా, వారు నీమీద తిరుగబడియునాన్రు వారిని అపరాధులనుగా తీరుచ్ము. వారు 

తమ ఆలోచనలలో చికుక్బడి కూలుదురుగాక వారు చేసిన అనేక దోషములనుబటిట్ వారిని 

వెలివేయుము. 

ఆమోసు 3:6 => పటట్ణమందు బాకానాదము వినబడగా జనులకు భయము పుటట్కుండునా? 

యెహోవా చేయనిది పటట్ణములో ఉపదర్వము కలుగునా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

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 11:29 => అంతట యరొబాము యెరూషలేములోనుండి బయలు వెడలిపోగా 

షిలోనీయుడును పర్వకత్యునగు అహీయా అతనిని మారగ్మందు కనుగొనెను; అహీయా కొర్తత్ వసత్రము 

ధరించుకొనియుండెను, వారిదద్రు తపప్ పొలములో మరి యెవడును లేకపోయెను. 

1 రాజులు 11:30 => అంతట అహీయా తాను ధరించుకొనియునన్ కొర్తత్ వసత్రమును పటుట్కొని 

పండెర్ండు తునకలుగా చింపి యరొబాముతో ఇటల్నెను ఈ పది తునకలను నీవు తీసికొనుము; 

1 రాజులు 11:31 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనులు ననున్ 

విడిచిపెటిట్ అషాత్రోతు అను సీదోనీయుల దేవతకును కెమోషు అను మోయాబీయుల దేవతకును 

మిలోక్ము అను అమోమ్నీయుల దేవతకును మొర్కిక్, 

1 రాజులు 11:32 => సొలొమోను తండిర్యైన దావీదు చేసినటుల్ నా దృషిట్కి యోగయ్మైన దాని 

చేయకయు, నా కటట్డలను నా విధులను అనుసరింపకయు, నేను ఏరప్రచిన మారగ్ములలో 
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నడవకయు నునాన్రు గనుక సొలొమోను చేతిలోనుండి రాజయ్మును కొటిట్వేసి పది గోతర్ములను 

నీకిచెచ్దను.  

1 రాజులు 11:33 => అయితే నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును, నేను యెరూషలేము 

పటట్ణమును కోరుకొనినందునను ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలోనుండి వానికి ఒక గోతర్ము 

ఉండనితుత్ను. 

1 రాజులు 11:34 => రాజయ్ము వానిచేతిలోనుండి బొతిత్గా తీసివేయక నేను కోరుకొనిన నా 

సేవకుడైన దావీదు నా ఆజఞ్లను అనుసరించి నా కటట్డలను ఆచరించెను గనుక దావీదును జాఞ్పకము 

చేసికొని అతని దినములనిన్యు అతనిని అధికారిగా ఉండనితుత్ను. 

1 రాజులు 11:35 => అయితే అతని కుమారుని చేతిలోనుండి రాజయ్మును తీసివేసి అందులో నీకు 

పది గోతర్ముల నిచెచ్దను; 

1 రాజులు 11:36 => నా నామమును అకక్డ ఉంచుటకు నేను కోరుకొనిన పటట్ణమైన 

యెరూషలేములో నా యెదుట ఒక దీపము నా సేవకుడైన దావీదునకు ఎలల్పుప్డు నుండునటుల్ అతని 

కుమారునికి ఒక గోతర్ము ఇచెచ్దను. 

1 రాజులు 11:37 => నేను నినున్ అంగీకరించినందున నీ కోరిక యంతటిచొపుప్న నీవు 

ఏలుబడిచేయుచు ఇశార్యేలువారిమీద రాజవైయుందువు. 

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 సమూయేలు 15:29 => మరియు ఇశార్యేలీయులకు ఆధారమైనవాడు నరుడు కాడు, ఆయన 

అబదధ్మాడడు, పశాచ్తాత్ప పడడు. 

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

హూషై చెపిప్న ఆలోచన అహీతోపెలు చెపిప్నదానికంటె యుకత్మని యొపుప్కొనిరి; ఏలయనగా 
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యెహోవా అబాష్లోముమీదికి ఉపదర్వమును రపిప్ంపగలందులకై అహీతోపెలు చెపిప్న యుకిత్గల 

ఆలోచనను వయ్రథ్ముచేయ నిశచ్యించియుండెను. 

2 రాజులు 9:36 => వారు తిరిగివచిచ్ అతనితో ఆ సంగతి తెలియజెపప్గా అతడిటల్నెను ఇది 

యెజెబెలని యెవరును గురుత్పటట్లేకుండ యెజెర్యేలు భూభాగమందు కుకక్లు యెజెబెలు 

మాంసమును తినును. 

2 రాజులు 10:10 => అహాబు కుటుంబికులనుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటలలో ఒకటియు 

నెరవేరకపోదు; తన సేవకుడైన ఏలీయాదావ్రా తాను సెలవిచిచ్న మాట యెహోవా నెరవేరెచ్నని 

చెపెప్ను. 

యెషయా 14:13 => నేను ఆకాశమున కెకిక్పోయెదను దేవుని నక్షతర్ములకు పైగా నా 

సింహాసనమును హెచిచ్ంతును ఉతత్రదికుక్ననునన్ సభాపరవ్తముమీద కూరుచ్ందును 

యెషయా 14:14 => మేఘమండలముమీది కెకుక్దును మహోనన్తునితో ననున్ సమానునిగా 

చేసికొందును అని నీవు మనసుస్లో అనుకొంటివిగదా? 

యెషయా 14:15 => నీవు పాతాళమునకు నరకములో ఒక మూలకు తోర్యబడితివే. 

యెషయా 14:16 => నినున్ చూచువారు నినున్ నిదానించి చూచుచు ఇటుల్ తలపోయుదురు 

యెషయా 14:17 => భూమిని కంపింపజేసి రాజయ్ములను వణకించినవాడు ఇతడేనా? లోకమును 

అడవిగాచేసి దాని పటట్ణములను పాడుచేసినవాడు ఇతడేనా? తాను చెరపటిట్నవారిని తమ 

నివాససథ్లమునకు పోనియయ్నివాడు ఇతడేనా?  

యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  

యెషయా 46:11 => తూరుప్నుండి కూర్రపకిష్ని రపిప్ంచుచునాన్ను దూరదేశమునుండి నేను 

యోచించిన కారయ్మును నెరవేరుచ్వానిని పిలుచుచునాన్ను నేను చెపిప్యునాన్ను దాని నెరవేరెచ్దను 

ఉదేద్శించియునాన్ను సఫలపరచెదను. 
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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. 

యోహాను 19:23 => సైనికులు యేసును సిలువవేసిన తరువాత ఆయన వసత్రములు తీసికొని, 

యొకొక్కక్ సైనికునికి ఒకొక్క భాగము వచుచ్నటుల్ వాటిని నాలుగు భాగములు చేసిరి. ఆయన 

అంగీనికూడ తీసికొని, ఆ అంగీ కుటుట్లేక పైనుండి యావతుత్ నేయబడినది గనుక 

యోహాను 19:24 => వారు దానిని చింపక అది ఎవనికి వచుచ్నో అని దానికోసరము చీటుల్ 

వేయుదమని యొకరితో ఒకరు చెపుప్కొనిరి. వారు నా వసత్రములను తమలో పంచుకొని నా అంగీ 

కోసరము చీటుల్ వేసిరి అను లేఖనము నెరవేరునటుల్ ఇది జరిగెను; ఇందుకే సైనికులు ఈలాగు చేసిరి. 

యోహాను 19:28 => అటుతరువాత సమసత్మును అపప్టికి సమాపత్మైనదని యేసు ఎరిగి, లేఖనము 

నెరవేరునటుల్ నేను దపిప్గొనుచునాన్ననెను. 

యోహాను 19:29 => చిరకతో నిండియునన్ యొక పాతర్ అకక్డ పెటిట్యుండెను గనుక వారు ఒక 

సప్ంజీ చిరకతో నింపి, హిసోస్పు పుడకకు తగిలించి ఆయన నోటికి అందిచిచ్రి. 

యోహాను 19:32 => కాబటిట్ సైనికులు వచిచ్ ఆయనతోకూడ సిలువవేయబడిన మొదటివాని కాళల్ను 

రెండవవాని కాళల్ను విరుగగొటిట్రి. 

యోహాను 19:33 => వారు యేసునొదద్కు వచిచ్, అంతకుముందే ఆయన మృతిపొందియుండుట 

చూచి ఆయన కాళుల్ విరుగగొటట్లేదు గాని 

యోహాను 19:34 => సైనికులలో ఒకడు ఈటెతో ఆయన పర్కక్ను పొడిచెను, వెంటనే రకత్మును 

నీళుల్ను కారెను. 

యోహాను 19:35 => ఇది చూచిన వాడు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు; అతని సాక్షయ్ము సతయ్మే. మీరు 

నముమ్నటుల్ అతడు సతయ్ము చెపుప్చునాన్డని ఆయనెరుగును. 

యోహాను 19:36 => అతని యెముకలలో ఒకటైనను విరువబడదు అను లేఖనము నెరవేరునటుల్ 

ఇవి జరిగెను. 
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యోహాను 19:37 => మరియు తాము పొడిచినవానితటుట్ చూతురు అని మరియొక లేఖనము 

చెపుప్చునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:17 => సహోదరులారా, మీరును మీ అధికారులును తెలియక చేసితిరని 

నాకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:27 => యెరూషలేములో కాపురముండువారును, వారి అధికారులును, 

ఆయననైనను, పర్తి విశార్ంతిదినమున చదవబడుచునన్ పర్వకత్ల వచనములనైనను గర్హింపక, 

ఆయనకు శిక్షవిధించుట చేత ఆ వచనములను నెరవేరిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:28 => ఆయనయందు మరణమునకు తగిన హేతువేదియు 

కనబడకపోయినను ఆయనను చంపించవలెనని వారు పిలాతును వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:29 => వారు ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరిచ్న 

తరువాత ఆయనను మార్నుమీదనుండి దింపి సమాధిలో పెటిట్రి. 

యెహోషువ 11:20 => వారిని నిరూమ్లము చేయుడని యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ 

ఇశార్యేలీయులు కనికరింపక వారిని నాశనము చేయు నిమితత్ము వారు ఇశార్యేలీయులతో 

యుదధ్ము చేయుటకు వచుచ్నటుల్ యెహోవా వారి హృదయములను కఠినపరచియుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:23 => అపుప్డు యెరుబబ్యలు డెబబ్దిమంది కుమారులకు చేయబడిన 

దోర్హఫలము వారిని చంపిన అబీమెలెకను వారి సహోదరుని మీదికిని, 

1 రాజులు 11:14 => యెహోవా ఎదోమీయుడైన హదదు అను ఒకని సొలొమోనునకు విరోధిగా 

రేపెను; అతడు ఎదోము దేశపు రాజవంశసుథ్డు. 

1 రాజులు 11:35 => అయితే అతని కుమారుని చేతిలోనుండి రాజయ్మును తీసివేసి అందులో నీకు 

పది గోతర్ముల నిచెచ్దను; 

యోబు 1:21 => నేను నా తలిల్గరభ్ములోనుండి దిగంబరినై వచిచ్తిని, దిగంబరినై అకక్డికి 

తిరిగివెళె ల్దను; యెహోవా ఇచెచ్ను యెహోవా తీసికొనిపోయెను, యెహోవా నామమునకు సుత్తి 

కలుగునుగాక. 
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హోషేయ 13:11 => కాగా కోపము తెచుచ్కొని నీకు రాజును నియమించితిని; కోర్ధము కలిగి అతని 

కొటిట్వేయుచునాన్ను. 

వచనము 18 

తరువాత రాజైన రెహబాము వెటిట్పని వారిమీద అధికారియైన అదోరామును పంపగా 

ఇశార్యేలువారందరును రాళల్తో అతని కొటిట్నందున అతడు మరణమాయెను, కాబటిట్ రాజైన 

రెహబాము యెరూషలేమునకు పారిపోవలెనని తన రథముమీద తవ్రగా ఎకెక్ను. 

2 సమూయేలు 20:1 => బెనాయ్మీనీయుడగు బికిర్ కుమారుడైన షెబయను పనికిమాలినవాడొకడు 

అచచ్టనుండెను. వాడు దావీదునందు మనకు భాగము లేదు, యెషష్యి కుమారునియందు మనకు 

సావ్సథ్య్ము ఎంతమాతర్మును లేదు; ఇశార్యేలు వారలారా, మీరందరు మీ మీ గుడారములకు పొండని 

బాకా ఊది పర్కటన చేయగా 

2 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. 

1 రాజులు 22:17 => అతడు ఇశార్యేలీయులందరును కాపరిలేని గొఱఱ్లవలెనే కొండలమీద 

చెదరియుండుట నేను చూచితిని వారికి యజమానుడు లేడు; ఎవరి యింటికి వారు సమాధానముగా 

వెళల్వలసినదని యెహోవా సెలవిచెచ్ను అని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 22:36 => సూరాయ్సత్మయ సమయమందు దండువారందరు తమ తమ పటట్ణములకును 

దేశములకును వెళిల్పోవచుచ్నని పర్చురమాయెను. 

1 రాజులు 11:13 => రాజయ్మంతయు తీసివేయను; నా దాసుడైన దావీదు నిమితత్మును నేను 

కోరుకొనిన యెరూషలేము నిమితత్మును ఒక గోతర్ము నీ కుమారునికిచెచ్దను. 
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1 రాజులు 11:34 => రాజయ్ము వానిచేతిలోనుండి బొతిత్గా తీసివేయక నేను కోరుకొనిన నా 

సేవకుడైన దావీదు నా ఆజఞ్లను అనుసరించి నా కటట్డలను ఆచరించెను గనుక దావీదును జాఞ్పకము 

చేసికొని అతని దినములనిన్యు అతనిని అధికారిగా ఉండనితుత్ను. 

1 రాజులు 11:36 => నా నామమును అకక్డ ఉంచుటకు నేను కోరుకొనిన పటట్ణమైన 

యెరూషలేములో నా యెదుట ఒక దీపము నా సేవకుడైన దావీదునకు ఎలల్పుప్డు నుండునటుల్ అతని 

కుమారునికి ఒక గోతర్ము ఇచెచ్దను. 

1 రాజులు 11:39 => వారు చేసిన కిర్యలనుబటిట్ నేను దావీదు సంతతివారిని బాధ పరచుదును 

గాని నితయ్ము బాధింపను. 

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 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 

కీరత్నలు 76:10 => నరుల ఆగర్హము నినున్ సుత్తించును ఆగర్హ శేషమును నీవు ధరించుకొందువు. 
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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. 

కీరత్నలు 132:17 => అకక్డ దావీదునకు కొముమ్ మొలవజేసెదను నా అభిషికుత్నికొరకు నేనచచ్ట 

ఒక దీపము సిదధ్పరచియునాన్ను. 

యెషయా 7:2 => అపుప్డు సిరియనులు ఎఫార్యిమీయులను తోడుచేసికొనిరని దావీదు వంశసుథ్లకు 

తెలుపబడగా, గాలికి అడవిచెటుల్ కదలినటుల్ వారి హృదయమును వారి జనుల హృదయమును 

కదిలెను. 

యెషయా 7:6 => మనము యూదా దేశముమీదికి పోయి దాని జనులను భయపెటిట్ దాని 

పార్కారములను పడగొటిట్ టాబెయేలను వాని కుమారుని దానికి రాజుగా నియమించెదము రండని 

చెపుప్కొనిరి. 
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యెషయా 7:7 => అయితే పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆ మాట నిలువదు, 

జరుగదు. 

యెషయా 9:6 => ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను మనకు కుమారుడు అనుగర్హింపబడెను 

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనా సీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

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. 

యిరిమ్యా 33:16 => ఆ దినములలో యూదావారు రకిష్ంపబడుదురు. యెరూషలేము నివాసులు 

సురకిష్తముగా నివసింతురు, యెహోవాయే మనకు నీతియని యెరూషలేమునకు పేరుపెటట్బడును. 

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. 

లూకా 19:14 => అయితే అతని పటట్ణసుథ్లతని దేవ్షించి ఇతడు మముమ్ నేలుట మా కిషట్ములేదని 

అతని వెనుక రాయబారము పంపిరి. 
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లూకా 19:27 => మరియు నేను తముమ్ను ఏలుటకు ఇషట్ములేని నా శతుర్వులను ఇకక్డికి 

తీసికొనివచిచ్ నాయెదుట సంహరించుడని చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:35 => మరియు వారు గిదోయ్నను యెరుబబ్యలు ఇశార్యేలీయులకు చేసిన 

ఉపకారమంతయు మరచి అతని యింటివారికి ఉపకారము చేయకపోయిరి. 

2 సమూయేలు 15:13 => ఇశార్యేలీయులు అబాష్లోము పక్షము వహించిరని దావీదునకు 

వరత్మానము రాగా 

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. 

యెహోషువ 22:25 => రూబేనీయులారా గాదీయులారా, మీకును మాకును మధయ్ యెహోవా 

యొరాద్నును సరిహదుద్గా నియమించెను గదా యెహోవాయందు మీకు పాలేదియు లేదని చెపుప్టవలన 

మీ సంతానపువారు మా సంతానపువారిని యెహోవా విషయములో భయభకుత్లులేని వారగునటుల్ 

చేయుదురేమో అని భయపడి ఆ హేతువు చేతనే దీని చేసితివిు. 

నాయ్యాధిపతులు 9:28 => ఎబెదు కుమారుడైన గాలు ఇటల్నెను అబీమెలెకు ఏపాటివాడు? షెకెము 

ఏపాటివాడు? మనము అతనికెందుకు దాసులము కావలెను? అతడు యెరుబబ్యలు కుమారుడు 

కాడా? జెబులు అతని ఉదోయ్గి కాడా? షెకెము తండిర్యైన హమోరువారికి దాసులమగుదము గాని 

మనము అతనికెందుకు దాసులము కావలెను? 

1 సమూయేలు 4:10 => ఫిలిషీత్యులు యుదద్ము చేయగా ఇశార్యేలీయులు ఓడిపోయి అందరు 

తమ డేరాలకు పరుగెతిత్వచిచ్రి. అపుప్డు అతయ్ధికమైన వధ జరిగెను; ఇశార్యేలీయులలో ముపప్దివేల 

కాలబ్లము కూలెను. 

1 సమూయేలు 22:7 => సౌలు తనచుటుట్ నిలిచియునన్ సేవకులతో ఇటల్నెను బెనాయ్మీనీయులారా 

ఆలకించుడి. యెషష్యి కుమారుడు మీకు పొలమును దార్క్షతోటలను ఇచుచ్నా? మిముమ్ను 

సహసార్ధిపతులుగాను శతాధిపతులుగాను చేయునా? 
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1 సమూయేలు 25:10 => నాబాలు దావీదు ఎవడు? యెషష్యి కుమారుడెవడు? తమ 

యజమానులను విడిచి పారిపోయిన దాసులు ఇపుప్డు అనేకులునాన్రు. 

2 సమూయేలు 19:43 => అందుకు ఇశార్యేలు వారు రాజులో మాకు పది భాగములునన్వి; 

మీకంటె మేము దావీదునందు అధిక సావ్తంతర్య్ము గలవారము; రాజును తోడుకొని వచుచ్టను 

గురించి మీతో ముందుగా మాటలాడినవారము మేమే గదా మీరు మముమ్ను నిరల్క్షయ్ము చేసితిరేమి? 

అని యూదావారితో పలికిరి. యూదావారి మాటలు ఇశార్యేలు వారి మాటలకంటె కఠినముగా 

ఉండెను. 

1 రాజులు 11:11 => సెలవిచిచ్నదేమనగా నేను నీతో చేసిన నా నిబంధనను కటట్డలను నీవు 

ఆచరింపకపోవుట నేను కనుగొనుచునాన్ను గనుక యీ రాజయ్ము నీకుండకుండ నిశచ్యముగా 

తీసివేసి నీ దాసునికిచెచ్దను. 

కీరత్నలు 89:44 => అతని వైభవమును మానిప్యునాన్వు అతని సింహాసనమును నేల 

పడగొటిట్యునాన్వు 

సామెతలు 13:10 => గరవ్మువలన జగడమే పుటుట్ను ఆలోచన వినువానికి జాఞ్నము కలుగును. 

సామెతలు 18:19 => బలమైన పటట్ణమును వశపరచుకొనుటకంటె ఒకనిచేత అనాయ్యమునొందిన 

సహోదరుని వశపరచుకొనుట కషట్తరము. వివాదములు నగరు తలుపుల అడ డ్గడియలంత సిథ్రములు. 

సామెతలు 24:21 => నా కుమారుడా, యెహోవాను ఘనపరచుము రాజును ఘనపరచుము ఆలాగు 

చేయనివారి జోలికి పోకుము.  

సామెతలు 26:4 => వాని మూఢత చొపుప్న మూరు ఖ్నికి పర్తుయ్తత్రమియయ్కుము ఇచిచ్నయెడల నీవును 

వాని పోలియుందువు. 

యెషయా 7:17 => యెహోవా నీ మీదికిని నీ జనము మీదికిని నీ పితరుల కుటుంబపువారి మీదికిని 

శర్మ దినములను, ఎఫార్యిము యూదానుండి తొలగిన దినము మొదలుకొని నేటివరకు రాని 

దినములను రపిప్ంచును; ఆయన అషూష్రు రాజును నీమీదికి రపిప్ంచును. 

యెహెజేక్లు 37:16 => నరపుతుర్డా, నీవు కఱఱ్తునక యొకటి తీసికొని దానిమీద 

యూదావారిదనియు, వారి తోటివారగు ఇశార్యేలీయులదనియు పేళుల్ వార్యుము. మరియొక తునక 
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తీసికొని దానిమీద ఎఫార్యిమునకు తునక, అనగా యోసేపు వంశసుథ్లదనియు వారి తోటివారగు 

ఇశార్యేలువారిదనియు వార్యుము. 

హోషేయ 3:5 => తరువాత ఇశార్యేలీయులు తిరిగివచిచ్ తమ దేవుడైన యెహోవాయొదద్ను తమ 

రాజైన దావీదు నొదద్ను విచారణ చేయుదురు. ఈ దినముల అంతమందు వారు భయభకుత్లు కలిగి 

యెహోవా అనుగర్హము నొందుటకై ఆయనయొదద్కు వతుత్రు. 

హోషేయ 8:4 => నాకు అనుకూలులుకాని రాజులను వారు నియమించుకొని యునాన్రు, నేనెరుగని 

అధిపతులను తమకుంచుకొని యునాన్రు, విగర్హ నిరామ్ణమందు తమ వెండి బంగార ములను 

వినియోగించుటచేత వాటిని పోగొటుట్కొని యునాన్రు. 

హోషేయ 13:11 => కాగా కోపము తెచుచ్కొని నీకు రాజును నియమించితిని; కోర్ధము కలిగి అతని 

కొటిట్వేయుచునాన్ను. 

మారుక్ 3:24 => ఒక రాజయ్ము తనకు తానే విరోధముగా వేరుపడినయెడల, ఆ రాజయ్ము 

నిలువనేరదు. 

లూకా 3:32 => దావీదు యెషష్యికి, యెషష్యి ఓబేదుకు, ఓబేదు బోయజుకు, బోయజు శలామ్నుకు, 

శలామ్ను నయసోస్నుకు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:16 => ఆ తరువాత నేను తిరిగివచెచ్దను; మనుషుయ్లలో కడమవారును 

నా నామము ఎవరికి పెటట్బడెనొ ఆ సమసత్మైన అనయ్జనులును పర్భువును వెదకునటుల్ 

హెబీర్యులకు 12:25 => మీకు బుదిధ్ చెపుప్చునన్వానిని నిరాకరింపకుండునటుల్ చూచుకొనుడి. వారు 

భూమిమీదనుండి బుదిధ్చెపిప్న వానిని నిరాకరించినపుప్డు తపిప్ంచుకొనకపోయినయెడల, 

పరలోకమునుండి బుదిధ్చెపుప్చునన్ వానిని విసరిజ్ంచు మనము తపిప్ంచుకొనకపోవుట మరి 

నిశచ్యముగదా. 

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

సమరుథ్డు. వీరు తెగువ గలవారును సేవ్చాఛ్పరులునై మహాతుమ్లను దూషింప వెరువకయునాన్రు. 

వచనము 19 
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ఈ పర్కారము ఇశార్యేలువారు నేటివరకు జరుగుచునన్టుల్ దావీదు సంతతివారిమీద తిరుగుబాటు 

చేసిరి. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:17 => అయితే యూదా పటట్ణములలో కాపురముండు 

ఇశార్యేలువారిమీద రెహబాము ఏలుబడి చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:13 => ఇశార్యేలువారి మధయ్నుండు యాజకులును లేవీయులును 

తామునన్ పర్దేశముల సరిహదుద్లను దాటి అతనియొదద్కు వచిచ్ చేరిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:14 => యరొబామును అతని కుమారులును యెహోవాకు యాజకసేవ 

జరుగకుండ లేవీయులను తోర్సివేయగా, వారు తమ గార్మములను సావ్సథ్య్ములను విడచి, యూదా 

దేశమునకును యెరూషలేమునకును వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:15 => యరొబాము బలిపీఠములకును దయయ్ములకును తాను 

చేయించిన దూడలకును యాజకులను ఏరప్రచుకొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:16 => వారి చరయ్లటుల్ండగా ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములయందంతటను 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను వెదకుటకు మనసుస్ నిలుపుకొనినవారు తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాకు బలులనరిప్ంచుటకై యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:17 => దావీదును సొలొమోనును నడచిన మారగ్మందు మూడు 

సంవతస్రములు వారు నడచి, యూదా రాజయ్మును బలపరచి మూడు సంవతస్రములు సొలొమోను 

కుమారుడైన రెహబామునకు సహాయకులైరి. 
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1 రాజులు 12:20 => మరియు యరొబాము తిరిగివచెచ్నని ఇశార్యేలు వారందరు విని, 

సమాజముగా కూడి, అతని పిలువనంపించి ఇశార్యేలువారందరిమీద రాజుగా అతనికి పటాట్భిషేకము 

చేసిరి; యూదా గోతీర్యులు తపప్ దావీదు సంతతివారిని వెంబడించినవారెవరును లేకపోయిరి. 

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 12:1 => రెహబాము రాజయ్ము సిథ్రపడి తాను బలపరచబడిన తరువాత 

అతడును ఇశార్యేలీయులందరును యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచిరి. 

వచనము 20 

మరియు యరొబాము తిరిగివచెచ్నని ఇశార్యేలు వారందరు విని, సమాజముగా కూడి, అతని 

పిలువనంపించి ఇశార్యేలువారందరిమీద రాజుగా అతనికి పటాట్భిషేకము చేసిరి; యూదా 

గోతీర్యులు తపప్ దావీదు సంతతివారిని వెంబడించినవారెవరును లేకపోయిరి. 

1 రాజులు 4:6 => అహీషారు గృహ నిరావ్హకుడు; అబాద్ కుమారుడైన అదోనీరాము వెటిట్ పని 

విషయములో అధికారి. 

1 రాజులు 5:14 => వీరిని అతడు వంతులచొపుప్న నెలకు పదివేలమందిని లెబానోనునకు 

పంపించెను; ఒక నెల లెబానోనులోను రెండు నెలలు ఇంటియొదద్ను వారు ఉండిరి; ఆ వెటిట్వారిమీద 

అదోనీరాము అధికారియై యుండెను. 

2 సమూయేలు 20:24 => అదోరాము వెటిట్పనులు చేయువారిమీద అధికారియై యుండెను; 

అహీలూదు కుమారుడగు యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద ఉండెను; షెవా లేఖికుడు; 

సాదోకును అబాయ్తారును యాజకులు; యాయీరీయుడగు ఈరా దావీదునకు సభాముఖుయ్డు1. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 10:18 => రాజైన రెహబాము వెటిట్పనివారిమీద అధికారియైన హదోరమును 

పంపగా ఇశార్యేలు వారు రాళల్తో అతని చావగొటిట్రి గనుక రాజైన రెహబాము యెరూషలేమునకు 

పారిపోవలెనని తవ్రపడి తన రథము ఎకెక్ను. 

నిరగ్మకాండము 17:4 => అపుప్డు మోషే యెహోవాకు మొఱపెటుట్చు ఈ పర్జలను నేనేమి 

చేయుదును? కొంతసేపటికి ననున్ రాళల్తో కొటిట్ చంపుదురనెను. 

సంఖాయ్కాండము 14:10 => పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా మహిమ ఇశార్యేలీయుల కందరికి 

కనబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:21 => అందుకు వారతనిమీద కుటర్చేసి, రాజు మాటనుబటిట్ యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములోపల రాళుల్ రువివ్ అతని చావగొటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:26 => అధిపతి బంటౌర్తులతో కూడ పోయి, పర్జలు రాళల్తో 

కొటుట్దురేమో అని భయపడి, బలాతాక్రము చేయకయే వారిని తీసికొని వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:57 => అపుప్డు వారు పెదద్ కేకలువేసి చెవులు మూసికొని యేకముగా 

అతనిమీద పడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:58 => పటట్ణపు వెలుపలికి అతనిని వెళల్గొటిట్, రాళుల్ రువివ్ చంపిరి. 

సాకుష్లు సౌలు అను ఒక యౌవనుని పాదములయొదద్ తమ వసత్రములు పెటిట్రి. 

1 రాజులు 20:18 => అతడువారు సమాధానముగా వచిచ్నను యుదధ్ము చేయ వచిచ్నను వారిని 

సజీవులుగా పటుట్కొనిరండని ఆజాఞ్పించెను. 

1 రాజులు 20:19 => రాజాయ్ధిపతులలోనునన్ ఆ యౌవనులును వారితో కూడనునన్ దండువారును 

పటట్ణములోనుండి బయలుదేరి 

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

ఇశార్యేలువారు వారిని తరుముచుండగా సిరియా రాజైన బెనహ్దదు గుఱఱ్మెకిక్ రౌతులతో గూడ 

తపిప్ంచుకొనిపోయెను. 

సామెతలు 28:1 => ఎవడును తరుమకుండనే దుషుట్డు పారిపోవును నీతిమంతులు సింహమువలె 

ధైరయ్ముగా నుందురు. 
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సామెతలు 28:2 => దేశసుథ్ల దోషమువలన దాని అధికారులు అనేకులగుదురు బుదిధ్జాఞ్నములు 

గలవారిచేత దాని అధికారము సిథ్రపరచబడును. 

ఆమోసు 2:16 => మరియు ఆ దినమందు బలాఢుయ్లలో బహు ధైరయ్ము గలవాడు దిగంబరియై 

పారిపోవును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

వచనము 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. 

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. 

2 రాజులు 17:21 => ఆయన ఇశార్యేలు గోతర్ములను దావీదు ఇంటివారిలోనుండి 

విడగొటిట్వేయగా వారు నెబాతు కుమారుడైన యరొబామును రాజుగా చేసికొనిరి. ఈ యరొబాము 

ఇశార్యేలువారు యెహోవాను అనుసరింపకుండ ఆయనమీద వారిని తిరుగబడచేసి, వారు 

ఘోరపాపము చేయుటకు కారకుడాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:19 => ఇశార్యేలువారు ఇపప్టికిని దావీదు సంతతివారిమీద 

తిరుగుబాటు చేసి నేటివరకును వారికి లోబడకయునాన్రు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:5 => ఇశార్యేలు రాజయ్మును ఎలల్పుప్డును ఏలునటుల్గా ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవా దావీదుతోను అతని సంతతివారితోను భంగము కాజాలని1 నిబంధన చేసి దానిని 

వారికిచెచ్నని మీరు తెలిసికొందురు గదా. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 13:6 => అయినను దావీదు కుమారుడైన సొలొమోనుకు దాసుడును నెబాతు 

కుమారుడునగు యరొబాము పనికిమాలిన దుషుట్లతో కలిసి లేచి తన యజమానునిమీద తిరుగుబాటు 

చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:7 => సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము ఇంకను బాలయ్దశలోనుండి 

ధైరయ్ము లేనివాడై వారిని ఎదిరించుటకు తగిన శకిత్లేకునన్పుప్డు వారు అతనితో యుదధ్ము చేయుటకు 

సిదధ్మైరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:17 => అబీయాయును అతని జనులును వారిని ఘోరముగా 

సంహరించిరి. ఇశార్యేలు వారిలో అయిదు లక్షలమంది పరాకర్మశాలులు హతులైరి. 

యెషయా 7:17 => యెహోవా నీ మీదికిని నీ జనము మీదికిని నీ పితరుల కుటుంబపువారి మీదికిని 

శర్మ దినములను, ఎఫార్యిము యూదానుండి తొలగిన దినము మొదలుకొని నేటివరకు రాని 

దినములను రపిప్ంచును; ఆయన అషూష్రు రాజును నీమీదికి రపిప్ంచును. 

హెబీర్యులకు 6:6 => తమ విషయములో దేవుని కుమారుని మరల సిలువవేయుచు, బాహాటముగా 

ఆయనను అవమానపరచుచునాన్రు గనుక మారుమనసుస్ పొందునటుల్ అటిట్ వారిని మరల 

నూతనపరచుట అసాధయ్ము. 

యెహోషువ 4:9 => అపుప్డు యెహోషువ నిబంధన మందసమును మోయు యాజకుల కాళుల్ 

యొరాద్ను నడుమ నిలిచిన చోట పండెర్ండు రాళల్ను నిలువబెటిట్ంచెను. నేటివరకు అవి అకక్డ నునన్వి. 

1 రాజులు 4:1 => రాజైన సొలొమోను ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:9 => యూదా వారినందరిని బెనాయ్మీనీయులనందరిని, ఎఫార్యిము 

మనషే ష్ షిమోయ్ను గోతర్సాథ్నములలోనుండి వచిచ్ వారిమధయ్ నివసించు పరదేశులను సమకూరెచ్ను. 

అతని దేవుడైన యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండుట చూచి ఇశార్యేలువారిలోనుండి విసాత్రమైన 

జనులు అతని పక్షము చేరిరి. 

వచనము 22 

అంతట దేవుని వాకుక్ దైవజనుడగు షెమయాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 
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1 సమూయేలు 10:24 => అపుప్డు సమూయేలు జనులందరిలో యెహోవా ఏరప్రచినవానిని మీరు 

చూచితిరా? జనులందరిలో అతనివంటి వాడొకడును లేడని చెపప్గా, జనులందరు బొబబ్లు పెటుట్చు 

రాజు చిరంజీవి యగుగాక అని కేకలు వేసిరి. 

హోషేయ 8:4 => నాకు అనుకూలులుకాని రాజులను వారు నియమించుకొని యునాన్రు, నేనెరుగని 

అధిపతులను తమకుంచుకొని యునాన్రు, విగర్హ నిరామ్ణమందు తమ వెండి బంగార ములను 

వినియోగించుటచేత వాటిని పోగొటుట్కొని యునాన్రు. 

1 రాజులు 12:17 => అయితే యూదా పట ణ్ణములలోనునన్ ఇశార్యేలువారిని రెహబాము ఏలెను. 

1 రాజులు 11:13 => రాజయ్మంతయు తీసివేయను; నా దాసుడైన దావీదు నిమితత్మును నేను 

కోరుకొనిన యెరూషలేము నిమితత్మును ఒక గోతర్ము నీ కుమారునికిచెచ్దను. 

1 రాజులు 11:32 => సొలొమోను తండిర్యైన దావీదు చేసినటుల్ నా దృషిట్కి యోగయ్మైన దాని 

చేయకయు, నా కటట్డలను నా విధులను అనుసరింపకయు, నేను ఏరప్రచిన మారగ్ములలో 

నడవకయు నునాన్రు గనుక సొలొమోను చేతిలోనుండి రాజయ్మును కొటిట్వేసి పది గోతర్ములను 

నీకిచెచ్దను.  

హోషేయ 11:12 => ఎఫార్యిమువారు అబదధ్ములతో ననున్ ఆవరించియునాన్రు; ఇశార్యేలువారు 

మోసకిర్యలతో ననున్ ఆవరించియునాన్రు; యూదావారు నిరాటంకముగా దేవునిమీద తిరుగుబాటు 

చేయుదురు, నమమ్కమైన పరిశుదధ్ దేవునిమీద తిరుగబడుదురు. 

నాయ్యాధిపతులు 9:1 => యెరుబబ్యలు కుమారుడైన అబీమెలెకు షెకెములోనునన్ తన తలిల్ 

సహోదరుల యొదద్కు పోయి వారితోను తన తలిల్ పితరుల కుటుంబికులందరితోను 

నాయ్యాధిపతులు 9:6 => తరువాత షెకెము యజమానులందరును మిలోల్ ఇంటివారందరును 

కూడివచిచ్ షెకెములోనునన్ మసత్కి వృక్షముకిర్ంద దండుపాళెమునొదద్ అబీమెలెకును రాజుగా 

నియమించిరి. 

2 సమూయేలు 19:20 => నేను పాపము చేసితినని నాకు తెలిసినది గనుక యోసేపు వారందరితో 

కూడ నా యేలినవాడవును రాజవునగు నినున్ ఎదురొక్నుటకై నేను ముందుగా వచిచ్యునాన్ననెను. 

1 రాజులు 4:1 => రాజైన సొలొమోను ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజాయెను. 
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1 రాజులు 11:11 => సెలవిచిచ్నదేమనగా నేను నీతో చేసిన నా నిబంధనను కటట్డలను నీవు 

ఆచరింపకపోవుట నేను కనుగొనుచునాన్ను గనుక యీ రాజయ్ము నీకుండకుండ నిశచ్యముగా 

తీసివేసి నీ దాసునికిచెచ్దను. 

1 రాజులు 11:26 => మరియు సొలొమోను సేవకుడైన యరొబాము సహా రాజుమీదికి లేచెను. 

ఇతడు జెరేదా సంబంధమైన ఎఫార్యీమీయుడైన నెబాతు కుమారుడు, ఇతని తలిల్పేరు జెరూహా, ఆమె 

విధవరాలు. 

1 రాజులు 11:35 => అయితే అతని కుమారుని చేతిలోనుండి రాజయ్మును తీసివేసి అందులో నీకు 

పది గోతర్ముల నిచెచ్దను; 

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

ఉతత్ముడును తగినవాడునైన యొకని కోరుకొని, తన తండిర్ సింహాసనముమీద అతనిని ఆసీనునిగా 

చేసి, మీ యజమానుని కుటుంబికుల పక్షమున యుదధ్మాడుడి. 

2 రాజులు 17:18 => కాబటిట్ యెహోవా ఇశార్యేలువారియందు బహుగా కోపగించి, తన 

సముఖములోనుండి వారిని వెళల్గొటెట్ను గనుక యూదా గోతర్ము గాక మరి యే గోతర్మును శేషించి 

యుండలేదు. 

2 రాజులు 17:21 => ఆయన ఇశార్యేలు గోతర్ములను దావీదు ఇంటివారిలోనుండి 

విడగొటిట్వేయగా వారు నెబాతు కుమారుడైన యరొబామును రాజుగా చేసికొనిరి. ఈ యరొబాము 

ఇశార్యేలువారు యెహోవాను అనుసరింపకుండ ఆయనమీద వారిని తిరుగబడచేసి, వారు 

ఘోరపాపము చేయుటకు కారకుడాయెను. 

2 రాజులు 21:24 => దేశపు జనులు రాజైన ఆమోనుమీద కుటర్చేసిన వారినందరిని చంపి అతని 

కుమారుడైన యోషీయాకు అతనికి మారుగా పటాట్భిషేకము చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:19 => ఇశార్యేలువారు ఇపప్టికిని దావీదు సంతతివారిమీద 

తిరుగుబాటు చేసి నేటివరకును వారికి లోబడకయునాన్రు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 13:6 => అయినను దావీదు కుమారుడైన సొలొమోనుకు దాసుడును నెబాతు 

కుమారుడునగు యరొబాము పనికిమాలిన దుషుట్లతో కలిసి లేచి తన యజమానునిమీద తిరుగుబాటు 

చేసెను. 

సామెతలు 12:24 => శర్దధ్గా పని చేయువారు ఏలుబడి చేయుదురు సోమరులు వెటిట్పనులు 

చేయవలసి వచుచ్ను. 

సామెతలు 26:21 => వేడిబూడిదెకు బొగుగ్లు అగిన్కి కటెట్లు కలహములు పుటిట్ంచుటకు 

కలహపిర్యుడు. 

యెహెజేక్లు 23:4 => వారిలో పెదద్దాని పేరు ఒహొలా, ఆమె సహోదరి పేరు ఒహొలీబా. వీరు నాకు 

పెండిల్ చేయబడినవారై కుమారులను కుమారెత్లను కనిరి ఒహొలాయను పేరు షోమోర్నునకును, 

ఒహొలీబాయను పేరు యెరూషలేమునకును చెందుచునన్వి.  

హోషేయ 13:10 => నీ పటట్ణములలో దేనియందును నీకు సహాయము చేయకుండ నీ రాజు 

ఏమాయెను? రాజును అధిపతులను నామీద నియమించుమని నీవు మనవి చేసికొంటివిగదా; నీ 

అధిపతులు ఏమైరి? 

వచనము 23 

నీవు సొలొమోను కుమారుడును యూదా రాజునైన రెహబాముతోను యూదావారందరితోను 

బెనాయ్మీనీయులందరితోను శేషించినవారందరితోను ఇటల్నుము 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:1 => రెహబాము యెరూషలేమునకు వచిచ్నపుప్డు ఇశార్యేలువారితో 

యుదధ్ము చేయుటకును , రాజయ్మును తనకు మరల రపిప్ంచుకొనుటకును అతడు 

యూదావారిలోనుండియు బెనాయ్మీనీయులలోనుండియు ఏరప్రచబడిన యుదధ్ శాలులను లక్ష 

యెనుబది వేలమందిని సమకూరచ్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:2 => దైవజనుడైన షెమయాకు యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను 
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2 దినవృతాత్ంతములు 11:3 => నీవు యూదా రాజును సొలొమోను కుమారుడునగు 

రెహబాముతోను, యూదా యందును బెనాయ్మీనీయుల పర్దేశమందును ఉండు ఇశార్యేలు 

వారందరితోను ఈ మాట పర్కటించుము 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:5 => ఇశార్యేలీయులందరిలో కతిత్ దూయువారు పదకొండు లక్షల 

మందియు యూదా వారిలో కతిత్ దూయువారు నాలుగు లక్షల డెబబ్దివేల మందియు సంఖయ్కు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:8 => ఆ కాలమున డాళల్ను ఈటెలను పటుట్కొను మూడు లక్షలమంది 

యూదావారును, కేడెములు ధరించి విలుల్వేయు రెండు లక్షల ఎనుబది వేలమంది బెనాయ్మీనీయులును 

కూడిన సైనయ్ము ఆసాకు ఉండెను; వీరందరును పరాకర్మశాలులై యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 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 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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 17:18 => రెండవవాడు యెహోజాబాదు; వీనియొదద్ లక్షయెనుబదివేలమంది 

యుదధ్సనన్దుధ్లుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:19 => రాజు యూదాయందంతటనుండు పార్కార పురములలో 

ఉంచినవారు గాక వీరు రాజుయొకక్ పరివారములో చేరినవారై యుండిరి. 

సామెతలు 21:30 => యెహోవాకు విరోధమైన జాఞ్నమైనను వివేచనయైనను ఆలోచనయైనను 

నిలువదు. 

సామెతలు 21:31 => యుదధ్దినమునకు గుఱఱ్ములను ఆయతత్పరచుట కదుద్ గాని రక్షణ యెహోవా 

అధీనము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:12 => బనాయ్మీనునుగూరిచ్ యిటల్నెను బెనాయ్మీను యెహోవాకు 

పిర్యుడు ఆయనయొదద్ అతడు సురకిష్తముగా నివసించును దినమెలల్ ఆయన అతనికి ఆశర్యమగును 

ఆయన భుజములమధయ్ అతడు నివసించును  

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

ఉతత్ముడును తగినవాడునైన యొకని కోరుకొని, తన తండిర్ సింహాసనముమీద అతనిని ఆసీనునిగా 

చేసి, మీ యజమానుని కుటుంబికుల పక్షమున యుదధ్మాడుడి. 

వచనము 24 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జరిగినది నావలననే జరిగెను; మీరు ఇశార్యేలువారగు మీ 

సహోదరులతో యుదధ్ము చేయుటకు వెళల్క, అందరును మీ యిండల్కు తిరిగిపోవుడి. కాబటిట్ వారు 

యెహోవా మాటకు లోబడి దానినిబటిట్ యుదధ్మునకు పోక నిలిచిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:1 => దైవజనుడైన మోషే మృతినొందకమునుపు అతడు 

ఇశార్యేలీయులను దీవించిన విధము ఇది; అతడిటల్నెను యెహోవా సీనాయినుండి వచెచ్ను 

2 రాజులు 4:16 => ఆమె వచిచ్ దావ్రమందు నిలువగా ఎలీషా మరుసటి యేట ఈ రుతువున నీ 

కౌగిట కుమారుడుండునని ఆమెతో అనెను. ఆమె ఆ మాట విని దైవజనుడవైన నా యేలినవాడా, 

ఆలాగు పలుకవదుద్; నీ దాసురాలనైన నాతో అబదధ్మాడవదద్నెను. 
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2 రాజులు 4:22 => ఒక పనివానిని ఒక గాడిదను నాయొదద్కు పంపుము;నేను దైవజనుని యొదద్కు 

పోయివచెచ్దనని తన పెనిమిటితో ఆమె యనగా 

2 రాజులు 4:25 => ఈ పర్కారము ఆమె పోయి కరెమ్లు పరవ్తమందునన్ ఆ దైవజనుని యొదద్కు 

వచెచ్ను. దైవజనుడు దూరమునుండి ఆమెను చూచి అదిగో ఆ షూనేమీయురాలు; 

2 రాజులు 4:27 => పిమమ్ట ఆమె కొండమీదనునన్ దైవజనుని యొదద్కు వచిచ్ అతని కాళుల్ 

పటుట్కొనెను. గేహజీ ఆమెను తోలివేయుటకు దగగ్రకు రాగా దైవజనుడు ఆమె బహు వాయ్కులముగా 

ఉనన్ది, యెహోవా ఆ సంగతి నాకు తెలియజేయక మరుగుచేసెను; ఆమె జోలికి పోవదద్ని వానికి ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను. 

1 తిమోతి 6:11 => దైవజనుడా, నీవైతే వీటివి విసరిజ్ంచి, నీతిని భకిత్ని విశావ్సమును పేర్మను 

ఓరుప్ను సాతివ్కమును సంపాదించుకొనుటకు పర్యాసపడుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:2 => దైవజనుడైన షెమయాకు యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:7 => వారు తముమ్ను తాము తగిగ్ంచుకొనుట యెహోవా చూచెను గనుక 

యెహోవా వాకుక్ షెమయాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను వారు తముమ్ను తాము తగిగ్ంచుకొనిరి 

గనుక నేను వారిని నాశనముచేయక, షీషకు దావ్రా నా ఉగర్తను యెరూషలేముమీద కుమమ్రింపక 

తవ్రలోనే వారికి రక్షణ దయచేసెదను. 

1 రాజులు 13:1 => అంతట దైవజనుడైన యొకడు యెహోవాచేత సెలవునొంది 

యూదాదేశమునుండి బేతేలునకు వచెచ్ను. ధూపము వేయుటకై యరొబాము ఆ బలిపీఠమునొదద్ 

నిలిచియుండగా 
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1 రాజులు 13:4 => బేతేలునందునన్ బలిపీఠమునుగూరిచ్ ఆ దైవజనుడు పర్కటించిన మాట రాజైన 

యరొబాము విని, బలిపీఠముమీదనుండి తన చెయియ్ చాపి, వానిని పటుట్కొనుమని చెపప్గా అతడు 

చాపిన చెయియ్ యెండిపోయెను; దానిని వెనుకకు తీసికొనుటకు అతనికి శకిత్ లేకపోయెను. 

1 రాజులు 13:5 => మరియు యెహోవా సెలవు పర్కారము దైవజనుడిచిచ్న సూచనచొపుప్న 

బలిపీఠము బదద్లుకాగా బుగిగ్ దానిమీదనుండి ఒలికిపోయెను. 

1 రాజులు 13:11 => బేతేలులో పర్వకత్యగు ఒక ముసలివాడు కాపురముండెను. ఇతని 

కుమారులలో ఒకడు వచిచ్ బేతేలులో దైవజనుడు ఆ దినమున చేసిన కిర్యలనిన్టిని, అతడు రాజుతో 

పలికిన మాటలనిన్టిని తమ తండిర్తో తెలియజెపప్గా 

1 రాజులు 17:18 => ఆమె ఏలీయాతో దైవజనుడా, నాయొదద్కు నీవు రానిమితత్మేమి? నా 

పాపమును నాకు జాఞ్పకముచేసి నా కుమారుని చంపుటకై నాయొదద్కు వచిచ్తివా అని మనవిచేయగా 

1 రాజులు 17:24 => ఆ సతరీ ఏలీయాతో నీవు దైవజనుడవై యునాన్వనియు నీవు పలుకుచునన్ 

యెహోవామాట నిజమనియు ఇందుచేత నేనెరుగుదుననెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:15 => రెహబాము చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్యు షెమయా రచించిన 

గర్ంథమందును దీరఘ్దరిశ్యైన ఇదోద్ రచించిన వంశావళియందును వార్యబడియునన్ది. 

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 25 

తరువాత యరొబాము ఎఫార్యిము మనయ్మందు షెకెమను పటట్ణము కటిట్ంచి అచచ్ట కాపురముండి 

అచచ్టనుండి బయలుదేరి పెనూయేలును కటిట్ంచెను. 

1 రాజులు 12:6 => అపుప్డు రాజైన రెహబాము తన తండిర్యైన సొలొమోను బర్దికియునన్పుప్డు 

అతని సముఖమందు సేవచేసిన పెదద్లతో ఆలోచన చేసి ఈ జనులకు ఏమి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దనని వారి 

నడుగగా 

Page  of 1085 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

వచనము 26 

ఈ జనులు యెరూషలేమునందునన్ యెహోవా మందిరమందు బలులు అరిప్ంచుటకు 

ఎకిక్పోవుచుండినయెడల ఈ జనుల హృదయము యూదారాజైన రెహబాము అను తమ యజమానుని 

తటుట్ తిరుగును; అపుప్డు వారు ననున్ చంపి యూదా రాజైన రెహబామునొదద్ మరల చేరుదురు; 

రాజయ్ము మరల దావీదు సంతతివారిదగును అని 

సంఖాయ్కాండము 14:42 => అది కొనసాగదు. యెహోవా మీ మధయ్ను లేడుగనుక మీ 

శతుర్వులయెదుట హతము చేయబడుదురు; మీరు సాగిపోకుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:4 => ఈ కారయ్ము నావలన జరుగుచునన్దని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు గనుక, బయలుదేరకుండను మీ సహోదరులతో యుదధ్ము చేయకుండను 

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

యరొబాముతో యుదధ్ము చేయుట మాని వెళిల్పోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:7 => దైవజనుడైన యొకడు అతనియొదద్కు వచిచ్ రాజా, ఇశార్యేలువారి 

సైనయ్మును నీతోకూడ తీసికొనిపోవదుద్, యెహోవా ఇశార్యేలువారగు ఎఫార్యిమీయులలో ఎవరికిని 

తోడుగా ఉండడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:8 => ఆలాగు పోవలెనని నీకునన్యెడల పొముమ్, యుదధ్ము బలముగా 

చేసినను దేవుడు నీ శతుర్వు ఎదుట నినున్ కూలుచ్ను; నిలువబెటుట్టయు పడవేయుటయు దేవుని 

వశమేగదా అని పర్కటింపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => యెహోవా పర్వకత్యగు ఓదేదు అను ఒకడు అచచ్ట ఉండెను. 

అతడు షోమోర్నునకు వచిచ్న సమూహము ఎదుటికిపోయి వారితో ఈలాగు చెపెప్ను ఆలకించుడి, మీ 

పితరుల దేవుడైన యెహోవా యూదావారి మీద కోపించినందుచేత ఆయన వారిని మీచేతికి 

అపప్గించెను; మీరు ఆకాశమునంటునంత రౌదర్ముతో వారిని సంహరించితిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 28:10 => ఇపుప్డు మీరు యూదావారిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లను 

మీకొరకు దాసులుగాను దాసురాండుర్గాను లోపరచుకొనదలచియునాన్రు. మీ దేవుడైన యెహోవా 

దృషిట్కి మీరు మాతర్ము అపరాధులు కాకయునాన్రా? 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:11 => యెహోవా మహోగర్త మీమీద రేగియునన్ది గనుక నా మాట 

ఆలకించి మీ సహోదరులలోనుండి మీరు చెరపటిట్న వీరిని విడచిపెటుట్డి. 

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 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:13 => యెహోవా మనమీదికి అపరాధశిక్ష రపిప్ంచునటుల్ మీరు 

చేసియునాన్రు. చెరపటిట్న వీరిని మీరు ఇకక్డికి రపిప్ంపకూడదు. మన పాపములను అపరాధములను 

పెంపుజేయుటకు మీరు పూనుకొనియునాన్రు ; మన అపరాధము అధికమైయునన్ది . 

ఇశార్యేలువారమైన మన మీద మహోగర్త రేగియునన్ది. 

1 రాజులు 12:15 => జనులు చేసిన మనవిని రాజు ఈ పర్కారము అంగీకరింపకపోయెను. 

షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా నెబాతు కుమారుడైన యరొబాముతో తాను పలికించిన మాట 

నెరవేరచ్వలెనని యెహోవా ఈలాగున జరిగించెను. 

1 రాజులు 11:29 => అంతట యరొబాము యెరూషలేములోనుండి బయలు వెడలిపోగా 

షిలోనీయుడును పర్వకత్యునగు అహీయా అతనిని మారగ్మందు కనుగొనెను; అహీయా కొర్తత్ వసత్రము 

ధరించుకొనియుండెను, వారిదద్రు తపప్ పొలములో మరి యెవడును లేకపోయెను. 

1 రాజులు 11:30 => అంతట అహీయా తాను ధరించుకొనియునన్ కొర్తత్ వసత్రమును పటుట్కొని 

పండెర్ండు తునకలుగా చింపి యరొబాముతో ఇటల్నెను ఈ పది తునకలను నీవు తీసికొనుము; 

1 రాజులు 11:31 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనులు ననున్ 

విడిచిపెటిట్ అషాత్రోతు అను సీదోనీయుల దేవతకును కెమోషు అను మోయాబీయుల దేవతకును 

మిలోక్ము అను అమోమ్నీయుల దేవతకును మొర్కిక్, 
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1 రాజులు 11:32 => సొలొమోను తండిర్యైన దావీదు చేసినటుల్ నా దృషిట్కి యోగయ్మైన దాని 

చేయకయు, నా కటట్డలను నా విధులను అనుసరింపకయు, నేను ఏరప్రచిన మారగ్ములలో 

నడవకయు నునాన్రు గనుక సొలొమోను చేతిలోనుండి రాజయ్మును కొటిట్వేసి పది గోతర్ములను 

నీకిచెచ్దను.  

1 రాజులు 11:33 => అయితే నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును, నేను యెరూషలేము 

పటట్ణమును కోరుకొనినందునను ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలోనుండి వానికి ఒక గోతర్ము 

ఉండనితుత్ను. 

1 రాజులు 11:34 => రాజయ్ము వానిచేతిలోనుండి బొతిత్గా తీసివేయక నేను కోరుకొనిన నా 

సేవకుడైన దావీదు నా ఆజఞ్లను అనుసరించి నా కటట్డలను ఆచరించెను గనుక దావీదును జాఞ్పకము 

చేసికొని అతని దినములనిన్యు అతనిని అధికారిగా ఉండనితుత్ను. 

1 రాజులు 11:35 => అయితే అతని కుమారుని చేతిలోనుండి రాజయ్మును తీసివేసి అందులో నీకు 

పది గోతర్ముల నిచెచ్దను; 

1 రాజులు 11:36 => నా నామమును అకక్డ ఉంచుటకు నేను కోరుకొనిన పటట్ణమైన 

యెరూషలేములో నా యెదుట ఒక దీపము నా సేవకుడైన దావీదునకు ఎలల్పుప్డు నుండునటుల్ అతని 

కుమారునికి ఒక గోతర్ము ఇచెచ్దను. 

1 రాజులు 11:37 => నేను నినున్ అంగీకరించినందున నీ కోరిక యంతటిచొపుప్న నీవు 

ఏలుబడిచేయుచు ఇశార్యేలువారిమీద రాజవైయుందువు. 

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. 

హోషేయ 8:4 => నాకు అనుకూలులుకాని రాజులను వారు నియమించుకొని యునాన్రు, నేనెరుగని 

అధిపతులను తమకుంచుకొని యునాన్రు, విగర్హ నిరామ్ణమందు తమ వెండి బంగార ములను 

వినియోగించుటచేత వాటిని పోగొటుట్కొని యునాన్రు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 25:10 => అపుప్డు అమజాయ్ ఎఫార్యిములోనుండి తనయొదద్కు వచిచ్న 

సైనయ్మును వేరుపరచి మీ యిండల్కు తిరిగివెళుల్డని వారికి సెలవిచెచ్ను; అందుకు వారి కోపము 

యూదావారిమీద బహుగా రగులుకొనెను, వారు ఉగుర్లై తమ యిండల్కు తిరిగిపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:13 => యెహోవా మనమీదికి అపరాధశిక్ష రపిప్ంచునటుల్ మీరు 

చేసియునాన్రు. చెరపటిట్న వీరిని మీరు ఇకక్డికి రపిప్ంపకూడదు. మన పాపములను అపరాధములను 

పెంపుజేయుటకు మీరు పూనుకొనియునాన్రు ; మన అపరాధము అధికమైయునన్ది . 

ఇశార్యేలువారమైన మన మీద మహోగర్త రేగియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:14 => కాగా అధిపతులును సమాజముగా కూడినవారును కనున్లార 

చూచుచుండగా ఆయుధసుథ్లు చెరపటిట్నవారిని కొలల్సొముమ్ను విడచిపెటిట్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:15 => పేళుల్ ఉదాహరింపబడినవారు అపుప్డు లేచి చెరపటట్బడిన వారిని 

చేపటిట్ దోపుసొముమ్చేత వారిలో వసత్రహీనులైన వారికి బటట్లు కటిట్ంచి వారికి వసత్రములను పాదరక్షలను 

ధరింపజేసి అనన్పానములిచిచ్ తలలకు నూనె బెటిట్ంచి వారిలో బలహీనులైన వారిని గాడిదలమీద 

ఎకిక్ంచి ఖరూ జ్రవృక్షములుగల పటట్ణమగు యెరికోకు వారి సహోదరులయొదద్కు వారిని 

తోడుకొనివచిచ్రి; తరువాత వారు షోమోర్నునకు మరల వెళిల్రి. 

1 రాజులు 14:7 => నీవు వెళిల్ యరొబాముతో చెపప్వలసినదేమనగా ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా ఈ పర్కారము సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను నినున్ జనులలోనుండి తీసి హెచిచ్ంపజేసి, 

ఇశార్యేలువారను నా జనులమీద నినున్ అధికారిగా నియమించి 

1 రాజులు 14:30 => వారు బర్దికినంత కాలము రెహబామునకును యరొబామునకును యుదధ్ము 

జరుగుచుండెను. 

1 రాజులు 22:36 => సూరాయ్సత్మయ సమయమందు దండువారందరు తమ తమ పటట్ణములకును 

దేశములకును వెళిల్పోవచుచ్నని పర్చురమాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:15 => యెహోవా షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా నెబాతు కుమారుడైన 

యరొబాముతో సెలవిచిచ్న తన మాటను సిథ్రపరచునటుల్ దేవుని నిరణ్య పర్కారము జనులు చేసిన 

మనవి రాజు ఆలకించకపోయెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:39 => దేవునివలన కలిగినదాయెనా మీరు వారిని వయ్రథ్పరచలేరు; 

మీరొకవేళ దేవునితో పోరాడువారవుదురు సుమీ. 

వచనము 27 

యరొబాము తన హృదయమందు తలంచి 

1 రాజులు 9:15 => యెహోవా మందిరమును సొలొమోను నగరమును మిలోల్ను, 

యెరూషలేముయొకక్ పార్కారమును హాసోరు మెగిదోద్ గెజెరు అను పటట్ణములను కటిట్ంచుటకు 

సొలొమోను వెటిట్వారిని పెటెట్ను. 

1 రాజులు 9:17 => సొలొమోను గెజెరును కటిట్ంచెను, మరియు దిగువను బేత  హోరోనును, 

1 రాజులు 9:18 => బయతాతును అరణయ్ములోనునన్ తదోమ్రునును, 

1 రాజులు 15:17 => ఇశార్యేలు రాజైన బయెషా యూదావారికి విరోధియై యుండి, యూదా 

రాజైన ఆసాయొదద్నుండి యెవరును రాకుండను అతనియొదద్కు ఎవరును పోకుండను, రామా 

పటట్ణమును కటిట్ంచెను. 

1 రాజులు 16:24 => అతడు షెమెరునొదద్ షోమోర్ను కొండను నాలుగు మణుగుల వెండికి 

కొనుకొక్ని ఆ కొండమీద పటట్ణమొకటి కటిట్ంచి, ఆ కొండ యజమానుడైన షెమెరు అనునతని 

పేరునుబటిట్ తాను కటిట్ంచిన పటట్ణమునకు షోమోర్ను1 అను పేరు పెటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:5 => రెహబాము యెరూషలేమునందు కాపురముండి యూదా 

పర్దేశమందు పార్కారపురములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:6 => అతడు బేతెల్హేము, ఏతాము, తెకోవ, బేతూస్రు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:7 => శోకో, అదులాల్ము, గాతు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:8 => మారేషా, జీపు, అదోరయీము,  

2 దినవృతాత్ంతములు 11:9 => లాకీషు, అజేకా, 

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

పర్దేశములందుండు పార్కార పురములను కటిట్ంచి 
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2 దినవృతాత్ంతములు 11:11 => దురగ్ములను బలపరచి, వాటిలో అధిపతులను ఉంచి, 

ఆహారమును నూనెను దార్కాష్రసమును సమకూరెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:12 => మరియు వాటిలో డాళల్ను బలెల్ములను ఉంచి ఆ పటట్ణములను 

బహు బలవంతమైన వాటిగా చేసెను. యూదావారును బెనాయ్మీనీయులును అతని పక్షముననుండిరి. 

1 రాజులు 12:1 => రెహబామునకు పటాట్భిషేకము చేయుటకు ఇశార్యేలీయులందరును 

షెకెమునకు రాగా రెహబాము షెకెమునకు పోయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:1 => యెరుబబ్యలు కుమారుడైన అబీమెలెకు షెకెములోనునన్ తన తలిల్ 

సహోదరుల యొదద్కు పోయి వారితోను తన తలిల్ పితరుల కుటుంబికులందరితోను 

నాయ్యాధిపతులు 9:45 => ఆ దినమంతయు అబీమెలెకు ఆ పటట్ణసుథ్లతో యుదధ్ముచేసి 

పటట్ణమును చుటుట్కొని అందులోనునన్ జనులను చంపి పటట్ణమును పడగొటిట్ దాని సథ్లమున ఉపుప్ 

జలెల్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:46 => షెకెము గోపుర యజమానులందరు ఆ వారత్ విని ఏల  బెరీతు గుడియొకక్ 

కోటలోనికి చొరబడిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 9:47 => షెకెము గోపుర యజమానులందరు కూడియునన్ సంగతి అబీ 

మెలెకునకు తెలుపబడినపుప్డు 

నాయ్యాధిపతులు 9:48 => అబీమెలెకును అతనితో నునన్ జనులందరును సలోమ్ను కొండనెకిక్ 

అబీమెలెకు గొడ డ్లిని చేత పటుట్కొని చెటల్నుండి పెదద్ కొమమ్ను నరికి యెతిత్ భుజముమీద పెటుట్కొని నేను 

దేనిచేయుట మీరు చూచితిరో మీరును నేను చేసినటుట్గా దానిని తవ్రగా చేయుడని తనతోనునన్ 

జనులతో చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:49 => అపుప్డు ఆ జనులందరిలో పర్తివాడును ఒకొక్క కొమమ్ను నరికి 

అబీమెలెకును వెంబడించి ఆ కోట దగగ్ర వాటిని పెటిట్ వాటివలన ఆ కోటను అగిన్చేత కాలిచ్రి. అపుప్డు 

షెకెము గోపుర యజమానులు, అనగా సతరీ పురుషులు ఇంచుమించు వెయియ్మంది చచిచ్రి. 

ఆదికాండము 32:30 => యాకోబు నేను ముఖాముఖిగా దేవుని చూచితిని అయినను నా పార్ణము 

దకిక్నదని ఆ సథ్లమునకు పెనూయేలు అను పేరు పెటెట్ను. 
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ఆదికాండము 32:31 => అతడు పెనూయేలునుండి సాగిపోయినపుప్డు సూరోయ్దయమాయెను; 

అపుప్డతడు తొడకుంటుచు నడిచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:8 => అకక్డనుండి అతడు పెనూయేలునకు పోయి ఆలాగుననే వారితోను 

చెపప్గా సుకోక్తువారు ఉతత్రమిచిచ్నటుల్ పెనూయేలువారును అతని కుతత్రమిచిచ్రి గనుక అతడు 

నాయ్యాధిపతులు 8:17 => మరియు నతడు పెనూయేలు గోపురమును పడగొటిట్ ఆ ఊరివారిని 

చంపెను. 

యెహోషువ 17:7 => మనషీ ష్యుల సరిహదుద్ ఆషేరునుండి షెకెమునకు తూరుప్గానునన్ 

మికెమ్తావరకును దకిష్ణమున ఏనత్పూప్య నివాసులవైపునకు వాయ్పించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:6 => తరువాత షెకెము యజమానులందరును మిలోల్ ఇంటివారందరును 

కూడివచిచ్ షెకెములోనునన్ మసత్కి వృక్షముకిర్ంద దండుపాళెమునొదద్ అబీమెలెకును రాజుగా 

నియమించిరి. 

2 సమూయేలు 19:20 => నేను పాపము చేసితినని నాకు తెలిసినది గనుక యోసేపు వారందరితో 

కూడ నా యేలినవాడవును రాజవునగు నినున్ ఎదురొక్నుటకై నేను ముందుగా వచిచ్యునాన్ననెను. 

యిరిమ్యా 41:5 => గడ డ్ములు కౌష్రము చేయించుకొని వసత్రములు చింపుకొని దేహములు 

గాయపరచుకొనిన యెనుబదిమంది పురుషులు యెహోవా మందిరమునకు తీసికొనిపోవుటకై 

నైవేదయ్ములను ధూపదర్వయ్ములను చేతపటుట్కొని షెకెమునుండియు షిలోహునుండియు 

షోమోర్నునుండియు రాగా 

హోషేయ 6:9 => బందిపోటు దొంగలు పొంచియుండునటుల్ యాజకులు పొంచియుండి షెకెము 

మారగ్ములో నరహతయ్ చేసెదరు; వారు ఘోరమైన కాముకతవ్ము జరిగించువారై యునాన్రు, 

హోషేయ 13:1 => ఎఫార్యిము మాటలాడినపుప్డు భయము కలిగెను; అతడు ఇశార్యేలువారిలో 

తనున్ గొపప్ చేసికొనెను; తరువాత బయలుదేవతనుబటిట్ అపరాధియై అతడు నాశనమొందెను. 

వచనము 28 
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ఆలోచనచేసి రెండు బంగారపు దూడలు చేయించి, జనులను పిలిచి యెరూషలేమునకు పోవుట మీకు 

బహు కషట్ము; 

కీరత్నలు 14:1 => దేవుడు లేడని బుదిధ్హీనులు తమ హృదయములో అనుకొందురు. వారు 

చెడిపోయినవారు అసహయ్కారయ్ములు చేయుదురు. మేలుచేయు వాడొకడును లేడు. 

మారుక్ 2:6 => శాసు త్ర్లలో కొందరు అకక్డ కూరుచ్ండియుండిరి. 

మారుక్ 2:7 => వారు ఇతడు ఇటెల్ందుకు చెపుప్చునాన్డు? దేవదూషణ చేయుచునాన్డు గదా; 

దేవుడొకక్డే తపప్ పాపమును క్షమింపగలవాడెవడని తమ హృదయములలో ఆలోచించుకొనిరి. 

మారుక్ 2:8 => వారు తమలో తాము ఈలాగున ఆలోచించుకొనుట యేసు వెంటనే తన ఆతమ్లో 

తెలిసికొని మీరీలాటి సంగతులు మీ హృదయములలో ఎందుకు ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? 

లూకా 7:39 => ఆయనను పిలిచిన పరిసయుయ్డు అది చూచి ఈయన పర్వకత్యైనయెడల తనున్ 

ముటుట్కొనిన యీ సతరీ ఎవతెయో ఎటువంటిదో యెరిగియుండును; ఇది పాపాతుమ్రాలు అని తనలో 

తాననుకొనెను.  

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 సమూయేలు 27:1 => తరువాత దావీదు నేను ఇకక్డ నిలుచుట మంచిది కాదు, ఏదో ఒక 

దినమున నేను సౌలుచేత నాశనమగుదును; నేను ఫిలిషీత్యుల దేశములోనికి తపిప్ంచుకొని 

పోవుదును, అపుప్డు సౌలు ఇశార్యేలీయుల సరిహదుద్లలో ననున్ వెదకుట మానుకొనును గనుక నేను 

అతని చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొందునని అనుకొని 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:20 => అంతట వారు ఉదయముననే లేచి తెకోవ అరణయ్మునకు పోయిరి; 

వారు పోవుచుండగా యెహోషాపాతు నిలువబడి యూదా వారలారా, యెరూషలేము కాపురసుథ్లారా, 
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నా మాట వినుడి; మీ దేవుడైన యెహోవాను నముమ్కొనుడి, అపుప్డు మీరు సిథ్రపరచబడుదురు; ఆయన 

పర్వకత్లను నముమ్కొనుడి, అపుప్డు మీరు కృతారుథ్లగుదురని చెపెప్ను. 

యెషయా 7:9 => షోమోర్ను ఎఫార్యిమునకు రాజధాని; షోమోర్నునకు రెమలాయ్ కుమారుడు రాజు; 

మీరు నమమ్కుండినయెడల సిథ్రపడకయుందురు. 

యిరిమ్యా 38:18 => అయితే నీవు బబులోను అధిపతులయొదద్కు వెళల్నియెడల ఈ పటట్ణము 

కలీద్యులచేతికి అపప్గింపబడును, వారు అగిన్చేత దాని కాలిచ్వేసెదరు, మరియు నీవు వారి 

చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొనజాలవు.  

యిరిమ్యా 38:19 => అందుకు రాజైన సిదిక్యా యిరీమ్యాతో ఇటల్నెను కలీద్యుల పక్షముగా ఉండు 

యూదులకు భయపడుచునాన్ను; ఒకవేళ కలీద్యులు ననున్ వారిచేతికి అపప్గించినయెడల వారు ననున్ 

అపహసించెదరు. 

యిరిమ్యా 38:20 => అందుకు యిరీమ్యా వారు నినన్పప్గింపరు, నీవు బర్దికి బాగుగానుండునటుల్ 

నేను నీతో చెపుప్చునన్ సంగతినిగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్ మాటను చితత్గించి ఆలకించుము. 

యిరిమ్యా 38:21 => నీవు ఒకవేళ బయలు వెళల్కపోయినయెడల యెహోవా ఈ మాట నాకు 

తెలియజేసెను. 

యోహాను 11:47 => కాబటిట్ పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును మహా సభను సమకూరిచ్ 

మనమేమి చేయుచునాన్ము? ఈ మనుషుయ్డు అనేకమైన సూచక కిర్యలు చేయుచునాన్డే. 

యోహాను 11:48 => మనమాయనను ఈలాగు చూచుచు ఊరకుండినయెడల అందరు 

ఆయనయందు విశావ్సముంచెదరు; అపుప్డు రోమీయులు వచిచ్ మన సథ్లమును మన జనమును 

ఆకర్మించుకొందురని చెపిప్రి.  

యోహాను 1 1 : 4 9 = > అయితే వారిలో కయప అను ఒకడు ఆ సంవతస్ రము 

పర్ధానయాజకుడైయుండి మీకేమియు తెలియదు. 

యోహాను 11:50 => మన జనమంతయు నశింపకుండునటుల్ ఒక మనుషుయ్డు పర్జలకొరకు 

చనిపోవుట మీకు ఉపయుకత్మని మీరు ఆలోచించుకొనరు అని వారితో చెపెప్ను. 
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యోహాను 12:10 => అతనినిబటిట్ యూదులలో అనేకులు తమవారిని విడిచి యేసునందు 

విశావ్సముంచిరి గనుక  

యోహాను 12:11 => పర్ధానయాజకులు లాజరునుకూడ చంప నాలోచనచేసిరి. 

యోహాను 12:19 => కావున పరిసయుయ్లు ఒకరితో ఒకరు మన పర్యతన్ములెటుల్ 

నిష పర్యోజనమైపోయినవో చూడుడి. ఇదిగో లోకము ఆయనవెంట పోయినదని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:16 => ఈ మనుషుయ్లను మనమేమి చేయుదము? వారిచేత పర్సిదధ్మైన 

సూచక కిర్య చేయబడియునన్దని యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారికందరికి సప్షట్మే, అది 

జరుగలేదని చెపప్జాలము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:17 => అయినను ఇది పర్జలలో ఇంక వాయ్పింపకుండుటకై ఇకమీదట ఈ 

నామమునుబటిట్ యే మనుషుయ్లతోనైనను మాటలాడకూడదని మనము వారిని బెదరుపెటట్వలెనని 

చెపుప్కొనిరి. 

1 సమూయేలు 13:12 => ఇంకను యెహోవాను శాంతిపరచక మునుపే ఫిలిషీత్యులు గిలాగ్లునకు 

వచిచ్ నామీద పడుదురనుకొని నా అంతట నేను సాహసించి దహనబలి అరిప్ంచితిననెను. 

1 సమూయేలు 16:6 => వారు వచిచ్నపుప్డు అతడు ఏలీయాబును చూచి నిజముగా యెహోవా 

అభిషేకించువాడు ఆయన యెదుట నిలిచియునాన్డని అనుకొనెను 

1 రాజులు 13:34 => యరొబాము సంతతివారిని నిరూమ్లము చేసి భూమిమీద ఉండకుండ 

నశింపజేయునటుల్గా ఇది వారికి పాపకారణమాయెను. 

1 రాజులు 16:26 => అతడు నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము దేనిచేత ఇశార్యేలువారు పాపము 

చేయుటకు కారకుడై దేవతలను పెటుట్కొని, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచెనో, 

దానిని అనుసరించి పర్వరిత్ంచెను. 

2 రాజులు 3:3 => ఇశార్యేలు వారు పాపము చేయుటకు కారకుడగు నెబాతు కుమారుడైన 

యరొబాము చేసిన పాపములను విడువక చేయుచునే వచెచ్ను. 

2 రాజులు 13:2 => ఇతడు ఇశార్యేలువారు పాపముచేయుటకు కారకుడగు నెబాతు కుమారుడైన 

యరొబాము పాపములను విడువక అనుసరించుచు యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించెను. 
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కీరత్నలు 53:1 => దేవుడు లేడని బుదిధ్హీనులు తమ హృదయములో అనుకొందురు. వారు 

చెడిపోయినవారు, అసహయ్కారయ్ములు చేయుదురు మేలుచేయువాడొకడును లేడు. 

యెహెజేక్లు 23:4 => వారిలో పెదద్దాని పేరు ఒహొలా, ఆమె సహోదరి పేరు ఒహొలీబా. వీరు నాకు 

పెండిల్ చేయబడినవారై కుమారులను కుమారెత్లను కనిరి ఒహొలాయను పేరు షోమోర్నునకును, 

ఒహొలీబాయను పేరు యెరూషలేమునకును చెందుచునన్వి.  

హోషేయ 5:3 => ఎఫార్యిమును నేనెరుగుదును; ఇశార్యేలు వారు నాకు మరుగైనవారు కారు. 

ఎఫార్యిమూ, నీవు ఇపుప్డే వయ్భిచరించుచునాన్వు; ఇశార్యేలు వారు అపవితుర్లైరి. 

హోషేయ 5:11 => ఎఫార్యిమీయులు మానవ పదధ్తినిబటిట్ పర్వరిత్ంప గోరువారు; వారికధిక శర్మ 

కలుగును, వారు శికిష్ంపబడి హింస నొందుదురు బాధింపబడుదురు. 

హోషేయ 13:11 => కాగా కోపము తెచుచ్కొని నీకు రాజును నియమించితిని; కోర్ధము కలిగి అతని 

కొటిట్వేయుచునాన్ను. 

వచనము 29 

ఇశార్యేలు వారలారా, ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన మీ దేవుడు ఇవే అని చెపిప్, 

ఒకటి బేతేలునందును, ఒకటి దానునందును ఉంచెను. 

1 రాజులు 8:29 => నీ దాసుడనైన నేను చేయు పార్రథ్నను దయతో అంగీకరించునటుల్ నా నామము 

అకక్డ ఉండునని యే సథ్లమునుగూరిచ్ నీవు సెలవిచిచ్తివో ఆ సథ్లమైన యీ మందిరము తటుట్ నీ 

నేతర్ములు రేయింబగలు తెరవబడి యుండునుగాక. 

1 రాజులు 8:30 => మరియు నీ దాసుడనైన నేనును నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులును ఈ 

సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్న చేయునపుప్డెలల్, నీ నివాససాథ్నమైన ఆకాశమందు విని మా వినన్పము 

అంగీకరించుము; వినునపుప్డెలల్ మముమ్ను క్షమించుము. 

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 
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1 రాజులు 11:32 => సొలొమోను తండిర్యైన దావీదు చేసినటుల్ నా దృషిట్కి యోగయ్మైన దాని 

చేయకయు, నా కటట్డలను నా విధులను అనుసరింపకయు, నేను ఏరప్రచిన మారగ్ములలో 

నడవకయు నునాన్రు గనుక సొలొమోను చేతిలోనుండి రాజయ్మును కొటిట్వేసి పది గోతర్ములను 

నీకిచెచ్దను.  

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

సాథ్పించుకొనుటకు నివాససాథ్నముగా ఏరప్రచుకొను సథ్లమును వెదకి అకక్డికే యాతర్లు 

చేయుచుండవలెను. 

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

దశమభాగములను, పర్తిషిట్తములుగా మీరు చేయు నైవేదయ్ములను, మీ మొర్కుక్బడి అరప్ణములను, 

మీ సేవ్చాఛ్రప్ణములను, పశువులలోను గొఱఱ్మేకలలోను తొలిచూలు వాటిని తీసికొనిరావలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:7 => మీరును మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్నాశీరవ్దించి మీకు 

కలుగజేసిన మీ కుటుంబములును మీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని భోజనముచేసి 

మీచేతిపనులనిన్టియందు సంతోషింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:14 => యెహోవా నీ గోతర్ములలో ఒకదానియందు ఏరప్రచుకొను 

సథ్లముననే నీ దహనబలులను అరిప్ంచి నేను మీకాజాఞ్పించుచునన్ సమసత్మును అకక్డనే 

జరిగింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:2 => యెహోవా తన నామమును సాథ్పించుటకై ఏరప్రచుకొను 

సథ్లములోనె నీ దేవుడైన యెహోవాకు పసాక్ను ఆచరించి, గొఱఱ్మేకలలోగాని గోవులలోగాని బలి 

అరిప్ంపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:6 => నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమును సాథ్పించుటకై 

ఏరప్రచుకొను సథ్లములోనే నీవు ఐగుపుత్లోనుండి బయలుదేరివచిచ్నbవేళను, అనగా సూరుయ్డు 

అసత్మించు సాయంకాలమున పసాక్ పశువును వధించి 

ఆదికాండము 12:12 => ఐగుపీత్యులు నినున్ చూచి యీమె అతని భారయ్ అని చెపిప్ ననున్ చంపి 

నినున్ బర్దుకనిచెచ్దరు. 
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ఆదికాండము 12:13 => నీవలన నాకు మేలు కలుగునటుల్ను నినున్బటిట్ నేను బర్దుకునటుల్ను నీవు 

నా సహోదరివని దయచేసి చెపుప్మనెను. 

ఆదికాండము 26:7 => ఆ చోటి మనుషుయ్లు అతని భారయ్ను చూచి ఆమె యెవరని అడిగినపుప్డు 

అతడు ఆమె నా సహోదరి అని చెపెప్ను; ఎందుకనగా రిబాక్ చకక్నిది గనుక ఈ చోటి మనుషుయ్లు 

ఆమె నిమితత్ము ననున్ చంపుదురేమో అనుకొని తన భారయ్ అని చెపుప్టకు భయపడెను. 

సామెతలు 29:25 => భయపడుటవలన మనుషుయ్లకు ఉరి వచుచ్ను యెహోవాయందు నమిమ్క 

యుంచువాడు సురకిష్తముగా నుండును. 

1 కొరిందీయులకు 1:19 => ఇందువిషయమై జాఞ్నుల జాఞ్నమును నాశనము చేతును. వివేకుల 

వివేకమును శూనయ్పరతును అని వార్యబడియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 1:20 => జాఞ్ని యేమయెయ్ను? శాసిత్ యేమయెయ్ను? ఈ లోకపు తరక్వాది 

యేమయెయ్ను? ఈలోక జాఞ్నమును దేవుడు వెఱి ఱ్తనముగా చేసియునాన్డు గదా? 

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. 

1 సమూయేలు 13:12 => ఇంకను యెహోవాను శాంతిపరచక మునుపే ఫిలిషీత్యులు గిలాగ్లునకు 

వచిచ్ నామీద పడుదురనుకొని నా అంతట నేను సాహసించి దహనబలి అరిప్ంచితిననెను. 

1 రాజులు 15:17 => ఇశార్యేలు రాజైన బయెషా యూదావారికి విరోధియై యుండి, యూదా 

రాజైన ఆసాయొదద్నుండి యెవరును రాకుండను అతనియొదద్కు ఎవరును పోకుండను, రామా 

పటట్ణమును కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:6 => అయినను దావీదు కుమారుడైన సొలొమోనుకు దాసుడును నెబాతు 

కుమారుడునగు యరొబాము పనికిమాలిన దుషుట్లతో కలిసి లేచి తన యజమానునిమీద తిరుగుబాటు 

చేసెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 16:1 => ఆసా యేలుబడియందు ముపప్ది ఆరవ సంవతస్రమున ఇశార్యేలు 

రాజైన బయెషా యూదావారిమీద దండెతిత్ బయలుదేరి యూదా రాజైన ఆసాయొదద్కు రాకపోకలు 

జరుగకుండునటుల్ రామాను కటిట్ంపగా 

వచనము 30 

దానువరకు ఈ రెంటిలో ఒకదానిని జనులు పూజించుటవలన రాజు చేసిన కారయ్ము పాపమునకు 

కారణమాయెను. 

1 రాజులు 12:8 => అయితే అతడు పెదద్లు తనతో చెపిప్న ఆలోచనను నిరల్క్షయ్పెటిట్, తనతో కూడ 

పెరిగిన యౌవనులను పిలిచి ఆలోచననడిగి, వారికీలాగు పర్శన్వేసెను 

1 రాజులు 12:9 => మామీద నీ తండిర్ యుంచిన కాడిని చులకన చేయుడని నాతో చెపుప్కొనిన యీ 

జనులకు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు ఏ ఆలోచన మీరు చెపుప్దురు? 

నిరగ్మకాండము 1:10 => వారు విసత్రింపకుండునటుల్ మనము వారియెడల యుకిత్గా జరిగించుదము 

రండి; లేనియెడల యుదధ్ము కలుగునపుప్డు కూడ మన శతుర్వులతో చేరి మనకు విరోధముగా 

యుదధ్ముచేసి యీ దేశములోనుండి, వెళిల్పోదురేమో అనెను. 

యెషయా 30:1 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే లోబడని పిలల్లకు శర్మ పాపమునకు పాపము 

కూరుచ్కొనునటుల్గా వారు ననున్ అడుగక ఆలోచన చేయుదురు నా ఆతమ్ నియమింపని 

సంధిచేసికొందురు  

నిరగ్మకాండము 20:4 => పైన ఆకాశమందేగాని కిర్ంది భూమియందేగాని భూమికిర్ంద 

నీళల్యందేగాని యుండు దేని రూపమునయినను విగర్హమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి 

సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:14 => అపుప్డు మీరు నదిదాటి సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశములో మీరు 

అనుసరింపవలసిన కటట్డలను విధులను మీకు నేరప్వలెనని యెహోవా నాకాజాఞ్పించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:15 => హోరేబులో యెహోవా అగిన్జావ్లల మధయ్నుండి మీతో 

మాటలాడిన దినమున మీరు ఏ సవ్రూపమును చూడలేదు. 

Page  of 1099 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:16 => కావున మీరు చెడిపోయి భూమిమీదనునన్ యే జంతువు 

పర్తిమనైనను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:17 => ఆకాశమందు ఎగురు రెకక్లుగల యే పకిష్ పర్తిమనైనను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:18 => నేలమీద పార్కు ఏ పురుగు పర్తిమనైనను భూమి కిర్ందనునన్ 

నీళల్యందలి యే చేప పర్తిమనైనను ఆడు పర్తిమనుగాని మగ పర్తిమనుగాని, యే సవ్రూపము గలిగిన 

విగర్హమును మీకొరకు చేసికొనకుండునటుల్ను, ఆకాశమువైపు కనున్లెతిత్ 

2 రాజులు 10:29 => అయితే ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు నెబాతు కుమారుడైన 

యరొబాము కారకుడైనటుల్ యెహూకూడ అందుకు కారకుడై, బేతేలు దాను అను సథ్లములందునన్ 

బంగారుదూడలను అనుసరించుట మానలేదు. 

2 రాజులు 17:16 => వారు తమ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిని యనుసరింపక పోత 

విగర్హములైన రెండు దూడలను చేసి దేవతాసత్ంభములను నిలిపి ఆకాశసమూహమునకు నమసక్రించి 

బయలుదేవతను పూజించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:15 => యరొబాము బలిపీఠములకును దయయ్ములకును తాను 

చేయించిన దూడలకును యాజకులను ఏరప్రచుకొనెను. 

హోషేయ 8:4 => నాకు అనుకూలులుకాని రాజులను వారు నియమించుకొని యునాన్రు, నేనెరుగని 

అధిపతులను తమకుంచుకొని యునాన్రు, విగర్హ నిరామ్ణమందు తమ వెండి బంగార ములను 

వినియోగించుటచేత వాటిని పోగొటుట్కొని యునాన్రు. 

హోషేయ 8:5 => షోమోర్నూ, ఆయన నీ దూడను (విగర్హము) విసరిజ్ంచెను నా కోపము వారిమీదికి 

రగులుకొనెను. ఎంతకాలము వారు పవితర్త నొందజాలకుందురు?  

హోషేయ 8:6 => అది ఇశార్యేలువారిచేతిపనియే గదా? కంసాలి దానిని చేసెను, అది దైవము కాదు 

గదా; షోమోర్ను చేసికొనిన యీ దూడ ఛినాన్భినన్ములగును. 

హోషేయ 8:7 => వారు గాలిని వితిత్యునాన్రు గనుక పర్ళయ వాయువు వారికి కోతయగును; 

వితిత్నది పైరుకాదు, మొలక కాదు, పంట యెతిత్నది అది పంటకు వచిచ్నయెడల అనుయ్లు దాని 

తినివేతురు. 
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హోషేయ 10:5 => బేతావెనులో నునన్ దూడవిషయమై షోమోర్ను నివాసులు భయపడుదురు, దాని 

పర్భావము పోయెనని పర్జలును, సంతోషించుచుండిన దాని అరచ్కులును దుఃఖింతురు. 

హోషేయ 10:6 => ఎఫార్యిము అవమానము నొందుటకు, ఇశార్యేలువారు తాము చేసిన 

ఆలోచనవలన సిగుగ్ తెచుచ్కొనుటకు, అది అషూష్రు దేశములోనికి కొనిపోబడి రాజైన యారేబునకు 

కానుకగా ఇయయ్బడును. 

యెషయా 30:10 => దరశ్నము చూడవదద్ని దరశ్నము చూచువారితో చెపుప్వారును యుకత్ 

వాకయ్ములను మాతో పర్వచింపకుడి మృదువైన మాటలనే మాతో పలుకుడి మాయా దరశ్నములను 

కనుడి  

2 పేతురు 2:19 => తామే భర్షట్తవ్మునకు దాసులైయుండియు, అటిట్వారికి సావ్తంతర్య్ము ఇతుత్మని 

చెపుప్దురు. ఒకడు దేనివలన జయింపబడునో దానికి దాసుడగును గదా 

నిరగ్మకాండము 32:4 => అతడు వారియొదద్ వాటిని తీసికొని పోగరతో రూపమును ఏరప్రచి దానిని 

పోతపోసిన దూడగా చేసెను. అపుప్డు వారు ఓ ఇశార్యేలూ, ఐగుపుత్ దేశములోనుండి నినున్ రపిప్ంచిన 

నీ దేవుడు ఇదే అనిరి. 

నిరగ్మకాండము 32:8 => నేను వారికి నియమించిన తోర్వనుండి తవ్రగా తొలగిపోయి తమకొరకు 

పోతపోసిన దూడను చేసికొని దానికి సాగిలపడి బలినరిప్ంచి ఓయి ఇశార్యేలూ, ఐగుపుత్ దేశమునుండి 

నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడు ఇదే అని చెపుప్కొనిరనెను. 

లేవీయకాండము 13:29 => పురుషునికైనను సతరీకైనను తలయందేమి గడ డ్మందేమి పొడ 

పుటిట్నయెడల, యాజకుడు ఆ పొడను చూడగా 

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

అరిప్ంపకూడదు సుమీ. 

1 రాజులు 14:9 => నీకంటె ముందుగా ఉండిన వారందరికంటెను అధికముగా కీడు చేసియునాన్వు; 

ననున్ బొతిత్గా విసరిజ్ంచి యితర దేవతలను పోత విగర్హములను పెటుట్కొని నాకు కోపము 

పుటిట్ంచియునాన్వు. 
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1 రాజులు 15:26 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి తన తండిర్ నడిచిన మారగ్మందు నడిచి, 

అతడు దేనిచేత ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడాయెనో ఆ పాపమును అనుసరించి 

పర్వరిత్ంచెను. 

1 రాజులు 15:34 => ఇతడు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి యరొబాము దేనిచేత ఇశార్యేలువారు 

పాపము చేయుటకు కారకుడాయెనో దానినంతటిని అనుసరించి పర్వరిత్ంచెను. 

1 రాజులు 16:19 => యరొబాము చేసినటుల్ ఇతడును యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము చేయువాడై 

యుండి తానే పాపము చేయుచు, ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడైనందున ఈలాగున 

జరిగెను. 

1 రాజులు 22:52 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించి,తన తలిదండుర్లిదద్రి 

పర్వరత్నను, ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడైన నెబాతు కుమారుడగు యరొబాము 

పర్వరత్నను అనుసరించి పర్వరిత్ంచుచు వచెచ్ను. 

2 రాజులు 2:23 => అకక్డనుండి అతడు బేతేలునకు ఎకిక్వెళె ల్ను అతడు తోర్వను పోవుచుండగా 

బాలురు పటట్ణములోనుండి వచిచ్ బోడివాడా ఎకిక్పొముమ్, బోడివాడా ఎకిక్పొమమ్ని అతని 

అపహాసయ్ము చేయగా 

2 రాజులు 3:3 => ఇశార్యేలు వారు పాపము చేయుటకు కారకుడగు నెబాతు కుమారుడైన 

యరొబాము చేసిన పాపములను విడువక చేయుచునే వచెచ్ను. 

2 రాజులు 14:24 => ఇతడును ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడగు నెబాతు 

కుమారుడైన యరొబాము చేసిన పాపములను విడువక అనుసరించి యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము 

జరిగించెను. 

2 రాజులు 16:3 => అతడు ఇశార్యేలీయుల ముందర నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనులు 

చేసిన హేయమైన కిర్యలు చేయుచు, తన కుమారుని అగిన్గుండమును దాటించెను. 

2 రాజులు 17:8 => తమయెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనముల కటట్డలను, 

ఇశార్యేలు రాజులు నిరణ్యించిన కటట్డలను అనుసరించుచు ఉండిరి. 
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2 రాజులు 17:21 => ఆయన ఇశార్యేలు గోతర్ములను దావీదు ఇంటివారిలోనుండి 

విడగొటిట్వేయగా వారు నెబాతు కుమారుడైన యరొబామును రాజుగా చేసికొనిరి. ఈ యరొబాము 

ఇశార్యేలువారు యెహోవాను అనుసరింపకుండ ఆయనమీద వారిని తిరుగబడచేసి, వారు 

ఘోరపాపము చేయుటకు కారకుడాయెను. 

2 రాజులు 23:15 => బేతేలులోనునన్ బలిపీఠమును ఉనన్త సథ్లమును, అనగా ఇశార్యేలు వారు 

పాపము చేయుటకు కారకుడైన నెబాతు కుమారుడగు యరొబాము కటిట్ంచిన ఆ ఉనన్త సథ్లమును 

బలిపీఠమును అతడు పడగొటిట్ంచి, ఆ ఉనన్త సథ్లమును కాలిచ్ పొడుము అగునటుల్గా తొర్కిక్ంచి 

అషేరాదేవి పర్తిమను కాలిచ్వేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:14 => యరొబామును అతని కుమారులును యెహోవాకు యాజకసేవ 

జరుగకుండ లేవీయులను తోర్సివేయగా, వారు తమ గార్మములను సావ్సథ్య్ములను విడచి, యూదా 

దేశమునకును యెరూషలేమునకును వచిచ్రి. 

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 15:3 => నిజమైన దేవుడైనను ఉపదేశముచేయు యాజకులైనను, 

ధరమ్శాసత్రమైనను చాలా దినములు ఇశార్యేలీయులకు లేకుండపోవును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:4 => బయలు దేవతను ఆశర్యింపక తన తండిర్ దేవుని ఆశర్యించుచు, 

ఇశార్యేలువారి చరయ్లను వెంబడింపక ఆయన ఆజఞ్లననుసరించి నడిచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:7 => దైవజనుడైన యొకడు అతనియొదద్కు వచిచ్ రాజా, ఇశార్యేలువారి 

సైనయ్మును నీతోకూడ తీసికొనిపోవదుద్, యెహోవా ఇశార్యేలువారగు ఎఫార్యిమీయులలో ఎవరికిని 

తోడుగా ఉండడు. 

యోబు 34:30 => భకిత్హీనులు రాజయ్పరిపాలన చేయకుండునటుల్ వారు పర్జలను 

చికిక్ంచుకొనకుండునటుల్ బలవంతులను ఆయన నిరూమ్లము చేయుచునాన్డు  
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యెషయా 31:7 => మీకు మీరు పాపము కలుగజేసికొని మీచేతులతో మీరు నిరిమ్ంచిన వెండి 

విగర్హములను సువరణ్ విగర్హములను ఆ దినమున మీలో పర్తివాడును పారవేయును. 

యెషయా 44:10 => ఎందుకును పనికిరాని విగర్హమును పోతపోసి దానినొక దేవునిగా 

నిరూపించువాడెవడు? 

యెషయా 46:6 => దానికి సాగిలపడి నమసాక్రము చేయుటకై సంచినుండి బంగారము మెండుగా 

పోయువారును వెండి తూచువారును దాని దేవతగా నిరూపించవలెనని కంసాలిని కూలికి పిలుతురు. 

యిరిమ్యా 48:13 => ఇశార్యేలువారు తామాశర్యించిన బేతేలునుబటిట్ సిగుగ్పడినటుల్ 

మోయాబీయులును కెమోషునుబటిట్ సిగుగ్పడుచునాన్రు 

యెహెజేక్లు 16:15 => అయితే నీ సౌందరయ్మును నీవు ఆధారము చేసికొని, నీకు కీరిత్ వచిచ్నందున 

నీవు వేశయ్వై దారినిపోవు పర్తి వానితో బహుగా వయ్భిచరించుచు వచిచ్తివి, పిలిచిన వానితోనెలల్ పోతివి. 

యెహెజేక్లు 23:8 => మరియు ఐగుపుత్లో నేరుచ్కొనిన జారతవ్మును ఇది మానకయుండెను, 

అచచ్టనే దాని యౌవనమందే పురుషులు దానితో శయనించిరి, దాని చనులను ఆలింగనము చేసిరి, 

కాముకులై దానితో విశేషముగా వయ్భిచారము చేసిరి. 

యెహెజేక్లు 48:1 => గోతర్ముల పేరులు ఇవి; దానీయుల కొకభాగము .. అది ఉతత్రదికుక్ 

సరిహదుద్నుండి హమాతునకుపోవు మారగ్మువరకు హెతోల్నునకుపోవు సరిహదుద్వరకును హసరేనాను 

అను దమసుక్ సరిహదుద్వరకును హమాతు సరిహదుద్ మారగ్మున తూరుప్గాను పడమరగాను 

వాయ్పించు భూమి. 

దానియేలు 3:1 => రాజగు నెబుకదెన్జరు బంగారు పర్తిమ యొకటి చేయించి, బబులోను 

దేశములోని దూరాయను మైదానములో దాని నిలువబెటిట్ంచెను. అది అరువది మూరల ఎతుత్ను ఆరు 

మూరల వెడలుప్నై యుండెను.  

హోషేయ 4:15 => ఇశార్యేలూ, నీవు వేశయ్వైతివి; అయినను యూదా ఆ పాపములో పాలు 

పొందకపోవును గాక. గిలాగ్లునకు పోవదుద్; బేతావెనునకు పోవదుద్; యెహోవా జీవము తోడని 

పర్మాణము చేయవదుద్. 
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హోషేయ 10:8 => ఇశార్యేలువారి పాప సవ్రూపమైన ఆవెనులోని ఉనన్త సథ్లములు లయమగును, 

ముండల్చెటుల్ను కంపయు వారి బలిపీఠములమీద పెరుగును, పరవ్తములను చూచి మముమ్ను మరుగు 

చేయుడనియు, కొండలను చూచి మామీద పడుడనియు వారు చెపుప్దురు. 

ఆమోసు 8:14 => షోమోర్ను యొకక్ దోషమునకు కారణమగు దాని తోడనియు, దానూ, నీ దేవుని 

జీవము తోడనియు, బెయేరెష్బా మారగ్ జీవము తోడనియు పర్మాణము చేయువారు ఇకను లేవకుండ 

కూలుదురు. 

వచనము 31 

మరియు అతడు ఉనన్త సథ్లములను కటిట్ంచి మందిరముగా ఏరప్రచి, లేవీయులు కాని 

సాధారణమైనవారిలో కొందరిని యాజకులుగా నియమించెను. 

ఆదికాండము 12:8 => అకక్డ నుండి అతడు బయలుదేరి బేతేలుకు తూరుప్ననునన్ కొండకు చేరి 

పడమటనునన్ బేతేలునకును తూరుప్ననునన్ హాయికిని మధయ్ను గుడారము వేసి అకక్డ యెహోవాకు 

బలిపీఠమును కటిట్ యెహోవా నామమున పార్రధ్న చేసెను 

ఆదికాండము 28:19 => మరియు అతడు ఆ సథ్లమునకు బేతేలను పేరు పెటెట్ను. అయితే మొదట ఆ 

ఊరి పేరు లూజు.  

ఆదికాండము 35:1 => దేవుడు యాకోబుతో నీవు లేచి బేతేలునకు వెళిల్ అకక్డ నివసించి, నీ 

సహోదరుడైన ఏశావు ఎదుటనుండి నీవు పారిపోయినపుప్డు నీకు కనబడిన దేవునికి అకక్డ 

బలిపీఠమును కటుట్మని చెపప్గా 

హోషేయ 4:15 => ఇశార్యేలూ, నీవు వేశయ్వైతివి; అయినను యూదా ఆ పాపములో పాలు 

పొందకపోవును గాక. గిలాగ్లునకు పోవదుద్; బేతావెనునకు పోవదుద్; యెహోవా జీవము తోడని 

పర్మాణము చేయవదుద్. 

ఆదికాండము 14:14 => అబార్ము తన తముమ్డు చెరపటట్బడెనని విని తన యింట పుటిట్ 

అలవరచబడిన మూడువందల పదునెనమండుగురిని వెంటబెటుట్కొని దాను మటుట్కు ఆ రాజులను 

తరిమెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 34:1 => మోషే మోయాబు మైదానమునుండి యెరికో యెదుటనునన్ 

పిసాగ్కొండవరకు పోయి నెబోశిఖరమున కెకెక్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 18:29 => వారొక పటట్ణమును కటుట్కొని అకక్డ నివసించిరి. ఇశార్యేలుకు 

పుటిట్న తమ తండిర్యైన దానునుబటిట్ ఆ పటట్ణమునకు దాను అను పేరు పెటిట్రి. పూరవ్ము ఆ 

పటట్ణమునకు లాయిషు అను పేరు. 

నాయ్యాధిపతులు 18:30 => దానీయులు చెకక్బడిన ఆ పర్తిమను నిలుపుకొనిరి. మోషే 

మనుమడును గెరోష్ను కుమారుడునైన యోనాతాననువాడును వాని కుమారులును ఆ దేశము 

చెరపటట్బడువరకు దానీయుల గోతర్మునకు యాజకులై యుండిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 18:31 => దేవుని మందిరము షిలోహులోనునన్ దినములనిన్టను వారు మీకా 

చేయించిన పర్తిమను నిలుపుకొనియుండిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:1 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరు బయలుదేరి దాను మొదలుకొని 

బెయేరెష్బావరకును గిలాదుదేశము వరకును వారి సమాజము ఏకమనసుస్ కలిగి మిసాప్లో యెహోవా 

సనిన్ధిని కూడెను. 

2 రాజులు 10:29 => అయితే ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు నెబాతు కుమారుడైన 

యరొబాము కారకుడైనటుల్ యెహూకూడ అందుకు కారకుడై, బేతేలు దాను అను సథ్లములందునన్ 

బంగారుదూడలను అనుసరించుట మానలేదు. 

యిరిమ్యా 8:16 => దానునుండి వచుచ్వారి గుఱఱ్ముల బుసలు వినబడెను, వారి గుఱఱ్ముల 

సకిలింపు ధవ్నిచేత దేశమంతయు కంపించుచునన్ది, వారు వచిచ్ దేశమును అందులోనునన్ 

యావతుత్ను నాశనము చేయుదురు, పటట్ణమును అందులో నివసించువారిని నాశనము చేయుదురు. 

ఆమోసు 8:14 => షోమోర్ను యొకక్ దోషమునకు కారణమగు దాని తోడనియు, దానూ, నీ దేవుని 

జీవము తోడనియు, బెయేరెష్బా మారగ్ జీవము తోడనియు పర్మాణము చేయువారు ఇకను లేవకుండ 

కూలుదురు. 

యెహోషువ 18:22 => బేతరాబా సెమరాయిము బేతేలు ఆవీము పారా ఒఫార్ 

1 సమూయేలు 30:27 => బేతేలులోను దకిష్ణ రామోతులోను యతీత్రులోను 
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1 రాజులు 13:32 => యెహోవా మాటనుబటిట్ బేతేలులోనునన్ బలిపీఠమునకు విరోధముగాను, 

షోమోర్ను పటట్ణములోనునన్ ఉనన్త సథ్లములలోని మందిరములనిన్టికి విరోధము గాను, అతడు 

పర్కటించినది అవశయ్ముగా సంభవించునని తన కుమారులతో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 15:20 => కాబటిట్ బెనహ్దదు రాజైన ఆసా చెపిప్న మాటకు సమమ్తించి తన సైనయ్ముల 

అధిపతులను ఇశార్యేలు పటట్ణముల మీదికి పంపి ఈయోనును దానును ఆబేలేబ్తమ్యకాను 

కినెన్రెతును నఫాత్లీ దేశమును పటుట్కొని కొలల్పెటెట్ను. 

1 రాజులు 15:34 => ఇతడు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి యరొబాము దేనిచేత ఇశార్యేలువారు 

పాపము చేయుటకు కారకుడాయెనో దానినంతటిని అనుసరించి పర్వరిత్ంచెను. 

2 రాజులు 2:2 => ఏలీయా యెహోవా ననున్ బేతేలునకు పొమమ్ని సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక నీవు 

దయచేసి యికక్డ నుండుమని ఎలీషాతో అనెను. ఎలీషా యెహోవా జీవముతోడు, నీ జీవముతోడు, 

నేను నినున్ విడువనని చెపప్గా వారిదద్రును బేతేలునకు పర్యాణము చేసిరి. 

2 రాజులు 17:28 => కాగా షోమోర్నులోనుండి వారు పటుట్కొని వచిచ్న యాజకులలో ఒకడు వచిచ్ 

బేతేలు ఊరిలో కాపురముండి, యెహోవాయందు భయభకుత్లుగా ఉండతగిన మరాయ్దను వారికి 

బోధించెను గాని 

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. 

యిరిమ్యా 48:13 => ఇశార్యేలువారు తామాశర్యించిన బేతేలునుబటిట్ సిగుగ్పడినటుల్ 

మోయాబీయులును కెమోషునుబటిట్ సిగుగ్పడుచునాన్రు 

యెహెజేక్లు 48:1 => గోతర్ముల పేరులు ఇవి; దానీయుల కొకభాగము .. అది ఉతత్రదికుక్ 

సరిహదుద్నుండి హమాతునకుపోవు మారగ్మువరకు హెతోల్నునకుపోవు సరిహదుద్వరకును హసరేనాను 

అను దమసుక్ సరిహదుద్వరకును హమాతు సరిహదుద్ మారగ్మున తూరుప్గాను పడమరగాను 

వాయ్పించు భూమి. 
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హోషేయ 5:8 => గిబియాలో బాకానాదము చేయుడి, రామాలో బూర ఊదుడి; బెనాయ్మీనీయులారా 

మీ మీదికి శిక్ష వచుచ్చునన్దని బేతావెనులో బొబబ్పెటుట్డి. 

ఆమోసు 7:13 => బేతేలు, రాజుయొకక్ పర్తిషిఠ్తసథ్లము రాజధాని పటట్ణమైయునన్ందున నీవికను 

దానిలో నీ వారత్ పర్కటన చేయకూడదు. 

వచనము 32 

మరియు యరొబాము యూదాదేశమందు జరుగు ఉతస్వమువంటి ఉతస్వమును ఎనిమిదవ మాసము 

పదునైదవ దినమందు జరుప నిరణ్యించి, బలిపీఠముమీద బలులు అరిప్ంచుచు వచెచ్ను. ఈ 

పర్కారము బేతేలునందును తాను చేయించిన దూడలకు బలులు అరిప్ంచుచుండెను. మరియు తాను 

చేయించిన యునన్తమైన సథ్లమునకు యాజకులను బేతేలునందుంచెను. 

1 రాజులు 13:34 => యరొబాము సంతతివారిని నిరూమ్లము చేసి భూమిమీద ఉండకుండ 

నశింపజేయునటుల్గా ఇది వారికి పాపకారణమాయెను. 

2 రాజులు 10:31 => అయితే ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడైన యరొబాము చేసిన 

పాపములను యెహూ యేమాతర్మును విసరిజ్ంచనివాడై ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

నియమించిన ధరమ్శాసత్రమును పూరణ్హృదయముతో అనుసరించుటకు శర్దాధ్భకుత్లు లేనివాడాయెను. 

2 రాజులు 17:21 => ఆయన ఇశార్యేలు గోతర్ములను దావీదు ఇంటివారిలోనుండి 

విడగొటిట్వేయగా వారు నెబాతు కుమారుడైన యరొబామును రాజుగా చేసికొనిరి. ఈ యరొబాము 

ఇశార్యేలువారు యెహోవాను అనుసరింపకుండ ఆయనమీద వారిని తిరుగబడచేసి, వారు 

ఘోరపాపము చేయుటకు కారకుడాయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 18:29 => వారొక పటట్ణమును కటుట్కొని అకక్డ నివసించిరి. ఇశార్యేలుకు 

పుటిట్న తమ తండిర్యైన దానునుబటిట్ ఆ పటట్ణమునకు దాను అను పేరు పెటిట్రి. పూరవ్ము ఆ 

పటట్ణమునకు లాయిషు అను పేరు. 

1 రాజులు 14:16 => మరియు తానే పాపముచేసి ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడైన 

యరొబాము పాపములనుబటిట్ ఆయన ఇశార్యేలువారిని అపప్గింపబోవుచునాన్డు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 17:4 => బయలు దేవతను ఆశర్యింపక తన తండిర్ దేవుని ఆశర్యించుచు, 

ఇశార్యేలువారి చరయ్లను వెంబడింపక ఆయన ఆజఞ్లననుసరించి నడిచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:19 => అందుకు పేతురును యోహానును వారినిచూచి దేవునిమాట 

వినుటకంటె మీ మాట వినుట దేవుని దృషిట్కి నాయ్యమా? మీరే చెపుప్డి; 

వచనము 33 

ఈ పర్కారము అతడు యోచించిన దానినిబటిట్ యెనిమిదవ మాసము పదునైదవ దినమందు బేతేలులో 

తాను చేయించిన బలిపీఠముమీద బలులు అరిప్ంచుచు వచెచ్ను; మరియు ఇశార్యేలువారికి ఒక 

ఉతస్వమును నిరణ్యించి ధూపము వేయుటకై తానే బలిపీఠము ఎకెక్ను. 

1 రాజులు 13:24 => అతడు బయలుదేరి మారగ్మున పోవుచుండగా ఒక సింహము అతనికి 

ఎదురుపడి అతని చంపెను. అతని కళేబరము మారగ్మందు పడియుండగా గాడిద దాని దగగ్ర 

నిలిచియుండెను, సింహమును శవముదగగ్ర నిలిచియుండెను. 

1 రాజులు 13:32 => యెహోవా మాటనుబటిట్ బేతేలులోనునన్ బలిపీఠమునకు విరోధముగాను, 

షోమోర్ను పటట్ణములోనునన్ ఉనన్త సథ్లములలోని మందిరములనిన్టికి విరోధము గాను, అతడు 

పర్కటించినది అవశయ్ముగా సంభవించునని తన కుమారులతో చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:15 => సూరుయ్డు అసత్మింపకమునుపు వానికియయ్వలెను. వాడు 

బీదవాడు గనుక దానిమీద ఆశపెటుట్కొనియుండును. వాడు నినున్బటిట్ యెహోవాకు మొఱఱ్పెటుట్నేమో 

అది నీకు పాపమగును. 

యెహెజేక్లు 16:25 => పర్తి అడ డ్దోవను నీ బలిపీఠము కటిట్ నీ సౌందరయ్మును హేయకిర్యకు 

వినియోగపరచి నీయొదద్కు వచిచ్నవారికందరికిని నీ పాదములు తెరచి వారితో బహుగా 

వయ్భిచరించితివి. 

హోషేయ 12:11 => నిజముగా గిలాదు చెడ డ్ది, అచచ్టివి వయ్రథ్ములు, గిలాగ్లులో జనులు ఎడల్ను 

బలులగా అరిప్ంతురు, వారి బలిపీఠములు దునిన్న చేని గనిమలమీదనునన్ రాళల్కుపప్లవలె ఉనన్వి 
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1 రాజులు 13:33 => ఈ సంగతియైన తరువాత యరొబాము తన దురామ్రగ్మును విడిచిపెటట్క, 

సామానయ్జనులలో కొందరిని ఉనన్త సథ్లములకు యాజకులుగా నియమించెను. తనకిషుట్లైన వారిని 

యాజకులుగా పర్తిషిఠ్ంచి వారిని ఉనన్త సథ్లములకు యాజకులుగా నియమించెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:10 => నీవు అహరోనును అతని కుమారులను నియమింపవలెను. వారు తమ 

యాజకధరమ్ము ననుసరించి నడుచుకొందురు. అనుయ్డు సమీపించినయెడల వాడు మరణశిక్ష 

నొందును. 

2 రాజులు 17:32 => మరియు జనులు యెహోవాకు భయపడి, ఉనన్త సథ్లముల నిమితత్ము 

సామానుయ్లలో కొందరిని యాజకులను చేసికొనగా వారు జనులపక్షమున ఉనన్తసథ్లములలో 

కటట్బడిన మందిరములయందు బలులు అరిప్ంచుచుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:14 => యరొబామును అతని కుమారులును యెహోవాకు యాజకసేవ 

జరుగకుండ లేవీయులను తోర్సివేయగా, వారు తమ గార్మములను సావ్సథ్య్ములను విడచి, యూదా 

దేశమునకును యెరూషలేమునకును వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:15 => యరొబాము బలిపీఠములకును దయయ్ములకును తాను 

చేయించిన దూడలకును యాజకులను ఏరప్రచుకొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 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. 

యెహెజేక్లు 44:6 => తిరుగుబాటుచేయు ఇశార్యేలీయులకు ఈ మాట పర్కటింపుము పర్భువైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులారా, యిదివరకు మీరు చేసిన హేయకిర్యలనిన్ 

చాలును. 

యెహెజేక్లు 44:7 => ఆహారమును కొర్వువ్ను రకత్మును మీరు నా కరిప్ంచునపుప్డు నా పరిశుదధ్ 

సథ్లములో ఉండి దాని నపవితర్పరచునటుల్ హృదయమందును, శరీరమందును సునన్తిలేని అనుయ్లను 
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దానిలోనికి మీరు తోడుకొనిరాగా వారు మీ హేయ కిర్యలనిన్టిని ఆధారముచేసికొని నా నిబంధనను 

భంగపరచిరి. 

యెహెజేక్లు 44:8 => నేను మీకపప్గించిన నా పరిశుదధ్మైన వసుత్వులను మీరు కాపాడక, వారు 

కాపాడవలెనని మీకు మారుగా అనుయ్లను ఉంచితిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 17:5 => మీకా అను ఆ మనుషుయ్నికి దేవమందిరమొకటి యుండెను. మరియు 

అతడు ఏఫోదును గృహదేవతలను చేయించి తన కుమారులలో ఒకని పర్తిషిఠ్ంపగా ఇతడు అతనికి 

యాజకుడాయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 17:12 => మీకా ఆ లేవీయుని పర్తిషిఠ్ంపగా అతడు మీకాకు యాజకుడై అతని 

యింటనుండెను. 

2 రాజులు 17:27 => అషూష్రు రాజు అచచ్టనుండి తేబడిన యాజకులలో ఒకనిని అచచ్టికి మీరు 

తోడుకొనిపోవుడి; అతడు అచచ్టికి పోయి కాపురముండి ఆ దేశపు దేవుని మరాయ్దను వారికి 

నేరప్వలెనని ఆజాఞ్పించెను. 

2 రాజులు 23:19 => మరియు ఇశార్యేలు రాజులు షోమోర్ను పటట్ణములలో ఏ ఉనన్తసథ్లములలో 

మందిరములను కటిట్ంచి యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచిరో ఆ మందిరములనిన్టిని యోషీయా తీసివేసి, 

తాను బేతేలులో చేసిన కిర్యలనిన్టి పర్కారము వాటికి చేసెను. 

కీరత్నలు 78:58 => వారు ఉనన్తసథ్లములను కటిట్ ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిరి విగర్హములను 

పెటుట్కొని ఆయనకు రోషము కలుగజేసిరి. 

హోషేయ 8:14 => ఇశార్యేలువారు తమకే నగరులను కటిట్ంచుకొని తమ సృషిట్కరత్ను 

మరచియునాన్రు; యూదావారు పార్కారములుగల పటట్ణములను చాల కటిట్యునాన్రు. అయితే నేను 

వారి పటట్ణములను అగిన్చే తగులబెటెట్దను, అది వాటి నగరులను కాలిచ్వేయును. 

ఆమోసు 7:10 => అపుప్డు బేతేలులోని యాజకుడైన అమజాయ్ ఇశార్యేలురాజైన యరొబామునకు 

వరత్మానము పంపి ఇశార్యేలీయుల మధయ్ ఆమోసు నీ మీద కుటర్ చేయుచునాన్డు; 
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వచనము 1 

అంతట దైవజనుడైన యొకడు యెహోవాచేత సెలవునొంది యూదాదేశమునుండి బేతేలునకు వచెచ్ను. 

ధూపము వేయుటకై యరొబాము ఆ బలిపీఠమునొదద్ నిలిచియుండగా 

1 రాజులు 8:2 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులందరును ఏతనీమను ఏడవ మాసమందు పండుగ 

కాలమున రాజైన సొలొమోను నొదద్కు కూడుకొనిరి. 

1 రాజులు 8:5 => రాజైన సొలొమోనును అతనియొదద్కు కూడి వచిచ్న ఇశార్యేలీయులగు 

సమాజకులందరును మందసము ముందర నిలువబడి, లెకిక్ంప శకయ్ముగాని గొఱఱ్లను ఎడల్ను బలిగా 

అరిప్ంచిరి. 

లేవీయకాండము 23:33 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

లేవీయకాండము 23:34 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఈ యేడవ నెల పదునయిదవ 

దినము మొదలుకొని యేడు దినములవరకు యెహోవాకు పరణ్శాలల పండుగను జరుపవలెను. 

లేవీయకాండము 23:35 => వాటిలో మొదటి దినమున మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. 

అందులో మీరు జీవనోపాధియైన యే పనియు చేయకూడదు. 

లేవీయకాండము 23:36 => ఏడు దినములు మీరు యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. ఎనిమిదవ 

దినమున మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడి యెహోవాకు హోమారప్ణము చేయవలెను. అది మీకు వర్త 

దినముగా ఉండును. అందులో మీరు జీవనోపాధియైన యే పనియు చేయకూడదు. 

లేవీయకాండము 23:37 => యెహోవా నియమించిన విశార్ంతిదినములు గాకయు, మీరు 

దానములనిచుచ్ దినములు గాకయు, మీ మొర్కుక్బడి దినములు గాకయు, మీరు యెహోవాకు 

సేవ్చాఛ్రప్ణములనిచుచ్ దినములు గాకయు, యెహోవాకు హోమదర్వయ్మునేమి దహనబలి 

దర్వయ్మునేమి నైవేదయ్మునేమి బలినేమి పానీయారప్ణములనేమి అరిప్ంచుటకై పరిశుదధ్సంఘపు 

దినములుగా మీరు చాటింపవలసిన యెహోవా నియామక కాలములు ఇవి. 

లేవీయకాండము 23:38 => ఏ అరప్ణ దినమున ఆ అరప్ణమును తీసికొనిరావలెను. 

Page  of 1113 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

లేవీయకాండము 23:39 => అయితే ఏడవ నెల పదునయిదవ దినమున మీరు భూమిపంటను 

కూరుచ్కొనగా ఏడు దినములు యెహోవాకు పండుగ ఆచరింపవలెను. మొదటి దినము 

విశార్ంతిదినము, ఎనిమిదవ దినము విశార్ంతిదినము. 

లేవీయకాండము 23:40 => మొదటి దినమున మీరు దబబ్పండల్ను ఈతమటట్లను గొంజిచెటల్ 

కొమమ్లను కాలువలయొదద్నుండు నిరవంజి చెటల్ను పటుట్కొని యేడుదినములు మీ దేవుడైన యెహోవా 

సనిన్ధిని ఉతస్హించుచుండవలెను. 

లేవీయకాండము 23:41 => అటుల్ మీరు ఏటేట ఏడు దినములు యెహోవాకు పండుగగా 

ఆచరింపవలెను. ఇది మీ తర తరములలో నితయ్మైన కటట్డ. ఏడవ నెలలో దానిని ఆచరింపవలెను. 

లేవీయకాండము 23:42 => నేను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి ఇశార్యేలీయులను రపిప్ంచినపుప్డు 

వారిని పరణ్శాలలో నివసింపచేసితినని మీ జనులు ఎరుగునటుల్ ఏడు దినములు మీరు పరణ్శాలలలో 

నివసింపవలెను. ఇశార్యేలీయులలో పుటిట్న వారందరు పరణ్శాలలలో నివసింపవలెను.  

లేవీయకాండము 23:43 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 23:44 => అటుల్ మోషే ఇశార్యేలీయులకు యెహోవా నియామక కాలములను 

తెలియచెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 29:12 => మరియు ఏడవ నెల పదునయిదవ దినమున మీరు పరిశుదధ్ 

సంఘముగా కూడవలెను. అపుప్డు మీరు జీవనోపాధియైన పనులేమియు చేయక యేడు దినములు 

యెహోవాకు పండుగ ఆచరింపవలెను. 

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

గాక, యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలిగా పదమూడు కోడెదూడలను రెండు పొటే ట్ళల్ను 

ఏడాదివైన పదునాలుగు గొఱఱ్పిలల్లను అరిప్ంపవలెను. అవి నిరోద్షమైనవై యుండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:14 => నూనెతో కలుపబడిన గోధుమ పిండిని నైవేదయ్ముగాను ఆ పదమూడు 

కోడెదూడలలో పర్తి దూడతో తూములో మూడు పదియవవంతులను ఆ రెండు పొటే ట్ళల్లో పర్తి 

పొటే ట్లుతో రెండు పదియవవంతులను 
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సంఖాయ్కాండము 29:15 => ఆ పదునాలుగు గొఱఱ్పిలల్లలో పర్తి పిలల్తో ఒకొక్కక్ పదియవవంతును 

పాపపరిహారారథ్బలిగా 

సంఖాయ్కాండము 29:16 => ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:17 => రెండవ దినమున నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును వాటి 

పానారప్ణములును గాక మీరు నిరోద్షమైన పండెర్ండు కోడెదూడలను రెండు పొటే ట్ళల్ను ఏడాదివైన 

పదునాలుగు గొఱఱ్పిలల్లను విధి పర్కారముగా, 

సంఖాయ్కాండము 29:18 => వాటి వాటి లెకక్చొపుప్న, ఆ కోడెలతోను పొటే ట్ళల్తోను గొఱఱ్పిలల్లతోను 

వాటి వాటి నైవేదయ్మును 

సంఖాయ్కాండము 29:19 => పానారప్ణములను పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:20 => మూడవ దినమున నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును దాని 

పానారప్ణమును గాక నిరోద్షమైన పదకొండు కోడెలను రెండు పొటే ట్ళల్ను ఏడాదివైన పదునాలుగు 

గొఱఱ్పిలల్లను 

సంఖాయ్కాండము 29:21 => విధి పర్కారముగా వాటి వాటి లెకక్చొపుప్న, ఆ కోడెలతోను పొటే ట్ళల్తోను 

గొఱఱ్పిలల్లతోను వాటి నైవేదయ్మును పానారప్ణములను 

సంఖాయ్కాండము 29:22 => పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:23 => నాలుగవ దినమున నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును 

పానారప్ణమును గాక నిరోద్షమైన పది కోడెలను రెండు పొటే ట్ళల్ను ఏడాదివైన పదునాలుగు 

గొఱఱ్పిలల్లను విధి పర్కారముగా, వాటి వాటి లెకక్చొపుప్న, 

సంఖాయ్కాండము 29:24 => ఆ కోడెలతోను పొటే ట్ళల్తోను గొఱఱ్పిలల్లతోను వాటి నైవేదయ్మును 

పానారప్ణములను 

సంఖాయ్కాండము 29:25 => పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 29:26 => అయిదవ దినమున నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును 

పానారప్ణమును గాక నిరోద్షమైన తొమిమ్ది కోడెలను రెండు పొటే ట్ళల్ను ఏడాదివైన పదునాలుగు 

గొఱఱ్పిలల్లను విధి పర్కారముగా, వాటి వాటి లెకక్చొపుప్న, 

సంఖాయ్కాండము 29:27 => ఆ కోడెలతోను పొటే ట్ళల్తోను గొఱఱ్పిలల్లతోను 

సంఖాయ్కాండము 29:28 => వాటి వాటి నైవేదయ్మును పానారప్ణములను పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక 

మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:29 => ఆరవ దినమున నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును 

పానారప్ణమును గాక నిరోద్షమైన యెనిమిది కోడెలను రెండు పొటే ట్ళల్ను ఏడాదివైన పదునాలుగు 

గొఱఱ్పిలల్లను విధి పర్కారముగా, వాటి వాటి లెకక్చొపుప్న, 

సంఖాయ్కాండము 29:30 => ఆ కోడెలతోను పొటే ట్ళల్తోను గొఱఱ్పిలల్లతోను వాటి వాటి నైవేదయ్మును 

పానారప్ణములను 

సంఖాయ్కాండము 29:31 => పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:32 => ఏడవ దినమున నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును 

పానారప్ణమును గాక నిరోద్షమైన యేడు దూడలను రెండు పొటే ట్ళల్ను ఏడాదివైన పదునాలుగు 

గొఱఱ్పిలల్లను విధి పర్కారముగా, వాటి వాటి లెకక్చొపుప్న, 

సంఖాయ్కాండము 29:33 => ఆ కోడెలతోను పొటే ట్ళల్తోను గొఱఱ్పిలల్లతోను వాటి వాటి నైవేదయ్మును 

పానారప్ణములను 

సంఖాయ్కాండము 29:34 => పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేక పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:35 => ఎనిమిదవ దినము మీకు వర్తదినముగా నుండును. అపుప్డు మీరు 

జీవనోపాధియైన పనులనేమియు చేయకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 29:36 => అందులో నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును 

పానారప్ణమునుగాక మీరు యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలిగా నిరోద్షమైన యొక 

కోడెదూడను ఒక పొటే ట్లును ఏడాదివైన యేడు గొఱఱ్పిలల్లను విధి పర్కారముగా, వాటి వాటి 

లెకక్చొపుప్న, 
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సంఖాయ్కాండము 29:37 => ఆ కోడెదూడతోను పొటే ట్లుతోను గొఱఱ్పిలల్లతోను 

సంఖాయ్కాండము 29:38 => వాటి వాటి నైవేదయ్మును పానారప్ణములను పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక 

మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:39 => మీ మొర్కుక్బళల్ను మీ సేవ్చాఛ్రప్ణములను మీ దహనబలులను మీ 

నైవేదయ్ములను మీ పానారప్ణములను మీ సమాధానబలులను గాక వీటిని నియామక కాలములందు 

యెహోవాకు అరిప్ంవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:40 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే ఇశార్యేలీయులతో 

సమసత్మును తెలియజెపెప్ను. 

యెహెజేక్లు 43:8 => నా గడపదగగ్ర వారి సథ్లముల గడపలను, నా దావ్రబంధముల దగగ్ర వారి 

దావ్రబంధములను కటిట్, తాముచేసిన హేయకిర్యలచేత నా పరిశుదధ్ నామమునకు దూషణ 

కలుగుటకై వారు హేతువులైరి గనుక నేను కోపావేశుడనై వారిని నాశనము చేసితిని. 

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

దూరముగా ఉనన్ది;  

మతత్యి 15:9 => మనుషుయ్లు కలిప్ంచిన పదధ్తులు దైవోపదేశములని బోధించుచు వారు ననున్ 

వయ్రథ్ముగా ఆరాధించుచునాన్రు అని యెషయా మిముమ్నుగూరిచ్ పర్వచించిన మాట సరియే అని 

వారితో చెపిప్ 

ఆమోసు 7:10 => అపుప్డు బేతేలులోని యాజకుడైన అమజాయ్ ఇశార్యేలురాజైన యరొబామునకు 

వరత్మానము పంపి ఇశార్యేలీయుల మధయ్ ఆమోసు నీ మీద కుటర్ చేయుచునాన్డు; 

ఆమోసు 7:11 => యరొబాము ఖడగ్ముచేత చచుచ్ననియు, ఇశార్యేలీయులు తమ దేశమును విడిచి 

చెరలోనికి పోవుదురనియు పర్కటించుచునాన్డు; అతని మాటలు దేశము సహింపజాలదు అని 

తెలియజేసెను. 

ఆమోసు 7:12 => మరియు అమజాయ్ ఆమోసుతో ఇటల్నెను దీరఘ్దరీశ్, తపిప్ంచుకొని యూదా 

దేశమునకు పారిపొముమ్; అచచ్టనే బతెత్ము సంపాదించుకొనుము అచచ్టనే నీ వారత్ పర్కటించుము; 
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ఆమోసు 7:13 => బేతేలు, రాజుయొకక్ పర్తిషిఠ్తసథ్లము రాజధాని పటట్ణమైయునన్ందున నీవికను 

దానిలో నీ వారత్ పర్కటన చేయకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 32:4 => అతడు వారియొదద్ వాటిని తీసికొని పోగరతో రూపమును ఏరప్రచి దానిని 

పోతపోసిన దూడగా చేసెను. అపుప్డు వారు ఓ ఇశార్యేలూ, ఐగుపుత్ దేశములోనుండి నినున్ రపిప్ంచిన 

నీ దేవుడు ఇదే అనిరి. 

నిరగ్మకాండము 32:5 => అహరోను అది చూచి దాని యెదుట ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచెను. మరియు 

అహరోను రేపు యెహోవాకు పండుగ జరుగునని చాటింపగా 

1 రాజులు 12:33 => ఈ పర్కారము అతడు యోచించిన దానినిబటిట్ యెనిమిదవ మాసము 

పదునైదవ దినమందు బేతేలులో తాను చేయించిన బలిపీఠముమీద బలులు అరిప్ంచుచు వచెచ్ను; 

మరియు ఇశార్యేలువారికి ఒక ఉతస్వమును నిరణ్యించి ధూపము వేయుటకై తానే బలిపీఠము 

ఎకెక్ను. 

1 రాజులు 13:1 => అంతట దైవజనుడైన యొకడు యెహోవాచేత సెలవునొంది 

యూదాదేశమునుండి బేతేలునకు వచెచ్ను. ధూపము వేయుటకై యరొబాము ఆ బలిపీఠమునొదద్ 

నిలిచియుండగా 

కీరత్నలు 94:20 => కటట్డవలన కీడు కలిప్ంచు దుషుట్ల పరిపాలనతో నీకు పొందుకలుగునా? 

యిరిమ్యా 2:20 => పూరవ్ కాలమునుండి నేను నీ కాడిని విరుగగొటిట్ నీ బంధకములను 

తెంపివేసితిని నేను సేవచేయనని చెపుప్చునాన్వు; ఎతత్యిన పర్తి కొండమీదను పచచ్ని పర్తి 

చెటుట్కిర్ందను వేశయ్వలె కీర్డించుచునాన్వు. 

దానియేలు 3:2 => రాజగు నెబుకదెన్జరు అధిపతులను సేనాధిపతులను సంసాథ్నాధిపతులను 

మంతుర్లను ఖజానాదారులను ధరమ్శాసత్ర విధాయకులను నాయ్యాధిపతులను సంసాథ్నములలో 

ఆధికయ్ము వహించిన వారినందరిని సమకూరుచ్టకును, రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన 

పర్తిమ యొకక్ పర్తిషఠ్కు రపిప్ంచుటకును దూతలను పంపించగా 

హోషేయ 2:11 => దాని ఉతస్వకాలములను పండుగలను అమావాసయ్లను విశార్ంతిదినములను 

నియామకకాలములను మానిప్ంతును. 
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ఆమోసు 7:13 => బేతేలు, రాజుయొకక్ పర్తిషిఠ్తసథ్లము రాజధాని పటట్ణమైయునన్ందున నీవికను 

దానిలో నీ వారత్ పర్కటన చేయకూడదు. 

ఆమోసు 8:14 => షోమోర్ను యొకక్ దోషమునకు కారణమగు దాని తోడనియు, దానూ, నీ దేవుని 

జీవము తోడనియు, బెయేరెష్బా మారగ్ జీవము తోడనియు పర్మాణము చేయువారు ఇకను లేవకుండ 

కూలుదురు. 

వచనము 2 

ఆ దైవజనుడు యెహోవా ఆజఞ్చేత బలిపీఠమునకు ఈ మాట పర్కటన చేసెను బలిపీఠమా బలిపీఠమా, 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దావీదు సంతతిలో యోషీయా అను నొక శిశువు పుటుట్ను; నీమీద 

ధూపము వేసిన ఉనన్త సథ్లముయొకక్ యాజకులను అతడు నీమీద అరిప్ంచును; అతడు మనుషయ్ 

శలయ్ములను నీమీద దహనము చేయును. 

1 రాజులు 12:32 => మరియు యరొబాము యూదాదేశమందు జరుగు ఉతస్వమువంటి 

ఉతస్వమును ఎనిమిదవ మాసము పదునైదవ దినమందు జరుప నిరణ్యించి, బలిపీఠముమీద బలులు 

అరిప్ంచుచు వచెచ్ను. ఈ పర్కారము బేతేలునందును తాను చేయించిన దూడలకు బలులు 

అరిప్ంచుచుండెను. మరియు తాను చేయించిన యునన్తమైన సథ్లమునకు యాజకులను 

బేతేలునందుంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:39 => మీరు నా ఆజఞ్లనిన్టిని జాఞ్పకము చేసికొని మీ దేవునికి పర్తిషిఠ్తులై 

యుండునటుల్ మునుపటివలె కోరినవాటినిబటిట్యు చూచినవాటినిబటిట్యు వయ్భిచరింపక, 

కీరత్నలు 106:39 => తమ కిర్యలవలన వారు అపవితుర్లైరి తమ నడవడిలో వయ్భిచరించినవారైరి. 

యెషయా 29:13 => పర్భువు ఈలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డు ఈ పర్జలు నోటిమాటతో నాయొదద్కు 

వచుచ్చునాన్రు పెదవులతో ననున్ ఘనపరచుచునాన్రు గాని తమ హృదయమును నాకు దూరము 

చేసికొనియునాన్రు వారు నాయెడల చూపు భయభకుత్లు మానవుల విధులనుబటిట్ వారు నేరుచ్కొనినవి.  

మతత్యి 15:6 => మీరు మీ పారంపరాయ్చారము నిమితత్మై దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము 

చేయుచునాన్రు. 

Page  of 1119 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

మారుక్ 7:13 => మీరు నియమించిన మీ పారంపరాయ్చారము వలన దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము 

చేయుదురు. ఇటువంటివి అనేకములు మీరు చేయుదురని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 13:1 => అంతట దైవజనుడైన యొకడు యెహోవాచేత సెలవునొంది 

యూదాదేశమునుండి బేతేలునకు వచెచ్ను. ధూపము వేయుటకై యరొబాము ఆ బలిపీఠమునొదద్ 

నిలిచియుండగా 

1 సమూయేలు 13:12 => ఇంకను యెహోవాను శాంతిపరచక మునుపే ఫిలిషీత్యులు గిలాగ్లునకు 

వచిచ్ నామీద పడుదురనుకొని నా అంతట నేను సాహసించి దహనబలి అరిప్ంచితిననెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:6 => అతడు బయలుదేరి ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ముచేసి గాతు 

పార్కారమును యబెన్ పార్కారమును అషోడ్దు పార్కారమును పడగొటిట్, అషోడ్దు దేశములోను 

ఫిలిషీత్యుల పర్దేశములలోను పార్కారపురములను కటిట్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 32:5 => అహరోను అది చూచి దాని యెదుట ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచెను. మరియు 

అహరోను రేపు యెహోవాకు పండుగ జరుగునని చాటింపగా 

2 రాజులు 2:2 => ఏలీయా యెహోవా ననున్ బేతేలునకు పొమమ్ని సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక నీవు 

దయచేసి యికక్డ నుండుమని ఎలీషాతో అనెను. ఎలీషా యెహోవా జీవముతోడు, నీ జీవముతోడు, 

నేను నినున్ విడువనని చెపప్గా వారిదద్రును బేతేలునకు పర్యాణము చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:4 => బయలు దేవతను ఆశర్యింపక తన తండిర్ దేవుని ఆశర్యించుచు, 

ఇశార్యేలువారి చరయ్లను వెంబడింపక ఆయన ఆజఞ్లననుసరించి నడిచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:16 => అయితే అతడు సిథ్రపడిన తరువాత అతడు మనసుస్న గరివ్ంచి 

చెడిపోయెను. అతడు ధూపపీఠముమీద ధూపము వేయుటకై యెహోవా మందిరములో పర్వేశించి తన 

దేవుడైన యెహోవామీద దోర్హము చేయగా 

యెహెజేక్లు 4:5 => ఇశార్యేలు వారి దోషమును నీవు భరించునటుల్గా వారు దోషము చేసిన 

సంవతస్రముల లెకక్చొపుప్న నీకు మూడువందల తొంబది దినములు నిరణ్యించియునాన్ను. 

హోషేయ 11:2 => పర్వకత్లు వారిని పిలిచినను బయలుదేవతలకు వారు బలులనరిప్ంచిరి, 

విగర్హములకు ధూపము వేసిరి. 
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వచనము 3 

ఈ బలిపీఠము బదద్లైపోయి దానిమీదనునన్ బుగిగ్ ఒలికిపోవుటయే యెహోవా ఇచుచ్ సూచన అని చెపిప్ 

ఆ దినమున ఆ పర్వకత్ సూచన యొకటి యిచెచ్ను. 

1 రాజులు 12:22 => అంతట దేవుని వాకుక్ దైవజనుడగు షెమయాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను 

2 రాజులు 23:17 => అంతట అతడు నాకు కనబడుచునన్ ఆ సమాధి యెవరిదని అడిగినపుప్డు 

పటట్ణపువారు అది యూదాదేశమునుండి వచిచ్ నీవు, బేతేలులోని బలిపీఠమునకు చేసిన కిర్యలను 

ముందుగా తెలిపిన దైవజనుని సమాధియని చెపిప్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:29 => సొలొమోను చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ పర్వకత్యైన నాతాను 

రచించిన గర్ంథమందును, షిలోనీయుడైన అహీయా రచించిన పర్వచన గర్ంథమందును, నెబాతు 

కుమారుడైన యరొబామునుగూరిచ్ దీరఘ్దరిశ్యైన ఇదోద్కు గర్ంథమందును వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 13:5 => మరియు యెహోవా సెలవు పర్కారము దైవజనుడిచిచ్న సూచనచొపుప్న 

బలిపీఠము బదద్లుకాగా బుగిగ్ దానిమీదనుండి ఒలికిపోయెను. 

1 రాజులు 13:9 => అనన్పానములు పుచుచ్కొనవదద్నియు, నీవు వచిచ్న మారగ్మున తిరిగి 

పోవదద్నియు యెహోవా వాకుక్చేత నాకు సెలవాయెనని రాజుతో అనెను. 

1 రాజులు 13:26 => మారగ్ములోనుండి అతని తోడుకొని వచిచ్న ఆ పర్వకత్ ఆ వరత్మానము 

వినినపుప్డు యెహోవా మాటను ఆలకింపక తిరుగబడిన దైవజనుడు ఇతడే; యెహోవా సింహమునకు 

అతని అపప్గించియునాన్డు; యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారము అది అతని చీలిచ్ చంపెను అని పలికి 

1 రాజులు 13:32 => యెహోవా మాటనుబటిట్ బేతేలులోనునన్ బలిపీఠమునకు విరోధముగాను, 

షోమోర్ను పటట్ణములోనునన్ ఉనన్త సథ్లములలోని మందిరములనిన్టికి విరోధము గాను, అతడు 

పర్కటించినది అవశయ్ముగా సంభవించునని తన కుమారులతో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 20:35 => అంతట పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకడు యెహోవా ఆజఞ్చేత తన చెలికానితో ననున్ 

కొటుట్మనగా అతడు అతని కొటుట్టకు ఒపప్కపోయినపుప్డు 
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యిరిమ్యా 25:3 => ఆమోను కుమారుడును యూదా రాజునైన యోషీయా పదుమూడవ 

సంవతస్రము మొదలుకొని నేటివరకు ఈ యిరువది మూడు సంవతస్రములు యెహోవా వాకుక్ నాకు 

పర్తయ్క్షమగుచు వచెచ్ను; నేను పెందలకడ లేచి మీకు ఆ మాటలు పర్కటించుచు వచిచ్నను మీరు 

వినకపోతిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:15 => మేము పర్భువు మాటనుబటిట్ మీతో చెపుప్నదేమనగా, పర్భువు 

రాకడవరకు సజీవులమై నిలిచియుండు మనము నిదిర్ంచినవారికంటె ముందుగా ఆయన సనిన్ధి 

చేరము. 

1 రాజులు 12:32 => మరియు యరొబాము యూదాదేశమందు జరుగు ఉతస్వమువంటి 

ఉతస్వమును ఎనిమిదవ మాసము పదునైదవ దినమందు జరుప నిరణ్యించి, బలిపీఠముమీద బలులు 

అరిప్ంచుచు వచెచ్ను. ఈ పర్కారము బేతేలునందును తాను చేయించిన దూడలకు బలులు 

అరిప్ంచుచుండెను. మరియు తాను చేయించిన యునన్తమైన సథ్లమునకు యాజకులను 

బేతేలునందుంచెను. 

1 రాజులు 12:33 => ఈ పర్కారము అతడు యోచించిన దానినిబటిట్ యెనిమిదవ మాసము 

పదునైదవ దినమందు బేతేలులో తాను చేయించిన బలిపీఠముమీద బలులు అరిప్ంచుచు వచెచ్ను; 

మరియు ఇశార్యేలువారికి ఒక ఉతస్వమును నిరణ్యించి ధూపము వేయుటకై తానే బలిపీఠము 

ఎకెక్ను. 

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 

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. 
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యిరిమ్యా 11:12 => యూదా పటట్ణసుథ్లును యెరూషలేము నివాసులును పోయి తాము 

ధూపారప్ణము చేయు దేవతలకు మొఱఱ్పెటెట్దరు గాని వారి ఆపతాక్లములో అవి వారిని ఏమాతర్మును 

రకిష్ంపజాలవు. 

యిరిమ్యా 32:29 => ఈ పటట్ణముమీద యుదధ్ముచేయు కలీద్యులు వచిచ్, యీ పటట్ణమునకు 

అగిన్ ముటిట్ంచి, యే మిదెద్లమీద జనులు బయలునకు ధూపారప్ణచేసి అనయ్దేవతలకు 

పానారప్ణములనరిప్ంచి నాకు కోపము పుటిట్ంచిరో ఆ మిదెద్లనిన్టిని కాలిచ్వేసెదరు.  

మలాకీ 1:11 => తూరుప్దిశ మొదలుకొని పడమటి దిశవరకు అనయ్జనులలో నా నామము 

ఘనముగా ఎంచబడును, సకల సథ్లములలో ధూపమును పవితర్మైన యరప్ణయును అరిప్ంపబడును, 

అనయ్జనులలో నా నామము ఘనముగా ఎంచబడునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

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

తీసికొని వాటిలో నిపుప్లుంచి వాటిమీద ధూపదర్వయ్ము వేసి, యెహోవా తమకాజాఞ్పింపని వేరొక 

అగిన్ని ఆయన సనిన్ధికి తేగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:1 => దైవజనుడైన మోషే మృతినొందకమునుపు అతడు 

ఇశార్యేలీయులను దీవించిన విధము ఇది; అతడిటల్నెను యెహోవా సీనాయినుండి వచెచ్ను 

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. 

1 సమూయేలు 2:27 => అంతట దైవజనుడొకడు ఏలీ యొదద్కు వచిచ్ యిటల్నెను యెహోవా 

నినున్గూరిచ్ సెలవిచిచ్నదేమనగా, నీ పితరుని యింటివారు ఐగుపుత్ దేశమందు ఫరో యింటిలో 

ఉండగా నేను వారికి పర్తయ్క్షమైతిని. 
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1 సమూయేలు 9:6 => వాడు ఇదిగో ఈ పటట్ణములో దైవజనుడు ఒకడునాన్డు, అతడు బహు 

ఘనుడు, అతడు ఏ మాట చెపుప్నో ఆ మాట నెరవేరును. మనము వెళల్వలసిన మారగ్మును అతడు 

మనకు తెలియజేయునేమో అతని యొదద్కు వెళుల్దము రండని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 12:1 => కావున యెహోవా నాతానును దావీదునొదద్కు పంపెను; అతడు వచిచ్ 

దావీదుతో ఇటల్నెను ఒకానొక పటట్ణమందు ఇదద్రు మనుషుయ్లు ఉండిరి. 

1 రాజులు 11:26 => మరియు సొలొమోను సేవకుడైన యరొబాము సహా రాజుమీదికి లేచెను. 

ఇతడు జెరేదా సంబంధమైన ఎఫార్యీమీయుడైన నెబాతు కుమారుడు, ఇతని తలిల్పేరు జెరూహా, ఆమె 

విధవరాలు. 

1 రాజులు 13:14 => మసత్కివృక్షము కిర్ంద అతడు కూరుచ్ండగా చూచి యూదాదేశములోనుండి 

వచిచ్న దైవజనుడవు నీవేనా? అని అడుగగా అతడు నేనే అనెను. 

1 రాజులు 13:17 => నీవు అచచ్ట అనన్పానములు పుచుచ్కొనవదద్నియు, నీవు వచిచ్న మారగ్మున 

పోవుటకు తిరుగవదద్నియు యెహోవా వాకుక్చేత నాకు సెలవాయెనని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 17:18 => ఆమె ఏలీయాతో దైవజనుడా, నాయొదద్కు నీవు రానిమితత్మేమి? నా 

పాపమును నాకు జాఞ్పకముచేసి నా కుమారుని చంపుటకై నాయొదద్కు వచిచ్తివా అని మనవిచేయగా 

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. 

2 రాజులు 2:2 => ఏలీయా యెహోవా ననున్ బేతేలునకు పొమమ్ని సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక నీవు 

దయచేసి యికక్డ నుండుమని ఎలీషాతో అనెను. ఎలీషా యెహోవా జీవముతోడు, నీ జీవముతోడు, 

నేను నినున్ విడువనని చెపప్గా వారిదద్రును బేతేలునకు పర్యాణము చేసిరి. 

2 రాజులు 4:9 => కాగా ఆమె తన పెనిమిటిని చూచి మనయొదద్కు వచుచ్చు పోవుచునన్వాడు 

భకిత్గల దైవజనుడని నేనెరుగుదును. 

Page  of 1124 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

2 రాజులు 8:7 => ఎలీషా దమసుక్నకు వచెచ్ను. ఆ కాలమున సిరియా రాజైన బెనహ్దదు 

రోగియైయుండి, దైవజనుడైన అతడు ఇకక్డికి వచిచ్యునాన్డని తెలిసికొని 

2 రాజులు 16:12 => అంతట రాజు దమసుక్నుండి వచిచ్ బలిపీఠమును చూచి ఆ 

బలిపీఠమునొదద్కు వచిచ్ దాని ఎకిక్ 

2 రాజులు 17:11 => తమ యెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనుల వాడుకచొపుప్న 

ఉనన్తసథ్లములలో ధూపము వేయుచు, చెడుతనము జరిగించుచు, యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచి 

2 రాజులు 23:16 => యోషీయా అటు తిరిగి అచచ్ట పరవ్తమందునన్ సమాధులను చూచి 

కొందరిని పంపి సమాధులలోనునన్ శలయ్ములను తెపిప్ంచి, దైవజనుడు యెహోవా మాట చాటించి 

చెపిప్న పర్కారము వాటిని బలిపీఠముమీద కాలిచ్ దాని అపవితర్పరచెను. 

2 రాజులు 23:18 => అందుకతడు దానిని తపిప్ంచుడి, యెవడును అతని శలయ్ములను 

తీయకూడదని చెపప్గా వారు అతని శలయ్ములను షోమోర్ను పటట్ణమునుండి వచిచ్న పర్వకత్ 

శలయ్ములను తపిప్ంచిరి. 

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 25:7 => దైవజనుడైన యొకడు అతనియొదద్కు వచిచ్ రాజా, ఇశార్యేలువారి 

సైనయ్మును నీతోకూడ తీసికొనిపోవదుద్, యెహోవా ఇశార్యేలువారగు ఎఫార్యిమీయులలో ఎవరికిని 

తోడుగా ఉండడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:16 => అయితే అతడు సిథ్రపడిన తరువాత అతడు మనసుస్న గరివ్ంచి 

చెడిపోయెను. అతడు ధూపపీఠముమీద ధూపము వేయుటకై యెహోవా మందిరములో పర్వేశించి తన 

దేవుడైన యెహోవామీద దోర్హము చేయగా 
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కీరత్నలు 90:1 => పర్భువా, తరతరములనుండి మాకు నివాససథ్లము నీవే. 

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. 

హోషేయ 12:10 => పర్వకత్లతో నేను మాటలాడి యునాన్ను, విసాత్రమైన దరశ్నములను నేనిచిచ్ 

యునాన్ను, ఉపమానరీతిగా అనేక పరాయ్యములు పర్వకత్లదావ్రా మాటలాడి యునాన్ను. 

ఆమోసు 7:13 => బేతేలు, రాజుయొకక్ పర్తిషిఠ్తసథ్లము రాజధాని పటట్ణమైయునన్ందున నీవికను 

దానిలో నీ వారత్ పర్కటన చేయకూడదు. 

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 4 

బేతేలునందునన్ బలిపీఠమునుగూరిచ్ ఆ దైవజనుడు పర్కటించిన మాట రాజైన యరొబాము విని, 

బలిపీఠముమీదనుండి తన చెయియ్ చాపి, వానిని పటుట్కొనుమని చెపప్గా అతడు చాపిన చెయియ్ 

యెండిపోయెను; దానిని వెనుకకు తీసికొనుటకు అతనికి శకిత్ లేకపోయెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:1 => ఆకాశమండలమా, చెవినొగుగ్ము; నేను మాటలాడుదును 

భూమండలమా, నా నోటిమాట వినుము. 

యెషయా 1:2 => యెహోవా మాటలాడుచునాన్డు ఆకాశమా, ఆలకించుము; భూమీ, 

చెవియొగుగ్ము. నేను పిలల్లను పెంచి గొపప్వారినిగా చేసితిని వారు నామీద తిరుగబడియునాన్రు.  

యెషయా 58:1 => తాళక బూర ఊదినటుల్ ఎలుగెతిత్ బిగగ్రగా కేకలు వేయుము వారు చేసిన 

తిరుగుబాటును నా జనులకు తెలియజేయుము యాకోబు ఇంటివారికి వారి పాపములను 

తెలియజేయుము  
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యిరిమ్యా 22:29 => దేశమా, దేశమా, దేశమా, యెహోవా మాట వినుము. 

యెహెజేక్లు 36:1 => మరియు నరపుతుర్డా, నీవు ఇశార్యేలు పరవ్తములకు ఈ మాట 

పర్వచింపుము ఇశార్యేలు పరవ్తములారా, యెహోవా మాట ఆలకించుడి, 

యెహెజేక్లు 36:4 => కాగా ఇశార్యేలు పరవ్తములారా, పర్భువైన యెహోవా మాట ఆలకించుడి. 

పర్భువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు శేషించిన అనయ్జనులకు అపహాసాయ్సప్దమై 

దోపుడుసొముమ్గా విడువబడిన పరవ్తములతోను కొండలతోను వాగులతోను లోయలతోను పాడైన 

సథ్లములతోను నిరజ్నమైన పటట్ణములతోను  

యెహెజేక్లు 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. 

లూకా 19:40 => ఆయన వారిని చూచి వీరు ఊరకుండినయెడల ఈ రాళుల్ కేకలువేయునని మీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

2 రాజులు 22:1 => యోషీయా యేలనారంభించినపుప్డు ఎనిమిదేండల్ వాడై యెరూషలేమునందు 

ముపప్దియొక సంవతస్రములు ఏలెను, అతని తలిల్ బొసక్తు ఊరివాడగు అదాయాకు కుమారెత్యైన 

యెదీదా. 

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

తన పితరుడగు దావీదు చూపిన పర్వరత్నకు సరిగా పర్వరిత్ంచెను. 

2 రాజులు 23:15 => బేతేలులోనునన్ బలిపీఠమును ఉనన్త సథ్లమును, అనగా ఇశార్యేలు వారు 

పాపము చేయుటకు కారకుడైన నెబాతు కుమారుడగు యరొబాము కటిట్ంచిన ఆ ఉనన్త సథ్లమును 

బలిపీఠమును అతడు పడగొటిట్ంచి, ఆ ఉనన్త సథ్లమును కాలిచ్ పొడుము అగునటుల్గా తొర్కిక్ంచి 

అషేరాదేవి పర్తిమను కాలిచ్వేసెను. 
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2 రాజులు 23:16 => యోషీయా అటు తిరిగి అచచ్ట పరవ్తమందునన్ సమాధులను చూచి 

కొందరిని పంపి సమాధులలోనునన్ శలయ్ములను తెపిప్ంచి, దైవజనుడు యెహోవా మాట చాటించి 

చెపిప్న పర్కారము వాటిని బలిపీఠముమీద కాలిచ్ దాని అపవితర్పరచెను. 

2 రాజులు 23:17 => అంతట అతడు నాకు కనబడుచునన్ ఆ సమాధి యెవరిదని అడిగినపుప్డు 

పటట్ణపువారు అది యూదాదేశమునుండి వచిచ్ నీవు, బేతేలులోని బలిపీఠమునకు చేసిన కిర్యలను 

ముందుగా తెలిపిన దైవజనుని సమాధియని చెపిప్రి. 

2 రాజులు 23:18 => అందుకతడు దానిని తపిప్ంచుడి, యెవడును అతని శలయ్ములను 

తీయకూడదని చెపప్గా వారు అతని శలయ్ములను షోమోర్ను పటట్ణమునుండి వచిచ్న పర్వకత్ 

శలయ్ములను తపిప్ంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:1 => యోషీయా యేలనారంభించినపుప్డు ఎనిమిదేండల్వాడై 

యెరూషలేములో ముపప్ది యొక సంవతస్రము ఏలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:4 => అతడు చూచుచుండగా జనులు బయలు దేవతల బలిపీఠములను 

పడగొటిట్, వాటిపైన ఉనన్ సూరయ్ దేవతల విగర్హములను అతని ఆజఞ్చొపుప్న నరికివేసి, దేవతా 

సత్ంభములను చెకిక్న విగర్హములను పోత విగర్హములను తుతుత్నియలుగా కొటిట్ చూరణ్ముచేసి, 

వాటికి బలులు అరిప్ంచినవారి సమాధులమీద చలిల్వేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:5 => బయలుదేవత యాజకుల శలయ్ములను బలిపీఠములమీద అతడు 

కాలిప్ంచి, యూదాదేశమును యెరూషలేమును పవితర్పరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:6 => ఆ పర్కారము అతడు మనషే ష్ ఎఫార్యిము షిమోయ్ను దేశములవారి 

పటట్ణములలోను, నఫాత్లి మనయ్మునందును, చుటుట్పటల్నునన్ పాడు సథ్లములనిన్టను బలిపీఠములను 

పడగొటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:7 => బలిపీఠములను దేవతా సత్ంభములను పడగొటిట్ చెకిక్న 

విగర్హములను చూరణ్ముచేసి, ఇశార్యేలీయుల దేశమంతటనునన్ సూరయ్దేవతా విగర్హములనిన్టిని 

నరికివేసి అతడు యెరూషలేమునకు తిరిగివచెచ్ను. 
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యెషయా 42:9 => మునుపటి సంగతులు సంభవించెను గదా కొర్తత్ సంగతులు 

తెలియజేయుచునాన్ను పుటట్కమునుపే వాటిని మీకు తెలుపుచునాన్ను. 

యెషయా 44:26 => నేనే నా సేవకుని మాట రూఢిపరచువాడను నా దూతల ఆలోచన 

నెరవేరుచ్వాడను యెరూషలేము నివాససథ్లమగుననియు యూదా నగరులనుగూరిచ్ అవి 

కటట్బడుననియు నేను ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, దాని పాడైన సథ్లములను బాగుచేయువాడను నేనే.  

యెషయా 44:27 => నేనే నీ నదులను ఎండచేయుచునాన్ను ఎండిపొమమ్ని పర్వాహముతో నేనే 

చెపుప్చునాన్ను 

యెషయా 44:28 => కోరెషుతో నా మందకాపరీ, నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్వాడా, అని 

చెపుప్వాడను నేనే. యెరూషలేముతో నీవు కటట్బడుదువనియు దేవాలయమునకు పునాది 

వేయబడుననియు నేను చెపుప్చునాన్ను.  

యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  

యెషయా 48:5 => నా విగర్హము ఈ కారయ్ములను జరిగించెననియు నేను చెకిక్న పర్తిమ నేను 

పోసిన పోత విగర్హము దీని నియమించెననియు నీవు చెపప్కుండునటుల్ పూరవ్కాలముననే ఆ 

సమాచారము నీకు తెలియజేసితిని అది జరుగకమునుపే దానిని నీకు పర్కటించితిని  

యెషయా 48:6 => నీవు ఆ సంగతి వినియునాన్వు ఇదంతయు ఆలోచించుము అది నిజమని మీరు 

ఒపుప్కొనవలెను గదా? తెలియని మరుగైన కొర్తత్సంగతులు నేనికమీదట నీకు తెలియజేయుచునాన్ను  

యెషయా 48:7 => అవి పూరవ్కాలమున సృజింపబడినవి కావు అవి ఇపుప్డు కలుగునవియే. అవి 

నాకు తెలిసేయునన్వని నీవు చెపప్కుండునటుల్, ఈ దినమునకు ముందు నీవు వాటిని వినియుండలేదు. 

2 రాజులు 23:15 => బేతేలులోనునన్ బలిపీఠమును ఉనన్త సథ్లమును, అనగా ఇశార్యేలు వారు 

పాపము చేయుటకు కారకుడైన నెబాతు కుమారుడగు యరొబాము కటిట్ంచిన ఆ ఉనన్త సథ్లమును 

బలిపీఠమును అతడు పడగొటిట్ంచి, ఆ ఉనన్త సథ్లమును కాలిచ్ పొడుము అగునటుల్గా తొర్కిక్ంచి 

అషేరాదేవి పర్తిమను కాలిచ్వేసెను. 
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2 రాజులు 23:16 => యోషీయా అటు తిరిగి అచచ్ట పరవ్తమందునన్ సమాధులను చూచి 

కొందరిని పంపి సమాధులలోనునన్ శలయ్ములను తెపిప్ంచి, దైవజనుడు యెహోవా మాట చాటించి 

చెపిప్న పర్కారము వాటిని బలిపీఠముమీద కాలిచ్ దాని అపవితర్పరచెను. 

2 రాజులు 23:17 => అంతట అతడు నాకు కనబడుచునన్ ఆ సమాధి యెవరిదని అడిగినపుప్డు 

పటట్ణపువారు అది యూదాదేశమునుండి వచిచ్ నీవు, బేతేలులోని బలిపీఠమునకు చేసిన కిర్యలను 

ముందుగా తెలిపిన దైవజనుని సమాధియని చెపిప్రి. 

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

తీసికొని వాటిలో నిపుప్లుంచి వాటిమీద ధూపదర్వయ్ము వేసి, యెహోవా తమకాజాఞ్పింపని వేరొక 

అగిన్ని ఆయన సనిన్ధికి తేగా 

లేవీయకాండము 26:30 => నేను మీ యునన్తసథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ విగర్హములను 

పడగొటెట్దను; మీ బొమమ్ల పీనుగులమీద మీ పీనుగులను పడవేయించెదను. 

1 రాజులు 13:32 => యెహోవా మాటనుబటిట్ బేతేలులోనునన్ బలిపీఠమునకు విరోధముగాను, 

షోమోర్ను పటట్ణములోనునన్ ఉనన్త సథ్లములలోని మందిరములనిన్టికి విరోధము గాను, అతడు 

పర్కటించినది అవశయ్ముగా సంభవించునని తన కుమారులతో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 20:35 => అంతట పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకడు యెహోవా ఆజఞ్చేత తన చెలికానితో ననున్ 

కొటుట్మనగా అతడు అతని కొటుట్టకు ఒపప్కపోయినపుప్డు 

2 రాజులు 2:2 => ఏలీయా యెహోవా ననున్ బేతేలునకు పొమమ్ని సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక నీవు 

దయచేసి యికక్డ నుండుమని ఎలీషాతో అనెను. ఎలీషా యెహోవా జీవముతోడు, నీ జీవముతోడు, 

నేను నినున్ విడువనని చెపప్గా వారిదద్రును బేతేలునకు పర్యాణము చేసిరి. 

2 రాజులు 17:23 => తన సేవకులైన పర్వకత్లదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న, ఆయన 

ఇశార్యేలువారిని తన సముఖములోనుండి వెళల్గొటెట్ను . ఆ హేతువుచేత వారు తమ 

సవ్దేశములోనుండి అషూష్రు దేశములోనికి చెరగొనిపోబడిరి; నేటివరకు వారచచ్ట ఉనాన్రు. 
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2 రాజులు 17:27 => అషూష్రు రాజు అచచ్టనుండి తేబడిన యాజకులలో ఒకనిని అచచ్టికి మీరు 

తోడుకొనిపోవుడి; అతడు అచచ్టికి పోయి కాపురముండి ఆ దేశపు దేవుని మరాయ్దను వారికి 

నేరప్వలెనని ఆజాఞ్పించెను. 

2 రాజులు 23:16 => యోషీయా అటు తిరిగి అచచ్ట పరవ్తమందునన్ సమాధులను చూచి 

కొందరిని పంపి సమాధులలోనునన్ శలయ్ములను తెపిప్ంచి, దైవజనుడు యెహోవా మాట చాటించి 

చెపిప్న పర్కారము వాటిని బలిపీఠముమీద కాలిచ్ దాని అపవితర్పరచెను. 

2 రాజులు 23:20 => అచచ్ట అతడు ఉనన్త సథ్లములకు నియమింపబడిన యాజకులనందరిని 

బలిపీఠముల మీద చంపించి వాటిమీద నర శలయ్ములను కాలిప్ంచి యెరూషలేమునకు తిరిగి వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:5 => బయలుదేవత యాజకుల శలయ్ములను బలిపీఠములమీద అతడు 

కాలిప్ంచి, యూదాదేశమును యెరూషలేమును పవితర్పరచెను. 

పర్సంగి 3:2 => పుటుట్టకు, చచుచ్టకు; నాటుటకు నాటబడినదాని పెరికివేయుటకు, 

యెషయా 7:2 => అపుప్డు సిరియనులు ఎఫార్యిమీయులను తోడుచేసికొనిరని దావీదు వంశసుథ్లకు 

తెలుపబడగా, గాలికి అడవిచెటుల్ కదలినటుల్ వారి హృదయమును వారి జనుల హృదయమును 

కదిలెను. 

యిరిమ్యా 8:1 => యెహోవా వాకుక్ ఆ కాలమున శతుర్వులు యూదారాజుల యెముకలను 

అధిపతుల యెముకలను యాజకుల యెముకలను పర్వకత్ల యెముకలను యెరూషలేము నివాసుల 

యెముకలను సమాధులలోనుండి వెలుపలికి తీసి 

యెహెజేక్లు 6:4 => మీ బలిపీఠములు పాడైపోవును, సూరయ్దేవతకు నిలిపిన సత్ంభములు ఛినాన్ 

భినన్ములవును, మీ బొమమ్ల యెదుట మీ జనులను నేను హతము చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 37:4 => అందుకాయన పర్వచనమెతిత్ యెండిపోయిన యీ యెముకలతో ఇటల్నుము 

ఎండిపోయిన యెముకలారా, యెహోవామాట ఆలకించుడి. 

హోషేయ 10:8 => ఇశార్యేలువారి పాప సవ్రూపమైన ఆవెనులోని ఉనన్త సథ్లములు లయమగును, 

ముండల్చెటుల్ను కంపయు వారి బలిపీఠములమీద పెరుగును, పరవ్తములను చూచి మముమ్ను మరుగు 

చేయుడనియు, కొండలను చూచి మామీద పడుడనియు వారు చెపుప్దురు. 
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ఆమోసు 3:14 => ఇశార్యేలువారు చేసిన దోషములనుబటిట్ నేను వారిని శికిష్ంచు దినమున 

బేతేలులోని బలిపీఠములను నేను శికిష్ంతును; ఆ బలిపీఠపు కొముమ్లు తెగవేయబడి నేలరాలును. 

మతత్యి 1:10 => హిజిక్యా మనషే ష్ను కనెను, మనషే ష్ ఆమోనును కనెను, ఆమోను యోషీయాను 

కనెను; 

వచనము 5 

మరియు యెహోవా సెలవు పర్కారము దైవజనుడిచిచ్న సూచనచొపుప్న బలిపీఠము బదద్లుకాగా బుగిగ్ 

దానిమీదనుండి ఒలికిపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 4:3 => అపుప్డాయన నేలను దాని పడవేయుమనెను. అతడు దాని నేల 

పడవేయగానే అది పామాయెను. మోషే దానినుండి పారిపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 4:4 => అపుప్డు యెహోవా నీ చెయియ్ చాపి దాని తోక పటుట్కొనుమనగా, అతడు తన 

చెయియ్ చాపి దాని పటుట్కొనగానే అది అతని చేతిలో కఱఱ్ ఆయెను. 

నిరగ్మకాండము 4:5 => ఆయన దానిచేత వారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, అనగా 

అబార్హాము దేవుడు ఇసాస్కు దేవుడు యాకోబు దేవుడు నీకు పర్తయ్క్షమాయెనని నముమ్దురనెను. 

నిరగ్మకాండము 4:8 => మరియు ఆయన వారు నినున్ నమమ్క, మొదటి సూచననుబటిట్ 

వినకపోయినయెడల రెండవ దానిబటిట్ విందురు. 

నిరగ్మకాండము 4:9 => వారు ఈ రెండు సూచనలనుబటిట్ నమమ్క నీమాట వినకపోయినయెడల నీవు 

కొంచెము ఏటి నీళుల్ తీసి యెండిన నేలమీద పోయవలెను. అపుప్డు నీవు ఏటిలోనుండి తీసిన నీళుల్ 

పొడినేలమీద రకత్మగుననెను. 

నిరగ్మకాండము 7:10 => కాబటిట్ మోషే అహరోనులు ఫరోయొదద్కు వెళిల్ యెహోవా 

తమకాజాఞ్పించినటుల్ చేసిరి. అహరోను ఫరో యెదుటను అతని సేవకుల యెదుటను తన కఱఱ్ను 

పడవేయగానే అది సరప్మాయెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:1 => పర్వకత్యేగాని కలలు కనువాడేగాని నీ మధయ్లేచి నీ యెదుట 

సూచక కిర్యనైనను మహతాక్రయ్మునైనను చేసి 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 13:2 => నీవు ఎరుగని యితర దేవతలను అనుసరించి పూజింతము 

రమమ్ని చెపిప్నయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:3 => అతడు నీతో చెపిప్న సూచక కిర్యగాని మహతాక్రయ్ముగాని 

సంభవించినను ఆ పర్వకత్ మాటలను కలలు కనువాని మాటలను వినకూడదు. ఏలయనగా మీరు మీ 

దేవుడైన యెహోవాను మీ పూరణ్హృదయముతోను మీ పూరాణ్తమ్తోను పేర్మించుచునాన్రో లేదో 

తెలిసికొనుటకు మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్ను పరీకిష్ంచుచునాన్డు. 

1 సమూయేలు 2:34 => నీ యిదద్రు కుమారులైన హొఫీన్కిని ఫీనెహాసునకును సంభవించునని నేను 

చెపిప్నదానికి నీకు సూచనగా నుండును.ఒకక్ నాటియందే వారిదద్రు మరణమవుదురు. 

2 రాజులు 20:8 => యెహోవా ననున్ సవ్సథ్పరచుననుటకును, నేను మూడవ దినమున ఆయన 

మందిరమునకు ఎకిక్ పోవుదుననుటకును సూచన ఏదని హిజిక్యా యెషయాను అడుగగా యెషయా 

ఇటల్నెను 

యెషయా 7:11 => నీ దేవుడైన యెహోవా వలన సూచన నడుగుము. అది పాతాళమంత లోతైనను 

సరే ఊరథ్వ్లోకమంత ఎతత్యినను సరే. 

యెషయా 7:12 => ఆహాజు నేను అడుగను యెహోవాను శోధింపనని చెపప్గా 

యెషయా 7:13 => అతడు ఈలాగు చెపెప్ను, దావీదు వంశసుథ్లారా, వినుడి; మనుషుయ్లను 

విసికించుట చాలదనుకొని నా దేవుని కూడ విసికింతురా? 

యెషయా 7:14 => కాబటిట్ పర్భువు తానే యొక సూచన మీకు చూపును. ఆలకించుడి, కనయ్క 

గరభ్వతియై కుమారుని కని అతనికి ఇమామ్నుయేలను పేరు పెటుట్ను. 

యెషయా 38:6 => ఇంక పదిహేను సంవతస్రముల ఆయుషయ్ము నీకిచెచ్దను. మరియు ఈ 

పటట్ణమును నేను కాపాడుచు నినున్ను ఈ పటట్ణమును అషూష్రు రాజు చేతిలో పడకుండ 

విడిపించెదను. 

యెషయా 38:7 => యెహోవా తాను పలికిన మాట నెరవేరుచ్ననుటకు ఇది యెహోవావలన నీకు 

కలిగిన సూచన;  
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యెషయా 38:8 => ఆహాజు ఎండ గడియారముమీద సూరుయ్ని కాంతిచేత దిగిన నీడ మరల 

పదిమెటుల్ ఎకక్జేసెదను. అపుప్డు సూరయ్కాంతి దిగిన మెటల్లో అది పదిమెటుల్ మరల ఎకెక్ను. 

యెషయా 38:22 => మరియు హిజిక్యా నేను యెహోవా మందిరమునకు పోయెదననుటకు 

గురుతేమని యడిగి యుండెను.  

యిరిమ్యా 44:29 => మీకు కీడు సంభవించునటుల్గా నా మాటలు నిశచ్యముగా నిలుచునని మీకు 

తెలియబడుటకును, నేను ఈ సథ్లమందు మిముమ్ను శికిష్ంచుచునన్ందుకును ఇది మీకు సూచనగా 

నుండును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 12:38 => అపుప్డు శాసు త్ర్లలోను పరిసయుయ్లలోను కొందరు బోధకుడా, నీవలన ఒక 

సూచక కిర్య చూడగోరుచునాన్మని ఆయనతో చెపప్గా ఆయన ఇటల్నెను. 

మతత్యి 12:39 => వయ్భిచారులైన చెడ డ్ తరమువారు సూచక కిర్యను అడుగుచునాన్రు. పర్వకత్యైన 

యోనాను గూరిచ్న సూచక కిర్యయే గాని మరి ఏ సూచక కిర్య యైనను వారికి అనుగర్హింపబడదు. 

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

మనుషయ్కుమారుడు మూడు రాతిర్ంబగళుల్ భూగరబ్ములో ఉండును. 

యోహాను 2:18 => కాబటిట్ యూదులు నీవు ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్వే; యే సూచక కిర్యను 

మాకు చూపెదవని ఆయనను అడుగగా 

1 కొరిందీయులకు 1:22 => యూదులు సూచక కిర్యలు చేయుమని అడుగుచునాన్రు, గీర్సు 

దేశసుథ్లు జాఞ్నము వెదకుచునాన్రు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:2 => నీవు ఎరుగని యితర దేవతలను అనుసరించి పూజింతము 

రమమ్ని చెపిప్నయెడల 

1 రాజులు 13:5 => మరియు యెహోవా సెలవు పర్కారము దైవజనుడిచిచ్న సూచనచొపుప్న 

బలిపీఠము బదద్లుకాగా బుగిగ్ దానిమీదనుండి ఒలికిపోయెను. 

యెషయా 37:30 => మరియు యెషయా చెపిప్నదేమనగా హిజిక్యా, నీకిదే సూచనయగును. ఈ 

సంవతస్రమందు దాని అంతట అదే పండు ధానయ్మును, రెండవ సంవతస్రమందు దానినుండి కలుగు 
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ధానయ్మును మీరు భుజింతురు. మూడవ సంవతస్రమున మీరు వితత్నము వితిత్ చేలు కోయుదురు; 

దార్క్షతోటలు నాటి వాటిఫలము ననుభవించుదురు. 

యెషయా 44:26 => నేనే నా సేవకుని మాట రూఢిపరచువాడను నా దూతల ఆలోచన 

నెరవేరుచ్వాడను యెరూషలేము నివాససథ్లమగుననియు యూదా నగరులనుగూరిచ్ అవి 

కటట్బడుననియు నేను ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, దాని పాడైన సథ్లములను బాగుచేయువాడను నేనే.  

యోహాను 6:30 => వారు అటల్యితే మేము చూచి నినున్ విశవ్సించుటకు నీవు ఏ సూచక కిర్య 

చేయుచునాన్వు? ఏమి జరిగించుచునాన్వు? 

వచనము 6 

అపుప్డు రాజు నా చెయియ్ మునుపటివలె బాగగునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా సముఖమందు నాకొరకు 

వేడుకొనుమని ఆ దైవజనుని బతిమాలుకొనగా, దైవజనుడు యెహోవాను బతిమాలుకొనెను గనుక 

రాజు చెయియ్ మరల బాగై మునుపటివలె ఆయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:10 => ఆ దీరఘ్దరిశ్ అటుల్ పర్కటించినందుకు ఆసా అతనిమీద కోపగించి 

రౌదర్ము చూపి అతనిని బందీగృహములో వేసెను, ఇదియు గాక ఆ సమయమందే ఆసా జనులలో 

కొందరిని బాధపరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:25 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు పటట్ణపు అధిపతియైన 

ఆమోనునొదద్కును రాజు కుమారుడైన యోవాషునొదద్కును మీరు మీకాయాను తీసికొనిపోయి వారితో 

రాజు మీకిచిచ్న సెలవు ఇదియే యనుడి, 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:26 => నేను సురకిష్తముగా తిరిగి వచుచ్వరకు వీనిని చెరలోపెటిట్ 

కేల్షానన్పానములు ఇయుయ్డి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:27 => అపుప్డు మీకాయా యిటల్నెను నీవు సురకిష్తముగా 

తిరిగివచిచ్నయెడల యెహోవా నా దావ్రా పలుకనే లేదనిచెపిప్, సమసత్ జనులారా ఆలకించుడనెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 25:15 => అందుకొరకు యెహోవా కోపము అమజాయ్ మీద రగులుకొనెను. 

ఆయన అతనియొదద్కు పర్వకత్ను ఒకని పంపగా అతడు నీచేతిలోనుండి తమ జనులను విడిపింప 

శకిత్లేని దేవతలయొదద్ నీవెందుకు విచారణ చేయుదువని అమజాయ్తో ననెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:16 => అతడు అమజాయ్తో మాటలాడుచుండగా రాజు అతని చూచి నీవు 

రాజుయొకక్ ఆలోచనకరత్లలో ఒకడవైతివా? ఊరకొనుము; నేను నినున్ చంపనేల అని చెపప్గా ఆ 

పర్వకత్ నీవు ఈలాగున చేసి నా ఆలోచనను అంగీకరింపకపోవుట చూచి దేవుడు నినున్ 

నశింపజేయనుదేద్శించి యునాన్డని నాకు తెలియునని చెపిప్ యూరకొనెను. 

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

రాజులను గదిద్ంచెను. 

యిరిమ్యా 20:2 => పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను కొటిట్, యెహోవా మందిరమందునన్ బెనాయ్మీనుమీది 

గుమమ్మునొదద్నుండు బొండలో అతనిని వేయించెను. 

యిరిమ్యా 20:3 => మరునాడు పషూరు యిరీమ్యాను బొండలోనుండి విడిపింపగా యిరీమ్యా 

అతనితో ఇటల్నెను యెహోవా నీకు పషూరను పేరు పెటట్డు గాని మాగోరిమ్సాస్బీబ  అని నీకు పేరు 

పెటుట్ను. 

యిరిమ్యా 20:4 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు నీకును నీ సేన్హితులకందరికిని నీవే 

భయకారణముగా నుండునటుల్ చేయుచునాన్ను; నీవు చూచుచుండగా వారు తమ శతుర్వుల 

ఖడగ్ముచేత కూలెదరు, మరియు యూదావారినందరిని బబులోను రాజుచేతికి అపప్గింతును, అతడు 

వారిని చెరపటిట్ బబులోనునకు తీసికొనిపోవును, ఖడగ్ముచేత వారిని హతముచేయును. 

యిరిమ్యా 26:8 => జనులకందరికిని పర్కటింపవలెనని యెహోవా యిరీమ్యాకు ఆజాఞ్పించిన 

మాటలనిన్టిని అతడు పలికి చాలించిన తరువాత యాజకులును పర్వకత్లును జనులందరును అతని 

పటుట్కొని నీవు మరణశిక్ష నొందక తపప్దు. 

యిరిమ్యా 26:9 => యెహోవా నామమునుబటిట్ ఈ మందిరము షిలోహువలె నగుననియు, ఈ 

పటట్ణము నివాసిలేక పాడైపోవుననియు నీవేల పర్కటించుచునాన్వు అనుచు, పర్జలందరు యెహోవా 

మందిరములో యిరీమ్యాయొదద్కు కూడివచిచ్రి. 
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యిరిమ్యా 26:10 => యూదా అధిపతులు ఆ సంగతులు విని రాజు నగరులోనుండి యెహోవా 

మందిరమునకు వచిచ్, యెహోవా మందిరపు కొర్తత్ గవిని దావ్రమున కూరుచ్ండగా 

యిరిమ్యా 26:11 => యాజకులును పర్వకత్లును అధిపతులతోను సమసత్ పర్జలతోను ఈలాగనిరి 

మీరు చెవులార వినియునన్ పర్కారము, ఈ మనుషుయ్డు ఈ పటట్ణమునకు విరోధముగా 

పర్వచించుచునాన్డు; గనుక ఇతడు మరణమునకు పాతుర్డు. 

యిరిమ్యా 26:20 => మరియు కిరయ్తాయ్రీము వాడైన షెమయా కుమారుడగు ఊరియాయను ఒకడు 

యెహోవా నామమునుబటిట్ పర్వచించుచుండెను. అతడు యిరీమ్యా చెపిప్న మాటల రీతిని యీ 

పటట్ణమునకు విరోధముగాను ఈ దేశమునకు విరోధముగాను పర్వచించెను. 

యిరిమ్యా 26:21 => రాజైన యెహోయాకీమును అతని శూరులందరును పర్ధానులందరును అతని 

మాటలు వినినమీదట రాజు అతని చంపజూచుచుండగా, ఊరియా దాని తెలిసికొని భయపడి 

పారిపోయి ఐగుపుత్ చేరెను. 

యిరిమ్యా 26:22 => అపుప్డు రాజైన యెహోయాకీము అకోబ్రు కుమారుడగు ఎలాన్తానును 

అతనితో కొందరిని ఐగుపుత్నకు పంపెను; 

యిరిమ్యా 26:23 => వారు ఐగుపుత్లోనుండి ఊరియాను తీసికొనివచిచ్ రాజైన యెహోయాకీమునొదద్ 

చేరచ్గా, ఇతడు ఖడగ్ముతో అతని చంపి సామానయ్జనుల సమాధిలో అతని కళేబరమును వేయించెను. 

యిరిమ్యా 38:4 => ఇతడు ఇటిట్ సమాచారము వారికి పర్కటన చేయుటవలన ఈ పటట్ణములో 

నిలిచియునన్ యోధుల చేతులను పర్జలందరి చేతులను బలహీనము చేయుచునాన్డు; చితత్గించి వానికి 

మరణశిక్ష విధింపుము. 

యిరిమ్యా 38:5 => అందుకు రాజైన సిదిక్యా అతడు మీవశమున ఉనాన్డు, రాజు మీకు అడ డ్ము 

రాజాలడనగా 

యిరిమ్యా 38:6 => వారు యిరీమ్యాను పటుట్కొని కారాగృహములోనునన్ రాజకుమారుడగు 

మలీక్యా గోతిలోనికి దింపిరి. అందులోనికి యిరీమ్యాను తార్ళల్తో దింపినపుప్డు ఆ గోతిలో నీళుల్ 

లేవు, బురద మాతర్మే యుండెను, ఆ బురదలో యిరీమ్యా దిగబడెను. 
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ఆమోసు 7:10 => అపుప్డు బేతేలులోని యాజకుడైన అమజాయ్ ఇశార్యేలురాజైన యరొబామునకు 

వరత్మానము పంపి ఇశార్యేలీయుల మధయ్ ఆమోసు నీ మీద కుటర్ చేయుచునాన్డు; 

ఆమోసు 7:11 => యరొబాము ఖడగ్ముచేత చచుచ్ననియు, ఇశార్యేలీయులు తమ దేశమును విడిచి 

చెరలోనికి పోవుదురనియు పర్కటించుచునాన్డు; అతని మాటలు దేశము సహింపజాలదు అని 

తెలియజేసెను. 

ఆమోసు 7:12 => మరియు అమజాయ్ ఆమోసుతో ఇటల్నెను దీరఘ్దరీశ్, తపిప్ంచుకొని యూదా 

దేశమునకు పారిపొముమ్; అచచ్టనే బతెత్ము సంపాదించుకొనుము అచచ్టనే నీ వారత్ పర్కటించుము; 

ఆమోసు 7:13 => బేతేలు, రాజుయొకక్ పర్తిషిఠ్తసథ్లము రాజధాని పటట్ణమైయునన్ందున నీవికను 

దానిలో నీ వారత్ పర్కటన చేయకూడదు. 

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. 

ఆమోసు 7:16 => యెహోవా మాట ఆలకించుము ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ పర్వచింపకూడదనియు 

ఇసాస్కు సంతతివారినిగూరిచ్ మాట జారవిడువకూడదనియు నీవు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్వే. 

ఆమోసు 7:17 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ భారయ్ పటట్ణమందు వేశయ్యగును, నీ 

కూమారులును కుమారెత్లును ఖడగ్ముచేత కూలుదురు, నీ భూమి నూలుచేత విభాగింపబడును, నీవు 

అపవితర్మైన దేశమందు చతుత్వు; అవశయ్ముగా ఇశార్యేలీయులు తమ దేశము విడిచి 

చెరగొనబడుదురు. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మతత్యి 26:57 => యేసును పటుట్కొనినవారు పర్ధానయాజకుడైన కయపయొదద్కు ఆయనను 

తీసికొనిపోగా, అకక్డ శాసు త్ర్లును పెదద్లును కూడియుండిరి. 
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మారుక్ 14:44 => ఆయనను అపప్గించువాడు నేనెవరిని ముదుద్పెటుట్కొందునో ఆయనే (యేసు)? 

ఆయనను పటుట్కొని భదర్ముగా కొనిపోవుడని వారికి గురుతు చెపిప్యుండెను. 

మారుక్ 14:45 => వాడు వచిచ్ వెంటనే ఆయనయొదద్కు పోయి బోధకుడా అని చెపిప్, ఆయనను 

ముదుద్పెటుట్కొనగా 

మారుక్ 14:46 => వారు ఆయనమీద పడి ఆయనను పటుట్కొనిరి. 

యోహాను 13:20 => నేనెవని పంపుదునో వాని చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనువాడగును; ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనువాడగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని 

వారితో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:12 => పర్జలను పెదద్లను శాసు త్ర్లను రేపి అతనిమీదికి వచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:13 => అతనిని పటుట్కొని మహాసభయొదద్కు తీసికొనిపోయి అబదధ్పు 

సాకుష్లను నిలువబెటిట్రి. వారుఈ మనుషుయ్డెపుప్డును ఈ పరిశుదధ్ సథ్లమునకును మన 

ధరమ్శాసత్రమునకును విరోధముగా మాటలాడుచునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:14 => ఈ నజరేయుడైన యేసు ఈ చోటును పాడుచేసి, మోషే 

మనకిచిచ్న ఆచారములను మారుచ్నని వీడు చెపప్గా మేము వింటిమనిరి. 

ఆదికాండము 19:11 => అపుప్డు వారు పినన్లు మొదలుకొని పెదద్లవరకు ఆ ఇంటి దావ్రము 

దగగ్రనునన్ వారికి కనుమబుబ్ కలుగజేయగా వారు దావ్రము కనుగొనలేక విసికిరి. 

2 రాజులు 6:18 => ఆ దండువారు అతని సమీపించినపుప్డు ఎలీషా ఈ జనులను అంధతవ్ముతో 

మొతుత్మని యెహోవాను వేడుకొనగా ఆయన ఎలీషా చేసిన పార్రథ్నచొపుప్న వారిని అంధతవ్ముతో 

మొతెత్ను. 

2 రాజులు 6:19 => అపుప్డు ఎలీషా ఇది మారగ్ము కాదు, ఇది పటట్ణము కాదు, మీరు నా వెంట 

వచిచ్నయెడల మీరు వెదకువానియొదద్కు మిముమ్ను తీసికొనిపోదునని వారితో చెపిప్ షోమోర్ను 

పటట్ణమునకు వారిని నడిపించెను. 
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2 రాజులు 6:20 => వారు షోమోర్నులోనికి వచిచ్నపుప్డు అతడు యెహోవా, వీరు చూచునటుల్ వీరి 

కండల్ను తెరువుమని పార్రథ్న చేయగా యెహోవా వారి కండల్ను తెరవచేసెను గనుక వారు తాము 

షోమోర్ను మధయ్ ఉనాన్మని తెలిసికొనిరి. 

యిరిమ్యా 20:4 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు నీకును నీ సేన్హితులకందరికిని నీవే 

భయకారణముగా నుండునటుల్ చేయుచునాన్ను; నీవు చూచుచుండగా వారు తమ శతుర్వుల 

ఖడగ్ముచేత కూలెదరు, మరియు యూదావారినందరిని బబులోను రాజుచేతికి అపప్గింతును, అతడు 

వారిని చెరపటిట్ బబులోనునకు తీసికొనిపోవును, ఖడగ్ముచేత వారిని హతముచేయును. 

యిరిమ్యా 20:5 => ఈ పటట్ణములోని ఐశవ్రయ్మంతయు దానికి వచిచ్న లాభమంతయు దాని 

అమూలయ్ వసుత్వులనిన్యు యూదా రాజుల నిధులనిన్యు నేనపప్గింతును, వారి శతుర్వులచేతికే వాటి 

నపప్గింతును, శతుర్వులు వాటిని దోచుకొని పటుట్కొని బబులోనునకు తీసికొనిపోవుదురు. 

యిరిమ్యా 20:6 => పషూరూ, నీవును నీ యింట నివసించువారందరును చెరలోనికి పోవుదురు, 

నీవును నీవు పర్వచనములచేత మోసపుచిచ్న నీ సేన్హితులందరును బబులోనునకు వచెచ్దరు, అకక్డనే 

చనిపోయెదరు అకక్డనే పాతిపెటట్బడెదరు. 

లూకా 3:19 => అయితే చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదు చేసిన సకల దుషాక్రయ్ముల నిమితత్మును, 

అతని సోదరుని భారయ్యైన హేరోదియ నిమితత్మును, యోహాను అతనిని గదిద్ంచినందుకు 

లూకా 3:20 => అదివరకు తాను చేసినవనిన్యు చాలవనన్టుట్ అతడు యోహానును చెరసాలలో 

వేయించెను. 

లూకా 6:10 => వారినందరిని చుటుట్ కలయజూచి నీ చెయియ్ చాపుమని వానితో చెపెప్ను; వాడాలాగు 

చేయగానే వాని చెయియ్ బాగుపడెను. 

యోహాను 18:6 => ఆయన నేనే ఆయననని వారితో చెపప్గా వారు వెనుకకు తగిగ్ నేలమీదపడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:4 => అపుప్డతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్ 

హింసించుచునాన్వని తనతో ఒక సవ్రము పలుకుట వినెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:5 => పర్భువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు 

హింసించుచునన్ యేసును; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:8 => అయితే ఎలుమ ఆ అధిపతిని విశావ్సమునుండి తొలగింపవలెనని 

యతన్ముచేసి వారిని ఎదిరించెను; ఎలుమ అను పేరునకు గారడీవాడని అరథ్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:9 => అందుకు పౌలు అనబడిన సౌలు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవాడై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:10 => అతని తేరిచూచి సమసత్ కపటముతోను సమసత్ దురామ్రగ్ముతోను 

నిండినవాడా, అపవాది కుమారుడా, సమసత్ నీతికి విరోధీ, నీవు పర్భువు యొకక్ తినన్ని మారగ్ములు 

చెడగొటుట్ట మానవా?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:11 => ఇదిగో పర్భువు తనచెయియ్ నీమీద ఎతిత్యునాన్డు; నీవు 

కొంతకాలము గుర్డిడ్వాడవై సూరుయ్ని చూడకుందువని చెపెప్ను. వెంటనే మబుబ్ను చీకటియు అతని 

కమెమ్ను గనుక అతడు తిరుగుచు ఎవరైన చెయియ్పటుట్కొని నడిపింతురా అని వెదకుచుండెను. 

పర్కటన 11:5 => ఎవడైనను వారికి హానిచేయ నుదేద్శించినయెడల వారి నోటనుండి అగిన్ బయలు 

వెడలి వారి శతుర్వులను దహించివేయును గనుక ఎవడైనను వారికి హానిచేయ నుదేద్శించినయెడల 

ఆలాగున వాడు చంపబడవలెను. 

2 సమూయేలు 12:13 => నేను పాపము చేసితినని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతాను నీవు 

చావకుండునటుల్ యెహోవా నీ పాపమును పరిహరించెను. 

1 రాజులు 12:22 => అంతట దేవుని వాకుక్ దైవజనుడగు షెమయాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను 

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. 

హోషేయ 7:5 => మన రాజు దినమున అధిపతులు అతని దార్కాష్రస బలముచేత మతిత్లిల్ జబుబ్పడిరి; 

రాజు తానే అపహాసకులకు చెలికాడాయెను. 

జెకరాయ్ 11:17 => మందను విడనాడు పనికిమాలిన కాపరికి శర్మ; అతని చెయియ్యు కుడికనున్ను 

తెగవేయబడును; అతని చెయియ్ బొతిత్గా ఎండిపోవును అతని కుడికంటికి దృషిట్ బొతిత్గా తపుప్ను. 
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మతత్యి 12:10 => వారాయనమీద నేరము మోపవలెనని విశార్ంతిదినమున సవ్సథ్పరచుట 

నాయ్యమా? అని ఆయనను అడిగిరి. 

మారుక్ 3:1 => సమాజమందిరములో ఆయన మరల పర్వేశింపగా అకక్డ ఊచచెయియ్ గలవాడు 

ఒకడుండెను. 

లూకా 6:6 => మరియొక విశార్ంతిదినమున ఆయన సమాజమందిరములోనికి వెళిల్ 

బోధించుచునన్పుప్డు, అకక్డ ఊచ కుడిచెయియ్ గలవాడొకడుండెను. 

యోహాను 5:3 => ఆ యా సమయములకు దేవదూత కోనేటిలో దిగి నీళుల్ కదలించుట కలదు. నీరు 

కదలింపబడిన పిమమ్ట, మొదట ఎవడు దిగునో వాడు ఎటిట్ వాయ్ధిగలవాడైనను బాగు పడును,  

వచనము 7 

అపుప్డు రాజు నీవు నా యింటికి వచిచ్ అలసట తీరుచ్కొనుము, నీకు బహుమతి ఇచెచ్దనని ఆ 

దైవజనునితో చెపప్గా 

1 రాజులు 13:3 => ఈ బలిపీఠము బదద్లైపోయి దానిమీదనునన్ బుగిగ్ ఒలికిపోవుటయే యెహోవా 

ఇచుచ్ సూచన అని చెపిప్ ఆ దినమున ఆ పర్వకత్ సూచన యొకటి యిచెచ్ను. 

1 రాజులు 22:28 => అపుప్డు మీకాయా ఈలాగు చెపెప్ను సకలజనులారా, నా మాట 

ఆలకించుడని చెపెప్ను రాజవైన నీవు ఏమాతర్మైనను కేష్మముగా తిరిగి వచిచ్నయెడల యెహోవా 

నాచేత పలుకలేదు. 

1 రాజులు 22:35 => నాడు యుదధ్ము బలముగా జరుగుచునన్పుప్డు రాజును సిరియనుల యెదుట 

అతని రథముమీద నిలువబెటిట్రి ; అసత్మయమందు అతడు మరణమాయెను ; తగిలిన 

గాయములోనుండి అతని రకత్ము కారి రథములో మడుగుగటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 9:18 => ఇదిగో రేపు ఈ వేళకు నేను మికిక్లి బాధకరమైన వడగండల్ను 

కురిపించెదను; ఐగుపు రాజయ్ము సాథ్పించిన దినము మొదలుకొని యిదివరకు అందులో అటిట్ 

వడగండుల్ పడలేదు. 
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నిరగ్మకాండము 9:19 => కాబటిట్ నీవు ఇపుప్డు పంపి నీ పశువులను పొలములలో నీకు కలిగినది 

యావతుత్ను తవ్రగా భదర్ము చేయుము. ఇంటికి రపిప్ంపబడక పొలములో ఉండు పర్తి 

మనుషుయ్నిమీదను జంతువుమీదను వడగండుల్ కురియును, అపుప్డు అవి చచుచ్నని చెపుప్మనెను. 

నిరగ్మకాండము 9:20 => ఫరో సేవకులలో యెహోవా మాటకు భయపడినవాడు తన సేవకులను 

తన పశువులను ఇండల్లోనికి తవ్రగా రపిప్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 9:21 => అయితే యెహోవా మాట లక్షయ్పెటట్నివాడు తన పనివారిని తన పశువులను 

పొలములో ఉండనిచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 9:22 => యెహోవా నీ చెయియ్ ఆకాశమువైపు చూపుము; ఐగుపుత్ దేశమందలి 

మనుషుయ్లమీదను జంతువులమీదను పొలముల కూరలనిన్టిమీదను వడగండుల్ ఐగుపుత్ దేశమంతట 

పడునని మోషేతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 9:23 => మోషే తన కఱఱ్ను ఆకాశమువైపు ఎతిత్నపుప్డు యెహోవా ఉరుములను 

వడగండల్ను కలుగజేయగా పిడుగులు భూమిమీద పడుచుండెను. యెహోవా ఐగుపుత్ దేశముమీద 

వడగండుల్ కురిపించెను. 

నిరగ్మకాండము 9:24 => ఆలాగు వడగండుల్ను వడగండల్తో కలిసిన పిడుగులును బహు 

బలమైనవాయెను. ఐగుపుత్ దేశమందంతటను అది రాజయ్మైనది మొదలుకొని యెనన్డును అటిట్వి 

కలుగలేదు. 

నిరగ్మకాండము 9:25 => ఆ వడగండుల్ ఐగుపుత్ దేశమందంతట మనుషుయ్లనేమి జంతువులనేమి 

బయటనునన్ది యావతుత్ను నశింపచేసెను. వడగండుల్ పొలములోని పర్తి కూరను చెడగొటెట్ను, 

పొలములోని పర్తి చెటుట్ను విరుగగొటెట్ను. 

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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దివ్తీయోపదేశకాండము 18:22 => పర్వకత్ యెహోవా నామమున చెపిప్నపుప్డు ఆ మాట 

జరుగకపోయినయెడలను ఎనన్డును నెరవేరకపోయిన యెడలను అది యెహోవా చెపిప్న మాట కాదు, 

ఆ పర్వకత్ అహంకారముచేతనే దాని చెపెప్ను గనుక దానికి భయపడవదుద్. 

యిరిమ్యా 28:16 => కాగా యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు భూమిమీద నుండి నేను నినున్ 

కొటిట్వేయుచునాన్ను, యెహోవా మీద తిరుగుబాటుచేయుటకై నీవు జనులను పేర్రేపించితివి గనుక ఈ 

సంవతస్రము నీవు మరణమౌదువు అని చెపెప్ను.  

యిరిమ్యా 28:17 => ఆ సంవతస్రమే యేడవ నెలలో పర్వకత్యైన హననాయ్ మృతినొందెను. 

మారుక్ 16:20 => వారు బయలుదేరి వాకయ్మంతట పర్కటించిరి . పర్భువు వారికి 

సహకారుడైయుండి , వెనువెంట జరుగుచు వచిచ్న సూచక కిర్యలవలన వాకయ్మును 

సిథ్రపరచుచుండెను. ఆమేన . 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:1 => అననీయ అను ఒక మనుషుయ్డు తన భారయ్యైన సపీప్రాతో ఏకమై 

పొలమమెమ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:2 => భారయ్ యెరుకనే వాడు దాని వెలలో కొంత దాచుకొని కొంత తెచిచ్ 

అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:3 => అపుప్డు పేతురు అననీయా, నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని 

పరిశుదాధ్తమ్ను మోసపుచుచ్టకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును పేర్రేపించెను.? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:4 => అది నీయొదద్ నునన్పుడు నీదేగదా? అమిమ్న పిమమ్ట అది నీ వశమై 

యుండలేదా? యెందుకు ఈ సంగతి నీ హృదయములో ఉదేద్శించుకొనాన్వు? నీవు మనుషుయ్లతో 

కాదు దేవునితోనే అబదధ్మాడితివని వానితో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:5 => అననీయ యీ మాటలు వినుచునే పడి పార్ణము విడువగా వినిన 

వారికందరికిని మిగుల భయము కలిగెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:6 => అపుప్డు పడుచువారు లేచి వానిని బటట్తో చుటిట్ మోసికొనిపోయి 

పాతిపెటిట్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:7 => ఇంచుమించు మూడుగంటల సేపటికి వాని భారయ్ జరిగినది 

యెరుగక లోపలికి వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:8 => అపుప్డు పేతురు మీరు ఆ భూమిని ఇంతకే అమిమ్తిరా నాతో 

చెపుప్మని ఆమెను అడిగెను. అందుకామె అవును ఇంతకే అని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:9 => అందుకు పేతురు పర్భువు యొకక్ ఆతమ్ను శోధించుటకు మీరెందుకు 

ఏకీభవించితిరి? ఇదిగో నీ పెనిమిటిని పాతిపెటిట్నవారి పాదములు వాకిటనే యునన్వి; వారు నినున్ను 

మోసికొనిపోవుదురని ఆమెతో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:10 => వెంటనే ఆమె అతని పాదములయొదద్ పడి పార్ణము విడిచెను. ఆ 

పడుచువారు, లోపలికి వచిచ్, ఆమె చనిపోయినది చూచి, ఆమెను మోసికొనిపోయి, ఆమె 

పెనిమిటియొదద్ పాతిపెటిట్రి. 

1 రాజులు 12:22 => అంతట దేవుని వాకుక్ దైవజనుడగు షెమయాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను 

1 రాజులు 13:1 => అంతట దైవజనుడైన యొకడు యెహోవాచేత సెలవునొంది 

యూదాదేశమునుండి బేతేలునకు వచెచ్ను. ధూపము వేయుటకై యరొబాము ఆ బలిపీఠమునొదద్ 

నిలిచియుండగా 

1 రాజులు 17:16 => యెహోవా ఏలీయా దావ్రా సెలవిచిచ్న పర్కారము తొటిట్లో ఉనన్ పిండి తకుక్వ 

కాలేదు, బుడిడ్లో ఉనన్ నూనె అయిపోలేదు. 

2 రాజులు 21:26 => ఉజా జ్యొకక్ తోటలో అతనికి కలిగిన సమాధియందు అతడు పాతిపెటట్బడెను; 

అతని కుమారుడైన యోషీయా అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

యోహాను 6:30 => వారు అటల్యితే మేము చూచి నినున్ విశవ్సించుటకు నీవు ఏ సూచక కిర్య 

చేయుచునాన్వు? ఏమి జరిగించుచునాన్వు? 

వచనము 8 
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దైవజనుడు రాజుతో ఇటల్నెను నీ యింటిలో సగము నీవు నాకిచిచ్నను నీతోకూడ నేను లోపలికి రాను; 

ఈ సథ్లమందు నేను అనన్పానములు పుచుచ్కొనను; 

నిరగ్మకాండము 8:8 => అపుప్డు ఫరో మోషే అహరోనులను పిలిపించి నాయొదద్నుండి నా 

జనులయొదద్నుండి ఈ కపప్లను తొలగించుమని యెహోవాను వేడుకొనుడి, అపుప్డు యెహోవాకు బలి 

అరిప్ంచుటకు ఈ పర్జలను అగతయ్ముగా పోనిచెచ్దననెను 

నిరగ్మకాండము 8:28 => అందుకు ఫరో మీరు అరణయ్ములో మీ దేవుడైన యెహోవాకు 

బలినరిప్ంచుటకు మిముమ్ను పోనిచెచ్దను గాని దూరము పోవదుద్; మరియు నాకొరకు 

వేడుకొనుడనెను. 

నిరగ్మకాండము 9:28 => ఇంతమటుట్కు చాలును; ఇకను బర్హామ్ండమైన ఉరుములు వడగండుల్ 

రాకుండునటుల్ యెహోవాను వేడుకొనుడి, మిముమ్ను పోనిచెచ్దను, మిముమ్ను ఇకను నిలుపనని వారితో 

చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 10:17 => మీరు దయచేసి, యీసారి మాతర్మే నా పాపము క్షమించి, నా 

మీదనుండి యీ చావు మాతర్ము తొలగించుమని మీ దేవుడైన యెహోవాను వేడుకొనుడనగా 

నిరగ్మకాండము 12:32 => మీరు చెపిప్నటుల్ మీ మందలను మీ పశువులను తీసికొనిపోవుడి; ననున్ 

దీవించుడని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 21:7 => కాబటిట్ పర్జలు మోషేయొదద్కు వచిచ్ మేము యెహోవాకును నీకును 

విరోధముగా మాటలాడి పాపము చేసితివిు; యెహోవా మామధయ్నుండి ఈ సరప్ములను 

తొలగించునటుల్ ఆయనను వేడుకొనుమనిరి. 

1 సమూయేలు 12:19 => సమూయేలుతో ఇటల్నిరి రాజును నియమించుమని మేము అడుగుటచేత 

మా పాపములనిన్టిని మించిన కీడు మేము చేసితివిు. కాబటిట్ మేము మరణము కాకుండ నీ 

దాసులమైన మా కొరకు నీ దేవుడైన యెహోవాను పార్రిథ్ంచుము. 
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యిరిమ్యా 37:3 => రాజైన సిదిక్యా షెలెమాయ్ కుమారుడైన యెహు కలును యాజకుడైన 

మయశేయా కుమారుడగు జెఫనాయ్ను పర్వకత్యైన యిరీమ్యాయొదద్కు పంపి దయచేసి మన దేవుడైన 

యెహోవాకు పార్రథ్న చేయుమని మనవిచేసెను. 

యిరిమ్యా 42:2 => మేము ఎంత కొంచెము మంది మిగిలియునాన్మో నీవు చూచుచునాన్వు గదా? 

చితత్గించి మా వినన్పమును నీ సనిన్ధికి రానిచిచ్, శేషించియునన్ మా యందరి నిమితత్ము నీ దేవుడైన 

యెహోవాకు పార్రథ్న చేయుము. 

యిరిమ్యా 42:3 => మేము నడవవలసిన మారగ్మును చేయవలసిన కారయ్మును నీ దేవుడగు 

యెహోవా మాకు తెలియజేయునుగాక. 

యిరిమ్యా 42:4 => కాగా పర్వకత్యైన యిరీమ్యా వారికుతత్రమిచిచ్నదేమనగా మీరు చేసిన మనవి 

నేనంగీకరించుచునాన్ను, మీ మాటలనుబటిట్ మన దేవుడైన యెహోవాను నేను పార్రిథ్ంచుదును, 

ఏమియు మీకు మరుగుచేయక యెహోవా మిముమ్నుగూరిచ్ సెలవిచుచ్నదంతయు మీకు 

తెలియజేతును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:24 => అందుకు సీమోను మీరు చెపిప్నవాటిలో ఏదియు నా మీదికి 

రాకుండ మీరే నాకొరకు పర్భువును వేడుకొనుడని చెపెప్ను. 

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

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

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

పేర్మించితినని తెలిసికొనునటుల్ చేసెదను. 

నిరగ్మకాండము 8:12 => మోషే అహరోనులు ఫరోయొదద్నుండి బయలువెళిల్నపుప్డు యెహోవా 

ఫరోమీదికి రాజేసిన కపప్ల విషయములో మోషే అతనికొరకు మొఱపెటట్గా 

నిరగ్మకాండము 8:13 => యెహోవా మోషే మాట చొపుప్న చేసెను గనుక ఇండల్లోనేమి 

వెలుపలనేమి పొలములలోనేమి కపప్లు ఉండకుండ చచిచ్పోయెను. 
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సంఖాయ్కాండము 12:13 => మోషే యెలుగెతిత్ దేవా, దయచేసి యీమెను బాగుచేయుమని 

యెహోవాకు మొఱపెటెట్ను. 

1 సమూయేలు 12:23 => నా మటుట్కు నేను మీ నిమితత్ము పార్రథ్న చేయుట మానుటవలన 

యెహోవాకు విరోధముగ పాపము చేసినవాడనగుదును. అది నాకు దూరమగును గాక. కాని శేర్షఠ్మైన 

చకక్ని మారగ్మును మీకు బోధింతును. 

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

యుండునటుల్ మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి. మిముమ్ను హింసించు వారికొరకు పార్రథ్న చేయుడి. 

లూకా 6:27 => వినుచునన్ మీతో నేను చెపుప్నదేమనగా మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి, మిముమ్ను 

దేవ్షించువారికి మేలు చేయుడి, 

లూకా 6:28 => మిముమ్ను శపించువారిని దీవించుడి, మిముమ్ను బాధించువారికొరకు పార్రథ్న 

చేయుడి. 

లూకా 23:34 => యేసు తండీర్, వీరేమి చేయుచునాన్రో వీరెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించుమని 

చెపెప్ను. వారు ఆయన వసత్రములు పంచుకొనుటకై చీటుల్వేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:60 => అతడు మోకాళూ ల్ని పర్భువా, వారిమీద ఈ పాపము మోపకుమని 

గొపప్ శబద్ముతో పలికెను; ఈ మాట పలికి నిదిర్ంచెను. సౌలు అతని చావునకు సమమ్తించెను. 

రోమీయులకు 12:14 => మిముమ్ను హింసించువారిని దీవించుడి; దీవించుడి గాని శపింపవదుద్. 

రోమీయులకు 12:21 => కీడువలన జయింపబడక, మేలుచేత కీడును జయించుము. 

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

యాకోబు 5:17 => ఏలీయా మనవంటి సవ్భావముగల మనుషుయ్డే; వరిష్ంపకుండునటుల్ అతడు 

ఆసకిత్తో పార్రథ్న చేయగా మూడునన్ర సంవతస్రముల వరకు భూమిమీద వరిష్ంపలేదు. 

యాకోబు 5:18 => అతడు మరల పార్రథ్న చేయగా ఆకాశము వరష్మిచెచ్ను, భూమి తన ఫలము 

ఇచెచ్ను. 
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ఆదికాండము 20:7 => కాబటిట్ ఆ మనుషుయ్ని భారయ్ను తిరిగి అతని కపప్గించుము; అతడు పర్వకత్, 

అతడు నీ కొరకు పార్రథ్నచేయును, నీవు బర్దుకుదువు. నీవు ఆమెను అతని కపప్గించనియెడల నీవును 

నీవారందరును నిశచ్యముగా చచెచ్దరని తెలిసికొనుమని సవ్పన్మందు అతనితో చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 12:11 => అహరోను అయోయ్ నా పర్భువా, మేము అవివేకులము; పాపులమైన 

మేము చేసిన యీ పాపమును మామీద మోపవదుద్. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:1 => దైవజనుడైన మోషే మృతినొందకమునుపు అతడు 

ఇశార్యేలీయులను దీవించిన విధము ఇది; అతడిటల్నెను యెహోవా సీనాయినుండి వచెచ్ను 

నాయ్యాధిపతులు 11:8 => అపుప్డు గిలాదు పెదద్లు అందుచేతనే మేము నీయొదద్కు మళిల్ వచిచ్తివిు; 

నీవు మాతోకూడ వచిచ్ అమోమ్నీయులతో యుదధ్ము చేసినయెడల, గిలాదు నివాసులమైన మా 

అందరిమీద నీవు అధికారివవుదువని యెఫాత్తో అనిరి. 

2 రాజులు 1:13 => ఇంకను రాజు ఏబది మందికి అధిపతియైన యొకనిని వాని ఏబదిమందితో 

కూడ పంపగా ఏబదిమంది మీద అధిపతియైన ఆ మూడవవాడు వచిచ్ ఏలీయా యెదుట మోకాళూ ల్ని 

దైవజనుడా, దయచేసి నా పార్ణమును నీ దాసులైన యీ యేబదిమంది పార్ణములను నీ దృషిట్కి 

పిర్యమైనవిగా ఉండనిముమ్. 

జెకరాయ్ 7:2 => ఇనిన్ సంవతస్రములు మేము దుఃఖించినటుట్ అయిదవ నెలలో ఉపవాసముండి 

దుఃఖింతుమా అని 

మారుక్ 3:5 => ఆయన వారి హృదయకాఠినయ్మునకు దుఃఖపడి, కోపముతో వారిని కలయచూచి నీ 

చెయియ్ చాపుమని ఆ మనుషుయ్నితో చెపెప్ను; వాడు తన చెయియ్ చాపగా అది బాగుపడెను. 

లూకా 6:10 => వారినందరిని చుటుట్ కలయజూచి నీ చెయియ్ చాపుమని వానితో చెపెప్ను; వాడాలాగు 

చేయగానే వాని చెయియ్ బాగుపడెను. 

వచనము 9 

అనన్పానములు పుచుచ్కొనవదద్నియు, నీవు వచిచ్న మారగ్మున తిరిగి పోవదద్నియు యెహోవా 

వాకుక్చేత నాకు సెలవాయెనని రాజుతో అనెను. 
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ఆదికాండము 18:5 => కొంచెము ఆహారము తెచెచ్దను; మీ పార్ణములను బలపరచుకొనుడి; 

తరువాత మీరు వెళల్వచుచ్ను; ఇందు నిమితత్ము గదా మీ దాసునియొదద్కు వచిచ్తిరనెను. వారు నీవు 

చెపిప్నటుల్ చేయుమనగా 

నాయ్యాధిపతులు 13:15 => అపుప్డు మానోహ మేము ఒక మేకపిలల్ను సిదధ్పరచి నీ సనిన్ధిని 

ఉంచువరకు నీవు ఆగుమని మనవిచేసికొనుచునాన్మని యెహోవా దూతతో చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 19:21 => మెటుట్కు వీధిలో రాతిర్ గడపకూడదని చెపిప్, తన యింట అతని 

చేరుచ్కొని వారి గాడిదలకొరకు మేత సిదధ్పరచెను. అపుప్డు వారు కాళుల్ కడుగుకొని అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిరి. 

1 సమూయేలు 9:7 => అందుకు సౌలు మనము వెళుల్నెడల ఆ మనిషికి ఏమి తీసికొని పోవుదుము? 

మన సామగిర్లోనుండు భోజనపదారథ్ములు సరిపోయినవి; ఆ దైవజనునికి బహుమానము 

తీసికొనిపోవుటకు మనకేమియు లేదు అని తన పనివానితో చెపిప్ మనయొదద్ ఏమి యునన్దని 

అడుగగా 

1 సమూయేలు 9:8 => వాడు సౌలుతో చితత్గించుము, నాయొదద్ పావు తులము వెండి కలదు. 

మనకు మారగ్ము తెలియజెపిప్నందుకై దానిని ఆ దైవజనుని కితుత్ననెను. 

2 రాజులు 5:15 => అపుప్డతడు తన పరివారముతోకూడ దైవజనుని దగగ్రకు తిరిగివచిచ్ అతని 

ముందర నిలిచి చితత్గించుము; ఇశార్యేలులోనునన్ దేవుడు తపప్ లోకమంతటియందును మరియొక 

దేవుడు లేడని నేను ఎరుగుదును; ఇపుప్డు నీవు నీ దాసుడనైన నాయొదద్ బహుమానము 

తీసికొనవలసినదని అతనితో చెపప్గా 

యిరిమ్యా 40:5 => ఇంకను అతడు తిరిగివెళల్క తడవుచేయగా రాజదేహసంరక్షకుల కధిపతి 

అతనితో ఈలాగు చెపెప్ను బబులోను రాజు షాఫాను కుమారుడైన అహీకాము కుమారుడగు గెదలాయ్ను 

యూదా పటట్ణములమీద నియమించియునాన్డు, అతనియొదద్కు వెళుల్ము; అతనియొదద్ నివసించి 

పర్జలమధయ్ను కాపురముండుము, లేదా యెకక్డికి వెళుల్ట నీ దృషిట్కి అనుకూలమో అకక్డికే వెళుల్ము. 

మరియు రాజదేహసంరక్షకుల కధిపతి అతనికి బతెత్మును బహుమానము ఇచిచ్ అతని సాగనంపగా 
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మలాకీ 1:10 => మీలో ఒకడు నా బలిపీఠముమీద నిరరథ్కముగా అగిన్ రాజబెటట్కుండునటుల్ నా 

మందిరపు వాకిండల్ను మూయువాడొకడు మీలో ఉండినయెడల మేలు; మీయందు నాకిషట్ములేదు, 

మీచేత నేను నైవేదయ్మును అంగీకరింపనని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8 :18 => అపొసత్లులు చేతులుంచుటవలన పరిశుదాధ్తమ్ 

అనుగర్హింపబడెనని సీమోను చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:19 => వారియెదుట దర్వయ్ము పెటిట్ నేనెవనిమీద చేతులుంచుదునో వాడు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందునటుల్ ఈ అధికారము నాకియుయ్డని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:20 => అందుకు పేతురు నీవు దర్వయ్మిచిచ్ దేవుని వరము 

సంపాదించుకొందునని తలంచుకొనినందున నీ వెండి నీతోకూడ నశించునుగాక. 

1 పేతురు 5:2 => బలిమిచేత కాక దేవుని చితత్పర్కారము ఇషట్పూరవ్కముగాను, దురాల్భాపేక్షతో కాక 

సిదధ్మనసుస్తోను, మీ మధయ్నునన్ దేవుని మందను పైవిచారణచేయుచు దానిని కాయుడి. 

నాయ్యాధిపతులు 19:5 => నాలుగవనాడు వారు వేకువను వెళుల్టకు నిదర్మేలుకొనగా అతడు 

లేవసాగెను. అయితే ఆ చినన్దాని తండిర్ నీవు కొంచెము ఆహారము పుచుచ్కొని తెపప్రిలిల్న తరువాత నీ 

తోర్వను వెళల్వచుచ్నని 

1 రాజులు 14:3 => కాబటిట్ నీవు పది రొటెట్లును అపప్ములును ఒక బుడిడ్ తేనెయు చేతపటుట్కొని 

అతని దరిశ్ంచుము. బిడ డ్ యేమగునో అతడు నీకు తెలియజేయునని చెపప్గా 

2 రాజులు 5:5 => సిరియా రాజు నేను ఇశార్యేలు రాజునకు దూతచేత పతిర్క పంపించెదనని ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను గనుక అతడు ఇరువది మణుగుల వెండియు లక్ష యిరువది వేల రూపాయిల బంగారును పది 

దుసుత్ల బటట్లను తీసికొనిపోయి ఇశార్యేలు రాజునకు పతిర్కను అపప్గించెను. 

వచనము 10 

అంతట అతడు తాను బేతేలునకు వచిచ్న మారగ్మున వెళల్క మరియొక మారగ్మున తిరిగిపోయెను. 
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సంఖాయ్కాండము 22:18 => అందుకు బిలాము బాలాకు తన యింటెడు వెండి బంగారములను 

నాకిచిచ్నను కొదిద్పనినైనను గొపప్పనినైనను చేయునటుల్ నేను నా దేవుడైన యెహోవా నోటిమాట 

మీరలేను. 

సంఖాయ్కాండము 24:13 => యెహోవా యేమి సెలవిచుచ్నో అదే పలికెదనని నీవు నాయొదద్కు 

పంపిన నీ దూతలతో నేను చెపప్లేదా? 

నిరగ్మకాండము 5:3 => అపుప్డు వారు హెబీర్యుల దేవుడు మముమ్ను ఎదురొక్నెను, సెలవైనయెడల 

మేము అరణయ్ములోనికి మూడు దినముల పర్యాణమంత దూరముపోయి మా దేవుడైన యెహోవాకు 

బలి అరిప్ంచుదుము; లేనియెడల ఆయన మామీద తెగులుతోనైనను ఖడగ్ముతోనైనను పడునేమో అనిరి 

నిరగ్మకాండము 5:6 => ఆ దినమున ఫరో పర్జలపైనునన్ కారయ్నియామకులకును వారి 

నాయకులకును ఇటుల్ ఆజాఞ్పించెను 

నిరగ్మకాండము 7:2 => నేను నీకాజాఞ్పించునది యావతుత్ నీవు పలుకవలెను. ఫరో తన 

దేశములోనుండి ఇశార్యేలీయులను పోనియయ్వలెనని నీ అనన్యైన అహరోను అతనితో చెపుప్ను; 

మారుక్ 6:23 => మరియు నీవు నా రాజయ్ములో సగముమటుట్కు ఏమి అడిగినను నీకిచెచ్దనని 

అతడు ఆమెతో ఒటుట్పెటుట్కొనెను 

2 రాజులు 5:16 => ఎలీషా ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ 

యెహోవా జీవముతోడు నేనేమియు తీసికొనను అని చెపెప్ను. నయమాను అతనిని ఎంతో 

బతిమాలినను అతడు ఒపప్క పోయెను. 

2 రాజులు 5:26 => అంతట ఎలీషా వానితో ఆ మనుషుయ్డు తన రథము దిగి నినున్ ఎదురొక్నుటకు 

తిరిగి వచిచ్నపుప్డు నా మనసు నీతోకూడ రాలేదా? దర్వయ్మును వసత్రములను ఒలీవచెటల్ తోటలను 

దార్క్షతోటలను గొఱఱ్లను ఎడల్ను దాసదాసీలను సంపాదించుకొనుటకు ఇది సమయమా? 

2 రాజులు 5:27 => కాబటిట్ నయమానునకు కలిగిన కుషు ఠ్ నీకును నీ సంతతికిని సరవ్కాలము 

అంటియుండును అని చెపప్గా వాడు మంచువలె తెలల్నైన కుషఠ్ము గలిగి ఎలీషా ఎదుటనుండి బయటికి 

వెళె ల్ను. 
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మారుక్ 6:11 => ఏ సథ్లమందైనను జనులు మిముమ్ను చేరుచ్కొనక మీ మాటలు వినకుంటే, మీరు 

అకక్డనుండి బయలుదేరునపుప్డు వారిమీద సాక్షయ్ముగా ఉండుటకు మీ పాదముల కిర్ంది ధూళి 

దులిపివేయుడి. 

2 కొరిందీయులకు 11:9 => మరియు నేను మీయొదద్నునన్పుప్డు నాకకక్ర కలిగియుండగా 

నేనెవనిమీదను భారము మోపలేదు; మాసిదోనియనుండి సహోదరులు వచిచ్ నా అకక్ర తీరిచ్రి. పర్తి 

విషయములోను నేను మీకు భారముగా ఉండకుండ జాగర్తత్పడితిని, ఇక ముందుకును 

జాగర్తత్పడుదును 

2 కొరిందీయులకు 11:10 => కీర్సుత్ సతయ్ము నాయందు ఉండుటవలన అకయ పార్ంతములయందు 

నేనీలాగు అతిశయపడకుండ, ననున్ ఆటంకపరచుటకు ఎవరి తరముకాదు. 

ఆదికాండము 14:23 => నని ఆకాశమునకు భూమికిని సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడును దేవుడునైన 

యెహోవా యెదుట నా చెయియ్యెతిత్ పర్మాణము చేసియునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:9 => ఆ రాతిపలకలు, అనగా యెహోవా మీతో చేసిన నిబంధన 

సంబంధమైన పలకలను తీసికొనుటకు నేను కొండెకిక్నపుప్డు, అనన్పానములు మాని ఆ కొండమీద 

నలువది పగళుల్ నలువది రాతుర్లుంటిని. 

1 రాజులు 13:16 => అతడు నేను నీతోకూడ మరలి రాజాలను, నీ యింట పర్వేశింపను, మరియు 

నీతో కలిసి ఈ సథ్లమందు అనన్పానములు పుచుచ్కొనను 

1 రాజులు 18:4 => యెజెబెలు యెహోవా పర్వకత్లను నిరూమ్లము చేయుచుండగా గుహలో ఏబదేసి 

మందిగా నూరుగురిని దాచి అనన్పానములిచిచ్ వారిని పోషించెను. 

యెహెజేక్లు 18:11 => చేయవలసిన మంచి కిర్యలలో దేనినైనను చేయకయుండినయెడల, అనగా 

పరవ్తములమీద భోజనము చేయుటయు, తన పొరుగువాని భారయ్ను చెరుపుటయు, 

వచనము 11 
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బేతేలులో పర్వకత్యగు ఒక ముసలివాడు కాపురముండెను. ఇతని కుమారులలో ఒకడు వచిచ్ బేతేలులో 

దైవజనుడు ఆ దినమున చేసిన కిర్యలనిన్టిని, అతడు రాజుతో పలికిన మాటలనిన్టిని తమ తండిర్తో 

తెలియజెపప్గా 

1 రాజులు 13:1 => అంతట దైవజనుడైన యొకడు యెహోవాచేత సెలవునొంది 

యూదాదేశమునుండి బేతేలునకు వచెచ్ను. ధూపము వేయుటకై యరొబాము ఆ బలిపీఠమునొదద్ 

నిలిచియుండగా 

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. 

1 సమూయేలు 15:22 => అందుకు సమూయేలు తాను సెలవిచిచ్న ఆజఞ్ను ఒకడు గైకొనుటవలన 

యెహోవా సంతోషించునటుల్, ఒకడు దహన బలులను బలులను అరిప్ంచుటవలన ఆయన 

సంతోషించునా? ఆలోచించుము, బలులు అరిప్ంచుటకంటె ఆజఞ్ను గైకొనుటయు, పొటే ట్ళల్ కొర్వువ్ 

అరిప్ంచుటకంటె మాట వినుటయు శేర్షఠ్ము. 

యోబు 23:12 => ఆయన పెదవుల ఆజఞ్ను నేను విడిచి తిరుగలేదు ఆయన నోటిమాటలను నా 

సావ్భిపార్యముకంటె ఎకుక్వగా ఎంచితిని. 

యోహాను 13:17 => ఈ సంగతులు మీరు ఎరుగుదురు గనుక వీటిని చేసినయెడల మీరు 

ధనుయ్లగుదురు. 

యోహాను 15:9 => తండిర్ ననున్ ఏలాగు పేర్మించెనో నేనును మిముమ్ను ఆలాగు పేర్మించితిని, నా 

పేర్మయందు నిలిచియుండుడి. 

యోహాను 15:10 => నేను నా తండిర్ ఆజఞ్లు గైకొని ఆయన పేర్మయందు నిలిచియునన్ పర్కారము 

మీరును నా ఆజఞ్లు గైకొనినయెడల నా పేర్మయందు నిలిచియుందురు. 
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యోహాను 15:14 => నేను మీ కాజాఞ్పించువాటిని చేసినయెడల, మీరు నా సేన్హితులై యుందురు. 

సంఖాయ్కాండము 16:26 => అతడు ఈ దుషుట్ల గుడారములయొదద్నుండి తొలగిపోవుడి; మీరు వారి 

పాపములనిన్టిలో పాలివారై నశింపక యుండునటుల్ వారికి కలిగినదేదియు ముటట్కుడి అని ఆ 

సమాజముతో అనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:13 => పనికిమాలిన కొందరు మనుషుయ్లు నీమధయ్ లేచి, మీరు ఎరుగని 

యితర దేవతలను పూజింతము రండని తమ పురనివాసులను పేర్రేపించిరని నీవు వినినయెడల, నీవు 

ఆ సంగతిని శోధించి పరీకిష్ంచి బాగుగా విచారింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:14 => అది నిజమైనయెడల, అనగా అటిట్ హేయమైనది నీ మధయ్ 

జరిగినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:15 => ఆ పురనివాసులను అవశయ్ముగా కతిత్వాత సంహరించి, దానిని 

దానిలోనునన్ సమసత్మును దాని పశువులను కతిత్వాత నిరూమ్లము చేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:16 => దాని కొలల్సొమమ్ంతటిని విశాలవీధిలో చేరిచ్, నీ దేవుడైన 

యెహోవా పేరట ఆ పురమును దాని కొలల్సొమమ్ంతటిని అగిన్తో బొతిత్గా కాలిచ్వేయవలెను. అది తిరిగి 

కటట్బడక యెలల్పుప్డును పాడుదిబబ్యై యుండును.  

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

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:18 => నీ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్మైనదాని చేయుచు, నీ 

దేవుడైన యెహోవా మాట వినునపుప్డు యెహోవా తన కోపాగిన్నుండి మళుల్కొని నీయందు కనికరపడి 

నినున్ కరుణించి నీ పితరులతో పర్మాణముచేసిన రీతిని నినున్ విసత్రింపజేయునటుల్, నిరూమ్లము 

చేయవలసిన దానిలో కొంచెమైనను నీయొదద్ ఉంచుకొనకూడదు. 

కీరత్నలు 141:4 => పాపము చేయువారితో కూడ నేను దురీన్తికారయ్ములలో చొరబడకుండునటుల్ నా 

మనసుస్ దుషాక్రయ్మునకు తిరుగనియయ్కుము వారి రుచిగల పదారథ్ములు నేను తినకయుందును గాక. 

రోమీయులకు 16:17 => సహోదరులారా, మీరు నేరుచ్కొనిన బోధకు వయ్తిరేకముగా భేదములను 

ఆటంకములను కలుగజేయువారిని కనిపెటిట్యుండుడని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

వారిలోనుండి తొలగిపోవుడి. 
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1 కొరిందీయులకు 5:11 => ఇపుప్డైతే, సహోదరుడనబడిన వాడెవడైనను జారుడుగాని లోభిగాని 

విగర్హారాధకుడుగాని తిటుట్బోతుగాని తార్గుబోతుగాని దోచుకొనువాడుగాని అయియునన్యెడల, 

అటిట్వానితో సాంగతయ్ము చేయకూడదు భుజింపను కూడదని మీకు వార్యుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

2 యోహాను 1:10 => ఎవడైనను ఈ బోధను తేక మీయొదద్కు వచిచ్నయెడల వానిని మీ యింట 

చేరుచ్కొనవదుద్; శుభమని వానితో చెపప్ను వదుద్. 

2 యోహాను 1:11 => శుభమని వానితో చెపుప్వాడు వాని దుషట్కిర్యలలో పాలివాడగును. 

పర్కటన 18:4 => మరియు ఇంకొక సవ్రము పరలోకములోనుండి ఈలాగు చెపప్గా వింటిని నా 

పర్జలారా, మీరు దాని పాపములలో పాలివారు కాకుండునటుల్ను, దాని తెగుళల్లో ఏదియు మీకు 

పార్పిత్ంపకుండు నటుల్ను దానిని విడిచి రండి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:9 => ఆ రాతిపలకలు, అనగా యెహోవా మీతో చేసిన నిబంధన 

సంబంధమైన పలకలను తీసికొనుటకు నేను కొండెకిక్నపుప్డు, అనన్పానములు మాని ఆ కొండమీద 

నలువది పగళుల్ నలువది రాతుర్లుంటిని. 

1 రాజులు 13:16 => అతడు నేను నీతోకూడ మరలి రాజాలను, నీ యింట పర్వేశింపను, మరియు 

నీతో కలిసి ఈ సథ్లమందు అనన్పానములు పుచుచ్కొనను 

1 రాజులు 13:19 => అతడు తిరిగి అతనితోకూడ మరలిపోయి అతని యింట అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనెను. 

1 రాజులు 13:26 => మారగ్ములోనుండి అతని తోడుకొని వచిచ్న ఆ పర్వకత్ ఆ వరత్మానము 

వినినపుప్డు యెహోవా మాటను ఆలకింపక తిరుగబడిన దైవజనుడు ఇతడే; యెహోవా సింహమునకు 

అతని అపప్గించియునాన్డు; యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారము అది అతని చీలిచ్ చంపెను అని పలికి 

1 రాజులు 18:4 => యెజెబెలు యెహోవా పర్వకత్లను నిరూమ్లము చేయుచుండగా గుహలో ఏబదేసి 

మందిగా నూరుగురిని దాచి అనన్పానములిచిచ్ వారిని పోషించెను. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 4:15 => మేము పర్భువు మాటనుబటిట్ మీతో చెపుప్నదేమనగా, పర్భువు 

రాకడవరకు సజీవులమై నిలిచియుండు మనము నిదిర్ంచినవారికంటె ముందుగా ఆయన సనిన్ధి 

చేరము. 

వచనము 12 

వారి తండిర్ అతడు ఏ మారగ్మున వెళిల్పోయెనని వారినడిగెను; అంతట అతని కుమారులు 

యూదాదేశములోనుండి వచిచ్న దైవజనుడు ఏ మారగ్మున వెళిల్పోయినది తెలిపిరి. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 13 

పిమమ్ట అతడు తన కుమారులను పిలిచి నాకొరకు గాడిదకు గంతకటుట్డని చెపప్గా వారు అతని 

కొరకు గాడిదకు గంతకటిట్రి. అతడు దానిమీద ఎకిక్ దైవజనుని కనుగొనవలెనని పోయి 

1 రాజులు 13:20 => వారు భోజనము చేయుచుండగా అతనిని వెనుకకు తోడుకొని వచిచ్న ఆ 

పర్వకత్కు యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమాయెను. 

1 రాజులు 13:21 => అంతట అతడు యూదాదేశములోనుండి వచిచ్న దైవజనుని పిలిచి యెహోవా 

ఈలాగున ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఆజాఞ్పించినదానిని గైకొనక 

సంఖాయ్కాండము 23:4 => దేవుడు బిలాముకు పర్తయ్క్షము కాగా అతడు నేను ఏడు బలిపీఠములను 

సిదధ్పరచి పర్తి దానిమీదను ఒక కోడెను ఒక పొటే ట్లును అరిప్ంచితినని ఆయనతో చెపప్గా, 

సంఖాయ్కాండము 23:5 => యెహోవా ఒకమాట బిలాము నోట ఉంచి నీవు బాలాకునొదద్కు తిరిగివెళిల్ 

యిటుల్ చెపుప్మనెను. 

సంఖాయ్కాండము 24:2 => బిలాము కనున్లెతిత్ ఇశార్యేలీయులు తమ తమ గోతర్ముల చొపుప్న 

దిగియుండుట చూచినపుప్డు దేవుని ఆతమ్ అతనిమీదికి వచెచ్ను 

1 సమూయేలు 10:11 => పూరవ్ము అతని నెరిగినవారందరు అతడు పర్వకత్లతో కూడనుండి 

పర్కటించుట చూచి కీషు కుమారునికి సంభవించినదేమిటి? సౌలును పర్వకత్లలో నునాన్డా? అని 

ఒకనితో ఒకడు చెపుప్కొనగా 
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2 రాజులు 23:18 => అందుకతడు దానిని తపిప్ంచుడి, యెవడును అతని శలయ్ములను 

తీయకూడదని చెపప్గా వారు అతని శలయ్ములను షోమోర్ను పటట్ణమునుండి వచిచ్న పర్వకత్ 

శలయ్ములను తపిప్ంచిరి. 

యెహెజేక్లు 13:2 => నరపుతుర్డా, పర్వచించుచునన్ ఇశార్యేలీయుల పర్వకత్లకు విరోధముగా 

పర్వచించి, మనసుస్ వచిచ్నటుల్ పర్వచించువారితో నీవీలాగు చెపుప్ము యెహోవా మాట ఆలకించుడి. 

యెహెజేక్లు 13:16 => యెరూషలేమునకు సమాధానము లేకపోయినను ఆ పూత పూయువారు 

సమాధానారథ్మైన దరశ్నములు కనుచు పర్వచించువారు ఇశార్యేలీయుల పర్వకత్లే; ఇదే పర్భువగు 

యెహోవా వాకుక్.  

మతత్యి 7:22 => ఆ దినమందు అనేకులు ననున్ చూచి పర్భువా, పర్భువా, మేము నీ నామమున 

పర్వచింపలేదా? నీ నామమున దయయ్ములను వెళళ్గొటట్లేదా? నీ నామమున అనేకమైన అదుభ్తములు 

చేయలేదా? అని చెపుప్దురు. 

2 పేతురు 2:16 => ఆ బిలాము దురీన్తివలన కలుగు బహుమానమును పేర్మించెను; అయితే తాను 

చేసిన అతికర్మము నిమితత్ము అతడు గదిద్ంపబడెను, ఎటల్నగా నోరులేని గారద్భము మానవసవ్రముతో 

మాటలాడి ఆ పర్వకత్ యొకక్ వెఱి ఱ్తనము అడ డ్గించెను. 

1 తిమోతి 3:5 => ఎవడైనను తన యింటివారిని ఏలనేరకపోయినయెడల అతడు దేవుని 

సంఘమును ఏలాగు పాలించును? 

1 రాజులు 12:22 => అంతట దేవుని వాకుక్ దైవజనుడగు షెమయాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను 

వచనము 14 

మసత్కివృక్షము కిర్ంద అతడు కూరుచ్ండగా చూచి యూదాదేశములోనుండి వచిచ్న దైవజనుడవు 

నీవేనా? అని అడుగగా అతడు నేనే అనెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 15 
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అపుప్డు అతడు నా యింటికి వచిచ్ భోజనము చేయుమనగా 

1 రాజులు 13:27 => తన కుమారులను పిలిచి గాడిదకు నాకొరకు గంత కటుట్డని చెపెప్ను. వారు 

అతనికొరకు గంత కటిట్నపుప్డు  

సంఖాయ్కాండము 22:21 => ఉదయమున బిలాము లేచి తన గాడిదకు గంతకటిట్ మోయాబు 

అధికారులతో కూడ వెళె ల్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 5:10 => తెలల్గాడిదల నెకుక్వారలారా, తివాసులమీద కూరుచ్ండువారలారా, 

తోర్వలో నడుచువారలారా, ఈ సంగతి పర్కటించుడి. 

నాయ్యాధిపతులు 10:4 => అతనికి ముపప్దిమంది కుమారులుండిరి, వారు ముపప్ది గాడిదపిలల్ల 

నెకిక్ తిరుగువారు, ముపప్ది ఊరులు వారికుండెను, నేటివరకు వాటికి యాయీరు గార్మములని పేరు. 

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 రాజులు 4:24 => గాడిదకు గంతకటిట్ంచి తాను ఎకిక్ తన పనివానితో శీఘర్ముగా తోలుము, నేను 

నీకు సెలవిచిచ్తేనే గాని నిమమ్ళముగా తోలవదద్నెను. 

వచనము 16 

అతడు నేను నీతోకూడ మరలి రాజాలను, నీ యింట పర్వేశింపను, మరియు నీతో కలిసి ఈ సథ్లమందు 

అనన్పానములు పుచుచ్కొనను 

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. 

యోహాను 4:6 => అకక్డ యాకోబు బావి యుండెను గనుక యేసు పర్యాణమువలన అలసియునన్ 

రీతినే ఆ బావియొదద్ కూరుచ్ండెను; అపప్టికి ఇంచుమించు పండెర్ండు గంటలాయెను. 
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యోహాను 4:34 => యేసు వారిని చూచి ననున్ పంపినవాని చితత్ము నెరవేరుచ్టయు, ఆయన పని 

తుదముటిట్ంచుటయు నాకు ఆహారమైయునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 4:11 => ఈ గడియవరకు ఆకలి దపుప్లు గలవారము, దిగంబరులము; 

పిడిగుదుద్లు తినుచునాన్ము; నిలువరమైన నివాసము లేక యునాన్ము; 

1 కొరిందీయులకు 4:12 => సవ్హసత్ములతో పనిచేసి కషట్పడుచునాన్ము. నిందింపబడియు 

దీవించుచునాన్ము; హింసింపబడియు ఓరుచ్కొనుచునాన్ము; 

2 కొరిందీయులకు 11:27 => పర్యాసతోను, కషట్ములతోను, తరచుగా జాగరణములతోను, 

ఆకలిదపుప్లతోను, తరచుగా ఉపవాసములతోను, చలితోను, దిగంబరతవ్ముతోను ఉంటిని, ఇంకను 

చెపప్వలసినవి అనేకములునన్వి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:12 => దీనసిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును, సంపనన్ సిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును; పర్తి 

విషయములోను అనిన్ కారయ్ములలోను కడుపు నిండియుండుటకును ఆకలిగొని యుండుటకును, 

సమృదిధ్కలిగి యుండుటకును లేమిలో ఉండుటకును నేరుచ్కొనియునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:13 => ననున్ బలపరచువానియందే నేను సమసత్మును చేయగలను. 

1 రాజులు 13:1 => అంతట దైవజనుడైన యొకడు యెహోవాచేత సెలవునొంది 

యూదాదేశమునుండి బేతేలునకు వచెచ్ను. ధూపము వేయుటకై యరొబాము ఆ బలిపీఠమునొదద్ 

నిలిచియుండగా 

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. 

వచనము 17 

నీవు అచచ్ట అనన్పానములు పుచుచ్కొనవదద్నియు, నీవు వచిచ్న మారగ్మున పోవుటకు 

తిరుగవదద్నియు యెహోవా వాకుక్చేత నాకు సెలవాయెనని చెపెప్ను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 
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వచనము 18 

అందుకతడు నేనును నీవంటి పర్వకత్నే; మరియు దేవదూత యొకడు యెహోవాచేత సెలవుపొంది 

అనన్పానములు పుచుచ్కొనుటకై అతని నీ యింటికి తోడుకొనిరమమ్ని నాతో చెపెప్నని అతనితో 

అబదధ్మాడగా 

1 రాజులు 13:8 => దైవజనుడు రాజుతో ఇటల్నెను నీ యింటిలో సగము నీవు నాకిచిచ్నను నీతోకూడ 

నేను లోపలికి రాను; ఈ సథ్లమందు నేను అనన్పానములు పుచుచ్కొనను; 

1 రాజులు 13:9 => అనన్పానములు పుచుచ్కొనవదద్నియు, నీవు వచిచ్న మారగ్మున తిరిగి 

పోవదద్నియు యెహోవా వాకుక్చేత నాకు సెలవాయెనని రాజుతో అనెను. 

ఆదికాండము 3:1 => దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమసత్ భూజంతువులలో సరప్ము యుకిత్గలదై 

యుండెను. అది ఆ సతరీతో ఇది నిజమా? ఈ తోట చెటల్లో దేని ఫలములనైనను మీరు తినకూడదని 

దేవుడు చెపెప్నా? అని అడిగెను. 

ఆదికాండము 3:2 => అందుకు సతరీ ఈ తోట చెటల్ ఫలములను మేము తినవచుచ్ను; 

ఆదికాండము 3:3 => అయితే తోట మధయ్నునన్ చెటుట్ ఫలములనుగూరిచ్ దేవుడు మీరు 

చావకుండునటుల్ వాటిని తినకూడదనియు, వాటిని ముటట్కూడదనియు చెపెప్నని సరప్ముతో అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:13 => కాబటిట్ బిలాము ఉదయమున లేచి బాలాకు అధికారులతో మీరు మీ 

సవ్దేశమునకు వెళుల్డి; మీతో కూడ వచుచ్టకు యెహోవా నాకు సెలవియయ్నని చెపుప్చునాన్డనగా 

సంఖాయ్కాండము 22:19 => కాబటిట్ మీరు దయచేసి యీ రాతిర్ ఇకక్డ నుండుడి; యెహోవా నాతో 

నికనేమి చెపుప్నో నేను తెలిసికొందునని బాలాకు సేవకులకు ఉతత్రమిచెచ్ను. 

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 
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1 రాజులు 18:4 => యెజెబెలు యెహోవా పర్వకత్లను నిరూమ్లము చేయుచుండగా గుహలో ఏబదేసి 

మందిగా నూరుగురిని దాచి అనన్పానములిచిచ్ వారిని పోషించెను. 

వచనము 19 

అతడు తిరిగి అతనితోకూడ మరలిపోయి అతని యింట అనన్పానములు పుచుచ్కొనెను. 

1 రాజులు 13:1 => అంతట దైవజనుడైన యొకడు యెహోవాచేత సెలవునొంది 

యూదాదేశమునుండి బేతేలునకు వచెచ్ను. ధూపము వేయుటకై యరొబాము ఆ బలిపీఠమునొదద్ 

నిలిచియుండగా 

1 రాజులు 20:35 => అంతట పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకడు యెహోవా ఆజఞ్చేత తన చెలికానితో ననున్ 

కొటుట్మనగా అతడు అతని కొటుట్టకు ఒపప్కపోయినపుప్డు 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:15 => మేము పర్భువు మాటనుబటిట్ మీతో చెపుప్నదేమనగా, పర్భువు 

రాకడవరకు సజీవులమై నిలిచియుండు మనము నిదిర్ంచినవారికంటె ముందుగా ఆయన సనిన్ధి 

చేరము. 

1 రాజులు 13:21 => అంతట అతడు యూదాదేశములోనుండి వచిచ్న దైవజనుని పిలిచి యెహోవా 

ఈలాగున ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఆజాఞ్పించినదానిని గైకొనక 

రోమీయులకు 3:7 => దేవునికి మహిమకలుగునటుల్ నా అసతయ్మువలన దేవుని సతయ్ము 

పర్బలినయెడల నేనికను పాపినైనటుట్ తీరుప్ పొందనేల? 

వచనము 20 

వారు భోజనము చేయుచుండగా అతనిని వెనుకకు తోడుకొని వచిచ్న ఆ పర్వకత్కు యెహోవా వాకుక్ 

పర్తయ్క్షమాయెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:35 => యెహోవా దూత నీవు ఆ మనుషుయ్లతో కూడ వెళుల్ము. అయితే నేను 

నీతో చెపుప్ మాటయేకాని మరేమియు పలుకకూడదని బిలాముతో చెపెప్ను. అపుప్డు బిలాము బాలాకు 

అధికారులతో కూడ వెళె ల్ను. 
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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 6:12 => యెహోవా దూత అతనికి కనబడి పరాకర్మముగల బలాఢుయ్డా, 

యెహోవా నీకు తోడైయునాన్డని అతనితో అనగా 

నాయ్యాధిపతులు 13:3 => యెహోవా దూత ఆసతరీకి పర్తయ్క్షమై ఇదిగో నీవు గొడార్లవు, నీకు కానుపు 

లేకపోయెను; అయితే నీవు గరభ్వతివై కుమారుని కందువు. 

ఆదికాండము 3:4 => అందుకు సరప్ము మీరు చావనే చావరు; 

ఆదికాండము 3:5 => ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనున్లు తెరవబడుననియు, 

మీరు మంచిచెడ డ్లను ఎరిగినవారై దేవతలవలె ఉందురనియు దేవునికి తెలియునని సతరీతో చెపప్గా 

యెషయా 9:15 => పెదద్లును ఘనులును తల; కలల్లాడు పర్వకత్లు తోక. 

యిరిమ్యా 5:12 => వారు పలుకువాడు యెహోవా కాడనియు ఆయన లేడనియు, కీడు మనకు 

రాదనియు, ఖడగ్మునైనను కరవునైనను చూడమనియు, 

యిరిమ్యా 5:31 => పర్వకత్లు అబదధ్పర్వచనములు పలికెదరు, యాజకులు వారి పక్షమున ఏలుబడి 

చేసెదరు, ఆలాగు జరుగుట నా పర్జలకు ఇషట్ము; దాని ఫలము నొందునపుప్డు మీరేమి చేయుదురు? 

యిరిమ్యా 23:14 => యెరూషలేము పర్వకత్లు ఘోరమైన కిర్యలు చేయగా నేను చూచితిని, వారు 

వయ్భిచారులు అసతయ్ వరత్నులు, ఎవడును తన దురామ్రగ్తనుండి మరలక దురామ్రుగ్ల చేతులను 

బలపరచుదురు, వారందరు నా దృషిట్కి సొదొమవలెనైరి, దాని నివాసులు గొమొఱాఱ్వలెనైరి. 

యిరిమ్యా 23:17 => వారు ననున్ తృణీకరించు వారితో మీకు కేష్మము కలుగునని యెహోవా 

సెలవిచెచ్ననియు; ఒకడు తన హృదయ మూరఖ్త చొపుప్న నడవగా వానితో మీకు కీడు రాదనియు 

చెపుప్చు, యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ మాటలాడక తమకు తోచిన దరశ్నమునుబటిట్ పలుకుదురు. 

యిరిమ్యా 23:32 => మాయా సవ్పన్ములను పర్కటించి వాటిని చెపుప్చు, అబదధ్ములచేతను, 

మాయాపర్గలభ్తచేతను నా పర్జలను దారి తొలగించువారికి నేను విరోధినై యునాన్ను; ఇదే యెహోవా 
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వాకుక్. నేను వారిని పంపలేదు, వారికి ఆజఞ్ ఇయయ్లేదు, వారు ఈ జనులకు ఏమాతర్మును 

పర్యోజనకారులు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 28:15 => అంతట పర్వకత్యైన యిరీమ్యా పర్వకత్యైన హననాయ్తో ఇటల్నెను హననాయ్ 

వినుము; యెహోవా నినున్ పంపలేదు, ఈ పర్జలను అబదధ్మును ఆశర్యింపజేయుచునాన్వు. 

యిరిమ్యా 28:16 => కాగా యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు భూమిమీద నుండి నేను నినున్ 

కొటిట్వేయుచునాన్ను, యెహోవా మీద తిరుగుబాటుచేయుటకై నీవు జనులను పేర్రేపించితివి గనుక ఈ 

సంవతస్రము నీవు మరణమౌదువు అని చెపెప్ను.  

యెహెజేక్లు 13:9 => వయ్రథ్మైన దరశ్నములు కనుచు, నమమ్దగని సోదెగాండర్యిన పర్వకత్లకు నేను 

పగవాడను, వారు నా జనుల సభలోనికి రారు, ఇశార్యేలీయుల సంఖయ్లో చేరినవారు కాకపోదురు, 

వారు ఇశార్యేలీయుల దేశములోనికి తిరిగిరారు, అపుప్డు నేను పర్భువైన యెహోవానని మీరు 

తెలిసికొందురు.  

యెహెజేక్లు 13:10 => సమాధానమేమియు లేకపోయినను వారు సమాధానమని చెపిప్ నా 

జనులను మోసపుచుచ్చునాన్రు; నా జనులు మంటిగోడను కటట్గా వారు వచిచ్ దానిమీద గచుచ్పూత 

పూసెదరు. 

యెహెజేక్లు 13:22 => మరియు నేను యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ మీరు వేసిన 

ముసుకులను నేను చింపి మీచేతిలోనుండి నా జనులను విడిపించెదను, వేటాడుటకు వారికను మీ 

వశమున ఉండరు. 

మతత్యి 7:15 => అబదధ్ పర్వకత్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. వారు గొఱఱ్ల చరమ్ములు వేసికొని 

మీయొదద్కు వతుత్రు కాని లోపల వారు కూర్రమైన తోడేళుల్. 

మతత్యి 24:24 => అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైతే ఏరప్రచబడిన వారిని 

సహితము మోసపరచుటకై గొపప్ సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను కనబరచెదరు. 

రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 
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2 కొరిందీయులకు 11:3 => సరప్ము తన కుయుకిత్చేత హవవ్ను మోసపరచినటుల్ మీ మనసుస్లును 

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:13 => ఏలయనగా అటిట్వారు కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లుల వేషము 

ధరించుకొనువారైయుండి, దొంగ అపొసత్లులును మోసగాండర్గు పనివారునై యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 11:14 => ఇది ఆశచ్రయ్ము కాదు; సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము 

ధరించుకొనుచునాన్డు  

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

2 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 

1 యోహాను 4:1 => పిర్యులారా, అనేకులైన అబదధ్ పర్వకత్లు లోకములోనికి బయలువెళిల్ యునాన్రు 

గనుక పర్తి ఆతమ్ను నమమ్క, ఆ యా ఆతమ్లు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీకిష్ంచుడి. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

ఆదికాండము 27:19 => అందుకు యాకోబు నేను ఏశావు అను నీ జేయ్షఠ్కుమారుడను, నీవు నాతో 

చెపిప్న పర్కారము చేసియునాన్ను. నీవు ననున్ దీవించుటకై దయచేసి లేచి కూరుచ్ండి, నేను వేటాడి 

తెచిచ్నదానిని తినుమనెను 

నిరగ్మకాండము 18:17 => అందుకు మోషే మామ అతనితో నీవు చేయుచునన్ పని మంచిది కాదు; 

లేవీయకాండము 19:11 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. మీరు దొంగిలింపకూడదు, 

బొంకకూడదు, ఒకనితో ఒకడు అబదధ్మాడకూడదు; 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 13:1 => పర్వకత్యేగాని కలలు కనువాడేగాని నీ మధయ్లేచి నీ యెదుట 

సూచక కిర్యనైనను మహతాక్రయ్మునైనను చేసి 

1 సమూయేలు 2:24 => నా కుమారులారా, యీలాగు చేయవదుద్, నాకు వినబడినది మంచిది 

కాదు, యెహోవా జనులను మీరు అతికర్మింప చేయుచునాన్రు. 

1 సమూయేలు 21:2 => దావీదు రాజు నాకు ఒక పని నిరణ్యించి నేను నీ కాజాఞ్పించి పంపిన పని 

యేదో అదెవనితోనైనను చెపప్వదద్నెను; నేను నా పనివారిని ఒకానొక చోటికి వెళల్ నిరణ్యించితిని; 

1 రాజులు 20:35 => అంతట పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకడు యెహోవా ఆజఞ్చేత తన చెలికానితో ననున్ 

కొటుట్మనగా అతడు అతని కొటుట్టకు ఒపప్కపోయినపుప్డు 

2 రాజులు 5:22 => నా యజమానుడు నాచేత వరత్మానము పంపి పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఇదద్రు 

యౌవనులు ఎఫార్యిము మనయ్మునుండి నాయొదద్కు ఇపుప్డే వచిచ్రిగనుక నీవు వారికొరకు రెండు 

మణుగుల వెండియు రెండు దుసుత్ల బటట్లును దయచేయుమని సెలవిచుచ్చునాన్డనెను. 

2 రాజులు 18:25 => యెహోవా సెలవునొందకయే ఈ దేశమును పాడుచేయుటకు నేను వచిచ్తినా? 

లేదు; ఆ దేశముమీదికి పోయి దాని పాడుచేయుమని యెహోవా నాకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను అనెను. 

సామెతలు 11:9 => భకిత్హీనుడు తన నోటి మాటచేత తన పొరుగువారికి నాశనము తెపిప్ంచును 

తెలివిచేత నీతిమంతులు తపిప్ంచుకొందురు. 

యెషయా 36:10 => యెహోవా సెలవునొందకయే యీ దేశమును పాడుచేయుటకు నేను 

వచిచ్తినా? లేదు ఆ దేశముమీదికి పోయి దాని పాడుచేయుమని యెహోవా నాకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను అని 

చెపెప్ను. 

యిరిమ్యా 28:11 => పర్జలందరి యెదుట ఇటల్నెను యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు రెండు 

సంవతస్రములలోగా నేను బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు కాడిని సరవ్జనముల మెడమీదనుండి 

తొలగించి దాని విరిచివేసెదను; అంతట పర్వకత్యైన యిరీమ్యా వెళిల్పోయెను. 

మీకా 2:11 => వయ్రథ్మైన మాటలు పలుకుచు, అబదిధ్కుడై దార్కాష్రసమును బటిట్యు మదయ్మును 

బటిట్యు నేను మీకు ఉపనాయ్సము చేయుదునని అబదధ్ము చెపుప్చు ఒకడు వచిచ్నయెడల వాడే ఈ 

జనులకు పర్వకత్యగును. 
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రోమీయులకు 3:7 => దేవునికి మహిమకలుగునటుల్ నా అసతయ్మువలన దేవుని సతయ్ము 

పర్బలినయెడల నేనికను పాపినైనటుట్ తీరుప్ పొందనేల? 

ఎఫెసీయులకు 4:25 => మనము ఒకరికొకరము అవయవములై యునాన్ము గనుక మీరు 

అబదధ్మాడుట మాని పర్తివాడును తన పొరుగువానితో సతయ్మే మాటలాడవలెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:15 => మేము పర్భువు మాటనుబటిట్ మీతో చెపుప్నదేమనగా, పర్భువు 

రాకడవరకు సజీవులమై నిలిచియుండు మనము నిదిర్ంచినవారికంటె ముందుగా ఆయన సనిన్ధి 

చేరము. 

1 తిమోతి 4:2 => దయయ్ముల బోధ యందును లక్షయ్ముంచి, విశావ్స భర్షుట్లగుదురని ఆతమ్ తేటగా 

చెపుప్చునాన్డు. 

వచనము 21 

అంతట అతడు యూదాదేశములోనుండి వచిచ్న దైవజనుని పిలిచి యెహోవా ఈలాగున ఆజఞ్ 

ఇచుచ్చునాన్డు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఆజాఞ్పించినదానిని గైకొనక 

1 రాజులు 13:9 => అనన్పానములు పుచుచ్కొనవదద్నియు, నీవు వచిచ్న మారగ్మున తిరిగి 

పోవదద్నియు యెహోవా వాకుక్చేత నాకు సెలవాయెనని రాజుతో అనెను. 

ఆదికాండము 3:6 => సతరీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు, కనున్లకు అందమైనదియు, 

వివేకమిచుచ్ రమయ్మైనదియునై యుండుట చూచినపుప్డు ఆమె దాని ఫలములలో కొనిన్ తీసికొని తిని 

తనతోపాటు తన భరత్కును ఇచెచ్ను, అతడుకూడ తినెను; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:1 => పర్వకత్యేగాని కలలు కనువాడేగాని నీ మధయ్లేచి నీ యెదుట 

సూచక కిర్యనైనను మహతాక్రయ్మునైనను చేసి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:3 => అతడు నీతో చెపిప్న సూచక కిర్యగాని మహతాక్రయ్ముగాని 

సంభవించినను ఆ పర్వకత్ మాటలను కలలు కనువాని మాటలను వినకూడదు. ఏలయనగా మీరు మీ 

దేవుడైన యెహోవాను మీ పూరణ్హృదయముతోను మీ పూరాణ్తమ్తోను పేర్మించుచునాన్రో లేదో 

తెలిసికొనుటకు మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్ను పరీకిష్ంచుచునాన్డు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 13:5 => నీవు నడవవలెనని నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించిన 

మారగ్ములోనుండి నినున్ తొలగించునటుల్ ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచి 

దాసయ్గృహములోనుండి మిముమ్ను విడిపించిన మీ దేవుడైన యెహోవామీద తిరుగుబాటు చేయుటకు 

మిముమ్ను పేర్రేపించెను గనుక ఆ పర్వకత్కేమి ఆ కలలు కనువానికేమి మరణశిక్ష విధింపవలెను. అటుల్ 

నీ మధయ్నుండి ఆ చెడుతనమును పరిహరింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:20 => అంతేకాదు, ఏ పర్వకత్యు అహంకారము పూని, నేను చెపుప్మని 

తనకాజాఞ్పించని మాటను నా నామమున చెపుప్నో, యితర దేవతల నామమున చెపుప్నో ఆ 

పర్వకత్యును చావవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:19 => అందుకు పేతురును యోహానును వారినిచూచి దేవునిమాట 

వినుటకంటె మీ మాట వినుట దేవుని దృషిట్కి నాయ్యమా? మీరే చెపుప్డి; 

2 పేతురు 2:18 => వీరు వయ్రథ్మైన డంబపు మాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన 

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 

2 పేతురు 2:19 => తామే భర్షట్తవ్మునకు దాసులైయుండియు, అటిట్వారికి సావ్తంతర్య్ము ఇతుత్మని 

చెపుప్దురు. ఒకడు దేనివలన జయింపబడునో దానికి దాసుడగును గదా 

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. 

వచనము 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. 
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1 రాజులు 13:23 => అంతట వారు అనన్పానములు పుచుచ్కొనిన తరువాత అచచ్టి పర్వకత్ తాను 

వెనుకకు తోడుకొని వచిచ్న ఆ పర్వకత్కు గాడిదమీద గంత కటిట్ంచెను. 

ఆదికాండము 22:11 => యెహోవా దూత పరలోకమునుండి అబార్హామా అబార్హామా అని అతని 

పిలిచెను; అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

1 రాజులు 13:26 => మారగ్ములోనుండి అతని తోడుకొని వచిచ్న ఆ పర్వకత్ ఆ వరత్మానము 

వినినపుప్డు యెహోవా మాటను ఆలకింపక తిరుగబడిన దైవజనుడు ఇతడే; యెహోవా సింహమునకు 

అతని అపప్గించియునాన్డు; యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారము అది అతని చీలిచ్ చంపెను అని పలికి 

సంఖాయ్కాండము 23:5 => యెహోవా ఒకమాట బిలాము నోట ఉంచి నీవు బాలాకునొదద్కు తిరిగివెళిల్ 

యిటుల్ చెపుప్మనెను. 

సంఖాయ్కాండము 23:16 => యెహోవా బిలామును ఎదురొక్ని ఒక మాటను అతని నోట ఉంచి నీవు 

బాలాకునొదద్కు తిరిగివెళిల్ యిటుల్ చెపుప్మనెను. 

సంఖాయ్కాండము 24:4 => అతడు పరవశుడై కనున్లు తెరచినవాడై సరవ్శకుత్ని దరశ్నము పొందెను. 

సంఖాయ్కాండము 24:16 => దేవవాకుక్లను వినినవాని వారత్ మహానన్తుని విదయ్నెరిగినవాని వారత్. 

అతడు పరవశుడై కనున్లు తెరచినవాడై సరవ్శకుత్ని దరశ్నము పొందెను. 

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

చూచుచునాన్ను గాని సమీపమున నునన్టుట్ కాదు నక్షతర్ము యాకోబులో ఉదయించును రాజదండము 

ఇశార్యేలులోనుండి లేచును అది మోయాబు పార్ంతములను కొటుట్ను కలహవీరులనందరిని 

నాశనము చేయును.  

సంఖాయ్కాండము 24:18 => ఎదోమును శేయీరును ఇశార్యేలుకు శతుర్వులు వారు 

సావ్ధీనపరచబడుదురు ఇశార్యేలు పరాకర్మమొందును. 

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

శేషమును నశింపజేయును. 

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

అమాలేకు అనయ్జనములకు మొదలు వాని అంతము నితయ్నాశనమే. 
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సంఖాయ్కాండము 24:21 => మరియు అతడు కేనీయులవైపు చూచి ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను నీ 

నివాససథ్లము దురగ్మమైనది. నీ గూడు కొండమీద కటట్బడియునన్ది. 

సంఖాయ్కాండము 24:22 => అషూష్రు నినున్ చెరగా పటుట్వరకు కయీను నశించునా?  

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. 

మతత్యి 7:22 => ఆ దినమందు అనేకులు ననున్ చూచి పర్భువా, పర్భువా, మేము నీ నామమున 

పర్వచింపలేదా? నీ నామమున దయయ్ములను వెళళ్గొటట్లేదా? నీ నామమున అనేకమైన అదుభ్తములు 

చేయలేదా? అని చెపుప్దురు. 

యోహాను 11:51 => తనంతట తానే యీలాగు చెపప్లేదు గాని ఆ సంవతస్రము పర్ధానయాజకుడై 

యుండెను గనుక 

1 కొరిందీయులకు 13:2 => పర్వచించు కృపావరము కలిగి మరమ్ములనిన్యు జాఞ్నమంతయు 

ఎరిగినవాడనైనను, కొండలను పెకలింపగల పరిపూరణ్ విశావ్సము గలవాడనైనను, పేర్మ లేనివాడనైతే 

నేను వయ్రుథ్డను. 

1 రాజులు 13:11 => బేతేలులో పర్వకత్యగు ఒక ముసలివాడు కాపురముండెను. ఇతని 

కుమారులలో ఒకడు వచిచ్ బేతేలులో దైవజనుడు ఆ దినమున చేసిన కిర్యలనిన్టిని, అతడు రాజుతో 

పలికిన మాటలనిన్టిని తమ తండిర్తో తెలియజెపప్గా 

1 రాజులు 14:6 => అంతలో అహీయా దావ్రము లోపలికి వచుచ్ నామె కాలిచపుప్డు విని ఆమెతో 

ఇటల్నెను యరొబాము భారాయ్, లోపలికి రముమ్; నీవు వేషము వేసికొని వచుచ్టయేల? కఠినమైన 

మాటలు నీకు చెపప్వలెనని నాకు ఆజఞ్యాయెను. 

యిరిమ్యా 1:2 => ఆమోను కుమారుడైన యోషీయా యూదాకు రాజైయుండగా అతని యేలుబడి 

పదుమూడవ సంవతస్రమున యెహోవా వాకుక్ యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమాయెను. 
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వచనము 23 

అంతట వారు అనన్పానములు పుచుచ్కొనిన తరువాత అచచ్టి పర్వకత్ తాను వెనుకకు తోడుకొని వచిచ్న 

ఆ పర్వకత్కు గాడిదమీద గంత కటిట్ంచెను. 

1 రాజులు 13:17 => నీవు అచచ్ట అనన్పానములు పుచుచ్కొనవదద్నియు, నీవు వచిచ్న మారగ్మున 

పోవుటకు తిరుగవదద్నియు యెహోవా వాకుక్చేత నాకు సెలవాయెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 3:7 => అపుప్డు వారిదద్రి కనున్లు తెరవబడెను; వారు తాము దిగంబరులమని 

తెలిసికొని అంజూరపు ఆకులు కుటిట్ తమకు కచచ్డములను చేసికొనిరి. 

ఎసేత్రు 6:13 => హామాను తనకు సంభవించినదంతయు తన భారయ్యైన జెరెషుకును తన 

సేన్హితులకందరికిని తెలుపగా, అతనియొదద్నునన్ జాఞ్నులును అతని భారయ్యైన జెరెషును ఎవనిచేత 

నీకు అధికారనషట్ము కలుగుచునన్దో ఆ మొరెద్కై యూదుల వంశపువాడైనయెడల అతనిమీద నీకు 

జయము కలుగదు, అతనిచేత అవశయ్ముగా చెడిపోదువని ఆతనితో అనిరి. 

యిరిమ్యా 2:19 => నీ దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచుటయు, నీకు నాయెడల భయభకుత్లు 

లేకుండుటయు, బాధకును శర్మకును కారణమగునని నీవు తెలిసికొని గర్హించునటుల్ నీ చెడుతనము 

నినున్ శికిష్ంచును, నీవు చేసిన దోర్హము నినున్ గదిద్ంచునని పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

గలతీయులకు 1:8 => మేము మీకు పర్కటించిన సువారత్ గాక మరియొక సువారత్ను మేమైనను 

పరలోకమునుండి వచిచ్న యొక దూతయైనను మీకు పర్కటించినయెడల అతడు శాపగర్సుత్డవును 

గాక. 

గలతీయులకు 1:9 => మేమిదివరకు చెపిప్నపర్కారమిపుప్డును మరల చెపుప్చునాన్ము; మీరు 

అంగీకరించిన సువారత్ గాక మరియొకటి యెవడైనను మీకు పర్కటించినయెడల వాడు శాపగర్సుత్డవును 

గాక.  
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లేవీయకాండము 10:3 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇది యెహోవా చెపిప్న మాట 

నాయొదద్నుండు వారియందు నేను ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొందును; పర్జలందరియెదుట ననున్ 

మహిమపరచుకొందును; 

సంఖాయ్కాండము 20:12 => అపుప్డు యెహోవా మోషే అహరోనులతో మీరు ఇశార్యేలీయుల 

కనున్లయెదుట నా పరిశుదధ్తను సనామ్నించునటుల్ ననున్ నముమ్కొనకపోతిరి గనుక ఈ సమాజమును 

నేను వారికిచిచ్న దేశములోనికి మీరు తోడుకొనిపోరని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 20:24 => అహరోను తన పితరులతో చేరచ్బడును; ఏలయనగా మెరీబా నీళల్యొదద్ 

మీరు నా మాట వినక నామీద తిరుగుబాటు చేసితిరి గనుక నేను ఇశార్యేలీయులకు ఇచిచ్న 

దేశమందు అతడు పర్వేశింపడు. 

1 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 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 13:14 => యెహోవా తన చితాత్నుసారమైన మనసుస్ గల యొకని 

కనుగొనియునాన్డు. నీకు ఆజాఞ్పించినదాని నీవు గైకొనకపోతివి గనుక యెహోవా తన జనులమీద 

అతనిని అధిపతినిగా నియమించును. 

1 సమూయేలు 15:19 => నీవు ఎందుచేత యెహోవా మాట వినక దోపుడుమీద ఎగబడి ఆయన 

దృషిట్కి కీడు చేసితివనెను. 

1 సమూయేలు 15:22 => అందుకు సమూయేలు తాను సెలవిచిచ్న ఆజఞ్ను ఒకడు గైకొనుటవలన 

యెహోవా సంతోషించునటుల్, ఒకడు దహన బలులను బలులను అరిప్ంచుటవలన ఆయన 

సంతోషించునా? ఆలోచించుము, బలులు అరిప్ంచుటకంటె ఆజఞ్ను గైకొనుటయు, పొటే ట్ళల్ కొర్వువ్ 

అరిప్ంచుటకంటె మాట వినుటయు శేర్షఠ్ము. 
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1 సమూయేలు 15:23 => తిరుగుబాటు చేయుట సోదె చెపుప్టయను పాపముతో సమానము; 

మూరఖ్తను అగపరచుట మాయావిగర్హము గృహదేవతలను పూజించుటతో సమానము. యెహోవా 

ఆజఞ్ను నీవు విసరిజ్ంతివి గనుక నీవు రాజుగా ఉండకుండ ఆయన నినున్ విసరిజ్ంచెననగా 

1 సమూయేలు 15:24 => సౌలు జనులకు జడిసి వారి మాట వినినందున నేను యెహోవా ఆజఞ్ను నీ 

మాటలను మీరి పాపము తెచుచ్కొంటిని. 

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 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 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. 

పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 

సంఖాయ్కాండము 20:11 => అపుప్డు మోషే తన చెయియ్యెతిత్ రెండుమారులు తన కఱఱ్తో ఆ బండను 

కొటట్గా నీళుల్ సమృదిధ్గా పర్వహించెను; సమాజమును పశువులును తార్గెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 4:22 => కావున నేను ఈ యొరాద్ను దాటకుండ ఈ దేశముననే 

చనిపోదును; మీరు దాటి ఆ మంచి దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:51 => ఏలయనగా మీరు సీను అరణయ్ములో కాదేషు మెరీబా 

నీళల్యొదద్ ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను ననున్ పరిశుదధ్పరచక ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నామీద 

తిరుగుబాటు చేసితిరి. 

1 రాజులు 13:9 => అనన్పానములు పుచుచ్కొనవదద్నియు, నీవు వచిచ్న మారగ్మున తిరిగి 

పోవదద్నియు యెహోవా వాకుక్చేత నాకు సెలవాయెనని రాజుతో అనెను. 

1 రాజులు 13:11 => బేతేలులో పర్వకత్యగు ఒక ముసలివాడు కాపురముండెను. ఇతని 

కుమారులలో ఒకడు వచిచ్ బేతేలులో దైవజనుడు ఆ దినమున చేసిన కిర్యలనిన్టిని, అతడు రాజుతో 

పలికిన మాటలనిన్టిని తమ తండిర్తో తెలియజెపప్గా 

1 రాజులు 20:36 => అతడు నీవు యెహోవా ఆజఞ్కు లోబడకపోతివి గనుక నీవు ననున్ విడిచిపోగానే 

సింహము నినున్ చంపునని అతనితో చెపెప్ను. అతడు వెళిల్పోగానే సింహమొకటి అతనికి ఎదురై 

అతనిని చంపెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:10 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మూడు విషయములు నేను 

నీయెదుట నుంచుచునాన్ను, వాటిలో ఒకదానిని నీవు కోరుకొనినయెడల దాని నీకు చేయుదును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:9 => అతడు అహజాయ్ను వెదకెను. అతడు షోమోర్నులో దాగియుండగా 

వారు అతని పటుట్కొని యెహూనొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి; వారు అతని చంపిన తరువాత ఇతడు 

యెహోవాను హృదయపూరవ్కముగా వెదకిన యెహోషాపాతు కుమారుడు గదా అనుకొని అతని 

పాతిపెటిట్రి; కాగా రాజయ్మేలుటకు అహజాయ్ యింటివారు ఇక నెవరును లేకపోయిరి. 

విలాపవాకయ్ములు 1:18 => యెహోవా నాయ్యసుథ్డు నేను ఆయన ఆజఞ్కు తిరుగుబాటు చేసితిని 

సకల జనములారా, చితత్గించి ఆలకించుడి నా శర్మ చూడుడి నా కనయ్కలును నా యౌవనులును 

చెరలోనికి పోయియునాన్రు 

యెహెజేక్లు 2:8 => వారు తిరుగుబాటు చేయువారు గనుక వారు వినినను వినకపోయినను నేను 

సెలవిచిచ్న మాటను నీవు వారికి తెలియజేయుము. 
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1 కొరిందీయులకు 11:30 => ఇందువలననే మీలో అనేకులు బలహీనులును రోగులునై యునాన్రు; 

చాలమంది నిదిర్ంచుచునాన్రు. 

వచనము 24 

అతడు బయలుదేరి మారగ్మున పోవుచుండగా ఒక సింహము అతనికి ఎదురుపడి అతని చంపెను. 

అతని కళేబరము మారగ్మందు పడియుండగా గాడిద దాని దగగ్ర నిలిచియుండెను, సింహమును 

శవముదగగ్ర నిలిచియుండెను. 

1 రాజులు 13:19 => అతడు తిరిగి అతనితోకూడ మరలిపోయి అతని యింట అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనెను. 

1 రాజులు 13:9 => అనన్పానములు పుచుచ్కొనవదద్నియు, నీవు వచిచ్న మారగ్మున తిరిగి 

పోవదద్నియు యెహోవా వాకుక్చేత నాకు సెలవాయెనని రాజుతో అనెను. 

1 రాజులు 13:30 => అతడు తన సమాధిలో ఆ శవమును పెటట్గా జనులు కటకటా నా 

సహోదరుడా అని యేడిచ్రి. 

1 రాజులు 14:13 => అతని నిమితత్ము ఇశార్యేలువారందరు అంగలారుచ్చు, సమాధిలో అతనిని 

పెటుట్దురు; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా యరొబాము సంబంధులలో ఇతనియందు మాతర్మే 

అనుకూలమైన దాని కనుగొనెను గనుక యరొబాము సంతతివారిలో ఇతడు మాతర్మే సమాధికి 

వచుచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:19 => రెండు సంవతస్రములు వాయ్ధి బలమగుచు వచిచ్ ఆ వాయ్ధిచేత 

అతని పేగులు పడిపోయి బహు వేదననొందుచు అతడు మరణమాయెను. అతని జనులు అతని 

పితరులకు చేసిన ఉతత్రకిర్యలు అతనికి చేయలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:20 => అతడు ఏలనారంభించినపుప్డు ముపప్ది రెండేండల్వాడు; 

యెరూషలేములో ఎనిమిది సంవతస్రములు ఏలి యెవరికిని ఇషట్ము లేనివాడై అతడు చనిపోయెను; 

రాజుల సమాధులలో గాక దావీదు పురమందు వేరుచోట జనులు అతని పాతిపెటిట్రి. 
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యెషయా 14:18 => జనముల రాజులందరు ఘనత వహించినవారై తమ తమ నగరులయందు 

నిదిర్ంచుచునాన్రు. 

యెషయా 14:19 => నీవు సమాధిపొందక పారవేయబడిన కొమమ్వలె నునాన్వు. ఖడగ్ముచేత 

పొడువబడి చచిచ్నవారి శవములతో కపప్బడినవాడవైతివి తొర్కక్బడిన పీనుగువలెనైతివి బిలముయొకక్ 

రాళల్యొదద్కు దిగుచునన్వానివలె నునాన్వు 

యెషయా 14:20 => నీవు నీ దేశమును పాడుచేసి నీ పర్జలను హతమారిచ్తివి నీవు సమాధిలో 

వారితోకూడ కలిసియుండవు దుషుట్ల సంతానము ఎనన్డును జాఞ్పకమునకు తేబడదు.  

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

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

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

అంగలారచ్రు.  

యిరిమ్యా 22:19 => అతడు యెరూషలేము గుమమ్ముల ఆవలికి ఈడువబడి పారవేయబడి గాడిద 

పాతిపెటట్బడు రీతిగా పాతిపెటట్బడును. 

ఆదికాండము 47:30 => నా పితరులతో కూడ నేను పండుకొనునటుల్ ఐగుపుత్లోనుండి ననున్ 

తీసికొనిపోయి వారి సమాధిలో ననున్ పాతిపెటుట్మని అతనితో చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:22 => కావున నేను ఈ యొరాద్ను దాటకుండ ఈ దేశముననే 

చనిపోదును; మీరు దాటి ఆ మంచి దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనెదరు. 

2 సమూయేలు 19:37 => నేను నా ఊరి యందుండి మరణమై నా తలిదండుర్ల సమాధియందు 

పాతిపెటట్బడుటకై అచచ్టికి తిరిగిపోవునటుల్ నాకు సెలవిముమ్, చితత్గించుము, నీ దాసుడగు కింహాము 

నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీతోకూడ వచుచ్టకు సెలవిముమ్; నీ దృషిట్కి ఏది యనుకూలమో 

దానిని అతనికి చేయుమని మనవిచేయగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:10 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మూడు విషయములు నేను 

నీయెదుట నుంచుచునాన్ను, వాటిలో ఒకదానిని నీవు కోరుకొనినయెడల దాని నీకు చేయుదును. 

Page  of 1177 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

యెహెజేక్లు 2:8 => వారు తిరుగుబాటు చేయువారు గనుక వారు వినినను వినకపోయినను నేను 

సెలవిచిచ్న మాటను నీవు వారికి తెలియజేయుము. 

యెహెజేక్లు 18:11 => చేయవలసిన మంచి కిర్యలలో దేనినైనను చేయకయుండినయెడల, అనగా 

పరవ్తములమీద భోజనము చేయుటయు, తన పొరుగువాని భారయ్ను చెరుపుటయు, 

ఆమోసు 8:14 => షోమోర్ను యొకక్ దోషమునకు కారణమగు దాని తోడనియు, దానూ, నీ దేవుని 

జీవము తోడనియు, బెయేరెష్బా మారగ్ జీవము తోడనియు పర్మాణము చేయువారు ఇకను లేవకుండ 

కూలుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:15 => మేము పర్భువు మాటనుబటిట్ మీతో చెపుప్నదేమనగా, పర్భువు 

రాకడవరకు సజీవులమై నిలిచియుండు మనము నిదిర్ంచినవారికంటె ముందుగా ఆయన సనిన్ధి 

చేరము. 

వచనము 25 

కొందరు మనుషుయ్లు ఆ చోటికి వచిచ్ శవము మారగ్మందు పడియుండుటయు, సింహము 

శవముదగగ్ర నిలిచియుండుటయు చూచి, ఆ ముసలి పర్వకత్ కాపురమునన్ పటట్ణమునకు వచిచ్ ఆ 

వరత్మానము తెలియజేసిరి. 

1 రాజులు 13:20 => వారు భోజనము చేయుచుండగా అతనిని వెనుకకు తోడుకొని వచిచ్న ఆ 

పర్వకత్కు యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమాయెను. 

2 రాజులు 4:24 => గాడిదకు గంతకటిట్ంచి తాను ఎకిక్ తన పనివానితో శీఘర్ముగా తోలుము, నేను 

నీకు సెలవిచిచ్తేనే గాని నిమమ్ళముగా తోలవదద్నెను. 

వచనము 26 

మారగ్ములోనుండి అతని తోడుకొని వచిచ్న ఆ పర్వకత్ ఆ వరత్మానము వినినపుప్డు యెహోవా మాటను 

ఆలకింపక తిరుగబడిన దైవజనుడు ఇతడే; యెహోవా సింహమునకు అతని అపప్గించియునాన్డు; 

యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారము అది అతని చీలిచ్ చంపెను అని పలికి 
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1 రాజులు 20:36 => అతడు నీవు యెహోవా ఆజఞ్కు లోబడకపోతివి గనుక నీవు ననున్ విడిచిపోగానే 

సింహము నినున్ చంపునని అతనితో చెపెప్ను. అతడు వెళిల్పోగానే సింహమొకటి అతనికి ఎదురై 

అతనిని చంపెను. 

2 రాజులు 2:24 => అతడు వెనుకకు తిరిగి వారిని చూచి యెహోవా నామమునుబటిట్ వారిని 

శపించెను. అపుప్డు రెండు ఆడు ఎలుగు బంటుల్ అడవిలోనుండి వచిచ్ వారిలో నలువది యిదద్రు 

బాలురను చీలిచ్వేసెను. 

సామెతలు 22:13 => సోమరి బయట సింహమునన్ది వీధులలో నేను చంపబడుదుననును. 

సామెతలు 26:13 => సోమరి దారిలో సింహమునన్దనును వీధిలో సింహమునన్దనును. 

ఆమోసు 5:19 => ఒకడు సింహము నొదద్నుండి తపిప్ంచుకొనగా ఎలుగుబంటి యెదురైనటుట్, వాడు 

ఇంటిలోనికి పోయి గోడమీద చెయియ్వేయగా పాము వాని కరచినటుట్ ఆ దినముండును. 

1 కొరిందీయులకు 11:31 => అయితే మనలను మనమే విమరిశ్ంచుకొనినయెడల తీరుప్ 

పొందకపోదుము.  

1 కొరిందీయులకు 11:32 => మనము తీరుప్ పొందినయెడల లోకముతోపాటు మనకు శికాష్విధి 

కలుగకుండునటుల్ పర్భువుచేత శికిష్ంపబడుచునాన్ము. 

1 పేతురు 4:17 => తీరుప్ దేవుని ఇంటియొదద్ ఆరంభమగు కాలము వచిచ్యునన్ది; అది 

మనయొదద్నే ఆరంభమైతే దేవుని సువారత్కు అవిధేయులైన వారి గతి యేమవును? 

1 పేతురు 4:18 => మరియు నీతిమంతుడే రకిష్ంపబడుట దురల్భమైతే భకిత్హీనుడును పాపియు 

ఎకక్డ నిలుతురు? 

ఆదికాండము 37:20 => వీని చంపి యికక్డనునన్ ఒక గుంటలో పారవేసి, దుషట్మృగము వీని 

తినివేసెనని చెపుప్దము, అపుప్డు వీని కలలేమగునో చూతము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. 

ఆదికాండము 37:33 => అతడు దానిని గురుతుపటిట్ ఈ అంగీ నా కుమారునిదే; దుషట్మృగము 

వానిని తినివేసెను; యోసేపు నిశచ్యముగా చీలచ్బడెననెను. 
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నిరగ్మకాండము 4:24 => అతడు పోవు మారగ్మున సతర్ములో యెహోవా అతనిని ఎదురొక్ని అతని 

చంపచూడగా 

సంఖాయ్కాండము 22:33 => ఆ గాడిద ననున్ చూచి యీ ముమామ్రు నా యెదుటనుండి తొలిగెను; 

అది నా యెదుట నుండి తొలగనియెడల నిశచ్యముగా నేనపుప్డే నినున్ చంపి దాని పార్ణమును 

రకిష్ంచియుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 12:31 => మరియు అతడు ఉనన్త సథ్లములను కటిట్ంచి మందిరముగా ఏరప్రచి, 

లేవీయులు కాని సాధారణమైనవారిలో కొందరిని యాజకులుగా నియమించెను. 

2 రాజులు 17:25 => అయితే వారు కాపురముండ నారంభించినపుప్డు యెహోవా యందు 

భయభకుత్లు లేనివారు గనుక యెహోవా వారి మధయ్కు సింహములను పంపెను, అవి వారిలో 

కొందరిని చంపెను. 

సామెతలు 11:31 => నీతిమంతులు భూమిమీద పర్తిఫలము పొందుదురు భకిత్హీనులును 

పాపులును మరి నిశచ్యముగా పర్తిఫలము పొందుదురు గదా? 

యెషయా 38:13 => ఉదయమగువరకు ఓరుచ్కొంటిని సింహము ఎముకలను విరచునటుల్ నొపిప్చేత 

నా యెముకలనిన్యు విరువబడెను ఒక దినములోగానే నీవు ననున్ సమాపిత్చేయుదువు  

వచనము 27 

తన కుమారులను పిలిచి గాడిదకు నాకొరకు గంత కటుట్డని చెపెప్ను. వారు అతనికొరకు గంత 

కటిట్నపుప్డు  

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 28 

అతడు పోయి అతని శవము మారగ్మందు పడియుండుటయు, గాడిదయు సింహమును శవముదగగ్ర 

నిలిచి యుండుటయు, సింహము గాడిదను చీలిచ్వేయక శవమును తినకయుండుటయు చూచి 
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లేవీయకాండము 10:3 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇది యెహోవా చెపిప్న మాట 

నాయొదద్నుండు వారియందు నేను ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొందును; పర్జలందరియెదుట ననున్ 

మహిమపరచుకొందును; 

2 సమూయేలు 12:10 => నీవు ననున్ లక్షయ్ము చేయక హితీత్యుడగు ఊరియా భారయ్ను నీకు 

భారయ్యగునటుల్ తీసికొనినందున నీ యింటివారికి సదాకాలము యుదధ్ము కలుగును. 

2 సమూయేలు 12:14 => అయితే ఈ కారయ్మువలన యెహోవాను దూషించుటకు ఆయన 

శతుర్వులకు నీవు గొపప్ హేతువు కలుగజేసితివి  

కీరత్నలు 119:120 => నీ భయమువలన నా శరీరము వణకుచునన్ది నీ నాయ్యవిధులకు నేను 

భయపడుచునాన్ను. 

సామెతలు 11:31 => నీతిమంతులు భూమిమీద పర్తిఫలము పొందుదురు భకిత్హీనులును 

పాపులును మరి నిశచ్యముగా పర్తిఫలము పొందుదురు గదా? 

యెహెజేక్లు 9:6 => అందరు నశించునటుల్ ఎవరిని విడిచిపెటట్క, పెదద్వారిని చినన్వారిని కనయ్కలను 

పిలల్లను సతరీలను చంపవలెను గాని, ఆ గురుతు ఎవరికుండునో వారిని ముటట్కూడదు. వారు 

మందిరము ముందరనునన్ పెదద్లను హతముచేయ మొదలుపెటట్గా 

1 కొరిందీయులకు 11:30 => ఇందువలననే మీలో అనేకులు బలహీనులును రోగులునై యునాన్రు; 

చాలమంది నిదిర్ంచుచునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 12:28 => అందువలన మనము నిశచ్లమైన రాజయ్మును పొంది, దైవ కృప 

కలిగియుందము. ఆ కృప కలిగి వినయ భయభకుత్లతో దేవునికి పీర్తికరమైన సేవచేయుదము, 

హెబీర్యులకు 12:29 => ఏలయనగా మన దేవుడు దహించు అగిన్యైయునాన్డు. 

1 పేతురు 4:17 => తీరుప్ దేవుని ఇంటియొదద్ ఆరంభమగు కాలము వచిచ్యునన్ది; అది 

మనయొదద్నే ఆరంభమైతే దేవుని సువారత్కు అవిధేయులైన వారి గతి యేమవును? 

1 రాజులు 13:9 => అనన్పానములు పుచుచ్కొనవదద్నియు, నీవు వచిచ్న మారగ్మున తిరిగి 

పోవదద్నియు యెహోవా వాకుక్చేత నాకు సెలవాయెనని రాజుతో అనెను. 
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1 రాజులు 13:1 => అంతట దైవజనుడైన యొకడు యెహోవాచేత సెలవునొంది 

యూదాదేశమునుండి బేతేలునకు వచెచ్ను. ధూపము వేయుటకై యరొబాము ఆ బలిపీఠమునొదద్ 

నిలిచియుండగా 

1 రాజులు 13:20 => వారు భోజనము చేయుచుండగా అతనిని వెనుకకు తోడుకొని వచిచ్న ఆ 

పర్వకత్కు యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమాయెను. 

1 రాజులు 20:36 => అతడు నీవు యెహోవా ఆజఞ్కు లోబడకపోతివి గనుక నీవు ననున్ విడిచిపోగానే 

సింహము నినున్ చంపునని అతనితో చెపెప్ను. అతడు వెళిల్పోగానే సింహమొకటి అతనికి ఎదురై 

అతనిని చంపెను. 

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. 

రోమీయులకు 3:7 => దేవునికి మహిమకలుగునటుల్ నా అసతయ్మువలన దేవుని సతయ్ము 

పర్బలినయెడల నేనికను పాపినైనటుట్ తీరుప్ పొందనేల? 

1 తిమోతి 6:11 => దైవజనుడా, నీవైతే వీటివి విసరిజ్ంచి, నీతిని భకిత్ని విశావ్సమును పేర్మను 

ఓరుప్ను సాతివ్కమును సంపాదించుకొనుటకు పర్యాసపడుము. 

వచనము 29 

దైవజనుని శవము ఎతిత్ గాడిదమీద వేసికొని తిరిగివచెచ్ను. ఈ పర్కారము ఆ ముసలి పర్వకత్ 

అంగలారుచ్టకును సమాధిలో శవమును పెటుట్టకును పటట్ణమునకు వచెచ్ను. 

1 రాజులు 13:13 => పిమమ్ట అతడు తన కుమారులను పిలిచి నాకొరకు గాడిదకు గంతకటుట్డని 

చెపప్గా వారు అతని కొరకు గాడిదకు గంతకటిట్రి. అతడు దానిమీద ఎకిక్ దైవజనుని కనుగొనవలెనని 

పోయి 

వచనము 30 

అతడు తన సమాధిలో ఆ శవమును పెటట్గా జనులు కటకటా నా సహోదరుడా అని యేడిచ్రి. 
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1 రాజులు 17:4 => ఆ వాగు నీరు నీవు తార్గుదువు, అచచ్టికి నీకు ఆహారము తెచుచ్నటుల్ నేను 

కాకోలములకు ఆజాఞ్పించితినని అతనికి తెలియజేయగా 

1 రాజులు 17:6 => అకక్డ కాకోలములు ఉదయమందు రొటెట్ను మాంసమును అసత్మయమందు 

రొటెట్ను మాంసమును అతనియొదద్కు తీసికొని వచుచ్చుండెను; అతడు వాగు నీరు తార్గుచు వచెచ్ను. 

లేవీయకాండము 10:2 => యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలుదేరి వారిని కాలిచ్వేసెను; వారు 

యెహోవా సనిన్ధిని మృతిబొందిరి. 

లేవీయకాండము 10:5 => మోషే చెపిప్నటుల్ వారు సమీపించి చొకాక్యిలను తీయకయే పాళెము 

వెలుపలికి వారిని మోసికొనిపోయిరి. 

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

పొంగు అణపబడుననియు నేను చెపిప్నపుప్డు నీవుంటివా?  

కీరత్నలు 148:7 => భూమిమీదనునన్ మకరములారా, అగాధజలములారా, యెహోవాను సుత్తించుడి 

కీరత్నలు 148:8 => అగిన్ వడగండాల్రా, హిమమా, ఆవిరీ, ఆయన ఆజఞ్ను నెరవేరుచ్ తుపానూ, 

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 5:23 => ఈ జనులు తిరుగుబాటును దోర్హమునుచేయు మనసుస్ గలవారు, వారు 

తిరుగుబాటుచేయుచు తొలగిపోవుచునాన్రు. 

దానియేలు 3:22 => రాజాజఞ్ తీవర్మైనందునను గుండము మికిక్లి వేడిమిగలదైనందునను షదర్కు, 

మేషాకు, అబేదెన్గోలను విసిరివేసిన ఆ మనుషుయ్లు అగిన్జావ్లలచేత కాలచ్బడి చనిపోయిరి. 

దానియేలు 3:27 => అధిపతులును సేనాధిపతులును సంసాథ్నాధిపతులును రాజుయొకక్ పర్ధాన 

మంతుర్లును కూడి వచిచ్ ఆ మనుషుయ్లను పరీకిష్ంచి, వారి శరీరములకు అగిన్ యేహాని 
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చేయకుండుటయు, వారి తలవెండుర్కలలో ఒకటైనను కాలిపోకుండుటయు, వారి వసత్రములు 

చెడిపోకుండుటయు, అగిన్ వాసనయైనను వారి దేహములకు తగలకుండుటయు చూచిరి. 

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 6:22 => నేను నా దేవుని దృషిట్కి నిరోద్షినిగా కనబడితిని గనుక ఆయన తన 

దూతనంపించి, సింహములు నాకు ఏహానియు చేయకుండ వాటి నోళుల్ మూయించెను. రాజా, నీ 

దృషిట్కి నేను నేరము చేసినవాడను కాను గదా అనెను. 

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. 

దానియేలు 6:24 => రాజు ఆజఞ్ ఇయయ్గా దానియేలుమీద నింద మోపిన ఆ మనుషుయ్లను వారు 

తోడుకొనివచిచ్ సింహముల గుహలో పడదోర్సిరి, వారిని వారి కుమారులను వారి భారయ్లను 

పడదోర్సిరి. వారా గుహ అడుగునకు రాకమునుపే సింహముల పాలైరి, సింహములు వారి 

యెముకలను సహితము పగులగొరికి పొడిచేసెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:26 => అపుప్డు అకసామ్తుత్గా మహా భూకంపము కలిగెను, చెరసాల 

పునాదులు అదరెను, వెంటనే తలుపులనిన్యు తెరచుకొనెను, అందరి బంధకములు ఊడెను. 

హెబీర్యులకు 11:33 => వారు విశావ్సము దావ్రా రాజయ్ములను జయించిరి; నీతికారయ్ములను 

జరిగించిరి; వాగాద్నములను పొందిరి; సింహముల నోళల్ను మూసిరి; 

హెబీర్యులకు 11:34 => అగిన్ బలమును చలాల్రిచ్రి; ఖడగ్ధారను తపిప్ంచుకొనిరి; బలహీనులుగా 

ఉండి బలపరచబడిరి; యుదధ్ములో పరాకర్మశాలులైరి; అనుయ్ల సేనలను పారదోలిరి. 

వచనము 31 
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మరియు ఇతడు సమాధిలో శవమును పెటిట్ నేను మరణమైనపుప్డు దైవజనుడైన యితడు పెటట్బడిన 

సమాధిలో ననున్ పాతిపెటుట్డి; నా శలయ్ములను అతని శలయ్ముదగగ్ర ఉంచుడి, 

మారుక్ 6:29 => యోహాను శిషుయ్లు ఈ సంగతి విని, వచిచ్ శవమును ఎతిత్కొనిపోయి సమాధిలో 

ఉంచిరి. 

వచనము 32 

యెహోవా మాటనుబటిట్ బేతేలులోనునన్ బలిపీఠమునకు విరోధముగాను, షోమోర్ను పటట్ణములోనునన్ 

ఉనన్త సథ్లములలోని మందిరములనిన్టికి విరోధము గాను, అతడు పర్కటించినది అవశయ్ముగా 

సంభవించునని తన కుమారులతో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 14:13 => అతని నిమితత్ము ఇశార్యేలువారందరు అంగలారుచ్చు, సమాధిలో అతనిని 

పెటుట్దురు; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా యరొబాము సంబంధులలో ఇతనియందు మాతర్మే 

అనుకూలమైన దాని కనుగొనెను గనుక యరొబాము సంతతివారిలో ఇతడు మాతర్మే సమాధికి 

వచుచ్ను. 

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.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:2 => భకిత్గల మనుషుయ్లు సెత్ఫనును సమాధిచేసి అతనినిగూరిచ్ బహుగా 

పర్లాపించిరి. 

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. 
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2 రాజులు 23:17 => అంతట అతడు నాకు కనబడుచునన్ ఆ సమాధి యెవరిదని అడిగినపుప్డు 

పటట్ణపువారు అది యూదాదేశమునుండి వచిచ్ నీవు, బేతేలులోని బలిపీఠమునకు చేసిన కిర్యలను 

ముందుగా తెలిపిన దైవజనుని సమాధియని చెపిప్రి. 

మారుక్ 6:29 => యోహాను శిషుయ్లు ఈ సంగతి విని, వచిచ్ శవమును ఎతిత్కొనిపోయి సమాధిలో 

ఉంచిరి. 

వచనము 33 

ఈ సంగతియైన తరువాత యరొబాము తన దురామ్రగ్మును విడిచిపెటట్క, సామానయ్జనులలో కొందరిని 

ఉనన్త సథ్లములకు యాజకులుగా నియమించెను. తనకిషుట్లైన వారిని యాజకులుగా పర్తిషిఠ్ంచి 

వారిని ఉనన్త సథ్లములకు యాజకులుగా నియమించెను. 

సంఖాయ్కాండము 23:10 => యాకోబు రేణువులను ఎవరు లెకిక్ంచెదరు? ఇశార్యేలు 

నాలగ్వపాలును ఎవరు లెకక్పెటట్గలరు? నీతిమంతుల మరణమువంటి మరణము నాకు లభించును 

గాక. నా అంతయ్దశ వారి అంతమువంటిదగును గాక అనెను. 

కీరత్నలు 26:9 => పాపులతో నా పార్ణమును చేరచ్కుము నరహంతకులతో నా జీవమును 

చేరచ్కుము. 

పర్సంగి 8:10 => మరియు దుషుట్లు కర్మముగా పాతిపెటట్బడి విశార్ంతి నొందుటయు, నాయ్యముగా 

నడుచుకొనన్వారు పరిశుదధ్ సథ్లమునకు దూరముగా కొనిపోబడి పటట్ణసుథ్లవలన మరువ బడి 

యుండుటయు నేను చూచితిని; ఇదియు వయ్రథ్మే. 

లూకా 16:22 => ఆ దరిదుర్డు చనిపోయి దేవదూతలచేత అబార్హాము రొముమ్న (ఆనుకొనుటకు) 

కొనిపోబడెను. ధనవంతుడు కూడ చనిపోయి పాతిపెటట్బడెను. 

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 
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2 రాజులు 17:32 => మరియు జనులు యెహోవాకు భయపడి, ఉనన్త సథ్లముల నిమితత్ము 

సామానుయ్లలో కొందరిని యాజకులను చేసికొనగా వారు జనులపక్షమున ఉనన్తసథ్లములలో 

కటట్బడిన మందిరములయందు బలులు అరిప్ంచుచుండిరి. 

2 రాజులు 23:17 => అంతట అతడు నాకు కనబడుచునన్ ఆ సమాధి యెవరిదని అడిగినపుప్డు 

పటట్ణపువారు అది యూదాదేశమునుండి వచిచ్ నీవు, బేతేలులోని బలిపీఠమునకు చేసిన కిర్యలను 

ముందుగా తెలిపిన దైవజనుని సమాధియని చెపిప్రి. 

2 రాజులు 23:18 => అందుకతడు దానిని తపిప్ంచుడి, యెవడును అతని శలయ్ములను 

తీయకూడదని చెపప్గా వారు అతని శలయ్ములను షోమోర్ను పటట్ణమునుండి వచిచ్న పర్వకత్ 

శలయ్ములను తపిప్ంచిరి. 

వచనము 34 

యరొబాము సంతతివారిని నిరూమ్లము చేసి భూమిమీద ఉండకుండ నశింపజేయునటుల్గా ఇది వారికి 

పాపకారణమాయెను. 

1 రాజులు 13:2 => ఆ దైవజనుడు యెహోవా ఆజఞ్చేత బలిపీఠమునకు ఈ మాట పర్కటన చేసెను 

బలిపీఠమా బలిపీఠమా, యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దావీదు సంతతిలో యోషీయా అను నొక 

శిశువు పుటుట్ను; నీమీద ధూపము వేసిన ఉనన్త సథ్లముయొకక్ యాజకులను అతడు నీమీద 

అరిప్ంచును; అతడు మనుషయ్ శలయ్ములను నీమీద దహనము చేయును. 

2 రాజులు 23:16 => యోషీయా అటు తిరిగి అచచ్ట పరవ్తమందునన్ సమాధులను చూచి 

కొందరిని పంపి సమాధులలోనునన్ శలయ్ములను తెపిప్ంచి, దైవజనుడు యెహోవా మాట చాటించి 

చెపిప్న పర్కారము వాటిని బలిపీఠముమీద కాలిచ్ దాని అపవితర్పరచెను. 

2 రాజులు 23:17 => అంతట అతడు నాకు కనబడుచునన్ ఆ సమాధి యెవరిదని అడిగినపుప్డు 

పటట్ణపువారు అది యూదాదేశమునుండి వచిచ్ నీవు, బేతేలులోని బలిపీఠమునకు చేసిన కిర్యలను 

ముందుగా తెలిపిన దైవజనుని సమాధియని చెపిప్రి. 
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2 రాజులు 23:18 => అందుకతడు దానిని తపిప్ంచుడి, యెవడును అతని శలయ్ములను 

తీయకూడదని చెపప్గా వారు అతని శలయ్ములను షోమోర్ను పటట్ణమునుండి వచిచ్న పర్వకత్ 

శలయ్ములను తపిప్ంచిరి. 

2 రాజులు 23:19 => మరియు ఇశార్యేలు రాజులు షోమోర్ను పటట్ణములలో ఏ ఉనన్తసథ్లములలో 

మందిరములను కటిట్ంచి యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచిరో ఆ మందిరములనిన్టిని యోషీయా తీసివేసి, 

తాను బేతేలులో చేసిన కిర్యలనిన్టి పర్కారము వాటికి చేసెను. 

1 రాజులు 12:29 => ఇశార్యేలు వారలారా, ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన మీ 

దేవుడు ఇవే అని చెపిప్, ఒకటి బేతేలునందును, ఒకటి దానునందును ఉంచెను. 

1 రాజులు 12:31 => మరియు అతడు ఉనన్త సథ్లములను కటిట్ంచి మందిరముగా ఏరప్రచి, 

లేవీయులు కాని సాధారణమైనవారిలో కొందరిని యాజకులుగా నియమించెను. 

లేవీయకాండము 26:30 => నేను మీ యునన్తసథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ విగర్హములను 

పడగొటెట్దను; మీ బొమమ్ల పీనుగులమీద మీ పీనుగులను పడవేయించెదను. 

1 రాజులు 16:24 => అతడు షెమెరునొదద్ షోమోర్ను కొండను నాలుగు మణుగుల వెండికి 

కొనుకొక్ని ఆ కొండమీద పటట్ణమొకటి కటిట్ంచి, ఆ కొండ యజమానుడైన షెమెరు అనునతని 

పేరునుబటిట్ తాను కటిట్ంచిన పటట్ణమునకు షోమోర్ను1 అను పేరు పెటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:13 => అయితే తనతోకూడ యుదధ్మునకు రావదద్ని అమజాయ్ తిరిగి 

పంపివేసిన సైనికులు షోమోర్ను మొదలుకొని బేత హోరోనువరకు ఉనన్ యూదాపటట్ణములమీద పడి 

వారిలో మూడు వేలమందిని హతముచేసి విసాత్రమైన కొలల్సొముమ్ పటుట్కొనిపోయిరి. 

ఎజార్ 4:10 => ఘనుడును, శేర్షు ఠ్డునైన ఆసన్పప్రు నది యివతలకు రపిప్ంచి షోమోర్ను 

పటట్ణములందును నది యవతలనునన్ పర్దేశమందును ఉంచిన తకిక్న జనములును, నది 

యివతలనునన్ తకిక్న వారును ఉతత్రము ఒకటి వార్సిరి. 

యోహాను 4:4 => ఆయన సమరయ మారగ్మున వెళల్వలసివచెచ్ను గనుక 

యోహాను 4:5 => యాకోబు తన కుమారుడైన యోసేపుకిచిచ్న భూమి దగగ్రనునన్ సమరయలోని 

సుఖారను ఒక ఊరికి వచెచ్ను. 
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1 రాజులు 13:1 => అంతట దైవజనుడైన యొకడు యెహోవాచేత సెలవునొంది 

యూదాదేశమునుండి బేతేలునకు వచెచ్ను. ధూపము వేయుటకై యరొబాము ఆ బలిపీఠమునొదద్ 

నిలిచియుండగా 

1 రాజులు 21:18 => నీవు లేచి షోమోర్నులోనునన్ ఇశార్యేలురాజైన అహాబును ఎదురొక్నుటకు 

బయలుదేరుము , అతడు నాబోతుయొకక్  దార్క్షతోటలో ఉనాన్డు ; అతడు దానిని 

సావ్ధీనపరచుకొనబోయెను. 

2 రాజులు 10:1 => షోమోర్నులో అహాబునకు డెబబ్దిమంది కుమారులుండిరి. యెహూ వెంటనే 

తాకీదులు వార్యించి షోమోర్నులోనుండు యెజెర్యేలు అధిపతులకును పెదద్లకును అహాబు పిలల్లను 

పెంచినవారికిని పంపి ఆజఞ్ ఇచిచ్నదేమనగా మీ యజమానుని కుమారులు మీయొదద్ నునాన్రు; 

2 రాజులు 23:19 => మరియు ఇశార్యేలు రాజులు షోమోర్ను పటట్ణములలో ఏ ఉనన్తసథ్లములలో 

మందిరములను కటిట్ంచి యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచిరో ఆ మందిరములనిన్టిని యోషీయా తీసివేసి, 

తాను బేతేలులో చేసిన కిర్యలనిన్టి పర్కారము వాటికి చేసెను. 

మీకా 1:5 => యాకోబు సంతతి చేసిన తిరుగుబాటును బటిట్యు, ఇశార్యేలు సంతతివారి 

పాపములను బటిట్యు ఇదంతయు సంభవించును. యాకోబు సంతతివారు తిరుగుబాటు చేయుటకు 

మూలమేది? అది షోమోర్నేగదా; యూదావారి ఉనన్తసథ్లములు ఎకక్డివి? యెరూషలేములోనివే 

కావా? 
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www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 1190 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

వచనము 1 

ఆ కాలమున యరొబాము కుమారుడైన అబీయా కాయిలాపడగా 

1 రాజులు 12:31 => మరియు అతడు ఉనన్త సథ్లములను కటిట్ంచి మందిరముగా ఏరప్రచి, 

లేవీయులు కాని సాధారణమైనవారిలో కొందరిని యాజకులుగా నియమించెను. 

1 రాజులు 12:32 => మరియు యరొబాము యూదాదేశమందు జరుగు ఉతస్వమువంటి 

ఉతస్వమును ఎనిమిదవ మాసము పదునైదవ దినమందు జరుప నిరణ్యించి, బలిపీఠముమీద బలులు 

అరిప్ంచుచు వచెచ్ను. ఈ పర్కారము బేతేలునందును తాను చేయించిన దూడలకు బలులు 

అరిప్ంచుచుండెను. మరియు తాను చేయించిన యునన్తమైన సథ్లమునకు యాజకులను 

బేతేలునందుంచెను. 

1 రాజులు 12:33 => ఈ పర్కారము అతడు యోచించిన దానినిబటిట్ యెనిమిదవ మాసము 

పదునైదవ దినమందు బేతేలులో తాను చేయించిన బలిపీఠముమీద బలులు అరిప్ంచుచు వచెచ్ను; 

మరియు ఇశార్యేలువారికి ఒక ఉతస్వమును నిరణ్యించి ధూపము వేయుటకై తానే బలిపీఠము 

ఎకెక్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:15 => యరొబాము బలిపీఠములకును దయయ్ములకును తాను 

చేయించిన దూడలకును యాజకులను ఏరప్రచుకొనెను. 

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. 

ఆమోసు 6:11 => ఏలయనగా గొపప్ కుటుంబములు పాడగుననియు, చినన్ కుటుంబములు 

చీలిపోవుననియు యెహోవా ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు 

కీరత్నలు 78:34 => వారిని ఆయన సంహరించినపుప్డు వారు ఆయనను వెదకిరి వారు తిరిగి 

హృదయపూరవ్కముగా దేవుని బతిమాలుకొనిరి. 
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యిరిమ్యా 18:4 => కుమమ్రి జిగటమంటితో చేయుచునన్ కుండ వానిచేతిలో విడిపోగా ఆ 

జిగటమనున్ మరల తీసికొని కుమమ్రి తనకు యుకత్మైనటుట్గా దానితో మరియొక కుండ చేసెను. 

2 తిమోతి 3:13 => అయితే దురజ్నులును వంచకులును ఇతరులను మోసపరచుచు తామును 

మోసపోవుచు అంతకంతకు చెడిపోవుదురు. 

సంఖాయ్కాండము 1:51 => మందిరము సాగబోవునపుప్డు లేవీయులే దాని విపప్వలెను, మందిరము 

దిగునపుప్డు లేవీయులే దాని వేయవలెను. అనుయ్డు సమీపించినయెడల వాడు మరణశిక్ష నొందును. 

సంఖాయ్కాండము 3:10 => నీవు అహరోనును అతని కుమారులను నియమింపవలెను. వారు తమ 

యాజకధరమ్ము ననుసరించి నడుచుకొందురు. అనుయ్డు సమీపించినయెడల వాడు మరణశిక్ష 

నొందును. 

సంఖాయ్కాండము 17:5 => అపుప్డు నేను ఎవని ఏరప్రచుకొందునో వాని కఱఱ్ చిగిరించును. 

ఇశార్యేలీయులు మీకు విరోధముగా సణుగుచుండు సణుగులు నాకు వినబడకుండ 

మానిప్వేయుదును. 

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. 

నిరగ్మకాండము 28:41 => నీవు నీ సహోదరుడైన అహరోనుకును అతని కుమారులకును వాటిని 

తొడిగింపవలెను; వారు నాకు యాజకులగునటుల్ వారికి అభిషేకముచేసి వారిని పర్తిషిఠ్ంచి వారిని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 17:12 => మీకా ఆ లేవీయుని పర్తిషిఠ్ంపగా అతడు మీకాకు యాజకుడై అతని 

యింటనుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 17:5 => మీకా అను ఆ మనుషుయ్నికి దేవమందిరమొకటి యుండెను. మరియు 

అతడు ఏఫోదును గృహదేవతలను చేయించి తన కుమారులలో ఒకని పర్తిషిఠ్ంపగా ఇతడు అతనికి 

యాజకుడాయెను. 
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1 రాజులు 14:1 => ఆ కాలమున యరొబాము కుమారుడైన అబీయా కాయిలాపడగా 

1 రాజులు 14:9 => నీకంటె ముందుగా ఉండిన వారందరికంటెను అధికముగా కీడు చేసియునాన్వు; 

ననున్ బొతిత్గా విసరిజ్ంచి యితర దేవతలను పోత విగర్హములను పెటుట్కొని నాకు కోపము 

పుటిట్ంచియునాన్వు. 

1 రాజులు 15:26 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి తన తండిర్ నడిచిన మారగ్మందు నడిచి, 

అతడు దేనిచేత ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడాయెనో ఆ పాపమును అనుసరించి 

పర్వరిత్ంచెను. 

1 రాజులు 15:34 => ఇతడు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి యరొబాము దేనిచేత ఇశార్యేలువారు 

పాపము చేయుటకు కారకుడాయెనో దానినంతటిని అనుసరించి పర్వరిత్ంచెను. 

1 రాజులు 16:2 => నేను నినున్ మంటిలోనుండి తీసి హెచిచ్ంపజేసి ఇశార్యేలువారను నా 

జనులమీద నినున్ అధికారిగా చేసితిని, అయినను యరొబాము పర్వరిత్ంచిన పర్కారముగా నీవు 

పర్వరిత్ంచుచు, ఇశార్యేలువారగు నా జనులు పాపము చేయుటకు కారకుడవై, వారి పాపములచేత 

నాకు కోపము పుటిట్ంచియునాన్వు. 

1 రాజులు 16:26 => అతడు నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము దేనిచేత ఇశార్యేలువారు పాపము 

చేయుటకు కారకుడై దేవతలను పెటుట్కొని, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచెనో, 

దానిని అనుసరించి పర్వరిత్ంచెను. 

2 రాజులు 3:3 => ఇశార్యేలు వారు పాపము చేయుటకు కారకుడగు నెబాతు కుమారుడైన 

యరొబాము చేసిన పాపములను విడువక చేయుచునే వచెచ్ను. 

2 రాజులు 10:29 => అయితే ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు నెబాతు కుమారుడైన 

యరొబాము కారకుడైనటుల్ యెహూకూడ అందుకు కారకుడై, బేతేలు దాను అను సథ్లములందునన్ 

బంగారుదూడలను అనుసరించుట మానలేదు. 

2 రాజులు 17:32 => మరియు జనులు యెహోవాకు భయపడి, ఉనన్త సథ్లముల నిమితత్ము 

సామానుయ్లలో కొందరిని యాజకులను చేసికొనగా వారు జనులపక్షమున ఉనన్తసథ్లములలో 

కటట్బడిన మందిరములయందు బలులు అరిప్ంచుచుండిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 11:14 => యరొబామును అతని కుమారులును యెహోవాకు యాజకసేవ 

జరుగకుండ లేవీయులను తోర్సివేయగా, వారు తమ గార్మములను సావ్సథ్య్ములను విడచి, యూదా 

దేశమునకును యెరూషలేమునకును వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:4 => బయలు దేవతను ఆశర్యింపక తన తండిర్ దేవుని ఆశర్యించుచు, 

ఇశార్యేలువారి చరయ్లను వెంబడింపక ఆయన ఆజఞ్లననుసరించి నడిచెను. 

ఆమోసు 7:10 => అపుప్డు బేతేలులోని యాజకుడైన అమజాయ్ ఇశార్యేలురాజైన యరొబామునకు 

వరత్మానము పంపి ఇశార్యేలీయుల మధయ్ ఆమోసు నీ మీద కుటర్ చేయుచునాన్డు; 

మీకా 1:13 => లాకీషు నివాసులారా, రథములకు యుదధ్పు గుఱఱ్ములను కటుట్డి; ఇశార్యేలువారు 

చేసిన తిరుగుబాటు కిర్యలు నీయందు కనబడినవి అది సీయోను కుమారెత్ పాపమునకు పర్థమ 

కారణముగా ఉండును. 

వచనము 2 

యరొబాము తన భారయ్తో ఇటల్నెను నీవు లేచి యరొబాము భారయ్వని తెలియబడకుండ మారువేషము 

వేసికొని షిలోహునకు పొముమ్; ఈ జనుల మీద నేను రాజునగుదునని నాకు సమాచారము 

తెలియజెపిప్న పర్వకత్యగు అహీయా అకక్డ ఉనాన్డు. 

1 రాజులు 12:30 => దానువరకు ఈ రెంటిలో ఒకదానిని జనులు పూజించుటవలన రాజు చేసిన 

కారయ్ము పాపమునకు కారణమాయెను. 

2 రాజులు 10:31 => అయితే ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడైన యరొబాము చేసిన 

పాపములను యెహూ యేమాతర్మును విసరిజ్ంచనివాడై ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

నియమించిన ధరమ్శాసత్రమును పూరణ్హృదయముతో అనుసరించుటకు శర్దాధ్భకుత్లు లేనివాడాయెను. 

2 రాజులు 17:21 => ఆయన ఇశార్యేలు గోతర్ములను దావీదు ఇంటివారిలోనుండి 

విడగొటిట్వేయగా వారు నెబాతు కుమారుడైన యరొబామును రాజుగా చేసికొనిరి. ఈ యరొబాము 

ఇశార్యేలువారు యెహోవాను అనుసరింపకుండ ఆయనమీద వారిని తిరుగబడచేసి, వారు 

ఘోరపాపము చేయుటకు కారకుడాయెను. 
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1 రాజులు 12:26 => ఈ జనులు యెరూషలేమునందునన్ యెహోవా మందిరమందు బలులు 

అరిప్ంచుటకు ఎకిక్పోవుచుండినయెడల ఈ జనుల హృదయము యూదారాజైన రెహబాము అను తమ 

యజమానుని తటుట్ తిరుగును; అపుప్డు వారు ననున్ చంపి యూదా రాజైన రెహబామునొదద్ మరల 

చేరుదురు; రాజయ్ము మరల దావీదు సంతతివారిదగును అని 

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 15:29 => తాను రాజు కాగానే ఇతడు యరొబాము సంతతివారి నందరిని 

హతముచేసెను; ఎవనినైన యరొబామునకు సజీవునిగా ఉండనియయ్క అందరిని నశింపజేసెను. తన 

సేవకుడైన షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారముగా ఇది జరిగెను. 

1 రాజులు 15:30 => తాను చేసిన పాపములచేత ఇశార్యేలువారు పాపముచేయుటకు కారకుడై 

యరొబాము ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంపగా ఈలాగున జరిగెను. 

సామెతలు 13:6 => యథారథ్వరత్నునికి నీతియే రక్షకము భకిత్హీనత పాపులను చెరిపివేయును. 

నిరగ్మకాండము 9:15 => భూమిమీద నుండకుండ నీవు నశించిపోవునటుల్ నేను నా చెయియ్ 

చాపియుంటినేని నినున్ను నీ జనులను తెగులుతో కొటిట్వేసియుందును. 

లేవీయకాండము 14:35 => ఆ యింటి యజమానుడు యాజకునియొదద్కు వచిచ్ నా యింటిలో 

కుషు ఠ్పొడ వంటిది నాకు కనబడెనని అతనికి తెలియచెపప్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:15 => నీ మధయ్ను నీ దేవుడైన యెహోవా రోషముగల దేవుడు గనుక నీ 

దేవుడైన యెహోవా కోపాగిన్ ఒకవేళ నీమీద రగులుకొని దేశములో నుండకుండ నినున్ 

నశింపజేయును. 

నాయ్యాధిపతులు 17:5 => మీకా అను ఆ మనుషుయ్నికి దేవమందిరమొకటి యుండెను. మరియు 

అతడు ఏఫోదును గృహదేవతలను చేయించి తన కుమారులలో ఒకని పర్తిషిఠ్ంపగా ఇతడు అతనికి 

యాజకుడాయెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 17:12 => మీకా ఆ లేవీయుని పర్తిషిఠ్ంపగా అతడు మీకాకు యాజకుడై అతని 

యింటనుండెను. 

1 రాజులు 14:9 => నీకంటె ముందుగా ఉండిన వారందరికంటెను అధికముగా కీడు చేసియునాన్వు; 

ననున్ బొతిత్గా విసరిజ్ంచి యితర దేవతలను పోత విగర్హములను పెటుట్కొని నాకు కోపము 

పుటిట్ంచియునాన్వు. 

1 రాజులు 14:16 => మరియు తానే పాపముచేసి ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడైన 

యరొబాము పాపములనుబటిట్ ఆయన ఇశార్యేలువారిని అపప్గింపబోవుచునాన్డు. 

1 రాజులు 15:26 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి తన తండిర్ నడిచిన మారగ్మందు నడిచి, 

అతడు దేనిచేత ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడాయెనో ఆ పాపమును అనుసరించి 

పర్వరిత్ంచెను. 

1 రాజులు 15:34 => ఇతడు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి యరొబాము దేనిచేత ఇశార్యేలువారు 

పాపము చేయుటకు కారకుడాయెనో దానినంతటిని అనుసరించి పర్వరిత్ంచెను. 

1 రాజులు 16:2 => నేను నినున్ మంటిలోనుండి తీసి హెచిచ్ంపజేసి ఇశార్యేలువారను నా 

జనులమీద నినున్ అధికారిగా చేసితిని, అయినను యరొబాము పర్వరిత్ంచిన పర్కారముగా నీవు 

పర్వరిత్ంచుచు, ఇశార్యేలువారగు నా జనులు పాపము చేయుటకు కారకుడవై, వారి పాపములచేత 

నాకు కోపము పుటిట్ంచియునాన్వు. 

1 రాజులు 16:26 => అతడు నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము దేనిచేత ఇశార్యేలువారు పాపము 

చేయుటకు కారకుడై దేవతలను పెటుట్కొని, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచెనో, 

దానిని అనుసరించి పర్వరిత్ంచెను. 

2 రాజులు 10:29 => అయితే ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు నెబాతు కుమారుడైన 

యరొబాము కారకుడైనటుల్ యెహూకూడ అందుకు కారకుడై, బేతేలు దాను అను సథ్లములందునన్ 

బంగారుదూడలను అనుసరించుట మానలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:4 => బయలు దేవతను ఆశర్యింపక తన తండిర్ దేవుని ఆశర్యించుచు, 

ఇశార్యేలువారి చరయ్లను వెంబడింపక ఆయన ఆజఞ్లననుసరించి నడిచెను. 
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కీరత్నలు 21:10 => భూమిమీద నుండకుండ వారి గరభ్ఫలమును నీవు నాశనము చేసెదవు నరులలో 

నుండకుండ వారి సంతానమును నశింపజేసెదవు. 

యిరిమ్యా 28:16 => కాగా యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు భూమిమీద నుండి నేను నినున్ 

కొటిట్వేయుచునాన్ను, యెహోవా మీద తిరుగుబాటుచేయుటకై నీవు జనులను పేర్రేపించితివి గనుక ఈ 

సంవతస్రము నీవు మరణమౌదువు అని చెపెప్ను.  

హోషేయ 8:4 => నాకు అనుకూలులుకాని రాజులను వారు నియమించుకొని యునాన్రు, నేనెరుగని 

అధిపతులను తమకుంచుకొని యునాన్రు, విగర్హ నిరామ్ణమందు తమ వెండి బంగార ములను 

వినియోగించుటచేత వాటిని పోగొటుట్కొని యునాన్రు. 

హోషేయ 10:8 => ఇశార్యేలువారి పాప సవ్రూపమైన ఆవెనులోని ఉనన్త సథ్లములు లయమగును, 

ముండల్చెటుల్ను కంపయు వారి బలిపీఠములమీద పెరుగును, పరవ్తములను చూచి మముమ్ను మరుగు 

చేయుడనియు, కొండలను చూచి మామీద పడుడనియు వారు చెపుప్దురు. 

ఆమోసు 9:8 => పర్భువైన యెహోవా కనున్ ఈ పాపిషిఠ్ రాజయ్ముమీద నునన్ది, దానిని భూమిమీద 

ఉండకుండ నాశనముచేతును. అయితే యాకోబు సంతతివారిని సరవ్నాశముచేయక విడిచి 

పెటుట్దును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మీకా 1:13 => లాకీషు నివాసులారా, రథములకు యుదధ్పు గుఱఱ్ములను కటుట్డి; ఇశార్యేలువారు 

చేసిన తిరుగుబాటు కిర్యలు నీయందు కనబడినవి అది సీయోను కుమారెత్ పాపమునకు పర్థమ 

కారణముగా ఉండును. 

వచనము 3 

కాబటిట్ నీవు పది రొటెట్లును అపప్ములును ఒక బుడిడ్ తేనెయు చేతపటుట్కొని అతని దరిశ్ంచుము. బిడ డ్ 

యేమగునో అతడు నీకు తెలియజేయునని చెపప్గా 

1 రాజులు 13:33 => ఈ సంగతియైన తరువాత యరొబాము తన దురామ్రగ్మును విడిచిపెటట్క, 

సామానయ్జనులలో కొందరిని ఉనన్త సథ్లములకు యాజకులుగా నియమించెను. తనకిషుట్లైన వారిని 

యాజకులుగా పర్తిషిఠ్ంచి వారిని ఉనన్త సథ్లములకు యాజకులుగా నియమించెను. 
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1 రాజులు 13:34 => యరొబాము సంతతివారిని నిరూమ్లము చేసి భూమిమీద ఉండకుండ 

నశింపజేయునటుల్గా ఇది వారికి పాపకారణమాయెను. 

1 రాజులు 14:12 => కాబటిట్ నీవు లేచి నీ యింటికి పొముమ్, నీ పాదములు పటట్ణములో 

పర్వేశించునపుప్డే నీ బిడ డ్ చనిపోవును; 

1 రాజులు 14:13 => అతని నిమితత్ము ఇశార్యేలువారందరు అంగలారుచ్చు, సమాధిలో అతనిని 

పెటుట్దురు; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా యరొబాము సంబంధులలో ఇతనియందు మాతర్మే 

అనుకూలమైన దాని కనుగొనెను గనుక యరొబాము సంతతివారిలో ఇతడు మాతర్మే సమాధికి 

వచుచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 20:5 => ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; 

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

1 సమూయేలు 4:19 => ఏలీ కోడలగు ఫీనెహాసు భారయ్కు అపప్టికి గరభ్ము కలిగి 

కనుపొర్దుద్లైయుండగా దేవుని యొకక్ మందసము పటట్బడెననియు, తన మామయు తన పెనిమిటియు 

చనిపోయిరనియు ఆమె విని నొపుప్లు తగిలి మోకాళల్మీదికి కుర్ంగి పర్సవమాయెను. 

1 సమూయేలు 4:20 => ఆమె మృతినొందుచుండగా దగగ్ర నిలిచియునన్ సతరీలు ఆమెతో 

భయపడవదుద్, కుమారుని కంటివనిరి గాని ఆమె పర్తుయ్తత్రమియయ్కయు లక్షయ్పెటట్కయు నుండినదై 

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

మెలీక్షూవ అను సౌలుయొకక్ కుమారులను హతము చేసిరి. 

2 సమూయేలు 12:15 => గనుక నీకు పుటిట్న బిడ డ్ నిశచ్యముగా చచుచ్నని దావీదుతో చెపిప్ తన 

యింటికి వెళె ల్ను. 

1 రాజులు 14:27 => రాజైన రెహబాము వీటికి మారుగా ఇతత్డి డాళల్ను చేయించి, రాజనగరు 

దావ్రపాలకులైన తన దేహసంరక్షకుల అధిపతుల వశము చేసెను. 

1 రాజులు 15:8 => అబీయాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా వారు దావీదు పురమందు 

అతనిని సమాధిచేసిరి; అతని కుమారుడైన ఆసా అతనికి మారుగా రాజాయెను. 
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2 రాజులు 8:8 => హజాయేలును పిలిచి నీవు ఒక కానుకను చేతపటుట్కొని దైవజనుడైన అతనిని 

ఎదురొక్నబోయి ఈ రోగము పోయి నేను బాగుపడుదునా లేదా అని అతనిదావ్రా యెహోవా యొదద్ 

విచారణ చేయుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్ పంపెను. 

యిరిమ్యా 37:17 => అతని తన యింటికి పిలిపించి యెహోవా యొదద్నుండి ఏ మాటైనను వచెచ్నా 

అని యడుగగా యిరీమ్యా--నీవు బబులోను రాజుచేతికి అపప్గింపబడెదవను మాట వచెచ్ననెను. 

వచనము 4 

యరొబాము భారయ్ ఆ పర్కారము లేచి షిలోహునకు పోయి అహీయా యింటికి వచెచ్ను. అహీయా 

వృదాధ్పయ్ముచేత కండుల్ కానరానివాడై యుండెను. 

1 రాజులు 14:5 => అంతట యెహోవా అహీయాతో సెలవిచిచ్నదేమనగా యరొబాము కుమారుడు 

కాయిలాగా ఉనాన్డు గనుక అతనిగూరిచ్ నీచేత విచారించుటకై యరొబాము భారయ్ వచుచ్చునన్ది ఆమె 

మారువేషము వేసికొని మరియొకతె యైనటుట్గా వచుచ్చునన్ది గనుక నేను నీకు సెలవిచుచ్నటుట్ నీవు 

ఆమెతో చెపప్వలెను. 

1 రాజులు 14:6 => అంతలో అహీయా దావ్రము లోపలికి వచుచ్ నామె కాలిచపుప్డు విని ఆమెతో 

ఇటల్నెను యరొబాము భారాయ్, లోపలికి రముమ్; నీవు వేషము వేసికొని వచుచ్టయేల? కఠినమైన 

మాటలు నీకు చెపప్వలెనని నాకు ఆజఞ్యాయెను. 

1 రాజులు 22:30 => ఇశార్యేలు రాజు నేను మారువేషము వేసికొని యుదధ్ములో పర్వేశించెదను, 

నీవైతే నీ వసత్రములు ధరించుకొని పర్వేశించుమని యెహోషాపాతుతో చెపిప్ మారువేషము వేసికొని 

యుదధ్మందు పర్వేశించెను. 

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 

2 సమూయేలు 14:2 => తెకోవనుండి యుకిత్గల యొక సతరీని పిలువనంపించి ఏడుచ్చునన్ దానవైనటుట్ 

నటించి దుఃఖవసత్రములు ధరించుకొని తైలము పూసికొనక బహు కాలము దుఃఖపడిన దానివలెనుండి 
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2 దినవృతాత్ంతములు 18:29 => ఇశార్యేలు రాజునేను మారువేషము వేసికొని యుదధ్మునకు 

పోవుదును, నీవు నీ వసత్రములనే ధరించుకొనుమని యెహోషాపాతుతో చెపిప్ తాను మారువేషము 

వేసికొనెను, తరువాత వారు యుదధ్మునకు పోయిరి. 

లూకా 12:2 => మరుగైనదేదియు బయలుపరచబడకపోదు; రహసయ్మైనదేదియు తెలియబడకపోదు. 

1 రాజులు 11:29 => అంతట యరొబాము యెరూషలేములోనుండి బయలు వెడలిపోగా 

షిలోనీయుడును పర్వకత్యునగు అహీయా అతనిని మారగ్మందు కనుగొనెను; అహీయా కొర్తత్ వసత్రము 

ధరించుకొనియుండెను, వారిదద్రు తపప్ పొలములో మరి యెవడును లేకపోయెను. 

1 రాజులు 11:30 => అంతట అహీయా తాను ధరించుకొనియునన్ కొర్తత్ వసత్రమును పటుట్కొని 

పండెర్ండు తునకలుగా చింపి యరొబాముతో ఇటల్నెను ఈ పది తునకలను నీవు తీసికొనుము; 

1 రాజులు 11:31 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనులు ననున్ 

విడిచిపెటిట్ అషాత్రోతు అను సీదోనీయుల దేవతకును కెమోషు అను మోయాబీయుల దేవతకును 

మిలోక్ము అను అమోమ్నీయుల దేవతకును మొర్కిక్, 

1 రాజులు 11:32 => సొలొమోను తండిర్యైన దావీదు చేసినటుల్ నా దృషిట్కి యోగయ్మైన దాని 

చేయకయు, నా కటట్డలను నా విధులను అనుసరింపకయు, నేను ఏరప్రచిన మారగ్ములలో 

నడవకయు నునాన్రు గనుక సొలొమోను చేతిలోనుండి రాజయ్మును కొటిట్వేసి పది గోతర్ములను 

నీకిచెచ్దను.  

1 రాజులు 11:33 => అయితే నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును, నేను యెరూషలేము 

పటట్ణమును కోరుకొనినందునను ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలోనుండి వానికి ఒక గోతర్ము 

ఉండనితుత్ను. 

1 రాజులు 11:34 => రాజయ్ము వానిచేతిలోనుండి బొతిత్గా తీసివేయక నేను కోరుకొనిన నా 

సేవకుడైన దావీదు నా ఆజఞ్లను అనుసరించి నా కటట్డలను ఆచరించెను గనుక దావీదును జాఞ్పకము 

చేసికొని అతని దినములనిన్యు అతనిని అధికారిగా ఉండనితుత్ను. 

1 రాజులు 11:35 => అయితే అతని కుమారుని చేతిలోనుండి రాజయ్మును తీసివేసి అందులో నీకు 

పది గోతర్ముల నిచెచ్దను; 
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1 రాజులు 11:36 => నా నామమును అకక్డ ఉంచుటకు నేను కోరుకొనిన పటట్ణమైన 

యెరూషలేములో నా యెదుట ఒక దీపము నా సేవకుడైన దావీదునకు ఎలల్పుప్డు నుండునటుల్ అతని 

కుమారునికి ఒక గోతర్ము ఇచెచ్దను. 

1 రాజులు 11:37 => నేను నినున్ అంగీకరించినందున నీ కోరిక యంతటిచొపుప్న నీవు 

ఏలుబడిచేయుచు ఇశార్యేలువారిమీద రాజవైయుందువు. 

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. 

ఆదికాండము 27:19 => అందుకు యాకోబు నేను ఏశావు అను నీ జేయ్షఠ్కుమారుడను, నీవు నాతో 

చెపిప్న పర్కారము చేసియునాన్ను. నీవు ననున్ దీవించుటకై దయచేసి లేచి కూరుచ్ండి, నేను వేటాడి 

తెచిచ్నదానిని తినుమనెను 

యెహోషువ 18:1 => ఇశార్యేలీయులు ఆ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనిన తరువాత వారందరు 

షిలోహునకు కూడి వచిచ్ అకక్డ పర్తయ్క్షపు గుడారము వేసిరి. 

1 రాజులు 20:38 => అపుప్డు ఆ పర్వకత్ పోయి, కండల్మీద పాగా కటుట్కొని మారు వేషము వేసికొని, 

మారగ్మందు రాజు యొకక్ రాకకై కనిపెటుట్కొని యుండి 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:29 => సొలొమోను చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ పర్వకత్యైన నాతాను 

రచించిన గర్ంథమందును, షిలోనీయుడైన అహీయా రచించిన పర్వచన గర్ంథమందును, నెబాతు 

కుమారుడైన యరొబామునుగూరిచ్ దీరఘ్దరిశ్యైన ఇదోద్కు గర్ంథమందును వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:22 => అయినను యోషీయా అతనితో యుదధ్ము చేయగోరి, 

అతనియొదద్నుండి తిరిగిపోక మారువేషము ధరించుకొని, యెహోవా నోటి మాటలుగా పలుకబడిన 

నెకో మాటలను వినక మెగిదోద్ లోయయందు యుదధ్ము చేయవచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 21:2 => బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు మనమీద యుదధ్ము చేయుచునాన్డు; అతడు 

మనయొదద్నుండి వెళిల్పోవునటుల్ యెహోవా తన అదుభ్తకారయ్ములనిన్టిని చూపి మనకు 
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తోడైయుండునో లేదో దయచేసి మా నిమితత్ము యెహోవా చేత నీవు విచారించుమని చెపుప్టకు 

యిరీమ్యా యొదద్కు వారిని పంపగా యెహోవా యొదద్నుండి యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమైన వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 20:1 => ఏడవ సంవతస్రము అయిదవ నెల పదియవ దినమున ఇశార్యేలీయుల 

పెదద్లలో కొందరు యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుటకై నాయొదద్కు వచిచ్ నా యెదుట 

కూరుచ్ండియుండగా 

దానియేలు 4:18 => బెలెత్షాజరూ, నెబుకదెన్జరను నాకు కలిగిన దరశ్నము ఇదే; నీవు తపప్ నా 

రాజయ్ములో మరి ఏ జాఞ్నియు దాని భావము నాకు చెపప్నేరడు. నీయందు పరిశుదధ్దేవతల 

ఆతమ్యునన్ది గనుక నీవే దానిని చెపప్ సమరుథ్డవంటిని. 

లూకా 20:20 => వారాయనను కనిపెటుట్చు, అధిపతి వశమునకును అధికారమునకును ఆయనను 

అపప్గించుటకై ఆయన మాటలయందు తపుప్ పటట్వలెనని, తాము నీతిమంతులని అనిపించుకొను 

వేగులవారిని ఆయన యొదద్కు పంపిరి. 

వచనము 5 

అంతట యెహోవా అహీయాతో సెలవిచిచ్నదేమనగా యరొబాము కుమారుడు కాయిలాగా ఉనాన్డు 

గనుక అతనిగూరిచ్ నీచేత విచారించుటకై యరొబాము భారయ్ వచుచ్చునన్ది ఆమె మారువేషము 

వేసికొని మరియొకతె యైనటుట్గా వచుచ్చునన్ది గనుక నేను నీకు సెలవిచుచ్నటుట్ నీవు ఆమెతో 

చెపప్వలెను. 

1 రాజులు 13:7 => అపుప్డు రాజు నీవు నా యింటికి వచిచ్ అలసట తీరుచ్కొనుము, నీకు బహుమతి 

ఇచెచ్దనని ఆ దైవజనునితో చెపప్గా 

1 సమూయేలు 9:7 => అందుకు సౌలు మనము వెళుల్నెడల ఆ మనిషికి ఏమి తీసికొని పోవుదుము? 

మన సామగిర్లోనుండు భోజనపదారథ్ములు సరిపోయినవి; ఆ దైవజనునికి బహుమానము 

తీసికొనిపోవుటకు మనకేమియు లేదు అని తన పనివానితో చెపిప్ మనయొదద్ ఏమి యునన్దని 

అడుగగా 
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1 సమూయేలు 9:8 => వాడు సౌలుతో చితత్గించుము, నాయొదద్ పావు తులము వెండి కలదు. 

మనకు మారగ్ము తెలియజెపిప్నందుకై దానిని ఆ దైవజనుని కితుత్ననెను. 

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

చేయబడిన యిరువది రొటెట్లను, కొర్తత్ గోధుమ వెనున్లను కొనిన్ పండల్ను తీసికొనివచిచ్ దైవజనుడైన 

అతనికి కానుకగా ఇయయ్గా అతడు జనులు భోజనము చేయుటకు దాని వడిడ్ంచుమనెను. 

2 రాజులు 5:5 => సిరియా రాజు నేను ఇశార్యేలు రాజునకు దూతచేత పతిర్క పంపించెదనని ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను గనుక అతడు ఇరువది మణుగుల వెండియు లక్ష యిరువది వేల రూపాయిల బంగారును పది 

దుసుత్ల బటట్లను తీసికొనిపోయి ఇశార్యేలు రాజునకు పతిర్కను అపప్గించెను. 

2 రాజులు 5:15 => అపుప్డతడు తన పరివారముతోకూడ దైవజనుని దగగ్రకు తిరిగివచిచ్ అతని 

ముందర నిలిచి చితత్గించుము; ఇశార్యేలులోనునన్ దేవుడు తపప్ లోకమంతటియందును మరియొక 

దేవుడు లేడని నేను ఎరుగుదును; ఇపుప్డు నీవు నీ దాసుడనైన నాయొదద్ బహుమానము 

తీసికొనవలసినదని అతనితో చెపప్గా 

2 రాజులు 8:7 => ఎలీషా దమసుక్నకు వచెచ్ను. ఆ కాలమున సిరియా రాజైన బెనహ్దదు 

రోగియైయుండి, దైవజనుడైన అతడు ఇకక్డికి వచిచ్యునాన్డని తెలిసికొని 

2 రాజులు 8:8 => హజాయేలును పిలిచి నీవు ఒక కానుకను చేతపటుట్కొని దైవజనుడైన అతనిని 

ఎదురొక్నబోయి ఈ రోగము పోయి నేను బాగుపడుదునా లేదా అని అతనిదావ్రా యెహోవా యొదద్ 

విచారణ చేయుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్ పంపెను. 

2 రాజులు 8:9 => కాబటిట్ హజాయేలు దమసుక్లోనునన్ మంచి వసుత్వులనిన్టిలో నలువది ఒంటెల 

మోతంత కానుకగా తీసికొని అతనిని ఎదురొక్నబోయి అతని ముందర నిలిచి నీ కుమారుడును 

సిరియా రాజునైన బెనహ్దదు నాకు కలిగిన రోగము పోయి నేను బాగుపడుదునా లేదా అని 

నినన్డుగుటకు ననున్ పంపెనని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 1:2 => అహజాయ్ షోమోర్నులోనునన్ తన మేడగది కిటికీలోనుండి కిర్ందపడి రోగియై మీరు 

ఎకోర్ను దేవతయగు బయలె జ్బూబు నొదద్కు పోయి ఈ వాయ్ధి పోగొటుట్కొని నేను సవ్సథ్పడుదునో లేదో 

విచారించుడని దూతలను పంపగా 
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2 రాజులు 8:8 => హజాయేలును పిలిచి నీవు ఒక కానుకను చేతపటుట్కొని దైవజనుడైన అతనిని 

ఎదురొక్నబోయి ఈ రోగము పోయి నేను బాగుపడుదునా లేదా అని అతనిదావ్రా యెహోవా యొదద్ 

విచారణ చేయుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్ పంపెను. 

లూకా 7:2 => ఒక శతాధిపతికి పిర్యుడైన దాసుడొకడు రోగియై చావ సిదధ్మైయుండెను. 

లూకా 7:3 => శతాధిపతి యేసునుగూరిచ్ విని, ఆయన వచిచ్ తన దాసుని సవ్సథ్పరచవలెనని 

ఆయనను వేడుకొనుటకు యూదుల పెదద్లను ఆయన యొదద్కు పంపెను. 

యోహాను 4:47 => యేసు యూదయనుండి గలిలయకు వచెచ్నని అతడు విని ఆయనయొదద్కు వెళిల్, 

తన కుమారుడు చావ సిదధ్మైయుండెను గనుక ఆయనవచిచ్ అతని సవ్సథ్పరచవలెనని వేడుకొనెను. 

యోహాను 4:48 => యేసు సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చూడకుంటే మీరెంతమాతర్ము 

నమమ్రని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 11:3 => అతని అకక్ చెలెల్ండుర్ పర్భువా, యిదిగో నీవు పేర్మించువాడు రోగియై 

యునాన్డని ఆయనయొదద్కు వరత్మానము పంపిరి. 

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 రాజులు 14:12 => కాబటిట్ నీవు లేచి నీ యింటికి పొముమ్, నీ పాదములు పటట్ణములో 

పర్వేశించునపుప్డే నీ బిడ డ్ చనిపోవును; 

యిరిమ్యా 21:2 => బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు మనమీద యుదధ్ము చేయుచునాన్డు; అతడు 

మనయొదద్నుండి వెళిల్పోవునటుల్ యెహోవా తన అదుభ్తకారయ్ములనిన్టిని చూపి మనకు 

తోడైయుండునో లేదో దయచేసి మా నిమితత్ము యెహోవా చేత నీవు విచారించుమని చెపుప్టకు 

యిరీమ్యా యొదద్కు వారిని పంపగా యెహోవా యొదద్నుండి యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమైన వాకుక్. 

దానియేలు 4:18 => బెలెత్షాజరూ, నెబుకదెన్జరను నాకు కలిగిన దరశ్నము ఇదే; నీవు తపప్ నా 

రాజయ్ములో మరి ఏ జాఞ్నియు దాని భావము నాకు చెపప్నేరడు. నీయందు పరిశుదధ్దేవతల 

ఆతమ్యునన్ది గనుక నీవే దానిని చెపప్ సమరుథ్డవంటిని. 
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వచనము 6 

అంతలో అహీయా దావ్రము లోపలికి వచుచ్ నామె కాలిచపుప్డు విని ఆమెతో ఇటల్నెను యరొబాము 

భారాయ్, లోపలికి రముమ్; నీవు వేషము వేసికొని వచుచ్టయేల? కఠినమైన మాటలు నీకు చెపప్వలెనని 

నాకు ఆజఞ్యాయెను. 

1 రాజులు 11:29 => అంతట యరొబాము యెరూషలేములోనుండి బయలు వెడలిపోగా 

షిలోనీయుడును పర్వకత్యునగు అహీయా అతనిని మారగ్మందు కనుగొనెను; అహీయా కొర్తత్ వసత్రము 

ధరించుకొనియుండెను, వారిదద్రు తపప్ పొలములో మరి యెవడును లేకపోయెను. 

యెహోషువ 18:1 => ఇశార్యేలీయులు ఆ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనిన తరువాత వారందరు 

షిలోహునకు కూడి వచిచ్ అకక్డ పర్తయ్క్షపు గుడారము వేసిరి. 

1 సమూయేలు 4:3 => కాబటిట్ జనులు పాళెములోనికి తిరిగిరాగా ఇశార్యేలీయుల పెదద్లు 

యెహోవా నేడు మనలను ఫిలిషీత్యుల ముందర ఎందుకు ఓడించెను? షిలోహులో నునన్ యెహోవా 

నిబంధన మందసమును మనము తీసికొని మన మధయ్ నుంచుకొందము రండి; అది మన మధయ్ 

నుండినయెడల అది మన శతుర్వుల చేతిలోనుండి మనలను రకిష్ంచుననిరి. 

1 సమూయేలు 4:4 => కాబటిట్ జనులు షిలోహునకు కొందరిని పంపి అకక్డనుండి కెరూబుల మధయ్ 

ఆసీనుడైయుండు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నిబంధన మందసమును తెపిప్ంచిరి. ఏలీ యొకక్ 

యిదద్రు కుమారులైన హొఫీన్యును ఫీనెహాసును అకక్డనే దేవుని నిబంధన మందసమునొదద్ ఉండిరి. 

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 7:13 => నేను మీతో మాటలాడినను పెందలకడ లేచి మీతో మాటలాడినను మీరు 

వినకయు, మిముమ్ను పిలిచినను మీరు ఉతత్రమియయ్కయు నుండినవారై యీ కిర్యలనిన్టిని చేసితిరి 

గనుక 
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యిరిమ్యా 7:14 => నేను షిలోహునకు చేసినటుల్ మీకు ఆశర్యమై నా నామముపెటట్బడిన యీ 

మందిరమునకును మీకును మీ తండుర్లకును నేనిచిచ్న సథ్లమునకును నేను ఆలాగే చేయుదును. 

ఆదికాండము 27:1 => ఇసాస్కు వృదుధ్డై అతని కనున్లకు మందదృషిట్ కలిగినపుప్డు అతడు తన పెదద్ 

కుమారుడైన ఏశావుతో నా కుమారుడా, అని అతని పిలువగా అతడు చితత్ము నాయనా అని అతనితో 

ననెను. 

ఆదికాండము 48:10 => ఇశార్యేలు కనున్లు వృదాధ్పయ్మువలన మందముగా ఉండెను గనుక 

అతడు చూడలేకపోయెను. యోసేపు వారిని అతని దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్నపుప్డు అతడు వారిని ముదుద్ 

పెటుట్కొని కౌగిలించుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:7 => మోషే చనిపోయినపుప్డు నూట ఇరువది సంవతస్రముల 

యీడుగలవాడు. అతనికి దృషిట్ మాందయ్ములేదు, అతని సతుత్వు తగగ్లేదు. 

1 సమూయేలు 3:2 => ఆ కాలమందు ఏలీ కనున్లు మందదృషిట్ గలవైనందున అతడు చూడలేక 

తనసథ్లమందు పండుకొనియుండగాను 

1 సమూయేలు 4:15 => ఏలీ తొంబది యెనిమిదేండల్వాడై యుండెను. అతనికి దృషిట్ 

మందగిలినందున అతని కండుల్ కానరాకుండెను. 

కీరత్నలు 90:10 => మా ఆయుషాక్లము డెబబ్ది సంవతస్రములు అధికబలమునన్యెడల ఎనుబది 

సంవతస్రములగును అయినను వాటి వైభవము ఆయాసమే దుఃఖమే అది తవ్రగా గతించును మేము 

ఎగిరిపోవుదుము.  

పర్సంగి 12:3 => ఆ దినమున ఇంటి కావలివారు వణకుదురు బలిషు ఠ్లు వంగుదురు, విసరువారు 

కొదిద్మంది యగుటచేత పని చాలించుకొందురు, కిటికీలలోగుండ చూచువారు కానలేకయుందురు. 

యెహెజేక్లు 14:2 => యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

వచనము 7 
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నీవు వెళిల్ యరొబాముతో చెపప్వలసినదేమనగా ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా ఈ పర్కారము 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను నినున్ జనులలోనుండి తీసి హెచిచ్ంపజేసి, ఇశార్యేలువారను నా జనులమీద 

నినున్ అధికారిగా నియమించి 

2 రాజులు 4:27 => పిమమ్ట ఆమె కొండమీదనునన్ దైవజనుని యొదద్కు వచిచ్ అతని కాళుల్ 

పటుట్కొనెను. గేహజీ ఆమెను తోలివేయుటకు దగగ్రకు రాగా దైవజనుడు ఆమె బహు వాయ్కులముగా 

ఉనన్ది, యెహోవా ఆ సంగతి నాకు తెలియజేయక మరుగుచేసెను; ఆమె జోలికి పోవదద్ని వానికి ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను. 

2 రాజులు 6:8 => సిరియా రాజు ఇశార్యేలుతో యుదధ్ము చేయవలెనని కోరి తన సేవకులతో 

ఆలోచనచేసి ఫలాని సథ్లమందు మన దండుపేట ఉంచుదమని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 6:9 => అయితే ఆ దైవజనుడు ఇశార్యేలు రాజునకు వరత్మానము పంపి ఫలాని 

సథ్లమునకు నీవు పోవదుద్, అచచ్టికి సిరియనులు వచిచ్ దిగియునాన్రని తెలియజేసెను గనుక 

2 రాజులు 6:10 => ఇశార్యేలు రాజు దైవజనుడు తనకు తెలిపి హెచచ్రిక చేసిన సథ్లమునకు పంపి 

సంగతి తెలిసికొని తనవారిని రకిష్ంచుకొనెను. ఈలాగు మాటిమాటికి జరుగుచు వచిచ్నందున 

2 రాజులు 6:11 => సిరియా రాజు కలోల్లపడి తన సేవకులను పిలిచి మనలో ఇశార్యేలు రాజు 

పక్షము వహించిన వారెవరైనది మాకు తెలియజెపప్రాదా అని వారి నడుగగా 

2 రాజులు 6:12 => అతని సేవకులలో ఒకడు రాజవైన నా యేలినవాడా, ఇశార్యేలు రాజు 

పక్షమున ఎవరును లేరుగాని ఇశార్యేలులో నునన్ పర్వకత్యగు ఎలీషా మీ అంతఃపురమందు మీరు 

అనుకొనిన మాటలు ఇశార్యేలు రాజునకు తెలియజేయుననెను. 

కీరత్నలు 139:1 => యెహోవా, నీవు ననున్ పరిశోధించి తెలిసికొనియునాన్వు 

కీరత్నలు 139:2 => నేను కూరుచ్ండుట నేను లేచుట నీకు తెలియును నాకు తలంపు పుటట్కమునుపే 

నీవు నా మనసుస్ గర్హించుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 139:3 => నా నడకను నా పడకను నీవు పరిశీలన చేసియునాన్వు, నా చరయ్లనిన్టిని నీవు 

బాగుగా తెలిసికొనియునాన్వు. 
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కీరత్నలు 139:4 => యెహోవా, మాట నా నాలుకకు రాకమునుపే అది నీకు పూరిత్గా తెలిసియునన్ది. 

సామెతలు 21:30 => యెహోవాకు విరోధమైన జాఞ్నమైనను వివేచనయైనను ఆలోచనయైనను 

నిలువదు. 

ఆమోసు 3:7 => తన సేవకులైన పర్వకత్లకు తాను సంకలిప్ంచిన దానిని బయలుపరచకుండ 

పర్భువైన యెహోవా యేమియు చేయడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:19 => పేతురు ఆ దరశ్నమునుగూరిచ్ యోచించుచుండగా ఆతమ్ ఇదిగో 

ముగుగ్రు మనుషుయ్లు నినున్ వెదకుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:20 => నీవు లేచి కిర్ందికి దిగి, సందేహింపక వారితో కూడ వెళుల్ము; 

నేను వారిని పంపియునాన్నని అతనితో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 28:12 => ఆ సతరీ సమూయేలును చూచినపుప్డు బిగగ్రగా కేకవేసి నీవు సౌలువే; నీవు 

ననెన్ందుకు మోసపుచిచ్తివని సౌలుతో చెపప్గా 

1 రాజులు 14:2 => యరొబాము తన భారయ్తో ఇటల్నెను నీవు లేచి యరొబాము భారయ్వని 

తెలియబడకుండ మారువేషము వేసికొని షిలోహునకు పొముమ్; ఈ జనుల మీద నేను రాజునగుదునని 

నాకు సమాచారము తెలియజెపిప్న పర్వకత్యగు అహీయా అకక్డ ఉనాన్డు. 

1 రాజులు 14:6 => అంతలో అహీయా దావ్రము లోపలికి వచుచ్ నామె కాలిచపుప్డు విని ఆమెతో 

ఇటల్నెను యరొబాము భారాయ్, లోపలికి రముమ్; నీవు వేషము వేసికొని వచుచ్టయేల? కఠినమైన 

మాటలు నీకు చెపప్వలెనని నాకు ఆజఞ్యాయెను. 

1 రాజులు 14:27 => రాజైన రెహబాము వీటికి మారుగా ఇతత్డి డాళల్ను చేయించి, రాజనగరు 

దావ్రపాలకులైన తన దేహసంరక్షకుల అధిపతుల వశము చేసెను. 

2 రాజులు 3:14 => ఎలీషా ఇటల్నెను ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు 

దేవుడైన ఆ యెహోవా జీవముతోడు యూదారాజైన యెహోషాపాతును నేను గౌరవము చేయనియెడల 

నినున్ చూచుటకైనను లక్షయ్పెటుట్టకైనను ఒపప్కపోదును. 

యిరిమ్యా 32:7 => నీ తండిర్ తోడబుటిట్న షలూల్ము కుమారుడగు హనమేలు నీయొదద్కు వచిచ్ 

అనాతోతులోనునన్ నా భూమిని కొనుటకు విమోచకుని ధరమ్ము నీదే, దాని కొనుకొక్నుమని చెపుప్ను. 
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వచనము 8 

దావీదు సంతతివారి యొదద్నుండి రాజయ్మును తీసి నీకిచిచ్యుండినను, నా ఆజఞ్లను గైకొని 

మనఃపూరిత్గా ననున్ అనుసరించి నా దృషిట్కి ఏది అనుకూలమో దాని మాతర్మే చేసిన నా సేవకుడైన 

దావీదు చేసినటుట్ నీవు చేయక 

యోబు 5:13 => జాఞ్నులను వారి కృతిర్మములోనే ఆయన పటుట్కొనును కపటుల ఆలోచనను 

తలకిర్ందుచేయును 

కీరత్నలు 33:10 => అనయ్జనముల ఆలోచనలను యెహోవా వయ్రథ్పరచును జనముల యోచనలను 

ఆయన నిషఫ్లములుగా జేయును. 

1 రాజులు 14:2 => యరొబాము తన భారయ్తో ఇటల్నెను నీవు లేచి యరొబాము భారయ్వని 

తెలియబడకుండ మారువేషము వేసికొని షిలోహునకు పొముమ్; ఈ జనుల మీద నేను రాజునగుదునని 

నాకు సమాచారము తెలియజెపిప్న పర్వకత్యగు అహీయా అకక్డ ఉనాన్డు. 

1 రాజులు 14:5 => అంతట యెహోవా అహీయాతో సెలవిచిచ్నదేమనగా యరొబాము కుమారుడు 

కాయిలాగా ఉనాన్డు గనుక అతనిగూరిచ్ నీచేత విచారించుటకై యరొబాము భారయ్ వచుచ్చునన్ది ఆమె 

మారువేషము వేసికొని మరియొకతె యైనటుట్గా వచుచ్చునన్ది గనుక నేను నీకు సెలవిచుచ్నటుట్ నీవు 

ఆమెతో చెపప్వలెను. 

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  
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యెహెజేక్లు 14:5 => తమ విగర్హముల మూలముగా నాకు అనుయ్లైరి గనుక నేను వారి 

హృదయమును లోపరచునటుల్ యెహోవానగు నేనే వారికి పర్తుయ్తత్రమిచుచ్చునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 14:7 => ఇశార్యేలీయులలోను వారి దేశములో నివసించు పరదేశులలోను ఎవరైనను 

ననున్ అనుసరించక నాకు అనుయ్లై తమ మనసుస్న విగర్హములను నిలుపుకొని తమకు దోషము 

కలుగజేసికొని అభయ్ంతరమును తమయెదుట పెటుట్కొని తమ నిమితత్మై నాయొదద్ 

విచారణచేయవలెనని పర్వకత్యొదద్కు వచిచ్నయెడల యెహోవానగు నేనే సవ్యముగా వారికి 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను.  

యెహెజేక్లు 14:8 => ఆ మనుషుయ్లకు నేను విరోధినై నేను యెహోవానని వారు తెలిసికొనునటుల్ 

వారిని సూచనగాను సామెతగాను చేసి నా జనులలోనుండి నేను వారిని నిరూమ్లము చేసెదను.  

లూకా 20:20 => వారాయనను కనిపెటుట్చు, అధిపతి వశమునకును అధికారమునకును ఆయనను 

అపప్గించుటకై ఆయన మాటలయందు తపుప్ పటట్వలెనని, తాము నీతిమంతులని అనిపించుకొను 

వేగులవారిని ఆయన యొదద్కు పంపిరి. 

లూకా 20:21 => వారు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు నాయ్యముగా మాటలాడుచును బోధించుచునునాన్వు; 

నీవెవనియందును మోమోటము లేక సతయ్ముగానే దేవుని మారగ్మును బోధించుచునాన్వని 

యెరుగుదుము. 

లూకా 20:22 => మనము కైసరునకు పనున్ ఇచుచ్ట నాయ్యమా కాదా అని ఆయన నడిగిరి 

లూకా 20:23 => ఆయన వారి కుయుకిత్ని గురెత్రిగి ఒక దేనారము నాకు చూపుడి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:3 => అపుప్డు పేతురు అననీయా, నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని 

పరిశుదాధ్తమ్ను మోసపుచుచ్టకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును పేర్రేపించెను.? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:4 => అది నీయొదద్ నునన్పుడు నీదేగదా? అమిమ్న పిమమ్ట అది నీ వశమై 

యుండలేదా? యెందుకు ఈ సంగతి నీ హృదయములో ఉదేద్శించుకొనాన్వు? నీవు మనుషుయ్లతో 

కాదు దేవునితోనే అబదధ్మాడితివని వానితో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:5 => అననీయ యీ మాటలు వినుచునే పడి పార్ణము విడువగా వినిన 

వారికందరికిని మిగుల భయము కలిగెను; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:9 => అందుకు పేతురు పర్భువు యొకక్ ఆతమ్ను శోధించుటకు మీరెందుకు 

ఏకీభవించితిరి? ఇదిగో నీ పెనిమిటిని పాతిపెటిట్నవారి పాదములు వాకిటనే యునన్వి; వారు నినున్ను 

మోసికొనిపోవుదురని ఆమెతో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:10 => వెంటనే ఆమె అతని పాదములయొదద్ పడి పార్ణము విడిచెను. ఆ 

పడుచువారు, లోపలికి వచిచ్, ఆమె చనిపోయినది చూచి, ఆమెను మోసికొనిపోయి, ఆమె 

పెనిమిటియొదద్ పాతిపెటిట్రి. 

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

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 14:11 => పటట్ణమందు యరొబాము సంబంధులలో మరణమగువారిని కుకక్లు 

తినును ; బయట భూమిలో మరణమగువారిని ఆకాశపకుష్లు తినును ; యెహోవా 

మాటయిచిచ్యునాన్డు. 

1 రాజులు 13:20 => వారు భోజనము చేయుచుండగా అతనిని వెనుకకు తోడుకొని వచిచ్న ఆ 

పర్వకత్కు యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమాయెను. 

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. 

Page  of 1211 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

1 రాజులు 20:42 => అపుప్డు అతడు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను శపించిన మనుషుయ్ని 

నీవు నీచేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొని పోనిచిచ్తివి గనుక వాని పార్ణమునకు మారుగా నీ పార్ణమును, 

వాని జనులకు మారుగా నీ జనులును అపప్గింపబడుదురని రాజుతో అనగా 

1 రాజులు 21:18 => నీవు లేచి షోమోర్నులోనునన్ ఇశార్యేలురాజైన అహాబును ఎదురొక్నుటకు 

బయలుదేరుము , అతడు నాబోతుయొకక్  దార్క్షతోటలో ఉనాన్డు ; అతడు దానిని 

సావ్ధీనపరచుకొనబోయెను. 

1 రాజులు 21:19 => నీవు అతని చూచి యీలాగు పర్కటించుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

దీని సావ్ధీనపరచుకొనవలెనని నీవు నాబోతును చంపితివి గదా. యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఏ 

సథ్లమందు కుకక్లు నాబోతు రకత్మును నాకెనో ఆ సథ్లమందే కుకక్లు నీ రకత్మును నిజముగా 

నాకునని అతనితో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 21:20 => అంతట అహాబు ఏలీయాను చూచి నా పగవాడా, నీచేతిలో నేను 

చికుక్బడితినా? అని పలుకగా ఏలీయా ఇటల్నెను యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయుటకు నినున్ నీవే 

అముమ్కొనియునాన్వు గనుక నాచేతిలో నీవు చికిక్తివి. 

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. 

1 రాజులు 21:22 => ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు నీవు కారకుడవై నాకు కోపము 

పుటిట్ంచితివి గనుక నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము కుటుంబమునకును అహీయా కుమారుడైన 

బయెషా కుటుంబమునకును నేను చేసినటుల్ నీ కుటుంబమునకు చేయుదునని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

1 రాజులు 21:23 => మరియు యెజెబెలునుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యెజెర్యేలు 

పార్కారమునొదద్ కుకక్లు యెజెబెలును తినివేయును. 

1 రాజులు 21:24 => పటట్ణమందు చచుచ్ అహాబు సంబంధికులను కుకక్లు తినివేయును; బయటి 

భూములలో చచుచ్వారిని ఆకాశపకుష్లు తినివేయును అని చెపెప్ను 
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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. 

1 సమూయేలు 15:16 => సమూయేలు నీవు మాటలాడ పనిలేదు. యెహోవా రాతిర్ నాతో 

సెలవిచిచ్న మాట నీకు తెలియజేతును వినుమని సౌలుతో అనగా, సౌలు చెపుప్మనెను. 

1 సమూయేలు 15:26 => అందుకు సమూయేలు నీతోకూడ నేను తిరిగిరాను; నీవు యెహోవా 

ఆజఞ్ను విసరిజ్ంచితివి గనుక ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా ఉండకుండ యెహోవా నినున్ విసరిజ్ంచెనని 

చెపిప్ 

1 సమూయేలు 28:18 => యెహోవా ఆజఞ్కు నీవు లోబడక, అమాలేకీయుల విషయములో ఆయన 

తీక్షణమైన కోపము నెరవేరచ్కపోయిన దానినిబటిట్ యెహోవా నీకు ఈవేళ ఈ పర్కారముగా 

చేయుచునాన్డు. 

యిరిమ్యా 21:2 => బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు మనమీద యుదధ్ము చేయుచునాన్డు; అతడు 

మనయొదద్నుండి వెళిల్పోవునటుల్ యెహోవా తన అదుభ్తకారయ్ములనిన్టిని చూపి మనకు 

తోడైయుండునో లేదో దయచేసి మా నిమితత్ము యెహోవా చేత నీవు విచారించుమని చెపుప్టకు 

యిరీమ్యా యొదద్కు వారిని పంపగా యెహోవా యొదద్నుండి యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమైన వాకుక్. 

యిరిమ్యా 21:3 => యిరీమ్యా వారితో ఇటల్నెను మీరు సిదిక్యాతో ఈ మాట చెపుప్డి 

యిరిమ్యా 21:4 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు బబులోను 

రాజుమీదను , మిముమ్ను ముటట్ డి వేయు క లీద్యులమీదను , మీరుపయోగించుచునన్ 

యుదాద్యుధములను పార్కారముల బయటనుండి తీసికొని యీ పటట్ణము లోపలికి వాటిని పోగు 

చేయించెదను. 

యిరిమ్యా 21:5 => కోపమును రౌదర్మును అతుయ్గర్తయు కలిగినవాడనై, బాహుబలముతోను, 

చాచిన చేతితోను నేనే మీతో యుదధ్ము చేసెదను. 
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యిరిమ్యా 21:6 => మనుషుయ్లనేమి పశువులనేమి యీ పటట్ణపు నివాసులనందరిని హతము 

చేసెదను; గొపప్ తెగులుచేత వారు చచెచ్దరు. 

యిరిమ్యా 21:7 => అటు తరువాత నేను యూదాదేశపు రాజైన సిదిక్యాను, అతని ఉదోయ్గసుథ్లను, 

తెగులును ఖడగ్మును కాష్మమును తపిప్ంచుకొని శేషించిన పర్జలను , బబులోనురాజైన 

నెబుకదెర్జరుచేతికి, వారి పార్ణములను తీయజూచువారి శతుర్వులచేతికి అపప్గించెదను. అతడు 

వారియందు అనుగర్హముంచకయు, వారిని కరుణింపకయు, వారియెడల జాలిపడకయు వారిని 

కతిత్వాత హతము చేయును. 

యెహెజేక్లు 2:4 => వారు సిగుగ్మాలిన వారును కఠినహృదయులునై యునాన్రు, వారియొదద్కు నేను 

నినున్ పంపుచునాన్ను, వారు తిరుగుబాటు చేయువారు  

యెహెజేక్లు 2:5 => గనుక వారు వినినను వినకపోయినను తమ మధయ్ పర్వకత్యునాన్డని వారు 

తెలిసికొనునటుల్ పర్భువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డని నీవు వారికి పర్కటింపవలెను. 

దానియేలు 4:19 => అందుకు బెలెత్షాజరను దానియేలు ఒక గంటసేపు అతి విసమ్యమునొంది 

మనసుస్నందు కలవరపడగా, రాజు బెలెత్షాజరూ, యీ దరశ్నమువలన గాని దాని భావమువలన గాని 

నీవు కలవరపడకుము అనెను. అంతట బెలెత్షాజరు నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నఫలము తమరిని 

దేవ్షించు వారికి కలుగునుగాక, దాని భావము తమరి శతుర్వులకు చెందునుగాక, 

దానియేలు 4:20 => తాము చూచిన చెటుట్ వృదిధ్నొంది బర్హామ్ండమైనదాయెను; దాని పైకొమమ్లు 

ఆకాశమునకంటునంత ఎతుత్గాను దాని ఆకారము భూతలమంత విశాలముగాను ఉండెను. 

దానియేలు 4:21 => దాని ఆకులు సొగసుగాను దాని పండుల్ విసాత్రములుగాను కనబడెను, 

అందులో సమసత్ జీవకోటల్కు చాలినంత ఆహారముండెను, దాని నీడను అడవిజంతువులు 

పండుకొనెను, దాని కొమమ్లలో ఆకాశపకుష్లు కూరుచ్ండెనుగదా 

దానియేలు 4:22 => రాజా, ఆ చెటుట్ నినున్ సూచించుచునన్ది; నీవు వృదిధ్పొంది మహా 

బలముగలవాడవైతివి; నీ పర్భావము వృదిధ్నొంది ఆకాశమంత ఎతాత్యెను; నీ పర్భుతవ్ము 

లోకమంతట వాయ్పించియునన్ది. 
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దానియేలు 4:23 => చెటుట్ను నరుకుము, దాని నాశనము చేయుము గాని దాని మొదుద్ను భూమిలో 

ఉండనిముమ్; ఇనుము ఇతిత్డి కలిసిన కటుట్తో ఏడు కాలములు గడచువరకు పొలములోని పచిచ్కలో 

దాని కటిట్ంచి, ఆకాశపు మంచుకు తడవనిచిచ్ పశువులతో పాలుపొందనిమమ్ని జాగరూకుడగు ఒక 

పరిశుదుధ్డు పరలోకమునుండి దిగివచిచ్ పర్కటించుట నీవు వింటివి గదా.  

దానియేలు 4:24 => రాజా, యీ దరశ్నభావమేదనగా, సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు రాజగు నా 

యేలినవానిగూరిచ్ చేసిన తీరామ్నమేదనగా 

దానియేలు 4:25 => తమయొదద్ నుండకుండ మనుషుయ్లు నినున్ తరుముదురు, నీవు 

అడవిజంతువుల మధయ్ నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ తినెదవు; ఆకాశపుమంచు నీమీదపడి 

నినున్ తడుపును; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన అధికారియై యునాన్డనియు, 

తానెవనికి దాని ననుగర్హింప నిచఛ్యించునో వానికి అనుగర్హించుననియు నీవు తెలిసికొనువరకు 

ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:19 => అందుకు బెలెత్షాజరను దానియేలు ఒక గంటసేపు అతి విసమ్యమునొంది 

మనసుస్నందు కలవరపడగా, రాజు బెలెత్షాజరూ, యీ దరశ్నమువలన గాని దాని భావమువలన గాని 

నీవు కలవరపడకుము అనెను. అంతట బెలెత్షాజరు నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నఫలము తమరిని 

దేవ్షించు వారికి కలుగునుగాక, దాని భావము తమరి శతుర్వులకు చెందునుగాక, 

దానియేలు 4:20 => తాము చూచిన చెటుట్ వృదిధ్నొంది బర్హామ్ండమైనదాయెను; దాని పైకొమమ్లు 

ఆకాశమునకంటునంత ఎతుత్గాను దాని ఆకారము భూతలమంత విశాలముగాను ఉండెను. 

దానియేలు 4:21 => దాని ఆకులు సొగసుగాను దాని పండుల్ విసాత్రములుగాను కనబడెను, 

అందులో సమసత్ జీవకోటల్కు చాలినంత ఆహారముండెను, దాని నీడను అడవిజంతువులు 

పండుకొనెను, దాని కొమమ్లలో ఆకాశపకుష్లు కూరుచ్ండెనుగదా 

దానియేలు 4:22 => రాజా, ఆ చెటుట్ నినున్ సూచించుచునన్ది; నీవు వృదిధ్పొంది మహా 

బలముగలవాడవైతివి; నీ పర్భావము వృదిధ్నొంది ఆకాశమంత ఎతాత్యెను; నీ పర్భుతవ్ము 

లోకమంతట వాయ్పించియునన్ది. 
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దానియేలు 4:23 => చెటుట్ను నరుకుము, దాని నాశనము చేయుము గాని దాని మొదుద్ను భూమిలో 

ఉండనిముమ్; ఇనుము ఇతిత్డి కలిసిన కటుట్తో ఏడు కాలములు గడచువరకు పొలములోని పచిచ్కలో 

దాని కటిట్ంచి, ఆకాశపు మంచుకు తడవనిచిచ్ పశువులతో పాలుపొందనిమమ్ని జాగరూకుడగు ఒక 

పరిశుదుధ్డు పరలోకమునుండి దిగివచిచ్ పర్కటించుట నీవు వింటివి గదా.  

దానియేలు 4:24 => రాజా, యీ దరశ్నభావమేదనగా, సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు రాజగు నా 

యేలినవానిగూరిచ్ చేసిన తీరామ్నమేదనగా 

దానియేలు 4:25 => తమయొదద్ నుండకుండ మనుషుయ్లు నినున్ తరుముదురు, నీవు 

అడవిజంతువుల మధయ్ నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ తినెదవు; ఆకాశపుమంచు నీమీదపడి 

నినున్ తడుపును; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన అధికారియై యునాన్డనియు, 

తానెవనికి దాని ననుగర్హింప నిచఛ్యించునో వానికి అనుగర్హించుననియు నీవు తెలిసికొనువరకు 

ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగును. 

దానియేలు 5:17 => అందుకు దానియేలు ఇటల్నెను నీ దానములు నీయొదద్ నుంచుకొనుము, నీ 

బహుమానములు మరి ఎవనికైన నిముమ్; అయితే నేను ఈ వార్తను చదివి దాని భావమును రాజునకు 

తెలియజెపెప్దను. 

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.  
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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.  

దానియేలు 5:22 => బెలష్సస్రూ, అతని కుమారుడవగు నీవు ఈ సంగతి యంతయు ఎరిగి 

యుండియు , నీ మనసుస్ను అణచుకొనక , పరలోకమందునన్ పర్భువుమీద నినున్ నీవే 

హెచిచ్ంచుకొంటివి. 

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.  

దానియేలు 5:24 => కావున ఆయన యెదుటనుండి ఈ యరచేయి వచిచ్ ఈ వార్తను వార్సెను; 

వార్సిన శాసనమేదనగా, మెనే మెనే టెకేల  ఉఫారీస్న . 

దానియేలు 5:25 => ఈ వాకయ్భావమేమనగా, మినే అనగా దేవుడు నీ పర్భుతవ్ విషయములో 

లెకక్చూచి దాని ముగించెను. 

దానియేలు 5:26 => టెకేల  అనగా ఆయన నినున్ తార్సులో తూచగా నీవు తకుక్వగా కనబడితివి. 

దానియేలు 5:27 => ఫెరేన  అనగా నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి విభాగింపబడి మాదీయులకును 

పారసీకులకును ఇయయ్బడును. 

దానియేలు 5:28 => బెలష్సస్రు ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు దానియేలునకు ఊదారంగు వసత్రము తొడిగించి 

యతని 

మారుక్ 14:21 => నిజముగా మనుషయ్కుమారుడు ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడినటుట్ పోవుచునాన్డు; 

అయితే ఎవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో, ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలనెను. 
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1 రాజులు 1:45 => యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును గిహోను దగగ్ర అతనికి 

పటాట్భిషేకము చేసిరి; అకక్డనుండి వారు సంతోషముగా వచిచ్యునాన్రు; అందువలన పటట్ణము 

అలల్రి ఆయెను; మీకు వినబడిన ధవ్ని యిదే. 

2 రాజులు 1:16 => అతడు వచిచ్ రాజును చూచి విచారణ చేయుటకు ఇశార్యేలు వారిమధయ్ 

దేవుడనన్వాడు లేడనుకొని నీవు ఎకోర్ను దేవతయగు బయలె జ్బూబునొదద్ విచారణ చేయుటకై దూతలను 

పంపితివే; నీవెకిక్న మంచముమీదనుండి దిగిరాకుండ నిశచ్యముగా నీవు మరణమవుదువు అని 

చెపెప్ను. 

2 రాజులు 6:32 => అయితే ఎలీషా తన యింట కూరుచ్నియుండగా పెదద్లును అతనితోకూడ 

కూరుచ్ండియునన్పుప్డు రాజు ఒక మనిషిని పంపెను. ఆ పంపబడినవాడు ఎలీషా దగగ్రకు 

రాకమునుపే అతడు ఆ పెదద్లను చూచి ఈ నరహంతకుని కుమారుడు నా తలను కొటిట్వేయుటకు 

ఒకని పంపియునాన్డని మీకు తెలిసినదా? మీరు కనిపెటిట్యుండి, ఆ దూత రాగా వాడు లోపలికి 

రాకుండ తలుపుతో వానిని వెలుపలికి తోసి తలుపు మూసివేయుడి; వాని యజమానుని కాళల్చపుప్డు 

వానివెనుక వినబడును గదా అని వారితో చెపుప్చుండగా 

హోషేయ 6:5 => కాబటిట్ నేను చేసిన తీరుప్లు వెలుగువలె పర్కాశించునటుల్ పర్వకత్లచేత నేను వారిని 

కొటిట్ బదద్లు చేసియునాన్ను, నానోటి మాటలచేత వారిని వధించి యునాన్ను. 

వచనము 9 

నీకంటె ముందుగా ఉండిన వారందరికంటెను అధికముగా కీడు చేసియునాన్వు; ననున్ బొతిత్గా 

విసరిజ్ంచి యితర దేవతలను పోత విగర్హములను పెటుట్కొని నాకు కోపము పుటిట్ంచియునాన్వు. 

1 రాజులు 12:24 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జరిగినది నావలననే జరిగెను; మీరు 

ఇశార్యేలువారగు మీ సహోదరులతో యుదధ్ము చేయుటకు వెళల్క, అందరును మీ యిండల్కు 

తిరిగిపోవుడి. కాబటిట్ వారు యెహోవా మాటకు లోబడి దానినిబటిట్ యుదధ్మునకు పోక నిలిచిరి. 

1 రాజులు 16:2 => నేను నినున్ మంటిలోనుండి తీసి హెచిచ్ంపజేసి ఇశార్యేలువారను నా 

జనులమీద నినున్ అధికారిగా చేసితిని, అయినను యరొబాము పర్వరిత్ంచిన పర్కారముగా నీవు 
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పర్వరిత్ంచుచు, ఇశార్యేలువారగు నా జనులు పాపము చేయుటకు కారకుడవై, వారి పాపములచేత 

నాకు కోపము పుటిట్ంచియునాన్వు. 

1 సమూయేలు 2:27 => అంతట దైవజనుడొకడు ఏలీ యొదద్కు వచిచ్ యిటల్నెను యెహోవా 

నినున్గూరిచ్ సెలవిచిచ్నదేమనగా, నీ పితరుని యింటివారు ఐగుపుత్ దేశమందు ఫరో యింటిలో 

ఉండగా నేను వారికి పర్తయ్క్షమైతిని. 

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

ధూపమును అరిప్ంచుటకై నాకు యాజకుడగునటుల్ ఇశార్యేలు గోతర్ములలోనుండి నేనతని 

ఏరప్రచుకొంటిని . ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచిన హోమ వసుత్వులనిన్టిని నీ పితరుని 

యింటివారికిచిచ్తిని. 

1 సమూయేలు 2:29 => నా నివాస సథ్లమునకు నేను నిరణ్యించిన బలి నైవేదయ్ములను మీరేల 

తృణీకరించుచునాన్రు? మిముమ్ను కొర్వవ్బెటుట్కొనుటకై నా జనులగు ఇశార్యేలీయులు చేయు 

నైవేదయ్ములలో శేర్షఠ్భాగములను పటుట్కొనుచు, నాకంటె నీ కుమారులను నీవు గొపప్ చేయుచునాన్వు. 

1 సమూయేలు 2:30 => నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని యాజ 

కతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్ యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్నకు కేవలము 

పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున యెహోవా 

వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. 

1 సమూయేలు 15:16 => సమూయేలు నీవు మాటలాడ పనిలేదు. యెహోవా రాతిర్ నాతో 

సెలవిచిచ్న మాట నీకు తెలియజేతును వినుమని సౌలుతో అనగా, సౌలు చెపుప్మనెను. 

2 సమూయేలు 12:7 => నాతాను దావీదును చూచి ఆ మనుషుయ్డవు నీవే. ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులమీద నేను నినున్ రాజుగా పటాట్భిషేకముచేసి 

సౌలుచేతిలోనుండి నినున్ విడిపించి నీ యజమానుని నగరిని నీకనుగర్హించి 

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

నీ కపప్గించితిని. ఇది చాలదని నీవనుకొనినయెడల నేను మరి ఎకుక్వగా నీకిచిచ్యుందును. 
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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. 

2 రాజులు 9:6 => అపుప్డు ఆ యౌవనుడు అతని తలమీద తైలము పోసి అతనితో ఇటల్నెను 

ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యెహోవా జనులైన ఇశార్యేలు వారిమీద నేను 

నినున్ పటాట్భిషికుత్నిగా చేయుచునాన్ను. 

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. 

యోబు 34:24 => విచారణ లేకుండనే బలవంతులను ఆయన నిరూమ్లము చేయుచునాన్డు వారి 

సాథ్నమున ఇతరులను నియమించుచునాన్డు. 

యిరిమ్యా 28:8 => నాకును నీకును ముందుగానునన్ పర్వకత్లు , అనేకదేశములకు 

మహారాజయ్ములకు విరోధముగా యుదధ్ములు జరుగుననియు, కీడు సంభవించుననియు, తెగులు 

కలుగుననియు పూరవ్కాలమందు పర్కటించుచు వచిచ్రి. 

హోషేయ 5:1 => యాజకులారా, నామాట ఆలకించుడి; ఇశార్యేలు వారలారా, చెవినిబెటిట్ 

ఆలోచించుడి; రాజసంతతి వారలారా, చెవియొగిగ్ ఆలకించుడి, మీరు మిసాప్మీద ఉరిగాను 

తాబోరుమీద వలగాను ఉనాన్రు గనుక మిముమ్నుబటిట్ ఈ తీరుప్ జరుగును.  

హోషేయ 12:10 => పర్వకత్లతో నేను మాటలాడి యునాన్ను, విసాత్రమైన దరశ్నములను నేనిచిచ్ 

యునాన్ను, ఉపమానరీతిగా అనేక పరాయ్యములు పర్వకత్లదావ్రా మాటలాడి యునాన్ను. 

హోషేయ 13:11 => కాగా కోపము తెచుచ్కొని నీకు రాజును నియమించితిని; కోర్ధము కలిగి అతని 

కొటిట్వేయుచునాన్ను. 

వచనము 10 
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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 11:30 => అంతట అహీయా తాను ధరించుకొనియునన్ కొర్తత్ వసత్రమును పటుట్కొని 

పండెర్ండు తునకలుగా చింపి యరొబాముతో ఇటల్నెను ఈ పది తునకలను నీవు తీసికొనుము; 

1 రాజులు 11:31 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనులు ననున్ 

విడిచిపెటిట్ అషాత్రోతు అను సీదోనీయుల దేవతకును కెమోషు అను మోయాబీయుల దేవతకును 

మిలోక్ము అను అమోమ్నీయుల దేవతకును మొర్కిక్, 

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 11:33 => అయితే నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును, నేను యెరూషలేము 

పటట్ణమును కోరుకొనినందునను ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలోనుండి వానికి ఒక గోతర్ము 

ఉండనితుత్ను. 

1 రాజులు 11:34 => రాజయ్ము వానిచేతిలోనుండి బొతిత్గా తీసివేయక నేను కోరుకొనిన నా 

సేవకుడైన దావీదు నా ఆజఞ్లను అనుసరించి నా కటట్డలను ఆచరించెను గనుక దావీదును జాఞ్పకము 

చేసికొని అతని దినములనిన్యు అతనిని అధికారిగా ఉండనితుత్ను. 

1 రాజులు 11:35 => అయితే అతని కుమారుని చేతిలోనుండి రాజయ్మును తీసివేసి అందులో నీకు 

పది గోతర్ముల నిచెచ్దను; 

1 రాజులు 11:36 => నా నామమును అకక్డ ఉంచుటకు నేను కోరుకొనిన పటట్ణమైన 

యెరూషలేములో నా యెదుట ఒక దీపము నా సేవకుడైన దావీదునకు ఎలల్పుప్డు నుండునటుల్ అతని 

కుమారునికి ఒక గోతర్ము ఇచెచ్దను. 
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1 రాజులు 11:37 => నేను నినున్ అంగీకరించినందున నీ కోరిక యంతటిచొపుప్న నీవు 

ఏలుబడిచేయుచు ఇశార్యేలువారిమీద రాజవైయుందువు. 

1 రాజులు 11:38 => నేను నీకు ఆజాఞ్పించినదంతయు నీవు విని, నా మారగ్ముల ననుసరించి 

నడచుచు, నా దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని జరింగిచుచు నా సేవకుడైన దావీదు చేసినటుల్ నా 

కటట్డలను నా ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల, నేను నీకు తోడుగా ఉండి దావీదు కుటుంబమును 

శాశవ్తముగా నేను సిథ్రపరచినటుల్ నినున్ను సిథ్రపరచి ఇశార్యేలువారిని నీకు అపప్గించెదను. 

1 రాజులు 15:5 => దావీదు నిమితత్ము అతని తరువాత అతని కుమారుని నిలుపుటకును, 

యెరూషలేమును సిథ్రపరచుటకును, అతని దేవుడైన యెహోవా యెరూషలేమునందు దావీదునకు 

దీపముగా అతని ఉండనిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:3 => యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండగా యెహోషాపాతు తన 

తండిర్యైన దావీదు పార్రంభదినములలో నడచిన మారగ్మందు నడచుచు 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:1 => ఆహాజు ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది సంవతస్రములవాడై 

యెరూషలేములో పదునారు సంవతస్రములు ఏలెను. అతడు తన పితరుడైన దావీదువలె యెహోవా 

దృషిట్కి యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంపలేదు. 

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 13:36 => దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి 

నిదిర్ంచి, 

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 11:39 => వారు చేసిన కిర్యలనుబటిట్ నేను దావీదు సంతతివారిని బాధ పరచుదును 

గాని నితయ్ము బాధింపను. 

2 రాజులు 17:21 => ఆయన ఇశార్యేలు గోతర్ములను దావీదు ఇంటివారిలోనుండి 

విడగొటిట్వేయగా వారు నెబాతు కుమారుడైన యరొబామును రాజుగా చేసికొనిరి. ఈ యరొబాము 

ఇశార్యేలువారు యెహోవాను అనుసరింపకుండ ఆయనమీద వారిని తిరుగబడచేసి, వారు 

ఘోరపాపము చేయుటకు కారకుడాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:2 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి నీతి ననుసరించుచు, కుడికైనను 

ఎడమకైనను తొలగకుండ తన పితరుడైన దావీదు చూపిన పర్వరత్నకు సరిగా పర్వరిత్ంచెను. 

యోబు 34:24 => విచారణ లేకుండనే బలవంతులను ఆయన నిరూమ్లము చేయుచునాన్డు వారి 

సాథ్నమున ఇతరులను నియమించుచునాన్డు. 

మారుక్ 8:34 => అంతట ఆయన తన శిషుయ్లను జనసమూహమును తనయొదద్కు పిలిచిననున్ 

వెంబడింపగోరువాడు తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని తన సిలువ యెతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 

వచనము 11 

పటట్ణమందు యరొబాము సంబంధులలో మరణమగువారిని కుకక్లు తినును; బయట భూమిలో 

మరణమగువారిని ఆకాశపకుష్లు తినును; యెహోవా మాటయిచిచ్యునాన్డు. 

1 రాజులు 14:16 => మరియు తానే పాపముచేసి ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడైన 

యరొబాము పాపములనుబటిట్ ఆయన ఇశార్యేలువారిని అపప్గింపబోవుచునాన్డు. 

1 రాజులు 12:28 => ఆలోచనచేసి రెండు బంగారపు దూడలు చేయించి, జనులను పిలిచి 

యెరూషలేమునకు పోవుట మీకు బహు కషట్ము; 

1 రాజులు 13:33 => ఈ సంగతియైన తరువాత యరొబాము తన దురామ్రగ్మును విడిచిపెటట్క, 

సామానయ్జనులలో కొందరిని ఉనన్త సథ్లములకు యాజకులుగా నియమించెను. తనకిషుట్లైన వారిని 

యాజకులుగా పర్తిషిఠ్ంచి వారిని ఉనన్త సథ్లములకు యాజకులుగా నియమించెను. 
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1 రాజులు 13:34 => యరొబాము సంతతివారిని నిరూమ్లము చేసి భూమిమీద ఉండకుండ 

నశింపజేయునటుల్గా ఇది వారికి పాపకారణమాయెను. 

1 రాజులు 15:34 => ఇతడు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి యరొబాము దేనిచేత ఇశార్యేలువారు 

పాపము చేయుటకు కారకుడాయెనో దానినంతటిని అనుసరించి పర్వరిత్ంచెను. 

1 రాజులు 16:31 => నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము జరిగించిన పాపకిర్యలను అనుసరించి 

నడుచుకొనుట సవ్లప్ సంగతి యనుకొని, అతడు సీదోనీయులకు రాజైన ఎతబ్యలు కుమారెత్యైన 

యెజెబెలును వివాహము చేసికొని బయలు దేవతను పూజించుచు వానికి మొర్కుక్చునుండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:16 => వారు అనుయ్ల దేవతలచేత ఆయనకు రోషము పుటిట్ంచిరి 

హేయకృతయ్ములచేత ఆయనను కోపింపజేసిరి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:17 => వారు దేవతవ్ములేని దయయ్ములకు తామెరుగని దేవతలకు 

కొర్తత్గా పుటిట్న దేవతలకు తమ పితరులు భయపడని దేవతలకు బలి అరిప్ంచిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:21 => వారు దైవము కానిదానివలన నాకు రోషము పుటిట్ంచిరి తమ 

వయ్రథ్ పర్వరత్నవలన నాకు ఆగర్హము పుటిట్ంచిరి కాబటిట్ జనముకాని వారివలన వారికి రోషము 

పుటిట్ంతును అవివేక జనమువలన వారికి కోపము పుటిట్ంతును. 

నాయ్యాధిపతులు 5:8 => ఇశార్యేలీయులు కొర్తత్ దేవతలను కోరుకొనగా యుదధ్ము 

దావ్రములయొదద్కు వచెచ్ను ఇశార్యేలీయులలో నలువదివేలమందికి ఒక కేడెమేగాని యీటెయేగాని 

కనబడలేదు.  

2 దినవృతాత్ంతములు 11:15 => యరొబాము బలిపీఠములకును దయయ్ములకును తాను 

చేయించిన దూడలకును యాజకులను ఏరప్రచుకొనెను. 

కీరత్నలు 106:19 => హోరేబులో వారు దూడను చేయించుకొనిరి. పోతపోసిన విగర్హమునకు 

నమసాక్రము చేసిరి 

కీరత్నలు 106:20 => తమ మహిమాసప్దమును గడిడ్మేయు ఎదుద్ రూపమునకు మారిచ్రి. 

కీరత్నలు 115:4 => వారి విగర్హములు వెండి బంగారువి అవి మనుషుయ్ల చేతిపనులు 

కీరత్నలు 115:5 => వాటికి నోరుండియు పలుకవు కనున్లుండియు చూడవు 
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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.  

యెషయా 44:14 => ఒకడు దేవదారుచెటల్ను నరుకవలెనని పూనుకొనును శమ్శానావృక్షమును గాని 

సరళవృక్షమును గాని సింధూరవృక్షములనుగాని అడవి వృక్షములలో ఏదో ఒకదానిని తీసికొనును 

ఒకడు చెటుట్ నాటగా వరష్ము దాని పెంచును  
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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 10:14 => తెలివిలేని పర్తి మనుషుయ్డు పశుపార్యుడు, పోతపోయు పర్తివాడును తాను 

చేసిన విగర్హమునుబటిట్ అవమానము నొందుచునాన్డు; అతడు పోతపోసినది మాయారూపము, 

అందులో పార్ణమేమియు లేదు.  

యిరిమ్యా 10:15 => అవి ఆశను చెడగొటుట్ మాయాకారయ్ములు, విమరశ్కాలములో అవి 

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

సమసత్మును ని రిమ్ంచువాడు , ఇశార్యే లు ఆయనకు సావ్సథ్య్ముగానునన్  గోతర్ ము ; 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయని ఆయనకు పేరు.  

1 రాజులు 14:22 => యూదావారు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి తమ పితరులు చేసినదానంతటిని 

మించునటుల్గా పాపము చేయుచు ఆయనకు రోషము పుటిట్ంచిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:8 => హోరేబులో మీరు యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచినపుప్డు యెహోవా 

మిముమ్ నశింపజేయునంత కోపము మీమీద తెచుచ్కొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:9 => ఆ రాతిపలకలు, అనగా యెహోవా మీతో చేసిన నిబంధన 

సంబంధమైన పలకలను తీసికొనుటకు నేను కొండెకిక్నపుప్డు, అనన్పానములు మాని ఆ కొండమీద 

నలువది పగళుల్ నలువది రాతుర్లుంటిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:10 => అపుప్డు దేవుని వేర్లితో వార్యబడిన రెండు రాతిపలకలను 

యెహోవా నాకపప్గించెను. మీరు కూడివచిచ్న దినమున ఆ కొండమీద అగిన్ మధయ్నుండి యెహోవా 

మీతో పలికిన వాకయ్ములనిన్యు వాటిమీద ఉండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:11 => ఆ నలువది పగళుల్ నలువది రాతుర్లు గడచినపుప్డు యెహోవా 

నిబంధన సంబంధమైన పలకలైన ఆ రెండు రాతిపలకలను నాకపప్గించి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:12 => నీవు లేచి యికక్డనుండి తవ్రగా దిగుము; నీవు ఐగుపుత్లోనుండి 

రపిప్ంచిన నీ జనము చెడిపోయి, నేను వారికాజాఞ్పించిన తోర్వలోనుండి తవ్రగా తొలగి తమకు 

పోతబొమమ్ను చేసికొనిరని నాతో చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:13 => మరియు యెహోవా నేను ఈ పర్జలను చూచితిని; ఇదిగో వారు 

లోబడనొలల్ని పర్జలు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:14 => నాకు అడ డ్ము రాకుము, నేను వారిని నశింపజేసి వారి 

నామమును ఆకాశముకిర్ంద నుండకుండ తుడుపుపెటిట్, నినున్ వారికంటె బలముగల బహు జనముగా 

చేసెదనని నాతో చెపప్గా. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 9:15 => నేను తిరిగి ఆ కొండదిగి వచిచ్తిని. కొండ అగిన్చేత 

కాలుచుండెను, ఆ రెండు నిబంధన పలకలు నా రెండుచేతులలో ఉండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:16 => నేను చూచినపుప్డు మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి పాపము 

చేసియుంటిరి. పోతదూడను చేయించుకొని యెహోవా మీకాజాఞ్పించిన తోర్వనుండి తవ్రగా 

తొలగిపోయి యుంటిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:24 => నేను మిముమ్ను ఎరిగిన దినము మొదలుకొని మీరు 

యెహోవామీద తిరుగుబాటు చేయుచునాన్రు. 

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

కటిట్ంచి, బయలు దేవతకు బలిపీఠములను కటిట్ంచి ఇశార్యేలు రాజైన అహాబు చేసినటుల్ 

దేవతాసత్ంభములను చేయించి, నక్షతర్ములకు మొర్కిక్ వాటిని పూజించుచుండెను. 

2 రాజులు 23:26 => అయినను మనషే ష్ యెహోవాకు పుటిట్ంచిన కోపమునుబటిట్ ఆయన కోపాగిన్ 

యింకను చలాల్రకుండ యూదామీద మండుచునే యుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:6 => బెన హినోన్ము లోయయందు అతడు తన కుమారులను 

అగిన్లోగుండ దాటించి, ముహూరత్ములను విచారించుచు, మంతర్ములను చిలల్ంగితనమును 

వాడుకచేయు కరణ్పిశాచములతోను సోదెగాండర్తోను సాంగతయ్ము చేయుచు, యెహోవా దృషిట్కి 

బహుగా చెడునడత నడచుచు ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచెను. 

కీరత్నలు 78:40 => అరణయ్మున వారు ఆయనమీద ఎనిన్మారులో తిరుగబడిరి ఎడారియందు 

ఆయనను ఎనిన్మారులో దుఃఖపెటిట్రి.  

కీరత్నలు 78:56 => అయినను వారు మహోనన్తుడైన దేవుని శోధించి తిరుగుబాటు చేసిరి ఆయన 

శాసనముల ననుసరింపకపోయిరి.  

కీరత్నలు 106:29 => వారు తమ కిర్యలచేత ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచగా వారిలో తెగులు రేగెను. 

యిరిమ్యా 7:9 => ఇదేమి? మీరు జారచోర కిర్యలను నరహతయ్ను చేయుచు 

యిరిమ్యా 7:10 => అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకుచు బయలునకు ధూపమువేయుచు మీరెరుగని 

దేవతలను అనుసరించుచునాన్రే; అయినను నా నామము పెటట్బడిన యీ మందిరములోనికి వచిచ్ నా 
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సనిన్ధిని నిలుచుచు విడుదలనొందియునాన్మని మీరు చెపుప్దురు; ఈ హేయకిర్యలనిన్యు 

జరిగించుటకేనా మీరు విడుదలనొందితిరి? 

యెహెజేక్లు 8:3 => మరియు చెయియ్వంటిది ఒకటి ఆయన చాపి నా తలవెండుర్కలు పటుట్కొనగా 

ఆతమ్ భూమాయ్కాశముల మధయ్కు ననెన్తిత్ , నేను దేవుని దరశ్నములను చూచుచుండగా 

యెరూషలేమునకు ఉతత్రపువైపుననునన్ ఆవరణ దావ్రముదగగ్ర రోషము పుటిట్ంచు విగర్హసాథ్నములో 

ననున్ దించెను. 

యెహెజేక్లు 8:17 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, నీవు చూచితివే; యూదావారు 

ఇకక్డ ఇటిట్ హేయ కృతయ్ములు జరిగించుట చాలదా? వారు దేశమును బలాతాక్రముతో నింపుచు 

నాకు కోపము పుటిట్ంచుదురు, తీగె ముకుక్నకు పెటుట్చు మరి ఎకుక్వగా నాకు కోపము పుటిట్ంచుదురు. 

1 కొరిందీయులకు 10:22 => పర్భువునకు రోషము పుటిట్ంచెదమా? ఆయన కంటె మనము 

బలవంతులమా? 

నెహెమాయ్ 9:26 => అయినను వారు అవిధేయులై నీమీద తిరుగుబాటుచేసి, నీ ధరమ్శాసత్రమును 

లక్షయ్పెటట్క తోర్సివేసి, నీతటుట్ తిరుగవలెనని తమకు పర్కటన చేసిన నీ పర్వకత్లను చంపి నీకు బహుగా 

విసుకు పుటిట్ంచిరి. 

కీరత్నలు 50:17 => దిదుద్బాటు నీకు అసహయ్ముగదా నీవు నా మాటలను నీ వెనుకకు తోర్సివేసెదవు. 

యెహెజేక్లు 23:35 => పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు నీవు ననున్ మరచి 

వెనుకకు తోర్సివేసితివి గనుక నీ దుషాక్రయ్ములకును వయ్భిచారమునకును రావలసిన శిక్షను నీవు 

భరించెదవు.  

1 రాజులు 14:15 => ఇశార్యేలువారు దేవతా సత్ంభములను నిలిపి యెహోవాకు కోపము 

పుటిట్ంచియునాన్రు గనుక నీటియందు రెలుల్ అలల్లాడునటుల్ యెహోవా ఇశార్యేలు వారిని మొతిత్, 

ఒకడు వేరును పెలల్గించినటుల్ వారి పితరులకు తాను ఇచిచ్న యీ మంచిదేశములోనుండి వారిని 

పెలల్గించి వారిని యూఫర్టీసునది అవతలకు చెదరగొటుట్ను. 
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1 రాజులు 15:29 => తాను రాజు కాగానే ఇతడు యరొబాము సంతతివారి నందరిని 

హతముచేసెను; ఎవనినైన యరొబామునకు సజీవునిగా ఉండనియయ్క అందరిని నశింపజేసెను. తన 

సేవకుడైన షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారముగా ఇది జరిగెను. 

1 రాజులు 15:30 => తాను చేసిన పాపములచేత ఇశార్యేలువారు పాపముచేయుటకు కారకుడై 

యరొబాము ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంపగా ఈలాగున జరిగెను. 

1 రాజులు 16:25 => ఒమీ యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించి, తన పూరివ్కులందరికంటె 

మరి దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచెను. 

1 రాజులు 16:30 => ఒమీ కుమారుడైన అహాబు తన పూరివ్కులందరిని మించునంతగా యెహోవా 

దృషిట్కి చెడుతనము చేసెను. 

1 రాజులు 22:52 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించి,తన తలిదండుర్లిదద్రి 

పర్వరత్నను, ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడైన నెబాతు కుమారుడగు యరొబాము 

పర్వరత్నను అనుసరించి పర్వరిత్ంచుచు వచెచ్ను. 

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 21:11 => మరియు అతడు యూదా పరవ్తములయందు బలిపీఠములను 

కటిట్ంచి యెరూషలేము కాపురసుథ్లు దేవుని విసరిజ్ంచునటుల్ చేసెను. యూదావారిని విగర్హపూజకు 

లోపరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:18 => జనులు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మందిరమును విడచి, 

దేవతాసత్ంభములకును విగర్హములకును పూజచేసిరి; వారు, చేసిన యీ యపరాధము నిమితత్ము 

యూదావారిమీదికిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లమీదికిని కోపము వచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 32:18 => నీవు వేవేలమందికి కృపచూపుచు, తండుర్ల దోషమును వారి తరువాత వారి 

పిలల్ల ఒడిలో వేయువాడవు. 

యెహెజేక్లు 23:5 => ఒహొలా నాకు పెండిల్చేయబడినను వయ్భిచారముచేసి 
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వచనము 12 

కాబటిట్ నీవు లేచి నీ యింటికి పొముమ్, నీ పాదములు పటట్ణములో పర్వేశించునపుప్డే నీ బిడ డ్ 

చనిపోవును; 

1 రాజులు 15:25 => యరొబాము కుమారుడైన నాదాబు యూదారాజైన ఆసా యేలుబడిలో రెండవ 

సంవతస్రమందు ఇశార్యేలు వారిని ఏలనారంభించి ఇశార్యేలువారిని రెండు సంవతస్రములు 

ఏలెను. 

1 రాజులు 15:26 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి తన తండిర్ నడిచిన మారగ్మందు నడిచి, 

అతడు దేనిచేత ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడాయెనో ఆ పాపమును అనుసరించి 

పర్వరిత్ంచెను. 

1 రాజులు 15:27 => ఇశాశ్ఖారు ఇంటి సంబంధుడును అహీయా కుమారుడునైన బయెషా 

అతనిమీద కుటర్చేసెను. నాదాబును ఇశార్యేలు వారందరును ఫిలిషీత్యుల సంబంధమైన 

గిబెబ్తోనునకు ముటట్డివేయుచుండగా గిబెబ్తోనులో బయెషా అతని చంపెను. 

1 రాజులు 15:28 => రాజైన ఆసా యేలుబడిలో మూడవ సంవతస్రమందు బయెషా అతని చంపి 

అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

1 రాజులు 15:29 => తాను రాజు కాగానే ఇతడు యరొబాము సంతతివారి నందరిని 

హతముచేసెను; ఎవనినైన యరొబామునకు సజీవునిగా ఉండనియయ్క అందరిని నశింపజేసెను. తన 

సేవకుడైన షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారముగా ఇది జరిగెను. 

1 రాజులు 15:30 => తాను చేసిన పాపములచేత ఇశార్యేలువారు పాపముచేయుటకు కారకుడై 

యరొబాము ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంపగా ఈలాగున జరిగెను. 

ఆమోసు 3:6 => పటట్ణమందు బాకానాదము వినబడగా జనులకు భయము పుటట్కుండునా? 

యెహోవా చేయనిది పటట్ణములో ఉపదర్వము కలుగునా? 
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1 రాజులు 16:11 => అతడు సింహాసనాసీనుడై యేలనారంభించిన తోడనే బయెషా 

సంతతివారందరిలో ఏ పురుషునే గాని అతని బంధువులలోను మితుర్లలోను ఎవరినేగాని 

మిగులనియయ్క అందరిని హతముచేసెను. 

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. 

1 సమూయేలు 25:22 => అని అనుకొని అతనికునన్ వారిలో ఒక మగపిలల్వానినైనను 

తెలల్వారునపప్టికి నేనుండనియయ్ను; లేదా దేవుడు మరి గొపప్ అపాయము దావీదు శతుర్వులకు కలుగ 

జేయునుగాక అని పర్మాణము చేసియుండెను. 

1 సమూయేలు 25:34 => నీవు తవ్రపడి ననున్ ఎదురొక్నక పోయినయెడల, నీకు హానిచేయకుండ 

ననున్ ఆటంకపరచిన ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు తెలల్వారులోగా నాబాలునకు 

మగవాడొకడును విడువబడడనన్ మాట నిశచ్యము అని చెపిప్ 

2 రాజులు 9:8 => అహాబు సంతతివారందరును నశింతురు; అలుప్లలోనేమి ఘనులలోనేమి 

అహాబు సంతతిలో ఏ పురుషుడును ఉండకుండ అందరిని నిరూమ్లము చేయుము. 

2 రాజులు 9:9 => నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము కుటుంబికులను అహీయా కుమారుడైన 

బయెషా కుటుంబికులను నేను అపప్గించినటుల్ అహాబు కుటుంబికులను నేను అపప్గించుదును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:36 => వారికాధారము లేకపోవును. 

2 రాజులు 14:26 => ఏలయనగా అలుప్లేమి ఘనులేమి ఇశార్యేలువారికి సహాయులెవరును 

లేకపోయిరి. 

1 సమూయేలు 2:30 => నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని యాజ 

కతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్ యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్నకు కేవలము 

పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున యెహోవా 

వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. 
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2 రాజులు 9:37 => యెజెబెలుయొకక్ కళేబరము యెజెర్యేలు భూభాగమందునన్ 

పెంటవలెనుండును అని తన సేవకుడును తిషీబ్యుడునగు ఏలీయాదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న 

మాటచొపుప్న యిది జరిగెను. 

2 రాజులు 21:13 => నేను షోమోర్నును కొలిచిన నూలును, అహాబు కుటుంబికులను సరిచూచిన 

మటట్పు గుండును యెరూషలేముమీద సాగలాగుదును; ఒకడు పళె ల్మును తుడుచునపుప్డు దాని 

బోరిల్ంచి తుడుచునటుల్ నేను యెరూషలేమును తుడిచివేసెదను. 

యోబు 20:7 => తమ మలము నశించురీతిగా వారెనన్టికిని నుండకుండ నశించుదురు. వారిని 

చూచినవారు వారేమైరని యడుగుదురు. 

కీరత్నలు 83:10 => వారు ఏనోద్రులో నశించిరి భూమికి పెంట అయిరి. 

యెషయా 5:25 => దానినిబటిట్ యెహోవా కోపము ఆయన పర్జలమీద మండుచునన్ది. ఆయన 

వారిమీదికి తన బాహువు చాచి వారిని కొటట్గా పరవ్తములు వణకుచునన్వి. వీధులమధయ్ను వారి 

కళేబరములు పెంటవలె పడియునన్వి. ఇంతగా జరిగినను ఆయన కోపము చలాల్రలేదు ఆయన 

బాహువు ఇంకను చాపబడియునన్ది.  

యెషయా 14:19 => నీవు సమాధిపొందక పారవేయబడిన కొమమ్వలె నునాన్వు. ఖడగ్ముచేత 

పొడువబడి చచిచ్నవారి శవములతో కపప్బడినవాడవైతివి తొర్కక్బడిన పీనుగువలెనైతివి బిలముయొకక్ 

రాళల్యొదద్కు దిగుచునన్వానివలె నునాన్వు 

యెషయా 14:23 => నేను దానిని తుంబోడికి సావ్ధీనముగాను నీటి మడుగులగాను చేయుదును. 

నాశనమను చీపురుకటట్తో దాని తుడిచివేసెదను అని సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 8:2 => వారు పేర్మించుచు పూజించుచు అనుసరించుచు విచారణచేయుచు 

నమసక్రించుచు వచిచ్న ఆ సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ముల యెదుట వాటిని పరచెదరు; అవి కూరచ్బడకయు 

పాతిపెటట్బడకయు భూమిమీద పెంటవలె పడియుండును.  

యెహెజేక్లు 26:4 => వారు వచిచ్ తూరుయొకక్ పార్కారములను కూలిచ్ దాని కోటలను 

పడగొటుట్దురు, నేను దానిమీదనునన్ మంటిని తుడిచివేయుదును, దానిని వటిట్బండగా చేసెదను. 
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జెఫనాయ్ 1:17 => జనులు యెహోవా దృషిట్కి పాపము చేసిరి గనుక నేను వారి మీదికి ఉపదర్వము 

రపిప్ంపబోవుచునాన్ను; వారు గుర్డిడ్ వారివలె నడిచెదరు, వారి రకత్ము దుముమ్వలె కారును, వారి 

మాంసము పెంటవలె పారవేయబడును. 

మలాకీ 2:3 => మిముమ్నుబటిట్ వితత్నములు చెరిపివేతును, మీ ముఖములమీద పేడవేతును, 

పండుగలలో మీరరిప్ంచిన పశువులపేడ వేతును, పేడ ఊడిచ్వేసిన సథ్లమునకు మీరు 

ఊడిచ్వేయబడుదురు 

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

లూకా 14:35 => అది భూమికైనను ఎరువుకైనను పనికిరాదు గనుక దానిని బయట 

పారవేయుదురు. వినుటకు చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని వారితో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 13:34 => యరొబాము సంతతివారిని నిరూమ్లము చేసి భూమిమీద ఉండకుండ 

నశింపజేయునటుల్గా ఇది వారికి పాపకారణమాయెను. 

1 రాజులు 14:6 => అంతలో అహీయా దావ్రము లోపలికి వచుచ్ నామె కాలిచపుప్డు విని ఆమెతో 

ఇటల్నెను యరొబాము భారాయ్, లోపలికి రముమ్; నీవు వేషము వేసికొని వచుచ్టయేల? కఠినమైన 

మాటలు నీకు చెపప్వలెనని నాకు ఆజఞ్యాయెను. 

1 రాజులు 16:3 => కాబటిట్ బయెషా సంతతివారిని అతని కుటుంబికులను నేను సమూల 

ధవ్ంసముచేసి, నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము సంతతివారికి నేను చేసినటుల్ నీ సంతతివారికిని 

చేయబోవుచునాన్ను. 

2 రాజులు 10:11 => ఈ పర్కారము యహూ యెజెర్యేలులో అహాబు కుటుంబికులందరిని, అతని 

సంబంధులగు గొపప్వారినందరిని అతని బంధువులనందరిని, అతడు నియమించిన యాజకులను 

హతముచేసెను; అతనికి ఒకనినైనను ఉండనియయ్లేదు. 

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

దాగియుండగా సౌలు బంధువులగు బెనాయ్మీనీయులలో పరాకర్మశాలులు కొందరు దావీదునకు యుదధ్ 

సహాయము చేయుటకై అతనియొదద్కు సికల్గునకు వచిచ్రి. 
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యోబు 27:15 => వారికి మిగిలినవారు తెగులువలన చచిచ్ పాతిపెటట్బడెదరు వారి విధవరాండుర్ 

రోదనము చేయకుండిరి. 

యెషయా 14:22 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ ఇదే నేను వారిమీదికి లేచి 

బబులోనునుండి నామమును శేషమును కుమారుని మనుమని కొటిట్వేసెదనని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 16:4 => వారు ఘోరమైన మరణము నొందెదరు; వారినిగూరిచ్ రోదనము చేయబడదు, 

వారు పాతిపెటట్బడక భూమిమీద పెంటవలె పడి యుండెదరు, వారు ఖడగ్ముచేతను కాష్మముచేతను 

నశించెదరు; వారి శవములు ఆకాశపకుష్లకును భూజంతువులకును ఆహారముగా ఉండును. 

యిరిమ్యా 22:19 => అతడు యెరూషలేము గుమమ్ముల ఆవలికి ఈడువబడి పారవేయబడి గాడిద 

పాతిపెటట్బడు రీతిగా పాతిపెటట్బడును. 

యిరిమ్యా 32:18 => నీవు వేవేలమందికి కృపచూపుచు, తండుర్ల దోషమును వారి తరువాత వారి 

పిలల్ల ఒడిలో వేయువాడవు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

వచనము 13 

అతని నిమితత్ము ఇశార్యేలువారందరు అంగలారుచ్చు, సమాధిలో అతనిని పెటుట్దురు; 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా యరొబాము సంబంధులలో ఇతనియందు మాతర్మే 

అనుకూలమైన దాని కనుగొనెను గనుక యరొబాము సంతతివారిలో ఇతడు మాతర్మే సమాధికి 

వచుచ్ను. 

1 రాజులు 16:4 => పటట్ణమందు చనిపోవు బయెషా సంబంధికులను కుకక్లు తినును; 

బీడుభూములలో చనిపోవు వాని సంబంధికులను ఆకాశపకుష్లు తినును అనెను. 

1 రాజులు 21:19 => నీవు అతని చూచి యీలాగు పర్కటించుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

దీని సావ్ధీనపరచుకొనవలెనని నీవు నాబోతును చంపితివి గదా. యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఏ 
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సథ్లమందు కుకక్లు నాబోతు రకత్మును నాకెనో ఆ సథ్లమందే కుకక్లు నీ రకత్మును నిజముగా 

నాకునని అతనితో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 21:23 => మరియు యెజెబెలునుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యెజెర్యేలు 

పార్కారమునొదద్ కుకక్లు యెజెబెలును తినివేయును. 

1 రాజులు 21:24 => పటట్ణమందు చచుచ్ అహాబు సంబంధికులను కుకక్లు తినివేయును; బయటి 

భూములలో చచుచ్వారిని ఆకాశపకుష్లు తినివేయును అని చెపెప్ను 

యెషయా 66:24 => వారు పోయి నామీద తిరుగుబాటు చేసినవారి కళేబరములను తేరి చూచెదరు 

వాటి పురుగు చావదు వాటి అగిన్ ఆరిపోదు అవి సమసత్ శరీరులకు హేయముగా ఉండును.  

యిరిమ్యా 15:3 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే చంపుటకు ఖడగ్ము, చీలుచ్టకు కుకక్లు, 

తినివేయుటకును నాశనము చేయుటకును ఆకాశపకుష్లు భూమృగములు అను ఈ నాలుగు విధముల 

బాధలు వారికి నియమించియునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 39:17 => నరపుతుర్డా, పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా సకలజాతుల 

పకుష్లకును భూమృగములకనిన్టికిని యీ సమాచారము తెలియజేయుము నేను మీ కొరకు వధించు 

బలికి నలుదికుక్లనుండి కూడి రండి; ఇశార్యేలీయుల పరవ్తములమీద నొక గొపప్ బలి జరుగును, 

మీరు మాంసము తిందురు రకత్ము తార్గుదురు;  

యెహెజేక్లు 39:18 => బలాఢుయ్ల మాంసము తిందురు, భూపతుల రకత్మును, బాషానులో కొర్వివ్న 

పొటే ల్ళల్ యొకక్యు గొఱఱ్పిలల్ల యొకక్యు మేకలయొకక్యు కోడెలయొకక్యు రకత్ము తార్గుదురు. 

యెహెజేక్లు 39:19 => నేను మీ కొరకు బలి వధింపబోవుచునాన్ను, మీరు కడుపార కొర్వువ్ 

తిందురు, మతుత్ కలుగునంతగా రకత్ము తార్గుదురు. 

పర్కటన 19:17 => మరియు ఒక దూత సూరయ్బింబములో నిలిచియుండుట చూచితిని. 

పర్కటన 19:18 => అతడు గొపప్ శబద్ముతో ఆరభ్టించి రండి, రాజుల మాంసమును 

సహసార్ధిపతుల మాంసమును బలిషు ఠ్ల మాంసమును గుఱఱ్ముల మాంసమును వాటిమీద 

కూరుచ్ండువారి మాంసమును, సవ్తంతుర్లదేమి దాసులదేమి కొదిద్వారిదేమి గొపప్వారిదేమి, అందరి 
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యొకక్ మాంసమును తినుటకై దేవుని గొపప్ విందునకు కూడి రండని ఆకాశమధయ్మందు ఎగురుచునన్ 

సమసత్ పకుష్లను పిలిచెను 

1 రాజులు 14:6 => అంతలో అహీయా దావ్రము లోపలికి వచుచ్ నామె కాలిచపుప్డు విని ఆమెతో 

ఇటల్నెను యరొబాము భారాయ్, లోపలికి రముమ్; నీవు వేషము వేసికొని వచుచ్టయేల? కఠినమైన 

మాటలు నీకు చెపప్వలెనని నాకు ఆజఞ్యాయెను. 

2 రాజులు 9:8 => అహాబు సంతతివారందరును నశింతురు; అలుప్లలోనేమి ఘనులలోనేమి 

అహాబు సంతతిలో ఏ పురుషుడును ఉండకుండ అందరిని నిరూమ్లము చేయుము. 

2 రాజులు 9:9 => నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము కుటుంబికులను అహీయా కుమారుడైన 

బయెషా కుటుంబికులను నేను అపప్గించినటుల్ అహాబు కుటుంబికులను నేను అపప్గించుదును. 

యోబు 27:15 => వారికి మిగిలినవారు తెగులువలన చచిచ్ పాతిపెటట్బడెదరు వారి విధవరాండుర్ 

రోదనము చేయకుండిరి. 

యెషయా 5:25 => దానినిబటిట్ యెహోవా కోపము ఆయన పర్జలమీద మండుచునన్ది. ఆయన 

వారిమీదికి తన బాహువు చాచి వారిని కొటట్గా పరవ్తములు వణకుచునన్వి. వీధులమధయ్ను వారి 

కళేబరములు పెంటవలె పడియునన్వి. ఇంతగా జరిగినను ఆయన కోపము చలాల్రలేదు ఆయన 

బాహువు ఇంకను చాపబడియునన్ది.  

యిరిమ్యా 16:4 => వారు ఘోరమైన మరణము నొందెదరు; వారినిగూరిచ్ రోదనము చేయబడదు, 

వారు పాతిపెటట్బడక భూమిమీద పెంటవలె పడి యుండెదరు, వారు ఖడగ్ముచేతను కాష్మముచేతను 

నశించెదరు; వారి శవములు ఆకాశపకుష్లకును భూజంతువులకును ఆహారముగా ఉండును. 

యిరిమ్యా 34:20 => వారి శతుర్వులచేతికిని వారి పార్ణము తీయజూచువారి చేతికిని వారి 

నపప్గించుచునాన్ను, వారి కళేబరములు ఆకాశ పకుష్లకును భూమృగములకును ఆహారముగా 

నుండును. 

వచనము 14 
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ఇదియుగాక యెహోవా తన నిమితత్ము ఒకని ఇశార్యేలువారిమీద రాజుగా నియమింపబోవుచునాన్డు; 

ఆ దినముననే అతడు యరొబాము సంతతివారిని నిరూమ్లము చేయును; కొదిద్కాలములోనే ఆయన 

అతని నియమింపబోవును. 

1 రాజులు 14:3 => కాబటిట్ నీవు పది రొటెట్లును అపప్ములును ఒక బుడిడ్ తేనెయు చేతపటుట్కొని 

అతని దరిశ్ంచుము. బిడ డ్ యేమగునో అతడు నీకు తెలియజేయునని చెపప్గా 

1 రాజులు 14:16 => మరియు తానే పాపముచేసి ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడైన 

యరొబాము పాపములనుబటిట్ ఆయన ఇశార్యేలువారిని అపప్గింపబోవుచునాన్డు. 

1 రాజులు 14:17 => అపుప్డు యరొబాము భారయ్ లేచి వెళిల్పోయి తిరాస్ పటట్ణమునకు వచెచ్ను; 

ఆమె లోగిటి దావ్రపు గడపయొదద్కు రాగానే ఆ చినన్వాడు చనిపోయెను. 

2 రాజులు 1:6 => వారు ఒక మనుషుయ్డు మాకు ఎదురుపడి మిముమ్ను పంపిన రాజునొదద్కు 

తిరిగిపోయి అతనికి ఈ సంగతి తెలియజేయుడి యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలులో 

దేవుడనన్వాడు లేడనుకొని ఎకోర్ను దేవతయగు బయలె జ్బూబునొదద్ విచారణ చేయుటకు నీవు దూతలను 

పంపుచునాన్వే; నీవెకిక్న మంచముమీదనుండి దిగిరాకుండ నిశచ్యముగా నీవు మరణమవుదువు అని 

అతడు పలికెనని వారు చెపప్గా 

2 రాజులు 1:16 => అతడు వచిచ్ రాజును చూచి విచారణ చేయుటకు ఇశార్యేలు వారిమధయ్ 

దేవుడనన్వాడు లేడనుకొని నీవు ఎకోర్ను దేవతయగు బయలె జ్బూబునొదద్ విచారణ చేయుటకై దూతలను 

పంపితివే; నీవెకిక్న మంచముమీదనుండి దిగిరాకుండ నిశచ్యముగా నీవు మరణమవుదువు అని 

చెపెప్ను. 

యోహాను 4:50 => యేసు నీవు వెళుల్ము, నీ కుమారుడు బర్దికియునాన్డని అతనితో చెపప్గా ఆ 

మనుషుయ్డు యేసు తనతో చెపిప్న మాట నమిమ్ వెళిల్పోయెను. 

యోహాను 4:51 => అతడింక వెళుల్చుండగా అతని దాసులు అతనికి ఎదురుగావచిచ్, అతని 

కుమారుడు బర్దికియునాన్డని తెలియజెపిప్రి. 
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యోహాను 4:52 => ఏ గంటకు వాడు బాగుపడసాగెనని వారిని అడిగినపుప్డు వారు నినన్ ఒంటి 

గంటకు జవ్రము వానిని విడిచెనని అతనితో చెపిప్రి.  

1 సమూయేలు 2:34 => నీ యిదద్రు కుమారులైన హొఫీన్కిని ఫీనెహాసునకును సంభవించునని నేను 

చెపిప్నదానికి నీకు సూచనగా నుండును.ఒకక్ నాటియందే వారిదద్రు మరణమవుదురు. 

1 రాజులు 15:25 => యరొబాము కుమారుడైన నాదాబు యూదారాజైన ఆసా యేలుబడిలో రెండవ 

సంవతస్రమందు ఇశార్యేలు వారిని ఏలనారంభించి ఇశార్యేలువారిని రెండు సంవతస్రములు 

ఏలెను. 

2 రాజులు 1:4 => కాగా యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవెకిక్న మంచము మీదనుండి 

దిగిరాకుండ నీవు నిశచ్యముగా మరణమవుదువు అని ఏలీయా వారితో చెపిప్ వెళిల్పోయెను. 

హెబీర్యులకు 11:38 => అడవులలోను కొండలమీదను గుహలలోను సొరంగములలోను 

తిరుగులాడుచు సంచరించిరి. అటిట్వారికి ఈ లోకము యోగయ్మైనది కాదు. 

వచనము 15 

ఇశార్యేలువారు దేవతా సత్ంభములను నిలిపి యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచియునాన్రు గనుక 

నీటియందు రెలుల్ అలల్లాడునటుల్ యెహోవా ఇశార్యేలు వారిని మొతిత్, ఒకడు వేరును పెలల్గించినటుల్ 

వారి పితరులకు తాను ఇచిచ్న యీ మంచిదేశములోనుండి వారిని పెలల్గించి వారిని యూఫర్టీసునది 

అవతలకు చెదరగొటుట్ను. 

సంఖాయ్కాండము 20:29 => అహరోను చనిపోయెనని సరవ్సమాజము గర్హించినపుప్డు 

ఇశార్యేలీయుల కుటుంబికులందరును అహరోనుకొరకు ముపప్ది దినములు దుఃఖము సలిపిరి. 

యిరిమ్యా 22:10 => చనిపోయినవానిగూరిచ్ యేడవవదుద్, వానిగూరిచ్ అంగలారచ్వదుద్; 

వెళిల్పోవుచునన్వానిగూరిచ్ బహు రోదనము చేయుడి. వాడు ఇకను తిరిగిరాడు, తన జనమ్భూమిని 

చూడడు. 

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

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జనులు అయోయ్ నా సహోదరుడా, అయోయ్ సహోదరీ, అని 
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అతనిగూరిచ్ అంగలారచ్రు; అయోయ్ నా యేలినవాడా, అయోయ్, శోభావంతుడా; అని అతనికొరకు 

అంగలారచ్రు.  

2 దినవృతాత్ంతములు 12:12 => అతడు తనున్ తాను తగిగ్ంచుకొనినందున యెహోవా అతని 

బొతిత్గా నిరూమ్లముచేయక, యూదావారు కొంతమటుట్కు మంచితనము ననుసరించుట చూచి తన 

కోపము అతనిమీదనుండి తిర్పుప్కొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:3 => అయితే దేశములోనుండి నీవు దేవతాసత్ంభములను తీసివేసి 

దేవునియొదద్ విచారణ చేయుటకు నీవు మనసుస్ నిలుపుకొనియునాన్వు, నీయందు మంచి కిర్యలు 

కనబడుచునన్వి. 

యోబు 19:28 => జరిగినదాని కారణము నాలోనే ఉనన్దనుకొని మీరు మేము వానిని ఎటుల్ 

తరిమెదమా అని తలంచినయెడల 

యెహెజేక్లు 18:14 => అయితే అతనికి కుమారుడు పుటట్గా ఆ కుమారుడు తన తండిర్చేసిన 

పాపములనిన్టిని చూచి, ఆలోచించుకొని అటిట్ కిర్యలు చేయకయుండినయెడల, అనగా 

యెహెజేక్లు 18:15 => పరవ్తములమీద భోజనము చేయకయు, ఇశార్యేలీయులు పెటుట్కొనిన 

విగర్హములతటుట్ చూడకయు, తన పొరుగువాని భారయ్ను చెరపకయు, 

యెహెజేక్లు 18:16 => ఎవనినైనను బాధపెటట్కయు, తాకటుట్ ఉంచుకొనకయు, బలాతాక్రముచేత 

నషట్పరచకయు, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 

యెహెజేక్లు 18:17 => బీదవాని మీద అనాయ్యముగా చెయియ్వేయక లాభముకొరకు 

అపిప్యయ్కయు, వడిడ్ పుచుచ్కొనకయు నుండినవాడై, నా విధుల నాచరించుచు నా కటట్డల 

ననుసరించుచు నుండినయెడల అతడు తన తండిర్చేసిన దోషమునుబటిట్ చావడు, అతడు అవశయ్ముగా 

బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 18:18 => అతని తండిర్ కూర్రుడై పరులను బాధపెటిట్ బలాతాక్రముచేత తన 

సహోదరులను నషట్పరచి తన జనులలో తగనికిర్యలు చేసెను గనుక అతడే తన దోషమునుబటిట్ 

మరణమునొందును. 
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యెహెజేక్లు 18:19 => అయితే మీరు కుమారుడు తన తండిర్ యొకక్ దోషశిక్షను ఏల 

మోయుటలేదని చెపుప్కొనుచునాన్రు. కుమారుడు నీతినాయ్యముల ననుసరించి నా కటట్డలనిన్టిని 

అనుసరించి గైకొనెను గనుక అతడు అవశయ్ముగా బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 18:20 => పాపము చేయువాడే మరణమునొందును; తండిర్యొకక్ దోషశిక్షను 

కుమారుడు మోయుటలేదని కుమారుని దోషశిక్షను తండిర్ మోయడు, నీతిపరుని నీతి ఆ నీతిపరునికే 

చెందును, దుషుట్ని దుషట్తవ్ము ఆ దుషుట్నికే చెందును. 

యెహెజేక్లు 18:21 => అయితే దుషుట్డు తాను చేసిన పాపములనిన్టిని విడిచి, నా కటట్డలనిన్టిని 

అనుసరించి నీతిని అనుసరించి నాయ్యము జరిగించినయెడల అతడు మరణమునొందడు, 

అవశయ్ముగా అతడు బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 18:22 => అతడు చేసిన అపరాధములలో ఒకటియు జాఞ్పకములోనికి రాదు, అతని 

నీతినిబటిట్ అతడు బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 18:23 => దుషుట్లు మరణము నొందుటచేత నా కేమాతర్మైన సంతోషము కలుగునా? 

వారు తమ పర్వరత్నను దిదుద్కొని బర్దుకుటయే నాకు సంతోషము; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 18:24 => అయితే నీతిపరుడు తన నీతిని విడిచి పాపము చేసి, దుషుట్లు చేయు 

హేయకిర్యలనిన్టి పర్కారము జరిగించినయెడల అతడు బర్దుకునా? అతడు చేసిన నీతి కారయ్ములు 

ఏమాతర్మును జాఞ్పకములోనికి రావు, అతడు విశావ్సఘాతకుడై చేసిన పాపమునుబటిట్ 

మరణమునొందును. 

యెహెజేక్లు 18:25 => అయితే యెహోవా మారగ్ము నాయ్యము కాదని మీరు చెపుప్చునాన్రు. 

ఇశార్యేలీయులారా, నా మాట ఆలకించుడి, నా మారగ్ము నాయ్యమే మీ మారగ్మేగదా 

అనాయ్యమైనది? 

యెహెజేక్లు 18:26 => నీతిపరుడు తన నీతిని విడిచి పాపము చేసినయెడల అతడు దానినిబటిట్ 

మరణమునొందును; తాను పాపము చేయుటనుబటిట్యేగదా అతడు మరణమునొందును? 

యెహెజేక్లు 18:27 => మరియు దుషుట్డు తాను చేయుచు వచిచ్న దుషట్తవ్మునుండి మరలి నీతి 

నాయ్యములను జరిగించినయెడల తన పార్ణము రకిష్ంచుకొనును. 
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యెహెజేక్లు 18:28 => అతడు ఆలోచించుకొని తాను చేయుచువచిచ్న అతికర్మకిర్యలనిన్టిని 

చేయక మానెను గనుక అతడు మరణమునొందక అవశయ్ముగా బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 18:29 => అయితే ఇశార్యేలీయులు యెహోవా మారగ్ము నాయ్యముకాదని 

చెపుప్చునాన్రు. ఇశార్యేలీయులారా, నా మారగ్ము నాయ్యమేగాని మీ మారగ్ము నాయ్యము కాదు. 

యెహెజేక్లు 18:30 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, యెవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధింతును. 

మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీ అకర్మములు మీకు శికాష్ కారణములు కాకుండునటుల్ వాటిననిన్టిని 

విడిచిపెటుట్డి.  

యెహెజేక్లు 18:31 => మీరు జరిగించిన అకర్మ కిర్యలనిన్టిని విడిచి నూతన హృదయమును 

నూతన బుదిద్యు తెచుచ్కొనుడి. ఇశార్యేలీయులారా, మీరెందుకు మరణమునొందుదురు? ఇదే 

పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 18:32 => మరణమునొందువాడు మరణమునొందుటనుబటిట్ నేను సంతోషించువాడను 

కాను. కావున మీరు మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి అపుప్డు మీరు బర్దుకుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

ఫిలేమోనుకు 1:6 => కీర్సుత్నుబటిట్ మీయందునన్ పర్తి శేర్షఠ్మైన వరము విషయమై నీవు 

అనుభవపూరవ్కముగా ఎరుగుటవలన ఇతరులు నీ విశావ్సమందు పాలివారగుట అనునది కారయ్కారి 

కావలయునని వేడుకొనుచునాన్ను. 

2 పేతురు 2:8 => ఆ నీతిమంతుడు వారి మధయ్ను కాపురముండి, తాను చూచినవాటిని బటిట్యు 

వినినవాటిని బటిట్యు, వారి అకర్మమైన కిర్యల విషయములో దినదినము నీతిగల తన మనసుస్ను 

నొపిప్ంచుకొనుచు వచెచ్ను. 

2 పేతురు 2:9 => భకుత్లను శోధనలోనుండి తపిప్ంచుటకును, దురీణ్తిపరులను ముఖయ్ముగా 

మలినమైన దురాశ కలిగి శరీరానుసారముగా నడుచుకొనుచు, పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, 

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. 
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1 రాజులు 13:30 => అతడు తన సమాధిలో ఆ శవమును పెటట్గా జనులు కటకటా నా 

సహోదరుడా అని యేడిచ్రి. 

1 రాజులు 14:1 => ఆ కాలమున యరొబాము కుమారుడైన అబీయా కాయిలాపడగా 

1 రాజులు 14:17 => అపుప్డు యరొబాము భారయ్ లేచి వెళిల్పోయి తిరాస్ పటట్ణమునకు వచెచ్ను; 

ఆమె లోగిటి దావ్రపు గడపయొదద్కు రాగానే ఆ చినన్వాడు చనిపోయెను. 

2 రాజులు 13:9 => యెహోయాహాజు తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి షోమోర్నులో పాతిపెటట్బడెను; 

అతని కుమారుడైన యెహోయాషు అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:9 => అతడు అహజాయ్ను వెదకెను. అతడు షోమోర్నులో దాగియుండగా 

వారు అతని పటుట్కొని యెహూనొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి; వారు అతని చంపిన తరువాత ఇతడు 

యెహోవాను హృదయపూరవ్కముగా వెదకిన యెహోషాపాతు కుమారుడు గదా అనుకొని అతని 

పాతిపెటిట్రి; కాగా రాజయ్మేలుటకు అహజాయ్ యింటివారు ఇక నెవరును లేకపోయిరి. 

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

సంవతస్రములు రాకముందే, 

యెషయా 57:1 => నీతిమంతులు నశించుట చూచి యెవరును దానిని మనసుస్న పెటట్రు 

భకుత్లైనవారు తీసికొనిపోబడుచునాన్రు కీడు చూడకుండ నీతిమంతులు కొనిపోబడుచునాన్రని 

యెవనికిని తోచదు.  

యెహెజేక్లు 18:20 => పాపము చేయువాడే మరణమునొందును; తండిర్యొకక్ దోషశిక్షను 

కుమారుడు మోయుటలేదని కుమారుని దోషశిక్షను తండిర్ మోయడు, నీతిపరుని నీతి ఆ నీతిపరునికే 

చెందును, దుషుట్ని దుషట్తవ్ము ఆ దుషుట్నికే చెందును. 

హెబీర్యులకు 11:38 => అడవులలోను కొండలమీదను గుహలలోను సొరంగములలోను 

తిరుగులాడుచు సంచరించిరి. అటిట్వారికి ఈ లోకము యోగయ్మైనది కాదు. 

వచనము 16 
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మరియు తానే పాపముచేసి ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడైన యరొబాము 

పాపములనుబటిట్ ఆయన ఇశార్యేలువారిని అపప్గింపబోవుచునాన్డు. 

1 రాజులు 15:27 => ఇశాశ్ఖారు ఇంటి సంబంధుడును అహీయా కుమారుడునైన బయెషా 

అతనిమీద కుటర్చేసెను. నాదాబును ఇశార్యేలు వారందరును ఫిలిషీత్యుల సంబంధమైన 

గిబెబ్తోనునకు ముటట్డివేయుచుండగా గిబెబ్తోనులో బయెషా అతని చంపెను. 

1 రాజులు 15:28 => రాజైన ఆసా యేలుబడిలో మూడవ సంవతస్రమందు బయెషా అతని చంపి 

అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

1 రాజులు 15:29 => తాను రాజు కాగానే ఇతడు యరొబాము సంతతివారి నందరిని 

హతముచేసెను; ఎవనినైన యరొబామునకు సజీవునిగా ఉండనియయ్క అందరిని నశింపజేసెను. తన 

సేవకుడైన షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారముగా ఇది జరిగెను. 

పర్సంగి 8:11 => దుష కిర్యకు తగిన శిక్ష శీఘర్ముగా కలుగకపోవుటచూచి మనుషుయ్లు 

భయమువిడిచి హృదయపూరవ్కముగా దుష కిర్యలు చేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 7:2 => నరపుతుర్డా, పర్కటింపుము; ఇశార్యేలీయుల దేశమునకు అంతము 

వచిచ్యునన్ది, నలుదికుక్ల దేశమునకు అంతము వచేచ్యునన్దని పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇపుప్డు నీకు అంతము వచేచ్యునన్ది. 

యెహెజేక్లు 7:3 => నా కోపము నీమీద తెపిప్ంచు నీ పర్వరత్ననుబటిట్ నీకు తీరుప్తీరిచ్, నీవు చేసిన 

సమసత్ హేయకృతయ్ముల ఫలము నీమీదికి రపిప్ంచుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 7:4 => నీయెడల కటాక్షముంచకయు కనికరము చూపకయు నుందును, నేను 

యెహోవానై యునాన్నని నీవెరుగునటుల్ నీ పర్వరత్న ఫలము నీవు అనుభవింపజేసెదను, నీ హేయ 

కృతయ్ములు నీమధయ్నే యుండనితుత్ను. 

యెహెజేక్లు 7:5 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దురదృషట్ము వింతైన దురదృషట్ము 

సంభవించుచునన్ది, 
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యెహెజేక్లు 7:6 => అంతము వచుచ్చునన్ది, అంతమే వచుచ్చునన్ది, అది నీ కొరకు 

కనిపెటుట్చునన్ది, ఇదిగో సమీపమాయెను. 

యెహెజేక్లు 7:7 => దేశ నివాసులారా, మీమీదికి దురిద్నము వచుచ్చునన్ది, సమయము 

వచుచ్చునన్ది, దినము సమీపమాయెను, ఉతాస్హధవ్ని కాదు శర్మ ధవ్నియే పరవ్తములమీద 

వినబడుచునన్ది. 

యెహెజేక్లు 12:22 => నరపుతుర్డా దినములు జరిగిపోవుచునన్వి, పర్తి దరశ్నము 

నిరరథ్కమగుచునన్ది అని ఇశార్యేలీయుల దేశములో మీరు చెపుప్కొను సామెత యేమిటి? 

యెహెజేక్లు 12:23 => కావున నీవు వారికి ఈ మాట తెలియజేయుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇకమీదట ఇశార్యేలీయులలో ఎవరును ఈ సామెత పలుకకుండ నేను దానిని 

నిరరథ్కము చేసెదను గనుక నీవు వారితో ఇటల్నుము దినములు వచుచ్చునన్వి, పర్తిదరశ్నము 

నెరవేరును 

యెహెజేక్లు 12:24 => వయ్రథ్మైన దరశ్నమైనను ఇచచ్కములాడు సోదెగాండర్ మాటలైనను 

ఇశార్యేలీయులలో ఇకను ఉండవు. 

యెహెజేక్లు 12:25 => యెహోవానైన నేను మాటయిచుచ్చునాన్ను, నేనిచుచ్ మాట యికను 

ఆలసయ్ములేక జరుగును. తిరుగుబాటు చేయువారలారా, మీ దినములలో నేను మాటయిచిచ్ దాని 

నెరవేరెచ్దను, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 12:26 => మరల యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 12:27 => నరపుతుర్డా వీనికి కనబడిన దరశ్నము నెరవేరుటకు బహుదినములు 

జరుగవలెననియు బహు కాలము జరిగినతరువాత కలుగు దానిని వీడు పర్వచించుచునాన్డనియు 

ఇశార్యేలీయులు చెపుప్కొనుచునాన్రు గదా 

యెహెజేక్లు 12:28 => కాబటిట్ నీవు వారితో ఇటల్నుము ఇకను ఆలసయ్ములేక నేను చెపిప్న 

మాటలనిన్యు జరుగును, నేను చెపిప్నమాట తపప్కుండ జరుగును, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యాకోబు 5:9 => సహోదరులారా, మీరు తీరుప్ పొందకుండు నిమితత్ము ఒకనిమీదనొకడు 

సణగకుడి; ఇదిగో నాయ్యాధిపతి వాకిట నిలిచియునాన్డు. 
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2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

1 రాజులు 16:7 => మరియు బయెషా యరొబాము సంతతివారివలెనే యుండి తన కారయ్ములచేత 

యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిన దాని నంతటినిబటిట్యు, అతడు తన రాజును 

చంపుటనుబటిట్యు, అతనికిని అతని సంతతివారికిని విరోధముగ యెహోవా వాకుక్ హనానీ 

కుమారుడును పర్వకత్యునగు యెహూకు పర్తయ్క్షమాయెను. 

యోబు 34:24 => విచారణ లేకుండనే బలవంతులను ఆయన నిరూమ్లము చేయుచునాన్డు వారి 

సాథ్నమున ఇతరులను నియమించుచునాన్డు. 

హోషేయ 5:3 => ఎఫార్యిమును నేనెరుగుదును; ఇశార్యేలు వారు నాకు మరుగైనవారు కారు. 

ఎఫార్యిమూ, నీవు ఇపుప్డే వయ్భిచరించుచునాన్వు; ఇశార్యేలు వారు అపవితుర్లైరి. 

వచనము 17 

అపుప్డు యరొబాము భారయ్ లేచి వెళిల్పోయి తిరాస్ పటట్ణమునకు వచెచ్ను; ఆమె లోగిటి దావ్రపు 

గడపయొదద్కు రాగానే ఆ చినన్వాడు చనిపోయెను. 

1 సమూయేలు 12:25 => మీరు కీడుచేయు వారైతే తపప్కుండ మీరును మీ రాజును 

నాశనమగుదురు. 

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 17:7 => ఎందుకనగా ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశములోనుండియు, ఐగుపుత్ రాజైన 

ఫరోయొకక్ బలముకిర్ందనుండియు, తముమ్ను విడిపించిన తమ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి 

పాపముచేసి యితర దేవతలయందు భయభకుత్లు నిలిపి 
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మతత్యి 11:7 => వారు వెళిల్పోవుచుండగా యేసు యోహానునుగూరిచ్ జనసమూహములతో ఈలాగు 

చెపప్సాగెను మీరేమి చూచుటకు అరణయ్ములోనికి వెళిల్తిరి? గాలికి కదలుచునన్ రెలుల్నా? మరి ఏమి 

చూడ వెళిల్తిరి? 

లూకా 7:24 => యోహానుదూతలు వెళిల్న తరువాత , ఆయన యోహానును గూరిచ్ 

జనసమూహములతో ఈలాగు చెపప్సాగెను మీరేమి చూచుటకు అరణయ్ములోనికి వెళిల్తిరి? గాలికి 

కదలుచునన్ రెలుల్నా? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:28 => యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేతను అతుయ్గర్తచేతను తమ 

దేశములోనుండి వారిని పెలల్గించి, నేడునన్టుల్గా వారిని వెళల్గొటిట్ పరదేశము పాలు చేసెను. 

కీరత్నలు 52:5 => కావున దేవుడు సదాకాలము నినున్ అణగగొటుట్ను నినున్ పటుట్కొని ఆయన నీ 

గుడారములోనుండి నినున్ పెలల్గించును సజీవుల దేశములోనుండి నినున్ నిరూమ్లము చేయును.

(సెలా.) 

సామెతలు 2:22 => భకిత్హీనులు దేశములో నుండకుండ నిరూమ్లమగుదురు. విశావ్సఘాతకులు 

దానిలోనుండి పెరికివేయబడుదురు. 

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, 

జెఫనాయ్ 2:4 => గాజా పటట్ణము నిరజ్నమగును, అషెక్లోను పాడైపోవును, మధాయ్హన్కాలమందు 

అషోడ్దువారు బయటికి పారదోలబడుదురు, ఎకోర్ను పటట్ణము దునన్బడును. 

మతత్యి 15:13 => ఆయన పరలోకమందునన్ నా తండిర్ నాటని పర్తి మొకక్యు పెలల్గింపబడును. 

లేవీయకాండము 26:32 => నేనే మీ దేశమును పాడుచేసిన తరువాత దానిలో కాపురముండు మీ 

శతుర్వులు దాని చూచి ఆశచ్రయ్పడెదరు. 

లేవీయకాండము 26:33 => జనములలోనికి మిముమ్ను చెదరగొటిట్ మీవెంట కతిత్ దూసెదను, మీ 

దేశము పాడైపోవును, మీ పటట్ములు పాడుపడును. 
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లేవీయకాండము 26:34 => మీరు మీ శతుర్వుల దేశములో ఉండగా మీ దేశము పాడైయునన్ 

దినములనిన్యు అది తన విశార్ంతికాలములను అనుభవించును. 

లేవీయకాండము 26:43 => వారిచేత విడువబడి వారు లేనపుప్డు పాడైపోయిన వారి దేశమును తన 

విశార్ంతిదినములను అనుభవించును. వారు నా తీరుప్లను తిరసక్రించి నా కటట్డలను 

అసహియ్ంచుకొనిరి. ఆ హేతువు చేతనే వారు తమ దోషశిక్ష నాయ్యమని ఒపుప్కొందురు. 

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 4:27 => మరియు యెహోవా జనములలో మిముమ్ను చెదరగొటుట్ను; 

యెహోవా ఎకక్డికి మిముమ్ను తోలివేయునో అకక్డి జనములలో మీరు కొదిద్మందే మిగిలియుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:36 => యెహోవా నినున్ను నీవు నీమీద నియమించుకొను నీ రాజును, 

నీవేగాని నీ పితరులేగాని యెరుగని జనమునకపప్గించును. అకక్డ నీవు కొయయ్దేవతలను 

రాతిదేవతలను పూజించెదవు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:63 => కాబటిట్ మీకు మేలు చేయుచు మిముమ్ను విసత్రింపజేయుటకు 

మీ దేవుడైన యెహోవా మీయందు ఎటుల్ సంతోషించెనో అటుల్ మిముమ్ను నశింపజేయుటకును మిముమ్ 

సంహరించుటకును యెహోవా సంతోషించును గనుక నీవు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు పర్వేశించుచునన్ 

దేశములోనుండి పెలల్గింపబడుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:64 => దేశముయొకక్ యీ కొన మొదలుకొని ఆ కొనవరకును సమసత్ 

జనములలోనికి యెహోవా నినున్ చెదరగొటుట్ను. అకక్డ నీవైనను నీ పితరులైనను ఎరుగని 

కొయయ్వియు రాతివియునైన అనయ్దేవతలను పూజింతువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:65 => ఆ జనములలో నీకు నెమమ్ది కలుగదు; నీ అరకాలికి విశార్ంతి 

కలుగదు. అకక్డ యెహోవా హృదయకంపమును నేతర్కీష్ణతయు మనోవేదనయు నీకు కలుగజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:66 => నీకు ఎలల్పుప్డు పార్ణభయము కలిగియుండును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:67 => నీవు రేయింబగళుల్ భయపడుదువు. నీ పార్ణము నీకు దకుక్నను 

నమమ్కము నీకేమియు ఉండదు. నీ హృదయములో పుటుట్ భయముచేతను, నీ కనున్ చూచువా అయోయ్ 

యెపుప్డు సాయంకాలమగునా అనియు, సాయంకాలమున అయోయ్ యెపుప్డు ఉదయమగునా అనియు 

అనుకొందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:68 => మరియు నీవు మరిఎపుప్డును దీనిని చూడకూడదని నేను నీతో 

చెపిప్న మారగ్మున యెహోవా ఐగుపుత్నకు ఓడలమీద నినున్ మరల రపిప్ంచును. అకక్డ మీరు 

దాసులగాను దాసీలగాను నీ శతుర్వులకు మిముమ్ను అమమ్జూపు కొనువారుందురు గాని మిముమ్ను 

కొనువాడొకడైన నుండడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:24 => యెహోవా దేనిబటిట్ యీ దేశమును ఇటుల్ చేసెనో? యీ మహా 

కోపాగిన్కి హేతువేమో? అని చెపుప్కొందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:25 => మరియు వారు వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవా ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి వారిని రపిప్ంచిన తరువాత ఆయన తమతో చేసిన నిబంధనను వారు నిరాకరించిరి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:26 => తామెరుగని అనయ్దేవతలను, ఆయన వారికి నియమింపని 

దేవతలను, పూజించి వాటికి నమసక్రించిరి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:27 => గనుక యీ గర్ంథములో వార్యబడిన శాపములనిన్టిని యీ 

దేశముమీదికి తెపిప్ంచుటకు దానిమీద యెహోవా కోపము రవులుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:28 => యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేతను అతుయ్గర్తచేతను తమ 

దేశములోనుండి వారిని పెలల్గించి, నేడునన్టుల్గా వారిని వెళల్గొటిట్ పరదేశము పాలు చేసెను. 

యెహోషువ 23:15 => అయితే మీ దేవుడైన యెహోవా మీతో చెపిప్న మేలంతయు మీకు కలిగిన 

పర్కారము మీ దేవుడైన యెహోవా మీ కిచిచ్న యీ మంచి దేశములో ఉండకుండ ఆయన మిముమ్ 

నశింపజేయువరకు యెహోవా మీ మీదికి కీడంతయు రాజేయును. 

యెహోషువ 23:16 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు నియమించిన ఆయన నిబంధనను మీరి 

యితర దేవతలను పూజించి వాటికి నమసక్రించినయెడల యెహోవా కోపము మీ మీద మండును 

గనుక ఆయన మీకిచిచ్న యీ మంచి దేశములో నుండకుండ మీరు శీఘర్ముగా నశించిపోవుదురు. 
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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. 

2 రాజులు 17:23 => తన సేవకులైన పర్వకత్లదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న, ఆయన 

ఇశార్యేలువారిని తన సముఖములోనుండి వెళల్గొటెట్ను . ఆ హేతువుచేత వారు తమ 

సవ్దేశములోనుండి అషూష్రు దేశములోనికి చెరగొనిపోబడిరి; నేటివరకు వారచచ్ట ఉనాన్రు. 

2 రాజులు 18:11 => తమ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట విననివారై ఆయన నిబంధనకును 

ఆయన సేవకుడైన మోషే ఆజాఞ్పించిన దానంతటికిని లోబడక అతికర్మించి యుండిరి. 

2 రాజులు 18:12 => అషూష్రు రాజు ఇశార్యేలు వారిని అషూష్రు దేశములోనికి తీసికొనిపోయి 

గోజాను నది దగగ్రనునన్ హాలహు హాబోరు అను పటట్ణములలోను మాదీయుల పటట్ణములలోను 

వారిని ఉంచెను. 

ఆమోసు 5:27 => కాబటిట్ నేను దమసుక్ పటట్ణము అవతలికి మిముమ్ను చెరగొని పోవుదును అని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఆయన పేరు సైనయ్ములకధిపతియగు దేవుడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:43 => మీరు పూజించుటకు చేసికొనిన పర్తిమలైన మొలొకు 

గుడారమును రొంఫాయను దేవత యొకక్ నక్షతర్మును మోసికొనిపోతిరి గనుక బబులోను ఆవలికి 

మిముమ్ను కొనిపోయెదను.  

నిరగ్మకాండము 34:13 => కాబటిట్ మీరు వారి బలిపీఠములను పడగొటిట్ వారి బొమమ్లను 

పగులగొటిట్ వారి దేవతా సత్ంభములను పడగొటట్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 34:14 => ఏలయనగా వేరొక దేవునికి నమసాక్రము చేయవదుద్, ఆయన నామము 

రోషము గల యెహోవా; ఆయన రోషము గల దేవుడు.  
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దివ్తీయోపదేశకాండము 12:3 => వారి బలిపీఠములను పడదోర్సి వారి విగర్హములను పగులగొటిట్ 

వారి దేవతాసత్ంభములను అగిన్తో కాలిచ్ వారి దేవతల పర్తిమలను కూలదోర్సి వాటి పేరులు అచచ్ట 

లేకుండ నశింపజేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:4 => వారు తమ దేవతలకు చేసినటుట్ మీరు మీ దేవుడైన 

యెహోవానుగూరిచ్ చేయకూడదు. 

యెషయా 1:28 => అతికర్మము చేయువారును పాపులును నిశేశ్షముగా నాశనమగుదురు 

యెహోవాను విసరిజ్ంచువారు లయమగుదురు. 

యెషయా 1:29 => మీరు ఇచఛ్యించిన మసత్కివృక్షమునుగూరిచ్ వారు సిగుగ్పడుదురు మీకు 

సంతోషకరములైన తోటలనుగూరిచ్ మీ ముఖములు ఎఱఱ్బారును 

1 రాజులు 14:9 => నీకంటె ముందుగా ఉండిన వారందరికంటెను అధికముగా కీడు చేసియునాన్వు; 

ననున్ బొతిత్గా విసరిజ్ంచి యితర దేవతలను పోత విగర్హములను పెటుట్కొని నాకు కోపము 

పుటిట్ంచియునాన్వు. 

1 రాజులు 14:23 => ఎటల్నగా వారును ఎతత్యిన పర్తి పరవ్తము మీదను పచచ్ని పర్తి 

వృక్షముకిర్ందను బలిపీఠములను కటిట్, విగర్హములను నిలిపి, దేవతా సత్ంభములను ఉంచిరి. 

1 రాజులు 14:24 => మరియు పురుషగాములు సహా దేశమందుండిరి. ఇశార్యేలీయులయెదుట 

నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనులు చేయు హేయకిర్యల పర్కారముగా యూదావారును 

చేయుచు వచిచ్రి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:21 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు కటుట్ బలిపీఠము సమీపమున 

ఏవిధమైన వృక్షమును నాటకూడదు, దేవతా సత్ంభమును ఏరప్రచకూడదు. 

2 రాజులు 17:16 => వారు తమ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిని యనుసరింపక పోత 

విగర్హములైన రెండు దూడలను చేసి దేవతాసత్ంభములను నిలిపి ఆకాశసమూహమునకు నమసక్రించి 

బయలుదేవతను పూజించిరి. 
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2 రాజులు 21:16 => మరియు మనషే ష్ యెహోవా దృషిట్కి చెడు నడత నడిచి, యూదావారిని 

పాపములో దింపినది గాక యెరూషలేమును ఈ కొననుండి ఆ కొనవరకు రకత్ముతో నిండునటుల్ 

నిరపరాధుల రకత్మును బహుగా ఒలికించెను. 

హోషేయ 9:17 => వారు నా దేవుని మాటల నాలకించలేదు గనుక ఆయన వారిని విసరిజ్ంచెను. 

వారు దేశము విడిచి అనయ్జనులలో తిరుగుదురు. 

వచనము 18 

జనులు అతనిని సమాధిలో పెటిట్, యెహోవా తన సేవకుడైన పర్వకత్యగు అహీయాదావ్రా సెలవిచిచ్న 

పర్కారముగ ఇశార్యేలు వారందరును అతనికొరకు అంగలారిచ్రి. 

కీరత్నలు 81:12 => కాబటిట్ వారు తమ సవ్కీయాలోచనలనుబటిట్ నడుచుకొనునటుల్ వారి 

హృదయకాఠినయ్మునకు నేను వారినపప్గించితిని. 

యెషయా 40:24 => వారు నాటబడగనే వితత్బడగనే వారి మొదలు భూమిలో వేరు తనన్కమునుపే 

ఆయన వారిమీద ఊదగా వారు వాడిపోవుదురు సుడిగాలి పొటుట్ను ఎగరగొటుట్నటుల్ ఆయన వారిని 

ఎగరగొటుట్ను.  

హోషేయ 9:11 => ఎఫార్యిము యొకక్ కీరిత్ పకిష్వలె ఎగిరిపోవును; జననమైనను, గరభ్ముతో 

ఉండుటయైనను, గరభ్ము ధరించుటయైనను వారికుండదు. 

హోషేయ 9:12 => వారు తమ పిలల్లను పెంచినను వారికి ఎవరును లేకుండ అందమైన సథ్లములో 

వారిని పుతర్హీనులుగా చేసెదను; నేను వారిని విడిచిపెటట్గా వారికి శర్మ కలుగును. 

హోషేయ 9:16 => ఎఫార్యిము మొతత్బడెను, వారి వేరు ఎండిపోయెను, వారు ఫలమియయ్రు. వారు 

పిలల్లు కనినను వారి గరభ్నిధిలోనుండి వచుచ్ సొతుత్ను నేను నాశనము చేసెదను. 

హోషేయ 9:17 => వారు నా దేవుని మాటల నాలకించలేదు గనుక ఆయన వారిని విసరిజ్ంచెను. 

వారు దేశము విడిచి అనయ్జనులలో తిరుగుదురు. 

1 రాజులు 12:30 => దానువరకు ఈ రెంటిలో ఒకదానిని జనులు పూజించుటవలన రాజు చేసిన 

కారయ్ము పాపమునకు కారణమాయెను. 
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1 రాజులు 13:34 => యరొబాము సంతతివారిని నిరూమ్లము చేసి భూమిమీద ఉండకుండ 

నశింపజేయునటుల్గా ఇది వారికి పాపకారణమాయెను. 

1 రాజులు 15:30 => తాను చేసిన పాపములచేత ఇశార్యేలువారు పాపముచేయుటకు కారకుడై 

యరొబాము ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంపగా ఈలాగున జరిగెను. 

1 రాజులు 15:34 => ఇతడు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి యరొబాము దేనిచేత ఇశార్యేలువారు 

పాపము చేయుటకు కారకుడాయెనో దానినంతటిని అనుసరించి పర్వరిత్ంచెను. 

1 రాజులు 16:2 => నేను నినున్ మంటిలోనుండి తీసి హెచిచ్ంపజేసి ఇశార్యేలువారను నా 

జనులమీద నినున్ అధికారిగా చేసితిని, అయినను యరొబాము పర్వరిత్ంచిన పర్కారముగా నీవు 

పర్వరిత్ంచుచు, ఇశార్యేలువారగు నా జనులు పాపము చేయుటకు కారకుడవై, వారి పాపములచేత 

నాకు కోపము పుటిట్ంచియునాన్వు. 

నిరగ్మకాండము 32:21 => అపుప్డు మోషే నీవు ఈ పర్జలమీదికి ఈ గొపప్ పాపము రపిప్ంచునటుల్ 

వారు నినున్ ఏమిచేసిరని అహరోనును నడుగగా 

నిరగ్మకాండము 32:35 => అహరోను కలిప్ంచిన దూడను పర్జలు చేయించినందున యెహోవా 

వారిని బాధపెటెట్ను. 

యిరిమ్యా 5:31 => పర్వకత్లు అబదధ్పర్వచనములు పలికెదరు, యాజకులు వారి పక్షమున ఏలుబడి 

చేసెదరు, ఆలాగు జరుగుట నా పర్జలకు ఇషట్ము; దాని ఫలము నొందునపుప్డు మీరేమి చేయుదురు? 

హోషేయ 5:11 => ఎఫార్యిమీయులు మానవ పదధ్తినిబటిట్ పర్వరిత్ంప గోరువారు; వారికధిక శర్మ 

కలుగును, వారు శికిష్ంపబడి హింస నొందుదురు బాధింపబడుదురు. 

హోషేయ 5:12 => ఎఫార్యిమీయులకు చిమమ్ట పురుగు వలెను యూదావారికి వతస్పురుగు వలెను 

నేనుందును. 

మీకా 6:16 => ఏలయనగా మీరు ఒమీ నియమించిన కటట్డల నాచరించుచు, అహాబు ఇంటివారు 

చేసిన కిర్యలనిన్టి ననుసరించుచు వారి యోచనలనుబటిట్ నడుచుచునాన్రు గనుక నా జనులకు 

రావలసిన అవమానమును మీరు పొందగా మిముమ్ను భీతిపుటిట్ంచు జనులుగాను పటట్ణనివాసులను 

అపహాసాయ్సప్దముగాను చేయబోవుచునాన్ను. 
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మతత్యి 18:7 => అభయ్ంతరములవలన లోకమునకు శర్మ; అభయ్ంతరములు రాక తపప్వు గాని, 

యెవనివలన అభయ్ంతరము వచుచ్నో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ 

రోమీయులకు 14:13 => కాగా మనమికమీదట ఒకనికొకడు తీరుప్ తీరచ్కుందము. ఇదియుగాక, 

సహోదరునికి అడ డ్మైనను ఆటంకమైనను కలుగజేయకుందుమని మీరు నిశచ్యించుకొనుడి. 

నిరగ్మకాండము 23:33 => వారు నీచేత నాకు విరోధముగా పాపము చేయింపకుండునటుల్ వారు నీ 

దేశములో నివసింపకూడదు. 

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. 

1 రాజులు 11:26 => మరియు సొలొమోను సేవకుడైన యరొబాము సహా రాజుమీదికి లేచెను. 

ఇతడు జెరేదా సంబంధమైన ఎఫార్యీమీయుడైన నెబాతు కుమారుడు, ఇతని తలిల్పేరు జెరూహా, ఆమె 

విధవరాలు. 

1 రాజులు 14:9 => నీకంటె ముందుగా ఉండిన వారందరికంటెను అధికముగా కీడు చేసియునాన్వు; 

ననున్ బొతిత్గా విసరిజ్ంచి యితర దేవతలను పోత విగర్హములను పెటుట్కొని నాకు కోపము 

పుటిట్ంచియునాన్వు. 

1 రాజులు 14:12 => కాబటిట్ నీవు లేచి నీ యింటికి పొముమ్, నీ పాదములు పటట్ణములో 

పర్వేశించునపుప్డే నీ బిడ డ్ చనిపోవును; 

1 రాజులు 15:26 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి తన తండిర్ నడిచిన మారగ్మందు నడిచి, 

అతడు దేనిచేత ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడాయెనో ఆ పాపమును అనుసరించి 

పర్వరిత్ంచెను. 

1 రాజులు 16:19 => యరొబాము చేసినటుల్ ఇతడును యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము చేయువాడై 

యుండి తానే పాపము చేయుచు, ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడైనందున ఈలాగున 

జరిగెను. 
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1 రాజులు 21:22 => ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు నీవు కారకుడవై నాకు కోపము 

పుటిట్ంచితివి గనుక నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము కుటుంబమునకును అహీయా కుమారుడైన 

బయెషా కుటుంబమునకును నేను చేసినటుల్ నీ కుటుంబమునకు చేయుదునని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

2 రాజులు 3:3 => ఇశార్యేలు వారు పాపము చేయుటకు కారకుడగు నెబాతు కుమారుడైన 

యరొబాము చేసిన పాపములను విడువక చేయుచునే వచెచ్ను. 

2 రాజులు 10:29 => అయితే ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు నెబాతు కుమారుడైన 

యరొబాము కారకుడైనటుల్ యెహూకూడ అందుకు కారకుడై, బేతేలు దాను అను సథ్లములందునన్ 

బంగారుదూడలను అనుసరించుట మానలేదు. 

2 రాజులు 10:31 => అయితే ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడైన యరొబాము చేసిన 

పాపములను యెహూ యేమాతర్మును విసరిజ్ంచనివాడై ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

నియమించిన ధరమ్శాసత్రమును పూరణ్హృదయముతో అనుసరించుటకు శర్దాధ్భకుత్లు లేనివాడాయెను. 

2 రాజులు 13:2 => ఇతడు ఇశార్యేలువారు పాపముచేయుటకు కారకుడగు నెబాతు కుమారుడైన 

యరొబాము పాపములను విడువక అనుసరించుచు యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించెను. 

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 17:21 => ఆయన ఇశార్యేలు గోతర్ములను దావీదు ఇంటివారిలోనుండి 

విడగొటిట్వేయగా వారు నెబాతు కుమారుడైన యరొబామును రాజుగా చేసికొనిరి. ఈ యరొబాము 

ఇశార్యేలువారు యెహోవాను అనుసరింపకుండ ఆయనమీద వారిని తిరుగబడచేసి, వారు 

ఘోరపాపము చేయుటకు కారకుడాయెను. 

2 రాజులు 17:23 => తన సేవకులైన పర్వకత్లదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న, ఆయన 

ఇశార్యేలువారిని తన సముఖములోనుండి వెళల్గొటెట్ను . ఆ హేతువుచేత వారు తమ 

సవ్దేశములోనుండి అషూష్రు దేశములోనికి చెరగొనిపోబడిరి; నేటివరకు వారచచ్ట ఉనాన్రు. 
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2 రాజులు 21:9 => ఇశార్యేలీయులయెదుట నిలువకుండ యెహోవా లయముచేసిన జనములు 

జరిగించిన చెడుతనమును మించిన చెడుతనము చేయునటుల్ మనషే ష్ వారిని రేపెను. 

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

అమోరీయులను మించిన చెడునడత కనుపరచి, తాను పెటుట్కొనిన విగర్హములవలన యూదావారు 

పాపము చేయుటకు కారకుడాయెను. 

2 రాజులు 21:16 => మరియు మనషే ష్ యెహోవా దృషిట్కి చెడు నడత నడిచి, యూదావారిని 

పాపములో దింపినది గాక యెరూషలేమును ఈ కొననుండి ఆ కొనవరకు రకత్ముతో నిండునటుల్ 

నిరపరాధుల రకత్మును బహుగా ఒలికించెను. 

2 రాజులు 23:15 => బేతేలులోనునన్ బలిపీఠమును ఉనన్త సథ్లమును, అనగా ఇశార్యేలు వారు 

పాపము చేయుటకు కారకుడైన నెబాతు కుమారుడగు యరొబాము కటిట్ంచిన ఆ ఉనన్త సథ్లమును 

బలిపీఠమును అతడు పడగొటిట్ంచి, ఆ ఉనన్త సథ్లమును కాలిచ్ పొడుము అగునటుల్గా తొర్కిక్ంచి 

అషేరాదేవి పర్తిమను కాలిచ్వేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:3 => అందుకు యోవాబు రాజా నా యేలినవాడా, యెహోవా తన 

జనులను ఇపుప్డునన్వారికంటె నూరంతలు ఎకుక్వమందిని చేయునుగాక; వారందరు నా యేలినవాని 

దాసులుకారా? నా యేలినవానికి ఈ విచారణ యేల? ఇది జరుగవలసిన హేతువేమి? జరిగినయెడల 

ఇశార్యేలీయులకు శిక్ష కలుగును అని మనవిచేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:11 => మరియు అతడు యూదా పరవ్తములయందు బలిపీఠములను 

కటిట్ంచి యెరూషలేము కాపురసుథ్లు దేవుని విసరిజ్ంచునటుల్ చేసెను. యూదావారిని విగర్హపూజకు 

లోపరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:9 => ఈ పర్కారము మనషే ష్ యూదావారిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లను 

మోసపుచిచ్నవాడై, ఇశార్యేలీయులయెదుట ఉండకుండ యెహోవా నశింపజేసిన అనయ్జనులకంటెను 

వారు మరింత అకర్మముగా పర్వరిత్ంచునటుల్ చేయుటకు కారకుడాయెను. 

యిరిమ్యా 32:35 => వారు తమ కుమారులను కుమారెత్లను పర్తిషిట్ంపవలెనని బెన  హినోన్ము 

లోయలోనునన్ బయలునకు బలిపీఠములను కటిట్ంచిరి, ఆలాగు చేయుటకు నేను వారి కాజాఞ్పింపలేదు, 
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యూదావారు పాపములో పడి, యెవరైన నిటిట్ హేయకిర్యలు చేయుదురనన్మాట నా కెనన్డును 

తోచలేదు. 

యెహెజేక్లు 23:5 => ఒహొలా నాకు పెండిల్చేయబడినను వయ్భిచారముచేసి 

హోషేయ 10:8 => ఇశార్యేలువారి పాప సవ్రూపమైన ఆవెనులోని ఉనన్త సథ్లములు లయమగును, 

ముండల్చెటుల్ను కంపయు వారి బలిపీఠములమీద పెరుగును, పరవ్తములను చూచి మముమ్ను మరుగు 

చేయుడనియు, కొండలను చూచి మామీద పడుడనియు వారు చెపుప్దురు. 

ఆమోసు 8:14 => షోమోర్ను యొకక్ దోషమునకు కారణమగు దాని తోడనియు, దానూ, నీ దేవుని 

జీవము తోడనియు, బెయేరెష్బా మారగ్ జీవము తోడనియు పర్మాణము చేయువారు ఇకను లేవకుండ 

కూలుదురు. 

మీకా 1:13 => లాకీషు నివాసులారా, రథములకు యుదధ్పు గుఱఱ్ములను కటుట్డి; ఇశార్యేలువారు 

చేసిన తిరుగుబాటు కిర్యలు నీయందు కనబడినవి అది సీయోను కుమారెత్ పాపమునకు పర్థమ 

కారణముగా ఉండును. 

మీకా 5:3 => కాబటిట్ పర్సవమగు సతరీ పిలల్ను కనువరకు ఆయన వారిని అపప్గించును, అపుప్డు 

ఆయన సహోదరులలో శేషించినవారును ఇశార్యేలీయులతో కూడ తిరిగివతుత్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:19 => అందుకు పేతురును యోహానును వారినిచూచి దేవునిమాట 

వినుటకంటె మీ మాట వినుట దేవుని దృషిట్కి నాయ్యమా? మీరే చెపుప్డి; 

హెబీర్యులకు 12:15 => మీలో ఎవడైనను దేవుని కృపను పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అనియు, 

చేదైన వేరు ఏదైనను మొలిచి కలవరపరచుటవలన అనేకులు అపవితుర్లై పోవుదురేమో అనియు, 

వచనము 19 

యరొబాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు జరిగించిన యుదధ్ములనుగూరిచ్యు, 

పర్భుతవ్మునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలువారి రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

పరమగీతము 6:4 => నా సఖీ, నీవు తిరాస్ పటట్ణమువలె సుందరమైన దానవు. యెరూషలేమంత 

సౌందరయ్వంతురాలవు టెకెక్ముల నెతిత్న సైనయ్మువలె భయము పుటిట్ంచుదానవు 
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1 రాజులు 15:21 => అది బయెషాకు వరత్మానము కాగా రామా పటట్ణము కటుట్ట మాని తిరాస్కు 

పోయి నివాసము చేసెను. 

1 రాజులు 15:33 => యూదారాజైన ఆసా యేలుబడిలో మూడవ సంవతస్రమందు అహీయా 

కుమారుడైన బయెషా తిరాస్యందు ఇశార్యేలువారినందరిని ఏలనారంభించి యిరువది నాలుగు 

సంవతస్రములు ఏలెను. 

1 రాజులు 16:6 => బయెషా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తిరాస్లో సమాధి చేయబడెను; అతనికి 

మారుగా అతని కుమారుడైన ఏలా రాజాయెను. 

1 రాజులు 16:8 => యూదా రాజైన ఆసా యేలుబడిలో ఇరువదియారవ సంవతస్రమున బయెషా 

కుమారుడైన ఏలా తిరాస్యందు ఇశార్యేలువారినందరిని ఏలనారంభించి రెండు సంవతస్రములు 

ఏలెను. 

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

మతుత్డైయుండగా, యుదధ్ రథముల అరధ్భాగముమీద అధికారియైన జిమీ అతని మీద కుటర్చేసి 

లోపలికి చొచిచ్ 

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 16:23 => యూదారాజైన ఆసా యేలుబడిలో ముపప్దియొకటవ సంవతస్రమున ఒమీ 

ఇశార్యేలువారికి రాజై పండెర్ండు సంవతస్రములు ఏలెను; ఆ పండెర్ండింటిలో ఆరు సంవతస్రములు 

అతడు తిరాస్లో ఏలెను. 

యెహోషువ 12:24 => ఆ రాజులందరి సంఖయ్ ముపప్ది యొకటి. 

పరమగీతము 6:4 => నా సఖీ, నీవు తిరాస్ పటట్ణమువలె సుందరమైన దానవు. యెరూషలేమంత 

సౌందరయ్వంతురాలవు టెకెక్ముల నెతిత్న సైనయ్మువలె భయము పుటిట్ంచుదానవు 

1 రాజులు 14:12 => కాబటిట్ నీవు లేచి నీ యింటికి పొముమ్, నీ పాదములు పటట్ణములో 

పర్వేశించునపుప్డే నీ బిడ డ్ చనిపోవును; 
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1 రాజులు 14:13 => అతని నిమితత్ము ఇశార్యేలువారందరు అంగలారుచ్చు, సమాధిలో అతనిని 

పెటుట్దురు; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా యరొబాము సంబంధులలో ఇతనియందు మాతర్మే 

అనుకూలమైన దాని కనుగొనెను గనుక యరొబాము సంతతివారిలో ఇతడు మాతర్మే సమాధికి 

వచుచ్ను. 

1 సమూయేలు 2:20 => యెహోవా సనిన్ధిని మనవి చేసికొనగా నీకు దొరకిన యీ సంతానమునకు 

పర్తిగా యెహోవా నీకు సంతానము నిచుచ్నుగాక అని ఏలీ ఎలాక్నాను అతని భారయ్ను దీవించిన 

తరువాత వారు ఇంటికి వెళిల్రి. 

1 సమూయేలు 2:21 => యెహోవా హనాన్ను దరిశ్ంపగా ఆమె గరభ్వతియై ముగుగ్రు కుమాళల్ను 

ఇదద్రు కుమారెత్లను కనెను. అయితే బాలుడగు సమూయేలు యెహోవా సనిన్ధిని ఉండి 

యెదుగుచుండెను. 

1 సమూయేలు 2:22 => ఏలీ బహు వృదుధ్డాయెను. ఇశార్యేలీయులకు తన కుమారులు చేసిన 

కారయ్ములనిన్యు, వారు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రము దగగ్రకు సేవ చేయుటకువచిచ్న సతరీలతో 

శయనించుటయను మాట చెవినిపడగా వారిని పిలిచి యిటల్నెను 

1 సమూయేలు 2:23 => ఈ జనులముందర మీరు చేసిన చెడ డ్కారయ్ములు నాకు వినబడినవి. 

ఈలాటి కారయ్ములు మీరెందుకు చేయుచునాన్రు? 

1 సమూయేలు 2:24 => నా కుమారులారా, యీలాగు చేయవదుద్, నాకు వినబడినది మంచిది 

కాదు, యెహోవా జనులను మీరు అతికర్మింప చేయుచునాన్రు. 

1 సమూయేలు 2:25 => నరునికి నరుడు తపుప్చేసిన యెడల దేవుడు విమరశ్చేయును గాని యెవరైన 

యెహోవా విషయములో పాపము చేసినయెడల వానికొరకు ఎవడు విజాఞ్పనము చేయును? అనెను. 

అయితే యెహోవా వారిని చంపదలచి యుండెను గనుక వారు తమ తండిర్యొకక్ మొఱఱ్ను 

వినకపోయిరి. 

1 సమూయేలు 2:26 => బాలుడగు సమూయేలు ఇంకను ఎదుగుచు యెహోవా దయ యందును 

మనుషుయ్ల దయ యందును వరిధ్లుల్చుండెను.  
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1 సమూయేలు 2:27 => అంతట దైవజనుడొకడు ఏలీ యొదద్కు వచిచ్ యిటల్నెను యెహోవా 

నినున్గూరిచ్ సెలవిచిచ్నదేమనగా, నీ పితరుని యింటివారు ఐగుపుత్ దేశమందు ఫరో యింటిలో 

ఉండగా నేను వారికి పర్తయ్క్షమైతిని. 

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

ధూపమును అరిప్ంచుటకై నాకు యాజకుడగునటుల్ ఇశార్యేలు గోతర్ములలోనుండి నేనతని 

ఏరప్రచుకొంటిని . ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచిన హోమ వసుత్వులనిన్టిని నీ పితరుని 

యింటివారికిచిచ్తిని. 

1 సమూయేలు 2:29 => నా నివాస సథ్లమునకు నేను నిరణ్యించిన బలి నైవేదయ్ములను మీరేల 

తృణీకరించుచునాన్రు? మిముమ్ను కొర్వవ్బెటుట్కొనుటకై నా జనులగు ఇశార్యేలీయులు చేయు 

నైవేదయ్ములలో శేర్షఠ్భాగములను పటుట్కొనుచు, నాకంటె నీ కుమారులను నీవు గొపప్ చేయుచునాన్వు. 

1 సమూయేలు 2:30 => నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని యాజ 

కతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్ యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్నకు కేవలము 

పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున యెహోవా 

వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. 

1 సమూయేలు 2:31 => ఆలకించుము; రాగల దినములలో నీ బలమును నీ పితరుని యింటి 

బలమును నేను తకుక్వ చేతును. నీ యింట ముసలివాడు ఒకడును లేకపోవును. 

1 సమూయేలు 2:32 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు చేయదలచిన మేలు విషయములో నా 

నివాససథ్లమునకు అపాయము కలుగగా నీవు చూతువు. ఎపప్టికిని నీ యింట ముసలివాడు ఉండడు. 

1 సమూయేలు 2:33 => నా బలిపీఠము నొదద్ నెవడు ఉండకుండ నేనందరిని నశింపజేయక 

విడుచువాడను గనుక అది నీ కనున్లు కీష్ణించుటకును నీవు దుఃఖముచేత క్షయమగుటకును 

సాధనమగును; నీ సంతానపు వారందరు వయఃకాలమందు మరణమవుదురు. 

1 సమూయేలు 2:34 => నీ యిదద్రు కుమారులైన హొఫీన్కిని ఫీనెహాసునకును సంభవించునని నేను 

చెపిప్నదానికి నీకు సూచనగా నుండును.ఒకక్ నాటియందే వారిదద్రు మరణమవుదురు. 
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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 4:19 => ఏలీ కోడలగు ఫీనెహాసు భారయ్కు అపప్టికి గరభ్ము కలిగి 

కనుపొర్దుద్లైయుండగా దేవుని యొకక్ మందసము పటట్బడెననియు, తన మామయు తన పెనిమిటియు 

చనిపోయిరనియు ఆమె విని నొపుప్లు తగిలి మోకాళల్మీదికి కుర్ంగి పర్సవమాయెను. 

1 సమూయేలు 4:20 => ఆమె మృతినొందుచుండగా దగగ్ర నిలిచియునన్ సతరీలు ఆమెతో 

భయపడవదుద్, కుమారుని కంటివనిరి గాని ఆమె పర్తుయ్తత్రమియయ్కయు లక్షయ్పెటట్కయు నుండినదై 

2 రాజులు 15:14 => గాదీ కుమారుడైన మెనహేము తిరాస్లోనుండి బయలుదేరి షోమోర్నునకు 

వచిచ్ షోమోర్నులోనుండు యాబేషు కుమారుడైన షలూల్ముమీద పడి అతని చంపి అతనికి మారుగా 

రాజాయెను. 

వచనము 20 

యరొబాము ఏలిన దినములు ఇరువదిరెండు సంవతస్రములు; అతడు తన పితరులతో కూడ 

నిదిర్ంచగా అతనికి మారుగా అతని కుమారుడైన నాదాబు రాజాయెను. 

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

ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకులై, తాము పెటుట్కొనిన దేవతలచేత ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచిరి గనుక 

యిరిమ్యా 37:2 => అతడైనను అతని సేవకులైనను దేశపర్జలైనను యెహోవా పర్వకత్యైన 

యిరీమ్యాచేత సెలవిచిచ్న మాటలను లక్షయ్పెటట్లేదు. 

హగగ్యి 1:1 => రాజైన దరాయ్వేషు ఏలుబడియందు రెండవ సంవతస్రము ఆరవ నెల మొదటి 

దినమున పర్వకత్యగు హగగ్యి దావ్రా యూదా దేశముమీద అధికారియు షయలీత్యేలు 

కుమారుడునైన జెరుబాబ్బెలుకును పర్ధానయాజకుడును యెహోజాదాకు కుమారుడునైన 
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యెహోషువకును యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా 

వచనము 21 

యూదాదేశమందు సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము ఏలుచుండెను. రెహబాము నలువదియొక 

సంవతస్రముల వాడైనపుప్డు ఏలనారంభించెను. తన నామము నుంచుటకై ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ములనిన్టిలోనుండి యెహోవా కోరుకొనిన యెరూషలేమను పటట్ణమందు అతడు పదునేడు 

సంవతస్రములు ఏలెను; అతని తలిల్ అమోమ్నీయురాలు, ఆమె పేరు నయమా. 

1 రాజులు 14:30 => వారు బర్దికినంత కాలము రెహబామునకును యరొబామునకును యుదధ్ము 

జరుగుచుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:2 => అతడు మూడు సంవతస్రములు యెరూషలేమునందు ఏలెను; 

అతని తలిల్పేరు మీకాయా, ఆమె గిబియా ఊరివాడైన ఊరియేలు కుమారెత్. 

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 13:4 => అపుప్డు అబీయా ఎఫార్యిము మనయ్మందుండు సెమరాయిము 

కొండమీద నిలిచి పర్కటించినదేమనగా యరొబామా, ఇశార్యేలు వారలారా, మీరందరును నాకు 

చెవియొగుగ్డి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:5 => ఇశార్యేలు రాజయ్మును ఎలల్పుప్డును ఏలునటుల్గా ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవా దావీదుతోను అతని సంతతివారితోను భంగము కాజాలని1 నిబంధన చేసి దానిని 

వారికిచెచ్నని మీరు తెలిసికొందురు గదా. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 13:6 => అయినను దావీదు కుమారుడైన సొలొమోనుకు దాసుడును నెబాతు 

కుమారుడునగు యరొబాము పనికిమాలిన దుషుట్లతో కలిసి లేచి తన యజమానునిమీద తిరుగుబాటు 

చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:7 => సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము ఇంకను బాలయ్దశలోనుండి 

ధైరయ్ము లేనివాడై వారిని ఎదిరించుటకు తగిన శకిత్లేకునన్పుప్డు వారు అతనితో యుదధ్ము చేయుటకు 

సిదధ్మైరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:8 => ఇపుప్డు దావీదు సంతతివారి వశముననునన్ యెహోవా రాజయ్ముతో 

మీరు యుదధ్ముచేయ తెగించెదమని తలంచుచునాన్రు. మీరు గొపప్ సైనయ్ముగా ఉనాన్రు; యరొబాము 

మీకు దేవతలుగా చేయించిన బంగారు దూడలును మీయొదద్ ఉనన్వి. 

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; 
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ఇశార్యేలువారలారా, మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవాతో యుదధ్ము చేయకుడి, చేసినను మీరు 

జయమొందరు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:13 => యరొబాము వారి వెనుకటి భాగమందు మాటుగాండర్ను 

కొందరిని ఉంచి, సైనయ్ము యూదావారికి ముందును మాటుగాండర్ వారికి వెనుకను ఉండునటుల్ 

చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:14 => యూదావారు తిరిగిచూచి యోధులు తమకు ముందును వెనుకను 

ఉనన్టుట్ తెలిసికొని యెహోవాకు పార్రథ్న చేసిరి, యాజకులును బూరలు ఊదిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:15 => అపుప్డు యూదావారు ఆరభ్టించిరి; యూదావారు 

ఆరభ్టించినపుప్డు యరొబామును ఇశార్యేలువారందరును అబీయా యెదుటను యూదావారి 

యెదుటను నిలువలేకుండునటుల్ దేవుడు వారిని మొతిత్నందున 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:16 => ఇశార్యేలువారు యూదా వారి యెదుటనుండి పారిపోయిరి. 

దేవుడు వారిని యూదా వారిచేతికి అపప్గించినందున 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:17 => అబీయాయును అతని జనులును వారిని ఘోరముగా 

సంహరించిరి. ఇశార్యేలు వారిలో అయిదు లక్షలమంది పరాకర్మశాలులు హతులైరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:18 => ఈ పర్కారము ఇశార్యేలువారు ఆ కాలమందు తగిగ్ంపబడిరి గాని 

యూదావారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యించిన హేతువుచేత జయమొందిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:19 => అబీయా యరొబామును తరిమి, బేతేలును దాని గార్మములను 

యెషానాను దాని గార్మములను ఎఫోర్నును దాని గార్మములను పటుట్కొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:20 => అబీయా బర్దికిన కాలమున యరొబాము మరల బలము 

పొందలేదు,యెహోవా అతని మొతిత్నందుచేత అతడు మరణమొందెను. 

1 రాజులు 14:29 => రెహబాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

వాటనిన్టినిగూరిచ్యు యూదారాజులయొకక్ వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 15:31 => నాదాబు చేసిన ఇతర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసినదాని 

నంతటినిగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

Page  of 1264 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

1 రాజులు 16:5 => బయెషా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

వాటనిన్టినిగూరిచ్యు, అతని బలమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలురాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు 

వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 16:14 => ఏలా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

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

రాజదోర్హమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 16:27 => ఒమీ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు అతడు అగుపరచిన 

బలమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 22:39 => అహాబు చేసిన యితర కారయ్ములను గూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

దానంతటినిగూరిచ్యు, అతడు కటిట్ంచిన దంతపు ఇంటినిగూరిచ్యు, అతడు కటిట్ంచిన 

పటట్ణములనుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

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. 

ఎసేత్రు 6:1 => ఆ రాతిర్ నిదర్పటట్క పోయినందున రాజయ్పు సమాచార గర్ంథము తెమమ్ని రాజు ఆజఞ్ 

ఇయయ్గా అది రాజు ఎదుట చదివి వినిపింపబడెను. 

2 రాజులు 1:18 => అహజాయ్ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్ ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 10:34 => యెహూ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

దానినంతటినిగూరిచ్యు, అతని పరాకర్మమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలురాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 
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2 రాజులు 12:19 => యోవాషు చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు అతడు చేసిన 

దానినంతటినిగూరిచ్యు యూదారాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 13:8 => యెహోయాహాజు చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసినదాని 

నంతటినిగూరిచ్యు, అతని పరాకర్మమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలురాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 14:15 => యెహోయాషు చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతని 

పరాకర్మమునుగూరిచ్యు యూదారాజైన అమజాయ్తో అతడు చేసిన యుదధ్మునుగూరిచ్యు 

ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 15:15 => షలూల్ము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

కుటర్నుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 20:20 => హిజిక్యా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు , అతని 

పరాకర్మమంతటినిగూరిచ్యు, అతడు కొలను తర్వివ్ంచి కాలువ వేయించి పటట్ణములోనికి నీళుల్ 

రపిప్ంచినదానినిగూరిచ్యు, యూదారాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:18 => మనషే ష్ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు దేవునికి 

పెటిట్న మొరలనుగూరిచ్యు, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా పేరట అతనితో పలికిన దీరఘ్దరుశ్లు 

చెపిప్న మాటలనుగూరిచ్యు, ఇశార్యేలు రాజుల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

ఎసేత్రు 10:2 => మొరెద్కై యొకక్ బలమునుగూరిచ్యు, అతడు సామరథ్య్ముచేత చేసిన 

కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్యు, రాజు అతనిని ఘనపరచిన సంగతినిగూరిచ్యు మాదీయుల యొకక్యు 

పారసీకుల యొకక్యు రాజయ్సమాచార గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

వచనము 22 

యూదావారు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి తమ పితరులు చేసినదానంతటిని మించునటుల్గా పాపము 

చేయుచు ఆయనకు రోషము పుటిట్ంచిరి. 
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1 రాజులు 2:10 => తరువాత దావీదు తన పితరులతో కూడ నిదర్పొంది, దావీదు పటట్ణమందు 

సమాధిలో పెటట్బడెను. 

1 రాజులు 11:43 => అంతట సొలొమోను తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి, తన తండిర్యైన దావీదు 

పురమందు సమాధి చేయబడెను; తరువాత అతని కుమారుడైన రెహబాము అతనికి మారుగా 

రాజాయెను. 

యోబు 14:12 => ఆకాశము గతించిపోవువరకు వారు మేలుకొనరు. ఎవరును వారిని నిదర్ 

లేపజాలరు. 

కీరత్నలు 3:5 => యెహోవా నాకు ఆధారము, కావున నేను పండుకొని నిదర్పోయి మేలుకొందును 

కీరత్నలు 4:8 => యెహోవా, నెమమ్దితో పండుకొని నిదర్పోవుదును నేను ఒంటరిగా నుండినను నీవే 

ననున్ సురకిష్తముగా నివసింపజేయుదువు. 

1 రాజులు 15:25 => యరొబాము కుమారుడైన నాదాబు యూదారాజైన ఆసా యేలుబడిలో రెండవ 

సంవతస్రమందు ఇశార్యేలు వారిని ఏలనారంభించి ఇశార్యేలువారిని రెండు సంవతస్రములు 

ఏలెను. 

1 రాజులు 15:26 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి తన తండిర్ నడిచిన మారగ్మందు నడిచి, 

అతడు దేనిచేత ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడాయెనో ఆ పాపమును అనుసరించి 

పర్వరిత్ంచెను. 

1 రాజులు 15:27 => ఇశాశ్ఖారు ఇంటి సంబంధుడును అహీయా కుమారుడునైన బయెషా 

అతనిమీద కుటర్చేసెను. నాదాబును ఇశార్యేలు వారందరును ఫిలిషీత్యుల సంబంధమైన 

గిబెబ్తోనునకు ముటట్డివేయుచుండగా గిబెబ్తోనులో బయెషా అతని చంపెను. 

1 రాజులు 15:28 => రాజైన ఆసా యేలుబడిలో మూడవ సంవతస్రమందు బయెషా అతని చంపి 

అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

1 రాజులు 15:29 => తాను రాజు కాగానే ఇతడు యరొబాము సంతతివారి నందరిని 

హతముచేసెను; ఎవనినైన యరొబామునకు సజీవునిగా ఉండనియయ్క అందరిని నశింపజేసెను. తన 

సేవకుడైన షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారముగా ఇది జరిగెను. 
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1 రాజులు 15:30 => తాను చేసిన పాపములచేత ఇశార్యేలువారు పాపముచేయుటకు కారకుడై 

యరొబాము ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంపగా ఈలాగున జరిగెను. 

1 రాజులు 15:31 => నాదాబు చేసిన ఇతర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసినదాని 

నంతటినిగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

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. 

1 రాజులు 16:6 => బయెషా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తిరాస్లో సమాధి చేయబడెను; అతనికి 

మారుగా అతని కుమారుడైన ఏలా రాజాయెను. 

2 రాజులు 8:24 => యెహోరాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తన పితరుల సమాధిలో 

దావీదుపురమునందు పాతిపెటట్బడెను. అతని కుమారుడైన అహజాయ్ అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 10:35 => అంతట యెహూ తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి షోమోర్నులో సమాధి 

చేయబడెను; అతని కుమారుడైన యెహోయాహాజు అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 13:8 => యెహోయాహాజు చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసినదాని 

నంతటినిగూరిచ్యు, అతని పరాకర్మమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలురాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 14:15 => యెహోయాషు చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతని 

పరాకర్మమునుగూరిచ్యు యూదారాజైన అమజాయ్తో అతడు చేసిన యుదధ్మునుగూరిచ్యు 

ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 15:38 => యోతాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తన పితరుడైన దావీదు 

పురమందు తన పితరుల సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన ఆహాజు అతనికి మారుగా 

రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:20 => అబీయా బర్దికిన కాలమున యరొబాము మరల బలము 

పొందలేదు,యెహోవా అతని మొతిత్నందుచేత అతడు మరణమొందెను. 
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వచనము 23 

ఎటల్నగా వారును ఎతత్యిన పర్తి పరవ్తము మీదను పచచ్ని పర్తి వృక్షముకిర్ందను బలిపీఠములను 

కటిట్, విగర్హములను నిలిపి, దేవతా సత్ంభములను ఉంచిరి. 

1 రాజులు 11:43 => అంతట సొలొమోను తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి, తన తండిర్యైన దావీదు 

పురమందు సమాధి చేయబడెను; తరువాత అతని కుమారుడైన రెహబాము అతనికి మారుగా 

రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:13 => రాజైన రెహబాము యెరూషలేమునందు సిథ్రపడి యేలుబడి 

చేసెను; రెహబాము ఏలనారంభించినపుప్డు నలుబదియొక సంవతస్రముల యీడుగలవాడై 

యుండెను; తన నామమును అచచ్ట ఉంచుటకై ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టిలోనుండి యెహోవా 

కోరుకొనిన పటట్ణమగు యెరూషలేమునందు అతడు పదునేడు సంవతస్రములు ఏలెను, అతని తలిల్ 

పేరు నయమా, ఆమె అమోమ్నీయురాలు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:7 => సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము ఇంకను బాలయ్దశలోనుండి 

ధైరయ్ము లేనివాడై వారిని ఎదిరించుటకు తగిన శకిత్లేకునన్పుప్డు వారు అతనితో యుదధ్ము చేయుటకు 

సిదధ్మైరి. 

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 8:44 => 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 
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1 రాజులు 11:36 => నా నామమును అకక్డ ఉంచుటకు నేను కోరుకొనిన పటట్ణమైన 

యెరూషలేములో నా యెదుట ఒక దీపము నా సేవకుడైన దావీదునకు ఎలల్పుప్డు నుండునటుల్ అతని 

కుమారునికి ఒక గోతర్ము ఇచెచ్దను. 

కీరత్నలు 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 87:1 => ఆయన పటట్ణపు పునాది పరిశుదధ్ పరవ్తములమీద వేయబడియునన్ది 

కీరత్నలు 87:2 => యాకోబు నివాసములనిన్టికంటె సీయోను గుమమ్ములు యెహోవాకు పిర్యములై 

యునన్వి 

కీరత్నలు 132:13 => యెహోవా సీయోనును ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. తనకు నివాససథ్లముగా 

దానిని కోరుకొనియునాన్డు. 

కీరత్నలు 132:14 => ఇది నేను కోరినసాథ్నము, ఇది నితయ్ము నాకు విశర్మసాథ్నముగా నుండును 

ఇకక్డనే నేను నివసించెదను 

యెషయా 12:6 => సీయోను నివాసీ, ఉతాస్హధవ్ని బిగగ్రగా చేయుము నీ మధయ్నునన్ 

ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు ఘనుడైయునాన్డు. 

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. 

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

సాథ్పించుకొనుటకు నివాససాథ్నముగా ఏరప్రచుకొను సథ్లమును వెదకి అకక్డికే యాతర్లు 

చేయుచుండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:21 => నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమును పర్కటించుటకు 

ఏరప్రచుకొను సథ్లము మీకు దూరముగా ఉండినయెడల 

Page  of 1270 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:3 => అమోమ్నీయుడేగాని మోయాబీయుడేగాని యెహోవా 

సమాజములో చేరకూడదు. వారిలో పదియవ తరము వారైనను ఎనన్డును యెహోవా సమాజములో 

చేరకూడదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:13 => రాజైన రెహబాము యెరూషలేమునందు సిథ్రపడి యేలుబడి 

చేసెను; రెహబాము ఏలనారంభించినపుప్డు నలుబదియొక సంవతస్రముల యీడుగలవాడై 

యుండెను; తన నామమును అచచ్ట ఉంచుటకై ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టిలోనుండి యెహోవా 

కోరుకొనిన పటట్ణమగు యెరూషలేమునందు అతడు పదునేడు సంవతస్రములు ఏలెను, అతని తలిల్ 

పేరు నయమా, ఆమె అమోమ్నీయురాలు. 

1 రాజులు 15:3 => అతడు తన తండిర్ పూరవ్ము అనుసరించిన పాపమారగ్ములనిన్టిలో నడిచెను; 

తన పితరుడైన దావీదు హృదయము తన దేవుడైన యెహోవా యెడల యథారథ్ముగా ఉనన్టుల్ అతని 

హృదయము యథారథ్ముగా ఉండలేదు. 

1 రాజులు 22:42 => యెహోషాపాతు ఏలనారంభించినపుప్డు అతడు ముపప్ది యయిదేండల్వాడై 

యెరూషలేములో యిరువది యైదేండుల్ ఏలెను; అతని తలిల్ పేరు అజూబా, ఆమె షిలీహ్ కుమారెత్యై 

యుండెను. 

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 24 

మరియు పురుషగాములు సహా దేశమందుండిరి. ఇశార్యేలీయులయెదుట నిలువకుండ యెహోవా 

వెళల్గొటిట్న జనులు చేయు హేయకిర్యల పర్కారముగా యూదావారును చేయుచు వచిచ్రి. 
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నాయ్యాధిపతులు 3:7 => అటుల్ ఇశార్యేలీయులు యెహోవా సనిన్ధిని దోషులై, తమ దేవుడైన 

యెహోవాను మరచి బయలుదేవతలను దేవతా సత్ంభములను పూజించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 3:12 => ఇశార్యేలీయులు మరల యెహోవా దృషిట్కి దోషులైరి గనుక వారు 

యెహోవా దృషిట్కి దోషులైనందున యెహోవా ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేయుటకు మోయాబు 

రాజైన ఎగోల్నును బలపరచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 4:1 => ఏహూదు మరణమైన తరువాత ఇశార్యేలీయులు ఇంకను యెహోవా 

దృషిట్కి దోషులైరి గనుక 

2 రాజులు 17:19 => అయితే యూదావారును తమ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లను విడిచిపెటిట్నవారై 

ఇశార్యేలువారు చేసికొనిన కటట్డలను అనుసరించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:1 => రెహబాము రాజయ్ము సిథ్రపడి తాను బలపరచబడిన తరువాత 

అతడును ఇశార్యేలీయులందరును యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచిరి. 

యిరిమ్యా 3:7 => ఆమె యీ కిర్యలనిన్టిని చేసినను, ఆమెను నాయొదద్కు తిరిగిరమమ్ని నేను 

సెలవియయ్గా ఆమె తిరిగిరాలేదు. మరియు విశావ్సఘాతకురాలగు ఆమె సహోదరియైన యూదా 

దానిచూచెను. 

యిరిమ్యా 3:8 => దోర్హినియగు ఇశార్యేలు వయ్భిచారముచేసిన హేతువుచేతనే నేను ఆమెను 

విడిచిపెటిట్ ఆమెకు పరితాయ్గపతిర్క ఇయయ్గా, విశావ్సఘాతకురాలగు ఆమె సహోదరియైన యూదా 

చూచియు తానును భయపడక వయ్భిచారము చేయుచు వచుచ్చునన్ది.  

యిరిమ్యా 3:9 => రాళల్తోను మొదుద్లతోను వయ్భిచారము చేసెను; ఆమె నిరభ్యముగా వయ్భిచారము 

చేసి దేశమును అపవితర్పరచెను. 

యిరిమ్యా 3:10 => ఇంతగా జరిగినను విశావ్సఘాతకురాలగు ఆమె సహోదరియైన యూదా 

పైవేషమునకే గాని తన పూరణ్హృదయముతో నాయొదద్కు తిరుగుటలేదని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 3:11 => కాగా విశావ్సఘాతకురాలగు యూదాకంటె దోర్హినియగు ఇశార్యేలు తాను 

నిరోద్షినియని ఋజువుపరచుకొనియునన్ది. 
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1 రాజులు 14:9 => నీకంటె ముందుగా ఉండిన వారందరికంటెను అధికముగా కీడు చేసియునాన్వు; 

ననున్ బొతిత్గా విసరిజ్ంచి యితర దేవతలను పోత విగర్హములను పెటుట్కొని నాకు కోపము 

పుటిట్ంచియునాన్వు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:24 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా దహించు అగిన్యు 

రోషముగల దేవుడునైయునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:28 => యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేతను అతుయ్గర్తచేతను తమ 

దేశములోనుండి వారిని పెలల్గించి, నేడునన్టుల్గా వారిని వెళల్గొటిట్ పరదేశము పాలు చేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:16 => వారు అనుయ్ల దేవతలచేత ఆయనకు రోషము పుటిట్ంచిరి 

హేయకృతయ్ములచేత ఆయనను కోపింపజేసిరి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:17 => వారు దేవతవ్ములేని దయయ్ములకు తామెరుగని దేవతలకు 

కొర్తత్గా పుటిట్న దేవతలకు తమ పితరులు భయపడని దేవతలకు బలి అరిప్ంచిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:18 => నినున్ పుటిట్ంచిన ఆశర్యదురగ్మును విసరిజ్ంచితివి. నినున్ కనిన 

దేవుని మరచితివి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:19 => యెహోవా దానిని చూచెను. తన కూమారులమీదను 

కుమారెత్లమీదను కోర్ధపడెను వారిని అసహియ్ంచుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:20 => ఆయన ఇటల్నుకొనెను నేను వారికి విముఖుడనై వారి 

కడపటిసిథ్తి యేమగునో చూచెదను వారు మూరఖ్చితత్ము గలవారు విశావ్సములేని పిలల్లు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:21 => వారు దైవము కానిదానివలన నాకు రోషము పుటిట్ంచిరి తమ 

వయ్రథ్ పర్వరత్నవలన నాకు ఆగర్హము పుటిట్ంచిరి కాబటిట్ జనముకాని వారివలన వారికి రోషము 

పుటిట్ంతును అవివేక జనమువలన వారికి కోపము పుటిట్ంతును. 

కీరత్నలు 78:58 => వారు ఉనన్తసథ్లములను కటిట్ ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిరి విగర్హములను 

పెటుట్కొని ఆయనకు రోషము కలుగజేసిరి. 

యెషయా 65:3 => వారు తోటలలో బలయ్రప్ణమును అరిప్ంచుచు ఇటికెలమీద ధూపము వేయుదురు 

నా భయములేక నాకు నితయ్ము కోపము కలుగజేయుచునాన్రు.  
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యెషయా 65:4 => వారు సమాధులలో కూరుచ్ండుచు రహసయ్సథ్లములలో పర్వేశించుచు 

పందిమాంసము తినుచుందురు అసహయ్పాకములు వారి పాతర్లలో ఉనన్వి  

1 కొరిందీయులకు 10:22 => పర్భువునకు రోషము పుటిట్ంచెదమా? ఆయన కంటె మనము 

బలవంతులమా? 

1 రాజులు 16:30 => ఒమీ కుమారుడైన అహాబు తన పూరివ్కులందరిని మించునంతగా యెహోవా 

దృషిట్కి చెడుతనము చేసెను. 

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

అమోరీయులను మించిన చెడునడత కనుపరచి, తాను పెటుట్కొనిన విగర్హములవలన యూదావారు 

పాపము చేయుటకు కారకుడాయెను. 

యెహెజేక్లు 16:47 => అయితే వారి పర్వరత్న ననుసరించుటయు, వారు చేయు హేయకిర్యలు 

చేయుటయు సవ్లప్కారయ్మని యెంచి, వారి నడతలను మించునటుల్గా నీవు చెడుమారగ్ములయందు 

పర్వరిత్ంచితివి. 

యెహెజేక్లు 16:48 => నీవును నీ కుమారెత్లును చేసినటుల్ నీ చెలెల్లైన సొదొమయైనను దాని 

కుమారెత్లైనను చేసినవారు కారని నా జీవముతోడు పర్మాణము చేయుచునాన్ను; ఇదే పర్భువగు 

యెహోవా వాకుక్.  

సంఖాయ్కాండము 25:11 => వారి మధయ్ను నేను ఓరవ్లేనిదానిని తాను ఓరవ్లేకపోవుటవలన 

ఇశార్యేలీయులమీదనుండి నా కోపము మళిల్ంచెను గనుక నేను ఓరవ్లేకయుండియు 

ఇశార్యేలీయులను నశింపజేయలేదు. 

1 రాజులు 15:3 => అతడు తన తండిర్ పూరవ్ము అనుసరించిన పాపమారగ్ములనిన్టిలో నడిచెను; 

తన పితరుడైన దావీదు హృదయము తన దేవుడైన యెహోవా యెడల యథారథ్ముగా ఉనన్టుల్ అతని 

హృదయము యథారథ్ముగా ఉండలేదు. 

1 రాజులు 15:30 => తాను చేసిన పాపములచేత ఇశార్యేలువారు పాపముచేయుటకు కారకుడై 

యరొబాము ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంపగా ఈలాగున జరిగెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 14:3 => అనయ్దేవతల బలిపీఠములను పడగొటిట్ ఉనన్త సథ్లములను 

పాడుచేసి పర్తిమలను పగులగొటిట్ దేవతా సత్ంభములను కొటిట్వేయించి 

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. 

యిరిమ్యా 25:6 => యెహోవా పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన తన సేవకులనందరిని మీయొదద్కు 

పంపుచు వచిచ్నను మీరు వినకపోతిరి, వినుటకు మీరు చెవియొగగ్కుంటిరి. 

యిరిమ్యా 52:2 => యెహోయాకీము నడిచిన చెడ డ్నడత పర్కారముగా సిదిక్యాయు యెహోవా 

దృషిట్కి చెడ డ్నడత నడిచెను. 

జెఫనాయ్ 1:18 => యెహోవా ఉగర్తదినమున తమ వెండి బంగారములు వారిని తపిప్ంపలేకపోవును, 

రోషాగిన్చేత భూమియంతయు దహింపబడును, హఠాతుత్గా ఆయన భూనివాసులనందరిని 

సరవ్నాశనము చేయబోవుచునాన్డు.  

వచనము 25 

రాజైన రెహబాముయొకక్ అయిదవ సంవతస్రమందు ఐగుపుత్ రాజైన షీషకు యెరూషలేము మీదికి 

వచిచ్ 

1 రాజులు 3:2 => ఆ దినముల వరకు యెహోవా నామమున కటిట్ంపబడిన మందిరము లేకపోగా 

జనులు ఉనన్త సథ్లములయందు మాతర్ము బలులను అరిప్ంచుచు వచిచ్రి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:2 => మీరు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు జనములు గొపప్ పరవ్తముల 

మీదనేమి మెటట్ల మీదనేమి పచచ్ని చెటల్నిన్టికిర్ందనేమి, యెకక్డెకక్డనైతే తమ దేవతలను పూజించెనో 

ఆ సథ్లములనిన్టిని మీరు బొతిత్గా పాడుచేయవలెను.  

యెషయా 57:5 => మసత్చా వృక్షములను చూచి పచచ్ని పర్తిచెటుట్ కిర్ందను కామము 

రేపుకొనువారలారా, లోయలలో రాతిసందులకిర్ంద పిలల్లను చంపువారలారా,  

యెహెజేక్లు 16:24 => నీవు వీధి వీధిని గుళుల్ కటిట్తివి, యెతత్యిన బలిపీఠములను ఏరప్రచితివి, 
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యెహెజేక్లు 16:25 => పర్తి అడ డ్దోవను నీ బలిపీఠము కటిట్ నీ సౌందరయ్మును హేయకిర్యకు 

వినియోగపరచి నీయొదద్కు వచిచ్నవారికందరికిని నీ పాదములు తెరచి వారితో బహుగా 

వయ్భిచరించితివి. 

యెహెజేక్లు 20:28 => వారికిచెచ్దనని నేను పర్మాణ పూరవ్కముగా చెపిప్న దేశములోనికి నేను 

వారిని రపిప్ంచిన తరువాత, ఎతత్యిన యొక కొండనేగాని, దటట్మైన యొక వృక్షమునేగాని తాము 

చూచినపుప్డెలల్ను బలులు అరిప్ంచుచు, అరప్ణలను అరిప్ంచుచు, అకక్డ పరిమళ ధూపము 

పర్తిషిఠ్ంచుచు, పానారప్ణములు చేయుచు నాకు కోపము పుటిట్ంచిరి. 

యెహెజేక్లు 20:29 => మీరు పోవుచునన్ ఉనన్త సథ్లములేమిటని నేనడిగితిని; కాబటిట్ ఉనన్త 

సథ్లమను పేరు నేటివరకు వాడుకలో నునన్ది. 

లేవీయకాండము 26:1 => మీరు విగర్హములను చేసికొనకూడదు. చెకిక్న పర్తిమనుగాని 

బొమమ్నుగాని నిలువపెటట్కూడదు. మీరు సాగిలపడుటకు ఏదొక రూపముగా చెకక్బడిన రాతిని మీ 

దేశములో నిలుపకూడదు. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

మీకా 5:14 => నీ మధయ్ను దేవతా సత్ంభములుండకుండ వాటిని పెలల్గింతును, నీ పటట్ణములను 

పడగొటుట్దును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:2 => మీరు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు జనములు గొపప్ పరవ్తముల 

మీదనేమి మెటట్ల మీదనేమి పచచ్ని చెటల్నిన్టికిర్ందనేమి, యెకక్డెకక్డనైతే తమ దేవతలను పూజించెనో 

ఆ సథ్లములనిన్టిని మీరు బొతిత్గా పాడుచేయవలెను.  

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

కటిట్ంచి, బయలు దేవతకు బలిపీఠములను కటిట్ంచి ఇశార్యేలు రాజైన అహాబు చేసినటుల్ 

దేవతాసత్ంభములను చేయించి, నక్షతర్ములకు మొర్కిక్ వాటిని పూజించుచుండెను. 

2 రాజులు 21:4 => మరియు నా నామము ఉంచుదునని యెహోవా సెలవిచిచ్న యెరూషలేములో 

అతడు యెహోవా మందిరమందు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

2 రాజులు 21:5 => మరియు యెహోవా మందిరమునకునన్ రెండు సాలలలో ఆకాశ 

సమూహములకు అతడు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

2 రాజులు 21:6 => అతడు తన కుమారుని అగిన్గుండము దాటించి, జోయ్తిషమును శకునములను 

వాడుకచేసి, యకిష్ణిగాండర్తోను సోదెగాండర్తోను సాంగతయ్ము చేసెను. ఈ పర్కారము అతడు 

యెహోవా దృషిట్కి బహుగా చెడుతనము జరిగించుచు ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచెను 

2 రాజులు 21:7 => యెహోవా దావీదునకును అతని కుమారుడైన సొలొమోనునకును ఆజఞ్ ఇచిచ్ఈ 

మందిరమున ఇశార్యేలు గోతర్సాథ్నములలోనుండి నేను కోరుకొనిన యెరూషలేమునందు నా 

నామమును సదాకాలము ఉంచుదునని సెలవిచిచ్న యెహోవా మందిరమందు తాను చేయించిన 

అషేరా పర్తిమను ఉంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:4 => అతడు ఉనన్తసథ్లములలోను కొండలమీదను పర్తి పచచ్నిచెటుట్ 

కిర్ందను బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు వచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 17:2 => యూదా పాపము ఇనుప గంటముతో వార్యబడియునన్ది; అది వజర్పు మొనతో 

లిఖింపబడియునన్ది; అది వారి హృదయములనెడి పలకల మీదను చెకక్బడియునన్ది. మీ 

బలిపీఠముల కొముమ్లమీదను చెకక్బడియునన్ది.  

యెషయా 57:5 => మసత్చా వృక్షములను చూచి పచచ్ని పర్తిచెటుట్ కిర్ందను కామము 

రేపుకొనువారలారా, లోయలలో రాతిసందులకిర్ంద పిలల్లను చంపువారలారా,  

యిరిమ్యా 3:13 => నీ దేవుడైన యెహోవామీద తిరుగుబాటుచేయుచు, నా మాటను అంగీకరింపక 

పర్తి పచచ్ని చెటుట్కిర్ంద అనుయ్లతో కలిసికొనుటకు నీవు ఇటు అటు పోయిన నీ దోషము 

ఒపుప్కొనుము; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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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. 

1 రాజులు 14:15 => ఇశార్యేలువారు దేవతా సత్ంభములను నిలిపి యెహోవాకు కోపము 

పుటిట్ంచియునాన్రు గనుక నీటియందు రెలుల్ అలల్లాడునటుల్ యెహోవా ఇశార్యేలు వారిని మొతిత్, 

ఒకడు వేరును పెలల్గించినటుల్ వారి పితరులకు తాను ఇచిచ్న యీ మంచిదేశములోనుండి వారిని 

పెలల్గించి వారిని యూఫర్టీసునది అవతలకు చెదరగొటుట్ను. 

1 రాజులు 15:12 => పురుషగాములను దేశములోనుండి వెళల్గొటిట్ తన పితరులు చేయించిన 

విగర్హములనిన్టిని పడగొటెట్ను. 

1 రాజులు 20:23 => అయితే సిరియా రాజు సేవకులు అతనితో ఈలాగు మనవి చేసిరి వారి 

దేవతలు కొండదేవతలు గనుక వారు మనకంటె బలవంతులైరి. అయితే మనము మైదానమందు 

వారితో యుదధ్ము చేసినయెడల నిశచ్యముగా వారిని గెలుచుదుము. 

1 రాజులు 22:43 => అతడు తన తండిర్యైన ఆసా యొకక్ మారగ్ములనిన్టి ననుసరించి, యెహోవా 

దృషిట్కి అనుకూలముగా పర్వరిత్ంచుచు వచెచ్ను. అయితే ఉనన్త సథ్లములను తీసివేయలేదు; ఉనన్త 

సథ్లములలో జనులు ఇంకను బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచునుండిరి. 

2 రాజులు 10:26 => బయలు గుడిలోని నిలువు విగర్హములను బయటికి తీసికొనివచిచ్ వాటిని 

కాలిచ్వేసిరి. 

2 రాజులు 16:4 => మరియు అతడు ఉనన్త సథ్లములలోను కొండమీదను సమసత్మైన పచచ్ని 

వృక్షములకిర్ందను బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు వచెచ్ను. 

2 రాజులు 17:16 => వారు తమ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిని యనుసరింపక పోత 

విగర్హములైన రెండు దూడలను చేసి దేవతాసత్ంభములను నిలిపి ఆకాశసమూహమునకు నమసక్రించి 

బయలుదేవతను పూజించిరి. 
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2 రాజులు 17:19 => అయితే యూదావారును తమ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లను విడిచిపెటిట్నవారై 

ఇశార్యేలువారు చేసికొనిన కటట్డలను అనుసరించిరి. 

2 రాజులు 23:6 => యెహోవా మందిరమందునన్ అషేరాదేవి పర్తిమను యెరూషలేము 

వెలుపలనునన్ కిదోర్ను వాగుదగగ్రకు తెపిప్ంచి, కిదోర్ను వాగు ఒడుడ్న దాని కాలిచ్ తొర్కిక్ పొడుముచేసి ఆ 

పొడుమును సామానయ్ జనుల సమాధులమీద చలెల్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:18 => జనులు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మందిరమును విడచి, 

దేవతాసత్ంభములకును విగర్హములకును పూజచేసిరి; వారు, చేసిన యీ యపరాధము నిమితత్ము 

యూదావారిమీదికిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లమీదికిని కోపము వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:3 => ఇతడు తన తండిర్యైన హిజిక్యా పడగొటిట్న ఉనన్తసథ్లములను 

తిరిగికటిట్ంచి, బయలు దేవతకు బలిపీఠములను నిలిపి, దేవతాసత్ంభములను చేయించి, 

ఆకాశనక్షతర్ములనిన్టిని పూజించి కొలిచెను. 

యిరిమ్యా 3:6 => మరియు రాజైన యోషీయా దినములలో యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను 

దోర్హినియగు ఇశార్యేలు చేయు కారయ్ము నీవు చూచితివా? ఆమె ఉనన్తమైన పర్తి కొండమీదికిని 

పచచ్ని పర్తి చెటుట్కిర్ందికిని పోవుచు అకక్డ వయ్భిచారము చేయుచునన్ది. 

యెహెజేక్లు 6:13 => తమ విగర్హముల మధయ్ను తాము కటిట్న బలిపీఠములచుటుట్ను ఎతత్యిన 

కొండలనిన్టిమీదను సకల పరవ్తముల నడికొపుప్లమీదను పచచ్ని చెటల్నిన్టి కిర్ందను, పుషిట్పారిన 

మసత్కి వృక్షములనిన్టికిర్ందను, తమ విగర్హములనిన్టికి పరిమళ ధూపమువేసిన చోటులనిన్టిలోను 

పడి వారి జనులు హతులైయుండు కాలమున నేనే యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు. 

హోషేయ 4:14 => జనులు తామే వయ్భిచారిణులను కూడుదురు, తామే వేశయ్లతో సాంగతయ్ము 

చేయుచు బలులనరిప్ంతురు గనుక మీ కుమారెత్లు వేశయ్లగుటనుబటిట్ నేను వారిని శికిష్ంపను, మీ 

కోడండుల్ వయ్భిచరించుటనుబటిట్ నేను వారిని శికిష్ంపను; వివేచనలేని జనము నిరూమ్లమగును. 

హోషేయ 10:1 => ఇశార్యేలు విసాత్రముగా వాయ్పించిన దార్క్షచెటుట్తో సమానము. వారు ఫలము 

ఫలించిరి. ఫలము ఫలించినకొలది వారు బలిపీఠములను మరి విశేషముగా చేయుచువచిచ్రి; తమ 

భూమి ఫలవంతమైనకొలది వారు తమ దేవతాసత్ంభములను మరి విశేషముగా చేసిరి. 
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వచనము 26 

యెహోవా మందిరపు ఖజనాలోని పదారథ్ములను, రాజనగరుయొకక్ ఖజనాలోని పదారథ్ములను, 

ఎతిత్కొనిపోయెను, అతడు సమసత్మును ఎతిత్కొనిపోయెను; సొలొమోను చేయించిన బంగారపు డాళల్ను 

అతడు ఎతిత్కొనిపోయెను. 

1 రాజులు 15:12 => పురుషగాములను దేశములోనుండి వెళల్గొటిట్ తన పితరులు చేయించిన 

విగర్హములనిన్టిని పడగొటెట్ను. 

1 రాజులు 22:46 => తన తండిర్యైన ఆసా దినములలో శేషించియుండిన పురుషగాములను 

అతడు దేశములోనుండి వెళల్గొటెట్ను. 

ఆదికాండము 19:5 => లోతును పిలిచి ఈ రాతిర్ నీయొదద్కు వచిచ్న మనుషుయ్లు ఎకక్డ? మేము 

వారిని కూడునటుల్ మాయొదద్కు వారిని వెలుపలికి తీసికొని రమమ్ని అతనితో చెపప్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:17 => ఇశార్యేలు కుమారెత్లలో ఎవతెయు వేశయ్గా ఉండకూడదు. 

ఇశార్యేలు కుమారులలో ఎవడును పురుషగామిగా ఉండకూడదు. 

నాయ్యాధిపతులు 19:22 => వారు సంతోషించుచుండగా ఆ ఊరివారిలో కొందరు పోకిరులు ఆ 

యిలుల్ చుటుట్కొని తలుపుకొటిట్ నీ యింటికి వచిచ్న మనుషుయ్ని మేము ఎరుగునటుల్ అతని బయటికి 

తెమమ్ని యింటి యజమానుడైన ఆ ముసలివానితో అనగా 

2 రాజులు 23:7 => మరియు యెహోవా మందిరమందునన్ పురుషగాముల యిండల్ను 

పడగొటిట్ంచెను. అచచ్ట అషేరాదేవికి గుళల్ను అలుల్ సతరీలు వాసము చేయుచుండిరి. 

రోమీయులకు 1:24 => ఈ హేతువుచేత వారు తమ హృదయముల దురాశలను అనుసరించి, తమ 

శరీరములను పరసప్రము అవమానపరచుకొనునటుల్ దేవుడు వారిని అపవితర్తకు అపప్గించెను. 

రోమీయులకు 1:25 => అటిట్వారు దేవుని సతయ్మును అసతయ్మునకు మారిచ్, సృషిట్కరత్కు పర్తిగా 

సృషట్మును పూజించి సేవించిరి. యుగములవరకు ఆయన సోత్తార్రు హ్డైయునాన్డు, ఆమేన . 

రోమీయులకు 1:26 => అందువలన దేవుడు తుచఛ్మైన అభిలాషలకు వారిని అపప్గించెను. వారి 

సతరీలు సయితము సావ్భావికమైన ధరమ్మును విడిచి సావ్భావిక విరుదధ్మైన ధరమ్మును అనుసరించిరి. 
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రోమీయులకు 1:27 => అటువలె పురుషులు కూడ సతరీయొకక్ సావ్భావికమైన ధరమ్మును విడిచి, 

పురుషులతో పురుషులు అవాచయ్మైనది చేయుచు, తమ తపిప్దమునకు తగిన పర్తిఫలమును పొందుచు 

ఒకరియెడల ఒకరు కామతపుత్లైరి 

1 కొరిందీయులకు 6:9 => అనాయ్యసుథ్లు దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరని మీకు 

తెలియదా? మోసపోకుడి; జారులైనను విగర్హారాధకులైనను వయ్భిచారులైనను ఆడంగితనము 

గలవారైనను పురుష సంయోగులైనను 

లేవీయకాండము 18:22 => సతరీ శయనమువలె పురుష శయనము కూడదు; అది హేయము. 

లేవీయకాండము 18:27 => అనగా సవ్దేశియేగాని మీలో నివసించు పరదేశియేగాని యీ హేయ 

కిర్యలనిన్టిలో దేనిని చేయక,  

1 రాజులు 14:15 => ఇశార్యేలువారు దేవతా సత్ంభములను నిలిపి యెహోవాకు కోపము 

పుటిట్ంచియునాన్రు గనుక నీటియందు రెలుల్ అలల్లాడునటుల్ యెహోవా ఇశార్యేలు వారిని మొతిత్, 

ఒకడు వేరును పెలల్గించినటుల్ వారి పితరులకు తాను ఇచిచ్న యీ మంచిదేశములోనుండి వారిని 

పెలల్గించి వారిని యూఫర్టీసునది అవతలకు చెదరగొటుట్ను. 

2 రాజులు 16:3 => అతడు ఇశార్యేలీయుల ముందర నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనులు 

చేసిన హేయమైన కిర్యలు చేయుచు, తన కుమారుని అగిన్గుండమును దాటించెను. 

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. 

కీరత్నలు 53:1 => దేవుడు లేడని బుదిధ్హీనులు తమ హృదయములో అనుకొందురు. వారు 

చెడిపోయినవారు, అసహయ్కారయ్ములు చేయుదురు మేలుచేయువాడొకడును లేడు. 

హోషేయ 4:14 => జనులు తామే వయ్భిచారిణులను కూడుదురు, తామే వేశయ్లతో సాంగతయ్ము 

చేయుచు బలులనరిప్ంతురు గనుక మీ కుమారెత్లు వేశయ్లగుటనుబటిట్ నేను వారిని శికిష్ంపను, మీ 

కోడండుల్ వయ్భిచరించుటనుబటిట్ నేను వారిని శికిష్ంపను; వివేచనలేని జనము నిరూమ్లమగును. 
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పర్కటన 17:4 => ఆ సతరీ ధూమర్ రకత్వరణ్ముగల వసత్రము ధరించుకొని, బంగారముతోను 

రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడినదై, ఏహయ్మైన కారయ్ములతోను తాను చేయుచునన్ 

వయ్భిచార సంబంధమైన అపవితర్ కారయ్ములతోను నిండిన యొక సువరణ్ పాతర్ను తనచేత 

పటుట్కొనియుండెను. 

వచనము 27 

రాజైన రెహబాము వీటికి మారుగా ఇతత్డి డాళల్ను చేయించి, రాజనగరు దావ్రపాలకులైన తన 

దేహసంరక్షకుల అధిపతుల వశము చేసెను. 

1 రాజులు 11:40 => జరిగినదానిని విని సొలొమోను యరొబామును చంపచూడగా యరొబాము 

లేచి ఐగుపుత్ దేశమునకు పారిపోయి ఐగుపుత్ రాజైన షీషకునొదద్ చేరి సొలొమోను మరణమగువరకు 

ఐగుపుత్లోనే యుండెను. 

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 12:3 => అతనితో కూడ ఐగుపుత్నుండి వచిచ్న లూబీయులు సుకీక్యులు 

కూషీయులు అనువారు లెకక్కు మించియుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:4 => అతడు యూదాకు సమీపమైన పార్కార పురములను పటుట్కొని 

యెరూషలేమువరకు రాగా 

1 రాజులు 11:39 => వారు చేసిన కిర్యలనుబటిట్ నేను దావీదు సంతతివారిని బాధ పరచుదును 

గాని నితయ్ము బాధింపను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:9 => ఐగుపుత్రాజైన షీషకు యెరూషలేముమీదికి వచిచ్ యెహోవా 

మందిరపు బొకక్సములనిన్టిని రాజనగరులోని బొకక్సములనిన్టిని దోచుకొని, సొలొమోను 

చేయించిన బంగారపు డాళల్ను తీసికొనిపోయెను. 
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కీరత్నలు 89:44 => అతని వైభవమును మానిప్యునాన్వు అతని సింహాసనమును నేల 

పడగొటిట్యునాన్వు 

పర్సంగి 2:19 => వాడు జాఞ్నము గలవాడై యుండునో బుదిధ్హీనుడై యుండునో అది ఎవనికి 

తెలియును? అయితే సూరుయ్ని కిర్ంద నేను పర్యాసపడి జాఞ్నముచేత సంపాదించుకొనన్ నా 

కషట్ఫలమంతటి మీదను వాడు అధికారియై యుండును; ఇదియును వయ్రథ్మే. 

వచనము 28 

రాజు యెహోవా మందిరమునకు వెళుల్నపుప్డెలల్ రాజదేహ సంరక్షకులు వాటిని మోసికొనిపోయి అతడు 

తిరిగిరాగా వాటిని తమ గదిలో ఉంచిరి. 

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 15:18 => 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 24:13 => మరియు అతడు యెహోవా మందిరపు ధననిధిలోనునన్ పదారథ్ములను, రాజు 

ఖజానాలోనునన్ సొముమ్ను, పటుట్కొని ఇశార్యేలు రాజైన సొలొమోను యెహోవా ఆలయమునకు 

చేయించిన బంగారపు ఉపకరణములనిన్టిని యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న తునకలుగా 

చేయించి యెతిత్కొనిపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:9 => ఐగుపుత్రాజైన షీషకు యెరూషలేముమీదికి వచిచ్ యెహోవా 

మందిరపు బొకక్సములనిన్టిని రాజనగరులోని బొకక్సములనిన్టిని దోచుకొని, సొలొమోను 

చేయించిన బంగారపు డాళల్ను తీసికొనిపోయెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 12:10 => వాటికి బదులుగా రాజైన రెహబాము ఇతత్డి డాళల్ను చేయించి 

వాటిని రాజనగరుయొకక్ దావ్రమును కాయు సేవకుల యొకక్ అధిపతులకు అపప్గించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:11 => రాజు యెహోవా మందిరములోనికి పర్వేశించినపుప్డెలల్ నగరు 

సేవకులు వచిచ్ వాటిని ఎతిత్ తరువాత వాటిని మరల గదిలో ఉంచుచు వచిచ్రి. 

కీరత్నలు 39:6 => మనుషుయ్లు వటిట్ నీడవంటివారై తిరుగులాడుదురు. వారు తొందరపడుట గాలికే 

గదా వారు ధనము కూరుచ్కొందురు గాని అది ఎవనికి చేజికుక్నో వారికి తెలియదు.  

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

అభిషికుత్నిమీద నీవు అధికకోపము చూపియునాన్వు.  

కీరత్నలు 89:39 => నీ సేవకుని నిబంధన నీకసహయ్మాయెను అతని కిరీటమును నేల పడదోర్సి 

అపవితర్పరచియునాన్వు.  

కీరత్నలు 89:40 => అతని కంచెలనిన్యు నీవు తెగగొటిట్యునాన్వు అతని కోటలు 

పాడుచేసియునాన్వు 

కీరత్నలు 89:41 => తోర్వను పోవువారందరు అతని దోచుకొనుచునాన్రు అతడు తన పొరుగువారికి 

నిందాసప్దుడాయెను. 

కీరత్నలు 89:42 => అతని విరోధుల కుడిచేతిని నీవు హెచిచ్ంచియునాన్వు అతని శతుర్వులనందరిని 

నీవు సంతోషపరచియునాన్వు  

కీరత్నలు 89:43 => అతని ఖడగ్ము ఏమియు సాధింపకుండ చేసియునాన్వు యుదధ్మందు అతని 

నిలువబెటట్కునాన్వు 
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కీరత్నలు 89:44 => అతని వైభవమును మానిప్యునాన్వు అతని సింహాసనమును నేల 

పడగొటిట్యునాన్వు 

కీరత్నలు 89:45 => అతని యౌవనదినములను తగిగ్ంచియునాన్వు. సిగుగ్తో అతని కపిప్యునాన్వు 

(సెలా.) 

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. 

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. 

సామెతలు 23:5 => నీవు దానిమీద దృషిట్ నిలిపినతోడనే అది లేకపోవును నిశచ్యముగా అది 

రెకక్లు ధరించి యెగిరిపోవును. పకిష్రాజు ఆకాశమునకు ఎగిరిపోవునటుల్ అది ఎగిరి పోవును. 

పర్సంగి 2:18 => సూరుయ్ని కిర్ంద నేను పర్యాసపడి చేసిన పనులనిన్టిని నా తరువాత వచుచ్వానికి 

నేను విడిచిపెటట్వలెనని తెలిసికొని నేను వాటియందు అసహయ్పడితిని. 

పర్సంగి 2:19 => వాడు జాఞ్నము గలవాడై యుండునో బుదిధ్హీనుడై యుండునో అది ఎవనికి 

తెలియును? అయితే సూరుయ్ని కిర్ంద నేను పర్యాసపడి జాఞ్నముచేత సంపాదించుకొనన్ నా 

కషట్ఫలమంతటి మీదను వాడు అధికారియై యుండును; ఇదియును వయ్రథ్మే. 

యెహోషువ 6:19 => వెండియు బంగారును ఇతత్డి పాతర్లును ఇనుప పాతర్లును యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తములగును; వాటిని యెహోవా ధనాగారములో నుంచవలెను. 
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2 సమూయేలు 8:7 => హదదెజెరు సేవకులకునన్ బంగారు డాళుల్ దావీదు పటుట్కొని 

యెరూషలేమునకు తీసికొనివచెచ్ను. 

1 రాజులు 11:39 => వారు చేసిన కిర్యలనుబటిట్ నేను దావీదు సంతతివారిని బాధ పరచుదును 

గాని నితయ్ము బాధింపను. 

1 రాజులు 11:40 => జరిగినదానిని విని సొలొమోను యరొబామును చంపచూడగా యరొబాము 

లేచి ఐగుపుత్ దేశమునకు పారిపోయి ఐగుపుత్ రాజైన షీషకునొదద్ చేరి సొలొమోను మరణమగువరకు 

ఐగుపుత్లోనే యుండెను. 

2 రాజులు 14:14 => మరియు యెహోవా మందిరమునందును రాజనగరునందును కనబడిన 

బంగారము వెండి మొదలైన సమసత్ వసుత్వులను పటట్ణసుథ్లలో కుదవ పెటట్బడినవారిని తీసికొని 

షోమోర్నునకు వచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:7 => మరియు హదరెజెరు సేవకులు పటుట్కొనియునన్ బంగారు డాళల్ను 

దావీదు తీసికొని యెరూషలేమునకు చేరెచ్ను. 

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. 

పర్సంగి 4:14 => అటిట్వాడు తన దేశమందు బీదవాడుగా పుటిట్నను పటాట్భిషేకము నొందుటకు 

చెరసాలలోనుండి బయలువెళుల్ను. 

పర్సంగి 5:14 => అయితే ఆ ఆసిత్ దురదృషట్మువలన నశించిపోవును; అతడు పుతుర్లు గలవాడైనను 

అతని చేతిలో ఏమియు లేకపోవును. 

లూకా 21:1 => కానుకపెటెట్లో తమ కానుకలను వేయుచునన్ ధనవంతులను ఆయన పారజూచెను. 

వచనము 29 
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రెహబాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన వాటనిన్టినిగూరిచ్యు 

యూదారాజులయొకక్ వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

విలాపవాకయ్ములు 4:1 => బంగారము ఎటుల్ మందగిలినది? మేలిమి బంగారము ఎటుల్ 

మారచ్బడినది? పర్తి వీధిమొగను పర్తిషిట్తమైన రాళుల్ పారవేయబడియునన్వి. 

విలాపవాకయ్ములు 4:2 => మేలిమి బంగారముతో పోలచ్దగిన సీయోను పిర్యకుమారులు ఎటుల్ 

కుమమ్రిచేసిన మంటికుండలుగా ఎంచబడుచునాన్రు? 

1 రాజులు 14:1 => ఆ కాలమున యరొబాము కుమారుడైన అబీయా కాయిలాపడగా 

1 రాజులు 14:5 => అంతట యెహోవా అహీయాతో సెలవిచిచ్నదేమనగా యరొబాము కుమారుడు 

కాయిలాగా ఉనాన్డు గనుక అతనిగూరిచ్ నీచేత విచారించుటకై యరొబాము భారయ్ వచుచ్చునన్ది ఆమె 

మారువేషము వేసికొని మరియొకతె యైనటుట్గా వచుచ్చునన్ది గనుక నేను నీకు సెలవిచుచ్నటుట్ నీవు 

ఆమెతో చెపప్వలెను. 

1 రాజులు 18:46 => యెహోవా హసత్ము ఏలీయాను బలపరచగా అతడు నడుము బిగించుకొని 

అహాబుకంటె ముందుగా పరుగెతిత్కొని పోయి యెజెర్యేలు గుమమ్ము నొదద్కు వచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 8:11 => ఈలాగున చెపెప్ను మిముమ్ను ఏలబోవు రాజు ఎటిట్వాడగుననగా, అతడు 

మీ కుమారులను పటుట్కొని, తన రథములను తోలుటకును తన గుఱఱ్ములను కాపాడుటకును వారిని 

ఉంచుకొనును, కొందరు అతని రథముల ముందర పరగెతుత్దురు. 

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

పారిపోయిన సంగతి తెలిసియు నాకు తెలియజేయక పోయినందునను మీరు వారిమీద పడి చంపుడని 

తనచుటుట్ నిలిచియునన్ కావలివారికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. రాజు సేవకులు యెహోవా యాజకులను హతము 

చేయనొలల్క యుండగా 

2 సమూయేలు 15:1 => ఇదియైన తరువాత అబాష్లోము ఒక రథమును గుఱఱ్ములను సిదధ్పరచి, 

తనయెదుట పరుగెతుత్టకై యేబదిమంది బంటులను ఏరప్రచుకొనెను. 
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2 సమూయేలు 8:7 => హదదెజెరు సేవకులకునన్ బంగారు డాళుల్ దావీదు పటుట్కొని 

యెరూషలేమునకు తీసికొనివచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:10 => వాటికి బదులుగా రాజైన రెహబాము ఇతత్డి డాళల్ను చేయించి 

వాటిని రాజనగరుయొకక్ దావ్రమును కాయు సేవకుల యొకక్ అధిపతులకు అపప్గించెను. 

నెహెమాయ్ 3:16 => అతని ఆనుకొని బేతూస్రులో సగము భాగమునకు అధిపతియు అజూబ్కు 

కుమారుడునైన నెహెమాయ్ బాగుచేసెను . అతడు దావీదు సమాధులకు ఎదురుగానునన్ 

సథ్లములవరకును కటట్బడిన కోనేటివరకును పరాకర్మశాలుల యిండల్ సథ్లమువరకును కటెట్ను. 

పర్సంగి 2:8 => నాకొరకు నేను వెండి బంగారములను, రాజులు సంపాదించు సంపదను, ఆ యా 

దేశములలో దొరుకు సంపతుత్ను కూరుచ్కొంటిని; నేను గాయకులను గాయకురాండర్ను 

మనుషుయ్లిచఛ్యించు సంపదలను సంపాదించుకొని బహుమంది ఉపపతున్లను ఉంచుకొంటిని. 

పర్సంగి 4:14 => అటిట్వాడు తన దేశమందు బీదవాడుగా పుటిట్నను పటాట్భిషేకము నొందుటకు 

చెరసాలలోనుండి బయలువెళుల్ను. 

పరమగీతము 3:7 => ఇదిగో సొలొమోను పలల్కి వచుచ్చునన్ది అరువదిమంది శూరులు దానికి 

పరివారము వారు ఇశార్యేలీయులలో పరాకర్మశాలులు వారందరును ఖడగ్ధారులు యుదధ్వీరులు 

యెషయా 22:8 => అపుప్డు యూదానుండి ఆయన ముసుకు తీసివేసెను ఆ దినమున నీవు 

అరణయ్గృహమందునన్ ఆయుధములను కనిపెటిట్తివి. 

వచనము 30 

వారు బర్దికినంత కాలము రెహబామునకును యరొబామునకును యుదధ్ము జరుగుచుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:11 => రాజు యెహోవా మందిరములోనికి పర్వేశించినపుప్డెలల్ నగరు 

సేవకులు వచిచ్ వాటిని ఎతిత్ తరువాత వాటిని మరల గదిలో ఉంచుచు వచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 3:16 => అతని ఆనుకొని బేతూస్రులో సగము భాగమునకు అధిపతియు అజూబ్కు 

కుమారుడునైన నెహెమాయ్ బాగుచేసెను . అతడు దావీదు సమాధులకు ఎదురుగానునన్ 

సథ్లములవరకును కటట్బడిన కోనేటివరకును పరాకర్మశాలుల యిండల్ సథ్లమువరకును కటెట్ను. 
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యెషయా 22:8 => అపుప్డు యూదానుండి ఆయన ముసుకు తీసివేసెను ఆ దినమున నీవు 

అరణయ్గృహమందునన్ ఆయుధములను కనిపెటిట్తివి. 

వచనము 31 

రెహబాము తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి దావీదు పురమందునన్ తన పితరుల సమాధిలో 

పాతిపెటట్బడెను; అతని తలిల్ నయమాయను ఒక అమోమ్నీయురాలు; అతని కుమారుడైన అబీయాము 

అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

1 రాజులు 14:19 => యరొబాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు జరిగించిన 

యుదధ్ములనుగూరిచ్యు, పర్భుతవ్మునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలువారి రాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 11:41 => సొలొమోను చేసిన యితర కారయ్ములను గూరిచ్యు అతడు చేసినదంతటిని 

గూరిచ్యు, అతని జాఞ్నమును గూరిచ్యు, సొలొమోను కారయ్ములను గూరిచ్న గర్ంథమందు 

వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 15:23 => ఆసా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతని బలమంతటినిగూరిచ్యు, 

అతడు చేసిన సమసత్మునుగూరిచ్యు, అతడు కటిట్ంచిన పటట్ణములనుగూరిచ్యు యూదారాజుల 

వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది . అతడు వృదుధ్డైన తరువాత అతని 

పాదములయందు రోగము పుటెట్ను. 

1 రాజులు 22:45 => యెహోషాపాతు చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు కనుపరచిన 

బలమునుగూరిచ్యు, అతడు యుదథ్ముచేసిన విధమునుగూరిచ్యు యూదారాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:15 => రెహబాము చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్యు షెమయా రచించిన 

గర్ంథమందును దీరఘ్దరిశ్యైన ఇదోద్ రచించిన వంశావళియందును వార్యబడియునన్ది. 
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1 రాజులు 15:7 => అబీయాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

వాటనిన్టినిగూరిచ్యు యూదారాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది . 

అబీయామునకును యరొబామునకును యుదధ్ము కలిగియుండెను. 

2 రాజులు 8:23 => యెహోరాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన దాని 

నంతటినిగూరిచ్యు యూదా రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 10:34 => యెహూ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

దానినంతటినిగూరిచ్యు, అతని పరాకర్మమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలురాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 12:19 => యోవాషు చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు అతడు చేసిన 

దానినంతటినిగూరిచ్యు యూదారాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 13:8 => యెహోయాహాజు చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసినదాని 

నంతటినిగూరిచ్యు, అతని పరాకర్మమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలురాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 14:18 => అమజాయ్ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్ యూదా రాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 15:15 => షలూల్ము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

కుటర్నుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 16:19 => ఆహాజు చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్ యూదా రాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:29 => రాజైన దావీదునకు జరిగినవాటనిన్టినిగూరిచ్యు, అతని 

రాజరికమంతటినిగూరిచ్యు, పరాకర్మమునుగూరిచ్యు, అతనికిని ఇశార్యేలీయులకును దేశముల 

రాజయ్ములనిన్టికిని వచిచ్న కాలములనుగూరిచ్యు, 
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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. 
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వచనము 1 

నెబాతు కుమారుడును రాజునైన యరొబాము ఏలుబడిలో పదునెనిమిదవ సంవతస్రమున అబీయాము 

యూదావారిని ఏలనారంభించెను. 

1 రాజులు 12:24 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జరిగినది నావలననే జరిగెను; మీరు 

ఇశార్యేలువారగు మీ సహోదరులతో యుదధ్ము చేయుటకు వెళల్క, అందరును మీ యిండల్కు 

తిరిగిపోవుడి. కాబటిట్ వారు యెహోవా మాటకు లోబడి దానినిబటిట్ యుదధ్మునకు పోక నిలిచిరి. 

1 రాజులు 15:6 => రెహబాము1 బర్దికిన దినములనిన్యు అతనికిని యరొబామునకును యుదధ్ము 

జరుగుచుండెను. 

1 రాజులు 15:7 => అబీయాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

వాటనిన్టినిగూరిచ్యు యూదారాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది . 

అబీయామునకును యరొబామునకును యుదధ్ము కలిగియుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:15 => రెహబాము చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్యు షెమయా రచించిన 

గర్ంథమందును దీరఘ్దరిశ్యైన ఇదోద్ రచించిన వంశావళియందును వార్యబడియునన్ది. 

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

యుదధ్ము జరుగగా దావీదు అంతకంతకు పర్బలెను; సౌలు కుటుంబము అంతకంతకు నీరసిలెల్ను. 

1 రాజులు 14:19 => యరొబాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు జరిగించిన 

యుదధ్ములనుగూరిచ్యు, పర్భుతవ్మునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలువారి రాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 15:16 => వారు బర్దికిన దినములనిన్టను ఆసాకును ఇశార్యేలు రాజైన బయెషాకును 

యుదధ్ము జరుగుచుండెను. 

వచనము 2 

అతడు మూడు సంవతస్రములు యెరూషలేమునందు రాజుగా ఉండెను; అతని తలిల్ పేరు మయకా; 

ఆమె అబీషాలోము కుమారెత్. 
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1 రాజులు 14:20 => యరొబాము ఏలిన దినములు ఇరువదిరెండు సంవతస్రములు; అతడు తన 

పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా అతనికి మారుగా అతని కుమారుడైన నాదాబు రాజాయెను. 

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 15:3 => అతడు తన తండిర్ పూరవ్ము అనుసరించిన పాపమారగ్ములనిన్టిలో నడిచెను; 

తన పితరుడైన దావీదు హృదయము తన దేవుడైన యెహోవా యెడల యథారథ్ముగా ఉనన్టుల్ అతని 

హృదయము యథారథ్ముగా ఉండలేదు. 

1 రాజులు 15:24 => అంతట ఆసా తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి, తన పితరుడైన దావీదు 

పురమందు తన పితరుల సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను; అతనికి మారుగా యెహోషాపాతు అను అతని 

కుమారుడు రాజాయెను. 

1 రాజులు 22:50 => పిమమ్ట యెహోషాపాతు తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి, తన పితరుడైన 

దావీదుపురమందు తన పితరులతోకూడ పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన యెహోరాము అతనికి 

మారుగా రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:16 => రెహబామునకును యరొబామునకును యుదధ్ము యెడతెగక 

జరిగెను. రెహబాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి దావీదు పటట్ణమందు పాతిపెటట్బడెను, అతని 

కుమారుడైన అబీయా అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

1 రాజులు 14:21 => యూదాదేశమందు సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము ఏలుచుండెను. 

రెహబాము నలువదియొక సంవతస్రముల వాడైనపుప్డు ఏలనారంభించెను. తన నామము నుంచుటకై 

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టిలోనుండి యెహోవా కోరుకొనిన యెరూషలేమను పటట్ణమందు అతడు 

పదునేడు సంవతస్రములు ఏలెను; అతని తలిల్ అమోమ్నీయురాలు, ఆమె పేరు నయమా. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:20 => అబీయా బర్దికిన కాలమున యరొబాము మరల బలము 

పొందలేదు,యెహోవా అతని మొతిత్నందుచేత అతడు మరణమొందెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 13:21 => అబీయా వృదిధ్నొందెను, అతడు పదునాలుగుమంది భారయ్లను 

వివాహము చేసికొని యిరువది యిదద్రు కుమారులను పదునారుగురు కుమారెత్లను కనెను. 

మతత్యి 1:7 => సొలొమోను రెహబామును కనెను; రెహబాము అబీయాను కనెను, అబీయా ఆసాను 

కనెను; 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:10 => అబీయాకు ఆసా కుమారుడు, ఆసాకు యెహోషాపాతు కుమారుడు 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:16 => రెహబామునకును యరొబామునకును యుదధ్ము యెడతెగక 

జరిగెను. రెహబాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి దావీదు పటట్ణమందు పాతిపెటట్బడెను, అతని 

కుమారుడైన అబీయా అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

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. 

1 రాజులు 15:8 => అబీయాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా వారు దావీదు పురమందు 

అతనిని సమాధిచేసిరి; అతని కుమారుడైన ఆసా అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

1 రాజులు 22:40 => అహాబు తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా అతని కుమారుడైన అహజాయ్ 

అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 8:24 => యెహోరాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తన పితరుల సమాధిలో 

దావీదుపురమునందు పాతిపెటట్బడెను. అతని కుమారుడైన అహజాయ్ అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 10:35 => అంతట యెహూ తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి షోమోర్నులో సమాధి 

చేయబడెను; అతని కుమారుడైన యెహోయాహాజు అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 13:8 => యెహోయాహాజు చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసినదాని 

నంతటినిగూరిచ్యు, అతని పరాకర్మమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలురాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 
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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 20:21 => హిజిక్యా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా అతని కుమారుడైన మనషే ష్ 

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. 

వచనము 3 

అతడు తన తండిర్ పూరవ్ము అనుసరించిన పాపమారగ్ములనిన్టిలో నడిచెను; తన పితరుడైన దావీదు 

హృదయము తన దేవుడైన యెహోవా యెడల యథారథ్ముగా ఉనన్టుల్ అతని హృదయము 

యథారథ్ముగా ఉండలేదు. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:1 => రాజైన యరొబాము ఏలుబడిలో పదునెనిమిదవ సంవతస్రమందు 

అబీయా యూదావారిమీద ఏలనారంభించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:2 => అతడు మూడు సంవతస్రములు యెరూషలేమునందు ఏలెను; 

అతని తలిల్పేరు మీకాయా, ఆమె గిబియా ఊరివాడైన ఊరియేలు కుమారెత్. 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 13:4 => అపుప్డు అబీయా ఎఫార్యిము మనయ్మందుండు సెమరాయిము 

కొండమీద నిలిచి పర్కటించినదేమనగా యరొబామా, ఇశార్యేలు వారలారా, మీరందరును నాకు 

చెవియొగుగ్డి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:5 => ఇశార్యేలు రాజయ్మును ఎలల్పుప్డును ఏలునటుల్గా ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవా దావీదుతోను అతని సంతతివారితోను భంగము కాజాలని1 నిబంధన చేసి దానిని 

వారికిచెచ్నని మీరు తెలిసికొందురు గదా. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:6 => అయినను దావీదు కుమారుడైన సొలొమోనుకు దాసుడును నెబాతు 

కుమారుడునగు యరొబాము పనికిమాలిన దుషుట్లతో కలిసి లేచి తన యజమానునిమీద తిరుగుబాటు 

చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:7 => సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము ఇంకను బాలయ్దశలోనుండి 

ధైరయ్ము లేనివాడై వారిని ఎదిరించుటకు తగిన శకిత్లేకునన్పుప్డు వారు అతనితో యుదధ్ము చేయుటకు 

సిదధ్మైరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:8 => ఇపుప్డు దావీదు సంతతివారి వశముననునన్ యెహోవా రాజయ్ముతో 

మీరు యుదధ్ముచేయ తెగించెదమని తలంచుచునాన్రు. మీరు గొపప్ సైనయ్ముగా ఉనాన్రు; యరొబాము 

మీకు దేవతలుగా చేయించిన బంగారు దూడలును మీయొదద్ ఉనన్వి. 

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, 
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బంగారు దీపసత్ంభమును పర్మిదెలను పర్తి సాయంతర్ము ముటిట్ంచుచు వచుచ్చునాన్రు; మేము మా 

దేవుడైన యెహోవా యేరప్రచిన విధినిబటిట్ సమసత్ము జరిగించుచునాన్ము గాని మీరు ఆయనను 

విసరిజ్ంచిన వారైతిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:12 => ఆలోచించుడి, దేవుడే మాకు తోడై మాకు అధిపతిగానునాన్డు, మీ 

మీద ఆరాభ్టము చేయుటకై బూరలు పటుట్కొని ఊదునటిట్ ఆయన యాజకులు మా పక్షమున ఉనాన్రు; 

ఇశార్యేలువారలారా, మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవాతో యుదధ్ము చేయకుడి, చేసినను మీరు 

జయమొందరు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:13 => యరొబాము వారి వెనుకటి భాగమందు మాటుగాండర్ను 

కొందరిని ఉంచి, సైనయ్ము యూదావారికి ముందును మాటుగాండర్ వారికి వెనుకను ఉండునటుల్ 

చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:14 => యూదావారు తిరిగిచూచి యోధులు తమకు ముందును వెనుకను 

ఉనన్టుట్ తెలిసికొని యెహోవాకు పార్రథ్న చేసిరి, యాజకులును బూరలు ఊదిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:15 => అపుప్డు యూదావారు ఆరభ్టించిరి; యూదావారు 

ఆరభ్టించినపుప్డు యరొబామును ఇశార్యేలువారందరును అబీయా యెదుటను యూదావారి 

యెదుటను నిలువలేకుండునటుల్ దేవుడు వారిని మొతిత్నందున 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:16 => ఇశార్యేలువారు యూదా వారి యెదుటనుండి పారిపోయిరి. 

దేవుడు వారిని యూదా వారిచేతికి అపప్గించినందున 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:17 => అబీయాయును అతని జనులును వారిని ఘోరముగా 

సంహరించిరి. ఇశార్యేలు వారిలో అయిదు లక్షలమంది పరాకర్మశాలులు హతులైరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:18 => ఈ పర్కారము ఇశార్యేలువారు ఆ కాలమందు తగిగ్ంపబడిరి గాని 

యూదావారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యించిన హేతువుచేత జయమొందిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:19 => అబీయా యరొబామును తరిమి, బేతేలును దాని గార్మములను 

యెషానాను దాని గార్మములను ఎఫోర్నును దాని గార్మములను పటుట్కొనెను. 

Page  of 1298 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

2 దినవృతాత్ంతములు 13:20 => అబీయా బర్దికిన కాలమున యరొబాము మరల బలము 

పొందలేదు,యెహోవా అతని మొతిత్నందుచేత అతడు మరణమొందెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:21 => అబీయా వృదిధ్నొందెను, అతడు పదునాలుగుమంది భారయ్లను 

వివాహము చేసికొని యిరువది యిదద్రు కుమారులను పదునారుగురు కుమారెత్లను కనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:22 => అబీయా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతని 

చరయ్నుగూరిచ్యు, అతని కాలమున జరిగిన సంగతులనుగూరిచ్యు పర్వకత్యైన ఇదోద్ రచించిన సటీక 

గర్ంథమునందు వార్యబడియునన్ది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:10 => అబీయాకు ఆసా కుమారుడు, ఆసాకు యెహోషాపాతు కుమారుడు 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:20 => పిమమ్ట అతడు అబాష్లోము కుమారెత్యైన మయకాను వివాహము 

చేసికొనగా ఆమె అతనికి అబీయాను అతత్యిని జీజాను షెలోమీతును కనెను. 

వచనము 4 

దావీదు హితీత్యుడైన ఊరియా సంగతియందు తపప్ తన జీవిత దినములనిన్యు యెహోవా దృషిట్కి 

యథారథ్ముగా నడుచుకొనుచు, యెహోవా అతనికిచిచ్న ఆజఞ్లలో దేని విషయమందును 

తపిప్పోకుండెను గనుక 

1 రాజులు 15:13 => మరియు తన అవవ్యైన మయకా అసహయ్మైన యొకదాని చేయించి, 

దేవతాసత్ంభము ఒకటి నిలుపగా ఆసా ఆ విగర్హమును ఛినాన్భినన్ములుగా కొటిట్ంచి, కిదోర్ను ఓరను 

దాని కాలిచ్వేసి ఆమె పటట్పుదేవికాకుండ ఆమెను తొలగించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:20 => పిమమ్ట అతడు అబాష్లోము కుమారెత్యైన మయకాను వివాహము 

చేసికొనగా ఆమె అతనికి అబీయాను అతత్యిని జీజాను షెలోమీతును కనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:21 => రెహబాము పదునెనిమిదిమంది భారయ్లను పెండిల్చేసికొని 

అరువదిమంది ఉపపతున్లను తెచుచ్కొని యిరువది యెనిమిదిమంది కుమారులను అరువదిమంది 

కుమారెత్లను కనెను; అయితే తన భారయ్లందరికంటెను ఉపపతున్లందరికంటెను అబాష్లోము 

కుమారెత్యైన మయకాను అతడు ఎకుక్వగా పేర్మించెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 11:22 => రెహబాము మయకాకు పుటిట్న కుమారుడైన అబీయాను రాజును 

చేయతలచి, అతని సహోదరులమీద పర్ధానునిగాను అధిపతినిగాను అతని నియమించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:2 => అతడు మూడు సంవతస్రములు యెరూషలేమునందు ఏలెను; 

అతని తలిల్పేరు మీకాయా, ఆమె గిబియా ఊరివాడైన ఊరియేలు కుమారెత్. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:21 => రెహబాము పదునెనిమిదిమంది భారయ్లను పెండిల్చేసికొని 

అరువదిమంది ఉపపతున్లను తెచుచ్కొని యిరువది యెనిమిదిమంది కుమారులను అరువదిమంది 

కుమారెత్లను కనెను; అయితే తన భారయ్లందరికంటెను ఉపపతున్లందరికంటెను అబాష్లోము 

కుమారెత్యైన మయకాను అతడు ఎకుక్వగా పేర్మించెను. 

1 రాజులు 15:10 => అతడు నలువదియొక సంవతస్రములు యెరూషలేమునందు ఏలుచుండెను. 

అతని అవవ్ పేరు1 మయకా, యీమె అబీషాలోము కుమారెత్. 

1 రాజులు 22:42 => యెహోషాపాతు ఏలనారంభించినపుప్డు అతడు ముపప్ది యయిదేండల్వాడై 

యెరూషలేములో యిరువది యైదేండుల్ ఏలెను; అతని తలిల్ పేరు అజూబా, ఆమె షిలీహ్ కుమారెత్యై 

యుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:16 => మరియు తన తలిల్యైన మయకా అసహయ్మైన యొక దేవతా 

సత్ంభమును నిలిపినందున ఆమె యిక పటట్పుదేవియై యుండకుండ రాజైన ఆసా ఆమెను తోర్సివేసి, 

ఆమె నిలిపిన విగర్హమును పడగొటిట్ ఛినాన్భినన్ము చేసి కిదోర్ను వాగుదగగ్ర దాని కాలిచ్వేసెను. 

వచనము 5 

దావీదు నిమితత్ము అతని తరువాత అతని కుమారుని నిలుపుటకును, యెరూషలేమును 

సిథ్రపరచుటకును, అతని దేవుడైన యెహోవా యెరూషలేమునందు దావీదునకు దీపముగా అతని 

ఉండనిచెచ్ను. 

1 రాజులు 14:21 => యూదాదేశమందు సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము ఏలుచుండెను. 

రెహబాము నలువదియొక సంవతస్రముల వాడైనపుప్డు ఏలనారంభించెను. తన నామము నుంచుటకై 
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ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టిలోనుండి యెహోవా కోరుకొనిన యెరూషలేమను పటట్ణమందు అతడు 

పదునేడు సంవతస్రములు ఏలెను; అతని తలిల్ అమోమ్నీయురాలు, ఆమె పేరు నయమా. 

1 రాజులు 14:22 => యూదావారు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి తమ పితరులు చేసినదానంతటిని 

మించునటుల్గా పాపము చేయుచు ఆయనకు రోషము పుటిట్ంచిరి. 

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 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 20:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై, సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడుచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచెను గాని 

పూరణ్హృదయముతో ఆయనను అనుసరింపలేదు. 

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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కీరత్నలు 119:80 => నేను సిగుగ్పడకుండునటుల్ నా హృదయము నీ కటట్డల విషయమై 

నిరోద్షమగును గాక. 

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 8:61 => కాబటిట్ ఆయన నియమించిన కటట్డలను అనుసరించి నడుచుకొనుటకును, ఈ 

దినమందునన్టుల్ ఆయన చేసిన నిరణ్యములను చేకొనుటను, మీ హృదయము మీ దేవుడైన యెహోవా 

విషయమై సరవ్సిదధ్ముగా నుండునుగాక. 

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. 

1 రాజులు 15:5 => దావీదు నిమితత్ము అతని తరువాత అతని కుమారుని నిలుపుటకును, 

యెరూషలేమును సిథ్రపరచుటకును, అతని దేవుడైన యెహోవా యెరూషలేమునందు దావీదునకు 

దీపముగా అతని ఉండనిచెచ్ను. 

1 రాజులు 15:11 => ఆసా తన పితరుడైన దావీదువలె యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా 

నడుచుకొని 

1 రాజులు 15:12 => పురుషగాములను దేశములోనుండి వెళల్గొటిట్ తన పితరులు చేయించిన 

విగర్హములనిన్టిని పడగొటెట్ను. 

1 రాజులు 15:14 => ఆసా తన దినములనిన్యు హృదయపూరవ్కముగా యెహోవాను 

అనుసరించెను గాని ఉనన్త సథ్లములను తీసివేయకపోయెను. 

2 రాజులు 13:6 => అయినను ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడగు యరొబాము 

కుటుంబికులు చేసిన పాపములను వారు విడువక వాటిననుసరించుచు వచిచ్రి. మరియు ఆ 

దేవతాసత్ంభమును షోమోర్నులో నిలిచియుండెను. 
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2 రాజులు 14:3 => ఇతడు తన పితరుడైన దావీదు చేసినటుట్ చేయకపోయినను, యెహోవా దృషిట్కి 

నీతిగలవాడై తన తండిర్యైన యోవాషు చేసిన పర్కారము చేసెను. 

2 రాజులు 16:2 => ఆహాజు ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యేండల్వాడై యెరూషలేమునందు 

పదునారు సంవతస్రములు ఏలెను. తన పితరుడగు దావీదు తన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి నీతిగా 

పర్వరిత్ంచినటుల్ అతడు పర్వరిత్ంపక ఇశార్యేలు రాజులు పర్వరిత్ంచినటుల్ పర్వరిత్ంచెను. 

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 17:3 => యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండగా యెహోషాపాతు తన 

తండిర్యైన దావీదు పార్రంభదినములలో నడచిన మారగ్మందు నడచుచు 

కీరత్నలు 51:10 => దేవా, నాయందు శుదధ్హృదయము కలుగజేయుము నా అంతరంగములో 

సిథ్రమైన మనసుస్ను నూతనముగా పుటిట్ంచుము.  

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. 

హెబీర్యులకు 10:22 => మనసాస్కిష్కి కలమ్షము తోచకుండునటుల్ పోర్కిష్ంపబడిన హృదయములు 

గలవారమును, నిరమ్లమైన ఉదకముతో సాన్నము చేసిన శరీరములు గలవారమునై యుండి, విశావ్స 

విషయములో సంపూరణ్ నిశచ్యత కలిగి, యథారథ్మైన హృదయముతో మనము దేవుని 

సనిన్ధానమునకు చేరుదము. 

పర్కటన 3:2 => నీ కిర్యలు నా దేవుని యెదుట సంపూరణ్మైనవిగా నాకు కనబడలేదు గనుక 

జాగరూకుడవై, చావనైయునన్ మిగిలినవాటిని బలపరచుము.  

వచనము 6 
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రెహబాము1 బర్దికిన దినములనిన్యు అతనికిని యరొబామునకును యుదధ్ము జరుగుచుండెను. 

1 రాజులు 11:12 => అయినను నీ తండిర్యైన దావీదు నిమితత్ము నీ దినములయందు నేను 

ఆలాగున చేయక నీ కుమారునిచేతిలోనుండి దాని తీసివేసెదను. 

1 రాజులు 11:32 => సొలొమోను తండిర్యైన దావీదు చేసినటుల్ నా దృషిట్కి యోగయ్మైన దాని 

చేయకయు, నా కటట్డలను నా విధులను అనుసరింపకయు, నేను ఏరప్రచిన మారగ్ములలో 

నడవకయు నునాన్రు గనుక సొలొమోను చేతిలోనుండి రాజయ్మును కొటిట్వేసి పది గోతర్ములను 

నీకిచెచ్దను.  

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 19:29 => దేవుడు ఆ మైదానపు పటట్ణములను పాడుచేసినపుప్డు దేవుడు 

అబార్హామును జాఞ్పకము చేసికొని, లోతు కాపురమునన్ పటట్ణములను నాశనము చేసినపుప్డు ఆ 

నాశనము మధయ్న లోతు నశించకుండ అతని తపిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 26:5 => ఏలయనగా అబార్హాము నా మాట విని నేను విధించిన దాని నా ఆజఞ్లను 

నా కటట్డలను నా నియమములను గైకొనెనని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:37 => ఆయన నీ పితరులను పేర్మించెను గనుక వారి తరువాత వారి 

సంతానమును ఏరప్రచుకొనెను. 

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 
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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. 

యెషయా 37:35 => నా నిమితత్మును నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును నేను ఈ పటట్ణమును 

కాపాడి రకిష్ంచుదును. 

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. 

యిరిమ్యా 33:23 => మరియు యెహోవావాకుక్ యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 33:24 => తాను ఏరప్రచుకొనిన రెండు కుటుంబములను యెహోవా విసరిజ్ంచెననియు, 

నా పర్జలు ఇకమీదట తమ యెదుట జనముగా ఉండరనియు వారిని తృణీకరించుచు ఈ జనులు 

చెపుప్కొను మాట నీకు వినబడుచునన్ది గదా. 

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

నేను చేసిన నిబంధన నిలకడగా ఉండనియెడల 

యిరిమ్యా 33:26 => భూమాయ్కాశములనుగూరిచ్న విధులను నియమించువాడను నేను 

కానియెడల, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల సంతానమును ఏలుటకు అతని సంతాన సంబంధియైన 
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యేలికను ఏరప్రచుకొనక నేను యాకోబు సంతానపువాడగు నా సేవకుడైన దావీదు సంతానమును 

విసరిజ్ంతును. నిశచ్యముగా నేను వారియెడల జాలిపడి చెరలోనుండి వారిని రపిప్ంచెదను. 

రోమీయులకు 11:28 => సువారత్ విషయమైతే వారు మిముమ్నుబటిట్ శతుర్వులు గాని, యేరాప్టు 

విషయమైతే పితరులనుబటిట్ పిర్యులై యునాన్రు. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:7 => అయినను యెహోవా తాను దావీదుతో చేసిన నిబంధన 

నిమితత్మును, అతనికిని అతని కుమారులకును నితయ్ము దీపమిచెచ్దనని చేసిన వాగాద్నము 

నిమితత్మును దావీదు సంతతిని నశింపజేయుటకు మనసుస్లేక యుండెను. 

కీరత్నలు 132:17 => అకక్డ దావీదునకు కొముమ్ మొలవజేసెదను నా అభిషికుత్నికొరకు నేనచచ్ట 

ఒక దీపము సిదధ్పరచియునాన్ను. 

లూకా 1:69 => ఆయన తన పర్జలకు దరశ్నమిచిచ్, వారికి విమోచన కలుగజేసెను  

లూకా 1:70 => తన సేవకుడైన దావీదు వంశమునందు మనకొరకు రక్షణశృంగమును, అనగా  

లూకా 1:71 => మన శతుర్వులనుండియు మనలను దేవ్షించు వారందరి చేతినుండియు తపిప్ంచి 

రక్షణ కలుగజేసెను. 

లూకా 1:72 => దీనినిగూరిచ్ ఆయన ఆదినుండి తన పరిశుదధ్ పర్వకత్ల నోట పలికించెను.  

లూకా 1:73 => ఆయన మన పితరులను కరుణించుటకును తన పరిశుదధ్ నిబంధనను, అనగా మన 

తండిర్యైన  

లూకా 1:74 => అబార్హాముతో తాను చేసిన పర్మాణమును జాఞ్పకము చేసికొనుటకును  

లూకా 1:75 => మనము శతుర్వుల చేతినుండి విడిపింపబడి, మన జీవితకాలమంతయు 

నిరభ్యులమై, ఆయన సనిన్ధిని 

లూకా 1:76 => పరిశుదధ్ముగాను నీతిగాను ఆయనను సేవింపను అనుగర్హించుటకును ఈ రక్షణ 

కలుగజేసెను.  
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లూకా 1:77 => మరియు ఓ శిశువా, నీవు సరోవ్నన్తుని పర్వకత్వనబడుదువు మన దేవుని మహా 

వాతస్లయ్మును బటిట్ వారి పాపములను క్షమించుట వలన  

లూకా 1:78 => తన పర్జలకు రక్షణ జాఞ్నము ఆయన అనుగర్హించునటుల్ ఆయన మారగ్ములను 

సిదధ్పరచుటకై నీవు పర్భువునకు ముందుగా నడుతువు.  

లూకా 1:79 => మన పాదములను సమాధాన మారగ్ములోనికి నడిపించునటుల్ చీకటిలోను 

మరణచాఛ్యలోను కూరుచ్ండువారికి వెలుగిచుచ్టకై ఆ మహా వాతస్లయ్మునుబటిట్ పైనుండి ఆయన 

మనకు అరుణోదయ దరశ్నమనుగర్హించెను. 

లూకా 2:32 => నీ రక్షణ నేను కనున్లార చూచితిని. 

యోహాను 8:12 => మరల యేసు నేను లోకమునకు వెలుగును, ననున్ వెంబడించువాడు చీకటిలో 

నడువక జీవపు వెలుగు గలిగియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

పర్కటన 22:16 => సంఘముల కోసము ఈ సంగతులనుగూరిచ్ మీకు సాక్షయ్మిచుచ్టకు యేసు అను 

నేను నా దూతను పంపియునాన్ను. నేను దావీదు వేరు చిగురును సంతానమును, పర్కాశమానమైన 

వేకువ చుకక్యునై యునాన్ను.  

కీరత్నలు 18:28 => నా దీపము వెలిగించువాడవు నీవే నా దేవుడైన యెహోవా చీకటిని నాకు 

వెలుగుగా చేయును 

కీరత్నలు 87:5 => పర్తి జనము దానిలోనే జనిమ్ంచెననియు సరోవ్నన్తుడు తానే దాని 

సిథ్రపరచెననియు సీయోనునుగూరిచ్ చెపుప్కొందురు. 

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనా సీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

యెషయా 14:32 => జనముల దూత కియయ్వలసిన పర్తుయ్తత్రమేది? యెహోవా సీయోనును 

సాథ్పించియునాన్డు ఆయన జనులలో శర్మనొందినవారు దాని ఆశర్యింతురు అని చెపప్వలెను. 
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యెషయా 62:7 => యెహోవా జాఞ్పకకరత్లారా, విశర్మింపకుడి ఆయన యెరూషలేమును 

సాథ్పించువరకు లోకమంతట దానికి పర్సిదిధ్ కలుగజేయువరకు ఆయనను విశర్మింపనియయ్కుడి. తన 

దకిష్ణ హసత్ము తోడనియు బాహుబలము తోడనియు  

యిరిమ్యా 33:2 => మాట నెరవేరుచ్ యెహోవా, సిథ్రపరచవలెనని దాని నిరిమ్ంచు యెహోవా, 

యెహోవా అను నామము వహించినవాడే ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

మీకా 4:1 => అంతయ్దినములలో యెహోవా మందిరపరవ్తము పరవ్తముల శిఖరమున సిథ్రపరచబడి 

కొండలకంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడగా పర్వాహము వచిచ్నటుల్ జనులు దానిలోనికి వతుత్రు. 

మీకా 4:2 => కాబటిట్ ఆ కాలమున అనయ్జనులనేకులు వచిచ్ సీయోనులోనుండి ధరమ్శాసత్రమును, 

యెరూషలేములో నుండి యెహోవా వాకుక్ను బయలువెళుల్ను; యాకోబు దేవుని మందిరమునకు 

యెహోవా పరవ్తమునకు మనము వెళుల్దము రండి, ఆయన తన మారగ్ముల విషయమై మనకు 

బోధించును, మనము ఆయన తోర్వలలో నడుచుకొందము అని చెపుప్కొందురు. 

మతత్యి 16:18 => మరియు నీవు పేతురువు? ఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, 

పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

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 రాజులు 8:19 => అయినను యెహోవా సదాకాలము తన సేవకుడగు దావీదునకును అతని 

కుమారులకును దీపము నిలిపెదనని మాట యిచిచ్యుండెను గనుక అతని జాఞ్పకముచేత యూదాను 

నశింపజేయుటకు ఆయనకు మనసుస్ లేకపోయెను. 

2 రాజులు 16:5 => సిరియా రాజైన రెజీనును ఇశార్యేలు రాజైన రెమలాయ్ కుమారుడగు పెకహును 

యెరూషలేముమీదికి యుదధ్మునకువచిచ్ అకక్డనునన్ ఆహాజును పటట్ణమును ముటట్డివేసిరి గాని 

అతనిని జయింపలేకపోయిరి. 

2 రాజులు 19:34 => నా నిమితత్మును నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును నేను ఈ పటట్ణమును 

కాపాడి రకిష్ంచుదును. 

Page  of 1308 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

2 దినవృతాత్ంతములు 17:3 => యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండగా యెహోషాపాతు తన 

తండిర్యైన దావీదు పార్రంభదినములలో నడచిన మారగ్మందు నడచుచు 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:11 => అయితే రాజునకు కుమారెత్యైన యెహోషబతు అహజాయ్ 

కుమారుడైన యోవాషును హతులైన రాజకుమారులలోనుండి దొంగిలించి, అతనిని అతని దాదిని ఒక 

పడకటింటిలో ఉంచెను. యెహోరాము రాజు కుమారెత్యును యెహోయాదా అను యాజకుని 

భారయ్యునైన యెహోషబతు అతలాయ్కు కనబడకుండ అతని దాచిపెటెట్ను గనుక ఆమె అతని 

చంపలేకపోయెను; ఈ యెహోషబతు అహజాయ్కు సహోదరి. 

కీరత్నలు 132:10 => నీ సేవకుడైన దావీదు నిమితత్ము నీ అభిషికుత్నికి విముఖుడవై యుండకుము. 

సామెతలు 17:6 => కుమారుల కుమారులు వృదుధ్లకు కిరీటము తండుర్లే కుమారులకు 

అలంకారము. 

యెషయా 38:5 => నీవు తిరిగి హిజిక్యాయొదద్కు పోయి అతనితో ఇటల్నుము నీ పితరుడైన 

దావీదునకు దేవుడైన యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు కనీన్ళుల్ విడుచుట చూచితిని; నీ పార్రథ్న 

నేనంగీకరించియునాన్ను; 

వచనము 7 

అబీయాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన వాటనిన్టినిగూరిచ్యు 

యూదారాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. అబీయామునకును 

యరొబామునకును యుదధ్ము కలిగియుండెను. 

1 రాజులు 15:3 => అతడు తన తండిర్ పూరవ్ము అనుసరించిన పాపమారగ్ములనిన్టిలో నడిచెను; 

తన పితరుడైన దావీదు హృదయము తన దేవుడైన యెహోవా యెడల యథారథ్ముగా ఉనన్టుల్ అతని 

హృదయము యథారథ్ముగా ఉండలేదు. 

1 రాజులు 14:8 => దావీదు సంతతివారి యొదద్నుండి రాజయ్మును తీసి నీకిచిచ్యుండినను, నా 

ఆజఞ్లను గైకొని మనఃపూరిత్గా ననున్ అనుసరించి నా దృషిట్కి ఏది అనుకూలమో దాని మాతర్మే చేసిన 

నా సేవకుడైన దావీదు చేసినటుట్ నీవు చేయక 
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2 రాజులు 22:2 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా నడుచుచు, కుడి యెడమలకు తిరుగక 

తన పితరుడగు దావీదు చూపిన పర్వరత్నకు సరిగా పర్వరిత్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:2 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి నీతి ననుసరించుచు, కుడికైనను 

ఎడమకైనను తొలగకుండ తన పితరుడైన దావీదు చూపిన పర్వరత్నకు సరిగా పర్వరిత్ంచెను. 

కీరత్నలు 119:6 => నీ ఆజఞ్లనిన్టిని నేను లక్షయ్ము చేయునపుప్డు నాకు అవమానము కలుగనేరదు. 

లూకా 1:6 => వీరిదద్రు పర్భువు యొకక్ సకలమైన ఆజఞ్ల చొపుప్నను నాయ్యవిధుల చొపుప్నను 

నిరపరాధులుగా నడుచుకొనుచు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులై యుండిరి. 

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 13:36 => దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి 

నిదిర్ంచి, 

2 సమూయేలు 11:4 => దావీదు దూతలచేత ఆమెను పిలువనంపెను. ఆమె అతనియొదద్కు రాగా 

అతడు ఆమెతో శయనించెను; కలిగిన అపవితర్త పోగొటుట్కొని ఆమె తన యింటికి మరల వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 11:15 => 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 12:9 => నీవు యెహోవా మాటను తృణీకరించి ఆయన దృషిట్కి చెడుతనము 

చేసితివేమి? హితీత్యుడగు ఊరియాను కతిత్చేత చంపించి అతని భారయ్ను నీకు భారయ్యగునటుల్గా నీవు 

పటుట్కొనియునాన్వు; అమోమ్నీయులచేత నీవతని చంపించితివి గదా? 
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2 సమూయేలు 12:10 => నీవు ననున్ లక్షయ్ము చేయక హితీత్యుడగు ఊరియా భారయ్ను నీకు 

భారయ్యగునటుల్ తీసికొనినందున నీ యింటివారికి సదాకాలము యుదధ్ము కలుగును. 

కీరత్నలు 51:1 => దేవా, నీ కృపచొపుప్న ననున్ కరుణింపుము నీ వాతస్లయ్ బాహుళయ్ము చొపుప్న నా 

అతికర్మములను తుడిచివేయుము  

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. 

1 సమూయేలు 25:28 => నీ దాసురాలనైన నా తపుప్ క్షమించుము. నా యేలినవాడవగు నీవు 

యెహోవా యుదధ్ములను చేయుచునాన్వు గనుక నా యేలిన వాడవగు నీకు ఆయన శాశవ్తమైన 

సంతతినిచుచ్ను. నీవు బర్దుకు దినములనిన్టను నీకు అపాయము కలుగకుండును. 

2 సమూయేలు 23:39 => హితీత్యుడైన ఊరియా. వారందరు ముపప్ది యేడుగురు. 

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 3:14 => మరియు నీ తండిర్యైన దావీదు నా మారగ్ములలో నడచి నా కటట్డలను నేను 

నియమించిన ధరమ్మంతటిని గైకొనినటుల్ నీవు నడచి వాటిని గైకొనినయెడల నినున్ 

దీరాఘ్యుషమ్ంతునిగా చేసెదను అనెను. 

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 22:43 => అతడు తన తండిర్యైన ఆసా యొకక్ మారగ్ములనిన్టి ననుసరించి, యెహోవా 

దృషిట్కి అనుకూలముగా పర్వరిత్ంచుచు వచెచ్ను. అయితే ఉనన్త సథ్లములను తీసివేయలేదు; ఉనన్త 

సథ్లములలో జనులు ఇంకను బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచునుండిరి. 

2 రాజులు 8:19 => అయినను యెహోవా సదాకాలము తన సేవకుడగు దావీదునకును అతని 

కుమారులకును దీపము నిలిపెదనని మాట యిచిచ్యుండెను గనుక అతని జాఞ్పకముచేత యూదాను 

నశింపజేయుటకు ఆయనకు మనసుస్ లేకపోయెను. 

2 రాజులు 18:3 => తన పితరుడైన దావీదు చేసినటుల్ అతడు యెహోవా దృషిట్కి పూరణ్ముగా 

నీతిననుసరించెను. 

2 రాజులు 23:25 => అతనికి పూరవ్మునన్ రాజులలో అతనివలె పూరణ్హృదయముతోను 

పూరాణ్తమ్తోను పూరణ్బలముతోను యెహోవావైపు తిరిగి మోషే నియమించిన ధరమ్శాసత్రముచొపుప్న 

చేసినవాడు ఒకడును లేడు; అతని తరువాతనైనను అతనివంటివాడు ఒకడును లేడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:7 => ఈ కారయ్ము దేవుని దృషిట్కి పర్తికూలమగుటచేత ఆయన 

ఇశార్యేలీయులను బాధపెటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:20 => హిజిక్యా యూదా దేశమంతటను ఈలాగున జరిగించి, తన 

దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలముగాను యథారథ్ముగాను నమమ్కముగాను పనిచేయుచు 

వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 44:18 => మా హృదయము వెనుకకు మరలిపోలేదు మా అడుగులు నీ మారగ్మును విడిచి 

తొలగిపోలేదు. 

కీరత్నలు 78:72 => అతడు యథారథ్హృదయుడై వారిని పాలించెను కారయ్ములయందు నేరప్రియై 

వారిని నడిపించెను. 

కీరత్నలు 132:10 => నీ సేవకుడైన దావీదు నిమితత్ము నీ అభిషికుత్నికి విముఖుడవై యుండకుము. 

సామెతలు 6:33 => వాడు దెబబ్లకును అవమానమునకును పాతుర్డగును వానికి కలుగు అపకీరిత్ 

యెనన్టికిని తొలగిపోదు. 
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మతత్యి 1:6 => యెషష్యి రాజైన దావీదును కనెను. ఊరియా భారయ్గా నుండిన ఆమెయందు 

దావీదు సొలొమోనును కనెను. 

వచనము 8 

అబీయాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా వారు దావీదు పురమందు అతనిని సమాధిచేసిరి; అతని 

కుమారుడైన ఆసా అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

1 రాజులు 14:30 => వారు బర్దికినంత కాలము రెహబామునకును యరొబామునకును యుదధ్ము 

జరుగుచుండెను. 

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. 

1 రాజులు 14:30 => వారు బర్దికినంత కాలము రెహబామునకును యరొబామునకును యుదధ్ము 

జరుగుచుండెను. 

1 రాజులు 15:16 => వారు బర్దికిన దినములనిన్టను ఆసాకును ఇశార్యేలు రాజైన బయెషాకును 

యుదధ్ము జరుగుచుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:10 => అబీయాకు ఆసా కుమారుడు, ఆసాకు యెహోషాపాతు కుమారుడు 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:2 => అతడు మూడు సంవతస్రములు యెరూషలేమునందు ఏలెను; 

అతని తలిల్పేరు మీకాయా, ఆమె గిబియా ఊరివాడైన ఊరియేలు కుమారెత్. 

వచనము 9 

ఇశార్యేలువారికి రాజైన యరొబాము ఏలుబడియందు ఇరువదియవ సంవతస్రమున ఆసా 

యూదావారిని ఏలనారంభించెను. 
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1 రాజులు 14:29 => రెహబాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

వాటనిన్టినిగూరిచ్యు యూదారాజులయొకక్ వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:2 => అతడు మూడు సంవతస్రములు యెరూషలేమునందు ఏలెను; 

అతని తలిల్పేరు మీకాయా, ఆమె గిబియా ఊరివాడైన ఊరియేలు కుమారెత్. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:21 => అబీయా వృదిధ్నొందెను, అతడు పదునాలుగుమంది భారయ్లను 

వివాహము చేసికొని యిరువది యిదద్రు కుమారులను పదునారుగురు కుమారెత్లను కనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:22 => అబీయా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతని 

చరయ్నుగూరిచ్యు, అతని కాలమున జరిగిన సంగతులనుగూరిచ్యు పర్వకత్యైన ఇదోద్ రచించిన సటీక 

గర్ంథమునందు వార్యబడియునన్ది. 

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 13:4 => అపుప్డు అబీయా ఎఫార్యిము మనయ్మందుండు సెమరాయిము 

కొండమీద నిలిచి పర్కటించినదేమనగా యరొబామా, ఇశార్యేలు వారలారా, మీరందరును నాకు 

చెవియొగుగ్డి. 

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. 
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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 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:17 => అబీయాయును అతని జనులును వారిని ఘోరముగా 

సంహరించిరి. ఇశార్యేలు వారిలో అయిదు లక్షలమంది పరాకర్మశాలులు హతులైరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:18 => ఈ పర్కారము ఇశార్యేలువారు ఆ కాలమందు తగిగ్ంపబడిరి గాని 

యూదావారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యించిన హేతువుచేత జయమొందిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:19 => అబీయా యరొబామును తరిమి, బేతేలును దాని గార్మములను 

యెషానాను దాని గార్మములను ఎఫోర్నును దాని గార్మములను పటుట్కొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:20 => అబీయా బర్దికిన కాలమున యరొబాము మరల బలము 

పొందలేదు,యెహోవా అతని మొతిత్నందుచేత అతడు మరణమొందెను. 

1 రాజులు 14:30 => వారు బర్దికినంత కాలము రెహబామునకును యరొబామునకును యుదధ్ము 

జరుగుచుండెను. 

1 రాజులు 15:16 => వారు బర్దికిన దినములనిన్టను ఆసాకును ఇశార్యేలు రాజైన బయెషాకును 

యుదధ్ము జరుగుచుండెను. 

1 రాజులు 15:23 => ఆసా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతని బలమంతటినిగూరిచ్యు, 

అతడు చేసిన సమసత్మునుగూరిచ్యు, అతడు కటిట్ంచిన పటట్ణములనుగూరిచ్యు యూదారాజుల 
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వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది . అతడు వృదుధ్డైన తరువాత అతని 

పాదములయందు రోగము పుటెట్ను. 

2 రాజులు 20:20 => హిజిక్యా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు , అతని 

పరాకర్మమంతటినిగూరిచ్యు, అతడు కొలను తర్వివ్ంచి కాలువ వేయించి పటట్ణములోనికి నీళుల్ 

రపిప్ంచినదానినిగూరిచ్యు, యూదారాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

వచనము 10 

అతడు నలువదియొక సంవతస్రములు యెరూషలేమునందు ఏలుచుండెను. అతని అవవ్ పేరు1 

మయకా, యీమె అబీషాలోము కుమారెత్. 

1 రాజులు 14:1 => ఆ కాలమున యరొబాము కుమారుడైన అబీయా కాయిలాపడగా 

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. 

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 దినవృతాత్ంతములు 3:9 => సొలొమోనునకు రెహబాము కుమారుడు, అతని కుమారుడు 

అబీయా. 

మతత్యి 1:7 => సొలొమోను రెహబామును కనెను; రెహబాము అబీయాను కనెను, అబీయా ఆసాను 

కనెను; 

మతత్యి 1:8 => ఆసా యెహోషాపాతును కనెను, యెహోషాపాతు యెహోరామును కనెను, 

యెహోరాము ఉజిజ్యాను కనెను; 
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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 15:23 => ఆసా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతని బలమంతటినిగూరిచ్యు, 

అతడు చేసిన సమసత్మునుగూరిచ్యు, అతడు కటిట్ంచిన పటట్ణములనుగూరిచ్యు యూదారాజుల 

వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది . అతడు వృదుధ్డైన తరువాత అతని 

పాదములయందు రోగము పుటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:10 => అబీయాకు ఆసా కుమారుడు, ఆసాకు యెహోషాపాతు కుమారుడు 

వచనము 11 

ఆసా తన పితరుడైన దావీదువలె యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా నడుచుకొని 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:20 => అబీయా బర్దికిన కాలమున యరొబాము మరల బలము 

పొందలేదు,యెహోవా అతని మొతిత్నందుచేత అతడు మరణమొందెను. 

వచనము 12 

పురుషగాములను దేశములోనుండి వెళల్గొటిట్ తన పితరులు చేయించిన విగర్హములనిన్టిని 

పడగొటెట్ను. 

1 రాజులు 15:2 => అతడు మూడు సంవతస్రములు యెరూషలేమునందు రాజుగా ఉండెను; అతని 

తలిల్ పేరు మయకా; ఆమె అబీషాలోము కుమారెత్. 

1 రాజులు 15:13 => మరియు తన అవవ్యైన మయకా అసహయ్మైన యొకదాని చేయించి, 

దేవతాసత్ంభము ఒకటి నిలుపగా ఆసా ఆ విగర్హమును ఛినాన్భినన్ములుగా కొటిట్ంచి, కిదోర్ను ఓరను 

దాని కాలిచ్వేసి ఆమె పటట్పుదేవికాకుండ ఆమెను తొలగించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:20 => పిమమ్ట అతడు అబాష్లోము కుమారెత్యైన మయకాను వివాహము 

చేసికొనగా ఆమె అతనికి అబీయాను అతత్యిని జీజాను షెలోమీతును కనెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 11:21 => రెహబాము పదునెనిమిదిమంది భారయ్లను పెండిల్చేసికొని 

అరువదిమంది ఉపపతున్లను తెచుచ్కొని యిరువది యెనిమిదిమంది కుమారులను అరువదిమంది 

కుమారెత్లను కనెను; అయితే తన భారయ్లందరికంటెను ఉపపతున్లందరికంటెను అబాష్లోము 

కుమారెత్యైన మయకాను అతడు ఎకుక్వగా పేర్మించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:2 => అతడు మూడు సంవతస్రములు యెరూషలేమునందు ఏలెను; 

అతని తలిల్పేరు మీకాయా, ఆమె గిబియా ఊరివాడైన ఊరియేలు కుమారెత్. 

1 రాజులు 22:42 => యెహోషాపాతు ఏలనారంభించినపుప్డు అతడు ముపప్ది యయిదేండల్వాడై 

యెరూషలేములో యిరువది యైదేండుల్ ఏలెను; అతని తలిల్ పేరు అజూబా, ఆమె షిలీహ్ కుమారెత్యై 

యుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:16 => మరియు తన తలిల్యైన మయకా అసహయ్మైన యొక దేవతా 

సత్ంభమును నిలిపినందున ఆమె యిక పటట్పుదేవియై యుండకుండ రాజైన ఆసా ఆమెను తోర్సివేసి, 

ఆమె నిలిపిన విగర్హమును పడగొటిట్ ఛినాన్భినన్ము చేసి కిదోర్ను వాగుదగగ్ర దాని కాలిచ్వేసెను. 

వచనము 13 

మరియు తన అవవ్యైన మయకా అసహయ్మైన యొకదాని చేయించి, దేవతాసత్ంభము ఒకటి నిలుపగా 

ఆసా ఆ విగర్హమును ఛినాన్భినన్ములుగా కొటిట్ంచి, కిదోర్ను ఓరను దాని కాలిచ్వేసి ఆమె 

పటట్పుదేవికాకుండ ఆమెను తొలగించెను. 

1 రాజులు 15:3 => అతడు తన తండిర్ పూరవ్ము అనుసరించిన పాపమారగ్ములనిన్టిలో నడిచెను; 

తన పితరుడైన దావీదు హృదయము తన దేవుడైన యెహోవా యెడల యథారథ్ముగా ఉనన్టుల్ అతని 

హృదయము యథారథ్ముగా ఉండలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:2 => ఆసా తన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలముగాను 

యథారథ్ముగాను నడచినవాడై 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:11 => ఆసా తన దేవుడైన యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ యెహోవా, విసాత్రమైన 

సైనయ్ము చేతిలో ఓడిపోకుండ బలములేనివారికి సహాయము చేయుటకు నీకనన్ ఎవరును లేరు; మా 
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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 15:17 => ఆసా ఉనన్త సథ్లములను ఇశార్యేలీయులలోనుండి తీసివేయలేదు 

గాని యితడు బర్దికిన కాలమంతయు ఇతని హృదయము యథారథ్ముగా ఉండెను. 

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 16:8 => బహు విసాత్రమైన రథములును గుఱఱ్పు రౌతులునుగల 

కూషీయులును లూబీయులును గొపప్ దండై వచిచ్రిగదా? అయినను నీవు యెహోవాను 

నముమ్కొనినందున ఆయన వారిని నీచేతి కపప్గించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => తనయెడల యథారథ్హృదయము గలవారిని బలపరచుటకై 

యెహోవా కనుదృషిట్ లోకమందంతట సంచారము చేయుచునన్ది; యీ విషయమందు నీవు మతితపిప్ 

పర్వరిత్ంచితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుదధ్ములే కలుగును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:10 => ఆ దీరఘ్దరిశ్ అటుల్ పర్కటించినందుకు ఆసా అతనిమీద కోపగించి 

రౌదర్ము చూపి అతనిని బందీగృహములో వేసెను, ఇదియు గాక ఆ సమయమందే ఆసా జనులలో 

కొందరిని బాధపరచెను. 

1 రాజులు 22:43 => అతడు తన తండిర్యైన ఆసా యొకక్ మారగ్ములనిన్టి ననుసరించి, యెహోవా 

దృషిట్కి అనుకూలముగా పర్వరిత్ంచుచు వచెచ్ను. అయితే ఉనన్త సథ్లములను తీసివేయలేదు; ఉనన్త 

సథ్లములలో జనులు ఇంకను బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచునుండిరి. 

2 రాజులు 18:3 => తన పితరుడైన దావీదు చేసినటుల్ అతడు యెహోవా దృషిట్కి పూరణ్ముగా 

నీతిననుసరించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:32 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచి తన 

తండిర్యైన ఆసా మారగ్మందు నడచుచు దానిలోనుండి తొలగిపోకుండెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 21:12 => అంతట పర్వకత్యైన ఏలీయా యొక పతిర్క వార్సి అతనియొదద్కు 

పంపెను నీ పితరుడగు దావీదునకు దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు నీ తండిర్యైన 

యెహోషాపాతు మారగ్ములందైనను యూదారాజైన ఆసా మారగ్ములందైనను నడువక 

వచనము 14 

ఆసా తన దినములనిన్యు హృదయపూరవ్కముగా యెహోవాను అనుసరించెను గాని ఉనన్త 

సథ్లములను తీసివేయకపోయెను. 

1 రాజులు 14:24 => మరియు పురుషగాములు సహా దేశమందుండిరి. ఇశార్యేలీయులయెదుట 

నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనులు చేయు హేయకిర్యల పర్కారముగా యూదావారును 

చేయుచు వచిచ్రి. 

1 రాజులు 22:46 => తన తండిర్యైన ఆసా దినములలో శేషించియుండిన పురుషగాములను 

అతడు దేశములోనుండి వెళల్గొటెట్ను. 

రోమీయులకు 1:26 => అందువలన దేవుడు తుచఛ్మైన అభిలాషలకు వారిని అపప్గించెను. వారి 

సతరీలు సయితము సావ్భావికమైన ధరమ్మును విడిచి సావ్భావిక విరుదధ్మైన ధరమ్మును అనుసరించిరి. 

రోమీయులకు 1:27 => అటువలె పురుషులు కూడ సతరీయొకక్ సావ్భావికమైన ధరమ్మును విడిచి, 

పురుషులతో పురుషులు అవాచయ్మైనది చేయుచు, తమ తపిప్దమునకు తగిన పర్తిఫలమును పొందుచు 

ఒకరియెడల ఒకరు కామతపుత్లైరి 

యూదా 1:7 => ఆ పర్కారముగానే సొదొమ గొమొఱాఱ్లును వాటి చుటుట్పటల్నునన్ పటట్ణములును 

వీరివలెనే వయ్భిచారము చేయుచు, పరశరీరానుసారులైనందున నితాయ్గిన్దండన అనుభవించుచు 

దృషాట్ంతముగా ఉంచబడెను. 

1 రాజులు 15:3 => అతడు తన తండిర్ పూరవ్ము అనుసరించిన పాపమారగ్ములనిన్టిలో నడిచెను; 

తన పితరుడైన దావీదు హృదయము తన దేవుడైన యెహోవా యెడల యథారథ్ముగా ఉనన్టుల్ అతని 

హృదయము యథారథ్ముగా ఉండలేదు. 
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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 14:23 => ఎటల్నగా వారును ఎతత్యిన పర్తి పరవ్తము మీదను పచచ్ని పర్తి 

వృక్షముకిర్ందను బలిపీఠములను కటిట్, విగర్హములను నిలిపి, దేవతా సత్ంభములను ఉంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:2 => ఆసా తన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలముగాను 

యథారథ్ముగాను నడచినవాడై 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:3 => అనయ్దేవతల బలిపీఠములను పడగొటిట్ ఉనన్త సథ్లములను 

పాడుచేసి పర్తిమలను పగులగొటిట్ దేవతా సత్ంభములను కొటిట్వేయించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:4 => వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యించుటకును, 

ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్యు విధినిబటిట్యు కిర్యలు జరిగించుటకును, యూదావారికి ఆజాఞ్పించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:5 => ఉనన్త సథ్లములను సూరయ్ దేవతాసత్ంభములను యూదావారి 

పటట్ణములనిన్టిలోనుండి తీసివేసెను. అతని యేలుబడియందు రాజయ్ము నెమమ్దిగా ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 20:18 => వారు అరణయ్ములో ఉండగానే వారి పిలల్లతో ఈలాగు సెలవిచిచ్తిని మీరు 

మీ తండుర్ల ఆచారములను అనుసరింపకయు, వారి పదధ్తులనుబటిట్ పర్వరిత్ంపకయు, వారు 

పెటుట్కొనిన దేవతలను పూజించి మిముమ్ను మీరు అపవితర్పరచుకొనకయు నుండుడి. 

యెహెజేక్లు 20:19 => మీ దేవుడ నైన యెహోవాను నేనే గనుక నా కటట్డల ననుసరించి నా 

విధులను గైకొని నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను ఆచరించుడి.  

జెకరాయ్ 1:2 => యెహోవా మీ పితరులమీద బహుగా కోపించెను. 

జెకరాయ్ 1:3 => కాబటిట్ నీవు వారితో ఇటల్నుము సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు నాతటుట్ తిరిగినయెడల నేను మీతటుట్ తిరుగుదునని సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్.  
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జెకరాయ్ 1:4 => మీరు మీ పితరులవంటివారై యుండవదుద్; పూరివ్కులైన పర్వకత్లు సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ దురామ్రగ్తను మీ దుష కిర్యలను మాని తిరుగుడని 

వారికి పర్కటించినను వారు వినకపోయిరి, నా మాట ఆలకించకపోయిరి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 1:5 => మీ పితరులేమైరి? పర్వకత్లు నితయ్ము బర్దుకుదురా? 

జెకరాయ్ 1:6 => అయినను నా సేవకులైన పర్వకత్లకు నేను సెలవిచిచ్న మాటలును కటట్డలును మీ 

పితరుల విషయములో నెరవేరలేదా? నెరవేరగా వారు తిరిగి మన పర్వరత్నను బటిట్యు కిర్యలను 

బటిట్యు యెహోవా మనకు చేయదలచిన పర్కారముగా ఆయన అంతయు మనకు చేసియునాన్డని 

చెపుప్కొనిరి. 

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

బంగారములవంటి క్షయ వసుత్వులచేత మీరు విమోచింపబడలేదు గాని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:17 => ఇశార్యేలు కుమారెత్లలో ఎవతెయు వేశయ్గా ఉండకూడదు. 

ఇశార్యేలు కుమారులలో ఎవడును పురుషగామిగా ఉండకూడదు. 

2 రాజులు 18:4 => ఉనన్త సథ్లములను కొటిట్వేసి విగర్హములను పగులగొటిట్ దేవతాసత్ంభములను 

పడగొటిట్ మోషే చేసిన యితత్డి సరప్మును ఛినాన్భినన్ములుగా చేసెను. దానికి ఇశార్యేలీయులు 

నెహుషాట్నను పేరుపెటిట్ దానికి ధూపము వేయుచు వచిచ్యుండిరి 

2 రాజులు 23:7 => మరియు యెహోవా మందిరమందునన్ పురుషగాముల యిండల్ను 

పడగొటిట్ంచెను. అచచ్ట అషేరాదేవికి గుళల్ను అలుల్ సతరీలు వాసము చేయుచుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:3 => అనయ్దేవతల బలిపీఠములను పడగొటిట్ ఉనన్త సథ్లములను 

పాడుచేసి పర్తిమలను పగులగొటిట్ దేవతా సత్ంభములను కొటిట్వేయించి 

హోషేయ 4:14 => జనులు తామే వయ్భిచారిణులను కూడుదురు, తామే వేశయ్లతో సాంగతయ్ము 

చేయుచు బలులనరిప్ంతురు గనుక మీ కుమారెత్లు వేశయ్లగుటనుబటిట్ నేను వారిని శికిష్ంపను, మీ 

కోడండుల్ వయ్భిచరించుటనుబటిట్ నేను వారిని శికిష్ంపను; వివేచనలేని జనము నిరూమ్లమగును. 

వచనము 15 
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మరియు అతడు తన తండిర్ పర్తిషిఠ్ంచిన వసుత్వులను తాను పర్తిషిఠ్ంచిన వసుత్వులను, వెండియు 

బంగారమును ఉపకరణములను యెహోవా మందిరములోనికి తెపిప్ంచెను. 

1 రాజులు 15:2 => అతడు మూడు సంవతస్రములు యెరూషలేమునందు రాజుగా ఉండెను; అతని 

తలిల్ పేరు మయకా; ఆమె అబీషాలోము కుమారెత్. 

1 రాజులు 15:10 => అతడు నలువదియొక సంవతస్రములు యెరూషలేమునందు ఏలుచుండెను. 

అతని అవవ్ పేరు1 మయకా, యీమె అబీషాలోము కుమారెత్. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:15 => ఈలాగు పర్మాణము చేయబడగా యూదావారందరును 

సంతోషించిరి; వారు పూరణ్హృదయముతో పర్మాణముచేసి పూరణ్మనసుస్తో ఆయనను వెదకియుండిరి 

గనుక యెహోవా వారికి పర్తయ్క్షమై చుటుట్నునన్ దేశసుథ్లతో యుదధ్ములు లేకుండ వారికి నెమమ్ది 

కలుగజేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:16 => మరియు తన తలిల్యైన మయకా అసహయ్మైన యొక దేవతా 

సత్ంభమును నిలిపినందున ఆమె యిక పటట్పుదేవియై యుండకుండ రాజైన ఆసా ఆమెను తోర్సివేసి, 

ఆమె నిలిపిన విగర్హమును పడగొటిట్ ఛినాన్భినన్ము చేసి కిదోర్ను వాగుదగగ్ర దాని కాలిచ్వేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:17 => ఆసా ఉనన్త సథ్లములను ఇశార్యేలీయులలోనుండి తీసివేయలేదు 

గాని యితడు బర్దికిన కాలమంతయు ఇతని హృదయము యథారథ్ముగా ఉండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:18 => తన తండిర్ పర్తిషిఠ్ంచినటిట్యు, తాను పర్తిషిఠ్ంచినటిట్యు వెండిని 

బంగారమును ఉపకరణములను అతడు తీసికొని దేవుని మందిరమునందుంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:19 => ఆసా యేలుబడియందు ముపప్ది యయిదవ సంవతస్రమువరకు 

యుదధ్ములు జరుగలేదు. 

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

కుమారెత్యేగాని నీ కౌగిటి భారయ్యేగాని నీ పార్ణసేన్హితుడేగాని 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 13:7 => భూమియొకక్ యీ కొన మొదలుకొని ఆ కొనవరకు నీకు 

సమీపముగానుండినను నీకు దూరముగానుండినను, నీ చుటుట్నుండు జనముల దేవతలలో నీవును నీ 

పితరులును ఎరుగని యితర దేవతలను పూజింతము రమమ్ని రహసయ్ముగా నినున్ పేర్రేపించినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:8 => వారి మాటకు సమమ్తింపకూడదు; వారిమాట వినకూడదు, 

వారిని కటాకిష్ంపకూడదు; వారియందు జాలిపడకూడదు, వారిని మాటుపరచకూడదు; అవశయ్ముగా 

వారిని చంపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:9 => చంపుటకు నీ జనులందరికి ముందుగాను నీ చెయియ్ మొదట 

వారిమీద పడవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:10 => రాళల్తో వారిని చావగొటట్వలెను. ఏలయనగా ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండియు దాసయ్గృహములోనుండియు నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడైన యెహోవాయొదద్నుండి 

వారు నినున్ తొలగింప యతిన్ంచెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:11 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరు విని భయపడుదురు గనుక నీ 

మధయ్ అటిట్ దుషాక్రయ్మేమియు ఇకను చేయకుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:9 => అతడు నేను వానినెరుగనని తన తండిర్నిగూరిచ్యు తన 

తలిల్నిగూరిచ్యు అనెను తన సహోదరులను లక్షయ్పెటట్లేదు తన కుమారులను కుమారులని యెంచలేదు 

వారు నీ వాకయ్మునుబటిట్ నీ నిబంధనను గైకొనిరి.  

జెకరాయ్ 13:3 => ఎవడైనను ఇక పర్వచనము పలుక బూనుకొనినయెడల వానిని కనన్ తలిదండుర్లు 

నీవు యెహోవా నామమున అబదధ్ము పలుకుచునాన్వే; నీవికను బర్దుకతగదని వానితో చెపుప్దురు; 

వాడు పర్వచనము పలుకగా వానిని కనన్ తలిదండుర్లే వాని పొడుచుదురు. 

మతత్యి 10:37 => తండిర్నైనను తలిల్నైనను నా కంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు 

పాతుర్డుకాడు; కుమారునినైనను కుమారెత్నైనను నాకంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు పాతుర్డు 

కాడు; 

మతత్యి 12:46 => ఆయన జనసమూహములతో ఇంక మాటలాడుచుండగా ఇదిగో ఆయన 

తలిల్యు సహోదరులును ఆయనతో మాటలాడగోరుచు వెలుపల నిలిచియుండిరి. 
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మతత్యి 12:47 => అపుప్డొకడు ఇదిగో నీ తలిల్యు నీ సహోదరులును నీతో మాటలాడవలెనని 

వెలుపల నిలిచియునాన్రని ఆయనతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 12:48 => అందుకాయన తనతో ఈ సంగతి చెపిప్నవాని చూచి నా తలిల్ యెవరు? నా 

సహోదరులెవరు? అని చెపిప్ 

మతత్యి 12:49 => తన శిషుయ్లవైపు చెయియ్ చాపి ఇదిగో నా తలిల్యు నా సహోదరులును;  

మతత్యి 12:50 => పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్ము చొపుప్న చేయువాడే నా సహోదరుడును, 

నా సహోదరియు, నా తలిల్యు ననెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:16 => కావున ఇకమీదట మేము శరీరరీతిగా ఎవనినైనను ఎరుగము; మేము 

కీర్సుత్ను శరీరరీతిగా ఎరిగియుండినను ఇకమీదట ఆయనను ఆలాగు ఎరుగము. 

గలతీయులకు 2:5 => సువారత్ సతయ్ము మీ మధయ్ను నిలుచునటుల్ మేము వారికి ఒకక్ గడియయైనను 

లోబడుటకు ఒపుప్కొనలేదు. 

గలతీయులకు 2:6 => ఎనిన్కైనవారుగా ఎంచబడినవారియొదద్ నేనేమియు నేరుచ్కొనలేదు; 

వారెంతటివారైనను నాకు లక్షయ్ము లేదు, దేవుడు నరుని వేషము చూడడు. ఆ యెనిన్కైనవారు 

నాకేమియు ఉపదేశింపలేదు. 

గలతీయులకు 2:14 => వారు సువారత్ సతయ్ము చొపుప్న కర్మముగా నడుచుకొనకపోవుట నేను 

చూచినపుప్డు అందరి యెదుట కేఫాతో నేను చెపిప్నదేమనగా నీవు యూదుడవైయుండియు 

యూదులవలె కాక అనయ్జనులవలెనే పర్వరిత్ంచుచుండగా, అనయ్జనులు యూదులవలె పర్వరిత్ంపవలెనని 

యెందుకు బలవంతము చేయుచునాన్వు? 

లేవీయకాండము 26:30 => నేను మీ యునన్తసథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ విగర్హములను 

పడగొటెట్దను; మీ బొమమ్ల పీనుగులమీద మీ పీనుగులను పడవేయించెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:5 => కావున మీరు వారికి చేయవలసినదేమనగా, వారి బలిపీఠములను 

పడదోర్సి వారి విగర్హములను పగులగొటిట్ వారి దేవతాసత్ంభములను నరికివేసి వారి పర్తిమలను 

అగిన్తో కాలచ్వలెను. 
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2 రాజులు 18:4 => ఉనన్త సథ్లములను కొటిట్వేసి విగర్హములను పగులగొటిట్ దేవతాసత్ంభములను 

పడగొటిట్ మోషే చేసిన యితత్డి సరప్మును ఛినాన్భినన్ములుగా చేసెను. దానికి ఇశార్యేలీయులు 

నెహుషాట్నను పేరుపెటిట్ దానికి ధూపము వేయుచు వచిచ్యుండిరి 

2 రాజులు 23:12 => మరియు యూదారాజులు చేయించిన ఆహాజు మేడగది పైనునన్ 

బలిపీఠములను, యెహోవా మందిరపు రెండు సాలలలో మనషే ష్ చేయించిన బలిపీఠములను రాజు 

పడగొటిట్ంచి ఛినాన్భినన్ములుగా చేయించి ఆ ధూళిని కిదోర్ను వాగులో పోయించెను. 

2 రాజులు 23:13 => యెరూషలేము ఎదుటనునన్ హేయమను పరవ్తపు కుడిపారశ్వ్మందు 

అషాత్రోతు అను సీదోనీయుల విగర్హమునకును, కెమోషు అను మోయాబీయుల విగర్హమునకును, 

మిలోక్ము అను అమోమ్నీయుల విగర్హమునకును ఇశార్యేలు రాజైన సొలొమోను కటిట్ంచిన ఉనన్త 

సథ్లములను రాజు అపవితర్పరచి 

2 రాజులు 23:14 => ఆ పర్తిమలను తునకలుగా కొటిట్ంచి, అషేరాదేవి పర్తిమను పడగొటిట్ంచి వాటి 

సాథ్నములను నర శలయ్ములతో నింపెను. 

2 రాజులు 23:15 => బేతేలులోనునన్ బలిపీఠమును ఉనన్త సథ్లమును, అనగా ఇశార్యేలు వారు 

పాపము చేయుటకు కారకుడైన నెబాతు కుమారుడగు యరొబాము కటిట్ంచిన ఆ ఉనన్త సథ్లమును 

బలిపీఠమును అతడు పడగొటిట్ంచి, ఆ ఉనన్త సథ్లమును కాలిచ్ పొడుము అగునటుల్గా తొర్కిక్ంచి 

అషేరాదేవి పర్తిమను కాలిచ్వేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:4 => అతడు చూచుచుండగా జనులు బయలు దేవతల బలిపీఠములను 

పడగొటిట్, వాటిపైన ఉనన్ సూరయ్ దేవతల విగర్హములను అతని ఆజఞ్చొపుప్న నరికివేసి, దేవతా 

సత్ంభములను చెకిక్న విగర్హములను పోత విగర్హములను తుతుత్నియలుగా కొటిట్ చూరణ్ముచేసి, 

వాటికి బలులు అరిప్ంచినవారి సమాధులమీద చలిల్వేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 32:20 => మరియు అతడు వారు చేసిన ఆ దూడను తీసికొని అగిన్తో కాలిచ్ 

పొడిచేసి నీళల్మీద చలిల్ ఇశార్యేలీయులచేత దాని తార్గించెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 9:21 => అపుప్డు మీరు చేసిన పాపమును, అనగా ఆ దూడను నేను 

పటుట్కొని అగిన్తో దాని కాలిచ్, నలుగగొటిట్, అది ధూళియగునంత మెతత్గా నూరి, ఆ కొండనుండి 

పారు ఏటిలో ఆ ధూళిని పారపోసితిని. 

యెహోషువ 6:24 => అపుప్డు వారు ఆ పటట్ణమును దానిలోని సమసత్మును అగిన్చేత కాలిచ్వేసిరి; 

వెండిని బంగారును ఇతత్డి పాతర్లను ఇనుప పాతర్లను మాతర్మే యెహోవా మందిర ధనాగారములో 

నుంచిరి. 

2 సమూయేలు 15:23 => వారు సాగిపోవుచుండగా జనులందరు బహుగా ఏడుచ్చుండిరి, ఈ 

పర్కారము వారందరు రాజుతోకూడ కిదోర్నువాగు దాటి అరణయ్మారగ్మున పర్యాణమైపోయిరి. 

2 రాజులు 23:6 => యెహోవా మందిరమందునన్ అషేరాదేవి పర్తిమను యెరూషలేము 

వెలుపలనునన్ కిదోర్ను వాగుదగగ్రకు తెపిప్ంచి, కిదోర్ను వాగు ఒడుడ్న దాని కాలిచ్ తొర్కిక్ పొడుముచేసి ఆ 

పొడుమును సామానయ్ జనుల సమాధులమీద చలెల్ను. 

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

అకక్డ ఒక తోట యుండెను, దానిలోనికి ఆయన తన శిషుయ్లతోకూడ వెళె ల్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:3 => వారి బలిపీఠములను పడదోర్సి వారి విగర్హములను పగులగొటిట్ 

వారి దేవతాసత్ంభములను అగిన్తో కాలిచ్ వారి దేవతల పర్తిమలను కూలదోర్సి వాటి పేరులు అచచ్ట 

లేకుండ నశింపజేయవలెను. 

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

చచుచ్ట నిశచ్యమని రూఢిగా తెలిసికొనుము, నీ పార్ణమునకు నీవే ఉతత్రవాదివనగా 

1 రాజులు 18:19 => అయితే ఇపుప్డు నీవు ఇశార్యేలువారినందరిని, యెజెబెలు పోషించుచునన్ 

బయలుదేవత పర్వకత్లు నాలుగువందల ఏబదిమందిని, అషేరాదేవి1 పర్వకత్లైన నాలుగువందల 

మందిని నాయొదద్కు కరెమ్లు పరవ్తమునకు పిలువనంపుమని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 17:16 => వారు తమ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిని యనుసరింపక పోత 

విగర్హములైన రెండు దూడలను చేసి దేవతాసత్ంభములను నిలిపి ఆకాశసమూహమునకు నమసక్రించి 

బయలుదేవతను పూజించిరి. 
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వచనము 16 

వారు బర్దికిన దినములనిన్టను ఆసాకును ఇశార్యేలు రాజైన బయెషాకును యుదధ్ము 

జరుగుచుండెను. 

1 రాజులు 22:43 => అతడు తన తండిర్యైన ఆసా యొకక్ మారగ్ములనిన్టి ననుసరించి, యెహోవా 

దృషిట్కి అనుకూలముగా పర్వరిత్ంచుచు వచెచ్ను. అయితే ఉనన్త సథ్లములను తీసివేయలేదు; ఉనన్త 

సథ్లములలో జనులు ఇంకను బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచునుండిరి. 

2 రాజులు 12:3 => అయితే ఉనన్త సథ్లములు కొటిట్వేయబడక నిలిచెను; జనులు ఇంకను ఉనన్త 

సథ్లములందు బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు నుండిరి. 

2 రాజులు 14:4 => అయితే అతడు ఉనన్త సథ్లములను కొటిట్వేయలేదు; జనులు ఇంకను ఉనన్త 

సథ్లములలో బలులనరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచునుండిరి. 

2 రాజులు 15:4 => ఉనన్త సథ్లములను మాతర్ము కొటిట్వేయలేదు; ఉనన్త సథ్లములయందు 

జనులు ఇంకను బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు ఉండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:3 => అనయ్దేవతల బలిపీఠములను పడగొటిట్ ఉనన్త సథ్లములను 

పాడుచేసి పర్తిమలను పగులగొటిట్ దేవతా సత్ంభములను కొటిట్వేయించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:5 => ఉనన్త సథ్లములను సూరయ్ దేవతాసత్ంభములను యూదావారి 

పటట్ణములనిన్టిలోనుండి తీసివేసెను. అతని యేలుబడియందు రాజయ్ము నెమమ్దిగా ఉండెను. 

1 రాజులు 15:3 => అతడు తన తండిర్ పూరవ్ము అనుసరించిన పాపమారగ్ములనిన్టిలో నడిచెను; 

తన పితరుడైన దావీదు హృదయము తన దేవుడైన యెహోవా యెడల యథారథ్ముగా ఉనన్టుల్ అతని 

హృదయము యథారథ్ముగా ఉండలేదు. 

1 రాజులు 8:61 => కాబటిట్ ఆయన నియమించిన కటట్డలను అనుసరించి నడుచుకొనుటకును, ఈ 

దినమందునన్టుల్ ఆయన చేసిన నిరణ్యములను చేకొనుటను, మీ హృదయము మీ దేవుడైన యెహోవా 

విషయమై సరవ్సిదధ్ముగా నుండునుగాక. 
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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 దినవృతాత్ంతములు 15:17 => ఆసా ఉనన్త సథ్లములను ఇశార్యేలీయులలోనుండి తీసివేయలేదు 

గాని యితడు బర్దికిన కాలమంతయు ఇతని హృదయము యథారథ్ముగా ఉండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:18 => తన తండిర్ పర్తిషిఠ్ంచినటిట్యు, తాను పర్తిషిఠ్ంచినటిట్యు వెండిని 

బంగారమును ఉపకరణములను అతడు తీసికొని దేవుని మందిరమునందుంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => తనయెడల యథారథ్హృదయము గలవారిని బలపరచుటకై 

యెహోవా కనుదృషిట్ లోకమందంతట సంచారము చేయుచునన్ది; యీ విషయమందు నీవు మతితపిప్ 

పర్వరిత్ంచితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుదధ్ములే కలుగును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచెను గాని 

పూరణ్హృదయముతో ఆయనను అనుసరింపలేదు. 

1 రాజులు 3:3 => తన తండిర్యైన దావీదు నియమించిన కటట్డలను అనుసరించుచు సొలొమోను 

యెహోవాయందు పేర్మయుంచెను గాని యునన్త సథ్లములయందు అతడు బలులను మాతర్ము 

అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు నుండెను. 

2 రాజులు 18:4 => ఉనన్త సథ్లములను కొటిట్వేసి విగర్హములను పగులగొటిట్ దేవతాసత్ంభములను 

పడగొటిట్ మోషే చేసిన యితత్డి సరప్మును ఛినాన్భినన్ములుగా చేసెను. దానికి ఇశార్యేలీయులు 

నెహుషాట్నను పేరుపెటిట్ దానికి ధూపము వేయుచు వచిచ్యుండిరి 

2 రాజులు 20:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై, సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడుచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:2 => ఆసా తన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలముగాను 

యథారథ్ముగాను నడచినవాడై 
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2 దినవృతాత్ంతములు 15:16 => మరియు తన తలిల్యైన మయకా అసహయ్మైన యొక దేవతా 

సత్ంభమును నిలిపినందున ఆమె యిక పటట్పుదేవియై యుండకుండ రాజైన ఆసా ఆమెను తోర్సివేసి, 

ఆమె నిలిపిన విగర్హమును పడగొటిట్ ఛినాన్భినన్ము చేసి కిదోర్ను వాగుదగగ్ర దాని కాలిచ్వేసెను. 

యెషయా 38:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో, కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంపగా 

వచనము 17 

ఇశార్యేలు రాజైన బయెషా యూదావారికి విరోధియై యుండి, యూదా రాజైన ఆసాయొదద్నుండి 

యెవరును రాకుండను అతనియొదద్కు ఎవరును పోకుండను, రామా పటట్ణమును కటిట్ంచెను. 

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 26:26 => 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. 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 15:18 => తన తండిర్ పర్తిషిఠ్ంచినటిట్యు, తాను పర్తిషిఠ్ంచినటిట్యు వెండిని 

బంగారమును ఉపకరణములను అతడు తీసికొని దేవుని మందిరమునందుంచెను. 

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 18:15 => కావున హిజిక్యా యెహోవా మందిరమందును రాజనగరునందునన్ 

పదారథ్ములలో కనబడిన వెండియంతయు అతనికిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:12 => వాటి చుటుట్నునన్ గదులకును దేవుని మందిరపు 

బొకక్సములకును పర్తిషిఠ్త వసుత్వుల బొకక్సములకును తాను ఏరాప్టుచేసి సిదధ్పరచిన మచుచ్లను 

తన కుమారుడైన సొలొమోనునకు అపప్గించెను. 

వచనము 18 

కాబటిట్ ఆసా యెహోవా మందిరపు ఖజానాలోను రాజనగరుయొకక్ ఖజానాలోను శేషించిన వెండి 

అంతయు బంగారమంతయు తీసి తన సేవకులచేతి కపప్గించి, హెజోయ్నునకు పుటిట్న టబిర్మోమ్ను 

కుమారుడును దమసుక్లో నివాసము చేయుచు అరామునకు రాజునైయునన్ బెనహ్దదుకు పంపి మనవి 

చేసినదేమనగా 

1 రాజులు 15:6 => రెహబాము1 బర్దికిన దినములనిన్యు అతనికిని యరొబామునకును యుదధ్ము 

జరుగుచుండెను. 

1 రాజులు 15:7 => అబీయాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

వాటనిన్టినిగూరిచ్యు యూదారాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది . 

అబీయామునకును యరొబామునకును యుదధ్ము కలిగియుండెను. 

1 రాజులు 15:32 => వారి దినములనిన్టను ఆసాకును ఇశార్యేలు రాజైన బయెషాకును యుదధ్ము 

జరుగుచుండెను. 
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1 రాజులు 14:30 => వారు బర్దికినంత కాలము రెహబామునకును యరొబామునకును యుదధ్ము 

జరుగుచుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:1 => ఆసా యేలుబడియందు ముపప్ది ఆరవ సంవతస్రమున ఇశార్యేలు 

రాజైన బయెషా యూదావారిమీద దండెతిత్ బయలుదేరి యూదా రాజైన ఆసాయొదద్కు రాకపోకలు 

జరుగకుండునటుల్ రామాను కటిట్ంపగా 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:4 => బెనహ్దదు రాజైన ఆసా మాట అంగీకరించి, తన సైనయ్ముల 

అధిపతులను ఇశార్యేలువారి పటట్ణములమీదికి పంపగా వీరు ఈయోనును దానును 

ఆబేలామ్యీమును నఫాత్లి పర్దేశమునకు చేరిన పటట్ణములలోని కొటల్ను కొలల్పెటిట్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:5 => బయెషా అది విని రామాను పార్కారములతో కటిట్ంచుట మానివేసి 

తాను చేయుచునన్ పని చాలించెను. 

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. 

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

యుదధ్ము జరుగగా దావీదు అంతకంతకు పర్బలెను; సౌలు కుటుంబము అంతకంతకు నీరసిలెల్ను. 

1 రాజులు 15:27 => ఇశాశ్ఖారు ఇంటి సంబంధుడును అహీయా కుమారుడునైన బయెషా 

అతనిమీద కుటర్చేసెను. నాదాబును ఇశార్యేలు వారందరును ఫిలిషీత్యుల సంబంధమైన 

గిబెబ్తోనునకు ముటట్డివేయుచుండగా గిబెబ్తోనులో బయెషా అతని చంపెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 15:19 => ఆసా యేలుబడియందు ముపప్ది యయిదవ సంవతస్రమువరకు 

యుదధ్ములు జరుగలేదు. 

వచనము 19 

నీ తండిర్కిని నా తండిర్కిని సంధి కలిగియునన్టుల్ నీకును నాకును సంధి కలిగియుండవలెను గనుక 

వెండి బంగారములను నీకు కానుకగా పంపించుచునాన్ను; నీవు వచిచ్ ఇశార్యేలు రాజైన బయెషా 

నాయొదద్నుండి తిరిగిపోవునటుల్ నీకును అతనికిని కలిగిన నిబంధనను తపిప్ంపవలెను. 

1 రాజులు 15:27 => ఇశాశ్ఖారు ఇంటి సంబంధుడును అహీయా కుమారుడునైన బయెషా 

అతనిమీద కుటర్చేసెను. నాదాబును ఇశార్యేలు వారందరును ఫిలిషీత్యుల సంబంధమైన 

గిబెబ్తోనునకు ముటట్డివేయుచుండగా గిబెబ్తోనులో బయెషా అతని చంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:1 => ఆసా యేలుబడియందు ముపప్ది ఆరవ సంవతస్రమున ఇశార్యేలు 

రాజైన బయెషా యూదావారిమీద దండెతిత్ బయలుదేరి యూదా రాజైన ఆసాయొదద్కు రాకపోకలు 

జరుగకుండునటుల్ రామాను కటిట్ంపగా 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:4 => బెనహ్దదు రాజైన ఆసా మాట అంగీకరించి, తన సైనయ్ముల 

అధిపతులను ఇశార్యేలువారి పటట్ణములమీదికి పంపగా వీరు ఈయోనును దానును 

ఆబేలామ్యీమును నఫాత్లి పర్దేశమునకు చేరిన పటట్ణములలోని కొటల్ను కొలల్పెటిట్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:5 => బయెషా అది విని రామాను పార్కారములతో కటిట్ంచుట మానివేసి 

తాను చేయుచునన్ పని చాలించెను. 
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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. 

1 రాజులు 15:21 => అది బయెషాకు వరత్మానము కాగా రామా పటట్ణము కటుట్ట మాని తిరాస్కు 

పోయి నివాసము చేసెను. 

యెహోషువ 18:25 => గిబియోను రామా బెయేరోతు మిసేప్ 

1 సమూయేలు 15:34 => అపుప్డు సమూయేలు రామాకు వెళిల్పోయెను, సౌలును సౌలు 

గిబియాలోని తన యింటికి వెళె ల్ను. 

యిరిమ్యా 31:15 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆలకించుడి, రామాలో అంగలారుప్ను 

మహా రోదనధవ్నియు వినబడుచునన్వి; రాహేలు తన పిలల్లనుగూరిచ్ యేడుచ్చునన్ది; ఆమె పిలల్లు 

లేకపోయినందున ఆమె వారినిగూరిచ్ ఓదారుప్ పొందనొలల్కునన్ది. 

1 రాజులు 12:27 => యరొబాము తన హృదయమందు తలంచి 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:13 => ఇశార్యేలువారి మధయ్నుండు యాజకులును లేవీయులును 

తామునన్ పర్దేశముల సరిహదుద్లను దాటి అతనియొదద్కు వచిచ్ చేరిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:14 => యరొబామును అతని కుమారులును యెహోవాకు యాజకసేవ 

జరుగకుండ లేవీయులను తోర్సివేయగా, వారు తమ గార్మములను సావ్సథ్య్ములను విడచి, యూదా 

దేశమునకును యెరూషలేమునకును వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:15 => యరొబాము బలిపీఠములకును దయయ్ములకును తాను 

చేయించిన దూడలకును యాజకులను ఏరప్రచుకొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:16 => వారి చరయ్లటుల్ండగా ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములయందంతటను 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను వెదకుటకు మనసుస్ నిలుపుకొనినవారు తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాకు బలులనరిప్ంచుటకై యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 11:17 => దావీదును సొలొమోనును నడచిన మారగ్మందు మూడు 

సంవతస్రములు వారు నడచి, యూదా రాజయ్మును బలపరచి మూడు సంవతస్రములు సొలొమోను 

కుమారుడైన రెహబామునకు సహాయకులైరి. 

1 రాజులు 12:25 => తరువాత యరొబాము ఎఫార్యిము మనయ్మందు షెకెమను పటట్ణము కటిట్ంచి 

అచచ్ట కాపురముండి అచచ్టనుండి బయలుదేరి పెనూయేలును కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:19 => ఆసా యేలుబడియందు ముపప్ది యయిదవ సంవతస్రమువరకు 

యుదధ్ములు జరుగలేదు. 

యిరిమ్యా 41:9 => ఇషామ్యేలు గెదలాయ్తోకూడ చంపిన మనుషుయ్ల శవములనిన్టిని పడవేసిన 

గోయి రాజైన ఆసా ఇశార్యేలు రాజైన బయషాకు భయపడి తర్వివ్ంచిన గొయియ్యే; నెతనాయ్ 

కుమారుడైన ఇషామ్యేలు చంపబడినవారి శవములతో దాని నింపెను. 

వచనము 20 

కాబటిట్ బెనహ్దదు రాజైన ఆసా చెపిప్న మాటకు సమమ్తించి తన సైనయ్ముల అధిపతులను ఇశార్యేలు 

పటట్ణముల మీదికి పంపి ఈయోనును దానును ఆబేలేబ్తమ్యకాను కినెన్రెతును నఫాత్లీ దేశమును 

పటుట్కొని కొలల్పెటెట్ను. 

1 రాజులు 15:15 => మరియు అతడు తన తండిర్ పర్తిషిఠ్ంచిన వసుత్వులను తాను పర్తిషిఠ్ంచిన 

వసుత్వులను, వెండియు బంగారమును ఉపకరణములను యెహోవా మందిరములోనికి తెపిప్ంచెను. 

1 రాజులు 14:26 => యెహోవా మందిరపు ఖజనాలోని పదారథ్ములను, రాజనగరుయొకక్ 

ఖజనాలోని పదారథ్ములను, ఎతిత్కొనిపోయెను, అతడు సమసత్మును ఎతిత్కొనిపోయెను; సొలొమోను 

చేయించిన బంగారపు డాళల్ను అతడు ఎతిత్కొనిపోయెను. 

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. 
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2 రాజులు 18:15 => కావున హిజిక్యా యెహోవా మందిరమందును రాజనగరునందునన్ 

పదారథ్ములలో కనబడిన వెండియంతయు అతనికిచెచ్ను. 

2 రాజులు 18:16 => మరియు ఆ కాలమందు హిజిక్యా దేవాలయపు తలుపులకునన్ 

బంగారమును తాను కటిట్ంచిన సత్ంభములకునన్ బంగారమును తీయించి అషూష్రు రాజునకిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:18 => తన తండిర్ పర్తిషిఠ్ంచినటిట్యు, తాను పర్తిషిఠ్ంచినటిట్యు వెండిని 

బంగారమును ఉపకరణములను అతడు తీసికొని దేవుని మందిరమునందుంచెను. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:4 => బెనహ్దదు రాజైన ఆసా మాట అంగీకరించి, తన సైనయ్ముల 

అధిపతులను ఇశార్యేలువారి పటట్ణములమీదికి పంపగా వీరు ఈయోనును దానును 

ఆబేలామ్యీమును నఫాత్లి పర్దేశమునకు చేరిన పటట్ణములలోని కొటల్ను కొలల్పెటిట్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:5 => బయెషా అది విని రామాను పార్కారములతో కటిట్ంచుట మానివేసి 

తాను చేయుచునన్ పని చాలించెను. 

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. 

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 20:2 => అతడు పటట్ణమందునన్ ఇశార్యేలురాజైన అహాబునొదద్కు దూతలను పంపి 
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1 రాజులు 20:3 => నీ వెండియు నీ బంగారమును నావే, నీ భారయ్లలోను నీ పిలల్లలోను 

సౌందరయ్ముగలవారు నావారని బెనహ్దదు సెలవిచుచ్చునాన్డని వారిచేత వరత్మానము తెలియజేసెను. 

1 రాజులు 20:4 => అందుకు ఇశార్యేలు రాజు నా యేలినవాడవైన రాజా, నీవిచిచ్న సెలవు 

పర్కారము నేనును నాకు కలిగిన సమసత్మును నీ వశమున నునాన్మని పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ వారిని పంపగా 

1 రాజులు 20:5 => ఆ దూతలు పోయి ఆ మాట తెలియజేసి తిరిగివచిచ్ బెనహ్దదు ఇటుల్ 

సెలవిచుచ్చునాన్డని తెలియజెపిప్రి నీవు నీ వెండిని నీ బంగారమును నీ భారయ్లను నీ పిలల్లను నాకు 

అపప్గింపవలెనని నేను నీయొదద్కు నా సేవకులను పంపియునాన్ను. 

1 రాజులు 20:33 => అపుప్డు ఆ మనుషుయ్లు సంగతి గర్హించి అతని మనసుస్ ఏలాగుననునన్దో 

అది నిశచ్యముగా గురెత్రిగి ఆ మాటనుబటిట్ బెనహ్దదు నీకు సహోదరుడే అని చెపప్గా అతడు మీరు వెళిల్ 

అతనిని తోడుకొని రండనెను. బెనహ్దదు తనయొదద్కు రాగా అతడు తన రథముమీద అతని 

ఎకిక్ంచుకొనెను. 

1 రాజులు 20:34 => అంతట బెనహ్దదు తమ తండిర్చేతిలోనుండి నా తండిర్ తీసికొనిన 

పటట్ణములను నేను మరల అపప్గించెదను; మరియు నా తండిర్ షోమోర్నులో వీధులను 

కటిట్ంచుకొనినటుల్ దమసుక్లో తమకొరకు తమరు వీధులను కటిట్ంచుకొనవచుచ్ను అని అతనితో 

చెపప్గా అహాబు ఈ పర్కారముగా నీతో సంధిచేసి నినున్ పంపివేయుదునని చెపిప్ అతనితో సంధిచేసి 

అతని పోనిచెచ్ను. 

2 రాజులు 8:7 => ఎలీషా దమసుక్నకు వచెచ్ను. ఆ కాలమున సిరియా రాజైన బెనహ్దదు 

రోగియైయుండి, దైవజనుడైన అతడు ఇకక్డికి వచిచ్యునాన్డని తెలిసికొని 

2 రాజులు 8:8 => హజాయేలును పిలిచి నీవు ఒక కానుకను చేతపటుట్కొని దైవజనుడైన అతనిని 

ఎదురొక్నబోయి ఈ రోగము పోయి నేను బాగుపడుదునా లేదా అని అతనిదావ్రా యెహోవా యొదద్ 

విచారణ చేయుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్ పంపెను. 

2 రాజులు 8:9 => కాబటిట్ హజాయేలు దమసుక్లోనునన్ మంచి వసుత్వులనిన్టిలో నలువది ఒంటెల 

మోతంత కానుకగా తీసికొని అతనిని ఎదురొక్నబోయి అతని ముందర నిలిచి నీ కుమారుడును 
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సిరియా రాజునైన బెనహ్దదు నాకు కలిగిన రోగము పోయి నేను బాగుపడుదునా లేదా అని 

నినన్డుగుటకు ననున్ పంపెనని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 8:10 => అపుప్డు ఎలీషా నీవు అతనియొదద్కు పోయి నిశచ్యముగా నీకు సవ్సథ్త 

కలుగవచుచ్నని చెపుప్ము. అయినపప్టికిని అతనికి అవశయ్ముగ మరణము సంభవించునని యెహోవా 

నాకు తెలియజేసెనని పలికి 

2 రాజులు 8:11 => హజాయేలు ముఖము చినన్బోవునంతవరకు ఆ దైవజనుడు అతని తేరి 

చూచుచు కనీన్ళుల్ రాలెచ్ను. 

2 రాజులు 8:12 => హజాయేలు నా యేలినవాడవైన నీవు కనీన్ళుల్ రాలెచ్దవేమని అతని నడుగగా 

ఎలీషా యీలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను ఇశార్యేలువారి గటిట్ సథ్లములను నీవు కాలిచ్వేయుదువు; వారి 

యౌవనసుథ్లను కతిత్చేత హతము చేయుదువు; వారి పిలల్లను నేలకు వేసి కొటిట్ చంపుదువు; వారి 

గరిభ్ణుల కడుపులను చింపివేయుదువు గనుక నీవు వారికి చేయబోవు కీడును నేనెరిగియుండుటచేత 

కనీన్ళుల్ రాలుచ్చునాన్ను. 

2 రాజులు 8:13 => అందుకు హజాయేలు కుకక్వంటివాడనగు నీ దాసుడనైన నేను ఇంత కారయ్ము 

చేయుటకు ఎంతటివాడను అని అతనితో అనగా, ఎలీషా నీవు సిరియామీద రాజవగుదువని యెహోవా 

నాకు బయలుపరచి యునాన్డనెను. 

2 రాజులు 8:14 => అతడు ఎలీషాను విడిచివెళిల్ తన యజమానుని యొదద్కు రాగా అతడు ఎలీషా 

నీతో చెపిప్నదేమని అడుగగా అతడు నిజముగా నీవు బాగుపడుదువని అతడు చెపెప్ననెను. 

2 రాజులు 8:15 => అయితే మరునాడు హజాయేలు ముదుగు బటట్ తీసికొని నీటిలో ముంచి రాజు 

ముఖముమీద పరచగా అతడు చచెచ్ను; అపుప్డు హజాయేలు అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

1 రాజులు 11:23 => మరియు దేవుడు అతనిమీదికి ఎలాయ్దా కుమారుడైన రెజోను అను ఇంకొక 

విరోధిని రేపెను. వీడు సోబా రాజైన హదదెజరు అను తన యజమానుని యొదద్నుండి 

పారిపోయినవాడు. 
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1 రాజులు 11:24 => దావీదు సోబావారిని హతము చేసినపుప్డు ఇతడు కొందరిని సమకూరిచ్, 

కూడిన యొక సైనయ్మునకు అధిపతియై దమసుక్నకు వచిచ్ అచచ్ట నివాసము చేసి దమసుక్లో 

రాజాయెను. 

ఆదికాండము 14:15 => రాతిర్వేళ అతడును అతని దాసులును వారికెదురుగా మొనలు తీరిచ్ వారిని 

కొటిట్ దమసుక్నకు ఎడమతటుట్నన్ హోబా మటుట్కు తరిమి 

ఆదికాండము 15:2 => అందుకు అబార్ము పర్భువైన యెహోవా నాకేమి యిచిచ్ననేమి? నేను 

సంతానము లేనివాడనై పోవుచునాన్నే; దమసుక్ ఎలీయెజెరే నాయింటి ఆసిత్కరత్యగును గదా 

యిరిమ్యా 49:27 => నేను దమసుక్ పార్కారములో అగిన్ రాజబెటెట్దను అది బెనహ్దదు నగరులను 

కాలిచ్వేయును.  

ఆమోసు 1:4 => నేను హజాయేలు మందిరములో అగిన్ వేసెదను; అది బెనహ్దదు యొకక్ నగరులను 

దహించివేయును; 

2 రాజులు 14:14 => మరియు యెహోవా మందిరమునందును రాజనగరునందును కనబడిన 

బంగారము వెండి మొదలైన సమసత్ వసుత్వులను పటట్ణసుథ్లలో కుదవ పెటట్బడినవారిని తీసికొని 

షోమోర్నునకు వచెచ్ను. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:9 => ఐగుపుత్రాజైన షీషకు యెరూషలేముమీదికి వచిచ్ యెహోవా 

మందిరపు బొకక్సములనిన్టిని రాజనగరులోని బొకక్సములనిన్టిని దోచుకొని, సొలొమోను 

చేయించిన బంగారపు డాళల్ను తీసికొనిపోయెను. 

వచనము 21 
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అది బయెషాకు వరత్మానము కాగా రామా పటట్ణము కటుట్ట మాని తిరాస్కు పోయి నివాసము చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:2 => దీరఘ్దరిశ్ హనానీ కుమారుడునగు యెహూ అతనిని 

ఎదురొక్నబోయి, రాజైన యెహోషాపాతుకు ఈలాగు పర్కటన చేసెను నీవు భకిత్హీనులకు 

సహాయముచేసి యెహోవా శతుర్వులకు సేన్హితుడవైతివి గదా? అందువలన యెహోవా సనిన్ధినుండి 

కోపము నీమీదికి వచుచ్ను. 

యెషయా 31:1 => ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుని లక్షయ్పెటట్కయు యెహోవాయొదద్ విచారింపకయు 

సహాయము నిమితత్ము ఐగుపుత్నకు వెళుల్చు గుఱఱ్ములను ఆధారము చేసికొని వారి రథములు 

విసాత్రములనియు రౌతులు బలాఢుయ్లనియు వారిని ఆశర్యించువారికి శర్మ.  

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 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. 

యెహెజేక్లు 17:13 => మరియు అతడు రాజసంతతిలో ఒకని నేరప్రచి, ఆ రాజయ్ము కీష్ణించి 

తిరుగుబాటు చేయలేక యుండునటుల్ను, తాను చేయించిన నిబంధనను ఆ రాజు గైకొనుటవలన అది 

నిలిచియుండునటుల్ను,  

యెహెజేక్లు 17:14 => అతనితో నిబంధనచేసి అతనిచేత పర్మాణముచేయించి, దేశములోని 

పరాకర్మవంతులను తీసికొనిపోయెను. 

యెహెజేక్లు 17:15 => అయితే అతడు తనకు గుఱఱ్ములను గొపప్ సైనయ్మునిచిచ్ సహాయము 

చేయవలెనని యడుగుటకై ఐగుపుత్ దేశమునకు రాయబారులను పంపి బబులోను రాజుమీద 
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తిరుగుబాటు చేసెను; అతడు వరిధ్లుల్నా? అటిట్ కిర్యలను చేసినవాడు తపిప్ంచుకొనునా? నిబంధనను 

భంగము చేసెను గనుక తపిప్ంచుకొనడు 

యెహెజేక్లు 17:16 => ఎవనికి తాను పర్మాణముచేసి దాని నిరల్క్షయ్పెటెట్నో, యెవనితో తానుచేసిన 

నిబంధనను అతడు భంగముచేసెనో, యెవడు తనున్ రాజుగా నియమించెనో ఆ రాజునొదద్నే బబులోను 

పురములోనే అతడు మృతినొందునని నా జీవముతోడు పర్మాణము చేయుచునాన్ను; ఇదే పర్భువైన 

యెహోవా వాకుక్.  

రోమీయులకు 1:31 => మాట తపుప్వారును అనురాగ రహితులును, నిరద్యులునైరి. 

రోమీయులకు 3:8 => మేలు కలుగుటకు కీడు చేయుదమని మేము చెపుప్చునాన్మని, కొందరు 

మముమ్ను దూషించి చెపుప్ పర్కారము మేమెందుకు చెపప్రాదు? అటిట్వారికి కలుగు శికాష్విధి నాయ్యమే. 

ఆదికాండము 43:11 => వారి తండిర్యైన ఇశార్యేలు వారితొ అటల్యిన మీరీలాగు చేయుడి; ఈ 

దేశమందు పర్సిదధ్ములైనవి, అనగా కొంచెము మసత్కి కొంచెము తేనె సుగంధ దర్వయ్ములు బోళము 

పిసాత్చకాయలు బాదము కాయలు మీ గోనెలలో వేసికొని ఆ మనుషుయ్నికి కానుకగా తీసికొనిపోవుడి. 

1 రాజులు 5:12 => యెహోవా సొలొమోనునకు చేసిన వాగాద్నము చొపుప్న అతనికి జాఞ్నము 

దయచేసెను; మరియు హీరామును సొలొమోనును సంధిచేయగా వారిదద్రికి సమాధానము 

కలిగియుండెను. 

2 రాజులు 18:15 => కావున హిజిక్యా యెహోవా మందిరమందును రాజనగరునందునన్ 

పదారథ్ములలో కనబడిన వెండియంతయు అతనికిచెచ్ను. 

పర్సంగి 2:4 => నేను గొపప్ పనులు చేయ బూనుకొంటిని, నాకొరకు ఇండుల్ కటిట్ంచుకొంటిని, 

దార్క్షతోటలు నాటించుకొంటిని. 

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. 

Page  of 1342 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

వచనము 22 

అపుప్డు రాజైన ఆసా యెవరును నిలిచిపోకుండ యూదాదేశపు వారందరు రావలెనని పర్కటన చేయగా 

జనులు సమకూడి బయెషా కటిట్ంచుచుండిన రామా పటట్ణపు రాళల్ను కఱఱ్లను ఎతిత్కొని వచిచ్రి. రాజైన 

ఆసా వాటిచేత బెనాయ్మీను సంబంధమైన గెబను మిసాప్ను కటిట్ంచెను. 

యెహెజేక్లు 48:1 => గోతర్ముల పేరులు ఇవి; దానీయుల కొకభాగము .. అది ఉతత్రదికుక్ 

సరిహదుద్నుండి హమాతునకుపోవు మారగ్మువరకు హెతోల్నునకుపోవు సరిహదుద్వరకును హసరేనాను 

అను దమసుక్ సరిహదుద్వరకును హమాతు సరిహదుద్ మారగ్మున తూరుప్గాను పడమరగాను 

వాయ్పించు భూమి. 

2 రాజులు 15:29 => ఇశార్యేలు రాజైన పెకహు దినములలో అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరు వచిచ్ 

ఈయోను పటట్ణమును, ఆబేలేబ్తమ్యకా పటట్ణమును, యానోయహు పటట్ణమును, కెదెషు 

పటట్ణమును, హాసోరు పటట్ణమును, గిలాదు దేశమును, గలిలయ దేశమును, నఫాత్లీ 

దేశమంతయును పటుట్కొని అచచ్టనునన్వారిని అషూష్రు దేశమునకు చెరగా తీసికొనిపోయెను. 

1 రాజులు 12:29 => ఇశార్యేలు వారలారా, ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన మీ 

దేవుడు ఇవే అని చెపిప్, ఒకటి బేతేలునందును, ఒకటి దానునందును ఉంచెను. 

ఆదికాండము 14:14 => అబార్ము తన తముమ్డు చెరపటట్బడెనని విని తన యింట పుటిట్ 

అలవరచబడిన మూడువందల పదునెనమండుగురిని వెంటబెటుట్కొని దాను మటుట్కు ఆ రాజులను 

తరిమెను. 

నాయ్యాధిపతులు 18:29 => వారొక పటట్ణమును కటుట్కొని అకక్డ నివసించిరి. ఇశార్యేలుకు 

పుటిట్న తమ తండిర్యైన దానునుబటిట్ ఆ పటట్ణమునకు దాను అను పేరు పెటిట్రి. పూరవ్ము ఆ 

పటట్ణమునకు లాయిషు అను పేరు. 

2 సమూయేలు 20:14 => అతడు ఇశార్యేలు గోతర్పు వారందరియొదద్కును ఆబేలువారి యొదద్కును 

బేతమ్యకావారి యొదద్కును బెరీయులందరి యొదద్కును రాగా వారు కూడుకొని అతని వెంబడించిరి. 
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2 సమూయేలు 20:15 => ఈ పర్కారము వారు వచిచ్ ఆబేలు బేతమ్యకాయందు బికిర్ని ముటట్డివేసి 

పటట్ణపు పార్కారము ఎదుట బురుజు కటట్గా యోవాబు వారందరు పార్కారమును పడవేయుటకు 

దానిని కొటిట్రి. 

యెహోషువ 11:2 => ఉతత్రదికుక్ననునన్ మనయ్దేశములోను కినెన్రెతు దకిష్ణదికుక్ననునన్ 

అరాబాలోను షెఫేలాలోను పడమటనునన్ దోరు మనయ్ములోను ఉనన్ రాజులకును 

యెహోషువ 12:3 => అరాబా సముదర్ము వరకును, దకిష్ణదికుక్న పిసాగ్ కొండచరియల దిగువనునన్ 

మైదానము వరకును ఏలినవాడు. 

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 20:34 => అంతట బెనహ్దదు తమ తండిర్చేతిలోనుండి నా తండిర్ తీసికొనిన 

పటట్ణములను నేను మరల అపప్గించెదను; మరియు నా తండిర్ షోమోర్నులో వీధులను 

కటిట్ంచుకొనినటుల్ దమసుక్లో తమకొరకు తమరు వీధులను కటిట్ంచుకొనవచుచ్ను అని అతనితో 

చెపప్గా అహాబు ఈ పర్కారముగా నీతో సంధిచేసి నినున్ పంపివేయుదునని చెపిప్ అతనితో సంధిచేసి 

అతని పోనిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:4 => బెనహ్దదు రాజైన ఆసా మాట అంగీకరించి, తన సైనయ్ముల 

అధిపతులను ఇశార్యేలువారి పటట్ణములమీదికి పంపగా వీరు ఈయోనును దానును 

ఆబేలామ్యీమును నఫాత్లి పర్దేశమునకు చేరిన పటట్ణములలోని కొటల్ను కొలల్పెటిట్రి. 

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. 

వచనము 23 
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ఆసా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతని బలమంతటినిగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

సమసత్మునుగూరిచ్యు, అతడు కటిట్ంచిన పటట్ణములనుగూరిచ్యు యూదారాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. అతడు వృదుధ్డైన తరువాత అతని పాదములయందు రోగము 

పుటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:5 => బయెషా అది విని రామాను పార్కారములతో కటిట్ంచుట మానివేసి 

తాను చేయుచునన్ పని చాలించెను. 

1 రాజులు 14:17 => అపుప్డు యరొబాము భారయ్ లేచి వెళిల్పోయి తిరాస్ పటట్ణమునకు వచెచ్ను; 

ఆమె లోగిటి దావ్రపు గడపయొదద్కు రాగానే ఆ చినన్వాడు చనిపోయెను. 

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 16:17 => వంటనే ఒమీ గిబెబ్తోనును విడిచి అతడును ఇశార్యేలు వారందరును 

తిరాస్కు వచిచ్ దాని ముటట్డివేసిరి. 

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

తనతో కూడ రాజనగరును తగలబెటుట్కొని చనిపోయెను. 

పరమగీతము 6:4 => నా సఖీ, నీవు తిరాస్ పటట్ణమువలె సుందరమైన దానవు. యెరూషలేమంత 

సౌందరయ్వంతురాలవు టెకెక్ముల నెతిత్న సైనయ్మువలె భయము పుటిట్ంచుదానవు 

1 రాజులు 15:17 => ఇశార్యేలు రాజైన బయెషా యూదావారికి విరోధియై యుండి, యూదా 

రాజైన ఆసాయొదద్నుండి యెవరును రాకుండను అతనియొదద్కు ఎవరును పోకుండను, రామా 

పటట్ణమును కటిట్ంచెను. 
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1 రాజులు 16:6 => బయెషా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తిరాస్లో సమాధి చేయబడెను; అతనికి 

మారుగా అతని కుమారుడైన ఏలా రాజాయెను. 

2 రాజులు 15:14 => గాదీ కుమారుడైన మెనహేము తిరాస్లోనుండి బయలుదేరి షోమోర్నునకు 

వచిచ్ షోమోర్నులోనుండు యాబేషు కుమారుడైన షలూల్ముమీద పడి అతని చంపి అతనికి మారుగా 

రాజాయెను. 

వచనము 24 

అంతట ఆసా తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి, తన పితరుడైన దావీదు పురమందు తన పితరుల 

సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను; అతనికి మారుగా యెహోషాపాతు అను అతని కుమారుడు రాజాయెను. 

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. 

యెహోషువ 18:24 => వాటి పలెల్లు పోగా పండెర్ండు పటట్ణములు. 

యెహోషువ 21:17 => బెనాయ్మీను గోతర్మునుండి నాలుగు పటట్ణములను అనగా గిబియోనును 

దాని పొలమును గెబను దాని పొలమును 

యెహోషువ 18:26 => కెఫీరా మోసా రేకెము ఇరెప్యేలు తరలా 

1 సమూయేలు 7:5 => అంతట సమూయేలు ఇశార్యేలీయులందరిని మిసాప్కు పిలువనంపుడి; నేను 

మీ పక్షమున యెహోవాను పార్రథ్న చేతునని చెపప్గా 

యిరిమ్యా 40:6 => యిరీమ్యా మిసాప్లోనుండు అహీకాము కుమారుడైన గెదలాయ్యొదద్కు వెళిల్ 

అతనితో కూడ దేశములో మిగిలిన పర్జలమధయ్ కాపురముండెను. 

యిరిమ్యా 40:10 => నేనైతేనో నాయొదద్కు వచుచ్ కలీద్యుల యెదుట నిలుచుటకై మిసాప్లో 

కాపురముందును గాని మీరు దార్కాష్రసమును వేసవికాల ఫలములను తైలమును సమకూరుచ్కొని, మీ 

పాతర్లలో వాటిని పోసికొని మీరు సావ్ధీనపరచుకొనిన పటట్ణములలో కాపురముండుడి. 
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ఆదికాండము 31:49 => అంతట లాబాను నీవు నా కుమారెత్లను బాధ పెటిట్నను, నా కుమారెత్లను 

గాక యితర సతరీలను పెండిల్ చేసికొనినను,  

యెహోషువ 11:3 => తూరుప్ పడమటి దికుక్లయందలి కనానీయులకును అమోరీయులకును 

హితీత్యులకును పెరిజీజ్యులకును మనయ్ములోనునన్ యెబూసీయులకును మిసాప్ దేశమందలి 

హెరోమ్ను దిగువనుండు హివీవ్యులకును వరత్మానము పంపగా 

2 రాజులు 23:8 => యూదా పటట్ణములోనునన్ యాజకులనందరిని అతడు అవతలికి వెళల్గొటెట్ను, 

గెబా మొదలుకొని బెయేరెష్బా వరకును యాజకులు ధూపమువేసిన ఉనన్త సథ్లములను అతడు అపవితర్ 

పరచి, పటట్ణములో పర్వేశించువాని యెడమ పారశ్వ్మున పటట్ణపు అధికారియైన యెహోషువ 

గుమమ్ముదగగ్రనుండు ఉనన్త సథ్లములను పడగొటిట్ంచెను. 

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 25 

యరొబాము కుమారుడైన నాదాబు యూదారాజైన ఆసా యేలుబడిలో రెండవ సంవతస్రమందు 

ఇశార్యేలు వారిని ఏలనారంభించి ఇశార్యేలువారిని రెండు సంవతస్రములు ఏలెను. 

1 రాజులు 15:7 => అబీయాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

వాటనిన్టినిగూరిచ్యు యూదారాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది . 

అబీయామునకును యరొబామునకును యుదధ్ము కలిగియుండెను. 

1 రాజులు 15:8 => అబీయాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా వారు దావీదు పురమందు 

అతనిని సమాధిచేసిరి; అతని కుమారుడైన ఆసా అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

1 రాజులు 14:29 => రెహబాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

వాటనిన్టినిగూరిచ్యు యూదారాజులయొకక్ వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 
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1 రాజులు 14:30 => వారు బర్దికినంత కాలము రెహబామునకును యరొబామునకును యుదధ్ము 

జరుగుచుండెను. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:12 => ఆసా తన యేలుబడియందు ముపప్ది తొమిమ్దవ సంవతస్రమున 

పాదములలో జబుబ్పుటిట్ తాను బహు బాధపడినను దాని విషయములో అతడు యెహోవాయొదద్ 

విచారణచేయక వైదుయ్లను పటుట్కొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:13 => ఆసా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తన యేలుబడియందు 

నలువది యొకటవ సంవతస్రమున మృతినొందగా 

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

పరిమళదర్వయ్ములతోను నిండిన పడకమీద జనులు అతని ఉంచి, అతని నిమితత్ము బహు విసాత్రమైన 

గంధవరగ్ములను దహించి, దావీదు పటట్ణమందు అతడు తనకొరకై తొలిపించుకొనిన సమాధియందు 

అతని పాతిపెటిట్రి. 

కీరత్నలు 90:10 => మా ఆయుషాక్లము డెబబ్ది సంవతస్రములు అధికబలమునన్యెడల ఎనుబది 

సంవతస్రములగును అయినను వాటి వైభవము ఆయాసమే దుఃఖమే అది తవ్రగా గతించును మేము 

ఎగిరిపోవుదుము.  

1 రాజులు 22:39 => అహాబు చేసిన యితర కారయ్ములను గూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

దానంతటినిగూరిచ్యు, అతడు కటిట్ంచిన దంతపు ఇంటినిగూరిచ్యు, అతడు కటిట్ంచిన 

పటట్ణములనుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 8:23 => యెహోరాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన దాని 

నంతటినిగూరిచ్యు యూదా రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 
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2 రాజులు 20:20 => హిజిక్యా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు , అతని 

పరాకర్మమంతటినిగూరిచ్యు, అతడు కొలను తర్వివ్ంచి కాలువ వేయించి పటట్ణములోనికి నీళుల్ 

రపిప్ంచినదానినిగూరిచ్యు, యూదారాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:11 => ఆసా చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ యూదా ఇశార్యేలు రాజుల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

యెషయా 10:29 => వారు కొండసందు దాటి వచుచ్చునాన్రు రామా వణకుచునన్ది గెబలో 

బసచేతము రండని అనుచునాన్రు సౌలు గిబాయ్ నివాసులు పారిపోవుదురు. 

వచనము 26 

అతడు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి తన తండిర్ నడిచిన మారగ్మందు నడిచి, అతడు దేనిచేత 

ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడాయెనో ఆ పాపమును అనుసరించి పర్వరిత్ంచెను. 

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

పరిమళదర్వయ్ములతోను నిండిన పడకమీద జనులు అతని ఉంచి, అతని నిమితత్ము బహు విసాత్రమైన 

గంధవరగ్ములను దహించి, దావీదు పటట్ణమందు అతడు తనకొరకై తొలిపించుకొనిన సమాధియందు 

అతని పాతిపెటిట్రి. 

1 రాజులు 22:41 => ఆసా కుమారుడైన యెహోషాపాతు ఇశార్యేలు రాజైన అహాబు ఏలుబడిలో 

నాలుగవ సంవతస్రమందు యూదాను ఏలనారంభించెను. 

1 రాజులు 22:42 => యెహోషాపాతు ఏలనారంభించినపుప్డు అతడు ముపప్ది యయిదేండల్వాడై 

యెరూషలేములో యిరువది యైదేండుల్ ఏలెను; అతని తలిల్ పేరు అజూబా, ఆమె షిలీహ్ కుమారెత్యై 

యుండెను. 

1 రాజులు 22:43 => అతడు తన తండిర్యైన ఆసా యొకక్ మారగ్ములనిన్టి ననుసరించి, యెహోవా 

దృషిట్కి అనుకూలముగా పర్వరిత్ంచుచు వచెచ్ను. అయితే ఉనన్త సథ్లములను తీసివేయలేదు; ఉనన్త 

సథ్లములలో జనులు ఇంకను బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచునుండిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 17:1 => తరువాత అతనికి బదులుగా అతని కుమారుడైన యెహోషాపాతు 

రాజై ఇశార్యేలు తన మీదికి రాకుండ తన రాజయ్మును బలపరచుకొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:2 => అతడు యూదా దేశములోని పార్కార పురములనిన్టియందును 

సైనయ్ములను ఉంచి, యూదా దేశమందును తన తండిర్యైన ఆసా పటుట్కొనిన ఎఫార్యిము 

పటట్ణములయందును కావలి బలములను ఉంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:3 => యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండగా యెహోషాపాతు తన 

తండిర్యైన దావీదు పార్రంభదినములలో నడచిన మారగ్మందు నడచుచు 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:4 => బయలు దేవతను ఆశర్యింపక తన తండిర్ దేవుని ఆశర్యించుచు, 

ఇశార్యేలువారి చరయ్లను వెంబడింపక ఆయన ఆజఞ్లననుసరించి నడిచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:5 => కాబటిట్ యెహోవా అతనిచేత రాజయ్మును సిథ్రపరచెను, 

యూదావారందరును యెహోషాపాతునకు పనున్ ఇచుచ్చుండిరి, అతనికి ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు 

మెండుగా కలిగెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:6 => యెహోవా మారగ్ములయందు నడుచుకొనుటకు అతడు తన 

మనసుస్ను దృఢపరచుకొనినవాడై ఉనన్త సథ్లములను దేవతాసత్ంభములను యూదాలోనుండి 

తీసివేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:7 => తన యేలుబడియందు మూడవ సంవతస్రమున యూదా 

పటట్ణములలో జనులకు ధరమ్శాసత్రమును బోధించుటకై అతడు పెదద్లైన బెనహ్యీలును ఓబదాయ్ను 

జెకరాయ్ను నెతనేలును మీకాయాను 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:8 => షెమయా నెతనాయ్ జెబదాయ్ అశాహేలు షెమిరామోతు 

యెహోనాతాను అదోనీయా టోబీయా టోబదోనీయా అను లేవీయులను, యాజకులైన ఎలీషామాను 

యెహోరామును బంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:9 => వారు యెహోవా ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును చేతపుచుచ్కొని 

యూదావారిమధయ్ పర్కటన చేయుచు, యూదా పటట్ణములనిన్టను సంచరించుచు జనులకు 

బోధించిరి. 
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మతత్యి 1:8 => ఆసా యెహోషాపాతును కనెను, యెహోషాపాతు యెహోరామును కనెను, 

యెహోరాము ఉజిజ్యాను కనెను; 

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. 

1 రాజులు 22:2 => మూడవ సంవతస్రమందు యూదారాజైన యెహోషాపాతు బయలుదేరి 

ఇశార్యేలురాజునొదద్కు రాగా 

1 రాజులు 22:50 => పిమమ్ట యెహోషాపాతు తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి, తన పితరుడైన 

దావీదుపురమందు తన పితరులతోకూడ పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన యెహోరాము అతనికి 

మారుగా రాజాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:10 => అబీయాకు ఆసా కుమారుడు, ఆసాకు యెహోషాపాతు కుమారుడు 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:13 => ఆసా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తన యేలుబడియందు 

నలువది యొకటవ సంవతస్రమున మృతినొందగా 

వచనము 27 

ఇశాశ్ఖారు ఇంటి సంబంధుడును అహీయా కుమారుడునైన బయెషా అతనిమీద కుటర్చేసెను. 

నాదాబును ఇశార్యేలు వారందరును ఫిలిషీత్యుల సంబంధమైన గిబెబ్తోనునకు 

ముటట్డివేయుచుండగా గిబెబ్తోనులో బయెషా అతని చంపెను. 

1 రాజులు 14:12 => కాబటిట్ నీవు లేచి నీ యింటికి పొముమ్, నీ పాదములు పటట్ణములో 

పర్వేశించునపుప్డే నీ బిడ డ్ చనిపోవును; 
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1 రాజులు 14:20 => యరొబాము ఏలిన దినములు ఇరువదిరెండు సంవతస్రములు; అతడు తన 

పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా అతనికి మారుగా అతని కుమారుడైన నాదాబు రాజాయెను. 

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 16:6 => బయెషా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తిరాస్లో సమాధి చేయబడెను; అతనికి 

మారుగా అతని కుమారుడైన ఏలా రాజాయెను. 

1 రాజులు 16:21 => అపుప్డు ఇశార్యేలువారు రెండు జటుల్గా విడిపోయి, జనులలో సగముమంది 

గీనతు కుమారుడైన తిబీన్ని రాజుగా చేయవలెనని అతని పక్షమునను, సగముమంది ఒమీ పక్షమునను 

చేరిరి. 

1 రాజులు 22:51 => అహాబు కుమారుడైన అహజాయ్ యూదారాజైన యెహోషాపాతు ఏలుబడిలో 

పదునేడవ సంవతస్రమందు షోమోర్నులో ఇశార్యేలును ఏలనారంభించి రెండు సంవతస్రములు 

ఇశార్యేలును ఏలెను. 

2 రాజులు 15:23 => యూదారాజైన అజరాయ్ యేలుబడిలో ఏబదియవ సంవతస్రమందు 

మెనహేము కుమారుడైన పెకహాయ్ షోమోర్నులో ఇశార్యేలువారిని ఏలనారంభించి రెండు 

సంవతస్రములు ఏలెను. 

2 రాజులు 21:19 => ఆమోను ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది రెండేండల్ వాడై 

యెరూషలేమునందు రెండు సంవతస్రములు ఏలెను, అతని తలిల్ యొటబ్యూరివాడగు హారూసు 

కుమారెత్యైన మెషులెల్మెతు. 

ఎసేత్రు 2:21 => ఆ దినములలో మొరెద్కై రాజు గుమమ్ములో కూరుచ్ని యుండగా రాజుయొకక్ 

యిదద్రు షండులైన బిగాత్ను తెరెషు అను దావ్రపాలకులు కోపగర్సుత్లై రాజైన అహషేవ్రోషును 

చంపుటకు ఆలోచించుకొని యుండిరి. 
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సామెతలు 28:2 => దేశసుథ్ల దోషమువలన దాని అధికారులు అనేకులగుదురు బుదిధ్జాఞ్నములు 

గలవారిచేత దాని అధికారము సిథ్రపరచబడును. 

వచనము 28 

రాజైన ఆసా యేలుబడిలో మూడవ సంవతస్రమందు బయెషా అతని చంపి అతనికి మారుగా 

రాజాయెను. 

1 రాజులు 16:7 => మరియు బయెషా యరొబాము సంతతివారివలెనే యుండి తన కారయ్ములచేత 

యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిన దాని నంతటినిబటిట్యు, అతడు తన రాజును 

చంపుటనుబటిట్యు, అతనికిని అతని సంతతివారికిని విరోధముగ యెహోవా వాకుక్ హనానీ 

కుమారుడును పర్వకత్యునగు యెహూకు పర్తయ్క్షమాయెను. 

1 రాజులు 16:25 => ఒమీ యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించి, తన పూరివ్కులందరికంటె 

మరి దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచెను. 

1 రాజులు 16:30 => ఒమీ కుమారుడైన అహాబు తన పూరివ్కులందరిని మించునంతగా యెహోవా 

దృషిట్కి చెడుతనము చేసెను. 

1 రాజులు 12:28 => ఆలోచనచేసి రెండు బంగారపు దూడలు చేయించి, జనులను పిలిచి 

యెరూషలేమునకు పోవుట మీకు బహు కషట్ము; 

1 రాజులు 12:29 => ఇశార్యేలు వారలారా, ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన మీ 

దేవుడు ఇవే అని చెపిప్, ఒకటి బేతేలునందును, ఒకటి దానునందును ఉంచెను. 

1 రాజులు 12:30 => దానువరకు ఈ రెంటిలో ఒకదానిని జనులు పూజించుటవలన రాజు చేసిన 

కారయ్ము పాపమునకు కారణమాయెను. 

1 రాజులు 12:31 => మరియు అతడు ఉనన్త సథ్లములను కటిట్ంచి మందిరముగా ఏరప్రచి, 

లేవీయులు కాని సాధారణమైనవారిలో కొందరిని యాజకులుగా నియమించెను. 

1 రాజులు 12:32 => మరియు యరొబాము యూదాదేశమందు జరుగు ఉతస్వమువంటి 

ఉతస్వమును ఎనిమిదవ మాసము పదునైదవ దినమందు జరుప నిరణ్యించి, బలిపీఠముమీద బలులు 
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అరిప్ంచుచు వచెచ్ను. ఈ పర్కారము బేతేలునందును తాను చేయించిన దూడలకు బలులు 

అరిప్ంచుచుండెను. మరియు తాను చేయించిన యునన్తమైన సథ్లమునకు యాజకులను 

బేతేలునందుంచెను. 

1 రాజులు 12:33 => ఈ పర్కారము అతడు యోచించిన దానినిబటిట్ యెనిమిదవ మాసము 

పదునైదవ దినమందు బేతేలులో తాను చేయించిన బలిపీఠముమీద బలులు అరిప్ంచుచు వచెచ్ను; 

మరియు ఇశార్యేలువారికి ఒక ఉతస్వమును నిరణ్యించి ధూపము వేయుటకై తానే బలిపీఠము 

ఎకెక్ను. 

1 రాజులు 13:33 => ఈ సంగతియైన తరువాత యరొబాము తన దురామ్రగ్మును విడిచిపెటట్క, 

సామానయ్జనులలో కొందరిని ఉనన్త సథ్లములకు యాజకులుగా నియమించెను. తనకిషుట్లైన వారిని 

యాజకులుగా పర్తిషిఠ్ంచి వారిని ఉనన్త సథ్లములకు యాజకులుగా నియమించెను. 

1 రాజులు 13:34 => యరొబాము సంతతివారిని నిరూమ్లము చేసి భూమిమీద ఉండకుండ 

నశింపజేయునటుల్గా ఇది వారికి పాపకారణమాయెను. 

1 రాజులు 15:30 => తాను చేసిన పాపములచేత ఇశార్యేలువారు పాపముచేయుటకు కారకుడై 

యరొబాము ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంపగా ఈలాగున జరిగెను. 

1 రాజులు 15:34 => ఇతడు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి యరొబాము దేనిచేత ఇశార్యేలువారు 

పాపము చేయుటకు కారకుడాయెనో దానినంతటిని అనుసరించి పర్వరిత్ంచెను. 

1 రాజులు 14:16 => మరియు తానే పాపముచేసి ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడైన 

యరొబాము పాపములనుబటిట్ ఆయన ఇశార్యేలువారిని అపప్గింపబోవుచునాన్డు. 

1 రాజులు 16:19 => యరొబాము చేసినటుల్ ఇతడును యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము చేయువాడై 

యుండి తానే పాపము చేయుచు, ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడైనందున ఈలాగున 

జరిగెను. 

1 రాజులు 16:26 => అతడు నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము దేనిచేత ఇశార్యేలువారు పాపము 

చేయుటకు కారకుడై దేవతలను పెటుట్కొని, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచెనో, 

దానిని అనుసరించి పర్వరిత్ంచెను. 
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1 రాజులు 21:22 => ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు నీవు కారకుడవై నాకు కోపము 

పుటిట్ంచితివి గనుక నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము కుటుంబమునకును అహీయా కుమారుడైన 

బయెషా కుటుంబమునకును నేను చేసినటుల్ నీ కుటుంబమునకు చేయుదునని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

1 రాజులు 22:52 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించి,తన తలిదండుర్లిదద్రి 

పర్వరత్నను, ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడైన నెబాతు కుమారుడగు యరొబాము 

పర్వరత్నను అనుసరించి పర్వరిత్ంచుచు వచెచ్ను. 

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 

1 సమూయేలు 2:24 => నా కుమారులారా, యీలాగు చేయవదుద్, నాకు వినబడినది మంచిది 

కాదు, యెహోవా జనులను మీరు అతికర్మింప చేయుచునాన్రు. 

2 రాజులు 3:3 => ఇశార్యేలు వారు పాపము చేయుటకు కారకుడగు నెబాతు కుమారుడైన 

యరొబాము చేసిన పాపములను విడువక చేయుచునే వచెచ్ను. 

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

అమోరీయులను మించిన చెడునడత కనుపరచి, తాను పెటుట్కొనిన విగర్హములవలన యూదావారు 

పాపము చేయుటకు కారకుడాయెను. 

2 రాజులు 23:15 => బేతేలులోనునన్ బలిపీఠమును ఉనన్త సథ్లమును, అనగా ఇశార్యేలు వారు 

పాపము చేయుటకు కారకుడైన నెబాతు కుమారుడగు యరొబాము కటిట్ంచిన ఆ ఉనన్త సథ్లమును 

బలిపీఠమును అతడు పడగొటిట్ంచి, ఆ ఉనన్త సథ్లమును కాలిచ్ పొడుము అగునటుల్గా తొర్కిక్ంచి 

అషేరాదేవి పర్తిమను కాలిచ్వేసెను. 
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యిరిమ్యా 32:35 => వారు తమ కుమారులను కుమారెత్లను పర్తిషిట్ంపవలెనని బెన  హినోన్ము 

లోయలోనునన్ బయలునకు బలిపీఠములను కటిట్ంచిరి, ఆలాగు చేయుటకు నేను వారి కాజాఞ్పింపలేదు, 

యూదావారు పాపములో పడి, యెవరైన నిటిట్ హేయకిర్యలు చేయుదురనన్మాట నా కెనన్డును 

తోచలేదు. 

రోమీయులకు 14:15 => నీ సహోదరుడు నీ భోజనమూలముగా దుఃఖంచినయెడల నీవికను పేర్మ 

కలిగి నడుచుకొనువాడవు కావు. ఎవనికొరకు కీర్సుత్ చనిపోయెనో వానిని నీ భోజనముచేత పాడు 

చేయకుము. 

1 కొరిందీయులకు 8:10 => ఏలయనగా జాఞ్నముగల నీవు విగర్హాలయమందు భోజనపంకిత్ని 

కూరుచ్ండగా ఒకడు చూచినయెడల, బలహీనమైన మనసాస్కిష్గల అతడు విగర్హములకు బలి 

యియయ్బడిన పదారథ్ములను తినుటకు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనును గదా? 

1 కొరిందీయులకు 8:11 => అందువలన ఎవనికొరకు కీర్సుత్ చనిపోయెనో ఆ బలహీనుడైన ఆ నీ 

సహోదరుడు నీ జాఞ్నమునుబటిట్ నశించును. 

1 కొరిందీయులకు 8:12 => ఈలాగు సహోదరులకు విరోధముగా పాపము చేయుటవలనను, వారి 

బలహీనమైన మనసాస్కిష్ని నొపిప్ంచుటవలనను, మీరు కీర్సుత్నకు విరోధముగా పాపము 

చేయువారగుచునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 8:13 => కాబటిట్ భోజనపదారథ్మువలన నా సహోదరునికి అభయ్ంతరము 

కలిగినయెడల, నా సహోదరునికి అభయ్ంతరము కలుగజేయకుండుటకై నేనెనన్టికిని మాంసము 

తినను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:9 => ఈ పర్కారము మనషే ష్ యూదావారిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లను 

మోసపుచిచ్నవాడై, ఇశార్యేలీయులయెదుట ఉండకుండ యెహోవా నశింపజేసిన అనయ్జనులకంటెను 

వారు మరింత అకర్మముగా పర్వరిత్ంచునటుల్ చేయుటకు కారకుడాయెను. 

యెహెజేక్లు 23:5 => ఒహొలా నాకు పెండిల్చేయబడినను వయ్భిచారముచేసి 

వచనము 29 
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తాను రాజు కాగానే ఇతడు యరొబాము సంతతివారి నందరిని హతముచేసెను; ఎవనినైన 

యరొబామునకు సజీవునిగా ఉండనియయ్క అందరిని నశింపజేసెను. తన సేవకుడైన షిలోనీయుడైన 

అహీయాదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారముగా ఇది జరిగెను. 

1 రాజులు 15:16 => వారు బర్దికిన దినములనిన్టను ఆసాకును ఇశార్యేలు రాజైన బయెషాకును 

యుదధ్ము జరుగుచుండెను. 

1 రాజులు 15:17 => ఇశార్యేలు రాజైన బయెషా యూదావారికి విరోధియై యుండి, యూదా 

రాజైన ఆసాయొదద్నుండి యెవరును రాకుండను అతనియొదద్కు ఎవరును పోకుండను, రామా 

పటట్ణమును కటిట్ంచెను. 

1 రాజులు 14:14 => ఇదియుగాక యెహోవా తన నిమితత్ము ఒకని ఇశార్యేలువారిమీద రాజుగా 

నియమింపబోవుచునాన్డు; ఆ దినముననే అతడు యరొబాము సంతతివారిని నిరూమ్లము చేయును; 

కొదిద్కాలములోనే ఆయన అతని నియమింపబోవును. 

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

మతుత్డైయుండగా, యుదధ్ రథముల అరధ్భాగముమీద అధికారియైన జిమీ అతని మీద కుటర్చేసి 

లోపలికి చొచిచ్ 

2 రాజులు 12:20 => అతని సేవకులు లేచి కుటర్చేసి సిలాల్ అను చోటకి పోవు మారగ్మందునన్ మిలోల్ 

అను నగరునందు యోవాషును చంపిరి. 

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 16:17 => వంటనే ఒమీ గిబెబ్తోనును విడిచి అతడును ఇశార్యేలు వారందరును 

తిరాస్కు వచిచ్ దాని ముటట్డివేసిరి. 

యెహోషువ 19:44 => తిమాన్ ఎకోర్ను ఎతెత్కే గిబెబ్తోను 
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యెహోషువ 21:23 => దాను గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా ఎతెత్కేను దాని 

పొలమును గిబెబ్తోనును దాని పొలమును 

1 రాజులు 16:7 => మరియు బయెషా యరొబాము సంతతివారివలెనే యుండి తన కారయ్ములచేత 

యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిన దాని నంతటినిబటిట్యు, అతడు తన రాజును 

చంపుటనుబటిట్యు, అతనికిని అతని సంతతివారికిని విరోధముగ యెహోవా వాకుక్ హనానీ 

కుమారుడును పర్వకత్యునగు యెహూకు పర్తయ్క్షమాయెను. 

2 రాజులు 9:14 => ఈ పర్కారము నింషీకి పుటిట్న యెహోషాపాతు కుమారుడైన యెహూ 

యెహోరాముమీద కుటర్చేసెను. అపుప్డు యెహోరామును ఇశార్యేలువారందరును సిరియా రాజైన 

హజాయేలును ఎదిరించుటకై రామోతిగ్లాదు దగగ్ర కావలియుండిరి. 

2 రాజులు 21:23 => ఆమోను సేవకులు అతనిమీద కుటర్చేసి అతని నగరునందు అతని చంపగా 

వచనము 30 

తాను చేసిన పాపములచేత ఇశార్యేలువారు పాపముచేయుటకు కారకుడై యరొబాము 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంపగా ఈలాగున జరిగెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32 :35 => వారి కాలు జారుకాలమున పగతీరుచ్టయు 

పర్తిఫలమిచుచ్టయు నావే; వారి ఆపదిద్నము సమీపించును వారి గతి తవ్రగా వచుచ్ను. 

1 రాజులు 16:21 => అపుప్డు ఇశార్యేలువారు రెండు జటుల్గా విడిపోయి, జనులలో సగముమంది 

గీనతు కుమారుడైన తిబీన్ని రాజుగా చేయవలెనని అతని పక్షమునను, సగముమంది ఒమీ పక్షమునను 

చేరిరి. 

2 రాజులు 8:15 => అయితే మరునాడు హజాయేలు ముదుగు బటట్ తీసికొని నీటిలో ముంచి రాజు 

ముఖముమీద పరచగా అతడు చచెచ్ను; అపుప్డు హజాయేలు అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 15:10 => యాబేషు కుమారుడైన షలూల్ము అతనిమీద కుటర్చేసి, జనులు 

చూచుచుండగా అతనిమీద పడి అతనిని చంపి అతనికి మారుగా రాజాయెను. 
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సామెతలు 28:2 => దేశసుథ్ల దోషమువలన దాని అధికారులు అనేకులగుదురు బుదిధ్జాఞ్నములు 

గలవారిచేత దాని అధికారము సిథ్రపరచబడును. 

యిరిమ్యా 41:7 => అయితే వారు ఆ పటట్ణము మధయ్ను పర్వేశించినపుప్డు నెతనాయ్ కుమారుడైన 

ఇషామ్యేలును అతనితోకూడ ఉనన్వారును వారిని చంపి గోతిలో పడవేసిరి. 

హోషేయ 7:7 => పొయియ్ కాలునటుల్ వారందరు బహు మంటమండి తమ నాయ్యాధిపతులను 

మింగివేయుదురు, వారి రాజులందరును కూలిరి, వారిలో ననున్ సమ్రించువాడొకడును లేడు. 

వచనము 31 

నాదాబు చేసిన ఇతర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసినదాని నంతటినిగూరిచ్యు ఇశార్యేలు 

రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 14:9 => నీకంటె ముందుగా ఉండిన వారందరికంటెను అధికముగా కీడు చేసియునాన్వు; 

ననున్ బొతిత్గా విసరిజ్ంచి యితర దేవతలను పోత విగర్హములను పెటుట్కొని నాకు కోపము 

పుటిట్ంచియునాన్వు. 

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 14:11 => పటట్ణమందు యరొబాము సంబంధులలో మరణమగువారిని కుకక్లు 

తినును ; బయట భూమిలో మరణమగువారిని ఆకాశపకుష్లు తినును ; యెహోవా 

మాటయిచిచ్యునాన్డు. 

1 రాజులు 14:12 => కాబటిట్ నీవు లేచి నీ యింటికి పొముమ్, నీ పాదములు పటట్ణములో 

పర్వేశించునపుప్డే నీ బిడ డ్ చనిపోవును; 

1 రాజులు 14:13 => అతని నిమితత్ము ఇశార్యేలువారందరు అంగలారుచ్చు, సమాధిలో అతనిని 

పెటుట్దురు; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా యరొబాము సంబంధులలో ఇతనియందు మాతర్మే 
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అనుకూలమైన దాని కనుగొనెను గనుక యరొబాము సంతతివారిలో ఇతడు మాతర్మే సమాధికి 

వచుచ్ను. 

1 రాజులు 14:14 => ఇదియుగాక యెహోవా తన నిమితత్ము ఒకని ఇశార్యేలువారిమీద రాజుగా 

నియమింపబోవుచునాన్డు; ఆ దినముననే అతడు యరొబాము సంతతివారిని నిరూమ్లము చేయును; 

కొదిద్కాలములోనే ఆయన అతని నియమింపబోవును. 

1 రాజులు 14:15 => ఇశార్యేలువారు దేవతా సత్ంభములను నిలిపి యెహోవాకు కోపము 

పుటిట్ంచియునాన్రు గనుక నీటియందు రెలుల్ అలల్లాడునటుల్ యెహోవా ఇశార్యేలు వారిని మొతిత్, 

ఒకడు వేరును పెలల్గించినటుల్ వారి పితరులకు తాను ఇచిచ్న యీ మంచిదేశములోనుండి వారిని 

పెలల్గించి వారిని యూఫర్టీసునది అవతలకు చెదరగొటుట్ను. 

1 రాజులు 14:16 => మరియు తానే పాపముచేసి ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడైన 

యరొబాము పాపములనుబటిట్ ఆయన ఇశార్యేలువారిని అపప్గింపబోవుచునాన్డు. 

2 రాజులు 9:7 => కాబటిట్ నా సేవకులైన పర్వకత్లను హతము చేసినదానిని బటిట్యు, యెహోవా 

సేవకులందరిని హతము చేసిన దానినిబటిట్యు, యెజెబెలునకు పర్తికారము చేయునటుల్ నీవు నీ 

యజమానుడైన అహాబు సంతతివారిని హతముచేయుము. 

2 రాజులు 9:8 => అహాబు సంతతివారందరును నశింతురు; అలుప్లలోనేమి ఘనులలోనేమి 

అహాబు సంతతిలో ఏ పురుషుడును ఉండకుండ అందరిని నిరూమ్లము చేయుము. 

2 రాజులు 9:9 => నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము కుటుంబికులను అహీయా కుమారుడైన 

బయెషా కుటుంబికులను నేను అపప్గించినటుల్ అహాబు కుటుంబికులను నేను అపప్గించుదును. 

2 రాజులు 9:10 => యెజెబెలు పాతిపెటట్బడక యెజెర్యేలు భూభాగమందు కుకక్లచేత 

తినివేయబడును. ఆ యౌవనుడు ఈ మాటలు చెపిప్ తలుపుతీసి పారిపోయెను. 

2 రాజులు 9:36 => వారు తిరిగివచిచ్ అతనితో ఆ సంగతి తెలియజెపప్గా అతడిటల్నెను ఇది 

యెజెబెలని యెవరును గురుత్పటట్లేకుండ యెజెర్యేలు భూభాగమందు కుకక్లు యెజెబెలు 

మాంసమును తినును. 
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2 రాజులు 9:37 => యెజెబెలుయొకక్ కళేబరము యెజెర్యేలు భూభాగమందునన్ 

పెంటవలెనుండును అని తన సేవకుడును తిషీబ్యుడునగు ఏలీయాదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న 

మాటచొపుప్న యిది జరిగెను. 

2 రాజులు 10:10 => అహాబు కుటుంబికులనుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటలలో ఒకటియు 

నెరవేరకపోదు; తన సేవకుడైన ఏలీయాదావ్రా తాను సెలవిచిచ్న మాట యెహోవా నెరవేరెచ్నని 

చెపెప్ను. 

2 రాజులు 10:11 => ఈ పర్కారము యహూ యెజెర్యేలులో అహాబు కుటుంబికులందరిని, అతని 

సంబంధులగు గొపప్వారినందరిని అతని బంధువులనందరిని, అతడు నియమించిన యాజకులను 

హతముచేసెను; అతనికి ఒకనినైనను ఉండనియయ్లేదు. 

2 రాజులు 10:31 => అయితే ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడైన యరొబాము చేసిన 

పాపములను యెహూ యేమాతర్మును విసరిజ్ంచనివాడై ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

నియమించిన ధరమ్శాసత్రమును పూరణ్హృదయముతో అనుసరించుటకు శర్దాధ్భకుత్లు లేనివాడాయెను. 

2 రాజులు 19:25 => నేనే పూరవ్మందే దీని కలుగజేసితిననియు పురాతనకాలమందే దీని 

నిరణ్యించితిననియు నీకు వినబడలేదా? పార్కారములుగల పటట్ణములను నీవు పాడు దిబబ్లుగా 

చేయుట నావలననే సంభవించినది. 

యెహోషువ 10:40 => అపుప్డు యెహోషువ మనయ్పర్దేశమును దకిష్ణ పర్దేశమును షెఫేలా 

పర్దేశమును చరియల పర్దేశమును వాటి రాజులనందరిని జయించెను. ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు శేషమేమియు లేకుండ ఊపిరిగల సమసత్మును నిరూమ్లము చేసెను. 

1 రాజులు 13:34 => యరొబాము సంతతివారిని నిరూమ్లము చేసి భూమిమీద ఉండకుండ 

నశింపజేయునటుల్గా ఇది వారికి పాపకారణమాయెను. 

1 రాజులు 16:3 => కాబటిట్ బయెషా సంతతివారిని అతని కుటుంబికులను నేను సమూల 

ధవ్ంసముచేసి, నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము సంతతివారికి నేను చేసినటుల్ నీ సంతతివారికిని 

చేయబోవుచునాన్ను. 
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1 రాజులు 16:11 => అతడు సింహాసనాసీనుడై యేలనారంభించిన తోడనే బయెషా 

సంతతివారందరిలో ఏ పురుషునే గాని అతని బంధువులలోను మితుర్లలోను ఎవరినేగాని 

మిగులనియయ్క అందరిని హతముచేసెను. 

1 రాజులు 21:22 => ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు నీవు కారకుడవై నాకు కోపము 

పుటిట్ంచితివి గనుక నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము కుటుంబమునకును అహీయా కుమారుడైన 

బయెషా కుటుంబమునకును నేను చేసినటుల్ నీ కుటుంబమునకు చేయుదునని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

2 రాజులు 9:9 => నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము కుటుంబికులను అహీయా కుమారుడైన 

బయెషా కుటుంబికులను నేను అపప్గించినటుల్ అహాబు కుటుంబికులను నేను అపప్గించుదును. 

యిరిమ్యా 41:7 => అయితే వారు ఆ పటట్ణము మధయ్ను పర్వేశించినపుప్డు నెతనాయ్ కుమారుడైన 

ఇషామ్యేలును అతనితోకూడ ఉనన్వారును వారిని చంపి గోతిలో పడవేసిరి. 

వచనము 32 

వారి దినములనిన్టను ఆసాకును ఇశార్యేలు రాజైన బయెషాకును యుదధ్ము జరుగుచుండెను. 

1 రాజులు 15:26 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి తన తండిర్ నడిచిన మారగ్మందు నడిచి, 

అతడు దేనిచేత ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడాయెనో ఆ పాపమును అనుసరించి 

పర్వరిత్ంచెను. 

1 రాజులు 14:9 => నీకంటె ముందుగా ఉండిన వారందరికంటెను అధికముగా కీడు చేసియునాన్వు; 

ననున్ బొతిత్గా విసరిజ్ంచి యితర దేవతలను పోత విగర్హములను పెటుట్కొని నాకు కోపము 

పుటిట్ంచియునాన్వు. 

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. 
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1 రాజులు 14:11 => పటట్ణమందు యరొబాము సంబంధులలో మరణమగువారిని కుకక్లు 

తినును ; బయట భూమిలో మరణమగువారిని ఆకాశపకుష్లు తినును ; యెహోవా 

మాటయిచిచ్యునాన్డు. 

1 రాజులు 14:12 => కాబటిట్ నీవు లేచి నీ యింటికి పొముమ్, నీ పాదములు పటట్ణములో 

పర్వేశించునపుప్డే నీ బిడ డ్ చనిపోవును; 

1 రాజులు 14:13 => అతని నిమితత్ము ఇశార్యేలువారందరు అంగలారుచ్చు, సమాధిలో అతనిని 

పెటుట్దురు; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా యరొబాము సంబంధులలో ఇతనియందు మాతర్మే 

అనుకూలమైన దాని కనుగొనెను గనుక యరొబాము సంతతివారిలో ఇతడు మాతర్మే సమాధికి 

వచుచ్ను. 

1 రాజులు 14:14 => ఇదియుగాక యెహోవా తన నిమితత్ము ఒకని ఇశార్యేలువారిమీద రాజుగా 

నియమింపబోవుచునాన్డు; ఆ దినముననే అతడు యరొబాము సంతతివారిని నిరూమ్లము చేయును; 

కొదిద్కాలములోనే ఆయన అతని నియమింపబోవును. 

1 రాజులు 14:15 => ఇశార్యేలువారు దేవతా సత్ంభములను నిలిపి యెహోవాకు కోపము 

పుటిట్ంచియునాన్రు గనుక నీటియందు రెలుల్ అలల్లాడునటుల్ యెహోవా ఇశార్యేలు వారిని మొతిత్, 

ఒకడు వేరును పెలల్గించినటుల్ వారి పితరులకు తాను ఇచిచ్న యీ మంచిదేశములోనుండి వారిని 

పెలల్గించి వారిని యూఫర్టీసునది అవతలకు చెదరగొటుట్ను. 

1 రాజులు 14:16 => మరియు తానే పాపముచేసి ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడైన 

యరొబాము పాపములనుబటిట్ ఆయన ఇశార్యేలువారిని అపప్గింపబోవుచునాన్డు. 

1 రాజులు 14:22 => యూదావారు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి తమ పితరులు చేసినదానంతటిని 

మించునటుల్గా పాపము చేయుచు ఆయనకు రోషము పుటిట్ంచిరి. 

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. 
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1 సమూయేలు 2:24 => నా కుమారులారా, యీలాగు చేయవదుద్, నాకు వినబడినది మంచిది 

కాదు, యెహోవా జనులను మీరు అతికర్మింప చేయుచునాన్రు. 

1 రాజులు 11:26 => మరియు సొలొమోను సేవకుడైన యరొబాము సహా రాజుమీదికి లేచెను. 

ఇతడు జెరేదా సంబంధమైన ఎఫార్యీమీయుడైన నెబాతు కుమారుడు, ఇతని తలిల్పేరు జెరూహా, ఆమె 

విధవరాలు. 

1 రాజులు 13:34 => యరొబాము సంతతివారిని నిరూమ్లము చేసి భూమిమీద ఉండకుండ 

నశింపజేయునటుల్గా ఇది వారికి పాపకారణమాయెను. 

1 రాజులు 14:16 => మరియు తానే పాపముచేసి ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడైన 

యరొబాము పాపములనుబటిట్ ఆయన ఇశార్యేలువారిని అపప్గింపబోవుచునాన్డు. 

1 రాజులు 16:3 => కాబటిట్ బయెషా సంతతివారిని అతని కుటుంబికులను నేను సమూల 

ధవ్ంసముచేసి, నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము సంతతివారికి నేను చేసినటుల్ నీ సంతతివారికిని 

చేయబోవుచునాన్ను. 

1 రాజులు 16:13 => వారు చేసిన పాపములనుబటిట్ పర్వకత్యైన యెహూదావ్రా బయెషానుగూరిచ్ 

యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట నెరవేరుటకై జిమీ బయెషా సంతతివారి నందరిని నాశనము చేసెను. 

1 రాజులు 16:19 => యరొబాము చేసినటుల్ ఇతడును యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము చేయువాడై 

యుండి తానే పాపము చేయుచు, ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడైనందున ఈలాగున 

జరిగెను. 

1 రాజులు 21:22 => ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు నీవు కారకుడవై నాకు కోపము 

పుటిట్ంచితివి గనుక నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము కుటుంబమునకును అహీయా కుమారుడైన 

బయెషా కుటుంబమునకును నేను చేసినటుల్ నీ కుటుంబమునకు చేయుదునని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

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

అమోరీయులను మించిన చెడునడత కనుపరచి, తాను పెటుట్కొనిన విగర్హములవలన యూదావారు 

పాపము చేయుటకు కారకుడాయెను. 
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2 రాజులు 23:15 => బేతేలులోనునన్ బలిపీఠమును ఉనన్త సథ్లమును, అనగా ఇశార్యేలు వారు 

పాపము చేయుటకు కారకుడైన నెబాతు కుమారుడగు యరొబాము కటిట్ంచిన ఆ ఉనన్త సథ్లమును 

బలిపీఠమును అతడు పడగొటిట్ంచి, ఆ ఉనన్త సథ్లమును కాలిచ్ పొడుము అగునటుల్గా తొర్కిక్ంచి 

అషేరాదేవి పర్తిమను కాలిచ్వేసెను. 

యిరిమ్యా 32:35 => వారు తమ కుమారులను కుమారెత్లను పర్తిషిట్ంపవలెనని బెన  హినోన్ము 

లోయలోనునన్ బయలునకు బలిపీఠములను కటిట్ంచిరి, ఆలాగు చేయుటకు నేను వారి కాజాఞ్పింపలేదు, 

యూదావారు పాపములో పడి, యెవరైన నిటిట్ హేయకిర్యలు చేయుదురనన్మాట నా కెనన్డును 

తోచలేదు. 

యెహెజేక్లు 23:5 => ఒహొలా నాకు పెండిల్చేయబడినను వయ్భిచారముచేసి 

హోషేయ 6:10 => ఇశార్యేలు వారిలో ఘోరమైన సంగతి యొకటి నాకు కనబడెను, 

ఎఫార్యిమీయులు వయ్భిచార కిర్యలు అభాయ్సము చేసెదరు, ఇశార్యేలు వారు తముమ్ను 

అపవితర్పరచు కొనెదరు. 

వచనము 33 

యూదారాజైన ఆసా యేలుబడిలో మూడవ సంవతస్రమందు అహీయా కుమారుడైన బయెషా 

తిరాస్యందు ఇశార్యేలువారినందరిని ఏలనారంభించి యిరువది నాలుగు సంవతస్రములు ఏలెను. 

1 రాజులు 14:19 => యరొబాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు జరిగించిన 

యుదధ్ములనుగూరిచ్యు, పర్భుతవ్మునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలువారి రాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 16:5 => బయెషా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

వాటనిన్టినిగూరిచ్యు, అతని బలమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలురాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు 

వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 16:14 => ఏలా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 
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1 రాజులు 16:20 => జిమీ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

రాజదోర్హమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 16:27 => ఒమీ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు అతడు అగుపరచిన 

బలమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 22:39 => అహాబు చేసిన యితర కారయ్ములను గూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

దానంతటినిగూరిచ్యు, అతడు కటిట్ంచిన దంతపు ఇంటినిగూరిచ్యు, అతడు కటిట్ంచిన 

పటట్ణములనుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:19 => ఆసా యేలుబడియందు ముపప్ది యయిదవ సంవతస్రమువరకు 

యుదధ్ములు జరుగలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:18 => మనషే ష్ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు దేవునికి 

పెటిట్న మొరలనుగూరిచ్యు, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా పేరట అతనితో పలికిన దీరఘ్దరుశ్లు 

చెపిప్న మాటలనుగూరిచ్యు, ఇశార్యేలు రాజుల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

వచనము 34 

ఇతడు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి యరొబాము దేనిచేత ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు 

కారకుడాయెనో దానినంతటిని అనుసరించి పర్వరిత్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:19 => ఆసా యేలుబడియందు ముపప్ది యయిదవ సంవతస్రమువరకు 

యుదధ్ములు జరుగలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:1 => ఆసా యేలుబడియందు ముపప్ది ఆరవ సంవతస్రమున ఇశార్యేలు 

రాజైన బయెషా యూదావారిమీద దండెతిత్ బయలుదేరి యూదా రాజైన ఆసాయొదద్కు రాకపోకలు 

జరుగకుండునటుల్ రామాను కటిట్ంపగా 

1 రాజులు 16:8 => యూదా రాజైన ఆసా యేలుబడిలో ఇరువదియారవ సంవతస్రమున బయెషా 

కుమారుడైన ఏలా తిరాస్యందు ఇశార్యేలువారినందరిని ఏలనారంభించి రెండు సంవతస్రములు 

ఏలెను. 

Page  of 1366 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

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

మతుత్డైయుండగా, యుదధ్ రథముల అరధ్భాగముమీద అధికారియైన జిమీ అతని మీద కుటర్చేసి 

లోపలికి చొచిచ్ 

1 రాజులు 15:16 => వారు బర్దికిన దినములనిన్టను ఆసాకును ఇశార్యేలు రాజైన బయెషాకును 

యుదధ్ము జరుగుచుండెను. 

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

యుదధ్ము జరుగగా దావీదు అంతకంతకు పర్బలెను; సౌలు కుటుంబము అంతకంతకు నీరసిలెల్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => తనయెడల యథారథ్హృదయము గలవారిని బలపరచుటకై 

యెహోవా కనుదృషిట్ లోకమందంతట సంచారము చేయుచునన్ది; యీ విషయమందు నీవు మతితపిప్ 

పర్వరిత్ంచితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుదధ్ములే కలుగును. 
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వచనము 1 

యెహోవా వాకుక్ హనానీ కుమారుడైన యెహూకు పర్తయ్క్షమై బయెషానుగూరిచ్ యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

1 రాజులు 16:8 => యూదా రాజైన ఆసా యేలుబడిలో ఇరువదియారవ సంవతస్రమున బయెషా 

కుమారుడైన ఏలా తిరాస్యందు ఇశార్యేలువారినందరిని ఏలనారంభించి రెండు సంవతస్రములు 

ఏలెను. 

1 రాజులు 14:17 => అపుప్డు యరొబాము భారయ్ లేచి వెళిల్పోయి తిరాస్ పటట్ణమునకు వచెచ్ను; 

ఆమె లోగిటి దావ్రపు గడపయొదద్కు రాగానే ఆ చినన్వాడు చనిపోయెను. 

1 రాజులు 16:1 => యెహోవా వాకుక్ హనానీ కుమారుడైన యెహూకు పర్తయ్క్షమై బయెషానుగూరిచ్ 

యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

2 రాజులు 15:14 => గాదీ కుమారుడైన మెనహేము తిరాస్లోనుండి బయలుదేరి షోమోర్నునకు 

వచిచ్ షోమోర్నులోనుండు యాబేషు కుమారుడైన షలూల్ముమీద పడి అతని చంపి అతనికి మారుగా 

రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:19 => ఆసా యేలుబడియందు ముపప్ది యయిదవ సంవతస్రమువరకు 

యుదధ్ములు జరుగలేదు. 

పరమగీతము 6:4 => నా సఖీ, నీవు తిరాస్ పటట్ణమువలె సుందరమైన దానవు. యెరూషలేమంత 

సౌందరయ్వంతురాలవు టెకెక్ముల నెతిత్న సైనయ్మువలె భయము పుటిట్ంచుదానవు 

వచనము 2 

నేను నినున్ మంటిలోనుండి తీసి హెచిచ్ంపజేసి ఇశార్యేలువారను నా జనులమీద నినున్ అధికారిగా 

చేసితిని, అయినను యరొబాము పర్వరిత్ంచిన పర్కారముగా నీవు పర్వరిత్ంచుచు, ఇశార్యేలువారగు నా 

జనులు పాపము చేయుటకు కారకుడవై, వారి పాపములచేత నాకు కోపము పుటిట్ంచియునాన్వు. 
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1 రాజులు 15:26 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి తన తండిర్ నడిచిన మారగ్మందు నడిచి, 

అతడు దేనిచేత ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడాయెనో ఆ పాపమును అనుసరించి 

పర్వరిత్ంచెను. 

1 రాజులు 15:26 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి తన తండిర్ నడిచిన మారగ్మందు నడిచి, 

అతడు దేనిచేత ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడాయెనో ఆ పాపమును అనుసరించి 

పర్వరిత్ంచెను. 

1 రాజులు 12:28 => ఆలోచనచేసి రెండు బంగారపు దూడలు చేయించి, జనులను పిలిచి 

యెరూషలేమునకు పోవుట మీకు బహు కషట్ము; 

1 రాజులు 12:29 => ఇశార్యేలు వారలారా, ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన మీ 

దేవుడు ఇవే అని చెపిప్, ఒకటి బేతేలునందును, ఒకటి దానునందును ఉంచెను. 

1 రాజులు 13:33 => ఈ సంగతియైన తరువాత యరొబాము తన దురామ్రగ్మును విడిచిపెటట్క, 

సామానయ్జనులలో కొందరిని ఉనన్త సథ్లములకు యాజకులుగా నియమించెను. తనకిషుట్లైన వారిని 

యాజకులుగా పర్తిషిఠ్ంచి వారిని ఉనన్త సథ్లములకు యాజకులుగా నియమించెను. 

1 రాజులు 13:34 => యరొబాము సంతతివారిని నిరూమ్లము చేసి భూమిమీద ఉండకుండ 

నశింపజేయునటుల్గా ఇది వారికి పాపకారణమాయెను. 

1 రాజులు 14:16 => మరియు తానే పాపముచేసి ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడైన 

యరొబాము పాపములనుబటిట్ ఆయన ఇశార్యేలువారిని అపప్గింపబోవుచునాన్డు. 

యెషయా 1:4 => పాపిషిఠ్ జనమా, దోషభరితమైన పర్జలారా, దుషట్సంతానమా, చెరుపుచేయు 

పిలల్లారా, మీకు శర్మ. వారు యెహోవాను విసరిజ్ంచియునాన్రు ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్దేవుని 

దూషింతురు ఆయనను విడిచి తొలగిపోయియునాన్రు. 

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

అరిప్ంపకూడదు సుమీ. 
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1 రాజులు 14:9 => నీకంటె ముందుగా ఉండిన వారందరికంటెను అధికముగా కీడు చేసియునాన్వు; 

ననున్ బొతిత్గా విసరిజ్ంచి యితర దేవతలను పోత విగర్హములను పెటుట్కొని నాకు కోపము 

పుటిట్ంచియునాన్వు. 

1 రాజులు 16:2 => నేను నినున్ మంటిలోనుండి తీసి హెచిచ్ంపజేసి ఇశార్యేలువారను నా 

జనులమీద నినున్ అధికారిగా చేసితిని, అయినను యరొబాము పర్వరిత్ంచిన పర్కారముగా నీవు 

పర్వరిత్ంచుచు, ఇశార్యేలువారగు నా జనులు పాపము చేయుటకు కారకుడవై, వారి పాపములచేత 

నాకు కోపము పుటిట్ంచియునాన్వు. 

1 రాజులు 16:19 => యరొబాము చేసినటుల్ ఇతడును యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము చేయువాడై 

యుండి తానే పాపము చేయుచు, ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడైనందున ఈలాగున 

జరిగెను. 

1 రాజులు 21:22 => ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు నీవు కారకుడవై నాకు కోపము 

పుటిట్ంచితివి గనుక నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము కుటుంబమునకును అహీయా కుమారుడైన 

బయెషా కుటుంబమునకును నేను చేసినటుల్ నీ కుటుంబమునకు చేయుదునని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

1 రాజులు 22:52 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించి,తన తలిదండుర్లిదద్రి 

పర్వరత్నను, ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడైన నెబాతు కుమారుడగు యరొబాము 

పర్వరత్నను అనుసరించి పర్వరిత్ంచుచు వచెచ్ను. 

2 రాజులు 3:3 => ఇశార్యేలు వారు పాపము చేయుటకు కారకుడగు నెబాతు కుమారుడైన 

యరొబాము చేసిన పాపములను విడువక చేయుచునే వచెచ్ను. 

వచనము 3 

కాబటిట్ బయెషా సంతతివారిని అతని కుటుంబికులను నేను సమూల ధవ్ంసముచేసి, నెబాతు 

కుమారుడైన యరొబాము సంతతివారికి నేను చేసినటుల్ నీ సంతతివారికిని చేయబోవుచునాన్ను. 
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1 రాజులు 16:7 => మరియు బయెషా యరొబాము సంతతివారివలెనే యుండి తన కారయ్ములచేత 

యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిన దాని నంతటినిబటిట్యు, అతడు తన రాజును 

చంపుటనుబటిట్యు, అతనికిని అతని సంతతివారికిని విరోధముగ యెహోవా వాకుక్ హనానీ 

కుమారుడును పర్వకత్యునగు యెహూకు పర్తయ్క్షమాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:2 => దీరఘ్దరిశ్ హనానీ కుమారుడునగు యెహూ అతనిని 

ఎదురొక్నబోయి, రాజైన యెహోషాపాతుకు ఈలాగు పర్కటన చేసెను నీవు భకిత్హీనులకు 

సహాయముచేసి యెహోవా శతుర్వులకు సేన్హితుడవైతివి గదా? అందువలన యెహోవా సనిన్ధినుండి 

కోపము నీమీదికి వచుచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:34 => యెహోషాపాతు చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ హనానీ 

కుమారుడైన యెహూ రచించిన గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. ఈ యెహూ పేరు, ఇశార్యేలు 

రాజుల గర్ంథమందు కనబడుచునన్ది. 

1 రాజులు 15:33 => యూదారాజైన ఆసా యేలుబడిలో మూడవ సంవతస్రమందు అహీయా 

కుమారుడైన బయెషా తిరాస్యందు ఇశార్యేలువారినందరిని ఏలనారంభించి యిరువది నాలుగు 

సంవతస్రములు ఏలెను. 

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 16:8 => బహు విసాత్రమైన రథములును గుఱఱ్పు రౌతులునుగల 

కూషీయులును లూబీయులును గొపప్ దండై వచిచ్రిగదా? అయినను నీవు యెహోవాను 

నముమ్కొనినందున ఆయన వారిని నీచేతి కపప్గించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => తనయెడల యథారథ్హృదయము గలవారిని బలపరచుటకై 

యెహోవా కనుదృషిట్ లోకమందంతట సంచారము చేయుచునన్ది; యీ విషయమందు నీవు మతితపిప్ 

పర్వరిత్ంచితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుదధ్ములే కలుగును. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 16:10 => ఆ దీరఘ్దరిశ్ అటుల్ పర్కటించినందుకు ఆసా అతనిమీద కోపగించి 

రౌదర్ము చూపి అతనిని బందీగృహములో వేసెను, ఇదియు గాక ఆ సమయమందే ఆసా జనులలో 

కొందరిని బాధపరచెను. 

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

ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకులై, తాము పెటుట్కొనిన దేవతలచేత ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచిరి గనుక 

యిరిమ్యా 32:18 => నీవు వేవేలమందికి కృపచూపుచు, తండుర్ల దోషమును వారి తరువాత వారి 

పిలల్ల ఒడిలో వేయువాడవు. 

వచనము 4 

పటట్ణమందు చనిపోవు బయెషా సంబంధికులను కుకక్లు తినును; బీడుభూములలో చనిపోవు వాని 

సంబంధికులను ఆకాశపకుష్లు తినును అనెను. 

1 రాజులు 14:7 => నీవు వెళిల్ యరొబాముతో చెపప్వలసినదేమనగా ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా ఈ పర్కారము సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను నినున్ జనులలోనుండి తీసి హెచిచ్ంపజేసి, 

ఇశార్యేలువారను నా జనులమీద నినున్ అధికారిగా నియమించి 

1 సమూయేలు 2:8 => దరిదుర్లను అధికారులతో కూరుచ్ండబెటుట్టకును మహిమగల 

సింహాసనమును సవ్తంతిర్ంపజేయుటకును వారిని మంటిలోనుండి యెతుత్వాడు ఆయనే లేమిగలవారిని 

పెంటకుపప్మీదినుండి లేవనెతుత్వాడు ఆయనే . భూమియొకక్ సత్ంభములు యెహోవా 

వశము,లోకమును వాటిమీద ఆయన నిలిపియునాన్డు. 

1 సమూయేలు 2:27 => అంతట దైవజనుడొకడు ఏలీ యొదద్కు వచిచ్ యిటల్నెను యెహోవా 

నినున్గూరిచ్ సెలవిచిచ్నదేమనగా, నీ పితరుని యింటివారు ఐగుపుత్ దేశమందు ఫరో యింటిలో 

ఉండగా నేను వారికి పర్తయ్క్షమైతిని. 

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

ధూపమును అరిప్ంచుటకై నాకు యాజకుడగునటుల్ ఇశార్యేలు గోతర్ములలోనుండి నేనతని 
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ఏరప్రచుకొంటిని . ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచిన హోమ వసుత్వులనిన్టిని నీ పితరుని 

యింటివారికిచిచ్తిని. 

1 సమూయేలు 15:17 => అందుకు సమూయేలు నీ దృషిట్కి నీవు అలుప్డవుగా ఉనన్పుప్డు 

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములకు శిరసుస్వైతివి, యెహోవా నినున్ ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా 

అభిషేకించెను. 

1 సమూయేలు 15:18 => మరియు యెహోవా నినున్ సాగనంపి నీవు పోయి పాపాతుమ్లైన 

అమాలేకీయులను నిరూమ్లము చేయుము, వారు లయమగు వరకు వారితో యుదధ్ము చేయుమని 

సెలవియయ్గా 

1 సమూయేలు 15:19 => నీవు ఎందుచేత యెహోవా మాట వినక దోపుడుమీద ఎగబడి ఆయన 

దృషిట్కి కీడు చేసితివనెను. 

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. 

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 రాజులు 13:33 => ఈ సంగతియైన తరువాత యరొబాము తన దురామ్రగ్మును విడిచిపెటట్క, 

సామానయ్జనులలో కొందరిని ఉనన్త సథ్లములకు యాజకులుగా నియమించెను. తనకిషుట్లైన వారిని 

యాజకులుగా పర్తిషిఠ్ంచి వారిని ఉనన్త సథ్లములకు యాజకులుగా నియమించెను. 

1 రాజులు 13:34 => యరొబాము సంతతివారిని నిరూమ్లము చేసి భూమిమీద ఉండకుండ 

నశింపజేయునటుల్గా ఇది వారికి పాపకారణమాయెను. 

1 రాజులు 15:34 => ఇతడు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి యరొబాము దేనిచేత ఇశార్యేలువారు 

పాపము చేయుటకు కారకుడాయెనో దానినంతటిని అనుసరించి పర్వరిత్ంచెను. 

1 రాజులు 14:16 => మరియు తానే పాపముచేసి ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడైన 

యరొబాము పాపములనుబటిట్ ఆయన ఇశార్యేలువారిని అపప్గింపబోవుచునాన్డు. 

1 రాజులు 15:26 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి తన తండిర్ నడిచిన మారగ్మందు నడిచి, 

అతడు దేనిచేత ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడాయెనో ఆ పాపమును అనుసరించి 

పర్వరిత్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 32:21 => అపుప్డు మోషే నీవు ఈ పర్జలమీదికి ఈ గొపప్ పాపము రపిప్ంచునటుల్ 

వారు నినున్ ఏమిచేసిరని అహరోనును నడుగగా 

1 సమూయేలు 2:24 => నా కుమారులారా, యీలాగు చేయవదుద్, నాకు వినబడినది మంచిది 

కాదు, యెహోవా జనులను మీరు అతికర్మింప చేయుచునాన్రు. 

1 సమూయేలు 26:19 => రాజా నా యేలినవాడా, నీ దాసుని మాటలు వినుము. నామీద 

పడవలెనని యెహోవా నినున్ పేర్రేపించిన యెడల నైవేదయ్ము చేసి ఆయనను శాంతిపరచవచుచ్ను. 

అయితే నరులెవరైనను నినున్ పేర్రేపించినయెడల వారు యెహోవా దృషిట్కి శాపగర్సుత్లగుదురు. వారు 

నీవు దేశమును విడిచి అనయ్దేవతలను పూజించుమని నాతో చెపిప్, యెహోవా సావ్సథ్య్మునకు 

హతుత్కొనకుండ ననున్ వెలివేయుచునాన్రు. 
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మతత్యి 5:19 => కాబటిట్ యీ యాజఞ్లలో మిగుల అలప్మైన యొకదానినైనను మీరి, మనుషుయ్లకు 

ఆలాగున చేయ బోధించువాడెవడో వాడు పరలోకరాజయ్ములో మిగుల అలుప్డనబడును; అయితే 

వాటిని గైకొని బోధించువాడెవడో వాడు పరలోకరాజయ్ములో గొపప్వాడనబడును. 

1 రాజులు 16:7 => మరియు బయెషా యరొబాము సంతతివారివలెనే యుండి తన కారయ్ములచేత 

యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిన దాని నంతటినిబటిట్యు, అతడు తన రాజును 

చంపుటనుబటిట్యు, అతనికిని అతని సంతతివారికిని విరోధముగ యెహోవా వాకుక్ హనానీ 

కుమారుడును పర్వకత్యునగు యెహూకు పర్తయ్క్షమాయెను. 

1 రాజులు 16:26 => అతడు నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము దేనిచేత ఇశార్యేలువారు పాపము 

చేయుటకు కారకుడై దేవతలను పెటుట్కొని, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచెనో, 

దానిని అనుసరించి పర్వరిత్ంచెను. 

2 రాజులు 9:6 => అపుప్డు ఆ యౌవనుడు అతని తలమీద తైలము పోసి అతనితో ఇటల్నెను 

ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యెహోవా జనులైన ఇశార్యేలు వారిమీద నేను 

నినున్ పటాట్భిషికుత్నిగా చేయుచునాన్ను. 

వచనము 5 

బయెషా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన వాటనిన్టినిగూరిచ్యు, అతని 

బలమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలురాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 16:11 => అతడు సింహాసనాసీనుడై యేలనారంభించిన తోడనే బయెషా 

సంతతివారందరిలో ఏ పురుషునే గాని అతని బంధువులలోను మితుర్లలోను ఎవరినేగాని 

మిగులనియయ్క అందరిని హతముచేసెను. 

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

ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకులై, తాము పెటుట్కొనిన దేవతలచేత ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచిరి గనుక 
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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 15:29 => తాను రాజు కాగానే ఇతడు యరొబాము సంతతివారి నందరిని 

హతముచేసెను; ఎవనినైన యరొబామునకు సజీవునిగా ఉండనియయ్క అందరిని నశింపజేసెను. తన 

సేవకుడైన షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారముగా ఇది జరిగెను. 

1 రాజులు 15:30 => తాను చేసిన పాపములచేత ఇశార్యేలువారు పాపముచేయుటకు కారకుడై 

యరొబాము ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంపగా ఈలాగున జరిగెను. 

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. 

1 రాజులు 21:22 => ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు నీవు కారకుడవై నాకు కోపము 

పుటిట్ంచితివి గనుక నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము కుటుంబమునకును అహీయా కుమారుడైన 

బయెషా కుటుంబమునకును నేను చేసినటుల్ నీ కుటుంబమునకు చేయుదునని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

1 రాజులు 21:23 => మరియు యెజెబెలునుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యెజెర్యేలు 

పార్కారమునొదద్ కుకక్లు యెజెబెలును తినివేయును. 

1 రాజులు 21:24 => పటట్ణమందు చచుచ్ అహాబు సంబంధికులను కుకక్లు తినివేయును; బయటి 

భూములలో చచుచ్వారిని ఆకాశపకుష్లు తినివేయును అని చెపెప్ను 

యెషయా 66:24 => వారు పోయి నామీద తిరుగుబాటు చేసినవారి కళేబరములను తేరి చూచెదరు 

వాటి పురుగు చావదు వాటి అగిన్ ఆరిపోదు అవి సమసత్ శరీరులకు హేయముగా ఉండును.  

యిరిమ్యా 22:19 => అతడు యెరూషలేము గుమమ్ముల ఆవలికి ఈడువబడి పారవేయబడి గాడిద 

పాతిపెటట్బడు రీతిగా పాతిపెటట్బడును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:59 => యెహోవా నీకును నీ సంతతికిని ఆశచ్రయ్మైన తెగుళల్ను 

కలుగజేయును. అవి దీరఘ్కాలముండు గొపప్ తెగుళుల్ను చెడ డ్ రోగములునై యుండును. 

1 రాజులు 11:26 => మరియు సొలొమోను సేవకుడైన యరొబాము సహా రాజుమీదికి లేచెను. 

ఇతడు జెరేదా సంబంధమైన ఎఫార్యీమీయుడైన నెబాతు కుమారుడు, ఇతని తలిల్పేరు జెరూహా, ఆమె 

విధవరాలు. 

1 రాజులు 21:22 => ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు నీవు కారకుడవై నాకు కోపము 

పుటిట్ంచితివి గనుక నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము కుటుంబమునకును అహీయా కుమారుడైన 

బయెషా కుటుంబమునకును నేను చేసినటుల్ నీ కుటుంబమునకు చేయుదునని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

2 రాజులు 9:9 => నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము కుటుంబికులను అహీయా కుమారుడైన 

బయెషా కుటుంబికులను నేను అపప్గించినటుల్ అహాబు కుటుంబికులను నేను అపప్గించుదును. 

యోబు 27:15 => వారికి మిగిలినవారు తెగులువలన చచిచ్ పాతిపెటట్బడెదరు వారి విధవరాండుర్ 

రోదనము చేయకుండిరి. 

వచనము 6 

బయెషా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తిరాస్లో సమాధి చేయబడెను; అతనికి మారుగా అతని 

కుమారుడైన ఏలా రాజాయెను. 

1 రాజులు 14:11 => పటట్ణమందు యరొబాము సంబంధులలో మరణమగువారిని కుకక్లు 

తినును ; బయట భూమిలో మరణమగువారిని ఆకాశపకుష్లు తినును ; యెహోవా 

మాటయిచిచ్యునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:59 => యెహోవా నీకును నీ సంతతికిని ఆశచ్రయ్మైన తెగుళల్ను 

కలుగజేయును. అవి దీరఘ్కాలముండు గొపప్ తెగుళుల్ను చెడ డ్ రోగములునై యుండును. 

1 రాజులు 21:24 => పటట్ణమందు చచుచ్ అహాబు సంబంధికులను కుకక్లు తినివేయును; బయటి 

భూములలో చచుచ్వారిని ఆకాశపకుష్లు తినివేయును అని చెపెప్ను 
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యోబు 27:15 => వారికి మిగిలినవారు తెగులువలన చచిచ్ పాతిపెటట్బడెదరు వారి విధవరాండుర్ 

రోదనము చేయకుండిరి. 

యెషయా 5:25 => దానినిబటిట్ యెహోవా కోపము ఆయన పర్జలమీద మండుచునన్ది. ఆయన 

వారిమీదికి తన బాహువు చాచి వారిని కొటట్గా పరవ్తములు వణకుచునన్వి. వీధులమధయ్ను వారి 

కళేబరములు పెంటవలె పడియునన్వి. ఇంతగా జరిగినను ఆయన కోపము చలాల్రలేదు ఆయన 

బాహువు ఇంకను చాపబడియునన్ది.  

యిరిమ్యా 34:20 => వారి శతుర్వులచేతికిని వారి పార్ణము తీయజూచువారి చేతికిని వారి 

నపప్గించుచునాన్ను, వారి కళేబరములు ఆకాశ పకుష్లకును భూమృగములకును ఆహారముగా 

నుండును. 

వచనము 7 

మరియు బయెషా యరొబాము సంతతివారివలెనే యుండి తన కారయ్ములచేత యెహోవా దృషిట్కి 

కీడుచేసి ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిన దాని నంతటినిబటిట్యు, అతడు తన రాజును 

చంపుటనుబటిట్యు, అతనికిని అతని సంతతివారికిని విరోధముగ యెహోవా వాకుక్ హనానీ 

కుమారుడును పర్వకత్యునగు యెహూకు పర్తయ్క్షమాయెను. 

1 రాజులు 14:19 => యరొబాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు జరిగించిన 

యుదధ్ములనుగూరిచ్యు, పర్భుతవ్మునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలువారి రాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 15:31 => నాదాబు చేసిన ఇతర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసినదాని 

నంతటినిగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:1 => ఆసా యేలుబడియందు ముపప్ది ఆరవ సంవతస్రమున ఇశార్యేలు 

రాజైన బయెషా యూదావారిమీద దండెతిత్ బయలుదేరి యూదా రాజైన ఆసాయొదద్కు రాకపోకలు 

జరుగకుండునటుల్ రామాను కటిట్ంపగా 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:4 => బెనహ్దదు రాజైన ఆసా మాట అంగీకరించి, తన సైనయ్ముల 

అధిపతులను ఇశార్యేలువారి పటట్ణములమీదికి పంపగా వీరు ఈయోనును దానును 

ఆబేలామ్యీమును నఫాత్లి పర్దేశమునకు చేరిన పటట్ణములలోని కొటల్ను కొలల్పెటిట్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:5 => బయెషా అది విని రామాను పార్కారములతో కటిట్ంచుట మానివేసి 

తాను చేయుచునన్ పని చాలించెను. 

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. 

1 రాజులు 16:14 => ఏలా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

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

రాజదోర్హమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 16:27 => ఒమీ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు అతడు అగుపరచిన 

బలమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 22:39 => అహాబు చేసిన యితర కారయ్ములను గూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

దానంతటినిగూరిచ్యు, అతడు కటిట్ంచిన దంతపు ఇంటినిగూరిచ్యు, అతడు కటిట్ంచిన 

పటట్ణములనుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 
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వచనము 8 

యూదా రాజైన ఆసా యేలుబడిలో ఇరువదియారవ సంవతస్రమున బయెషా కుమారుడైన ఏలా 

తిరాస్యందు ఇశార్యేలువారినందరిని ఏలనారంభించి రెండు సంవతస్రములు ఏలెను. 

1 రాజులు 14:20 => యరొబాము ఏలిన దినములు ఇరువదిరెండు సంవతస్రములు; అతడు తన 

పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా అతనికి మారుగా అతని కుమారుడైన నాదాబు రాజాయెను. 

1 రాజులు 15:25 => యరొబాము కుమారుడైన నాదాబు యూదారాజైన ఆసా యేలుబడిలో రెండవ 

సంవతస్రమందు ఇశార్యేలు వారిని ఏలనారంభించి ఇశార్యేలువారిని రెండు సంవతస్రములు 

ఏలెను. 

1 రాజులు 14:17 => అపుప్డు యరొబాము భారయ్ లేచి వెళిల్పోయి తిరాస్ పటట్ణమునకు వచెచ్ను; 

ఆమె లోగిటి దావ్రపు గడపయొదద్కు రాగానే ఆ చినన్వాడు చనిపోయెను. 

1 రాజులు 15:21 => అది బయెషాకు వరత్మానము కాగా రామా పటట్ణము కటుట్ట మాని తిరాస్కు 

పోయి నివాసము చేసెను. 

1 రాజులు 16:8 => యూదా రాజైన ఆసా యేలుబడిలో ఇరువదియారవ సంవతస్రమున బయెషా 

కుమారుడైన ఏలా తిరాస్యందు ఇశార్యేలువారినందరిని ఏలనారంభించి రెండు సంవతస్రములు 

ఏలెను. 

1 రాజులు 16:13 => వారు చేసిన పాపములనుబటిట్ పర్వకత్యైన యెహూదావ్రా బయెషానుగూరిచ్ 

యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట నెరవేరుటకై జిమీ బయెషా సంతతివారి నందరిని నాశనము చేసెను. 

1 రాజులు 16:14 => ఏలా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 11:43 => అంతట సొలొమోను తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి, తన తండిర్యైన దావీదు 

పురమందు సమాధి చేయబడెను; తరువాత అతని కుమారుడైన రెహబాము అతనికి మారుగా 

రాజాయెను. 
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1 రాజులు 16:28 => ఒమీ తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి షోమోర్నులో సమాధియందు 

పాతిపెటట్బడెను, అతని కుమారుడైన అహాబు అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

కీరత్నలు 49:19 => అతడు తన పితరుల తరమునకు టొరవలెను వారు మరి ఎనన్డును 

వెలుగుచూడరు. 

వచనము 9 

తిరాస్లో తనకు గృహనిరావ్హకుడగు అరాస్యింట అతడు తార్గి మతుత్డైయుండగా, యుదధ్ రథముల 

అరధ్భాగముమీద అధికారియైన జిమీ అతని మీద కుటర్చేసి లోపలికి చొచిచ్ 

1 రాజులు 16:1 => యెహోవా వాకుక్ హనానీ కుమారుడైన యెహూకు పర్తయ్క్షమై బయెషానుగూరిచ్ 

యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

1 రాజులు 16:2 => నేను నినున్ మంటిలోనుండి తీసి హెచిచ్ంపజేసి ఇశార్యేలువారను నా 

జనులమీద నినున్ అధికారిగా చేసితిని, అయినను యరొబాము పర్వరిత్ంచిన పర్కారముగా నీవు 

పర్వరిత్ంచుచు, ఇశార్యేలువారగు నా జనులు పాపము చేయుటకు కారకుడవై, వారి పాపములచేత 

నాకు కోపము పుటిట్ంచియునాన్వు. 

నిరగ్మకాండము 20:5 => ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; 

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

1 రాజులు 16:13 => వారు చేసిన పాపములనుబటిట్ పర్వకత్యైన యెహూదావ్రా బయెషానుగూరిచ్ 

యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట నెరవేరుటకై జిమీ బయెషా సంతతివారి నందరిని నాశనము చేసెను. 

కీరత్నలు 115:4 => వారి విగర్హములు వెండి బంగారువి అవి మనుషుయ్ల చేతిపనులు 

యెషయా 2:8 => వారి దేశము విగర్హములతో నిండియునన్ది వారు తమ చేతిపనికి తాము వేర్ళల్తో 

చేసినదానికి నమసాక్రము చేయుదురు 
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యెషయా 44:9 => విగర్హమును నిరిమ్ంచువారందరు మాయవంటివారు వారికిషట్మైన విగర్హములు 

నిష పర్యోజనములు తామే అందుకు సాకుష్లు, వారు గర్హించువారు కారు ఎరుగువారు కారు గనుక 

వారు సిగుగ్పడరు.  

యెషయా 44:10 => ఎందుకును పనికిరాని విగర్హమును పోతపోసి దానినొక దేవునిగా 

నిరూపించువాడెవడు? 

యెషయా 44:11 => ఇదిగో దాని పూజించువారందరు సిగుగ్పడుదురు ఆ శిలప్కారులు 

నరమాతుర్లేగదా? వారందరు పోగుచేయబడి నిలువబడవలెను నిశచ్యముగా వారు భయపడి 

సిగుగ్పడుదురు. 

యెషయా 44:12 => కమమ్రి గొడ డ్లి పదునుచేయుచు నిపుప్లతో పనిచేయును సుతెత్తో దానిని 

రూపించి తన బాహుబలముచేత దాని చేయును. అతడు ఆకలిగొనగా అతని బలము కీష్ణించిపోవును 

నీళుల్ తార్గక సొమమ్సిలుల్ను 

యెషయా 44:13 => వడల్వాడు నూలు వేసి చీరణ్ముతో గీత గీచి చితిర్కలతో దాని చకక్చేయును 

కరాక్టకములతో గురుతుపెటిట్ దాని రూపించును మందిరములో దాని సాథ్పింపవలెనని 

నరరూపముగల దానిగాను నరసౌందరయ్ము గలదానిగాను చేయును.  

యెషయా 44:14 => ఒకడు దేవదారుచెటల్ను నరుకవలెనని పూనుకొనును శమ్శానావృక్షమును గాని 

సరళవృక్షమును గాని సింధూరవృక్షములనుగాని అడవి వృక్షములలో ఏదో ఒకదానిని తీసికొనును 

ఒకడు చెటుట్ నాటగా వరష్ము దాని పెంచును  

యెషయా 44:15 => ఒకడు పొయియ్కటెట్లకు వాటి నుపయోగించును వాటిలో కొంతతీసికొని చలి 

కాచుకొనును నిపుప్ రాజబెటిట్ రొటెట్ కాలుచ్కొనును ఒక తుండు తీసికొని దానితో ఒక దేవతను 

చేసికొనును దానికి నమసాక్రము చేయును దానితో ఒక విగర్హముచేసి దానికి సాగిలపడును.  

యెషయా 44:16 => అగిన్తో సగము కాలిచ్యునాన్డు, కొదువ సగముతో మాంసము వండి 

భకిష్ంచియునాన్డు తిని తృపిత్పొందగా చలి కాచుకొనుచు ఆహా, చలికాచుకొంటిని వెచచ్గా ఉనన్ది అని 

అనుకొనుచునాన్డు  
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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.  

1 రాజులు 14:14 => ఇదియుగాక యెహోవా తన నిమితత్ము ఒకని ఇశార్యేలువారిమీద రాజుగా 

నియమింపబోవుచునాన్డు; ఆ దినముననే అతడు యరొబాము సంతతివారిని నిరూమ్లము చేయును; 

కొదిద్కాలములోనే ఆయన అతని నియమింపబోవును. 

1 రాజులు 15:27 => ఇశాశ్ఖారు ఇంటి సంబంధుడును అహీయా కుమారుడునైన బయెషా 

అతనిమీద కుటర్చేసెను. నాదాబును ఇశార్యేలు వారందరును ఫిలిషీత్యుల సంబంధమైన 

గిబెబ్తోనునకు ముటట్డివేయుచుండగా గిబెబ్తోనులో బయెషా అతని చంపెను. 

1 రాజులు 15:28 => రాజైన ఆసా యేలుబడిలో మూడవ సంవతస్రమందు బయెషా అతని చంపి 

అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

1 రాజులు 15:29 => తాను రాజు కాగానే ఇతడు యరొబాము సంతతివారి నందరిని 

హతముచేసెను; ఎవనినైన యరొబామునకు సజీవునిగా ఉండనియయ్క అందరిని నశింపజేసెను. తన 

సేవకుడైన షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారముగా ఇది జరిగెను. 
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2 రాజులు 10:30 => కావున యెహోవా యెహూతో నీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నా హృదయాలోచన 

యంతటిచొపుప్న అహాబు కుటుంబికులకు చేసి నా దృషిట్కి నాయ్యమైనదాని జరిగించి బాగుగా 

నెరవేరిచ్తివి గనుక నీ కుమారులు నాలగ్వ తరమువరకు ఇశార్యేలు రాజయ్ సింహాసనముమీద 

ఆసీనులగుదురు. 

2 రాజులు 10:31 => అయితే ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడైన యరొబాము చేసిన 

పాపములను యెహూ యేమాతర్మును విసరిజ్ంచనివాడై ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

నియమించిన ధరమ్శాసత్రమును పూరణ్హృదయముతో అనుసరించుటకు శర్దాధ్భకుత్లు లేనివాడాయెను. 

యెషయా 10:6 => భకిత్హీనులగు జనములమీదికి నేను వారిని పంపెదను దోపుడుసొముమ్ 

దోచుకొనుటకును కొలల్పెటుట్టకును వీధులను తొర్కిక్ంచుటకును నా ఉగర్తకు పాతుర్లగు 

జనులనుగూరిచ్ వారికాజాఞ్పించెదను.  

యెషయా 10:7 => అయితే అతడు ఆలాగనుకొనడు అది అతని ఆలోచనకాదు; నాశనము 

చేయవలెననియు చాల జనములను నిరూమ్లము చేయవలెననియు అతని ఆలోచన. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

Page  of 1385 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

ఆదికాండము 4:15 => అందుకు యెహోవా అతనితో కాబటిట్ యెవడైనను కయీనును చంపినయెడల 

వానికి పర్తిదండన యేడంతలు కలుగుననెను. మరియు ఎవడైనను కయీనును కనుగొని అతనిని 

చంపకయుండునటుల్ యెహోవా అతనికి ఒక గురుతు వేసెను 

1 రాజులు 15:26 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి తన తండిర్ నడిచిన మారగ్మందు నడిచి, 

అతడు దేనిచేత ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడాయెనో ఆ పాపమును అనుసరించి 

పర్వరిత్ంచెను. 

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 16:19 => యరొబాము చేసినటుల్ ఇతడును యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము చేయువాడై 

యుండి తానే పాపము చేయుచు, ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడైనందున ఈలాగున 

జరిగెను. 

1 రాజులు 16:26 => అతడు నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము దేనిచేత ఇశార్యేలువారు పాపము 

చేయుటకు కారకుడై దేవతలను పెటుట్కొని, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచెనో, 

దానిని అనుసరించి పర్వరిత్ంచెను. 

1 రాజులు 20:16 => మధాయ్హన్మందు వీరు బయలుదేరగా బెనహ్దదును అతనికి సహకారులైన ఆ 

ముపప్ది ఇదద్రు రాజులును గుడారములలో తార్గి మతుత్లైయుండిరి. 

1 రాజులు 22:53 => అతడు బయలు దేవతను పూజిం చుచు, వానికి నమసాక్రము చేయుచు, తన 

తండిర్ చేసిన కిర్యలనిన్టి చొపుప్న జరిగించుచు, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము 

పుటిట్ంచెను. 

2 రాజులు 9:14 => ఈ పర్కారము నింషీకి పుటిట్న యెహోషాపాతు కుమారుడైన యెహూ 

యెహోరాముమీద కుటర్చేసెను. అపుప్డు యెహోరామును ఇశార్యేలువారందరును సిరియా రాజైన 

హజాయేలును ఎదిరించుటకై రామోతిగ్లాదు దగగ్ర కావలియుండిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 19:2 => దీరఘ్దరిశ్ హనానీ కుమారుడునగు యెహూ అతనిని 

ఎదురొక్నబోయి, రాజైన యెహోషాపాతుకు ఈలాగు పర్కటన చేసెను నీవు భకిత్హీనులకు 

సహాయముచేసి యెహోవా శతుర్వులకు సేన్హితుడవైతివి గదా? అందువలన యెహోవా సనిన్ధినుండి 

కోపము నీమీదికి వచుచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:34 => యెహోషాపాతు చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ హనానీ 

కుమారుడైన యెహూ రచించిన గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. ఈ యెహూ పేరు, ఇశార్యేలు 

రాజుల గర్ంథమందు కనబడుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 37:2 => అతడైనను అతని సేవకులైనను దేశపర్జలైనను యెహోవా పర్వకత్యైన 

యిరీమ్యాచేత సెలవిచిచ్న మాటలను లక్షయ్పెటట్లేదు. 

వచనము 10 

అతని కొటిట్ చంపి అతనికి మారుగా రాజాయెను. ఇది యూదారాజైన ఆసా యేలుబడిలో ఇరువది 

యేడవ సంవతస్రమున సంభవించెను. 

1 రాజులు 14:17 => అపుప్డు యరొబాము భారయ్ లేచి వెళిల్పోయి తిరాస్ పటట్ణమునకు వచెచ్ను; 

ఆమె లోగిటి దావ్రపు గడపయొదద్కు రాగానే ఆ చినన్వాడు చనిపోయెను. 

1 రాజులు 15:32 => వారి దినములనిన్టను ఆసాకును ఇశార్యేలు రాజైన బయెషాకును యుదధ్ము 

జరుగుచుండెను. 

1 రాజులు 15:33 => యూదారాజైన ఆసా యేలుబడిలో మూడవ సంవతస్రమందు అహీయా 

కుమారుడైన బయెషా తిరాస్యందు ఇశార్యేలువారినందరిని ఏలనారంభించి యిరువది నాలుగు 

సంవతస్రములు ఏలెను. 

1 రాజులు 16:6 => బయెషా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తిరాస్లో సమాధి చేయబడెను; అతనికి 

మారుగా అతని కుమారుడైన ఏలా రాజాయెను. 
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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 16:21 => అపుప్డు ఇశార్యేలువారు రెండు జటుల్గా విడిపోయి, జనులలో సగముమంది 

గీనతు కుమారుడైన తిబీన్ని రాజుగా చేయవలెనని అతని పక్షమునను, సగముమంది ఒమీ పక్షమునను 

చేరిరి. 

1 రాజులు 16:23 => యూదారాజైన ఆసా యేలుబడిలో ముపప్దియొకటవ సంవతస్రమున ఒమీ 

ఇశార్యేలువారికి రాజై పండెర్ండు సంవతస్రములు ఏలెను; ఆ పండెర్ండింటిలో ఆరు సంవతస్రములు 

అతడు తిరాస్లో ఏలెను. 

2 రాజులు 15:14 => గాదీ కుమారుడైన మెనహేము తిరాస్లోనుండి బయలుదేరి షోమోర్నునకు 

వచిచ్ షోమోర్నులోనుండు యాబేషు కుమారుడైన షలూల్ముమీద పడి అతని చంపి అతనికి మారుగా 

రాజాయెను. 

2 రాజులు 15:23 => యూదారాజైన అజరాయ్ యేలుబడిలో ఏబదియవ సంవతస్రమందు 

మెనహేము కుమారుడైన పెకహాయ్ షోమోర్నులో ఇశార్యేలువారిని ఏలనారంభించి రెండు 

సంవతస్రములు ఏలెను. 

2 రాజులు 21:19 => ఆమోను ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది రెండేండల్ వాడై 

యెరూషలేమునందు రెండు సంవతస్రములు ఏలెను, అతని తలిల్ యొటబ్యూరివాడగు హారూసు 

కుమారెత్యైన మెషులెల్మెతు. 

సామెతలు 28:2 => దేశసుథ్ల దోషమువలన దాని అధికారులు అనేకులగుదురు బుదిధ్జాఞ్నములు 

గలవారిచేత దాని అధికారము సిథ్రపరచబడును. 

వచనము 11 

అతడు సింహాసనాసీనుడై యేలనారంభించిన తోడనే బయెషా సంతతివారందరిలో ఏ పురుషునే గాని 

అతని బంధువులలోను మితుర్లలోను ఎవరినేగాని మిగులనియయ్క అందరిని హతముచేసెను. 
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2 రాజులు 9:31 => యెహూ గుమమ్ముదావ్రా పర్వేశించెను. ఆమె అతనిని చూచి నీ యజమానుని 

చంపినవాడా, జిమీ వంటివాడా, నీవు సమాధానముగా వచుచ్చునాన్వా అని అడుగగా 

1 రాజులు 15:27 => ఇశాశ్ఖారు ఇంటి సంబంధుడును అహీయా కుమారుడునైన బయెషా 

అతనిమీద కుటర్చేసెను. నాదాబును ఇశార్యేలు వారందరును ఫిలిషీత్యుల సంబంధమైన 

గిబెబ్తోనునకు ముటట్డివేయుచుండగా గిబెబ్తోనులో బయెషా అతని చంపెను. 

2 రాజులు 9:14 => ఈ పర్కారము నింషీకి పుటిట్న యెహోషాపాతు కుమారుడైన యెహూ 

యెహోరాముమీద కుటర్చేసెను. అపుప్డు యెహోరామును ఇశార్యేలువారందరును సిరియా రాజైన 

హజాయేలును ఎదిరించుటకై రామోతిగ్లాదు దగగ్ర కావలియుండిరి. 

2 రాజులు 12:20 => అతని సేవకులు లేచి కుటర్చేసి సిలాల్ అను చోటకి పోవు మారగ్మందునన్ మిలోల్ 

అను నగరునందు యోవాషును చంపిరి. 

2 రాజులు 15:10 => యాబేషు కుమారుడైన షలూల్ము అతనిమీద కుటర్చేసి, జనులు 

చూచుచుండగా అతనిమీద పడి అతనిని చంపి అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 15:25 => ఇతని కిర్ంద అధిపతియు రెమలాయ్ కుమారుడునైన పెకహు కుటర్ చేసి, 

తనయొదద్నునన్ గిలాదీయులైన యేబది మందితోను, అరోగ్బుతోను, అరీహేనుతోను కలిసికొని 

షోమోర్నులోనునన్ రాజనగరులోని అంతఃపురమందు అతనిని చంపి, పెకహాయ్కు మారుగా రాజాయెను. 

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. 

1 రాజులు 20:16 => మధాయ్హన్మందు వీరు బయలుదేరగా బెనహ్దదును అతనికి సహకారులైన ఆ 

ముపప్ది ఇదద్రు రాజులును గుడారములలో తార్గి మతుత్లైయుండిరి. 

1 సమూయేలు 25:36 => అబీగయీలు తిరిగి నాబాలునొదద్కు రాగా, రాజులు విందుచేసినటుల్ 

అతడు ఇంటిలో విందుచేసి, తార్గుచు బహు సంతోషించుచు మతుత్గానుండెను గనుక తెలల్వారువరకు 

ఆమె అతనితో కొదిద్ గొపప్ మరేమియు చెపప్క ఊరకుండెను. 
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1 సమూయేలు 25:37 => ఉదయమున నాబాలునకు మతుత్ తగిగ్యునన్పుప్డు అతని భారయ్ అతనితో 

ఆ సంగతులను తెలియజెపప్గా భయముచేత అతని గుండెపగిలెను , అతడు రాతివలె 

బిగిసికొనిపోయెను. 

1 సమూయేలు 25:38 => పది దినములైన తరువాత యెహోవా నాబాలును మొతత్గా అతడు 

చనిపోయెను. 

2 సమూయేలు 13:28 => అంతలో అబాష్లోము తన పనివారిని పిలిచి, అమోన్ను దార్కాష్రసమువలన 

సంతోషియై యుండుట మీరు కనిపెటిట్యుండి అమోన్నును హతము చేయుడని నేను మీతో 

చెపుప్నపుప్డు భయపడక అతని చంపుడి, నేను గదా మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని 

పౌరుషము చూపుడి అని గటిట్గా ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 13:29 => అబాష్లోము ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న వారు చేయగా రాజకుమారులందరును 

లేచి తమ కంచరగాడిదల నెకిక్ పారిపోయిరి. 

సామెతలు 23:29 => ఎవరికి శర్మ? ఎవరికి దుఃఖము? ఎవరికి జగడములు? ఎవరికి చింత? 

ఎవరికి హేతువులేని గాయములు?ఎవరికి మంద దృషిట్? 

సామెతలు 23:30 => దార్కాష్రసముతో పొర్దుద్పుచుచ్వారికే గదా కలిపిన దార్కాష్రసము రుచిచూడ 

చేరువారికే గదా. 

సామెతలు 23:31 => దార్కాష్రసము మికిక్లి ఎఱఱ్బడగను గినెన్లో తళతళలాడుచుండగను తార్గుటకు 

రుచిగా నుండగను దానివైపు చూడకుము. 

సామెతలు 23:32 => పిమమ్ట అది సరప్మువలె కరచును కటల్పామువలె కాటువేయును. 

సామెతలు 23:33 => విపరీతమైనవి నీ కనున్లకు కనబడును నీవు వెఱి ఱ్మాటలు పలుకుదువు 

సామెతలు 23:34 => నీవు నడిసముదర్మున పండుకొను వానివలె నుందువు ఓడకొయయ్ చివరను 

పండుకొనువానివలె నుందువు. 

సామెతలు 23:35 => ననున్ కొటిట్నను నాకు నొపిప్ కలుగలేదు నామీద దెబబ్లు పడినను నాకు 

తెలియలేదు నేనెపుప్డు నిదర్ మేలొక్ందును? మరల దాని వెదకుదును అని నీవనుకొందువు. 
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యిరిమ్యా 51:57 => దాని అధిపతులను జాఞ్నులను అధికారులను సంసాథ్నాధిపతులను 

బలాఢుయ్లను మతిత్లల్జేసెదను వారు చిరకాల నిదర్నొంది మేలుకొనకపోదురు ఇదే రాజు వాకుక్ 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు.  

దానియేలు 5:1 => రాజగు బెలష్సస్రు తన యధిపతులలో వెయియ్మందికి గొపప్ విందుచేయించి, ఆ 

వెయియ్మందితో కలిసికొని దార్కాష్రసము తార్గుచుండెను. 

దానియేలు 5:2 => బెలష్సస్రు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా తానును తన యధిపతులును తన 

రాణులును తన ఉపపతున్లును వాటిలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గునటుల్, తన తండిర్యగు 

నెబుకదెన్జరు యెరూషలేములోని యాలయములోనుండి తెచిచ్న వెండి బంగారు పాతర్లను తెమమ్ని 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.  

దానియేలు 5:3 => అందుకు వారు యెరూషలేములోని దేవుని నివాసమగు ఆలయములోనుండి 

తీసికొనన్ సువరో ణ్పకరణములను 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 5:30 => ఆ రాతిర్యందే కలీద్యుల రాజగు బెలష్సస్రు హతుడాయెను. 

నహూము 1:10 => ముండల్కంపవలె శతుర్వులు కూడినను వారు దార్కాష్రసము తార్గి మతుత్లైనను 

ఎండిపోయిన చెతత్వలె కాలిపోవుదురు. 

హబకూక్కు 2:15 => తమ పొరుగువారి మానము చూడవలెనని ఘోరమైన ఉగర్తను కలిపి వారికి 

తార్గనిచిచ్ వారిని మతుత్లుగా చేయువారికి శర్మ. 

హబకూక్కు 2:16 => ఘనతకు మారుగా అవమానముతో నిండియునాన్వు; నీవును తార్గి నీ 

మానము కనుపరచుకొందువు. యెహోవా కుడిచేతిలోని పాతర్ నీకియయ్బడును, అవమానకరమైన 

వమనము నీ ఘనతమీద పడును. 

మతత్యి 24:49 => తనతోడి దాసులను కొటట్ మొదలుపెటిట్, తార్గుబోతులతో తినుచు తార్గుచునుంటె 
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మతత్యి 24:50 => ఆ దాసుడు కనిపెటట్ని దినములోను వాడనుకొనని గడియలోను వాని 

యజమానుడు వచిచ్, వానిని నరికించి వేషధారులతో కూడ వానికి పాలు నియమించును. 

మతత్యి 24:51 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు నుండును. 

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

విచారములవలనను మందముగా ఉనన్ందున ఆ దినము అకసామ్తుత్గా మీ మీదికి ఉరివచిచ్నటుట్ 

రాకుండ మీ విషయమై మీరు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

ఆదికాండము 15:2 => అందుకు అబార్ము పర్భువైన యెహోవా నాకేమి యిచిచ్ననేమి? నేను 

సంతానము లేనివాడనై పోవుచునాన్నే; దమసుక్ ఎలీయెజెరే నాయింటి ఆసిత్కరత్యగును గదా 

ఆదికాండము 24:2 => అపుప్డు అబార్హాము తనకు కలిగిన సమసత్మును ఏలుచుండిన తన యింటి 

పెదద్దాసునితో నీ చెయియ్ నా తొడకిర్ంద పెటుట్ము; 

ఆదికాండము 24:10 => అతడు తన యజమానుని ఒంటెలలో పది ఒంటెలను తన యజమానుని 

ఆసిత్లో శేర్షట్మైన నానా విధములగు వసుత్వులను తీసికొనిపోయెను. అతడు లేచి అరామన్హరాయిము 

లోనునన్ నాహోరు పటట్ణము చేరి 

ఆదికాండము 39:4 => యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతనియొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువాడాయెను. మరియు అతడు తన యింటిమీద విచారణకరత్గా అతని నియమించి తనకు 

కలిగినదంతయు అతనిచేతికపప్గించెను. 

ఆదికాండము 39:9 => నీవు అతని భారయ్వైనందున నినున్ తపప్ మరి దేనిని నా కపప్గింపక 

యుండలేదు. కాబటిట్ నేనెటుల్ ఇంత ఘోరమైన దుషాక్రయ్ము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కటుట్ 

కొందునని తన యజమానుని భారయ్తో అనెను. 

2 సమూయేలు 4:5 => రిమోమ్ను కుమారులగు రేకాబును బయనాయును మంచి యెండవేళ 

బయలుదేరి మధాయ్హన్కాలమున ఇషోబ్షెతు మంచముమీద పండుకొనియుండగా అతని యింటికి 

వచిచ్రి. 

1 రాజులు 14:17 => అపుప్డు యరొబాము భారయ్ లేచి వెళిల్పోయి తిరాస్ పటట్ణమునకు వచెచ్ను; 

ఆమె లోగిటి దావ్రపు గడపయొదద్కు రాగానే ఆ చినన్వాడు చనిపోయెను. 
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1 రాజులు 15:32 => వారి దినములనిన్టను ఆసాకును ఇశార్యేలు రాజైన బయెషాకును యుదధ్ము 

జరుగుచుండెను. 

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 

2 రాజులు 15:14 => గాదీ కుమారుడైన మెనహేము తిరాస్లోనుండి బయలుదేరి షోమోర్నునకు 

వచిచ్ షోమోర్నులోనుండు యాబేషు కుమారుడైన షలూల్ముమీద పడి అతని చంపి అతనికి మారుగా 

రాజాయెను. 

2 రాజులు 21:23 => ఆమోను సేవకులు అతనిమీద కుటర్చేసి అతని నగరునందు అతని చంపగా 

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

దార. 

ఎసేత్రు 2:21 => ఆ దినములలో మొరెద్కై రాజు గుమమ్ములో కూరుచ్ని యుండగా రాజుయొకక్ 

యిదద్రు షండులైన బిగాత్ను తెరెషు అను దావ్రపాలకులు కోపగర్సుత్లై రాజైన అహషేవ్రోషును 

చంపుటకు ఆలోచించుకొని యుండిరి. 

సామెతలు 23:34 => నీవు నడిసముదర్మున పండుకొను వానివలె నుందువు ఓడకొయయ్ చివరను 

పండుకొనువానివలె నుందువు. 

హోషేయ 7:7 => పొయియ్ కాలునటుల్ వారందరు బహు మంటమండి తమ నాయ్యాధిపతులను 

మింగివేయుదురు, వారి రాజులందరును కూలిరి, వారిలో ననున్ సమ్రించువాడొకడును లేడు. 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱి ఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

వచనము 12 
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బయెషాయును అతని కుమారుడగు ఏలాయును తామే పాపముచేసి, ఇశార్యేలువారు పాపము 

చేయుటకు కారకులై, తాము పెటుట్కొనిన దేవతలచేత ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము 

పుటిట్ంచిరి గనుక 

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

చంపినవాడా, జిమీ వంటివాడా, నీవు సమాధానముగా వచుచ్చునాన్వా అని అడుగగా 

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 16:23 => యూదారాజైన ఆసా యేలుబడిలో ముపప్దియొకటవ సంవతస్రమున ఒమీ 

ఇశార్యేలువారికి రాజై పండెర్ండు సంవతస్రములు ఏలెను; ఆ పండెర్ండింటిలో ఆరు సంవతస్రములు 

అతడు తిరాస్లో ఏలెను. 

2 రాజులు 8:15 => అయితే మరునాడు హజాయేలు ముదుగు బటట్ తీసికొని నీటిలో ముంచి రాజు 

ముఖముమీద పరచగా అతడు చచెచ్ను; అపుప్డు హజాయేలు అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 15:10 => యాబేషు కుమారుడైన షలూల్ము అతనిమీద కుటర్చేసి, జనులు 

చూచుచుండగా అతనిమీద పడి అతనిని చంపి అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

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

దార. 

యిరిమ్యా 41:7 => అయితే వారు ఆ పటట్ణము మధయ్ను పర్వేశించినపుప్డు నెతనాయ్ కుమారుడైన 

ఇషామ్యేలును అతనితోకూడ ఉనన్వారును వారిని చంపి గోతిలో పడవేసిరి. 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱి ఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

వచనము 13 
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వారు చేసిన పాపములనుబటిట్ పర్వకత్యైన యెహూదావ్రా బయెషానుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచిచ్న 

మాట నెరవేరుటకై జిమీ బయెషా సంతతివారి నందరిని నాశనము చేసెను. 

1 రాజులు 15:29 => తాను రాజు కాగానే ఇతడు యరొబాము సంతతివారి నందరిని 

హతముచేసెను; ఎవనినైన యరొబామునకు సజీవునిగా ఉండనియయ్క అందరిని నశింపజేసెను. తన 

సేవకుడైన షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారముగా ఇది జరిగెను. 

నాయ్యాధిపతులు 1:7 => అపుప్డు అదోనీబెజెకుతమ కాళుల్చేతుల బొటట్నవేర్ళుల్ కోయబడిన 

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

పర్తిఫలమిచెచ్ననెను. వారు యెరూషలేమునకు అతని తోడుకొనిరాగా అతడు అకక్డ చనిపోయెను. 

1 రాజులు 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 సమూయేలు 25:22 => అని అనుకొని అతనికునన్ వారిలో ఒక మగపిలల్వానినైనను 

తెలల్వారునపప్టికి నేనుండనియయ్ను; లేదా దేవుడు మరి గొపప్ అపాయము దావీదు శతుర్వులకు కలుగ 

జేయునుగాక అని పర్మాణము చేసియుండెను. 

1 సమూయేలు 25:34 => నీవు తవ్రపడి ననున్ ఎదురొక్నక పోయినయెడల, నీకు హానిచేయకుండ 

ననున్ ఆటంకపరచిన ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు తెలల్వారులోగా నాబాలునకు 

మగవాడొకడును విడువబడడనన్ మాట నిశచ్యము అని చెపిప్ 

1 రాజులు 16:3 => కాబటిట్ బయెషా సంతతివారిని అతని కుటుంబికులను నేను సమూల 

ధవ్ంసముచేసి, నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము సంతతివారికి నేను చేసినటుల్ నీ సంతతివారికిని 

చేయబోవుచునాన్ను. 

1 రాజులు 21:22 => ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు నీవు కారకుడవై నాకు కోపము 

పుటిట్ంచితివి గనుక నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము కుటుంబమునకును అహీయా కుమారుడైన 
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బయెషా కుటుంబమునకును నేను చేసినటుల్ నీ కుటుంబమునకు చేయుదునని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

2 రాజులు 9:9 => నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము కుటుంబికులను అహీయా కుమారుడైన 

బయెషా కుటుంబికులను నేను అపప్గించినటుల్ అహాబు కుటుంబికులను నేను అపప్గించుదును. 

2 రాజులు 10:11 => ఈ పర్కారము యహూ యెజెర్యేలులో అహాబు కుటుంబికులందరిని, అతని 

సంబంధులగు గొపప్వారినందరిని అతని బంధువులనందరిని, అతడు నియమించిన యాజకులను 

హతముచేసెను; అతనికి ఒకనినైనను ఉండనియయ్లేదు. 

వచనము 14 

ఏలా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్యు ఇశార్యేలు 

రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 16:1 => యెహోవా వాకుక్ హనానీ కుమారుడైన యెహూకు పర్తయ్క్షమై బయెషానుగూరిచ్ 

యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

1 రాజులు 16:2 => నేను నినున్ మంటిలోనుండి తీసి హెచిచ్ంపజేసి ఇశార్యేలువారను నా 

జనులమీద నినున్ అధికారిగా చేసితిని, అయినను యరొబాము పర్వరిత్ంచిన పర్కారముగా నీవు 

పర్వరిత్ంచుచు, ఇశార్యేలువారగు నా జనులు పాపము చేయుటకు కారకుడవై, వారి పాపములచేత 

నాకు కోపము పుటిట్ంచియునాన్వు. 

1 రాజులు 16:3 => కాబటిట్ బయెషా సంతతివారిని అతని కుటుంబికులను నేను సమూల 

ధవ్ంసముచేసి, నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము సంతతివారికి నేను చేసినటుల్ నీ సంతతివారికిని 

చేయబోవుచునాన్ను. 

1 రాజులు 16:4 => పటట్ణమందు చనిపోవు బయెషా సంబంధికులను కుకక్లు తినును; 

బీడుభూములలో చనిపోవు వాని సంబంధికులను ఆకాశపకుష్లు తినును అనెను. 

1 రాజులు 16:1 => యెహోవా వాకుక్ హనానీ కుమారుడైన యెహూకు పర్తయ్క్షమై బయెషానుగూరిచ్ 

యీలాగు సెలవిచెచ్ను 
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1 రాజులు 16:7 => మరియు బయెషా యరొబాము సంతతివారివలెనే యుండి తన కారయ్ములచేత 

యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిన దాని నంతటినిబటిట్యు, అతడు తన రాజును 

చంపుటనుబటిట్యు, అతనికిని అతని సంతతివారికిని విరోధముగ యెహోవా వాకుక్ హనానీ 

కుమారుడును పర్వకత్యునగు యెహూకు పర్తయ్క్షమాయెను. 

1 రాజులు 14:18 => జనులు అతనిని సమాధిలో పెటిట్, యెహోవా తన సేవకుడైన పర్వకత్యగు 

అహీయాదావ్రా సెలవిచిచ్న పర్కారముగ ఇశార్యేలు వారందరును అతనికొరకు అంగలారిచ్రి. 

2 రాజులు 14:25 => గతే హ్పెరు ఊరివాడైన అమితత్యికి పుటిట్న తన సేవకుడైన యోనా అను 

పర్వకత్దావ్రా ఇశార్యేలీయుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట చొపుప్న ఇతడు 

హమాతునకుపోవు మారగ్ము మొదలుకొని మైదానపు సముదర్మువరకు ఇశార్యేలువారి సరిహదుద్ను 

మరల సావ్ధీనము చేసికొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:15 => యెహోవా షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా నెబాతు కుమారుడైన 

యరొబాముతో సెలవిచిచ్న తన మాటను సిథ్రపరచునటుల్ దేవుని నిరణ్య పర్కారము జనులు చేసిన 

మనవి రాజు ఆలకించకపోయెను. 

సామెతలు 26:6 => మూరు ఖ్నిచేత వరత్మానము పంపువాడు కాళుల్ తెగగొటుట్కొని విషము 

తార్గినవానితో సమానుడు. 

1 రాజులు 16:3 => కాబటిట్ బయెషా సంతతివారిని అతని కుటుంబికులను నేను సమూల 

ధవ్ంసముచేసి, నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము సంతతివారికి నేను చేసినటుల్ నీ సంతతివారికిని 

చేయబోవుచునాన్ను. 

1 రాజులు 17:16 => యెహోవా ఏలీయా దావ్రా సెలవిచిచ్న పర్కారము తొటిట్లో ఉనన్ పిండి తకుక్వ 

కాలేదు, బుడిడ్లో ఉనన్ నూనె అయిపోలేదు. 

2 రాజులు 9:9 => నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము కుటుంబికులను అహీయా కుమారుడైన 

బయెషా కుటుంబికులను నేను అపప్గించినటుల్ అహాబు కుటుంబికులను నేను అపప్గించుదును. 

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

దార. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 19:2 => దీరఘ్దరిశ్ హనానీ కుమారుడునగు యెహూ అతనిని 

ఎదురొక్నబోయి, రాజైన యెహోషాపాతుకు ఈలాగు పర్కటన చేసెను నీవు భకిత్హీనులకు 

సహాయముచేసి యెహోవా శతుర్వులకు సేన్హితుడవైతివి గదా? అందువలన యెహోవా సనిన్ధినుండి 

కోపము నీమీదికి వచుచ్ను. 

వచనము 15 

యూదా రాజైన ఆసా యేలుబడిలో ఇరువదియేడవ సంవతస్రమున జిమీ తిరాస్లో ఏడు దినములు 

ఏలెను. జనులు ఫిలిషీత్యుల సంబంధమైన గిబెబ్తోను మీదికి వచిచ్ అకక్డ దిగియుండగా 

1 రాజులు 15:30 => తాను చేసిన పాపములచేత ఇశార్యేలువారు పాపముచేయుటకు కారకుడై 

యరొబాము ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంపగా ఈలాగున జరిగెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:21 => వారు దైవము కానిదానివలన నాకు రోషము పుటిట్ంచిరి తమ 

వయ్రథ్ పర్వరత్నవలన నాకు ఆగర్హము పుటిట్ంచిరి కాబటిట్ జనముకాని వారివలన వారికి రోషము 

పుటిట్ంతును అవివేక జనమువలన వారికి కోపము పుటిట్ంతును. 

1 సమూయేలు 12:21 => ఆయనను విసరిజ్ంపకుడి, ఆయనను విసరిజ్ంపువారు పర్యోజనము 

మాలినవై రకిష్ంపలేని మాయా సవ్రూపములను అనుసరించుదురు. నిజముగా అవి మాయయే. 

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. 

యెషయా 41:29 => వారందరు మాయాసవ్రూపులు వారి కిర్యలు మాయ వారి పోతవిగర్హములు 

శూనయ్ములు అవి వటిట్ గాలియైయునన్వి. 

యిరిమ్యా 10:3 => జనముల ఆచారములు వయ్రథ్ములు, అడవిలో నొకడు చెటుట్ నరకునటుల్ అది 

నరకబడును, అది పనివాడు గొడ డ్లితో చేసినపని. 
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యిరిమ్యా 10:4 => వెండి బంగారములచేత పనివారు దానిని అలంకరింతురు, అది కదలక 

యుండునటుల్ మేకులు పెటిట్ సుతెత్లతో బిగగొటిట్ దాని నిలుపుదురు. 

యిరిమ్యా 10:5 => అవి తాటిచెటుట్వలె తినన్గా ఉనన్వి, అవి పలుకవు నడువనేరవు గనుక వాటిని 

మోయవలసివచెచ్ను; వాటికి భయపడకుడి అవి హాని చేయనేరవు మేలుచేయుట వాటివలనకాదు. 

యిరిమ్యా 10:8 => జనులు కేవలము పశుపార్యులు, అవివేకులు; బొమమ్ల పూజవలన వచుచ్ 

జాఞ్నము వయ్రథ్ము. 

యిరిమ్యా 10:15 => అవి ఆశను చెడగొటుట్ మాయాకారయ్ములు, విమరశ్కాలములో అవి 

నశించిపోవును, 

యోనా 2:8 => అసతయ్మైన వయ్రథ్దేవతలయందు లక్షయ్ముంచువారు తమ కృపాధారమును 

విసరిజ్ంతురు. 

రోమీయులకు 1:21 => మరియు వారు దేవుని నెరిగియు ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచలేదు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపనులేదు గాని తమ వాదములయందు వయ్రుథ్లైరి. 

రోమీయులకు 1:22 => వారి అవివేకహృదయము అంధకారమయమాయెను; తాము జాఞ్నులమని 

చెపుప్కొనుచు బుదిధ్హీనులైరి. 

రోమీయులకు 1:23 => వారు అక్షయుడగు దేవుని మహిమను క్షయమగు మనుషుయ్ల యొకక్యు, 

పకుష్ల యొకక్యు, చతుషాప్ద జంతువుల యొకక్యు, పురుగుల యొకక్యు, పర్తిమాసవ్రూపముగా 

మారిచ్రి. 

1 కొరిందీయులకు 8:4 => కాబటిట్ విగర్హములకు బలిగా అరిప్ంచిన వాటిని తినుట విషయము : 

లోకమందు విగర్హము వటిట్దనియు, ఒకక్డే దేవుడు తపప్ వేరొక దేవుడు లేడనియు ఎరుగుదుము. 

1 కొరిందీయులకు 10:19 => ఇక నేను చెపుప్నదేమి? విగర్హారిప్తములో ఏమైన ఉనన్దనియైనను 

విగర్హములలో ఏమైన ఉనన్దనియైనను చెపెప్దనా? 

1 కొరిందీయులకు 10:20 => లేదుగాని, అనయ్జనులరిప్ంచు బలులు దేవునికి కాదు దయయ్ములకే 

అరిప్ంచుచునాన్రని చెపుప్చునాన్ను. మీరు దయయ్ములతో పాలివారవుట నాకిషట్ము లేదు. 
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1 రాజులు 16:6 => బయెషా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తిరాస్లో సమాధి చేయబడెను; అతనికి 

మారుగా అతని కుమారుడైన ఏలా రాజాయెను. 

1 రాజులు 16:7 => మరియు బయెషా యరొబాము సంతతివారివలెనే యుండి తన కారయ్ములచేత 

యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిన దాని నంతటినిబటిట్యు, అతడు తన రాజును 

చంపుటనుబటిట్యు, అతనికిని అతని సంతతివారికిని విరోధముగ యెహోవా వాకుక్ హనానీ 

కుమారుడును పర్వకత్యునగు యెహూకు పర్తయ్క్షమాయెను. 

1 రాజులు 16:19 => యరొబాము చేసినటుల్ ఇతడును యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము చేయువాడై 

యుండి తానే పాపము చేయుచు, ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడైనందున ఈలాగున 

జరిగెను. 

1 రాజులు 16:26 => అతడు నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము దేనిచేత ఇశార్యేలువారు పాపము 

చేయుటకు కారకుడై దేవతలను పెటుట్కొని, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచెనో, 

దానిని అనుసరించి పర్వరిత్ంచెను. 

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

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 

భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 

వచనము 16 

జిమీ కుటర్చేసి రాజును చంపించెనను వారత్ అకక్డ దిగియునన్ జనులకు వినబడెను గనుక 

ఇశార్యేలువారందరును ఆ దినమున సైనాయ్ధిపతియైన ఒమీని దండుపేటలో ఇశార్యేలు వారిమీద 

రాజుగా పటాట్భిషేకము చేసిరి. 

1 రాజులు 16:5 => బయెషా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

వాటనిన్టినిగూరిచ్యు, అతని బలమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలురాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు 

వార్యబడియునన్ది. 
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1 రాజులు 14:19 => యరొబాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు జరిగించిన 

యుదధ్ములనుగూరిచ్యు, పర్భుతవ్మునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలువారి రాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 15:31 => నాదాబు చేసిన ఇతర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసినదాని 

నంతటినిగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 16:6 => బయెషా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తిరాస్లో సమాధి చేయబడెను; అతనికి 

మారుగా అతని కుమారుడైన ఏలా రాజాయెను. 

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

రాజదోర్హమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 16:27 => ఒమీ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు అతడు అగుపరచిన 

బలమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

వచనము 17 

వంటనే ఒమీ గిబెబ్తోనును విడిచి అతడును ఇశార్యేలు వారందరును తిరాస్కు వచిచ్ దాని 

ముటట్డివేసిరి. 

1 రాజులు 16:8 => యూదా రాజైన ఆసా యేలుబడిలో ఇరువదియారవ సంవతస్రమున బయెషా 

కుమారుడైన ఏలా తిరాస్యందు ఇశార్యేలువారినందరిని ఏలనారంభించి రెండు సంవతస్రములు 

ఏలెను. 

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

చంపినవాడా, జిమీ వంటివాడా, నీవు సమాధానముగా వచుచ్చునాన్వా అని అడుగగా 

యోబు 20:5 => ఆదినుండి నరులు భూమిమీద నుంచబడిన కాలము మొదలుకొని ఈలాగు 

జరుగుచునన్దని నీకు తెలియదా? 

కీరత్నలు 37:35 => భకిత్హీనుడు ఎంతో పర్బలియుండుట నేను చూచియుంటిని అది మొలచిన 

చోటనే విసత్రించిన చెటుట్వలె వాడు వరిధ్లిల్యుండెను.  
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1 రాజులు 15:27 => ఇశాశ్ఖారు ఇంటి సంబంధుడును అహీయా కుమారుడునైన బయెషా 

అతనిమీద కుటర్చేసెను. నాదాబును ఇశార్యేలు వారందరును ఫిలిషీత్యుల సంబంధమైన 

గిబెబ్తోనునకు ముటట్డివేయుచుండగా గిబెబ్తోనులో బయెషా అతని చంపెను. 

యెహోషువ 19:44 => తిమాన్ ఎకోర్ను ఎతెత్కే గిబెబ్తోను 

యెహోషువ 21:23 => దాను గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా ఎతెత్కేను దాని 

పొలమును గిబెబ్తోనును దాని పొలమును 

1 రాజులు 14:17 => అపుప్డు యరొబాము భారయ్ లేచి వెళిల్పోయి తిరాస్ పటట్ణమునకు వచెచ్ను; 

ఆమె లోగిటి దావ్రపు గడపయొదద్కు రాగానే ఆ చినన్వాడు చనిపోయెను. 

1 రాజులు 15:21 => అది బయెషాకు వరత్మానము కాగా రామా పటట్ణము కటుట్ట మాని తిరాస్కు 

పోయి నివాసము చేసెను. 

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

యేలుబడిలో ఇరువది యేడవ సంవతస్రమున సంభవించెను. 

1 రాజులు 16:23 => యూదారాజైన ఆసా యేలుబడిలో ముపప్దియొకటవ సంవతస్రమున ఒమీ 

ఇశార్యేలువారికి రాజై పండెర్ండు సంవతస్రములు ఏలెను; ఆ పండెర్ండింటిలో ఆరు సంవతస్రములు 

అతడు తిరాస్లో ఏలెను. 

2 రాజులు 15:13 => యూదారాజైన ఉజిజ్యా యేలుబడిలో ముపప్ది తొమిమ్దవ సంవతస్రమందు 

యాబేషు కుమారుడైన షలూల్ము ఏలనారంభించి షోమోర్నులో నెల దినములు ఏలెను. 

2 రాజులు 15:14 => గాదీ కుమారుడైన మెనహేము తిరాస్లోనుండి బయలుదేరి షోమోర్నునకు 

వచిచ్ షోమోర్నులోనుండు యాబేషు కుమారుడైన షలూల్ముమీద పడి అతని చంపి అతనికి మారుగా 

రాజాయెను. 

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

దార. 

వచనము 18 
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పటట్ణము పటుట్బడెనని జిమీ తెలిసికొని, తాను రాజనగరునందు జొచిచ్ తనతో కూడ రాజనగరును 

తగలబెటుట్కొని చనిపోయెను. 

1 రాజులు 16:30 => ఒమీ కుమారుడైన అహాబు తన పూరివ్కులందరిని మించునంతగా యెహోవా 

దృషిట్కి చెడుతనము చేసెను. 

2 రాజులు 8:26 => అహజాయ్ యేలనారంభించినపుప్డు ఇరువది రెండేండల్ వాడై యుండి 

యెరూషలేములో ఒక సంవతస్రము ఏలెను. అతని తలిల్పేరు అతలాయ్; ఈమె ఇశార్యేలు రాజైన ఒమీ 

కుమారెత్. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:2 => అహజాయ్ యేలనారంభించినపుప్డు నలువది రెండేండల్వాడై 

యెరూషలేములో ఒక సంవతస్రము ఏలెను; అతని తలిల్ ఒమీ కుమారెత్, ఆమె పేరు అతలాయ్ 

మీకా 6:16 => ఏలయనగా మీరు ఒమీ నియమించిన కటట్డల నాచరించుచు, అహాబు ఇంటివారు 

చేసిన కిర్యలనిన్టి ననుసరించుచు వారి యోచనలనుబటిట్ నడుచుచునాన్రు గనుక నా జనులకు 

రావలసిన అవమానమును మీరు పొందగా మిముమ్ను భీతిపుటిట్ంచు జనులుగాను పటట్ణనివాసులను 

అపహాసాయ్సప్దముగాను చేయబోవుచునాన్ను. 

2 రాజులు 9:14 => ఈ పర్కారము నింషీకి పుటిట్న యెహోషాపాతు కుమారుడైన యెహూ 

యెహోరాముమీద కుటర్చేసెను. అపుప్డు యెహోరామును ఇశార్యేలువారందరును సిరియా రాజైన 

హజాయేలును ఎదిరించుటకై రామోతిగ్లాదు దగగ్ర కావలియుండిరి. 

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

దార. 

వచనము 19 

యరొబాము చేసినటుల్ ఇతడును యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము చేయువాడై యుండి తానే పాపము 

చేయుచు, ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడైనందున ఈలాగున జరిగెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 9:45 => ఆ దినమంతయు అబీమెలెకు ఆ పటట్ణసుథ్లతో యుదధ్ముచేసి 

పటట్ణమును చుటుట్కొని అందులోనునన్ జనులను చంపి పటట్ణమును పడగొటిట్ దాని సథ్లమున ఉపుప్ 

జలెల్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:50 => తరువాత అబీమెలెకు తేబేసుకు పోయి తేబేసునొదద్ దిగి దాని 

పటుట్కొనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:56 => అటుల్ అబీమెలెకు తన డెబబ్దిమంది సహోదరులను చంపుటవలన తన 

తండిర్కి చేసిన దోర్హమును దేవుడు మరల అతనిమీదికి రపిప్ంచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:57 => షెకెమువారు చేసిన దోర్హమంతటిని దేవుడు వారి తలలమీదికి మరల 

రాజేసెను; యెరుబబ్యలు కుమారుడైన యోతాము శాపము వారిమీదికి వచెచ్ను. 

2 రాజులు 6:24 => అటుతరువాత సిరియా రాజైన బెనహ్దదు తన సైనయ్మంతటిని సమకూరుచ్కొని 

వచిచ్ షోమోర్నునకు ముటట్డివేసెను. 

2 రాజులు 6:25 => అపుప్డు షోమోర్నులో గొపప్ కాష్మము కలిగియుండగా గాడిదయొకక్ తల 

ఎనుబది రూపాయలకును, అరపావు పావురపు రెటట్ అయిదు రూపాయలకును అమమ్బడెను; వారు 

అంత కఠినముగా ముటట్డి వేసియుండిరి. 

2 రాజులు 18:9 => రాజైన హిజిక్యా యేలుబడిలో నాలుగవ సంవతస్రమందు, ఇశార్యేలు రాజైన 

ఏలా కుమారుడగు హోషేయ యేలుబడిలో ఏడవ సంవతస్రమందు, అషూష్రు రాజైన షలమ్నేసెరు 

షోమోర్ను పట ణ్ణముమీదికి 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. 

2 రాజులు 25:1 => అతని యేలుబడిలో తొమిమ్దవ సంవతస్రమందు పదియవ మాసము పదియవ 

దినమందు బబులోను రాజైన నెబుకదెన్జరును అతని సైనయ్మంతయును యెరూషలేము మీదికి వచిచ్ 

దానికెదురుగా దిగి దాని చుటుట్ను ముటట్డిదిబబ్లు కటిట్రి. 

2 రాజులు 25:2 => ఈ పర్కారము రాజైన సిదిక్యా యేలుబడియందు పదకొండవ సంవతస్రము 

వరకు పటట్ణము ముటట్డి వేయబడియుండగా 

2 రాజులు 25:3 => నాలగ్వ నెల తొమిమ్దవ దినమందు పటట్ణములో కాష్మము అఘోరమాయెను, 

దేశపు జనులకు ఆహారము లేకపోయెను. 

2 రాజులు 25:4 => కలీద్యులు పటట్ణ పార్కారమును పడగొటట్గా సైనికులు రాతిర్యందు రాజు 

తోటదగగ్ర రెండు గోడల మధయ్నునన్ దావ్రపు మారగ్మున పారిపోయిరి. 

లూకా 19:43 => (పర్భువు) నినున్ దరిశ్ంచిన కాలము నీవు ఎరుగకుంటివి గనుక నీ శతుర్వులు నీ 

చుటుట్ గటుట్కటిట్ ముటట్డివేసి, అనిన్ పర్కక్లను నినున్ అరికటిట్, నీలోనునన్ నీ పిలల్లతో కూడ నినున్ నేల 

కలిపి 

లూకా 19:44 => నీలో రాతిమీద రాయి నిలిచియుండనియయ్ని దినములు వచుచ్నని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 15:27 => ఇశాశ్ఖారు ఇంటి సంబంధుడును అహీయా కుమారుడునైన బయెషా 

అతనిమీద కుటర్చేసెను. నాదాబును ఇశార్యేలు వారందరును ఫిలిషీత్యుల సంబంధమైన 

గిబెబ్తోనునకు ముటట్డివేయుచుండగా గిబెబ్తోనులో బయెషా అతని చంపెను. 

2 రాజులు 15:14 => గాదీ కుమారుడైన మెనహేము తిరాస్లోనుండి బయలుదేరి షోమోర్నునకు 

వచిచ్ షోమోర్నులోనుండు యాబేషు కుమారుడైన షలూల్ముమీద పడి అతని చంపి అతనికి మారుగా 

రాజాయెను. 

వచనము 20 
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జిమీ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన రాజదోర్హమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు 

రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

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

సతరీ అతని చంపెనని ననున్గూరిచ్ యెవరును అనుకొనకుండునటుల్ నీ కతిత్ దూసి ననున్ చంపుమని 

చెపప్గా ఆ బంటు అతని పొడువగా అతడు చచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 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. 

2 సమూయేలు 17:23 => అహీతోపెలు తాను చెపిప్న ఆలోచన జరుగకపోవుట చూచి, గాడిదకు 

గంతకటిట్ యెకిక్ తన ఊరనునన్ తన యింటికి పోయి తన యిలుల్ చకక్బెటుట్కొని ఉరిపోసికొని 

చనిపోయెను; జనులు అతని తండిర్ సమాధియందు అతనిని పాతిపెటిట్రి. 

యోబు 2:9 => అతని భారయ్ వచిచ్నీవు ఇంకను యథారథ్తను వదలకయుందువా? దేవుని దూషించి 

మరణము కమమ్నెను. 

యోబు 2:10 => అందుకతడు మూరు ఖ్రాలు మాటలాడునటుల్ నీవు మాటలాడుచునాన్వు; మనము 

దేవునివలన మేలు అనుభవించుదుమా, కీడును మనము అనుభవింప తగదా అనెను. ఈ సంగతులలో 

ఏ విషయమందును యోబునోటి మాటతోనైనను పాపము చేయలేదు. 

మతత్యి 27:5 => అతడు ఆ వెండి నాణములు దేవాలయములో పారవేసి, పోయి ఉరిపెటుట్కొనెను. 

2 రాజులు 8:15 => అయితే మరునాడు హజాయేలు ముదుగు బటట్ తీసికొని నీటిలో ముంచి రాజు 

ముఖముమీద పరచగా అతడు చచెచ్ను; అపుప్డు హజాయేలు అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

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

దార. 
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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. 

హోషేయ 7:7 => పొయియ్ కాలునటుల్ వారందరు బహు మంటమండి తమ నాయ్యాధిపతులను 

మింగివేయుదురు, వారి రాజులందరును కూలిరి, వారిలో ననున్ సమ్రించువాడొకడును లేడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:27 => అంతలో చెరసాల నాయకుడు మేలుకొని, చెరసాల 

తలుపులనిన్యు తెరచియుండుట చూచి, ఖయిదీలు పారిపోయిరనుకొని, కతిత్దూసి, తనున్ తాను 

చంపుకొనబోయెను. 

వచనము 21 

అపుప్డు ఇశార్యేలువారు రెండు జటుల్గా విడిపోయి, జనులలో సగముమంది గీనతు కుమారుడైన 

తిబీన్ని రాజుగా చేయవలెనని అతని పక్షమునను, సగముమంది ఒమీ పక్షమునను చేరిరి. 

1 రాజులు 16:7 => మరియు బయెషా యరొబాము సంతతివారివలెనే యుండి తన కారయ్ములచేత 

యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిన దాని నంతటినిబటిట్యు, అతడు తన రాజును 

చంపుటనుబటిట్యు, అతనికిని అతని సంతతివారికిని విరోధముగ యెహోవా వాకుక్ హనానీ 

కుమారుడును పర్వకత్యునగు యెహూకు పర్తయ్క్షమాయెను. 

1 రాజులు 16:13 => వారు చేసిన పాపములనుబటిట్ పర్వకత్యైన యెహూదావ్రా బయెషానుగూరిచ్ 

యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట నెరవేరుటకై జిమీ బయెషా సంతతివారి నందరిని నాశనము చేసెను. 

1 రాజులు 15:30 => తాను చేసిన పాపములచేత ఇశార్యేలువారు పాపముచేయుటకు కారకుడై 

యరొబాము ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంపగా ఈలాగున జరిగెను. 

కీరత్నలు 9:16 => యెహోవా పర్తయ్క్షమాయెను, ఆయన తీరుప్ తీరిచ్యునాన్డు. దుషుట్లు తాము 

చేసికొనినదానిలో చికిక్యునాన్రు(హిగాగ్యోన  సెలా.) 

కీరత్నలు 58:9 => మీ కుండలకు ముళల్కంపల సెగ తగలకమునుపే అది పచిచ్దైనను ఉడికినదైనను 

ఆయన దాని నెగరగొటుట్చునాన్డు,  
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కీరత్నలు 58:10 => పర్తిదండన కలుగగా నీతిమంతులు చూచి సంతోషించుదురు భకిత్హీనుల 

రకత్ములో వారు తమ పాదములను కడుగుకొందురు. 

కీరత్నలు 58:11 => కావున నిశచ్యముగా నీతిమంతులకు ఫలము కలుగుననియు నిశచ్యముగా 

నాయ్యము తీరుచ్ దేవుడు లోకములో నునాన్డనియు మనుషుయ్లు ఒపుప్కొందురు. 

1 రాజులు 12:28 => ఆలోచనచేసి రెండు బంగారపు దూడలు చేయించి, జనులను పిలిచి 

యెరూషలేమునకు పోవుట మీకు బహు కషట్ము; 

1 రాజులు 14:16 => మరియు తానే పాపముచేసి ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడైన 

యరొబాము పాపములనుబటిట్ ఆయన ఇశార్యేలువారిని అపప్గింపబోవుచునాన్డు. 

1 రాజులు 15:26 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి తన తండిర్ నడిచిన మారగ్మందు నడిచి, 

అతడు దేనిచేత ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడాయెనో ఆ పాపమును అనుసరించి 

పర్వరిత్ంచెను. 

1 రాజులు 15:34 => ఇతడు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి యరొబాము దేనిచేత ఇశార్యేలువారు 

పాపము చేయుటకు కారకుడాయెనో దానినంతటిని అనుసరించి పర్వరిత్ంచెను. 

1 రాజులు 16:26 => అతడు నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము దేనిచేత ఇశార్యేలువారు పాపము 

చేయుటకు కారకుడై దేవతలను పెటుట్కొని, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచెనో, 

దానిని అనుసరించి పర్వరిత్ంచెను. 

2 రాజులు 3:2 => ఇతడు తన తలిదండుర్లు చేసిన పర్కారము చేయక, తన తండిర్ నిలిపిన 

బయలుదేవతా సత్ంభమును తీసివేసెను గాని యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము చేయుట మానకుండెను 

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

అమోరీయులను మించిన చెడునడత కనుపరచి, తాను పెటుట్కొనిన విగర్హములవలన యూదావారు 

పాపము చేయుటకు కారకుడాయెను. 

యిరిమ్యా 32:35 => వారు తమ కుమారులను కుమారెత్లను పర్తిషిట్ంపవలెనని బెన  హినోన్ము 

లోయలోనునన్ బయలునకు బలిపీఠములను కటిట్ంచిరి, ఆలాగు చేయుటకు నేను వారి కాజాఞ్పింపలేదు, 
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యూదావారు పాపములో పడి, యెవరైన నిటిట్ హేయకిర్యలు చేయుదురనన్మాట నా కెనన్డును 

తోచలేదు. 

వచనము 22 

ఒమీ పక్షపు వారు గీనతు కుమారుడైన తిబీన్ పక్షపువారిని జయింపగా తిబీన్ చంపబడెను; ఒమీ 

రాజాయెను. 

1 రాజులు 16:5 => బయెషా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

వాటనిన్టినిగూరిచ్యు, అతని బలమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలురాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు 

వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 16:14 => ఏలా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 16:27 => ఒమీ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు అతడు అగుపరచిన 

బలమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 14:19 => యరొబాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు జరిగించిన 

యుదధ్ములనుగూరిచ్యు, పర్భుతవ్మునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలువారి రాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 15:31 => నాదాబు చేసిన ఇతర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసినదాని 

నంతటినిగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 22:39 => అహాబు చేసిన యితర కారయ్ములను గూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

దానంతటినిగూరిచ్యు, అతడు కటిట్ంచిన దంతపు ఇంటినిగూరిచ్యు, అతడు కటిట్ంచిన 

పటట్ణములనుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

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

దార. 

వచనము 23 
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యూదారాజైన ఆసా యేలుబడిలో ముపప్దియొకటవ సంవతస్రమున ఒమీ ఇశార్యేలువారికి రాజై 

పండెర్ండు సంవతస్రములు ఏలెను; ఆ పండెర్ండింటిలో ఆరు సంవతస్రములు అతడు తిరాస్లో ఏలెను. 

1 రాజులు 16:8 => యూదా రాజైన ఆసా యేలుబడిలో ఇరువదియారవ సంవతస్రమున బయెషా 

కుమారుడైన ఏలా తిరాస్యందు ఇశార్యేలువారినందరిని ఏలనారంభించి రెండు సంవతస్రములు 

ఏలెను. 

1 రాజులు 16:29 => యూదా రాజైన ఆసా యేలుబడిలో ముపప్దియెనిమిదవ సంవతస్రమున ఒమీ 

కుమారుడైన అహాబు ఇశార్యేలువారికి రాజై షోమోర్నులో ఇశార్యేలువారిని ఇరువదిరెండు 

సంవతస్రములు ఏలెను. 

1 రాజులు 15:25 => యరొబాము కుమారుడైన నాదాబు యూదారాజైన ఆసా యేలుబడిలో రెండవ 

సంవతస్రమందు ఇశార్యేలు వారిని ఏలనారంభించి ఇశార్యేలువారిని రెండు సంవతస్రములు 

ఏలెను. 

1 రాజులు 15:28 => రాజైన ఆసా యేలుబడిలో మూడవ సంవతస్రమందు బయెషా అతని చంపి 

అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

సామెతలు 28:2 => దేశసుథ్ల దోషమువలన దాని అధికారులు అనేకులగుదురు బుదిధ్జాఞ్నములు 

గలవారిచేత దాని అధికారము సిథ్రపరచబడును. 

యెషయా 9:18 => భకిత్హీనత అగిన్వలె మండుచునన్ది అది గచచ్పొదలను బలురకక్సి చెటల్ను కాలిచ్ 

అడవిపొదలలో రాజును అవి దటట్మైన పొగవలె చుటుట్కొనుచు పైకి ఎగయును.  

యెషయా 9:19 => సైనయ్ముల కధిపతియగు యెహోవా ఉగర్తవలన దేశము కాలిపోయెను. 

జనులును అగిన్కి కటెట్లవలె నునాన్రు వారిలో ఒకనినొకడు కరుణింపడు.  

యెషయా 9:20 => కుడిపర్కక్న ఉనన్దాని పటుట్కొందురు గాని ఇంకను ఆకలిగొని యుందురు; 

ఎడమపర్కక్న ఉనన్దాని భకిష్ంచుదురు గాని ఇంకను తృపిత్పొందక యుందురు వారిలో పర్తివాడు తన 

బాహువును భకిష్ంచును 
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యెషయా 9:21 => మనషే ష్ ఎఫార్యిమును ఎఫార్యిము మనషే ష్ను భకిష్ంచును వీరిదద్రు ఏకీభవించి 

యూదామీద పడుదురు. ఈలాగు జరిగినను ఆయన కోపము చలాల్రలేదు ఆయన బాహువు ఇంకను 

చాపబడియునన్ది.  

యెషయా 19:2 => నేను ఐగుపీత్యులమీదికి ఐగుపీత్యులను రేపెదను సహోదరులమీదికి 

సహోదరులు పొరుగువారిమీదికి పొరుగువారు లేచుదురు పటట్ణముతో పటట్ణము యుదధ్ము చేయును 

రాజయ్ముతో రాజయ్ము యుదధ్ము చేయును  

మతత్యి 12:25 => ఆయన వారి తలంపులనెరిగి వారితో ఇటల్నెను తనకు తానే విరోధముగా 

వేరుపడిన పర్తి రాజయ్ము పాడైపోవును. తనకుతానే విరోధముగా వేరుపడిన యే పటట్ణమైనను ఏ 

యిలల్యినను నిలువదు. 

1 కొరిందీయులకు 1:12 => మీలో ఒకడు నేను పౌలువాడను, ఒకడు నేను అపొలోల్వాడను, 

మరియొకడు నేను కేఫావాడను, ఇంకొకడు నేను కీర్సుత్వాడనని చెపుప్కొనుచునాన్రని నా తాతప్రయ్ము. 

1 కొరిందీయులకు 1:13 => కీర్సుత్ విభజింపబడియునాన్డా? పౌలు మీకొరకు సిలువ వేయబడెనా? 

పౌలు నామమున మీరు బాపిత్సమ్ము పొందితిరా? 

ఎఫెసీయులకు 4:3 => పర్భువునుబటిట్ ఖైదీనైన నేను మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:4 => శరీరమొకక్టే, ఆతమ్యు ఒకక్డే; ఆ పర్కారమే మీ పిలుపు విషయమై 

యొకక్టే నిరీక్షణయందుండుటకు పిలువబడితిరి. 

ఎఫెసీయులకు 4:5 => పర్భువు ఒకక్డే, విశావ్సమొకక్టే, బాపిత్సమ్మొకక్టే, 

వచనము 24 

అతడు షెమెరునొదద్ షోమోర్ను కొండను నాలుగు మణుగుల వెండికి కొనుకొక్ని ఆ కొండమీద 

పటట్ణమొకటి కటిట్ంచి, ఆ కొండ యజమానుడైన షెమెరు అనునతని పేరునుబటిట్ తాను కటిట్ంచిన 

పటట్ణమునకు షోమోర్ను1 అను పేరు పెటెట్ను. 

హోషేయ 7:7 => పొయియ్ కాలునటుల్ వారందరు బహు మంటమండి తమ నాయ్యాధిపతులను 

మింగివేయుదురు, వారి రాజులందరును కూలిరి, వారిలో ననున్ సమ్రించువాడొకడును లేడు. 
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వచనము 25 

ఒమీ యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించి, తన పూరివ్కులందరికంటె మరి దురామ్రగ్ముగా 

పర్వరిత్ంచెను. 

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

యేలుబడిలో ఇరువది యేడవ సంవతస్రమున సంభవించెను. 

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

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

దిగియుండగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:2 => అహజాయ్ యేలనారంభించినపుప్డు నలువది రెండేండల్వాడై 

యెరూషలేములో ఒక సంవతస్రము ఏలెను; అతని తలిల్ ఒమీ కుమారెత్, ఆమె పేరు అతలాయ్ 

1 రాజులు 16:8 => యూదా రాజైన ఆసా యేలుబడిలో ఇరువదియారవ సంవతస్రమున బయెషా 

కుమారుడైన ఏలా తిరాస్యందు ఇశార్యేలువారినందరిని ఏలనారంభించి రెండు సంవతస్రములు 

ఏలెను. 

1 రాజులు 16:29 => యూదా రాజైన ఆసా యేలుబడిలో ముపప్దియెనిమిదవ సంవతస్రమున ఒమీ 

కుమారుడైన అహాబు ఇశార్యేలువారికి రాజై షోమోర్నులో ఇశార్యేలువారిని ఇరువదిరెండు 

సంవతస్రములు ఏలెను. 

యెహోషువ 12:24 => ఆ రాజులందరి సంఖయ్ ముపప్ది యొకటి. 

1 రాజులు 14:17 => అపుప్డు యరొబాము భారయ్ లేచి వెళిల్పోయి తిరాస్ పటట్ణమునకు వచెచ్ను; 

ఆమె లోగిటి దావ్రపు గడపయొదద్కు రాగానే ఆ చినన్వాడు చనిపోయెను. 

వచనము 26 

అతడు నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము దేనిచేత ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడై 

దేవతలను పెటుట్కొని, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచెనో, దానిని అనుసరించి 

పర్వరిత్ంచెను. 
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1 రాజులు 13:32 => యెహోవా మాటనుబటిట్ బేతేలులోనునన్ బలిపీఠమునకు విరోధముగాను, 

షోమోర్ను పటట్ణములోనునన్ ఉనన్త సథ్లములలోని మందిరములనిన్టికి విరోధము గాను, అతడు 

పర్కటించినది అవశయ్ముగా సంభవించునని తన కుమారులతో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 18:2 => అహాబును దరిశ్ంచుటకై ఏలీయా వెళిల్పోయెను. షోమోర్నులో ఘోరమైన 

కాష్మము కలిగియుండగా 

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 22:37 => ఈ పర్కారము రాజు మరణమై షోమోర్నునకు కొనిపోబడి షోమోర్నులో 

పాతిపెటట్బడెను. 

2 రాజులు 17:1 => యూదా రాజైన ఆహాజు ఏలుబడిలో పండెర్ండవ సంవతస్రమందు ఏలా 

కుమారుడైన హోషేయ షోమోర్నులో ఇశార్యేలును ఏలనారంభించి తొమిమ్ది సంవతస్రములు ఏలెను. 

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 17:24 => అషూష్రు రాజు బబులోను, కూతా, అవావ్, హమాతు, సెపరవ్యీము అను 

తన దేశములలోనుండి జనులను రపిప్ంచి, ఇశార్యేలువారికి మారుగా షోమోర్ను పటట్ణములలో 

ఉంచెను గనుక వారు షోమోర్ను దేశమును సవ్ంతంతిర్ంచుకొని దాని పటట్ణములలో కాపురము చేసిరి. 

యోహాను 4:4 => ఆయన సమరయ మారగ్మున వెళల్వలసివచెచ్ను గనుక 

యోహాను 4:5 => యాకోబు తన కుమారుడైన యోసేపుకిచిచ్న భూమి దగగ్రనునన్ సమరయలోని 

సుఖారను ఒక ఊరికి వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:5 => అపుప్డు ఫిలిపుప్ సమరయ పటట్ణమువరకును వెళిల్ కీర్సుత్ను వారికి 

పర్కటించుచుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:6 => జనసమూహములు విని ఫిలిపుప్ చేసిన సూచక కిర్యలను 

చూచినందున అతడు చెపిప్న మాటలయందు ఏక మనసుస్తో లక్షయ్ముంచగా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:7 => అనేకులను పటిట్న అపవితార్తమ్లు పెదద్ కేకలువేసి వారిని 

వదలిపోయెను; పక్షవాయువు గలవారును కుంటివారును అనేకులు సవ్సథ్త పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:8 => అందుకు ఆ పటట్ణములో మిగుల సంతోషము కలిగెను. 

1 రాజులు 12:25 => తరువాత యరొబాము ఎఫార్యిము మనయ్మందు షెకెమను పటట్ణము కటిట్ంచి 

అచచ్ట కాపురముండి అచచ్టనుండి బయలుదేరి పెనూయేలును కటిట్ంచెను. 

1 రాజులు 16:29 => యూదా రాజైన ఆసా యేలుబడిలో ముపప్దియెనిమిదవ సంవతస్రమున ఒమీ 

కుమారుడైన అహాబు ఇశార్యేలువారికి రాజై షోమోర్నులో ఇశార్యేలువారిని ఇరువదిరెండు 

సంవతస్రములు ఏలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:13 => అయితే తనతోకూడ యుదధ్మునకు రావదద్ని అమజాయ్ తిరిగి 

పంపివేసిన సైనికులు షోమోర్ను మొదలుకొని బేత హోరోనువరకు ఉనన్ యూదాపటట్ణములమీద పడి 

వారిలో మూడు వేలమందిని హతముచేసి విసాత్రమైన కొలల్సొముమ్ పటుట్కొనిపోయిరి. 

యెషయా 7:9 => షోమోర్ను ఎఫార్యిమునకు రాజధాని; షోమోర్నునకు రెమలాయ్ కుమారుడు రాజు; 

మీరు నమమ్కుండినయెడల సిథ్రపడకయుందురు. 

యిరిమ్యా 41:5 => గడ డ్ములు కౌష్రము చేయించుకొని వసత్రములు చింపుకొని దేహములు 

గాయపరచుకొనిన యెనుబదిమంది పురుషులు యెహోవా మందిరమునకు తీసికొనిపోవుటకై 

నైవేదయ్ములను ధూపదర్వయ్ములను చేతపటుట్కొని షెకెమునుండియు షిలోహునుండియు 

షోమోర్నునుండియు రాగా 

ఆమోసు 4:1 => షోమోర్ను పరవ్తముననునన్ బాషాను ఆవులారా, దరిదుర్లను బాధపెటుట్చు బీదలను 

నలుగగొటుట్ వారలారా మాకు పానము తెచిచ్ ఇయుయ్డని మీ యజమానులతో చెపుప్వారలారా, యీ 

మాట ఆలకించుడి. పర్భువైన యెహోవా తన పరిశుదధ్త తోడని చేసిన పర్మాణమేదనగా 
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ఆమోసు 6:1 => సీయోనులో నిరివ్చారముగా నునన్వారికి శర్మ, షోమోర్ను పరవ్తములమీద 

నిశిచ్ంతగా నివసించువారికి శర్మ; ఇశార్యేలువారికి విచారణకరత్లై జనములలో ముఖయ్జనమునకు 

పెదద్లైనవారికి శర్మ 

ఆమోసు 8:14 => షోమోర్ను యొకక్ దోషమునకు కారణమగు దాని తోడనియు, దానూ, నీ దేవుని 

జీవము తోడనియు, బెయేరెష్బా మారగ్ జీవము తోడనియు పర్మాణము చేయువారు ఇకను లేవకుండ 

కూలుదురు. 

వచనము 27 

ఒమీ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు అతడు అగుపరచిన బలమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు 

రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 16:30 => ఒమీ కుమారుడైన అహాబు తన పూరివ్కులందరిని మించునంతగా యెహోవా 

దృషిట్కి చెడుతనము చేసెను. 

1 రాజులు 16:31 => నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము జరిగించిన పాపకిర్యలను అనుసరించి 

నడుచుకొనుట సవ్లప్ సంగతి యనుకొని, అతడు సీదోనీయులకు రాజైన ఎతబ్యలు కుమారెత్యైన 

యెజెబెలును వివాహము చేసికొని బయలు దేవతను పూజించుచు వానికి మొర్కుక్చునుండెను. 

1 రాజులు 16:33 => మరియు అహాబు దేవతాసత్ంభమొకటి1 నిలిపెను. ఈ పర్కారము అహాబు తన 

పూరివ్కులైన ఇశార్యేలు రాజులందరికంటె ఎకుక్వగా పాపముచేసి ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచెను. 

1 రాజులు 14:9 => నీకంటె ముందుగా ఉండిన వారందరికంటెను అధికముగా కీడు చేసియునాన్వు; 

ననున్ బొతిత్గా విసరిజ్ంచి యితర దేవతలను పోత విగర్హములను పెటుట్కొని నాకు కోపము 

పుటిట్ంచియునాన్వు. 

మీకా 6:16 => ఏలయనగా మీరు ఒమీ నియమించిన కటట్డల నాచరించుచు, అహాబు ఇంటివారు 

చేసిన కిర్యలనిన్టి ననుసరించుచు వారి యోచనలనుబటిట్ నడుచుచునాన్రు గనుక నా జనులకు 
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రావలసిన అవమానమును మీరు పొందగా మిముమ్ను భీతిపుటిట్ంచు జనులుగాను పటట్ణనివాసులను 

అపహాసాయ్సప్దముగాను చేయబోవుచునాన్ను. 

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 

1 రాజులు 15:26 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి తన తండిర్ నడిచిన మారగ్మందు నడిచి, 

అతడు దేనిచేత ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడాయెనో ఆ పాపమును అనుసరించి 

పర్వరిత్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:6 => అతడు అహాబు కుమారెత్ను పెండిల్చేసికొని అహాబు సంతతివారు 

నడచిన పర్కారముగా ఇశార్యేలు రాజుల మారగ్మందు నడచెను; అతడు యెహోవా దృషిట్కి 

పర్తికూలముగా పర్వరిత్ంచెను. 

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. 

వచనము 28 

ఒమీ తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి షోమోర్నులో సమాధియందు పాతిపెటట్బడెను, అతని కుమారుడైన 

అహాబు అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

1 రాజులు 16:2 => నేను నినున్ మంటిలోనుండి తీసి హెచిచ్ంపజేసి ఇశార్యేలువారను నా 

జనులమీద నినున్ అధికారిగా చేసితిని, అయినను యరొబాము పర్వరిత్ంచిన పర్కారముగా నీవు 

పర్వరిత్ంచుచు, ఇశార్యేలువారగు నా జనులు పాపము చేయుటకు కారకుడవై, వారి పాపములచేత 

నాకు కోపము పుటిట్ంచియునాన్వు. 

1 రాజులు 16:7 => మరియు బయెషా యరొబాము సంతతివారివలెనే యుండి తన కారయ్ములచేత 

యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిన దాని నంతటినిబటిట్యు, అతడు తన రాజును 
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చంపుటనుబటిట్యు, అతనికిని అతని సంతతివారికిని విరోధముగ యెహోవా వాకుక్ హనానీ 

కుమారుడును పర్వకత్యునగు యెహూకు పర్తయ్క్షమాయెను. 

1 రాజులు 16:19 => యరొబాము చేసినటుల్ ఇతడును యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము చేయువాడై 

యుండి తానే పాపము చేయుచు, ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడైనందున ఈలాగున 

జరిగెను. 

1 రాజులు 12:26 => ఈ జనులు యెరూషలేమునందునన్ యెహోవా మందిరమందు బలులు 

అరిప్ంచుటకు ఎకిక్పోవుచుండినయెడల ఈ జనుల హృదయము యూదారాజైన రెహబాము అను తమ 

యజమానుని తటుట్ తిరుగును; అపుప్డు వారు ననున్ చంపి యూదా రాజైన రెహబామునొదద్ మరల 

చేరుదురు; రాజయ్ము మరల దావీదు సంతతివారిదగును అని 

1 రాజులు 12:27 => యరొబాము తన హృదయమందు తలంచి 

1 రాజులు 12:28 => ఆలోచనచేసి రెండు బంగారపు దూడలు చేయించి, జనులను పిలిచి 

యెరూషలేమునకు పోవుట మీకు బహు కషట్ము; 

1 రాజులు 12:29 => ఇశార్యేలు వారలారా, ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన మీ 

దేవుడు ఇవే అని చెపిప్, ఒకటి బేతేలునందును, ఒకటి దానునందును ఉంచెను. 

1 రాజులు 12:30 => దానువరకు ఈ రెంటిలో ఒకదానిని జనులు పూజించుటవలన రాజు చేసిన 

కారయ్ము పాపమునకు కారణమాయెను. 

1 రాజులు 12:31 => మరియు అతడు ఉనన్త సథ్లములను కటిట్ంచి మందిరముగా ఏరప్రచి, 

లేవీయులు కాని సాధారణమైనవారిలో కొందరిని యాజకులుగా నియమించెను. 

1 రాజులు 12:32 => మరియు యరొబాము యూదాదేశమందు జరుగు ఉతస్వమువంటి 

ఉతస్వమును ఎనిమిదవ మాసము పదునైదవ దినమందు జరుప నిరణ్యించి, బలిపీఠముమీద బలులు 

అరిప్ంచుచు వచెచ్ను. ఈ పర్కారము బేతేలునందును తాను చేయించిన దూడలకు బలులు 

అరిప్ంచుచుండెను. మరియు తాను చేయించిన యునన్తమైన సథ్లమునకు యాజకులను 

బేతేలునందుంచెను. 
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1 రాజులు 12:33 => ఈ పర్కారము అతడు యోచించిన దానినిబటిట్ యెనిమిదవ మాసము 

పదునైదవ దినమందు బేతేలులో తాను చేయించిన బలిపీఠముమీద బలులు అరిప్ంచుచు వచెచ్ను; 

మరియు ఇశార్యేలువారికి ఒక ఉతస్వమును నిరణ్యించి ధూపము వేయుటకై తానే బలిపీఠము 

ఎకెక్ను. 

1 రాజులు 13:33 => ఈ సంగతియైన తరువాత యరొబాము తన దురామ్రగ్మును విడిచిపెటట్క, 

సామానయ్జనులలో కొందరిని ఉనన్త సథ్లములకు యాజకులుగా నియమించెను. తనకిషుట్లైన వారిని 

యాజకులుగా పర్తిషిఠ్ంచి వారిని ఉనన్త సథ్లములకు యాజకులుగా నియమించెను. 

1 రాజులు 13:34 => యరొబాము సంతతివారిని నిరూమ్లము చేసి భూమిమీద ఉండకుండ 

నశింపజేయునటుల్గా ఇది వారికి పాపకారణమాయెను. 

1 రాజులు 16:13 => వారు చేసిన పాపములనుబటిట్ పర్వకత్యైన యెహూదావ్రా బయెషానుగూరిచ్ 

యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట నెరవేరుటకై జిమీ బయెషా సంతతివారి నందరిని నాశనము చేసెను. 

కీరత్నలు 31:6 => నేను యెహోవాను నముమ్కొనియునాన్ను వయ్రథ్మైన దేవతలను అనుసరించువారు 

నాకు అసహుయ్లు.  

యిరిమ్యా 8:19 => యెహోవా సీయోనులో లేకపోయెనా? ఆమె రాజు ఆమెలో లేకపోయెనా? అని 

బహు దూరదేశమునుండి నా పర్జల రోదనశబద్ము వినబడుచునన్ది; వారి విగర్హములచేతను 

అనయ్మైన మాయా రూపములచేతను నాకేల కోపము తెపిప్ంచిరి? 

యిరిమ్యా 10:3 => జనముల ఆచారములు వయ్రథ్ములు, అడవిలో నొకడు చెటుట్ నరకునటుల్ అది 

నరకబడును, అది పనివాడు గొడ డ్లితో చేసినపని. 

యిరిమ్యా 10:8 => జనులు కేవలము పశుపార్యులు, అవివేకులు; బొమమ్ల పూజవలన వచుచ్ 

జాఞ్నము వయ్రథ్ము. 

యిరిమ్యా 14:22 => జనముల వయ్రథ్ దేవతలలో వరష్ము కురిపింపగలవారునాన్రా? ఆకాశము 

వాననియయ్గలదా? మా దేవుడవైన యెహోవా, నీవే గదా దాని చేయుచునాన్వు? నీవే యీ 

కిర్యలనిన్యు చేయుచునాన్వు; నీకొరకే మేము కనిపెటుట్చునాన్ము. 
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యిరిమ్యా 16:19 => యెహోవా, నా బలమా, నా దురగ్మా, ఆపతాక్లమందు నా ఆశర్యమా, 

భూదిగంతములనుండి జనములు నీయొదద్కు వచిచ్ మా పితరులు వయ్రథ్మును మాయా రూపమును 

నిష పర్యోజనమునగు వాటిని మాతర్ము సవ్తంతిర్ంచుకొనిరని చెపుప్దురు. 

యిరిమ్యా 18:15 => అయితే నా పర్జలు ననున్ మరిచియునాన్రు, మాయకు ధూపము 

వేయుచునాన్రు, మెరకచేయబడని దారిలో తాము నడువవలెనని పురాతన మారగ్ములైన తోర్వలలో 

తముమ్ను తాము తొటిర్లల్ చేసికొనుచునాన్రు. 

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

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 

భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 

రోమీయులకు 1:21 => మరియు వారు దేవుని నెరిగియు ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచలేదు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపనులేదు గాని తమ వాదములయందు వయ్రుథ్లైరి. 

రోమీయులకు 1:22 => వారి అవివేకహృదయము అంధకారమయమాయెను; తాము జాఞ్నులమని 

చెపుప్కొనుచు బుదిధ్హీనులైరి. 

రోమీయులకు 1:23 => వారు అక్షయుడగు దేవుని మహిమను క్షయమగు మనుషుయ్ల యొకక్యు, 

పకుష్ల యొకక్యు, చతుషాప్ద జంతువుల యొకక్యు, పురుగుల యొకక్యు, పర్తిమాసవ్రూపముగా 

మారిచ్రి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:21 => వారు దైవము కానిదానివలన నాకు రోషము పుటిట్ంచిరి తమ 

వయ్రథ్ పర్వరత్నవలన నాకు ఆగర్హము పుటిట్ంచిరి కాబటిట్ జనముకాని వారివలన వారికి రోషము 

పుటిట్ంతును అవివేక జనమువలన వారికి కోపము పుటిట్ంతును. 

1 రాజులు 15:26 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి తన తండిర్ నడిచిన మారగ్మందు నడిచి, 

అతడు దేనిచేత ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడాయెనో ఆ పాపమును అనుసరించి 

పర్వరిత్ంచెను. 
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1 రాజులు 21:22 => ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు నీవు కారకుడవై నాకు కోపము 

పుటిట్ంచితివి గనుక నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము కుటుంబమునకును అహీయా కుమారుడైన 

బయెషా కుటుంబమునకును నేను చేసినటుల్ నీ కుటుంబమునకు చేయుదునని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

2 రాజులు 13:6 => అయినను ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడగు యరొబాము 

కుటుంబికులు చేసిన పాపములను వారు విడువక వాటిననుసరించుచు వచిచ్రి. మరియు ఆ 

దేవతాసత్ంభమును షోమోర్నులో నిలిచియుండెను. 

వచనము 29 

యూదా రాజైన ఆసా యేలుబడిలో ముపప్దియెనిమిదవ సంవతస్రమున ఒమీ కుమారుడైన అహాబు 

ఇశార్యేలువారికి రాజై షోమోర్నులో ఇశార్యేలువారిని ఇరువదిరెండు సంవతస్రములు ఏలెను. 

1 రాజులు 16:5 => బయెషా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

వాటనిన్టినిగూరిచ్యు, అతని బలమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలురాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు 

వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 16:14 => ఏలా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

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

రాజదోర్హమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 15:31 => నాదాబు చేసిన ఇతర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసినదాని 

నంతటినిగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

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. 
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1 రాజులు 14:19 => యరొబాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు జరిగించిన 

యుదధ్ములనుగూరిచ్యు, పర్భుతవ్మునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలువారి రాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 22:39 => అహాబు చేసిన యితర కారయ్ములను గూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

దానంతటినిగూరిచ్యు, అతడు కటిట్ంచిన దంతపు ఇంటినిగూరిచ్యు, అతడు కటిట్ంచిన 

పటట్ణములనుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

వచనము 30 

ఒమీ కుమారుడైన అహాబు తన పూరివ్కులందరిని మించునంతగా యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము 

చేసెను. 

1 రాజులు 16:6 => బయెషా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తిరాస్లో సమాధి చేయబడెను; అతనికి 

మారుగా అతని కుమారుడైన ఏలా రాజాయెను. 

2 రాజులు 10:1 => షోమోర్నులో అహాబునకు డెబబ్దిమంది కుమారులుండిరి. యెహూ వెంటనే 

తాకీదులు వార్యించి షోమోర్నులోనుండు యెజెర్యేలు అధిపతులకును పెదద్లకును అహాబు పిలల్లను 

పెంచినవారికిని పంపి ఆజఞ్ ఇచిచ్నదేమనగా మీ యజమానుని కుమారులు మీయొదద్ నునాన్రు; 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:2 => అహజాయ్ యేలనారంభించినపుప్డు నలువది రెండేండల్వాడై 

యెరూషలేములో ఒక సంవతస్రము ఏలెను; అతని తలిల్ ఒమీ కుమారెత్, ఆమె పేరు అతలాయ్ 

వచనము 31 

నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము జరిగించిన పాపకిర్యలను అనుసరించి నడుచుకొనుట సవ్లప్ 

సంగతి యనుకొని, అతడు సీదోనీయులకు రాజైన ఎతబ్యలు కుమారెత్యైన యెజెబెలును వివాహము 

చేసికొని బయలు దేవతను పూజించుచు వానికి మొర్కుక్చునుండెను. 
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1 రాజులు 16:24 => అతడు షెమెరునొదద్ షోమోర్ను కొండను నాలుగు మణుగుల వెండికి 

కొనుకొక్ని ఆ కొండమీద పటట్ణమొకటి కటిట్ంచి, ఆ కొండ యజమానుడైన షెమెరు అనునతని 

పేరునుబటిట్ తాను కటిట్ంచిన పటట్ణమునకు షోమోర్ను1 అను పేరు పెటెట్ను. 

1 రాజులు 16:21 => అపుప్డు ఇశార్యేలువారు రెండు జటుల్గా విడిపోయి, జనులలో సగముమంది 

గీనతు కుమారుడైన తిబీన్ని రాజుగా చేయవలెనని అతని పక్షమునను, సగముమంది ఒమీ పక్షమునను 

చేరిరి. 

1 రాజులు 16:23 => యూదారాజైన ఆసా యేలుబడిలో ముపప్దియొకటవ సంవతస్రమున ఒమీ 

ఇశార్యేలువారికి రాజై పండెర్ండు సంవతస్రములు ఏలెను; ఆ పండెర్ండింటిలో ఆరు సంవతస్రములు 

అతడు తిరాస్లో ఏలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:13 => అయితే తనతోకూడ యుదధ్మునకు రావదద్ని అమజాయ్ తిరిగి 

పంపివేసిన సైనికులు షోమోర్ను మొదలుకొని బేత హోరోనువరకు ఉనన్ యూదాపటట్ణములమీద పడి 

వారిలో మూడు వేలమందిని హతముచేసి విసాత్రమైన కొలల్సొముమ్ పటుట్కొనిపోయిరి. 

యిరిమ్యా 41:5 => గడ డ్ములు కౌష్రము చేయించుకొని వసత్రములు చింపుకొని దేహములు 

గాయపరచుకొనిన యెనుబదిమంది పురుషులు యెహోవా మందిరమునకు తీసికొనిపోవుటకై 

నైవేదయ్ములను ధూపదర్వయ్ములను చేతపటుట్కొని షెకెమునుండియు షిలోహునుండియు 

షోమోర్నునుండియు రాగా 

హోషేయ 13:1 => ఎఫార్యిము మాటలాడినపుప్డు భయము కలిగెను; అతడు ఇశార్యేలువారిలో 

తనున్ గొపప్ చేసికొనెను; తరువాత బయలుదేవతనుబటిట్ అపరాధియై అతడు నాశనమొందెను. 

వచనము 32 

షోమోర్నులో తాను బయలునకు కటిట్ంచిన మందిరమందు బయలునకు ఒక బలిపీఠమును కటిట్ంచెను. 

1 రాజులు 16:25 => ఒమీ యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించి, తన పూరివ్కులందరికంటె 

మరి దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచెను. 
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1 రాజులు 16:31 => నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము జరిగించిన పాపకిర్యలను అనుసరించి 

నడుచుకొనుట సవ్లప్ సంగతి యనుకొని, అతడు సీదోనీయులకు రాజైన ఎతబ్యలు కుమారెత్యైన 

యెజెబెలును వివాహము చేసికొని బయలు దేవతను పూజించుచు వానికి మొర్కుక్చునుండెను. 

1 రాజులు 16:33 => మరియు అహాబు దేవతాసత్ంభమొకటి1 నిలిపెను. ఈ పర్కారము అహాబు తన 

పూరివ్కులైన ఇశార్యేలు రాజులందరికంటె ఎకుక్వగా పాపముచేసి ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచెను. 

1 రాజులు 14:9 => నీకంటె ముందుగా ఉండిన వారందరికంటెను అధికముగా కీడు చేసియునాన్వు; 

ననున్ బొతిత్గా విసరిజ్ంచి యితర దేవతలను పోత విగర్హములను పెటుట్కొని నాకు కోపము 

పుటిట్ంచియునాన్వు. 

1 రాజులు 21:25 => తన భారయ్యైన యెజెబెలు పేర్రేపణచేత యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయ తనున్ 

తాను అముమ్కొనిన అహాబువంటి వాడు ఎవవ్డును లేడు. 

2 రాజులు 3:2 => ఇతడు తన తలిదండుర్లు చేసిన పర్కారము చేయక, తన తండిర్ నిలిపిన 

బయలుదేవతా సత్ంభమును తీసివేసెను గాని యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము చేయుట మానకుండెను 

1 రాజులు 14:22 => యూదావారు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి తమ పితరులు చేసినదానంతటిని 

మించునటుల్గా పాపము చేయుచు ఆయనకు రోషము పుటిట్ంచిరి. 

1 రాజులు 15:26 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి తన తండిర్ నడిచిన మారగ్మందు నడిచి, 

అతడు దేనిచేత ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడాయెనో ఆ పాపమును అనుసరించి 

పర్వరిత్ంచెను. 

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 21:20 => అంతట అహాబు ఏలీయాను చూచి నా పగవాడా, నీచేతిలో నేను 

చికుక్బడితినా? అని పలుకగా ఏలీయా ఇటల్నెను యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయుటకు నినున్ నీవే 

అముమ్కొనియునాన్వు గనుక నాచేతిలో నీవు చికిక్తివి. 
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1 రాజులు 22:52 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించి,తన తలిదండుర్లిదద్రి 

పర్వరత్నను, ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడైన నెబాతు కుమారుడగు యరొబాము 

పర్వరత్నను అనుసరించి పర్వరిత్ంచుచు వచెచ్ను. 

2 రాజులు 9:22 => అంతట యెహోరాము యెహూను చూచి యెహూ సమాధానమా? అని 

అడుగగా యెహూ నీ తలిల్యైన యెజెబెలు జారతవ్ములును చిలల్ంగి తనములును ఇంత 

యపరిమితమైయుండగా సమాధానమెకక్డనుండి వచుచ్ననెను. 

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. 

మీకా 6:16 => ఏలయనగా మీరు ఒమీ నియమించిన కటట్డల నాచరించుచు, అహాబు ఇంటివారు 

చేసిన కిర్యలనిన్టి ననుసరించుచు వారి యోచనలనుబటిట్ నడుచుచునాన్రు గనుక నా జనులకు 

రావలసిన అవమానమును మీరు పొందగా మిముమ్ను భీతిపుటిట్ంచు జనులుగాను పటట్ణనివాసులను 

అపహాసాయ్సప్దముగాను చేయబోవుచునాన్ను. 

వచనము 33 

మరియు అహాబు దేవతాసత్ంభమొకటి1 నిలిపెను. ఈ పర్కారము అహాబు తన పూరివ్కులైన ఇశార్యేలు 

రాజులందరికంటె ఎకుక్వగా పాపముచేసి ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచెను. 

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. 

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? 
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యెషయా 7:13 => అతడు ఈలాగు చెపెప్ను, దావీదు వంశసుథ్లారా, వినుడి; మనుషుయ్లను 

విసికించుట చాలదనుకొని నా దేవుని కూడ విసికింతురా? 

యెహెజేక్లు 8:17 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, నీవు చూచితివే; యూదావారు 

ఇకక్డ ఇటిట్ హేయ కృతయ్ములు జరిగించుట చాలదా? వారు దేశమును బలాతాక్రముతో నింపుచు 

నాకు కోపము పుటిట్ంచుదురు, తీగె ముకుక్నకు పెటుట్చు మరి ఎకుక్వగా నాకు కోపము పుటిట్ంచుదురు. 

యెహెజేక్లు 16:20 => మరియు నీవు నాకు కనిన కుమారులను కుమారెత్లను ఆ బొమమ్లు 

మింగివేయునటుల్ వాటి పేరట వారిని వధించితివి, 

యెహెజేక్లు 16:47 => అయితే వారి పర్వరత్న ననుసరించుటయు, వారు చేయు హేయకిర్యలు 

చేయుటయు సవ్లప్కారయ్మని యెంచి, వారి నడతలను మించునటుల్గా నీవు చెడుమారగ్ములయందు 

పర్వరిత్ంచితివి. 

యెహెజేక్లు 34:18 => విశేషముగా మేతమేసి మిగిలిన దానిని కాళల్తో తొర్కుక్ట మీకు చాలదా? 

ఆదికాండము 6:2 => దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లు చకక్నివారని చూచి వారందరిలో 

తమకు మనసుస్వచిచ్న సతరీలను వివాహము చేసికొనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:3 => నీవు వారితో వియయ్మందకూడదు, వాని కుమారునికి నీ 

కుమారెత్నియయ్కూడదు, నీ కుమారునికి వాని కుమారెత్ను పుచుచ్కొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:4 => ననున్ అనుసరింపకుండ ఇతర దేవతలను పూజించునటుల్ నీ 

కుమారుని వారు మళిల్ంచుదురు, అందునుబటిట్ యెహోవా కోపాగిన్ నీమీద రగులుకొని ఆయన నినున్ 

తవ్రగా నశింపజేయును. 

యెహోషువ 23:12 => అయితే మీరు వెనుకకు తొలగి మీయొదద్ మిగిలియునన్ యీ జనములను 

హతుత్కొని వారితో వియయ్మంది, వారితో మీరును మీతో వారును సాంగతయ్ము చేసినయెడల 

యెహోషువ 23:13 => మీ దేవుడైన యెహోవా మీ యెదుటనుండి యీ జనములను కొటిట్వేయుట 

మానును. మీ దేవుడైన యెహోవా మీకిచిచ్న యీ మంచి దేశములో ఉండకుండ మీరు నశించువరకు 

వారు మీకు ఉరిగాను బోనుగాను మీ పర్కక్లమీద కొరడాలుగాను మీ కనున్లలో ముళుల్గాను ఉందురు. 
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నెహెమాయ్ 13:23 => ఆ దినములలో అషోడ్దు అమోమ్ను మోయాబు సంబంధులైన సతరీలను 

వివాహము చేసికొనిన కొందరు యూదులు నాకు కనబడిరి. 

నెహెమాయ్ 13:24 => వారి కుమారులలో సగము మంది అషోడ్దు భాష మాటలాడువారు. వారు ఆ 

యా భాషలు మాటలాడువారు గాని యూదుల భాష వారిలో ఎవరికిని రాదు. 

నెహెమాయ్ 13:25 => అంతట నేను వారితో వాదించి వారిని శపించి కొందరిని కొటిట్ వారి 

తలవెండుర్కలను పెరికివేసి మీరు వారి కుమారులకు మీ కుమారెత్లను ఇయయ్కయు, మీ 

కుమారులకైనను మీకైనను వారి కుమారెత్లను పుచుచ్కొనకయు ఉండవలెనని వారిచేత దేవుని పేరట 

పర్మాణము చేయించి 

నెహెమాయ్ 13:26 => ఇటిట్ కారయ్ములు జరిగించి ఇశార్యేలీయుల రాజైన సొలొమోను పాపము 

చేయలేదా? అనేక జనములలో అతనివంటి రాజు లేకపోయినను, అతడు తన దేవునిచేత 

పేర్మింపబడినవాడై ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజుగా నియమింపబడినను, అనయ్సతరీలు అతనిచేత 

సహా పాపము చేయించలేదా? 

నెహెమాయ్ 13:27 => కాగా ఇంతగొపప్ కీడు చేయునటుల్ను, మన దేవునికి విరోధముగా పాపము 

చేయునటుల్ను అనయ్సతరీలను వివాహము చేసికొనిన మీవంటివారి మాటలను మేము ఆలకింపవచుచ్నా? 

అని అడిగితిని. 

నెహెమాయ్ 13:28 => పర్ధానయాజకుడును ఎలాయ్షీబు కుమారుడునైన యోయాదా కుమారులలో 

ఒకడు హోరోనీయుడైన సనబ్లల్టునకు అలుల్డాయెను. దానినిబటిట్ నేను అతని నాయొదద్నుండి 

తరిమితిని. 

నెహెమాయ్ 13:29 => నా దేవా, వారు యాజకధరమ్మును, యాజకధరమ్పు నిబంధనను, లేవీయుల 

నిబంధనను అపవితర్పరచిరి గనుక వారిని జాఞ్పకముంచకొనుము. 

1 రాజులు 18:4 => యెజెబెలు యెహోవా పర్వకత్లను నిరూమ్లము చేయుచుండగా గుహలో ఏబదేసి 

మందిగా నూరుగురిని దాచి అనన్పానములిచిచ్ వారిని పోషించెను. 
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1 రాజులు 18:19 => అయితే ఇపుప్డు నీవు ఇశార్యేలువారినందరిని, యెజెబెలు పోషించుచునన్ 

బయలుదేవత పర్వకత్లు నాలుగువందల ఏబదిమందిని, అషేరాదేవి1 పర్వకత్లైన నాలుగువందల 

మందిని నాయొదద్కు కరెమ్లు పరవ్తమునకు పిలువనంపుమని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 19:1 => ఏలీయా చేసినదంతయును అతడు ఖడగ్ముచేత పర్వకత్లనందరిని చంపించిన 

సంగతియును అహాబు యెజెబెలునకు తెలియజెపప్గా 

1 రాజులు 19:2 => యెజెబెలు ఒక దూతచేత ఏలీయాకు ఈ వరత్మానము పంపించెను రేపు ఈ 

వేళకు నేను నీ పార్ణమును వారిలో ఒకని పార్ణమువలె చేయనియెడల దేవుడు నాకు గొపప్ 

అపాయము కలుగజేయునుగాక. 

1 రాజులు 21:5 => అంతట అతని భారయ్యైన యెజెబెలు వచిచ్ నీవు మూతి ముడుచుకొనినవాడవై 

భోజనము చేయక యుండెదవేమని అతని నడుగగా 

1 రాజులు 21:6 => అతడు ఆమెతో ఇటల్నెను నీ దార్క్షతోటను కర్యమునకు నాకిముమ్; లేక నీకు 

అనుకూలమైనయెడల దానికి మారుగా మరియొక దార్క్షతోట నీకిచెచ్దనని, యెజెర్యేలీయుడైన 

నాబోతుతో నేను చెపప్గా అతడు నా దార్క్షతోట నీకియయ్ననెను. 

1 రాజులు 21:7 => అందుకతని భారయ్యైన యెజెబెలు ఇశార్యేలులో నీవిపుప్డు రాజయ్పరిపాలనము 

చేయుటలేదా? లేచి భోజనము చేసి మనసుస్లో సంతోషముగా ఉండుము; నేనే యెజెర్యేలీయుడైన 

నాబోతు దార్క్షతోట నీకిపిప్ంచెదనని అతనితో చెపిప్ 

1 రాజులు 21:8 => అహాబు పేరట తాకీదు వార్యించి అతని ముదర్తో ముదిర్ంచి, ఆ తాకీదును 

నాబోతు నివాసము చేయుచునన్ పటట్ణపు పెదద్లకును సామంతులకును పంపెను. 

1 రాజులు 21:9 => ఆ తాకీదులో వార్యించినదేమనగా ఉపవాసదినము జరుగవలెనని మీరు 

చాటించి నాబోతును జనులయెదుట నిలువబెటిట్ 

1 రాజులు 21:10 => నీవు దేవునిని రాజును దూషించితివని అతనిమీద సాక్షయ్ము పలుకుటకు 

పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లను సిదధ్పరచుడి; తీరుప్ అయినమీదట అతని బయటికి తీసికొనిపోయి 

రాళల్తో చావగొటుట్డి. 
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1 రాజులు 21:11 => అతని పటట్ణపు పెదద్లును పటట్ణమందు నివసించు సామంతులును యెజెబెలు 

తమకు పంపిన తాకీదు పర్కారముగా జరిగించిరి. 

1 రాజులు 21:12 => ఎటల్నగా వారు ఉపవాసదినము చాటించి నాబోతును జనులయెదుట 

నిలువబెటిట్రి. 

1 రాజులు 21:13 => అపుప్డు పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లు సమాజములో పర్వేశించి 

అతనియెదుట కూరుచ్ండి నాబోతు దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమక్షమున నాబోతుమీద 

సాక్షయ్ము పలుకగా వారు పటట్ణము బయటికి అతనిని తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటిట్రి. 

1 రాజులు 21:14 => నాబోతు రాతిదెబబ్లచేత మరణమాయెనని వారు యెజెబెలునకు వరత్మానము 

పంపగా 

1 రాజులు 21:25 => తన భారయ్యైన యెజెబెలు పేర్రేపణచేత యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయ తనున్ 

తాను అముమ్కొనిన అహాబువంటి వాడు ఎవవ్డును లేడు. 

2 రాజులు 9:30 => యెహూ యెజెర్యేలు ఊరికి వచిచ్న సంగతి యెజెబెలునకు వినబడెను గనుక 

ఆమె తన ముఖమునకు రంగుపూసికొని శిరోభూషణములు ధరించుకొని కిటికీలోనుండి కనిపెటిట్ 

చూచుచుండగా 

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

చంపినవాడా, జిమీ వంటివాడా, నీవు సమాధానముగా వచుచ్చునాన్వా అని అడుగగా 

2 రాజులు 9:32 => అతడు తలయెతిత్ కిటికీతటుట్ చూచి నా పక్షమందునన్వారెవరని అడుగగా ఇదద్రు 

ముగుగ్రు పరిచారకులు పైనుండి తొంగిచూచిరి. 

2 రాజులు 9:33 => దీనిని కిర్ంద పడదోర్యుడని అతడు చెపప్గా వారు దానిని కిర్ందికి 

పడదోర్సినందున దాని రకత్ములో కొంత గోడమీదను గుఱఱ్ములమీదను చిందెను. మరియు 

గుఱఱ్ములచేత అతడు దానిని తొర్కిక్ంచెను. 

2 రాజులు 9:34 => అతడు లోపల పర్వేశించి అనన్పానములు చేసిన తరువాత ఆ శాపగర్సుత్రాలు 

రాజకుమారెత్ గనుక మీరు వెళిల్ దానిని కనుగొని పాతిపెటుట్డని ఆజఞ్ ఇయయ్గా 
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2 రాజులు 9:35 => వారు దానిని పాతిపెటట్బోయిరి; అయితే దాని కపాలమును పాదములును 

అరచేతులును తపప్ మరి ఏమియు కనబడలేదు. 

2 రాజులు 9:36 => వారు తిరిగివచిచ్ అతనితో ఆ సంగతి తెలియజెపప్గా అతడిటల్నెను ఇది 

యెజెబెలని యెవరును గురుత్పటట్లేకుండ యెజెర్యేలు భూభాగమందు కుకక్లు యెజెబెలు 

మాంసమును తినును. 

2 రాజులు 9:37 => యెజెబెలుయొకక్ కళేబరము యెజెర్యేలు భూభాగమందునన్ 

పెంటవలెనుండును అని తన సేవకుడును తిషీబ్యుడునగు ఏలీయాదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న 

మాటచొపుప్న యిది జరిగెను. 

పర్కటన 2:20 => అయినను నీమీద తపుప్ ఒకటి నేను మోపవలసియునన్ది; ఏమనగా, తాను 

పర్వకి త్ర్నని చెపుప్కొనుచునన్ యెజెబెలను సతరీని నీ వుండనిచుచ్చునాన్వు. జారతవ్ము చేయుటకును, 

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినుటకును అది నా దాసులకు భోదించుచు వారిని 

మోసపరచుచునన్ది 

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 

నాయ్యాధిపతులు 10:12 => సీదోనీయులును అమాలేకీయులును మాయోనీయులును మిముమ్ను 

బాధపరచినపుప్డు వారి వశములోనుండియు నేను మిముమ్ను రకిష్ంచితిని గదా 

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. 
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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 21:25 => తన భారయ్యైన యెజెబెలు పేర్రేపణచేత యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయ తనున్ 

తాను అముమ్కొనిన అహాబువంటి వాడు ఎవవ్డును లేడు. 

1 రాజులు 21:26 => ఇశార్యేలీయుల యెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న అమోరీయుల 

ఆచారరీతిగా విగర్హములను పెటుట్కొని అతడు బహు హేయముగా పర్వరిత్ంచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 2 :11 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవా కనున్లయెదుట కీడుచేసి , 

ఐగుపుత్దేశములోనుండి వారిని రపిప్ంచిన తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచి బయలు 

దేవతలను పూజించి 

నాయ్యాధిపతులు 3:7 => అటుల్ ఇశార్యేలీయులు యెహోవా సనిన్ధిని దోషులై, తమ దేవుడైన 

యెహోవాను మరచి బయలుదేవతలను దేవతా సత్ంభములను పూజించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 10:6 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవా సనిన్ధిని మరల దుష  పర్వరత్నులైరి. వారు 

యెహోవాను విసరిజ్ంచి ఆయన సేవ మానివేసి, బయలులు అషాత్రోతులు అను సిరియనుల దేవతలను 
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సీదోనీయుల దేవతలను మోయాబీయుల దేవతలను అమోమ్నీయుల దేవతలను ఫిలిషీత్యుల దేవతలను 

పూజించుచువచిచ్రి. 

2 రాజులు 10:18 => తరువాత యెహూ జనులందరిని సమకూరిచ్ వారికీలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను 

అహాబు బయలుదేవతకు కొదిద్గానే పూజచేసెను. యెహూ అను నేను అధికముగా పూజ 

చేయబోవుచునాన్ను, 

2 రాజులు 17:16 => వారు తమ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిని యనుసరింపక పోత 

విగర్హములైన రెండు దూడలను చేసి దేవతాసత్ంభములను నిలిపి ఆకాశసమూహమునకు నమసక్రించి 

బయలుదేవతను పూజించిరి. 

1 రాజులు 11:2 => కామాతురత గలవాడై వారిని ఉంచుకొనుచు వచెచ్ను. 

1 రాజులు 14:9 => నీకంటె ముందుగా ఉండిన వారందరికంటెను అధికముగా కీడు చేసియునాన్వు; 

ననున్ బొతిత్గా విసరిజ్ంచి యితర దేవతలను పోత విగర్హములను పెటుట్కొని నాకు కోపము 

పుటిట్ంచియునాన్వు. 

1 రాజులు 16:25 => ఒమీ యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించి, తన పూరివ్కులందరికంటె 

మరి దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచెను. 

1 రాజులు 16:30 => ఒమీ కుమారుడైన అహాబు తన పూరివ్కులందరిని మించునంతగా యెహోవా 

దృషిట్కి చెడుతనము చేసెను. 

1 రాజులు 22:53 => అతడు బయలు దేవతను పూజిం చుచు, వానికి నమసాక్రము చేయుచు, తన 

తండిర్ చేసిన కిర్యలనిన్టి చొపుప్న జరిగించుచు, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము 

పుటిట్ంచెను. 

2 రాజులు 3:2 => ఇతడు తన తలిదండుర్లు చేసిన పర్కారము చేయక, తన తండిర్ నిలిపిన 

బయలుదేవతా సత్ంభమును తీసివేసెను గాని యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము చేయుట మానకుండెను 

2 రాజులు 3:3 => ఇశార్యేలు వారు పాపము చేయుటకు కారకుడగు నెబాతు కుమారుడైన 

యరొబాము చేసిన పాపములను విడువక చేయుచునే వచెచ్ను. 
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2 రాజులు 3:18 => ఇది యెహోవా దృషిట్కి అలప్మే, ఆయన మోయాబీయులను మీచేతికి 

అపప్గించును. 

2 రాజులు 9:34 => అతడు లోపల పర్వేశించి అనన్పానములు చేసిన తరువాత ఆ శాపగర్సుత్రాలు 

రాజకుమారెత్ గనుక మీరు వెళిల్ దానిని కనుగొని పాతిపెటుట్డని ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

2 రాజులు 16:3 => అతడు ఇశార్యేలీయుల ముందర నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనులు 

చేసిన హేయమైన కిర్యలు చేయుచు, తన కుమారుని అగిన్గుండమును దాటించెను. 

2 రాజులు 17:8 => తమయెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనముల కటట్డలను, 

ఇశార్యేలు రాజులు నిరణ్యించిన కటట్డలను అనుసరించుచు ఉండిరి. 

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

కటిట్ంచి, బయలు దేవతకు బలిపీఠములను కటిట్ంచి ఇశార్యేలు రాజైన అహాబు చేసినటుల్ 

దేవతాసత్ంభములను చేయించి, నక్షతర్ములకు మొర్కిక్ వాటిని పూజించుచుండెను. 

2 రాజులు 23:4 => రాజు బయలు దేవతకును అషేరా దేవికిని నక్షతర్ములకును చేయబడిన 

ఉపకరణములనిన్టి యెహోవా ఆలయములోనుండి ఇవతలకు తీసికొని రావలెనని పర్ధానయాజకుడైన 

హిలీక్యాకును రెండవ వరుస యాజకులకును దావ్రపాలకులకును ఆజఞ్ ఇయయ్గా హిలీక్యా వాటిని 

యెరూషలేము వెలుపల కిదోర్ను పొలములో కాలిచ్వేసి, బూడిదెను బేతేలు ఊరికి పంపివేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:4 => బయలు దేవతను ఆశర్యింపక తన తండిర్ దేవుని ఆశర్యించుచు, 

ఇశార్యేలువారి చరయ్లను వెంబడింపక ఆయన ఆజఞ్లననుసరించి నడిచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:1 => తనకు ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు అధికముగా కలిగిన తరువాత 

యెహోషాపాతు అహాబుతో వియయ్మంది 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:2 => అతడు ఇశార్యేలు రాజుల మారగ్ములందు నడచి, బయలు దేవతా 

రూపములుగా పోత విగర్హములను చేయించెను. 

కీరత్నలు 1:1 => దుషుట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 
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సామెతలు 14:1 => జాఞ్నవంతురాలు తన యిలుల్ కటుట్ను మూఢురాలు తనచేతులతో తన యిలుల్ 

ఊడబెరుకును. 

యెహెజేక్లు 23:5 => ఒహొలా నాకు పెండిల్చేయబడినను వయ్భిచారముచేసి 

హోషేయ 2:13 => అది ననున్ మరచిపోయి నగలు పెటుట్కొని శృంగారించుకొని బయలుదేవతలకు 

ధూపము వేసి యుండుటను బటిట్యు దాని విటకాండర్ను వెంటాడి యుండుటను బటిట్యు నేను దానిని 

శికిష్ంతును; ఇది యెహోవా వాకుక్. 

హోషేయ 8:4 => నాకు అనుకూలులుకాని రాజులను వారు నియమించుకొని యునాన్రు, నేనెరుగని 

అధిపతులను తమకుంచుకొని యునాన్రు, విగర్హ నిరామ్ణమందు తమ వెండి బంగార ములను 

వినియోగించుటచేత వాటిని పోగొటుట్కొని యునాన్రు. 

హోషేయ 8:14 => ఇశార్యేలువారు తమకే నగరులను కటిట్ంచుకొని తమ సృషిట్కరత్ను 

మరచియునాన్రు; యూదావారు పార్కారములుగల పటట్ణములను చాల కటిట్యునాన్రు. అయితే నేను 

వారి పటట్ణములను అగిన్చే తగులబెటెట్దను, అది వాటి నగరులను కాలిచ్వేయును. 

హోషేయ 9:10 => అరణయ్ములో దార్క్షపండుల్ దొరికినటుల్ ఇశార్యేలువారు నాకు దొరికిరి; 

చిగురుపెటుట్ కాలమందు అంజూరపు చెటుట్మీద తొలి ఫలము దొరికినటుల్ మీ పితరులు నాకు దొరికిరి. 

అయితే వారు బయలెప్యోరు నొదద్కు వచిచ్ ఆ లజా జ్కరమైన దేవతకు తముమ్ను తాము 

అపప్గించుకొనిరి; తాము మోహించిన దానివలెనే వారు హేయులైరి. 

హోషేయ 11:2 => పర్వకత్లు వారిని పిలిచినను బయలుదేవతలకు వారు బలులనరిప్ంచిరి, 

విగర్హములకు ధూపము వేసిరి. 

మీకా 1:13 => లాకీషు నివాసులారా, రథములకు యుదధ్పు గుఱఱ్ములను కటుట్డి; ఇశార్యేలువారు 

చేసిన తిరుగుబాటు కిర్యలు నీయందు కనబడినవి అది సీయోను కుమారెత్ పాపమునకు పర్థమ 

కారణముగా ఉండును. 

రోమీయులకు 11:4 => అయితే దేవోకిత్ అతనితో ఏమి చెపుప్చునన్ది? బయలుకు మోకాళూ ల్నని 

యేడువేలమంది పురుషులను నేను శేషముగా నుంచుకొనియునాన్ను. 
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వచనము 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. 

2 రాజులు 10:21 => యెహూ ఇశార్యేలు దేశమంతటిలోనికి వరత్మానము పంపించగా 

బయలునకు మొర్కుక్ వారందరును వచిచ్రి, రానివాడు ఒకడును లేడు; వారు వచిచ్ బయలు గుడిలో 

పర్వేశింపగా ఎచచ్టను చోటులేకుండ బయలు గుడి ఈ తటుట్నుండి ఆ తటుట్వరకు నిండిపోయెను. 

2 రాజులు 10:26 => బయలు గుడిలోని నిలువు విగర్హములను బయటికి తీసికొనివచిచ్ వాటిని 

కాలిచ్వేసిరి. 

2 రాజులు 10:27 => మరియు బయలు పర్తిమను గుడిని కిర్ంద పడగొటిట్ దానిని పెంటయిలుల్గా 

చేసిరి. నేటివరకు అది ఆలాగేయునన్ది 

2 రాజులు 3:2 => ఇతడు తన తలిదండుర్లు చేసిన పర్కారము చేయక, తన తండిర్ నిలిపిన 

బయలుదేవతా సత్ంభమును తీసివేసెను గాని యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము చేయుట మానకుండెను 

2 రాజులు 10:18 => తరువాత యెహూ జనులందరిని సమకూరిచ్ వారికీలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను 

అహాబు బయలుదేవతకు కొదిద్గానే పూజచేసెను. యెహూ అను నేను అధికముగా పూజ 

చేయబోవుచునాన్ను, 

యెహెజేక్లు 23:5 => ఒహొలా నాకు పెండిల్చేయబడినను వయ్భిచారముచేసి 

హోషేయ 2:13 => అది ననున్ మరచిపోయి నగలు పెటుట్కొని శృంగారించుకొని బయలుదేవతలకు 

ధూపము వేసి యుండుటను బటిట్యు దాని విటకాండర్ను వెంటాడి యుండుటను బటిట్యు నేను దానిని 

శికిష్ంతును; ఇది యెహోవా వాకుక్. 

హోషేయ 11:2 => పర్వకత్లు వారిని పిలిచినను బయలుదేవతలకు వారు బలులనరిప్ంచిరి, 

విగర్హములకు ధూపము వేసిరి. 
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వచనము 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. 

నిరగ్మకాండము 34:13 => కాబటిట్ మీరు వారి బలిపీఠములను పడగొటిట్ వారి బొమమ్లను 

పగులగొటిట్ వారి దేవతా సత్ంభములను పడగొటట్వలెను. 

2 రాజులు 13:6 => అయినను ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడగు యరొబాము 

కుటుంబికులు చేసిన పాపములను వారు విడువక వాటిననుసరించుచు వచిచ్రి. మరియు ఆ 

దేవతాసత్ంభమును షోమోర్నులో నిలిచియుండెను. 

2 రాజులు 17:16 => వారు తమ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిని యనుసరింపక పోత 

విగర్హములైన రెండు దూడలను చేసి దేవతాసత్ంభములను నిలిపి ఆకాశసమూహమునకు నమసక్రించి 

బయలుదేవతను పూజించిరి. 

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

కటిట్ంచి, బయలు దేవతకు బలిపీఠములను కటిట్ంచి ఇశార్యేలు రాజైన అహాబు చేసినటుల్ 

దేవతాసత్ంభములను చేయించి, నక్షతర్ములకు మొర్కిక్ వాటిని పూజించుచుండెను. 

యిరిమ్యా 17:1 => వారి కుమారులు తాము కటిట్న బలిపీఠములను, పర్తి పచచ్ని చెటుట్కిర్ందనునన్ 

దేవతాసథ్ంభములను జాఞ్పకము చేసికొనుచుండగా 

యిరిమ్యా 17:2 => యూదా పాపము ఇనుప గంటముతో వార్యబడియునన్ది; అది వజర్పు మొనతో 

లిఖింపబడియునన్ది; అది వారి హృదయములనెడి పలకల మీదను చెకక్బడియునన్ది. మీ 

బలిపీఠముల కొముమ్లమీదను చెకక్బడియునన్ది.  

1 రాజులు 16:30 => ఒమీ కుమారుడైన అహాబు తన పూరివ్కులందరిని మించునంతగా యెహోవా 

దృషిట్కి చెడుతనము చేసెను. 
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1 రాజులు 21:19 => నీవు అతని చూచి యీలాగు పర్కటించుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

దీని సావ్ధీనపరచుకొనవలెనని నీవు నాబోతును చంపితివి గదా. యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఏ 

సథ్లమందు కుకక్లు నాబోతు రకత్మును నాకెనో ఆ సథ్లమందే కుకక్లు నీ రకత్మును నిజముగా 

నాకునని అతనితో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 21:25 => తన భారయ్యైన యెజెబెలు పేర్రేపణచేత యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయ తనున్ 

తాను అముమ్కొనిన అహాబువంటి వాడు ఎవవ్డును లేడు. 

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 22:8 => 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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:21 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు కటుట్ బలిపీఠము సమీపమున 

ఏవిధమైన వృక్షమును నాటకూడదు, దేవతా సత్ంభమును ఏరప్రచకూడదు. 

నాయ్యాధిపతులు 3:7 => అటుల్ ఇశార్యేలీయులు యెహోవా సనిన్ధిని దోషులై, తమ దేవుడైన 

యెహోవాను మరచి బయలుదేవతలను దేవతా సత్ంభములను పూజించిరి. 

1 రాజులు 16:25 => ఒమీ యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించి, తన పూరివ్కులందరికంటె 

మరి దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచెను. 

1 రాజులు 18:19 => అయితే ఇపుప్డు నీవు ఇశార్యేలువారినందరిని, యెజెబెలు పోషించుచునన్ 

బయలుదేవత పర్వకత్లు నాలుగువందల ఏబదిమందిని, అషేరాదేవి1 పర్వకత్లైన నాలుగువందల 

మందిని నాయొదద్కు కరెమ్లు పరవ్తమునకు పిలువనంపుమని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 3:2 => ఇతడు తన తలిదండుర్లు చేసిన పర్కారము చేయక, తన తండిర్ నిలిపిన 

బయలుదేవతా సత్ంభమును తీసివేసెను గాని యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము చేయుట మానకుండెను 
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2 రాజులు 23:6 => యెహోవా మందిరమందునన్ అషేరాదేవి పర్తిమను యెరూషలేము 

వెలుపలనునన్ కిదోర్ను వాగుదగగ్రకు తెపిప్ంచి, కిదోర్ను వాగు ఒడుడ్న దాని కాలిచ్ తొర్కిక్ పొడుముచేసి ఆ 

పొడుమును సామానయ్ జనుల సమాధులమీద చలెల్ను. 

2 రాజులు 23:19 => మరియు ఇశార్యేలు రాజులు షోమోర్ను పటట్ణములలో ఏ ఉనన్తసథ్లములలో 

మందిరములను కటిట్ంచి యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచిరో ఆ మందిరములనిన్టిని యోషీయా తీసివేసి, 

తాను బేతేలులో చేసిన కిర్యలనిన్టి పర్కారము వాటికి చేసెను. 

వచనము 2 

పిమమ్ట యెహోవా వాకుక్ అతనికి పర్తయ్క్షమై 

యెహోషువ 6:26 => ఆ కాలమున యెహోషువ జనులచేత శపథము చేయించి వారికీలాగు 

ఆజాఞ్పించెను ఎవడు యెరికో పటట్ణమును కటిట్ంచ పూనుకొనునో వాడు యెహోవా దృషిట్కి 

శాపగర్సుత్డగును; వాడు దాని పునాది వేయగా వాని జేయ్షఠ్కుమారుడు చచుచ్ను; దాని తలుపులను 

నిలువనెతత్గా వాని కనిషఠ్కుమారుడు చచుచ్ను; 

యెహోషువ 23:14 => ఇదిగో నేడు నేను సరవ్లోకుల మారగ్మున వెళుల్చునాన్ను. మీ దేవుడైన 

యెహోవా మీ విషయమై సెలవిచిచ్న మంచి మాటలనిన్టిలో ఒకక్టియైనను తపిప్యుండలేదని మీరు 

అనుభవపూరవ్కముగా ఎరుగుదురు; అవి అనిన్యు మీకు కలిగెను, వాటిలో ఒకక్టియైనను 

తపిప్యుండలేదు. 

యెహోషువ 23:15 => అయితే మీ దేవుడైన యెహోవా మీతో చెపిప్న మేలంతయు మీకు కలిగిన 

పర్కారము మీ దేవుడైన యెహోవా మీ కిచిచ్న యీ మంచి దేశములో ఉండకుండ ఆయన మిముమ్ 

నశింపజేయువరకు యెహోవా మీ మీదికి కీడంతయు రాజేయును. 

జెకరాయ్ 1:5 => మీ పితరులేమైరి? పర్వకత్లు నితయ్ము బర్దుకుదురా? 

మతత్యి 24:35 => ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలు ఏ మాతర్మును 

గతింపవు. 
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నాయ్యాధిపతులు 9:57 => షెకెమువారు చేసిన దోర్హమంతటిని దేవుడు వారి తలలమీదికి మరల 

రాజేసెను; యెరుబబ్యలు కుమారుడైన యోతాము శాపము వారిమీదికి వచెచ్ను. 

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 రాజులు 2:4 => పిమమ్ట ఏలీయా ఎలీషా, యెహోవా ననున్ యెరికోకు పొమమ్ని 

సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక నీవు దయచేసి యికక్డ ఉండుమని ఎలీషాతో అనగా అతడు యెహోవా 

జీవముతోడు నీ జీవముతోడు, నేను నినున్ విడువననెను గనుక వారిదద్రు యెరికోకు పర్యాణము 

చేసిరి. 

2 రాజులు 2:19 => అంతట ఆ పటట్ణపువారు ఈ పటట్ణమునన్ చోటు రమయ్మైనదని మా 

యేలినవాడవైన నీకు కనబడుచునన్ది గాని నీళుల్ మంచివి కావు. అందుచేత భూమియు 

నిసాస్రమైయునన్దని ఎలీషాతో అనగా 

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. 

ఎజార్ 2:34 => యెరికో వంశసుథ్లు మూడువందల నలువది యయిదుగురు, 

హబకూక్కు 2:12 => నరహతయ్ చేయుటచేత పటట్ణమును కటిట్ంచువారికి శర్మ; దుషట్తవ్ము 

జరిగించుటచేత కోటను సాథ్పించు వారికి శర్మ. 

లూకా 19:1 => ఆయన సంచరించుచు యెరికో పటట్ణములో పర్వేశించి 

వచనము 3 

నీవు ఇచచ్టనుండి తూరుప్వైపునకు పోయి యొరాద్నునకు ఎదురుగానునన్ కెరీతు వాగుదగగ్ర 

దాగియుండుము; 
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మతత్యి 11:14 => ఈ సంగతి నంగీకరించుటకు మీకు మనసుస్ంటే రాబోవు ఏలీయా యితడే. 

మతత్యి 16:14 => వారు కొందరు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాననియు, కొందరు ఏలీయా అనియు, 

కొందరు యిరీమ్యా అనియు లేక పర్వకత్లలో ఒకడనియు చెపుప్కొనుచునాన్రనిరి. 

మతత్యి 27:47 => అకక్డ నిలిచియునన్వారిలో కొందరా మాట విని ఇతడు ఏలీయాను 

పిలుచుచునాన్డనిరి. 

మతత్యి 27:49 => తకిక్నవారు ఊరకుండుడి ఏలీయా అతని రకిష్ంపవచుచ్నేమో చూతమనిరి. 

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. 

లూకా 4:25 => ఏలీయా దినములయందు మూడేండల్ ఆరు నెలలు ఆకాశము మూయబడి 

దేశమందంతటను గొపప్ కరవు సంభవించినపుప్డు, ఇశార్యేలులో అనేకమంది విధవరాండుర్ండినను, 

లూకా 4:26 => ఏలీయా సీదోనులోని సారెపతు అను ఊరిలో ఉనన్ యొక విధవరాలి యొదద్కే గాని 

మరి ఎవరి యొదద్కును పంపబడలేదు. 

లూకా 9:30 => మరియు ఇదద్రు పురుషులు ఆయనతో మాటలాడుచుండిరి, వారు మోషే ఏలీయా 

అనువారు. 

లూకా 9:33 => (ఆ యిదద్రు పురుషులు) ఆయన యొదద్నుండి వెళిల్పోవుచుండగా పేతురు యేసుతో 

ఏలినవాడా, మనమికక్డ ఉండుట మంచిది, నీకు ఒకటియు మోషేకు ఒకటియు ఏలీయాకు ఒకటియు 

మూడు పరణ్శాలలు మేము కటుట్దుమని, తాను చెపిప్నది తానెరుగకయే చెపెప్ను. 

లూకా 9:54 => శిషుయ్లైన యాకోబును యోహానును అది చూచి పర్భువా, ఆకాశమునుండి అగిన్దిగి 

వీరిని నాశనము చేయునటుల్ మేమాజాఞ్పించుట నీకిషట్మా అని అడుగగా,  

యోహాను 1:21 => కాగా వారు మరి నీవెవరవు, నీవు ఏలీయావా అని అడుగగా అతడు కాననెను. 

యోహాను 1:25 => వారు నీవు కీర్సుత్వైనను ఏలీయావైనను ఆ పర్వకత్వైనను కానియెడల ఎందుకు 

బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్వని అతనిని అడుగగా 
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రోమీయులకు 11:2 => తాను ముందెరిగిన తన పర్జలను దేవుడు విసరిజ్ంపలేదు. ఏలీయాను 

గూరిచ్న భాగములో లేఖనము చెపుప్నది మీరెరుగరా? 

1 రాజులు 22:14 => మీకాయా యెహోవా నాకు సెలవిచుచ్నదేదో ఆయన జీవముతోడు నేను 

దానినే పలుకుదుననెను. 

2 రాజులు 3:14 => ఎలీషా ఇటల్నెను ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు 

దేవుడైన ఆ యెహోవా జీవముతోడు యూదారాజైన యెహోషాపాతును నేను గౌరవము చేయనియెడల 

నినున్ చూచుటకైనను లక్షయ్పెటుట్టకైనను ఒపప్కపోదును. 

2 రాజులు 5:16 => ఎలీషా ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ 

యెహోవా జీవముతోడు నేనేమియు తీసికొనను అని చెపెప్ను. నయమాను అతనిని ఎంతో 

బతిమాలినను అతడు ఒపప్క పోయెను. 

యెషయా 49:18 => కనున్లెతిత్ నలుదిశల చూడుము వీరందరు కూడుకొనుచు నీయొదద్కు 

వచుచ్చునాన్రు నీవు వీరినందరిని ఆభరణముగా ధరించుకొందువు పెండిల్కుమారెత్ ఒడా డ్ణము 

ధరించుకొనునటుల్ నీవు వారిని అలంకారముగా ధరించుకొందువు నా జీవముతోడని పర్మాణము 

చేయుచునాన్నని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

మతత్యి 7:29 => ఏలయనగా ఆయన వారి శాసు త్ర్లవలె కాక అధికారముగలవానివలె వారికి 

బోధించెను. 

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. 

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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యిరిమ్యా 15:19 => కాబటిట్ యెహోవా ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నాతటుట్ తిరిగినయెడల నీవు నా 

సనిన్ధిని నిలుచునటుల్ నేను నినున్ తిరిగి రపిప్ంతును. ఏవి నీచములో యేవి ఘనములో నీవు 

గురుతుపటిట్నయెడల నీవు నా నోటివలె ఉందువు; వారు నీతటుట్నకు తిరుగవలెను గాని నీవు వారి 

తటుట్నకు తిరుగకూడదు 

లూకా 1:19 => దూత నేను దేవుని సముఖమందు నిలుచు గబిర్యేలును; నీతో మాటలాడుటకును 

ఈ సువరత్మానము నీకు తెలుపుటకును పంపబడితిని. 

లూకా 21:36 => కాబటిట్ మీరు జరుగబోవు వీటినెలల్ను తపిప్ంచుకొని, మనుషయ్కుమారుని యెదుట 

నిలువబడుటకు శకిత్గలవారగునటుల్ ఎలల్పుప్డును పార్రథ్న చేయుచు మెలకువగా ఉండుడని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:23 => నేను ఎవనివాడనో, యెవనిని సేవించుచునాన్నో, ఆ దేవుని దూత 

గడచిన రాతిర్ నాయొదద్ నిలిచి పౌలా, భయపడకుము; 

లూకా 4:25 => ఏలీయా దినములయందు మూడేండల్ ఆరు నెలలు ఆకాశము మూయబడి 

దేశమందంతటను గొపప్ కరవు సంభవించినపుప్డు, ఇశార్యేలులో అనేకమంది విధవరాండుర్ండినను, 

యాకోబు 5:17 => ఏలీయా మనవంటి సవ్భావముగల మనుషుయ్డే; వరిష్ంపకుండునటుల్ అతడు 

ఆసకిత్తో పార్రథ్న చేయగా మూడునన్ర సంవతస్రముల వరకు భూమిమీద వరిష్ంపలేదు. 

పర్కటన 11:6 => తాము పర్వచింపు దినములు వరష్ము కురువకుండ ఆకాశమును మూయుటకు 

వారికి అధికారము కలదు. మరియు వారికిషట్మైనపుప్డెలల్ నీళుల్ రకత్ముగా చేయుటకును, 

నానావిధములైన తెగుళల్తో భూమిని బాధించుటకును వారికి అధికారము కలదు. 

ఆదికాండము 12:10 => అపుప్డు ఆ దేశములో కరవు వచెచ్ను. ఆ దేశములో కరవు భారముగా 

నునన్ందున అబార్ము ఐగుపుత్ దేశములో నివసించుటకు అకక్డికి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 27:28 => ఆకాశపుమంచును భూసారమును విసాత్రమైన ధానయ్మును 

దార్కాష్రసమును దేవుడు నీ కనుగర్హించు గాక  

ఆదికాండము 31:21 => అతడు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని పారిపోయెను. అతడు లేచి నది 

దాటి గిలాదను కొండతటుట్ అభిముఖుడై వెళె ల్ను. 

Page  of 1442 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

ఆదికాండము 41:30 => మరియు కరవు గల యేడు సంవతస్రములు వాటి తరువాత వచుచ్ను; 

అపుప్డు ఐగుపుత్ దేశమందు ఆ పంట సమృదిధ్ యావతుత్ను మరువబడును, ఆ కరవు దేశమును 

పాడుచేయును. 

లేవీయకాండము 26:4 => మీ వరష్కాలములలో మీకు వరష్మిచెచ్దను, మీ భూమి పంటలనిచుచ్ను, 

మీ పొలములచెటుల్ ఫలించును, 

లేవీయకాండము 26:19 => మీ బల గరవ్మును భంగపరచి, ఆకాశము ఇనుమువలెను భూమి 

ఇతత్డివలెను ఉండచేసెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:17 => లేనియెడల యెహోవా మీమీద కోపపడి ఆకాశమును 

మూసివేయును; అపుప్డు వాన కురియదు, భూమి పండదు, యెహోవా మీకిచుచ్చునన్ ఆ మంచి 

దేశమున ఉండకుండ మీరు శీఘర్ముగా నశించెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:16 => పటట్ణములో నీవు శపింపబడుదువు; పొలములో నీవు 

శపింపబడుదువు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:23 => నీ తలపైని ఆకాశము ఇతత్డివలె ఉండును, నీ కిర్ందనునన్ నేల 

యినుమువలె ఉండును. 

రూతు 1:1 => నాయ్యాధిపతులు ఏలిన దినములయందు దేశములో కరవు కలుగగా యూదా 

బేతెల్హేమునుండి ఒక మనుషుయ్డు తన భారయ్ను తన యిదద్రు కుమారులను వెంట బెటుట్కొని 

మోయాబు దేశమున కాపురముండుటకు వెళెళ్ను. 

2 సమూయేలు 21:1 => దావీదు కాలమున మూడు సంవతస్రములు విడువకుండ కరవు కలుగగా 

దావీదు యెహోవాతో మనవిచేసెను. అందుకు యెహోవా ఈలాగున సెలవిచెచ్ను సౌలు 

గిబియోనీయులను హతముచేసెను గనుక అతనినిబటిట్యు , నరహంతకులగు అతని 

యింటివారినిబటిట్యు శిక్షగా ఈ కరవు కలిగెను. 

2 సమూయేలు 24:13 => కావున గాదు దావీదునొదద్కు వచిచ్ యిటల్ని సంగతి తెలియజెపెప్ను నీవు 

నీ దేశమందు ఏడు సంవతస్రములు కాష్మము కలుగుటకు ఒపుప్కొందువా? నినున్ తరుముచునన్ నీ 

శతుర్వుల యెదుట నిలువలేక నీవు మూడు నెలలు పారిపోవుటకు ఒపుప్కొందువా? నీ దేశమందు 
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మూడు దినములు తెగులు రేగుటకు ఒపుప్కొందువా? యోచనచేసి ననున్ పంపినవానికి 

నేనియయ్వలసిన యుతత్ము నిశచ్యించి తెలియజెపుప్మనెను. 

1 రాజులు 1:29 => అపుప్డు రాజు పర్మాణ పూరవ్కముగా చెపిప్నదేమనగా సకలమైన 

ఉపదర్వములలోనుండి ననున్ విడిపించిన యెహోవా జీవముతోడు 

1 రాజులు 8:35 => మరియు వారు నీకు విరోధముగా పాపము చేసినందున ఆకాశము మూయబడి 

వరష్ము లేకపోగా, నీవు వారిని ఈలాగున శర్మపెటుట్టవలన వారు నీ నామమును ఒపుప్కొని తమ 

పాపములను విడిచి యీ సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్న చేసినయెడల 

1 రాజులు 17:12 => అందుకామె నీ దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు తొటిట్లో పటెట్డు పిండియు 

బుడిడ్లో కొంచెము నూనెయు నాయొదద్నునన్వే గాని అపప్మొకటైన లేదు, మేము చావకముందు నేను 

ఇంటికిపోయి వాటిని నాకును నా బిడ డ్కును సిదధ్ము చేసికొనవలెనని కొనిన్ పులల్లు ఏరుటకై 

వచిచ్తిననెను. 

1 రాజులు 18:1 => అనేకదినములైన తరువాత మూడవ సంవతస్రమందు యెహోవా వాకుక్ 

ఏలీయాకు పర్తయ్క్షమై నేను భూమిమీద వరష్ము కురిపింపబోవుచునాన్ను; నీవు వెళిల్ అహాబును 

దరిశ్ంచుమని సెలవియయ్గా, 

1 రాజులు 18:10 => నీ దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు నినున్ చికిక్ంచుకొనవలెనని నా 

యేలినవాడు దూతలను పంపించని జనమొకటైనను లేదు, రాజయ్మొకటైనను లేదు; అతడు ఇకక్డ 

లేడనియు, అతని చూడలేదనియు, వారు ఆ యా జనములచేతను రాజయ్ములచేతను పర్మాణము 

చేయించుచు వచిచ్రి. 

1 రాజులు 18:15 => ఇపుప్డు అహాబు ననున్ చంపునటుల్గానీ యేలినవాని దగగ్రకు పోయి, ఏలీయా 

యిచచ్ట ఉనాన్డని చెపుప్మని నీవు నాకు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్వే అని మనవిచేయగా 

1 రాజులు 18:41 => పిమమ్ట ఏలీయా విసాత్ర మైన వరష్ము వచుచ్నటుల్గా ధవ్ని పుటుట్చునన్ది, నీవు 

పోయి భోజనము చేయుమని అహాబుతో చెపప్గా 
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2 రాజులు 1:3 => యెహోవా దూత తిషీబ్యుడైన ఏలీయాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవులేచి 

షోమోర్ను రాజు పంపిన దూతలను ఎదురొక్నబోయి యిటల్నుము ఇశార్యేలువారిలో దేవుడనన్వాడు 

లేడనుకొని ఎకోర్ను దేవతయైన బయలె జ్బూబునొదద్ మీరు విచారించబోవుచునాన్రా? 

2 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 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:9 => వారి పశువులు గిలాదు దేశమందు అతివిసాత్రము కాగా తూరుప్న 

యూఫర్టీసు నది మొదలుకొని అరణయ్పు సరిహదుద్వరకును వారు కాపురముండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:12 => మూడేండల్పాటు కరవు కలుగుట, మూడు నెలలపాటు నీ 

శతుర్వులు కతిత్దూసి నినున్ తరుమగా నీవు వారియెదుట నిలువలేక నశించిపోవుట, మూడు 

దినములపాటు దేశమందు యెహోవా కతిత్, అనగా తెగులు నిలుచుటచేత యెహోవా దూత 

ఇశార్యేలీయుల దేశమందంతట నాశనము కలుగజేయుట, అను వీటిలో ఒకదానిని నీవు 

కోరుకొనుమని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; కావున ననున్ పంపిన వానికి నేను ఏమి 

పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెనో దాని యోచించుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:26 => వారు నీ దృషిట్యెదుట పాపము చేసినందున ఆకాశము మూయబడి 

వాన కురియకునన్పుప్డు, వారు ఈ సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్నచేసి నీ నామమును ఒపుప్కొని, నీవు 

వారిని శర్మపెటిట్నపుప్డు వారు తమ పాపములను విడిచిపెటిట్ తిరిగినయెడల 

యోబు 6:17 => వేసవి రాగానే అవి మాయమైపోవును వెటట్ కలుగగానే అవి తమ సథ్లమును విడిచి 

ఆరిపోవును. 

యోబు 12:15 => ఆలోచించుము ఆయన జలములను బిగబటట్గా అవి ఆరిపోవును వాటిని 

పర్వహింపనియయ్గా అవి భూమిని ముంచివేయును. 

యోబు 27:2 => నా ఊపిరి యింకను నాలో పూరణ్ముగా ఉండుటనుబటిట్యు దేవుని ఆతమ్ నా 

నాసికారంధర్ములలో ఉండుటనుబటిట్యు 

యోబు 38:28 => వరష్మునకు తండిర్ యునాన్డా? మంచు బిందువులను పుటిట్ంచువాడెవడు? 
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కీరత్నలు 107:33 => దేశనివాసుల చెడుతనమునుబటిట్  

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

నాశనమగును. 

యిరిమ్యా 1:10 => పెలల్గించుటకును విరుగగొటుట్టకును, నశింపజేయుటకును పడదోర్యుటకును, 

కటుట్టకును నాటుటకును నేను ఈ దినమున జనముల మీదను రాజయ్ములమీదను నినున్ 

నియమించియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 5:24 => వారురండి మన దేవుడైన యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుందము, 

ఆయనే తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును దాని దాని కాలమున కురిపించువాడు గదా; 

నిరణ్యింపబడిన కోతకాలపు వారములను ఆయన మనకు రపిప్ంచునని తమ మనసుస్లో అనుకొనరు. 

యిరిమ్యా 14:22 => జనముల వయ్రథ్ దేవతలలో వరష్ము కురిపింపగలవారునాన్రా? ఆకాశము 

వాననియయ్గలదా? మా దేవుడవైన యెహోవా, నీవే గదా దాని చేయుచునాన్వు? నీవే యీ 

కిర్యలనిన్యు చేయుచునాన్వు; నీకొరకే మేము కనిపెటుట్చునాన్ము. 

యిరిమ్యా 28:8 => నాకును నీకును ముందుగానునన్ పర్వకత్లు , అనేకదేశములకు 

మహారాజయ్ములకు విరోధముగా యుదధ్ములు జరుగుననియు, కీడు సంభవించుననియు, తెగులు 

కలుగుననియు పూరవ్కాలమందు పర్కటించుచు వచిచ్రి. 

దానియేలు 1:19 => రాజు వారితో మాటలాడగా వారందరిలో దానియేలు, హననాయ్, మిషాయేలు, 

అజరాయ్ వంటి వారెవరును కనబడలేదు గనుక వారే రాజు సముఖమున నిలిచిరి. 

హోషేయ 6:5 => కాబటిట్ నేను చేసిన తీరుప్లు వెలుగువలె పర్కాశించునటుల్ పర్వకత్లచేత నేను వారిని 

కొటిట్ బదద్లు చేసియునాన్ను, నానోటి మాటలచేత వారిని వధించి యునాన్ను. 

హోషేయ 9:8 => ఎఫార్యిము నా దేవునియొదద్నుండి వచుచ్ దరశ్నములను కనిపెటుట్ను; పర్వకత్లు 

తమ చరయ్ యంతటిలోను వేటకాని వలవంటివారై యునాన్రు; వారు దేవుని మందిరములో 

శతుర్వులుగా ఉనాన్రు. 

హోషేయ 12:10 => పర్వకత్లతో నేను మాటలాడి యునాన్ను, విసాత్రమైన దరశ్నములను నేనిచిచ్ 

యునాన్ను, ఉపమానరీతిగా అనేక పరాయ్యములు పర్వకత్లదావ్రా మాటలాడి యునాన్ను. 

Page  of 1446 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

హోషేయ 12:11 => నిజముగా గిలాదు చెడ డ్ది, అచచ్టివి వయ్రథ్ములు, గిలాగ్లులో జనులు ఎడల్ను 

బలులగా అరిప్ంతురు, వారి బలిపీఠములు దునిన్న చేని గనిమలమీదనునన్ రాళల్కుపప్లవలె ఉనన్వి 

ఆమోసు 2:11 => మరియు మీ కుమారులలో కొందరిని పర్వకత్లుగాను, మీ యౌవనులలో కొందరిని 

నాకు నాజీరులుగాను నియమించితిని. ఇశార్యేలీయులారా, యీ మాటలు నిజమైనవి కావా? ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

ఆమోసు 4:6 => మీ పటట్ణములనిన్టిలోను నేను మీకు దంతశుదిధ్ కలుగజేసినను, మీరునన్ 

సథ్లములనిన్టిలోను మీకు ఆహారము లేకుండ చేసినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్.  

హగగ్యి 1:10 => కాబటిట్ మిముమ్నుబటిట్ ఆకాశపుమంచు కురువకయునన్ది, భూమి 

పండకయునన్ది. 

హగగ్యి 1:11 => నేను భూమికిని పరవ్తములకును అనావృషిట్ కలుగజేసి, ధానయ్ము 

విషయములోను దార్కాష్రసము విషయములోను తైలము విషయములోను భూమి ఫలించు సమసత్ము 

విషయములోను మనుషుయ్ల విషయములోను పశువుల విషయములోనుచేతిపనులనిన్టి 

విషయములోను కాష్మము పుటిట్ంచియునాన్ను. 

జెకరాయ్ 4:14 => అతడు వీరిదద్రు సరవ్లోకనాధుడగు యెహోవాయొదద్ నిలువబడుచు తైలము 

పోయువారై యునాన్రనెను. 

జెకరాయ్ 8:12 => సమాధాన సూచకమైన దార్క్షచెటుల్ ఫలమిచుచ్ను, భూమి పండును, 

ఆకాశమునుండి మంచు కురియును, ఈ జనులలో శేషించినవారికి వీటిననిన్టిని నేను సావ్సథ్య్ముగా 

ఇతుత్ను; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 10:1 => కడవరి వానకాలమున వరష్ము దయచేయుమని యెహోవాను వేడుకొనుడి. 

పర్తివాని చేనిలోను పైరు మొలుచునటుల్ యెహోవా మెరుపులను పుటిట్ంచును, ఆయన వానలు 

మెండుగా కురిపించును. 

జెకరాయ్ 14:17 => లోకమందుండు కుటుంబములలో సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయను 

రాజునకు మొర్కుక్టకై యెరూషలేమునకు రాని వారందరిమీద వరష్ము కురువకుండును. 
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మతత్యి 17:3 => ఇదిగో మోషేయు ఏలీయాయు వారికి కనబడి ఆయనతో మాటలాడుచుండిరి. 

లూకా 12:24 => కాకుల సంగతి విచారించి చూడుడి. అవి వితత్వు, కోయవు, వాటికి గరిసెలేదు, 

కొటుట్లేదు; అయినను దేవుడు వాటిని పోషించుచునాన్డు; మీరు పకుష్లకంటె ఎంతో శేర్షు ఠ్లు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:28 => వారిలో అగబు అను ఒకడు నిలువబడి, భూలోకమంతట గొపప్ 

కరవు రాబోవుచునన్దని ఆతమ్దావ్రా సూచించెను. అది కౌల్దియ చకర్వరిత్ కాలమందు సంభవించెను. 

పర్కటన 11:4 => వీరు భూలోకమునకు పర్భువైన వాని యెదుట నిలుచుచునన్ రెండు ఒలీవచెటుల్ను 

దీపసత్ంభములునై యునాన్రు. 

వచనము 4 

ఆ వాగు నీరు నీవు తార్గుదువు, అచచ్టికి నీకు ఆహారము తెచుచ్నటుల్ నేను కాకోలములకు 

ఆజాఞ్పించితినని అతనికి తెలియజేయగా 

1 రాజులు 12:22 => అంతట దేవుని వాకుక్ దైవజనుడగు షెమయాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:3 => ఆ రాతిర్యందు దేవుని వాకుక్ నాతానునకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 7:1 => యెహోవాయొదద్నుండి యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమైన వాకుక్ 

యిరిమ్యా 11:1 => యెహోవాయొదద్నుండి యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమైన వాకుక్ 

యిరిమ్యా 18:1 => యెహోవాయొదద్నుండి యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమైన వాకుక్ 

హోషేయ 1:1 => ఉజిజ్యా యోతాము ఆహాజు హిజిక్యా అను యూదారాజుల దినములలోను, 

యెహోయాషు కుమారుడైన యరొబాము అను ఇశార్యేలు రాజు దినములలోను బెయేరి కుమారుడైన 

హోషేయకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవా వాకుక్.  

హోషేయ 1:2 => మొదట యెహోవా హోషేయ దావ్రా ఈ మాట సెలవిచెచ్ను జనులు యెహోవాను 

విసరిజ్ంచి బహుగా వయ్భిచరించి యునాన్రు గనుక నీవు పోయి, వయ్భిచారము చేయు సతరీని పెండాల్డి, 

వయ్భిచారము వలల్ పుటిట్న పిలల్లను తీసికొనుము అని ఆయన హోషేయకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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1 రాజులు 17:8 => అంతట యెహోవా వాకుక్ అతనికి పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు 

సీదోను పటట్ణ సంబంధమైన సారెపతు అను ఊరికి పోయి అచచ్ట ఉండుము; 

వచనము 5 

అతడు పోయి యెహోవా సెలవుచొపుప్న యొరాద్నునకు ఎదురుగానునన్ కెరీతు వాగు దగగ్ర నివాసము 

చేసెను. 

1 రాజులు 22:25 => అందుకు మీకాయా దాగుకొనుటకై నీవు ఆ యా గదులలోనికి చొరబడునాడు 

అది నీకు తెలియవచుచ్నని అతనితో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 31:20 => మనుషుయ్ల కపటోపాయములు వారి నంటకుండ నీ సనిన్ధి చాటున వారిని 

దాచుచునాన్వు వాకక్లహము మానిప్ వారిని గుడారములో దాచుచునాన్వు  

కీరత్నలు 83:3 => నీ పర్జలమీద వారు కపటోపాయములు పనున్చునాన్రు నీ మరుగుజొచిచ్న 

వారిమీద ఆలోచన చేయుచునాన్రు 

యిరిమ్యా 36:19 => నీవును యిరీమ్యాయును పోయి దాగియుండుడి, మీరునన్చోటు ఎవరికిని 

తెలియజేయవదద్ని ఆ పర్ధానులు చెపిప్ 

యిరిమ్యా 36:26 => లేఖికుడైన బారూకును పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను పటుట్కొనవలెనని 

రాజవంశసుథ్డగు యెరహెమ్యేలునకును అజీర్యేలు కుమారుడైన శెరాయాకును అబెద్యేలు 

కుమారుడైన షెలెమాయ్కును రాజు ఆజాఞ్పించెను గాని యెహోవా వారిని దాచెను. 

యోహాను 8:59 => కాబటిట్ వారు ఆయనమీద రువువ్టకు రాళుల్ ఎతిత్రి గాని యేసు దాగి 

దేవాలయములోనుండి బయటికి వెళిల్పోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:14 => వెంటనే సహోదరులు పౌలును సముదర్మువరకు వెళుల్మని 

పంపిరి; అయితే సీలయు తిమోతియు అకక్డనే నిలిచిపోయిరి. 

హెబీర్యులకు 11:38 => అడవులలోను కొండలమీదను గుహలలోను సొరంగములలోను 

తిరుగులాడుచు సంచరించిరి. అటిట్వారికి ఈ లోకము యోగయ్మైనది కాదు. 
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పర్కటన 12:6 => ఆ సతరీ అరణయ్మునకు పారిపోయెను; అచచ్ట వారు వెయియ్నిన్ రెండువందల 

అరువది దినములు ఆమెను పోషింపవలెనని దేవుడామెకు ఒక సథ్లము సిదధ్పరచియుంచెను. 

పర్కటన 12:14 => అందువలన ఆమె అరణయ్ములో ఉనన్ తన చోటికి ఎగురునటుల్ గొపప్ పకిష్రాజు 

రెకక్లు రెండు ఆమెకు ఇయయ్బడెను. అచచ్ట ఆ సరప్ముఖమును చూడకుండ ఆమె ఒక కాలము 

కాలములు అరధ్కాలము పోషింపబడెను 

సామెతలు 28:12 => నీతిమంతులకు జయము కలుగుట మహాఘనతకు కారణము దుషుట్లు 

గొపప్వారగునపుప్డు జనులు దాగియుందురు. 

వచనము 6 

అకక్డ కాకోలములు ఉదయమందు రొటెట్ను మాంసమును అసత్మయమందు రొటెట్ను మాంసమును 

అతనియొదద్కు తీసికొని వచుచ్చుండెను; అతడు వాగు నీరు తార్గుచు వచెచ్ను. 

1 రాజులు 17:9 => నినున్ పోషించుటకు అచచ్టనునన్ యొక విధవరాలికి నేను సెలవిచిచ్తిని. 

1 రాజులు 19:5 => అతడు బదరీవృక్షము కిర్ంద పరుండి నిదిర్ంచుచుండగా ఒక దేవదూత వచిచ్ 

అతని ముటిట్ నీవు లేచి భోజనము చేయుమని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 19:6 => అతడు చూచినంతలో అతని తలదగగ్ర నిపుప్లమీద కాలచ్బడిన అపప్మును నీళల్ 

బుడిడ్యు కనబడెను గనుక అతడు భోజనముచేసి తిరిగి పరుండెను. 

1 రాజులు 19:7 => అయితే యెహోవా దూత రెండవమారు వచిచ్ అతని ముటిట్ నీ శకిత్కి మించిన 

పర్యాణము నీకు సిదధ్మైయునన్ది, నీవు లేచి భోజనము చేయుమని చెపిప్నపుప్డు 

1 రాజులు 19:8 => అతడు లేచి భోజనముచేసి, ఆ భోజనపు బలముచేత నలువది రాతిర్ంబగళుల్ 

పర్యాణముచేసి, దేవుని పరవ్తమని పేరుపెటట్బడిన హోరేబునకు వచిచ్ 

సంఖాయ్కాండము 20:8 => నీవు నీ కఱఱ్ను తీసికొని, నీవును నీ సహోదరుడైన అహరోనును ఈ 

సమాజమును పోగుచేసి వారి కనున్ల యెదుట ఆ బండతో మాటలాడుము. అది నీళల్నిచుచ్ను. నీవు 

వారి కొరకు నీళల్ను బండలోనుండి రపిప్ంచి సమాజమునకును వారి పశువులకును తార్గుటకిముమ్. 
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యోబు 34:29 => ఆయన సమాధానము కలుగజేసినయెడల శిక్ష విధింపగలవాడెవడు? ఆయన 

తన ముఖమును దాచుకొనినయెడల ఆయనను చూడగలవాడెవడు? అది అనేకులను గూరిచ్నదైనను 

ఒకటే, ఒకని గూరిచ్నదైనను ఒకటే 

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

మూసినవాడెవడు? 

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

వేసినపుప్డు నీవుంటివా?  

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

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

పొంగు అణపబడుననియు నేను చెపిప్నపుప్డు నీవుంటివా?  

యోబు 38:12 => అరుణోదయము భూమి దిగంతములవరకు వాయ్పించునటుల్ను 

యోబు 38:13 => అది దుషుట్లను తనలోనుండకుండ దులిపివేయునటుల్ను నీవెపుప్డైన 

ఉదయమును కలుగజేసితివా? అరుణోదయమునకు దాని సథ్లమును తెలిపితివా?  

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

ఆహారము సిదధ్పరచువాడెవడు?  

కీరత్నలు 33:8 => లోకులందరు యెహోవాయందు భయభకుత్లు నిలుపవలెను. భూలోక 

నివాసులందరు ఆయనకు వెరవవలెను. 

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

కారయ్ము సిథ్రపరచబడెను. 

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

ఆమోసు 9:3 => వారు కరెమ్లు పరవ్త శిఖరమున దాగినను నేను వారిని వెదకిపటిట్ అచచ్టనుండి 

తీసికొని వచెచ్దను; నా కనున్లకు కనబడకుండ వారు సముదర్ములో మునిగినను అచచ్టి సరప్మునకు 

నేనాజఞ్ ఇతుత్ను, అది వారిని కరచును. 
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ఆమోసు 9:4 => తమ శతుర్వులచేత వారు చెరపటట్బడినను అచచ్ట నేను ఖడగ్మున కాజఞ్ ఇతుత్ను, 

అది వారిని హతము చేయును; మేలుచేయుటకు కాదు కీడుచేయుటకే నాదృషిట్ వారిమీద నిలుపుదును. 

మతత్యి 4:4 => అందుకాయన మనుషుయ్డు రొటెట్వలన మాతర్ము కాదుగాని దేవుని నోటనుండి 

వచుచ్ పర్తి మాటవలనను జీవించును అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

మతత్యి 4:11 => అంతట అపవాది ఆయనను విడిచిపోగా, ఇదిగో దేవదూతలు వచిచ్ ఆయనకు 

పరిచరయ్ చేసిరి. 

ఆదికాండము 8:7 => ఒక కాకిని వెలుపలికి పోవిడిచెను. అది బయటికి వెళిల్ భూమిమీదనుండి నీళుల్ 

ఇంకిపోవు వరకు ఇటు అటు తిరుగుచుండెను. 

లేవీయకాండము 11:15 => పర్తివిధమైన కాకి, నిపుప్కోడి, 

1 రాజులు 13:28 => అతడు పోయి అతని శవము మారగ్మందు పడియుండుటయు, గాడిదయు 

సింహమును శవముదగగ్ర నిలిచి యుండుటయు, సింహము గాడిదను చీలిచ్వేయక శవమును 

తినకయుండుటయు చూచి 

1 రాజులు 17:14 => భూమిమీద యెహోవా వరష్ము కురిపించువరకు ఆ తొటిట్లో ఉనన్ పిండి 

తకుక్వకాదు, బుడిడ్లో నూనె అయిపోదని 

యిరిమ్యా 37:21 => కాబటిట్ రాజైన సిదిక్యా సెలవియయ్గా బంటులు బందీగృహశాలలో 

యిరీమ్యాను వేసి, పటట్ణములో రొటెట్లునన్ంత వరకు రొటెట్లు కాలుచ్వారి వీధిలోనుండి అనుదినము 

ఒక రొటెట్ అతనికిచుచ్చు వచిచ్రి; ఇటుల్ జరుగగా యిరీమ్యా బందీగృహశాలలో నివసించెను.  

మతత్యి 6:34 => రేపటినిగూరిచ్ చింతింపకుడి; రేపటి దినము దాని సంగతులనుగూరిచ్ 

చింతించును; ఏనాటికీడు ఆనాటికి చాలును. 

మతత్యి 17:27 => అయినను మనము వారికి అభయ్ంతరము కలుగజేయకుండునటుల్ నీవు 

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

ఒక షెకెలు దొరుకును; దానిని తీసికొని నాకొరకును నీకొరకును వారికిమమ్ని అతనితో చెపెప్ను 

పర్కటన 2:20 => అయినను నీమీద తపుప్ ఒకటి నేను మోపవలసియునన్ది; ఏమనగా, తాను 

పర్వకి త్ర్నని చెపుప్కొనుచునన్ యెజెబెలను సతరీని నీ వుండనిచుచ్చునాన్వు. జారతవ్ము చేయుటకును, 
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విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినుటకును అది నా దాసులకు భోదించుచు వారిని 

మోసపరచుచునన్ది 

వచనము 7 

కొంతకాలమైన తరువాత దేశములో వరష్ము లేక ఆ నీరు ఎండిపోయెను. 

1 రాజులు 19:9 => అచచ్ట ఉనన్ యొక గుహలో చేరి బసచేసెను. యెహోవా వాకుక్ అతనికి 

పర్తయ్క్షమై ఏలీయా, యిచచ్ట నీవేమి చేయుచునాన్వని అతని నడుగగా 

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

నమమ్కముంచుము 

మతత్యి 16:24 => అపుప్డు యేసు తన శిషుయ్లను చూచి ఎవడైనను ననున్ వెంబడింపగోరినయెడల, 

తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని, తన సిలువనెతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 

యోహాను 15:14 => నేను మీ కాజాఞ్పించువాటిని చేసినయెడల, మీరు నా సేన్హితులై యుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:16 => పటట్ణములో నీవు శపింపబడుదువు; పొలములో నీవు 

శపింపబడుదువు; 

1 రాజులు 18:10 => నీ దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు నినున్ చికిక్ంచుకొనవలెనని నా 

యేలినవాడు దూతలను పంపించని జనమొకటైనను లేదు, రాజయ్మొకటైనను లేదు; అతడు ఇకక్డ 

లేడనియు, అతని చూడలేదనియు, వారు ఆ యా జనములచేతను రాజయ్ములచేతను పర్మాణము 

చేయించుచు వచిచ్రి. 

వచనము 8 

అంతట యెహోవా వాకుక్ అతనికి పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు సీదోను పటట్ణ సంబంధమైన 

సారెపతు అను ఊరికి పోయి అచచ్ట ఉండుము; 

నిరగ్మకాండము 16:35 => ఇశార్యేలీయులు నివసింపవలసిన దేశమునకు తాము వచుచ్ నలుబది 

యేండుల్ మనాన్నే తినుచుండిరి; వారు కనాను దేశపు పొలిమేరలు చేరువరకు మనాన్ను తినిరి. 
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సంఖాయ్కాండము 11:23 => అందుకు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను యెహోవా బాహుబలము 

తకుక్వైనదా? నా మాట నీయెడల నెరవేరునో లేదో యిపుప్డు చూచెదవు. 

నాయ్యాధిపతులు 14:14 => కాగా అతడు బలమైనదానిలోనుండి తీపి వచెచ్ను, తిను దానిలోనుండి 

తిండి వచెచ్ను అనెను. మూడు దినములలోగా వారు ఆ విపుప్డు కథ భావమును చెపప్లేకపోయిరి. 

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 

నాయ్యాధిపతులు 15:19 => దేవుడు లేహీలోనునన్ ఒక గోతిని చీలెచ్ను, దానినుండి నీళుల్ 

బయలుదేరెను. అతడు తార్గిన తరువాత పార్ణము తెపప్రిలిల్ బర్దికెను. కాబటిట్ దానిపేరు నేటివరకు 

ఏనహ్కోక్రె అనబడెను; అది లేహీలో నునన్ది. 

కీరత్నలు 34:9 => యెహోవా భకుత్లారా, ఆయనయందు భయభకుత్లు ఉంచుడి. ఆయనయందు 

భయభకుత్లు ఉంచువానికి ఏమియు కొదువలేదు.  

కీరత్నలు 34:10 => సింహపు పిలల్లు లేమిగలవై ఆకలిగొనును యెహోవాను ఆశర్యించువారికి ఏ 

మేలు కొదువయై యుండదు. 

కీరత్నలు 37:3 => యెహోవాయందు నమిమ్కయుంచి మేలుచేయుము దేశమందు నివసించి సతయ్ము 

ననుసరించుము 

కీరత్నలు 37:19 => ఆపతాక్లమందు వారు సిగుగ్నొందరు కరవు దినములలో వారు 

తృపిత్పొందుదురు. 

కీరత్నలు 78:15 => అరణయ్ములో ఆయన బండలు చీలిచ్ సముదర్మంత సమృదిధ్గా వారికి నీరు 

తార్గనిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 78:16 => బండలోనుండి ఆయన నీటికాలువలు రపిప్ంచెను నదులవలె నీళుల్ 

పర్వహింపజేసెను. 

కీరత్నలు 78:23 => అయినను ఆయన పైనునన్ ఆకాశములకు ఆజాఞ్పించెను. అంతరిక్ష 

దావ్రములను తెరచెను 
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కీరత్నలు 78:24 => ఆహారమునకై ఆయన వారిమీద మనాన్ను కురిపించెను ఆకాశధానయ్ము 

వారికనుగర్హించెను. 

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

దొరకును అతని నీళుల్ అతనికి శాశవ్తముగా ఉండును. 

యిరిమ్యా 37:21 => కాబటిట్ రాజైన సిదిక్యా సెలవియయ్గా బంటులు బందీగృహశాలలో 

యిరీమ్యాను వేసి, పటట్ణములో రొటెట్లునన్ంత వరకు రొటెట్లు కాలుచ్వారి వీధిలోనుండి అనుదినము 

ఒక రొటెట్ అతనికిచుచ్చు వచిచ్రి; ఇటుల్ జరుగగా యిరీమ్యా బందీగృహశాలలో నివసించెను.  

యిరిమ్యా 40:4 => ఆలకించుము, ఈ దినమున నేను నీచేతుల సంకెళల్ను తీసి నినున్ 

విడిపించుచునాన్ను, నాతోకూడ బబులోనునకు వచుచ్ట మంచిదని నీకు తోచినయెడల రముమ్, నేను 

నినున్ భదర్ముగా కాపాడెదను; అయితే బబులోనునకు నాతోకూడ వచుచ్ట మంచిదికాదని నీకు 

తోచినయెడల రావదుద్, దేశమంతట నీకేమియు అడ డ్ములేదు, ఎకక్డికి వెళుల్ట నీ దృషిట్కి అనుకూలమో, 

యెకక్డికి వెళుల్ట మంచిదని నీకు తోచునో అకక్డికి వెళుల్ము. 

హబకూక్కు 3:17 => అంజూరపు చెటుల్ పూయకుండినను దార్క్షచెటుల్ ఫలింపకపోయినను ఒలీవచెటుల్ 

కాపులేకయుండినను చేనిలోని పైరు పంటకు రాకపోయినను గొఱఱ్లు దొడిడ్లో లేకపోయినను సాలలో 

పశువులు లేకపోయినను  

హబకూక్కు 3:18 => నేను యెహోవాయందు ఆనందించెదను నా రక్షణకరత్యైన నా దేవునియందు 

నేను సంతో షించెదను. 

మతత్యి 6:31 => కాబటిట్ ఏమి తిందుమో యేమి తార్గుదుమో యేమి ధరించుకొందుమో అని 

చింతింపకుడి; అనయ్జనులు వీటనిన్టి విషయమై విచారింతురు. 

మతత్యి 6:32 => ఇవనిన్యు మీకు కావలెనని మీ పరలోకపు తండిర్కి తెలియును. 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 
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మతత్యి 14:19 => పచిచ్కమీద కూరుచ్ండుడని జనులకాజాఞ్పించి, ఆ అయిదు రొటెట్లను రెండు 

చేపలను పటుట్కొని ఆకాశమువైపు కనున్లెతిత్ ఆశీరవ్దించి ఆ రొటెట్లు విరిచి శిషుయ్లకిచెచ్ను, శిషుయ్లు 

జనులకు వడిడ్ంచిరి. 

మతత్యి 14:20 => వారందరు తిని తృపిత్పొందిన తరువాత మిగిలిన ముకక్లు పండెర్ండు 

గంపలనిండ ఎతిత్రి 

మతత్యి 14:21 => సతరీలును పిలల్లును గాక తినినవారు ఇంచుమించు అయిదు వేలమంది 

పురుషులు. 

మతత్యి 19:26 => యేసు వారిని చూచి ఇది మనుషుయ్లకు అసాధయ్మే గాని దేవునికి సమసత్మును 

సాధయ్మని చెపెప్ను. 

లూకా 22:35 => మరియు ఆయన సంచియు జాలెయు చెపుప్లును లేకుండ నేను మిముమ్ను 

పంపినపుప్డు, మీకు ఏమైనను తకుక్వాయెనా అని వారినడిగినపుప్డు వారు ఏమియు తకుక్వ 

కాలేదనిరి. 

హెబీర్యులకు 6:18 => మనయెదుట ఉంచబడిన నిరీక్షణను చేపటుట్టకు శరణాగతులమైన మనకు 

బలమైన ధైరయ్ము కలుగునటుల్ పర్మాణము చేసి వాగాద్నమును దృఢపరచెను. 

హెబీర్యులకు 13:5 => ధనాపేక్ష లేనివారై మీకు కలిగినవాటితో తృపిత్పొంది యుండుడి. నినున్ 

ఏమాతర్మును విడువను, నినున్ ఎనన్డును ఎడబాయను అని ఆయనయే చెపెప్ను గదా. 

హెబీర్యులకు 13:6 => కాబటిట్ పర్భువు నాకు సహాయుడు, నేను భయపడను, నరమాతుర్డు నాకేమి 

చేయగలడు? అని మంచి ధైరయ్ముతో చెపప్గలవారమై యునాన్ము.  

ఆదికాండము 8:7 => ఒక కాకిని వెలుపలికి పోవిడిచెను. అది బయటికి వెళిల్ భూమిమీదనుండి నీళుల్ 

ఇంకిపోవు వరకు ఇటు అటు తిరుగుచుండెను. 

నిరగ్మకాండము 2:5 => ఫరో కుమారెత్ సాన్నము చేయుటకు ఏటికి వచెచ్ను. ఆమె పనికతెత్లు 

ఏటియొడుడ్న నడుచుచుండగా ఆమె నాచులోని ఆ పెటెట్ను చూచి, తన పనికతెత్ నొకతెను పంపి దాని 

తెపిప్ంచి 

లేవీయకాండము 11:15 => పర్తివిధమైన కాకి, నిపుప్కోడి, 
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1 రాజులు 13:28 => అతడు పోయి అతని శవము మారగ్మందు పడియుండుటయు, గాడిదయు 

సింహమును శవముదగగ్ర నిలిచి యుండుటయు, సింహము గాడిదను చీలిచ్వేయక శవమును 

తినకయుండుటయు చూచి 

1 రాజులు 19:6 => అతడు చూచినంతలో అతని తలదగగ్ర నిపుప్లమీద కాలచ్బడిన అపప్మును నీళల్ 

బుడిడ్యు కనబడెను గనుక అతడు భోజనముచేసి తిరిగి పరుండెను. 

యోబు 5:20 => కాష్మకాలమున మరణమునుండియు యుదధ్మున ఖడగ్బలమునుండియు ఆయన 

నినున్ తపిప్ంచును. 

పర్కటన 12:16 => భూమి ఆ సతరీకి సహకారియై తన నోరు తెరచి ఆ ఘటసరప్ము, తన నోటనుండి 

గర్కిక్న పర్వాహమును మింగివేసెను. 

వచనము 9 

నినున్ పోషించుటకు అచచ్టనునన్ యొక విధవరాలికి నేను సెలవిచిచ్తిని. 

యెషయా 40:30 => బాలురు సొమమ్సిలుల్దురు అలయుదురు యౌవనసుథ్లు తపప్క తొటిర్లుల్దురు 

యెషయా 40:31 => యెహోవాకొరకు ఎదురుచూచువారు నూతన బలము పొందుదురు వారు 

పకిష్రాజులవలె రెకక్లు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెతుత్దురు సొమమ్సిలల్క నడిచిపోవుదురు. 

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

విడిచిపోదు సమాధానవిషయమైన నా నిబంధన తొలగిపోదు అని నీయందు జాలిపడు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

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

అరప్ణగా తెచెచ్ను. 

1 రాజులు 18:1 => అనేకదినములైన తరువాత మూడవ సంవతస్రమందు యెహోవా వాకుక్ 

ఏలీయాకు పర్తయ్క్షమై నేను భూమిమీద వరష్ము కురిపింపబోవుచునాన్ను; నీవు వెళిల్ అహాబును 

దరిశ్ంచుమని సెలవియయ్గా, 
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2 దినవృతాత్ంతములు 18:2 => కొనిన్ సంవతస్రములు గతించినమీదట షోమోర్నులోనుండు 

అహాబునొదద్కు పోయెను; అహాబు అతనికొరకును అతని వెంటవచిచ్న జనులకొరకును అనేకమైన 

గొఱఱ్లను పశువులను కోయించి, తనతోకూడ రామోతిగ్లాదుమీదికి పోవుటకు అతని పేర్రేపించెను. 

యిరిమ్యా 14:3 => వారిలో పర్ధానులు బీదవారిని నీళల్కు పంపుచునాన్రు, వారు చెరువులయొదద్కు 

రాగా నీళుల్ దొరుకుటలేదు, వటిట్ కుండలు తీసికొని వారు మరల వచుచ్చునాన్రు, సిగుగ్ను అవమానము 

నొందినవారై తమ తలలు కపుప్కొనుచునాన్రు. 

యోవేలు 1:20 => నదులు ఎండిపోవుటయు అగిన్చేత మేతసథ్లములు కాలిపోవుటయు చూచి 

పశువులును నీకు మొఱఱ్ పెటుట్చునన్వి. 

వచనము 10 

అందుకతడు లేచి సారెపతునకు పోయి పటట్ణపు గవినియొదద్కు రాగా, ఒక విధవరాలు అచచ్ట కటెట్లు 

ఏరుచుండుట చూచి ఆమెను పిలిచి తార్గుటకై పాతర్తో కొంచెము నీళుల్ నాకు తీసికొనిరమమ్ని 

వేడుకొనెను. 

1 రాజులు 17:2 => పిమమ్ట యెహోవా వాకుక్ అతనికి పర్తయ్క్షమై 

ఆదికాండము 22:14 => అబార్హాము ఆ చోటికి యెహోవా యీరే అను పేరు పెటెట్ను. అందుచేత 

యెహోవా పరవ్తము మీద చూచుకొనును అని నేటివరకు చెపప్బడును. 

యెషయా 41:17 => దీనదరిదుర్లు నీళుల్ వెదకుచునాన్రు, నీళుల్ దొరకక వారి నాలుక దపిప్చేత 

ఎండిపోవుచునన్ది, యెహోవా అను నేను వారికి ఉతత్రమిచెచ్దను ఇశార్యేలు దేవుడనైన నేను వారిని 

విడనాడను.  

హెబీర్యులకు 13:6 => కాబటిట్ పర్భువు నాకు సహాయుడు, నేను భయపడను, నరమాతుర్డు నాకేమి 

చేయగలడు? అని మంచి ధైరయ్ముతో చెపప్గలవారమై యునాన్ము.  

వచనము 11 

ఆమె నీళుల్ తేబోవుచుండగా అతడామెను మరల పిలిచి నాకొక రొటెట్ముకక్ను నీచేతిలో తీసికొనిరమమ్ని 

చెపెప్ను. 
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ఓబధాయ్ 1:20 => మరియు ఇశార్యేలీయుల దండు, అనగా వారిలో చెరపటట్బడినవారు సారెపతు 

వరకు కనానీయుల దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు; యెరూషలేమువారిలో చెరపటట్బడి 

సెఫారాదునకు పోయినవారు దకిష్ణ దేశపు పటట్ణములను సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

లూకా 4:26 => ఏలీయా సీదోనులోని సారెపతు అను ఊరిలో ఉనన్ యొక విధవరాలి యొదద్కే గాని 

మరి ఎవరి యొదద్కును పంపబడలేదు. 

మతత్యి 15:21 => యేసు అకక్డనుండి బయలుదేరి తూరు సీదోనుల పార్ంతములకు వెళల్గా,  

మతత్యి 15:22 => ఇదిగో ఆ పార్ంతములనుండి కనాను సతరీ యొకతె వచిచ్ పర్భువా, దావీదు 

కుమారుడా, ననున్ కరుణింపుము; నా కుమారెత్ దయయ్ముపటిట్, బహు బాధపడుచునన్దని కేకలువేసెను. 

1 రాజులు 17:4 => ఆ వాగు నీరు నీవు తార్గుదువు, అచచ్టికి నీకు ఆహారము తెచుచ్నటుల్ నేను 

కాకోలములకు ఆజాఞ్పించితినని అతనికి తెలియజేయగా 

నాయ్యాధిపతులు 7:2 => యెహోవా నీతో నునన్ జనులు ఎకుక్వమంది, నేను వారిచేతికి 

మిదాయ్నీయులను అపప్గింపతగదు ; ఇశార్యేలీయులు నా బాహుబలము నాకు రక్షణ 

కలుగచేసికొనెననుకొని నామీద అతిశయించుదురేమో. 

నాయ్యాధిపతులు 7:4 => పదివేలమంది నిలిచియుండగా యెహోవా ఈ జనులింక ఎకుక్వమంది, 

నీళల్యొదద్కు వారిని దిగజేయుము, అకక్డ నీకొరకు వారిని శోధించెదను. ఇతడు నీతోకూడ పోవలెనని 

నేను ఎవనిగూరిచ్ చెపుప్దునో వాడు నీతో పోవలెను; ఇతడు నీతో పోకూడదని యెవనిగూరిచ్ నీతో 

చెపుప్దునో వాడు పోకూడదని గిదోయ్నుతో సెలవిచెచ్ను. 

రోమీయులకు 4:17 => తాను విశవ్సించిన దేవుని యెదుట, అనగా మృతులను సజీవులనుగా 

చేయువాడును, లేనివాటిని ఉనన్టుట్గానే పిలుచువాడునైన దేవుని యెదుట, అతడు మనకందరికి 

తండిర్యై యునాన్డు ఇందునుగూరిచ్ నినున్ అనేక జనములకు తండిర్నిగా నియమించితిని అని 

వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 4:18 => నీ సంతానము ఈలాగు ఉండునని చెపిప్నదానినిబటిట్ తాననేక జనములకు 

తండిర్యగునటుల్, నిరీక్షణకు ఆధారము లేనపుప్డు అతడు నిరీక్షణ కలిగి నమెమ్ను. 
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రోమీయులకు 4:19 => మరియు అతడు విశావ్సమునందు బలహీనుడు కాక, రమారమి నూరేండల్ 

వయసుస్గలవాడైయుండి, అపప్టికి తన శరీరము మృతతులయ్మైనటుట్ను, శారాగరభ్మును 

మృతతులయ్మైనటుట్ను ఆలోచించెను గాని, 

రోమీయులకు 4:20 => అవిశావ్సము వలన దేవుని వాగాద్నమునుగూరిచ్ సందేహింపక 

రోమీయులకు 4:21 => దేవుని మహిమపరచి, ఆయన వాగాద్నము చేసినదానిని నెరవేరుచ్టకు 

సమరుథ్డని రూఢిగా విశవ్సించి విశావ్సమువలన బలమునొందెను. 

2 కొరిందీయులకు 4:7 => అయినను ఆ బలాధికయ్ము మా మూలమైనది కాక దేవునిదై యుండునటుల్ 

మంటి ఘటములలో ఈ ఐశవ్రయ్ము మాకు కలదు. 

1 రాజులు 17:11 => ఆమె నీళుల్ తేబోవుచుండగా అతడామెను మరల పిలిచి నాకొక రొటెట్ముకక్ను 

నీచేతిలో తీసికొనిరమమ్ని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 18:10 => నీ దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు నినున్ చికిక్ంచుకొనవలెనని నా 

యేలినవాడు దూతలను పంపించని జనమొకటైనను లేదు, రాజయ్మొకటైనను లేదు; అతడు ఇకక్డ 

లేడనియు, అతని చూడలేదనియు, వారు ఆ యా జనములచేతను రాజయ్ములచేతను పర్మాణము 

చేయించుచు వచిచ్రి. 

1 రాజులు 19:6 => అతడు చూచినంతలో అతని తలదగగ్ర నిపుప్లమీద కాలచ్బడిన అపప్మును నీళల్ 

బుడిడ్యు కనబడెను గనుక అతడు భోజనముచేసి తిరిగి పరుండెను. 

యిరిమ్యా 36:26 => లేఖికుడైన బారూకును పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను పటుట్కొనవలెనని 

రాజవంశసుథ్డగు యెరహెమ్యేలునకును అజీర్యేలు కుమారుడైన శెరాయాకును అబెద్యేలు 

కుమారుడైన షెలెమాయ్కును రాజు ఆజాఞ్పించెను గాని యెహోవా వారిని దాచెను. 

జెకరాయ్ 9:2 => ఏలయనగా యెహోవా సరవ్ నరులను ఇశార్యేలీయుల గోతర్పువారినందరిని 

లక్షయ్పెటుట్వాడు గనుక, దాని సరిహదుద్ను అనుకొనియునన్ హమాతునుగూరిచ్యు, జాఞ్నసమృదిధ్గల 

తూరు సీదోనులనుగూరిచ్యు అది వచెచ్ను. 

మతత్యి 10:11 => మరియు మీరు ఏ పటట్ణములోనైనను గార్మములోనైనను పర్వేశించునపుప్డు, 

అందులో ఎవడు యోగుయ్డో విచారణచేసి, అకక్డనుండి వెళుల్వరకు అతని యింటనే బసచేయుడి. 
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మతత్యి 10:41 => పర్వకత్ అని పర్వకత్ను చేరుచ్కొనువాడు పర్వకత్ ఫలము పొందును; నీతిమంతుడని 

నీతిమంతుని చేరుచ్కొనువాడు నీతిమంతుని ఫలము పొందును. 

మతత్యి 21:3 => ఎవడైనను మీతో ఏమైనను అనినయెడల అవి పర్భువునకు కావలసియునన్వని 

చెపప్వలెను, వెంటనే అతడు వాటిని తోలిపెటుట్నని చెపిప్ వారిని పంపెను. 

లూకా 7:12 => ఆయన ఆ ఊరి గవినియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు, చనిపోయిన యొకడు వెలుపలికి 

మోసికొని పోబడుచుండెను; అతని తలిల్కి అతడొకక్డే కుమారుడు, ఆమె విధవరాలు; ఆ ఊరి జనులు 

అనేకులు ఆమెతో కూడ ఉండిరి. 

పర్కటన 12:6 => ఆ సతరీ అరణయ్మునకు పారిపోయెను; అచచ్ట వారు వెయియ్నిన్ రెండువందల 

అరువది దినములు ఆమెను పోషింపవలెనని దేవుడామెకు ఒక సథ్లము సిదధ్పరచియుంచెను. 

వచనము 12 

అందుకామె నీ దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు తొటిట్లో పటెట్డు పిండియు బుడిడ్లో కొంచెము 

నూనెయు నాయొదద్నునన్వే గాని అపప్మొకటైన లేదు, మేము చావకముందు నేను ఇంటికిపోయి 

వాటిని నాకును నా బిడ డ్కును సిదధ్ము చేసికొనవలెనని కొనిన్ పులల్లు ఏరుటకై వచిచ్తిననెను. 

ఆదికాండము 21:15 => ఆ తితిత్లోని నీళుల్ అయిపోయిన తరువాత ఆమె ఒక పొదకిర్ంద ఆ 

చినన్వాని పడవేసి 

ఆదికాండము 24:17 => ఆ సేవకుడు ఆమెను ఎదురొక్నుటకు పరుగెతిత్ నీ కడవలో నీళుల్ కొంచెము 

దయచేసి ననున్ తార్గనిమమ్ని అడిగెను. 

యోహాను 4:7 => సమరయ సతరీ ఒకతె నీళుళ్ చేదుకొనుటకు అకక్డికి రాగా యేసు నాకు 

దాహమునకిమమ్ని ఆమెనడిగెను. 

2 కొరిందీయులకు 11:27 => పర్యాసతోను, కషట్ములతోను, తరచుగా జాగరణములతోను, 

ఆకలిదపుప్లతోను, తరచుగా ఉపవాసములతోను, చలితోను, దిగంబరతవ్ముతోను ఉంటిని, ఇంకను 

చెపప్వలసినవి అనేకములునన్వి. 
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హెబీర్యులకు 11:37 => రాళల్తో కొటట్బడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడగ్ముతో 

చంపబడిరి , గొఱఱ్చరమ్ములను మేకచరమ్ములను వేసికొని , దరిదుర్లైయుండి శర్మపడి 

హింసపొందుచు, 

నాయ్యాధిపతులు 4:19 => ఆమె గొంగళితో అతని కపప్గా అతడు దపిప్కొనియునాన్ను, దయచేసి 

దాహమునకు కొంచెము నీళిల్మమ్ని ఆమెనడిగెను. ఆమె ఒక పాలబుడిడ్ విపిప్ అతనికి దాహమిచిచ్ అతని 

కపుప్చుండగా 

యెహెజేక్లు 12 :19 => దేశములోని జనులకీలాగు పర్కటించుము యెరూషలేము 

నివాసులనుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు దేశమునుగూరిచ్యు పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

దానిలోనునన్ కాపురసుథ్లందరును చేసిన బలాతాక్రమునుబటిట్ దానిలోని సమసత్మును పాడైపోవును 

గనుక చింతతో వారు ఆహారము తిందురు భయభార్ంతితో నీళుల్ తార్గుదురు  

ఓబధాయ్ 1:20 => మరియు ఇశార్యేలీయుల దండు, అనగా వారిలో చెరపటట్బడినవారు సారెపతు 

వరకు కనానీయుల దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు; యెరూషలేమువారిలో చెరపటట్బడి 

సెఫారాదునకు పోయినవారు దకిష్ణ దేశపు పటట్ణములను సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

హెబీర్యులకు 13:2 => ఆతిథయ్ము చేయ మరవకుడి; దానివలన కొందరు ఎరుగకయే దేవదూతలకు 

ఆతిథయ్ము చేసిరి. 

వచనము 13 

అపుప్డు ఏలీయా ఆమెతో ఇటల్నెను భయపడవదుద్, పోయి నీవు చెపిప్నటుల్ చేయుము; అయితే అందులో 

నాకొక చినన్ అపప్ము మొదటచేసి నాయొదద్కు తీసికొనిరముమ్, తరువాత నీకును నీ బిడ డ్కును 

అపప్ములు చేసికొనుము. 

ఆదికాండము 24:18 => అందుకామె అయాయ్ తార్గుమని చెపిప్ తవ్రగా తన కడవనుచేతిమీదికి 

దించుకొని అతనికి దాహమిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 24:19 => మరియు ఆమె అతనికి దాహమిచిచ్న తరువాత నీ ఒంటెలు తార్గుమటుట్కు 

వాటికిని నీళుల్ చేది పోయుదునని చెపిప్ 
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మతత్యి 10:42 => మరియు శిషుయ్డని యెవడు ఈ చినన్వారిలో ఒకనికి గినెన్డు చనీన్ళుల్ మాతర్ము 

తార్గనిచుచ్నో వాడు తన ఫలము పోగొటుట్కొనడని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

మతత్యి 25:36 => దిగంబరినై యుంటిని, నాకు బటట్లిచిచ్తిరి; రోగినైయుంటిని, ననున్ 

చూడవచిచ్తిరి; చెరసాలలో ఉంటిని నాయొదద్కు వచిచ్తిరని చెపుప్ను 

మతత్యి 25:37 => అందుకు నీతిమంతులు పర్భువా, యెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుట చూచి 

నీకాహారమిచిచ్తివిు? నీవు దపిప్గొని యుండుట చూచి యెపుప్డు దాహమిచిచ్తివిు? 

మతత్యి 25:38 => ఎపుప్డు పరదేశివై యుండుట చూచి నినున్ చేరుచ్కొంటిమి? దిగంబరివై 

యుండుట చూచి బటట్లిచిచ్తివిు? 

మతత్యి 25:39 => ఎపుప్డు రోగివై యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను, చూచి, 

నీయొదద్కు వచిచ్తిమని ఆయనను అడిగెదరు. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

హెబీర్యులకు 13:2 => ఆతిథయ్ము చేయ మరవకుడి; దానివలన కొందరు ఎరుగకయే దేవదూతలకు 

ఆతిథయ్ము చేసిరి. 

1 రాజులు 17:9 => నినున్ పోషించుటకు అచచ్టనునన్ యొక విధవరాలికి నేను సెలవిచిచ్తిని. 

1 రాజులు 18:4 => యెజెబెలు యెహోవా పర్వకత్లను నిరూమ్లము చేయుచుండగా గుహలో ఏబదేసి 

మందిగా నూరుగురిని దాచి అనన్పానములిచిచ్ వారిని పోషించెను. 

ఆదికాండము 18:5 => కొంచెము ఆహారము తెచెచ్దను; మీ పార్ణములను బలపరచుకొనుడి; 

తరువాత మీరు వెళల్వచుచ్ను; ఇందు నిమితత్ము గదా మీ దాసునియొదద్కు వచిచ్తిరనెను. వారు నీవు 

చెపిప్నటుల్ చేయుమనగా 

వచనము 14 
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భూమిమీద యెహోవా వరష్ము కురిపించువరకు ఆ తొటిట్లో ఉనన్ పిండి తకుక్వకాదు, బుడిడ్లో నూనె 

అయిపోదని 

1 రాజులు 17:1 => అంతట గిలాదు కాపురసుథ్ల సంబంధియును తిషీబ్యుడునైన ఏలీయా 

అహాబునొదద్కు వచిచ్ ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా 

జీవముతోడు నా మాట పర్కారము గాక, యీ సంవతస్రములలో మంచైనను వరష్మైనను పడదని 

పర్కటించెను. 

1 సమూయేలు 14:39 => నా కుమారుడైన యోనాతానువలన కలిగినను వాడు తపప్క 

మరణమవునని ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంచు యెహోవా జీవముతోడని నేను పర్మాణము 

చేయుచునాన్ననెను. అయితే జనులందరిలో అతనికి పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నవాడు ఒకడును లేకపోయెను. 

1 సమూయేలు 14:45 => అయితే జనులు సౌలుతో ఇశార్యేలీయులకు ఇంత గొపప్ రక్షణ 

కలుగజేసిన యోనాతాను మరణమవునా? అదెనన్టికిని కూడదు. దేవుని సహాయముచేత ఈ దినమున 

యోనాతాను మనలను జయమునొందించెను; యెహోవా జీవము తోడు అతని తలవెండుర్కలలో 

ఒకటియు నేల రాలదని చెపిప్ యోనాతాను మరణము కాకుండ జనులు అతని రకిష్ంచిరి. 

1 సమూయేలు 20:3 => దావీదు నేను నీ దృషిట్కి అనుకూలుడనను సంగతి నీ తండిర్ రూఢిగా 

తెలిసికొని, యోనాతానునకు చింత కలుగకుండుటకై యిది అతనికి తెలుపననుకొనుచునాన్డు; అయితే 

యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు నిజముగా నాకును మరణమునకును అడుగు మాతర్మునన్దని 

పర్మాణము చేయగా 

1 సమూయేలు 20:21 => నీవు వెళిల్ బాణములను వెదకుమని ఒక పనివానితో చెపుప్దును 

బాణములు నీకు ఈ తటుట్న నునన్వి, పటుట్కొనిరమమ్ని నేను వానితో చెపిప్నయెడల నీవు బయటికి 

రావచుచ్ను; యెహోవా జీవముతోడు నీకు ఏ అపాయమును రాక కేష్మమే కలుగును. 

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

చేయకుండ యెహోవా నినున్ ఆపియునాన్డు. నీ చెయియ్ నినున్ సంరకిష్ంచెననన్మాట నిజమని యెహోవా 
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జీవముతోడు నీ జీవముతోడు అని పర్మాణము చేయుచునాన్ను. నీ శతుర్వులును నా యేలినవాడవైన 

నీకు కీడుచేయ నుదేద్శించువారును నాబాలువలె ఉందురు గాక. 

1 సమూయేలు 26:10 => యహోవా జీవముతోడు యెహోవాయే అతని మొతుత్ను, అతడు 

అపాయమువలన చచుచ్ను, లేదా యుదధ్మునకు పోయి నశించును; 

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. 

యిరిమ్యా 4:2 => సతయ్మునుబటిట్యు నాయ్యమునుబటిట్యు నీతినిబటిట్యు యెహోవా జీవముతోడని 

పర్మాణము చేసినయెడల జనములు ఆయనయందు తమకు ఆశీరావ్దము కలుగుననుకొందురు, 

ఆయనయందే అతిశయపడుదురు. 

యిరిమ్యా 5:2 => యెహోవా జీవముతోడు అను మాట పలికినను వారు మోసమునకై పర్మాణము 

చేయుదురు. 

2 రాజులు 4:2 => ఎలీషా నావలన నీకేమి కావలెను? నీ యింటిలో ఏమి యునన్దో అది నాకు 

తెలియజెపుప్మనెను. అందుకామె నీ దాసురాలనైన నా యింటిలో నూనెకుండ యొకటియునన్ది; అది 

తపప్ మరేమియు లేదనెను. 

2 రాజులు 4:3 => అతడు నీవు బయటికి పోయి, నీ యిరుగు పొరుగు వారందరియొదద్ 

దొరుకగలిగిన వటిట్ పాతర్లనిన్టిని ఎరవు పుచుచ్కొనుము; 

2 రాజులు 4:4 => అపుప్డు నీవు నీ యింటిలోకి వచిచ్ నీవును నీ కుమారులును లోపలనుండి 

తలుపుమూసి, ఆ పాతర్లనిన్టిలో నూనె పోసి, నిండినవి యొకతటుట్న ఉంచుమని ఆమెతో సెలవియయ్గా 

2 రాజులు 4:5 => ఆమె అతనియొదద్నుండి పోయి, తానును కుమారులును లోపలనుండి 

తలుపుమూసి, కుమారులు తెచిచ్న పాతర్లలో నూనె పోసెను. 

2 రాజులు 4:6 => పాతర్లనిన్యు నిండిన తరువాత ఇంక పాతర్లు తెమమ్ని ఆమె తన కుమారునితో 

చెపప్గా వాడు మరేమియు లేవని చెపెప్ను. అంతలొ నూనె నిలిచిపోయెను. 
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2 రాజులు 4:7 => ఆమె దైవజనుడైన అతనియొదద్కు వచిచ్ సంగతి తెలియజెపప్గా అతడు నీవు 

పోయి ఆ నూనెను అమిమ్ నీ అపుప్ తీరిచ్ మిగిలినదానితో నీవును నీ పిలల్లును బర్దుకుడని ఆమెతో 

చెపెప్ను. 

మతత్యి 15:33 => ఆయన శిషుయ్లు ఇంత గొపప్ జనసమూహమును తృపిత్పరచుటకు కావలసిన 

రొటెట్లు అరణయ్పర్దేశములో మనకు ఎకక్డనుండి వచుచ్నని ఆయనతో అనిరి. 

మతత్యి 15:34 => యేసు మీయొదద్ ఎనిన్ రొటెట్లునన్వని వారినడుగగా వారు ఏడు రొటెట్లును కొనిన్ 

చినన్ చేపలును ఉనన్వని చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 21:16 => యీ పిలల్వాని చావు నేను చూడలేనని అనుకొని, వింటివేత దూరము వెళిల్ 

అతనికెదురుగా కూరుచ్ండెను. ఆమె యెదురుగా కూరుచ్ండి యెలుగెతిత్ యేడెచ్ను. 

యిరిమ్యా 14:18 => పొలములోనికి నేను పోగా ఖడగ్ముచేత హతులైనవారు కనబడుదురు, 

పటట్ణములో పర్వేశింపగా కాష్మపీడితులు అచచ్ట నుందురు; పర్వకత్లేమి యాజకులేమి తామెరుగని 

దేశమునకు పోవలెనని పర్యాణమైయునాన్రు. 

విలాపవాకయ్ములు 4:9 => కాష్మహతులు భూఫలములు లేక పొడువబడి కీష్ణించిపోయెదరు 

ఖడగ్హతులు కాష్మహతులకనన్ భాగయ్వంతులు. 

యెహెజేక్లు 12:18 => నరపుతుర్డా, వణకుచునే ఆహారము తిని తలల్డింపును చింతయు కలిగి 

నీళుల్తార్గి 

యెహెజేక్లు 12 :19 => దేశములోని జనులకీలాగు పర్కటించుము యెరూషలేము 

నివాసులనుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు దేశమునుగూరిచ్యు పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

దానిలోనునన్ కాపురసుథ్లందరును చేసిన బలాతాక్రమునుబటిట్ దానిలోని సమసత్మును పాడైపోవును 

గనుక చింతతో వారు ఆహారము తిందురు భయభార్ంతితో నీళుల్ తార్గుదురు  

యోవేలు 1:15 => ఆహా, యెహోవా దినము వచెచ్నే అది ఎంత భయంకరమైన దినము! అది 

పర్ళయమువలెనే సరవ్శకుత్నియొదద్నుండి వచుచ్ను.  

యోవేలు 1:16 => మనము చూచుచుండగా మన దేవుని మందిరములో ఇక సంతోషమును 

ఉతస్వమును నిలిచిపోయెను మన ఆహారము నాశనమాయెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:16 => పటట్ణములో నీవు శపింపబడుదువు; పొలములో నీవు 

శపింపబడుదువు; 

1 రాజులు 18:10 => నీ దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు నినున్ చికిక్ంచుకొనవలెనని నా 

యేలినవాడు దూతలను పంపించని జనమొకటైనను లేదు, రాజయ్మొకటైనను లేదు; అతడు ఇకక్డ 

లేడనియు, అతని చూడలేదనియు, వారు ఆ యా జనములచేతను రాజయ్ములచేతను పర్మాణము 

చేయించుచు వచిచ్రి. 

యోబు 6:7 => నేను ముటట్నొలల్ని వసుత్వులు నాకు హేయములైనను అవియే నాకు 

భోజనపదారథ్ములాయెను. 

యోబు 21:25 => వేరొకడు ఎనన్డును కేష్మమను దాని నెరుగక మనోదుఃఖము గలవాడై 

మృతినొందును. 

పర్సంగి 5:17 => ఇదియు మనసుస్నకు ఆయాసకరమైనదే, తన దినములనిన్యు అతడు చీకటిలో 

భోజనము చేయును, అతనికి వాయ్కులమును, రోగమును, అసహయ్మును కలుగును. 

హగగ్యి 1:6 => మీరు విసాత్రముగా వితిత్నను మీకు కొంచెమే పండెను, మీరు భోజనము 

చేయుచునన్ను ఆకలి తీరకయునన్ది, పానము చేయుచునన్ను దాహము తీరకయునన్ది, బటట్లు 

కపుప్కొనుచునన్ను చలి ఆగకునన్ది, పనివారు కషట్ముచేసి జీతము సంపాదించుకొనినను జీతము 

చినిగిపోయిన సంచిలో వేసినటుట్గా ఉనన్ది. 

మతత్యి 4:4 => అందుకాయన మనుషుయ్డు రొటెట్వలన మాతర్ము కాదుగాని దేవుని నోటనుండి 

వచుచ్ పర్తి మాటవలనను జీవించును అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

మతత్యి 14:20 => వారందరు తిని తృపిత్పొందిన తరువాత మిగిలిన ముకక్లు పండెర్ండు 

గంపలనిండ ఎతిత్రి 

లూకా 7:12 => ఆయన ఆ ఊరి గవినియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు, చనిపోయిన యొకడు వెలుపలికి 

మోసికొని పోబడుచుండెను; అతని తలిల్కి అతడొకక్డే కుమారుడు, ఆమె విధవరాలు; ఆ ఊరి జనులు 

అనేకులు ఆమెతో కూడ ఉండిరి. 
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వచనము 15 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు అనెను. అంతట ఆమె వెళిల్ ఏలీయా చెపిప్న 

మాటచొపుప్న చేయగా అతడును ఆమెయు ఆమె యింటివారును అనేకదినములు భోజనముచేయుచు 

వచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 14:13 => అందుకు మోషే భయపడకుడి, యెహోవా మీకు నేడు కలుగజేయు 

రక్షణను మీరు ఊరక నిలుచుండి చూడుడి; మీరు నేడు చూచిన ఐగుపీత్యులను ఇకమీదట మరి 

ఎనన్డును చూడరు. 

2 రాజులు 6:16 => అతడు భయపడవదుద్, మన పక్షమున నునన్వారు వారికంటె అధికులై 

యునాన్రని చెపిప్ 

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. 

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.  

మతత్యి 28:5 => దూత ఆ సతరీలను చూచి మీరు భయపడకుడి, సిలువ వేయబడిన యేసును మీరు 

వెదకుచునాన్రని నాకు తెలియును; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 22:1 => ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత దేవుడు అబార్హామును పరిశోధించెను. 

ఎటల్నగా ఆయన అబార్హామా, అని పిలువగా అతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

ఆదికాండము 22:2 => అపుప్డాయన నీకు ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని, అనగా నీవు పేర్మించు 

ఇసాస్కును తీసికొని మోరీయా దేశమునకు వెళిల్ అకక్డ నేను నీతో చెపప్బోవు పరవ్తములలో 

ఒకదానిమీద దహనబలిగా అతని నరిప్ంచుమని చెపెప్ను 

నాయ్యాధిపతులు 7:5 => అతడు నీళల్యొదద్కు ఆ జనమును దిగజేసినపుప్డు యెహోవా కుకక్ 

గతుకునటుల్ తన నాలుకతో నీళల్ను గతికిన పర్తివానిని, తార్గుటకు మోకాళూ ల్ని కుర్ంగిన పర్తివానిని 

వేరు వేరుగా ఉంచుమని గిదోయ్నుతో సెలవిచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:6 => చేతితో నోటికందించుకొని గతికినవారి లెకక్ మూడు వందలమంది; 

మిగిలిన జనులందరు నీళుల్ తార్గుటకు మోకాళూ ల్ని కుర్ంగిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 7:7 => అపుప్డు యెహోవా గతికిన మూడువందల మనుషుయ్లదావ్రా మిముమ్ను 

రకిష్ంచెదను; మిదాయ్నీయులను నీచేతికి అపప్గించెదను; జనులందరు తమ తమ చోటల్కు వెళల్వచుచ్నని 

గిదోయ్నుతో సెలవిచెచ్ను. 

మతత్యి 19:21 => అందుకు యేసు నీవు పరిపూరు ణ్డవగుటకు కోరినయెడల, పోయి నీ ఆసిత్ని అమిమ్ 

బీదలకిముమ్, అపుప్డు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ వెంబడించుమని 

అతనితో చెపెప్ను 

మతత్యి 19:22 => అయితే ఆ యౌవనుడు మిగుల ఆసిత్గలవాడు గనుక ఆ మాట విని 

వయ్సనపడుచు వెళిల్పోయెను. 

హెబీర్యులకు 11:17 => అబార్హాము శోధింపబడి విశావ్సమునుబటిట్ ఇసాస్కును బలిగా 

అరిప్ంచెను. 

1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 
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సామెతలు 3:9 => నీ రాబడి అంతటిలో పర్థమఫలమును నీ ఆసిత్లో భాగమును ఇచిచ్ యెహోవాను 

ఘనపరచుము. 

మలాకీ 3:10 => నా మందిరములో ఆహారముండునటుల్ పదియవ భాగమంతయు మీరు నా 

మందిరపు నిధిలోనికి తీసికొనిరండి; దీని చేసి మీరు ననున్ శోధించినయెడల నేను ఆకాశపువాకిండల్ను 

విపిప్, పటట్జాలనంత విసాత్రముగా దీవెనలు కుమమ్రించెదనని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

మతత్యి 10:37 => తండిర్నైనను తలిల్నైనను నా కంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు 

పాతుర్డుకాడు; కుమారునినైనను కుమారెత్నైనను నాకంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు పాతుర్డు 

కాడు; 

మతత్యి 1:20 => అతడు ఈ సంగతులనుగూరిచ్ ఆలోచించుకొనుచుండగా, ఇదిగో పర్భువు దూత 

సవ్పన్మందు అతనికి పర్తయ్క్షమై దావీదు కుమారుడవైన యోసేపూ, నీ భారయ్యైన మరియను 

చేరుచ్కొనుటకు భయపడకుము, ఆమె గరభ్ము ధరించునది పరిశుదాద్తమ్వలన కలిగినది; ఆమె యొక 

కుమారుని కనును; 

యోహాను 2:7 => యేసు--ఆ బానలు నీళల్తో నింపుడని వారితో చెపప్గా వారు వాటిని 

అంచులమటుట్కు నింపిరి. 

యోహాను 4:50 => యేసు నీవు వెళుల్ము, నీ కుమారుడు బర్దికియునాన్డని అతనితో చెపప్గా ఆ 

మనుషుయ్డు యేసు తనతో చెపిప్న మాట నమిమ్ వెళిల్పోయెను. 

పర్కటన 2:20 => అయినను నీమీద తపుప్ ఒకటి నేను మోపవలసియునన్ది; ఏమనగా, తాను 

పర్వకి త్ర్నని చెపుప్కొనుచునన్ యెజెబెలను సతరీని నీ వుండనిచుచ్చునాన్వు. జారతవ్ము చేయుటకును, 

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినుటకును అది నా దాసులకు భోదించుచు వారిని 

మోసపరచుచునన్ది 
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వచనము 16 

యెహోవా ఏలీయా దావ్రా సెలవిచిచ్న పర్కారము తొటిట్లో ఉనన్ పిండి తకుక్వ కాలేదు, బుడిడ్లో ఉనన్ 

నూనె అయిపోలేదు. 

2 రాజులు 3:16 => యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా ఈ లోయలో చాలా గోతులను తర్వివ్ంచుడి; 

2 రాజులు 7:1 => అపుప్డు ఎలీషా రాజుతో ఇటల్నెను యెహోవా మాట ఆలకించుము, యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా రేపు ఈ వేళకు షోమోర్ను దావ్రమందు రూపాయి ఒకటింటికి ఒక మానిక సనన్ని 

పిండియు, రూపాయి ఒకటింటికి రెండు మానికల యవలును అమమ్బడును. 

2 రాజులు 9:6 => అపుప్డు ఆ యౌవనుడు అతని తలమీద తైలము పోసి అతనితో ఇటల్నెను 

ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యెహోవా జనులైన ఇశార్యేలు వారిమీద నేను 

నినున్ పటాట్భిషికుత్నిగా చేయుచునాన్ను. 

1 రాజులు 17:4 => ఆ వాగు నీరు నీవు తార్గుదువు, అచచ్టికి నీకు ఆహారము తెచుచ్నటుల్ నేను 

కాకోలములకు ఆజాఞ్పించితినని అతనికి తెలియజేయగా 

2 రాజులు 4:2 => ఎలీషా నావలన నీకేమి కావలెను? నీ యింటిలో ఏమి యునన్దో అది నాకు 

తెలియజెపుప్మనెను. అందుకామె నీ దాసురాలనైన నా యింటిలో నూనెకుండ యొకటియునన్ది; అది 

తపప్ మరేమియు లేదనెను. 

2 రాజులు 4:3 => అతడు నీవు బయటికి పోయి, నీ యిరుగు పొరుగు వారందరియొదద్ 

దొరుకగలిగిన వటిట్ పాతర్లనిన్టిని ఎరవు పుచుచ్కొనుము; 

2 రాజులు 4:4 => అపుప్డు నీవు నీ యింటిలోకి వచిచ్ నీవును నీ కుమారులును లోపలనుండి 

తలుపుమూసి, ఆ పాతర్లనిన్టిలో నూనె పోసి, నిండినవి యొకతటుట్న ఉంచుమని ఆమెతో సెలవియయ్గా 

2 రాజులు 4:5 => ఆమె అతనియొదద్నుండి పోయి, తానును కుమారులును లోపలనుండి 

తలుపుమూసి, కుమారులు తెచిచ్న పాతర్లలో నూనె పోసెను. 

2 రాజులు 4:6 => పాతర్లనిన్యు నిండిన తరువాత ఇంక పాతర్లు తెమమ్ని ఆమె తన కుమారునితో 

చెపప్గా వాడు మరేమియు లేవని చెపెప్ను. అంతలొ నూనె నిలిచిపోయెను. 
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2 రాజులు 4:7 => ఆమె దైవజనుడైన అతనియొదద్కు వచిచ్ సంగతి తెలియజెపప్గా అతడు నీవు 

పోయి ఆ నూనెను అమిమ్ నీ అపుప్ తీరిచ్ మిగిలినదానితో నీవును నీ పిలల్లును బర్దుకుడని ఆమెతో 

చెపెప్ను. 

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

చేయబడిన యిరువది రొటెట్లను, కొర్తత్ గోధుమ వెనున్లను కొనిన్ పండల్ను తీసికొనివచిచ్ దైవజనుడైన 

అతనికి కానుకగా ఇయయ్గా అతడు జనులు భోజనము చేయుటకు దాని వడిడ్ంచుమనెను. 

2 రాజులు 4:43 => అయితే అతని పనివాడు నూరుమందికి వడిడ్ంచుటకు ఇవి యెంతవని చెపప్గా 

అతడు వారు తినగా మిగులునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక జనులు భోజనము చేయునటుల్ 

వడిడ్ంచుమని మరల ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 రాజులు 4:44 => పనివాడు వారికి వడిడ్ంపగా యెహోవా సెలవిచిచ్నటుల్ అది వారు తినిన 

తరువాత మిగిలిపోయెను. 

మతత్యి 14:17 => వారు ఇకక్డ మనయొదద్ అయిదు రొటెట్లును రెండు చేపలును తపప్ మరేమియు 

లేదని ఆయనతో చెపిప్రి. 

మతత్యి 14:18 => అందుకాయన వాటిని నాయొదద్కు తెండని చెపిప్ 

మతత్యి 14:19 => పచిచ్కమీద కూరుచ్ండుడని జనులకాజాఞ్పించి, ఆ అయిదు రొటెట్లను రెండు 

చేపలను పటుట్కొని ఆకాశమువైపు కనున్లెతిత్ ఆశీరవ్దించి ఆ రొటెట్లు విరిచి శిషుయ్లకిచెచ్ను, శిషుయ్లు 

జనులకు వడిడ్ంచిరి. 

మతత్యి 14:20 => వారందరు తిని తృపిత్పొందిన తరువాత మిగిలిన ముకక్లు పండెర్ండు 

గంపలనిండ ఎతిత్రి 

మతత్యి 15:36 => ఆ యేడు రొటెట్లను ఆ చేపలను పటుట్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి వాటిని 

విరిచి తన శిషుయ్లకిచెచ్ను, శిషుయ్లు జనసమూహమునకు వడిడ్ంచిరి 

మతత్యి 15:37 => వారందరు తిని తృపిత్ పొందినమీదట మిగిలిన ముకక్లు ఏడు గంపల నిండ 

ఎతిత్రి. 

మతత్యి 15:38 => సతరీలును పిలల్లును గాక తినినవారు నాలుగువేలమంది పురుషులు. 
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2 రాజులు 4:6 => పాతర్లనిన్యు నిండిన తరువాత ఇంక పాతర్లు తెమమ్ని ఆమె తన కుమారునితో 

చెపప్గా వాడు మరేమియు లేవని చెపెప్ను. అంతలొ నూనె నిలిచిపోయెను. 

యిరిమ్యా 14:22 => జనముల వయ్రథ్ దేవతలలో వరష్ము కురిపింపగలవారునాన్రా? ఆకాశము 

వాననియయ్గలదా? మా దేవుడవైన యెహోవా, నీవే గదా దాని చేయుచునాన్వు? నీవే యీ 

కిర్యలనిన్యు చేయుచునాన్వు; నీకొరకే మేము కనిపెటుట్చునాన్ము. 

మతత్యి 6:34 => రేపటినిగూరిచ్ చింతింపకుడి; రేపటి దినము దాని సంగతులనుగూరిచ్ 

చింతించును; ఏనాటికీడు ఆనాటికి చాలును. 

మారుక్ 8:8 => వారు భోజనముచేసి తృపిత్పొందినమీదట, మిగిలిన ముకక్లు ఏడు గంపలనిండ 

ఎతిత్రి. 

వచనము 17 

అటు తరువాత ఆ యింటి యజమానురాలైన ఆమె కుమారుడు రోగియై పార్ణము నిలువజాలనంత 

వాయ్ధిగలవాడాయెను. 

ఆదికాండము 6:22 => నోవహు అటుల్ చేసెను; దేవుడు అతని కాజాఞ్పించిన పర్కారము యావతుత్ 

చేసెను. 

ఆదికాండము 12:4 => యెహోవా అతనితో చెపిప్న పర్కారము అబార్ము వెళె ల్ను. లోతు అతనితో 

కూడ వెళె ల్ను. అబార్ము హారాను నుండి బయలుదేరినపుప్డు డెబబ్ది యైదేండల్ యీడు గలవాడు. 

ఆదికాండము 22:3 => తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి తన గాడిదకు గంతకటిట్ తన పనివారిలో 

ఇదద్రిని తన కుమారుడగు ఇసాస్కును వెంటబెటుట్కొని దహనబలి కొరకు కటెట్లు చీలిచ్, లేచి దేవుడు 

తనతో చెపిప్న చోటికి వెళె ల్ను. 

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. 
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మతత్యి 15:28 => అందుకు యేసు అమామ్, నీ విశావ్సము గొపప్ది; నీవు కోరినటే ట్ నీకు అవునుగాక 

అని ఆమెతో చెపెప్ను. ఆ గడియలోనే ఆమె కుమారెత్ సవ్సథ్తనొందెను. 

మారుక్ 12:43 => ఆయన తన శిషుయ్లను పిలిచి కానుకపెటెట్లో డబుబ్లు వేసిన వారందరికంటె ఈ 

బీద విధవరాలు ఎకుక్వ వేసెనని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 11:40 => అందుకు యేసు నీవు నమిమ్నయెడల దేవుని మహిమ చూతువని నేను నీతో 

చెపప్లేదా అని ఆమెతో అనెను; 

రోమీయులకు 4:19 => మరియు అతడు విశావ్సమునందు బలహీనుడు కాక, రమారమి నూరేండల్ 

వయసుస్గలవాడైయుండి, అపప్టికి తన శరీరము మృతతులయ్మైనటుట్ను, శారాగరభ్మును 

మృతతులయ్మైనటుట్ను ఆలోచించెను గాని, 

రోమీయులకు 4:20 => అవిశావ్సము వలన దేవుని వాగాద్నమునుగూరిచ్ సందేహింపక 

హెబీర్యులకు 11:7 => విశావ్సమునుబటిట్ నోవహు అదివరకు చూడని సంగతులనుగూరిచ్ 

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

చేసెను; అందువలన అతడు లోకముమీద నేరసాథ్పన చేసి విశావ్సమునుబటిట్ కలుగు నీతికి 

వారసుడాయెను. 

హెబీర్యులకు 11:8 => అబార్హాము పిలువబడినపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఆ పిలుపునకు లోబడి, 

తాను సావ్సథ్య్ముగా పొందనైయునన్ పర్దేశమునకు బయలువెళె ల్ను. మరియు ఎకక్డికి వెళల్వలెనో అది 

ఎరుగక బయలువెళె ల్ను 

హెబీర్యులకు 11:17 => అబార్హాము శోధింపబడి విశావ్సమునుబటిట్ ఇసాస్కును బలిగా 

అరిప్ంచెను. 

1 రాజులు 18:1 => అనేకదినములైన తరువాత మూడవ సంవతస్రమందు యెహోవా వాకుక్ 

ఏలీయాకు పర్తయ్క్షమై నేను భూమిమీద వరష్ము కురిపింపబోవుచునాన్ను; నీవు వెళిల్ అహాబును 

దరిశ్ంచుమని సెలవియయ్గా, 

2 రాజులు 4:5 => ఆమె అతనియొదద్నుండి పోయి, తానును కుమారులును లోపలనుండి 

తలుపుమూసి, కుమారులు తెచిచ్న పాతర్లలో నూనె పోసెను. 
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వచనము 18 

ఆమె ఏలీయాతో దైవజనుడా, నాయొదద్కు నీవు రానిమితత్మేమి? నా పాపమును నాకు జాఞ్పకముచేసి 

నా కుమారుని చంపుటకై నాయొదద్కు వచిచ్తివా అని మనవిచేయగా 

మతత్యి 9:28 => ఆయన యింట పర్వేశించిన తరువాత ఆ గుర్డిడ్వారు ఆయనయొదద్కు వచిచ్రి. 

యేసు నేను ఇది చేయగలనని మీరు నముమ్చునాన్రా? అని వారినడుగగా 

మతత్యి 9:29 => వారు నముమ్చునాన్ము పర్భువా అని ఆయనతో చెపిప్రి. అపుప్డాయన వారి 

కనున్లు ముటిట్ మీ నమిమ్కచొపుప్న మీకు కలుగుగాక అని చెపిప్నంతలో వారి కనున్లు తెరువబడెను. 

మతత్యి 9:30 => అపుప్డు యేసు ఇది ఎవరికిని తెలియకుండ చూచుకొనుడని వారికి ఖండితముగా 

ఆజాఞ్పించెను. 

మతత్యి 19:26 => యేసు వారిని చూచి ఇది మనుషుయ్లకు అసాధయ్మే గాని దేవునికి సమసత్మును 

సాధయ్మని చెపెప్ను. 

లూకా 1:37 => దేవుడు చెపిప్న యే మాటయైనను నిరరథ్కము కానేరదని ఆమెతో చెపెప్ను. 

లూకా 1:45 => పర్భువు ఆమెకు తెలియజేయించిన మాటలు సిదిధ్ంచును గనుక నమిమ్న ఆమె 

ధనుయ్రాలనెను. 

యోహాను 4:50 => యేసు నీవు వెళుల్ము, నీ కుమారుడు బర్దికియునాన్డని అతనితో చెపప్గా ఆ 

మనుషుయ్డు యేసు తనతో చెపిప్న మాట నమిమ్ వెళిల్పోయెను. 

యోహాను 4:51 => అతడింక వెళుల్చుండగా అతని దాసులు అతనికి ఎదురుగావచిచ్, అతని 

కుమారుడు బర్దికియునాన్డని తెలియజెపిప్రి. 

1 రాజులు 13:5 => మరియు యెహోవా సెలవు పర్కారము దైవజనుడిచిచ్న సూచనచొపుప్న 

బలిపీఠము బదద్లుకాగా బుగిగ్ దానిమీదనుండి ఒలికిపోయెను. 

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

ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకులై, తాము పెటుట్కొనిన దేవతలచేత ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచిరి గనుక 
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2 రాజులు 4:5 => ఆమె అతనియొదద్నుండి పోయి, తానును కుమారులును లోపలనుండి 

తలుపుమూసి, కుమారులు తెచిచ్న పాతర్లలో నూనె పోసెను. 

వచనము 19 

అతడు నీ బిడ డ్ను నాచేతికిమమ్ని చెపిప్, ఆమె కౌగిటిలోనుండి వానిని తీసికొని తానునన్ పై అంతసుత్ 

గదిలోనికి పోయి తన మంచముమీద వాని పరుండబెటిట్ 

ఆదికాండము 22:1 => ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత దేవుడు అబార్హామును పరిశోధించెను. 

ఎటల్నగా ఆయన అబార్హామా, అని పిలువగా అతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

ఆదికాండము 22:2 => అపుప్డాయన నీకు ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని, అనగా నీవు పేర్మించు 

ఇసాస్కును తీసికొని మోరీయా దేశమునకు వెళిల్ అకక్డ నేను నీతో చెపప్బోవు పరవ్తములలో 

ఒకదానిమీద దహనబలిగా అతని నరిప్ంచుమని చెపెప్ను 

2 రాజులు 4:18 => ఆ బిడ డ్ యెదిగిన తరువాత ఒకనాడు కోత కోయువారి యొదద్నునన్ తన తండిర్ 

దగగ్రకుపోయి అకక్డ ఉండగా వాడు నా తలపోయెనే నా తలపోయెనే, అని తన తండిర్తో చెపెప్ను. 

2 రాజులు 4:19 => అతడు వానిని ఎతుత్కొని తలిల్యొదద్కు తీసికొనిపొమమ్ని పనివారిలో ఒకనికి 

చెపప్గా 

2 రాజులు 4:20 => వాడు ఆ బాలుని ఎతిత్కొని వాని తలిల్యొదద్కు తీసికొనిపోయెను. పిలల్వాడు 

మధాయ్హన్మువరకు తలిల్ తొడమీద పండుకొనియుండి చనిపోయెను. 

జెకరాయ్ 12:10 => దావీదు సంతతివారి మీదను యెరూషలేము నివాసులమీదను కరుణనొందించు 

ఆతమ్ను విజాఞ్పనచేయు ఆతమ్ను నేను కుమమ్రింపగా వారు తాము పొడిచిన నామీద దృషిట్యుంచి, 

యొకడు తన యేక కుమారుని విషయమై దుఃఖించునటుల్,తన జేయ్షఠ్పుతుర్ని విషయమై యొకడు 

పర్లాపించునటుల్ అతని విషయమై దుఃఖించుచు పర్లాపింతురు. 

యోహాను 11:3 => అతని అకక్ చెలెల్ండుర్ పర్భువా, యిదిగో నీవు పేర్మించువాడు రోగియై 

యునాన్డని ఆయనయొదద్కు వరత్మానము పంపిరి. 
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యోహాను 11:4 => యేసు అది విని యీ వాయ్ధి మరణముకొరకు వచిచ్నది కాదుగాని దేవుని 

కుమారుడు దానివలన మహిమపరచబడునటుల్ దేవుని మహిమకొరకు వచిచ్నదనెను. 

యోహాను 11:14 => కావున యేసు లాజరు చనిపోయెను,  

యాకోబు 1:2 => నా సహోదరులారా, మీ విశావ్సమునకు కలుగు పరీక్ష ఓరుప్ను పుటిట్ంచునని 

యెరిగి,  

యాకోబు 1:3 => మీరు నానావిధములైన శోధనలలో పడునపుప్డు, అది మహానందమని 

యెంచుకొనుడి. 

యాకోబు 1:4 => మీరు సంపూరు ణ్లును , అనూనాంగులును ,ఏ విషయములోనైనను 

కొదువలేనివారునై యుండునటుల్ ఓరుప్ తన కిర్యను కొనసాగింపనీయుడి.  

యాకోబు 1:12 => శోధన సహించువాడు ధనుయ్డు; అతడు శోధనకు నిలిచినవాడై పర్భువు తనున్ 

పేర్మించువారికి వాగాద్నము చేసిన జీవకిరీటము పొందును. 

1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

1 పేతురు 4:12 => పిర్యులారా, మిముమ్ను శోధించుటకు మీకు కలుగుచునన్ అగిన్వంటి 

మహాశర్మనుగూరిచ్ మీకేదో యొక వింత సంభవించునటుల్ ఆశచ్రయ్పడకుడి. 

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

గదా. 

యోబు 34:14 => ఆయన తన మనసుస్ తనమీదనే ఉంచుకొనినయెడల తన శావ్సనిశావ్సములను 

తనయొదద్కు తిరిగి తీసికొనినయెడల 

కీరత్నలు 104:29 => నీవు ముఖము మరుగుచేసికొనగా అవి కలతపడును నీవు వాటి ఊపిరి 

తీసివేయునపుప్డు అవి పార్ణములు విడిచి మంటిపాలగును. 

దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 

Page  of 1477 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

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.  

యాకోబు 2:26 => పార్ణములేని శరీరమేలాగు మృతమో ఆలాగే కిర్యలు లేని విశావ్సమును 

మృతము. 

2 రాజులు 4:20 => వాడు ఆ బాలుని ఎతిత్కొని వాని తలిల్యొదద్కు తీసికొనిపోయెను. పిలల్వాడు 

మధాయ్హన్మువరకు తలిల్ తొడమీద పండుకొనియుండి చనిపోయెను. 

2 రాజులు 4:32 => ఎలీషా ఆ యింట జొచిచ్, బాలుడు మరణమైయుండి తన మంచముమీద 

పెటట్బడియుండుట చూచి 

పర్సంగి 7:14 => సుఖదినమునందు సుఖముగా ఉండుము, ఆపదిద్నమునందు యోచించుము; 

తాము చనిపోయిన తరువాత జరుగుదానిని నరులు తెలిసికొనకుండునటుల్ దేవుడు సుఖదుఃఖములను 

జతపరచియునాన్డు. 

వచనము 20 

యెహోవా నా దేవా, ననున్ చేరుచ్కొనిన యీ విధవరాలి కుమారుని చంపునంతగా ఆమెమీదికి కీడు 

రాజేసితివా అని యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ 

2 సమూయేలు 16:10 => అందుకు రాజుసెరూయా కుమారులారా, మీకును నాకును ఏమి 

పొందు? వానిని శపింపనియుయ్డు, దావీదును శపింపుమని యెహోవా వానికి సెలవియయ్గా నీవు 

ఈలాగున నెందుకు చేయుచునాన్వని ఆకేష్పణ చేయగలవాడెవడని చెపిప్ 

2 సమూయేలు 19:22 => దావీదుసెరూయా కుమారులారా, మీకును నాకును ఏమి పొందు? ఇటిట్ 

సమయమున మీరు నాకు విరోధులగుదురా? ఇశార్యేలువారిలో ఎవరైనను ఈ దినమున మరణశిక్ష 

నొందుదురా? యిపుప్డు నేను ఇశార్యేలువారిమీద రాజు నైతినను సంగతి నాకు తెలిసేయునన్దని 

చెపిప్ పర్మాణముచేసి 
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2 రాజులు 3:13 => ఎలీషా ఇశార్యేలు రాజును చూచి నాతో నీకు నిమితత్మేమి? నీ 

తలిదండుర్లుంచుకొనిన పర్వకత్లయొదద్కు పొమమ్ని చెపెప్ను.ఆలాగనవదుద్, మోయాబీయులచేతికి 

అపప్గింపవలెనని యెహోవా, రాజులమైన మా ముగుగ్రిని పిలిచెనని ఇశార్యేలు రాజు అతనితో 

అనినపుప్డు 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:21 => అయితే రాజైన నెకో అతనియొదద్కు రాయబారులను పంపి-- 

యూదారాజా నీతో నాకేమి? పూరవ్మునుండి నాకు శతుర్వులగువారిమీదికేగాని నేడు నీమీదికి నేను 

రాలేదు. దేవుడు తవ్రచేయుమని నాకు ఆజాఞ్పించెను గనుక దేవుడు నాతోకూడ ఉండి నినున్ 

నశింపజేయకుండునటుల్ ఆయన జోలికి నీవు రావదద్ని చెపప్నాజాఞ్పించెను. 

లూకా 4:34 => వాడు నజరేయుడవైన యేసూ, మాతో నీకేమి? మముమ్ నశింపజేయ వచిచ్తివా? 

నీవెవడవో నేనెరుగుదును; నీవు దేవుని పరిశుదుధ్డవని బిగగ్రగా కేకలు వేసెను. 

లూకా 5:8 => సీమోను పేతురు అది చూచి, యేసు మోకాళల్ యెదుట సాగిలపడి పర్భువా, ననున్ 

విడిచిపొముమ్, నేను పాపాతుమ్డనని చెపెప్ను. 

లూకా 8:28 => వాడు యేసును చూచి, కేకలువేసి ఆయన యెదుట సాగిలపడి యేసూ, 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి? ననున్ బాధపరచకుమని నినున్ వేడుకొనుచునాన్ను 

అని కేకలువేసి చెపెప్ను. 

యోహాను 2:4 => యేసు ఆమెతో అమామ్, నాతో నీకేమి (పని)? నా సమయమింకను రాలేదనెను. 

1 రాజులు 13:1 => అంతట దైవజనుడైన యొకడు యెహోవాచేత సెలవునొంది 

యూదాదేశమునుండి బేతేలునకు వచెచ్ను. ధూపము వేయుటకై యరొబాము ఆ బలిపీఠమునొదద్ 

నిలిచియుండగా 

1 రాజులు 18:9 => అందుకు ఓబదాయ్ నేను చావవలెనని నీ దాసుడనైన ననున్ అహాబు చేతికి నీవు 

అపప్గింపనేల? నేను చేసిన పాపమేమి? 

ఆదికాండము 42:21 => అపుప్డు వారు నిశచ్యముగా మన సహోదరునియెడల మనము చేసిన 

అపరాధమునకు శిక్ష పొందుచునాన్ము. అతడు మనలను బతిమాలుకొనినపుప్డు మనము అతని వేదన 

చూచియు వినకపోతిమి; అందువలన ఈ వేదన మనకు వచెచ్నని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి 
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ఆదికాండము 42:22 => మరియు రూబేను ఈ చినన్వానియెడల పాపము చేయకుడని నేను మీతో 

చెపప్లేదా? అయినను మీరు వినరైతిరి గనుక అతని రకాత్పరాధము మనమీద మోపబడుచునన్దని వారి 

కుతత్ర మిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 50:15 => యోసేపు సహోదరులు తమ తండిర్ మృతిపొందుట చూచి ఒకవేళ 

యోసేపు మనయందు పగపటిట్ మన మతనికి చేసిన కీడంతటి చొపుప్న మనకు నిశచ్యముగా కీడు 

జరిగించుననుకొని 

ఆదికాండము 50:17 => నీ తండిర్ తాను చావకమునుపు ఆజాఞ్పించినదేమనగా మీరు యోసేపుతో నీ 

సహోదరులు నీకు కీడు చేసిరి గనుక దయచేసి వారి అపరాధమును వారి పాపమును క్షమించుమని 

అతనితో చెపుప్డనెను 

1 సమూయేలు 16:4 => సమూయేలు యెహోవా ఇచిచ్న సెలవు చొపుప్న బేతెల్హేమునకు వెళె ల్ను. ఆ 

ఊరి పెదద్లు అతని రాకకు భయపడి సమాధానముగా వచుచ్చునాన్వా అని అడుగగా 

యోబు 13:23 => నా దోషములెనిన్? నా పాపములెనిన్? నా అతికర్మమును నా పాపమును నాకు 

తెలియజేయుము. 

యోబు 13:26 => నీవు నాకు కఠినమైన శిక్ష విధించియునాన్వు నా బాలయ్కాలపు పాపములను నాకు 

సావ్సథ్య్ముగా నీవు విధించియునాన్వు 

యెహెజేక్లు 21:23 => పర్మాణములు చేసికొనిన వారికి ఈ శకునము వయ్రథ్ముగా కనబడును; 

అయితే వారు పటట్బడునటుల్ వారు చేసికొనిన పాపమును అతడు వారి జాఞ్పకమునకు తెపిప్ంచును. 

యెహెజేక్లు 21:24 => కాబటిట్ పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీ అతికర్మములు 

బయలుపడుటవలన మీ సమసత్ కిర్యలలోనుండి మీ పాపములు అగుపడునటుల్ మీ దోషము మీరు 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొనినందునను, నేను మిముమ్ను జాఞ్పకము చేసికొనినందునను మీరు చెయియ్ 

చికిక్యునాన్రు.  

మారుక్ 5:7 => యేసూ, సరోవ్నన్తుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి? ననున్ బాధపరచకుమని 

దేవుని పేరట నీకు ఆనబెటుట్చునాన్నని బిగగ్రగా కేకలువేసెను. 
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మారుక్ 5:15 => జనులు జరిగినది చూడ వెళిల్ యేసునొదద్కు వచిచ్, సేన అను దయయ్ములు 

పటిట్నవాడు బటట్లు ధరించుకొని, సవ్సథ్చితుత్డై కూరుచ్ండియుండుట చూచి భయపడిరి. 

మారుక్ 5:16 => జరిగినది చూచినవారు దయయ్ములు పటిట్నవానికి కలిగిన సిథ్తియు పందుల 

సంగతియు ఊరివారికి తెలియజేయగా 

మారుక్ 5:17 => తమ పార్ంతములు విడిచిపొమమ్ని వారాయనను బతిమాలుకొనసాగిరి. 

మారుక్ 6:16 => అయితే హేరోదు విని నేను తల గొటిట్ంచిన యోహానే; అతడు మృతులలోనుండి 

లేచియునాన్డని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 5:15 => ఆ పురుషుడు యాజకునియొదద్కు తన భారయ్ను తీసికొనివచిచ్, ఆమె 

విషయము తూమెడు యవలపిండిలో పదియవ వంతును తేవలెను. వాడు దానిమీద తైలము 

పోయకూడదు దానిమీద సాంబార్ణి వేయకూడదు; ఏలయవగా అది రోషవిషయమైన నైవేదయ్ము, 

అనగా దోషమును జాఞ్పకము చేయుటకై జాఞ్పకారథ్మైన నైవేదయ్ము.  

నాయ్యాధిపతులు 13:6 => ఆ సతరీ తన పెనిమిటియొదద్కు వచిచ్ దైవజనుడొకడు నాయొదద్కు వచెచ్ను; 

అతని రూపము దేవదూత రూపమును పోలినదై మికిక్లి భీకరముగా ఉండెను. అతడు ఎకక్డనుండి 

వచెచ్నో నేనడుగలేదు, అతడు తనపేరు నాతోచెపప్లేదు 

1 రాజులు 12:22 => అంతట దేవుని వాకుక్ దైవజనుడగు షెమయాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను 

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. 

2 రాజులు 4:9 => కాగా ఆమె తన పెనిమిటిని చూచి మనయొదద్కు వచుచ్చు పోవుచునన్వాడు 

భకిత్గల దైవజనుడని నేనెరుగుదును. 
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2 రాజులు 4:16 => ఆమె వచిచ్ దావ్రమందు నిలువగా ఎలీషా మరుసటి యేట ఈ రుతువున నీ 

కౌగిట కుమారుడుండునని ఆమెతో అనెను. ఆమె ఆ మాట విని దైవజనుడవైన నా యేలినవాడా, 

ఆలాగు పలుకవదుద్; నీ దాసురాలనైన నాతో అబదధ్మాడవదద్నెను. 

2 రాజులు 4:40 => తినుటకు వారు వడిడ్ంపగా పర్వకత్ల శిషుయ్లు రుచిచూచి దైవజనుడా, కుండలో 

విషమునన్దని కేకలువేసి దానిని తినక మానిరి. 

కీరత్నలు 79:8 => మేము బహుగా కుర్ంగియునాన్ము. మా పూరువ్ల దోషములు జాఞ్పకము చేసికొని 

నీవు మామీద కోపముగా నుండకుము నీ వాతస్లయ్ము తవ్రగా మముమ్ నెదురొక్ననిముమ్  

పర్సంగి 7:14 => సుఖదినమునందు సుఖముగా ఉండుము, ఆపదిద్నమునందు యోచించుము; 

తాము చనిపోయిన తరువాత జరుగుదానిని నరులు తెలిసికొనకుండునటుల్ దేవుడు సుఖదుఃఖములను 

జతపరచియునాన్డు. 

యిరిమ్యా 14:10 => యెహోవా ఈ జనులతో ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ జనులు తమ 

కాళల్కు అడ డ్ములేకుండ తిరుగులాడుటకు ఇచఛ్గలవారు గనుక యెహోవా వారిని అంగీకరింపడు; 

ఇపుప్డు ఆయన వారి అకర్మమును జాఞ్పకము చేసికొనును; వారి పాపములనుబటిట్ వారిని శికిష్ంచును. 

యిరిమ్యా 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 44:21 => యూదాపటట్ణములలోను యెరూషలేము వీధులలోను మీరును మీ 

పితరులును మీ రాజులును మీ యధిపతులును దేశపర్జలును ధూపము వేసిన సంగతి యెహోవా 

జాఞ్పకము చేసికొనలేదా? అదే గదా ఆయన మనసుస్నకు వచెచ్ను.  

యెహెజేక్లు 18:22 => అతడు చేసిన అపరాధములలో ఒకటియు జాఞ్పకములోనికి రాదు, అతని 

నీతినిబటిట్ అతడు బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 29:16 => ఇశార్యేలీయులు తాము చేసిన దోషము మనసుస్నకు తెచుచ్కొని వారితటుట్ 

తిరిగినయెడల ఐగుపీత్యులు ఇక వారికి ఆధారముగా ఉండరు, అపుప్డు నేను పర్భువైన యెహోవానై 

యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు.  
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మతత్యి 8:34 => ఇదిగో ఆ పటట్ణసుథ్లందరు యేసును ఎదురొక్న వచిచ్ ఆయనను చూచి తమ 

పార్ంతములను విడిచిపొమమ్ని ఆయనను వేడుకొనిరి. 

మతత్యి 9:24 => సథ్లమియుయ్డి; ఈ చినన్ది నిదిర్ంచుచునన్దేగాని చనిపోలేదని వారితో చెపప్గా 

వారాయనను అపహసించిరి. 

మారుక్ 5:17 => తమ పార్ంతములు విడిచిపొమమ్ని వారాయనను బతిమాలుకొనసాగిరి. 

లూకా 7:12 => ఆయన ఆ ఊరి గవినియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు, చనిపోయిన యొకడు వెలుపలికి 

మోసికొని పోబడుచుండెను; అతని తలిల్కి అతడొకక్డే కుమారుడు, ఆమె విధవరాలు; ఆ ఊరి జనులు 

అనేకులు ఆమెతో కూడ ఉండిరి. 

లూకా 8:37 => గెరసీనీయుల పార్ంతములలోనుండు జనులందరు బహు భయాకార్ంతులైరి గనుక 

తముమ్ను విడిచిపొమమ్ని ఆయనను వేడుకొనిరి. ఆయన దోనెయెకిక్ తిరిగి వెళుల్చుండగా, దయయ్ములు 

వదలిపోయిన మనుషుయ్డు, ఆయనతో కూడ తనున్ ఉండనిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 

యోహాను 8:9 => వారామాట విని, పెదద్వారు మొదలుకొని చినన్వారివరకు ఒకనివెంట ఒకడు 

బయటికి వెళిల్రి; యేసు ఒకక్డే మిగిలెను; ఆ సతరీ మధయ్ను నిలువబడియుండెను. 

యోహాను 11:21 => మారత్ యేసుతో పర్భువా, నీవికక్డ ఉండినయెడల నా సహోదరుడు 

చావకుండును. 

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 5:13 => కడమవారిలో ఎవడును వారితో కలిసికొనుటకు తెగింపలేదు గాని 

1 తిమోతి 6:11 => దైవజనుడా, నీవైతే వీటివి విసరిజ్ంచి, నీతిని భకిత్ని విశావ్సమును పేర్మను 

ఓరుప్ను సాతివ్కమును సంపాదించుకొనుటకు పర్యాసపడుము. 

హెబీర్యులకు 10:3 => అయితే ఆ బలులు అరిప్ంచుటచేత ఏటేట పాపములు జాఞ్పకమునకు 

వచుచ్చునన్వి 
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యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

2 పేతురు 1:21 => ఏలయనగా పర్వచనము ఎపుప్డును మనుషుయ్ని ఇచఛ్నుబటిట్ కలుగలేదు గాని 

మనుషుయ్లు పరిశుదాధ్తమ్వలన పేర్రేపింపబడినవారై దేవుని మూలముగ పలికిరి. 

వచనము 21 

ఆ చినన్వానిమీద ముమామ్రు తాను పారచాచుకొని యెహోవా నా దేవా, నా మొఱఱ్ ఆలకించి యీ 

చినన్వానికి పార్ణము మరల రానిమమ్ని యెహోవాకు పార్రిథ్ంపగా 

2 రాజులు 4:10 => కావున మనము అతనికి గోడమీద ఒక చినన్గది కటిట్ంచి, అందులో అతని 

కొరకు మంచము, బలల్, పీట దీపసత్ంభము నుంచుదము; అతడు మనయొదద్కు వచుచ్నపుప్డెలల్ 

అందులో బస చేయవచుచ్నని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 4:21 => అపుప్డు ఆమె పిలల్వానిని దైవజనుని మంచముమీద పెటిట్ తలుపువేసి బయటికి 

వచిచ్ 

2 రాజులు 4:32 => ఎలీషా ఆ యింట జొచిచ్, బాలుడు మరణమైయుండి తన మంచముమీద 

పెటట్బడియుండుట చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:37 => ఆ దినములయందామె కాయిలాపడి చనిపోగా, వారు శవమును 

కడిగి మేడగదిలో పరుండ బెటిట్రి. 

2 రాజులు 4:4 => అపుప్డు నీవు నీ యింటిలోకి వచిచ్ నీవును నీ కుమారులును లోపలనుండి 

తలుపుమూసి, ఆ పాతర్లనిన్టిలో నూనె పోసి, నిండినవి యొకతటుట్న ఉంచుమని ఆమెతో సెలవియయ్గా 

మారుక్ 7:33 => సమూహములోనుండి ఆయన వానిని ఏకాంతమునకు తోడుకొనిపోయి, వాని 

చెవులలో తన వేర్ళుల్పెటిట్, ఉమిమ్వేసి, వాని నాలుక ముటిట్ 

లూకా 8:51 => అందరును ఆమె నిమితత్మై యేడుచ్చు రొముమ్ కొటుట్కొనుచుండగా, ఆయన వారితో 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:40 => పేతురు అందరిని వెలుపలికి పంపి మోకాళూ ల్ని పార్రథ్నచేసి 

శవమువైపు తిరిగి తబితా, లెమమ్నగా ఆమె కనున్లు తెరచి పేతురును చూచి లేచి కూరుచ్ండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:9 => అపుప్డు ఐతుకు అను నొక యౌవనసుథ్డు కిటికీలో కూరుచ్ండి 

గాఢ నిదర్పోయి, పౌలు చాలసేవు పర్సంగించుచుండగా నిదార్భారమువలన జోగి, మూడవ 

అంతసుత్నుండి కిర్ందపడి చనిపోయినవాడై యెతత్బడెను 

వచనము 22 

యెహోవా ఏలీయా చేసిన పార్రథ్న ఆలకించి ఆ చినన్వానికి పార్ణము మరల రానిచిచ్నపుప్డు వాడు 

బర్దికెను. 

1 రాజులు 18:36 => అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు సమయమున పర్వకత్యగు ఏలీయా దగగ్రకు 

వచిచ్ యీలాగు పార్రథ్న చేసెను యెహోవా, అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలుల దేవా, ఇశార్యేలీయుల 

మధయ్ నీవు దేవుడవై యునాన్వనియు, నేను నీ సేవకుడనై యునాన్ననియు, ఈ కారయ్ములనిన్యు నీ 

సెలవుచేత చేసితిననియు ఈ దినమున కనుపరచుము. 

1 రాజులు 18:37 => యెహోవా, నా పార్రథ్న ఆలకించుము; యెహోవావైన నీవే దేవుడవై 

యునాన్వనియు, నీవు వారి హృదయములను నీ తటుట్కు తిరుగచేయుదువనియు ఈ జనులకు 

తెలియునటుల్గా నా పార్రథ్న అంగీకరించుము. 

నిరగ్మకాండము 17:4 => అపుప్డు మోషే యెహోవాకు మొఱపెటుట్చు ఈ పర్జలను నేనేమి 

చేయుదును? కొంతసేపటికి ననున్ రాళల్తో కొటిట్ చంపుదురనెను. 

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. 
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2 రాజులు 19:4 => జీవముగల దేవుని దూషించుటకై అషూష్రు రాజైన తన యజమానునిచేత 

పంపబడిన రబాష్కే పలికిన మాటలనిన్యు నీ దేవుడైన యెహోవా ఒకవేళ ఆలకించి, నీ దేవుడైన 

యెహోవాకు వినబడియునన్ ఆ మాటలనుబటిట్ ఆయన అషూష్రు రాజును గదిద్ంచునేమో కాబటిట్ నిలిచిన 

శేషముకొరకు నీవు హెచుచ్గా పార్రథ్న చేయుము. 

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 99:6 => ఆయన యాజకులలో మోషే అహరోనులుండిరి ఆయన నామమునుబటిట్ పార్రథ్న 

చేయువారిలో సమూయేలు ఉండెను. వారు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన వారి కుతత్రమిచెచ్ను. 

మతత్యి 21:22 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేటిని అడుగుదురో అవి (దొరకినవని) 

నమిమ్నయెడల మీరు వాటిననిన్టిని పొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

యాకోబు 5:15 => విశావ్ససహితమైన పార్రథ్న ఆ రోగిని సవ్సథ్పరచును, పర్భువు అతని లేపును; 

అతడు పాపములు చేసినవాడైతే పాపక్షమాపణ నొందును.  

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

యాకోబు 5:17 => ఏలీయా మనవంటి సవ్భావముగల మనుషుయ్డే; వరిష్ంపకుండునటుల్ అతడు 

ఆసకిత్తో పార్రథ్న చేయగా మూడునన్ర సంవతస్రముల వరకు భూమిమీద వరిష్ంపలేదు. 

యాకోబు 5:18 => అతడు మరల పార్రథ్న చేయగా ఆకాశము వరష్మిచెచ్ను, భూమి తన ఫలము 

ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 18:23 => అపప్డు అబార్హాము సమీపించి యిటల్నెను దుషుట్లతోకూడ నీతిమంతులను 

నాశనము చేయుదువా? 

ఆదికాండము 18:24 => ఆ పటట్ణములో ఒకవేళ ఏబదిమంది నీతిమంతులుండినయెడల 

దానిలోనునన్ యేబదిమంది నీతిమంతుల నిమితత్ము ఆ సథ్లమును నాశనము చేయక కాయవా? 
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ఆదికాండము 18:25 => ఆ చొపుప్న చేసి దుషుట్లతో కూడ నీతిమంతులను చంపుట నీకు 

దూరమవును గాక. నీతిమంతుని దుషుట్నితో సమముగా ఎంచుట నీకు దూరమవు గాక. 

సరవ్లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు నాయ్యము చేయడా అని చెపిప్నపుప్డు 

యెహోషువ 7:8 => పర్భువా కనికరించుము; ఇశార్యేలీయులు తమ శతుర్వుల యెదుట నిలువలేక 

వెనుకకు తిరిగినందుకు నేనేమి చెపప్గలను? 

యెహోషువ 7:9 => కనానీయులును ఈ దేశ నివాసులందరును విని, మముమ్ను చుటుట్కొని మా 

పేరు భూమిమీద ఉండకుండ తుడిచివేసినయెడల, ఘనమైన నీ నామమును గూరిచ్ నీవేమి 

చేయుదువని పార్రిథ్ంపగా 

కీరత్నలు 73:13 => నా హృదయమును నేను శుదిధ్చేసికొనియుండుట వయ్రథ్మే నాచేతులు కడుగుకొని 

నిరమ్లుడనైయుండుట వయ్రథ్మే 

కీరత్నలు 73:14 => దినమంతయు నాకు బాధ కలుగుచునన్ది పర్తి ఉదయమున నాకు శిక్ష 

వచుచ్చునన్ది. 

యిరిమ్యా 12:1 => యెహోవా, నేను నీతో వాదించునపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా కనబడుదువు; 

అయినను నాయ్యము విధించుటనుగూరిచ్ నేను నీతో మాటలాడుదును; దుషుట్లు తమ మారగ్ములలో 

వరిధ్లల్నేల? మహా విశావ్సఘాతకులు సుఖింపనేల? 

2 రాజులు 4:4 => అపుప్డు నీవు నీ యింటిలోకి వచిచ్ నీవును నీ కుమారులును లోపలనుండి 

తలుపుమూసి, ఆ పాతర్లనిన్టిలో నూనె పోసి, నిండినవి యొకతటుట్న ఉంచుమని ఆమెతో సెలవియయ్గా 

2 రాజులు 4:33 => తానే లోపలికిపోయి వారిదద్రే లోపలనుండగా తలుపువేసి, యెహోవాకు 

పార్రథ్నచేసి 

2 రాజులు 20:11 => పర్వకత్యగు యెషయా యెహోవాను పార్రిథ్ంపగా ఆయన ఆహాజు గడియారపు 

పలకమీద పదిమెటుల్ ముందరికి నడిచిన నీడ పదిమెటుల్ వెనుకకు తిరిగిపోవునటుల్ చేసెను. 

మతత్యి 10:41 => పర్వకత్ అని పర్వకత్ను చేరుచ్కొనువాడు పర్వకత్ ఫలము పొందును; నీతిమంతుడని 

నీతిమంతుని చేరుచ్కొనువాడు నీతిమంతుని ఫలము పొందును. 
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మతత్యి 17:21 => మీకు అసాధయ్మైనది ఏదియు నుండదని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని 

వారితో అనెను. 

మారుక్ 9:29 => అందుకాయన పార్రథ్నవలననే గాని మరి దేనివలననైనను ఈ విధమైనది 

వదలిపోవుట అసాధయ్మని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 9:31 => దేవుడు పాపుల మనవి ఆలకింపడని యెరుగుదుము; ఎవడైనను దేవభకుత్డై 

యుండి ఆయన చితత్ము చొపుప్న జరిగించినయెడల ఆయన వాని మనవి ఆలకించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:8 => అపుప్డు పొపిల్యొకక్ తండిర్ జవ్రముచేతను రకత్భేదిచేతను 

బాధపడుచు పండుకొనియుండెను. పౌలు అతనియొదద్కు వెళిల్ పార్రథ్న చేసి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సవ్సథ్పరచెను. 

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

ఎరుగుదువు. ఆ దినమునందు అతడు పర్భువువలన కనికరము పొందునటుల్ పర్భువు అనుగర్హించును 

గాక. 

వచనము 23 

ఏలీయా ఆ చినన్వాని తీసికొని గదిలోనుండి దిగి యింట పర్వేశించి వాని తలిల్కి అపప్గించి--ఇదిగో నీ 

కుమారుడు; వాడు బర్దుకుచునాన్డని చెపప్గా 

2 రాజులు 4:33 => తానే లోపలికిపోయి వారిదద్రే లోపలనుండగా తలుపువేసి, యెహోవాకు 

పార్రథ్నచేసి 

2 రాజులు 4:34 => మంచముమీద ఎకిక్ బిడ డ్మీద తనున్ చాచుకొని తన నోరు వాని నోటిమీదను 

తన కండుల్ వాని కండల్మీదను తనచేతులు వాని చేతులమీదను ఉంచి, బిడ డ్మీద పొడుగుగా 

పండుకొనగా ఆ బిడ డ్ ఒంటికి వెటట్ పుటెట్ను. 

2 రాజులు 4:35 => తాను దిగి యింటిలో ఇవతలనుండి యవతలకు ఒకసారి తిరిగి నడచి, మరల 

మంచముమీద ఎకిక్ వానిమీద పొడుగుగా పండుకొనగా బిడ డ్ యేడుమారులు తుమిమ్ కండుల్ తెరచెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:10 => అతడు మికిక్లి ఆకలిగొని భోజనము చేయగోరెను; ఇంటివారు 

సిదధ్ము చేయుచుండగా అతడు పరవశుడై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:40 => పేతురు అందరిని వెలుపలికి పంపి మోకాళూ ల్ని పార్రథ్నచేసి 

శవమువైపు తిరిగి తబితా, లెమమ్నగా ఆమె కనున్లు తెరచి పేతురును చూచి లేచి కూరుచ్ండెను. 

హెబీర్యులకు 11:19 => తన యేకకుమారుని అరిప్ంచి, ఉపమాన రూపముగా అతనిని 

మృతులలోనుండి మరల పొందెను. 

2 రాజులు 4:34 => మంచముమీద ఎకిక్ బిడ డ్మీద తనున్ చాచుకొని తన నోరు వాని నోటిమీదను 

తన కండుల్ వాని కండల్మీదను తనచేతులు వాని చేతులమీదను ఉంచి, బిడ డ్మీద పొడుగుగా 

పండుకొనగా ఆ బిడ డ్ ఒంటికి వెటట్ పుటెట్ను. 

2 రాజులు 20:11 => పర్వకత్యగు యెషయా యెహోవాను పార్రిథ్ంపగా ఆయన ఆహాజు గడియారపు 

పలకమీద పదిమెటుల్ ముందరికి నడిచిన నీడ పదిమెటుల్ వెనుకకు తిరిగిపోవునటుల్ చేసెను. 

మతత్యి 17:21 => మీకు అసాధయ్మైనది ఏదియు నుండదని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని 

వారితో అనెను. 

లూకా 7:14 => ఆయన చినన్వాడా, లెమమ్ని నీతో చెపుప్చునాన్ననగా 

లూకా 8:55 => ఆమె పార్ణము తిరిగివచెచ్ను గనుక వెంటనే ఆమె లేచెను. అపుప్డాయన ఆమెకు 

భోజనము పెటుట్డని ఆజాఞ్పించెను. 

యోహాను 5:21 => తండిర్ మృతులను ఏలాగు లేపి బర్దికించునో ఆలాగే కుమారుడును తనకిషట్ము 

వచిచ్నవారిని బర్దికించును. 

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

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:10 => అంతట పౌలు కిర్ందికివెళిల్ అతనిమీద పడి కౌగిలించుకొని మీరు 

తొందరపడకుడి, అతని పార్ణమతనిలో నునన్దని వారితో చెపెప్ను. 

యాకోబు 5:14 => మీలో ఎవడైనను రోగియై యునాన్డా? అతడు సంఘపు పెదద్లను 

పిలిపింపవలెను; వారు పర్భువు నామమున అతనికి నూనె రాచి అతని కొరకు పార్రథ్న చేయవలెను. 
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వచనము 24 

ఆ సతరీ ఏలీయాతో నీవు దైవజనుడవై యునాన్వనియు నీవు పలుకుచునన్ యెహోవామాట నిజమనియు 

ఇందుచేత నేనెరుగుదుననెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:39 => ఇదిగో నేను నేనే దేవుడను నేను తపప్ వేరొక దేవుడు లేడు 

మృతినొందించువాడను బర్దికించువాడను నేనే గాయపరచువాడను సవ్సథ్పరచువాడను నేనే 

నాచేతిలోనుండి విడిపించువాడెవడును లేడు  

1 సమూయేలు 2:6 => జనులను సజీవులనుగాను మృతులనుగాను చేయువాడు యెహోవాయే 

పాతాళమునకు పంపుచు అందులోనుండి రపిప్ంచుచుండువాడు ఆయనే. 

2 రాజులు 13:21 => కొందరు ఒక శవమును పాతిపెటుట్చు సైనయ్మునకు భయపడి ఆ శవమును 

ఎలీషాయొకక్ సమాధిలో ఉంచగా దింపిన ఆ శవము ఎలీషా శలయ్ములకు తగిలినపుప్డు అది తిరిగి 

బర్తికి కాళుల్మోపి నిలిచెను. 

లూకా 8:54 => అయితే ఆయన ఆమె చెయియ్పటుట్కొని చినన్దానా, లెమమ్ని చెపప్గా 

యోహాను 5:28 => దీనికి ఆశచ్రయ్పడకుడి; ఒక కాలము వచుచ్చునన్ది; ఆ కాలమున సమాధులలో 

నునన్వారందరు ఆయన శబద్ము విని 

యోహాను 5:29 => మేలు చేసినవారు జీవ పునరుతాథ్నమునకును కీడు చేసినవారు తీరుప్ 

పునరుతాథ్నమునకును బయటికి వచెచ్దరు. 

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

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:12 => వారు బర్దికిన ఆ చినన్వానిని తీసికొని వచిచ్నపుప్డు వారికి 

విశేషమైన ఆదరణ కలిగెను. 

రోమీయులకు 14:9 => తాను మృతులకును సజీవులకును పర్భువైయుండుటకు ఇందునిమితత్మే 

గదా కీర్సుత్ చనిపోయి మరల బర్దికెను. 
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పర్కటన 11:11 => అయితే ఆ మూడుదినములనన్రయైన పిమమ్ట దేవునియొదద్నుండి జీవాతమ్ వచిచ్ 

వారిలో పర్వేశించెను గనుక వారు పాదములు ఊని నిలిచిరి; వారిని చూచిన వారికి మిగుల భయము 

కలిగెను.  

2 రాజులు 4:35 => తాను దిగి యింటిలో ఇవతలనుండి యవతలకు ఒకసారి తిరిగి నడచి, మరల 

మంచముమీద ఎకిక్ వానిమీద పొడుగుగా పండుకొనగా బిడ డ్ యేడుమారులు తుమిమ్ కండుల్ తెరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:10 => అంతట పౌలు కిర్ందికివెళిల్ అతనిమీద పడి కౌగిలించుకొని మీరు 

తొందరపడకుడి, అతని పార్ణమతనిలో నునన్దని వారితో చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 11:35 => సతరీలు మృతులైన తమవారిని పునరుతాథ్నమువలన మరల పొందిరి. 

కొందరైతే మరి శేర్షఠ్మైన పునరుతాథ్నము పొందగోరి విడుదల పొందనొలల్క యాతనపెటట్బడిరి. 
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వచనము 1 

అనేకదినములైన తరువాత మూడవ సంవతస్రమందు యెహోవా వాకుక్ ఏలీయాకు పర్తయ్క్షమై నేను 

భూమిమీద వరష్ము కురిపింపబోవుచునాన్ను; నీవు వెళిల్ అహాబును దరిశ్ంచుమని సెలవియయ్గా, 

2 రాజులు 4:36 => అపుప్డతడు గేహజీని పిలిచి ఆ షూనేమీయురాలిని పిలుచుకొని రమమ్నగా 

వాడు ఆమెను పిలిచెను. ఆమె అతనియొదద్కు రాగా అతడు నీ కుమారుని ఎతిత్కొనుమని ఆమెతో 

చెపెప్ను. 

2 రాజులు 4:37 => అంతట ఆమె లోపలికివచిచ్ అతని కాళల్మీద సాషాట్ంగపడి లేచి తన కుమారుని 

ఎతిత్కొనిపోయెను. 

లూకా 7:15 => ఆ చనిపోయినవాడు లేచి కూరుచ్ండి మాటలాడసాగెను; ఆయన అతనిని అతని 

తలిల్కి అపప్గించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:41 => అతడామెకు చెయియ్ యిచిచ్ లేవనెతిత్, పరిశుదుధ్లను విధవరాండర్ను 

పిలిచి ఆమెను సజీవురాలనుగా వారికి అపప్గించెను. 

హెబీర్యులకు 11:35 => సతరీలు మృతులైన తమవారిని పునరుతాథ్నమువలన మరల పొందిరి. 

కొందరైతే మరి శేర్షఠ్మైన పునరుతాథ్నము పొందగోరి విడుదల పొందనొలల్క యాతనపెటట్బడిరి. 

నిరగ్మకాండము 7:1 => కాగా యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను ఇదిగో నినున్ ఫరోకు దేవునిగా 

నియమించితిని; నీ అనన్ అహరోను నీకు పర్వకత్గా నుండును. 

లూకా 7:12 => ఆయన ఆ ఊరి గవినియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు, చనిపోయిన యొకడు వెలుపలికి 

మోసికొని పోబడుచుండెను; అతని తలిల్కి అతడొకక్డే కుమారుడు, ఆమె విధవరాలు; ఆ ఊరి జనులు 

అనేకులు ఆమెతో కూడ ఉండిరి. 

లూకా 9:42 => వాడు వచుచ్చుండగా ఆ దయయ్ము వానిని పడదోర్సి, విలవిలలాడించెను; యేసు ఆ 

అపవితార్తమ్ను గదిద్ంచి బాలుని సవ్సథ్పరచి వాని తండిర్కపప్గించెను. 

యోహాను 4:51 => అతడింక వెళుల్చుండగా అతని దాసులు అతనికి ఎదురుగావచిచ్, అతని 

కుమారుడు బర్దికియునాన్డని తెలియజెపిప్రి. 
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వచనము 2 

అహాబును దరిశ్ంచుటకై ఏలీయా వెళిల్పోయెను. షోమోర్నులో ఘోరమైన కాష్మము కలిగియుండగా 

యోహాను 2:11 => గలిలయలోని కానాలో, యేసు ఈ మొదటి సూచక కిర్యను చేసి తన 

మహిమను బయలుపరచెను; అందువలన ఆయన శిషుయ్లు ఆయనయందు విశావ్సముంచిరి. 

యోహాను 3:2 => అతడు రాతిర్యందు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు దేవునియొదద్నుండి 

వచిచ్న బోధకుడవని మేమెరుగుదుము; దేవుడతనికి తోడైయుంటేనే గాని నీవు చేయుచునన్ సూచక 

కిర్యలను ఎవడును చేయలేడని ఆయనతో చెపెప్ను 

యోహాను 4:42 => మామటుట్కు మేము విని, యీయన నిజముగా లోకరక్షకుడని తెలిసికొని 

నముమ్చునాన్మనిరి. 

యోహాను 4:43 => ఆ రెండు దినములైన తరువాత ఆయన అకక్డనుండి బయలుదేరి గలిలయకు 

వెళె ల్ను. 

యోహాను 4:44 => ఎందుకనగా పర్వకత్ సవ్దేశములో ఘనత పొందడని యేసు సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

యోహాను 4:45 => గలిలయులుకూడ ఆ పండుగకు వెళుళ్వారు గనుక యెరూషలేములో పండుగ 

సమయమున ఆయన చేసిన కారయ్ములనిన్యు వారు చూచినందున ఆయన గలిలయకు వచిచ్నపుప్డు 

వారు ఆయనను చేరుచ్కొనిరి. 

యోహాను 4:46 => తాను నీళుల్ దార్కాష్రసముగా చేసిన గలిలయలోని కానాకు ఆయన తిరిగివచెచ్ను. 

అపుప్డు కపెరన్హూములో ఒక పర్ధాని కుమారుడు రోగియైయుండెను. 

యోహాను 4:47 => యేసు యూదయనుండి గలిలయకు వచెచ్నని అతడు విని ఆయనయొదద్కు వెళిల్, 

తన కుమారుడు చావ సిదధ్మైయుండెను గనుక ఆయనవచిచ్ అతని సవ్సథ్పరచవలెనని వేడుకొనెను. 

యోహాను 4:48 => యేసు సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చూడకుంటే మీరెంతమాతర్ము 

నమమ్రని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 11:15 => మీరు నముమ్నటుల్ నేనకక్డ ఉండలేదని మీ నిమితత్ము సంతోషించుచునాన్ను; 

అయినను అతనియొదద్కు మనము వెళుల్దము రండని సప్షట్ముగా వారితో చెపెప్ను. 
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యోహాను 11:42 => నీవు ఎలల్పుప్డును నా మనవి వినుచునాన్వని నేనెరుగుదును గాని నీవు ననున్ 

పంపితివని చుటుట్ నిలిచియునన్ యీ జనసమూహము నముమ్నటుల్ వారి నిమితత్మై యీ మాట 

చెపిప్తిననెను. 

యోహాను 15:24 => ఎవడును చేయని కిర్యలు నేను వారిమధయ్ చేయకుండినయెడల వారికి 

పాపము లేకపోవును; ఇపుప్డైతే వారు ననున్ను నా తండిర్ని చూచి దేవ్షించియునాన్రు. 

యోహాను 16:30 => సమసత్ము ఎరిగినవాడవనియు, ఎవడును నీకు పర్శన్వేయ నగతయ్ము 

లేదనియు, ఇపుప్డెరుగుదుము; దేవునియొదద్నుండి నీవు బయలుదేరి వచిచ్తివని దీనివలన 

నముమ్చునాన్మని చెపప్గా 

పర్సంగి 12:10 => పర్సంగి యింపైన మాటలు చెపుప్టకు పూనుకొనెను, సతయ్మునుగూరిచ్న 

మాటలు యథారథ్భావముతో వార్యుటకు పూనుకొనెను. 

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. 

1 యోహాను 2:21 => మీరు సతయ్మెరుగనివారైనందున నేను వార్యలేదు గాని, మీరు దానిని 

ఎరిగియునన్ందునను, ఏ అబదధ్మును సతయ్సంబంధమైనది కాదని యెరిగియునన్ందునను మీకు 

వార్యుచునాన్ను.  

నిరగ్మకాండము 18:11 => ఐగుపీత్యులు గరివ్ంచి ఇశార్యేలీయులమీద చేసిన దౌరజ్నయ్మునుబటిట్ 

ఆయన చేసినదాని చూచి, యెహోవా సమసత్ దేవతలకంటె గొపప్వాడని యిపుప్డు నాకు తెలిసినదనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 13:6 => ఆ సతరీ తన పెనిమిటియొదద్కు వచిచ్ దైవజనుడొకడు నాయొదద్కు వచెచ్ను; 

అతని రూపము దేవదూత రూపమును పోలినదై మికిక్లి భీకరముగా ఉండెను. అతడు ఎకక్డనుండి 

వచెచ్నో నేనడుగలేదు, అతడు తనపేరు నాతోచెపప్లేదు 

1 రాజులు 12:22 => అంతట దేవుని వాకుక్ దైవజనుడగు షెమయాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను 
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2 రాజులు 4:9 => కాగా ఆమె తన పెనిమిటిని చూచి మనయొదద్కు వచుచ్చు పోవుచునన్వాడు 

భకిత్గల దైవజనుడని నేనెరుగుదును. 

2 రాజులు 4:37 => అంతట ఆమె లోపలికివచిచ్ అతని కాళల్మీద సాషాట్ంగపడి లేచి తన కుమారుని 

ఎతిత్కొనిపోయెను. 

2 రాజులు 5:8 => ఇశార్యేలు రాజు తన వసత్రమును చింపుకొనిన సంగతి దైవజనుడైన ఎలీషాకు 

వినబడినపుప్డు అతడు నీ వసత్రములు నీవెందుకు చింపుకొంటివి? ఇశార్యేలులో పర్వకత్ యొకడునాన్డని 

అతనికి తెలియబడునటుల్ అతని నాయొదద్కు రానిముమ్ అని రాజునకు వరత్మానము చేసెను. 

నెహెమాయ్ 12:24 => లేవీయుల కుటుంబ పర్ధానులైన హషబాయ్యు షేరేబాయ్యును కదీమ్యేలు 

కుమారుడైన యేషూవయును వారికి ఎదురువరుసలో పాడు తమ బంధువులతోకూడ దైవజనుడైవ 

దావీదు యొకక్ ఆజఞ్నుబటిట్ సుత్తిపాటలు పాడుటకు వంతులచొపుప్న నిరణ్యింపబడిరి. 

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. 

లూకా 7:15 => ఆ చనిపోయినవాడు లేచి కూరుచ్ండి మాటలాడసాగెను; ఆయన అతనిని అతని 

తలిల్కి అపప్గించెను. 

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 3 

అహాబు తన గృహనిరావ్హకుడగు ఓబదాయ్ను పిలిపించెను. ఈ ఓబదాయ్ యెహోవా యందు బహు 

భయభకుత్లు గలవాడై 
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లూకా 4:25 => ఏలీయా దినములయందు మూడేండల్ ఆరు నెలలు ఆకాశము మూయబడి 

దేశమందంతటను గొపప్ కరవు సంభవించినపుప్డు, ఇశార్యేలులో అనేకమంది విధవరాండుర్ండినను, 

యాకోబు 5:17 => ఏలీయా మనవంటి సవ్భావముగల మనుషుయ్డే; వరిష్ంపకుండునటుల్ అతడు 

ఆసకిత్తో పార్రథ్న చేయగా మూడునన్ర సంవతస్రముల వరకు భూమిమీద వరిష్ంపలేదు. 

పర్కటన 11:2 => ఆలయమునకు వెలుపటి ఆవరణమును కొలతవేయక విడిచిపెటుట్ము; అది 

అనుయ్లకియయ్బడెను, వారు నలువది రెండు నెలలు పరిశుదధ్పటట్ణమును కాలితో తొర్కుక్దురు. 

పర్కటన 11:6 => తాము పర్వచింపు దినములు వరష్ము కురువకుండ ఆకాశమును మూయుటకు 

వారికి అధికారము కలదు. మరియు వారికిషట్మైనపుప్డెలల్ నీళుల్ రకత్ముగా చేయుటకును, 

నానావిధములైన తెగుళల్తో భూమిని బాధించుటకును వారికి అధికారము కలదు. 

1 రాజులు 17:1 => అంతట గిలాదు కాపురసుథ్ల సంబంధియును తిషీబ్యుడునైన ఏలీయా 

అహాబునొదద్కు వచిచ్ ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా 

జీవముతోడు నా మాట పర్కారము గాక, యీ సంవతస్రములలో మంచైనను వరష్మైనను పడదని 

పర్కటించెను. 

1 రాజులు 17:7 => కొంతకాలమైన తరువాత దేశములో వరష్ము లేక ఆ నీరు ఎండిపోయెను. 

1 రాజులు 17:15 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు అనెను. అంతట 

ఆమె వెళిల్ ఏలీయా చెపిప్న మాటచొపుప్న చేయగా అతడును ఆమెయు ఆమె యింటివారును 

అనేకదినములు భోజనముచేయుచు వచిచ్రి. 

లూకా 4:25 => ఏలీయా దినములయందు మూడేండల్ ఆరు నెలలు ఆకాశము మూయబడి 

దేశమందంతటను గొపప్ కరవు సంభవించినపుప్డు, ఇశార్యేలులో అనేకమంది విధవరాండుర్ండినను, 

యాకోబు 5:17 => ఏలీయా మనవంటి సవ్భావముగల మనుషుయ్డే; వరిష్ంపకుండునటుల్ అతడు 

ఆసకిత్తో పార్రథ్న చేయగా మూడునన్ర సంవతస్రముల వరకు భూమిమీద వరిష్ంపలేదు. 

1 రాజులు 18:2 => అహాబును దరిశ్ంచుటకై ఏలీయా వెళిల్పోయెను. షోమోర్నులో ఘోరమైన 

కాష్మము కలిగియుండగా 
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1 రాజులు 18:15 => ఇపుప్డు అహాబు ననున్ చంపునటుల్గానీ యేలినవాని దగగ్రకు పోయి, ఏలీయా 

యిచచ్ట ఉనాన్డని చెపుప్మని నీవు నాకు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్వే అని మనవిచేయగా 

1 రాజులు 18:16 => ఏలీయా ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ 

యెహోవా జీవముతోడు నిజముగా ఈ దినమున నేను అహాబును దరిశ్ంచుదునని చెపుప్చునాన్ననెను. 

అంతట ఓబదాయ్ అహాబును ఎదురొక్నబోయి ఆ వరత్మానమును తెలియజేయగా ఏలీయాను 

కలిసికొనుటకై అహాబు బయలుదేరెను. 

1 రాజులు 18:17 => అహాబు ఏలీయాను చూచి ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వాడవు నీవే కావా 

యని అతనితో అనగా 

1 రాజులు 18:18 => అతడు నేను కాను, యెహోవా ఆజఞ్లను గైకొనక బయలుదేవత ననుసరించు 

నీవును, నీ తండిర్ యింటివారును ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వారై యునాన్రు. 

1 రాజులు 18:19 => అయితే ఇపుప్డు నీవు ఇశార్యేలువారినందరిని, యెజెబెలు పోషించుచునన్ 

బయలుదేవత పర్వకత్లు నాలుగువందల ఏబదిమందిని, అషేరాదేవి1 పర్వకత్లైన నాలుగువందల 

మందిని నాయొదద్కు కరెమ్లు పరవ్తమునకు పిలువనంపుమని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 18:20 => అహాబు ఇశార్యేలువారందరియొదద్కు దూతలను పంపి, పర్వకత్లను కరెమ్లు 

పరవ్తమునకు సమకూరెచ్ను. 

1 రాజులు 18:21 => ఏలీయా జనులందరి దగగ్రకు వచిచ్ యెనాన్ళల్ మటుట్కు మీరు రెండు తలంపుల 

మధయ్ తడబడుచుందురు? యెహోవా దేవుడైతే ఆయనను అనుస రించుడి, బయలు దేవుడైతే వాని 

ననుసరించుడని పర్కటన చేయగా, జనులు అతనికి పర్తుయ్తత్రముగా ఒక మాటైనను పలుకక పోయిరి. 

1 రాజులు 18:22 => అపుప్డు ఏలీయా యెహోవాకు పర్వకత్లైన వారిలో నేను ఒకడనే 

శేషించియునాన్ను; అయితే బయలునకు పర్వకత్లు నాలుగువందల ఏబదిమంది యునాన్రు. 

1 రాజులు 18:23 => మాకు రెండు ఎడల్ను ఇయుయ్డి. వారు వాటిలో ఒకదాని కోరుకొని దాని 

తునకలుగా చేసి, కిర్ంద అగిన్ యేమియు వేయకుండనే దానిని కటెట్లమీద ఉంచవలెను, రెండవ 

యెదుద్ను నేను సిదధ్ము చేసి, కిర్ంద అగిన్ యేమియు వేయకుండనే దానిని కటెట్లమీద ఉంచుదును. 
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1 రాజులు 18:24 => తరువాత మీరు మీ దేవత పేరునుబటిట్ పార్రథ్న చేయుడి; నేనైతే యెహోవా 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయుదును. ఏ దేవుడు కటెట్లను తగులబెటుట్టచేత పర్తుయ్తత్రమిచుచ్నో ఆయనే 

దేవుడని నిశచ్యించుదము రండని ఏలీయా మరల జనులతో చెపప్గా జనులందరునుఆ మాట 

మంచిదని పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

1 రాజులు 18:25 => అపుప్డు ఏలీయా బయలు పర్వకత్లను పిలిచి మీరు అనేకులైయునాన్రు గనుక 

మీరే మొదట ఒక యెదుద్ను కోరుకొని సిదధ్ముచేసి మీ దేవత పేరునుబటిట్ పార్రథ్న చేయుడు; అయితే 

మీరు అగిన్యేమియు కిర్ంద వేయవదద్ని చెపప్గా 

1 రాజులు 18:26 => వారు తమకు ఇయయ్బడిన యెదుద్ను తీసికొని సిదధ్ముచేసి, ఉదయము 

మొదలుకొని మధాయ్హన్ము వరకు బయలా, మా పార్రథ్న వినుమని బయలు పేరునుబటిట్ పార్రథ్నచేసిరి 

గాని యొక మాటయైనను పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడెవడును లేకపోగా, వారు తాము చేసిన బలిపీఠమునొదద్ 

గంతులువేయ మొదలుపెటిట్రి. 

1 రాజులు 18:27 => మధాయ్హన్ము కాగా ఏలీయా వాడు దేవుడైయునాన్డు. పెదద్కేకలు వేయుడి; 

వాడు ఒకవేళ ధాయ్నము చేయుచునాన్డేమో, దూరమున నునాన్డేమో, పర్యాణము చేయుచునాన్డేమో, 

వాడు నిదర్పోవుచునాన్డేమో, మీరు ఒకవేళ లేపవలసి యునన్దేమో అని అపహాసయ్ము చేయగా 

1 రాజులు 18:28 => వారు మరి గటిట్గా కేకలు వేయుచు, రకత్ము కారుమటుట్కు తమ 

మరాయ్దచొపుప్న కతుత్లతోను శసత్రములతోను తమ దేహములను కోసికొనుచునుండిరి. 

1 రాజులు 18:29 => ఈ పర్కారము మధాయ్హన్మైన తరువాత అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు 

సమయమువరకు వారు పర్కటనము చేయుచు వచిచ్రి గాని, మాటయైనను పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడైనను 

లక్షయ్ముచేసినవాడైనను లేకపోయెను. 

1 రాజులు 18:30 => అపుప్డు ఏలీయా నా దగగ్రకు రండని జనులందరితో చెపప్గా జనులందరును 

అతని దగగ్రకు వచిచ్రి. అతడు కిర్ంద పడ దోర్యబడియునన్ యెహోవా బలిపీఠమును బాగుచేసి, 

1 రాజులు 18:31 => యహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై నీ నామము ఇశార్యేలగునని వాగాద్నము 

నొందిన యాకోబు సంతతి గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు రాళల్ను తీసికొని 
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1 రాజులు 18:32 => ఆ రాళల్చేత యెహోవా నామమున ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచి, దానిచుటుట్ రెండు 

మానికల గింజలు పటుట్నంత లోతుగా కందకమొకటి తర్వివ్ంచి 

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

జనులు చూచుచుండగా మీరు నాలుగు తొటల్నిండ నీళుల్ నింపి దహనబలి పశుమాంసముమీదను 

కటెట్లమీదను పోయుడని చెపెప్ను 

1 రాజులు 18:34 => అదియైన తరువాత రెండవమారు ఆ పర్కారమే చేయుడని అతడు చెపప్గా 

వారు రెండవమారును ఆలాగు చేసిరి; మూడవమారును చేయుడనగా వారు మూడవమారును చేసిరి; 

అపుప్డు 

1 రాజులు 18:35 => ఆ నీళుల్ బలిపీఠము చుటుట్ను పొరిల్ పారెను; మరియు అతడు కందకమును 

నీళల్తో నింపెను. 

1 రాజులు 18:36 => అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు సమయమున పర్వకత్యగు ఏలీయా దగగ్రకు 

వచిచ్ యీలాగు పార్రథ్న చేసెను యెహోవా, అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలుల దేవా, ఇశార్యేలీయుల 

మధయ్ నీవు దేవుడవై యునాన్వనియు, నేను నీ సేవకుడనై యునాన్ననియు, ఈ కారయ్ములనిన్యు నీ 

సెలవుచేత చేసితిననియు ఈ దినమున కనుపరచుము. 

1 రాజులు 18:37 => యెహోవా, నా పార్రథ్న ఆలకించుము; యెహోవావైన నీవే దేవుడవై 

యునాన్వనియు, నీవు వారి హృదయములను నీ తటుట్కు తిరుగచేయుదువనియు ఈ జనులకు 

తెలియునటుల్గా నా పార్రథ్న అంగీకరించుము. 

1 రాజులు 18:38 => అతడు ఈలాగున పార్రథ్న చేయుచుండగా యెహోవా అగిన్ దిగి, దహనబలి 

పశువును కటెట్లను రాళల్ను బుగిగ్ని దహించి కందకమందునన్ నీళల్ను ఆరిపోచేసెను. 

1 రాజులు 18:39 => అంతట జనులందరును దాని చూచి సాగిలపడి యెహోవాయే దేవుడు, 

యెహోవాయే దేవుడు అని కేకలువేసిరి. 

1 రాజులు 18:40 => అపుప్డు ఏలీయా ఒకనినైన తపిప్ంచుకొని పోనియయ్క బయలు పర్వకత్లను 

పటుట్కొనుడని వారికి సెలవియయ్గా జనులు వారిని పటుట్కొనిరి. ఏలీయా కీషోను వాగు దగగ్రకు వారిని 

కొనిపోయి అకక్డ వారిని వధించెను. 
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లేవీయకాండము 26:4 => మీ వరష్కాలములలో మీకు వరష్మిచెచ్దను, మీ భూమి పంటలనిచుచ్ను, 

మీ పొలములచెటుల్ ఫలించును, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:12 => యెహోవా నీ దేశముమీద వరష్ము దాని కాలమందు 

కురిపించుటకును నీవు చేయు కారయ్మంతటిని ఆశీరవ్దించుటకును, ఆకాశమను తన మంచి ధననిధిని 

తెరచును. నీవు అనేక జనములకు అపిప్చెచ్దవు కాని అపుప్చేయవు 

కీరత్నలు 65:9 => నీవు భూమిని దరిశ్ంచి దాని తడుపుచునాన్వు దానికి మహదైశవ్రయ్ము 

కలుగజేయుచునాన్వు దేవుని నది నీళల్తో నిండియునన్ది నీవు భూమిని అటుల్ సిదధ్పరచిన తరువాత 

వారికి ధానయ్ము దయచేయుచునాన్వు.  

కీరత్నలు 65:10 => దాని దుకుక్లను విసాత్రమైన నీళల్తో తడిపి దాని గనిమలను చదును 

చేయుచునాన్వు. వాన జలుల్లచేత దానిని పదునుచేయుచునాన్వు అది మొలకెతత్గా నీవు దాని 

నాశీరవ్దించుచునాన్వు.  

కీరత్నలు 65:11 => సంవతస్రమును నీ దయాకిరీటము ధరింపజేసియునాన్వు నీ జాడలు సారము 

వెదజలుల్చునన్వి. 

కీరత్నలు 65:12 => అడవి బీడులు సారము చిలకరించుచునన్వి కొండలు ఆనందమును నడికటుట్గా 

ధరించుకొనియునన్వి. 

కీరత్నలు 65:13 => పచిచ్కపటుల్ మందలను వసత్రమువలె ధరించియునన్వి. లోయలు ససయ్ములతో 

కపప్బడియునన్వి అనిన్యు సంతోషధవ్ని చేయుచునన్వి అనిన్యు గానము చేయుచునన్వి. 

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

చెటుల్ను బలిసియుండును దానిమీద వరిష్ంపవలదని మేఘములకు ఆజఞ్నిచెచ్దను. 

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

భాగములలోనుండి ఆయన ఆవిరి ఎకక్జేయును, వరష్ము కలుగునటుల్గా ఆయన మెరుపులు 

పుటిట్ంచును, తన ధనాగారములలోనుండి గాలిని రావించును. 
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యిరిమ్యా 14:22 => జనముల వయ్రథ్ దేవతలలో వరష్ము కురిపింపగలవారునాన్రా? ఆకాశము 

వాననియయ్గలదా? మా దేవుడవైన యెహోవా, నీవే గదా దాని చేయుచునాన్వు? నీవే యీ 

కిర్యలనిన్యు చేయుచునాన్వు; నీకొరకే మేము కనిపెటుట్చునాన్ము. 

యోవేలు 2:23 => సీయోను జనులారా, ఉతస్హించి మీ దేవుడైన యెహోవాయందు సంతోషించుడి; 

తన నీతినిబటిట్ ఆయన తొలకరి వరష్మును మీకనుగర్హించును, వాన కురిపించి పూరవ్మందువలె 

తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును మీకనుగిర్హించును 

ఆమోసు 4:7 => మరియు కోతకాలమునకు ముందు మూడు నెలలు వానలేకుండ చేసితిని; ఒక 

పటట్ణముమీద కురిపించి మరియొక పటట్ణముమీద కురిపింపకపోతిని; ఒకచోట వరష్ము కురిసెను, 

వరష్ము లేనిచోటు ఎండిపోయెను. 

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. 

2 సమూయేలు 12:1 => కావున యెహోవా నాతానును దావీదునొదద్కు పంపెను; అతడు వచిచ్ 

దావీదుతో ఇటల్నెను ఒకానొక పటట్ణమందు ఇదద్రు మనుషుయ్లు ఉండిరి. 

1 రాజులు 8:36 => నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులైన ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు చేసిన 

పాపమును క్షమించి, వారు నడువవలసిన సనామ్రగ్మును వారికి చూపించి, నీ జనులకు నీవు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్న భూమి మీద వరష్ము కురిపింపుము. 

1 రాజులు 18:41 => పిమమ్ట ఏలీయా విసాత్ర మైన వరష్ము వచుచ్నటుల్గా ధవ్ని పుటుట్చునన్ది, నీవు 

పోయి భోజనము చేయుమని అహాబుతో చెపప్గా 

2 రాజులు 1:3 => యెహోవా దూత తిషీబ్యుడైన ఏలీయాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవులేచి 

షోమోర్ను రాజు పంపిన దూతలను ఎదురొక్నబోయి యిటల్నుము ఇశార్యేలువారిలో దేవుడనన్వాడు 

లేడనుకొని ఎకోర్ను దేవతయైన బయలె జ్బూబునొదద్ మీరు విచారించబోవుచునాన్రా? 

కీరత్నలు 135:7 => భూదిగంతములనుండి ఆవిరి లేవజేయువాడు ఆయనే. వాన కురియునటుల్ 

మెరుపు పుటిట్ంచువాడు ఆయనే తన నిధులలోనుండి గాలిని ఆయన బయలువెళల్జేయును. 
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హోషేయ 9:8 => ఎఫార్యిము నా దేవునియొదద్నుండి వచుచ్ దరశ్నములను కనిపెటుట్ను; పర్వకత్లు 

తమ చరయ్ యంతటిలోను వేటకాని వలవంటివారై యునాన్రు; వారు దేవుని మందిరములో 

శతుర్వులుగా ఉనాన్రు. 

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

ఫలవంతములైన రుతువులను దయచేయుచు, ఆహారము ననుగర్హించుచు, ఉలాల్సముతో మీ 

హృదయములను నింపుచు, మేలుచేయుట చేత తనున్గూరిచ్ సాక్షయ్ము లేకుండ చేయలేదని బిగగ్రగా 

చెపిప్రి 

వచనము 4 

యెజెబెలు యెహోవా పర్వకత్లను నిరూమ్లము చేయుచుండగా గుహలో ఏబదేసి మందిగా నూరుగురిని 

దాచి అనన్పానములిచిచ్ వారిని పోషించెను. 

కీరత్నలు 27:1 => యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణయునై యునాన్డు, నేను ఎవరికి 

భయపడుదును? యెహోవా నా పార్ణదురగ్ము, ఎవరికి వెరతును? 

కీరత్నలు 51:4 => నీకు కేవలము నీకే విరోధముగా నేను పాపము చేసియునాన్ను నీ దృషిట్యెదుట 

నేను చెడుతనము చేసియునాన్ను కావున ఆజఞ్ ఇచుచ్నపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా అగపడుదువు 

తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు నిరమ్లుడవుగా అగపడుదువు.  

సామెతలు 28:1 => ఎవడును తరుమకుండనే దుషుట్డు పారిపోవును నీతిమంతులు సింహమువలె 

ధైరయ్ముగా నుందురు. 

యెషయా 51:12 => నేను నేనే మిముమ్ నోదారుచ్వాడను చనిపోవు నరునికి తృణమాతుర్డగు నరునికి 

ఎందుకు భయపడుదువు? 

హెబీర్యులకు 13:5 => ధనాపేక్ష లేనివారై మీకు కలిగినవాటితో తృపిత్పొంది యుండుడి. నినున్ 

ఏమాతర్మును విడువను, నినున్ ఎనన్డును ఎడబాయను అని ఆయనయే చెపెప్ను గదా. 

హెబీర్యులకు 13:6 => కాబటిట్ పర్భువు నాకు సహాయుడు, నేను భయపడను, నరమాతుర్డు నాకేమి 

చేయగలడు? అని మంచి ధైరయ్ముతో చెపప్గలవారమై యునాన్ము.  
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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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:23 => నీ తలపైని ఆకాశము ఇతత్డివలె ఉండును, నీ కిర్ందనునన్ నేల 

యినుమువలె ఉండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:24 => యెహోవా నీ దేశపు వరష్మును ధూళిగాను బుగిగ్గాను చేయును; 

నీవు నశించువరకు అది ఆకాశమునుండి నీమీదికి వచుచ్ను. 

2 రాజులు 6:25 => అపుప్డు షోమోర్నులో గొపప్ కాష్మము కలిగియుండగా గాడిదయొకక్ తల 

ఎనుబది రూపాయలకును, అరపావు పావురపు రెటట్ అయిదు రూపాయలకును అమమ్బడెను; వారు 

అంత కఠినముగా ముటట్డి వేసియుండిరి. 

యిరిమ్యా 14:2 => యూదా దుఃఖించుచునన్ది, దాని గుమమ్ములు అంగలారుచ్చునన్వి, జనులు 

విచారగర్సుత్లై నేలకు వంగుదురు, యెరూషలేము చేయు అంగలారుప్ పైకెకుక్చునన్ది. 

యిరిమ్యా 14:3 => వారిలో పర్ధానులు బీదవారిని నీళల్కు పంపుచునాన్రు, వారు చెరువులయొదద్కు 

రాగా నీళుల్ దొరుకుటలేదు, వటిట్ కుండలు తీసికొని వారు మరల వచుచ్చునాన్రు, సిగుగ్ను అవమానము 

నొందినవారై తమ తలలు కపుప్కొనుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 14:4 => దేశములో వరష్ము కురువక పోయినందున నేల చీలియునన్ది గనుక సేదయ్ము 

చేయువారు సిగుగ్పడి తలలు కపుప్కొనుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 14:5 => లేళుల్ పొలములో ఈని గడిడ్లేనందున పిలల్లను విడిచిపెటుట్చునన్వి. 

యిరిమ్యా 14:6 => అడవి గాడిదలును చెటుల్లేని మెటట్లమీద నిలువబడి నకక్లవలె గాలి 

పీలుచ్చునన్వి, మేత ఏమియు లేనందున వాటి కనున్లు కీష్ణించుచునన్వి. 

యిరిమ్యా 14:18 => పొలములోనికి నేను పోగా ఖడగ్ముచేత హతులైనవారు కనబడుదురు, 

పటట్ణములో పర్వేశింపగా కాష్మపీడితులు అచచ్ట నుందురు; పర్వకత్లేమి యాజకులేమి తామెరుగని 

దేశమునకు పోవలెనని పర్యాణమైయునాన్రు. 
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యోవేలు 1:15 => ఆహా, యెహోవా దినము వచెచ్నే అది ఎంత భయంకరమైన దినము! అది 

పర్ళయమువలెనే సరవ్శకుత్నియొదద్నుండి వచుచ్ను.  

యోవేలు 1:16 => మనము చూచుచుండగా మన దేవుని మందిరములో ఇక సంతోషమును 

ఉతస్వమును నిలిచిపోయెను మన ఆహారము నాశనమాయెను. 

యోవేలు 1:17 => వితత్నము మంటిపెడ డ్లకిర్ంద కుళిల్పోవుచునన్ది పైరు మాడిపోయినందున 

ధానయ్పుకొటుల్ వటిట్వాయెను కళల్పుకొటుల్ నేలపడియునన్వి.  

యోవేలు 1:18 => మేతలేక పశువులు బహుగా మూలుగ్చునన్వి ఎడుల్ మందలుగా కూడి ఆకలికి 

అలాల్డుచునన్వి గొఱఱ్మందలు చెడిపోవుచునన్వి. 

యోవేలు 1:19 => అగిన్చేత అరణయ్ములోని మేతసథ్లములు కాలిపోయినవి మంట తోటచెటల్నిన్టిని 

కాలిచ్వేసెను యెహోవా, నీకే నేను మొఱఱ్ పెటుట్చునాన్ను.  

యోవేలు 1:20 => నదులు ఎండిపోవుటయు అగిన్చేత మేతసథ్లములు కాలిపోవుటయు చూచి 

పశువులును నీకు మొఱఱ్ పెటుట్చునన్వి. 

రూతు 1:1 => నాయ్యాధిపతులు ఏలిన దినములయందు దేశములో కరవు కలుగగా యూదా 

బేతెల్హేమునుండి ఒక మనుషుయ్డు తన భారయ్ను తన యిదద్రు కుమారులను వెంట బెటుట్కొని 

మోయాబు దేశమున కాపురముండుటకు వెళెళ్ను. 

2 సమూయేలు 21:1 => దావీదు కాలమున మూడు సంవతస్రములు విడువకుండ కరవు కలుగగా 

దావీదు యెహోవాతో మనవిచేసెను. అందుకు యెహోవా ఈలాగున సెలవిచెచ్ను సౌలు 

గిబియోనీయులను హతముచేసెను గనుక అతనినిబటిట్యు , నరహంతకులగు అతని 

యింటివారినిబటిట్యు శిక్షగా ఈ కరవు కలిగెను. 

1 రాజులు 16:24 => అతడు షెమెరునొదద్ షోమోర్ను కొండను నాలుగు మణుగుల వెండికి 

కొనుకొక్ని ఆ కొండమీద పటట్ణమొకటి కటిట్ంచి, ఆ కొండ యజమానుడైన షెమెరు అనునతని 

పేరునుబటిట్ తాను కటిట్ంచిన పటట్ణమునకు షోమోర్ను1 అను పేరు పెటెట్ను. 
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1 రాజులు 18:1 => అనేకదినములైన తరువాత మూడవ సంవతస్రమందు యెహోవా వాకుక్ 

ఏలీయాకు పర్తయ్క్షమై నేను భూమిమీద వరష్ము కురిపింపబోవుచునాన్ను; నీవు వెళిల్ అహాబును 

దరిశ్ంచుమని సెలవియయ్గా, 

2 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 

ఆమోసు 4:6 => మీ పటట్ణములనిన్టిలోను నేను మీకు దంతశుదిధ్ కలుగజేసినను, మీరునన్ 

సథ్లములనిన్టిలోను మీకు ఆహారము లేకుండ చేసినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్.  

లూకా 4:25 => ఏలీయా దినములయందు మూడేండల్ ఆరు నెలలు ఆకాశము మూయబడి 

దేశమందంతటను గొపప్ కరవు సంభవించినపుప్డు, ఇశార్యేలులో అనేకమంది విధవరాండుర్ండినను, 

వచనము 5 

అహాబు దేశములోని ఉదకధారలనిన్టిని నదులనిన్టిని చూడబోయి, పశువులనిన్టిని 

పోగొటుట్కొనకుండ గుఱఱ్ములను కంచరగాడిదలను పార్ణములతో కాపాడుటకై మనకు గడిడ్ 

దొరుకునేమో తెలిసికొనుమని ఓబదాయ్కు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 24:2 => అపుప్డు అబార్హాము తనకు కలిగిన సమసత్మును ఏలుచుండిన తన యింటి 

పెదద్దాసునితో నీ చెయియ్ నా తొడకిర్ంద పెటుట్ము; 

ఆదికాండము 24:10 => అతడు తన యజమానుని ఒంటెలలో పది ఒంటెలను తన యజమానుని 

ఆసిత్లో శేర్షట్మైన నానా విధములగు వసుత్వులను తీసికొనిపోయెను. అతడు లేచి అరామన్హరాయిము 

లోనునన్ నాహోరు పటట్ణము చేరి 

ఆదికాండము 39:4 => యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతనియొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువాడాయెను. మరియు అతడు తన యింటిమీద విచారణకరత్గా అతని నియమించి తనకు 

కలిగినదంతయు అతనిచేతికపప్గించెను. 
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ఆదికాండము 39:5 => అతడు తన యింటిమీదను తనకు కలిగినదంతటిమీదను అతని విచారణ 

కరత్గా నియమించిన కాలము మొదలుకొని యెహోవా యోసేపు నిమితత్ము ఆ ఐగుపీత్యుని యింటిని 

ఆశీరవ్దించెను. యెహోవా ఆశీరావ్దము ఇంటిలోనేమి పొలములోనేమి అతనికి కలిగిన సమసత్ము 

మీదను ఉండెను 

ఆదికాండము 39:9 => నీవు అతని భారయ్వైనందున నినున్ తపప్ మరి దేనిని నా కపప్గింపక 

యుండలేదు. కాబటిట్ నేనెటుల్ ఇంత ఘోరమైన దుషాక్రయ్ము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కటుట్ 

కొందునని తన యజమానుని భారయ్తో అనెను. 

ఆదికాండము 41:40 => నీవు నా యింటికి అధికారివై యుండవలెను, నా పర్జలందరు నీకు 

విధేయులై యుందురు; సింహాసన విషయములో మాతర్మే నేను నీకంటె పైవాడనై యుందునని 

యోసేపుతో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 18:12 => అయితే నేను నీయొదద్నుండి పోవు క్షణమందే యెహోవా ఆతమ్ నాకు తెలియని 

సథ్లమునకు నినున్ కొంచుపోవును, అపుప్డు  

ఆదికాండము 22:12 => అపుప్డు ఆయన ఆ చినన్వానిమీద చెయియ్ వేయకుము; అతనినేమియు 

చేయకుము; నీకు ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని నాకియయ్ వెనుతీయలేదు గనుక నీవు దేవునికి 

భయపడువాడవని యిందువలన నాకు కనబడుచునన్దనెను 

ఆదికాండము 42:18 => మూడవ దినమున యోసేపు వారిని చూచి నేను దేవునికి భయపడువాడను; 

మీరు బర్దుకునటుల్ దీని చేయుడి. 

2 రాజులు 4:1 => అంతట పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకని భారయ్ నీ దాసుడైన నా పెనిమిటి చనిపోయెను; 

అతడు యెహోవా యందు భకిత్గలవాడై యుండెనని నీకు తెలిసేయునన్ది; ఇపుప్డు అపుప్లవాడు నా 

యిదద్రు కుమారులు తనకు దాసులుగా ఉండుటకై వారిని పటుట్కొనిపోవుటకు వచిచ్యునాన్డని 

ఎలీషాకు మొఱఱ్పెటట్గా 

నెహెమాయ్ 5:15 => అయితే నాకు ముందుగా నుండిన అధికారులు జనులయొదద్నుండి ఆహారమును 

దార్కాష్రసమును నలువది తులముల వెండిని తీసికొనుచు వచిచ్రి; వారి పనివారు సహా జనుల మీద 

భారము మోపుచు వచిచ్రి, అయితే దేవుని భయముచేత నేనాలాగున చేయలేదు. 
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నెహెమాయ్ 7:2 => నా సహోదరుడైన హనానీకిని, కోటకు అధిపతియైన హననాయ్కును 

యెరూషలేముపైన అధికారము ఇచిచ్తిని. హననాయ్ నమమ్కమైన మనుషుయ్డు, అందరికంటె ఎకుక్వగా 

దేవుని యెదుట భయభకుత్లు గలవాడు. 

సామెతలు 14:26 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట బహు ధైరయ్ము పుటిట్ంచును 

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 10:28 => మరియు ఆతమ్ను చంపనేరక దేహమునే చంపువారికి భయపడకుడి గాని, 

ఆతమ్ను దేహమునుకూడ నరకములో నశింపజేయగలవానికి మికిక్లి భయపడుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:35 => పర్తి జనములోను ఆయనకు భయపడి నీతిగా 

నడుచుకొనువానిని ఆయన అంగీకరించును. 

నిరగ్మకాండము 18:21 => మరియు నీవు పర్జలందరిలో సామరథ్య్ము దైవభకిత్ సతాయ్సకిత్ కలిగి, 

లంచగొండులుకాని మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని, వేయిమందికి ఒకనిగాను, నూరుమందికి 

ఒకనిగాను, ఏబదిమందికి ఒకనిగాను, పదిమందికి ఒకనిగాను, వారిమీద నాయ్యాధిపతులను 

నియమింపవలెను. 

1 రాజులు 18:8 => అతడు నేనేయని చెపిప్ నీవు నీ యేలినవాని దగగ్రకు పోయి, ఏలీయా యిచచ్ట 

ఉనాన్డని తెలియజేయుమనెను. 

కీరత్నలు 19:9 => యెహోవాయందైన భయము పవితర్మైనది, అది నితయ్ము నిలుచును యెహోవా 

నాయ్యవిధులు సతయ్మైనవి, అవి కేవలము నాయ్యమైనవి. 

మతత్యి 10:41 => పర్వకత్ అని పర్వకత్ను చేరుచ్కొనువాడు పర్వకత్ ఫలము పొందును; నీతిమంతుడని 

నీతిమంతుని చేరుచ్కొనువాడు నీతిమంతుని ఫలము పొందును. 

Page  of 1508 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

మతత్యి 25:17 => ఆలాగుననే రెండు తీసికొనినవాడు మరి రెండు సంపాదించెను. 

వచనము 6 

కాబటిట్ వారు దేశమంతట సంచరింపవలెనని చెరియొక పాలు తీసికొని, అహాబు ఒంటరిగా ఒక 

వైపునకును ఓబదాయ్ ఒంటరిగా నింకొక వైపునకును వెళిల్రి. 

నెహెమాయ్ 9:26 => అయినను వారు అవిధేయులై నీమీద తిరుగుబాటుచేసి, నీ ధరమ్శాసత్రమును 

లక్షయ్పెటట్క తోర్సివేసి, నీతటుట్ తిరుగవలెనని తమకు పర్కటన చేసిన నీ పర్వకత్లను చంపి నీకు బహుగా 

విసుకు పుటిట్ంచిరి. 

మతత్యి 21:35 => ఆ కాపులు అతని దాసులను పటుట్కొని, యొకని కొటిట్రి యొకని చంపిరి, 

మరియొకనిమీద రాళుల్ రువివ్రి. 

పర్కటన 17:4 => ఆ సతరీ ధూమర్ రకత్వరణ్ముగల వసత్రము ధరించుకొని, బంగారముతోను 

రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడినదై, ఏహయ్మైన కారయ్ములతోను తాను చేయుచునన్ 

వయ్భిచార సంబంధమైన అపవితర్ కారయ్ములతోను నిండిన యొక సువరణ్ పాతర్ను తనచేత 

పటుట్కొనియుండెను. 

పర్కటన 17:5 => దాని నొసట దాని పేరు ఈలాగు వార్యబడి యుండెను మరమ్ము, వేశయ్లకును 

భూమిలోని ఏహయ్మైన వాటికిని తలిల్యైన మహా బబులోను. 

పర్కటన 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 

హెబీర్యులకు 11:38 => అడవులలోను కొండలమీదను గుహలలోను సొరంగములలోను 

తిరుగులాడుచు సంచరించిరి. అటిట్వారికి ఈ లోకము యోగయ్మైనది కాదు. 

1 రాజులు 18:13 => నేను పోయి అహాబునకు వరత్మానము తెలియజెపిప్న తరువాత నీవు అతనికి 

కనబడనియెడల అతడు ననున్ చంపివేయును, ఆలాగున ఆజఞ్ ఇయయ్వదుద్, నీ దాసుడనైన నేను 

బాలయ్మునుండి యెహోవాయందు భయభకుత్లు నిలిపినవాడను. 
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2 రాజులు 6:22 => అతడు నీవు వీరిని కొటట్వదుద్; నీ కతిత్చేతను నీ వింటిచేతను నీవు చెరపటిట్న 

వారినైనను కొటుట్దువా? వారికి భోజనము పెటిట్ంచి వారు తిని తార్గిన తరువాత వారు తమ 

యజమానునియొదద్కు వెళుల్దురని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 6:23 => అతడు వారికొరకు విసాత్రమైన భోజన పదారథ్ములను సిదధ్పరచగా వారు 

అనన్పానములు పుచుచ్కొని రాజు సెలవుపొంది తమ యజమానునియొదద్కు పోయిరి. అపప్టినుండి 

సిరియనుల దండువారు ఇశార్యేలు దేశములోనికి వచుచ్ట మానిపోయెను. 

మతత్యి 10:40 => మిముమ్ను చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును; ననున్ చేరుచ్కొనువాడు ననున్ 

పంపినవాని చేరుచ్కొనును. 

మతత్యి 10:41 => పర్వకత్ అని పర్వకత్ను చేరుచ్కొనువాడు పర్వకత్ ఫలము పొందును; నీతిమంతుడని 

నీతిమంతుని చేరుచ్కొనువాడు నీతిమంతుని ఫలము పొందును. 

మతత్యి 10:42 => మరియు శిషుయ్డని యెవడు ఈ చినన్వారిలో ఒకనికి గినెన్డు చనీన్ళుల్ మాతర్ము 

తార్గనిచుచ్నో వాడు తన ఫలము పోగొటుట్కొనడని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

1 రాజులు 13:8 => దైవజనుడు రాజుతో ఇటల్నెను నీ యింటిలో సగము నీవు నాకిచిచ్నను నీతోకూడ 

నేను లోపలికి రాను; ఈ సథ్లమందు నేను అనన్పానములు పుచుచ్కొనను; 

1 రాజులు 13:9 => అనన్పానములు పుచుచ్కొనవదద్నియు, నీవు వచిచ్న మారగ్మున తిరిగి 

పోవదద్నియు యెహోవా వాకుక్చేత నాకు సెలవాయెనని రాజుతో అనెను. 

1 రాజులు 13:16 => అతడు నేను నీతోకూడ మరలి రాజాలను, నీ యింట పర్వేశింపను, మరియు 

నీతో కలిసి ఈ సథ్లమందు అనన్పానములు పుచుచ్కొనను 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 23:4 => ఏలయనగా మీరు ఐగుపుత్లోనుండి వచుచ్చుండగా వారు 

అనన్పానములు తీసికొని మిముమ్ను ఎదురొక్నరాక, నినున్ శపించుటకు బహుమానమునిచిచ్ నదుల 

యరాములోని పెతోరులోనుండి నీకు విరోధముగా బెయోరు కుమారుడైన బిలామును పిలిపించిరి. 

యెహోషువ 2:6 => అని చెపిప్ తన మిదెద్మీదికి ఆ యిదద్రిని ఎకిక్ంచి దానిమీద రాశి వేసియునన్ 

జనుపకటెట్లో వారిని దాచిపెటెట్ను. 

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 

తనచుటుట్ నిలిచియునన్ కావలివారికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. రాజు సేవకులు యెహోవా యాజకులను హతము 

చేయనొలల్క యుండగా 

1 రాజులు 16:31 => నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము జరిగించిన పాపకిర్యలను అనుసరించి 

నడుచుకొనుట సవ్లప్ సంగతి యనుకొని, అతడు సీదోనీయులకు రాజైన ఎతబ్యలు కుమారెత్యైన 

యెజెబెలును వివాహము చేసికొని బయలు దేవతను పూజించుచు వానికి మొర్కుక్చునుండెను. 

1 రాజులు 17:11 => ఆమె నీళుల్ తేబోవుచుండగా అతడామెను మరల పిలిచి నాకొక రొటెట్ముకక్ను 

నీచేతిలో తీసికొనిరమమ్ని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 19:10 => అతడు ఇశార్యేలు వారు నీ నిబంధనను తోర్సివేసి నీ బలిపీఠములను 

పడగొటిట్ నీ పర్వకత్లను ఖడగ్ముచేత హతము చేసిరి. సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా 

కొరకు మహా రోషముగలవాడనై నేను ఒకడనుమాతర్మే మిగిలియుండగా వారు నా పార్ణమును కూడ 

తీసివేయుటకై చూచుచునాన్రని మనవిచేసెను. 

1 రాజులు 21:5 => అంతట అతని భారయ్యైన యెజెబెలు వచిచ్ నీవు మూతి ముడుచుకొనినవాడవై 

భోజనము చేయక యుండెదవేమని అతని నడుగగా 

1 రాజులు 21:25 => తన భారయ్యైన యెజెబెలు పేర్రేపణచేత యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయ తనున్ 

తాను అముమ్కొనిన అహాబువంటి వాడు ఎవవ్డును లేడు. 
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1 రాజులు 22:8 => అందుకు ఇశార్యేలు రాజు ఇవూ ల్ కుమారుడైన మీకాయా అను ఒకడునాన్డు; 

అతనిదావ్రా మనము యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయవచుచ్ను గాని, అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు 

పర్కటింపక కీడే పర్కటించును గనుక అతనియందు నాకు దేవ్షము కలదని యెహోషాపాతుతో అనగా 

యెహోషాపాతురాజైన మీరు ఆలాగనవదద్నెను. 

2 రాజులు 1:9 => వెంటనే రాజు ఏబదిమందికి అధిపతియైన యొకనిని వాని యేబదిమందితో కూడ 

ఏలీయా యొదద్కు పంపెను. అతడు కొండమీద కూరుబ్నియుండగా అధిపతి యెకిక్ అతని 

సమీపమునకు పోయి దైవజనుడా, నీవు దిగిరావలెనని రాజు ఆజాఞ్పించుచునాన్డనెను. 

2 రాజులు 2:3 => బేతేలులో ఉనన్ పర్వకత్ల శిషుయ్లు ఎలీషాయొదద్కు వచిచ్ నేడు యెహోవా 

నీయొదద్నుండి నీ గురువును పరమునకు తీసికొనిపోవునని నీవెరుగుదువా అని ఎలీషాను అడుగగా 

అతడు నేనెరుగుదును,మీరు ఊరకుండుడనెను. 

2 రాజులు 2:7 => పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఏబదిమంది దూరమున నిలిచి చూచుచుండగా వారిదద్రు 

యొరాద్ను నదిదగగ్ర నిలిచిరి. 

2 రాజులు 6:32 => అయితే ఎలీషా తన యింట కూరుచ్నియుండగా పెదద్లును అతనితోకూడ 

కూరుచ్ండియునన్పుప్డు రాజు ఒక మనిషిని పంపెను. ఆ పంపబడినవాడు ఎలీషా దగగ్రకు 

రాకమునుపే అతడు ఆ పెదద్లను చూచి ఈ నరహంతకుని కుమారుడు నా తలను కొటిట్వేయుటకు 

ఒకని పంపియునాన్డని మీకు తెలిసినదా? మీరు కనిపెటిట్యుండి, ఆ దూత రాగా వాడు లోపలికి 

రాకుండ తలుపుతో వానిని వెలుపలికి తోసి తలుపు మూసివేయుడి; వాని యజమానుని కాళల్చపుప్డు 

వానివెనుక వినబడును గదా అని వారితో చెపుప్చుండగా 

2 రాజులు 9:7 => కాబటిట్ నా సేవకులైన పర్వకత్లను హతము చేసినదానిని బటిట్యు, యెహోవా 

సేవకులందరిని హతము చేసిన దానినిబటిట్యు, యెజెబెలునకు పర్తికారము చేయునటుల్ నీవు నీ 

యజమానుడైన అహాబు సంతతివారిని హతముచేయుము. 

2 రాజులు 9:22 => అంతట యెహోరాము యెహూను చూచి యెహూ సమాధానమా? అని 

అడుగగా యెహూ నీ తలిల్యైన యెజెబెలు జారతవ్ములును చిలల్ంగి తనములును ఇంత 

యపరిమితమైయుండగా సమాధానమెకక్డనుండి వచుచ్ననెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 18:7 => ఇశార్యేలు రాజు యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుటకు ఇవూ ల్ 

కుమారుడైన మీకాయా అను ఒకడు ఇచచ్ట ఉనాన్డు; అయితే అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు పర్వచింపక 

నితయ్ము కీడునే పర్వచించుచునాన్డు గనుక నేను వానియందు పగగలిగి యునాన్ననగా యెహోషాపాతు 

రాజు ఆలా గనవదద్నెను. 

కీరత్నలు 19:9 => యెహోవాయందైన భయము పవితర్మైనది, అది నితయ్ము నిలుచును యెహోవా 

నాయ్యవిధులు సతయ్మైనవి, అవి కేవలము నాయ్యమైనవి. 

యిరిమ్యా 26:24 => ఈలాగు జరుగగా షాఫాను కుమారుడైన అహీకాము యిరీమ్యాకు 

తోడైయునన్ందున అతని చంపుటకు వారు జనులచేతికి అతనిని అపప్గింపలేదు. 

యిరిమ్యా 36:19 => నీవును యిరీమ్యాయును పోయి దాగియుండుడి, మీరునన్చోటు ఎవరికిని 

తెలియజేయవదద్ని ఆ పర్ధానులు చెపిప్ 

యిరిమ్యా 36:26 => లేఖికుడైన బారూకును పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను పటుట్కొనవలెనని 

రాజవంశసుథ్డగు యెరహెమ్యేలునకును అజీర్యేలు కుమారుడైన శెరాయాకును అబెద్యేలు 

కుమారుడైన షెలెమాయ్కును రాజు ఆజాఞ్పించెను గాని యెహోవా వారిని దాచెను. 

ఆమోసు 2:11 => మరియు మీ కుమారులలో కొందరిని పర్వకత్లుగాను, మీ యౌవనులలో కొందరిని 

నాకు నాజీరులుగాను నియమించితిని. ఇశార్యేలీయులారా, యీ మాటలు నిజమైనవి కావా? ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

మీకా 6:16 => ఏలయనగా మీరు ఒమీ నియమించిన కటట్డల నాచరించుచు, అహాబు ఇంటివారు 

చేసిన కిర్యలనిన్టి ననుసరించుచు వారి యోచనలనుబటిట్ నడుచుచునాన్రు గనుక నా జనులకు 

రావలసిన అవమానమును మీరు పొందగా మిముమ్ను భీతిపుటిట్ంచు జనులుగాను పటట్ణనివాసులను 

అపహాసాయ్సప్దముగాను చేయబోవుచునాన్ను. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

మతత్యి 10:41 => పర్వకత్ అని పర్వకత్ను చేరుచ్కొనువాడు పర్వకత్ ఫలము పొందును; నీతిమంతుడని 

నీతిమంతుని చేరుచ్కొనువాడు నీతిమంతుని ఫలము పొందును. 
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మతత్యి 14:8 => అపుప్డామె తనతలిల్చేత పేర్రేపింపబడినదై బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను తలను ఇకక్డ 

పళె ల్ములో పెటిట్ నాకిపిప్ంచుమని యడిగెను. 

మతత్యి 25:17 => ఆలాగుననే రెండు తీసికొనినవాడు మరి రెండు సంపాదించెను. 

మారుక్ 12:3 => వారు వాని పటుట్కొని కొటిట్, వటిట్చేతులతో పంపివేసిరి. 

లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

రోమీయులకు 11:3 => పర్భువా, వారు నీ పర్వకత్లను చంపిరి, నీ బలిపీఠములను పడగొటిట్రి, 

నేనొకక్డనే మిగిలియునాన్ను, నా పార్ణము తీయజూచుచునాన్రు అని ఇశార్యేలునకు విరోధముగా 

దేవుని యెదుట అతడు వాదించుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 11:37 => రాళల్తో కొటట్బడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడగ్ముతో 

చంపబడిరి , గొఱఱ్చరమ్ములను మేకచరమ్ములను వేసికొని , దరిదుర్లైయుండి శర్మపడి 

హింసపొందుచు, 

వచనము 7 

ఓబదాయ్ మారగ్మున పోవుచుండగా ఏలీయా అతనిని ఎదురొక్నెను. ఓబదాయ్ యితని నెరిగి 

నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడవైన ఏలీయావు నీవే గదా యని అడుగగా 

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

మొలిపించుచునాన్డు 

యిరిమ్యా 14:5 => లేళుల్ పొలములో ఈని గడిడ్లేనందున పిలల్లను విడిచిపెటుట్చునన్వి. 

యిరిమ్యా 14:6 => అడవి గాడిదలును చెటుల్లేని మెటట్లమీద నిలువబడి నకక్లవలె గాలి 

పీలుచ్చునన్వి, మేత ఏమియు లేనందున వాటి కనున్లు కీష్ణించుచునన్వి. 

యోవేలు 1:18 => మేతలేక పశువులు బహుగా మూలుగ్చునన్వి ఎడుల్ మందలుగా కూడి ఆకలికి 

అలాల్డుచునన్వి గొఱఱ్మందలు చెడిపోవుచునన్వి. 
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యోవేలు 2:22 => పశువులారా, భయపడకుడి, గడిడ్బీళల్లో పచిచ్క మొలుచును, చెటుల్ ఫలించును, 

అంజూరపు చెటుల్ను, దార్క్షచెటుల్ సమృదిధ్గా ఫలించును, 

హబకూక్కు 3:17 => అంజూరపు చెటుల్ పూయకుండినను దార్క్షచెటుల్ ఫలింపకపోయినను ఒలీవచెటుల్ 

కాపులేకయుండినను చేనిలోని పైరు పంటకు రాకపోయినను గొఱఱ్లు దొడిడ్లో లేకపోయినను సాలలో 

పశువులు లేకపోయినను  

రోమీయులకు 8:20 => ఏలయనగా సృషిట్, నాశనమునకు లోనయిన దాసయ్ములో నుండి 

విడిపింపబడి, దేవుని పిలల్లు పొందబోవు మహిమగల సావ్తంతర్య్ము పొందుదునను నిరీక్షణ కలదై, 

రోమీయులకు 8:21 => సేవ్చఛ్గా కాక దానిని లోపరచినవాని మూలముగా వయ్రథ్పరచబడెను. 

రోమీయులకు 8:22 => సృషిట్ యావతుత్ ఇదివరకు ఏకగీర్వముగా మూలుగుచు పర్సవవేదన 

పడుచునునన్దని యెరుగుదుము. 

ఆదికాండము 46:32 => ఆ మనుషుయ్లు పశువులు గలవారు, వారు గొఱఱ్ల కాపరులు. వారు తమ 

గొఱఱ్లను పశువులను తమకు కలిగినదంతయు తీసికొనివచిచ్రని అతనితో చెపెప్దను. 

ఆదికాండము 47:13 => కరవు మికిక్లి భారమైనందున ఆ దేశమందంతటను ఆహారము 

లేకపోయెను. కరవువలన ఐగుపుత్ దేశమును కనాను దేశమును కీష్ణించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:15 => మరియు నీవు తిని తృపిత్పొందునటుల్ నీ పశువులకొరకు నీ 

చేలయందు గడిడ్ మొలిపించెదను. 

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. 

కీరత్నలు 107:33 => దేశనివాసుల చెడుతనమునుబటిట్  

యిరిమ్యా 14:3 => వారిలో పర్ధానులు బీదవారిని నీళల్కు పంపుచునాన్రు, వారు చెరువులయొదద్కు 

రాగా నీళుల్ దొరుకుటలేదు, వటిట్ కుండలు తీసికొని వారు మరల వచుచ్చునాన్రు, సిగుగ్ను అవమానము 

నొందినవారై తమ తలలు కపుప్కొనుచునాన్రు. 
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యోవేలు 1:20 => నదులు ఎండిపోవుటయు అగిన్చేత మేతసథ్లములు కాలిపోవుటయు చూచి 

పశువులును నీకు మొఱఱ్ పెటుట్చునన్వి. 

ఆమోసు 4:8 => రెండు మూడు పటట్ణములవారు నీళుల్ తార్గుటకు ఒక పటట్ణమునకే పోగా అచచ్టి 

నీరు వారికి చాలకపోయెను; అయినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

వచనము 8 

అతడు నేనేయని చెపిప్ నీవు నీ యేలినవాని దగగ్రకు పోయి, ఏలీయా యిచచ్ట ఉనాన్డని 

తెలియజేయుమనెను. 

యిరిమ్యా 14:3 => వారిలో పర్ధానులు బీదవారిని నీళల్కు పంపుచునాన్రు, వారు చెరువులయొదద్కు 

రాగా నీళుల్ దొరుకుటలేదు, వటిట్ కుండలు తీసికొని వారు మరల వచుచ్చునాన్రు, సిగుగ్ను అవమానము 

నొందినవారై తమ తలలు కపుప్కొనుచునాన్రు. 

ఆదికాండము 46:32 => ఆ మనుషుయ్లు పశువులు గలవారు, వారు గొఱఱ్ల కాపరులు. వారు తమ 

గొఱఱ్లను పశువులను తమకు కలిగినదంతయు తీసికొనివచిచ్రని అతనితో చెపెప్దను. 

వచనము 9 

అందుకు ఓబదాయ్ నేను చావవలెనని నీ దాసుడనైన ననున్ అహాబు చేతికి నీవు అపప్గింపనేల? నేను 

చేసిన పాపమేమి? 

1 రాజులు 11:29 => అంతట యరొబాము యెరూషలేములోనుండి బయలు వెడలిపోగా 

షిలోనీయుడును పర్వకత్యునగు అహీయా అతనిని మారగ్మందు కనుగొనెను; అహీయా కొర్తత్ వసత్రము 

ధరించుకొనియుండెను, వారిదద్రు తపప్ పొలములో మరి యెవడును లేకపోయెను. 

2 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 
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పంపుచునాన్వే; నీవెకిక్న మంచముమీదనుండి దిగిరాకుండ నిశచ్యముగా నీవు మరణమవుదువు అని 

అతడు పలికెనని వారు చెపప్గా 

2 రాజులు 1:7 => మిముమ్ను ఎదురొక్నవచిచ్ యీ మాట చెపిప్నవాడు ఏలాటివాడని రాజు అడిగెను. 

2 రాజులు 1:8 => అందుకు వారు అతడు గొంగళి ధరించుకొని నడుమునకు తోలుదటిట్ 

కటుట్కొనినవాడని పర్తుయ్తత్రమియయ్గా ఆ మనుషుయ్డు తిషీబ్యుడైన ఏలీయా అని అతడు చెపెప్ను. 

మతత్యి 3:4 => ఈ యోహాను ఒంటె రోమముల వసత్రమును, మొలచుటుట్ తోలుదటిట్యు 

ధరించుకొనువాడు; మిడతలును అడవి తేనెయు అతనికి ఆహారము. 

మతత్యి 11:8 => సనన్పు బటట్లు ధరించుకొనన్ మనుషుయ్నా? ఇదిగో సనన్పు బటట్లు 

ధరించుకొనువారు రాజగృహములలో నుందురు గదా. 

ఆదికాండము 18:2 => అతడు కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు ముగుగ్రు మనుషుయ్లు అతని యెదుట 

నిలువబడి యుండిరి. అతడు వారిని చూచి గుడారపు వాకిటనుండి వారిని ఎదురొక్నుటకు పరుగెతిత్, 

నేలమటుట్కు వంగి 

ఆదికాండము 50:18 => మరియు అతని సహోదరులు పోయి అతని యెదుట సాగిలపడి ఇదిగో 

మేము నీకు దాసులమని చెపప్గా 

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

మూడు మారులు సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసిన తరవాత వారు ఒకరినొకరు ముదుద్పెటుట్కొనుచు 

ఏడుచ్చుండిరి. ఈలాగుండగా దావీదు మరింత బిగగ్రగా ఏడెచ్ను. 

2 సమూయేలు 19:18 => రాజు ఎదుట నది దాటిరి; రాజు ఇంటివారిని అవతలకు 

దాటించుటకును రాజు దృషిట్కి అనుకూలమైన దానిని చేయుటకును రేవు పడవను ఇవతలకు 

తెచిచ్యుండిరి. అంతట గెరా కుమారుడగు షిమీ వచిచ్ రాజు యొరాద్నునది దాటి పోగానే అతనికి 

సాషాట్ంగపడి 

యెషయా 60:14 => నినున్ బాధించినవారి సంతానపువారు నీ యెదుటికి వచిచ్ సాగిలపడెదరు నినున్ 

తృణీకరించినవారందరు వచిచ్ నీ పాదములమీద పడెదరు. యెహోవా పటట్ణమనియు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుని సీయోననియు నీకు పేరు పెటెట్దరు.  
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ఆదికాండము 18:12 => శారా నేను బలము ఉడిగిన దాననైన తరువాత నాకు సుఖము కలుగునా? 

నా యజమానుడును వృదుధ్డైయునాన్డు గదా అని తనలో నవువ్కొనెను. 

ఆదికాండము 44:16 => యూదా యిటల్నెను ఏలిన వారితో ఏమి చెపప్గలము? ఏమందుము? 

మేము నిరోద్షులమని యెటుల్ కనుపరచగలము? దేవుడే నీ దాసుల నేరము కనుగొనెను. ఇదిగో 

మేమును ఎవనియొదద్ ఆ గినెన్ దొరికెనో వాడును ఏలిన వారికి దాసులమగుదుమనెను. 

ఆదికాండము 44:20 => అందుకు మేము మాకు ముసలివాడైన తండిర్యు అతని ముసలితనమున 

పుటిట్న యొక చినన్వాడును ఉనాన్రు; వాని సహోదరుడు చనిపోయెను, వాని తలిల్కి వాడొకక్డే 

మిగిలియునాన్డు, వాని తండిర్ వానిని పేర్మించుచునాన్డని చెపిప్తిమి 

ఆదికాండము 44:33 => కాబటిట్ తమ దాసుడనైన ననున్ ఈ చినన్వానికి పర్తిగా ఏలినవారికి 

దాసునిగా నుండనిచిచ్ యీ చినన్వాని తన సహోదరులతో వెళల్నిముమ్. 

సంఖాయ్కాండము 12:11 => అహరోను అయోయ్ నా పర్భువా, మేము అవివేకులము; పాపులమైన 

మేము చేసిన యీ పాపమును మామీద మోపవదుద్. 

ఆదికాండము 42:10 => వారు లేదు పర్భువా, నీ దాసులమైన మేము ఆహారము కొనుటకే 

వచిచ్తివిు; 

2 రాజులు 2:19 => అంతట ఆ పటట్ణపువారు ఈ పటట్ణమునన్ చోటు రమయ్మైనదని మా 

యేలినవాడవైన నీకు కనబడుచునన్ది గాని నీళుల్ మంచివి కావు. అందుచేత భూమియు 

నిసాస్రమైయునన్దని ఎలీషాతో అనగా 

దానియేలు 4:19 => అందుకు బెలెత్షాజరను దానియేలు ఒక గంటసేపు అతి విసమ్యమునొంది 

మనసుస్నందు కలవరపడగా, రాజు బెలెత్షాజరూ, యీ దరశ్నమువలన గాని దాని భావమువలన గాని 

నీవు కలవరపడకుము అనెను. అంతట బెలెత్షాజరు నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నఫలము తమరిని 

దేవ్షించు వారికి కలుగునుగాక, దాని భావము తమరి శతుర్వులకు చెందునుగాక, 

వచనము 10 
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నీ దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు నినున్ చికిక్ంచుకొనవలెనని నా యేలినవాడు దూతలను 

పంపించని జనమొకటైనను లేదు, రాజయ్మొకటైనను లేదు; అతడు ఇకక్డ లేడనియు, అతని 

చూడలేదనియు, వారు ఆ యా జనములచేతను రాజయ్ములచేతను పర్మాణము చేయించుచు వచిచ్రి. 

1 రాజులు 18:3 => అహాబు తన గృహనిరావ్హకుడగు ఓబదాయ్ను పిలిపించెను. ఈ ఓబదాయ్ 

యెహోవా యందు బహు భయభకుత్లు గలవాడై 

రోమీయులకు 13:7 => ఇందుకే గదా మీరు పనున్కూడ చెలిల్ంచుచునాన్రు? కాబటిట్ యెవనికి పనోన్ 

వానికి పనున్ను, ఎవనికి సుంకమో వానికి సుంకమును చెలిల్ంచుడి. ఎవనియెడల భయముండవలెనో 

వానియెడల భయమును, ఎవనియెడల సనామ్నముండవలెనో వానియెడల సనామ్నమును కలిగియుండి, 

అందరికిని వారి వారి ఋణములను తీరుచ్డి. 

1 పేతురు 2:17 => అందరిని సనామ్నించుడి, సహోదరులను పేర్మించుడి, దేవునికి భయపడుడి, 

రాజును సనామ్నించుడి. 

1 పేతురు 2:18 => పనివారలారా, మంచివారును సాతివ్కులునైనవారికి మాతర్ము కాక 

ముషక్రులైన మీ యజమానులకును పూరణ్భయముతో లోబడియుండుడి. 

1 రాజులు 18:11 => నీవు నీ యేలినవాని చెంతకు పోయి, ఏలీయా యిచచ్ట ఉనాన్డని చెపుప్మని 

నాకు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్వే; 

వచనము 11 

నీవు నీ యేలినవాని చెంతకు పోయి, ఏలీయా యిచచ్ట ఉనాన్డని చెపుప్మని నాకు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్వే; 

1 రాజులు 18:12 => అయితే నేను నీయొదద్నుండి పోవు క్షణమందే యెహోవా ఆతమ్ నాకు తెలియని 

సథ్లమునకు నినున్ కొంచుపోవును, అపుప్డు  

1 రాజులు 17:18 => ఆమె ఏలీయాతో దైవజనుడా, నాయొదద్కు నీవు రానిమితత్మేమి? నా 

పాపమును నాకు జాఞ్పకముచేసి నా కుమారుని చంపుటకై నాయొదద్కు వచిచ్తివా అని మనవిచేయగా 
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నిరగ్మకాండము 5:21 => యెహోవా మిముమ్ చూచి నాయ్యము తీరుచ్నుగాక; ఫరో యెదుటను అతని 

దాసుల యెదుటను మముమ్ను అసహుయ్లనుగా చేసి మముమ్ చంపుటకై వారిచేతికి ఖడగ్మిచిచ్తిరని 

వారితో అనగా 

1 సమూయేలు 16:2 => సమూయేలు నేనెటుల్ వెళుల్దును? నేను వెళిల్న సంగతి సౌలు వినినయెడల 

అతడు ననున్ చంపుననగా యెహోవా నీవు ఒక పెయయ్ను తీసికొనిపోయి యెహోవాకు బలిపశువును 

వధించుటకై వచిచ్తినని చెపిప్ 

2 రాజులు 4:16 => ఆమె వచిచ్ దావ్రమందు నిలువగా ఎలీషా మరుసటి యేట ఈ రుతువున నీ 

కౌగిట కుమారుడుండునని ఆమెతో అనెను. ఆమె ఆ మాట విని దైవజనుడవైన నా యేలినవాడా, 

ఆలాగు పలుకవదుద్; నీ దాసురాలనైన నాతో అబదధ్మాడవదద్నెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:13 => అందుకు అననీయ పర్భువా, యీ మనుషుయ్డు యెరూషలేములో 

నీ పరిశుదుధ్లకు ఎంతో కీడు చేసియునాన్డని అతనిగూరిచ్ అనేకులవలన వింటిని. 

వచనము 12 

అయితే నేను నీయొదద్నుండి పోవు క్షణమందే యెహోవా ఆతమ్ నాకు తెలియని సథ్లమునకు నినున్ 

కొంచుపోవును, అపుప్డు  

1 రాజులు 18:15 => ఇపుప్డు అహాబు ననున్ చంపునటుల్గానీ యేలినవాని దగగ్రకు పోయి, ఏలీయా 

యిచచ్ట ఉనాన్డని చెపుప్మని నీవు నాకు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్వే అని మనవిచేయగా 

1 రాజులు 1:29 => అపుప్డు రాజు పర్మాణ పూరవ్కముగా చెపిప్నదేమనగా సకలమైన 

ఉపదర్వములలోనుండి ననున్ విడిపించిన యెహోవా జీవముతోడు 

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 17:1 => అంతట గిలాదు కాపురసుథ్ల సంబంధియును తిషీబ్యుడునైన ఏలీయా 

అహాబునొదద్కు వచిచ్ ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా 
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జీవముతోడు నా మాట పర్కారము గాక, యీ సంవతస్రములలో మంచైనను వరష్మైనను పడదని 

పర్కటించెను. 

1 రాజులు 17:12 => అందుకామె నీ దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు తొటిట్లో పటెట్డు పిండియు 

బుడిడ్లో కొంచెము నూనెయు నాయొదద్నునన్వే గాని అపప్మొకటైన లేదు, మేము చావకముందు నేను 

ఇంటికిపోయి వాటిని నాకును నా బిడ డ్కును సిదధ్ము చేసికొనవలెనని కొనిన్ పులల్లు ఏరుటకై 

వచిచ్తిననెను. 

1 సమూయేలు 29:6 => కాబటిట్ ఆకీషు దావీదును పిలిచి యెహోవా జీవము తోడు నీవు నిజముగా 

యథారథ్పరుడవై యునాన్వు; దండులో నీవు నాతోకూడ సంచరించుట నా దృషిట్కి అనుకూలమే;నీవు 

నాయొదద్కు వచిచ్న దినమునుండి నేటి వరకు నీయందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదుగాని 

సరాద్రులు నీయందు ఇషట్ములేక యునాన్రు. 

కీరత్నలు 10:2 => దుషుట్డు గరివ్ంచి, దీనుని వడిగా తరుముచునాన్డు వారు యోచించిన 

మోసకిర్యలలో తామే చికుక్కొందురు గాక 

యిరిమ్యా 26:20 => మరియు కిరయ్తాయ్రీము వాడైన షెమయా కుమారుడగు ఊరియాయను ఒకడు 

యెహోవా నామమునుబటిట్ పర్వచించుచుండెను. అతడు యిరీమ్యా చెపిప్న మాటల రీతిని యీ 

పటట్ణమునకు విరోధముగాను ఈ దేశమునకు విరోధముగాను పర్వచించెను. 

యిరిమ్యా 26:21 => రాజైన యెహోయాకీమును అతని శూరులందరును పర్ధానులందరును అతని 

మాటలు వినినమీదట రాజు అతని చంపజూచుచుండగా, ఊరియా దాని తెలిసికొని భయపడి 

పారిపోయి ఐగుపుత్ చేరెను. 

యిరిమ్యా 26:22 => అపుప్డు రాజైన యెహోయాకీము అకోబ్రు కుమారుడగు ఎలాన్తానును 

అతనితో కొందరిని ఐగుపుత్నకు పంపెను; 

యిరిమ్యా 26:23 => వారు ఐగుపుత్లోనుండి ఊరియాను తీసికొనివచిచ్ రాజైన యెహోయాకీమునొదద్ 

చేరచ్గా, ఇతడు ఖడగ్ముతో అతని చంపి సామానయ్జనుల సమాధిలో అతని కళేబరమును వేయించెను. 

1 రాజులు 17:5 => అతడు పోయి యెహోవా సెలవుచొపుప్న యొరాద్నునకు ఎదురుగానునన్ కెరీతు 

వాగు దగగ్ర నివాసము చేసెను. 
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1 రాజులు 17:9 => నినున్ పోషించుటకు అచచ్టనునన్ యొక విధవరాలికి నేను సెలవిచిచ్తిని. 

కీరత్నలు 12:7 => యెహోవా, నీవు దరిదుర్లను కాపాడెదవు ఈ తరమువారి చేతిలోనుండి వారిని 

నితయ్ము రకిష్ంచెదవు. 

కీరత్నలు 12:8 => నరులలో నీచవరత్న పర్బలమైనపుప్డు దుషుట్లు గరివ్షుట్లై నలుదికుక్ల 

తిరుగులాడుదురు. 

కీరత్నలు 31:20 => మనుషుయ్ల కపటోపాయములు వారి నంటకుండ నీ సనిన్ధి చాటున వారిని 

దాచుచునాన్వు వాకక్లహము మానిప్ వారిని గుడారములో దాచుచునాన్వు  

కీరత్నలు 91:1 => మహోనన్తుని చాటున నివసించువాడే సరవ్శకుత్ని నీడను విశర్మించువాడు. 

యిరిమ్యా 36:26 => లేఖికుడైన బారూకును పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను పటుట్కొనవలెనని 

రాజవంశసుథ్డగు యెరహెమ్యేలునకును అజీర్యేలు కుమారుడైన శెరాయాకును అబెద్యేలు 

కుమారుడైన షెలెమాయ్కును రాజు ఆజాఞ్పించెను గాని యెహోవా వారిని దాచెను. 

యోహాను 8:59 => కాబటిట్ వారు ఆయనమీద రువువ్టకు రాళుల్ ఎతిత్రి గాని యేసు దాగి 

దేవాలయములోనుండి బయటికి వెళిల్పోయెను. 

1 సమూయేలు 23:23 => మీరు బహు జాగర్తత్గానుండి, అతడుండు మరుగు తావులను 

కనిపెటిట్యునన్ సంగతియంత నాకు తెలియజేయుటకై మరల నాయొదద్కు తపప్క రండి, అపుప్డు నేను 

మీతో కూడా వతుత్ను, అతడు దేశములో ఎకక్డనుండినను యూదావారందరిలో నేను అతని వెదకి 

పటుట్కొందును. 

1 రాజులు 19:10 => అతడు ఇశార్యేలు వారు నీ నిబంధనను తోర్సివేసి నీ బలిపీఠములను 

పడగొటిట్ నీ పర్వకత్లను ఖడగ్ముచేత హతము చేసిరి. సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా 

కొరకు మహా రోషముగలవాడనై నేను ఒకడనుమాతర్మే మిగిలియుండగా వారు నా పార్ణమును కూడ 

తీసివేయుటకై చూచుచునాన్రని మనవిచేసెను. 

2 రాజులు 1:9 => వెంటనే రాజు ఏబదిమందికి అధిపతియైన యొకనిని వాని యేబదిమందితో కూడ 

ఏలీయా యొదద్కు పంపెను. అతడు కొండమీద కూరుబ్నియుండగా అధిపతి యెకిక్ అతని 

సమీపమునకు పోయి దైవజనుడా, నీవు దిగిరావలెనని రాజు ఆజాఞ్పించుచునాన్డనెను. 
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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 

యిరిమ్యా 36:19 => నీవును యిరీమ్యాయును పోయి దాగియుండుడి, మీరునన్చోటు ఎవరికిని 

తెలియజేయవదద్ని ఆ పర్ధానులు చెపిప్ 

యోహాను 8:21 => మరియొకపుప్డు ఆయన నేను వెళిల్పోవుచునాన్ను; మీరు ననున్ వెదకుదురు గాని 

మీ పాపములోనే యుండి చనిపోవుదురు; నేను వెళుల్చోటికి మీరు రాలేరని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 18:4 => యేసు తనకు సంభవింపబోవునవనిన్యు ఎరిగినవాడై వారియొదద్కు వెళిల్ 

మీరెవని వెదకుచునాన్రని వారిని అడిగెను. 

రోమీయులకు 10:18 => అయినను నేను చెపుప్నదేమనగా, వారు వినలేదా? వినాన్రు గదా?వారి 

సవ్రము భూలోకమందంతటికిని, వారి మాటలు భూదిగంతముల వరకును బయలువెళె ల్ను. 

వచనము 13 

నేను పోయి అహాబునకు వరత్మానము తెలియజెపిప్న తరువాత నీవు అతనికి కనబడనియెడల అతడు 

ననున్ చంపివేయును, ఆలాగున ఆజఞ్ ఇయయ్వదుద్, నీ దాసుడనైన నేను బాలయ్మునుండి 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు నిలిపినవాడను. 

1 రాజులు 18:8 => అతడు నేనేయని చెపిప్ నీవు నీ యేలినవాని దగగ్రకు పోయి, ఏలీయా యిచచ్ట 

ఉనాన్డని తెలియజేయుమనెను. 

1 రాజులు 18:14 => యెజెబెలు యెహోవా పర్వకత్లను హతము చేయుచుండగా నేను చేసినది నా 

యేలినవాడవైన నీకు వినబడినది కాదా? నేను యెహోవా పర్కత్లలో నూరు మందిని గుహకు ఏబదేసి 

మందిచొపుప్న దాచి, అనన్ పానములిచిచ్ వారిని పోషించితిని. 
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2 రాజులు 17:34 => నేటి వరకు తమ పూరవ్మరాయ్దల పర్కారము వారు చేయుచునాన్రు; 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు పూనక వారితో నిబంధనచేసి మీరు ఇతర దేవతలకు భయపడకయు, 

వాటికి నమసక్రింపకయు, పూజ చేయకయు, బలులు అరిప్ంపకయు, 

వచనము 14 

యెజెబెలు యెహోవా పర్వకత్లను హతము చేయుచుండగా నేను చేసినది నా యేలినవాడవైన నీకు 

వినబడినది కాదా? నేను యెహోవా పర్కత్లలో నూరు మందిని గుహకు ఏబదేసి మందిచొపుప్న దాచి, 

అనన్ పానములిచిచ్ వారిని పోషించితిని. 

2 రాజులు 2:11 => వారు ఇంక వెళుల్చు మాటలాడుచుండగా ఇదిగో అగిన్ రథమును అగిన్ 

గుఱఱ్ములును కనబడి వీరిదద్రిని వేరుచేసెను; అపుప్డు ఏలీయా సుడిగాలిచేత ఆకాశమునకు 

ఆరోహణమాయెను 

2 రాజులు 2:16 => అతనితో ఇటల్నిరి ఇదిగో నీ దాసులమైన మాయొదద్ ఏబదిమంది 

బలముగలవారునాన్రు; మా మీద దయయుంచి నీ గురువును వెదకుటకు వారిని పోనిముమ్; యెహోవా 

ఆతమ్ అతనిని ఎతిత్ యొక పరవ్తము మీదనైనను లోయయందైనను వేసి యుండునేమో అని మనవి 

చేయగా అతడు ఎవరిని పంపవదద్నెను. 

యెహెజేక్లు 3:12 => అంతలో ఆతమ్ ననెన్తిత్కొనిపోగా యెహోవా పర్భావమునకు సోత్తర్ము 

కలుగునుగాక అను శబద్మొకటి ఆయన యునన్ సథ్లమునుండి ఆరాభ్టముతో నా వెనుక పలుకుట 

నేను వింటిని. 

యెహెజేక్లు 3:13 => మరియు ఆ జంతువుల రెకక్లు ఒక దానికొకటి తగులుటవలన కలుగు 

చపుప్డును వాటి పర్కక్నునన్ చకర్ముల ధవ్నియు గొపప్ సందడి జరుగుచునన్టుల్గా నాకు వినబడెను 

యెహెజేక్లు 3:14 => ఆతమ్ ననెన్తిత్ తోడుకొనిపోగా నా మనసుస్నకు కలిగిన రౌదార్గిన్చేత బహుగా 

వాయ్కులపడుచు కొటుట్కొనిపోయినపుప్డు, యెహోవా హసత్ము నా మీద బలముగా వచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 8:3 => మరియు చెయియ్వంటిది ఒకటి ఆయన చాపి నా తలవెండుర్కలు పటుట్కొనగా 

ఆతమ్ భూమాయ్కాశముల మధయ్కు ననెన్తిత్ , నేను దేవుని దరశ్నములను చూచుచుండగా 

Page  of 1524 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

యెరూషలేమునకు ఉతత్రపువైపుననునన్ ఆవరణ దావ్రముదగగ్ర రోషము పుటిట్ంచు విగర్హసాథ్నములో 

ననున్ దించెను. 

యెహెజేక్లు 11:24 => తరువాత ఆతమ్ ననున్ ఎతిత్, నేను దైవాతమ్వశుడను కాగా, దరశ్నములో 

నైనటుట్ కలీద్యులదేశమునందు చెరలో ఉనన్వారియొదద్కు ననున్ దింపెను. అంతలో నాకు కనబడిన 

దరశ్నము కనబడకుండ పైకెకెక్ను. 

యెహెజేక్లు 37:1 => యెహోవా హసత్ము నా మీదికి వచెచ్ను. నేను ఆతమ్వశుడనైయుండగా 

యెహోవా ననున్ తోడుకొనిపోయి యెముకలతో నిండియునన్ యొక లోయలో ననున్ దింపెను. ఆయన 

వాటిమధయ్ ననున్ ఇటు అటు నడిపించుచుండగా 

యెహెజేక్లు 40:1 => మనము చెరలోనికి వచిచ్న యిరువదియైదవ సంవతస్రము మొదటి నెల 

పదియవ దినమున, అనగా పటట్ణము కొలల్పోయిన పదునాలుగవ సంవతస్రమున ఆ దినముననే 

యెహోవా హసత్ము నా మీదికి రాగా ఆయన ననున్ పటట్ణమునకు తోడుకొనిపోయెను. 

యెహెజేక్లు 40:2 => దేవుని దరశ్నవశుడనైన ననున్ ఇశార్యేలీయుల దేశములోనికి తోడుకొనివచిచ్, 

మిగుల ఉనన్తమైన పరవ్తముమీద ఉంచెను. దానిపైన దకిష్ణపుతటుట్న పటట్ణమువంటిదొకటి 

నాకగుపడెను. 

మతత్యి 4:1 => అపుప్డు యేసు అపవాదిచేత శోధింపబడుటకు ఆతమ్వలన అరణయ్మునకు 

కొనిపోబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:39 => వారు నీళల్లోనుండి వెడలి వచిచ్నపుప్డు పర్భువు ఆతమ్ ఫిలిపుప్ను 

కొనిపోయెను, నపుంసకుడు సంతోషించుచు తన తోర్వను వెళె ల్ను; అతడు ఫిలిపుప్ను మరియెనన్డును 

చూడలేదు. 

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

సంవతస్రములకిర్ందట మూడవ ఆకాశమునకు కొనిపోబడెను; అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, శరీరములేక కొనిపోబడెనో నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

2 కొరిందీయులకు 12:3 => అటిట్ మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పరదైసులోనికి కొనిపోబడి, 

వచింప శకయ్ముకాని మాటలు వినెను; ఆ మాటలు మనుషుయ్డు పలుకకూడదు. 
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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 

తనచుటుట్ నిలిచియునన్ కావలివారికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. రాజు సేవకులు యెహోవా యాజకులను హతము 

చేయనొలల్క యుండగా 

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

ఎదోమీయుడైన దోయేగు యాజకులమీద పడి ఏఫోదు ధరించుకొనిన యెనుబది యయిదుగురిని ఆ 

దినమున హతముచేసెను. 
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1 సమూయేలు 22:19 => మరియు అతడు యాజకుల పటట్ణమైన నోబు కాపురసుథ్లను కతిత్వాత 

హతము చేసెను; మగవారినేమి ఆడువారినేమి బాలురనేమి పసిపిలల్లనేమి యెడల్నేమి గారద్భములనేమి 

గొఱఱ్లనేమి అనిన్టిని కతిత్వాత హతముచేసెను. 

దానియేలు 2:5 => రాజు నేను దాని మరచిపోతిని గాని, కలను దాని భావమును మీరు 

తెలియజేయనియెడల మీరు తుతుత్నియలుగా చేయబడుదురు; మీ యిండుల్ పెంటకుపప్గా చేయబడును.  

దానియేలు 2:6 => కలను దాని భావమును తెలియజేసినయెడల దానములును బహుమానములును 

మహా ఘనతయు నా సముఖములో నొందుదురు గనుక కలను దాని భావమును తెలియజేయుడనగా 

వారు 

దానియేలు 2:7 => రాజు ఆ కలను తమరి దాసులమైన మాకు చెపిప్నయెడల మేము దాని 

భావమును 

దానియేలు 2:8 => తెలియజేసెదమని మరల పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. అందుకు రాజు ఉతత్రమిచిచ్ చెపిప్నది 

ఏమనగా నేను మరచియుండుట మీరు చూచి కాలహరణము చేయవలెనని మీరు కనిపెటుట్చునన్టుల్ 

నేను బాగుగా గర్హించుచునాన్ను. 

దానియేలు 2:9 => కాలము ఉపాయముగా గడపవలెనని అబదధ్మును మోసపు మాటలను 

నాయెదుట పలుక నుదేద్శించి యునాన్రు. మీరు కలను చెపప్లేకపోయినయెడల నేను చెపిప్న మాట 

ఖండితము గనుక కలను నాకు చెపుప్డి అపుప్డు దాని భావమును తెలియజేయుటకు మీకు సామరథ్య్ము 

కలదని నేను తెలిసికొందును. 

దానియేలు 2:10 => అందుకు కలీద్యులు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి భూమిమీద ఏ మనుషుయ్డును 

రాజు అడిగిన సంగతి చెపప్జాలడు, ఏ చకర్వరిత్యు అధికారియు శకునగానియొదద్ను గారడీవిదయ్ 

గలవానియొదద్ను కలీద్యునియొదద్ను ఇటిట్ సంగతి విచారింపలేదు. 

దానియేలు 2:11 => రాజు విచారించిన సంగతి బహు అసాధారణమైనది, దేవతలు కాక 

మరెవరును ఈ సంగతి తెలియజెపప్జాలరు; దేవతల నివాసములు శరీరుల మధయ్ ఉండవుగదా. 

దానియేలు 2:12 => అందుకు రాజు కోపము తెచుచ్కొని అతాయ్గర్హము గలవాడై బబులోనులోని 

జాఞ్నులనందరిని సంహరింపవలెనని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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దానియేలు 2:13 => ఇటిట్ శాసనము బయలుదేరుటవలన జాఞ్నులు చంపబడవలసి యుండగా, వారు 

దానియేలును ఆతని సేన్హితులను చంపజూచిరి. 

మతత్యి 2:16 => ఆ జాఞ్నులు తనున్ అపహసించిరని హేరోదు గర్హించి బహు ఆగర్హము 

తెచుచ్కొని, తాను జాఞ్నులవలన వివరముగా తెలిసికొనిన కాలమునుబటిట్, బేతెల్హేములోను దాని సకల 

పార్ంతములలోను, రెండు సంవతస్రములు మొదలుకొని తకుక్వ వయసుస్ గల మగపిలల్లనందరిని 

వధించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:19 => హేరోదు అతని కోసరము వెదకినపుప్డు అతడు కనబడనందున 

కావలివారిని విమరిశ్ంచి వారిని చంపనాజాఞ్పించెను. అటు తరువాత హేరోదు యూదయనుండి 

కైసరయకు వెళిల్ అకక్డ నివసించెను. 

1 సమూయేలు 2:18 => బాలుడైన సమూయేలు నారతో నేయబడిన ఏఫోదు ధరించుకొని 

యెహోవాకు పరిచరయ్ చేయుచుండెను. 

1 సమూయేలు 2:26 => బాలుడగు సమూయేలు ఇంకను ఎదుగుచు యెహోవా దయ యందును 

మనుషుయ్ల దయ యందును వరిధ్లుల్చుండెను.  

1 సమూయేలు 3:19 => సమూయేలు పెదద్వాడు కాగా యెహోవా అతనికి తోడైయునన్ందున అతని 

మాటలలో ఏదియు తపిప్పోలేదు. 

1 సమూయేలు 3:20 => కాబటిట్ సమూయేలు యెహోవాకు పర్వకత్గా సిథ్రపడెనని దాను మొదలుకొని 

బెయేరెష్బా వరకు ఇశార్యేలీయులందరు తెలిసికొనిరి 

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. 

కీరత్నలు 71:17 => దేవా, బాలయ్మునుండి నీవు నాకు బోధించుచు వచిచ్తివి ఇంతవరకు నీ 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములు నేను తెలుపుచునే వచిచ్తిని. 
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కీరత్నలు 71:18 => దేవా, వచుచ్ తరమునకు నీ బాహుబలమునుగూరిచ్యు పుటట్బోవువారికందరికి 

నీ శౌరయ్మునుగూరిచ్యు నేను తెలియజెపుప్నటుల్ తలనెరసి వృదుధ్నైయుండువరకు ననున్ విడువకుము. 

సామెతలు 8 :13 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగియుండుట చెడుతనము 

నసహియ్ంచుకొనుటయే. గరవ్ము అహంకారము దురామ్రగ్త కుటిలమైన మాటలు నాకు అసహయ్ములు.  

పర్సంగి 7:18 => నీవు దీని పటుట్కొనియుండుటయు దానిని చేయి విడువకుండుటయు మేలు; 

దేవునియందు భయభకుత్లు గలవాడు వాటిననిన్టిని కొనసాగించును. 

యెషయా 50:10 => మీలో యెహోవాకు భయపడి ఆయన సేవకునిమాట వినువాడెవడు? 

వెలుగులేకయే చీకటిలో నడచువాడు యెహోవా నామమును ఆశర్యించి తన దేవుని నముమ్కొనవలెను. 

లూకా 1:15 => తన తలిల్ గరభ్మున పుటిట్నది మొదలుకొని పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై,  

2 తిమోతి 3:15 => నీవు నేరుచ్కొని రూఢియని తెలిసికొనన్వి యెవరివలన నేరుచ్కొంటివో ఆ సంగతి 

తెలిసికొని, వాటియందు నిలుకడగా ఉండుము. 

నిరగ్మకాండము 18:21 => మరియు నీవు పర్జలందరిలో సామరథ్య్ము దైవభకిత్ సతాయ్సకిత్ కలిగి, 

లంచగొండులుకాని మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని, వేయిమందికి ఒకనిగాను, నూరుమందికి 

ఒకనిగాను, ఏబదిమందికి ఒకనిగాను, పదిమందికి ఒకనిగాను, వారిమీద నాయ్యాధిపతులను 

నియమింపవలెను. 

1 రాజులు 18:3 => అహాబు తన గృహనిరావ్హకుడగు ఓబదాయ్ను పిలిపించెను. ఈ ఓబదాయ్ 

యెహోవా యందు బహు భయభకుత్లు గలవాడై 

1 రాజులు 18:9 => అందుకు ఓబదాయ్ నేను చావవలెనని నీ దాసుడనైన ననున్ అహాబు చేతికి నీవు 

అపప్గింపనేల? నేను చేసిన పాపమేమి? 

నెహెమాయ్ 7:2 => నా సహోదరుడైన హనానీకిని, కోటకు అధిపతియైన హననాయ్కును 

యెరూషలేముపైన అధికారము ఇచిచ్తిని. హననాయ్ నమమ్కమైన మనుషుయ్డు, అందరికంటె ఎకుక్వగా 

దేవుని యెదుట భయభకుత్లు గలవాడు. 

కీరత్నలు 19:9 => యెహోవాయందైన భయము పవితర్మైనది, అది నితయ్ము నిలుచును యెహోవా 

నాయ్యవిధులు సతయ్మైనవి, అవి కేవలము నాయ్యమైనవి. 
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పర్సంగి 11:9 => యౌవనుడా, నీ యౌవనమందు సంతోషపడుము, నీ యౌవనకాలమందు నీ 

హృదయము సంతుషిట్గా ఉండనిముమ్, నీ కోరికచొపుప్నను నీ దృషిట్యొకక్ యిషట్ము చొపుప్నను 

పర్వరిత్ంపుము; అయితే వీటనిన్టి నిబటిట్ దేవుడు నినున్ తీరుప్లోనికి తెచుచ్నని జాఞ్పకముంచుకొనుము; 

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

సంవతస్రములు రాకముందే, 

యెహెజేక్లు 11:1 => పిమమ్ట ఆతమ్ ననున్ ఎతిత్ యెహోవా మందిరపు తూరుప్ గుమమ్ము నొదద్కు 

చేరిచ్ ననున్ దింపగా గుమమ్పు వాకిట ఇరువదియైదుగురు మనుషుయ్లు కనబడిరి; వారిలో జనులకు 

పర్ధానులైన అజూజ్రు కుమారుడగు యజనాయ్యు బెనాయా కుమారుడగు పెలటాయ్యు నాకు కనబడిరి. 

యెహెజేక్లు 43:5 => ఆతమ్ ననున్ ఎతిత్ లోపటి ఆవరణములోనికి తీసికొనిరాగా యెహోవా 

తేజోమహిమతో మందిరము నిండియుండెను. 

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 20:2 => దినమునకు ఒక దేనారము చొపుప్న పనివారితో ఒడబడి, తన దార్క్షతోటలోనికి 

వారిని పంపెను. 

లూకా 4:1 => యేసు పరిశుదాధ్తమ్ పూరు ణ్డై యొరాద్ను నదినుండి తిరిగివచిచ్, నలువది దినములు 

ఆతమ్చేత అరణయ్ములో నడిపింపబడి 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:17 => ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచియుండు మనము వారితోకూడ 

ఏకముగా పర్భువును ఎదురొక్నుటకు ఆకాశమండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడుదుము. 

కాగా మనము సదాకాలము పర్భువుతో కూడ ఉందుము. 

పర్కటన 17:3 => అపుప్డతడు ఆతమ్వశుడనైన ననున్ అరణయ్మునకు కొనిపోగా, దేవదూషణ 

నామములతో నిండుకొని, యేడు తలలును పది కొముమ్లునుగల ఎఱఱ్ని మృగముమీద కూరుచ్ండిన 

యొక సతరీని చూచితిని 
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పర్కటన 21:10 => ఆతమ్వశుడనైయునన్ ననున్ యెతత్యిన గొపప్ పరవ్తము మీదికి కొనిపోయి, 

యెరూషలేము అను పరిశుదధ్ పటట్ణము దేవుని మహిమగలదై పరలోకమందునన్ దేవునియొదద్నుండి 

దిగివచుచ్ట నాకు చూపెను. 

వచనము 15 

ఇపుప్డు అహాబు ననున్ చంపునటుల్గానీ యేలినవాని దగగ్రకు పోయి, ఏలీయా యిచచ్ట ఉనాన్డని 

చెపుప్మని నీవు నాకు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్వే అని మనవిచేయగా 

1 రాజులు 18:4 => యెజెబెలు యెహోవా పర్వకత్లను నిరూమ్లము చేయుచుండగా గుహలో ఏబదేసి 

మందిగా నూరుగురిని దాచి అనన్పానములిచిచ్ వారిని పోషించెను. 

ఆదికాండము 20:4 => అయితే అబీమెలెకు ఆమెతో పోలేదు గనుక అతడు పర్భువా ఇటిట్ నీతిగల 

జనమును హతము చేయుదువా? 

ఆదికాండము 20:5 => ఈమె నా చెలెల్లని అతడు నాతో చెపప్లేదా? మరియు ఆమె కూడ అతడు నా 

అనన్ అనెను. నేనుచేతులతో ఏ దోషము చేయక యధారథ్హృదయముతో ఈ పని చేసితిననెను. 

కీరత్నలు 18:21 => యెహోవా మారగ్ములను నేను అనుసరించుచునాన్ను భకిత్హీనుడనై నేను నా 

దేవుని విడచినవాడను కాను 

కీరత్నలు 18:22 => ఆయన నాయ్యవిధులనిన్టిని నేను లక్షయ్పెటుట్చునాన్ను ఆయన కటట్డలను 

తోర్సివేసినవాడను కాను 

కీరత్నలు 18:23 => దోషకిర్యలు నేను చేయనొలల్కుంటిని ఆయన దృషిట్కి నేను యథారుథ్డనైతిని. 

కీరత్నలు 18:24 => కావున యెహోవా నేను నిరోద్షిగానుండుట చూచి తన దృషిట్కి కనబడిన 

నాచేతుల నిరోద్షతవ్మునుబటిట్ నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:34 => నా అవసరముల నిమితత్మును నాతో ఉనన్వారి నిమితత్మును ఈ 

నాచేతులు కషట్పడినవని మీకే తెలియును. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => అవును సహోదరులారా, మా పర్యాసమును కషట్మును మీకు 

జాఞ్పకమునన్ది గదా. మేము మీలో ఎవనికైనను భారముగా ఉండకూడదని రాతిర్ంబగళుల్ కషట్ముచేసి 

జీవనము చేయుచు మీకు దేవుని సువారత్ పర్కటించితిమి 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => మేము విశావ్సులైన మీయెదుట ఎంత భకిత్గాను, నీతిగాను, 

అనిందయ్ముగాను పర్వరిత్ంచితిమో దానికి మీరు సాకుష్లు, దేవుడును సాకిష్ 

మతత్యి 10:41 => పర్వకత్ అని పర్వకత్ను చేరుచ్కొనువాడు పర్వకత్ ఫలము పొందును; నీతిమంతుడని 

నీతిమంతుని చేరుచ్కొనువాడు నీతిమంతుని ఫలము పొందును. 

మతత్యి 10:42 => మరియు శిషుయ్డని యెవడు ఈ చినన్వారిలో ఒకనికి గినెన్డు చనీన్ళుల్ మాతర్ము 

తార్గనిచుచ్నో వాడు తన ఫలము పోగొటుట్కొనడని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

యెహోషువ 2:6 => అని చెపిప్ తన మిదెద్మీదికి ఆ యిదద్రిని ఎకిక్ంచి దానిమీద రాశి వేసియునన్ 

జనుపకటెట్లో వారిని దాచిపెటెట్ను. 

2 రాజులు 2:7 => పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఏబదిమంది దూరమున నిలిచి చూచుచుండగా వారిదద్రు 

యొరాద్ను నదిదగగ్ర నిలిచిరి. 

2 రాజులు 2:19 => అంతట ఆ పటట్ణపువారు ఈ పటట్ణమునన్ చోటు రమయ్మైనదని మా 

యేలినవాడవైన నీకు కనబడుచునన్ది గాని నీళుల్ మంచివి కావు. అందుచేత భూమియు 

నిసాస్రమైయునన్దని ఎలీషాతో అనగా 

2 రాజులు 6:32 => అయితే ఎలీషా తన యింట కూరుచ్నియుండగా పెదద్లును అతనితోకూడ 

కూరుచ్ండియునన్పుప్డు రాజు ఒక మనిషిని పంపెను. ఆ పంపబడినవాడు ఎలీషా దగగ్రకు 

రాకమునుపే అతడు ఆ పెదద్లను చూచి ఈ నరహంతకుని కుమారుడు నా తలను కొటిట్వేయుటకు 

ఒకని పంపియునాన్డని మీకు తెలిసినదా? మీరు కనిపెటిట్యుండి, ఆ దూత రాగా వాడు లోపలికి 

రాకుండ తలుపుతో వానిని వెలుపలికి తోసి తలుపు మూసివేయుడి; వాని యజమానుని కాళల్చపుప్డు 

వానివెనుక వినబడును గదా అని వారితో చెపుప్చుండగా 
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2 రాజులు 8:12 => హజాయేలు నా యేలినవాడవైన నీవు కనీన్ళుల్ రాలెచ్దవేమని అతని నడుగగా 

ఎలీషా యీలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను ఇశార్యేలువారి గటిట్ సథ్లములను నీవు కాలిచ్వేయుదువు; వారి 

యౌవనసుథ్లను కతిత్చేత హతము చేయుదువు; వారి పిలల్లను నేలకు వేసి కొటిట్ చంపుదువు; వారి 

గరిభ్ణుల కడుపులను చింపివేయుదువు గనుక నీవు వారికి చేయబోవు కీడును నేనెరిగియుండుటచేత 

కనీన్ళుల్ రాలుచ్చునాన్ను. 

నెహెమాయ్ 9:26 => అయినను వారు అవిధేయులై నీమీద తిరుగుబాటుచేసి, నీ ధరమ్శాసత్రమును 

లక్షయ్పెటట్క తోర్సివేసి, నీతటుట్ తిరుగవలెనని తమకు పర్కటన చేసిన నీ పర్వకత్లను చంపి నీకు బహుగా 

విసుకు పుటిట్ంచిరి. 

సామెతలు 28:12 => నీతిమంతులకు జయము కలుగుట మహాఘనతకు కారణము దుషుట్లు 

గొపప్వారగునపుప్డు జనులు దాగియుందురు. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

మతత్యి 14:8 => అపుప్డామె తనతలిల్చేత పేర్రేపింపబడినదై బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను తలను ఇకక్డ 

పళె ల్ములో పెటిట్ నాకిపిప్ంచుమని యడిగెను. 

మతత్యి 21:35 => ఆ కాపులు అతని దాసులను పటుట్కొని, యొకని కొటిట్రి యొకని చంపిరి, 

మరియొకనిమీద రాళుల్ రువివ్రి. 

మారుక్ 12:3 => వారు వాని పటుట్కొని కొటిట్, వటిట్చేతులతో పంపివేసిరి. 

రోమీయులకు 11:3 => పర్భువా, వారు నీ పర్వకత్లను చంపిరి, నీ బలిపీఠములను పడగొటిట్రి, 

నేనొకక్డనే మిగిలియునాన్ను, నా పార్ణము తీయజూచుచునాన్రు అని ఇశార్యేలునకు విరోధముగా 

దేవుని యెదుట అతడు వాదించుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 11:37 => రాళల్తో కొటట్బడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడగ్ముతో 

చంపబడిరి , గొఱఱ్చరమ్ములను మేకచరమ్ములను వేసికొని , దరిదుర్లైయుండి శర్మపడి 

హింసపొందుచు, 
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హెబీర్యులకు 11:38 => అడవులలోను కొండలమీదను గుహలలోను సొరంగములలోను 

తిరుగులాడుచు సంచరించిరి. అటిట్వారికి ఈ లోకము యోగయ్మైనది కాదు. 

వచనము 16 

ఏలీయా ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా జీవముతోడు 

నిజముగా ఈ దినమున నేను అహాబును దరిశ్ంచుదునని చెపుప్చునాన్ననెను. అంతట ఓబదాయ్ 

అహాబును ఎదురొక్నబోయి ఆ వరత్మానమును తెలియజేయగా ఏలీయాను కలిసికొనుటకై అహాబు 

బయలుదేరెను. 

మతత్యి 10:28 => మరియు ఆతమ్ను చంపనేరక దేహమునే చంపువారికి భయపడకుడి గాని, 

ఆతమ్ను దేహమునుకూడ నరకములో నశింపజేయగలవానికి మికిక్లి భయపడుడి. 

1 రాజులు 18:11 => నీవు నీ యేలినవాని చెంతకు పోయి, ఏలీయా యిచచ్ట ఉనాన్డని చెపుప్మని 

నాకు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్వే; 

2 రాజులు 6:32 => అయితే ఎలీషా తన యింట కూరుచ్నియుండగా పెదద్లును అతనితోకూడ 

కూరుచ్ండియునన్పుప్డు రాజు ఒక మనిషిని పంపెను. ఆ పంపబడినవాడు ఎలీషా దగగ్రకు 

రాకమునుపే అతడు ఆ పెదద్లను చూచి ఈ నరహంతకుని కుమారుడు నా తలను కొటిట్వేయుటకు 

ఒకని పంపియునాన్డని మీకు తెలిసినదా? మీరు కనిపెటిట్యుండి, ఆ దూత రాగా వాడు లోపలికి 

రాకుండ తలుపుతో వానిని వెలుపలికి తోసి తలుపు మూసివేయుడి; వాని యజమానుని కాళల్చపుప్డు 

వానివెనుక వినబడును గదా అని వారితో చెపుప్చుండగా 

యోహాను 18:4 => యేసు తనకు సంభవింపబోవునవనిన్యు ఎరిగినవాడై వారియొదద్కు వెళిల్ 

మీరెవని వెదకుచునాన్రని వారిని అడిగెను. 

వచనము 17 

అహాబు ఏలీయాను చూచి ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వాడవు నీవే కావా యని అతనితో అనగా 
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1 రాజులు 18:10 => నీ దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు నినున్ చికిక్ంచుకొనవలెనని నా 

యేలినవాడు దూతలను పంపించని జనమొకటైనను లేదు, రాజయ్మొకటైనను లేదు; అతడు ఇకక్డ 

లేడనియు, అతని చూడలేదనియు, వారు ఆ యా జనములచేతను రాజయ్ములచేతను పర్మాణము 

చేయించుచు వచిచ్రి. 

హెబీర్యులకు 6:16 => మనుషుయ్లు తమకంటె గొపప్వానితోడు అని పర్మాణముచేతురు; వారి పర్తి 

వివాదములోను వివాదాంశమును పరిషాక్రము చేయునది పర్మాణమే. 

హెబీర్యులకు 6:17 => ఈ విధముగా దేవుడు తన సంకలప్ము నిశచ్లమైనదని ఆ వాగాద్నమునకు 

వారసులైనవారికి మరి నిశచ్యముగా కనుపరచవలెనని ఉదేద్శించినవాడై, తాను అబదధ్మాడజాలని 

నిశచ్లమైన రెండు సంగతులనుబటిట్, 

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

చేయబడెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:19 => సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములైన ఆకాశసైనయ్మును చూచి 

మరలుకొలప్బడి, నీ దేవుడైన యెహోవా సరావ్కాశము కిర్ందనునన్ సమసత్ పర్జలకొరకు 

పంచిపెటిట్నవాటికి నమసక్రించి వాటిని పూజింపకుండునటుల్ను మీరు బహు జాగర్తత్పడుడి. 

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

ఉదయింపకుండునా? 

కీరత్నలు 24:8 => మహిమగల యీ రాజు ఎవడు? బలశౌరయ్ములుగల యెహోవా యుదధ్శూరుడైన 

యెహోవా. 

కీరత్నలు 24:9 => గుమమ్ములారా, మీ తలలు పైకెతిత్కొనుడి, పురాతనమైన తలుపులారా, 

మహిమగల రాజు పర్వేశించునటుల్ మిముమ్ను లేవనెతిత్కొనుడి.  

కీరత్నలు 24:10 => మహిమగల యీ రాజు ఎవడు? సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే. ఆయనే 

యీ మహిమగల రాజు. 

కీరత్నలు 103:21 => యెహోవా సైనయ్ములారా, ఆయన చితత్ము నెరవేరుచ్ ఆయన పరిచారకులారా, 

మీరందరు ఆయనను సనున్తించుడి.  
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కీరత్నలు 148:2 => ఆయన దూతలారా, మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి ఆయన సైనయ్ములారా, 

మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి 

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

మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి. 

యెషయా 6:3 => వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా, పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు; 

సరవ్లోకము ఆయన మహిమతో నిండియునన్ది అని గొపప్ సవ్రముతో గాన పర్తిగానములు 

చేయుచుండిరి. 

యిరిమ్యా 8:2 => వారు పేర్మించుచు పూజించుచు అనుసరించుచు విచారణచేయుచు 

నమసక్రించుచు వచిచ్న ఆ సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ముల యెదుట వాటిని పరచెదరు; అవి కూరచ్బడకయు 

పాతిపెటట్బడకయు భూమిమీద పెంటవలె పడియుండును.  

లూకా 2:13 => వెంటనే పరలోక సైనయ్సమూహము ఆ దూతతో కూడ నుండి 

లూకా 2:14 => సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో దేవునికి మహిమయు ఆయనకిషుట్లైన మనుషుయ్లకు 

భూమిమీద సమాధానమును కలుగునుగాక అని దేవుని సోత్తర్ము చేయుచుండెను. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:38 => అతడు ఇశార్యేలీయులు దాని సావ్ధీనపరచుకొనచేయును గనుక 

అతని ధైరయ్పరచుము. 

లూకా 1:19 => దూత నేను దేవుని సముఖమందు నిలుచు గబిర్యేలును; నీతో మాటలాడుటకును 

ఈ సువరత్మానము నీకు తెలుపుటకును పంపబడితిని. 

యెషయా 51:7 => నీతి అనుసరించువారలారా , నా మాట వినుడి నా బోధను 

హృదయమందుంచుకొనన్ జనులారా, ఆలకించుడి మనుషుయ్లు పెటుట్ నిందకు భయపడకుడి వారి 

దూషణ మాటలకు దిగులుపడకుడి. 
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యెషయా 51:8 => వసత్రమును కొరికివేయునటుల్ చిమమ్ట వారిని కొరికివేయును బొదీద్క 

గొఱఱ్బొచుచ్ను కొరికివేయునటుల్ వారిని కొరికివేయును అయితే నా నీతి నితయ్ము నిలుచును నా రక్షణ 

తరతరములుండును.  

2 రాజులు 1:15 => యెహోవా దూత వానికి భయపడక వానితోకూడ దిగిపొమమ్ని ఏలీయాకు 

సెలవిచెచ్ను గనుక అతడు లేచి వానితోకూడ రాజునొదద్కు వచెచ్ను. 

2 రాజులు 3:14 => ఎలీషా ఇటల్నెను ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు 

దేవుడైన ఆ యెహోవా జీవముతోడు యూదారాజైన యెహోషాపాతును నేను గౌరవము చేయనియెడల 

నినున్ చూచుటకైనను లక్షయ్పెటుట్టకైనను ఒపప్కపోదును. 

2 రాజులు 5:16 => ఎలీషా ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ 

యెహోవా జీవముతోడు నేనేమియు తీసికొనను అని చెపెప్ను. నయమాను అతనిని ఎంతో 

బతిమాలినను అతడు ఒపప్క పోయెను. 

యోబు 27:2 => నా ఊపిరి యింకను నాలో పూరణ్ముగా ఉండుటనుబటిట్యు దేవుని ఆతమ్ నా 

నాసికారంధర్ములలో ఉండుటనుబటిట్యు 

వచనము 18 

అతడు నేను కాను, యెహోవా ఆజఞ్లను గైకొనక బయలుదేవత ననుసరించు నీవును, నీ తండిర్ 

యింటివారును ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వారై యునాన్రు. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 19 

అయితే ఇపుప్డు నీవు ఇశార్యేలువారినందరిని, యెజెబెలు పోషించుచునన్ బయలుదేవత పర్వకత్లు 

నాలుగువందల ఏబదిమందిని, అషేరాదేవి1 పర్వకత్లైన నాలుగువందల మందిని నాయొదద్కు కరెమ్లు 

పరవ్తమునకు పిలువనంపుమని చెపెప్ను. 
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1 రాజులు 21:20 => అంతట అహాబు ఏలీయాను చూచి నా పగవాడా, నీచేతిలో నేను 

చికుక్బడితినా? అని పలుకగా ఏలీయా ఇటల్నెను యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయుటకు నినున్ నీవే 

అముమ్కొనియునాన్వు గనుక నాచేతిలో నీవు చికిక్తివి. 

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

బాధపరచుననగా ఇశార్యేలీయులందరు వానిని రాళల్తో చావగొటిట్రి; 

యిరిమ్యా 26:8 => జనులకందరికిని పర్కటింపవలెనని యెహోవా యిరీమ్యాకు ఆజాఞ్పించిన 

మాటలనిన్టిని అతడు పలికి చాలించిన తరువాత యాజకులును పర్వకత్లును జనులందరును అతని 

పటుట్కొని నీవు మరణశిక్ష నొందక తపప్దు. 

యిరిమ్యా 26:9 => యెహోవా నామమునుబటిట్ ఈ మందిరము షిలోహువలె నగుననియు, ఈ 

పటట్ణము నివాసిలేక పాడైపోవుననియు నీవేల పర్కటించుచునాన్వు అనుచు, పర్జలందరు యెహోవా 

మందిరములో యిరీమ్యాయొదద్కు కూడివచిచ్రి. 

యిరిమ్యా 38:4 => ఇతడు ఇటిట్ సమాచారము వారికి పర్కటన చేయుటవలన ఈ పటట్ణములో 

నిలిచియునన్ యోధుల చేతులను పర్జలందరి చేతులను బలహీనము చేయుచునాన్డు; చితత్గించి వానికి 

మరణశిక్ష విధింపుము. 

ఆమోసు 7:10 => అపుప్డు బేతేలులోని యాజకుడైన అమజాయ్ ఇశార్యేలురాజైన యరొబామునకు 

వరత్మానము పంపి ఇశార్యేలీయుల మధయ్ ఆమోసు నీ మీద కుటర్ చేయుచునాన్డు; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:20 => అంతట నాయ్యాధిపతుల యొదద్కు వారిని తీసికొనివచిచ్ ఈ 

మనుషుయ్లు యూదులైయుండి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:6 => అయితే వారు కనబడనందున యాసోనును కొందరు 

సహోదరులను ఆ పటట్ణపు అధికారులయొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయి భూలోకమును తలకిర్ందుచేసిన వీరు 

ఇకక్డికి కూడ వచిచ్యునాన్రు; యాసోను వీరిని చేరుచ్కొనియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:5 => ఈ మనుషుయ్డు పీడవంటివాడును, భూలోకమందునన్ సకలమైన 

యూదులను కలహమునకు రేపువాడును, నజరేయుల మతభేదమునకు నాయకుడునై యునన్టుట్ 

మేము కనుగొంటిమి, 
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ఆదికాండము 39:17 => అపుప్డామె తన భరత్తో ఈ మాటల చొపుప్న చెపెప్ను నీవు మనయొదద్కు 

తెచిచ్న ఆ హెబీర్దాసుడు ననున్ ఎగతాళి చేయుటకు నాయొదద్కు వచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 16:7 => అపుప్డు యెహోవా యే మనుషుయ్ని యేరప్రచుకొనునో వాడే పరిశుదుధ్డు. 

లేవి కుమారులారా, మీతో నాకిక పనిలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 16:41 => మరునాడు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము మోషే అహరోనులకు 

విరోధముగా సణుగుచు మీరు యెహోవా పర్జలను చంపితిరని చెపిప్ 

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

ఇశార్యేలీయుల పాళెమునకు శాపము తెపిప్ంచి దానికి బాధ కలుగజేయుదురు గనుక శపింపబడిన 

దానిని మీరు ముటట్కూడదు. 

1 రాజులు 19:10 => అతడు ఇశార్యేలు వారు నీ నిబంధనను తోర్సివేసి నీ బలిపీఠములను 

పడగొటిట్ నీ పర్వకత్లను ఖడగ్ముచేత హతము చేసిరి. సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా 

కొరకు మహా రోషముగలవాడనై నేను ఒకడనుమాతర్మే మిగిలియుండగా వారు నా పార్ణమును కూడ 

తీసివేయుటకై చూచుచునాన్రని మనవిచేసెను. 

2 రాజులు 6:31 => తరువాత రాజు షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషాయొకక్ తల యీ దినమున 

అతనిపైన నిలిచియునన్యెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాక అనెను. 

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 18:7 => ఇశార్యేలు రాజు యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుటకు ఇవూ ల్ 

కుమారుడైన మీకాయా అను ఒకడు ఇచచ్ట ఉనాన్డు; అయితే అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు పర్వచింపక 

నితయ్ము కీడునే పర్వచించుచునాన్డు గనుక నేను వానియందు పగగలిగి యునాన్ననగా యెహోషాపాతు 

రాజు ఆలా గనవదద్నెను. 

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. 

సామెతలు 9:7 => అపహాసకులకు బుదిధ్చెపుప్వాడు తనకే నింద తెచుచ్కొనును. భకిత్హీనులను 

గదిద్ంచువానికి అవమానమే కలుగును. 

సామెతలు 15:10 => మారగ్ము విడిచినవానికి కఠినశిక్ష కలుగును గదిద్ంపును దేవ్షించువారు 

మరణము నొందుదురు. 

యిరిమ్యా 15:10 => అయోయ్ నాకు శర్మ; నా తలీల్, జగడమాడువానిగాను దేశసుథ్లందరితో 

కలహించువానిగాను నీవేల ననున్ కంటివి? వడిడ్కి నేను బదులియయ్లేదు, వారు నాకు బదులిచిచ్నవారు 

కారు అయినను వారందరు ననున్ శపించుచునాన్రు. 

హోషేయ 6:5 => కాబటిట్ నేను చేసిన తీరుప్లు వెలుగువలె పర్కాశించునటుల్ పర్వకత్లచేత నేను వారిని 

కొటిట్ బదద్లు చేసియునాన్ను, నానోటి మాటలచేత వారిని వధించి యునాన్ను. 

ఆమోసు 5:10 => అయితే గుమమ్ములో నిలిచి బుదిధ్ చెపుప్వారి మీద జనులు పగపటుట్దురు; 

యథారథ్ముగా మాటలాడు వారిని అసహియ్ంచుకొందురు. 

మతత్యి 2:3 => హేరోదు రాజు ఈ సంగతి వినన్పుప్డు అతడును అతనితో కూడ యెరూషలేము 

వారందరును కలవరపడిరి. 

మతత్యి 8:34 => ఇదిగో ఆ పటట్ణసుథ్లందరు యేసును ఎదురొక్న వచిచ్ ఆయనను చూచి తమ 

పార్ంతములను విడిచిపొమమ్ని ఆయనను వేడుకొనిరి. 

మారుక్ 11:18 => శాసు త్ర్లును పర్ధానయాజకులును ఆ మాట విని, జనసమూహమంతయు ఆయన 

బోధకు బహుగా ఆశచ్రయ్పడుట చూచి, ఆయనకు భయపడి, ఆయన నేలాగు సంహరించుదమా అని 

సమయము చూచుచుండిరి. 

లూకా 23:2 => ఇతడు మా జనమును తిరుగబడ పేర్రేపించుచు, కైసరునకు పనిన్యయ్వదద్నియు, 

తానే కీర్సత్ను ఒక రాజుననియు చెపప్గా మేము వింటిమని ఆయనమీద నేరము మోపసాగిరి.  

Page  of 1540 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:28 => పర్ధానయాజకుడు వారిని చూచి మీరు ఈ నామమునుబటిట్ 

బోధింపకూడదని మేము మీకు ఖండితముగా ఆజాఞ్పింపలేదా? ఇదిగో మీరు యెరూషలేమును మీ 

బోధతో నింపి, యీ మనుషుయ్ని హతయ్ మామీదికి తేవలెనని ఉదేద్శించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

గలతీయులకు 4:16 => నేను మీతో నిజమాడినందున మీకు శతుర్వునైతినా? 

పర్కటన 11:10 => ఈ యిదద్రు పర్వకత్లు భూనివాసులను బాధించినందున భూనివాసులు వారి గతి 

చూచి సంతోషించుచు, ఉతస్హించుచు, ఒకనికొకడు కటన్ములు పంపుకొందురు. 

వచనము 20 

అహాబు ఇశార్యేలువారందరియొదద్కు దూతలను పంపి, పర్వకత్లను కరెమ్లు పరవ్తమునకు 

సమకూరెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 3:8 => ఇదిగో వారి ముఖమువలెనే నీ ముఖమును కఠినమైనదిగా నేను చేసెదను, వారి 

నుదురు వలెనే నీ నుదురును కఠినమైనదిగా చేసెదను. 

మతత్యి 14:4 => హేరోదు ఆమె నిమితత్ము యోహానును పటుట్కొని బంధించి చెరసాలలో 

వేయించియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:13 => మరియు వారు ఇపుప్డు నామీద మోపు నేరములను తమరికి 

ఋజువుపరచలేరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:20 => లేదా, నేను మహాసభయెదుట నిలిచియునన్పుప్డు, మృతుల 

పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ నేడు వారియెదుట విమరిశ్ంపబడుచునాన్నని  

1 రాజులు 9:9 => జనులిటల్ందురు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి తమ పితరులను రపిప్ంచిన తమ 

దేవుడైన యెహోవాను వారు విడిచి యితర దేవతలను ఆధారము చేసికొని కొలిచి పూజించుచు వచిచ్రి 

గనుక యెహోవా ఈ కీడంతయు వారిమీదికి రపిప్ంచియునాన్డు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:2 => ఆసా, యూదావారలారా, బెనాయ్మీనీయులారా, మీరందరు నా 

మాట వినుడి. మీరు యెహోవా పక్షపువారైనయెడల ఆయన మీ పక్షమున నుండును; మీరు 
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ఆయనయొదద్ విచారణచేసినయెడల ఆయన మీకు పర్తయ్క్షమగును; మీరు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన మిముమ్ను విసరిజ్ంచును, 

సామెతలు 11:19 => యథారథ్మైన నీతి జీవదాయకము దుషట్కిర్యలు విడువక చేయువాడు తన 

మరణమునకే చేయును 

సామెతలు 13:21 => కీడు పాపులను తరుమును నీతిమంతులకు మేలు పర్తిఫలముగా వచుచ్ను. 

యెషయా 3:11 => దుషుట్లకు శర్మ, వారి కిర్యల ఫలము వారికి కలుగును.  

యిరిమ్యా 2:13 => నా జనులు రెండు నేరములు చేసియునాన్రు, జీవజలముల ఊటనైన ననున్ 

విడిచియునాన్రు, తమకొరకు తొటల్ను, అనగా బదద్లై నీళుల్ నిలువని తొటల్ను తొలిపించుకొనియునాన్రు. 

యిరిమ్యా 2:19 => నీ దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచుటయు, నీకు నాయెడల భయభకుత్లు 

లేకుండుటయు, బాధకును శర్మకును కారణమగునని నీవు తెలిసికొని గర్హించునటుల్ నీ చెడుతనము 

నినున్ శికిష్ంచును, నీవు చేసిన దోర్హము నినున్ గదిద్ంచునని పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

పర్కటన 2:8 => సుమ్రన్లో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము మొదటివాడును 

కడపటివాడునైయుండి, మృతుడై మరల బర్దికినవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 2:9 => నీ శర్మను దరిదర్తను నేనెరుగుదును, అయినను నీవు ధనవంతుడవే; తాము 

యూదులమని చెపుప్కొనుచు, యూదులు కాక సాతాను సమాజపు వారివలన నీకు కలుగు దూషణ 

నేనెరుగుదును. నీవు పొందబోవు శర్మలకు భయపడకుము 

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 

సంఖాయ్కాండము 16:7 => అపుప్డు యెహోవా యే మనుషుయ్ని యేరప్రచుకొనునో వాడే పరిశుదుధ్డు. 

లేవి కుమారులారా, మీతో నాకిక పనిలేదు. 
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యెహోషువ 6:18 => శపింపబడిన దానిలో కొంచెమైనను మీరు తీసికొనినయెడల మీరు శాపగర్సుత్లై 

ఇశార్యేలీయుల పాళెమునకు శాపము తెపిప్ంచి దానికి బాధ కలుగజేయుదురు గనుక శపింపబడిన 

దానిని మీరు ముటట్కూడదు. 

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

బాధపరచుననగా ఇశార్యేలీయులందరు వానిని రాళల్తో చావగొటిట్రి; 

నాయ్యాధిపతులు 2 :11 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవా కనున్లయెదుట కీడుచేసి , 

ఐగుపుత్దేశములోనుండి వారిని రపిప్ంచిన తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచి బయలు 

దేవతలను పూజించి 

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 14:29 => అందుకు యోనాతాను అందుచేత నా తండిర్ జనులను కషట్పెటిట్న 

వాడాయెను; నేను ఈ తేనె కొంచెము పుచుచ్కొనన్ మాతర్మున నా కనున్లు ఎంత పర్కాశించుచునన్వో 

చూడుడి 

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 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 

జనులందరును సంతోషించుచు బూరలతో నాదములు చేయుచుండుటయు, గాయకులును 
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వాదయ్ములతో సుత్తిపాటలు పాడుచుండుటయు చూచి వసత్రములు చింపుకొని దోర్హము దోర్హమని 

అరచెను. 

సామెతలు 28:4 => ధరమ్శాసత్రమును తోర్సివేయువారు దుషుట్లను పొగడుచుందురు ధరమ్శాసత్రము 

ననుసరించువారు వారితో పోరాడుదురు. 

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

నాశనమగును. 

యిరిమ్యా 15:10 => అయోయ్ నాకు శర్మ; నా తలీల్, జగడమాడువానిగాను దేశసుథ్లందరితో 

కలహించువానిగాను నీవేల ననున్ కంటివి? వడిడ్కి నేను బదులియయ్లేదు, వారు నాకు బదులిచిచ్నవారు 

కారు అయినను వారందరు ననున్ శపించుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 23:13 => షోమోర్ను పర్వకత్లు అవివేక కిర్యలు చేయగా చూచితిని; వారు బయలు 

పేరట పర్వచనము చెపిప్ నా జనమైన ఇశార్యేలును తోర్వ తపిప్ంచిరి. 

యిరిమ్యా 38:4 => ఇతడు ఇటిట్ సమాచారము వారికి పర్కటన చేయుటవలన ఈ పటట్ణములో 

నిలిచియునన్ యోధుల చేతులను పర్జలందరి చేతులను బలహీనము చేయుచునాన్డు; చితత్గించి వానికి 

మరణశిక్ష విధింపుము. 

హోషేయ 2:13 => అది ననున్ మరచిపోయి నగలు పెటుట్కొని శృంగారించుకొని బయలుదేవతలకు 

ధూపము వేసి యుండుటను బటిట్యు దాని విటకాండర్ను వెంటాడి యుండుటను బటిట్యు నేను దానిని 

శికిష్ంతును; ఇది యెహోవా వాకుక్. 

హోషేయ 13:1 => ఎఫార్యిము మాటలాడినపుప్డు భయము కలిగెను; అతడు ఇశార్యేలువారిలో 

తనున్ గొపప్ చేసికొనెను; తరువాత బయలుదేవతనుబటిట్ అపరాధియై అతడు నాశనమొందెను. 

మతత్యి 2:3 => హేరోదు రాజు ఈ సంగతి వినన్పుప్డు అతడును అతనితో కూడ యెరూషలేము 

వారందరును కలవరపడిరి. 

మారుక్ 11:18 => శాసు త్ర్లును పర్ధానయాజకులును ఆ మాట విని, జనసమూహమంతయు ఆయన 

బోధకు బహుగా ఆశచ్రయ్పడుట చూచి, ఆయనకు భయపడి, ఆయన నేలాగు సంహరించుదమా అని 

సమయము చూచుచుండిరి. 
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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 5:28 => పర్ధానయాజకుడు వారిని చూచి మీరు ఈ నామమునుబటిట్ 

బోధింపకూడదని మేము మీకు ఖండితముగా ఆజాఞ్పింపలేదా? ఇదిగో మీరు యెరూషలేమును మీ 

బోధతో నింపి, యీ మనుషుయ్ని హతయ్ మామీదికి తేవలెనని ఉదేద్శించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:20 => అంతట నాయ్యాధిపతుల యొదద్కు వారిని తీసికొనివచిచ్ ఈ 

మనుషుయ్లు యూదులైయుండి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:6 => అయితే వారు కనబడనందున యాసోనును కొందరు 

సహోదరులను ఆ పటట్ణపు అధికారులయొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయి భూలోకమును తలకిర్ందుచేసిన వీరు 

ఇకక్డికి కూడ వచిచ్యునాన్రు; యాసోను వీరిని చేరుచ్కొనియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:5 => ఈ మనుషుయ్డు పీడవంటివాడును, భూలోకమందునన్ సకలమైన 

యూదులను కలహమునకు రేపువాడును, నజరేయుల మతభేదమునకు నాయకుడునై యునన్టుట్ 

మేము కనుగొంటిమి, 

గలతీయులకు 4:16 => నేను మీతో నిజమాడినందున మీకు శతుర్వునైతినా? 

యాకోబు 5:18 => అతడు మరల పార్రథ్న చేయగా ఆకాశము వరష్మిచెచ్ను, భూమి తన ఫలము 

ఇచెచ్ను. 

2 పేతురు 2:15 => తినన్ని మారగ్మును విడిచి బెయోరు కుమారుడైన బిలాము పోయిన 

మారగ్మునుబటిట్ తోర్వ తపిప్పోయిరి. 

వచనము 21 
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ఏలీయా జనులందరి దగగ్రకు వచిచ్ యెనాన్ళల్ మటుట్కు మీరు రెండు తలంపుల మధయ్ 

తడబడుచుందురు? యెహోవా దేవుడైతే ఆయనను అనుస రించుడి, బయలు దేవుడైతే వాని 

ననుసరించుడని పర్కటన చేయగా, జనులు అతనికి పర్తుయ్తత్రముగా ఒక మాటైనను పలుకక పోయిరి. 

1 రాజులు 18:42 => అహాబు భోజనము చేయబోయెను గాని, ఏలీయా కరెమ్లు పరవ్తముమీదికి 

పోయి నేలమీద పడి ముఖము మోకాళల్మధయ్ ఉంచుకొనెను. 

1 రాజులు 18:43 => తరువాత అతడు తన దాసుని పిలిచి నీవు పైకిపోయి సముదర్మువైపు 

చూడుమనగా వాడు మెరకయెకిక్ పారజూచి ఏమియు కనబడలేదనగా అతడు ఇంక ఏడు మారులు 

పోయి చూడుమని చెపెప్ను. 

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

షీహోరిల్బాన్తు వరకును సాగి 

1 సమూయేలు 15:12 => ఉదయమున సమూయేలు లేచి సౌలును ఎదురొక్నుటకు పోగా సౌలు 

కరెమ్లునకు వచిచ్ అకక్డ జయసూచకమైన శిలను నిలిపి తిరిగి గిలాగ్లునకు పోయెననన్ సమాచారము 

వినెను. 

2 రాజులు 2:25 => అతడు అచచ్టనుండి పోయి కరెమ్లు పరవ్తమునకు వచిచ్ అచచ్టనుండి పోయి 

షోమోర్నునకు తిరిగివచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 46:18 => పరవ్తములలో తాబోరు ఎటిట్దో సముదర్ పార్ంతములలో కరెమ్లు ఎటిట్దో నా 

జీవముతోడు అతడు అటిట్వాడై వచుచ్ను రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా వాకుక్ ఇదే.  

ఆమోసు 1:2 => అతడు పర్కటించినదేమనగా యెహోవా సీయోనులో నుండి గరిజ్ంచుచునాన్డు, 

యెరూషలేములోనుండి తన సవ్రము వినబడజేయుచునాన్డు; కాపరులు సంచరించు మేతభూములు 

దుఃఖించుచునన్వి, కరెమ్లు శిఖరము ఎండిపోవుచునన్ది. 

ఆమోసు 9:3 => వారు కరెమ్లు పరవ్త శిఖరమున దాగినను నేను వారిని వెదకిపటిట్ అచచ్టనుండి 

తీసికొని వచెచ్దను; నా కనున్లకు కనబడకుండ వారు సముదర్ములో మునిగినను అచచ్టి సరప్మునకు 

నేనాజఞ్ ఇతుత్ను, అది వారిని కరచును. 
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1 రాజులు 22:6 => ఇశార్యేలురాజు దాదాపు నాలుగు వందలమంది పర్వకత్లను పిలిపించి 

యుదధ్ము చేయుటకు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోదునా పోకుందునా అని వారినడిగెను. అందుకు 

యెహోవా దానిని రాజైన నీచేతికి అపప్గించును గనుక 

2 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

1 రాజులు 15:13 => మరియు తన అవవ్యైన మయకా అసహయ్మైన యొకదాని చేయించి, 

దేవతాసత్ంభము ఒకటి నిలుపగా ఆసా ఆ విగర్హమును ఛినాన్భినన్ములుగా కొటిట్ంచి, కిదోర్ను ఓరను 

దాని కాలిచ్వేసి ఆమె పటట్పుదేవికాకుండ ఆమెను తొలగించెను. 

1 రాజులు 16:33 => మరియు అహాబు దేవతాసత్ంభమొకటి1 నిలిపెను. ఈ పర్కారము అహాబు తన 

పూరివ్కులైన ఇశార్యేలు రాజులందరికంటె ఎకుక్వగా పాపముచేసి ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచెను. 

2 రాజులు 13:6 => అయినను ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడగు యరొబాము 

కుటుంబికులు చేసిన పాపములను వారు విడువక వాటిననుసరించుచు వచిచ్రి. మరియు ఆ 

దేవతాసత్ంభమును షోమోర్నులో నిలిచియుండెను. 

1 రాజులు 19:1 => ఏలీయా చేసినదంతయును అతడు ఖడగ్ముచేత పర్వకత్లనందరిని చంపించిన 

సంగతియును అహాబు యెజెబెలునకు తెలియజెపప్గా 

1 రాజులు 19:2 => యెజెబెలు ఒక దూతచేత ఏలీయాకు ఈ వరత్మానము పంపించెను రేపు ఈ 

వేళకు నేను నీ పార్ణమును వారిలో ఒకని పార్ణమువలె చేయనియెడల దేవుడు నాకు గొపప్ 

అపాయము కలుగజేయునుగాక. 
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2 రాజులు 9:22 => అంతట యెహోరాము యెహూను చూచి యెహూ సమాధానమా? అని 

అడుగగా యెహూ నీ తలిల్యైన యెజెబెలు జారతవ్ములును చిలల్ంగి తనములును ఇంత 

యపరిమితమైయుండగా సమాధానమెకక్డనుండి వచుచ్ననెను. 

పర్కటన 2:20 => అయినను నీమీద తపుప్ ఒకటి నేను మోపవలసియునన్ది; ఏమనగా, తాను 

పర్వకి త్ర్నని చెపుప్కొనుచునన్ యెజెబెలను సతరీని నీ వుండనిచుచ్చునాన్వు. జారతవ్ము చేయుటకును, 

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినుటకును అది నా దాసులకు భోదించుచు వారిని 

మోసపరచుచునన్ది 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:20 => అంతేకాదు, ఏ పర్వకత్యు అహంకారము పూని, నేను చెపుప్మని 

తనకాజాఞ్పించని మాటను నా నామమున చెపుప్నో, యితర దేవతల నామమున చెపుప్నో ఆ 

పర్వకత్యును చావవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:7 => అటుల్ ఇశార్యేలీయులు యెహోవా సనిన్ధిని దోషులై, తమ దేవుడైన 

యెహోవాను మరచి బయలుదేవతలను దేవతా సత్ంభములను పూజించిరి. 

1 రాజులు 16:31 => నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము జరిగించిన పాపకిర్యలను అనుసరించి 

నడుచుకొనుట సవ్లప్ సంగతి యనుకొని, అతడు సీదోనీయులకు రాజైన ఎతబ్యలు కుమారెత్యైన 

యెజెబెలును వివాహము చేసికొని బయలు దేవతను పూజించుచు వానికి మొర్కుక్చునుండెను. 

1 రాజులు 18:22 => అపుప్డు ఏలీయా యెహోవాకు పర్వకత్లైన వారిలో నేను ఒకడనే 

శేషించియునాన్ను; అయితే బయలునకు పర్వకత్లు నాలుగువందల ఏబదిమంది యునాన్రు. 

2 రాజులు 3:13 => ఎలీషా ఇశార్యేలు రాజును చూచి నాతో నీకు నిమితత్మేమి? నీ 

తలిదండుర్లుంచుకొనిన పర్వకత్లయొదద్కు పొమమ్ని చెపెప్ను.ఆలాగనవదుద్, మోయాబీయులచేతికి 

అపప్గింపవలెనని యెహోవా, రాజులమైన మా ముగుగ్రిని పిలిచెనని ఇశార్యేలు రాజు అతనితో 

అనినపుప్డు 

2 రాజులు 4:25 => ఈ పర్కారము ఆమె పోయి కరెమ్లు పరవ్తమందునన్ ఆ దైవజనుని యొదద్కు 

వచెచ్ను. దైవజనుడు దూరమునుండి ఆమెను చూచి అదిగో ఆ షూనేమీయురాలు; 
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2 రాజులు 10:11 => ఈ పర్కారము యహూ యెజెర్యేలులో అహాబు కుటుంబికులందరిని, అతని 

సంబంధులగు గొపప్వారినందరిని అతని బంధువులనందరిని, అతడు నియమించిన యాజకులను 

హతముచేసెను; అతనికి ఒకనినైనను ఉండనియయ్లేదు. 

2 రాజులు 10:18 => తరువాత యెహూ జనులందరిని సమకూరిచ్ వారికీలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను 

అహాబు బయలుదేవతకు కొదిద్గానే పూజచేసెను. యెహూ అను నేను అధికముగా పూజ 

చేయబోవుచునాన్ను, 

2 రాజులు 10:20 => మరియు యెహూ బయలునకు పండుగ నియమింపబడినదని చాటించుడని 

ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారాలాగు చాటించిరి. 

2 రాజులు 23:4 => రాజు బయలు దేవతకును అషేరా దేవికిని నక్షతర్ములకును చేయబడిన 

ఉపకరణములనిన్టి యెహోవా ఆలయములోనుండి ఇవతలకు తీసికొని రావలెనని పర్ధానయాజకుడైన 

హిలీక్యాకును రెండవ వరుస యాజకులకును దావ్రపాలకులకును ఆజఞ్ ఇయయ్గా హిలీక్యా వాటిని 

యెరూషలేము వెలుపల కిదోర్ను పొలములో కాలిచ్వేసి, బూడిదెను బేతేలు ఊరికి పంపివేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:5 => ఇశార్యేలురాజు నాలుగువందల మంది పర్వకత్లను సమకూరిచ్ 

నేను రామోతిగ్లాదుమీదికి యుదధ్మునకు పోవుదునా మానుదునా అని వారినడిగెను. అందుకువారు 

పొముమ్, దేవుడు రాజుచేతికి దానినపప్గించునని చెపిప్రి. 

నెహెమాయ్ 5:17 => భూమి సంపాదించుకొనిన వారము కాము; నా భోజనపు బలల్యొదద్ మా 

చుటుట్నునన్ అనయ్జనులలో నుండి వచిచ్న వారు గాక యూదులును అధికారులును నూట ఏబదిమంది 

కూరుచ్ని యుండిరి. 

యెషయా 44:11 => ఇదిగో దాని పూజించువారందరు సిగుగ్పడుదురు ఆ శిలప్కారులు 

నరమాతుర్లేగదా? వారందరు పోగుచేయబడి నిలువబడవలెను నిశచ్యముగా వారు భయపడి 

సిగుగ్పడుదురు. 

హోషేయ 9:8 => ఎఫార్యిము నా దేవునియొదద్నుండి వచుచ్ దరశ్నములను కనిపెటుట్ను; పర్వకత్లు 

తమ చరయ్ యంతటిలోను వేటకాని వలవంటివారై యునాన్రు; వారు దేవుని మందిరములో 

శతుర్వులుగా ఉనాన్రు. 
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హోషేయ 11:2 => పర్వకత్లు వారిని పిలిచినను బయలుదేవతలకు వారు బలులనరిప్ంచిరి, 

విగర్హములకు ధూపము వేసిరి. 

హోషేయ 13:1 => ఎఫార్యిము మాటలాడినపుప్డు భయము కలిగెను; అతడు ఇశార్యేలువారిలో 

తనున్ గొపప్ చేసికొనెను; తరువాత బయలుదేవతనుబటిట్ అపరాధియై అతడు నాశనమొందెను. 

వచనము 22 

అపుప్డు ఏలీయా యెహోవాకు పర్వకత్లైన వారిలో నేను ఒకడనే శేషించియునాన్ను; అయితే 

బయలునకు పర్వకత్లు నాలుగువందల ఏబదిమంది యునాన్రు. 

1 రాజులు 22:9 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు తన పరివారములో ఒకనిని పిలిచి ఇవూ ల్ 

కుమారుడైన మీకాయాను శీఘర్ముగా ఇకక్డికి రపిప్ంచుమని సెలవిచెచ్ను. 

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

షీహోరిల్బాన్తు వరకును సాగి 

1 రాజులు 18:22 => అపుప్డు ఏలీయా యెహోవాకు పర్వకత్లైన వారిలో నేను ఒకడనే 

శేషించియునాన్ను; అయితే బయలునకు పర్వకత్లు నాలుగువందల ఏబదిమంది యునాన్రు. 

1 రాజులు 19:10 => అతడు ఇశార్యేలు వారు నీ నిబంధనను తోర్సివేసి నీ బలిపీఠములను 

పడగొటిట్ నీ పర్వకత్లను ఖడగ్ముచేత హతము చేసిరి. సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా 

కొరకు మహా రోషముగలవాడనై నేను ఒకడనుమాతర్మే మిగిలియుండగా వారు నా పార్ణమును కూడ 

తీసివేయుటకై చూచుచునాన్రని మనవిచేసెను. 

2 రాజులు 10:20 => మరియు యెహూ బయలునకు పండుగ నియమింపబడినదని చాటించుడని 

ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారాలాగు చాటించిరి. 

వచనము 23 

మాకు రెండు ఎడల్ను ఇయుయ్డి. వారు వాటిలో ఒకదాని కోరుకొని దాని తునకలుగా చేసి, కిర్ంద అగిన్ 

యేమియు వేయకుండనే దానిని కటెట్లమీద ఉంచవలెను, రెండవ యెదుద్ను నేను సిదధ్ము చేసి, కిర్ంద 

అగిన్ యేమియు వేయకుండనే దానిని కటెట్లమీద ఉంచుదును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 4:35 => అయితే యెహోవా దేవుడనియు, ఆయన తపప్ మరియొకడు 

లేడనియు నీవు తెలిసికొనునటుల్ అది నీకు చూపబడెను. 

2 రాజులు 17:41 => ఆ పర్జలు ఆలాగున యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారైనను తాము 

పెటుట్కొనిన విగర్హములను పూజించుచు వచిచ్రి. మరియు తమ పితరులు చేసినటుల్ వారి 

యింటివారును వారి సంతతివారును నేటివరకు చేయుచునాన్రు. 

జెఫనాయ్ 1:5 => మిదెద్లమీద ఎకిక్ ఆకాశ సమూహములకు మొర్కుక్వారిని యెహోవా పేరును 

బటిట్యు, బయలుదేవత తమకు రాజనుదాని నామమును బటిట్యు మొర్కిక్ పర్మాణము చేయువారిని 

నేను నిరూమ్లము చేసెదను. 

మతత్యి 6:24 => ఎవడును ఇదద్రు యజమానులకు దాసుడుగా నుండనేరడు; అతడు ఒకని దేవ్షించి 

యొకని పేర్మించును; లేదా యొకని పక్షముగానుండి యొకని తృణీకరించును. మీరు దేవునికిని 

సిరికిని దాసులుగా నుండనేరరు. 

లూకా 6:13 => ఉదయమైనపుప్డు ఆయన తన శిషుయ్లను పిలిచి, వారిలో పండెర్ండుమందిని 

ఏరప్రచి, వారికి అపొసత్లులు అను పేరు పెటెట్ను. 

రోమీయులకు 6:16 => లోబడుటకు దేనికి మిముమ్ను మీరు దాసులుగా అపప్గించుకొందురో, అది 

చావు నిమితత్ముగా పాపమునకే గాని, నీతి నిమితత్ముగా విధేయతకే గాని దేనికి మీరు లోబడుదురో 

దానికే దాసులగుదురని మీరెరుగరా? 

రోమీయులకు 6:17 => మీరు పాపమునకు దాసులైయుంటిరి గాని యే ఉపదేశకర్మమునకు మీరు 

అపప్గింపబడితిరో, దానికి హృదయపూరవ్కముగా లోబడినవారై, 

రోమీయులకు 6:18 => పాపమునుండి విమోచింపబడి నీతికి దాసులైతిరి; ఇందుకు దేవునికి 

సోత్తర్ము. 

రోమీయులకు 6:19 => మీ శరీర బలహీనతనుబటిట్ మనుషయ్రీతిగా మాటలాడుచునాన్ను; ఏమనగా 

అకర్మము చేయుటకై, అపవితర్తకును అకర్మమునకును మీ అవయవములను దాసులుగా ఏలాగు 
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అపప్గించితిరో, ఆలాగే పరిశుదధ్త కలుగుటకై యిపుప్డు మీ అవయవములను నీతికి దాసులుగా 

అపప్గించుడి. 

రోమీయులకు 6:20 => మీరు పాపమునకు దాసులైయునన్పుప్డు నీతివిషయమై నిరబ్ంధము లేనివారై 

యుంటిరి. 

రోమీయులకు 6:21 => అపప్టి కిర్యలవలన మీకేమి ఫలము కలిగెను? వాటిని గురించి మీరిపుప్డు 

సిగుగ్పడుచునాన్రు కారా? వాటి అంతము మరణమే, 

రోమీయులకు 6:22 => అయినను ఇపుప్డు పాపమునుండి విమోచింపబడి దేవునికి దాసులైనందున 

పరిశుదధ్త కలుగుటయే మీకు ఫలము; దాని అంతము నితయ్జీవము. 

1 కొరిందీయులకు 10:21 => మీరు పర్భువు పాతర్లోనిది దయయ్ముల పాతర్లోనిది కూడ 

తార్గనేరరు; పర్భువు బలల్మీద ఉనన్దానిలోను దయయ్ముల బలల్మీద ఉనన్దానిలోను కూడ పాలు 

పొందనేరరు. 

1 కొరిందీయులకు 10:22 => పర్భువునకు రోషము పుటిట్ంచెదమా? ఆయన కంటె మనము 

బలవంతులమా? 

2 కొరిందీయులకు 6:14 => మీరు అవిశావ్సులతో జోడుగా ఉండకుడి. నీతికి దురీణ్తితో ఏమి 

సాంగతయ్ము? వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పొతుత్? 

2 కొరిందీయులకు 6:15 => కీర్సుత్నకు బెలియాలుతో ఏమి సంబంధము? అవిశావ్సితో విశావ్సికి 

పాలెకక్డిది? 

2 కొరిందీయులకు 6:16 => దేవుని ఆలయమునకు విగర్హములతో ఏమి పొందిక? మనము 

జీవముగల దేవుని ఆలయమై యునాన్ము; అందుకు దేవుడీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నేను వారిలో 

నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడనైయుందును వారు నా పర్జలైయుందురు.  

పర్కటన 3:15 => నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును, నీవు చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను లేవు; నీవు 

చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను ఉండిన మేలు. 

పర్కటన 3:16 => నీవు వెచచ్గానైనను చలల్గానైనను ఉండక, నులివెచచ్నగా ఉనాన్వు గనుక నేను 

నినున్ నా నోటనుండి ఉమిమ్వేయ నుదేద్శించుచునాన్ను. 
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1 రాజులు 18:39 => అంతట జనులందరును దాని చూచి సాగిలపడి యెహోవాయే దేవుడు, 

యెహోవాయే దేవుడు అని కేకలువేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 5:1 => తరువాత మోషే అహరోనులు వచిచ్ ఫరోను చూచి ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యె హో వా అ ర ణయ్ ము లో నా కు ఉ తస్ వ ము చే యు ట కు నా జ న ము ను పో ని మమ్ ని 

ఆజాఞ్పించుచునాన్డనిరి. 

నిరగ్మకాండము 5:2 => ఫరో నేను అతని మాట విని ఇశార్యేలీయులను పోనిచుచ్టకు యెహోవా 

ఎవడు? నేను యెహోవాను ఎరుగను, ఇశార్యేలీయులను పోనీయననెను. 

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

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

మీరు నివసించుచునాన్రే వారి దేవతలను సేవించెదరో నేడు మీరు కోరుకొనుడి; మీరెవరిని సేవింప 

కోరుకొనినను నేనును నా యింటివారును యెహోవాను సేవించెదము అనెను. 

యెహోషువ 24:23 => అందుకతడు ఆలాగైతే మీ మధయ్నునన్ అనయ్దేవతలను తొలగదోర్సి, 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాతటుట్ మీ హృదయమును తిర్పుప్కొనుడని చెపెప్ను. 

యెహోషువ 24:24 => అందుకు జనులు మన దేవుడైన యెహోవానే సేవించెదము, ఆయన 

మాటయే విందుమని యెహోషువతో చెపిప్రి. 

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 దినవృతాత్ంతములు 17:26 => యెహోవా, నీవు దేవుడవైయుండి నీ దాసునికి ఈ మేలు 

దయచేసెదనని సెలవిచిచ్యునాన్వు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:13 => ఆయనకు మొరలిడగా, ఆయన అతని వినన్పములను ఆలకించి 

యెరూషలేమునకు అతని రాజయ్ములోనికి అతని తిరిగి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు యెహోవా దేవుడై 

యునాన్డని మనషే ష్ తెలిసికొనెను. 
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కీరత్నలు 100:3 => యెహోవాయే దేవుడని తెలిసికొనుడి ఆయనే మనలను పుటిట్ంచెను మనము 

ఆయన వారము మనము ఆయన పర్జలము ఆయన మేపు గొఱఱ్లము. 

ఆదికాండము 24:50 => లాబానును బెతూయేలును ఇది యెహోవావలన కలిగిన కారయ్ము; మేమైతే 

అవునని గాని కాదని గాని చెపప్జాలము; 

ఆదికాండము 44:16 => యూదా యిటల్నెను ఏలిన వారితో ఏమి చెపప్గలము? ఏమందుము? 

మేము నిరోద్షులమని యెటుల్ కనుపరచగలము? దేవుడే నీ దాసుల నేరము కనుగొనెను. ఇదిగో 

మేమును ఎవనియొదద్ ఆ గినెన్ దొరికెనో వాడును ఏలిన వారికి దాసులమగుదుమనెను. 

యోబు 40:4 => చితత్గించుము, నేను నీచుడను, నేను, నీకు ఏమని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను? నా 

నోటిమీద నాచేతిని ఉంచుకొందును.  

యోబు 40:5 => ఒక మారు మాటలాడితిని నేను మరల నోరెతత్ను. రెండు సారులు మాటలాడితిని 

ఇకను పలుకను. 

మతత్యి 22:12 => సేన్హితుడా, పెండిల్వసత్రము లేక ఇకక్డికేలాగు వచిచ్తివని అడుగగా వాడు 

మౌనియై యుండెను. 

మతత్యి 22:34 => ఆయన సదూద్కయుయ్ల నోరు మూయించెనని పరిసయుయ్లు విని కూడివచిచ్రి. 

మతత్యి 22:36 => బోధకుడా, ధరమ్శాసత్రములో ముఖయ్మైన ఆజఞ్ ఏదని అడిగెను. 

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

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 6:21 => అపప్టి కిర్యలవలన మీకేమి ఫలము కలిగెను? వాటిని గురించి మీరిపుప్డు 

సిగుగ్పడుచునాన్రు కారా? వాటి అంతము మరణమే, 

నిరగ్మకాండము 10:3 => కాబటిట్ మోషే అహరోనులు ఫరోయొదద్కు వెళిల్, అతనిని చూచి యీలాగు 

చెపిప్రి హెబీర్యుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవు ఎనాన్ళల్వరకు నాకు లొంగనొలల్క 

యుందువు? ననున్ సేవించుటకు నా జనులను పోనిముమ్. 
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సంఖాయ్కాండము 16:6 => ఈలాగు చేయుడి; కోరహును అతని సమసత్ సమూహమునైన మీరును 

ధూపారుత్లను తీసికొని వాటిలో అగిన్యుంచి రేపు యెహోవా సనిన్ధిని వాటిమీద ధూపదర్వయ్ము 

వేయుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:4 => ఇశార్యేలూ వినుము. మన దేవుడైన యెహోవా అదివ్తీయుడగు 

యెహోవా. 

నాయ్యాధిపతులు 6:25 => మరియు ఆ రాతిర్యందే యెహోవా నీ తండిర్ కోడెను, అనగా ఏడేండల్ 

రెండవ యెదుద్ను తీసికొనివచిచ్, నీ తండిర్కటిట్న బయలుయొకక్ బలిపీఠమును పడగొటిట్, దానికి 

పైగానునన్ దేవతాసత్ంభమును నరికివేసి 

1 రాజులు 18:36 => అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు సమయమున పర్వకత్యగు ఏలీయా దగగ్రకు 

వచిచ్ యీలాగు పార్రథ్న చేసెను యెహోవా, అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలుల దేవా, ఇశార్యేలీయుల 

మధయ్ నీవు దేవుడవై యునాన్వనియు, నేను నీ సేవకుడనై యునాన్ననియు, ఈ కారయ్ములనిన్యు నీ 

సెలవుచేత చేసితిననియు ఈ దినమున కనుపరచుము. 

1 రాజులు 22:28 => అపుప్డు మీకాయా ఈలాగు చెపెప్ను సకలజనులారా, నా మాట 

ఆలకించుడని చెపెప్ను రాజవైన నీవు ఏమాతర్మైనను కేష్మముగా తిరిగి వచిచ్నయెడల యెహోవా 

నాచేత పలుకలేదు. 

2 రాజులు 17:33 => ఈ పర్కారముగా వారు యెహోవా యందు భయభకుత్లు గలవారైయుండి, 

తాము ఏ జనులలోనుండి పటట్బడిరో ఆ యా జనుల మరాయ్దచొపుప్న తమ దేవతలను 

పూజించుచుండిరి. 

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

కటిట్ంచి, బయలు దేవతకు బలిపీఠములను కటిట్ంచి ఇశార్యేలు రాజైన అహాబు చేసినటుల్ 

దేవతాసత్ంభములను చేయించి, నక్షతర్ములకు మొర్కిక్ వాటిని పూజించుచుండెను. 

కీరత్నలు 50:1 => దేవాది దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు తూరుప్దికుక్ మొదలుకొని 

పడమటి దికుక్వరకు భూనివాసులను రమమ్ని ఆయన పిలుచుచునాన్డు. 
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కీరత్నలు 82:2 => ఎంతకాలము మీరు అనాయ్యముగా తీరుప్తీరుచ్దురు? ఎంతకాలము 

భకిత్హీనులయెడల పక్షపాతము చూపుదురు?(సెలా.) 

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

బలిపశువును తార్ళల్తో బలిపీఠపు కొముమ్లకు కటుట్డి. 

సామెతలు 28:4 => ధరమ్శాసత్రమును తోర్సివేయువారు దుషుట్లను పొగడుచుందురు ధరమ్శాసత్రము 

ననుసరించువారు వారితో పోరాడుదురు. 

యెషయా 43:9 => సరవ్జనులారా, గుంపుకూడి రండి జనములు కూరచ్బడవలెను వారిలో ఎవరు 

ఇటిట్ సంగతులు తెలియజేయుదురు? పూరవ్కాలమున జరిగినవాటిని ఎవరు మాకు వినిపించుదురు? 

తాము నిరోద్షులమని తీరుప్పొందునటుల్ తమ సాకుష్లను తేవలెను లేదా, విని సతయ్మే యని 

యొపుప్కొనవలెను.  

యిరిమ్యా 7:9 => ఇదేమి? మీరు జారచోర కిర్యలను నరహతయ్ను చేయుచు 

హోషేయ 7:8 => ఎఫార్యిము అనయ్జనులతో కలిసిపోయెను; ఎఫార్యిము ఎవరును తిర్పిప్వేయని 

అపప్మువంటి వాడాయెను. 

హోషేయ 10:2 => వారి మనసుస్ కపటమైనది గనుక వారు తవ్రలోనే తమ అపరాధమునకు శిక్ష 

నొందుదురు; యెహోవా వారి బలిపీఠములను తుతుత్నియలుగా చేయును, వారు పర్తిషిట్ంచిన 

దేవతాసత్ంభములను పాడుచేయును. 

హోషేయ 12:10 => పర్వకత్లతో నేను మాటలాడి యునాన్ను, విసాత్రమైన దరశ్నములను నేనిచిచ్ 

యునాన్ను, ఉపమానరీతిగా అనేక పరాయ్యములు పర్వకత్లదావ్రా మాటలాడి యునాన్ను. 

మతత్యి 27:17 => కాబటిట్ జనులు కూడి వచిచ్నపుప్డు పిలాతు నేనెవనిని  

మారుక్ 7:14 => అపుప్డాయన జనసమూహమును మరల తనయొదద్కు పిలిచి మీరందరు నా మాట 

విని గర్హించుడి. 

యోహాను 10:24 => యూదులు ఆయనచుటుట్ పోగై ఎంతకాలము మముమ్ను సందేహపెటుట్దువు? 

నీవు కీర్సుత్వైతే మాతో సప్షట్ముగా చెపుప్మనిరి. 
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యోహాను 10:27 => నా గొఱఱ్లు నా సవ్రము వినును, నేను వాటి నెరుగుదును, అవి ననున్ 

వెంబడించును. 

2 కొరిందీయులకు 6:15 => కీర్సుత్నకు బెలియాలుతో ఏమి సంబంధము? అవిశావ్సితో విశావ్సికి 

పాలెకక్డిది? 

2 కొరిందీయులకు 6:16 => దేవుని ఆలయమునకు విగర్హములతో ఏమి పొందిక? మనము 

జీవముగల దేవుని ఆలయమై యునాన్ము; అందుకు దేవుడీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నేను వారిలో 

నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడనైయుందును వారు నా పర్జలైయుందురు.  

యాకోబు 1:8 => గనుక పర్భువువలన తనకేమైనను దొరుకునని తలంచుకొనరాదు. 

వచనము 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 19:10 => అతడు ఇశార్యేలు వారు నీ నిబంధనను తోర్సివేసి నీ బలిపీఠములను 

పడగొటిట్ నీ పర్వకత్లను ఖడగ్ముచేత హతము చేసిరి. సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా 

కొరకు మహా రోషముగలవాడనై నేను ఒకడనుమాతర్మే మిగిలియుండగా వారు నా పార్ణమును కూడ 

తీసివేయుటకై చూచుచునాన్రని మనవిచేసెను. 

1 రాజులు 19:14 => అందుకతడు ఇశార్యేలువారు నీ నిబంధనను తోర్సివేసి నీ బలిపీఠములను 

పడగొటిట్ నీ పర్వకత్లను ఖడగ్ముచేత హతము చేసిరి. సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా 

కొరకు మహా రోషముగలవాడనై నేను ఒకడను మాతర్మే మిగిలియుండగా వారు నా పార్ణము 

తీసివేయుటకై చూచుచునాన్రని చెపెప్ను. 
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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. 

1 రాజులు 20:32 => కావున వారు తమ నడుములకు గోనెలు కటుట్కొని తలమీద తార్ళుల్ వేసికొని 

ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు వచిచ్ నీ దాసుడైన బెనహ్దదు దయచేసి ననున్ బర్దుకనిమమ్ని మనవిచేయుటకై 

మముమ్ను పంపెనని చెపప్గా అతడు బెనహ్దదు నా సహోదరుడు, అతడు ఇంకను సజీవుడై యునాన్డా 

అని యడిగెను. 

1 రాజులు 20:35 => అంతట పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకడు యెహోవా ఆజఞ్చేత తన చెలికానితో ననున్ 

కొటుట్మనగా అతడు అతని కొటుట్టకు ఒపప్కపోయినపుప్డు 

1 రాజులు 20:38 => అపుప్డు ఆ పర్వకత్ పోయి, కండల్మీద పాగా కటుట్కొని మారు వేషము వేసికొని, 

మారగ్మందు రాజు యొకక్ రాకకై కనిపెటుట్కొని యుండి 

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. 

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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1 రాజులు 18:19 => అయితే ఇపుప్డు నీవు ఇశార్యేలువారినందరిని, యెజెబెలు పోషించుచునన్ 

బయలుదేవత పర్వకత్లు నాలుగువందల ఏబదిమందిని, అషేరాదేవి1 పర్వకత్లైన నాలుగువందల 

మందిని నాయొదద్కు కరెమ్లు పరవ్తమునకు పిలువనంపుమని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 18:20 => అహాబు ఇశార్యేలువారందరియొదద్కు దూతలను పంపి, పర్వకత్లను కరెమ్లు 

పరవ్తమునకు సమకూరెచ్ను. 

మతత్యి 7:13 => ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశించుడి; నాశనమునకు పోవు దావ్రము వెడలుప్ను, ఆ 

దారి విశాలమునై యునన్ది, దాని దావ్రా పర్వేశించువారు అనేకులు.  

మతత్యి 7:14 => జీవమునకు పోవు దావ్రము ఇరుకును ఆ దారి సంకుచితమునై యునన్ది, దాని 

కనుగొనువారు కొందరే. 

మతత్యి 7:15 => అబదధ్ పర్వకత్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. వారు గొఱఱ్ల చరమ్ములు వేసికొని 

మీయొదద్కు వతుత్రు కాని లోపల వారు కూర్రమైన తోడేళుల్. 

2 తిమోతి 4:3 => ఎందుకనగా జనులు హితబోధను సహింపక, దురదచెవులు గలవారై తమ 

సవ్కీయ దురాశలకు అనుకూలమైన బోధకులను తమకొరకు పోగుచేసికొని, 

2 తిమోతి 4:4 => సతయ్మునకు చెవినియయ్క కలప్నాకథలవైపునకు తిరుగుకాలము వచుచ్ను. 

2 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

నాయ్యాధిపతులు 5:3 => రాజులారా వినుడి, అధిపతులారా ఆలకించుడి యెహోవాకు గానము 

చేసెదను. 
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2 రాజులు 10:18 => తరువాత యెహూ జనులందరిని సమకూరిచ్ వారికీలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను 

అహాబు బయలుదేవతకు కొదిద్గానే పూజచేసెను. యెహూ అను నేను అధికముగా పూజ 

చేయబోవుచునాన్ను, 

యిరిమ్యా 2:8 => యెహోవా యెకక్డ ఉనాన్డని యాజకులడుగరు, ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులు 

ననెన్రుగరు, ఏలికలును నామీద తిరుగుబాటు చేయుదురు. పర్వకత్లు బయలుపేరట పర్వచనములు 

చెపుప్దురు నిష పర్యోజనమైనవాటిని అనుసరింతురు 

లూకా 10:2 => పంపినపుప్డాయన వారితో ఇటల్నెను కోత విసాత్రముగా ఉనన్ది గాని పనివారు 

కొదిద్మందియే; కాబటిట్ కోత యజమానుని తన కోతకు పనివారిని పంప వేడుకొనుడి. 

వచనము 25 

అపుప్డు ఏలీయా బయలు పర్వకత్లను పిలిచి మీరు అనేకులైయునాన్రు గనుక మీరే మొదట ఒక 

యెదుద్ను కోరుకొని సిదధ్ముచేసి మీ దేవత పేరునుబటిట్ పార్రథ్న చేయుడు; అయితే మీరు అగిన్యేమియు 

కిర్ంద వేయవదద్ని చెపప్గా 

లేవీయకాండము 1:8 => అపుప్డు యాజకులైన అహరోను కుమారులు ఆ అవయవములను తలను 

కొర్వువ్ను బలిపీఠము మీదనునన్ అగిన్మీది కటెట్లపైని చకక్గా పేరచ్వలెను. దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను 

నీళల్తో కడుగవలెను. 

వచనము 26 

వారు తమకు ఇయయ్బడిన యెదుద్ను తీసికొని సిదధ్ముచేసి, ఉదయము మొదలుకొని మధాయ్హన్ము 

వరకు బయలా, మా పార్రథ్న వినుమని బయలు పేరునుబటిట్ పార్రథ్నచేసిరి గాని యొక మాటయైనను 

పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడెవడును లేకపోగా, వారు తాము చేసిన బలిపీఠమునొదద్ గంతులువేయ 

మొదలుపెటిట్రి. 

1 రాజులు 18:38 => అతడు ఈలాగున పార్రథ్న చేయుచుండగా యెహోవా అగిన్ దిగి, దహనబలి 

పశువును కటెట్లను రాళల్ను బుగిగ్ని దహించి కందకమందునన్ నీళల్ను ఆరిపోచేసెను. 
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లేవీయకాండము 9:24 => యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలువెళిల్ బలిపీఠము మీదనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్మును కొర్వువ్ను కాలిచ్వేసెను; పర్జలందరు దానిని చూచి ఉతాస్హధవ్ని చేసి 

సాగిలపడిరి. 

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. 

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

దహనబలులను సమాధాన బలులను అరిప్ంచి యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన ఆకాశములోనుండి 

దహనబలిపీఠము మీదికి అగిన్వలన అతనికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:1 => సొలొమోను తాను చేయు పార్రథ్నను ముగించినపుప్డు అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి దహనబలులను ఇతరమైన బలులను దహించెను; యెహోవా తేజసుస్ 

మందిరమునిండ నిండెను, 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:3 => అగిన్యు యెహోవా తేజసుస్ను మందిరముమీదికి దిగగా చూచి 

ఇశార్యేలీయులందరును సాషాట్ంగనమసాక్రము చేసి యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప 

నిరంతరముండునని చెపిప్ ఆయనను ఆరాధించి సుత్తించిరి. 

2 సమూయేలు 14:19 => అంతట రాజు యోవాబు నీకు బోధించెనా అని ఆమె నడిగినందుకు ఆమె 

యిటల్నెను నా యేలినవాడవైన రాజా, నీ పార్ణముతోడు, చెపిప్నదానిని తపప్క గర్హించుటకు నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీవంటివాడొకడును లేడు; నీ సేవకుడగు యోవాబు నాకు బోధించి యీ 

మాటలనిన్టిని నీ దాసినగు నాకు నేరెప్ను 

యెషయా 39:8 => అందుకు హిజిక్యా నీవు తెలియజేసిన యెహోవా ఆజఞ్ చొపుప్న జరుగుట మేలే; 

నా దినములలో సమాధాన సతయ్ములు కలుగునుగాక అని యెషయాతో అనెను. 

ఆదికాండము 4:4 => హేబెలు కూడ తన మందలో తొలుచూలున పుటిట్న వాటిలో కొర్వివ్న వాటిని 

కొనిన్ తెచెచ్ను. యెహోవా హేబెలును అతని యరప్ణను లక్షయ్పెటెట్ను; 
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ఆదికాండము 4:26 => మరియు షేతునకుకూడ కుమారుడు పుటెట్ను; అతనికి ఎనోషను పేరు 

పెటెట్ను. అపుప్డు యెహోవా నామమున పార్రథ్న చేయుట ఆరంభమైనది. 

1 రాజులు 18:26 => వారు తమకు ఇయయ్బడిన యెదుద్ను తీసికొని సిదధ్ముచేసి, ఉదయము 

మొదలుకొని మధాయ్హన్ము వరకు బయలా, మా పార్రథ్న వినుమని బయలు పేరునుబటిట్ పార్రథ్నచేసిరి 

గాని యొక మాటయైనను పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడెవడును లేకపోగా, వారు తాము చేసిన బలిపీఠమునొదద్ 

గంతులువేయ మొదలుపెటిట్రి. 

1 రాజులు 18:37 => యెహోవా, నా పార్రథ్న ఆలకించుము; యెహోవావైన నీవే దేవుడవై 

యునాన్వనియు, నీవు వారి హృదయములను నీ తటుట్కు తిరుగచేయుదువనియు ఈ జనులకు 

తెలియునటుల్గా నా పార్రథ్న అంగీకరించుము. 

1 రాజులు 18:39 => అంతట జనులందరును దాని చూచి సాగిలపడి యెహోవాయే దేవుడు, 

యెహోవాయే దేవుడు అని కేకలువేసిరి. 

కీరత్నలు 108:6 => నీ పర్భావము సరవ్భూమిమీద కనబడనిముమ్ నీ పిర్యులు విమోచింపబడునటుల్ 

నీ కుడిచేతితో ననున్ రకిష్ంచి నాకు ఉతత్రమిముమ్. 

యిరిమ్యా 27:18 => వారు పర్వకత్లైనయెడల, యెహోవా వాకుక్ వారికి తోడైయుండినయెడల, 

యెహోవా మందిరములోను యూదారాజు మందిరములోను యెరూషలేములోను శేషించియుండు 

ఉపకరణములు బబులోనునకు కొనిపోబడకుండునటుల్ వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను 

బతిమాలుకొనుట మేలు. 

వచనము 27 

మధాయ్హన్ము కాగా ఏలీయా వాడు దేవుడైయునాన్డు. పెదద్కేకలు వేయుడి; వాడు ఒకవేళ ధాయ్నము 

చేయుచునాన్డేమో, దూరమున నునాన్డేమో, పర్యాణము చేయుచునాన్డేమో, వాడు 

నిదర్పోవుచునాన్డేమో, మీరు ఒకవేళ లేపవలసి యునన్దేమో అని అపహాసయ్ము చేయగా 

నిరగ్మకాండము 8:9 => అందుకు మోషే ననున్ గెలిచినటుట్గా నీవు అతిశయింపవచుచ్ను, ఈ కపప్ల 

శేషము ఏటిలోనే ఉండునటుల్ను అవి నీమీదను నీ యిండల్లోను ఉండకుండ చంపబడునటుల్ను నీ 
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కొరకును నీ సేవకుల కొరకును నీ పర్జల కొరకును నేనెపుప్డు వేడుకొనవలెనో చెపుప్మని అతడు 

ఫరోను అడుగగా అతడు రేపే అనెను 

యిరిమ్యా 23:13 => షోమోర్ను పర్వకత్లు అవివేక కిర్యలు చేయగా చూచితిని; వారు బయలు 

పేరట పర్వచనము చెపిప్ నా జనమైన ఇశార్యేలును తోర్వ తపిప్ంచిరి. 

వచనము 28 

వారు మరి గటిట్గా కేకలు వేయుచు, రకత్ము కారుమటుట్కు తమ మరాయ్దచొపుప్న కతుత్లతోను 

శసత్రములతోను తమ దేహములను కోసికొనుచునుండిరి. 

మతత్యి 6:7 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు అనయ్జనులవలె వయ్రథ్మైన మాటలు 

వచింపవదుద్; విసత్రించి మాటలాడుటవలన తమ మనవి వినబడునని వారు తలంచుచునాన్రు; 

1 రాజులు 18:24 => తరువాత మీరు మీ దేవత పేరునుబటిట్ పార్రథ్న చేయుడి; నేనైతే యెహోవా 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయుదును. ఏ దేవుడు కటెట్లను తగులబెటుట్టచేత పర్తుయ్తత్రమిచుచ్నో ఆయనే 

దేవుడని నిశచ్యించుదము రండని ఏలీయా మరల జనులతో చెపప్గా జనులందరునుఆ మాట 

మంచిదని పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

కీరత్నలు 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. 

కీరత్నలు 135:15 => అనయ్జనుల విగర్హములు వెండి బంగారువి అవి మనుషుయ్ల చేతిపనులు. 

కీరత్నలు 135:16 => వాటికి నోరుండియు పలుకవు కనున్లుండియు చూడవు 

కీరత్నలు 135:17 => చెవులుండియు వినవు వాటి నోళల్లో ఊపిరి లేశమైన లేదు. 
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కీరత్నలు 135:18 => వాటిని చేయువారును వాటియందు నమిమ్కయుంచు వారందరును వాటితో 

సమానులగుదురు. 

కీరత్నలు 135:19 => ఇశార్యేలు వంశీయులారా, యెహోవాను సనున్తించుడి అహరోను 

వంశీయులారా, యెహోవాను సనున్తించుడి 

కీరత్నలు 135:20 => లేవి వంశీయులారా, యెహోవాను సనున్తించుడి యెహోవాయందు 

భయభకుత్లు గలవారలారా, యెహోవాను సనున్తించుడి. 

యెషయా 37:38 => అతడు నిసోర్కు అను తన దేవత మందిరమందు మొర్కుక్చుండగా అతని 

కుమారులైన అదర్మెమ్లెకును షెరెజెరును ఖడగ్ముతో అతని చంపి ఆరారాతు దేశములోనికి 

తపిప్ంచుకొనిపోయిరి. అపుప్డు అతని కుమారుడైన ఎసరహ్దోద్ను అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

యెషయా 44:17 => దానిలో మిగిలిన భాగముతో తనకు దేవతగానునన్ విగర్హమును 

చేయించుకొనును దానియెదుట సాగిలపడుచు నమసాక్రము చేయుచు నీవే నా దేవుడవు ననున్ 

రకిష్ంపుమని పార్రిథ్ంచును.  

యెషయా 45:20 => కూడి రండి జనములలో తపిప్ంచుకొనిన వారలారా, దగగ్రకు వచిచ్ 

కూడుకొనుడి తమ కొయయ్విగర్హమును మోయుచు రకిష్ంపలేని దేవతకు మొఱఱ్పెటుట్వారికి తెలివిలేదు.  

యిరిమ్యా 10:5 => అవి తాటిచెటుట్వలె తినన్గా ఉనన్వి, అవి పలుకవు నడువనేరవు గనుక వాటిని 

మోయవలసివచెచ్ను; వాటికి భయపడకుడి అవి హాని చేయనేరవు మేలుచేయుట వాటివలనకాదు. 

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.  

హబకూక్కు 2:18 => చెకక్డపు పనివాడు విగర్హమును చెకుక్టవలన పర్యోజనమేమి? పనివాడు 

మూగబొమమ్ను చేసి తాను రూపించినదానియందు నమిమ్కయుంచుటవలన పర్యోజనమేమి? 

అబదధ్ములు బోధించు పోతవిగర్హములయందు నమిమ్కయుంచుటవలన పర్యోజనమేమి? 
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1 కొరిందీయులకు 8:4 => కాబటిట్ విగర్హములకు బలిగా అరిప్ంచిన వాటిని తినుట విషయము : 

లోకమందు విగర్హము వటిట్దనియు, ఒకక్డే దేవుడు తపప్ వేరొక దేవుడు లేడనియు ఎరుగుదుము. 

1 కొరిందీయులకు 10:19 => ఇక నేను చెపుప్నదేమి? విగర్హారిప్తములో ఏమైన ఉనన్దనియైనను 

విగర్హములలో ఏమైన ఉనన్దనియైనను చెపెప్దనా? 

1 కొరిందీయులకు 10:20 => లేదుగాని, అనయ్జనులరిప్ంచు బలులు దేవునికి కాదు దయయ్ములకే 

అరిప్ంచుచునాన్రని చెపుప్చునాన్ను. మీరు దయయ్ములతో పాలివారవుట నాకిషట్ము లేదు. 

1 కొరిందీయులకు 12:2 => మీరు అనయ్జనులైయునన్పుప్డు మూగ విగర్హములను ఆరాధించుటకు 

ఎటుపడిన అటు నడిపింపబడితిరని మీకు తెలియును. 

జెఫనాయ్ 1:9 => మరియు ఇండల్ గడపలు దాటివచిచ్ యజమానుని యింటిని మోసముతోను 

బలాతాక్రముతోను నింపువారిని ఆ దినమందు నేను శికిష్ంతును. 

1 రాజులు 18:29 => ఈ పర్కారము మధాయ్హన్మైన తరువాత అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు 

సమయమువరకు వారు పర్కటనము చేయుచు వచిచ్రి గాని, మాటయైనను పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడైనను 

లక్షయ్ముచేసినవాడైనను లేకపోయెను. 

2 రాజులు 4:31 => గేహజీ వారికంటె ముందుగా పోయి ఆ దండమును బాలుని ముఖముమీద 

పెటెట్ను గాని యే శబద్మును రాకపోయెను, ఏమియు వినవచిచ్నటుట్ కనబడలేదు గనుక వాడు ఏలీషాను 

ఎదురొక్నవచిచ్ బాలుడు మేలుకొనలేదని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 4:33 => తానే లోపలికిపోయి వారిదద్రే లోపలనుండగా తలుపువేసి, యెహోవాకు 

పార్రథ్నచేసి 

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

కటిట్ంచి, బయలు దేవతకు బలిపీఠములను కటిట్ంచి ఇశార్యేలు రాజైన అహాబు చేసినటుల్ 

దేవతాసత్ంభములను చేయించి, నక్షతర్ములకు మొర్కిక్ వాటిని పూజించుచుండెను. 

2 రాజులు 23:4 => రాజు బయలు దేవతకును అషేరా దేవికిని నక్షతర్ములకును చేయబడిన 

ఉపకరణములనిన్టి యెహోవా ఆలయములోనుండి ఇవతలకు తీసికొని రావలెనని పర్ధానయాజకుడైన 
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హిలీక్యాకును రెండవ వరుస యాజకులకును దావ్రపాలకులకును ఆజఞ్ ఇయయ్గా హిలీక్యా వాటిని 

యెరూషలేము వెలుపల కిదోర్ను పొలములో కాలిచ్వేసి, బూడిదెను బేతేలు ఊరికి పంపివేసెను. 

కీరత్నలు 108:6 => నీ పర్భావము సరవ్భూమిమీద కనబడనిముమ్ నీ పిర్యులు విమోచింపబడునటుల్ 

నీ కుడిచేతితో ననున్ రకిష్ంచి నాకు ఉతత్రమిముమ్. 

యెషయా 44:9 => విగర్హమును నిరిమ్ంచువారందరు మాయవంటివారు వారికిషట్మైన విగర్హములు 

నిష పర్యోజనములు తామే అందుకు సాకుష్లు, వారు గర్హించువారు కారు ఎరుగువారు కారు గనుక 

వారు సిగుగ్పడరు.  

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.  

యిరిమ్యా 10:3 => జనముల ఆచారములు వయ్రథ్ములు, అడవిలో నొకడు చెటుట్ నరకునటుల్ అది 

నరకబడును, అది పనివాడు గొడ డ్లితో చేసినపని. 

యిరిమ్యా 27:18 => వారు పర్వకత్లైనయెడల, యెహోవా వాకుక్ వారికి తోడైయుండినయెడల, 

యెహోవా మందిరములోను యూదారాజు మందిరములోను యెరూషలేములోను శేషించియుండు 

ఉపకరణములు బబులోనునకు కొనిపోబడకుండునటుల్ వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను 

బతిమాలుకొనుట మేలు. 

యిరిమ్యా 48:13 => ఇశార్యేలువారు తామాశర్యించిన బేతేలునుబటిట్ సిగుగ్పడినటుల్ 

మోయాబీయులును కెమోషునుబటిట్ సిగుగ్పడుచునాన్రు 

యోనా 1:5 => కాబటిట్ నావికులు భయపడి, పర్తివాడును తన తన దేవతను పార్రిథ్ంచి, ఓడ చులకన 

చేయుటకై అందులోని సరకులను సముదర్ములో పారవేసిరి. అపప్టికి యోనా, ఓడ దిగువభాగమునకు 

పోయి పండుకొని గాఢనిదర్ పోయియుండెను 

హబకూక్కు 2:19 => కఱఱ్నుచూచి మేలుకొమమ్నియు, మూగరాతిని చూచి లెమమ్నియు చెపుప్వానికి 

శర్మ; అది ఏమైన బోధింపగలదా? అది బంగారముతోను వెండితోను పూత పూయబడెను గాని 

దానిలో శావ్సమెంతమాతర్మును లేదు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:28 => వారు విని రౌదర్ముతో నిండిన వారై ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి 

మహాదేవి అని కేకలువేసిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:34 => అయితే అతడు యూదుడని వారు తెలిసికొనినపుప్డు అందరును 

ఏక శబద్ముతో రెండు గంటలసేపు ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి మహాదేవి అని కేకలువేసిరి. 

వచనము 29 

ఈ పర్కారము మధాయ్హన్మైన తరువాత అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు సమయమువరకు వారు 

పర్కటనము చేయుచు వచిచ్రి గాని, మాటయైనను పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడైనను లక్షయ్ముచేసినవాడైనను 

లేకపోయెను. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:8 => ఆలాగు పోవలెనని నీకునన్యెడల పొముమ్, యుదధ్ము బలముగా 

చేసినను దేవుడు నీ శతుర్వు ఎదుట నినున్ కూలుచ్ను; నిలువబెటుట్టయు పడవేయుటయు దేవుని 

వశమేగదా అని పర్కటింపగా 

పర్సంగి 11:9 => యౌవనుడా, నీ యౌవనమందు సంతోషపడుము, నీ యౌవనకాలమందు నీ 

హృదయము సంతుషిట్గా ఉండనిముమ్, నీ కోరికచొపుప్నను నీ దృషిట్యొకక్ యిషట్ము చొపుప్నను 

పర్వరిత్ంపుము; అయితే వీటనిన్టి నిబటిట్ దేవుడు నినున్ తీరుప్లోనికి తెచుచ్నని జాఞ్పకముంచుకొనుము; 

యెషయా 8:9 => జనులారా, రేగుడి మీరు ఓడిపోవుదురు; దూరదేశసుథ్లారా, మీరందరు 

ఆలకించుడి మీరు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు. 

యెషయా 8:10 => ఆలోచన చేసికొనినను అది వయ్రథ్మగును మాట పలికినను అది నిలువదు. 

దేవుడు మాతోనునాన్డు. 
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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.  

యెహెజేక్లు 20:39 => ఇశార్యేలు యింటివారలారా, మీరు నామాట విననియెడల మీరు 

పెటుట్కొనిన విగర్హములను, మీ కిషట్మైనటుట్గా పూజించుకొనుడి, గాని మీ అరప్ణలచేతను మీ 

విగర్హములచేతను నా పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచకుడి అని పర్భువైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

ఆమోసు 4:4 => బేతేలునకు వచిచ్ తిరుగుబాటు చేయుడి, గిలాగ్లునకు పోయి మరి యెకుక్వగా 

తిరుగుబాటు చేయుడి, పర్తి పార్తఃకాలమున బలులు తెచిచ్ మూడేసి దినములకొకసారి దశమ 

భాగములను తెచిచ్ అరిప్ంచుడి. 

ఆమోసు 4:5 => పులిసిన పిండితో సోత్తార్రప్ణ అరిప్ంచుడి, సేవ్చాచ్రప్ణనుగూరిచ్ చాటించి పర్కటన 

చేయుడి; ఇశార్యేలీయులారా, యీలాగున చేయుట మీకిషట్మైయునన్ది; ఇదే పర్భువైన యెహోవా 

వాకుక్.  

మతత్యి 26:45 => అపుప్డాయన తన శిషుయ్లయొదద్కు వచిచ్ ఇక నిదర్పోయి అలసట తీరుచ్కొనుడి; 

ఇదిగో ఆ గడియ వచిచ్యునన్ది; మనుషయ్కుమారుడు పాపులచేతికి అపప్గింపబడుచునాన్డు; 

మారుక్ 7:9 => మరియు ఆయన మీరు మీ పారంపరాయ్చారమును గైకొనుటకు దేవుని ఆజఞ్ను 

బొతిత్గా నిరాకరించుదురు. 
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మారుక్ 14:41 => ఆయన మూడవసారి వచిచ్ మీరిక నిదర్పోయి అలసట తీరుచ్కొనుడి. ఇక 

చాలును, గడియ వచిచ్నది; ఇదిగో మనుషయ్కుమారుడు పాపులచేతికి అపప్గింపబడుచునాన్డు; 

యెషయా 41:23 => ఇకమీదట రాబోవు సంగతులను తెలియజెపుప్డి అపుప్డు మీరు దేవతలని 

మేము ఒపుప్కొందుము మేము ఒకరినొకరము సాటిచేసికొని కనుగొనునటుల్ మేలైనను కీడైనను 

చేయుడి.  

కీరత్నలు 44:23 => పర్భువా, మేలొక్నుము నీవేల నిదిర్ంచుచునాన్వు? లెముమ్ నితయ్ము మముమ్ను 

విడనాడకుము. 

కీరత్నలు 78:65 => అపుప్డు నిదర్నుండి మేలొక్ను ఒకనివలెను మదయ్వశుడై ఆరభ్టించు 

పరాకర్మశాలి వలెను పర్భువు మేలొక్నెను. 

కీరత్నలు 78:66 => ఆయన తన విరోధులను వెనుకకు తరిమికొటెట్ను నితయ్మైన నింద వారికి 

కలుగజేసెను. 

కీరత్నలు 121:4 => ఇశార్యేలును కాపాడువాడు కునుకడు నిదర్పోడు 

యెషయా 51 :9 => యెహోవా బాహువా , లెముమ్ లెముమ్ బలము తొడుగుకొముమ్ 

పూరవ్పుకాలములలోను పురాతన తరములలోను లేచినటుల్ లెముమ్ రాహాబును తుతుత్నియలుగా 

నరికివేసినవాడవు నీవే గదా? మకరమును పొడిచినవాడవు నీవే గదా?  

మారుక్ 4:38 => ఆయన దోనె అమరమున తలగడమీద (తల వాలుచ్కొని) నిదిర్ంచుచుండెను. 

వారాయనను లేపి--బోధకుడా, మేము నశించిపోవుచునాన్ము; నీకు చింతలేదా? అని ఆయనతో అనిరి. 

మారుక్ 4:39 => అందుకాయన లేచి గాలిని గదిద్ంచి నిశశ్బద్మై ఊరకుండుమని సముదర్ముతో 

చెపప్గా, గాలి అణగి మికిక్లి నిమమ్ళమాయెను. 

ఆదికాండము 11:6 => అపుప్డు యెహోవా ఇదిగో జనము ఒకక్టే; వారికందరికి భాష ఒకక్టే; 

వారు ఈ పని ఆరంభించియునాన్రు. ఇకమీదట వారు చేయదలచు ఏ పనియైనను చేయకుండ వారికి 

ఆటంకమేమియు నుండదు 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 18:20 => అంతేకాదు, ఏ పర్వకత్యు అహంకారము పూని, నేను చెపుప్మని 

తనకాజాఞ్పించని మాటను నా నామమున చెపుప్నో, యితర దేవతల నామమున చెపుప్నో ఆ 

పర్వకత్యును చావవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:31 => యోవాషు తనకు ఎదురుగా నిలిచిన వారందరితో మీరు బయలు 

పక్షముగా వాదింతురా? మీరు వాని రకిష్ంచుదురా? వానిపక్షముగా వాదించువాడు ఈ పొర్దుద్ననే 

చావవలెను; ఎవడో వాని బలిపీఠమును విరుగగొటెట్ను గనుక, వాడు దేవతయైనందున తన పక్షమున 

తానే వాదించవచుచ్ను.  

నాయ్యాధిపతులు 10:14 => పోయి మీరు కోరుకొనిన దేవతలకు మొఱఱ్పెటుట్కొనుడి; మీ 

శర్మకాలమున అవి మిముమ్ను రకిష్ంచునేమో అని ఇశార్యేలీయులతో సెలవిచెచ్ను. 

1 రాజులు 8:36 => నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులైన ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు చేసిన 

పాపమును క్షమించి, వారు నడువవలసిన సనామ్రగ్మును వారికి చూపించి, నీ జనులకు నీవు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్న భూమి మీద వరష్ము కురిపింపుము. 

2 రాజులు 4:33 => తానే లోపలికిపోయి వారిదద్రే లోపలనుండగా తలుపువేసి, యెహోవాకు 

పార్రథ్నచేసి 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:14 => అతడు రాజునొదద్కు రాగా రాజు అతని చూచి మీకాయా, 

యుదధ్మునకు రామోతిగ్లాదునకు మేము పోవుదుమా, మానుదుమా అని యడుగగా అతడు పోయి 

జయించుడి, వారు మీచేతికి అపప్గింపబడుదురనెను. 

యోబు 26:2 => శకిత్లేనివానికి నీవు ఎంత సహాయము చేసితివి? బలములేని బాహువును ఎంత 

బాగుగా రకిష్ంచితివి? 

కీరత్నలు 145:18 => తనకు మొఱఱ్పెటుట్వారి కందరికి తనకు నిజముగా మొఱఱ్పెటుట్వారి కందరికి 

యెహోవా సమీపముగా ఉనాన్డు. 

యోహాను 13:27 => వాడు ఆ ముకక్ పుచుచ్కొనగానే సాతాను వానిలో పర్వేశించెను. యేసు నీవు 

చేయుచునన్ది తవ్రగా చేయుమని వానితో చెపప్గా 
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వచనము 30 

అపుప్డు ఏలీయా నా దగగ్రకు రండని జనులందరితో చెపప్గా జనులందరును అతని దగగ్రకు వచిచ్రి. 

అతడు కిర్ంద పడ దోర్యబడియునన్ యెహోవా బలిపీఠమును బాగుచేసి, 

లేవీయకాండము 19:28 => చచిచ్నవారికొరకు మీ దేహమును చీరుకొనకూడదు, పచచ్బొటుల్ మీ 

దేహమునకు పొడుచుకొనకూడదు; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:1 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాకు బిడ డ్లు గనుక చనిపోయిన 

వాడెవనినిబటిట్ మిముమ్ను మీరు కోసికొనకూడదు, మీ కనుబొమమ్ల మధయ్ బోడిచేసికొనకూడదు. 

మీకా 6:7 => వేలకొలది పొటే ట్ళుల్ను వేలాది నదులంత విసాత్రమైన తైలమును ఆయనకు సంతోషము 

కలుగజేయునా? నా అతికర్మమునకై నా జేయ్షఠ్పుతుర్ని నేనితుత్నా? నా పాపపరిహారమునకై నా 

గరభ్ఫలమును నేనితుత్నా? 

మారుక్ 5:5 => వాడు ఎలల్పుప్డును రాతిర్ంబగళుల్ సమాధులలోను కొండలలోను కేకలువేయుచు, 

తనున్తాను రాళల్తో గాయపరచుకొనుచునుండెను. 

మారుక్ 9:22 => అది వాని నాశనము చేయవలెనని తరచుగా అగిన్లోను నీళల్లోను పడదోర్యును. 

ఏమైనను నీవలననైతే మామీద కనికరపడి మాకు సహాయము చేయుమనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 10:14 => పోయి మీరు కోరుకొనిన దేవతలకు మొఱఱ్పెటుట్కొనుడి; మీ 

శర్మకాలమున అవి మిముమ్ను రకిష్ంచునేమో అని ఇశార్యేలీయులతో సెలవిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 145:18 => తనకు మొఱఱ్పెటుట్వారి కందరికి తనకు నిజముగా మొఱఱ్పెటుట్వారి కందరికి 

యెహోవా సమీపముగా ఉనాన్డు. 

యిరిమ్యా 47:5 => గాజా బోడియాయెను, మైదానములో శేషించిన ఆషెక్లోను నాశనమాయెను. 

ఎనాన్ళల్వరకు నినున్ నీవే గాయపరచుకొందువు? 

యిరిమ్యా 48:37 => నిశచ్యముగా పర్తి తల బోడియాయెను పర్తి గడ డ్ము గొరిగింపబడెను 

చేతులనిన్టిమీద నరుకులును నడుములమీద గోనెపటట్యు నునన్వి.  
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జెకరాయ్ 13:6 => నీచేతులకు గాయములేమని వారడుగగా వాడు ఇవి ననున్ పేర్మించినవారి యింట 

నేనుండగా నాకు కలిగిన గాయములని చెపుప్ను. 

వచనము 31 

యహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై నీ నామము ఇశార్యేలగునని వాగాద్నము నొందిన యాకోబు సంతతి 

గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు రాళల్ను తీసికొని 

1 రాజులు 22:10 => ఇశార్యేలు రాజును యూదారాజగు యెహోషాపాతును రాజవసత్రములు 

ధరించుకొని, షోమోర్ను గవిని దగగ్రనునన్ విశాలసథ్లమందు గదెద్లమీద ఆసీనులైయుండి, 

పర్వకత్లందరును వారి సమక్షమందు పర్కటన చేయుచుండగా 

1 రాజులు 22:12 => పర్వకత్లందరును ఆ చొపుప్ననే పర్కటన చేయుచు యెహోవా రామోతిగ్లాదును 

రాజవైన నీచేతికి అపప్గించును గనుక నీవు దానిమీదికి పోయి జయమొందుదువు అని చెపిప్రి. 

1 సమూయేలు 18:10 => మరునాడు దేవుని యొదద్నుండి దురాతమ్ సౌలుమీదికి బలముగా 

వచిచ్నందున అతడు ఇంటిలో పర్వచించుచుండగా1 దావీదు మునుపటిలాగున వీణ చేతపటుట్కొని 

వాయించెను. 

యిరిమ్యా 28:6 => ఆలాగున జరుగునుగాక, యెహోవా ఆలాగుననే చేయునుగాక, యెహోవా 

మందిరపు ఉపకరణములనిన్టిని, చెరగొనిపోబడిన వారినందరిని యెహోవా బబులోనులోనుండి ఈ 

సథ్లమునకు తెపిప్ంచి నీవు పర్కటించిన మాటలను నెరవేరుచ్నుగాక. 

యిరిమ్యా 28:7 => అయినను నేను నీ చెవులలోను ఈ పర్జలందరి చెవులలోను చెపుప్చునన్ 

మాటను చితత్గించి వినుము. 

యిరిమ్యా 28:8 => నాకును నీకును ముందుగానునన్ పర్వకత్లు , అనేకదేశములకు 

మహారాజయ్ములకు విరోధముగా యుదధ్ములు జరుగుననియు, కీడు సంభవించుననియు, తెగులు 

కలుగుననియు పూరవ్కాలమందు పర్కటించుచు వచిచ్రి. 
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యిరిమ్యా 28:9 => అయితే కేష్మము కలుగునని పర్కటించు పర్వకత్ యునాన్డే, అతని మాట 

నెరవేరినయెడల యెహోవా నిజముగా అతని పంపెనని యొపుప్కొనదగునని పర్వకత్యైన యిరీమ్యా 

చెపప్గా  

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. 

1 కొరిందీయులకు 11:4 => ఏ పురుషుడు తలమీద ముసుకు వేసికొని పార్రథ్న చేయునో లేక 

పర్వచించునో, ఆ పురుషుడు తన తలను అవమానపరచును. 

1 కొరిందీయులకు 11:5 => ఏ సతరీ తలమీద ముసుకు వేసికొనక పార్రథ్న చేయునో లేక పర్వచించునో, 

ఆ సతరీ తన తలను అవమానపరచును; ఏలయనగా అది ఆమెకు కౌష్రము చేయబడినటుట్గానే 

యుండును. 

1 రాజులు 18:36 => అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు సమయమున పర్వకత్యగు ఏలీయా దగగ్రకు 

వచిచ్ యీలాగు పార్రథ్న చేసెను యెహోవా, అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలుల దేవా, ఇశార్యేలీయుల 

మధయ్ నీవు దేవుడవై యునాన్వనియు, నేను నీ సేవకుడనై యునాన్ననియు, ఈ కారయ్ములనిన్యు నీ 

సెలవుచేత చేసితిననియు ఈ దినమున కనుపరచుము. 

1 రాజులు 18:26 => వారు తమకు ఇయయ్బడిన యెదుద్ను తీసికొని సిదధ్ముచేసి, ఉదయము 

మొదలుకొని మధాయ్హన్ము వరకు బయలా, మా పార్రథ్న వినుమని బయలు పేరునుబటిట్ పార్రథ్నచేసిరి 

గాని యొక మాటయైనను పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడెవడును లేకపోగా, వారు తాము చేసిన బలిపీఠమునొదద్ 

గంతులువేయ మొదలుపెటిట్రి. 

గలతీయులకు 4:8 => ఆ కాలమందైతే మీరు దేవుని ఎరుగనివారై, నిజమునకు దేవుళుల్ కానివారికి 

దాసులైయుంటిరి గాని 
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2 తిమోతి 3:8 => యనేన్, యంబేర్ అనువారు మోషేను ఎదిరించినటుట్ వీరును చెడిన మనసుస్ కలిగి 

విశావ్స విషయములో భర్షుట్లై సతయ్మును ఎదిరింతురు. 

2 తిమోతి 3:9 => అయినను వారి అవివేకమేలాగు తేటపడెనో ఆలాగే వీరిది కూడ అందరికి 

తేటపడును గనుక వీరు ఇకముందుకు సాగరు. 

నిరగ్మకాండము 29:41 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమమగునటుల్ 

ఉదయకాలమందలి అరప్ణమును దాని పానీయారప్ణమును అరిప్ంచినటుట్ దీని నరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:4 => వాటిలో ఒక గొఱఱ్పిలల్ను ఉదయమందు అరిప్ంచి సాయంకాలమందు 

రెండవదానిని అరిప్ంపవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:31 => యోవాషు తనకు ఎదురుగా నిలిచిన వారందరితో మీరు బయలు 

పక్షముగా వాదింతురా? మీరు వాని రకిష్ంచుదురా? వానిపక్షముగా వాదించువాడు ఈ పొర్దుద్ననే 

చావవలెను; ఎవడో వాని బలిపీఠమును విరుగగొటెట్ను గనుక, వాడు దేవతయైనందున తన పక్షమున 

తానే వాదించవచుచ్ను.  

నాయ్యాధిపతులు 19:28 => అతడు లెముమ్ వెళుల్దమనగా ఆమె పర్తుయ్తత్రమియయ్కుండెను గనుక 

అతడు గాడిదమీద ఆమెను ఉంచి లేచి తనచోటికి పర్యాణము చేయసాగెను. 

1 రాజులు 18:37 => యెహోవా, నా పార్రథ్న ఆలకించుము; యెహోవావైన నీవే దేవుడవై 

యునాన్వనియు, నీవు వారి హృదయములను నీ తటుట్కు తిరుగచేయుదువనియు ఈ జనులకు 

తెలియునటుల్గా నా పార్రథ్న అంగీకరించుము. 

2 రాజులు 4:31 => గేహజీ వారికంటె ముందుగా పోయి ఆ దండమును బాలుని ముఖముమీద 

పెటెట్ను గాని యే శబద్మును రాకపోయెను, ఏమియు వినవచిచ్నటుట్ కనబడలేదు గనుక వాడు ఏలీషాను 

ఎదురొక్నవచిచ్ బాలుడు మేలుకొనలేదని చెపెప్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:40 => ఉదయాసత్మయములయందు అనుదినమున నితయ్మైన 

దహనబలిని ఆయనకు అరిప్ంచుటకై అచచ్ట అతడు యాజకుడైన సాదోకును అతని సహోదరులైన 

యాజకులను నియమించెను. 

కీరత్నలు 65:2 => పార్రథ్న ఆలకించువాడా, సరవ్శరీరులు నీయొదద్కు వచెచ్దరు 
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కీరత్నలు 108:6 => నీ పర్భావము సరవ్భూమిమీద కనబడనిముమ్ నీ పిర్యులు విమోచింపబడునటుల్ 

నీ కుడిచేతితో ననున్ రకిష్ంచి నాకు ఉతత్రమిముమ్. 

యిరిమ్యా 2:8 => యెహోవా యెకక్డ ఉనాన్డని యాజకులడుగరు, ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులు 

ననెన్రుగరు, ఏలికలును నామీద తిరుగుబాటు చేయుదురు. పర్వకత్లు బయలుపేరట పర్వచనములు 

చెపుప్దురు నిష పర్యోజనమైనవాటిని అనుసరింతురు 

వచనము 32 

ఆ రాళల్చేత యెహోవా నామమున ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచి, దానిచుటుట్ రెండు మానికల గింజలు 

పటుట్నంత లోతుగా కందకమొకటి తర్వివ్ంచి 

1 రాజులు 19:10 => అతడు ఇశార్యేలు వారు నీ నిబంధనను తోర్సివేసి నీ బలిపీఠములను 

పడగొటిట్ నీ పర్వకత్లను ఖడగ్ముచేత హతము చేసిరి. సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా 

కొరకు మహా రోషముగలవాడనై నేను ఒకడనుమాతర్మే మిగిలియుండగా వారు నా పార్ణమును కూడ 

తీసివేయుటకై చూచుచునాన్రని మనవిచేసెను. 

1 రాజులు 19:14 => అందుకతడు ఇశార్యేలువారు నీ నిబంధనను తోర్సివేసి నీ బలిపీఠములను 

పడగొటిట్ నీ పర్వకత్లను ఖడగ్ముచేత హతము చేసిరి. సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా 

కొరకు మహా రోషముగలవాడనై నేను ఒకడను మాతర్మే మిగిలియుండగా వారు నా పార్ణము 

తీసివేయుటకై చూచుచునాన్రని చెపెప్ను. 

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

సమాధాన బలులను కృతజఞ్తారప్ణలను అరిప్ంచుచు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను 

సేవించుడని యూదా వారికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

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

మీలో నివసించు పరదేశులలోగాని ఒకడు దహనబలినైనను వేరొక యే బలినైనను 

నాయ్యాధిపతులు 13:19 => అంతట మానోహ నైవేదయ్ముగా నొక మేకపిలల్ను తీసికొని యొక 

రాతిమీద యెహోవాకు అరిప్ంచెను. మానోహయు అతని భారయ్యు చూచుచుండగా ఆ దూత యొక 

ఆశచ్రయ్కారయ్ము చేసెను. 

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 7:9 => సమూయేలు పాలు విడువని ఒక గొఱఱ్పిలల్ను తెచిచ్ యెహోవాకు 

సరావ్ంగబలిగా అరిప్ంచి, ఇశార్యేలీయుల పక్షమున యెహోవాను పార్రథ్నచేయగా యెహోవా అతని 

పార్రథ్న అంగీకరించెను. 

1 సమూయేలు 7:17 => మరియు అతని యిలుల్ రామాలో నుండినందున అచచ్టికి తిరిగివచిచ్ 

అచచ్టకూడను నాయ్యము తీరుచ్చుండెను, మరియు అతడు అకక్డ యెహోవాకు ఒక బలిపీఠము 

కటెట్ను. 

వచనము 33 

కటెట్లను కర్మముగా పేరిచ్ యెదుద్ను తునకలుగా కోసి ఆ కటెట్లమీద ఉంచి, జనులు చూచుచుండగా 

మీరు నాలుగు తొటల్నిండ నీళుల్ నింపి దహనబలి పశుమాంసముమీదను కటెట్లమీదను పోయుడని 

చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 24:4 => మరియు మోషే యెహోవా మాటలనిన్టిని వార్సి ఉదయమందు లేచి ఆ 

కొండ దిగువను బలిపీఠమును ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములు చొపుప్న పండెర్ండు సత్ంభములను 

కటిట్ 
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యెహోషువ 4:3 => యాజకుల కాళుల్ నిలిచిన సథ్లమున యొరాద్ను నడుమనుండి పండెర్ండు రాళల్ను 

తీసి వాటిని ఇవతలకు తెచిచ్, మీరు ఈ రాతిర్ బసచేయు చోట వాటిని నిలువబెటుట్డని 

వారికాజాఞ్పించుము 

యెహోషువ 4:4 => కావున యెహోషువ ఇశార్యేలీయులలో సిదధ్పరచిన పనిన్దద్రు మనుషుయ్లను, 

అనగా పర్తి గోతర్మునకు ఒకొక్కక్ మనుషుయ్ని పిలిపించి 

యెహోషువ 4:20 => వారు యొరాద్నులో నుండి తెచిచ్న పండెర్ండు రాళల్ను యెహోషువ గిలాగ్లులో 

నిలువబెటిట్ంచి 

ఎజార్ 6:17 => దేవుని మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచినపుప్డు నూరు ఎడల్ను రెండు వందల పొటే ట్ళల్ను 

నాలుగువందల గొఱఱ్పిలల్లను ఇశార్యేలీయులకందరికిని పాపపరిహారారథ్ బలిగా ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు మేకపోతులను అరిప్ంచిరి. 

యిరిమ్యా 31:1 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే ఆ కాలమున నేను ఇశార్యేలు వంశసుథ్లకందరికి 

దేవుడనైయుందును, వారు నాకు పర్జలైయుందురు. 

యెహెజేక్లు 37:16 => నరపుతుర్డా, నీవు కఱఱ్తునక యొకటి తీసికొని దానిమీద 

యూదావారిదనియు, వారి తోటివారగు ఇశార్యేలీయులదనియు పేళుల్ వార్యుము. మరియొక తునక 

తీసికొని దానిమీద ఎఫార్యిమునకు తునక, అనగా యోసేపు వంశసుథ్లదనియు వారి తోటివారగు 

ఇశార్యేలువారిదనియు వార్యుము. 

యెహెజేక్లు 37:17 => అపుప్డది యేకమైన తునకయగునటుల్ ఒకదానితో ఒకటి జోడించుము, అవి 

నీచేతిలో ఒకటే తునకయగును. 

యెహెజేక్లు 37:18 => ఇందులకు తాతప్రయ్ము మాకు తెలియజెపప్వా? అని నీ జనులు నినన్డుగగా 

యెహెజేక్లు 37:19 => ఆ రెండు తునకలను వారి సమక్షమున నీవు చేతపటుట్కొని వారితో 

ఇటల్నుము పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఎఫార్యిము చేతిలోనునన్ తునక, అనగా ఏ 

తునకమీద ఇశార్యేలువారందరి పేళుల్ను వారి తోటివారి పేళుల్ను నేను ఉంచితినో యోసేపు అను ఆ 

తునకను యూదావారి తునకను నేను పటుట్కొని యొకటిగా జోడించి నాచేతిలో ఏకమైన తునకగా 

చేసెదను. 
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యెహెజేక్లు 37:20 => ఇటుల్ండగా వారికీలాగు చెపుప్ము 

యెహెజేక్లు 37:21 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఏ యే అనయ్జనులలో 

ఇశార్యేలీయులు చెదరిపోయిరో ఆ యా అనయ్జనులలోనుండి వారిని రకిష్ంచి, వారు ఎచచ్టెచచ్ట 

ఉనాన్రో అచచ్టనుండి వారిని సమకూరిచ్ వారి సవ్దేశములోనికి తోడుకొనివచిచ్ 

యెహెజేక్లు 37:22 => వారికమీదట ఎనన్టికిని రెండు జనములుగాను రెండు రాజయ్ములుగాను 

ఉండకుండునటుల్ ఆ దేశములో ఇశార్యేలీయుల పరవ్తములమీద 

యెహెజేక్లు 47:13 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా సరిహదుద్లనుబటిట్ 

ఇశార్యేలీయుల పండెర్ండు గోతర్ముల పర్కారము మీరు సావ్సథ్య్ముగా పంచుకొనవలసిన భూమి 

యిది; యోసేపు సంతతికి రెండు భాగములియయ్వలెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:20 => కీర్సుత్యేసే ముఖయ్మైన మూలరాయియై యుండగా అపొసత్లులును 

పర్వకత్లును వేసిన పునాదిమీద మీరు కటట్బడియునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 4:4 => శరీరమొకక్టే, ఆతమ్యు ఒకక్డే; ఆ పర్కారమే మీ పిలుపు విషయమై 

యొకక్టే నిరీక్షణయందుండుటకు పిలువబడితిరి. 

ఎఫెసీయులకు 4:5 => పర్భువు ఒకక్డే, విశావ్సమొకక్టే, బాపిత్సమ్మొకక్టే, 

ఎఫెసీయులకు 4:6 => అందరికి తండిర్యైన దేవుడు ఒకక్డే. ఆయన అందరికి పైగా ఉనన్వాడై 

అందరిలోను వాయ్పించి అందరిలో ఉనాన్డు. 

పర్కటన 7:4 => మరియు ముదిర్ంపబడినవారి లెకక్ చెపప్గా వింటిని. ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ములనిన్టిలో ముదిర్ంపబడినవారు లక్ష నలువది నాలుగు వేలమంది. 

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

గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, గాదు గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

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

వేలమంది, మనషే ష్ గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

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

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

వేలమంది, బెనాయ్మీను గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది ముదిర్ంపబడిరి. 

పర్కటన 21:12 => ఆ పటట్ణమునకు ఎతత్యిన గొపప్ పార్కారమును పండెర్ండు గుమమ్ములును 

ఉండెను; ఆ గుమమ్ములయొదద్ పనిన్దద్రు దేవదూతలుండిరి, ఇశార్యేలీయుల పండెర్ండు గోతర్ముల 

నామములు ఆ గుమమ్ముల మీద వార్యబడియునన్వి. 

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. 

ఆదికాండము 35:10 => అపుప్డు దేవుడు అతనితో నీ పేరు యాకోబు; ఇకమీదట నీ పేరు యాకోబు 

అనబడదు; నీ పేరు ఇశార్యేలు అని చెపిప్ అతనికి ఇశార్యేలు అను పేరు పెటెట్ను. 

2 రాజులు 17:34 => నేటి వరకు తమ పూరవ్మరాయ్దల పర్కారము వారు చేయుచునాన్రు; 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు పూనక వారితో నిబంధనచేసి మీరు ఇతర దేవతలకు భయపడకయు, 

వాటికి నమసక్రింపకయు, పూజ చేయకయు, బలులు అరిప్ంపకయు, 

యెషయా 48:1 => యాకోబు వంశసుథ్లై ఇశార్యేలు అను పేరు కలిగినవారలారా, యూదా 

జలములలోనుండి బయలుదేరి వచిచ్నవారై యెహోవా నామముతోడని పర్మాణము చేయుచు 

ఇశార్యేలు దేవుని నామమును సమ్రించుచు నీతిసతయ్ములను అనుసరింపనివారలారా, ఈ మాట 

ఆలకించుడి.  

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

దీవించుచు వారితో చెపిప్నది యిదే. ఎవరి దీవెన చొపుప్న వారిని దీవించెను. 

నిరగ్మకాండము 28:21 => ఆ రతన్ములు ఇశార్యేలీయుల పేరులుగలవై వారి పేరులచొపుప్న 

పండెర్ండుండవలెను. ముదర్మీద చెకిక్నవాటివలె వారిలో పర్తివాని పేరుచొపుప్న పండెర్ండు గోతర్ముల 

పేరులు ఉండవలెను. 
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లేవీయకాండము 24:5 => నీవు గోధుమలపిండిని తీసికొని దానితో పండెర్ండు భక్షయ్ములను 

వండవలెను. ఒకొక్కక్ భక్షయ్మున సేరు సేరు పిండి యుండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:5 => అకక్డ నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలిపీఠమును కటట్వలెను. ఆ 

బలిపీఠమును రాళల్తో కటట్వలెను; వాటిమీద ఇనుప పనిముటుట్ పడకూడదు. 

యెహోషువ 4:9 => అపుప్డు యెహోషువ నిబంధన మందసమును మోయు యాజకుల కాళుల్ 

యొరాద్ను నడుమ నిలిచిన చోట పండెర్ండు రాళల్ను నిలువబెటిట్ంచెను. నేటివరకు అవి అకక్డ నునన్వి. 

యెహోషువ 8:31 => యెహోవా సేవకుడైన మోషే ఇశార్యేలీయుల కాజాఞ్పించినటుల్ యెహోషువ 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామమున బలిపీఠమును ఇనుప పనిముటుల్ తగిలింపని కారు 

రాళల్తో ఏబాలు కొండమీద కటిట్ంచెను. దానిమీద వారు యెహోవాకు దహనబలులను సమాధాన 

బలులను అరిప్ంచిరి. 

యోబు 1:5 => వారి వారి విందు దినములు పూరిత్కాగా యోబు, తన కుమారులు పాపముచేసి తమ 

హృదయములలో దేవుని దూషించిరేమో అని వారిని పిలువనంపించి వారిని పవితర్పరచి, 

అరుణోదయమున లేచి వారిలో ఒకొక్కని నిమితత్మై దహనబలి నరిప్ంచుచు వచెచ్ను. యోబు నితయ్ము 

ఆలాగున చేయుచుండెను.  

మతత్యి 19:28 => యేసు వారితో ఇటల్నెను(పర్పంచ) పునరజ్ననమందు మనుషయ్కుమారుడు తన 

మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండునపుడు ననున్ వెంబడించిన మీరును పండెర్ండు 

సింహాసనములమీద ఆసీనులై ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి తీరుప్తీరుచ్దురు. 

రోమీయులకు 11:3 => పర్భువా, వారు నీ పర్వకత్లను చంపిరి, నీ బలిపీఠములను పడగొటిట్రి, 

నేనొకక్డనే మిగిలియునాన్ను, నా పార్ణము తీయజూచుచునాన్రు అని ఇశార్యేలునకు విరోధముగా 

దేవుని యెదుట అతడు వాదించుచునాన్డు. 

యాకోబు 1:1 => దేవునియొకక్యు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు దాసుడైన యాకోబు 

అనయ్దేశములయందు చెదిరియునన్ పండెర్ండు గోతర్ములవారికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

వచనము 34 
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అదియైన తరువాత రెండవమారు ఆ పర్కారమే చేయుడని అతడు చెపప్గా వారు రెండవమారును 

ఆలాగు చేసిరి; మూడవమారును చేయుడనగా వారు మూడవమారును చేసిరి; అపుప్డు 

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. 

నాయ్యాధిపతులు 6:26 => తగిన యేరాప్టుతో ఈ బండకొనను నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలిపీఠము 

కటిట్, ఆ రెండవ కోడెను తీసికొనివచిచ్ నీవు నరికిన పర్తిమయొకక్ కఱఱ్తో దహనబలి నరిప్ంచుమని 

అతనితో చెపెప్ను. 

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

దహనబలులను సమాధానబలులను అరిప్ంచిరి. 

1 సమూయేలు 7:9 => సమూయేలు పాలు విడువని ఒక గొఱఱ్పిలల్ను తెచిచ్ యెహోవాకు 

సరావ్ంగబలిగా అరిప్ంచి, ఇశార్యేలీయుల పక్షమున యెహోవాను పార్రథ్నచేయగా యెహోవా అతని 

పార్రథ్న అంగీకరించెను. 

1 సమూయేలు 7:17 => మరియు అతని యిలుల్ రామాలో నుండినందున అచచ్టికి తిరిగివచిచ్ 

అచచ్టకూడను నాయ్యము తీరుచ్చుండెను, మరియు అతడు అకక్డ యెహోవాకు ఒక బలిపీఠము 

కటెట్ను. 

1 కొరిందీయులకు 10:31 => కాబటిట్ మీరు భోజనము చేసినను పానము చేసినను మీరేమి చేసినను 

సమసత్మును దేవుని మహిమకొరకు చేయుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:17 => మరియు మాటచేత గాని కిర్యచేత గాని, మీరేమి చేసినను పర్భువైన 

యేసుదావ్రా తండిర్యైన దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, సమసత్మును ఆయన పేరట చేయుడి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 27:5 => అకక్డ నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలిపీఠమును కటట్వలెను. ఆ 

బలిపీఠమును రాళల్తో కటట్వలెను; వాటిమీద ఇనుప పనిముటుట్ పడకూడదు. 

యెహోషువ 8:31 => యెహోవా సేవకుడైన మోషే ఇశార్యేలీయుల కాజాఞ్పించినటుల్ యెహోషువ 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామమున బలిపీఠమును ఇనుప పనిముటుల్ తగిలింపని కారు 

రాళల్తో ఏబాలు కొండమీద కటిట్ంచెను. దానిమీద వారు యెహోవాకు దహనబలులను సమాధాన 

బలులను అరిప్ంచిరి. 

1 రాజులు 18:35 => ఆ నీళుల్ బలిపీఠము చుటుట్ను పొరిల్ పారెను; మరియు అతడు కందకమును 

నీళల్తో నింపెను. 

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

భూమాయ్కాశములను కలుగజేసిన అదివ్తీయ దేవా, నీవు లోకమందునన్ సకల రాజయ్ములకు దేవుడవై 

యునాన్వు. 

యెహెజేక్లు 43:17 => మరియు చూరు నిడివియు వెడలుప్ను నలుదిశల పదునాలుగు మూరలు, 

దాని చుటుట్నునన్ అంచు జేనెడు, దాని చుటట్ంతయు మూరెడు, డొలపు ఒకటియుండెను, దానికునన్ 

మెటుల్ తూరుప్ తటుట్ండెను. 

వచనము 35 

ఆ నీళుల్ బలిపీఠము చుటుట్ను పొరిల్ పారెను; మరియు అతడు కందకమును నీళల్తో నింపెను. 

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

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

పీఠముపైనునన్ కటెట్లమీద ఉంచెను. 

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

అవయవములను విడదీసిన తరువాత 

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

అగిన్మీద కటెట్లను చకక్గా పేరచ్వలెను. 
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లేవీయకాండము 1:8 => అపుప్డు యాజకులైన అహరోను కుమారులు ఆ అవయవములను తలను 

కొర్వువ్ను బలిపీఠము మీదనునన్ అగిన్మీది కటెట్లపైని చకక్గా పేరచ్వలెను. దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను 

నీళల్తో కడుగవలెను. 

దానియేలు 3:19 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హము నొందినందున షదర్కు, మేషాకు, 

అబేదెన్గోయను వారి విషయములో ఆయన ముఖము వికారమాయెను గనుక గుండము ఎపప్టికనన్ 

ఏడంతలు వేడిమిగా చేయుమని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

దానియేలు 3:25 => అందుకు రాజు నేను నలుగురు మనుషుయ్లు బంధకములు లేక అగిన్లో 

సంచరించుట చూచుచునాన్ను; వారికి హాని యేమియు కలుగలేదు; నాలగ్వవాని రూపము దేవతల 

రూపమును బోలినదని వారికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

యోహాను 11:39 => యేసు రాయి తీసివేయుడని చెపప్గా చనిపోయినవాని సహోదరియైన మారత్ 

పర్భువా, అతడు చనిపోయి నాలుగు దినములైనది గనుక ఇపప్టికి వాసనకొటుట్నని ఆయనతో చెపెప్ను. 

యోహాను 11:40 => అందుకు యేసు నీవు నమిమ్నయెడల దేవుని మహిమ చూతువని నేను నీతో 

చెపప్లేదా అని ఆమెతో అనెను; 

యోహాను 19:33 => వారు యేసునొదద్కు వచిచ్, అంతకుముందే ఆయన మృతిపొందియుండుట 

చూచి ఆయన కాళుల్ విరుగగొటట్లేదు గాని 

యోహాను 19:34 => సైనికులలో ఒకడు ఈటెతో ఆయన పర్కక్ను పొడిచెను, వెంటనే రకత్మును 

నీళుల్ను కారెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:20 => దేవుని దూత ఆ మాంసమును పొంగని భక్షయ్ములను పటుట్కొని రాతిమీద 

పెటిట్ నీళుల్ పోయుమని అతనితో చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 1:8 => అపుప్డు యాజకులైన అహరోను కుమారులు ఆ అవయవములను తలను 

కొర్వువ్ను బలిపీఠము మీదనునన్ అగిన్మీది కటెట్లపైని చకక్గా పేరచ్వలెను. దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను 

నీళల్తో కడుగవలెను. 
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మారుక్ 9:2 => ఆరుదినములైన తరువాత, యేసు పేతురును యాకోబును యోహానును మాతర్ము 

వెంటబెటుట్కొని, యెతత్యిన యొక కొండమీదికి ఏకాంతముగా వారిని తోడుకొనిపోయి, వారియెదుట 

రూపాంతరము పొందెను. 

వచనము 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 కొరిందీయులకు 4:2 => అయితే కుయుకిత్గా నడుచుకొనకయు, దేవుని వాకయ్మును వంచనగా 

బోధింపకయు, సతయ్మును పర్తయ్క్షపరచుటవలన పర్తి మనుషుయ్ని మనసాస్కిష్ యెదుట మముమ్ను మేమే 

దేవుని సముఖమందు మెపిప్ంచుకొనుచు అవమానకరమైన రహసయ్ కారయ్ములను విసరిజ్ంచియునాన్ము 

2 కొరిందీయులకు 8:21 => ఏలయనగా పర్భువు దృషిట్యందు మాతర్మే గాక మనుషుయ్ల 

దృషిట్యందును యోగయ్మైన వాటినిగూరిచ్ శర్దధ్గా ఆలోచించుకొనుచునాన్ము.  

నాయ్యాధిపతులు 6:20 => దేవుని దూత ఆ మాంసమును పొంగని భక్షయ్ములను పటుట్కొని రాతిమీద 

పెటిట్ నీళుల్ పోయుమని అతనితో చెపెప్ను. 

వచనము 37 

యెహోవా, నా పార్రథ్న ఆలకించుము; యెహోవావైన నీవే దేవుడవై యునాన్వనియు, నీవు వారి 

హృదయములను నీ తటుట్కు తిరుగచేయుదువనియు ఈ జనులకు తెలియునటుల్గా నా పార్రథ్న 

అంగీకరించుము. 

1 రాజులు 18:32 => ఆ రాళల్చేత యెహోవా నామమున ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచి, దానిచుటుట్ రెండు 

మానికల గింజలు పటుట్నంత లోతుగా కందకమొకటి తర్వివ్ంచి 
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1 రాజులు 18:38 => అతడు ఈలాగున పార్రథ్న చేయుచుండగా యెహోవా అగిన్ దిగి, దహనబలి 

పశువును కటెట్లను రాళల్ను బుగిగ్ని దహించి కందకమందునన్ నీళల్ను ఆరిపోచేసెను. 

వచనము 38 

అతడు ఈలాగున పార్రథ్న చేయుచుండగా యెహోవా అగిన్ దిగి, దహనబలి పశువును కటెట్లను రాళల్ను 

బుగిగ్ని దహించి కందకమందునన్ నీళల్ను ఆరిపోచేసెను. 

1 రాజులు 18:29 => ఈ పర్కారము మధాయ్హన్మైన తరువాత అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు 

సమయమువరకు వారు పర్కటనము చేయుచు వచిచ్రి గాని, మాటయైనను పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడైనను 

లక్షయ్ముచేసినవాడైనను లేకపోయెను. 

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. 

ఎజార్ 9:4 => చెరపటట్బడినవారి అపరాధమును చూచి, ఇశార్యేలీయుల దేవుని మాటకు భయపడిన 

వారందరును నాయొదద్కు కూడి వచిచ్రి. నేను విభార్ంతిపడి సాయంతర్పు అరప్ణ వేళవరకు 

కూరుచ్ంటిని. 

ఎజార్ 9:5 => సాయంతర్పు అరప్ణ వేళను శర్మ తీరగా నేను లేచి, నా వసత్రమును పై దుపప్టిని 

చింపుకొని మోకాళల్మీద పడి, నా దేవుడైన యెహోవాతటుట్చేతులెతి ◌్త 

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

దృషిట్కి అంగీకారములగును గాక. 

దానియేలు 8:13 => అపుప్డు పరిశుదుధ్లలో ఒకడు మాటలాడగా వింటిని; అంతలో 

మాటలాడుచునన్ ఆ పరిశుదుధ్నితో మరియొక పరిశుదుధ్డు మాటలాడుచుండెను. ఏమనగా, 
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అనుదినబలినిగూరిచ్యు, అతికర్మము జరిగినందున సంభవించు నాశనకరమైన హేయ 

వసుత్వునుగూరిచ్యు కలిగిన యీ దరశ్నము నెరవేరుటకు ఎనాన్ళుల్ పటుట్ననియు, ఈ ఆలయ 

సాథ్నమును జనసమూహమును కాళల్కిర్ంద తొర్కక్బడుట ఎనాన్ళుల్ జరుగునోయనియు 

మాటలాడుకొనిరి. 

దానియేలు 9:21 => నేను ఈలాగున మాటలాడుచు పార్రథ్న చేయుచునుండగా, మొదట నేను 

దరశ్నమందు చూచిన అతి పర్కాశమానుడైన గబిర్యేలను ఆ మనుషుయ్డు సాయంతర్పు బలి అరిప్ంచు 

సమయమున నాకు కనబడి ననున్ ముటెట్ను. 

దానియేలు 12:11 => అనుదిన బలి నిలుపు చేయబడిన కాలము మొదలుకొని నాశనము 

కలుగజేయు హేయమైన దానిని నిలువబెటుట్వరకు వెయియ్నిన్ రెండువందల తొంబది దినములగును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:1 => పగలు మూడుగంటలకు పార్రథ్న కాలమున పేతురును యోహానును 

దేవాలయమునకు ఎకిక్ వెళుల్చుండగా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:30 => అందుకు కొరేన్లి నాలుగు దినముల కిర్ందట పగలు 

మూడుగంటలు మొదలుకొని యీ వేళవరకు నేను ఇంట పార్రథ్న చేయుచుండగా పర్కాశమానమైన 

వసత్రములు ధరించిన వాడొకడు నా యెదుట నిలిచి 

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. 

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

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

ఆశీరవ్దించి నీ సంతానమును విసత్రింప చేసెదనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 31:53 => అబార్హాము దేవుడు నాహోరు దేవుడు వారి తండిర్ దేవుడు మనమధయ్ 

నాయ్యము తీరుచ్నని చెపెప్ను. అపుప్డు యాకోబు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు భయపడిన దేవుని తోడని 

పర్మాణము చేసెను 
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ఆదికాండము 32:9 => అపుప్డు యాకోబు నా తండిర్యైన అబార్హాము దేవా, నా తండిర్యైన 

ఇసాస్కు దేవా, నీ దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి వెళుల్ము, నీకు మేలు చేసెదనని నాతో 

చెపిప్న యెహోవా, 

ఆదికాండము 46:3 => ఆయన నేనే దేవుడను, నీ తండిర్ దేవుడను, ఐగుపుత్నకు వెళుల్టకు 

భయపడకుము, అకక్డ నినున్ గొపప్ జనముగా చేసెదను. 

నిరగ్మకాండము 3:6 => మరియు ఆయన నేను నీ తండిర్ దేవుడను, అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెపప్గా మోషే తన ముఖమును కపుప్కొని దేవునివైపు చూడ 

వెరచెను. 

నిరగ్మకాండము 3:15 => మరియు దేవుడు మోషేతో నిటల్నెను మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, 

అనగా అబార్హాము దేవుడు ఇసాస్కు దేవుడు యాకోబు దేవుడునైన యెహోవా మీయొదద్కు ననున్ 

పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో చెపప్వలెను. నిరంతరము నా నామము ఇదే, తరతరములకు ఇది 

నా జాఞ్పకారథ్క నామము. 

నిరగ్మకాండము 3:16 => నీవు 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, 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:18 => అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలు అను మా పితరుల దేవా 

యెహోవా, నీ జనులు హృదయపూరవ్కముగా సంకలిప్ంచిన యీ ఉదేద్శమును నితయ్ము కాపాడుము; 

వారి హృదయమును నీకు అనుకూలపరచుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:6 => మా పితరుల దేవా యెహోవా, నీవు ఆకాశమందు దేవుడవై 

యునాన్వు, అనయ్జనుల రాజయ్ములను ఏలువాడవు నీవే; నీవు బాహుబలము గలవాడవు, పరాకర్మము 

గలవాడవు, నినెన్దిరించుటకెవరికిని బలము చాలదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:7 => నీ జనులైన ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి ఈ దేశపు 

కాపురసుథ్లను తోలివేసి, నీ సేన్హితుడైన అబార్హాముయొకక్ సంతతికి దీనిని శాశవ్తముగానిచిచ్న మా 

దేవుడవు నీవే. 
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ఎఫెసీయులకు 1:17 => మరియు మీ మనోనేతర్ములు వెలిగింపబడినందున, ఆయన మిముమ్ను 

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 

ఎఫెసీయులకు 3:14 => ఈ హేతువుచేత పరలోకమునందును, భూమిమీదను ఉనన్ పర్తి 

కుటుంబము ఏ తండిర్నిబటిట్ కుటుంబమని పిలువబడుచునన్దో ఆ తండిర్యెదుట నేను మోకాళూ ల్ని 

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. 

1 సమూయేలు 17:46 => ఈ దినమున యెహోవా నినున్ నాచేతికి అపప్గించును; నేను నినున్ చంపి 

నీ తల తెగవేతును; ఇశార్యేలీయులలో దేవుడునాన్డని లోక నివాసులందరును తెలిసికొనునటుల్ నేను 

ఈ దినమున ఫిలిషీత్యులయొకక్ కళేబరములను ఆకాశపకుష్లకును భూమృగములకును ఇతుత్ను. 

1 సమూయేలు 17:47 => అపుప్డు యెహోవా కతిత్చేతను ఈటెచేతను రకిష్ంచువాడు కాడని యీ 

దండువారందరు తెలిసికొందురు; యుదధ్ము యెహోవాదే; ఆయన మిముమ్ను మాచేతికి అపప్గించునని 

చెపెప్ను. 

2 రాజులు 1:3 => యెహోవా దూత తిషీబ్యుడైన ఏలీయాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవులేచి 

షోమోర్ను రాజు పంపిన దూతలను ఎదురొక్నబోయి యిటల్నుము ఇశార్యేలువారిలో దేవుడనన్వాడు 

లేడనుకొని ఎకోర్ను దేవతయైన బయలె జ్బూబునొదద్ మీరు విచారించబోవుచునాన్రా? 

2 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 

Page  of 1588 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

2 రాజులు 5:15 => అపుప్డతడు తన పరివారముతోకూడ దైవజనుని దగగ్రకు తిరిగివచిచ్ అతని 

ముందర నిలిచి చితత్గించుము; ఇశార్యేలులోనునన్ దేవుడు తపప్ లోకమంతటియందును మరియొక 

దేవుడు లేడని నేను ఎరుగుదును; ఇపుప్డు నీవు నీ దాసుడనైన నాయొదద్ బహుమానము 

తీసికొనవలసినదని అతనితో చెపప్గా 

2 రాజులు 19:19 => యెహోవా మా దేవా; లోకమందునన్ సమసత్ జనులు నీవే నిజముగా 

అదివ్తీయ దేవుడవైన యెహోవావని తెలిసికొనునటుల్గా అతనిచేతిలోనుండి మముమ్ను రకిష్ంచుము. 

కీరత్నలు 67:1 => భూమిమీద నీ మారగ్ము తెలియబడునటుల్ను అనయ్జనులందరిలో నీ రక్షణ 

తెలియబడునటుల్ను 

కీరత్నలు 67:2 => దేవుడు మముమ్ను కరుణించి మముమ్ను ఆశీరవ్దించును గాక ఆయన తన 

ముఖకాంతి మామీద పర్కాశింపజేయును గాక.(సెలా.) 

కీరత్నలు 83:18 => యెహోవా అను నామము ధరించిన నీవు మాతర్మే సరవ్లోకములో 

మహోనన్తుడవని వారెరుగుదురు గాక. 

యెహెజేక్లు 36:23 => అనయ్జనుల మధయ్ మీరు దూషించిన నా ఘనమైన నామమును నేను 

పరిశుదధ్ పరచుదును, వారి యెదుట మీయందు నేను ననున్ పరిశుదధ్ పరచుకొనగా నేను పర్భువగు 

యెహోవానని వారు తెలిసికొందురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 39:7 => నేను యెహోవానై యునాన్నని అనయ్జనులు తెలిసికొనునటుల్ ఇక నా పరిశుదధ్ 

నామమునకు దూషణ కలుగనియయ్క, నా జనులగు ఇశార్యేలీయుల మధయ్ దానిని బయలుపరచెదను. 

1 రాజులు 22:28 => అపుప్డు మీకాయా ఈలాగు చెపెప్ను సకలజనులారా, నా మాట 

ఆలకించుడని చెపెప్ను రాజవైన నీవు ఏమాతర్మైనను కేష్మముగా తిరిగి వచిచ్నయెడల యెహోవా 

నాచేత పలుకలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 16:28 => మోషే ఈ సమసత్ కారయ్ములను చేయుటకు యెహోవా ననున్ 

పంపెననియు, నా అంతట నేనే వాటిని చేయలేదనియు దీనివలన మీరు తెలిసికొందురు. 
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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. 

యోహాను 11:42 => నీవు ఎలల్పుప్డును నా మనవి వినుచునాన్వని నేనెరుగుదును గాని నీవు ననున్ 

పంపితివని చుటుట్ నిలిచియునన్ యీ జనసమూహము నముమ్నటుల్ వారి నిమితత్మై యీ మాట 

చెపిప్తిననెను. 

ఆదికాండము 24:12 => నా యజమానుడగు అబార్హాము దేవుడవైన యెహోవా, నేను వచిచ్న 

కారయ్మును తవ్రలో సఫలముచేసి నా యజమానుడగు అబార్హాము మీద అనుగర్హము చూపుము. 

నిరగ్మకాండము 29:41 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమమగునటుల్ 

ఉదయకాలమందలి అరప్ణమును దాని పానీయారప్ణమును అరిప్ంచినటుట్ దీని నరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:4 => వాటిలో ఒక గొఱఱ్పిలల్ను ఉదయమందు అరిప్ంచి సాయంకాలమందు 

రెండవదానిని అరిప్ంపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:35 => అయితే యెహోవా దేవుడనియు, ఆయన తపప్ మరియొకడు 

లేడనియు నీవు తెలిసికొనునటుల్ అది నీకు చూపబడెను. 

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

యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ది గనుక 

1 రాజులు 17:20 => యెహోవా నా దేవా, ననున్ చేరుచ్కొనిన యీ విధవరాలి కుమారుని 

చంపునంతగా ఆమెమీదికి కీడు రాజేసితివా అని యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ 

1 రాజులు 18:37 => యెహోవా, నా పార్రథ్న ఆలకించుము; యెహోవావైన నీవే దేవుడవై 

యునాన్వనియు, నీవు వారి హృదయములను నీ తటుట్కు తిరుగచేయుదువనియు ఈ జనులకు 

తెలియునటుల్గా నా పార్రథ్న అంగీకరించుము. 
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2 రాజులు 1:10 => అందుకు ఏలీయా నేను దైవజనుడనైతే అగిన్ ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ నినున్ నీ 

యేబదిమందిని దహించును గాక అని యేబదిమందికి అధిపతియైన వానితో చెపప్గా, అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి వానిని వాని యేబదిమందిని దహించెను. 

2 రాజులు 2:14 => ఒంటిమీదినుండి కిర్ందపడిన ఆ దుపప్టిని పటుట్కొని నీటిమీద కొటిట్ 

ఏలీయాయొకక్ దేవుడైన యెహోవా ఎకక్డ ఉనాన్డనెను. అతడు ఆ దుపప్టితో నీటిని కొటట్గా అది ఇటు 

అటు విడిపోయినందున ఎలీషా అవతలి యొడుడ్నకు నడిచిపోయెను. 

2 రాజులు 3:17 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా గాలియే గాని వరష్మే గాని రాకపోయినను, 

మీరును మీ మందలును మీ పశువులును తార్గుటకు ఈ లోయ నీళల్తో నిండును. 

2 రాజులు 3:20 => ఉదయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు సమయమందు నీళుల్ ఎదోము మారగ్మున రాగా 

దేశము నీళల్తో నిండెను. 

2 రాజులు 5:8 => ఇశార్యేలు రాజు తన వసత్రమును చింపుకొనిన సంగతి దైవజనుడైన ఎలీషాకు 

వినబడినపుప్డు అతడు నీ వసత్రములు నీవెందుకు చింపుకొంటివి? ఇశార్యేలులో పర్వకత్ యొకడునాన్డని 

అతనికి తెలియబడునటుల్ అతని నాయొదద్కు రానిముమ్ అని రాజునకు వరత్మానము చేసెను. 

2 రాజులు 20:11 => పర్వకత్యగు యెషయా యెహోవాను పార్రిథ్ంపగా ఆయన ఆహాజు గడియారపు 

పలకమీద పదిమెటుల్ ముందరికి నడిచిన నీడ పదిమెటుల్ వెనుకకు తిరిగిపోవునటుల్ చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:14 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, హృదయపూరవ్కముగా నినున్ 

అనుసరించు నీ భకుత్లకు నిబంధనను నెరవేరుచ్చు కృపను చూపుచునుండు నీవంటి దేవుడు 

ఆకాశమందైనను భూమియందైనను లేడు. 

కీరత్నలు 46:10 => ఊరకుండుడి నేనే దేవుడనని తెలిసికొనుడి అనయ్జనులలో నేను 

మహోనన్తుడనగుదును భూమిమీద నేను మహోనన్తుడనగుదును  

కీరత్నలు 50:1 => దేవాది దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు తూరుప్దికుక్ మొదలుకొని 

పడమటి దికుక్వరకు భూనివాసులను రమమ్ని ఆయన పిలుచుచునాన్డు. 
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కీరత్నలు 59:13 => కోపముచేత వారిని నిరూమ్లము చేయుము వారు లేకపోవునటుల్ వారిని 

నిరూమ్లము చేయుము దేవుడు యాకోబు వంశమును ఏలుచునాన్డని భూదిగంతములవరకు 

మనుషుయ్లు ఎరుగునటుల్ చేయుము.(సెలా.)  

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

ఆయన వారము మనము ఆయన పర్జలము ఆయన మేపు గొఱఱ్లము. 

కీరత్నలు 108:6 => నీ పర్భావము సరవ్భూమిమీద కనబడనిముమ్ నీ పిర్యులు విమోచింపబడునటుల్ 

నీ కుడిచేతితో ననున్ రకిష్ంచి నాకు ఉతత్రమిముమ్. 

కీరత్నలు 109:27 => నాకు సహాయము చేయుము నీ కృపనుబటిట్ ననున్ రకిష్ంపుము. 

యెషయా 37:20 => యెహోవా, లోకమందునన్ నీవే నిజముగా నీవే అదివ్తీయ దేవుడవైన 

యెహోవావని సమసత్ జనులు తెలిసికొనునటుల్ అతని చేతిలోనుండి మముమ్ను రకిష్ంచుము. 

యెషయా 43:9 => సరవ్జనులారా, గుంపుకూడి రండి జనములు కూరచ్బడవలెను వారిలో ఎవరు 

ఇటిట్ సంగతులు తెలియజేయుదురు? పూరవ్కాలమున జరిగినవాటిని ఎవరు మాకు వినిపించుదురు? 

తాము నిరోద్షులమని తీరుప్పొందునటుల్ తమ సాకుష్లను తేవలెను లేదా, విని సతయ్మే యని 

యొపుప్కొనవలెను.  

యెషయా 44:26 => నేనే నా సేవకుని మాట రూఢిపరచువాడను నా దూతల ఆలోచన 

నెరవేరుచ్వాడను యెరూషలేము నివాససథ్లమగుననియు యూదా నగరులనుగూరిచ్ అవి 

కటట్బడుననియు నేను ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, దాని పాడైన సథ్లములను బాగుచేయువాడను నేనే.  

దానియేలు 2:23 => మా పితరుల దేవా, నీవు వివేకమును బలమును నాకనుగర్హించి యునాన్వు; 

మేమడిగిన యీ సంగతి ఇపుప్డు నాకు తెలియజేసి యునాన్వు గనుక నేను నినున్ సుత్తించుచు 

ఘనపరచుచునాన్ను; ఏలయనగా రాజుయొకక్ సంగతి నీవే మాకు తెలియజేసితివని దానియేలు మరల 

చెపెప్ను. 

హోషేయ 9:8 => ఎఫార్యిము నా దేవునియొదద్నుండి వచుచ్ దరశ్నములను కనిపెటుట్ను; పర్వకత్లు 

తమ చరయ్ యంతటిలోను వేటకాని వలవంటివారై యునాన్రు; వారు దేవుని మందిరములో 

శతుర్వులుగా ఉనాన్రు. 
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మతత్యి 17:3 => ఇదిగో మోషేయు ఏలీయాయు వారికి కనబడి ఆయనతో మాటలాడుచుండిరి. 

యోహాను 9:31 => దేవుడు పాపుల మనవి ఆలకింపడని యెరుగుదుము; ఎవడైనను దేవభకుత్డై 

యుండి ఆయన చితత్ము చొపుప్న జరిగించినయెడల ఆయన వాని మనవి ఆలకించును. 

యోహాను 16:24 => ఇదివరకు మీరేమియు నా పేరట అడుగలేదు; మీ సంతోషము 

పరిపూరణ్మగునటుల్ అడుగుడి, మీకు దొరకును. 

వచనము 39 

అంతట జనులందరును దాని చూచి సాగిలపడి యెహోవాయే దేవుడు, యెహోవాయే దేవుడు అని 

కేకలువేసిరి. 

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 18:29 => ఈ పర్కారము మధాయ్హన్మైన తరువాత అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు 

సమయమువరకు వారు పర్కటనము చేయుచు వచిచ్రి గాని, మాటయైనను పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడైనను 

లక్షయ్ముచేసినవాడైనను లేకపోయెను. 

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. 

ఆదికాండము 32:24 => యాకోబు ఒకక్డు మిగిలిపోయెను; ఒక నరుడు తెలల్వారు వరకు అతనితో 

పెనుగులాడెను. 

ఆదికాండము 32:26 => ఆయన తెలల్వారుచునన్ది గనుక ననున్ పోనిమమ్నగా అతడు నీవు ననున్ 

ఆశీరవ్దించితేనే గాని నినున్ పోనియయ్ననెను. 
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ఆదికాండము 32:28 => అపుప్డు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుషుయ్లతోను పోరాడి గెలిచితివి 

గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశార్యేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెపెప్ను. 

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 32:19 => మరియు వారు మనుషుయ్ల చేతిపనియైన భూజనుల దేవతలమీద 

తాము పలికిన దూషణలను యెరూషలేముయొకక్ దేవుని మీద కూడను పలికిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:20 => రాజైన హిజిక్యాయును ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా అను 

పర్వకత్యును ఇందును గురించి పార్రిథ్ంచి ఆకాశముతటుట్ చూచి మొఱఱ్పెటట్గా 

యెషయా 37:17 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, చెవి యొగిగ్ ఆలకించుము; యెహోవా, 

కనున్లుతెరచి దృషిట్ంచుము; జీవముగల దేవుడవైన నినున్ దూషించుటకై సనె హ్రీబు పంపినవాని 

మాటలను చెవినిబెటుట్ము. 

యెషయా 37:18 => యెహోవా, అషూష్రు రాజులు ఆ జనములను వారి దేశములను పాడుచేసి 

యెషయా 37:19 => వారి దేవతలను అగిన్లో వేసినది నిజమే. ఆ రాజయ్ముల దేవతలు నిజమైన 

దేవుడు కాక మనుషుయ్లచేత చేయబడిన కఱఱ్లు రాళుల్ గాని దేవతలు కావు గనుక వారు వారిని 

నిరూమ్లముచేసిరి. 

యెషయా 37:20 => యెహోవా, లోకమందునన్ నీవే నిజముగా నీవే అదివ్తీయ దేవుడవైన 

యెహోవావని సమసత్ జనులు తెలిసికొనునటుల్ అతని చేతిలోనుండి మముమ్ను రకిష్ంచుము. 

దానియేలు 9:17 => ఇపుప్డైతే మా దేవా, దీనినిబటిట్ నీ దాసుడు చేయు పార్రథ్నలను విజాఞ్పనలను 

ఆలకించి, పర్భువు చితాత్నుసారముగా శిథిలమైపోయిన నీ పరిశుదధ్సథ్లము మీదికి నీ ముఖపర్కాశము 

రానిముమ్. 

Page  of 1594 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

దానియేలు 9:18 => నీ గొపప్ కనికరములను బటిట్యే మేము నినున్ పార్రిథ్ంచుచునాన్ము గాని మా 

సవ్నీతి కారయ్ములనుబటిట్ నీ సనిన్ధిని నిలువబడి పార్రిథ్ంచుట లేదు. మా దేవా, చెవి యొగిగ్ 

ఆలకింపుము; నీ కనున్లు తెరచి, నీ పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణముమీదికి వచిచ్న నాశనమును, నీ 

పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణమును దృషిట్ంచి చూడుము.  

దానియేలు 9:19 => పర్భువా ఆలకింపుము, పర్భువా క్షమింపుము, పర్భువా ఆలసయ్ము చేయక 

చెవియొగిగ్ నా మనవి చితత్గించుము. నా దేవా, యీ పటట్ణమును ఈ జనమును నీ పేరు పెటట్బడినవే; 

నీ ఘనతను బటిట్యే నా పార్రథ్న వినుమని వేడుకొంటిని. 

లూకా 11:8 => అతడు తన సేన్హితుడైనందున లేచి ఇయయ్కపోయినను, అతడు సిగుగ్మాలి మాటి 

మాటికి అడుగుటవలననైనను లేచి అతనికి కావలసినవనిన్యు ఇచుచ్ను అని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

యాకోబు 5:17 => ఏలీయా మనవంటి సవ్భావముగల మనుషుయ్డే; వరిష్ంపకుండునటుల్ అతడు 

ఆసకిత్తో పార్రథ్న చేయగా మూడునన్ర సంవతస్రముల వరకు భూమిమీద వరిష్ంపలేదు. 

యిరిమ్యా 31:18 => నీవు ననున్ శికిష్ంచితివి, కాడికి అలవాటుకాని కోడె దెబబ్లకు లోబడునటుల్గా 

నేను శిక్షకు లోబడుచునాన్ను, నీవు నా దేవుడవైన యెహోవావు, నీవు నా మనసుస్ను తిర్పిప్నయెడల 

నేను తిరుగుదును అని ఎఫార్యిము అంగలారుచ్చుండగా నేను ఇపుప్డే వినుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 31:19 => నేను తిరిగిన తరువాత పశాచ్తాత్ప పడితిని, నేను సంగతి తెలిసికొని తొడ 

చరుచుకొంటిని, నా బాలయ్ కాలమందు కలిగిన నిందను భరించుచు నేను అవమానము నొంది 

సిగుగ్పడితిని.  

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

మీ విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 

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

కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిచెచ్దను. 
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యెహెజేక్లు 36:27 => నా ఆతమ్ను మీయందుంచి, నా కటట్డల ననుసరించువారినిగాను నా 

విధులను గైకొనువారినిగాను మిముమ్ను చేసెదను. 

మలాకీ 4:5 => యెహోవా నియమించిన భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకమునుపు నేను 

పర్వకత్యగు ఏలీయాను మీయొదద్కు పంపుదును. 

మలాకీ 4:6 => నేను వచిచ్, దేశమును శపించకుండునటుల్ అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల 

తటుట్ను పిలల్ల హృదయములను తండుర్ల తటుట్ను తిర్పుప్ను. 

లూకా 1:16 => ఇశార్యేలీయులలో అనేకులను పర్భువైన వారి దేవుని వైపునకు తిర్పుప్ను. 

లూకా 1:17 => మరియు అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల తటుట్నకును, అవిధేయులను 

నీతిమంతుల జాఞ్నము ననుసరించుటకును తిర్పిప్, పర్భువు కొరకు ఆయతత్పడియునన్ పర్జలను 

సిదధ్పరచుటకై ఏలీయా యొకక్ ఆతమ్యు శకిత్యు గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళుల్ను గనుక నీకు 

సంతోషమును మహా ఆనందమును కలుగును; అతడు పుటిట్నందున అనేకులు సంతోషింతురనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:35 => అయితే యెహోవా దేవుడనియు, ఆయన తపప్ మరియొకడు 

లేడనియు నీవు తెలిసికొనునటుల్ అది నీకు చూపబడెను. 

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

యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ది గనుక 

1 సమూయేలు 17:46 => ఈ దినమున యెహోవా నినున్ నాచేతికి అపప్గించును; నేను నినున్ చంపి 

నీ తల తెగవేతును; ఇశార్యేలీయులలో దేవుడునాన్డని లోక నివాసులందరును తెలిసికొనునటుల్ నేను 

ఈ దినమున ఫిలిషీత్యులయొకక్ కళేబరములను ఆకాశపకుష్లకును భూమృగములకును ఇతుత్ను. 

1 రాజులు 17:20 => యెహోవా నా దేవా, ననున్ చేరుచ్కొనిన యీ విధవరాలి కుమారుని 

చంపునంతగా ఆమెమీదికి కీడు రాజేసితివా అని యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ 

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 22:28 => అపుప్డు మీకాయా ఈలాగు చెపెప్ను సకలజనులారా, నా మాట 

ఆలకించుడని చెపెప్ను రాజవైన నీవు ఏమాతర్మైనను కేష్మముగా తిరిగి వచిచ్నయెడల యెహోవా 

నాచేత పలుకలేదు. 

2 రాజులు 5:8 => ఇశార్యేలు రాజు తన వసత్రమును చింపుకొనిన సంగతి దైవజనుడైన ఎలీషాకు 

వినబడినపుప్డు అతడు నీ వసత్రములు నీవెందుకు చింపుకొంటివి? ఇశార్యేలులో పర్వకత్ యొకడునాన్డని 

అతనికి తెలియబడునటుల్ అతని నాయొదద్కు రానిముమ్ అని రాజునకు వరత్మానము చేసెను. 

2 రాజులు 19:19 => యెహోవా మా దేవా; లోకమందునన్ సమసత్ జనులు నీవే నిజముగా 

అదివ్తీయ దేవుడవైన యెహోవావని తెలిసికొనునటుల్గా అతనిచేతిలోనుండి మముమ్ను రకిష్ంచుము. 

కీరత్నలు 50:1 => దేవాది దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు తూరుప్దికుక్ మొదలుకొని 

పడమటి దికుక్వరకు భూనివాసులను రమమ్ని ఆయన పిలుచుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 59:13 => కోపముచేత వారిని నిరూమ్లము చేయుము వారు లేకపోవునటుల్ వారిని 

నిరూమ్లము చేయుము దేవుడు యాకోబు వంశమును ఏలుచునాన్డని భూదిగంతములవరకు 

మనుషుయ్లు ఎరుగునటుల్ చేయుము.(సెలా.)  

కీరత్నలు 65:2 => పార్రథ్న ఆలకించువాడా, సరవ్శరీరులు నీయొదద్కు వచెచ్దరు 

కీరత్నలు 80:3 => దేవా, చెరలోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచుము మేము రక్షణ నొందునటుల్ నీ 

ముఖకాంతి పర్కాశింపజేయుము. 

కీరత్నలు 83:18 => యెహోవా అను నామము ధరించిన నీవు మాతర్మే సరవ్లోకములో 

మహోనన్తుడవని వారెరుగుదురు గాక. 

కీరత్నలు 108:6 => నీ పర్భావము సరవ్భూమిమీద కనబడనిముమ్ నీ పిర్యులు విమోచింపబడునటుల్ 

నీ కుడిచేతితో ననున్ రకిష్ంచి నాకు ఉతత్రమిముమ్. 

కీరత్నలు 109:27 => నాకు సహాయము చేయుము నీ కృపనుబటిట్ ననున్ రకిష్ంపుము. 

యెషయా 37:20 => యెహోవా, లోకమందునన్ నీవే నిజముగా నీవే అదివ్తీయ దేవుడవైన 

యెహోవావని సమసత్ జనులు తెలిసికొనునటుల్ అతని చేతిలోనుండి మముమ్ను రకిష్ంచుము. 
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విలాపవాకయ్ములు 5:21 => యెహోవా, నీవు మముమ్ను నీతటుట్ తిర్పిప్నయెడల మేము తిరిగెదము. 

మా పూరవ్సిథ్తి మరల మాకు కలుగజేయుము. 

వచనము 40 

అపుప్డు ఏలీయా ఒకనినైన తపిప్ంచుకొని పోనియయ్క బయలు పర్వకత్లను పటుట్కొనుడని వారికి 

సెలవియయ్గా జనులు వారిని పటుట్కొనిరి. ఏలీయా కీషోను వాగు దగగ్రకు వారిని కొనిపోయి అకక్డ 

వారిని వధించెను. 

ఆదికాండము 15:17 => మరియు పొర్దుద్ గుర్ంకి కటిక చీకటి పడినపుప్డు రాజుచునన్ పొయియ్యు 

అగిన్ జావ్లయును కనబడి ఆ ఖండముల మధయ్ నడిచిపోయెను. 

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

దహనబలి దర్వయ్మును కొర్వువ్ను కాలిచ్వేసెను; పర్జలందరు దానిని చూచి ఉతాస్హధవ్ని చేసి 

సాగిలపడిరి. 

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. 

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

దహనబలులను సమాధాన బలులను అరిప్ంచి యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన ఆకాశములోనుండి 

దహనబలిపీఠము మీదికి అగిన్వలన అతనికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:1 => సొలొమోను తాను చేయు పార్రథ్నను ముగించినపుప్డు అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి దహనబలులను ఇతరమైన బలులను దహించెను; యెహోవా తేజసుస్ 

మందిరమునిండ నిండెను, 

1 రాజులు 18:24 => తరువాత మీరు మీ దేవత పేరునుబటిట్ పార్రథ్న చేయుడి; నేనైతే యెహోవా 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయుదును. ఏ దేవుడు కటెట్లను తగులబెటుట్టచేత పర్తుయ్తత్రమిచుచ్నో ఆయనే 
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దేవుడని నిశచ్యించుదము రండని ఏలీయా మరల జనులతో చెపప్గా జనులందరునుఆ మాట 

మంచిదని పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

లేవీయకాండము 10:2 => యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలుదేరి వారిని కాలిచ్వేసెను; వారు 

యెహోవా సనిన్ధిని మృతిబొందిరి. 

2 రాజులు 1:12 => అందుకు ఏలీయా నేను దైవజనుడనైతే అగిన్ ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ నినున్ నీ 

యేబదిమందిని దహించును గాక అని చెపప్గా, ఆకాశమునుండి దేవుని అగిన్ దిగి వానిని వాని 

యేబదిమందిని దహించెను. 

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

పడి గొఱఱ్లను పనివారిని రగులబెటిట్ కాలిచ్వేసెను; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యెషయా 31:9 => వారి పడుచువారు దాసులగుదురు భీతిచేత వారి ఆశర్యదురగ్ము సమసిపోవును 

వారి అధిపతులు ధవ్జమును చూచి భీతినొంది వెనుక దీయుదురని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

సీయోనులో ఆయన అగిన్యు యెరూషలేములో ఆయన కొలిమియు ఉనన్వి.  

ఆదికాండము 4:4 => హేబెలు కూడ తన మందలో తొలుచూలున పుటిట్న వాటిలో కొర్వివ్న వాటిని 

కొనిన్ తెచెచ్ను. యెహోవా హేబెలును అతని యరప్ణను లక్షయ్పెటెట్ను; 

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

దహనబలి, యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

నాయ్యాధిపతులు 13:19 => అంతట మానోహ నైవేదయ్ముగా నొక మేకపిలల్ను తీసికొని యొక 

రాతిమీద యెహోవాకు అరిప్ంచెను. మానోహయు అతని భారయ్యు చూచుచుండగా ఆ దూత యొక 

ఆశచ్రయ్కారయ్ము చేసెను. 

1 రాజులు 18:35 => ఆ నీళుల్ బలిపీఠము చుటుట్ను పొరిల్ పారెను; మరియు అతడు కందకమును 

నీళల్తో నింపెను. 

1 రాజులు 19:12 => ఆ భూకంపమైన తరువాత మెరుపు పుటెట్ను గాని ఆ మెరుపునందు యెహోవా 

పర్తయ్క్షము కాలేదు, మెరుపు ఆగిపోగా మికిక్లి నిమమ్ళముగా మాటలాడు ఒక సవ్రము వినబడెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 31 :1 => ఇదంతయు సమాపత్మైన తరువాత అకక్డనునన్ 

ఇశార్యేలువారందరును యూదా పటట్ణములకు పోయి, యూదా దేశమంతటను, బెనాయ్మీను 

ఎఫార్యిము మనషే ష్ దేశములయందంతటను ఉనన్ విగర్హములను నిరూమ్లముచేసి , 

దేవతాసత్ంభములను ముకక్లుగా నరికి, ఉనన్తసథ్లములను బలిపీఠములను పడగొటిట్రి; తరువాత 

ఇశార్యేలువారందరును తమ తమ పటట్ణములలోనునన్ తమ తమ సావ్సథ్య్ములకు తిరిగివెళిల్రి 

హెబీర్యులకు 11:4 => విశావ్సమునుబటిట్ హేబెలు కయీనుకంటె శేర్షఠ్మైన బలి దేవునికి 

అరిప్ంచెను. దేవుడతని అరప్ణలనుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్నపుప్డు అతడు ఆ విశావ్సమునుబటిట్ 

నీతిమంతుడని సాక్షయ్ము పొందెను . అతడు మృతినొందియు ఆ విశావ్సము దావ్రా 

మాటలాడుచునాన్డు. 

పర్కటన 13:13 => అది ఆకాశమునుండి భూమికి మనుషుయ్ల యెదుట అగిన్ దిగివచుచ్నటుట్గా గొపప్ 

సూచనలు చేయుచునన్ది. 

వచనము 41 

పిమమ్ట ఏలీయా విసాత్ర మైన వరష్ము వచుచ్నటుల్గా ధవ్ని పుటుట్చునన్ది, నీవు పోయి భోజనము 

చేయుమని అహాబుతో చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 13:20 => ఎటల్నగా, జావ్లలు బలిపీఠము మీదనుండి ఆకాశమునకు 

లేచుచుండగా యెహోవా దూత బలిపీఠముమీదనునన్ ఆ జావ్లలలో పరమునకు ఆరోహణమాయెను. 

మానోహయు అతని భారయ్యు దానిని చూచి నేలకు సాగిలపడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:16 => దావీదు కనున్లెతిత్ చూడగా, భూమాయ్కాశముల మధయ్ను 

నిలుచుచు, వరదీసిన కతిత్ చేతపటుట్కొని దానిని యెరూషలేముమీద చాపిన యెహోవా దూత 

కనబడెను. అపుప్డు దావీదును పెదద్లును గోనె పటట్లు కపుప్కొనినవారై సాషాట్ంగపడగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:3 => అగిన్యు యెహోవా తేజసుస్ను మందిరముమీదికి దిగగా చూచి 

ఇశార్యేలీయులందరును సాషాట్ంగనమసాక్రము చేసి యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప 

నిరంతరముండునని చెపిప్ ఆయనను ఆరాధించి సుత్తించిరి. 
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1 రాజులు 18:21 => ఏలీయా జనులందరి దగగ్రకు వచిచ్ యెనాన్ళల్ మటుట్కు మీరు రెండు తలంపుల 

మధయ్ తడబడుచుందురు? యెహోవా దేవుడైతే ఆయనను అనుస రించుడి, బయలు దేవుడైతే వాని 

ననుసరించుడని పర్కటన చేయగా, జనులు అతనికి పర్తుయ్తత్రముగా ఒక మాటైనను పలుకక పోయిరి. 

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. 

యోహాను 5:35 => అతడు మండుచు పర్కాశించుచునన్ దీపమైయుండెను, మీరతని వెలుగులో ఉండి 

కొంతకాలము ఆనందిచుటకు ఇషట్పడితిరి.  

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

మేమేమి చేతుమని పేతురును కడమ అపొసత్లులను అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:16 => ఈ మనుషుయ్లను మనమేమి చేయుదము? వారిచేత పర్సిదధ్మైన 

సూచక కిర్య చేయబడియునన్దని యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారికందరికి సప్షట్మే, అది 

జరుగలేదని చెపప్జాలము 

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

భూమాయ్కాశములు సృజించబడినపుప్డు వాటి వాటి ఉతప్తిత్కర్మము ఇదే. 

ఆదికాండము 17:3 => అబార్ము సాగిలపడియుండగా దేవుడతనితో మాటలాడి ఇదిగో నేను 

నియమించిన నా నిబంధన నీతో చేసియునాన్ను; 

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

దహనబలి దర్వయ్మును కొర్వువ్ను కాలిచ్వేసెను; పర్జలందరు దానిని చూచి ఉతాస్హధవ్ని చేసి 

సాగిలపడిరి. 

సంఖాయ్కాండము 14:5 => మోషే అహరోనులు ఇశార్యేలీయుల సరవ్ సమాజసంఘము ఎదుట 

సాగిలపడిరి. 
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యెహోషువ 22:34 => రూబేనీయులును గాదీయులును యెహోవాయే దేవుడనుటకు ఇది 

మనమధయ్ను సాకిష్యగునని దానికి ఏద అను పేరు పెటిట్రి. 

1 రాజులు 8:60 => అపుప్డు లోకమందునన్ జనులందరును యెహోవాయే దేవుడనియు, ఆయన 

తపప్ మరి ఏ దేవుడును లేడనియు తెలిసికొందురు. 

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

వాన కురిసెను గనుక అహాబు రథమెకిక్ యెజెర్యేలునకు వెళిల్పోయెను. 

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 94:16 => దుషుట్లమీదికి నా పక్షమున ఎవడు లేచును? దోషము చేయువారికి విరోధముగా 

నా పక్షమున ఎవడు నిలుచును? 

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

బలిపశువును తార్ళల్తో బలిపీఠపు కొముమ్లకు కటుట్డి. 

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

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

యిరిమ్యా 14:22 => జనముల వయ్రథ్ దేవతలలో వరష్ము కురిపింపగలవారునాన్రా? ఆకాశము 

వాననియయ్గలదా? మా దేవుడవైన యెహోవా, నీవే గదా దాని చేయుచునాన్వు? నీవే యీ 

కిర్యలనిన్యు చేయుచునాన్వు; నీకొరకే మేము కనిపెటుట్చునాన్ము. 

లూకా 5:12 => ఆయన యొక పటట్ణములో నునన్పుప్డు ఇదిగో కుషఠ్రోగముతో నిండిన యొక 

మనుషుయ్డుండెను. వాడు యేసును చూచి, సాగిలపడి పర్భువా, నీ కిషట్మైతే ననున్ శుదుధ్నిగా 

చేయగలవని ఆయనను వేడుకొనెను. 

వచనము 42 
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అహాబు భోజనము చేయబోయెను గాని, ఏలీయా కరెమ్లు పరవ్తముమీదికి పోయి నేలమీద పడి 

ముఖము మోకాళల్మధయ్ ఉంచుకొనెను. 

2 రాజులు 10:25 => దహనబలుల నరిప్ంచుట సమాపిత్కాగా యెహూ మీరు లోపల చొచిచ్ 

యొకడైనను బయటికిరాకుండ వారిని చంపుడని తన కావలివారితోను అధిపతులతోను చెపప్గా వారు 

అందరిని హతము చేసిరి. పిమమ్ట కావలివారును అధిపతులును వారిని బయటవేసి, బయలు 

గుడియునన్ పటట్ణమునకు పోయి 

నాయ్యాధిపతులు 5:21 => కీషోను వాగువెంబడి పురాతనపు వాగైన కీషోను వెంబడి వారు 

కొటుట్కొనిపోయిరి. నా పార్ణమా నీవు బలముపూని సాగుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:5 => నీవు నడవవలెనని నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించిన 

మారగ్ములోనుండి నినున్ తొలగించునటుల్ ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచి 

దాసయ్గృహములోనుండి మిముమ్ను విడిపించిన మీ దేవుడైన యెహోవామీద తిరుగుబాటు చేయుటకు 

మిముమ్ను పేర్రేపించెను గనుక ఆ పర్వకత్కేమి ఆ కలలు కనువానికేమి మరణశిక్ష విధింపవలెను. అటుల్ 

నీ మధయ్నుండి ఆ చెడుతనమును పరిహరింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:20 => అంతేకాదు, ఏ పర్వకత్యు అహంకారము పూని, నేను చెపుప్మని 

తనకాజాఞ్పించని మాటను నా నామమున చెపుప్నో, యితర దేవతల నామమున చెపుప్నో ఆ 

పర్వకత్యును చావవలెను. 

యిరిమ్యా 48:10 => యెహోవా కారయ్మును అశర్దధ్గా చేయువాడు శాపగర్సుత్డగును గాక రకత్ము 

ఓడచ్కుండ ఖడ డ్ము దూయువాడు శాపగర్సుత్డగును గాక.  

జెకరాయ్ 13:2 => ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ ఆ దినమున విగర్హముల పేళుల్ 

ఇకను జాఞ్పకము రాకుండ దేశములోనుండి నేను వాటిని కొటిట్వేతును; మరియు పర్వకత్లను 

అపవితార్తమ్ను దేశములో లేకుండచేతును. 
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జెకరాయ్ 13:3 => ఎవడైనను ఇక పర్వచనము పలుక బూనుకొనినయెడల వానిని కనన్ తలిదండుర్లు 

నీవు యెహోవా నామమున అబదధ్ము పలుకుచునాన్వే; నీవికను బర్దుకతగదని వానితో చెపుప్దురు; 

వాడు పర్వచనము పలుకగా వానిని కనన్ తలిదండుర్లే వాని పొడుచుదురు. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

పర్కటన 20:10 => వారిని మోసపరచిన అపవాది అగిన్ గంధకములుగల గుండములో 

పడవేయబడెను. అచచ్ట ఆ కూర్రమృగమును అబదధ్ పర్వకత్యు ఉనాన్రు; వారు యుగయుగములు 

రాతిర్ంబగళుల్ బాధింపబడుదురు. 

సంఖాయ్కాండము 25:5 => కాబటిట్ మోషే ఇశార్యేలీయుల నాయ్యాధిపతులను పిలిపించి మీలో 

పర్తివాడును బయలెప్యోరుతో కలిసికొనిన తన తన వశములోని వారిని చంపవలెనని చెపెప్ను. 

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 

నాయ్యాధిపతులు 6:31 => యోవాషు తనకు ఎదురుగా నిలిచిన వారందరితో మీరు బయలు 

పక్షముగా వాదింతురా? మీరు వాని రకిష్ంచుదురా? వానిపక్షముగా వాదించువాడు ఈ పొర్దుద్ననే 

చావవలెను; ఎవడో వాని బలిపీఠమును విరుగగొటెట్ను గనుక, వాడు దేవతయైనందున తన పక్షమున 

తానే వాదించవచుచ్ను.  

1 సమూయేలు 15:33 => సమూయేలు నీ కతిత్ సతరీలకు సంతులేకుండ చేసినటుల్ నీ తలిల్కిని సతరీలలో 

సంతులేకపోవునని అతనితో చెపిప్ గిలాగ్లులో యెహోవా సనిన్ధిని అగగును తుతుత్నియలుగా నరికెను. 

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

వాన కురిసెను గనుక అహాబు రథమెకిక్ యెజెర్యేలునకు వెళిల్పోయెను. 

1 రాజులు 19:1 => ఏలీయా చేసినదంతయును అతడు ఖడగ్ముచేత పర్వకత్లనందరిని చంపించిన 

సంగతియును అహాబు యెజెబెలునకు తెలియజెపప్గా 

2 రాజులు 10:11 => ఈ పర్కారము యహూ యెజెర్యేలులో అహాబు కుటుంబికులందరిని, అతని 

సంబంధులగు గొపప్వారినందరిని అతని బంధువులనందరిని, అతడు నియమించిన యాజకులను 

హతముచేసెను; అతనికి ఒకనినైనను ఉండనియయ్లేదు. 

2 రాజులు 10:18 => తరువాత యెహూ జనులందరిని సమకూరిచ్ వారికీలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను 

అహాబు బయలుదేవతకు కొదిద్గానే పూజచేసెను. యెహూ అను నేను అధికముగా పూజ 

చేయబోవుచునాన్ను, 

2 రాజులు 11:18 => అపుప్డు దేశపు జనులందరును బయలు గుడికిపోయి దానిని పడగొటిట్ దాని 

బలిపీఠములను పర్తిమలను ఛినాన్భినన్ములు చేసి, బయలునకు యాజకుడైన మతాత్నును 

బలిపీఠముల ముందర చంపివేసిరి. మరియు యాజకుడైన యెహోయాదా యెహోవా మందిరమును 

కాచుకొనుటకు మనుషుయ్లను నియమించెను. 

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 23:20 => అచచ్ట అతడు ఉనన్త సథ్లములకు నియమింపబడిన యాజకులనందరిని 

బలిపీఠముల మీద చంపించి వాటిమీద నర శలయ్ములను కాలిప్ంచి యెరూషలేమునకు తిరిగి వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:27 => ఆకాశమందునన్ నీవు ఆలకించి, నీ సేవకులును నీ జనులునగు 

ఇశార్యేలీయులు చేసిన పాపమును క్షమించి, వారు నడువవలసిన మంచిమారగ్ము వారికి 

బోధించి,నీవు నీ జనులకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్న నీ దేశమునకు వాన దయచేయుదువుగాక. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 15:13 => పినన్లేగాని పెదద్లేగాని పురుషులేగాని సతరీలే గాని ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయనివారికందరికిని మరణము విధించుదుమనియు నిషక్రష్ 

చేసికొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:17 => అంతట జనులందరును బయలు దేవతయొకక్ గుడికి పోయి దాని 

పడగొటిట్, బలిపీఠములను విగర్హములను తుతుత్నియలుగా విరుగగొటిట్, బయలు యాజకుడైన 

మతాత్నును బలిపీఠముల ముందర చంపిరి. 

కీరత్నలు 94:16 => దుషుట్లమీదికి నా పక్షమున ఎవడు లేచును? దోషము చేయువారికి విరోధముగా 

నా పక్షమున ఎవడు నిలుచును? 

కీరత్నలు 106:30 => ఫీనెహాసు లేచి పరిహారము చేయగా ఆ తెగులు ఆగిపోయెను. 

యెషయా 44:11 => ఇదిగో దాని పూజించువారందరు సిగుగ్పడుదురు ఆ శిలప్కారులు 

నరమాతుర్లేగదా? వారందరు పోగుచేయబడి నిలువబడవలెను నిశచ్యముగా వారు భయపడి 

సిగుగ్పడుదురు. 

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.  

యిరిమ్యా 2:8 => యెహోవా యెకక్డ ఉనాన్డని యాజకులడుగరు, ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులు 

ననెన్రుగరు, ఏలికలును నామీద తిరుగుబాటు చేయుదురు. పర్వకత్లు బయలుపేరట పర్వచనములు 

చెపుప్దురు నిష పర్యోజనమైనవాటిని అనుసరింతురు 

యిరిమ్యా 23:13 => షోమోర్ను పర్వకత్లు అవివేక కిర్యలు చేయగా చూచితిని; వారు బయలు 

పేరట పర్వచనము చెపిప్ నా జనమైన ఇశార్యేలును తోర్వ తపిప్ంచిరి. 

యిరిమ్యా 48:13 => ఇశార్యేలువారు తామాశర్యించిన బేతేలునుబటిట్ సిగుగ్పడినటుల్ 

మోయాబీయులును కెమోషునుబటిట్ సిగుగ్పడుచునాన్రు 
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యెహెజేక్లు 9:5 => నేను వినుచుండగా వారికీలాగు సెలవిచెచ్ను మీరు పటట్ణములో వాని 

వెంటపోయి నా పరిశుదధ్ సథ్లము దగగ్ర మొదలుపెటిట్, కటాక్షమైనను కనికరమైనను లేకుండ అందరిని 

హతము చేయుడి. 

వచనము 43 

తరువాత అతడు తన దాసుని పిలిచి నీవు పైకిపోయి సముదర్మువైపు చూడుమనగా వాడు మెరకయెకిక్ 

పారజూచి ఏమియు కనబడలేదనగా అతడు ఇంక ఏడు మారులు పోయి చూడుమని చెపెప్ను. 

పర్సంగి 9:7 => నీవు పోయి సంతోషముగా నీ అనన్ము తినుము, ఉలాల్సపు మనసుస్తో నీ 

దార్కాష్రసము తార్గుము; ఇదివరకే దేవుడు నీ కిర్యలను అంగీకరించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:34 => గనుక ఆహారము పుచుచ్కొనుడని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను; 

ఇది మీ పార్ణరక్షణకు సహాయమగును. మీలో ఎవని తలనుండియు ఒక వెండుర్కయైనను నశింపదని 

చెపుప్చు, ఆహారము పుచుచ్కొనుడని అందరిని బతిమాలెను. 

1 రాజులు 18:1 => అనేకదినములైన తరువాత మూడవ సంవతస్రమందు యెహోవా వాకుక్ 

ఏలీయాకు పర్తయ్క్షమై నేను భూమిమీద వరష్ము కురిపింపబోవుచునాన్ను; నీవు వెళిల్ అహాబును 

దరిశ్ంచుమని సెలవియయ్గా, 

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 సమూయేలు 21:10 => అయాయ్ కుమారెత్యగు రిసాప్ గోనెపటట్ తీసికొని కొండపైన పరచుకొని 

కోత కాలారంభము మొదలుకొని ఆకాశమునుండి వరష్ము ఆ కళేబరములమీద కురియువరకు 

అచచ్టనే యుండి, పగలు ఆకాశపకుష్లు వాటిమీద వాలకుండను రాతిర్ అడవిమృగములు దగగ్రకు 

రాకుండను వాటిని కాచుచుండగా 
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2 సమూయేలు 21:14 => సౌలు ఎముకలను అతని కుమారుడైన యోనాతాను ఎముకలను 

బెనాయ్మీనీయుల దేశమునకు చేరిన సేలాలోనునన్ సౌలు తండిర్యగు కీషు సమాధియందు పాతిపెటిట్రి. 

రాజు ఈలాగు చేసిన తరువాత దేశముకొరకు చేయబడిన విజాఞ్పనమును దేవుడంగీకరించెను.  

2 రాజులు 9:34 => అతడు లోపల పర్వేశించి అనన్పానములు చేసిన తరువాత ఆ శాపగర్సుత్రాలు 

రాజకుమారెత్ గనుక మీరు వెళిల్ దానిని కనుగొని పాతిపెటుట్డని ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

యోబు 36:33 => ఆయన గరజ్నము ఆయనను పర్సిదిధ్చేయును తాను వచుచ్చునాన్డని ఆయన 

పశువులకును తెలుపును. 

కీరత్నలు 106:30 => ఫీనెహాసు లేచి పరిహారము చేయగా ఆ తెగులు ఆగిపోయెను. 

కీరత్నలు 135:7 => భూదిగంతములనుండి ఆవిరి లేవజేయువాడు ఆయనే. వాన కురియునటుల్ 

మెరుపు పుటిట్ంచువాడు ఆయనే తన నిధులలోనుండి గాలిని ఆయన బయలువెళల్జేయును. 

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

భాగములలోనుండి ఆయన ఆవిరి ఎకక్జేయును, వరష్ము కలుగునటుల్గా ఆయన మెరుపులు 

పుటిట్ంచును, తన ధనాగారములలోనుండి గాలిని రావించును. 

జెకరాయ్ 10:1 => కడవరి వానకాలమున వరష్ము దయచేయుమని యెహోవాను వేడుకొనుడి. 

పర్తివాని చేనిలోను పైరు మొలుచునటుల్ యెహోవా మెరుపులను పుటిట్ంచును, ఆయన వానలు 

మెండుగా కురిపించును. 

వచనము 44 

ఏడవమారు అతడు చూచి అదిగో మనిషి చెయియ్ యంత చినన్ మేఘము సముదర్మునుండి పైకి 

ఎకుక్చునన్దనెను. అపుప్డు ఏలీయా నీవు అహాబు దగగ్రకు పోయి నీవు వెళల్కుండ వరష్ము నినున్ 

ఆపకుండునటుల్ నీ రథమును సిదధ్పరచుకొని పొమమ్ని చెపుప్మని వానిని పంపెను. 

1 రాజులు 18:19 => అయితే ఇపుప్డు నీవు ఇశార్యేలువారినందరిని, యెజెబెలు పోషించుచునన్ 

బయలుదేవత పర్వకత్లు నాలుగువందల ఏబదిమందిని, అషేరాదేవి1 పర్వకత్లైన నాలుగువందల 

మందిని నాయొదద్కు కరెమ్లు పరవ్తమునకు పిలువనంపుమని చెపెప్ను. 
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మతత్యి 14:23 => ఆయన ఆ జనసమూహములను పంపివేసి, పార్రథ్న చేయుటకు ఏకాంతముగా 

కొండయెకిక్ పోయి, సాయంకాలమైనపుప్డు ఒంటరిగా ఉండెను. 

లూకా 6:12 => ఆ దినములయందు ఆయన పార్రథ్న చేయుటకు కొండకు వెళిల్, దేవుని 

పార్రిథ్ంచుటయందు రాతిర్ గడిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:9 => మరునాడు వారు పర్యాణమైపోయి పటట్ణమునకు 

సమీపించినపుప్డు పగలు ఇంచుమించు పండెర్ండు గంటలకు పేతురు పార్రథ్న చేయుటకు మిదెద్మీది 

కెకెక్ను.  

ఆదికాండము 24:52 => అబార్హాము సేవకుడు వారి మాటలు విని యెహోవాకు సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసెను. 

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

సాయంకాలమువరకు యెహోవా మందసము నెదుట నేలమీద ముఖములు మోపుకొని తమ 

తలలమీద ధూళి పోసికొనుచు 

2 సమూయేలు 12:16 => యెహోవా ఊరియా భారయ్ దావీదునకు కనిన బిడ డ్ను మొతిత్నందున అది 

బహు జబుబ్పడెను. 

దానియేలు 9:3 => అంతట నేను గోనెపటట్ కటుట్కొని, ధూళి తలపైన వేసికొని ఉపవాసముండి, 

పార్రథ్న విజాఞ్పనలు చేయుటకై పర్భువగు దేవుని యెదుట నా మనసుస్ను నిబబ్రము చేసికొంటిని. 

మారుక్ 14:35 => కొంతదూరము సాగిపోయి నేలమీద పడి, సాధయ్మైతే ఆ గడియ తనయొదద్నుండి 

తొలగిపోవలెనని పార్రిథ్ంచుచు 

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

యాకోబు 5:17 => ఏలీయా మనవంటి సవ్భావముగల మనుషుయ్డే; వరిష్ంపకుండునటుల్ అతడు 

ఆసకిత్తో పార్రథ్న చేయగా మూడునన్ర సంవతస్రముల వరకు భూమిమీద వరిష్ంపలేదు. 
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యాకోబు 5:18 => అతడు మరల పార్రథ్న చేయగా ఆకాశము వరష్మిచెచ్ను, భూమి తన ఫలము 

ఇచెచ్ను. 

1 రాజులు 19:13 => ఏలీయా దాని విని తన దుపప్టితో ముఖము కపుప్కొని బయలుదేరి గుహ 

వాకిట నిలిచెను. అంతలో ఏలీయా, ఇచచ్ట నీవేమి చేయుచునాన్వని యొకడు పలికిన మాట అతనికి 

వినబడెను. 

ఎజార్ 9:6 => నా దేవా నా దేవా, నా ముఖము నీ వైపు ఎతిత్ కొనుటకు సిగుగ్పడి ఖినున్డనై యునాన్ను. 

మా దోషములు మా తలలకు పైగా హెచిచ్యునన్వి, మా అపరాధము ఆకాశమంత యెతుత్గా 

పెరిగియునన్ది. 

కీరత్నలు 89:7 => పరిశుదధ్దూతల సభలో ఆయన మికిక్లి భీకరుడు తన చుటుట్నునన్ వారందరికంటె 

భయంకరుడు. 

యెషయా 6:2 => ఆయనకు పైగా సెరాపులు నిలిచియుండిరి; ఒకొక్కక్రికి ఆరేసి రెకక్లుండెను. 

పర్తివాడు రెండు రెకక్లతో తన ముఖమును రెంటితో తన కాళల్ను కపుప్కొనుచు రెంటితో 

ఎగురుచుండెను. 

యెషయా 38:2 => అతడు తన ముఖమును గోడతటుట్ తిర్పుప్కొని 

దానియేలు 9:7 => పర్భువా, నీవే నీతిమంతుడవు; మేమైతే సిగుగ్చేత ముఖవికారమొందినవారము; 

మేము నీమీద తిరుగుబాటు చేసితివిు; దానినిబటిట్ నీవు సకల దేశములకు మముమ్ను తరిమితివి, 

యెరూషలేములోను యూదయ దేశములోను నివసించుచు సవ్దేశవాసులుగా ఉనన్టిట్యు, పరదేశ 

వాసులుగా ఉనన్టిట్యు ఇశార్యేలీయులందరికిని మాకును ఈ దినమున సిగేగ్ తగియునన్ది. 

యెహోషువ 15:55 => మాయోను కరెమ్లు జీఫు యుటట్యెజెర్యేలు 

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

షీహోరిల్బాన్తు వరకును సాగి 

1 సమూయేలు 15:12 => ఉదయమున సమూయేలు లేచి సౌలును ఎదురొక్నుటకు పోగా సౌలు 

కరెమ్లునకు వచిచ్ అకక్డ జయసూచకమైన శిలను నిలిపి తిరిగి గిలాగ్లునకు పోయెననన్ సమాచారము 

వినెను. 
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2 రాజులు 1:9 => వెంటనే రాజు ఏబదిమందికి అధిపతియైన యొకనిని వాని యేబదిమందితో కూడ 

ఏలీయా యొదద్కు పంపెను. అతడు కొండమీద కూరుబ్నియుండగా అధిపతి యెకిక్ అతని 

సమీపమునకు పోయి దైవజనుడా, నీవు దిగిరావలెనని రాజు ఆజాఞ్పించుచునాన్డనెను. 

2 రాజులు 2:25 => అతడు అచచ్టనుండి పోయి కరెమ్లు పరవ్తమునకు వచిచ్ అచచ్టనుండి పోయి 

షోమోర్నునకు తిరిగివచెచ్ను. 

2 రాజులు 4:25 => ఈ పర్కారము ఆమె పోయి కరెమ్లు పరవ్తమందునన్ ఆ దైవజనుని యొదద్కు 

వచెచ్ను. దైవజనుడు దూరమునుండి ఆమెను చూచి అదిగో ఆ షూనేమీయురాలు; 

యిరిమ్యా 46:18 => పరవ్తములలో తాబోరు ఎటిట్దో సముదర్ పార్ంతములలో కరెమ్లు ఎటిట్దో నా 

జీవముతోడు అతడు అటిట్వాడై వచుచ్ను రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా వాకుక్ ఇదే.  

మారుక్ 9:2 => ఆరుదినములైన తరువాత, యేసు పేతురును యాకోబును యోహానును మాతర్ము 

వెంటబెటుట్కొని, యెతత్యిన యొక కొండమీదికి ఏకాంతముగా వారిని తోడుకొనిపోయి, వారియెదుట 

రూపాంతరము పొందెను. 

యాకోబు 5:18 => అతడు మరల పార్రథ్న చేయగా ఆకాశము వరష్మిచెచ్ను, భూమి తన ఫలము 

ఇచెచ్ను. 

వచనము 45 

అంతలో ఆకాశము మేఘములతోను గాలివానతోను కారు కమెమ్ను; మోపైన వాన కురిసెను గనుక 

అహాబు రథమెకిక్ యెజెర్యేలునకు వెళిల్పోయెను. 

కీరత్నలు 5:3 => యెహోవా, ఉదయమున నా కంఠసవ్రము నీకు వినబడును ఉదయమున నా పార్రథ్న 

నీ సనిన్ధిని సిదధ్ముచేసి కాచియుందును. 

లూకా 18:1 => వారు విసుకక నితయ్ము పార్రథ్న చేయుచుండవలెననుటకు ఆయన వారితో ఈ 

ఉపమానము చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 32:26 => ఆయన తెలల్వారుచునన్ది గనుక ననున్ పోనిమమ్నగా అతడు నీవు ననున్ 

ఆశీరవ్దించితేనే గాని నినున్ పోనియయ్ననెను. 
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హబకూక్కు 2:3 => ఆ దరశ్నవిషయము నిరణ్యకాలమున జరుగును, సమాపత్మగుటకై 

ఆతురపడుచునన్ది, అది తపప్క నెరవేరును, అది ఆలసయ్ముగా వచిచ్నను దానికొరకు కనిపెటుట్ము, 

అది తపప్క జరుగును, జాగుచేయక వచుచ్ను. 

లూకా 18 :7 => దేవుడు తాను ఏరప్రచుకొనిన వారు దివారాతుర్లు తనున్గూరిచ్ 

మొఱఱ్పెటుట్కొనుచుండగా వారికి నాయ్యము తీరచ్డా? 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

హెబీర్యులకు 10:36 => మీరు దేవుని చితత్మును నెరవేరిచ్నవారై, వాగాద్నము పొందు నిమితత్ము 

మీకు ఓరిమి అవసరమైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 10:37 => ఇక కాలము బహు కొంచెముగా ఉనన్ది, వచుచ్చునన్వాడు ఆలసయ్ము 

చేయక వచుచ్ను. 

యెహోషువ 6:4 => ఆలాగు ఆరు దినములు చేయుచు రావలెను. ఏడుగురు యాజకులు 

పొటే ట్లుకొముమ్ బూరలను పటుట్కొని ముందుగా నడువవలెను. ఏడవ దినమున మీరు ఏడు మారులు 

పటట్ణము చుటుట్ తిరుగుచుండగా ఆ యాజకులు బూరల నూదవలెను. 

1 రాజులు 18:19 => అయితే ఇపుప్డు నీవు ఇశార్యేలువారినందరిని, యెజెబెలు పోషించుచునన్ 

బయలుదేవత పర్వకత్లు నాలుగువందల ఏబదిమందిని, అషేరాదేవి1 పర్వకత్లైన నాలుగువందల 

మందిని నాయొదద్కు కరెమ్లు పరవ్తమునకు పిలువనంపుమని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 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. 

2 రాజులు 4:12 => పిమమ్ట అతడు తన దాసుడైన గేహజీని పిలిచి ఈ షూనేమీయురాలిని 

పిలువుమనగా వాడు ఆమెను పిలిచెను. ఆమె వచిచ్ అతని ముందర నిలువబడినపుప్డు 
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యిరిమ్యా 46:18 => పరవ్తములలో తాబోరు ఎటిట్దో సముదర్ పార్ంతములలో కరెమ్లు ఎటిట్దో నా 

జీవముతోడు అతడు అటిట్వాడై వచుచ్ను రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా వాకుక్ ఇదే.  

వచనము 46 

యెహోవా హసత్ము ఏలీయాను బలపరచగా అతడు నడుము బిగించుకొని అహాబుకంటె ముందుగా 

పరుగెతిత్కొని పోయి యెజెర్యేలు గుమమ్ము నొదద్కు వచెచ్ను. 

యోబు 8:7 => అపుప్డు నీ సిథ్తి మొదట కొదిద్గానుండినను తుదను నీవు మహాభివృదిధ్ పొందుదువు. 

జెకరాయ్ 4:10 => కారయ్ములు అలప్ములైయునన్ కాలమును తృణీకరించినవాడెవడు? లోకమంతటను 

సంచారము చేయు యెహోవా యొకక్ యేడు నేతర్ములు జెరుబాబ్బెలుచేతిలో గుండునూలుండుట 

చూచి సంతోషించును. 

1 సమూయేలు 6:7 => కాబటిట్ మీరు కొర్తత్ బండి ఒకటి చేయించి, కాడిమోయని పాడి ఆవులను 

రెంటిని తోలితెచిచ్ బండికి కటిట్ వాటి దూడలను వాటి దగగ్రనుండి యింటికి తోలి 

1 సమూయేలు 6:10 => వారు ఆలాగున రెండు పాడి ఆవులను తోలి తెచిచ్ బండికి కటిట్ వాటి 

దూడలను ఇంటిలోపల పెటిట్ 

మీకా 1:13 => లాకీషు నివాసులారా, రథములకు యుదధ్పు గుఱఱ్ములను కటుట్డి; ఇశార్యేలువారు 

చేసిన తిరుగుబాటు కిర్యలు నీయందు కనబడినవి అది సీయోను కుమారెత్ పాపమునకు పర్థమ 

కారణముగా ఉండును. 

1 రాజులు 20:14 => ఇది యెవరిచేత జరుగునని అహాబు అడుగగా అతడు రాజాయ్ధిపతులలో ఉనన్ 

యౌవనులచేత జరుగునని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపెప్ను. యుదధ్మును ఎవరు ఆరంభము 

చేయవలెనని రాజు అడుగగా అతడు నీవే అని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

యోబు 36:29 => మేఘములు వాయ్పించు విధమును ఆయన మందిరములోనుండి ఉరుములు 

వచుచ్ విధమును ఎవడైనను గర్హింపజాలునా?  

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

సిదధ్పరచువాడు పరవ్తములమీద గడిడ్ మొలిపించువాడు 
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ఆమోసు 5:8 => ఆయన సపత్ఋషీ నక్షతర్ములను మృగశీరష్ నక్షతర్మును సృషిట్ంచినవాడు, 

కారుచీకటిని ఉదయముగా మారుచ్వాడు, పగటిని రాతిర్ చీకటివలె మారుప్చేయువాడు, 

సముదర్జలములను పిలిచి వాటిని భూమిమీద పొరిల్ పారజేయువాడు. 

లూకా 12:54 => మరియు ఆయన జనసమూహములతో ఇటల్నెను మీరు పడమటనుండి మబుబ్ 

పైకివచుచ్ట చూచునపుప్డు వాన వచుచ్చునన్దని వెంటనే చెపుప్దురు; ఆలాగే జరుగును. 
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1 రాజులు 
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వచనము 1 

ఏలీయా చేసినదంతయును అతడు ఖడగ్ముచేత పర్వకత్లనందరిని చంపించిన సంగతియును అహాబు 

యెజెబెలునకు తెలియజెపప్గా 

1 రాజులు 18:39 => అంతట జనులందరును దాని చూచి సాగిలపడి యెహోవాయే దేవుడు, 

యెహోవాయే దేవుడు అని కేకలువేసిరి. 

1 రాజులు 18:40 => అపుప్డు ఏలీయా ఒకనినైన తపిప్ంచుకొని పోనియయ్క బయలు పర్వకత్లను 

పటుట్కొనుడని వారికి సెలవియయ్గా జనులు వారిని పటుట్కొనిరి. ఏలీయా కీషోను వాగు దగగ్రకు వారిని 

కొనిపోయి అకక్డ వారిని వధించెను. 

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. 

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

బెనాయ్మీనీయుల దేశమునకు చేరిన సేలాలోనునన్ సౌలు తండిర్యగు కీషు సమాధియందు పాతిపెటిట్రి. 

రాజు ఈలాగు చేసిన తరువాత దేశముకొరకు చేయబడిన విజాఞ్పనమును దేవుడంగీకరించెను.  

1 రాజులు 21:1 => ఈ సంగతులైన తరువాత యెజెర్యేలులో షోమోర్ను రాజైన అహాబు నగరును 

ఆనుకొని యెజెర్యేలువాడైన నాబోతునకు ఒక దార్క్షతోట కలిగియుండగా 

1 రాజులు 21:23 => మరియు యెజెబెలునుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యెజెర్యేలు 

పార్కారమునొదద్ కుకక్లు యెజెబెలును తినివేయును. 

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

అనహరాతు రబీబ్తు కిషోయ్ను  

2 సమూయేలు 2:9 => గిలాదువారిమీదను ఆషేరీయులమీదను యెజెర్యేలుమీదను 

ఎఫార్యిమీయులమీదను బెనాయ్మీనీయులమీదను ఇశార్యేలు వారిమీదను రాజుగా అతనికి 

పటాట్భిషేకము చేసెను. 
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2 రాజులు 9:16 => రథము యెకిక్, యెజెర్యేలు ఊరిలో యెహోరాము మంచము పటిట్యుండగా 

అచచ్టికి పోయెను మరియు యూదా రాజైన అహజాయ్ యెహోరామును దరిశ్ంచుటకై అచచ్టికి 

వచిచ్యుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:33 => మిదాయ్నీయులందరును అమాలేకీయులందరును తూరుప్ వారందరును 

కూడివచిచ్ నది దాటి యెజెర్యేలు మైదానములో దిగగా 

1 సమూయేలు 29:1 => అంతలో ఫిలిషీత్యులు దండెతిత్పోయి ఆఫెకులో దిగియుండిరి; 

ఇశార్యేలీయులు యెజెర్యేలులోని జెల దగగ్ర దిగియుండిరి. 

1 రాజులు 8:36 => నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులైన ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు చేసిన 

పాపమును క్షమించి, వారు నడువవలసిన సనామ్రగ్మును వారికి చూపించి, నీ జనులకు నీవు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్న భూమి మీద వరష్ము కురిపింపుము. 

యోబు 36:29 => మేఘములు వాయ్పించు విధమును ఆయన మందిరములోనుండి ఉరుములు 

వచుచ్ విధమును ఎవడైనను గర్హింపజాలునా?  

యోబు 37:13 => శిక్షకొరకే గాని తన భూలోకముకొరకే గాని కృప చేయుటకే గాని ఆయన 

ఆజాఞ్పించినదానిని అవి నెరవేరుచ్ను.  

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

సిదధ్పరచువాడు పరవ్తములమీద గడిడ్ మొలిపించువాడు 

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

దకిష్ణముగా పడినను ఉతత్రముగా పడినను అది పడిన చోటనే యుండును. 

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

భాగములలోనుండి ఆయన ఆవిరి ఎకక్జేయును, వరష్ము కలుగునటుల్గా ఆయన మెరుపులు 

పుటిట్ంచును, తన ధనాగారములలోనుండి గాలిని రావించును. 

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

కారుచీకటిని ఉదయముగా మారుచ్వాడు, పగటిని రాతిర్ చీకటివలె మారుప్చేయువాడు, 

సముదర్జలములను పిలిచి వాటిని భూమిమీద పొరిల్ పారజేయువాడు. 
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లూకా 12:54 => మరియు ఆయన జనసమూహములతో ఇటల్నెను మీరు పడమటనుండి మబుబ్ 

పైకివచుచ్ట చూచునపుప్డు వాన వచుచ్చునన్దని వెంటనే చెపుప్దురు; ఆలాగే జరుగును. 

వచనము 2 

యెజెబెలు ఒక దూతచేత ఏలీయాకు ఈ వరత్మానము పంపించెను రేపు ఈ వేళకు నేను నీ పార్ణమును 

వారిలో ఒకని పార్ణమువలె చేయనియెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాక. 

2 రాజులు 3:15 => నాయొదద్కు వీణ వాయించగల యొకనిని తీసికొనిరముమ్. వాదయ్కుడొకడు వచిచ్ 

వాయించుచుండగా యెహోవా హసత్ము2 అతనిమీదికి వచెచ్ను గనుక అతడు ఈ మాట పర్కటన 

చేసెను. 

యెషయా 8:11 => ఈ జనులమారగ్మున నడువకూడదని యెహోవా బహు బలముగా నాతో 

చెపిప్యునాన్డు; ననున్ గదిద్ంచి యీ మాట సెలవిచెచ్ను 

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. 

2 రాజులు 4:29 => అతడు నీ నడుము బిగించుకొని నా దండమును చేతపటుట్కొని పొముమ్; 

ఎవరైనను నీకు ఎదురుపడినయెడల వారికి నమసక్రింపవదుద్; ఎవరైనను నీకు నమసక్రించినయెడల 

వారికి పర్తి మరాయ్ద చేయవదుద్; అకక్డికి పోయి నా దండమును ఆ బాలుని ముఖముమీద పెటుట్మని 

గేహజీకి ఆజఞ్ ఇచిచ్ పంపెను. 

2 రాజులు 9:1 => అంతట పర్వకత్యగు ఎలీషా పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకనిని పిలువనంపించి 

అతనితో ఇటల్నెను నీవు నడుము బిగించుకొని యీ తైలపుగినెన్ చేతపటుట్కొని రామోతిగ్లాదునకు పోయి 

యోబు 38:3 => పౌరుషము తెచుచ్కొని నీ నడుము బిగించుకొనుము నేను నీకు పర్శన్ వేయుదును 

నీవు దానిని నాకు తెలియజెపుప్ము. 
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యిరిమ్యా 1:17 => కాబటిట్ నీవు నడుముకటుట్కొని నిలువబడి నేను నీకాజాఞ్పించునదంతయు వారికి 

పర్కటన చేయుము; భయపడకుము లేదా నేను వారి యెదుట నీకు భయము పుటిట్ంతును. 

ఎఫెసీయులకు 6:14 => ఏలాగనగా మీ నడుమునకు సతయ్మను దటిట్ కటుట్కొని నీతియను మైమరువు 

తొడుగుకొని 

1 పేతురు 1:13 => కాబటిట్ మీ మనసుస్ అను నడుము కటుట్కొని నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై, 

యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు తేబడు కృపవిషయమై సంపూరణ్ నిరీక్షణ కలిగియుండుడి. 

మతత్యి 22:21 => అందుకాయన ఆలాగైతే కైసరువి కైసరునకును, దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని 

వారితో చెపెప్ను. 

1 పేతురు 2:17 => అందరిని సనామ్నించుడి, సహోదరులను పేర్మించుడి, దేవునికి భయపడుడి, 

రాజును సనామ్నించుడి. 

ఆదికాండము 12:10 => అపుప్డు ఆ దేశములో కరవు వచెచ్ను. ఆ దేశములో కరవు భారముగా 

నునన్ందున అబార్ము ఐగుపుత్ దేశములో నివసించుటకు అకక్డికి వెళె ల్ను. 

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. 

1 సమూయేలు 8:11 => ఈలాగున చెపెప్ను మిముమ్ను ఏలబోవు రాజు ఎటిట్వాడగుననగా, అతడు 

మీ కుమారులను పటుట్కొని, తన రథములను తోలుటకును తన గుఱఱ్ములను కాపాడుటకును వారిని 

ఉంచుకొనును, కొందరు అతని రథముల ముందర పరగెతుత్దురు. 

1 సమూయేలు 29:1 => అంతలో ఫిలిషీత్యులు దండెతిత్పోయి ఆఫెకులో దిగియుండిరి; 

ఇశార్యేలీయులు యెజెర్యేలులోని జెల దగగ్ర దిగియుండిరి. 

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

బేతెష్యాను పర్దేశమంతయును నియమింపబడెను. ఇది యెజెర్యేలు దగగ్రనునన్ సారెతానుండి 

బేతెష్యాను మొదలుకొని ఆబేలేమ్హోలావరకును యొకెన్యాము అవతలి సథ్లమువరకును 

వాయ్పించుచునన్ది. 
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1 రాజులు 14:27 => రాజైన రెహబాము వీటికి మారుగా ఇతత్డి డాళల్ను చేయించి, రాజనగరు 

దావ్రపాలకులైన తన దేహసంరక్షకుల అధిపతుల వశము చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:26 => వారు నీ దృషిట్యెదుట పాపము చేసినందున ఆకాశము మూయబడి 

వాన కురియకునన్పుప్డు, వారు ఈ సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్నచేసి నీ నామమును ఒపుప్కొని, నీవు 

వారిని శర్మపెటిట్నపుప్డు వారు తమ పాపములను విడిచిపెటిట్ తిరిగినయెడల 

సామెతలు 31:17 => ఆమె నడికటుట్చేత నడుము బలపరచుకొని చేతులతో బలముగా పనిచేయును  

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

భాగములలోనుండి ఆయన ఆవిరి ఎకక్జేయును, వరష్ము కలుగునటుల్గా ఆయన మెరుపులు 

పుటిట్ంచును, తన ధనాగారములలోనుండి గాలిని రావించును. 

లూకా 1:66 => పర్భువు హసత్ము అతనికి తోడైయుండెను గనుక ఆ సంగతులనుగూరిచ్ వినిన 

వారందరును ఈ బిడ డ్ యేలాటివాడగునో అని వాటిని మనసుస్లో ఉంచుకొనిరి. 

లూకా 12:35 => మీ నడుములు కటుట్కొనియుండుడి, మీ దీపములు వెలుగుచుండనియుయ్డి. 

వచనము 3 

కాబటిట్ అతడు ఈ సమాచారము తెలిసికొని, లేచి తన పార్ణము కాపాడుకొనుటకై పోయి, యూదా 

సంబంధమైన బెయేరెష్బాకు చేరి, అచచ్ట ఉండుమని తన దాసునితో చెపిప్ 

1 రాజులు 16:31 => నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము జరిగించిన పాపకిర్యలను అనుసరించి 

నడుచుకొనుట సవ్లప్ సంగతి యనుకొని, అతడు సీదోనీయులకు రాజైన ఎతబ్యలు కుమారెత్యైన 

యెజెబెలును వివాహము చేసికొని బయలు దేవతను పూజించుచు వానికి మొర్కుక్చునుండెను. 

1 రాజులు 21:5 => అంతట అతని భారయ్యైన యెజెబెలు వచిచ్ నీవు మూతి ముడుచుకొనినవాడవై 

భోజనము చేయక యుండెదవేమని అతని నడుగగా 

1 రాజులు 21:6 => అతడు ఆమెతో ఇటల్నెను నీ దార్క్షతోటను కర్యమునకు నాకిముమ్; లేక నీకు 

అనుకూలమైనయెడల దానికి మారుగా మరియొక దార్క్షతోట నీకిచెచ్దనని, యెజెర్యేలీయుడైన 

నాబోతుతో నేను చెపప్గా అతడు నా దార్క్షతోట నీకియయ్ననెను. 

Page  of 1620 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

1 రాజులు 21:7 => అందుకతని భారయ్యైన యెజెబెలు ఇశార్యేలులో నీవిపుప్డు రాజయ్పరిపాలనము 

చేయుటలేదా? లేచి భోజనము చేసి మనసుస్లో సంతోషముగా ఉండుము; నేనే యెజెర్యేలీయుడైన 

నాబోతు దార్క్షతోట నీకిపిప్ంచెదనని అతనితో చెపిప్ 

1 రాజులు 21:25 => తన భారయ్యైన యెజెబెలు పేర్రేపణచేత యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయ తనున్ 

తాను అముమ్కొనిన అహాబువంటి వాడు ఎవవ్డును లేడు. 

1 రాజులు 18:40 => అపుప్డు ఏలీయా ఒకనినైన తపిప్ంచుకొని పోనియయ్క బయలు పర్వకత్లను 

పటుట్కొనుడని వారికి సెలవియయ్గా జనులు వారిని పటుట్కొనిరి. ఏలీయా కీషోను వాగు దగగ్రకు వారిని 

కొనిపోయి అకక్డ వారిని వధించెను. 

నిరగ్మకాండము 2:15 => ఫరో ఆ సంగతి విని మోషేను చంపచూచెను గాని, మోషే ఫరో 

యెదుటనుండి పారిపోయి మిదాయ్ను దేశములో నిలిచిపోయి యొక బావియొదద్ కూరుచ్ండెను. 

1 రాజులు 18:19 => అయితే ఇపుప్డు నీవు ఇశార్యేలువారినందరిని, యెజెబెలు పోషించుచునన్ 

బయలుదేవత పర్వకత్లు నాలుగువందల ఏబదిమందిని, అషేరాదేవి1 పర్వకత్లైన నాలుగువందల 

మందిని నాయొదద్కు కరెమ్లు పరవ్తమునకు పిలువనంపుమని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 9:22 => అంతట యెహోరాము యెహూను చూచి యెహూ సమాధానమా? అని 

అడుగగా యెహూ నీ తలిల్యైన యెజెబెలు జారతవ్ములును చిలల్ంగి తనములును ఇంత 

యపరిమితమైయుండగా సమాధానమెకక్డనుండి వచుచ్ననెను. 

2 రాజులు 9:30 => యెహూ యెజెర్యేలు ఊరికి వచిచ్న సంగతి యెజెబెలునకు వినబడెను గనుక 

ఆమె తన ముఖమునకు రంగుపూసికొని శిరోభూషణములు ధరించుకొని కిటికీలోనుండి కనిపెటిట్ 

చూచుచుండగా 

సామెతలు 12:16 => మూఢుడు కోపపడునది నిమిషములోనే బయలుపడును వివేకి నిందను 

వెలల్డిపరచక యూరకుండును. 

యిరిమ్యా 26:21 => రాజైన యెహోయాకీమును అతని శూరులందరును పర్ధానులందరును అతని 

మాటలు వినినమీదట రాజు అతని చంపజూచుచుండగా, ఊరియా దాని తెలిసికొని భయపడి 

పారిపోయి ఐగుపుత్ చేరెను. 
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యిరిమ్యా 36:26 => లేఖికుడైన బారూకును పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను పటుట్కొనవలెనని 

రాజవంశసుథ్డగు యెరహెమ్యేలునకును అజీర్యేలు కుమారుడైన శెరాయాకును అబెద్యేలు 

కుమారుడైన షెలెమాయ్కును రాజు ఆజాఞ్పించెను గాని యెహోవా వారిని దాచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:2 => యోహాను సహోదరుడైన యాకోబును ఖడగ్ముతో చంపించెను. 

హెబీర్యులకు 11:37 => రాళల్తో కొటట్బడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడగ్ముతో 

చంపబడిరి , గొఱఱ్చరమ్ములను మేకచరమ్ములను వేసికొని , దరిదుర్లైయుండి శర్మపడి 

హింసపొందుచు, 

పర్కటన 2:20 => అయినను నీమీద తపుప్ ఒకటి నేను మోపవలసియునన్ది; ఏమనగా, తాను 

పర్వకి త్ర్నని చెపుప్కొనుచునన్ యెజెబెలను సతరీని నీ వుండనిచుచ్చునాన్వు. జారతవ్ము చేయుటకును, 

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినుటకును అది నా దాసులకు భోదించుచు వారిని 

మోసపరచుచునన్ది 

వచనము 4 

తాను ఒక దినపర్యాణము అరణయ్ములోనికి పోయి యొక బదరీవృక్షముకిర్ంద కూరుచ్ండి, 

మరణాపేక్ష గలవాడై యెహోవా, నా పితరులకంటె నేను ఎకుక్వవాడను కాను, ఇంతమటుట్కు చాలును, 

నా పార్ణము తీసికొనుము అని పార్రథ్నచేసెను. 

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

అవలంబించియుండెను గనుక ఈ వరత్మానములు అతనికి రాగా అతడు పారిపోయి యెహోవా 

గుడారమునకు వచిచ్ బలిపీఠపు కొముమ్లను పటుట్కొనెను. 

1 రాజులు 20:10 => బెనహ్దదు మరల అతనియొదద్కు దూతలను పంపి నాతోకూడ వచిచ్న 

వారందరును పిడికెడు ఎతిత్కొనిపోవుటకు షోమోర్ను యొకక్ ధూళి చాలినయెడల దేవతలు నాకు గొపప్ 

అపాయము కలుగజేయుదురు గాక అని వరత్మానము చేసెను. 
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రూతు 1:17 => నీవు మృతిబొందు చోటను నేను మృతిబొందెదను, అకక్డనే పాతిపెటట్బడెదను. 

మరణము తపప్ మరి ఏదైనను నినున్ ననున్ పర్తేయ్కించినయెడల యెహోవా నాకు ఎంత కీడైన 

చేయునుగాక అనెను. 

2 రాజులు 6:31 => తరువాత రాజు షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషాయొకక్ తల యీ దినమున 

అతనిపైన నిలిచియునన్యెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాక అనెను. 

నిరగ్మకాండము 10:28 => గనుక ఫరో నా యెదుటనుండి పొముమ్ భదర్ము సుమీ; నా ముఖము 

ఇకను చూడవదుద్, నీవు నా ముఖమును చూచు దినమున మరణమవుదువని అతనితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 15:9 => తరిమెదను కలిసికొనియెదను దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనియెదను 

వాటివలన నా ఆశ తీరుచ్కొనియెదను నా కతిత్ దూసెదను నా చెయియ్ వారిని నాశనము చేయునని 

శతుర్వనుకొనెను. 

2 రాజులు 19:10 => యూదా రాజగు హిజిక్యాతో ఈలాగు చెపుప్డి యెరూషలేము అషూష్రు రాజు 

చేతికి అపప్గింపబడదని చెపిప్ నీవు నముమ్కొనియునన్ నీ దేవునిచేత మోసపోకుము. 

2 రాజులు 19:11 => ఇదిగో అషూష్రు రాజులు సకల దేశములను బొతిత్గా నశింపజేసిన సంగతి 

నీకు వినబడినది గదా నీవు మాతర్ము తపిప్ంచుకొందువా? 

2 రాజులు 19:12 => నా పితరులు నిరూమ్లముచేసిన గోజానువారు గాని హారాను వారు గాని, 

రెజెపులు గాని, తెలశాశ్రులో నుండిన ఏదెనీయులు గాని తమ దేవతల సహాయమువలన 

తపిప్ంచుకొనిరా? 

2 రాజులు 19:22 => నీవు ఎవనిని తిరసక్రించితివి? ఎవనిని దూషించితివి? నీవు గరివ్ంచి 

యెవనిని భయపెటిట్తివి? 

2 రాజులు 19:27 => నీవు కూరుచ్ండుటయు బయలువెళుల్టయు లోపలికి వచుచ్టయు 

నామీదవేయు రంకెలును నాకు తెలిసేయునన్వి. 

2 రాజులు 19:28 => నామీద నీవు వేయు రంకెలును నీవు చేసిన కలహమును నా చెవులలో 

జొచెచ్ను గనుక నా గాలమును నీ ముకుక్నకు తగిలించెదను. నా కళె ల్ము నీ నోటిలో పెటిట్ నినున్ 

మళిల్ంచెదను. నీవు వచిచ్న మారగ్ముననే నినున్ మళిల్ంచెదను. 
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దానియేలు 3:15 => బాకాను పిలల్ంగోర్విని పెదద్వీణను వీణను సుంఫోనీయను విపంచికను 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను మీరు విను సమయములో సాగిలపడి, నేను చేయించిన పర్తిమకు 

నమసక్రించుటకు సిదధ్ముగా ఉండిన యెడల సరే మీరు నమసక్రింపని యెడల తక్షణమే మండుచునన్ 

వేడిమిగల అగిన్గుండములో మీరు వేయబడుదురు; నాచేతిలో నుండి మిముమ్ను విడిపింపగల 

దేవుడెకక్డ నునాన్డు? 

సామెతలు 27:1 => రేపటి దినమునుగూరిచ్ అతిశయపడకుము ఏ దినమున ఏది సంభవించునో 

అది నీకు తెలియదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:4 => అతనిని పటుట్కొని చెరసాలలో వేయించి, పసాక్ పండుగైన పిమమ్ట 

పర్జలయొదద్కు అతని తేవలెనని ఉదేద్శించి, అతనికి కావలియుండుటకు నాలుగు చతుషట్యముల 

సైనికులకు అతనిని అపప్గించెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:5 => పేతురు చెరసాలలో ఉంచబడెను, సంఘమయితే అతనికొరకు 

అతాయ్సకిత్తో దేవునికి పార్రథ్న చేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:6 => హేరోదు అతనిని వెలుపలికి తీసికొనిరావలెనని యుండగా, ఆ 

రాతిర్యే పేతురు రెండు సంకెళల్తో బంధింపబడి యిదద్రు సైనికుల మధయ్ నిదిర్ంచుచుండెను; మరియు 

కావలివారు తలుపు ఎదుట చెరసాల కాచుకొనుచుండిరి. 

యాకోబు 4:13 => నేడైనను రేపైనను ఒకానొక పటట్ణమునకు వెళిల్ అకక్డ ఒక సంవతస్రముండి 

వాయ్పారము చేసి లాభము సంపాదింతము రండని చెపుప్కొనువారలారా, 

యాకోబు 4:14 => రేపేమి సంభవించునో మీకు తెలియదు. మీ జీవమేపాటిది? మీరు కొంతసేపు 

కనబడి అంతలో మాయమైపోవు ఆవిరి వంటివారే. 

నిరగ్మకాండము 9:18 => ఇదిగో రేపు ఈ వేళకు నేను మికిక్లి బాధకరమైన వడగండల్ను 

కురిపించెదను; ఐగుపు రాజయ్ము సాథ్పించిన దినము మొదలుకొని యిదివరకు అందులో అటిట్ 

వడగండుల్ పడలేదు. 

1 సమూయేలు 20:13 => అయితే నా తండిర్ నీకు కీడుచేయ నుదేద్శించుచునాన్డని నేను 

తెలిసికొనినయెడల దాని నీకు తెలియజేసి నీవు కేష్మముగా వెళుల్నటుల్ నినున్ పంపివేయనియెడల 
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యెహోవా నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయు గాక. యెహోవా నా తండిర్కి తోడుగా ఉండినటుల్ 

నీకును తోడుగా ఉండును గాక. 

1 సమూయేలు 22:16 => రాజు అహీమెలెకూ, నీకును నీ తండిర్ ఇంటివారికందరికిని మరణము 

నిశచ్యము అని చెపిప్ 

2 సమూయేలు 3:9 => యెహోవా దావీదునకు పర్మాణము చేసిన దానిని అతని పక్షమున నేను 

నెరవేరచ్నియెడల 

2 సమూయేలు 19:13 => మరియు అమాశాయొదద్కు దూతలను పంపినీవు నాకు ఎముక నంటిన 

బంధువుడవు మాంసము నంటిన బంధువుడవు కావా? యోవాబునకు బదులు నినున్ సైనాయ్ధిపతిగా 

నేను ఖాయ పరచనియెడల దేవుడు గొపప్ అపాయము నాకు కలుగ జేయును గాకని చెపుప్డనెను. 

1 రాజులు 16:31 => నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము జరిగించిన పాపకిర్యలను అనుసరించి 

నడుచుకొనుట సవ్లప్ సంగతి యనుకొని, అతడు సీదోనీయులకు రాజైన ఎతబ్యలు కుమారెత్యైన 

యెజెబెలును వివాహము చేసికొని బయలు దేవతను పూజించుచు వానికి మొర్కుక్చునుండెను. 

1 రాజులు 18:19 => అయితే ఇపుప్డు నీవు ఇశార్యేలువారినందరిని, యెజెబెలు పోషించుచునన్ 

బయలుదేవత పర్వకత్లు నాలుగువందల ఏబదిమందిని, అషేరాదేవి1 పర్వకత్లైన నాలుగువందల 

మందిని నాయొదద్కు కరెమ్లు పరవ్తమునకు పిలువనంపుమని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 19:10 => అతడు ఇశార్యేలు వారు నీ నిబంధనను తోర్సివేసి నీ బలిపీఠములను 

పడగొటిట్ నీ పర్వకత్లను ఖడగ్ముచేత హతము చేసిరి. సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా 

కొరకు మహా రోషముగలవాడనై నేను ఒకడనుమాతర్మే మిగిలియుండగా వారు నా పార్ణమును కూడ 

తీసివేయుటకై చూచుచునాన్రని మనవిచేసెను. 

1 రాజులు 21:5 => అంతట అతని భారయ్యైన యెజెబెలు వచిచ్ నీవు మూతి ముడుచుకొనినవాడవై 

భోజనము చేయక యుండెదవేమని అతని నడుగగా 

1 రాజులు 21:25 => తన భారయ్యైన యెజెబెలు పేర్రేపణచేత యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయ తనున్ 

తాను అముమ్కొనిన అహాబువంటి వాడు ఎవవ్డును లేడు. 
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2 రాజులు 1:9 => వెంటనే రాజు ఏబదిమందికి అధిపతియైన యొకనిని వాని యేబదిమందితో కూడ 

ఏలీయా యొదద్కు పంపెను. అతడు కొండమీద కూరుబ్నియుండగా అధిపతి యెకిక్ అతని 

సమీపమునకు పోయి దైవజనుడా, నీవు దిగిరావలెనని రాజు ఆజాఞ్పించుచునాన్డనెను. 

2 రాజులు 9:22 => అంతట యెహోరాము యెహూను చూచి యెహూ సమాధానమా? అని 

అడుగగా యెహూ నీ తలిల్యైన యెజెబెలు జారతవ్ములును చిలల్ంగి తనములును ఇంత 

యపరిమితమైయుండగా సమాధానమెకక్డనుండి వచుచ్ననెను. 

2 రాజులు 9:30 => యెహూ యెజెర్యేలు ఊరికి వచిచ్న సంగతి యెజెబెలునకు వినబడెను గనుక 

ఆమె తన ముఖమునకు రంగుపూసికొని శిరోభూషణములు ధరించుకొని కిటికీలోనుండి కనిపెటిట్ 

చూచుచుండగా 

సామెతలు 12:16 => మూఢుడు కోపపడునది నిమిషములోనే బయలుపడును వివేకి నిందను 

వెలల్డిపరచక యూరకుండును. 

సామెతలు 14:16 => జాఞ్నము గలవాడు భయపడి కీడునుండి తొలగును బుదిధ్హీనుడు విఱఱ్వీగి 

నిరభ్యముగా తిరుగును. 

యిరిమ్యా 20:10 => నలుదికుక్ల భయము అని అనేకులు గుసగుసలాడగా వింటిని. వారు 

దురామ్రుగ్డని మీరు చాటించినయెడల మేమును చాటింతుమందురు; అతడొకవేళ చికుక్పడును, 

అపుప్డు మనమతని పటుట్కొని అతనిమీద పగతీరుచ్కొందమని చెపుప్కొనుచు, నాకు సేన్హితులైన 

వారందరు నేను పడిపోగా చూడవలెనని కనిపెటుట్కొనియునాన్రు. 

మతత్యి 2:8 => మీరు వెళిల్, ఆ శిశువు విషయమై జాగర్తత్గా విచారించి తెలిసికొనగానే, నేనును 

వచిచ్, ఆయనను పూజించునటుల్ నాకు వరత్మానము తెండని చెపిప్ వారిని బేతెల్హేమునకు పంపెను. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

మతత్యి 14:8 => అపుప్డామె తనతలిల్చేత పేర్రేపింపబడినదై బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను తలను ఇకక్డ 

పళె ల్ములో పెటిట్ నాకిపిప్ంచుమని యడిగెను. 

Page  of 1626 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

మతత్యి 21:35 => ఆ కాపులు అతని దాసులను పటుట్కొని, యొకని కొటిట్రి యొకని చంపిరి, 

మరియొకనిమీద రాళుల్ రువివ్రి. 

లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:12 => ఈ కుటర్లో చేరినవారు నలుబదిమంది కంటె ఎకుక్వ. 

పర్కటన 2:20 => అయినను నీమీద తపుప్ ఒకటి నేను మోపవలసియునన్ది; ఏమనగా, తాను 

పర్వకి త్ర్నని చెపుప్కొనుచునన్ యెజెబెలను సతరీని నీ వుండనిచుచ్చునాన్వు. జారతవ్ము చేయుటకును, 

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినుటకును అది నా దాసులకు భోదించుచు వారిని 

మోసపరచుచునన్ది 

వచనము 5 

అతడు బదరీవృక్షము కిర్ంద పరుండి నిదిర్ంచుచుండగా ఒక దేవదూత వచిచ్ అతని ముటిట్ నీవు లేచి 

భోజనము చేయుమని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 12:12 => ఐగుపీత్యులు నినున్ చూచి యీమె అతని భారయ్ అని చెపిప్ ననున్ చంపి 

నినున్ బర్దుకనిచెచ్దరు. 

ఆదికాండము 12:13 => నీవలన నాకు మేలు కలుగునటుల్ను నినున్బటిట్ నేను బర్దుకునటుల్ను నీవు 

నా సహోదరివని దయచేసి చెపుప్మనెను. 

నిరగ్మకాండము 2:15 => ఫరో ఆ సంగతి విని మోషేను చంపచూచెను గాని, మోషే ఫరో 

యెదుటనుండి పారిపోయి మిదాయ్ను దేశములో నిలిచిపోయి యొక బావియొదద్ కూరుచ్ండెను. 

1 సమూయేలు 27:1 => తరువాత దావీదు నేను ఇకక్డ నిలుచుట మంచిది కాదు, ఏదో ఒక 

దినమున నేను సౌలుచేత నాశనమగుదును; నేను ఫిలిషీత్యుల దేశములోనికి తపిప్ంచుకొని 

పోవుదును, అపుప్డు సౌలు ఇశార్యేలీయుల సరిహదుద్లలో ననున్ వెదకుట మానుకొనును గనుక నేను 

అతని చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొందునని అనుకొని 
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యెషయా 51:12 => నేను నేనే మిముమ్ నోదారుచ్వాడను చనిపోవు నరునికి తృణమాతుర్డగు నరునికి 

ఎందుకు భయపడుదువు? 

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

నితయ్ము భయపడుచు, ఆకాశములను వాయ్పింపజేసి భూమి పునాదులనువేసిన యెహోవాను నీ 

సృషిట్కరత్యైన యెహోవాను మరచుదువా? బాధపెటుట్వాని కోర్ధము ఏమాయెను?  

మతత్యి 26:56 => అయితే పర్వకత్ల లేఖనములు నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెనని చెపెప్ను. 

అపుప్డు శిషుయ్లందరు ఆయనను విడిచి పారిపోయిరి. 

మతత్యి 26:70 => అందుకతడు నేనుండలేదు; నీవు చెపుప్సంగతి నాకు తెలియదని అందరియెదుట 

అనెను. 

మతత్యి 26:71 => అతడు నడవలోనికి వెళిల్న తరువాత మరియొక చినన్ది అతనిని చూచి వీడును 

నజరేయుడగు యేసుతోకూడ ఉండెనని అకక్డి వారితో చెపప్గా 

మతత్యి 26:72 => అతడు ఒటుట్పెటుట్కొని నేనుండలేదు; ఆ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని మరల చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:73 => కొంతసేపైన తరువాత అకక్డ నిలిచియునన్వారు పేతురునొదద్కు వచిచ్ నిజమే, 

నీవును వారిలో ఒకడవే; నీ పలుకు నినున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్దని అతనితో చెపిప్రి. 

మతత్యి 26:74 => అందుకు అతడు ఆ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని చెపిప్ శపించుకొనుటకును 

ఒటుట్పెటుట్కొనుటకును మొదలుపెటెట్ను. వెంటనే కోడి కూసెను 

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. 

1 రాజులు 4:25 => సొలొమోను దినములనిన్టను ఇశార్యేలువారేమి యూదా వారేమి దాను 

మొదలుకొని బెయేరెష్బా వరకును తమ తమ దార్క్షచెటల్ కిర్ందను అంజూరపుచెటల్ కిర్ందను 

నిరభ్యముగా నివసించుచుండిరి. 

ఆదికాండము 21:31 => అకక్డ వారిదద్రు అటుల్ పర్మాణము చేసికొనినందున ఆ చోటు బెయేరెష్బా 

అనబడెను. 
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ఆమోసు 7:12 => మరియు అమజాయ్ ఆమోసుతో ఇటల్నెను దీరఘ్దరీశ్, తపిప్ంచుకొని యూదా 

దేశమునకు పారిపొముమ్; అచచ్టనే బతెత్ము సంపాదించుకొనుము అచచ్టనే నీ వారత్ పర్కటించుము; 

ఆమోసు 7:13 => బేతేలు, రాజుయొకక్ పర్తిషిఠ్తసథ్లము రాజధాని పటట్ణమైయునన్ందున నీవికను 

దానిలో నీ వారత్ పర్కటన చేయకూడదు. 

ఆదికాండము 19:17 => ఆ దూతలు వారిని వెలుపలికి తీసికొని వచిచ్న తరువాత ఆయన నీ 

పార్ణమును దకిక్ంచుకొనునటుల్ పారిపొముమ్, నీ వెనుక చూడకుము, ఈ మైదానములో ఎకక్డను 

నిలువక నీవు నశించిపోకుండ ఆ పరవ్తమునకు పారిపొమమ్ని చెపప్గా  

ఆదికాండము 21:14 => కాబటిట్ తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి ఆహారమును నీళల్ తితిత్ని తీసికొని 

ఆ పిలల్వానితోకూడ హాగరునకు అపప్గించి ఆమె భుజము మీద వాటిని పెటిట్ ఆమెను పంపివేసెను. 

ఆమె వెళిల్ బెయేరెష్బా అరణయ్ములో ఇటు అటు తిరుగుచుండెను.  

ఆదికాండము 42:1 => ధానయ్ము ఐగుపుత్లో నునన్దని యాకోబు తెలిసికొనినపుప్డు మీరేల ఒకరి 

ముఖము ఒకరు చూచుచునాన్రని తన కుమారులతో అనెను. 

1 సమూయేలు 21:10 => అంతట దావీదు సౌలునకు భయపడినందున ఆ దినముననే లేచి 

పారిపోయి గాతు రాజైన ఆకీషునొదద్కు వచెచ్ను. 

1 రాజులు 19:4 => తాను ఒక దినపర్యాణము అరణయ్ములోనికి పోయి యొక బదరీవృక్షముకిర్ంద 

కూరుచ్ండి, మరణాపేక్ష గలవాడై యెహోవా, నా పితరులకంటె నేను ఎకుక్వవాడను కాను, 

ఇంతమటుట్కు చాలును, నా పార్ణము తీసికొనుము అని పార్రథ్నచేసెను. 

2 రాజులు 4:12 => పిమమ్ట అతడు తన దాసుడైన గేహజీని పిలిచి ఈ షూనేమీయురాలిని 

పిలువుమనగా వాడు ఆమెను పిలిచెను. ఆమె వచిచ్ అతని ముందర నిలువబడినపుప్డు 

2 రాజులు 23:8 => యూదా పటట్ణములోనునన్ యాజకులనందరిని అతడు అవతలికి వెళల్గొటెట్ను, 

గెబా మొదలుకొని బెయేరెష్బా వరకును యాజకులు ధూపమువేసిన ఉనన్త సథ్లములను అతడు అపవితర్ 

పరచి, పటట్ణములో పర్వేశించువాని యెడమ పారశ్వ్మున పటట్ణపు అధికారియైన యెహోషువ 

గుమమ్ముదగగ్రనుండు ఉనన్త సథ్లములను పడగొటిట్ంచెను. 
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సామెతలు 28:12 => నీతిమంతులకు జయము కలుగుట మహాఘనతకు కారణము దుషుట్లు 

గొపప్వారగునపుప్డు జనులు దాగియుందురు. 

సామెతలు 29:25 => భయపడుటవలన మనుషుయ్లకు ఉరి వచుచ్ను యెహోవాయందు నమిమ్క 

యుంచువాడు సురకిష్తముగా నుండును. 

యిరిమ్యా 20:9 => ఆయన పేరు నేనెతత్ను, ఆయన నామమునుబటిట్ పర్కటింపను, అని 

నేననుకొంటినా? అది నా హృద యములో అగిన్వలె మండుచు నా యెముకలలోనే 

మూయబడియునన్టుల్నన్ది; నేను ఓరిచ్ యోరిచ్ విసికియునాన్ను, చెపప్క మానలేదు. 

యిరిమ్యా 37:12 => యిరీమ్యా బెనాయ్మీను దేశములో తనవారియొదద్ భాగము తీసికొనుటకై 

యెరూషలేమునుండి బయలుదేరి అకక్డికి పోయెను. అతడు బెనాయ్మీను గుమమ్మునొదద్కు రాగా 

యోనా 1:3 => అయితే యెహోవా సనిన్ధిలోనుండి తరీ ష్షు పటట్ణమునకు పారిపోవలెనని యోనా 

యొపేప్కు పోయి తరీ ష్షునకు పోవు ఒక ఓడను చూచి, పర్యాణమునకు కేవు ఇచిచ్, యెహోవా 

సనిన్ధిలో నిలువక ఓడవారితోకూడి తరీ ష్షునకు పోవుటకు ఓడ ఎకెక్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:5 => వారు సలమీలో ఉండగా యూదుల సమాజమందిరములలో 

దేవుని వాకయ్ము పర్చురించుచుండిరి. యోహాను వారికి ఉపచారము చేయువాడై యుండెను. 

హెబీర్యులకు 11:34 => అగిన్ బలమును చలాల్రిచ్రి; ఖడగ్ధారను తపిప్ంచుకొనిరి; బలహీనులుగా 

ఉండి బలపరచబడిరి; యుదధ్ములో పరాకర్మశాలులైరి; అనుయ్ల సేనలను పారదోలిరి. 

వచనము 6 

అతడు చూచినంతలో అతని తలదగగ్ర నిపుప్లమీద కాలచ్బడిన అపప్మును నీళల్ బుడిడ్యు కనబడెను 

గనుక అతడు భోజనముచేసి తిరిగి పరుండెను. 

1 రాజులు 13:14 => మసత్కివృక్షము కిర్ంద అతడు కూరుచ్ండగా చూచి యూదాదేశములోనుండి 

వచిచ్న దైవజనుడవు నీవేనా? అని అడుగగా అతడు నేనే అనెను. 

ఆదికాండము 21:15 => ఆ తితిత్లోని నీళుల్ అయిపోయిన తరువాత ఆమె ఒక పొదకిర్ంద ఆ 

చినన్వాని పడవేసి 
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ఆదికాండము 21:16 => యీ పిలల్వాని చావు నేను చూడలేనని అనుకొని, వింటివేత దూరము వెళిల్ 

అతనికెదురుగా కూరుచ్ండెను. ఆమె యెదురుగా కూరుచ్ండి యెలుగెతిత్ యేడెచ్ను. 

యోహాను 4:6 => అకక్డ యాకోబు బావి యుండెను గనుక యేసు పర్యాణమువలన అలసియునన్ 

రీతినే ఆ బావియొదద్ కూరుచ్ండెను; అపప్టికి ఇంచుమించు పండెర్ండు గంటలాయెను. 

1 రాజులు 19:3 => కాబటిట్ అతడు ఈ సమాచారము తెలిసికొని, లేచి తన పార్ణము 

కాపాడుకొనుటకై పోయి, యూదా సంబంధమైన బెయేరెష్బాకు చేరి, అచచ్ట ఉండుమని తన దాసునితో 

చెపిప్ 

సంఖాయ్కాండము 11:15 => నామీద నీ కటాక్షము వచిచ్నయెడల నేను నా బాధను చూడకుండునటుల్ 

ననున్ చంపుము. 

2 రాజులు 2:11 => వారు ఇంక వెళుల్చు మాటలాడుచుండగా ఇదిగో అగిన్ రథమును అగిన్ 

గుఱఱ్ములును కనబడి వీరిదద్రిని వేరుచేసెను; అపుప్డు ఏలీయా సుడిగాలిచేత ఆకాశమునకు 

ఆరోహణమాయెను 

యోబు 3:20 => దురద్శలోనునన్ వారికి వెలుగియయ్బడుట ఏల?దుఃఖాకార్ంతులైనవారికి 

జీవమియయ్బడుట ఏల?  

యోబు 3:21 => వారు మరణము నపేకిష్ంతురు దాచబడిన ధనముకొరకైనటుట్ దానిని కనుగొనుటకై 

వారు లోతుగా తర్వువ్చునాన్రు గాని అది వారికి దొరకకయునన్ది. 

యోబు 3:22 => సమాధికి చేరినపుప్డు వారు హరిష్ంచి బహుగా సంతోషించెదరు. 

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

శుభదినమని అనబడకుండును గాక; 

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

సంతోషము పుటిట్ంచినవాడు శాపగర్సుత్డగును గాక; 

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

గరభ్ములోనే ననున్ చంపలేదు గనుక 
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యిరిమ్యా 20:17 => యెహోవా యేమాతర్మును సంతాపములేక నశింపజేసిన పటట్ణములవలె ఆ 

మనుషుయ్డు ఉండును గాక; ఉదయమున ఆరత్ ధవ్నిని మధాయ్హన్ కాలమందు యుదధ్ధవ్నిని అతడు 

వినును గాక 

యిరిమ్యా 20:18 => కషట్మును దుఃఖమును చూచుటకై నా దినములు అవమానముతో 

గతించిపోవునటుల్ నేనేల గరభ్ములోనుండి వెడలితిని? 

యోనా 4:3 => నేనిక బర్దుకుటకంటె చచుచ్ట మేలు; యెహోవా, ననిన్క బర్దుకనియయ్క చంపుమని 

యెహోవాకు మనవి చేసెను. 

యోనా 4:8 => మరియు ఎండకాయగా దేవుడు వేడిమిగల తూరుప్గాలిని రపిప్ంచెను. యోనా తలకు 

ఎండదెబబ్ తగలగా అతడు సొమమ్సిలిల్ బర్దుకుటకంటె చచుచ్ట నాకు మేలనుకొనెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:21 => నామటుట్కైతే బర్దుకుట కీర్సేత్, చావైతే లాభము. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:22 => అయినను శరీరముతో నేను జీవించుటయే నాకునన్ పనికి 

ఫలసాధనమైనయెడల నేనేమి కోరుకొందునో నాకు తోచలేదు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:23 => ఈ రెంటి మధయ్ను ఇరుకున బడియునాన్ను. నేను వెడలిపోయి కీర్సుత్తో 

కూడ నుండవలెనని నాకు ఆశయునన్ది, అది నాకు మరి మేలు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:24 => అయినను నేను శరీరమునందు నిలిచి యుండుట మిముమ్నుబటిట్ మరి 

అవసరమైయునన్ది. 

ఆమోసు 6:2 => కలేన్కు పోయి విచారించుడి; అకక్డనుండి హమాతు మహాపురమునకు పోవుడి, 

ఫిలిషీత్యుల పటట్ణమైన గాతునకు పోవుడి; అవి ఈ రాజయ్ములకంటె గొపప్వి గదా; వాటి సరిహదుద్లు 

మీ సరిహదుద్లకంటె విశాలమైనవి గదా. 

నహూము 3:8 => సముదర్మే తనకు ఆపుగాను సముదర్మే తనకు పార్కారముగాను చేసికొని, బహు 

జనములచేత చుటట్బడి నైలునది దగగ్ర నుండిన నోఅమోను పటట్ణముకంటె నీవు విశేషమైన దానవా? 

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

మీ పరలోకపు తండిర్ వాటిని పోషించుచునాన్డు; మీరు వాటికంటె బహు శేర్షుట్లు కారా? 
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రోమీయులకు 3:9 => ఆలాగైన ఏమందుము? మేము వారికంటె శేర్షు ఠ్లమా? తకుక్వవారమా? 

ఎంతమాతర్మును కాము. యూదులేమి గీర్సు దేశసుథ్లేమి అందరును పాపమునకు లోనైయునాన్రని 

యింతకుముందు దోషారోపణ చేసియునాన్ము.  

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 30:1 => రాహేలు తాను యాకోబునకు పిలల్లు కనక పోవుట చూచి తన అకక్యందు 

అసూయపడి యాకోబుతో నాకు గరభ్ఫలము నిముమ్; లేనియెడల నేను చచెచ్దననెను. 

నిరగ్మకాండము 4:13 => అందుకతడు అయోయ్ పర్భువా, నీవు పంప తలంచినవానినే పంపుమనగా 

నిరగ్మకాండము 5:22 => మోషే యెహోవా యొదద్కు తిరిగివెళిల్ పర్భువా, నీవేల ఈ పర్జలకు కీడు 

చేసితివి? ననేన్ల పంపితివి? 

సంఖాయ్కాండము 14:2 => మరియు ఇశార్యేలీయులందరు మోషే అహరోనులపైని సణుగుకొనిరి. 

2 సమూయేలు 24:16 => అయితే దూత యెరూషలేము పైని హసత్ము చాపి నాశనము 

చేయబోయినపుప్డు, యెహోవా ఆ కీడునుగూరిచ్ సంతాపమొంది అంతే చాలును, నీ చెయియ్ తీయుమని 

జనులను నాశనముచేయు దూతకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.యెహోవా దూత యెబూసీయుడైన అరౌనాయొకక్ 

కళల్ము దగగ్ర ఉండగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:15 => యెరూషలేమును నాశనము చేయుటకై దేవుడు ఒక దూతను 

పంపెను; అతడు నాశనము చేయబోవుచుండగా యెహోవా చూచి ఆ చేటు విషయమై సంతాపమొంది 

నాశనముచేయు దూతతో చాలును, ఇపుప్డు నీ చెయియ్ ఆపుమని సెలవియయ్గా ఆ దూత 

యెబూసీయుడైన ఒరాన్ను కళల్మునొదద్ నిలిచెను. 

యోబు 3:21 => వారు మరణము నపేకిష్ంతురు దాచబడిన ధనముకొరకైనటుట్ దానిని కనుగొనుటకై 

వారు లోతుగా తర్వువ్చునాన్రు గాని అది వారికి దొరకకయునన్ది. 

యోబు 6:9 => దేవుడు తన యిషాట్నుసారముగా ననున్ నలుపును గాక చేయి జాడించి ఆయన ననున్ 

నిరూమ్లము చేయునుగాక. 
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యోబు 7:16 => అవి నాకు అసహయ్ములు, నితయ్ము బర్దుకుటకు నా కిషట్ము లేదు నా దినములు 

ఊపిరివలె నునన్వి, నా జోలికి రావదుద్. 

యోబు 10:1 => నా బర్దుకునందు నాకు విసుకు పుటిట్నది నేను అడుడ్లేకుండ అంగలారెచ్దను నా 

మనోవాయ్కులము కొలది నేను పలికెదను 

యోబు 40:4 => చితత్గించుము, నేను నీచుడను, నేను, నీకు ఏమని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను? నా 

నోటిమీద నాచేతిని ఉంచుకొందును.  

పర్సంగి 2:17 => ఇది చూడగా సూరుయ్ని కిర్ంద జరుగునది నాకు వయ్సనము పుటిట్ంచెను అంతయు 

వయ్రథ్ముగాను ఒకడు గాలికై పర్యాసపడినటుట్గాను కనబడెను గనుక బర్దుకుట నాకసహయ్మాయెను. 

యెషయా 15:4 => హెషోబ్నును ఏలాలేయును మొఱఱ్పెటుట్చునన్వి యాహసువరకు వారి సవ్రము 

వినబడుచునన్ది మోయాబీయుల యోధులు కేకలువేయుదురు మోయాబు పార్ణము అతనిలో 

వణకుచునన్ది.  

యిరిమ్యా 8:3 => అపుప్డు నేను తోలివేసిన సథ్లములనిన్టిలో మిగిలియునన్ యీ చెడ డ్ వంశములో 

శేషించిన వారందరు జీవమునకు పర్తిగా మరణమును కోరుదురు; సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా 

వాకుక్ ఇదే. 

యిరిమ్యా 20:9 => ఆయన పేరు నేనెతత్ను, ఆయన నామమునుబటిట్ పర్కటింపను, అని 

నేననుకొంటినా? అది నా హృద యములో అగిన్వలె మండుచు నా యెముకలలోనే 

మూయబడియునన్టుల్నన్ది; నేను ఓరిచ్ యోరిచ్ విసికియునాన్ను, చెపప్క మానలేదు. 

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. 

లూకా 4:1 => యేసు పరిశుదాధ్తమ్ పూరు ణ్డై యొరాద్ను నదినుండి తిరిగివచిచ్, నలువది దినములు 

ఆతమ్చేత అరణయ్ములో నడిపింపబడి 
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పర్కటన 12:6 => ఆ సతరీ అరణయ్మునకు పారిపోయెను; అచచ్ట వారు వెయియ్నిన్ రెండువందల 

అరువది దినములు ఆమెను పోషింపవలెనని దేవుడామెకు ఒక సథ్లము సిదధ్పరచియుంచెను. 

వచనము 7 

అయితే యెహోవా దూత రెండవమారు వచిచ్ అతని ముటిట్ నీ శకిత్కి మించిన పర్యాణము నీకు 

సిదధ్మైయునన్ది, నీవు లేచి భోజనము చేయుమని చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 28:11 => ఒకచోట చేరి పొర్దుద్ గుర్ంకినందున అకక్డ ఆ రాతిర్ నిలిచిపోయి, ఆ చోటి 

రాళల్లో ఒకటి తీసికొని తనకు తలగడగా చేసికొని, అకక్డ పండుకొనెను. 

ఆదికాండము 28:12 => అపుప్డతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచెచ్న భూమిమీద 

నిలుపబడియుండెను; దాని కొన ఆకాశమునంటెను; దానిమీద దేవుని దూతలు ఎకుక్చు 

దిగుచునుండిరి. 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

ఆదికాండము 28:14 => నీ సంతానము భూమిమీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు 

పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ 

వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 28:15 => ఇదిగో నేను నీకు తోడైయుండి, నీవు వెళుల్ పర్తి సథ్లమందు నినున్ 

కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నినున్ మరల రపిప్ంచెదను; నేను నీతో చెపిప్నది నెరవేరుచ్వరకు నినున్ 

విడువనని చెపప్గా 

కీరత్నలు 34:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారి చుటుట్ ఆయనదూత కావలియుండి 

వారిని రకిష్ంచును 

కీరత్నలు 34:10 => సింహపు పిలల్లు లేమిగలవై ఆకలిగొనును యెహోవాను ఆశర్యించువారికి ఏ 

మేలు కొదువయై యుండదు. 
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దానియేలు 8:19 => మరియు అతడు ఉగర్త సమాపత్మైన కాలమందు కలుగబోవునటిట్ సంగతులు 

నీకు తెలియజేయుచునాన్ను. ఏలయనగా అది నిరణ్యించిన అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నది 

దానియేలు 9:21 => నేను ఈలాగున మాటలాడుచు పార్రథ్న చేయుచునుండగా, మొదట నేను 

దరశ్నమందు చూచిన అతి పర్కాశమానుడైన గబిర్యేలను ఆ మనుషుయ్డు సాయంతర్పు బలి అరిప్ంచు 

సమయమున నాకు కనబడి ననున్ ముటెట్ను. 

దానియేలు 10:9 => నేను అతని మాటలు వింటిని; అతని మాటలు విని నేను నేలను సాషాట్ంగపడి 

గాఢనిదర్ పొందినవాడనైతిని. 

దానియేలు 10:10 => అపుప్డొకడుచేతితో ననున్ ముటిట్ నా మోకాళల్ను అఱచేతులను నేలమోపి ననున్ 

నిలువబెటిట్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:7 => ఇదిగో పర్భువు దూత అతని దగగ్ర నిలిచెను; అతడుండిన గదిలో 

వెలుగు పర్కాశించెను. దూత పేతురు పర్కక్ను తటిట్ తవ్రగా లెమమ్ని చెపిప్ అతని లేపగా సంకెళుల్ అతని 

చేతులనుండి ఊడిపడెను. 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

హెబీర్యులకు 13:5 => ధనాపేక్ష లేనివారై మీకు కలిగినవాటితో తృపిత్పొంది యుండుడి. నినున్ 

ఏమాతర్మును విడువను, నినున్ ఎనన్డును ఎడబాయను అని ఆయనయే చెపెప్ను గదా. 

1 రాజులు 17:4 => ఆ వాగు నీరు నీవు తార్గుదువు, అచచ్టికి నీకు ఆహారము తెచుచ్నటుల్ నేను 

కాకోలములకు ఆజాఞ్పించితినని అతనికి తెలియజేయగా 

1 రాజులు 19:7 => అయితే యెహోవా దూత రెండవమారు వచిచ్ అతని ముటిట్ నీ శకిత్కి మించిన 

పర్యాణము నీకు సిదధ్మైయునన్ది, నీవు లేచి భోజనము చేయుమని చెపిప్నపుప్డు 

2 రాజులు 1:3 => యెహోవా దూత తిషీబ్యుడైన ఏలీయాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవులేచి 

షోమోర్ను రాజు పంపిన దూతలను ఎదురొక్నబోయి యిటల్నుము ఇశార్యేలువారిలో దేవుడనన్వాడు 

లేడనుకొని ఎకోర్ను దేవతయైన బయలె జ్బూబునొదద్ మీరు విచారించబోవుచునాన్రా? 

జెకరాయ్ 4:1 => నాతో మాటలాడుచునన్ దూత తిరిగివచిచ్ నిదర్పోయిన యొకని లేపినటుల్ ననున్లేపి 
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మారుక్ 1:13 => ఆయన సాతానుచేత శోధింపబడుచు అరణయ్ములో నలువదిదినములు 

అడవిమృగములతోకూడ నుండెను; మరియు దేవదూతలు ఆయనకు పరిచరయ్ చేయుచుండిరి. 

యోహాను 21:9 => వారు దిగి దరికి రాగానే అకక్డ నిపుప్లును వాటిమీద ఉంచబడిన చేపలును 

రొటెట్యు కనబడెను. 

వచనము 8 

అతడు లేచి భోజనముచేసి, ఆ భోజనపు బలముచేత నలువది రాతిర్ంబగళుల్ పర్యాణముచేసి, దేవుని 

పరవ్తమని పేరుపెటట్బడిన హోరేబునకు వచిచ్ 

1 రాజులు 17:6 => అకక్డ కాకోలములు ఉదయమందు రొటెట్ను మాంసమును అసత్మయమందు 

రొటెట్ను మాంసమును అతనియొదద్కు తీసికొని వచుచ్చుండెను; అతడు వాగు నీరు తార్గుచు వచెచ్ను. 

1 రాజులు 17:9 => నినున్ పోషించుటకు అచచ్టనునన్ యొక విధవరాలికి నేను సెలవిచిచ్తిని. 

1 రాజులు 17:10 => అందుకతడు లేచి సారెపతునకు పోయి పటట్ణపు గవినియొదద్కు రాగా, ఒక 

విధవరాలు అచచ్ట కటెట్లు ఏరుచుండుట చూచి ఆమెను పిలిచి తార్గుటకై పాతర్తో కొంచెము నీళుల్ 

నాకు తీసికొనిరమమ్ని వేడుకొనెను. 

1 రాజులు 17:11 => ఆమె నీళుల్ తేబోవుచుండగా అతడామెను మరల పిలిచి నాకొక రొటెట్ముకక్ను 

నీచేతిలో తీసికొనిరమమ్ని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 17:12 => అందుకామె నీ దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు తొటిట్లో పటెట్డు పిండియు 

బుడిడ్లో కొంచెము నూనెయు నాయొదద్నునన్వే గాని అపప్మొకటైన లేదు, మేము చావకముందు నేను 

ఇంటికిపోయి వాటిని నాకును నా బిడ డ్కును సిదధ్ము చేసికొనవలెనని కొనిన్ పులల్లు ఏరుటకై 

వచిచ్తిననెను. 

1 రాజులు 17:13 => అపుప్డు ఏలీయా ఆమెతో ఇటల్నెను భయపడవదుద్, పోయి నీవు చెపిప్నటుల్ 

చేయుము; అయితే అందులో నాకొక చినన్ అపప్ము మొదటచేసి నాయొదద్కు తీసికొనిరముమ్, తరువాత 

నీకును నీ బిడ డ్కును అపప్ములు చేసికొనుము. 
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1 రాజులు 17:14 => భూమిమీద యెహోవా వరష్ము కురిపించువరకు ఆ తొటిట్లో ఉనన్ పిండి 

తకుక్వకాదు, బుడిడ్లో నూనె అయిపోదని 

1 రాజులు 17:15 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు అనెను. అంతట 

ఆమె వెళిల్ ఏలీయా చెపిప్న మాటచొపుప్న చేయగా అతడును ఆమెయు ఆమె యింటివారును 

అనేకదినములు భోజనముచేయుచు వచిచ్రి. 

కీరత్నలు 37:3 => యెహోవాయందు నమిమ్కయుంచి మేలుచేయుము దేశమందు నివసించి సతయ్ము 

ననుసరించుము 

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

దొరకును అతని నీళుల్ అతనికి శాశవ్తముగా ఉండును. 

మతత్యి 4:11 => అంతట అపవాది ఆయనను విడిచిపోగా, ఇదిగో దేవదూతలు వచిచ్ ఆయనకు 

పరిచరయ్ చేసిరి. 

మతత్యి 6:32 => ఇవనిన్యు మీకు కావలెనని మీ పరలోకపు తండిర్కి తెలియును. 

మారుక్ 8:2 => జనులు నేటికి మూడు దినములనుండి నాయొదద్నునాన్రు; వారికి తిననేమియు 

లేనందున, నేను వారిమీద కనికరపడుచునాన్ను; 

మారుక్ 8:3 => నేను వారిని ఉపవాసముతో తమ ఇండల్కు పంపివేసినయెడల మారగ్ములో 

మూరఛ్పోవుదురు; వారిలో కొందరు దూరమునుండి వచిచ్యునాన్రని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 21:5 => యేసు పిలల్లారా, భోజనమునకు మీయొదద్ ఏమైన ఉనన్దా? అని వారిని 

అడుగగా, 

యోహాను 21:9 => వారు దిగి దరికి రాగానే అకక్డ నిపుప్లును వాటిమీద ఉంచబడిన చేపలును 

రొటెట్యు కనబడెను. 

వచనము 9 

అచచ్ట ఉనన్ యొక గుహలో చేరి బసచేసెను. యెహోవా వాకుక్ అతనికి పర్తయ్క్షమై ఏలీయా, యిచచ్ట 

నీవేమి చేయుచునాన్వని అతని నడుగగా 
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1 రాజులు 19:5 => అతడు బదరీవృక్షము కిర్ంద పరుండి నిదిర్ంచుచుండగా ఒక దేవదూత వచిచ్ 

అతని ముటిట్ నీవు లేచి భోజనము చేయుమని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:25 => నీ కముమ్లు ఇనుపవియు ఇతత్డివియునై యుండును. నీవు 

బర్దుకు దినములలో నీకు విశార్ంతి కలుగును. 

కీరత్నలు 103:13 => తండిర్ తన కుమారులయెడల జాలిపడునటుల్ యెహోవా తనయందు 

భయభకుత్లు గలవారియెడల జాలిపడును. 

కీరత్నలు 103:14 => మనము నిరిమ్ంపబడిన రీతి ఆయనకు తెలిసేయునన్ది మనము మంటివారమని 

ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్డు. 

2 రాజులు 1:3 => యెహోవా దూత తిషీబ్యుడైన ఏలీయాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవులేచి 

షోమోర్ను రాజు పంపిన దూతలను ఎదురొక్నబోయి యిటల్నుము ఇశార్యేలువారిలో దేవుడనన్వాడు 

లేడనుకొని ఎకోర్ను దేవతయైన బయలె జ్బూబునొదద్ మీరు విచారించబోవుచునాన్రా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:7 => ఇదిగో పర్భువు దూత అతని దగగ్ర నిలిచెను; అతడుండిన గదిలో 

వెలుగు పర్కాశించెను. దూత పేతురు పర్కక్ను తటిట్ తవ్రగా లెమమ్ని చెపిప్ అతని లేపగా సంకెళుల్ అతని 

చేతులనుండి ఊడిపడెను. 

వచనము 10 

అతడు ఇశార్యేలు వారు నీ నిబంధనను తోర్సివేసి నీ బలిపీఠములను పడగొటిట్ నీ పర్వకత్లను 

ఖడగ్ముచేత హతము చేసిరి. సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా కొరకు మహా 

రోషముగలవాడనై నేను ఒకడనుమాతర్మే మిగిలియుండగా వారు నా పార్ణమును కూడ తీసివేయుటకై 

చూచుచునాన్రని మనవిచేసెను. 

దానియేలు 1:15 => పది దినములైన పిమమ్ట వారి ముఖములు రాజు భోజనము భుజించు 

బాలురందరి ముఖముల కంటె సౌందరయ్ముగాను కళగాను కనబడగా 
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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 

నిరగ్మకాండము 24:18 => అపుప్డు మోషే ఆ మేఘములో పర్వేశించి కొండమీదికి ఎకెక్ను. మోషే ఆ 

కొండమీద రేయింబవళుళ్ నలుబది దినములుండెను. 

నిరగ్మకాండము 34:28 => అతడు నలుబది రేయింబగళుల్ యెహోవాతో కూడ అకక్డ నుండెను. 

అతడు భోజనము చేయలేదు నీళుల్ తార్గలేదు; అంతలో ఆయన ఆ నిబంధన వాకయ్ములను అనగా పది 

ఆజఞ్లను ఆ పలకలమీద వార్సెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:9 => ఆ రాతిపలకలు, అనగా యెహోవా మీతో చేసిన నిబంధన 

సంబంధమైన పలకలను తీసికొనుటకు నేను కొండెకిక్నపుప్డు, అనన్పానములు మాని ఆ కొండమీద 

నలువది పగళుల్ నలువది రాతుర్లుంటిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:18 => మీరు యెహోవా దృషిట్కి ఆ చెడునడత నడిచి చేసిన మీ సమసత్ 

పాపములవలన ఆయనకు కోపము పుటిట్ంపగా చూచి, మునుపటివలె అనన్పానములు మాని నలువది 

పగళుల్ నలువది రాతుర్లు నేను యెహోవా సనిన్ధిని సాగిలపడితిని. 

మతత్యి 4:2 => నలువది దినములు నలువది రాతుర్లు ఉపవాసముండిన పిమమ్ట ఆయన 

ఆకలిగొనగా 

మారుక్ 1:13 => ఆయన సాతానుచేత శోధింపబడుచు అరణయ్ములో నలువదిదినములు 

అడవిమృగములతోకూడ నుండెను; మరియు దేవదూతలు ఆయనకు పరిచరయ్ చేయుచుండిరి. 

లూకా 4:2 => అపవాది చేత శోధింపబడుచుండెను. ఆ దినములలో ఆయన ఏమియు తినలేదు. అవి 

తీరిన తరువాత ఆయన ఆకలిగొనగా 

నిరగ్మకాండము 3:1 => మోషే మిదాయ్ను యాజకుడైన యితోర్ అను తన మామ మందను మేపుచు, 

ఆ మందను అరణయ్ము అవతలకు తోలుకొని దేవుని పరవ్తమైన హోరేబుకు వచెచ్ను.  
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నిరగ్మకాండము 19:18 => యెహోవా అగిన్తో సీనాయి పరవ్తము మీదికి దిగి వచిచ్నందున 

అదంతయు ధూమమయమై యుండెను. దాని ధూమము కొలిమి ధూమమువలె లేచెను, 

పరవ్తమంతయు మికిక్లి కంపించెను. 

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

ఆజాఞ్పించిన ధరమ్శాసత్రమును దాని కటట్డలను విధులను జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

మలాకీ 4:5 => యెహోవా నియమించిన భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకమునుపు నేను 

పర్వకత్యగు ఏలీయాను మీయొదద్కు పంపుదును. 

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

కురిసెను. 

నిరగ్మకాండము 4:27 => మరియు యెహోవా మోషేను ఎదురొక్నుటకు అరణయ్ములోనికి వెళుల్మని 

అహరోనుతో చెపప్గా అతడు వెళిల్ దేవుని పరవ్తమందు అతని కలిసికొని అతని ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

నిరగ్మకాండము 18:5 => మోషే మామయైన యితోర్ అతని కుమారులనిదద్రిని అతని భారయ్ను 

తోడుకొని అరణయ్ములో దేవుని పరవ్తము దగగ్ర దిగిన మోషే యొదద్కు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:3 => ఆయన శర్మపడిన తరువాత నలువది దినములవరకు 

వారికగపడుచు, దేవుని రాజయ్ విషయములనుగూరిచ్ బోధించుచు, అనేక పర్మాణములను చూపి వారికి 

తనున్తాను సజీవునిగా కనుపరచుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:30 => నలువది ఏండల్యిన పిమమ్ట సీనాయి పరవ్తారణయ్మందు ఒక 

పొదలోని అగిన్జావ్లలో ఒక దేవదూత అతనికగపడెను. 

వచనము 11 

అందుకాయన నీవు పోయి పరవ్తముమీద యెహోవా సముఖమందు నిలిచియుండుమని సెలవిచెచ్ను. 

అంతట యెహోవా ఆ వైపున సంచరింపగా బలమైన పెనుగాలి లేచెను, యెహోవా భయమునకు 

పరవ్తములు బదద్లాయెను; శిలలు ఛినాన్ భినన్ములాయెను గాని యెహోవా ఆ గాలి దెబబ్యందు 
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పర్తయ్క్షము కాలేదు. గాలి పోయిన తరువాత భూకంపము కలిగెను గాని ఆ భూకంపమునందు 

యెహోవా పర్తయ్క్షము కాలేదు. 

నిరగ్మకాండము 33:21 => మరియు యెహోవా ఇదిగో నా సమీపమున ఒక సథ్లమునన్ది, నీవు ఆ 

బండమీద నిలువవలెను. 

నిరగ్మకాండము 33:22 => నా మహిమ నినున్ దాటి వెళుల్చుండగా ఆ బండసందులో నినున్ ఉంచి, 

నినున్ దాటి వెళుల్వరకు నాచేతితో నినున్ కపెప్దను; 

యిరిమ్యా 9:2 => నా జనులందరు వయ్భిచారులును దోర్హుల సమూహమునై యునాన్రు. అహహా, 

అరణయ్ములో బాటసారుల బస నాకు దొరికిన ఎంత మేలు? నేను నా జనులను విడిచి 

వారియొదద్నుండి తొలగిపోవుదును. 

హెబీర్యులకు 11:38 => అడవులలోను కొండలమీదను గుహలలోను సొరంగములలోను 

తిరుగులాడుచు సంచరించిరి. అటిట్వారికి ఈ లోకము యోగయ్మైనది కాదు. 

1 రాజులు 19:13 => ఏలీయా దాని విని తన దుపప్టితో ముఖము కపుప్కొని బయలుదేరి గుహ 

వాకిట నిలిచెను. అంతలో ఏలీయా, ఇచచ్ట నీవేమి చేయుచునాన్వని యొకడు పలికిన మాట అతనికి 

వినబడెను. 

ఆదికాండము 3:9 => దేవుడైన యెహోవా ఆదామును పిలిచి నీవు ఎకక్డ ఉనాన్వనెను. 

ఆదికాండము 16:8 => శారయి దాసివైన హాగరూ, ఎకక్డనుండి వచిచ్తివి, ఎకక్డికి వెళుళ్చునాన్వని 

అడిగినందుకు అది నా యజమానురాలైన శారయియొదద్నుండి పారిపోవుచునాన్ననెను. 

యిరిమ్యా 2:18 => నీవు షీహోరు నీళుల్ తార్గుటకు ఐగుపుత్ మారగ్ములో నీకేమి పనియునన్ది? 

యూఫర్టీసునది నీళుల్ తార్గుటకు అషూష్రు మారగ్ములో నీకేమి పనియునన్ది. 

యోనా 1:3 => అయితే యెహోవా సనిన్ధిలోనుండి తరీ ష్షు పటట్ణమునకు పారిపోవలెనని యోనా 

యొపేప్కు పోయి తరీ ష్షునకు పోవు ఒక ఓడను చూచి, పర్యాణమునకు కేవు ఇచిచ్, యెహోవా 

సనిన్ధిలో నిలువక ఓడవారితోకూడి తరీ ష్షునకు పోవుటకు ఓడ ఎకెక్ను. 
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యోనా 1:4 => అయితే యెహోవా సముదర్ముమీద పెదద్ గాలి పుటిట్ంపగా సముదర్మందు గొపప్ 

తుపాను రేగి ఓడ బదద్లైపోవు గతి వచెచ్ను. 

1 రాజులు 17:5 => అతడు పోయి యెహోవా సెలవుచొపుప్న యొరాద్నునకు ఎదురుగానునన్ కెరీతు 

వాగు దగగ్ర నివాసము చేసెను. 

1 రాజులు 19:14 => అందుకతడు ఇశార్యేలువారు నీ నిబంధనను తోర్సివేసి నీ బలిపీఠములను 

పడగొటిట్ నీ పర్వకత్లను ఖడగ్ముచేత హతము చేసిరి. సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా 

కొరకు మహా రోషముగలవాడనై నేను ఒకడను మాతర్మే మిగిలియుండగా వారు నా పార్ణము 

తీసివేయుటకై చూచుచునాన్రని చెపెప్ను. 

సామెతలు 27:8 => తన యిలుల్ విడిచి తిరుగువాడు గూడు విడిచి తిరుగు పకిష్తో సమానుడు. 

యిరిమ్యా 37:12 => యిరీమ్యా బెనాయ్మీను దేశములో తనవారియొదద్ భాగము తీసికొనుటకై 

యెరూషలేమునుండి బయలుదేరి అకక్డికి పోయెను. అతడు బెనాయ్మీను గుమమ్మునొదద్కు రాగా 

యోనా 4:5 => అపుప్డు యోనా ఆ పటట్ణములోనుండి పోయి దాని తూరుప్తటుట్న బసచేసి అచచ్ట 

పందిలి యొకటి వేసికొని పటట్ణమునకు ఏమి సంభవించునో చూచెదనని ఆ నీడను కూరుచ్ని 

యుండగా 

మతత్యి 26:69 => పేతురు వెలుపటి ముంగిట కూరుచ్ండియుండగా ఒక చినన్ది అతనియొదద్కు 

వచిచ్ నీవును గలిలయుడగు యేసుతో కూడ ఉంటివి గదా అనెను. 

మారుక్ 14:54 => పేతురు పర్ధానయాజకుని యింటి ముంగిటివరకు దూరమునుండి ఆయన 

వెంటపోయి బంటౌర్తులతోకూడ కూరుచ్ండి, మంటయొదద్ చలి కాచుకొనుచుండెను. 

యోహాను 18:18 => అపుప్డు చలివేయుచునన్ందున దాసులును బంటౌర్తులును మంటవేసి చలి 

కాచుకొనుచు నిలుచుండగా పేతురును వారితో నిలువబడి చలి కాచుకొనుచుండెను. 

వచనము 12 

ఆ భూకంపమైన తరువాత మెరుపు పుటెట్ను గాని ఆ మెరుపునందు యెహోవా పర్తయ్క్షము కాలేదు, 

మెరుపు ఆగిపోగా మికిక్లి నిమమ్ళముగా మాటలాడు ఒక సవ్రము వినబడెను. 
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నిరగ్మకాండము 20:5 => ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; 

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

నిరగ్మకాండము 34:14 => ఏలయనగా వేరొక దేవునికి నమసాక్రము చేయవదుద్, ఆయన నామము 

రోషము గల యెహోవా; ఆయన రోషము గల దేవుడు.  

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. 

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

నామీద పడియునన్వి. 

కీరత్నలు 119:139 => నా విరోధులు నీ వాకయ్ములు మరచిపోవుదురు కావున నా ఆసకిత్ ననున్ 

భకిష్ంచుచునన్ది. 

యోహాను 2:17 => ఆయన శిషుయ్లు నీ యింటిని గూరిచ్న ఆసకిత్ ననున్ భకిష్ంచునని 

వార్యబడియునన్టుట్ జాఞ్పకము చేసికొనిరి. 

1 రాజులు 19:14 => అందుకతడు ఇశార్యేలువారు నీ నిబంధనను తోర్సివేసి నీ బలిపీఠములను 

పడగొటిట్ నీ పర్వకత్లను ఖడగ్ముచేత హతము చేసిరి. సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా 

కొరకు మహా రోషముగలవాడనై నేను ఒకడను మాతర్మే మిగిలియుండగా వారు నా పార్ణము 

తీసివేయుటకై చూచుచునాన్రని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 18:4 => యెజెబెలు యెహోవా పర్వకత్లను నిరూమ్లము చేయుచుండగా గుహలో ఏబదేసి 

మందిగా నూరుగురిని దాచి అనన్పానములిచిచ్ వారిని పోషించెను. 
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1 రాజులు 18:30 => అపుప్డు ఏలీయా నా దగగ్రకు రండని జనులందరితో చెపప్గా జనులందరును 

అతని దగగ్రకు వచిచ్రి. అతడు కిర్ంద పడ దోర్యబడియునన్ యెహోవా బలిపీఠమును బాగుచేసి, 

యిరిమ్యా 2:30 => నేను మీ పిలల్లను హతము చేయుట వయ్రథ్మే; వారు శిక్షకు లోబడరు; 

నాశనవాంఛగల సింహమువలె మీ ఖడగ్ము మీ పర్వకత్లను సంహరించుచునన్ది. 

హోషేయ 5:11 => ఎఫార్యిమీయులు మానవ పదధ్తినిబటిట్ పర్వరిత్ంప గోరువారు; వారికధిక శర్మ 

కలుగును, వారు శికిష్ంపబడి హింస నొందుదురు బాధింపబడుదురు. 

మీకా 6:16 => ఏలయనగా మీరు ఒమీ నియమించిన కటట్డల నాచరించుచు, అహాబు ఇంటివారు 

చేసిన కిర్యలనిన్టి ననుసరించుచు వారి యోచనలనుబటిట్ నడుచుచునాన్రు గనుక నా జనులకు 

రావలసిన అవమానమును మీరు పొందగా మిముమ్ను భీతిపుటిట్ంచు జనులుగాను పటట్ణనివాసులను 

అపహాసాయ్సప్దముగాను చేయబోవుచునాన్ను. 

మీకా 7:2 => భకుత్డు దేశములో లేకపోయెను, జనులలో యథారథ్పరుడు ఒకడును లేడు, అందరును 

పార్ణహాని చేయుటకై పొంచియుండువారే; పర్తిమనుషుయ్డును కిరాతుడై తన సహోదరునికొరకు 

వలలను ఒగుగ్ను. 

1 రాజులు 18:4 => యెజెబెలు యెహోవా పర్వకత్లను నిరూమ్లము చేయుచుండగా గుహలో ఏబదేసి 

మందిగా నూరుగురిని దాచి అనన్పానములిచిచ్ వారిని పోషించెను. 

1 రాజులు 18:20 => అహాబు ఇశార్యేలువారందరియొదద్కు దూతలను పంపి, పర్వకత్లను కరెమ్లు 

పరవ్తమునకు సమకూరెచ్ను. 

1 రాజులు 18:22 => అపుప్డు ఏలీయా యెహోవాకు పర్వకత్లైన వారిలో నేను ఒకడనే 

శేషించియునాన్ను; అయితే బయలునకు పర్వకత్లు నాలుగువందల ఏబదిమంది యునాన్రు. 

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 20:22 => అపుప్డు ఆ పర్వకత్ ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు వచిచ్ నీవు బలము 

తెచుచ్కొనుము, నీవు చేయవలసిన దానిని కనిపెటిట్ యుండుము, ఏడాదినాటికి సిరియారాజు నీమీదికి 

మరల వచుచ్నని అతనితో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 20:35 => అంతట పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకడు యెహోవా ఆజఞ్చేత తన చెలికానితో ననున్ 

కొటుట్మనగా అతడు అతని కొటుట్టకు ఒపప్కపోయినపుప్డు 

1 రాజులు 20:41 => అతడు తవ్రపడి తన కండల్మీది పాగా తీసివేయగా చూచి అతడు పర్వకత్లలో 

ఒకడని రాజు పోలెచ్ను. 

1 రాజులు 20:42 => అపుప్డు అతడు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను శపించిన మనుషుయ్ని 

నీవు నీచేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొని పోనిచిచ్తివి గనుక వాని పార్ణమునకు మారుగా నీ పార్ణమును, 

వాని జనులకు మారుగా నీ జనులును అపప్గింపబడుదురని రాజుతో అనగా 

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. 

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. 

రోమీయులకు 11:4 => అయితే దేవోకిత్ అతనితో ఏమి చెపుప్చునన్ది? బయలుకు మోకాళూ ల్నని 

యేడువేలమంది పురుషులను నేను శేషముగా నుంచుకొనియునాన్ను. 

1 రాజులు 19:2 => యెజెబెలు ఒక దూతచేత ఏలీయాకు ఈ వరత్మానము పంపించెను రేపు ఈ 

వేళకు నేను నీ పార్ణమును వారిలో ఒకని పార్ణమువలె చేయనియెడల దేవుడు నాకు గొపప్ 

అపాయము కలుగజేయునుగాక. 
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1 రాజులు 18:10 => నీ దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు నినున్ చికిక్ంచుకొనవలెనని నా 

యేలినవాడు దూతలను పంపించని జనమొకటైనను లేదు, రాజయ్మొకటైనను లేదు; అతడు ఇకక్డ 

లేడనియు, అతని చూడలేదనియు, వారు ఆ యా జనములచేతను రాజయ్ములచేతను పర్మాణము 

చేయించుచు వచిచ్రి. 

1 రాజులు 18:17 => అహాబు ఏలీయాను చూచి ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వాడవు నీవే కావా 

యని అతనితో అనగా 

నిరగ్మకాండము 5:22 => మోషే యెహోవా యొదద్కు తిరిగివెళిల్ పర్భువా, నీవేల ఈ పర్జలకు కీడు 

చేసితివి? ననేన్ల పంపితివి? 

నిరగ్మకాండము 23:2 => దుషాక్రయ్ము జరిగించుటకై సమూహమును వెంబడించవదుద్, 

నాయ్యమును తిర్పిప్వేయుటకు సమూహముతో చేరి వాయ్జెయ్ములో సాక్షయ్ము పలుకకూడదు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:25 => మరియు వారు వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవా ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి వారిని రపిప్ంచిన తరువాత ఆయన తమతో చేసిన నిబంధనను వారు నిరాకరించిరి 

నాయ్యాధిపతులు 5:3 => రాజులారా వినుడి, అధిపతులారా ఆలకించుడి యెహోవాకు గానము 

చేసెదను. 

2 రాజులు 10:16 => యెహోవాను గూరిచ్ నాకు కలిగిన ఆసకిత్ని చూచుటకై నాతోకూడ రమమ్నగా 

యెహూ రథముమీద వారతని కూరుచ్ండబెటిట్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:7 => ఇశార్యేలు రాజు యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుటకు ఇవూ ల్ 

కుమారుడైన మీకాయా అను ఒకడు ఇచచ్ట ఉనాన్డు; అయితే అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు పర్వచింపక 

నితయ్ము కీడునే పర్వచించుచునాన్డు గనుక నేను వానియందు పగగలిగి యునాన్ననగా యెహోషాపాతు 

రాజు ఆలా గనవదద్నెను. 

నెహెమాయ్ 9:26 => అయినను వారు అవిధేయులై నీమీద తిరుగుబాటుచేసి, నీ ధరమ్శాసత్రమును 

లక్షయ్పెటట్క తోర్సివేసి, నీతటుట్ తిరుగవలెనని తమకు పర్కటన చేసిన నీ పర్వకత్లను చంపి నీకు బహుగా 

విసుకు పుటిట్ంచిరి. 
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కీరత్నలు 35:4 => నా పార్ణము తీయగోరువారికి సిగుగ్ను అవమానమును కలుగునుగాక నాకు 

కీడుచేయ నాలోచించువారు వెనుకకు మళిల్ంపబడి లజజ్పడుదురు గాక.  

కీరత్నలు 44:22 => నినున్బటిట్ దినమెలల్ మేము వధింపబడుచునాన్ము వధకు సిదధ్మైన గొఱఱ్లమని 

మేము ఎంచబడుచునాన్ము  

యిరిమ్యా 5:1 => యెరూషలేము వీధులలో అటు ఇటు పరుగెతుత్చు చూచి తెలిసికొనుడి; దాని 

రాజవీధులలో విచారణ చేయుడి; నాయ్యము జరిగించుచు నమమ్కముగానుండ యతిన్ంచుచునన్ ఒకడు 

మీకు కనబడినయెడల నేను దాని క్షమించుదును.  

యిరిమ్యా 36:26 => లేఖికుడైన బారూకును పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను పటుట్కొనవలెనని 

రాజవంశసుథ్డగు యెరహెమ్యేలునకును అజీర్యేలు కుమారుడైన శెరాయాకును అబెద్యేలు 

కుమారుడైన షెలెమాయ్కును రాజు ఆజాఞ్పించెను గాని యెహోవా వారిని దాచెను. 

యిరిమ్యా 50:5 => ఎనన్టికిని మరువబడని నితయ్నిబంధన చేసికొని యెహోవాను కలిసికొందము 

రండని చెపుప్కొనుచు సీయోనుతటుట్ అభిముఖులై ఆచచ్టికి వెళుల్ మారగ్ము ఏదని అడుగుచు వచెచ్దరు 

ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

హోషేయ 12:10 => పర్వకత్లతో నేను మాటలాడి యునాన్ను, విసాత్రమైన దరశ్నములను నేనిచిచ్ 

యునాన్ను, ఉపమానరీతిగా అనేక పరాయ్యములు పర్వకత్లదావ్రా మాటలాడి యునాన్ను. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

మతత్యి 21:35 => ఆ కాపులు అతని దాసులను పటుట్కొని, యొకని కొటిట్రి యొకని చంపిరి, 

మరియొకనిమీద రాళుల్ రువివ్రి. 

మారుక్ 12:3 => వారు వాని పటుట్కొని కొటిట్, వటిట్చేతులతో పంపివేసిరి. 

లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:2 => యోహాను సహోదరుడైన యాకోబును ఖడగ్ముతో చంపించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:16 => పౌలు ఏథెనుస్లో వారికొరకు కనిపెటుట్కొనియుండగా, ఆ 

పటట్ణము విగర్హములతో నిండియుండుట చూచినందున అతని ఆతమ్ పరితాపము పటట్లేకపోయెను.  

రోమీయులకు 11:3 => పర్భువా, వారు నీ పర్వకత్లను చంపిరి, నీ బలిపీఠములను పడగొటిట్రి, 

నేనొకక్డనే మిగిలియునాన్ను, నా పార్ణము తీయజూచుచునాన్రు అని ఇశార్యేలునకు విరోధముగా 

దేవుని యెదుట అతడు వాదించుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 11:37 => రాళల్తో కొటట్బడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడగ్ముతో 

చంపబడిరి , గొఱఱ్చరమ్ములను మేకచరమ్ములను వేసికొని , దరిదుర్లైయుండి శర్మపడి 

హింసపొందుచు, 

2 పేతురు 2:15 => తినన్ని మారగ్మును విడిచి బెయోరు కుమారుడైన బిలాము పోయిన 

మారగ్మునుబటిట్ తోర్వ తపిప్పోయిరి. 

వచనము 13 

ఏలీయా దాని విని తన దుపప్టితో ముఖము కపుప్కొని బయలుదేరి గుహ వాకిట నిలిచెను. అంతలో 

ఏలీయా, ఇచచ్ట నీవేమి చేయుచునాన్వని యొకడు పలికిన మాట అతనికి వినబడెను. 

నిరగ్మకాండము 19:20 => యెహోవా సీనాయి పరవ్తముమీదికి, అనగా ఆ పరవ్త శిఖరము మీదికి 

దిగి వచెచ్ను. యెహోవా పరవ్త శిఖరము మీదికి రమమ్ని మోషేను పిలువగా మోషే ఎకిక్పోయెను 

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

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

రాతిపలకలను నీకిచెచ్దననగా 
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నిరగ్మకాండము 24:18 => అపుప్డు మోషే ఆ మేఘములో పర్వేశించి కొండమీదికి ఎకెక్ను. మోషే ఆ 

కొండమీద రేయింబవళుళ్ నలుబది దినములుండెను. 

నిరగ్మకాండము 34:2 => ఉదయమునకు నీవు సిదధ్పడి ఉదయమున సీనాయి కొండయెకిక్ అకక్డ 

శిఖరముమీద నా సనిన్ధిని నిలిచియుండవలెను. 

మతత్యి 17:1 => ఆరు దినములైన తరువాత యేసు పేతురును యాకోబును అతని సహోదరుడైన 

యోహానును వెంటబెటుట్కొని యెతత్యిన యొక కొండమీదికి ఏకాంతముగా పోయి వారియెదుట 

రూపాంతరము పొందెను. 

మతత్యి 17:2 => ఆయన ముఖము సూరుయ్నివలె పర్కాశించెను; ఆయన వసత్రములు వెలుగువలె 

తెలల్నివాయెను. 

మతత్యి 17:3 => ఇదిగో మోషేయు ఏలీయాయు వారికి కనబడి ఆయనతో మాటలాడుచుండిరి. 

2 పేతురు 1:17 => ఆయన మహాతమ్య్మును మేము కనున్లార చూచినవారమై తెలిపితివిు. ఈయన 

నా పిర్ య కు మా రు డు ఈ య న యం దు నే ను ఆ నం దిం చు చు నాన్ ను అ ను శ బద్ ము 

మహాదివయ్మహిమనుండి ఆయనయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు, తండిర్యైన దేవునివలన ఘనతయు 

మహిమయు ఆయన పొందగా 

2 పేతురు 1:18 => మేము ఆ పరిశుదధ్ పరవ్తము మీద ఆయనతో కూడ ఉండినవారమై, ఆ శబద్ము 

ఆకాశమునుండి రాగా వింటిమి. 

నిరగ్మకాండము 33:21 => మరియు యెహోవా ఇదిగో నా సమీపమున ఒక సథ్లమునన్ది, నీవు ఆ 

బండమీద నిలువవలెను. 

నిరగ్మకాండము 33:22 => నా మహిమ నినున్ దాటి వెళుల్చుండగా ఆ బండసందులో నినున్ ఉంచి, 

నినున్ దాటి వెళుల్వరకు నాచేతితో నినున్ కపెప్దను; 

నిరగ్మకాండము 33:23 => నేను నా చెయియ్ తీసిన తరువాత నా వెనుక పారశ్వ్మును చూచెదవు కాని 

నా ముఖము నీకు కనబడదని మోషేతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 34:6 => అతని యెదుట యెహోవా అతని దాటి వెళుల్చు యెహోవా కనికరము, 

దయ, దీరఘ్శాంతము, విసాత్రమైన కృపాసతయ్ములు గల దేవుడైన యెహోవా. 
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హబకూక్కు 3:3 => దేవుడు తేమానులోనుండి బయలుదేరుచునాన్డు పరిశుదధ్దేవుడు 

పారానులోనుండి వేంచేయుచునాన్డు.(సెలా.) ఆయన మహిమ ఆకాశమండలమంతటను 

కనబడుచునన్ది భూమి ఆయన పర్భావముతో నిండియునన్ది.  

హబకూక్కు 3:4 => సూరయ్కాంతితో సమానమైన పర్కాశము కనబడుచునన్ది ఆయన 

హసత్ములనుండి కిరణములు బయలువెళుల్చునన్వి అచచ్ట ఆయన బలము దాగియునన్ది.  

హబకూక్కు 3:5 => ఆయనకు ముందుగా తెగుళుల్ నడుచుచునన్వి ఆయన పాదముల వెంట అగిన్ 

మెరుపులు వచుచ్చునన్వి 

నిరగ్మకాండము 19:16 => మూడవనాడు ఉదయమైనపుప్డు ఆ పరవ్తముమీద ఉరుములు 

మెరుపులు సాందర్మేఘము బూరయొకక్ మహా ధవ్నియు కలుగగా పాళెములోని పర్జలందరు వణకిరి. 

నిరగ్మకాండము 20:18 => పర్జలందరు ఆ ఉరుములు ఆ మెరుపులు ఆ బూర ధవ్నియు ఆ పరవ్త 

ధూమమును చూచి, భయపడి తొలగి దూరముగా నిలిచి మోషేతో ఇటల్నిరి 

యోబు 38:1 => అపుప్డు యెహోవా సుడిగాలిలోనుండి ఈలాగున యోబునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

కీరత్నలు 50:3 => మన దేవుడు వేంచేయుచునాన్డు ఆయన మౌనముగా నుండడు. ఆయన ముందర 

అగిన్ మండుచునన్ది ఆయనచుటుట్ పర్చండవాయువు విసరుచునన్ది.  

యెషయా 30:30 => యెహోవా తన పర్భావముగల సవ్రమును వినిపించును పర్చండమైన 

కోపముతోను దహించు జావ్లతోను పెళపెళయను గాలివాన వడగండల్తోను తన బాహువు వాలుట 

జనులకు చూపించును.  

యెహెజేక్లు 1:4 => నేను చూడగా ఉతత్ర దికుక్నుండి తుపాను వచుచ్చుండెను; మరియు గొపప్ 

మేఘమును గోళమువలె గుండర్ముగా ఉనన్ అగిన్యు కనబడెను , కాంతిదానిచుటుట్ 

ఆవరించియుండెను; ఆ అగిన్లోనుండి కరగబడినదై పర్జవ్లించుచునన్ యపరంజివంటిదొకటి 

కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 37:7 => ఆయన నాకిచిచ్న ఆజఞ్పర్కారము నేను పర్వచించుచుండగా గడగడమను ధవ్ని 

యొకటి పుటెట్ను; అపుప్డు ఎముకలు ఒకదానితో ఒకటి కలిసికొనెను. 
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నహూము 1:3 => యెహోవా దీరఘ్శాంతుడు, మహా బలము గలవాడు, ఆయన దోషులను 

నిరోద్షులుగా ఎంచడు, యెహోవా తుపానులోను సుడిగాలిలోను వచుచ్వాడు; మేఘములు ఆయనకు 

పాదధూళిగా నునన్వి. 

నహూము 1:6 => ఆయన ఉగర్తను సహింపగలవాడెవడు? ఆయన కోపాగిన్ యెదుట 

నిలువగలవాడెవడు? ఆయన కోపము అగిన్వలె పారును, ఆయన కొండలను కొటట్గా అవి బదద్లగును. 

హెబీర్యులకు 12:18 => సృప్శించి తెలిసికొనదగినటిట్యు, మండుచునన్టిట్యు కొండకును, 

అగిన్కిని, కారు మేఘమునకును, గాఢాంధకారమునకును, తుపానుకును, 

హెబీర్యులకు 12:19 => బూరధవ్నికిని, మాటల ధవ్నికిని మీరు వచిచ్యుండలేదు. ఒక 

జంతువైనను ఆ కొండను తాకినయెడల రాళల్తో కొటట్బడవలెనని ఆజాఞ్పించిన మాటకు వారు తాళలేక, 

హెబీర్యులకు 12:20 => ఆ ధవ్ని వినినవారు మరి ఏ మాటయు తమతో చెపప్వలదని 

బతిమాలుకొనిరి. 

హెబీర్యులకు 12:21 => మరియు ఆ దరశ్నమెంతో భయంకరముగా ఉనన్ందున మోషే నేను 

మికిక్లి భయపడి వణకుచునాన్ననెను. 

పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

జెకరాయ్ 4:6 => అపుప్డతడు నాతో ఇటల్నెను జెరుబాబ్బెలునకు పర్తయ్క్షమగు యెహోవా వాకుక్ ఇదే; 

శకిత్చేతనైనను బలముచేతనైననుకాక నా ఆతమ్చేతనే ఇది జరుగునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా సెలవిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 14:15 => దండులోను పొలములోను జనులందరిలోను మహా భయకంపము 

కలిగెను. దండు కావలివారును దోపుడుగాండుర్ను భీతినొందిరి; నేలయదిరెను. వారు ఈ భయము 

దైవికమని భావించిరి. 

కీరత్నలు 68:8 => భూమి వణకెను దేవుని సనిన్ధిని అంతరిక్షము దిగజారెను ఇశార్యేలు దేవుడగు 

దేవుని సనిన్ధిని ఆవలి సీనాయి కంపించెను. 
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నహూము 1:5 => ఆయనకు భయపడి పరవ్తములు కంపించును, కొండలు కరిగిపోవును, ఆయన 

యెదుట భూమి కంపించును, లోకమును అందలి నివాసులందరును వణకుదురు. 

జెకరాయ్ 14:5 => కొండలమధయ్ కనబడు లోయ ఆజీలు వరకు సాగగా మీరు ఆ కొండ లోయలోనికి 

పారిపోవుదురు. యూదా రాజైన ఉజిజ్యా దినములలో కలిగిన భూకంపమునకు మీరు భయపడి 

పారిపోయినటుల్ మీరు పారిపోవుదురు, అపుప్డు నీతోకూడ పరిశుదుద్లందరును వచెచ్దరు. నా దేవుడైన 

యెహోవా పర్తయ్క్షమగును. 

మతత్యి 24:7 => జనముమీదికి జనమును రాజయ్ముమీదికి రాజయ్మును లేచును. 

మతత్యి 27:51 => అపుప్డు దేవాలయపు తెర పైనుండి కిర్ందివరకు రెండుగా చినిగెను; భూమి 

వణకెను; బండలు బదద్లాయెను; 

మతత్యి 27:52 => సమాధులు తెరవబడెను; నిదిర్ంచిన అనేకమంది పరిశుదుధ్ల శరీరములు లేచెను. 

మతత్యి 27:53 => వారు సమాధులలోనుండి బయటికి వచిచ్ ఆయన లేచిన తరువాత పరిశుదధ్ 

పటట్ణములో పర్వేశించి అనేకులకు అగపడిరి. 

మతత్యి 27:54 => శతాధిపతియు అతనితో కూడ యేసునకు కావలియునన్వారును, 

భూకంపమును జరిగిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి, మికిక్లి భయపడి నిజముగా ఈయన దేవుని 

కుమారుడని చెపుప్కొనిరి. 

మతత్యి 28:2 => ఇదిగో పర్భువు దూత పరలోకమునుండి దిగివచిచ్, రాయి పొరిల్ంచి దానిమీద 

కూరుచ్ండెను; అపుప్డు మహా భూకంపము కలిగెను. 

హెబీర్యులకు 12:26 => అపుప్డాయన శబద్ము భూమిని చలింపచేసెను గాని యిపుప్డు 

నేనింకొకసారి భూమిని మాతర్మే కాక ఆకాశమును కూడ కంపింపచేతును అని మాట 

యిచిచ్యునాన్డు. 

పర్కటన 11:19 => మరియు పరలోకమందు దేవుని ఆలయము తెరవబడగా దేవుని నిబంధన 

మందసము ఆయన ఆలయములో కనబడెను. అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

భూకంపమును గొపప్ వడగండుల్ను పుటెట్ను. 

Page  of 1653 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

పర్కటన 16:18 => అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును పుటెట్ను, పెదద్ భూకంపమును 

కలిగెను. మనుషుయ్లు భూమిమీద పుటిట్నది మొదలుకొని అటిట్ మహా భూకంపము కలుగలేదు, అది 

అంత గొపప్ది 

నిరగ్మకాండము 19:18 => యెహోవా అగిన్తో సీనాయి పరవ్తము మీదికి దిగి వచిచ్నందున 

అదంతయు ధూమమయమై యుండెను. దాని ధూమము కొలిమి ధూమమువలె లేచెను, 

పరవ్తమంతయు మికిక్లి కంపించెను. 

2 రాజులు 2:1 => యెహోవా సుడిగాలిచేత ఏలీయాను ఆకాశమునకు ఆరోహణము చేయింపబోవు 

కాలమున ఏలీయాయు ఎలీషాయు కూడి గిలాగ్లునుండి వెళుల్చుండగా 

యోబు 8:2 => ఎంతకాలము నీవిటిట్ మాటలాడెదవు? నీ నోటి మాటలు సుడిగాలి వంటివాయెను. 

కీరత్నలు 46:3 => వాటి జలములు ఘోషించుచు నురుగుకటిట్నను ఆ పొంగునకు పరవ్తములు 

కదలినను మనము భయపడము.(సెలా.) 

యిరిమ్యా 4:24 => పరవ్తములను చూడగా అవి కంపించుచునన్వి కొండలనిన్యు కదులుచునన్వి. 

జెకరాయ్ 6:5 => అతడు నాతో ఇటల్నెను ఇవి సరవ్లోకనాధుడగు యెహోవా సనిన్ధిని విడిచి 

బయలువెళుల్ ఆకాశపు చతురావ్యువులు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:2 => అపుప్డు వేగముగా వీచు బలమైన గాలివంటి యొకధవ్ని 

ఆకాశమునుండి అకసామ్తుత్గా, వారు కూరుచ్ండియునన్ యిలల్ంతయు నిండెను. 

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

సూరుయ్డు కంబళివలె నలుపాయెను, చందర్బింబమంతయు రకత్వరణ్మాయెను, 

పర్కటన 8:5 => ఆ దూత ధూపారిత్ని తీసికొని, బలిపీఠము పైనునన్ నిపుప్లతో దానిని నింపి, 

భూమిమీద పడవేయగా ఉరుములు ధవ్నులు మెరుపులు భూకంపమును కలిగెను. 

వచనము 14 

అందుకతడు ఇశార్యేలువారు నీ నిబంధనను తోర్సివేసి నీ బలిపీఠములను పడగొటిట్ నీ పర్వకత్లను 

ఖడగ్ముచేత హతము చేసిరి. సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా కొరకు మహా 
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రోషముగలవాడనై నేను ఒకడను మాతర్మే మిగిలియుండగా వారు నా పార్ణము తీసివేయుటకై 

చూచుచునాన్రని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 18:38 => అతడు ఈలాగున పార్రథ్న చేయుచుండగా యెహోవా అగిన్ దిగి, దహనబలి 

పశువును కటెట్లను రాళల్ను బుగిగ్ని దహించి కందకమందునన్ నీళల్ను ఆరిపోచేసెను. 

ఆదికాండము 15:17 => మరియు పొర్దుద్ గుర్ంకి కటిక చీకటి పడినపుప్డు రాజుచునన్ పొయియ్యు 

అగిన్ జావ్లయును కనబడి ఆ ఖండముల మధయ్ నడిచిపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 3:2 => ఒక పొద నడిమిని అగిన్జావ్లలో యెహోవా దూత అతనికి 

పర్తయ్క్షమాయెను. అతడు చూచినపుప్డు అగిన్వలన ఆ పొద మండుచుండెను. గాని పొద కాలిపోలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:11 => అపుప్డు మీరు సమీపించి ఆ కొండ దిగువను నిలిచితిరి. 

చీకటియు మేఘమును గాఢాంధకారమును కమిమ్ ఆ కొండ ఆకాశమువరకు అగిన్తో మండుచుండగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:12 => యెహోవా ఆ అగిన్ మధయ్నుండి మీతో మాటలాడెను. మాటలధవ్ని 

మీరు వింటిరిగాని యే సవ్రూపమును మీరు చూడలేదు, సవ్రము మాతర్మే వింటిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:33 => నీవు దేవుని సవ్రము అగిన్ మధయ్నుండి మాటలాడుట వినినటుల్ 

మరి ఏ జనమైనను విని బర్దికెనా? 

2 రాజులు 1:10 => అందుకు ఏలీయా నేను దైవజనుడనైతే అగిన్ ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ నినున్ నీ 

యేబదిమందిని దహించును గాక అని యేబదిమందికి అధిపతియైన వానితో చెపప్గా, అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి వానిని వాని యేబదిమందిని దహించెను. 

2 రాజులు 2:11 => వారు ఇంక వెళుల్చు మాటలాడుచుండగా ఇదిగో అగిన్ రథమును అగిన్ 

గుఱఱ్ములును కనబడి వీరిదద్రిని వేరుచేసెను; అపుప్డు ఏలీయా సుడిగాలిచేత ఆకాశమునకు 

ఆరోహణమాయెను 

హెబీర్యులకు 12:29 => ఏలయనగా మన దేవుడు దహించు అగిన్యైయునాన్డు. 

నిరగ్మకాండము 34:6 => అతని యెదుట యెహోవా అతని దాటి వెళుల్చు యెహోవా కనికరము, 

దయ, దీరఘ్శాంతము, విసాత్రమైన కృపాసతయ్ములు గల దేవుడైన యెహోవా. 
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యోబు 4:16 => అది నిలువబడగా దాని రూపమును నేను గురుతుపటట్లేకపోతిని ఒక రూపము నా 

కనున్లయెదుట నుండెను మెలల్నైన యొక కంఠసవ్రమును నేను వింటిని ఏమనగా దేవుని సనిన్ధిని 

మరుత్య్లు నీతిమంతులగుదురా? 

యోబు 33:7 => నావలని భయము నినున్ బెదరించదు నా చెయియ్ నీమీద బరువుగా నుండదు. 

జెకరాయ్ 4:6 => అపుప్డతడు నాతో ఇటల్నెను జెరుబాబ్బెలునకు పర్తయ్క్షమగు యెహోవా వాకుక్ ఇదే; 

శకిత్చేతనైనను బలముచేతనైననుకాక నా ఆతమ్చేతనే ఇది జరుగునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా సెలవిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:2 => అపుప్డు వేగముగా వీచు బలమైన గాలివంటి యొకధవ్ని 

ఆకాశమునుండి అకసామ్తుత్గా, వారు కూరుచ్ండియునన్ యిలల్ంతయు నిండెను. 

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

నియమించెను. ఇది ఇశార్యేలు వంశమంతయు రూఢిగా తెలిసికొనవలెనని చెపెప్ను. 

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

మేమేమి చేతుమని పేతురును కడమ అపొసత్లులను అడుగగా 

నిరగ్మకాండము 19:18 => యెహోవా అగిన్తో సీనాయి పరవ్తము మీదికి దిగి వచిచ్నందున 

అదంతయు ధూమమయమై యుండెను. దాని ధూమము కొలిమి ధూమమువలె లేచెను, 

పరవ్తమంతయు మికిక్లి కంపించెను. 

కీరత్నలు 50:3 => మన దేవుడు వేంచేయుచునాన్డు ఆయన మౌనముగా నుండడు. ఆయన ముందర 

అగిన్ మండుచునన్ది ఆయనచుటుట్ పర్చండవాయువు విసరుచునన్ది.  

వచనము 15 

అపుప్డు యెహోవా అతనికి సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవు మరలి అరణయ్మారగ్మున దమసుక్నకు పోయి 

దానిలో పర్వేశించి సిరియ దేశముమీద హజాయేలునకు పటాట్భిషేకము చేయుము; 

1 రాజులు 18:42 => అహాబు భోజనము చేయబోయెను గాని, ఏలీయా కరెమ్లు పరవ్తముమీదికి 

పోయి నేలమీద పడి ముఖము మోకాళల్మధయ్ ఉంచుకొనెను. 
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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 33:23 => నేను నా చెయియ్ తీసిన తరువాత నా వెనుక పారశ్వ్మును చూచెదవు కాని 

నా ముఖము నీకు కనబడదని మోషేతో చెపెప్ను. 

యెషయా 6:2 => ఆయనకు పైగా సెరాపులు నిలిచియుండిరి; ఒకొక్కక్రికి ఆరేసి రెకక్లుండెను. 

పర్తివాడు రెండు రెకక్లతో తన ముఖమును రెంటితో తన కాళల్ను కపుప్కొనుచు రెంటితో 

ఎగురుచుండెను. 

యెషయా 6:5 => నేను అయోయ్, నేను అపవితర్మైన పెదవులు గలవాడను; అపవితర్మైన 

పెదవులుగల జనుల మధయ్ను నివసించువాడను; నేను నశించితిని; రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవాను నేను కనున్లార చూచితిననుకొంటిని. 

1 రాజులు 19:9 => అచచ్ట ఉనన్ యొక గుహలో చేరి బసచేసెను. యెహోవా వాకుక్ అతనికి 

పర్తయ్క్షమై ఏలీయా, యిచచ్ట నీవేమి చేయుచునాన్వని అతని నడుగగా 

ఆదికాండము 16:8 => శారయి దాసివైన హాగరూ, ఎకక్డనుండి వచిచ్తివి, ఎకక్డికి వెళుళ్చునాన్వని 

అడిగినందుకు అది నా యజమానురాలైన శారయియొదద్నుండి పారిపోవుచునాన్ననెను. 

యోహాను 21:15 => వారు భోజనము చేసిన తరువాత యేసు సీమోను పేతురును చూచి యెహాను 

కుమారుడవైన సీమోనూ, వీరికంటె నీవు ననున్ ఎకుక్వగా పేర్మించుచునాన్వా? అని అడుగగా అతడు 

అవును పర్భువా, నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్నని నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను; యేసు నా 

గొఱఱ్ పిలల్లను మేపుమని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 21:16 => మరల ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ , ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని రెండవసారి అతనిని అడుగగా అతడు అవును పర్భువా, నేను నినున్ 
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పేర్మించుచునాన్నని నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను; ఆయన నా గొఱఱ్లను కాయుమని 

చెపెప్ను. 

యోహాను 21:17 => మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ, ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 

అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 2:15 => ఫరో ఆ సంగతి విని మోషేను చంపచూచెను గాని, మోషే ఫరో 

యెదుటనుండి పారిపోయి మిదాయ్ను దేశములో నిలిచిపోయి యొక బావియొదద్ కూరుచ్ండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:12 => యెహోవా ఆ అగిన్ మధయ్నుండి మీతో మాటలాడెను. మాటలధవ్ని 

మీరు వింటిరిగాని యే సవ్రూపమును మీరు చూడలేదు, సవ్రము మాతర్మే వింటిరి. 

1 రాజులు 19:19 => ఏలీయా అచచ్టనుండి పోయిన తరువాత అతనికి షాపాతు కుమారుడైన 

ఎలీషా కనబడెను. అతడు తన ముందరనునన్ పండెర్ండు అరకల యెడల్చేత దుకిక్ దునిన్ంచుచు 

పండెర్ండవ అరక తాను తోలుచుండెను. ఏలీయా అతని చేరబోయి తన దుపప్టి అతనిమీద వేయగా 

2 రాజులు 2:8 => అంతట ఏలీయా తన దుపప్టి తీసికొని మడతపెటిట్ నీటిమీద కొటట్గా అది 

ఇవతలకును అవతలకును విడిపోయెను గనుక వారిదద్రు పొడినేలమీద దాటిపోయిరి. 

యోనా 4:5 => అపుప్డు యోనా ఆ పటట్ణములోనుండి పోయి దాని తూరుప్తటుట్న బసచేసి అచచ్ట 

పందిలి యొకటి వేసికొని పటట్ణమునకు ఏమి సంభవించునో చూచెదనని ఆ నీడను కూరుచ్ని 

యుండగా 

మతత్యి 26:69 => పేతురు వెలుపటి ముంగిట కూరుచ్ండియుండగా ఒక చినన్ది అతనియొదద్కు 

వచిచ్ నీవును గలిలయుడగు యేసుతో కూడ ఉంటివి గదా అనెను. 

మారుక్ 14:54 => పేతురు పర్ధానయాజకుని యింటి ముంగిటివరకు దూరమునుండి ఆయన 

వెంటపోయి బంటౌర్తులతోకూడ కూరుచ్ండి, మంటయొదద్ చలి కాచుకొనుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:32 => నేను నీ పితరుల దేవుడను, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల 

దేవుడను అని పర్భువు వాకుక్ వినబడెను గనుక మోషే వణకి, నిదానించి చూచుటకు తెగింపలేదు. 
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వచనము 16 

ఇశార్యేలు వారిమీద నింషీ కుమారుడైన యెహూకు పటాట్భిషేకము చేయుము; నీకు మారుగా 

పర్వకత్యై యుండుటకు ఆబేలెమ్ హోలావాడైన షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషాకు అభిషేకము చేయుము. 

1 రాజులు 19:9 => అచచ్ట ఉనన్ యొక గుహలో చేరి బసచేసెను. యెహోవా వాకుక్ అతనికి 

పర్తయ్క్షమై ఏలీయా, యిచచ్ట నీవేమి చేయుచునాన్వని అతని నడుగగా 

1 రాజులు 19:10 => అతడు ఇశార్యేలు వారు నీ నిబంధనను తోర్సివేసి నీ బలిపీఠములను 

పడగొటిట్ నీ పర్వకత్లను ఖడగ్ముచేత హతము చేసిరి. సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా 

కొరకు మహా రోషముగలవాడనై నేను ఒకడనుమాతర్మే మిగిలియుండగా వారు నా పార్ణమును కూడ 

తీసివేయుటకై చూచుచునాన్రని మనవిచేసెను. 

యెషయా 62:1 => సీయోను నీతి సూరయ్కాంతివలె కనబడువరకు దాని రక్షణ దీపమువలె 

వెలుగుచుండువరకు సీయోను పక్షమందు నేను మౌనముగా ఉండను యెరూషలేము పక్షమందు నేను 

ఊరకుండను.  

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  

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:25 => మరియు వారు వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవా ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి వారిని రపిప్ంచిన తరువాత ఆయన తమతో చేసిన నిబంధనను వారు నిరాకరించిరి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:20 => నేను వారి పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్, పాలు తేనెలు 

పర్వహించు దేశమున వారిని పర్వేశపెటిట్న తరువాత, వారు తిని తార్గి తృపిత్పొంది కొర్వివ్నవారై 

అనయ్దేవతలతటుట్ తిరిగి వాటిని పూజించి ననున్ తృణీకరించి నా నిబంధనను మీరుదురు. 
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కీరత్నలు 78:37 => నోటి మాటతో వారు ఆయనను ముఖసుత్తి చేసిరి తమ నాలుకలతో 

ఆయనయొదద్ బొంకిరి. 

యెషయా 1:4 => పాపిషిఠ్ జనమా, దోషభరితమైన పర్జలారా, దుషట్సంతానమా, చెరుపుచేయు 

పిలల్లారా, మీకు శర్మ. వారు యెహోవాను విసరిజ్ంచియునాన్రు ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్దేవుని 

దూషింతురు ఆయనను విడిచి తొలగిపోయియునాన్రు. 

యిరిమ్యా 22:9 => అచచ్టి వారు వీరు తమ దేవుడైన యెహోవా నిబంధనను నిరాకరించి 

అనయ్దేవతలను పూజించి వాటికి నమసాక్రము చేసినందున ఆయన ఈలాగున చేసియునాన్డని 

చెపుప్దురు. 

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. 

హోషేయ 6:7 => ఆదాము నిబంధన మీరినటుల్ వారు నాయెడల విశావ్సఘాతకులై నా నిబంధనను 

మీరియునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 8:9 => అది నేను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వీరి పితరులను వెలుపలికి రపిప్ంచుటకై 

వారిని చెయియ్ పటుట్కొనిన దినమున వారితో నేను చేసిన నిబంధన వంటిది కాదు. ఏమనగా వారు నా 

నిబంధనలో నిలువలేదు గనుక నేను వారిని అలక్షయ్ము చేసితినని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు 

నిరగ్మకాండము 2:15 => ఫరో ఆ సంగతి విని మోషేను చంపచూచెను గాని, మోషే ఫరో 

యెదుటనుండి పారిపోయి మిదాయ్ను దేశములో నిలిచిపోయి యొక బావియొదద్ కూరుచ్ండెను. 

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

సంతానమునకును కలిగియుండును; ఏలయనగా అతడు తన దేవుని విషయమందు ఆసకిత్గలవాడై 

ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసెను. 

నాయ్యాధిపతులు 5:3 => రాజులారా వినుడి, అధిపతులారా ఆలకించుడి యెహోవాకు గానము 

చేసెదను. 

Page  of 1660 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

1 రాజులు 18:22 => అపుప్డు ఏలీయా యెహోవాకు పర్వకత్లైన వారిలో నేను ఒకడనే 

శేషించియునాన్ను; అయితే బయలునకు పర్వకత్లు నాలుగువందల ఏబదిమంది యునాన్రు. 

1 రాజులు 18:30 => అపుప్డు ఏలీయా నా దగగ్రకు రండని జనులందరితో చెపప్గా జనులందరును 

అతని దగగ్రకు వచిచ్రి. అతడు కిర్ంద పడ దోర్యబడియునన్ యెహోవా బలిపీఠమును బాగుచేసి, 

1 రాజులు 22:8 => అందుకు ఇశార్యేలు రాజు ఇవూ ల్ కుమారుడైన మీకాయా అను ఒకడునాన్డు; 

అతనిదావ్రా మనము యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయవచుచ్ను గాని, అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు 

పర్కటింపక కీడే పర్కటించును గనుక అతనియందు నాకు దేవ్షము కలదని యెహోషాపాతుతో అనగా 

యెహోషాపాతురాజైన మీరు ఆలాగనవదద్నెను. 

2 రాజులు 10:16 => యెహోవాను గూరిచ్ నాకు కలిగిన ఆసకిత్ని చూచుటకై నాతోకూడ రమమ్నగా 

యెహూ రథముమీద వారతని కూరుచ్ండబెటిట్రి. 

కీరత్నలు 119:139 => నా విరోధులు నీ వాకయ్ములు మరచిపోవుదురు కావున నా ఆసకిత్ ననున్ 

భకిష్ంచుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 2:30 => నేను మీ పిలల్లను హతము చేయుట వయ్రథ్మే; వారు శిక్షకు లోబడరు; 

నాశనవాంఛగల సింహమువలె మీ ఖడగ్ము మీ పర్వకత్లను సంహరించుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 36:26 => లేఖికుడైన బారూకును పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను పటుట్కొనవలెనని 

రాజవంశసుథ్డగు యెరహెమ్యేలునకును అజీర్యేలు కుమారుడైన శెరాయాకును అబెద్యేలు 

కుమారుడైన షెలెమాయ్కును రాజు ఆజాఞ్పించెను గాని యెహోవా వారిని దాచెను. 

యిరిమ్యా 50:5 => ఎనన్టికిని మరువబడని నితయ్నిబంధన చేసికొని యెహోవాను కలిసికొందము 

రండని చెపుప్కొనుచు సీయోనుతటుట్ అభిముఖులై ఆచచ్టికి వెళుల్ మారగ్ము ఏదని అడుగుచు వచెచ్దరు 

ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

మారుక్ 12:3 => వారు వాని పటుట్కొని కొటిట్, వటిట్చేతులతో పంపివేసిరి. 

లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:16 => పౌలు ఏథెనుస్లో వారికొరకు కనిపెటుట్కొనియుండగా, ఆ 

పటట్ణము విగర్హములతో నిండియుండుట చూచినందున అతని ఆతమ్ పరితాపము పటట్లేకపోయెను.  

హెబీర్యులకు 11:37 => రాళల్తో కొటట్బడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడగ్ముతో 

చంపబడిరి , గొఱఱ్చరమ్ములను మేకచరమ్ములను వేసికొని , దరిదుర్లైయుండి శర్మపడి 

హింసపొందుచు, 

వచనము 17 

హజాయేలుయొకక్ ఖడగ్మును తపిప్ంచుకొనువారిని యెహూ హతముచేయును; యెహూ యొకక్ 

ఖడగ్మును తపిప్ంచుకొనువారిని ఎలీషా హతము చేయును. 

ఆదికాండము 14:15 => రాతిర్వేళ అతడును అతని దాసులును వారికెదురుగా మొనలు తీరిచ్ వారిని 

కొటిట్ దమసుక్నకు ఎడమతటుట్నన్ హోబా మటుట్కు తరిమి 

2 రాజులు 8:7 => ఎలీషా దమసుక్నకు వచెచ్ను. ఆ కాలమున సిరియా రాజైన బెనహ్దదు 

రోగియైయుండి, దైవజనుడైన అతడు ఇకక్డికి వచిచ్యునాన్డని తెలిసికొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:2 => యీ మారగ్మందునన్ పురుషులనైనను సతరీలనైనను కనుగొనినయెడల, 

వారిని బంధించి యెరూషలేమునకు తీసికొని వచుచ్టకు దమసుక్లోని సమాజముల వారికి 

పతిర్కలిమమ్ని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:3 => అతడు పర్యాణము చేయుచు దమసుక్ దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు, 

అకసామ్తుత్గా ఆకాశమునుండి యొక వెలుగు అతని చుటుట్ పర్కాశించెను. 

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.  
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యిరిమ్యా 1:10 => పెలల్గించుటకును విరుగగొటుట్టకును, నశింపజేయుటకును పడదోర్యుటకును, 

కటుట్టకును నాటుటకును నేను ఈ దినమున జనముల మీదను రాజయ్ములమీదను నినున్ 

నియమించియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 27:2 => యెహోవా నాకు ఈ ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు నీవు కాడిని పలుపులను చేయించుకొని 

నీ మెడకు కటుట్కొనుము. 

యిరిమ్యా 27:3 => వాటిని యెరూషలేమునకు యూదారాజైన సిదిక్యాయొదద్కు వచిచ్న దూతలచేత 

ఎదోము రాజునొదద్కును మోయాబు రాజునొదద్కును అమోమ్నీయుల రాజునొదద్కును తూరు 

రాజునొదద్కును సీదోను రాజునొదద్కును పంపుము. 

యిరిమ్యా 27:4 => మరియు ఆ దూతలు తమ యజమానులకు తెలియజేయవలెనని యీ ఆజఞ్ 

వారితో చెపుప్ము మీరు మీ యజమానులకు తెలియజేయవలెనని సైనయ్ములకధిపతియైన ఇశార్యేలు 

దేవుడు సెలవిచుచ్నదేమనగా 

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

నరులను జంతువులను నేనే సృజించి, ఎవరికిచుచ్ట నాయ్యమని నాకు తోచునో వారికే 

యిచుచ్చునాన్ను. 

యిరిమ్యా 27:6 => ఇపుప్డైతే దేశములనిన్టిని నా దాసుడగు బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు 

వశము చేయుచునాన్ను; అతని సేవించుటకై భూజంతువులనుకూడ అతని వశము చేయుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 27:7 => అతని సవ్దేశమునకు కాలము వచుచ్వరకు సమసత్జనులు అతనికిని అతని 

కుమారునికిని అతని కుమారుని కుమారునికిని దాసులైయుందురు, ఆ కాలము రాగా బహుజనముల 

మహారాజులు అతనిచేత దాసయ్ము చేయించుకొందురు. 

యిరిమ్యా 27:8 => ఏ జనము ఏ రాజయ్ము బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరునకు దాసయ్ము 

చేయనొలల్క బబులోను రాజుయొకక్ కాడిని తన మెడమీద పెటుట్కొనదో దానిని నేను అతనిచేత బొతిత్గా 

నాశనము చేయించువరకు ఆ జనమును ఖడగ్ముచేతను కాష్మముచేతను తెగులుచేతను శికిష్ంచెదను; 

ఇదే యెహోవా వాకుక్.  
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యిరిమ్యా 27:9 => కాబటిట్ మీ పర్వకత్లేమి సోదెగాండేర్మి కలలు కనువారేమి కాలజాఞ్నులేమి 

మంతర్జుఞ్లేమి మీరు బబులోను రాజునకు దాసులు కాకుందురని మీతో పలుకునపుడు మీరు వారిని 

లక్షయ్పెటట్కుడి. 

యిరిమ్యా 27:10 => మీరు మీ భూమిని అనుభవింపకుండ మిముమ్ను దూరముగా 

తోలివేయునటుల్ను, మిముమ్ను నేను వెళల్గొటుట్నటుల్ను, మీరు నశించునటుల్ను వారు అబదధ్ 

పర్వచనములు మీకు పర్కటింతురు. 

యిరిమ్యా 27:11 => అయితే ఏ జనులు బబులోను రాజు కాడి కిర్ందికి తమ మెడను వంచి అతనికి 

దాసయ్ము చేయుదురో ఆ జనులను తమ దేశములో కాపురముండనిచెచ్దను. వారు తమ భూమిని సేదయ్ 

పరచుకొందురు, నేను వారికి నెమమ్ది కలుగజేతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 27:12 => నేను ఆ మాటలనుబటిట్ యూదారాజైన సిదిక్యాతో ఇటల్ంటిని బబులోను 

రాజుయొకక్ కాడిని మీ మెడమీద పెటుట్కొని, అతనికిని అతని జనులకును దాసులైనయెడల మీరు 

బర్దుకుదురు  

యిరిమ్యా 27:13 => బబులోను రాజునకు దాసులుకానొలల్ని జనులవిషయమై యెహోవా ఆజఞ్ 

ఇచిచ్నటుల్ ఖడగ్ముచేతనైనను కాష్మముచేతనైనను తెగులుచేతనైనను నీవును నీ పర్జలును చావనేల? 

యిరిమ్యా 27:14 => కావున మీరు బబులోను రాజునకు దాసులు కాకుందురని మీతో చెపుప్ 

పర్వకత్లు అబదద్మే పర్కటించుచునాన్రు, నేను వారిని పంపలేదు, వారి మాటల నంగీకరింపవదుద్, ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 27:15 => నేను మిముమ్ను తోలివేయునటుల్ను, మీరును మీతో పర్వచించు మీ పర్వకత్లును 

నశించునటుల్ను, వారు నా నామమునుబటిట్ అబదధ్ముగా పర్వచించుచునాన్రు. మరియు 

యాజకులతోను ఈ పర్జలందరితోను నేను ఈ మాటలు చెపిప్తిని 

యిరిమ్యా 27:16 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములు ఇపుప్డే 

శీఘర్ముగా బబులోనునుండి మరల తేబడునని పర్వచింపు మీ పర్వకత్లు మీతో అబదధ్ములు 

చెపుప్చునాన్రు, వారి మాటలకు చెవియొగగ్కుడి.  
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యిరిమ్యా 27:17 => వారి మాట వినకుడి; బబులోను రాజునకు దాసులైనయెడల మీరు 

బర్దుకుదురు; ఈ పటట్ణము పాడైపోనేల? 

యిరిమ్యా 27:18 => వారు పర్వకత్లైనయెడల, యెహోవా వాకుక్ వారికి తోడైయుండినయెడల, 

యెహోవా మందిరములోను యూదారాజు మందిరములోను యెరూషలేములోను శేషించియుండు 

ఉపకరణములు బబులోనునకు కొనిపోబడకుండునటుల్ వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను 

బతిమాలుకొనుట మేలు. 

యిరిమ్యా 27:19 => బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు యెరూషలేములోనుండి యెహోయాకీము 

కుమారుడైన యెకోనాయ్ను యూదా యెరూషలేముల పర్ధానులనందరిని బబులోనునకు చెరగా 

తీసికొనిపోయినపుప్డు  

యిరిమ్యా 27:20 => అతడు విడిచిపెటిట్న సత్ంభములనుగూరిచ్యు సముదర్మునుగూరిచ్యు 

గ డ మం చె ల ను గూ రిచ్ యు ఈ ప టట్ ణ ము లో మి గి లి న ఉ ప క ర ణ ము ల ను గూ రిచ్ యు 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 27:21 => యెహోవా మందిరములోను యూదా రాజు నగరులోను యెరూషలేములోను 

శేషించిన ఉపకరణములనుగూరిచ్ ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునైన యెహోవా 

ఈలాగుననే సెలవిచుచ్చునాన్డు 

యిరిమ్యా 27:22 => అవి బబులోనునకు తేబడును, నేను ఆ ఉపకరణములను దరిశ్ంచి తెపిప్ంచి 

యీ సథ్లములో వాటిని మరల నుంచు కాలమువరకు అవి అకక్డ నుండవలెను; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

2 రాజులు 8:8 => హజాయేలును పిలిచి నీవు ఒక కానుకను చేతపటుట్కొని దైవజనుడైన అతనిని 

ఎదురొక్నబోయి ఈ రోగము పోయి నేను బాగుపడుదునా లేదా అని అతనిదావ్రా యెహోవా యొదద్ 

విచారణ చేయుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్ పంపెను. 

2 రాజులు 8:9 => కాబటిట్ హజాయేలు దమసుక్లోనునన్ మంచి వసుత్వులనిన్టిలో నలువది ఒంటెల 

మోతంత కానుకగా తీసికొని అతనిని ఎదురొక్నబోయి అతని ముందర నిలిచి నీ కుమారుడును 
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సిరియా రాజునైన బెనహ్దదు నాకు కలిగిన రోగము పోయి నేను బాగుపడుదునా లేదా అని 

నినన్డుగుటకు ననున్ పంపెనని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 8:10 => అపుప్డు ఎలీషా నీవు అతనియొదద్కు పోయి నిశచ్యముగా నీకు సవ్సథ్త 

కలుగవచుచ్నని చెపుప్ము. అయినపప్టికిని అతనికి అవశయ్ముగ మరణము సంభవించునని యెహోవా 

నాకు తెలియజేసెనని పలికి 

2 రాజులు 8:11 => హజాయేలు ముఖము చినన్బోవునంతవరకు ఆ దైవజనుడు అతని తేరి 

చూచుచు కనీన్ళుల్ రాలెచ్ను. 

2 రాజులు 8:12 => హజాయేలు నా యేలినవాడవైన నీవు కనీన్ళుల్ రాలెచ్దవేమని అతని నడుగగా 

ఎలీషా యీలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను ఇశార్యేలువారి గటిట్ సథ్లములను నీవు కాలిచ్వేయుదువు; వారి 

యౌవనసుథ్లను కతిత్చేత హతము చేయుదువు; వారి పిలల్లను నేలకు వేసి కొటిట్ చంపుదువు; వారి 

గరిభ్ణుల కడుపులను చింపివేయుదువు గనుక నీవు వారికి చేయబోవు కీడును నేనెరిగియుండుటచేత 

కనీన్ళుల్ రాలుచ్చునాన్ను. 

2 రాజులు 8:13 => అందుకు హజాయేలు కుకక్వంటివాడనగు నీ దాసుడనైన నేను ఇంత కారయ్ము 

చేయుటకు ఎంతటివాడను అని అతనితో అనగా, ఎలీషా నీవు సిరియామీద రాజవగుదువని యెహోవా 

నాకు బయలుపరచి యునాన్డనెను. 

2 రాజులు 8:14 => అతడు ఎలీషాను విడిచివెళిల్ తన యజమానుని యొదద్కు రాగా అతడు ఎలీషా 

నీతో చెపిప్నదేమని అడుగగా అతడు నిజముగా నీవు బాగుపడుదువని అతడు చెపెప్ననెను. 

2 రాజులు 8:15 => అయితే మరునాడు హజాయేలు ముదుగు బటట్ తీసికొని నీటిలో ముంచి రాజు 

ముఖముమీద పరచగా అతడు చచెచ్ను; అపుప్డు హజాయేలు అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 8:28 => అతడు అహాబు కుమారుడైన యెహోరాముతోకూడ రామోతిగ్లాదునందు 

సిరియా రాజైన హజాయేలుతో యుదధ్ముచేయ బయలుదేరగా సిరియనులు యెహోరామును 

గాయపరచిరి. 
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2 రాజులు 9:14 => ఈ పర్కారము నింషీకి పుటిట్న యెహోషాపాతు కుమారుడైన యెహూ 

యెహోరాముమీద కుటర్చేసెను. అపుప్డు యెహోరామును ఇశార్యేలువారందరును సిరియా రాజైన 

హజాయేలును ఎదిరించుటకై రామోతిగ్లాదు దగగ్ర కావలియుండిరి. 

ఆమోసు 1:4 => నేను హజాయేలు మందిరములో అగిన్ వేసెదను; అది బెనహ్దదు యొకక్ నగరులను 

దహించివేయును; 

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

మానవులను దేనివలన నరులు సనామ్నించుదురో ఆ నా తైలము నియయ్కమాని చెటల్మీద 

రాజునైయుండి యిటు అటు ఊగుటకు నేను వచెచ్దనా? అని వాటితో అనెను. 

1 సమూయేలు 9:16 => ఎటల్నగానా జనుల మొఱఱ్ నాయొదద్కు వచెచ్ను, నేను వారిని 

దృషిట్ంచియునాన్ను; కాగా ఫిలిషీత్యుల చేతిలోనుండి నా జనులను విడిపించుటకై నా జనులైన 

ఇశార్యేలీయుల మీద వానిని అధికారినిగా అభిషేకించుటకుగాను రేపు ఈ వేళకు నేను బెనాయ్మీను 

దేశములోనుండి ఒక మనుషుయ్ని నీయొదద్కు రపిప్ంచుదును. 

1 రాజులు 11:24 => దావీదు సోబావారిని హతము చేసినపుప్డు ఇతడు కొందరిని సమకూరిచ్, 

కూడిన యొక సైనయ్మునకు అధిపతియై దమసుక్నకు వచిచ్ అచచ్ట నివాసము చేసి దమసుక్లో 

రాజాయెను. 

2 రాజులు 8:9 => కాబటిట్ హజాయేలు దమసుక్లోనునన్ మంచి వసుత్వులనిన్టిలో నలువది ఒంటెల 

మోతంత కానుకగా తీసికొని అతనిని ఎదురొక్నబోయి అతని ముందర నిలిచి నీ కుమారుడును 

సిరియా రాజునైన బెనహ్దదు నాకు కలిగిన రోగము పోయి నేను బాగుపడుదునా లేదా అని 

నినన్డుగుటకు ననున్ పంపెనని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 8:13 => అందుకు హజాయేలు కుకక్వంటివాడనగు నీ దాసుడనైన నేను ఇంత కారయ్ము 

చేయుటకు ఎంతటివాడను అని అతనితో అనగా, ఎలీషా నీవు సిరియామీద రాజవగుదువని యెహోవా 

నాకు బయలుపరచి యునాన్డనెను. 

2 రాజులు 8:15 => అయితే మరునాడు హజాయేలు ముదుగు బటట్ తీసికొని నీటిలో ముంచి రాజు 

ముఖముమీద పరచగా అతడు చచెచ్ను; అపుప్డు హజాయేలు అతనికి మారుగా రాజాయెను. 
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వచనము 18 

అయినను ఇశార్యేలు వారిలో బయలునకు మోకాళూ ల్నకయు, నోటితో వాని 

ముదుద్పెటుట్కొనకయునుండు ఏడు వేలమంది నాకు ఇంకను మిగిలియుందురు. 

2 రాజులు 9:1 => అంతట పర్వకత్యగు ఎలీషా పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకనిని పిలువనంపించి 

అతనితో ఇటల్నెను నీవు నడుము బిగించుకొని యీ తైలపుగినెన్ చేతపటుట్కొని రామోతిగ్లాదునకు పోయి 

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 

2 రాజులు 9:3 => తైలపుగినెన్ తీసికొని అతని తలమీద తైలము పోసి నేను నినున్ ఇశార్యేలుమీద 

పటాట్భిషికుత్నిగా చేసితినని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని అతనితో చెపిప్, ఆలసయ్ము చేయక 

తలుపుతీసి పారిపొముమ్. 

2 రాజులు 9:6 => అపుప్డు ఆ యౌవనుడు అతని తలమీద తైలము పోసి అతనితో ఇటల్నెను 

ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యెహోవా జనులైన ఇశార్యేలు వారిమీద నేను 

నినున్ పటాట్భిషికుత్నిగా చేయుచునాన్ను. 

2 రాజులు 9:7 => కాబటిట్ నా సేవకులైన పర్వకత్లను హతము చేసినదానిని బటిట్యు, యెహోవా 

సేవకులందరిని హతము చేసిన దానినిబటిట్యు, యెజెబెలునకు పర్తికారము చేయునటుల్ నీవు నీ 

యజమానుడైన అహాబు సంతతివారిని హతముచేయుము. 

2 రాజులు 9:8 => అహాబు సంతతివారందరును నశింతురు; అలుప్లలోనేమి ఘనులలోనేమి 

అహాబు సంతతిలో ఏ పురుషుడును ఉండకుండ అందరిని నిరూమ్లము చేయుము. 

2 రాజులు 9:9 => నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము కుటుంబికులను అహీయా కుమారుడైన 

బయెషా కుటుంబికులను నేను అపప్గించినటుల్ అహాబు కుటుంబికులను నేను అపప్గించుదును. 

2 రాజులు 9:10 => యెజెబెలు పాతిపెటట్బడక యెజెర్యేలు భూభాగమందు కుకక్లచేత 

తినివేయబడును. ఆ యౌవనుడు ఈ మాటలు చెపిప్ తలుపుతీసి పారిపోయెను. 
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2 రాజులు 9:11 => యెహూ బయలుదేరి తన యజమానుని సేవకులయొదద్కు రాగా ఒకడు ఏమి 

సంభవించినది? ఆ వెఱి ఱ్వాడు నీయొదద్కు వచిచ్న హేతువేమని అతని నడుగగా, అతడు వానిని వాని 

మాటలు మీరెరిగెయునాన్రని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 9:12 => కాబటిట్ వారు అదంతయు వటిట్ది; జరిగినదానిని మాకు తెలియజెపుప్మనగా 

అతడిటల్నెను నేను నినున్ ఇశార్యేలుమీద పటాట్ భిషికుత్నిగా చేయుచునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డని అతడు నాతో చెపెప్ను. 

2 రాజులు 9:13 => అంతట వారు అతి వేగిరముగా తమ తమ వసత్రములను పటుట్కొని మెటల్మీద 

అతనికిర్ంద పరచి బాకా ఊదించి యెహూ రాజైయునాన్డని చాటించిరి. 

2 రాజులు 9:14 => ఈ పర్కారము నింషీకి పుటిట్న యెహోషాపాతు కుమారుడైన యెహూ 

యెహోరాముమీద కుటర్చేసెను. అపుప్డు యెహోరామును ఇశార్యేలువారందరును సిరియా రాజైన 

హజాయేలును ఎదిరించుటకై రామోతిగ్లాదు దగగ్ర కావలియుండిరి. 

1 రాజులు 19:19 => ఏలీయా అచచ్టనుండి పోయిన తరువాత అతనికి షాపాతు కుమారుడైన 

ఎలీషా కనబడెను. అతడు తన ముందరనునన్ పండెర్ండు అరకల యెడల్చేత దుకిక్ దునిన్ంచుచు 

పండెర్ండవ అరక తాను తోలుచుండెను. ఏలీయా అతని చేరబోయి తన దుపప్టి అతనిమీద వేయగా 

1 రాజులు 19:20 => అతడు ఎడల్ను విడిచి ఏలీయావెంట పరుగెతిత్ నేను పోయి నా తలిదండుర్లను 

ముదుద్పెటుట్కొని తిరిగివచిచ్ నినున్ వెంబడించెదనని చెపిప్ అతనిని సెలవడుగగా అతడు పోయి రముమ్, 

నావలన నీకు నిరబ్ంధము లేదని చెపెప్ను. 

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. 

లూకా 4 :27 => మరియు పర్వకత్యైన ఎలీషా కాలమందు ఇశార్యేలులో అనేక 

కుషఠ్రోగులుండినను, సిరియ దేశసుథ్డైన నయమాను తపప్ మరి ఎవడును శుదిధ్ నొందలేదని నేను 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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1 రాజులు 4:12 => మరియు అహీలూదు కుమారుడైన బయనాకు తానాకును మెగిదోద్యును 

బేతెష్యాను పర్దేశమంతయును నియమింపబడెను. ఇది యెజెర్యేలు దగగ్రనునన్ సారెతానుండి 

బేతెష్యాను మొదలుకొని ఆబేలేమ్హోలావరకును యొకెన్యాము అవతలి సథ్లమువరకును 

వాయ్పించుచునన్ది. 

నాయ్యాధిపతులు 7:22 => ఆ మూడువందలమంది బూరలను ఊదినపుప్డు యెహోవా 

దండంతటిలోను పర్తివాని ఖడగ్మును వాని పొరుగువాని మీదికి తిర్పెప్ను. దండు సెరేరాతు వైపుననునన్ 

బేతిష్తాత్వరకు తబాబ్తునొదద్ నునన్ ఆబేలెమ్హోలా తీరమువరకు పారిపోగా 

యెహోషువ 1:1 => యెహోవా సేవకుడైన మోషే మృతినొందిన తరువాత, యెహోవా నూను 

కుమారుడును మోషే పరిచారకుడునైన యెహోషువకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సేవకుడైన మోషే 

మృతినొందెను. 

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

మానవులను దేనివలన నరులు సనామ్నించుదురో ఆ నా తైలము నియయ్కమాని చెటల్మీద 

రాజునైయుండి యిటు అటు ఊగుటకు నేను వచెచ్దనా? అని వాటితో అనెను. 

1 సమూయేలు 9:16 => ఎటల్నగానా జనుల మొఱఱ్ నాయొదద్కు వచెచ్ను, నేను వారిని 

దృషిట్ంచియునాన్ను; కాగా ఫిలిషీత్యుల చేతిలోనుండి నా జనులను విడిపించుటకై నా జనులైన 

ఇశార్యేలీయుల మీద వానిని అధికారినిగా అభిషేకించుటకుగాను రేపు ఈ వేళకు నేను బెనాయ్మీను 

దేశములోనుండి ఒక మనుషుయ్ని నీయొదద్కు రపిప్ంచుదును. 

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

రాజుగా అతనికి పటాట్భిషేకము చేసిన తరువాత మీరు బాకానాదము చేసి రాజైన సొలొమోను 

చిరంజీవియగునుగాక అని పర్కటన చేయవలెను. 

2 రాజులు 2:1 => యెహోవా సుడిగాలిచేత ఏలీయాను ఆకాశమునకు ఆరోహణము చేయింపబోవు 

కాలమున ఏలీయాయు ఎలీషాయు కూడి గిలాగ్లునుండి వెళుల్చుండగా 
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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 

2 రాజులు 9:3 => తైలపుగినెన్ తీసికొని అతని తలమీద తైలము పోసి నేను నినున్ ఇశార్యేలుమీద 

పటాట్భిషికుత్నిగా చేసితినని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని అతనితో చెపిప్, ఆలసయ్ము చేయక 

తలుపుతీసి పారిపొముమ్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:22 => ఆయన ఎవరినైనను వారికి హింస చేయనియయ్లేదు వారి 

నిమితత్ము రాజులను గదిద్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:7 => యెహోరాము నొదద్కు అతడు వచుచ్టచేత దేవునివలన అతనికి 

నాశము కలిగెను; ఎటల్నగా అతడు వచిచ్నపుప్డు అహాబు సంతతివారిని నిరూమ్లము చేయుటకై 

యెహోవా అభిషేకించిన నింషీకుమారుడైన యెహూమీదికి అతడు యెహోరాముతోకూడ పోగా 

కీరత్నలు 45:7 => నీవు నీతిని పేర్మించి భకిత్హీనతను దేవ్షించుచునాన్వు కావున దేవుడు నీ దేవుడే 

చెలికాండర్కంటె హెచచ్గునటుల్గా నినున్ ఆనందతైలముతో అభిషేకించియునాన్డు. 

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

రాజులను గదిద్ంచెను. 

ఆమోసు 2:11 => మరియు మీ కుమారులలో కొందరిని పర్వకత్లుగాను, మీ యౌవనులలో కొందరిని 

నాకు నాజీరులుగాను నియమించితిని. ఇశార్యేలీయులారా, యీ మాటలు నిజమైనవి కావా? ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

వచనము 19 

ఏలీయా అచచ్టనుండి పోయిన తరువాత అతనికి షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషా కనబడెను. అతడు 

తన ముందరనునన్ పండెర్ండు అరకల యెడల్చేత దుకిక్ దునిన్ంచుచు పండెర్ండవ అరక తాను 

తోలుచుండెను. ఏలీయా అతని చేరబోయి తన దుపప్టి అతనిమీద వేయగా 

యెషయా 24:17 => భూ నివాసీ, నీమీదికి భయము వచెచ్ను గుంటయు ఉరియు నీకు తటసిథ్ంచెను 
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యెషయా 24:18 => తూములు పైకి తీయబడియునన్వి భూమి పునాదులు కంపించుచునన్వి 

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. 

ఆమోసు 5:19 => ఒకడు సింహము నొదద్నుండి తపిప్ంచుకొనగా ఎలుగుబంటి యెదురైనటుట్, వాడు 

ఇంటిలోనికి పోయి గోడమీద చెయియ్వేయగా పాము వాని కరచినటుట్ ఆ దినముండును. 

2 రాజులు 8:12 => హజాయేలు నా యేలినవాడవైన నీవు కనీన్ళుల్ రాలెచ్దవేమని అతని నడుగగా 

ఎలీషా యీలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను ఇశార్యేలువారి గటిట్ సథ్లములను నీవు కాలిచ్వేయుదువు; వారి 

యౌవనసుథ్లను కతిత్చేత హతము చేయుదువు; వారి పిలల్లను నేలకు వేసి కొటిట్ చంపుదువు; వారి 

గరిభ్ణుల కడుపులను చింపివేయుదువు గనుక నీవు వారికి చేయబోవు కీడును నేనెరిగియుండుటచేత 

కనీన్ళుల్ రాలుచ్చునాన్ను. 

2 రాజులు 10:32 => ఆ దినములలో యెహోవా ఇశార్యేలువారిని తగిగ్ంచ నారంభించెను. 

2 రాజులు 13:3 => కాబటిట్ యెహోవా కోపము ఇశార్యేలువారిమీద రగులుకొనగా ఆయన సిరియా 

రాజైన హజాయేలు దినములనిన్టను హజాయేలు కుమారుడైన బెనహ్దదు దినములనిన్టను 

ఇశార్యేలువారిని వారికపప్గించెను. 

2 రాజులు 13:22 => యెహోయాహాజు దినములనిన్యు సిరియా రాజైన హజాయేలు 

ఇశార్యేలువారిని బాధపెటెట్ను. 

2 రాజులు 9:14 => ఈ పర్కారము నింషీకి పుటిట్న యెహోషాపాతు కుమారుడైన యెహూ 

యెహోరాముమీద కుటర్చేసెను. అపుప్డు యెహోరామును ఇశార్యేలువారందరును సిరియా రాజైన 

హజాయేలును ఎదిరించుటకై రామోతిగ్లాదు దగగ్ర కావలియుండిరి. 

2 రాజులు 9:15 => అయితే యెహోరాము సిరియా రాజైన హజాయేలుతో యుదధ్ము చేయుచుండగా 

సిరియనులవలన తాను పొందిన గాయములను బాగు చేసికొనుటకై యెజెర్యేలు ఊరికి 

తిరిగివచిచ్యుండెను. అంతట యెహూ నీకనుకూలమైతే ఈ సంగతి తెలియబడకుండునటుల్ ఈ 

పటట్ణములోనుండి యెవనినైనను యెజెర్యేలు ఊరికి తపిప్ంచుకొని పోనియయ్కుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్ 
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2 రాజులు 9:16 => రథము యెకిక్, యెజెర్యేలు ఊరిలో యెహోరాము మంచము పటిట్యుండగా 

అచచ్టికి పోయెను మరియు యూదా రాజైన అహజాయ్ యెహోరామును దరిశ్ంచుటకై అచచ్టికి 

వచిచ్యుండెను. 

2 రాజులు 9:17 => యెజెర్యేలు గోపురముమీద కావలివాడు నిలిచియుండి, యెహూతో కలిసి 

వచుచ్చునన్ సైనయ్మును చూచి సైనయ్మొకటి నాకు కనబడుచునన్దని తెలియజెపప్గా యెహోరాము ఒక 

రౌతును పిలిచి వారిని ఎదురొక్నబోయి సమాధానముగా వచుచ్చునాన్రా అని అడుగుమని చెపిప్, 

పంపుమని వానితో సెలవిచెచ్ను. 

2 రాజులు 9:18 => కాబటిట్ యొకడు గుఱఱ్మెకిక్ పోయి అతనిని ఎదురొక్ని సమాధానముగా 

వచుచ్చునాన్రా? అని అడుగుమని రాజు ననున్ పంపెననగా యెహూ సమాధానముతో నీకేమి పని? 

నీవు నా వెనుకకు తిరిగిరమమ్ని వానితో చెపప్గా ఆ కావలివాడు పంపబడినవాడు వారిని కలిసికొనెను 

గాని తిరిగిరాక నిలిచెనని సమాచారము తెలిపెను. 

2 రాజులు 9:19 => రాజు రెండవ రౌతును పంపగా వాడు వారియొదద్కు వచిచ్ సమాధానముగా 

వచుచ్చునాన్రా? అని అడుగుమని రాజు ననున్ పంపెననగా యెహూ సమధానముతో నీకేమి పని? నా 

వెనుకకు తిరిగి రమమ్ని వానితో చెపెప్ను. 

2 రాజులు 9:20 => అపుప్డు కావలి వాడు వీడును వారిని కలిసికొని తిరిగిరాక నిలిచెను మరియు 

అతడు వెఱి ఱ్ తోలడము తోలుచునాన్డు గనుక అది నింషీ కుమారుడైన యెహూ తోలడమువలెనే 

యునన్దనెను. 

2 రాజులు 9:21 => రథము సిదధ్ము చేయుమని యెహోరాము సెలవియయ్గా వారు అతని రథము 

సిదధ్ము చేసిరి. అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజైన యెహోరామును యూదా రాజైన అహజాయ్యును తమ తమ 

రథములనెకిక్ యెహూను కలియబోయి యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు భూభాగమందు అతనిని 

ఎదురొక్నిరి. 

2 రాజులు 9:22 => అంతట యెహోరాము యెహూను చూచి యెహూ సమాధానమా? అని 

అడుగగా యెహూ నీ తలిల్యైన యెజెబెలు జారతవ్ములును చిలల్ంగి తనములును ఇంత 

యపరిమితమైయుండగా సమాధానమెకక్డనుండి వచుచ్ననెను. 
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2 రాజులు 9:23 => యెహోరాము రథము తిర్పిప్ అహజాయ్, దోర్హము జరుగుచునన్దని అహజాయ్తో 

చెపిప్ పారిపోయెను. 

2 రాజులు 9:24 => అపుప్డు యెహూ తన బలముకొలది విలుల్ ఎకుక్పెటిట్ యెహోరామును 

భుజములమధయ్ కొటట్గా బాణము అతని గుండెగుండ దూసిపోయెను గనుక అతడు తన రథమునందే 

యొరిగెను. 

2 రాజులు 9:25 => కాగా యెహూ తన అధిపతియైన బిదక్రును పిలిచి యిటల్నెను అతని ఎతిత్ 

యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు భూభాగమందు పడవేయుము; మనమిదద్రమును అతని తండిర్యైన 

అహాబు వెనుక గుఱఱ్ములెకిక్ వచిచ్నపుప్డు యెహోవా అతనిమీద ఈ శిక్షమోపిన సంగతి జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. 

2 రాజులు 9:26 => అపుప్డు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా నిశచ్యముగా నాబోతు రకత్మును 

వాని కుమారుల రకత్మును నినన్టి దినమున నేను చూచితిని గనుక ఈ భూభాగమందు నేను దానికి 

పర్తికారము చేయుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. కాబటిట్ నీవు యెహోవా మాటచొపుప్న అతని ఎతిత్ 

యీ భూభాగమందు పడవేయుము అనెను. 

2 రాజులు 10:6 => అపుప్డతడు రెండవ తాకీదు వార్యించి మీరు నా పక్షమున నుండి నా మాట 

వినుటకు ఒపుప్కొనినయెడల మీ యజమానుని కుమారుల తలలను తీసికొని, రేపు ఈ వేళకు 

యెజెర్యేలునకు నాయొదద్కు రండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. డెబబ్దిమంది రాజకుమారులును వారిని పెంచిన 

పటట్ణపు పెదద్లయొదద్ ఉండిరి. 

2 రాజులు 10:7 => కావున ఆ తాకీదు తమకు ముటిట్నపుప్డు వారు డెబబ్దిమంది రాజకుమారులను 

పటుట్కొని చంపి, వారి తలలను గంపలలో పెటిట్, యెజెర్యేలులోనునన్ అతనియొదద్కు పంపిరి. 

2 రాజులు 10:8 => దూత అతనియొదద్కు వచిచ్రాజకుమారుల తలలు వచిచ్నవని చెపప్గా అతడు 

ఉదయమువరకు దావ్రము బయటి సథ్లమందు వాటిని రెండు కుపప్లుగా వేయించుడనెను. 

2 రాజులు 10:9 => ఉదయమైనపుప్డు అతడు బయటికి వచిచ్ నిలిచి, జనులందరిని చూచి మీరు 

నిరోద్షులు, నేను నా యజమానునిమీద కుటర్చేసి అతని చంపితిని; అయితే వీరందరిని ఎవరు చంపిరి? 
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2 రాజులు 10:10 => అహాబు కుటుంబికులనుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటలలో ఒకటియు 

నెరవేరకపోదు; తన సేవకుడైన ఏలీయాదావ్రా తాను సెలవిచిచ్న మాట యెహోవా నెరవేరెచ్నని 

చెపెప్ను. 

2 రాజులు 10:11 => ఈ పర్కారము యహూ యెజెర్యేలులో అహాబు కుటుంబికులందరిని, అతని 

సంబంధులగు గొపప్వారినందరిని అతని బంధువులనందరిని, అతడు నియమించిన యాజకులను 

హతముచేసెను; అతనికి ఒకనినైనను ఉండనియయ్లేదు. 

2 రాజులు 2:23 => అకక్డనుండి అతడు బేతేలునకు ఎకిక్వెళె ల్ను అతడు తోర్వను పోవుచుండగా 

బాలురు పటట్ణములోనుండి వచిచ్ బోడివాడా ఎకిక్పొముమ్, బోడివాడా ఎకిక్పొమమ్ని అతని 

అపహాసయ్ము చేయగా 

2 రాజులు 2:24 => అతడు వెనుకకు తిరిగి వారిని చూచి యెహోవా నామమునుబటిట్ వారిని 

శపించెను. అపుప్డు రెండు ఆడు ఎలుగు బంటుల్ అడవిలోనుండి వచిచ్ వారిలో నలువది యిదద్రు 

బాలురను చీలిచ్వేసెను. 

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

నీతినిబటిట్ బీదలకు తీరుప్తీరుచ్ను భూనివాసులలో దీనులైనవారికి యథారథ్ముగా విమరశ్చేయును తన 

వాగద్ండముచేత లోకమును కొటుట్ను తన పెదవుల ఊపిరిచేత దుషుట్లను చంపును  

యిరిమ్యా 1:10 => పెలల్గించుటకును విరుగగొటుట్టకును, నశింపజేయుటకును పడదోర్యుటకును, 

కటుట్టకును నాటుటకును నేను ఈ దినమున జనముల మీదను రాజయ్ములమీదను నినున్ 

నియమించియునాన్ను. 

హోషేయ 6:5 => కాబటిట్ నేను చేసిన తీరుప్లు వెలుగువలె పర్కాశించునటుల్ పర్వకత్లచేత నేను వారిని 

కొటిట్ బదద్లు చేసియునాన్ను, నానోటి మాటలచేత వారిని వధించి యునాన్ను. 

పర్కటన 19:21 => కడమ వారు గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వాని నోటనుండి వచిచ్న ఖడగ్ముచేత 

వధింపబడిరి; వారి మాంసమును పకుష్లనిన్యు కడుపార తినెను. 

1 సమూయేలు 5:12 => చావక మిగిలియునన్వారు గడ డ్ల రోగముచేత మొతత్బడిరి. ఆ పటట్ణసుథ్ల 

కేకలు ఆకాశమువరకు వినబడెను. 
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2 రాజులు 8:28 => అతడు అహాబు కుమారుడైన యెహోరాముతోకూడ రామోతిగ్లాదునందు 

సిరియా రాజైన హజాయేలుతో యుదధ్ముచేయ బయలుదేరగా సిరియనులు యెహోరామును 

గాయపరచిరి. 

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 

2 రాజులు 10:16 => యెహోవాను గూరిచ్ నాకు కలిగిన ఆసకిత్ని చూచుటకై నాతోకూడ రమమ్నగా 

యెహూ రథముమీద వారతని కూరుచ్ండబెటిట్రి. 

యిరిమ్యా 48:44 => ఇదే యెహోవా వాకుక్. భయము తపిప్ంచుకొనుటకై పారిపోవువారు గుంటలో 

పడుదురు గుంటలోనుండి తపిప్ంచుకొనువారు ఉరిలో చికుక్కొందురు మోయాబుమీదికి విమరశ్ 

సంవతస్రమును నేను రపిప్ంచుచునాన్ను ఇదే యెహోవా వాకుక్. దేశ పరితాయ్గులగువారు బలహీనులై 

హెషోబ్ను నీడలో నిలిచియునాన్రు.  

యెహెజేక్లు 15:7 => నేను వారిమీద కఠినదృషిట్ నిలుపుదును, వారు అగిన్ని తపిప్ంచుకొనినను 

అగిన్యే వారిని దహించును; వారియెడల నేను కఠినదృషిట్ గలవాడనై యుండగా నేనే యెహోవానని 

మీరు తెలిసికొందురు. 

ఆమోసు 1:3 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దమసుక్ మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ దాని శికిష్ంతును; ఏలయనగా దాని జనులు పంట దుళల్గొటుట్ ఇనుప 

పనిముటల్తో గిలాదును నూరిచ్రి. 

వచనము 20 

అతడు ఎడల్ను విడిచి ఏలీయావెంట పరుగెతిత్ నేను పోయి నా తలిదండుర్లను ముదుద్పెటుట్కొని 

తిరిగివచిచ్ నినున్ వెంబడించెదనని చెపిప్ అతనిని సెలవడుగగా అతడు పోయి రముమ్, నావలన నీకు 

నిరబ్ంధము లేదని చెపెప్ను. 
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యెషయా 1:9 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా బహు కొదిద్పాటి శేషము మనకు 

నిలుపనియెడల మనము సొదొమవలె నుందుము గొమొఱాఱ్తో సమానముగా ఉందుము. 

యెషయా 10:20 => ఆ దినమున ఇశార్యేలు శేషమును యాకోబు కుటుంబికులలో 

తపిప్ంచుకొనినవారును తముమ్ను హతము చేసినవానిని ఇకను ఆశర్యింపక సతయ్మునుబటిట్ 

ఇశార్యేలీయుల పరిశుదధ్ దేవుడైన యెహోవాను నిజముగా ఆశర్యించెదరు.  

యెషయా 10:21 => శేషము తిరుగును, యాకోబు శేషము బలవంతుడగు దేవునివైపు తిరుగును. 

యెషయా 10:22 => నీ జనులైన ఇశార్యేలు సముదర్పు ఇసుకవలె ఉండినను దానిలో శేషమే 

తిరుగును, సమూలనాశనము నిరణ్యింపబడెను. నీతి పర్వాహమువలె వచుచ్ను  

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. 

నిరగ్మకాండము 20:5 => ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; 

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

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.  

రోమీయులకు 14:10 => అయితే నీవు నీ సహోదరునికి తీరుప్ తీరచ్నేల? నీ సహోదరుని 

నిరాకరింపనేల? మనమందరము దేవుని నాయ్యపీఠము ఎదుట నిలుతుము. 

రోమీయులకు 14:11 => నా తోడు, పర్తి మోకాలును నా యెదుట వంగును, పర్తి నాలుకయు 

దేవుని సుత్తించును అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు 
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రోమీయులకు 14:12 => అని వార్యబడియునన్ది గనుక మనలో పర్తివాడును తనున్గురించి 

దేవునికి లెకక్ యొపప్గింపవలెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:10 => భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున 

వంగునటుల్ను, 

యోబు 31:27 => నా హృదయము రహసయ్ముగా పేర్రేపింపబడి వారితటుట్ చూచి నా నోరు 

ముదుద్పెటిట్నయెడలను పరముననునన్ దేవుని దృషిట్కి నేను వేషధారి నవుదును.  

కీరత్నలు 2:12 => ఆయన కోపము తవ్రగా రగులుకొనును కుమారుని ముదుద్పెటుట్కొనుడి; 

లేనియెడల ఆయన కోపించును అపుప్డు మీరు తోర్వ తపిప్ నశించెదరు . ఆయనను 

ఆశర్యించువారందరు ధనుయ్లు. 

హోషేయ 13:2 => ఇపుప్డు వారు పాపము పెంపు చేయుదురు, తమకు తోచినటుట్ వెండితో 

విగర్హములను పోత పోయుదురు, అదంతయు పనివారు చేయు పనియే, వాటికి బలులను 

అరిప్ంచువారు దూడలను ముదుద్ పెటుట్కొనుడని చెపుప్దురు. 

సంఖాయ్కాండము 25:2 => ఆ సతరీలు తమ దేవతల బలులకు పర్జలను పిలువగా వీరు భోజనముచేసి 

వారి దేవతలకు నమసక్రించిరి. 

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

అతని ముదుద్పెటుట్కొని యెహోవా నినున్ అభిషేకించి తన సావ్సథ్య్ముమీద అధిపతిగా 

నియమించియునాన్డు అని చెపిప్ యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

1 రాజులు 20:15 => వెంటనే అతడు రాజాయ్ధిపతులలో ఉనన్ వారి లెకక్చూడగా వారు 

రెండువందల ముపప్ది ఇదద్రైరి. తరువాత జనులను, అనగా ఇశార్యేలు వారినందరిని లెకిక్ంపగా 

వారు ఏడువేల మందియైరి. 

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 

Page  of 1678 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

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. 

యెషయా 17:6 => అయినను ఒలీవచెటుల్ దులుపగా పైకొమమ్ చివరను రెండు మూడు పండుల్ 

మిగిలియుండునటుల్ ఫలభరితమైన చెటుట్న వాలు కొమమ్లయందు మూడు నాలుగు పండుల్ 

మిగిలియుండునటుల్ దానిలో పరిగె పండుల్ండునని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మారుక్ 15:19 => మరియు రెలుల్తో ఆయన తలమీద కొటిట్, ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి, మోకాళూ ల్ని 

ఆయనకు నమసాక్రము చేసిరి. 

ఎఫెసీయులకు 3:14 => ఈ హేతువుచేత పరలోకమునందును, భూమిమీదను ఉనన్ పర్తి 

కుటుంబము ఏ తండిర్నిబటిట్ కుటుంబమని పిలువబడుచునన్దో ఆ తండిర్యెదుట నేను మోకాళూ ల్ని 

పర్కటన 3:4 => అయితే తమ వసత్రములను అపవితర్పరచుకొనని కొందరు సారీ ద్స లో నీయొదద్ 

ఉనాన్రు. వారు అరు హ్లు గనుక తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని నాతో కూడ సంచరించెదరు. 

వచనము 21 

అందుకతడు అతనిని విడిచి వెళిల్ కాడి యెడల్ను తీసి, వధించి వాటి మాంసమును గొరిత్నొగలచేత 

వంటచేసి జనులకు వడిడ్ంచెను. వారు భోజనము చేసిన తరువాత అతడు లేచి ఏలీయా వెంబడి వెళిల్ 

అతనికి ఉపచారము చేయుచుండెను. 

1 రాజులు 19:16 => ఇశార్యేలు వారిమీద నింషీ కుమారుడైన యెహూకు పటాట్భిషేకము 

చేయుము; నీకు మారుగా పర్వకత్యై యుండుటకు ఆబేలెమ్ హోలావాడైన షాపాతు కుమారుడైన 

ఎలీషాకు అభిషేకము చేయుము. 

నిరగ్మకాండము 3:1 => మోషే మిదాయ్ను యాజకుడైన యితోర్ అను తన మామ మందను మేపుచు, 

ఆ మందను అరణయ్ము అవతలకు తోలుకొని దేవుని పరవ్తమైన హోరేబుకు వచెచ్ను.  
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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 

కీరత్నలు 78:70 => తన దాసుడైన దావీదును కోరుకొని గొఱఱ్ల దొడల్లోనుండి అతని పిలిపించెను. 

కీరత్నలు 78:71 => పాడిగొఱఱ్లను వెంబడించుట మానిప్ంచి తన పర్జలైన యాకోబును, తన 

సావ్సథ్య్మైన ఇశార్యేలును మేపుటకై ఆయన అతనిని రపిప్ంచెను.  

కీరత్నలు 78:72 => అతడు యథారథ్హృదయుడై వారిని పాలించెను కారయ్ములయందు నేరప్రియై 

వారిని నడిపించెను. 

ఆమోసు 7:14 => అందుకు ఆమోసు అమజాయ్తో ఇటల్నెను నేను పర్వకత్నైనను కాను, పర్వకత్ యొకక్ 

శిషుయ్డనైనను కాను, కాని పసుల కాపరినై మేడిపండుల్ ఏరుకొనువాడను. 

జెకరాయ్ 13:5 => వాడు నేను పర్వకత్ను కాను, బాలయ్ముననే ననున్ కొనిన యొకనియొదద్ సేదయ్పు పని 

చేయువాడనై యునాన్ననును. 

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; 

1 రాజులు 19:13 => ఏలీయా దాని విని తన దుపప్టితో ముఖము కపుప్కొని బయలుదేరి గుహ 

వాకిట నిలిచెను. అంతలో ఏలీయా, ఇచచ్ట నీవేమి చేయుచునాన్వని యొకడు పలికిన మాట అతనికి 

వినబడెను. 

1 సమూయేలు 28:14 => అందుకతడు ఏ రూపముగా ఉనాన్డని దాని నడిగినందుకు అది దుపప్టి 

కపుప్కొనిన ముసలివాడొకడు పైకి వచుచ్చునాన్డనగా సౌలు అతడు సమూయేలు అని తెలిసికొని 

సాగిలపడి నమసాక్రము చేసెను. 
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2 రాజులు 2:8 => అంతట ఏలీయా తన దుపప్టి తీసికొని మడతపెటిట్ నీటిమీద కొటట్గా అది 

ఇవతలకును అవతలకును విడిపోయెను గనుక వారిదద్రు పొడినేలమీద దాటిపోయిరి. 

2 రాజులు 2:13 => మరియు ఏలీయా దుపప్టి కిర్ందపడగా అతడు దాని తీసికొని యొరాద్ను 

ఒడుడ్నకు వచిచ్ నిలిచి 

2 రాజులు 2:14 => ఒంటిమీదినుండి కిర్ందపడిన ఆ దుపప్టిని పటుట్కొని నీటిమీద కొటిట్ 

ఏలీయాయొకక్ దేవుడైన యెహోవా ఎకక్డ ఉనాన్డనెను. అతడు ఆ దుపప్టితో నీటిని కొటట్గా అది ఇటు 

అటు విడిపోయినందున ఎలీషా అవతలి యొడుడ్నకు నడిచిపోయెను. 

1 సమూయేలు 11:5 => సౌలు పొలమునుండి పశువులను తోలుకొని వచుచ్చు జనులు ఏడుచ్టకు 

హేతువేమని అడుగగా వారు యాబేషువారు తెచిచ్న వరత్మానము అతనికి తెలియజేసిరి. 

1 సమూయేలు 16:19 => నునాన్డనగా సౌలు యెషష్యి యొదద్కు దూతలను పంపి, గొఱఱ్లయొదద్ 

నునన్ నీ కుమారుడైన దావీదును నాయొదద్కు పంపుమనెను. 

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.  

మతత్యి 9:9 => యేసు అకక్డనుండి వెళుల్చు సుంకపు మెటుట్నొదద్ కూరుచ్ండియునన్ మతత్యి అను 

ఒక మనుషుయ్ని చూచి ననున్ వెంబడించుమని అతనితో చెపప్గా అతడు లేచి ఆయనను వెంబడించెను. 

లూకా 4 :27 => మరియు పర్వకత్యైన ఎలీషా కాలమందు ఇశార్యేలులో అనేక 

కుషఠ్రోగులుండినను, సిరియ దేశసుథ్డైన నయమాను తపప్ మరి ఎవడును శుదిధ్ నొందలేదని నేను 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 5:28 => అతడు సమసత్మును విడిచిపెటిట్, లేచి, ఆయనను వెంబడించెను. 
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వచనము 1 

తనయొదద్ గుఱఱ్ములను రథములను సమకూరుచ్కొనిన ముపప్ది ఇదద్రు రాజులుండగా సిరియా రాజైన 

బెనహ్దదు తన సైనయ్మంతటిని సమకూరుచ్కొని బయలుదేరి షోమోర్నుకు ముటట్డివేసి దానిమీద 

యుదధ్ము చేసెను. 

మతత్యి 4:20 => వెంటనే వారు తమ వలలు విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

మతత్యి 4:22 => వంటనే వారు తమ దోనెను తమ తండిర్ని విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

మతత్యి 9:9 => యేసు అకక్డనుండి వెళుల్చు సుంకపు మెటుట్నొదద్ కూరుచ్ండియునన్ మతత్యి అను 

ఒక మనుషుయ్ని చూచి ననున్ వెంబడించుమని అతనితో చెపప్గా అతడు లేచి ఆయనను వెంబడించెను. 

మతత్యి 19:27 => పేతురు ఇదిగో మేము సమసత్మును విడిచిపెటిట్ నినున్ వెంబడించితివిు గనుక 

మాకేమి దొరకునని ఆయనను అడుగగా 

మతత్యి 8:21 => శిషుయ్లలో మరియొకడు పర్భువా, నేను మొదట వెళిళ్, నా తండిర్ని పాతిపెటుట్టకు 

నాకు సెలవిమమ్ని ఆయనను అడుగగా 

మతత్యి 8:22 => యేసు అతని చూచి ననున్ వెంబడించుము; మృతులు తమ మృతులను 

పాతిపెటుట్కొననిమమ్ని చెపెప్ను. 

లూకా 9:61 => మరియొకడు పర్భువా, నీవెంట వచెచ్దను గాని నా యింటనునన్ వారియొదద్ సెలవు 

తీసికొని వచుచ్టకు మొదట నాకు సెలవిమమ్ని అడుగగా 

లూకా 9:62 => యేసు నాగటిమీద చెయియ్పెటిట్ వెనుకతటుట్ చూచువాడెవడును దేవుని రాజయ్మునకు 

పాతుర్డుకాడని వానితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:37 => అపుప్డు వారందరు చాల ఏడిచ్రి. మీరు ఇకమీదట నా ముఖము 

చూడరని అతడు చెపిప్న మాటకు విశేషముగా దుఃఖించుచు 

ఆదికాండము 31:28 => అయితే నీవు నా కుమారులను నా కుమారెత్లను ననున్ ముదుద్పెటుట్కొన 

నియయ్క పిచిచ్పటిట్ యిటుల్ చేసితివి. 
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ఆదికాండము 48:10 => ఇశార్యేలు కనున్లు వృదాధ్పయ్మువలన మందముగా ఉండెను గనుక 

అతడు చూడలేకపోయెను. యోసేపు వారిని అతని దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్నపుప్డు అతడు వారిని ముదుద్ 

పెటుట్కొని కౌగిలించుకొనెను. 

రూతు 1:14 => వారు ఎలుగెతిత్ యేడవ్గా ఓరాప్ తన అతత్ను ముదుద్ పెటుట్కొనెను, రూతు ఆమెను 

హతుత్కొనెను. ఇటుల్ండగా 

2 సమూయేలు 19:39 => జనులందరును రాజును నది యవతలకు రాగా రాజు బరిజ్లల్యిని 

ముదుద్పెటుట్కొని దీవించెను; తరువాత బరిజ్లల్యి తన సథ్లమునకు వెళిల్పోయెను. 

కీరత్నలు 78:70 => తన దాసుడైన దావీదును కోరుకొని గొఱఱ్ల దొడల్లోనుండి అతని పిలిపించెను. 

మారుక్ 1:20 => వెంటనే ఆయన వారిని పిలువగా వారు తమ తండిర్యైన జెబెదయిని దోనెలో 

జీతగాండర్యొదద్ విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

లూకా 9:59 => ఆయన మరియొకనితో నా వెంటరమమ్ని చెపెప్ను. అతడు నేను వెళిల్ మొదట నా 

తండిర్ని పాతిపెటిట్ వచుచ్టకు సెలవిమమ్ని మనవి చేసెను 

వచనము 2 

అతడు పటట్ణమందునన్ ఇశార్యేలురాజైన అహాబునొదద్కు దూతలను పంపి 

2 సమూయేలు 24:22 => అందుకు అరౌనానా యేలినవాడవగు నీవు చూచి యేది నీకు 

అనుకూలమో దాని తీసికొని బలి అరిప్ంచుము; చితత్గించుము, దహనబలికి ఎడుల్నన్వి, నూరుచ్కఱఱ్ 

సామానులు కటెట్లుగా అకక్రకు వచుచ్ను. 

లూకా 5:28 => అతడు సమసత్మును విడిచిపెటిట్, లేచి, ఆయనను వెంబడించెను. 

లూకా 5:29 => ఆ లేవి, తన యింట ఆయనకు గొపప్ విందు చేసెను. సుంకరులును ఇతరులు 

అనేకులును వారితో కూడ భోజనమునకు కూరుచ్ండిరి. 

1 రాజులు 18:43 => తరువాత అతడు తన దాసుని పిలిచి నీవు పైకిపోయి సముదర్మువైపు 

చూడుమనగా వాడు మెరకయెకిక్ పారజూచి ఏమియు కనబడలేదనగా అతడు ఇంక ఏడు మారులు 

పోయి చూడుమని చెపెప్ను. 
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నిరగ్మకాండము 24:13 => మోషేయు అతని పరిచారకుడైన యెహోషువయు లేచిరి. మోషే దేవుని 

కొండమీదికి ఎకెక్ను. 

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 27:20 => ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము అతని మాట వినునటుల్ అతనిమీద నీ 

ఘనతలో కొంత ఉంచుము. 

2 రాజులు 2:3 => బేతేలులో ఉనన్ పర్వకత్ల శిషుయ్లు ఎలీషాయొదద్కు వచిచ్ నేడు యెహోవా 

నీయొదద్నుండి నీ గురువును పరమునకు తీసికొనిపోవునని నీవెరుగుదువా అని ఎలీషాను అడుగగా 

అతడు నేనెరుగుదును,మీరు ఊరకుండుడనెను. 

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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:5 => వారు సలమీలో ఉండగా యూదుల సమాజమందిరములలో 

దేవుని వాకయ్ము పర్చురించుచుండిరి. యోహాను వారికి ఉపచారము చేయువాడై యుండెను. 

2 తిమోతి 4:11 => లూకా మాతర్మే నాయొదద్ ఉనాన్డు. మారుక్ను వెంటబెటుట్కొని రముమ్, అతడు 

పరిచారము నిమితత్ము నాకు పర్యోజనకరమైనవాడు. తుకికును ఎఫెసునకు పంపితిని. 

ఫిలేమోనుకు 1:13 => నేను సువారత్ కొరకు బంధకములో ఉండగా నీకు పర్తిగా అతడు నాకు 

పరిచారముచేయు నిమితత్ము నాయొదద్ అతని నుంచుకొనవలెనని యుంటిని గాని 

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 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:4 => బహుజనులు పోగై అషూష్రు రాజులు రానేల? విసాత్రమైనజలము 

వారికి దొరుకనేల? అనుకొని ఊటలనిన్టిని దేశమధయ్ముగుండ పారుచునన్ కాలువను అడిడ్రి. 

మతత్యి 4:20 => వెంటనే వారు తమ వలలు విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

మతత్యి 8:21 => శిషుయ్లలో మరియొకడు పర్భువా, నేను మొదట వెళిళ్, నా తండిర్ని పాతిపెటుట్టకు 

నాకు సెలవిమమ్ని ఆయనను అడుగగా 

వచనము 3 

నీ వెండియు నీ బంగారమును నావే, నీ భారయ్లలోను నీ పిలల్లలోను సౌందరయ్ముగలవారు నావారని 

బెనహ్దదు సెలవిచుచ్చునాన్డని వారిచేత వరత్మానము తెలియజేసెను. 

1 రాజులు 15:18 => కాబటిట్ ఆసా యెహోవా మందిరపు ఖజానాలోను రాజనగరుయొకక్ 

ఖజానాలోను శేషించిన వెండి అంతయు బంగారమంతయు తీసి తన సేవకులచేతి కపప్గించి, 

హెజోయ్నునకు పుటిట్న టబిర్మోమ్ను కుమారుడును దమసుక్లో నివాసము చేయుచు అరామునకు 

రాజునైయునన్ బెనహ్దదుకు పంపి మనవి చేసినదేమనగా 

1 రాజులు 15:20 => కాబటిట్ బెనహ్దదు రాజైన ఆసా చెపిప్న మాటకు సమమ్తించి తన సైనయ్ముల 

అధిపతులను ఇశార్యేలు పటట్ణముల మీదికి పంపి ఈయోనును దానును ఆబేలేబ్తమ్యకాను 

కినెన్రెతును నఫాత్లీ దేశమును పటుట్కొని కొలల్పెటెట్ను. 

2 రాజులు 8:7 => ఎలీషా దమసుక్నకు వచెచ్ను. ఆ కాలమున సిరియా రాజైన బెనహ్దదు 

రోగియైయుండి, దైవజనుడైన అతడు ఇకక్డికి వచిచ్యునాన్డని తెలిసికొని 

2 రాజులు 8:8 => హజాయేలును పిలిచి నీవు ఒక కానుకను చేతపటుట్కొని దైవజనుడైన అతనిని 

ఎదురొక్నబోయి ఈ రోగము పోయి నేను బాగుపడుదునా లేదా అని అతనిదావ్రా యెహోవా యొదద్ 

విచారణ చేయుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్ పంపెను. 
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2 రాజులు 8:9 => కాబటిట్ హజాయేలు దమసుక్లోనునన్ మంచి వసుత్వులనిన్టిలో నలువది ఒంటెల 

మోతంత కానుకగా తీసికొని అతనిని ఎదురొక్నబోయి అతని ముందర నిలిచి నీ కుమారుడును 

సిరియా రాజునైన బెనహ్దదు నాకు కలిగిన రోగము పోయి నేను బాగుపడుదునా లేదా అని 

నినన్డుగుటకు ననున్ పంపెనని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 8:10 => అపుప్డు ఎలీషా నీవు అతనియొదద్కు పోయి నిశచ్యముగా నీకు సవ్సథ్త 

కలుగవచుచ్నని చెపుప్ము. అయినపప్టికిని అతనికి అవశయ్ముగ మరణము సంభవించునని యెహోవా 

నాకు తెలియజేసెనని పలికి 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:4 => బెనహ్దదు రాజైన ఆసా మాట అంగీకరించి, తన సైనయ్ముల 

అధిపతులను ఇశార్యేలువారి పటట్ణములమీదికి పంపగా వీరు ఈయోనును దానును 

ఆబేలామ్యీమును నఫాత్లి పర్దేశమునకు చేరిన పటట్ణములలోని కొటల్ను కొలల్పెటిట్రి. 

యిరిమ్యా 49:27 => నేను దమసుక్ పార్కారములో అగిన్ రాజబెటెట్దను అది బెనహ్దదు నగరులను 

కాలిచ్వేయును.  

ఆమోసు 1:4 => నేను హజాయేలు మందిరములో అగిన్ వేసెదను; అది బెనహ్దదు యొకక్ నగరులను 

దహించివేయును; 

1 రాజులు 20:16 => మధాయ్హన్మందు వీరు బయలుదేరగా బెనహ్దదును అతనికి సహకారులైన ఆ 

ముపప్ది ఇదద్రు రాజులును గుడారములలో తార్గి మతుత్లైయుండిరి. 

1 రాజులు 20:24 => ఇందుకు మీరు చేయవలసినదేమనగా, ఆ రాజులలో ఒకొక్కని వాని వాని 

ఆధిపతయ్ములోనుండి తీసివేసి వారికి బదులుగా సేనాధిపతులను నిరణ్యించి 
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ఆదికాండము 14:1 => షీనారు రాజైన అమార్పేలు, ఎలాల్సరు రాజైన అరోయ్కు, ఏలాము రాజైన 

కదొరాల్యోమెరు, గోయీయుల రాజైన తిదాలు అనువారి దినములలో 

ఆదికాండము 14:2 => వారు సొదొమ రాజైన బెరాతోను, గొమొఱాఱ్ రాజైన బిరాష్తోను, అదామ్ రాజైన 

షినాబుతోను, సెబోయీయుల రాజైన షెమేబెరుతోను, సోయరను బెల రాజుతోను యుదధ్ము చేసిరి. 

ఆదికాండము 14:3 => వీరందరు ఉపుప్ సముదర్మైన సిదీద్ము లోయలో ఏకముగా కూడి 

ఆదికాండము 14:4 => పండెర్ండు సంవతస్రములు కదొరాల్యోమెరుకు లోబడి పదమూడవ 

సంవతస్రమున తిరుగుబాటు చేసిరి. 

ఆదికాండము 14:5 => పదునాలుగవ సంవతస్రమున కదొరాల్యోమెరును అతనితో కూడనునన్ 

రాజులును వచిచ్ అషాత్రోత  కరాన్యిములో రెఫాయీయులను హాములో జూజీయులను షావే 

కిరయ్తాయిము మైదానములో 

నాయ్యాధిపతులు 1:7 => అపుప్డు అదోనీబెజెకుతమ కాళుల్చేతుల బొటట్నవేర్ళుల్ కోయబడిన 

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

పర్తిఫలమిచెచ్ననెను. వారు యెరూషలేమునకు అతని తోడుకొనిరాగా అతడు అకక్డ చనిపోయెను. 

ఎజార్ 7:12 => రాజైన అరత్హషసత్, ఆకాశమందలి దేవుని ధరమ్శాసత్రమందు శాసిత్యు యాజకుడునైన 

ఎజార్కు కేష్మము, మొదలగు మాటలు వార్సి యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెషయా 10:8 => అతడిటల్నుకొనుచునాన్డు నా యధిపతులందరు మహారాజులు కారా?  

యెహెజేక్లు 26:7 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా రారాజగు బబులోను రాజైన 

నెబుకదెర్జరును నేను తూరుపటట్ణము మీదికి రపిప్ంచుచునాన్ను, అతడు గుఱఱ్ములతోను 

రథములతోను రౌతులతోను గుంపులు గుంపులుగానునన్ సైనయ్ముతోను ఉతత్రదికుక్నుండివచిచ్ 

దానియేలు 2:37 => రాజా, పరలోకమందునన్ దేవుడు రాజయ్మును అధికారమును బలమును 

ఘనతయు తమరికి అనుగర్హించియునాన్డు; తమరు రాజులకు రాజై యునాన్రు. 

నిరగ్మకాండము 14:7 => మరియు అతడు శేర్షఠ్మైన ఆరు వందల రథములను ఐగుపుత్ 

రథములననిన్టిని వాటిలో పర్తిదానిమీద అధిపతులను తోడుకొనిపోయెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 20:1 => నీవు నీ శతుర్వులతో యుదధ్మునకు పోయి గుఱఱ్ములను 

రథములను మీకంటె విసాత్రమైన జనమును చూచునపుప్డు వారికి భయపడవదుద్; ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడైయుండును. 

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. 

యెషయా 37:24 => నీ దూతలచేత యెహోవాను తిరసక్రించి నీవీలాగు పలికితివి నా రథముల 

సముదాయముతో నేను పరవ్త శిఖరముల మీదికిని లెబానోను పారశ్వ్ములకును ఎకిక్యునాన్ను 

ఎతుత్గల దాని దేవదారు వృక్షములను శేర్షఠ్మైన సరళవృక్షములను నరికివేసియునాన్ను వాని దూరపు 

సరిహదుద్లలోనునన్ సతర్ములలోనికిని కరెమ్లు ఫలవంతములగు కేష్తర్మైన అడవిలోనికిని 

పర్వేశించియునాన్ను.  

లేవీయకాండము 26:25 => మీమీదికి ఖడగ్మును రపిప్ంచెదను; అది నా నిబంధన విషయమై 

పర్తిదండన చేయును; మీరు మీ పటట్ణములలో కూడియుండగా మీ మధయ్కు తెగులును రపిప్ంచెదను; 

మీరు శతుర్వులచేతికి అపప్గింపబడెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:52 => మరియు నీవు ఆశర్యించిన ఉనన్త పార్కారములుగల నీ 

కోటలు పడువరకును నీ దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను వారు నినున్ ముటట్డివేయుదురు. 

నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న నీ దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను నినున్ 

ముటట్డివేయుదురు. 

2 రాజులు 6:24 => అటుతరువాత సిరియా రాజైన బెనహ్దదు తన సైనయ్మంతటిని సమకూరుచ్కొని 

వచిచ్ షోమోర్నునకు ముటట్డివేసెను. 
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2 రాజులు 6:25 => అపుప్డు షోమోర్నులో గొపప్ కాష్మము కలిగియుండగా గాడిదయొకక్ తల 

ఎనుబది రూపాయలకును, అరపావు పావురపు రెటట్ అయిదు రూపాయలకును అమమ్బడెను; వారు 

అంత కఠినముగా ముటట్డి వేసియుండిరి. 

2 రాజులు 6:26 => అంతట ఇశార్యేలు రాజు పటట్ణపు పార్కారముమీద సంచారము చేయగా ఒక 

సతరీ రాజును చూచి రాజవైన నా యేలినవాడా, సహాయము చేయుమని కేకలు వేయుట విని 

2 రాజులు 6:27 => యెహోవా నీకు సహాయము చేయనిది నేనెకక్డనుండి నీకు సహాయము 

చేయుదును? కళల్ములోనుండి యైనను దార్క్షగానుగలోనుండి యైనను దేనినైనను ఇచిచ్ సహాయము 

చేయ వలల్పడదని చెపిప్ 

2 రాజులు 6:28 => నీ విచారమునకు కారణమేమని యడుగగా అది ఈ సతరీ ననున్ చూచి నేటి 

ఆహారమునకు నీ బిడ డ్ను ఇముమ్ రేపు మనము నా బిడ డ్ను భకిష్ంచుదుము, అని చెపిప్నపుప్డు 

2 రాజులు 6:29 => మేము నా బిడ డ్ను వంటచేసికొని తింటివిు. అయితే మరునాటియందు నేను 

దాని చూచి నేటి ఆహారమునకు నీ బిడ డ్ను ఇమమ్ని అడిగితిని గాని అది తన బిడ డ్ను దాచిపెటెట్నని 

చెపెప్ను. 

2 రాజులు 17:5 => అషూష్రు రాజు దేశమంతటిమీదికిని షోమోర్నుమీదికిని వచిచ్ మూడు 

సంవతస్రములు షోమోర్నును ముటట్డించెను. 

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 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 16:24 => అతడు షెమెరునొదద్ షోమోర్ను కొండను నాలుగు మణుగుల వెండికి 

కొనుకొక్ని ఆ కొండమీద పటట్ణమొకటి కటిట్ంచి, ఆ కొండ యజమానుడైన షెమెరు అనునతని 

పేరునుబటిట్ తాను కటిట్ంచిన పటట్ణమునకు షోమోర్ను1 అను పేరు పెటెట్ను. 
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2 రాజులు 6:8 => సిరియా రాజు ఇశార్యేలుతో యుదధ్ము చేయవలెనని కోరి తన సేవకులతో 

ఆలోచనచేసి ఫలాని సథ్లమందు మన దండుపేట ఉంచుదమని చెపెప్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:9 => అమోమ్నీయులు బయలుదేరి పటట్ణపు గవినియొదద్ యుదధ్పంకుత్లు 

తీరిచ్రి, వచిచ్న రాజులు పర్తేయ్కముగా బయట భూమిలో యుదధ్మునకు సిదధ్ముగా నిలిచిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:19 => తాము ఇశార్యేలీయుల చేతిలో ఓడిపోతిమని హదరెజెరుయొకక్ 

సేవకులు తెలిసికొనినపుప్డు వారు దావీదుతో సమాధానపడి అతనికి సేవకులైరి. అంతటినుండి 

సిరియనులు అమోమ్నీయులకు సహాయము చేయుటకు మనసుస్లేక యుండిరి. 

వచనము 4 

అందుకు ఇశార్యేలు రాజు నా యేలినవాడవైన రాజా, నీవిచిచ్న సెలవు పర్కారము నేనును నాకు 

కలిగిన సమసత్మును నీ వశమున నునాన్మని పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ వారిని పంపగా 

2 రాజులు 19:9 => అంతట కూషురాజైన తిరాహ్కా తనమీద యుదధ్ము చేయుటకు వచెచ్నని అషూష్రు 

రాజునకు వినబడినపుప్డు, అతడు ఇంకొకసారి హిజిక్యాయొదద్కు దూతలను పంపి యీలాగు ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను. 

యెషయా 3 6 : 2 = > అంతట అషూష్రు రాజు రబాష్ కేను లాకీషు పటట్ణమునుండి 

యెరూషలేమునందునన్ రాజైన హిజిక్యా మీదికి బహు గొపప్ సేనతో పంపెను. వారు చాకిరేవు 

మారగ్మందునన్ మెరకకొలను కాలువయొదద్ పర్వేశింపగా 

యెషయా 36:3 => హిలీక్యా కూమారుడును రాజు గృహనిరావ్హకుడునునైన ఎలాయ్కీమును 

శాసిత్యగు షెబాన్యును, రాజయ్పు దసాత్వేజులమీదనునన్ ఆసాపు కుమారుడగు యోవాహును 

వారియొదద్కు పోయిరి. 

యెషయా 36:4 => అపుప్డు రబాష్కే వారితో ఇటల్నెను ఈ మాట హిజిక్యాతో తెలియజెపుప్డి 

మహారాజైన అషూష్రు రాజు సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవీలాగు చెపప్వలెను. నీవు నముమ్కొను ఈ 

ఆశర్యాసప్దుడు ఏపాటి పర్యోజనకారి? 
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యెషయా 36:5 => యుదధ్ విషయములో నీ యోచనయు నీ బలమును వటిట్మాటలే. ఎవని 

నముమ్కొని నామీద తిరుగుబాటు చేయుచునాన్వు? 

యెషయా 36:6 => నలిగిన రెలుల్వంటి యీ ఐగుపుత్ను నీవు నముమ్కొనుచునాన్వు గదా; ఒకడు 

దానిమీద ఆనుకొనన్యెడల అది వానిచేతికి గుచుచ్కొని దూసిపోవును. ఐగుపుత్రాజైన ఫరో అతని 

నముమ్కొనువారికందరికి అటిట్వాడే. 

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 36:8 => కావున చితత్గించి అషూష్రు రాజైన నా యేలినవానితో పందెము వేయుము; 

రెండువేల గుఱఱ్ములమీద రౌతులను ఎకిక్ంచుటకు నీకు శకిత్ యునన్యెడల నేను వాటిని నీకిచెచ్దను. 

యెషయా 36:9 => లేనియెడల నా యజమానుని సేవకులలో అతయ్లుప్డైన అధిపతియగు ఒకని 

నీవేలాగు ఎదిరింతువు? రథములను రౌతులను పంపునని ఐగుపుత్ రాజును నీవు ఆశర్యించుకొంటివే. 

యెషయా 36:10 => యెహోవా సెలవునొందకయే యీ దేశమును పాడుచేయుటకు నేను 

వచిచ్తినా? లేదు ఆ దేశముమీదికి పోయి దాని పాడుచేయుమని యెహోవా నాకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను అని 

చెపెప్ను. 

యెషయా 36:11 => ఎలాయ్కీము షెబాన్ యోవాహు అను వారు చితత్గించుము నీ దాసులమైన మాకు 

సిరియా భాష తెలియును గనుక దానితో మాటలాడుము, పార్కారముమీదనునన్ పర్జల వినికిడిలో 

యూదుల భాషతో మాటలాడకుమని రబాష్కేతో అనగా 

యెషయా 36:12 => రబాష్కే ఈ మాటలు చెపుప్టకై నా యజమానుడు నీ యజమానునియొదద్కును 

నీయొదద్కును ననున్ పంపెనా? తమ మలమును తినునటుల్ను తమ మూతర్మును తార్గునటుల్ను 

మీతోకూడ పార్కారముమీద ఉనన్ వారియొదద్కును ననున్ పంపెను గదా అని చెపిప్ 

యెషయా 36:13 => గొపప్ శబద్ముతో యూదా భాషతో ఇటల్నెను మహారాజైన అషూష్రు రాజు 

సెలవిచిచ్న మాటలు వినుడి. రాజు సెలవిచుచ్నదేమనగా 
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యెషయా 36:14 => హిజిక్యాచేత మోసపోకుడి; మిముమ్ను విడిపింప శకిత్ వానికి చాలదు. 

యెషయా 36:15 => యెహోవానుబటిట్ మిముమ్ను నమిమ్ంచి యెహోవా మనలను విడిపించును; ఈ 

పటట్ణము అషూష్రు రాజుచేతిలో చికక్క పోవునని హిజిక్యా చెపుప్చునాన్డే. 

యెషయా 36:16 => హిజిక్యా చెపిప్నమాట మీరంగీకరింపవలదు; అషూష్రు రాజు 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నాతో సంధి చేసికొని నాయొదద్కు మీరు బయటికి వచిచ్నయెడల మీలో పర్తి 

మనిషి తన దార్క్ష చెటుట్ ఫలమును తన అంజూరపు చెటుట్ ఫలమును తినుచు తన బావి నీళుల్ తార్గుచు 

నుండును. 

యెషయా 36:17 => అటుపిమమ్ట మీరు చావక బర్దుకునటుల్గా నేను వచిచ్ మీ దేశమువంటి 

దేశమునకు, అనగా గోధుమలును దార్కాష్రసమునుగల దేశమునకును ఆహారమును దార్క్షచెటుల్నుగల 

దేశమునకును మిముమ్ను తీసికొనిపోదును; యెహోవా మిముమ్ను విడిపించునని చెపిప్ హిజిక్యా 

మిముమ్ను మోసపుచుచ్చునాన్డు. 

యెషయా 36:18 => ఆ యా జనముల దేవతలలో ఏదైనను తన దేశమును అషూష్రు రాజు 

చేతిలోనుండి విడిపించెనా? హమాతు దేవతలేమాయెను? 

యెషయా 36:19 => అరాప్దు దేవతలేమాయెను? సెపరవ్యీము దేవతలేమాయెను? షోమోర్ను 

దేశపు దేవత నాచేతిలోనుండి షోమోర్నును విడిపించెనా? 

యెషయా 36:20 => యెహోవా నా చేతిలోనుండి యెరూషలేమును విడిపించుననుటకు ఈ 

దేశముల దేవతలలో ఏదైనను తన దేశమును నా చేతిలోనుండి విడిపించినది కలదా? అని చెపెప్ను. 

యెషయా 36:21 => అయితే అతనికి పర్తుయ్తత్రమియయ్వదద్ని రాజు సెలవిచిచ్యుండుటచేత 

వారెంతమాతర్మును పర్తుయ్తత్రమియయ్క ఊరకొనిరి. 

యెషయా 36:22 => గృహనిరావ్హకుడును హిలీక్యా కుమారుడునైన ఎలాయ్కీమును, శాసిత్యగు 

షెబాన్యును, రాజయ్పు దసాత్వేజులమీదనునన్ ఆసాపు కుమారుడగు యోవాహును బటట్లు చింపుకొని 

హిజిక్యాయొదద్కు వచిచ్ రబాష్కే పలికిన మాటలనిన్యు తెలియజెపిప్రి. 

యెషయా 37:9 => అంతట కూషు రాజైన తిరాహ్కా తనమీద యుదధ్ము చేయుటకు వచెచ్నని అషూష్రు 

రాజునకు వినబడినపుప్డు అతడు హిజిక్యాయొదద్కు దూతలను పంపి యీలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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యెషయా 37:10 => యూదా రాజగు హిజిక్యాతో ఈలాగు చెపుప్డి యెరూషలేము అషూష్రు 

రాజుచేతికి అపప్గింపబడదని చెపిప్ నీవు నముమ్కొనియునన్ నీ దేవునిచేత మోసపోకుము. 

వచనము 5 

ఆ దూతలు పోయి ఆ మాట తెలియజేసి తిరిగివచిచ్ బెనహ్దదు ఇటుల్ సెలవిచుచ్చునాన్డని తెలియజెపిప్రి 

నీవు నీ వెండిని నీ బంగారమును నీ భారయ్లను నీ పిలల్లను నాకు అపప్గింపవలెనని నేను నీయొదద్కు నా 

సేవకులను పంపియునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 15:9 => తరిమెదను కలిసికొనియెదను దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనియెదను 

వాటివలన నా ఆశ తీరుచ్కొనియెదను నా కతిత్ దూసెదను నా చెయియ్ వారిని నాశనము చేయునని 

శతుర్వనుకొనెను. 

యెషయా 10:13 => అతడు నేను వివేకిని నా బాహుబలముచేతను నాబుదిధ్చేతను ఆలాగు చేసితిని 

నేను జనముల సరిహదుద్లను మారిచ్ వారి ఖజానాలను దోచుకొంటిని మహా బలిషు ఠ్డనై 

సింహాసనాసీనులను తోర్సివేసితిని  

యెషయా 10:14 => పకిష్గూటిలో ఒకడు చెయియ్ వేసినటుట్ జనముల ఆసిత్ నాచేత చికెక్ను. ఒకడు 

విడువబడిన గుడల్ను ఏరుకొనునపుప్డు రెకక్ను ఆడించునదియైనను నోరు తెరచునదియైనను 

కిచకిచలాడునదియైనను లేకపోవునటుల్ నిరభయ్ంతరముగా నేను సరవ్లోకమును ఏరుకొనుచునాన్నని 

అనుకొనును.  

1 రాజులు 20:32 => కావున వారు తమ నడుములకు గోనెలు కటుట్కొని తలమీద తార్ళుల్ వేసికొని 

ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు వచిచ్ నీ దాసుడైన బెనహ్దదు దయచేసి ననున్ బర్దుకనిమమ్ని మనవిచేయుటకై 

మముమ్ను పంపెనని చెపప్గా అతడు బెనహ్దదు నా సహోదరుడు, అతడు ఇంకను సజీవుడై యునాన్డా 

అని యడిగెను. 

వచనము 6 

రేపు ఈ వేళకు వారు నీ యింటిని నీ సేవకుల యిండల్ను పరిశోధించుదురు; అపుప్డు నీ కంటికి ఏది 

యింపుగా నుండునో దానిని వారు చేతపటుట్కొని తీసికొనిపోవుదురు. 
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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 28:48 => గనుక ఆకలిదపుప్లతోను వసత్రహీనతతోను అనిన్ 

లోపములతోను యెహోవా నీమీదికి రపిప్ంచు నీ శతుర్వులకు దాసుడవగుదువు. వారు నినున్ 

నశింపజేయువరకు నీ మెడమీద ఇనుపకాడి యుంచుదురు. 

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. 

నాయ్యాధిపతులు 15:12 => అందుకు వారు మేము ఫిలిషీత్యులచేతికి అపప్గించుటకు నినున్ 

కటట్వచిచ్తిమని అతనితో అనగా సమోస్ను మీరు నామీద పడకుండునటుల్ నాతో పర్మాణము 

చేయుడనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 15:13 => అందుకు వారు ఆలాగు కాదు, నిశచ్యముగా మేము నినున్ 

చంపముగాని నినున్ గటిట్గా కటిట్ వారిచేతికి మేము అపప్గించెదమని చెపిప్ రెండు కొర్తత్ తాళల్చేత అతని 

కటిట్ ఆ బండయొదద్నుండి అతని తీసికొనివచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 13:6 => ఇశార్యేలీయులు దిగులుపడుచు వచిచ్ తాము ఇరుకులో నునన్టుట్ 

తెలిసికొని గుహలలోను పొదలలోను మెటట్లలోను ఉనన్త సథ్లములలోను కూపములలోను దాగిరి. 

1 సమూయేలు 13:7 => కొందరు హెబీర్యులు యొరాద్ను నది దాటి గాదు దేశమునకును 

గిలాదునకును వెళిల్పోయిరి గాని సౌలు ఇంకను గిలాగ్లులోనే ఉండెను; జనులందరు భయపడుచు 

అతని వెంబడించిరి. 

2 రాజులు 18:14 => యూదారాజైన హిజిక్యా లాకీషు పటట్ణమందునన్ అషూష్రు రాజునొదద్కు 

దూతలను పంపి నావలన తపుప్ వచిచ్నది; నాయొదద్నుండి తిరిగి నీవు వెళిల్పోయినయెడల నామీద నీవు 
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మోపినదానిని నేను భరించుదునని వరత్మానము చేయగా, అషూష్రు రాజు యూదా రాజైన 

హిజిక్యాకు ఆరువందల మణుగుల వెండియు అరువది మణుగుల బంగారమును జులామ్నాగా 

నియమించెను. 

2 రాజులు 18:15 => కావున హిజిక్యా యెహోవా మందిరమందును రాజనగరునందునన్ 

పదారథ్ములలో కనబడిన వెండియంతయు అతనికిచెచ్ను. 

2 రాజులు 18:16 => మరియు ఆ కాలమందు హిజిక్యా దేవాలయపు తలుపులకునన్ 

బంగారమును తాను కటిట్ంచిన సత్ంభములకునన్ బంగారమును తీయించి అషూష్రు రాజునకిచెచ్ను. 

1 రాజులు 2:38 => షిమీ తమరు సెలవిచిచ్నది మంచిదేను; నా యేలినవారైన రాజగు తమరు 

చెపిప్న పర్కారము తమ సేవకుడనైన నేను చేసెదనని రాజుతో చెపెప్ను. షిమీ యెరూషలేములో అనేక 

దినములు నివాసము చేయుచుండెను. 

1 రాజులు 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 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. 

2 రాజులు 16:7 => ఇటుల్ండగా ఆహాజు యెహోవా మందిర సంబంధమైనటిట్యు రాజనగరు 

సంబంధమైనటిట్యు సామగుర్లలో కనబడిన వెండి బంగారములను తీసికొని అషూష్రు రాజునకు 

కానుకగా పంపి 

1 కొరిందీయులకు 6:19 => మీ దేహము దేవుని వలన మీకు అనుగర్హింపబడి, మీలోనునన్ 

పరిశుదాధ్తమ్కు ఆలయమైయునన్దని మీరెరుగరా? మీరు మీ సొతుత్ కారు, 

వచనము 7 
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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. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 8 

నీవతని మాట వినవదుద్, దానికి ఒపుప్కొనవదుద్ అని ఆ పెదద్లును జనులందరును అతనితో చెపిప్రి, 

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. 

1 సమూయేలు 13:21 => అయితే నకుక్లకును పారలకును మూడు ముండుల్గల కొంకులకును 

గొడ డ్ండర్కును మునుకోల కఱఱ్లు సరిచేయుటకును ఆకురాళుల్ మాతర్ము వారియొదద్ నుండెను. 

2 సమూయేలు 24:14 => అందుకు దావీదు నా కేమియు తోచకునన్ది, గొపప్ చికుక్లలో ఉనాన్ను, 

యెహోవా బహు వాతస్లయ్తగలవాడు గనుక మనుషుయ్ని చేతిలో పడకుండ యెహోవా చేతిలోనే 

పడుదుము గాక అని గాదుతో అనెను. 

2 రాజులు 18:31 => హిజిక్యా చెపిప్న మాట మీరంగీకరింపవదుద్; అషూష్రు రాజు 

సెలవిచిచ్నదేమనగా నాతో సంధిచేసికొని నాయొదద్కు మీరు బయటికి వచిచ్నయెడల మీలో పర్తిమనిషి 

తన దార్క్షచెటుట్ఫలమును తన అంజూరపుచెటుట్ ఫలమును తినుచు తన బావి నీళుల్ తార్గుచు ఉండును. 

2 రాజులు 18:32 => అటుపిమమ్ట మీరు చావక బర్దుకునటుల్గా మేము వచిచ్ మీ దేశమువంటి 

దేశమునకు, అనగా గోధుమలును దార్కాష్రసమును గల దేశమునకును, ఆహారమును దార్క్షచెటుల్ను 

గల దేశమునకును, ఒలీవతైలమును తేనెయునుగల దేశమునకును మిముమ్ను తీసికొనిపోవుదును, 

అచచ్ట మీరు సుఖముగా నుందురు. కావున యెహోవా మిముమ్ను విడిపించునని చెపిప్ హిజిక్యా 

మీకు బోధించు మాటలను వినవదుద్. 
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ఆదికాండము 27:15 => మరియు తన జేయ్షఠ్ కుమారుడగు ఏశావునకు సొగసైన వసత్రములు ఇంట 

తనయొదద్ నుండెను గనుక 

ఎజార్ 8:27 => ఏడువేల తులములు గల యిరువది బంగారపు గినెన్లను, బంగారమంత వెలగల 

పరిశుదధ్మైన రెండు రాగి పాతర్లను తూచి 

యెషయా 44:9 => విగర్హమును నిరిమ్ంచువారందరు మాయవంటివారు వారికిషట్మైన విగర్హములు 

నిష పర్యోజనములు తామే అందుకు సాకుష్లు, వారు గర్హించువారు కారు ఎరుగువారు కారు గనుక 

వారు సిగుగ్పడరు.  

యిరిమ్యా 25:34 => మందకాపరులారా, గోలలెతుత్డి, మొఱఱ్పెటుట్డి; మందలోని పర్ధానులారా, 

బూడిద చలుల్కొనుడి. మీరు మరణమునొందుటకై దినములు పూరిత్యాయెను, నేను మిముమ్ను 

చెదరగొటెట్దను, రమయ్మైన పాతర్వలె మీరు పడుదురు.  

విలాపవాకయ్ములు 1:7 => యెరూషలేము పూరవ్కాలమున తనకు కలిగిన శేర్యసుస్నంతటిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుచునన్ది దానికి కలిగిన శర్మానుభవకాలమునందు సంచారదినములయందు 

సహాయము చేయువారెవరును లేక దాని జనము శతుర్వుచేతిలో పడినపుప్డు విరోధులు దానిచూచి 

విశార్ంతిదినములనుబటిట్ దానినపహాసయ్ము చేసిరి.  

విలాపవాకయ్ములు 1:10 => దాని మనోహరమైన వసుత్వులనిన్యు శతుర్వులచేతిలో చికెక్ను నీ 

సమాజములో పర్వేశింపకూడదని యెవరినిగూరిచ్ ఆజాఞ్పించితివో ఆ జనములవారు దాని 

పరిశుదధ్సథ్లమున పర్వేశించియుండుట అది చూచుచునేయునన్ది  

హోషేయ 13:15 => నిజముగా ఎఫార్యిము తన సహోదరులలో ఫలాభివృదిధ్ నొందును. అయితే 

తూరుప్గాలి వచుచ్ను, యెహోవా పుటిట్ంచు గాలి అరణయ్ములోనుండి లేచును; అది రాగా అతని 

నీటిబుగగ్లు ఎండిపోవును, అతని ఊటలు ఇంకిపోవును, అతని ధననిధులను అతనికి పిర్యమైన 

వసుత్వులనిన్టిని శతుర్వు కొలల్పెటుట్ను. 

యోవేలు 3:5 => నా వెండిని నా బంగారమును మీరు పటుట్కొనిపోతిరి; నాకు పిర్యమైన మంచి 

వసుత్వులను పటుట్కొనిపోయి మీ గుళల్లో ఉంచుకొంటిరి. 
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నిరగ్మకాండము 9:18 => ఇదిగో రేపు ఈ వేళకు నేను మికిక్లి బాధకరమైన వడగండల్ను 

కురిపించెదను; ఐగుపు రాజయ్ము సాథ్పించిన దినము మొదలుకొని యిదివరకు అందులో అటిట్ 

వడగండుల్ పడలేదు. 

1 రాజులు 12:13 => అపుప్డు రాజు పెదద్లు చెపిప్న ఆలోచనను నిరల్క్షయ్పెటిట్ యౌవనులు చెపిప్న 

ఆలోచనచొపుప్న వారికి కఠినముగా పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ యిటుల్ ఆజాఞ్పించెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:13 => రాజైన రెహబాము పెదద్ల ఆలోచనను తోర్సివేసి, యౌవనసుథ్లు 

చెపిప్న పర్కారము వారితో మాటలాడి 

వచనము 9 

గనుక అతడు మీరు రాజైన నా యేలినవానితో తెలియజెపప్వలసినదేమనగా నీవు మొదట నీ 

సేవకుడనైన నాకు ఇచిచ్ పంపిన ఆజఞ్ను నేను తపప్క అనుసరింతును గాని, నీవిపుప్డు సెలవిచిచ్న 

దానిని నేను చేయలేనని బెనహ్దదు దూతలతో చెపుప్డనెను. ఆ దూతలు పోయి బెనహ్దదునొదద్కు వచిచ్ ఆ 

పర్తుయ్తత్రము తెలియజేయగా 

1 రాజులు 8:1 => అపుప్డు సీయోను అను దావీదు పురములోనుండి యెహోవా నిబంధన 

మందసమును పైకి తీసికొనివచుచ్టకు యెరూషలేములోనుండు రాజైన సొలొమోను ఇశార్యేలీయుల 

పెదద్లను గోతర్ పర్ధానులను, అనగా ఇశార్యేలీయుల పితరుల కుటుంబముల పెదద్లను తనయొదద్కు 

సమకూరెచ్ను. 

2 రాజులు 5:7 => ఇశార్యేలు రాజు ఈ పతిర్కను చదివి వసత్రములు చింపుకొని చంపుటకును 

బర్తికించుటకును నేను దేవుడనా? ఒకనికి కలిగిన కుషఠ్రోగమును మానుప్మని నాయొదద్కు ఇతడు 

పంపుటయేమి? నాతో కలహమునకు కారణము అతడు ఎటుల్ వెదకుచునాన్డో మీరు 

ఆలోచించుడనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:1 => దావీదు సహసార్ధిపతులతోను శతాధిపతులతోను 

అధిపతులందరితోను ఆలోచనచేసి, సమాజముగా కూడిన ఇశార్యేలీయులందరితో ఈలాగు 

సెలవిచెచ్ను 
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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. 

సామెతలు 11:14 => నాయకులు లేని జనులు చెడిపోవుదురు ఆలోచనకరత్లు అనేకులుండుట 

రక్షణకరము. 

2 రాజులు 5:7 => ఇశార్యేలు రాజు ఈ పతిర్కను చదివి వసత్రములు చింపుకొని చంపుటకును 

బర్తికించుటకును నేను దేవుడనా? ఒకనికి కలిగిన కుషఠ్రోగమును మానుప్మని నాయొదద్కు ఇతడు 

పంపుటయేమి? నాతో కలహమునకు కారణము అతడు ఎటుల్ వెదకుచునాన్డో మీరు 

ఆలోచించుడనెను. 

యోబు 15:35 => వారు దుషాక్రయ్మును గరభ్మున ధరించి పాపము కందురు వారి కడుపున 

కపటము పుటుట్ను. 

కీరత్నలు 7:14 => పాపమును కనుటకు వాడు పర్సవవేదన పడుచునాన్డు చేటును గరభ్మున 

ధరించినవాడై అబదద్మును కనియునాన్డు. 

కీరత్నలు 36:4 => వాడు మంచముమీదనే పాపయోచనను యోచించును వాడు కానినడతలు 

నడచువాడు చెడుతనము వానికి అసహయ్ము కాదు.  

కీరత్నలు 62:3 => ఒరుగుచునన్ గోడను పడబోవు కంచెను ఒకడు పడదోర్యునటుల్ మీరందరు 

ఎనాన్ళుల్ ఒకని పడదోర్య చూచుదురు? 

కీరత్నలు 140:2 => వారు తమ హృదయములలో అపాయకరమైన యోచనలు చేయుదురు వారు 

నితయ్ము యుదధ్ము రేప జూచుచుందురు. 

సామెతలు 6:14 => వాని హృదయము అతిమూరఖ్ సవ్భావము గలది వాడెలల్పుప్డు కీడు కలిప్ంచుచు 

జగడములు పుటిట్ంచును. 

Page  of 1700 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

సామెతలు 11:27 => మేలు చేయగోరువాడు ఉపయుకత్మైన కిర్య చేయును కీడుచేయ గోరువానికి 

కీడే మూడును. 

సామెతలు 24:2 => వారి హృదయము బలాతాక్రము చేయ యోచించును వారి పెదవులు కీడును 

గూరిచ్ మాటలాడును. 

దానియేలు 11:27 => కీడు చేయుటకై ఆ యిదద్రు రాజులు తమ మనసుస్లు సిథ్రపరచుకొని, 

యేకభోజన పంకిత్లో కూరుచ్ండినను కపటవాకయ్ములాడెదరు; నిరణ్యకాలమందు సంగతి జరుగును 

గనుక వారి ఆలోచన సఫలము కానేరదు.  

రోమీయులకు 3:13 => వారి గొంతుక తెరచిన సమాధి, తమ నాలుకతో మోసము చేయుదురు; 

వారి పెదవుల కిర్ంద సరప్విషమునన్ది 

రోమీయులకు 3:14 => వారి నోటినిండ శపించుటయు పగయు ఉనన్వి. 

రోమీయులకు 3:15 => రకత్ము చిందించుటకు వారి పాదములు పరుగెతుత్చునన్వి. 

రోమీయులకు 3:16 => నాశనమును కషట్మును వారి మారగ్ములలో ఉనన్వి.  

రోమీయులకు 3:17 => శాంతిమారగ్ము వారెరుగరు. 

రోమీయులకు 3:18 => వారి కనున్లయెదుట దేవుని భయము లేదు. 

1 రాజులు 20:4 => అందుకు ఇశార్యేలు రాజు నా యేలినవాడవైన రాజా, నీవిచిచ్న సెలవు 

పర్కారము నేనును నాకు కలిగిన సమసత్మును నీ వశమున నునాన్మని పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ వారిని పంపగా 

2 రాజులు 5:23 => అందుకు నయమాను నీకు అనుకూలమైతే రెటిట్ంపు వెండి తీసికొనుమని 

బతిమాలి, రెండు సంచులలో నాలుగు మణుగుల వెండి కటిట్ రెండు దుసుత్ల బటట్లనిచిచ్, తన 

పనివారిలో ఇదద్రిమీద వాటిని వేయగా వారు గేహజీ ముందర వాటిని మోసికొనిపోయిరి. 

వచనము 10 

బెనహ్దదు మరల అతనియొదద్కు దూతలను పంపి నాతోకూడ వచిచ్న వారందరును పిడికెడు 

ఎతిత్కొనిపోవుటకు షోమోర్ను యొకక్ ధూళి చాలినయెడల దేవతలు నాకు గొపప్ అపాయము 

కలుగజేయుదురు గాక అని వరత్మానము చేసెను. 
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ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 11 

అందుకు ఇశార్యేలు రాజు తన ఆయుధమును నడుమున బిగించుకొనువాడు దానివిపిప్ 

తీసివేసినవానివలె అతిశయపడకూడదని చెపుప్డనెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 12 

బనహ్దదును ఆ రాజులును గుడారములయందు విందు జరిగించుకొనుచుండగా, ఈ పర్తుయ్తత్రము 

వారికి వచెచ్ను గనుక అతడు తన సేవకులను పిలిపించి యుదధ్మునకు సిదధ్పడుడని ఆజాఞ్పించెను. 

వారు సనన్దుధ్లై పటట్ణము ఎదుట నిలువగా 

1 రాజులు 19:2 => యెజెబెలు ఒక దూతచేత ఏలీయాకు ఈ వరత్మానము పంపించెను రేపు ఈ 

వేళకు నేను నీ పార్ణమును వారిలో ఒకని పార్ణమువలె చేయనియెడల దేవుడు నాకు గొపప్ 

అపాయము కలుగజేయునుగాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:12 => ఈ కుటర్లో చేరినవారు నలుబదిమంది కంటె ఎకుక్వ. 

2 సమూయేలు 17:12 => అపుప్డు మనము అతడు కనబడిన సథ్లములలో ఏదో యొకదానియందు 

అతనిమీద పడుదుము; నేలమీద మంచుపడురీతిగా మనము అతనిమీదికి వచిచ్నయెడల అతని 

పక్షపువారిలో ఒకడును తపిప్ంచుకొనజాలడు. 

2 సమూయేలు 17:13 => అతడు ఒక పటట్ణములో చొచిచ్నయెడల ఇశార్యేలీయులందరును ఆ 

పటట్ణమునకు తార్ళుల్ తీసికొనివచిచ్ యొక చినన్ రాయి అచచ్ట కనబడకుండ దానిని నదిలోనికి 

లాగుదురు. 

2 రాజులు 19:23 => ఇశార్యేలీయుల పరిశుదధ్ దేవునినే గదా నీ దూతలచేత యెహోవాను 

తిరసక్రించి పలికించిన మాటలు ఇవే గదా.నా రథముల సముదాయముతో నేను పరవ్త 

శిఖరములకును లెబానోను పారశ్వ్ములకును ఎకిక్యునాన్ను ఎతుత్గల దాని దేవదారు వృక్షములను 
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శేర్షఠ్మైన సరళవృక్షములను నరికివేసియునాన్ను వాని దూరపు సరిహదుద్లలో సతర్ములలోనికిని 

కరెమ్లు ఫలవంతములగు కేష్తర్మైన అడవిలోనికిని పర్వేశించియునాన్ను. 

2 రాజులు 19:24 => నేను తర్వివ్ పరుల నీళుల్ పానము చేసియునాన్ను నా అరకాలిచేత నేను 

దిటట్మైన సథ్లముల నదులననిన్టిని ఎండిపోజేసియునాన్ను. 

యెషయా 10:13 => అతడు నేను వివేకిని నా బాహుబలముచేతను నాబుదిధ్చేతను ఆలాగు చేసితిని 

నేను జనముల సరిహదుద్లను మారిచ్ వారి ఖజానాలను దోచుకొంటిని మహా బలిషు ఠ్డనై 

సింహాసనాసీనులను తోర్సివేసితిని  

యెషయా 10:14 => పకిష్గూటిలో ఒకడు చెయియ్ వేసినటుట్ జనముల ఆసిత్ నాచేత చికెక్ను. ఒకడు 

విడువబడిన గుడల్ను ఏరుకొనునపుప్డు రెకక్ను ఆడించునదియైనను నోరు తెరచునదియైనను 

కిచకిచలాడునదియైనను లేకపోవునటుల్ నిరభయ్ంతరముగా నేను సరవ్లోకమును ఏరుకొనుచునాన్నని 

అనుకొనును.  

యెషయా 37:24 => నీ దూతలచేత యెహోవాను తిరసక్రించి నీవీలాగు పలికితివి నా రథముల 

సముదాయముతో నేను పరవ్త శిఖరముల మీదికిని లెబానోను పారశ్వ్ములకును ఎకిక్యునాన్ను 

ఎతుత్గల దాని దేవదారు వృక్షములను శేర్షఠ్మైన సరళవృక్షములను నరికివేసియునాన్ను వాని దూరపు 

సరిహదుద్లలోనునన్ సతర్ములలోనికిని కరెమ్లు ఫలవంతములగు కేష్తర్మైన అడవిలోనికిని 

పర్వేశించియునాన్ను.  

యెషయా 37:25 => నేను తర్వివ్ నీళుల్ పానము చేసియునాన్ను నా అరకాలిచేత నేను దిటట్మైన 

సథ్లముల నదులననిన్టిని ఎండిపోచేసియునాన్ను 

నిరగ్మకాండము 11:8 => అపుప్డు నీ సేవకులైన వీరందరు నాయొదద్కు వచిచ్ నాకు నమసాక్రము 

చేసి నీవును, నినున్ ఆశర్యించియునన్ యీ పర్జలందరును బయలువెళుల్డని చెపుప్దురు. ఆ తరువాత 

నేను వెళుల్దుననెను. మోషే ఆలాగు చెపిప్ ఫరోయెదద్నుండి అతాయ్గర్హముతో వెళిల్పోయెను 

నాయ్యాధిపతులు 4:10 => బారాకు జెబూలూనీయులను నఫాత్లీయులను కెదెషునకు 

పిలిపించినపుప్డు పదివేలమంది మనుషుయ్లు అతనివెంట వెళిల్రి; 
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నిరగ్మకాండము 15:9 => తరిమెదను కలిసికొనియెదను దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనియెదను 

వాటివలన నా ఆశ తీరుచ్కొనియెదను నా కతిత్ దూసెదను నా చెయియ్ వారిని నాశనము చేయునని 

శతుర్వనుకొనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 15:4 => పోయి మూడు వందల నకక్లను పటుట్కొని దివిటీలను తెపిప్ంచి తోక 

తటుట్ తోకను తిర్పిప్ రెండేసి తోకలమధయ్ను ఒకొక్కక్ దివిటీ కటిట్ 

రూతు 1:17 => నీవు మృతిబొందు చోటను నేను మృతిబొందెదను, అకక్డనే పాతిపెటట్బడెదను. 

మరణము తపప్ మరి ఏదైనను నినున్ ననున్ పర్తేయ్కించినయెడల యెహోవా నాకు ఎంత కీడైన 

చేయునుగాక అనెను. 

1 సమూయేలు 17:44 => నా దగగ్రకు రముమ్, నీ మాంసమును ఆకాశ పకుష్లకును భూమృగముల 

కును ఇచిచ్వేతునని ఆ ఫిలిషీత్ యుడు దావీదుతో అనగా 

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 17:11 => కాబటిట్ నా ఆలోచన యేమనగా, దానునుండి బెయేరెష్బావరకు లెకక్కు 

సముదర్పు ఇసుక రేణువులంత విసాత్రముగా ఇశార్యేలీయులనందరిని నలుదిశలనుండి నీయొదద్కు 

సమకూరిచ్ నీవు సవ్యముగా యుదధ్మునకు పోవలెను. 

1 రాజులు 2:23 => మరియు రాజైన సొలొమోను యెహోవా తోడు అదోనీయా పలికిన యీ 

మాటవలన అతని పార్ణమునకు నషట్ము రాకపోయినయెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము 

కలుగజేయును గాక. 

1 రాజులు 20:30 => తకిక్నవారు ఆఫెకు పటట్ణములోనికి పారిపోగా అచచ్టనునన్ యొక 

పార్కారము శేషించినవారిలో ఇరువదియేడు వేలమంది మీదపడెను. బెనహ్దదు పారిపోయి ఆ 

పటట్ణమందు పర్వేశించి ఆ యా గదులలో చొరగా 
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2 రాజులు 18:23 => కావున చితత్గించి అషూష్రు రాజైన నా యేలినవానితో పందెము వేయుము; 

రెండువేల గుఱఱ్ములమీద రౌతులను ఎకిక్ంచుటకు నీకు శకిత్యునన్యెడల నేను వాటిని నీకిచెచ్దను. 

నెహెమాయ్ 4:3 => మరియు అమోమ్నీయుడైన టోబీయా అతనియొదద్ను ఉండివారు కటిట్నదానిపైకి 

ఒక నకక్ యెగిరినటట్యిన వారి రాతిగోడ పడిపోవుననెను. 

కీరత్నలు 10:5 => వారెలల్పప్డు భయము మానుకొని పర్వరిత్ంతురు నీ నాయ్యవిధులు ఉనన్తమైనవై 

వారి దృషిట్కి అందకుండును. వారు తమ శతుర్వులనందరిని చూచి తిరసక్రింతురు. 

కీరత్నలు 33:16 => ఏ రాజును సేనాబలముచేత రకిష్ంపబడడు ఏ వీరుడును అధికబలముచేత 

తపిప్ంచుకొనడు. 

సామెతలు 14:16 => జాఞ్నము గలవాడు భయపడి కీడునుండి తొలగును బుదిధ్హీనుడు విఱఱ్వీగి 

నిరభ్యముగా తిరుగును. 

యెషయా 36:8 => కావున చితత్గించి అషూష్రు రాజైన నా యేలినవానితో పందెము వేయుము; 

రెండువేల గుఱఱ్ములమీద రౌతులను ఎకిక్ంచుటకు నీకు శకిత్ యునన్యెడల నేను వాటిని నీకిచెచ్దను. 

యిరిమ్యా 9:23 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జాఞ్ని తన జాఞ్నమునుబటిట్యు శూరుడు 

తన శౌరయ్మునుబటిట్యు అతిశయింపకూడదు , ఐశవ్రయ్వంతుడు తన ఐశవ్రయ్మునుబటిట్ 

అతిశయింపకూడదు. 

యిరిమ్యా 46:17 => ఐగుపుత్రాజగు ఫరో యుకత్ సమయము పోగొటుట్కొనువాడనియు వటిట్ధవ్ని 

మాతర్మేయని వారచచ్ట చాటించిరి. 

దానియేలు 3:19 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హము నొందినందున షదర్కు, మేషాకు, 

అబేదెన్గోయను వారి విషయములో ఆయన ముఖము వికారమాయెను గనుక గుండము ఎపప్టికనన్ 

ఏడంతలు వేడిమిగా చేయుమని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 13:4 => పేర్మ దీరఘ్కాలము సహించును, దయ చూపించును. పేర్మ 

మతస్రపడదు; పేర్మ డంబముగా పర్వరిత్ంపదు; అది ఉపొప్ంగదు; 

వచనము 13 
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పర్వకత్యైన యొకడు ఇశార్యేలు రాజైన అహాబునొదద్కు వచిచ్ అతనితో ఇటల్నెను యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ గొపప్ దండంతయు నీవు చూచితివే; నేను యెహోవానని నీవు గర్హించునటుల్ 

నేడు దానిని నీచేతి కపప్గించెదను. 

1 సమూయేలు 14:6 => యోనాతాను ఈ సునన్తిలేని వారి దండు కాపరుల మీదికి పోదము రముమ్, 

యెహోవా మన కారయ్మును సాగించునేమో, అనేకుల చేతనైనను కొదిద్మంది చేతనైనను రకిష్ంచుటకు 

యెహోవాకు అడ డ్మా అని తన ఆయుధములు మోయువానితో చెపప్గా 

1 సమూయేలు 14:12 => యోనాతానును అతని ఆయుధములను మోయువానిని పిలిచి మేము 

మీకు ఒకటి చూపింతుము రండని చెపిప్నపుప్డు యోనాతాను నా వెనుక రముమ్, యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులచేతికి వారినపప్గించెనని తన ఆయుధములు మోయువానితో చెపిప్ 

1 సమూయేలు 14:13 => అతడును అతని వెనుక అతని ఆయుధములు మోయువాడును తమ 

చేతులతోను కాళల్తోను పార్కి యెకిక్రి. ఫిలిషీత్యులు యోనాతాను దెబబ్కు పడగా అతని వెనుక వచుచ్ 

అతని ఆయుధములు మోయువాడు వారిని చంపెను. 

1 సమూయేలు 17:44 => నా దగగ్రకు రముమ్, నీ మాంసమును ఆకాశ పకుష్లకును భూమృగముల 

కును ఇచిచ్వేతునని ఆ ఫిలిషీత్ యుడు దావీదుతో అనగా 

1 సమూయేలు 17:45 => దావీదు నీవు కతిత్యు ఈటెయు బలెల్మును ధరించుకొని నా మీదికి 

వచుచ్చునాన్వు అయితే నీవు తిరసక్రించిన ఇశార్యేలీయుల సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా పేరట 

నేను నీమీదికి వచుచ్చునాన్ను. 

1 సమూయేలు 17:46 => ఈ దినమున యెహోవా నినున్ నాచేతికి అపప్గించును; నేను నినున్ చంపి 

నీ తల తెగవేతును; ఇశార్యేలీయులలో దేవుడునాన్డని లోక నివాసులందరును తెలిసికొనునటుల్ నేను 

ఈ దినమున ఫిలిషీత్యులయొకక్ కళేబరములను ఆకాశపకుష్లకును భూమృగములకును ఇతుత్ను. 

1 సమూయేలు 17:47 => అపుప్డు యెహోవా కతిత్చేతను ఈటెచేతను రకిష్ంచువాడు కాడని యీ 

దండువారందరు తెలిసికొందురు; యుదధ్ము యెహోవాదే; ఆయన మిముమ్ను మాచేతికి అపప్గించునని 

చెపెప్ను. 
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సామెతలు 27:1 => రేపటి దినమునుగూరిచ్ అతిశయపడకుము ఏ దినమున ఏది సంభవించునో 

అది నీకు తెలియదు. 

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

వడిగలవారు పరుగులో గెలువరు; బలము గలవారు యుదధ్మునందు విజయమొందరు; జాఞ్నము 

గలవారికి అనన్ము దొరకదు; బుదిధ్మంతులగుటవలన ఐశవ్రయ్ము కలుగదు; తెలివి గలవారికి 

అనుగర్హము దొరకదు; ఇవియనిన్యు అదృషట్వశముచేతనే కాలవశముచేతనే అందరికి 

కలుగుచునన్వి. 

యెషయా 10:15 => గొడ డ్లి తనతో నరుకువాని చూచి అతిశయపడునా? రంపము తనతో 

కోయువానిమీద పొగడుకొనునా? కోల తనెన్తుత్వానిని ఆడించినటుల్ను దండము కఱఱ్కానివానిని 

ఎతిత్నటుల్ను ఉండును గదా?  

యెషయా 10:16 => పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా బలిసిన అషూష్రీయులమీదికి 

క్షయరోగము పంపును వారికిర్ంద అగిన్జావ్లలుగల కొరవికటెట్ రాజును. 

మతత్యి 26:33 => అందుకు పేతురు నీ విషయమై అందరు అభయ్ంతరపడినను నేను ఎపుప్డును 

అభయ్ంతరపడనని ఆయనతో చెపప్గా 

మతత్యి 26:34 => యేసు అతని చూచి ఈ రాతిర్ కోడి కూయకమునుపే నీవు ననున్ ఎరుగనని 

ముమామ్రు చెపెప్దవని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 26:35 => పేతురాయనను చూచి నేను నీతోకూడ చావవలసి వచిచ్నను, నినున్ ఎరుగనని 

చెపప్ననెను; అదే పర్కారము శిషుయ్లందరు అనిరి. 

మతత్యి 26:75 => కనుక కోడి కూయకమునుపు నీవు ననెన్రుగనని ముమామ్రు చెపెప్దవని యేసు 

తనతో అనిన మాట పేతురు జాఞ్పకము తెచుచ్కొని వెలుపలికి పోయి సంతాపపడి యేడెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 13:18 => అయితే దేవుడు పర్జలను చుటుట్దారియగు ఎఱఱ్ సముదర్పు 

అరణయ్మారగ్మున నడిపించెను. ఇశార్యేలీయులు యుదధ్ సనన్దుధ్లై ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 4:10 => బారాకు జెబూలూనీయులను నఫాత్లీయులను కెదెషునకు 

పిలిపించినపుప్డు పదివేలమంది మనుషుయ్లు అతనివెంట వెళిల్రి; 
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నాయ్యాధిపతులు 8:6 => సుకోక్తు అధిపతులు జెబహు సలుమ్నాన్ అనువారి చేతులు ఇపుప్డు నీచేతికి 

చికిక్నవి గనుకనా మేము నీ సేనకు ఆహారము ఇయయ్వలెనని యడిగిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 8:24 => మరియు గిదోయ్ను మీలో పర్తివాడు తన దోపుడు సొముమ్లోనునన్ 

పోగులను నాకియయ్వలెనని మనవి చేయుచునాన్ననెను. వారు ఇషామ్యేలీయులు గనుక వారికి 

పోగులుండెను. 

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

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

రమమ్నెను. 

2 సమూయేలు 2:31 => అయితే దావీదు సేవకులు బెనాయ్మీనీయులలోను అబేన్రు జనులలోను 

మూడువందల అరువది మందిని హతము చేసిరి. 

1 రాజులు 20:16 => మధాయ్హన్మందు వీరు బయలుదేరగా బెనహ్దదును అతనికి సహకారులైన ఆ 

ముపప్ది ఇదద్రు రాజులును గుడారములలో తార్గి మతుత్లైయుండిరి. 

2 రాజులు 3:21 => తమతో యుదధ్ము చేయుటకు రాజులు వచిచ్యునాన్రని మోయాబీయులు విని, 

అలుప్లనేమి ఘనులనేమి ఆయుధములు ధరించుకొనగల వారినందరిని సమకూరుచ్కొని దేశపు 

సరిహదుద్నందు నిలిచిరి. 

యోబు 41:8 => దానిమీద నీ చెయియ్ వేసి చూడుము దానితో కలుగు పోరు నీవు జాఞ్పకము 

చేసికొనినయెడల నీవు మరల ఆలాగున చేయకుందువు.  

కీరత్నలు 10:5 => వారెలల్పప్డు భయము మానుకొని పర్వరిత్ంతురు నీ నాయ్యవిధులు ఉనన్తమైనవై 

వారి దృషిట్కి అందకుండును. వారు తమ శతుర్వులనందరిని చూచి తిరసక్రింతురు. 

సామెతలు 14:16 => జాఞ్నము గలవాడు భయపడి కీడునుండి తొలగును బుదిధ్హీనుడు విఱఱ్వీగి 

నిరభ్యముగా తిరుగును. 

యెషయా 8:9 => జనులారా, రేగుడి మీరు ఓడిపోవుదురు; దూరదేశసుథ్లారా, మీరందరు 

ఆలకించుడి మీరు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు. 
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యిరిమ్యా 9:23 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జాఞ్ని తన జాఞ్నమునుబటిట్యు శూరుడు 

తన శౌరయ్మునుబటిట్యు అతిశయింపకూడదు , ఐశవ్రయ్వంతుడు తన ఐశవ్రయ్మునుబటిట్ 

అతిశయింపకూడదు. 

దానియేలు 3:19 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హము నొందినందున షదర్కు, మేషాకు, 

అబేదెన్గోయను వారి విషయములో ఆయన ముఖము వికారమాయెను గనుక గుండము ఎపప్టికనన్ 

ఏడంతలు వేడిమిగా చేయుమని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

మతత్యి 26:40 => ఆయన మరల శిషుయ్లయొదద్కు వచిచ్, వారు నిదిర్ంచుట చూచి ఒక 

గడియయైనను నాతోకూడ మేలొక్ని యుండలేరా? 

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

ఇరువదివేల మందితో వచుచ్వానిని పదివేలమందితో ఎదిరింప శకిత్ తనకు కలదో లేదో అని కూరుచ్ండి 

మొదట ఆలోచింపడా? 

రోమీయులకు 1:30 => కొండెగాండుర్ను అపవాదకులును, దేవదేవ్షులును, హింసకులును, 

అహంకారులును, బింకములాడువారును, చెడ డ్వాటిని కలిప్ంచువారును, తలిదండుర్లకవిధేయులును, 

అవివేకులును 

రోమీయులకు 11:18 => నీవు అతిశయించితివా, వేరు నినున్ భరించుచునన్దిగాని నీవు వేరును 

భరించుట లేదు. 

1 కొరిందీయులకు 13:4 => పేర్మ దీరఘ్కాలము సహించును, దయ చూపించును. పేర్మ 

మతస్రపడదు; పేర్మ డంబముగా పర్వరిత్ంపదు; అది ఉపొప్ంగదు; 

వచనము 14 

ఇది యెవరిచేత జరుగునని అహాబు అడుగగా అతడు రాజాయ్ధిపతులలో ఉనన్ యౌవనులచేత 

జరుగునని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపెప్ను. యుదధ్మును ఎవరు ఆరంభము చేయవలెనని 

రాజు అడుగగా అతడు నీవే అని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 
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1 రాజులు 20:16 => మధాయ్హన్మందు వీరు బయలుదేరగా బెనహ్దదును అతనికి సహకారులైన ఆ 

ముపప్ది ఇదద్రు రాజులును గుడారములలో తార్గి మతుత్లైయుండిరి. 

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

మతుత్డైయుండగా, యుదధ్ రథముల అరధ్భాగముమీద అధికారియైన జిమీ అతని మీద కుటర్చేసి 

లోపలికి చొచిచ్ 

1 సమూయేలు 25:36 => అబీగయీలు తిరిగి నాబాలునొదద్కు రాగా, రాజులు విందుచేసినటుల్ 

అతడు ఇంటిలో విందుచేసి, తార్గుచు బహు సంతోషించుచు మతుత్గానుండెను గనుక తెలల్వారువరకు 

ఆమె అతనితో కొదిద్ గొపప్ మరేమియు చెపప్క ఊరకుండెను. 

2 సమూయేలు 13:28 => అంతలో అబాష్లోము తన పనివారిని పిలిచి, అమోన్ను దార్కాష్రసమువలన 

సంతోషియై యుండుట మీరు కనిపెటిట్యుండి అమోన్నును హతము చేయుడని నేను మీతో 

చెపుప్నపుప్డు భయపడక అతని చంపుడి, నేను గదా మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని 

పౌరుషము చూపుడి అని గటిట్గా ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

సామెతలు 31:4 => దార్కాష్రసము తార్గుట రాజులకు తగదు లెమూయేలూ, అది రాజులకు తగదు 

మదయ్పానాసకిత్ అధికారులకు తగదు. 

సామెతలు 31:5 => తార్గినయెడల వారు కటట్డలను మరతురు దీనులకందరికి అనాయ్యము 

చేయుదురు 

దానియేలు 5:2 => బెలష్సస్రు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా తానును తన యధిపతులును తన 

రాణులును తన ఉపపతున్లును వాటిలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గునటుల్, తన తండిర్యగు 

నెబుకదెన్జరు యెరూషలేములోని యాలయములోనుండి తెచిచ్న వెండి బంగారు పాతర్లను తెమమ్ని 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.  

దానియేలు 5:30 => ఆ రాతిర్యందే కలీద్యుల రాజగు బెలష్సస్రు హతుడాయెను. 

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

విచారములవలనను మందముగా ఉనన్ందున ఆ దినము అకసామ్తుత్గా మీ మీదికి ఉరివచిచ్నటుట్ 

రాకుండ మీ విషయమై మీరు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 
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ఎఫెసీయులకు 5:18 => మరియు మదయ్ముతో మతుత్లై యుండకుడి, దానిలో దురావ్య్పారము 

కలదు; అయితే ఆతమ్పూరు ణ్లై యుండుడి. 

యిరిమ్యా 43:10 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇదిగో నా దాసుడగు బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరును నేను పిలువనంపించి 

తీసికొనివచిచ్, నేను పాతిపెటిట్న యీ రాళల్మీద అతని సింహాసనము ఉంచెదను, అతడు రతన్కంబళిని 

వాటిమీదనే వేయించును.  

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 దినవృతాత్ంతములు 19:19 => తాము ఇశార్యేలీయుల చేతిలో ఓడిపోతిమని హదరెజెరుయొకక్ 

సేవకులు తెలిసికొనినపుప్డు వారు దావీదుతో సమాధానపడి అతనికి సేవకులైరి. అంతటినుండి 

సిరియనులు అమోమ్నీయులకు సహాయము చేయుటకు మనసుస్లేక యుండిరి. 

వచనము 15 

వెంటనే అతడు రాజాయ్ధిపతులలో ఉనన్ వారి లెకక్చూడగా వారు రెండువందల ముపప్ది ఇదద్రైరి. 

తరువాత జనులను, అనగా ఇశార్యేలు వారినందరిని లెకిక్ంపగా వారు ఏడువేల మందియైరి. 

2 రాజులు 6:8 => సిరియా రాజు ఇశార్యేలుతో యుదధ్ము చేయవలెనని కోరి తన సేవకులతో 

ఆలోచనచేసి ఫలాని సథ్లమందు మన దండుపేట ఉంచుదమని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 6:9 => అయితే ఆ దైవజనుడు ఇశార్యేలు రాజునకు వరత్మానము పంపి ఫలాని 

సథ్లమునకు నీవు పోవదుద్, అచచ్టికి సిరియనులు వచిచ్ దిగియునాన్రని తెలియజేసెను గనుక 

2 రాజులు 6:10 => ఇశార్యేలు రాజు దైవజనుడు తనకు తెలిపి హెచచ్రిక చేసిన సథ్లమునకు పంపి 

సంగతి తెలిసికొని తనవారిని రకిష్ంచుకొనెను. ఈలాగు మాటిమాటికి జరుగుచు వచిచ్నందున 

2 రాజులు 6:11 => సిరియా రాజు కలోల్లపడి తన సేవకులను పిలిచి మనలో ఇశార్యేలు రాజు 

పక్షము వహించిన వారెవరైనది మాకు తెలియజెపప్రాదా అని వారి నడుగగా 
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2 రాజులు 6:12 => అతని సేవకులలో ఒకడు రాజవైన నా యేలినవాడా, ఇశార్యేలు రాజు 

పక్షమున ఎవరును లేరుగాని ఇశార్యేలులో నునన్ పర్వకత్యగు ఎలీషా మీ అంతఃపురమందు మీరు 

అనుకొనిన మాటలు ఇశార్యేలు రాజునకు తెలియజేయుననెను. 

2 రాజులు 7:1 => అపుప్డు ఎలీషా రాజుతో ఇటల్నెను యెహోవా మాట ఆలకించుము, యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా రేపు ఈ వేళకు షోమోర్ను దావ్రమందు రూపాయి ఒకటింటికి ఒక మానిక సనన్ని 

పిండియు, రూపాయి ఒకటింటికి రెండు మానికల యవలును అమమ్బడును. 

2 రాజులు 13:23 => గాని యెహోవా వారిమీద జాలిపడి వారియందు దయయుంచి, అబార్హాము 

ఇసాస్కు యాకోబులతో తాను చేసియునన్ నిబంధననుబటిట్ వారియందు లక్షయ్ము నిలిపి, వారిని 

నాశము చేయనొలల్క యిపప్టికిని తన సముఖములోనుండి వారిని వెళల్గొటట్కయుండెను. 

యెషయా 7:1 => యూదా రాజైన ఉజిజ్యా మనుమడును యోతాము కుమారుడునైన ఆహాజు 

దినములలో సిరియా రాజైన రెజీనును ఇశార్యేలు రాజును రెమలాయ్ కుమారుడునైన పెకహును 

యుదధ్ము చేయవలెనని యెరూషలేముమీదికి వచిచ్రి గాని అది వారివలన కాకపోయెను 

యెషయా 7:2 => అపుప్డు సిరియనులు ఎఫార్యిమీయులను తోడుచేసికొనిరని దావీదు వంశసుథ్లకు 

తెలుపబడగా, గాలికి అడవిచెటుల్ కదలినటుల్ వారి హృదయమును వారి జనుల హృదయమును 

కదిలెను. 

యెషయా 7:3 => అపుప్డు యెహోవా యెషయాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను ఆహాజు నెదురొక్నుటకు 

నీవును నీ కుమారుడైన షెయారాయ్షూబును చాకిరేవు మారగ్మున పై కోనేటి కాలువకడకు పోయి 

అతనితో ఈలాగు చెపుప్ము 

యెషయా 7:4 => భదర్ము సుమీ, నిమమ్ళించుము; పొగ రాజుచునన్ యీ రెండు కొరకంచు 

కొనలకు, అనగా రెజీనును, సిరియనులు, రెమలాయ్ కుమారుడును అనువారి కోపాగిన్కి జడియకుము, 

నీ గుండె అవియనీయకుము. 

యెషయా 7:5 => సిరియాయు, ఎఫార్యిమును, రెమలాయ్ కుమారుడును నీకు కీడుచేయవలెనని 

ఆలోచించుచు 
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యెషయా 7:6 => మనము యూదా దేశముమీదికి పోయి దాని జనులను భయపెటిట్ దాని 

పార్కారములను పడగొటిట్ టాబెయేలను వాని కుమారుని దానికి రాజుగా నియమించెదము రండని 

చెపుప్కొనిరి. 

యెషయా 7:7 => అయితే పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆ మాట నిలువదు, 

జరుగదు. 

యెషయా 7:8 => దమసుక్ సిరియాకు రాజధాని; దమసుక్నకు రెజీను రాజు; అరువదియయిదు 

సంవతస్రములు కాకమునుపు ఎఫార్యిము జనము కాకుండ నాశనమగును. 

యెషయా 7:9 => షోమోర్ను ఎఫార్యిమునకు రాజధాని; షోమోర్నునకు రెమలాయ్ కుమారుడు రాజు; 

మీరు నమమ్కుండినయెడల సిథ్రపడకయుందురు. 

యెహెజేక్లు 20:14 => అయితే నేను వారిని రపిప్ంపగా ఏ అనయ్జనులు చూచిరో యే 

అనయ్జనులలోనుండి నేను వారిని రపిప్ంచితినో వారి యెదుట నా నామమునకు దూషణ 

కలుగకుండునటుల్ నేననుకొనిన పర్కారము చేయక మానితిని. 

యెహెజేక్లు 20:22 => అయితే నేను పర్తయ్క్షమైన అనయ్జనుల మధయ్ నా నామమునకు దూషణ 

కలుగకుండునటుల్ ఏ జనులలోనుండి వారిని రపిప్ంచితినో ఆ జనులు చూచుచుండగా నా హసత్ము 

వెనుకకు తీసి నా వాగాద్నము నెరవేరిచ్తిని.  

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 18:37 => యెహోవా, నా పార్రథ్న ఆలకించుము; యెహోవావైన నీవే దేవుడవై 

యునాన్వనియు, నీవు వారి హృదయములను నీ తటుట్కు తిరుగచేయుదువనియు ఈ జనులకు 

తెలియునటుల్గా నా పార్రథ్న అంగీకరించుము. 

నిరగ్మకాండము 14:18 => నేను ఫరోవలనను అతని రథముల వలనను అతని గుఱఱ్పు రౌతుల 

వలనను మహిమ తెచుచ్కొనునపుప్డు నేను యెహోవానని ఐగుపీత్యులు తెలిసికొందురనెను. 
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నిరగ్మకాండము 16:12 => నీవు సాయంకాలమున మీరు మాంసము తిందురు, ఉదయమున 

ఆహారముచేత తృపిత్పొందుదురు, అపుప్డు మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే అని మీరు తెలిసికొందురని 

వారితో చెపుప్మనెను. 

కీరత్నలు 83:18 => యెహోవా అను నామము ధరించిన నీవు మాతర్మే సరవ్లోకములో 

మహోనన్తుడవని వారెరుగుదురు గాక. 

యెషయా 37:20 => యెహోవా, లోకమందునన్ నీవే నిజముగా నీవే అదివ్తీయ దేవుడవైన 

యెహోవావని సమసత్ జనులు తెలిసికొనునటుల్ అతని చేతిలోనుండి మముమ్ను రకిష్ంచుము. 

యెహెజేక్లు 6:7 => మీ జనులు హతులై కూలుదురు. 

యోవేలు 3:17 => అనుయ్లికమీదట దానిలో సంచరింపకుండ యెరూషలేము పరిశుదధ్పటట్ణముగా 

ఉండును; మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే, నాకు పర్తిషిఠ్తమగు సీయోను పరవ్తమందు నివ 

సించుచునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు. 

నిరగ్మకాండము 23:31 => మరియు ఎఱఱ్ సముదర్మునుండి ఫిలిషీత్యుల సముదర్ము వరకును 

అరణయ్మునుండి నదివరకును నీ పొలిమేరలను ఏరప్రచెదను, ఆ దేశ నివాసులను నీచేతి 

కపప్గించెదను. నీవు నీ యెదుటనుండి వారిని వెళల్గొటెట్దవు. 

సంఖాయ్కాండము 21:34 => యెహోవా మోషేతో నిటల్నెను అతనికి భయపడకుము; నేను అతనిని 

అతని సమసత్ జనమును అతని దేశమును నీచేతికి అపప్గించితిని; నీవు హెషోబ్నులో నివసించిన 

అమోరీయుల రాజైన సీహోనుకు చేసినటుల్ ఇతనికిని చేయుదువు. 

2 సమూయేలు 10:13 => యోవాబును అతనితోకూడ నునన్వారును సిరియనులతో యుదధ్ము 

చేయ బయలుదేరగానే వారు అతని యెదుట నిలువజాలక పారిపోయిరి. 

1 రాజులు 18:22 => అపుప్డు ఏలీయా యెహోవాకు పర్వకత్లైన వారిలో నేను ఒకడనే 

శేషించియునాన్ను; అయితే బయలునకు పర్వకత్లు నాలుగువందల ఏబదిమంది యునాన్రు. 

1 రాజులు 19:10 => అతడు ఇశార్యేలు వారు నీ నిబంధనను తోర్సివేసి నీ బలిపీఠములను 

పడగొటిట్ నీ పర్వకత్లను ఖడగ్ముచేత హతము చేసిరి. సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా 
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కొరకు మహా రోషముగలవాడనై నేను ఒకడనుమాతర్మే మిగిలియుండగా వారు నా పార్ణమును కూడ 

తీసివేయుటకై చూచుచునాన్రని మనవిచేసెను. 

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. 

2 రాజులు 3:18 => ఇది యెహోవా దృషిట్కి అలప్మే, ఆయన మోయాబీయులను మీచేతికి 

అపప్గించును. 

2 రాజులు 3:27 => అపుప్డతడు తనకు మారుగా ఏలవలసిన తన జేయ్షఠ్ కుమారుని తీసికొని, 

పటట్ణపు పార్కారముమీద దహనబలిగా అరిప్ంపగా ఇశార్యేలు వారిమీదికి కోపము బహుగా వచెచ్ను 

గనుక వారు అతనిని విడిచి తమ దేశమునకు మరలిపోయిరి. 

2 రాజులు 6:9 => అయితే ఆ దైవజనుడు ఇశార్యేలు రాజునకు వరత్మానము పంపి ఫలాని 

సథ్లమునకు నీవు పోవదుద్, అచచ్టికి సిరియనులు వచిచ్ దిగియునాన్రని తెలియజేసెను గనుక 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:14 => ఆ పర్కారము యోవాబును అతనితో కూడ నునన్ జనమును 

సిరియనులతో యుదధ్ము కలుపుటకై చేరపోగా వారు నిలువలేక అతని యెదుటనుండి తిరిగి 

పారిపోయిరి. 

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. 

కీరత్నలు 10:5 => వారెలల్పప్డు భయము మానుకొని పర్వరిత్ంతురు నీ నాయ్యవిధులు ఉనన్తమైనవై 

వారి దృషిట్కి అందకుండును. వారు తమ శతుర్వులనందరిని చూచి తిరసక్రింతురు. 

యెహెజేక్లు 22:16 => అచచ్ట అనయ్జనుల ఎదుటనే నీ అంతట నీవే భర్షు ఠ్డవై నేను యెహోవానని 

నీవు తెలిసికొందువు.  
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దానియేలు 11:11 => అంతలో దకిష్ణ దేశపు రాజు అతుయ్గుర్డై బయలుదేరి ఉతత్ర దేశపు రాజుతో 

యుదధ్ము జరిగించును; ఉతత్ర దేశపు రాజు గొపప్ సైనయ్మును సమకూరుచ్కొనినను అది ఓడిపోవును. 

ఆమోసు 2:11 => మరియు మీ కుమారులలో కొందరిని పర్వకత్లుగాను, మీ యౌవనులలో కొందరిని 

నాకు నాజీరులుగాను నియమించితిని. ఇశార్యేలీయులారా, యీ మాటలు నిజమైనవి కావా? ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

వచనము 16 

మధాయ్హన్మందు వీరు బయలుదేరగా బెనహ్దదును అతనికి సహకారులైన ఆ ముపప్ది ఇదద్రు 

రాజులును గుడారములలో తార్గి మతుత్లైయుండిరి. 

ఆదికాండము 14:14 => అబార్ము తన తముమ్డు చెరపటట్బడెనని విని తన యింట పుటిట్ 

అలవరచబడిన మూడువందల పదునెనమండుగురిని వెంటబెటుట్కొని దాను మటుట్కు ఆ రాజులను 

తరిమెను. 

ఆదికాండము 14:15 => రాతిర్వేళ అతడును అతని దాసులును వారికెదురుగా మొనలు తీరిచ్ వారిని 

కొటిట్ దమసుక్నకు ఎడమతటుట్నన్ హోబా మటుట్కు తరిమి 

ఆదికాండము 14:16 => ఆసిత్ యావతుత్ తిరిగితెచిచ్ తన తముమ్డైన లోతును అతని ఆసిత్ని సతరీలను 

పర్జలను తిరిగి తీసికొనివచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:16 => ఆ మూడువందలమందిని మూడు గుంపులుగా చేసి బూరను 

వటిట్కుండను ఆ కుండలలో దివిటీలను పర్తివాని చేతికిచిచ్ వారితో ఇటల్నెను ననున్ చూచి నేను 

చేయునటుల్ చేయుడి; 

నాయ్యాధిపతులు 7:17 => ఇదిగో నేను వారి దండు కొటట్కొనకు పోవుచునాన్ను, నేను చేయునటుల్ 

మీరు చేయవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:18 => నేనును నాతో నునన్వారందరును బూరలను ఊదునపుప్డు మీరును 

దండుపాళెమంతటిచుటుట్ బూరలను ఊదుచు యెహోవాకును గిదోయ్నుకును విజయము అని కేకలు 

వేయవలెనని చెపెప్ను. 
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నాయ్యాధిపతులు 7:19 => అటుల్ నడిజాము మొదటి కావలివారు ఉంచబడగానే గిదోయ్నును 

అతనితోనునన్ నూరుమందియు దండుపాళెము కొటట్కొనకు పోయి బూరలను ఊది తమ 

చేతులలోనునన్ కుండలను పగులగొటిట్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 7:20 => అటుల్ ఆ మూడు గుంపులవారు బూరలను ఊదుచు ఆ కుండలను 

పగులగొటిట్, యెడమచేతులలో దివిటీలను కుడిచేతులలో ఊదుటకు బూరలను పటుట్కొని యెహోవా 

ఖడగ్ము గిదోయ్ను ఖడగ్ము అని కేకలువేసిరి. 

1 సమూయేలు 17:50 => దావీదు ఫిలిషీత్యునికంటె బలాఢుయ్డై ఖడగ్ము లేకయే వడిసెలతోను 

రాతితోను ఆ ఫిలిషీత్యుని కొటిట్ చంపెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:27 => ఏ శరీరియు దేవుని యెదుట అతిశయింపకుండునటుల్, 

1 కొరిందీయులకు 1:28 => జాఞ్నులను సిగుగ్పరచుటకు లోకములోనుండు వెఱి ఱ్వారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. బలవంతులైనవారిని సిగుగ్పరచుటకు లోకములో బలహీనులైనవారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 1:29 => ఎనిన్కైనవారిని వయ్రథ్ము చేయుటకు లోకములో నీచులైనవారిని, 

తృణీకరింపబడినవారిని, ఎనిన్కలేనివారిని దేవుడు ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 

1 రాజులు 18:44 => ఏడవమారు అతడు చూచి అదిగో మనిషి చెయియ్ యంత చినన్ మేఘము 

సముదర్మునుండి పైకి ఎకుక్చునన్దనెను. అపుప్డు ఏలీయా నీవు అహాబు దగగ్రకు పోయి నీవు 

వెళల్కుండ వరష్ము నినున్ ఆపకుండునటుల్ నీ రథమును సిదధ్పరచుకొని పొమమ్ని చెపుప్మని వానిని 

పంపెను. 

1 రాజులు 20:17 => రాజాయ్ధిపతులలోనునన్ ఆ యౌవనులు ముందుగా బయలుదేరినపుప్డు 

సంగతి తెలిసికొనుటకై బెనహ్దదు కొందరిని పంపెను. షోమోర్నులోనుండి కొందరు వచిచ్యునాన్రని 

బంటులు తెలియజేయగా 

2 రాజులు 9:21 => రథము సిదధ్ము చేయుమని యెహోరాము సెలవియయ్గా వారు అతని రథము 

సిదధ్ము చేసిరి. అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజైన యెహోరామును యూదా రాజైన అహజాయ్యును తమ తమ 
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రథములనెకిక్ యెహూను కలియబోయి యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు భూభాగమందు అతనిని 

ఎదురొక్నిరి. 

1 కొరిందీయులకు 1:25 => దేవుని వెఱి ఱ్తనము మనుషయ్ జాఞ్నముకంటె జాఞ్నము గలది, దేవుని 

బలహీనత మనుషుయ్ల బలముకంటె బలమైనది. 

వచనము 17 

రాజాయ్ధిపతులలోనునన్ ఆ యౌవనులు ముందుగా బయలుదేరినపుప్డు సంగతి తెలిసికొనుటకై 

బెనహ్దదు కొందరిని పంపెను. షోమోర్నులోనుండి కొందరు వచిచ్యునాన్రని బంటులు తెలియజేయగా 

నాయ్యాధిపతులు 7:7 => అపుప్డు యెహోవా గతికిన మూడువందల మనుషుయ్లదావ్రా మిముమ్ను 

రకిష్ంచెదను; మిదాయ్నీయులను నీచేతికి అపప్గించెదను; జనులందరు తమ తమ చోటల్కు వెళల్వచుచ్నని 

గిదోయ్నుతో సెలవిచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:16 => ఆ మూడువందలమందిని మూడు గుంపులుగా చేసి బూరను 

వటిట్కుండను ఆ కుండలలో దివిటీలను పర్తివాని చేతికిచిచ్ వారితో ఇటల్నెను ననున్ చూచి నేను 

చేయునటుల్ చేయుడి; 

1 సమూయేలు 14:6 => యోనాతాను ఈ సునన్తిలేని వారి దండు కాపరుల మీదికి పోదము రముమ్, 

యెహోవా మన కారయ్మును సాగించునేమో, అనేకుల చేతనైనను కొదిద్మంది చేతనైనను రకిష్ంచుటకు 

యెహోవాకు అడ డ్మా అని తన ఆయుధములు మోయువానితో చెపప్గా 

2 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 

1 రాజులు 19:18 => అయినను ఇశార్యేలు వారిలో బయలునకు మోకాళూ ల్నకయు, నోటితో వాని 

ముదుద్పెటుట్కొనకయునుండు ఏడు వేలమంది నాకు ఇంకను మిగిలియుందురు. 
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1 సమూయేలు 14:2 => సౌలు గిబియా అవతల మిగోర్నులో దానిమమ్చెటుట్ కిర్ంద దిగియుండెను, 

అతని యొదద్నునన్ జనులు దాదాపు ఆరు వందలమంది. 

2 రాజులు 13:7 => రౌతులలో ఏబదిమందియు రథములలో పదియు కాలబ్లములో 

పదివేలమందియు మాతర్మే యెహోయాహాజు దగగ్ర ఉండిరి; మిగిలినవారిని సిరియా రాజు 

దుళల్కొటిట్న ధూళివలె నాశనము చేసియుండెను. 

కీరత్నలు 106:40 => కావున యెహోవా కోపము ఆయన పర్జలమీద రగులుకొనెను ఆయన 

తనసావ్సథ్య్మందు అసహయ్పడెను.  

కీరత్నలు 106:41 => ఆయన వారిని అనయ్జనులచేతికి అపప్గించెను వారి పగవారు వారిని 

ఏలుచుండిరి. 

కీరత్నలు 106:42 => వారి శతుర్వులు వారిని బాధపెటిట్రి వారు శతుర్వుల చేతికిర్ంద అణపబడిరి. 

కీరత్నలు 106:43 => అనేక పరాయ్యములు ఆయన వారిని విడిపించెను అయినను వారు తమ 

ఆలోచనను అనుసరించి తిరుగుబాటు చేయుచు వచిచ్రి. తమ దోషముచేత హీనదశనొందిరి. 

1 రాజులు 20:17 => రాజాయ్ధిపతులలోనునన్ ఆ యౌవనులు ముందుగా బయలుదేరినపుప్డు 

సంగతి తెలిసికొనుటకై బెనహ్దదు కొందరిని పంపెను. షోమోర్నులోనుండి కొందరు వచిచ్యునాన్రని 

బంటులు తెలియజేయగా 

2 రాజులు 6:10 => ఇశార్యేలు రాజు దైవజనుడు తనకు తెలిపి హెచచ్రిక చేసిన సథ్లమునకు పంపి 

సంగతి తెలిసికొని తనవారిని రకిష్ంచుకొనెను. ఈలాగు మాటిమాటికి జరుగుచు వచిచ్నందున 

వచనము 18 

అతడువారు సమాధానముగా వచిచ్నను యుదధ్ము చేయ వచిచ్నను వారిని సజీవులుగా 

పటుట్కొనిరండని ఆజాఞ్పించెను. 

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

దానివిపిప్ తీసివేసినవానివలె అతిశయపడకూడదని చెపుప్డనెను. 
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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 

1 రాజులు 16:7 => మరియు బయెషా యరొబాము సంతతివారివలెనే యుండి తన కారయ్ములచేత 

యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిన దాని నంతటినిబటిట్యు, అతడు తన రాజును 

చంపుటనుబటిట్యు, అతనికిని అతని సంతతివారికిని విరోధముగ యెహోవా వాకుక్ హనానీ 

కుమారుడును పర్వకత్యునగు యెహూకు పర్తయ్క్షమాయెను. 

సామెతలు 23:29 => ఎవరికి శర్మ? ఎవరికి దుఃఖము? ఎవరికి జగడములు? ఎవరికి చింత? 

ఎవరికి హేతువులేని గాయములు?ఎవరికి మంద దృషిట్? 

సామెతలు 23:30 => దార్కాష్రసముతో పొర్దుద్పుచుచ్వారికే గదా కలిపిన దార్కాష్రసము రుచిచూడ 

చేరువారికే గదా. 

సామెతలు 23:31 => దార్కాష్రసము మికిక్లి ఎఱఱ్బడగను గినెన్లో తళతళలాడుచుండగను తార్గుటకు 

రుచిగా నుండగను దానివైపు చూడకుము. 

సామెతలు 23:32 => పిమమ్ట అది సరప్మువలె కరచును కటల్పామువలె కాటువేయును. 

పర్సంగి 10:16 => దేశమా, దాసుడు నీకు రాజై యుండుటయు, ఉదయముననే భోజనమునకు 

కూరుచ్ండువారు నీకు అధిపతులై యుండుటయు నీకు అశుభము. 

పర్సంగి 10:17 => దేశమా, నీ రాజు గొపప్యింటివాడై యుండుటయు నీ అధిపతులు 

మతుత్లగుటకు కాక బలము నొందుటకై అనుకూల సమయమున భోజనమునకు కూరుచ్ండువారై 

యుండుటకు నీకు శుభము. 

హోషేయ 4:11 => వయ్భిచార కిర్యలు చేయుటచేతను దార్కాష్రసము పానము చేయుటచేతను 

మదయ్పానముచేతను వారు మతిచెడిరి. 

యెషయా 54:15 => జనులు గుంపుకూడినను వారు నావలన కూడరు నీకు విరోధముగా 

గుంపుకూడువారు నీ పక్షపు వారగుదురు. 
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1 సమూయేలు 25:36 => అబీగయీలు తిరిగి నాబాలునొదద్కు రాగా, రాజులు విందుచేసినటుల్ 

అతడు ఇంటిలో విందుచేసి, తార్గుచు బహు సంతోషించుచు మతుత్గానుండెను గనుక తెలల్వారువరకు 

ఆమె అతనితో కొదిద్ గొపప్ మరేమియు చెపప్క ఊరకుండెను. 

2 సమూయేలు 13:28 => అంతలో అబాష్లోము తన పనివారిని పిలిచి, అమోన్ను దార్కాష్రసమువలన 

సంతోషియై యుండుట మీరు కనిపెటిట్యుండి అమోన్నును హతము చేయుడని నేను మీతో 

చెపుప్నపుప్డు భయపడక అతని చంపుడి, నేను గదా మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని 

పౌరుషము చూపుడి అని గటిట్గా ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

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

మతుత్డైయుండగా, యుదధ్ రథముల అరధ్భాగముమీద అధికారియైన జిమీ అతని మీద కుటర్చేసి 

లోపలికి చొచిచ్ 

1 రాజులు 20:24 => ఇందుకు మీరు చేయవలసినదేమనగా, ఆ రాజులలో ఒకొక్కని వాని వాని 

ఆధిపతయ్ములోనుండి తీసివేసి వారికి బదులుగా సేనాధిపతులను నిరణ్యించి 

సామెతలు 20:1 => దార్కాష్రసము వెకిక్రింతల పాలుచేయును మదయ్ము అలల్రి పుటిట్ంచును దాని 

వశమైనవారందరు జాఞ్నము లేనివారు. 

సామెతలు 23:34 => నీవు నడిసముదర్మున పండుకొను వానివలె నుందువు ఓడకొయయ్ చివరను 

పండుకొనువానివలె నుందువు. 

సామెతలు 31:4 => దార్కాష్రసము తార్గుట రాజులకు తగదు లెమూయేలూ, అది రాజులకు తగదు 

మదయ్పానాసకిత్ అధికారులకు తగదు. 

పర్సంగి 7:4 => జాఞ్నుల మనసుస్ పర్లాపించువారి యింటిమీదనుండును; అయితే బుదిధ్హీనుల 

తలంపు సంతోషించువారి మధయ్నుండును. 

యిరిమ్యా 43:10 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇదిగో నా దాసుడగు బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరును నేను పిలువనంపించి 

తీసికొనివచిచ్, నేను పాతిపెటిట్న యీ రాళల్మీద అతని సింహాసనము ఉంచెదను, అతడు రతన్కంబళిని 

వాటిమీదనే వేయించును.  
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ఆమోసు 6:7 => కాబటిట్ చెరలోనికి ముందుగా పోవువారితో కూడా వీరు చెరలోనికి పోవుదురు; 

అపుప్డు సుఖాసకుత్లు చేయు ఉతస్వధవ్ని గతించును. యాకోబు సంతతివారికునన్ గరవ్ము 

నాకసహయ్ము; వారి నగరులకు నేను విరోధినైతిని గనుక వారి పటట్ణములను వాటిలోని సమసత్మును 

శతుర్వుల వశము చేసెదనని 

వచనము 19 

రాజాయ్ధిపతులలోనునన్ ఆ యౌవనులును వారితో కూడనునన్ దండువారును పటట్ణములోనుండి 

బయలుదేరి 

1 రాజులు 20:14 => ఇది యెవరిచేత జరుగునని అహాబు అడుగగా అతడు రాజాయ్ధిపతులలో ఉనన్ 

యౌవనులచేత జరుగునని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపెప్ను. యుదధ్మును ఎవరు ఆరంభము 

చేయవలెనని రాజు అడుగగా అతడు నీవే అని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

1 రాజులు 20:15 => వెంటనే అతడు రాజాయ్ధిపతులలో ఉనన్ వారి లెకక్చూడగా వారు 

రెండువందల ముపప్ది ఇదద్రైరి. తరువాత జనులను, అనగా ఇశార్యేలు వారినందరిని లెకిక్ంపగా 

వారు ఏడువేల మందియైరి. 

1 రాజులు 20:19 => రాజాయ్ధిపతులలోనునన్ ఆ యౌవనులును వారితో కూడనునన్ దండువారును 

పటట్ణములోనుండి బయలుదేరి 

వచనము 20 

పర్తివాడు తనున్ ఎదిరించిన వానిని చంపగా సిరియనులు పారిపోయిరి. ఇశార్యేలువారు వారిని 

తరుముచుండగా సిరియా రాజైన బెనహ్దదు గుఱఱ్మెకిక్ రౌతులతో గూడ తపిప్ంచుకొనిపోయెను. 

1 సమూయేలు 2:3 => యెహోవా అనంతజాఞ్నియగు దేవుడు ఆయనే కిర్యలను పరీకిష్ంచువాడు 

ఇకను అంత గరవ్ముగా మాటలాడకుడి గరవ్పుమాటలు మీ నోట రానియయ్కుడి. 

1 సమూయేలు 2:4 => పర్ఖాయ్తినొందిన విలుకాండుర్ ఓడిపోవుదురు తొటిర్లిల్నవారు బలము 

ధరించుదురు. 
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1 సమూయేలు 14:11 => వీరిదద్రు తముమ్ను తాము ఫిలిషీత్యుల దండు కాపరులకు 

అగుపరుచుకొనిరి. అపుప్డే ఫిలిషీత్యులు చూడుడి, తాము దాగియుండిన గుహలలోనుండి 

హెబీర్యులు బయలుదేరి వచుచ్చునాన్రని చెపుప్కొనుచు 

1 సమూయేలు 14:12 => యోనాతానును అతని ఆయుధములను మోయువానిని పిలిచి మేము 

మీకు ఒకటి చూపింతుము రండని చెపిప్నపుప్డు యోనాతాను నా వెనుక రముమ్, యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులచేతికి వారినపప్గించెనని తన ఆయుధములు మోయువానితో చెపిప్ 

1 సమూయేలు 17:44 => నా దగగ్రకు రముమ్, నీ మాంసమును ఆకాశ పకుష్లకును భూమృగముల 

కును ఇచిచ్వేతునని ఆ ఫిలిషీత్ యుడు దావీదుతో అనగా 

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

కుమారుడైన యెహోయాషు నొదద్కు దూతలను పంపి మనము ఒకరినొకరము దరిశ్ంచునటుల్ ననున్ 

కలియరమమ్ని వరత్మానము చేయగా 

2 రాజులు 14:9 => ఇశార్యేలు రాజైన యెహోయాషు యూదా రాజైన అమజాయ్కు ఈలాగు 

వరత్మానము పంపెను లెబానోనులోనునన్ ముండల్ చెటొట్కటి నీ కుమారెత్ను నా కుమారునికిమమ్ని 

లెబానోనులోనునన్ దేవదారు వృక్షమునకు వరత్మానము పంపగా, లెబానోనులోనునన్ దుషట్మృగము 

వచిచ్ ఆ ముండల్చెటుట్ను తొర్కిక్వేసెను. 

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

అతిశయపడుచునాన్వు సరే; యిపుప్డు నీ నగరునందు నీవుండి నీకునన్ ఘనతనుబటిట్ నీవు 

అతిశయపడుము. నీవు మాతర్ము గాక నీతొకూడ యూదావారును కూలునటుల్గా నీవెందుకు 

అపాయములో దిగుదువని చెపిప్నను 

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

యూదా సంబంధమైన బేతెష్మెషు పటట్ణముదగగ్ర తానును యూదా రాజైన అమజాయ్యు కలిసికొనగా 

2 రాజులు 14:12 => యూదావారు ఇశార్యేలువారి యెదుట నిలువలేక అపజయమొంది 

అందరును తమ తమ గుడారములకు పారిపోయిరి. 
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సామెతలు 18:12 => ఆపతుత్ రాకమునుపు నరుని హృదయము అతిశయపడును ఘనతకు ముందు 

వినయముండును. 

నాయ్యాధిపతులు 9:40 => అబీమెలెకు అతని తరుమగా అతడు అతని యెదుట నిలువలేక 

పారిపోయెను. అనేకులు గాయపడి పటట్ణపు గవిని పర్వేశించు చోట పడిరి. 

1 సమూయేలు 17:42 => చుటుట్ పారచూచి దావీదును కనుగొని, అతడు బాలుడై యెఱఱ్టివాడును 

రూపసియునై యుండుట చూచి అతని తృణీకరించెను. 

1 రాజులు 12:18 => తరువాత రాజైన రెహబాము వెటిట్పని వారిమీద అధికారియైన అదోరామును 

పంపగా ఇశార్యేలువారందరును రాళల్తో అతని కొటిట్నందున అతడు మరణమాయెను, కాబటిట్ రాజైన 

రెహబాము యెరూషలేమునకు పారిపోవలెనని తన రథముమీద తవ్రగా ఎకెక్ను. 

2 రాజులు 10:14 => వారిని సజీవులగా పటుట్కొనుడని అతడు చెపప్గా వారు వారిని సజీవులగా 

పటుట్కొని యొకనినైన విడువక గొఱఱ్ వెండుర్కలు కతిత్రించు ఇంటి గోతిదగగ్ర నలువది ఇదద్రిని చంపిరి.  

2 రాజులు 18:23 => కావున చితత్గించి అషూష్రు రాజైన నా యేలినవానితో పందెము వేయుము; 

రెండువేల గుఱఱ్ములమీద రౌతులను ఎకిక్ంచుటకు నీకు శకిత్యునన్యెడల నేను వాటిని నీకిచెచ్దను. 

నెహెమాయ్ 4:3 => మరియు అమోమ్నీయుడైన టోబీయా అతనియొదద్ను ఉండివారు కటిట్నదానిపైకి 

ఒక నకక్ యెగిరినటట్యిన వారి రాతిగోడ పడిపోవుననెను. 

సామెతలు 14:16 => జాఞ్నము గలవాడు భయపడి కీడునుండి తొలగును బుదిధ్హీనుడు విఱఱ్వీగి 

నిరభ్యముగా తిరుగును. 

యెషయా 36:8 => కావున చితత్గించి అషూష్రు రాజైన నా యేలినవానితో పందెము వేయుము; 

రెండువేల గుఱఱ్ములమీద రౌతులను ఎకిక్ంచుటకు నీకు శకిత్ యునన్యెడల నేను వాటిని నీకిచెచ్దను. 

యిరిమ్యా 46:17 => ఐగుపుత్రాజగు ఫరో యుకత్ సమయము పోగొటుట్కొనువాడనియు వటిట్ధవ్ని 

మాతర్మేయని వారచచ్ట చాటించిరి. 

వచనము 21 
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అంతట ఇశార్యేలు రాజు బయలుదేరి గుఱఱ్ములను రథములను ఓడించి సిరియనులను బహుగా 

హతము చేసెను. 

1 రాజులు 20:17 => రాజాయ్ధిపతులలోనునన్ ఆ యౌవనులు ముందుగా బయలుదేరినపుప్డు 

సంగతి తెలిసికొనుటకై బెనహ్దదు కొందరిని పంపెను. షోమోర్నులోనుండి కొందరు వచిచ్యునాన్రని 

బంటులు తెలియజేయగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:14 => ఆ పర్కారము యోవాబును అతనితో కూడ నునన్ జనమును 

సిరియనులతో యుదధ్ము కలుపుటకై చేరపోగా వారు నిలువలేక అతని యెదుటనుండి తిరిగి 

పారిపోయిరి. 

వచనము 22 

అపుప్డు ఆ పర్వకత్ ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు వచిచ్ నీవు బలము తెచుచ్కొనుము, నీవు చేయవలసిన 

దానిని కనిపెటిట్ యుండుము, ఏడాదినాటికి సిరియారాజు నీమీదికి మరల వచుచ్నని అతనితో చెపెప్ను. 

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

పొడవగా అందరు తటాలున పడిరి. అందువలన హెలక్తహ్నూస్రీమని1 ఆ సథ్లమునకు పేరు 

పెటట్బడెను. అది గిబియోనునకు సమీపము. 

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. 

లేవీయకాండము 26:8 => మీలో అయిదుగురు నూరుమందిని తరుముదురు; నూరుమంది 

పదివేలమందిని తరుముదురు, మీ శతుర్వులు మీయెదుట ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 
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నాయ్యాధిపతులు 7:20 => అటుల్ ఆ మూడు గుంపులవారు బూరలను ఊదుచు ఆ కుండలను 

పగులగొటిట్, యెడమచేతులలో దివిటీలను కుడిచేతులలో ఊదుటకు బూరలను పటుట్కొని యెహోవా 

ఖడగ్ము గిదోయ్ను ఖడగ్ము అని కేకలువేసిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 7:21 => వారిలో పర్తివాడును తన చోటున దండుచుటుట్ నిలిచియుండగా ఆ 

దండువారందరును పరుగెతుత్చు కేకలు వేయుచు పారిపోయిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 7:22 => ఆ మూడువందలమంది బూరలను ఊదినపుప్డు యెహోవా 

దండంతటిలోను పర్తివాని ఖడగ్మును వాని పొరుగువాని మీదికి తిర్పెప్ను. దండు సెరేరాతు వైపుననునన్ 

బేతిష్తాత్వరకు తబాబ్తునొదద్ నునన్ ఆబేలెమ్హోలా తీరమువరకు పారిపోగా 

1 సమూయేలు 14:13 => అతడును అతని వెనుక అతని ఆయుధములు మోయువాడును తమ 

చేతులతోను కాళల్తోను పార్కి యెకిక్రి. ఫిలిషీత్యులు యోనాతాను దెబబ్కు పడగా అతని వెనుక వచుచ్ 

అతని ఆయుధములు మోయువాడు వారిని చంపెను. 

1 సమూయేలు 14:14 => యోనాతానును అతని ఆయుధములు మోయువాడును చేసిన ఆ మొదటి 

వధయందు దాదాపుగా ఇరువది మంది పడిరి; ఒక దినమున ఒక కాడి యెడుల్ దునున్ అరయెకరము 

నేల పొడుగున అది జరిగెను. 

1 సమూయేలు 14:15 => దండులోను పొలములోను జనులందరిలోను మహా భయకంపము 

కలిగెను. దండు కావలివారును దోపుడుగాండుర్ను భీతినొందిరి; నేలయదిరెను. వారు ఈ భయము 

దైవికమని భావించిరి. 

2 రాజులు 7:6 => యెహోవా రథముల ధవ్నియు గుఱఱ్ముల ధవ్నియు గొపప్ సమూహపు ధవ్నియు 

సిరియనుల దండునకు వినబడునటుల్ చేయగా వారు మనమీదికి వచుచ్టకై ఇశార్యేలు రాజు 

హితీత్యుల రాజులకును ఐగుపీత్యుల రాజులకును బతెత్మిచిచ్యునాన్డని సిరియనులు ఒకరితోనొకరు 

చెపుప్కొని 

2 రాజులు 7:7 => లేచి తమ గుడారములలోనైనను గుఱఱ్ములలోనైనను గాడిదలలోనైనను 

దండుపేటలో నునన్వాటిలోనైనను ఏమియు తీసికొనకయే తమ పార్ణములు రకిష్ంచుకొనుట 

చాలుననుకొని, సందెచీకటిని ఉనన్ది ఉనన్టుల్గా పేట విడిచి పారిపోయియుండిరి. 
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కీరత్నలు 33:16 => ఏ రాజును సేనాబలముచేత రకిష్ంపబడడు ఏ వీరుడును అధికబలముచేత 

తపిప్ంచుకొనడు. 

కీరత్నలు 46:6 => జనములు ఘోషించుచునన్వి రాజయ్ములు కదలుచునన్వి ఆయన తన కంఠధవ్ని 

వినిపించగా భూమి కరగిపోవుచునన్ది. 

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. 

2 రాజులు 19:36 => అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు తిరిగిపోయి నీనెవె పటట్ణమునకు 

1 రాజులు 20:30 => తకిక్నవారు ఆఫెకు పటట్ణములోనికి పారిపోగా అచచ్టనునన్ యొక 

పార్కారము శేషించినవారిలో ఇరువదియేడు వేలమంది మీదపడెను. బెనహ్దదు పారిపోయి ఆ 

పటట్ణమందు పర్వేశించి ఆ యా గదులలో చొరగా 

యిరిమ్యా 41:15 => అయినను, నెతనాయ్ కుమారుడైన ఇషామ్యేలును ఎనమండుగురు 

మనుషుయ్లును యోహానాను చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొని అమోమ్నీయులయొదద్కు పారిపోయిరి. 

వచనము 23 

అయితే సిరియా రాజు సేవకులు అతనితో ఈలాగు మనవి చేసిరి వారి దేవతలు కొండదేవతలు గనుక 

వారు మనకంటె బలవంతులైరి. అయితే మనము మైదానమందు వారితో యుదధ్ము చేసినయెడల 

నిశచ్యముగా వారిని గెలుచుదుము. 

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. 
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నాయ్యాధిపతులు 7:23 => నఫాత్లి గోతర్ములోనుండియు, ఆషేరు గోతర్ములోనుండియు, మనషే ష్ 

గోతర్మంతటిలోనుండియు పిలిపింపబడిన ఇశార్యేలీయులు కూడుకొని మిదాయ్నీయులను తరిమిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 7:24 => గిదోయ్ను ఎఫార్యిమీయుల మనయ్దేశమంతటికిని దూతలను పంపి 

మిదాయ్నీయులను ఎదురొక్నుటకు వచిచ్, బేతాబ్రావరకు వాగులను యొరాద్నును వారికంటె ముందుగా 

పటుట్కొనుడని చెపిప్యుండెను గనుక, ఎఫార్యిమీయులందరు కూడుకొని బేతాబ్రావరకు వాగులను 

యొరాద్నును పటుట్కొనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 7:25 => మరియు వారు మిదాయ్ను అధిపతులైన ఓరేబు జెయేబు అను ఇదద్రిని 

పటుట్కొని, ఓరేబు బండమీద ఓరేబును చంపిరి, జెయేబు దార్క్షల తొటిట్యొదద్ జెయేబును చంపి 

మిదాయ్నీయులను తరుముకొనిపోయిరి. ఓరేబు జెయేబుల తలలను యొరాద్ను అవతలికి గిదోయ్నునొదద్కు 

తెచిచ్రి. 

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. 

1 సమూయేలు 17:52 => అపుప్డు ఇశార్యేలువారును యూదావారును లేచి జయము జయమని 

అరచుచు లోయవరకును షరాయిము ఎకోర్ను వరకును ఫిలిషీత్యులను తరుమగా ఫిలిషీత్యులు 

హతులై షరాయిము ఎకోర్ను మారగ్మున గాతు ఎకోర్ను అను పటట్ణములవరకు కూలిరి. 

2 రాజులు 3:18 => ఇది యెహోవా దృషిట్కి అలప్మే, ఆయన మోయాబీయులను మీచేతికి 

అపప్గించును. 
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2 రాజులు 3:24 => వారు ఇశార్యేలువారి దండు దగగ్రకు రాగా ఇశార్యేలీయులు లేచి వారిని 

హతము చేయుచుండిరి గనుక మోయాబీయులు వారియెదుట నిలువలేక పారిపోయిరి; 

ఇశార్యేలీయులు వారి దేశములో చొరబడి మోయాబీయులను హతము చేసిరి. 

వచనము 24 

ఇందుకు మీరు చేయవలసినదేమనగా, ఆ రాజులలో ఒకొక్కని వాని వాని ఆధిపతయ్ములోనుండి 

తీసివేసి వారికి బదులుగా సేనాధిపతులను నిరణ్యించి 

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. 

1 రాజులు 20:38 => అపుప్డు ఆ పర్వకత్ పోయి, కండల్మీద పాగా కటుట్కొని మారు వేషము వేసికొని, 

మారగ్మందు రాజు యొకక్ రాకకై కనిపెటుట్కొని యుండి 

1 రాజులు 19:10 => అతడు ఇశార్యేలు వారు నీ నిబంధనను తోర్సివేసి నీ బలిపీఠములను 

పడగొటిట్ నీ పర్వకత్లను ఖడగ్ముచేత హతము చేసిరి. సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా 

కొరకు మహా రోషముగలవాడనై నేను ఒకడనుమాతర్మే మిగిలియుండగా వారు నా పార్ణమును కూడ 

తీసివేయుటకై చూచుచునాన్రని మనవిచేసెను. 

1 రాజులు 22:8 => అందుకు ఇశార్యేలు రాజు ఇవూ ల్ కుమారుడైన మీకాయా అను ఒకడునాన్డు; 

అతనిదావ్రా మనము యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయవచుచ్ను గాని, అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు 

పర్కటింపక కీడే పర్కటించును గనుక అతనియందు నాకు దేవ్షము కలదని యెహోషాపాతుతో అనగా 

యెహోషాపాతురాజైన మీరు ఆలాగనవదద్నెను. 

2 రాజులు 6:12 => అతని సేవకులలో ఒకడు రాజవైన నా యేలినవాడా, ఇశార్యేలు రాజు 

పక్షమున ఎవరును లేరుగాని ఇశార్యేలులో నునన్ పర్వకత్యగు ఎలీషా మీ అంతఃపురమందు మీరు 

అనుకొనిన మాటలు ఇశార్యేలు రాజునకు తెలియజేయుననెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 25:8 => ఆలాగు పోవలెనని నీకునన్యెడల పొముమ్, యుదధ్ము బలముగా 

చేసినను దేవుడు నీ శతుర్వు ఎదుట నినున్ కూలుచ్ను; నిలువబెటుట్టయు పడవేయుటయు దేవుని 

వశమేగదా అని పర్కటింపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:11 => అంతట అమజాయ్ ధైరయ్ము తెచుచ్కొని తన జనులతో కూడ 

బయలుదేరి ఉపుప్పలల్పు సథ్లమునకు పోయి శేయీరువారిలో పదివేలమందిని హతము చేసెను. 

కీరత్నలు 27:14 => ధైరయ్ము తెచుచ్కొని నీ హృదయమును నిబబ్రముగా నుంచుకొనుము 

యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము.  

సామెతలు 18:10 => యెహోవా నామము బలమైన దురగ్ము. నీతిమంతుడు అందులోనికి పరుగెతిత్ 

సురకిష్తముగా నుండును. 

సామెతలు 20:18 => ఉదేద్శములు ఆలోచనచేత సిథ్రపరచబడును వివేకముగల నాయకుడవై 

యుదధ్ము చేయుము. 

యెషయా 8:9 => జనులారా, రేగుడి మీరు ఓడిపోవుదురు; దూరదేశసుథ్లారా, మీరందరు 

ఆలకించుడి మీరు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు. 

యోవేలు 3:9 => అనయ్జనులకు ఈ సమాచారము పర్కటన చేయుడి యుదధ్ము పర్తిషిఠ్ంచుడి, 

బలాఢుయ్లను రేపుడి, యోధులందరు సిదధ్పడి రావలెను. 

యోవేలు 3:10 => మీ కఱుఱ్లు చెడగొటిట్ ఖడగ్ములు చేయుడి, మీ పోటకతుత్లు చెడగొటిట్ ఈటెలు 

చేయుడి; బలహీనుడు నేను బలాఢుయ్డను అనుకొనవలెను. 

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

యుండుడి. 

1 రాజులు 20:26 => కాబటిట్ మరు సంవతస్రము బెనహ్దదు సిరియనులను సమకూరిచ్ లెకక్చూచి 

బయలుదేరి పోయి ఇశార్యేలువారితో యుదధ్ము చేయుటకై ఆఫెకునకు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 11:1 => వసంతకాలమున రాజులు యుదధ్మునకు బయలుదేరు సమయమున 

దావీదు యోవాబును అతనివారిని ఇశార్యేలీయులనందరిని పంపగా వారు అమోమ్నీయులను 

సంహరించి రబాబ్ పటట్ణమును ముటట్డివేసిరి; అయితే దావీదు యెరూషలేమునందు నిలిచెను. 
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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. 

కీరత్నలు 115:2 => వారి దేవుడేడి అని అనయ్జనులెందుకు చెపుప్కొందురు? 

కీరత్నలు 115:3 => మా దేవుడు ఆకాశమందునాన్డు తన కిచఛ్వచిచ్నటుల్గా సమసత్మును ఆయన 

చేయుచునాన్డు 

యెషయా 26:11 => యెహోవా, నీ హసత్మెతత్బడియునన్దిగాని జనులు దాని చూడనొలల్రు 

జనులకొరకైన నీ ఆసకిత్ని చూచి వారు సిగుగ్పడుదురు నిశచ్యముగా అగిన్ నీ శతుర్వులను 

మింగివేయును. 

యెషయా 42:8 => యెహోవాను నేనే; ఇదే నా నామము మరి ఎవనికిని నా మహిమను 

నేనిచుచ్వాడను కాను నాకు రావలసిన సోత్తర్మును విగర్హములకు చెందనియయ్ను. 

2 సమూయేలు 5:22 => ఫిలిషీత్యులు మరల వచిచ్ రెఫాయీము లోయలో వాయ్పింపగా 

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 దినవృతాత్ంతములు 14:13 => ఫిలిషీత్యులు మరల ఆ లోయలోనికి దిగిరాగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:23 => ఆ సంవతస్రాంతమందు సిరియా సైనయ్ము యోవాషు మీదికి 

వచెచ్ను; వారు యూదాదేశముమీదికిని యెరూషలేముమీదికిని వచిచ్, శేషములేకుండ జనుల 

అధిపతులనందరిని హతముచేసి, తాము పటుట్కొనిన కొలల్సొమమ్ంతయు దమసుక్ రాజునొదద్కు 

పంపిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => యెహోవా పర్వకత్యగు ఓదేదు అను ఒకడు అచచ్ట ఉండెను. 

అతడు షోమోర్నునకు వచిచ్న సమూహము ఎదుటికిపోయి వారితో ఈలాగు చెపెప్ను ఆలకించుడి, మీ 
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పితరుల దేవుడైన యెహోవా యూదావారి మీద కోపించినందుచేత ఆయన వారిని మీచేతికి 

అపప్గించెను; మీరు ఆకాశమునంటునంత రౌదర్ముతో వారిని సంహరించితిరి. 

వచనము 25 

నీవు పోగొటుట్కొనిన బలము ఎంతో అంత బలమును, గుఱఱ్ములకు గుఱఱ్ములను రథములకు 

రథములను లెకిక్ంచి పోగుచేయుము; అపుప్డు మనము మైదానమునందు వారితో యుదధ్ము 

చేసినయెడల అవశయ్ముగా మనము వారిని గెలుచుదమని మనవిచేయగా అతడు వారు చెపిప్నమాట 

విని ఆ పర్కారము 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 14:23 => ఎటల్నగా వారును ఎతత్యిన పర్తి పరవ్తము మీదను పచచ్ని పర్తి 

వృక్షముకిర్ందను బలిపీఠములను కటిట్, విగర్హములను నిలిపి, దేవతా సత్ంభములను ఉంచిరి. 

1 సమూయేలు 4:8 => అయయ్యోయ్ మహా శూరుడగు ఈ దేవుని చేతిలోనుండి మనలను ఎవరు 

విడిపింపగలరు? అరణయ్మందు అనేకమైన తెగుళల్చేత ఐగుపీత్యులను హతము చేసిన దేవుడు ఈయనే 

గదా. 

2 రాజులు 19:12 => నా పితరులు నిరూమ్లముచేసిన గోజానువారు గాని హారాను వారు గాని, 

రెజెపులు గాని, తెలశాశ్రులో నుండిన ఏదెనీయులు గాని తమ దేవతల సహాయమువలన 

తపిప్ంచుకొనిరా? 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:13 => నేనును నా పితరులును ఇతరదేశముల జనులకందరికిని ఏమేమి 

చేసితిమో మీరెరుగరా? ఆ దేశ జనుల దేవతలు వారి దేశములను నాచేతిలోనుండి యేమాతర్మైనను 

రకిష్ంప చాలియుండెనా? 
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2 ది న వృ తాత్ం త ము లు 3 2 : 1 4 = > మీ దే వు డు మి ముమ్ ను నా చే తి లో నుం డి 

విడిపింపగలడనుకొనుటకు, నా పితరులు బొతిత్గా నిరూమ్లము చేసిన ఆ యా దేశసుథ్ల సకల 

దేవతలలోను తన జనులను నాచేతిలోనుండి విడిపింప గలిగిన దేవుడొకడైన యుండెనా? 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:15 => కాబటిట్ యిపుప్డు హిజిక్యాచేత మీరు మోసపోకుడి, మీరు ఇటిట్ 

పేర్రేపణకు లోబడకుడి, అతని నముమ్కొనకుడి, యే జనుల దేవుడైనను ఏ రాజయ్పు దేవుడైనను తన 

జనులను నాచేతిలో నుండి గాని నా పితరుల చేతిలోనుండి గాని విడిపింపలేక పోగా, మీ దేవుడు 

నాచేతిలోనుండి మిముమ్ను మొదలే విడిపింపలేకపోవునుగదా అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:16 => అతని సేవకులు దేవుడైన యెహోవా మీదను ఆయన సేవకుడైన 

హిజిక్యా మీదను ఇంకను పేలాపనలు పేలిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:17 => అదియుగాక ఇతర దేశముల జనుల దేవతలు తమ జనులను 

నాచేతిలోనుండి యేలాగున విడిపింపలేకపోయిరో ఆలాగున హిజిక్యా సేవించు దేవుడును తన 

జనులను నాచేతిలోనుండి విడిపింపలేకపోవునని ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవాను నిందించుటకును, 

ఆయనమీద అపవాదములు పలుకుటకును అతడు పతిర్కలు వార్సి పంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:18 => అపుప్డు వారు పటట్ణమును పటుట్కొనవలెననన్ యోచనతో, 

పార్కారము మీదనునన్ యెరూషలేము కాపురసుథ్లను బెదరించుటకును నొపిప్ంచుటకును, 

యూదాభాషలో బిగగ్రగా వారితో ఆ మాటలు పలికిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:19 => మరియు వారు మనుషుయ్ల చేతిపనియైన భూజనుల దేవతలమీద 

తాము పలికిన దూషణలను యెరూషలేముయొకక్ దేవుని మీద కూడను పలికిరి. 

కీరత్నలు 50:21 => ఇటిట్ పనులు నీవు చేసినను నేను మౌనినైయుంటిని అందుకు నేను కేవలము 

నీవంటివాడనని నీవనుకొంటివి అయితే నీ కనున్లయెదుట ఈ సంగతులను నేను వరుసగా ఉంచి 

నినున్ గదిద్ంచెదను  

కీరత్నలు 50:22 => దేవుని మరచువారలారా, దీని యోచించుకొనుడి లేనియెడల నేను మిముమ్ను 

చీలిచ్వేయుదును తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోవును  

కీరత్నలు 121:1 => కొండలతటుట్ నా కనున్లెతుత్చునాన్ను నాకు సహాయము ఎకక్డనుండి వచుచ్ను? 
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కీరత్నలు 121:2 => యెహోవావలననే నాకు సహాయము కలుగును ఆయన భూమాయ్కాశములను 

సృజించినవాడు. 

యెషయా 42:8 => యెహోవాను నేనే; ఇదే నా నామము మరి ఎవనికిని నా మహిమను 

నేనిచుచ్వాడను కాను నాకు రావలసిన సోత్తర్మును విగర్హములకు చెందనియయ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 23:13 => అపుప్డు బాలాకు దయచేసి నాతోకూడ మరియొక చోటికి రముమ్. 

అకక్డనుండి వారిని చూడవచుచ్ను; వారి చివరమాతర్మే కనబడును గాని వారందరు నీకు కనబడరు; 

అకక్డనుండి నా నిమితత్ము వారిని శపింపవలెనని అతనితో చెపిప్ 

1 రాజులు 20:31 => అతని సేవకులు ఇశార్యేలు వారి రాజులు దయాపరులని మేము వింటిమి 

గనుక నీకు అనుకూలమైనయెడల మేము నడుమునకు గోనెలు కటుట్కొని తలమీద తార్ళుల్ వేసికొని 

ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు పోవుదుము; అతడు నీ పార్ణమును రకిష్ంచునేమో అని రాజుతో అనగా రాజు 

అందుకు సమమ్తించెను. 

2 రాజులు 5:13 => 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 6:8 => సిరియా రాజు ఇశార్యేలుతో యుదధ్ము చేయవలెనని కోరి తన సేవకులతో 

ఆలోచనచేసి ఫలాని సథ్లమందు మన దండుపేట ఉంచుదమని చెపెప్ను. 

యిరిమ్యా 23:23 => నేను సమీపముననుండు దేవుడను మాతర్ మేనా? దూరముననుండు దేవుడను 

కానా? 

వచనము 26 

కాబటిట్ మరు సంవతస్రము బెనహ్దదు సిరియనులను సమకూరిచ్ లెకక్చూచి బయలుదేరి పోయి 

ఇశార్యేలువారితో యుదధ్ము చేయుటకై ఆఫెకునకు వచెచ్ను. 
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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 20:16 => మధాయ్హన్మందు వీరు బయలుదేరగా బెనహ్దదును అతనికి సహకారులైన ఆ 

ముపప్ది ఇదద్రు రాజులును గుడారములలో తార్గి మతుత్లైయుండిరి. 

1 రాజులు 22:31 => సరియారాజు తన రథములమీద అధికారులైన ముపప్ది ఇదద్రు అధిపతులను 

పిలిపించి అలుప్లతోనైనను ఘనులతోనైనను మీరు పోటాల్డవదుద్; ఇశార్యేలురాజుతో మాతర్మే 

పోటాల్డుడని ఆజఞ్ ఇచిచ్యుండగా 

సామెతలు 21:30 => యెహోవాకు విరోధమైన జాఞ్నమైనను వివేచనయైనను ఆలోచనయైనను 

నిలువదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:9 => అమోమ్నీయులు బయలుదేరి పటట్ణపు గవినియొదద్ యుదధ్పంకుత్లు 

తీరిచ్రి, వచిచ్న రాజులు పర్తేయ్కముగా బయట భూమిలో యుదధ్మునకు సిదధ్ముగా నిలిచిరి. 

వచనము 27 

ఇశార్యేలు వారందరును పోగుచేయబడి సిదధ్మైవారిని ఎదిరింప బయలుదేరిరి. ఇశార్యేలువారు 

మేకపిలల్ల మందలు రెంటివలె వారియెదుట దిగియుండిరి గాని దేశము సిరియనులచేత 

కపప్బడియుండెను. 

కీరత్నలు 10:3 => దుషుట్లు తమ మనోభిలాషనుబటిట్ అతిశయపడుదురు లోభులు యెహోవాను 

తిరసక్రింతురు 

వచనము 28 

అపుప్డు దైవజనుడైన యొకడు వచిచ్ ఇశార్యేలు రాజుతో ఇటల్నెను యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

సిరియనులు యెహోవా కొండలకు దేవుడేగాని లోయలకు దేవుడు కాడని అనుకొందురు; అయితే నేను 

యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొనునటుల్ ఈ గొపప్ సమూహమంతయు నీచేతికి అపప్గించెదను. 
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1 రాజులు 20:30 => తకిక్నవారు ఆఫెకు పటట్ణములోనికి పారిపోగా అచచ్టనునన్ యొక 

పార్కారము శేషించినవారిలో ఇరువదియేడు వేలమంది మీదపడెను. బెనహ్దదు పారిపోయి ఆ 

పటట్ణమందు పర్వేశించి ఆ యా గదులలో చొరగా 

యెహోషువ 13:4 => దకిష్ణదికుక్న ఆవీయుల దేశమును కనానీయుల దేశమంతయు, 

సీదోనీయులదైన మేరా మొదలుకొని ఆఫెకు వరకునన్ అమోరీయుల సరిహదుద్ వరకును 

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

పటట్ణములు. 

నాయ్యాధిపతులు 1:31 => ఆషేరీయులు అకోక్ నివాసులను సీదోను నివాసులను అహాల్బు వారిని 

అకీజ్బువారిని హెలాబ్వారిని అఫెకువారిని రెహోబు వారిని 

1 సమూయేలు 4:1 => ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ము చేయుటకై బయలుదేరి 

ఎబెనెజరులో దిగగా ఫిలిషీత్యులు ఆఫెకులో దిగిరి. 

1 సమూయేలు 29:1 => అంతలో ఫిలిషీత్యులు దండెతిత్పోయి ఆఫెకులో దిగియుండిరి; 

ఇశార్యేలీయులు యెజెర్యేలులోని జెల దగగ్ర దిగియుండిరి. 

2 రాజులు 13:17 => తూరుప్వైపున నునన్ కిటికీని విపుప్మని చెపప్గా అతడు విపెప్ను. అపుప్డు 

ఎలీషా బాణము వేయుమని చెపప్గా అతడు బాణము వేసెను అతడు ఇది యెహోవా రక్షణ బాణము, 

సిరియనులచేతిలోనుండి మిముమ్ను రకిష్ంచు బాణము; సిరియనులు నాశనమగునటుల్ నీవు అఫెకులో 

వారిని హతము చేయుదువని చెపిప్, 

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. 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:23 => ఆ సంవతస్రాంతమందు సిరియా సైనయ్ము యోవాషు మీదికి 

వచెచ్ను; వారు యూదాదేశముమీదికిని యెరూషలేముమీదికిని వచిచ్, శేషములేకుండ జనుల 

అధిపతులనందరిని హతముచేసి, తాము పటుట్కొనిన కొలల్సొమమ్ంతయు దమసుక్ రాజునొదద్కు 

పంపిరి. 

వచనము 29 

వారు ఎదురుముఖములుగా ఏడుదినములు గుడారములు వేసికొని యుండినతరువాత ఏడవ 

దినమందు యుదధ్మునకు కలిసికొనగా ఇశార్యేలువారు ఒక దినమందే సిరియనుల కాలబ్లము 

లక్షమందిని హతముచేసిరి. 

యెహోషువ 1:11 => మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు మీ దేవుడైన యెహోవా మీకిచుచ్చునన్ 

దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనబోవుటకై మూడు దినములలోగా మీరు ఈ యొరాద్నును దాటవలెను. 

గనుక ఆహారమును సిదధ్పరచుకొనుడి. 

నాయ్యాధిపతులు 7:8 => పర్జలు ఆహారమును బూరలను పటుట్కొనగా అతడు పర్జలందరిని తమ 

గుడారములకు వెళల్నంపెను గాని ఆ మూడువందల మందిని నిలుపుకొనెను. మిదాయ్నీయుల దండు 

లోయలో అతనికి దిగువగా నుండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:30 => తమ ఆశర్యదురగ్ము వారిని అమిమ్వేయనియెడల యెహోవా 

వారిని అపప్గింపనియెడల ఒకక్డు ఎటుల్ వేయిమందిని తరుమును? ఇదద్రు ఎటుల్ పదివేలమందిని 

పారదోలుదురు? 

నాయ్యాధిపతులు 6:5 => వారును వారి ఒంటెలును లెకక్లేకయుండెను. 
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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. 

1 సమూయేలు 13:6 => ఇశార్యేలీయులు దిగులుపడుచు వచిచ్ తాము ఇరుకులో నునన్టుట్ 

తెలిసికొని గుహలలోను పొదలలోను మెటట్లలోను ఉనన్త సథ్లములలోను కూపములలోను దాగిరి. 

1 సమూయేలు 13:7 => కొందరు హెబీర్యులు యొరాద్ను నది దాటి గాదు దేశమునకును 

గిలాదునకును వెళిల్పోయిరి గాని సౌలు ఇంకను గిలాగ్లులోనే ఉండెను; జనులందరు భయపడుచు 

అతని వెంబడించిరి. 

1 సమూయేలు 13:8 => సమూయేలు చెపిప్నటుట్ అతడు ఏడు దినములు ఆగి, సమూయేలు 

గిలాగ్లునకు రాకపోవుటయు, జనులు తనయొదద్నుండి చెదరిపోవుటయు చూచి 

1 సమూయేలు 14:2 => సౌలు గిబియా అవతల మిగోర్నులో దానిమమ్చెటుట్ కిర్ంద దిగియుండెను, 

అతని యొదద్నునన్ జనులు దాదాపు ఆరు వందలమంది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:7 => మీరు దిగులుపడకుడి, ధైరయ్ము విడువకుడి; అషూష్రు రాజుకైనను 

అతనితో కూడనునన్ సైనయ్మంతటికైనను మీరు భయపడవదుద్, విసమ్యమొందవదుద్, అతనికి 

కలిగియునన్ సహాయముకంటె ఎకుక్వ సహాయము మనకు కలదు. 

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. 

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

వడిగలవారు పరుగులో గెలువరు; బలము గలవారు యుదధ్మునందు విజయమొందరు; జాఞ్నము 

గలవారికి అనన్ము దొరకదు; బుదిధ్మంతులగుటవలన ఐశవ్రయ్ము కలుగదు; తెలివి గలవారికి 

అనుగర్హము దొరకదు; ఇవియనిన్యు అదృషట్వశముచేతనే కాలవశముచేతనే అందరికి 

కలుగుచునన్వి. 
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2 రాజులు 3:6 => యెహోరాము షోమోర్నులోనుండి బయలుదేరి ఇశార్యేలువారినందరిని 

సమకూరెచ్ను. 

2 రాజులు 13:7 => రౌతులలో ఏబదిమందియు రథములలో పదియు కాలబ్లములో 

పదివేలమందియు మాతర్మే యెహోయాహాజు దగగ్ర ఉండిరి; మిగిలినవారిని సిరియా రాజు 

దుళల్కొటిట్న ధూళివలె నాశనము చేసియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:28 => షెఫేలా పర్దేశముననుండు ఒలీవ చెటల్మీదను మేడిచెటల్మీదను 

గెదేరీయుడైన బయల  హనాను నియమింపబడెను; నూనె కొటల్మీద యోవాషు నియమింపబడెను. 

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 

కీరత్నలు 33:16 => ఏ రాజును సేనాబలముచేత రకిష్ంపబడడు ఏ వీరుడును అధికబలముచేత 

తపిప్ంచుకొనడు. 

సామెతలు 14:28 => జనసమృదిధ్ కలుగుటచేత రాజులకు ఘనతవచుచ్ను జనక్షయము రాజులకు 

వినాశకరము. 

వచనము 30 

తకిక్నవారు ఆఫెకు పటట్ణములోనికి పారిపోగా అచచ్టనునన్ యొక పార్కారము శేషించినవారిలో 

ఇరువదియేడు వేలమంది మీదపడెను. బెనహ్దదు పారిపోయి ఆ పటట్ణమందు పర్వేశించి ఆ యా 

గదులలో చొరగా 

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 20:22 => అపుప్డు ఆ పర్వకత్ ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు వచిచ్ నీవు బలము 

తెచుచ్కొనుము, నీవు చేయవలసిన దానిని కనిపెటిట్ యుండుము, ఏడాదినాటికి సిరియారాజు నీమీదికి 

మరల వచుచ్నని అతనితో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 13:1 => అంతట దైవజనుడైన యొకడు యెహోవాచేత సెలవునొంది 

యూదాదేశమునుండి బేతేలునకు వచెచ్ను. ధూపము వేయుటకై యరొబాము ఆ బలిపీఠమునొదద్ 

నిలిచియుండగా 

1 రాజులు 17:18 => ఆమె ఏలీయాతో దైవజనుడా, నాయొదద్కు నీవు రానిమితత్మేమి? నా 

పాపమును నాకు జాఞ్పకముచేసి నా కుమారుని చంపుటకై నాయొదద్కు వచిచ్తివా అని మనవిచేయగా 

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 20:15 => యూదావారలారా, యెరూషలేము కాపురసుథ్లారా, 

యెహోషాపాతు రాజా, మీరందరును ఆలకించుడి; యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ గొపప్ 

సైనయ్మునకు మీరు భయపడకుడి, జడియకుడి, యీ యుదధ్ము మీరు కాదు దేవుడే జరిగించును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:16 => రేపు వారిమీదికి పోవుడి; వారు జీజు అను ఎకుక్డు మారగ్మున 

వచెచ్దరు, మీరు యెరూవేలు అరణయ్ము ముందరనునన్ వాగు కొనదగగ్ర వారిని కనుగొందురు. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:18 => అపుప్డు యెహోషాపాతు సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసెను; 

యూదావారును యెరూషలేము కాపురసుథ్లును యెహోవా సనిన్ధిని సాగిలపడి నమసక్రించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:19 => కహాతీయుల సంతతివారును కోరహీయుల సంతతివారునగు 

లేవీయులు నిలువబడి గొపప్ శబద్ముతో ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను సుత్తించిరి. 
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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. 

1 రాజులు 20:23 => అయితే సిరియా రాజు సేవకులు అతనితో ఈలాగు మనవి చేసిరి వారి 

దేవతలు కొండదేవతలు గనుక వారు మనకంటె బలవంతులైరి. అయితే మనము మైదానమందు 

వారితో యుదధ్ము చేసినయెడల నిశచ్యముగా వారిని గెలుచుదుము. 

యెషయా 37:29 => నామీద నీవు వేయు రంకెలును నీవు చేసిన కలహమును నా చెవులలో 

జొచెచ్ను నా గాలము నీ ముకుక్నకు తగిలించెదను నా కళె ల్ము నీ నోటిలో పెటిట్ నినున్ మళిల్ంచెదను 

నీవు వచిచ్న మారగ్ముననే నినున్ మళిల్ంచెదను.  

యెషయా 37:30 => మరియు యెషయా చెపిప్నదేమనగా హిజిక్యా, నీకిదే సూచనయగును. ఈ 

సంవతస్రమందు దాని అంతట అదే పండు ధానయ్మును, రెండవ సంవతస్రమందు దానినుండి కలుగు 

ధానయ్మును మీరు భుజింతురు. మూడవ సంవతస్రమున మీరు వితత్నము వితిత్ చేలు కోయుదురు; 

దార్క్షతోటలు నాటి వాటిఫలము ననుభవించుదురు. 

యెషయా 37:31 => యూదా వంశములో తపిప్ంచుకొనిన శేషము ఇంకను కిర్ందికి వేరు తనిన్ 

మీదికి ఎదిగి ఫలించును. 

యెషయా 3 7 : 3 2 = > శేషించువారు యెరూషలేములోనుండి బయలుదేరుదురు , 

తపిప్ంచుకొనినవారు సీయోను కొండలోనుండి బయలుదేరుదురు; సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా 

ఆసకిత్ దీని నెరవేరుచ్ను. 

యెషయా 37:33 => కాబటిట్ అషూష్రు రాజునుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అతడు ఈ 

పటట్ణములోనికి రాడు; దానిమీద ఒక బాణమైన పర్యోగింపడు; ఒక కేడెమునైన దానికి కనుపరచడు; 

దానియెదుట ముటట్డిదిబబ్ కటట్డు. 

యెషయా 37:34 => ఈ పటట్ణము లోపలికి రాక తాను వచిచ్న మారగ్ముననే అతడు తిరిగిపోవును; 

ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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యెషయా 37:35 => నా నిమితత్మును నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును నేను ఈ పటట్ణమును 

కాపాడి రకిష్ంచుదును. 

యెషయా 37:36 => అంతట యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రువారి దండు పేటలో లక్ష 

యెనుబదియైదువేలమందిని మొతెత్ను ; ఉదయమున జనులు లేవగా వారందరును 

మృతకళేబరములుగా ఉండిరి. 

యెషయా 37:37 => అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు తిరిగిపోయి నీనెవె పటట్ణమునకు వచిచ్ నివసించిన 

తరువాత 

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. 

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

గెలిచితివిు అని వారనుకొందురేమో విరోధి గరవ్మునకు భయపడి చెదరగొటట్లేదు. 

యెహోషువ 7:8 => పర్భువా కనికరించుము; ఇశార్యేలీయులు తమ శతుర్వుల యెదుట నిలువలేక 

వెనుకకు తిరిగినందుకు నేనేమి చెపప్గలను? 

యెహోషువ 7:9 => కనానీయులును ఈ దేశ నివాసులందరును విని, మముమ్ను చుటుట్కొని మా 

పేరు భూమిమీద ఉండకుండ తుడిచివేసినయెడల, ఘనమైన నీ నామమును గూరిచ్ నీవేమి 

చేయుదువని పార్రిథ్ంపగా 

యోబు 12:16 => బలమును జాఞ్నమును ఆయనకు సవ్భావలక్షణములు మోసపడువారును 

మోసపుచుచ్వారును ఆయన వశమున నునాన్రు. 

యోబు 12:17 => ఆలోచనకరత్లను వసత్రహీనులనుగా చేసి ఆయన వారిని తోడుకొనిపోవును. 

నాయ్యాధిపతులను అవివేకులనుగా కనుపరచును. 

యోబు 12:18 => రాజుల అధికారమును ఆయన కొటిట్వేయును వారి నడుములకు గొలుసులు 

కటుట్ను. 
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యోబు 12:19 => యాజకులను వసత్రహీనులనుగాచేసి వారిని తోడుకొనిపోవును సిథ్రముగా 

నాటుకొనినవారిని ఆయన పడగొటుట్ను. 

కీరత్నలు 58:10 => పర్తిదండన కలుగగా నీతిమంతులు చూచి సంతోషించుదురు భకిత్హీనుల 

రకత్ములో వారు తమ పాదములను కడుగుకొందురు. 

కీరత్నలు 58:11 => కావున నిశచ్యముగా నీతిమంతులకు ఫలము కలుగుననియు నిశచ్యముగా 

నాయ్యము తీరుచ్ దేవుడు లోకములో నునాన్డనియు మనుషుయ్లు ఒపుప్కొందురు. 

కీరత్నలు 79:10 => వారి దేవుడెకక్డనునాన్డని అనయ్జనులు పలుకనేల? మేము చూచుచుండగా 

ఓరచ్బడిన నీ సేవకుల రకత్మునుగూరిచ్న పర్తిదండన జరిగినటుల్ అనయ్జనులకు తెలియబడనిముమ్. 

యెషయా 37:29 => నామీద నీవు వేయు రంకెలును నీవు చేసిన కలహమును నా చెవులలో 

జొచెచ్ను నా గాలము నీ ముకుక్నకు తగిలించెదను నా కళె ల్ము నీ నోటిలో పెటిట్ నినున్ మళిల్ంచెదను 

నీవు వచిచ్న మారగ్ముననే నినున్ మళిల్ంచెదను.  

యెషయా 37:35 => నా నిమితత్మును నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును నేను ఈ పటట్ణమును 

కాపాడి రకిష్ంచుదును. 

యిరిమ్యా 14:7 => యెహోవా, మా తిరుగుబాటులు అనేకములు, నీకు విరోధముగా మేము 

పాపము చేసితివిు; మా దోషములు మా మీద దోషారోపణ చేయుచునన్వి; నీ నామమునుబటిట్ నీవే 

కారయ్ము జరిగించుము. 

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 20:14 => అయితే నేను వారిని రపిప్ంపగా ఏ అనయ్జనులు చూచిరో యే 

అనయ్జనులలోనుండి నేను వారిని రపిప్ంచితినో వారి యెదుట నా నామమునకు దూషణ 

కలుగకుండునటుల్ నేననుకొనిన పర్కారము చేయక మానితిని. 
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యెహెజేక్లు 36:21 => కాగా ఇశార్యేలీయులు పోయిన యెలల్చోటల్ను నా పరిశుదధ్ నామమునకు 

దూషణ కలుగగా నేను చూచి నా నామము విషయమై చింతపడితిని. 

యెహెజేక్లు 36:22 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులకు ఈ మాట పర్కటన చేయుము పర్భువగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులారా, మీ నిమితత్ము కాదు గాని అనయ్జనులలో మీచేత 

దూషణనొందిన నా పరిశుదధ్ నామము నిమితత్ము నేను చేయబోవుదానిని చేయుదును.  

యెహెజేక్లు 36:23 => అనయ్జనుల మధయ్ మీరు దూషించిన నా ఘనమైన నామమును నేను 

పరిశుదధ్ పరచుదును, వారి యెదుట మీయందు నేను ననున్ పరిశుదధ్ పరచుకొనగా నేను పర్భువగు 

యెహోవానని వారు తెలిసికొందురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 36:32 => మీ నిమితత్ము నేను ఈలాగున చేయుటలేదని తెలిసికొనుడి; ఇదే పర్భువైన 

యెహోవా వాకుక్. ఇశార్యేలీయులారా, మీ పర్వరత్ననుగూరిచ్ చినన్బోయి సిగుగ్పడుడి. 

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. 

నిరగ్మకాండము 6:7 => మిముమ్ను నాకు పర్జలగా చేరుచ్కొని మీకు దేవుడనైయుందును. అపుప్డు 

ఐగుపీత్యుల బరువు కిర్ందనుండి మిముమ్ను వెలుపలికి రపిప్ంచిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే అని 

మీరు తెలిసికొందురు. 

నిరగ్మకాండము 7:5 => నేను ఐగుపుత్మీద నా చెయియ్ చాపి ఇశార్యేలీయులను వారి మధయ్నుండి 

రపిప్ంపగానే నేను యెహోవానని ఐగుపీత్యులు తెలిసికొందురనెను. 

నిరగ్మకాండము 8:22 => మరియు భూలోకములో నేనే యెహోవాను అని నీవు తెలిసికొనునటుల్, ఆ 

దినమున నేను నా పర్జలు నివసించుచునన్ గోషెను దేశమును వినాయించెదను, అకక్డ ఈగల 

గుంపులుండవు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:6 => మీరు రొటెట్ తినలేదు, దార్కాష్రసమేగాని మదయ్మేగాని తార్గలేదని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 
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యెహెజేక్లు 6:14 => నేను వారికి విరోధినై వారు నివసించు సథ్లములనిన్టిలో వారి దేశమును 

దిబాల్తు అరణయ్ము కంటె మరి నిరజ్నముగాను పాడుగాను చేయగా నేనే యెహోవానై యునాన్నని వారు 

తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 11:12 => అపుప్డు మీ చుటుట్నునన్ అనయ్జనుల విధుల నాచరించుటకై మీరు ఎవని 

కటట్డల ననుసరింపక మానితిరో యెవని విధులను ఆచరింపకపోతిరో, ఆ యెహోవానగు నేనే 

ఆయననని మీరు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 12:16 => అయితే నేను యెహోవానై యునాన్నని అనయ్జనులు తెలిసికొనునటుల్ తాము 

చేరిన అనయ్జనులలో తమ హేయకృతయ్ములనిన్టిని వారు వివరించి తెలియజెపుప్టకై ఖడగ్ముచేత 

కూలకుండను కాష్మమునకు చావకుండను తెగులు తగులకుండను నేను వారిలో కొందరిని 

తపిప్ంచెదను.  

యెహెజేక్లు 36:22 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులకు ఈ మాట పర్కటన చేయుము పర్భువగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులారా, మీ నిమితత్ము కాదు గాని అనయ్జనులలో మీచేత 

దూషణనొందిన నా పరిశుదధ్ నామము నిమితత్ము నేను చేయబోవుదానిని చేయుదును.  

యెహెజేక్లు 39:7 => నేను యెహోవానై యునాన్నని అనయ్జనులు తెలిసికొనునటుల్ ఇక నా పరిశుదధ్ 

నామమునకు దూషణ కలుగనియయ్క, నా జనులగు ఇశార్యేలీయుల మధయ్ దానిని బయలుపరచెదను. 

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. 

సంఖాయ్కాండము 21:34 => యెహోవా మోషేతో నిటల్నెను అతనికి భయపడకుము; నేను అతనిని 

అతని సమసత్ జనమును అతని దేశమును నీచేతికి అపప్గించితిని; నీవు హెషోబ్నులో నివసించిన 

అమోరీయుల రాజైన సీహోనుకు చేసినటుల్ ఇతనికిని చేయుదువు. 

సంఖాయ్కాండము 23:13 => అపుప్డు బాలాకు దయచేసి నాతోకూడ మరియొక చోటికి రముమ్. 

అకక్డనుండి వారిని చూడవచుచ్ను; వారి చివరమాతర్మే కనబడును గాని వారందరు నీకు కనబడరు; 

అకక్డనుండి నా నిమితత్ము వారిని శపింపవలెనని అతనితో చెపిప్ 

Page  of 1745 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

2 సమూయేలు 10:13 => యోవాబును అతనితోకూడ నునన్వారును సిరియనులతో యుదధ్ము 

చేయ బయలుదేరగానే వారు అతని యెదుట నిలువజాలక పారిపోయిరి. 

2 రాజులు 3:18 => ఇది యెహోవా దృషిట్కి అలప్మే, ఆయన మోయాబీయులను మీచేతికి 

అపప్గించును. 

2 రాజులు 3:27 => అపుప్డతడు తనకు మారుగా ఏలవలసిన తన జేయ్షఠ్ కుమారుని తీసికొని, 

పటట్ణపు పార్కారముమీద దహనబలిగా అరిప్ంపగా ఇశార్యేలు వారిమీదికి కోపము బహుగా వచెచ్ను 

గనుక వారు అతనిని విడిచి తమ దేశమునకు మరలిపోయిరి. 

2 రాజులు 6:9 => అయితే ఆ దైవజనుడు ఇశార్యేలు రాజునకు వరత్మానము పంపి ఫలాని 

సథ్లమునకు నీవు పోవదుద్, అచచ్టికి సిరియనులు వచిచ్ దిగియునాన్రని తెలియజేసెను గనుక 

2 రాజులు 19:19 => యెహోవా మా దేవా; లోకమందునన్ సమసత్ జనులు నీవే నిజముగా 

అదివ్తీయ దేవుడవైన యెహోవావని తెలిసికొనునటుల్గా అతనిచేతిలోనుండి మముమ్ను రకిష్ంచుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:14 => ఆ పర్కారము యోవాబును అతనితో కూడ నునన్ జనమును 

సిరియనులతో యుదధ్ము కలుపుటకై చేరపోగా వారు నిలువలేక అతని యెదుటనుండి తిరిగి 

పారిపోయిరి. 

యిరిమ్యా 23:23 => నేను సమీపముననుండు దేవుడను మాతర్ మేనా? దూరముననుండు దేవుడను 

కానా? 

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 7:27 => రాజు వాయ్కులపడుచునాన్డు, అధికారులు భీతినొందుచునాన్రు, సామానయ్ 

జనులు వణకుచునాన్రు; నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొనునటుల్ వారి పర్వరత్నఫలము 

నేను వారిమీదికి రపిప్ంపబోవుచునాన్ను , వారు చేసిన దోషములనుబటిట్ వారికి తీరుప్ 

తీరచ్బోవుచునాన్ను.  
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యెహెజేక్లు 22:16 => అచచ్ట అనయ్జనుల ఎదుటనే నీ అంతట నీవే భర్షు ఠ్డవై నేను యెహోవానని 

నీవు తెలిసికొందువు.  

యెహెజేక్లు 37:6 => చరమ్ము కపిప్ మీకు నరములనిచిచ్ మీమీద మాంసము పొదిగి చరమ్ము 

మీమీద కపెప్దను; మీలో జీవాతమ్నుంచగా మీరు బర్దుకుదురు; అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని 

మీరు తెలిసికొందురు. 

దానియేలు 11:11 => అంతలో దకిష్ణ దేశపు రాజు అతుయ్గుర్డై బయలుదేరి ఉతత్ర దేశపు రాజుతో 

యుదధ్ము జరిగించును; ఉతత్ర దేశపు రాజు గొపప్ సైనయ్మును సమకూరుచ్కొనినను అది ఓడిపోవును. 

1 తిమోతి 6:11 => దైవజనుడా, నీవైతే వీటివి విసరిజ్ంచి, నీతిని భకిత్ని విశావ్సమును పేర్మను 

ఓరుప్ను సాతివ్కమును సంపాదించుకొనుటకు పర్యాసపడుము. 

వచనము 31 

అతని సేవకులు ఇశార్యేలు వారి రాజులు దయాపరులని మేము వింటిమి గనుక నీకు 

అనుకూలమైనయెడల మేము నడుమునకు గోనెలు కటుట్కొని తలమీద తార్ళుల్ వేసికొని ఇశార్యేలు 

రాజునొదద్కు పోవుదుము; అతడు నీ పార్ణమును రకిష్ంచునేమో అని రాజుతో అనగా రాజు అందుకు 

సమమ్తించెను. 

యెహోషువ 6:15 => ఏడవ దినమున వారు ఉదయమున చీకటితోనే లేచి యేడు మారులు ఆ 

పర్కారముగానే పటట్ణము చుటుట్ తిరిగిరి; ఆ దినమున మాతర్మే వారు ఏడు మారులు పటట్ణము చుటుట్ 

తిరిగిరి 

1 సమూయేలు 17:16 => ఆ ఫిలిషీత్యుడు ఉదయమునను సాయంతర్మునను బయలుదేరుచు 

నలువది దినములు తనున్ తాను అగుపరచుకొనుచు వచెచ్ను.  

కీరత్నలు 10:16 => యెహోవా నిరంతరము రాజైయునాన్డు ఆయన దేశములోనుండి అనయ్జనులు 

నశించిపోయిరి. 

2 సమూయేలు 10:18 => సిరియనులు సనన్దుధ్లై దావీదును ఎదురొక్నవచిచ్ అతనితో యుదధ్ము 

కలిపి ఇశార్యేలీయుల యెదుట నిలువజాలక పారిపోగా, దావీదు సిరియనులలో ఏడు వందలమంది 
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రథికులను నలువదివేల మంది గుఱఱ్పు రౌతులను హతము చేసెను. మరియు వారి సైనాయ్ధిపతియగు 

షోబకు దావీదు చేతిలో ఓడిపోయి అచచ్టనే చచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:17 => అబీయాయును అతని జనులును వారిని ఘోరముగా 

సంహరించిరి. ఇశార్యేలు వారిలో అయిదు లక్షలమంది పరాకర్మశాలులు హతులైరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:23 => అమోమ్నీయులును మోయాబీయులును శేయీరు 

మనయ్నివాసులను బొతిత్గా చంపి నిరూమ్లము చేయవలెనని పొంచియుండి వారిమీద పడిరి; వారు 

శేయీరు కాపురసుథ్లను కడముటిట్ంచిన తరువాత తమలో ఒకరినొకరు చంపుకొనుటకు మొదలుపెటిట్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:24 => యూదా వారు అరణయ్మందునన్ కాపరుల దురగ్ము దగగ్రకు వచిచ్ 

సైనయ్ముతటుట్ చూడగా వారు శవములై నేలపడియుండిరి, ఒకడును తపిప్ంచుకొనలేదు. 

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 దినవృతాత్ంతములు 28:6 => రెమలాయ్ కుమారుడైన పెకహు యూదావారిలో పరాకర్మశాలులైన 

లక్ష ఇరువది వేలమందిని ఒకక్నాడు హతముచేసెను. వారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను 

విసరిజ్ంచినందున వారికిటిట్గతి పటెట్ను. 

యెషయా 37:36 => అంతట యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రువారి దండు పేటలో లక్ష 

యెనుబదియైదువేలమందిని మొతెత్ను ; ఉదయమున జనులు లేవగా వారందరును 

మృతకళేబరములుగా ఉండిరి. 

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

సాయంతర్మువరకు వారిని హతము చేయుచుండగా, ఒంటెలమీద ఎకిక్ పారిపోయిన నాలుగువందల 

మంది యౌవనులు తపప్ తపిప్ంచుకొనినవాడు ఒకడును లేకపోయెను. 

యెషయా 24:18 => తూములు పైకి తీయబడియునన్వి భూమి పునాదులు కంపించుచునన్వి 
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ఆమోసు 5:19 => ఒకడు సింహము నొదద్నుండి తపిప్ంచుకొనగా ఎలుగుబంటి యెదురైనటుట్, వాడు 

ఇంటిలోనికి పోయి గోడమీద చెయియ్వేయగా పాము వాని కరచినటుట్ ఆ దినముండును. 

వచనము 32 

కావున వారు తమ నడుములకు గోనెలు కటుట్కొని తలమీద తార్ళుల్ వేసికొని ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు 

వచిచ్ నీ దాసుడైన బెనహ్దదు దయచేసి ననున్ బర్దుకనిమమ్ని మనవిచేయుటకై మముమ్ను పంపెనని 

చెపప్గా అతడు బెనహ్దదు నా సహోదరుడు, అతడు ఇంకను సజీవుడై యునాన్డా అని యడిగెను. 

కీరత్నలు 18:25 => దయగలవారియెడల నీవు దయచూపించుదువు యథారథ్వంతులయెడల 

యథారథ్వంతుడవుగా నుందువు 

యెషయా 24:18 => తూములు పైకి తీయబడియునన్వి భూమి పునాదులు కంపించుచునన్వి 

యిరిమ్యా 48:44 => ఇదే యెహోవా వాకుక్. భయము తపిప్ంచుకొనుటకై పారిపోవువారు గుంటలో 

పడుదురు గుంటలోనుండి తపిప్ంచుకొనువారు ఉరిలో చికుక్కొందురు మోయాబుమీదికి విమరశ్ 

సంవతస్రమును నేను రపిప్ంచుచునాన్ను ఇదే యెహోవా వాకుక్. దేశ పరితాయ్గులగువారు బలహీనులై 

హెషోబ్ను నీడలో నిలిచియునాన్రు.  

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. 

ఆమోసు 2:15 => విలుకాడు నిలువజాలకపోవును, వడిగా పరుగెతుత్వాడు తపిప్ంచుకొనలేకపోవును, 

గుఱఱ్ము ఎకిక్న వాడు తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనలేకపోవును. 

ఆమోసు 5:19 => ఒకడు సింహము నొదద్నుండి తపిప్ంచుకొనగా ఎలుగుబంటి యెదురైనటుట్, వాడు 

ఇంటిలోనికి పోయి గోడమీద చెయియ్వేయగా పాము వాని కరచినటుట్ ఆ దినముండును. 

ఆమోసు 9:3 => వారు కరెమ్లు పరవ్త శిఖరమున దాగినను నేను వారిని వెదకిపటిట్ అచచ్టనుండి 

తీసికొని వచెచ్దను; నా కనున్లకు కనబడకుండ వారు సముదర్ములో మునిగినను అచచ్టి సరప్మునకు 

నేనాజఞ్ ఇతుత్ను, అది వారిని కరచును. 
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లూకా 13:4 => మరియు సిలోయములోని గోపురము పడి చచిచ్న ఆ పదునెనిమిదిమంది, 

యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారందరికంటె అపరాధులని తలంచుచునాన్రా? 

1 రాజులు 20:10 => బెనహ్దదు మరల అతనియొదద్కు దూతలను పంపి నాతోకూడ వచిచ్న 

వారందరును పిడికెడు ఎతిత్కొనిపోవుటకు షోమోర్ను యొకక్ ధూళి చాలినయెడల దేవతలు నాకు గొపప్ 

అపాయము కలుగజేయుదురు గాక అని వరత్మానము చేసెను. 

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

ఇశార్యేలువారు వారిని తరుముచుండగా సిరియా రాజైన బెనహ్దదు గుఱఱ్మెకిక్ రౌతులతో గూడ 

తపిప్ంచుకొనిపోయెను. 

దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

1 రాజులు 22:25 => అందుకు మీకాయా దాగుకొనుటకై నీవు ఆ యా గదులలోనికి చొరబడునాడు 

అది నీకు తెలియవచుచ్నని అతనితో చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:24 => అందుకు మీకాయా దాగుటకై నీవు లోపలి గదిలోనికి వెళుల్ 

దినమున దాని తెలిసికొందువని చెపెప్ను. 

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

పటట్ణములు. 

నాయ్యాధిపతులు 9:40 => అబీమెలెకు అతని తరుమగా అతడు అతని యెదుట నిలువలేక 

పారిపోయెను. అనేకులు గాయపడి పటట్ణపు గవిని పర్వేశించు చోట పడిరి. 

1 సమూయేలు 4:1 => ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ము చేయుటకై బయలుదేరి 

ఎబెనెజరులో దిగగా ఫిలిషీత్యులు ఆఫెకులో దిగిరి. 

1 సమూయేలు 15:8 => అమాలేకీయుల రాజైన అగగును పార్ణముతో పటుట్కొని జనులనందరిని 

కతిత్చేత నిరూమ్లము చేసెను 
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1 సమూయేలు 29:1 => అంతలో ఫిలిషీత్యులు దండెతిత్పోయి ఆఫెకులో దిగియుండిరి; 

ఇశార్యేలీయులు యెజెర్యేలులోని జెల దగగ్ర దిగియుండిరి. 

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 18:8 => యుదధ్ము ఆ పర్దేశమంతటను వాయ్పించెను; మరియు నాటి దినమున 

కతిత్చేత కూలినవారి కంటె ఎకుక్వమంది అడవిలో చికుక్బడి నాశనమైరి. 

1 రాజులు 20:26 => కాబటిట్ మరు సంవతస్రము బెనహ్దదు సిరియనులను సమకూరిచ్ లెకక్చూచి 

బయలుదేరి పోయి ఇశార్యేలువారితో యుదధ్ము చేయుటకై ఆఫెకునకు వచెచ్ను. 

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 

2 రాజులు 10:24 => బలులను దహనబలులను అరిప్ంచుటకై వారు లోపల పర్వేశింపగా యెహూ 

యెనుబదిమందిని బయట కావలియుంచి నేను మీ వశముచేసినవారిలో ఒకడైన తపిప్ంచుకొని 

పోయినయెడల వాని పార్ణమునకు బదులుగా వాని పోనిచిచ్న వాని పార్ణము తీతునని వారితో 

చెపిప్యుండెను. 

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

అది యౌవనుల మీద పడినందున వారు చనిపోయిరి; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 20:24 => ఇనుప ఆయుధము తపిప్ంచుకొనుటకై వారు పారిపోగా ఇతత్డివిలుల్ వారి 

దేహములగుండ బాణములను పోవిడుచును. 

యెషయా 30:13 => ఈ దోషము మీకు ఎతత్యిన గోడనుండి జోగిపడబోవుచునన్ గోడ అండవలె 

అగును అది ఒకక్ క్షణములోనే హఠాతుత్గా పడిపోవును. 
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యెహెజేక్లు 21:14 => నరపుతుర్డా, చేతులు చరచుకొనుచు సమాచారము పర్వచింపుము, ఖడగ్ము 

ముమామ్రు రెటిట్ంపబడినదై జనులను హతము చేయునదైయునన్ది, అది గొపప్వాని అంతఃపురము 

చొచిచ్ వాని హతము చేయునది. 

ఆమోసు 3:12 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా గొలల్వాడు సింహము నోటనుండి రెండు 

కాళల్నైనను చెవి ముకక్నైనను విడిపించునటుల్గా షోమోర్నులో మంచములమీదను బుటాట్లువేసిన 

శయయ్లమీదను కూరుచ్ండు ఇశార్యేలీయులు రకిష్ంపబడుదురు. 

లూకా 15:18 => నేను లేచి నా తండిర్యొదద్కు వెళిల్--తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; 

వచనము 33 

అపుప్డు ఆ మనుషుయ్లు సంగతి గర్హించి అతని మనసుస్ ఏలాగుననునన్దో అది నిశచ్యముగా 

గురెత్రిగి ఆ మాటనుబటిట్ బెనహ్దదు నీకు సహోదరుడే అని చెపప్గా అతడు మీరు వెళిల్ అతనిని తోడుకొని 

రండనెను. బెనహ్దదు తనయొదద్కు రాగా అతడు తన రథముమీద అతని ఎకిక్ంచుకొనెను. 

1 రాజులు 20:23 => అయితే సిరియా రాజు సేవకులు అతనితో ఈలాగు మనవి చేసిరి వారి 

దేవతలు కొండదేవతలు గనుక వారు మనకంటె బలవంతులైరి. అయితే మనము మైదానమందు 

వారితో యుదధ్ము చేసినయెడల నిశచ్యముగా వారిని గెలుచుదుము. 

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 

సామెతలు 20:28 => కృపాసతయ్ములు రాజును కాపాడును కృపవలన అతడు తన సింహాసనమును 

సిథ్రపరచుకొనును. 

యెషయా 16:5 => కృపవలన సింహాసనము సాథ్పింపబడును సతయ్సంపనున్డై దానిమీద కూరుచ్ండి 

తీరుప్తీరుచ్ నొకడు కలడు దావీదు గుడారములో అతడాసీనుడై నాయ్యము విచారించుచు నాయ్యము 

జరిగించుటకై తీవరించును. 
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ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 1:8 => కాలము సంపూరణ్మైనపుప్డు జరుగవలసిన యేరాప్టునుబటిట్, ఆయన తన 

దయాసంకలప్ము చొపుప్న తన చితత్మునుగూరిచ్న మరమ్మును మనకు తెలియజేసి, 

1 రాజులు 21:27 => అహాబు ఆ మాటలు విని తన వసత్రములను చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని 

ఉపవాసముండి, గోనెపటట్మీద పరుండి వాయ్కులపడుచుండగా 

1 రాజులు 21:28 => యెహోవా వాకుక్ తిషీబ్యుడైన ఏలీయాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

1 రాజులు 21:29 => అహాబు నాకు భయపడి వినయముగా పర్వరిత్ంచుట చూచితివా? నాకు 

భయపడి అతడు వినయముగా పర్వరిత్ంచుటచేత ఆ అపాయము అతని కాలమునందు 

సంభవింపకుండ ఆపి, అతని కుమారుని కాలమునందు అతని కుటుంబికులమీదికి నేను దాని 

రపిప్ంచెదను. 

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

దినములు తన కుమారుని నిమితత్ము అంగలారుచ్చుండగా 

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

ముందు నడుచుచు పర్లాపము చేయుడని యోవాబునకును అతనితోనునన్ వారికందరికిని ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 14:2 => తెకోవనుండి యుకిత్గల యొక సతరీని పిలువనంపించి ఏడుచ్చునన్ దానవైనటుట్ 

నటించి దుఃఖవసత్రములు ధరించుకొని తైలము పూసికొనక బహు కాలము దుఃఖపడిన దానివలెనుండి 

2 రాజులు 19:1 => హిజిక్యా విని తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని యెహోవా 

మందిరమునకు పోయి 

2 రాజులు 19:2 => గృహనిరావ్హకుడగు ఎలాయ్కీమును, శాసిత్ షెబాన్ను, యాజకులలో పెదద్లను, 

ఆమోజు కుమారుడును పర్వకత్యునైన యెషయాయొదద్కు పంపెను. 

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

బూడిదె పోసికొని పటట్ణము మధయ్కు బయలువెళిల్ మహా శోకముతో రోదనముచేసి 
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ఎసేత్రు 4:2 => రాజు గుమమ్ము ఎదుటికి వచెచ్ను; గోనె కటుట్కొనినవాడు రాజు గుమమ్మున 

పర్వేశింపకూడదనన్ ఆజఞ్ కలదు. 

ఎసేత్రు 4:3 => రాజుయొకక్ ఆజఞ్యు శాసనమును ఏ సంసాథ్నమునకు వచెచ్నో అకక్డనునన్ 

యూదులు ఉపవాసముండి మహా దుఃఖములోను ఏడుప్లోను రోదనములోను మునిగినవారైరి, 

ఆనేకులు గోనెను బూడిదెను వేసికొని పడియుండిరి. 

యెషయా 22:12 => ఆ దినమున ఏడుచ్టకును అంగలారుచ్టకును తలబోడి చేసికొనుటకును 

గోనెపటట్ కటుట్కొనుటకును సైనయ్ములకధిపతియు పర్భువునగు యెహోవా మిముమ్ను పిలువగా  

యెషయా 37:1 => హిజిక్యా విని తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని యెహోవా 

మందిరమునకుపోయి 

యోనా 3:5 => నీనెవె పటట్ణపువారు దేవునియందు విశావ్సముంచి ఉపవాసదినము చాటించి, 

ఘనులేమి అలుప్లేమి అందరును గోనెపటట్ కటుట్కొనిరి. 

యోనా 3:6 => ఆ సంగతి నీనెవె రాజునకు వినబడినపుప్డు అతడును తన సింహాసనము మీదనుండి 

దిగి, తన రాజవసత్రములు తీసివేసి గోనెపటట్ కటుట్కొని బూడిదెలో కూరుచ్ండెను. 

పర్కటన 11:3 => నేను నా యిదద్రు సాకుష్లకు అధికారము ఇచెచ్దను; వారు గోనెపటట్ ధరించుకొని 

వెయియ్నిన్ రెండువందల అరువది దినములు పర్వచింతురు. 

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 4:16 => నీవు పోయి షూషనునందు కనబడిన యూదులనందరిని సమాజమందిరమునకు 

సమకూరిచ్, నా నిమితత్ము ఉపవాసముండి మూడు దినములు అనన్పానములు చేయకుండుడి; నేనును 

నా పని కతెత్లును కూడ ఉపవాసముందుము; పర్వేశించుట నాయ్య వయ్తిరికత్ముగా నునన్ను నేను 

రాజునొదద్కు పర్వేశించుదును; నేను నశించిన నశించెదను. 
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యోబు 2:4 => అపవాది చరమ్ము కాపాడుకొనుటకై చరమ్మును, తన పార్ణమును కాపాడుకొనుటకై 

తనకు కలిగినది యావతుత్ను నరుడిచుచ్ను గదా. 

మతత్యి 10:28 => మరియు ఆతమ్ను చంపనేరక దేహమునే చంపువారికి భయపడకుడి గాని, 

ఆతమ్ను దేహమునుకూడ నరకములో నశింపజేయగలవానికి మికిక్లి భయపడుడి. 

ఆదికాండము 32:20 => మీరు ఇదిగో నీ సేవకుడైన యాకోబు మా వెనుక వచుచ్చునాన్డని 

చెపప్వలెననియు రెండవవానికిని మూడవవానికిని మందల వెంబడి వెళిల్న వారికందరికిని 

ఆజాఞ్పించెను. 

యెహోషువ 9:4 => వారు కపటోపాయము చేసి, రాయబారులమని వేషము వేసికొని బయలుదేరి, 

తమ గాడిదలకు పాత గోనెలు కటిట్ పాతగిలి చినిగి కుటట్బడియునన్ దార్కాష్రసపు సిదెద్లు తీసికొని 

ఎసేత్రు 7:3 => అపుప్డు రాణియైన ఎసేత్రు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను రాజా, నీ దృషిట్కి నేను 

దయపొందినదాననైనయెడల రాజవైన తమకు సమమ్తియైతే, నా విజాఞ్పననుబటిట్ నా పార్ణమును, నా 

మనవినిబటిట్ నా జనులును, నా కనుగర్హింపబడుదురు గాక. 

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

చేయునా? 

ఆమోసు 5:15 => కీడును దేవ్షించి మేలును పేర్మించుచు, గుమమ్ములలో నాయ్యము సిథ్రపరచుడి; 

ఒక వేళ దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా యోసేపు సంతతిలో శేషించిన వారియందు 

కనికరించును. 

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

సమాధానము చేసికొన చూచును గదా. 

లూకా 15:18 => నేను లేచి నా తండిర్యొదద్కు వెళిల్--తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; 

వచనము 34 
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అంతట బెనహ్దదు తమ తండిర్చేతిలోనుండి నా తండిర్ తీసికొనిన పటట్ణములను నేను మరల 

అపప్గించెదను; మరియు నా తండిర్ షోమోర్నులో వీధులను కటిట్ంచుకొనినటుల్ దమసుక్లో తమకొరకు 

తమరు వీధులను కటిట్ంచుకొనవచుచ్ను అని అతనితో చెపప్గా అహాబు ఈ పర్కారముగా నీతో సంధిచేసి 

నినున్ పంపివేయుదునని చెపిప్ అతనితో సంధిచేసి అతని పోనిచెచ్ను. 

1 రాజులు 20:3 => నీ వెండియు నీ బంగారమును నావే, నీ భారయ్లలోను నీ పిలల్లలోను 

సౌందరయ్ముగలవారు నావారని బెనహ్దదు సెలవిచుచ్చునాన్డని వారిచేత వరత్మానము తెలియజేసెను. 

1 రాజులు 20:4 => అందుకు ఇశార్యేలు రాజు నా యేలినవాడవైన రాజా, నీవిచిచ్న సెలవు 

పర్కారము నేనును నాకు కలిగిన సమసత్మును నీ వశమున నునాన్మని పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ వారిని పంపగా 

1 రాజులు 20:5 => ఆ దూతలు పోయి ఆ మాట తెలియజేసి తిరిగివచిచ్ బెనహ్దదు ఇటుల్ 

సెలవిచుచ్చునాన్డని తెలియజెపిప్రి నీవు నీ వెండిని నీ బంగారమును నీ భారయ్లను నీ పిలల్లను నాకు 

అపప్గింపవలెనని నేను నీయొదద్కు నా సేవకులను పంపియునాన్ను. 

1 రాజులు 20:6 => రేపు ఈ వేళకు వారు నీ యింటిని నీ సేవకుల యిండల్ను పరిశోధించుదురు; 

అపుప్డు నీ కంటికి ఏది యింపుగా నుండునో దానిని వారు చేతపటుట్కొని తీసికొనిపోవుదురు. 

యోబు 12:17 => ఆలోచనకరత్లను వసత్రహీనులనుగా చేసి ఆయన వారిని తోడుకొనిపోవును. 

నాయ్యాధిపతులను అవివేకులనుగా కనుపరచును. 

యోబు 12:18 => రాజుల అధికారమును ఆయన కొటిట్వేయును వారి నడుములకు గొలుసులు 

కటుట్ను. 

యోబు 40:11 => నీ ఆగర్హమును పర్వాహములుగా కుమమ్రించుము గరివ్షుట్లైన వారినందరిని 

చూచి వారిని కుర్ంగజేయుము. 

యోబు 40:12 => గరివ్షుట్లైన వారిని చూచి వారిని అణగగొటుట్ము దుషుట్లు ఎకక్డనునన్ను వారిని 

అకక్డనే అణగదొర్కుక్ము.  

యెషయా 2:11 => నరుల అహంకారదృషిట్ తగిగ్ంపబడును మనుషుయ్ల గరవ్ము అణగదొర్కక్బడును 

ఆ దినమున యెహోవా మాతర్మే ఘనత వహించును.  
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యెషయా 2:12 => అహంకారాతిశయముగల పర్తిదానికిని ఔనన్తయ్ము గల పర్తిదానికిని 

విమరిశ్ంచు దినమొకటి సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నియమించియునాన్డు అవి 

అణగదొర్కక్బడును. 

యెషయా 10:12 => కావున సీయోను కొండమీదను యెరూషలేము మీదను పర్భువు తన 

కారయ్మంతయు నెరవేరిచ్న తరువాత నేను అషూష్రు రాజుయొకక్ హృదయగరవ్మువలని 

ఫలమునుబటిట్యు అతని కనున్ల అహంకారపు చూపులనుబటిట్యు అతని శికిష్ంతును. 

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.  

దానియేలు 5:22 => బెలష్సస్రూ, అతని కుమారుడవగు నీవు ఈ సంగతి యంతయు ఎరిగి 

యుండియు , నీ మనసుస్ను అణచుకొనక , పరలోకమందునన్ పర్భువుమీద నినున్ నీవే 

హెచిచ్ంచుకొంటివి. 

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.  

ఓబధాయ్ 1:3 => అతుయ్నన్తమైన పరవ్తములమీద ఆసీనుడవైయుండి కొండసందులలో 

నివసించువాడా ననున్ కిర్ందికి పడదోర్యగల వాడెవడని అనుకొనువాడా, నీ హృదయపు గరవ్ముచేత 

నీవు మోసపోతివి. 
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ఓబధాయ్ 1:4 => పకిష్రాజు గూడంత యెతుత్న నివాసము చేసికొని నక్షతర్ములలో నీవు దాని కటిట్నను 

అచచ్టనుండియు నేను నినున్ కిర్ందపడవేతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

1 రాజులు 20:42 => అపుప్డు అతడు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను శపించిన మనుషుయ్ని 

నీవు నీచేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొని పోనిచిచ్తివి గనుక వాని పార్ణమునకు మారుగా నీ పార్ణమును, 

వాని జనులకు మారుగా నీ జనులును అపప్గింపబడుదురని రాజుతో అనగా 

1 సమూయేలు 15:8 => అమాలేకీయుల రాజైన అగగును పార్ణముతో పటుట్కొని జనులనందరిని 

కతిత్చేత నిరూమ్లము చేసెను 

1 సమూయేలు 15:9 => సౌలును జనులును కూడి అగగును, గొఱఱ్లలోను ఎడల్లోను కొర్వివ్న 

గొఱఱ్పిలల్లు మొదలైన వాటిలోను మంచివాటిని నిరూమ్లము చేయక కడగా నుంచి, పనికిరాని నీచ 

పశువులనిన్టిని నిరూమ్లము చేసిరి.  

1 సమూయేలు 15:10 => అపుప్డు యెహోవా వాకుక్ సమూయేలునకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను 

1 సమూయేలు 15:11 => సౌలు ననున్ అనుసరింపక వెనుకతీసి నా ఆజఞ్లను గైకొనకపోయెను 

గనుక అతనిని రాజుగా నిరణ్యించినందుకు నేను పశాచ్తాత్ప పడుచునాన్ను. అందుకు సమూయేలు 

కోపావేశుడై రాతిర్ అంత యెహోవాకు మొఱఱ్పెటుట్చుండెను. 

1 సమూయేలు 15:12 => ఉదయమున సమూయేలు లేచి సౌలును ఎదురొక్నుటకు పోగా సౌలు 

కరెమ్లునకు వచిచ్ అకక్డ జయసూచకమైన శిలను నిలిపి తిరిగి గిలాగ్లునకు పోయెననన్ సమాచారము 

వినెను. 

1 సమూయేలు 15:13 => తరువాత అతడు సౌలునొదద్కు రాగా సౌలు యెహోవా వలన నీకు 

ఆశీరావ్దము కలుగును గాక, యెహోవా ఆజఞ్ను నేను నెరవేరిచ్తిననగా 

1 సమూయేలు 15:14 => సమూయేలు ఆలాగైతే నాకు వినబడుచునన్ గొఱఱ్ల అరుపులును ఎడల్ 

రంకెలును ఎకక్డివి? అని అడిగెను. 
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1 సమూయేలు 15:15 => అందుకు సౌలు అమాలేకీయుల యొదద్నుండి జనులు వీటిని 

తీసికొనివచిచ్రి; నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలులనరిప్ంచుటకు జనులు గొఱఱ్లలోను ఎడల్లోను 

మంచివాటిని ఉండనిచిచ్రి; మిగిలిన వాటిననిన్టిని మేము నిరూమ్లము చేసితిమనగా 

1 సమూయేలు 15:16 => సమూయేలు నీవు మాటలాడ పనిలేదు. యెహోవా రాతిర్ నాతో 

సెలవిచిచ్న మాట నీకు తెలియజేతును వినుమని సౌలుతో అనగా, సౌలు చెపుప్మనెను. 

1 సమూయేలు 15:17 => అందుకు సమూయేలు నీ దృషిట్కి నీవు అలుప్డవుగా ఉనన్పుప్డు 

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములకు శిరసుస్వైతివి, యెహోవా నినున్ ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా 

అభిషేకించెను. 

1 సమూయేలు 15:18 => మరియు యెహోవా నినున్ సాగనంపి నీవు పోయి పాపాతుమ్లైన 

అమాలేకీయులను నిరూమ్లము చేయుము, వారు లయమగు వరకు వారితో యుదధ్ము చేయుమని 

సెలవియయ్గా 

1 సమూయేలు 15:19 => నీవు ఎందుచేత యెహోవా మాట వినక దోపుడుమీద ఎగబడి ఆయన 

దృషిట్కి కీడు చేసితివనెను. 

1 సమూయేలు 15:20 => అందుకు సౌలు ఆ మాట అనవదుద్; నేను యెహోవా మాట విని 

యెహోవా ననున్ పంపిన మారగ్మున పోయి అమాలేకీయుల రాజైన అగగును తీసికొనివచిచ్తిని కాని 

అమాలేకీయులను నిరూమ్లము చేసితిని. 

ఆదికాండము 18:28 => ఏబదిమంది నీతిమంతులలో ఒకవేళ ఐదుగురు తకుక్వైతే ఐదుగురు 

తకుక్వైనందున ఆ పటట్ణమంతయు నాశనము చేయుదువా అని మరల అడిగెను. అందుకాయన 

అకక్డ నలుబది యైదుగురు నాకు కనబడినయెడల నాశనము చేయననెను; 

ఆదికాండము 32:4 => మీరు నా పర్భువైన ఏశావుతో ఇంతవరకు నేను లాబానునొదద్ నివసించి 

యుంటిని;  

1 రాజులు 18:22 => అపుప్డు ఏలీయా యెహోవాకు పర్వకత్లైన వారిలో నేను ఒకడనే 

శేషించియునాన్ను; అయితే బయలునకు పర్వకత్లు నాలుగువందల ఏబదిమంది యునాన్రు. 
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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. 

2 రాజులు 16:7 => ఇటుల్ండగా ఆహాజు యెహోవా మందిర సంబంధమైనటిట్యు రాజనగరు 

సంబంధమైనటిట్యు సామగుర్లలో కనబడిన వెండి బంగారములను తీసికొని అషూష్రు రాజునకు 

కానుకగా పంపి 

వచనము 35 

అంతట పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకడు యెహోవా ఆజఞ్చేత తన చెలికానితో ననున్ కొటుట్మనగా అతడు 

అతని కొటుట్టకు ఒపప్కపోయినపుప్డు 

సామెతలు 25:13 => నమమ్కమైన దూత తనను పంపువారికి కోతకాలపు మంచుచలల్దనము 

వంటివాడు వాడు తన యజమానుల హృదయమును తెపప్రిలల్జేయును. 

లూకా 16:8 => అనాయ్యసుథ్డైన ఆ గృహనిరావ్హకుడు యుకిత్గా నడుచుకొనెనని వాని 

యజమానుడు వాని మెచుచ్కొనెను. వెలుగు సంబంధులకంటె ఈ లోక సంబంధులు తమ 

తరమునుబటిట్ చూడగా యుకిత్పరులైయునాన్రు 

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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:31 => అతడు ఎవడైనను నాకు తోర్వ చూపకుంటే ఏలాగు 

గర్హింపగలనని చెపిప్, రథమెకిక్ తనతో కూరుచ్ండమని ఫిలిపుప్ను వేడుకొనెను. 
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ఆదికాండము 18:28 => ఏబదిమంది నీతిమంతులలో ఒకవేళ ఐదుగురు తకుక్వైతే ఐదుగురు 

తకుక్వైనందున ఆ పటట్ణమంతయు నాశనము చేయుదువా అని మరల అడిగెను. అందుకాయన 

అకక్డ నలుబది యైదుగురు నాకు కనబడినయెడల నాశనము చేయననెను; 

ఆదికాండము 44:5 => దేనితో నా పర్భువు పానము చేయునో దేనివలన అతడు శకునములు 

చూచునో అది యిదే కదా? మీరు దీని చేయుటవలన కాని పని చేసితిరని వారితో చెపుప్మనెను. 

1 రాజులు 15:18 => కాబటిట్ ఆసా యెహోవా మందిరపు ఖజానాలోను రాజనగరుయొకక్ 

ఖజానాలోను శేషించిన వెండి అంతయు బంగారమంతయు తీసి తన సేవకులచేతి కపప్గించి, 

హెజోయ్నునకు పుటిట్న టబిర్మోమ్ను కుమారుడును దమసుక్లో నివాసము చేయుచు అరామునకు 

రాజునైయునన్ బెనహ్దదుకు పంపి మనవి చేసినదేమనగా 

1 రాజులు 22:31 => సరియారాజు తన రథములమీద అధికారులైన ముపప్ది ఇదద్రు అధిపతులను 

పిలిపించి అలుప్లతోనైనను ఘనులతోనైనను మీరు పోటాల్డవదుద్; ఇశార్యేలురాజుతో మాతర్మే 

పోటాల్డుడని ఆజఞ్ ఇచిచ్యుండగా 

2 రాజులు 16:7 => ఇటుల్ండగా ఆహాజు యెహోవా మందిర సంబంధమైనటిట్యు రాజనగరు 

సంబంధమైనటిట్యు సామగుర్లలో కనబడిన వెండి బంగారములను తీసికొని అషూష్రు రాజునకు 

కానుకగా పంపి 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:30 => సిరియా రాజు మీరు ఇశార్యేలు రాజుతోనే యుదధ్ము చేయుడి, 

అధములతోనైనను అధికులతోనైనను చేయవదద్ని తనతో కూడనునన్ తన రథాధిపతులకు ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యుండెను. 

వచనము 36 

అతడు నీవు యెహోవా ఆజఞ్కు లోబడకపోతివి గనుక నీవు ననున్ విడిచిపోగానే సింహము నినున్ 

చంపునని అతనితో చెపెప్ను. అతడు వెళిల్పోగానే సింహమొకటి అతనికి ఎదురై అతనిని చంపెను. 
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1 రాజులు 15:20 => కాబటిట్ బెనహ్దదు రాజైన ఆసా చెపిప్న మాటకు సమమ్తించి తన సైనయ్ముల 

అధిపతులను ఇశార్యేలు పటట్ణముల మీదికి పంపి ఈయోనును దానును ఆబేలేబ్తమ్యకాను 

కినెన్రెతును నఫాత్లీ దేశమును పటుట్కొని కొలల్పెటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:4 => బెనహ్దదు రాజైన ఆసా మాట అంగీకరించి, తన సైనయ్ముల 

అధిపతులను ఇశార్యేలువారి పటట్ణములమీదికి పంపగా వీరు ఈయోనును దానును 

ఆబేలామ్యీమును నఫాత్లి పర్దేశమునకు చేరిన పటట్ణములలోని కొటల్ను కొలల్పెటిట్రి. 

1 రాజులు 20:42 => అపుప్డు అతడు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను శపించిన మనుషుయ్ని 

నీవు నీచేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొని పోనిచిచ్తివి గనుక వాని పార్ణమునకు మారుగా నీ పార్ణమును, 

వాని జనులకు మారుగా నీ జనులును అపప్గింపబడుదురని రాజుతో అనగా 

1 రాజులు 22:31 => సరియారాజు తన రథములమీద అధికారులైన ముపప్ది ఇదద్రు అధిపతులను 

పిలిపించి అలుప్లతోనైనను ఘనులతోనైనను మీరు పోటాల్డవదుద్; ఇశార్యేలురాజుతో మాతర్మే 

పోటాల్డుడని ఆజఞ్ ఇచిచ్యుండగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:30 => సిరియా రాజు మీరు ఇశార్యేలు రాజుతోనే యుదధ్ము చేయుడి, 

అధములతోనైనను అధికులతోనైనను చేయవదద్ని తనతో కూడనునన్ తన రథాధిపతులకు ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యుండెను. 

యెషయా 8:12 => ఈ పర్జలు బందుకటుట్ అని చెపుప్నదంతయు బందుకటుట్ అనుకొనకుడి వారు 

భయపడుదానికి భయపడకుడి దానివలన దిగులు పడకుడి. 

యెషయా 26:10 => దుషుట్లకు దయచూపినను వారు నీతిని నేరుచ్కొనరు వారు ధరమ్కేష్తర్ములో 

నివసించినను యెహోవా మాహాతమ్య్ము ఆలోచింపక అనాయ్యము చేయుదురు. 

1 సమూయేలు 11:1 => అమోమ్నీయుడైన నాహాషు బయలుదేరి యాబేషిగ్లాదు కెదురుగా 

దిగినపుప్డు యాబేషు వారందరు మేము నీకు సేవ చేయుదుము, మాతో నిబంధన చేయుమని 

నాహాషుతో అనిరి 

1 సమూయేలు 15:8 => అమాలేకీయుల రాజైన అగగును పార్ణముతో పటుట్కొని జనులనందరిని 

కతిత్చేత నిరూమ్లము చేసెను 
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1 రాజులు 11:24 => దావీదు సోబావారిని హతము చేసినపుప్డు ఇతడు కొందరిని సమకూరిచ్, 

కూడిన యొక సైనయ్మునకు అధిపతియై దమసుక్నకు వచిచ్ అచచ్ట నివాసము చేసి దమసుక్లో 

రాజాయెను. 

1 రాజులు 15:18 => కాబటిట్ ఆసా యెహోవా మందిరపు ఖజానాలోను రాజనగరుయొకక్ 

ఖజానాలోను శేషించిన వెండి అంతయు బంగారమంతయు తీసి తన సేవకులచేతి కపప్గించి, 

హెజోయ్నునకు పుటిట్న టబిర్మోమ్ను కుమారుడును దమసుక్లో నివాసము చేయుచు అరామునకు 

రాజునైయునన్ బెనహ్దదుకు పంపి మనవి చేసినదేమనగా 

1 రాజులు 22:1 => సిరియనులును ఇశార్యేలువారును మూడు సంవతస్రములు ఒకరితో ఒకరు 

యుదధ్ము జరిగింపక మానిరి. 

2 రాజులు 6:8 => సిరియా రాజు ఇశార్యేలుతో యుదధ్ము చేయవలెనని కోరి తన సేవకులతో 

ఆలోచనచేసి ఫలాని సథ్లమందు మన దండుపేట ఉంచుదమని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 8:7 => ఎలీషా దమసుక్నకు వచెచ్ను. ఆ కాలమున సిరియా రాజైన బెనహ్దదు 

రోగియైయుండి, దైవజనుడైన అతడు ఇకక్డికి వచిచ్యునాన్డని తెలిసికొని 

ఆమోసు 3:12 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా గొలల్వాడు సింహము నోటనుండి రెండు 

కాళల్నైనను చెవి ముకక్నైనను విడిపించునటుల్గా షోమోర్నులో మంచములమీదను బుటాట్లువేసిన 

శయయ్లమీదను కూరుచ్ండు ఇశార్యేలీయులు రకిష్ంపబడుదురు. 

వచనము 37 

తరువాత మరియొకడు అతనికి కనబడినపుప్డు అతడు ననున్ కొటుట్మనగా అతడు అతని కొటిట్ 

గాయపరచెను. 

1 రాజులు 20:38 => అపుప్డు ఆ పర్వకత్ పోయి, కండల్మీద పాగా కటుట్కొని మారు వేషము వేసికొని, 

మారగ్మందు రాజు యొకక్ రాకకై కనిపెటుట్కొని యుండి 

1 సమూయేలు 10:12 => ఆ సథ్లమందుండు ఒకడు వారి తండిర్ యెవడని యడిగెను. అందుకు 

సౌలును పర్వకత్లలో నునాన్డా? అను సామెత పుటెట్ను. 
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2 రాజులు 2:3 => బేతేలులో ఉనన్ పర్వకత్ల శిషుయ్లు ఎలీషాయొదద్కు వచిచ్ నేడు యెహోవా 

నీయొదద్నుండి నీ గురువును పరమునకు తీసికొనిపోవునని నీవెరుగుదువా అని ఎలీషాను అడుగగా 

అతడు నేనెరుగుదును,మీరు ఊరకుండుడనెను. 

2 రాజులు 2:5 => యెరికోలో ఉనన్ పర్వకత్ల శిషుయ్లు ఎలీషాయొదద్కు వచిచ్ నేడు యెహోవా 

నీయొదద్నుండి నీ గురువును పరమునకు తీసికొనిపోవునని నీవెరుగుదువా అని ఎలీషాను అడుగగా 

అతడు నేనెరుగుదును మీరు ఊరకుండుడనెను. 

2 రాజులు 2:7 => పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఏబదిమంది దూరమున నిలిచి చూచుచుండగా వారిదద్రు 

యొరాద్ను నదిదగగ్ర నిలిచిరి. 

2 రాజులు 2:15 => యెరికో దగగ్రనుండి కనిపెటుట్చుండిన పర్వకత్ల శిషుయ్లు అతని చూచి ఏలీయా 

ఆతమ్ ఎలీషామీద నిలిచియునన్దని చెపుప్కొని, అతనిని ఎదురొక్నబోయి అతనికి సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసి 

2 రాజులు 4:1 => అంతట పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకని భారయ్ నీ దాసుడైన నా పెనిమిటి చనిపోయెను; 

అతడు యెహోవా యందు భకిత్గలవాడై యుండెనని నీకు తెలిసేయునన్ది; ఇపుప్డు అపుప్లవాడు నా 

యిదద్రు కుమారులు తనకు దాసులుగా ఉండుటకై వారిని పటుట్కొనిపోవుటకు వచిచ్యునాన్డని 

ఎలీషాకు మొఱఱ్పెటట్గా 

2 రాజులు 4:38 => ఎలీషా గిలాగ్లునకు తిరిగిరాగా ఆ దేశమందు కాష్మము కలిగియుండెను. 

పర్వకత్ల శిషుయ్లు అతని సమక్షమునందు కూరుచ్ండియుండగా అతడు తన పనివానిని పిలిచి 

పెదద్కుండ పొయిమీద పెటిట్ పర్వకత్ల శిషుయ్లకు కూరవంట చేయుమని సెలవిచెచ్ను. 

ఆమోసు 7:14 => అందుకు ఆమోసు అమజాయ్తో ఇటల్నెను నేను పర్వకత్నైనను కాను, పర్వకత్ యొకక్ 

శిషుయ్డనైనను కాను, కాని పసుల కాపరినై మేడిపండుల్ ఏరుకొనువాడను. 

1 రాజులు 13:1 => అంతట దైవజనుడైన యొకడు యెహోవాచేత సెలవునొంది 

యూదాదేశమునుండి బేతేలునకు వచెచ్ను. ధూపము వేయుటకై యరొబాము ఆ బలిపీఠమునొదద్ 

నిలిచియుండగా 
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1 రాజులు 13:2 => ఆ దైవజనుడు యెహోవా ఆజఞ్చేత బలిపీఠమునకు ఈ మాట పర్కటన చేసెను 

బలిపీఠమా బలిపీఠమా, యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దావీదు సంతతిలో యోషీయా అను నొక 

శిశువు పుటుట్ను; నీమీద ధూపము వేసిన ఉనన్త సథ్లముయొకక్ యాజకులను అతడు నీమీద 

అరిప్ంచును; అతడు మనుషయ్ శలయ్ములను నీమీద దహనము చేయును. 

1 రాజులు 13:17 => నీవు అచచ్ట అనన్పానములు పుచుచ్కొనవదద్నియు, నీవు వచిచ్న మారగ్మున 

పోవుటకు తిరుగవదద్నియు యెహోవా వాకుక్చేత నాకు సెలవాయెనని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 13:18 => అందుకతడు నేనును నీవంటి పర్వకత్నే; మరియు దేవదూత యొకడు 

యెహోవాచేత సెలవుపొంది అనన్పానములు పుచుచ్కొనుటకై అతని నీ యింటికి తోడుకొనిరమమ్ని 

నాతో చెపెప్నని అతనితో అబదధ్మాడగా 

1 రాజులు 20:37 => తరువాత మరియొకడు అతనికి కనబడినపుప్డు అతడు ననున్ కొటుట్మనగా 

అతడు అతని కొటిట్ గాయపరచెను. 

యెషయా 8:18 => ఇదిగో, నేనును, యెహోవా నా కిచిచ్న పిలల్లును, సీయోను కొండమీద 

నివసించు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవావలని సూచనలుగాను, మహతాక్రయ్ములుగాను 

ఇశార్యేలీయుల మధయ్ ఉనాన్ము. 

యెషయా 20:2 => ఆ కాలమున యెహోవా ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా దావ్రా ఈలాగు 

సెలవిచెచ్ను నీవు పోయి నీ నడుముమీది గోనెపటట్ విపిప్ నీ పాదములనుండి జోళుల్ తీసివేయుము. 

అతడాలాగు చేసి దిగంబరియై జోళుల్ లేకయే నడచుచుండగా 

యెషయా 20:3 => యెహోవానా సేవకుడైన యెషయా ఐగుపుత్నుగూరిచ్యు కూషునుగూరిచ్యు 

సూచనగాను సాదృశయ్ముగాను మూడు సంవతస్రములు దిగంబరియై జోడు లేకయే నడచుచునన్ 

పర్కారము 

యిరిమ్యా 27:2 => యెహోవా నాకు ఈ ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు నీవు కాడిని పలుపులను చేయించుకొని 

నీ మెడకు కటుట్కొనుము. 
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యిరిమ్యా 27:3 => వాటిని యెరూషలేమునకు యూదారాజైన సిదిక్యాయొదద్కు వచిచ్న దూతలచేత 

ఎదోము రాజునొదద్కును మోయాబు రాజునొదద్కును అమోమ్నీయుల రాజునొదద్కును తూరు 

రాజునొదద్కును సీదోను రాజునొదద్కును పంపుము. 

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

దానిని నిలువబెటిట్, నీ ముఖదృషిట్ని పటట్ణముమీద ఉంచుకొనుము; పటట్ణము ముటట్డివేయబడినటుల్గా 

ఉండును, నీవు దానిని ముటట్డివేయువాడవుగా ఉందువు; అది ఇశార్యేలీయులకు సూచనగా 

ఉండును. 

మతత్యి 16:24 => అపుప్డు యేసు తన శిషుయ్లను చూచి ఎవడైనను ననున్ వెంబడింపగోరినయెడల, 

తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని, తన సిలువనెతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 

2 సమూయేలు 12:1 => కావున యెహోవా నాతానును దావీదునొదద్కు పంపెను; అతడు వచిచ్ 

దావీదుతో ఇటల్నెను ఒకానొక పటట్ణమందు ఇదద్రు మనుషుయ్లు ఉండిరి. 

1 రాజులు 18:22 => అపుప్డు ఏలీయా యెహోవాకు పర్వకత్లైన వారిలో నేను ఒకడనే 

శేషించియునాన్ను; అయితే బయలునకు పర్వకత్లు నాలుగువందల ఏబదిమంది యునాన్రు. 

1 రాజులు 19:10 => అతడు ఇశార్యేలు వారు నీ నిబంధనను తోర్సివేసి నీ బలిపీఠములను 

పడగొటిట్ నీ పర్వకత్లను ఖడగ్ముచేత హతము చేసిరి. సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా 

కొరకు మహా రోషముగలవాడనై నేను ఒకడనుమాతర్మే మిగిలియుండగా వారు నా పార్ణమును కూడ 

తీసివేయుటకై చూచుచునాన్రని మనవిచేసెను. 

1 రాజులు 21:1 => ఈ సంగతులైన తరువాత యెజెర్యేలులో షోమోర్ను రాజైన అహాబు నగరును 

ఆనుకొని యెజెర్యేలువాడైన నాబోతునకు ఒక దార్క్షతోట కలిగియుండగా 

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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2 రాజులు 5:22 => నా యజమానుడు నాచేత వరత్మానము పంపి పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఇదద్రు 

యౌవనులు ఎఫార్యిము మనయ్మునుండి నాయొదద్కు ఇపుప్డే వచిచ్రిగనుక నీవు వారికొరకు రెండు 

మణుగుల వెండియు రెండు దుసుత్ల బటట్లును దయచేయుమని సెలవిచుచ్చునాన్డనెను. 

2 రాజులు 6:1 => అంతట పర్వకత్ల శిషుయ్లు ఎలీషాయొదద్కు వచిచ్ ఇదిగో నీయొదద్ మాకునన్ సథ్లము 

ఇరుకుగా నునన్ది; 

2 రాజులు 9:1 => అంతట పర్వకత్యగు ఎలీషా పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకనిని పిలువనంపించి 

అతనితో ఇటల్నెను నీవు నడుము బిగించుకొని యీ తైలపుగినెన్ చేతపటుట్కొని రామోతిగ్లాదునకు పోయి 

ఆమోసు 2:11 => మరియు మీ కుమారులలో కొందరిని పర్వకత్లుగాను, మీ యౌవనులలో కొందరిని 

నాకు నాజీరులుగాను నియమించితిని. ఇశార్యేలీయులారా, యీ మాటలు నిజమైనవి కావా? ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:15 => మేము పర్భువు మాటనుబటిట్ మీతో చెపుప్నదేమనగా, పర్భువు 

రాకడవరకు సజీవులమై నిలిచియుండు మనము నిదిర్ంచినవారికంటె ముందుగా ఆయన సనిన్ధి 

చేరము. 

వచనము 38 

అపుప్డు ఆ పర్వకత్ పోయి, కండల్మీద పాగా కటుట్కొని మారు వేషము వేసికొని, మారగ్మందు రాజు 

యొకక్ రాకకై కనిపెటుట్కొని యుండి 

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. 

1 రాజులు 13:23 => అంతట వారు అనన్పానములు పుచుచ్కొనిన తరువాత అచచ్టి పర్వకత్ తాను 

వెనుకకు తోడుకొని వచిచ్న ఆ పర్వకత్కు గాడిదమీద గంత కటిట్ంచెను. 
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1 రాజులు 13:24 => అతడు బయలుదేరి మారగ్మున పోవుచుండగా ఒక సింహము అతనికి 

ఎదురుపడి అతని చంపెను. అతని కళేబరము మారగ్మందు పడియుండగా గాడిద దాని దగగ్ర 

నిలిచియుండెను, సింహమును శవముదగగ్ర నిలిచియుండెను. 

1 రాజులు 13:26 => మారగ్ములోనుండి అతని తోడుకొని వచిచ్న ఆ పర్వకత్ ఆ వరత్మానము 

వినినపుప్డు యెహోవా మాటను ఆలకింపక తిరుగబడిన దైవజనుడు ఇతడే; యెహోవా సింహమునకు 

అతని అపప్గించియునాన్డు; యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారము అది అతని చీలిచ్ చంపెను అని పలికి 

1 సమూయేలు 15:22 => అందుకు సమూయేలు తాను సెలవిచిచ్న ఆజఞ్ను ఒకడు గైకొనుటవలన 

యెహోవా సంతోషించునటుల్, ఒకడు దహన బలులను బలులను అరిప్ంచుటవలన ఆయన 

సంతోషించునా? ఆలోచించుము, బలులు అరిప్ంచుటకంటె ఆజఞ్ను గైకొనుటయు, పొటే ట్ళల్ కొర్వువ్ 

అరిప్ంచుటకంటె మాట వినుటయు శేర్షఠ్ము. 

1 సమూయేలు 15:23 => తిరుగుబాటు చేయుట సోదె చెపుప్టయను పాపముతో సమానము; 

మూరఖ్తను అగపరచుట మాయావిగర్హము గృహదేవతలను పూజించుటతో సమానము. యెహోవా 

ఆజఞ్ను నీవు విసరిజ్ంతివి గనుక నీవు రాజుగా ఉండకుండ ఆయన నినున్ విసరిజ్ంచెననగా 

1 రాజులు 13:24 => అతడు బయలుదేరి మారగ్మున పోవుచుండగా ఒక సింహము అతనికి 

ఎదురుపడి అతని చంపెను. అతని కళేబరము మారగ్మందు పడియుండగా గాడిద దాని దగగ్ర 

నిలిచియుండెను, సింహమును శవముదగగ్ర నిలిచియుండెను. 

2 రాజులు 2:24 => అతడు వెనుకకు తిరిగి వారిని చూచి యెహోవా నామమునుబటిట్ వారిని 

శపించెను. అపుప్డు రెండు ఆడు ఎలుగు బంటుల్ అడవిలోనుండి వచిచ్ వారిలో నలువది యిదద్రు 

బాలురను చీలిచ్వేసెను. 

2 రాజులు 17:25 => అయితే వారు కాపురముండ నారంభించినపుప్డు యెహోవా యందు 

భయభకుత్లు లేనివారు గనుక యెహోవా వారి మధయ్కు సింహములను పంపెను, అవి వారిలో 

కొందరిని చంపెను. 

యెషయా 38:13 => ఉదయమగువరకు ఓరుచ్కొంటిని సింహము ఎముకలను విరచునటుల్ నొపిప్చేత 

నా యెముకలనిన్యు విరువబడెను ఒక దినములోగానే నీవు ననున్ సమాపిత్చేయుదువు  
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యెహెజేక్లు 14:15 => బాటసారులు సంచరింపకుండ ఆ దేశము నిరజ్నమై పాడగునటుల్ నేను 

దానిమీదికి దుషట్ మృగములను రపిప్ంచగా 

వచనము 39 

రాజు వచుచ్ట చూచి బిగగ్రగా రాజుతో ఈలాగు మనవి చేసికొనెను నీ దాసుడనైన నేను 

యుదధ్ములోనికి పోయియుండగా ఇదిగో ఒకడు ఇటు తిరిగి ఒక మనుషుయ్ని నాయొదద్కు తోడుకొని 

వచిచ్ యీ మనుషుయ్ని కనిపెటుట్ము; ఏ విధముగానైనను వాడు తపిప్ంచుకొని పోయినయెడల వాని 

పార్ణమునకు మారుగా నీ పార్ణము పోవును; లేదా నీవు రెండు మణుగుల వెండిని ఇయయ్వలెననెను. 

1 రాజులు 20:35 => అంతట పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకడు యెహోవా ఆజఞ్చేత తన చెలికానితో ననున్ 

కొటుట్మనగా అతడు అతని కొటుట్టకు ఒపప్కపోయినపుప్డు 

నిరగ్మకాండము 21:12 => నరుని చావగొటిట్నవానికి నిశచ్యముగా మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

వచనము 40 

అయితే నీ దాసుడనైన నేను పనిమీద అకక్డకక్డ తిరుగుచుండగా వాడు కనబడకపోయెను. అపుప్డు 

ఇశార్యేలు రాజు నీకు నీవే తీరుప్ తీరుబ్కొంటివి గనుక నీవు చెపిప్నటుట్గానే నీకు జరుగును అని 

అతనికి సెలవియయ్గా 

1 రాజులు 14:2 => యరొబాము తన భారయ్తో ఇటల్నెను నీవు లేచి యరొబాము భారయ్వని 

తెలియబడకుండ మారువేషము వేసికొని షిలోహునకు పొముమ్; ఈ జనుల మీద నేను రాజునగుదునని 

నాకు సమాచారము తెలియజెపిప్న పర్వకత్యగు అహీయా అకక్డ ఉనాన్డు. 

1 రాజులు 22:30 => ఇశార్యేలు రాజు నేను మారువేషము వేసికొని యుదధ్ములో పర్వేశించెదను, 

నీవైతే నీ వసత్రములు ధరించుకొని పర్వేశించుమని యెహోషాపాతుతో చెపిప్ మారువేషము వేసికొని 

యుదధ్మందు పర్వేశించెను. 

2 సమూయేలు 14:2 => తెకోవనుండి యుకిత్గల యొక సతరీని పిలువనంపించి ఏడుచ్చునన్ దానవైనటుట్ 

నటించి దుఃఖవసత్రములు ధరించుకొని తైలము పూసికొనక బహు కాలము దుఃఖపడిన దానివలెనుండి 
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మతత్యి 6:16 => మీరు ఉపవాసము చేయునపుప్డు వేషధారులవలె దుఃఖముఖులై యుండకుడి; 

తాము ఉపవాసము చేయుచునన్టుట్ మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారు తమ ముఖములను వికారము 

చేసికొందురు; వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

1 రాజులు 18:22 => అపుప్డు ఏలీయా యెహోవాకు పర్వకత్లైన వారిలో నేను ఒకడనే 

శేషించియునాన్ను; అయితే బయలునకు పర్వకత్లు నాలుగువందల ఏబదిమంది యునాన్రు. 

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 20:35 => అంతట పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకడు యెహోవా ఆజఞ్చేత తన చెలికానితో ననున్ 

కొటుట్మనగా అతడు అతని కొటుట్టకు ఒపప్కపోయినపుప్డు 

1 రాజులు 20:41 => అతడు తవ్రపడి తన కండల్మీది పాగా తీసివేయగా చూచి అతడు పర్వకత్లలో 

ఒకడని రాజు పోలెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:29 => ఇశార్యేలు రాజునేను మారువేషము వేసికొని యుదధ్మునకు 

పోవుదును, నీవు నీ వసత్రములనే ధరించుకొనుమని యెహోషాపాతుతో చెపిప్ తాను మారువేషము 

వేసికొనెను, తరువాత వారు యుదధ్మునకు పోయిరి. 

మారుక్ 12:12 => తముమ్నుగూరిచ్ ఆ ఉపమానము చెపెప్నని వారు గర్హించి ఆయనను 

పటుట్కొనుటకు సమయము చూచుచుండిరి గాని జనసమూహమునకు భయపడి ఆయనను 

విడిచిపోయిరి. 

వచనము 41 

అతడు తవ్రపడి తన కండల్మీది పాగా తీసివేయగా చూచి అతడు పర్వకత్లలో ఒకడని రాజు పోలెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:7 => అది యోతామునకు తెలియబడినపుప్డు అతడు పోయి గెరిజీము 

కొండకొపుప్న నిలిచి యెలుగెతిత్ పిలిచి వారితో ఇటల్నెను షెకెము యజమానులారా, మీరు నా మాట 

వినినయెడల దేవుడు మీ మాట వినును. 
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నాయ్యాధిపతులు 9:8 => చెటుల్ తమమీద రాజును ఒకనిని అభిషేకించు కొనవలెనను మనసుస్కలిగి 

బయలుదేరి 

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

మానవులను దేనివలన నరులు సనామ్నించుదురో ఆ నా తైలము నియయ్కమాని చెటల్మీద 

రాజునైయుండి యిటు అటు ఊగుటకు నేను వచెచ్దనా? అని వాటితో అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:10 => అపుప్డు చెటుల్ నీవు వచిచ్ మముమ్ను ఏలుమని అంజూరపు చెటుట్ 

నడుగగా 

నాయ్యాధిపతులు 9:11 => అంజూరపు చెటుట్ చెటల్మీద రాజునైయుండి యిటు అటు ఊగుటకు నా 

మాధురయ్మును నా మంచి ఫలములను నేనియయ్క మానుదునా? అని వాటితో అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:12 => అటుతరువాత చెటుల్ నీవు వచిచ్ మముమ్ను ఏలుమని దార్కాష్వలిల్ నడుగగా 

దార్కాష్వలిల్ 

నాయ్యాధిపతులు 9:13 => దేవునిని మానవులను సంతోషపెటుట్ నా దార్కాష్రసమును నేనియయ్క మాని 

చెటల్మీద రాజునైయుండి యిటు అటు ఊగుటకు నేను వచెచ్దనా? అని వాటితో అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:14 => అపుప్డు చెటల్నిన్యు నీవు వచిచ్ మముమ్ను ఏలుమని ముండల్పొదయొదద్ 

మనవిచేయగా 

నాయ్యాధిపతులు 9:15 => ముండల్పొద మీరు నిజముగా ననున్ మీమీద రాజుగా నియమించుకొన 

గోరినయెడల రండి నా నీడను ఆశర్యించుడి; లేదా అగిన్ నాలోనుండి బయలుదేరి లెబానోను 

దేవదారు చెటల్ను కాలిచ్వేయునని చెటల్తో చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:16 => నా తండిర్ మీ నిమితత్ము తన పార్ణమును నిరల్క్షయ్పెటిట్ యుదధ్ము చేసి 

మిదాయ్నీయుల చేతిలోనుండి మిముమ్ను విడిపించెను. 

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 
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నాయ్యాధిపతులు 9:18 => అతడు చేసిన కిర్యలకు మీరు పర్తికిర్య చేయకయు అబీమెలెకును 

రాజుగా నియమించుకొనిన విషయములో మీరు నాయ్యముగాను యథారథ్ముగాను పర్వరిత్ంచినయెడల 

నాయ్యాధిపతులు 9:19 => నేడు మీరు యెరుబబ్యలు ఎడలను అతని యింటివారియెడలను 

సతయ్ముగాను యథారథ్ముగాను పర్వరిత్ంచినయెడల, అబీమెలెకునందు సంతోషించుడి అతడు 

మీయందు సంతోషించునుగాక. 

నాయ్యాధిపతులు 9:20 => లేనియెడల అబీమెలెకునుండి అగిన్ బయలుదేరి షెకెమువారిని మిలోల్ 

యింటివారిని కాలిచ్వేయును గాక, షెకెమువారిలోనుండియు మిలోల్ యింటినుండియు అగిన్ 

బయలుదేరి అబీమెలెకును దహించునుగాక అని చెపిప్ 

2 సమూయేలు 12:1 => కావున యెహోవా నాతానును దావీదునొదద్కు పంపెను; అతడు వచిచ్ 

దావీదుతో ఇటల్నెను ఒకానొక పటట్ణమందు ఇదద్రు మనుషుయ్లు ఉండిరి. 

2 సమూయేలు 12:2 => ఒకడు ఐశవ్రయ్వంతుడు ఒకడు దరిదుర్డు. ఐశవ్రయ్వంతునికి విసాత్రమైన 

గొఱఱ్లును గొడుల్ను కలిగియుండెను. 

2 సమూయేలు 12:3 => అయితే ఆ దరిదుర్నికి తాను కొనుకొక్నిన యొక చినన్ ఆడు గొఱఱ్పిలల్ తపప్ 

ఏమియు లేకపోయెను. వాడు దానిని పెంచుకొనుచుండగా అది వానియొదద్ను వాని బిడ డ్లయొదద్ను 

ఉండి పెరిగి వాని చేతిముదద్లు తినుచు వాని గినెన్లోనిది తార్గుచు వాని కౌగిట పండుకొనుచు వానికి 

కుమారెత్వలె ఉండెను. 

2 సమూయేలు 12:4 => అటుల్ండగా మారగ్సుథ్డొకడు ఐశవ్రయ్వంతునియొదద్కు వచెచ్ను. అతడు 

తనయొదద్కు వచిచ్న మారగ్సుథ్నికి ఆయతత్ము చేయుటకు తన గొఱఱ్లలోగాని గొడల్లోగాని దేనిని 

ముటట్నొలల్క, ఆ దరిదుర్ని గొఱఱ్పిలల్ను పటుట్కొని, తనయొదద్కు వచిచ్నవానికి ఆయతత్ము చేసెను. 

2 సమూయేలు 12:5 => దావీదు ఈ మాట విని ఆ మనుషుయ్నిమీద బహుగా కోపించు కొని 

యెహోవా జీవముతోడు నిశచ్యముగా ఈ కారయ్ము చేసినవాడు మరణపాతుర్డు. 

2 సమూయేలు 12:6 => వాడు కనికరము లేక యీ కారయ్ము చేసెను గనుక ఆ గొఱఱ్పిలల్కు పర్తిగా 

నాలుగు గొఱఱ్పిలల్ల నియయ్వలెనని నాతానుతో అనెను.  
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2 సమూయేలు 12:7 => నాతాను దావీదును చూచి ఆ మనుషుయ్డవు నీవే. ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులమీద నేను నినున్ రాజుగా పటాట్భిషేకముచేసి 

సౌలుచేతిలోనుండి నినున్ విడిపించి నీ యజమానుని నగరిని నీకనుగర్హించి 

2 సమూయేలు 14:5 => రాజు నీకేమి కషట్ము వచెచ్నని అడిగెను. అందుకు ఆమె నేను నిజముగా 

విధవరాలను, నా పెనిమిటి చనిపోయెను; 

2 సమూయేలు 14:6 => నీ దాసినైన నాకు ఇదద్రు కుమారులు ఉండిరి, వారు పొలములో 

పెనుగులాడుచుండగా విడిపించు వాడెవడును లేకపోయినందున వారిలో నొకడు రెండవవాని కొటిట్ 

చంపెను. 

2 సమూయేలు 14:7 => కాబటిట్ నా యింటివారందరును నీ దాసినైన నామీదికి లేచి తన 

సహోదరుని చంపినవాని అపప్గించుము; తన సహోదరుని పార్ణము తీసినందుకై మేము వానిని చంపి 

హకుక్దారుని నాశనముచేతు మనుచునాన్రు. ఈలాగున వారు నా పెనిమిటికి భూమిమీద పేరైనను 

శేషమైనను లేకుండ మిగిలిన నిపుప్రవను ఆరిప్వేయబోవుచునాన్రని రాజుతో చెపప్గా 

మారుక్ 12:1 => ఆయన ఉపమానరీతిగా వారికి బోధింప నారంభించెను; ఎటల్నగాఒక మనుషుయ్డు 

దార్క్షతోట నాటించి, దానిచుటుట్ కంచెవేయించి, దార్క్షలతొటిట్ తొలిపించి గోపురము కటిట్ంచి, కాపులకు 

దానిని గుతత్కిచిచ్ దేశాంతరము పోయెను. 

మారుక్ 12:2 => పంటకాలమందు ఆ కాపులనుండి దార్క్షతోట పండల్లో తన భాగము 

తీసికొనివచుచ్టకు, కాపులయొదద్కు అతడు ఒక దాసుని పంపగా 

మారుక్ 12:3 => వారు వాని పటుట్కొని కొటిట్, వటిట్చేతులతో పంపివేసిరి. 

మారుక్ 12:4 => మరల అతడు మరియొక దాసుని వారియొదద్కు పంపగా, వారు వాని తల 

గాయముచేసి అవమానపరచిరి. 

మారుక్ 12:5 => అతడు మరియొకని పంపగా వానిని చంపిరి. అతడింక అనేకులను పంపగా, వారు 

కొందరిని కొటిట్రి, కొందరిని చంపిరి. 

మారుక్ 12:6 => ఇంకను అతనికి పిర్య కుమారుడు ఒకడుండెను గనుక వారు తన కుమారుని 

సనామ్నించెదరనుకొని తుదకు వారియొదద్కు అతనిని పంపెను. 
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మారుక్ 12:7 => అయితే ఆ కాపులు ఇతడు వారసుడు; ఇతని చంపుదము రండి, అపుప్డు 

సావ్సథ్య్ము మనదగునని తమలోతాము చెపుప్కొని 

మారుక్ 12:8 => అతనిని పటుట్కొని చంపి, దార్క్షతోట వెలుపల పారవేసిరి. 

మారుక్ 12:9 => కావున ఆ దార్క్షతోట యజమానుడేమి చేయును? అతడు వచిచ్, ఆ కాపులను 

సంహరించి, యితరులకు ఆ దార్క్షతోట ఇచుచ్ను గదా. మరియు 

మారుక్ 12:10 => ఇలుల్ కటుట్వారు నిరాకరించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయెను 

మారుక్ 12:11 => ఇది పర్భువువలననే కలిగెను ఇది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము అను లేఖనము 

మీరు చదువలేదా? అని అడుగగా 

మారుక్ 12:12 => తముమ్నుగూరిచ్ ఆ ఉపమానము చెపెప్నని వారు గర్హించి ఆయనను 

పటుట్కొనుటకు సమయము చూచుచుండిరి గాని జనసమూహమునకు భయపడి ఆయనను 

విడిచిపోయిరి. 

1 రాజులు 20:42 => అపుప్డు అతడు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను శపించిన మనుషుయ్ని 

నీవు నీచేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొని పోనిచిచ్తివి గనుక వాని పార్ణమునకు మారుగా నీ పార్ణమును, 

వాని జనులకు మారుగా నీ జనులును అపప్గింపబడుదురని రాజుతో అనగా 

2 రాజులు 10:24 => బలులను దహనబలులను అరిప్ంచుటకై వారు లోపల పర్వేశింపగా యెహూ 

యెనుబదిమందిని బయట కావలియుంచి నేను మీ వశముచేసినవారిలో ఒకడైన తపిప్ంచుకొని 

పోయినయెడల వాని పార్ణమునకు బదులుగా వాని పోనిచిచ్న వాని పార్ణము తీతునని వారితో 

చెపిప్యుండెను. 

నిరగ్మకాండము 21:30 => వానికి పరికర్య ధనము నియమింపబడినయెడల వానికి 

నియమింపబడిన అనిన్టి పర్కారము తన పార్ణ విమోచన నిమితత్ము ధనము చెలిల్ంపవలెను. 

యోబు 36:18 => నీకు కోర్ధము పుటుట్చునన్ది గనుక నీవు ఒకవేళ తిరసాక్రము చేయుదువేమో 

జాగర్తత్పడుము నీవు చేయవలసిన పార్యశిచ్తత్ము గొపప్దని నీవు మోసపోయెదవేమో జాగర్తత్పడుము.  

కీరత్నలు 49:7 => ఎవడును ఏ విధముచేతనైనను తన సహోదరుని విమోచింపలేడు 
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సామెతలు 6:35 => పార్యశిచ్తత్మేమైన నీవు చేసినను వాడు లక్షయ్పెటట్డు ఎంత గొపప్ 

బహుమానములు నీవిచిచ్నను వాడు ఒపుప్కొనడు. 

సామెతలు 13:8 => ఒకని పార్ణమునకు వాని ఐశవ్రయ్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయును దరిదుర్డు 

బెదరింపు మాటలు వినడు. 

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

బంగారములవంటి క్షయ వసుత్వులచేత మీరు విమోచింపబడలేదు గాని 

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

గొఱఱ్పిలల్వంటి కీర్సుత్ రకత్ముచేత, విమోచింపబడితిరని మీరెరుగుదురు గదా 

యెహోషువ 2:14 => అందుకు ఆ మనుషుయ్లు ఆమెతో నీవు మా సంగతి వెలల్డి చేయనియెడల మీరు 

చావకుండునటుల్ మీ పార్ణములకు బదులుగా మా పార్ణమిచెచ్దము, యెహోవా ఈ దేశమును 

మాకిచుచ్నపుప్డు నిజముగా మేము నీకు ఉపకారము చేసెదమనిరి. 

2 రాజులు 5:22 => నా యజమానుడు నాచేత వరత్మానము పంపి పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఇదద్రు 

యౌవనులు ఎఫార్యిము మనయ్మునుండి నాయొదద్కు ఇపుప్డే వచిచ్రిగనుక నీవు వారికొరకు రెండు 

మణుగుల వెండియు రెండు దుసుత్ల బటట్లును దయచేయుమని సెలవిచుచ్చునాన్డనెను. 

యిరిమ్యా 32:9 => నా తండిర్ తోడబుటిట్నవాని కుమారుడైన హనమేలు పొలమును కొని, పదియేడు 

తులముల వెండి తూచి ఆతనికిచిచ్తిని. 

వచనము 42 

అపుప్డు అతడు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను శపించిన మనుషుయ్ని నీవు నీచేతిలోనుండి 

తపిప్ంచుకొని పోనిచిచ్తివి గనుక వాని పార్ణమునకు మారుగా నీ పార్ణమును, వాని జనులకు 

మారుగా నీ జనులును అపప్గింపబడుదురని రాజుతో అనగా 

2 సమూయేలు 12:5 => దావీదు ఈ మాట విని ఆ మనుషుయ్నిమీద బహుగా కోపించు కొని 

యెహోవా జీవముతోడు నిశచ్యముగా ఈ కారయ్ము చేసినవాడు మరణపాతుర్డు. 
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2 సమూయేలు 12:6 => 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 

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

సాక్షయ్ము పలుకుచునన్వి. 

మతత్యి 21:41 => అందుకు వారు ఆ దురామ్రుగ్లను కఠినముగా సంహరించి, వాటివాటి 

కాలములయందు తనకు పండల్ను చెలిల్ంచునటిట్ ఇతర కాపులకు ఆ దార్క్షతోట గుతత్కిచుచ్నని ఆయనతో 

చెపిప్రి. 

మతత్యి 21:42 => మరియు యేసు వారిని చూచి ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు 

తలరాయి ఆయెను. ఇది పర్భువువలననే కలిగెను. ఇది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము అను మాట మీరు 

లేఖనములలో ఎనన్డును చదువలేదా? 

మతత్యి 21:43 => కాబటిట్ దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్నుండి తొలగింపబడి, దాని ఫలమిచుచ్ 

జనులకియయ్బడునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 25:24 => తరువాత ఒక తలాంతు తీసికొనినవాడును వచిచ్ -- అయాయ్, నీవు వితత్నిచోట 

కోయువాడవును, చలల్నిచోట పంట కూరుచ్కొనువాడవునైన కఠినుడవని నేనెరుగుదును 

మతత్యి 25:25 => గనుక నేను భయపడి, వెళిల్ నీ తలాంతును భూమిలో దాచిపెటిట్తిని; ఇదిగో నీది 

నీవు తీసికొనుమని చెపెప్ను. 

మతత్యి 25:26 => అందుకు అతని యజమానుడు వానిని చూచి సోమరివైన చెడ డ్ దాసుడా, నేను 

వితత్నిచోట కోయువాడను, చలల్నిచోట పంట కూరుచ్కొనువాడనని నీవు ఎరుగుదువా? 

మతత్యి 25:27 => అటల్యితే నీవు నా సొముమ్ సాహుకారులయొదద్ ఉంచవలసి యుండెను; నేను 

వచిచ్ వడిడ్తోకూడ నా సొముమ్ తీసికొనియుందునే అని చెపిప్ 
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లూకా 19:22 => అందుకతడు చడ డ్ దాసుడా, నీ నోటి మాటనుబటిట్యే నీకు తీరుప్ తీరుచ్దును; నేను 

పెటట్నిదానిని ఎతుత్వాడను, వితత్నిదానిని కోయువాడనునైన కఠినుడనని నీకు తెలిసియుండగా 

2 సమూయేలు 14:13 => అందుకు ఆ సతరీ దేవుని జనులైనవారికి విరోధముగా నీవెందుకు దీనిని 

తలపెటిట్యునాన్వు? రాజు ఆ మాట సెలవిచుచ్టచేత తాను వెళల్గొటిట్న తనవాని రానియయ్క తానే 

దోషియగుచునాన్డు. 

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

మింగివేయును. 

వచనము 43 

ఇశార్యేలు రాజు మూతి ముడుచుకొనినవాడై కోపముతో షోమోర్నులోని తన నగరునకు వచెచ్ను. 

1 రాజులు 20:38 => అపుప్డు ఆ పర్వకత్ పోయి, కండల్మీద పాగా కటుట్కొని మారు వేషము వేసికొని, 

మారగ్మందు రాజు యొకక్ రాకకై కనిపెటుట్కొని యుండి 

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

వరణ్ములుగల చీరను చింపి నెతిత్మీద చెయియ్పెటుట్కొని యేడుచ్చు పోగా 

యోబు 2:8 => అతడు ఒళుల్ గోకుకొనుటకై చిలల్పెంకు తీసికొని బూడిదెలో కూరుచ్ండగా 

యిరిమ్యా 6:26 => నా జనమా, పాడు చేయువాడు హఠాతుత్గా మామీదికి వచుచ్చునాన్డు. గోనెపటట్ 

కటుట్కొని బూడిదె చలుల్కొనుము; ఏక కుమారునిగూరిచ్ దుఃఖించునటుల్ దుఃఖము సలుపుము ఘోరమైన 

దుఃఖము సలుపుము. 

1 రాజులు 19:10 => అతడు ఇశార్యేలు వారు నీ నిబంధనను తోర్సివేసి నీ బలిపీఠములను 

పడగొటిట్ నీ పర్వకత్లను ఖడగ్ముచేత హతము చేసిరి. సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా 

కొరకు మహా రోషముగలవాడనై నేను ఒకడనుమాతర్మే మిగిలియుండగా వారు నా పార్ణమును కూడ 

తీసివేయుటకై చూచుచునాన్రని మనవిచేసెను. 

1 రాజులు 22:8 => అందుకు ఇశార్యేలు రాజు ఇవూ ల్ కుమారుడైన మీకాయా అను ఒకడునాన్డు; 

అతనిదావ్రా మనము యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయవచుచ్ను గాని, అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు 
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పర్కటింపక కీడే పర్కటించును గనుక అతనియందు నాకు దేవ్షము కలదని యెహోషాపాతుతో అనగా 

యెహోషాపాతురాజైన మీరు ఆలాగనవదద్నెను. 

సామెతలు 28:4 => ధరమ్శాసత్రమును తోర్సివేయువారు దుషుట్లను పొగడుచుందురు ధరమ్శాసత్రము 

ననుసరించువారు వారితో పోరాడుదురు. 

ఆమోసు 2:11 => మరియు మీ కుమారులలో కొందరిని పర్వకత్లుగాను, మీ యౌవనులలో కొందరిని 

నాకు నాజీరులుగాను నియమించితిని. ఇశార్యేలీయులారా, యీ మాటలు నిజమైనవి కావా? ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 
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వచనము 1 

ఈ సంగతులైన తరువాత యెజెర్యేలులో షోమోర్ను రాజైన అహాబు నగరును ఆనుకొని 

యెజెర్యేలువాడైన నాబోతునకు ఒక దార్క్షతోట కలిగియుండగా 

1 రాజులు 20:34 => అంతట బెనహ్దదు తమ తండిర్చేతిలోనుండి నా తండిర్ తీసికొనిన 

పటట్ణములను నేను మరల అపప్గించెదను; మరియు నా తండిర్ షోమోర్నులో వీధులను 

కటిట్ంచుకొనినటుల్ దమసుక్లో తమకొరకు తమరు వీధులను కటిట్ంచుకొనవచుచ్ను అని అతనితో 

చెపప్గా అహాబు ఈ పర్కారముగా నీతో సంధిచేసి నినున్ పంపివేయుదునని చెపిప్ అతనితో సంధిచేసి 

అతని పోనిచెచ్ను. 

1 రాజులు 22:31 => సరియారాజు తన రథములమీద అధికారులైన ముపప్ది ఇదద్రు అధిపతులను 

పిలిపించి అలుప్లతోనైనను ఘనులతోనైనను మీరు పోటాల్డవదుద్; ఇశార్యేలురాజుతో మాతర్మే 

పోటాల్డుడని ఆజఞ్ ఇచిచ్యుండగా 

1 రాజులు 22:32 => రథాధిపతులు యెహోషాపాతును చూచి యితడే ఇశార్యేలు రాజనుకొని 

అతనితో పోటాల్డుటకు అతని మీదికి వచిచ్రి. యెహోషాపాతు కేకలువేయగా 

1 రాజులు 22:33 => రథాధిపతులు అతడు ఇశార్యేలురాజు కానటుట్ గురుతుపటిట్ అతని తరుముట 

మానివేసిరి. 

1 రాజులు 22:34 => పిమమ్ట ఒకడు తన విలుల్ తీసి గురి చూడకయే విడువగా అది ఇశార్యేలు 

రాజుకు కవచపుకీలు మధయ్ను తగిలెను గనుక అతడునాకు గాయమైనది, రథము తిర్పిప్ సైనయ్ములో 

నుండి ననున్ అవతలకు తీసికొని పొమమ్ని తన సారధితో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 22:35 => నాడు యుదధ్ము బలముగా జరుగుచునన్పుప్డు రాజును సిరియనుల యెదుట 

అతని రథముమీద నిలువబెటిట్రి ; అసత్మయమందు అతడు మరణమాయెను ; తగిలిన 

గాయములోనుండి అతని రకత్ము కారి రథములో మడుగుగటెట్ను. 

1 రాజులు 22:36 => సూరాయ్సత్మయ సమయమందు దండువారందరు తమ తమ పటట్ణములకును 

దేశములకును వెళిల్పోవచుచ్నని పర్చురమాయెను. 

Page  of 1780 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

1 రాజులు 22:37 => ఈ పర్కారము రాజు మరణమై షోమోర్నునకు కొనిపోబడి షోమోర్నులో 

పాతిపెటట్బడెను. 

1 సమూయేలు 15:9 => సౌలును జనులును కూడి అగగును, గొఱఱ్లలోను ఎడల్లోను కొర్వివ్న 

గొఱఱ్పిలల్లు మొదలైన వాటిలోను మంచివాటిని నిరూమ్లము చేయక కడగా నుంచి, పనికిరాని నీచ 

పశువులనిన్టిని నిరూమ్లము చేసిరి.  

1 సమూయేలు 15:10 => అపుప్డు యెహోవా వాకుక్ సమూయేలునకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను 

1 సమూయేలు 15:11 => సౌలు ననున్ అనుసరింపక వెనుకతీసి నా ఆజఞ్లను గైకొనకపోయెను 

గనుక అతనిని రాజుగా నిరణ్యించినందుకు నేను పశాచ్తాత్ప పడుచునాన్ను. అందుకు సమూయేలు 

కోపావేశుడై రాతిర్ అంత యెహోవాకు మొఱఱ్పెటుట్చుండెను. 

1 రాజులు 22:31 => సరియారాజు తన రథములమీద అధికారులైన ముపప్ది ఇదద్రు అధిపతులను 

పిలిపించి అలుప్లతోనైనను ఘనులతోనైనను మీరు పోటాల్డవదుద్; ఇశార్యేలురాజుతో మాతర్మే 

పోటాల్డుడని ఆజఞ్ ఇచిచ్యుండగా 

1 రాజులు 22:32 => రథాధిపతులు యెహోషాపాతును చూచి యితడే ఇశార్యేలు రాజనుకొని 

అతనితో పోటాల్డుటకు అతని మీదికి వచిచ్రి. యెహోషాపాతు కేకలువేయగా 

1 రాజులు 22:33 => రథాధిపతులు అతడు ఇశార్యేలురాజు కానటుట్ గురుతుపటిట్ అతని తరుముట 

మానివేసిరి. 

1 రాజులు 22:34 => పిమమ్ట ఒకడు తన విలుల్ తీసి గురి చూడకయే విడువగా అది ఇశార్యేలు 

రాజుకు కవచపుకీలు మధయ్ను తగిలెను గనుక అతడునాకు గాయమైనది, రథము తిర్పిప్ సైనయ్ములో 

నుండి ననున్ అవతలకు తీసికొని పొమమ్ని తన సారధితో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 22:35 => నాడు యుదధ్ము బలముగా జరుగుచునన్పుప్డు రాజును సిరియనుల యెదుట 

అతని రథముమీద నిలువబెటిట్రి ; అసత్మయమందు అతడు మరణమాయెను ; తగిలిన 

గాయములోనుండి అతని రకత్ము కారి రథములో మడుగుగటెట్ను. 
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1 రాజులు 22:36 => సూరాయ్సత్మయ సమయమందు దండువారందరు తమ తమ పటట్ణములకును 

దేశములకును వెళిల్పోవచుచ్నని పర్చురమాయెను. 

1 రాజులు 22:37 => ఈ పర్కారము రాజు మరణమై షోమోర్నునకు కొనిపోబడి షోమోర్నులో 

పాతిపెటట్బడెను. 

2 రాజులు 6:24 => అటుతరువాత సిరియా రాజైన బెనహ్దదు తన సైనయ్మంతటిని సమకూరుచ్కొని 

వచిచ్ షోమోర్నునకు ముటట్డివేసెను. 

2 రాజులు 8:12 => హజాయేలు నా యేలినవాడవైన నీవు కనీన్ళుల్ రాలెచ్దవేమని అతని నడుగగా 

ఎలీషా యీలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను ఇశార్యేలువారి గటిట్ సథ్లములను నీవు కాలిచ్వేయుదువు; వారి 

యౌవనసుథ్లను కతిత్చేత హతము చేయుదువు; వారి పిలల్లను నేలకు వేసి కొటిట్ చంపుదువు; వారి 

గరిభ్ణుల కడుపులను చింపివేయుదువు గనుక నీవు వారికి చేయబోవు కీడును నేనెరిగియుండుటచేత 

కనీన్ళుల్ రాలుచ్చునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:33 => అపుప్డు ఒకడు గురిచూడకయే తన వింటిని ఎకుక్బెటిట్, 

ఇశార్యేలు రాజును అతని కవచపు బందులసందున కొటట్గా అతడు నాకు గాయము తగిలినది, నీ 

చెయియ్ తిర్పిప్ దండులోనుండి ననున్ కొనిపొమమ్ని తన సారధితో అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:34 => ఆ దినమున యుదధ్ము పర్బలమాయెను; అయినను ఇశార్యేలు 

రాజు అసత్మయమువరకు సిరియనులకెదురుగా తన రథమునందు నిలిచెను, పొర్దుద్గుర్ంకువేళ అతడు 

చనిపోయెను. 

లేవీయకాండము 20:4 => మరియు ఆ మనుషుయ్డు తన సంతానమును మోలెకుకు ఇచుచ్చుండగా 

మీ దేశపర్జలు వాని చంపక,  

సంఖాయ్కాండము 31:14 => అపుప్డు మోషే యుదధ్సేనలోనుండి వచిచ్న సహసార్ధిపతులును 

శతాధిపతులునగు సేనానాయకులమీద కోపపడెను. 

యెహోషువ 6:21 => వారు పురుషులనేమి సతరీలనేమి చినన్ పెదద్లనందరిని యెదుద్లను గొఱఱ్లను 

గాడిదలను ఆ పటట్ణములోని సమసత్మును కతిత్వాత సంహరించిరి. 
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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 14:6 => అంతలో అహీయా దావ్రము లోపలికి వచుచ్ నామె కాలిచపుప్డు విని ఆమెతో 

ఇటల్నెను యరొబాము భారాయ్, లోపలికి రముమ్; నీవు వేషము వేసికొని వచుచ్టయేల? కఠినమైన 

మాటలు నీకు చెపప్వలెనని నాకు ఆజఞ్యాయెను. 

1 రాజులు 19:10 => అతడు ఇశార్యేలు వారు నీ నిబంధనను తోర్సివేసి నీ బలిపీఠములను 

పడగొటిట్ నీ పర్వకత్లను ఖడగ్ముచేత హతము చేసిరి. సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా 

కొరకు మహా రోషముగలవాడనై నేను ఒకడనుమాతర్మే మిగిలియుండగా వారు నా పార్ణమును కూడ 

తీసివేయుటకై చూచుచునాన్రని మనవిచేసెను. 

1 రాజులు 20:32 => కావున వారు తమ నడుములకు గోనెలు కటుట్కొని తలమీద తార్ళుల్ వేసికొని 

ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు వచిచ్ నీ దాసుడైన బెనహ్దదు దయచేసి ననున్ బర్దుకనిమమ్ని మనవిచేయుటకై 

మముమ్ను పంపెనని చెపప్గా అతడు బెనహ్దదు నా సహోదరుడు, అతడు ఇంకను సజీవుడై యునాన్డా 

అని యడిగెను. 

1 రాజులు 20:39 => రాజు వచుచ్ట చూచి బిగగ్రగా రాజుతో ఈలాగు మనవి చేసికొనెను నీ 

దాసుడనైన నేను యుదధ్ములోనికి పోయియుండగా ఇదిగో ఒకడు ఇటు తిరిగి ఒక మనుషుయ్ని 

నాయొదద్కు తోడుకొని వచిచ్ యీ మనుషుయ్ని కనిపెటుట్ము; ఏ విధముగానైనను వాడు తపిప్ంచుకొని 

పోయినయెడల వాని పార్ణమునకు మారుగా నీ పార్ణము పోవును; లేదా నీవు రెండు మణుగుల 

వెండిని ఇయయ్వలెననెను. 

1 రాజులు 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 22:23 => యెహోవా నినున్గూరిచ్ కీడు యోచించి నీ పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు. 

1 రాజులు 22:35 => నాడు యుదధ్ము బలముగా జరుగుచునన్పుప్డు రాజును సిరియనుల యెదుట 

అతని రథముమీద నిలువబెటిట్రి ; అసత్మయమందు అతడు మరణమాయెను ; తగిలిన 

గాయములోనుండి అతని రకత్ము కారి రథములో మడుగుగటెట్ను. 

2 రాజులు 10:30 => కావున యెహోవా యెహూతో నీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నా హృదయాలోచన 

యంతటిచొపుప్న అహాబు కుటుంబికులకు చేసి నా దృషిట్కి నాయ్యమైనదాని జరిగించి బాగుగా 

నెరవేరిచ్తివి గనుక నీ కుమారులు నాలగ్వ తరమువరకు ఇశార్యేలు రాజయ్ సింహాసనముమీద 

ఆసీనులగుదురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:7 => ఇశార్యేలు రాజు యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుటకు ఇవూ ల్ 

కుమారుడైన మీకాయా అను ఒకడు ఇచచ్ట ఉనాన్డు; అయితే అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు పర్వచింపక 

నితయ్ము కీడునే పర్వచించుచునాన్డు గనుక నేను వానియందు పగగలిగి యునాన్ననగా యెహోషాపాతు 

రాజు ఆలా గనవదద్నెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:30 => సిరియా రాజు మీరు ఇశార్యేలు రాజుతోనే యుదధ్ము చేయుడి, 

అధములతోనైనను అధికులతోనైనను చేయవదద్ని తనతో కూడనునన్ తన రథాధిపతులకు ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యుండెను. 

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 19:3 => అటిట్వాడు హృదయమున యెహోవామీద కోపించును. 

సామెతలు 28:4 => ధరమ్శాసత్రమును తోర్సివేయువారు దుషుట్లను పొగడుచుందురు ధరమ్శాసత్రము 

ననుసరించువారు వారితో పోరాడుదురు. 
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సామెతలు 29:1 => ఎనిన్సారులు గదిద్ంచినను లోబడనివాడు మరి తిరుగులేకుండ హఠాతుత్గా 

నాశనమగును. 

యిరిమ్యా 48:10 => యెహోవా కారయ్మును అశర్దధ్గా చేయువాడు శాపగర్సుత్డగును గాక రకత్ము 

ఓడచ్కుండ ఖడ డ్ము దూయువాడు శాపగర్సుత్డగును గాక.  

వచనము 2 

అహాబు నాబోతును పిలిపించి నీ దార్క్ష తోట నా నగరును ఆనుకొనియునన్ది గనుక అది నాకు 

కూరతోటకిముమ్ దానికి పర్తిగా దానికంటె మంచి దార్క్షతోట నీకిచెచ్దను, లేదా నీకు అనుకూలమైన 

యెడల దానిని కర్యమునకిమమ్ని అడిగెను. 

1 రాజులు 21:4 => నా పితార్రిజ్తమును నీకియయ్నని యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు తనతో 

చెపిప్నదానినిబటిట్ అహాబు మూతి ముడుచుకొనినవాడై కోపముతో తన నగరునకు పోయి 

మంచముమీద పరుండి యెవరితోను మాటలాడకయు భోజనము చేయకయు ఉండెను. 

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. 

ఎసేత్రు 5:13 => అయితే యూదుడైన మొరెద్కై రాజుగుమమ్మున కూరుచ్నియుండుట నేను 

చూచునంత కాలము ఆ పదవి అంతటివలన నాకు పర్యోజనమేమియు లేదని అతడు చెపప్గా 

ఎసేత్రు 6:12 => తరువాత మొరెద్కై రాజు గుమమ్మునొదద్కు వచెచ్ను; అయితే హామాను తల కపుప్కొని 

దుఃఖించుచు తన యింటికి తవ్రగా వెళిల్పోయెను. 

ఎసేత్రు 6:13 => హామాను తనకు సంభవించినదంతయు తన భారయ్యైన జెరెషుకును తన 

సేన్హితులకందరికిని తెలుపగా, అతనియొదద్నునన్ జాఞ్నులును అతని భారయ్యైన జెరెషును ఎవనిచేత 

నీకు అధికారనషట్ము కలుగుచునన్దో ఆ మొరెద్కై యూదుల వంశపువాడైనయెడల అతనిమీద నీకు 

జయము కలుగదు, అతనిచేత అవశయ్ముగా చెడిపోదువని ఆతనితో అనిరి. 
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యోబు 5:2 => దౌరాభ్గయ్మునుగూరిచ్ యేడుచ్టవలన మూఢులు నశించెదరు బుదిధ్లేనివారు 

అసూయవలన చచెచ్దరు. 

సామెతలు 19:3 => అటిట్వాడు హృదయమున యెహోవామీద కోపించును. 

2 రాజులు 3:27 => అపుప్డతడు తనకు మారుగా ఏలవలసిన తన జేయ్షఠ్ కుమారుని తీసికొని, 

పటట్ణపు పార్కారముమీద దహనబలిగా అరిప్ంపగా ఇశార్యేలు వారిమీదికి కోపము బహుగా వచెచ్ను 

గనుక వారు అతనిని విడిచి తమ దేశమునకు మరలిపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:7 => ఇశార్యేలు రాజు యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుటకు ఇవూ ల్ 

కుమారుడైన మీకాయా అను ఒకడు ఇచచ్ట ఉనాన్డు; అయితే అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు పర్వచింపక 

నితయ్ము కీడునే పర్వచించుచునాన్డు గనుక నేను వానియందు పగగలిగి యునాన్ననగా యెహోషాపాతు 

రాజు ఆలా గనవదద్నెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:19 => హేరోదు అతని కోసరము వెదకినపుప్డు అతడు కనబడనందున 

కావలివారిని విమరిశ్ంచి వారిని చంపనాజాఞ్పించెను. అటు తరువాత హేరోదు యూదయనుండి 

కైసరయకు వెళిల్ అకక్డ నివసించెను. 

వచనము 3 

అందుకు నాబోతు నా పితార్రిజ్తమును నీకిచుచ్టకు నాకు ఎంతమాతర్మును వలల్పడదని చెపప్గా 

1 రాజులు 20:35 => అంతట పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకడు యెహోవా ఆజఞ్చేత తన చెలికానితో ననున్ 

కొటుట్మనగా అతడు అతని కొటుట్టకు ఒపప్కపోయినపుప్డు 

1 రాజులు 20:36 => అతడు నీవు యెహోవా ఆజఞ్కు లోబడకపోతివి గనుక నీవు ననున్ విడిచిపోగానే 

సింహము నినున్ చంపునని అతనితో చెపెప్ను. అతడు వెళిల్పోగానే సింహమొకటి అతనికి ఎదురై 

అతనిని చంపెను. 

1 రాజులు 20:37 => తరువాత మరియొకడు అతనికి కనబడినపుప్డు అతడు ననున్ కొటుట్మనగా 

అతడు అతని కొటిట్ గాయపరచెను. 
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1 రాజులు 20:38 => అపుప్డు ఆ పర్వకత్ పోయి, కండల్మీద పాగా కటుట్కొని మారు వేషము వేసికొని, 

మారగ్మందు రాజు యొకక్ రాకకై కనిపెటుట్కొని యుండి 

1 రాజులు 20:39 => రాజు వచుచ్ట చూచి బిగగ్రగా రాజుతో ఈలాగు మనవి చేసికొనెను నీ 

దాసుడనైన నేను యుదధ్ములోనికి పోయియుండగా ఇదిగో ఒకడు ఇటు తిరిగి ఒక మనుషుయ్ని 

నాయొదద్కు తోడుకొని వచిచ్ యీ మనుషుయ్ని కనిపెటుట్ము; ఏ విధముగానైనను వాడు తపిప్ంచుకొని 

పోయినయెడల వాని పార్ణమునకు మారుగా నీ పార్ణము పోవును; లేదా నీవు రెండు మణుగుల 

వెండిని ఇయయ్వలెననెను. 

1 రాజులు 20:40 => అయితే నీ దాసుడనైన నేను పనిమీద అకక్డకక్డ తిరుగుచుండగా వాడు 

కనబడకపోయెను. అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు నీకు నీవే తీరుప్ తీరుబ్కొంటివి గనుక నీవు చెపిప్నటుట్గానే 

నీకు జరుగును అని అతనికి సెలవియయ్గా 

1 రాజులు 20:41 => అతడు తవ్రపడి తన కండల్మీది పాగా తీసివేయగా చూచి అతడు పర్వకత్లలో 

ఒకడని రాజు పోలెచ్ను. 

1 రాజులు 20:42 => అపుప్డు అతడు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను శపించిన మనుషుయ్ని 

నీవు నీచేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొని పోనిచిచ్తివి గనుక వాని పార్ణమునకు మారుగా నీ పార్ణమును, 

వాని జనులకు మారుగా నీ జనులును అపప్గింపబడుదురని రాజుతో అనగా 

1 రాజులు 20:43 => ఇశార్యేలు రాజు మూతి ముడుచుకొనినవాడై కోపముతో షోమోర్నులోని తన 

నగరునకు వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:22 => ఆపతాక్లమందు అతడు యెహోవా దృషిట్కి మరి యధికముగా 

అతికర్మములు జరిగించెను; అటుల్ చేసినవాడు ఈ ఆహాజు రాజే. 

ఎజార్ 9:13 => అయితే మా దుషిర్క్యలనుబటిట్యు మా గొపప్ అపరాధములనుబటిట్యు ఈ 

శర్మలనిన్యు మామీదికి వచిచ్న తరువాత, మా దేవుడవైన నీవు మా దోషములకు రావలసిన శిక్షలో 

కొంచెమే మామీద ఉంచి, మాకు ఈ విధముగా విడుదల కలుగజేయగా మేము నీ ఆజఞ్లను మీరి 
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ఎజార్ 9:14 => ఈ అసహయ్ కారయ్ములను జరిగించిన జనులతో సంబంధములు చేసికొనినయెడల, 

మేము నాశనమగు వరకు శేషమైనను లేకుండునటుల్ను, తపిప్ంచుకొనుటకు సాధనమైనను 

లేకుండునటుల్ను, నీవు కోపపడుదువు గదా. 

యెషయా 9 :13 => అయినను జనులు తముమ్ కొటిట్నవానితటుట్ తిరుగుట లేదు 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను వెదకరు. 

యిరిమ్యా 5:3 => యెహోవా, యథారథ్తమీదనే గదా నీవు దృషిట్ యుంచుచునాన్వు? నీవు వారిని 

కొటిట్తివిగాని వారికి దుఃఖము కలుగలేదు; వారిని కీష్ణింపజేసియునాన్వు గాని వారు శిక్షకు 

లోబడనొలల్కునాన్రు. రాతికంటె తమ ముఖములను కఠినముగా చేసికొనియునాన్రు, మళుల్టకు 

సమమ్తింపరు. 

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

వాన కురిసెను గనుక అహాబు రథమెకిక్ యెజెర్యేలునకు వెళిల్పోయెను. 

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

అనహరాతు రబీబ్తు కిషోయ్ను  

నాయ్యాధిపతులు 6:33 => మిదాయ్నీయులందరును అమాలేకీయులందరును తూరుప్ వారందరును 

కూడివచిచ్ నది దాటి యెజెర్యేలు మైదానములో దిగగా 

1 సమూయేలు 29:1 => అంతలో ఫిలిషీత్యులు దండెతిత్పోయి ఆఫెకులో దిగియుండిరి; 

ఇశార్యేలీయులు యెజెర్యేలులోని జెల దగగ్ర దిగియుండిరి. 

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 1:5 => ఆ దినమున నేను యెజెర్యేలు లోయలో ఇశార్యేలు వారి విలుల్ను విరుతును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:21 => నీ పొరుగువాని భారయ్ను ఆశింపకూడదు; నీ పొరుగువాని 

యింటినైనను వాని పొలమునైనను వాని దాసునినైనను వాని దాసినినైనను వాని యెదుద్నైనను వాని 

గాడిదనైనను నీ పొరుగువానిదగు దేనినైనను ఆశింపకూడదు. 
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యెహోషువ 7:21 => దోపుడు సొముమ్లో ఒక మంచి షీనారు పైవసత్రమును రెండువందల తులముల 

వెండిని ఏబది తులముల యెతుత్గల ఒక బంగారు కమిమ్ని నేను చూచి వాటిని ఆశించి తీసికొంటిని; 

అదిగో నా డేరామధయ్ అవి భూమిలో దాచబడియునన్వి, ఆ వెండి దాని కిర్ంద ఉనన్దని ఉతత్రమిచిచ్ 

తాను చేసినదంతయు ఒపుప్కొనెను. 

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. 

1 రాజులు 21:8 => అహాబు పేరట తాకీదు వార్యించి అతని ముదర్తో ముదిర్ంచి, ఆ తాకీదును 

నాబోతు నివాసము చేయుచునన్ పటట్ణపు పెదద్లకును సామంతులకును పంపెను. 

2 రాజులు 9:21 => రథము సిదధ్ము చేయుమని యెహోరాము సెలవియయ్గా వారు అతని రథము 

సిదధ్ము చేసిరి. అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజైన యెహోరామును యూదా రాజైన అహజాయ్యును తమ తమ 

రథములనెకిక్ యెహూను కలియబోయి యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు భూభాగమందు అతనిని 

ఎదురొక్నిరి. 

హోషేయ 10:7 => షోమోర్ను నాశమగును, దాని రాజు నీళల్లో కొటుట్కొనిపోవు నురుగుతో 

సమానమగును. 

రోమీయులకు 7:7 => కాబటిట్ యేమందుము? ధరమ్శాసత్రము పాపమాయెనా? అటల్నరాదు. 

ధరమ్శాసత్రమువలననే గాని పాపమనగా ఎటిట్దో నాకు తెలియకపోవును. ఆశింపవదద్ని ధరమ్శాసత్రము 

చెపప్నియెడల దురాశయన ఎటిట్దో నాకు తెలియకపోవును.  

వచనము 4 

నా పితార్రిజ్తమును నీకియయ్నని యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు తనతో చెపిప్నదానినిబటిట్ అహాబు మూతి 

ముడుచుకొనినవాడై కోపముతో తన నగరునకు పోయి మంచముమీద పరుండి యెవరితోను 

మాటలాడకయు భోజనము చేయకయు ఉండెను. 
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లేవీయకాండము 25:14 => నీవు నీ పొరుగువానికి వెలకు ఇచిచ్న దేని విషయములోకాని నీ 

పొరుగువాని దగగ్ర నీవు కొనిన దేని విషయములో కాని మీరు ఒకరినొకరు బాధింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 25:15 => సునాద సంవతస్రమైన తరువాత గడచిన యేండల్ లెకక్చొపుప్న నీ 

పొరుగువానియొదద్ నీవు దానిని కొనవలెను. పంటల లెకక్చొపుప్న అతడు నీకు దానిని అమమ్వలెను. 

లేవీయకాండము 25:16 => ఆ సంవతస్రముల లెకక్ హెచిచ్నకొలది దాని వెల హెచిచ్ంపవలెను, ఆ 

సంవతస్రముల లెకక్ తగిగ్నకొలది దాని వెల తగిగ్ంపవలెను. ఏలయనగా పంటల లెకక్చొపుప్న అతడు 

దాని నీకు అముమ్ను గదా. 

లేవీయకాండము 25:17 => మీరు ఒకరినొకరు బాధింపక నీ దేవునికి భయపడవలెను. నేను మీ 

దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 25:18 => కాబటిట్ మీరు నా కటట్డలను నా విధులను గైకొని వాటిననుసరించి 

నడుచుకొనవలెను. 

లేవీయకాండము 25:19 => అపుప్డు మీరు ఆ దేశములో సురకిష్తముగా నివసించెదరు, ఆ భూమి 

ఫలించును. మీరు తృపిత్గా భుజించి దానిలో సురకిష్తముగా నివసించెదరు. 

లేవీయకాండము 25:20 => ఏడవ యేట మేము ఏమి తిందుము? ఇదిగో మేము చలల్ను 

పంటకూరచ్ను వలల్గాదే అనుకొందురేమో. 

లేవీయకాండము 25:21 => అయితే నేను ఆరవయేట నా దీవెన మీకు కలుగునటుల్ ఆజాఞ్పించెదను; 

అది మూడేండల్ పంటను మీకు కలుగజేయును. 

లేవీయకాండము 25:22 => మీరు ఎనిమిదవ సంవతస్రమున వితత్నములు వితిత్ తొమిమ్దవ 

సంవతస్రమువరకు పాతపంట తినెదరు; దాని పంటను కూరుచ్వరకు పాతదానిని తినెదరు. 

లేవీయకాండము 25:23 => భూమిని శాశవ్త వికర్యము చేయకూడదు. ఆ భూమి నాదే, మీరు 

నాయొదద్ కాపురమునన్ పరదేశులు. 

లేవీయకాండము 25:24 => మీ సావ్సథ్య్మైన పర్తి పొలము మరల విడిపింపబడునటుల్గా దాని 

అముమ్కొనవలెను. 
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లేవీయకాండము 25:25 => నీ సహోదరుడు బీదవాడై తన సావ్సథ్య్ములో కొంత అమిమ్న తరువాత 

అతనికి సమీప బంధువుడు విడిపింప వచిచ్నయెడల తన సహోదరుడు అమిమ్నదానిని అతడు 

విడిపించును. 

లేవీయకాండము 25:26 => అయితే ఒకడు సమీప బంధువుడు లేకయే దాని విడిపించుకొనుటకు 

కావలసిన సొముమ్ సంపాదించినయెడల 

లేవీయకాండము 25:27 => దానిని అమిమ్నది మొదలుకొని గడచిన సంవతస్రములు లెకిక్ంచి 

యెవరికి దానిని అమెమ్నో వారికి ఆ శేషము మరల ఇచిచ్ తన సావ్సథ్య్మును పొందును. 

లేవీయకాండము 25:28 => అతనికి దాని రాబటుట్కొనుటకై కావలసిన సొముమ్ దొరకనియెడల 

అతడు అమిమ్న సొతుత్ సునాద సంవతస్రమువరకు కొనినవాని వశములో ఉండవలెను. సునాద 

సంవతస్రమున అది తొలగిపోవును; అపుప్డతడు తన సావ్సథ్య్మును మరల నొందును. 

ఆదికాండము 3:6 => సతరీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు, కనున్లకు అందమైనదియు, 

వివేకమిచుచ్ రమయ్మైనదియునై యుండుట చూచినపుప్డు ఆమె దాని ఫలములలో కొనిన్ తీసికొని తిని 

తనతోపాటు తన భరత్కును ఇచెచ్ను, అతడుకూడ తినెను; 

నిరగ్మకాండము 20:17 => నీ పొరుగువాని యిలుల్ ఆశింపకూడదు. నీ పొరుగువాని భారయ్నైనను 

అతని దాసునైనను అతని దాసినైనను అతని యెదుద్నైనను అతని గాడిదనైనను నీ పొరుగువానిదగు 

దేనినైనను ఆశింపకూడదు అని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:21 => నీ పొరుగువాని భారయ్ను ఆశింపకూడదు; నీ పొరుగువాని 

యింటినైనను వాని పొలమునైనను వాని దాసునినైనను వాని దాసినినైనను వాని యెదుద్నైనను వాని 

గాడిదనైనను నీ పొరుగువానిదగు దేనినైనను ఆశింపకూడదు. 

1 సమూయేలు 8:14 => మీ పొలములలోను మీ దార్క్ష తోటలలోను ఒలీవ తోటలలోను 

శేర్షఠ్మైనవాటిని తీసికొని తన సేవకులకిచుచ్ను. 

యిరిమ్యా 22:17 => అయితే నీ దృషిట్యు నీ కోరికయు అనాయ్యముగా లాభము 

సంపాదించుకొనుటయందే, నిరపదాధుల రకత్ము ఒలికించుటయందే నిలిచియునన్వి. అందుకొరకే 

నీవు జనులను బాధించుచునాన్వు, అందుకొరకే బలాతాక్రము చేయుచునాన్వు. 
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హబకూక్కు 2:9 => తనకు అపాయము రాకుండునటుల్ తన నివాసమును బలపరచుకొని, తన 

యింటివారికొరకై అనాయ్యముగా లాభము సంపాదించుకొనువానికి శర్మ. 

హబకూక్కు 2:10 => నీవు చాలమంది జనములను నాశనము చేయుచు నీమీద నీవే నేరసాథ్పన 

చేసియునాన్వు, నీ దురాలోచనవలన నీ యింటివారికి అవమానము తెచిచ్యునాన్వు. 

హబకూక్కు 2:11 => గోడలలోని రాళుల్ మొఱఱ్ పెటుట్చునన్వి , దూలములు వాటికి 

పర్తుయ్తత్రమిచుచ్చునన్వి. 

లూకా 12:15 => మరియు ఆయన వారితో మీరు ఏవిధమైన లోభమునకు ఎడమియయ్క 

జాగర్తత్పడుడి; ఒకని కలిమి విసత్రించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదనెను. 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 

యాకోబు 1:14 => పర్తివాడును తన సవ్కీయమైన దురాశచేత ఈడవ్బడి మరులుకొలప్బడినవాడై 

శోధింపబడును. 

యాకోబు 1:15 => దురాశ గరభ్ము ధరించి పాపమును కనగా, పాపము పరిపకవ్మై మరణమును 

కనును. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:10 => మీరు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశము మీరు బయలుదేరి 

వచిచ్న ఐగుపుత్ దేశమువంటిది కాదు. అకక్డ నీవు వితత్నములు వితిత్ కూరతోటకు నీరు కటిట్నటుల్ నీ 

కాళల్తో నీ చేలకు నీరు కటిట్తివి. 

పర్సంగి 2:5 => నాకొరకు తోటలను శృంగార వనములను వేయించుకొని వాటిలో సకలవిధములైన 

ఫలవృక్షములను నాటించితిని. 

Page  of 1792 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

పరమగీతము 4:15 => నా సహోదరీ , నా పార్ణేశవ్రీ , నీవు ఉదాయ్నజలాశయము 

పర్వాహజలకూపము లెబానోను పరవ్తపర్వాహము. 

ఆదికాండము 16:6 => అందుకు అబార్ము ఇదిగో నీ దాసి నీచేతిలో ఉనన్ది; నీ మనసుస్ వచిచ్నటుల్ 

దాని చేయుమని శారయితో చెపెప్ను. శారయి దాని శర్మ పెటిట్నందున ఆమెయొదద్నుండి అది 

పారిపోగా 

1 సమూయేలు 8:6 => మాకు నాయ్యము తీరుచ్టకై రాజును నియమింపుమని వారు అనిన మాట 

సమూయేలు దృషిట్కి పర్తికూలముగా ఉండెను గనుక సమూయేలు యెహోవాను పార్రథ్నచేసెను. 

1 సమూయేలు 29:6 => కాబటిట్ ఆకీషు దావీదును పిలిచి యెహోవా జీవము తోడు నీవు నిజముగా 

యథారథ్పరుడవై యునాన్వు; దండులో నీవు నాతోకూడ సంచరించుట నా దృషిట్కి అనుకూలమే;నీవు 

నాయొదద్కు వచిచ్న దినమునుండి నేటి వరకు నీయందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదుగాని 

సరాద్రులు నీయందు ఇషట్ములేక యునాన్రు. 

ఆదికాండము 41:37 => ఆ మాట ఫరో దృషిట్కిని అతని సమసత్ సేవకుల దృషిట్కిని 

యుకత్మైయుండెను గనుక 

యెహోషువ 7:21 => దోపుడు సొముమ్లో ఒక మంచి షీనారు పైవసత్రమును రెండువందల తులముల 

వెండిని ఏబది తులముల యెతుత్గల ఒక బంగారు కమిమ్ని నేను చూచి వాటిని ఆశించి తీసికొంటిని; 

అదిగో నా డేరామధయ్ అవి భూమిలో దాచబడియునన్వి, ఆ వెండి దాని కిర్ంద ఉనన్దని ఉతత్రమిచిచ్ 

తాను చేసినదంతయు ఒపుప్కొనెను. 

1 రాజులు 21:6 => అతడు ఆమెతో ఇటల్నెను నీ దార్క్షతోటను కర్యమునకు నాకిముమ్; లేక నీకు 

అనుకూలమైనయెడల దానికి మారుగా మరియొక దార్క్షతోట నీకిచెచ్దనని, యెజెర్యేలీయుడైన 

నాబోతుతో నేను చెపప్గా అతడు నా దార్క్షతోట నీకియయ్ననెను. 

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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కీరత్నలు 101:3 => నా కనున్లయెదుట నేను ఏ దుషాక్రయ్మును ఉంచుకొనను భకిత్మారగ్ము 

తొలగినవారి కిర్యలు నాకు అసహయ్ములు అవి నాకు అంటనియయ్ను  

మీకా 2:2 => వారు భూములు ఆశించి పటుట్కొందురు, ఇండుల్ ఆశించి ఆకర్మించుకొందురు, ఒక 

మనిషిని వాని కుటుంబమును ఇంటివానిని వాని సావ్సథ్య్మును అనాయ్యముగా ఆకర్మింతురు. 

జెకరాయ్ 11:12 => మీకు అనుకూలమైనయెడల నా కూలి నాకియుయ్డి, లేనియెడల మానివేయుడని 

నేను వారితో అనగా వారు నా కూలికై ముపప్ది తులముల వెండి తూచి యిచిచ్రి. 

వచనము 5 

అంతట అతని భారయ్యైన యెజెబెలు వచిచ్ నీవు మూతి ముడుచుకొనినవాడవై భోజనము చేయక 

యుండెదవేమని అతని నడుగగా 

ఆదికాండము 44:7 => వారు మా పర్భువు ఇటుల్ మాటలాడనేల? ఇటిట్ పని చేయుట నీ దాసులకు 

దూరమవును గాక. 

ఆదికాండము 44:17 => అందుకతడు అటుల్ చేయుట నాకు దూరమవును గాక; ఎవనిచేతిలో ఆ 

గినెన్ దొరికెనో వాడే నాకు దాసుడుగా నుండును; మీరు మీ తండిర్యొదద్కు సమాధానముగా వెళుల్డని 

చెపప్గా 

యెహోషువ 22:29 => ఆయన మందిరము నెదుటనునన్ మన దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠము తపప్ 

దహన బలులకైనను నైవేదయ్ములకైనను బలులకైనను వేరొక బలిపీఠమును కటుట్నటుల్ నేడు 

యెహోవాను అనుసరింపక తొలగిపోయినయెడల నేమి యెహోవామీద దోర్హము చేసినయెడల నేమి 

మేము శాపగర్సుత్లమగుదుము గాక. 

యెహోషువ 24:16 => అందుకు పర్జలు యెహోవాను విసరిజ్ంచి యితర దేవతలను 

సేవించినయెడల మేము శాపగర్సుత్ల మగుదుము గాక. 

1 సమూయేలు 12:23 => నా మటుట్కు నేను మీ నిమితత్ము పార్రథ్న చేయుట మానుటవలన 

యెహోవాకు విరోధముగ పాపము చేసినవాడనగుదును. అది నాకు దూరమగును గాక. కాని శేర్షఠ్మైన 

చకక్ని మారగ్మును మీకు బోధింతును. 
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1 సమూయేలు 24:6 => ఇతడు యెహోవాచేత అభిషేకము నొందినవాడు గనుక యెహోవాచేత 

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

తన జనులతో చెపెప్ను. 

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

చంపి నిరోద్షియగుట యెవనికి సాధయ్ము? 

1 సమూయేలు 26:10 => యహోవా జీవముతోడు యెహోవాయే అతని మొతుత్ను, అతడు 

అపాయమువలన చచుచ్ను, లేదా యుదధ్మునకు పోయి నశించును; 

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

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

నీళల్బుడిడ్ని తీసికొని మనము వెళిల్పోదము రమమ్ని అబీషైతో చెపిప్ 

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. 

యోబు 27:5 => మీరు చెపిప్నది నాయ్యమని నేనేమాతర్మును ఒపుప్కొనను మరణమగువరకు 

నేనెంతమాతర్మును యథారథ్తను విడువను. 

రోమీయులకు 3:4 => నీ మాటలలో నీవు నీతిమంతుడవుగా తీరచ్బడునటుల్ను నీవు 

వాయ్జెయ్మాడునపుప్డు గెలుచునటుల్ను. అని వార్యబడిన పర్కారము పర్తి మనుషుయ్డును అబదిధ్కుడగును 

గాని దేవుడు సతయ్వంతుడు కాక తీరడు. 

రోమీయులకు 3:6 => అటల్నరాదు. అటల్యినయెడల దేవుడు లోకమునకు ఎటుల్ తీరుప్ తీరుచ్ను? 

రోమీయులకు 3:31 => విశావ్సముదావ్రా ధరమ్శాసత్రమును నిరరథ్కము చేయుచునాన్మా? 

అటల్నరాదు; ధరమ్శాసత్రమును సిథ్రపరచుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 6:2 => అటల్నరాదు. పాపము విషయమై చనిపోయిన మనము ఇకమీదట ఏలాగు 

దానిలో జీవించుదుము? 
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రోమీయులకు 6:15 => అటల్యినయెడల కృపకే గాని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనగువారము కామని 

పాపము చేయుదమా? అదెనన్టికిని కూడదు. 

రోమీయులకు 7:7 => కాబటిట్ యేమందుము? ధరమ్శాసత్రము పాపమాయెనా? అటల్నరాదు. 

ధరమ్శాసత్రమువలననే గాని పాపమనగా ఎటిట్దో నాకు తెలియకపోవును. ఆశింపవదద్ని ధరమ్శాసత్రము 

చెపప్నియెడల దురాశయన ఎటిట్దో నాకు తెలియకపోవును.  

రోమీయులకు 7:13 => ఉతత్మమైనది నాకు మరణకరమాయెనా? అటల్నరాదు. అయితే పాపము 

ఉతత్మమైన దాని మూలముగా నాకు మరణము కలుగజేయుచు, పాపము పాపమైనటుట్ అగుపడు 

నిమితత్ము, అనగా పాపము ఆజఞ్ మూలముగా అతయ్ధిక పాపమగు నిమితత్ము, అది నాకు 

మరణకరమాయెను. 

1 కొరిందీయులకు 6:15 => మీ దేహములు కీర్సుత్నకు అవయవములైయునన్వని మీరెరుగరా? నేను 

కీర్సుత్యొకక్ అవయవములను తీసికొని వేశయ్యొకక్ అవయవములుగా చేయుదునా? 

అదెంతమాతర్మును తగదు. 

గలతీయులకు 6:14 => అయితే మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ సిలువయందు తపప్ మరి దేనియందును 

అతిశయించుట నాకు దూరమవును గాక; దానివలన నాకు లోకమును లోకమునకు నేనును 

సిలువవేయబడి యునాన్ము 

లేవీయకాండము 25:23 => భూమిని శాశవ్త వికర్యము చేయకూడదు. ఆ భూమి నాదే, మీరు 

నాయొదద్ కాపురమునన్ పరదేశులు. 

సంఖాయ్కాండము 36:7 => ఇశార్యేలీయుల సావ్సథ్య్ము ఒక గోతర్ములోనుండి వేరొక గోతర్ములోనికి 

పోకూడదు. ఇశార్యేలీయులలో పర్తివాడును తన తన పితరుల గోతర్సావ్సథ్య్మును హతుత్కొని 

యుండవలెను. 

యెహెజేక్లు 46:18 => జనులు తమ సావ్సథ్య్ము ననుభవింపకుండ అధిపతి వారి భూమిని 

ఆకర్మింపకూడదు; నా జనులు తమ భూములను విడిచి చెదరిపోకుండునటుల్ అతడు తన 

భూమిలోనుండి తన కుమారులకు భాగముల నియయ్వలెను. 
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2 సమూయేలు 23:17 => పార్ణమునకు తెగించి పోయి తెచిచ్నవారి చేతి నీళుల్ తార్గుదునా? అని 

చెపిప్ తార్గనొలల్కుండెను. ఆ ముగుగ్రు బలాఢుయ్లు ఈ కారయ్ములు చేసిరి. 

1 రాజులు 21:4 => నా పితార్రిజ్తమును నీకియయ్నని యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు తనతో 

చెపిప్నదానినిబటిట్ అహాబు మూతి ముడుచుకొనినవాడై కోపముతో తన నగరునకు పోయి 

మంచముమీద పరుండి యెవరితోను మాటలాడకయు భోజనము చేయకయు ఉండెను. 

1 రాజులు 21:6 => అతడు ఆమెతో ఇటల్నెను నీ దార్క్షతోటను కర్యమునకు నాకిముమ్; లేక నీకు 

అనుకూలమైనయెడల దానికి మారుగా మరియొక దార్క్షతోట నీకిచెచ్దనని, యెజెర్యేలీయుడైన 

నాబోతుతో నేను చెపప్గా అతడు నా దార్క్షతోట నీకియయ్ననెను. 

వచనము 6 

అతడు ఆమెతో ఇటల్నెను నీ దార్క్షతోటను కర్యమునకు నాకిముమ్; లేక నీకు అనుకూలమైనయెడల 

దానికి మారుగా మరియొక దార్క్షతోట నీకిచెచ్దనని, యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతుతో నేను చెపప్గా 

అతడు నా దార్క్షతోట నీకియయ్ననెను. 

1 రాజులు 20:43 => ఇశార్యేలు రాజు మూతి ముడుచుకొనినవాడై కోపముతో షోమోర్నులోని తన 

నగరునకు వచెచ్ను. 

యోబు 5:2 => దౌరాభ్గయ్మునుగూరిచ్ యేడుచ్టవలన మూఢులు నశించెదరు బుదిధ్లేనివారు 

అసూయవలన చచెచ్దరు. 

యెషయా 57:20 => భకిత్హీనులు కదలుచునన్ సముదర్మువంటివారు అది నిమమ్ళింపనేరదు దాని 

జలములు బురదను మైలను పైకివేయును.  

యెషయా 57:21 => దుషుట్లకు నెమమ్దియుండదని నా దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యోనా 4:1 => యోనా దీని చూచి బహు చింతాకార్ంతుడై కోపగించుకొని 

యోనా 4:9 => అపుప్డు దేవుడు ఈ సొరచెటుట్ను గురించి నీవు కోపించుట నాయ్యమా? అని 

యోనాను అడుగగా యోనా పార్ణము పోవునంతగా కోపించుట నాయ్యమే అనెను. 
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హబకూక్కు 2:9 => తనకు అపాయము రాకుండునటుల్ తన నివాసమును బలపరచుకొని, తన 

యింటివారికొరకై అనాయ్యముగా లాభము సంపాదించుకొనువానికి శర్మ. 

హబకూక్కు 2:10 => నీవు చాలమంది జనములను నాశనము చేయుచు నీమీద నీవే నేరసాథ్పన 

చేసియునాన్వు, నీ దురాలోచనవలన నీ యింటివారికి అవమానము తెచిచ్యునాన్వు. 

హబకూక్కు 2:11 => గోడలలోని రాళుల్ మొఱఱ్ పెటుట్చునన్వి , దూలములు వాటికి 

పర్తుయ్తత్రమిచుచ్చునన్వి. 

హబకూక్కు 2:12 => నరహతయ్ చేయుటచేత పటట్ణమును కటిట్ంచువారికి శర్మ; దుషట్తవ్ము 

జరిగించుటచేత కోటను సాథ్పించు వారికి శర్మ. 

1 రాజులు 21:3 => అందుకు నాబోతు నా పితార్రిజ్తమును నీకిచుచ్టకు నాకు ఎంతమాతర్మును 

వలల్పడదని చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 22:13 => కాబటిట్ బిలాము ఉదయమున లేచి బాలాకు అధికారులతో మీరు మీ 

సవ్దేశమునకు వెళుల్డి; మీతో కూడ వచుచ్టకు యెహోవా నాకు సెలవియయ్నని చెపుప్చునాన్డనగా 

సంఖాయ్కాండము 22:14 => మోయాబు అధికారులు లేచి బాలాకునొదద్కు వెళిల్ బిలాము మాతోకూడ 

రానొలల్డాయెననిరి. 

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

మికిక్లి కోపము వచిచ్ అతడు తన ముఖము చినన్బుచుచ్కొనగా  

ఆదికాండము 4:6 => యెహోవా కయీనుతో నీకు కోపమేల? ముఖము చినన్బుచుచ్కొని 

యునాన్వేమి? 

ఆదికాండము 4:7 => నీవు సతిర్క్య చేసినయెడల తలనెతుత్కొనవా? సతిర్క్య చేయనియెడల వాకిట 

పాపము పొంచియుండును; నీయెడల దానికి వాంఛ కలుగును నీవు దానిని ఏలుదువనెను. 

ఆదికాండము 4:8 => కయీను తన తముమ్డైన హేబెలుతో మాటలాడెను. వారు పొలములో 

ఉనన్పుప్డు కయీను తన తముమ్డైన హేబెలు మీదపడి అతనిని చంపెను. 

2 సమూయేలు 13:2 => తామారు కనయ్యైనందున ఆమెకు ఏమి చేయవలెననన్ను దురల్భమని 

అమోన్ను గర్హించి చింతాకార్ంతుడై తన చెలెల్లైన తామారునుబటిట్ చికిక్పోయెను. 
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2 సమూయేలు 13:4 => రాజకుమారుడవైన నీవు నానాటికి చికిక్పోవుటకు హేతువేమి? సంగతి 

నాకు తెలియజెపప్వా అని అమోన్నుతో అనగా అమోన్ను నా తముమ్డగు అబాష్లోము సహోదరియైన 

తామారును నేను మోహించియునాన్నని అతనితో అనెను. 

పర్సంగి 6:9 => మనసుస్ అడియాశలు కలిగి తిరుగులాడుటకనన్ ఎదుట నునన్దానిని అనుభవించుట 

మేలు; ఇదియు వయ్రథ్మే, గాలికై పర్యాసపడినటే ట్. 

పర్సంగి 7:8 => కారాయ్రంభముకంటె కారాయ్ంతము మేలు; అహంకారము గలవానికంటె శాంతము 

గలవాడు శేర్షు ఠ్డు 

పర్సంగి 7:9 => ఆతర్పడి కోపపడవదుద్; బుదిధ్హీనుల అంతరిందిర్యములందు కోపము 

సుఖనివాసము చేయును. 

ఎఫెసీయులకు 4:27 => అపవాదికి చోటియయ్కుడి; 

యాకోబు 1:14 => పర్తివాడును తన సవ్కీయమైన దురాశచేత ఈడవ్బడి మరులుకొలప్బడినవాడై 

శోధింపబడును. 

1 సమూయేలు 28:23 => అతడు ఒపప్క భోజనము చేయననెను; అయితే అతని సేవకులు ఆ సతరీతో 

ఏకమై యతని బలవంతము చేయగా అతడు వారు చెపిప్నమాట ఆలకించి నేలనుండి లేచి 

మంచముమీద కూరుచ్ండెను. 

1 రాజులు 21:6 => అతడు ఆమెతో ఇటల్నెను నీ దార్క్షతోటను కర్యమునకు నాకిముమ్; లేక నీకు 

అనుకూలమైనయెడల దానికి మారుగా మరియొక దార్క్షతోట నీకిచెచ్దనని, యెజెర్యేలీయుడైన 

నాబోతుతో నేను చెపప్గా అతడు నా దార్క్షతోట నీకియయ్ననెను. 

ఎసేత్రు 5:9 => ఆ దినమందు హామాను సంతోషించి మనోలాల్సము గలవాడై బయలువెళిల్, 

రాజుగుమమ్ముననుండు మొరెద్కై తనున్ చూచియు అతడు లేచి నిలువకయు కదలకయు ఉనన్ందున 

మొరెద్కైమీద బహుగా కోపగించెను. 

ఎసేత్రు 5:13 => అయితే యూదుడైన మొరెద్కై రాజుగుమమ్మున కూరుచ్నియుండుట నేను 

చూచునంత కాలము ఆ పదవి అంతటివలన నాకు పర్యోజనమేమియు లేదని అతడు చెపప్గా 
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ఎసేత్రు 6:12 => తరువాత మొరెద్కై రాజు గుమమ్మునొదద్కు వచెచ్ను; అయితే హామాను తల కపుప్కొని 

దుఃఖించుచు తన యింటికి తవ్రగా వెళిల్పోయెను. 

ఆమోసు 2:7 => దరిదుర్ల నోటిలో మనున్ వేయుటకు బహు ఆశపడుదురు; దీనుల తోర్వకు అడ డ్ము 

వచెచ్దరు; తండిర్యు కుమారుడును ఒకదానినే కూడి నా పరిశుదధ్నామమును అవమానపరచుదురు; 

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

2 కొరిందీయులకు 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 

వచనము 7 

అందుకతని భారయ్యైన యెజెబెలు ఇశార్యేలులో నీవిపుప్డు రాజయ్పరిపాలనము చేయుటలేదా? లేచి 

భోజనము చేసి మనసుస్లో సంతోషముగా ఉండుము; నేనే యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు దార్క్షతోట 

నీకిపిప్ంచెదనని అతనితో చెపిప్ 

1 రాజులు 21:25 => తన భారయ్యైన యెజెబెలు పేర్రేపణచేత యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయ తనున్ 

తాను అముమ్కొనిన అహాబువంటి వాడు ఎవవ్డును లేడు. 

1 రాజులు 16:31 => నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము జరిగించిన పాపకిర్యలను అనుసరించి 

నడుచుకొనుట సవ్లప్ సంగతి యనుకొని, అతడు సీదోనీయులకు రాజైన ఎతబ్యలు కుమారెత్యైన 

యెజెబెలును వివాహము చేసికొని బయలు దేవతను పూజించుచు వానికి మొర్కుక్చునుండెను. 

1 రాజులు 18:4 => యెజెబెలు యెహోవా పర్వకత్లను నిరూమ్లము చేయుచుండగా గుహలో ఏబదేసి 

మందిగా నూరుగురిని దాచి అనన్పానములిచిచ్ వారిని పోషించెను. 
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1 రాజులు 19:2 => యెజెబెలు ఒక దూతచేత ఏలీయాకు ఈ వరత్మానము పంపించెను రేపు ఈ 

వేళకు నేను నీ పార్ణమును వారిలో ఒకని పార్ణమువలె చేయనియెడల దేవుడు నాకు గొపప్ 

అపాయము కలుగజేయునుగాక. 

ఆదికాండము 3:6 => సతరీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు, కనున్లకు అందమైనదియు, 

వివేకమిచుచ్ రమయ్మైనదియునై యుండుట చూచినపుప్డు ఆమె దాని ఫలములలో కొనిన్ తీసికొని తిని 

తనతోపాటు తన భరత్కును ఇచెచ్ను, అతడుకూడ తినెను; 

2 సమూయేలు 13:4 => రాజకుమారుడవైన నీవు నానాటికి చికిక్పోవుటకు హేతువేమి? సంగతి 

నాకు తెలియజెపప్వా అని అమోన్నుతో అనగా అమోన్ను నా తముమ్డగు అబాష్లోము సహోదరియైన 

తామారును నేను మోహించియునాన్నని అతనితో అనెను. 

నెహెమాయ్ 2:2 => కాగా రాజు నీకు వాయ్ధి లేదుగదా, నీ ముఖము విచారముగా ఉనన్దేమి? నీ 

హృదయ దుఃఖముచేతనే అది కలిగినదని నాతో అనగా 

ఎసేత్రు 4:5 => అపుప్డు ఎసేత్రు తనున్ కనిపెటిట్యుండుటకు రాజు నియమించిన షండులలో హతాకు 

అను ఒకని పిలిచి అది ఏమియైనది, ఎందుకైనది తెలిసికొనుటకు మొరెద్కైయొదద్కు వెళుల్మని ఆజఞ్ 

నిచెచ్ను. 

1 రాజులు 19:1 => ఏలీయా చేసినదంతయును అతడు ఖడగ్ముచేత పర్వకత్లనందరిని చంపించిన 

సంగతియును అహాబు యెజెబెలునకు తెలియజెపప్గా 

2 రాజులు 3:2 => ఇతడు తన తలిదండుర్లు చేసిన పర్కారము చేయక, తన తండిర్ నిలిపిన 

బయలుదేవతా సత్ంభమును తీసివేసెను గాని యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము చేయుట మానకుండెను 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

వచనము 8 
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అహాబు పేరట తాకీదు వార్యించి అతని ముదర్తో ముదిర్ంచి, ఆ తాకీదును నాబోతు నివాసము 

చేయుచునన్ పటట్ణపు పెదద్లకును సామంతులకును పంపెను. 

1 రాజులు 21:2 => అహాబు నాబోతును పిలిపించి నీ దార్క్ష తోట నా నగరును ఆనుకొనియునన్ది 

గనుక అది నాకు కూరతోటకిముమ్ దానికి పర్తిగా దానికంటె మంచి దార్క్షతోట నీకిచెచ్దను, లేదా నీకు 

అనుకూలమైన యెడల దానిని కర్యమునకిమమ్ని అడిగెను. 

ఎసేత్రు 5:9 => ఆ దినమందు హామాను సంతోషించి మనోలాల్సము గలవాడై బయలువెళిల్, 

రాజుగుమమ్ముననుండు మొరెద్కై తనున్ చూచియు అతడు లేచి నిలువకయు కదలకయు ఉనన్ందున 

మొరెద్కైమీద బహుగా కోపగించెను. 

ఎసేత్రు 5:10 => అయితే హామాను కోపము అణచుకొని తన యింటికిపోయి తనసేన్హితులను తన 

భారయ్యైన జెరెషును పిలిపించి 

ఎసేత్రు 5:11 => తనకు కలిగిన గొపప్ ఐశవ్రయ్మునుగూరిచ్యు, చాలామంది పిలల్లు 

తనకుండుటనుగూరిచ్యు, రాజు తనున్ ఘనపరచి రాజు కిర్ందనుండు అధిపతులమీదను 

సేవకులమీదను తనున్ ఏలాగున పెదద్గాచేసెనో దానినిగూరిచ్యు వారితో మాటలాడెను. 

ఎసేత్రు 5:12 => మరియు అతడు రాణియైన ఎసేత్రు తాను చేయించిన విందునకు రాజును ననున్ 

తపప్ మరి యెవనిని పిలిపించలేదు, రేపటి దినమున కూడ రాజుతో కలిసి విందునకు రమమ్ని నాకు 

సెలవైనదని తెలియజేసెను. 

ఎసేత్రు 5:13 => అయితే యూదుడైన మొరెద్కై రాజుగుమమ్మున కూరుచ్నియుండుట నేను 

చూచునంత కాలము ఆ పదవి అంతటివలన నాకు పర్యోజనమేమియు లేదని అతడు చెపప్గా 

ఎసేత్రు 5:14 => అతని భారయ్యైన జెరెషును అతని సేన్హితులందరును ఏబది మూరల ఎతుత్గల 

యొక ఉరికొయయ్ చేయించుము; దాని మీద మొరెద్కై ఉరితీయింపబడునటుల్ రేపు నీవు రాజుతో మనవి 

చేయుము; తరువాత నీవు సంతోషముగా రాజుతో కూడ విందునకు పోదువు అని అతనితో చెపిప్రి. ఈ 

సంగతి హామానునకు యుకత్ముగా కనబడినందున అతడు ఉరికొయయ్ యొకటి సిదధ్ము చేయించెను. 
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ఎసేత్రు 6:12 => తరువాత మొరెద్కై రాజు గుమమ్మునొదద్కు వచెచ్ను; అయితే హామాను తల కపుప్కొని 

దుఃఖించుచు తన యింటికి తవ్రగా వెళిల్పోయెను. 

సామెతలు 14:30 => సాతివ్కమైన మనసుస్ శరీరమునకు జీవము మతస్రము ఎముకలకు కుళుల్. 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

యాకోబు 4:2 => మీరాశించుచునాన్రు గాని మీకు దొరకుటలేదు; నరహతయ్ చేయుదురు 

మతస్రపడుదురు గాని సంపాదించుకొనలేరు; పోటాల్డుదురు యుదధ్ము చేయుదురు గాని దేవుని 

అడుగనందున మీకేమియు దొరకదు. 

యాకోబు 4:3 => మీరడిగినను మీ భోగముల నిమితత్ము వినియోగించుటకై దురుదేద్శముతో 

అడుగుదురు గనుక మీకేమియు దొరకుటలేదు. 

యాకోబు 4:4 => వయ్భిచారిణులారా, యీ లోక సేన్హము దేవునితో వైరమని మీరెరుగరా? కాబటిట్ 

యెవడు ఈ లోకముతో సేన్హము చేయగోరునో వాడు దేవునికి శతుర్వగును. 

యాకోబు 4:5 => ఆయన మనయందు నివసింపజేసిన ఆతమ్ మతస్రపడునంతగా అపేకిష్ంచునా అను 

లేఖనము చెపుప్నది వయ్రథ్మని అనుకొనుచునాన్రా? 

యాకోబు 4:6 => కాదుగాని, ఆయన ఎకుక్వ కృపనిచుచ్ను; అందుచేత దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును అని లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

యాకోబు 4:7 => కాబటిట్ దేవునికి లోబడి యుండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అపుప్డు వాడు 

మీయొదద్నుండి పారిపోవును. 

1 రాజులు 21:3 => అందుకు నాబోతు నా పితార్రిజ్తమును నీకిచుచ్టకు నాకు ఎంతమాతర్మును 

వలల్పడదని చెపప్గా 
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1 రాజులు 21:4 => నా పితార్రిజ్తమును నీకియయ్నని యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు తనతో 

చెపిప్నదానినిబటిట్ అహాబు మూతి ముడుచుకొనినవాడై కోపముతో తన నగరునకు పోయి 

మంచముమీద పరుండి యెవరితోను మాటలాడకయు భోజనము చేయకయు ఉండెను. 

వచనము 9 

ఆ తాకీదులో వార్యించినదేమనగా ఉపవాసదినము జరుగవలెనని మీరు చాటించి నాబోతును 

జనులయెదుట నిలువబెటిట్ 

1 సమూయేలు 8:4 => ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరు కూడి రామాలో సమూయేలునొదద్కు వచిచ్ 

2 సమూయేలు 13:4 => రాజకుమారుడవైన నీవు నానాటికి చికిక్పోవుటకు హేతువేమి? సంగతి 

నాకు తెలియజెపప్వా అని అమోన్నుతో అనగా అమోన్ను నా తముమ్డగు అబాష్లోము సహోదరియైన 

తామారును నేను మోహించియునాన్నని అతనితో అనెను. 

సామెతలు 30:31 => శోణంగి కుకక్, మేకపోతు, తన సైనయ్మునకు ముందు నడుచుచునన్ రాజు. 

పర్సంగి 4:1 => పిమమ్ట సూరుయ్నికిర్ంద జరుగు వివిధమైన అనాయ్య కిర్యలను గురించి నేను 

యోచించితిని. బాధింపబడువారు ఆదరించు దికుక్లేక కనీన్ళుల్ విడుచుదురు; వారిని బాధపెటుట్వారు 

బలవంతులు గనుక ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను. 

పర్సంగి 8:4 => రాజుల ఆజఞ్ అధికారము గలది, నీవు చేయు పని ఏమని రాజుతో 

చెపప్గలవాడెవడు? 

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.  
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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.  

1 రాజులు 21:15 => నాబోతు రాతి దెబబ్లచేత మరణమాయెనని యెజెబెలు విని నాబోతు సజీవుడు 

కాడు, అతడు చనిపోయెను గనుక నీవు లేచి యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు కర్యమునకు 

నీకియయ్నొలల్కపోయిన అతని దార్క్షతోటను సావ్ధీనపరచుకొనుమని అహాబుతో చెపెప్ను. 

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

దార్క్షతోటను సావ్ధీనపరచుకొనబోయెను. 

మీకా 2:1 => మంచములమీద పరుండి మోసపు కిర్యలు యోచించుచు దుషాక్రయ్ములు 

చేయువారికి శర్మ; ఆలాగు చేయుట వారి సావ్ధీనములో నునన్ది గనుక వారు పొర్దుద్ పొడవగానే 

చేయుదురు. 

మీకా 2:2 => వారు భూములు ఆశించి పటుట్కొందురు, ఇండుల్ ఆశించి ఆకర్మించుకొందురు, ఒక 

మనిషిని వాని కుటుంబమును ఇంటివానిని వాని సావ్సథ్య్మును అనాయ్యముగా ఆకర్మింతురు. 

మీకా 7:3 => రెండుచేతులతోను కీడు చేయ పూనుకొందురు, అధిపతులు బహుమానము 

కోరుదురు, నాయ్యాధిపతులు లంచము పుచుచ్కొందురు, గొపప్వారు తమ మోసపు కోరికను 

తెలియజేయుదురు. ఆలాగున వారు ఏకపటుట్గానుండి దాని ముగింతురు. 

1 సమూయేలు 8:14 => మీ పొలములలోను మీ దార్క్ష తోటలలోను ఒలీవ తోటలలోను 

శేర్షఠ్మైనవాటిని తీసికొని తన సేవకులకిచుచ్ను. 

1 సమూయేలు 24:14 => ఇశార్యేలీయుల రాజు ఎవని పటుట్కొన బయలుదేరి వచిచ్యునాన్డు? 

ఏపాటివానిని తరుముచునాన్డు? చచిచ్న కుకక్ను గదా? మినన్లిల్ని గదా? 

1 రాజులు 21:25 => తన భారయ్యైన యెజెబెలు పేర్రేపణచేత యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయ తనున్ 

తాను అముమ్కొనిన అహాబువంటి వాడు ఎవవ్డును లేడు. 
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ఎసేత్రు 5:14 => అతని భారయ్యైన జెరెషును అతని సేన్హితులందరును ఏబది మూరల ఎతుత్గల 

యొక ఉరికొయయ్ చేయించుము; దాని మీద మొరెద్కై ఉరితీయింపబడునటుల్ రేపు నీవు రాజుతో మనవి 

చేయుము; తరువాత నీవు సంతోషముగా రాజుతో కూడ విందునకు పోదువు అని అతనితో చెపిప్రి. ఈ 

సంగతి హామానునకు యుకత్ముగా కనబడినందున అతడు ఉరికొయయ్ యొకటి సిదధ్ము చేయించెను. 

కీరత్నలు 73:8 => ఎగతాళి చేయుచు బలాతాక్రముచేత జరుగు కీడునుగూరిచ్ వారు 

మాటలాడుదురు. గరవ్ముగా మాటలాడుదురు. 

ఆమోసు 6:12 => గుఱఱ్ములు బండలమీద పరుగెతుత్నా? అటిట్చోట ఎవరైన ఎదుద్లతో దునున్దురా? 

అయినను మా శకిత్చేతనే బలము తెచుచ్కొందుమని చెపుప్కొను మీరు, వయ్రథ్మైన దానినిబటిట్ 

సంతోషించు మీరు, 

పర్కటన 2:20 => అయినను నీమీద తపుప్ ఒకటి నేను మోపవలసియునన్ది; ఏమనగా, తాను 

పర్వకి త్ర్నని చెపుప్కొనుచునన్ యెజెబెలను సతరీని నీ వుండనిచుచ్చునాన్వు. జారతవ్ము చేయుటకును, 

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినుటకును అది నా దాసులకు భోదించుచు వారిని 

మోసపరచుచునన్ది 

వచనము 10 

నీవు దేవునిని రాజును దూషించితివని అతనిమీద సాక్షయ్ము పలుకుటకు పనికిమాలిన యిదద్రు 

మనుషుయ్లను సిదధ్పరచుడి; తీరుప్ అయినమీదట అతని బయటికి తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటుట్డి. 

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 దినవృతాత్ంతములు 32:17 => అదియుగాక ఇతర దేశముల జనుల దేవతలు తమ జనులను 

నాచేతిలోనుండి యేలాగున విడిపింపలేకపోయిరో ఆలాగున హిజిక్యా సేవించు దేవుడును తన 

జనులను నాచేతిలోనుండి విడిపింపలేకపోవునని ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవాను నిందించుటకును, 

ఆయనమీద అపవాదములు పలుకుటకును అతడు పతిర్కలు వార్సి పంపెను. 
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ఎజార్ 4:7 => అరత్హషసత్ యొకక్ దినములలో బిషాల్మును మితిర్దాతును టాబెయేలును వారి 

పక్షముగానునన్ తకిక్న వారును పారసీకదేశపు రాజైన అరత్హషసత్కు ఉతత్రము వార్సి పంపిరి. ఆ 

యుతత్రము సిరియా భాషలో వార్యబడి సిరియా భాషలోనే తాతప్రయ్ము చేయబడినది. 

ఎజార్ 4:8 => మరియు మంతిర్యగు రెహూమును లేఖకుడగు షివుష్యియు ఈ పర్కారముగా 

యెరూషలేము సంగతినిగూరిచ్ ఉతత్రము వార్సి రాజైన అరత్హషసత్యొదద్కు పంపిరి. 

ఎజార్ 4:11 => వీరు రాజైన అరత్హషసత్కు వార్సి పంపించిన ఉతత్రము నకలు. నది యివతలనునన్ 

తమ దాసులమైన మేము రాజైన తమకు తెలియజేయునదేమనగా 

నెహెమాయ్ 6:5 => అంతట అయిదవమారు సనబ్లల్టు తన పనివాని దావ్రా విపిప్యునన్ యొక 

పతిర్కను నాయొదద్కు పంపెను. 

ఎసేత్రు 3:12 => మొదటి నెల పదమూడవ దినమందు రాజుయొకక్ వార్తగాండుర్ పిలువబడిరి; 

హామాను ఆజాఞ్పించిన పర్కారము అంతయు ఆ యా సంసాథ్నములమీద నుంచబడిన రాజుయొకక్ 

అధిపతులకును అధికారులకును, ఆ యా సంసాథ్నములలోని జనములమీద నుంచబడిన 

అధిపతులకును అధికారులకును, వారి వారి లిపినిబటిట్యు, ఆ యా జనముల భాషనుబటిట్యు, రాజైన 

అహషేవ్రోషు పేరట ఆ వార్తగాండర్చేత తాకీదులు వార్యింపబడి రాజు ఉంగరముచేత 

ముదిర్ంపబడెను. 

ఎసేత్రు 3:13 => అదారు అను పండెర్ండవ నెల పదమూడవ దినమందు యౌవనులనేమి 

వృదుధ్లనేమి శిశువులనేమి సతరీలనేమి యూదులనందరిని ఒకక్దినమందే బొతిత్గా నిరూమ్లము చేసి వారి 

సొముమ్ కొలల్పుచుచ్కొమమ్ని తాకీదులు అంచెవారిచేత రాజయ్ సంసాథ్నములనిన్టికిని పంపబడెను. 

ఎసేత్రు 3:14 => మరియు ఒకానొక దినమునకు వారు సిదధ్పడవలెనను ఆ ఆజఞ్కు ఒక పర్తి 

పర్బలింపబడినదై పర్తి సంసాథ్నములోనునన్ సమసత్ జనులకు ఇయయ్బడుటకు పంపబడెను. 

ఎసేత్రు 3:15 => అంచెవారు రాజాజఞ్చేత తవ్రపెటట్బడి బయలువెళిల్రి. ఆ యాజఞ్ షూషను కోటలో 

ఇయయ్బడెను, దాని విని షూషను పటట్ణము కలతపడెను. అంతట రాజును హామానును విందుకు 

కూరుచ్ండిరి. 
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ఎసేత్రు 8:8 => అయితే రాజుపేరట వార్యబడి రాజు ఉంగరముతో ముదిర్ంపబడిన తాకీదును ఏ 

మానవుడును మారచ్జాలడు; కాగా మీకిషట్మైనటుల్ మీరు రాజునైన నా పేరట యూదుల పక్షమున 

తాకీదు వార్యించి రాజు ఉంగరముతో దాని ముదిర్ంచుడి. 

ఎసేత్రు 8:9 => సీవాను అను మూడవ నెలలో ఇరువది మూడవ దినమందు రాజుయొకక్ 

వార్తగాండుర్ పిలువబడిరి; మొరెద్కై ఆజాఞ్పించిన పర్కారమంతయు యూదులకును, హిందూ దేశము 

మొదలుకొని కూషు దేశమువరకు వాయ్పించియునన్ నూట ఇరువది యేడు సంసాథ్నములలో నునన్ 

అధిపతులకును అధికారులకును, ఆ యా సంసాథ్నములకును దాని దాని వార్తనుబటిట్యు దాని దాని 

భాషనుబటిట్యు తాకీదులు వార్యబడెను. 

ఎసేత్రు 8:10 => రాజైన అహషేవ్రోషు పేరట తాకీదులు మొరెద్కై వార్యించి రాజు ఉంగరముతో 

ముదిర్ంచి గుఱఱ్ములమీద, అనగా రాజనగరు పనికి పెంచబడిన బీజాశవ్ములమీద అంచెగాండర్ 

నెకిక్ంచి ఆ తాకీదులను వారిచేత పంపెను. 

ఎసేత్రు 8:11 => రాజైన అహషేవ్రోషు యొకక్ సంసాథ్నములనిన్టిలో ఒకక్ దినమందే, అనగా 

అదారు అను పండెర్ండవ నెల పదమూడవ దినమందే పర్తి పటట్ణమునందుండు యూదులు 

కూడుకొని, తమ పార్ణములు కాపాడుకొనుటకు ఆ యా పర్దేశములలో నుండి తమకు విరోధులగు 

జనుల సైనికులనందరిని, శిశువులను సతరీలను కూడ, సంహరించి హతముచేసి నిరూమ్లపరచి 

ఎసేత్రు 8:12 => వారి వసుత్వులను కొలల్పెటుట్టకు రాజు యూదులకు సెలవిచెచ్నని దానియందు 

వార్యబడెను. 

ఎసేత్రు 8:13 => మరియు ఈ తాకీదుకు పర్తులు వార్యించి ఆ యా సంసాథ్నములలోని 

జనులకందరికి పంపించవలెననియు, యూదులు తమ శతుర్వులమీద పగతీరుచ్కొనుటకు ఒకానొక 

దినమందు సిదధ్ముగా ఉండవలెననియు ఆజఞ్ ఇయయ్బడెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:16 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను జనులకు పెదద్లనియు 

అధిపతులనియు నీవెరిగిన ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలోనుండి డెబబ్దిమంది మనుషుయ్లను నాయొదద్కు 

పోగుచేసి పర్తయ్క్షపు గుడారమునకు వారిని తోడుకొనిరముమ్. అకక్డ వారు నీతోకూడ నిలువబడవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 16:18 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ నీ గార్మములనిన్టను నీ 

గోతర్ములకు నాయ్యాధిపతులను నాయకులను నీవు ఏరప్రచుకొనవలెను. వారు నాయ్యమునుబటిట్ 

జనులకు తీరుప్ తీరచ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:19 => నీవు నాయ్యము తపిప్ తీరుప్ తీరచ్కూడదు; పక్షపాతము 

చేయకూడదు; లంచము పుచుచ్కొనకూడదు. ఏలయనగా లంచము జాఞ్నుల కనున్లకు గుర్డిడ్తనము 

కలుగజేయును నీతిమంతుల మాటలకు అపారథ్ము పుటిట్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:1 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో ఒకడు చంపబడి 

పొలములో పడియుండుట కనబడునపుప్డు, వాని చంపినవాడెవడో అది తెలియక యుండినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:2 => నీ పెదద్లును నీ నాయ్యాధిపతులును వచిచ్ చంపబడినవాని 

చుటుట్నునన్ పురముల దూరము కొలిపింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:3 => ఏ ఊరు ఆ శవమునకు సమీపముగా ఉండునో ఆ ఊరి పెదద్లు 

ఏ పనికిని పెటట్బడక కాడి యీడవ్ని పెయయ్ను తీసికొని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:4 => దునన్బడకయు వితత్బడకయునునన్ యేటి లోయలోనికి ఆ 

పెయయ్ను తోలుకొనిపోయి అకక్డ, అనగా ఆ లోయలో ఆ పెయయ్మెడను విరుగతియయ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:5 => అపుప్డు యాజకులైన లేవీయులు దగగ్రకు రావలెను. 

యెహోవాను సేవించి యెహోవా నామమున దీవించుటకు ఆయన వారిని ఏరప్రచుకొనెను గనుక వారి 

నోటిమాటచేత పర్తి వివాదమును దెబబ్విషయమైన పర్తి వాయ్జెయ్మును విమరిశ్ంపబడవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:6 => అపుప్డు ఆ శవమునకు సమీపమందునన్ ఆ ఊరి పెదద్లందరు ఆ 

యేటి లోయలో మెడ విరుగతీయబడిన ఆ పెయయ్పైని తమచేతులు కడుగుకొని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:7 => మాచేతులు ఈ రకత్మును చిందింపలేదు, మా కనున్లు ఇది 

చూడలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:8 => యెహోవా, నీవు విమోచించిన నీ జనమైన ఇశార్యేలీయుల 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగనిముమ్; నీ జనమైన ఇశార్యేలీయులమీద నిరోద్షియొకక్ పార్ణము 
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తీసిన దోషమును మోపవదద్ని చెపప్వలెను. అపుప్డు పార్ణము తీసిన దోషమునకు వారినిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:9 => అటుల్ నీవు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్మైనది చేయునపుప్డు నీ 

మధయ్నుండి నిరోద్షియొకక్ పార్ణము విషయమైన దోషమును పరిహరించెదవు. 

1 రాజులు 21:1 => ఈ సంగతులైన తరువాత యెజెర్యేలులో షోమోర్ను రాజైన అహాబు నగరును 

ఆనుకొని యెజెర్యేలువాడైన నాబోతునకు ఒక దార్క్షతోట కలిగియుండగా 

2 రాజులు 10:1 => షోమోర్నులో అహాబునకు డెబబ్దిమంది కుమారులుండిరి. యెహూ వెంటనే 

తాకీదులు వార్యించి షోమోర్నులోనుండు యెజెర్యేలు అధిపతులకును పెదద్లకును అహాబు పిలల్లను 

పెంచినవారికిని పంపి ఆజఞ్ ఇచిచ్నదేమనగా మీ యజమానుని కుమారులు మీయొదద్ నునాన్రు; 

2 రాజులు 10:2 => మరియు మీకు రథములును గుఱఱ్ములును పార్కారముగల పటట్ణమును 

ఆయుధ సామగిర్యును కలవు గదా 

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

ఉతత్ముడును తగినవాడునైన యొకని కోరుకొని, తన తండిర్ సింహాసనముమీద అతనిని ఆసీనునిగా 

చేసి, మీ యజమానుని కుటుంబికుల పక్షమున యుదధ్మాడుడి. 

2 రాజులు 10:4 => వారు ఇది విని బహు భయపడి ఇదద్రు రాజులు అతనిముందర 

నిలువజాలకపోయిరే, మనమెటుల్ నిలువగలమని అనుకొని 

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. 

2 రాజులు 10:6 => అపుప్డతడు రెండవ తాకీదు వార్యించి మీరు నా పక్షమున నుండి నా మాట 

వినుటకు ఒపుప్కొనినయెడల మీ యజమానుని కుమారుల తలలను తీసికొని, రేపు ఈ వేళకు 

యెజెర్యేలునకు నాయొదద్కు రండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. డెబబ్దిమంది రాజకుమారులును వారిని పెంచిన 

పటట్ణపు పెదద్లయొదద్ ఉండిరి. 
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2 రాజులు 10:7 => కావున ఆ తాకీదు తమకు ముటిట్నపుప్డు వారు డెబబ్దిమంది రాజకుమారులను 

పటుట్కొని చంపి, వారి తలలను గంపలలో పెటిట్, యెజెర్యేలులోనునన్ అతనియొదద్కు పంపిరి. 

2 రాజులు 10:11 => ఈ పర్కారము యహూ యెజెర్యేలులో అహాబు కుటుంబికులందరిని, అతని 

సంబంధులగు గొపప్వారినందరిని అతని బంధువులనందరిని, అతడు నియమించిన యాజకులను 

హతముచేసెను; అతనికి ఒకనినైనను ఉండనియయ్లేదు. 

నిరగ్మకాండము 24:11 => ఆయన ఇశార్యేలీయులలోని పర్ధానులకు ఏ హానియు చేయలేదు; 

వారు దేవుని చూచి అనన్పానములు పుచుచ్కొనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:17 => తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు అలుప్ల సంగతిగాని ఘనుల సంగతిగాని 

పక్షపాతములేకుండ వినవలెను; నాయ్యపు తీరుప్ దేవునిదే. కాబటిట్ మీరు మనుషుయ్ని ముఖము చూచి 

భయపడవదుద్. మీకు అసాధయ్మైన కఠిన వాయ్జెయ్మును నాయొదద్కు తీసికొనిరావలెను; నేను దానిని 

విచారించెదనని వారికాజాఞ్పించితిని. 

రూతు 4:2 => బోయజు ఆ ఊరి పెదద్లలో పదిమందిని పిలిపించుకొని, ఇకక్డ కూరుచ్ండుడని 

చెపప్గా వారును కూరుచ్ండిరి. 

1 రాజులు 21:12 => ఎటల్నగా వారు ఉపవాసదినము చాటించి నాబోతును జనులయెదుట 

నిలువబెటిట్రి. 

2 రాజులు 9:22 => అంతట యెహోరాము యెహూను చూచి యెహూ సమాధానమా? అని 

అడుగగా యెహూ నీ తలిల్యైన యెజెబెలు జారతవ్ములును చిలల్ంగి తనములును ఇంత 

యపరిమితమైయుండగా సమాధానమెకక్డనుండి వచుచ్ననెను. 

2 రాజులు 10:6 => అపుప్డతడు రెండవ తాకీదు వార్యించి మీరు నా పక్షమున నుండి నా మాట 

వినుటకు ఒపుప్కొనినయెడల మీ యజమానుని కుమారుల తలలను తీసికొని, రేపు ఈ వేళకు 

యెజెర్యేలునకు నాయొదద్కు రండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. డెబబ్దిమంది రాజకుమారులును వారిని పెంచిన 

పటట్ణపు పెదద్లయొదద్ ఉండిరి. 
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ఎసేత్రు 8:10 => రాజైన అహషేవ్రోషు పేరట తాకీదులు మొరెద్కై వార్యించి రాజు ఉంగరముతో 

ముదిర్ంచి గుఱఱ్ములమీద, అనగా రాజనగరు పనికి పెంచబడిన బీజాశవ్ములమీద అంచెగాండర్ 

నెకిక్ంచి ఆ తాకీదులను వారిచేత పంపెను. 

యిరిమ్యా 29:25 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

మతత్యి 26:59 => పర్ధానయాజకులును, మహా సభ వారందరును, యేసును చంపవలెనని 

ఆయనకు విరోధముగా అబదధ్సాక్షయ్ము వెదకుచుండిరి కాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:12 => అందు నిమితత్ము నేను పర్ధానయాజకులచేత అధికారమును 

ఆజఞ్యు పొంది దమసుక్నకు పోవుచుండగా 

వచనము 11 

అతని పటట్ణపు పెదద్లును పటట్ణమందు నివసించు సామంతులును యెజెబెలు తమకు పంపిన తాకీదు 

పర్కారముగా జరిగించిరి. 

ఆదికాండము 34:13 => అయితే తమ సహోదరియైన దీనాను అతడు చెరిపినందున యాకోబు 

కుమారులు షెకెముతోను అతని తండిర్యైన హమోరుతోను కపటముగా ఉతత్రమిచిచ్ అనినదేమనగా 

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

సహోదరిని ఇయయ్లేము, అది మాకు అవమానమగును. 

ఆదికాండము 34:15 => మీలో పర్తి పురుషుడు సునన్తి పొంది మావలె నుండినయెడల సరి; 

ఆదికాండము 34:16 => ఆ పక్షమందు మీ మాట కొపుప్కొని, మా పిలల్లను మీకిచిచ్ మీ పిలల్లను 

మేము పుచుచ్కొని, మీమధయ్ నివసించెదము, అపుప్డు మనము ఏకజనమగుదుము. 

ఆదికాండము 34:17 => మీరు మా మాట విని సునన్తి పొందనియెడల మా పిలల్ను 

తీసికొనిపోవుదుమని చెపప్గా 

యెషయా 58:4 => మీరు కలహపడుచు వివాదము చేయుచు అనాయ్యముగా గుదుద్లాడుచు 

ఉపవాసముందురు మీ కంఠధవ్ని పరమున వినబడునటుల్గా మీరిపుప్డు ఉపవాసముండరు. 
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మతత్యి 2:8 => మీరు వెళిల్, ఆ శిశువు విషయమై జాగర్తత్గా విచారించి తెలిసికొనగానే, నేనును 

వచిచ్, ఆయనను పూజించునటుల్ నాకు వరత్మానము తెండని చెపిప్ వారిని బేతెల్హేమునకు పంపెను. 

మతత్యి 23:14 => మీరందులో పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని పర్వేశింపనియయ్రు. 

లూకా 20:47 => వారు విధవరాండర్ యిండల్ను దిగమింగుచు, మాయవేషముగా దీరఘ్పార్రథ్నలు 

చేయుదురు. వారు మరి విశేషముగా శిక్ష పొందుదురని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

యోహాను 18:28 => వారు కయపయొదద్నుండి అధికారమందిరమునకు యేసును తీసికొనిపోయిరి. 

అపుప్డు ఉదయమాయెను గనుక వారు మైలపడకుండ పసాక్ను భుజింపవలెనని 

అధికారమందిరములోనికి వెళల్లేదు. 

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

సహోదరిని ఇయయ్లేము, అది మాకు అవమానమగును. 

ఆదికాండము 39:17 => అపుప్డామె తన భరత్తో ఈ మాటల చొపుప్న చెపెప్ను నీవు మనయొదద్కు 

తెచిచ్న ఆ హెబీర్దాసుడు ననున్ ఎగతాళి చేయుటకు నాయొదద్కు వచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 32:5 => అహరోను అది చూచి దాని యెదుట ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచెను. మరియు 

అహరోను రేపు యెహోవాకు పండుగ జరుగునని చాటింపగా 

2 సమూయేలు 14:30 => అబాష్లోము తన పనివారిని పిలిచి యోవాబు పొలము నా పొలముదగగ్ర 

నునన్ది గదా, దానిలో యవల చేలు ఉనన్వి; మీరు పోయి వాటిని తగులబెటుట్డని వారితో చెపెప్ను. 

అబాష్లోము పనివారు ఆ చేలు తగులబెటట్గా 

2 సమూయేలు 15:12 => మరియు బలి అరిప్ంపవలెననియుండి అబాష్లోము గీలోనీయుడైన 

అహీతోపెలు అను దావీదుయొకక్ మంతిర్ని గీలో అను అతని ఊరినుండి పిలిపించి యుండెను. 

అబాష్లోము దగగ్రకు వచిచ్న జనము మరి మరి యెకుక్వగుటచేత కుటర్ బహు బలమాయెను. 

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

చెలిల్ంచియునాన్ను 

సామెతలు 18:5 => తీరుప్ తీరుచ్టలో భకిత్హీనులయెడల పక్షపాతము చూపుటయు నీతిమంతులకు 

నాయ్యము తపిప్ంచుటయు కర్మము కాదు. 
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సామెతలు 24:28 => నిరిన్మితత్ముగా నీ పొరుగువానిమీద సాక్షయ్ము పలుకకుము నీ పెదవులతో 

మోసపు మాటలు చెపప్వచుచ్నా? 

పర్సంగి 3:16 => మరియు లోకమునందు విమరశ్ సాథ్నమున దురామ్రగ్త జరుగుటయు, 

నాయ్యముండవలసిన సాథ్నమున దురామ్రగ్త జరుగుటయు నాకు కనబడెను. 

యోవేలు 2:15 => సీయోనులో బాకా ఊదుడి, ఉపవాసదినము పర్తిషిఠ్ంచుడి, వర్తదినము 

నియమించి పర్కటన చేయుడి. 

మీకా 7:3 => రెండుచేతులతోను కీడు చేయ పూనుకొందురు, అధిపతులు బహుమానము 

కోరుదురు, నాయ్యాధిపతులు లంచము పుచుచ్కొందురు, గొపప్వారు తమ మోసపు కోరికను 

తెలియజేయుదురు. ఆలాగున వారు ఏకపటుట్గానుండి దాని ముగింతురు. 

మారుక్ 14:64 => ఈ దేవదూషణ మీరు వినాన్రు కారా; మీకేమి తోచుచునన్దని అడుగగా 

వారందరు మరణమునకు పాతుర్డని ఆయనమీద నేరసాథ్పన చేసిరి. 

వచనము 12 

ఎటల్నగా వారు ఉపవాసదినము చాటించి నాబోతును జనులయెదుట నిలువబెటిట్రి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:15 => ఒకడు చేయు సమసత్ పాపములలో ఏ అపరాధమునుగూరిచ్యే 

గాని యే పాపమునుగూరిచ్యే గాని ఒక సాకిష్యొకక్ సాక్షయ్మును అంగీకరింపకూడదు. ఇదద్రు సాకుష్ల 

మాటమీదనైనను ముగుగ్రు సాకుష్ల మాటమీదనైనను పర్తి సంగతి సిథ్రపరచబడును. 

మతత్యి 26:59 => పర్ధానయాజకులును, మహా సభ వారందరును, యేసును చంపవలెనని 

ఆయనకు విరోధముగా అబదధ్సాక్షయ్ము వెదకుచుండిరి కాని 

మతత్యి 26:60 => అబదధ్సాకుష్లనేకులు వచిచ్నను సాక్షయ్మేమియు దొరకలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:11 => అపుప్డు వారు వీడు మోషేమీదను దేవునిమీదను 

దూషణవాకయ్ములు పలుకగా మేము వింటిమని చెపుప్టకు మనుషుయ్లను కుదురుచ్కొని 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 13:13 => పనికిమాలిన కొందరు మనుషుయ్లు నీమధయ్ లేచి, మీరు ఎరుగని 

యితర దేవతలను పూజింతము రండని తమ పురనివాసులను పేర్రేపించిరని నీవు వినినయెడల, నీవు 

ఆ సంగతిని శోధించి పరీకిష్ంచి బాగుగా విచారింపవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 19:22 => వారు సంతోషించుచుండగా ఆ ఊరివారిలో కొందరు పోకిరులు ఆ 

యిలుల్ చుటుట్కొని తలుపుకొటిట్ నీ యింటికి వచిచ్న మనుషుయ్ని మేము ఎరుగునటుల్ అతని బయటికి 

తెమమ్ని యింటి యజమానుడైన ఆ ముసలివానితో అనగా 

నిరగ్మకాండము 22:28 => నీవు దేవుని నిందింపగూడదు, నీ పర్జలలోని అధికారిని శపింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 24:15 => మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము తన దేవుని శపించువాడు 

తన పాపశిక్షను భరింపవలెను. 

మతత్యి 26:59 => పర్ధానయాజకులును, మహా సభ వారందరును, యేసును చంపవలెనని 

ఆయనకు విరోధముగా అబదధ్సాక్షయ్ము వెదకుచుండిరి కాని 

మతత్యి 26:60 => అబదధ్సాకుష్లనేకులు వచిచ్నను సాక్షయ్మేమియు దొరకలేదు. 

మతత్యి 26:61 => తుదకు ఇదద్రు మనుషుయ్లు వచిచ్ వీడు దేవాలయమును పడగొటిట్, మూడు 

దినములలో దానిని కటట్గలనని చెపెప్ననిరి. 

మతత్యి 26:62 => పర్ధానయాజకుడు లేచి నీవు ఉతత్రమేమియు చెపప్వా? వీరు నీమీద 

పలుకుచునన్ సాక్షయ్మేమని అడుగగా యేసు ఊరకుండెను. 

మతత్యి 26:63 => అందుకు పర్ధానయాజకుడు ఆయనను చూచి నీవు దేవుని కుమారుడవైన 

కీర్సుత్వైతే ఆ మాట మాతో చెపుప్మని జీవముగల దేవుని తోడని నీకు ఆనబెటుట్చునాన్ననెను. అందుకు 

యేసు నీవనన్టే ట్. 

మతత్యి 26:64 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకుత్ని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు మీరు చూతురని చెపప్గా 

మతత్యి 26:65 => పర్ధానయాజకుడు తన వసత్రము చింపుకొని--వీడు దేవదూషణ చేసెను; మనకిక 

సాకుష్లతో పని ఏమి? ఇదిగో ఈ దూషణ మీరిపుప్డు వినాన్రు; 
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మతత్యి 26:66 => మీకేమి తోచుచునన్దని అడిగెను. అందుకు వారు వీడు మరణమునకు 

పాతుర్డనిరి. 

యోహాను 10:33 => అందుకు యూదులు నీవు మనుషుయ్డవై యుండి దేవుడనని 

చెపుప్కొనుచునాన్వు గనుక దేవదూషణ చేసినందుకే నినున్ రాళల్తో కొటుట్దుము గాని మంచి కిర్య 

చేసినందుకు కాదని ఆయనతో చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:13 => అతనిని పటుట్కొని మహాసభయొదద్కు తీసికొనిపోయి అబదధ్పు 

సాకుష్లను నిలువబెటిట్రి. వారుఈ మనుషుయ్డెపుప్డును ఈ పరిశుదధ్ సథ్లమునకును మన 

ధరమ్శాసత్రమునకును విరోధముగా మాటలాడుచునాన్డు 

నిరగ్మకాండము 20:16 => నీ పొరుగువానిమీద అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 23:1 => లేనివారత్ను పుటిట్ంపకూడదు; అనాయ్యపు సాక్షయ్మును పలుకుటకై 

దుషుట్నితో నీవు కలియకూడదు; 

లేవీయకాండము 19:16 => నీ పర్జలలో కొండెములాడుచు ఇంటింటికి తిరుగకూడదు, నీ 

సహోదరునికి పార్ణహాని చేయ చూడకూడదు, నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 24:11 => ఆ ఇశార్యేలీయురాలి కుమారునికిని ఒక ఇశార్యేలీయునికిని 

పాళెములో పోరుపడగా ఆ ఇశార్యేలీయురాలి కుమారుడు యెహోవా నామమును దూషించి 

శపింపగా జనులు మోషేయొదద్కు వాని తీసికొనివచిచ్రి. వాని తలిల్పేరు షెలోమీతు; ఆమె దాను 

గోతిర్కుడైన దిబీర్ కుమారెత్ 

లేవీయకాండము 24:16 => యెహోవా నామమును దూషించువాడు మరణశిక్ష నొందవలెను; 

సరవ్సమాజము రాళల్తో అటిట్ వానిని చావగొటట్వలెను. పరదేశియేగాని సవ్దేశియేగాని యెహోవా 

నామమును దూషించినయెడల వానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:16 => అనాయ్యపు సాక్షయ్ము ఒకనిమీద చెపుప్టకు ఒకడు నిలువబడి 

నేరము మోపుటకై అబదధ్మాడినయెడల 

1 సమూయేలు 2:12 => ఏలీ కుమారులు యెహోవాను ఎరుగనివారై మికిక్లి దురామ్రుగ్లై యుండిరి. 
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1 సమూయేలు 25:17 => అయితే మా యజమానునికిని అతని ఇంటివారికందరికిని వారు 

కీడుచేయ నిశచ్యించియునాన్రు గనుక ఇపుప్డు నీవు చేయవలసినదానిని బహు జాగర్తత్గా 

ఆలోచించుము. మన యజమానుడు బహు పనికిమాలినవాడు, ఎవనిని తనతో మాటలాడనీయడు 

అనెను. 

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

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

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

2 సమూయేలు 16:7 => ఈ షిమీ నరహంతకుడా, దురామ్రుగ్డా 

2 సమూయేలు 19:21 => అంతట సెరూయా కుమారుడగు అబీషై యెహోవా అభిషేకించినవానిని 

శపించిన యీ షిమీ మరణమునకు పాతుర్డు కాడా అని యనగా 

2 రాజులు 6:32 => అయితే ఎలీషా తన యింట కూరుచ్నియుండగా పెదద్లును అతనితోకూడ 

కూరుచ్ండియునన్పుప్డు రాజు ఒక మనిషిని పంపెను. ఆ పంపబడినవాడు ఎలీషా దగగ్రకు 

రాకమునుపే అతడు ఆ పెదద్లను చూచి ఈ నరహంతకుని కుమారుడు నా తలను కొటిట్వేయుటకు 

ఒకని పంపియునాన్డని మీకు తెలిసినదా? మీరు కనిపెటిట్యుండి, ఆ దూత రాగా వాడు లోపలికి 

రాకుండ తలుపుతో వానిని వెలుపలికి తోసి తలుపు మూసివేయుడి; వాని యజమానుని కాళల్చపుప్డు 

వానివెనుక వినబడును గదా అని వారితో చెపుప్చుండగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:7 => సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము ఇంకను బాలయ్దశలోనుండి 

ధైరయ్ము లేనివాడై వారిని ఎదిరించుటకు తగిన శకిత్లేకునన్పుప్డు వారు అతనితో యుదధ్ము చేయుటకు 

సిదధ్మైరి. 

యోబు 1:5 => వారి వారి విందు దినములు పూరిత్కాగా యోబు, తన కుమారులు పాపముచేసి తమ 

హృదయములలో దేవుని దూషించిరేమో అని వారిని పిలువనంపించి వారిని పవితర్పరచి, 

అరుణోదయమున లేచి వారిలో ఒకొక్కని నిమితత్మై దహనబలి నరిప్ంచుచు వచెచ్ను. యోబు నితయ్ము 

ఆలాగున చేయుచుండెను.  
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సామెతలు 6:19 => లేనివాటిని పలుకు అబదధ్సాకిష్యు అనన్దముమ్లలో జగడములు 

పుటిట్ంచువాడును. 

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

చెలిల్ంచియునాన్ను 

సామెతలు 19:28 => వయ్రుథ్డైన సాకిష్ నాయ్యము నపహసించును భకిత్హీనుల నోరు దోషమును 

జురుర్కొనును. 

యెషయా 32:7 => మోసకారి సాధనములును చెడ డ్వి నిరుపేదలు నాయ్యవాదన చేసినను 

కలల్మాటలతో దీనులను నాశనము చేయుటకు వారు దురాలోచనలు చేయుదురు.  

యెహెజేక్లు 22:9 => కొండెములు చెపిప్ నరహతయ్ చేయువారు నీలో కాపురమునాన్రు, 

పరవ్తములమీద భోజనము చేయువారు నీ మధయ్ నివసించుచునాన్రు, నీలో కామ వికార చేషట్లు 

జరుగుచునన్వి. 

మతత్యి 26:65 => పర్ధానయాజకుడు తన వసత్రము చింపుకొని--వీడు దేవదూషణ చేసెను; మనకిక 

సాకుష్లతో పని ఏమి? ఇదిగో ఈ దూషణ మీరిపుప్డు వినాన్రు; 

మతత్యి 27:31 => ఆయనను అపహసించిన తరువాత ఆయన మీదనునన్ ఆ అంగీని తీసివేసి 

ఆయన వసత్రములాయనకు తొడిగించి, సిలువ వేయుటకు ఆయనను తీసికొనిపోయిరి. 

మతత్యి 27:32 => వారు వెళుల్చుండగా కురేనీయుడైన సీమోనను ఒకడు కనబడగా ఆయన సిలువ 

మోయుటకు అతనిని బలవంతము చేసిరి. 

మారుక్ 14:55 => పర్ధానయాజకులును మహాసభ వారందరును యేసును చంపింపవలెనని 

ఆయనమీద సాక్షయ్ము వెదకిరిగాని, యేమియు వారికి దొరకలేదు. 

లూకా 5:21 => శాసు త్ర్లును పరిసయుయ్లును దేవదూషణ చేయుచునన్ యితడెవడు? దేవుడొకక్డే 

తపప్ మరి ఎవడు పాపములు క్షమింపగలడని ఆలోచించుకొనసాగిరి. 

లూకా 23:2 => ఇతడు మా జనమును తిరుగబడ పేర్రేపించుచు, కైసరునకు పనిన్యయ్వదద్నియు, 

తానే కీర్సత్ను ఒక రాజుననియు చెపప్గా మేము వింటిమని ఆయనమీద నేరము మోపసాగిరి.  
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యోహాను 8:17 => మరియు ఇదద్రు మనుషుయ్ల సాక్షయ్ము సతయ్మని మీ ధరమ్శాసత్రములో 

వార్యబడియునన్ది గదా. 

2 కొరిందీయులకు 13:1 => ఈ మూడవసారి నేను మీయొదద్కు వచుచ్చునాన్ను ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్ల నోట పర్తి మాటయు సిథ్రపరచబడవలెను. 

హెబీర్యులకు 11:37 => రాళల్తో కొటట్బడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడగ్ముతో 

చంపబడిరి , గొఱఱ్చరమ్ములను మేకచరమ్ములను వేసికొని , దరిదుర్లైయుండి శర్మపడి 

హింసపొందుచు, 

వచనము 13 

అపుప్డు పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లు సమాజములో పర్వేశించి అతనియెదుట కూరుచ్ండి 

నాబోతు దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమక్షమున నాబోతుమీద సాక్షయ్ము పలుకగా వారు 

పటట్ణము బయటికి అతనిని తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటిట్రి. 

నిరగ్మకాండము 1:17 => అయితే ఆ మంతర్సానులు దేవునికి భయపడి, ఐగుపుత్ రాజు 

తమకాజాఞ్పించినటుల్ చేయక మగపిలల్లను బర్దుకనియయ్గా  

నిరగ్మకాండము 1:21 => ఆ మంతర్సానులు దేవునికి భయపడినందున ఆయన వారికి వంశాభివృదిధ్ 

కలుగజేసెను. 

నిరగ్మకాండము 23:1 => లేనివారత్ను పుటిట్ంపకూడదు; అనాయ్యపు సాక్షయ్మును పలుకుటకై 

దుషుట్నితో నీవు కలియకూడదు; 

నిరగ్మకాండము 23:2 => దుషాక్రయ్ము జరిగించుటకై సమూహమును వెంబడించవదుద్, 

నాయ్యమును తిర్పిప్వేయుటకు సమూహముతో చేరి వాయ్జెయ్ములో సాక్షయ్ము పలుకకూడదు; 

లేవీయకాండము 19:15 => అనాయ్యపు తీరుప్ తీరచ్కూడదు, బీదవాడని పక్షపాతము చేయకూడదు, 

గొపప్వాడని అభిమానము చూపకూడదు; నాయ్యమునుబటిట్ నీ పొరుగువానికి తీరుప్ తీరచ్వలెను. 

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 23:20 => రాజా, నీ మనోభీషట్మంతటి చొపుప్న దిగిరముమ్; రాజవైన నీచేతికి 

అతనిని అపప్గించుట మా పని అని చెపప్గా 

2 రాజులు 10:6 => అపుప్డతడు రెండవ తాకీదు వార్యించి మీరు నా పక్షమున నుండి నా మాట 

వినుటకు ఒపుప్కొనినయెడల మీ యజమానుని కుమారుల తలలను తీసికొని, రేపు ఈ వేళకు 

యెజెర్యేలునకు నాయొదద్కు రండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. డెబబ్దిమంది రాజకుమారులును వారిని పెంచిన 

పటట్ణపు పెదద్లయొదద్ ఉండిరి. 

2 రాజులు 10:7 => కావున ఆ తాకీదు తమకు ముటిట్నపుప్డు వారు డెబబ్దిమంది రాజకుమారులను 

పటుట్కొని చంపి, వారి తలలను గంపలలో పెటిట్, యెజెర్యేలులోనునన్ అతనియొదద్కు పంపిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:21 => అందుకు వారతనిమీద కుటర్చేసి, రాజు మాటనుబటిట్ యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములోపల రాళుల్ రువివ్ అతని చావగొటిట్రి. 

సామెతలు 29:12 => అబదధ్ముల నాలకించు రాజునకు ఉదోయ్గసుథ్లందరు దుషుట్లుగా నుందురు 

సామెతలు 29:26 => అనేకులు ఏలువాని దయ కోరుచుందురు మనుషుయ్లను తీరుప్ తీరుచ్ట 

యెహోవా వశము. 

దానియేలు 3:18 => రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 

దానియేలు 3:19 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హము నొందినందున షదర్కు, మేషాకు, 

అబేదెన్గోయను వారి విషయములో ఆయన ముఖము వికారమాయెను గనుక గుండము ఎపప్టికనన్ 

ఏడంతలు వేడిమిగా చేయుమని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

దానియేలు 3:20 => మరియు తన సైనయ్ములో నుండు బలిషు ఠ్లలో కొందరిని పిలువ నంపించి 

షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోను బంధించి వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండములో వేయుడని 

ఆజఞ్ ఇయయ్గా 
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దానియేలు 3:21 => వారు వారి అంగీలను నిలువుటంగీలను పైవసత్రములను తకిక్న వసత్రములను 

తియయ్కయే, యునన్పాటున ముగుగ్రిని వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండము నడుమ పడవేసిరి. 

దానియేలు 3:22 => రాజాజఞ్ తీవర్మైనందునను గుండము మికిక్లి వేడిమిగలదైనందునను షదర్కు, 

మేషాకు, అబేదెన్గోలను విసిరివేసిన ఆ మనుషుయ్లు అగిన్జావ్లలచేత కాలచ్బడి చనిపోయిరి. 

దానియేలు 3:23 => షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను ఆ ముగగ్రు మనుషుయ్లు బంధింపబడినవారై 

వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండములో పడగా 

దానియేలు 3:24 => రాజగు నెబుకదెన్జరు ఆశచ్రయ్పడి తీవరముగ లేచి మేము ముగుగ్రు 

మనుషుయ్లను బంధించి యీ అగిన్లో వేసితివిుగదా యని తన మంతుర్ల నడిగెను. వారు రాజా, 

సతయ్మే అని రాజుతో పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

దానియేలు 3:25 => అందుకు రాజు నేను నలుగురు మనుషుయ్లు బంధకములు లేక అగిన్లో 

సంచరించుట చూచుచునాన్ను; వారికి హాని యేమియు కలుగలేదు; నాలగ్వవాని రూపము దేవతల 

రూపమును బోలినదని వారికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

హోషేయ 5:11 => ఎఫార్యిమీయులు మానవ పదధ్తినిబటిట్ పర్వరిత్ంప గోరువారు; వారికధిక శర్మ 

కలుగును, వారు శికిష్ంపబడి హింస నొందుదురు బాధింపబడుదురు. 

మీకా 6:16 => ఏలయనగా మీరు ఒమీ నియమించిన కటట్డల నాచరించుచు, అహాబు ఇంటివారు 

చేసిన కిర్యలనిన్టి ననుసరించుచు వారి యోచనలనుబటిట్ నడుచుచునాన్రు గనుక నా జనులకు 

రావలసిన అవమానమును మీరు పొందగా మిముమ్ను భీతిపుటిట్ంచు జనులుగాను పటట్ణనివాసులను 

అపహాసాయ్సప్దముగాను చేయబోవుచునాన్ను. 

మతత్యి 2:12 => తరువాత హేరోదు నొదద్కు వెళల్వదద్ని సవ్పన్మందు దేవునిచేత బోధింపబడినవారై 

వారు మరియొక మారగ్మున తమ దేశమునకు తిరిగి వెళిల్రి. 

మతత్యి 2:16 => ఆ జాఞ్నులు తనున్ అపహసించిరని హేరోదు గర్హించి బహు ఆగర్హము 

తెచుచ్కొని, తాను జాఞ్నులవలన వివరముగా తెలిసికొనిన కాలమునుబటిట్, బేతెల్హేములోను దాని సకల 

పార్ంతములలోను, రెండు సంవతస్రములు మొదలుకొని తకుక్వ వయసుస్ గల మగపిలల్లనందరిని 

వధించెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:19 => అందుకు పేతురును యోహానును వారినిచూచి దేవునిమాట 

వినుటకంటె మీ మాట వినుట దేవుని దృషిట్కి నాయ్యమా? మీరే చెపుప్డి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:29 => అందుకు పేతురును అపొసత్లులు నుమనుషుయ్లకు కాదు దేవునికే 

మేము లోబడవలెను గదా. 

2 సమూయేలు 13:29 => అబాష్లోము ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న వారు చేయగా రాజకుమారులందరును 

లేచి తమ కంచరగాడిదల నెకిక్ పారిపోయిరి. 

2 సమూయేలు 19:21 => అంతట సెరూయా కుమారుడగు అబీషై యెహోవా అభిషేకించినవానిని 

శపించిన యీ షిమీ మరణమునకు పాతుర్డు కాడా అని యనగా 

2 రాజులు 9:33 => దీనిని కిర్ంద పడదోర్యుడని అతడు చెపప్గా వారు దానిని కిర్ందికి 

పడదోర్సినందున దాని రకత్ములో కొంత గోడమీదను గుఱఱ్ములమీదను చిందెను. మరియు 

గుఱఱ్ములచేత అతడు దానిని తొర్కిక్ంచెను. 

2 రాజులు 16:11 => కాబటిట్ యాజకుడైన ఊరియా రాజైన ఆహాజు దమసుక్పటట్ణము నుండి 

పంపిన మచుచ్నకు సమమైన యొక బలిపీఠమును కటిట్ంచి, రాజైన ఆహాజు దమసుక్నుండి తిరిగి 

రాకమునుపే సిదధ్పరచెను. 

యోబు 22:8 => బాహుబలముగల మనుషుయ్నికే భూమి పార్పిత్ంచును ఘనుడని యెంచబడినవాడు 

దానిలో నివసించును. 

యాకోబు 2:6 => అయితే మీరు దరిదుర్లను అవమానపరచుదురు. ధనవంతులు మీమీద 

కఠినముగా అధికారము చూపుదురు; మిముమ్ను నాయ్యసభలకు ఈడుచ్చునన్వారు వీరే గదా? 

వచనము 14 

నాబోతు రాతిదెబబ్లచేత మరణమాయెనని వారు యెజెబెలునకు వరత్మానము పంపగా 

1 రాజులు 21:8 => అహాబు పేరట తాకీదు వార్యించి అతని ముదర్తో ముదిర్ంచి, ఆ తాకీదును 

నాబోతు నివాసము చేయుచునన్ పటట్ణపు పెదద్లకును సామంతులకును పంపెను. 
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1 రాజులు 21:9 => ఆ తాకీదులో వార్యించినదేమనగా ఉపవాసదినము జరుగవలెనని మీరు 

చాటించి నాబోతును జనులయెదుట నిలువబెటిట్ 

1 రాజులు 21:10 => నీవు దేవునిని రాజును దూషించితివని అతనిమీద సాక్షయ్ము పలుకుటకు 

పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లను సిదధ్పరచుడి; తీరుప్ అయినమీదట అతని బయటికి తీసికొనిపోయి 

రాళల్తో చావగొటుట్డి. 

యెషయా 58:4 => మీరు కలహపడుచు వివాదము చేయుచు అనాయ్యముగా గుదుద్లాడుచు 

ఉపవాసముందురు మీ కంఠధవ్ని పరమున వినబడునటుల్గా మీరిపుప్డు ఉపవాసముండరు. 

2 సమూయేలు 11:16 => యోవాబు పటట్ణమును ముటట్డివేయుచుండగా, ధైరయ్వంతులుండు 

సథ్లమును గురిత్ంచి ఆ సథ్లమునకు ఊరియాను పంపెను. 

2 సమూయేలు 15:12 => మరియు బలి అరిప్ంపవలెననియుండి అబాష్లోము గీలోనీయుడైన 

అహీతోపెలు అను దావీదుయొకక్ మంతిర్ని గీలో అను అతని ఊరినుండి పిలిపించి యుండెను. 

అబాష్లోము దగగ్రకు వచిచ్న జనము మరి మరి యెకుక్వగుటచేత కుటర్ బహు బలమాయెను. 

2 రాజులు 10:20 => మరియు యెహూ బయలునకు పండుగ నియమింపబడినదని చాటించుడని 

ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారాలాగు చాటించిరి. 

యోవేలు 2:15 => సీయోనులో బాకా ఊదుడి, ఉపవాసదినము పర్తిషిఠ్ంచుడి, వర్తదినము 

నియమించి పర్కటన చేయుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:7 => వారు పేతురును యోహానును మధయ్ను నిలువబెటిట్ మీరు ఏ 

బలముచేత ఏ నామమునుబటిట్ దీనిని చేసితిరని అడుగగా 

వచనము 15 

నాబోతు రాతి దెబబ్లచేత మరణమాయెనని యెజెబెలు విని నాబోతు సజీవుడు కాడు, అతడు 

చనిపోయెను గనుక నీవు లేచి యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు కర్యమునకు నీకియయ్నొలల్కపోయిన అతని 

దార్క్షతోటను సావ్ధీనపరచుకొనుమని అహాబుతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 20:16 => నీ పొరుగువానిమీద అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకకూడదు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 5:20 => నీ పొరుగువానిమీద అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:16 => అనాయ్యపు సాక్షయ్ము ఒకనిమీద చెపుప్టకు ఒకడు నిలువబడి 

నేరము మోపుటకై అబదధ్మాడినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:17 => ఆ వివాదముగల ఇదద్రు మనుషుయ్లు యెహోవా సనిన్ధిని, 

అనగా ఆ కాలములోనునన్ యాజకుల యెదుటను నాయ్యాధిపతుల యెదుటను నిలువవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:18 => ఆ నాయ్యాధిపతులు బాగుగా విమరిశ్ంచిన తరువాత వాని 

సాక్షయ్ము అబదధ్సాక్షయ్మై తన సహోదరునిమీద వాడు అబదధ్సాక్షయ్ము చెపిప్న సంగతి 

వెలల్డియైనయెడల, వాడు తన సహోదరునికి చేయ తలంచినటే ల్ వానికి చేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:19 => అటుల్ మీ మధయ్నుండి ఆ చెడుతనమును పరిహరించుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:20 => మిగిలినవారు విని భయపడి నీ దేశమున అటిట్ దుషాక్రయ్ము 

ఇకను చేయకుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:21 => నీవు ఎవనిని కటాకిష్ంపకూడదు, పార్ణమునకు పార్ణము 

కంటికి కనున్ పంటికి పలుల్ చేతికి చెయియ్ కాలికి కాలు మీకు విధి. 

కీరత్నలు 27:12 => అబదధ్సాకుష్లును కూర్రతవ్ము వెళల్గర్కుక్వారును నా మీదికి లేచియునాన్రు. నా 

విరోధుల యిచఛ్కు ననున్ అపప్గింపకుము  

కీరత్నలు 35:11 => కూటసాకుష్లు లేచుచునాన్రు నేనెరుగని సంగతులనుగూరిచ్ ననున్ 

అడుగుచునాన్రు. 

సామెతలు 6:19 => లేనివాటిని పలుకు అబదధ్సాకిష్యు అనన్దముమ్లలో జగడములు 

పుటిట్ంచువాడును. 

సామెతలు 19:5 => కూటసాకిష్ శిక్ష నొందకపోడు అబదధ్ములాడువాడు తపిప్ంచుకొనడు. 

సామెతలు 19:9 => కూటసాకిష్ శిక్షనొందకపోడు అబదధ్ములాడువాడు నశించును. 

సామెతలు 25:18 => తన పొరుగువానిమీద కూటసాక్షయ్ము పలుకువాడు సమెమ్టను ఖడగ్మును 

వాడిగల అంబును పోలినవాడు. 
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మలాకీ 3:5 => తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను మీయొదద్కు రాగా, చిలల్ంగివాండర్ మీదను వయ్భిచారుల మీదను 

అపర్మాణికుల మీదను, నాకు భయపడక వారి కూలి విషయములో కూలివారిని విధవరాండర్ను 

తండిర్లేనివారిని బాధపెటిట్ పరదేశులకు అనాయ్యము చేయువారి మీదను దృఢముగా సాక్షయ్ము 

పలుకుదునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మారుక్ 14:56 => అనేకులు ఆయనమీద అబదధ్సాక్షయ్ము పలికినను వారి సాక్షయ్ములు ఒకదానికి 

ఒకటి సరిపడలేదు. 

మారుక్ 14:57 => అపుప్డు కొందరు లేచి చేతిపనియైన ఈ దేవాలయమును పడగొటిట్, మూడు 

దినములలో చేతిపనికాని మరియొక దేవాలయమును నేను కటుట్దునని వీడు చెపుప్చుండగా వింటిమని  

మారుక్ 14:58 => ఆయనమీద అబదధ్సాక్షయ్ము చెపిప్రి 

మారుక్ 14:59 => గాని ఆలాగైనను వీరి సాక్షయ్మును సరిపడలేదు. 

యోబు 1:5 => వారి వారి విందు దినములు పూరిత్కాగా యోబు, తన కుమారులు పాపముచేసి తమ 

హృదయములలో దేవుని దూషించిరేమో అని వారిని పిలువనంపించి వారిని పవితర్పరచి, 

అరుణోదయమున లేచి వారిలో ఒకొక్కని నిమితత్మై దహనబలి నరిప్ంచుచు వచెచ్ను. యోబు నితయ్ము 

ఆలాగున చేయుచుండెను.  

యోబు 1:11 => అయినను నీవు ఇపుప్డు నీ చేయి చాపి అతనికి కలిగిన సమసత్మును 

మొతిత్నయెడల అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అని యెహోవాతో అనగా 

యోబు 2:9 => అతని భారయ్ వచిచ్నీవు ఇంకను యథారథ్తను వదలకయుందువా? దేవుని దూషించి 

మరణము కమమ్నెను. 

మతత్యి 9:3 => ఇదిగో శాసు త్ర్లలో కొందరు ఇతడు దేవదూషణ చేయుచునాన్డని తమలోతాము 

అనుకొనగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:11 => అపుప్డు వారు వీడు మోషేమీదను దేవునిమీదను 

దూషణవాకయ్ములు పలుకగా మేము వింటిమని చెపుప్టకు మనుషుయ్లను కుదురుచ్కొని 
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పర్సంగి 10:20 => నీ మనసుస్నందైనను రాజును శపింపవదుద్, నీ పడక గదిలోనైనను 

ఐశవ్రయ్వంతులను శపింపవదుద్; ఏలయనగా ఆకాశపకుష్లు సమాచారము కొనిపోవును, రెకక్లుగలది 

సంగతి తెలుపును. 

యెషయా 8:21 => అటిట్వారు ఇబబ్ందిపడుచు ఆకలిగొని దేశసంచారము చేయుదురు. 

ఆకలిగొనుచు వారు కోపపడి తమ రాజు పేరను తమ దేవుని పేరను శాపములు పలుకుచు మీద 

చూతురు; 

ఆమోసు 7:10 => అపుప్డు బేతేలులోని యాజకుడైన అమజాయ్ ఇశార్యేలురాజైన యరొబామునకు 

వరత్మానము పంపి ఇశార్యేలీయుల మధయ్ ఆమోసు నీ మీద కుటర్ చేయుచునాన్డు; 

లూకా 23:2 => ఇతడు మా జనమును తిరుగబడ పేర్రేపించుచు, కైసరునకు పనిన్యయ్వదద్నియు, 

తానే కీర్సత్ను ఒక రాజుననియు చెపప్గా మేము వింటిమని ఆయనమీద నేరము మోపసాగిరి.  

యోహాను 19:12 => ఈ మాటనుబటిట్ పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయుటకు యతన్ము చేసెను 

గాని యూదులు నీవు ఇతని విడుదల చేసితివా కైసరునకు సేన్హితుడవు కావు; తాను రాజునని 

చెపుప్కొను పర్తివాడును కైసరునకు విరోధముగా మాటలాడుచునన్వాడే అని కేకలువేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:5 => ఈ మనుషుయ్డు పీడవంటివాడును, భూలోకమందునన్ సకలమైన 

యూదులను కలహమునకు రేపువాడును, నజరేయుల మతభేదమునకు నాయకుడునై యునన్టుట్ 

మేము కనుగొంటిమి, 

లేవీయకాండము 24:11 => ఆ ఇశార్యేలీయురాలి కుమారునికిని ఒక ఇశార్యేలీయునికిని 

పాళెములో పోరుపడగా ఆ ఇశార్యేలీయురాలి కుమారుడు యెహోవా నామమును దూషించి 

శపింపగా జనులు మోషేయొదద్కు వాని తీసికొనివచిచ్రి. వాని తలిల్పేరు షెలోమీతు; ఆమె దాను 

గోతిర్కుడైన దిబీర్ కుమారెత్ 

లేవీయకాండము 24:12 => యెహోవా యేమి సెలవిచుచ్నో తెలిసికొనువరకు వానిని కావలిలో 

ఉంచిరి.  

లేవీయకాండము 24:13 => అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 
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లేవీయకాండము 24:14 => శపించినవానిని పాళెము వెలుపలికి తీసికొనిరముమ్; వాని 

శాపవచనమును వినినవారందరు వాని తలమీద తమ చేతులుంచిన తరువాత సరవ్సమాజము రాళల్తో 

వాని చావగొటట్వలెను. 

లేవీయకాండము 24:15 => మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము తన దేవుని శపించువాడు 

తన పాపశిక్షను భరింపవలెను. 

లేవీయకాండము 24:16 => యెహోవా నామమును దూషించువాడు మరణశిక్ష నొందవలెను; 

సరవ్సమాజము రాళల్తో అటిట్ వానిని చావగొటట్వలెను. పరదేశియేగాని సవ్దేశియేగాని యెహోవా 

నామమును దూషించినయెడల వానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:35 => తరువాత యెహోవా ఆ మనుషుయ్డు మరణశిక్ష నొందవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:36 => సరవ్సమాజము పాళెము వెలుపల రాళల్తో వాని కొటిట్ చంపవలెనని 

మోషేతో చెపెప్ను. కాబటిట్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ సరవ్ సమాజము పాళెము వెలుపలికి 

వాని తీసికొనిపోయి రాళల్తో వాని చావగొటెట్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:10 => రాళల్తో వారిని చావగొటట్వలెను. ఏలయనగా ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండియు దాసయ్గృహములోనుండియు నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడైన యెహోవాయొదద్నుండి 

వారు నినున్ తొలగింప యతిన్ంచెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:21 => అపుప్డు ఊరి పర్జలందరు రాళల్తో అతని చావగొటట్వలెను. 

అటుల్ ఆ చెడుతనమును నీ మధయ్నుండి పరిహరించుదువు. అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరు విని 

భయపడుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:21 => వారు ఆమె తండిర్ యింటియొదద్కు ఆ చినన్దానిని 

తీసికొనిరావలెను. అపుప్డు ఆమె ఊరి వారు ఆమెను రాళల్తో చావగొటట్వలెను. ఏలయనగా ఆమె తన 

తండిర్యింట వయ్భిచరించి ఇశార్యేలీయులలో దుషాక్రయ్ము చేసెను. అటుల్ ఆ చెడుతనమును మీ 

మధయ్నుండి మీరు పరిహరించుదురు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 22:24 => ఆ ఊరి గవినియొదద్కు వారిదద్రిని తీసికొనివచిచ్, ఆ చినన్ది 

ఊరిలో కేకలు వేయకయునన్ందున ఆమెను, తన పొరుగువాని భారయ్ను అవమానపరచినందున ఆ 

మనుషుయ్ని, రాళల్తో చావగొటట్వలెను. అటుల్ ఆ చెడుతనమును మీలోనుండి పరిహరించుదురు. 

యెహోషువ 7:24 => తరువాత యెహోషువయు ఇశార్యేలీయులందరును జెరహు కుమారుడైన 

ఆకానును ఆ వెండిని ఆ పైవసత్రమును ఆ బంగారు కమిమ్ని, ఆకాను కుమారులను కుమారెత్లను 

ఎదుద్లను గాడిదలను మందను డేరాను వానికి కలిగిన సమసత్మును పటుట్కొని ఆకోరు లోయలోనికి 

తీసికొనివచిచ్రి. 

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

బాధపరచుననగా ఇశార్యేలీయులందరు వానిని రాళల్తో చావగొటిట్రి; 

2 రాజులు 9:26 => అపుప్డు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా నిశచ్యముగా నాబోతు రకత్మును 

వాని కుమారుల రకత్మును నినన్టి దినమున నేను చూచితిని గనుక ఈ భూభాగమందు నేను దానికి 

పర్తికారము చేయుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. కాబటిట్ నీవు యెహోవా మాటచొపుప్న అతని ఎతిత్ 

యీ భూభాగమందు పడవేయుము అనెను. 

పర్సంగి 4:1 => పిమమ్ట సూరుయ్నికిర్ంద జరుగు వివిధమైన అనాయ్య కిర్యలను గురించి నేను 

యోచించితిని. బాధింపబడువారు ఆదరించు దికుక్లేక కనీన్ళుల్ విడుచుదురు; వారిని బాధపెటుట్వారు 

బలవంతులు గనుక ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:57 => అపుప్డు వారు పెదద్ కేకలువేసి చెవులు మూసికొని యేకముగా 

అతనిమీద పడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:58 => పటట్ణపు వెలుపలికి అతనిని వెళల్గొటిట్, రాళుల్ రువివ్ చంపిరి. 

సాకుష్లు సౌలు అను ఒక యౌవనుని పాదములయొదద్ తమ వసత్రములు పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:59 => పర్భువునుగూరిచ్ మొరపెటుట్చు యేసు పర్భువా, నా ఆతమ్ను 

చేరుచ్కొనుమని సెత్ఫను పలుకుచుండగా వారు అతనిని రాళల్తో కొటిట్రి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 13:13 => పనికిమాలిన కొందరు మనుషుయ్లు నీమధయ్ లేచి, మీరు ఎరుగని 

యితర దేవతలను పూజింతము రండని తమ పురనివాసులను పేర్రేపించిరని నీవు వినినయెడల, నీవు 

ఆ సంగతిని శోధించి పరీకిష్ంచి బాగుగా విచారింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:15 => ఒకడు చేయు సమసత్ పాపములలో ఏ అపరాధమునుగూరిచ్యే 

గాని యే పాపమునుగూరిచ్యే గాని ఒక సాకిష్యొకక్ సాక్షయ్మును అంగీకరింపకూడదు. ఇదద్రు సాకుష్ల 

మాటమీదనైనను ముగుగ్రు సాకుష్ల మాటమీదనైనను పర్తి సంగతి సిథ్రపరచబడును. 

నాయ్యాధిపతులు 20:13 => గిబియాలోనునన్ ఆ దుషుట్లను అపప్గించుడి; వారిని చంపి 

ఇశార్యేలీయులలోనుండి దోషమును పరిహరింప చేయుదమని పలికింపగా, బెనాయ్మీనీయులు తమ 

సహోదరులగు ఇశార్యేలీయుల మాట విననొలల్క 

1 సమూయేలు 2:12 => ఏలీ కుమారులు యెహోవాను ఎరుగనివారై మికిక్లి దురామ్రుగ్లై యుండిరి. 

1 సమూయేలు 25:17 => అయితే మా యజమానునికిని అతని ఇంటివారికందరికిని వారు 

కీడుచేయ నిశచ్యించియునాన్రు గనుక ఇపుప్డు నీవు చేయవలసినదానిని బహు జాగర్తత్గా 

ఆలోచించుము. మన యజమానుడు బహు పనికిమాలినవాడు, ఎవనిని తనతో మాటలాడనీయడు 

అనెను. 

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

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

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

2 సమూయేలు 16:7 => ఈ షిమీ నరహంతకుడా, దురామ్రుగ్డా 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:7 => సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము ఇంకను బాలయ్దశలోనుండి 

ధైరయ్ము లేనివాడై వారిని ఎదిరించుటకు తగిన శకిత్లేకునన్పుప్డు వారు అతనితో యుదధ్ము చేయుటకు 

సిదధ్మైరి. 

యోబు 31:39 => కర్యధనము ఇయయ్క దాని ననుభవించినయెడలను దాని యజమానులకు 

పార్ణహాని కలుగజేసినయెడలను 
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కీరత్నలు 101:3 => నా కనున్లయెదుట నేను ఏ దుషాక్రయ్మును ఉంచుకొనను భకిత్మారగ్ము 

తొలగినవారి కిర్యలు నాకు అసహయ్ములు అవి నాకు అంటనియయ్ను  

సామెతలు 14:5 => నమమ్కమైన సాకిష్ అబదధ్మాడడు కూటసాకిష్కి అబదధ్ములు పిర్యములు. 

సామెతలు 17:15 => నీతిమంతులు దోషులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు వీరిదద్రును యెహోవాకు 

హేయులు. 

సామెతలు 19:28 => వయ్రుథ్డైన సాకిష్ నాయ్యము నపహసించును భకిత్హీనుల నోరు దోషమును 

జురుర్కొనును. 

పర్సంగి 7:15 => నా వయ్రథ్సంచారముల కాలములో నేను వీటిననిన్టిని చూచితిని; నీతి ననుసరించి 

నశించిన నీతిమంతులు కలరు. దురామ్రుగ్లై యుండియు చిరాయువులైన దుషుట్లును కలరు. 

యెషయా 5:23 => వారు లంచము పుచుచ్కొని దుషుట్డు నీతిమంతుడని తీరుప్ తీరుచ్దురు 

నీతిమంతుల నీతిని దురీన్తిగా కనబడచేయుదురు. 

యెషయా 10:1 => విధవరాండుర్ తమకు దోపుడుసొముమ్గా ఉండవలెననియు 

యెహెజేక్లు 34:3 => మీరు కొర్వివ్న గొఱఱ్లను వధించి కొర్వువ్ను తిని బొచుచ్ను కపుప్కొందురు గాని 

గొఱఱ్లను మేపరు, 

హబకూక్కు 1:4 => అందువలన ధరమ్శాసత్రము నిరరథ్కమాయెను, నాయ్యము ఎనన్డును జరుగకుండ 

మానిపోయెను, భకిత్హీనులు వచిచ్ నీతిపరులను చుటుట్కొందురు, నాయ్యము చెడిపోవుచునన్ది. 

మతత్యి 18:16 => అతడు విననియెడల, ఇదద్రు ముగుగ్రు సాకుష్ల నోట పర్తి మాట 

సిథ్రపరచబడునటుల్ నీవు ఒకరినిదద్రిని వెంటబెటుట్కొని అతనియొదద్కు పొముమ్. 

మతత్యి 27:31 => ఆయనను అపహసించిన తరువాత ఆయన మీదనునన్ ఆ అంగీని తీసివేసి 

ఆయన వసత్రములాయనకు తొడిగించి, సిలువ వేయుటకు ఆయనను తీసికొనిపోయిరి. 

మతత్యి 27:32 => వారు వెళుల్చుండగా కురేనీయుడైన సీమోనను ఒకడు కనబడగా ఆయన సిలువ 

మోయుటకు అతనిని బలవంతము చేసిరి. 

మారుక్ 14:55 => పర్ధానయాజకులును మహాసభ వారందరును యేసును చంపింపవలెనని 

ఆయనమీద సాక్షయ్ము వెదకిరిగాని, యేమియు వారికి దొరకలేదు. 
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యోహాను 19:17 => వారు యేసును తీసికొనిపోయిరి. ఆయన తన సిలువ మోసికొని 

కపాలసథ్లమను చోటికి వెళె ల్ను. హెబీర్ బాషలో దానికి గొలొగ్తా అని పేరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:58 => పటట్ణపు వెలుపలికి అతనిని వెళల్గొటిట్, రాళుల్ రువివ్ చంపిరి. 

సాకుష్లు సౌలు అను ఒక యౌవనుని పాదములయొదద్ తమ వసత్రములు పెటిట్రి. 

2 కొరిందీయులకు 13:1 => ఈ మూడవసారి నేను మీయొదద్కు వచుచ్చునాన్ను ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్ల నోట పర్తి మాటయు సిథ్రపరచబడవలెను. 

హెబీర్యులకు 11:37 => రాళల్తో కొటట్బడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడగ్ముతో 

చంపబడిరి , గొఱఱ్చరమ్ములను మేకచరమ్ములను వేసికొని , దరిదుర్లైయుండి శర్మపడి 

హింసపొందుచు, 

వచనము 16 

నాబోతు చనిపోయెనని అహాబు విని లేచి యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు దార్క్షతోటను 

సావ్ధీనపరచుకొనబోయెను. 

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. 

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. 

పర్సంగి 8:14 => వయ్రథ్మైనది మరియొకటి సూరుయ్నికిర్ంద జరుగుచునన్ది, అదేమనగా భకిత్హీనులకు 

జరిగినటుల్గా నీతిమంతులలో కొందరికి జరుగుచునన్ది; నీతిమంతులకు జరిగినటుల్గా భకిత్హీనులలో 

కొందరికి జరుగుచునన్ది; ఇదియును వయ్రథ్మే అని నేననుకొంటిని. 

2 రాజులు 10:8 => దూత అతనియొదద్కు వచిచ్రాజకుమారుల తలలు వచిచ్నవని చెపప్గా అతడు 

ఉదయమువరకు దావ్రము బయటి సథ్లమందు వాటిని రెండు కుపప్లుగా వేయించుడనెను. 

వచనము 17 

అపుప్డు యెహోవా వాకుక్ తిషీబ్యుడైన ఏలీయాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 
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1 రాజులు 21:7 => అందుకతని భారయ్యైన యెజెబెలు ఇశార్యేలులో నీవిపుప్డు రాజయ్పరిపాలనము 

చేయుటలేదా? లేచి భోజనము చేసి మనసుస్లో సంతోషముగా ఉండుము; నేనే యెజెర్యేలీయుడైన 

నాబోతు దార్క్షతోట నీకిపిప్ంచెదనని అతనితో చెపిప్ 

సామెతలు 1:10 => నా కుమారుడా, పాపులు నినున్ పేర్రేపింపగా ఒపప్కుము. 

సామెతలు 1:11 => మాతోకూడ రముమ్ మనము పార్ణము తీయుటకై పొంచియుందము నిరోద్షియైన 

యొకని పటుట్కొనుటకు దాగియుందము 

సామెతలు 1:12 => పాతాళము మనుషుయ్లను మింగివేయునటుల్ వారిని జీవముతోనే 

మింగివేయుదము సమాధిలోనికి దిగువారు మింగబడునటుల్ వారు పూరణ్ బలముతోనుండగా మనము 

వారిని మింగివేయుదము రముమ్ అని వారు చెపుప్నపుప్డు ఒపప్కుము.  

సామెతలు 1:13 => పలువిధములైన మంచి సొతుత్లు మనకు దొరుకును మన యిండల్ను 

దోపుడుసొముమ్తో నింపుకొందము 

సామెతలు 1:14 => నీవు మాతో పాలివాడవై యుండుము మనకందరికిని సంచి ఒకక్టే యుండును 

అని వారు నీతో చెపుప్దురు. 

సామెతలు 1:15 => నా కుమారుడా, నీవు వారి మారగ్మున పోకుము వారి తోర్వలయందు 

నడువకుండ నీ పాదము వెనుకకు తీసికొనుము. 

సామెతలు 1:16 => కీడు చేయుటకై వారి పాదములు పరుగులెతుత్ను నరహతయ్ చేయుటకై వారు 

తవ్రపడుచుందురు. 

సామెతలు 4:17 => కీడుచేత దొరికినదానిని వారు భుజింతురు బలాతాక్రముచేత దొరికిన 

దార్కాష్రసమును తార్గుదురు 

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

అనహరాతు రబీబ్తు కిషోయ్ను  

2 రాజులు 9:7 => కాబటిట్ నా సేవకులైన పర్వకత్లను హతము చేసినదానిని బటిట్యు, యెహోవా 

సేవకులందరిని హతము చేసిన దానినిబటిట్యు, యెజెబెలునకు పర్తికారము చేయునటుల్ నీవు నీ 

యజమానుడైన అహాబు సంతతివారిని హతముచేయుము. 
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2 రాజులు 9:21 => రథము సిదధ్ము చేయుమని యెహోరాము సెలవియయ్గా వారు అతని రథము 

సిదధ్ము చేసిరి. అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజైన యెహోరామును యూదా రాజైన అహజాయ్యును తమ తమ 

రథములనెకిక్ యెహూను కలియబోయి యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు భూభాగమందు అతనిని 

ఎదురొక్నిరి. 

వచనము 18 

నీవు లేచి షోమోర్నులోనునన్ ఇశార్యేలురాజైన అహాబును ఎదురొక్నుటకు బయలుదేరుము, అతడు 

నాబోతుయొకక్ దార్క్షతోటలో ఉనాన్డు; అతడు దానిని సావ్ధీనపరచుకొనబోయెను. 

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

వాడు నేను ఇశార్యేలు దేశమున నివసించు అమాలేకీయుడగు ఒకని కుమారుడననెను. 

2 సమూయేలు 1:14 => అందుకు దావీదు భయపడక యెహోవా అభిషేకించినవానిని చంపుటకు 

నీవేల అతని మీద చెయియ్ ఎతిత్తివి?  

2 సమూయేలు 1:15 => యెహోవా అభిషేకించిన వానిని నేను చంపితినని నీవు చెపిప్తివే;  

2 సమూయేలు 1:16 => నీ నోటి మాటయే నీమీద సాక్షయ్ము గనుక నీ పార్ణమునకు నీవే 

ఉతత్రవాదివని వానితో చెపిప్ తనవారిలో ఒకని పిలిచి నీవు పోయి వాని చంపుమనగా అతడు వానిని 

కొటిట్ చంపెను. 

2 సమూయేలు 4:9 => దావీదు బెయేరోతీయుడగు రిమోమ్ను కుమారులైన రేకాబుతోను 

బయనాతోను ఇటల్నెను 

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

నాకు తెలియజెపప్గా 

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

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

మీదనే నిరోద్షియగువానిని చంపినపుప్డు మీచేత అతని పార్ణదోషము విచారింపక పోవుదునా? 

లోకములో ఉండకుండ నేను మిముమ్ను తీసివేయక మానుదునా? 
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2 సమూయేలు 4:12 => సకలమైన ఉపదర్వములలోనుండి ననున్ రకిష్ంచిన యెహోవా జీవముతోడు 

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

నరికి వారి శవములను హెబోర్ను కొలనుదగగ్ర వేర్లాడగటిట్రి. తరువాత వారు ఇషోబ్షెతు తలను 

తీసికొనిపోయి హెబోర్నులో అబేన్రు సమాధిలో పాతిపెటిట్రి. 

2 సమూయేలు 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 23:15 => 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. 

కీరత్నలు 50:18 => నీవు దొంగను చూచినపుప్డు వానితో ఏకీభవించెదవు వయ్భిచారులతో నీవు 

సాంగతయ్ము చేసెదవు. 

యెషయా 33:15 => నీతిని అనుసరించి నడచుచు యథారథ్ముగా మాటలాడుచు నిరబ్ంధనవలన 

వచుచ్ లాభమును ఉపేకిష్ంచుచు లంచము పుచుచ్కొనకుండ తనచేతులను మలుపుకొని హతయ్యను 
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మాట వినకుండ చెవులు మూసికొని చెడుతనము చూడకుండ కనున్లు మూసికొనువాడు 

ఉనన్తసథ్లమున నివసించును.  

ఓబధాయ్ 1:12 => నీ సహోదరుని శర్మానుభవదినము చూచి నీవు ఆనందమొంద తగదు; 

యూదావారి నాశనదినమున వారి సిథ్తిని చూచి నీవు సంతోషింపతగదు; 

ఓబధాయ్ 1:13 => నా జనుల ఆపదిద్నమున నీవు వారి గుమమ్ములలోనికి చొరబడ దగదు; వారి 

ఆపదిద్నమున నీవు సంతోషపడుచు వారి బాధను చూడతగదు; వారి ఆపదిద్నమున నీవు వారి ఆసిత్ని 

పటుట్కొనతగదు; 

ఓబధాయ్ 1:14 => వారిలో తపిప్ంచుకొనినవారిని సంహరించుటకు అడ డ్తోర్వలలో నీవు నిలువ 

తగదు, శర్మదినమందు అతనికి శేషించినవారిని శతుర్వులచేతికి అపప్గింప తగదు. 

రోమీయులకు 1:32 => ఇటిట్ కారయ్ములను అభయ్సించువారు మరణమునకు తగినవారు అను దేవుని 

నాయ్యవిధిని వారు బాగుగ ఎరిగియుండియు, వాటిని చేయుచునాన్రు. ఇది మాతర్మే గాక వాటిని 

అభయ్సించువారితో సంతోషముగా సమమ్తించుచునాన్రు. 

2 పేతురు 2:15 => తినన్ని మారగ్మును విడిచి బెయోరు కుమారుడైన బిలాము పోయిన 

మారగ్మునుబటిట్ తోర్వ తపిప్పోయిరి. 

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

అనహరాతు రబీబ్తు కిషోయ్ను  

1 రాజులు 21:7 => అందుకతని భారయ్యైన యెజెబెలు ఇశార్యేలులో నీవిపుప్డు రాజయ్పరిపాలనము 

చేయుటలేదా? లేచి భోజనము చేసి మనసుస్లో సంతోషముగా ఉండుము; నేనే యెజెర్యేలీయుడైన 

నాబోతు దార్క్షతోట నీకిపిప్ంచెదనని అతనితో చెపిప్ 

2 రాజులు 5:24 => మెటల్దగగ్రకు వారు రాగానే వారియొదద్నుండి గేహజీ వాటిని తీసికొని యింటిలో 

దాచి వారికి సెలవియయ్గా వారు వెళిల్పోయిరి. 

యెషయా 5:8 => సథ్లము మిగులకుండ మీరు మాతర్మే దేశములో నివసించునటుల్ ఇంటికి ఇలుల్ 

కలుపుకొని పొలమునకు పొలము చేరుచ్కొను మీకు శర్మ. 
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యెహెజేక్లు 16:44 => సామెతలు చెపుప్వారందరును తలిల్ యెటిట్దో బిడ డ్యు అటిట్దే యని 

నినున్గూరిచ్ యందురు. 

వచనము 19 

నీవు అతని చూచి యీలాగు పర్కటించుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దీని 

సావ్ధీనపరచుకొనవలెనని నీవు నాబోతును చంపితివి గదా. యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఏ 

సథ్లమందు కుకక్లు నాబోతు రకత్మును నాకెనో ఆ సథ్లమందే కుకక్లు నీ రకత్మును నిజముగా 

నాకునని అతనితో చెపెప్ను. 

2 రాజులు 1:15 => యెహోవా దూత వానికి భయపడక వానితోకూడ దిగిపొమమ్ని ఏలీయాకు 

సెలవిచెచ్ను గనుక అతడు లేచి వానితోకూడ రాజునొదద్కు వచెచ్ను. 

2 రాజులు 1:16 => అతడు వచిచ్ రాజును చూచి విచారణ చేయుటకు ఇశార్యేలు వారిమధయ్ 

దేవుడనన్వాడు లేడనుకొని నీవు ఎకోర్ను దేవతయగు బయలె జ్బూబునొదద్ విచారణ చేయుటకై దూతలను 

పంపితివే; నీవెకిక్న మంచముమీదనుండి దిగిరాకుండ నిశచ్యముగా నీవు మరణమవుదువు అని 

చెపెప్ను. 

2 రాజులు 5:26 => అంతట ఎలీషా వానితో ఆ మనుషుయ్డు తన రథము దిగి నినున్ ఎదురొక్నుటకు 

తిరిగి వచిచ్నపుప్డు నా మనసు నీతోకూడ రాలేదా? దర్వయ్మును వసత్రములను ఒలీవచెటల్ తోటలను 

దార్క్షతోటలను గొఱఱ్లను ఎడల్ను దాసదాసీలను సంపాదించుకొనుటకు ఇది సమయమా? 

కీరత్నలు 9:12 => ఆయన రకాత్పరాధమునుగూరిచ్ విచారణ చేయునపుప్డు బాధపరచబడువారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనును వారి మొఱఱ్ను ఆయన మరువడు. 

యెషయా 26:21 => నీవు వెళిల్ నీ అంతఃపురములలో పర్వేశించుము నీవు వెళిల్ నీ తలుపులు 

వేసికొనుము ఉగర్త తీరిపోవువరకు కొంచెముసేపు దాగియుండుము. 

మతత్యి 18:12 => తొంబదితొమిమ్దింటిని కొండలమీద విడిచివెళిల్ తపిప్పోయినదానిని వెదకడా? 
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మారుక్ 12:12 => తముమ్నుగూరిచ్ ఆ ఉపమానము చెపెప్నని వారు గర్హించి ఆయనను 

పటుట్కొనుటకు సమయము చూచుచుండిరి గాని జనసమూహమునకు భయపడి ఆయనను 

విడిచిపోయిరి. 

వచనము 20 

అంతట అహాబు ఏలీయాను చూచి నా పగవాడా, నీచేతిలో నేను చికుక్బడితినా? అని పలుకగా 

ఏలీయా ఇటల్నెను యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయుటకు నినున్ నీవే అముమ్కొనియునాన్వు గనుక నాచేతిలో 

నీవు చికిక్తివి. 

1 రాజులు 13:32 => యెహోవా మాటనుబటిట్ బేతేలులోనునన్ బలిపీఠమునకు విరోధముగాను, 

షోమోర్ను పటట్ణములోనునన్ ఉనన్త సథ్లములలోని మందిరములనిన్టికి విరోధము గాను, అతడు 

పర్కటించినది అవశయ్ముగా సంభవించునని తన కుమారులతో చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:9 => అతడు అహజాయ్ను వెదకెను. అతడు షోమోర్నులో దాగియుండగా 

వారు అతని పటుట్కొని యెహూనొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి; వారు అతని చంపిన తరువాత ఇతడు 

యెహోవాను హృదయపూరవ్కముగా వెదకిన యెహోషాపాతు కుమారుడు గదా అనుకొని అతని 

పాతిపెటిట్రి; కాగా రాజయ్మేలుటకు అహజాయ్ యింటివారు ఇక నెవరును లేకపోయిరి. 

1 రాజులు 14:6 => అంతలో అహీయా దావ్రము లోపలికి వచుచ్ నామె కాలిచపుప్డు విని ఆమెతో 

ఇటల్నెను యరొబాము భారాయ్, లోపలికి రముమ్; నీవు వేషము వేసికొని వచుచ్టయేల? కఠినమైన 

మాటలు నీకు చెపప్వలెనని నాకు ఆజఞ్యాయెను. 

2 రాజులు 1:16 => అతడు వచిచ్ రాజును చూచి విచారణ చేయుటకు ఇశార్యేలు వారిమధయ్ 

దేవుడనన్వాడు లేడనుకొని నీవు ఎకోర్ను దేవతయగు బయలె జ్బూబునొదద్ విచారణ చేయుటకై దూతలను 

పంపితివే; నీవెకిక్న మంచముమీదనుండి దిగిరాకుండ నిశచ్యముగా నీవు మరణమవుదువు అని 

చెపెప్ను. 

2 రాజులు 9:21 => రథము సిదధ్ము చేయుమని యెహోరాము సెలవియయ్గా వారు అతని రథము 

సిదధ్ము చేసిరి. అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజైన యెహోరామును యూదా రాజైన అహజాయ్యును తమ తమ 
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రథములనెకిక్ యెహూను కలియబోయి యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు భూభాగమందు అతనిని 

ఎదురొక్నిరి. 

యిరిమ్యా 22:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నీవు యూదారాజు నగరు దిగిపోయి 

అకక్డ ఈ మాట పర్కటింపుము 

యిరిమ్యా 28:8 => నాకును నీకును ముందుగానునన్ పర్వకత్లు , అనేకదేశములకు 

మహారాజయ్ములకు విరోధముగా యుదధ్ములు జరుగుననియు, కీడు సంభవించుననియు, తెగులు 

కలుగుననియు పూరవ్కాలమందు పర్కటించుచు వచిచ్రి. 

హోషేయ 5:1 => యాజకులారా, నామాట ఆలకించుడి; ఇశార్యేలు వారలారా, చెవినిబెటిట్ 

ఆలోచించుడి; రాజసంతతి వారలారా, చెవియొగిగ్ ఆలకించుడి, మీరు మిసాప్మీద ఉరిగాను 

తాబోరుమీద వలగాను ఉనాన్రు గనుక మిముమ్నుబటిట్ ఈ తీరుప్ జరుగును.  

వచనము 21 

అందుకు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నేను నీమీదికి అపాయము రపిప్ంచెదను; నీ సంతతివారిని 

నాశము చేతును; అలుప్లేమి ఘనులేమి ఇశార్యేలువారిలో అహాబు పక్షమున ఎవరును లేకుండ 

పురుషులనందరిని నిరూమ్లము చేతును. 

ఆదికాండము 3:11 => అందుకాయన నీవు దిగంబరివని నీకు తెలిపినవాడెవడు? నీవు తినకూడదని 

నేను నీకాజాఞ్పించిన వృక్షఫలములు తింటివా? అని అడిగెను. 

ఆదికాండము 4:9 => యెహోవా నీ తముమ్డైన హేబెలు ఎకక్డునాన్డని కయీనునడుగగా అతడు 

నేనెరుగను; నా తముమ్నికి నేను కావలివాడనా అనెను. 

ఆదికాండము 4:10 => అపుప్డాయన నీవు చేసినపని యేమిటి? నీ తముమ్ని రకత్ము యొకక్ సవ్రము 

నేలలోనుండి నాకు మొరపెటుట్చునన్ది. 

2 సమూయేలు 12:9 => నీవు యెహోవా మాటను తృణీకరించి ఆయన దృషిట్కి చెడుతనము 

చేసితివేమి? హితీత్యుడగు ఊరియాను కతిత్చేత చంపించి అతని భారయ్ను నీకు భారయ్యగునటుల్గా నీవు 

పటుట్కొనియునాన్వు; అమోమ్నీయులచేత నీవతని చంపించితివి గదా? 
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మీకా 3:1 => నేనీలాగు పర్కటించితిని యాకోబు సంతతియొకక్ పర్ధానులారా, ఇశార్యేలీయుల 

అధిపతులారా, ఆలకించుడి; నాయ్యము ఎరిగియుండుట మీ ధరమ్మే గదా. 

మీకా 3:2 => అయినను మేలు నసహియ్ంచుకొని కీడుచేయ నిషట్పడుదురు, నా జనుల చరమ్ము 

ఊడదీసి వారి యెముకలమీది మాంసము చీలుచ్చుందురు. 

మీకా 3:3 => నా జనుల మాంసమును భుజించుచు వారి చరమ్మును ఒలిచి వారి యెముకలను 

విరిచి, ఒకడు కుండలోవేయు మాంసమును ముకక్లు చేయునటుట్ బానలోవేయు మాంసముగా వారిని 

తుతుత్నియలుగా పగులగొటిట్యునాన్రు. 

మీకా 3:4 => వారు దురామ్రగ్త ననుసరించి నడుచుకొనియునాన్రు గనుక వారు యెహోవాకు మొఱఱ్ 

పెటిట్నను ఆయన వారి మనవి అంగీకరింపక ఆ కాలమందు వారికి కనబడకుండ తనున్ 

మరుగుచేసికొనును. 

హబకూక్కు 2:9 => తనకు అపాయము రాకుండునటుల్ తన నివాసమును బలపరచుకొని, తన 

యింటివారికొరకై అనాయ్యముగా లాభము సంపాదించుకొనువానికి శర్మ. 

హబకూక్కు 2:12 => నరహతయ్ చేయుటచేత పటట్ణమును కటిట్ంచువారికి శర్మ; దుషట్తవ్ము 

జరిగించుటచేత కోటను సాథ్పించు వారికి శర్మ. 

1 రాజులు 21:29 => అహాబు నాకు భయపడి వినయముగా పర్వరిత్ంచుట చూచితివా? నాకు 

భయపడి అతడు వినయముగా పర్వరిత్ంచుటచేత ఆ అపాయము అతని కాలమునందు 

సంభవింపకుండ ఆపి, అతని కుమారుని కాలమునందు అతని కుటుంబికులమీదికి నేను దాని 

రపిప్ంచెదను. 

1 రాజులు 22:38 => వేశయ్లు సాన్నము చేయుచుండగా ఒకడు ఆ రథమును షోమోర్ను కొలనులో 

కడిగినపుప్డు యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న కుకక్లు వచిచ్ అతని రకత్మును నాకెను. 

నాయ్యాధిపతులు 1:7 => అపుప్డు అదోనీబెజెకుతమ కాళుల్చేతుల బొటట్నవేర్ళుల్ కోయబడిన 

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

పర్తిఫలమిచెచ్ననెను. వారు యెరూషలేమునకు అతని తోడుకొనిరాగా అతడు అకక్డ చనిపోయెను. 
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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 రాజులు 9:25 => కాగా యెహూ తన అధిపతియైన బిదక్రును పిలిచి యిటల్నెను అతని ఎతిత్ 

యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు భూభాగమందు పడవేయుము; మనమిదద్రమును అతని తండిర్యైన 

అహాబు వెనుక గుఱఱ్ములెకిక్ వచిచ్నపుప్డు యెహోవా అతనిమీద ఈ శిక్షమోపిన సంగతి జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. 

2 రాజులు 9:26 => అపుప్డు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా నిశచ్యముగా నాబోతు రకత్మును 

వాని కుమారుల రకత్మును నినన్టి దినమున నేను చూచితిని గనుక ఈ భూభాగమందు నేను దానికి 

పర్తికారము చేయుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. కాబటిట్ నీవు యెహోవా మాటచొపుప్న అతని ఎతిత్ 

యీ భూభాగమందు పడవేయుము అనెను. 

ఎసేత్రు 7:10 => కాగా హామాను మొరెద్కైకి సిదధ్ముచేసిన ఉరి కొయయ్మీద వారు అతనినే ఉరితీసిరి. 

అపుప్డు రాజు యొకక్ ఆగర్హము చలాల్రెను. 

కీరత్నలు 7:15 => వాడు గుంటతర్వివ్ దానిని లోతుచేసియునాన్డు తాను తర్వివ్న గుంటలో తానే 

పడిపోయెను. 

కీరత్నలు 7:16 => వాడు తలంచిన చేటు వాని నెతిత్మీదికే వచుచ్ను వాడు యోచించిన బలాతాక్రము 

వాని నడినెతిత్మీదనే పడును. 

కీరత్నలు 9:16 => యెహోవా పర్తయ్క్షమాయెను, ఆయన తీరుప్ తీరిచ్యునాన్డు. దుషుట్లు తాము 

చేసికొనినదానిలో చికిక్యునాన్రు(హిగాగ్యోన  సెలా.) 

కీరత్నలు 58:10 => పర్తిదండన కలుగగా నీతిమంతులు చూచి సంతోషించుదురు భకిత్హీనుల 

రకత్ములో వారు తమ పాదములను కడుగుకొందురు. 

కీరత్నలు 58:11 => కావున నిశచ్యముగా నీతిమంతులకు ఫలము కలుగుననియు నిశచ్యముగా 

నాయ్యము తీరుచ్ దేవుడు లోకములో నునాన్డనియు మనుషుయ్లు ఒపుప్కొందురు. 
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మతత్యి 7:2 => మీరు తీరుచ్ తీరుప్ చొపుప్ననే మిముమ్నుగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్బడును, మీరు 

కొలుచు కొలత చొపుప్ననే మీకును కొలువబడును. 

1 సమూయేలు 8:14 => మీ పొలములలోను మీ దార్క్ష తోటలలోను ఒలీవ తోటలలోను 

శేర్షఠ్మైనవాటిని తీసికొని తన సేవకులకిచుచ్ను. 

2 సమూయేలు 12:7 => నాతాను దావీదును చూచి ఆ మనుషుయ్డవు నీవే. ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులమీద నేను నినున్ రాజుగా పటాట్భిషేకముచేసి 

సౌలుచేతిలోనుండి నినున్ విడిపించి నీ యజమానుని నగరిని నీకనుగర్హించి 

1 రాజులు 14:11 => పటట్ణమందు యరొబాము సంబంధులలో మరణమగువారిని కుకక్లు 

తినును ; బయట భూమిలో మరణమగువారిని ఆకాశపకుష్లు తినును ; యెహోవా 

మాటయిచిచ్యునాన్డు. 

1 రాజులు 16:33 => మరియు అహాబు దేవతాసత్ంభమొకటి1 నిలిపెను. ఈ పర్కారము అహాబు తన 

పూరివ్కులైన ఇశార్యేలు రాజులందరికంటె ఎకుక్వగా పాపముచేసి ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచెను. 

1 రాజులు 22:23 => యెహోవా నినున్గూరిచ్ కీడు యోచించి నీ పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు. 

2 రాజులు 9:21 => రథము సిదధ్ము చేయుమని యెహోరాము సెలవియయ్గా వారు అతని రథము 

సిదధ్ము చేసిరి. అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజైన యెహోరామును యూదా రాజైన అహజాయ్యును తమ తమ 

రథములనెకిక్ యెహూను కలియబోయి యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు భూభాగమందు అతనిని 

ఎదురొక్నిరి. 

2 రాజులు 10:10 => అహాబు కుటుంబికులనుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటలలో ఒకటియు 

నెరవేరకపోదు; తన సేవకుడైన ఏలీయాదావ్రా తాను సెలవిచిచ్న మాట యెహోవా నెరవేరెచ్నని 

చెపెప్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 32:26 => హిజిక్యా హృదయగరవ్ము విడచి, తానును యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లును తముమ్నుతాము తగిగ్ంచుకొనిరి గనుక హిజిక్యా దినములలో యెహోవా కోపము 

జనులమీదికి రాలేదు. 

యోబు 20:19 => వారు బీదలను ముంచి విడిచిపెటిట్నవారు వారు బలాతాక్రముచేత ఒక యింటిని 

ఆకర్మించుకొనినను దానిని కటిట్ పూరిత్చేయరు. 

యోబు 21:31 => వారి పర్వరత్ననుబటిట్ వారితో ముఖాముఖిగా మాటలనగలవాడెవడు? వారు 

చేసినదానిని బటిట్ వారికి పర్తికారము చేయువాడెవడు? 

యోబు 31:39 => కర్యధనము ఇయయ్క దాని ననుభవించినయెడలను దాని యజమానులకు 

పార్ణహాని కలుగజేసినయెడలను 

కీరత్నలు 68:23 => వారి రకత్ములో నీవు నీ పాదము ముంచుదువు నీ శతుర్వులు నీ కుకక్ల 

నాలుకలకు భాగమగుదురు. 

కీరత్నలు 94:21 => దుషుట్లు నీతిమంతుల పార్ణము తీయుటకై వారిమీద పడుదురు దోషులని 

నిరోద్షులకు మరణము విధించుదురు.  

కీరత్ నలు 1 0 7 : 4 0 = > రాజులను తృణీకరించుచు తోర్వలేని యెడారిలో వారిని 

తిరుగులాడజేయువాడు. 

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

యాశీరావ్దము ఎకుక్వ కాదు. 

సామెతలు 24:25 => నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్వారికి మేలు కలుగును కేష్మకరమైన దీవెన 

అటిట్వారిమీదికి వచుచ్ను. 

సామెతలు 28:4 => ధరమ్శాసత్రమును తోర్సివేయువారు దుషుట్లను పొగడుచుందురు ధరమ్శాసత్రము 

ననుసరించువారు వారితో పోరాడుదురు. 

సామెతలు 28:17 => పార్ణము తీసి దోషము కటుట్కొనినవాడు గోతికి పరుగెతుత్చునాన్డు ఎవరును 

అటిట్వానిని ఆపకూడదు. 
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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 14:19 => నీవు సమాధిపొందక పారవేయబడిన కొమమ్వలె నునాన్వు. ఖడగ్ముచేత 

పొడువబడి చచిచ్నవారి శవములతో కపప్బడినవాడవైతివి తొర్కక్బడిన పీనుగువలెనైతివి బిలముయొకక్ 

రాళల్యొదద్కు దిగుచునన్వానివలె నునాన్వు 

యిరిమ్యా 22:17 => అయితే నీ దృషిట్యు నీ కోరికయు అనాయ్యముగా లాభము 

సంపాదించుకొనుటయందే, నిరపదాధుల రకత్ము ఒలికించుటయందే నిలిచియునన్వి. అందుకొరకే 

నీవు జనులను బాధించుచునాన్వు, అందుకొరకే బలాతాక్రము చేయుచునాన్వు. 

యిరిమ్యా 34:6 => యూదా పటట్ణములలో లాకీషును అజేకాయును పార్కారములుగల 

పటట్ణములుగా మిగిలియునన్వి,  

యెహెజేక్లు 24:7 => దానిచేత చిందింపబడిన రకత్ము దానిలో కనబడుచునన్ది, మటిట్తో దాని 

కపిప్వేయునటుల్ దానిని నేలమీద కుమమ్రింపక వటిట్ బండమీద దానిని చిందించెను. 

యెహెజేక్లు 46:18 => జనులు తమ సావ్సథ్య్ము ననుభవింపకుండ అధిపతి వారి భూమిని 

ఆకర్మింపకూడదు; నా జనులు తమ భూములను విడిచి చెదరిపోకుండునటుల్ అతడు తన 

భూమిలోనుండి తన కుమారులకు భాగముల నియయ్వలెను. 

మతత్యి 14:4 => హేరోదు ఆమె నిమితత్ము యోహానును పటుట్కొని బంధించి చెరసాలలో 

వేయించియుండెను. 

వచనము 22 

ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు నీవు కారకుడవై నాకు కోపము పుటిట్ంచితివి గనుక నెబాతు 

కుమారుడైన యరొబాము కుటుంబమునకును అహీయా కుమారుడైన బయెషా కుటుంబమునకును 

నేను చేసినటుల్ నీ కుటుంబమునకు చేయుదునని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 
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1 రాజులు 18:17 => అహాబు ఏలీయాను చూచి ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వాడవు నీవే కావా 

యని అతనితో అనగా 

1 రాజులు 22:8 => అందుకు ఇశార్యేలు రాజు ఇవూ ల్ కుమారుడైన మీకాయా అను ఒకడునాన్డు; 

అతనిదావ్రా మనము యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయవచుచ్ను గాని, అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు 

పర్కటింపక కీడే పర్కటించును గనుక అతనియందు నాకు దేవ్షము కలదని యెహోషాపాతుతో అనగా 

యెహోషాపాతురాజైన మీరు ఆలాగనవదద్నెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:7 => ఇశార్యేలు రాజు యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుటకు ఇవూ ల్ 

కుమారుడైన మీకాయా అను ఒకడు ఇచచ్ట ఉనాన్డు; అయితే అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు పర్వచింపక 

నితయ్ము కీడునే పర్వచించుచునాన్డు గనుక నేను వానియందు పగగలిగి యునాన్ననగా యెహోషాపాతు 

రాజు ఆలా గనవదద్నెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:17 => ఇశార్యేలురాజు ఇది విని యెహోషాపాతుతో ఇటల్నెను ఇతడు 

కీడునేగాని నా విషయమై మేలును పర్వచింపడని నేను నీతో చెపప్లేదా అని యనగా 

ఆమోసు 5:10 => అయితే గుమమ్ములో నిలిచి బుదిధ్ చెపుప్వారి మీద జనులు పగపటుట్దురు; 

యథారథ్ముగా మాటలాడు వారిని అసహియ్ంచుకొందురు. 

మారుక్ 12:12 => తముమ్నుగూరిచ్ ఆ ఉపమానము చెపెప్నని వారు గర్హించి ఆయనను 

పటుట్కొనుటకు సమయము చూచుచుండిరి గాని జనసమూహమునకు భయపడి ఆయనను 

విడిచిపోయిరి. 

గలతీయులకు 4:16 => నేను మీతో నిజమాడినందున మీకు శతుర్వునైతినా? 

పర్కటన 11:10 => ఈ యిదద్రు పర్వకత్లు భూనివాసులను బాధించినందున భూనివాసులు వారి గతి 

చూచి సంతోషించుచు, ఉతస్హించుచు, ఒకనికొకడు కటన్ములు పంపుకొందురు. 

ఆమోసు 5:10 => అయితే గుమమ్ములో నిలిచి బుదిధ్ చెపుప్వారి మీద జనులు పగపటుట్దురు; 

యథారథ్ముగా మాటలాడు వారిని అసహియ్ంచుకొందురు. 
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మారుక్ 12:12 => తముమ్నుగూరిచ్ ఆ ఉపమానము చెపెప్నని వారు గర్హించి ఆయనను 

పటుట్కొనుటకు సమయము చూచుచుండిరి గాని జనసమూహమునకు భయపడి ఆయనను 

విడిచిపోయిరి. 

గలతీయులకు 4:16 => నేను మీతో నిజమాడినందున మీకు శతుర్వునైతినా? 

పర్కటన 11:10 => ఈ యిదద్రు పర్వకత్లు భూనివాసులను బాధించినందున భూనివాసులు వారి గతి 

చూచి సంతోషించుచు, ఉతస్హించుచు, ఒకనికొకడు కటన్ములు పంపుకొందురు. 

1 రాజులు 21:25 => తన భారయ్యైన యెజెబెలు పేర్రేపణచేత యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయ తనున్ 

తాను అముమ్కొనిన అహాబువంటి వాడు ఎవవ్డును లేడు. 

2 రాజులు 17:17 => మరియు తమ కుమారులను కుమారెత్లను అగిన్గుండమును దాటించి 

శకునమును చిలల్ంగితనమును వాడుక చేసికొని యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము చేయుటకై తముమ్ను 

తాము అముమ్కొని, ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిరి. 

యెషయా 50:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మీ తలిల్ని విడనాడిన పరితాయ్గ 

పతిర్క ఎకక్డనునన్ది? నా అపుప్లవారిలో ఎవనికి మిముమ్ను అమిమ్వేసితిని? మీ దోషములనుబటిట్ 

మీరు అమమ్బడితిరి మీ అతికర్మములనుబటిట్ మీ తలిల్ పరితాయ్గము చేయబడెను.  

యెషయా 52:3 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీరు ఊరకయే అమమ్బడితిరి గదా 

రూకలియయ్కయే మీరు విమోచింపబడెదరు. 

రోమీయులకు 7:14 => ధరమ్శాసత్రము ఆతమ్ సంబంధమైనదని యెరుగుదుము; అయితే నేను 

పాపమునకు అమమ్బడి శరీరసంబంధినై యునాన్ను. 

1 రాజులు 16:30 => ఒమీ కుమారుడైన అహాబు తన పూరివ్కులందరిని మించునంతగా యెహోవా 

దృషిట్కి చెడుతనము చేసెను. 

2 రాజులు 21:2 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించుచు, ఇశార్యేలీయులయెదుట 

నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనములు చేసినటుల్ హేయకిర్యలు చేయుచు వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:6 => బెన హినోన్ము లోయయందు అతడు తన కుమారులను 

అగిన్లోగుండ దాటించి, ముహూరత్ములను విచారించుచు, మంతర్ములను చిలల్ంగితనమును 
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వాడుకచేయు కరణ్పిశాచములతోను సోదెగాండర్తోను సాంగతయ్ము చేయుచు, యెహోవా దృషిట్కి 

బహుగా చెడునడత నడచుచు ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:19 => వారు సిగుగ్లేనివారై యుండి నానావిధమైన అపవితర్తను అతాయ్శతో 

జరిగించుటకు తముమ్నుతామే కాముకతవ్మునకు అపప్గించుకొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 5:1 => తరువాత మోషే అహరోనులు వచిచ్ ఫరోను చూచి ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యె హో వా అ ర ణయ్ ము లో నా కు ఉ తస్ వ ము చే యు ట కు నా జ న ము ను పో ని మమ్ ని 

ఆజాఞ్పించుచునాన్డనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:18 => అతడు తన అభిపార్యమును తనకు తెలిపెనని దెలీలా యెరిగి, ఆమె 

వరత్మానము పంపి ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులను పిలిపించి యీసారికి రండి; ఇతడు తన 

అభిపార్యమంతయు నాకు తెలిపెననెను. ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు రూపాయిలనుచేత పటుట్కొని 

ఆమెయొదద్కు రాగా 

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 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. 

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 12:13 => నేను పాపము చేసితినని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతాను నీవు 

చావకుండునటుల్ యెహోవా నీ పాపమును పరిహరించెను. 

2 రాజులు 3:2 => ఇతడు తన తలిదండుర్లు చేసిన పర్కారము చేయక, తన తండిర్ నిలిపిన 

బయలుదేవతా సత్ంభమును తీసివేసెను గాని యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము చేయుట మానకుండెను 
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2 రాజులు 3:14 => ఎలీషా ఇటల్నెను ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు 

దేవుడైన ఆ యెహోవా జీవముతోడు యూదారాజైన యెహోషాపాతును నేను గౌరవము చేయనియెడల 

నినున్ చూచుటకైనను లక్షయ్పెటుట్టకైనను ఒపప్కపోదును. 

సామెతలు 9:7 => అపహాసకులకు బుదిధ్చెపుప్వాడు తనకే నింద తెచుచ్కొనును. భకిత్హీనులను 

గదిద్ంచువానికి అవమానమే కలుగును. 

సామెతలు 15:10 => మారగ్ము విడిచినవానికి కఠినశిక్ష కలుగును గదిద్ంపును దేవ్షించువారు 

మరణము నొందుదురు. 

సామెతలు 24:25 => నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్వారికి మేలు కలుగును కేష్మకరమైన దీవెన 

అటిట్వారిమీదికి వచుచ్ను. 

సామెతలు 28:4 => ధరమ్శాసత్రమును తోర్సివేయువారు దుషుట్లను పొగడుచుందురు ధరమ్శాసత్రము 

ననుసరించువారు వారితో పోరాడుదురు. 

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

నాశనమగును. 

సామెతలు 29:10 => నరహంతకులు నిరోద్షులను దేవ్షించుదురు అటిట్వారు యథారథ్వంతుల 

పార్ణము తీయజూతురు. 

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 30:10 => దరశ్నము చూడవదద్ని దరశ్నము చూచువారితో చెపుప్వారును యుకత్ 

వాకయ్ములను మాతో పర్వచింపకుడి మృదువైన మాటలనే మాతో పలుకుడి మాయా దరశ్నములను 

కనుడి  
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యిరిమ్యా 15:10 => అయోయ్ నాకు శర్మ; నా తలీల్, జగడమాడువానిగాను దేశసుథ్లందరితో 

కలహించువానిగాను నీవేల ననున్ కంటివి? వడిడ్కి నేను బదులియయ్లేదు, వారు నాకు బదులిచిచ్నవారు 

కారు అయినను వారందరు ననున్ శపించుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 20:10 => నలుదికుక్ల భయము అని అనేకులు గుసగుసలాడగా వింటిని. వారు 

దురామ్రుగ్డని మీరు చాటించినయెడల మేమును చాటింతుమందురు; అతడొకవేళ చికుక్పడును, 

అపుప్డు మనమతని పటుట్కొని అతనిమీద పగతీరుచ్కొందమని చెపుప్కొనుచు, నాకు సేన్హితులైన 

వారందరు నేను పడిపోగా చూడవలెనని కనిపెటుట్కొనియునాన్రు. 

యిరిమ్యా 38:4 => ఇతడు ఇటిట్ సమాచారము వారికి పర్కటన చేయుటవలన ఈ పటట్ణములో 

నిలిచియునన్ యోధుల చేతులను పర్జలందరి చేతులను బలహీనము చేయుచునాన్డు; చితత్గించి వానికి 

మరణశిక్ష విధింపుము. 

యెహెజేక్లు 3:8 => ఇదిగో వారి ముఖమువలెనే నీ ముఖమును కఠినమైనదిగా నేను చేసెదను, వారి 

నుదురు వలెనే నీ నుదురును కఠినమైనదిగా చేసెదను. 

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  

మీకా 3:2 => అయినను మేలు నసహియ్ంచుకొని కీడుచేయ నిషట్పడుదురు, నా జనుల చరమ్ము 

ఊడదీసి వారి యెముకలమీది మాంసము చీలుచ్చుందురు. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

మారుక్ 6:19 => హేరోదియ అతని మీద పగపటిట్ అతని చంపింపగోరెను గాని ఆమెచేత 

గాకపోయెను.  
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మారుక్ 6:20 => ఎందుకనగా యోహాను నీతిమంతుడును పరిశుదుధ్డునగు మనుషుయ్డని హేరోదు 

ఎరిగి, అతనికి భయపడి అతని కాపాడుచు వచెచ్ను. మరియు అతని మాటలు వినినపుప్డు, 

ఏమిచేయను తోచకపోయినను సంతోషముతో వినుచుండెను. 

మారుక్ 11:18 => శాసు త్ర్లును పర్ధానయాజకులును ఆ మాట విని, జనసమూహమంతయు ఆయన 

బోధకు బహుగా ఆశచ్రయ్పడుట చూచి, ఆయనకు భయపడి, ఆయన నేలాగు సంహరించుదమా అని 

సమయము చూచుచుండిరి. 

మారుక్ 14:11 => వారు విని, సంతోషించి వానికి దర్వయ్మితుత్మని వాగాద్నము చేసిరి గనుక వాడు 

ఆయనను అపప్గించుటకు తగిన సమయము కనిపెటుట్చుండెను. 

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. 

లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

యోహాను 7:7 => లోకము మిముమ్ను దేవ్షింపనేరదు గాని, దాని కిర్యలు చెడ డ్వని నేను 

దానినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను గనుక అది ననున్ దేవ్షించుచునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:28 => పర్ధానయాజకుడు వారిని చూచి మీరు ఈ నామమునుబటిట్ 

బోధింపకూడదని మేము మీకు ఖండితముగా ఆజాఞ్పింపలేదా? ఇదిగో మీరు యెరూషలేమును మీ 

బోధతో నింపి, యీ మనుషుయ్ని హతయ్ మామీదికి తేవలెనని ఉదేద్శించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

వచనము 23 

మరియు యెజెబెలునుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యెజెర్యేలు పార్కారమునొదద్ కుకక్లు 

యెజెబెలును తినివేయును. 
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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. 

నిరగ్మకాండము 20:5 => ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; 

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

నిరగ్మకాండము 20:6 => ననున్ పేర్మించి నా ఆజఞ్లు గైకొనువారిని వెయియ్ తరములవరకు 

కరుణించువాడనై యునాన్ను. 

2 రాజులు 9:7 => కాబటిట్ నా సేవకులైన పర్వకత్లను హతము చేసినదానిని బటిట్యు, యెహోవా 

సేవకులందరిని హతము చేసిన దానినిబటిట్యు, యెజెబెలునకు పర్తికారము చేయునటుల్ నీవు నీ 

యజమానుడైన అహాబు సంతతివారిని హతముచేయుము. 

2 రాజులు 9:8 => అహాబు సంతతివారందరును నశింతురు; అలుప్లలోనేమి ఘనులలోనేమి 

అహాబు సంతతిలో ఏ పురుషుడును ఉండకుండ అందరిని నిరూమ్లము చేయుము. 

2 రాజులు 9:9 => నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము కుటుంబికులను అహీయా కుమారుడైన 

బయెషా కుటుంబికులను నేను అపప్గించినటుల్ అహాబు కుటుంబికులను నేను అపప్గించుదును. 

2 రాజులు 10:1 => షోమోర్నులో అహాబునకు డెబబ్దిమంది కుమారులుండిరి. యెహూ వెంటనే 

తాకీదులు వార్యించి షోమోర్నులోనుండు యెజెర్యేలు అధిపతులకును పెదద్లకును అహాబు పిలల్లను 

పెంచినవారికిని పంపి ఆజఞ్ ఇచిచ్నదేమనగా మీ యజమానుని కుమారులు మీయొదద్ నునాన్రు; 

2 రాజులు 10:2 => మరియు మీకు రథములును గుఱఱ్ములును పార్కారముగల పటట్ణమును 

ఆయుధ సామగిర్యును కలవు గదా 

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

ఉతత్ముడును తగినవాడునైన యొకని కోరుకొని, తన తండిర్ సింహాసనముమీద అతనిని ఆసీనునిగా 

చేసి, మీ యజమానుని కుటుంబికుల పక్షమున యుదధ్మాడుడి. 
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2 రాజులు 10:4 => వారు ఇది విని బహు భయపడి ఇదద్రు రాజులు అతనిముందర 

నిలువజాలకపోయిరే, మనమెటుల్ నిలువగలమని అనుకొని 

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. 

2 రాజులు 10:6 => అపుప్డతడు రెండవ తాకీదు వార్యించి మీరు నా పక్షమున నుండి నా మాట 

వినుటకు ఒపుప్కొనినయెడల మీ యజమానుని కుమారుల తలలను తీసికొని, రేపు ఈ వేళకు 

యెజెర్యేలునకు నాయొదద్కు రండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. డెబబ్దిమంది రాజకుమారులును వారిని పెంచిన 

పటట్ణపు పెదద్లయొదద్ ఉండిరి. 

2 రాజులు 10:7 => కావున ఆ తాకీదు తమకు ముటిట్నపుప్డు వారు డెబబ్దిమంది రాజకుమారులను 

పటుట్కొని చంపి, వారి తలలను గంపలలో పెటిట్, యెజెర్యేలులోనునన్ అతనియొదద్కు పంపిరి. 

2 రాజులు 10:11 => ఈ పర్కారము యహూ యెజెర్యేలులో అహాబు కుటుంబికులందరిని, అతని 

సంబంధులగు గొపప్వారినందరిని అతని బంధువులనందరిని, అతడు నియమించిన యాజకులను 

హతముచేసెను; అతనికి ఒకనినైనను ఉండనియయ్లేదు. 

2 రాజులు 10:12 => అపుప్డతడు లేచి పర్యాణమై షోమోర్ను పటట్ణమునకు పోయెను. 

మారగ్మందు అతడు గొఱఱ్ వెండుర్కలు కతిత్రించు ఇంటికి వచిచ్ 

2 రాజులు 10:13 => యూదా రాజైన అహజాయ్ సహోదరులను ఎదురొక్ని మీరు ఎవరని 

వారినడుగగా వారు మేము అహజాయ్ సహోదరులము; రాజకుమారులను రాణికుమారులను 

దరిశ్ంచుటకు వెళుల్చునాన్మని చెపిప్రి. 

2 రాజులు 10:14 => వారిని సజీవులగా పటుట్కొనుడని అతడు చెపప్గా వారు వారిని సజీవులగా 

పటుట్కొని యొకనినైన విడువక గొఱఱ్ వెండుర్కలు కతిత్రించు ఇంటి గోతిదగగ్ర నలువది ఇదద్రిని చంపిరి.  
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2 రాజులు 10:17 => అతడు షోమోర్నునకు వచిచ్ షోమోర్నులో అహాబునకు శేషించియునన్ 

వారినందరిని చంపి, ఏలీయాకు యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట నెరవేరిచ్, అహాబును నిరూమ్లము 

చేయువరకు హతముచేయుట మానకుండెను. 

2 రాజులు 10:30 => కావున యెహోవా యెహూతో నీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నా హృదయాలోచన 

యంతటిచొపుప్న అహాబు కుటుంబికులకు చేసి నా దృషిట్కి నాయ్యమైనదాని జరిగించి బాగుగా 

నెరవేరిచ్తివి గనుక నీ కుమారులు నాలగ్వ తరమువరకు ఇశార్యేలు రాజయ్ సింహాసనముమీద 

ఆసీనులగుదురు. 

1 సమూయేలు 25:22 => అని అనుకొని అతనికునన్ వారిలో ఒక మగపిలల్వానినైనను 

తెలల్వారునపప్టికి నేనుండనియయ్ను; లేదా దేవుడు మరి గొపప్ అపాయము దావీదు శతుర్వులకు కలుగ 

జేయునుగాక అని పర్మాణము చేసియుండెను. 

1 సమూయేలు 25:34 => నీవు తవ్రపడి ననున్ ఎదురొక్నక పోయినయెడల, నీకు హానిచేయకుండ 

ననున్ ఆటంకపరచిన ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు తెలల్వారులోగా నాబాలునకు 

మగవాడొకడును విడువబడడనన్ మాట నిశచ్యము అని చెపిప్ 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:36 => వారికాధారము లేకపోవును. 

2 రాజులు 9:8 => అహాబు సంతతివారందరును నశింతురు; అలుప్లలోనేమి ఘనులలోనేమి 

అహాబు సంతతిలో ఏ పురుషుడును ఉండకుండ అందరిని నిరూమ్లము చేయుము. 

2 రాజులు 9:9 => నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము కుటుంబికులను అహీయా కుమారుడైన 

బయెషా కుటుంబికులను నేను అపప్గించినటుల్ అహాబు కుటుంబికులను నేను అపప్గించుదును. 

2 రాజులు 14:26 => ఏలయనగా అలుప్లేమి ఘనులేమి ఇశార్యేలువారికి సహాయులెవరును 

లేకపోయిరి. 
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1 రాజులు 16:3 => కాబటిట్ బయెషా సంతతివారిని అతని కుటుంబికులను నేను సమూల 

ధవ్ంసముచేసి, నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము సంతతివారికి నేను చేసినటుల్ నీ సంతతివారికిని 

చేయబోవుచునాన్ను. 

1 రాజులు 21:29 => అహాబు నాకు భయపడి వినయముగా పర్వరిత్ంచుట చూచితివా? నాకు 

భయపడి అతడు వినయముగా పర్వరిత్ంచుటచేత ఆ అపాయము అతని కాలమునందు 

సంభవింపకుండ ఆపి, అతని కుమారుని కాలమునందు అతని కుటుంబికులమీదికి నేను దాని 

రపిప్ంచెదను. 

2 రాజులు 10:7 => కావున ఆ తాకీదు తమకు ముటిట్నపుప్డు వారు డెబబ్దిమంది రాజకుమారులను 

పటుట్కొని చంపి, వారి తలలను గంపలలో పెటిట్, యెజెర్యేలులోనునన్ అతనియొదద్కు పంపిరి. 

2 రాజులు 10:10 => అహాబు కుటుంబికులనుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటలలో ఒకటియు 

నెరవేరకపోదు; తన సేవకుడైన ఏలీయాదావ్రా తాను సెలవిచిచ్న మాట యెహోవా నెరవేరెచ్నని 

చెపెప్ను. 

2 రాజులు 21:13 => నేను షోమోర్నును కొలిచిన నూలును, అహాబు కుటుంబికులను సరిచూచిన 

మటట్పు గుండును యెరూషలేముమీద సాగలాగుదును; ఒకడు పళె ల్మును తుడుచునపుప్డు దాని 

బోరిల్ంచి తుడుచునటుల్ నేను యెరూషలేమును తుడిచివేసెదను. 

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

దాగియుండగా సౌలు బంధువులగు బెనాయ్మీనీయులలో పరాకర్మశాలులు కొందరు దావీదునకు యుదధ్ 

సహాయము చేయుటకై అతనియొదద్కు సికల్గునకు వచిచ్రి. 

యోబు 27:15 => వారికి మిగిలినవారు తెగులువలన చచిచ్ పాతిపెటట్బడెదరు వారి విధవరాండుర్ 

రోదనము చేయకుండిరి. 

యెషయా 40:24 => వారు నాటబడగనే వితత్బడగనే వారి మొదలు భూమిలో వేరు తనన్కమునుపే 

ఆయన వారిమీద ఊదగా వారు వాడిపోవుదురు సుడిగాలి పొటుట్ను ఎగరగొటుట్నటుల్ ఆయన వారిని 

ఎగరగొటుట్ను.  

Page  of 1854 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

యిరిమ్యా 32:18 => నీవు వేవేలమందికి కృపచూపుచు, తండుర్ల దోషమును వారి తరువాత వారి 

పిలల్ల ఒడిలో వేయువాడవు. 

వచనము 24 

పటట్ణమందు చచుచ్ అహాబు సంబంధికులను కుకక్లు తినివేయును; బయటి భూములలో చచుచ్వారిని 

ఆకాశపకుష్లు తినివేయును అని చెపెప్ను 

1 రాజులు 15:29 => తాను రాజు కాగానే ఇతడు యరొబాము సంతతివారి నందరిని 

హతముచేసెను; ఎవనినైన యరొబామునకు సజీవునిగా ఉండనియయ్క అందరిని నశింపజేసెను. తన 

సేవకుడైన షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారముగా ఇది జరిగెను. 

1 రాజులు 16:3 => కాబటిట్ బయెషా సంతతివారిని అతని కుటుంబికులను నేను సమూల 

ధవ్ంసముచేసి, నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము సంతతివారికి నేను చేసినటుల్ నీ సంతతివారికిని 

చేయబోవుచునాన్ను. 

1 రాజులు 16:11 => అతడు సింహాసనాసీనుడై యేలనారంభించిన తోడనే బయెషా 

సంతతివారందరిలో ఏ పురుషునే గాని అతని బంధువులలోను మితుర్లలోను ఎవరినేగాని 

మిగులనియయ్క అందరిని హతముచేసెను. 

1 రాజులు 14:16 => మరియు తానే పాపముచేసి ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడైన 

యరొబాము పాపములనుబటిట్ ఆయన ఇశార్యేలువారిని అపప్గింపబోవుచునాన్డు. 

1 రాజులు 15:30 => తాను చేసిన పాపములచేత ఇశార్యేలువారు పాపముచేయుటకు కారకుడై 

యరొబాము ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంపగా ఈలాగున జరిగెను. 

1 రాజులు 15:34 => ఇతడు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి యరొబాము దేనిచేత ఇశార్యేలువారు 

పాపము చేయుటకు కారకుడాయెనో దానినంతటిని అనుసరించి పర్వరిత్ంచెను. 

1 రాజులు 16:26 => అతడు నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము దేనిచేత ఇశార్యేలువారు పాపము 

చేయుటకు కారకుడై దేవతలను పెటుట్కొని, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచెనో, 

దానిని అనుసరించి పర్వరిత్ంచెను. 
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నిరగ్మకాండము 32:21 => అపుప్డు మోషే నీవు ఈ పర్జలమీదికి ఈ గొపప్ పాపము రపిప్ంచునటుల్ 

వారు నినున్ ఏమిచేసిరని అహరోనును నడుగగా 

1 రాజులు 11:26 => మరియు సొలొమోను సేవకుడైన యరొబాము సహా రాజుమీదికి లేచెను. 

ఇతడు జెరేదా సంబంధమైన ఎఫార్యీమీయుడైన నెబాతు కుమారుడు, ఇతని తలిల్పేరు జెరూహా, ఆమె 

విధవరాలు. 

1 రాజులు 15:26 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి తన తండిర్ నడిచిన మారగ్మందు నడిచి, 

అతడు దేనిచేత ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడాయెనో ఆ పాపమును అనుసరించి 

పర్వరిత్ంచెను. 

2 రాజులు 9:8 => అహాబు సంతతివారందరును నశింతురు; అలుప్లలోనేమి ఘనులలోనేమి 

అహాబు సంతతిలో ఏ పురుషుడును ఉండకుండ అందరిని నిరూమ్లము చేయుము. 

2 రాజులు 9:9 => నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము కుటుంబికులను అహీయా కుమారుడైన 

బయెషా కుటుంబికులను నేను అపప్గించినటుల్ అహాబు కుటుంబికులను నేను అపప్గించుదును. 

2 రాజులు 10:11 => ఈ పర్కారము యహూ యెజెర్యేలులో అహాబు కుటుంబికులందరిని, అతని 

సంబంధులగు గొపప్వారినందరిని అతని బంధువులనందరిని, అతడు నియమించిన యాజకులను 

హతముచేసెను; అతనికి ఒకనినైనను ఉండనియయ్లేదు. 

2 రాజులు 10:30 => కావున యెహోవా యెహూతో నీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నా హృదయాలోచన 

యంతటిచొపుప్న అహాబు కుటుంబికులకు చేసి నా దృషిట్కి నాయ్యమైనదాని జరిగించి బాగుగా 

నెరవేరిచ్తివి గనుక నీ కుమారులు నాలగ్వ తరమువరకు ఇశార్యేలు రాజయ్ సింహాసనముమీద 

ఆసీనులగుదురు. 

2 రాజులు 23:15 => బేతేలులోనునన్ బలిపీఠమును ఉనన్త సథ్లమును, అనగా ఇశార్యేలు వారు 

పాపము చేయుటకు కారకుడైన నెబాతు కుమారుడగు యరొబాము కటిట్ంచిన ఆ ఉనన్త సథ్లమును 

బలిపీఠమును అతడు పడగొటిట్ంచి, ఆ ఉనన్త సథ్లమును కాలిచ్ పొడుము అగునటుల్గా తొర్కిక్ంచి 

అషేరాదేవి పర్తిమను కాలిచ్వేసెను. 
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యెషయా 40:24 => వారు నాటబడగనే వితత్బడగనే వారి మొదలు భూమిలో వేరు తనన్కమునుపే 

ఆయన వారిమీద ఊదగా వారు వాడిపోవుదురు సుడిగాలి పొటుట్ను ఎగరగొటుట్నటుల్ ఆయన వారిని 

ఎగరగొటుట్ను.  

యిరిమ్యా 32:35 => వారు తమ కుమారులను కుమారెత్లను పర్తిషిట్ంపవలెనని బెన  హినోన్ము 

లోయలోనునన్ బయలునకు బలిపీఠములను కటిట్ంచిరి, ఆలాగు చేయుటకు నేను వారి కాజాఞ్పింపలేదు, 

యూదావారు పాపములో పడి, యెవరైన నిటిట్ హేయకిర్యలు చేయుదురనన్మాట నా కెనన్డును 

తోచలేదు. 

వచనము 25 

తన భారయ్యైన యెజెబెలు పేర్రేపణచేత యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయ తనున్ తాను అముమ్కొనిన 

అహాబువంటి వాడు ఎవవ్డును లేడు. 

1 రాజులు 21:25 => తన భారయ్యైన యెజెబెలు పేర్రేపణచేత యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయ తనున్ 

తాను అముమ్కొనిన అహాబువంటి వాడు ఎవవ్డును లేడు. 

2 రాజులు 9:10 => యెజెబెలు పాతిపెటట్బడక యెజెర్యేలు భూభాగమందు కుకక్లచేత 

తినివేయబడును. ఆ యౌవనుడు ఈ మాటలు చెపిప్ తలుపుతీసి పారిపోయెను. 

2 రాజులు 9:30 => యెహూ యెజెర్యేలు ఊరికి వచిచ్న సంగతి యెజెబెలునకు వినబడెను గనుక 

ఆమె తన ముఖమునకు రంగుపూసికొని శిరోభూషణములు ధరించుకొని కిటికీలోనుండి కనిపెటిట్ 

చూచుచుండగా 

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

చంపినవాడా, జిమీ వంటివాడా, నీవు సమాధానముగా వచుచ్చునాన్వా అని అడుగగా 

2 రాజులు 9:32 => అతడు తలయెతిత్ కిటికీతటుట్ చూచి నా పక్షమందునన్వారెవరని అడుగగా ఇదద్రు 

ముగుగ్రు పరిచారకులు పైనుండి తొంగిచూచిరి. 
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2 రాజులు 9:33 => దీనిని కిర్ంద పడదోర్యుడని అతడు చెపప్గా వారు దానిని కిర్ందికి 

పడదోర్సినందున దాని రకత్ములో కొంత గోడమీదను గుఱఱ్ములమీదను చిందెను. మరియు 

గుఱఱ్ములచేత అతడు దానిని తొర్కిక్ంచెను. 

2 రాజులు 9:34 => అతడు లోపల పర్వేశించి అనన్పానములు చేసిన తరువాత ఆ శాపగర్సుత్రాలు 

రాజకుమారెత్ గనుక మీరు వెళిల్ దానిని కనుగొని పాతిపెటుట్డని ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

2 రాజులు 9:35 => వారు దానిని పాతిపెటట్బోయిరి; అయితే దాని కపాలమును పాదములును 

అరచేతులును తపప్ మరి ఏమియు కనబడలేదు. 

2 రాజులు 9:36 => వారు తిరిగివచిచ్ అతనితో ఆ సంగతి తెలియజెపప్గా అతడిటల్నెను ఇది 

యెజెబెలని యెవరును గురుత్పటట్లేకుండ యెజెర్యేలు భూభాగమందు కుకక్లు యెజెబెలు 

మాంసమును తినును. 

2 రాజులు 9:37 => యెజెబెలుయొకక్ కళేబరము యెజెర్యేలు భూభాగమందునన్ 

పెంటవలెనుండును అని తన సేవకుడును తిషీబ్యుడునగు ఏలీయాదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న 

మాటచొపుప్న యిది జరిగెను. 

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. 

1 సమూయేలు 29:1 => అంతలో ఫిలిషీత్యులు దండెతిత్పోయి ఆఫెకులో దిగియుండిరి; 

ఇశార్యేలీయులు యెజెర్యేలులోని జెల దగగ్ర దిగియుండిరి. 

1 రాజులు 14:11 => పటట్ణమందు యరొబాము సంబంధులలో మరణమగువారిని కుకక్లు 

తినును ; బయట భూమిలో మరణమగువారిని ఆకాశపకుష్లు తినును ; యెహోవా 

మాటయిచిచ్యునాన్డు. 

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

వాన కురిసెను గనుక అహాబు రథమెకిక్ యెజెర్యేలునకు వెళిల్పోయెను. 
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2 రాజులు 9:36 => వారు తిరిగివచిచ్ అతనితో ఆ సంగతి తెలియజెపప్గా అతడిటల్నెను ఇది 

యెజెబెలని యెవరును గురుత్పటట్లేకుండ యెజెర్యేలు భూభాగమందు కుకక్లు యెజెబెలు 

మాంసమును తినును. 

యోబు 12:21 => అధిపతులను ఆయన తిరసాక్రము చేయును బలాఢుయ్ల నడికటల్ను విపుప్ను. 

సామెతలు 28:17 => పార్ణము తీసి దోషము కటుట్కొనినవాడు గోతికి పరుగెతుత్చునాన్డు ఎవరును 

అటిట్వానిని ఆపకూడదు. 

యిరిమ్యా 15:3 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే చంపుటకు ఖడగ్ము, చీలుచ్టకు కుకక్లు, 

తినివేయుటకును నాశనము చేయుటకును ఆకాశపకుష్లు భూమృగములు అను ఈ నాలుగు విధముల 

బాధలు వారికి నియమించియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 16:4 => వారు ఘోరమైన మరణము నొందెదరు; వారినిగూరిచ్ రోదనము చేయబడదు, 

వారు పాతిపెటట్బడక భూమిమీద పెంటవలె పడి యుండెదరు, వారు ఖడగ్ముచేతను కాష్మముచేతను 

నశించెదరు; వారి శవములు ఆకాశపకుష్లకును భూజంతువులకును ఆహారముగా ఉండును. 

యిరిమ్యా 22:19 => అతడు యెరూషలేము గుమమ్ముల ఆవలికి ఈడువబడి పారవేయబడి గాడిద 

పాతిపెటట్బడు రీతిగా పాతిపెటట్బడును. 

యిరిమ్యా 34:20 => వారి శతుర్వులచేతికిని వారి పార్ణము తీయజూచువారి చేతికిని వారి 

నపప్గించుచునాన్ను, వారి కళేబరములు ఆకాశ పకుష్లకును భూమృగములకును ఆహారముగా 

నుండును. 

పర్కటన 2:20 => అయినను నీమీద తపుప్ ఒకటి నేను మోపవలసియునన్ది; ఏమనగా, తాను 

పర్వకి త్ర్నని చెపుప్కొనుచునన్ యెజెబెలను సతరీని నీ వుండనిచుచ్చునాన్వు. జారతవ్ము చేయుటకును, 

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినుటకును అది నా దాసులకు భోదించుచు వారిని 

మోసపరచుచునన్ది 

వచనము 26 
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ఇశార్యేలీయుల యెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న అమోరీయుల ఆచారరీతిగా 

విగర్హములను పెటుట్కొని అతడు బహు హేయముగా పర్వరిత్ంచెను. 

1 రాజులు 14:11 => పటట్ణమందు యరొబాము సంబంధులలో మరణమగువారిని కుకక్లు 

తినును ; బయట భూమిలో మరణమగువారిని ఆకాశపకుష్లు తినును ; యెహోవా 

మాటయిచిచ్యునాన్డు. 

1 రాజులు 16:4 => పటట్ణమందు చనిపోవు బయెషా సంబంధికులను కుకక్లు తినును; 

బీడుభూములలో చనిపోవు వాని సంబంధికులను ఆకాశపకుష్లు తినును అనెను. 

యెషయా 14:19 => నీవు సమాధిపొందక పారవేయబడిన కొమమ్వలె నునాన్వు. ఖడగ్ముచేత 

పొడువబడి చచిచ్నవారి శవములతో కపప్బడినవాడవైతివి తొర్కక్బడిన పీనుగువలెనైతివి బిలముయొకక్ 

రాళల్యొదద్కు దిగుచునన్వానివలె నునాన్వు 

యిరిమ్యా 15:3 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే చంపుటకు ఖడగ్ము, చీలుచ్టకు కుకక్లు, 

తినివేయుటకును నాశనము చేయుటకును ఆకాశపకుష్లు భూమృగములు అను ఈ నాలుగు విధముల 

బాధలు వారికి నియమించియునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 32:4 => నేను నినున్ నేల పడవేసి తెరపనేలమీద పారవేసెదను, ఆకాశపకుష్లనిన్యు 

నీమీద వార్లునటుల్చేసి నీవలన భూజంతువులనిన్టిని కడుపార తిననిచెచ్దను, 

యెహెజేక్లు 32:5 => నీ మాంసమును పరవ్తములమీద వేసెదను, లోయలనిన్టిని నీ 

కళేబరములతో నింపెదను. 

యెహెజేక్లు 39:18 => బలాఢుయ్ల మాంసము తిందురు, భూపతుల రకత్మును, బాషానులో కొర్వివ్న 

పొటే ల్ళల్ యొకక్యు గొఱఱ్పిలల్ల యొకక్యు మేకలయొకక్యు కోడెలయొకక్యు రకత్ము తార్గుదురు. 

యెహెజేక్లు 39:19 => నేను మీ కొరకు బలి వధింపబోవుచునాన్ను, మీరు కడుపార కొర్వువ్ 

తిందురు, మతుత్ కలుగునంతగా రకత్ము తార్గుదురు. 

యెహెజేక్లు 39:20 => నే నేరప్రచిన పంకిత్ని కూరుచ్ండి గుఱఱ్ములను రౌతులను బలాఢుయ్లను 

ఆయుధసుథ్లను మీరు కడుపార భకిష్ంతురు, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 
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పర్కటన 19:18 => అతడు గొపప్ శబద్ముతో ఆరభ్టించి రండి, రాజుల మాంసమును 

సహసార్ధిపతుల మాంసమును బలిషు ఠ్ల మాంసమును గుఱఱ్ముల మాంసమును వాటిమీద 

కూరుచ్ండువారి మాంసమును, సవ్తంతుర్లదేమి దాసులదేమి కొదిద్వారిదేమి గొపప్వారిదేమి, అందరి 

యొకక్ మాంసమును తినుటకై దేవుని గొపప్ విందునకు కూడి రండని ఆకాశమధయ్మందు ఎగురుచునన్ 

సమసత్ పకుష్లను పిలిచెను 

2 రాజులు 9:25 => కాగా యెహూ తన అధిపతియైన బిదక్రును పిలిచి యిటల్నెను అతని ఎతిత్ 

యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు భూభాగమందు పడవేయుము; మనమిదద్రమును అతని తండిర్యైన 

అహాబు వెనుక గుఱఱ్ములెకిక్ వచిచ్నపుప్డు యెహోవా అతనిమీద ఈ శిక్షమోపిన సంగతి జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. 

యోబు 12:21 => అధిపతులను ఆయన తిరసాక్రము చేయును బలాఢుయ్ల నడికటల్ను విపుప్ను. 

సామెతలు 14:1 => జాఞ్నవంతురాలు తన యిలుల్ కటుట్ను మూఢురాలు తనచేతులతో తన యిలుల్ 

ఊడబెరుకును. 

యెషయా 5:25 => దానినిబటిట్ యెహోవా కోపము ఆయన పర్జలమీద మండుచునన్ది. ఆయన 

వారిమీదికి తన బాహువు చాచి వారిని కొటట్గా పరవ్తములు వణకుచునన్వి. వీధులమధయ్ను వారి 

కళేబరములు పెంటవలె పడియునన్వి. ఇంతగా జరిగినను ఆయన కోపము చలాల్రలేదు ఆయన 

బాహువు ఇంకను చాపబడియునన్ది.  

యిరిమ్యా 16:4 => వారు ఘోరమైన మరణము నొందెదరు; వారినిగూరిచ్ రోదనము చేయబడదు, 

వారు పాతిపెటట్బడక భూమిమీద పెంటవలె పడి యుండెదరు, వారు ఖడగ్ముచేతను కాష్మముచేతను 

నశించెదరు; వారి శవములు ఆకాశపకుష్లకును భూజంతువులకును ఆహారముగా ఉండును. 

యిరిమ్యా 22:19 => అతడు యెరూషలేము గుమమ్ముల ఆవలికి ఈడువబడి పారవేయబడి గాడిద 

పాతిపెటట్బడు రీతిగా పాతిపెటట్బడును. 

యిరిమ్యా 34:20 => వారి శతుర్వులచేతికిని వారి పార్ణము తీయజూచువారి చేతికిని వారి 

నపప్గించుచునాన్ను, వారి కళేబరములు ఆకాశ పకుష్లకును భూమృగములకును ఆహారముగా 

నుండును. 
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వచనము 27 

అహాబు ఆ మాటలు విని తన వసత్రములను చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని ఉపవాసముండి, 

గోనెపటట్మీద పరుండి వాయ్కులపడుచుండగా 

1 రాజులు 21:20 => అంతట అహాబు ఏలీయాను చూచి నా పగవాడా, నీచేతిలో నేను 

చికుక్బడితినా? అని పలుకగా ఏలీయా ఇటల్నెను యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయుటకు నినున్ నీవే 

అముమ్కొనియునాన్వు గనుక నాచేతిలో నీవు చికిక్తివి. 

1 రాజులు 16:30 => ఒమీ కుమారుడైన అహాబు తన పూరివ్కులందరిని మించునంతగా యెహోవా 

దృషిట్కి చెడుతనము చేసెను. 

1 రాజులు 16:31 => నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము జరిగించిన పాపకిర్యలను అనుసరించి 

నడుచుకొనుట సవ్లప్ సంగతి యనుకొని, అతడు సీదోనీయులకు రాజైన ఎతబ్యలు కుమారెత్యైన 

యెజెబెలును వివాహము చేసికొని బయలు దేవతను పూజించుచు వానికి మొర్కుక్చునుండెను. 

1 రాజులు 16:32 => షోమోర్నులో తాను బయలునకు కటిట్ంచిన మందిరమందు బయలునకు ఒక 

బలిపీఠమును కటిట్ంచెను. 

1 రాజులు 16:33 => మరియు అహాబు దేవతాసత్ంభమొకటి1 నిలిపెను. ఈ పర్కారము అహాబు తన 

పూరివ్కులైన ఇశార్యేలు రాజులందరికంటె ఎకుక్వగా పాపముచేసి ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచెను. 

2 రాజులు 23:25 => అతనికి పూరవ్మునన్ రాజులలో అతనివలె పూరణ్హృదయముతోను 

పూరాణ్తమ్తోను పూరణ్బలముతోను యెహోవావైపు తిరిగి మోషే నియమించిన ధరమ్శాసత్రముచొపుప్న 

చేసినవాడు ఒకడును లేడు; అతని తరువాతనైనను అతనివంటివాడు ఒకడును లేడు. 

1 రాజులు 21:20 => అంతట అహాబు ఏలీయాను చూచి నా పగవాడా, నీచేతిలో నేను 

చికుక్బడితినా? అని పలుకగా ఏలీయా ఇటల్నెను యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయుటకు నినున్ నీవే 

అముమ్కొనియునాన్వు గనుక నాచేతిలో నీవు చికిక్తివి. 
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2 రాజులు 17:17 => మరియు తమ కుమారులను కుమారెత్లను అగిన్గుండమును దాటించి 

శకునమును చిలల్ంగితనమును వాడుక చేసికొని యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము చేయుటకై తముమ్ను 

తాము అముమ్కొని, ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిరి. 

యెషయా 50:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మీ తలిల్ని విడనాడిన పరితాయ్గ 

పతిర్క ఎకక్డనునన్ది? నా అపుప్లవారిలో ఎవనికి మిముమ్ను అమిమ్వేసితిని? మీ దోషములనుబటిట్ 

మీరు అమమ్బడితిరి మీ అతికర్మములనుబటిట్ మీ తలిల్ పరితాయ్గము చేయబడెను.  

యెషయా 52:3 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీరు ఊరకయే అమమ్బడితిరి గదా 

రూకలియయ్కయే మీరు విమోచింపబడెదరు. 

రోమీయులకు 6:19 => మీ శరీర బలహీనతనుబటిట్ మనుషయ్రీతిగా మాటలాడుచునాన్ను; ఏమనగా 

అకర్మము చేయుటకై, అపవితర్తకును అకర్మమునకును మీ అవయవములను దాసులుగా ఏలాగు 

అపప్గించితిరో, ఆలాగే పరిశుదధ్త కలుగుటకై యిపుప్డు మీ అవయవములను నీతికి దాసులుగా 

అపప్గించుడి. 

రోమీయులకు 7:14 => ధరమ్శాసత్రము ఆతమ్ సంబంధమైనదని యెరుగుదుము; అయితే నేను 

పాపమునకు అమమ్బడి శరీరసంబంధినై యునాన్ను. 

1 రాజులు 21:7 => అందుకతని భారయ్యైన యెజెబెలు ఇశార్యేలులో నీవిపుప్డు రాజయ్పరిపాలనము 

చేయుటలేదా? లేచి భోజనము చేసి మనసుస్లో సంతోషముగా ఉండుము; నేనే యెజెర్యేలీయుడైన 

నాబోతు దార్క్షతోట నీకిపిప్ంచెదనని అతనితో చెపిప్ 

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. 
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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 16:31 => నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము జరిగించిన పాపకిర్యలను అనుసరించి 

నడుచుకొనుట సవ్లప్ సంగతి యనుకొని, అతడు సీదోనీయులకు రాజైన ఎతబ్యలు కుమారెత్యైన 

యెజెబెలును వివాహము చేసికొని బయలు దేవతను పూజించుచు వానికి మొర్కుక్చునుండెను. 

1 రాజులు 18:4 => యెజెబెలు యెహోవా పర్వకత్లను నిరూమ్లము చేయుచుండగా గుహలో ఏబదేసి 

మందిగా నూరుగురిని దాచి అనన్పానములిచిచ్ వారిని పోషించెను. 

1 రాజులు 19:2 => యెజెబెలు ఒక దూతచేత ఏలీయాకు ఈ వరత్మానము పంపించెను రేపు ఈ 

వేళకు నేను నీ పార్ణమును వారిలో ఒకని పార్ణమువలె చేయనియెడల దేవుడు నాకు గొపప్ 

అపాయము కలుగజేయునుగాక. 

సామెతలు 22:14 => వేశయ్ నోరు లోతైన గొయియ్ యెహోవా శాపము నొందినవాడు దానిలో పడును. 

పర్సంగి 7:26 => మరణముకంటె ఎకుక్వ దుఃఖము కలిగించునది ఒకటి నాకు కనబడెను; అది 

వలల వంటిదై, ఉరులవంటి మనసుస్ను బంధకములవంటి చేతులును కలిగిన సతరీ; దేవుని దృషిట్కి 

మంచివారైనవారు దానిని తపిప్ంచుకొందురు గాని పాపాతుమ్లు దానివలన పటట్బడుదురు. 

మారుక్ 6:17 => హేరోదు తన సహోదరుడగు ఫిలిపుప్ భారయ్యైన హేరోదియను 

పెండిల్చేసికొనినందున యోహాను నీ సహోదరుని భారయ్ను చేరుచ్కొనుట నీకు నాయ్యము కాదని 

హేరోదుతో చెపెప్ను గనుక 

మారుక్ 6:18 => ఇతడామె నిమితత్ము యోహానును పటిట్ తెపిప్ంచి, చెరసాలలో బంధించియుండెను. 

మారుక్ 6:19 => హేరోదియ అతని మీద పగపటిట్ అతని చంపింపగోరెను గాని ఆమెచేత 

గాకపోయెను.  
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మారుక్ 6:20 => ఎందుకనగా యోహాను నీతిమంతుడును పరిశుదుధ్డునగు మనుషుయ్డని హేరోదు 

ఎరిగి, అతనికి భయపడి అతని కాపాడుచు వచెచ్ను. మరియు అతని మాటలు వినినపుప్డు, 

ఏమిచేయను తోచకపోయినను సంతోషముతో వినుచుండెను. 

మారుక్ 6:21 => అయితే తగిన దినమొకటి వచెచ్ను; ఎటల్నగా, హేరోదు తన జనన దినోతస్వమందు 

తన పర్ధానులకును సహసార్ధిపతులకును గలిలయదేశ పర్ముఖులకును విందు చేయించెను. 

మారుక్ 6:22 => అపుప్డు హేరోదియ కుమారెత్ లోపలికి వచిచ్ నాటయ్మాడి హేరోదును అతనితో 

కూడ పంకిత్ని కూరుచ్నన్వారిని సంతోషపరచెను గనుక రాజు నీకిషట్మైనది ఏదైనను ననన్డుగుము, నేను 

నీకిచెచ్దనని ఆ చినన్దానితో చెపెప్ను 

మారుక్ 6:23 => మరియు నీవు నా రాజయ్ములో సగముమటుట్కు ఏమి అడిగినను నీకిచెచ్దనని 

అతడు ఆమెతో ఒటుట్పెటుట్కొనెను 

మారుక్ 6:24 => గనుక ఆమె వెళిల్ నేనేమి అడిగెదనని తన తలిల్నడుగగా ఆమె బాపిత్సమ్మిచుచ్ 

యోహాను తల అడుగుమనెను. 

మారుక్ 6:25 => వెంటనే ఆమె తవ్రగా రాజునొదద్కు వచిచ్ బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను తల పళె ల్ములో 

పెటిట్ యిపుప్డే నాకిపిప్ంపగోరుచునాన్నని చెపెప్ను. 

మారుక్ 6:26 => రాజు బహుగా దుఃఖపడెను గాని తాను పెటుట్కొనిన ఒటుట్ నిమితత్మును తనతో 

కూరుచ్ండియునన్వారి నిమితత్మును ఆమెకు ఇయయ్ను అననొలల్క పోయెను. 

మారుక్ 6:27 => వెంటనే రాజు అతని తల తెమమ్ని ఆజాఞ్పించి యొక బంటౌర్తును పంపెను. వాడు 

వెళిల్ చెరసాలలో అతని తల గొటిట్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:12 => పర్జలను పెదద్లను శాసు త్ర్లను రేపి అతనిమీదికి వచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:2 => అయితే అవిధేయులైన యూదులు అనయ్జనులను పురికొలిపి వారి 

మనసుస్లలో సహోదరులమీద పగ పుటిట్ంచిరి. 

1 రాజులు 16:33 => మరియు అహాబు దేవతాసత్ంభమొకటి1 నిలిపెను. ఈ పర్కారము అహాబు తన 

పూరివ్కులైన ఇశార్యేలు రాజులందరికంటె ఎకుక్వగా పాపముచేసి ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచెను. 
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1 రాజులు 19:1 => ఏలీయా చేసినదంతయును అతడు ఖడగ్ముచేత పర్వకత్లనందరిని చంపించిన 

సంగతియును అహాబు యెజెబెలునకు తెలియజెపప్గా 

1 రాజులు 21:5 => అంతట అతని భారయ్యైన యెజెబెలు వచిచ్ నీవు మూతి ముడుచుకొనినవాడవై 

భోజనము చేయక యుండెదవేమని అతని నడుగగా 

1 రాజులు 21:23 => మరియు యెజెబెలునుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యెజెర్యేలు 

పార్కారమునొదద్ కుకక్లు యెజెబెలును తినివేయును. 

1 రాజులు 22:52 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించి,తన తలిదండుర్లిదద్రి 

పర్వరత్నను, ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడైన నెబాతు కుమారుడగు యరొబాము 

పర్వరత్నను అనుసరించి పర్వరిత్ంచుచు వచెచ్ను. 

2 రాజులు 3:2 => ఇతడు తన తలిదండుర్లు చేసిన పర్కారము చేయక, తన తండిర్ నిలిపిన 

బయలుదేవతా సత్ంభమును తీసివేసెను గాని యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము చేయుట మానకుండెను 

2 రాజులు 8:18 => ఇతడు అహాబు కుమారెత్ను పెండిల్ చేసికొనియుండెను గనుక అహాబు 

కుటుంబికులవలెనే ఇతడును ఇశార్యేలు రాజులు పర్వరిత్ంచినటుల్ పర్వరిత్ంచుచు యెహోవా దృషిట్కి 

చెడుతనము జరిగించెను. 

2 రాజులు 9:7 => కాబటిట్ నా సేవకులైన పర్వకత్లను హతము చేసినదానిని బటిట్యు, యెహోవా 

సేవకులందరిని హతము చేసిన దానినిబటిట్యు, యెజెబెలునకు పర్తికారము చేయునటుల్ నీవు నీ 

యజమానుడైన అహాబు సంతతివారిని హతముచేయుము. 

2 రాజులు 9:22 => అంతట యెహోరాము యెహూను చూచి యెహూ సమాధానమా? అని 

అడుగగా యెహూ నీ తలిల్యైన యెజెబెలు జారతవ్ములును చిలల్ంగి తనములును ఇంత 

యపరిమితమైయుండగా సమాధానమెకక్డనుండి వచుచ్ననెను. 

2 రాజులు 9:34 => అతడు లోపల పర్వేశించి అనన్పానములు చేసిన తరువాత ఆ శాపగర్సుత్రాలు 

రాజకుమారెత్ గనుక మీరు వెళిల్ దానిని కనుగొని పాతిపెటుట్డని ఆజఞ్ ఇయయ్గా 
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2 రాజులు 14:24 => ఇతడును ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడగు నెబాతు 

కుమారుడైన యరొబాము చేసిన పాపములను విడువక అనుసరించి యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము 

జరిగించెను. 

2 రాజులు 16:3 => అతడు ఇశార్యేలీయుల ముందర నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనులు 

చేసిన హేయమైన కిర్యలు చేయుచు, తన కుమారుని అగిన్గుండమును దాటించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:1 => తనకు ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు అధికముగా కలిగిన తరువాత 

యెహోషాపాతు అహాబుతో వియయ్మంది 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:2 => దీరఘ్దరిశ్ హనానీ కుమారుడునగు యెహూ అతనిని 

ఎదురొక్నబోయి, రాజైన యెహోషాపాతుకు ఈలాగు పర్కటన చేసెను నీవు భకిత్హీనులకు 

సహాయముచేసి యెహోవా శతుర్వులకు సేన్హితుడవైతివి గదా? అందువలన యెహోవా సనిన్ధినుండి 

కోపము నీమీదికి వచుచ్ను. 

ఎసేత్రు 5:14 => అతని భారయ్యైన జెరెషును అతని సేన్హితులందరును ఏబది మూరల ఎతుత్గల 

యొక ఉరికొయయ్ చేయించుము; దాని మీద మొరెద్కై ఉరితీయింపబడునటుల్ రేపు నీవు రాజుతో మనవి 

చేయుము; తరువాత నీవు సంతోషముగా రాజుతో కూడ విందునకు పోదువు అని అతనితో చెపిప్రి. ఈ 

సంగతి హామానునకు యుకత్ముగా కనబడినందున అతడు ఉరికొయయ్ యొకటి సిదధ్ము చేయించెను. 

సామెతలు 14:1 => జాఞ్నవంతురాలు తన యిలుల్ కటుట్ను మూఢురాలు తనచేతులతో తన యిలుల్ 

ఊడబెరుకును. 

పర్సంగి 8:12 => పాపాతుమ్లు నూరు మారులు దుషాక్రయ్ముచేసి దీరాఘ్యుషమ్ంతులైనను 

దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయన సనిన్ధికి భయపడువారు కేష్మముగా నుందురనియు, 

యిరిమ్యా 34:14 => నీకు అమమ్బడి ఆరు సంవతస్రములు కొలువుచేసిన హెబీర్యులగు మీ 

సహోదరులను ఏడు సంవతస్రములు తీరిన తరువాత మీరు విడిపింపవలెను; అయితే మీ పితరులు 

తమ చెవియొగగ్క నా మాట అంగీకరింపకపోయిరి. 
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యిరిమ్యా 44:19 => మేము ఆకాశరాణికి ధూపము వేయగాను, ఆమెకు పానారప్ణములు 

అరిప్ంపగాను, మా పురుషుల సెలవులేకుండ ఆమెకు పిండివంటలు చేయుచునాన్మా? ఆమెకు 

పానారప్ణములు పోయుచునాన్మా? అని వారు చెపప్గా 

దానియేలు 4:17 => ఈ ఆజఞ్ జాగరూకులగు దేవదూతల పర్కటన ననుసరించి జరుగును, 

నిరణ్యమైన పరిశుదుధ్ల పర్కటన ననుసరించి సంభవించును. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల 

రా జయ్ ము పై ని అ ధి కా రి యై యుం డి , తా నె వ రి కి అ ను గర్ హిం ప ని చఛ్ యిం చు నో 

వారికనుగర్హించుననియు , ఆ యా రాజయ్ముపైన అతయ్ లప్  మనుషుయ్లను ఆయన 

నియమించుచునాన్డనియు మనుషుయ్లందరు తెలిసికొనునటుల్ ఈలాగు జరుగును. 

మీకా 6:16 => ఏలయనగా మీరు ఒమీ నియమించిన కటట్డల నాచరించుచు, అహాబు ఇంటివారు 

చేసిన కిర్యలనిన్టి ననుసరించుచు వారి యోచనలనుబటిట్ నడుచుచునాన్రు గనుక నా జనులకు 

రావలసిన అవమానమును మీరు పొందగా మిముమ్ను భీతిపుటిట్ంచు జనులుగాను పటట్ణనివాసులను 

అపహాసాయ్సప్దముగాను చేయబోవుచునాన్ను. 

యోహాను 8:34 => అందుకు యేసు పాపము చేయు పర్తివాడును పాపమునకు దాసుడని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:50 => గాని యూదులు భకిత్మరాయ్దలుగల సతరీలను ఆ పటట్ణపు 

పర్ముఖులను రేపి పౌలునకు బరన్బాకును హింస కలుగజేసి, వారిని తమ పార్ంతములనుండి 

వెళల్గొటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:13 => అయితే బెరయలోకూడ పౌలు దేవుని వాకయ్ము 

పర్చురించుచునాన్డని థెసస్లొనీకలో ఉండు యూదులు తెలిసికొని అకక్డికిని వచిచ్ 

జనసమూహములను రేపి కలవరపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:27 => ఏడు దినములు కావచిచ్నపుప్డు ఆసియనుండి వచిచ్న 

యూదులు దేవాలయములో అతని చూచి, సమూహమంతటిని కలవరపరచి అతనిని బలవంతముగా 

పటుట్కొని 
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వచనము 28 

యెహోవా వాకుక్ తిషీబ్యుడైన ఏలీయాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:8 => పర్వకత్యైన ఓదేదు పర్వచించిన యీ మాటలు ఆసా వినినపుప్డు 

అతడు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని యూదా బెనాయ్మీనీయుల దేశమంతటినుండియు, ఎఫార్యిము మనయ్ములో 

తాను పటుట్కొనిన పటట్ణములలోనుండియు హేయములైన విగర్హములనిన్టిని తీసివేసి, యెహోవా 

మంటపము ఎదుటనుండు యెహోవా బలిపీఠమును మరల కటిట్ంచి 

యెషయా 65:4 => వారు సమాధులలో కూరుచ్ండుచు రహసయ్సథ్లములలో పర్వేశించుచు 

పందిమాంసము తినుచుందురు అసహయ్పాకములు వారి పాతర్లలో ఉనన్వి  

యిరిమ్యా 16:18 => వారు తమ హేయదేవతల కళేబరములచేత నా దేశమును 

అపవితర్పరచియునాన్రు, తమ హేయకిర్యలతో నా సావ్సథ్య్మును నింపియునాన్రు గనుక నేను మొదట 

వారి దోషమునుబటిట్యు వారి పాపమునుబటిట్యు రెండంతలుగా వారికి పర్తికారము చేసెదను. 

యిరిమ్యా 44:4 => మరియు నేను పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన నా సేవకులందరిని మీయొదద్కు 

పంపుచు, నాకసహయ్మైన యీ హేయకారయ్మును మీరు చేయకుండుడి అని నేను చెపుప్చు వచిచ్తిని 

గాని  

యెహెజేక్లు 18:12 => దీనులను దరిదుర్లను భాదపెటిట్ బలాతాక్రముచేత నషట్ము 

కలుగజేయుటయు, తాకటుట్ చెలిల్ంపకపోవుటయు, విగర్హముల తటుట్ చూచి హేయకృతయ్ములు 

జరిగించుటయు,  

1 పేతురు 4:3 => మనము పోకిరి చేషట్లు, దురాశలు, మదయ్పానము, అలల్రితో కూడిన ఆటపాటలు, 

తార్గుబోతుల విందులు, చేయదగని విగర్హ పూజలు మొదలైనవాటియందు నడుచుకొనుచు, 

అనయ్జనుల ఇషట్ము నెరవేరుచ్చుండుటకు గతించిన కాలమే చాలును, 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 
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ఆదికాండము 15:16 => అమోరీయుల అకర్మము ఇంకను సంపూరణ్ము కాలేదు గనుక నీ నాలుగవ 

తరమువారు ఇకక్డికి మరల వచెచ్దరని నిశచ్యముగా తెలిసికొనుమని అబార్ముతో చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 18:25 => ఆ దేశము అపవితర్త కలది గనుక నేను దానిమీద దాని దోషశిక్షను 

మోపుచునాన్ను. ఆ దేశమందు కాపురమునన్ వారిని వెళల్గర్కిక్వేయుచునన్ది. 

లేవీయకాండము 18:26 => కాబటిట్ ఆ దేశము మీకంటె ముందుగానునన్ పర్జలను వెళల్గర్కిక్వేసిన 

పర్కారము మీ అపవితర్తనుబటిట్ మిముమ్ను వెళల్గర్కిక్ వేయకుండునటుల్ మీరు,  

లేవీయకాండము 18:27 => అనగా సవ్దేశియేగాని మీలో నివసించు పరదేశియేగాని యీ హేయ 

కిర్యలనిన్టిలో దేనిని చేయక,  

లేవీయకాండము 18:28 => యీ నా కటట్డలను నా విధులను ఆచరింపవలెను. 

లేవీయకాండము 18:29 => ఎవరు అటిట్ హేయ కిర్యలలో దేనినైనను చేయుదురో వారు 

పర్జలలొనుండి కొటిట్వేయబడుదురు. 

లేవీయకాండము 18:30 => కాబటిట్ మీకంటె ముందుగా నునన్వారు అనుసరించిన ఆ హేయమైన 

ఆచారములలో దేనినైనను అనుసరించుటవలన అపవితర్త కలుగజేసికొనకుండునటుల్ నేను మీకు 

విధించిన విధి ననుసరించి నడుచుకొనవలెను. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 20:22 => కాబటిట్ మీరు నివసించునటుల్ నేను ఏ దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొని 

పోవుచునాన్నో ఆ దేశము మిముమ్ను కకిక్వేయకుండునటుల్ మీరు నా కటట్డలనిన్టిని నా విధులనిన్టిని 

అనుసరించి నడుచుకొనవలెను. 

లేవీయకాండము 20:23 => నేను మీ యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునన్ జనముల ఆచారములనుబటిట్ 

నడుచుకొనకూడదు. వారు అటిట్ కిర్యలనిన్యు చేసిరి గనుక నేను వారియందు అసహయ్పడితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:31 => తమ దేవతలకు వారు చేసినటుల్ నీవు నీ దేవుడైన 

యెహోవానుగూరిచ్ చేయవలదు, ఏలయనగా యెహోవా దేవ్షించు పర్తి హేయకిర్యను వారు తమ 

దేవతలకు చేసిరి. వారు తమ దేవతలపేరట తమ కూమారులను తమ కుమారెత్లను అగిన్హోతర్ములో 

కాలిచ్వేయుదురు గదా. 
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2 రాజులు 16:3 => అతడు ఇశార్యేలీయుల ముందర నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనులు 

చేసిన హేయమైన కిర్యలు చేయుచు, తన కుమారుని అగిన్గుండమును దాటించెను. 

2 రాజులు 21:2 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించుచు, ఇశార్యేలీయులయెదుట 

నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనములు చేసినటుల్ హేయకిర్యలు చేయుచు వచెచ్ను. 

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

అమోరీయులను మించిన చెడునడత కనుపరచి, తాను పెటుట్కొనిన విగర్హములవలన యూదావారు 

పాపము చేయుటకు కారకుడాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:2 => ఇతడు ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా వెళల్గొటిట్న 

అనయ్జనులు చేసిన హేయకిర్యలను అనుసరించి, యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:9 => ఈ పర్కారము మనషే ష్ యూదావారిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లను 

మోసపుచిచ్నవాడై, ఇశార్యేలీయులయెదుట ఉండకుండ యెహోవా నశింపజేసిన అనయ్జనులకంటెను 

వారు మరింత అకర్మముగా పర్వరిత్ంచునటుల్ చేయుటకు కారకుడాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:14 => అదియుగాక యాజకులలోను జనులలోను అధిపతులగువారు, 

అనయ్జనులు పూజించు హేయమైన విగర్హములను పెటుట్కొని బహుగా దోర్హులై, యెహోవా 

యెరూషలేములో పరిశుదధ్పరచిన మందిరమును అపవితర్పరచిరి. 

ఎజార్ 9:11 => వారు మీరు సవ్తంతిర్ంచుకొనబోవు దేశము దాని నివాసుల అపవితర్తచేతను వారు 

చేయు అసహయ్మైన వాటిచేతను అపవితర్మాయెను, వారు జరిగించిన అసహయ్మైన వాటిచేత ఆ దేశము 

నలుదికుక్ల నిండినదాయెను. 

ఎజార్ 9:12 => కాబటిట్ మీరు మీ కుమారెత్లను వారి కుమారుల కియయ్కుడి. వారి కుమారెత్లను మీ 

కుమారుల కొరకు పుచుచ్కొనకుడి. మరియు వారికి కేష్మభాగయ్ములు కలుగవలెనని మీరు ఎనన్టికిని 

కోరకుండినయెడల,మీరు బలముగానుండి, ఆ దేశముయొకక్ సుఖమును అనుభవించి, మీ పిలల్లకు 

నితయ్ సావ్సథ్య్ముగా దాని నపప్గించెదరని చెపిప్రి. 
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ఎజార్ 9:13 => అయితే మా దుషిర్క్యలనుబటిట్యు మా గొపప్ అపరాధములనుబటిట్యు ఈ 

శర్మలనిన్యు మామీదికి వచిచ్న తరువాత, మా దేవుడవైన నీవు మా దోషములకు రావలసిన శిక్షలో 

కొంచెమే మామీద ఉంచి, మాకు ఈ విధముగా విడుదల కలుగజేయగా మేము నీ ఆజఞ్లను మీరి 

ఎజార్ 9:14 => ఈ అసహయ్ కారయ్ములను జరిగించిన జనులతో సంబంధములు చేసికొనినయెడల, 

మేము నాశనమగు వరకు శేషమైనను లేకుండునటుల్ను, తపిప్ంచుకొనుటకు సాధనమైనను 

లేకుండునటుల్ను, నీవు కోపపడుదువు గదా. 

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. 

యెహెజేక్లు 16:47 => అయితే వారి పర్వరత్న ననుసరించుటయు, వారు చేయు హేయకిర్యలు 

చేయుటయు సవ్లప్కారయ్మని యెంచి, వారి నడతలను మించునటుల్గా నీవు చెడుమారగ్ములయందు 

పర్వరిత్ంచితివి. 

1 రాజులు 16:31 => నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము జరిగించిన పాపకిర్యలను అనుసరించి 

నడుచుకొనుట సవ్లప్ సంగతి యనుకొని, అతడు సీదోనీయులకు రాజైన ఎతబ్యలు కుమారెత్యైన 

యెజెబెలును వివాహము చేసికొని బయలు దేవతను పూజించుచు వానికి మొర్కుక్చునుండెను. 

2 రాజులు 17:8 => తమయెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనముల కటట్డలను, 

ఇశార్యేలు రాజులు నిరణ్యించిన కటట్డలను అనుసరించుచు ఉండిరి. 
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యెహెజేక్లు 16:3 => పర్భువైన యెహోవా యెరూషలేమును గూరిచ్ యీ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు 

నీ ఉతప్తిత్యు నీ జననమును కనానీయుల దేశసంబంధమైనవి; నీ తండిర్ అమోరీయుడు, నీ తలిల్ 

హితీత్యురాలు. 

యెహెజేక్లు 23:5 => ఒహొలా నాకు పెండిల్చేయబడినను వయ్భిచారముచేసి 

మీకా 6:16 => ఏలయనగా మీరు ఒమీ నియమించిన కటట్డల నాచరించుచు, అహాబు ఇంటివారు 

చేసిన కిర్యలనిన్టి ననుసరించుచు వారి యోచనలనుబటిట్ నడుచుచునాన్రు గనుక నా జనులకు 

రావలసిన అవమానమును మీరు పొందగా మిముమ్ను భీతిపుటిట్ంచు జనులుగాను పటట్ణనివాసులను 

అపహాసాయ్సప్దముగాను చేయబోవుచునాన్ను. 

వచనము 29 

అహాబు నాకు భయపడి వినయముగా పర్వరిత్ంచుట చూచితివా? నాకు భయపడి అతడు వినయముగా 

పర్వరిత్ంచుటచేత ఆ అపాయము అతని కాలమునందు సంభవింపకుండ ఆపి, అతని కుమారుని 

కాలమునందు అతని కుటుంబికులమీదికి నేను దాని రపిప్ంచెదను. 

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

దినములు తన కుమారుని నిమితత్ము అంగలారుచ్చుండగా 

2 రాజులు 6:30 => రాజు ఆ సతరీ మాటలు విని తన వసత్రములను చింపుకొని యింక పార్కారముమీద 

నడిచి పోవుచుండగా జనులు అతనిని తేరి చూచినపుప్డు లోపల అతని ఒంటిమీద గోనెపటట్ కనబడెను. 

2 రాజులు 18:37 => గృహనిరావ్హకుడును హిలీక్యా కుమారుడునైన ఎలాయ్కీమును, శాసిత్యగు 

షెబాన్యును, రాజయ్పు దసాత్వేజులమీదనునన్ ఆసాపు కుమారుడైన యోవాహును, బటట్లు చింపుకొని 

హిజిక్యాయొదద్కు వచిచ్, రబాష్కే పలికిన మాటలనిన్యు తెలియజెపిప్రి. 

యోనా 3:6 => ఆ సంగతి నీనెవె రాజునకు వినబడినపుప్డు అతడును తన సింహాసనము మీదనుండి 

దిగి, తన రాజవసత్రములు తీసివేసి గోనెపటట్ కటుట్కొని బూడిదెలో కూరుచ్ండెను. 
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2 సమూయేలు 12:17 => దావీదు ఉపవాసముండి లోపలికిపోయి రాతిర్ అంతయు నేల పడియుండి 

బిడ డ్కొరకు దేవుని బతిమాలగా, ఇంటిలో ఎనిన్కయైనవారు లేచి అతనిని నేలనుండి లేవనెతుత్టకు 

వచిచ్రిగాని అతడు సమమ్తింపక వారితోకూడ భోజనము చేయక యుండెను. 

యోబు 16:15 => నా చరమ్ముమీద నేను గోనెపటట్ కూరుచ్కొంటిని నా కొముమ్ను ధూళితో 

మురికిచేసితిని. 

యెషయా 22:12 => ఆ దినమున ఏడుచ్టకును అంగలారుచ్టకును తలబోడి చేసికొనుటకును 

గోనెపటట్ కటుట్కొనుటకును సైనయ్ములకధిపతియు పర్భువునగు యెహోవా మిముమ్ను పిలువగా  

యెషయా 58:5 => అటిట్ ఉపవాసము నాకనుకూలమా? మనషుయ్డు తన పార్ణమును 

బాధపరచుకొనవలసిన దినము అటిట్దేనా? ఒకడు జముమ్వలె తలవంచుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని 

బూడిదె పరచుకొని కూరుచ్ండుట ఉపవాసమా? అటిట్ ఉపవాసము యెహోవాకు పీర్తికరమని 

మీరనుకొందురా?  

యెషయా 58:6 => దురామ్రుగ్లు కటిట్న కటల్ను విపుప్టయు కాడిమాను మోకులు తీయుటయు 

బాధింపబడినవారిని విడిపించుటయు పర్తి కాడిని విరుగగొటుట్టయు నే నేరప్రచుకొనిన ఉపవాసము 

గదా?  

యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

యెషయా 58:8 => వసత్రహీనుడు నీకు కనబడినపుప్డు వానికి వసత్రములిచుచ్టయు ఇదియే గదా 

నాకిషట్మైన ఉపవాసము? ఆలాగున నీవు చేసినయెడల నీ వెలుగు వేకువచుకక్వలె ఉదయించును 

సవ్సథ్త నీకు శీఘర్ముగా లభించును నీ నీతి నీ ముందర నడచును యెహోవా మహిమ నీ సైనయ్పు 

వెనుకటి భాగమును కావలికాయును.  

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

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

గడపుడి. నైవేదయ్మును పానారప్ణమును మీ దేవుని మందిరమునకు రాకుండ నిలిచిపోయెను.  
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యెషయా 38:15 => నేనేమందును? ఆయన నాకు మాట ఇచెచ్ను ఆయనే నెరవేరెచ్ను. నాకు 

కలిగిన వాయ్కులమునుబటిట్ నా సంవతస్రములనిన్యు నేను మెలల్గా నడచుకొందును.  

నిరగ్మకాండము 33:4 => పర్జలు ఆ దురావ్రత్ను విని దుఃఖించిరి; ఎవడును ఆభరణములను 

ధరించుకొనలేదు. 

2 సమూయేలు 21:10 => అయాయ్ కుమారెత్యగు రిసాప్ గోనెపటట్ తీసికొని కొండపైన పరచుకొని 

కోత కాలారంభము మొదలుకొని ఆకాశమునుండి వరష్ము ఆ కళేబరములమీద కురియువరకు 

అచచ్టనే యుండి, పగలు ఆకాశపకుష్లు వాటిమీద వాలకుండను రాతిర్ అడవిమృగములు దగగ్రకు 

రాకుండను వాటిని కాచుచుండగా 

1 రాజులు 20:31 => అతని సేవకులు ఇశార్యేలు వారి రాజులు దయాపరులని మేము వింటిమి 

గనుక నీకు అనుకూలమైనయెడల మేము నడుమునకు గోనెలు కటుట్కొని తలమీద తార్ళుల్ వేసికొని 

ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు పోవుదుము; అతడు నీ పార్ణమును రకిష్ంచునేమో అని రాజుతో అనగా రాజు 

అందుకు సమమ్తించెను. 

1 రాజులు 22:8 => అందుకు ఇశార్యేలు రాజు ఇవూ ల్ కుమారుడైన మీకాయా అను ఒకడునాన్డు; 

అతనిదావ్రా మనము యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయవచుచ్ను గాని, అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు 

పర్కటింపక కీడే పర్కటించును గనుక అతనియందు నాకు దేవ్షము కలదని యెహోషాపాతుతో అనగా 

యెహోషాపాతురాజైన మీరు ఆలాగనవదద్నెను. 

2 రాజులు 19:1 => హిజిక్యా విని తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని యెహోవా 

మందిరమునకు పోయి 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:16 => దావీదు కనున్లెతిత్ చూడగా, భూమాయ్కాశముల మధయ్ను 

నిలుచుచు, వరదీసిన కతిత్ చేతపటుట్కొని దానిని యెరూషలేముమీద చాపిన యెహోవా దూత 

కనబడెను. అపుప్డు దావీదును పెదద్లును గోనె పటట్లు కపుప్కొనినవారై సాషాట్ంగపడగా 

యోబు 42:6 => కావున ననున్ నేను అసహియ్ంచుకొని, ధూళిలోను బూడిదెలోను పడి పశాచ్తాత్ప 

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

పార్ణమును ఆయాసపరచుకొంటిని అయినను నా పార్రథ్న నా యెదలోనికే తిరిగి వచిచ్యునన్ది. 

పర్సంగి 3:7 => చింపుటకు కుటుట్టకు; మౌనముగా నుండుటకు మాటలాడుటకు; 

యిరిమ్యా 26:3 => వారి దురామ్రగ్మునుబటిట్ వారికి చేయదలచిన కీడును చేయక నేను 

సంతాపపడునటుల్గా వారు ఆలకించి తన దురామ్రగ్ము విడుచుదురేమో. 

యిరిమ్యా 34:15 => మీరైతే ఇపుప్డు మనసుస్ మారుచ్కొని యొకొక్కక్డు తన పొరుగువానికి 

విడుదల చాటింతమని చెపిప్, నా పేరు పెటట్బడిన యీ మందిరమందు నా సనిన్ధిని నిబంధన చేసితిరి, 

నా దృషిట్కి యుకత్మైనది చేసితిరి. 

యిరిమ్యా 36:24 => రాజైనను ఈ మాటలనిన్టిని వినిన యతని సేవకులలో ఎవరైనను 

భయపడలేదు, తమ బటట్లు చింపుకొనలేదు. 

యిరిమ్యా 48:37 => నిశచ్యముగా పర్తి తల బోడియాయెను పర్తి గడ డ్ము గొరిగింపబడెను 

చేతులనిన్టిమీద నరుకులును నడుములమీద గోనెపటట్యు నునన్వి.  

దానియేలు 6:18 => అంతట రాజు తన నగరునకు వెళిల్ ఆ రాతిర్ అంత ఉపవాసముండి 

నాటయ్వాయిదయ్ములను జరుగనియయ్లేదు; అతనికి నిదర్పటట్కపోయెను. 

యోవేలు 2:13 => మీ దేవుడైన యెహోవా కరుణావాతస్లయ్ములు గలవాడును, శాంతమూరిత్యు 

అతయ్ంతకృపగలవాడునై యుండి, తాను చేయనుదేద్శించిన కీడును చేయక పశాచ్తాత్ప పడును గనుక 

మీ వసత్రములను కాక మీ హృదయములను చింపుకొని ఆయనతటుట్ తిరుగుడి. 

యోనా 3:10 => ఈ నీనెవెవారు తమ చెడునడతలను మానుకొనగా వారు చేయుచునన్ కిర్యలను 

దేవుడు చూచి పశాచ్తత్పుత్డై వారికి చేయుదునని తాను మాట యిచిచ్న కీడు చేయక మానెను. 

మతత్యి 6:16 => మీరు ఉపవాసము చేయునపుప్డు వేషధారులవలె దుఃఖముఖులై యుండకుడి; 

తాము ఉపవాసము చేయుచునన్టుట్ మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారు తమ ముఖములను వికారము 

చేసికొందురు; వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 18:30 => వాడు ఒపుప్కొనక అచిచ్యునన్ది చెలిల్ంచువరకు వానిని చెరసాలలో 

వేయించెను. 
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మతత్యి 27:4 => నేను నిరపరాధ రకత్మును అపప్గించి పాపము చేసితినని చెపెప్ను. వారు దానితో 

మాకేమి? నీవే చూచుకొనుమని చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 
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వచనము 1 

సిరియనులును ఇశార్యేలువారును మూడు సంవతస్రములు ఒకరితో ఒకరు యుదధ్ము జరిగింపక 

మానిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:7 => వారు తముమ్ను తాము తగిగ్ంచుకొనుట యెహోవా చూచెను గనుక 

యెహోవా వాకుక్ షెమయాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను వారు తముమ్ను తాము తగిగ్ంచుకొనిరి 

గనుక నేను వారిని నాశనముచేయక, షీషకు దావ్రా నా ఉగర్తను యెరూషలేముమీద కుమమ్రింపక 

తవ్రలోనే వారికి రక్షణ దయచేసెదను. 

వచనము 2 

మూడవ సంవతస్రమందు యూదారాజైన యెహోషాపాతు బయలుదేరి ఇశార్యేలురాజునొదద్కు రాగా 

యిరిమ్యా 7:17 => యూదా పటట్ణములలోను యెరూషలేము వీధులలోను వారు చేయుచునన్ 

కిర్యలను నీవు చూచుచునాన్వు గదా. 

లూకా 7:44 => ఆ సతరీ వైపు తిరిగి, సీమోనుతో ఇటల్నెను ఈ సతరీని చూచుచునాన్నే, నేను నీ 

యింటిలోనికి రాగా నీవు నా పాదములకు నీళిల్యయ్లేదు గాని, యీమె తన కనీన్ళల్తో నా పాదములను 

తడిపి తన తలవెండుర్కలతో తుడిచెను. 

నిరగ్మకాండము 10:3 => కాబటిట్ మోషే అహరోనులు ఫరోయొదద్కు వెళిల్, అతనిని చూచి యీలాగు 

చెపిప్రి హెబీర్యుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవు ఎనాన్ళల్వరకు నాకు లొంగనొలల్క 

యుందువు? ననున్ సేవించుటకు నా జనులను పోనిముమ్. 

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

లోబడినటుల్ నటించుదురు 

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

బలాతిశయమునుబటిట్ నీ శతుర్వులు లొంగి నీయొదద్కు వచెచ్దరు  
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కీరత్నలు 78:34 => వారిని ఆయన సంహరించినపుప్డు వారు ఆయనను వెదకిరి వారు తిరిగి 

హృదయపూరవ్కముగా దేవుని బతిమాలుకొనిరి. 

కీరత్నలు 78:35 => దేవుడు తమకు ఆశర్యదురగ్మనియు మహోనన్తుడైన దేవుడు తమకు 

విమోచకుడనియు వారు జాఞ్పకము చేసికొనిరి. 

కీరత్నలు 78:36 => అయినను వారి హృదయము ఆయనయెడల సిథ్రముగా నుండలేదు ఆయన 

నిబంధనను వారు నమమ్కముగా గైకొనలేదు 

కీరత్నలు 78:37 => నోటి మాటతో వారు ఆయనను ముఖసుత్తి చేసిరి తమ నాలుకలతో 

ఆయనయొదద్ బొంకిరి. 

కీరత్నలు 86:15 => పర్భువా, నీవు దయాదాకిష్ణయ్ములుగల దేవుడవు ధీరఘ్శాంతుడవు 

కృపాసతయ్ములతో నిండినవాడవు 

యెహెజేక్లు 33:10 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయులకు ఈ మాట పర్కటింపుము మా 

పాపదోషములు మామీద పడియునన్వి, వాటివలన మేము కీష్ణించుచునాన్ము, మనమెటుల్ 

బర్దకుదుమని మీరు చెపుప్కొనుమాట నిజమే.  

యెహెజేక్లు 33:11 => కాగా వారితో ఇటల్నుము నా జీవముతోడు దురామ్రుగ్డు మరణము 

నొందుటవలన నాకు సంతోషము లేదు; దురామ్రుగ్డు తన దురామ్రగ్తనుండి మరలి బర్దుకుటవలన 

నాకు సంతోషము కలుగును. కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి, మీ దురామ్రగ్తనుండి 

మరలి మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి, మీరెందుకు మరణము నొందుదురు? ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

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. 

రోమీయులకు 2:4 => లేదా, దేవుని అనుగర్హము మారుమనసుస్ పొందుటకు నినున్ 

పేర్రేపించుచునన్దని యెరుగక, ఆయన అనుగర్హైశవ్రయ్మును సహనమును దీరఘ్శాంతమును 

తృణీకరించుదువా? 
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2 పేతురు 3:9 => కొందరు ఆలసయ్మని యెంచుకొనునటుల్ పర్భువు తన వాగాద్నమునుగూరిచ్ 

ఆలసయ్ము చేయువాడు కాడు గాని యెవడును నశింపవలెనని యిచఛ్యింపక, అందరు మారుమనసుస్ 

పొందవలెనని కోరుచు, మీయెడల ధీరఘ్శాంతము గలవాడైయునాన్డు. 

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. 

1 రాజులు 21:22 => ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు నీవు కారకుడవై నాకు కోపము 

పుటిట్ంచితివి గనుక నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము కుటుంబమునకును అహీయా కుమారుడైన 

బయెషా కుటుంబమునకును నేను చేసినటుల్ నీ కుటుంబమునకు చేయుదునని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

1 రాజులు 21:23 => మరియు యెజెబెలునుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యెజెర్యేలు 

పార్కారమునొదద్ కుకక్లు యెజెబెలును తినివేయును. 

2 రాజులు 9:25 => కాగా యెహూ తన అధిపతియైన బిదక్రును పిలిచి యిటల్నెను అతని ఎతిత్ 

యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు భూభాగమందు పడవేయుము; మనమిదద్రమును అతని తండిర్యైన 

అహాబు వెనుక గుఱఱ్ములెకిక్ వచిచ్నపుప్డు యెహోవా అతనిమీద ఈ శిక్షమోపిన సంగతి జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. 

2 రాజులు 9:26 => అపుప్డు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా నిశచ్యముగా నాబోతు రకత్మును 

వాని కుమారుల రకత్మును నినన్టి దినమున నేను చూచితిని గనుక ఈ భూభాగమందు నేను దానికి 

పర్తికారము చేయుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. కాబటిట్ నీవు యెహోవా మాటచొపుప్న అతని ఎతిత్ 

యీ భూభాగమందు పడవేయుము అనెను. 

2 రాజులు 9:33 => దీనిని కిర్ంద పడదోర్యుడని అతడు చెపప్గా వారు దానిని కిర్ందికి 

పడదోర్సినందున దాని రకత్ములో కొంత గోడమీదను గుఱఱ్ములమీదను చిందెను. మరియు 

గుఱఱ్ములచేత అతడు దానిని తొర్కిక్ంచెను. 
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2 రాజులు 9:34 => అతడు లోపల పర్వేశించి అనన్పానములు చేసిన తరువాత ఆ శాపగర్సుత్రాలు 

రాజకుమారెత్ గనుక మీరు వెళిల్ దానిని కనుగొని పాతిపెటుట్డని ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

2 రాజులు 9:35 => వారు దానిని పాతిపెటట్బోయిరి; అయితే దాని కపాలమును పాదములును 

అరచేతులును తపప్ మరి ఏమియు కనబడలేదు. 

2 రాజులు 9:36 => వారు తిరిగివచిచ్ అతనితో ఆ సంగతి తెలియజెపప్గా అతడిటల్నెను ఇది 

యెజెబెలని యెవరును గురుత్పటట్లేకుండ యెజెర్యేలు భూభాగమందు కుకక్లు యెజెబెలు 

మాంసమును తినును. 

2 రాజులు 9:37 => యెజెబెలుయొకక్ కళేబరము యెజెర్యేలు భూభాగమందునన్ 

పెంటవలెనుండును అని తన సేవకుడును తిషీబ్యుడునగు ఏలీయాదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న 

మాటచొపుప్న యిది జరిగెను. 

2 రాజులు 10:1 => షోమోర్నులో అహాబునకు డెబబ్దిమంది కుమారులుండిరి. యెహూ వెంటనే 

తాకీదులు వార్యించి షోమోర్నులోనుండు యెజెర్యేలు అధిపతులకును పెదద్లకును అహాబు పిలల్లను 

పెంచినవారికిని పంపి ఆజఞ్ ఇచిచ్నదేమనగా మీ యజమానుని కుమారులు మీయొదద్ నునాన్రు; 

2 రాజులు 10:2 => మరియు మీకు రథములును గుఱఱ్ములును పార్కారముగల పటట్ణమును 

ఆయుధ సామగిర్యును కలవు గదా 

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

ఉతత్ముడును తగినవాడునైన యొకని కోరుకొని, తన తండిర్ సింహాసనముమీద అతనిని ఆసీనునిగా 

చేసి, మీ యజమానుని కుటుంబికుల పక్షమున యుదధ్మాడుడి. 

2 రాజులు 10:4 => వారు ఇది విని బహు భయపడి ఇదద్రు రాజులు అతనిముందర 

నిలువజాలకపోయిరే, మనమెటుల్ నిలువగలమని అనుకొని 

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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2 రాజులు 10:6 => అపుప్డతడు రెండవ తాకీదు వార్యించి మీరు నా పక్షమున నుండి నా మాట 

వినుటకు ఒపుప్కొనినయెడల మీ యజమానుని కుమారుల తలలను తీసికొని, రేపు ఈ వేళకు 

యెజెర్యేలునకు నాయొదద్కు రండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. డెబబ్దిమంది రాజకుమారులును వారిని పెంచిన 

పటట్ణపు పెదద్లయొదద్ ఉండిరి. 

2 రాజులు 10:7 => కావున ఆ తాకీదు తమకు ముటిట్నపుప్డు వారు డెబబ్దిమంది రాజకుమారులను 

పటుట్కొని చంపి, వారి తలలను గంపలలో పెటిట్, యెజెర్యేలులోనునన్ అతనియొదద్కు పంపిరి. 

2 రాజులు 10:11 => ఈ పర్కారము యహూ యెజెర్యేలులో అహాబు కుటుంబికులందరిని, అతని 

సంబంధులగు గొపప్వారినందరిని అతని బంధువులనందరిని, అతడు నియమించిన యాజకులను 

హతముచేసెను; అతనికి ఒకనినైనను ఉండనియయ్లేదు. 

నిరగ్మకాండము 20:5 => ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; 

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

లేవీయకాండము 26:41 => నేను తమకు విరోధముగా నడిచితిననియు, తమ శతుర్వుల 

దేశములోనికి తముమ్ను రపిప్ంచితిననియు, ఒపుప్కొనినయెడల, అనగా లోబడని తమ హృదయములు 

లొంగి తాము చేసిన దోషమునకు పర్తిదండనను అనుభవించితిమని ఒపుప్కొనినయెడల, 

1 రాజులు 11:12 => అయినను నీ తండిర్యైన దావీదు నిమితత్ము నీ దినములయందు నేను 

ఆలాగున చేయక నీ కుమారునిచేతిలోనుండి దాని తీసివేసెదను. 

1 రాజులు 21:19 => నీవు అతని చూచి యీలాగు పర్కటించుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

దీని సావ్ధీనపరచుకొనవలెనని నీవు నాబోతును చంపితివి గదా. యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఏ 

సథ్లమందు కుకక్లు నాబోతు రకత్మును నాకెనో ఆ సథ్లమందే కుకక్లు నీ రకత్మును నిజముగా 

నాకునని అతనితో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 22:53 => అతడు బయలు దేవతను పూజిం చుచు, వానికి నమసాక్రము చేయుచు, తన 

తండిర్ చేసిన కిర్యలనిన్టి చొపుప్న జరిగించుచు, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము 

పుటిట్ంచెను. 
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2 రాజులు 10:10 => అహాబు కుటుంబికులనుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటలలో ఒకటియు 

నెరవేరకపోదు; తన సేవకుడైన ఏలీయాదావ్రా తాను సెలవిచిచ్న మాట యెహోవా నెరవేరెచ్నని 

చెపెప్ను. 

2 రాజులు 10:30 => కావున యెహోవా యెహూతో నీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నా హృదయాలోచన 

యంతటిచొపుప్న అహాబు కుటుంబికులకు చేసి నా దృషిట్కి నాయ్యమైనదాని జరిగించి బాగుగా 

నెరవేరిచ్తివి గనుక నీ కుమారులు నాలగ్వ తరమువరకు ఇశార్యేలు రాజయ్ సింహాసనముమీద 

ఆసీనులగుదురు. 

2 రాజులు 19:1 => హిజిక్యా విని తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని యెహోవా 

మందిరమునకు పోయి 

2 రాజులు 22:19 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ సథ్లము 

పాడగుననియు, దాని కాపురసుథ్లు దూషణాసప్దులగుదురనియు, నేను చెపిప్న మాటలను నీవు 

ఆలకించి, మెతత్ని మనసుస్కలిగి యెహోవా సనిన్ధిని దీనతవ్ము ధరించి, నీ బటట్లు చింపుకొని నా 

సనిన్ధిని కనీన్ళుల్ రాలిచ్తివి గనుక నీవు చేయు మనవిని నేను అంగీకరించియునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:7 => వారు తముమ్ను తాము తగిగ్ంచుకొనుట యెహోవా చూచెను గనుక 

యెహోవా వాకుక్ షెమయాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను వారు తముమ్ను తాము తగిగ్ంచుకొనిరి 

గనుక నేను వారిని నాశనముచేయక, షీషకు దావ్రా నా ఉగర్తను యెరూషలేముమీద కుమమ్రింపక 

తవ్రలోనే వారికి రక్షణ దయచేసెదను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:26 => హిజిక్యా హృదయగరవ్ము విడచి, తానును యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లును తముమ్నుతాము తగిగ్ంచుకొనిరి గనుక హిజిక్యా దినములలో యెహోవా కోపము 

జనులమీదికి రాలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:28 => నేను నీ పితరులయొదద్ నినున్ చేరుచ్దును; నెమమ్దిగలవాడవై నీవు 

నీ సమాధిలోనికి చేరచ్బడుదువు; ఈ సథ్లముమీదికిని దాని కాపురసుథ్లమీదికిని నేను రపిప్ంచు 

అపాయము నీవు కనున్లార చూడవు. 
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యిరిమ్యా 26:3 => వారి దురామ్రగ్మునుబటిట్ వారికి చేయదలచిన కీడును చేయక నేను 

సంతాపపడునటుల్గా వారు ఆలకించి తన దురామ్రగ్ము విడుచుదురేమో. 

యిరిమ్యా 44:10 => నేటివరకు వారు దీనమనసుస్ ధరింపకునాన్రు, భయము నొందకునాన్రు, 

నేను మీకును మీ పితరులకును నియమించిన ధరమ్శాసత్రమునైనను కటట్డలనైనను అనుసరింపకయే 

యునాన్రు. 

దానియేలు 4:27 => రాజా, నా యోచన నీ దృషిట్కి అంగీకారమగునుగాక; ఒకవేళ నీవు నీ 

పాపములు మాని నీతి నాయ్యములననుసరించి, నీవు బాధపెటిట్న వారియందు కరుణ చూపినయెడల 

నీకునన్ కేష్మము నీకికమీదట నుండునని దానియేలు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

1 పేతురు 5:6 => దేవుడు తగిన సమయమందు మిముమ్ను హెచిచ్ంచునటుల్ ఆయన 

బలిషఠ్మైనచేతికిర్ంద దీనమనసుక్లై యుండుడి.  

వచనము 3 

ఇశార్యేలురాజు తన సేవకులను పిలిపించి రామోతిగ్లాదు మనదని మీరెరుగుదురు; అయితే మనము 

సిరియా రాజు చేతిలోనుండి దాని తీసికొనక ఊరకునాన్మని చెపిప్ 

1 రాజులు 20:34 => అంతట బెనహ్దదు తమ తండిర్చేతిలోనుండి నా తండిర్ తీసికొనిన 

పటట్ణములను నేను మరల అపప్గించెదను; మరియు నా తండిర్ షోమోర్నులో వీధులను 

కటిట్ంచుకొనినటుల్ దమసుక్లో తమకొరకు తమరు వీధులను కటిట్ంచుకొనవచుచ్ను అని అతనితో 

చెపప్గా అహాబు ఈ పర్కారముగా నీతో సంధిచేసి నినున్ పంపివేయుదునని చెపిప్ అతనితో సంధిచేసి 

అతని పోనిచెచ్ను. 

1 రాజులు 22:2 => మూడవ సంవతస్రమందు యూదారాజైన యెహోషాపాతు బయలుదేరి 

ఇశార్యేలురాజునొదద్కు రాగా 

వచనము 4 
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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 22:1 => సిరియనులును ఇశార్యేలువారును మూడు సంవతస్రములు ఒకరితో ఒకరు 

యుదధ్ము జరిగింపక మానిరి. 

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

మనుషయ్కుమారుడు మూడు రాతిర్ంబగళుల్ భూగరబ్ములో ఉండును. 

మతత్యి 16:21 => అపప్టినుండి తాను యెరూషలేమునకు వెళిల్ పెదద్లచేతను పర్ధాన 

యాజకులచేతను శాసు త్ర్లచేతను అనేక హింసలు పొంది, చంపబడి, మూడవ దినమున లేచుట 

అగతయ్మని యేసు తన శిషుయ్లకు తెలియజేయ మొదలుపెటట్గా 

1 రాజులు 22:41 => ఆసా కుమారుడైన యెహోషాపాతు ఇశార్యేలు రాజైన అహాబు ఏలుబడిలో 

నాలుగవ సంవతస్రమందు యూదాను ఏలనారంభించెను. 

1 రాజులు 22:44 => యెహోషాపాతు ఇశార్యేలు రాజుతో సంధిచేసెను. 

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 రాజులు 8:18 => ఇతడు అహాబు కుమారెత్ను పెండిల్ చేసికొనియుండెను గనుక అహాబు 

కుటుంబికులవలెనే ఇతడును ఇశార్యేలు రాజులు పర్వరిత్ంచినటుల్ పర్వరిత్ంచుచు యెహోవా దృషిట్కి 

చెడుతనము జరిగించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:1 => తనకు ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు అధికముగా కలిగిన తరువాత 

యెహోషాపాతు అహాబుతో వియయ్మంది 
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2 దినవృతాత్ంతములు 18:2 => కొనిన్ సంవతస్రములు గతించినమీదట షోమోర్నులోనుండు 

అహాబునొదద్కు పోయెను; అహాబు అతనికొరకును అతని వెంటవచిచ్న జనులకొరకును అనేకమైన 

గొఱఱ్లను పశువులను కోయించి, తనతోకూడ రామోతిగ్లాదుమీదికి పోవుటకు అతని పేర్రేపించెను. 

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 18:4 => మరియు యెహోషాపాతు ఇశార్యేలు రాజుతో నేడు 

యెహోవాయొదద్ సంగతి విచారణ చేయుదము రండనగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:5 => ఇశార్యేలురాజు నాలుగువందల మంది పర్వకత్లను సమకూరిచ్ 

నేను రామోతిగ్లాదుమీదికి యుదధ్మునకు పోవుదునా మానుదునా అని వారినడిగెను. అందుకువారు 

పొముమ్, దేవుడు రాజుచేతికి దానినపప్గించునని చెపిప్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:6 => అయితే యెహోషాపాతు మనము అడిగి విచారణ చేయుటకై వీరు 

తపప్ యెహోవా పర్వకత్లలో ఒకడైనను ఇచచ్ట లేడా? అని యడుగగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:7 => ఇశార్యేలు రాజు యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుటకు ఇవూ ల్ 

కుమారుడైన మీకాయా అను ఒకడు ఇచచ్ట ఉనాన్డు; అయితే అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు పర్వచింపక 

నితయ్ము కీడునే పర్వచించుచునాన్డు గనుక నేను వానియందు పగగలిగి యునాన్ననగా యెహోషాపాతు 

రాజు ఆలా గనవదద్నెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:8 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు తన పరివారములోనునన్ యొకని 

పిలిపించి ఇవూ ల్ కుమారుడైన మీకాయాను శీఘర్ముగా రపిప్ంచుమని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

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. 

Page  of 1887 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

2 దినవృతాత్ంతములు 18:10 => అపుప్డు కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా యినుపకొముమ్లు 

చేయించుకొనివచిచ్ సిరియనులు నిరూమ్లమగు వరకు వీటితో వారిని నీవు పొడిచెదవని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డని పర్కటించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:11 => పర్వకత్లందరును ఆ పర్కారముగానే పర్వచించుచు యెహోవా 

రామోతిగ్లాదును రాజు చేతికి అపప్గించును, దానిమీదికి పోయి జయమొందుము అనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:12 => మీకాయాను పిలుచుటకు పోయిన దూత అతని కనుగొని 

పర్వకత్లు రాజు విషయమై యేక ముఖముగా మేలునే పలుకుచునాన్రు, దయచేసి నీమాటను వారి 

మాటలకు అనుకూలపరచి మేలునే పర్వచింపుమనగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:13 => మీకాయా యెహోవా జీవముతోడు నా దేవుడు సెలవిచుచ్నదేదో 

దానినే పర్వచింతునని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:14 => అతడు రాజునొదద్కు రాగా రాజు అతని చూచి మీకాయా, 

యుదధ్మునకు రామోతిగ్లాదునకు మేము పోవుదుమా, మానుదుమా అని యడుగగా అతడు పోయి 

జయించుడి, వారు మీచేతికి అపప్గింపబడుదురనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:15 => అపుప్డు రాజు యెహోవా నామమునుబటిట్ అబదధ్ముకాక సతయ్మే 

పలుకుమని నేను ఎనిన్ మారులు నీచేత ఒటుట్ పెటిట్ంచుకొందునని అతనితో అనగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:16 => అతడు కాపరిలేని గొఱఱ్లవలెనే ఇశార్యేలు వారందరును 

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

యింటికి సమాధానముగా పోవలెననియు యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:17 => ఇశార్యేలురాజు ఇది విని యెహోషాపాతుతో ఇటల్నెను ఇతడు 

కీడునేగాని నా విషయమై మేలును పర్వచింపడని నేను నీతో చెపప్లేదా అని యనగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:18 => మీకాయా యెహోవా మాట వినుడి, యెహోవా తన 

సింహాసనముమీద ఆసీనుడైయుండుటయు, పరమండల సైనయ్మంతయు ఆయన కుడిపర్కక్ను 

ఎడమపర్కక్ను నిలువబడుటయు నేను చూచితిని. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 18:19 => ఇశార్యేలు రాజైన అహాబు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోయి 

పడిపోవునటుల్ ఎవడు అతని పేర్రేపించునని యెహోవా అడుగగా, ఒకడు ఈ విధముగాను ఇంకొకడు ఆ 

విధముగాను పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:20 => అపుప్డు ఒక ఆతమ్వచిచ్ యెహోవా యెదుట నిలువబడి నేను అతని 

పేర్రేపించెదనని చెపప్గా యెహోవా దేనిచేతనని అతని నడిగెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:21 => అందుకు ఆ యాతమ్ నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్లందరి 

నోటను అబదధ్ములాడు ఆతమ్గా ఉందునని చెపప్గా యెహోవా నీవు అతనిని పేర్రేపించి జయింతువు, 

పోయి ఆ పర్కారముగా చేయుమని సెలవిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:22 => యెహోవా నీ పర్వకత్లగు వీరినోట అబదధ్ములాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు, యెహోవా నీమీద కీడు పలికించియునాన్డని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:23 => అపుప్డు కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా దగగ్రకు వచిచ్ 

మీకాయాను చెంపమీద కొటిట్ నీతో మాటలాడుటకు యెహోవా ఆతమ్ నాయొదద్నుండి ఏ మారగ్మున 

పోయెననెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:24 => అందుకు మీకాయా దాగుటకై నీవు లోపలి గదిలోనికి వెళుల్ 

దినమున దాని తెలిసికొందువని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:25 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు పటట్ణపు అధిపతియైన 

ఆమోనునొదద్కును రాజు కుమారుడైన యోవాషునొదద్కును మీరు మీకాయాను తీసికొనిపోయి వారితో 

రాజు మీకిచిచ్న సెలవు ఇదియే యనుడి, 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:26 => నేను సురకిష్తముగా తిరిగి వచుచ్వరకు వీనిని చెరలోపెటిట్ 

కేల్షానన్పానములు ఇయుయ్డి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:27 => అపుప్డు మీకాయా యిటల్నెను నీవు సురకిష్తముగా 

తిరిగివచిచ్నయెడల యెహోవా నా దావ్రా పలుకనే లేదనిచెపిప్, సమసత్ జనులారా ఆలకించుడనెను. 

1 రాజులు 22:29 => ఇశార్యేలు రాజును యూదారాజగు యెహోషాపాతును రామోతిగ్లాదు మీదికి 

పోవుచుండగా 
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2 దినవృతాత్ంతములు 18:2 => కొనిన్ సంవతస్రములు గతించినమీదట షోమోర్నులోనుండు 

అహాబునొదద్కు పోయెను; అహాబు అతనికొరకును అతని వెంటవచిచ్న జనులకొరకును అనేకమైన 

గొఱఱ్లను పశువులను కోయించి, తనతోకూడ రామోతిగ్లాదుమీదికి పోవుటకు అతని పేర్రేపించెను. 

మతత్యి 1:8 => ఆసా యెహోషాపాతును కనెను, యెహోషాపాతు యెహోరామును కనెను, 

యెహోరాము ఉజిజ్యాను కనెను; 

వచనము 5 

పిమమ్ట యెహోషాపాతు నేడు యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుదము రండని ఇశార్యేలు రాజుతో 

అనగా 

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 4:43 => అవేవనగా రూబేనీయులకు మైదానపు దేశారణయ్మందలి 

బేసెరును, గాదీయులకు గిలాదులోనునన్ రామోతును, మనషీ ష్యులకు బాషానులోనునన్ గోలాను 

అనునవే. 

యెహోషువ 20:8 => తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను అవతల యెరికోనొదద్ రూబేనీయుల 

గోతర్ములోనుండి మైదానము మీదనునన్ అరణయ్ములోని బేసెరును, గాదీయుల గోతర్ములోనుండి 

గిలాదులోని రామోతును, మనషీ ష్యుల గోతర్ములోనుండి బాషానులోని గోలానును నియమించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:2 => సమోస్ను అకక్డికి వచెచ్నని గాజావారికి తెలిసినపుప్డు వారు మాటు పెటిట్ 

రేపు తెలల్వారిన తరువాత అతని చంపుదమనుకొని పటట్ణపు దావ్రమునొదద్ ఆ రాతిర్ అంతయు 

పొంచియుండిరి. 

Page  of 1890 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

2 సమూయేలు 19:10 => మనమీద మనము రాజుగా పటాట్భిషేకము చేసిన అబాష్లోము 

యుదద్మందు మరణమాయెను. కాబటిట్ మనము రాజును మరల తోడుకొని వచుచ్టనుగూరిచ్ ఏల 

మాటాల్డకపోతివిు? 

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

మొదలుకొని దెబీరు సరిహదుద్ వరకును 

యెహోషువ 21 :38 => గాదు గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములును , అనగా 

నరహంతకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమగు గిలాదులోని రామోతును దాని పొలమును మహనయీమును 

దాని పొలమును 

2 రాజులు 5:5 => సిరియా రాజు నేను ఇశార్యేలు రాజునకు దూతచేత పతిర్క పంపించెదనని ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను గనుక అతడు ఇరువది మణుగుల వెండియు లక్ష యిరువది వేల రూపాయిల బంగారును పది 

దుసుత్ల బటట్లను తీసికొనిపోయి ఇశార్యేలు రాజునకు పతిర్కను అపప్గించెను. 

2 రాజులు 8:28 => అతడు అహాబు కుమారుడైన యెహోరాముతోకూడ రామోతిగ్లాదునందు 

సిరియా రాజైన హజాయేలుతో యుదధ్ముచేయ బయలుదేరగా సిరియనులు యెహోరామును 

గాయపరచిరి. 

2 రాజులు 9:14 => ఈ పర్కారము నింషీకి పుటిట్న యెహోషాపాతు కుమారుడైన యెహూ 

యెహోరాముమీద కుటర్చేసెను. అపుప్డు యెహోరామును ఇశార్యేలువారందరును సిరియా రాజైన 

హజాయేలును ఎదిరించుటకై రామోతిగ్లాదు దగగ్ర కావలియుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:80 => గాదు గోతర్ సాథ్నములోనుండి గిలాదు యందలి రామోతు దాని 

గార్మములు, మహనయీము దాని గార్మములు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:5 => వారి ఆలోచనచొపుప్న అతడు పర్వరిత్ంచి, రామోతిగ్లాదులో 

సిరియారాజైన హజాయేలుతో యుదధ్ము చేయుటకై అహాబు కుమారుడైన ఇశార్యేలు రాజగు 

యెహోరాముతోకూడ పోయెను; సిరియనులచేత యెహోరామునకు గాయములు తగిలెను. 

యిరిమ్యా 21:2 => బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు మనమీద యుదధ్ము చేయుచునాన్డు; అతడు 

మనయొదద్నుండి వెళిల్పోవునటుల్ యెహోవా తన అదుభ్తకారయ్ములనిన్టిని చూపి మనకు 
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తోడైయుండునో లేదో దయచేసి మా నిమితత్ము యెహోవా చేత నీవు విచారించుమని చెపుప్టకు 

యిరీమ్యా యొదద్కు వారిని పంపగా యెహోవా యొదద్నుండి యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమైన వాకుక్. 

యిరిమ్యా 25:3 => ఆమోను కుమారుడును యూదా రాజునైన యోషీయా పదుమూడవ 

సంవతస్రము మొదలుకొని నేటివరకు ఈ యిరువది మూడు సంవతస్రములు యెహోవా వాకుక్ నాకు 

పర్తయ్క్షమగుచు వచెచ్ను; నేను పెందలకడ లేచి మీకు ఆ మాటలు పర్కటించుచు వచిచ్నను మీరు 

వినకపోతిరి. 

వచనము 6 

ఇశార్యేలురాజు దాదాపు నాలుగు వందలమంది పర్వకత్లను పిలిపించి యుదధ్ము చేయుటకు 

రామోతిగ్లాదుమీదికి పోదునా పోకుందునా అని వారినడిగెను. అందుకు యెహోవా దానిని రాజైన 

నీచేతికి అపప్గించును గనుక 

2 రాజులు 3:7 => యూదా రాజైన యెహోషాపాతునకు వరత్మానము పంపి మోయాబు రాజు 

నామీద తిరుగుబాటు చేసియునాన్డు; నీవు వచిచ్ నాతోకూడ మోయాబీయులతో యుదధ్ము చేసెదవా 

అని యడుగగా అతడు నేను నీవాడనైయునాన్ను, నా జనులు నీ జనులే, నా గుఱఱ్ములు నీ గుఱఱ్ములే; 

నేను బయలుదేరి వచెచ్దనని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

2 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 19:2 => దీరఘ్దరిశ్ హనానీ కుమారుడునగు యెహూ అతనిని 

ఎదురొక్నబోయి, రాజైన యెహోషాపాతుకు ఈలాగు పర్కటన చేసెను నీవు భకిత్హీనులకు 

సహాయముచేసి యెహోవా శతుర్వులకు సేన్హితుడవైతివి గదా? అందువలన యెహోవా సనిన్ధినుండి 

కోపము నీమీదికి వచుచ్ను. 

కీరత్నలు 139:21 => యెహోవా, నినున్ దేవ్షించువారిని నేనును దేవ్షించుచునాన్ను గదా? నీ మీద 

లేచువారిని నేను అసహియ్ంచుకొనుచునాన్ను గదా?  
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కీరత్నలు 139:22 => వారియందు నాకు పూరణ్దేవ్షము కలదు వారిని నాకు శతుర్వులనుగా 

భావించుకొనుచునాన్ను 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

1 కొరిందీయులకు 15:33 => మోసపోకుడి. దుషట్సాంగతయ్ము మంచి నడవడిని చెరుపును. 

2 కొరిందీయులకు 6:16 => దేవుని ఆలయమునకు విగర్హములతో ఏమి పొందిక? మనము 

జీవముగల దేవుని ఆలయమై యునాన్ము; అందుకు దేవుడీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నేను వారిలో 

నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడనైయుందును వారు నా పర్జలైయుందురు.  

2 కొరిందీయులకు 6:17 => కావున మీరు వారి మధయ్నుండి బయలువెడలి పర్తేయ్కముగా ఉండుడి; 

అపవితర్మైన దానిని ముటట్కుడని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

2 యోహాను 1:11 => శుభమని వానితో చెపుప్వాడు వాని దుషట్కిర్యలలో పాలివాడగును. 

పర్కటన 2:26 => నేను నా తండిర్వలన అధికారము పొందినటుట్ జయించుచు, అంతము వరకు నా 

కిర్యలు జాగర్తత్గా చేయువానికి జనులమీద అధికారము ఇచెచ్దను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:43 => అవేవనగా రూబేనీయులకు మైదానపు దేశారణయ్మందలి 

బేసెరును, గాదీయులకు గిలాదులోనునన్ రామోతును, మనషీ ష్యులకు బాషానులోనునన్ గోలాను 

అనునవే. 

యెహోషువ 20:8 => తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను అవతల యెరికోనొదద్ రూబేనీయుల 

గోతర్ములోనుండి మైదానము మీదనునన్ అరణయ్ములోని బేసెరును, గాదీయుల గోతర్ములోనుండి 

గిలాదులోని రామోతును, మనషీ ష్యుల గోతర్ములోనుండి బాషానులోని గోలానును నియమించిరి. 

2 రాజులు 8:28 => అతడు అహాబు కుమారుడైన యెహోరాముతోకూడ రామోతిగ్లాదునందు 

సిరియా రాజైన హజాయేలుతో యుదధ్ముచేయ బయలుదేరగా సిరియనులు యెహోరామును 

గాయపరచిరి. 
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2 రాజులు 9:1 => అంతట పర్వకత్యగు ఎలీషా పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకనిని పిలువనంపించి 

అతనితో ఇటల్నెను నీవు నడుము బిగించుకొని యీ తైలపుగినెన్ చేతపటుట్కొని రామోతిగ్లాదునకు పోయి 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:2 => కొనిన్ సంవతస్రములు గతించినమీదట షోమోర్నులోనుండు 

అహాబునొదద్కు పోయెను; అహాబు అతనికొరకును అతని వెంటవచిచ్న జనులకొరకును అనేకమైన 

గొఱఱ్లను పశువులను కోయించి, తనతోకూడ రామోతిగ్లాదుమీదికి పోవుటకు అతని పేర్రేపించెను. 

గలతీయులకు 4:12 => సహోదరులారా, నేను మీవంటివాడనైతిని గనుక మీరును నావంటివారు 

కావలెనని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

వచనము 7 

పొండని వారు చెపిప్రి గాని యెహోషాపాతు విచారణ చేయుటకై వీరు తపప్ యెహోవా పర్వకత్లలో 

ఒకడైనను ఇకక్డ లేడా అని అడిగెను. 

సంఖాయ్కాండము 27:21 => యాజకుడైన ఎలియాజరు ఎదుట అతడు నిలువగా అతడు యెహోవా 

సనిన్ధిని ఊరీము తీరుప్వలన అతనికొరకు విచారింపవలెను. అతడును అతనితో కూడ 

ఇశార్యేలీయులందరును, అనగా సరవ్సమాజము అతని మాటచొపుప్న తమ సమసత్ కారయ్ములను 

జరుపుచుండవలెను. 

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

పుచుచ్కొనగా 

నాయ్యాధిపతులు 1:1 => యెహోషువ మృతినొందిన తరువాత ఇశార్యేలీయులు కనానీయులతో 

యుదధ్ము చేయుటకు తమలో నెవరు ముందుగా వారి మీదికి పోవలసినది యెహోవా 

తెలియజేయునటుల్ పార్రథ్న చేయగా 

నాయ్యాధిపతులు 20:18 => వీరు లేచి బేతేలుకు పోయి ఇశార్యేలీయులు బెనాయ్మీనీయులతో 

చేయవలసిన యుదధ్మునకు మాలో ఎవరు ముందుగా వెళల్వలెనని దేవునియొదద్ మనవి చేసినపుప్డు 

యెహోవా యూదా వంశసుథ్లు ముందుగా వెళల్వలెనని సెలవిచెచ్ను. 
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నాయ్యాధిపతులు 20:23 => మరియు ఇశార్యేలీయులు పోయి సాయంకాలమువరకు యెహోవా 

ఎదుట ఏడుచ్చు మా సహోదరులైన బెనాయ్మీనీయులతో యుదధ్ము చేయుటకు తిరిగిపోదుమా? అని 

యెహోవాయొదద్ విచారణచేయగా యెహోవా వారితో యుదధ్ము చేయ బోవుడని సెలవిచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:29 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు గిబియా చుటుట్ మాటుగాండర్ను పెటిట్రి. 

1 సమూయేలు 14:18 => దేవుని మందసము అపుప్డు ఇశార్యేలీయులయొదద్ ఉండగా దేవుని 

మందసమును ఇకక్డికి తీసికొనిరమమ్ని సౌలు అహీయాకు సెలవిచెచ్ను. 

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

యెహోవా యొదద్ విచారణ చేయగా యెహోవా నీవు వెళిల్ ఫిలిషీత్యులను హతముచేసి కెయీలాను 

రకిష్ంచుమని దావీదునకు సెలవిచెచ్ను. 

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

వెళుల్ము, ఫిలిషీత్యులను నీచేతికి అపప్గించుదునని యెహోవా సెలవియయ్గా 

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

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

నీవారినందరిని దకిక్ంచుకొందువని సెలవిచెచ్ను. 
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2 రాజులు 1:3 => యెహోవా దూత తిషీబ్యుడైన ఏలీయాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవులేచి 

షోమోర్ను రాజు పంపిన దూతలను ఎదురొక్నబోయి యిటల్నుము ఇశార్యేలువారిలో దేవుడనన్వాడు 

లేడనుకొని ఎకోర్ను దేవతయైన బయలె జ్బూబునొదద్ మీరు విచారించబోవుచునాన్రా? 

2 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 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:13 => ఈ పర్కారము యెహోవా ఆజఞ్ గైకొనక ఆయన దృషిట్ యెదుట 

దోర్హము చేసినందుకును , యెహోవాయొదద్ విచారణచేయక క రణ్పిశాచములయొదద్ 

విచారణచేయుదానిని వెదకినందుకును సౌలు హతమాయెను. 

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

యెహోవాయొదద్ సంగతి విచారణ చేయుదము రండనగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:5 => ఇశార్యేలురాజు నాలుగువందల మంది పర్వకత్లను సమకూరిచ్ 

నేను రామోతిగ్లాదుమీదికి యుదధ్మునకు పోవుదునా మానుదునా అని వారినడిగెను. అందుకువారు 

పొముమ్, దేవుడు రాజుచేతికి దానినపప్గించునని చెపిప్రి. 

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

నమమ్కముంచుము 

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

ఆయన నీ తోర్వలను సరాళము చేయును.  

యిరిమ్యా 21:2 => బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు మనమీద యుదధ్ము చేయుచునాన్డు; అతడు 

మనయొదద్నుండి వెళిల్పోవునటుల్ యెహోవా తన అదుభ్తకారయ్ములనిన్టిని చూపి మనకు 

తోడైయుండునో లేదో దయచేసి మా నిమితత్ము యెహోవా చేత నీవు విచారించుమని చెపుప్టకు 

యిరీమ్యా యొదద్కు వారిని పంపగా యెహోవా యొదద్నుండి యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమైన వాకుక్. 
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యిరిమ్యా 42:2 => మేము ఎంత కొంచెము మంది మిగిలియునాన్మో నీవు చూచుచునాన్వు గదా? 

చితత్గించి మా వినన్పమును నీ సనిన్ధికి రానిచిచ్, శేషించియునన్ మా యందరి నిమితత్ము నీ దేవుడైన 

యెహోవాకు పార్రథ్న చేయుము. 

యిరిమ్యా 42:3 => మేము నడవవలసిన మారగ్మును చేయవలసిన కారయ్మును నీ దేవుడగు 

యెహోవా మాకు తెలియజేయునుగాక. 

యిరిమ్యా 42:4 => కాగా పర్వకత్యైన యిరీమ్యా వారికుతత్రమిచిచ్నదేమనగా మీరు చేసిన మనవి 

నేనంగీకరించుచునాన్ను, మీ మాటలనుబటిట్ మన దేవుడైన యెహోవాను నేను పార్రిథ్ంచుదును, 

ఏమియు మీకు మరుగుచేయక యెహోవా మిముమ్నుగూరిచ్ సెలవిచుచ్నదంతయు మీకు 

తెలియజేతును.  

యిరిమ్యా 42:5 => అపుప్డు వారు యిరీమ్యాతో ఇటల్నిరి నినున్ మాయొదద్కు పంపి, నీ దేవుడగు 

యెహోవా సెలవిచిచ్న ఆ మాటలనుబటిట్ మరుమాట లేకుండ మేము జరిగించనియెడల యెహోవా 

మామీద నమమ్కమైన సతయ్సాకిష్గా ఉండును గాక. 

యిరిమ్యా 42:6 => మాకు మేలు కలుగునటుల్ మేము మన దేవుడైన యెహోవా మాట వినువారమై, 

అది మేలేగాని కీడేగాని మేము ఆయనయొదద్కు నినున్ పంపు విషయములో మన దేవుడైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్ మాటకు విధేయులమగుదుము. 

యెహెజేక్లు 14:3 => నరపుతుర్డా, యీ మనుషుయ్లు తమ హృదయములలో విగర్హములనే 

నిలుపుకొని దోషము పుటిట్ంచు అభయ్ంతరమును తమయెదుటనే పెటుట్కొనియునాన్రు, వీరు నాయొదద్ 

ఏమైన విచారణచేయదగునా? 

యెహెజేక్లు 20:1 => ఏడవ సంవతస్రము అయిదవ నెల పదియవ దినమున ఇశార్యేలీయుల 

పెదద్లలో కొందరు యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుటకై నాయొదద్కు వచిచ్ నా యెదుట 

కూరుచ్ండియుండగా 

యెహెజేక్లు 20:2 => యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్ క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 
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యెహెజేక్లు 20:3 => నరపుతుర్డా, నీవు ఇశార్యేలీయుల పెదద్లతో ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నాయొదద్ విచారణ చేయుటకు మీరు వచుచ్చునాన్రే. నా జీవముతోడు నావలన ఏ 

ఆలోచనయైనను మీకు దొరకదు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

నాయ్యాధిపతులు 18:5 => అపుప్డు వారు మేము చేయబోవు పని శుభమగునో కాదో మేము 

తెలిసికొనునటుల్ దయచేసి దేవునియొదద్ విచారించుమని అతనితో అనగా 

1 సమూయేలు 14:37 => సౌలు ఫిలిషీత్యుల వెనుక నేను దిగిపోయిన యెడల నీవు 

ఇశార్యేలీయుల చేతికి వారి నపప్గింతువా అని దేవుని యొదద్ విచారణ చేయగా, ఆ దినమున ఆయన 

అతనికి పర్తుయ్తత్రమియయ్క యుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:21 => మీరు వెళిల్ దొరకిన యీ గర్ంథములోని మాటల విషయమై 

నాకొరకును, ఇశార్యేలు యూదావారిలో శేషించియునన్వారికొరకును యెహోవాయొదద్ విచారించుడి. 

మన పితరులు ఈ గర్ంథమునందు వార్యబడియునన్ సమసత్మును అనుసరింపకయు, యెహోవా 

ఆజఞ్లను గైకొనకయు నుండిరి గనుక యెహోవా కోపము మనమీదికి అతయ్ధికముగా వచిచ్యునన్ది. 

వచనము 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. 

1 రాజులు 18:19 => అయితే ఇపుప్డు నీవు ఇశార్యేలువారినందరిని, యెజెబెలు పోషించుచునన్ 

బయలుదేవత పర్వకత్లు నాలుగువందల ఏబదిమందిని, అషేరాదేవి1 పర్వకత్లైన నాలుగువందల 

మందిని నాయొదద్కు కరెమ్లు పరవ్తమునకు పిలువనంపుమని చెపెప్ను. 

2 తిమోతి 4:3 => ఎందుకనగా జనులు హితబోధను సహింపక, దురదచెవులు గలవారై తమ 

సవ్కీయ దురాశలకు అనుకూలమైన బోధకులను తమకొరకు పోగుచేసికొని, 
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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 22:22 => 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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:14 => అతడు రాజునొదద్కు రాగా రాజు అతని చూచి మీకాయా, 

యుదధ్మునకు రామోతిగ్లాదునకు మేము పోవుదుమా, మానుదుమా అని యడుగగా అతడు పోయి 

జయించుడి, వారు మీచేతికి అపప్గింపబడుదురనెను. 

యిరిమ్యా 5:31 => పర్వకత్లు అబదధ్పర్వచనములు పలికెదరు, యాజకులు వారి పక్షమున ఏలుబడి 

చేసెదరు, ఆలాగు జరుగుట నా పర్జలకు ఇషట్ము; దాని ఫలము నొందునపుప్డు మీరేమి చేయుదురు? 

యిరిమ్యా 8:10 => గనుక వారి భారయ్లను అనుయ్ల కపప్గింతును, వారిని జయించువారికి వారి 

పొలములను అపప్గింతును. అలుప్లేమి ఘనులేమి అందరును మోసముచేసి దోచుకొనువారు; 

పర్వకత్లేమి యాజకులేమి అందరును వంచకులు. 

యిరిమ్యా 8:11 => సమాధానము లేని సమయమున సమాధానము సమాధానము అని వారు 

చెపుప్చు, నా జనుల గాయమును పైపైన మాతర్మే బాగుచేయుదురు. 

యిరిమ్యా 14:13 => అందుకు నేను అయోయ్, పర్భువైన యెహోవా మీరు ఖడగ్ము చూడరు మీకు 

కాష్మము కలుగదు, ఈ చోటను నేను సిథ్రమైన సమాధానము మీకిచెచ్దనని పర్వకత్లు వారితో 

చెపుప్చునాన్రవి నేననగా 

యిరిమ్యా 14:14 => యెహోవా నాతో ఇటల్నెను పర్వకత్లు నా నామమునుబటిట్ అబదధ్ములు 

పర్కటించుచునాన్రు; నేను వారిని పంపలేదు, వారికి ఆజఞ్ ఇయయ్లేదు, వారితో మాటలాడలేదు, వారు 
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అసతయ్ దరశ్నమును శకునమును మాయతంతర్మును తమ హృదయమునపుటిట్న వంచనను పర్కటన 

చేయుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 23:14 => యెరూషలేము పర్వకత్లు ఘోరమైన కిర్యలు చేయగా నేను చూచితిని, వారు 

వయ్భిచారులు అసతయ్ వరత్నులు, ఎవడును తన దురామ్రగ్తనుండి మరలక దురామ్రుగ్ల చేతులను 

బలపరచుదురు, వారందరు నా దృషిట్కి సొదొమవలెనైరి, దాని నివాసులు గొమొఱాఱ్వలెనైరి. 

యిరిమ్యా 23:15 => కావున సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈ పర్వకత్లనుగూరిచ్ 

సెలవిచుచ్నదేమనగా యెరూషలేము పర్వకత్ల అపవితర్త దేశమంతట వాయ్పించెను గనుక తినుటకు 

మాచిపతిర్యు తార్గుటకు చేదునీళుల్ను నేను వారి కిచుచ్చునాన్ను. 

యిరిమ్యా 23:16 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీకు 

పర్చనములు పర్కటించు పర్వకత్ల మాటలను ఆలకింపకుడి, వారు మిముమ్ను భర్మ పెటుట్దురు. 

యిరిమ్యా 23:17 => వారు ననున్ తృణీకరించు వారితో మీకు కేష్మము కలుగునని యెహోవా 

సెలవిచెచ్ననియు; ఒకడు తన హృదయ మూరఖ్త చొపుప్న నడవగా వానితో మీకు కీడు రాదనియు 

చెపుప్చు, యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ మాటలాడక తమకు తోచిన దరశ్నమునుబటిట్ పలుకుదురు. 

యిరిమ్యా 28:1 => యూదా రాజైన సిదిక్యా యేలుబడి ఆరంభమున నాలగ్వ సంవతస్రము 

అయిదవ నెలలో గిబియోనువాడును పర్వకత్యును అజూజ్రు కుమారుడునైన హననాయ్ యాజకుల 

యెదుటను పర్జలందరియెదుటను యెహోవా మందిరములో నాతో ఈలాగనెను 

యిరిమ్యా 28:2 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను బబులోను రాజు కాడిని విరిచియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 28:3 => రెండు సంవతస్రములలోగా బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు ఈ 

సథ్లములోనుండి బబులోనునకు తీసికొనిపోయిన యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములనిన్టిని ఇచచ్టికి 

మరల తెపిప్ంచెదను.  

యిరిమ్యా 28:4 => బబులోను రాజు కాడిని విరుగగొటిట్ యెహోయాకీము కుమారుడును యూదా 

రాజునైన యెకోనాయ్ను, బబులోనునకు చెరగొనిపోయిన యూదులనందిరిని, యీ సథ్లమునకు తిరిగి 

రపిప్ంచెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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యిరిమ్యా 28:5 => అపుప్డు పర్వకత్యైన యిరీమ్యా యాజకుల యెదుటను యెహోవా 

మందిరములో నిలుచుచునన్ పర్జలందరి యెదుటను పర్వకత్యైన హననాయ్తో ఇటల్నెను 

యిరిమ్యా 28:6 => ఆలాగున జరుగునుగాక, యెహోవా ఆలాగుననే చేయునుగాక, యెహోవా 

మందిరపు ఉపకరణములనిన్టిని, చెరగొనిపోబడిన వారినందరిని యెహోవా బబులోనులోనుండి ఈ 

సథ్లమునకు తెపిప్ంచి నీవు పర్కటించిన మాటలను నెరవేరుచ్నుగాక. 

యిరిమ్యా 28:7 => అయినను నేను నీ చెవులలోను ఈ పర్జలందరి చెవులలోను చెపుప్చునన్ 

మాటను చితత్గించి వినుము. 

యిరిమ్యా 28:8 => నాకును నీకును ముందుగానునన్ పర్వకత్లు , అనేకదేశములకు 

మహారాజయ్ములకు విరోధముగా యుదధ్ములు జరుగుననియు, కీడు సంభవించుననియు, తెగులు 

కలుగుననియు పూరవ్కాలమందు పర్కటించుచు వచిచ్రి. 

యిరిమ్యా 28:9 => అయితే కేష్మము కలుగునని పర్కటించు పర్వకత్ యునాన్డే, అతని మాట 

నెరవేరినయెడల యెహోవా నిజముగా అతని పంపెనని యొపుప్కొనదగునని పర్వకత్యైన యిరీమ్యా 

చెపప్గా  

యెహెజేక్లు 13:7 => నేను సెలవియయ్కపోయినను ఇది యెహోవా వాకుక్ అని మీరు చెపిప్నయెడల 

మీరు కనినది వయ్రథ్మైన దరశ్నముగదా? మీరు నమమ్దగని సోదెగాండర్యితిరి గదా? 

యెహెజేక్లు 13:8 => కావున పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీరు వయ్రథ్మైన 

మాటలు పలుకుచు నిరరథ్కమైన దరశ్నములు కనుచునాన్రు గనుక నేను మీకు విరోధిని; ఇదే పర్భువగు 

యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 13:9 => వయ్రథ్మైన దరశ్నములు కనుచు, నమమ్దగని సోదెగాండర్యిన పర్వకత్లకు నేను 

పగవాడను, వారు నా జనుల సభలోనికి రారు, ఇశార్యేలీయుల సంఖయ్లో చేరినవారు కాకపోదురు, 

వారు ఇశార్యేలీయుల దేశములోనికి తిరిగిరారు, అపుప్డు నేను పర్భువైన యెహోవానని మీరు 

తెలిసికొందురు.  
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యెహెజేక్లు 13:10 => సమాధానమేమియు లేకపోయినను వారు సమాధానమని చెపిప్ నా 

జనులను మోసపుచుచ్చునాన్రు; నా జనులు మంటిగోడను కటట్గా వారు వచిచ్ దానిమీద గచుచ్పూత 

పూసెదరు. 

యెహెజేక్లు 13:11 => ఇందువలననే పూయుచునన్ వారితో నీ విటల్నుము వరష్ము పర్వాహముగా 

కురియును, గొపప్ వడగండుల్ పడును, తుపాను దాని పడగొటట్గా అది పడిపోవును.  

యెహెజేక్లు 13:12 => ఆ గోడ పడగా జనులు మిముమ్ను చూచి మీరు పూసిన పూత యేమాయెనని 

అడుగుదురు గదా? 

యెహెజేక్లు 13:13 => ఇందుకు పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను రౌదర్ము 

తెచుచ్కొని తుపానుచేత దానిని పడగొటుట్దును, నా కోపమునుబటిట్ వరష్ము పర్వాహముగా కురియును, 

నా రౌదర్మునుబటిట్ గొపప్ వడగండుల్ పడి దానిని లయపరచును,  

యెహెజేక్లు 13:14 => దాని పునాది కనబడునటుల్ మీరు గచుచ్పూత పూసిన గోడను నేను నేలతో 

సమముగా కూలెచ్దను, అది పడిపోగా దానికిర్ంద మీరును నాశనమగుదురు, అపుప్డు నేను 

యెహోవానని మీరు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 13:15 => ఈలాగున ఆ గోడమీదను దానిమీద గచుచ్పూత పూసినవారిమీదను నా 

కోపము నేను తీరుచ్కొని, ఆ గోడకును దానికి పూత పూసినవారికిని పని తీరెనని మీతో చెపుప్దును. 

యెహెజేక్లు 13:16 => యెరూషలేమునకు సమాధానము లేకపోయినను ఆ పూత పూయువారు 

సమాధానారథ్మైన దరశ్నములు కనుచు పర్వచించువారు ఇశార్యేలీయుల పర్వకత్లే; ఇదే పర్భువగు 

యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 13:22 => మరియు నేను యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ మీరు వేసిన 

ముసుకులను నేను చింపి మీచేతిలోనుండి నా జనులను విడిపించెదను, వేటాడుటకు వారికను మీ 

వశమున ఉండరు. 

మతత్యి 7:15 => అబదధ్ పర్వకత్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. వారు గొఱఱ్ల చరమ్ములు వేసికొని 

మీయొదద్కు వతుత్రు కాని లోపల వారు కూర్రమైన తోడేళుల్. 
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2 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

ఆదికాండము 3:5 => ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనున్లు తెరవబడుననియు, 

మీరు మంచిచెడ డ్లను ఎరిగినవారై దేవతలవలె ఉందురనియు దేవునికి తెలియునని సతరీతో చెపప్గా 

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

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

దేశములోనుండి వారిని తోలివేయుదును; ఏలయనగా నీవు దీవించువాడు దీవింపబడుననియు 

శపించువాడు శపించబడుననియు నేనెరుగుదును. 

యెహోషువ 20:8 => తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను అవతల యెరికోనొదద్ రూబేనీయుల 

గోతర్ములోనుండి మైదానము మీదనునన్ అరణయ్ములోని బేసెరును, గాదీయుల గోతర్ములోనుండి 

గిలాదులోని రామోతును, మనషీ ష్యుల గోతర్ములోనుండి బాషానులోని గోలానును నియమించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 1:4 => కనానీయులమీదికి యూదా వంశసుథ్లు పోయినపుప్డు యెహోవా 

కనానీయులను పెరిజీజ్యులను వారి కపప్గించెను గనుక వారు బెజెకులో పదివేలమంది మనుషుయ్లను 

హతము చేసిరి. 
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నాయ్యాధిపతులు 18:6 => ఆ యాజకుడు కేష్మముగా వెళుల్డి, మీరు చేయబోవుపని యెహోవా 

దృషిట్కి అనుకూలమని వారితో చెపెప్ను. 

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

నాచేతికపప్గింతువా? అని యెహోవా యొదద్ విచారించినపుప్డు పొముమ్, నిసస్ందేహముగా వారిని 

నీచేతికపప్గించుదునని యెహోవా సెలవిచెచ్ను. 

1 రాజులు 12:9 => మామీద నీ తండిర్ యుంచిన కాడిని చులకన చేయుడని నాతో చెపుప్కొనిన యీ 

జనులకు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు ఏ ఆలోచన మీరు చెపుప్దురు? 

1 రాజులు 16:33 => మరియు అహాబు దేవతాసత్ంభమొకటి1 నిలిపెను. ఈ పర్కారము అహాబు తన 

పూరివ్కులైన ఇశార్యేలు రాజులందరికంటె ఎకుక్వగా పాపముచేసి ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచెను. 

1 రాజులు 18:22 => అపుప్డు ఏలీయా యెహోవాకు పర్వకత్లైన వారిలో నేను ఒకడనే 

శేషించియునాన్ను; అయితే బయలునకు పర్వకత్లు నాలుగువందల ఏబదిమంది యునాన్రు. 

1 రాజులు 22:12 => పర్వకత్లందరును ఆ చొపుప్ననే పర్కటన చేయుచు యెహోవా రామోతిగ్లాదును 

రాజవైన నీచేతికి అపప్గించును గనుక నీవు దానిమీదికి పోయి జయమొందుదువు అని చెపిప్రి. 

2 రాజులు 3:13 => ఎలీషా ఇశార్యేలు రాజును చూచి నాతో నీకు నిమితత్మేమి? నీ 

తలిదండుర్లుంచుకొనిన పర్వకత్లయొదద్కు పొమమ్ని చెపెప్ను.ఆలాగనవదుద్, మోయాబీయులచేతికి 

అపప్గింపవలెనని యెహోవా, రాజులమైన మా ముగుగ్రిని పిలిచెనని ఇశార్యేలు రాజు అతనితో 

అనినపుప్డు 

2 రాజులు 10:11 => ఈ పర్కారము యహూ యెజెర్యేలులో అహాబు కుటుంబికులందరిని, అతని 

సంబంధులగు గొపప్వారినందరిని అతని బంధువులనందరిని, అతడు నియమించిన యాజకులను 

హతముచేసెను; అతనికి ఒకనినైనను ఉండనియయ్లేదు. 

2 రాజులు 10:19 => కావున ఒకడైనను తపప్కుండ బయలు పర్వకత్లనందిరిని వాని భకుత్లనందరిని 

వారి యాజకులనందరిని నాయొదద్కు పిలువనంపించుడి; నేను బయలునకు గొపప్ బలి 
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అరిప్ంపబోవుచునాన్ను గనుక రానివాడెవడో వాని బర్దుకనియయ్నని చెపెప్ను. అయితే బయలునకు 

మొర్కుక్వారిని నాశనము చేయుటకై అతడు ఈ పర్కారము కపటోపాయము చేసెను. 

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

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

అపప్గించెదనని సెలవిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:9 => నీ తండిర్ మామీద ఉంచిన కాడిని చులుకన చేయుమని ననన్డిగిన 

యీ జనులకు పర్తుయ్తత్రమేమి ఇయయ్వలెనని మీరు యోచింతురో చెపుప్డని వారినడుగగా 

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

యెహోవాయొదద్ సంగతి విచారణ చేయుదము రండనగా 

సామెతలు 11:9 => భకిత్హీనుడు తన నోటి మాటచేత తన పొరుగువారికి నాశనము తెపిప్ంచును 

తెలివిచేత నీతిమంతులు తపిప్ంచుకొందురు. 

సామెతలు 17:4 => చెడునడవడి గలవాడు దోషపు మాటలు వినును నాలుక హానికరమైన మాటలు 

పలుకుచుండగా అబదిధ్కుడు చెవి యొగుగ్ను. 

సామెతలు 27:14 => వేకువనే లేచి గొపప్ శబద్ముతో తన సేన్హితుని దీవించువాని దీవెన వానికి 

శాపముగా ఎంచబడును. 

యిరిమ్యా 28:11 => పర్జలందరి యెదుట ఇటల్నెను యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు రెండు 

సంవతస్రములలోగా నేను బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు కాడిని సరవ్జనముల మెడమీదనుండి 

తొలగించి దాని విరిచివేసెదను; అంతట పర్వకత్యైన యిరీమ్యా వెళిల్పోయెను. 

యెహెజేక్లు 13:6 => వారు వయ్రథ్మైన దరశ్నములు చూచి, అబదధ్పు సోదె చూచి యెహోవా తముమ్ను 

పంపకపోయినను, తాము చెపిప్నమాట సిథ్రమని నముమ్నటుల్ ఇది యెహోవా వాకుక్ అని చెపుప్దురు. 

దానియేలు 2:9 => కాలము ఉపాయముగా గడపవలెనని అబదధ్మును మోసపు మాటలను 

నాయెదుట పలుక నుదేద్శించి యునాన్రు. మీరు కలను చెపప్లేకపోయినయెడల నేను చెపిప్న మాట 

ఖండితము గనుక కలను నాకు చెపుప్డి అపుప్డు దాని భావమును తెలియజేయుటకు మీకు సామరథ్య్ము 

కలదని నేను తెలిసికొందును. 
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హోషేయ 7:3 => వారు చేయు చెడుతనమును చూచి రాజు సంతోషించును; వారు కలల్లాడుట 

అధిపతులు విని సంతోషింతురు. 

హోషేయ 9:8 => ఎఫార్యిము నా దేవునియొదద్నుండి వచుచ్ దరశ్నములను కనిపెటుట్ను; పర్వకత్లు 

తమ చరయ్ యంతటిలోను వేటకాని వలవంటివారై యునాన్రు; వారు దేవుని మందిరములో 

శతుర్వులుగా ఉనాన్రు. 

మీకా 2:11 => వయ్రథ్మైన మాటలు పలుకుచు, అబదిధ్కుడై దార్కాష్రసమును బటిట్యు మదయ్మును 

బటిట్యు నేను మీకు ఉపనాయ్సము చేయుదునని అబదధ్ము చెపుప్చు ఒకడు వచిచ్నయెడల వాడే ఈ 

జనులకు పర్వకత్యగును. 

మీకా 3:2 => అయినను మేలు నసహియ్ంచుకొని కీడుచేయ నిషట్పడుదురు, నా జనుల చరమ్ము 

ఊడదీసి వారి యెముకలమీది మాంసము చీలుచ్చుందురు. 

లూకా 6:26 => మనుషుయ్లందరు మిముమ్ను కొనియాడునపుప్డు మీకు శర్మ; వారి పితరులు 

అబదధ్పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

లూకా 10:2 => పంపినపుప్డాయన వారితో ఇటల్నెను కోత విసాత్రముగా ఉనన్ది గాని పనివారు 

కొదిద్మందియే; కాబటిట్ కోత యజమానుని తన కోతకు పనివారిని పంప వేడుకొనుడి. 

పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళిల్ 

వచనము 9 

అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు తన పరివారములో ఒకనిని పిలిచి ఇవూ ల్ కుమారుడైన మీకాయాను 

శీఘర్ముగా ఇకక్డికి రపిప్ంచుమని సెలవిచెచ్ను. 

2 రాజులు 3:11 => యెహోషాపాతు అతనిదావ్రా మనము యెహోవాయొదద్ విచారణచేయుటకు 

యెహోవా పర్వకత్లలో ఒకడైనను ఇచచ్ట లేడా అని యడిగెను. అంతట ఇశార్యేలు రాజు సేవకులలో 
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ఒకడు ఏలీయా చేతులమీద నీళుల్పోయుచు వచిచ్న1షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషా ఇకక్డ ఉనాన్డని 

చెపప్గా 

2 రాజులు 3:12 => యహోషాపాతు యెహోవా ఆజఞ్ యితని దావ్రా మనకు దొరుకుననెను. 

ఇశార్యేలు రాజును యెహోషాపాతును ఎదోము రాజును అతనియొదద్కు పోగా 

2 రాజులు 3:13 => ఎలీషా ఇశార్యేలు రాజును చూచి నాతో నీకు నిమితత్మేమి? నీ 

తలిదండుర్లుంచుకొనిన పర్వకత్లయొదద్కు పొమమ్ని చెపెప్ను.ఆలాగనవదుద్, మోయాబీయులచేతికి 

అపప్గింపవలెనని యెహోవా, రాజులమైన మా ముగుగ్రిని పిలిచెనని ఇశార్యేలు రాజు అతనితో 

అనినపుప్డు 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:6 => అయితే యెహోషాపాతు మనము అడిగి విచారణ చేయుటకై వీరు 

తపప్ యెహోవా పర్వకత్లలో ఒకడైనను ఇచచ్ట లేడా? అని యడుగగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:7 => ఇశార్యేలు రాజు యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుటకు ఇవూ ల్ 

కుమారుడైన మీకాయా అను ఒకడు ఇచచ్ట ఉనాన్డు; అయితే అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు పర్వచింపక 

నితయ్ము కీడునే పర్వచించుచునాన్డు గనుక నేను వానియందు పగగలిగి యునాన్ననగా యెహోషాపాతు 

రాజు ఆలా గనవదద్నెను. 

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. 

యెషయా 30:2 => వారు నా నోటి మాట విచారణచేయక ఫరోబలముచేత తముమ్ను తాము 

బలపరచుకొనుటకు ఐగుపుత్నీడను శరణుజొచుచ్టకు ఐగుపుత్నకు పర్యాణము చేయుదురు.  

యోహాను 10:5 => అనుయ్ల సవ్రము అవి యెరుగవు గనుక అనుయ్ని ఎంతమాతర్మును వెంబడింపక 

వానియొదద్నుండి పారిపోవునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనెను. 

వచనము 10 
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ఇశార్యేలు రాజును యూదారాజగు యెహోషాపాతును రాజవసత్రములు ధరించుకొని, షోమోర్ను గవిని 

దగగ్రనునన్ విశాలసథ్లమందు గదెద్లమీద ఆసీనులైయుండి, పర్వకత్లందరును వారి సమక్షమందు 

పర్కటన చేయుచుండగా 

1 రాజులు 18:4 => యెజెబెలు యెహోవా పర్వకత్లను నిరూమ్లము చేయుచుండగా గుహలో ఏబదేసి 

మందిగా నూరుగురిని దాచి అనన్పానములిచిచ్ వారిని పోషించెను. 

1 రాజులు 19:10 => అతడు ఇశార్యేలు వారు నీ నిబంధనను తోర్సివేసి నీ బలిపీఠములను 

పడగొటిట్ నీ పర్వకత్లను ఖడగ్ముచేత హతము చేసిరి. సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా 

కొరకు మహా రోషముగలవాడనై నేను ఒకడనుమాతర్మే మిగిలియుండగా వారు నా పార్ణమును కూడ 

తీసివేయుటకై చూచుచునాన్రని మనవిచేసెను. 

1 రాజులు 19:14 => అందుకతడు ఇశార్యేలువారు నీ నిబంధనను తోర్సివేసి నీ బలిపీఠములను 

పడగొటిట్ నీ పర్వకత్లను ఖడగ్ముచేత హతము చేసిరి. సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా 

కొరకు మహా రోషముగలవాడనై నేను ఒకడను మాతర్మే మిగిలియుండగా వారు నా పార్ణము 

తీసివేయుటకై చూచుచునాన్రని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 20:41 => అతడు తవ్రపడి తన కండల్మీది పాగా తీసివేయగా చూచి అతడు పర్వకత్లలో 

ఒకడని రాజు పోలెచ్ను. 

1 రాజులు 20:42 => అపుప్డు అతడు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను శపించిన మనుషుయ్ని 

నీవు నీచేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొని పోనిచిచ్తివి గనుక వాని పార్ణమునకు మారుగా నీ పార్ణమును, 

వాని జనులకు మారుగా నీ జనులును అపప్గింపబడుదురని రాజుతో అనగా 

1 రాజులు 22:27 => బందీగృహములో ఉంచి, మేము కేష్మముగా తిరిగివచుచ్వరకు అతనికి 

కషట్మైన అనన్ము నీళుల్ ఈయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 రాజులు 20:43 => ఇశార్యేలు రాజు మూతి ముడుచుకొనినవాడై కోపముతో షోమోర్నులోని తన 

నగరునకు వచెచ్ను. 
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1 రాజులు 21:20 => అంతట అహాబు ఏలీయాను చూచి నా పగవాడా, నీచేతిలో నేను 

చికుక్బడితినా? అని పలుకగా ఏలీయా ఇటల్నెను యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయుటకు నినున్ నీవే 

అముమ్కొనియునాన్వు గనుక నాచేతిలో నీవు చికిక్తివి. 

ఆదికాండము 37:8 => అందుకతని సహోదరులు నీవు నిశచ్యముగా మముమ్నేలెదవా? మామీద 

నీవు అధికారివగుదువా అని అతనితో చెపిప్, అతని కలలనుబటిట్యు అతని మాటలనుబటిట్యు 

అతనిమీద మరింత పగపటట్రి 

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. 

కీరత్నలు 34:21 => చెడుతనము భకిత్హీనులను సంహరించును నీతిమంతుని దేవ్షించువారు 

అపరాధులుగా ఎంచబడుదురు 

సామెతలు 9:8 => అపహాసకుని గదిద్ంపకుము గదిద్ంచినయెడల వాడు నినున్ దేవ్షించును. జాఞ్నము 

గలవానిని గదిద్ంపగా వాడు నినున్ పేర్మించును. 

సామెతలు 15:12 => అపహాసకుడు తనున్ గదిద్ంచువారిని పేర్మించడు వాడు జాఞ్నులయొదద్కు 

వెళల్డు. 

యెషయా 49:7 => ఇశార్యేలు విమోచకుడును పరిశుదధ్ దేవుడునగు యెహోవా మనుషుయ్లచేత 

నిరాకరింపబడినవాడును జనులకు అసహుయ్డును నిరద్యాతుమ్ల సేవకుడునగు వానితో ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు యెహోవా నమమ్కమైనవాడనియు ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడు నినున్ 

ఏరప్రచుకొనెననియు రాజులు గర్హించి లేచెదరు అధికారులు నీకు నమసాక్రము చేసెదరు. 

యిరిమ్యా 18:18 => అపుప్డు జనులు యిరీమ్యా విషయమై యుకిత్గల యోచన చేతము రండి, 

యాజకుడు ధరమ్శాసత్రము వినిపించక మానడు, జాఞ్ని యోచనలేకుండ నుండడు, పర్వకత్ వాకయ్ము 

చెపప్క మానడు, వాని మాటలలో దేనిని వినకుండ మాటలతో వాని కొటుట్దము రండి అని 

చెపుప్కొనుచుండిరి.  
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యిరిమ్యా 20:10 => నలుదికుక్ల భయము అని అనేకులు గుసగుసలాడగా వింటిని. వారు 

దురామ్రుగ్డని మీరు చాటించినయెడల మేమును చాటింతుమందురు; అతడొకవేళ చికుక్పడును, 

అపుప్డు మనమతని పటుట్కొని అతనిమీద పగతీరుచ్కొందమని చెపుప్కొనుచు, నాకు సేన్హితులైన 

వారందరు నేను పడిపోగా చూడవలెనని కనిపెటుట్కొనియునాన్రు. 

యిరిమ్యా 43:3 => మముమ్ను చంపుటకును, బబులోనునకు చెరపటుట్కొని పోవుటకును, 

కలీద్యులచేతికి మముమ్ను అపప్గింపవలెనని నేరీయా కుమారుడైన బారూకు మాకు విరోధముగా 

రేపుచునాన్డు. (అని చెపిప్రి) 

యిరిమ్యా 43:4 => కాగా కారేహ కుమారుడైన యోహానానును సేనలయధిపతులందరును 

పర్జలందురును యూదాదేశములో కాపురముండవలెననన్ యెహోవా మాట వినకపోయిరి. 

ఆమోసు 5:10 => అయితే గుమమ్ములో నిలిచి బుదిధ్ చెపుప్వారి మీద జనులు పగపటుట్దురు; 

యథారథ్ముగా మాటలాడు వారిని అసహియ్ంచుకొందురు. 

జెకరాయ్ 11:8 => ఒక నెలలోగా కాపరులలో ముగుగ్రిని సంహరించితిని; ఏలయనగా నేను వారి 

విషయమై సహనము లేనివాడను కాగా వారు నా విషయమై ఆయాసపడిరి. 

మతత్యి 10:22 => మీరు నా నామము నిమితత్ము అందరిచేత దేవ్షింపబడుదురు; 

అంతమువరకును సహించినవాడు రక్షంపబడును. 

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

మనుషుయ్లు వెలుగును పేర్మింపక చీకటినే పేర్మించిరి. 

యోహాను 3:20 => దుషాక్రయ్ము చేయు పర్తివాడు వెలుగును దేవ్షించును, తన కిర్యలు 

దుష కిర్యలుగా కనబడకుండునటుల్ వెలుగునొదద్కు రాడు. 

యోహాను 3:21 => సతయ్వరత్నుడైతే తన కిర్యలు దేవుని మూలముగా చేయబడియునన్వని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వెలుగునొదద్కు వచుచ్ను. 

యోహాను 7:7 => లోకము మిముమ్ను దేవ్షింపనేరదు గాని, దాని కిర్యలు చెడ డ్వని నేను 

దానినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను గనుక అది ననున్ దేవ్షించుచునన్ది. 
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యోహాను 15:18 => లోకము మిముమ్ను దేవ్షించినయెడల మీకంటె ముందుగా ననున్ దేవ్షించెనని 

మీరెరుగుదురు. 

యోహాను 15:19 => మీరు లోకసంబంధులైనయెడల లోకము తనవారిని సేన్హించును; అయితే 

మీరు లోకసంబంధులు కారు; నేను మిముమ్ను లోకములోనుండి ఏరప్రచుకొంటిని; అందుచేతనే 

లోకము మిముమ్ను దేవ్షించుచునన్ది. 

యోహాను 17:14 => వారికి నీ వాకయ్మిచిచ్యునాన్ను. నేను లోకసంబంధిని కానటుట్ వారును 

లోకసంబంధులు కారు గనుక లోకము వారిని దేవ్షించును.  

గలతీయులకు 4:16 => నేను మీతో నిజమాడినందున మీకు శతుర్వునైతినా? 

పర్కటన 11:7 => వారు సాక్షయ్ము చెపుప్ట ముగింపగానే అగాధములోనుండి వచుచ్ కూర్రమృగము 

వారితో యుదధ్ము చేసి జయించి వారిని చంపును. 

పర్కటన 11:8 => వారి శవములు ఆ మహాపటట్ణపు సంతవీధిలో పడియుండును; వానికి ఉపమాన 

రూపముగా సొదొమ అనియు ఐగుపుత్ అనియు పేరు; అచచ్ట వారి పర్భువు కూడ సిలువవేయబడెను. 

పర్కటన 11:9 => మరియు పర్జలకును, వంశములకును, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని, 

జనములకును సంబంధించినవారు మూడు దినములనన్ర వారి శవములను చూచుచు వారి 

శవములను సమాధిలో పెటట్నియయ్రు. 

పర్కటన 11:10 => ఈ యిదద్రు పర్వకత్లు భూనివాసులను బాధించినందున భూనివాసులు వారి గతి 

చూచి సంతోషించుచు, ఉతస్హించుచు, ఒకనికొకడు కటన్ములు పంపుకొందురు. 

1 రాజులు 22:13 => మీకాయాను పిలువబోయిన దూత పర్వకత్లు ఏకముగా రాజుతో మంచి 

మాటలు పలుకుచునాన్రు గనుక నీ మాట వారి మాటకు అనుకూలపరచుమని అతనితో అనగా 

యెషయా 30:10 => దరశ్నము చూడవదద్ని దరశ్నము చూచువారితో చెపుప్వారును యుకత్ 

వాకయ్ములను మాతో పర్వచింపకుడి మృదువైన మాటలనే మాతో పలుకుడి మాయా దరశ్నములను 

కనుడి  
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యిరిమ్యా 38:4 => ఇతడు ఇటిట్ సమాచారము వారికి పర్కటన చేయుటవలన ఈ పటట్ణములో 

నిలిచియునన్ యోధుల చేతులను పర్జలందరి చేతులను బలహీనము చేయుచునాన్డు; చితత్గించి వానికి 

మరణశిక్ష విధింపుము. 

మీకా 2:11 => వయ్రథ్మైన మాటలు పలుకుచు, అబదిధ్కుడై దార్కాష్రసమును బటిట్యు మదయ్మును 

బటిట్యు నేను మీకు ఉపనాయ్సము చేయుదునని అబదధ్ము చెపుప్చు ఒకడు వచిచ్నయెడల వాడే ఈ 

జనులకు పర్వకత్యగును. 

1 రాజులు 20:35 => అంతట పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకడు యెహోవా ఆజఞ్చేత తన చెలికానితో ననున్ 

కొటుట్మనగా అతడు అతని కొటుట్టకు ఒపప్కపోయినపుప్డు 

1 రాజులు 20:36 => అతడు నీవు యెహోవా ఆజఞ్కు లోబడకపోతివి గనుక నీవు ననున్ విడిచిపోగానే 

సింహము నినున్ చంపునని అతనితో చెపెప్ను. అతడు వెళిల్పోగానే సింహమొకటి అతనికి ఎదురై 

అతనిని చంపెను. 

1 రాజులు 20:37 => తరువాత మరియొకడు అతనికి కనబడినపుప్డు అతడు ననున్ కొటుట్మనగా 

అతడు అతని కొటిట్ గాయపరచెను. 

1 రాజులు 20:38 => అపుప్డు ఆ పర్వకత్ పోయి, కండల్మీద పాగా కటుట్కొని మారు వేషము వేసికొని, 

మారగ్మందు రాజు యొకక్ రాకకై కనిపెటుట్కొని యుండి 

1 రాజులు 20:39 => రాజు వచుచ్ట చూచి బిగగ్రగా రాజుతో ఈలాగు మనవి చేసికొనెను నీ 

దాసుడనైన నేను యుదధ్ములోనికి పోయియుండగా ఇదిగో ఒకడు ఇటు తిరిగి ఒక మనుషుయ్ని 

నాయొదద్కు తోడుకొని వచిచ్ యీ మనుషుయ్ని కనిపెటుట్ము; ఏ విధముగానైనను వాడు తపిప్ంచుకొని 

పోయినయెడల వాని పార్ణమునకు మారుగా నీ పార్ణము పోవును; లేదా నీవు రెండు మణుగుల 

వెండిని ఇయయ్వలెననెను. 

1 రాజులు 20:40 => అయితే నీ దాసుడనైన నేను పనిమీద అకక్డకక్డ తిరుగుచుండగా వాడు 

కనబడకపోయెను. అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు నీకు నీవే తీరుప్ తీరుబ్కొంటివి గనుక నీవు చెపిప్నటుట్గానే 

నీకు జరుగును అని అతనికి సెలవియయ్గా 
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1 రాజులు 20:41 => అతడు తవ్రపడి తన కండల్మీది పాగా తీసివేయగా చూచి అతడు పర్వకత్లలో 

ఒకడని రాజు పోలెచ్ను. 

1 రాజులు 20:42 => అపుప్డు అతడు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను శపించిన మనుషుయ్ని 

నీవు నీచేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొని పోనిచిచ్తివి గనుక వాని పార్ణమునకు మారుగా నీ పార్ణమును, 

వాని జనులకు మారుగా నీ జనులును అపప్గింపబడుదురని రాజుతో అనగా 

2 రాజులు 9:22 => అంతట యెహోరాము యెహూను చూచి యెహూ సమాధానమా? అని 

అడుగగా యెహూ నీ తలిల్యైన యెజెబెలు జారతవ్ములును చిలల్ంగి తనములును ఇంత 

యపరిమితమైయుండగా సమాధానమెకక్డనుండి వచుచ్ననెను. 

యెషయా 3:11 => దుషుట్లకు శర్మ, వారి కిర్యల ఫలము వారికి కలుగును.  

యెషయా 57:19 => వారిలో కృతజఞ్తాబుదిధ్ పుటిట్ంచుచు దూరసుథ్లకును సమీపసుథ్లకును 

సమాధానము సమాధానమని చెపిప్ నేనే వారిని సవ్సథ్పరచెదనని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 57:20 => భకిత్హీనులు కదలుచునన్ సముదర్మువంటివారు అది నిమమ్ళింపనేరదు దాని 

జలములు బురదను మైలను పైకివేయును.  

యెషయా 57:21 => దుషుట్లకు నెమమ్దియుండదని నా దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

1 రాజులు 21:27 => అహాబు ఆ మాటలు విని తన వసత్రములను చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని 

ఉపవాసముండి, గోనెపటట్మీద పరుండి వాయ్కులపడుచుండగా 

1 రాజులు 21:28 => యెహోవా వాకుక్ తిషీబ్యుడైన ఏలీయాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

1 రాజులు 21:29 => అహాబు నాకు భయపడి వినయముగా పర్వరిత్ంచుట చూచితివా? నాకు 

భయపడి అతడు వినయముగా పర్వరిత్ంచుటచేత ఆ అపాయము అతని కాలమునందు 

సంభవింపకుండ ఆపి, అతని కుమారుని కాలమునందు అతని కుటుంబికులమీదికి నేను దాని 

రపిప్ంచెదను. 

సామెతలు 5:12 => అయోయ్, ఉపదేశము నేనెటుల్ తోర్సివేసితిని? నా హృదయము గదిద్ంపు నెటుల్ 

తృణీకరించెను? 

సామెతలు 5:13 => నా బోధకుల మాట నేను వినకపోతిని నా ఉపదేశకులకు నేను చెవియొగగ్లేదు 
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సామెతలు 5:14 => నేను సమాజ సంఘముల మధయ్ నుండినను పర్తివిధమైన దౌషట్య్మునకు 

లోబడుటకు కొంచెమే యెడమాయెను అని నీవు చెపుప్కొనుచు మూలుగుచు నుందువు.  

మీకా 2:7 => యాకోబు సంతతివారని పేరు పెటట్బడిన వారలారా, యెహోవా దీరఘ్శాంతము 

తగిగ్పోయెనా? యీ కిర్యలు ఆయనచేత జరిగెనా? యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువానికి నా మాటలు 

కేష్మసాధనములు కావా? 

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. 

2 సమూయేలు 12:13 => నేను పాపము చేసితినని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతాను నీవు 

చావకుండునటుల్ యెహోవా నీ పాపమును పరిహరించెను. 

1 రాజులు 14:6 => అంతలో అహీయా దావ్రము లోపలికి వచుచ్ నామె కాలిచపుప్డు విని ఆమెతో 

ఇటల్నెను యరొబాము భారాయ్, లోపలికి రముమ్; నీవు వేషము వేసికొని వచుచ్టయేల? కఠినమైన 

మాటలు నీకు చెపప్వలెనని నాకు ఆజఞ్యాయెను. 

1 రాజులు 16:33 => మరియు అహాబు దేవతాసత్ంభమొకటి1 నిలిపెను. ఈ పర్కారము అహాబు తన 

పూరివ్కులైన ఇశార్యేలు రాజులందరికంటె ఎకుక్వగా పాపముచేసి ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచెను. 

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 22:18 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు యెహోషాపాతును చూచి ఇతడు ననున్గూరిచ్ 

మేలు పలుకక కీడే పర్వచించునని నేను నీతో చెపప్లేదా అనగా 

1 రాజులు 22:23 => యెహోవా నినున్గూరిచ్ కీడు యోచించి నీ పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు. 
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2 రాజులు 1:9 => వెంటనే రాజు ఏబదిమందికి అధిపతియైన యొకనిని వాని యేబదిమందితో కూడ 

ఏలీయా యొదద్కు పంపెను. అతడు కొండమీద కూరుబ్నియుండగా అధిపతి యెకిక్ అతని 

సమీపమునకు పోయి దైవజనుడా, నీవు దిగిరావలెనని రాజు ఆజాఞ్పించుచునాన్డనెను. 

2 రాజులు 6:31 => తరువాత రాజు షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషాయొకక్ తల యీ దినమున 

అతనిపైన నిలిచియునన్యెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాక అనెను. 

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. 

సామెతలు 15:10 => మారగ్ము విడిచినవానికి కఠినశిక్ష కలుగును గదిద్ంపును దేవ్షించువారు 

మరణము నొందుదురు. 

సామెతలు 29:10 => నరహంతకులు నిరోద్షులను దేవ్షించుదురు అటిట్వారు యథారథ్వంతుల 

పార్ణము తీయజూతురు. 

పర్సంగి 4:13 => మూఢతవ్ముచేత బుదిధ్ మాటలకిక చెవియొగగ్లేని ముసలి రాజుకంటె బీదవాడైన 

జాఞ్నవంతుడగు చినన్వాడే శేర్షు ఠ్డు. 

యిరిమ్యా 15:10 => అయోయ్ నాకు శర్మ; నా తలీల్, జగడమాడువానిగాను దేశసుథ్లందరితో 

కలహించువానిగాను నీవేల ననున్ కంటివి? వడిడ్కి నేను బదులియయ్లేదు, వారు నాకు బదులిచిచ్నవారు 

కారు అయినను వారందరు ననున్ శపించుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 28:8 => నాకును నీకును ముందుగానునన్ పర్వకత్లు , అనేకదేశములకు 

మహారాజయ్ములకు విరోధముగా యుదధ్ములు జరుగుననియు, కీడు సంభవించుననియు, తెగులు 

కలుగుననియు పూరవ్కాలమందు పర్కటించుచు వచిచ్రి. 

యిరిమ్యా 36:23 => యెహూది మూడు నాలుగు పుటలు చదివిన తరువాత రాజు చాకుతో దాని 

కోసి కుంపటిలో వేయగా ఆ కుంపటిలో నునన్ అగిన్చేత అది బొతిత్గా కాలిపోయెను గాని 
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ఆమోసు 2:11 => మరియు మీ కుమారులలో కొందరిని పర్వకత్లుగాను, మీ యౌవనులలో కొందరిని 

నాకు నాజీరులుగాను నియమించితిని. ఇశార్యేలీయులారా, యీ మాటలు నిజమైనవి కావా? ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

మారుక్ 11:18 => శాసు త్ర్లును పర్ధానయాజకులును ఆ మాట విని, జనసమూహమంతయు ఆయన 

బోధకు బహుగా ఆశచ్రయ్పడుట చూచి, ఆయనకు భయపడి, ఆయన నేలాగు సంహరించుదమా అని 

సమయము చూచుచుండిరి. 

లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

లూకా 11:45 => అపుప్డు ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకుడొకడు బోధకుడా, యీలాగు చెపిప్ మముమ్ను కూడ 

నిందించుచునాన్వని ఆయనతో చెపప్గా 

యోహాను 3:20 => దుషాక్రయ్ము చేయు పర్తివాడు వెలుగును దేవ్షించును, తన కిర్యలు 

దుష కిర్యలుగా కనబడకుండునటుల్ వెలుగునొదద్కు రాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:28 => పర్ధానయాజకుడు వారిని చూచి మీరు ఈ నామమునుబటిట్ 

బోధింపకూడదని మేము మీకు ఖండితముగా ఆజాఞ్పింపలేదా? ఇదిగో మీరు యెరూషలేమును మీ 

బోధతో నింపి, యీ మనుషుయ్ని హతయ్ మామీదికి తేవలెనని ఉదేద్శించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

2 తిమోతి 4:3 => ఎందుకనగా జనులు హితబోధను సహింపక, దురదచెవులు గలవారై తమ 

సవ్కీయ దురాశలకు అనుకూలమైన బోధకులను తమకొరకు పోగుచేసికొని, 

పర్కటన 11:10 => ఈ యిదద్రు పర్వకత్లు భూనివాసులను బాధించినందున భూనివాసులు వారి గతి 

చూచి సంతోషించుచు, ఉతస్హించుచు, ఒకనికొకడు కటన్ములు పంపుకొందురు. 

పర్కటన 22:15 => కుకక్లును మాంతిర్కులును వయ్భిచారులును నరహంతకులును 

విగర్హారాధకులును అబదధ్మును పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపటనుందురు. 
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వచనము 11 

కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా యినుప కొముమ్లు చేయించుకొని వచిచ్ వీటిచేత నీవు సిరియనులను 

పొడిచి నాశనము చేతువని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 9:32 => అతడు తలయెతిత్ కిటికీతటుట్ చూచి నా పక్షమందునన్వారెవరని అడుగగా ఇదద్రు 

ముగుగ్రు పరిచారకులు పైనుండి తొంగిచూచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:8 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు తన పరివారములోనునన్ యొకని 

పిలిపించి ఇవూ ల్ కుమారుడైన మీకాయాను శీఘర్ముగా రపిప్ంచుమని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

యెషయా 39:7 => మరియు నీ గరభ్మందు పుటిట్న నీ పుతర్సంతును బబులోను రాజు నగరునందు 

నపుంసకులగా చేయుటకై వారు తీసికొనిపోవుదురు. 

దానియేలు 1:18 => నెబుకదెన్జరు తన సముఖమునకు వారిని తేవలెనని ఆజఞ్ ఇచిచ్ నియమించిన 

దినములు కాగానే నపుంసకుల యధిపతి రాజు సముఖమున వారిని నిలువబెటెట్ను. 

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. 

1 రాజులు 18:20 => అహాబు ఇశార్యేలువారందరియొదద్కు దూతలను పంపి, పర్వకత్లను కరెమ్లు 

పరవ్తమునకు సమకూరెచ్ను. 

వచనము 12 

పర్వకత్లందరును ఆ చొపుప్ననే పర్కటన చేయుచు యెహోవా రామోతిగ్లాదును రాజవైన నీచేతికి 

అపప్గించును గనుక నీవు దానిమీదికి పోయి జయమొందుదువు అని చెపిప్రి. 
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1 రాజులు 22:30 => ఇశార్యేలు రాజు నేను మారువేషము వేసికొని యుదధ్ములో పర్వేశించెదను, 

నీవైతే నీ వసత్రములు ధరించుకొని పర్వేశించుమని యెహోషాపాతుతో చెపిప్ మారువేషము వేసికొని 

యుదధ్మందు పర్వేశించెను. 

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

ఆవరణములో రాజు సనిన్ధికి వెళిల్ నిలిచెను. రాజనగరు దావ్రమునకు ఎదురుగానునన్ 

రాజావరణములో తన రాజాసనముమీద రాజు కూరుచ్నియుండెను. 

ఎసేత్రు 6:8 => రాజు ధరించుకొను రాజవసత్రములను రాజు ఎకుక్ గుఱఱ్మును రాజు తన తలమీద 

ఉంచుకొను రాజకీరీటమును ఒకడు తీసికొని రాగా 

ఎసేత్రు 6:9 => ఘనులైన రాజుయొకక్ అధిపతులలో ఒకడు ఆ వసత్రములను ఆ గుఱఱ్మును పటుట్కొని, 

రాజు ఘనపరచ నపేకిష్ంచువానికి ఆ వసత్రములను ధరింపజేసి ఆ గుఱఱ్ముమీద అతనిని ఎకిక్ంచి 

రాజవీధిలో అతని నడిపించుచు రాజు ఘనపరచ నపేకిష్ంచువానికి ఈపర్కారముగా చేయతగునని 

అతని ముందర చాటింపవలెను. 

మతత్యి 6:20 => పరలోకమందు మీకొరకు ధనమును కూరుచ్కొనుడి; అచచ్ట చిమెమ్టయైనను, 

తుపైప్నను దాని తినివేయదు, దొంగలు కనన్మువేసి దొంగిలరు. 

మతత్యి 11:8 => సనన్పు బటట్లు ధరించుకొనన్ మనుషుయ్నా? ఇదిగో సనన్పు బటట్లు 

ధరించుకొనువారు రాజగృహములలో నుందురు గదా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:21 => నియమింపబడిన దినమందు హేరోదు రాజవసత్రములు 

ధరించుకొని నాయ్యపీఠము మీద కూరుచ్ండి వారి యెదుట ఉపనాయ్సముచేయగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:23 => కాబటిట్ మరునాడు అగిర్పప్యు బెరీన్కేయు మికిక్లి 

ఆడంబరముతో వచిచ్, సహసార్ధిపతులతోను పటట్ణమందలి పర్ముఖులతోను అధికారమందిరములో 

పర్వేశించిన తరువాత ఫేసుత్ ఆజఞ్నియయ్గా పౌలు తేబడెను. 

1 రాజులు 18:29 => ఈ పర్కారము మధాయ్హన్మైన తరువాత అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు 

సమయమువరకు వారు పర్కటనము చేయుచు వచిచ్రి గాని, మాటయైనను పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడైనను 

లక్షయ్ముచేసినవాడైనను లేకపోయెను. 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:10 => అపుప్డు కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా యినుపకొముమ్లు 

చేయించుకొనివచిచ్ సిరియనులు నిరూమ్లమగు వరకు వీటితో వారిని నీవు పొడిచెదవని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డని పర్కటించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:11 => పర్వకత్లందరును ఆ పర్కారముగానే పర్వచించుచు యెహోవా 

రామోతిగ్లాదును రాజు చేతికి అపప్గించును, దానిమీదికి పోయి జయమొందుము అనిరి. 

యిరిమ్యా 27:14 => కావున మీరు బబులోను రాజునకు దాసులు కాకుందురని మీతో చెపుప్ 

పర్వకత్లు అబదద్మే పర్కటించుచునాన్రు, నేను వారిని పంపలేదు, వారి మాటల నంగీకరింపవదుద్, ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 27:15 => నేను మిముమ్ను తోలివేయునటుల్ను, మీరును మీతో పర్వచించు మీ పర్వకత్లును 

నశించునటుల్ను, వారు నా నామమునుబటిట్ అబదధ్ముగా పర్వచించుచునాన్రు. మరియు 

యాజకులతోను ఈ పర్జలందరితోను నేను ఈ మాటలు చెపిప్తిని 

యిరిమ్యా 27:16 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములు ఇపుప్డే 

శీఘర్ముగా బబులోనునుండి మరల తేబడునని పర్వచింపు మీ పర్వకత్లు మీతో అబదధ్ములు 

చెపుప్చునాన్రు, వారి మాటలకు చెవియొగగ్కుడి.  

యెహెజేక్లు 13:1 => మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 13:2 => నరపుతుర్డా, పర్వచించుచునన్ ఇశార్యేలీయుల పర్వకత్లకు విరోధముగా 

పర్వచించి, మనసుస్ వచిచ్నటుల్ పర్వచించువారితో నీవీలాగు చెపుప్ము యెహోవా మాట ఆలకించుడి. 

యెహెజేక్లు 13:3 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దరశ్నమేమియు కలుగకునన్ను 

సవ్బుదిధ్ ననుసరించు అవివేక పర్వకత్లకు శర్మ. 

యెహెజేక్లు 13:4 => ఇశార్యేలీయులారా, మీ పర్వకత్లు పాడైన సథ్లములలోనుండు నకక్లతో 

సాటిగా ఉనాన్రు. 
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యెహెజేక్లు 13:5 => యెహోవా దినమున ఇశార్యేలీయులు యుదధ్మందు సిథ్రముగా నిలుచునటుల్ 

మీరు గోడలలోనునన్ బీటల దగగ్ర నిలువరు, పార్కారమును దిటట్పరచరు. 

యెహెజేక్లు 13:6 => వారు వయ్రథ్మైన దరశ్నములు చూచి, అబదధ్పు సోదె చూచి యెహోవా తముమ్ను 

పంపకపోయినను, తాము చెపిప్నమాట సిథ్రమని నముమ్నటుల్ ఇది యెహోవా వాకుక్ అని చెపుప్దురు. 

యెహెజేక్లు 13:7 => నేను సెలవియయ్కపోయినను ఇది యెహోవా వాకుక్ అని మీరు చెపిప్నయెడల 

మీరు కనినది వయ్రథ్మైన దరశ్నముగదా? మీరు నమమ్దగని సోదెగాండర్యితిరి గదా? 

యెహెజేక్లు 13:8 => కావున పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీరు వయ్రథ్మైన 

మాటలు పలుకుచు నిరరథ్కమైన దరశ్నములు కనుచునాన్రు గనుక నేను మీకు విరోధిని; ఇదే పర్భువగు 

యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 13:9 => వయ్రథ్మైన దరశ్నములు కనుచు, నమమ్దగని సోదెగాండర్యిన పర్వకత్లకు నేను 

పగవాడను, వారు నా జనుల సభలోనికి రారు, ఇశార్యేలీయుల సంఖయ్లో చేరినవారు కాకపోదురు, 

వారు ఇశార్యేలీయుల దేశములోనికి తిరిగిరారు, అపుప్డు నేను పర్భువైన యెహోవానని మీరు 

తెలిసికొందురు.  

2 రాజులు 3:13 => ఎలీషా ఇశార్యేలు రాజును చూచి నాతో నీకు నిమితత్మేమి? నీ 

తలిదండుర్లుంచుకొనిన పర్వకత్లయొదద్కు పొమమ్ని చెపెప్ను.ఆలాగనవదుద్, మోయాబీయులచేతికి 

అపప్గింపవలెనని యెహోవా, రాజులమైన మా ముగుగ్రిని పిలిచెనని ఇశార్యేలు రాజు అతనితో 

అనినపుప్డు 

పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళిల్ 

వచనము 13 

మీకాయాను పిలువబోయిన దూత పర్వకత్లు ఏకముగా రాజుతో మంచి మాటలు పలుకుచునాన్రు 

గనుక నీ మాట వారి మాటకు అనుకూలపరచుమని అతనితో అనగా 
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యిరిమ్యా 27:2 => యెహోవా నాకు ఈ ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు నీవు కాడిని పలుపులను చేయించుకొని 

నీ మెడకు కటుట్కొనుము. 

యిరిమ్యా 28:10 => పర్వకత్యైన హననాయ్ పర్వకత్యైన యిరీమ్యా మెడమీదనుండి ఆ కాడిని తీసి 

దాని విరిచి 

యిరిమ్యా 28:11 => పర్జలందరి యెదుట ఇటల్నెను యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు రెండు 

సంవతస్రములలోగా నేను బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు కాడిని సరవ్జనముల మెడమీదనుండి 

తొలగించి దాని విరిచివేసెదను; అంతట పర్వకత్యైన యిరీమ్యా వెళిల్పోయెను. 

యిరిమ్యా 28:12 => పర్వకత్యైన హననాయ్ పర్వకత్యైన యిరీమ్యా మెడమీదనునన్ కాడిని విరిచిన 

తరువాత యెహోవా వాకుక్ యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యిరిమ్యా 28:13 => నీవు పోయి హననాయ్తో ఇటల్నుము యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

నీవు కొయయ్కాడిని విరిచితివే, దానికి పర్తిగా ఇనుపకాడిని చేయించవలెను. 

యిరిమ్యా 28:14 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ జనులందరును బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరునకు దాసులు కావలెనని వారి 

మెడమీద ఇనుపకాడి యుంచితిని గనుక వారు అతనికి దాసులగుదురు, భూజంతువులను కూడ నేను 

అతనికి అపప్గించియునాన్ను. 

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

జెకరాయ్ 1:19 => ఇవి ఏమిటివని నేను నాతో మాటలాడుచునన్ దూతనడుగగా అతడు ఇవి 

యూదావారిని ఇశార్యేలువారిని యెరూషలేము నివాసులను చెదరగొటిట్న కొముమ్లనెను. 

జెకరాయ్ 1:20 => యెహోవా నలుగురు కంసాలులను నాకు కనుపరచగా 

జెకరాయ్ 1:21 => వీరేమి చేయబోవుచునాన్రని నేనడిగినందుకు ఆయన ఎవడును తల యెతత్కుండ 

యూదావారిని చెదరగొటిట్న కొముమ్లు ఇవే. అయితే వాటిని భయపెటుట్టకును, యూదా 

దేశసుథ్లనందరిని చెదరగొటుట్టకై వారిమీద బలాతాక్రము జరిగించిన అనయ్జనుల కొముమ్లను 

పడగొటుట్టకును వీరు వచిచ్యునాన్రని నాకు సెలవిచెచ్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:13 => అపుప్డు దేశసంచారులును మాంతిర్కులునైన కొందరు 

యూదులు పౌలు పర్కటించు యేసు తోడు మిముమ్ను ఉచాచ్టన చేయుచునాన్నను మాట చెపిప్, 

దయయ్ములు పటిట్నవారిమీద పర్భువైన యేసు నామమును ఉచచ్రించుటకు పూనుకొనిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:14 => యూదుడైన సెక్వయను ఒక పర్ధానయాజకుని కుమారులు 

ఏడుగురు ఆలాగు చేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:15 => అందుకు ఆ దయయ్ము నేను యేసును గురెత్రుగుదును, 

పౌలునుకూడ ఎరుగుదును, గాని మీరెవరని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:16 => ఆ దయయ్ముపటిట్నవాడు ఎగిరి, వారిమీద పడి, వారిలో ఇదద్రిని 

లొంగదీసి గెలిచెను; అందుచేత వారు దిగంబరులై గాయము తగిలి ఆ యింటనుండి పారిపోయిరి. 

2 కొరిందీయులకు 11:13 => ఏలయనగా అటిట్వారు కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లుల వేషము 

ధరించుకొనువారైయుండి, దొంగ అపొసత్లులును మోసగాండర్గు పనివారునై యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 11:14 => ఇది ఆశచ్రయ్ము కాదు; సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము 

ధరించుకొనుచునాన్డు  

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

2 తిమోతి 3:8 => యనేన్, యంబేర్ అనువారు మోషేను ఎదిరించినటుట్ వీరును చెడిన మనసుస్ కలిగి 

విశావ్స విషయములో భర్షుట్లై సతయ్మును ఎదిరింతురు. 

యిరిమ్యా 23:17 => వారు ననున్ తృణీకరించు వారితో మీకు కేష్మము కలుగునని యెహోవా 

సెలవిచెచ్ననియు; ఒకడు తన హృదయ మూరఖ్త చొపుప్న నడవగా వానితో మీకు కీడు రాదనియు 

చెపుప్చు, యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ మాటలాడక తమకు తోచిన దరశ్నమునుబటిట్ పలుకుదురు. 

యిరిమ్యా 23:25 => కలకంటిని కలకంటిని అని చెపుప్చు నా నామమున అబదధ్ములు పర్కటించు 

పర్వకత్లు పలికిన మాట నేను వినియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 23:31 => సేవ్చఛ్గా నాలుకల నాడించుకొనుచు దేవోకుత్లను పర్కటించు పర్వకత్లకు నేను 

విరోధిని; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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యిరిమ్యా 28:2 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను బబులోను రాజు కాడిని విరిచియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 28:3 => రెండు సంవతస్రములలోగా బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు ఈ 

సథ్లములోనుండి బబులోనునకు తీసికొనిపోయిన యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములనిన్టిని ఇచచ్టికి 

మరల తెపిప్ంచెదను.  

యిరిమ్యా 29:21 => నా నామమునుబటిట్ మీకు అబదధ్పర్వచనములు పర్కటించు కోలాయా 

కుమారుడైన అహాబును గూరిచ్యు, మయశేయా కుమారుడైన సిదిక్యాను గూరిచ్యు, ఇశార్యేలు 

దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు  

యెహెజేక్లు 13:6 => వారు వయ్రథ్మైన దరశ్నములు చూచి, అబదధ్పు సోదె చూచి యెహోవా తముమ్ను 

పంపకపోయినను, తాము చెపిప్నమాట సిథ్రమని నముమ్నటుల్ ఇది యెహోవా వాకుక్ అని చెపుప్దురు. 

యెహెజేక్లు 13:7 => నేను సెలవియయ్కపోయినను ఇది యెహోవా వాకుక్ అని మీరు చెపిప్నయెడల 

మీరు కనినది వయ్రథ్మైన దరశ్నముగదా? మీరు నమమ్దగని సోదెగాండర్యితిరి గదా? 

యెహెజేక్లు 13:8 => కావున పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీరు వయ్రథ్మైన 

మాటలు పలుకుచు నిరరథ్కమైన దరశ్నములు కనుచునాన్రు గనుక నేను మీకు విరోధిని; ఇదే పర్భువగు 

యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 13:9 => వయ్రథ్మైన దరశ్నములు కనుచు, నమమ్దగని సోదెగాండర్యిన పర్వకత్లకు నేను 

పగవాడను, వారు నా జనుల సభలోనికి రారు, ఇశార్యేలీయుల సంఖయ్లో చేరినవారు కాకపోదురు, 

వారు ఇశార్యేలీయుల దేశములోనికి తిరిగిరారు, అపుప్డు నేను పర్భువైన యెహోవానని మీరు 

తెలిసికొందురు.  

యెహెజేక్లు 22:27 => దానిలో అధిపతులు లాభము సంపాదించుటకై నరహతయ్ చేయుటలోను 

మనుషుయ్లను నశింపజేయుటలోను వేటను చీలుచ్ తోడేళల్వలె ఉనాన్రు. 

యెహెజేక్లు 22:28 => మరియు దాని పర్వకత్లు వయ్రథ్మైన దరశ్నములు కనుచు, యెహోవా 

ఏమియు సెలవియయ్నపుప్డు పర్భువైన యెహోవా యీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపుప్చు, వటిట్ 

సోదెగాండర్యి జనులు కటిట్న మంటిగోడకు గచుచ్పూత పూయువారైయునాన్రు. 
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మీకా 3:11 => జనుల పర్ధానులు లంచము పుచుచ్కొని తీరుప్ తీరుచ్దురు, వారి యాజకులు కూలికి 

బోధింతురు, పర్వకత్లు దర్వయ్ము కొరకు సోదె చెపుప్దురు; అయినను వారు, యెహోవాను ఆధారము 

చేసికొని యెహోవా మన మధయ్నునాన్డు గదా, యే కీడును మనకు రానేరదని యనుకొందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:17 => అతని వృషభమునకు మొదట పుటిట్నదానికి ఘనత కలదు. 

అతని కొముమ్లు గురుపోతు కొముమ్లు వాటివలన అతడు భూమయ్ంతములవరకు జనులను 

తోర్సివేయును ఎఫార్యిముయొకక్ పదివేలును మనషే ష్యొకక్ వేలును ఆలాగున నుందురు.  

1 రాజులు 22:24 => మీకాయా యిటల్నగా, కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా అతని దగగ్రకు వచిచ్ 

నీతో మాటలాడుటకు యెహోవా ఆతమ్ నాయొదద్నుండి ఏవైపుగా పోయెనని చెపిప్ మీకాయాను 

చెంపమీద కొటెట్ను. 

2 రాజులు 3:13 => ఎలీషా ఇశార్యేలు రాజును చూచి నాతో నీకు నిమితత్మేమి? నీ 

తలిదండుర్లుంచుకొనిన పర్వకత్లయొదద్కు పొమమ్ని చెపెప్ను.ఆలాగనవదుద్, మోయాబీయులచేతికి 

అపప్గింపవలెనని యెహోవా, రాజులమైన మా ముగుగ్రిని పిలిచెనని ఇశార్యేలు రాజు అతనితో 

అనినపుప్డు 

కీరత్నలు 44:5 => నీవలన మా విరోధులను అణచివేయుదుము నీ నామమువలననే, మామీదికి 

లేచువారిని మేము తొర్కిక్వేయుదుము. 

సామెతలు 25:14 => కపట మనసుస్తో దానమిచిచ్ డంబము చేయువాడు వరష్ములేని మబుబ్ను 

గాలిని పోలియునాన్డు. 

యెషయా 44:25 => నేనే పర్గలుభ్ల పర్వచనములను వయ్రథ్ము చేయువాడను సోదెకాండర్ను 

వెఱి ఱ్వారినిగా చేయువాడను జాఞ్నులను వెనుకకు తిర్పిప్ వారి విదయ్ను అవిదయ్గా చేయువాడను నేనే.  

యిరిమ్యా 28:11 => పర్జలందరి యెదుట ఇటల్నెను యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు రెండు 

సంవతస్రములలోగా నేను బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు కాడిని సరవ్జనముల మెడమీదనుండి 

తొలగించి దాని విరిచివేసెదను; అంతట పర్వకత్యైన యిరీమ్యా వెళిల్పోయెను. 

యెహెజేక్లు 12:24 => వయ్రథ్మైన దరశ్నమైనను ఇచచ్కములాడు సోదెగాండర్ మాటలైనను 

ఇశార్యేలీయులలో ఇకను ఉండవు. 
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యెహెజేక్లు 22:25 => ఉగర్త దినమందు నీకు వరష్ము రాదు, అందులో పర్వకత్లు కుటర్ 

చేయుదురు, గరిజ్ంచుచుండు సింహము వేటను చీలుచ్నటుల్ వారు మనుషుయ్లను భకిష్ంతురు. సొతుత్లను 

దర్వయ్మును వారు పటుట్కొందురు, దానిలో చాలామందిని వారు విధవరాండుర్గా చేయుదురు, 

హోషేయ 9:8 => ఎఫార్యిము నా దేవునియొదద్నుండి వచుచ్ దరశ్నములను కనిపెటుట్ను; పర్వకత్లు 

తమ చరయ్ యంతటిలోను వేటకాని వలవంటివారై యునాన్రు; వారు దేవుని మందిరములో 

శతుర్వులుగా ఉనాన్రు. 

మతత్యి 7:22 => ఆ దినమందు అనేకులు ననున్ చూచి పర్భువా, పర్భువా, మేము నీ నామమున 

పర్వచింపలేదా? నీ నామమున దయయ్ములను వెళళ్గొటట్లేదా? నీ నామమున అనేకమైన అదుభ్తములు 

చేయలేదా? అని చెపుప్దురు. 

పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళిల్ 

వచనము 14 

మీకాయా యెహోవా నాకు సెలవిచుచ్నదేదో ఆయన జీవముతోడు నేను దానినే పలుకుదుననెను. 

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 22:32 => రథాధిపతులు యెహోషాపాతును చూచి యితడే ఇశార్యేలు రాజనుకొని 

అతనితో పోటాల్డుటకు అతని మీదికి వచిచ్రి. యెహోషాపాతు కేకలువేయగా 

1 రాజులు 22:33 => రథాధిపతులు అతడు ఇశార్యేలురాజు కానటుట్ గురుతుపటిట్ అతని తరుముట 

మానివేసిరి. 

1 రాజులు 22:34 => పిమమ్ట ఒకడు తన విలుల్ తీసి గురి చూడకయే విడువగా అది ఇశార్యేలు 

రాజుకు కవచపుకీలు మధయ్ను తగిలెను గనుక అతడునాకు గాయమైనది, రథము తిర్పిప్ సైనయ్ములో 

నుండి ననున్ అవతలకు తీసికొని పొమమ్ని తన సారధితో చెపెప్ను. 
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1 రాజులు 22:35 => నాడు యుదధ్ము బలముగా జరుగుచునన్పుప్డు రాజును సిరియనుల యెదుట 

అతని రథముమీద నిలువబెటిట్రి ; అసత్మయమందు అతడు మరణమాయెను ; తగిలిన 

గాయములోనుండి అతని రకత్ము కారి రథములో మడుగుగటెట్ను. 

1 రాజులు 22:36 => సూరాయ్సత్మయ సమయమందు దండువారందరు తమ తమ పటట్ణములకును 

దేశములకును వెళిల్పోవచుచ్నని పర్చురమాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:22 => అయినను యోషీయా అతనితో యుదధ్ము చేయగోరి, 

అతనియొదద్నుండి తిరిగిపోక మారువేషము ధరించుకొని, యెహోవా నోటి మాటలుగా పలుకబడిన 

నెకో మాటలను వినక మెగిదోద్ లోయయందు యుదధ్ము చేయవచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 18:6 => ఆ యాజకుడు కేష్మముగా వెళుల్డి, మీరు చేయబోవుపని యెహోవా 

దృషిట్కి అనుకూలమని వారితో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 18:10 => మరునాడు దేవుని యొదద్నుండి దురాతమ్ సౌలుమీదికి బలముగా 

వచిచ్నందున అతడు ఇంటిలో పర్వచించుచుండగా1 దావీదు మునుపటిలాగున వీణ చేతపటుట్కొని 

వాయించెను. 

1 రాజులు 18:29 => ఈ పర్కారము మధాయ్హన్మైన తరువాత అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు 

సమయమువరకు వారు పర్కటనము చేయుచు వచిచ్రి గాని, మాటయైనను పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడైనను 

లక్షయ్ముచేసినవాడైనను లేకపోయెను. 

సామెతలు 14:5 => నమమ్కమైన సాకిష్ అబదధ్మాడడు కూటసాకిష్కి అబదధ్ములు పిర్యములు. 

యెషయా 44:25 => నేనే పర్గలుభ్ల పర్వచనములను వయ్రథ్ము చేయువాడను సోదెకాండర్ను 

వెఱి ఱ్వారినిగా చేయువాడను జాఞ్నులను వెనుకకు తిర్పిప్ వారి విదయ్ను అవిదయ్గా చేయువాడను నేనే.  

యిరిమ్యా 28:11 => పర్జలందరి యెదుట ఇటల్నెను యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు రెండు 

సంవతస్రములలోగా నేను బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు కాడిని సరవ్జనముల మెడమీదనుండి 

తొలగించి దాని విరిచివేసెదను; అంతట పర్వకత్యైన యిరీమ్యా వెళిల్పోయెను. 

వచనము 15 
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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. 

కీరత్నలు 10:11 => దేవుడు మరచిపోయెను ఆయన విముఖుడై యెపుప్డును చూడకుండును అని 

వారు తమ హృదయములలో అనుకొందురు. 

కీరత్నలు 11:1 => యెహోవా శరణుజొచిచ్యునాన్ను పకిష్వలె, నీ కొండకు పారిపొముమ్ అని మీరు 

నాతో చెపుప్ట యేల? 

కీరత్నలు 14:1 => దేవుడు లేడని బుదిధ్హీనులు తమ హృదయములో అనుకొందురు. వారు 

చెడిపోయినవారు అసహయ్కారయ్ములు చేయుదురు. మేలుచేయు వాడొకడును లేడు. 

కీరత్నలు 50:21 => ఇటిట్ పనులు నీవు చేసినను నేను మౌనినైయుంటిని అందుకు నేను కేవలము 

నీవంటివాడనని నీవనుకొంటివి అయితే నీ కనున్లయెదుట ఈ సంగతులను నేను వరుసగా ఉంచి 

నినున్ గదిద్ంచెదను  

యెషయా 30:10 => దరశ్నము చూడవదద్ని దరశ్నము చూచువారితో చెపుప్వారును యుకత్ 

వాకయ్ములను మాతో పర్వచింపకుడి మృదువైన మాటలనే మాతో పలుకుడి మాయా దరశ్నములను 

కనుడి  

యెషయా 30:11 => అడ డ్ము రాకుండుడి తోర్వనుండి తొలగుడి ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవుని సంగతి 

మా యెదుట ఎతత్కుడి అని భవిషయ్ద  జాఞ్నులతో పలుకువారునై యునాన్రు.  

హోషేయ 7:3 => వారు చేయు చెడుతనమును చూచి రాజు సంతోషించును; వారు కలల్లాడుట 

అధిపతులు విని సంతోషింతురు. 

ఆమోసు 7:13 => బేతేలు, రాజుయొకక్ పర్తిషిఠ్తసథ్లము రాజధాని పటట్ణమైయునన్ందున నీవికను 

దానిలో నీ వారత్ పర్కటన చేయకూడదు. 

ఆమోసు 7:14 => అందుకు ఆమోసు అమజాయ్తో ఇటల్నెను నేను పర్వకత్నైనను కాను, పర్వకత్ యొకక్ 

శిషుయ్డనైనను కాను, కాని పసుల కాపరినై మేడిపండుల్ ఏరుకొనువాడను. 
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ఆమోసు 7:15 => నా మందలను నేను కాచుకొనుచుండగా యెహోవా ననున్ పిలిచి నీవుపోయి నా 

జనులగు ఇశార్యేలువారికి పర్వచనము చెపుప్మని నాతో సెలవిచెచ్ను. 

ఆమోసు 7:16 => యెహోవా మాట ఆలకించుము ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ పర్వచింపకూడదనియు 

ఇసాస్కు సంతతివారినిగూరిచ్ మాట జారవిడువకూడదనియు నీవు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్వే. 

ఆమోసు 7:17 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ భారయ్ పటట్ణమందు వేశయ్యగును, నీ 

కూమారులును కుమారెత్లును ఖడగ్ముచేత కూలుదురు, నీ భూమి నూలుచేత విభాగింపబడును, నీవు 

అపవితర్మైన దేశమందు చతుత్వు; అవశయ్ముగా ఇశార్యేలీయులు తమ దేశము విడిచి 

చెరగొనబడుదురు. 

మీకా 2:6 => మీరు దీని పర్వచింపవదద్ని వారు పర్కటన చేయుదురు. పర్వచింపనియెడల 

అవమానము కలుగక మానదు. 

మీకా 2:7 => యాకోబు సంతతివారని పేరు పెటట్బడిన వారలారా, యెహోవా దీరఘ్శాంతము 

తగిగ్పోయెనా? యీ కిర్యలు ఆయనచేత జరిగెనా? యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువానికి నా మాటలు 

కేష్మసాధనములు కావా? 

మీకా 2:11 => వయ్రథ్మైన మాటలు పలుకుచు, అబదిధ్కుడై దార్కాష్రసమును బటిట్యు మదయ్మును 

బటిట్యు నేను మీకు ఉపనాయ్సము చేయుదునని అబదధ్ము చెపుప్చు ఒకడు వచిచ్నయెడల వాడే ఈ 

జనులకు పర్వకత్యగును. 

1 కొరిందీయులకు 2:14 => పర్కృతి సంబంధియైన మనుషుయ్డు దేవుని ఆతమ్ విషయములను 

అంగీకరింపడు, అవి అతనికి వెఱి ఱ్తనముగా ఉనన్వి, అవి ఆతామ్నుభవముచేతనే వివేచింపదగును 

గనుక అతడు వాటిని గర్హింపజాలడు. 

1 కొరిందీయులకు 2:15 => ఆతమ్సంబంధియైనవాడు అనిన్టిని వివేచించును గాని 

అతడెవనిచేతనైనను వివేచింపబడడు. 

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

కీర్సుత్ మనసుస్ కలిగినవారము. 
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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. 

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. 

సామెతలు 27:14 => వేకువనే లేచి గొపప్ శబద్ముతో తన సేన్హితుని దీవించువాని దీవెన వానికి 

శాపముగా ఎంచబడును. 

యిరిమ్యా 8:11 => సమాధానము లేని సమయమున సమాధానము సమాధానము అని వారు 

చెపుప్చు, నా జనుల గాయమును పైపైన మాతర్మే బాగుచేయుదురు. 

మతత్యి 15:12 => అంతట ఆయన శిషుయ్లు వచిచ్ పరిసయుయ్లు ఆ మాట విని అభయ్ంతరపడిరని 

నీకు తెలియునా అని ఆయనను అడుగగా 

మతత్యి 16:22 => పేతురు ఆయన చేయి పటుట్కొని పర్భువా, అది నీకు దూరమగుగాక, అది 

నీకెనన్డును కలుగదని ఆయనను గదిద్ంపసాగెను. 

లూకా 6:26 => మనుషుయ్లందరు మిముమ్ను కొనియాడునపుప్డు మీకు శర్మ; వారి పితరులు 

అబదధ్పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

యోహాను 7:4 => బహిరంగమున అంగీకరింపబడ గోరువాడెవడును తన పని రహసయ్మున 

జరిగింపడు. నీవు ఈ కారయ్ములు చేయుచునన్యెడల నినున్ నీవే లోకమునకు కనబరచుకొనుమని 

చెపిప్రి.  

1 కొరిందీయులకు 2:4 => మీ విశావ్సము మనుషుయ్ల జాఞ్నమును ఆధారము చేసికొనక, దేవుని 

శకిత్ని ఆధారము చేసికొని యుండవలెనని,  
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వచనము 16 

అందుకు రాజు నీచేత పర్మాణము చేయించి యెహోవా నామమునుబటిట్ నిజమైన మాటలే నీవు నాతో 

పలుకవలసినదని నేనెనిన్ మారులు నీతో చెపిప్తిని అని రాజు సెలవియయ్గా 

సంఖాయ్కాండము 22:38 => అందుకు బిలాము ఇదిగో నీయొదద్కు వచిచ్తిని; అయిన నేమి? ఏదైనను 

చెపుప్టకు నాకు శకిత్ కలదా? దేవుడు నా నోట పలికించు మాటయే పలికెదనని బాలాకుతో చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 24:13 => యెహోవా యేమి సెలవిచుచ్నో అదే పలికెదనని నీవు నాయొదద్కు 

పంపిన నీ దూతలతో నేను చెపప్లేదా? 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:12 => మీకాయాను పిలుచుటకు పోయిన దూత అతని కనుగొని 

పర్వకత్లు రాజు విషయమై యేక ముఖముగా మేలునే పలుకుచునాన్రు, దయచేసి నీమాటను వారి 

మాటలకు అనుకూలపరచి మేలునే పర్వచింపుమనగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:13 => మీకాయా యెహోవా జీవముతోడు నా దేవుడు సెలవిచుచ్నదేదో 

దానినే పర్వచింతునని చెపెప్ను. 

యిరిమ్యా 23:28 => కలకనిన పర్వకత్ ఆ కలను చెపప్వలెను; నా వాకుక్ ఎవనికుండునో వాడు 

సతయ్మునుబటిట్ నా మాట చెపప్వలెను; ధానయ్ముతో చెతత్కు ఏమి సంబంధము? ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 26:2 => యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా, నీవు యెహోవా మందిరావరణములో నిలిచి, 

నేను నీ కాజాఞ్పించు మాటలనిన్టిని యెహోవా మందిరములో ఆరాధించుటకై వచుచ్ యూదా 

పటట్ణసుథ్లందరికి పర్కటింపుము; వాటిలో ఒక మాటైనను చెపప్క విడవకూడదు. 

యిరిమ్యా 26:3 => వారి దురామ్రగ్మునుబటిట్ వారికి చేయదలచిన కీడును చేయక నేను 

సంతాపపడునటుల్గా వారు ఆలకించి తన దురామ్రగ్ము విడుచుదురేమో. 

యిరిమ్యా 42:4 => కాగా పర్వకత్యైన యిరీమ్యా వారికుతత్రమిచిచ్నదేమనగా మీరు చేసిన మనవి 

నేనంగీకరించుచునాన్ను, మీ మాటలనుబటిట్ మన దేవుడైన యెహోవాను నేను పార్రిథ్ంచుదును, 

ఏమియు మీకు మరుగుచేయక యెహోవా మిముమ్నుగూరిచ్ సెలవిచుచ్నదంతయు మీకు 

తెలియజేతును.  
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యెహెజేక్లు 2:4 => వారు సిగుగ్మాలిన వారును కఠినహృదయులునై యునాన్రు, వారియొదద్కు నేను 

నినున్ పంపుచునాన్ను, వారు తిరుగుబాటు చేయువారు  

యెహెజేక్లు 2:5 => గనుక వారు వినినను వినకపోయినను తమ మధయ్ పర్వకత్యునాన్డని వారు 

తెలిసికొనునటుల్ పర్భువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డని నీవు వారికి పర్కటింపవలెను. 

యెహెజేక్లు 2:6 => నరపుతుర్డా, నీవు బర్హమ్దండి చెటల్లోను ముండల్తుపప్లలోను తిరుగుచునాన్వు, 

తేళల్ మధయ్ నివసించుచునాన్వు;  

యెహెజేక్లు 2:7 => అయినను ఆ జనులకు భయపడకుము, వారి మాటలకును భయపడకుము. 

వారు తిరుగుబాటు చేయువారు వారికి భయపడకుము. 

యెహెజేక్లు 2:8 => వారు తిరుగుబాటు చేయువారు గనుక వారు వినినను వినకపోయినను నేను 

సెలవిచిచ్న మాటను నీవు వారికి తెలియజేయుము. 

యెహెజేక్లు 3:17 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయులకు కావలిగా నేను నినున్ నియమించియునాన్ను, 

కాబటిట్ నీవు నా నోటిమాట ఆలకించి నేను చెపిప్నదానినిబటిట్ వారిని హెచచ్రిక చేయుము. 

యెహెజేక్లు 3:18 => అవశయ్ముగా నీవు మరణమవుదువని నేను దురామ్రుగ్నిగూరిచ్ ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయకయు, అతడు జీవించునటుల్ తన దురామ్రగ్తను విడిచిపెటట్వలెనని వానిని 

హెచచ్రిక చేయకయు నుండినయెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తాను చేసిన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని 

అతని రకత్మునకు నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

యెహెజేక్లు 3:19 => అయితే నీవు దురామ్రుగ్ని హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తనుండి 

దుష కిర్యలనుండియు మరలనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని నీవు (ఆతమ్ను) 

తపిప్ంచుకొందువు. 

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. 
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2 కొరిందీయులకు 2:17 => కావున ఇటిట్ సంగతులకు చాలినవాడెవడు? మేము దేవుని వాకయ్మును 

కలిపి చెరిపెడు అనేకులవలె ఉండక, నిషాక్పటయ్ము గలవారమును దేవునివలన నియమింపబడిన 

వారమునైయుండి, కీర్సుత్నందు దేవుని యెదుట బోధించుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 4:2 => అయితే కుయుకిత్గా నడుచుకొనకయు, దేవుని వాకయ్మును వంచనగా 

బోధింపకయు, సతయ్మును పర్తయ్క్షపరచుటవలన పర్తి మనుషుయ్ని మనసాస్కిష్ యెదుట మముమ్ను మేమే 

దేవుని సముఖమందు మెపిప్ంచుకొనుచు అవమానకరమైన రహసయ్ కారయ్ములను విసరిజ్ంచియునాన్ము 

గలతీయులకు 1:10 => ఇపుప్డు నేను మనుషుయ్ల దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా దేవుని 

దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా? నేను మనుషుయ్లను సంతోషపెటట్ గోరుచునాన్నా? 

నేనిపప్టికిని మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వాడనైతే కీర్సుత్దాసుడను కాకయేపోవుదును. 

నిరగ్మకాండము 7:2 => నేను నీకాజాఞ్పించునది యావతుత్ నీవు పలుకవలెను. ఫరో తన 

దేశములోనుండి ఇశార్యేలీయులను పోనియయ్వలెనని నీ అనన్యైన అహరోను అతనితో చెపుప్ను; 

నిరగ్మకాండము 34:32 => అటుతరువాత ఇశార్యేలీయులందరు సమీపింపగా సీనాయి కొండమీద 

యెహోవా తనతో చెపిప్నది యావతుత్ను అతడు వారికాజాఞ్పించెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:18 => అందుకు బిలాము బాలాకు తన యింటెడు వెండి బంగారములను 

నాకిచిచ్నను కొదిద్పనినైనను గొపప్పనినైనను చేయునటుల్ నేను నా దేవుడైన యెహోవా నోటిమాట 

మీరలేను. 

సంఖాయ్కాండము 23:26 => బిలాము యెహోవా చెపిప్నదంతయు నేను చేయవలెనని నేను నీతో 

చెపప్లేదా? అని బాలాకుకు ఉతత్రమియయ్గా 

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. 

యెషయా 21:10 => నేను నూరిచ్న నా ధానయ్మా, నా కళల్ములో నూరచ్బడినవాడా, ఇశార్యేలు 

దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవావలన నేను వినిన సంగతి నీకు తెలియజెపిప్యునాన్ను.  
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యిరిమ్యా 1:7 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నేను బాలుడననవదుద్; నేను నినున్ 

పంపువారందరియొదద్కు నీవు పోవలెను, నీకాజాఞ్పించిన సంగతులనిన్యు చెపప్వలెను. 

యిరిమ్యా 34:6 => యూదా పటట్ణములలో లాకీషును అజేకాయును పార్కారములుగల 

పటట్ణములుగా మిగిలియునన్వి,  

యెహెజేక్లు 33:7 => నరపుతుర్డా , నేను నినున్ ఇశార్యేలీయులకు కావలివానిగా 

నియమించియునాన్ను గనుక నీవు నా నోటిమాటను విని నాకు పర్తిగా వారిని హెచచ్రిక చేయవలెను. 

మతత్యి 15:12 => అంతట ఆయన శిషుయ్లు వచిచ్ పరిసయుయ్లు ఆ మాట విని అభయ్ంతరపడిరని 

నీకు తెలియునా అని ఆయనను అడుగగా 

మతత్యి 22:16 => బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవైయుండి, దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా 

బోధించుచునాన్వనియు, నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్వనియు, మోమాటము లేనివాడవనియు ఎరుగుదుము. 

మారుక్ 6:18 => ఇతడామె నిమితత్ము యోహానును పటిట్ తెపిప్ంచి, చెరసాలలో బంధించియుండెను. 

లూకా 6:26 => మనుషుయ్లందరు మిముమ్ను కొనియాడునపుప్డు మీకు శర్మ; వారి పితరులు 

అబదధ్పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:19 => అందుకు పేతురును యోహానును వారినిచూచి దేవునిమాట 

వినుటకంటె మీ మాట వినుట దేవుని దృషిట్కి నాయ్యమా? మీరే చెపుప్డి; 

1 కొరిందీయులకు 2:4 => మీ విశావ్సము మనుషుయ్ల జాఞ్నమును ఆధారము చేసికొనక, దేవుని 

శకిత్ని ఆధారము చేసికొని యుండవలెనని,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:15 => మేము పర్భువు మాటనుబటిట్ మీతో చెపుప్నదేమనగా, పర్భువు 

రాకడవరకు సజీవులమై నిలిచియుండు మనము నిదిర్ంచినవారికంటె ముందుగా ఆయన సనిన్ధి 

చేరము. 

వచనము 17 
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అతడు ఇశార్యేలీయులందరును కాపరిలేని గొఱఱ్లవలెనే కొండలమీద చెదరియుండుట నేను చూచితిని 

వారికి యజమానుడు లేడు; ఎవరి యింటికి వారు సమాధానముగా వెళల్వలసినదని యెహోవా 

సెలవిచెచ్ను అని చెపెప్ను. 

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 18:27 => మధాయ్హన్ము కాగా ఏలీయా వాడు దేవుడైయునాన్డు. పెదద్కేకలు వేయుడి; 

వాడు ఒకవేళ ధాయ్నము చేయుచునాన్డేమో, దూరమున నునాన్డేమో, పర్యాణము చేయుచునాన్డేమో, 

వాడు నిదర్పోవుచునాన్డేమో, మీరు ఒకవేళ లేపవలసి యునన్దేమో అని అపహాసయ్ము చేయగా 

నాయ్యాధిపతులు 10:14 => పోయి మీరు కోరుకొనిన దేవతలకు మొఱఱ్పెటుట్కొనుడి; మీ 

శర్మకాలమున అవి మిముమ్ను రకిష్ంచునేమో అని ఇశార్యేలీయులతో సెలవిచెచ్ను. 

2 రాజులు 3:13 => ఎలీషా ఇశార్యేలు రాజును చూచి నాతో నీకు నిమితత్మేమి? నీ 

తలిదండుర్లుంచుకొనిన పర్వకత్లయొదద్కు పొమమ్ని చెపెప్ను.ఆలాగనవదుద్, మోయాబీయులచేతికి 

అపప్గింపవలెనని యెహోవా, రాజులమైన మా ముగుగ్రిని పిలిచెనని ఇశార్యేలు రాజు అతనితో 

అనినపుప్డు 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:14 => అతడు రాజునొదద్కు రాగా రాజు అతని చూచి మీకాయా, 

యుదధ్మునకు రామోతిగ్లాదునకు మేము పోవుదుమా, మానుదుమా అని యడుగగా అతడు పోయి 

జయించుడి, వారు మీచేతికి అపప్గింపబడుదురనెను. 

పర్సంగి 11:9 => యౌవనుడా, నీ యౌవనమందు సంతోషపడుము, నీ యౌవనకాలమందు నీ 

హృదయము సంతుషిట్గా ఉండనిముమ్, నీ కోరికచొపుప్నను నీ దృషిట్యొకక్ యిషట్ము చొపుప్నను 

పర్వరిత్ంపుము; అయితే వీటనిన్టి నిబటిట్ దేవుడు నినున్ తీరుప్లోనికి తెచుచ్నని జాఞ్పకముంచుకొనుము; 

మతత్యి 26:45 => అపుప్డాయన తన శిషుయ్లయొదద్కు వచిచ్ ఇక నిదర్పోయి అలసట తీరుచ్కొనుడి; 

ఇదిగో ఆ గడియ వచిచ్యునన్ది; మనుషయ్కుమారుడు పాపులచేతికి అపప్గింపబడుచునాన్డు; 
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నాయ్యాధిపతులు 1:4 => కనానీయులమీదికి యూదా వంశసుథ్లు పోయినపుప్డు యెహోవా 

కనానీయులను పెరిజీజ్యులను వారి కపప్గించెను గనుక వారు బెజెకులో పదివేలమంది మనుషుయ్లను 

హతము చేసిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 18:6 => ఆ యాజకుడు కేష్మముగా వెళుల్డి, మీరు చేయబోవుపని యెహోవా 

దృషిట్కి అనుకూలమని వారితో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 14:37 => సౌలు ఫిలిషీత్యుల వెనుక నేను దిగిపోయిన యెడల నీవు 

ఇశార్యేలీయుల చేతికి వారి నపప్గింతువా అని దేవుని యొదద్ విచారణ చేయగా, ఆ దినమున ఆయన 

అతనికి పర్తుయ్తత్రమియయ్క యుండెను. 

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

నాచేతికపప్గింతువా? అని యెహోవా యొదద్ విచారించినపుప్డు పొముమ్, నిసస్ందేహముగా వారిని 

నీచేతికపప్గించుదునని యెహోవా సెలవిచెచ్ను. 

2 రాజులు 8:10 => అపుప్డు ఎలీషా నీవు అతనియొదద్కు పోయి నిశచ్యముగా నీకు సవ్సథ్త 

కలుగవచుచ్నని చెపుప్ము. అయినపప్టికిని అతనికి అవశయ్ముగ మరణము సంభవించునని యెహోవా 

నాకు తెలియజేసెనని పలికి 

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

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

అపప్గించెదనని సెలవిచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 20:1 => ఏడవ సంవతస్రము అయిదవ నెల పదియవ దినమున ఇశార్యేలీయుల 

పెదద్లలో కొందరు యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుటకై నాయొదద్కు వచిచ్ నా యెదుట 

కూరుచ్ండియుండగా 

మారుక్ 14:41 => ఆయన మూడవసారి వచిచ్ మీరిక నిదర్పోయి అలసట తీరుచ్కొనుడి. ఇక 

చాలును, గడియ వచిచ్నది; ఇదిగో మనుషయ్కుమారుడు పాపులచేతికి అపప్గింపబడుచునాన్డు; 

వచనము 18 
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అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు యెహోషాపాతును చూచి ఇతడు ననున్గూరిచ్ మేలు పలుకక కీడే 

పర్వచించునని నేను నీతో చెపప్లేదా అనగా 

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 సమూయేలు 14:24 => నేను నా శతుర్వులమీద పగ తీరుచ్కొనక మునుపు, సాయంతర్ము 

కాకమునుపు భోజనము చేయువాడు శపింపబడును అని సౌలు జనులచేత పర్మాణము చేయించెను, 

అందువలన జనులు ఏమియు తినకుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:15 => అపుప్డు రాజు యెహోవా నామమునుబటిట్ అబదధ్ముకాక సతయ్మే 

పలుకుమని నేను ఎనిన్ మారులు నీచేత ఒటుట్ పెటిట్ంచుకొందునని అతనితో అనగా 

మతత్యి 26:63 => అందుకు పర్ధానయాజకుడు ఆయనను చూచి నీవు దేవుని కుమారుడవైన 

కీర్సుత్వైతే ఆ మాట మాతో చెపుప్మని జీవముగల దేవుని తోడని నీకు ఆనబెటుట్చునాన్ననెను. అందుకు 

యేసు నీవనన్టే ట్. 

మారుక్ 5:7 => యేసూ, సరోవ్నన్తుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి? ననున్ బాధపరచకుమని 

దేవుని పేరట నీకు ఆనబెటుట్చునాన్నని బిగగ్రగా కేకలువేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:13 => అపుప్డు దేశసంచారులును మాంతిర్కులునైన కొందరు 

యూదులు పౌలు పర్కటించు యేసు తోడు మిముమ్ను ఉచాచ్టన చేయుచునాన్నను మాట చెపిప్, 

దయయ్ములు పటిట్నవారిమీద పర్భువైన యేసు నామమును ఉచచ్రించుటకు పూనుకొనిరి 

యిరిమ్యా 42:3 => మేము నడవవలసిన మారగ్మును చేయవలసిన కారయ్మును నీ దేవుడగు 

యెహోవా మాకు తెలియజేయునుగాక. 

యిరిమ్యా 42:4 => కాగా పర్వకత్యైన యిరీమ్యా వారికుతత్రమిచిచ్నదేమనగా మీరు చేసిన మనవి 

నేనంగీకరించుచునాన్ను, మీ మాటలనుబటిట్ మన దేవుడైన యెహోవాను నేను పార్రిథ్ంచుదును, 
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ఏమియు మీకు మరుగుచేయక యెహోవా మిముమ్నుగూరిచ్ సెలవిచుచ్నదంతయు మీకు 

తెలియజేతును.  

యిరిమ్యా 42:5 => అపుప్డు వారు యిరీమ్యాతో ఇటల్నిరి నినున్ మాయొదద్కు పంపి, నీ దేవుడగు 

యెహోవా సెలవిచిచ్న ఆ మాటలనుబటిట్ మరుమాట లేకుండ మేము జరిగించనియెడల యెహోవా 

మామీద నమమ్కమైన సతయ్సాకిష్గా ఉండును గాక. 

యిరిమ్యా 42:6 => మాకు మేలు కలుగునటుల్ మేము మన దేవుడైన యెహోవా మాట వినువారమై, 

అది మేలేగాని కీడేగాని మేము ఆయనయొదద్కు నినున్ పంపు విషయములో మన దేవుడైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్ మాటకు విధేయులమగుదుము. 

మతత్యి 22:16 => బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవైయుండి, దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా 

బోధించుచునాన్వనియు, నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్వనియు, మోమాటము లేనివాడవనియు ఎరుగుదుము. 

మతత్యి 22:17 => నీకేమి తోచుచునన్ది? కైసరుకు పనిన్చుచ్ట నాయ్యమా? కాదా? మాతో 

చెపుప్మని అడుగుటకు హేరోదీయులతో కూడ తమ శిషుయ్లను ఆయనయొదద్కు పంపిరి. 

లేవీయకాండము 5:1 => ఒకడు ఒటుట్పెటుట్కొనినవాడై తాను చూచినదానిగూరిచ్గాని తనకు 

తెలిసినదానిగూరిచ్గాని సాకిష్యైయుండి దాని తెలియచేయక పాపము చేసినయెడల అతడు తన 

దోషశిక్షను భరించును. 

1 సమూయేలు 3:17 => ఏలీ నీతో యెహోవా యేమి సెలవిచెచ్నో మరుగుచేయక దయచేసి నాతో 

చెపుప్ము. ఆయన నీతో సెలవిచిచ్న సంగతులలో ఏదైన నీవు మరుగు చేసినయెడల అంతకంటె 

అధికమైన కీడు ఆయన నీకు కలుగజేయునుగాకని చెపప్గా 

1 సమూయేలు 15:16 => సమూయేలు నీవు మాటలాడ పనిలేదు. యెహోవా రాతిర్ నాతో 

సెలవిచిచ్న మాట నీకు తెలియజేతును వినుమని సౌలుతో అనగా, సౌలు చెపుప్మనెను. 

యిరిమ్యా 37:17 => అతని తన యింటికి పిలిపించి యెహోవా యొదద్నుండి ఏ మాటైనను వచెచ్నా 

అని యడుగగా యిరీమ్యా--నీవు బబులోను రాజుచేతికి అపప్గింపబడెదవను మాట వచెచ్ననెను. 
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యిరిమ్యా 38:14 => తరువాత రాజైన సిదిక్యా యెహోవా మందిరములోనునన్ మూడవ 

దావ్రములోనికి పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను పిలువనంపించి అతనితో ఇటల్నెను నేను ఒకమాట 

నినన్డుగుచునాన్ను, నీవు ఏ సంగతిని నాకు మరుగుచేయక దాని చెపుప్మనగా 

యెహెజేక్లు 33:7 => నరపుతుర్డా , నేను నినున్ ఇశార్యేలీయులకు కావలివానిగా 

నియమించియునాన్ను గనుక నీవు నా నోటిమాటను విని నాకు పర్తిగా వారిని హెచచ్రిక చేయవలెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:27 => సహోదరులకందరికిని యీ పతిర్క చదివి వినిపింపవలెనని పర్భువు 

పేర మీకు ఆనబెటుట్చునాన్ను. 

వచనము 19 

మీకాయా యిటల్నెను యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఆలకించుము; యెహోవా సింహాసనాసీనుడై 

యుండగా పరలోకసైనయ్మంతయు ఆయన కుడి పారశ్వ్మునను ఎడమ పారశ్వ్మునను 

నిలిచియుండుట నేను చూచితిని 

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. 

యిరిమ్యా 1:11 => మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యిరీమ్యా, నీకేమి 

కనబడుచునన్దని సెలవిచెచ్ను. అందుకు బాదముచెటుట్ చువవ్ కనబడుచునన్దని నేననగా  

యిరిమ్యా 1:12 => యెహోవా నీవు బాగుగా కనిపెటిట్తివి; నేను చెపిప్న వాకయ్మును నెరవేరుచ్టకు 

నేను ఆతురపడుచునాన్ననెను. 

యిరిమ్యా 1:13 => రెండవమారు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై నీకేమి కనబడుచునన్దని 

సెలవియయ్గా నేను మసలుచునన్ బాన నాకు కనబడుచునన్ది; దాని ముఖము ఉతత్ర దికుక్నకు 

తిరిగియునన్దంటిని. 

యిరిమ్యా 1:14 => అందుకు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచెచ్ను ఉతత్ర దికుక్నుండి కీడు బయలుదేరి 

యీ దేశనివాసులందరిమీదికి వచుచ్ను. 
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యిరిమ్యా 1:15 => ఇదిగో నేను ఉతత్రదికుక్ననునన్ రాజయ్ముల సరవ్వంశసుథ్లను పిలిచెదను, వారు 

వచిచ్ పర్తివాడును యెరూషలేము గుమమ్ములలోను, యెరూషలేము చుటుట్నునన్ పార్కారములనిన్టికి 

ఎదురుగాను, యూదాపటట్ణములనిన్టికి ఎదురుగాను తమ సింహాసనములను సాథ్పింతురు.  

యిరిమ్యా 1:16 => అపుప్డు యెరూషలేము వారు ననున్ విడిచి అనయ్దేవతలకు ధూపము వేసి, 

తమచేతులు రూపించిన వాటికి నమసక్రించుటయను తమ చెడుతనమంతటినిబటిట్ నేను 

వారినిగూరిచ్న నా తీరుప్లు పర్కటింతును. 

యెహెజేక్లు 1:4 => నేను చూడగా ఉతత్ర దికుక్నుండి తుపాను వచుచ్చుండెను; మరియు గొపప్ 

మేఘమును గోళమువలె గుండర్ముగా ఉనన్ అగిన్యు కనబడెను , కాంతిదానిచుటుట్ 

ఆవరించియుండెను; ఆ అగిన్లోనుండి కరగబడినదై పర్జవ్లించుచునన్ యపరంజివంటిదొకటి 

కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:11 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, నాలుగు చెంగులు పటిట్ దింపబడిన 

పెదద్ దుపప్టివంటి యొకవిధమైన పాతర్ భూమిమీదికి దిగివచుచ్టయు చూచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:12 => అందులో భూమియందుండు సకల విధములైన చతుషాప్ద 

జంతువులును, పార్కు పురుగులును, ఆకాశపకుష్లును ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:13 => అపుప్డు పేతురూ, నీవు లేచి చంపుకొని తినుమని ఒక 

శబద్మతనికి వినబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:14 => అయితే పేతురు వదుద్ పర్భువా, నిషిదధ్మైనది అపవితర్మైనది 

ఏదైనను నేనెనన్డును తినలేదని చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:15 => దేవుడు పవితర్ము చేసినవాటిని నీవు నిషిదధ్మైన వాటినిగా 

ఎంచవదద్ని మరల రెండవమారు ఆ శబద్ము అతనికి వినబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:16 => ఈలాగు ముమామ్రు జరిగెను. వెంటనే ఆ పాతర్ ఆకాశమున 

కెతత్బడెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:17 => పేతురు తనకు కలిగిన దరశ్నమేమైయుండునో అని తనలో 

తనకు ఎటుతోచక యుండగా, కొరేన్లి పంపిన మనుషుయ్లు సీమోను ఇలుల్ ఏదని విచారించి తెలిసికొని, 

వాకిట నిలిచి యింటివారిని పిలిచి 

1 రాజులు 22:34 => పిమమ్ట ఒకడు తన విలుల్ తీసి గురి చూడకయే విడువగా అది ఇశార్యేలు 

రాజుకు కవచపుకీలు మధయ్ను తగిలెను గనుక అతడునాకు గాయమైనది, రథము తిర్పిప్ సైనయ్ములో 

నుండి ననున్ అవతలకు తీసికొని పొమమ్ని తన సారధితో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 22:35 => నాడు యుదధ్ము బలముగా జరుగుచునన్పుప్డు రాజును సిరియనుల యెదుట 

అతని రథముమీద నిలువబెటిట్రి ; అసత్మయమందు అతడు మరణమాయెను ; తగిలిన 

గాయములోనుండి అతని రకత్ము కారి రథములో మడుగుగటెట్ను. 

1 రాజులు 22:36 => సూరాయ్సత్మయ సమయమందు దండువారందరు తమ తమ పటట్ణములకును 

దేశములకును వెళిల్పోవచుచ్నని పర్చురమాయెను. 

సంఖాయ్కాండము 27:17 => వారికి నాయకుడుగా ఉండుటకు సమరుథ్డై యుండవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:16 => అతడు కాపరిలేని గొఱఱ్లవలెనే ఇశార్యేలు వారందరును 

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

యింటికి సమాధానముగా పోవలెననియు యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:17 => ఇశార్యేలురాజు ఇది విని యెహోషాపాతుతో ఇటల్నెను ఇతడు 

కీడునేగాని నా విషయమై మేలును పర్వచింపడని నేను నీతో చెపప్లేదా అని యనగా 

యిరిమ్యా 23:1 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే నా మందలో చేరిన గొఱఱ్లను నశింపజేయుచు 

చెదరగొటుట్ కాపరులకు శర్మ. 

యిరిమ్యా 23:2 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా తన జనులను మేపు కాపరులనుగూరిచ్ 

యీలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు మీరు నా గొఱఱ్లనుగూరిచ్ విచారణచేయక, నేను మేపుచునన్ గొఱఱ్లను 

చెదరగొటిట్ పారదోలితిరి; ఇదిగో మీ దుష కిర్యలనుబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంపబోవుచునాన్ను; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 
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యిరిమ్యా 50:6 => నా పర్జలు తోర్వతపిప్న గొఱఱ్లుగా ఉనాన్రు వారి కాపరులు కొండలమీదికి 

వారిని తోలుకొనిపోయి వారిని తోర్వ తపిప్ంచిరి జనులు కొండకొండకు వెళుల్చు తాము దిగవలసిన 

చోటు మరచిపోయిరి.  

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

మొదట అషూష్రురాజు వారిని భకిష్ంచెను కడపట బబులోను రాజైన యీ నెబుకదెర్జరు వారి 

యెముకలను నలుగగొటుట్చునాన్డు.  

యెహెజేక్లు 34:4 => బలహీనమైనవాటిని మీరు బలపరచరు, రోగము గలవాటిని సవ్సథ్పరచరు, 

గాయపడినవాటికి కటుట్కటట్రు, తోలివేసినవాటిని మరల తోలుకొనిరారు, తపిప్పోయినవాటిని వెదకరు, 

అది మాతర్మేగాక మీరు కఠినమనసుక్లై బలాతాక్రముతో వాటిని ఏలుదురు. 

యెహెజేక్లు 34:5 => కాబటిట్ కాపరులు లేకయే అవి చెదరిపోయెను, చెదరిపోయి సకల అడవి 

మృగములకు ఆహారమాయెను. 

యెహెజేక్లు 34:6 => నా గొఱఱ్లు పరవ్తములనిన్టిమీదను ఎతత్యిన పర్తి కొండమీదను 

తిరుగులాడుచునన్వి , నా గొఱఱ్లు భూమియందంతట చెదరిపోయినను వాటినిగూరిచ్ 

విచారించువాడొకడును లేడు, వెదకువాడొకడును లేడు. 

జెకరాయ్ 10:2 => గృహదేవతలు వయ్రథ్మైన మాటలు పలికిరి, సోదెగాండర్కు నిరరథ్కమైన దరశ్నములు 

కలిగినవి, మోసముతో కలలకు భావము చెపిప్రి, మాయగల భావములు చెపిప్ ఓదారిచ్రి. కాబటిట్ 

గొఱఱ్లమంద తిరుగులాడునటుల్ జనులు తిరుగులాడిరి, కాపరి లేక బాధనొందిరి. 

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

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ గొఱఱ్లు చెదరిపోవునటుల్ కాపరిని హతము చేయుము, 

చినన్వారిమీద నేను నా హసత్మునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 9:36 => ఆయన సమూహములను చూచి, వారు కాపరిలేని గొఱఱ్లవలె విసికి 

చెదరియునన్ందున వారిమీద కనికరపడి 
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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 12:16 => కాబటిట్ ఇశార్యేలువారందరును రాజు తమ వినన్పమును వినలేదని 

తెలిసికొని రాజుకీలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి దావీదులో మాకు భాగమేది? యెషష్యి కుమారునియందు 

మాకు సావ్సథ్య్ము లేదు; ఇశార్యేలువారలారా, మీ మీ గుడారములకు పోవుడి; దావీదు 

సంతతివారలారా, మీ వారిని మీరే చూచుకొనుడి అని చెపిప్ ఇశార్యేలువారు తమ గుడారములకు 

వెళిల్పోయిరి. 

1 రాజులు 22:36 => సూరాయ్సత్మయ సమయమందు దండువారందరు తమ తమ పటట్ణములకును 

దేశములకును వెళిల్పోవచుచ్నని పర్చురమాయెను. 

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. 

యెషయా 13:14 => అపుప్డు తరుమబడుచునన్ జింకవలెను పోగుచేయని గొఱఱ్లవలెను జనులు 

తమ తమ సవ్జనులతటుట్ తిరుగుదురు తమ తమ సవ్దేశములకు పారిపోవుదురు. 

యెహెజేక్లు 12:24 => వయ్రథ్మైన దరశ్నమైనను ఇచచ్కములాడు సోదెగాండర్ మాటలైనను 

ఇశార్యేలీయులలో ఇకను ఉండవు. 

యెహెజేక్లు 34:5 => కాబటిట్ కాపరులు లేకయే అవి చెదరిపోయెను, చెదరిపోయి సకల అడవి 

మృగములకు ఆహారమాయెను. 

నహూము 3:18 => అషూష్రు రాజా, నీ కాపరులు నిదర్పోయిరి, నీ పర్ధానులు పండుకొనిరి, నీ 

జనులు పరవ్తములమీద చెదరిపోయిరి, వారిని సమకూరుచ్వాడొకడును లేడు. 

మారుక్ 6:34 => గనుక యేసు వచిచ్ ఆ గొపప్ జనసమూహమును చూచి, వారు కాపరిలేని 

గొఱఱ్లవలె ఉనన్ందున వారిమీద కనికరపడి, వారికి అనేక సంగతులను బోధింపసాగెను. 
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వచనము 20 

అహాబు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోయి అకక్డ ఓడిపోవునటుల్గా ఎవడు అతనిని పేర్రేపించునని యెహోవా 

సెలవియయ్గా, ఒకడు ఈ విధముగాను మరియొకడు ఆ విధముగాను యోచన చెపుప్చుండిరి. 

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. 

సామెతలు 10:24 => భకిత్హీనుడు దేనికి భయపడునో అదే వానిమీదికి వచుచ్ను నీతిమంతులు 

ఆశించునది వారికి దొరుకును. 

సామెతలు 27:22 => మూఢుని రోటిలోని గోధుమలలో వేసి రోకట దంచినను వాని మూఢత వాని 

వదలిపోదు. 

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

నాశనమగును. 

లూకా 11:45 => అపుప్డు ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకుడొకడు బోధకుడా, యీలాగు చెపిప్ మముమ్ను కూడ 

నిందించుచునాన్వని ఆయనతో చెపప్గా 

1 రాజులు 1:42 => యాజకుడైన అబాయ్తారు కుమారుడైన యోనాతాను వచెచ్ను. అదోనీయా 

లోపలికి రముమ్, నీవు ధైరయ్వంతుడవు, నీవు శుభ సమాచారములతో వచుచ్చునాన్వనగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:17 => ఇశార్యేలురాజు ఇది విని యెహోషాపాతుతో ఇటల్నెను ఇతడు 

కీడునేగాని నా విషయమై మేలును పర్వచింపడని నేను నీతో చెపప్లేదా అని యనగా 

మారుక్ 11:18 => శాసు త్ర్లును పర్ధానయాజకులును ఆ మాట విని, జనసమూహమంతయు ఆయన 

బోధకు బహుగా ఆశచ్రయ్పడుట చూచి, ఆయనకు భయపడి, ఆయన నేలాగు సంహరించుదమా అని 

సమయము చూచుచుండిరి. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  

2 తిమోతి 4:3 => ఎందుకనగా జనులు హితబోధను సహింపక, దురదచెవులు గలవారై తమ 

సవ్కీయ దురాశలకు అనుకూలమైన బోధకులను తమకొరకు పోగుచేసికొని, 

పర్కటన 11:10 => ఈ యిదద్రు పర్వకత్లు భూనివాసులను బాధించినందున భూనివాసులు వారి గతి 

చూచి సంతోషించుచు, ఉతస్హించుచు, ఒకనికొకడు కటన్ములు పంపుకొందురు. 

వచనము 21 

అంతలో ఒక ఆతమ్ యెదుటికి వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని నిలువబడి నేను అతనిని పేర్రేపించెదననగా 

యెహోవా ఏ పర్కారము నీవతని పేర్రేపించుదువని అతని నడిగెను. 

యెషయా 1:10 => సొదొమ నాయ్యాధిపతులారా, యెహోవామాట ఆలకించుడి. గొమొఱాఱ్ 

జనులారా, మన దేవుని ఉపదేశమునకు చెవియొగుగ్డి. 

యెషయా 28:14 => కాబటిట్ యెరూషలేములోనునన్ యీ జనులను ఏలు అపహాసకులారా, 

యెహోవా వాకయ్ము వినుడి  

యిరిమ్యా 2:4 => యాకోబు ఇంటివారలారా, ఇశార్యేలు ఇంటివారలారా, మీరందరు యెహోవా 

వాకుక్ వినుడి. 

యిరిమ్యా 29:20 => నేను యెరూషలేములోనుండి బబులోనునకు చెరగొనిపోయిన వారలారా, 

మీరందరు యెహోవా ఆజఞ్ను ఆలకించుడి. 

యిరిమ్యా 42:15 => యూదావారిలో శేషించినవారలారా, యెహోవా మాట ఆలకించుడి; 

ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఐగుపుత్నకు 

వెళల్వలెనని నిశచ్యించుకొని అకక్డనే కాపురముండుటకు మీరు వెళిల్నయెడల 

యెహెజేక్లు 13:2 => నరపుతుర్డా, పర్వచించుచునన్ ఇశార్యేలీయుల పర్వకత్లకు విరోధముగా 

పర్వచించి, మనసుస్ వచిచ్నటుల్ పర్వచించువారితో నీవీలాగు చెపుప్ము యెహోవా మాట ఆలకించుడి. 
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ఆమోసు 7:16 => యెహోవా మాట ఆలకించుము ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ పర్వచింపకూడదనియు 

ఇసాస్కు సంతతివారినిగూరిచ్ మాట జారవిడువకూడదనియు నీవు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్వే. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:18 => మీకాయా యెహోవా మాట వినుడి, యెహోవా తన 

సింహాసనముమీద ఆసీనుడైయుండుటయు, పరమండల సైనయ్మంతయు ఆయన కుడిపర్కక్ను 

ఎడమపర్కక్ను నిలువబడుటయు నేను చూచితిని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:19 => ఇశార్యేలు రాజైన అహాబు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోయి 

పడిపోవునటుల్ ఎవడు అతని పేర్రేపించునని యెహోవా అడుగగా, ఒకడు ఈ విధముగాను ఇంకొకడు ఆ 

విధముగాను పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:20 => అపుప్డు ఒక ఆతమ్వచిచ్ యెహోవా యెదుట నిలువబడి నేను అతని 

పేర్రేపించెదనని చెపప్గా యెహోవా దేనిచేతనని అతని నడిగెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:21 => అందుకు ఆ యాతమ్ నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్లందరి 

నోటను అబదధ్ములాడు ఆతమ్గా ఉందునని చెపప్గా యెహోవా నీవు అతనిని పేర్రేపించి జయింతువు, 

పోయి ఆ పర్కారముగా చేయుమని సెలవిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:22 => యెహోవా నీ పర్వకత్లగు వీరినోట అబదధ్ములాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు, యెహోవా నీమీద కీడు పలికించియునాన్డని చెపెప్ను. 

యెషయా 6:1 => రాజైన ఉజిజ్యా మృతినొందిన సంవతస్రమున అతుయ్నన్తమైన సింహాసనమందు 

పర్భువు ఆసీనుడైయుండగా నేను చూచితిని; ఆయన చొకాక్యి అంచులు దేవాలయమును 

నిండుకొనెను. 

యెషయా 6:2 => ఆయనకు పైగా సెరాపులు నిలిచియుండిరి; ఒకొక్కక్రికి ఆరేసి రెకక్లుండెను. 

పర్తివాడు రెండు రెకక్లతో తన ముఖమును రెంటితో తన కాళల్ను కపుప్కొనుచు రెంటితో 

ఎగురుచుండెను. 

యెషయా 6:3 => వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా, పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు; 

సరవ్లోకము ఆయన మహిమతో నిండియునన్ది అని గొపప్ సవ్రముతో గాన పర్తిగానములు 

చేయుచుండిరి. 
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యెహెజేక్లు 1:26 => వాటి తలల పైనునన్ ఆ మండలముపైన నీలకాంతమయమైన 

సింహాసనమువంటిదొకటి కనబడెను; మరియు ఆ సింహాసనమువంటి దానిమీద నరసవ్రూపియగు 

ఒకడు ఆసీనుడైయుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:27 => చుటుట్ దాని లోపట కరుగుచునన్ యితత్డియు అగిన్యు నునన్టుట్ నాకు 

కనబడెను. నడుము మొదలుకొని మీదికిని నడుము మొదలుకొని దిగువకును ఆయన 

అగిన్సవ్రూపముగా నాకు కనబడెను, చుటుట్ను తేజోమయముగా కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 1:28 => వరష్ కాలమున కనబడు ఇందర్ ధనుసుస్యొకక్ తేజసుస్వలె దాని చుటుట్నునన్ 

తేజసుస్ కనబడెను. ఇది యెహోవా పర్భావ సవ్రూప దరశ్నము. నేను చూచి సాగిలపడగా నాతో 

మాటలాడు ఒకని సవ్రము నాకు వినబడెను. 

దానియేలు 7:9 => ఇంక సింహాసనములను వేయుట చూచితిని; మహా వృదుధ్డొకడు కూరుచ్ండెను. 

ఆయన వసత్రము హిమమువలె ధవళముగాను, ఆయన తలవెండుర్కలు శుదధ్మైన గొఱఱ్బొచుచ్వలె 

తెలల్గాను ఉండెను. ఆయన సింహాసనము అగిన్జావ్లలవలె మండుచుండెను; దాని చకర్ములు అగిన్వలె 

ఉండెను. 

దానియేలు 7:10 => అగిన్వంటి పర్వాహము ఆయనయొదద్నుండి పర్వహించుచుండెను. వేవేలకొలది 

ఆయనకు పరిచారకులుండిరి; కోటల్కొలది మనుషుయ్లు ఆయన యెదుట నిలిచిరి, తీరుప్తీరుచ్టకై 

గర్ంథములు తెరువబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:55 => అయితే అతడు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి, దేవుని మహిమను యేసు దేవుని కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటను చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:56 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని 

కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటయు చూచుచునాన్నని చెపెప్ను. 

పర్కటన 4:2 => వెంటనే నేను ఆతమ్వశుడనైతిని. అదిగో పరలోకమందు ఒక సింహాసనము వేయబడి 

యుండెను. సింహాసనమునందు ఒకడు ఆసీసుడై యుండెను, 

పర్కటన 4:3 => ఆసీనుడైనవాడు, దృషిట్కి సూరయ్కాంత పదమ్రాగములను పోలినవాడు; మరకతము 

వలె పర్కాశించు ఇందర్ధనుసుస్ సింహాసనమును ఆవరించి యుండెను. 
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యోబు 1:6 => దేవదూతలు యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకై వచిచ్న దినమొకటి తటసిథ్ంచెను. ఆ 

దినమున అపవాది2 యగువాడు వారితో కలిసి వచెచ్ను. 

యోబు 2:1 => దేవదూతలు యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకై వచిచ్న మరియొక దినము తటసిథ్ంపగా, 

వారితోకూడ అపవాది యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకై వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 103:20 => యెహోవా దూతలారా, ఆయన ఆజఞ్కు లోబడి ఆయన వాకయ్ము నెరవేరుచ్ 

బలశూరులారా, ఆయనను సనున్తించుడి. 

కీరత్నలు 103:21 => యెహోవా సైనయ్ములారా, ఆయన చితత్ము నెరవేరుచ్ ఆయన పరిచారకులారా, 

మీరందరు ఆయనను సనున్తించుడి.  

యెషయా 6:2 => ఆయనకు పైగా సెరాపులు నిలిచియుండిరి; ఒకొక్కక్రికి ఆరేసి రెకక్లుండెను. 

పర్తివాడు రెండు రెకక్లతో తన ముఖమును రెంటితో తన కాళల్ను కపుప్కొనుచు రెంటితో 

ఎగురుచుండెను. 

యెషయా 6:3 => వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా, పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు; 

సరవ్లోకము ఆయన మహిమతో నిండియునన్ది అని గొపప్ సవ్రముతో గాన పర్తిగానములు 

చేయుచుండిరి. 

జెకరాయ్ 1:10 => అపుప్డు గొంజిచెటల్లో నిలువబడియునన్వాడు ఇవి లోకమంతటను 

తిరుగులాడుటకు యెహోవా పంపించిన గుఱఱ్ములని చెపెప్ను. 

మతత్యి 18:10 => ఈ చినన్వారిలో ఒకనినైనను తృణీకరింపకుండ చూచుకొనుడి. వీరి దూతలు, 

పరలోకమందునన్ నా తండిర్ ముఖమును ఎలల్పుప్డు పరలోకమందు చూచుచుందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 25:31 => తన మహిమతో మనుషయ్కుమారుడును ఆయనతో కూడ సమసత్ దూతలును 

వచుచ్నపుప్డు ఆయన తన మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండును. 

హెబీర్యులకు 1:7 => తన దూతలను వాయువులుగాను తన సేవకులను అగిన్జావ్లలుగాను 

చేసికొనువాడు అని తన దూతలనుగూరిచ్ చెపుప్చునాన్డు  
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హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

హెబీర్యులకు 12:22 => ఇపుప్డైతే సీయోనను కొండకును జీవముగల దేవుని పటట్ణమునకు, అనగా 

పరలోకపు యెరూషలేమునకును, వేవేలకొలది దేవదూతలయొదద్కును, 

పర్కటన 5:11 => మరియు నేను చూడగా సింహాసనమును జీవులను, పెదద్లను ఆవరించియునన్ 

అనేక దూతల సవ్రము వినబడెను, వారి లెకక్ కోటల్కొలదిగా ఉండెను. 

నిరగ్మకాండము 24:10 => ఇశార్యేలీయుల దేవుని చూచిరి. ఆయన పాదములకిర్ంద నిగనిగలాడు 

నీలమయమైన వసుత్వువంటిదియు ఆకాశమండలపు తేజమువంటిదియు ఉండెను. 

2 రాజులు 7:1 => అపుప్డు ఎలీషా రాజుతో ఇటల్నెను యెహోవా మాట ఆలకించుము, యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా రేపు ఈ వేళకు షోమోర్ను దావ్రమందు రూపాయి ఒకటింటికి ఒక మానిక సనన్ని 

పిండియు, రూపాయి ఒకటింటికి రెండు మానికల యవలును అమమ్బడును. 

2 రాజులు 20:16 => అంతట యెషయా హిజిక్యాతో ఇటల్నెను యెహోవా సెలవిచుచ్మాట వినుము 

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

సైనయ్మును, భూమిని దానిలో ఉండునది అంతటిని, సముదర్ములను వాటిలో ఉండునది అంతటిని 

సృజించి వాటిననిన్టిని కాపాడువాడవు. ఆకాశ సైనయ్మంతయు నీకే నమసాక్రము చేయుచునన్ది. 

కీరత్నలు 84:1 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీ నివాసములు ఎంత రమయ్ములు 

సామెతలు 28:4 => ధరమ్శాసత్రమును తోర్సివేయువారు దుషుట్లను పొగడుచుందురు ధరమ్శాసత్రము 

ననుసరించువారు వారితో పోరాడుదురు. 

యెషయా 66:4 => నేను పిలిచినపుప్డు ఉతత్రమిచుచ్వాడొకడును లేకపోయెను నేను 

మాటలాడినపుప్డు వినువాడొకడును లేకపోయెను నా దృషిట్కి చెడ డ్దైనదాని చేసిరి నాకిషట్ము కానిదాని 

కోరుకొనిరి కావున నేనును వారిని మోసములో ముంచుదును వారు భయపడువాటిని వారిమీదికి 

రపిప్ంచెదను. 
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యిరిమ్యా 7:2 => నీవు యెహోవా మందిర దావ్రమున నిలువబడి ఈ మాట అచచ్టనే పర్కటింపుము 

యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుటకై యీ దావ్రములలో బడి పర్వేశించు యూదావారలారా, 

యెహోవా మాట వినుడి. 

యిరిమ్యా 10:1 => ఇశార్యేలు వంశసుథ్లారా, యెహోవా మిముమ్నుగూరిచ్ సెలవిచిచ్న మాట 

వినుడి. 

యిరిమ్యా 22:2 => దావీదు సింహాసనముమీద కూరుచ్ండు యూదా రాజా, నీవును ఈ 

గుమమ్ములదావ్రా పర్వేశించు నీ ఉదోయ్గసుథ్లును నీ జనులును యెహోవా మాట వినుడని 

పర్కటింపుము. 

యిరిమ్యా 44:24 => మరియు యిరీమ్యా పర్జలనందరిని సతరీలనందరిని చూచి వారితో ఇటల్నెను 

ఐగుపుత్లోనునన్ సమసత్మైన యూదులారా, యెహోవా మాట వినుడి. 

యెహెజేక్లు 16:35 => కాబటిట్ వేశాయ్, యెహోవా మాట ఆలకింపుము 

దానియేలు 4:17 => ఈ ఆజఞ్ జాగరూకులగు దేవదూతల పర్కటన ననుసరించి జరుగును, 

నిరణ్యమైన పరిశుదుధ్ల పర్కటన ననుసరించి సంభవించును. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల 

రా జయ్ ము పై ని అ ధి కా రి యై యుం డి , తా నె వ రి కి అ ను గర్ హిం ప ని చఛ్ యిం చు నో 

వారికనుగర్హించుననియు , ఆ యా రాజయ్ముపైన అతయ్ లప్  మనుషుయ్లను ఆయన 

నియమించుచునాన్డనియు మనుషుయ్లందరు తెలిసికొనునటుల్ ఈలాగు జరుగును. 

హోషేయ 4:1 => ఇశార్యేలు వారలారా, యెహోవా మాట ఆలకించుడి. సతయ్మును కనికరమును 

దేవునిగూరిచ్న జాఞ్నమును దేశమందు లేకపోవుట చూచి యెహోవా దేశనివాసులతో 

వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు. 

ఆమోసు 3:7 => తన సేవకులైన పర్వకత్లకు తాను సంకలిప్ంచిన దానిని బయలుపరచకుండ 

పర్భువైన యెహోవా యేమియు చేయడు. 

ఆమోసు 8:4 => దేశమందు బీదలను మింగివేయను దరిదుర్లను మాపివేయను కోరువారలారా, 
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జెకరాయ్ 3:4 => దూత దగగ్ర నిలిచియునన్వారిని పిలిచి ఇతని మైలబటట్లు తీసివేయుడని ఆజాఞ్పించి 

నేను నీ దోషమును పరిహరించి పర్శసత్మైన వసత్రములతో నినున్ అలంకరించుచునాన్ను అని 

సెలవిచెచ్ను. 

జెకరాయ్ 6:5 => అతడు నాతో ఇటల్నెను ఇవి సరవ్లోకనాధుడగు యెహోవా సనిన్ధిని విడిచి 

బయలువెళుల్ ఆకాశపు చతురావ్యువులు. 

మతత్యి 21:33 => మరియొక ఉపమానము వినుడి. ఇంటి యజమానుడొకడుండెను. అతడు 

దార్క్షతోట నాటించి, దాని చుటుట్ కంచె వేయించి, అందులో దార్క్షలతొటిట్ తొలిపించి, గోపురము 

కటిట్ంచి, కాపులకు దాని గుతత్కిచిచ్, దేశాంతరము పోయెను. 

మారుక్ 10:37 => వారు నీ మహిమయందు నీ కుడివైపున ఒకడును నీ యెడమవైపున ఒకడును 

కూరుచ్ండునటుల్ మాకు దయచేయుమని చెపిప్రి. 

లూకా 2:13 => వెంటనే పరలోక సైనయ్సమూహము ఆ దూతతో కూడ నుండి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:49 => ఇవనిన్యు నా హసత్కృతములు కావా? అని పర్భువు 

చెపుప్చునాన్డు 

పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళిల్ 

వచనము 22 

అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా ఉందునని చెపప్గా ఆయన 

నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

యోబు 12:16 => బలమును జాఞ్నమును ఆయనకు సవ్భావలక్షణములు మోసపడువారును 

మోసపుచుచ్వారును ఆయన వశమున నునాన్రు. 
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యిరిమ్యా 4:10 => అపుప్డు నేనిటల్ంటిని కట కటా, యెహోవా పర్భువా, ఖడగ్ము 

హతయ్చేయుచుండగా నీవు మీకు కేష్మము కలుగునని చెపిప్ నిశచ్యముగా ఈ పర్జలను 

యెరూషలేమును బహుగా మోసపుచిచ్తివి. 

యెహెజేక్లు 14:9 => మరియు పర్వకత్ యొకడు మోసపోయి ఒకమాట చెపిప్నయెడల యెహోవానగు 

నేనే ఆ పర్వకత్ను మోసపుచుచ్వాడనై నేనే వానికి విరోధినై నా జనులైన ఇశార్యేలీయులలోనుండి వానిని 

నిరూమ్లము చేసెదను 

నిరగ్మకాండము 14:23 => ఐగుపీత్యులును ఫరో గుఱఱ్ములును రథములును రౌతులును వారిని 

తరిమి సముదర్ మధయ్మున చేరిరి. 

యెహోషువ 11:20 => వారిని నిరూమ్లము చేయుడని యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ 

ఇశార్యేలీయులు కనికరింపక వారిని నాశనము చేయు నిమితత్ము వారు ఇశార్యేలీయులతో 

యుదధ్ము చేయుటకు వచుచ్నటుల్ యెహోవా వారి హృదయములను కఠినపరచియుండెను. 

1 సమూయేలు 18:10 => మరునాడు దేవుని యొదద్నుండి దురాతమ్ సౌలుమీదికి బలముగా 

వచిచ్నందున అతడు ఇంటిలో పర్వచించుచుండగా1 దావీదు మునుపటిలాగున వీణ చేతపటుట్కొని 

వాయించెను. 

1 సమూయేలు 28:19 => యెహోవా నినున్ను ఇశార్యేలీయులను ఫిలిషీత్యుల చేతికి అపప్గించును; 

యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దండును ఫిలిషీత్యులచేతికి అపప్గించును; రేపు నీవును నీ కుమారులును 

నాతోకూడ ఉందురు అని సౌలుతో చెపప్గా 

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 22:22 => అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా 

ఉందునని చెపప్గా ఆయన నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము 

చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 
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2 రాజులు 9:1 => అంతట పర్వకత్యగు ఎలీషా పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకనిని పిలువనంపించి 

అతనితో ఇటల్నెను నీవు నడుము బిగించుకొని యీ తైలపుగినెన్ చేతపటుట్కొని రామోతిగ్లాదునకు పోయి 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:1 => తరువాత సాతాను ఇశార్యేలునకు విరోధముగా లేచి, 

ఇశార్యేలీయులను లెకిక్ంచుటకు దావీదును పేర్రేపింపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:15 => యెహోవా షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా నెబాతు కుమారుడైన 

యరొబాముతో సెలవిచిచ్న తన మాటను సిథ్రపరచునటుల్ దేవుని నిరణ్య పర్కారము జనులు చేసిన 

మనవి రాజు ఆలకించకపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:2 => కొనిన్ సంవతస్రములు గతించినమీదట షోమోర్నులోనుండు 

అహాబునొదద్కు పోయెను; అహాబు అతనికొరకును అతని వెంటవచిచ్న జనులకొరకును అనేకమైన 

గొఱఱ్లను పశువులను కోయించి, తనతోకూడ రామోతిగ్లాదుమీదికి పోవుటకు అతని పేర్రేపించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:19 => ఇశార్యేలు రాజైన అహాబు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోయి 

పడిపోవునటుల్ ఎవడు అతని పేర్రేపించునని యెహోవా అడుగగా, ఒకడు ఈ విధముగాను ఇంకొకడు ఆ 

విధముగాను పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:7 => యెహోరాము నొదద్కు అతడు వచుచ్టచేత దేవునివలన అతనికి 

నాశము కలిగెను; ఎటల్నగా అతడు వచిచ్నపుప్డు అహాబు సంతతివారిని నిరూమ్లము చేయుటకై 

యెహోవా అభిషేకించిన నింషీకుమారుడైన యెహూమీదికి అతడు యెహోరాముతోకూడ పోగా 

సామెతలు 11:9 => భకిత్హీనుడు తన నోటి మాటచేత తన పొరుగువారికి నాశనము తెపిప్ంచును 

తెలివిచేత నీతిమంతులు తపిప్ంచుకొందురు. 

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

నాశనమగును. 

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

సెలవియయ్గా వింటిని. అంతట నేను చితత్గించుము నేనునాన్ను ననున్ పంపుమనగా 

యెషయా 19:14 => యెహోవా ఐగుపుత్మీద మూరఖ్తగల ఆతమ్ను కుమమ్రించియునాన్డు మతుత్డు 

తన వాంతిలో తూలిపడునటుల్ ఐగుపుత్ను తన పని అంతటి విషయమై వారు తూలచేసియునాన్రు 
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యెషయా 30:28 => ఆయన ఊపిరి కుతికలలోతు వచుచ్ పర్వాహమైన నదివలె ఉనన్ది 

వయ్రథ్మైనవాటిని చెదరగొటుట్ జలెల్డతో అది జనములను గాలించును తోర్వ తపిప్ంచు కళె ల్ము జనుల 

దవడలలో ఉండును. 

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.  

దానియేలు 4:17 => ఈ ఆజఞ్ జాగరూకులగు దేవదూతల పర్కటన ననుసరించి జరుగును, 

నిరణ్యమైన పరిశుదుధ్ల పర్కటన ననుసరించి సంభవించును. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల 

రా జయ్ ము పై ని అ ధి కా రి యై యుం డి , తా నె వ రి కి అ ను గర్ హిం ప ని చఛ్ యిం చు నో 

వారికనుగర్హించుననియు , ఆ యా రాజయ్ముపైన అతయ్ లప్  మనుషుయ్లను ఆయన 

నియమించుచునాన్డనియు మనుషుయ్లందరు తెలిసికొనునటుల్ ఈలాగు జరుగును. 

యోహాను 12:40 => వారు కనున్లతో చూచి హృదయముతో గర్హించి మనసుస్ మారుచ్కొని 

నావలన సవ్సథ్పరచబడకుండునటుల్ ఆయన వారి కనున్లకు అంధతవ్ము కలుగజేసి వారి హృదయము 

కఠినపరచెను అని యెషయా మరియొక చోట చెపెప్ను. 

వచనము 23 

యెహోవా నినున్గూరిచ్ కీడు యోచించి నీ పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్ను ఉంచియునాన్డు. 

1 రాజులు 22:23 => యెహోవా నినున్గూరిచ్ కీడు యోచించి నీ పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు. 

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. 
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యోబు 2:1 => దేవదూతలు యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకై వచిచ్న మరియొక దినము తటసిథ్ంపగా, 

వారితోకూడ అపవాది యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకై వచెచ్ను. 

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 దినవృతాత్ంతములు 18:21 => అందుకు ఆ యాతమ్ నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్లందరి 

నోటను అబదధ్ములాడు ఆతమ్గా ఉందునని చెపప్గా యెహోవా నీవు అతనిని పేర్రేపించి జయింతువు, 

పోయి ఆ పర్కారముగా చేయుమని సెలవిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 78:49 => ఆయన ఉపదర్వము కలుగజేయు దూతల సేనగా తన కోపాగిన్ని ఉగర్తను 

మహోగర్తను శర్మను వారిమీద విడిచెను. 

మీకా 2:11 => వయ్రథ్మైన మాటలు పలుకుచు, అబదిధ్కుడై దార్కాష్రసమును బటిట్యు మదయ్మును 

బటిట్యు నేను మీకు ఉపనాయ్సము చేయుదునని అబదధ్ము చెపుప్చు ఒకడు వచిచ్నయెడల వాడే ఈ 

జనులకు పర్వకత్యగును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:3 => అపుప్డు పేతురు అననీయా, నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని 

పరిశుదాధ్తమ్ను మోసపుచుచ్టకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును పేర్రేపించెను.? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:15 => అందుకు ఆ దయయ్ము నేను యేసును గురెత్రుగుదును, 

పౌలునుకూడ ఎరుగుదును, గాని మీరెవరని అడుగగా 

పర్కటన 22:15 => కుకక్లును మాంతిర్కులును వయ్భిచారులును నరహంతకులును 

విగర్హారాధకులును అబదధ్మును పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపటనుందురు. 

వచనము 24 

మీకాయా యిటల్నగా, కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా అతని దగగ్రకు వచిచ్ నీతో మాటలాడుటకు 

యెహోవా ఆతమ్ నాయొదద్నుండి ఏవైపుగా పోయెనని చెపిప్ మీకాయాను చెంపమీద కొటెట్ను. 

Page  of 1955 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

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. 

యోబు 1:11 => అయినను నీవు ఇపుప్డు నీ చేయి చాపి అతనికి కలిగిన సమసత్మును 

మొతిత్నయెడల అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అని యెహోవాతో అనగా 

యోబు 2:4 => 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. 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:3 => అపుప్డు పేతురు అననీయా, నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని 

పరిశుదాధ్తమ్ను మోసపుచుచ్టకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును పేర్రేపించెను.? 
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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 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

1 యోహాను 4:6 => మనము దేవుని సంబంధులము; దేవుని ఎరిగినవాడు మన మాట వినును, 

దేవుని సంబంధి కానివాడు మనమాట వినడు. ఇందువలన మనము సతయ్సవ్రూపమైన ఆతమ్ యేదో, 

భర్మపరచు ఆతమ్ యేదో తెలిసికొనుచునాన్ము. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 12:10 => మరియు ఒక గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు ఈలాగు చెపుప్ట వింటిని 

రాతిర్ంబగళుల్ మన దేవుని యెదుట మన సహోదరులమీద నేరము మోపువాడైన అపవాది 

పడదోర్యబడియునాన్డు గనుక ఇపుప్డు రక్షణయు శకిత్యు రాజయ్మును మన దేవునివాయెను; ఇపుప్డు 

అధికారము ఆయన కీర్సుత్దాయెను. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 
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పర్కటన 16:13 => మరియు ఆ ఘటసరప్ము నోటనుండియు కూర్రమృగము నోటనుండియు అబదధ్ 

పర్వకత్ నోటనుండియు కపప్లవంటి మూడు అపవితార్తమ్లు బయలువెడలగా చూచితిని.  

పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళిల్ 

పర్కటన 20:3 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచువరకు ఇక జనములను మోసపరచకుండునటుల్ 

అగాధమును మూసి దానికి ముదర్ వేసెను ; అటుపిమమ్ట వాడు కొంచెము కాలము 

విడిచిపెటట్బడవలెను. 

పర్కటన 20:7 => వెయియ్ సంవతస్రములు గడచిన తరువాత సాతాను తానునన్ చెరలోనుండి 

విడిపింపబడును. 

పర్కటన 20:10 => వారిని మోసపరచిన అపవాది అగిన్ గంధకములుగల గుండములో 

పడవేయబడెను. అచచ్ట ఆ కూర్రమృగమును అబదధ్ పర్వకత్యు ఉనాన్రు; వారు యుగయుగములు 

రాతిర్ంబగళుల్ బాధింపబడుదురు. 

1 రాజులు 22:20 => అహాబు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోయి అకక్డ ఓడిపోవునటుల్గా ఎవడు అతనిని 

పేర్రేపించునని యెహోవా సెలవియయ్గా, ఒకడు ఈ విధముగాను మరియొకడు ఆ విధముగాను 

యోచన చెపుప్చుండిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 9:23 => అపుప్డు యెరుబబ్యలు డెబబ్దిమంది కుమారులకు చేయబడిన 

దోర్హఫలము వారిని చంపిన అబీమెలెకను వారి సహోదరుని మీదికిని, 

యోబు 12:16 => బలమును జాఞ్నమును ఆయనకు సవ్భావలక్షణములు మోసపడువారును 

మోసపుచుచ్వారును ఆయన వశమున నునాన్రు. 

కీరత్నలు 109:17 => శపించుట వానికి పీర్తి గనుక అది వానిమీదికి వచిచ్యునన్ది. దీవెనయందు 

వానికిషట్ము లేదు గనుక అది వానికి దూరమాయెను.  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => అబదధ్మును నముమ్నటుల్ మోసముచేయు శకిత్ని దేవుడు వారికి 

పంపుచునాన్డు. 

పర్కటన 17:17 => దేవుని మాటలు నెరవేరువరకు వారు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ 

రాజయ్మును ఆ మృగమునకు అపప్గించుటవలన తన సంకలప్ము కొనసాగించునటుల్ దేవుడు వారికి 

బుదిధ్ పుటిట్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 4:21 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు ఐగుపుత్నందు తిరిగి చేరిన 

తరువాత, చేయుటకు నేను నీకిచిచ్న మహతాక్రయ్ములనిన్యు ఫరో యెదుట చేయవలెను సుమీ 

అయితే నేను అతని హృదయమును కఠినపరచెదను, అతడు ఈ జనులను పోనియయ్డు  

1 సమూయేలు 16:14 => యెహోవా ఆతమ్ సౌలును విడిచిపోయి యెహోవా యొదద్నుండి దురాతమ్ 

యొకటి వచిచ్ అతని వెరపింపగా 

1 సమూయేలు 26:19 => రాజా నా యేలినవాడా, నీ దాసుని మాటలు వినుము. నామీద 

పడవలెనని యెహోవా నినున్ పేర్రేపించిన యెడల నైవేదయ్ము చేసి ఆయనను శాంతిపరచవచుచ్ను. 

అయితే నరులెవరైనను నినున్ పేర్రేపించినయెడల వారు యెహోవా దృషిట్కి శాపగర్సుత్లగుదురు. వారు 

నీవు దేశమును విడిచి అనయ్దేవతలను పూజించుమని నాతో చెపిప్, యెహోవా సావ్సథ్య్మునకు 

హతుత్కొనకుండ ననున్ వెలివేయుచునాన్రు. 

1 రాజులు 22:6 => ఇశార్యేలురాజు దాదాపు నాలుగు వందలమంది పర్వకత్లను పిలిపించి 

యుదధ్ము చేయుటకు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోదునా పోకుందునా అని వారినడిగెను. అందుకు 

యెహోవా దానిని రాజైన నీచేతికి అపప్గించును గనుక 

2 రాజులు 3:13 => ఎలీషా ఇశార్యేలు రాజును చూచి నాతో నీకు నిమితత్మేమి? నీ 

తలిదండుర్లుంచుకొనిన పర్వకత్లయొదద్కు పొమమ్ని చెపెప్ను.ఆలాగనవదుద్, మోయాబీయులచేతికి 

అపప్గింపవలెనని యెహోవా, రాజులమైన మా ముగుగ్రిని పిలిచెనని ఇశార్యేలు రాజు అతనితో 

అనినపుప్డు 
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2 దినవృతాత్ంతములు 18:21 => అందుకు ఆ యాతమ్ నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్లందరి 

నోటను అబదధ్ములాడు ఆతమ్గా ఉందునని చెపప్గా యెహోవా నీవు అతనిని పేర్రేపించి జయింతువు, 

పోయి ఆ పర్కారముగా చేయుమని సెలవిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:15 => కాబటిట్ యిపుప్డు హిజిక్యాచేత మీరు మోసపోకుడి, మీరు ఇటిట్ 

పేర్రేపణకు లోబడకుడి, అతని నముమ్కొనకుడి, యే జనుల దేవుడైనను ఏ రాజయ్పు దేవుడైనను తన 

జనులను నాచేతిలో నుండి గాని నా పితరుల చేతిలోనుండి గాని విడిపింపలేక పోగా, మీ దేవుడు 

నాచేతిలోనుండి మిముమ్ను మొదలే విడిపింపలేకపోవునుగదా అనెను. 

నెహెమాయ్ 6:14 => నా దేవా, వారి కిర్యలనుబటిట్ టోబీయాను సనబ్లల్టును ననున్ భయపెటట్వలెనని 

కనిపెటిట్ యునన్ పర్వకత్లను, నోవదాయ్ అను పర్వకి త్ర్ని జాఞ్పకము చేసికొనుము. 

యోబు 2:7 => కాబటిట్ అపవాది యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలువెళిల్, అరికాలు మొదలుకొని 

నడినెతిత్వరకు బాధగల కురుపులతో యోబును మొతెత్ను. 

కీరత్నలు 78:49 => ఆయన ఉపదర్వము కలుగజేయు దూతల సేనగా తన కోపాగిన్ని ఉగర్తను 

మహోగర్తను శర్మను వారిమీద విడిచెను. 

కీరత్నలు 141:4 => పాపము చేయువారితో కూడ నేను దురీన్తికారయ్ములలో చొరబడకుండునటుల్ నా 

మనసుస్ దుషాక్రయ్మునకు తిరుగనియయ్కుము వారి రుచిగల పదారథ్ములు నేను తినకయుందును గాక. 

సామెతలు 19:27 => నా కుమారుడా, తెలివి పుటిట్ంచు మాటలు నీవు మీరగోరితివా? ఉపదేశము 

వినుట ఇక మానుకొనుము. 

యెషయా 9:15 => పెదద్లును ఘనులును తల; కలల్లాడు పర్వకత్లు తోక. 

యెషయా 44:25 => నేనే పర్గలుభ్ల పర్వచనములను వయ్రథ్ము చేయువాడను సోదెకాండర్ను 

వెఱి ఱ్వారినిగా చేయువాడను జాఞ్నులను వెనుకకు తిర్పిప్ వారి విదయ్ను అవిదయ్గా చేయువాడను నేనే.  

యిరిమ్యా 27:14 => కావున మీరు బబులోను రాజునకు దాసులు కాకుందురని మీతో చెపుప్ 

పర్వకత్లు అబదద్మే పర్కటించుచునాన్రు, నేను వారిని పంపలేదు, వారి మాటల నంగీకరింపవదుద్, ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 
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దానియేలు 2:9 => కాలము ఉపాయముగా గడపవలెనని అబదధ్మును మోసపు మాటలను 

నాయెదుట పలుక నుదేద్శించి యునాన్రు. మీరు కలను చెపప్లేకపోయినయెడల నేను చెపిప్న మాట 

ఖండితము గనుక కలను నాకు చెపుప్డి అపుప్డు దాని భావమును తెలియజేయుటకు మీకు సామరథ్య్ము 

కలదని నేను తెలిసికొందును. 

హోషేయ 9:8 => ఎఫార్యిము నా దేవునియొదద్నుండి వచుచ్ దరశ్నములను కనిపెటుట్ను; పర్వకత్లు 

తమ చరయ్ యంతటిలోను వేటకాని వలవంటివారై యునాన్రు; వారు దేవుని మందిరములో 

శతుర్వులుగా ఉనాన్రు. 

జెకరాయ్ 13:2 => ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ ఆ దినమున విగర్హముల పేళుల్ 

ఇకను జాఞ్పకము రాకుండ దేశములోనుండి నేను వాటిని కొటిట్వేతును; మరియు పర్వకత్లను 

అపవితార్తమ్ను దేశములో లేకుండచేతును. 

మతత్యి 8:32 => ఆయన వాటిని పొమమ్నగా అవి ఆ మనుషుయ్లను వదలిపెటిట్ ఆ పందులలోనికి 

పోయెను; ఇదిగో ఆ మందంతయు పర్పాతము నుండి సముదర్ములోనికి వడిగా పరుగెతిత్కొనిపోయి 

నీళల్లో పడి చచెచ్ను. 

మారుక్ 5:13 => యేసు వాటికి సెలవియయ్గా ఆ అపవితార్తమ్లు వానిని విడిచి పందులలో 

పర్వేశించెను. పర్వేశింపగా ఇంచుమించు రెండువేల సంఖయ్గల ఆ మంద పర్పాతమునుండి 

సముదర్పుదారిని వడిగా పరుగెతిత్కొనిపోయి, సముదర్ములో పడి ఊపిరి తిరుగక చచెచ్ను. 

లూకా 8:32 => అకక్డ విసాత్రమైన పందుల మంద కొండమీద మేయుచుండెను గనుక, వాటిలో 

చొచుచ్టకు తమకు సెలవిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనగా ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:6 => వారు ఆ దీవ్పమందంతట సంచరించి పాఫు అను ఊరికి 

వచిచ్నపుప్డు గారడీవాడును అబదధ్ పర్వకత్యునైన బర  యేసు అను ఒక యూదుని చూచిరి. 

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

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 
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1 తిమోతి 4:2 => దయయ్ముల బోధ యందును లక్షయ్ముంచి, విశావ్స భర్షుట్లగుదురని ఆతమ్ తేటగా 

చెపుప్చునాన్డు. 

2 తిమోతి 3:8 => యనేన్, యంబేర్ అనువారు మోషేను ఎదిరించినటుట్ వీరును చెడిన మనసుస్ కలిగి 

విశావ్స విషయములో భర్షుట్లై సతయ్మును ఎదిరింతురు. 

వచనము 25 

అందుకు మీకాయా దాగుకొనుటకై నీవు ఆ యా గదులలోనికి చొరబడునాడు అది నీకు 

తెలియవచుచ్నని అతనితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 4:21 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు ఐగుపుత్నందు తిరిగి చేరిన 

తరువాత, చేయుటకు నేను నీకిచిచ్న మహతాక్రయ్ములనిన్యు ఫరో యెదుట చేయవలెను సుమీ 

అయితే నేను అతని హృదయమును కఠినపరచెదను, అతడు ఈ జనులను పోనియయ్డు  

నిరగ్మకాండము 10:20 => అయినను యెహోవా ఫరో హృదయమును కఠినపరచెను; అతడు 

ఇశార్యేలీయులను పోనియయ్డాయెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:30 => అయితే హెషోబ్ను రాజైన సీహోను మనలను తన దేశమారగ్మున 

వెళల్నిచుచ్టకు సమమ్తింపలేదు. నేడు జరిగినటుల్ నీచేతికి అతని అపప్గించుటకు నీ దేవుడైన యెహోవా 

అతని మనసుస్ను కఠినపరచి అతని హృదయమునకు తెగింపు కలుగజేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:16 => అతడు అమజాయ్తో మాటలాడుచుండగా రాజు అతని చూచి నీవు 

రాజుయొకక్ ఆలోచనకరత్లలో ఒకడవైతివా? ఊరకొనుము; నేను నినున్ చంపనేల అని చెపప్గా ఆ 

పర్వకత్ నీవు ఈలాగున చేసి నా ఆలోచనను అంగీకరింపకపోవుట చూచి దేవుడు నినున్ 

నశింపజేయనుదేద్శించి యునాన్డని నాకు తెలియునని చెపిప్ యూరకొనెను. 

యెషయా 6:9 => ఆయన నీవు పోయి యీ జనులతో ఇటల్నుము మీరు నితయ్ము వినుచుందురు గాని 

గర్హింపకుందురు; నితయ్ము చూచుచుందురు గాని తెలిసికొనకుందురు. 
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యెషయా 6:10 => వారు కనున్లతో చూచి, చెవులతో విని, హృదయముతో గర్హించి, మనసుస్ 

మారుచ్కొని సవ్సథ్త పొందకపోవునటుల్ ఈ జనుల హృదయము కొర్వవ్చేసి వారి చెవులు మందపరచి 

వారి కనున్లు మూయించుమని చెపెప్ను. 

యెషయా 44:20 => వాడు బూడిదె తినుచునాన్డు, వాని మనసుస్ మోసపోయినదై తపుప్దారిని వాని 

తీసికొనిపోవుచునన్ది వాడు తన ఆతమ్ను రకిష్ంచుకొనజాలడనియు నా కుడిచేతిలో అబదధ్మునన్ది గదా 

అనియు అనుకొనుటకు వానికి బుదిధ్ చాలదు.  

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 14:9 => మరియు పర్వకత్ యొకడు మోసపోయి ఒకమాట చెపిప్నయెడల యెహోవానగు 

నేనే ఆ పర్వకత్ను మోసపుచుచ్వాడనై నేనే వానికి విరోధినై నా జనులైన ఇశార్యేలీయులలోనుండి వానిని 

నిరూమ్లము చేసెదను 

మతత్యి 13:13 => ఇందునిమితత్ము నేను ఉపమానరీతిగా వారికి బోధించుచునాన్ను.ఈ పర్జలు 

కనున్లార చూచి, చెవులారా విని, హృదయముతో గర్హించి  

మతత్యి 13:14 => మనసుస్ తిర్పుప్కొని నావలన సవ్సథ్త పొందకుండునటుల్ వారి హృదయము 

కొర్వివ్నది, వారి చెవులు వినుటకు మందములైనవి, వారు తమ కనున్లు మూసికొనియునాన్రు  
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మతత్యి 13:15 => గనుక మీరు వినుటమటుట్కు విందురుగాని గర్హింపనే గర్హంపరు, 

చూచుటమటుట్కు చూతురుగాని యెంత మాతర్మును తెలిసికొనరు అని యెషయా చెపిప్న పర్వచనము 

వీరి విషయమై నెరవేరుచునన్ది. 

మతత్యి 24:24 => అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైతే ఏరప్రచబడిన వారిని 

సహితము మోసపరచుటకై గొపప్ సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను కనబరచెదరు. 

మతత్యి 24:25 => ఇదిగో ముందుగా నేను మీతో చెపిప్యునాన్ను. 

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. 

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 20:42 => అపుప్డు అతడు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను శపించిన మనుషుయ్ని 

నీవు నీచేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొని పోనిచిచ్తివి గనుక వాని పార్ణమునకు మారుగా నీ పార్ణమును, 

వాని జనులకు మారుగా నీ జనులును అపప్గింపబడుదురని రాజుతో అనగా 

1 రాజులు 21:19 => నీవు అతని చూచి యీలాగు పర్కటించుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

దీని సావ్ధీనపరచుకొనవలెనని నీవు నాబోతును చంపితివి గదా. యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఏ 

సథ్లమందు కుకక్లు నాబోతు రకత్మును నాకెనో ఆ సథ్లమందే కుకక్లు నీ రకత్మును నిజముగా 

నాకునని అతనితో చెపెప్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 23:19 => దేవుడు అబదధ్మాడుటకు ఆయన మానవుడు కాడు పశాచ్తాత్పపడుటకు 

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

సంఖాయ్కాండము 23:20 => ఇదిగో దీవించుమని నాకు సెలవాయెను ఆయన దీవించెను; నేను దాని 

మారచ్లేను.  

సంఖాయ్కాండము 24:13 => యెహోవా యేమి సెలవిచుచ్నో అదే పలికెదనని నీవు నాయొదద్కు 

పంపిన నీ దూతలతో నేను చెపప్లేదా? 

యెషయా 3:11 => దుషుట్లకు శర్మ, వారి కిర్యల ఫలము వారికి కలుగును.  

నాయ్యాధిపతులు 9:23 => అపుప్డు యెరుబబ్యలు డెబబ్దిమంది కుమారులకు చేయబడిన 

దోర్హఫలము వారిని చంపిన అబీమెలెకను వారి సహోదరుని మీదికిని, 

నాయ్యాధిపతులు 18:9 => అందుకు వారు లెండి, వారిమీద పడుదము, ఆ దేశమును మేము 

చూచితివిు, అది బహు మంచిది, మీరు ఊరకనునాన్రేమి? ఆలసయ్ము చేయక బయలుదేరి పర్వేశించి 

ఆ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనుడి. 

1 రాజులు 12:15 => జనులు చేసిన మనవిని రాజు ఈ పర్కారము అంగీకరింపకపోయెను. 

షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా నెబాతు కుమారుడైన యరొబాముతో తాను పలికించిన మాట 

నెరవేరచ్వలెనని యెహోవా ఈలాగున జరిగించెను. 

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 22:21 => అంతలో ఒక ఆతమ్ యెదుటికి వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని నిలువబడి నేను 

అతనిని పేర్రేపించెదననగా యెహోవా ఏ పర్కారము నీవతని పేర్రేపించుదువని అతని నడిగెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:23 => అపుప్డు కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా దగగ్రకు వచిచ్ 

మీకాయాను చెంపమీద కొటిట్ నీతో మాటలాడుటకు యెహోవా ఆతమ్ నాయొదద్నుండి ఏ మారగ్మున 

పోయెననెను. 
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యోబు 1:12 => యెహోవా ఇదిగో అతనికి కలిగిన సమసత్మును నీ వశమున ఉనన్ది; అతనికి 

మాతర్ము ఏ హానియు చేయకూడదని అపవాదికి సెలవియయ్గా వాడు యెహోవా సనిన్ధినుండి 

బయలువెళె ల్ను. 

యోబు 12:16 => బలమును జాఞ్నమును ఆయనకు సవ్భావలక్షణములు మోసపడువారును 

మోసపుచుచ్వారును ఆయన వశమున నునాన్రు. 

యోబు 26:4 => నీవు ఎవనియెదుట మాటలను ఉచచ్రించితివి? ఎవని ఊపిరి నీలోనుండి 

బయలుదేరినది? 

యిరిమ్యా 27:14 => కావున మీరు బబులోను రాజునకు దాసులు కాకుందురని మీతో చెపుప్ 

పర్వకత్లు అబదద్మే పర్కటించుచునాన్రు, నేను వారిని పంపలేదు, వారి మాటల నంగీకరింపవదుద్, ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 28:15 => అంతట పర్వకత్యైన యిరీమ్యా పర్వకత్యైన హననాయ్తో ఇటల్నెను హననాయ్ 

వినుము; యెహోవా నినున్ పంపలేదు, ఈ పర్జలను అబదధ్మును ఆశర్యింపజేయుచునాన్వు. 

యెహెజేక్లు 22:25 => ఉగర్త దినమందు నీకు వరష్ము రాదు, అందులో పర్వకత్లు కుటర్ 

చేయుదురు, గరిజ్ంచుచుండు సింహము వేటను చీలుచ్నటుల్ వారు మనుషుయ్లను భకిష్ంతురు. సొతుత్లను 

దర్వయ్మును వారు పటుట్కొందురు, దానిలో చాలామందిని వారు విధవరాండుర్గా చేయుదురు, 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

వచనము 26 

అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు మీకాయాను పటుట్కొని తీసికొనిపోయి పటట్ణపు అధికారియైన 

ఆమోనునకును రాజకుమారుడైన యోవాషునకును అపప్గించి 

1 రాజులు 22:11 => కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా యినుప కొముమ్లు చేయించుకొని వచిచ్ 

వీటిచేత నీవు సిరియనులను పొడిచి నాశనము చేతువని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపెప్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 18:23 => అపుప్డు కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా దగగ్రకు వచిచ్ 

మీకాయాను చెంపమీద కొటిట్ నీతో మాటలాడుటకు యెహోవా ఆతమ్ నాయొదద్నుండి ఏ మారగ్మున 

పోయెననెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:24 => అందుకు మీకాయా దాగుటకై నీవు లోపలి గదిలోనికి వెళుల్ 

దినమున దాని తెలిసికొందువని చెపెప్ను. 

యెషయా 50:5 => పర్భువగు యెహోవా నా చెవికి విను బుదిధ్ పుటిట్ంపగా నేను ఆయనమీద 

తిరుగుబాటు చేయలేదు వినకుండ నేను తొలగిపోలేదు.  

యెషయా 50:6 => కొటుట్వారికి నా వీపును అపప్గించితిని వెండుర్కలు పెరికివేయువారికి నా 

చెంపలను అపప్గించితిని ఉమిమ్వేయువారికిని అవమానపరచువారికిని నా ముఖము దాచుకొనలేదు  

విలాపవాకయ్ములు 3:30 => అతడు తనున్ కొటుట్వానితటుట్ తన చెంపను తిర్పప్వలెను. అతడు 

నిందతో నింపబడవలెను 

మీకా 5:1 => అయితే సమూహములుగా కూడుదానా, సమూహములుగా కూడుము; శతుర్వులు 

మన పటట్ణము ముటట్డివేయుచునాన్రు, వారు ఇశార్యేలీయుల నాయ్యాధిపతిని కఱఱ్తో చెంపమీద 

కొటుట్చునాన్రు. 

మారుక్ 14:65 => కొందరు ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి ఆయన ముఖమునకు ముసుకు వేసి, ఆయనను 

గుదుద్చు పర్వచింపుమని ఆయనతో చెపప్సాగిరి. బంటౌర్తులును ఆయనను అరచేతులతో కొటిట్ 

పటుట్కొనిరి. 

మారుక్ 15:19 => మరియు రెలుల్తో ఆయన తలమీద కొటిట్, ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి, మోకాళూ ల్ని 

ఆయనకు నమసాక్రము చేసిరి. 

మారుక్ 15:20 => వారు ఆయనను అపహసించిన తరువాత ఆయనమీద నునన్ ఊదారంగు వసత్రము 

తీసివేసి, ఆయన బటట్లాయనకు తొడిగించి, ఆయనను సిలువ వేయుటకు తీసికొనిపోయిరి. 

యోహాను 15:18 => లోకము మిముమ్ను దేవ్షించినయెడల మీకంటె ముందుగా ననున్ దేవ్షించెనని 

మీరెరుగుదురు. 
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యోహాను 15:20 => దాసుడు తన యజమానునికంటె గొపప్వాడు కాడని నేను మీతో చెపిప్నమాట 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. లోకులు ననున్ హింసించినయెడల మిముమ్ను కూడ హింసింతురు; నా మాట 

గైకొనినయెడల మీ మాటకూడా గైకొందురు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:2 => అందుకు పర్ధానయాజకుడైన అననీయ అతని నోటిమీద కొటుట్డని 

దగగ్ర నిలిచియునన్వారికి ఆజాఞ్పింపగా 

యిరిమ్యా 28:10 => పర్వకత్యైన హననాయ్ పర్వకత్యైన యిరీమ్యా మెడమీదనుండి ఆ కాడిని తీసి 

దాని విరిచి 

యిరిమ్యా 28:11 => పర్జలందరి యెదుట ఇటల్నెను యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు రెండు 

సంవతస్రములలోగా నేను బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు కాడిని సరవ్జనముల మెడమీదనుండి 

తొలగించి దాని విరిచివేసెదను; అంతట పర్వకత్యైన యిరీమ్యా వెళిల్పోయెను. 

యిరిమ్యా 29:26 => వెఱి ఱ్వారై తముమ్ను తాము పర్వకత్లనుగా ఏరప్రచుకొనువారిని నీవు సంకెళల్చేత 

బంధించి బొండలో వేయించినటుల్గా, యాజకుడైన యెహోయాదాకు పర్తిగా యెహోవా మందిర 

విషయములలో పై విచారణకరత్యగు యాజకునిగా యెహోవా నినున్ నియమించెనని యెరూషలేములో 

నునన్ పర్జలకందరికిని యాజకుడగు మయశేయా కుమారుడగు జెఫనాయ్కును యాజకులకందరికిని 

నీవు నీ పేరటనే పతిర్కలను పంపితివే. 

యిరిమ్యా 29:27 => అనాతోతీయుడైన యిరీమ్యాను నీవేల గదిద్ంపకపోతివి? 

మతత్యి 26:68 => కొందరు ఆయనను అరచేతులతో కొటిట్ కీర్సూత్, నినున్ కొటిట్నవాడెవడో 

పర్వచింపుమనిరి. 

మతత్యి 27:42 => వీడు ఇతరులను రకిష్ంచెను, తనున్ తానే రకిష్ంచుకొనలేడు; ఇశార్యేలు 

రాజుగదా, యిపుప్డు సిలువమీదనుండి దిగినయెడల వాని నముమ్దుము. 

మతత్యి 27:43 => వాడు దేవునియందు విశావ్సముంచెను, నేను దేవుని కుమారుడనని చెపెప్ను 

గనుక ఆయనకిషుట్డైతే ఆయన ఇపుప్డు వానిని తపిప్ంచునని చెపిప్రి. 

యోబు 15:11 => దేవుడు సెలవిచిచ్న ఆదరణ నీకు తేలికగా నునన్దా? ఇటుల్ నీతో మృదువుగా 

పలుకబడిన వాకయ్ము తేలికగా నునన్దా? 
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యోబు 16:10 => జనులు నామీద తమ నోరు తెరతురు ననున్ తిటిట్ చెంపమీద కొటుట్దురు. వారు 

ఏకీభవించి నామీద గుంపు కూడుదురు 

యోబు 26:4 => నీవు ఎవనియెదుట మాటలను ఉచచ్రించితివి? ఎవని ఊపిరి నీలోనుండి 

బయలుదేరినది? 

సామెతలు 9:7 => అపహాసకులకు బుదిధ్చెపుప్వాడు తనకే నింద తెచుచ్కొనును. భకిత్హీనులను 

గదిద్ంచువానికి అవమానమే కలుగును. 

సామెతలు 26:5 => వాని మూఢత చొపుప్న మూరు ఖ్నికి పర్తుయ్తత్రమిముమ్ ఆలాగు చేయనియెడల 

వాడు తన దృషిట్కి తాను జాఞ్నిననుకొనును. 

యిరిమ్యా 18:18 => అపుప్డు జనులు యిరీమ్యా విషయమై యుకిత్గల యోచన చేతము రండి, 

యాజకుడు ధరమ్శాసత్రము వినిపించక మానడు, జాఞ్ని యోచనలేకుండ నుండడు, పర్వకత్ వాకయ్ము 

చెపప్క మానడు, వాని మాటలలో దేనిని వినకుండ మాటలతో వాని కొటుట్దము రండి అని 

చెపుప్కొనుచుండిరి.  

యిరిమ్యా 23:18 => యెహోవా మాట విని గర్హించునటుల్ ఆయన సభలో నిలుచువాడెవడు? నా 

మాటను గర్హించునటుల్ దాని లక్షయ్ము చేసినవాడెవడు? 

యెహెజేక్లు 13:9 => వయ్రథ్మైన దరశ్నములు కనుచు, నమమ్దగని సోదెగాండర్యిన పర్వకత్లకు నేను 

పగవాడను, వారు నా జనుల సభలోనికి రారు, ఇశార్యేలీయుల సంఖయ్లో చేరినవారు కాకపోదురు, 

వారు ఇశార్యేలీయుల దేశములోనికి తిరిగిరారు, అపుప్డు నేను పర్భువైన యెహోవానని మీరు 

తెలిసికొందురు.  

మతత్యి 5:39 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా దుషుట్ని ఎదిరింపక, నినున్ కుడిచెంపమీద కొటుట్వాని 

వైపునకు ఎడమచెంప కూడ తిర్పుప్ము. 

మతత్యి 21:35 => ఆ కాపులు అతని దాసులను పటుట్కొని, యొకని కొటిట్రి యొకని చంపిరి, 

మరియొకనిమీద రాళుల్ రువివ్రి. 

మతత్యి 26:67 => అపుప్డు వారు ఆయన ముఖముమీద ఉమిమ్వేసి, ఆయనను గుదిద్రి; 
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లూకా 6:26 => మనుషుయ్లందరు మిముమ్ను కొనియాడునపుప్డు మీకు శర్మ; వారి పితరులు 

అబదధ్పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

లూకా 20:10 => పంటకాలమందు అతడు ఆ దార్క్షతోట పంటలో తన భాగమిమమ్ని ఆ 

కాపులయొదద్కొక దాసుని పంపగా ఆ కాపులు వానిని కొటిట్ వటిట్చేతులతో పంపివేసిరి. 

యోహాను 7:52 => వారు నీవును గలిలయుడవా? విచారించి చూడుము, గలిలయలో ఏ పర్వకత్యు 

పుటట్డనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:8 => అయితే ఎలుమ ఆ అధిపతిని విశావ్సమునుండి తొలగింపవలెనని 

యతన్ముచేసి వారిని ఎదిరించెను; ఎలుమ అను పేరునకు గారడీవాడని అరథ్ము. 

హెబీర్యులకు 11:36 => మరికొందరు తిరసాక్రములను కొరడాదెబబ్లను, మరి బంధకములను 

ఖైదును అనుభవించిరి. 

వచనము 27 

బందీగృహములో ఉంచి, మేము కేష్మముగా తిరిగివచుచ్వరకు అతనికి కషట్మైన అనన్ము నీళుల్ 

ఈయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 31:8 => చంపబడిన యితరులుగాక మిదాయ్ను రాజులను, అనగా మిదాయ్ను 

అయిదుగురు రాజులైన ఎవీని, రేకెమును, సూరును, హూరును, రేబను చంపిరి. బెయోరు 

కుమారుడైన బిలామును ఖడగ్ముతో చంపిరి. 

యెషయా 9:14 => కావున యెహోవా ఇశార్యేలులోనుండి తలను తోకను తాటికమమ్ను రెలుల్ను 

ఒకక్ దినమున కొటిట్వేయును.  

యెషయా 9:15 => పెదద్లును ఘనులును తల; కలల్లాడు పర్వకత్లు తోక. 

యెషయా 9:16 => ఈ జనుల నాయకులు తోర్వ తపిప్ంచువారు వారిని వెంబడించువారు వారిచేత 

మింగివేయబడుదురు. 
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యిరిమ్యా 23:15 => కావున సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈ పర్వకత్లనుగూరిచ్ 

సెలవిచుచ్నదేమనగా యెరూషలేము పర్వకత్ల అపవితర్త దేశమంతట వాయ్పించెను గనుక తినుటకు 

మాచిపతిర్యు తార్గుటకు చేదునీళుల్ను నేను వారి కిచుచ్చునాన్ను. 

యిరిమ్యా 28:16 => కాగా యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు భూమిమీద నుండి నేను నినున్ 

కొటిట్వేయుచునాన్ను, యెహోవా మీద తిరుగుబాటుచేయుటకై నీవు జనులను పేర్రేపించితివి గనుక ఈ 

సంవతస్రము నీవు మరణమౌదువు అని చెపెప్ను.  

యిరిమ్యా 28:17 => ఆ సంవతస్రమే యేడవ నెలలో పర్వకత్యైన హననాయ్ మృతినొందెను. 

యిరిమ్యా 29:21 => నా నామమునుబటిట్ మీకు అబదధ్పర్వచనములు పర్కటించు కోలాయా 

కుమారుడైన అహాబును గూరిచ్యు, మయశేయా కుమారుడైన సిదిక్యాను గూరిచ్యు, ఇశార్యేలు 

దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు  

యిరిమ్యా 29:22 => ఆలకించుడి, వారు ఇశార్యేలీయులలో దురామ్రగ్ము జరిగించుచు, తమ 

పొరుగువారి భారయ్లతో వయ్భిచరించుచు, నేను వారి కాజాఞ్పింపని అబదధ్పు మాటలను నా 

నామమునుబటిట్ పర్కటించుచు వచిచ్రి, నేనే యీ సంగతిని తెలిసికొనినవాడనై సాకిష్గానునాన్ను. కాగా 

బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరుచేతికి వారిని అపప్గించుచునాన్ను, మీరు చూచుచుండగా అతడు వారిని 

హతము చేయును; 

యిరిమ్యా 29:32 => నెహెలామీయుడైన షెమయా యెహోవామీద తిరుగుబాటు చేయుదమని 

చాటించెను గనుక అతనిని అతని సంతానమును నేను శికిష్ంచుచునాన్ను; ఈ జనులలో 

కాపురముండువాడొకడును అతనికి మిగిలియుండడు, నా పర్జలకు నేను చేయు మేలును అతడు 

చూడడు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

ఆమోసు 7:17 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ భారయ్ పటట్ణమందు వేశయ్యగును, నీ 

కూమారులును కుమారెత్లును ఖడగ్ముచేత కూలుదురు, నీ భూమి నూలుచేత విభాగింపబడును, నీవు 

అపవితర్మైన దేశమందు చతుత్వు; అవశయ్ముగా ఇశార్యేలీయులు తమ దేశము విడిచి 

చెరగొనబడుదురు. 
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2 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

1 రాజులు 20:30 => తకిక్నవారు ఆఫెకు పటట్ణములోనికి పారిపోగా అచచ్టనునన్ యొక 

పార్కారము శేషించినవారిలో ఇరువదియేడు వేలమంది మీదపడెను. బెనహ్దదు పారిపోయి ఆ 

పటట్ణమందు పర్వేశించి ఆ యా గదులలో చొరగా 

1 రాజులు 17:3 => నీవు ఇచచ్టనుండి తూరుప్వైపునకు పోయి యొరాద్నునకు ఎదురుగానునన్ 

కెరీతు వాగుదగగ్ర దాగియుండుము; 

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 

యెషయా 9:9 => అది ఎఫార్యిముకును షోమోర్ను నివాసులకును పర్జలకందరికి 

తెలియవలసియునన్ది. 

యిరిమ్యా 14:15 => కావున నేను వారిని పంపకపోయినను, నా నామమునుబటిట్ ఖడగ్మైనను 

కాష్మమైనను ఈ దేశములోనికి రాదని చెపుప్చు అబదధ్పర్వచనములు పర్కటించు పర్వకత్లనుగూరిచ్ 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆ పర్వకత్లు ఖడగ్మువలనను కాష్మమువలనను 

లయమగుదురు.  

యిరిమ్యా 28:10 => పర్వకత్యైన హననాయ్ పర్వకత్యైన యిరీమ్యా మెడమీదనుండి ఆ కాడిని తీసి 

దాని విరిచి 

యిరిమ్యా 32:8 => కావున నా తండిర్ తోడబుటిట్నవాని కుమారుడైన హనమేలు యెహోవా 

మాటచొపుప్న చెరసాల పార్కారములోనునన్ నాయొదద్కు వచిచ్ బెనాయ్మీను దేశమందలి 
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అనాతోతులోనునన్ నా భూమిని దయచేసి కొనుము, దానికి వారసుడవు నీవే, దాని విమోచనము 

నీవలననే జరుగవలెను, దాని కొనుకొక్నుమని నాతో అనగా, అది యెహోవా వాకుక్ అని నేను 

తెలిసికొని 

యెహెజేక్లు 13:9 => వయ్రథ్మైన దరశ్నములు కనుచు, నమమ్దగని సోదెగాండర్యిన పర్వకత్లకు నేను 

పగవాడను, వారు నా జనుల సభలోనికి రారు, ఇశార్యేలీయుల సంఖయ్లో చేరినవారు కాకపోదురు, 

వారు ఇశార్యేలీయుల దేశములోనికి తిరిగిరారు, అపుప్డు నేను పర్భువైన యెహోవానని మీరు 

తెలిసికొందురు.  

యెహెజేక్లు 21:14 => నరపుతుర్డా, చేతులు చరచుకొనుచు సమాచారము పర్వచింపుము, ఖడగ్ము 

ముమామ్రు రెటిట్ంపబడినదై జనులను హతము చేయునదైయునన్ది, అది గొపప్వాని అంతఃపురము 

చొచిచ్ వాని హతము చేయునది. 

ఆమోసు 3:12 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా గొలల్వాడు సింహము నోటనుండి రెండు 

కాళల్నైనను చెవి ముకక్నైనను విడిపించునటుల్గా షోమోర్నులో మంచములమీదను బుటాట్లువేసిన 

శయయ్లమీదను కూరుచ్ండు ఇశార్యేలీయులు రకిష్ంపబడుదురు. 

మలాకీ 2:4 => అందువలన లేవీయులకు నిబంధనగా ఉండునటుల్ ఈ ఆజఞ్ను మీకిచిచ్నవాడను 

నేనేయని మీరు తెలిసికొందురని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

2 తిమోతి 3:9 => అయినను వారి అవివేకమేలాగు తేటపడెనో ఆలాగే వీరిది కూడ అందరికి 

తేటపడును గనుక వీరు ఇకముందుకు సాగరు. 

వచనము 28 

అపుప్డు మీకాయా ఈలాగు చెపెప్ను సకలజనులారా, నా మాట ఆలకించుడని చెపెప్ను రాజవైన నీవు 

ఏమాతర్మైనను కేష్మముగా తిరిగి వచిచ్నయెడల యెహోవా నాచేత పలుకలేదు. 

1 రాజులు 22:9 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు తన పరివారములో ఒకనిని పిలిచి ఇవూ ల్ 

కుమారుడైన మీకాయాను శీఘర్ముగా ఇకక్డికి రపిప్ంచుమని సెలవిచెచ్ను. 
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2 రాజులు 1:9 => వెంటనే రాజు ఏబదిమందికి అధిపతియైన యొకనిని వాని యేబదిమందితో కూడ 

ఏలీయా యొదద్కు పంపెను. అతడు కొండమీద కూరుబ్నియుండగా అధిపతి యెకిక్ అతని 

సమీపమునకు పోయి దైవజనుడా, నీవు దిగిరావలెనని రాజు ఆజాఞ్పించుచునాన్డనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:26 => నేను సురకిష్తముగా తిరిగి వచుచ్వరకు వీనిని చెరలోపెటిట్ 

కేల్షానన్పానములు ఇయుయ్డి. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

మతత్యి 5:25 => నీ పర్తివాదితో నీవును తోర్వలో ఉండగానే తవ్రగా వానితో సమాధానపడుము; 

లేనియెడల ఒకవేళ నీ పర్తివాది నినున్ నాయ్యాధిపతికి అపప్గించును, నాయ్యాధిపతి నినున్ 

బంటౌర్తుకు అపప్గించును, అంతట నీవు చెరసాలలో వేయబడుదువు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 

వచనము 29 

ఇశార్యేలు రాజును యూదారాజగు యెహోషాపాతును రామోతిగ్లాదు మీదికి పోవుచుండగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:10 => ఆ దీరఘ్దరిశ్ అటుల్ పర్కటించినందుకు ఆసా అతనిమీద కోపగించి 

రౌదర్ము చూపి అతనిని బందీగృహములో వేసెను, ఇదియు గాక ఆ సమయమందే ఆసా జనులలో 

కొందరిని బాధపరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:25 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు పటట్ణపు అధిపతియైన 

ఆమోనునొదద్కును రాజు కుమారుడైన యోవాషునొదద్కును మీరు మీకాయాను తీసికొనిపోయి వారితో 

రాజు మీకిచిచ్న సెలవు ఇదియే యనుడి, 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:26 => నేను సురకిష్తముగా తిరిగి వచుచ్వరకు వీనిని చెరలోపెటిట్ 

కేల్షానన్పానములు ఇయుయ్డి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 18:27 => అపుప్డు మీకాయా యిటల్నెను నీవు సురకిష్తముగా 

తిరిగివచిచ్నయెడల యెహోవా నా దావ్రా పలుకనే లేదనిచెపిప్, సమసత్ జనులారా ఆలకించుడనెను. 

యిరిమ్యా 20:2 => పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను కొటిట్, యెహోవా మందిరమందునన్ బెనాయ్మీనుమీది 

గుమమ్మునొదద్నుండు బొండలో అతనిని వేయించెను. 

యిరిమ్యా 29:26 => వెఱి ఱ్వారై తముమ్ను తాము పర్వకత్లనుగా ఏరప్రచుకొనువారిని నీవు సంకెళల్చేత 

బంధించి బొండలో వేయించినటుల్గా, యాజకుడైన యెహోయాదాకు పర్తిగా యెహోవా మందిర 

విషయములలో పై విచారణకరత్యగు యాజకునిగా యెహోవా నినున్ నియమించెనని యెరూషలేములో 

నునన్ పర్జలకందరికిని యాజకుడగు మయశేయా కుమారుడగు జెఫనాయ్కును యాజకులకందరికిని 

నీవు నీ పేరటనే పతిర్కలను పంపితివే. 

యిరిమ్యా 37:15 => అధిపతులు యిరీమ్యామీద కోపపడి అతని కొటిట్, తాము బందీగృహముగా 

చేసియునన్ లేఖికుడైన యోనాతాను ఇంటిలో అతని వేయించిరి. 

యిరిమ్యా 38:6 => వారు యిరీమ్యాను పటుట్కొని కారాగృహములోనునన్ రాజకుమారుడగు 

మలీక్యా గోతిలోనికి దింపిరి. అందులోనికి యిరీమ్యాను తార్ళల్తో దింపినపుప్డు ఆ గోతిలో నీళుల్ 

లేవు, బురద మాతర్మే యుండెను, ఆ బురదలో యిరీమ్యా దిగబడెను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:53 => వారు చెరసాలలో నా పార్ణము తీసివేసిరి నాపైన రాయియుంచిరి 

విలాపవాకయ్ములు 3:54 => నీళుల్ నా తలమీదుగా పారెను నాశనమైతినని నేననుకొంటిని. 

విలాపవాకయ్ములు 3:55 => యెహోవా, అగాధమైన బందీగృహములోనుండి నేను నీ 

నామమునుబటిట్ మొరలిడగా 

మారుక్ 6:17 => హేరోదు తన సహోదరుడగు ఫిలిపుప్ భారయ్యైన హేరోదియను 

పెండిల్చేసికొనినందున యోహాను నీ సహోదరుని భారయ్ను చేరుచ్కొనుట నీకు నాయ్యము కాదని 

హేరోదుతో చెపెప్ను గనుక 

మారుక్ 6:18 => ఇతడామె నిమితత్ము యోహానును పటిట్ తెపిప్ంచి, చెరసాలలో బంధించియుండెను. 

మారుక్ 6:19 => హేరోదియ అతని మీద పగపటిట్ అతని చంపింపగోరెను గాని ఆమెచేత 

గాకపోయెను.  
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మారుక్ 6:20 => ఎందుకనగా యోహాను నీతిమంతుడును పరిశుదుధ్డునగు మనుషుయ్డని హేరోదు 

ఎరిగి, అతనికి భయపడి అతని కాపాడుచు వచెచ్ను. మరియు అతని మాటలు వినినపుప్డు, 

ఏమిచేయను తోచకపోయినను సంతోషముతో వినుచుండెను. 

మారుక్ 6:21 => అయితే తగిన దినమొకటి వచెచ్ను; ఎటల్నగా, హేరోదు తన జనన దినోతస్వమందు 

తన పర్ధానులకును సహసార్ధిపతులకును గలిలయదేశ పర్ముఖులకును విందు చేయించెను. 

మారుక్ 6:22 => అపుప్డు హేరోదియ కుమారెత్ లోపలికి వచిచ్ నాటయ్మాడి హేరోదును అతనితో 

కూడ పంకిత్ని కూరుచ్నన్వారిని సంతోషపరచెను గనుక రాజు నీకిషట్మైనది ఏదైనను ననన్డుగుము, నేను 

నీకిచెచ్దనని ఆ చినన్దానితో చెపెప్ను 

మారుక్ 6:23 => మరియు నీవు నా రాజయ్ములో సగముమటుట్కు ఏమి అడిగినను నీకిచెచ్దనని 

అతడు ఆమెతో ఒటుట్పెటుట్కొనెను 

మారుక్ 6:24 => గనుక ఆమె వెళిల్ నేనేమి అడిగెదనని తన తలిల్నడుగగా ఆమె బాపిత్సమ్మిచుచ్ 

యోహాను తల అడుగుమనెను. 

మారుక్ 6:25 => వెంటనే ఆమె తవ్రగా రాజునొదద్కు వచిచ్ బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను తల పళె ల్ములో 

పెటిట్ యిపుప్డే నాకిపిప్ంపగోరుచునాన్నని చెపెప్ను. 

మారుక్ 6:26 => రాజు బహుగా దుఃఖపడెను గాని తాను పెటుట్కొనిన ఒటుట్ నిమితత్మును తనతో 

కూరుచ్ండియునన్వారి నిమితత్మును ఆమెకు ఇయయ్ను అననొలల్క పోయెను. 

మారుక్ 6:27 => వెంటనే రాజు అతని తల తెమమ్ని ఆజాఞ్పించి యొక బంటౌర్తును పంపెను. వాడు 

వెళిల్ చెరసాలలో అతని తల గొటిట్ 

మారుక్ 6:28 => పళె ల్ములో అతని తల పెటిట్ తెచిచ్ ఆ చినన్దాని కిచెచ్ను, ఆ చినన్ది తన తలిల్కిచెచ్ను. 

లూకా 3:20 => అదివరకు తాను చేసినవనిన్యు చాలవనన్టుట్ అతడు యోహానును చెరసాలలో 

వేయించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:18 => అపొసత్లులను బలాతాక్రముగా పటుట్కొని పటట్ణపు చెరసాలలో 

ఉంచిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:23 => వారు చాల దెబబ్లు కొటిట్ వారిని చెరసాలలో వేసి భదర్ముగా 

కనిపెటట్వలెనని చెరసాల నాయకునికాజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:24 => అతడు అటిట్ ఆజఞ్ను పొంది, వారిని లోపలి చెరసాలలోనికి తోర్సి, 

వారి కాళల్కు బొండవేసి బిగించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:26 => తరువాత పౌలువలన తనకు దర్వయ్ము దొరుకునని ఆశించి, 

మాటిమాటికి అతనిని పిలిపించి అతనితో సంభాషణ చేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:27 => రెండు సంవతస్రములైన తరువాత ఫేలికుస్కు పర్తిగా పోరిక్యు 

ఫేసుత్ వచెచ్ను. అపుప్డు ఫేలికుస్ యూదులచేత మంచివాడనిపించుకొనవలెనని కోరి, పౌలును 

బంధకములలోనే విడిచిపెటిట్పోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:10 => యెరూషలేములో నేనాలాగు చేసితిని. నేను పర్ధాన 

యాజకులవలన అధికారము పొంది, పరిశుదుధ్లను అనేకులను చెరసాలలలో వేసి, వారిని 

చంపినపుప్డు సమమ్తించితిని; 

ఎఫెసీయులకు 3:1 => ఈ హేతువుచేత అనయ్జనులైన మీ నిమితత్ము కీర్సుత్యేసు యొకక్ ఖైదీనైన 

పౌలను నేను పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:3 => పసాక్పండుగలో పొంగిన దేనినైనను తినకూడదు. నీవు తవ్రపడి 

ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్తివి గదా. నీవు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్న దినమును నీ 

జీవితములనిన్టిలో జాఞ్పకము చేసికొనునటుల్, బాధను సమ్రణకుతెచుచ్ పొంగని ఆహారమును ఏడు 

దినములు తినవలెను. 

Page  of 1977 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

కీరత్నలు 80:5 => కనీన్ళుల్ వారికి ఆహారముగా ఇచుచ్చునాన్వు. విసాత్రమైన కనీన్ళుల్ నీవు వారికి 

పానముగా ఇచుచ్చునాన్వు. 

కీరత్నలు 102:9 => నీ కోపాగిన్నిబటిట్యు నీ ఆగర్హమునుబటిట్యు బూడిదెను ఆహారముగా 

భుజించుచునాన్ను. 

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

ఆహారము తినుచునుండుట వయ్రథ్మే. తన పిర్యులు నిదిర్ంచుచుండగా ఆయన వారికిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 30:20 => పర్భువు నీకు కేల్షానన్పానముల నిచుచ్ను ఇకమీదట నీ బోధకులు 

దాగియుండరు నీవు కనున్లార నీ బోధకులను చూచెదవు  

లూకా 12:45 => అయితే ఆ దాసుడు నా యజమానుడు వచుచ్టకాలసయ్ము చేయుచునాన్డని తన 

మనసుస్లో అనుకొని, దాసులను దాసీలనుకొటిట్, తిని తార్గి మతుత్గా ఉండసాగితే 

లూకా 12:46 => వాడు కనిపెటట్ని దినములోను ఎరుగని గడియలోను ఆ దాసుని యజమానుడు 

వచిచ్ వాని నరికించి, అపనమమ్కసుథ్లతో వానికి పాలు నియమించును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:2 => రాతిర్వేళ దొంగ ఏలాగు వచుచ్నో ఆలాగే పర్భువు దినము వచుచ్నని 

మీకు బాగుగా తెలియును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

యాకోబు 4:13 => నేడైనను రేపైనను ఒకానొక పటట్ణమునకు వెళిల్ అకక్డ ఒక సంవతస్రముండి 

వాయ్పారము చేసి లాభము సంపాదింతము రండని చెపుప్కొనువారలారా, 

యాకోబు 4:14 => రేపేమి సంభవించునో మీకు తెలియదు. మీ జీవమేపాటిది? మీరు కొంతసేపు 

కనబడి అంతలో మాయమైపోవు ఆవిరి వంటివారే. 

నాయ్యాధిపతులు 8:9 => నేను కేష్మముగా తిరిగివచిచ్నపుప్డు ఈ గోపురమును పడగొటెట్దనని 

పెనూయేలు వారితో చెపెప్ను. 
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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. 

1 రాజులు 22:9 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు తన పరివారములో ఒకనిని పిలిచి ఇవూ ల్ 

కుమారుడైన మీకాయాను శీఘర్ముగా ఇకక్డికి రపిప్ంచుమని సెలవిచెచ్ను. 

2 రాజులు 1:9 => వెంటనే రాజు ఏబదిమందికి అధిపతియైన యొకనిని వాని యేబదిమందితో కూడ 

ఏలీయా యొదద్కు పంపెను. అతడు కొండమీద కూరుబ్నియుండగా అధిపతి యెకిక్ అతని 

సమీపమునకు పోయి దైవజనుడా, నీవు దిగిరావలెనని రాజు ఆజాఞ్పించుచునాన్డనెను. 

2 రాజులు 3:9 => ఇశార్యేలు రాజును యూదా రాజును ఎదోము రాజును బయలుదేరి యేడు 

దినములు చుటుట్ తిరిగిన తరువాత, వారితో కూడనునన్ దండువారికిని పశువులకును నీళుల్ 

లేకపోయెను. 

యోబు 6:7 => నేను ముటట్నొలల్ని వసుత్వులు నాకు హేయములైనను అవియే నాకు 

భోజనపదారథ్ములాయెను. 

సామెతలు 9:7 => అపహాసకులకు బుదిధ్చెపుప్వాడు తనకే నింద తెచుచ్కొనును. భకిత్హీనులను 

గదిద్ంచువానికి అవమానమే కలుగును. 

యెషయా 30:10 => దరశ్నము చూడవదద్ని దరశ్నము చూచువారితో చెపుప్వారును యుకత్ 

వాకయ్ములను మాతో పర్వచింపకుడి మృదువైన మాటలనే మాతో పలుకుడి మాయా దరశ్నములను 

కనుడి  

యిరిమ్యా 20:10 => నలుదికుక్ల భయము అని అనేకులు గుసగుసలాడగా వింటిని. వారు 

దురామ్రుగ్డని మీరు చాటించినయెడల మేమును చాటింతుమందురు; అతడొకవేళ చికుక్పడును, 

అపుప్డు మనమతని పటుట్కొని అతనిమీద పగతీరుచ్కొందమని చెపుప్కొనుచు, నాకు సేన్హితులైన 

వారందరు నేను పడిపోగా చూడవలెనని కనిపెటుట్కొనియునాన్రు. 
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యిరిమ్యా 36:23 => యెహూది మూడు నాలుగు పుటలు చదివిన తరువాత రాజు చాకుతో దాని 

కోసి కుంపటిలో వేయగా ఆ కుంపటిలో నునన్ అగిన్చేత అది బొతిత్గా కాలిపోయెను గాని 

యిరిమ్యా 38:13 => యిరీమ్యా ఆలాగు చేయగా వారు యిరీమ్యాను తార్ళల్తో చేదుకొని ఆ 

గోతిలోనుండి వెలుపలికి తీసిరి; అపుప్డు యిరీమ్యా బందీగృహశాలలో నివసించెను. 

యెహెజేక్లు 13:6 => వారు వయ్రథ్మైన దరశ్నములు చూచి, అబదధ్పు సోదె చూచి యెహోవా తముమ్ను 

పంపకపోయినను, తాము చెపిప్నమాట సిథ్రమని నముమ్నటుల్ ఇది యెహోవా వాకుక్ అని చెపుప్దురు. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

మతత్యి 5:25 => నీ పర్తివాదితో నీవును తోర్వలో ఉండగానే తవ్రగా వానితో సమాధానపడుము; 

లేనియెడల ఒకవేళ నీ పర్తివాది నినున్ నాయ్యాధిపతికి అపప్గించును, నాయ్యాధిపతి నినున్ 

బంటౌర్తుకు అపప్గించును, అంతట నీవు చెరసాలలో వేయబడుదువు. 

మతత్యి 18:30 => వాడు ఒపుప్కొనక అచిచ్యునన్ది చెలిల్ంచువరకు వానిని చెరసాలలో 

వేయించెను. 

మతత్యి 26:61 => తుదకు ఇదద్రు మనుషుయ్లు వచిచ్ వీడు దేవాలయమును పడగొటిట్, మూడు 

దినములలో దానిని కటట్గలనని చెపెప్ననిరి. 

మారుక్ 12:3 => వారు వాని పటుట్కొని కొటిట్, వటిట్చేతులతో పంపివేసిరి. 

లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

యోహాను 9:29 => దేవుడు మోషేతో మాటలాడెనని యెరుగుదుము గాని వీడెకక్డనుండి వచెచ్నో 

యెరుగమని చెపిప్ వానిని దూషించిరి. 

2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

గలతీయులకు 4:16 => నేను మీతో నిజమాడినందున మీకు శతుర్వునైతినా? 
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హెబీర్యులకు 11:36 => మరికొందరు తిరసాక్రములను కొరడాదెబబ్లను, మరి బంధకములను 

ఖైదును అనుభవించిరి. 

వచనము 30 

ఇశార్యేలు రాజు నేను మారువేషము వేసికొని యుదధ్ములో పర్వేశించెదను, నీవైతే నీ వసత్రములు 

ధరించుకొని పర్వేశించుమని యెహోషాపాతుతో చెపిప్ మారువేషము వేసికొని యుదధ్మందు 

పర్వేశించెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:29 => మనుషుయ్లందరికి వచుచ్ మరణమువంటి మరణము వీరు 

పొందినయెడలను, సమసత్ మనుషుయ్లకు కలుగునదే వీరికి కలిగినయెడలను, యెహోవా ననున్ 

పంపలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:20 => అంతేకాదు, ఏ పర్వకత్యు అహంకారము పూని, నేను చెపుప్మని 

తనకాజాఞ్పించని మాటను నా నామమున చెపుప్నో, యితర దేవతల నామమున చెపుప్నో ఆ 

పర్వకత్యును చావవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:21 => మరియు ఏదొకమాట యెహోవా చెపిప్నది కాదని మేమెటుల్ 

తెలిసికొనగలమని మీరనుకొనినయెడల, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:22 => పర్వకత్ యెహోవా నామమున చెపిప్నపుప్డు ఆ మాట 

జరుగకపోయినయెడలను ఎనన్డును నెరవేరకపోయిన యెడలను అది యెహోవా చెపిప్న మాట కాదు, 

ఆ పర్వకత్ అహంకారముచేతనే దాని చెపెప్ను గనుక దానికి భయపడవదుద్. 

2 రాజులు 1:10 => అందుకు ఏలీయా నేను దైవజనుడనైతే అగిన్ ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ నినున్ నీ 

యేబదిమందిని దహించును గాక అని యేబదిమందికి అధిపతియైన వానితో చెపప్గా, అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి వానిని వాని యేబదిమందిని దహించెను. 

2 రాజులు 1:12 => అందుకు ఏలీయా నేను దైవజనుడనైతే అగిన్ ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ నినున్ నీ 

యేబదిమందిని దహించును గాక అని చెపప్గా, ఆకాశమునుండి దేవుని అగిన్ దిగి వానిని వాని 

యేబదిమందిని దహించెను. 
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యెషయా 44:26 => నేనే నా సేవకుని మాట రూఢిపరచువాడను నా దూతల ఆలోచన 

నెరవేరుచ్వాడను యెరూషలేము నివాససథ్లమగుననియు యూదా నగరులనుగూరిచ్ అవి 

కటట్బడుననియు నేను ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, దాని పాడైన సథ్లములను బాగుచేయువాడను నేనే.  

యిరిమ్యా 28:8 => నాకును నీకును ముందుగానునన్ పర్వకత్లు , అనేకదేశములకు 

మహారాజయ్ములకు విరోధముగా యుదధ్ములు జరుగుననియు, కీడు సంభవించుననియు, తెగులు 

కలుగుననియు పూరవ్కాలమందు పర్కటించుచు వచిచ్రి. 

యిరిమ్యా 28:9 => అయితే కేష్మము కలుగునని పర్కటించు పర్వకత్ యునాన్డే, అతని మాట 

నెరవేరినయెడల యెహోవా నిజముగా అతని పంపెనని యొపుప్కొనదగునని పర్వకత్యైన యిరీమ్యా 

చెపప్గా  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:10 => అతని తేరిచూచి సమసత్ కపటముతోను సమసత్ దురామ్రగ్ముతోను 

నిండినవాడా, అపవాది కుమారుడా, సమసత్ నీతికి విరోధీ, నీవు పర్భువు యొకక్ తినన్ని మారగ్ములు 

చెడగొటుట్ట మానవా?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:11 => ఇదిగో పర్భువు తనచెయియ్ నీమీద ఎతిత్యునాన్డు; నీవు 

కొంతకాలము గుర్డిడ్వాడవై సూరుయ్ని చూడకుందువని చెపెప్ను. వెంటనే మబుబ్ను చీకటియు అతని 

కమెమ్ను గనుక అతడు తిరుగుచు ఎవరైన చెయియ్పటుట్కొని నడిపింతురా అని వెదకుచుండెను. 

1 రాజులు 18:21 => ఏలీయా జనులందరి దగగ్రకు వచిచ్ యెనాన్ళల్ మటుట్కు మీరు రెండు తలంపుల 

మధయ్ తడబడుచుందురు? యెహోవా దేవుడైతే ఆయనను అనుస రించుడి, బయలు దేవుడైతే వాని 

ననుసరించుడని పర్కటన చేయగా, జనులు అతనికి పర్తుయ్తత్రముగా ఒక మాటైనను పలుకక పోయిరి. 

1 రాజులు 18:22 => అపుప్డు ఏలీయా యెహోవాకు పర్వకత్లైన వారిలో నేను ఒకడనే 

శేషించియునాన్ను; అయితే బయలునకు పర్వకత్లు నాలుగువందల ఏబదిమంది యునాన్రు. 

1 రాజులు 18:23 => మాకు రెండు ఎడల్ను ఇయుయ్డి. వారు వాటిలో ఒకదాని కోరుకొని దాని 

తునకలుగా చేసి, కిర్ంద అగిన్ యేమియు వేయకుండనే దానిని కటెట్లమీద ఉంచవలెను, రెండవ 

యెదుద్ను నేను సిదధ్ము చేసి, కిర్ంద అగిన్ యేమియు వేయకుండనే దానిని కటెట్లమీద ఉంచుదును. 
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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 18:36 => అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు సమయమున పర్వకత్యగు ఏలీయా దగగ్రకు 

వచిచ్ యీలాగు పార్రథ్న చేసెను యెహోవా, అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలుల దేవా, ఇశార్యేలీయుల 

మధయ్ నీవు దేవుడవై యునాన్వనియు, నేను నీ సేవకుడనై యునాన్ననియు, ఈ కారయ్ములనిన్యు నీ 

సెలవుచేత చేసితిననియు ఈ దినమున కనుపరచుము. 

1 రాజులు 18:37 => యెహోవా, నా పార్రథ్న ఆలకించుము; యెహోవావైన నీవే దేవుడవై 

యునాన్వనియు, నీవు వారి హృదయములను నీ తటుట్కు తిరుగచేయుదువనియు ఈ జనులకు 

తెలియునటుల్గా నా పార్రథ్న అంగీకరించుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:27 => అపుప్డు మీకాయా యిటల్నెను నీవు సురకిష్తముగా 

తిరిగివచిచ్నయెడల యెహోవా నా దావ్రా పలుకనే లేదనిచెపిప్, సమసత్ జనులారా ఆలకించుడనెను. 

ఆమోసు 3:1 => ఐగుపుత్ దేశమునుండి యెహోవా రపిప్ంచిన ఇశార్యేలీయులారా , 

మిముమ్నుగూరిచ్యు ఆయన రపిప్ంచిన కుటుంబము వారినందరినిగూరిచ్యు ఆయన సెలవిచిచ్న 

మాట ఆలకించుడి. 

మీకా 1:2 => సకల జనులారా, ఆలకించుడి, భూమీ, నీవును నీలో నునన్ సమసత్మును చెవియొగిగ్ 

వినుడి; పర్భువగు యెహోవా మీమీద సాక్షయ్ము పలుకబోవుచునాన్డు, పరిశుదాద్లయములో నుండి 

పర్భువు మీమీద సాక్షయ్ము పలుకబోవుచునాన్డు. 

మారుక్ 7:14 => అపుప్డాయన జనసమూహమును మరల తనయొదద్కు పిలిచి మీరందరు నా మాట 

విని గర్హించుడి. 

మారుక్ 7:15 => వెలుపలినుండి లోపలికి పోయి మనుషుయ్ని అపవితుర్నిగా చేయగలుగునది ఏదియు 

లేదు గాని,  

మారుక్ 7:16 => లోపలినుండి బయలు వెళుల్నవే మనుషుయ్ని అపవితుర్నిగా చేయుననెను. 
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మారుక్ 12:37 => దావీదు ఆయనను పర్భువని చెపుప్చునాన్డే, ఆయన ఏలాగు అతని 

కుమారుడగునని అడిగెను. సామానయ్జనులు ఆయన మాటలు సంతోషముతో వినుచుండిరి. 

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

యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ది గనుక 

నాయ్యాధిపతులు 8:9 => నేను కేష్మముగా తిరిగివచిచ్నపుప్డు ఈ గోపురమును పడగొటెట్దనని 

పెనూయేలు వారితో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 28:19 => యెహోవా నినున్ను ఇశార్యేలీయులను ఫిలిషీత్యుల చేతికి అపప్గించును; 

యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దండును ఫిలిషీత్యులచేతికి అపప్గించును; రేపు నీవును నీ కుమారులును 

నాతోకూడ ఉందురు అని సౌలుతో చెపప్గా 

1 రాజులు 13:5 => మరియు యెహోవా సెలవు పర్కారము దైవజనుడిచిచ్న సూచనచొపుప్న 

బలిపీఠము బదద్లుకాగా బుగిగ్ దానిమీదనుండి ఒలికిపోయెను. 

1 రాజులు 22:35 => నాడు యుదధ్ము బలముగా జరుగుచునన్పుప్డు రాజును సిరియనుల యెదుట 

అతని రథముమీద నిలువబెటిట్రి ; అసత్మయమందు అతడు మరణమాయెను ; తగిలిన 

గాయములోనుండి అతని రకత్ము కారి రథములో మడుగుగటెట్ను. 

2 రాజులు 1:16 => అతడు వచిచ్ రాజును చూచి విచారణ చేయుటకు ఇశార్యేలు వారిమధయ్ 

దేవుడనన్వాడు లేడనుకొని నీవు ఎకోర్ను దేవతయగు బయలె జ్బూబునొదద్ విచారణ చేయుటకై దూతలను 

పంపితివే; నీవెకిక్న మంచముమీదనుండి దిగిరాకుండ నిశచ్యముగా నీవు మరణమవుదువు అని 

చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:36 => తరీ ష్షునకు పోదగిన ఓడలను చేయింపవలెనని యెహోషాపాతు 

అతనితో సేన్హము చేయగా వారు ఎసోనెగ్బెరులో ఆ ఓడలను చేయించిరి. 

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

నాశనమగును. 

యిరిమ్యా 28:7 => అయినను నేను నీ చెవులలోను ఈ పర్జలందరి చెవులలోను చెపుప్చునన్ 

మాటను చితత్గించి వినుము. 
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హోషేయ 9:8 => ఎఫార్యిము నా దేవునియొదద్నుండి వచుచ్ దరశ్నములను కనిపెటుట్ను; పర్వకత్లు 

తమ చరయ్ యంతటిలోను వేటకాని వలవంటివారై యునాన్రు; వారు దేవుని మందిరములో 

శతుర్వులుగా ఉనాన్రు. 

మలాకీ 2:9 => నా మారగ్ములను అనుసరింపక ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ విమరిశ్ంచుటలో మీరు 

పక్షపాతులు గనుక జనులందరి దృషిట్కి మిముమ్ను తృణీకరింపదగిన వారినిగాను నీచులనుగాను 

చేసియునాన్ను అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 15:10 => జనసమూహములను పిలిచి మీరు విని గర్హించుడి; 

2 కొరిందీయులకు 13:8 => మేము సతయ్మునకు విరోధముగా ఏమియు చేయనేరము గాని, 

సతయ్ము నిమితత్మే సమసత్మును చేయుచునాన్ము. 

యాకోబు 2:5 => నా పిర్య సహోదరులారా, ఆలకించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిదుర్లైనవారిని 

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

వచనము 31 

సరియారాజు తన రథములమీద అధికారులైన ముపప్ది ఇదద్రు అధిపతులను పిలిపించి 

అలుప్లతోనైనను ఘనులతోనైనను మీరు పోటాల్డవదుద్; ఇశార్యేలురాజుతో మాతర్మే పోటాల్డుడని ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యుండగా 

1 రాజులు 22:2 => మూడవ సంవతస్రమందు యూదారాజైన యెహోషాపాతు బయలుదేరి 

ఇశార్యేలురాజునొదద్కు రాగా 

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. 
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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. 

1 రాజులు 22:9 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు తన పరివారములో ఒకనిని పిలిచి ఇవూ ల్ 

కుమారుడైన మీకాయాను శీఘర్ముగా ఇకక్డికి రపిప్ంచుమని సెలవిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:28 => అంతట ఇశార్యేలు రాజును యూదారాజైన యెహోషాపాతును 

రామోతిగ్లాదుమీదికి పోయిరి. 

వచనము 32 

రథాధిపతులు యెహోషాపాతును చూచి యితడే ఇశార్యేలు రాజనుకొని అతనితో పోటాల్డుటకు అతని 

మీదికి వచిచ్రి. యెహోషాపాతు కేకలువేయగా 

1 రాజులు 22:10 => ఇశార్యేలు రాజును యూదారాజగు యెహోషాపాతును రాజవసత్రములు 

ధరించుకొని, షోమోర్ను గవిని దగగ్రనునన్ విశాలసథ్లమందు గదెద్లమీద ఆసీనులైయుండి, 

పర్వకత్లందరును వారి సమక్షమందు పర్కటన చేయుచుండగా 

కీరత్నలు 12:2 => అందరు ఒకరితో నొకరు అబదధ్ములాడుదురు మోసకరమైన మనసుస్గలవారై 

ఇచచ్కములాడు పెదవులతో పలుకుదురు. 
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1 రాజులు 14:2 => యరొబాము తన భారయ్తో ఇటల్నెను నీవు లేచి యరొబాము భారయ్వని 

తెలియబడకుండ మారువేషము వేసికొని షిలోహునకు పొముమ్; ఈ జనుల మీద నేను రాజునగుదునని 

నాకు సమాచారము తెలియజెపిప్న పర్వకత్యగు అహీయా అకక్డ ఉనాన్డు. 

1 రాజులు 20:38 => అపుప్డు ఆ పర్వకత్ పోయి, కండల్మీద పాగా కటుట్కొని మారు వేషము వేసికొని, 

మారగ్మందు రాజు యొకక్ రాకకై కనిపెటుట్కొని యుండి 

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 

2 సమూయేలు 14:2 => తెకోవనుండి యుకిత్గల యొక సతరీని పిలువనంపించి ఏడుచ్చునన్ దానవైనటుట్ 

నటించి దుఃఖవసత్రములు ధరించుకొని తైలము పూసికొనక బహు కాలము దుఃఖపడిన దానివలెనుండి 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:29 => ఇశార్యేలు రాజునేను మారువేషము వేసికొని యుదధ్మునకు 

పోవుదును, నీవు నీ వసత్రములనే ధరించుకొనుమని యెహోషాపాతుతో చెపిప్ తాను మారువేషము 

వేసికొనెను, తరువాత వారు యుదధ్మునకు పోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:22 => అయినను యోషీయా అతనితో యుదధ్ము చేయగోరి, 

అతనియొదద్నుండి తిరిగిపోక మారువేషము ధరించుకొని, యెహోవా నోటి మాటలుగా పలుకబడిన 

నెకో మాటలను వినక మెగిదోద్ లోయయందు యుదధ్ము చేయవచెచ్ను. 

సామెతలు 21:30 => యెహోవాకు విరోధమైన జాఞ్నమైనను వివేచనయైనను ఆలోచనయైనను 

నిలువదు. 

యిరిమ్యా 23:24 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా నాకు కనబడకుండ రహసయ్ 

సథ్లములలో దాగగలవాడెవడైన కలడా? నేను భూమాయ్కాశముల యందంతట నునన్వాడను కానా? 

యిదే యెహోవా వాకుక్. 

వచనము 33 

రథాధిపతులు అతడు ఇశార్యేలురాజు కానటుట్ గురుతుపటిట్ అతని తరుముట మానివేసిరి. 
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1 రాజులు 20:24 => ఇందుకు మీరు చేయవలసినదేమనగా, ఆ రాజులలో ఒకొక్కని వాని వాని 

ఆధిపతయ్ములోనుండి తీసివేసి వారికి బదులుగా సేనాధిపతులను నిరణ్యించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:30 => సిరియా రాజు మీరు ఇశార్యేలు రాజుతోనే యుదధ్ము చేయుడి, 

అధములతోనైనను అధికులతోనైనను చేయవదద్ని తనతో కూడనునన్ తన రథాధిపతులకు ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యుండెను. 

1 రాజులు 20:33 => అపుప్డు ఆ మనుషుయ్లు సంగతి గర్హించి అతని మనసుస్ ఏలాగుననునన్దో 

అది నిశచ్యముగా గురెత్రిగి ఆ మాటనుబటిట్ బెనహ్దదు నీకు సహోదరుడే అని చెపప్గా అతడు మీరు వెళిల్ 

అతనిని తోడుకొని రండనెను. బెనహ్దదు తనయొదద్కు రాగా అతడు తన రథముమీద అతని 

ఎకిక్ంచుకొనెను. 

1 రాజులు 20:34 => అంతట బెనహ్దదు తమ తండిర్చేతిలోనుండి నా తండిర్ తీసికొనిన 

పటట్ణములను నేను మరల అపప్గించెదను; మరియు నా తండిర్ షోమోర్నులో వీధులను 

కటిట్ంచుకొనినటుల్ దమసుక్లో తమకొరకు తమరు వీధులను కటిట్ంచుకొనవచుచ్ను అని అతనితో 

చెపప్గా అహాబు ఈ పర్కారముగా నీతో సంధిచేసి నినున్ పంపివేయుదునని చెపిప్ అతనితో సంధిచేసి 

అతని పోనిచెచ్ను. 

1 రాజులు 20:35 => అంతట పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకడు యెహోవా ఆజఞ్చేత తన చెలికానితో ననున్ 

కొటుట్మనగా అతడు అతని కొటుట్టకు ఒపప్కపోయినపుప్డు 

1 రాజులు 20:36 => అతడు నీవు యెహోవా ఆజఞ్కు లోబడకపోతివి గనుక నీవు ననున్ విడిచిపోగానే 

సింహము నినున్ చంపునని అతనితో చెపెప్ను. అతడు వెళిల్పోగానే సింహమొకటి అతనికి ఎదురై 

అతనిని చంపెను. 

1 రాజులు 20:37 => తరువాత మరియొకడు అతనికి కనబడినపుప్డు అతడు ననున్ కొటుట్మనగా 

అతడు అతని కొటిట్ గాయపరచెను. 

1 రాజులు 20:38 => అపుప్డు ఆ పర్వకత్ పోయి, కండల్మీద పాగా కటుట్కొని మారు వేషము వేసికొని, 

మారగ్మందు రాజు యొకక్ రాకకై కనిపెటుట్కొని యుండి 
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1 రాజులు 20:39 => రాజు వచుచ్ట చూచి బిగగ్రగా రాజుతో ఈలాగు మనవి చేసికొనెను నీ 

దాసుడనైన నేను యుదధ్ములోనికి పోయియుండగా ఇదిగో ఒకడు ఇటు తిరిగి ఒక మనుషుయ్ని 

నాయొదద్కు తోడుకొని వచిచ్ యీ మనుషుయ్ని కనిపెటుట్ము; ఏ విధముగానైనను వాడు తపిప్ంచుకొని 

పోయినయెడల వాని పార్ణమునకు మారుగా నీ పార్ణము పోవును; లేదా నీవు రెండు మణుగుల 

వెండిని ఇయయ్వలెననెను. 

1 రాజులు 20:40 => అయితే నీ దాసుడనైన నేను పనిమీద అకక్డకక్డ తిరుగుచుండగా వాడు 

కనబడకపోయెను. అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు నీకు నీవే తీరుప్ తీరుబ్కొంటివి గనుక నీవు చెపిప్నటుట్గానే 

నీకు జరుగును అని అతనికి సెలవియయ్గా 

1 రాజులు 20:41 => అతడు తవ్రపడి తన కండల్మీది పాగా తీసివేయగా చూచి అతడు పర్వకత్లలో 

ఒకడని రాజు పోలెచ్ను. 

1 రాజులు 20:42 => అపుప్డు అతడు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను శపించిన మనుషుయ్ని 

నీవు నీచేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొని పోనిచిచ్తివి గనుక వాని పార్ణమునకు మారుగా నీ పార్ణమును, 

వాని జనులకు మారుగా నీ జనులును అపప్గింపబడుదురని రాజుతో అనగా 

ఆదికాండము 19:11 => అపుప్డు వారు పినన్లు మొదలుకొని పెదద్లవరకు ఆ ఇంటి దావ్రము 

దగగ్రనునన్ వారికి కనుమబుబ్ కలుగజేయగా వారు దావ్రము కనుగొనలేక విసికిరి. 

1 సమూయేలు 30:2 => ఘనులనేమి అలుప్లనేమి అందులోనునన్ ఆడువారందరిని చెరపటుట్కొని 

చంపక వారిని తీసికొని వెళిల్పోయియుండిరి. 

యిరిమ్యా 16:6 => ఘనులేమి అలుప్లేమి యీ దేశమందునన్వారు చనిపోయి పాతిపెటట్బడరు, వారి 

నిమితత్ము ఎవరును అంగలారచ్కుందురు, ఎవరును తముమ్ను తాము కోసికొనకుందురు, వారి 

నిమితత్ము ఎవరును తముమ్ను తాము బోడి చేసికొనకుందురు. 

2 సమూయేలు 17:2 => నేను అతనిమీద పడి అతని బెదరించినయెడల అతనియొదద్నునన్ 

జనులందరు పారిపోదురు; రాజును మాతర్ము హతముచేసి జనులందరిని నీతటుట్ తిర్పెప్దను; 

2 సమూయేలు 18:3 => జనులు నీవు రాకూడదు, మేము పారిపోయినను జనులు దానిని 

లక్షయ్పెటట్రు, మాలో సగముమంది చనిపోయినను జనులు దానిని లక్షయ్పెటట్రు, మావంటి పదివేల 
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మందితో నీవు సాటి; కాబటిట్ నీవు పటట్ణమందు నిలిచి మాకు సహాయము చేయవలెనని అతనితో 

చెపిప్రి. 

1 రాజులు 20:34 => అంతట బెనహ్దదు తమ తండిర్చేతిలోనుండి నా తండిర్ తీసికొనిన 

పటట్ణములను నేను మరల అపప్గించెదను; మరియు నా తండిర్ షోమోర్నులో వీధులను 

కటిట్ంచుకొనినటుల్ దమసుక్లో తమకొరకు తమరు వీధులను కటిట్ంచుకొనవచుచ్ను అని అతనితో 

చెపప్గా అహాబు ఈ పర్కారముగా నీతో సంధిచేసి నినున్ పంపివేయుదునని చెపిప్ అతనితో సంధిచేసి 

అతని పోనిచెచ్ను. 

1 రాజులు 20:42 => అపుప్డు అతడు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను శపించిన మనుషుయ్ని 

నీవు నీచేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొని పోనిచిచ్తివి గనుక వాని పార్ణమునకు మారుగా నీ పార్ణమును, 

వాని జనులకు మారుగా నీ జనులును అపప్గింపబడుదురని రాజుతో అనగా 

1 రాజులు 22:33 => రథాధిపతులు అతడు ఇశార్యేలురాజు కానటుట్ గురుతుపటిట్ అతని తరుముట 

మానివేసిరి. 

1 రాజులు 22:36 => సూరాయ్సత్మయ సమయమందు దండువారందరు తమ తమ పటట్ణములకును 

దేశములకును వెళిల్పోవచుచ్నని పర్చురమాయెను. 

2 రాజులు 6:8 => సిరియా రాజు ఇశార్యేలుతో యుదధ్ము చేయవలెనని కోరి తన సేవకులతో 

ఆలోచనచేసి ఫలాని సథ్లమందు మన దండుపేట ఉంచుదమని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 6:24 => అటుతరువాత సిరియా రాజైన బెనహ్దదు తన సైనయ్మంతటిని సమకూరుచ్కొని 

వచిచ్ షోమోర్నునకు ముటట్డివేసెను. 

వచనము 34 

పిమమ్ట ఒకడు తన విలుల్ తీసి గురి చూడకయే విడువగా అది ఇశార్యేలు రాజుకు కవచపుకీలు 

మధయ్ను తగిలెను గనుక అతడునాకు గాయమైనది, రథము తిర్పిప్ సైనయ్ములో నుండి ననున్ అవతలకు 

తీసికొని పొమమ్ని తన సారధితో చెపెప్ను. 
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సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

నిరగ్మకాండము 14:10 => ఫరో సమీపించుచుండగా ఇశార్యేలీయులు కనున్లెతిత్ ఐగుపీత్యులు 

తమవెనుక వచుచ్ట చూచి మికిక్లి భయపడి యెహోవాకు మొఱపెటిట్రి. 

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 50:15 => ఆపతాక్లమున నీవు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నినున్ విడిపించెదను నీవు 

ననున్ మహిమ పరచెదవు. 

కీరత్నలు 91:15 => అతడు నాకు మొఱఱ్పెటట్గా నేనతనికి ఉతత్రమిచెచ్దను శర్మలో నేనతనికి 

తోడైయుండెదను అతని విడిపించి అతని గొపప్చేసెదను 

కీరత్నలు 116:1 => యెహోవా నా మొరను నా వినన్పములను ఆలకించియునాన్డు. కాగా 

నేనాయనను పేర్మించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 116:2 => ఆయన నాకు చెవియొగెగ్ను కావున నా జీవితకాలమంతయు నేనాయనకు 

మొఱఱ్పెటుట్దును 

కీరత్నలు 130:1 => యెహోవా, అగాధసథ్లములలోనుండి నేను నీకు మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 130:2 => పర్భువా, నా పార్రథ్న ఆలకింపుము. నీ చెవియొగిగ్ నా ఆరత్ధవ్ని వినుము. 

కీరత్నలు 130:3 => యెహోవా, నీవు దోషములను కనిపెటిట్ చూచినయెడల పర్భువా, ఎవడు 

నిలువగలడు? 

కీరత్నలు 130:4 => అయినను జనులు నీయందు భయభకుత్లు నిలుపునటుల్ నీయొదద్ క్షమాపణ 

దొరుకును. 

యోనా 2:1 => ఆ మతస్య్ము కడుపులోనుండి యోనా యెహోవాను ఈలాగున పార్రిథ్ంచెను. 
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యోనా 2:2 => నేను ఉపదర్వములో ఉండి యెహోవాకు మనవిచేయగా ఆయన నాకు 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను ; పాతాళగరభ్ములోనుండి నేను కేకలు వేయగా నీవు నా పార్రథ్న 

నంగీకరించియునాన్వు. 

1 రాజులు 22:12 => పర్వకత్లందరును ఆ చొపుప్ననే పర్కటన చేయుచు యెహోవా రామోతిగ్లాదును 

రాజవైన నీచేతికి అపప్గించును గనుక నీవు దానిమీదికి పోయి జయమొందుదువు అని చెపిప్రి. 

2 రాజులు 3:7 => యూదా రాజైన యెహోషాపాతునకు వరత్మానము పంపి మోయాబు రాజు 

నామీద తిరుగుబాటు చేసియునాన్డు; నీవు వచిచ్ నాతోకూడ మోయాబీయులతో యుదధ్ము చేసెదవా 

అని యడుగగా అతడు నేను నీవాడనైయునాన్ను, నా జనులు నీ జనులే, నా గుఱఱ్ములు నీ గుఱఱ్ములే; 

నేను బయలుదేరి వచెచ్దనని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:20 => యుదధ్మందు వారు దేవునికి మొఱఱ్పెటట్గా, ఆయనమీద వారు 

నమిమ్కయుంచినందున ఆయన వారి మొఱఱ్ ఆలకించెను 

వచనము 35 

నాడు యుదధ్ము బలముగా జరుగుచునన్పుప్డు రాజును సిరియనుల యెదుట అతని రథముమీద 

నిలువబెటిట్రి; అసత్మయమందు అతడు మరణమాయెను; తగిలిన గాయములోనుండి అతని రకత్ము 

కారి రథములో మడుగుగటెట్ను. 

1 రాజులు 22:31 => సరియారాజు తన రథములమీద అధికారులైన ముపప్ది ఇదద్రు అధిపతులను 

పిలిపించి అలుప్లతోనైనను ఘనులతోనైనను మీరు పోటాల్డవదుద్; ఇశార్యేలురాజుతో మాతర్మే 

పోటాల్డుడని ఆజఞ్ ఇచిచ్యుండగా 

కీరత్నలు 76:10 => నరుల ఆగర్హము నినున్ సుత్తించును ఆగర్హ శేషమును నీవు ధరించుకొందువు. 

2 రాజులు 3:7 => యూదా రాజైన యెహోషాపాతునకు వరత్మానము పంపి మోయాబు రాజు 

నామీద తిరుగుబాటు చేసియునాన్డు; నీవు వచిచ్ నాతోకూడ మోయాబీయులతో యుదధ్ము చేసెదవా 

అని యడుగగా అతడు నేను నీవాడనైయునాన్ను, నా జనులు నీ జనులే, నా గుఱఱ్ములు నీ గుఱఱ్ములే; 

నేను బయలుదేరి వచెచ్దనని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 
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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 18:32 => ఎటల్నగా రథాధిపతులు అతడు ఇశార్యేలు రాజుకాడని తెలిసికొని 

అతని తరుముట మాని తిరిగిపోయిరి. 

వచనము 36 

సూరాయ్సత్మయ సమయమందు దండువారందరు తమ తమ పటట్ణములకును దేశములకును 

వెళిల్పోవచుచ్నని పర్చురమాయెను. 

2 సమూయేలు 1 5 : 1 1 = > విందునకు పిలువబడియుండి రెండువందల మంది 

యెరూషలేములోనుండి అబాష్లోముతో కూడ బయలుదేరియుండిరి, వీరు ఏమియు తెలియక 

యథారథ్మైన మనసుస్తో వెళిల్యుండిరి. 

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 రాజులు 9:24 => అపుప్డు యెహూ తన బలముకొలది విలుల్ ఎకుక్పెటిట్ యెహోరామును 

భుజములమధయ్ కొటట్గా బాణము అతని గుండెగుండ దూసిపోయెను గనుక అతడు తన రథమునందే 

యొరిగెను. 

పర్కటన 9:9 => ఇనుప మైమరువులవంటి మైమరువులు వాటికుండెను. వాటి రెకక్ల ధవ్ని 

యుదధ్మునకు పరుగెతుత్నటిట్ విసాత్రమైన గుఱఱ్పు రథముల ధవ్నివలె ఉండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:30 => సిరియా రాజు మీరు ఇశార్యేలు రాజుతోనే యుదధ్ము చేయుడి, 

అధములతోనైనను అధికులతోనైనను చేయవదద్ని తనతో కూడనునన్ తన రథాధిపతులకు ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యుండెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 35:23 => విలుకాండుర్ రాజైన యోషీయామీద బాణములు వేయగా రాజు 

తన సేవకులను చూచి--నాకు గొపప్ గాయము తగిలెను, ఇకక్డనుండి ననున్ కొనిపోవుడని చెపెప్ను. 

మీకా 6:13 => కాబటిట్ నీవు బాగుపడకుండ నేను నీ పాపములనుబటిట్ నినున్ పాడుచేసి మొతుత్దును. 

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 31:3 => యుదధ్ములో సౌలు ఓడిపోవుచుండగా అతడు అంబులువేయువారి 

కంటబడి వారిచేత బహు గాయములనొందెను. అపుప్డు సౌలు 

1 రాజులు 22:17 => అతడు ఇశార్యేలీయులందరును కాపరిలేని గొఱఱ్లవలెనే కొండలమీద 

చెదరియుండుట నేను చూచితిని వారికి యజమానుడు లేడు; ఎవరి యింటికి వారు సమాధానముగా 

వెళల్వలసినదని యెహోవా సెలవిచెచ్ను అని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 1:2 => అహజాయ్ షోమోర్నులోనునన్ తన మేడగది కిటికీలోనుండి కిర్ందపడి రోగియై మీరు 

ఎకోర్ను దేవతయగు బయలె జ్బూబు నొదద్కు పోయి ఈ వాయ్ధి పోగొటుట్కొని నేను సవ్సథ్పడుదునో లేదో 

విచారించుడని దూతలను పంపగా 

2 రాజులు 8:29 => రాజైన యెహోరాము సిరియా రాజైన హజాయేలుతో రామాలో యుదధ్ము 

చేసినపుప్డు సిరియనులవలన తాను పొందిన గాయములను బాగుచేసికొనుటకై యెజెర్యేలు ఊరికి 

తిరిగిరాగా యూదా రాజైన యెహోరాము కుమారుడైన అహజాయ్ అహాబు కుమారుడైన యెహోరాము 

రోగియాయెనని తెలిసికొని అతని దరిశ్ంచుటకై యెజెర్యేలు ఊరికి వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:16 => అతడు కాపరిలేని గొఱఱ్లవలెనే ఇశార్యేలు వారందరును 

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

యింటికి సమాధానముగా పోవలెననియు యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:33 => అపుప్డు ఒకడు గురిచూడకయే తన వింటిని ఎకుక్బెటిట్, 

ఇశార్యేలు రాజును అతని కవచపు బందులసందున కొటట్గా అతడు నాకు గాయము తగిలినది, నీ 

చెయియ్ తిర్పిప్ దండులోనుండి ననున్ కొనిపొమమ్ని తన సారధితో అనెను. 

Page  of 1994 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

2 దినవృతాత్ంతములు 35:22 => అయినను యోషీయా అతనితో యుదధ్ము చేయగోరి, 

అతనియొదద్నుండి తిరిగిపోక మారువేషము ధరించుకొని, యెహోవా నోటి మాటలుగా పలుకబడిన 

నెకో మాటలను వినక మెగిదోద్ లోయయందు యుదధ్ము చేయవచెచ్ను. 

కీరత్నలు 64:7 => దేవుడు బాణముతో వారిని కొటుట్ను వారు ఆకసిమ్కముగా గాయపరచబడెదరు. 

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

నాశనమగును. 

పర్సంగి 8:12 => పాపాతుమ్లు నూరు మారులు దుషాక్రయ్ముచేసి దీరాఘ్యుషమ్ంతులైనను 

దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయన సనిన్ధికి భయపడువారు కేష్మముగా నుందురనియు, 

వచనము 37 

ఈ పర్కారము రాజు మరణమై షోమోర్నునకు కొనిపోబడి షోమోర్నులో పాతిపెటట్బడెను. 

1 రాజులు 22:28 => అపుప్డు మీకాయా ఈలాగు చెపెప్ను సకలజనులారా, నా మాట 

ఆలకించుడని చెపెప్ను రాజవైన నీవు ఏమాతర్మైనను కేష్మముగా తిరిగి వచిచ్నయెడల యెహోవా 

నాచేత పలుకలేదు. 

1 రాజులు 20:42 => అపుప్డు అతడు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను శపించిన మనుషుయ్ని 

నీవు నీచేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొని పోనిచిచ్తివి గనుక వాని పార్ణమునకు మారుగా నీ పార్ణమును, 

వాని జనులకు మారుగా నీ జనులును అపప్గింపబడుదురని రాజుతో అనగా 

నాయ్యాధిపతులు 9:55 => అబీమెలెకు చనిపోయెనని ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొనినపుప్డు 

ఎవరిచోటికి వారు పోయిరి. 

1 రాజులు 13:5 => మరియు యెహోవా సెలవు పర్కారము దైవజనుడిచిచ్న సూచనచొపుప్న 

బలిపీఠము బదద్లుకాగా బుగిగ్ దానిమీదనుండి ఒలికిపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:33 => అపుప్డు ఒకడు గురిచూడకయే తన వింటిని ఎకుక్బెటిట్, 

ఇశార్యేలు రాజును అతని కవచపు బందులసందున కొటట్గా అతడు నాకు గాయము తగిలినది, నీ 

చెయియ్ తిర్పిప్ దండులోనుండి ననున్ కొనిపొమమ్ని తన సారధితో అనెను. 
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పర్సంగి 8:12 => పాపాతుమ్లు నూరు మారులు దుషాక్రయ్ముచేసి దీరాఘ్యుషమ్ంతులైనను 

దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయన సనిన్ధికి భయపడువారు కేష్మముగా నుందురనియు, 

వచనము 38 

వేశయ్లు సాన్నము చేయుచుండగా ఒకడు ఆ రథమును షోమోర్ను కొలనులో కడిగినపుప్డు యెహోవా 

సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న కుకక్లు వచిచ్ అతని రకత్మును నాకెను. 

1 రాజులు 22:17 => అతడు ఇశార్యేలీయులందరును కాపరిలేని గొఱఱ్లవలెనే కొండలమీద 

చెదరియుండుట నేను చూచితిని వారికి యజమానుడు లేడు; ఎవరి యింటికి వారు సమాధానముగా 

వెళల్వలసినదని యెహోవా సెలవిచెచ్ను అని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 22:31 => సరియారాజు తన రథములమీద అధికారులైన ముపప్ది ఇదద్రు అధిపతులను 

పిలిపించి అలుప్లతోనైనను ఘనులతోనైనను మీరు పోటాల్డవదుద్; ఇశార్యేలురాజుతో మాతర్మే 

పోటాల్డుడని ఆజఞ్ ఇచిచ్యుండగా 

1 రాజులు 12:16 => కాబటిట్ ఇశార్యేలువారందరును రాజు తమ వినన్పమును వినలేదని 

తెలిసికొని రాజుకీలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి దావీదులో మాకు భాగమేది? యెషష్యి కుమారునియందు 

మాకు సావ్సథ్య్ము లేదు; ఇశార్యేలువారలారా, మీ మీ గుడారములకు పోవుడి; దావీదు 

సంతతివారలారా, మీ వారిని మీరే చూచుకొనుడి అని చెపిప్ ఇశార్యేలువారు తమ గుడారములకు 

వెళిల్పోయిరి. 

2 రాజులు 14:12 => యూదావారు ఇశార్యేలువారి యెదుట నిలువలేక అపజయమొంది 

అందరును తమ తమ గుడారములకు పారిపోయిరి. 

1 రాజులు 12:24 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జరిగినది నావలననే జరిగెను; మీరు 

ఇశార్యేలువారగు మీ సహోదరులతో యుదధ్ము చేయుటకు వెళల్క, అందరును మీ యిండల్కు 

తిరిగిపోవుడి. కాబటిట్ వారు యెహోవా మాటకు లోబడి దానినిబటిట్ యుదధ్మునకు పోక నిలిచిరి. 
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నాయ్యాధిపతులు 7:7 => అపుప్డు యెహోవా గతికిన మూడువందల మనుషుయ్లదావ్రా మిముమ్ను 

రకిష్ంచెదను; మిదాయ్నీయులను నీచేతికి అపప్గించెదను; జనులందరు తమ తమ చోటల్కు వెళల్వచుచ్నని 

గిదోయ్నుతో సెలవిచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:8 => పర్జలు ఆహారమును బూరలను పటుట్కొనగా అతడు పర్జలందరిని తమ 

గుడారములకు వెళల్నంపెను గాని ఆ మూడువందల మందిని నిలుపుకొనెను. మిదాయ్నీయుల దండు 

లోయలో అతనికి దిగువగా నుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 21:24 => అటుపిమమ్ట ఇశార్యేలీయులలో పర్తివాడును అకక్డనుండి తమ గోతర్ 

సాథ్నములకును కుటుంబములకును పోయెను. అందరును అకక్డనుండి బయలుదేరి తమ 

సావ్సథ్య్ములకు పోయిరి. 

1 సమూయేలు 4:10 => ఫిలిషీత్యులు యుదద్ము చేయగా ఇశార్యేలీయులు ఓడిపోయి అందరు 

తమ డేరాలకు పరుగెతిత్వచిచ్రి. అపుప్డు అతయ్ధికమైన వధ జరిగెను; ఇశార్యేలీయులలో ముపప్దివేల 

కాలబ్లము కూలెను. 

2 సమూయేలు 19:8 => రాజు గుమమ్ములో కూరుచ్నాన్డను మాట జనులందరు విని రాజును 

దరిశ్ంప వచిచ్రిగాని ఇశార్యేలువారు తమ తమ యిండల్కు పారిపోయిరి. 

2 రాజులు 14:12 => యూదావారు ఇశార్యేలువారి యెదుట నిలువలేక అపజయమొంది 

అందరును తమ తమ గుడారములకు పారిపోయిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 9:55 => అబీమెలెకు చనిపోయెనని ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొనినపుప్డు 

ఎవరిచోటికి వారు పోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:4 => ఈ కారయ్ము నావలన జరుగుచునన్దని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు గనుక, బయలుదేరకుండను మీ సహోదరులతో యుదధ్ము చేయకుండను 

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

యరొబాముతో యుదధ్ము చేయుట మాని వెళిల్పోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:22 => యూదావారు ఇశార్యేలువారియెదుట నిలువలేక ఓడిపోగా 

పర్తివాడును తన తన గుడారమునకు పారిపోయెను. 
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యెషయా 13:14 => అపుప్డు తరుమబడుచునన్ జింకవలెను పోగుచేయని గొఱఱ్లవలెను జనులు 

తమ తమ సవ్జనులతటుట్ తిరుగుదురు తమ తమ సవ్దేశములకు పారిపోవుదురు. 

వచనము 39 

అహాబు చేసిన యితర కారయ్ములను గూరిచ్యు, అతడు చేసిన దానంతటినిగూరిచ్యు, అతడు 

కటిట్ంచిన దంతపు ఇంటినిగూరిచ్యు, అతడు కటిట్ంచిన పటట్ణములనుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల 

వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 16:24 => అతడు షెమెరునొదద్ షోమోర్ను కొండను నాలుగు మణుగుల వెండికి 

కొనుకొక్ని ఆ కొండమీద పటట్ణమొకటి కటిట్ంచి, ఆ కొండ యజమానుడైన షెమెరు అనునతని 

పేరునుబటిట్ తాను కటిట్ంచిన పటట్ణమునకు షోమోర్ను1 అను పేరు పెటెట్ను. 

కీరత్నలు 34:21 => చెడుతనము భకిత్హీనులను సంహరించును నీతిమంతుని దేవ్షించువారు 

అపరాధులుగా ఎంచబడుదురు 

యెషయా 44:25 => నేనే పర్గలుభ్ల పర్వచనములను వయ్రథ్ము చేయువాడను సోదెకాండర్ను 

వెఱి ఱ్వారినిగా చేయువాడను జాఞ్నులను వెనుకకు తిర్పిప్ వారి విదయ్ను అవిదయ్గా చేయువాడను నేనే.  

యెహెజేక్లు 13:6 => వారు వయ్రథ్మైన దరశ్నములు చూచి, అబదధ్పు సోదె చూచి యెహోవా తముమ్ను 

పంపకపోయినను, తాము చెపిప్నమాట సిథ్రమని నముమ్నటుల్ ఇది యెహోవా వాకుక్ అని చెపుప్దురు. 

వచనము 40 

అహాబు తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా అతని కుమారుడైన అహజాయ్ అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

1 రాజులు 21:19 => నీవు అతని చూచి యీలాగు పర్కటించుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

దీని సావ్ధీనపరచుకొనవలెనని నీవు నాబోతును చంపితివి గదా. యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఏ 

సథ్లమందు కుకక్లు నాబోతు రకత్మును నాకెనో ఆ సథ్లమందే కుకక్లు నీ రకత్మును నిజముగా 

నాకునని అతనితో చెపెప్ను. 
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యెహోషువ 23:14 => ఇదిగో నేడు నేను సరవ్లోకుల మారగ్మున వెళుల్చునాన్ను. మీ దేవుడైన 

యెహోవా మీ విషయమై సెలవిచిచ్న మంచి మాటలనిన్టిలో ఒకక్టియైనను తపిప్యుండలేదని మీరు 

అనుభవపూరవ్కముగా ఎరుగుదురు; అవి అనిన్యు మీకు కలిగెను, వాటిలో ఒకక్టియైనను 

తపిప్యుండలేదు. 

యెహోషువ 23:15 => అయితే మీ దేవుడైన యెహోవా మీతో చెపిప్న మేలంతయు మీకు కలిగిన 

పర్కారము మీ దేవుడైన యెహోవా మీ కిచిచ్న యీ మంచి దేశములో ఉండకుండ ఆయన మిముమ్ 

నశింపజేయువరకు యెహోవా మీ మీదికి కీడంతయు రాజేయును. 

యెషయా 44:25 => నేనే పర్గలుభ్ల పర్వచనములను వయ్రథ్ము చేయువాడను సోదెకాండర్ను 

వెఱి ఱ్వారినిగా చేయువాడను జాఞ్నులను వెనుకకు తిర్పిప్ వారి విదయ్ను అవిదయ్గా చేయువాడను నేనే.  

యెషయా 44:26 => నేనే నా సేవకుని మాట రూఢిపరచువాడను నా దూతల ఆలోచన 

నెరవేరుచ్వాడను యెరూషలేము నివాససథ్లమగుననియు యూదా నగరులనుగూరిచ్ అవి 

కటట్బడుననియు నేను ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, దాని పాడైన సథ్లములను బాగుచేయువాడను నేనే.  

యెషయా 48:3 => పూరవ్కాలమున జరిగిన సంగతులను నేను చాల కాలముకిర్ందట తెలియజేసితిని 

ఆ సమాచారము నా నోటనుండి బయలుదేరెను నేను వాటిని పర్కటించితిని నేను ఆకసిమ్కముగా వాటిని 

చేయగా అవి సంభవించెను.  

యెషయా 48:4 => నీవు మూరు ఖ్డవనియు నీ మెడ యినుప నరమనియు నీ నుదురు ఇతత్డిదనియు 

నేనెరిగియుండి  

యెషయా 48:5 => నా విగర్హము ఈ కారయ్ములను జరిగించెననియు నేను చెకిక్న పర్తిమ నేను 

పోసిన పోత విగర్హము దీని నియమించెననియు నీవు చెపప్కుండునటుల్ పూరవ్కాలముననే ఆ 

సమాచారము నీకు తెలియజేసితిని అది జరుగకమునుపే దానిని నీకు పర్కటించితిని  

యిరిమ్యా 44:21 => యూదాపటట్ణములలోను యెరూషలేము వీధులలోను మీరును మీ 

పితరులును మీ రాజులును మీ యధిపతులును దేశపర్జలును ధూపము వేసిన సంగతి యెహోవా 

జాఞ్పకము చేసికొనలేదా? అదే గదా ఆయన మనసుస్నకు వచెచ్ను.  
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యిరిమ్యా 44:22 => యెహోవా మీ దుషట్కిర్యలను చూచి మీరు చేయు హేయకృతయ్ములను ఎంచి 

యికను సహింపలేకపోయెను గనుక నేడునన్టుల్గా మీ దేశము పాడుగాను ఎడారిగాను 

శాపాసప్దముగాను నిరజ్నముగాను ఆయన చేసెను. 

యిరిమ్యా 44:23 => యెహోవా మాట వినక, ఆయన ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్యు కటట్డలనుబటిట్యు 

ఆయన తనకు సాకాష్య్రథ్ముగా ఇచిచ్న ఆజఞ్నుబటిట్యు నడువక, మీరు ధూపమువేయుచు యెహోవాకు 

విరోధముగా పాపము చేసితిరి గనుకనే నేడునన్టుల్గా ఈ కీడు మీకు సంభవించెను. 

జెకరాయ్ 1:4 => మీరు మీ పితరులవంటివారై యుండవదుద్; పూరివ్కులైన పర్వకత్లు సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ దురామ్రగ్తను మీ దుష కిర్యలను మాని తిరుగుడని 

వారికి పర్కటించినను వారు వినకపోయిరి, నా మాట ఆలకించకపోయిరి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 1:5 => మీ పితరులేమైరి? పర్వకత్లు నితయ్ము బర్దుకుదురా? 

జెకరాయ్ 1:6 => అయినను నా సేవకులైన పర్వకత్లకు నేను సెలవిచిచ్న మాటలును కటట్డలును మీ 

పితరుల విషయములో నెరవేరలేదా? నెరవేరగా వారు తిరిగి మన పర్వరత్నను బటిట్యు కిర్యలను 

బటిట్యు యెహోవా మనకు చేయదలచిన పర్కారముగా ఆయన అంతయు మనకు చేసియునాన్డని 

చెపుప్కొనిరి. 

మతత్యి 24:35 => ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలు ఏ మాతర్మును 

గతింపవు. 

కీరత్నలు 68:23 => వారి రకత్ములో నీవు నీ పాదము ముంచుదువు నీ శతుర్వులు నీ కుకక్ల 

నాలుకలకు భాగమగుదురు. 

వచనము 41 

ఆసా కుమారుడైన యెహోషాపాతు ఇశార్యేలు రాజైన అహాబు ఏలుబడిలో నాలుగవ సంవతస్రమందు 

యూదాను ఏలనారంభించెను. 
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1 రాజులు 14:19 => యరొబాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు జరిగించిన 

యుదధ్ములనుగూరిచ్యు, పర్భుతవ్మునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలువారి రాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 15:23 => ఆసా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతని బలమంతటినిగూరిచ్యు, 

అతడు చేసిన సమసత్మునుగూరిచ్యు, అతడు కటిట్ంచిన పటట్ణములనుగూరిచ్యు యూదారాజుల 

వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది . అతడు వృదుధ్డైన తరువాత అతని 

పాదములయందు రోగము పుటెట్ను. 

1 రాజులు 15:31 => నాదాబు చేసిన ఇతర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసినదాని 

నంతటినిగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 16:5 => బయెషా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

వాటనిన్టినిగూరిచ్యు, అతని బలమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలురాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు 

వార్యబడియునన్ది. 

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

రాజదోర్హమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 16:27 => ఒమీ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు అతడు అగుపరచిన 

బలమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 10:18 => మరియు రాజు దంతముచేత పెదద్ సింహాసనము చేయించి సువరణ్ముతో దాని 

పొదిగించెను. 

1 రాజులు 10:22 => సముదర్మందు హీరాము ఓడలతో కూడ తరీ ష్షు ఓడలును రాజునకు 

కలిగియుండెను; ఈ తరీ ష్షు ఓడలు మూడు సంవతస్రములకు ఒకమారు బంగారమును వెండిని 

దంతమును కోతులను నెమిలి పిటట్లను తీసికొని వచుచ్చుండెను. 

కీరత్నలు 45:8 => నీ వసత్రములెలల్ గోపరస వాసనే అగరు వాసనే లవంగిపటట్ వాసనే దంతముతో 

కటిట్న నగరులలో తంతివాదయ్ములు నినున్ సంతోషపెటుట్చునన్వి.  
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యెహెజేక్లు 27:6 => బాషానుయొకక్ సింధూరమార్నుచేత నీ కోలలు చేయుదురు, కితీత్యుల 

దీవ్పములనుండి వచిచ్న గుంజుమార్నునకు దంతపు చెకక్డపుపని పొదిగి నీకు పీటలు చేయుదురు. 

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

వరత్కములు నీ వశముననునన్వి; వరత్కులు దంతమును కోవిదారు మార్నును ఇచిచ్ నీ సరకులు 

కొనుకొక్ందురు.  

ఆమోసు 3:15 => చలికాలపు నగరును వేసవికాలపు నగరును నేను పడగొటెట్దను, దంతపు 

నగరులును లయమగును, బహు నగరులు పాడగును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

ఆమోసు 6:4 => దంతపు మంచములమీద పరుండుచు, పానుప్లమీద తముమ్ను చాచుకొనుచు, 

మందలో శేర్షఠ్మైన గొఱఱ్పిలల్లను సాలలోని కొర్వివ్న దూడలను వధించి భోజనము చేయుదురు. 

1 రాజులు 22:45 => యెహోషాపాతు చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు కనుపరచిన 

బలమునుగూరిచ్యు, అతడు యుదథ్ముచేసిన విధమునుగూరిచ్యు యూదారాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 1:18 => అహజాయ్ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్ ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 15:15 => షలూల్ము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

కుటర్నుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

ఎసేత్రు 10:2 => మొరెద్కై యొకక్ బలమునుగూరిచ్యు, అతడు సామరథ్య్ముచేత చేసిన 

కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్యు, రాజు అతనిని ఘనపరచిన సంగతినిగూరిచ్యు మాదీయుల యొకక్యు 

పారసీకుల యొకక్యు రాజయ్సమాచార గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

పరమగీతము 7:4 => నీ కంధరము దంతగోపుర రూపము నీ నేతర్ములు జనపూరణ్మైన హెషోబ్ను 

పటట్ణమున నునన్ రెండు తటాకములతో సమానములు నీ నాసిక దమసుక్ దికుక్నకు చూచు లెబానోను 

శిఖరముతో సమానము. 

వచనము 42 
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యెహోషాపాతు ఏలనారంభించినపుప్డు అతడు ముపప్ది యయిదేండల్వాడై యెరూషలేములో యిరువది 

యైదేండుల్ ఏలెను; అతని తలిల్ పేరు అజూబా, ఆమె షిలీహ్ కుమారెత్యై యుండెను. 

1 రాజులు 2:10 => తరువాత దావీదు తన పితరులతో కూడ నిదర్పొంది, దావీదు పటట్ణమందు 

సమాధిలో పెటట్బడెను. 

1 రాజులు 11:21 => అంతట దావీదు తన పితరులతోకూడ నిదర్పొందిన సంగతిని, 

సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబు మరణమైన సంగతిని ఐగుపుత్ దేశమందు హదదు విని నేను నా 

సవ్దేశమునకు వెళుల్టకు సెలవిమమ్ని ఫరోతో మనవిచేయగా 

1 రాజులు 14:31 => రెహబాము తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి దావీదు పురమందునన్ తన 

పితరుల సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను; అతని తలిల్ నయమాయను ఒక అమోమ్నీయురాలు; అతని 

కుమారుడైన అబీయాము అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:16 => యెహోవా మోషేతో యిటల్నెను ఇదిగో నీవు నీ పితరులతో 

పండుకొనబోవుచునాన్వు. ఈ జనులు లేచి, యెవరి దేశమున తాము చేరి వారినడుమ నుందురో ఆ 

జనులమధయ్ను వయ్భిచారులై, ఆ అనుయ్ల దేవతల వెంట వెళిల్ ననున్ విడిచి, నేను వారితో చేసిన 

నిబంధనను మీరుదురు. 

2 సమూయేలు 7:12 => నీ దినములు సంపూరణ్ములగునపుప్డు నీవు నీ పితరులతో కూడ నిదిర్ంచిన 

తరువాత నీ గరభ్ములోనుండి వచిచ్న నీ సంతతిని హెచిచ్ంచి, రాజయ్మును అతనికి సిథ్రపరచెదను. 

1 రాజులు 22:51 => అహాబు కుమారుడైన అహజాయ్ యూదారాజైన యెహోషాపాతు ఏలుబడిలో 

పదునేడవ సంవతస్రమందు షోమోర్నులో ఇశార్యేలును ఏలనారంభించి రెండు సంవతస్రములు 

ఇశార్యేలును ఏలెను. 

2 రాజులు 1:2 => అహజాయ్ షోమోర్నులోనునన్ తన మేడగది కిటికీలోనుండి కిర్ందపడి రోగియై మీరు 

ఎకోర్ను దేవతయగు బయలె జ్బూబు నొదద్కు పోయి ఈ వాయ్ధి పోగొటుట్కొని నేను సవ్సథ్పడుదునో లేదో 

విచారించుడని దూతలను పంపగా 

Page  of 2003 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

2 రాజులు 1:17 => ఏలీయా దావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటపర్కారము అతడు చనిపోయెను. 

అతనికి కుమారుడు లేనందున యూదా రాజైన యెహోషాపాతు కుమారుడైన యెహోరాము ఏలుబడిలో 

రెండవ సంవతస్రమందు యెహోరాము అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:35 => ఇది యయిన తరువాత యూదా రాజైన యెహోషాపాతు మికిక్లి 

దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచిన ఇశార్యేలు రాజైన అహజాయ్తో సేన్హము చేసెను. 

1 రాజులు 22:50 => పిమమ్ట యెహోషాపాతు తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి, తన పితరుడైన 

దావీదుపురమందు తన పితరులతోకూడ పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన యెహోరాము అతనికి 

మారుగా రాజాయెను. 

వచనము 43 

అతడు తన తండిర్యైన ఆసా యొకక్ మారగ్ములనిన్టి ననుసరించి, యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలముగా 

పర్వరిత్ంచుచు వచెచ్ను. అయితే ఉనన్త సథ్లములను తీసివేయలేదు; ఉనన్త సథ్లములలో జనులు 

ఇంకను బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచునుండిరి. 

1 రాజులు 22:2 => మూడవ సంవతస్రమందు యూదారాజైన యెహోషాపాతు బయలుదేరి 

ఇశార్యేలురాజునొదద్కు రాగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:10 => అబీయాకు ఆసా కుమారుడు, ఆసాకు యెహోషాపాతు కుమారుడు 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:1 => తరువాత అతనికి బదులుగా అతని కుమారుడైన యెహోషాపాతు 

రాజై ఇశార్యేలు తన మీదికి రాకుండ తన రాజయ్మును బలపరచుకొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:31 => యెహోషాపాతు యూదా రాజయ్మును ఏలెను. అతడు 

ఏలనారంభించినపుప్డు ముపప్దియయిదు సంవతస్రములవాడై యెరూషలేములో ఇరువదియయిదు 

సంవతస్రములు ఏలెను; అతని తలిల్ షిలీహ్ కుమారెత్, ఆమె పేరు అజూబా, 

1 రాజులు 22:51 => అహాబు కుమారుడైన అహజాయ్ యూదారాజైన యెహోషాపాతు ఏలుబడిలో 

పదునేడవ సంవతస్రమందు షోమోర్నులో ఇశార్యేలును ఏలనారంభించి రెండు సంవతస్రములు 

ఇశార్యేలును ఏలెను. 
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1 రాజులు 15:24 => అంతట ఆసా తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి, తన పితరుడైన దావీదు 

పురమందు తన పితరుల సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను; అతనికి మారుగా యెహోషాపాతు అను అతని 

కుమారుడు రాజాయెను. 

వచనము 44 

యెహోషాపాతు ఇశార్యేలు రాజుతో సంధిచేసెను. 

2 రాజులు 1:17 => ఏలీయా దావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటపర్కారము అతడు చనిపోయెను. 

అతనికి కుమారుడు లేనందున యూదా రాజైన యెహోషాపాతు కుమారుడైన యెహోరాము ఏలుబడిలో 

రెండవ సంవతస్రమందు యెహోరాము అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 8:16 => అహాబు కుమారుడును ఇశార్యేలువారికి రాజునైన యెహోరాము ఏలుబడిలో 

అయిదవ సంవతస్రమందు యెహోషాపాతు యూదారాజై యుండగా యూదా రాజైన యెహోషాపాతు 

కుమారుడైన యెహోరాము ఏల నారంభించెను. 

1 రాజులు 14:21 => యూదాదేశమందు సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము ఏలుచుండెను. 

రెహబాము నలువదియొక సంవతస్రముల వాడైనపుప్డు ఏలనారంభించెను. తన నామము నుంచుటకై 

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టిలోనుండి యెహోవా కోరుకొనిన యెరూషలేమను పటట్ణమందు అతడు 

పదునేడు సంవతస్రములు ఏలెను; అతని తలిల్ అమోమ్నీయురాలు, ఆమె పేరు నయమా. 

1 రాజులు 15:2 => అతడు మూడు సంవతస్రములు యెరూషలేమునందు రాజుగా ఉండెను; అతని 

తలిల్ పేరు మయకా; ఆమె అబీషాలోము కుమారెత్. 

1 రాజులు 15:10 => అతడు నలువదియొక సంవతస్రములు యెరూషలేమునందు ఏలుచుండెను. 

అతని అవవ్ పేరు1 మయకా, యీమె అబీషాలోము కుమారెత్. 

వచనము 45 

యెహోషాపాతు చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు కనుపరచిన బలమునుగూరిచ్యు, 

అతడు యుదథ్ముచేసిన విధమునుగూరిచ్యు యూదారాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు 

వార్యబడియునన్ది. 
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1 రాజులు 15:11 => ఆసా తన పితరుడైన దావీదువలె యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా 

నడుచుకొని 

1 రాజులు 15:14 => ఆసా తన దినములనిన్యు హృదయపూరవ్కముగా యెహోవాను 

అనుసరించెను గాని ఉనన్త సథ్లములను తీసివేయకపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:2 => ఆసా తన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలముగాను 

యథారథ్ముగాను నడచినవాడై 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:3 => అనయ్దేవతల బలిపీఠములను పడగొటిట్ ఉనన్త సథ్లములను 

పాడుచేసి పర్తిమలను పగులగొటిట్ దేవతా సత్ంభములను కొటిట్వేయించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:4 => వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యించుటకును, 

ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్యు విధినిబటిట్యు కిర్యలు జరిగించుటకును, యూదావారికి ఆజాఞ్పించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:5 => ఉనన్త సథ్లములను సూరయ్ దేవతాసత్ంభములను యూదావారి 

పటట్ణములనిన్టిలోనుండి తీసివేసెను. అతని యేలుబడియందు రాజయ్ము నెమమ్దిగా ఉండెను. 

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 15:8 => పర్వకత్యైన ఓదేదు పర్వచించిన యీ మాటలు ఆసా వినినపుప్డు 

అతడు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని యూదా బెనాయ్మీనీయుల దేశమంతటినుండియు, ఎఫార్యిము మనయ్ములో 

తాను పటుట్కొనిన పటట్ణములలోనుండియు హేయములైన విగర్హములనిన్టిని తీసివేసి, యెహోవా 

మంటపము ఎదుటనుండు యెహోవా బలిపీఠమును మరల కటిట్ంచి 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:17 => ఆసా ఉనన్త సథ్లములను ఇశార్యేలీయులలోనుండి తీసివేయలేదు 

గాని యితడు బర్దికిన కాలమంతయు ఇతని హృదయము యథారథ్ముగా ఉండెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 17:3 => యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండగా యెహోషాపాతు తన 

తండిర్యైన దావీదు పార్రంభదినములలో నడచిన మారగ్మందు నడచుచు 

1 రాజులు 15:5 => దావీదు నిమితత్ము అతని తరువాత అతని కుమారుని నిలుపుటకును, 

యెరూషలేమును సిథ్రపరచుటకును, అతని దేవుడైన యెహోవా యెరూషలేమునందు దావీదునకు 

దీపముగా అతని ఉండనిచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 32:8 => నేను వారికి నియమించిన తోర్వనుండి తవ్రగా తొలగిపోయి తమకొరకు 

పోతపోసిన దూడను చేసికొని దానికి సాగిలపడి బలినరిప్ంచి ఓయి ఇశార్యేలూ, ఐగుపుత్ దేశమునుండి 

నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడు ఇదే అని చెపుప్కొనిరనెను. 

1 సమూయేలు 12:20 => అంతట సమూయేలు జనులతో ఇటల్నెను భయపడకుడి, మీరు ఈ కీడు 

చేసినమాట నిజమే, అయినను యెహోవాను విసరిజ్ంపకుండ ఆయనను అనుసరించుచు 

పూరణ్హృదయముతో ఆయనను సేవించుడి. 

1 సమూయేలు 12:21 => ఆయనను విసరిజ్ంపకుడి, ఆయనను విసరిజ్ంపువారు పర్యోజనము 

మాలినవై రకిష్ంపలేని మాయా సవ్రూపములను అనుసరించుదురు. నిజముగా అవి మాయయే. 

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 16:8 => బహు విసాత్రమైన రథములును గుఱఱ్పు రౌతులునుగల 

కూషీయులును లూబీయులును గొపప్ దండై వచిచ్రిగదా? అయినను నీవు యెహోవాను 

నముమ్కొనినందున ఆయన వారిని నీచేతి కపప్గించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => తనయెడల యథారథ్హృదయము గలవారిని బలపరచుటకై 

యెహోవా కనుదృషిట్ లోకమందంతట సంచారము చేయుచునన్ది; యీ విషయమందు నీవు మతితపిప్ 

పర్వరిత్ంచితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుదధ్ములే కలుగును. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 16:10 => ఆ దీరఘ్దరిశ్ అటుల్ పర్కటించినందుకు ఆసా అతనిమీద కోపగించి 

రౌదర్ము చూపి అతనిని బందీగృహములో వేసెను, ఇదియు గాక ఆ సమయమందే ఆసా జనులలో 

కొందరిని బాధపరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:11 => ఆసా చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ యూదా ఇశార్యేలు రాజుల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:12 => ఆసా తన యేలుబడియందు ముపప్ది తొమిమ్దవ సంవతస్రమున 

పాదములలో జబుబ్పుటిట్ తాను బహు బాధపడినను దాని విషయములో అతడు యెహోవాయొదద్ 

విచారణచేయక వైదుయ్లను పటుట్కొనెను. 

కీరత్నలు 40:4 => గరివ్షు ఠ్లనైనను తోర్వ విడిచి అబదధ్ములతటుట్ తిరుగువారినైనను లక్షయ్పెటట్క 

యెహోవాను నముమ్కొనువాడు ధనుయ్డు.  

కీరత్నలు 101:3 => నా కనున్లయెదుట నేను ఏ దుషాక్రయ్మును ఉంచుకొనను భకిత్మారగ్ము 

తొలగినవారి కిర్యలు నాకు అసహయ్ములు అవి నాకు అంటనియయ్ను  

కీరత్నలు 125:5 => తమ వంకర తోర్వలకు తొలగిపోవువారిని పాపము చేయువారితో కూడ 

యెహోవా కొనిపోవును ఇశార్యేలుమీద సమాధానముండును గాక. 

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

దూరముగా తొలగించుకొనుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:3 => యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండగా యెహోషాపాతు తన 

తండిర్యైన దావీదు పార్రంభదినములలో నడచిన మారగ్మందు నడచుచు 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:4 => బయలు దేవతను ఆశర్యింపక తన తండిర్ దేవుని ఆశర్యించుచు, 

ఇశార్యేలువారి చరయ్లను వెంబడింపక ఆయన ఆజఞ్లననుసరించి నడిచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:5 => కాబటిట్ యెహోవా అతనిచేత రాజయ్మును సిథ్రపరచెను, 

యూదావారందరును యెహోషాపాతునకు పనున్ ఇచుచ్చుండిరి, అతనికి ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు 

మెండుగా కలిగెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 17:6 => యెహోవా మారగ్ములయందు నడుచుకొనుటకు అతడు తన 

మనసుస్ను దృఢపరచుకొనినవాడై ఉనన్త సథ్లములను దేవతాసత్ంభములను యూదాలోనుండి 

తీసివేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:3 => అయితే దేశములోనుండి నీవు దేవతాసత్ంభములను తీసివేసి 

దేవునియొదద్ విచారణ చేయుటకు నీవు మనసుస్ నిలుపుకొనియునాన్వు, నీయందు మంచి కిర్యలు 

కనబడుచునన్వి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:4 => యెహోషాపాతు యెరూషలేములో నివాసముచేయుచు 

బేయేరెష్బానుండి ఎఫార్యిము మనయ్మువరకు జనులమధయ్ను సంచరించుచు, వారి పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా వైపునకు వారిని మళిల్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:3 => అందుకు యెహోషాపాతు భయపడి యెహోవాయొదద్ 

విచారించుటకు మనసుస్ నిలుపుకొని, యూదాయంతట ఉపవాసదినము ఆచరింపవలెనని చాటింపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:4 => యూదావారు యెహోవావలని సహాయమును వేడుకొనుటకై 

కూడుకొనిరి, యెహోవాయొదద్ విచారించుటకు యూదా పటట్ణములనిన్టిలోనుండి జనులు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:5 => యెహోషాపాతు యెహోవా మందిరములో కొర్తత్శాల యెదుట 

సమాజముగా కూడిన యూదా యెరూషలేముల జనులమధయ్ను నిలువబడి 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:6 => మా పితరుల దేవా యెహోవా, నీవు ఆకాశమందు దేవుడవై 

యునాన్వు, అనయ్జనుల రాజయ్ములను ఏలువాడవు నీవే; నీవు బాహుబలము గలవాడవు, పరాకర్మము 

గలవాడవు, నినెన్దిరించుటకెవరికిని బలము చాలదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:7 => నీ జనులైన ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి ఈ దేశపు 

కాపురసుథ్లను తోలివేసి, నీ సేన్హితుడైన అబార్హాముయొకక్ సంతతికి దీనిని శాశవ్తముగానిచిచ్న మా 

దేవుడవు నీవే. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:8 => వారు అందులో నివాసము చేసి, కీడైనను యుదధ్మైనను తీరైప్నను 

తెగులైనను కరవైనను, మామీదికి వచిచ్నపుప్డు మేము ఈ మందిరము ఎదుటను నీ యెదుటను 

నిలువబడి మా శర్మలో నీకు మొఱఱ్పెటిట్నయెడల 
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2 దినవృతాత్ంతములు 20:9 => నీవు ఆలకించి మముమ్ను రకిష్ంచుదువని అనుకొని, యిచచ్ట నీ 

నామ ఘనతకొరకు ఈ పరిశుదధ్ సథ్లమును కటిట్ంచిరి. నీ పేరు ఈ మందిరమునకు పెటట్బడెను గదా. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:10 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నపుప్డు నీవు వారిని 

అమోమ్నీయులతోను మోయాబీయులతోను శేయీరు మనయ్వాసులతోను యుదధ్ము చేయనియయ్లేదు 

గనుక ఇశార్యేలీయులు వారిని నిరూమ్లము చేయక వారియొదద్నుండి తొలగిపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:11 => మేము సవ్తంతిర్ంచుకొనవలెనని నీవు మా కిచిచ్న నీ 

సావ్సథ్య్ములోనుండి మముమ్ను తోలివేయుటకై వారు బయలుదేరి వచిచ్ మాకెటిట్ పర్తుయ్పకారము 

చేయుచునాన్రో దృషిట్ంచుము. 

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 20:13 => యూదావారందరును తమ శిశువులతోను భారయ్లతోను 

పిలల్లతోను యెహోవా సనిన్ధిని నిలువబడిరి. 

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 20:15 => యూదావారలారా, యెరూషలేము కాపురసుథ్లారా, 

యెహోషాపాతు రాజా, మీరందరును ఆలకించుడి; యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ గొపప్ 

సైనయ్మునకు మీరు భయపడకుడి, జడియకుడి, యీ యుదధ్ము మీరు కాదు దేవుడే జరిగించును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:16 => రేపు వారిమీదికి పోవుడి; వారు జీజు అను ఎకుక్డు మారగ్మున 

వచెచ్దరు, మీరు యెరూవేలు అరణయ్ము ముందరనునన్ వాగు కొనదగగ్ర వారిని కనుగొందురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:17 => ఈ యుదధ్ములో మీరు పోటాల్డవలసిన నిమితత్ము లేదు; యూదా 

వారలారా, యెరూషలేము వారలారా, మీరు యుదధ్పంకుత్లు తీరిచ్ నిలువబడుడి; మీతో కూడనునన్ 
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యెహోవా దయచేయు రక్షణను మీరు చూచెదరు; భయపడకుడి జడియకుడి, రేపు వారిమీదికి పోవుడి, 

యెహోవా మీతో కూడ ఉండును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:18 => అపుప్డు యెహోషాపాతు సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసెను; 

యూదావారును యెరూషలేము కాపురసుథ్లును యెహోవా సనిన్ధిని సాగిలపడి నమసక్రించిరి. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:22 => వారు పాడుటకును సుత్తించుటకును మొదలుపెటట్గా యెహోవా 

యూదావారిమీదికి వచిచ్ న అమోమ్నీయులమీదను మోయాబీయులమీదను శేయీరు 

మనయ్వాసులమీదను మాటుగాండర్ను పెటెట్ను గనుక వారు హతులైరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:23 => అమోమ్నీయులును మోయాబీయులును శేయీరు 

మనయ్నివాసులను బొతిత్గా చంపి నిరూమ్లము చేయవలెనని పొంచియుండి వారిమీద పడిరి; వారు 

శేయీరు కాపురసుథ్లను కడముటిట్ంచిన తరువాత తమలో ఒకరినొకరు చంపుకొనుటకు మొదలుపెటిట్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:24 => యూదా వారు అరణయ్మందునన్ కాపరుల దురగ్ము దగగ్రకు వచిచ్ 

సైనయ్ముతటుట్ చూడగా వారు శవములై నేలపడియుండిరి, ఒకడును తపిప్ంచుకొనలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:25 => యెహోషాపాతును అతని జనులును వారి వసుత్వులను 

దోచుకొనుటకు దగగ్రకు రాగా ఆ శవములయొదద్ విసాత్రమైన ధనమును పర్శసత్మైన నగలును 
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కనబడెను; వారు తమకిషట్మైనంతమటుట్కు తీసికొని తాము కొనిపోగలిగినంతకంటె ఎకుక్వగా 

ఒలుచుకొనిరి; కొలల్సొముమ్ అతి విసాత్రమైనందున దానిని కూరుచ్టకు మూడు దినములు పటెట్ను. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:29 => ఇశార్యేలీయుల శతుర్వులతో యెహోవా యుదధ్ము చేసెనని 

దేశముల రాజయ్ముల వారందరు వినగా దేవుని భయము వారందరిమీదికి వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:30 => ఈ పర్కారము అతని దేవుడు చుటుట్నునన్వారిని జయించి అతనికి 

నెమమ్ది ననుగర్హింపగా యెహోషాపాతు రాజయ్ము నిమమ్ళముగా నుండెను. 

1 రాజులు 14:23 => ఎటల్నగా వారును ఎతత్యిన పర్తి పరవ్తము మీదను పచచ్ని పర్తి 

వృక్షముకిర్ందను బలిపీఠములను కటిట్, విగర్హములను నిలిపి, దేవతా సత్ంభములను ఉంచిరి. 

1 రాజులు 15:14 => ఆసా తన దినములనిన్యు హృదయపూరవ్కముగా యెహోవాను 

అనుసరించెను గాని ఉనన్త సథ్లములను తీసివేయకపోయెను. 

2 రాజులు 12:3 => అయితే ఉనన్త సథ్లములు కొటిట్వేయబడక నిలిచెను; జనులు ఇంకను ఉనన్త 

సథ్లములందు బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు నుండిరి. 

2 రాజులు 14:3 => ఇతడు తన పితరుడైన దావీదు చేసినటుట్ చేయకపోయినను, యెహోవా దృషిట్కి 

నీతిగలవాడై తన తండిర్యైన యోవాషు చేసిన పర్కారము చేసెను. 

2 రాజులు 14:4 => అయితే అతడు ఉనన్త సథ్లములను కొటిట్వేయలేదు; జనులు ఇంకను ఉనన్త 

సథ్లములలో బలులనరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచునుండిరి. 
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2 రాజులు 15:3 => ఇతడు తన తండిర్యైన అమజాయ్ చరయ్ యంతటిపర్కారము యెహోవా దృషిట్కి 

నీతిగలవాడై పర్వరిత్ంచెను. 

2 రాజులు 15:4 => ఉనన్త సథ్లములను మాతర్ము కొటిట్వేయలేదు; ఉనన్త సథ్లములయందు 

జనులు ఇంకను బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు ఉండిరి. 

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? 

1 రాజులు 3:2 => ఆ దినముల వరకు యెహోవా నామమున కటిట్ంపబడిన మందిరము లేకపోగా 

జనులు ఉనన్త సథ్లములయందు మాతర్ము బలులను అరిప్ంచుచు వచిచ్రి. 

1 రాజులు 3:3 => తన తండిర్యైన దావీదు నియమించిన కటట్డలను అనుసరించుచు సొలొమోను 

యెహోవాయందు పేర్మయుంచెను గాని యునన్త సథ్లములయందు అతడు బలులను మాతర్ము 

అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు నుండెను. 

2 రాజులు 18:4 => ఉనన్త సథ్లములను కొటిట్వేసి విగర్హములను పగులగొటిట్ దేవతాసత్ంభములను 

పడగొటిట్ మోషే చేసిన యితత్డి సరప్మును ఛినాన్భినన్ములుగా చేసెను. దానికి ఇశార్యేలీయులు 

నెహుషాట్నను పేరుపెటిట్ దానికి ధూపము వేయుచు వచిచ్యుండిరి 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:6 => యెహోవా మారగ్ములయందు నడుచుకొనుటకు అతడు తన 

మనసుస్ను దృఢపరచుకొనినవాడై ఉనన్త సథ్లములను దేవతాసత్ంభములను యూదాలోనుండి 

తీసివేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:12 => అంతట పర్వకత్యైన ఏలీయా యొక పతిర్క వార్సి అతనియొదద్కు 

పంపెను నీ పితరుడగు దావీదునకు దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు నీ తండిర్యైన 

యెహోషాపాతు మారగ్ములందైనను యూదారాజైన ఆసా మారగ్ములందైనను నడువక 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:17 => అయినను జనులు ఉనన్త సథ్లములయందు ఇంకను బలులు 

అరిప్ంచుచు వచిచ్రిగాని ఆ యరప్ణలను తమ దేవుడైన యెహోవా నామమునకే చేసిరి. 
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యెషయా 65:7 => నిశచ్యముగా మీ దోషములనుబటిట్యు మీ పితరుల దోషములనుబటిట్యు 

అనగా పరవ్తములమీద ఈ జనులు ధూపమువేసిన దానినిబటిట్యు కొండలమీద ననున్ దూషించిన 

దానినిబటిట్యు మొటట్మొదట వారి ఒడిలోనే వారికి పర్తికారము కొలిచి పోయుదును.  

వచనము 46 

తన తండిర్యైన ఆసా దినములలో శేషించియుండిన పురుషగాములను అతడు దేశములోనుండి 

వెళల్గొటెట్ను. 

1 రాజులు 22:2 => మూడవ సంవతస్రమందు యూదారాజైన యెహోషాపాతు బయలుదేరి 

ఇశార్యేలురాజునొదద్కు రాగా 

2 రాజులు 8:18 => ఇతడు అహాబు కుమారెత్ను పెండిల్ చేసికొనియుండెను గనుక అహాబు 

కుటుంబికులవలెనే ఇతడును ఇశార్యేలు రాజులు పర్వరిత్ంచినటుల్ పర్వరిత్ంచుచు యెహోవా దృషిట్కి 

చెడుతనము జరిగించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:2 => దీరఘ్దరిశ్ హనానీ కుమారుడునగు యెహూ అతనిని 

ఎదురొక్నబోయి, రాజైన యెహోషాపాతుకు ఈలాగు పర్కటన చేసెను నీవు భకిత్హీనులకు 

సహాయముచేసి యెహోవా శతుర్వులకు సేన్హితుడవైతివి గదా? అందువలన యెహోవా సనిన్ధినుండి 

కోపము నీమీదికి వచుచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:6 => అతడు అహాబు కుమారెత్ను పెండిల్చేసికొని అహాబు సంతతివారు 

నడచిన పర్కారముగా ఇశార్యేలు రాజుల మారగ్మందు నడచెను; అతడు యెహోవా దృషిట్కి 

పర్తికూలముగా పర్వరిత్ంచెను. 

2 కొరిందీయులకు 6:14 => మీరు అవిశావ్సులతో జోడుగా ఉండకుడి. నీతికి దురీణ్తితో ఏమి 

సాంగతయ్ము? వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పొతుత్? 

వచనము 47 

ఆ కాలమందు ఎదోము దేశమునకు రాజు లేకపోయెను; పర్ధానియైన యొకడు రాజయ్పాలనము 

చేయుచుండెను. 
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1 రాజులు 22:39 => అహాబు చేసిన యితర కారయ్ములను గూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

దానంతటినిగూరిచ్యు, అతడు కటిట్ంచిన దంతపు ఇంటినిగూరిచ్యు, అతడు కటిట్ంచిన 

పటట్ణములనుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 11:41 => సొలొమోను చేసిన యితర కారయ్ములను గూరిచ్యు అతడు చేసినదంతటిని 

గూరిచ్యు, అతని జాఞ్నమును గూరిచ్యు, సొలొమోను కారయ్ములను గూరిచ్న గర్ంథమందు 

వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 14:29 => రెహబాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

వాటనిన్టినిగూరిచ్యు యూదారాజులయొకక్ వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

వచనము 48 

యెహోషాపాతు బంగారము తెచుచ్టకై ఓఫీరు దేశమునకు పోవుటకు తరీ ష్షు ఓడలను కటిట్ంపగా ఆ 

ఓడలు బయలుదేరక ఎసోనెగ్బెరునొదద్ బదద్లైపోయెను. 

1 రాజులు 14:24 => మరియు పురుషగాములు సహా దేశమందుండిరి. ఇశార్యేలీయులయెదుట 

నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనులు చేయు హేయకిర్యల పర్కారముగా యూదావారును 

చేయుచు వచిచ్రి. 

1 రాజులు 15:12 => పురుషగాములను దేశములోనుండి వెళల్గొటిట్ తన పితరులు చేయించిన 

విగర్హములనిన్టిని పడగొటెట్ను. 

ఆదికాండము 19:5 => లోతును పిలిచి ఈ రాతిర్ నీయొదద్కు వచిచ్న మనుషుయ్లు ఎకక్డ? మేము 

వారిని కూడునటుల్ మాయొదద్కు వారిని వెలుపలికి తీసికొని రమమ్ని అతనితో చెపప్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:17 => ఇశార్యేలు కుమారెత్లలో ఎవతెయు వేశయ్గా ఉండకూడదు. 

ఇశార్యేలు కుమారులలో ఎవడును పురుషగామిగా ఉండకూడదు. 
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నాయ్యాధిపతులు 19:22 => వారు సంతోషించుచుండగా ఆ ఊరివారిలో కొందరు పోకిరులు ఆ 

యిలుల్ చుటుట్కొని తలుపుకొటిట్ నీ యింటికి వచిచ్న మనుషుయ్ని మేము ఎరుగునటుల్ అతని బయటికి 

తెమమ్ని యింటి యజమానుడైన ఆ ముసలివానితో అనగా 

రోమీయులకు 1:26 => అందువలన దేవుడు తుచఛ్మైన అభిలాషలకు వారిని అపప్గించెను. వారి 

సతరీలు సయితము సావ్భావికమైన ధరమ్మును విడిచి సావ్భావిక విరుదధ్మైన ధరమ్మును అనుసరించిరి. 

రోమీయులకు 1:27 => అటువలె పురుషులు కూడ సతరీయొకక్ సావ్భావికమైన ధరమ్మును విడిచి, 

పురుషులతో పురుషులు అవాచయ్మైనది చేయుచు, తమ తపిప్దమునకు తగిన పర్తిఫలమును పొందుచు 

ఒకరియెడల ఒకరు కామతపుత్లైరి 

1 కొరిందీయులకు 6:9 => అనాయ్యసుథ్లు దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరని మీకు 

తెలియదా? మోసపోకుడి; జారులైనను విగర్హారాధకులైనను వయ్భిచారులైనను ఆడంగితనము 

గలవారైనను పురుష సంయోగులైనను 

1 తిమోతి 1:10 => హితబోధకు విరోధియైనవాడు మరి ఎవడైనను ఉండినయెడల, అటిట్వానికిని 

నియమింపబడెనుగాని,  

యూదా 1:7 => ఆ పర్కారముగానే సొదొమ గొమొఱాఱ్లును వాటి చుటుట్పటల్నునన్ పటట్ణములును 

వీరివలెనే వయ్భిచారము చేయుచు, పరశరీరానుసారులైనందున నితాయ్గిన్దండన అనుభవించుచు 

దృషాట్ంతముగా ఉంచబడెను. 

2 రాజులు 23:7 => మరియు యెహోవా మందిరమందునన్ పురుషగాముల యిండల్ను 

పడగొటిట్ంచెను. అచచ్ట అషేరాదేవికి గుళల్ను అలుల్ సతరీలు వాసము చేయుచుండిరి. 

వచనము 49 

అహాబు కుమారుడైన అహజాయ్నా సేవకులను నీ సేవకులతో కూడ ఓడలమీద పోనిమమ్ని 

యెహోషాపాతు నడుగగా యెహోషాపాతు దానికి ఒపప్లేదు. 
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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 27:40 => నీవు నీ కతిత్చేత బర్దుకుదువు నీ సహోదరునికి దాసుడవగుదువు నీవు 

తిరుగులాడుచుండగా నీ మెడమీదనుండి అతనికాడి విరిచివేయుదువు అని అతని కుతత్రమిచెచ్ను. 

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. 

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 

Page  of 2017 2024



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   1 !"#

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

పేరుల చొపుప్న ఏశావు సంతానపు నాయకుల పేరులేవనగా తిమాన్ నాయకుడు అలావ్ నాయకుడు 

యతేతు నాయకుడు 

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

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

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

దేశమందు తమతమ నివాససథ్లముల పర్కారము ఎదోము నాయకులు. ఏశావు ఎదోమీయులకు 

మూలపురుషుడు. 

2 సమూయేలు 8:14 => మరియు ఎదోము దేశమందు అతడు దండునుంచెను. ఎదోమీయులు 

దావీదునకు దాసులు కాగా ఎదోము దేశమంతట అతడు కావలిదండుంచెను; దావీదు ఎకక్డికి 

పోయినను యెహోవా అతనిని కాపాడుచుండెను. 

2 రాజులు 3:9 => ఇశార్యేలు రాజును యూదా రాజును ఎదోము రాజును బయలుదేరి యేడు 

దినములు చుటుట్ తిరిగిన తరువాత, వారితో కూడనునన్ దండువారికిని పశువులకును నీళుల్ 

లేకపోయెను. 

2 రాజులు 8:20 => ఇతని దినములలో ఎదోమీయులు యూదా రాజునకు ఇక లోబడుట మాని 

అతనిమీద తిరుగుబాటు చేసి, తమమీద నొకని రాజుగా నియమించుకొనినందున 

కీరత్నలు 108:9 => మోయాబు నేను కాళుల్ కడగుకొను పళె ల్ము ఎదోముమీదికి నా చెపుప్ 

విసరివేయుదును ఫిలిషిత్యనుబటిట్ జయోతస్వము చేసియునాన్ను.  

కీరత్నలు 108:10 => కోటగల పటట్ణములోనికి ననున్ ఎవడు తోడుకొనిపోవును? ఎదోములోనికి 

ననెన్వడు నడిపించును? 

ఆదికాండము 27:29 => జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ 

బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై యుండుము నీ తలిల్ పుతుర్లు నీకు సాగిలపడుదురు నినున్ శపించువారు 

శపింపబడుదురు నినున్ దీవించువారు దీవింపబడుదురు గాక 
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2 దినవృతాత్ంతములు 21:8 => అతని దినములలో ఎదోమీయులు తిరుగబడి యూదావారి 

అధికారము తోర్సివేసి తమకు ఒక రాజును చేసికొనగా 

రోమీయులకు 9:12 => పిలల్లింక పుటిట్ మేలైనను కీడైనను చేయకముందే పెదద్వాడు చినన్వానికి 

దాసుడగును అని ఆమెతో చెపప్బడెను. 

వచనము 50 

పిమమ్ట యెహోషాపాతు తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి, తన పితరుడైన దావీదుపురమందు తన 

పితరులతోకూడ పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన యెహోరాము అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:35 => ఇది యయిన తరువాత యూదా రాజైన యెహోషాపాతు మికిక్లి 

దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచిన ఇశార్యేలు రాజైన అహజాయ్తో సేన్హము చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:36 => తరీ ష్షునకు పోదగిన ఓడలను చేయింపవలెనని యెహోషాపాతు 

అతనితో సేన్హము చేయగా వారు ఎసోనెగ్బెరులో ఆ ఓడలను చేయించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:1 => యెహోషాపాతు తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచితన పితరుల చెంతను 

దావీదు పురమందు పాతిపెటట్బడెను, అతని కుమారుడైన యెహోరాము అతనికి బదులుగా 

రాజాయెను. 

1 రాజులు 10:22 => సముదర్మందు హీరాము ఓడలతో కూడ తరీ ష్షు ఓడలును రాజునకు 

కలిగియుండెను; ఈ తరీ ష్షు ఓడలు మూడు సంవతస్రములకు ఒకమారు బంగారమును వెండిని 

దంతమును కోతులను నెమిలి పిటట్లను తీసికొని వచుచ్చుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:21 => సొలొమోను దినములలో వెండి యెనిన్కకు రానిదాయెను 

కీరత్నలు 48:7 => తూరుప్గాలిని లేపి తరీ ష్షు ఓడలను నీవు పగులగొటుట్చునాన్వు. 

యెషయా 2:16 => తరీ ష్షు ఓడలకనిన్టికిని రమయ్మైన విచితర్ వసుత్వుల కనిన్టికిని ఆ దినము 

నియమింపబడియునన్ది. 

యెషయా 60:9 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ ఆయన నినున్ శృంగారించినందున 

ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవుని నామమునుబటిట్ దూరమునుండి నీ కుమారులను తమ వెండి 
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బంగారములను తీసికొని వచుచ్టకు దీవ్పములు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునన్వి తరీ ష్షు ఓడలు 

మొదట వచుచ్చునన్వి.  

యోనా 1:3 => అయితే యెహోవా సనిన్ధిలోనుండి తరీ ష్షు పటట్ణమునకు పారిపోవలెనని యోనా 

యొపేప్కు పోయి తరీ ష్షునకు పోవు ఒక ఓడను చూచి, పర్యాణమునకు కేవు ఇచిచ్, యెహోవా 

సనిన్ధిలో నిలువక ఓడవారితోకూడి తరీ ష్షునకు పోవుటకు ఓడ ఎకెక్ను. 

1 రాజులు 9:28 => వారు ఓఫీరను సథ్లమునకు పోయి అచచ్టనుండి యెనిమిది వందల నలువది 

మణుగుల బంగారమును రాజైన సొలొమోను నొదద్కు తీసికొని వచిచ్రి. 

కీరత్నలు 45:9 => నీ దయనొందిన సతరీలలో రాజుల కుమారెత్లునాన్రు. రాణి ఓఫీరు అపరంజితో 

అలంకరించుకొని నీ కుడిపారశ్వ్మున నిలుచుచునన్ది.  

2 దినవృతాత్ంతములు 20:37 => అపుప్డు మారేషా వాడును దోదావాహు కుమారుడునగు 

ఎలీయెజెరు నీవు అహజాయ్తో సేన్హము చేసికొంటివి గనుక యెహోవా నీ పనులను భంగము 

చేయునని యెహోషాపాతుమీద పర్వచనమొకటి చెపెప్ను. ఆ ఓడలు తరీ ష్షునకు వెళల్జాలకుండ 

బదద్లైపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:7 => దైవజనుడైన యొకడు అతనియొదద్కు వచిచ్ రాజా, ఇశార్యేలువారి 

సైనయ్మును నీతోకూడ తీసికొనిపోవదుద్, యెహోవా ఇశార్యేలువారగు ఎఫార్యిమీయులలో ఎవరికిని 

తోడుగా ఉండడు. 

1 రాజులు 9:26 => మరియు రాజైన సొలొమోను ఎదోముదేశపు ఎఱఱ్ సముదర్తీరమందునన్ ఏలతు 

దగగ్ర ఎసోనెగ్బెరునందు ఓడలను కటిట్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 33:35 => ఎబోర్నాలోనుండి బయలుదేరి ఎసోనెగ్బెరులో దిగిరి. 

సంఖాయ్కాండము 33:36 => ఎసోనెగ్బెరులోనుండి బయలుదేరి కాదేషు అనబడిన సీను అరణయ్ములో 

దిగిరి. 

ఆదికాండము 10:29 => ఓఫీరును హవీలాను యోబాబును కనెను. వీరందరు యొకాత్ను 

కుమారులు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 8:17 => సొలొమోను ఎదోము దేశముయొకక్ సముదర్పు దరినునన్ 

ఎసోనెగ్బెరునకును ఏలతునకును పోగా 

యోబు 22:24 => మంటిలో నీ బంగారమును ఏటిరాళల్లో ఓఫీరు సువరణ్మును పారవేయుము 

యెషయా 23:1 => తూరునుగూరిచ్న దేవోకిత్ తరీ ష్షు ఓడలారా, అంగలారుచ్డి తూరు పాడైపోయెను 

ఇలల్యినను లేదు పర్వేశమారగ్మైనను లేదు కితీత్యుల దేశమునుండి ఆ సంగతి వారికి 

వెలల్డిచేయబడెను.  

యెహెజేక్లు 27:12 => నానా విధమైన సరకులు నీలో విసాత్రముగా నునన్ందున తరీ ష్షువారు నీతో 

వరత్కము చేయుచు, వెండియు ఇనుమును తగరమును సీసమును ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:41 => రెండు పర్వాహములు కలిసిన సథ్లమందు చికుక్కొని ఓడను మెటట్ 

పటిట్ంచిరి. అందువలన అనివి కూరుకొనిపోయి కదలక యుండెను, అమరము ఆ దెబబ్కు 

బదద్లైపోసాగెను. 

వచనము 51 

అహాబు కుమారుడైన అహజాయ్ యూదారాజైన యెహోషాపాతు ఏలుబడిలో పదునేడవ 

సంవతస్రమందు షోమోర్నులో ఇశార్యేలును ఏలనారంభించి రెండు సంవతస్రములు ఇశార్యేలును 

ఏలెను. 

1 రాజులు 9:27 => సొలొమోను సేవకులతో కూడ హీరాము సముదర్ పర్యాణము చేయనెరిగిన 

ఓడవారైన తన దాసులను ఓడలమీద పంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:35 => ఇది యయిన తరువాత యూదా రాజైన యెహోషాపాతు మికిక్లి 

దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచిన ఇశార్యేలు రాజైన అహజాయ్తో సేన్హము చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:36 => తరీ ష్షునకు పోదగిన ఓడలను చేయింపవలెనని యెహోషాపాతు 

అతనితో సేన్హము చేయగా వారు ఎసోనెగ్బెరులో ఆ ఓడలను చేయించిరి. 

యెషయా 2:16 => తరీ ష్షు ఓడలకనిన్టికిని రమయ్మైన విచితర్ వసుత్వుల కనిన్టికిని ఆ దినము 

నియమింపబడియునన్ది. 
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వచనము 52 

అతడు యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించి,తన తలిదండుర్లిదద్రి పర్వరత్నను, ఇశార్యేలువారు 

పాపము చేయుటకు కారకుడైన నెబాతు కుమారుడగు యరొబాము పర్వరత్నను అనుసరించి 

పర్వరిత్ంచుచు వచెచ్ను. 

1 రాజులు 22:40 => అహాబు తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా అతని కుమారుడైన అహజాయ్ 

అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

1 రాజులు 2:10 => తరువాత దావీదు తన పితరులతో కూడ నిదర్పొంది, దావీదు పటట్ణమందు 

సమాధిలో పెటట్బడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:1 => యెహోషాపాతు తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచితన పితరుల చెంతను 

దావీదు పురమందు పాతిపెటట్బడెను, అతని కుమారుడైన యెహోరాము అతనికి బదులుగా 

రాజాయెను. 

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. 

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 రాజులు 8:16 => అహాబు కుమారుడును ఇశార్యేలువారికి రాజునైన యెహోరాము ఏలుబడిలో 

అయిదవ సంవతస్రమందు యెహోషాపాతు యూదారాజై యుండగా యూదా రాజైన యెహోషాపాతు 

కుమారుడైన యెహోరాము ఏల నారంభించెను. 
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2 రాజులు 8:17 => అతడు ఏల నారంభించినపుప్డు ముపప్ది రెండేండల్వాడై యుండి 

యెరూషలేమందు ఎనిమిది సంవతస్రములు ఏలెను. 

2 రాజులు 8:18 => ఇతడు అహాబు కుమారెత్ను పెండిల్ చేసికొనియుండెను గనుక అహాబు 

కుటుంబికులవలెనే ఇతడును ఇశార్యేలు రాజులు పర్వరిత్ంచినటుల్ పర్వరిత్ంచుచు యెహోవా దృషిట్కి 

చెడుతనము జరిగించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:5 => యెహోరాము ఏలనారంభించినపుప్డు ముపప్ది రెండేండల్వాడు. 

అతడు యెరూషలేములో ఎనిమిది సంవతస్రములు ఏలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:6 => అతడు అహాబు కుమారెత్ను పెండిల్చేసికొని అహాబు సంతతివారు 

నడచిన పర్కారముగా ఇశార్యేలు రాజుల మారగ్మందు నడచెను; అతడు యెహోవా దృషిట్కి 

పర్తికూలముగా పర్వరిత్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:7 => అయినను యెహోవా తాను దావీదుతో చేసిన నిబంధన 

నిమితత్మును, అతనికిని అతని కుమారులకును నితయ్ము దీపమిచెచ్దనని చేసిన వాగాద్నము 

నిమితత్మును దావీదు సంతతిని నశింపజేయుటకు మనసుస్లేక యుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:11 => యెహోషాపాతునకు యెహోరాము కుమారుడు, యెహోరామునకు 

అహజాయ్ కుమారుడు, అహజాయ్కు యోవాషు కుమారుడు, 

మతత్యి 1:8 => ఆసా యెహోషాపాతును కనెను, యెహోషాపాతు యెహోరామును కనెను, 

యెహోరాము ఉజిజ్యాను కనెను; 

వచనము 53 

అతడు బయలు దేవతను పూజిం చుచు, వానికి నమసాక్రము చేయుచు, తన తండిర్ చేసిన 

కిర్యలనిన్టి చొపుప్న జరిగించుచు, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచెను. 

1 రాజులు 22:40 => అహాబు తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా అతని కుమారుడైన అహజాయ్ 

అతనికి మారుగా రాజాయెను. 
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1 రాజులు 15:25 => యరొబాము కుమారుడైన నాదాబు యూదారాజైన ఆసా యేలుబడిలో రెండవ 

సంవతస్రమందు ఇశార్యేలు వారిని ఏలనారంభించి ఇశార్యేలువారిని రెండు సంవతస్రములు 

ఏలెను. 

2 రాజులు 1:17 => ఏలీయా దావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటపర్కారము అతడు చనిపోయెను. 

అతనికి కుమారుడు లేనందున యూదా రాజైన యెహోషాపాతు కుమారుడైన యెహోరాము ఏలుబడిలో 

రెండవ సంవతస్రమందు యెహోరాము అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

1 రాజులు 22:41 => ఆసా కుమారుడైన యెహోషాపాతు ఇశార్యేలు రాజైన అహాబు ఏలుబడిలో 

నాలుగవ సంవతస్రమందు యూదాను ఏలనారంభించెను. 

2 రాజులు 3:1 => అహాబు కుమారుడైన యెహోరాము యూదా రాజైన యెహోషాపాతు ఏలుబడిలో 

పదునెనిమిదవ సంవతస్రమందు షోమోర్నులో ఇశార్యేలువారికి రాజై పండెర్ండు సంవతస్రములు 

ఏలెను. 

2 రాజులు 15:23 => యూదారాజైన అజరాయ్ యేలుబడిలో ఏబదియవ సంవతస్రమందు 

మెనహేము కుమారుడైన పెకహాయ్ షోమోర్నులో ఇశార్యేలువారిని ఏలనారంభించి రెండు 

సంవతస్రములు ఏలెను. 

2 రాజులు 21:19 => ఆమోను ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది రెండేండల్ వాడై 

యెరూషలేమునందు రెండు సంవతస్రములు ఏలెను, అతని తలిల్ యొటబ్యూరివాడగు హారూసు 

కుమారెత్యైన మెషులెల్మెతు.
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