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వచనము 1 

దావీదు కుమారుడైన సొలొమోను తన రాజయ్మందు సిథ్రపరచబడగా అతని దేవుడైన యెహోవా 

అతనితో కూడ ఉండి అతనిని బహు ఘనుడైన రాజునుగా చేసెను. 

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. 

హెబీర్యులకు 11:32 => ఇకను ఏమి చెపుప్దును? గిదోయ్ను, బారాకు, సమోస్ను, యెఫాత్, దావీదు, 

సమూయేలను వారినిగూరిచ్యు, పర్వకత్లనుగూరిచ్యు వివరించుటకు సమయము చాలదు. 

హెబీర్యులకు 11:33 => వారు విశావ్సము దావ్రా రాజయ్ములను జయించిరి; నీతికారయ్ములను 

జరిగించిరి; వాగాద్నములను పొందిరి; సింహముల నోళల్ను మూసిరి; 

1 స మూ యే లు 9 : 9 = > ఇ పుప్ డు పర్ వ కత్ య ను పే రు నొం దు వా డు పూ రవ్ ము 

దీరఘ్దరిశ్యనిపించుకొనెను. పూరవ్ము ఇశార్యేలీయులలో దేవునియొదద్ విచారణ చేయుటకై ఒకడు 

బయలుదేరిన యెడల మనము దీరఘ్దరశ్కుని యొదద్కు పోవుదము రండని జనులు చెపుప్కొనుట వాడుక. 

2 సమూయేలు 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. 
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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 బిడడ్లయొదద్ను 

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 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:9 => యెహోవా దావీదునకు దరశ్కుడగు గాదుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

నీవు వెళిల్ దావీదుతో ఇటల్నుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:10 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మూడు విషయములు నేను 

నీయెదుట నుంచుచునాన్ను, వాటిలో ఒకదానిని నీవు కోరుకొనినయెడల దాని నీకు చేయుదును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:11 => కావున గాదు దావీదు నొదద్కు వచిచ్ యిటల్నెను 

1 సమూయేలు 22:4 => అతని యొదద్కు వారిని తోడుకొనిపోగా దావీదు కొండలలో దాగియునన్ 

దినములు వారు అతనియొదద్ కాపురముండిరి. 
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2 సమూయేలు 24:11 => ఉదయమున దావీదు లేచినపుప్డు దావీదునకు దీరఘ్దరిశ్యగు గాదునకు 

యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

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, 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:25 => మరియు దావీదును దావీదు రాజుకు దీరఘ్దరిశ్యైన గాదును 

పర్వకత్యైన నాతానును చేసిన నిరణ్యము చొపుప్న యెహోవా మందిరములో తాళములను 

సవ్రమండలములను సితారాలను వాయించుటకై అతడు లేవీయులను ఏరాప్టు చేసెను. ఆలాగు 

జరుగవలెనని యెహోవా తన పర్వకత్లదావ్రా ఆజాఞ్పించియుండెను. 

వచనము 2 

యెహోవా సేవకుడైన మోషే అరణయ్మందు చేయించిన దేవుని సమాజపు గుడారము 

గిబియోనునందుండెను గనుక 

2 రాజులు 10:34 => యెహూ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

దానినంతటినిగూరిచ్యు, అతని పరాకర్మమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలురాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 
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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. 

దానియేలు 2:21 => ఆయన కాలములను సమయములను మారుచ్వాడై యుండి, రాజులను 

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 

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 4:25 => 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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:36 => దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి 

నిదిర్ంచి, 

వచనము 3 

సొలొమోను సహసార్ధిపతులకును శతాధిపతులకును నాయ్యాధిపతులకును ఇశార్యేలీయుల పితరుల 

యిండల్కు పెదద్లైనవారికందరికిని, అనగా ఇశార్యేలీయులకందరికిని ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

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

ఆసీనుడాయెను. అతని రాజయ్ము నిలుకడగా సిథ్రపరచబడెను. 

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

బయలుదేరి వానిమీద పడి వాని చంపెను. ఈ పర్కారము రాజయ్ము సొలొమోను వశమున 

సిథ్రపరచబడెను. 

ఆదికాండము 21:22 => ఆ కాలమందు అబీమెలెకును అతని సేనాధిపతియైన ఫీకోలును 

అబార్హాముతో మాటలాడి నీవు చేయు పనులనిన్టిలోను దేవుడు నీకు తోడైయునాన్డు గనుక. 

ఆదికాండము 39:2 => యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండెను గనుక అతడు వరిధ్లుల్చు తన 

యజమానుడగు ఆ ఐగుపీత్యుని యింట నుండెను. 

ఆదికాండము 39:21 => అయితే యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండి, అతనియందు కనికరపడి 

అతనిమీద ఆ చెరసాల యొకక్ అధిపతికి కటాక్షము కలుగునటుల్ చేసెను. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:8 => నీవు వెళిల్న చోటల్నెలల్ నీకు తోడుగా ఉండి, నినున్ దేవ్షించినవారిని నీ 

ముందర నిలువనియయ్క నిరూమ్లము చేసితిని; లోకములోని ఘనులకు కలిగియునన్ పేరువంటి పేరు 

నీకు కలుగజేయుదును 

మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 29:25 => యెహోవా సొలొమోనును ఇశార్యేలీయులందరి యెదుటను 

బహుగా ఘనపరచి, అతనికి ముందుగా ఇశార్యేలీయులను ఏలిన యే రాజునకైనను కలుగని 

రాజయ్పర్భావమును అతని కనుగర్హించెను. 
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ఫిలిపీప్యులకు 2:9 => అందుచేతను పరలోకమందునన్వారిలో గాని, భూమిమీద ఉనన్వారిలో 

గాని, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:10 => భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున 

వంగునటుల్ను, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:11 => పర్తివాని నాలుకయు తండిర్యైన దేవుని మహిమారథ్మై యేసుకీర్సుత్ 

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 

ఆదికాండము 26:28 => వారు నిశచ్యముగా యెహోవా నీకు తోడైయుండుట చూచితివిు గనుక 

మనకు, అనగా మాకును నీకును మధయ్ నొక పర్మాణముండవలెననియు 

యెహోషువ 3:7 => అపుప్డు యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను నేను మోషేకు తోడైయుండినటుల్ 

నీకును తోడైయుందునని ఇశార్యేలీయులందరు ఎరుగునటుల్ నేడు వారి కనున్లయెదుట నినున్ 

గొపప్చేయ మొదలుపెటెట్దను. 

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

సొలొమోనునకు తోడుగానుండి, నా యేలినవాడైన రాజగు దావీదుయొకక్ రాజయ్ముకంటె అతని 

రాజయ్ము ఘనముగా చేయునుగాక అనెను; 

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 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. 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:23 => అనేకులు యెరూషలేములో యెహోవాకు అరప్ణలను యూదా 

రాజైన హిజిక్యాకు కానుకలను తెచిచ్యిచిచ్రి. అందువలన అతడు అపప్టినుండి సకల జనముల 

దృషిట్కి ఘనతనొందిన వాడాయెను. 

పర్సంగి 2:9 => నాకు ముందు యెరూషలేమునందునన్ వారందరికంటెను నేను ఘనుడనై అభివృదిధ్ 

నొందితిని; నా జాఞ్నము ననున్ విడిచిపోలేదు. 

వచనము 4 

సొలొమోనుతో కూడ కలసి గిబియోనునందుండు బలిపీఠము నొదద్కు పోయిరి; దావీదు దేవుని 

మందసమును కిరయ్తాయ్రీమునుండి తెపిప్ంచి యెరూషలేమునందు దానికొరకు గుడారమువేసి తాను 

సిదధ్పరచిన సథ్లమున నుంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:20 => అపుప్డు రాజైన హిజిక్యా పెందలకడలేచి, పటట్ణపు 

అధికారులను సమకూరుచ్కొని యెహోవా మందిరమునకు పోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:2 => సేవకు చాలినంతమంది యాజకులు తముమ్ను తాము 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనకుండుటచేతను , జనులు యెరూషలేములో కూడుకొనకుండుటచేతను , 

మొదటినెలయందు పసాక్పండుగ జరుగకపోగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:29 => వారు రాజునొదద్కు ఈ వరత్మానము తీసికొనిరాగా రాజు యూదా 

యెరూషలేములోని పెదద్లనందరిని పిలువనంపించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:30 => వారిని సమకూరెచ్ను. రాజును, యూదా వారందరును, 

యెరూషలేము కాపురసుథ్లును, యాజకులును, లేవీయులును, జనులలో పినన్పెదద్లందరును 

యెహోవా మందిరమునకు రాగా యెహోవా మందిరమందు దొరకిన నిబంధన గర్ంథపు మాటలనిన్యు 

వారికి వినిపింపబడెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 13:1 => దావీదు సహసార్ధిపతులతోను శతాధిపతులతోను 

అధిపతులందరితోను ఆలోచనచేసి, సమాజముగా కూడిన ఇశార్యేలీయులందరితో ఈలాగు 

సెలవిచెచ్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:3 => అంతట దావీదు తాను యెహోవా మందసమునకు సిదధ్పరచిన 

సథ్లమునకు దాని తీసికొనివచుచ్టకై ఇశార్యేలీయులనందరిని యెరూషలేమునకు సమాజముగా 

కూరెచ్ను. 

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 28:1 => గోతర్ముల పెదద్లను, వంతులచొపుప్న రాజునకు సేవచేయు 

అధిపతులను సహసార్ధిపతులను, శతాధిపతులను, రాజునకును రాజుకుమారులకును కలిగియునన్ 

యావతుత్ చరాసిత్మీదను సిథ్రాసిత్మీదను ఉనన్ అధిపతులను, అనగా ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని 

రాజునొదద్ నునన్ పరివారమును పరాకర్మశాలులను సేవా సంబంధులైన పరాకర్మశాలులనందరిని 

రాజగు దావీదు యెరూషలేమునందు సమకూరెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:1 => తరువాత రాజైన దావీదు సరవ్సమాజముతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

దేవుడు కోరుకొనిన నా కుమారుడైన సొలొమోను ఇంకను లేతపార్యముగల బాలుడై యునాన్డు, 

కటట్బోవు ఆలయము మనుషుయ్నికి కాదు దేవుడైన యెహోవాకే గనుక ఈ పని బహు గొపప్ది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:12 => లేవీయుల పితరుల సంతతులకు మీరు పెదద్లై యునాన్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:4 => వారిని ఏరప్రచుటలో ఈతామారు సంతతివారిలోని పెదద్లకంటె 

ఎలియాజరు సంతతివారిలోని పెదద్లు అధికులుగా కనబడిరి గనుక ఎలియాజరు సంతతివారిలో 

పదునారుగురు తమ పితరుల యింటివారికి పెదద్లుగాను, ఈతామారు సంతతివారిలో ఎనిమిదిమంది 

తమ తమ పితరుల యింటివారికి పెదద్లుగాను నియమింపబడిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 24:31 => వీరును తమ సహోదరులైన అహరోను సంతతివారు చేసినటుల్ 

రాజైన దావీదు ఎదుటను సాదోకు అహీమెలెకు అను యాజకులలోను లేవీయులలోను పితరుల యిండల్ 

పెదద్లయెదుటను తమలోనుండు పితరుల యింటి పెదద్లకును తమ చినన్ సహోదరులకును చీటుల్ 

వేసికొనిరి. 

వచనము 5 

హూరు కుమారుడైన ఊరికి పుటిట్న బెసలేలు చేసిన యితత్డి బలిపీఠము అకక్డ యెహోవా 

నివాససథ్లము ఎదుట ఉండగా సొలొమోనును సమాజపువారును దానియొదద్ విచారణ చేసిరి. 

1 రాజులు 3:4 => గిబియోను ముఖయ్మైన ఉనన్తసథ్లమై యుండెను గనుక బలుల నరిప్ంచుటకై 

రాజు అకక్డికి పోయి ఆ బలిపీఠముమీద వెయియ్ దహనబలులను అరిప్ంచెను. 

1 రాజులు 3:5 => గిబియోనులో యెహోవా రాతిర్వేళ సవ్పన్మందు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై నేను 

నీకు దేనినిచుచ్ట నీకిషట్మో దాని నడుగుమని దేవుడు అతనితో సెలవియయ్గా 

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

దృషిట్కి అనుకూలముగా సతయ్మును నీతిని అనుసరించి యథారథ్మైన మనసు గలవాడై పర్వరిత్ంచెను 

గనుక నీవు అతనియెడల పరిపూరణ్ కటాక్షమగుపరచి, యీ దినమున నునన్టుల్గా అతని 

సింహాసనముమీద అతని కుమారుని కూరుచ్ండబెటిట్ అతనియందు మహాకృపను చూపియునాన్వు. 

1 రాజులు 3:7 => నా దేవా యెహోవా, నీవు నా తండిర్యైన దావీదునకు బదులుగా నీ దాసుడనైన 

ననున్ రాజుగా నియమించియునాన్వు; అయితే నేను బాలుడను, కారయ్ములు జరుపుటకు నాకు బుదిధ్ 

చాలదు; 

1 రాజులు 3:8 => నీ దాసుడనైన నేను నీవు కోరుకొనిన జనుల మధయ్ ఉనాన్ను; వారు 

విసత్రించియునన్ందున వారిని లెకక్ పెటుట్టయు వారి విశాలదేశమును తనకీ చేయుటయు అసాధయ్ము. 

1 రాజులు 3:9 => ఇంత గొపప్దైన నీ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్గలవాడు ఎవవ్డు? కాబటిట్ నేను 

మంచి చెడడ్లు 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. 

1 రాజులు 3:13 => మరియు నీవు ఐశవ్రయ్మును ఘనతను ఇమమ్ని అడుగకపోయినను నేను 

వాటినికూడ నీకిచుచ్చునాన్ను; అందువలన నీ దినములనిన్టను రాజులలో నీవంటివాడొకడైనను 

నుండడు. 

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

నియమించిన ధరమ్మంతటిని గైకొనినటుల్ నీవు నడచి వాటిని గైకొనినయెడల నినున్ 

దీరాఘ్యుషమ్ంతునిగా చేసెదను అనెను. 

1 రాజులు 3:15 => అంతలో సొలొమోను మేలుకొని అది సవ్పన్మని తెలిసికొనెను. పిమమ్ట అతడు 

యెరూషలేమునకు వచిచ్ యెహోవా నిబంధనగల మందసము ఎదుట నిలువబడి దహనబలులను 

సమాధానబలులను అరిప్ంచి తన సేవకులందరికిని విందు చేయించెను. 

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. 

నిరగ్మకాండము 26:1 => మరియు నీవు పది తెరలతో ఒక మందిరమును చేయవలెను. నీల ధూమర్ 

రకత్వరణ్ములుగల పేనిన సనన్పు నారతో వాటిని చితర్కారుని పనియైన కెరూబులు గలవాటినిగా 

చేయవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 26:2 => పర్తి తెర పొడుగు ఇరువది యెనిమిది మూరలు; పర్తి తెర వెడలుప్ 

నాలుగు మూరలు. ఆ తెరలనిన్టికి ఒకటే కొలత. 

నిరగ్మకాండము 26:3 => అయిదు తెరలను ఒక దానితో ఒకటి కూరప్వలెను. మిగిలిన అయిదు 

తెరలను ఒకదానితో ఒకటి కూరప్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:4 => తెరల కూరుప్ చివరను మొదటి తెర అంచున నీలినూలుతో కొలుకులను 

చేయవలెను. రెండవ కూరుప్నందలి వెలుపలి తెర చివరను అటుల్ చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:5 => ఒక తెరలో ఏబది కొలుకులను చేసి, ఆ కొలుకులు ఒకదానినొకటి 

తగులుకొనునటుల్ ఆ రెండవ కూరుప్నందలి తెర అంచున ఏబది కొలుకులను చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:6 => మరియు ఏబది బంగారు గుండీలను చేసి ఆ గుండీలచేత ఆ తెరలను 

ఒకదానితో ఒకటి కూరప్వలెను; అది ఒకటే మందిరమగును. 

నిరగ్మకాండము 26:7 => మరియు మందిరముపైని గుడారముగా మేకవెండుర్కలతో తెరలు 

చేయవలెను; పదకొండు తెరలను చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:8 => పర్తి తెర పొడుగు ముపప్ది మూరలు, వెడలుప్ నాలుగు మూరలు, 

పదకొండు తెరల కొలత ఒకక్టే. 

నిరగ్మకాండము 26:9 => అయిదు తెరలను ఒకటిగాను ఆరు తెరలను ఒకటిగాను ఒకదానికొకటి 

కూరప్వలెను. ఆరవ తెరను గుడారపు ఎదుటిభాగమున మడవవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:10 => తెరల కూరుప్నకు వెలుపలనునన్ తెర అంచున ఏబది కొలుకులను 

రెండవ కూరుప్నందలి తెర అంచున ఏబది కొలుకులను చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:11 => మరియు ఏబది యితత్డి గుండీలను చేసి యొకటే గుడారమగునటుల్ ఆ 

గుండీలను ఆ కొలుకులకు తగిలించి దాని కూరప్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:12 => ఆ గుడారపు తెరలలో మిగిలి వేర్లాడుభాగము, అనగా మిగిలిన సగము 

తెర, మందిరము వెనుక పర్కక్మీద వేర్లాడవలెను.  
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నిరగ్మకాండము 26:13 => మరియు గుడారపు తెరల పొడుగులో మిగిలినది ఈ పర్కక్ను ఒక 

మూరయు, ఆ పర్కక్ను ఒక మూరయు, మందిరమును కపుప్టకు ఈ పర్కక్ను ఆ పర్కక్ను దాని 

పర్కక్లమీద వేర్లాడవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:14 => మరియు ఎఱఱ్రంగు వేసిన పొటే ట్ళల్ తోళల్తో పైకపుప్ను దానికి మీదుగా 

సముదర్వతస్ల తోళల్తో పైకపుప్ను చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:15 => మరియు మందిరమునకు తుమమ్కఱఱ్తో నిలువు పలకలు చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:16 => పలక పొడుగు పది మూరలు పలక వెడలుప్ మూరెడునర 

యుండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:17 => పర్తి పలకలో ఒకదానికొకటి సరియైన రెండు కుసులుండవలెను. అటుల్ 

మందిరపు పలకలనిన్టికి చేసి పెటట్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:18 => ఇరువది పలకలు కుడివైపున, అనగా దకిష్ణ దికుక్న మందిరమునకు 

పలకలను చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:19 => మరియు నొకొక్కక్ పలకకిర్ంద దాని దాని రెండు కుసులకు రెండు 

దిమమ్లను ఆ యిరువది పలకల కిర్ంద నలువది వెండి దిమమ్లను చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:20 => మందిరపు రెండవ పర్కక్ను, అనగా ఉతత్రదికుక్న,  

నిరగ్మకాండము 26:21 => ఒకొక్కక్ పలకకిర్ంద రెండు దిమమ్లు ఇరువది పలకలును వాటి నలువది 

వెండి దిమమ్లు ఉండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:22 => పడమటితటుట్ మందిరము యొకక్ వెనుక పర్కక్కు ఆరు పలకలను 

చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:23 => మరియు ఆ వెనుక పర్కక్ను మందిరము యొకక్ మూలలకు రెండు 

పలకలను చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:24 => అవి అడుగున కూరచ్బడి శిఖరమున మొదటి ఉంగరము దనుక 

ఒకదానితోఒకటి అతికింపబడవలెను. అటుల్ ఆ రెంటికి ఉండవలెను, అవి రెండు మూలలకుండును. 
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నిరగ్మకాండము 26:25 => పలకలు ఎనిమిది; వాటి వెండి దిమమ్లు పదునారు; ఒకొక్కక్ పలకకిర్ంద 

రెండు దిమమ్లుండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:26 => తుమమ్కఱఱ్తో అడడ్కఱఱ్లను చేయవలెను. మందిరము యొకక్ ఒకపర్కక్ 

పలకలకు అయిదు అడడ్కఱఱ్లును 

నిరగ్మకాండము 26:27 => మందిరము యొకక్ రెండవ పర్కక్ పలకలకు అయిదు అడడ్కఱఱ్లును 

పడమటి వైపున మందిరము యొకక్ పర్కక్ పలకలకు అయిదు అడడ్కఱఱ్లును ఉండవలెను; 

నిరగ్మకాండము 26:28 => ఆ పలకల మధయ్నుండు నడిమి అడడ్కఱఱ్ ఈ కొసనుండి ఆ కొసవరకు 

చేరి యుండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:29 => ఆ పలకలకు బంగారు రేకును పొదిగించి వాటి అడడ్కఱఱ్లుండు వాటి 

ఉంగరములను బంగారుతో చేసి అడడ్కఱఱ్లకును బంగారు రేకును పొదిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:30 => అపుప్డు కొండమీద నీకు కనుపరచబడినదాని పోలికచొపుప్న 

మందిరమును నిలువబెటట్వలెను.  

నిరగ్మకాండము 26:31 => మరియు నీవు నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల ఒక అడడ్తెరను పేనిన 

సనన్నారతో చేయవలెను. అది చితర్కారుని పనియైన కెరూబులు గలదిగా చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:32 => తుమమ్కఱఱ్తో చేయబడి బంగారు రేకు పొదిగిన నాలుగు సత్ంభములమీద 

దాని వేయవలెను; దాని వంకులు బంగారువి వాటి దిమమ్లు వెండివి. 

నిరగ్మకాండము 26:33 => ఆ అడడ్తెరను ఆ కొలుకుల కిర్ంద తగిలించి సాక్షయ్పు మందసము 

అడడ్తెర లోపలికి తేవలెను. ఆ అడడ్తెర పరిశుదధ్సథ్లమును అతిపరిశుదధ్సథ్లమును వేరుచేయును. 

నిరగ్మకాండము 26:34 => అతిపరిశుదధ్సథ్లములో సాక్షయ్పు మందసముమీద కరుణాపీఠము 

నుంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:35 => అడడ్తెర వెలుపల బలల్ను ఆ బలల్యెదుట దకిష్ణపు వైపుననునన్ 

మందిరముయొకక్ యుతత్రదికుక్న దీపవృక్షమును ఉంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:36 => మరియు నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల పేనిన సనన్నారతో చితర్కారుని 

పనియైన తెరను గుడారపు దావ్రమునకు చేయవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 26:37 => ఆ తెరకు అయిదు సత్ంభములను తుమమ్కఱఱ్తో చేసి వాటికి బంగారు 

రేకు పొదిగింపవలెను. వాటి వంపులు బంగారువి వాటికి అయిదు ఇతత్డి దిమమ్లు పోత పోయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 40:2 => మొదటి నెలలో మొదటి దినమున నీవు పర్తయ్క్షపు గుడారపు మందిరమును 

నిలువబెటట్వలెను. 

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

మందిరమును నింపెను. 

లేవీయకాండము 1:1 => యెహోవా మోషేను పిలిచి పర్తయ్క్షపు గుడారములోనుండి అతనికీలాగు 

సెలవిచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:5 => యెహోవా సేవకుడైన మోషే యెహోవా మాటచొపుప్న మోయాబు 

దేశములో మృతినొందెను. 

యెహోషువ 9:17 => ఇశార్యేలీయులు సాగి మూడవనాడు వారి పటట్ణములకు వచిచ్రి; వారి 

పటట్ణములు గిబియోను కెఫీరా బెయే రోతు కిరయ్తాయ్రీము అనునవి. 

1 రాజులు 3:2 => ఆ దినముల వరకు యెహోవా నామమున కటిట్ంపబడిన మందిరము లేకపోగా 

జనులు ఉనన్త సథ్లములయందు మాతర్ము బలులను అరిప్ంచుచు వచిచ్రి. 

1 రాజులు 8:4 => దాని తీసికొనివచిచ్రి. పర్తయ్క్షపు గుడారమును గుడారములోనునన్ పరిశుదధ్ 

ఉపకరణములను యాజకులును లేవీయులును తీసికొనిరాగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:13 => పిమమ్ట సొలొమోను గిబియోనులోనుండు సమాజపు గుడారము 

ఎదుటనునన్ బలిపీఠమును విడచి యెరూషలేమునకు వచిచ్ ఇశార్యేలీయులను ఏలుచుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:5 => రాజైన సొలొమోనును ఇశార్యేలీయుల సమాజకులందరును 

సమకూడి, లెకిక్ంప శకయ్ముకాని గొఱఱ్లను పశువులను బలిగా అరిప్ంచిరి. 

వచనము 6 

సమాజపు గుడారము ముందర యెహోవా సనిన్ధినుండి ఇతత్డి బలిపీఠము నొదద్కు సొలొమోను పోయి 

దానిమీద వెయియ్ దహనబలులను అరిప్ంచెను. 
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2 సమూయేలు 6:2 => బయలుదేరి, కెరూబుల మధయ్ నివసించు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా 

అను తన నామము పెటట్బడిన దేవుని మందసమును అచచ్టనుండి తీసికొని వచుచ్టకై తనయొదద్నునన్ 

వారందరితో కూడ బాయిలా యెహూదాలోనుండి పర్యాణమాయెను. 

2 సమూయేలు 6:17 => వారు యెహోవా మందసమును తీసికొనివచిచ్ గుడారము మధయ్ను దావీదు 

దానికొరకు ఏరప్రచిన సథ్లమున నుంచగా, దావీదు దహనబలులను సమాధానబలులను యెహోవా 

సనిన్ధిని అరిప్ంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:5 => కాగా దేవుని మందసమును కిరయ్తాయ్రీమునుండి తీసికొనివచుచ్టకు 

దావీదు ఐగుపుత్యొకక్ షీహోరునది మొదలుకొని హమాతునకు పోవు మారగ్మువరకు నుండు 

ఇశార్యేలీయులనందరిని సమకూరెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:6 => కెరూబులమధయ్ నివాసముచేయు దేవుడైన యెహోవా నామము 

పెటట్బడిన ఆయన మందసమును యూదాలోనుండు కిరయ్తాయ్రీము అనబడిన బాలానుండి 

తీసికొనివచుచ్టకై అతడును ఇశార్యేలీయులందరును అచచ్టికి పోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:1 => దావీదు తనకొరకు దావీదుపురమందు ఇండుల్ కటిట్ంచెను; దేవుని 

మందసమునకు ఒక సథ్లమును సిదధ్పరచి, దానిమీద గుడారమొకటి వేయించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:25 => దావీదును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును సహసార్ధిపతులును 

యెహోవా నిబంధన మందసమును ఓబేదెదోము ఇంటిలోనుండి తెచుచ్టకై ఉతాస్హముతో పోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:26 => యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు లేవీయులకు దేవుడు 

సహాయముచేయగా వారు ఏడు కోడెలను ఏడు గొఱఱ్పొటే ట్ళల్ను బలులుగా అరిప్ంచిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:27 => దావీదును మందసమును మోయు లేవీయులందరును 

పాటకులును పాటకుల పనికి విచారణకరత్యగు కెననాయ్యును సనన్పునారతో నేయబడిన వసత్రములు 

ధరించుకొనియుండిరి, దావీదును సనన్పు నారతో నేయబడిన ఏఫోదును ధరించియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:28 => ఇశార్యేలీయులందరును ఆరాబ్టము చేయుచు, కొముమ్లు 

బూరలు ఊదుచు, తాళములు కొటుట్చు, సవ్రమండలములు సితారాలు వాయించుచు యెహోవా 

నిబంధన మందసమును తీసికొనివచిచ్రి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 16:1 => ఈ పర్కారము వారు దేవుని మందసమును తీసికొనివచిచ్, దావీదు 

దానికొరకు వేయించియునన్ గుడారము నడుమను దాని ఉంచి, దేవుని సనిన్ధిని దహనబలులను 

సమాధానబలులను అరిప్ంచిరి. 

కీరత్నలు 132:5 => నా వాససాథ్నమైన గుడారములో నేను బర్వేశింపను నేను పరుండు 

మంచముమీది కెకక్ను నా కనున్లకు నిదర్ రానియయ్ను నా కనున్రెపప్లకు కునికిపాటు రానియయ్ననెను. 

కీరత్నలు 132:6 => అది ఎఫార్తాలోనునన్దని మేము వింటిమి యాయరు పొలములలో అది 

దొరికెను. 

యెహోషువ 9:17 => ఇశార్యేలీయులు సాగి మూడవనాడు వారి పటట్ణములకు వచిచ్రి; వారి 

పటట్ణములు గిబియోను కెఫీరా బెయే రోతు కిరయ్తాయ్రీము అనునవి. 

నాయ్యాధిపతులు 18:12 => అందుచేతను నేటివరకు ఆ సథ్లమునకు దానీయులదండని పేరు. అది 

కిరయ్తాయ్రీమునకు పడమటనునన్ది. 

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

దేవుని మందసము డేరాలో నిలిచియునన్దనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:39 => గిబియోనులోని ఉనన్త సథ్లముననునన్ యెహోవా 

గుడారముమీదను అచచ్టి బలిపీఠముమీదను యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన 

ధరమ్శాసత్రమందు వార్యబడియునన్ పర్కారము 

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

దేవదారు మార్నులతో కటట్బడిన నగరులో నివాసము చేయుచునాన్ను; యెహోవా నిబంధన 

మందసము తెరలచాటున నునన్దని చెపప్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:2 => తరువాత యెహోవా నిబంధన మందసమును సీయోను అను దావీదు 

పురమునుండి తీసికొనివచుచ్టకై సొలొమోను ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను ఇశార్యేలీయుల 

వంశములకు అధికారులగు గోతర్ముల పెదద్లనందరిని యెరూషలేమునందు సమకూరెచ్ను. 

వచనము 7 
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ఆ రాతిర్యందు దేవుడు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై నేను నీకు ఏమి ఇయయ్గోరుదువో దాని అడుగుమని 

సెలవియయ్గా 

నిరగ్మకాండము 27:1 => మరియు అయిదు మూరల పొడుగు అయిదు మూరల వెడలుప్ గల 

బలిపీఠమును తుమమ్కఱఱ్తో నీవు చేయవలెను. ఆ బలిపీఠము చచౌచ్కముగా నుండవలెను; దాని యెతుత్ 

మూడు మూరలు. 

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

కొముమ్లు దానితో ఏకాండముగా ఉండవలెను; దానికి ఇతత్డి రేకు పొదిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 27:3 => దాని బూడిదె ఎతుత్టకు కుండలను గరిటెలను గినెన్లను ముండల్ను 

అగిన్పాతర్లను చేయవలెను. ఈ ఉపకరణములనిన్యు ఇతత్డితో చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 27:4 => మరియు వలవంటి ఇతత్డి జలెల్డ దానికి చేయవలెను.  

నిరగ్మకాండము 27:5 => ఆ వలమీద దాని నాలుగు మూలలను నాలుగు ఇతత్డి ఉంగరములను చేసి 

ఆ వల బలిపీఠము నడిమివరకు చేరునటుల్ దిగువను బలిపీఠము గటుట్కిర్ంద దాని నుంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 27:6 => మరియు బలిపీఠము కొరకు మోతకఱఱ్లను చేయవలెను. ఆ మోతకఱఱ్లను 

తుమమ్కఱఱ్తో చేసి వాటికి ఇతత్డి రేకు పొదిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 27:7 => ఆ మోతకఱఱ్లను ఆ ఉంగరములలో చొనపవలెను. బలిపీఠమును 

మోయుటకు ఆ మోతకఱఱ్లు దాని రెండుపర్కక్ల నుండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 27:8 => పలకలతో గులల్గా దాని చేయవలెను; కొండమీద నీకు చూపబడిన 

పోలికగానే వారు దాని చేయవలెను. 

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

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

దాని నాలుగు మూలలను కొముమ్లను చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 38:2 => దాని కొముమ్లు దానితో ఏకాండమైనవి; దానికి ఇతత్డిరేకు పొదిగించెను. 
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నిరగ్మకాండము 38:3 => అతడు ఆ బలిపీఠ సంబంధమైన ఉపకరణములనిన్టిని, అనగా దాని 

బిందెలను దాని గరిటెలను దాని గినెన్లను దాని ముండల్ను దాని అగిన్పాతర్లను చేసెను. దాని 

ఉపకరణములనిన్టిని ఇతత్డితో చేసెను 

నిరగ్మకాండము 38:4 => ఆ బలిపీఠము నిమితత్ము దాని జవకిర్ంద దాని నడిమివరకు లోతుగానునన్ 

వలవంటి ఇతత్డి జలెల్డను చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 38:5 => మరియు అతడు ఆ యితత్డి జలెల్డయొకక్ నాలుగు మూలలలో దాని 

మోతకఱఱ్లుండు నాలుగు ఉంగరములను పోతపోసెను. 

నిరగ్మకాండము 38:6 => ఆ మోతకఱఱ్లను తుమమ్కఱఱ్తో చేసి వాటికి రాగి రేకులు పొదిగించెను. 

నిరగ్మకాండము 38:7 => ఆ బలిపీఠమును మోయుటకు దాని పర్కక్లనునన్ ఉంగరములలో ఆ 

మోతకఱఱ్లు చొనిపెను; పలకలతో బలిపీఠమును గులల్గా చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 31:2 => చూడుము; నేను యూదా గోతర్ములో హూరు మనుమడును ఊరు 

కుమారుడునైన బెసలేలు అను పేరుగల వానిని పిలిచితిని. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:19 => అజూబా చనిపోయిన తరువాత కాలేబు ఎఫార్తాను వివాహము 

చేసికొనగా అది అతనికి హూరును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:20 => హూరు ఊరిని కనెను, ఊరి బెసలేలును కనెను. 

2 రాజులు 16:14 => మరియు యెహోవా సనిన్ధినునన్ యితత్డి బలిపీఠము మందిరము ముంగిటి 

సథ్లమునుండి అనగా తాను కటిట్ంచిన బలిపీఠమునకును యెహోవా మందిరమునకును మధయ్నుండి 

తీయించి, తాను కటిట్ంచిన దాని ఉతత్ర పారశ్వ్మందు దానిని ఉంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:1 => అతడు ఇరువది మూరలు పొడవును ఇరువది మూరలు వెడలుప్ను 

పది మూరలు ఎతుత్నుగల యొక యితత్డి బలిపీఠ మును చేయించెను. 

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

వచనము 8 
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సొలొమోను దేవునితో ఈలాగు మనవిచేసెను నీవు నా తండిర్యైన దావీదుయెడల బహుగా కృప చూపి 

అతని సాథ్నమందు ననున్ రాజుగా నియమించియునాన్వు గనుక 

1 రాజులు 3:4 => గిబియోను ముఖయ్మైన ఉనన్తసథ్లమై యుండెను గనుక బలుల నరిప్ంచుటకై 

రాజు అకక్డికి పోయి ఆ బలిపీఠముమీద వెయియ్ దహనబలులను అరిప్ంచెను. 

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

సమాధానబలులగా యెహోవాకు అరిప్ంచెను. ఈ పర్కారము రాజును ఇశార్యేలీయులందరును 

యెహోవా మందిరమును పర్తిషఠ్ చేసిరి. 

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. 

యెషయా 40:16 => సమిధలకు లెబానోను చాలకపోవును దహనబలికి దాని పశువులు చాలవు 

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 15:11 => తాము తీసికొనివచిచ్న కొలల్సొముమ్లోనుండి ఆ దినమున 

ఏడువందల యెదుద్లను ఏడువేల గొఱఱ్లను యెహోవాకు బలులుగా అరిప్ంచి 

మలాకీ 3:4 => అపుప్డు మునుపటి దినములలో ఉండినటుల్ను, పూరవ్పు సంవతస్రములలో 

ఉండినటుల్ను, యూదావారును యెరూషలేము నివాసులును చేయు నైవేదయ్ములు యెహోవాకు 

ఇంపుగా ఉండును. 

వచనము 9 
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దేవా యెహోవా, నీవు నా తండిర్యైన దావీదునకు చేసిన వాగాద్నమును సిథ్రపరచుము; నేల 

ధూళియంత విసాత్రమైన జనులమీద నీవు ననున్ రాజుగా నియమించియునాన్వు 

1 రాజులు 3:5 => గిబియోనులో యెహోవా రాతిర్వేళ సవ్పన్మందు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై నేను 

నీకు దేనినిచుచ్ట నీకిషట్మో దాని నడుగుమని దేవుడు అతనితో సెలవియయ్గా 

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

దృషిట్కి అనుకూలముగా సతయ్మును నీతిని అనుసరించి యథారథ్మైన మనసు గలవాడై పర్వరిత్ంచెను 

గనుక నీవు అతనియెడల పరిపూరణ్ కటాక్షమగుపరచి, యీ దినమున నునన్టుల్గా అతని 

సింహాసనముమీద అతని కుమారుని కూరుచ్ండబెటిట్ అతనియందు మహాకృపను చూపియునాన్వు. 

1 రాజులు 3:7 => నా దేవా యెహోవా, నీవు నా తండిర్యైన దావీదునకు బదులుగా నీ దాసుడనైన 

ననున్ రాజుగా నియమించియునాన్వు; అయితే నేను బాలుడను, కారయ్ములు జరుపుటకు నాకు బుదిధ్ 

చాలదు; 

1 రాజులు 3:8 => నీ దాసుడనైన నేను నీవు కోరుకొనిన జనుల మధయ్ ఉనాన్ను; వారు 

విసత్రించియునన్ందున వారిని లెకక్ పెటుట్టయు వారి విశాలదేశమును తనకీ చేయుటయు అసాధయ్ము. 

1 రాజులు 3:9 => ఇంత గొపప్దైన నీ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్గలవాడు ఎవవ్డు? కాబటిట్ నేను 

మంచి చెడడ్లు వివేచించి నీ జనులకు నాయ్యము తీరుచ్నటుల్ నీ దాసుడనైన నాకు వివేకముగల 

హృదయము దయచేయుము. 

1 రాజులు 3:10 => సొలొమోను చేసిన యీ మనవి పర్భువునకు అనుకూలమాయెను గనుక 

1 రాజులు 3:11 => దేవుడు అతనికి ఈలాగు సెలవిచెచ్ను దీరాఘ్యువునైనను ఐశవ్రయ్మునైనను నీ 

శతుర్వుల పార్ణమునైనను అడుగక, నాయ్యములను గర్హించుటకు వివేకము అనుగర్హించుమని నీవు 

అడిగితివి. 

1 రాజులు 3:12 => నీవు ఈలాగున అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించుచునాన్ను; బుదిధ్ వివేకములు 

గల హృదయము నీకిచుచ్చునాన్ను; పూరివ్కులలో నీవంటివాడు ఒకడును లేడు, ఇకమీదట 

నీవంటివాడొకడును ఉండడు. 
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1 రాజులు 3:13 => మరియు నీవు ఐశవ్రయ్మును ఘనతను ఇమమ్ని అడుగకపోయినను నేను 

వాటినికూడ నీకిచుచ్చునాన్ను; అందువలన నీ దినములనిన్టను రాజులలో నీవంటివాడొకడైనను 

నుండడు. 

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

నియమించిన ధరమ్మంతటిని గైకొనినటుల్ నీవు నడచి వాటిని గైకొనినయెడల నినున్ 

దీరాఘ్యుషమ్ంతునిగా చేసెదను అనెను. 

1 రాజులు 3:15 => అంతలో సొలొమోను మేలుకొని అది సవ్పన్మని తెలిసికొనెను. పిమమ్ట అతడు 

యెరూషలేమునకు వచిచ్ యెహోవా నిబంధనగల మందసము ఎదుట నిలువబడి దహనబలులను 

సమాధానబలులను అరిప్ంచి తన సేవకులందరికిని విందు చేయించెను. 

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.  

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 10:37 => వారు నీ మహిమయందు నీ కుడివైపున ఒకడును నీ యెడమవైపున ఒకడును 

కూరుచ్ండునటుల్ మాకు దయచేయుమని చెపిప్రి. 

మారుక్ 10:51 => యేసు నేను నీకేమి చేయగోరుచునాన్వని వానినడుగగా, ఆ గుర్డిడ్వాడు బోధకుడా, 

నాకు దృషిట్ కలుగజేయుమని ఆయనతో అనెను. 

యోహాను 16:23 => ఆ దినమున మీరు దేనిగూరిచ్యు ననున్ అడుగరు; మీరు తండిర్ని నా పేరట 

ఏమి అడిగినను ఆయన మీకు అనుగర్హించునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

1 యోహాను 5:14 => మనమేమి అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలంకించునని 

మనమెరిగినయెడల మనమాయనను వేడుకొనినవి మనకు కలిగినవని యెరుగుదుము. 
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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 18:1 => మరియు మమేర్దగగ్రనునన్ సింధూరవనములో అబార్హాము ఎండవేళ 

గుడారపు దావ్రమందు కూరుచ్నియునన్పుప్డు యెహోవా అతనికి కనబడెను. 

1 రాజులు 3:4 => గిబియోను ముఖయ్మైన ఉనన్తసథ్లమై యుండెను గనుక బలుల నరిప్ంచుటకై 

రాజు అకక్డికి పోయి ఆ బలిపీఠముమీద వెయియ్ దహనబలులను అరిప్ంచెను. 

1 రాజులు 9:2 => గిబియోనులో పర్తయ్క్షమైనటుల్ రెండవమారు యెహోవా సొలొమోనునకు 

పర్తయ్క్షమై 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:12 => అపుప్డు యెహోవా రాతిర్యందు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై 

యీలాగు సెలవిచెచ్ను నేను నీ వినన్పము నంగీకరించి యీ సథ్లమును నాకు బలులు అరిప్ంచు 

మందిరముగా కోరుకొంటిని. 

కీరత్నలు 119:125 => నేను నీ సేవకుడను నీ శాసనములను గర్హించునటుల్ నాకు జాఞ్నము 

కలుగజేయుము 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

1 కొరిందీయులకు 4:7 => ఎందుకనగా నీకు ఆధికయ్ము కలుగజేయువాడెవడు? నీకు 

కలిగినవాటిలో పరునివలన నీవు పొందనిది ఏది? పొందియుండియు పొందనటుట్ నీవు 

అతిశయింపనేల? 

వచనము 10 

ఈ నీ గొపప్ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్ శకిత్గలవాడెవడు? నేను ఈ జనులమధయ్ను ఉండి 

కారయ్ములను చకక్పెటుట్నటుల్ తగిన జాఞ్నమును తెలివిని నాకు దయచేయుము. 
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2 సమూయేలు 7:8 => కాబటిట్ నీవు నా సేవకుడగు దావీదుతో ఈలాగు చెపుప్ము 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా గొఱఱ్ల కాపులోనునన్ నినున్ 

గొఱఱ్లదొడిడ్లోనుండి తీసి ఇశార్యేలీయులను నా జనులమీద అధిపతిగా నియమించితిని. 

2 సమూయేలు 7:9 => నీవు పోవు చోటల్నెలల్ను నీకు తోడుగానుండి నీ శతుర్వులనందరిని నీ యెదుట 

నిలువకుండ నిరూమ్లము చేసి, లోకములోని ఘనులైన వారికి కలుగు పేరు నీకు కలుగజేసియునాన్ను. 

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 22:51 => నీవు నియమించిన రాజునకు గొపప్ రక్షణ కలుగజేయువాడవు 

అభిషేకించిన దావీదునకును అతని సంతానమునకును నితయ్ము కనికరము చూపువాడవు. 

2 సమూయేలు 23:1 => దావీదు రచించిన చివరి మాటలు ఇవే; యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు 

పలికిన దేవోకిత్ యిదే; యాకోబు దేవునిచేత అభిషికుత్డై మహాధిపతయ్ము నొందినవాడును 

ఇశార్యేలీయుల సోత్తర్ గీతములను మధురగానము చేసిన గాయకుడునగు దావీదు పలికిన దేవోకిత్ 

యిదే. 

కీరత్నలు 86:13 => పర్భువా, నా దేవా, నాయెడల నీవు చూపిన కృప అధికమైనది పాతాళపు 

అగాధమునుండి నా పార్ణమును తపిప్ంచియునాన్వు. 

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

నభిషేకించియునాన్ను. 

కీరత్నలు 89:21 => నా చెయియ్ యెడతెగక అతనికి తోడైయుండును నా బాహుబలము అతని 

బలపరచును. 

కీరత్నలు 89:22 => ఏ శతుర్వును అతనిమీద జయమునొందడు దోషకారులు అతని బాధపరచరు. 

Page  of 27 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

కీరత్నలు 89:23 => అతనియెదుట నిలువకుండ అతని విరోధులను నేను పడగొటెట్దను. అతనిమీద 

పగపటుట్వారిని మొతెత్దను.  

కీరత్నలు 89:24 => నా విశావ్సయ్తయు నా కృపయు అతనికి తోడైయుండును. నా నామమునుబటిట్ 

అతని కొముమ్ హెచిచ్ంపబడును. 

కీరత్నలు 89:25 => నేను సముదర్ముమీద అతని చేతిని నదులమీద అతని కుడిచేతిని ఉంచెదను. 

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

మొఱఱ్పెటుట్ను. 

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

అతుయ్నన్తునిగా నుంచెదను. 

కీరత్నలు 89:28 => నా కృప నితయ్ము అతనికి తోడుగా నుండజేసెదను నా నిబంధన అతనితో 

సిథ్రముగానుండును. 

కీరత్నలు 89:49 => పర్భువా, నీ విశావ్సయ్తతోడని నీవు దావీదుతో పర్మాణము చేసిన తొలిల్టి నీ 

కృపాతిశయములెకక్డ? 

యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

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 29:23 => అపుప్డు సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదునకు మారుగా 

యెహోవా సింహాసనమందు రాజుగా కూరుచ్ండి వరిధ్లుల్చుండెను. ఇశార్యేలీయులందరును అతని 

యాజఞ్కు బదుధ్లైయుండిరి. 

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 తిమోతి 2:7 => నేను చెపుప్ మాటలు ఆలోచించుకొనుము; అనిన్ విషయములయందు పర్భువు 

నీకు వివేకమను గర్హించును. 

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

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

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

రాజయ్ సింహాసనమును నేను నితయ్ముగా సిథ్రపరచెదను; 

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

పాపము చేసినయెడల నరుల దండముతోను మనుషుయ్లకు తగులు దెబబ్లతోను అతని శికిష్ంతును 

గాని 

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

అతనికి నా కృప దూరము చేయను. 

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

సింహాసనము నితయ్ము సిథ్రపరచబడును అనెను. 

2 సమూయేలు 7:25 => 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. 

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 17:23 => 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. 
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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, 

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 89:35 => 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 132:11 => 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 3:7 => నా దేవా యెహోవా, నీవు నా తండిర్యైన దావీదునకు బదులుగా నీ దాసుడనైన 

ననున్ రాజుగా నియమించియునాన్వు; అయితే నేను బాలుడను, కారయ్ములు జరుపుటకు నాకు బుదిధ్ 

చాలదు; 
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1 రాజులు 3:8 => నీ దాసుడనైన నేను నీవు కోరుకొనిన జనుల మధయ్ ఉనాన్ను; వారు 

విసత్రించియునన్ందున వారిని లెకక్ పెటుట్టయు వారి విశాలదేశమును తనకీ చేయుటయు అసాధయ్ము. 

ఆదికాండము 13:16 => మరియు నీ సంతానమును భూమిమీద నుండు రేణువులవలె విసత్రింప 

చేసెదను; ఎటల్నగా ఒకడు భూమిమీద నుండు రేణువులను లెకిక్ంప గలిగినయెడల నీ సంతానమును 

కూడ లెకిక్ంపవచుచ్ను. 

ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

సంఖాయ్కాండము 23:10 => యాకోబు రేణువులను ఎవరు లెకిక్ంచెదరు? ఇశార్యేలు 

నాలగ్వపాలును ఎవరు లెకక్పెటట్గలరు? నీతిమంతుల మరణమువంటి మరణము నాకు లభించును 

గాక. నా అంతయ్దశ వారి అంతమువంటిదగును గాక అనెను. 

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

వాగాద్నము పర్కారము నాకు కుటుంబము కలుగజేసిన యెహోవా జీవముతోడు, అదోనీయా యీ 

దినమున మరణమవునని చెపిప్ 

1 రాజులు 8:26 => ఇశార్యేలీయుల దేవా, దయచేసి నీ దాసుడును నా తండిర్యునైన దావీదుతో 

నీవు సెలవిచిచ్న మాటను నిశచ్యపరచుము. 

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

అయితే ఇశార్యేలీయులపైని యెహోవా రాజయ్సింహాసనముమీద కూరుచ్ండుటకు ఆయన నా 

కుమారులందరిలో సొలొమోనును కోరుకొని ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

మతత్యి 25:16 => అయిదు తలాంతులు తీసికొనినవాడు వెళిల్ వాటితో వాయ్పారము చేసి, మరి 

అయిదు తలాంతులు సంపాదించెను. 

వచనము 12 

కాబటిట్ జాఞ్నమును తెలివియు నీకియయ్బడును, నీకనన్ ముందుగానునన్ రాజులకైనను నీ తరువాత 

వచుచ్ రాజులకైనను కలుగని ఐశవ్రయ్మును సొముమ్ను ఘనతను నీకిచెచ్దను అని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 3:9 => ఇంత గొపప్దైన నీ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్గలవాడు ఎవవ్డు? కాబటిట్ నేను 

మంచి చెడడ్లు వివేచించి నీ జనులకు నాయ్యము తీరుచ్నటుల్ నీ దాసుడనైన నాకు వివేకముగల 

హృదయము దయచేయుము. 

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. 

సామెతలు 2:2 => జాఞ్నమునకు నీ చెవియొగిగ్ హృదయపూరవ్కముగా వివేచన నభయ్సించినయెడల 

సామెతలు 2:3 => తెలివికై మొఱఱ్పెటిట్నయెడల వివేచనకై మనవిచేసినయెడల 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 

సామెతలు 2:6 => యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి 

వచుచ్ను. 
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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 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 4:7 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటయే జాఞ్నమునకు ముఖాయ్ంశము. నీ సంపాదన 

అంతయు ఇచిచ్ బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము. 

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

సంఖాయ్కాండము 27:17 => వారికి నాయకుడుగా ఉండుటకు సమరుథ్డై యుండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:2 => ఇకమీదట నేను వచుచ్చుపోవుచు నుండలేను, యెహోవా ఈ 

యొరాద్ను దాటకూడదని నాతో సెలవిచెచ్ను. 

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

నడిపించువాడవై ఉంటివి. అయితే ఇపుప్డు నీవు ఇశార్యేలీయులనుబటిట్ నా జనులను పాలించి 

వారిమీద అధిపతివై యుందువని యెహోవా నినున్గురించి సెలవిచిచ్యునాన్డని చెపిప్రి. 

2 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. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:6 => నీవు లోపలికి వచుచ్నపుప్డు దీవింపబడుదువు; వెలుపలికి 

వెళుల్నపుప్డు దీవింపబడుదువు. 

1 రాజులు 4:29 => దేవుడు జాఞ్నమును బుదిధ్ని వరిణ్ంపశకయ్ము కాని వివేచనగల మనసుస్ను 

సొలొమోనునకు దయచేసెను 

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. 

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

యెహోవా నీకు వివేకమును తెలివిని అనుగర్హించి ఇశార్యేలీయులమీద నీకు అధికారము 

దయచేయును గాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:6 => ఆకాశములును మహాకాశములును ఆయనను పటట్జాలవు, 

ఆయనకు మందిరమును కటిట్ంచుటకు చాలినవాడెవడు? ఆయన సనిన్ధిని ఆయనకు మందిరమును 

కటిట్ంచుటకైనను నేనేమాతర్పువాడను? ధూపము వేయుటకే నేను ఆయనకు మందిరమును 

కటట్దలచియునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 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 9:23 => దేవుడు సొలొమోనుయొకక్ హృదయమందుంచిన జాఞ్నోకుత్లను 

వినుటకై భూరాజులందరును అతని ముఖదరశ్నము చేయగోరిరి. 

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

కీరత్నలు 119:169 => (తౌ) యెహోవా, నా మొఱఱ్ నీ సనిన్ధికి వచుచ్నుగాక నీ మాటచొపుప్న నాకు 

వివేకము నిముమ్. 
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సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 

పర్సంగి 1:16 => యెరూషలేమునందు నాకు ముందునన్ వారందరికంటెను నేను చాల ఎకుక్వగా 

జాఞ్నము సంపాదించితిననియు, జాఞ్నమును విదయ్ను నేను పూరణ్ముగా అభయ్సించితిననియు నా 

మనసుస్లో నేననుకొంటిని. 

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. 

మతత్యి 25:16 => అయిదు తలాంతులు తీసికొనినవాడు వెళిల్ వాటితో వాయ్పారము చేసి, మరి 

అయిదు తలాంతులు సంపాదించెను. 

వచనము 13 

పిమమ్ట సొలొమోను గిబియోనులోనుండు సమాజపు గుడారము ఎదుటనునన్ బలిపీఠమును విడచి 

యెరూషలేమునకు వచిచ్ ఇశార్యేలీయులను ఏలుచుండెను. 

1 సమూయేలు 16:7 => అయితే యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను అతని రూపమును 

అతని యెతుత్ను లక్షయ్పెటట్కుము, మనుషుయ్లు లక్షయ్పెటుట్వాటిని యెహోవా లక్షయ్పెటట్డు; నేను అతని 

తోర్సివేసియునాన్ను. మనుషుయ్లు పైరూపమును లక్షయ్పెటుట్దురు గాని యెహోవా హృదయమును 

లక్షయ్పెటుట్ను. 

1 రాజులు 3:11 => దేవుడు అతనికి ఈలాగు సెలవిచెచ్ను దీరాఘ్యువునైనను ఐశవ్రయ్మునైనను నీ 

శతుర్వుల పార్ణమునైనను అడుగక, నాయ్యములను గర్హించుటకు వివేకము అనుగర్హించుమని నీవు 

అడిగితివి. 
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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 3:13 => మరియు నీవు ఐశవ్రయ్మును ఘనతను ఇమమ్ని అడుగకపోయినను నేను 

వాటినికూడ నీకిచుచ్చునాన్ను; అందువలన నీ దినములనిన్టను రాజులలో నీవంటివాడొకడైనను 

నుండడు. 

1 రాజులు 8:18 => యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదుతో సెలవిచిచ్నదేమనగా నా నామ ఘనతకు 

ఒక మందిరము కటిట్ంచుటకు నీవు తాతప్రయ్ము కలిగియునాన్వు, ఆ తాతప్రయ్ము మంచిదే; 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:2 => అపుప్డు రాజైన దావీదు లేచి నిలువబడి ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా 

సహోదరులారా, నా జనులారా, నా మాట ఆలకించుడి; యెహోవా నిబంధన మందసమునకును మన 

దేవుని పాదపీఠమునకును విశర్మసాథ్నముగా ఉండుటకు ఒక మందిరము కటిట్ంచవలెనని నేను నా 

హృదయమందు నిశచ్యము చేసికొని సమసత్ము సిదధ్పరచితిని. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:17 => నా దేవా , నీవు హృదయ పరిశోధనచేయుచు 

యథారథ్వంతులయందు ఇషట్పడుచునాన్వని నేనెరుగుదును; నేనైతే యథారథ్హృదయము గలవాడనై 

యివి యనిన్యు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్యునాన్ను; ఇపుప్డు ఇకక్డనుండు నీ జనులును నీకు 

మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ట చూచి సంతోషించుచునాన్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:18 => అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలు అను మా పితరుల దేవా 

యెహోవా, నీ జనులు హృదయపూరవ్కముగా సంకలిప్ంచిన యీ ఉదేద్శమును నితయ్ము కాపాడుము; 

వారి హృదయమును నీకు అనుకూలపరచుము. 

సామెతలు 23:7 => అటిట్వాడు తన ఆంతరయ్ములో లెకక్లు చూచుకొనువాడు తినుము తార్గుము 

అని అతడు నీతో చెపుప్నే గాని అది హృదయములోనుండి వచుచ్ మాట కాదు.  

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 
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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.  

1 రాజులు 3:28 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరును రాజు తీరిచ్న తీరుప్నుగూరిచ్ విని నాయ్యము 

విచారించుటయందు రాజు దైవజాఞ్నము నొందినవాడని గర్హించి అతనికి భయపడిరి. 

సామెతలు 14:8 => తమ పర్వరత్నను కనిపెటిట్యుండుట వివేకుల జాఞ్నమునకు లక్షణము 

మోసకృతయ్ములే బుదిధ్హీనులు కనుపరచు మూఢత. 

యాకోబు 3:13 => మీలో జాఞ్నవివేకములు గలవాడెవడు? వాడు జాఞ్నముతో కూడిన సాతివ్కము 

గలవాడై, తన యోగయ్ పర్వరత్నవలన తన కిర్యలను కనుపరచవలెను. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

1 రాజులు 3:12 => నీవు ఈలాగున అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించుచునాన్ను; బుదిధ్ వివేకములు 

గల హృదయము నీకిచుచ్చునాన్ను; పూరివ్కులలో నీవంటివాడు ఒకడును లేడు, ఇకమీదట 

నీవంటివాడొకడును ఉండడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:1 => తనకు ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు అధికముగా కలిగిన తరువాత 

యెహోషాపాతు అహాబుతో వియయ్మంది 

సామెతలు 3:14 => వెండి సంపాదించుటకంటె జాఞ్నము సంపాదించుట మేలు అపరంజి 

సంపాదించుటకంటె జాఞ్నలాభము నొందుట మేలు. 

పర్సంగి 6:2 => ఏమనగా, దేవుడు ఒకనికి ధనధానయ్ సమృదిధ్ని ఘనతను అనుగర్హించును. 

అతడేమేమి కోరినను అది అతనికి తకుక్వ కాకుండును; అయినను దాని ననుభవించుటకు దేవుడు 

వానికి శకిత్ ననుగర్హింపడు, అనుయ్డు దాని ననుభవించును; ఇది వయ్రథ్ముగాను గొపప్ దురవసథ్గాను 

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

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

వచనము 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. 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

ఎఫెసీయులకు 3 : 2 0 = > మనలో కారయ్సాధకమైన తన శకిత్ చొపుప్న మనము 

అడుగువాటనిన్టికంటెను, ఊహించువాటనిన్టికంటెను అతయ్ధికముగా చేయ శకిత్గల దేవునికి, 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:22 => రాజైన సొలొమోను భూరాజులందరికంటెను ఐశవ్రయ్మందును 

జాఞ్నమందును అధికుడాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:25 => యెహోవా సొలొమోనును ఇశార్యేలీయులందరి యెదుటను 

బహుగా ఘనపరచి, అతనికి ముందుగా ఇశార్యేలీయులను ఏలిన యే రాజునకైనను కలుగని 

రాజయ్పర్భావమును అతని కనుగర్హించెను. 

పర్సంగి 2:9 => నాకు ముందు యెరూషలేమునందునన్ వారందరికంటెను నేను ఘనుడనై అభివృదిధ్ 

నొందితిని; నా జాఞ్నము ననున్ విడిచిపోలేదు. 

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  
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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 5:12 => యెహోవా సొలొమోనునకు చేసిన వాగాద్నము చొపుప్న అతనికి జాఞ్నము 

దయచేసెను; మరియు హీరామును సొలొమోనును సంధిచేయగా వారిదద్రికి సమాధానము 

కలిగియుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:15 => రాజు యెరూషలేమునందు వెండి బంగారములను రాళల్ంత 

విసాత్రముగాను, సరళ మార్నులను షెఫేల పర్దేశముననునన్ మేడిచెటల్ంత విసాత్రముగాను 

సమకూరెచ్ను. 

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 25:8 => ఆలాగు పోవలెనని నీకునన్యెడల పొముమ్, యుదధ్ము బలముగా 

చేసినను దేవుడు నీ శతుర్వు ఎదుట నినున్ కూలుచ్ను; నిలువబెటుట్టయు పడవేయుటయు దేవుని 

వశమేగదా అని పర్కటింపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:27 => హిజిక్యాకు అతివిసాత్రమైన ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు కలిగెను. 

అతడు వెండి బంగారములను రతన్ములను సుగంధదర్వయ్ములను డాళల్ను నానా విధములగు శేర్షఠ్మైన 

ఉపకరణములను సంపాదించి వాటికి బొకక్సములను కటిట్ంచెను. 

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

అతుయ్నన్తునిగా నుంచెదను. 

సామెతలు 3:14 => వెండి సంపాదించుటకంటె జాఞ్నము సంపాదించుట మేలు అపరంజి 

సంపాదించుటకంటె జాఞ్నలాభము నొందుట మేలు. 

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

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

వచనము 15 

రాజు యెరూషలేమునందు వెండి బంగారములను రాళల్ంత విసాత్రముగాను, సరళ మార్నులను షెఫేల 

పర్దేశముననునన్ మేడిచెటల్ంత విసాత్రముగాను సమకూరెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:3 => సొలొమోను సహసార్ధిపతులకును శతాధిపతులకును 

నాయ్యాధిపతులకును ఇశార్యేలీయుల పితరుల యిండల్కు పెదద్లైనవారికందరికిని, అనగా 

ఇశార్యేలీయులకందరికిని ఆజఞ్ ఇయయ్గా సమాజకులందరును 

1 రాజులు 4:24 => యూఫర్టీసునది యివతల తిపస్హు మొదలుకొని గాజావరకును నది యివతల 

నునన్ రాజులందరిమీదను అతనికి అధికారముండెను. అతని కాలమున నలుదికుక్ల నెమమ్ది 

కలిగియుండెను. 

1 రాజులు 4:25 => సొలొమోను దినములనిన్టను ఇశార్యేలువారేమి యూదా వారేమి దాను 

మొదలుకొని బెయేరె ష్బా వరకును తమ తమ దార్క్షచెటల్ కిర్ందను అంజూరపుచెటల్ కిర్ందను 

నిరభ్యముగా నివసించుచుండిరి. 
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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. 

వచనము 16 

సొలొమోనునకుండు గుఱఱ్ములు ఐగుపుత్లోనుండి తేబడెను, రాజు వరత్కులు ఒకొక్కక్ గుంపునకు 

నియామకమైన ధరనిచిచ్ గుంపులు గుంపులుగా కొని తెపిప్ంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:25 => రథములు నిలువయుంచు పటట్ణములలోను రాజునొదద్ 

యెరూషలేములోను సొలొమోనునకు నాలుగువేల గుఱఱ్పు సాలలును రథములును పండెర్ండువేల 

గుఱఱ్పు రౌతులును కలిగియుండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:16 => అతడు గుఱఱ్ములను విసాత్రముగా సంపాదించుకొనవలదు; 

తాను గుఱఱ్ములను హెచుచ్గా సంపాదించుటకుగాను జనులను ఐగుపుత్నకు తిరిగి వెళల్నియయ్కూడదు; 

ఏలయనగా యెహోవా ఇకమీదట మీరు ఈ తోర్వను వెళల్కూడదని మీతో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 4:26 => సొలొమోను రథములకు నలువదివేల గుఱఱ్పు శాలలును రౌతులకు పండెర్ండు 

వేల గుఱఱ్ములును ఉండెను. 

1 రాజులు 10:16 => రాజైన సొలొమోను సుతెత్తో కొటిట్న బంగారముతో అలుగులు గల 

రెండువందల డాళల్ను చేయించెను ; డాలు ఒకటింటికి ఆరువందల తులముల యెతుత్ 

బంగారముండెను. 

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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1 రాజులు 10:27 => రాజు యెరూషలేములో వెండిని రాళల్ంత విసాత్రముగా వాడుకచేసెను; 

దేవదారు మార్నులను షెఫేలా పర్దేశముననునన్ మేడిచెటల్వలె విసత్రింపజేసెను. 

1 రాజులు 10:28 => సొలొమోనునకుండు గుఱఱ్ములు ఐగుపుత్లోనుండి తేబడెను; రాజు వరత్కులు 

ఒకొక్కక్ గుంపునకు నియామకమైన ధరనిచిచ్ గుంపులు గుంపులుగ కొని తెపిప్ంచిరి. 

1 రాజులు 10:29 => వారు ఐగుపుత్లోనుండి కొని తెచిచ్న రథమొకటింటికి ఆరువందల తులముల 

వెండియు , గుఱఱ్మొకటింటికి నూట ఏబది తులముల వెండియు ఇచిచ్రి . హితీత్యుల 

రాజులందరికొరకును అరాము రాజులకొరకును వారు ఆ ధరకే వాటిని తీసికొనిరి. 

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. 

పరమగీతము 1:9 => నా పిర్యురాలా, ఫరోయొకక్ రథాశవ్ములతో నినున్ పోలెచ్దను. 

వచనము 17 

వారు ఐగుపుత్నుండి కొనితెచిచ్న రథమొకటింటికి ఆరువందల తులముల వెండియు గుఱఱ్మొకటింటికి 

నూటఏబది తులముల వెండియు నిచిచ్రి; హితీత్యుల రాజులందరికొరకును సిరియా రాజులకొరకును 

వారు ఆ ధరకే వాటిని తీసికొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:12 => కాబటిట్ జాఞ్నమును తెలివియు నీకియయ్బడును, నీకనన్ 

ముందుగానునన్ రాజులకైనను నీ తరువాత వచుచ్ రాజులకైనను కలుగని ఐశవ్రయ్మును సొముమ్ను 

ఘనతను నీకిచెచ్దను అని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:27 => రాజు యెరూషలేమునందు వెండి రాళల్ంత విసాత్రముగా 

నుండునటుల్ను, దేవదారు మార్నులు షెఫేలా పర్దేశముననునన్ మేడివృక్షములంత విసాత్రముగా 

నుండునటుల్ను చేసెను. 
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1 రాజులు 10:27 => రాజు యెరూషలేములో వెండిని రాళల్ంత విసాత్రముగా వాడుకచేసెను; 

దేవదారు మార్నులను షెఫేలా పర్దేశముననునన్ మేడిచెటల్వలె విసత్రింపజేసెను. 

1 రాజులు 10:28 => సొలొమోనునకుండు గుఱఱ్ములు ఐగుపుత్లోనుండి తేబడెను; రాజు వరత్కులు 

ఒకొక్కక్ గుంపునకు నియామకమైన ధరనిచిచ్ గుంపులు గుంపులుగ కొని తెపిప్ంచిరి. 

1 రాజులు 10:29 => వారు ఐగుపుత్లోనుండి కొని తెచిచ్న రథమొకటింటికి ఆరువందల తులముల 

వెండియు , గుఱఱ్మొకటింటికి నూట ఏబది తులముల వెండియు ఇచిచ్రి . హితీత్యుల 

రాజులందరికొరకును అరాము రాజులకొరకును వారు ఆ ధరకే వాటిని తీసికొనిరి. 

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

యోబు 22:25 => అపుప్డు సరవ్శకుత్డు నీకు అపరంజిగాను పర్శసత్మైన వెండిగాను ఉండును.  

యెషయా 60:17 => నేను ఇతత్డికి పర్తిగా బంగారమును తెచుచ్చునాన్ను ఇనుమునకు పర్తిగా 

వెండిని కఱఱ్కు పర్తిగా ఇతత్డిని రాళల్కు పర్తిగా ఇనుమును తెచుచ్చునాన్ను. సమాధానమును 

నీకధికారులుగాను నీతిని నీకు విచారణకరత్లుగాను నియమించుచునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:27 => రాజు యెరూషలేమునందు వెండి రాళల్ంత విసాత్రముగా 

నుండునటుల్ను, దేవదారు మార్నులు షెఫేలా పర్దేశముననునన్ మేడివృక్షములంత విసాత్రముగా 

నుండునటుల్ను చేసెను. 

యెషయా 9:10 => వారు ఇటికలతో కటిట్నది పడిపోయెను చెకిక్నరాళల్తో కటుట్దము రండి; 

రావికఱణ్తో కటిట్నది నరకబడెను, వాటికి మారుగా దేవదారు కఱఱ్ను వేయుదము రండని అతిశయపడి 

గరవ్ముతో చెపుప్కొనుచునాన్రు.  

ఆమోసు 7:14 => అందుకు ఆమోసు అమజాయ్తో ఇటల్నెను నేను పర్వకత్నైనను కాను, పర్వకత్ యొకక్ 

శిషుయ్డనైనను కాను, కాని పసుల కాపరినై మేడిపండుల్ ఏరుకొనువాడను. 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 17:5 => కాబటిట్ యెహోవా అతనిచేత రాజయ్మును సిథ్రపరచెను, 

యూదావారందరును యెహోషాపాతునకు పనున్ ఇచుచ్చుండిరి, అతనికి ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు 

మెండుగా కలిగెను. 
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వచనము 1 

సొలొమోను యెహోవా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును తన రాజయ్ ఘనతకొరకు ఒక నగరును 

కటట్వలెనని తీరామ్నము చేసికొని 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:28 => ఐగుపుత్నుండియు సకల దేశములనుండియు సొలొమోనునకు 

గుఱఱ్ములు తేబడెను. 

1 రాజులు 10:28 => సొలొమోనునకుండు గుఱఱ్ములు ఐగుపుత్లోనుండి తేబడెను; రాజు వరత్కులు 

ఒకొక్కక్ గుంపునకు నియామకమైన ధరనిచిచ్ గుంపులు గుంపులుగ కొని తెపిప్ంచిరి. 

1 రాజులు 10:29 => వారు ఐగుపుత్లోనుండి కొని తెచిచ్న రథమొకటింటికి ఆరువందల తులముల 

వెండియు , గుఱఱ్మొకటింటికి నూట ఏబది తులముల వెండియు ఇచిచ్రి . హితీత్యుల 

రాజులందరికొరకును అరాము రాజులకొరకును వారు ఆ ధరకే వాటిని తీసికొనిరి. 

వచనము 2 

బరువులు మోయుటకు డెబబ్ది వేలమందిని, కొండలమీద మార్నులు కొటుట్టకు ఎనుబది వేలమందిని 

ఏరప్రచుకొని వీరిమీద మూడు వేల ఆరువందల మందిని అధిపతులుగా ఉంచెను. 

2 రాజులు 10:29 => అయితే ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు నెబాతు కుమారుడైన 

యరొబాము కారకుడైనటుల్ యెహూకూడ అందుకు కారకుడై, బేతేలు దాను అను సథ్లములందునన్ 

బంగారుదూడలను అనుసరించుట మానలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 1:26 => ఆ మనుషుయ్డు హితీత్యుల దేశమునకు వెళిల్ ఒక పటట్ణమును కటిట్ంచి 

దానికి లూజు అను పేరుపెటెట్ను. నేటివరకు దానికదే పేరు. 

1 రాజులు 10:28 => సొలొమోనునకుండు గుఱఱ్ములు ఐగుపుత్లోనుండి తేబడెను; రాజు వరత్కులు 

ఒకొక్కక్ గుంపునకు నియామకమైన ధరనిచిచ్ గుంపులు గుంపులుగ కొని తెపిప్ంచిరి. 

వచనము 3 
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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. 

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. 

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 28:58 => నీవు జాగర్తత్పడి యీ గర్ంథములో వార్యబడిన యీ ధరమ్శాసత్ర 

వాకయ్ములనిన్టిని అనుసరించి గైకొనుచు, నీ దేవుడైన యెహోవా అను ఆ మహిమగల భీకరమైన 

నామమునకు భయపడనియెడల 

1 రాజులు 8:18 => యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదుతో సెలవిచిచ్నదేమనగా నా నామ ఘనతకు 

ఒక మందిరము కటిట్ంచుటకు నీవు తాతప్రయ్ము కలిగియునాన్వు, ఆ తాతప్రయ్ము మంచిదే; 

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. 
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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. 

మతత్యి 6:9 => కాబటిట్ మీరీలాగు పార్రథ్న చేయుడి, పరలోకమందునన్ మా తండీర్, నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడు గాక, 

మతత్యి 6:10 => నీ రాజయ్ము వచుచ్గాక, నీ చితత్ము పరలోకమందు నెరవేరుచునన్టుల్ 

భూమియందును నెరవేరును గాక, 

1 రాజులు 7:1 => సొలొమోను పదుమూడు సంవతస్రములు తన నగరును కటిట్ంచుచుండి 

దానినంతటిని ముగించెను. 

1 రాజులు 9:1 => సొలొమోను యెహోవా మందిరమును రాజనగరును కటుట్టయు, తాను 

చేయకోరినదంతటిని చేయుటయు ముగించిన తరువాత 

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 2:4 => 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 2:12 => యెహోవా ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును నీ రాజయ్ ఘనతకొరకు 

ఒక నగరును కటిట్ంచుటకు తగిన జాఞ్నమును తెలివియుగల బుదిధ్మంతుడైన కుమారుని రాజైన 

దావీదునకు దయచేసిన, భూమాయ్కాశములకు సృషిట్కరత్యగు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

సుత్తినొందునుగాక. 
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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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:47 => అయితే సొలొమోను ఆయన కొరకు మందిరము కటిట్ంచెను.  

వచనము 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 2:18 => వీరిలో బరువులు మోయుటకు డెబబ్ది వేల మందిని 

పరవ్తములందు మార్నులు కొటుట్టకు ఎనుబది వేల మందిని, జనులమీద అధిపతులుగానుండి 

పనిచేయించుటకు మూడు వేల ఆరు వందల మందిని అతడు ఏరప్రచెను. 

1 రాజులు 5:15 => మరియు సొలొమోనునకు బరువులు మోయువారు డెబబ్ది వేలమందియు 

పరవ్తములందు మార్నులు నరకువారు ఎనుబది వేలమందియు నుండిరి. 

1 రాజులు 5:16 => వీరు కాక పనిమీదనునన్ సొలొమోను శిలప్కారులకు అధికారులు మూడువేల 

మూడువందలమంది; వీరు పనివారిమీద అధికారులై యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:17 => సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదు ఇశార్యేలు దేశమందుండిన 

అనయ్జాతివారినందరిని, ఎనిన్క వేయించిన యెనిన్క పర్కారము వారిని లెకిక్ంపగా వారు లక్ష 

యెనుబదిమూడువేల ఆరువందలమందియైరి. 

వచనము 5 

నేను కటిట్ంచు మందిరము గొపప్దిగానుండును; మా దేవుడు సకలమైన దేవతలకంటె మహనీయుడు 

గనుక 
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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. 

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. 

1 రాజులు 5:2 => హీరామునొదద్కు సొలొమోను ఈ వరత్మానము పంపెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:4 => ఎంచనలవికాననిన్ దేవదారు మార్నులను దావీదు సంపాదించెను; 

సీదోనీయులును తూరీయులును దావీదునకు విసాత్రమైన దేవదారు మార్నులను తీసికొని 

వచుచ్చుండిరి. 

వచనము 6 

ఆకాశములును మహాకాశములును ఆయనను పటట్జాలవు, ఆయనకు మందిరమును కటిట్ంచుటకు 

చాలినవాడెవడు? ఆయన సనిన్ధిని ఆయనకు మందిరమును కటిట్ంచుటకైనను నేనేమాతర్పువాడను? 

ధూపము వేయుటకే నేను ఆయనకు మందిరమును కటట్దలచియునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:1 => సొలొమోను యెహోవా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును తన 

రాజయ్ ఘనతకొరకు ఒక నగరును కటట్వలెనని తీరామ్నము చేసికొని 

1 రాజులు 8:18 => యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదుతో సెలవిచిచ్నదేమనగా నా నామ ఘనతకు 

ఒక మందిరము కటిట్ంచుటకు నీవు తాతప్రయ్ము కలిగియునాన్వు, ఆ తాతప్రయ్ము మంచిదే; 

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

సమాధానబలులగా యెహోవాకు అరిప్ంచెను. ఈ పర్కారము రాజును ఇశార్యేలీయులందరును 

యెహోవా మందిరమును పర్తిషఠ్ చేసిరి. 
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నిరగ్మకాండము 30:7 => అహరోను పర్తిదినము పొర్దుద్న దానిమీద పరిమళదర్వయ్ముల ధూపము 

వేయవలెను. అతడు పర్దీపములను చకక్పరచునపుప్డు దానిమీద ఆ ధూపము వేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:30 => నితయ్మును నా సనిన్ధిని సనిన్ధిరొటెట్లను ఈ బలల్మీద ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 24:5 => నీవు గోధుమలపిండిని తీసికొని దానితో పండెర్ండు భక్షయ్ములను 

వండవలెను. ఒకొక్కక్ భక్షయ్మున సేరు సేరు పిండి యుండవలెను. 

లేవీయకాండము 24:6 => యెహోవా సనిన్ధిని నిరమ్లమైన బలల్మీద ఆరేసి భక్షయ్ములు గల రెండు 

దొంతులుగా వాటిని ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 24:7 => ఒకొక్కక్ దొంతిమీద సవ్చఛ్మైన సాంబార్ణి ఉంచవలెను. అది యెహోవా 

యెదుట మీ ఆహారమునకు జాఞ్పకారథ్మైన హోమముగా ఉండును. 

లేవీయకాండము 24:8 => యాజకుడు పర్తి విశార్ంతిదినమున నితయ్ నిబంధననుబటిట్ 

ఇశార్యేలీయులయొదద్ దాని తీసికొని నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని చకక్పరచవలెను. 

లేవీయకాండము 24:9 => అది అహరోనుకును అతని సంతతివారికి ఉండవలెను. వారు 

పరిశుదధ్సథ్లములో దాని తినవలెను. నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న యెహోవాకు చేయు హోమములలో అది 

అతిపరిశుదధ్ము. 

నిరగ్మకాండము 29:38 => నీవు బలిపీఠముమీద నితయ్మును అరిప్ంపవలసినదేమనగా, ఏడాదివి 

రెండు గొఱఱ్పిలల్లను పర్తిదినము ఉదయమందు ఒక గొఱఱ్పిలల్ను 

నిరగ్మకాండము 29:39 => సాయంకాలమందు ఒక గొఱఱ్పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:40 => దంచి తీసిన ముపాప్వు నూనెతో కలిపిన పదియవవంతు పిండిని 

పానీయారప్ణముగా ముపాప్వు దార్కాష్రసమును మొదటి గొఱఱ్పిలల్తో అరిప్ంపవలెను . 

సాయంకాలమందు రెండవ గొఱఱ్పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:41 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమమగునటుల్ 

ఉదయకాలమందలి అరప్ణమును దాని పానీయారప్ణమును అరిప్ంచినటుట్ దీని నరిప్ంపవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 29:42 => ఇది యెహోవా సనిన్ధిని సాక్షయ్పు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ మీ 

తరతరములకు నితయ్ముగా అరిప్ంచు దహనబలి. నీతో మాటలాడుటకు నేను అకక్డికి వచిచ్ మిముమ్ను 

కలిసికొందును. 

సంఖాయ్కాండము 28:3 => మరియు నీవు వారికీలాగు ఆజాఞ్పించుము మీరు యెహోవాకు నితయ్మైన 

దహనబలి రూపముగా పర్తి దినము నిరోద్షమైన యేడాదివగు రెండు మగ గొఱఱ్పిలల్లను 

అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:4 => వాటిలో ఒక గొఱఱ్పిలల్ను ఉదయమందు అరిప్ంచి సాయంకాలమందు 

రెండవదానిని అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:9 => విశార్ంతిదినమున నిరోద్షమైన యేడాదివగు రెండు గొఱఱ్పిలల్లను 

నైవేదయ్రూపముగాను, దాని పానారప్ణముగాను నూనెతో కలపబడిన తూమెడు పిండిలో రెండు 

పదియవవంతులను అరిప్ంవవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:10 => నితయ్మైన దహనబలియు దాని పానారప్ణమును గాక యిది పర్తి 

విశార్ంతిదినమున చేయవలసిన దహనబలి. 

సంఖాయ్కాండము 28:11 => నెలనెలకు మొదటిదినమున యెహోవాకు దహనబలి అరిప్ంచవలెను. 

రెండు కోడెదూడలను ఒక పొటే ట్లును నిరోద్షమైన యేడాదివగు ఏడు గొఱఱ్పిలల్లను వాటిలో పర్తి 

కోడెదూడతోను, 

లేవీయకాండము 23:1 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

లేవీయకాండము 23:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము మీరు చాటింపవలసిన యెహోవా 

నియామక కాలములు ఇవే; ఈ కాలములయందు మీరు పరిశుదధ్ సంఘములుగా కూడవలెను; నా 

నియామక కాలములు ఇవి. 

లేవీయకాండము 23:3 => ఆరు దినములు పనిచేయవలెను; వారము వారము ఏడవ దినము 

విశార్ంతిదినము; అది పరిశుదధ్సంఘపు దినము. అందులో మీరు ఏ పనియైనను చేయకూడదు. మీ 

సమసత్ నివాసములయందు అది యెహోవా నియమించిన విశార్ంతిదినము. 

Page  of 53 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

లేవీయకాండము 23:4 => ఇవి యెహోవా నియామక కాలములు, నియమించిన కాలములనుబటిట్ 

మీరు చాటింపవలసిన పరిశుదధ్సంఘపు దినములు ఇవి. 

లేవీయకాండము 23:5 => మొదటి నెల పదునాలుగవ దినమున సాయంకాలమందు యెహోవా 

పసాక్ పండుగ జరుగును. 

లేవీయకాండము 23:6 => ఆ నెల పదునయిదవ దినమున యెహోవాకు పొంగని రొటెట్ల పండుగ 

జరుగును; ఏడు దినములు మీరు పొంగని వాటినే తినవలెను 

లేవీయకాండము 23:7 => మొదటి దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగా కూడవలెను. అందులో 

మీరు జీవనోపాధియైన ఏ పనియు చేయకూడదు. 

లేవీయకాండము 23:8 => ఏడు దినములు మీరు యెహోవాకు హోమారప్ణము చేయవలెను. ఏడవ 

దినమున పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. అందులో మీరు జీవనోపాధియైన ఏ పనియు 

చేయకూడదని వారితో చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 23:9 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

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

మీరు వచిచ్ దాని పంటను కోయునపుప్డు మీ మొదటి పంటలో ఒక పనను యాజకునియొదద్కు 

తేవలెను. 

లేవీయకాండము 23:11 => యెహోవా మిముమ్నంగీకరించునటుల్ అతడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ 

పనను అలాల్డింపవలెను. విశార్ంతిదినమునకు మరుదినమున యాజకుడు దానిని అలాల్డింపవలెను. 

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

యెహోవాకు దహనబలిగా అరిప్ంపవలెను 

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

గోధుమపిండి. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. దాని పానారప్ణము ముపాప్వు 

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

పేలాలేమి పచచ్ని వెనున్లేమి తినకూడదు. ఇది మీ తర తరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలో 

నితయ్మైన కటట్డ. 

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

అలాల్డించు పనను మీరు తెచిచ్న దినము మొదలుకొని యేడు వారములు లెకిక్ంపవలెను; లెకక్కు 

తకుక్వకాకుండ ఏడు వారములు ఉండవలెను. 

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

లెకిక్ంచి యెహోవాకు కొర్తత్ఫలముతో నైవేదయ్ము అరిప్ంపవలెను. 

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

పిండిగల రెండు రొటెట్లను అలాల్డించు అరప్ణముగా తేవలెను. వాటిని గోధుమపిండితో చేసి 

పులియబెటిట్ కాలచ్వలెను. అవి యెహోవాకు పర్థమ ఫలముల అరప్ణము. 

సంఖాయ్కాండము 28:1 => యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 29:40 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే ఇశార్యేలీయులతో 

సమసత్మును తెలియజెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 39:38 => బంగారు వేదికను అభిషేకతైలమును పరిమళ ధూపదర్వయ్ములను శాలా 

దావ్రమునకు తెరను 

లేవీయకాండము 24:8 => యాజకుడు పర్తి విశార్ంతిదినమున నితయ్ నిబంధననుబటిట్ 

ఇశార్యేలీయులయొదద్ దాని తీసికొని నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని చకక్పరచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:6 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా సీనాయి కొండమీద 

నియమింపబడిన నితయ్మైన దహనబలి. 

సంఖాయ్కాండము 28:11 => నెలనెలకు మొదటిదినమున యెహోవాకు దహనబలి అరిప్ంచవలెను. 

రెండు కోడెదూడలను ఒక పొటే ట్లును నిరోద్షమైన యేడాదివగు ఏడు గొఱఱ్పిలల్లను వాటిలో పర్తి 

కోడెదూడతోను, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 16:40 => ఉదయాసత్మయములయందు అనుదినమున నితయ్మైన 

దహనబలిని ఆయనకు అరిప్ంచుటకై అచచ్ట అతడు యాజకుడైన సాదోకును అతని సహోదరులైన 

యాజకులను నియమించెను. 

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 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 6:2 => నీవు నితయ్ము కాపురముండుటకై నితయ్నివాససథ్లముగా నేనొక 

ఘనమైన మందిరమును నీకు కటిట్ంచియునాన్ను అని చెపిప్ 

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 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. 
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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 

నెహెమాయ్ 10:33 => సవరింపబడిన రొటెట్ విషయములోను, నితయ్ నైవేదయ్ము విషయములోను, 

నితయ్ము అరిప్ంచు దహనబలి విషయములోను, విశార్ంతిదినముల విషయములోను, అమావాసయ్ల 

విషయములోను, నిరణ్యింపబడిన పండుగల విషయములోను, పర్తిషిఠ్తములైన వసుత్వుల 

విషయములోను, ఇశార్యేలీయులకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకైన పాపపరిహారారథ్బలుల 

విషయములోను , మన దేవుని మందిరపు పనియంతటి విషయములోను , ఆలాగుననే 

నిరణ్యించుకొంటిమి. 

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

పునన్మనాడు కొముమ్ ఊదుడి. 

సామెతలు 7:20 => అతడు సొముమ్సంచిచేత పటుట్కొనిపోయెను. పునన్మనాటివరకు ఇంటికి తిరిగి 

రాడు అనెను 

వచనము 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 2:9 => కాగా లెబానోనునుండి సరళమార్నులను దేవదారుమార్నులను 

చందనపుమార్నులను నాకు పంపుము ; నేను కటిట్ంచబోవు మందిరము గొపప్దిగాను 

ఆశచ్రయ్కరమైనదిగాను ఉండును గనుక నాకు మార్నులు విసాత్రముగా సిదధ్పరచుటకై నా పనివారు మీ 

పనివారితో కూడ పోవుదురు. 
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1 రాజులు 9:8 => ఈ మందిరమారగ్మున వచుచ్వారందరును దానిచూచి, ఆశచ్రయ్పడి ఇసీ, యని 

యెహోవా ఈ దేశమునకును ఈ మందిరమునకును ఈలాగున ఎందుకు చేసెనని యడుగగా 

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. 

యెహెజేక్లు 7:20 => శృంగారమైన ఆ యాభరణమును వారు తమ గరవ్మునకు ఆధారముగా 

ఉపయోగించిరి, దానితో వారు హేయమైన దేవతల విగర్హములు చేసిరి గనుక నేను దానిని వారికి 

రోతగా చేసెదను, 

నిరగ్మకాండము 15:11 => యెహోవా, వేలుప్లలో నీవంటివాడెవడు పరిశుదధ్తనుబటిట్ నీవు 

మహానీయుడవు సుత్తికీరత్నలనుబటిట్ పూజుయ్డవు అదుభ్తములు చేయువాడవు నీవంటివాడెవడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:25 => యెహోవా మహా ఘనత వహించినవాడు ఆయన బహుగా 

సుత్తినొందతగినవాడు సమసత్ దేవతలకంటె ఆయన పూజుయ్డు. 

కీరత్నలు 86:8 => పర్భువా, నీవు మహాతమ్య్ముగలవాడవు ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడవు నీవే 

అదివ్తీయ దేవుడవు. 

కీరత్నలు 86:9 => పర్భువా, దేవతలలో నీవంటివాడు లేడు నీ కారయ్ములకు సాటియైన కారయ్ములు 

లేవు. 

కీరత్నలు 135:5 => యెహోవా గొపప్వాడనియు మన పర్భువు సమసత్ దేవతలకంటె గొపప్వాడనియు 

నేనెరుగుదును. 

కీరత్నలు 145:3 => యెహోవా మహాతమ్య్ము గలవాడు ఆయన అధికసోత్తర్ము నొందదగినవాడు 

ఆయన మహాతమ్య్ము గర్హింప శకయ్ము కానిది  

యిరిమ్యా 10:6 => యెహోవా, నినున్ పోలినవాడెవడును లేడు, నీవు మహాతమ్య్ము గలవాడవు, నీ 

శౌరయ్మునుబటిట్ నీ నామము ఘనమైనదాయెను. 

1 తిమోతి 6:15 => శీర్మంతుడును అదివ్తీయుడునగు సరావ్ధిపతి యుకత్కాలములయందు ఆ 

పర్తయ్క్షతను కనుపరచును. ఆ సరావ్ధిపతి రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువునైయునాన్డు. 
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నిరగ్మకాండము 18:11 => ఐగుపీత్యులు గరివ్ంచి ఇశార్యేలీయులమీద చేసిన దౌరజ్నయ్మునుబటిట్ 

ఆయన చేసినదాని చూచి, యెహోవా సమసత్ దేవతలకంటె గొపప్వాడని యిపుప్డు నాకు తెలిసినదనెను. 

2 సమూయేలు 7:22 => కాబటిట్ దేవా యెహోవా, నీవు అతయ్ంతమైన ఘనత గలవాడవు, నీవంటి 

దేవుడొకడును లేడు; మేము వినిన దానినంతటినిబటిట్ చూడగా నీవు తపప్ దేవుడెవడును లేడు. 

1 రాజులు 5:5 => కాబటిట్ నీ సింహాసనముమీద నేను నీకు బదులుగా కూరుచ్ండబెటుట్ నీ కుమారుడు 

నా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచునని యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదునకు 

సెలవిచిచ్నటుల్ నా దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచుటకు నేను ఉదేద్శము 

గలవాడనై యునాన్ను. 

1 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. 

కీరత్నలు 68:29 => యెరూషలేములోని నీ ఆలయమునుబటిట్ రాజులు నీయొదద్కు కానుకలు 

తెచెచ్దరు. 

కీరత్నలు 76:1 => యూదాలో దేవుడు పర్సిదుధ్డు ఇశార్యేలులో ఆయన నామము గొపప్ది. 

కీరత్నలు 136:2 => దేవదేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

యిరిమ్యా 17:12 => ఉనన్తసథ్లముననుండు మహిమగల సింహాసనము మొదటినుండి మా 

పరిశుదాధ్లయ సాథ్నము. 

దానియేలు 4:30 => రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాలపటట్ణము నా బలాధికారమును నా పర్భావ 

ఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కటిట్ంచినది కాదా అని తనలో తాననుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:48 => అయినను ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా పాదపీఠము 

మీరు నాకొరకు ఏలాటి మందిరము కటుట్దురు?నా విశార్ంతి సథ్లమేది? 
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వచనము 8 

మరియు లెబానోనునందు మార్నులు కొటుట్టకు మీ పనివారు నేరుప్గలవారని నాకు తెలిసేయునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:18 => మనుషుయ్లతో కలిసి దేవుడు భూమియందు నివాసము చేయునా? 

ఆకాశమును మహాకాశమును నినున్ పటట్చాలవే; నేను కటిట్న యీ మందిరము నినున్ పటుట్నా? 

1 రాజులు 8:27 => నిశచ్యముగా దేవుడు ఈ లోకమందు నివాసము చేయడు; ఆకాశ 

మహాకాశములు సహితము నినున్ పటట్జాలవు; నేను కటిట్ంచిన యీ మందిరము ఏలాగు పటుట్ను? 

యెషయా 66:1 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా 

పాదపీఠము మీరు నా నిమితత్ము కటట్నుదేద్శించు ఇలుల్ ఏపాటిది? నాకు విశర్మసాథ్నముగా మీరు 

కటట్నుదేద్శించునది ఏపాటిది?  

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 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:10 => ఈ నీ గొపప్ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్ శకిత్గలవాడెవడు? నేను 

ఈ జనులమధయ్ను ఉండి కారయ్ములను చకక్పెటుట్నటుల్ తగిన జాఞ్నమును తెలివిని నాకు 

దయచేయుము. 

నిరగ్మకాండము 3:11 => అందుకు మోషే నేను ఫరోయొదద్కు వెళుల్టకును, ఇశార్యేలీయులను 

ఐగుపుత్లోనుండి తోడుకొని పోవుటకును ఎంతటివాడనని దేవునితో అనగా 

2 సమూయేలు 7:18 => దావీదు రాజు లోపల పర్వేశించి యెహోవా సనిన్ధిని కూరుచ్ండి ఈలాగున 

మనవి చేసెను నా పర్భువా యెహోవా, ఇంతగా నీవు ననున్ హెచిచ్ంచుటకు నేనెంతటివాడను? నా 

కుటుంబము ఏపాటిది? 
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1 దినవృతాత్ంతములు 29:14 => ఈ పర్కారము మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ సామరథ్య్ము 

మాకుండుటకు నేనెంత మాతర్పువాడను? నా జనులెంత మాతర్పువారు? సమసత్మును నీవలననే 

కలిగెను గదా? నీ సవ్సంపాదయ్ములో కొంత మేము నీకిచిచ్యునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 2:16 => నశించువారికి మరణారథ్మైన మరణపు వాసనగాను రకిష్ంపబడువారికి 

జీవారథ్మైన జీవపు వాసనగాను ఉనాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

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 12:11 => 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 12:14 => యెహోవా నీ గోతర్ములలో ఒకదానియందు ఏరప్రచుకొను 

సథ్లముననే నీ దహనబలులను అరిప్ంచి నేను మీకాజాఞ్పించుచునన్ సమసత్మును అకక్డనే 

జరిగింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:26 => నీకు నియమింపబడిన పర్తిషిట్తములను మొర్కుక్బళల్ను 

మాతర్ము యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకు నీవు తీసికొనిపోవలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:5 => ఇశార్యేలీయులను రపిప్ంచిన నాటనుండి నేటివరకు నేను ఒక 

యింటిలో నివాసము చేయక, ఒకానొక గుడారములోను ఒకానొక డేరాలోను నివాసము చేసితిని. 
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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 7:15 => మరియు యెరూషలేములో నివాసముగల ఇశార్యేలీయుల దేవునికి రాజును అతని 

యొకక్ మంతుర్లును సేవ్చఛ్గా అరిప్ంచిన వెండి బంగారములను నీవు తీసికొని పోవలెను. 

కీరత్నలు 68:29 => యెరూషలేములోని నీ ఆలయమునుబటిట్ రాజులు నీయొదద్కు కానుకలు 

తెచెచ్దరు. 

కీరత్నలు 76:1 => యూదాలో దేవుడు పర్సిదుధ్డు ఇశార్యేలులో ఆయన నామము గొపప్ది. 

కీరత్నలు 132:5 => నా వాససాథ్నమైన గుడారములో నేను బర్వేశింపను నేను పరుండు 

మంచముమీది కెకక్ను నా కనున్లకు నిదర్ రానియయ్ను నా కనున్రెపప్లకు కునికిపాటు రానియయ్ననెను. 

యిరిమ్యా 17:12 => ఉనన్తసథ్లముననుండు మహిమగల సింహాసనము మొదటినుండి మా 

పరిశుదాధ్లయ సాథ్నము. 

యిరిమ్యా 23:24 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా నాకు కనబడకుండ రహసయ్ 

సథ్లములలో దాగగలవాడెవడైన కలడా? నేను భూమాయ్కాశముల యందంతట నునన్వాడను కానా? 

యిదే యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 4:30 => రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాలపటట్ణము నా బలాధికారమును నా పర్భావ 

ఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కటిట్ంచినది కాదా అని తనలో తాననుకొనెను. 

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

ఆకాశమునకును భూమికిని పర్భువైయునన్ందున హసత్కృతములైన ఆలయములలో నివసింపడు. 

పర్కటన 21:22 => దానిలో ఏ దేవాలయమును నాకు కనబడలేదు. సరావ్ధికారియైన దేవుడగు 

పర్భువును గొఱఱ్పిలల్యు దానికి దేవాలయమై యునాన్రు. 

వచనము 9 
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కాగా లెబానోనునుండి సరళమార్నులను దేవదారుమార్నులను చందనపుమార్నులను నాకు పంపుము; 

నేను కటిట్ంచబోవు మందిరము గొపప్దిగాను ఆశచ్రయ్కరమైనదిగాను ఉండును గనుక నాకు మార్నులు 

విసాత్రముగా సిదధ్పరచుటకై నా పనివారు మీ పనివారితో కూడ పోవుదురు. 

నిరగ్మకాండము 31:3 => విచితర్మైన పనులను కలిప్ంచుటకును బంగారుతోను వెండితోను 

ఇతత్డితోను పని చేయుటకును పొదుగుటకై  

నిరగ్మకాండము 31:4 => రతన్ములను సాన బెటుట్టకును కఱఱ్నుకోసి చెకుక్టకును 

నిరగ్మకాండము 31:5 => సమసత్ విధములైన పనులను చేయుటకును జాఞ్న విదాయ్ వివేకములును 

సమసత్మైన పనుల నేరుప్ను వానికి కలుగునటుల్ వానిని దేవుని ఆతమ్పూరుణ్నిగా చేసియునాన్ను. 

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. 

యెషయా 28:26 => వాని దేవుడే తగిన కర్మము వానికి నేరిప్యునాన్డు ఆయన వానికి ఆ పని 

బోధించుచునాన్డు. 

యెషయా 28:29 => జనులు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాచేత దాని నేరుచ్కొందురు. 

ఆశచ్రయ్మైన ఆలోచనశకిత్యు అధిక బుదిధ్యు అనుగర్హించువాడు ఆయనే  

యెషయా 60:10 => అనుయ్లు నీ పార్కారములను కటుట్దురు వారి రాజులు నీకు ఉపచారము 

చేయుదురు ఏలయనగా నేను కోపపడి నినున్ కొటిట్తినిగాని కటాకిష్ంచి నీ మీద జాలిపడుచునాన్ను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 22:15 => మరియు పనిచేయతగిన విసాత్రమైన శిలప్కారులును కాసె 

పనివారును వడర్వారును ఏవిధమైన పనినైనను నెరవేరచ్గల మంచి పనివారును నీయొదద్ ఉనాన్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:16 => లెకిక్ంపలేనంత బంగారమును వెండియు ఇతత్డియు ఇనుమును 

నీకు ఉనన్వి; కాబటిట్ నీవు పని పూనుకొనుము, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండును గాక. 
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ఆదికాండము 4:22 => మరియు సిలాల్ తూబలక్యీనును కనెను. అతడు పదునుగల రాగి 

పనిముటల్నిన్టిని ఇనుప పనిముటల్నిన్టిని చేయువాడు. తూబలక్యీను సహోదరి పేరు నయమా. 

నిరగ్మకాండము 26:31 => మరియు నీవు నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల ఒక అడడ్తెరను పేనిన 

సనన్నారతో చేయవలెను. అది చితర్కారుని పనియైన కెరూబులు గలదిగా చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:9 => మరియు నీవు రెండు లేత పచచ్లను తీసికొని వాటిమీద ఇశార్యేలీయుల 

పేరులను, అనగా వారి జనన కర్మము చొపుప్న 

నిరగ్మకాండము 31:4 => రతన్ములను సాన బెటుట్టకును కఱఱ్నుకోసి చెకుక్టకును 

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 26:15 => మరియు అతడు అంబులనేమి పెదద్ రాళల్నేమి పర్యోగించుటకై 

ఉపాయశాలులు కలిప్ంచిన యంతర్ములను యెరూషలేములో చేయించి దురగ్ములలోను 

బురుజులలోను ఉంచెను. అతడు సిథ్రపడువరకు అతనికి ఆశచ్రయ్కరమైన సహాయము కలిగెను గనుక 

అతని కీరిత్ దూరముగా వాయ్పించెను. 

యెషయా 23:18 => వేశయ్ జీతముగా ఉనన్దాని వరత్కలాభము యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును అది 

కూరచ్బడదు ధననిధిలో వేయబడదు యెహోవా సనిన్ధిని నివసించువారికి సంతుషిట్ ఇచుచ్ 

భోజనమునకును పర్శసత్ వసత్రములకును ఆ పటట్ణపు లాభము ఆధారముగా నుండును.  

వచనము 10 

మార్నులు కొటుట్ మీ పనివారికి నాలుగువందల గరిసెల దంచిన గోధుమలను ఎనిమిదివందల పుటల్ 

యవలను నూట నలువదిపుటల్ దార్కాష్రసమును నూట నలువదిపుటల్ నూనెను ఇచెచ్దను. 
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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 10:11 => మరియు ఓఫీరు దేశమునుండి బంగారము తెచిచ్న హీరాము ఓడలు 

ఓఫీరునుండి చందనపు మార్నులను రతన్ములను బహు విసాత్రముగా తెచెచ్ను. 

1 రాజులు 9:11 => సొలొమోను గలిలయ దేశమందునన్ యిరువది పటట్ణములను హీరాము 

కపప్గించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:1 => తూరు రాజైన హీరాము దావీదునొదద్కు దూతలను, అతనికి ఒక 

యిలుల్ కటుట్టకై దేవదారు మార్నులను, కాసె పనివారిని వడల్వారిని పంపెను. 

పరమగీతము 1:17 => మన మందిరముల దూలములు దేవదారు మార్నులు మన వాసములు 

సరళపు మార్నులు.   

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.  

హగగ్యి 1:8 => పరవ్తములెకిక్ మార్ను తీసికొనివచిచ్ మీరు ఈ మందిరమును కటిట్ంచినయెడల 

దానియందు నేను సంతోషించి ననున్ ఘనపరచుకొందునని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

పర్కటన 18:12 => పర్తి విధమైన దబబ్మార్నును పర్తి విధమైన దంతపు వసుత్వులను, మికిక్లి 

విలువగల కఱఱ్ యితత్డి యినుము చలువరాళుల్ మొదలైనవాటితో చేయబడిన పర్తివిధమైన వసుత్వులను, 

వచనము 11 

అపుప్డు తూరు రాజైన హీరాము సొలొమోనునకు వార్సి పంపిన ఉతత్రమేమనగా యెహోవా తన 

జనమును సేన్హించి నినున్ వారిమీద రాజుగా నియమించియునాన్డు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:5 => నేను కటిట్ంచు మందిరము గొపప్దిగానుండును; మా దేవుడు 

సకలమైన దేవతలకంటె మహనీయుడు గనుక 
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2 దినవృతాత్ంతములు 7:21 => అపుప్డు పర్ఖాయ్తి నొందిన యీ మందిరమారగ్మున పోవు 

పర్యాణసుథ్లందరును విసమ్యమొంది యెహోవా ఈ దేశమునకును ఈ మందిరమునకును ఎందుకు 

ఈ పర్కారముగా చేసెనని యడుగగా 

1 రాజులు 9:8 => ఈ మందిరమారగ్మున వచుచ్వారందరును దానిచూచి, ఆశచ్రయ్పడి ఇసీ, యని 

యెహోవా ఈ దేశమునకును ఈ మందిరమునకును ఈలాగున ఎందుకు చేసెనని యడుగగా 

కీరత్నలు 78:69 => తాను అంతరిక్షమును కటిట్నటుల్ తాను భూమిని నితయ్ముగా సాథ్పించినటుల్ 

ఆయన తన పరిశుదధ్ మందిరమును కటిట్ంచెను  

పరమగీతము 1:17 => మన మందిరముల దూలములు దేవదారు మార్నులు మన వాసములు 

సరళపు మార్నులు.   

యెహెజేక్లు 7:20 => శృంగారమైన ఆ యాభరణమును వారు తమ గరవ్మునకు ఆధారముగా 

ఉపయోగించిరి, దానితో వారు హేయమైన దేవతల విగర్హములు చేసిరి గనుక నేను దానిని వారికి 

రోతగా చేసెదను, 

వచనము 12 

యెహోవా ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును నీ రాజయ్ ఘనతకొరకు ఒక నగరును కటిట్ంచుటకు తగిన 

జాఞ్నమును తెలివియుగల బుదిధ్మంతుడైన కుమారుని రాజైన దావీదునకు దయచేసిన, 

భూమాయ్కాశములకు సృషిట్కరత్యగు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సుత్తినొందునుగాక. 

1 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. 

లూకా 10:7 => వారు మీకిచుచ్ పదారథ్ములను తినుచు తార్గుచు ఆ యింటిలోనే యుండుడి, 

పనివాడు తన జీతమునకు పాతుర్డు. ఇంటింటికి తిరుగవదుద్. 

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

వానికి పనున్ను, ఎవనికి సుంకమో వానికి సుంకమును చెలిల్ంచుడి. ఎవనియెడల భయముండవలెనో 
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వానియెడల భయమును, ఎవనియెడల సనామ్నముండవలెనో వానియెడల సనామ్నమును కలిగియుండి, 

అందరికిని వారి వారి ఋణములను తీరుచ్డి. 

రోమీయులకు 13:8 => ఒకనినొకడు పేర్మించుట విషయములో తపప్ మరేమియు ఎవనికిని అచిచ్ 

యుండవదుద్. పొరుగువానిని పేర్మించువాడే ధరమ్శాసత్రము నెరవేరిచ్నవాడు. 

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 7:38 => తరువాత అతడు పది యితత్డి తొటల్ను చేసెను; పర్తి తొటిట్ యేడువందల 

ఇరువది తూములు పటుట్నది; ఒకొక్కక్ తొటిట్ నాలుగు మూరలు; ఒకొక్కక్ సత్ంభముమీద ఒకొక్కక్ తొటిట్ 

పెటట్బడెను. 

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

దార్కాష్రసము మూడువందల తూముల నూనె లెకక్లేకుండ ఉపుప్ను ఇయయ్వలెను. 

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. 

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 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:15 => ఇపుప్డు నా యేలినవాడు చెపిప్యునన్ గోధుమలను యవలను 

నూనెను దార్కాష్రసమును నీ సేవకుల చేతికిచిచ్ వారిని సాగనంపినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:13 => మరియు బరువులు మోయువారిమీదను, పర్తివిధమైన పని 

జరిగించువారిమీదను ఆ లేవీయులు పై విచారణకరత్లుగా నియమింపబడిరి. మరియు లేవీయులలో 

లేఖకులును పరిచారకులును దావ్రపాలకులునైనవారు ఆ యా పనులమీద నియమింపబడిరి. 
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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. 

వచనము 13 

తెలివియు వివేచనయుగల హూరాము అనునొక చురుకైన పనివానిని నేను నీయొదద్కు పంపుచునాన్ను. 

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. 

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. 
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1 రాజులు 10:9 => నీయందు ఆనందించి నినున్ ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా నియమించిన నీ 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. యెహోవా ఇశార్యేలీయులందు శాశవ్త 

పేర్మయుంచెను గనుక నీతినాయ్యములను అనుసరించి రాజకారయ్ములను జరిగించుటకు ఆయన 

నినున్ నియమించెను అనెను. 

కీరత్నలు 72:17 => అతని పేరు నితయ్ము నిలుచును అతని నామము సూరుయ్డునన్ంతకాలము 

చిగురుచ్చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు ధనుయ్డని 

చెపుప్కొందురు. 

2 సమూయేలు 5:12 => ఇశార్యేలీయులమీద యెహోవా తనున్ రాజుగా సిథ్రపరచెననియు, 

ఇశార్యేలీయులనుబటిట్ ఆయన జనుల నిమితత్ము, రాజయ్ము పర్బలము చేయుననియు దావీదు 

గర్హించెను. 

1 రాజులు 5:7 => నీ యేరాప్టు చొపుప్న నేను నీ సేవకుల జీతము నీకిచెచ్దను అనెను. హీరాము 

సొలొమోను చెపిప్న మాటలు విని బహుగా సంతోషపడి ఈ గొపప్ జనమును ఏలుటకు జాఞ్నముగల 

కుమారుని దావీదునకు దయచేసిన యెహోవాకు ఈ దినమున సోత్తర్ము కలుగునుగాక అని చెపిప్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:1 => తూరు రాజైన హీరాము దావీదునొదద్కు దూతలను, అతనికి ఒక 

యిలుల్ కటుట్టకై దేవదారు మార్నులను, కాసె పనివారిని వడల్వారిని పంపెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:2 => తన జనులగు ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము యెహోవా అతని 

రాజయ్మును ఉనన్త సిథ్తిలోనికి తెచిచ్నందున ఆయన తనున్ ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా సిథ్రపరచెనని 

దావీదు గర్హించెను. 

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

కేష్మమునకై జనులు నితయ్ము పార్రథ్న చేయుదురు దినమంతయు అతని పొగడుదురు. 

యెషయా 23:18 => వేశయ్ జీతముగా ఉనన్దాని వరత్కలాభము యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును అది 

కూరచ్బడదు ధననిధిలో వేయబడదు యెహోవా సనిన్ధిని నివసించువారికి సంతుషిట్ ఇచుచ్ 

భోజనమునకును పర్శసత్ వసత్రములకును ఆ పటట్ణపు లాభము ఆధారముగా నుండును.  
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యెహెజేక్లు 16:14 => నేను నీ కనుగర్హించిన నా పర్భావముచేత నీ సౌందరయ్ము పరిపూరణ్ము 

కాగా అనయ్జనులు దాని చూచి నీ కీరిత్ పర్శంసించుచు వచిచ్రి; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

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. 

లూకా 7:5 => అతడు మన జనులను పేర్మించి మనకు సమాజమందిరము తానే కటిట్ంచెనని 

ఆయనతో చెపిప్ మికిక్లి బతిమాలుకొనిరి. 

వచనము 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. 

1 రాజులు 5:7 => నీ యేరాప్టు చొపుప్న నేను నీ సేవకుల జీతము నీకిచెచ్దను అనెను. హీరాము 

సొలొమోను చెపిప్న మాటలు విని బహుగా సంతోషపడి ఈ గొపప్ జనమును ఏలుటకు జాఞ్నముగల 

కుమారుని దావీదునకు దయచేసిన యెహోవాకు ఈ దినమున సోత్తర్ము కలుగునుగాక అని చెపిప్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 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. 

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. 

లూకా 1:68 => పర్భువైన ఇశార్యేలు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక  

1 పేతురు 1:3 => మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ తండిర్యైన దేవుడు సుత్తింపబడును గాక.  

ఆదికాండము 1:1 => ఆదియందు దేవుడు భూమాయ్కాశములను సృజించెను. 

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

అయితే వారు సిగుగ్ ఎరుగక యుండిరి. 

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

సరవ్సమూహము కలిగెను. 

కీరత్నలు 102:5 => నా మూలుగ్ల శబద్మువలన నా యెముకలు నా దేహమునకు 

అంటుకొనిపోయినవి. 

కీరత్నలు 124:8 => భూమాయ్కాశములను సృజించిన యెహోవా నామమువలననే మనకు 

సహాయము కలుగుచునన్ది. 

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

నిరంతరముండును. 

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

కీరత్నలు 146:5 => ఎవనికి యాకోబు దేవుడు సహాయుడగునో ఎవడు తన దేవుడైన యెహోవామీద 

ఆశపెటుట్కొనునో వాడు ధనుయ్డు 

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

సృజించినవాడు ఆయన ఎనన్డును మాట తపప్నివాడు. 

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

ఆయనే రాజు, ఆయన ఉగర్తకు భూమి కంపించును, జనములు ఆయన కోపమును సహింపలేవు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:24 => వారు విని, యేక మనసుస్తో దేవునికిటుల్ బిగగ్రగా మొఱపెటిట్రి. 

నాథా, నీవు ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును వాటిలోని సమసత్మును కలుగజేసినవాడవు. 

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

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 

భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 

కొలొసస్యులకు 1:16 => ఏలయనగా ఆకాశమందునన్వియు భూమియందునన్వియు, 

దృశయ్మైనవిగాని, అదృశయ్మైనవిగాని, అవి సింహాసనములైనను పర్భుతవ్ములైనను పర్ధానులైనను 

అధికారములైనను, సరవ్మును ఆయనయందు సృజింపబడెను, సరవ్మును ఆయన దావ్రాను 

ఆయనను బటిట్యు సృజింపబడెను. 

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

ఆధారభూతుడు. 

పర్కటన 4:11 => పర్భువా, మా దేవా, నీవు సమసత్మును సృషిట్ంచితివి; నీ చితత్మునుబటిట్ అవి 

యుండెను; దానిని బటిట్యే సృషిట్ంపబడెను గనుక నీవే మహిమ ఘనత పర్భావములు పొంద 

నరు హ్డవని చెపుప్చు, తమ కిరీటములను ఆ సింహాసనము ఎదుట వేసిరి 

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

సముదర్మును అందులో ఉనన్వాటిని సృషిట్ంచి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానితోడు 

ఒటుట్పెటుట్కొని ఇక ఆలసయ్ముండదు గాని 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:1 => సొలొమోను యెహోవా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును తన 

రాజయ్ ఘనతకొరకు ఒక నగరును కటట్వలెనని తీరామ్నము చేసికొని 

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

చేయబడెను. 

ఆదికాండము 24:3 => నేను ఎవరిమధయ్ కాపురమునాన్నో ఆ కనానీయుల కుమారెత్లలో ఒక దానిని 

నా కుమారునికి పెండిల్చేయక 

1 రాజులు 3:12 => నీవు ఈలాగున అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించుచునాన్ను; బుదిధ్ వివేకములు 

గల హృదయము నీకిచుచ్చునాన్ను; పూరివ్కులలో నీవంటివాడు ఒకడును లేడు, ఇకమీదట 

నీవంటివాడొకడును ఉండడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:1 => తూరు రాజైన హీరాము దావీదునొదద్కు దూతలను, అతనికి ఒక 

యిలుల్ కటుట్టకై దేవదారు మార్నులను, కాసె పనివారిని వడల్వారిని పంపెను. 

ఎజార్ 1:2 => పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఆజాఞ్పించునదేమనగా ఆకాశమందలి దేవుడైన 

యెహోవా లోకమందునన్ సకల జనములను నా వశముచేసి, యూదాదేశమందునన్ యెరూషలేములో 

తనకు మందిరమును కటిట్ంచుమని నాకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు. 

ఎజార్ 8:16 => అపుప్డు నేను పెదద్లైన ఎలీయెజెరు అరీయేలు షెమయా ఎలాన్తాను యారీబు 

ఎలాన్తాను నాతాను జెకరాయ్ మెషులాల్ము అను వారిని, ఉపదేశకులగు యోయారీబు ఎలాన్తానులను 

పిలువనంపించి 

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

కేష్మమునకై జనులు నితయ్ము పార్రథ్న చేయుదురు దినమంతయు అతని పొగడుదురు. 
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కీరత్నలు 119:73 => (యోద ) నీచేతులు ననున్ నిరిమ్ంచి నాకు రూపు ఏరప్రచెను నేను నీ ఆజఞ్లను 

నేరుచ్కొనునటుల్ నాకు బుదిధ్ దయచేయుము. 

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. 

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. 

లూకా 7:5 => అతడు మన జనులను పేర్మించి మనకు సమాజమందిరము తానే కటిట్ంచెనని 

ఆయనతో చెపిప్ మికిక్లి బతిమాలుకొనిరి. 

1 కొరిందీయులకు 3:10 => దేవుడు నాకనుగర్హించిన కృపచొపుప్న నేను నేరప్రియైన 

శిలప్కారునివలె పునాది వేసితిని, మరియొకడు దాని మీద కటుట్చునాన్డు; పర్తివాడు దానిమీద ఏలాగు 

కటుట్చునాన్డో జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 

యాకోబు 3:13 => మీలో జాఞ్నవివేకములు గలవాడెవడు? వాడు జాఞ్నముతో కూడిన సాతివ్కము 

గలవాడై, తన యోగయ్ పర్వరత్నవలన తన కిర్యలను కనుపరచవలెను. 

వచనము 15 

ఇపుప్డు నా యేలినవాడు చెపిప్యునన్ గోధుమలను యవలను నూనెను దార్కాష్రసమును నీ సేవకుల 

చేతికిచిచ్ వారిని సాగనంపినయెడల 

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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నిరగ్మకాండము 31:4 => రతన్ములను సాన బెటుట్టకును కఱఱ్నుకోసి చెకుక్టకును 

1 రాజులు 7:13 => రాజైన సొలొమోను తూరు పటట్ణములోనుండి హీరామును పిలువనంపించెను. 

యెహెజేక్లు 27:8 => తూరుపటట్ణమా, సీదోను నివాసులును అరవ్దు నివాసులును నీకు ఓడ 

కళాసులుగా ఉనాన్రు, నీ సవ్జనులకు చేరిన పర్జాఞ్వంతులు నీకు ఓడ నాయకులుగా ఉనాన్రు. 

యాకోబు 3:13 => మీలో జాఞ్నవివేకములు గలవాడెవడు? వాడు జాఞ్నముతో కూడిన సాతివ్కము 

గలవాడై, తన యోగయ్ పర్వరత్నవలన తన కిర్యలను కనుపరచవలెను. 

వచనము 16 

మేము నీకు కావలసిన మార్నులనిన్యు లెబానోనునందు కొటిట్ంచి వాటిని నీకొరకు సముదర్ముమీద 

తెపప్లుగా యొపేప్కు కొనివచెచ్దము, తరువాత నీవు వాటిని యెరూషలేమునకు తెపిప్ంచుకొనవచుచ్ను 

అని వార్సెను. 

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. 

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. 

నిరగ్మకాండము 31:3 => విచితర్మైన పనులను కలిప్ంచుటకును బంగారుతోను వెండితోను 

ఇతత్డితోను పని చేయుటకును పొదుగుటకై  

నిరగ్మకాండము 31:4 => రతన్ములను సాన బెటుట్టకును కఱఱ్నుకోసి చెకుక్టకును 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:15 => మరియు అతడు అంబులనేమి పెదద్ రాళల్నేమి పర్యోగించుటకై 

ఉపాయశాలులు కలిప్ంచిన యంతర్ములను యెరూషలేములో చేయించి దురగ్ములలోను 

బురుజులలోను ఉంచెను. అతడు సిథ్రపడువరకు అతనికి ఆశచ్రయ్కరమైన సహాయము కలిగెను గనుక 

అతని కీరిత్ దూరముగా వాయ్పించెను. 

కీరత్నలు 74:5 => దటట్మైన చెటల్ గుబురుమీద జనులు గొడడ్ండల్ నెతిత్నటుల్గా వారు కనబడుదురు 

యెహెజేక్లు 27:8 => తూరుపటట్ణమా, సీదోను నివాసులును అరవ్దు నివాసులును నీకు ఓడ 

కళాసులుగా ఉనాన్రు, నీ సవ్జనులకు చేరిన పర్జాఞ్వంతులు నీకు ఓడ నాయకులుగా ఉనాన్రు. 

వచనము 17 

సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదు ఇశార్యేలు దేశమందుండిన అనయ్జాతివారినందరిని, ఎనిన్క 

వేయించిన యెనిన్క పర్కారము వారిని లెకిక్ంపగా వారు లక్ష యెనుబదిమూడువేల 

ఆరువందలమందియైరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:10 => మార్నులు కొటుట్ మీ పనివారికి నాలుగువందల గరిసెల దంచిన 

గోధుమలను ఎనిమిదివందల పుటల్ యవలను నూట నలువదిపుటల్ దార్కాష్రసమును నూట నలువదిపుటల్ 

నూనెను ఇచెచ్దను. 

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. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:20 => తూరీయులమీదను సీదోనీయులమీదను అతనికి అతాయ్గర్హము 

కలిగినందున వారేకమనసుస్తో రాజునొదద్కు వచిచ్ అంతఃపురమునకు పైవిచారణకరత్యగు బాల్సుత్ను 

తమ పక్షముగా చేసికొని సమాధానపడవలెనని వేడుకొనిరి; ఎందుకనగా రాజుయొకక్ దేశమునుండి 

వారి దేశమునకు గార్సము వచుచ్చుండెను. 

వచనము 18 

వీరిలో బరువులు మోయుటకు డెబబ్ది వేల మందిని పరవ్తములందు మార్నులు కొటుట్టకు ఎనుబది 

వేల మందిని, జనులమీద అధిపతులుగానుండి పనిచేయించుటకు మూడు వేల ఆరు వందల మందిని 

అతడు ఏరప్రచెను. 

1 రాజులు 5:8 => సొలొమోనునకు ఈ వరత్మానము పంపెను నీవు నాయొదద్కు పంపిన 

వరత్మానమును నేను అంగీకరించితిని; దేవదారు మార్నులను గూరిచ్యు సరళపు మార్నులను 

గూరిచ్యు నీ కోరిక యంతటి పర్కారము నేను చేయించెదను. 

1 రాజులు 5:9 => నా సేవకులు వాటిని లెబానోనునుండి సముదర్మునొదద్కు తెచెచ్దరు; అపుప్డు 

వాటిని తెపప్లుగా కటిట్ంచి నీవు నాకు నిరణ్యించు సథ్లమునకు సముదర్ముమీద చేరునటుల్ చేసి, అకక్డ 

అవి నీకు అపప్గింపబడు బందోబసుత్ నేను చేయుదును, నీవు వాటిని తీసికొందువు. ఇందునుగూరిచ్ 

నీవు నాకోరిక చొపుప్న జరిగించి నా యింటివారి సంరక్షణకొరకు ఆహారము ఇచెచ్దవు. 

యెహోషువ 19:46 => గతిర్మోమ్ను మేయరోక్ను రకోక్ను యాపో అను సథ్లములకు వాయ్పించెను. 

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. 

యోహాను 1:3 => కలిగియునన్దేదియు ఆయన లేకుండ కలుగలేదు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:36 => మరియు యొపేప్లో తబితా అను ఒక శిషుయ్రాలు ఉండెను; 

ఆమెకు భాషాంతరమున దొరాక్ అని పేరు. ఆమె సత  కిర్యలను ధరమ్కారయ్ములను బహుగా 

చేసియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:32 => పేతురు అను మారుపేరుగల సీమోనును పిలిపించుము; అతడు 

సముదర్పు దరినునన్ చరమ్కారుడైన సీమోను ఇంట దిగియునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 9:11 => సొలొమోను గలిలయ దేశమందునన్ యిరువది పటట్ణములను హీరాము 

కపప్గించెను. 

యోనా 1:3 => అయితే యెహోవా సనిన్ధిలోనుండి తరీష్షు పటట్ణమునకు పారిపోవలెనని యోనా 

యొపేప్కు పోయి తరీష్షునకు పోవు ఒక ఓడను చూచి, పర్యాణమునకు కేవు ఇచిచ్, యెహోవా 

సనిన్ధిలో నిలువక ఓడవారితోకూడి తరీష్షునకు పోవుటకు ఓడ ఎకెక్ను. 
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వచనము 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 2:2 => బరువులు మోయుటకు డెబబ్ది వేలమందిని, కొండలమీద మార్నులు 

కొటుట్టకు ఎనుబది వేలమందిని ఏరప్రచుకొని వీరిమీద మూడు వేల ఆరువందల మందిని 

అధిపతులుగా ఉంచెను. 

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. 

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 5:15 => మరియు సొలొమోనునకు బరువులు మోయువారు డెబబ్ది వేలమందియు 

పరవ్తములందు మార్నులు నరకువారు ఎనుబది వేలమందియు నుండిరి. 

1 రాజులు 5:16 => వీరు కాక పనిమీదనునన్ సొలొమోను శిలప్కారులకు అధికారులు మూడువేల 

మూడువందలమంది; వీరు పనివారిమీద అధికారులై యుండిరి. 

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

హివీవ్యులు యెబూసీయులు అను వారిలో శేషించిన వారుండిరి. 
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1 రాజులు 9:21 => ఇశార్యేలీయులు వారిని నిరూమ్లము చేయలేకపోగా వారి దేశమందు 

శేషించియునన్ వారి పిలల్లను సొలొమోను దాసతవ్ము చేయ నియమింపగా నేటివరకు ఆలాగు 

జరుగుచునన్ది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:2 => తరువాత దావీదు ఇశార్యేలీయుల దేశమందుండు అనయ్జాతి 

వారిని సమకూరుచ్డని ఆజఞ్ ఇచిచ్, దేవుని మందిరమును కటిట్ంచుటకై రాళుల్ చెకుక్వారిని 

నియమించెను. 

యెహోషువ 9:21 => వారిని బర్దుకనియుయ్డని సెలవిచిచ్రి గనుక పర్ధానులు తమతో చెపిప్నటుల్ 

వారు సరవ్సమాజమునకును కటెట్లు నరుకువారుగాను నీళుల్ చేదువారుగాను ఏరప్డిరి. 

1 రాజులు 5:15 => మరియు సొలొమోనునకు బరువులు మోయువారు డెబబ్ది వేలమందియు 

పరవ్తములందు మార్నులు నరకువారు ఎనుబది వేలమందియు నుండిరి. 

వచనము 2 

తన యేలుబడిలో నాలుగవ సంవతస్రము రెండవ నెల రెండవ దినమందు దాని కటట్నారంభించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:2 => బరువులు మోయుటకు డెబబ్ది వేలమందిని, కొండలమీద మార్నులు 

కొటుట్టకు ఎనుబది వేలమందిని ఏరప్రచుకొని వీరిమీద మూడు వేల ఆరువందల మందిని 

అధిపతులుగా ఉంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:2 => బరువులు మోయుటకు డెబబ్ది వేలమందిని, కొండలమీద మార్నులు 

కొటుట్టకు ఎనుబది వేలమందిని ఏరప్రచుకొని వీరిమీద మూడు వేల ఆరువందల మందిని 

అధిపతులుగా ఉంచెను. 

యెహోషువ 9:21 => వారిని బర్దుకనియుయ్డని సెలవిచిచ్రి గనుక పర్ధానులు తమతో చెపిప్నటుల్ 

వారు సరవ్సమాజమునకును కటెట్లు నరుకువారుగాను నీళుల్ చేదువారుగాను ఏరప్డిరి. 

1 రాజులు 5:15 => మరియు సొలొమోనునకు బరువులు మోయువారు డెబబ్ది వేలమందియు 

పరవ్తములందు మార్నులు నరకువారు ఎనుబది వేలమందియు నుండిరి. 
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1 రాజులు 9:23 => సొలొమోను యొకక్ పనిమీదనునన్ పర్ధానులు ఐదువందల ఏబదిమంది; వీరు 

పనివాండల్మీద అధికారులుగా ఉండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:8 => ఇశార్యేలీయులు నాశనముచేయక వదలివేసిన ఆ యా జనుల 

సంతతివారిని సొలొమోను నేటివరకును తనకు వెటిట్పనులు చేయువారినిగా చేసికొనియుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:10 => వీరిలో శేర్షు ఠ్లైన రెండువందల ఏబదిమంది రాజైన సొలొమోను 

కిర్ంద అధిపతులై పర్జలమీద అధికారులై యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:13 => మరియు బరువులు మోయువారిమీదను, పర్తివిధమైన పని 

జరిగించువారిమీదను ఆ లేవీయులు పై విచారణకరత్లుగా నియమింపబడిరి. మరియు లేవీయులలో 

లేఖకులును పరిచారకులును దావ్రపాలకులునైనవారు ఆ యా పనులమీద నియమింపబడిరి. 

నెహెమాయ్ 4:10 => అపుప్డు యూదావారు బరువులు మోయువారి బలము తగిగ్పోయెను, ఉనన్ చెతత్ 

విసాత్రము, గోడ కటట్లేమని చెపప్గా, 

వచనము 3 

దేవుని మందిరమునకు సొలొమోను పునాదులు ఏరప్రచెను, పూరవ్పు కొలల పర్కారము పొడవు 

అరువది మూరలు, వెడలుప్ ఇరువది మూరలు. 

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. 
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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 గొడడ్లి మొదలైన యినుప పనిముటల్ ధవ్ని యెంత 

మాతర్మును వినబడలేదు. 

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. 
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ఆదికాండము 22:2 => అపుప్డాయన నీకు ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని, అనగా నీవు పేర్మించు 

ఇసాస్కును తీసికొని మోరీయా దేశమునకు వెళిల్ అకక్డ నేను నీతో చెపప్బోవు పరవ్తములలో 

ఒకదానిమీద దహనబలిగా అతని నరిప్ంచుమని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 22:14 => అబార్హాము ఆ చోటికి యెహోవా యీరే అను పేరు పెటెట్ను. అందుచేత 

యెహోవా పరవ్తము మీద చూచుకొనును అని నేటివరకు చెపప్బడును. 

2 సమూయేలు 24:18 => ఆ దినమున గాదు దావీదునొదద్కు వచిచ్ నీవు పోయి యెబూసీయుడైన 

అరౌనాయొకక్ కళల్ములో యెహోవా నామమున ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచుమని అతనితో చెపప్గా 

2 సమూయేలు 24:19 => దావీదు గాదుచేత యెహోవా యిచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న పోయెను.  

2 సమూయేలు 24:20 => అరౌనా రాజును అతని సేవకులును తన దాపునకు వచుచ్టచూచి 

బయలుదేరి రాజునకు సాషాట్ంగ నమసాక్రముచేసి నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు నీ 

దాసుడనైన నాయొదద్కు వచిచ్న నిమితత్మేమని అడుగగా 

2 సమూయేలు 24:21 => దావీదు ఈ తెగులు మనుషుయ్లకు తగలకుండ నిలిచిపోవునటుల్ యెహోవా 

నామమున ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచుటకై నీయొదద్ ఈ కళల్మును కొనవలెనని వచిచ్తిననెను, 

2 సమూయేలు 24:22 => అందుకు అరౌనానా యేలినవాడవగు నీవు చూచి యేది నీకు 

అనుకూలమో దాని తీసికొని బలి అరిప్ంచుము; చితత్గించుము, దహనబలికి ఎడుల్నన్వి, నూరుచ్కఱఱ్ 

సామానులు కటెట్లుగా అకక్రకు వచుచ్ను. 

2 సమూయేలు 24:23 => రాజా, యివనిన్యు అరౌనా అను నేను రాజునకు ఇచుచ్చునాన్నని చెపిప్ 

నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ అంగీకరించును గాక అని రాజుతో అనగా 

2 సమూయేలు 24:24 => రాజునేను ఆలాగు తీసికొనను, వెలయిచిచ్ నీయొదద్ కొందును, వెల 

యియయ్క నేను తీసికొనిన దానిని నా దేవుడైన యెహోవాకు దహనబలిగా అరిప్ంచనని అరౌనాతో చెపిప్ 

ఆ కళల్మును ఎడల్ను ఏబది తులముల వెండికి కొనెను. 

2 సమూయేలు 24:25 => అకక్డ దావీదు యెహోవా నామమున ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచి దహన 

బలులను సమాధాన బలులను అరిప్ంచెను; యెహోవా దేశముకొరకు చేయబడిన విజాఞ్పనలను 

ఆలకింపగా ఆ తెగులు ఆగి ఇశార్యేలీయులను విడిచిపోయెను. 

Page  of 84 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

1 దినవృతాత్ంతములు 21:18 => యెబూసీయుడైన ఒరాన్ను కళల్మునందు యెహోవాకు ఒక 

బలిపీఠమును కటిట్ంచుటకై దావీదు అచచ్టికి వెళల్వలెనని దావీదునకు ఆజఞ్నిమమ్ని యెహోవా దూత 

గాదునకు సెలవియయ్గా 

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

ఇశార్యేలీయులరిప్ంచు దహనబలులకు పీఠము ఇదేయని దావీదు సెలవిచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 31:6 => మరియు నేను దాను గోతర్ములోని అహీసామాకు కుమారుడైన 

అహోలీయాబును అతనికి తోడు చేసితిని. నేను నీకాజాఞ్పించినవనిన్యు చేయునటుల్ జాఞ్న 

హృదయులందరి హృదయములలో జాఞ్నమును ఉంచియునాన్ను. 

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

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

శాపవచనమును పర్కటింపవలెను. 

2 సమూయేలు 24:16 => 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 17:12 => అతడు నాకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును, అతని 

సింహాసనమును నేను నితయ్సాథ్పన చేసెదను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:15 => యెరూషలేమును నాశనము చేయుటకై దేవుడు ఒక దూతను 

పంపెను; అతడు నాశనము చేయబోవుచుండగా యెహోవా చూచి ఆ చేటు విషయమై సంతాపమొంది 

నాశనముచేయు దూతతో చాలును, ఇపుప్డు నీ చెయియ్ ఆపుమని సెలవియయ్గా ఆ దూత 

యెబూసీయుడైన ఒరాన్ను కళల్మునొదద్ నిలిచెను. 

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

దహనబలులను సమాధాన బలులను అరిప్ంచి యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన ఆకాశములోనుండి 

దహనబలిపీఠము మీదికి అగిన్వలన అతనికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 9:3 => షేబ దేశపు రాణి సొలొమోనునకు కలిగిన జాఞ్నమును, అతడు 

కటిట్ంచిన నగరును, 

ఎజార్ 2:68 => కుటుంబ పర్ధానులు కొందరు యెరూషలేములోనుండు యెహోవా మందిరమునకు 

వచిచ్, దేవుని మందిరమును దాని సథ్లములో నిలుపుటకు కానుకలను సేవ్చాఛ్రప్ణములుగా అరిప్ంచిరి. 

ఎజార్ 5:11 => వారు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి మేము భూమాయ్కాశముల దేవుని యొకక్ 

సేవకులమై అనేక సంవతస్రముల కిర్ందట ఇశార్యేలీయులలో నొక గొపప్రాజు కటిట్ంచి నిలిపిన 

మందిరమును మరల కటుట్చునాన్ము. 

కీరత్నలు 87:1 => ఆయన పటట్ణపు పునాది పరిశుదధ్ పరవ్తములమీద వేయబడియునన్ది 

యెహెజేక్లు 7:20 => శృంగారమైన ఆ యాభరణమును వారు తమ గరవ్మునకు ఆధారముగా 

ఉపయోగించిరి, దానితో వారు హేయమైన దేవతల విగర్హములు చేసిరి గనుక నేను దానిని వారికి 

రోతగా చేసెదను, 

జెఫనాయ్ 1:10 => ఆ దినమందు మతస్య్పు గుమమ్ములో రోదన శబద్మును, పటట్ణపు దిగువ 

భాగమున అంగలారుప్ను వినబడును, కొండల దికుక్నుండి గొపప్ నాశనము వచుచ్ను. ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

వచనము 4 

మందిరపు ముఖమంటపము మందిరపు పొడుగునుబటిట్ యిరువది మూరలు వెడలుప్, నూట ఇరువది 

మూరలు ఎతుత్, దాని లోపలిభాగమును పర్సశత్మైన బంగారముతో అతడు పొదిగించెను. 

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 6:37 => నాలుగవ సంవతస్రము జీప  అను మాసమున యెహోవా మందిరపు పునాది 

వేయబడెను; 
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వచనము 5 

మందిరపు పెదద్ గదిని దేవదారు పలకలతో కపిప్ వాటిపైన మేలిమి బంగారమును పొదిగించి 

పైభాగమున ఖరూ జ్రపుచెటల్వంటి పనియు గొలుసులవంటి పనియు చెకిక్ంచి 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:11 => అపుప్డు దావీదు మంటపమునకును మందిరపు కటట్డమునకును 

బొకక్సపు శాలలకును మేడ గదులకును లోపలి గదులకును కరుణాపీఠపు గదికిని యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములకును 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:12 => వాటి చుటుట్నునన్ గదులకును దేవుని మందిరపు 

బొకక్సములకును పర్తిషిఠ్త వసుత్వుల బొకక్సములకును తాను ఏరాప్టుచేసి సిదధ్పరచిన మచుచ్లను 

తన కుమారుడైన సొలొమోనునకు అపప్గించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:13 => మరియు యాజకులును లేవీయులును సేవచేయవలసిన వంతుల 

పటీ ట్యును, యెహోవా మందిరపు సేవనుగూరిచ్న పటీ ట్యును, యెహోవా మందిరపు సేవోపకరణముల 

పటీ ట్యును దావీదు అతనికపప్గించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:14 => మరియు ఆ యా సేవా కర్మములకు కావలసిన బంగారు 

ఉపకరణములనిన్టిని చేయుటకై యెతుత్ పర్కారము బంగారమును, ఆ యా సేవా కర్మములకు 

కావలసిన వెండి ఉపకరణములనిన్టిని చేయుటకై యెతుత్ పర్కారము వెండిని దావీదు 

అతనికపప్గించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:15 => బంగారు దీపసత్ంభములకును వాటి బంగారు పర్మిదెలకును 

ఒకొక్కక్ దీపసత్ంభమునకును దాని పర్మిదెలకును కావలసినంత బంగారమును ఎతుత్ పర్కారము గాను, 

వెండి దీపసత్ంభములలో ఒకొక్క దీపసత్ంభమునకును, దాని దాని పర్మిదెలకును కావలసినంత వెండిని 

యెతుత్ పర్కారముగాను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:16 => సనిన్ధిరొటెట్లు ఉంచు ఒకొక్క బలల్కు కావలసినంత బంగారమును 

ఎతుత్ పర్కారముగాను, వెండి బలల్లకు కావలసినంత వెండిని, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 28:17 => ముండల్ కొంకులకును గినెన్లకును పాతర్లకును కావలసినంత 

అచచ్ బంగారమును, బంగారు గినెన్లలో ఒకొక్క గినెన్కు కావలసినంత బంగారమును ఎతుత్ 

పర్కారముగాను వెండి గినెన్లలో ఒకొక్క గినెన్కు కావలసినంత వెండిని యెతుత్ పర్కారముగాను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:18 => ధూపపీఠమునకు కావలసినంత పుటము వేయబడిన 

బంగారమును ఎతుత్ పర్కారముగాను, రెకక్లు విపుప్కొని యెహోవా నిబంధన మందసమును కపుప్ 

కెరూబుల వాహనముయొకక్ మచుచ్నకు కావలసినంత బంగారమును అతని కపప్గించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:19 => ఇవియనిన్యు అపప్గించి యెహోవా హసత్ము నామీదికి వచిచ్ యీ 

మచుచ్ల పనియంతయు వార్త మూలముగా నాకు నేరెప్ను అని సొలొమోనుతో చెపెప్ను. 

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. 

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 41:2 => వాకిలి వెడలుప్ పది మూరలు, తలుపు ఇరుపర్కక్ల అయిదేసి మూరలు, దాని 

నిడివిని కొలువగా నలుబది మూరలు, దాని వెడలుప్ ఇరువది మూరలు. 

వచనము 6 

పర్శసత్మైన రతన్ములతో దానిని అలంకరించెను. ఆ బంగారము పరవ్యీమునుండి వచిచ్నది. 

యోహాను 10:23 => అది శీతకాలము. అపుప్డు యేసు దేవాలయములో సొలొమోను మంటపమున 

తిరుగుచుండగా 
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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. 

నిరగ్మకాండము 25:11 => దానిమీద మేలిమి బంగారురేకు పొదిగింపవలెను; లోపలను వెలుపలను 

దానికి పొదిగింపవలెను; దానిమీద బంగారు జవను చుటుట్ కటట్వలెను. 

1 రాజులు 6:3 => పరిశుదధ్సథ్లము ఎదుటనునన్ ముఖమంటపము మందిరముయొకక్ వెడలుప్నుబటిట్ 

యిరువది మూరల పొడవు, మందిరము ముందర అది పది మూరల వెడలుప్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:10 => యోహానాను అజరాయ్ను కనెను, ఇతడు సొలొమోను 

యెరూషలేములో కటిట్ంచిన మందిరమందు యాజకతవ్ము జరిగించినవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:11 => అపుప్డు దావీదు మంటపమునకును మందిరపు కటట్డమునకును 

బొకక్సపు శాలలకును మేడ గదులకును లోపలి గదులకును కరుణాపీఠపు గదికిని యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములకును 

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; 

కీరత్నలు 78:69 => తాను అంతరిక్షమును కటిట్నటుల్ తాను భూమిని నితయ్ముగా సాథ్పించినటుల్ 

ఆయన తన పరిశుదధ్ మందిరమును కటిట్ంచెను  
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యెహెజేక్లు 40:48 => అతడు మందిరముయొకక్ మంటపములోనికి ననున్ తోడుకొనివచిచ్ మంటప 

సత్ంభములను ఒకొక్కక్దాని కొలువగా అది ఇరుపర్కక్ల అయిదేసి మూరలుండెను, గుమమ్ము 

ఇరుపర్కక్ల మూడేసి మూరల వెడలుప్. 

మతత్యి 4:5 => అంతట అపవాది పరిశుదధ్ పటట్ణమునకు ఆయనను తీసికొనిపోయి, దేవాలయ 

శిఖరమున ఆయనను నిలువబెటిట్ 

లూకా 4:9 => పిమమ్ట ఆయనను యెరూషలేమునకు తీసికొనిపోయి, దేవాలయ శిఖరమున 

ఆయనను నిలువబెటిట్ నీవు దేవుని కుమారుడవైతే ఇకక్డ నుండి కిర్ందికి దుముకుము 

వచనము 7 

మందిరపు దూలములను సత్ంభములను దాని గోడలను దాని తలుపులను బంగారముతో పొదిగించి 

గోడలమీద కెరూబులను చెకిక్ంచెను. 

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 6:21 => 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. 
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నిరగ్మకాండము 39:15 => మరియు వారు ఆ పతకమునకు మేలిమి బంగారుతో అలిల్కపనియైన 

గొలుసులు చేసిరి. 

1 రాజులు 5:8 => సొలొమోనునకు ఈ వరత్మానము పంపెను నీవు నాయొదద్కు పంపిన 

వరత్మానమును నేను అంగీకరించితిని; దేవదారు మార్నులను గూరిచ్యు సరళపు మార్నులను 

గూరిచ్యు నీ కోరిక యంతటి పర్కారము నేను చేయించెదను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:11 => అపుప్డు దావీదు మంటపమునకును మందిరపు కటట్డమునకును 

బొకక్సపు శాలలకును మేడ గదులకును లోపలి గదులకును కరుణాపీఠపు గదికిని యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములకును 

యిరిమ్యా 22 :14 => వాడు విశాలమైన మేడ గదులుగల గొపప్ మందిరమును 

కటిట్ంచుకొందుననుకొని, విసాత్రమైన కిటికీలు చేసికొనుచు, దేవదారు పలకలను దానికి 

సరంబీవేయుచు, ఇంగిలీకముతో1 రంగువేయుచు నునాన్డే; 

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 41:16 => మరియు గరాభ్లయమును ఆవరణపు మంటపములను గడపలను 

కముమ్లుగల కిటికీలను ఎదుటి మూడు అంతసుథ్ల చుటుట్నునన్ వసారాలను ఆయన కొలిచెను. కిటికీలు 

మరుగు చేయబడెను, గడపలకెదురుగా నేలనుండి కిటికీలవరకు బలల్కూరుప్ండెను 

వచనము 8 
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మరియు అతడు పరిశుదధ్ సథ్లమొకటి కటిట్ంచెను; దాని పొడవు మందిరపు వెడలుప్నుబటిట్ యిరువది 

మూరలు, దాని వెడలుప్ ఇరువది మూరలు, వెయియ్నిన్ రెండు వందల మణుగుల మేలిమి బంగారుతో 

అతడు దాని పొదిగించెను. 

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 29:8 => తమయొదద్ రతన్ములునన్వారు వాటిని తెచిచ్ యెహోవా మందిరపు 

బొకక్సముమీదనునన్ గెరో ష్నీయుడైన యెహీయేలునకు ఇచిచ్రి. 

యెషయా 54:11 => పర్యాసపడి గాలివానచేత కొటట్బడి ఆదరణలేక యునన్దానా, నేను 

నీలాంజనములతో నీ కటట్డమును కటుట్దును నీలములతో నీ పునాదులను వేయుదును  

యెషయా 54:12 => మాణికయ్మణులతో నీ కోటకొముమ్లను సూరయ్కాంతములతో నీ గుమమ్ములను 

కటుట్దును పర్శసత్మైన రతన్ములతో నీకు సరిహదుద్లు ఏరప్రచుదును.  

పర్కటన 21:18 => ఆ పటట్ణపు పార్కారము సూరయ్కాంతములతో కటట్బడెను; పటట్ణము సవ్చఛ్మగు 

సఫ్టికముతో సమానమైన శుదధ్ సువరణ్ముగా ఉనన్ది.  

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. 

వచనము 9 

మేకుల యెతుత్ ఏబది తులముల బంగారు; మీదిగదులను బంగారముతో పొదిగించెను. 

నిరగ్మకాండము 26:29 => ఆ పలకలకు బంగారు రేకును పొదిగించి వాటి అడడ్కఱఱ్లుండు వాటి 

ఉంగరములను బంగారుతో చేసి అడడ్కఱఱ్లకును బంగారు రేకును పొదిగింపవలెను. 

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 6:30 => మరియు మందిరపు నటిట్లుల్ లోపలను వెలుపలను బంగారముతో పొదిగించెను. 

యెహెజేక్లు 7:20 => శృంగారమైన ఆ యాభరణమును వారు తమ గరవ్మునకు ఆధారముగా 

ఉపయోగించిరి, దానితో వారు హేయమైన దేవతల విగర్హములు చేసిరి గనుక నేను దానిని వారికి 

రోతగా చేసెదను, 

నిరగ్మకాండము 26:1 => మరియు నీవు పది తెరలతో ఒక మందిరమును చేయవలెను. నీల ధూమర్ 

రకత్వరణ్ములుగల పేనిన సనన్పు నారతో వాటిని చితర్కారుని పనియైన కెరూబులు గలవాటినిగా 

చేయవలెను. 
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1 రాజులు 6:35 => వాటిమీద అతడు కెరూబులను తమాల వృక్షములను వికసించిన పుషప్ములను 

చెకిక్ంచి ఆ చెకిక్న వాటిమీద బంగారు రేకును 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. 

యెహెజేక్లు 41:2 => వాకిలి వెడలుప్ పది మూరలు, తలుపు ఇరుపర్కక్ల అయిదేసి మూరలు, దాని 

నిడివిని కొలువగా నలుబది మూరలు, దాని వెడలుప్ ఇరువది మూరలు. 

యెహెజేక్లు 41:18 => కెరూబులును ఖరూ జ్రపు చెటుల్ను ఉండెను; దానికి రెండేసి కెరూబుల 

సందున ఖరూ జ్రపుచెటుట్ ఒకటియుండెను; ఒకొక్కక్ కెరూబునకు రెండేసి ముఖములుండెను. 

వచనము 10 

అతిపరిశుదధ్ సథ్లమునందు చెకక్డపు పనిగల రెండు కెరూబులను చేయించి వాటిని బంగారుతో 

పొదిగించెను. 

నిరగ్మకాండము 26:33 => ఆ అడడ్తెరను ఆ కొలుకుల కిర్ంద తగిలించి సాక్షయ్పు మందసము 

అడడ్తెర లోపలికి తేవలెను. ఆ అడడ్తెర పరిశుదధ్సథ్లమును అతిపరిశుదధ్సథ్లమును వేరుచేయును. 

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. 

హెబీర్యులకు 9:3 => రెండవ తెరకు ఆవల అతిపరిశుదధ్సథ్లమను గుడారముండెను. 
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హెబీర్యులకు 9:9 => ఆ గుడారము పర్సుత్తకాలమునకు ఉపమానముగా ఉనన్ది. ఈ 

ఉపమానారథ్మునుబటిట్ మనసాస్కిష్ విషయములో ఆరాధకునికి సంపూరణ్సిదిధ్ కలుగజేయలేని 

అరప్ణలును బలులును అరిప్ంపబడుచునన్వి. 

హెబీర్యులకు 10:19 => సహోదరులారా, యేసు మనకొరకు పర్తిషిఠ్ంచిన మారగ్మున, అనగా 

నూతనమైనదియు, జీవముగలదియు, ఆయన శరీరము అను తెరదావ్రా యేరప్రచబడినదియునైన 

మారగ్మున,  

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 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. 

మారుక్ 15:38 => అపుప్డు దేవాలయపు తెర పైనుండి కిర్ందివరకు రెండుగా చినిగెను. 

వచనము 11 

ఆ కెరూబుల రెకక్ల పొడవు ఇరువది మూరలు,  

నిరగ్మకాండము 38:20 => వాటి బోదెలకు వెండి రేకు పొదిగింపబడెను, వాటి పెండెబదద్లు వెండివి, 

మందిరమునకును దాని చుటుట్నునన్ ఆవరణమునకును చేయబడిన మేకులనిన్యు ఇతత్డివి. 

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 40:7 => మరియు కావలిగది నిడివియు వెడలుప్ను బారనన్ర, కావలి గదులకు మధయ్ 

అయిదేసి మూరల యెడముండెను. గుమమ్ముయొకక్ దావ్రపు పర్కక్కును మందిరమునకు బారనన్ర 

యెడము. 

వచనము 12 

ఒకొక్కక్ రెకక్ అయిదు మూరల పొడుగు, అది మందిరపు గోడకు తగులుచుండెను, రెండవది 

జతగానునన్ కెరూబు రెకక్కు తగులుచుండెను. 

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. 

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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నిరగ్మకాండము 36:8 => ఆ పని చేసినవారిలో పర్జఞ్గల పర్తివాడును మందిరమును పది తెరలతో 

చేసెను. అతడు వాటిని నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల పేనిన సనన్నారతో చితర్కారుని పనియైన 

కెరూబులు గలవాటినిగా చేసెను. 

వచనము 13 

ఈ పర్కారము చాచుకొనిన ఈ కెరూబుల రెకక్లు ఇరువది మూరలు వాయ్పించెను, కెరూబులు 

పాదములమీద నిలువబడెను, వాటి ముఖములు మందిరపు లోతటుట్ తిరిగియుండెను. 

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 1:9 => వాటి రెకక్లు ఒకదానినొకటి కలిసికొనెను, ఏ వైపునకైనను తిరుగక అవనిన్యు 

చకక్గా నెదుటికి పోవుచుండెను. 

వచనము 14 

అతడు నీలి నూలుతోను ఊదా నూలుతోను ఎఱఱ్ నూలుతోను సనన్పు నారనూలుతోను ఒక తెరను 

చేయించి దానిమీద కెరూబులను కుటిట్ంచెను. 

యెహెజేక్లు 1:9 => వాటి రెకక్లు ఒకదానినొకటి కలిసికొనెను, ఏ వైపునకైనను తిరుగక అవనిన్యు 

చకక్గా నెదుటికి పోవుచుండెను. 

వచనము 15 

ఇదియు గాక మందిరము ముందర ఉండుటకై ముపప్దియయిదు మూరల యెతుత్గల రెండు 

సత్ంభములను వాటిమీదికి అయిదు మూరల యెతుత్గల పీటలను చేయించెను. 
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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. 

కీరత్నలు 97:7 => వయ్రథ్ విగర్హములనుబటిట్ అతిశయపడుచు చెకిక్న పర్తిమలను 

పూజించువారందరు సిగుగ్పడుదురు సకలదేవతలు ఆయనకు నమసాక్రము చేయును. 

వచనము 16 

గరాభ్లయమునందు చేసినటుట్ గొలుసు పని చేయించి, సత్ంభముల పైభాగమున దాని ఉంచి, నూరు 

దానిమమ్పండల్ను చేయించి ఆ గొలుసు పనిమీద తగిలించెను. 

నిరగ్మకాండము 26:31 => మరియు నీవు నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల ఒక అడడ్తెరను పేనిన 

సనన్నారతో చేయవలెను. అది చితర్కారుని పనియైన కెరూబులు గలదిగా చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:32 => తుమమ్కఱఱ్తో చేయబడి బంగారు రేకు పొదిగిన నాలుగు సత్ంభములమీద 

దాని వేయవలెను; దాని వంకులు బంగారువి వాటి దిమమ్లు వెండివి. 

నిరగ్మకాండము 26:33 => ఆ అడడ్తెరను ఆ కొలుకుల కిర్ంద తగిలించి సాక్షయ్పు మందసము 

అడడ్తెర లోపలికి తేవలెను. ఆ అడడ్తెర పరిశుదధ్సథ్లమును అతిపరిశుదధ్సథ్లమును వేరుచేయును. 

నిరగ్మకాండము 26:34 => అతిపరిశుదధ్సథ్లములో సాక్షయ్పు మందసముమీద కరుణాపీఠము 

నుంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:35 => అడడ్తెర వెలుపల బలల్ను ఆ బలల్యెదుట దకిష్ణపు వైపుననునన్ 

మందిరముయొకక్ యుతత్రదికుక్న దీపవృక్షమును ఉంచవలెను. 

మతత్యి 27:51 => అపుప్డు దేవాలయపు తెర పైనుండి కిర్ందివరకు రెండుగా చినిగెను; భూమి 

వణకెను; బండలు బదద్లాయెను; 

హెబీర్యులకు 9:3 => రెండవ తెరకు ఆవల అతిపరిశుదధ్సథ్లమను గుడారముండెను. 

హెబీర్యులకు 10:20 => ఆయన రకత్మువలన పరిశుదధ్సథ్లమునందు పర్వేశించుటకు మనకు 

ధైరయ్ము కలిగియునన్ది గనుకను, 
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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. 

1 రాజులు 6:21 => ఈలాగున సొలొమోను మందిరమును లోపల మేలిమి బంగారముతో 

పొదిగించి గరాభ్లయపు ముంగిలికి బంగారపు గొలుసులుగల తెర చేయించి బంగారముతో దాని 

పొదిగించెను. 

1 రాజులు 6:29 => మరియు మందిరపు గోడలనిన్టిమీదను లోపలనేమి వెలుపలనేమి కెరూబులను 

తమాల వృక్షములను వికసించిన పుషప్ములను చెకిక్ంచెను. 

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

వచనము 17 

ఆ రెండు సథ్ంభములను దేవాలయము ఎదుట కుడితటుట్న ఒకటియు ఎడమతటుట్న ఒకటియు 

నిలువబెటిట్ంచి, కుడితటుట్ దానికి యాకీను అనియు, ఎడమతటుట్ దానికి బోయజు అనియు పేళుల్ 

పెటెట్ను. 

1 రాజులు 7:15 => ఏమనగా అతడు రెండు ఇతత్డి సత్ంభములు పోత పోసెను; ఒకొక్కక్ సత్ంభము 

పదునెనిమిది మూరల నిడివి గలది, ఒకొక్కక్టి పండెర్ండు మూరల కైవారము గలది. 

1 రాజులు 7:16 => మరియు సత్ంభములమీద ఉంచుటకై యితత్డితో రెండు పీటలు పోతపోసెను; 

ఒక పీటయొకక్ యెతుత్ అయిదు మూరలు, రెండవ పీటయొకక్ యెతుత్ అయిదు మూరలు. 

1 రాజులు 7:17 => మరియు సత్ంభములమీదనునన్ పీటలకు అలిల్క పనివంటి పనియు, గొలుసుపని 

దండలును చేయబడెను; అవి పీటకు ఏడేసి కలిగియుండెను. 

1 రాజులు 7:18 => ఈలాగున అతడు సత్ంభములను చేసి మీది పీటలను కపుప్టకు చుటుట్ను 

అలిల్కపని రెండు వరుసలు దానిమమ్ పండల్తో చేసెను; ఈ పర్కారముగా అతడు రెండవ పీటకును 

చేసెను. 
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1 రాజులు 7:19 => మరియు సత్ంభములమీది పీటలు నాలుగు మూరల మటుట్కు తామర 

పుషప్మువంటి పనిగలవై యుండెను. 

1 రాజులు 7:20 => మరియు రెండు సత్ంభములమీదనునన్ పీటలమీది అలిల్కపని దగగ్రనునన్ 

ఉబెబ్తుత్కు పైగా దానిమమ్ పండుల్ండెను; రెండువందల దానిమమ్ పండుల్ ఆ పీటమీద వరుస వరుసలుగా 

చుటుట్ నుండెను. 

1 రాజులు 7:21 => ఈ సత్ంభములను అతడు పరిశుదధ్సథ్లపు మంటపములో ఎతిత్ంచెను; 

కుడిపారశ్వ్పు సత్ంభమును ఎతిత్ దానికి యాకీను అను పేరుపెటెట్ను, ఎడమపారశ్వ్పు సత్ంభమును ఎతిత్ 

దానికి బోయజు అను పేరు పెటెట్ను. 

1 రాజులు 7:22 => ఈ సత్ంభములమీద తామరపుషప్ములవంటి పని యుండెను; ఈలాగున 

సత్ంభములయొకక్ పని సమాపత్మాయెను. 

1 రాజులు 7:23 => మరియు అతడు పోత పనితో ఒక సముదర్మును చేసెను; అది ఈ తటుట్ పై 

అంచు మొదలుకొని ఆ తటుట్ పై అంచువరకు పది మూరలు, అది అయిదుమూరల యెతుత్గలదై 

గుండర్ముగా ఉండెను; దాని కైవారము ముపప్ది మూరలు. 

1 రాజులు 7:24 => దాని పై అంచునకు కిర్ంద చుటుట్ను గుబబ్లుండెను; మూరకు పది 

గుబబ్లచొపుప్న ఆ గుబబ్లు సముదర్ము చుటుట్ను ఆవరించియుండెను; అది పోత పోయబడినపుప్డు ఆ 

గుబబ్లు రెండు వరుసలుగా పోత పోయబడెను. 

యిరిమ్యా 52:20 => రాజైన సొలొమోను యెహోవా మందిరమునకు చేయించిన రెండు 

సత్ంభములను సముదర్మును మటల్కిర్ందనుండిన పండెర్ండు ఇతత్డి వృషభములను గొనిపోయెను. 

వీటికనిన్టికునన్ ఇతత్డి యెతుత్వేయుటకు అసాధయ్ము. 

యిరిమ్యా 52:21 => వాటిలో ఒకొక్కక్ సత్ంభము పదునెనిమిది మూరల యెతుత్గలది, పండెర్ండు 

మూరల నూలు దాని చుటుట్ తిరుగును, దాని దళసరి నాలుగు వేర్ళుల్; అది గులల్ది. 

యిరిమ్యా 52:22 => దానిమీద ఇతత్డి పైపీట యుండెను; ఒకక్ పైపీట అయిదేసి మూరల 

ఎతుత్గలది, పైపీటకు చుటుట్ అలిల్న వల అలిల్కయు దానిమమ్ పండుల్ను ఉండెను; అవి యనిన్యు 

ఇతత్డివి. ఈ సత్ంభమునకును ఆ సత్ంభమునకును ఆలాగుననే దానిమమ్ పండుల్ండెను.  
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యిరిమ్యా 52:23 => పర్కక్లయందు తొంబదియారు దానిమమ్ పండుల్ండెను; చుటుట్ ఉండిన వల 

అలిల్కమీద దానిమమ్ పండల్నిన్యు నూరు. 

1 రాజులు 7:15 => ఏమనగా అతడు రెండు ఇతత్డి సత్ంభములు పోత పోసెను; ఒకొక్కక్ సత్ంభము 

పదునెనిమిది మూరల నిడివి గలది, ఒకొక్కక్టి పండెర్ండు మూరల కైవారము గలది. 

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, 

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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వచనము 1 

అతడు ఇరువది మూరలు పొడవును ఇరువది మూరలు వెడలుప్ను పది మూరలు ఎతుత్నుగల యొక 

యితత్డి బలిపీఠ మును చేయించెను. 

1 రాజులు 6:21 => ఈలాగున సొలొమోను మందిరమును లోపల మేలిమి బంగారముతో 

పొదిగించి గరాభ్లయపు ముంగిలికి బంగారపు గొలుసులుగల తెర చేయించి బంగారముతో దాని 

పొదిగించెను. 

1 రాజులు 7:20 => మరియు రెండు సత్ంభములమీదనునన్ పీటలమీది అలిల్కపని దగగ్రనునన్ 

ఉబెబ్తుత్కు పైగా దానిమమ్ పండుల్ండెను; రెండువందల దానిమమ్ పండుల్ ఆ పీటమీద వరుస వరుసలుగా 

చుటుట్ నుండెను. 

వచనము 2 

పోతపోసిన సముదర్పు తొటిట్ యొకటి చేయించెను, అది యీ యంచుకు ఆ యంచుకు పది మూరల 

యెడము గలది; దానియెతుత్ అయిదు మూరలు, దాని కైవారము ముపప్ది మూరలు, 

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. 

యెహెజేక్లు 40:49 => మంటపమునకు నిడివి యిరువది మూరలు; ఎకుక్టకై యుంచబడిన 

మెటల్దగగ్ర దాని వెడలుప్ పదకొండు మూరలు, సత్ంభములదగగ్ర ఇరు పర్కక్ల ఒకొక్కక్టిగా 

కంబములుంచబడెను. 

వచనము 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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2 దినవృతాత్ంతములు 1:5 => హూరు కుమారుడైన ఊరికి పుటిట్న బెసలేలు చేసిన యితత్డి 

బలిపీఠము అకక్డ యెహోవా నివాససథ్లము ఎదుట ఉండగా సొలొమోనును సమాజపువారును 

దానియొదద్ విచారణ చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 27:1 => మరియు అయిదు మూరల పొడుగు అయిదు మూరల వెడలుప్ గల 

బలిపీఠమును తుమమ్కఱఱ్తో నీవు చేయవలెను. ఆ బలిపీఠము చచౌచ్కముగా నుండవలెను; దాని యెతుత్ 

మూడు మూరలు. 

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

కొముమ్లు దానితో ఏకాండముగా ఉండవలెను; దానికి ఇతత్డి రేకు పొదిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 27:3 => దాని బూడిదె ఎతుత్టకు కుండలను గరిటెలను గినెన్లను ముండల్ను 

అగిన్పాతర్లను చేయవలెను. ఈ ఉపకరణములనిన్యు ఇతత్డితో చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 27:4 => మరియు వలవంటి ఇతత్డి జలెల్డ దానికి చేయవలెను.  

నిరగ్మకాండము 27:5 => ఆ వలమీద దాని నాలుగు మూలలను నాలుగు ఇతత్డి ఉంగరములను చేసి 

ఆ వల బలిపీఠము నడిమివరకు చేరునటుల్ దిగువను బలిపీఠము గటుట్కిర్ంద దాని నుంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 27:6 => మరియు బలిపీఠము కొరకు మోతకఱఱ్లను చేయవలెను. ఆ మోతకఱఱ్లను 

తుమమ్కఱఱ్తో చేసి వాటికి ఇతత్డి రేకు పొదిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 27:7 => ఆ మోతకఱఱ్లను ఆ ఉంగరములలో చొనపవలెను. బలిపీఠమును 

మోయుటకు ఆ మోతకఱఱ్లు దాని రెండుపర్కక్ల నుండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 27:8 => పలకలతో గులల్గా దాని చేయవలెను; కొండమీద నీకు చూపబడిన 

పోలికగానే వారు దాని చేయవలెను. 

1 రాజులు 8:22 => ఇశార్యేలీయుల సమాజకులందరు చూచుచుండగా సొలొమోను యెహోవా 

బలిపీఠము ఎదుట నిలువబడి ఆకాశముతటుట్ చేతులెతిత్ యిటల్నెను 

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

నైవేదయ్ములను సమాధానబలి పశువుల కొర్వువ్ను అరిప్ంచుటకు బహు చినన్దై చాలకపోయెను గనుక 
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రాజు యెహోవా మందిరము ముందరనునన్ ఆవరణము మధయ్నుండు సథ్లమును పర్తిషిఠ్ంచి అచచ్ట 

దహన బలులను నైవేదయ్ములను సమాధానబలి పశువుల కొర్వువ్ను అరిప్ంచెను. 

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. 

2 రాజులు 16:14 => మరియు యెహోవా సనిన్ధినునన్ యితత్డి బలిపీఠము మందిరము ముంగిటి 

సథ్లమునుండి అనగా తాను కటిట్ంచిన బలిపీఠమునకును యెహోవా మందిరమునకును మధయ్నుండి 

తీయించి, తాను కటిట్ంచిన దాని ఉతత్ర పారశ్వ్మందు దానిని ఉంచెను. 

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. 

యెహెజేక్లు 43:13 => మూరల కొలచొపుప్న బలిపీఠముయొకక్ కొలత ఎంతనగా మూరెడు, అనగా 

మూరెడు జేనెడు బలిపీఠమునకు పీఠమొకటి యుండవలెను. దాని డొలుపు మూరెడెతుత్ను మూరెడు 

వెడలుప్ను చుటుట్ దాని చూరు జేనెడు విచితర్మైన పనిగలదిగాను ఉండవలెను. 

యెహెజేక్లు 43:14 => నేలమీద కటట్బడిన డొలుపు మొదలుకొని కిర్ంది చూరువరకును ఎతుత్ రెండు 

మూరలు, వెడలుప్ మూరెడు మరియు చినన్చూరు మొదలుకొని పెదద్ చూరువరకు నాలుగు మూరలు, 

దాని వెడలుప్ మూరెడు. 

యెహెజేక్లు 43:15 => దేవుని కొండయను భాగము నాలుగు మూరలు దేవాగిన్ గుండమునుండి 

పైకి నాలుగు కొముమ్లుండెను, 

యెహెజేక్లు 43:16 => దేవాగిన్ గుండము పండెర్ండు మూరల కొలతగలదై చచౌచ్కముగా నుండెను. 
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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. 

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

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

దాని నాలుగు మూలలను కొముమ్లను చేసెను. 

2 సమూయేలు 8:8 => మరియు బెతహు బేరోతై అను హదదెజెరు పటట్ణములలో దావీదు రాజు 

విసాత్రమైన యితత్డిని పటుట్కొనెను.  

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 8:12 => అది మొదలుకొని సొలొమోను తాను మంటపము ఎదుట కటిట్ంచిన 

యెహోవా బలిపీఠముమీద దహనబలులు అరిప్ంచుచు వచెచ్ను. అతడు అనుదిన నిరణ్యముచొపుప్న 

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 29:18 => అపుప్డు వారు రాజైన హిజిక్యాయొదద్కు పోయి మేము యెహోవా 

మందిరమంతటిని దహన బలిపీఠమును ఉపకరణములనిన్టిని సనిన్ధి రొటెట్లుంచు బలల్ను పవితర్పరచి 

యునాన్ము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:12 => ఆ హిజిక్యా, మీరు ఒకక్ బలిపీఠము ఎదుట నమసక్రించి 

దానిమీద ధూపము వేయవలెనని యూదావారికిని యెరూషలేమువారికిని ఆజఞ్ ఇచిచ్, యెహోవా ఉనన్త 

సథ్లములను బలిపీఠములను తీసివేసినవాడు కాడా? 
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ఎజార్ 3:3 => వారు దేశమందు కాపురసుథ్లైన వారికి భయపడుచు, ఆ బలిపీఠమును దాని పురాతన 

సథ్లమున నిలిపి, దానిమీద ఉదయమునను అసత్మయమునను యెహోవాకు దహన బలులు 

అరిప్ంచుచు వచిచ్రి 

యెహెజేక్లు 9:2 => అంతలో ఒకొక్కడు తాను హతముచేయు ఆయుధమును చేతపటుట్కొని, ఉతత్ర 

దికుక్ననునన్ పై గవిని మారగ్ముగా ఆరుగురు మనుషుయ్లు వచుచ్చుండిరి. వారి మధయ్ ఒకడు, 

అవిసెనారబటట్ ధరించుకొని నడుమునకు లేఖకుని సిరాబుడిడ్ కటుట్కొనియుండెను; వారు ఆలయమున 

పర్వేశించి యితత్డి బలిపీఠమునొదద్ నిలిచిరి.  

యెహెజేక్లు 43:16 => దేవాగిన్ గుండము పండెర్ండు మూరల కొలతగలదై చచౌచ్కముగా నుండెను. 

వచనము 4 

అది పండెర్ండు ఎదుద్లమీద నిలువబడెను, మూడు ఎదుద్లు ఉతత్రపుతటుట్ మూడు పడమటితటుట్ మూడు 

దకిష్ణపుతటుట్ మూడు తూరుప్తటుట్ చూచుచుండెను. సముదర్పు తొటిట్ వాటిపై నుంచబడెను, వాటి 

వెనుకటి పారశ్వ్ములనిన్యు లోపలికి తిరిగియుండెను. 

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. 
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1 రాజులు 7:23 => మరియు అతడు పోత పనితో ఒక సముదర్మును చేసెను; అది ఈ తటుట్ పై 

అంచు మొదలుకొని ఆ తటుట్ పై అంచువరకు పది మూరలు, అది అయిదుమూరల యెతుత్గలదై 

గుండర్ముగా ఉండెను; దాని కైవారము ముపప్ది మూరలు. 

జెకరాయ్ 13:1 => ఆ దినమున పాపమును అపవితర్తను పరిహరించుటకై దావీదు సంతతివారి 

కొరకును, యెరూషలేము నివాసుల కొరకును ఊట యొకటి తియయ్బడును. 

తీతుకు 3:5 => మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన కిర్యల మూలముగా కాక, తన కనికరము 

చొపుప్ననే పునరజ్నమ్సంబంధమైన సాన్నము దావ్రాను, పరిశుదాధ్తమ్ మనకు నూతన సవ్భావము 

కలుగజేయుట దావ్రాను మనలను రకిష్ంచెను. 

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

1 రాజులు 6:29 => మరియు మందిరపు గోడలనిన్టిమీదను లోపలనేమి వెలుపలనేమి కెరూబులను 

తమాల వృక్షములను వికసించిన పుషప్ములను చెకిక్ంచెను. 

2 రాజులు 25:13 => మరియు యెహోవా మందిరమందునన్ యితిత్డి సత్ంభములను మటల్ను 

యెహోవా మందిరమందునన్ యితత్డి సముదర్మును కలీద్యులు తునకలుగా కొటిట్, ఆ యితత్డిని 

బబులోను పటట్ణమునకు ఎతిత్కొనిపోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:8 => హదరెజెరుయొకక్ పటట్ణములైన టిబహ్తులోనుండియు, 

కూనులోనుండియు దావీదు బహు విసాత్రమైన యితత్డిని తీసికొనివచెచ్ను. దానితో సొలొమోను ఇతత్డి 

సముదర్మును సత్ంభములును ఇతత్డి వసుత్వులను చేయించెను. 

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 4:15 => సముదర్పుతొటిట్ దాని కిర్ందనుండు పండెర్ండు ఎదుద్లు, 
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యిరిమ్యా 27:19 => బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు యెరూషలేములోనుండి యెహోయాకీము 

కుమారుడైన యెకోనాయ్ను యూదా యెరూషలేముల పర్ధానులనందరిని బబులోనునకు చెరగా 

తీసికొనిపోయినపుప్డు  

వచనము 5 

అది బెతెత్డు దళముగలది, దాని అంచు గినెన్యంచువంటిదై తామర పుషప్ములు తేలచ్బడియుండెను; 

అది ముపప్ది పుటల్ నీళుల్ పటుట్ను. 

1 రాజులు 7:24 => దాని పై అంచునకు కిర్ంద చుటుట్ను గుబబ్లుండెను; మూరకు పది 

గుబబ్లచొపుప్న ఆ గుబబ్లు సముదర్ము చుటుట్ను ఆవరించియుండెను; అది పోత పోయబడినపుప్డు ఆ 

గుబబ్లు రెండు వరుసలుగా పోత పోయబడెను. 

1 రాజులు 7:25 => అది పండెర్ండు ఎడల్మీద నిలువబడియుండెను; వీటిలో మూడు ఉతత్రదికుక్ను 

మూడు పడమర దికుక్ను మూడు దకిష్ణదికుక్ను మూడు తూరుప్దికుక్ను చూచుచుండెను. వీటిమీద ఆ 

సముదర్ము ఎతత్బడి యుండెను. వాటి వెనుకటి భాగములనిన్యు లోపలితటుట్ తిర్పప్బడి యుండెను. 

1 రాజులు 7:26 => అది బెతెత్డు దళసరిగలదై యుండెను; దాని పై అంచు పాతర్కు పై అంచువలె 

తామర పుషప్ములవంటి పని కలిగి యుండెను; అది తొమిమ్ది గరిసెలు పటుట్ను. 

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. 

1 కొరిందీయులకు 9:9 => కళల్ము తొర్కుక్చునన్ యెదుద్ మూతికి చికక్ము పెటట్వదుద్ అని మోషే 

ధరమ్శాసత్రములో వార్యబడి యునన్ది. దేవుడు ఎడల్కొరకు విచారించుచునాన్డా? 
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1 కొరిందీయులకు 9:10 => కేవలము మనకొరకు దీనిని చెపుప్చునాన్డా? అవును, మనకొరకే గదా 

యీ మాట వార్యబడెను? ఏలయనగా, దునున్వాడు ఆశతో దునన్వలెను, కళల్ము తొర్కిక్ంచువాడు 

పంటలో పాలు పొందుదునను ఆశతో తొర్కిక్ంపవలెను. 

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

మనుషుయ్ని ముఖమువంటి ముఖము గలది; నాలుగవ జీవి యెగురుచునన్ పకిష్రాజు వంటిది. 

1 రాజులు 6:18 => మందిరము లోపలనునన్ దేవదారు పలకలమీద గుబబ్లును వికసించిన 

పువువ్లును చెకక్బడియుండెను; అంతయు దేవదారుకఱఱ్ పనియే, రాయి యొకటైన కనబడలేదు. 

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. 

1 రాజులు 7:26 => అది బెతెత్డు దళసరిగలదై యుండెను; దాని పై అంచు పాతర్కు పై అంచువలె 

తామర పుషప్ములవంటి పని కలిగి యుండెను; అది తొమిమ్ది గరిసెలు పటుట్ను. 

వచనము 6 

మరియు దహనబలులుగా అరిప్ంచువాటిని కడుగుటకై కుడి తటుట్కు అయిదును ఎడమ తటుట్కు 

అయిదును పది సాన్నపు గంగాళములను చేయించెను; సముదర్మువంటి తొటిట్యందు యాజకులు 

మాతర్ము సాన్నము చేయుదురు. 

మతత్యి 16:18 => మరియు నీవు పేతురువు? ఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, 

పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 2:20 => కీర్సుత్యేసే ముఖయ్మైన మూలరాయియై యుండగా అపొసత్లులును 

పర్వకత్లును వేసిన పునాదిమీద మీరు కటట్బడియునాన్రు. 

పర్కటన 21:14 => ఆ పటట్ణపు పార్కారము పండెర్ండు పునాదులు గలది, ఆ పునాదుల పైన 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ పనిన్దద్రు అపొసత్లుల పండెర్ండు పేరుల్ కనబడుచునన్వి. 
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మతత్యి 28:19 => కాబటిట్ మీరు వెళిల్, సమసత్ జనులను శిషుయ్లనుగా చేయుడి; తండిర్యొకక్యు 

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

మారుక్ 16:15 => మరియుమీరు సరవ్లోకమునకు వెళిల్ సరవ్సృషిట్కి సువారత్ను పర్కటించుడి. 

లూకా 24:46 => కీర్సుత్ శర్మపడి మూడవ దినమున మృతులలోనుండి లేచుననియు 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:15 => అందుకు పర్భువు నీవు వెళుల్ము, అనయ్జనుల యెదుటను రాజుల 

యెదుటను ఇశార్యేలీయుల యెదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏరప్రచుకొనిన 

సాధనమైయునాన్డు 

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. 

వచనము 7 

మరియు వాటినిగూరిచ్న విధి ననుసరించి పది బంగారపు దీపసత్ంభములను చేయించి, 

దేవాలయమందు కుడి తటుట్న అయిదును ఎడమ తటుట్న అయిదును ఉంచెను. 

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 7:26 => అది బెతెత్డు దళసరిగలదై యుండెను; దాని పై అంచు పాతర్కు పై అంచువలె 

తామర పుషప్ములవంటి పని కలిగి యుండెను; అది తొమిమ్ది గరిసెలు పటుట్ను. 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:21 => పుషప్ములను పర్మిదెలను కతెత్రలను కారులను తొటల్ను గినెన్లను 

ధూపకలశములను సొలొమోను మేలిమి బంగారముతో చేయించెను. 

వచనము 8 

పది బలల్లను చేయించి దేవాలయమందు కుడి తటుట్న అయిదును ఎడమ తటుట్న అయిదును ఉంచెను; 

నూరు బంగారపు తొటల్ను చేయించెను. 

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. 

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 7:40 => మరియు హీరాము తొటల్ను చేటలను గినెన్లను చేసెను. ఈ పర్కారము 

హీరాము రాజైన సొలొమోను ఆజఞ్నుబటిట్ యెహోవా మందిరపు పనియంతయు ముగించెను. 
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కీరత్నలు 51:2 => నా దోషము పోవునటుల్ ననున్ బాగుగా కడుగుము. నా పాపము పోవునటుల్ ననున్ 

పవితర్పరచుము. 

1 కొరిందీయులకు 6:11 => మీలో కొందరు అటిట్వారైయుంటిరి గాని, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 

1 యోహాను 1:7 => అయితే ఆయన వెలుగులోనునన్ పర్కారము మనమును వెలుగులో 

నడిచినయెడల. మనము అనోయ్నయ్ సహవాసము గలవారమై యుందుము; అపుప్డు ఆయన 

కుమారుడైన యేసు రకత్ము పర్తి పాపమునుండి మనలను పవితుర్లనుగా చేయును 

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

దానినంతయు బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. 

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

దానినంతయు తెచిచ్ బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది దహనబలి, అనగా యెహోవాకు 

ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

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

పశువుల మాంసము కడుగుదురు. 

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, 

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

గుడారముయొకక్ దావ్రము దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్ నీళల్తో వారికి సాన్నము చేయించి 

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

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీజ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుదిధ్చేయును. 
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హెబీర్యులకు 9:23 => పరలోకమందునన్ వాటిని పోలిన వసుత్వులు ఇటిట్ బలులవలన 

శుదిధ్చేయబడవలసి యుండెను గాని పరలోక సంబంధమైనవి వీటికంటె శేర్షఠ్మైన బలులవలన 

శుదిధ్చేయబడవలసి యుండెను. 

పర్కటన 1:5 => నమమ్కమైన సాకిష్యు, మృతులలోనుండి ఆదిసంభూతుడుగా లేచిన వాడును, 

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

పర్కటన 1:6 => మనలను పేర్మించుచు తన రకత్మువలన మన పాపములనుండి మనలను 

విడిపించినవానికి మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాక, ఆమేన . ఆయన 

మనలను తన తండిర్యగు దేవునికి ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను జేసెను. 

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

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 7:39 => మందిరపు కుడిపారశ్వ్మున అయిదు సత్ంభములను మందిరముయొకక్ యెడమ 

పారశ్వ్మున అయిదు మటల్ను అతడు ఉంచెను; సముదర్మును దకిష్ణమునకు ఎదురుగా తూరుప్తటుట్న 

మందిరముయొకక్ కుడిపారశ్వ్మున ఉంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:14 => మటుల్, మటల్మీదనుండు తొటుల్, 

యిరిమ్యా 52:19 => మరియు పళె ల్ములను ధూపారుత్లను గినెన్లను పాతర్లను, బంగారు వాటిని 

బంగారునకును వెండివాటిని వెండికిని చేరుచ్కొని రాజదేహసంరక్షకుల యధిపతి గొనిపోయెను. 

వచనము 9 

అతడు యాజకుల ఆవరణమును పెదద్ ఆవరణమును దీనికి వాకిండల్ను చేయించి దీని తలుపులను 

ఇతత్డితో పొదిగించెను. 
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1 రాజులు 7:49 => గరాభ్లయము ముందర కుడిపారశ్వ్మున అయిదును, ఎడమ పారశ్వ్మున 

అయిదును, పది బంగారపు దీపసత్ంభములను, బంగారపు పుషప్ములను, పర్మిదెలను, కారులను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:15 => బంగారు దీపసత్ంభములకును వాటి బంగారు పర్మిదెలకును 

ఒకొక్కక్ దీపసత్ంభమునకును దాని పర్మిదెలకును కావలసినంత బంగారమును ఎతుత్ పర్కారము గాను, 

వెండి దీపసత్ంభములలో ఒకొక్క దీపసత్ంభమునకును, దాని దాని పర్మిదెలకును కావలసినంత వెండిని 

యెతుత్ పర్కారముగాను, 

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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యోహాను 8:12 => మరల యేసు నేను లోకమునకు వెలుగును, ననున్ వెంబడించువాడు చీకటిలో 

నడువక జీవపు వెలుగు గలిగియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

పర్కటన 1:20 => అనగా నా కుడిచేతిలో నీవు చూచిన యేడు నక్షతర్ములనుగూరిచ్న మరమ్మును, ఆ 

యేడు సువరణ్ దీపసత్ంభముల సంగతియు వార్యుము. ఆ యేడు నక్షతర్ములు ఏడు సంఘములకు 

దూతలు 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:12 => వాటి చుటుట్నునన్ గదులకును దేవుని మందిరపు 

బొకక్సములకును పర్తిషిఠ్త వసుత్వుల బొకక్సములకును తాను ఏరాప్టుచేసి సిదధ్పరచిన మచుచ్లను 

తన కుమారుడైన సొలొమోనునకు అపప్గించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:19 => ఇవియనిన్యు అపప్గించి యెహోవా హసత్ము నామీదికి వచిచ్ యీ 

మచుచ్ల పనియంతయు వార్త మూలముగా నాకు నేరెప్ను అని సొలొమోనుతో చెపెప్ను. 

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. 

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 4:20 => వాటినిగూరిచ్న విధిపర్కారము గరాభ్లయము ఎదుట 

వెలుగుచుండుటకై పర్శసత్మైన బంగారపు దీపసత్ంభములను, 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:18 => అపుప్డు వారు రాజైన హిజిక్యాయొదద్కు పోయి మేము యెహోవా 

మందిరమంతటిని దహన బలిపీఠమును ఉపకరణములనిన్టిని సనిన్ధి రొటెట్లుంచు బలల్ను పవితర్పరచి 

యునాన్ము. 

వచనము 10 

సముదర్పు తొటిట్ని తూరుప్తటుట్న కుడిపారశ్వ్మందు దకిష్ణ ముఖముగా ఉంచెను. 

నిరగ్మకాండము 25:23 => మరియు నీవు తుమమ్కఱఱ్తో నొక బలల్ చేయవలెను. దాని పొడుగు రెండు 

మూరలు దాని వెడలుప్ ఒక మూర దాని యెతుత్ మూరెడునర. 
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నిరగ్మకాండము 25:24 => మేలిమి బంగారు రేకును దానికి పొదిగించి దానికి చుటుట్ బంగారు 

జవను చేయింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:25 => దానికి చుటుట్ బెతెత్డు బదె ద్చేసి దాని బదె ద్పైని చుటుట్ను బంగారు జవ 

చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:26 => దానికి నాలుగు బంగారు ఉంగరములను చేసి దాని నాలుగు కాళల్కుండు 

నాలుగు మూలలలో ఆ ఉంగరములను తగిలింపవలెను 

నిరగ్మకాండము 25:27 => బలల్ మోయుటకు మోతకఱఱ్లు ఉంగరములును బదె ద్కు 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 బదె ద్చేసి దాని బదె ద్పైని చుటుట్ బంగారు జవను 

చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 37:13 => దానికి నాలుగు బంగారు ఉంగరములను పోతపోసి దాని నాలుగు 

కాళల్కుండిన నాలుగు మూలలయందు ఆ ఉంగరములను వేసెను. 

నిరగ్మకాండము 37:14 => బలల్ను మోయుటకు మోతకఱఱ్లుండు ఆ ఉంగరములు దాని బదె ద్కు 

సమీపముగా నుండెను. 
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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. 

1 రాజులు 7:48 => మరియు సొలొమోను యెహోవా మందిర సంబంధమైన తకిక్న 

ఉపకరణములనిన్టిని చేయించెను, అనగా బంగారపు బలిపీఠమును సముఖపు రొటెట్లనుంచు 

బంగారపు బలల్లను, 

యెషయా 25:6 => ఈ పరవ్తముమీద సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సమసత్జనముల 

నిమితత్ము కొర్వివ్నవాటితో విందుచేయును మడిడ్మీదనునన్ దార్కాష్రసముతో విందుచేయును 

మూలుగుగల కొర్వివ్నవాటితో విందుచేయును మడిడ్మీది నిరమ్లమైన దార్కాష్రసముతో విందుచేయును.  

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. 

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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జెకరాయ్ 14:20 => ఆ దినమున గుఱఱ్ముల యొకక్ కళె ల్ములమీద యెహోవాకు పర్తిషిట్తము అను 

మాట వార్యబడును; యెహోవా మందిరములోనునన్ పాతర్లు బలిపీఠము ఎదుటనునన్ పళె ల్ములవలె 

పర్తిషిఠ్తములుగా ఎంచబడును. 

1 రాజులు 7:40 => మరియు హీరాము తొటల్ను చేటలను గినెన్లను చేసెను. ఈ పర్కారము 

హీరాము రాజైన సొలొమోను ఆజఞ్నుబటిట్ యెహోవా మందిరపు పనియంతయు ముగించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:16 => సనిన్ధిరొటెట్లు ఉంచు ఒకొక్క బలల్కు కావలసినంత బంగారమును 

ఎతుత్ పర్కారముగాను, వెండి బలల్లకు కావలసినంత వెండిని, 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:18 => అపుప్డు వారు రాజైన హిజిక్యాయొదద్కు పోయి మేము యెహోవా 

మందిరమంతటిని దహన బలిపీఠమును ఉపకరణములనిన్టిని సనిన్ధి రొటెట్లుంచు బలల్ను పవితర్పరచి 

యునాన్ము. 

ఎజార్ 1:9 => వాటియొకక్ లెకక్ ముపప్ది బంగారపు పళె ల్ములును వెయియ్ వెండి పళె ల్ములును ఇరువది 

తొమిమ్ది కతుత్లును 

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. 

వచనము 11 

హూరాము పాతర్లను బూడిదెనెతుత్ చిపప్కోలలను తొటల్ను చేసెను; రాజైన సొలొమోను ఆజఞ్పర్కారము 

దేవుని మందిరమునకు చేయవలసిన పనియంతయు హూరాము సమాపిత్చేసెను. 

1 రాజులు 6:36 => మరియు లోపలనునన్ సాలను మూడు వరుసలను చెకిక్న రాళల్తోను ఒక 

వరుసను దేవదారు దూలములతోను కటిట్ంచెను. 

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. 

Page  of 120 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

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 33:5 => మరియు యెహోవా మందిరపు రెండు ఆవరణములలో అతడు 

ఆకాశనక్షతర్ సమూహమునకు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

కీరత్నలు 92:13 => యెహోవా మందిరములో నాటబడినవారై వారు మన దేవుని ఆవరణములలో 

వరిధ్లుల్దురు. 

యెహెజేక్లు 10:5 => దేవుడైన సరవ్శకుత్డు పలుకునటుల్గా కెరూబుల రెకక్ల చపుప్డు బయటి 

ఆవరణమువరకు వినబడెను. 

యెహెజేక్లు 44:1 => తూరుప్తటుట్ చూచు పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ బయటి గుమమ్పు మారగ్మునకు 

అతడు ననున్ తోడుకొని రాగా ఆ గుమమ్ము మూయబడియుండెను. 

వచనము 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 7:39 => మందిరపు కుడిపారశ్వ్మున అయిదు సత్ంభములను మందిరముయొకక్ యెడమ 

పారశ్వ్మున అయిదు మటల్ను అతడు ఉంచెను; సముదర్మును దకిష్ణమునకు ఎదురుగా తూరుప్తటుట్న 

మందిరముయొకక్ కుడిపారశ్వ్మున ఉంచెను. 

వచనము 13 

ఆ సత్ంభముల శీరష్ముల రెండు పళె ల్ములను కపుప్నటిట్ అలిల్క, అలిల్కకు రెండేసి వరుసలుగా చేయబడిన 

నాలుగు వందల దానిమమ్పండుల్. 
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1 రాజులు 7:40 => మరియు హీరాము తొటల్ను చేటలను గినెన్లను చేసెను. ఈ పర్కారము 

హీరాము రాజైన సొలొమోను ఆజఞ్నుబటిట్ యెహోవా మందిరపు పనియంతయు ముగించెను. 

1 రాజులు 7:45 => బిందెలను, చేటలను, గినెన్లను వీటిననిన్టిని రాజైనసొలొమోను ఆజఞ్నుబటిట్ 

హీరాము యెహోవా మందిరమునకు చేసెను. ఈ వసుత్వులనిన్యు మెరుగుపెటిట్న యితత్డివై యుండెను. 

నిరగ్మకాండము 27:3 => దాని బూడిదె ఎతుత్టకు కుండలను గరిటెలను గినెన్లను ముండల్ను 

అగిన్పాతర్లను చేయవలెను. ఈ ఉపకరణములనిన్యు ఇతత్డితో చేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:12 => మరియు తాము పరిశుదధ్సథ్లములో సేవచేయు ఆ ఉపకరణములనిన్టిని 

వారు తీసికొని నీలిబటట్లో ఉంచి సముదర్వతస్ల చరమ్ముతో కపిప్ వాటిని దండెమీద పెటట్వలెను. 

1 రాజులు 7:13 => రాజైన సొలొమోను తూరు పటట్ణములోనుండి హీరామును పిలువనంపించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:16 => పాతర్లు, బూడిదెనెతుత్ చిపప్కోలలు, ముండల్కొంకులు మొదలైన 

ఉపకరణములు. వీటిని హూరాము రాజైన సొలొమోను ఆజఞ్ పర్కారము యెహోవా మందిరముకొరకు 

మంచి వనెన్గల యితత్డితో చేసెను. 

ఎజార్ 1:9 => వాటియొకక్ లెకక్ ముపప్ది బంగారపు పళె ల్ములును వెయియ్ వెండి పళె ల్ములును ఇరువది 

తొమిమ్ది కతుత్లును 

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 14 

మటుల్, మటల్మీదనుండు తొటుల్, 
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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. 

1 రాజులు 7:41 => రెండు సత్ంభములను, ఆ రెండు సత్ంభముల మీదనునన్ పైపీటల పళె ల్ములను ఆ 

సత్ంభములను పై పీటల పళె ల్ములను కపిప్న రెండు అలిల్కలను, 

నిరగ్మకాండము 28:14 => సూతర్ములవలె అలిల్కపనిగా వాటిని చేసి అలిల్న గొలుసులను ఆ జవలకు 

తగిలింపవలెను. 

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. 

2 రాజులు 25:13 => మరియు యెహోవా మందిరమందునన్ యితిత్డి సత్ంభములను మటల్ను 

యెహోవా మందిరమందునన్ యితత్డి సముదర్మును కలీద్యులు తునకలుగా కొటిట్, ఆ యితత్డిని 

బబులోను పటట్ణమునకు ఎతిత్కొనిపోయిరి. 

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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యిరిమ్యా 52:17 => మరియు యెహోవా మందిరములోనుండిన ఇతత్డి సత్ంభములను 

మందిరములోనుండిన మటల్ను ఇతత్డి సముదర్మును కలీద్యులు తునకలుగా కొటిట్ ఆ ఇతత్డి అంతయు 

బబులోనునకు గొనిపోయిరి.  

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 15 

సముదర్పుతొటిట్ దాని కిర్ందనుండు పండెర్ండు ఎదుద్లు, 

నిరగ్మకాండము 28:33 => దాని అంచున దాని అంచులచుటుట్ నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల 

దానిమమ్ పండల్ను వాటి నడుమను బంగారు గంటలను నిలువుటంగీ చుటుట్ తగిలింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:34 => ఒకొక్కక్ బంగారు గంటయు దానిమమ్పండును ఆ నిలువుటంగీ కిర్ంది 

అంచున చుటుట్ ఉండవలెను. 

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 7:42 => ఆ సత్ంభముల మీదనునన్ పైపీటల రెండు పళె ల్ములను కపిప్న అలిల్క 

యొకక్టింటికి రెండు వరుసలచొపుప్న రెండు అలిల్కలకును నాలుగు వందల దానిమమ్పండల్ను, 

పరమగీతము 4:13 => నీ చిగురులు దాడిమవనము వింతైన శేర్షఠ్ ఫలవృక్షములు కరూప్ర 

వృక్షములు జటామాంసి వృక్షములు 

యిరిమ్యా 52:23 => పర్కక్లయందు తొంబదియారు దానిమమ్ పండుల్ండెను; చుటుట్ ఉండిన వల 

అలిల్కమీద దానిమమ్ పండల్నిన్యు నూరు. 

నిరగ్మకాండము 28:14 => సూతర్ములవలె అలిల్కపనిగా వాటిని చేసి అలిల్న గొలుసులను ఆ జవలకు 

తగిలింపవలెను. 
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1 రాజులు 7:16 => మరియు సత్ంభములమీద ఉంచుటకై యితత్డితో రెండు పీటలు పోతపోసెను; 

ఒక పీటయొకక్ యెతుత్ అయిదు మూరలు, రెండవ పీటయొకక్ యెతుత్ అయిదు మూరలు. 

2 రాజులు 25:13 => మరియు యెహోవా మందిరమందునన్ యితిత్డి సత్ంభములను మటల్ను 

యెహోవా మందిరమందునన్ యితత్డి సముదర్మును కలీద్యులు తునకలుగా కొటిట్, ఆ యితత్డిని 

బబులోను పటట్ణమునకు ఎతిత్కొనిపోయిరి. 

యిరిమ్యా 52:17 => మరియు యెహోవా మందిరములోనుండిన ఇతత్డి సత్ంభములను 

మందిరములోనుండిన మటల్ను ఇతత్డి సముదర్మును కలీద్యులు తునకలుగా కొటిట్ ఆ ఇతత్డి అంతయు 

బబులోనునకు గొనిపోయిరి.  

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 16 

పాతర్లు, బూడిదెనెతుత్ చిపప్కోలలు, ముండల్కొంకులు మొదలైన ఉపకరణములు. వీటిని హూరాము 

రాజైన సొలొమోను ఆజఞ్ పర్కారము యెహోవా మందిరముకొరకు మంచి వనెన్గల యితత్డితో చేసెను. 

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. 
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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 

అడడ్లును పూటీలును ఆకులును పోతపనివై యుండెను. 

1 రాజులు 7:34 => ఒకొక్కక్ సత్ంభపు నాలుగు మూలలను నాలుగు దిమమ్లు కలవు; ఈ దిమమ్లును 

సత్ంభమును ఏకాండముగా ఉండెను. 

1 రాజులు 7:35 => మరియు సత్ంభమును పైని చుటుట్ను జేనెడు ఎతుత్గల గుండర్ని బొదుద్ కలిగి 

యుండెను; మరియు సత్ంభమును పైనునన్ జవలును పర్కక్ పలకలును దానితో ఏకాండముగా ఉండెను. 

1 రాజులు 7:36 => దాని జవల పలకలమీదను, దాని పర్కక్ పలకలమీదను, అతడు కెరూబులను 

సింహములను తమాల వృక్షములను ఒకొక్కక్దాని చోటునుబటిట్ చుటుట్ను దండలతో వాటిని చెకెక్ను. 

1 రాజులు 7:37 => ఈ పర్కారము అతడు పది సత్ంభములను చేసెను; అనిన్టి పోతయును 

పరిమాణమును రూపమును ఏకరీతిగా ఉండెను. 

1 రాజులు 7:38 => తరువాత అతడు పది యితత్డి తొటల్ను చేసెను; పర్తి తొటిట్ యేడువందల 

ఇరువది తూములు పటుట్నది; ఒకొక్కక్ తొటిట్ నాలుగు మూరలు; ఒకొక్కక్ సత్ంభముమీద ఒకొక్కక్ తొటిట్ 

పెటట్బడెను. 

1 రాజులు 7:39 => మందిరపు కుడిపారశ్వ్మున అయిదు సత్ంభములను మందిరముయొకక్ యెడమ 

పారశ్వ్మున అయిదు మటల్ను అతడు ఉంచెను; సముదర్మును దకిష్ణమునకు ఎదురుగా తూరుప్తటుట్న 

మందిరముయొకక్ కుడిపారశ్వ్మున ఉంచెను. 
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1 రాజులు 7:40 => మరియు హీరాము తొటల్ను చేటలను గినెన్లను చేసెను. ఈ పర్కారము 

హీరాము రాజైన సొలొమోను ఆజఞ్నుబటిట్ యెహోవా మందిరపు పనియంతయు ముగించెను. 

1 రాజులు 7:41 => రెండు సత్ంభములను, ఆ రెండు సత్ంభముల మీదనునన్ పైపీటల పళె ల్ములను ఆ 

సత్ంభములను పై పీటల పళె ల్ములను కపిప్న రెండు అలిల్కలను, 

1 రాజులు 7:42 => ఆ సత్ంభముల మీదనునన్ పైపీటల రెండు పళె ల్ములను కపిప్న అలిల్క 

యొకక్టింటికి రెండు వరుసలచొపుప్న రెండు అలిల్కలకును నాలుగు వందల దానిమమ్పండల్ను, 

1 రాజులు 7:43 => పది సత్ంభములను, సత్ంభములమీద పది తొటల్ను, 

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

అయిదును ఎడమ తటుట్కు అయిదును పది సాన్నపు గంగాళములను చేయించెను; సముదర్మువంటి 

తొటిట్యందు యాజకులు మాతర్ము సాన్నము చేయుదురు. 

నిరగ్మకాండము 30:18 => పర్తయ్క్షపు గుడారమునకు బలిపీఠమునకు నడుమ దానిని ఉంచి నీళల్తో 

నింపవలెను. 

2 రాజులు 16:17 => మరియు రాజైన ఆహాజు సత్ంభముల అంచులను తీసివేసి వాటిమీదనునన్ 

తొటిట్ని తొలగించెను, ఇతత్డి యెడల్మీద నునన్ సముదర్మును దింపి రాతి కటుట్మీద దానిని ఉంచెను. 

2 రాజులు 25:13 => మరియు యెహోవా మందిరమందునన్ యితిత్డి సత్ంభములను మటల్ను 

యెహోవా మందిరమందునన్ యితత్డి సముదర్మును కలీద్యులు తునకలుగా కొటిట్, ఆ యితత్డిని 

బబులోను పటట్ణమునకు ఎతిత్కొనిపోయిరి. 

యిరిమ్యా 52:17 => మరియు యెహోవా మందిరములోనుండిన ఇతత్డి సత్ంభములను 

మందిరములోనుండిన మటల్ను ఇతత్డి సముదర్మును కలీద్యులు తునకలుగా కొటిట్ ఆ ఇతత్డి అంతయు 

బబులోనునకు గొనిపోయిరి.  

వచనము 17 

యొరాద్ను మైదానమందు సుకోక్తునకును జెరేదాతాకును మధయ్ను జిగటమంటి భూమియందు రాజు 

వాటిని పోత పోయించెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 4:2 => పోతపోసిన సముదర్పు తొటిట్ యొకటి చేయించెను, అది యీ 

యంచుకు ఆ యంచుకు పది మూరల యెడము గలది; దానియెతుత్ అయిదు మూరలు, దాని కైవారము 

ముపప్ది మూరలు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:3 => దాని కిర్ందితటుట్న ఎదుద్లు రూపింపబడియుండెను, అవి ఒకొక్కక్ 

మూరకు పదేసియుండెను, అవి ఆ సముదర్పు తొటిట్ని ఆవరించెను; ఎదుద్లు రెండు వరుసలు 

తీరియుండెను, అవి తొటిట్తోకూడనే పోతపోయబడెను.  

2 దినవృతాత్ంతములు 4:4 => అది పండెర్ండు ఎదుద్లమీద నిలువబడెను, మూడు ఎదుద్లు 

ఉతత్రపుతటుట్ మూడు పడమటితటుట్ మూడు దకిష్ణపుతటుట్ మూడు తూరుప్తటుట్ చూచుచుండెను. 

సముదర్పు తొటిట్ వాటిపై నుంచబడెను, వాటి వెనుకటి పారశ్వ్ములనిన్యు లోపలికి తిరిగియుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:5 => అది బెతెత్డు దళముగలది, దాని అంచు గినెన్యంచువంటిదై తామర 

పుషప్ములు తేలచ్బడియుండెను; అది ముపప్ది పుటల్ నీళుల్ పటుట్ను. 

నిరగ్మకాండము 30:18 => పర్తయ్క్షపు గుడారమునకు బలిపీఠమునకు నడుమ దానిని ఉంచి నీళల్తో 

నింపవలెను. 

2 రాజులు 16:17 => మరియు రాజైన ఆహాజు సత్ంభముల అంచులను తీసివేసి వాటిమీదనునన్ 

తొటిట్ని తొలగించెను, ఇతత్డి యెడల్మీద నునన్ సముదర్మును దింపి రాతి కటుట్మీద దానిని ఉంచెను. 

యిరిమ్యా 52:17 => మరియు యెహోవా మందిరములోనుండిన ఇతత్డి సత్ంభములను 

మందిరములోనుండిన మటల్ను ఇతత్డి సముదర్మును కలీద్యులు తునకలుగా కొటిట్ ఆ ఇతత్డి అంతయు 

బబులోనునకు గొనిపోయిరి.  

వచనము 18 

ఎతుత్ చూడలేనంత యితత్డి తనయొదద్ నుండగా సొలొమోను ఈ ఉపకరణములనిన్టిని బహు 

విసాత్రముగా చేయించెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 4:11 => హూరాము పాతర్లను బూడిదెనెతుత్ చిపప్కోలలను తొటల్ను చేసెను; 

రాజైన సొలొమోను ఆజఞ్పర్కారము దేవుని మందిరమునకు చేయవలసిన పనియంతయు హూరాము 

సమాపిత్చేసెను. 

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 

జెకరాయ్ 14:20 => ఆ దినమున గుఱఱ్ముల యొకక్ కళె ల్ములమీద యెహోవాకు పర్తిషిట్తము అను 

మాట వార్యబడును; యెహోవా మందిరములోనునన్ పాతర్లు బలిపీఠము ఎదుటనునన్ పళె ల్ములవలె 

పర్తిషిఠ్తములుగా ఎంచబడును. 

జెకరాయ్ 14:21 => యెరూషలేమునందును యూదా దేశమందును ఉనన్ పాతర్లనిన్యు సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవాకు పర్తిషిట్తములగును; బలిపశువులను వధించువారందరును వాటిలో 

కావలసినవాటిని తీసికొని వాటిలో వండుకొందురు. ఆ దినమున కనానీయుడు ఇకను సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా మందిరములో ఉండడు. 

1 సమూయేలు 2:13 => జనులవిషయమై యాజకులు చేయుచు వచిచ్న పని యేమనగా, ఎవడైన 

బలిపశువును వధించిన మీదట మాంసము ఉడుకుచుండగా యాజకుని వారు మూడు ముండుల్గల 

కొంకిని తీసికొనివచిచ్ 

1 సమూయేలు 2:14 => బొరుసులో గాని తపేలలోగాని గూనలోగాని కుండలోగాని అది 

గుచిచ్నపుడు ఆ కొంకిచేత బయటకు వచిచ్నదంతయు యాజకుడు తనకొరకు తీసికొనును. షిలోహుకు 

వచుచ్ ఇశార్యేలీయులందరికిని వీరు ఈలాగున చేయుచువచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:17 => ముండల్ కొంకులకును గినెన్లకును పాతర్లకును కావలసినంత 

అచచ్ బంగారమును, బంగారు గినెన్లలో ఒకొక్క గినెన్కు కావలసినంత బంగారమును ఎతుత్ 

పర్కారముగాను వెండి గినెన్లలో ఒకొక్క గినెన్కు కావలసినంత వెండిని యెతుత్ పర్కారముగాను, 
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1 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. 

1 రాజులు 7:45 => బిందెలను, చేటలను, గినెన్లను వీటిననిన్టిని రాజైనసొలొమోను ఆజఞ్నుబటిట్ 

హీరాము యెహోవా మందిరమునకు చేసెను. ఈ వసుత్వులనిన్యు మెరుగుపెటిట్న యితత్డివై యుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:13 => తెలివియు వివేచనయుగల హూరాము అనునొక చురుకైన 

పనివానిని నేను నీయొదద్కు పంపుచునాన్ను. 

సంఖాయ్కాండము 4:12 => మరియు తాము పరిశుదధ్సథ్లములో సేవచేయు ఆ ఉపకరణములనిన్టిని 

వారు తీసికొని నీలిబటట్లో ఉంచి సముదర్వతస్ల చరమ్ముతో కపిప్ వాటిని దండెమీద పెటట్వలెను. 

యిరిమ్యా 52:18 => అదియుగాక వారు బిందెలను కుండలను కతెత్రలను గినెన్లను గరిటెలను 

యాజకులు సేవ చేయు ఇతత్డి ఉపకరణములనిన్టిని గొనిపోయిరి. 

వచనము 19 

దేవుని మందిరమునకు కావలసిన ఉపకరణములనిన్టిని బంగారపు పీఠమును సనిన్ధి రొటెట్లు ఉంచు 

బలల్లను, 

1 రాజులు 7:46 => యొరాద్ను మైదానమందు సుకోక్తునకును సారెతానునకును మధయ్ జిగట 

భూమియందు రాజు వాటిని పోత పోయించెను. 

వచనము 20 

వాటినిగూరిచ్న విధిపర్కారము గరాభ్లయము ఎదుట వెలుగుచుండుటకై పర్శసత్మైన బంగారపు 

దీపసత్ంభములను, 
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1 రాజులు 7:47 => అయితే ఈ ఉపకరణములు అతి విసాత్రములైనందున సొలొమోను ఎతుత్ 

చూచుట మానివేసెను; ఇతత్డియొకక్ యెతుత్ ఎంతైనది తెలియబడకపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:3 => వాకిళల్ తలుపులకు కావలసిన మేకులకేమి చీలలకేమి విసాత్రమైన 

యినుమును తూచ శకయ్ము కానంత విసాత్రమైన ఇతత్డిని 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:14 => ఇదిగో నేను నా కషట్ సిథ్తిలోనే పర్యాసపడి యెహోవా మందిరము 

కొరకు రెండులక్షల మణుగుల బంగారమును పదికోటల్ మణుగుల వెండిని తూచ శకయ్ముకానంత 

విసాత్రమైన యితత్డిని యినుమును సమకూరిచ్యునాన్ను; మార్నులను రాళల్ను కూరిచ్ యుంచితిని; నీవు 

ఇంకను సంపాదించుదువుగాక. 

యిరిమ్యా 52:20 => రాజైన సొలొమోను యెహోవా మందిరమునకు చేయించిన రెండు 

సత్ంభములను సముదర్మును మటల్కిర్ందనుండిన పండెర్ండు ఇతత్డి వృషభములను గొనిపోయెను. 

వీటికనిన్టికునన్ ఇతత్డి యెతుత్వేయుటకు అసాధయ్ము. 

సామెతలు 24:4 => తెలివిచేత దాని గదులు విలువగల రమయ్మైన సరవ్ సంపదలతో నింపబడును. 

వచనము 21 

పుషప్ములను పర్మిదెలను కతెత్రలను కారులను తొటల్ను గినెన్లను ధూపకలశములను సొలొమోను 

మేలిమి బంగారముతో చేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:10 => ఏడాదినాటికి, రాజైన నెబుకదెన్జరు దూతలను పంపి 

యెహోయాకీనును బబులోనునకు రపిప్ంచి, అతని సహోదరుడైన సిదిక్యాను యూదామీదను 

యెరూషలేము మీదను రాజుగా నియమించెను. మరియు అతడు రాజు వెంట యెహోవా 

మందిరములోని పర్శసత్మైన ఉపకరణములను తెపిప్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:18 => మరియు బబులోనురాజు పెదద్వేమి చినన్వేమి దేవుని మందిరపు 

ఉపకరణములనిన్టిని, యెహోవా మందిరపు నిధులలోనిదేమి రాజు నిధులలోనిదేమి అధిపతుల 

నిధులలోనిదేమి, దొరకిన దర్వయ్మంతయు బబులోనునకు తీసికొనిపోయెను. 
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1 రాజులు 7:48 => మరియు సొలొమోను యెహోవా మందిర సంబంధమైన తకిక్న 

ఉపకరణములనిన్టిని చేయించెను, అనగా బంగారపు బలిపీఠమును సముఖపు రొటెట్లనుంచు 

బంగారపు బలల్లను, 

1 రాజులు 7:49 => గరాభ్లయము ముందర కుడిపారశ్వ్మున అయిదును, ఎడమ పారశ్వ్మున 

అయిదును, పది బంగారపు దీపసత్ంభములను, బంగారపు పుషప్ములను, పర్మిదెలను, కారులను, 

1 రాజులు 7:50 => మేలిమి బంగారపు పాతర్లను, కతెత్రలను, గినెన్లను, ధూపకలశములను, 

అంతరమ్ందిరమను అతి పరిశుదధ్మైన సథ్లముయొకక్ తలుపులకును మందిరమను ఆలయపు 

తలుపులకును కలిగిన బంగారపు బందులను, వీటనిన్టిని చేయించెను, ఈ పర్కారము రాజైన 

సొలొమోను యెహోవా మందిరమునకు చేసిన పని అంతయు సమాపత్మాయెను. మరియు 

సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదు పర్తిషిఠ్ంచిన వెండిని బంగారమును ఉపకరణములను తెపిప్ంచి 

యెహోవా మందిరపు ఖజానాలో ఉంచెను. 

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 25:13 => మరియు యెహోవా మందిరమందునన్ యితిత్డి సత్ంభములను మటల్ను 

యెహోవా మందిరమందునన్ యితత్డి సముదర్మును కలీద్యులు తునకలుగా కొటిట్, ఆ యితత్డిని 

బబులోను పటట్ణమునకు ఎతిత్కొనిపోయిరి. 

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. 

ఎజార్ 1:7 => మరియు నెబుకదెన్జరు యెరూషలేములోనుండి తీసికొనివచిచ్ తన దేవతలయొకక్ 

గుడియందుంచిన యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములను రాజైన కోరెషు బయటికి తెపిప్ంచెను. 

Page  of 132 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

ఎజార్ 1:8 => పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు తన ఖజానాదారుడైన మితిర్దాతు దావ్రా వాటిని 

బయటికి తెపిప్ంచి లెకక్చేయించి, యూదులకు అధిపతియగు షేషబ్జజ్రుచేతికి అపప్గించెను. 

ఎజార్ 1:9 => వాటియొకక్ లెకక్ ముపప్ది బంగారపు పళె ల్ములును వెయియ్ వెండి పళె ల్ములును ఇరువది 

తొమిమ్ది కతుత్లును 

ఎజార్ 1:10 => ముపప్ది బంగారు గినెన్లును నాలుగువందల పది వెండితో చేయబడిన రెండవ 

రకమైన గినెన్లును, మరి యితరమైన ఉపకరణములును వెయియ్యై యుండెను. 

ఎజార్ 1:11 => బంగారు వసుత్వులును వెండి వసుత్వులును అనిన్యు అయిదువేల నాలుగువందలు. 

షేషబ్జజ్రు బబులోను చరలోనుండి విడిపింపబడినవారితో కూడ కలిసి వీటనిన్టిని యెరూషలేమునకు 

తీసికొని వచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 28:3 => రెండు సంవతస్రములలోగా బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు ఈ 

సథ్లములోనుండి బబులోనునకు తీసికొనిపోయిన యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములనిన్టిని ఇచచ్టికి 

మరల తెపిప్ంచెదను.  

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. 

దానియేలు 5:2 => బెల ష్సస్రు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా తానును తన యధిపతులును తన 

రాణులును తన ఉపపతున్లును వాటిలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గునటుల్, తన తండిర్యగు 

నెబుకదెన్జరు యెరూషలేములోని యాలయములోనుండి తెచిచ్న వెండి బంగారు పాతర్లను తెమమ్ని 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.  

దానియేలు 5:3 => అందుకు వారు యెరూషలేములోని దేవుని నివాసమగు ఆలయములోనుండి 

తీసికొనన్ సువరోణ్పకరణములను తెచిచ్యుంచగా, రాజును అతని యధిపతులును అతని రాణులును 

అతని ఉపపతున్లును వాటిలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గిరి. 
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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.  

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 

నిరగ్మకాండము 30:1 => మరియు ధూపము వేయుటకు నీవు ఒక వేదికను చేయవలెను 

తుమమ్కఱఱ్తో దాని చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:2 => దాని పొడుగు ఒక మూర దాని వెడలుప్ ఒక మూర. అది చచౌచ్కముగా 

నుండవలెను. దాని యెతుత్ రెండు మూరలు దాని కొముమ్లు దానితో ఏకాండమై యుండవలెను.  

నిరగ్మకాండము 30:3 => దాని పైభాగమునకును దాని నాలుగు పర్కక్లకును దాని కొముమ్లకును 

మేలిమి బంగారు రేకులు పొదిగించి దానికి చుటుట్ బంగారు జవను చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:4 => దాని జవకు దిగువను దానికి రెండు బంగారు ఉంగరములు చేయవలెను; 

దాని రెండు పర్కక్లయందలి దాని రెండు మూలలమీద వాటిని ఉంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:5 => అవి దాని మోయు మోతకఱఱ్లకు సథ్లములు. ఆ మోతకఱఱ్లను 

తుమమ్కఱఱ్తో చేసి వాటికి బంగారు రేకు పొదిగింపవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 30:6 => సాక్షయ్పుమందసము నొదద్నుండు అడడ్తెర యెదుట, అనగా 

శాసనములమీది కరుణాపీఠము నెదుట నీవు దానిని ఉంచవలెను; అకక్డ నేను నినున్ కలిసికొందును. 

నిరగ్మకాండము 30:7 => అహరోను పర్తిదినము పొర్దుద్న దానిమీద పరిమళదర్వయ్ముల ధూపము 

వేయవలెను. అతడు పర్దీపములను చకక్పరచునపుప్డు దానిమీద ఆ ధూపము వేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:8 => మరియు సాయంకాలమందు అహరోను పర్దీపములను వెలిగించునపుప్డు 

దానిమీద ధూపము వేయవలెను. అది మీ తరతరములకు యెహోవా సనిన్ధిని నితయ్మైన ధూపము. 

నిరగ్మకాండము 30:9 => మీరు దానిమీద అనయ్ధూపమునైనను దహనబలి సంబంధమైన 

దర్వయ్మునైనను నైవేదయ్మునైనను అరిప్ంపకూడదు; పానీయమునైనను దానిమీద పోయకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 30:10 => మరియు అహరోను సంవతస్రమునకొకసారి పార్యశిచ్తాత్రథ్మైన 

పాపపరిహారారథ్బలి రకత్మువలన దాని కొముమ్ల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. మీ 

తరతరములకు సంవతస్రమునకు ఒకసారి అతడు దాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. అది 

యెహోవాకు అతి పరిశుదధ్మైనది. 

నిరగ్మకాండము 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 37:29 => అతడు పరిశుదధ్మైన అభిషేకతైలమును సవ్చఛ్మైన పరిమళ 

ధూపదర్వయ్మును పరిమళ దర్వయ్ముల మేళకునిచేత చేయించెను. 
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పర్కటన 8:3 => మరియు సువరణ్ ధూపారిత్చేత పటుట్కొనియునన్ వేరొక దూత వచిచ్ బలిపీఠము 

ఎదుట నిలువగా సింహాసనము ఎదుట ఉనన్ సువరణ్ బలిపీఠము పైన పరిశుదుధ్లందరి పార్రథ్నలతో 

కలుపుటకై అతనికి బహు ధూపదర్వయ్ములు ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 9:13 => ఆరవ దూత బూర ఊదినపుప్డు దేవుని యెదుట ఉనన్ సువరణ్ బలిపీఠము యొకక్ 

కొముమ్లనుండి యొక సవ్రము యూఫర్టీసు  

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 బదె ద్చేసి దాని బదె ద్పైని చుటుట్ను బంగారు జవ 

చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:26 => దానికి నాలుగు బంగారు ఉంగరములను చేసి దాని నాలుగు కాళల్కుండు 

నాలుగు మూలలలో ఆ ఉంగరములను తగిలింపవలెను 

నిరగ్మకాండము 25:27 => బలల్ మోయుటకు మోతకఱఱ్లు ఉంగరములును బదె ద్కు 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. 

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. 
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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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:16 => సనిన్ధిరొటెట్లు ఉంచు ఒకొక్క బలల్కు కావలసినంత బంగారమును 

ఎతుత్ పర్కారముగాను, వెండి బలల్లకు కావలసినంత వెండిని, 

లేవీయకాండము 24:6 => యెహోవా సనిన్ధిని నిరమ్లమైన బలల్మీద ఆరేసి భక్షయ్ములు గల రెండు 

దొంతులుగా వాటిని ఉంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:12 => మరియు తాము పరిశుదధ్సథ్లములో సేవచేయు ఆ ఉపకరణములనిన్టిని 

వారు తీసికొని నీలిబటట్లో ఉంచి సముదర్వతస్ల చరమ్ముతో కపిప్ వాటిని దండెమీద పెటట్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:14 => దానిమీద తమ సేవోపకరణములనిన్టిని, అనగా ధూపారిత్ 

ముండుల్గరిటెలు గినెన్లునైన బలిపీఠపు ఉపకరణములనిన్టిని దానిమీద పెటిట్, సముదర్వతస్ల 

చరమ్మయమైన కపుప్ను దానిమీద పరచి, దాని మోతకఱఱ్లను తగిలింపవలెను. 

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 22 

మరియు మందిరదావ్రము లోపలి తలుపులును అతి పరిశుదధ్ సథ్లముయొకక్ లోపలి తలుపులును 

దేవాలయపు తలుపులును అనిన్యు బంగారముతో చేయబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:7 => మరియు వాటినిగూరిచ్న విధి ననుసరించి పది బంగారపు 

దీపసత్ంభములను చేయించి, దేవాలయమందు కుడి తటుట్న అయిదును ఎడమ తటుట్న అయిదును 

ఉంచెను. 
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నిరగ్మకాండము 25:31 => మరియు నీవు మేలిమి బంగారుతో దీపవృక్షమును చేయవలెను; 

నకిషిపనిగా ఈ దీపవృక్షము చేయవలెను. దాని పర్కాండమును దాని శాఖలను నకిషిపనిగా 

చేయవలెను; దాని కలశములు దాని మొగగ్లు దాని పువువ్లు దానితో ఏకాండమై యుండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:32 => దీపవృక్షము యొకక్ ఒక పర్కక్నుండి మూడు కొమమ్లు, దీపవృక్షము 

యొకక్ రెండవ పర్కక్నుండి మూడు కొమమ్లు, అనగా దాని పర్కక్లనుండి ఆరు కొమమ్లు నిగుడవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:33 => ఒక కొమమ్లో మొగగ్ పువువ్గల బాదము రూపమైన మూడు కలశములు, 

రెండవ కొమమ్లో మొగగ్ పువువ్గల బాదము రూపమైన మూడు కలశములు; అటుల్ దీపవృక్షమునుండి 

బయలుదేరు కొమమ్లలో నుండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:34 => మరియు దీపవృక్ష పర్కాండములో బాదము రూపమైన నాలుగు 

కలశములును వాటి మొగగ్లును వాటి పువువ్లును ఉండవలెను, 

నిరగ్మకాండము 25:35 => దీపవృక్ష పర్కాండమునుండి నిగుడు ఆరుకొమమ్లకు దాని రెండేసి 

కొమమ్లకిర్ంద ఏకాండమైన ఒకొక్కక్ మొగగ్చొపుప్న ఉండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:36 => వాటి మొగగ్లు వాటి కొమమ్లు దానితో ఏకాండమగును; అదంతయు 

మేలిమి బంగారుతో చేయబడిన ఏకాండమైన నకిషిపనిగా ఉండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:37 => నీవు దానికి ఏడు దీపములను చేయవలెను. దాని యెదుట 

వెలుగిచుచ్నటుల్ దాని దీపములను వెలిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 27:20 => మరియు దీపము నితయ్ము వెలిగించునటుల్ పర్దీపమునకు దంచి తీసిన 

అచచ్ము ఒలీవల నూనె తేవలెనని ఇశార్యేలీయుల కాజాఞ్పించుము. 

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

గుడారములో అహరోనును అతని కుమారులును సాయంకాలము మొదలుకొని ఉదయమువరకు 

యెహోవా సనిన్ధిని దాని సవరింపవలెను. అది ఇశార్యేలీయులకు వారి తరతరములవరకు నితయ్మైన 

కటట్డ. 

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 

1 రాజులు 6:17 => అయితే దాని ముందరనునన్ పరిశుదధ్సథ్లము నలువది మూరల పొడుగై 

యుండెను. 

1 రాజులు 8:6 => మరియు యాజకులు యెహోవా నిబంధన మందసమును తీసికొని దాని 

సథ్లములో, అనగా మందిరపు గరాబ్లయమగు అతిపరిశుదధ్ సథ్లములో, కెరూబుల రెకక్ల కిర్ంద దానిని 

ఉంచిరి. 

కీరత్నలు 28:2 => నేను నీకు మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు నీ పరిశుదాధ్లయము వైపునకు నాచేతుల 

నెతుత్నపుప్డు నా విజాఞ్పన ధవ్ని ఆలకింపుము. 

1 రాజులు 6:19 => యెహోవా నిబంధన మందసము నుంచుటకై మందిరములోపల 

గరాభ్లయమును సిదధ్పరచెను. 

1 రాజులు 7:49 => గరాభ్లయము ముందర కుడిపారశ్వ్మున అయిదును, ఎడమ పారశ్వ్మున 

అయిదును, పది బంగారపు దీపసత్ంభములను, బంగారపు పుషప్ములను, పర్మిదెలను, కారులను, 

2 రాజులు 25:14 => సేవకొరకై యుంచబడిన పాతర్లను చేటలను ముండల్ను ధూపారుత్లను ఇతత్డి 

ఉపకరణములనిన్టిని వారు తీసికొనిపోయిరి. 

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, 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:7 => మరియు యాజకులు యెహోవా నిబంధన మందసమును తీసికొని 

గరాభ్లయమగు అతి పరిశుదధ్సథ్లమందు కెరూబుల రెకక్లకిర్ంద దానిని ఉంచిరి. 

జెకరాయ్ 4:2 => నీకు ఏమి కనబడుచునన్దని యడుగగా నేను సువరణ్మయమైన దీపసత్ంభమును 

దానిమీద ఒక పర్మిదెయును, దీపసత్ంభమునకు ఏడు దీపములును దీపమునకు ఏడేసి గొటట్ములును 

కనబడుచునన్వి. 
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పర్కటన 4:5 => ఆ సింహాసనములో నుండి మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

బయలుదేరుచునన్వి. మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట ఏడు దీపములు పర్జవ్లించుచునన్వి; అవి 

దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 
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వచనము 1 

సొలొమోను యెహోవా మందిరమునకు తాను చేసిన పనియంతయు సమాపత్ముచేసి, తన తండిర్యైన 

దావీదు పర్తిషిఠ్ంచిన వెండిని బంగారమును ఉపకరణములనిన్టిని దేవుని మందిరపు బొకక్సములలో 

చేరెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:5 => అది బెతెత్డు దళముగలది, దాని అంచు గినెన్యంచువంటిదై తామర 

పుషప్ములు తేలచ్బడియుండెను; అది ముపప్ది పుటల్ నీళుల్ పటుట్ను. 

నిరగ్మకాండము 25:31 => మరియు నీవు మేలిమి బంగారుతో దీపవృక్షమును చేయవలెను; 

నకిషిపనిగా ఈ దీపవృక్షము చేయవలెను. దాని పర్కాండమును దాని శాఖలను నకిషిపనిగా 

చేయవలెను; దాని కలశములు దాని మొగగ్లు దాని పువువ్లు దానితో ఏకాండమై యుండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:32 => దీపవృక్షము యొకక్ ఒక పర్కక్నుండి మూడు కొమమ్లు, దీపవృక్షము 

యొకక్ రెండవ పర్కక్నుండి మూడు కొమమ్లు, అనగా దాని పర్కక్లనుండి ఆరు కొమమ్లు నిగుడవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:33 => ఒక కొమమ్లో మొగగ్ పువువ్గల బాదము రూపమైన మూడు కలశములు, 

రెండవ కొమమ్లో మొగగ్ పువువ్గల బాదము రూపమైన మూడు కలశములు; అటుల్ దీపవృక్షమునుండి 

బయలుదేరు కొమమ్లలో నుండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:34 => మరియు దీపవృక్ష పర్కాండములో బాదము రూపమైన నాలుగు 

కలశములును వాటి మొగగ్లును వాటి పువువ్లును ఉండవలెను, 

నిరగ్మకాండము 25:35 => దీపవృక్ష పర్కాండమునుండి నిగుడు ఆరుకొమమ్లకు దాని రెండేసి 

కొమమ్లకిర్ంద ఏకాండమైన ఒకొక్కక్ మొగగ్చొపుప్న ఉండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:36 => వాటి మొగగ్లు వాటి కొమమ్లు దానితో ఏకాండమగును; అదంతయు 

మేలిమి బంగారుతో చేయబడిన ఏకాండమైన నకిషిపనిగా ఉండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:37 => నీవు దానికి ఏడు దీపములను చేయవలెను. దాని యెదుట 

వెలుగిచుచ్నటుల్ దాని దీపములను వెలిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:38 => దాని కతెత్ర దాని కతెత్రచిపప్యు మేలిమి బంగారుతో చేయవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 25:39 => ఆ ఉపకరణములనిన్ నలుబది వీసెల మేలిమి బంగారుతో చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:40 => కొండమీద నీకు కనుపరచబడిన వాటి రూపము చొపుప్న వాటిని 

చేయుటకు జాగర్తత్పడుము. 

నిరగ్మకాండము 37:20 => మరియు దీపవృక్షమందు దాని మొగగ్లు దాని పువువ్లు గల బాదము 

రూపమైన నాలుగు కలశములుండెను. 

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 6:35 => వాటిమీద అతడు కెరూబులను తమాల వృక్షములను వికసించిన పుషప్ములను 

చెకిక్ంచి ఆ చెకిక్న వాటిమీద బంగారు రేకును పొదిగించెను. 

నిరగ్మకాండము 25:38 => దాని కతెత్ర దాని కతెత్రచిపప్యు మేలిమి బంగారుతో చేయవలెను. 

1 రాజులు 7:50 => మేలిమి బంగారపు పాతర్లను, కతెత్రలను, గినెన్లను, ధూపకలశములను, 

అంతరమ్ందిరమను అతి పరిశుదధ్మైన సథ్లముయొకక్ తలుపులకును మందిరమను ఆలయపు 

తలుపులకును కలిగిన బంగారపు బందులను, వీటనిన్టిని చేయించెను, ఈ పర్కారము రాజైన 

సొలొమోను యెహోవా మందిరమునకు చేసిన పని అంతయు సమాపత్మాయెను. మరియు 

సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదు పర్తిషిఠ్ంచిన వెండిని బంగారమును ఉపకరణములను తెపిప్ంచి 

యెహోవా మందిరపు ఖజానాలో ఉంచెను. 

ఎజార్ 1:9 => వాటియొకక్ లెకక్ ముపప్ది బంగారపు పళె ల్ములును వెయియ్ వెండి పళె ల్ములును ఇరువది 

తొమిమ్ది కతుత్లును 

వచనము 2 
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తరువాత యెహోవా నిబంధన మందసమును సీయోను అను దావీదు పురమునుండి తీసికొనివచుచ్టకై 

సొలొమోను ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను ఇశార్యేలీయుల వంశములకు అధికారులగు గోతర్ముల 

పెదద్లనందరిని యెరూషలేమునందు సమకూరెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 37:23 => మరియు అతడు దాని యేడు పర్దీపములను దాని కతెత్రను దాని 

పటుట్కారును దాని కతెత్రచిపప్ను మేలిమి బంగారుతో చేసెను. 

1 రాజులు 7:50 => మేలిమి బంగారపు పాతర్లను, కతెత్రలను, గినెన్లను, ధూపకలశములను, 

అంతరమ్ందిరమను అతి పరిశుదధ్మైన సథ్లముయొకక్ తలుపులకును మందిరమను ఆలయపు 

తలుపులకును కలిగిన బంగారపు బందులను, వీటనిన్టిని చేయించెను, ఈ పర్కారము రాజైన 

సొలొమోను యెహోవా మందిరమునకు చేసిన పని అంతయు సమాపత్మాయెను. మరియు 

సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదు పర్తిషిఠ్ంచిన వెండిని బంగారమును ఉపకరణములను తెపిప్ంచి 

యెహోవా మందిరపు ఖజానాలో ఉంచెను. 

2 రాజులు 12:13 => యెహోవా మందిరమునకు వెండి పాతర్లైనను, కతెత్రలైనను, గినెన్లైనను, 

బాకాలైనను, బంగారు పాతర్లైనను, వెండిపాతర్లైనను చేయబడలేదు గాని 

2 రాజులు 25:14 => సేవకొరకై యుంచబడిన పాతర్లను చేటలను ముండల్ను ధూపారుత్లను ఇతత్డి 

ఉపకరణములనిన్టిని వారు తీసికొనిపోయిరి. 

యిరిమ్యా 52:18 => అదియుగాక వారు బిందెలను కుండలను కతెత్రలను గినెన్లను గరిటెలను 

యాజకులు సేవ చేయు ఇతత్డి ఉపకరణములనిన్టిని గొనిపోయిరి. 

1 రాజులు 7:50 => మేలిమి బంగారపు పాతర్లను, కతెత్రలను, గినెన్లను, ధూపకలశములను, 

అంతరమ్ందిరమను అతి పరిశుదధ్మైన సథ్లముయొకక్ తలుపులకును మందిరమను ఆలయపు 

తలుపులకును కలిగిన బంగారపు బందులను, వీటనిన్టిని చేయించెను, ఈ పర్కారము రాజైన 

సొలొమోను యెహోవా మందిరమునకు చేసిన పని అంతయు సమాపత్మాయెను. మరియు 

సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదు పర్తిషిఠ్ంచిన వెండిని బంగారమును ఉపకరణములను తెపిప్ంచి 

యెహోవా మందిరపు ఖజానాలో ఉంచెను. 
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1 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. 

నిరగ్మకాండము 25:29 => మరియు నీవు దాని పళె ల్ములను ధూపారుత్లను గినెన్లను 

పానీయారప్ణముకు పాతర్లను దానికి చేయవలెను; మేలిమి బంగారుతో వాటిని చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 31:6 => మరియు నేను దాను గోతర్ములోని అహీసామాకు కుమారుడైన 

అహోలీయాబును అతనికి తోడు చేసితిని. నేను నీకాజాఞ్పించినవనిన్యు చేయునటుల్ జాఞ్న 

హృదయులందరి హృదయములలో జాఞ్నమును ఉంచియునాన్ను. 

సంఖాయ్కాండము 4:12 => మరియు తాము పరిశుదధ్సథ్లములో సేవచేయు ఆ ఉపకరణములనిన్టిని 

వారు తీసికొని నీలిబటట్లో ఉంచి సముదర్వతస్ల చరమ్ముతో కపిప్ వాటిని దండెమీద పెటట్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 7:14 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండిన పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

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 దినవృతాత్ంతములు 17:12 => అతడు నాకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును, అతని 

సింహాసనమును నేను నితయ్సాథ్పన చేసెదను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:3 => షేబ దేశపు రాణి సొలొమోనునకు కలిగిన జాఞ్నమును, అతడు 

కటిట్ంచిన నగరును, 

ఎజార్ 1:9 => వాటియొకక్ లెకక్ ముపప్ది బంగారపు పళె ల్ములును వెయియ్ వెండి పళె ల్ములును ఇరువది 

తొమిమ్ది కతుత్లును 

యెహెజేక్లు 41:23 => మందిరమునకును పరిశుదధ్ సథ్లమునకును రెండు వాకిండుల్ండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:47 => అయితే సొలొమోను ఆయన కొరకు మందిరము కటిట్ంచెను.  

వచనము 3 

ఏడవ నెలను పండుగ జరుగుకాలమున ఇశార్యేలీయులందరును రాజునొదద్కు వచిచ్రి. 

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 22:14 => ఇదిగో నేను నా కషట్ సిథ్తిలోనే పర్యాసపడి యెహోవా మందిరము 

కొరకు రెండులక్షల మణుగుల బంగారమును పదికోటల్ మణుగుల వెండిని తూచ శకయ్ముకానంత 

విసాత్రమైన యితత్డిని యినుమును సమకూరిచ్యునాన్ను; మార్నులను రాళల్ను కూరిచ్ యుంచితిని; నీవు 

ఇంకను సంపాదించుదువుగాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:26 => 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 రాజులు 11:10 => యాజకుడు మందిరములో ఉనన్ దావీదు ఈటెలను డాళల్ను శతాధిపతులకు 

అపప్గింపగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:11 => ఈ వసుత్వులను కూడ రాజైన దావీదు తాను ఎదోమీయులయొదద్ 

నుండియు, మోయాబీయులయొదద్ నుండియు, అమోమ్నీయులయొదద్ నుండియు, ఫిలిషీత్యులయొదద్ 

నుండియు, అమాలేకీయులయొదద్ నుండియు తీసికొనిన వెండి బంగారములతో పాటుగా యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్ంచెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 5:2 => తరువాత యెహోవా నిబంధన మందసమును సీయోను అను దావీదు 

పురమునుండి తీసికొనివచుచ్టకై సొలొమోను ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను ఇశార్యేలీయుల 

వంశములకు అధికారులగు గోతర్ముల పెదద్లనందరిని యెరూషలేమునందు సమకూరెచ్ను. 

వచనము 4 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును వచిచ్న తరువాత లేవీయులు మందసమును ఎతుత్కొనిరి 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:1 => సొలొమోను యెహోవా మందిరమునకు తాను చేసిన పనియంతయు 

సమాపత్ముచేసి, తన తండిర్యైన దావీదు పర్తిషిఠ్ంచిన వెండిని బంగారమును ఉపకరణములనిన్టిని 

దేవుని మందిరపు బొకక్సములలో చేరెచ్ను. 

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

కుమారులకును సహోదరులకును సంబంధికులగు పాటకులైన లేవీయులందరును, సనన్పు 

నారవసత్రములను ధరించుకొని తాళములను తంబురలను సితారాలనుచేత పటుట్కొని బలిపీఠమునకు 

తూరుప్తటుట్న నిలిచిరి, 

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 8:2 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులందరును ఏతనీమను ఏడవ మాసమందు పండుగ 

కాలమున రాజైన సొలొమోను నొదద్కు కూడుకొనిరి. 

1 రాజులు 8:3 => ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును రాగా యాజకులు యెహోవా మందసమును 

ఎతిత్ 

1 రాజులు 8:4 => దాని తీసికొనివచిచ్రి. పర్తయ్క్షపు గుడారమును గుడారములోనునన్ పరిశుదధ్ 

ఉపకరణములను యాజకులును లేవీయులును తీసికొనిరాగా 

Page  of 147 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

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 8:7 => కెరూబుల రెకక్లు మందస సాథ్నము మీదికి చాపబడెను, ఆ కెరూబులు 

మందసమును దాని దండెలను పైతటుట్న కమెమ్ను. 

1 రాజులు 8:8 => వాటి కొనలు గరాభ్లయము ఎదుట పరిశుదధ్ సథ్లములోనికి కనబడునంత 

పొడవుగా ఆ దండెలుంచబడెను గాని యివి బయటికి కనబడలేదు. అవి నేటివరకు అకక్డనే యునన్వి. 

1 రాజులు 8:9 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్నపుప్డు యెహోవా వారితో 

నిబంధన చేయగా మోషే తాను హోరేబునందు ఆ పలకలను మందసములో ఉంచెను. దానిలో ఆ 

రెండు రాతిపలకలు తపప్ మరి ఏమియు లేకపోయెను. 

1 రాజులు 8:10 => యాజకులు పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి బయటికి వచిచ్నపుప్డు మేఘము 

యెహోవా మందిరమును నింపెను. 

1 రాజులు 8:11 => కాబటిట్ యెహోవా తేజోమహిమ యెహోవా మందిరములో నిండుకొనగా ఆ 

మేఘమునన్ హేతువుచేత యాజకులు సేవ చేయుటకు నిలువలేకపోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:1 => గోతర్ముల పెదద్లను, వంతులచొపుప్న రాజునకు సేవచేయు 

అధిపతులను సహసార్ధిపతులను, శతాధిపతులను, రాజునకును రాజుకుమారులకును కలిగియునన్ 

యావతుత్ చరాసిత్మీదను సిథ్రాసిత్మీదను ఉనన్ అధిపతులను, అనగా ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని 

రాజునొదద్ నునన్ పరివారమును పరాకర్మశాలులను సేవా సంబంధులైన పరాకర్మశాలులనందరిని 

రాజగు దావీదు యెరూషలేమునందు సమకూరెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:12 => లేవీయుల పితరుల సంతతులకు మీరు పెదద్లై యునాన్రు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 24:6 => లేవీయులలో శాసిత్గానునన్ నెతనేలు కుమారుడగు షెమయా రాజు 

ఎదుటను, అధిపతుల యెదుటను, యాజకుడైన సాదోకు ఎదుటను, అబాయ్తారు కుమారుడైన 

అహీమెలెకు ఎదుటను, యాజకుల యెదుటను, లేవీయుల యెదుటను, పితరుల యిండల్పెదద్లైన వారి 

యెదుటను వారి పేళుల్ దాఖలు చేసెను; ఒకొక్కక్ పాతర్లోనుండి యొక పితరుని యింటి చీటి 

ఎలియాజరు పేరటను ఇంకొకటి ఈతామారు పేరటను తీయబడెను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 24:31 => వీరును తమ సహోదరులైన అహరోను సంతతివారు చేసినటుల్ 

రాజైన దావీదు ఎదుటను సాదోకు అహీమెలెకు అను యాజకులలోను లేవీయులలోను పితరుల యిండల్ 

పెదద్లయెదుటను తమలోనుండు పితరుల యింటి పెదద్లకును తమ చినన్ సహోదరులకును చీటుల్ 

వేసికొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:26 => యెహోవా మందిరము ఘనముగా కటిట్ంచుటకై రాజైన దావీదును 

పితరుల యింటిపెదద్లును సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును సైనాయ్ధిపతులును  

సంఖాయ్కాండము 10:33 => వారు యెహోవా కొండనుండి మూడు దినముల పర్యాణముచేసిరి; 

వారికి విశార్ంతిసథ్లము చూచుటకు ఆ మూడు దినముల పర్యాణములో యెహోవా నిబంధన 

మందసము వారికి ముందుగా సాగెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:36 => అది నిలిచినపుప్డు అతడు యెహోవా, ఇశార్యేలు వేవేల మధయ్కు 

మరల రమమ్నెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:4 => సొలొమోనుతో కూడ కలసి గిబియోనునందుండు బలిపీఠము నొదద్కు 

పోయిరి; దావీదు దేవుని మందసమును కిరయ్తాయ్రీమునుండి తెపిప్ంచి యెరూషలేమునందు దానికొరకు 

గుడారమువేసి తాను సిదధ్పరచిన సథ్లమున నుంచెను. 

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 16:1 => ఈ పర్కారము వారు దేవుని మందసమును తీసికొనివచిచ్, దావీదు 

దానికొరకు వేయించియునన్ గుడారము నడుమను దాని ఉంచి, దేవుని సనిన్ధిని దహనబలులను 

సమాధానబలులను అరిప్ంచిరి. 

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 

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

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 

కీరత్నలు 132:15 => దాని ఆహారమును నేను నిండారులుగా దీవించెదను దానిలోని బీదలను 

ఆహారముతో తృపిత్పరచెదను 

కీరత్నలు 132:16 => దాని యాజకులకు రక్షణను వసత్రముగా ధరింపజేసెదను దానిలోని భకుత్లు 

బిగగ్రగా ఆనందగానము చేసెదరు. 

కీరత్నలు 132:17 => అకక్డ దావీదునకు కొముమ్ మొలవజేసెదను నా అభిషికుత్నికొరకు నేనచచ్ట 

ఒక దీపము సిదధ్పరచియునాన్ను. 

లేవీయకాండము 8:3 => పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు సరవ్సమాజమును 

సమకూరుచ్మనగా 

లేవీయకాండము 9:5 => మోషే ఆజాఞ్పించినవాటిని వారు పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుటికి 

తీసికొనివచిచ్రి. సమాజమంతయు దగగ్రకు వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని నిలువగా 
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1 దినవృతాత్ంతములు 11:5 => అపుప్డు నీవు వీనియందు పర్వేశింపకూడదని యెబూసు 

కాపురసుథ్లు దావీదుతో అనగా దావీదు దావీదు పటట్ణమనబడిన సీయోను కోటను పటుట్కొనెను. 

నెహెమాయ్ 12:31 => అటుతరువాత నేను యూదుల పర్ధానులను పార్కారముమీదికి తోడుకొని వచిచ్ 

సోత్తర్గీతములు పాడువారిని రెండు గొపప్ సమూహములుగా ఏరప్రచితిని. అందులో ఒక సమూహము 

కుడిపర్కక్ను పెంట గుమమ్ము వైపున పార్కారముమీదను నడిచెను. 

వచనము 5 

రాజైన సొలొమోనును ఇశార్యేలీయుల సమాజకులందరును సమకూడి, లెకిక్ంప శకయ్ముకాని 

గొఱఱ్లను పశువులను బలిగా అరిప్ంచిరి. 

1 రాజులు 8:2 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులందరును ఏతనీమను ఏడవ మాసమందు పండుగ 

కాలమున రాజైన సొలొమోను నొదద్కు కూడుకొనిరి. 

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. 

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. 
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లేవీయకాండము 23:36 => ఏడు దినములు మీరు యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. ఎనిమిదవ 

దినమున మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడి యెహోవాకు హోమారప్ణము చేయవలెను. అది మీకు వర్త 

దినముగా ఉండును. అందులో మీరు జీవనోపాధియైన యే పనియు చేయకూడదు. 

1 రాజులు 8:2 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులందరును ఏతనీమను ఏడవ మాసమందు పండుగ 

కాలమున రాజైన సొలొమోను నొదద్కు కూడుకొనిరి. 

లేవీయకాండము 9:5 => మోషే ఆజాఞ్పించినవాటిని వారు పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుటికి 

తీసికొనివచిచ్రి. సమాజమంతయు దగగ్రకు వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని నిలువగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:13 => నీ కళల్ములోనుండి ధానయ్మును నీ తొటిట్లోనుండి రసమును 

సమకూరిచ్నపుప్డు పరణ్శాలల పండుగను ఏడు దినములు ఆచరింపవలెను. 

యెహెజేక్లు 45:25 => మరియు ఏడవ నెల పదునైదవ దినమున పండుగ జరుగుచుండగా 

యాజకుడు ఏడు దినములు పండుగ ఆచరించుచు పాప పరిహారారథ్బలి విషయములోను దహనబలి 

విషయములోను నైవేదయ్ విషయములోను నూనె విషయములోను ఆ పర్కారముగానే చేయవలెను. 

వచనము 6 

లేవీయులును యాజకులును మందసమును సమాజపు గుడారమును గుడారమందుండు 

పర్తిషిఠ్తములగు ఉపకరణములనిన్టిని తీసికొనివచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 4:15 => దండు పర్యాణమైనపుప్డు అహరోనును అతని కుమారులును 

పరిశుదధ్సథ్లమును పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ ఉపకరణములనిన్టిని కపుప్ట ముగించిన తరువాత 

కహాతీయులు దాని మోయ రావలెను. అయితే వారు చావకయుండునటుల్ పరిశుదధ్మైనదానిని 

ముటట్కూడదు. ఇవి పర్తయ్క్షపు గుడారములో కహాతీయుల భారము. 

యెహోషువ 3:6 => మీరు నిబంధన మందసమును ఎతిత్కొని పర్జల ముందర నడువుడని 

యాజకులకు అతడు సెలవియయ్గా వారు నిబంధన మందసమును ఎతిత్కొని పర్జల ముందర నడచిరి. 
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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 రాజులు 8:3 => ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును రాగా యాజకులు యెహోవా మందసమును 

ఎతిత్ 

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 15:12 => లేవీయుల పితరుల సంతతులకు మీరు పెదద్లై యునాన్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:13 => ఇంతకుముందు మీరు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

మందసమును మోయక యుండుటచేతను, మనము మన దేవుడైన యెహోవాయొదద్ విధినిబటిట్ 

విచారణ చేయకుండుటచేతను, ఆయన మనలో నాశనము కలుగజేసెను; కావున ఇపుప్డు మీరును 

మీవారును మిముమ్ను మీరు పర్తిషిఠ్ంచుకొని, నేను ఆ మందసమునకు సిదధ్పరచిన సథ్లమునకు దాని 

తేవలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:14 => అపుప్డు యాజకులును లేవీయులును ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా మందసమును తెచుచ్టకై తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:8 => నేటివరకు జరుగునటుల్ యెహోవా నిబంధన మందసమును 

మోయుటకు, యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకును, ఆయనను సేవించి ఆయన నామమునుబటిట్ 

దీవించుటకును, లేవి గోతర్పువారిని ఆ కాలమున యెహోవా ఏరప్రచుకొనెను. 

వచనము 7 

మరియు యాజకులు యెహోవా నిబంధన మందసమును తీసికొని గరాభ్లయమగు అతి 

పరిశుదధ్సథ్లమందు కెరూబుల రెకక్లకిర్ంద దానిని ఉంచిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 1:3 => సొలొమోను సహసార్ధిపతులకును శతాధిపతులకును 

నాయ్యాధిపతులకును ఇశార్యేలీయుల పితరుల యిండల్కు పెదద్లైనవారికందరికిని, అనగా 

ఇశార్యేలీయులకందరికిని ఆజఞ్ ఇయయ్గా సమాజకులందరును 

1 రాజులు 8:4 => దాని తీసికొనివచిచ్రి. పర్తయ్క్షపు గుడారమును గుడారములోనునన్ పరిశుదధ్ 

ఉపకరణములను యాజకులును లేవీయులును తీసికొనిరాగా 

1 రాజులు 8:6 => మరియు యాజకులు యెహోవా నిబంధన మందసమును తీసికొని దాని 

సథ్లములో, అనగా మందిరపు గరాబ్లయమగు అతిపరిశుదధ్ సథ్లములో, కెరూబుల రెకక్ల కిర్ంద దానిని 

ఉంచిరి. 

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 8:3 => ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును రాగా యాజకులు యెహోవా మందసమును 

ఎతిత్ 

వచనము 8 

మందసముండు సథ్లమునకు మీదుగా కెరూబులు తమ రెండు రెకక్లను చాచుకొని మందసమును 

దాని దండెలను కమెమ్ను. 

2 సమూయేలు 6:13 => ఎటల్నగా యెహోవా మందసమును మోయువారు ఆరేసి యడుగులు 

సాగగా ఎదుద్ ఒకటియు కొర్వివ్న దూడ ఒకటియు వధింపబడెను,  

1 రాజులు 8:5 => రాజైన సొలొమోనును అతనియొదద్కు కూడి వచిచ్న ఇశార్యేలీయులగు 

సమాజకులందరును మందసము ముందర నిలువబడి, లెకిక్ంప శకయ్ముగాని గొఱఱ్లను ఎడల్ను బలిగా 

అరిప్ంచిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 16:1 => ఈ పర్కారము వారు దేవుని మందసమును తీసికొనివచిచ్, దావీదు 

దానికొరకు వేయించియునన్ గుడారము నడుమను దాని ఉంచి, దేవుని సనిన్ధిని దహనబలులను 

సమాధానబలులను అరిప్ంచిరి. 

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

తరువాత అతడు యెహోవా నామమున జనులను దీవించి 

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. 

లేవీయకాండము 8:3 => పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు సరవ్సమాజమును 

సమకూరుచ్మనగా 

2 సమూయేలు 6:17 => వారు యెహోవా మందసమును తీసికొనివచిచ్ గుడారము మధయ్ను దావీదు 

దానికొరకు ఏరప్రచిన సథ్లమున నుంచగా, దావీదు దహనబలులను సమాధానబలులను యెహోవా 

సనిన్ధిని 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 

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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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 9 

వాటి కొనలు గరాభ్లయము ఎదుట కనబడునంత పొడవుగా ఆ దండెలుంచబడెను గాని అవి బయటికి 

కనబడలేదు. నేటి వరకు అవి అచచ్టనే యునన్వి. 

కీరత్నలు 132:8 => యెహోవా, లెముమ్ నీ బలసూచకమైన మందసముతో కూడ రముమ్ నీ విశార్ంతి 

సథ్లములో పర్వేశింపుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:20 => వాటినిగూరిచ్న విధిపర్కారము గరాభ్లయము ఎదుట 

వెలుగుచుండుటకై పర్శసత్మైన బంగారపు దీపసత్ంభములను, 

నిరగ్మకాండము 37:6 => మరియు అతడు మేలిమి బంగారుతో కరుణాపీఠమును చేసెను. దాని 

పొడుగు రెండు మూరలనర దాని వెడలుప్ మూరెడునర; 

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. 

1 రాజులు 6:23 => మరియు అతడు గరాభ్లయమందు పదేసి మూరల యెతుత్గల రెండు 

కెరూబులను ఒలీవ కఱఱ్తో చేయించెను; 
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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 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. 

హెబీర్యులకు 9:4 => అందులో సువరణ్ ధూపారిత్యు, అంతటను బంగారు రేకులతో తాపబడిన 

నిబంధన మందసమును ఉండెను. ఆ మందసములో మనాన్గల బంగారు పాతర్యు, చిగిరించిన 

అహరోనుచేతికఱఱ్యు, నిబంధన పలకలును ఉండెను 

హెబీర్యులకు 9:5 => దానిపైని కరుణాపీఠమును కముమ్కొనుచునన్ మహిమగల కెరూబులుండెను. 

వీటినిగూరిచ్ యిపుప్డు వివరముగా చెపప్ వలల్పడదు. 

నిరగ్మకాండము 26:33 => ఆ అడడ్తెరను ఆ కొలుకుల కిర్ంద తగిలించి సాక్షయ్పు మందసము 

అడడ్తెర లోపలికి తేవలెను. ఆ అడడ్తెర పరిశుదధ్సథ్లమును అతిపరిశుదధ్సథ్లమును వేరుచేయును. 

1 రాజులు 6:5 => మరియు మందిరపు గోడచుటుట్ గదులు కటిట్ంచెను; మందిరపు గోడలకును 

పరిశుదధ్సథ్లమునకును గరాభ్లయమునకును చుటుట్ నలుదిశల అతడు గదులు కటిట్ంచెను. 
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1 రాజులు 6:19 => యెహోవా నిబంధన మందసము నుంచుటకై మందిరములోపల 

గరాభ్లయమును సిదధ్పరచెను. 

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

నివసించుచునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవా, భూమాయ్కాశములను కలుగజేసిన అదివ్తీయ దేవా, నీవు 

లోకమందునన్ సకల రాజయ్ములకు దేవుడవైయునాన్వు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 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 

ఉపకరణములను ఆయన నామముకొరకు కటట్బడు ఆ మందిరములోనికి చేరుచ్టకై మీరు పూనుకొని 

దేవుడైన యెహోవా పరిశుదధ్ సథ్లమును కటుట్డి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:11 => అపుప్డు దావీదు మంటపమునకును మందిరపు కటట్డమునకును 

బొకక్సపు శాలలకును మేడ గదులకును లోపలి గదులకును కరుణాపీఠపు గదికిని యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములకును 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:11 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులతో చేసిన నిబంధనకు గురుతైన 

మందసమును దానియందు ఉంచితినని చెపిప్ 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:3 => ఇశార్యేలీయులకందరికి బోధ చేయువారును యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తులునైన లేవీయులకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను పరిశుదధ్మైన మందసమును మీరిక మీ భుజముల 
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మీద మోయక, ఇశార్యేలీయుల రాజైన దావీదు కుమారుడగు సొలొమోను కటిట్ంచిన మందిరములో 

దాని నుంచుడి, మీ దేవుడైన యెహోవాకును ఆయన జనులైన ఇశార్యేలీయులకును సేవ జరిగించుడి. 

వచనము 10 

ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి బయలువెళిల్న తరువాత యెహోవా హోరేబునందు వారితో నిబంధన 

చేసినపుప్డు మోషే ఆ మందసమునందు ఉంచిన రెండు రాతిపలకలు తపప్ దానియందు మరేమియు 

లేదు. 

నిరగ్మకాండము 25:12 => దానికి నాలుగు బంగారు ఉంగరములను పోతపోసి, ఒక పర్కక్ను రెండు 

ఉంగరములు ఎదుటి పర్కక్ను రెండు ఉంగరములు ఉండునటుల్ దాని నాలుగు కాళల్కు వాటిని 

వేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:13 => తుమమ్కఱఱ్తో మోతకఱఱ్లను చేసి వాటికి బంగారు రేకులను పొదిగించి 

నిరగ్మకాండము 25:14 => వాటితో ఆ మందసమును మోయుటకు ఆ పర్కక్లమీది ఉంగరములలో 

ఆ మోతకఱఱ్లను దూరచ్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:15 => ఆ మోతకఱఱ్లు ఆ మందసపు ఉంగరములలోనే ఉండవలెను. వాటిని 

దానియొదద్నుండి తీయకూడదు; 

నిరగ్మకాండము 37:3 => దానికి నాలుగు బంగారు ఉంగరములను పోతపోసి, ఒక పర్కక్ను రెండు 

ఉంగరములును ఎదుటి పర్కక్ను రెండు ఉంగరములుండునటుల్ దాని నాలుగు కాళల్కు వాటిని 

తగిలించెను.  

నిరగ్మకాండము 37:4 => మరియు అతడు తుమమ్కఱఱ్తో మోతకఱఱ్లను చేసి వాటికి బంగారు 

రేకులను పొదిగించి 

నిరగ్మకాండము 37:5 => మందసమును మోయుటకు దాని పర్కక్లమీది ఉంగరములలో ఆ 

మోతకఱఱ్లను చొనిపెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:6 => దానిమీద సముదర్వతస్ల చరమ్మయమైన కపుప్నువేసి దానిమీద అంతయు 

నీలవరణ్ముగల బటట్ను పరచి దాని మోతకఱఱ్లను దూరచ్వలెను. 
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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. 

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

నివసించుచునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవా, భూమాయ్కాశములను కలుగజేసిన అదివ్తీయ దేవా, నీవు 

లోకమందునన్ సకల రాజయ్ములకు దేవుడవైయునాన్వు. 

వచనము 11 

యాజకులు పరిశుదధ్సథ్లమునుండి బయలుదేరి వచిచ్నపుప్డు అచచ్ట కూడియునన్ యాజకులందరును 

తమ వంతులు చూడకుండ తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనిరి. 

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 8:8 => వాటి కొనలు గరాభ్లయము ఎదుట పరిశుదధ్ సథ్లములోనికి కనబడునంత 

పొడవుగా ఆ దండెలుంచబడెను గాని యివి బయటికి కనబడలేదు. అవి నేటివరకు అకక్డనే యునన్వి. 

నిరగ్మకాండము 25:15 => ఆ మోతకఱఱ్లు ఆ మందసపు ఉంగరములలోనే ఉండవలెను. వాటిని 

దానియొదద్నుండి తీయకూడదు; 

సంఖాయ్కాండము 4:20 => వారు చావకయుండునటుల్ పరిశుదధ్సథ్లమును రెపప్పాటు సేపైనను 

చూచుటకు లోపలికి రాకూడదు.  

యెహోషువ 4:9 => అపుప్డు యెహోషువ నిబంధన మందసమును మోయు యాజకుల కాళుల్ 

యొరాద్ను నడుమ నిలిచిన చోట పండెర్ండు రాళల్ను నిలువబెటిట్ంచెను. నేటివరకు అవి అకక్డ నునన్వి. 
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1 రాజులు 6:5 => మరియు మందిరపు గోడచుటుట్ గదులు కటిట్ంచెను; మందిరపు గోడలకును 

పరిశుదధ్సథ్లమునకును గరాభ్లయమునకును చుటుట్ నలుదిశల అతడు గదులు కటిట్ంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:43 => అమాలేకీయులలో తపిప్ంచుకొనిన శేషమును హతముచేసి 

నేటివరకు అచచ్ట కాపురమునాన్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:15 => తరువాత లేవీయులు యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటనుబటిట్ మోషే 

ఆజాఞ్పించినటుల్ దేవుని మందసమును దాని దండెలతో తమ భుజముల మీదికి ఎతిత్కొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:19 => ఇశార్యేలువారు ఇపప్టికిని దావీదు సంతతివారిమీద 

తిరుగుబాటు చేసి నేటివరకును వారికి లోబడకయునాన్రు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:26 => నాలగ్వ దినమున వారు బెరాకా1 లోయలో కూడిరి; అకక్డ వారు 

యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచినందున నేటివరకును ఆ చోటికి బెరాకా1 లోయయని పేరు. 

మతత్యి 27:8 => అందువలన నేటివరకు ఆ పొలము రకత్పు పొలమనబడుచునన్ది. 

వచనము 12 

ఆసాపు హేమాను యెదూతూనుల సంబంధమైనవారును, వారి కుమారులకును సహోదరులకును 

సంబంధికులగు పాటకులైన లేవీయులందరును, సనన్పు నారవసత్రములను ధరించుకొని తాళములను 

తంబురలను సితారాలనుచేత పటుట్కొని బలిపీఠమునకు తూరుప్తటుట్న నిలిచిరి, 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:11 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులతో చేసిన నిబంధనకు గురుతైన 

మందసమును దానియందు ఉంచితినని చెపిప్ 

నిరగ్మకాండము 31:18 => మరియు ఆయన సీనాయి కొండమీద మోషేతో మాటలాడుట చాలించిన 

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

పలకలను అతనికిచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 32:15 => మోషే శాసనములు గల రెండు పలకలను చేతపటుట్కొని కొండదిగి 

వచెచ్ను. ఆ పలకలు ఇరు పర్కక్లను వార్యబడినవి; అవి ఈ పర్కక్ను ఆ పర్కక్ను వార్యబడియుండెను. 
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నిరగ్మకాండము 32:16 => ఆ పలకలు దేవుడు చేసినవి; ఆ పలకల మీద చెకక్బడిన వార్త దేవుని 

చేవార్త. 

నిరగ్మకాండము 32:19 => అతడు పాళెమునకు సమీపింపగా, ఆ దూడను, వారు నాటయ్మాడుటను 

చూచెను. అందుకు మోషే కోపము మండెను; అతడు కొండదిగువను తనచేతులలోనుండి ఆ పలకలను 

పడవేసి వాటిని పగులగొటెట్ను 

నిరగ్మకాండము 34:1 => మరియు యెహోవా మోషేతో మొదటి పలకలవంటి మరి రెండు 

రాతిపలకలను చెకుక్ము. నీవు పగులగొటిట్న మొదటి పలకలమీదనునన్ వాకయ్ములను నేను ఈ 

పలకలమీద వార్సెదను. 

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 10:3 => కాబటిట్ నేను తుమమ్కఱఱ్తో ఒక మందసమును చేయించి 

మునుపటి వాటివంటి రెండు రాతిపలకలను చెకిక్ ఆ రెండు పలకలను చేతపటుట్కొని కొండ యెకిక్తిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:4 => ఆ సమాజదినమున ఆ కొండమీద అగిన్ మధయ్నుండి తాను మీతో 

పలికిన పది ఆజఞ్లను మునుపు వార్సినటుట్ యెహోవా ఆ పలకలమీద వార్సెను. యెహోవా వాటిని 

నాకిచిచ్న తరువాత నేను తిరిగి కొండ దిగివచిచ్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:5 => నేను చేసిన మందసములో ఆ పలకలను ఉంచితిని. యెహోవా 

నాకాజాఞ్పించినటుల్ వాటిని దానిలో నుంచితిని. 

హెబీర్యులకు 9:4 => అందులో సువరణ్ ధూపారిత్యు, అంతటను బంగారు రేకులతో తాపబడిన 

నిబంధన మందసమును ఉండెను. ఆ మందసములో మనాన్గల బంగారు పాతర్యు, చిగిరించిన 

అహరోనుచేతికఱఱ్యు, నిబంధన పలకలును ఉండెను 
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నిరగ్మకాండము 19:5 => కాగా మీరు నా మాట శర్దధ్గా విని నా నిబంధన ననుసరించి 

నడిచినయెడల మీరు సమసత్దేశ జనులలో నాకు సవ్కీయ సంపాదయ్మగుదురు. 

నిరగ్మకాండము 24:7 => అతడు నిబంధన గర్ంథమును తీసికొని పర్జలకు వినిపింపగా వారు 

యెహోవా చెపిప్నవనిన్యు చేయుచు విధేయులమై యుందుమనిరి. 

నిరగ్మకాండము 24:8 => అపుప్డు మోషే రకత్మును తీసికొని పర్జలమీద పోర్కిష్ంచి ఇదిగో యీ 

సంగతులనిన్టి విషయమై యెహోవా మీతో చేసిన నిబంధన రకత్ము ఇదే అని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:1 => యెహోవా హోరేబులో ఇశార్యేలీయులతో చేసిన నిబంధన గాక 

ఆయన మోయాబు దేశములో వారితో చేయుమని మోషేకు ఆజాఞ్పించిన నిబంధన వాకయ్ములు ఇవే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:10 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీతో చెపిప్న పర్కారముగాను నీ 

పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో పర్మాణము చేసిన పర్కారముగాను, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:11 => నేడు నినున్ తనకు సవ్జనముగా నియమించుకొని తానే నీకు 

దేవుడైయుండునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నేడు నీకు నియమించుచునన్ నీ దేవుడైన యెహోవా 

నిబంధనలోను ఆయన పర్మాణము చేసినదానిలోను నీవు పాలుపొందుటకై ఇశార్యేలీయులలో 

పర్తివాడు, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:12 => అనగా మీలో ముఖుయ్లేమి, మీ గోతర్పువారేమి మీ పెదద్లేమి, మీ 

నాయకులేమి మీ పిలల్లేమి, మీ భారయ్లేమి,  

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:13 => నీ పాళెములోనునన్ పరదేశులేమి, నీ కటెట్లను నరుకువారు 

మొదలుకొని నీ నీళుల్ తోడువారివరకును మీరందరు నేడు మీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని 

నిలిచియునాన్రు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:14 => నేను మీతో మాతర్ము కాదు, ఇకక్డ మనతో కూడను ఉండి, 

నేడు మన దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుచునన్వారితోను 

యిరిమ్యా 31:31 => ఇదిగో నేను ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను కొర్తత్ నిబంధన చేయు 

దినములు వచుచ్చునన్వి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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యిరిమ్యా 31:32 => అది ఐగుపుత్లోనుండి వారిని రపిప్ంచుటకై నేను వారిని చెయియ్ పటుట్కొనిన 

దినమున, వారి పితరులతో నేను చేసిన నిబంధనవంటిది కాదు; నేను వారి పెనిమిటినైనను వారు ఆ 

నిబంధనను భంగము చేసికొనిరి; యిదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 31:33 => ఈ దినములైన తరువాత నేను ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను 

చేయబోవు నిబంధన యిదే, వారి మనసుస్లలో నా ధరమ్విధి ఉంచెదను, వారి హృదయముమీద దాని 

వార్సెదను; యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 

యిరిమ్యా 31:34 => నేను వారికి దేవుడనైయుందును వారు నాకు జనులగుదురు; వారు మరి 

ఎనన్డును యెహోవానుగూరిచ్ బోధనొందుదము అని తమ పొరుగువారికి గాని తమ సహోదరులకు 

గాని ఉపదేశము చేయరు; నేను వారి దోషములను క్షమించి వారి పాపములను ఇక నెనన్డును 

జాఞ్పకము చేసికొనను గనుక అలుప్లేమి ఘనులేమి అందరును ననెన్రుగుదురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

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. 

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. 
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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. 

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. 

వచనము 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 29:5 => వారికీలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను లేవీయులారా, నా మాట ఆలకించుడి; 

ఇపుప్డు మిముమ్ను మీరు పర్తిషిఠ్ంచుకొని, మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచి 

పరిశుదధ్సథ్లములోనుండి నిషిదధ్ వసుత్వులననిన్టిని బయటికి కొనిపోవుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:15 => వీరు తమ సహోదరులను సమకూరిచ్ తముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొని 

యెహోవా మాటలనుబటిట్ రాజు ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న యెహోవా మందిరమును పవితర్పరచుటకు 

వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:34 => యాజకులు కొదిద్గా ఉనన్ందున వారు ఆ దహనబలి 

పశువులనిన్టిని ఒలువలేకపోగా, పని సంపూరణ్మగువరకు కడమ యాజకులు తముమ్ను 
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పర్తిషిఠ్ంచుకొనువరకు వారి సహోదరులగు లేవీయులు వారికి సహాయము చేసిరి; తముమ్ను 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనుటయందు యాజకులకంటె లేవీయులు యథారథ్హృదయులై యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:15 => రెండవ నెల పదునాలగ్వ దినమున వారు పసాక్పశువును 

వధించిరి; యాజకులును లేవీయులును సిగుగ్నొంది, తముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొని దహనబలి పశువులను 

యెహోవా మందిరములోనికి తీసికొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:17 => సమాజకులలో తముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొనని వారనేకులుండుటచేత 

యెహోవాకు వాటిని పర్తిషిఠ్ంచుటకై పర్తిషిఠ్ంచుకొనని పర్తివాని నిమితత్ము పసాక్పశువులను 

వధించుపని లేవీయుల కపప్గింపబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:18 => ఎఫార్యిము మనషే ష్ ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను దేశములనుండి 

వచిచ్న జనులలో చాలామంది తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనకయే విధివిరుదధ్ముగా పసాక్ను 

భుజింపగా హిజిక్యా 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:19 => పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ శుదీధ్కరణముచొపుప్న తనున్ 

పవితర్పరచుకొనకయే తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యింప మనసుస్ నిలుపుకొనిన పర్తి 

వాని నిమితత్ము దయగల యెహోవా పార్యశిచ్తత్ము చేయునుగాక అని పార్రిథ్ంపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:20 => యెహోవా హిజిక్యా చేసిన పార్రథ్న అంగీకరించి జనులను 

సవ్సథ్పరచెను. 

నిరగ్మకాండము 19:10 => యెహోవా మోషేతో నీవు పర్జలయొదద్కు వెళిల్ నేడును రేపును వారిని 

పరిశుదధ్పరచుము; వారు తమ బటట్లు ఉదుకుకొని 

నిరగ్మకాండము 19:14 => అపుప్డు మోషే పరవ్తము మీదనుండి పర్జల యొదద్కు దిగివచిచ్ 

పర్జలను పరిశుదధ్పరచగా వారు తమ బటట్లను ఉదుకుకొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 19:15 => అపుప్డతడు మూడవనాటికి సిదధ్ముగా నుండుడి; ఏ పురుషుడు సతరీని 

చేరకూడదని చెపెప్ను. 

యోబు 1:5 => వారి వారి విందు దినములు పూరిత్కాగా యోబు, తన కుమారులు పాపముచేసి తమ 

హృదయములలో దేవుని దూషించిరేమో అని వారిని పిలువనంపించి వారిని పవితర్పరచి, 
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అరుణోదయమున లేచి వారిలో ఒకొక్కని నిమితత్మై దహనబలి నరిప్ంచుచు వచెచ్ను. యోబు నితయ్ము 

ఆలాగున చేయుచుండెను.  

2 దినవృతాత్ంతములు 35:4 => ఇశార్యేలీయుల రాజైన దావీదు వార్సియిచిచ్న కర్మము చొపుప్నను 

అతని కుమారుడైన సొలొమోను వార్సి ఇచిచ్న కర్మము చొపుప్నను మీ మీ పితరుల యిండల్కు ఏరాప్టైన 

వరుసలనుబటిట్ మిముమ్ను సిదధ్పరచుకొనుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:1 => అహరోను సంతతివారికి కలిగిన వంతులేవనగా, అహరోను 

కుమారులు నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:2 => నాదాబును అబీహుయును సంతతిలేకుండ తమ తండిర్కంటె 

ముందుగా చనిపోయిరి గనుక ఎలియాజరును ఈతామారును యాజకతవ్ము జరుపుచువచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:3 => దావీదు ఎలియాజరు సంతతివారిలో సాదోకును ఈతామారు 

సంతతివారిలో అహీమెలెకును ఏరప్రచి, వారి వారి జనముయొకక్ లెకక్నుబటిట్ పని నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:4 => వారిని ఏరప్రచుటలో ఈతామారు సంతతివారిలోని పెదద్లకంటె 

ఎలియాజరు సంతతివారిలోని పెదద్లు అధికులుగా కనబడిరి గనుక ఎలియాజరు సంతతివారిలో 

పదునారుగురు తమ పితరుల యింటివారికి పెదద్లుగాను, ఈతామారు సంతతివారిలో ఎనిమిదిమంది 

తమ తమ పితరుల యింటివారికి పెదద్లుగాను నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:5 => ఎలియాజరు సంతతిలోని వారును, ఈతామారు సంతతివారిలో 

కొందరును దేవునికి పర్తిషిఠ్తులగు అధికారులై యుండిరి గనుక తాము పరిశుదధ్ సథ్లమునకు 

అధికారులుగా ఉండుటకై చీటుల్వేసి వంతులు పంచుకొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:6 => లేవీయులలో శాసిత్గానునన్ నెతనేలు కుమారుడగు షెమయా రాజు 

ఎదుటను, అధిపతుల యెదుటను, యాజకుడైన సాదోకు ఎదుటను, అబాయ్తారు కుమారుడైన 

అహీమెలెకు ఎదుటను, యాజకుల యెదుటను, లేవీయుల యెదుటను, పితరుల యిండల్పెదద్లైన వారి 

యెదుటను వారి పేళుల్ దాఖలు చేసెను; ఒకొక్కక్ పాతర్లోనుండి యొక పితరుని యింటి చీటి 

ఎలియాజరు పేరటను ఇంకొకటి ఈతామారు పేరటను తీయబడెను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 24:7 => మొదటి చీటి యెహోయారీబునకు, రెండవది యెదాయాకు, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 24:8 => మూడవది హారీమునకు, నాలుగవది శెయొరీమునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:9 => అయిదవది మలీక్యాకు, ఆరవది మీయామినుకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:10 => ఏడవది హకోక్జునకు, ఎనిమిదవది అబీయాకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:11 => తొమిమ్దవది యేషూవకు పదియవది షెకనాయ్కు పదకొండవది 

ఎలాయ్షీబునకు,  

1 దినవృతాత్ంతములు 24:12 => పండెర్ండవది యాకీమునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:13 => పదుమూడవది హుపాప్కు, పదునాలుగవది యెషెబాబునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:14 => పదునయిదవది బిలాగ్కు, పదునారవది ఇమేమ్రునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:15 => పదునేడవది హెజీరునకు, పదునెనిమిదవది హపిప్సేస్సునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:16 => పందొమిమ్దవది పెతహయాకు ఇరువదియవది యెహెజేక్లునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:17 => ఇరువది యొకటవది యాకీనునకు, ఇరువది రెండవది 

గామూలునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:18 => ఇరువది మూడవది దెలాయాయ్కు, ఇరువది నాలుగవది 

మయజాయ్కు పడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:19 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా వారి పితరుడగు 

అహరోనునకు ఆజాఞ్పించిన కటట్డ పర్కారముగా వారు తమ పదధ్తిచొపుప్న యెహోవా మందిరములో 

పర్వేశించి చేయవలసిన సేవాధరమ్ము ఈలాగున ఏరాప్టు ఆయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:20 => శేషించిన లేవీ సంతతివారెవరనగా అమార్ము సంతతిలో 

షూబాయేలును, షూబాయేలు సంతతిలో యెహెదాయ్హును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:21 => రెహబాయ్ యింటిలో అనగా రెహబాయ్ సంతతిలో పెదద్వాడైన 

ఇషీష్యాయును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:22 => ఇసాహ్రీయులలో షెలోమోతును, షెలోమోతు సంతతిలో 

యహతును, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 24:23 => హెబోర్ను సంతతిలో పెదద్వాడైన యెరీయా, రెండవవాడైన 

అమరాయ్, మూడవవాడైన యహజీయేలు, నాలుగవవాడైన యెకెమ్యాములును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:24 => ఉజీజ్యేలు సంతతిలో మీకాయును మీకా సంతతిలో షామీరును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:25 => ఇషీష్యా సంతతిలో జెకరాయ్యును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:26 => మెరారీ సంతతిలో మహలి, మూషి అనువారును యహజీ 

యాహు సంతతిలో బెనోయును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:27 => యహజీయాహువలన మెరారికి కలిగిన కుమారులెవరనగా బెనో 

షోహము జకూక్రు ఇబీర్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:28 => మహలికి ఎలియాజరు కలిగెను, వీనికి కుమారులు లేకపోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:29 => కీషు ఇంటివాడు అనగా కీషు కుమారుడు యెరహెమ్యేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:30 => మూషి కుమారులు మహలి ఏదెరు యెరీమోతు, వీరు తమ 

పితరుల యిండల్నుబటిట్ లేవీయులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:31 => వీరును తమ సహోదరులైన అహరోను సంతతివారు చేసినటుల్ 

రాజైన దావీదు ఎదుటను సాదోకు అహీమెలెకు అను యాజకులలోను లేవీయులలోను పితరుల యిండల్ 

పెదద్లయెదుటను తమలోనుండు పితరుల యింటి పెదద్లకును తమ చినన్ సహోదరులకును చీటుల్ 

వేసికొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:12 => లేవీయుల పితరుల సంతతులకు మీరు పెదద్లై యునాన్రు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:14 => అతడు తన తండిర్యైన దావీదు చేసిన నిరణ్యమునుబటిట్ వారి వారి 

సేవాధరమ్ములను జరుపుకొనుటకై వారి వారి వంతుల చొపుప్న యాజకులను వారి సేవకును, 

కటట్డనుబటిట్ అనుదినమున యాజకుల సముఖమున సుత్తి చేయుటకును, ఉపచారకులుగా 

ఉండుటకును, వంతులచొపుప్న లేవీయులను, దావ్రములనిన్టి దగగ్ర కావలియుండుటకై వారి వారి 

వంతులచొపుప్న దావ్రపాలకులను నియమించెను; దైవజనుడైన దావీదు ఆలాగుననే యాజఞ్ 

ఇచిచ్యుండెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 31:2 => అంతట హిజిక్యా యెవరి సేవాధరమ్ము వారు జరుపుకొనునటుల్గా 

యాజకులను వరుసల పర్కారముగాను, లేవీయులను వారి వారి వరుసల పర్కారముగాను 

నియమించెను; దహనబలులను సమాధాన బలులను అరిప్ంచుటకును, సేవను జరిగించుటకును 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకును, యెహోవా పాళెపు దావ్రములయొదద్ సుత్తులు చేయుటకును 

యాజకులను లేవీయులను నియమించెను. 

నెహెమాయ్ 12:44 => ఆ కాలమందు పదారథ్ములకును పర్తిషాఠ్రప్ణలకును పర్థమ ఫలములకును 

పదియవవంతుల సంబంధమైన వాటికిని ఏరప్డిన గదులమీద కొందరు నియమింపబడిరి, వారు 

యాజకుల కొరకును లేవీయులకొరకును ధరమ్శాసాత్ర్నుసారముగా నిరణ్యింపబడిన భాగములను 

పటట్ణముల పొలములనుండి సమకూరుచ్టకు నియమింపబడిరి; సేవ చేయుటకు నియమింపబడిన 

యాజకులనుబటిట్యు, లేవీయులనుబటిట్యు యూదులు సంతోషించిరి. 

వచనము 14 

అపుప్డొక మేఘము యెహోవా మందిరము నిండ నిండెను; యెహోవా తేజసుస్తో దేవుని మందిరము 

నిండుకొనగా సేవ చేయుటకు యాజకులు ఆ మేఘమునన్చోట నిలువలేకపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:25 => మరియు దావీదును దావీదు రాజుకు దీరఘ్దరిశ్యైన గాదును 

పర్వకత్యైన నాతానును చేసిన నిరణ్యము చొపుప్న యెహోవా మందిరములో తాళములను 

సవ్రమండలములను సితారాలను వాయించుటకై అతడు లేవీయులను ఏరాప్టు చేసెను. ఆలాగు 

జరుగవలెనని యెహోవా తన పర్వకత్లదావ్రా ఆజాఞ్పించియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:16 => అంతట దావీదు మీరు మీ బంధువులగు పాటకులను పిలిచి, 

సవ్రమండలములు సితారాలు తాళములు లోనగు వాదయ్ విశేషములతో గంభీర ధవ్ని చేయుచు, 

సంతోషముతో సవ్రములెతిత్ పాడునటుల్ ఏరాప్టు చేయుడని లేవీయుల అధిపతులకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

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

బంధువులలో బెరెకాయ్ కుమారుడైన ఆసాపును, తమ బంధువులగు మెరారీయులలో కూషాయాహు 

కుమారుడైన ఏతానును, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 15:18 => వీరితోకూడ రెండవ వరుసగానునన్ తమ బంధువులైన జెకరాయ్ 

బేను యహజీయేలు షెమీరా మోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు బెనాయా మయశేయా మతిత్తాయ్ 

ఎలీపేల్హు మికేన్యాహులనువారిని దావ్రపాలకులగు ఓబేదెదోమును యెహీయేలును పాటకులనుగా 

నియమించిరి. 

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

తాళములు వాయించుటకు నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:20 => జెకరాయ్ అజీయేలు షెమీరామోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు 

మయశేయా బెనాయా అనువారు హెచుచ్ సవ్రముగల సవ్రమండలములను వాయించుటకు 

నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:21 => మరియు మతిత్తాయ్ ఎలీపేల్హు మికేన్యాహు ఓబేదెదోము 

యెహీయేలు అజజాయ్హు అనువారు రాగమెతుత్టకును సితారాలు వాయించుటకును నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:22 => లేవీయుల కధిపతియైన కెననాయ్ మందసమును మోయుటయందు 

గటిట్వాడైనందున అతడు మోతకర్మము నేరుప్టకై నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:4 => మరియు అతడు యెహోవా మందసము ఎదుట సేవ చేయుచు, 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను పర్సిదిధ్ చేయుటకును, వందించుటకును ఆయనకు సోత్తర్ములు 

చెలిల్ంచుటకును లేవీయులలో కొందరిని నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:5 => వారిలో ఆసాపు అధిపతి, జెకరాయ్ అతని తరువాతివాడు, 

యెమీయేలు షెమీరామోతు యెహీయేలు మతిత్తాయ్ ఏలీయాబు బెనాయా ఓబేదెదోము యెహీయేలు 

అనువారు సవ్రమండలములను సితారాలను వాయించుటకై నియమింపబడిరి, ఆసాపు తాళములను 

వాయించువాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:6 => బెనాయా యహజీయేలు అను యాజకులు ఎపుప్డును దేవుని 

నిబంధన మందసము ఎదుట బూరలు ఊదువారు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 16:41 => యెహోవా కృప నితయ్ముండునని ఆయనను సుత్తి చేయుటకై 

వీరితోకూడ హేమానును యెదూతూనును పేళల్ వరుసను ఉదాహరింపబడిన మరికొందరిని 

నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:42 => బూరలు ఊదుటకును తాళములను వాయించుటకును 

దేవునిగూరిచ్ పాడతగిన గీతములను వాదయ్ములతో వినిపించుటకును వీరిలోనుండు హేమానును 

యెదూతూనును అతడు నియమించెను . మరియు యెదూతూను కుమారులను అతడు 

దావ్రపాలకులుగా నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:5 => నాలుగు వేలమంది దావ్రపాలకులుగా నియమింపబడిరి. మరి 

నాలుగు వేలమంది సుత్తిచేయు నిమితత్మై దావీదు చేయించిన వాదయ్ విశేషములతో యెహోవాను 

సుత్తించువారుగా నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:30 => అనుదినము ఉదయ సాయంకాలములయందు యెహోవాను 

గూరిచ్న సుత్తి పాటలు పాడుటకును, విశార్ంతిదినములలోను, అమావాసయ్లలోను పండుగలలోను 

యెహోవాకు దహనబలులను అరిప్ంపవలసిన సమయములనిన్టిలోను, లెకక్కు సరియైనవారు వంతు 

పర్కారము నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని సేవ జరిగించుటకును నియమింపబడిరి. 

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

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:5 => వీరందరును దేవుని వాకుక్విషయములో రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు 

హేమానుయొకక్ కుమారులు. హేమాను సంతతిని గొపప్చేయుటకై దేవుడు హేమానునకు 

పదునలుగురు కుమారులను ముగుగ్రు కుమారెత్లను అనుగర్హించియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:6 => వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును 

రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు 

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

1 దినవృతాత్ంతములు 25:7 => యెహోవాకు గానము చేయుటలో నేరుప్ పొందిన తమ 

సహోదరులతో కూడనునన్ పర్వీణులైన పాటకుల లెకక్ రెండువందల ఎనుబది యెనిమిది. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:33 => ఈ పర్కారము తమ కుమారులతో కలసి కనిపెటుట్చునన్ 

వారెవరనగా, కహతీయుల కుమారులలో గాయకుడగు హేమాను; ఇతడు సమూయేలు కుమారుడగు 

యోవేలునకు పుటిట్నవాడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:39 => హేమాను సహోదరుడైన ఆసాపు ఇతని కుడిపర్కక్ను నిలుచువాడు. 

ఈ ఆసాపు బెరకాయ్ కుమారుడు, బెరకాయ్ షిమాయ్ కుమారుడు, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:6 => వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును 

రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు 

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

కీరత్నలు 50:1 => దేవాది దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు తూరుప్దికుక్ మొదలుకొని 

పడమటి దికుక్వరకు భూనివాసులను రమమ్ని ఆయన పిలుచుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 62:1 => నా పార్ణము దేవుని నముమ్కొని మౌనముగా ఉనన్ది. ఆయనవలన నాకు రక్షణ 

కలుగును. ఆయనే నా ఆశర్యదురగ్ము ఆయనే నా రక్షణకరత్ 

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

1 దినవృతాత్ంతములు 15:27 => దావీదును మందసమును మోయు లేవీయులందరును 

పాటకులును పాటకుల పనికి విచారణకరత్యగు కెననాయ్యును సనన్పునారతో నేయబడిన వసత్రములు 

ధరించుకొనియుండిరి, దావీదును సనన్పు నారతో నేయబడిన ఏఫోదును ధరించియుండెను. 

పర్కటన 15:6 => ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ ఆ యేడుగురు దూతలు, నిరమ్లమును 

పర్కాశమానమునైన రాతిని ధరించుకొని, రొముమ్లమీద బంగారు దటీ ట్లు కటుట్కొనినవారై ఆ 

ఆలయములోనుండి వెలుపలికి వచిచ్రి. 

పర్కటన 19:8 => మరియు ఆమె ధరించుకొనుటకు పర్కాశములును నిరమ్లములు నైన సనన్పు 

నారబటట్లు ఆమెకియయ్బడెను; అవి పరిశుదుధ్ల నీతికిర్యలు. 

కీరత్నలు 92:3 => పది తంతుల సవ్రమండలముతోను గంభీర ధవ్నిగల సితారాతోను పర్చురించుట 

మంచిది. 

కీరత్నలు 149:3 => నాటయ్ముతో వారు ఆయన నామమును సుత్తించుదురు గాక తంబురతోను 

సితారాతోను ఆయననుగూరిచ్ గానము చేయుదురు గాక.  

కీరత్నలు 150:3 => 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. 

సంఖాయ్కాండము 10:1 => యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు రెండు వెండి బూరలు 

చేయించుకొనుము; 

సంఖాయ్కాండము 10:2 => నకిషిపనిగా వాటిని చేయింపవలెను. అవి సమాజమును పిలుచుటకును 

సేనలను తరిల్ంచుటకును నీకుండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:3 => ఊదువారు వాటిని ఊదునపుప్డు సమాజము పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునెదుట నీయొదద్కు కూడిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:4 => వారు ఒకటే ఊదినయెడల ఇశార్యేలీయుల సమూహములకు 

ముఖుయ్లైన పర్ధానులు నీయొదద్కు కూడిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:5 => మీరు ఆరాభ్టముగా ఊదునపుప్డు తూరుప్దికుక్న దిగియునన్ సైనయ్ములు 

సాగవలెను. 

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. 

యెహోషువ 6:7 => మరియు అతడు మీరు సాగి పటట్ణమును చుటుట్కొనుడనియు, యోధులు 

యెహోవా మందసమునకు ముందుగా నడవవలెననియు పర్జలతో చెపెప్ను. 

యెహోషువ 6:8 => యెహోషువ పర్జల కాజాఞ్పించిన తరువాత ఏడుగురు యాజకులు 

పొటే ట్లుకొముమ్ బూరలను ఏడు యెహోవా సనిన్ధిని పటుట్కొని సాగుచు, ఆ బూరలను ఊదుచుండగా 

యెహోవా నిబంధన మందసమును వారివెంట నడిచెను. 

యెహోషువ 6:9 => యోధులు బూరల నూదుచునన్ యాజకులకు ముందుగా నడిచిరి, దండు 

వెనుకటి భాగము మందసము వెంబడి వచెచ్ను, యాజకులు వెళుల్చు బూరలను ఊదుచుండిరి. 
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యెహోషువ 6:10 => మరియు యెహోషువ మీరు కేకలు వేయుడని నేను మీతో చెపుప్ దినము వరకు 

మీరు కేకలు వేయవదుద్. మీ కంఠధవ్ని వినబడనీయవదుద్, మీ నోటనుండి యే ధవ్నియు రావలదు, నేను 

చెపుప్నపుప్డే మీరు కేకలు వేయవలెనని జనులకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

యెహోషువ 6:11 => అటుల్ యెహోవా మందసము ఆ పటట్ణమును చుటుట్కొని యొకమారు 

దానిచుటుట్ తిరిగిన తరువాత వారు పాళెములో చొచిచ్ రాతిర్ పాళెములో గడిపిరి. 

యెహోషువ 6:12 => ఉదయమున యెహోషువ లేవగా యాజకులు యెహోవా మందసమును 

ఎతిత్కొని మోసిరి. 

యెహోషువ 6:13 => ఏడుగురు యాజకులు పొటే ట్లుకొముమ్ బూరలను ఏడు పటుట్కొని, నిలువక 

యెహోవా మందసమునకు ముందుగా నడుచుచు బూరలు ఊదుచు వచిచ్రి, యోధులు వారికి 

ముందుగా నడిచిరి, దండు వెనుకటి భాగము యెహోవా మందసము వెంబడి వచెచ్ను, యాజకులు 

వెళుల్చు బూరలు ఊదుచు వచిచ్రి. 

యెహోషువ 6:14 => అటుల్ రెండవ దినమున వారొకమారు పటట్ణము చుటుట్ తిరిగి పాళెమునకు 

మరల వచిచ్రి. ఆరు దినములు వారు ఆలాగు చేయుచు వచిచ్రి. 

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 

యెహోషువ 6:16 => ఏడవమారు యాజకులు బూరలు ఊదగా యెహోషువ జనులకు ఈలాగు ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను కేకలు వేయుడి, యెహోవా ఈ పటట్ణమును మీకు అపప్గించుచునాన్డు. 

యెహోషువ 6:17 => ఈ పటట్ణమును దీనిలో నునన్ది యావతుత్ను యెహోవా వలన శపింపబడెను. 

రాహాబు అను వేశయ్ మనము పంపిన దూతలను దాచిపెటెట్ను గనుక ఆమెయు ఆ యింటనునన్ 

వారందరును మాతర్మే బర్దుకుదురు. 

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

ఇశార్యేలీయుల పాళెమునకు శాపము తెపిప్ంచి దానికి బాధ కలుగజేయుదురు గనుక శపింపబడిన 

దానిని మీరు ముటట్కూడదు. 

Page  of 176 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

యెహోషువ 6:19 => వెండియు బంగారును ఇతత్డి పాతర్లును ఇనుప పాతర్లును యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తములగును; వాటిని యెహోవా ధనాగారములో నుంచవలెను. 

యెహోషువ 6:20 => యాజకులు బూరలు ఊదగా పర్జలు కేకలు వేసిరి. ఆ బూరల ధవ్ని 

వినినపుప్డు పర్జలు ఆరాభ్టముగా కేకలు వేయగా పార్కారము కూలెను; పర్జలందరు తమ యెదుటికి 

చకక్గా పటట్ణ పార్కారము ఎకిక్ పటట్ణమును పటుట్కొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:24 => షెబనాయ్ యెహోషాపాతు నెతనేలు అమాశై జెకరాయ్ బెనాయా 

ఎలీయెజెరు అను యాజకులు దేవుని మందసమునకు ముందు బూరలు ఊదువారుగాను, 

ఓబేదెదోమును యెహీయాయును వెనుకతటుట్ కనిపెటుట్ వారుగాను నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:6 => బెనాయా యహజీయేలు అను యాజకులు ఎపుప్డును దేవుని 

నిబంధన మందసము ఎదుట బూరలు ఊదువారు. 

కీరత్నలు 68:25 => కీరత్నలు పాడువారు ముందరనడచిరి. తంతివాదయ్ములు వాయించువారు వెనుక 

వచెచ్దరు. 

సంఖాయ్కాండము 10:2 => నకిషిపనిగా వాటిని చేయింపవలెను. అవి సమాజమును పిలుచుటకును 

సేనలను తరిల్ంచుటకును నీకుండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:10 => మరియు ఉతస్వ దినమందును నియామక కాలములయందును నెలల 

ఆరంభములయందును మీరు దహనబలులనుగాని సమాధానబలులనుగాని అరిప్ంచునపుప్డు ఆ 

బూరలు ఊదవలెను అపుప్డు అవి మీ దేవుని సనిన్ధిని మీకు జాఞ్పకారథ్ముగా ఉండును మీ దేవుడైన 

యెహోవాను నేనే. 

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

దార. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:28 => ఇశార్యేలీయులందరును ఆరాబ్టము చేయుచు, కొముమ్లు 

బూరలు ఊదుచు, తాళములు కొటుట్చు, సవ్రమండలములు సితారాలు వాయించుచు యెహోవా 

నిబంధన మందసమును తీసికొనివచిచ్రి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 5:2 => తరువాత యెహోవా నిబంధన మందసమును సీయోను అను దావీదు 

పురమునుండి తీసికొనివచుచ్టకై సొలొమోను ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను ఇశార్యేలీయుల 

వంశములకు అధికారులగు గోతర్ముల పెదద్లనందరిని యెరూషలేమునందు సమకూరెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:6 => రాజును జనులందరును కూడి దేవుని మందిరమును పర్తిషఠ్చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:26 => దావీదు చేయించిన వాదయ్ములను వాయించుటకు లేవీయులును 

బూరలు ఊదుటకు యాజకులును నియమింపబడిరి. 

నెహెమాయ్ 12:35 => యాజకుల కుమారులలో కొందరు బాకాలు ఊదుచు పోయిరి; వారెవరనగా, 

ఆసాపు కుమారుడైన జకూక్రునకు పుటిట్న మీకాయా కనిన మతత్నాయ్కు పుటిట్న షెమయా కుమారుడైన 

యోనాతానునకు పుటిట్న జెకరాయ్యు 

నెహెమాయ్ 12:44 => 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. 

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

పునన్మనాడు కొముమ్ ఊదుడి. 

కీరత్నలు 98:6 => బూరలతోను కొముమ్ల నాదముతోను రాజైన యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషధవ్ని 

చేయుడి. 

యోహాను 20:12 => తెలల్ని వసత్రములు ధరించిన యిదద్రు దేవదూతలు యేసు దేహము ఉంచబడిన 

సథ్లములో తలవైపున ఒకడును కాళల్వైపున ఒకడును కూరుచ్ండుట కనబడెను. 
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వచనము 1 

అపుప్డు సొలొమోను ఈలాగు పర్కటన చేసెను గాఢాంధకారమందు నేను నివాసము చేయుదునని 

యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

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. 

యెషయా 52:8 => ఆలకించుము నీ కావలివారు పలుకుచునాన్రు కూడుకొని బిగగ్రగా 

పాడుచునాన్రు యెహోవా సీయోనును మరల రపిప్ంచగా వారు కనున్లార చూచుచునాన్రు.  

యిరిమ్యా 32:39 => మరియు వారికిని వారి కుమారులకును మేలు కలుగుటకై వారు నితయ్ము 

నాకు భయపడునటుల్ నేను వారికి ఏకహృదయమును ఏక మారగ్మును దయచేయుదును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:32 => విశవ్సించిన వారందరును ఏకహృదయమును ఏకాతమ్యు 

గలవారై యుండిరి. ఎవడును తనకు కలిగిన వాటిలో ఏదియు తనదని అనుకొనలేదు; వారికి 

కలిగినదంతయు వారికి సమషిట్గా ఉండెను. 

రోమీయులకు 15:6 => కీర్సుత్యేసు చితత్పర్కారము ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసినవారై 

యుండునటుల్ ఓరుప్నకును ఆదరణకును కరత్యగు దేవుడు మీకు అనుగర్హించును గాక. 

పర్కటన 5:8 => ఆయన దానిని తీసికొనినపుప్డు ఆ నాలుగు జీవులును, వీణలను, ధూప 

దర్వయ్ములతో నిండిన సువరణ్ పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును, ఆ 

గొఱఱ్పిలల్ యెదుట సాగిలపడిరి. ఈ పాతర్లు పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలు. 
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పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

పర్కటన 5:10 => మా దేవునికి వారిని ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను చేసితివి; గనుక వారు 

భూలోకమందు ఏలుదురని కొర్తత్పాట పాడుదురు. 

పర్కటన 5:11 => మరియు నేను చూడగా సింహాసనమును జీవులను, పెదద్లను ఆవరించియునన్ 

అనేక దూతల సవ్రము వినబడెను, వారి లెకక్ కోటల్కొలదిగా ఉండెను. 

పర్కటన 5:12 => వారు వధింపబడిన గొఱఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును 

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరు హ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 

సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

పర్కటన 5:14 => ఆ నాలుగు జీవులు ఆమేన  అని చెపప్గా ఆ పెదద్లు సాగిలపడి నమసాక్రము 

చేసిరి. 

కీరత్నలు 68:25 => కీరత్నలు పాడువారు ముందరనడచిరి. తంతివాదయ్ములు వాయించువారు వెనుక 

వచెచ్దరు. 

కీరత్నలు 68:26 => సమాజములలో దేవుని సుత్తించుడి ఇశార్యేలులోనుండి ఉదభ్వించినవారలారా, 

పర్భువును సుత్తించుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:3 => అగిన్యు యెహోవా తేజసుస్ను మందిరముమీదికి దిగగా చూచి 

ఇశార్యేలీయులందరును సాషాట్ంగనమసాక్రము చేసి యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప 

నిరంతరముండునని చెపిప్ ఆయనను ఆరాధించి సుత్తించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:21 => మరియు అతడు జనులను హెచచ్రిక చేసిన తరువాత 

యెహోవాను సుత్తించుటకు గాయకులను ఏరప్రచి, వారు పరిశుదాధ్లంకారములు ధరించి సైనయ్ము 
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ముందర నడచుచు యెహోవా కృప నిరంతరముండును, ఆయనను సుత్తించుడి అని సోత్తర్ము 

చేయుటకు వారిని నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:34 => యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

ఆయనను సుత్తించుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:35 => దేవా మా రక్షకా, మముమ్ను రకిష్ంచుము మముమ్ను 

చేరుచ్కొనుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:36 => మేము నీ పరిశుదధ్నామమునకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచునటుల్ 

నినున్ సుత్తించుచు అతిశయించునటుల్ అనయ్జనుల వశములోనుండి మముమ్ను విడిపింపుము. అని 

ఆయనను బతిమాలుకొనుడి. ఇశార్యేలీయులకు దేవుడైన యెహోవా యుగములనిన్టను సోత్తర్ము 

నొందునుగాక. ఈలాగున వారు పాడగా జనులందరు ఆమేన  అని చెపిప్ యెహోవాను సుత్తించిరి.  

1 దినవృతాత్ంతములు 16:37 => అపుప్డు మందసము ముందర నితయ్మును కావలసిన అనుదిన 

సేవ జరుపుటకై దావీదు అచచ్ట యెహోవా నిబంధన మందసముమీద ఆసాపును అతని సహోదరులను 

నియమించెను. ఓబేదెదోమును వారి సహోదరులైన అరువది ఎనిమిది మందిని 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:38 => యెదూతూను కుమారుడైన ఓబేదెదోమును హోసాను 

దావ్రపాలకులుగా నియమించెను 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:39 => గిబియోనులోని ఉనన్త సథ్లముననునన్ యెహోవా 

గుడారముమీదను అచచ్టి బలిపీఠముమీదను యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన 

ధరమ్శాసత్రమందు వార్యబడియునన్ పర్కారము 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:40 => ఉదయాసత్మయములయందు అనుదినమున నితయ్మైన 

దహనబలిని ఆయనకు అరిప్ంచుటకై అచచ్ట అతడు యాజకుడైన సాదోకును అతని సహోదరులైన 

యాజకులను నియమించెను. 

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

వీరితోకూడ హేమానును యెదూతూనును పేళల్ వరుసను ఉదాహరింపబడిన మరికొందరిని 

నియమించెను. 
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ఎజార్ 3:11 => వీరు వంతు చొపుప్న కూడి యెహోవా దయాళుడు, ఇశార్యేలీయుల విషయమై 

ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని పాడుచు యెహోవాను సుత్తించిరి. మరియు యెహోవా 

మందిరము యొకక్ పునాది వేయబడుట చూచి, జనులందరును గొపప్ శబద్ముతో యెహోవాకు 

సోత్తర్ము చేసిరి. 

కీరత్నలు 136:1 => యెహోవా దయాళుడు ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:2 => దేవదేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:3 => పర్భువుల పర్భువునకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప 

నిరంతరముండును.  

కీరత్నలు 136:4 => ఆయన ఒకక్డే మహాశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడు ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

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

నిరంతరముండును. 

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

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

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

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

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:10 => ఐగుపుత్దేశపు తొలిచూలులను ఆయన హతము చేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:11 => వారి మధయ్నుండి ఇశార్యేలీయులను ఆయన రపిప్ంచెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:12 => చేయి చాచి తన బాహుబలముచేత వారిని రపిప్ంచెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 
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కీరత్నలు 136:13 => ఎఱఱ్సముదర్మును ఆయన పాయలుగా చీలెచ్ను. ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:14 => ఆయన ఇశార్యేలీయులను దాని నడుమ దాటిపోజేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:15 => ఫరోను అతని సైనయ్మును ఎఱఱ్సముదర్ములో ఆయన ముంచివేసెను ఆయన 

కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:16 => అరణయ్మారగ్మున ఆయన తన పర్జలను తోడుకొనివచెచ్ను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:17 => గొపప్ రాజులను ఆయన హతము చేసెను ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:18 => పర్సిదిధ్నొందిన రాజులను ఆయన హతము చేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:19 => అమోరీయుల రాజైన సీహోనును ఆయన హతము చేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:20 => బాషాను రాజైన ఓగును ఆయన హతము చేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:21 => ఆయన వారి దేశమును మనకు సావ్సథ్య్ముగా అపప్గించెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:22 => తన సేవకుడైన ఇశార్యేలునకు దానిని సావ్సథ్య్ముగా అపప్గించెను ఆయన 

కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:23 => మనము దీనదశలోనునన్పుప్డు ఆయన మనలను జాఞ్పకము చేసికొనెను 

ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

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

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

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:26 => ఆకాశమందుండు దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

యిరిమ్యా 33:11 => సంతోష సవ్రమును ఆనంద శబద్మును పెండిల్ కుమారుని సవ్రమును 

పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును యెహోవా మంచివాడు , ఆయన కృప నిరంతరముండును , 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను సుత్తించుడి అని పలుకువారి సవ్రమును మరల వినబడును; 

యెహోవా మందిరములోనికి సుత్తి యాగములను తీసికొని వచుచ్వారి సవ్రమును మరల వినబడును; 

మునుపటివలె ఉండుటకై చెరలోనునన్ యీ దేశసుథ్లను నేను రపిప్ంచుచునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

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

మందిరమును నింపెను. 

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

తేజసుస్తో నిండెను గనుక మోషే పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళల్లేకుండెను. 

1 రాజులు 8:10 => యాజకులు పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి బయటికి వచిచ్నపుప్డు మేఘము 

యెహోవా మందిరమును నింపెను. 

1 రాజులు 8:11 => కాబటిట్ యెహోవా తేజోమహిమ యెహోవా మందిరములో నిండుకొనగా ఆ 

మేఘమునన్ హేతువుచేత యాజకులు సేవ చేయుటకు నిలువలేకపోయిరి. 

1 రాజులు 8:12 => సొలొమోను దానిని చూచి గాఢాంధకారమందు నివాసము చేయుదునని 

యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

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

గానము చేయుడి ఆయన మిగుల అతిశయించి జయించెను గుఱఱ్మును దాని రౌతును సముదర్ములో 

ఆయన పడదోర్సెను. 
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లేవీయకాండము 9:6 => మోషే మీరు చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించినది ఇదే; అటుల్ చేయుడి. 

అపుప్డు యెహోవా మహిమ మీకు కనబడుననెను. 

లేవీయకాండము 23:24 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఏడవ నెలలో మొదటి దినము 

మీకు విశార్ంతిదినము. అందులో జాఞ్పకారథ్ శృంగధవ్ని వినినపుప్డు మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా 

కూడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:10 => మరియు ఉతస్వ దినమందును నియామక కాలములయందును నెలల 

ఆరంభములయందును మీరు దహనబలులనుగాని సమాధానబలులనుగాని అరిప్ంచునపుప్డు ఆ 

బూరలు ఊదవలెను అపుప్డు అవి మీ దేవుని సనిన్ధిని మీకు జాఞ్పకారథ్ముగా ఉండును మీ దేవుడైన 

యెహోవాను నేనే. 

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 దినవృతాత్ంతములు 15:16 => అంతట దావీదు మీరు మీ బంధువులగు పాటకులను పిలిచి, 

సవ్రమండలములు సితారాలు తాళములు లోనగు వాదయ్ విశేషములతో గంభీర ధవ్ని చేయుచు, 

సంతోషముతో సవ్రములెతిత్ పాడునటుల్ ఏరాప్టు చేయుడని లేవీయుల అధిపతులకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:24 => షెబనాయ్ యెహోషాపాతు నెతనేలు అమాశై జెకరాయ్ బెనాయా 

ఎలీయెజెరు అను యాజకులు దేవుని మందసమునకు ముందు బూరలు ఊదువారుగాను, 

ఓబేదెదోమును యెహీయాయును వెనుకతటుట్ కనిపెటుట్ వారుగాను నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:28 => ఇశార్యేలీయులందరును ఆరాబ్టము చేయుచు, కొముమ్లు 

బూరలు ఊదుచు, తాళములు కొటుట్చు, సవ్రమండలములు సితారాలు వాయించుచు యెహోవా 

నిబంధన మందసమును తీసికొనివచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:6 => బెనాయా యహజీయేలు అను యాజకులు ఎపుప్డును దేవుని 

నిబంధన మందసము ఎదుట బూరలు ఊదువారు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 16:41 => యెహోవా కృప నితయ్ముండునని ఆయనను సుత్తి చేయుటకై 

వీరితోకూడ హేమానును యెదూతూనును పేళల్ వరుసను ఉదాహరింపబడిన మరికొందరిని 

నియమించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:1 => సొలొమోను తాను చేయు పార్రథ్నను ముగించినపుప్డు అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి దహనబలులను ఇతరమైన బలులను దహించెను; యెహోవా తేజసుస్ 

మందిరమునిండ నిండెను, 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:19 => కహాతీయుల సంతతివారును కోరహీయుల సంతతివారునగు 

లేవీయులు నిలువబడి గొపప్ శబద్ముతో ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను సుత్తించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:26 => దావీదు చేయించిన వాదయ్ములను వాయించుటకు లేవీయులును 

బూరలు ఊదుటకు యాజకులును నియమింపబడిరి. 

నెహెమాయ్ 12:27 => యెరూషలేము పార్కారమును పర్తిషిఠ్ంచు కాలములో వారు ఆ 

పర్తిషాఠ్చారమును సోత్తర్గీతములతోను పాటలతోను సవ్రమండల సితారా చేయి తాళములతోను 

సంతోషముగా జరిగించునటుల్ లేవీయులను తమ సకల సథ్లములలోనుండి యెరూషలేమునకు 

రపిప్ంచుటకు పూనుకొనిరి 

కీరత్నలు 98:6 => బూరలతోను కొముమ్ల నాదముతోను రాజైన యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషధవ్ని 

చేయుడి. 

కీరత్నలు 107:1 => యెహోవా దయాళుడు ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప 

నితయ్ముండును.  

యెషయా 6:4 => వారి కంఠసవ్రమువలన గడప కముమ్ల పునాదులు కదలుచు మందిరము 

ధూమముచేత నిండగా 

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. 
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యెహెజేక్లు 10:4 => యెహోవా మహిమ కెరూబులపైనుండి ఆరోహణమై మందిరపు గడపదగగ్ర 

దిగి నిలిచెను మరియు మందిరము మేఘముతో నిండెను, ఆవరణమును యెహోవా తేజోమహిమతో 

నిండినదాయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:1 => పెంతెకొసత్ను పండుగదినము వచిచ్నపుప్డు అందరు ఒకచోట 

కూడియుండిరి. 

వచనము 2 

నీవు నితయ్ము కాపురముండుటకై నితయ్నివాససథ్లముగా నేనొక ఘనమైన మందిరమును నీకు 

కటిట్ంచియునాన్ను అని చెపిప్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:2 => యెహోవా తేజసుస్తో మందిరము నిండినందున యాజకులు 

అందులో పర్వేశింపలేకయుండిరి. 

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

గలవాడైయునాన్డు. మనుషుయ్లలో ఎవడును ఆయనను చూడలేదు, ఎవడును చూడనేరడు; ఆయనకు 

ఘనతయు శాశవ్తమైన పర్భావమును కలిగియుండును గాక. ఆమేన . 

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

తేజసుస్తో నిండెను గనుక మోషే పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళల్లేకుండెను. 

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. 

Page  of 188 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

యెషయా 6:3 => వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా, పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు; 

సరవ్లోకము ఆయన మహిమతో నిండియునన్ది అని గొపప్ సవ్రముతో గాన పర్తిగానములు 

చేయుచుండిరి. 

యెషయా 6:4 => వారి కంఠసవ్రమువలన గడప కముమ్ల పునాదులు కదలుచు మందిరము 

ధూమముచేత నిండగా 

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 

ఆదికాండము 28:17 => భయపడి ఈ సథ్లము ఎంతో భయంకరము. ఇది దేవుని మందిరమే గాని 

వేరొకటి కాదు; 

నిరగ్మకాండము 19:16 => మూడవనాడు ఉదయమైనపుప్డు ఆ పరవ్తముమీద ఉరుములు 

మెరుపులు సాందర్మేఘము బూరయొకక్ మహా ధవ్నియు కలుగగా పాళెములోని పర్జలందరు వణకిరి. 

నిరగ్మకాండము 29:43 => అకక్డికి వచిచ్ ఇశార్యేలీయులను కలిసికొందును; అది నా 

మహిమవలన పరిశుదధ్పరచబడును. 

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 

అడడ్తెరలోపలికి ఎలల్పుప్డును రాకూడదని అతనితో చెపుప్ము. 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:1 => సొలొమోను తాను చేయు పార్రథ్నను ముగించినపుప్డు అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి దహనబలులను ఇతరమైన బలులను దహించెను; యెహోవా తేజసుస్ 

మందిరమునిండ నిండెను, 

ఎజార్ 5:11 => వారు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి మేము భూమాయ్కాశముల దేవుని యొకక్ 

సేవకులమై అనేక సంవతస్రముల కిర్ందట ఇశార్యేలీయులలో నొక గొపప్రాజు కటిట్ంచి నిలిపిన 

మందిరమును మరల కటుట్చునాన్ము. 

కీరత్నలు 26:8 => యెహోవా, నీ నివాసమందిరమును నీ తేజోమహిమ నిలుచు సథ్లమును నేను 

పేర్మించుచునాన్ను.  

యెషయా 6:4 => వారి కంఠసవ్రమువలన గడప కముమ్ల పునాదులు కదలుచు మందిరము 

ధూమముచేత నిండగా 

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 43:5 => ఆతమ్ ననున్ ఎతిత్ లోపటి ఆవరణములోనికి తీసికొనిరాగా యెహోవా 

తేజోమహిమతో మందిరము నిండియుండెను. 

హగగ్యి 2:7 => నేను అనయ్జనులనందరిని కదలింపగా అనయ్జనులందరి యొకక్ యిషట్వసుత్వులు 

తేబడును; నేను ఈ మందిరమును మహిమతో నింపుదును; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

వాకుక్. 

వచనము 3 
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రాజు తన ముఖము పర్జలతటుట్ తిర్పుప్కొని ఇశార్యేలీయుల సమాజకులందరును నిలుచుచుండగా 

వారిని దీవించెను. 

నిరగ్మకాండము 20:21 => పర్జలు దూరముగా నిలిచిరి. మోషే దేవుడునన్ ఆ గాఢాంధకారమునకు 

సమీపింపగా 

నిరగ్మకాండము 24:15 => మోషే కొండమీదికి ఎకిక్నపుప్డు ఆ మేఘము కొండను కమెమ్ను. 

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. 

లేవీయకాండము 16:2 => నేను కరుణాపీఠము మీద మేఘములో కనబడుదును గనుక నీ 

సహోదరుడైన అహరోను చావకయుండునటుల్ అతడు మందసముమీది కరుణాపీఠము ఎదుటనునన్ 

అడడ్తెరలోపలికి ఎలల్పుప్డును రాకూడదని అతనితో చెపుప్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:11 => అపుప్డు మీరు సమీపించి ఆ కొండ దిగువను నిలిచితిరి. 

చీకటియు మేఘమును గాఢాంధకారమును కమిమ్ ఆ కొండ ఆకాశమువరకు అగిన్తో మండుచుండగా 

1 రాజులు 8:12 => సొలొమోను దానిని చూచి గాఢాంధకారమందు నివాసము చేయుదునని 

యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

1 రాజులు 8:13 => నీవు నివాసము చేయుటకు నేను మందిరము కటిట్ంచియునాన్ను; సదాకాలము 

అందులో నీవు నివసించుటకై నేనొకసథ్లము ఏరప్రచియునాన్ను అని చెపిప్ 

1 రాజులు 8:14 => ముఖమును పర్జలతటుట్ తిర్పుప్కొని, ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు 

నిలిచియుండగా ఇశార్యేలీయుల సమాజకులందరిని ఈలాగు దీవించెను. 
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1 రాజులు 8:15 => నా తండిర్యైన దావీదునకు మాట యిచిచ్ దాని నెరవేరిచ్న ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలిగియుండును గాక. 

1 రాజులు 8:16 => నేను ఇశార్యేలీయులగు నా జనులను ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచిన నాటనుండి 

నా నామము దానియందుండునటుల్గా ఇశార్యేలీయుల గోతర్సాథ్నములలో ఏ పటట్ణములోనైనను 

మందిరమును కటిట్ంచుటకు నేను కోరలేదు గాని ఇశార్యేలీయులగు నా జనులమీద దావీదును 

ఉంచుటకు నేను కోరియునాన్ను అని ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

1 రాజులు 8:17 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును 

కటిట్ంచవలెనని నా తండిర్యైన దావీదునకు మనసుస్ పుటట్గా 

1 రాజులు 8:18 => యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదుతో సెలవిచిచ్నదేమనగా నా నామ ఘనతకు 

ఒక మందిరము కటిట్ంచుటకు నీవు తాతప్రయ్ము కలిగియునాన్వు, ఆ తాతప్రయ్ము మంచిదే; 

1 రాజులు 8:19 => అయినను నీవు మందిరమును కటిట్ంచకూడదు; నీ నడుములోనుండి పుటట్బోవు 

నీ కుమారుడు నా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును. 

1 రాజులు 8:20 => తాను సెలవిచిచ్న మాటను యెహోవా నెరవేరిచ్యునాన్డు. నేను నా తండిర్యైన 

దావీదునకు పర్తిగా నియమింపబడి , యెహోవా సెలవుచొపుప్న ఇశార్యేలీయులమీద 

సింహాసనాసీనుడనై యుండి, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు మందిరమును 

కటిట్ంచియునాన్ను. 

1 రాజులు 8:21 => అందులో యెహోవా నిబంధన మందసమునకు సథ్లమును ఏరప్రచితిని, ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి ఆయన మన పితరులను రపిప్ంచినపుప్డు ఆయన చేసిన నిబంధన అందులోనే 

యునన్ది. 

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. 
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కీరత్నలు 18:11 => గుడారమువలె అంధకారము తన చుటుట్ వాయ్పింపజేసెను జలాంధకారమును 

ఆకాశమేఘములను తనకు మాటుగా చేసికొనెను. 

కీరత్నలు 97:2 => మేఘాంధకారములు ఆయనచుటుట్ నుండును నీతి నాయ్యములు ఆయన 

సింహాసనమునకు ఆధారము. 

నహూము 1:3 => యెహోవా దీరఘ్శాంతుడు, మహా బలము గలవాడు, ఆయన దోషులను 

నిరోద్షులుగా ఎంచడు, యెహోవా తుపానులోను సుడిగాలిలోను వచుచ్వాడు; మేఘములు ఆయనకు 

పాదధూళిగా నునన్వి. 

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 దినవృతాత్ంతములు 34:30 => వారిని సమకూరెచ్ను. రాజును, యూదా వారందరును, 

యెరూషలేము కాపురసుథ్లును, యాజకులును, లేవీయులును, జనులలో పినన్పెదద్లందరును 

యెహోవా మందిరమునకు రాగా యెహోవా మందిరమందు దొరకిన నిబంధన గర్ంథపు మాటలనిన్యు 

వారికి వినిపింపబడెను. 

కీరత్నలు 26:8 => యెహోవా, నీ నివాసమందిరమును నీ తేజోమహిమ నిలుచు సథ్లమును నేను 

పేర్మించుచునాన్ను.  

యెషయా 6:4 => వారి కంఠసవ్రమువలన గడప కముమ్ల పునాదులు కదలుచు మందిరము 

ధూమముచేత నిండగా 

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. 
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వచనము 4 

మరియు రాజు ఇటుల్ పర్కటన చేసెను నా తండిర్యైన దావీదునకు మాట యిచిచ్, తానే సవ్యముగా 

నెరవేరిచ్న ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగునుగాక. 

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. 

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

రాజయ్ సింహాసనమును నేను నితయ్ముగా సిథ్రపరచెదను; 

1 రాజులు 8:13 => నీవు నివాసము చేయుటకు నేను మందిరము కటిట్ంచియునాన్ను; సదాకాలము 

అందులో నీవు నివసించుటకై నేనొకసథ్లము ఏరప్రచియునాన్ను అని చెపిప్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:12 => అతడు నాకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును, అతని 

సింహాసనమును నేను నితయ్సాథ్పన చేసెదను. 
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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 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 28:20 => మరియు దావీదు తన కుమారుడైన సొలొమోనుతో 

చెపిప్నదేమనగా నీవు బలముపొంది ధైరయ్ము తెచుచ్కొని యీ పని పూనుకొనుము, భయపడకుండుము, 

వెరవకుండుము, నా దేవుడైన యెహోవా నీతోకూడ నుండును; యెహోవా మందిరపు సేవనుగూరిచ్న 

పనియంతయు నీవు ముగించువరకు ఆయన నినున్ ఎంతమాతర్మును విడువకయుండును. 

కీరత్నలు 132:5 => నా వాససాథ్నమైన గుడారములో నేను బర్వేశింపను నేను పరుండు 

మంచముమీది కెకక్ను నా కనున్లకు నిదర్ రానియయ్ను నా కనున్రెపప్లకు కునికిపాటు రానియయ్ననెను. 

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. 
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యోహాను 4:23 => అయితే యథారథ్ముగా ఆరాధించువారు ఆతమ్తోను సతయ్ముతోను తండిర్ని 

ఆరాధించుకాలము వచుచ్చునన్ది; అది ఇపుప్డును వచేచ్యునన్ది; తనున్ ఆరాధించువారు అటిట్వారే 

కావలెనని తండిర్ కోరుచునాన్డు (మూలభాషలో - వెదుకుచునాన్డు) 

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. 

పర్కటన 21:3 => అపుప్డు ఇదిగో దేవుని నివాసము మనుషుయ్లతో కూడ ఉనన్ది, ఆయన వారితో 

కాపురముండును, వారాయన పర్జలైయుందురు, దేవుడు తానే వారి దేవుడైయుండి వారికి 

తోడైయుండును. 

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

దహనబలి దర్వయ్మును కొర్వువ్ను కాలిచ్వేసెను; పర్జలందరు దానిని చూచి ఉతాస్హధవ్ని చేసి 

సాగిలపడిరి. 

1 రాజులు 8:12 => సొలొమోను దానిని చూచి గాఢాంధకారమందు నివాసము చేయుదునని 

యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

ఎజార్ 7:15 => మరియు యెరూషలేములో నివాసముగల ఇశార్యేలీయుల దేవునికి రాజును అతని 

యొకక్ మంతుర్లును సేవ్చఛ్గా అరిప్ంచిన వెండి బంగారములను నీవు తీసికొని పోవలెను. 

కీరత్నలు 26:8 => యెహోవా, నీ నివాసమందిరమును నీ తేజోమహిమ నిలుచు సథ్లమును నేను 

పేర్మించుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 68:5 => తన పరిశుదాధ్లయమందుండు దేవుడు, తండిర్ లేనివారికి తండిర్యు 

విధవరాండర్కు నాయ్యకరత్యునై యునాన్డు  

యెహెజేక్లు 46:10 => అధిపతి వారితో కలిసి పర్వేశింపగా వారు పర్వేశించుదురు, వారు 

బయలువెళుల్నపుప్డు అందరును కూడి బయలువెళల్వలెను. 
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మతత్యి 23:21 => మరియు దేవాలయము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు అందులో 

నివసించువాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

వచనము 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. 

1 రాజులు 8:14 => ముఖమును పర్జలతటుట్ తిర్పుప్కొని, ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు 

నిలిచియుండగా ఇశార్యేలీయుల సమాజకులందరిని ఈలాగు దీవించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:29 => వారు అరిప్ంచుట ముగించిన తరువాత రాజును 

అతనితోకూడనునన్ వారందరును తమ తలలు వంచి ఆరాధించిరి. 

సంఖాయ్కాండము 6:23 => మీరు ఇశార్యేలీయులను ఈలాగు దీవింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:24 => యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించి నినున్ కాపాడును గాక; 

సంఖాయ్కాండము 6:25 => యెహోవా నీకు తన సనిన్ధిని పర్కాశింపజేసి నినున్ కరుణించును గాక; 

సంఖాయ్కాండము 6:26 => యెహోవా నీమీద తన సనిన్ధికాంతి ఉదయింపజేసి నీకు సమాధానము 

కలుగజేయును గాక. అటుల్ వారు ఇశార్యేలీయులమీద నా నామమును ఉచచ్రించుటవలన నేను 

వారిని ఆశీరవ్దించెదను.  

సంఖాయ్కాండము 6:27 => అటుల్ వారు ఇశార్యేలీయులమీద నా నామ మును ఉచచ్రించుటవలన 

నేను వారిని ఆశీరవ్దించెదను.   

యెహోషువ 22:6 => అతడీలాగు చెపిప్న తరువాత వారిని దీవించి వెళల్నంపగా వారు తమ 

నివాసములకు పోయిరి. 

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 

1 రాజులు 8:57 => కాబటిట్ మన దేవుడైన యెహోవా మనలను వదలకను విడువకను, మన 

పితరులకు తోడుగానునన్టుల్ మనకును తోడుగా ఉండి 

1 రాజులు 8:58 => తన మారగ్ములనిన్టిని అనుసరించి నడుచుకొనునటుల్గాను, తాను మన 

పితరులకిచిచ్న ఆజఞ్లను కటట్డలను విధులను చేకొనునటుల్గాను, మన హృదయములను తనతటుట్ 

తిర్పుప్కొనును గాక. 

1 రాజులు 8:59 => 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. 

1 రాజులు 8:60 => అపుప్డు లోకమందునన్ జనులందరును యెహోవాయే దేవుడనియు, ఆయన 

తపప్ మరి ఏ దేవుడును లేడనియు తెలిసికొందురు. 

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

తరువాత అతడు యెహోవా నామమున జనులను దీవించి 

లూకా 24:50 => ఆయన బేతనియ వరకు వారిని తీసికొనిపోయి చేతులెతిత్ వారిని ఆశీరవ్దించెను. 

లూకా 24:51 => వారిని ఆశీరవ్దించుచుండగా ఆయన వారిలోనుండి పర్తేయ్కింపబడి 

పరలోకమునకు ఆరోహణుడాయెను. 

1 రాజులు 8:14 => ముఖమును పర్జలతటుట్ తిర్పుప్కొని, ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు 

నిలిచియుండగా ఇశార్యేలీయుల సమాజకులందరిని ఈలాగు దీవించెను. 
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నెహెమాయ్ 8:5 => అపుప్డు ఎజార్ అందరికంటె ఎతుత్గా నిలువబడి జనులందరును చూచుచుండగా 

గర్ంథమును విపెప్ను, విపప్గానే జనులందరు నిలువబడిరి. 

నెహెమాయ్ 8:6 => ఎజార్ మహా దేవుడైన యెహోవాను సుత్తింపగా జనులందరు తమచేతులెతిత్ ఆమేన  

ఆమేన  అని పలుకుచు, నేలకు ముఖములు వంచుకొని యెహోవాకు నమసక్రించిరి. 

నెహెమాయ్ 8:7 => జనులు ఈలాగు నిలువబడుచుండగా యేషూవ బానీ షేరేబాయ్ యామీను అకూక్బు 

షబెబ్తై హోదీయా మయశేయా కెలీటా అజరాయ్ యోజాబాదు హానాను పెలాయాలును లేవీయులును 

ధరమ్శాసత్రముయొకక్ తాతప్రయ్మును తెలియజెపిప్రి. 

మతత్యి 13:2 => బహు జనసమూహములు తనయొదద్కు కూడివచిచ్నందున ఆయన దోనెయెకిక్ 

కూరుచ్ండెను. ఆ జనులందరు దరిని నిలిచియుండగా 

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

దానిని చేసియుండిరి; ఆలాగుననే చేసియుండిరి గనుక మోషే వారిని దీవించెను. 

లేవీయకాండము 9:22 => అపుప్డు అహరోను పాపపరిహారారథ్బలిని దహనబలిని సమాధానబలిని 

అరిప్ంచి, పర్జలవైపునకు తన చేతులెతిత్ వారిని దీవించిన తరువాత దిగివచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 6:18 => దహనబలులను సమాధానబలులను అరిప్ంచుట చాలించిన తరువాత 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నామమున దావీదు జనులను ఆశీరవ్దించి, 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:8 => హిజిక్యాయును అధిపతులును వచిచ్ ఆ కుపప్లను చూచి 

యెహోవాను సుత్తించి ఆయన జనులైన ఇశార్యేలీయులను దీవించిరి. 

కీరత్నలు 111:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి. యథారథ్వంతుల సభలోను సమాజములోను 

పూరణ్హృదయముతో నేను యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదను. 

వచనము 6 

ఇపుప్డు నా నామముండుటకై యెరూషలేమును కోరుకొంటిని, నా జనులైన ఇశార్యేలీయులమీద 

అధిపతిగానుండుటకై దావీదును కోరుకొంటిని. 
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1 రాజులు 8:15 => నా తండిర్యైన దావీదునకు మాట యిచిచ్ దాని నెరవేరిచ్న ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలిగియుండును గాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:10 => రాజైన దావీదుకూడను బహుగా సంతోషపడి, సమాజము 

పూరణ్ముగా ఉండగా యెహోవాకు ఇటుల్ సోత్తర్ములు చెలిల్ంచెను మాకు తండిర్గానునన్ ఇశార్యేలీయుల 

దేవా యెహోవా, నిరంతరము నీవు సోత్తార్రు హ్డవు. 

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. 

కీరత్నలు 41:13 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా శాశవ్తకాలమునుండి శాశవ్తకాలమువరకు 

సుత్తింపబడును గాక. ఆమేన . ఆమేన .  

కీరత్నలు 68:4 => దేవునిగూరిచ్ పాడుడి ఆయన నామమునుబటిట్ సోత్తర్గానము చేయుడి వాహనమెకిక్ 

అరణయ్ములలో పర్యాణముచేయు దేవునికొరకు ఒక రాజమారగ్ము చేయుడి యెహోవా అను ఆయన 

నామమునుబటిట్ ఆయన సనిన్ధిని పర్హరిష్ంచుడి.  

కీరత్నలు 68:32 => భూరాజయ్ములారా, దేవునిగూరిచ్ పాడుడి పర్భువును కీరిత్ంచుడి.(సెలా.) 

కీరత్నలు 68:33 => అనాదిగానునన్ ఆకాశాకాశవాహన మెకుక్వానిని కీరిత్ంచుడి ఆయన తన 

సవ్రము వినబడజేయును అది బలమైన సవ్రము.  

కీరత్నలు 68:34 => దేవునికి బలాతిశయము నారోపించుడి మహిమోనన్తుడై ఆయన 

ఇశార్యేలుమీద ఏలుచునాన్డు అంతరిక్షమున ఆయన బలాతిశయమునన్ది  

కీరత్నలు 68:35 => తన పరిశుదధ్ సథ్లములలో దేవుడు భీకరుడు ఇశార్యేలు దేవుడే తన పర్జలకు 

బలపరాకర్మముల ననుగర్హించుచునాన్డు దేవుడు సుత్తినొందును గాక. 

కీరత్నలు 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. 

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 దినవృతాత్ంతములు 17:12 => అతడు నాకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును, అతని 

సింహాసనమును నేను నితయ్సాథ్పన చేసెదను. 

కీరత్నలు 138:1 => నేను నా పూరణ్హృదయముతో నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను దేవతల 

యెదుట నినున్ కీరిత్ంచెదను. 

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 1:70 => తన సేవకుడైన దావీదు వంశమునందు మనకొరకు రక్షణశృంగమును, అనగా  

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 6:15 => నీ సేవకుడైన దావీదు అను నా తండిర్తో నీవు సెలవిచిచ్నమాట 

నెరవేరిచ్యునాన్వు; నీవు వాగాద్నముచేసి యీ దినమున కనబడుచునన్టుట్గా దానిని నెరవేరిచ్యునాన్వు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 6:17 => ఇశార్యేలీయుల దేవా యెహోవా, నీవు నీ సేవకుడైన దావీదుతో 

సెలవిచిచ్న మాట ఇపుప్డు సిథ్రమవును గాక. 

నెహెమాయ్ 8:6 => ఎజార్ మహా దేవుడైన యెహోవాను సుత్తింపగా జనులందరు తమచేతులెతిత్ ఆమేన  

ఆమేన  అని పలుకుచు, నేలకు ముఖములు వంచుకొని యెహోవాకు నమసక్రించిరి. 

కీరత్నలు 111:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి. యథారథ్వంతుల సభలోను సమాజములోను 

పూరణ్హృదయముతో నేను యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదను. 

యెషయా 64:11 => మా పితరులు నినున్ కీరిత్ంచుచుండిన మా పరిశుదధ్ మందిరము. మా 

శృంగారమైన మందిరము అగిన్పాలాయెను మాకు మనోహరములైనవనిన్యు నాశనమైపోయెను.  

వచనము 7 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును కటిట్ంపవలెనని నా 

తండిర్యైన దావీదు మనోభిలాష గలవాడాయెను. 

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? 

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. 

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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నిరగ్మకాండము 23:21 => ఆయన సనిన్ధిని జాగర్తత్గానుండి ఆయన మాట వినవలెను. ఆయన 

కోపము రేపవదుద్; మీ అతికర్మములను ఆయన పరిహరింపడు, నా నామము ఆయనకునన్ది. 

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.  

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

చూచితిరా? జనులందరిలో అతనివంటి వాడొకడును లేడని చెపప్గా, జనులందరు బొబబ్లు పెటుట్చు 

రాజు చిరంజీవి యగుగాక అని కేకలు వేసిరి. 

1 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 15:23 => తిరుగుబాటు చేయుట సోదె చెపుప్టయను పాపముతో సమానము; 

మూరఖ్తను అగపరచుట మాయావిగర్హము గృహదేవతలను పూజించుటతో సమానము. యెహోవా 

ఆజఞ్ను నీవు విసరిజ్ంతివి గనుక నీవు రాజుగా ఉండకుండ ఆయన నినున్ విసరిజ్ంచెననగా 
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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. 

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

ఇశార్యేలీయులరిప్ంచు దహనబలులకు పీఠము ఇదేయని దావీదు సెలవిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:16 => నా పేరు ఈ మందిరమునకు నితయ్ము ఉండునటుల్గా నేను దాని 

కోరుకొని పరిశుదధ్పరచితిని, నా దృషిట్యు నా మనసుస్ను నితయ్ము దానిమీద నుండును. 

వచనము 8 

అయితే యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదుతో సెలవిచిచ్నదేమనగా నా నామ ఘనతకొరకు 

మందిరమును కటిట్ంపవలెనని నీవు ఉదేద్శించిన యుదేద్శము మంచిదే గాని 

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. 

కీరత్నలు 48:1 => మన దేవుని పటట్ణమందు ఆయన పరిశుదధ్ పరవ్తమందు యెహోవా 

గొపప్వాడును బహు కీరత్నీయుడునైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 78:68 => యూదా గోతర్మును తాను పేర్మించిన సీయోను పరవ్తమును ఆయన 

కోరుకొనెను. 
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కీరత్నలు 78:69 => తాను అంతరిక్షమును కటిట్నటుల్ తాను భూమిని నితయ్ముగా సాథ్పించినటుల్ 

ఆయన తన పరిశుదధ్ మందిరమును కటిట్ంచెను  

కీరత్నలు 78:70 => తన దాసుడైన దావీదును కోరుకొని గొఱఱ్ల దొడల్లోనుండి అతని పిలిపించెను. 

కీరత్నలు 132:13 => యెహోవా సీయోనును ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. తనకు నివాససథ్లముగా 

దానిని కోరుకొనియునాన్డు. 

యెషయా 14:32 => జనముల దూత కియయ్వలసిన పర్తుయ్తత్రమేది? యెహోవా సీయోనును 

సాథ్పించియునాన్డు ఆయన జనులలో శర్మనొందినవారు దాని ఆశర్యింతురు అని చెపప్వలెను. 

1 సమూయేలు 16:1 => అంతట యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా ఉండకుండ నేను విసరిజ్ంచిన సౌలునుగూరిచ్ నీ వెంతకాలము 

దుఃఖింతువు? నీ కొముమ్ను తైలముతో నింపుము, బేతెల్హేమీయుడైన యెషష్యి యొదద్కు నినున్ 

పంపుచునాన్ను, అతని కుమారులలో ఒకని నేను రాజుగా నియమించుదును. 

1 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. 

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. 

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 26:2 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ నీ భూమిలోనుండి నీవు 

కూరుచ్కొను భూఫలములనిన్టిలోను పర్థమ ఫలములను తీసికొని గంపలో ఉంచి, నీ దేవుడైన 

యెహోవా తన నామమునకు మందిరమును ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకు వెళిల్  

యెహోషువ 9:27 => అయితే సమాజము కొరకును యెహోవా ఏరప్రచుకొను చోటుననుండు 

బలిపీఠము కొరకును కటెట్లు నరుకువారుగాను నీళుల్ చేదువారుగాను యెహోషువ ఆ దినమందే వారిని 

నియమించెను. నేటివరకు వారు ఆ పని చేయువారై యునాన్రు. 

1 రాజులు 5:3 => యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదు శతుర్వులను అతని పాదములకిర్ంద 

అణచువరకు అనిన్వైపులను యుదధ్ములు అతనికి కలిగియుండెను. 

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

ఇశార్యేలీయులరిప్ంచు దహనబలులకు పీఠము ఇదేయని దావీదు సెలవిచెచ్ను. 

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 6:34 => 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 7:16 => నా పేరు ఈ మందిరమునకు నితయ్ము ఉండునటుల్గా నేను దాని 

కోరుకొని పరిశుదధ్పరచితిని, నా దృషిట్యు నా మనసుస్ను నితయ్ము దానిమీద నుండును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:19 => మరియు వారు మనుషుయ్ల చేతిపనియైన భూజనుల దేవతలమీద 

తాము పలికిన దూషణలను యెరూషలేముయొకక్ దేవుని మీద కూడను పలికిరి. 
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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,  

ఎజార్ 3:2 => యోజాదాకు కుమారుడైన యేషూవయును యాజకులైన అతని సంబంధులును 

షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలును అతని సంబంధులును లేచి, దైవజనుడైన మోషే 

నియమించిన ధరమ్శాసత్రమునందు వార్యబడిన పర్కారముగా దహనబలులు అరిప్ంచుటకై 

ఇశార్యేలీయుల దేవుని బలిపీఠమును కటిట్రి. 

ఎజార్ 7:15 => మరియు యెరూషలేములో నివాసముగల ఇశార్యేలీయుల దేవునికి రాజును అతని 

యొకక్ మంతుర్లును సేవ్చఛ్గా అరిప్ంచిన వెండి బంగారములను నీవు తీసికొని పోవలెను. 

కీరత్నలు 46:4 => ఒక నది కలదు, దాని కాలువలు దేవుని పటట్ణమును సరోవ్నన్తుని మందిరపు 

పరిశుదధ్ సథ్లమును సంతోషపరచుచునన్వి.  

కీరత్నలు 76:2 => షాలేములో ఆయన గుడారమునన్ది సీయోనులో ఆయన ఆలయమునన్ది. 

కీరత్నలు 87:2 => యాకోబు నివాసములనిన్టికంటె సీయోను గుమమ్ములు యెహోవాకు పిర్యములై 

యునన్వి 

కీరత్నలు 116:19 => యెరూషలేమా, నీ మధయ్ను నేను యెహోవాకు నా మొర్కుక్బళుల్ చెలిల్ంచెదను. 

యెహోవాను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 122:2 => యెరూషలేమా, మా పాదములు నీ గుమమ్ములలో నిలుచుచునన్వి 

కీరత్నలు 135:21 => యెరూషలేములో నివసించు యెహోవా సీయోనులోనుండి సనున్తింపబడును 

గాక యెహోవాను సుత్తించుడి. 

యెషయా 22:11 => పాత కోనేటి నీళుల్ నిలుచుటకు ఆ రెండు గోడల మధయ్ను చెరువు కటిట్తిరి 

అయినను దాని చేయించిన వానివైపు మీరు చూచిన వారు కారు పూరవ్కాలమున దాని 

నిరిమ్ంచినవానిని మీరు లక్షయ్పెటట్కపోతిరి. 
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జెకరాయ్ 1:17 => నీవు ఇంకను పర్కటన చేయవలసినదేమనగా ఇక నా పటట్ణములు భాగయ్ముతో 

మరి ఎకుక్వగా నింపబడును, ఇంకను యెహోవా సీయోనును ఓదారుచ్ను, యెరూషలేమును ఆయన 

ఇకను కోరుకొనును. 

జెకరాయ్ 3:2 => సాతానూ, యెహోవా నినున్ గదిద్ంచును, యెరూషలేమును కోరుకొను యెహోవా 

నినున్ గదిద్ంచును ఇతడు అగిన్లోనుండి తీసిన కొరవివలెనేయునాన్డుగదా అని యెహోవా దూత 

సాతానుతో అనెను. 

మతత్యి 5:35 => అది ఆయన పాదపీఠము, యెరూషలేము తోడనవదుద్; అది మహారాజు పటట్ణము 

యోహాను 4:20 => మా పితరులు ఈ పరవ్తమందు ఆరాధించిరి గాని ఆరాధింపవలసిన సథ్లము 

యెరూషలేములో ఉనన్దని మీరు చెపుప్దురని ఆయనతో అనగా యేసు ఆమెతో ఇటల్నెను 

వచనము 9 

నీవు ఆ మందిరమును కటట్రాదు, నీకు పుటట్బోవు నీ కుమారుడే నా నామమునకు ఆ మందిరమును 

కటుట్ను. 

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. 

1 రాజులు 5:3 => యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదు శతుర్వులను అతని పాదములకిర్ంద 

అణచువరకు అనిన్వైపులను యుదధ్ములు అతనికి కలిగియుండెను. 

1 రాజులు 8:17 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును 

కటిట్ంచవలెనని నా తండిర్యైన దావీదునకు మనసుస్ పుటట్గా 

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

దేవదారు మార్నులతో కటట్బడిన నగరులో నివాసము చేయుచునాన్ను; యెహోవా నిబంధన 

మందసము తెరలచాటున నునన్దని చెపప్గా 
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1 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. 

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 రాజులు 8:18 => యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదుతో సెలవిచిచ్నదేమనగా నా నామ ఘనతకు 

ఒక మందిరము కటిట్ంచుటకు నీవు తాతప్రయ్ము కలిగియునాన్వు, ఆ తాతప్రయ్ము మంచిదే; 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:10 => ఇపుప్డు మనమీదనునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

మహోగర్త చలాల్రునటుల్ ఆయనతో మనము నిబంధన చేయవలెనని నా మనసుస్లో అభిలాష పుటెట్ను. 

మలాకీ 3:16 => అపుప్డు, యెహోవా యందు భయభకుత్లు గలవారు ఒకరితో ఒకరు 

మాటలాడుకొనుచుండగా యెహోవా చెవియొగిగ్ ఆలకించెను. మరియు యెహోవా యందు 

భయభకుత్లు కలిగి ఆయన నామమును సమ్రించుచు ఉండువారికి జాఞ్పకారథ్ముగా ఒక గర్ంథము 

ఆయన సముఖమునందు వార్యబడెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:6 => ఆసియలో వాకయ్ము చెపప్కూడదని పరిశుదాధ్తమ్ 

వారినాటంకపరచినందున, వారు ఫుర్గియ గలతీయ పర్దేశముల దావ్రా వెళిల్రి. ముసియ దగగ్రకు వచిచ్ 

బితూనియకు వెళుల్టకు పర్యతన్ము చేసిరి గాని 

వచనము 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 

1 రాజులు 8:18 => యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదుతో సెలవిచిచ్నదేమనగా నా నామ ఘనతకు 

ఒక మందిరము కటిట్ంచుటకు నీవు తాతప్రయ్ము కలిగియునాన్వు, ఆ తాతప్రయ్ము మంచిదే; 

1 రాజులు 8:19 => అయినను నీవు మందిరమును కటిట్ంచకూడదు; నీ నడుములోనుండి పుటట్బోవు 

నీ కుమారుడు నా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును. 

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 8:21 => అందులో యెహోవా నిబంధన మందసమునకు సథ్లమును ఏరప్రచితిని, ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి ఆయన మన పితరులను రపిప్ంచినపుప్డు ఆయన చేసిన నిబంధన అందులోనే 

యునన్ది. 

మారుక్ 14:8 => ఈమె తన శకిత్కొలది చేసి, నా భూసాథ్పన నిమితత్ము నా శరీరమును ముందుగా 

అభిషేకించెను. 

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

గాని కలిమి కొలదియే యిచిచ్నది పీర్తికరమవును. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 17:4 => నీవు పోయి నా సేవకుడైన దావీదుతో ఇటల్నుము యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నా నివాసమునకై యొక ఆలయము కటిట్ంచుట నీచేత కాదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:3 => అయితే నీవు యుదధ్ములు జరిగించి రకత్ము ఒలికించినవాడవు 

గనుక నీవు నా నామమునకు మందిరమును కటిట్ంచకూడదని దేవుడు నాకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:10 => ఇపుప్డు మనమీదనునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

మహోగర్త చలాల్రునటుల్ ఆయనతో మనము నిబంధన చేయవలెనని నా మనసుస్లో అభిలాష పుటెట్ను. 

కీరత్నలు 68:29 => యెరూషలేములోని నీ ఆలయమునుబటిట్ రాజులు నీయొదద్కు కానుకలు 

తెచెచ్దరు. 

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

నొందుదురు. 

సామెతలు 19:22 => కృప చూపుట నరుని పరులకు పిర్యునిగా చేయును అబదిధ్కునికంటె దరిదుర్డే 

మేలు. 

యోహాను 5:44 => అదివ్తీయ దేవునివలన వచుచ్ మెపుప్ను కోరక యొకనివలన ఒకడు మెపుప్ 

పొందుచునన్ మీరు ఏలాగు నమమ్గలరు? నేను తండిర్యొదద్ మీమీద నేరము మోపుదునని తలంచకుడి; 

ఫిలిపీప్యులకు 4:14 => అయినను నా శర్మలో మీరు పాలుపుచుచ్కొనినది మంచిపని. 

వచనము 11 

యెహోవా ఇశార్యేలీయులతో చేసిన నిబంధనకు గురుతైన మందసమును దానియందు ఉంచితినని 

చెపిప్ 

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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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 28:3 => అయితే నీవు యుదధ్ములు జరిగించి రకత్ము ఒలికించినవాడవు 

గనుక నీవు నా నామమునకు మందిరమును కటిట్ంచకూడదని దేవుడు నాకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

కీరత్నలు 68:29 => యెరూషలేములోని నీ ఆలయమునుబటిట్ రాజులు నీయొదద్కు కానుకలు 

తెచెచ్దరు. 

వచనము 12 

ఇశార్యేలీయులందరు సమాజముగా కూడి చూచుచుండగా యెహోవా బలిపీఠము ఎదుట నిలిచి తన 

చేతులు చాపి పార్రథ్న చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:4 => మరియు రాజు ఇటుల్ పర్కటన చేసెను నా తండిర్యైన దావీదునకు 

మాట యిచిచ్, తానే సవ్యముగా నెరవేరిచ్న ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము 

కలుగునుగాక. 

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

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

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

ఆసీనుడాయెను. అతని రాజయ్ము నిలుకడగా సిథ్రపరచబడెను. 

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 3:7 => నా దేవా యెహోవా, నీవు నా తండిర్యైన దావీదునకు బదులుగా నీ దాసుడనైన 

ననున్ రాజుగా నియమించియునాన్వు; అయితే నేను బాలుడను, కారయ్ములు జరుపుటకు నాకు బుదిధ్ 

చాలదు; 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:15 => మా పితరులందరివలెనే మేమును నీ సనిన్ధిని అతిథులమును 

పరదేశులమునై యునాన్ము , మా భూనివాసకాలము నీడయంత అసిథ్రము , సిథ్రముగా 

ఉనన్వాడొకడును లేడు 

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

యెహోవా సింహాసనమందు రాజుగా కూరుచ్ండి వరిధ్లుల్చుండెను. ఇశార్యేలీయులందరును అతని 

యాజఞ్కు బదుధ్లైయుండిరి. 

పర్సంగి 1:4 => తరము వెంబడి తరము గతించిపోవుచునన్ది; భూమి యొకటే యెలల్పుప్డును 

నిలుచునది. 

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. 

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

కుమారులవలన కలుగు నీ సంతతిని నేను సాథ్పనచేసి అతని రాజయ్మును సిథ్రపరచెదను. 

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

అయితే ఇశార్యేలీయులపైని యెహోవా రాజయ్సింహాసనముమీద కూరుచ్ండుటకు ఆయన నా 

కుమారులందరిలో సొలొమోనును కోరుకొని ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 
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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 

వచనము 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 5:7 => మరియు యాజకులు యెహోవా నిబంధన మందసమును తీసికొని 

గరాభ్లయమగు అతి పరిశుదధ్సథ్లమందు కెరూబుల రెకక్లకిర్ంద దానిని ఉంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:10 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి బయలువెళిల్న తరువాత 

యెహోవా హోరేబునందు వారితో నిబంధన చేసినపుప్డు మోషే ఆ మందసమునందు ఉంచిన రెండు 

రాతిపలకలు తపప్ దానియందు మరేమియు లేదు. 

నిరగ్మకాండము 40:20 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు శాసనములను 

తీసికొని మందసములో ఉంచి మందసమునకు మోతకఱఱ్లను దూరిచ్ దానిమీద కరుణాపీఠము 

నుంచెను. 

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 8:21 => అందులో యెహోవా నిబంధన మందసమునకు సథ్లమును ఏరప్రచితిని, ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి ఆయన మన పితరులను రపిప్ంచినపుప్డు ఆయన చేసిన నిబంధన అందులోనే 

యునన్ది. 
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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 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. 

వచనము 14 

యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, హృదయపూరవ్కముగా నినున్ అనుసరించు నీ భకుత్లకు నిబంధనను 

నెరవేరుచ్చు కృపను చూపుచునుండు నీవంటి దేవుడు ఆకాశమందైనను భూమియందైనను లేడు. 

1 రాజులు 8:22 => ఇశార్యేలీయుల సమాజకులందరు చూచుచుండగా సొలొమోను యెహోవా 

బలిపీఠము ఎదుట నిలువబడి ఆకాశముతటుట్ చేతులెతిత్ యిటల్నెను 

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

భూమియందైనను నీవంటి దేవుడొకడునులేడు; పూరణ్మనసుస్తో నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా నడుచు నీ 

దాసుల విషయమై నీవు నిబంధనను నెరవేరుచ్చు కనికరము చూపుచు ఉండువాడవై యునాన్వు, 

1 రాజులు 8:24 => నీ దాసుడైన నా తండిర్యగు దావీదునకు నీవు చేసిన వాగాద్నమును సిథ్రపరచి, 

నీవిచిచ్న మాటను నేడు నెరవేరిచ్యునాన్వు. 

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

యెదుట నడచినటుల్ నా యెదుట నడచినయెడల, నా దృషిట్కి అనుకూలుడై ఇశార్యేలీయులమీద 

సింహాసనాసీనుడగువాడు నీకుండక మానడని సెలవిచిచ్తివి. నీవు నీ దాసుడును నా తండిర్యునగు 

దావీదునకు ఇచిచ్న వాగాద్నమును సిథ్రపరచుము. 

1 రాజులు 8:26 => ఇశార్యేలీయుల దేవా, దయచేసి నీ దాసుడును నా తండిర్యునైన దావీదుతో 

నీవు సెలవిచిచ్న మాటను నిశచ్యపరచుము. 
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1 రాజులు 8:27 => నిశచ్యముగా దేవుడు ఈ లోకమందు నివాసము చేయడు; ఆకాశ 

మహాకాశములు సహితము నినున్ పటట్జాలవు; నేను కటిట్ంచిన యీ మందిరము ఏలాగు పటుట్ను? 

1 రాజులు 8:28 => అయినను యెహోవా నా దేవా, నీ దాసుడనైన నా పార్రథ్నను వినన్పమును 

అంగీకరించి, యీ దినమున నీ దాసుడనైన నేను చేయు పార్రథ్నను పెటుట్ మొఱఱ్ను ఆలకించుము. 

1 రాజులు 8:29 => నీ దాసుడనైన నేను చేయు పార్రథ్నను దయతో అంగీకరించునటుల్ నా నామము 

అకక్డ ఉండునని యే సథ్లమునుగూరిచ్ నీవు సెలవిచిచ్తివో ఆ సథ్లమైన యీ మందిరము తటుట్ నీ 

నేతర్ములు రేయింబగలు తెరవబడి యుండునుగాక. 

1 రాజులు 8:30 => మరియు నీ దాసుడనైన నేనును నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులును ఈ 

సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్న చేయునపుప్డెలల్, నీ నివాససాథ్నమైన ఆకాశమందు విని మా వినన్పము 

అంగీకరించుము; వినునపుప్డెలల్ మముమ్ను క్షమించుము. 

1 రాజులు 8:31 => ఎవడైనను తన పొరుగువానికి అనాయ్యము చేయగా అతనిచేత పర్మాణము 

చేయించుటకు అతనిమీద ఒటుట్ పెటట్బడినయెడల, అతడు ఈ మందిరమందునన్ నీ బలిపీఠము ఎదుట 

ఆ ఒటుట్ పెటుట్నపుప్డు 

1 రాజులు 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 8:34 => నీవు ఆకాశమందు విని, ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు చేసిన పాపమును 

క్షమించి, వారి పితరులకు నీవిచిచ్న దేశములోనికి వారిని తిరిగి రపిప్ంచుము. 

1 రాజులు 8:35 => మరియు వారు నీకు విరోధముగా పాపము చేసినందున ఆకాశము మూయబడి 

వరష్ము లేకపోగా, నీవు వారిని ఈలాగున శర్మపెటుట్టవలన వారు నీ నామమును ఒపుప్కొని తమ 

పాపములను విడిచి యీ సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్న చేసినయెడల 
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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 8:37 => దేశమందు కాష్మముగాని తెగులుగాని గాడుప్ దెబబ్గాని చితత్పటుట్టగాని 

మిడతలుగాని చీడపురుగుగాని కలిగినను, వారి శతుర్వు వారి దేశపు పటట్ణములలో వారిని 

ముటట్డివేసినను, ఏ తెగులుగాని వాయ్ధిగాని కలిగినను, 

1 రాజులు 8:38 => ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులలో పర్తి మనిషి తన తన మనోవాయ్ధిని 

తెలిసికొనును గదా; ఒకక్డైనను జనులందరైనను ఈ మందిరము తటుట్ తమ చేతులు చాపి పార్రథ్న 

వినన్పములు చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:39 => పర్తి మనిషియొకక్ హృదయము నీవెరుగుదువు గనుక నీవు ఆకాశమను నీ 

నివాససథ్లమందు విని, క్షమించి దయచేసి యెవరి పర్వరత్ననుబటిట్ వారికి పర్తిఫలమిచిచ్ 

1 రాజులు 8:40 => మా పితరులకు నీవు దయచేసిన దేశమందు జనులు బర్దుకు దినములనిన్టను 

వారు నీయందు భయభకుత్లు కలిగియుండునటుల్ చేయుము; నరపుతుర్లందరి హృదయములను నీవు 

మాతర్మే తెలిసికొనియునాన్వు. 

1 రాజులు 8:41 => మరియు ఇశార్యేలీయులగు నీ జనుల సంబంధులు కాని పరదేశులు నీ 

నామమునుబటిట్ దూర దేశమునుండి వచిచ్ 

1 రాజులు 8:42 => నీ ఘనమైన నామమును గూరిచ్యు, నీ బాహుబలమును గూరిచ్యు, నీవు 

చాపిన బాహువు పర్సిదిధ్ని గూరిచ్యు విందురు. వారు వచిచ్ యీ మందిరము తటుట్ తిరిగి పార్రథ్న 

చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:43 => ఆకాశమను నీ నివాససథ్లమందు నీవు విని, పరదేశులు నినున్ వేడుకొనుదాని 

పర్కారము సమసత్ము ననుగర్హించుము, అపుప్డు లోకములోని జనులందరును నీ నామమును ఎరిగి, 

ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులవలెనే నీయందు భయభకుత్లు కలిగి, నేను కటిట్ంచిన యీ 

మందిరమునకు నీ పేరు పెటట్బడినదని తెలిసికొందురు. 
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1 రాజులు 8:44 => మరియు నీ జనులు తమ శతుర్వులతో యుదధ్ము చేయుటకై నీవు వారిని 

పంపించు ఏ సథ్లమునకైనను బయలుదేరునపుప్డు, నీవు కోరుకొనిన పటట్ణముతటుట్ను నీ 

నామఘనతకు నేను కటిట్ంచిన మందిరముతటుట్ను యెహోవావగు నీకు వారు పార్రథ్న చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:45 => ఆకాశమందు నీవు వారి పార్రథ్న వినన్పములను విని, వారి కారయ్మును 

నిరవ్హించుము. 

1 రాజులు 8:46 => పాపము చేయనివాడు ఒకడును లేడు, వారు నీకు విరోధముగా పాపము 

చేసినయెడల నేమి, నీవు వారిమీద కోపగించుకొని వారిని శతుర్వులచేతికి అపప్గించినయెడల నేమి, 

వారు వీరిని దూరమైనటిట్గాని దగగ్రయైనటిట్గాని ఆ శతుర్వుల దేశములోనికి చెరగా కొనిపోయినపుప్డు 

1 రాజులు 8:47 => వారు చెరగా కొనిపోబడిన దేశమందు తాము చేసిన దానిని మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొని మేము దురామ్రుగ్లమై పర్వరిత్ంచి పాపము చేసితిమని చెపిప్, తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన 

వారిదేశమందు చింతించి పశాచ్తాత్పపడి నీకు వినన్పము చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:48 => తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన వారియొకక్ దేశమందు పూరణ్హృదయముతోను 

పూరాణ్తమ్తోను వారు నీ తటుట్ తిరిగి, నీవు వారి పితరులకు దయచేసిన దేశము తటుట్ను నీవు 

కోరుకొనిన పటట్ణము తటుట్ను నీ నామఘనతకు నేను కటిట్ంచిన మందిరము తటుట్ను నినున్గూరిచ్ 

పార్రథ్న చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:49 => ఆకాశమను నీ నివాససథ్లమందు నీవు వారి పార్రథ్న వినన్పములను విని వారి 

కారయ్మును నిరవ్హించి 

1 రాజులు 8:50 => నీకు విరోధముగా పాపముచేసిన నీ జనులు ఏ తపుప్లచేత నీ విషయమై 

అపరాధులైరో ఆ తపుప్లను వారికి క్షమించి, వారిని చెరలోనికి కొనిపోయినవారు వారిని 

కనికరించునటుల్ వారియెడల కనికరము పుటిట్ంచుము. 

1 రాజులు 8:51 => వారు ఐగుపుత్దేశములోనుండి ఆ ఇనుపకొలిమిలోనుండి నీవు రపిప్ంచిన నీ 

జనులును నీ సావ్సథ్య్మునై యునాన్రు. 
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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. 

1 రాజులు 8:53 => పర్భువా యెహోవా, నీవు మా పితరులను ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచినపుప్డు నీవు 

నీ దాసుడైన మోషేదావ్రా పర్మాణమిచిచ్నటుల్ నీ సావ్సథ్య్మగునటుల్గా లోకమందునన్ 

జనులందరిలోనుండి వారిని పర్తేయ్కించితివి గదా. 

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. 

కీరత్నలు 29:1 => దైవపుతుర్లారా, యెహోవాకు ఆరోపించుడి పర్భావ మహాతమ్య్ములను యెహోవాకు 

ఆరోపించుడి 

కీరత్నలు 29:2 => యెహోవా నామమునకు చెందవలసిన పర్భావమును ఆయనకు ఆరోపించుడి 

పర్తిషిఠ్తములగు ఆభరణములను ధరించుకొని ఆయన యెదుట సాగిలపడుడి.  

నిరగ్మకాండము 9:33 => మోషే ఫరోను విడిచి ఆ పటట్ణమునుండి బయలువెళిల్ యెహోవావైపు 

తనచేతులు ఎతిత్నపుప్డు ఆ యురుములును వడగండుల్ను నిలిచిపోయెను, వరష్ము భూమిమీద 

కురియుట మానెను. 

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. 
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కీరత్నలు 63:4 => నా మంచముమీద నినున్ జాఞ్పకము చేసికొని రాతిర్ జాములయందు నినున్ 

ధాయ్నించునపుప్డు 

కీరత్నలు 68:31 => ఐగుపుత్లోనుండి పర్ధానులు వచెచ్దరు కూషీయులు దేవునితటుట్ తమచేతులు 

చాచుకొని పరుగెతిత్వచెచ్దరు.  

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

దృషిట్కి అంగీకారములగును గాక. 

కీరత్నలు 143:6 => నీ తటుట్ నా చేతులు చాపుచునాన్ను ఎండిపోయిన భూమివలె నా పార్ణము 

నీకొరకు ఆశపడుచునన్ది. 

యెషయా 50:10 => మీలో యెహోవాకు భయపడి ఆయన సేవకునిమాట వినువాడెవడు? 

వెలుగులేకయే చీకటిలో నడచువాడు యెహోవా నామమును ఆశర్యించి తన దేవుని నముమ్కొనవలెను. 

1 తిమోతి 2:8 => కావున పర్తి సథ్లమందును పురుషులు కోపమును సంశయమును లేనివారై, 

పవితర్మైనచేతులెతిత్ పార్రథ్న చేయవలెనని కోరుచునాన్ను. 

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. 

1 రాజులు 8:54 => సొలొమోను ఈలాగు పార్రిథ్ంచుటయు వినన్పము చేయుటయు ముగించి 

ఆకాశముతటుట్ తనచేతులను చాపి, యెహోవా బలిపీఠము ఎదుట మోకాళూ ల్నుట మాని, లేచి నిలిచిన 

తరువాత 

2 రాజులు 4:6 => పాతర్లనిన్యు నిండిన తరువాత ఇంక పాతర్లు తెమమ్ని ఆమె తన కుమారునితో 

చెపప్గా వాడు మరేమియు లేవని చెపెప్ను. అంతలొ నూనె నిలిచిపోయెను. 

2 రాజులు 11:11 => కాపు కాయు వారిలో పర్తి మనిషి తన తన ఆయుధములను చేతపటుట్కొని 

బలిపీఠము చెంతను మందిరము చెంతను మందిరము కుడికొన మొదలుకొని యెడమ కొనవరకు 

రాజు చుటుట్ నిలిచిరి. 
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2 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 20:5 => యెహోషాపాతు యెహోవా మందిరములో కొర్తత్శాల యెదుట 

సమాజముగా కూడిన యూదా యెరూషలేముల జనులమధయ్ను నిలువబడి 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:10 => అతడు ఆయుధము చేతపటుట్కొనిన జనులందరిని మందిరపు 

కుడివైపునుండి యెడమవైపువరకు బలిపీఠము పర్కక్ను మందిరముపర్కక్ను రాజుచుటుట్ను ఉంచెను. 

వచనము 15 

నీ సేవకుడైన దావీదు అను నా తండిర్తో నీవు సెలవిచిచ్నమాట నెరవేరిచ్యునాన్వు; నీవు 

వాగాద్నముచేసి యీ దినమున కనబడుచునన్టుట్గా దానిని నెరవేరిచ్యునాన్వు. 

నెహెమాయ్ 8:4 => అంతట శాసిత్యగు ఎజార్ ఆ పనికొరకు కఱఱ్తో చేయబడిన యొక పీఠముమీద 

నిలువబడెను; మరియు అతని దగగ్ర కుడిపారశ్వ్మందు మతిత్తాయ్ షెమ అనాయా ఊరియా హిలీక్యా 

మయశేయా అనువారును, అతని యెడమ పారశ్వ్మందు పెదాయా మిషాయేలు మలీక్యా హాషుము 

హషబ్దాద్నా జెకరాయ్ మెషులాల్ము అనువారును నిలిచియుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:9 => అతడు యాజకుల ఆవరణమును పెదద్ ఆవరణమును దీనికి 

వాకిండల్ను చేయించి దీని తలుపులను ఇతత్డితో పొదిగించెను. 

1 రాజులు 6:36 => మరియు లోపలనునన్ సాలను మూడు వరుసలను చెకిక్న రాళల్తోను ఒక 

వరుసను దేవదారు దూలములతోను కటిట్ంచెను. 

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. 

Page  of 221 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

1 రాజులు 8:54 => సొలొమోను ఈలాగు పార్రిథ్ంచుటయు వినన్పము చేయుటయు ముగించి 

ఆకాశముతటుట్ తనచేతులను చాపి, యెహోవా బలిపీఠము ఎదుట మోకాళూ ల్నుట మాని, లేచి నిలిచిన 

తరువాత 

ఎజార్ 9:5 => సాయంతర్పు అరప్ణ వేళను శర్మ తీరగా నేను లేచి, నా వసత్రమును పై దుపప్టిని 

చింపుకొని మోకాళల్మీద పడి, నా దేవుడైన యెహోవాతటుట్చేతులెతి ◌్త 

కీరత్నలు 95:6 => ఆయన మన దేవుడు మనము ఆయన పాలించు పర్జలము ఆయన మేపు 

గొఱఱ్లము. 

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 22:41 => ఆ చోటు చేరి ఆయన వారితో మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ పార్రథ్న 

చేయుడని చెపిప్ 

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. 

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. 

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 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 20:5 => యెహోషాపాతు యెహోవా మందిరములో కొర్తత్శాల యెదుట 

సమాజముగా కూడిన యూదా యెరూషలేముల జనులమధయ్ను నిలువబడి 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:31 => పిమమ్ట రాజు తన సథ్లమందు నిలువబడి నేను యెహోవాను 

అనుసరించుచు, ఆయన ఇచిచ్న ఆజఞ్లను శాసనములను కటట్డలను పూరణ్మనసుస్తోను 

పూరణ్హృదయముతోను గైకొనుచు, ఈ గర్ంథమందు వార్యబడిన నిబంధన మాటల పర్కారముగా 

పర్వరిత్ంచుదునని యెహోవా సనిన్ధిని నిబంధన చేసికొనెను. 

కీరత్నలు 28:2 => నేను నీకు మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు నీ పరిశుదాధ్లయము వైపునకు నాచేతుల 

నెతుత్నపుప్డు నా విజాఞ్పన ధవ్ని ఆలకింపుము. 

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. 

మారుక్ 1:40 => ఒక కుషఠ్రోగి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ ఆయనయెదుట మోకాళూ ల్ని నీకిషట్మైతే ననున్ 

శుదుధ్నిగా చేయగలవని ఆయనతో చెపిప్, ఆయనను వేడుకొనగా 

ఎఫెసీయులకు 3:14 => ఈ హేతువుచేత పరలోకమునందును, భూమిమీదను ఉనన్ పర్తి 

కుటుంబము ఏ తండిర్నిబటిట్ కుటుంబమని పిలువబడుచునన్దో ఆ తండిర్యెదుట నేను మోకాళూ ల్ని 

వచనము 16 

నీవు నాముందర నడచినటుల్గా నీ కుమారులును తమ పర్వరత్న కాపాడుకొని, నా ధరమ్శాసత్రముచొపుప్న 

నడచినయెడల ఇశార్యేలీయుల సింహాసనముమీద కూరుచ్ండువాడు నా యెదుట నీకుండకపోడని 
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నీవు నీ సేవకుడైన దావీదు అను నా తండిర్తో సెలవిచిచ్నమాట, ఇశార్యేలీయుల దేవా యెహోవా, 

దయచేసి నెరవేరుచ్ము. 

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. 

నిరగ్మకాండము 3:15 => మరియు దేవుడు మోషేతో నిటల్నెను మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, 

అనగా అబార్హాము దేవుడు ఇసాస్కు దేవుడు యాకోబు దేవుడునైన యెహోవా మీయొదద్కు ననున్ 

పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో చెపప్వలెను. నిరంతరము నా నామము ఇదే, తరతరములకు ఇది 

నా జాఞ్పకారథ్క నామము. 

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

భూమియందైనను నీవంటి దేవుడొకడునులేడు; పూరణ్మనసుస్తో నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా నడుచు నీ 

దాసుల విషయమై నీవు నిబంధనను నెరవేరుచ్చు కనికరము చూపుచు ఉండువాడవై యునాన్వు, 

1 రాజులు 18:36 => 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 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. 
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నిరగ్మకాండము 15:11 => యెహోవా, వేలుప్లలో నీవంటివాడెవడు పరిశుదధ్తనుబటిట్ నీవు 

మహానీయుడవు సుత్తికీరత్నలనుబటిట్ పూజుయ్డవు అదుభ్తములు చేయువాడవు నీవంటివాడెవడు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:39 => కాబటిట్ పైనునన్ ఆకాశమందును కిర్ందనునన్ భూమియందును 

యెహోవాయే దేవుడనియు, మరియొక దేవుడు లేడనియు నేడు నీవు ఎరిగి జాఞ్పకమునకు 

తెచుచ్కొనుము 

2 సమూయేలు 7:22 => కాబటిట్ దేవా యెహోవా, నీవు అతయ్ంతమైన ఘనత గలవాడవు, నీవంటి 

దేవుడొకడును లేడు; మేము వినిన దానినంతటినిబటిట్ చూడగా నీవు తపప్ దేవుడెవడును లేడు. 

కీరత్నలు 86:8 => పర్భువా, నీవు మహాతమ్య్ముగలవాడవు ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడవు నీవే 

అదివ్తీయ దేవుడవు. 

కీరత్నలు 89:6 => మింటను యెహోవాకు సాటియైనవాడెవడు? దైవపుతుర్లలో యెహోవా 

వంటివాడెవడు? 

కీరత్నలు 89:8 => యెహోవా, సైనయ్ములకధిపతివగు దేవా, యెహోవా, నీవంటి బలాఢుయ్డెవడు? నీ 

విశావ్సయ్తచేత నీవు ఆవరింపబడియునాన్వు. 

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.  

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, 
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కీరత్నలు 89:28 => నా కృప నితయ్ము అతనికి తోడుగా నుండజేసెదను నా నిబంధన అతనితో 

సిథ్రముగానుండును. 

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 7:18 => తన సావ్సథ్య్ములో శేషించినవారి దోషమును పరిహరించి, వారు చేసిన 

అతికర్మముల విషయమై వారిని క్షమించు దేవుడవైన నీతో సముడైన దేవుడునాన్డా? ఆయన 

కనికరము చూపుటయందు సంతోషించువాడు గనుక నిరంతరము కోపముంచడు. 

మీకా 7:19 => ఆయన మరల మనయందు జాలిపడును, మన దోషములను అణచివేయును, వారి 

పాపములనిన్టిని సముదర్పు అగాధములలో నీవు పడవేతువు. 

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.  

కీరత్నలు 103:17 => ఆయన నిబంధనను గైకొనుచు ఆయన కటట్డలననుసరించి నడచుకొను 

వారిమీద యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారిమీద  

కీరత్నలు 103:18 => ఆయన కృప యుగయుగములు నిలుచును ఆయన నీతి వారికి పిలల్పిలల్ 

తరమున నిలుచును. 

లూకా 1:50 => ఆయనకు భయపడు వారిమీద ఆయన కనికరము తరతరములకుండును.  

లూకా 1:54 => అబార్హామునకును అతని సంతానమునకును యుగాంతమువరకు తన కనికరము 

చూపి జాఞ్పకము చేసికొందునని మన పితరులతో సెలవిచిచ్నటుట్  

లూకా 1:55 => ఆయన తన సేవకుడైన ఇశార్యేలునకు సహాయము చేసెను. 

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

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

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

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; 

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

నిరపరాధులుగా నడుచుకొనుచు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులై యుండిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => తండిర్ తన బిడడ్లయెడల నడుచుకొను రీతిగా మీలో పర్తివానియెడల 

మేము నడుచుకొంటిమని మీకు తెలియును. 

1 రాజులు 8:24 => నీ దాసుడైన నా తండిర్యగు దావీదునకు నీవు చేసిన వాగాద్నమును సిథ్రపరచి, 

నీవిచిచ్న మాటను నేడు నెరవేరిచ్యునాన్వు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:17 => ఇశార్యేలీయుల దేవా యెహోవా, నీవు నీ సేవకుడైన దావీదుతో 

సెలవిచిచ్న మాట ఇపుప్డు సిథ్రమవును గాక. 

కీరత్నలు 94:20 => కటట్డవలన కీడు కలిప్ంచు దుషుట్ల పరిపాలనతో నీకు పొందుకలుగునా? 

వచనము 17 

ఇశార్యేలీయుల దేవా యెహోవా, నీవు నీ సేవకుడైన దావీదుతో సెలవిచిచ్న మాట ఇపుప్డు సిథ్రమవును 

గాక. 

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 8:24 => నీ దాసుడైన నా తండిర్యగు దావీదునకు నీవు చేసిన వాగాద్నమును సిథ్రపరచి, 

నీవిచిచ్న మాటను నేడు నెరవేరిచ్యునాన్వు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:9 => నీకు పుటట్బోవు ఒక కుమారుడు సమాధానకరత్గా నుండును; చుటుట్ 

ఉండు అతని శతుర్వులనందరిని నేను తోలివేసి అతనికి సమాధానము కలుగజేతును; అందువలన 

అతనికి సొలొమోను అను పేరు పెటట్బడును; అతని దినములలో ఇశార్యేలీయులకు సమాధానమును 

విశార్ంతియు దయచేయుదును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:10 => అతడు నా నామమునకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును, అతడు 

నాకు కుమారుడైయుండును, నేనతనికి తండిర్నైయుందును, ఇశార్యేలీయులమీద అతని రాజయ్ 

సింహాసనమును నితయ్ము సిథ్రపరచుదును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:4 => మరియు రాజు ఇటుల్ పర్కటన చేసెను నా తండిర్యైన దావీదునకు 

మాట యిచిచ్, తానే సవ్యముగా నెరవేరిచ్న ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము 

కలుగునుగాక. 

వచనము 18 

మనుషుయ్లతో కలిసి దేవుడు భూమియందు నివాసము చేయునా? ఆకాశమును మహాకాశమును నినున్ 

పటట్చాలవే; నేను కటిట్న యీ మందిరము నినున్ పటుట్నా? 

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

చేయు విషయములో వారిని నాయొదద్ విచారణ చేయనితుత్ను, గొఱఱ్లు విసత్రించునటుల్గా నేను వారిని 

విసత్రింపజేసెదను. 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 7:18 => ఇశార్యేలీయులను ఏలుటకు సవ్సంతతివాడు ఒకడు 

నీకుండకపోడని నేను నీ తండిర్యైన దావీదుతో చేసియునన్ నిబంధననుబటిట్ నేను నీ 

రాజయ్సింహాసనమును సిథ్రపరచుదును. 

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

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

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

రాజయ్ సింహాసనమును నేను నితయ్ముగా సిథ్రపరచెదను; 

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

పాపము చేసినయెడల నరుల దండముతోను మనుషుయ్లకు తగులు దెబబ్లతోను అతని శికిష్ంతును 

గాని 

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

అతనికి నా కృప దూరము చేయను. 

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

సింహాసనము నితయ్ము సిథ్రపరచబడును అనెను. 

1 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 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; 

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

కీరత్నలు 26:3 => నీ కృప నా కనున్లయెదుట నుంచుకొనియునాన్ను నీ సతయ్ము ననుసరించి 

నడుచుకొనుచునాన్ను 
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కీరత్నలు 119:1 => (ఆలెఫ ) యెహోవా ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నిరోద్షముగా నడుచుకొనువారు 

ధనుయ్లు 

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

యెదుట నడచినటుల్ నా యెదుట నడచినయెడల, నా దృషిట్కి అనుకూలుడై ఇశార్యేలీయులమీద 

సింహాసనాసీనుడగువాడు నీకుండక మానడని సెలవిచిచ్తివి. నీవు నీ దాసుడును నా తండిర్యునగు 

దావీదునకు ఇచిచ్న వాగాద్నమును సిథ్రపరచుము. 

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

పాపములను యెహూ యేమాతర్మును విసరిజ్ంచనివాడై ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

నియమించిన ధరమ్శాసత్రమును పూరణ్హృదయముతో అనుసరించుటకు శర్దాధ్భకుత్లు లేనివాడాయెను. 

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

నిబంధన చేసికొనినపుప్డు అతడు వారితో ఇటల్నెను--యెహోవా దావీదు కుమారులనుగూరిచ్ యిచిచ్న 

సెలవుచొపుప్న రాజకుమారుడు రాజయ్మేలవలెను. 

నెహెమాయ్ 10:29 => వారి భారయ్లు వారి కుమారులు వారి కుమారెత్లు తెలివియు 

బుదిధ్యుగలవారెవరో వారును ఈ విషయములో పర్ధానులైన తమ బంధువులతో కలిసిరి. 

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  

వచనము 19 

దేవా యెహోవా, నీ సేవకుడు నీ సనిన్ధిని చేయు పార్రథ్నయందును వినన్పమునందును లక్షయ్ముంచి, నీ 

సేవకుడనైన నేను చేయు పార్రథ్నను పెటుట్ మొఱఱ్ను ఆలకించుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:4 => మరియు రాజు ఇటుల్ పర్కటన చేసెను నా తండిర్యైన దావీదునకు 

మాట యిచిచ్, తానే సవ్యముగా నెరవేరిచ్న ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము 

కలుగునుగాక. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 6:14 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, హృదయపూరవ్కముగా నినున్ 

అనుసరించు నీ భకుత్లకు నిబంధనను నెరవేరుచ్చు కృపను చూపుచునుండు నీవంటి దేవుడు 

ఆకాశమందైనను భూమియందైనను లేడు. 

నిరగ్మకాండము 24:10 => ఇశార్యేలీయుల దేవుని చూచిరి. ఆయన పాదములకిర్ంద నిగనిగలాడు 

నీలమయమైన వసుత్వువంటిదియు ఆకాశమండలపు తేజమువంటిదియు ఉండెను. 

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. 

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

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. 

వచనము 20 

నీ సేవకులు ఈ సథ్లము తటుట్ తిరిగి చేయు వినన్పములను వినుటకై నా నామమును అచచ్ట 

ఉంచెదనని నీవు సెలవిచిచ్న సథ్లముననునన్ యీ మందిరముమీద నీ కనుదృషిట్ రాతిర్ంబగళుల్ 

నిలుచునుగాక. 

నిరగ్మకాండము 29:45 => నేను ఇశార్యేలీయుల మధయ్ నివసించి వారికి దేవుడనైయుందును.  

నిరగ్మకాండము 29:46 => కావున నేను వారి మధయ్ నివసించునటుల్ ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వారిని 

వెలుపలికి రపిప్ంచిన తమ దేవుడైన యెహోవాను నేనే అని వారు తెలిసికొందురు. నేను వారి దేవుడనైన 

యెహోవాను. 

1 రాజులు 8:27 => నిశచ్యముగా దేవుడు ఈ లోకమందు నివాసము చేయడు; ఆకాశ 

మహాకాశములు సహితము నినున్ పటట్జాలవు; నేను కటిట్ంచిన యీ మందిరము ఏలాగు పటుట్ను? 

కీరత్నలు 68:18 => నీవు ఆరోహణమైతివి పటట్బడినవారిని చెరపటుట్కొనిపోతివి మనుషుయ్లచేత నీవు 

కానుకలు తీసికొనియునాన్వు. యెహోవా అను దేవుడు అకక్డ నివసించునటుల్ విశావ్సఘాతకులచేత 

సహితము నీవు కానుకలు తీసికొనియునాన్వు.  

కీరత్ నలు 1 1 3 : 5 = > ఉనన్తమందు ఆసీనుడైయునన్ మన దేవుడైన యెహోవాను 

పోలియునన్వాడెవడు? 

కీరత్నలు 113:6 => ఆయన భూమాయ్కాశములను వంగిచూడ ననుగర్హించుచునాన్డు. 

యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 
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వి న య ము గ ల వా రి పార్ ణ ము ను ఉ జీజ్ విం ప జే యు ట కు ను న లి గి న వా రి పార్ ణ ము ను 

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

యెషయా 66:1 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా 

పాదపీఠము మీరు నా నిమితత్ము కటట్నుదేద్శించు ఇలుల్ ఏపాటిది? నాకు విశర్మసాథ్నముగా మీరు 

కటట్నుదేద్శించునది ఏపాటిది?  

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 దినవృతాత్ంతములు 2:6 => ఆకాశములును మహాకాశములును ఆయనను పటట్జాలవు, 

ఆయనకు మందిరమును కటిట్ంచుటకు చాలినవాడెవడు? ఆయన సనిన్ధిని ఆయనకు మందిరమును 

కటిట్ంచుటకైనను నేనేమాతర్పువాడను? ధూపము వేయుటకే నేను ఆయనకు మందిరమును 

కటట్దలచియునాన్ను. 

కీరత్నలు 139:7 => నీ ఆతమ్యొదద్నుండి నేనెకక్డికి పోవుదును? నీ సనిన్ధినుండి నేనెకక్డికి 

పారిపోవుదును? 

కీరత్నలు 139:8 => నేను ఆకాశమునకెకిక్నను నీవు అకక్డను ఉనాన్వు నేను పాతాళమందు 

పండుకొనినను నీవు అకక్డను ఉనాన్వు 

కీరత్నలు 139:9 => నేను వేకువ రెకక్లు కటుట్కొని సముదర్ దిగంతములలో నివసించినను 

కీరత్నలు 139:10 => అకక్డను నీ చేయి ననున్ నడిపించును నీ కుడిచేయి ననున్ పటుట్కొనును 
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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. 

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. 

యోబు 4:19 => జిగటమంటి యిండల్లో నివసించువారియందు మంటిలో పుటిట్నవారియందు 

చిమమ్ట చితికిపోవునటుల్ చితికిపోవువారియందు మరి ఎనిన్ కనుగొనును?  

యోబు 9:14 => కావున ఆయనకు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు నేనెంతటివాడను? ఆయనతో వాదించుచు 

సరియైన మాటలు పలుకుటకు నేనేపాటివాడను?  

యోబు 25:4 => నరుడు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతుడు ఎటుల్ కాగలడు? సతరీకి పుటిట్నవాడు ఆయన 

దృషిట్కి ఎటుల్ శుదుధ్డు కాగలడు?  

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

యోబు 25:6 => మరి నిశచ్యముగా పురుగువంటి మనుషుయ్డు పురుగువంటి నరుడు ఆయన 

దృషిట్కి పవితుర్డు కానేరడు గదా. 

మతత్యి 7:11 => పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి అంతకంటె ఎంతో 

నిశచ్యముగా మంచి యీవులనిచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:14 => చూడుము; ఆకాశము, మహాకాశము, భూమియు, 

అందునన్దంతయు నీ దేవుడైన యెహోవావే. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 17:5 => ఇశార్యేలీయులను రపిప్ంచిన నాటనుండి నేటివరకు నేను ఒక 

యింటిలో నివాసము చేయక, ఒకానొక గుడారములోను ఒకానొక డేరాలోను నివాసము చేసితిని. 

యోబు 11:8 => అది ఆకాశవీధి అంత ఉనన్తమైనది, నీవేమిచేయుదువు? పాతాళముకంటె 

లోతుగానునన్ది, నీవేమి యెరుగుదువు? 

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

దరిశ్ంచుటకు వాడేపాటివాడు? 

దానియేలు 2:11 => రాజు విచారించిన సంగతి బహు అసాధారణమైనది, దేవతలు కాక 

మరెవరును ఈ సంగతి తెలియజెపప్జాలరు; దేవతల నివాసములు శరీరుల మధయ్ ఉండవుగదా. 

మతత్యి 12:6 => దేవాలయముకంటె గొపప్వాడికక్డ నునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

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 21 

నీ సేవకుడును నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులును ఈ సథ్లముతటుట్ తిరిగి చేయబోవు పార్రథ్నలను నీవు 

ఆలకించుము, ఆకాశముననునన్ నీ నివాససథ్లమందు ఆలకించుము, ఆలకించునపుప్డు క్షమించుము. 

1 రాజులు 8:28 => అయినను యెహోవా నా దేవా, నీ దాసుడనైన నా పార్రథ్నను వినన్పమును 

అంగీకరించి, యీ దినమున నీ దాసుడనైన నేను చేయు పార్రథ్నను పెటుట్ మొఱఱ్ను ఆలకించుము. 

కీరత్నలు 74:20 => లోకములోనునన్ చీకటిగల చోటులు బలాతాక్రుల నివాసములతో 

నిండియునన్వి. కాగా నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనుము 

కీరత్నలు 130:2 => పర్భువా, నా పార్రథ్న ఆలకింపుము. నీ చెవియొగిగ్ నా ఆరత్ధవ్ని వినుము. 
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దానియేలు 9:17 => ఇపుప్డైతే మా దేవా, దీనినిబటిట్ నీ దాసుడు చేయు పార్రథ్నలను విజాఞ్పనలను 

ఆలకించి, పర్భువు చితాత్నుసారముగా శిథిలమైపోయిన నీ పరిశుదధ్సథ్లము మీదికి నీ ముఖపర్కాశము 

రానిముమ్. 

దానియేలు 9:18 => నీ గొపప్ కనికరములను బటిట్యే మేము నినున్ పార్రిథ్ంచుచునాన్ము గాని మా 

సవ్నీతి కారయ్ములనుబటిట్ నీ సనిన్ధిని నిలువబడి పార్రిథ్ంచుట లేదు. మా దేవా, చెవి యొగిగ్ 

ఆలకింపుము; నీ కనున్లు తెరచి, నీ పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణముమీదికి వచిచ్న నాశనమును, నీ 

పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణమును దృషిట్ంచి చూడుము.  

దానియేలు 9:19 => పర్భువా ఆలకింపుము, పర్భువా క్షమింపుము, పర్భువా ఆలసయ్ము చేయక 

చెవియొగిగ్ నా మనవి చితత్గించుము. నా దేవా, యీ పటట్ణమును ఈ జనమును నీ పేరు పెటట్బడినవే; 

నీ ఘనతను బటిట్యే నా పార్రథ్న వినుమని వేడుకొంటిని. 

లూకా 18:1 => వారు విసుకక నితయ్ము పార్రథ్న చేయుచుండవలెననుటకు ఆయన వారితో ఈ 

ఉపమానము చెపెప్ను. 

లూకా 18:2 => దేవునికి భయపడకయు మనుషుయ్లను లక్షయ్పెటట్కయు నుండు ఒక నాయ్యాధిపతి 

యొక పటట్ణములో ఉండెను. 

లూకా 18:3 => ఆ పటట్ణములో ఒక విధవరాలును ఉండెను. ఆమె అతనియొదద్కు తరచుగావచిచ్ నా 

పర్తివాదికిని నాకును నాయ్యము తీరుచ్మని అడుగుచు వచెచ్ను గాని 

లూకా 18:4 => అతడు కొంతకాలము ఒపప్కపోయెను. తరువాత అతడు-నేను దేవునికి 

భయపడకయు మనుషుయ్లను లక్షయ్పెటట్కయు ఉండినను 

లూకా 18:5 => ఈ విధవరాలు ననున్ తొందరపెటుట్చునన్ది గనుక ఆమె మాటిమాటికి వచిచ్ 

గోజాడకుండునటుల్ ఆమెకు నాయ్యము తీరుత్నని తనలోతాననుకొనెను. 

లూకా 18:6 => మరియు పర్భువిటల్నెను అనాయ్యసుథ్డైన ఆ నాయ్యాధిపతి చెపిప్న మాట వినుడి. 

లూకా 18 :7 => దేవుడు తాను ఏరప్రచుకొనిన వారు దివారాతుర్లు తనున్గూరిచ్ 

మొఱఱ్పెటుట్కొనుచుండగా వారికి నాయ్యము తీరచ్డా? 
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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 5:2 => నా రాజా నా దేవా, నా ఆరత్ధవ్ని ఆలకించుము. నినేన్ పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

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. 

యోహాను 17:20 => మరియు నీవు ననున్ పంపితివని లోకము నముమ్నటుల్, తండీర్, నాయందు 

నీవును నీయందు నేనును ఉనన్లాగున, 

వచనము 22 

ఎవడైనను తన పొరుగువానియెడల తపుప్చేసినపుప్డు అతనిచేత పర్మాణము చేయించుటకై అతనిమీద 

ఒటుట్ పెటట్బడి ఆ ఒటుట్ ఈ మందిరమందుండు నీ బలిపీఠము ఎదుటికి వచిచ్నపుప్డు 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => తనయెడల యథారథ్హృదయము గలవారిని బలపరచుటకై 

యెహోవా కనుదృషిట్ లోకమందంతట సంచారము చేయుచునన్ది; యీ విషయమందు నీవు మతితపిప్ 

పర్వరిత్ంచితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుదధ్ములే కలుగును. 

1 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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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 రాజులు 19:16 => యెహోవా, చెవియొగిగ్ ఆలకింపుము; యెహోవా, కనున్లు తెరచి 

దృషిట్ంచుము; జీవముగల దేవుడవైన నినున్ దూషించుటకై సనె హ్రీబు పంపినవాని మాటలను చెవిని 

బెటుట్ము. 

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. 

కీరత్నలు 121:5 => యెహోవాయే నినున్ కాపాడువాడు నీ కుడిపర్కక్ను యెహోవా నీకు నీడగా 

ఉండును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:6 => ఇపుప్డు నా నామముండుటకై యెరూషలేమును కోరుకొంటిని, నా 

జనులైన ఇశార్యేలీయులమీద అధిపతిగానుండుటకై దావీదును కోరుకొంటిని. 

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  

కొలొసస్యులకు 2:9 => ఏలయనగా దేవతవ్ము యొకక్ సరవ్పరిపూరణ్త శరీరముగా కీర్సుత్నందు 

నివసించుచునన్ది; 

దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళిల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 
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యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 

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 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 20:9 => నీవు ఆలకించి మముమ్ను రకిష్ంచుదువని అనుకొని, యిచచ్ట నీ 

నామ ఘనతకొరకు ఈ పరిశుదధ్ సథ్లమును కటిట్ంచిరి. నీ పేరు ఈ మందిరమునకు పెటట్బడెను గదా. 

యెషయా 37:14 => హిజిక్యా దూతలచేతిలోనుండి ఆ ఉతత్రము తీసికొని చదివి యెహోవా 

మందిరములోనికి పోయి యెహోవా సనిన్ధిని దాని విపిప్ పరచి 

జెకరాయ్ 12:4 => ఇదే యెహోవా వాకుక్ ఆ దినమందు నేను గుఱఱ్ములనిన్టికిని బెదరును, వాటిని 

ఎకుక్వారికి వెఱి ఱ్ని పుటిట్ంతును, యూదావారిమీద నా దృషిట్యుంచి జనముల గుఱఱ్ములనిన్టికిని 

అంధతవ్ము కలుగజేతును. 

వచనము 23 

నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులకు నాయ్యముతీరిచ్, హాని చేసినవాని తలమీదికి శిక్ష రపిప్ంచి, 

నీతిపరుని నీతిచొపుప్న వానికిచిచ్ వాని నీతిని నిరాధ్రణ చేయుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:39 => నీ నివాససథ్లమైన ఆకాశమునుండి నీవు వారి వినన్పమును 

పార్రథ్నను ఆలకించి వారి కారయ్మును నిరవ్హించి, నీ దృషిట్యెదుట పాపము చేసిన నీ జనులను 

క్షమించుదువుగాక. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 30:27 => అపుప్డు లేవీయులైన యాజకులు లేచి జనులను దీవింపగా 

వారిమాటలు వినబడెను; వారి పార్రథ్న ఆకాశముననునన్ పరిశుదధ్ నివాసమునకు చేరెను. 

యోబు 22:12 => దేవుడు ఆకాశమంత మహోనన్తుడు కాడా?నక్షతర్ముల ఔనన్తయ్మును చూడుము 

అవి ఎంతపైగా నునన్వి? 

యోబు 22:13 => దేవునికి ఏమి తెలియును? గాఢాంధకారములోనుండి ఆయన నాయ్యము 

కనుగొనునా? 

యోబు 22:14 => గాఢమైన మేఘములు ఆయనకు చాటుగా నునన్వి, ఆయన చూడలేదు 

ఆకాశములో ఆయన తిరుగుచునాన్డు అని నీవనుకొనుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 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, 

కీరత్నలు 85:2 => నీ పర్జల దోషమును పరిహరించియునాన్వు వారి పాపమంతయు 

కపిప్వేసియునాన్వు (సెలా.) 

కీరత్నలు 85:3 => నీ ఉగర్త అంతయు మానివేసియునాన్వు నీ కోపాగిన్ని చలాల్రుచ్కొనియునాన్వు 

కీరత్నలు 130:3 => యెహోవా, నీవు దోషములను కనిపెటిట్ చూచినయెడల పర్భువా, ఎవడు 

నిలువగలడు? 
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కీరత్నలు 130:4 => అయినను జనులు నీయందు భయభకుత్లు నిలుపునటుల్ నీయొదద్ క్షమాపణ 

దొరుకును. 

యెషయా 43:25 => నేను నేనే నా చితాత్నుసారముగా నీ యతికర్మములను తుడిచివేయుచునాన్ను 

నేను నీ పాపములను జాఞ్పకము చేసికొనను. 

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. 

మీకా 7:18 => తన సావ్సథ్య్ములో శేషించినవారి దోషమును పరిహరించి, వారు చేసిన 

అతికర్మముల విషయమై వారిని క్షమించు దేవుడవైన నీతో సముడైన దేవుడునాన్డా? ఆయన 

కనికరము చూపుటయందు సంతోషించువాడు గనుక నిరంతరము కోపముంచడు. 

మతత్యి 6:12 => మా ఋణసుథ్లను మేము క్షమించియునన్ పర్కారము మా ఋణములు 

క్షమించుము. 

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 6:23 => నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులకు నాయ్యముతీరిచ్, హాని 

చేసినవాని తలమీదికి శిక్ష రపిప్ంచి, నీతిపరుని నీతిచొపుప్న వానికిచిచ్ వాని నీతిని నిరాధ్రణ చేయుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:18 => ఎఫార్యిము మనషే ష్ ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను దేశములనుండి 

వచిచ్న జనులలో చాలామంది తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనకయే విధివిరుదధ్ముగా పసాక్ను 

భుజింపగా హిజిక్యా 

వచనము 24 
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నీజనులైన ఇశార్యేలీయులు నీ దృషిట్యెదుట పాపము చేసినవారై తమ శతుర్వుల బలమునకు 

నిలువలేక పడిపోయినపుప్డు, వారు నీయొదద్కు తిరిగివచిచ్ నీ నామమును ఒపుప్కొని, యీ 

మందిరమునందు నీ సనిన్ధిని పార్రిథ్ంచి వినన్పము చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:31 => ఎవడైనను తన పొరుగువానికి అనాయ్యము చేయగా అతనిచేత పర్మాణము 

చేయించుటకు అతనిమీద ఒటుట్ పెటట్బడినయెడల, అతడు ఈ మందిరమందునన్ నీ బలిపీఠము ఎదుట 

ఆ ఒటుట్ పెటుట్నపుప్డు 

1 రాజులు 8:32 => నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులకు నాయ్యము తీరిచ్, హాని చేసినవాని 

తలమీదికి శిక్ష రపిప్ంచి నీతిపరుని నీతిచొపుప్న వానికి ఇచిచ్ వాని నీతిని నిరాధ్రణ చేయుము. 

నిరగ్మకాండము 22:11 => వాడు తన పొరుగువాని సొముమ్ను తీసికొనలేదనుటకు యెహోవా 

పర్మాణము వారిదద్రిమధయ్ నుండవలెను. సొతుత్దారుడు ఆ పర్మాణమును అంగీకరింపవలెను; ఆ 

నషట్మును అచుచ్కొననకక్రలేదు. 

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 5:19 => 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 
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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. 

మతత్యి 23:18 => మరియు బలిపీఠము తోడని యొకడు ఒటుట్పెటుట్కొంటె, అందులో ఏమియు 

లేదు గాని, దాని పైనుండు అరప్ణము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొంటె దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు. 

1 సమూయేలు 19:4 => యోనాతాను తన తండిర్యైన సౌలుతో దావీదునుగూరిచ్ దయగా 

మాటలాడి నీ సేవకుడైన దావీదు నీ విషయములో ఏ తపిప్దమును చేసినవాడు కాక బహు మేలుచేసెను 

గనుక, రాజా నీవు అతని విషయములో ఏ పాపము చేయకుందువు గాక. 

నెహెమాయ్ 5:12 => అందుకు వారు నీవు చెపిప్న పర్కారమే యివనిన్యు ఇచిచ్వేసి వారియొదద్ 

ఏమియు కోరమనిరి. అంతట నేను యాజకులను పిలిచి ఈ వాగాద్న పర్కారము జరిగించుటకు 

వారిచేత పర్మాణము చేయించితిని. 

వచనము 25 

ఆకాశమందు నీవు విని, నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులు చేసిన పాపమును క్షమించి, వారికిని వారి 

పితరులకును నీవిచిచ్న దేశమునకు వారిని మరల రపిప్ంచుదువుగాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:21 => నీ సేవకుడును నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులును ఈ సథ్లముతటుట్ 

తిరిగి చేయబోవు పార్రథ్నలను నీవు ఆలకించుము, ఆకాశముననునన్ నీ నివాససథ్లమందు 

ఆలకించుము, ఆలకించునపుప్డు క్షమించుము. 

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.  

Page  of 243 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

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. 

కీరత్నలు 10:14 => నీవు దీనిని చూచియునాన్వు గదా, వారికి పర్తికారము చేయుటకై నీవు చేటును 

పగను కనిపెటిట్ చూచుచునాన్వు నిరాధారులు తముమ్ను నీకు అపప్గించుకొందురు తండిర్లేనివారికి నీవే 

సహాయుడవై యునాన్వు 

సామెతలు 1:31 => కాబటిట్ వారు తమ పర్వరత్నకు తగిన ఫలము ననుభవించెదరు తమకు 

వెకక్సమగువరకు తమ ఆలోచనలను అనుసరించెదరు 

యెషయా 3:11 => దుషుట్లకు శర్మ, వారి కిర్యల ఫలము వారికి కలుగును.  

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 51:56 => బబులోనుమీదికి పాడుచేయువాడు వచుచ్చునాన్డు దాని బలాఢుయ్లు 

పటట్బడియునాన్రు వారి విండుల్ విరిగిపోయినవి యెహోవా పర్తికారము చేయు దేవుడు గనుక 

నిశచ్యముగా ఆయన కిర్యకు పర్తికిర్య చేయును.  

రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:1 => మనుషుయ్లకు వివాదము కలిగి నాయ్యసభకు వచుచ్నపుప్డు 

నాయ్యాధిపతులు విమరిశ్ంచి నీతిమంతుని నీతిమంతుడనియు దోషిని దోషియనియు తీరుప్ 

తీరచ్వలెను. 

సామెతలు 17:15 => నీతిమంతులు దోషులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు వీరిదద్రును యెహోవాకు 

హేయులు. 

Page  of 244 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

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 2:10 => సత  కిర్య చేయు పర్తివానికి, మొదట యూదునికి గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ, 

మహిమయు ఘనతయు సమాధానమును కలుగును. 

1 రాజులు 8:31 => ఎవడైనను తన పొరుగువానికి అనాయ్యము చేయగా అతనిచేత పర్మాణము 

చేయించుటకు అతనిమీద ఒటుట్ పెటట్బడినయెడల, అతడు ఈ మందిరమందునన్ నీ బలిపీఠము ఎదుట 

ఆ ఒటుట్ పెటుట్నపుప్డు 

నెహెమాయ్ 5:12 => అందుకు వారు నీవు చెపిప్న పర్కారమే యివనిన్యు ఇచిచ్వేసి వారియొదద్ 

ఏమియు కోరమనిరి. అంతట నేను యాజకులను పిలిచి ఈ వాగాద్న పర్కారము జరిగించుటకు 

వారిచేత పర్మాణము చేయించితిని. 

యెహెజేక్లు 9:10 => కాబటిట్ కటాక్షముంచకయు కనికరము చూపకయు నేను వారి పర్వరత్న 

ఫలమును వారనుభవింపజేసెదను. 

యెహెజేక్లు 18:22 => అతడు చేసిన అపరాధములలో ఒకటియు జాఞ్పకములోనికి రాదు, అతని 

నీతినిబటిట్ అతడు బర్దుకును. 

వచనము 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 
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లేవీయకాండము 26:17 => నేను మీకు పగవాడనవుదును; మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు 

చంపబడెదరు; మీ విరోధులు మిముమ్ను ఏలెదరు; మిముమ్ను ఎవరును తరుమకపోయినను మీరు 

పారిపోయెదరు. 

లేవీయకాండము 26:37 => తరుమువాడు లేకయే వారు ఖడగ్మును చూచినటుట్గా ఒకనిమీదనొకడు 

పడెదరు; మీ శతుర్వులయెదుట మీరు నిలువలేకపోయెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:25 => యెహోవా నీ శతుర్వులయెదుట నినున్ ఓడించును. 

ఒకక్మారగ్మున వారియెదుటికి బయలుదేరి నీవు యేడు మారగ్ముల వారి యెదుటనుండి పారిపోయి, 

భూరాజయ్ములనిన్టిలోనికి యిటు అటు చెదరగొటట్బడుదువు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:48 => 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? 

1 రాజులు 8:33 => మరియు ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు నీకు విరోధముగా పాపము 

చేయుటచేత తమ శతుర్వులయెదుట మొతత్బడినపుప్డు, వారు నీతటుట్ తిరిగి నీ నామమును ఒపుప్కొని 

యీ మందిరమందు నినున్గూరిచ్ పార్రథ్న వినన్పములు చేయునపుప్డెలల్ 

1 రాజులు 8:34 => నీవు ఆకాశమందు విని, ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు చేసిన పాపమును 

క్షమించి, వారి పితరులకు నీవిచిచ్న దేశములోనికి వారిని తిరిగి రపిప్ంచుము. 

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. 

Page  of 246 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

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 2 :11 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవా కనున్లయెదుట కీడుచేసి , 

ఐగుపుత్దేశములోనుండి వారిని రపిప్ంచిన తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచి బయలు 

దేవతలను పూజించి 

నాయ్యాధిపతులు 2:14 => కాబటిట్ యెహోవా కోపాగిన్ ఇశార్యేలీయులమీద మండెను; ఆయన 

దోచుకొనువారి చేతికి వారిని అపప్గించెను. వారు ఇశార్యేలీయులను దోచుకొనిరి; ఆయన వారి 

చుటుట్నునన్వారి శతుర్వులచేతికి వారిని అపప్గించెను గనుక వారు తమ శతుర్వుల యెదుట 

నిలువలేకపోయిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 2:15 => యెహోవా వారితో చెపిప్నటుల్, యెహోవా వారితో పర్మాణము చేసినటుల్, 

వారు పోయిన పర్తి సథ్లమున వారికి బాధ కలుగజేయుటకు యెహోవా వారికి శతుర్వాయెను గనుక 

వారికి మికిక్లి యిబబ్ంది కలిగెను. 

2 రాజులు 17:7 => ఎందుకనగా ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశములోనుండియు, ఐగుపుత్ రాజైన 

ఫరోయొకక్ బలముకిర్ందనుండియు, తముమ్ను విడిపించిన తమ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి 

పాపముచేసి యితర దేవతలయందు భయభకుత్లు నిలిపి 

2 రాజులు 17:8 => తమయెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనముల కటట్డలను, 

ఇశార్యేలు రాజులు నిరణ్యించిన కటట్డలను అనుసరించుచు ఉండిరి. 

2 రాజులు 17:9 => మరియు ఇశార్యేలువారు తమ దేవుడైన యెహోవా విషయములో కపటము 

గలిగి దురోబ్ధలు బోధించుచు, అడవి గుడిసెల నివాసులును పార్కారములు గల పటట్ణనివాసులును 

తమ సథ్లములనిన్టిలో బలిపీఠములను కటుట్కొని 

2 రాజులు 17:10 => యెతత్యిన కొండలనిన్టిమీదనేమి, సకలమైన పచచ్ని వృక్షముల కిర్ందనేమి, 

అంతటను విగర్హములను నిలువబెటిట్ దేవతాసత్ంభములను నిలిపి 
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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. 

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. 
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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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:29 => అయితే అకక్డనుండి నీ దేవుడైన యెహోవాను మీరు 

వెదకినయెడల, నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను వెదకునపుప్డు ఆయన నీకు 

పర్తయ్క్షమగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:30 => ఈ సంగతులనిన్యు నీకు సంభవించిన తరువాత నీకు బాధ 

కలుగునపుప్డు అంతయ్దినములలో నీవు నీ దేవుడైన యెహోవావైపు తిరిగి ఆయన మాట వినినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:31 => నీ దేవుడైన యెహోవా కనికరముగల దేవుడు గనుక నినున్ చెయియ్ 

విడువడు; నినున్ నాశనము చేయడు; తాను నీ పితరులతో పర్మాణము చేసిన నిబంధనను 

మరచిపోడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:1 => నేను నీకు వినిపించిన యీ సంగతులనిన్యు, అనగా దీవెనయు 

శాపమును నీమీదికి వచిచ్న తరువాత నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ వెళల్గొటిట్ంచిన 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:2 => సమసత్ జనముల మధయ్ను వాటిని జాఞ్పకము చేసికొని, నీ దేవుడైన 

యెహోవావైపు తిరిగి, నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు సమసత్మునుబటిట్ నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ 

పూరాణ్తమ్తోను ఆయన మాట నీవును నీ సంతతివారును వినినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:3 => నీ దేవుడైన యెహోవా చెరలోని మిముమ్ను తిరిగి రపిప్ంచును. 

ఆయన మిముమ్ను కరుణించి, నీ దేవుడైన యెహోవా ఏ పర్జలలోనికి మిముమ్ను చెదరగొటెట్నో 

వారిలోనుండి తాను మిముమ్ను సమకూరిచ్ రపిప్ంచును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 30:4 => మీలో నెవరైన ఆకాశ దిగంతములకు వెళళ్గొటట్బడినను 

అకక్డనుండి నీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్ను సమకూరిచ్ అకక్డనుండి రపిప్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:5 => నీ పితరులకు సావ్ధీనపరచిన దేశమున నీ దేవుడైన యెహోవా 

నినున్ చేరుచ్ను, నీవు దాని సావ్ధీనపరచుకొందువు; ఆయన నీకు మేలుచేసి నీ పితరులకంటె నినున్ 

విసత్రింపజేయును. 

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. 

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. 

సామెతలు 28:13 => అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు 

కనికరము పొందును. 

యిరిమ్యా 3:12 => నీవు వెళిల్ ఉతత్రదికుక్న ఈ మాటలు పర్కటింపుము దోర్హినివగు ఇశార్యేలూ, 

తిరిగిరముమ్; ఇదే యెహోవా వాకుక్. మీమీద నా కోపము పడనీయను, నేను కృపగలవాడను గనుక 

నేనెలల్పుప్డు కోపించువాడను కాను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

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. 

ఎజార్ 9:5 => సాయంతర్పు అరప్ణ వేళను శర్మ తీరగా నేను లేచి, నా వసత్రమును పై దుపప్టిని 

చింపుకొని మోకాళల్మీద పడి, నా దేవుడైన యెహోవాతటుట్చేతులెతి ◌్త 
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ఎజార్ 9:6 => నా దేవా నా దేవా, నా ముఖము నీ వైపు ఎతిత్ కొనుటకు సిగుగ్పడి ఖినున్డనై యునాన్ను. 

మా దోషములు మా తలలకు పైగా హెచిచ్యునన్వి, మా అపరాధము ఆకాశమంత యెతుత్గా 

పెరిగియునన్ది. 

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 
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కోరకుండినయెడల,మీరు బలముగానుండి, ఆ దేశముయొకక్ సుఖమును అనుభవించి, మీ పిలల్లకు 

నితయ్ సావ్సథ్య్ముగా దాని నపప్గించెదరని చెపిప్రి. 

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. 

Page  of 252 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

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. 

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

ఇవతలకు అతని రపిప్ంచి అతనికి అబార్హామను పేరు పెటిట్నవాడవు నీవే. 

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

అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు యెబూసీయులు గిరాగ్షీయులు అనువారి దేశమును అతని 

సంతతివారికిచుచ్నటుల్ ఆతనితో నిబంధన చేసినవాడవు నీవే. 

నెహెమాయ్ 9:9 => నీవు నీతిమంతుడవై యుండి నీ మాటచొపుప్న జరిగించితివి. ఐగుపుత్లో మా 

పితరులు పొందిన శర్మను నీవు చూచితివి, ఎఱఱ్సముదర్మునొదద్ వారి మొఱఱ్ను నీవు వింటివి. 

నెహెమాయ్ 9:10 => ఫరోయు అతని దాసులందరును అతని దేశపు జనులందరును వారియెడల 

బహు గరవ్ముగా పర్వరిత్ంచిరని నీకు తెలియగా నీవు వారియెదుట సూచక కిర్యలను 

మహతాక్రయ్ములను చూపించితివి. ఆలాగున చేయుటవలన నీవు ఈ దినమందునన్టుట్గా 

పర్సిదిధ్నొందితివి. 

నెహెమాయ్ 9:11 => మరియు నీ జనులయెదుట నీవు సముదర్మును విభాగించినందున వారు 

సముదర్ము మధయ్ పొడినేలను నడచిరి, ఒకడు లోతునీట రాయి వేసినటుల్ వారిని తరిమినవారిని 

అగాధజలములలో నీవు పడవేసితివి. 

నెహెమాయ్ 9:12 => ఇదియుగాక పగటికాలమందు మేఘసత్ంభములో ఉండినవాడవును 

రాతిర్కాలమందు వారు వెళల్వలసిన మారగ్మున వెలుగిచుచ్టకై అగిన్సత్ంభములో ఉండినవాడవును 

అయియుండి వారిని తోడుకొనిపోతివి. 

నెహెమాయ్ 9:13 => సీనాయి పరవ్తము మీదికి దిగివచిచ్ ఆకాశమునుండి వారితో మాటలాడి, వారికి 

నీతియుకత్మైన విధులను సతయ్మైన ఆజఞ్లను మేలు కరములైన కటట్డలను ధరమ్ములను నీవు 

దయచేసితివి. 
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నెహెమాయ్ 9:14 => వారికి నీ పరిశుదధ్మైన విశార్ంతిదినమును ఆచరింప నాజఞ్ ఇచిచ్ నీ దాసుడైన 

మోషే దావ్రా ఆజఞ్లను కటట్డలను ధరమ్శాసత్రమును వారికి నియమించితివి. 

నెహెమాయ్ 9:15 => వారి ఆకలి తీరుచ్టకు ఆకాశమునుండి ఆహారమును వారి దాహము తీరుచ్టకు 

బం డ లో నుం డి ఉ ద క ము ను తె పిప్ం చి తి వి . వా రి కి పర్ మా ణ ము చే సి న దే శ ము ను 

సావ్ధీనపరచుకొనవలెనని వారి కాజాఞ్పించితివి. 

నెహెమాయ్ 9:16 => అయితే వారును మా పితరులును గరివ్ంచి, లోబడనొలల్క నీ ఆజఞ్లకు 

చెవియొగగ్కపోయిరి. 

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. 

నెహెమాయ్ 9:18 => వారు ఒక పోతదూడను చేసికొని ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచిన దేవుడు 

ఇదే అని చెపిప్, నీకు బహు విసుకు పుటిట్ంచినను 

నెహెమాయ్ 9:19 => వారు ఎడారిలో ఉండగా నీవు బహు విసాత్రమైన కృప కలిగినవాడవై వారిని 

విసరిజ్ంపలేదు; మారగ్ముగుండ వారిని తోడుకొని పోవుటకు పగలు మేఘసత్ంభమును, దారిలో వారికి 

వెలుగిచుచ్టకు రాతిర్ అగిన్సత్ంభమును వారిపైనుండి వెళిల్పోక నిలిచెను. 

నెహెమాయ్ 9:20 => వారికి భోధించుటకు నీ యుపకారాతమ్ను దయచేసితివి, నీవిచిచ్న మనాన్ను 

ఇయయ్క మానలేదు; వారి దాహమునకు ఉదకమిచిచ్తివి. 

నెహెమాయ్ 9:21 => నిజముగా అరణయ్ములో ఏమియు తకుక్వ కాకుండ నలువది సంవతస్రములు 

వారిని పోషించితివి. వారి వసత్రములు పాతగిలిపోలేదు, వారి కాళల్కు వాపు రాలేదు. 

నెహెమాయ్ 9:22 => ఇదియుగాక రాజయ్ములను జనములను వారికపప్గించి, వారికి సరిహదుద్లు 

ఏరప్రచితివి గనుక, వారు సీహోను అను హెషోబ్ను రాజుయొకక్ దేశమును బాషానునకు రాజైన 

ఓగుయొకక్ దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొనిరి. 
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నెహెమాయ్ 9:23 => వారి సంతతిని ఆకాశపు నక్షతర్ములంత విసాత్రముగా చేసి, పర్వేశించి 

సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ వారి పితరులకు నీవు వాగాద్నము చేసిన దేశములోనికి వారిని రపిప్ంపగా 

నెహెమాయ్ 9:24 => ఆ సంతతివారు పర్వేశించి ఆ దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొనిరి. నీవు 

కనానీయులను ఆ దేశవాసులను జయించి, తమకు మనసుస్వచిచ్నటుల్ చేయుటకు వారి రాజులను ఆ 

దేశజనులను వారిచేతికి అపప్గించితివి. 

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. 

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. 
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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. 

నెహెమాయ్ 9:31 => అయితే నీవు మహోపకారివై యుండి, వారిని బొతిత్గా నాశనము చేయకయు 

విడిచిపెటట్కయు ఉంటివి. నిజముగా నీవు కృపాకనికరములుగల దేవుడవై యునాన్వు. 

నెహెమాయ్ 9:32 => చేసిన నిబంధనను నిలుపుచు కృప చూపునటిట్ మహా పరాకర్మశాలివియు 

భయంకరుడవునగు మా దేవా, అషూష్రు రాజుల దినములు మొదలుకొని యీ దినములవరకు మా 

మీదికిని మా రాజుల మీదికిని పర్ధానుల మీదికిని మా పితరుల మీదికిని నీ జనులందరి మీదికిని 

వచిచ్న శర్మయంతయు నీ దృషిట్కి అలప్ముగా ఉండకుండును గాక. 

నెహెమాయ్ 9:33 => మా మీదికి వచిచ్న శర్మలనిన్టిని చూడగా నీవు నాయ్యసుథ్డవే; నీవు సతయ్ముగానే 

పర్వరిత్ంచితివి కాని మేము దురామ్రుగ్లమైతివిు. 

నెహెమాయ్ 9:34 => మా రాజులుగాని మా పర్ధానులుగాని మా యాజకులుగాని మా పితరులుగాని 

నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నడువలేదు. నీవు వారిమీద పలికిన సాక్షయ్ములనైనను నీ ఆజఞ్లనైనను 

వారు వినకపోయిరి. 

నెహెమాయ్ 9:35 => వారు తమ రాజయ్ పరిపాలన కాలమందు నీవు తమయెడల చూపించిన గొపప్ 

ఉపకారములను తలంచక, నీవు వారికిచిచ్న విసాత్రమగు ఫలవంతమైన భూమిని అనుభవించి 

యుండియు నినున్ సేవింపకపోయిరి, తమ చెడునడతలు విడిచి మారుమనసుస్ పొందరైరి. 

నెహెమాయ్ 9:36 => చితత్గించుము, నేడు మేము దాసయ్ములో ఉనాన్ము, దాని ఫలమును దాని 

సమృధిధ్ని అనుభవించునటుల్ నీవు మా పితరులకు దయచేసిన భూమియందు మేము దాసులమై 

యునాన్ము. 

నెహెమాయ్ 9:37 => మా పాపములనుబటిట్ నీవు మామీద నియమించిన రాజులకు అది 

అతివిసాత్రముగా ఫలమిచుచ్చునన్ది. వారు తమకిషట్ము వచిచ్నటుల్ మా శరీరములమీదను మా 

పశువులమీదను అధికారము చూపుచునాన్రు గనుక మాకు చాల శర్మలు కలుగుచునన్వి. 
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యెషయా 63:1 => రకత్వరణ్ వసత్రములు ధరించి ఎదోమునుండి వచుచ్చునన్ యితడెవడు? 

శోభితవసత్రము ధరించినవాడై గంభీరముగా నడచుచు బొసార్నుండి బలాతిశయముతో వచుచ్చునన్ 

యితడెవడు? నీతినిబటిట్ మాటలాడుచునన్ నేనే రకిష్ంచుటకు బలాఢుయ్డనైన నేనే.  

యెషయా 64:12 => యెహోవా, వీటిని చూచి ఊరకుందువా? మౌనముగానుందువా? 

అతయ్ధికముగా మముమ్ను శర్మపెటుట్దువా? 

దానియేలు 9:3 => అంతట నేను గోనెపటట్ కటుట్కొని, ధూళి తలపైన వేసికొని ఉపవాసముండి, 

పార్రథ్న విజాఞ్పనలు చేయుటకై పర్భువగు దేవుని యెదుట నా మనసుస్ను నిబబ్రము చేసికొంటిని. 

దానియేలు 9:4 => నేను నా దేవుడైన యెహోవా యెదుట పార్రథ్న చేసి యొపుప్కొనన్దేమనగా 

పర్భువా, మాహాతమ్య్ము గలిగిన భీకరుడవగు దేవా, నీ ఆజఞ్లను అనుసరించి నడుచువారియెడల నీ 

నిబంధనను నీ కృపను జాఞ్పకము చేయువాడా, 

దానియేలు 9:5 => మేమైతే నీ దాసులగు పర్వకత్లు నీ నామమునుబటిట్ మా రాజులకును మా 

యధిపతులకును మా పితరులకును యూదయదేశ జనులకందరికిని చెపిప్న మాటలను ఆలకింపక 

దానియేలు 9:6 => నీ ఆజఞ్లను నీ విధులను అనుసరించుట మాని, పాపులమును 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. 
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దానియేలు 9:10 => ఆయన తన దాసులగు పర్వకత్ల దావ్రా మాకు ఆజఞ్లు ఇచిచ్, వాటిని 

అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని సెలవిచెచ్ను గాని, మేము మా దేవుడైన యెహోవా మాట 

వినకపోతివిు. 

దానియేలు 9:11 => ఇశార్యేలీయులందరు నీ ధరమ్శాసత్రము నతికర్మించి నీ మాట వినక 

తిరుగుబాటు చేసిరి. మేము పాపము చేసితివిు గనుక నేను శపించెదనని నీవు నీ దాసుడగు మోషే 

ధరమ్శాసత్రమందు పర్మాణము చేసియునన్టుల్ ఆ శాపమును మామీద కుమమ్రించితివి. 

దానియేలు 9:12 => యెరూషలేములో జరిగిన కీడు మరి ఏ దేశములోను జరుగలేదు; ఆయన మా 

మీదికిని, మాకు ఏలికలుగా ఉండు మా నాయ్యాధిపతుల మీదికిని ఇంత గొపప్ కీడు రపిప్ంచి, తాను 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరెచ్ను. 

దానియేలు 9:13 => మోషే ధరమ్శాసత్రమందు వార్సిన కీడంతయు మాకు సంభవించినను మేము మా 

చెడు నడవడి మానకపోతివిు; నీ సతయ్మును అనుసరించి 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. 

దానియేలు 9:15 => పర్భువా మా దేవా, నీవు నీ బాహుబలమువలన నీ జనమును ఐగుపుత్లోనుండి 

రపిప్ంచుటవలన ఇపప్టి వరకు నీ నామమునకు ఘనత తెచుచ్కొంటివి. మేమైతే పాపముచేసి 

చెడునడతలు నడిచినవారము. 

దానియేలు 9:16 => పర్భువా, మా పాపములను బటిట్యు మా పితరుల దోషమును బటిట్యు, 

యెరూషలేము నీ జనులచుటుట్ నునన్ సకల పర్జల యెదుట నిందాసప్దమైనది. యెరూషలేము నీకు 

పర్తిషిఠ్తమైన పరవ్తము; ఆ పటట్ణముమీదికి వచిచ్న నీ కోపమును నీ రౌదర్మును తొలగనిమమ్ని నీ 

నీతికారయ్ములనిన్టినిబటిట్ విజాఞ్పనము చేసికొనుచునాన్ను. 

దానియేలు 9:17 => ఇపుప్డైతే మా దేవా, దీనినిబటిట్ నీ దాసుడు చేయు పార్రథ్నలను విజాఞ్పనలను 

ఆలకించి, పర్భువు చితాత్నుసారముగా శిథిలమైపోయిన నీ పరిశుదధ్సథ్లము మీదికి నీ ముఖపర్కాశము 

రానిముమ్. 
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దానియేలు 9:18 => నీ గొపప్ కనికరములను బటిట్యే మేము నినున్ పార్రిథ్ంచుచునాన్ము గాని మా 

సవ్నీతి కారయ్ములనుబటిట్ నీ సనిన్ధిని నిలువబడి పార్రిథ్ంచుట లేదు. మా దేవా, చెవి యొగిగ్ 

ఆలకింపుము; నీ కనున్లు తెరచి, నీ పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణముమీదికి వచిచ్న నాశనమును, నీ 

పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణమును దృషిట్ంచి చూడుము.  

దానియేలు 9:19 => పర్భువా ఆలకింపుము, పర్భువా క్షమింపుము, పర్భువా ఆలసయ్ము చేయక 

చెవియొగిగ్ నా మనవి చితత్గించుము. నా దేవా, యీ పటట్ణమును ఈ జనమును నీ పేరు పెటట్బడినవే; 

నీ ఘనతను బటిట్యే నా పార్రథ్న వినుమని వేడుకొంటిని. 

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. 

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 

వచనము 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. 

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 
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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 106:40 => 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. 

కీరత్నలు 106:44 => అయినను వారి రోదనము తనకు వినబడగా వారికి కలిగిన శర్మను ఆయన 

చూచెను. 
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కీరత్నలు 106:45 => వారిని తలంచుకొని ఆయన తన నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనెను తన 

కృపాబాహుళయ్మునుబటిట్ వారిని కరుణించెను. 

కీరత్నలు 106:46 => వారిని చెరగొనిపోయిన వారికందరికి వారియెడల కనికరము పుటిట్ంచెను. 

కీరత్నలు 106:47 => యెహోవా మా దేవా, మముమ్ను రకిష్ంపుము మేము నీ పరిశుదధ్ నామమునకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచునటుల్ను నినున్ సుత్తించుచు మేమతిశయించునటుల్ను అనయ్జనులలోనుండి 

మముమ్ను పోగుచేయుము.  

యిరిమ్యా 33:6 => నేను దానికి ఆరోగయ్మును సవ్సథ్తను మరల రపిప్ంచుచునాన్ను, వారిని 

సవ్సథ్పరచుచునాన్ను, వారికి సతయ్ సమాధానములను సమృదిధ్గా బయలుపరచెదను. 

యిరిమ్యా 33:7 => చెరలోనుండిన యూదావారిని ఇశార్యేలువారిని నేను రపిప్ంచుచునాన్ను, 

మొదట నుండినటుల్ వారిని సాథ్పించుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 33:8 => వారు నాకు విరోధముగా చేసిన పాప దోషము నిలువకుండ వారిని 

పవితర్పరతును, వారు నాకు విరోధముగాచేసిన దోషములనిన్టిని తిరుగుబాటులనిన్టిని క్షమించెదను. 

యిరిమ్యా 33:9 => భూజనులందరియెదుట వారు నాకిషట్మైన పేరుగాను సోత్తర్కారణముగాను 

ఘనతాసప్దముగాను ఉందురు, నేను వారికి చేయు సకల ఉపకారములనుగూరిచ్న వరత్మానమును 

జనులు విని నేను వారికి కలుగజేయు సమసత్ కేష్మమునుబటిట్యు సమసత్మైన మేలునుబటిట్యు 

భయపడుచు దిగులునొందుదురు. 

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. 

ఆదికాండము 13:15 => ఎందుకనగా నీవు చూచుచునన్ యీ దేశమంతటిని నీకును నీ 

సంతానమునకును సదాకాలము ఇచెచ్దను. 

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. 

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 

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. 

వచనము 28 
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దేశమునందు కరవుగాని తెగులుగాని కనబడినపుప్డైనను, గాడుప్ దెబబ్గాని చితత్పటుట్టగాని 

తగిలినపుప్డైనను, మిడతలుగాని చీడపురుగులుగాని దండు దిగినపుప్డైనను, వారి శతుర్వులు వారి 

దేశపు పటట్ణములలో వారిని ముటట్డివేసినపుప్డైనను, ఏ బాధగాని యే రోగముగాని వచిచ్నపుప్డైనను 

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 28:23 => నీ తలపైని ఆకాశము ఇతత్డివలె ఉండును, నీ కిర్ందనునన్ నేల 

యినుమువలె ఉండును. 

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

అహాబునొదద్కు వచిచ్ ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా 

జీవముతోడు నా మాట పర్కారము గాక, యీ సంవతస్రములలో మంచైనను వరష్మైనను పడదని 

పర్కటించెను. 

1 రాజులు 18:46 => యెహోవా హసత్ము ఏలీయాను బలపరచగా అతడు నడుము బిగించుకొని 

అహాబుకంటె ముందుగా పరుగెతిత్కొని పోయి యెజెర్యేలు గుమమ్ము నొదద్కు వచెచ్ను. 

లూకా 4:25 => ఏలీయా దినములయందు మూడేండల్ ఆరు నెలలు ఆకాశము మూయబడి 

దేశమందంతటను గొపప్ కరవు సంభవించినపుప్డు, ఇశార్యేలులో అనేకమంది విధవరాండుర్ండినను, 

యెషయా 50:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మీ తలిల్ని విడనాడిన పరితాయ్గ 

పతిర్క ఎకక్డనునన్ది? నా అపుప్లవారిలో ఎవనికి మిముమ్ను అమిమ్వేసితిని? మీ దోషములనుబటిట్ 

మీరు అమమ్బడితిరి మీ అతికర్మములనుబటిట్ మీ తలిల్ పరితాయ్గము చేయబడెను.  

యెషయా 50:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు ఎవడును లేకపోనేల? నేను పిలిచినపుప్డు ఎవడును 

ఉతత్రమియయ్కుండనేల? నా చెయియ్ విమోచింపలేనంత కురచయై పోయెనా? విడిపించుటకు నాకు 
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శకిత్లేదా? నా గదిద్ంపుచేత సముదర్మును ఎండబెటుట్దును నదులను ఎడారిగా చేయుదును నీళుల్ 

లేనందున వాటి చేపలు కంపుకొటిట్ దాహముచేత చచిచ్పోవును.  

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

చెటుల్ను బలిసియుండును దానిమీద వరిష్ంపవలదని మేఘములకు ఆజఞ్నిచెచ్దను. 

యెహెజేక్లు 14:13 => నరపుతుర్డా, ఏ దేశమైతే విశావ్సఘాతకమై నా దృషిట్కి పాపముచేసినదో 

దానికి నేను విరోధినై పార్ణాధారమగు ఆహారము లేకుండజేసి కరవు పంపించి మనుషుయ్లను 

పశువులను నిరూమ్లము చేయుదును  

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.  

ఆమోసు 4:6 => మీ పటట్ణములనిన్టిలోను నేను మీకు దంతశుదిధ్ కలుగజేసినను, మీరునన్ 

సథ్లములనిన్టిలోను మీకు ఆహారము లేకుండ చేసినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్.  

ఆమోసు 4:7 => మరియు కోతకాలమునకు ముందు మూడు నెలలు వానలేకుండ చేసితిని; ఒక 

పటట్ణముమీద కురిపించి మరియొక పటట్ణముమీద కురిపింపకపోతిని; ఒకచోట వరష్ము కురిసెను, 

వరష్ము లేనిచోటు ఎండిపోయెను. 

ఆమోసు 4:8 => రెండు మూడు పటట్ణములవారు నీళుల్ తార్గుటకు ఒక పటట్ణమునకే పోగా అచచ్టి 

నీరు వారికి చాలకపోయెను; అయినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

ఆమోసు 4:9 => మరియు మీ ససయ్ములను ఎండుతెగులుచేతను కాటుకచేతను నేను పాడుచేసితిని, 

గొంగళి పురుగు వచిచ్ మీ విసాత్రమైన వనములను దార్క్షతోటలను అంజూరపుచెటల్ను ఒలీవచెటల్ను 

తినివేసెను, అయినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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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. 

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. 

యిరిమ్యా 14:8 => ఇశార్యేలునకు ఆశర్యుడా, కషట్కాలమున వారికి రక్షకుడా, మా దేశములో నీ 

వేల పరదేశివలె నునాన్వు? ఏల రాతిర్వేళను బసచేయుటకు గుడారమువేయు పర్యాణసుథ్నివలె 

ఉనాన్వు; 

యిరిమ్యా 14:9 => భర్మసియునన్వానివలెను రకిష్ంపలేని శూరునివలెను నీవేల ఉనాన్వు? 

యెహోవా, నీవు మామధయ్ నునాన్వే; మేము నీ పేరుపెటట్బడినవారము; మముమ్ను చెయియ్ విడువకుము.  
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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 మంటిపెడడ్లకిర్ంద 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 బిడడ్లను 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.  

సామెతలు 28:13 => అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు 

కనికరము పొందును. 

యెహెజేక్లు 18:27 => మరియు దుషుట్డు తాను చేయుచు వచిచ్న దుషట్తవ్మునుండి మరలి నీతి 

నాయ్యములను జరిగించినయెడల తన పార్ణము రకిష్ంచుకొనును. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:12 => అతడు శర్మలో ఉనన్పుప్డు తన దేవుడైన యెహోవాను 

బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని సనిన్ధిని తనున్ తాను బహుగా తగిగ్ంచుకొని. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 33:13 => ఆయనకు మొరలిడగా, ఆయన అతని వినన్పములను ఆలకించి 

యెరూషలేమునకు అతని రాజయ్ములోనికి అతని తిరిగి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు యెహోవా దేవుడై 

యునాన్డని మనషే ష్ తెలిసికొనెను. 

హోషేయ 5:15 => వారు మనసుస్ తిర్పుప్కొని ననున్ వెదకువరకు నేను తిరిగి నా సథ్లమునకు 

పోవుదును; తమకు దురవసథ్ సంభవింపగా వారు ననున్ బహు శీఘర్ముగా వెదకుదురు. 

హోషేయ 6:1 => మనము యెహోవాయొదద్కు మరలుదము రండి, ఆయన మనలను చీలిచ్వేసెను, 

ఆయనే మనలను సవ్సథ్పరచును; ఆయన మనలను కొటెట్ను, ఆయనే మనలను బాగుచేయును 

1 రాజులు 8:35 => మరియు వారు నీకు విరోధముగా పాపము చేసినందున ఆకాశము మూయబడి 

వరష్ము లేకపోగా, నీవు వారిని ఈలాగున శర్మపెటుట్టవలన వారు నీ నామమును ఒపుప్కొని తమ 

పాపములను విడిచి యీ సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్న చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:36 => నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులైన ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు చేసిన 

పాపమును క్షమించి, వారు నడువవలసిన సనామ్రగ్మును వారికి చూపించి, నీ జనులకు నీవు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్న భూమి మీద వరష్ము కురిపింపుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:13 => వాన కురియకుండ నేను ఆకాశమును మూసివేసినపుప్డే గాని, 

దేశమును నాశనము చేయుటకు మిడతలకు సెలవిచిచ్నపుప్డే గాని, నా జనులమీదికి తెగులు 

రపిప్ంచినపుప్డే గాని, 

జెకరాయ్ 14:17 => లోకమందుండు కుటుంబములలో సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయను 

రాజునకు మొర్కుక్టకై యెరూషలేమునకు రాని వారందరిమీద వరష్ము కురువకుండును. 

వచనము 29 

ఎవడైనను ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులందరు కలిసియైనను, నొపిప్గాని కషట్ముగాని అనుభవించుచు, 

ఈ మందిరముతటుట్ చేతులు చాపి చేయు వినన్పములనిన్యు పార్రథ్నలనిన్యు నీ నివాససథ్లమైన 

ఆకాశమునుండి నీవు ఆలకించి క్షమించి 
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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 

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

తేటపరచుము. 

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

రక్షణకరత్వైన దేవుడవు దినమెలల్ నీకొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను.  

కీరత్నలు 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 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. 

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. 

యోహాను 6:45 => ననున్ పంపిన తండిర్ వానిని ఆకరిష్ంచితేనే గాని యెవడును నాయొదద్కు రాలేడు; 

అంతయ్దినమున నేను వానిని లేపుదును.  
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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. 

1 రాజులు 18:40 => అపుప్డు ఏలీయా ఒకనినైన తపిప్ంచుకొని పోనియయ్క బయలు పర్వకత్లను 

పటుట్కొనుడని వారికి సెలవియయ్గా జనులు వారిని పటుట్కొనిరి. ఏలీయా కీషోను వాగు దగగ్రకు వారిని 

కొనిపోయి అకక్డ వారిని వధించెను. 

1 రాజులు 18:41 => పిమమ్ట ఏలీయా విసాత్ర మైన వరష్ము వచుచ్నటుల్గా ధవ్ని పుటుట్చునన్ది, నీవు 

పోయి భోజనము చేయుమని అహాబుతో చెపప్గా 

1 రాజులు 18:42 => అహాబు భోజనము చేయబోయెను గాని, ఏలీయా కరెమ్లు పరవ్తముమీదికి 

పోయి నేలమీద పడి ముఖము మోకాళల్మధయ్ ఉంచుకొనెను. 

1 రాజులు 18:43 => తరువాత అతడు తన దాసుని పిలిచి నీవు పైకిపోయి సముదర్మువైపు 

చూడుమనగా వాడు మెరకయెకిక్ పారజూచి ఏమియు కనబడలేదనగా అతడు ఇంక ఏడు మారులు 

పోయి చూడుమని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 18:44 => ఏడవమారు అతడు చూచి అదిగో మనిషి చెయియ్ యంత చినన్ మేఘము 

సముదర్మునుండి పైకి ఎకుక్చునన్దనెను. అపుప్డు ఏలీయా నీవు అహాబు దగగ్రకు పోయి నీవు 

వెళల్కుండ వరష్ము నినున్ ఆపకుండునటుల్ నీ రథమును సిదధ్పరచుకొని పొమమ్ని చెపుప్మని వానిని 

పంపెను. 

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

వాన కురిసెను గనుక అహాబు రథమెకిక్ యెజెర్యేలునకు వెళిల్పోయెను. 
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యోబు 37:11 => మరియు ఆయన దటట్మైన మేఘమును జలముతో నింపును తన మెరుపుగల 

మేఘమును వాయ్పింపజేయును. 

యోబు 37:12 => ఆయనవలన నడిపింపబడినవై నరులకు నివాసయోగయ్మైన భూగోళము మీద 

మెరుపును మేఘములును సంచారము చేయును ఆయన వాటికి ఆజాఞ్పించునది యావతుత్ను అవి 

నెరవేరుచ్ను  

యోబు 37:13 => శిక్షకొరకే గాని తన భూలోకముకొరకే గాని కృప చేయుటకే గాని ఆయన 

ఆజాఞ్పించినదానిని అవి నెరవేరుచ్ను.  

యోబు 37:14 => యోబూ, ఈ మాట ఆలకింపుము ఊరకుండి దేవుని అదుభ్తకిర్యలను 

ఆలోచింపుము. 

కీరత్నలు 68:9 => దేవా, నీ సావ్సథ్య్ముమీద నీవు వరష్ము సమృదిధ్గా కురిపించితివి అది 

అలసియుండగా నీవు దానిని బలపరచితివి.  

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. 

యెహెజేక్లు 34:26 => వారిని నా పరవ్తము చుటుట్పటల్ సథ్లములను దీవెనకరముగా చేయుదును. 

ఋతువుల పర్కారము వరష్ము కురిపించెదను, దీవెనకరమగు వరష్ములు కురియును, 

హోషేయ 2:21 => ఆ దినమున నేను మనవి ఆలకింతును; ఆకాశపు మనవి నేను ఆలకింపగా అది 

భూమియొకక్ మనవి ఆలకించును; 

హోషేయ 2:22 => భూమి ధానయ్ దార్కాష్రస తైలముల మనవి ఆలకింపగా అవి యెజెర్యేలు చేయు 

మనవి ఆలకించును. 
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యోవేలు 2:23 => సీయోను జనులారా, ఉతస్హించి మీ దేవుడైన యెహోవాయందు సంతోషించుడి; 

తన నీతినిబటిట్ ఆయన తొలకరి వరష్మును మీకనుగర్హించును, వాన కురిపించి పూరవ్మందువలె 

తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును మీకనుగిర్హించును 

జెకరాయ్ 10:1 => కడవరి వానకాలమున వరష్ము దయచేయుమని యెహోవాను వేడుకొనుడి. 

పర్తివాని చేనిలోను పైరు మొలుచునటుల్ యెహోవా మెరుపులను పుటిట్ంచును, ఆయన వానలు 

మెండుగా కురిపించును. 

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 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 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. 

వచనము 30 

నీవు మా పితరులకిచిచ్న దేశమందు వారు తమ జీవితకాలమంతయు నీయందు భయభకుత్లు కలిగి 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 20:7 => నీ జనులైన ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి ఈ దేశపు 

కాపురసుథ్లను తోలివేసి, నీ సేన్హితుడైన అబార్హాముయొకక్ సంతతికి దీనిని శాశవ్తముగానిచిచ్న మా 

దేవుడవు నీవే. 

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. 

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; 
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లేవీయకాండము 26:25 => మీమీదికి ఖడగ్మును రపిప్ంచెదను; అది నా నిబంధన విషయమై 

పర్తిదండన చేయును; మీరు మీ పటట్ణములలో కూడియుండగా మీ మధయ్కు తెగులును రపిప్ంచెదను; 

మీరు శతుర్వులచేతికి అపప్గింపబడెదరు. 

లేవీయకాండము 26:26 => నేను మీ ఆహారమును, అనగా మీ పార్ణాధారమును తీసివేసిన 

తరువాత పదిమంది సతరీలు ఒకక్ పొయియ్లోనే మీకు ఆహారము వండి తూనికెచొపుప్న మీ ఆహారమును 

మీకు మరల ఇచెచ్దరు, మీరు తినెదరు గాని తృపిత్పొందరు. 

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 28:23 => నీ తలపైని ఆకాశము ఇతత్డివలె ఉండును, నీ కిర్ందనునన్ నేల 

యినుమువలె ఉండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:24 => యెహోవా నీ దేశపు వరష్మును ధూళిగాను బుగిగ్గాను చేయును; 

నీవు నశించువరకు అది ఆకాశమునుండి నీమీదికి వచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:25 => యెహోవా నీ శతుర్వులయెదుట నినున్ ఓడించును. 

ఒకక్మారగ్మున వారియెదుటికి బయలుదేరి నీవు యేడు మారగ్ముల వారి యెదుటనుండి పారిపోయి, 

భూరాజయ్ములనిన్టిలోనికి యిటు అటు చెదరగొటట్బడుదువు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:26 => నీ కళేబరము సకలమైన ఆకాశపకుష్లకును భూజంతువులకును 

ఆహారమగును; వాటిని బెదరించువాడెవడును ఉండడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:27 => యెహోవా ఐగుపుత్ పుంటిచేతను మూలవాయ్ధిచేతను కుషుట్చేతను 

గజిజ్చేతను నినున్ బాధించును; నీవు వాటిని పోగొటుట్కొనజాలకుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:28 => వెఱి ఱ్తనముచేతను గుర్డిడ్తనముచేతను హృదయ 

విసమ్యముచేతను యెహోవా నినున్ బాధించును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:29 => అపుప్డు గుర్డిడ్వాడు చీకటిలో తడువులాడు రీతిగా నీవు 

మధాయ్హన్మందు తడువులాడుదువు; నీ మారగ్ములను వరిధ్లల్చేసికొనలేవు; నీవు హింసింపబడి 

నితయ్మును దోచుకొనబడెదవు; నినున్ తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోవును, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:30 => సతరీని పర్ధానము చేసికొందువు గాని వేరొకడు ఆమెను కూడును. 

ఇలుల్కటుట్దువు గాని దానిలో నివసింపవు. దార్క్షతోట నాటుదువు గాని దాని పండుల్ తినవు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:31 => నీ యెదుద్ నీ కనున్లయెదుట వధింపబడునుగాని దాని 

మాంసము నీవు తినవు. నీ గాడిద నీ యెదుటనుండి బలాతాక్రముచేత కొనిపోబడి నీయొదద్కు మరల 

తేబడదు. నీ గొఱఱ్మేకలు నీ శతుర్వులకు ఇయయ్బడును, నినున్ రకిష్ంచువాడెవడును ఉండడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:32 => నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును అనయ్జనమునకు 

ఇయయ్బడుదురు. వారి నిమితత్ము నీ కనున్లు దినమెలల్ చూచి చూచి కీష్ణించిపోవునుగాని నీచేత 

నేమియు కాకపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:33 => నీవెరుగని జనము నీ పొలము పంటను నీ కషాట్రిజ్తమంతయు 

తినివేయును. నీవు హింసను బాధను మాతర్మే నితయ్ము పొందుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:34 => నీ కనున్లయెదుట జరుగుదానిని చూచుటవలన నీకు 

వెఱి ఱ్యెతుత్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:35 => యెహోవా నీ అరకాలు మొదలుకొని నీ నడినెతిత్వరకు 

మోకాళల్మీదను తొడలమీదను కుదరని చెడుపుండుల్ పుటిట్ంచి నినున్ బాధించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:36 => యెహోవా నినున్ను నీవు నీమీద నియమించుకొను నీ రాజును, 

నీవేగాని నీ పితరులేగాని యెరుగని జనమునకపప్గించును. అకక్డ నీవు కొయయ్దేవతలను 

రాతిదేవతలను పూజించెదవు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:37 => యెహోవా నినున్ చెదరగొటుట్ చోటి పర్జలలో విసమ్యమునకు 

సామెతకు, నిందకు నీవు హేతువైయుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:38 => విసాత్రమైన వితత్నములు పొలములోనికి తీసికొనిపోయి 

కొంచెమే యింటికి తెచుచ్కొందువు; ఏలయనగా మిడతలుదాని తినివేయును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:39 => దార్క్షతోటలను నీవు నాటి బాగుచేయుదువు గాని ఆ 

దార్క్షలరసమును తార్గవు, దార్క్షపండల్ను సమకూరుచ్కొనవు; ఏలయనగా పురుగు వాటిని తినివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:40 => ఒలీవచెటుల్ నీ సమసత్ పార్ంతములలో నుండును గాని తైలముతో 

తలనంటుకొనవు; నీ ఒలీవకాయలు రాలిపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:41 => కుమారులను కుమారెత్లను కందువు గాని వారు నీయొదద్ 

నుండరు, వారు చెరపటట్బడుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:42 => మిడతల దండు నీ చెటల్నిన్టిని నీ భూమి పంటను 

ఆకర్మించుకొనును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:43 => నీ మధయ్నునన్ పరదేశి నీకంటె మికిక్లి హెచచ్గును నీవు మికిక్లి 

తగిగ్పోదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:44 => అతడు నీకు అపిప్చుచ్నుగాని నీవు అతనికి అపిప్యయ్లేవు. 

అతడు తలగానుండును నీవు తోకగానుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:45 => నీవు నాశనము చేయబడువరకు ఈ శాపములనిన్యు నీమీదికి 

వచిచ్ నినున్ తరిమి నినున్ పటుట్కొనును; ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించిన ఆయన 

ఆజఞ్లను ఆయన కటట్డలను అనుసరించి నడుచుకొనునటుల్ నీవు ఆయన మాట వినలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:46 => మరియు అవి చిరకాలమువరకు నీమీదను నీ 

సంతానముమీదను సూచనగాను విసమ్యకారణముగాను ఉండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:47 => నీకు సరవ్సమృదిధ్ కలిగియుండియు నీవు సంతోషముతోను 

హృదయానందముతోను నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు దాసుడవు కాలేదు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:48 => గనుక ఆకలిదపుప్లతోను వసత్రహీనతతోను అనిన్ 

లోపములతోను యెహోవా నీమీదికి రపిప్ంచు నీ శతుర్వులకు దాసుడవగుదువు. వారు నినున్ 

నశింపజేయువరకు నీ మెడమీద ఇనుపకాడి యుంచుదురు. 

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

అనగా నీకు రాని భాష కలిగిన జనమును, 

Page  of 276 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:50 => కూర్రముఖము కలిగి వృదుధ్లను యౌవనసుథ్లను కటాకిష్ంపని 

జనమును గదద్ యెగిరివచుచ్నటుల్ నీమీదికి రపిప్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:51 => నినున్ నశింపజేయువరకు నీ పశువులను నీ పొలముల 

ఫలములను వారు తినివేతురు నినున్ నశింపజేయువరకు ధానయ్మునేగాని దార్కాష్రసమునేగాని 

తైలమునేగాని పశువుల మందలనేగాని గొఱఱ్మేక మందలనేగాని నీకు నిలువనియయ్రు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:52 => మరియు నీవు ఆశర్యించిన ఉనన్త పార్కారములుగల నీ 

కోటలు పడువరకును నీ దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను వారు నినున్ ముటట్డివేయుదురు. 

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 చెడడ్దైనందున 

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. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:58 => నీవు జాగర్తత్పడి యీ గర్ంథములో వార్యబడిన యీ ధరమ్శాసత్ర 

వాకయ్ములనిన్టిని అనుసరించి గైకొనుచు, నీ దేవుడైన యెహోవా అను ఆ మహిమగల భీకరమైన 

నామమునకు భయపడనియెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:59 => యెహోవా నీకును నీ సంతతికిని ఆశచ్రయ్మైన తెగుళల్ను 

కలుగజేయును. అవి దీరఘ్కాలముండు గొపప్ తెగుళుల్ను చెడడ్ 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. 

రూతు 1:1 => నాయ్యాధిపతులు ఏలిన దినములయందు దేశములో కరవు కలుగగా యూదా 

బేతెల్హేమునుండి ఒక మనుషుయ్డు తన భారయ్ను తన యిదద్రు కుమారులను వెంట బెటుట్కొని 

మోయాబు దేశమున కాపురముండుటకు వెళెళ్ను. 

1 రాజులు 8:37 => దేశమందు కాష్మముగాని తెగులుగాని గాడుప్ దెబబ్గాని చితత్పటుట్టగాని 

మిడతలుగాని చీడపురుగుగాని కలిగినను, వారి శతుర్వు వారి దేశపు పటట్ణములలో వారిని 

ముటట్డివేసినను, ఏ తెగులుగాని వాయ్ధిగాని కలిగినను, 

1 రాజులు 8:38 => ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులలో పర్తి మనిషి తన తన మనోవాయ్ధిని 

తెలిసికొనును గదా; ఒకక్డైనను జనులందరైనను ఈ మందిరము తటుట్ తమ చేతులు చాపి పార్రథ్న 

వినన్పములు చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:39 => పర్తి మనిషియొకక్ హృదయము నీవెరుగుదువు గనుక నీవు ఆకాశమను నీ 

నివాససథ్లమందు విని, క్షమించి దయచేసి యెవరి పర్వరత్ననుబటిట్ వారికి పర్తిఫలమిచిచ్ 

1 రాజులు 8:40 => మా పితరులకు నీవు దయచేసిన దేశమందు జనులు బర్దుకు దినములనిన్టను 

వారు నీయందు భయభకుత్లు కలిగియుండునటుల్ చేయుము; నరపుతుర్లందరి హృదయములను నీవు 

మాతర్మే తెలిసికొనియునాన్వు. 
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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 బిడడ్ను ఇముమ్ రేపు మనము నా బిడడ్ను భకిష్ంచుదుము, అని చెపిప్నపుప్డు 

2 రాజులు 6:29 => మేము నా బిడడ్ను వంటచేసికొని తింటివిు. అయితే మరునాటియందు నేను 

దాని చూచి నేటి ఆహారమునకు నీ బిడడ్ను ఇమమ్ని అడిగితిని గాని అది తన బిడడ్ను దాచిపెటెట్నని 

చెపెప్ను. 

2 రాజులు 8:1 => ఒకనాడు ఎలీషా తాను బర్దికించిన బిడడ్కు తలిల్యైన ఆమెను పిలిచి యెహోవా 

కాష్మకాలము రపిప్ంపబోవుచునాన్డు; ఏడు సంవతస్రములు దేశములో కాష్మము కలుగునని చెపిప్ 

నీవు లేచి, నీవును నీ యింటివారును ఎచచ్టనుండుట అనుకూలమో అచచ్టికి పోవుడనగా 

నిరగ్మకాండము 10:12 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో మిడతలు వచుచ్నటుల్ ఐగుపుత్ దేశముమీద 

నీ చెయియ్ చాపుము; అవి ఐగుపుత్ దేశముమీదకి వచిచ్ యీ దేశపు పైరులనిన్టిని, అనగా వడగండుల్ 

పాడుచేయని వాటిననిన్టిని తినివేయునని చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 10:13 => మోషే ఐగుపుత్ దేశముమీద తన కఱఱ్ను చాపగా యెహోవా ఆ 

పగలంతయు ఆ రాతిర్ అంతయు ఆ దేశముమీద తూరుప్గాలిని విసరజేసెను; ఉదయమందు ఆ 

తూరుప్గాలికి మిడతలు వచెచ్ను. 
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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. 

నిరగ్మకాండము 10:15 => ఆ దేశమున చీకటి కమెమ్ను, ఆ దేశపు కూరగాయలనిన్టిని ఆ వడగండుల్ 

పాడుచేయని వృక్షఫలములనిన్టిని అవి తినివేసెను. ఐగుపుత్ దేశమంతట చెటే ల్గాని పొలముల 

కూరయేగాని పచచ్నిదేదియు మిగిలియుండలేదు. 

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 1:11 => భూమిమీది పైరు చెడిపోయెను గోధుమ కఱఱ్లను యవల కఱఱ్లను చూచి 

సేదయ్గాండాల్రా, సిగుగ్నొందుడి. దార్క్షతోట కాపరులారా, రోదనము చేయుడి. 

యోవేలు 2:25 => మీరు కడుపార తిని తృపిత్పొంది మీకొరకు వింత కారయ్ములను జరిగించిన మీ 

దేవుడైన యెహోవా నామమును సుత్తించునటుల్ నేను పంపిన మిడుతలును గొంగళి పురుగులును పసరు 

పురుగులును చీడపురుగులును అను నా మహా సైనయ్ము తినివేసిన సంవతస్రముల పంటను మీకు 

మరల నితుత్ను. 

పర్కటన 9:3 => ఆ పొగలోనుండి మిడతలు భూమి మీదికి వచెచ్ను, భూమిలో ఉండు తేళల్కు 

బలమునన్టుట్ వాటికి బలము ఇయయ్బడెను. 
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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. 

పర్కటన 9:11 => పాతాళపు దూత వాటిపైన రాజుగా ఉనాన్డు; హెబీర్ భాషలో వానికి అబదోద్నని 

పేరు, గీర్సు దేశపు భాషలో వానిపేరు అపొలుల్యోను.  

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. 
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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 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 32:1 => రాజు ఇటిట్ నమమ్కమైన చరయ్ చూపిన తరువాత అషూష్రు రాజైన 

సనె హ్ రీబు వచిచ్ , యూదాదేశములో చొరబడి పార్కార పురములయెదుట దిగి వాటిని 

లోపరచుకొనజూచెను. 
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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. 

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 చెడడ్దైనందున 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 32:24 => ఆ దినములలో హిజిక్యా రోగియై మరణదశలో నుండెను. 

అతడు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన అతనికి తన చితత్మును తెలియపరచి అతనికి సూచన 

యొకటి దయచేసెను. 

1 రాజులు 8:37 => దేశమందు కాష్మముగాని తెగులుగాని గాడుప్ దెబబ్గాని చితత్పటుట్టగాని 

మిడతలుగాని చీడపురుగుగాని కలిగినను, వారి శతుర్వు వారి దేశపు పటట్ణములలో వారిని 

ముటట్డివేసినను, ఏ తెగులుగాని వాయ్ధిగాని కలిగినను, 

1 రాజులు 8:38 => ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులలో పర్తి మనిషి తన తన మనోవాయ్ధిని 

తెలిసికొనును గదా; ఒకక్డైనను జనులందరైనను ఈ మందిరము తటుట్ తమ చేతులు చాపి పార్రథ్న 

వినన్పములు చేసినయెడల 

యాకోబు 5:13 => మీలో ఎవనికైనను శర్మ సంభవించెనా? అతడు పార్రథ్న చేయవలెను; 

ఎవనికైనను సంతోషము కలిగెనా? అతడు కీరత్నలు పాడవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:22 => యెహోవా క్షయరోగముచేతను జవ్రముచేతను మంటచేతను 

మహాతాపముచేతను ఖడగ్ముచేతను కంకి కాటుకచేతను బూజుచేతను నినున్ కొటుట్ను; నీవు 

నశించువరకు అవి నినున్ తరుమును. 

కీరత్నలు 77:2 => నా ఆపతాక్లమందు నేను పర్భువును వెదకితిని రాతిర్వేళ నా చెయియ్ వెనుకకు 

తీయకుండ చాపబడియునన్ది. నా పార్ణము ఓదారుప్ పొందనొలల్కయునన్ది. 

కీరత్నలు 78:46 => ఆయన వారి పంటను చీడపురుగులకిచెచ్ను వారి కషట్ఫలములను 

మిడతలకపప్గించెను. 

యెషయా 1:6 => అరకాలు మొదలుకొని తలవరకు సవ్సథ్త కొంచెమైనను లేదు ఎకక్డ చూచినను 

గాయములు దెబబ్లు పచిచ్ పుండుల్ అవి పిండబడలేదు కటట్బడలేదు తైలముతో మెతత్న చేయబడలేదు. 

యెహెజేక్లు 14:19 => అటిట్ దేశములోనికి తెగులు పంపి మనుషుయ్లును పశువులును 

నిరూమ్లమగుటకై పార్ణహానికరమగునంతగా నేను నా రౌదర్మును కుమమ్ రించినయెడల 
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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. 

వచనము 31 

నీ మారగ్ములలో నడుచునటుల్గా వారి వారి హృదయములను ఎరిగియునన్ నీవు వారి సకల పర్వరత్నకు 

తగినటుల్ పర్తిఫలమును దయచేయుదువు గాక. నీవు ఒకక్డవే మానవుల హృదయము నెరిగినవాడవు 

గదా. 

కీరత్నలు 33:12 => యెహోవా తమకు దేవుడుగాగల జనులు ధనుయ్లు. ఆయన తనకు సావ్సథ్య్ముగా 

ఏరప్రచుకొను జనులు ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 33:13 => యెహోవా ఆకాశములోనుండి కనిపెటుట్చునాన్డు ఆయన నరులందరిని 

దృషిట్ంచుచునాన్డు. 

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 32:2 => యెహోవాచేత నిరోద్షి అని యెంచబడినవాడు ఆతమ్లో కపటములేనివాడు ధనుయ్డు. 

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

నాయెముకలు కీష్ణించినవి.  

కీరత్నలు 32:4 => దివారాతుర్లు నీ చెయియ్ నామీద బరువుగా నుండెను నా సారము వేసవికాలమున 

ఎండినటాట్యెను. (సెలా.)  
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కీరత్నలు 32:5 => నా దోషమును కపుప్కొనక నీ యెదుట నాపాపము ఒపుప్కొంటిని యెహోవా 

సనిన్ ధి ని నా అతికర్మములు ఒపుప్కొందుననుకొంటిని . నీవు నా పాపదోషమును 

పరిహరించియునాన్వు. (సెలా.)  

కీరత్నలు 32:6 => కావున నీ దరశ్నకాలమందు భకిత్గలవారందరు నినున్ పార్రథ్న చేయుదురు. విసాత్ర 

జలపర్వాహములు పొరలివచిచ్నను నిశచ్యముగా అవి వారిమీదికి రావు. 

కీరత్నలు 142:1 => నేను ఎలుగెతిత్ యెహోవాకు మొరలిడుచునాన్ను. ఎలుగెతిత్ యెహోవాను 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 142:2 => బహు వినయముగా ఆయన సనిన్ధిని నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను నాకు కలిగిన 

బాధ ఆయన సనిన్ధిని తెలియజెపుప్కొనుచునాన్ను. 

సామెతలు 14:10 => ఎవని దుఃఖము వాని హృదయమునకే తెలియును ఒకని సంతోషములో 

అనుయ్డు పాలివాడు కానేరడు. 

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. 

యెషయా 1:15 => మీరు మీచేతులు చాపునపుప్డు మిముమ్ను చూడక నా కనున్లు కపుప్కొందును 

మీరు బహుగా పార్రథ్నచేసినను నేను వినను మీచేతులు రకత్ముతో నిండియునన్వి. 

లేవీయకాండము 13:29 => పురుషునికైనను సతరీకైనను తలయందేమి గడడ్మందేమి పొడ 

పుటిట్నయెడల, యాజకుడు ఆ పొడను చూడగా 

1 రాజులు 8:38 => ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులలో పర్తి మనిషి తన తన మనోవాయ్ధిని 

తెలిసికొనును గదా; ఒకక్డైనను జనులందరైనను ఈ మందిరము తటుట్ తమ చేతులు చాపి పార్రథ్న 

వినన్పములు చేసినయెడల 
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యెషయా 1:6 => అరకాలు మొదలుకొని తలవరకు సవ్సథ్త కొంచెమైనను లేదు ఎకక్డ చూచినను 

గాయములు దెబబ్లు పచిచ్ పుండుల్ అవి పిండబడలేదు కటట్బడలేదు తైలముతో మెతత్న చేయబడలేదు. 

వచనము 32 

మరియు నీ జనులైన ఇశార్యేలీయుల సంబంధులు కాని అనుయ్లు నీ ఘనమైన నామమునుగూరిచ్యు, 

నీ బాహుబలమునుగూరిచ్యు, చాచిన చేతులనుగూరిచ్యు వినినవారై, దూరదేశమునుండి వచిచ్ ఈ 

మందిరముతటుట్ తిరిగి వినన్పము చేసినపుడు 

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 62:12 => పర్భువా, మనుషుయ్లకందరికి వారి వారి కిర్యలచొపుప్న నీవే 

పర్తిఫలమిచుచ్చునాన్వు. కాగా కృపచూపుటయు నీది. 

యిరిమ్యా 17:10 => ఒకని పర్వరత్ననుబటిట్ వాని కిర్యల ఫలముచొపుప్న పర్తికారము చేయుటకు 

యెహోవా అను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను, అంతరిందిర్యములను పరీకిష్ంచువాడను.  
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యెహెజేక్లు 18:30 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, యెవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధింతును. 

మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీ అకర్మములు మీకు శికాష్ కారణములు కాకుండునటుల్ వాటిననిన్టిని 

విడిచిపెటుట్డి.  

మతత్యి 16:27 => మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ మహిమగలవాడై తన దూతలతో కూడ 

రాబోవుచునాన్డు. అపుప్డాయన ఎవని కిర్యలచొపుప్న వానికి ఫలమిచుచ్ను. 

1 రాజులు 8:39 => పర్తి మనిషియొకక్ హృదయము నీవెరుగుదువు గనుక నీవు ఆకాశమను నీ 

నివాససథ్లమందు విని, క్షమించి దయచేసి యెవరి పర్వరత్ననుబటిట్ వారికి పర్తిఫలమిచిచ్ 

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 29:17 => నా దేవా , నీవు హృదయ పరిశోధనచేయుచు 

యథారథ్వంతులయందు ఇషట్పడుచునాన్వని నేనెరుగుదును; నేనైతే యథారథ్హృదయము గలవాడనై 

యివి యనిన్యు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్యునాన్ను; ఇపుప్డు ఇకక్డనుండు నీ జనులును నీకు 

మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ట చూచి సంతోషించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 11:4 => యెహోవా తన పరిశుదాధ్లయములో ఉనాన్డు యెహోవా సింహాసనము 

ఆకాశమందునన్ది ఆయన నరులను కనున్లార చూచుచునాన్డు తన కనుదృషిట్చేత ఆయన వారిని 

పరిశీలించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 11:5 => యెహోవా నీతిమంతులను పరిశీలించును దుషుట్లును బలాతాక్రాసకుత్లును 

ఆయనకు అసహుయ్లు, 

యోహాను 2:25 => గనుక ఎవడును మనుషుయ్నిగూరిచ్ ఆయనకు సాక్షయ్మియయ్ నకక్రలేదు. 

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 
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పర్కటన 2:23 => దాని పిలల్లను నిశచ్యముగా చంపెదను. అందువలన అంతరిందిర్యములను 

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 

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. 

సామెతలు 15:11 => పాతాళమును అగాధకూపమును యెహోవాకు కనబడుచునన్వి నరుల 

హృదయములు మరి తేటగా ఆయనకు కనబడును గదా? 

యెహెజేక్లు 18:20 => పాపము చేయువాడే మరణమునొందును; తండిర్యొకక్ దోషశిక్షను 

కుమారుడు మోయుటలేదని కుమారుని దోషశిక్షను తండిర్ మోయడు, నీతిపరుని నీతి ఆ నీతిపరునికే 

చెందును, దుషుట్ని దుషట్తవ్ము ఆ దుషుట్నికే చెందును. 

మారుక్ 14:15 => అతడు సామగిర్తో సిదధ్పరచబడిన గొపప్ మేడగది మీకు చూపించును; అకక్డ 

మనకొరకు సిదధ్పరచుడని చెపిప్ తన శిషుయ్లలో ఇదద్రిని పంపెను. 

లూకా 16:15 => ఆయన మీరు మనుషుయ్లయెదుట నీతిమంతులని అనిపించుకొనువారు గాని 

దేవుడు మీ హృదయములను ఎరుగును. మనుషుయ్లలో ఘనముగా ఎంచబడునది దేవుని దృషిట్కి 

అసహయ్ము. 

వచనము 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. 
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నిరగ్మకాండము 20:20 => అందుకు మోషే భయపడకుడి; మిముమ్ పరీకిష్ంచుటకును, మీరు 

పాపము చేయకుండునటుల్ ఆయన భయము మీకు కలుగుటకును, దేవుడు వేంచేసెనని పర్జలతో 

చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 12:24 => ఆయన మీకొరకు ఎనిన్ గొపప్ కారయ్ములను చేసెనో అది మీరు 

తలంచుకొని, మీరు యెహోవా యందు భయభకుత్లు కలిగి, నిషక్పటులై పూరణ్హృదయముతో 

ఆయనను సేవించుట ఆవశయ్కము. 

యోబు 28:28 => మరియు యెహోవా యందలి భయభకుత్లే జాఞ్నమనియు దుషట్తవ్ము విడచుటయే 

వివేకమనియు ఆయన నరులకు సెలవిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 128:1 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయన తోర్వలయందు నడుచువారందరు 

ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 130:4 => అయినను జనులు నీయందు భయభకుత్లు నిలుపునటుల్ నీయొదద్ క్షమాపణ 

దొరుకును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:6 => ఆయన మారగ్ములలో నడుచుకొనునటుల్ను ఆయనకు 

భయపడునటుల్ను నీ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లను గైకొనవలెను. 

వచనము 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 

నిరగ్మకాండము 12:48 => నీయొదద్ నివసించు పరదేశి యెహోవా పసాక్ను ఆచరింపగోరినయెడల 

అతనికి కలిగిన పర్తి మగవాడు సునన్తి పొందవలెను; తరువాత అతడు సమాజములో చేరి దానిని 

Page  of 290 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

ఆచరింపవచుచ్ను. అటిట్వాడు మీ దేశములో పుటిట్నవానితో సముడగును. సునన్తి పొందనివాడు దానిని 

తినకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 12:49 => దేశసుథ్నికిని మీలో నివసించు పరదేశికిని దీనిగూరిచ్ ఒకటే విధి 

యుండవలెననెను. 

రూతు 1:16 => అందుకు రూతు నా వెంబడి రావదద్నియు ననున్ విడిచి పెటుట్మనియు ననున్ 

బర్తిమాలుకొనవదుద్. నీవు వెళుల్ చోటికే నేను వచెచ్దను, నీవు నివసించు చోటనే నేను నివసించెదను, నీ 

జనమే నా జనము నీ దేవుడే నా దేవుడు; 

రూతు 2:11 => నీవు నీ తలిదండుర్లను నీ జనమ్భూమిని విడిచి, యింతకుముందు నీవు ఎరుగని 

జనము నొదద్కు వచిచ్తివి. 

రూతు 2:12 => యెహోవా నీవు చేసినదానికి పర్తిఫలమిచుచ్ను; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

రెకక్లకిర్ంద సురకిష్తముగా నుండునటుల్ నీవు వచిచ్తివి ; ఆయన నీకు సంపూరణ్మైన 

బహుమానమిచుచ్నని ఆమె కుతత్రమిచెచ్ను. 

1 రాజులు 8:41 => మరియు ఇశార్యేలీయులగు నీ జనుల సంబంధులు కాని పరదేశులు నీ 

నామమునుబటిట్ దూర దేశమునుండి వచిచ్ 

1 రాజులు 8:42 => నీ ఘనమైన నామమును గూరిచ్యు, నీ బాహుబలమును గూరిచ్యు, నీవు 

చాపిన బాహువు పర్సిదిధ్ని గూరిచ్యు విందురు. వారు వచిచ్ యీ మందిరము తటుట్ తిరిగి పార్రథ్న 

చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:43 => ఆకాశమను నీ నివాససథ్లమందు నీవు విని, పరదేశులు నినున్ వేడుకొనుదాని 

పర్కారము సమసత్ము ననుగర్హించుము, అపుప్డు లోకములోని జనులందరును నీ నామమును ఎరిగి, 

ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులవలెనే నీయందు భయభకుత్లు కలిగి, నేను కటిట్ంచిన యీ 

మందిరమునకు నీ పేరు పెటట్బడినదని తెలిసికొందురు. 

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 10:2 => ఆమె గొపప్ పరివారముతో, గంధవరగ్మును విసాత్రమైన బంగారమును 

రతన్ములను ఒంటెలమీద ఎకిక్ంచుకొని యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. సొలొమోను దరశ్నముచేసి 

తనకు తోచినదాని నంతటినిబటిట్ అతనితో మాటలాడగా 

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 2:1 => రాజైన హేరోదు దినములయందు యూదయ దేశపు బేతెల్హేములో యేసు పుటిట్న 

పిమమ్ట ఇదిగో తూరుప్ దేశపు జాఞ్నులు యెరూషలేమునకు 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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యోహాను 10:16 => ఈ దొడిడ్వి కాని వేరే గొఱఱ్లును నాకు కలవు; వాటినికూడ నేను తోడుకొని 

రావలెను, అవి నా సవ్రము వినును, అపుప్డు మంద ఒకక్టియు గొఱఱ్ల కాపరి ఒకక్డును అగును. 

యోహాను 12:20 => ఆ పండుగలో ఆరాధింప వచిచ్నవారిలో కొందరు గీర్సుదేశసుథ్లు ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:27 => అపుప్డు ఐతియొపీయుల రాణియైన కందాకే కిర్ంద మంతిర్యై 

ఆమెయొకక్ ధనాగారమంతటిమీదనునన్ ఐతియొపీయుడైన నపుంసకుడు ఆరాధించుటకు 

యెరూషలేమునకు వచిచ్యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:28 => అతడు తిరిగి వెళుల్చు, తన రథముమీద కూరుచ్ండి పర్వకత్యైన 

యెషయా గర్ంథము చదువుచుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:29 => అపుప్డు ఆతమ్ ఫిలిపుప్తో నీవు ఆ రథము దగగ్రకుపోయి దానిని 

కలిసికొనుమని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:30 => ఫిలిపుప్ దగగ్రకు పరుగెతిత్కొనిపోయి అతడు పర్వకత్యైన యెషయా 

గర్ంథము చదువుచుండగా విని నీవు చదువునది గర్హించుచునాన్వా? అని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:31 => అతడు ఎవడైనను నాకు తోర్వ చూపకుంటే ఏలాగు 

గర్హింపగలనని చెపిప్, రథమెకిక్ తనతో కూరుచ్ండమని ఫిలిపుప్ను వేడుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:32 => అతడు లేఖనమందు చదువుచునన్ భాగమేదనగా ఆయన గొఱఱ్వలె 

వధకు తేబడెను బొచుచ్ కతిత్రించువాని యెదుట గొఱఱ్పిలల్ ఏలాగు మౌనముగా ఉండునో ఆలాగే ఆయన 

నోరు తెరవకుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:33 => ఆయన దీనతవ్మునుబటిట్ ఆయనకు నాయ్యవిమరశ్ 

దొరకకపోయెను ఆయన సంతానమును ఎవరు వివరింతురు? ఆయన జీవము భూమిమీదనుండి 

తీసివేయబడినది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:34 => అపుప్డు నపుంసకుడు పర్వకత్ యెవనిగూరిచ్ యీలాగు 

చెపుప్చునాన్డు? తనున్ గూరిచ్యా, వేరొకని గూరిచ్యా?దయచేసి నాకు తెలుపుమని ఫిలిపుప్నడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:35 => అందుకు ఫిలిపుప్ నోరు తెరచి, ఆ లేఖనమును అనుసరించి 

అతనికి యేసును గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:36 => వారు తోర్వలో వెళుల్చుండగా నీళుల్నన్ యొక చోటికి వచిచ్నపుప్డు 

నపుంసకుడు ఇదిగో నీళుల్; నాకు బాపిత్సమ్మిచుచ్టకు ఆటంకమేమని అడిగి రథము నిలుపుమని 

ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:37 => ఫిలిపుప్ నపుంసకుడు ఇదద్రును నీళల్లోనికి దిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:38 => అంతట ఫిలిపుప్ అతనికి బాపిత్సమ్మిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:39 => వారు నీళల్లోనుండి వెడలి వచిచ్నపుప్డు పర్భువు ఆతమ్ ఫిలిపుప్ను 

కొనిపోయెను, నపుంసకుడు సంతోషించుచు తన తోర్వను వెళె ల్ను; అతడు ఫిలిపుప్ను మరియెనన్డును 

చూడలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 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. 

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

అడిగెను. అందుకు దూత నీ పార్రథ్నలును నీ ధరమ్కారయ్ములును దేవుని సనిన్ధికి జాఞ్పకారథ్ముగా 

చేరినవి. 

ఎఫెసీయులకు 2:12 => ఆ కాలమందు ఇశార్యేలుతో సహపౌరులు కాక, పరదేశులును, 

వాగాద్ననిబంధనలు లేని పరజనులును, నిరీక్షణ లేనివారును, లోకమందు దేవుడు లేనివారునై యుండి, 

కీర్సుత్కు దూరసుథ్లై యుంటిరని మీరు జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

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

రకత్మువలన సమీపసుథ్లై యునాన్రు. 
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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. 

యెహోషువ 2:9 => యెహోవా ఈ దేశమును మీకిచుచ్చునాన్డనియు, మీవలన మాకు భయము 

పుటుట్ననియు, మీ భయమువలన ఈ దేశనివాసులందరికి ధైరయ్ము చెడుననియు నేనెరుగుదును. 

యెహోషువ 9:9 => వారు నీ దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ నీ దాసులమైన మేము 

బహుదూరమునుండి వచిచ్తివిు; ఏలయనగా ఆయన కీరిత్ని ఆయన ఐగుపుత్లో చేసిన సమసత్మును 

యొరాద్నుకు అదద్రినునన్ 

2 రాజులు 5:3 => అది షోమోర్నులోనునన్ పర్వకత్ దగగ్ర నా యేలినవాడుండవలెనని నేనెంతో 

కోరుచునాన్ను; అతడు నా యేలినవానికి కలిగిన కుషఠ్రోగమును బాగుచేయునని తన 

యజమానురాలితో అనెను. 

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. 
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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 

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 తరీష్షు 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.  

జెకరాయ్ 8:22 => అనేక జనములును బలముగల జనులును యెరూషలేములో సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును, యెహోవాను శాంతిపరచుటకును వతుత్రు. 

మతత్యి 12:42 => విమరశ్ సమయమున దకిష్ణదేశపురాణి యీ తరమువారితో నిలువబడి 

వారిమీద నేరసాథ్పన చేయును; ఆమె సొలొమోను జాఞ్నము వినుటకు భూమయ్ంతములనుండి వచెచ్ను; 

ఇదిగో సొలొమోనుకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 

నిరగ్మకాండము 3:19 => ఐగుపుత్ రాజు మహాబలముతో మీమీదికి వచిచ్ మిముమ్ పోనియయ్డని 

నేనెరుగుదును;  

నిరగ్మకాండము 3:20 => కాని, నేను నా చెయియ్ చాపి ఐగుపుత్ మధయ్మున నేను చేయదలచియునన్ 

నా అదుభ్తములనిన్టిని చూపి దాని పాడుచేసెదను. అటుతరువాత అతడు మిముమ్ పంపివేయును. 

నిరగ్మకాండము 13:14 => ఇకమీదట నీ కుమారుడు ఇది ఏమిటని నినున్ అడుగునపుప్డు నీవు వాని 

చూచి బాహుబలముచేత యెహోవా దాసగృహమైన ఐగుపుత్లోనుండి మనలను బయటికి రపిప్ంచెను. 

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

ఉనన్తమైనది. 

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.  

జెకరాయ్ 14:16 => మరియు యెరూషలేము మీదికి వచిచ్న అనయ్జనులలో శేషించిన వారందరును 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయను రాజునకు మొర్కుక్టకును పరణ్శాలపండుగ 

ఆచరించుటకును ఏటేట వతుత్రు. 
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జెకరాయ్ 14:17 => లోకమందుండు కుటుంబములలో సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయను 

రాజునకు మొర్కుక్టకై యెరూషలేమునకు రాని వారందరిమీద వరష్ము కురువకుండును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:10 => కురేనేదగగ్ర లిబియ పార్ంతములయందు కాపురమునన్వారు, 

రోమానుండి పరవాసులుగా వచిచ్నవారు, యూదులు, యూదమత పర్విషుట్లు, 

జెకరాయ్ 8:20 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనములును అనేక 

పటట్ణముల నివాసులును ఇంకను వతుత్రు. 

వచనము 35 

ఆకాశమునుండి నీవు వారి వినన్పమును పార్రథ్నను ఆలకించి వారి కారయ్మును నిరవ్హించుదువుగాక. 

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. 

కీరత్నలు 22:27 => భూదిగంతముల నివాసులందరు జాఞ్పకము చేసికొని యెహోవాతటుట్ తిరిగెదరు 

అనయ్జనుల వంశసుథ్లందరు నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరు 

కీరత్నలు 46:10 => ఊరకుండుడి నేనే దేవుడనని తెలిసికొనుడి అనయ్జనులలో నేను 

మహోనన్తుడనగుదును భూమిమీద నేను మహోనన్తుడనగుదును  

కీరత్నలు 67:2 => దేవుడు మముమ్ను కరుణించి మముమ్ను ఆశీరవ్దించును గాక ఆయన తన 

ముఖకాంతి మామీద పర్కాశింపజేయును గాక.(సెలా.) 

కీరత్నలు 138:4 => యెహోవా, భూరాజులందరు నీవు సెలవిచిచ్న మాటలు విని నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదరు. 

కీరత్నలు 138:5 => యెహోవా మహా పర్భావముగలవాడని వారు యెహోవా మారగ్ములనుగూరిచ్ 

గానము చేసెదరు. 
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యెషయా 11:10 => ఆ దినమున పర్జలకు ధవ్జముగా నిలుచుచుండు యెషష్యి వేరు చిగురునొదద్ 

జనములు విచారణ చేయును ఆయన విశర్మసథ్లము పర్భావము గలదగును. 

యెషయా 49:6 => నీవు యాకోబు గోతర్పువారిని ఉదధ్రించునటుల్ను ఇశార్యేలులో 

తపిప్ంపబడినవారిని రపిప్ంచునటుల్ను నా సేవకుడవై యుండుట ఎంతో సవ్లప్విషయము; 

భూదిగంతములవరకు నీవు నేను కలుగజేయు రక్షణకు సాధనమగుటకై అనయ్జనులకు 

వెలుగైయుండునటుల్ నినున్ నియమించియునాన్ను.  

యెషయా 54:1 => గొడార్లా, పిలల్లు కననిదానా, జయగీతమెతుత్ము పర్సవవేదన పడనిదానా, 

జయకీరత్న నెతిత్ ఆనందపడుము సంసారిపిలల్లకంటె విడువబడినదాని పిలల్లు విసాత్రమగుదురని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 54:2 => నీ గుడారపు సథ్లమును విశాలపరచుము నీ నివాససథ్లముల తెరలు 

నిరాటంకముగ సాగనిముమ్, నీ తార్ళల్ను పొడుగుచేయుము నీ మేకులను దిగగొటుట్ము. 

యెషయా 54:3 => కుడివైపునకును ఎడమవైపునకును నీవు వాయ్పించెదవు నీ సంతానము 

అనయ్జనముల దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనును పాడైన పటట్ణములను నివాస సథ్లములుగా చేయును. 

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. 

యిరిమ్యా 10:7 => జనములకు రాజా, నీకు భయపడని వాడెవడు? జనముల జాఞ్నులందరిలోను 

వారి రాజయ్ములనిన్టిలోను నీవంటివాడెవడును లేడు గనుక నరులు నీకు భయపడుట అనుగుణయ్ము. 

సంఖాయ్కాండము 6:27 => అటుల్ వారు ఇశార్యేలీయులమీద నా నామ మును ఉచచ్రించుటవలన 

నేను వారిని ఆశీరవ్దించెదను.   

1 రాజులు 8:16 => నేను ఇశార్యేలీయులగు నా జనులను ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచిన నాటనుండి 

నా నామము దానియందుండునటుల్గా ఇశార్యేలీయుల గోతర్సాథ్నములలో ఏ పటట్ణములోనైనను 

మందిరమును కటిట్ంచుటకు నేను కోరలేదు గాని ఇశార్యేలీయులగు నా జనులమీద దావీదును 

ఉంచుటకు నేను కోరియునాన్ను అని ఆయన సెలవిచెచ్ను. 
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యెహోషువ 9:9 => వారు నీ దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ నీ దాసులమైన మేము 

బహుదూరమునుండి వచిచ్తివిు; ఏలయనగా ఆయన కీరిత్ని ఆయన ఐగుపుత్లో చేసిన సమసత్మును 

యొరాద్నుకు అదద్రినునన్ 

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 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. 

యిరిమ్యా 7:11 => నాదని చాటబడిన యీ మందిరము మీ దృషిట్కి దొంగలగుహయైనదా? 

ఆలోచించుడి, నేనే యీ సంగతి కనుగొనుచునాన్ను. ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 8:20 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనములును అనేక 

పటట్ణముల నివాసులును ఇంకను వతుత్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:27 => అపుప్డు ఐతియొపీయుల రాణియైన కందాకే కిర్ంద మంతిర్యై 

ఆమెయొకక్ ధనాగారమంతటిమీదనునన్ ఐతియొపీయుడైన నపుంసకుడు ఆరాధించుటకు 

యెరూషలేమునకు వచిచ్యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

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

అడిగెను. అందుకు దూత నీ పార్రథ్నలును నీ ధరమ్కారయ్ములును దేవుని సనిన్ధికి జాఞ్పకారథ్ముగా 

చేరినవి. 
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వచనము 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 14:11 => ఆసా తన దేవుడైన యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ యెహోవా, విసాత్రమైన 

సైనయ్ము చేతిలో ఓడిపోకుండ బలములేనివారికి సహాయము చేయుటకు నీకనన్ ఎవరును లేరు; మా 

దేవా యెహోవా, మాకు సహాయము చేయుము, నినేన్ నముమ్కొని యునాన్ము, నీ నామమునుబటిట్యే 

యీ సైనయ్మును ఎదిరించుటకు బయలుదేరియునాన్ము. యెహోవా నీవే మా దేవుడవు, నరమాతుర్లను 

నీ పైని జయమొందనియయ్కుము అని పార్రిథ్ంపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:12 => యెహోవా ఆ కూషీయులను ఆసా యెదుటను యూదావారి 

యెదుటను నిలువనియయ్క వారిని మొతిత్నందున వారు పారిపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:4 => యూదావారు యెహోవావలని సహాయమును వేడుకొనుటకై 

కూడుకొనిరి, యెహోవాయొదద్ విచారించుటకు యూదా పటట్ణములనిన్టిలోనుండి జనులు వచిచ్రి. 

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. 
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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. 

1 రాజులు 8:44 => మరియు నీ జనులు తమ శతుర్వులతో యుదధ్ము చేయుటకై నీవు వారిని 

పంపించు ఏ సథ్లమునకైనను బయలుదేరునపుప్డు, నీవు కోరుకొనిన పటట్ణముతటుట్ను నీ 

నామఘనతకు నేను కటిట్ంచిన మందిరముతటుట్ను యెహోవావగు నీకు వారు పార్రథ్న చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:45 => ఆకాశమందు నీవు వారి పార్రథ్న వినన్పములను విని, వారి కారయ్మును 

నిరవ్హించుము. 

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 

సంఖాయ్కాండము 31:6 => మోషే వారిని, అనగా పర్తి గోతర్మునుండి వేయేసిమందిని, యాజకుడగు 

ఎలియాజరు కుమారుడైన ఫీనెహాసును పంపెను. అతని చేతిలోని పరిశుదధ్మైన ఉపకరణములను 

ఊదుటకు బూరలను యుదధ్మునకు పంపెను. 
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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. 

యెహోషువ 8:3 => యెహోషువయు యోధులందరును హాయిమీదికి పోవలెనని యుండగా, 

యెహోషువ పరాకర్మముగల ముపప్దివేల శూరులను ఏరప్రచి రాతిర్వేళ వారిని పంపి 

యెహోషువ 8:4 => వారి కాజాఞ్పించినదేమనగా ఈ పటట్ణమునకు పడమటివైపున మీరు దాని 

పటుట్కొన చూచుచు పొంచియుండవలెను పటట్ణమునకు బహు దూరమునకు వెళల్క మీరందరు 

సిదధ్పడియుండుడి. 

యెహోషువ 8:5 => నేనును నాతోకూడనునన్ జనులందరును పటట్ణమునకు సమీపించెదము, వారు 

మునుపటివలె మముమ్ను ఎదురొక్నుటకు బయలుదేరగా మేము వారియెదుట నిలువక పారిపోదుము. 

యెహోషువ 8:6 => మునుపటివలె వీరు మనయెదుట నిలువలేక పారిపోదురని వారనుకొని, మేము 

పటట్ణమునొదద్నుండి వారిని తొలగి రాజేయువరకు వారు మా వెంబడిని బయలుదేరి వచెచ్దరు; మేము 

వారియెదుట నిలువక పారిపోయినపుప్డు మీరు పొంచియుండుట మాని 

యెహోషువ 8:7 => లేచి పటట్ణమును పటుట్కొనుడి; మీ దేవుడైన యెహోవా మీచేతికి దాని 

నపప్గించును. 

యెహోషువ 8:8 => మీరు ఆ పటట్ణమును పటుట్కొనినపుప్డు యెహోవా మాట చొపుప్న జరిగించి 

దానిని తగులబెటట్వలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 1:1 => యెహోషువ మృతినొందిన తరువాత ఇశార్యేలీయులు కనానీయులతో 

యుదధ్ము చేయుటకు తమలో నెవరు ముందుగా వారి మీదికి పోవలసినది యెహోవా 

తెలియజేయునటుల్ పార్రథ్న చేయగా 
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నాయ్యాధిపతులు 1:2 => యెహోవా ఆ దేశమును యూదావంశసుథ్ల కిచిచ్యునాన్ను, వారు 

పోవలెనని సెలవిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 15:3 => కాబటిట్ నీవు పోయి కనికరింపక అమాలేకీయులను హతము చేయుచు, 

పురుషులనేమి సతరీలనేమి బాలురనేమి పసిపిలల్లనేమి యెదుద్లనేమి గొఱఱ్లనేమి ఒంటెలనేమి 

గారద్భములనేమి అనిన్టిని హతముచేసి వారికి కలిగినదంతయు బొతిత్గా పాడుచేసి అమాలేకీయులను 

నిరూమ్లము చేయుమని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 15:18 => మరియు యెహోవా నినున్ సాగనంపి నీవు పోయి పాపాతుమ్లైన 

అమాలేకీయులను నిరూమ్లము చేయుము, వారు లయమగు వరకు వారితో యుదధ్ము చేయుమని 

సెలవియయ్గా 

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 

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 
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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. 

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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2 దినవృతాత్ంతములు 32:20 => రాజైన హిజిక్యాయును ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా అను 

పర్వకత్యును ఇందును గురించి పార్రిథ్ంచి ఆకాశముతటుట్ చూచి మొఱఱ్పెటట్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:21 => యెహోవా ఒక దూతను పంపెను. అతడు అషూష్రు రాజు 

దండులోని పరాకర్మశాలులనందరిని సేనా నాయకులను అధికారులను నాశనము చేయగా 

అషూష్రురాజు సిగుగ్నొందినవాడై తన దేశమునకు తిరిగిపోయెను. అంతట అతడు తన దేవుని గుడిలో 

చొచిచ్నపుప్డు అతని కడుపున పుటిట్నవారే అతని అకక్డ కతిత్చేత చంపిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:6 => ఇపుప్డు నా నామముండుటకై యెరూషలేమును కోరుకొంటిని, నా 

జనులైన ఇశార్యేలీయులమీద అధిపతిగానుండుటకై దావీదును కోరుకొంటిని. 

1 రాజులు 8:13 => నీవు నివాసము చేయుటకు నేను మందిరము కటిట్ంచియునాన్ను; సదాకాలము 

అందులో నీవు నివసించుటకై నేనొకసథ్లము ఏరప్రచియునాన్ను అని చెపిప్ 

యెషయా 14:32 => జనముల దూత కియయ్వలసిన పర్తుయ్తత్రమేది? యెహోవా సీయోనును 

సాథ్పించియునాన్డు ఆయన జనులలో శర్మనొందినవారు దాని ఆశర్యింతురు అని చెపప్వలెను. 

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. 

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 

వచనము 37 

వారు చెరకుపోయిన దేశమందు బుదిధ్ తెచుచ్కొని మనసుస్ తిర్పుప్కొని మేము పాపము చేసితివిు, 

దోషులమైతివిు, భకిత్హీనముగా నడచితివిు అని ఒపుప్కొని 
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దానియేలు 9:17 => ఇపుప్డైతే మా దేవా, దీనినిబటిట్ నీ దాసుడు చేయు పార్రథ్నలను విజాఞ్పనలను 

ఆలకించి, పర్భువు చితాత్నుసారముగా శిథిలమైపోయిన నీ పరిశుదధ్సథ్లము మీదికి నీ ముఖపర్కాశము 

రానిముమ్. 

దానియేలు 9:18 => నీ గొపప్ కనికరములను బటిట్యే మేము నినున్ పార్రిథ్ంచుచునాన్ము గాని మా 

సవ్నీతి కారయ్ములనుబటిట్ నీ సనిన్ధిని నిలువబడి పార్రిథ్ంచుట లేదు. మా దేవా, చెవి యొగిగ్ 

ఆలకింపుము; నీ కనున్లు తెరచి, నీ పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణముమీదికి వచిచ్న నాశనమును, నీ 

పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణమును దృషిట్ంచి చూడుము.  

దానియేలు 9:19 => పర్భువా ఆలకింపుము, పర్భువా క్షమింపుము, పర్భువా ఆలసయ్ము చేయక 

చెవియొగిగ్ నా మనవి చితత్గించుము. నా దేవా, యీ పటట్ణమును ఈ జనమును నీ పేరు పెటట్బడినవే; 

నీ ఘనతను బటిట్యే నా పార్రథ్న వినుమని వేడుకొంటిని. 

యెషయా 37:21 => అంతట ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా హిజిక్యాయొదద్కు ఈ వరత్మానము 

పంపెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు 

విషయమందు నీవు నా యెదుట పార్రథ్న చేసితివే. 

యెషయా 37:22 => అతనిగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్మాట ఏదనగా సీయోను కుమారియైన 

కనయ్క నినున్ దూషణ చేయుచునన్ది ఆమె నినున్ అపహాసయ్ము చేయుచునన్ది యెరూషలేము కుమారి 

నినున్ చూచి తల ఊచుచునన్ది.  

యెషయా 37:23 => నీవు ఎవరిని తిరసక్రించితివి? ఎవరిని దూషించితివి? నీవు గరివ్ంచి యెవరిని 

భయపెటిట్తివి? ఇశార్యేలీయుల పరిశుదధ్ దేవునినే గదా? 

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.  

Page  of 307 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

యెషయా 37:25 => నేను తర్వివ్ నీళుల్ పానము చేసియునాన్ను నా అరకాలిచేత నేను దిటట్మైన 

సథ్లముల నదులననిన్టిని ఎండిపోచేసియునాన్ను 

యెషయా 37:26 => నేనే పూరవ్మందే దీని కలుగజేసితిననియు పురాతన కాలమందే దీని 

నిరణ్యించితిననియు నీకు వినబడలేదా? పార్కారములుగల పటట్ణములను నీవు పాడు దిబబ్లుగా 

చేయుట నావలననే సంభవించినది.  

యెషయా 37:27 => కాబటిట్ వాటి కాపురసుథ్లు బలహీనులై జడిసిరి. విభార్ంతినొంది పొలములోని 

గడిడ్వలెను కాడవేయని చేలవలెను అయిరి. 

యెషయా 37:28 => నీవు కూరుచ్ండుటయు బయలువెళుల్టయు లోపలికి వచుచ్టయు 

నామీదవేయు రంకెలును నాకు తెలిసేయునన్వి. 

యెషయా 37:29 => నామీద నీవు వేయు రంకెలును నీవు చేసిన కలహమును నా చెవులలో 

జొచెచ్ను నా గాలము నీ ముకుక్నకు తగిలించెదను నా కళె ల్ము నీ నోటిలో పెటిట్ నినున్ మళిల్ంచెదను 

నీవు వచిచ్న మారగ్ముననే నినున్ మళిల్ంచెదను.  

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. 
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యెషయా 37:34 => ఈ పటట్ణము లోపలికి రాక తాను వచిచ్న మారగ్ముననే అతడు తిరిగిపోవును; 

ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

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. 

కీరత్నలు 9:3 => నీవు నా పక్షమున వాయ్జెయ్మాడి నాకు నాయ్యము తీరుచ్చునాన్వు నీవు 

సింహాసనాసీనుడవై నాయ్యమునుబటిట్ తీరుప్తీరుచ్చునాన్వు 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:39 => నీ నివాససథ్లమైన ఆకాశమునుండి నీవు వారి వినన్పమును 

పార్రథ్నను ఆలకించి వారి కారయ్మును నిరవ్హించి, నీ దృషిట్యెదుట పాపము చేసిన నీ జనులను 

క్షమించుదువుగాక. 

వచనము 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 

1 రాజులు 8:46 => పాపము చేయనివాడు ఒకడును లేడు, వారు నీకు విరోధముగా పాపము 

చేసినయెడల నేమి, నీవు వారిమీద కోపగించుకొని వారిని శతుర్వులచేతికి అపప్గించినయెడల నేమి, 

వారు వీరిని దూరమైనటిట్గాని దగగ్రయైనటిట్గాని ఆ శతుర్వుల దేశములోనికి చెరగా కొనిపోయినపుప్డు 
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1 రాజులు 8:50 => నీకు విరోధముగా పాపముచేసిన నీ జనులు ఏ తపుప్లచేత నీ విషయమై 

అపరాధులైరో ఆ తపుప్లను వారికి క్షమించి, వారిని చెరలోనికి కొనిపోయినవారు వారిని 

కనికరించునటుల్ వారియెడల కనికరము పుటిట్ంచుము. 

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 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. 

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. 
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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. 

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, 
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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. 

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. 

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. 

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. 
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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 15:21 => మెనహేము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

దానినంతటినిగూరిచ్యు ఇశార్యేలురాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

దానియేలు 9:7 => పర్భువా, నీవే నీతిమంతుడవు; మేమైతే సిగుగ్చేత ముఖవికారమొందినవారము; 

మేము నీమీద తిరుగుబాటు చేసితివిు; దానినిబటిట్ నీవు సకల దేశములకు మముమ్ను తరిమితివి, 

యెరూషలేములోను యూదయ దేశములోను నివసించుచు సవ్దేశవాసులుగా ఉనన్టిట్యు, పరదేశ 

వాసులుగా ఉనన్టిట్యు ఇశార్యేలీయులందరికిని మాకును ఈ దినమున సిగేగ్ తగియునన్ది. 

దానియేలు 9:8 => పర్భువా, నీకు విరోధముగా పాపము చేసినందున మాకును మా రాజులకును 

మా యధిపతులకును మా పితరులకును ముఖము చినన్బోవునటుల్గా సిగేగ్ తగియునన్ది. 

దానియేలు 9:9 => మేము మా దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా తిరుగుబాటు చేసితివిు; అయితే 

ఆయన కృపాక్షమాపణలుగల దేవుడైయునాన్డు. 

దానియేలు 9:10 => ఆయన తన దాసులగు పర్వకత్ల దావ్రా మాకు ఆజఞ్లు ఇచిచ్, వాటిని 

అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని సెలవిచెచ్ను గాని, మేము మా దేవుడైన యెహోవా మాట 

వినకపోతివిు. 

దానియేలు 9:11 => ఇశార్యేలీయులందరు నీ ధరమ్శాసత్రము నతికర్మించి నీ మాట వినక 

తిరుగుబాటు చేసిరి. మేము పాపము చేసితివిు గనుక నేను శపించెదనని నీవు నీ దాసుడగు మోషే 

ధరమ్శాసత్రమందు పర్మాణము చేసియునన్టుల్ ఆ శాపమును మామీద కుమమ్రించితివి. 

దానియేలు 9:12 => యెరూషలేములో జరిగిన కీడు మరి ఏ దేశములోను జరుగలేదు; ఆయన మా 

మీదికిని, మాకు ఏలికలుగా ఉండు మా నాయ్యాధిపతుల మీదికిని ఇంత గొపప్ కీడు రపిప్ంచి, తాను 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరెచ్ను. 
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దానియేలు 9:13 => మోషే ధరమ్శాసత్రమందు వార్సిన కీడంతయు మాకు సంభవించినను మేము మా 

చెడు నడవడి మానకపోతివిు; నీ సతయ్మును అనుసరించి 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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:30 => ఈ సంగతులనిన్యు నీకు సంభవించిన తరువాత నీకు బాధ 

కలుగునపుప్డు అంతయ్దినములలో నీవు నీ దేవుడైన యెహోవావైపు తిరిగి ఆయన మాట వినినయెడల 

హోషేయ 5:15 => వారు మనసుస్ తిర్పుప్కొని ననున్ వెదకువరకు నేను తిరిగి నా సథ్లమునకు 

పోవుదును; తమకు దురవసథ్ సంభవింపగా వారు ననున్ బహు శీఘర్ముగా వెదకుదురు. 

వచనము 39 

నీ నివాససథ్లమైన ఆకాశమునుండి నీవు వారి వినన్పమును పార్రథ్నను ఆలకించి వారి కారయ్మును 

నిరవ్హించి, నీ దృషిట్యెదుట పాపము చేసిన నీ జనులను క్షమించుదువుగాక. 

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. 
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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. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:30 => ఈ సంగతులనిన్యు నీకు సంభవించిన తరువాత నీకు బాధ 

కలుగునపుప్డు అంతయ్దినములలో నీవు నీ దేవుడైన యెహోవావైపు తిరిగి ఆయన మాట వినినయెడల 

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 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:3 => నీ దేవుడైన యెహోవా చెరలోని మిముమ్ను తిరిగి రపిప్ంచును. 

ఆయన మిముమ్ను కరుణించి, నీ దేవుడైన యెహోవా ఏ పర్జలలోనికి మిముమ్ను చెదరగొటెట్నో 

వారిలోనుండి తాను మిముమ్ను సమకూరిచ్ రపిప్ంచును. 

లూకా 15:17 => అయితే బుదిధ్ వచిచ్నపుప్డు వాడు నా తండిర్యొదద్ ఎంతోమంది కూలివాండర్కు 

అనన్ము సమృదిధ్గా ఉనన్ది, నేనైతే ఇకక్డ ఆకలికి చచిచ్పోవుచునాన్ను. 
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ఎజార్ 9:6 => నా దేవా నా దేవా, నా ముఖము నీ వైపు ఎతిత్ కొనుటకు సిగుగ్పడి ఖినున్డనై యునాన్ను. 

మా దోషములు మా తలలకు పైగా హెచిచ్యునన్వి, మా అపరాధము ఆకాశమంత యెతుత్గా 

పెరిగియునన్ది. 

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 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 
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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. 

యోబు 33:27 => అపుప్డు వాడు మనుషుయ్లయెదుట సంతోషించుచు ఇటల్ని పలుకును 

యథారథ్మైనదానిని వయ్తాయ్సపరచి నేను పాపము చేసితిని అయినను దానికి తగిన పర్తికారము నాకు 

చేయబడలేదు 

యోబు 33:28 => కూపములోనికి దిగిపోకుండ నా పార్ణమును ఆయన విమోచించియునాన్డు నా 

జీవము వెలుగును చూచుచునన్ది.  

కీరత్నలు 106:6 => మా పితరులవలెనే మేము పాపము చేసితివిు దోషములు కటుట్కొని 

భకిత్హీనులమైతివిు 

యెషయా 64:6 => మేమందరము అపవితుర్లవంటి వారమైతివిు మా నీతికిర్యలనిన్యు 

మురికిగుడడ్వలె 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. 
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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? 

యిరిమ్యా 3:12 => నీవు వెళిల్ ఉతత్రదికుక్న ఈ మాటలు పర్కటింపుము దోర్హినివగు ఇశార్యేలూ, 

తిరిగిరముమ్; ఇదే యెహోవా వాకుక్. మీమీద నా కోపము పడనీయను, నేను కృపగలవాడను గనుక 

నేనెలల్పుప్డు కోపించువాడను కాను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 3:13 => నీ దేవుడైన యెహోవామీద తిరుగుబాటుచేయుచు, నా మాటను అంగీకరింపక 

పర్తి పచచ్ని చెటుట్కిర్ంద అనుయ్లతో కలిసికొనుటకు నీవు ఇటు అటు పోయిన నీ దోషము 

ఒపుప్కొనుము; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 3:14 => భర్షుట్లగు పిలల్లారా, తిరిగిరండి, నేను మీ యజమానుడను; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్ ఒకానొక పటట్ణములోనుండి ఒకనిగాను, ఒకానొక కుటుంబములోనుండి ఇదద్రినిగాను 

మిముమ్ను తీసికొని సీయోనునకు రపిప్ంచెదను.  

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.  

యిరిమ్యా 31:20 => ఎఫార్యిము నా కిషట్మైన కుమారుడా? నాకు ముదుద్బిడాడ్? నేనతనికి 

విరోధముగ మాటలాడునపుప్డెలల్ అతని జాఞ్పకము ననున్ విడువకునన్ది, అతనిగూరిచ్ నా కడుపులో 

చాలా వేదనగా నునన్ది, తపప్క నేనతని కరుణింతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

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. 

లూకా 15:18 => నేను లేచి నా తండిర్యొదద్కు వెళిల్--తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; 

లూకా 15:19 => ఇకమీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు యోగుయ్డను కాను; ననున్ నీ 

కూలివారిలో ఒకనిగా పెటుట్కొనుమని అతనితో చెపుప్దుననుకొని, లేచి తండిర్యొదద్కు వచెచ్ను. 

1 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 
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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. 

యెషయా 26:16 => యెహోవా, శర్మలో వారు నినున్ తలంచుకొనిరి నీ శిక్ష వారిమీద పడినందున 

వారు విశేషముగా దీన పార్రథ్నలు చేసిరి 

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

చేయునెడల మీరు ననున్ కనుగొందురు, 

హోషేయ 5:15 => వారు మనసుస్ తిర్పుప్కొని ననున్ వెదకువరకు నేను తిరిగి నా సథ్లమునకు 

పోవుదును; తమకు దురవసథ్ సంభవింపగా వారు ననున్ బహు శీఘర్ముగా వెదకుదురు. 

యోవేలు 3:1 => ఆ దినములలో, అనగా యూదావారిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లను నేను 

చెరలోనుండి రపిప్ంచు కాలమున 

1 యోహాను 1:9 => మన పాపములను మనము ఒపుప్కొనినయెడల, ఆయన నమమ్దగినవాడును 

నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమసత్ దురీన్తినుండి మనలను 

పవితుర్లనుగా చేయును. 

వచనము 40 

నా దేవా, యీ సథ్లమందు చేయబడు వినన్పముమీద నీ కనుదృషిట్ యుంచుదువుగాక, నీ చెవులు 

దానిని ఆలకించునుగాక. 

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 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:3 => నీ దేవుడైన యెహోవా చెరలోని మిముమ్ను తిరిగి రపిప్ంచును. 

ఆయన మిముమ్ను కరుణించి, నీ దేవుడైన యెహోవా ఏ పర్జలలోనికి మిముమ్ను చెదరగొటెట్నో 

వారిలోనుండి తాను మిముమ్ను సమకూరిచ్ రపిప్ంచును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 30:4 => మీలో నెవరైన ఆకాశ దిగంతములకు వెళళ్గొటట్బడినను 

అకక్డనుండి నీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్ను సమకూరిచ్ అకక్డనుండి రపిప్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:5 => నీ పితరులకు సావ్ధీనపరచిన దేశమున నీ దేవుడైన యెహోవా 

నినున్ చేరుచ్ను, నీవు దాని సావ్ధీనపరచుకొందువు; ఆయన నీకు మేలుచేసి నీ పితరులకంటె నినున్ 

విసత్రింపజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:6 => మరియు నీవు బర్దుకుటకై నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ 

పూరాణ్తమ్తోను, నీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా తనకు లోబడుటకు నీ 

హృదయమునకును నీ సంతతివారి హృదయమునకును సునన్తి చేయును. 

యిరిమ్యా 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. 

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

మాకు దేవుడని మేమికమీదట మాచేతిపనితో చెపప్ము; తండిర్లేనివారియెడల వాతస్లయ్ము 

చూపువాడవు నీవే గదా. 

హోషేయ 14:4 => వారు విశావ్సఘాతకులు కాకుండ నేను వారిని గుణపరచుదును. వారిమీదనునన్ 

నా కోపము చలాల్రెను, మనసూఫ్రిత్గా వారిని సేన్హింతును. 

యోవేలు 2:12 => ఇపుప్డైనను మీరు ఉపవాసముండి కనీన్రు విడుచుచు దుఃఖించుచు 

మనఃపూరవ్కముగా తిరిగి నాయొదద్కు రండి. ఇదే యెహోవా వాకుక్ 

యోవేలు 2:13 => మీ దేవుడైన యెహోవా కరుణావాతస్లయ్ములు గలవాడును, శాంతమూరిత్యు 

అతయ్ంతకృపగలవాడునై యుండి, తాను చేయనుదేద్శించిన కీడును చేయక పశాచ్తాత్ప పడును గనుక 

మీ వసత్రములను కాక మీ హృదయములను చింపుకొని ఆయనతటుట్ తిరుగుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:11 => కాబటిట్ యెహోవా అషూష్రు రాజుయొకక్ సైనాయ్ధిపతులను 

వారిమీదికి రపిప్ంచెను. మనషే ష్ తపిప్ంచుకొనిపోకుండ వారు అతని పటుట్కొని, గొలుసులతో బంధించి 

అతనిని బబులోనునకు తీసికొనిపోయిరి. 

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. 

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, 
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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 

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. 

యెషయా 26:16 => యెహోవా, శర్మలో వారు నినున్ తలంచుకొనిరి నీ శిక్ష వారిమీద పడినందున 

వారు విశేషముగా దీన పార్రథ్నలు చేసిరి 

యిరిమ్యా 24:7 => వారు పూరణ్హృదయముతో నాయొదద్కు తిరిగిరాగా వారు నా జనులగునటుల్ను 

నేను వారి దేవుడనగునటుల్ను నేను యెహోవానని ననెన్రుగు హృదయమును వారికిచెచ్దను. 

యిరిమ్యా 36:3 => నేను యూదా వారికి చేయనుదేద్శించు కీడంతటినిగూరిచ్ వారు విని నేను వారి 

దోషమును వారి పాపమును క్షమించునటుల్ తమ దురామ్రగ్తను విడిచి పశాచ్తాత్పపడుదురేమో. 

యోవేలు 3:1 => ఆ దినములలో, అనగా యూదావారిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లను నేను 

చెరలోనుండి రపిప్ంచు కాలమున 

యోనా 2:4 => నీ సనిన్ధిలోనుండి నేను వెలివేయబడినను, నీ పరిశుదాధ్లయము తటుట్ మరల 

చూచెదననుకొంటిని. 

1 యోహాను 1:9 => మన పాపములను మనము ఒపుప్కొనినయెడల, ఆయన నమమ్దగినవాడును 

నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమసత్ దురీన్తినుండి మనలను 

పవితుర్లనుగా చేయును. 

వచనము 41 
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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 6:35 => ఆకాశమునుండి నీవు వారి వినన్పమును పార్రథ్నను ఆలకించి వారి 

కారయ్మును నిరవ్హించుదువుగాక. 

జెకరాయ్ 1:15 => నిమమ్ళముగా ఉనన్ అనయ్జనులమీద నేను బహుగా కోపించుచునాన్ను; ఏలయనగా 

నేను కొంచెము కోపపడగా కీడు చేయవలెననన్ తాతప్రయ్ముతో వారు సహాయులైరి. 

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 25:18 => నా బాధను నా వేదనను కనుగొనుము నా పాపములనిన్టిని క్షమింపుము. 

మీకా 7:18 => తన సావ్సథ్య్ములో శేషించినవారి దోషమును పరిహరించి, వారు చేసిన 

అతికర్మముల విషయమై వారిని క్షమించు దేవుడవైన నీతో సముడైన దేవుడునాన్డా? ఆయన 

కనికరము చూపుటయందు సంతోషించువాడు గనుక నిరంతరము కోపముంచడు. 

మీకా 7:19 => ఆయన మరల మనయందు జాలిపడును, మన దోషములను అణచివేయును, వారి 

పాపములనిన్టిని సముదర్పు అగాధములలో నీవు పడవేతువు. 

మీకా 7:20 => పూరవ్కాలమున నీవు మా పితరులైన అబార్హాము యాకోబులకు పర్మాణము చేసిన 

సతయ్మును కనికరమును నీవు అనుగర్హింతువు. 

1 రాజులు 8:51 => వారు ఐగుపుత్దేశములోనుండి ఆ ఇనుపకొలిమిలోనుండి నీవు రపిప్ంచిన నీ 

జనులును నీ సావ్సథ్య్మునై యునాన్రు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:21 => నీ సేవకుడును నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులును ఈ సథ్లముతటుట్ 

తిరిగి చేయబోవు పార్రథ్నలను నీవు ఆలకించుము, ఆకాశముననునన్ నీ నివాససథ్లమందు 

ఆలకించుము, ఆలకించునపుప్డు క్షమించుము. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 7:14 => నా పేరు పెటట్బడిన నా జనులు తముమ్తాము తగిగ్ంచుకొని 

పార్రథ్నచేసి ననున్ వెదకి తమ చెడుమారగ్ములను విడిచినయెడల, ఆకాశమునుండి నేను వారి పార్రథ్నను 

విని, వారి పాపమును క్షమించి, వారి దేశమును సవ్సథ్పరచుదును. 

యిరిమ్యా 36:3 => నేను యూదా వారికి చేయనుదేద్శించు కీడంతటినిగూరిచ్ వారు విని నేను వారి 

దోషమును వారి పాపమును క్షమించునటుల్ తమ దురామ్రగ్తను విడిచి పశాచ్తాత్పపడుదురేమో. 

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. 

యోవేలు 2:12 => ఇపుప్డైనను మీరు ఉపవాసముండి కనీన్రు విడుచుచు దుఃఖించుచు 

మనఃపూరవ్కముగా తిరిగి నాయొదద్కు రండి. ఇదే యెహోవా వాకుక్ 

వచనము 42 

దేవా యెహోవా, నీవు నీచేత అభిషేకము నొందిన వానికి పరాజుమ్ఖుడవై యుండకుము,నీవు నీ భకుత్డైన 

దావీదునకు వాగాద్నము చేసిన కృపలను జాఞ్పకము చేసికొనుము. 

కీరత్నలు 7:3 => యెహోవా నా దేవా, నేను ఈ కారయ్ము చేసినయెడల 

కీరత్నలు 13:3 => యెహోవా నా దేవా, నామీద దృషిట్యుంచి నాకుతత్రమిముమ్ 

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

నీవేల దూరముగా నునాన్వు? 

కీరత్నలు 22:2 => నా దేవా, పగలు నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను రాతిర్వేళను నేను మౌనముగా 

నుండుటలేదు అయినను నీవు నా కుతత్రమియయ్కునాన్వు. 

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

2 దినవృతాత్ంతములు 7:15 => ఈ సథ్లమందు చేయబడు పార్రథ్నమీద నా కనుదృషిట్ నిలుచును, నా 

చెవులు దానిని ఆలకించును, 
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2 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => తనయెడల యథారథ్హృదయము గలవారిని బలపరచుటకై 

యెహోవా కనుదృషిట్ లోకమందంతట సంచారము చేయుచునన్ది; యీ విషయమందు నీవు మతితపిప్ 

పర్వరిత్ంచితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుదధ్ములే కలుగును. 

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. 

కీరత్నలు 34:15 => యెహోవా దృషిట్ నీతిమంతులమీద నునన్ది. ఆయన చెవులు వారి మొరలకు 

ఒగిగ్యునన్వి. 

యెషయా 37:17 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, చెవి యొగిగ్ ఆలకించుము; యెహోవా, 

కనున్లుతెరచి దృషిట్ంచుము; జీవముగల దేవుడవైన నినున్ దూషించుటకై సనె హ్రీబు పంపినవాని 

మాటలను చెవినిబెటుట్ము. 

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.  
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దానియేలు 9:19 => పర్భువా ఆలకింపుము, పర్భువా క్షమింపుము, పర్భువా ఆలసయ్ము చేయక 

చెవియొగిగ్ నా మనవి చితత్గించుము. నా దేవా, యీ పటట్ణమును ఈ జనమును నీ పేరు పెటట్బడినవే; 

నీ ఘనతను బటిట్యే నా పార్రథ్న వినుమని వేడుకొంటిని. 

కీరత్నలు 17:1 => యెహోవా, నాయ్యమును ఆలకించుము, నా మొఱఱ్ నంగీకరించుము నా పార్రథ్నకు 

చెవియొగుగ్ము, అది కపటమైన పెదవులనుండి వచుచ్నదికాదు. 

కీరత్నలు 31:2 => నాకు నీ చెవియొగిగ్ ననున్ తవ్రగా విడిపించుము ననున్ రకిష్ంచుటకు నాకు ఆశర్య 

శైలముగాను పార్కారముగల యిలుల్గాను ఉండుము.  

కీరత్నలు 116:2 => ఆయన నాకు చెవియొగెగ్ను కావున నా జీవితకాలమంతయు నేనాయనకు 

మొఱఱ్పెటుట్దును 

1 రాజులు 8:29 => నీ దాసుడనైన నేను చేయు పార్రథ్నను దయతో అంగీకరించునటుల్ నా నామము 

అకక్డ ఉండునని యే సథ్లమునుగూరిచ్ నీవు సెలవిచిచ్తివో ఆ సథ్లమైన యీ మందిరము తటుట్ నీ 

నేతర్ములు రేయింబగలు తెరవబడి యుండునుగాక. 

1 రాజులు 9:3 => అతనితో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సముఖమందు నీవు చేసిన పార్రథ్న 

వినన్పములను నేను అంగీకరించితిని, నా నామమును అకక్డ సదాకాలము ఉంచుటకు నీవు కటిట్ంచిన 

యీ మందిరమును పరిశుదధ్పరచియునాన్ను; నా దృషిట్యు నా మనసుస్ను ఎలల్పుప్డు అకక్డ 

ఉండును. 

2 రాజులు 19:16 => యెహోవా, చెవియొగిగ్ ఆలకింపుము; యెహోవా, కనున్లు తెరచి 

దృషిట్ంచుము; జీవముగల దేవుడవైన నినున్ దూషించుటకై సనె హ్రీబు పంపినవాని మాటలను చెవిని 

బెటుట్ము. 

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 130:2 => పర్భువా, నా పార్రథ్న ఆలకింపుము. నీ చెవియొగిగ్ నా ఆరత్ధవ్ని వినుము. 
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జెకరాయ్ 12:4 => ఇదే యెహోవా వాకుక్ ఆ దినమందు నేను గుఱఱ్ములనిన్టికిని బెదరును, వాటిని 

ఎకుక్వారికి వెఱి ఱ్ని పుటిట్ంతును, యూదావారిమీద నా దృషిట్యుంచి జనముల గుఱఱ్ములనిన్టికిని 

అంధతవ్ము కలుగజేతును. 
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వచనము 1 

సొలొమోను తాను చేయు పార్రథ్నను ముగించినపుప్డు అగిన్ ఆకాశమునుండి దిగి దహనబలులను 

ఇతరమైన బలులను దహించెను; యెహోవా తేజసుస్ మందిరమునిండ నిండెను, 

కీరత్నలు 132:8 => యెహోవా, లెముమ్ నీ బలసూచకమైన మందసముతో కూడ రముమ్ నీ విశార్ంతి 

సథ్లములో పర్వేశింపుము. 

కీరత్నలు 132:9 => నీ యాజకులు నీతిని వసత్రమువలె ధరించుకొందురుగాక నీ భకుత్లు 

ఉతాస్హగానము చేయుదురు గాక. 

కీరత్నలు 132:10 => నీ సేవకుడైన దావీదు నిమితత్ము నీ అభిషికుత్నికి విముఖుడవై యుండకుము. 

కీరత్నలు 132:16 => దాని యాజకులకు రక్షణను వసత్రముగా ధరింపజేసెదను దానిలోని భకుత్లు 

బిగగ్రగా ఆనందగానము చేసెదరు. 

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. 

యెషయా 66:1 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా 

పాదపీఠము మీరు నా నిమితత్ము కటట్నుదేద్శించు ఇలుల్ ఏపాటిది? నాకు విశర్మసాథ్నముగా మీరు 

కటట్నుదేద్శించునది ఏపాటిది?  

యెహోషువ 3:13 => సరవ్లోకనాధుడగు యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు యాజకుల 

అరకాళుల్ యొరాద్ను నీళల్ను ముటట్గానే యొరాద్ను నీళుల్, అనగా ఎగువనుండి పారు నీళుల్ ఆపబడి 

యేకరాశిగా నిలుచును. 

యెహోషువ 6:4 => ఆలాగు ఆరు దినములు చేయుచు రావలెను. ఏడుగురు యాజకులు 

పొటే ట్లుకొముమ్ బూరలను పటుట్కొని ముందుగా నడువవలెను. ఏడవ దినమున మీరు ఏడు మారులు 

పటట్ణము చుటుట్ తిరుగుచుండగా ఆ యాజకులు బూరల నూదవలెను. 
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యెహోషువ 6:5 => మానక ఆ కొముమ్లతో వారు ధవ్ని చేయుచుండగా మీరు బూరలధవ్ని 

వినునపుప్డు జనులందరు ఆరాభ్టముగా కేకలు వేయవలెను, అపుప్డు ఆ పటట్ణ పార్కారము కూలును 

గనుక జనులు తమ యెదుటికి చకక్గా ఎకుక్దురు అనెను. 

కీరత్నలు 110:2 => యెహోవా నీ పరిపాలన దండమును సీయోనులోనుండి సాగజేయుచునాన్డు నీ 

శతుర్వులమధయ్ను నీవు పరిపాలన చేయుము.  

రోమీయులకు 1:16 => సువారత్నుగూరిచ్ నేను సిగుగ్పడువాడను కాను. ఏలయనగా నముమ్ 

పర్తివానికి, మొదట యూదునికి, గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ రక్షణ కలుగజేయుటకు అది దేవుని 

శకిత్యైయునన్ది. 

యెషయా 59:16 => సంరక్షకుడు లేకపోవుట ఆయన చూచెను మధయ్వరిత్ లేకుండుట చూచి 

ఆశచ్రయ్పడెను. కాబటిట్ ఆయన బాహువు ఆయనకు సహాయము చేసెను ఆయన నీతియే ఆయనకు 

ఆధారమాయెను. 

యెషయా 59:17 => నీతిని కవచముగా ఆయన ధరించుకొనెను రక్షణను తలమీద శిరసాత్ర్ణముగా 

ధరించుకొనెను 

యెషయా 59:18 => పర్తిదండనను వసత్రముగా వేసికొనెను ఆసకిత్ని పైవసత్రముగా ధరించుకొనెను 

వారి కిర్యలనుబటిట్ ఆయన పర్తిదండన చేయును తన శతుర్వులకు రౌదర్ము చూపును తన విరోధులకు 

పర్తికారము చేయును దీవ్పసుథ్లకు పర్తికారము చేయును.  

యెషయా 61:3 => సీయోనులో దుఃఖించువారికి ఉలాల్సవసత్రములు ధరింపజేయుటకును బూడిదెకు 

పర్తిగా పూదండను దుఃఖమునకు పర్తిగా ఆనందతైలమును భారభరితమైన ఆతమ్కు పర్తిగా 

సుత్తివసత్రమును వారికిచుచ్టకును ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు . యెహోవా తనున్ 

మహిమపరచుకొనునటుల్ నీతి అను మసత్కివృక్షములనియు యెహోవా నాటిన చెటల్నియు వారికి పేరు 

పెటట్బడును.  

యెషయా 61:6 => మీరు యెహోవాకు యాజకులనబడుదురు వారు మా దేవుని పరిచారకులని 

మనుషుయ్లు మిముమ్నుగూరిచ్ చెపుప్దురు జనముల ఐశవ్రయ్మును మీరు అనుభవింతురు వారి 

పర్భావమును పొంది అతిశయింతురు  
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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  

రోమీయులకు 13:14 => మెటుట్కు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను ధరించుకొనినవారై, శరీరేచఛ్లను 

నెరవేరుచ్కొనుటకు శరీరము విషయమై ఆలోచన చేసికొనకుడి. 

గలతీయులకు 3 : 2 7 = > కీర్సుత్లోనికి బాపిత్ సమ్ము పొందిన మీరందరు కీర్సుత్ను 

ధరించుకొనియునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 4:22 => కావున మునుపటి పర్వరత్న విషయములోనైతే, మోసకరమైన దురాశవలన 

చెడిపోవు మీ పార్చీనసవ్భావమును వదలుకొని 

ఎఫెసీయులకు 4:23 => మీ చితత్వృతిత్యందు నూతనపరచబడినవారై, 

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

నవీన సవ్భావమును ధరించుకొనవలెను. 

పర్కటన 19:8 => మరియు ఆమె ధరించుకొనుటకు పర్కాశములును నిరమ్లములు నైన సనన్పు 

నారబటట్లు ఆమెకియయ్బడెను; అవి పరిశుదుధ్ల నీతికిర్యలు. 

పర్కటన 19:14 => పరలోకమందునన్ సేనలు శుభర్మైన తెలల్ని నారబటట్లు ధరించుకొని తెలల్ని 

గుఱఱ్ము లెకిక్ ఆయనను వెంబడించుచుండిరి. 

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. 

కీరత్నలు 65:4 => నీ ఆవరణములలో నివసించునటుల్ నీవు ఏరప్రచుకొని చేరుచ్కొనువాడు ధనుయ్డు నీ 

పరిశుదాధ్లయముచేత నీ మందిరములోని మేలుచేత మేము తృపిత్పొందెదము.  
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కీరత్నలు 65:11 => సంవతస్రమును నీ దయాకిరీటము ధరింపజేసియునాన్వు నీ జాడలు సారము 

వెదజలుల్చునన్వి. 

యెషయా 65:18 => నేను సృజించుచునన్దానిగూరిచ్ మీరు ఎలల్పుప్డు హరిష్ంచి ఆనందించుడి 

నిశచ్యముగా నేను యెరూషలేమును ఆనందకరమైన సథ్లముగాను ఆమె పర్జలను 

హరిష్ంచువారినిగాను సృజించుచునాన్ను.  

యెషయా 65:19 => నేను యెరూషలేమునుగూరిచ్ ఆనందించెదను నా జనులనుగూరిచ్ హరిష్ంచెదను 

రోదనధవ్నియు విలాపధవ్నియు దానిలో ఇకను వినబడవు.  

జెకరాయ్ 9:17 => వారు ఎంతో కేష్మముగా ఉనాన్రు, ఎంతో సొగసుగా ఉనాన్రు; ధానయ్ముచేత 

యౌవనులును కొర్తత్ దార్కాష్రసముచేత యౌవన సతరీలును వృదిధ్నొందుదురు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:3 => ఎందుకనగా శరీరమును ఆసప్దము చేసికొనక దేవునియొకక్ ఆతమ్వలన 

ఆరాధించుచు, కీర్సుత్యేసునందు అతిశయపడుచునన్ మనమే సునన్తి ఆచరించువారము. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:4 => ఎలల్పుప్డును పర్భువునందు ఆనందించుడి, మరల చెపుప్దును ఆనందించుడి. 

1 రాజులు 8:59 => 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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:11 => యెహోవాను ఆశర్యించుడి ఆయన బలము నాశర్యించుడి 

ఆయన సనిన్ధి నితయ్ము వెదకుడి. 

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. 

కీరత్నలు 16:3 => నేనీలాగందును భూమిమీదనునన్ భకుత్లే శేర్షుట్లు; వారు నాకు కేవలము ఇషుట్లు. 

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

తలమీద అపరంజి కిరీటము నీవు ఉంచియునాన్వు. 
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కీరత్నలు 68:1 => దేవుడు లేచును గాక ఆయన శతుర్వులు చెదరిపోవుదురు గాక ఆయనను 

దేవ్షించువారు ఆయన సనిన్ధినుండి పారిపోవుదురు గాక.  

కీరత్నలు 78:61 => ఆయన తన బలమును చెరకును, తన భూషణమైనదానిని విరోధులచేతికిని 

అపప్గించెను. 

కీరత్నలు 105:4 => యెహోవాను వెదకుడి ఆయన బలమును వెదకుడి ఆయన సనిన్ధిని నితయ్ము 

వెదకుడి 

యిరిమ్యా 31:14 => కొర్వువ్తో యాజకులను సంతోషపరచెదను, నా జనులు నా ఉపకారములను 

తెలిసికొని తృపిత్నొందుదురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

ఎఫెసీయులకు 3:18 => మీరు దేవుని సంపూరణ్తయందు పూరుణ్లగునటుల్గా, పేర్మయందు వేరుపారి 

సిథ్రపడి, సమసత్ పరిశుదుధ్లతో కూడ దాని వెడలుప్ పొడుగు లోతు ఎతుత్ ఎంతో గర్హించుకొనుటకును, 

1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 

వచనము 2 

యెహోవా తేజసుస్తో మందిరము నిండినందున యాజకులు అందులో పర్వేశింపలేకయుండిరి. 

1 రాజులు 2:16 => ఇపుప్డు నేను నీతో ఒక మనవి చేసికొనుచునాన్ను, కాదనకుము. 

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

రాజుగా అతనికి పటాట్భిషేకము చేసిన తరువాత మీరు బాకానాదము చేసి రాజైన సొలొమోను 

చిరంజీవియగునుగాక అని పర్కటన చేయవలెను. 

కీరత్నలు 2:2 => మనము వారి కటుల్ తెంపుదము రండి వారి పాశములను మనయొదద్నుండి 

పారవేయుదము రండి అని చెపుప్కొనుచు 
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యెషయా 61:1 => పర్భువగు యెహోవా ఆతమ్ నా మీదికి వచిచ్యునన్ది దీనులకు సువరత్మానము 

పర్కటించుటకు యెహోవా ననున్ అభిషేకించెను నలిగిన హృదయముగలవారిని దృఢపరచుటకును 

చెరలోనునన్వారికి విడుదలను బంధింపబడినవారికి విముకిత్ని పర్కటించుటకును  

కీరత్నలు 132:1 => యెహోవా, దావీదునకు కలిగిన బాధలనిన్టిని అతని పక్షమున జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. 

యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:34 => మరియు ఇక కుళుల్పటట్కుండ ఆయనను మృతులలోనుండి 

లేపుటనుబటిట్ దావీదునకు అనుగర్హించిన పవితర్మైన వరములను మీకనుగర్హింతును, అవి 

నమమ్కములైనవని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 8:59 => 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. 

కీరత్నలు 25:6 => యెహోవా, నీ కరుణాతిశయములను జాఞ్పకము చేసికొనుము నీ 

కృపాతిశయములను జాఞ్పకము చేసికొనుము అవి పూరవ్మునుండి యునన్వే గదా.  

కీరత్నలు 84:9 => దేవా, మా కేడెమా, దృషిట్ంచుము నీవు అభిషేకించినవాని ముఖమును 

లకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 132:8 => యెహోవా, లెముమ్ నీ బలసూచకమైన మందసముతో కూడ రముమ్ నీ విశార్ంతి 

సథ్లములో పర్వేశింపుము. 

కీరత్నలు 132:10 => నీ సేవకుడైన దావీదు నిమితత్ము నీ అభిషికుత్నికి విముఖుడవై యుండకుము. 

వచనము 3 
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అగిన్యు యెహోవా తేజసుస్ను మందిరముమీదికి దిగగా చూచి ఇశార్యేలీయులందరును 

సాషాట్ంగనమసాక్రము చేసి యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప నిరంతరముండునని చెపిప్ ఆయనను 

ఆరాధించి సుత్తించిరి. 

1 రాజులు 8:54 => సొలొమోను ఈలాగు పార్రిథ్ంచుటయు వినన్పము చేయుటయు ముగించి 

ఆకాశముతటుట్ తనచేతులను చాపి, యెహోవా బలిపీఠము ఎదుట మోకాళూ ల్నుట మాని, లేచి నిలిచిన 

తరువాత 

1 రాజులు 8:55 => అతడు మహాశబద్ముతో ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతటిని దీవించెను. 

1 రాజులు 8:56 => ఎటల్నగా తాను చేసిన వాగాద్నమంతటినిబటిట్ ఇశార్యేలీయులగు తన జనులకు 

నెమమ్ది దయచేసిన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలిగియుండును గాక. తన దాసుడైన మోషేదావ్రా ఆయన 

చేసిన శుభవాగాద్నములో ఒక మాటైన తపిప్పోయినదికాదు 

1 రాజులు 8:57 => కాబటిట్ మన దేవుడైన యెహోవా మనలను వదలకను విడువకను, మన 

పితరులకు తోడుగానునన్టుల్ మనకును తోడుగా ఉండి 

1 రాజులు 8:58 => తన మారగ్ములనిన్టిని అనుసరించి నడుచుకొనునటుల్గాను, తాను మన 

పితరులకిచిచ్న ఆజఞ్లను కటట్డలను విధులను చేకొనునటుల్గాను, మన హృదయములను తనతటుట్ 

తిర్పుప్కొనును గాక. 

1 రాజులు 8:59 => 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. 

1 రాజులు 8:60 => అపుప్డు లోకమందునన్ జనులందరును యెహోవాయే దేవుడనియు, ఆయన 

తపప్ మరి ఏ దేవుడును లేడనియు తెలిసికొందురు. 

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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యెషయా 65:24 => వారికీలాగున జరుగును వారు వేడుకొనక మునుపు నేను ఉతత్రమిచెచ్దను 

వారు మనవి చేయుచుండగా నేను ఆలంకిచెదను.  

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

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

చేయుచునుంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:31 => వారు పార్రథ్న చేయగానే వారు కూడియునన్ చోటు కంపించెను; 

అపుప్డు వారందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై దేవుని వాకయ్మును ధైరయ్ముగా బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:25 => అయితే మధయ్రాతిర్వేళ పౌలును సీలయు దేవునికి పార్రిథ్ంచుచు 

కీరత్నలు పాడుచునుండిరి; ఖయిదీలు వినుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:26 => అపుప్డు అకసామ్తుత్గా మహా భూకంపము కలిగెను, చెరసాల 

పునాదులు అదరెను, వెంటనే తలుపులనిన్యు తెరచుకొనెను, అందరి బంధకములు ఊడెను. 

ఆదికాండము 15:17 => మరియు పొర్దుద్ గుర్ంకి కటిక చీకటి పడినపుప్డు రాజుచునన్ పొయియ్యు 

అగిన్ జావ్లయును కనబడి ఆ ఖండముల మధయ్ నడిచిపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 29:43 => అకక్డికి వచిచ్ ఇశార్యేలీయులను కలిసికొందును; అది నా 

మహిమవలన పరిశుదధ్పరచబడును. 

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 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. 

1 రాజులు 18:38 => అతడు ఈలాగున పార్రథ్న చేయుచుండగా యెహోవా అగిన్ దిగి, దహనబలి 

పశువును కటెట్లను రాళల్ను బుగిగ్ని దహించి కందకమందునన్ నీళల్ను ఆరిపోచేసెను. 

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

దహనబలులను సమాధాన బలులను అరిప్ంచి యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన ఆకాశములోనుండి 

దహనబలిపీఠము మీదికి అగిన్వలన అతనికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

మలాకీ 3:1 => ఇదిగో నాకు ముందుగా మారగ్ము సిదధ్పరచుటకై నేను నా దూతను పంపుచునాన్ను; 

మీరు వెదకుచునన్ పర్భువు, అనగా మీరు కోరు నిబంధన దూత, తన ఆలయమునకు హఠాతుత్గా 

వచుచ్ను; ఇదిగో ఆయన వచుచ్చునాన్డని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మలాకీ 3:2 => అయితే ఆయన వచుచ్ దినమును ఎవరు సహింపగలరు? ఆయన అగుపడగా ఎవరు 

ఓరవ్గలరు? ఆయన కంసాలి అగిన్వంటివాడు, చాకలివాని సబుబ్వంటివాడు; 

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. 

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. 
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లేవీయకాండము 9:23 => మోషే అహరోనులు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి పోయి వెలుపలికివచిచ్ 

పర్జలను దీవింపగా యెహోవా మహిమ పర్జలకందరికి కనబడెను. 

1 రాజులు 8:10 => యాజకులు పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి బయటికి వచిచ్నపుప్డు మేఘము 

యెహోవా మందిరమును నింపెను. 

1 రాజులు 8:11 => కాబటిట్ యెహోవా తేజోమహిమ యెహోవా మందిరములో నిండుకొనగా ఆ 

మేఘమునన్ హేతువుచేత యాజకులు సేవ చేయుటకు నిలువలేకపోయిరి. 

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. 

యెషయా 6:4 => వారి కంఠసవ్రమువలన గడప కముమ్ల పునాదులు కదలుచు మందిరము 

ధూమముచేత నిండగా 

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 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  

హగగ్యి 2:7 => నేను అనయ్జనులనందరిని కదలింపగా అనయ్జనులందరి యొకక్ యిషట్వసుత్వులు 

తేబడును; నేను ఈ మందిరమును మహిమతో నింపుదును; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

వాకుక్. 

హగగ్యి 2:8 => వెండి నాది, బంగారు నాది, ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

హగగ్యి 2:9 => ఈ కడవరి మందిరము యొకక్ మహిమ మునుపటి మందిరముయొకక్ మహిమను 

మించునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఈ సథ్లమందు నేను 

సమాధానము నిలుప ననుగర్హించెదను; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

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

దేవుని మహిమయే దానిలో పర్కాశించుచునన్ది. గొఱఱ్పిలల్యే దానికి దీపము. 

ఆదికాండము 4:4 => హేబెలు కూడ తన మందలో తొలుచూలున పుటిట్న వాటిలో కొర్వివ్న వాటిని 

కొనిన్ తెచెచ్ను. యెహోవా హేబెలును అతని యరప్ణను లక్షయ్పెటెట్ను; 

నిరగ్మకాండము 19:18 => యెహోవా అగిన్తో సీనాయి పరవ్తము మీదికి దిగి వచిచ్నందున 

అదంతయు ధూమమయమై యుండెను. దాని ధూమము కొలిమి ధూమమువలె లేచెను, 

పరవ్తమంతయు మికిక్లి కంపించెను. 

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

అగిన్మీద కటెట్లను చకక్గా పేరచ్వలెను. 

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. 

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

అంగీకరించును గాక. 
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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. 

మలాకీ 3:4 => అపుప్డు మునుపటి దినములలో ఉండినటుల్ను, పూరవ్పు సంవతస్రములలో 

ఉండినటుల్ను, యూదావారును యెరూషలేము నివాసులును చేయు నైవేదయ్ములు యెహోవాకు 

ఇంపుగా ఉండును. 

వచనము 4 

రాజును జనులందరును యెహోవా ఎదుట బలులు అరిప్ంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:14 => అపుప్డొక మేఘము యెహోవా మందిరము నిండ నిండెను; 

యెహోవా తేజసుస్తో దేవుని మందిరము నిండుకొనగా సేవ చేయుటకు యాజకులు ఆ 

మేఘమునన్చోట నిలువలేకపోయిరి. 

నిరగ్మకాండము 24:17 => యెహోవా మహిమ ఆ కొండ శిఖరముమీద దహించు అగిన్వలె 

ఇశార్యేలీయుల కనున్లకు కనబడెను. 

యెషయా 6:5 => నేను అయోయ్, నేను అపవితర్మైన పెదవులు గలవాడను; అపవితర్మైన 

పెదవులుగల జనుల మధయ్ను నివసించువాడను; నేను నశించితిని; రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవాను నేను కనున్లార చూచితిననుకొంటిని. 

పర్కటన 15:8 => అంతట దేవుని మహిమనుండియు ఆయన శకిత్నుండియు వచిచ్న పొగతో 

ఆలయము నింపబడినందున ఆ యేడుగురు దూతలయొదద్ ఉనన్ యేడు తెగుళుల్ సమాపిత్యగువరకు 

ఆలయమందు ఎవడును పర్వేశింపజాలకపోయెను 

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. 

మతత్యి 23:21 => మరియు దేవాలయము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు అందులో 

నివసించువాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

వచనము 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 

నిరగ్మకాండము 4:31 => మరియు యెహోవా ఇశార్యేలీయులను చూడవచిచ్ తమ బాధను 

కనిపెటెట్నను మాట జనులు విని తలవంచుకొని నమసాక్రము చేసిరి. 

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. 

సంఖాయ్కాండము 16:22 => వారు సాగిలపడి సమసత్ శరీరాతమ్లకు దేవుడవైన దేవా, యీ యొకక్డు 

పాపము చేసినందున ఈ సమసత్ సమాజముమీద నీవు కోపపడుదువా? అని వేడుకొనిరి. 

1 రాజులు 18:39 => అంతట జనులందరును దాని చూచి సాగిలపడి యెహోవాయే దేవుడు, 

యెహోవాయే దేవుడు అని కేకలువేసిరి. 
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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. 

కీరత్నలు 95:6 => ఆయన మన దేవుడు మనము ఆయన పాలించు పర్జలము ఆయన మేపు 

గొఱఱ్లము. 

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 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. 

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

వీరితోకూడ హేమానును యెదూతూనును పేళల్ వరుసను ఉదాహరింపబడిన మరికొందరిని 

నియమించెను. 

ఎజార్ 3:11 => వీరు వంతు చొపుప్న కూడి యెహోవా దయాళుడు, ఇశార్యేలీయుల విషయమై 

ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని పాడుచు యెహోవాను సుత్తించిరి. మరియు యెహోవా 

మందిరము యొకక్ పునాది వేయబడుట చూచి, జనులందరును గొపప్ శబద్ముతో యెహోవాకు 

సోత్తర్ము చేసిరి. 

కీరత్నలు 103:17 => ఆయన నిబంధనను గైకొనుచు ఆయన కటట్డలననుసరించి నడచుకొను 

వారిమీద యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారిమీద  
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కీరత్నలు 136:1 => యెహోవా దయాళుడు ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:2 => దేవదేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:3 => పర్భువుల పర్భువునకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప 

నిరంతరముండును.  

కీరత్నలు 136:4 => ఆయన ఒకక్డే మహాశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడు ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

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

నిరంతరముండును. 

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

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

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

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

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:10 => ఐగుపుత్దేశపు తొలిచూలులను ఆయన హతము చేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:11 => వారి మధయ్నుండి ఇశార్యేలీయులను ఆయన రపిప్ంచెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:12 => చేయి చాచి తన బాహుబలముచేత వారిని రపిప్ంచెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:13 => ఎఱఱ్సముదర్మును ఆయన పాయలుగా చీలెచ్ను. ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:14 => ఆయన ఇశార్యేలీయులను దాని నడుమ దాటిపోజేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 
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కీరత్నలు 136:15 => ఫరోను అతని సైనయ్మును ఎఱఱ్సముదర్ములో ఆయన ముంచివేసెను ఆయన 

కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:16 => అరణయ్మారగ్మున ఆయన తన పర్జలను తోడుకొనివచెచ్ను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:17 => గొపప్ రాజులను ఆయన హతము చేసెను ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:18 => పర్సిదిధ్నొందిన రాజులను ఆయన హతము చేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:19 => అమోరీయుల రాజైన సీహోనును ఆయన హతము చేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:20 => బాషాను రాజైన ఓగును ఆయన హతము చేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:21 => ఆయన వారి దేశమును మనకు సావ్సథ్య్ముగా అపప్గించెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:22 => తన సేవకుడైన ఇశార్యేలునకు దానిని సావ్సథ్య్ముగా అపప్గించెను ఆయన 

కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:23 => మనము దీనదశలోనునన్పుప్డు ఆయన మనలను జాఞ్పకము చేసికొనెను 

ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

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

నిరంతరముండును. 

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

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:26 => ఆకాశమందుండు దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 
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యెషయా 63:7 => యెహోవా మనకు చేసినవాటనిన్టినిబటిట్ యెహోవా కృపాతిశయమును 

యెహోవా సోత్తర్ములను గానముచేతును. తన వాతస్లయ్మునుబటిట్యు కృపాబాహుళయ్మునుబటిట్యు 

ఇశార్యేలుయొకక్ వంశసుథ్లకు ఆయన చూపిన మహాకనికరమును నేను పర్కటన చేసెదను.  

యిరిమ్యా 33:11 => సంతోష సవ్రమును ఆనంద శబద్మును పెండిల్ కుమారుని సవ్రమును 

పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును యెహోవా మంచివాడు , ఆయన కృప నిరంతరముండును , 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను సుత్తించుడి అని పలుకువారి సవ్రమును మరల వినబడును; 

యెహోవా మందిరములోనికి సుత్తి యాగములను తీసికొని వచుచ్వారి సవ్రమును మరల వినబడును; 

మునుపటివలె ఉండుటకై చెరలోనునన్ యీ దేశసుథ్లను నేను రపిప్ంచుచునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

హెబీర్యులకు 7:24 => ఈయన నిరంతరము ఉనన్వాడు గనుక మారుప్లేని యాజకతవ్ము 

కలిగినవాడాయెను. 

హెబీర్యులకు 7:25 => ఈయన తనదావ్రా దేవునియొదద్కు వచుచ్వారి పక్షమున, విజాఞ్పనము 

చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచునాన్డు గనుక వారిని సంపూరణ్ముగా రకిష్ంచుటకు 

శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

లూకా 1:50 => ఆయనకు భయపడు వారిమీద ఆయన కనికరము తరతరములకుండును.  

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 దినవృతాత్ంతములు 16:34 => యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

ఆయనను సుత్తించుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:6 => రాజును జనులందరును కూడి దేవుని మందిరమును పర్తిషఠ్చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:18 => అపుప్డు యెహోషాపాతు సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసెను; 

యూదావారును యెరూషలేము కాపురసుథ్లును యెహోవా సనిన్ధిని సాగిలపడి నమసక్రించిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 29:27 => బలిపీఠముమీద దహనబలులను అరిప్ంచుడని హిజిక్యా 

ఆజాఞ్పించెను. దహనబలి యరప్ణ ఆరంభమగుటతోనే బూరలు ఊదుటతోను ఇశార్యేలు రాజైన 

దావీదు చేయించిన వాదయ్ములను వాయించుటతోను యెహోవాకు సుత్తి గానము ఆరంభమాయెను. 

యోబు 1:20 => అపుప్డు యోబు లేచి తన పై వసత్రమును చింపుకొని తలవెండుర్కలు గొరిగించుకొని 

నేలమీద సాషాట్ంగపడి నమసాక్రము చేసి ఇటల్నెను 

కీరత్నలు 107:1 => యెహోవా దయాళుడు ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప 

నితయ్ముండును.  

యెషయా 64:11 => మా పితరులు నినున్ కీరిత్ంచుచుండిన మా పరిశుదధ్ మందిరము. మా 

శృంగారమైన మందిరము అగిన్పాలాయెను మాకు మనోహరములైనవనిన్యు నాశనమైపోయెను.  

యెహెజేక్లు 42:3 => ఇరువది మూరలుగల లోపటి ఆవరణమున కెదురుగాను బయటి ఆవరణపు 

చఎ టా్కెదురుగాను మూడవ అంతసుథ్లోని వసారాలు ఒకదానికొకటి యెదురుగా ఉండెను. 

మారుక్ 14:35 => కొంతదూరము సాగిపోయి నేలమీద పడి, సాధయ్మైతే ఆ గడియ తనయొదద్నుండి 

తొలగిపోవలెనని పార్రిథ్ంచుచు 

పర్కటన 4:10 => ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని 

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

వచనము 6 

రాజును జనులందరును కూడి దేవుని మందిరమును పర్తిషఠ్చేసిరి. 

1 రాజులు 8:62 => అంతట రాజును, అతనితో కూడ ఇశార్యేలీయులందరును యెహోవా 

సముఖమందు బలులు అరిప్ంచుచుండగా 

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. 

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. 

యెహెజేక్లు 45:17 => పండుగలలోను, అమావాసయ్ దినములలోను, విశార్ంతిదినములలోను, 

ఇశార్యేలీయులు కూడుకొను నియామకకాలములలోను వాడబడు దహనబలులను నైవేదయ్ములను 

పానారప్ణములను సరిచూచుట అధిపతి భారము. అతడు ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయుటకై పాపపరిహారారథ్ బలిపశువులను నైవేదయ్ములను దహనబలులను సమాధాన బలిపశువులను 

సిధద్పరచవలెను. 

యెహెజేక్లు 46:10 => అధిపతి వారితో కలిసి పర్వేశింపగా వారు పర్వేశించుదురు, వారు 

బయలువెళుల్నపుప్డు అందరును కూడి బయలువెళల్వలెను. 

వచనము 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 1:6 => సమాజపు గుడారము ముందర యెహోవా సనిన్ధినుండి ఇతత్డి 

బలిపీఠము నొదద్కు సొలొమోను పోయి దానిమీద వెయియ్ దహనబలులను అరిప్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:6 => లేవీయులును యాజకులును మందసమును సమాజపు గుడారమును 

గుడారమందుండు పర్తిషిఠ్తములగు ఉపకరణములనిన్టిని తీసికొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:11 => తాము తీసికొనివచిచ్న కొలల్సొముమ్లోనుండి ఆ దినమున 

ఏడువందల యెదుద్లను ఏడువేల గొఱఱ్లను యెహోవాకు బలులుగా అరిప్ంచి 
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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 30:24 => సమాజపు వారందరును చూచినపుప్డు, మరి ఏడు దినములు 

పండుగ ఆచరింపవలెనని యోచన చేసికొని మరి ఏడు దినములు సంతోషముగా దాని ఆచరించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:7 => మరియు యోషీయా తన సవ్ంత మందలో ముపప్ది వేల 

గొఱఱ్పిలల్లను మేకపిలల్లను మూడువేల కోడెలను అకక్డనునన్ జనులకందరికి పసాక్పశువులుగా 

ఇచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:8 => అతని అధిపతులును జనులకును యాజకులకును లేవీయులకును 

మనఃపూరవ్కముగా పశువులు ఇచిచ్రి. యెహోవా మందిరపు అధికారులైన హిలీక్యాయు, జెకరాయ్యు, 

యెహీయేలును పసాక్పశువులుగా యాజకులకు రెండువేల ఆరువందల గొఱఱ్లను మూడువందల 

కోడెలను ఇచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:9 => కొననాయ్యు, అతని సహోదరులైన షెమయాయు, నెతనేలును, 

లేవీయులలో నధిపతులగు హషబాయ్యు, యెహీయేలును యోజాబాదును పసాక్పశువులుగా 

లేవీయులకు అయిదువేల గొఱఱ్లను ఐదువందల కోడెలను ఇచిచ్రి. 

1 రాజులు 8:62 => అంతట రాజును, అతనితో కూడ ఇశార్యేలీయులందరును యెహోవా 

సముఖమందు బలులు అరిప్ంచుచుండగా 

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

సమాధానబలులగా యెహోవాకు అరిప్ంచెను. ఈ పర్కారము రాజును ఇశార్యేలీయులందరును 

యెహోవా మందిరమును పర్తిషఠ్ చేసిరి. 

1 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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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? 

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. 

సంఖాయ్కాండము 7:10 => బలిపీఠము అభిషేకింపబడిననాడు ఆ పర్ధానులు దానికి 

పర్తిషాఠ్రప్ణములను తెచిచ్రి; పర్ధానులు బలిపీఠము ఎదుటికి తమ తమ అరప్ణములను తెచిచ్రి. 

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

సమాధానబలులగా యెహోవాకు అరిప్ంచెను. ఈ పర్కారము రాజును ఇశార్యేలీయులందరును 

యెహోవా మందిరమును పర్తిషఠ్ చేసిరి. 
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ఎజార్ 6:16 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులును యాజకులును లేవీయులును చెరలోనుండి విడుదల 

నొందిన తకిక్నవారును దేవుని మందిరమును ఆనందముతో పర్తిషిఠ్ంచిరి. 

యోహాను 10:22 => ఆలయపర్తిషిఠ్తపండుగ యెరూషలేములో జరుగుచుండెను. 

2 సమూయేలు 6:17 => వారు యెహోవా మందసమును తీసికొనివచిచ్ గుడారము మధయ్ను దావీదు 

దానికొరకు ఏరప్రచిన సథ్లమున నుంచగా, దావీదు దహనబలులను సమాధానబలులను యెహోవా 

సనిన్ధిని అరిప్ంచెను. 

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. 

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. 

నెహెమాయ్ 12:43 => మరియు దేవుడు తమకు మహానందము కలుగజేసెనని ఆ దినమున వారు 

గొపప్ బలులను అరిప్ంచి సంతోషించిరి. వారి భారయ్లు పిలల్లుకూడ సంతోషించిరి. అందువలన 

యెరూషలేములో పుటిట్న ఆనందధవ్ని బహు దూరమునకు వినబడెను. 

యెహెజేక్లు 46:10 => అధిపతి వారితో కలిసి పర్వేశింపగా వారు పర్వేశించుదురు, వారు 

బయలువెళుల్నపుప్డు అందరును కూడి బయలువెళల్వలెను. 

యెహెజేక్లు 46:12 => యెహోవాకు సేవ్చాఛ్రప్ణమైన దహనబలినైనను సేవ్చాఛ్రప్ణమైన 

సమాధానబలినైనను అధిపతి యరిప్ంచునపుప్డు తూరుప్తటుట్ గుమమ్ము తీయవలెను ; 
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విశార్ంతిదినమున అరిప్ంచునటుల్ దహనబలిని సమాధానబలిని అరిప్ంచి వెళిల్పోవలెను; అతడు 

వెళిల్పోయిన తరువాత గుమమ్ము మూయబడవలెను. 

వచనము 8 

ఆ సమయమందు సొలొమోనును, అతనితో కూడ హమాతునకు పోవు మారగ్ము మొదలుకొని ఐగుపుత్ 

నదివరకునన్ దేశములో నుండి బహు గొపప్ సమూహముగా కూడివచిచ్న ఇశార్యేలీయులందరును 

ఏడు దినములు పండుగ ఆచరించి 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:39 => గిబియోనులోని ఉనన్త సథ్లముననునన్ యెహోవా 

గుడారముమీదను అచచ్టి బలిపీఠముమీదను యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన 

ధరమ్శాసత్రమందు వార్యబడియునన్ పర్కారము 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:40 => ఉదయాసత్మయములయందు అనుదినమున నితయ్మైన 

దహనబలిని ఆయనకు అరిప్ంచుటకై అచచ్ట అతడు యాజకుడైన సాదోకును అతని సహోదరులైన 

యాజకులను నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:1 => అహరోను సంతతివారికి కలిగిన వంతులేవనగా, అహరోను 

కుమారులు నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:2 => నాదాబును అబీహుయును సంతతిలేకుండ తమ తండిర్కంటె 

ముందుగా చనిపోయిరి గనుక ఎలియాజరును ఈతామారును యాజకతవ్ము జరుపుచువచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:3 => దావీదు ఎలియాజరు సంతతివారిలో సాదోకును ఈతామారు 

సంతతివారిలో అహీమెలెకును ఏరప్రచి, వారి వారి జనముయొకక్ లెకక్నుబటిట్ పని నియమించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:25 => మరియు దావీదును దావీదు రాజుకు దీరఘ్దరిశ్యైన గాదును 

పర్వకత్యైన నాతానును చేసిన నిరణ్యము చొపుప్న యెహోవా మందిరములో తాళములను 

సవ్రమండలములను సితారాలను వాయించుటకై అతడు లేవీయులను ఏరాప్టు చేసెను. ఆలాగు 

జరుగవలెనని యెహోవా తన పర్వకత్లదావ్రా ఆజాఞ్పించియుండెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:31 => నిబంధన మందసమునకు సథ్లము ఏరాప్టైన తరువాత యెహోవా 

మందిరమందు సంగీత సేవకొరకు దావీదు నియమించినవారు వీరే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:32 => సొలొమోను యెరూషలేములో యెహోవా మందిరమును 

కటిట్ంచువరకు వీరు సమాజపు గుడారముయొకక్ ముంగిట సంగీతసేవను ఆచరించుచుండిరి; వారు 

వంతులచొపుప్న తమ పని చూచుకొనుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:16 => అంతట దావీదు మీరు మీ బంధువులగు పాటకులను పిలిచి, 

సవ్రమండలములు సితారాలు తాళములు లోనగు వాదయ్ విశేషములతో గంభీర ధవ్ని చేయుచు, 

సంతోషముతో సవ్రములెతిత్ పాడునటుల్ ఏరాప్టు చేయుడని లేవీయుల అధిపతులకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

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

బంధువులలో బెరెకాయ్ కుమారుడైన ఆసాపును, తమ బంధువులగు మెరారీయులలో కూషాయాహు 

కుమారుడైన ఏతానును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:18 => వీరితోకూడ రెండవ వరుసగానునన్ తమ బంధువులైన జెకరాయ్ 

బేను యహజీయేలు షెమీరా మోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు బెనాయా మయశేయా మతిత్తాయ్ 

ఎలీపేల్హు మికేన్యాహులనువారిని దావ్రపాలకులగు ఓబేదెదోమును యెహీయేలును పాటకులనుగా 

నియమించిరి. 

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

తాళములు వాయించుటకు నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:20 => జెకరాయ్ అజీయేలు షెమీరామోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు 

మయశేయా బెనాయా అనువారు హెచుచ్ సవ్రముగల సవ్రమండలములను వాయించుటకు 

నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:21 => మరియు మతిత్తాయ్ ఎలీపేల్హు మికేన్యాహు ఓబేదెదోము 

యెహీయేలు అజజాయ్హు అనువారు రాగమెతుత్టకును సితారాలు వాయించుటకును నిరణ్యింపబడిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 16:4 => మరియు అతడు యెహోవా మందసము ఎదుట సేవ చేయుచు, 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను పర్సిదిధ్ చేయుటకును, వందించుటకును ఆయనకు సోత్తర్ములు 

చెలిల్ంచుటకును లేవీయులలో కొందరిని నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:5 => వారిలో ఆసాపు అధిపతి, జెకరాయ్ అతని తరువాతివాడు, 

యెమీయేలు షెమీరామోతు యెహీయేలు మతిత్తాయ్ ఏలీయాబు బెనాయా ఓబేదెదోము యెహీయేలు 

అనువారు సవ్రమండలములను సితారాలను వాయించుటకై నియమింపబడిరి, ఆసాపు తాళములను 

వాయించువాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:6 => బెనాయా యహజీయేలు అను యాజకులు ఎపుప్డును దేవుని 

నిబంధన మందసము ఎదుట బూరలు ఊదువారు. 

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

వీరితోకూడ హేమానును యెదూతూనును పేళల్ వరుసను ఉదాహరింపబడిన మరికొందరిని 

నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:42 => బూరలు ఊదుటకును తాళములను వాయించుటకును 

దేవునిగూరిచ్ పాడతగిన గీతములను వాదయ్ములతో వినిపించుటకును వీరిలోనుండు హేమానును 

యెదూతూనును అతడు నియమించెను . మరియు యెదూతూను కుమారులను అతడు 

దావ్రపాలకులుగా నియమించెను. 

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

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

Page  of 355 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

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

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:5 => వీరందరును దేవుని వాకుక్విషయములో రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు 

హేమానుయొకక్ కుమారులు. హేమాను సంతతిని గొపప్చేయుటకై దేవుడు హేమానునకు 

పదునలుగురు కుమారులను ముగుగ్రు కుమారెత్లను అనుగర్హించియుండెను. 

1 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. 

కీరత్నలు 87:7 => పాటలు పాడుచు వాదయ్ములు వాయించుచు మా ఊటలనిన్యు నీయందే 

యునన్వని వారందురు. 

ఆమోసు 6:5 => సవ్రమండలముతో కలిసి పిచిచ్పాటలు పాడుచు, దావీదువలెనే వాయించు 

వాదయ్ములను కలిప్ంచుకొందురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:3 => అగిన్యు యెహోవా తేజసుస్ను మందిరముమీదికి దిగగా చూచి 

ఇశార్యేలీయులందరును సాషాట్ంగనమసాక్రము చేసి యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప 

నిరంతరముండునని చెపిప్ ఆయనను ఆరాధించి సుత్తించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:34 => యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

ఆయనను సుత్తించుడి. 
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కీరత్నలు 106:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవా దయాళుడు ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప నితయ్ముండును. 

కీరత్నలు 107:1 => యెహోవా దయాళుడు ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప 

నితయ్ముండును.  

కీరత్నలు 118:1 => యెహోవా దయాళుడు ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచును ఆయనకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి 

కీరత్నలు 118:2 => ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని ఇశార్యేలీయులు అందురు గాక. 

కీరత్నలు 118:3 => ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని అహరోను వంశసుథ్లు అందురు గాక. 

కీరత్నలు 118:4 => ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని యెహోవా యందు భయభకుత్లు 

గలవారు అందురు గాక. 

కీరత్నలు 138:8 => యెహోవా నా పక్షమున కారయ్ము సఫలముచేయును. యెహోవా, నీ కృప 

నిరంతరముండును నీచేతి కారయ్ములను విడిచిపెటట్కుము.  

యెషయా 52:6 => కావున ఇచచ్ట నేనేమి చేయవలెను? ఇదే యెహోవా వాకుక్. నా జనులు నా 

నామము తెలిసికొందురు నేనునాన్నని చెపుప్వాడను నేనే అని వారు ఆ దినమున తెలిసికొందురు.  

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

కుమారులకును సహోదరులకును సంబంధికులగు పాటకులైన లేవీయులందరును, సనన్పు 

నారవసత్రములను ధరించుకొని తాళములను తంబురలను సితారాలనుచేత పటుట్కొని బలిపీఠమునకు 

తూరుప్తటుట్న నిలిచిరి, 

సంఖాయ్కాండము 10:1 => యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు రెండు వెండి బూరలు 

చేయించుకొనుము; 

సంఖాయ్కాండము 10:2 => నకిషిపనిగా వాటిని చేయింపవలెను. అవి సమాజమును పిలుచుటకును 

సేనలను తరిల్ంచుటకును నీకుండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:3 => ఊదువారు వాటిని ఊదునపుప్డు సమాజము పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునెదుట నీయొదద్కు కూడిరావలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 10:4 => వారు ఒకటే ఊదినయెడల ఇశార్యేలీయుల సమూహములకు 

ముఖుయ్లైన పర్ధానులు నీయొదద్కు కూడిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:5 => మీరు ఆరాభ్టముగా ఊదునపుప్డు తూరుప్దికుక్న దిగియునన్ సైనయ్ములు 

సాగవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:6 => మీరు రెండవమారు ఆరాభ్టముగా ఊదునపుప్డు దకిష్ణదికుక్న దిగిన 

సైనయ్ములు సాగవలెను. వారు పర్యాణమైపోవునపుప్డు ఆరాభ్టముగా ఊదవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:7 => సమాజమును కూరుచ్నపుప్డు ఊదవలెను గాని ఆరాభ్టము చేయవలదు. 

సంఖాయ్కాండము 10:8 => అహరోను కుమారులైన యాజకులు ఆ బూరలు ఊదవలెను; నితయ్మైన 

కటట్డనుబటిట్ అవి మీ వంశముల పరంపరగా మీకు ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 10:9 => మిముమ్ను బాధించు శతుర్వులకు విరోధముగా మీ దేశములో 

యుదధ్మునకు వెళుల్నపుప్డు ఆ బూరలు ఆరాభ్టముగా ఊదవలెను అపుప్డు మీ దేవుడైన యెహోవా 

సనిన్ధిని మీరు జాఞ్పకమునకు వచిచ్ మీ శతుర్వులనుండి రకిష్ంపబడుదురు. 

సంఖాయ్కాండము 10:10 => మరియు ఉతస్వ దినమందును నియామక కాలములయందును నెలల 

ఆరంభములయందును మీరు దహనబలులనుగాని సమాధానబలులనుగాని అరిప్ంచునపుప్డు ఆ 

బూరలు ఊదవలెను అపుప్డు అవి మీ దేవుని సనిన్ధిని మీకు జాఞ్పకారథ్ముగా ఉండును మీ దేవుడైన 

యెహోవాను నేనే. 

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 దినవృతాత్ంతములు 13:8 => దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును తమ పూరణ్శకిత్తో దేవుని 

సనిన్ధిని పాటలు పాడుచు, సితారాలను సవ్రమండలములను తంబురలను తాళములను 

వాయించుచు బూరలు ఊదుచుండిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 15:24 => షెబనాయ్ యెహోషాపాతు నెతనేలు అమాశై జెకరాయ్ బెనాయా 

ఎలీయెజెరు అను యాజకులు దేవుని మందసమునకు ముందు బూరలు ఊదువారుగాను, 

ఓబేదెదోమును యెహీయాయును వెనుకతటుట్ కనిపెటుట్ వారుగాను నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:6 => బెనాయా యహజీయేలు అను యాజకులు ఎపుప్డును దేవుని 

నిబంధన మందసము ఎదుట బూరలు ఊదువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:42 => బూరలు ఊదుటకును తాళములను వాయించుటకును 

దేవునిగూరిచ్ పాడతగిన గీతములను వాదయ్ములతో వినిపించుటకును వీరిలోనుండు హేమానును 

యెదూతూనును అతడు నియమించెను . మరియు యెదూతూను కుమారులను అతడు 

దావ్రపాలకులుగా నియమించెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:10 => మరియు ఉతస్వ దినమందును నియామక కాలములయందును నెలల 

ఆరంభములయందును మీరు దహనబలులనుగాని సమాధానబలులనుగాని అరిప్ంచునపుప్డు ఆ 

బూరలు ఊదవలెను అపుప్డు అవి మీ దేవుని సనిన్ధిని మీకు జాఞ్పకారథ్ముగా ఉండును మీ దేవుడైన 

యెహోవాను నేనే. 

1 రాజులు 8:14 => ముఖమును పర్జలతటుట్ తిర్పుప్కొని, ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు 

నిలిచియుండగా ఇశార్యేలీయుల సమాజకులందరిని ఈలాగు దీవించెను. 

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. 

నెహెమాయ్ 12:27 => యెరూషలేము పార్కారమును పర్తిషిఠ్ంచు కాలములో వారు ఆ 

పర్తిషాఠ్చారమును సోత్తర్గీతములతోను పాటలతోను సవ్రమండల సితారా చేయి తాళములతోను 

సంతోషముగా జరిగించునటుల్ లేవీయులను తమ సకల సథ్లములలోనుండి యెరూషలేమునకు 

రపిప్ంచుటకు పూనుకొనిరి 
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కీరత్నలు 136:1 => యెహోవా దయాళుడు ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

యెషయా 64:11 => మా పితరులు నినున్ కీరిత్ంచుచుండిన మా పరిశుదధ్ మందిరము. మా 

శృంగారమైన మందిరము అగిన్పాలాయెను మాకు మనోహరములైనవనిన్యు నాశనమైపోయెను.  

హెబీర్యులకు 13:15 => కాబటిట్ ఆయన దావ్రా మనము దేవునికి ఎలల్పుప్డును సుత్తియాగము 

చేయుదము, అనగా ఆయన నామమును ఒపుప్కొనుచు, జిహావ్ఫలము అరిప్ంచుదము. 

వచనము 9 

యెనిమిదవనాడు పండుగ ముగించిరి; ఏడు దినములు బలిపీఠమును పర్తిషఠ్చేయుచు ఏడు దినములు 

పండుగ ఆచరించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:14 => అదియుగాక యాజకులలోను జనులలోను అధిపతులగువారు, 

అనయ్జనులు పూజించు హేయమైన విగర్హములను పెటుట్కొని బహుగా దోర్హులై, యెహోవా 

యెరూషలేములో పరిశుదధ్పరచిన మందిరమును అపవితర్పరచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:37 => ఆ అగిన్ని దూరముగా చలుల్ము. 

సంఖాయ్కాండము 16:38 => పాపముచేసి తమ పార్ణములకు ముపుప్తెచుచ్కొనిన వీరి ధూపారుత్లను 

తీసికొని బలిపీఠమునకు కపుప్గా వెడలప్యిన రేకులను చేయవలెను. వారు యెహోవా సనిన్ధికి వాటిని 

తెచిచ్నందున అవి పర్తిషిఠ్తమైనవి; అవి ఇశార్యేలీయులకు ఆనవాలుగా ఉండును. 

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

నైవేదయ్ములను సమాధానబలి పశువుల కొర్వువ్ను అరిప్ంచుటకు బహు చినన్దై చాలకపోయెను గనుక 

రాజు యెహోవా మందిరము ముందరనునన్ ఆవరణము మధయ్నుండు సథ్లమును పర్తిషిఠ్ంచి అచచ్ట 

దహన బలులను నైవేదయ్ములను సమాధానబలి పశువుల కొర్వువ్ను అరిప్ంచెను. 

హెబీర్యులకు 13:10 => మనకొక బలిపీఠమునన్ది; దాని సంబంధమైనవాటిని తినుటకు 

గుడారములో సేవ చేయువారికి అధికారములేదు. 
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హెబీర్యులకు 13:11 => వేటి రకత్ము పాపపరిహారారథ్ముగ పరిశుదధ్సథ్లములోనికి 

పర్ధానయాజకునిచేత తేబడునో, ఆ జంతువుల కళేబరములు శిబిరమునకు వెలుపట దహింపబడును. 

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

వెలుపట శర్మపొందెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:1 => అతడు ఇరువది మూరలు పొడవును ఇరువది మూరలు వెడలుప్ను 

పది మూరలు ఎతుత్నుగల యొక యితత్డి బలిపీఠ మును చేయించెను. 

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

యెహోవాదే; అది సువాసనగల హోమ రూపమైన ఆహారము. మీరు కొర్వువ్నైనను రకత్మునైనను 

తినకూడదు. 

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 6:36 => మరియు లోపలనునన్ సాలను మూడు వరుసలను చెకిక్న రాళల్తోను ఒక 

వరుసను దేవదారు దూలములతోను కటిట్ంచెను. 

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. 

వచనము 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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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. 

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.  
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లేవీయకాండము 23:43 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

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. 

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 
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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 

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, 
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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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:13 => నీ కళల్ములోనుండి ధానయ్మును నీ తొటిట్లోనుండి రసమును 

సమకూరిచ్నపుప్డు పరణ్శాలల పండుగను ఏడు దినములు ఆచరింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:14 => ఈ పండుగలో నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారెత్యును నీ 

దాసుడును నీ దాసియును నీ గార్మములలోనునన్ లేవీయులును పరదేశులును తలిదండుర్లు 

లేనివారును విధవరాండుర్ను సంతోషింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:15 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీ రాబడి అంతటిలోను 

నీచేతిపనులనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించును గనుక యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమును నీ దేవుడైన 

యెహోవాకు ఏడుదినములు పండుగ చేయవలెను. నీవు నిశచ్యముగా సంతోషింపవలెను. 

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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నెహెమాయ్ 8:13 => రెండవ దినమందు జనులందరి పెదద్లలో పర్ధానులైన వారును యాజకులును 

లేవీయులును ధరమ్శాసత్రగర్ంథపు మాటలు వినవలెనని శాసిత్యైన ఎజార్యొదద్కు కూడి వచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 8:14 => యెహోవా మోషేకు దయచేసిన గర్ంథములో చూడగా, ఏడవ మాసపు 

ఉతస్వకాలమందు ఇశార్యేలీయులు పరణ్శాలలో నివాసము చేయవలెనని వార్యబడియుండుట 

కనుగొనెను 

నెహెమాయ్ 8:15 => మరియు వారు తమ పటట్ణములనిన్టిలోను యెరూషలేములోను పర్కటనచేసి 

తెలియజేయవలసినదేమనగా మీరు పరవ్తమునకు పోయి ఒలీవచెటల్ కొమమ్లను అడవి ఒలీవచెటల్ 

కొమమ్లను గొంజిచెటల్ కొమమ్లను ఈతచెటల్ కొమమ్లను గుబురుగల వేరువేరు చెటల్ కొమమ్లను తెచిచ్, 

వార్యబడినటుల్గా పరణ్శాలలు కటట్వలెను. 

నెహెమాయ్ 8:16 => ఆ పర్కారమే జనులు పోయి కొమమ్లను తెచిచ్ జనులందరు తమ తమ యిండల్ 

మీదను తమ లోగిళల్లోను దేవమందిరపు ఆవరణములోను నీటి గుమమ్పు వీధిలోను ఎఫార్యిము 

గుమమ్పు వీధిలోను పరణ్శాలలు కటుట్కొనిరి. 

నెహెమాయ్ 8:17 => మరియు చెరలోనుండి తిరిగి వచిచ్నవారి సమూహమును పరణ్శాలలు కటుట్కొని 

వాటిలో కూరుచ్ండిరి. నూను కుమారుడైన యెహోషువ దినములు మొదలుకొని అది వరకు 

ఇశార్యేలీయులు ఆలాగున చేసియుండలేదు; అపుప్డు వారికి బహు సంతోషము పుటెట్ను. 

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. 
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జెకరాయ్ 14:18 => ఐగుపీత్యుల కుటుంబపువారు బయలుదేరకయు రాకయు ఉండినయెడల వారికి 

వరష్ము లేకపోవును, పరణ్శాలపండుగ ఆచరించుటకై రాని అనయ్జనులకు తాను నియమించిన 

తెగులుతో యెహోవా వారిని మొతుత్ను. 

జెకరాయ్ 14:19 => ఐగుపీత్యులకును, పరణ్శాలపండుగ ఆచరించుటకు రాని అనయ్జనులకందరికిని 

రాగల శిక్ష యిదే. 

యోహాను 7:2 => యూదుల పరణ్శాలల పండుగ సమీపించెను గనుక 

యోహాను 7:27 => అయినను ఈయన ఎకక్డివాడో యెరుగుదుము; కీర్సుత్ వచుచ్నపుప్డు ఆయన 

యెకక్డివాడో యెవడును ఎరుగడని చెపుప్కొనిరి. 

యోహాను 7:28 => కాగా యేసు దేవాలయములో బోధించుచు మీరు ననెన్రుగుదురు; 

నేనెకక్డివాడనో యెరుగుదురు; నా యంతట నేనే రాలేదు, ననున్ పంపినవాడు సతయ్వంతుడు, 

ఆయనను మీరెరుగరు.  

యోహాను 7:29 => నేను ఆయనయొదద్నుండి వచిచ్తిని; ఆయన ననున్ పంపెను గనుక నేను 

ఆయనను ఎరుగుదునని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

యోహాను 7:30 => అందుకు వారాయనను పటుట్కొన యతన్ముచేసిరి గాని ఆయన గడియ 

యింకను రాలేదు గనుక ఎవడును ఆయనను పటుట్కొనలేదు. 

యోహాను 7:31 => మరియు జనసమూహములో అనేకులు ఆయనయందు విశావ్సముంచి కీర్సుత్ 

వచుచ్నపుప్డు ఈయన చేసినవాటికంటె ఎకుక్వైన సూచక కిర్యలు చేయునా అని చెపుప్కొనిరి. 

యోహాను 7:32 => జనసమూహము ఆయననుగూరిచ్ యీలాగు సణుగుకొనుట పరిసయుయ్లు 

వినినపుప్డు, పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును ఆయనను పటుట్కొనుటకు బంటౌర్తులను పంపిరి. 

యోహాను 7:33 => యేసు ఇంక కొంతకాలము నేను మీతోకూడ నుందును; తరువాత ననున్ 

పంపినవానియొదద్కు వెళుల్దును; 

యోహాను 7:34 => మీరు ననున్ వెదకుదురు గాని ననున్ కనుగొనరు, నేనెకక్డ ఉందునో అకక్డికి 

మీరు రాలేరనెను. 
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యోహాను 7:35 => అందుకు యూదులు మనము ఈయనను కనుగొనకుండునటుల్ ఈయన ఎకక్డికి 

వెళల్బోవుచునాన్డు? గీర్సుదేశసుథ్లలో చెదరిపోయిన వారియొదద్కు వెళిల్ గీర్సుదేశసుథ్లకు బోధించునా? 

యోహాను 7:36 => ననున్ వెదకుదురు గాని కనుగొనరు, నేనెకక్డ ఉందునో అకక్డికి మీరు రాలేరని 

ఆయన చెపిప్న యీ మాట ఏమిటో అని తమలోతాము చెపుప్కొనుచుండిరి. 

యోహాను 7:37 => ఆ పండుగలో మహాదినమైన అంతయ్దినమున యేసు నిలిచి ఎవడైనను 

దపిప్గొనినయెడల నాయొదద్కు వచిచ్ దపిప్ తీరుచ్కొనవలెను. 

యోహాను 7:38 => నాయందు విశావ్సముంచువాడెవడో లేఖనము చెపిప్నటుట్ వాని కడుపులోనుండి 

జీవజల నదులు పారునని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

యోహాను 7:39 => తనయందు విశావ్సముంచువారు పొందబోవు ఆతమ్నుగూరిచ్ ఆయన ఈ మాట 

చెపెప్ను. యేసు ఇంకను మహిమపరచబడలేదు గనుక ఆతమ్ ఇంకను అనుగర్హింపబడియుండలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:13 => కావున రెండవ నెలయందు పులియని రొటెట్లపండుగ 

ఆచరించుటకై అతివిసాత్రమైన సమాజముగా బహు జనులు యెరూషలేములో కూడిరి. 

ఆదికాండము 15:18 => ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన 

యూఫర్టీసు నది వరకు ఈ దేశమును, అనగా 

సంఖాయ్కాండము 34:5 => అసోమ్నునుండి ఐగుపుత్ నదివరకు సరిహదుద్ తిరిగి సముదర్మువరకు 

వాయ్పించును. 

సంఖాయ్కాండము 34:6 => పడమటి సరిహదుద్ ఏదనగా మహాసముదర్ము, అదే మీకు పడమటి 

సరిహదుద్గా నుండును. 

సంఖాయ్కాండము 34:7 => మీ ఉతత్రపు సరిహదుద్ను మహాసముదర్ముయొదద్నుండి హోరు 

కొండవరకు ఏరప్రచుకొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 34:8 => హోరు కొండయొదద్నుండి హమాతునకు పోవుమారగ్మువరకు 

ఏరప్రచుకొనవలెను. ఆ సరిహదుద్ సెదాదువరకు వాయ్పించును. 
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యెహోషువ 13:3 => కనానీయులవని యెంచబడిన ఉతత్రదికుక్న ఎకోర్నీయుల సరిహదుద్వరకును 

ఫిలిషీత్యుల అయిదుగురు సరాద్రులకు చేరిన గాజీయుల యొకక్యు అషోడ్దీయుల యొకక్యు 

అషెక్లోనీయుల యొకక్యు గాతీయుల యొకక్యు ఎకోర్నీయుల యొకక్యు దేశమును 

యెహోషువ 13:4 => దకిష్ణదికుక్న ఆవీయుల దేశమును కనానీయుల దేశమంతయు, 

సీదోనీయులదైన మేరా మొదలుకొని ఆఫెకు వరకునన్ అమోరీయుల సరిహదుద్ వరకును 

యెహోషువ 13:5 => గిబీల్యుల దేశమును, హెరోమ్ను కొండ దిగువనునన్ బయలాగ్దు మొదలుకొని 

హమాతునకు పోవు మారగ్ము వరకు లెబానోను పర్దేశమంతయు, లెబానోను మొదలుకొని 

మిశేర్పొతామ్యిము వరకును దేశము మిగిలియునన్ది. 

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 బెయేరె ష్బా వరకును తమ తమ దార్క్షచెటల్ కిర్ందను అంజూరపుచెటల్ కిర్ందను 

నిరభ్యముగా నివసించుచుండిరి. 

ఆమోసు 6:14 => ఇందుకు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

ఇశార్యేలీయులారా, నేను మీమీదికి ఒక జనమును రపిప్ంతును, వారు హమాతునకు పోవుమారగ్ము 

మొదలుకొని అరణయ్పు నదివరకు మిముమ్ను బాధింతురు. 
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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. 

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. 

1 రాజులు 8:2 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులందరును ఏతనీమను ఏడవ మాసమందు పండుగ 

కాలమున రాజైన సొలొమోను నొదద్కు కూడుకొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:3 => ఏడవ నెలను పండుగ జరుగుకాలమున ఇశార్యేలీయులందరును 

రాజునొదద్కు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:7 => మరియు యోషీయా తన సవ్ంత మందలో ముపప్ది వేల 

గొఱఱ్పిలల్లను మేకపిలల్లను మూడువేల కోడెలను అకక్డనునన్ జనులకందరికి పసాక్పశువులుగా 

ఇచెచ్ను. 

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. 

ఎసేత్రు 1:5 => ఆ దినములు గడచిన తరువాత రాజు షూషను కోటలోనునన్ అలుప్లకేమి 

ఘనులకేమి జనులకందరికిని రాజు కోటలోని తోట ఆవరణములో ఏడు దినములు విందు 

చేయించెను. 

యెహెజేక్లు 36:38 => నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొనునటుల్ పర్తిషిఠ్తములగు 

గొఱఱ్లంత విసాత్రముగాను, నియామక దినములలో యెరూషలేమునకు వచుచ్ గొఱఱ్లంత 

విసాత్రముగాను వారి పటట్ణములయందు మనుషుయ్లు గుంపులు గుంపులుగా విసత్రించునటుల్ నేను 

చేసెదను. 
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యెహెజేక్లు 45:25 => మరియు ఏడవ నెల పదునైదవ దినమున పండుగ జరుగుచుండగా 

యాజకుడు ఏడు దినములు పండుగ ఆచరించుచు పాప పరిహారారథ్బలి విషయములోను దహనబలి 

విషయములోను నైవేదయ్ విషయములోను నూనె విషయములోను ఆ పర్కారముగానే చేయవలెను. 

వచనము 11 

ఆ పర్కారము సొలొమోను యెహోవా మందిరమును రాజనగరును కటిట్ంచి, యెహోవా 

మందిరమందును తన నగరునందును చేయుటకు తాను ఆలోచించినదంతయు ఏ లోపము లేకుండ 

నెరవేరిచ్ పని ముగించెను. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:8 => ఏడవ దినము నీ దేవుడైన యెహోవాకు వర్త దినము, అందులో 

నీవు జీవనోపాధియైన యే పనియు చేయకూడదు. 

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. 

యోవేలు 1:14 => ఉపవాసదినము పర్తిషిఠ్ంచుడి వర్తదినము ఏరప్రచుడి. యెహోవాను 

బతిమాలుకొనుటకై పెదద్లను దేశములోని జనులందరిని మీదేవుడైన యెహోవా మందిరములో 

సమకూరుచ్డి.  

2 దినవృతాత్ంతములు 30:23 => యూదా రాజైన హిజిక్యా సమాజపువారికి బలియరప్ణల 

నిమితత్ము వెయియ్ కోడెలను ఏడువేల గొఱఱ్లనిచుచ్టయు, అధిపతులు వెయియ్ కోడెలను పదివేల 

గొఱఱ్లనిచుచ్టయు, బహుమంది యాజకులు తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనుటయు 
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1 రాజులు 8 :65 => మరియు ఆ సమయమున సొలొమోనును అతనితో కూడ 

ఇశార్యేలీయులందరును హమాతునకు పోవుమారగ్ము మొదలుకొని ఐగుపుత్నది వరకు నునన్ సకల 

పార్ంతములనుండి వచిచ్న ఆ మహాసమూహమును రెండు వారములు, అనగా పదునాలుగు దినములు 

యెహోవా సముఖమందు ఉతస్వము చేసిరి. 

సంఖాయ్కాండము 7:10 => బలిపీఠము అభిషేకింపబడిననాడు ఆ పర్ధానులు దానికి 

పర్తిషాఠ్రప్ణములను తెచిచ్రి; పర్ధానులు బలిపీఠము ఎదుటికి తమ తమ అరప్ణములను తెచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:26 => యెరూషలేము కాపురసుథ్లకు మికిక్లి ఆనందము కలిగెను. 

ఇశార్యేలు రాజును దావీదు కుమారుడునైన సొలొమోను కాలమునకు తరువాత ఈలాగున జరిగి 

యుండలేదు. 

ఎజార్ 6:16 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులును యాజకులును లేవీయులును చెరలోనుండి విడుదల 

నొందిన తకిక్నవారును దేవుని మందిరమును ఆనందముతో పర్తిషిఠ్ంచిరి. 

ఎసేత్రు 1:5 => ఆ దినములు గడచిన తరువాత రాజు షూషను కోటలోనునన్ అలుప్లకేమి 

ఘనులకేమి జనులకందరికిని రాజు కోటలోని తోట ఆవరణములో ఏడు దినములు విందు 

చేయించెను. 

యోహాను 7:2 => యూదుల పరణ్శాలల పండుగ సమీపించెను గనుక 

వచనము 12 

అపుప్డు యెహోవా రాతిర్యందు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను నేను నీ వినన్పము 

నంగీకరించి యీ సథ్లమును నాకు బలులు అరిప్ంచు మందిరముగా కోరుకొంటిని. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:36 => ఈ కారయ్ము అపప్టికపుప్డే జరిగినందున దేవుడు జనులకు 

సిదధ్పరచినదానిని చూచి హిజిక్యాయును జనులందరును సంతోషించిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 30:26 => యెరూషలేము కాపురసుథ్లకు మికిక్లి ఆనందము కలిగెను. 

ఇశార్యేలు రాజును దావీదు కుమారుడునైన సొలొమోను కాలమునకు తరువాత ఈలాగున జరిగి 

యుండలేదు. 

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 

తలిదండుర్లు లేనివారును విధవరాండుర్ను నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమును సాథ్పించుటకై 

ఏరప్రచుకొను సథ్లమున నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:14 => ఈ పండుగలో నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారెత్యును నీ 

దాసుడును నీ దాసియును నీ గార్మములలోనునన్ లేవీయులును పరదేశులును తలిదండుర్లు 

లేనివారును విధవరాండుర్ను సంతోషింపవలెను. 

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. 
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కీరత్నలు 32:11 => నీతిమంతులారా, యెహోవానుబటిట్ సంతోషించుడి ఉలల్పించుడి యథారథ్ 

హృదయులారా, మీరందరు ఆనందగానము చేయుడి. 

కీరత్నలు 33:1 => నీతిమంతులారా, యెహోవానుబటిట్ ఆనందగానము చేయుడి. సుత్తిచేయుట 

యథారథ్వంతులకు శోభసక్రము. 

కీరత్నలు 92:4 => ఎందుకనగా యెహోవా, నీ కారయ్ముచేత నీవు ననున్ సంతోషపరచుచునాన్వు 

నీచేతిపనులబటిట్ నేను ఉతస్హించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 100:2 => సంతోషముతో యెహోవాను సేవించుడి ఉతాస్హగానము చేయుచు ఆయన 

సనిన్ధికి రండి. 

కీరత్నలు 105:3 => ఆయన పరిశుదధ్ నామమునుబటిట్ అతిశయించుడి. యెహోవాను వెదకువారు 

హృదయమందు సంతోషించుదురుగాక. 

కీరత్నలు 106:5 => నీ సావ్సథ్య్మైనవారితో కూడికొని యాడునటుల్ నీ పర్జలయందు నీకునన్ 

దయచొపుప్న ననున్ జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము నాకు దరశ్నమిచిచ్ ననున్ రకిష్ంపుము.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:46 => మరియు వారేకమనసుక్లై పర్తిదినము దేవాలయములో తపప్క 

కూడుకొనుచు ఇంటింట రొటెట్ విరుచుచు, దేవుని సుత్తించుచు, పర్జలందరివలన దయపొందినవారై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:34 => మరియు అతడు వారిని ఇంటికి తోడుకొని వచిచ్ భోజనముపెటిట్, 

దేవునియందు విశావ్సముంచినవాడై తన ఇంటివారందరితోకూడ ఆనందించెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:4 => ఎలల్పుప్డును పర్భువునందు ఆనందించుడి, మరల చెపుప్దును ఆనందించుడి. 

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. 

నిరగ్మకాండము 18:1 => దేవుడు మోషేకును తన పర్జలైన ఇశార్యేలీయులకును చేసినదంతయు, 

యెహోవా ఇశార్యేలీయులను ఐగుపుత్నుండి వెలుపలికి రపిప్ంచిన సంగతియు, మిదాయ్ను 

యాజకుడును మోషే మామయునైన యితోర్ వినినపుప్డు 
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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. 

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 30:21 => యెరూషలేములోనునన్ ఇశార్యేలువారు బహు సంతోషభరితులై 

పులియని రొటెట్ల పండుగను ఏడు దినములు ఆచరించిరి. లేవీయులును యాజకులును యెహోవాను 

ఘనపరచుచు గొపప్ నాదముగల వాదయ్ములతో పర్తి దినము ఆయనను సుత్తించుచు ఉండిరి. 

ఎజార్ 6:16 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులును యాజకులును లేవీయులును చెరలోనుండి విడుదల 

నొందిన తకిక్నవారును దేవుని మందిరమును ఆనందముతో పర్తిషిఠ్ంచిరి. 

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

గోనెపటట్లు కటుట్కొని తలమీద ధూళి పోసికొని కూడి వచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 12:43 => మరియు దేవుడు తమకు మహానందము కలుగజేసెనని ఆ దినమున వారు 

గొపప్ బలులను అరిప్ంచి సంతోషించిరి. వారి భారయ్లు పిలల్లుకూడ సంతోషించిరి. అందువలన 

యెరూషలేములో పుటిట్న ఆనందధవ్ని బహు దూరమునకు వినబడెను. 

కీరత్నలు 42:4 => జనసమూహముతో పండుగచేయుచునన్ సమూహముతో నేను వెళిల్న సంగతిని 

సంతోషముకలిగి సోత్తర్ములు చెలిల్ంచుచు నేను దేవుని మందిరమునకు వారిని నడిపించిన సంగతిని 

జాఞ్పకము చేసికొనగా నా పార్ణము నాలో కరగిపోవుచునన్ది.  

సామెతలు 28:12 => నీతిమంతులకు జయము కలుగుట మహాఘనతకు కారణము దుషుట్లు 

గొపప్వారగునపుప్డు జనులు దాగియుందురు. 
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యెషయా 63:7 => యెహోవా మనకు చేసినవాటనిన్టినిబటిట్ యెహోవా కృపాతిశయమును 

యెహోవా సోత్తర్ములను గానముచేతును. తన వాతస్లయ్మునుబటిట్యు కృపాబాహుళయ్మునుబటిట్యు 

ఇశార్యేలుయొకక్ వంశసుథ్లకు ఆయన చూపిన మహాకనికరమును నేను పర్కటన చేసెదను.  

మలాకీ 3:4 => అపుప్డు మునుపటి దినములలో ఉండినటుల్ను, పూరవ్పు సంవతస్రములలో 

ఉండినటుల్ను, యూదావారును యెరూషలేము నివాసులును చేయు నైవేదయ్ములు యెహోవాకు 

ఇంపుగా ఉండును. 

యోహాను 7:2 => యూదుల పరణ్శాలల పండుగ సమీపించెను గనుక 

వచనము 13 

వాన కురియకుండ నేను ఆకాశమును మూసివేసినపుప్డే గాని, దేశమును నాశనము చేయుటకు 

మిడతలకు సెలవిచిచ్నపుప్డే గాని, నా జనులమీదికి తెగులు రపిప్ంచినపుప్డే గాని, 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:1 => సొలొమోను యెహోవా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును తన 

రాజయ్ ఘనతకొరకు ఒక నగరును కటట్వలెనని తీరామ్నము చేసికొని 

1 రాజులు 9:1 => సొలొమోను యెహోవా మందిరమును రాజనగరును కటుట్టయు, తాను 

చేయకోరినదంతటిని చేయుటయు ముగించిన తరువాత 

1 రాజులు 9:2 => గిబియోనులో పర్తయ్క్షమైనటుల్ రెండవమారు యెహోవా సొలొమోనునకు 

పర్తయ్క్షమై 

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 
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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 9:6 => అయితే మీరేగాని మీ కుమారులే గాని యేమాతర్మైనను ననున్ వెంబడించుట 

మాని, నేనిచిచ్న ఆజఞ్లను కటట్డలను అనుసరింపక యితరమైన దేవతలను కొలిచి పూజించినయెడల 

1 రాజులు 9:7 => నేను ఇశార్యేలీయుల కిచిచ్న యీ దేశములో వారిని ఉండనియయ్క వారిని 

నిరూమ్లము చేసి, నా నామమునకు నేను పరిశుదధ్ పరచిన యీ మందిరమును నా సముఖములోనుండి 

కొటిట్వేసెదను; ఇశార్యేలీయులు సరవ్జనములలో చెదరిపోయి సామెతగాను హేళనగాను 

చేయబడుదురు. 

1 రాజులు 9:8 => ఈ మందిరమారగ్మున వచుచ్వారందరును దానిచూచి, ఆశచ్రయ్పడి ఇసీ, యని 

యెహోవా ఈ దేశమునకును ఈ మందిరమునకును ఈలాగున ఎందుకు చేసెనని యడుగగా 

1 రాజులు 9:9 => జనులిటల్ందురు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి తమ పితరులను రపిప్ంచిన తమ 

దేవుడైన యెహోవాను వారు విడిచి యితర దేవతలను ఆధారము చేసికొని కొలిచి పూజించుచు వచిచ్రి 

గనుక యెహోవా ఈ కీడంతయు వారిమీదికి రపిప్ంచియునాన్డు. 

పర్సంగి 2:4 => నేను గొపప్ పనులు చేయ బూనుకొంటిని, నాకొరకు ఇండుల్ కటిట్ంచుకొంటిని, 

దార్క్షతోటలు నాటించుకొంటిని. 

పర్సంగి 2:10 => నా కనున్లు ఆశించిన వాటిలో దేనిని అవి చూడకుండ నేను అభయ్ంతరము 

చేయలేదు; మరియు నా హృదయము నా పనులనిన్టినిబటిట్ సంతోషింపగా సంతోషకరమైనదేదియు 

అనుభవించకుండ నేను నా హృదయమును నిరబ్ంధింపలేదు. ఇదే నా పనులనిన్టివలన నాకు దొరికిన 

భాగయ్ము. 

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

నేను నిదానించి వివేచింపగా అవనిన్యు వయ్రథ్మైనవిగాను ఒకడు గాలికి పర్యాసపడినటుట్గాను 

అగుపడెను, సూరుయ్ని కిర్ంద లాభకరమైనదేదియు లేనటుట్ నాకు కనబడెను. 
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వచనము 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 1:7 => ఆ రాతిర్యందు దేవుడు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై నేను నీకు ఏమి 

ఇయయ్గోరుదువో దాని అడుగుమని సెలవియయ్గా 

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

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

1 రాజులు 9:2 => గిబియోనులో పర్తయ్క్షమైనటుల్ రెండవమారు యెహోవా సొలొమోనునకు 

పర్తయ్క్షమై 

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 

లూకా 1:13 => అపుప్డా దూత అతనితో జెకరాయ్ భయపడకుము; నీ పార్రథ్న వినబడినది, నీ 

భారయ్యైన ఎలీసబెతు నీకు కుమారుని కనును, అతనికి యోహాను అను పేరు పెటుట్దువు. 

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

సముఖమందు జాఞ్పకముంచబడియునన్వి గనుక నీవు యొపేప్కు వరత్మానము పంపి 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:16 => నా పేరు ఈ మందిరమునకు నితయ్ము ఉండునటుల్గా నేను దాని 

కోరుకొని పరిశుదధ్పరచితిని, నా దృషిట్యు నా మనసుస్ను నితయ్ము దానిమీద నుండును. 

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.  

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 
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2 రాజులు 2:6 => అంతట ఏలీయా యెహోవా ననున్ యొరాద్నునకు పొమమ్ని సెలవిచిచ్యునాన్డు 

గనుక నీవు దయచేసి యికక్డ ఉండుమని ఎలీషాతో అనగా అతడు యెహోవా జీవముతోడు నీ 

జీవముతోడు, నేను నినున్ విడువనని చెపెప్ను గనుక వారిదద్రును పర్యాణమై సాగివెళిల్రి. 

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. 

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. 

యోహాను 4:20 => మా పితరులు ఈ పరవ్తమందు ఆరాధించిరి గాని ఆరాధింపవలసిన సథ్లము 

యెరూషలేములో ఉనన్దని మీరు చెపుప్దురని ఆయనతో అనగా యేసు ఆమెతో ఇటల్నెను 

వచనము 15 

ఈ సథ్లమందు చేయబడు పార్రథ్నమీద నా కనుదృషిట్ నిలుచును, నా చెవులు దానిని ఆలకించును, 

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, 
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వారి శతుర్వులు వారి దేశపు పటట్ణములలో వారిని ముటట్డివేసినపుప్డైనను, ఏ బాధగాని యే 

రోగముగాని వచిచ్నపుప్డైనను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:17 => లేనియెడల యెహోవా మీమీద కోపపడి ఆకాశమును 

మూసివేయును; అపుప్డు వాన కురియదు, భూమి పండదు, యెహోవా మీకిచుచ్చునన్ ఆ మంచి 

దేశమున ఉండకుండ మీరు శీఘర్ముగా నశించెదరు. 

యోబు 11:10 => ఆయన సంచారముచేయుచు ఒకని చెరలో వేసి వాయ్జెయ్మాడ పిలిచినపుప్డు 

ఆయన నడడ్గింపగలవాడెవడు? 

యోబు 12:14 => ఆలోచించుము ఆయన పడగొటట్గా ఎవరును మరల కటట్జాలరు ఆయన 

మనుషుయ్ని చెరలో మూసివేయగా తెరచుట ఎవరికిని సాధయ్ము కాదు. 

కీరత్నలు 107:34 => ఆయన నదులను అడవిగాను నీటి బుగగ్లను ఎండిన నేలగాను సతుత్వగల 

భూమిని చవిటిపఱఱ్గాను మారెచ్ను. 

లూకా 4:25 => ఏలీయా దినములయందు మూడేండల్ ఆరు నెలలు ఆకాశము మూయబడి 

దేశమందంతటను గొపప్ కరవు సంభవించినపుప్డు, ఇశార్యేలులో అనేకమంది విధవరాండుర్ండినను, 

పర్కటన 3:7 => ఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము దావీదు తాళపుచెవి 

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

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. 

నిరగ్మకాండము 10:4 => నీవు నా జనులను పోనియయ్నొలల్నియెడల ఇదిగో రేపు నేను మిడతలను నీ 

పార్ంతములలోనికి రపిప్ంచెదను. 

నిరగ్మకాండము 10:5 => ఎవడును నేలను చూడలేనంతగా అవి దాని కపుప్ను, తపిప్ంచుకొనిన 

శేషమును, అనగా వడగండల్దెబబ్ను తపిప్ంచుకొని మిగిలిన దానిని అవి తినివేయును, పొలములో 

మొలిచిన పర్తి చెటుట్ను తినును. 
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నిరగ్మకాండము 10:6 => మరియు అవి నీ యిండల్లోను నీ సేవకులందరి యిండల్లోను 

ఐగుపీత్యులందరి యిండల్లోను నిండిపోవును. నీ పితరులుగాని నీ పితామహులుగాని యీ దేశములో 

నుండిన నాటనుండి నేటివరకు అటిట్వాటిని చూడలేదని చెపిప్ ఫరో యెదుటనుండి బయలువెళె ల్ను. 

కీరత్నలు 105:34 => ఆయన ఆజఞ్ ఇయయ్గా పెదద్ మిడతలును లెకక్లేని చీడపురుగులును వచెచ్ను, 

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 

పురుగులును చీడపురుగులును అను నా మహా సైనయ్ము తినివేసిన సంవతస్రముల పంటను మీకు 

మరల నితుత్ను. 

సంఖాయ్కాండము 14:12 => నేను వారికి సావ్సథ్య్మియయ్క తెగులుచేత వారిని హతముచేసి, యీ 

జనముకంటె మహా బలముగల గొపప్ జనమును నీవలన పుటిట్ంచెదనని మోషేతో చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 16:46 => అపుప్డు మోషే నీవు ధూపారిత్ని తీసికొని బలిపీఠపు నిపుప్లతో నింపి 

ధూపమువేసి వేగముగా సమాజమునొదద్కు వెళిల్ వారినిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుము; కోపము 

యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలుదేరెను; తెగులు మొదలుపెటెట్నని అహరోనుతో చెపప్గా 
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సంఖాయ్కాండము 16:47 => మోషే చెపిప్నటుల్ అహరోను వాటిని తీసికొని సమాజముమధయ్కు 

పరుగెతిత్ పోయినపుప్డు తెగులు జనులలో మొదలుపెటిట్ యుండెను; కాగా అతడు ధూపమువేసి ఆ 

జనుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసెను. 

2 సమూయేలు 24:13 => కావున గాదు దావీదునొదద్కు వచిచ్ యిటల్ని సంగతి తెలియజెపెప్ను నీవు 

నీ దేశమందు ఏడు సంవతస్రములు కాష్మము కలుగుటకు ఒపుప్కొందువా? నినున్ తరుముచునన్ నీ 

శతుర్వుల యెదుట నిలువలేక నీవు మూడు నెలలు పారిపోవుటకు ఒపుప్కొందువా? నీ దేశమందు 

మూడు దినములు తెగులు రేగుటకు ఒపుప్కొందువా? యోచనచేసి ననున్ పంపినవానికి 

నేనియయ్వలసిన యుతత్ము నిశచ్యించి తెలియజెపుప్మనెను. 

2 సమూయేలు 24:14 => అందుకు దావీదు నా కేమియు తోచకునన్ది, గొపప్ చికుక్లలో ఉనాన్ను, 

యెహోవా బహు వాతస్లయ్తగలవాడు గనుక మనుషుయ్ని చేతిలో పడకుండ యెహోవా చేతిలోనే 

పడుదుము గాక అని గాదుతో అనెను. 

2 సమూయేలు 24:15 => అందుకు యెహోవా ఇశార్యేలీయులమీదికి తెగులు రపిప్ంచగా ఆ 

దినము ఉదయము మొదలుకొని సమాజకూటపు వేళ వరకు అది జరుగుచుండెను; అందుచేత 

దానునుండి బెయేరె ష్బావరకు డెబబ్ది వేలమంది మృతినొందిరి. 

యెహెజేక్లు 14:19 => అటిట్ దేశములోనికి తెగులు పంపి మనుషుయ్లును పశువులును 

నిరూమ్లమగుటకై పార్ణహానికరమగునంతగా నేను నా రౌదర్మును కుమమ్ రించినయెడల 

యెహెజేక్లు 14:20 => నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగుగ్రు దానిలో ఉనన్ను నా 

జీవముతోడు వారు తమ నీతిచేత తముమ్ను మాతర్మే రకిష్ంచుకొందురుగాని కుమారునినై నను 

కుమారెత్నైనను రకిష్ంపజాలకుందురు 

యెహెజేక్లు 14:21 => పర్భువగు యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు మనుషుయ్లను 

పశువులను నిరూమ్లము చేయవలెనని నేను ఖడగ్ముచేతను కాష్మముచేతను దుషట్మృగములచేతను 

తెగులుచేతను ఈ నాలుగు విధముల యెరూషలేము మీద తీరుప్తీరిచ్నయెడల అటిట్ వారుండినను వారు 

దాని రకిష్ంపలేరు 
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యోవేలు 2:12 => ఇపుప్డైనను మీరు ఉపవాసముండి కనీన్రు విడుచుచు దుఃఖించుచు 

మనఃపూరవ్కముగా తిరిగి నాయొదద్కు రండి. ఇదే యెహోవా వాకుక్ 

ఆమోసు 4:7 => మరియు కోతకాలమునకు ముందు మూడు నెలలు వానలేకుండ చేసితిని; ఒక 

పటట్ణముమీద కురిపించి మరియొక పటట్ణముమీద కురిపింపకపోతిని; ఒకచోట వరష్ము కురిసెను, 

వరష్ము లేనిచోటు ఎండిపోయెను. 

జెకరాయ్ 14:17 => లోకమందుండు కుటుంబములలో సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయను 

రాజునకు మొర్కుక్టకై యెరూషలేమునకు రాని వారందరిమీద వరష్ము కురువకుండును. 

వచనము 16 

నా పేరు ఈ మందిరమునకు నితయ్ము ఉండునటుల్గా నేను దాని కోరుకొని పరిశుదధ్పరచితిని, నా 

దృషిట్యు నా మనసుస్ను నితయ్ము దానిమీద నుండును. 

యెషయా 63:19 => నీ పరిపాలన నెనన్డును ఎరుగనివారివలె నైతివిు నీ పేరెనన్డును 

పెటట్బడనివారివలె నైతివిు. 

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 33:12 => అతడు శర్మలో ఉనన్పుప్డు తన దేవుడైన యెహోవాను 

బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని సనిన్ధిని తనున్ తాను బహుగా తగిగ్ంచుకొని. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 33:13 => ఆయనకు మొరలిడగా, ఆయన అతని వినన్పములను ఆలకించి 

యెరూషలేమునకు అతని రాజయ్ములోనికి అతని తిరిగి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు యెహోవా దేవుడై 

యునాన్డని మనషే ష్ తెలిసికొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:18 => మనషే ష్ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు దేవునికి 

పెటిట్న మొరలనుగూరిచ్యు, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా పేరట అతనితో పలికిన దీరఘ్దరుశ్లు 

చెపిప్న మాటలనుగూరిచ్యు, ఇశార్యేలు రాజుల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:19 => అతడు చేసిన పార్రథ్ననుగూరిచ్యు, అతని మనవి 

వినబడుటనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన పాపదోర్హములనిన్టినిగూరిచ్యు, తాను గుణపడకముందు 

ఉనన్ త సథ్ లములను కటిట్ం చి దేవతాసత్ంభములను చెకిక్ న విగర్హములను అచచ్ట 

నిలుపుటనుగూరిచ్యు, దీరఘ్దరుశ్లు రచించిన గర్ంథములలో వార్యబడియునన్ది. 

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, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:29 => అయితే అకక్డనుండి నీ దేవుడైన యెహోవాను మీరు 

వెదకినయెడల, నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను వెదకునపుప్డు ఆయన నీకు 

పర్తయ్క్షమగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:30 => ఈ సంగతులనిన్యు నీకు సంభవించిన తరువాత నీకు బాధ 

కలుగునపుప్డు అంతయ్దినములలో నీవు నీ దేవుడైన యెహోవావైపు తిరిగి ఆయన మాట వినినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:1 => నేను నీకు వినిపించిన యీ సంగతులనిన్యు, అనగా దీవెనయు 

శాపమును నీమీదికి వచిచ్న తరువాత నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ వెళల్గొటిట్ంచిన 
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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 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:3 => నీ దేవుడైన యెహోవా చెరలోని మిముమ్ను తిరిగి రపిప్ంచును. 

ఆయన మిముమ్ను కరుణించి, నీ దేవుడైన యెహోవా ఏ పర్జలలోనికి మిముమ్ను చెదరగొటెట్నో 

వారిలోనుండి తాను మిముమ్ను సమకూరిచ్ రపిప్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:4 => మీలో నెవరైన ఆకాశ దిగంతములకు వెళళ్గొటట్బడినను 

అకక్డనుండి నీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్ను సమకూరిచ్ అకక్డనుండి రపిప్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:5 => నీ పితరులకు సావ్ధీనపరచిన దేశమున నీ దేవుడైన యెహోవా 

నినున్ చేరుచ్ను, నీవు దాని సావ్ధీనపరచుకొందువు; ఆయన నీకు మేలుచేసి నీ పితరులకంటె నినున్ 

విసత్రింపజేయును. 

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. 

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.  

యాకోబు 4:9 => వాయ్కులపడుడి, దుఃఖపడుడి, యేడువుడి, మీ నవువ్ దుఃఖమునకును మీ 

ఆనందము చింతకును మారుచ్కొనుడి. 

యాకోబు 4:10 => పర్భువు దృషిట్కి మిముమ్ను మీరు తగిగ్ంచుకొనుడి. అపుప్డాయన మిముమ్ను 

హెచిచ్ంచును. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:11 => అతడు పర్భువా, యిదిగో నేనునాన్ననెను. అందుకు పర్భువు నీవు 

లేచి, తినన్నిదనబడిన వీధికి వెళిల్, యూదా అనువాని యింట తారుస్వాడైన సౌలు అనువానికొరకు 

విచారించుము; ఇదిగో అతడు పార్రథ్న చేయుచునాన్డు 

యెషయా 45:19 => అంధకార దేశములోని మరుగైనచోటున నేను మాటలాడలేదు 

మాయాసవ్రూపుడనైనటుట్3 ననున్ వెదకుడని యాకోబు సంతానముతో నేను చెపప్లేదు నేను 

నాయ్యమైన సంగతులు చెపుప్వాడను యథారథ్మైన సంగతులు తెలియజేయువాడను అగు యెహోవాను 

నేనే.  

విలాపవాకయ్ములు 3:40 => మన మారగ్ములను పరిశోధించి తెలిసికొని మనము యెహోవాతటుట్ 

తిరుగుదము. 

విలాపవాకయ్ములు 3:41 => ఆకాశమందునన్ దేవునితటుట్ మన హృదయమును మనచేతులను 

ఎతిత్కొందము. 

సామెతలు 28:13 => అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు 

కనికరము పొందును. 

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.  

యెషయా 59:20 => సీయోనునొదద్కును యాకోబులో తిరుగుబాటు చేయుట మాని మళుల్కొనిన 

వారియొదద్కును విమోచకుడు వచుచ్ను ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 18:27 => మరియు దుషుట్డు తాను చేయుచు వచిచ్న దుషట్తవ్మునుండి మరలి నీతి 

నాయ్యములను జరిగించినయెడల తన పార్ణము రకిష్ంచుకొనును. 

యెహెజేక్లు 18:28 => అతడు ఆలోచించుకొని తాను చేయుచువచిచ్న అతికర్మకిర్యలనిన్టిని 

చేయక మానెను గనుక అతడు మరణమునొందక అవశయ్ముగా బర్దుకును. 
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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.  

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 6:30 => నీవు మా పితరులకిచిచ్న దేశమందు వారు తమ 

జీవితకాలమంతయు నీయందు భయభకుత్లు కలిగి 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:39 => నీ నివాససథ్లమైన ఆకాశమునుండి నీవు వారి వినన్పమును 

పార్రథ్నను ఆలకించి వారి కారయ్మును నిరవ్హించి, నీ దృషిట్యెదుట పాపము చేసిన నీ జనులను 

క్షమించుదువుగాక. 

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

వణకుచునన్ది అది పడిపోయిన చోటులు బాగుచేయుము. 

యిరిమ్యా 8:22 => గిలాదులో గుగిగ్లము ఏమియు లేదా? అకక్డ ఏ వైదుయ్డును లేడా? నా జనులకు 

సవ్సథ్త ఎందుకు కలుగకపోవుచునన్ది? 

యిరిమ్యా 33:6 => నేను దానికి ఆరోగయ్మును సవ్సథ్తను మరల రపిప్ంచుచునాన్ను, వారిని 

సవ్సథ్పరచుచునాన్ను, వారికి సతయ్ సమాధానములను సమృదిధ్గా బయలుపరచెదను. 

యిరిమ్యా 51:9 => మనము బబులోనును సవ్సథ్పరచగోరితివిు అయితే అది సవ్సథ్త నొందలేదు దాని 

విడిచిపెటుట్డి. మన మన దేశములకు వెళుల్దము రండి దాని శిక్ష ఆకాశమంత యెతుత్గా సాగుచునన్ది 

అది మేఘములంత ఉనన్తముగా ఎకుక్చునన్ది  
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ఆదికాండము 48:16 => అనగా సమసత్మైన కీడులలోనుండి ననున్ తపిప్ంచిన దూత యీ పిలల్లను 

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

గాక; భూమియందు వారు బహుగా విసత్రించుదురు గాక అని చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 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. 

సంఖాయ్కాండము 6:27 => అటుల్ వారు ఇశార్యేలీయులమీద నా నామ మును ఉచచ్రించుటవలన 

నేను వారిని ఆశీరవ్దించెదను.   

దివ్తీయోపదేశకాండము 28 :10 => భూపర్జలందరు యెహోవా నామమున నీవు 

పిలువబడుచుండుట చూచి నీకు భయపడుదురు. 

నాయ్యాధిపతులు 10:16 => యెహోవాను సేవింపవలెనని తమ మధయ్నుండి అనయ్దేవతలను 

తొలగింపగా, ఆయన ఆతమ్ ఇశార్యేలీయులకు కలిగిన దురవసథ్ను చూచి సహింపలేకపోయెను. 

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 30:9 => 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. 

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. 
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దానియేలు 9:4 => నేను నా దేవుడైన యెహోవా యెదుట పార్రథ్న చేసి యొపుప్కొనన్దేమనగా 

పర్భువా, మాహాతమ్య్ము గలిగిన భీకరుడవగు దేవా, నీ ఆజఞ్లను అనుసరించి నడుచువారియెడల నీ 

నిబంధనను నీ కృపను జాఞ్పకము చేయువాడా, 

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 

ఆమోసు 4:7 => మరియు కోతకాలమునకు ముందు మూడు నెలలు వానలేకుండ చేసితిని; ఒక 

పటట్ణముమీద కురిపించి మరియొక పటట్ణముమీద కురిపింపకపోతిని; ఒకచోట వరష్ము కురిసెను, 

వరష్ము లేనిచోటు ఎండిపోయెను. 

మతత్యి 5:3 => ఆతమ్ విషయమై దీనులైనవారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

వచనము 17 

నీ తండిర్యైన దావీదు నడచినటుల్గా నీవును నా కనుకూలవరత్నుడవై నడచి, నేను నీకాజాఞ్పించిన 

దానియంతటి పర్కారముచేసి, నా కటట్డలను నా నాయ్యవిధులను అనుసరించినయెడల 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:12 => అది ఆకాశవరష్జలము తార్గును. అది నీ దేవుడైన యెహోవా 

లక్షయ్పెటుట్ దేశము. నీ దేవుడైన యెహోవా కనున్లు సంవతస్రాది మొదలుకొని సంవతస్రాంతమువరకు 

ఎలల్పుప్డు దానిమీద ఉండును. 
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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 65:2 => పార్రథ్న ఆలకించువాడా, సరవ్శరీరులు నీయొదద్కు వచెచ్దరు 

కీరత్నలు 130:2 => పర్భువా, నా పార్రథ్న ఆలకింపుము. నీ చెవియొగిగ్ నా ఆరత్ధవ్ని వినుము. 

1 పేతురు 3:12 => పర్భువు కనున్లు నీతిమంతుల మీదను, ఆయన చెవులు వారి పార్రథ్నల వైపునను 

ఉనన్వి గాని పర్భువు ముఖము కీడు చేయువారికి విరోధముగా ఉనన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:40 => నా దేవా, యీ సథ్లమందు చేయబడు వినన్పముమీద నీ కనుదృషిట్ 

యుంచుదువుగాక, నీ చెవులు దానిని ఆలకించునుగాక. 

1 రాజులు 8:29 => నీ దాసుడనైన నేను చేయు పార్రథ్నను దయతో అంగీకరించునటుల్ నా నామము 

అకక్డ ఉండునని యే సథ్లమునుగూరిచ్ నీవు సెలవిచిచ్తివో ఆ సథ్లమైన యీ మందిరము తటుట్ నీ 

నేతర్ములు రేయింబగలు తెరవబడి యుండునుగాక. 

1 రాజులు 9:3 => అతనితో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సముఖమందు నీవు చేసిన పార్రథ్న 

వినన్పములను నేను అంగీకరించితిని, నా నామమును అకక్డ సదాకాలము ఉంచుటకు నీవు కటిట్ంచిన 

యీ మందిరమును పరిశుదధ్పరచియునాన్ను; నా దృషిట్యు నా మనసుస్ను ఎలల్పుప్డు అకక్డ 

ఉండును. 

2 రాజులు 19:1 => హిజిక్యా విని తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని యెహోవా 

మందిరమునకు పోయి 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:16 => నా పేరు ఈ మందిరమునకు నితయ్ము ఉండునటుల్గా నేను దాని 

కోరుకొని పరిశుదధ్పరచితిని, నా దృషిట్యు నా మనసుస్ను నితయ్ము దానిమీద నుండును. 

కీరత్నలు 17:1 => యెహోవా, నాయ్యమును ఆలకించుము, నా మొఱఱ్ నంగీకరించుము నా పార్రథ్నకు 

చెవియొగుగ్ము, అది కపటమైన పెదవులనుండి వచుచ్నదికాదు. 
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జెకరాయ్ 12:4 => ఇదే యెహోవా వాకుక్ ఆ దినమందు నేను గుఱఱ్ములనిన్టికిని బెదరును, వాటిని 

ఎకుక్వారికి వెఱి ఱ్ని పుటిట్ంతును, యూదావారిమీద నా దృషిట్యుంచి జనముల గుఱఱ్ములనిన్టికిని 

అంధతవ్ము కలుగజేతును. 

వచనము 18 

ఇశార్యేలీయులను ఏలుటకు సవ్సంతతివాడు ఒకడు నీకుండకపోడని నేను నీ తండిర్యైన దావీదుతో 

చేసియునన్ నిబంధననుబటిట్ నేను నీ రాజయ్సింహాసనమును సిథ్రపరచుదును. 

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. 

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 

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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కీరత్నలు 132:14 => ఇది నేను కోరినసాథ్నము, ఇది నితయ్ము నాకు విశర్మసాథ్నముగా నుండును 

ఇకక్డనే నేను నివసించెదను 

జెకరాయ్ 3:2 => సాతానూ, యెహోవా నినున్ గదిద్ంచును, యెరూషలేమును కోరుకొను యెహోవా 

నినున్ గదిద్ంచును ఇతడు అగిన్లోనుండి తీసిన కొరవివలెనేయునాన్డుగదా అని యెహోవా దూత 

సాతానుతో అనెను. 

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 6:20 => నీ సేవకులు ఈ సథ్లము తటుట్ తిరిగి చేయు వినన్పములను వినుటకై 

నా నామమును అచచ్ట ఉంచెదనని నీవు సెలవిచిచ్న సథ్లముననునన్ యీ మందిరముమీద నీ కనుదృషిట్ 

రాతిర్ంబగళుల్ నిలుచునుగాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:4 => మరియు నా నామము ఎనన్టెనన్టికి ఉండునని 

యెరూషలేమునందు ఏ సథ్లమునుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచెచ్నో అకక్డనునన్ యెహోవా 

మందిరమందు అతడు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:5 => మరియు యెహోవా మందిరపు రెండు ఆవరణములలో అతడు 

ఆకాశనక్షతర్ సమూహమునకు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:6 => బెన హినోన్ము లోయయందు అతడు తన కుమారులను 

అగిన్లోగుండ దాటించి, ముహూరత్ములను విచారించుచు, మంతర్ములను చిలల్ంగితనమును 

వాడుకచేయు కరణ్పిశాచములతోను సోదెగాండర్తోను సాంగతయ్ము చేయుచు, యెహోవా దృషిట్కి 

బహుగా చెడునడత నడచుచు ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 33:7 => ఇశార్యేలీయుల గోతర్సాథ్నములనిన్టిలో నేను కోరుకొనిన 

యెరూషలేమునందు నా నామము నితయ్ము ఉంచెదను,  

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 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 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 21:8 => మరియు ఇశార్యేలీయులకు నేను ఆజాఞ్పించినదంతటిని, నా సేవకుడగు మోషే 

వారికి వార్సియిచిచ్న ధరమ్శాసత్రమును వారు గైకొనినయెడల వారి పితరులకు నేనిచిచ్న దేశములోనుండి 

వారి పాదములను ఇక తొలగిపోనియయ్నని యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట వారు వినక 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:15 => ఈ సథ్లమందు చేయబడు పార్రథ్నమీద నా కనుదృషిట్ నిలుచును, నా 

చెవులు దానిని ఆలకించును, 

మతత్యి 3:17 => మరియు ఇదిగో ఈయనే నా పిర్య కుమారుడు, ఈయనయందు 

నేనానందించుచునాన్నని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

యోహాను 2:19 => యేసు ఈ దేవాలయమును పడగొటుట్డి, మూడు దినములలో దాని లేపుదునని 

వారితో చెపెప్ను. 
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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. 

కొలొసస్యులకు 2:9 => ఏలయనగా దేవతవ్ము యొకక్ సరవ్పరిపూరణ్త శరీరముగా కీర్సుత్నందు 

నివసించుచునన్ది; 

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

సమాధాన బలులను నీ గొఱఱ్లను నీ యెదుద్లను అరిప్ంపవలెను. నేను నా నామమును 

జాఞ్పకారథ్ముగానుంచు పర్తి సథ్లములోను నీయొదద్కు వచిచ్ నినున్ ఆశీరవ్దించెదను. 

1 రాజులు 8:29 => 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 రాజులు 19:1 => హిజిక్యా విని తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని యెహోవా 

మందిరమునకు పోయి 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:12 => అపుప్డు యెహోవా రాతిర్యందు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై 

యీలాగు సెలవిచెచ్ను నేను నీ వినన్పము నంగీకరించి యీ సథ్లమును నాకు బలులు అరిప్ంచు 

మందిరముగా కోరుకొంటిని. 

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. 

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 
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వచనము 19 

అయితే మీరు తోర్వ తపిప్, నేను మీకు నియమించిన కటట్డలను ఆజఞ్లను విడచి, యితర దేవతలను 

అనుసరించి వాటికి పూజానమసాక్రములు చేసినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:1 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట శర్దధ్గా విని నేడు నేను నీకు 

ఆజాఞ్పించుచునన్ ఆయన ఆజఞ్లననిన్టిని అనుసరించి నడుచుకొనినయెడల నీ దేవుడైన యెహోవా 

భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములకంటె నినున్ హెచిచ్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:2 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట వినినయెడల ఈ దీవెనలనిన్యు 

నీమీదికి వచిచ్ నీకు పార్పిత్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:3 => నీవు పటట్ణములో దీవింపబడుదువు ; పొలములో 

దీవింపబడుదువు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:4 => నీ గరభ్ఫలము నీ భూఫలము నీ పశువుల మందలు నీ 

దుకిక్టెదుద్లు నీ గొఱఱ్మేకల మందలు దీవింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:5 => నీ గంపయు పిండి పిసుకు నీ తొటిట్యు దీవింపబడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:6 => నీవు లోపలికి వచుచ్నపుప్డు దీవింపబడుదువు; వెలుపలికి 

వెళుల్నపుప్డు దీవింపబడుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:7 => నీమీదపడు నీ శతుర్వులను యెహోవా నీ యెదుట హతమగునటుల్ 

చేయును; వారొక తోర్వను నీమీదికి బయలుదేరివచిచ్ యేడు తోర్వల నీ యెదుటనుండి పారిపోవుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:8 => నీ కొటల్లోను నీవు చేయు పర్యతన్ములనిన్టిలోను నీకు దీవెన 

కలుగునటుల్ యెహోవా ఆజాఞ్పించును. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో ఆయన నినున్ 

ఆశీరవ్దించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:9 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లననుసరించి ఆయన 

మారగ్ములలో నడుచుకొనినయెడల యెహోవా నీకు పర్మాణము చేసియునన్టుల్ ఆయన తనకు పర్తిషిట్త 

జనముగా నినున్ సాథ్పించును. 

Page  of 396 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

దివ్తీయోపదేశకాండము 28 :10 => భూపర్జలందరు యెహోవా నామమున నీవు 

పిలువబడుచుండుట చూచి నీకు భయపడుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:11 => మరియు యెహోవా నీకిచెచ్దనని నీ పితరులతో 

పర్మాణముచేసిన దేశమున యెహోవా నీ గరభ్ఫల విషయములోను నీ పశువుల విషయములోను నీ 

నేలపంట విషయములోను నీకు సమృదిధ్గా మేలు కలుగజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:12 => యెహోవా నీ దేశముమీద వరష్ము దాని కాలమందు 

కురిపించుటకును నీవు చేయు కారయ్మంతటిని ఆశీరవ్దించుటకును, ఆకాశమను తన మంచి ధననిధిని 

తెరచును. నీవు అనేక జనములకు అపిప్చెచ్దవు కాని అపుప్చేయవు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:13 => నేడు నేను మీకాజాఞ్పించు మాటలనిన్టిలో దేని విషయములోను 

కుడికిగాని యెడమకుగాని తొలగి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:14 => అనుయ్ల దేవతలను అనుసరింపకయు వాటిని పూజింపకయు 

నునన్యెడల, నీవు అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని నేడు నేను నీకాజాఞ్పించుచునన్ నీ దేవుడైన 

యెహోవా ఆజఞ్లను విని వాటిని అనుసరించి గైకొనినయెడల, యెహోవా నినున్ తలగా 

నియమించునుగాని తోకగా నియమింపడు. నీవు పైవాడవుగా ఉందువుగాని కిర్ందివాడవుగా ఉండవు. 

1 రాజులు 2:3 => నీ దేవుడైన యెహోవా అపప్గించినదానిని కాపాడి,ఆయన మారగ్ముల 

ననుసరించినయెడల నీవు ఏ పని పూనుకొనినను ఎకక్డ తిరిగినను అనిన్టిలో వివేకముగా 

నడుచుకొందువు. మోషే ధరమ్శాసత్రములో వార్యబడియునన్ దేవుని కటట్డలను ఆయన నియమించిన 

ధరమ్మంతటిని ఆయన నాయ్య విధులను శాసనములను గైకొనుము; 

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

నియమించిన ధరమ్మంతటిని గైకొనినటుల్ నీవు నడచి వాటిని గైకొనినయెడల నినున్ 

దీరాఘ్యుషమ్ంతునిగా చేసెదను అనెను. 

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. 

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. 

1 రాజులు 9:8 => ఈ మందిరమారగ్మున వచుచ్వారందరును దానిచూచి, ఆశచ్రయ్పడి ఇసీ, యని 

యెహోవా ఈ దేశమునకును ఈ మందిరమునకును ఈలాగున ఎందుకు చేసెనని యడుగగా 

1 రాజులు 9:9 => జనులిటల్ందురు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి తమ పితరులను రపిప్ంచిన తమ 

దేవుడైన యెహోవాను వారు విడిచి యితర దేవతలను ఆధారము చేసికొని కొలిచి పూజించుచు వచిచ్రి 

గనుక యెహోవా ఈ కీడంతయు వారిమీదికి రపిప్ంచియునాన్డు. 

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. 
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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. 

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 4:40 => మరియు నీకును నీ తరువాత నీ సంతానపు వారికిని కేష్మము 

క లు గు ట కై నీ దే వు డై న యె హో వా స రవ్ కా ల ము నీ కి చుచ్ చు నన్  దే శ ము లో నీ వు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన కటట్డలను ఆజఞ్లను నీవు గైకొనవలెను. 

కీరత్నలు 105:45 => తన ధరమ్శాసత్రవిధులను ఆచరించునటుల్ను అనయ్జనుల భూములను ఆయన 

వారికపప్గించెను జనముల కషాట్రిజ్తమును వారు సావ్ధీనపరచుకొనిరి. యెహోవాను సుత్తించుడి. 

యెహెజేక్లు 36:27 => నా ఆతమ్ను మీయందుంచి, నా కటట్డల ననుసరించువారినిగాను నా 

విధులను గైకొనువారినిగాను మిముమ్ను చేసెదను. 

యోహాను 14:21 => నా ఆజఞ్లను అంగీకరించి వాటిని గైకొనువాడే ననున్ పేర్మించువాడు; ననున్ 

పేర్మించువాడు నా తండిర్వలన పేర్మింపబడును; నేనును వానిని పేర్మించి, వానికి ననున్ 

కనబరచుకొందునని చెపెప్ను. 

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

మీరును నా ఆజఞ్లు గైకొనినయెడల నా పేర్మయందు నిలిచియుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:28 => నీ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి యుకత్మును యథారథ్మునగు 

దానిని నీవు చేసినందున నీకును నీ తరువాత నీ సంతతివారికిని నితయ్ము మేలుకలుగునటుల్ నేను 

నీకాజాఞ్పించుచునన్ యీ మాటలనిన్టిని నీవు జాగర్తత్గా వినవలెను. 
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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 11:10 => నీవు ఇతర దేవతలను వెంబడింపవలదని అతనికి ఆజాఞ్పించినను 

సొలొమోను హృదయము ఆయన యొదద్నుండి తొలగిపోయెను. యెహోవా తనకిచిచ్న ఆజఞ్ను అతడు 

గైకొనకపోగా యెహోవా అతని మీద కోపగించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:17 => దావీదును సొలొమోనును నడచిన మారగ్మందు మూడు 

సంవతస్రములు వారు నడచి, యూదా రాజయ్మును బలపరచి మూడు సంవతస్రములు సొలొమోను 

కుమారుడైన రెహబామునకు సహాయకులైరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:8 => నేను మోషేదావ్రా నియమించిన కటట్డలను విధులను 

ధరమ్శాసత్రమంతటిని అనుసరించి నడచుకొనుటకై వారు జాగర్తత్పడినయెడల, మీ పితరులకు నేను 

ఖాయపరచిన దేశమునుండి ఇశార్యేలీయులను నేను ఇక తొలగింపనని దావీదుతోను అతని 

కుమారుడైన సొలొమోనుతోను దేవుడు సెలవిచిచ్న మాటను లక్షయ్పెటట్క, ఆ మందిరమునందు మనషే ష్ 

తాను చేయించిన చెకుక్డు విగర్హమును నిలిపెను. 

కీరత్నలు 89:30 => అతని కుమారులు నా ధరమ్శాసత్రము విడిచి నా నాయ్యవిధుల నాచరింపనియెడల 

జెకరాయ్ 9:11 => మరియు నీవు చేసిన నిబంధన రకత్మునుబటిట్ తాము పడిన నీరులేని గోతిలోనుండి 

చెరపటట్బడిన నీవారిని నేను విడిపించెదను. 

వచనము 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 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. 

కీరత్నలు 89:28 => నా కృప నితయ్ము అతనికి తోడుగా నుండజేసెదను నా నిబంధన అతనితో 

సిథ్రముగానుండును. 

కీరత్నలు 89:29 => శాశవ్తకాలమువరకు అతని సంతానమును ఆకాశమునన్ంతవరకు అతని 

సింహాసనమును నేను నిలిపెదను. 

కీరత్నలు 89:30 => అతని కుమారులు నా ధరమ్శాసత్రము విడిచి నా నాయ్యవిధుల నాచరింపనియెడల 

కీరత్నలు 89:31 => వారు నా కటట్డలను అపవితర్పరచి నా ఆజఞ్లను గైకొననియెడల 

కీరత్నలు 89:32 => నేను వారి తిరుగుబాటునకు దండముతోను వారి దోషమునకు దెబబ్లతోను 

వారిని శికిష్ంచెదను. 

కీరత్నలు 89:33 => కాని నా కృపను అతనికి బొతిత్గా ఎడముచేయను అబదిధ్కుడనై నా విశావ్సయ్తను 

విడువను. 

కీరత్నలు 89:34 => నా నిబంధనను నేను రదుద్పరచను నా పెదవులగుండ బయలువెళిల్న మాటను 

మారచ్ను. 

కీరత్నలు 89:35 => అతని సంతానము శాశవ్తముగా ఉండుననియు అతని సింహాసనము 

సూరుయ్డునన్ంతకాలము నా సనిన్ధిని ఉండుననియు  

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

ఉనన్టుల్ అది సిథ్రపరచబడుననియు 

కీరత్నలు 89:37 => నా పరిశుదధ్త తోడని నేను పర్మాణము చేసితిని దావీదుతో నేను అబదధ్మాడను. 
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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 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 9:5 => నీ సంతతిలో ఒకడు ఇశార్యేలీయులమీద సింహాసనాసీనుడై యుండక మానడని 

నీ తండిర్యైన దావీదునకు నేను సెలవిచిచ్యునన్టుల్ ఇశార్యేలీయుల మీద నీ సింహాసనమును 

చిరకాలమువరకు సిథ్రపరచుదును. 

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 33:25 => 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. 

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. 

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 

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

నిబంధన చేసికొనినపుప్డు అతడు వారితో ఇటల్నెను--యెహోవా దావీదు కుమారులనుగూరిచ్ యిచిచ్న 

సెలవుచొపుప్న రాజకుమారుడు రాజయ్మేలవలెను. 

వచనము 21 

అపుప్డు పర్ఖాయ్తి నొందిన యీ మందిరమారగ్మున పోవు పర్యాణసుథ్లందరును విసమ్యమొంది 

యెహోవా ఈ దేశమునకును ఈ మందిరమునకును ఎందుకు ఈ పర్కారముగా చేసెనని యడుగగా 

లేవీయకాండము 26:14 => మీరు నా మాట వినక నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక 

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. 
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లేవీయకాండము 26:35 => అది పాడైయుండు దినములనిన్యు అది విశర్మించును. మీరు దానిలో 

నివసించినపుప్డు అది విశార్ంతికాలములో పొందకపోయిన విశార్ంతిని అది పాడైయుండు దినములలో 

అనుభవించును. 

లేవీయకాండము 26:36 => మీలో మిగిలినవారు తమ శతుర్వుల దేశములలో ఉండగా వారి 

హృదయములలో అధైరయ్ము పుటిట్ంచెదను; కొటుట్కొనిపోవుచునన్ ఆకు చపుప్డు వారిని తరుమును, 

ఖడగ్ము ఎదుటనుండి పారిపోవునటుల్ వారు ఆ చపుప్డు విని పారిపోయెదరు; తరుమువాడు లేకయే 

పడెదరు. 

లేవీయకాండము 26:37 => తరుమువాడు లేకయే వారు ఖడగ్మును చూచినటుట్గా ఒకనిమీదనొకడు 

పడెదరు; మీ శతుర్వులయెదుట మీరు నిలువలేకపోయెదరు. 

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. 
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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. 

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 28:15 => నేను నేడు నీకాజాఞ్పించు ఆయన సమసత్మైన ఆజఞ్లను 

కటట్డలను నీవు అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని నీ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్నమాట విననియెడల 

ఈ శాపములనిన్యు నీకు సంభవించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:36 => యెహోవా నినున్ను నీవు నీమీద నియమించుకొను నీ రాజును, 

నీవేగాని నీ పితరులేగాని యెరుగని జనమునకపప్గించును. అకక్డ నీవు కొయయ్దేవతలను 

రాతిదేవతలను పూజించెదవు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:37 => యెహోవా నినున్ చెదరగొటుట్ చోటి పర్జలలో విసమ్యమునకు 

సామెతకు, నిందకు నీవు హేతువైయుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:38 => విసాత్రమైన వితత్నములు పొలములోనికి తీసికొనిపోయి 

కొంచెమే యింటికి తెచుచ్కొందువు; ఏలయనగా మిడతలుదాని తినివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:39 => దార్క్షతోటలను నీవు నాటి బాగుచేయుదువు గాని ఆ 

దార్క్షలరసమును తార్గవు, దార్క్షపండల్ను సమకూరుచ్కొనవు; ఏలయనగా పురుగు వాటిని తినివేయును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:40 => ఒలీవచెటుల్ నీ సమసత్ పార్ంతములలో నుండును గాని తైలముతో 

తలనంటుకొనవు; నీ ఒలీవకాయలు రాలిపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:41 => కుమారులను కుమారెత్లను కందువు గాని వారు నీయొదద్ 

నుండరు, వారు చెరపటట్బడుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:42 => మిడతల దండు నీ చెటల్నిన్టిని నీ భూమి పంటను 

ఆకర్మించుకొనును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:43 => నీ మధయ్నునన్ పరదేశి నీకంటె మికిక్లి హెచచ్గును నీవు మికిక్లి 

తగిగ్పోదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:44 => అతడు నీకు అపిప్చుచ్నుగాని నీవు అతనికి అపిప్యయ్లేవు. 

అతడు తలగానుండును నీవు తోకగానుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:45 => నీవు నాశనము చేయబడువరకు ఈ శాపములనిన్యు నీమీదికి 

వచిచ్ నినున్ తరిమి నినున్ పటుట్కొనును; ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించిన ఆయన 

ఆజఞ్లను ఆయన కటట్డలను అనుసరించి నడుచుకొనునటుల్ నీవు ఆయన మాట వినలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:46 => మరియు అవి చిరకాలమువరకు నీమీదను నీ 

సంతానముమీదను సూచనగాను విసమ్యకారణముగాను ఉండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:47 => నీకు సరవ్సమృదిధ్ కలిగియుండియు నీవు సంతోషముతోను 

హృదయానందముతోను నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు దాసుడవు కాలేదు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:48 => గనుక ఆకలిదపుప్లతోను వసత్రహీనతతోను అనిన్ 

లోపములతోను యెహోవా నీమీదికి రపిప్ంచు నీ శతుర్వులకు దాసుడవగుదువు. వారు నినున్ 

నశింపజేయువరకు నీ మెడమీద ఇనుపకాడి యుంచుదురు. 

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

అనగా నీకు రాని భాష కలిగిన జనమును, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:50 => కూర్రముఖము కలిగి వృదుధ్లను యౌవనసుథ్లను కటాకిష్ంపని 

జనమును గదద్ యెగిరివచుచ్నటుల్ నీమీదికి రపిప్ంచును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:51 => నినున్ నశింపజేయువరకు నీ పశువులను నీ పొలముల 

ఫలములను వారు తినివేతురు నినున్ నశింపజేయువరకు ధానయ్మునేగాని దార్కాష్రసమునేగాని 

తైలమునేగాని పశువుల మందలనేగాని గొఱఱ్మేక మందలనేగాని నీకు నిలువనియయ్రు.  

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 చెడడ్దైనందున 

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. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:58 => నీవు జాగర్తత్పడి యీ గర్ంథములో వార్యబడిన యీ ధరమ్శాసత్ర 

వాకయ్ములనిన్టిని అనుసరించి గైకొనుచు, నీ దేవుడైన యెహోవా అను ఆ మహిమగల భీకరమైన 

నామమునకు భయపడనియెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:59 => యెహోవా నీకును నీ సంతతికిని ఆశచ్రయ్మైన తెగుళల్ను 

కలుగజేయును. అవి దీరఘ్కాలముండు గొపప్ తెగుళుల్ను చెడడ్ 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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:62 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట వినలేదుగనుక 

ఆకాశనక్షతర్ములవలె విసాత్రములైన మీరు, లెకక్కు తకుక్వై కొదిద్మందే మిగిలియుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:63 => కాబటిట్ మీకు మేలు చేయుచు మిముమ్ను విసత్రింపజేయుటకు 

మీ దేవుడైన యెహోవా మీయందు ఎటుల్ సంతోషించెనో అటుల్ మిముమ్ను నశింపజేయుటకును మిముమ్ 

సంహరించుటకును యెహోవా సంతోషించును గనుక నీవు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు పర్వేశించుచునన్ 

దేశములోనుండి పెలల్గింపబడుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:64 => దేశముయొకక్ యీ కొన మొదలుకొని ఆ కొనవరకును సమసత్ 

జనములలోనికి యెహోవా నినున్ చెదరగొటుట్ను. అకక్డ నీవైనను నీ పితరులైనను ఎరుగని 

కొయయ్వియు రాతివియునైన అనయ్దేవతలను పూజింతువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:65 => ఆ జనములలో నీకు నెమమ్ది కలుగదు; నీ అరకాలికి విశార్ంతి 

కలుగదు. అకక్డ యెహోవా హృదయకంపమును నేతర్కీష్ణతయు మనోవేదనయు నీకు కలుగజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:66 => నీకు ఎలల్పుప్డు పార్ణభయము కలిగియుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:67 => నీవు రేయింబగళుల్ భయపడుదువు. నీ పార్ణము నీకు దకుక్నను 

నమమ్కము నీకేమియు ఉండదు. నీ హృదయములో పుటుట్ భయముచేతను, నీ కనున్ చూచువా అయోయ్ 
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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. 

1 సమూయేలు 12:25 => మీరు కీడుచేయు వారైతే తపప్కుండ మీరును మీ రాజును 

నాశనమగుదురు. 

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

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:23 => మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు ఏరప్రచిన నిబంధనను మరచి, నీ 

దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించినటుల్ ఏ సవ్రూపము కలిగిన విగర్హమునైనను చేసికొనకుండునటుల్ 

మీరు జాగర్తత్పడవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:24 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా దహించు అగిన్యు 

రోషముగల దేవుడునైయునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:25 => మీరు పిలల్లను పిలల్ల పిలల్లను కని ఆ దేశమందు బహు కాలము 

నివసించిన తరువాత మిముమ్ను మీరు పాడుచేసికొని, యే సవ్రూపము కలిగిన విగర్హమునైనను చేసి 

నీ దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచి ఆయన కనున్ల యెదుట కీడు చేసినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:26 => మీరు ఈ యొరాద్ను దాటి సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశములో 

ఉండకుండ తవ్రలోనే బొతిత్గా నశించిపోదురని భూమాయ్కాశములను మీమీద సాకుష్లుగా 

ఉంచుచునాన్ను. ఆ దేశమందు బహు దినములుండక మీరు బొతిత్గా నశించిపోదురు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 4:27 => మరియు యెహోవా జనములలో మిముమ్ను చెదరగొటుట్ను; 

యెహోవా ఎకక్డికి మిముమ్ను తోలివేయునో అకక్డి జనములలో మీరు కొదిద్మందే మిగిలియుందురు. 

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. 

1 రాజులు 9:6 => అయితే మీరేగాని మీ కుమారులే గాని యేమాతర్మైనను ననున్ వెంబడించుట 

మాని, నేనిచిచ్న ఆజఞ్లను కటట్డలను అనుసరింపక యితరమైన దేవతలను కొలిచి పూజించినయెడల 

1 రాజులు 9:7 => నేను ఇశార్యేలీయుల కిచిచ్న యీ దేశములో వారిని ఉండనియయ్క వారిని 

నిరూమ్లము చేసి, నా నామమునకు నేను పరిశుదధ్ పరచిన యీ మందిరమును నా సముఖములోనుండి 

కొటిట్వేసెదను; ఇశార్యేలీయులు సరవ్జనములలో చెదరిపోయి సామెతగాను హేళనగాను 

చేయబడుదురు. 

1 రాజులు 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. 
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1 రాజులు 11:8 => తమ దేవతలకు ధూపము వేయుచు బలుల నరిప్ంచుచుండిన పరసతరీలైన తన 

భారయ్ల నిమితత్ము అతడు ఈలాగు చేసెను. 

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

అరణయ్ములో జనులను ఇంక నిలువచేయును. అటుల్ మీరు ఈ సరవ్జనమును నశింపచేసెదరనెను. 

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. 

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. 

సామెతలు 4:2 => నేను మీకు సదుపదేశము చేసెదను నా బోధను తోర్సివేయకుడి. 

యిరిమ్యా 1:16 => అపుప్డు యెరూషలేము వారు ననున్ విడిచి అనయ్దేవతలకు ధూపము వేసి, 

తమచేతులు రూపించిన వాటికి నమసక్రించుటయను తమ చెడుతనమంతటినిబటిట్ నేను 

వారినిగూరిచ్న నా తీరుప్లు పర్కటింతును. 

యిరిమ్యా 2:17 => నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ మారగ్ములో నడిపించుచుండగా నీవు ఆయనను 

విసరిజ్ంచుటవలన నీకు నీవే యీ బాధ కలుగజేసికొంటివి గదా. 

యిరిమ్యా 9:13 => అందుకు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు వారు నా మాట వినకయు 

దాని ననుసరింపకయు, నేను వారికి నియమించిన నా ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచి 

యిరిమ్యా 22:5 => మీరు ఈ మాటలు విననియెడల ఈ నగరు పాడైపోవును, నా తోడని 

పర్మాణము చేయుచునాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 26:4 => నీవు వారితో ఈ మాట చెపప్వలెను. యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

యిరిమ్యా 29:18 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే. వారు విననొలల్నివారై, నేను పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన 

నా సేవకులచేత వారియొదద్కు పంపిన నా మాటలను ఆలకింపకపోయిరి. 
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యెహెజేక్లు 7:24 => బలాఢుయ్ల యతిశయము ఆగిపోవునటుల్ను వారి పరిశుదధ్సథ్లములు 

అపవితర్ములగునటుల్ను అనయ్జనులలో దుషుట్లను నేను రపిప్ంచెదను; ఆ దుషుట్లు వారి యిండల్ను 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

హెబీర్యులకు 12:25 => మీకు బుదిధ్ చెపుప్చునన్వానిని నిరాకరింపకుండునటుల్ చూచుకొనుడి. వారు 

భూమిమీదనుండి బుదిధ్చెపిప్న వానిని నిరాకరించినపుప్డు తపిప్ంచుకొనకపోయినయెడల, 

పరలోకమునుండి బుదిధ్చెపుప్చునన్ వానిని విసరిజ్ంచు మనము తపిప్ంచుకొనకపోవుట మరి 

నిశచ్యముగదా. 

వచనము 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 రాజులు 17:20 => అంతట యెహోవా ఇశార్యేలువారి సంతతివారినందరిని విసరిజ్ంచి, వారిని 

శర్మపెటిట్ దోపుడుగాండల్ చేతికపప్గించి, వారిని తన సముఖమునుండి వెళల్గొటెట్ను. 

కీరత్నలు 52:5 => కావున దేవుడు సదాకాలము నినున్ అణగగొటుట్ను నినున్ పటుట్కొని ఆయన నీ 

గుడారములోనుండి నినున్ పెలల్గించును సజీవుల దేశములోనుండి నినున్ నిరూమ్లము చేయును.

(సెలా.) 

యిరిమ్యా 12:17 => అయితే వారు నా మాట విననొలల్నియెడల నేను ఆ జనమును వేరుతో 

పెలల్గించి బొతిత్గా నాశనము చేతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 18:7 => దాని పెలల్గింతుననియు, విరుగగొటుట్దుననియు, నశింపజేయుదుననియు 

ఏదోయొక జనమునుగూరిచ్ గాని రాజయ్మునుగూరిచ్ గాని నేను చెపిప్యుండగా 

యిరిమ్యా 31:28 => వారిని పెలల్గించుటకును విరుగగొటుట్టకును పడదోర్యుటకును నాశనము 

చేయుటకును హింసించుటకును నేనేలాగు కనిపెటిట్యుంటినో ఆలాగే వారిని సాథ్పించుటకును 

నాటుటకును కనిపెటిట్యుందును; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

Page  of 412 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

యిరిమ్యా 45:4 => నీవు అతనికి ఈ మాట తెలియజేయుమని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను 

కటిట్నదానినే నేను పడగొటుట్చునాన్ను, నేను నాటినదానినే పెలల్గించుచునాన్ను; సరవ్భూమిని 

గూరిచ్యు ఈ మాట చెపుప్చునాన్ను. 

యూదా 1:12 => వీరు నిరభ్యముగా మీతో సుభోజనము చేయుచు, తముమ్నుతాము నిరభ్యముగా 

పోషించుకొనుచు, మీ పేర్మవిందులలో దొంగ మెటట్లుగా ఉనాన్రు. వీరు గాలిచేత ఇటు అటు 

కొటుట్కొనిపోవు నిరజ్ల మేఘములుగాను, కాయలు రాలి ఫలములు లేక, రెండు మారులు చచిచ్ వేళల్తో 

పెళల్గింపబడిన చెటుల్గాను, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:37 => యెహోవా నినున్ చెదరగొటుట్ చోటి పర్జలలో విసమ్యమునకు 

సామెతకు, నిందకు నీవు హేతువైయుందువు. 

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. 

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. 

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.  

లేవీయకాండము 25:23 => భూమిని శాశవ్త వికర్యము చేయకూడదు. ఆ భూమి నాదే, మీరు 

నాయొదద్ కాపురమునన్ పరదేశులు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:28 => యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేతను అతుయ్గర్తచేతను తమ 

దేశములోనుండి వారిని పెలల్గించి, నేడునన్టుల్గా వారిని వెళల్గొటిట్ పరదేశము పాలు చేసెను. 

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 12:2 => వారు యెహోవా యెడల దోర్హము చేసినందున రాజైన రెహబాము 

యొకక్ అయిదవ సంవతస్రమందు ఐగుపుత్ రాజైన షీషకు వెయియ్నిన్ రెండువందల రథములతోను 

అరువదివేల గుఱఱ్పు రౌతులతోను యెరూషలేముమీదికి వచెచ్ను. 
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యిరిమ్యా 2:17 => నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ మారగ్ములో నడిపించుచుండగా నీవు ఆయనను 

విసరిజ్ంచుటవలన నీకు నీవే యీ బాధ కలుగజేసికొంటివి గదా. 

యిరిమ్యా 16:13 => కాబటిట్ నేను మీయందు ఏమాతర్మును దయయుంచక, యీ దేశమునుండి 

మీరైనను మీ పితరులైనను ఎరుగని దేశమునకు మిముమ్ను వెళల్గొటుట్చునాన్ను; అకక్డ మీరు 

దివారాతర్ము అనయ్దేవతలను కొలుచుదురు. 

యిరిమ్యా 18:16 => వారు ఎలల్పుప్డును అపహాసాయ్సప్దముగా నుండుటకై తమ దేశమును పాడుగా 

చేసికొనియునాన్రు, దాని మారగ్మున నడుచు పర్తివాడును ఆశచ్రయ్పడి తల ఊచును. 

యిరిమ్యా 19:8 => ఆ మారగ్మున పోవు పర్తివాడును ఆశచ్రయ్పడి దానికి కలిగిన యిడుమలనిన్టిని 

చూచి అపహాసయ్ము చేయునంతగా ఈ పటట్ణమును పాడుగాను అపహాసాయ్సప్దముగాను నేను 

చేసెదను. 

యిరిమ్యా 22:8 => అనేక జనులు ఈ పటట్ణపు మారగ్మున పోవుచు యెహోవా యెందు నిమితత్ము 

ఈ గొపప్ పటట్ణమును ఈలాగు చేసెనని యొకనినొకడు అడుగగా 

యిరిమ్యా 26:4 => నీవు వారితో ఈ మాట చెపప్వలెను. యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

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 

ఐగుపుత్లో అనయ్దేవతలకు ధూపారప్ణము చేయుదురు. మీరేల యీలాగున చేయుచు మీచేతికిర్యలచేత 

నాకు కోపము పుటిట్ంచుచునాన్రు? 

యిరిమ్యా 49:17 => ఎదోము పాడైపోవును, దాని మారగ్మున నడుచువారు ఆశచ్రయ్పడి దాని 

యిడుమలనిన్యు చూచి వేళాకోళము చేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 5:14 => ఆలాగు నీ చుటుట్నునన్ అనయ్జనులలో నినున్ చూచు వారందరి దృషిట్కి 

పాడుగాను నిందాసప్దముగాను నేను నినున్ చేయుదును. 
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యెహెజేక్లు 20:48 => అది ఆరిపోకుండ యెహోవానైన నేను దానిని రాజబెటిట్తినని సమసత్మైన 

జనులకు తెలియబడును. 

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.  

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.  

మీకా 2:10 => ఈ దేశము మీ విశార్ంతిసథ్లము కాదు; మీరు లేచి వెళిల్పోవుడి, మీకు నాశనము 

నిరూమ్లనాశనము కలుగునంతగా మీరు అపవితర్కిర్యలు జరిగించితిరి. 

జెకరాయ్ 8:13 => యూదా వారలారా, ఇశార్యేలు వారలారా, మీరు అనయ్జనులలో నేలాగు 

శాపాసప్దమై యుంటిరో ఆలాగే మీరు ఆశీరావ్దాసప్దమగునటుల్ నేను మిముమ్ను రకిష్ంతును; 

భయపడక ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి. 

మతత్యి 23:38 => ఇదిగో మీ యిలుల్ మీకు విడువబడియునన్ది 

మారుక్ 13:2 => అందుకు యేసు ఈ గొపప్ కటట్డములు చూచుచునాన్వే; రాతిమీదరాయి 

యొకటియైన ఇకక్డ నిలిచియుండకుండ పడదోర్యబడునని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 21:6 => ఆయన ఈ కటట్డములు మీరు చూచుచునాన్రే, వాటిలో రాతిమీద రాయి 

యుండకుండ అవి పడదోర్యబడు దినములు వచుచ్చునన్వని చెపెప్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 

అధాయ్యము 8	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 

 

www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 417 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

వచనము 1 

సొలొమోను యెహోవా మందిరమును తన నగరును కటిట్ంచిన యిరువది సంవతస్రముల కాలము 

తీరిన తరువాత 

1 రాజులు 9:8 => ఈ మందిరమారగ్మున వచుచ్వారందరును దానిచూచి, ఆశచ్రయ్పడి ఇసీ, యని 

యెహోవా ఈ దేశమునకును ఈ మందిరమునకును ఈలాగున ఎందుకు చేసెనని యడుగగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:8 => అందుచేత యెహోవా యూదావారిమీదను యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లమీదను కోపించి, మీరు కనున్లార చూచుచునన్టుల్గా వారిని ఆయన భీతికిని 

విసమ్యమునకును నిందకును ఆసప్దముగా చేసెను. 

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. 

యిరిమ్యా 50:13 => యెహోవా రౌదర్మునుబటిట్ అది నిరజ్నమగును అది కేవలము పాడైపోవును 

బబులోను మారగ్మున పోవువారందరు ఆశచ్రయ్పడి దాని తెగుళల్నిన్యు చూచి--ఆహా నీకీగతి పటిట్నదా? 

అందురు  

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 
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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. 

1 రాజులు 9:8 => ఈ మందిరమారగ్మున వచుచ్వారందరును దానిచూచి, ఆశచ్రయ్పడి ఇసీ, యని 

యెహోవా ఈ దేశమునకును ఈ మందిరమునకును ఈలాగున ఎందుకు చేసెనని యడుగగా 

1 రాజులు 9:9 => జనులిటల్ందురు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి తమ పితరులను రపిప్ంచిన తమ 

దేవుడైన యెహోవాను వారు విడిచి యితర దేవతలను ఆధారము చేసికొని కొలిచి పూజించుచు వచిచ్రి 

గనుక యెహోవా ఈ కీడంతయు వారిమీదికి రపిప్ంచియునాన్డు. 

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 13:22 => నీవు ఇవి నా కేల సంభవించెనని నీ మనసుస్లో అనుకొనినయెడల నీవు చేసిన 

విసాత్రమైన దోషములనుబటిట్ నీ బటట్చెంగులు తొలగిపోయెను, నీ మడిమెలు సిగుగ్నొందెను. 

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.  
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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? 

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 2:9 => కాగా లెబానోనునుండి సరళమార్నులను దేవదారుమార్నులను 

చందనపుమార్నులను నాకు పంపుము ; నేను కటిట్ంచబోవు మందిరము గొపప్దిగాను 

ఆశచ్రయ్కరమైనదిగాను ఉండును గనుక నాకు మార్నులు విసాత్రముగా సిదధ్పరచుటకై నా పనివారు మీ 

పనివారితో కూడ పోవుదురు. 

యిరిమ్యా 7:14 => నేను షిలోహునకు చేసినటుల్ మీకు ఆశర్యమై నా నామముపెటట్బడిన యీ 

మందిరమునకును మీకును మీ తండుర్లకును నేనిచిచ్న సథ్లమునకును నేను ఆలాగే చేయుదును. 

యిరిమ్యా 18:16 => వారు ఎలల్పుప్డును అపహాసాయ్సప్దముగా నుండుటకై తమ దేశమును పాడుగా 

చేసికొనియునాన్రు, దాని మారగ్మున నడుచు పర్తివాడును ఆశచ్రయ్పడి తల ఊచును. 

యిరిమ్యా 51:41 => షేషకు పటట్బడెను జగత  పర్సిదధ్మైన పటట్ణము పటట్బడెను బబులోను 

జనములకు విసమ్యాసప్దమాయెను. 
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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  

యెహెజేక్లు 5:14 => ఆలాగు నీ చుటుట్నునన్ అనయ్జనులలో నినున్ చూచు వారందరి దృషిట్కి 

పాడుగాను నిందాసప్దముగాను నేను నినున్ చేయుదును. 

యెహెజేక్లు 39:23 => మరియు ఇశార్యేలీయులు తమ దోషమునుబటిట్ చెరలోనికి పోయిరనియు 

వారు విశావ్స ఘాతకులైనందున నేను వారికి పరాజుమ్ఖుడనై వారు ఖడగ్ముచేత కూలునటుల్గా వారిని 

బాధించువారికి అపప్గించితిననియు అనయ్జనులు తెలిసికొందురు.  

మతత్యి 23:38 => ఇదిగో మీ యిలుల్ మీకు విడువబడియునన్ది 

మారుక్ 13:2 => అందుకు యేసు ఈ గొపప్ కటట్డములు చూచుచునాన్వే; రాతిమీదరాయి 

యొకటియైన ఇకక్డ నిలిచియుండకుండ పడదోర్యబడునని అతనితో చెపెప్ను. 

వచనము 2 

హీరాము తనకిచిచ్న పటట్ణములను సొలొమోను కటిట్ంచి వాటిలో ఇశార్యేలీయులను 

కాపురముంచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 2:12 => తమ చుటుట్నుండు జనుల దేవతలలో ఇతరదేవతలను అనుసరించి 

వాటికి నమసక్రించి యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 2:13 => వారు యెహోవాను విసరిజ్ంచి బయలును అషాత్రోతును పూజించిరి. 

యిరిమ్యా 1:16 => అపుప్డు యెరూషలేము వారు ననున్ విడిచి అనయ్దేవతలకు ధూపము వేసి, 

తమచేతులు రూపించిన వాటికి నమసక్రించుటయను తమ చెడుతనమంతటినిబటిట్ నేను 

వారినిగూరిచ్న నా తీరుప్లు పర్కటింతును. 

Page  of 421 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

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  

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 14:23 => మీరు వారి పర్వరత్నను కిర్యలను చూచి నేను చేసినదంతయు నిరేహ్తుకముగా 

చేయలేదని మీరు తెలిసికొని ఓదారుప్ నొందుదురు, ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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 22:5 => మీరు ఈ మాటలు విననియెడల ఈ నగరు పాడైపోవును, నా తోడని 

పర్మాణము చేయుచునాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 39:23 => మరియు ఇశార్యేలీయులు తమ దోషమునుబటిట్ చెరలోనికి పోయిరనియు 

వారు విశావ్స ఘాతకులైనందున నేను వారికి పరాజుమ్ఖుడనై వారు ఖడగ్ముచేత కూలునటుల్గా వారిని 

బాధించువారికి అపప్గించితిననియు అనయ్జనులు తెలిసికొందురు.  
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వచనము 3 

తరువాత సొలొమోను హమాతుసొబా అను సథ్లమునకు పోయి దానిని పటుట్కొనెను. 

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 7:1 => సొలొమోను పదుమూడు సంవతస్రములు తన నగరును కటిట్ంచుచుండి 

దానినంతటిని ముగించెను. 

1 రాజులు 9:15 => యెహోవా మందిరమును సొలొమోను నగరమును మిలోల్ను, 

యెరూషలేముయొకక్ పార్కారమును హాసోరు మెగిదోద్ గెజెరు అను పటట్ణములను కటిట్ంచుటకు 

సొలొమోను వెటిట్వారిని పెటెట్ను. 

పర్సంగి 2:4 => నేను గొపప్ పనులు చేయ బూనుకొంటిని, నాకొరకు ఇండుల్ కటిట్ంచుకొంటిని, 

దార్క్షతోటలు నాటించుకొంటిని. 

వచనము 4 

మరియు అరణయ్మందుండు తదోమ్రుకును హమాతు దేశమందు ఖజానా ఉంచు పటట్ణములనిన్టికిని 

పార్కారములను కటిట్ంచెను. 

1 రాజులు 9:11 => సొలొమోను గలిలయ దేశమందునన్ యిరువది పటట్ణములను హీరాము 

కపప్గించెను. 

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. 
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1 రాజులు 9:14 => హీరాము రెండువందల నలువది మణుగుల బంగారమును రాజునకు 

పంపించెను. 

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, 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:5 => రెహబాము యెరూషలేమునందు కాపురముండి యూదా 

పర్దేశమందు పార్కారపురములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:6 => ఆ సంవతస్రములలో అతనికి యుదధ్ములు లేకపోవుటచేత 

దేశములో నెమమ్దికలిగియుండెను; యెహోవా అతనికి విశార్ంతి దయచేసియుండగా అతడు యూదా 

దేశమున పార్కారములుగల పటట్ణములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:12 => యెహోషాపాతు అంతకంతకు గొపప్వాడై యూదా దేశమునందు 

కోటలను సామగిర్ని నిలువచేయు పటట్ణములను కటిట్ంచెను. 

వచనము 5 

ఇదియు గాక అతడు ఎగువ బేత హోరోను దిగువ బేత హోరోను గవునులు అడడ్గడలుగల పార్కార 

పటట్ణములుగా కటిట్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 13:21 => కాబటిట్ వారు వెళిల్ సీను అరణయ్ము మొదలుకొని హమాతుకు పోవు 

మారగ్ముగా రెహోబువరకు దేశసంచారముచేసి చూచిరి. 
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సంఖాయ్కాండము 34:8 => హోరు కొండయొదద్నుండి హమాతునకు పోవుమారగ్మువరకు 

ఏరప్రచుకొనవలెను. ఆ సరిహదుద్ సెదాదువరకు వాయ్పించును. 

2 సమూయేలు 8:3 => సోబా రాజును రెహోబు కుమారుడునగు హదదెజరు యూఫర్టీసు నదివరకు 

తన రాజయ్మును వాయ్పింపజేయవలెనని బయలుదేరగా దావీదు అతని నోడించి 

1 రాజులు 11:23 => మరియు దేవుడు అతనిమీదికి ఎలాయ్దా కుమారుడైన రెజోను అను ఇంకొక 

విరోధిని రేపెను. వీడు సోబా రాజైన హదదెజరు అను తన యజమానుని యొదద్నుండి 

పారిపోయినవాడు. 

1 రాజులు 11:24 => దావీదు సోబావారిని హతము చేసినపుప్డు ఇతడు కొందరిని సమకూరిచ్, 

కూడిన యొక సైనయ్మునకు అధిపతియై దమసుక్నకు వచిచ్ అచచ్ట నివాసము చేసి దమసుక్లో 

రాజాయెను. 

1 రాజులు 11:25 => హదదు చేసిన యీ కీడు గాక సొలొమోను బర్దికిన దినములనిన్యు ఇతడు 

అరాము దేశమందు ఏలినవాడై ఇశార్యేలీయులకు విరోధియైయుండి ఇశార్యేలీయులయందు 

అసహయ్త గలవాడై యుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:3 => సోబా రాజైన హదరెజెరు యూఫర్టీసు నదివరకు తన రాజయ్మును 

వాయ్పించుటకై బయలుదేరగా హమాతునొదద్ దావీదు అతనిని ఓడించి 

2 సమూయేలు 8:5 => మరియు దమసుక్లోనునన్ సిరియనులు సోబా రాజగు హదదెజెరునకు 

సహాయము చేయరాగా దావీదు సిరియనులలో ఇరువదిరెండు వేలమందిని ఓడించి 

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. 

యిరిమ్యా 52:9 => వారు రాజును పటుట్కొని హమాతు దేశమునందలి రిబాల్పటట్ణమున నునన్ 

బబులోను రాజునొదద్కు అతని తీసికొనిపోగా అతడు అచచ్టనే సిదిక్యా రాజునకు శిక్ష విధించెను. 
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వచనము 6 

బయలతును, ఖజానా ఉంచు పటట్ణములనిన్టిని, రథములుంచు పటట్ణములనిన్టిని, గుఱఱ్పు 

రౌతులుండు పటట్ణములనిన్టిని కటిట్ంచెను. మరియు యెరూషలేమునందును లెబానోనునందును 

తాను ఏలు దేశములనిన్టియందును పార్కారపురములుగా కటిట్ంచవలెనని తానుదేద్శించిన 

పటట్ణములనిన్టిని సొలొమోను కటిట్ంచెను. 

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. 

1 రాజులు 9:18 => బయతాతును అరణయ్ములోనునన్ తదోమ్రునును, 

2 రాజులు 14:28 => యరొబాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన దాని 

నంతటినిగూరిచ్యు, అతని పరాకర్మమునుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన యుదధ్మునుగూరిచ్యు, దమసుక్ 

పటట్ణమును యూదావారికి కలిగియునన్ హమాతు పటట్ణమును ఇశార్యేలువారి కొరకై అతడు మరల 

పటుట్కొనిన సంగతినిగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 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. 

వచనము 7 
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ఇశార్యేలీయుల సంబంధులు కాని హితీత్యులలోనుండియు అమోరీయులలోనుండియు, 

పెరిజీజ్యులలోనుండియు, హివీవ్యులలోనుండియు, యెబూసీయులలోనుండియు, శేషించియునన్ 

సకల జనులను 

యెహోషువ 16:3 => అది బేతేలు నుండి లూజువరకు పోయి అతారోతు అరీక్యుల సరిహదుద్వరకు 

సాగి కిర్ంది బేత హోరోను వరకును గెజెరు వరకును పడమటివైపుగా యపేల్తీయుల సరిహదుద్వరకు 

వాయ్పించెను. దాని సరిహదుద్ సముదర్మువరకు సాగెను. 

యెహోషువ 16:5 => ఎఫార్యిమీయుల సరిహదుద్, అనగా వారి వంశముల చొపుప్న వారికి ఏరప్డిన 

సరిహదుద్ అతారోతు అదాద్రు నుండి మీది బేత హోరోనువరకు తూరుప్గా వాయ్పించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:24 => అతని కుమారెత్యైన షెయెరా ఉతత్రపు బేత  హోరోనును దకిష్ణపు 

బేత  హోరోనును ఉజెజ్న  షెయెరాను కటిట్ంచెను. 

1 సమూయేలు 13:18 => రెండవ గుంపు బేత  హోరోనుకు పోవు మారగ్మున సంచరించెను. 

మూడవ గుంపు అరణయ్ సమీపమందుండు జెబోయిములోయ సరిహదుద్ మారగ్మున సంచరించెను. 

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 8 

ఇశార్యేలీయులు నాశనముచేయక వదలివేసిన ఆ యా జనుల సంతతివారిని సొలొమోను 

నేటివరకును తనకు వెటిట్పనులు చేయువారినిగా చేసికొనియుండెను. 

యెహోషువ 19:44 => తిమాన్ ఎకోర్ను ఎతెత్కే గిబెబ్తోను 

1 రాజులు 9:18 => బయతాతును అరణయ్ములోనునన్ తదోమ్రునును, 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:4 => మరియు అరణయ్మందుండు తదోమ్రుకును హమాతు దేశమందు 

ఖజానా ఉంచు పటట్ణములనిన్టికిని పార్కారములను కటిట్ంచెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 17:12 => యెహోషాపాతు అంతకంతకు గొపప్వాడై యూదా దేశమునందు 

కోటలను సామగిర్ని నిలువచేయు పటట్ణములను కటిట్ంచెను. 

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 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. 

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 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 2:4 => నేను గొపప్ పనులు చేయ బూనుకొంటిని, నాకొరకు ఇండుల్ కటిట్ంచుకొంటిని, 

దార్క్షతోటలు నాటించుకొంటిని. 

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

నేను నిదానించి వివేచింపగా అవనిన్యు వయ్రథ్మైనవిగాను ఒకడు గాలికి పర్యాసపడినటుట్గాను 

అగుపడెను, సూరుయ్ని కిర్ంద లాభకరమైనదేదియు లేనటుట్ నాకు కనబడెను. 

పర్సంగి 2:12 => రాజు తరువాత రాబోవువాడు, ఇదివరకు జరిగిన దాని విషయము సయితము 

ఏమి చేయునో అనుకొని, నేను జాఞ్నమును వెఱి ఱ్తనమును మతిహీనతను పరిశీలించుటకై 

పూనుకొంటిని. 

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

అంత పర్యోజనకరమని నేను తెలిసికొంటిని. 

పర్సంగి 2:14 => జాఞ్నికి కనున్లు తలలో నునన్వి, బుదిధ్హీనుడు చీకటియందు నడుచుచునాన్డు; 

అయినను అందరికిని ఒకక్టే గతి సంభవించునని నేను గర్హించితిని. 

పర్సంగి 2:15 => కావున బుదిధ్హీనునికి సంభవించునటే ల్ నాకును సంభవించును గనుక నేను అధిక 

జాఞ్నము ఏల సంపాదించితినని నా హృదయమందనుకొంటిని. ఇదియు వయ్రథ్మే. 

పర్సంగి 2:16 => బుదిధ్హీనులను గూరిచ్నటుల్గానే జాఞ్నులను గూరిచ్యు జాఞ్పకము ఎనన్టికిని 

యుంచబడదు; రాబోవు దినములలో వారందరును మరువబడినవారై యుందురు; జాఞ్నులు 

మృతినొందు విధమెటిట్దో బుదిధ్హీనులు మృతినొందు విధమటిట్దే. 

పర్సంగి 2:17 => ఇది చూడగా సూరుయ్ని కిర్ంద జరుగునది నాకు వయ్సనము పుటిట్ంచెను అంతయు 

వయ్రథ్ముగాను ఒకడు గాలికై పర్యాసపడినటుట్గాను కనబడెను గనుక బర్దుకుట నాకసహయ్మాయెను. 

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. 

పర్సంగి 2:20 => కావున సూరుయ్ని కిర్ంద నేను పడిన పర్యాసమంతటి విషయమై నేను ఆశ 

విడిచినవాడనైతిని. 

Page  of 430 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

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

చేయును; అయితే దానికొరకు పర్యాసపడని వానికి అతడు దానిని సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్వేయవలసి 

వచుచ్ను; ఇదియు వయ్రథ్మును గొపప్ చెడుగునైయునన్ది.  

పర్సంగి 2:22 => సూరుయ్ని కిర్ంద నరునికి తటసిథ్ంచు పర్యాసమంతటిచేతను, వాడు తలపెటుట్ 

కారయ్ములనిన్టిచేతను, వానికేమి దొరుకుచునన్ది? 

పర్సంగి 2:23 => వాని దినములనిన్యు శర్మకరములు, వాని పాటుల్ వయ్సనకరములు, 

రాతిర్యందైనను వాని మనసుస్నకు నెమమ్ది దొరకదు; ఇదియు వయ్రథ్మే. 

పర్సంగి 2:24 => అనన్పానములు పుచుచ్కొనుటకంటెను, తన కషాట్రిజ్తముచేత సుఖపడుటకంటెను 

నరునికి మేలుకరమైనదేదియు లేదు. ఇదియును దేవునివలన కలుగునని నేను తెలిసికొంటిని. 

పర్సంగి 2:25 => ఆయన సెలవులేక భోజనముచేసి సంతోషించుట ఎవరికి సాధయ్ము? 

పర్సంగి 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. 

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. 

పరమగీతము 4:8 => పార్ణేశవ్రీ, లెబానోను విడిచి నాతోకూడ రముమ్ లెబానోను విడిచి నాతోకూడ 

రముమ్ అమానపరవ్తపు శిఖరమునుండి శెనీరు హెరోమ్నుల శిఖరమునుండి సింహవాయ్ఘర్ములుండు 

గుహలుగల కొండలపైనుండి నీవు కిర్ందికి చూచెదవు.  

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. 
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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 9 

అయితే ఇశార్యేలీయులలో ఒకనినైనను సొలొమోను తన పనిచేయుటకు దాసునిగా నియమింపలేదు; 

వారిని యోధులుగాను తన అధిపతులలో పర్ధానులుగాను రథములకును గుఱఱ్పు రౌతులకును 

అధిపతులుగాను నియమించెను. 

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. 

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. 

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

యెహోషువ 17:13 => ఇశార్యేలీయులు బలవంతులైన తరువాత వారు కనానీయులచేత 

వెటిట్పనులు చేయించుకొనిరి కాని వారి దేశమును పూరిత్గా సావ్ధీనపరచుకొనలేదు. 

1 రాజులు 5:15 => మరియు సొలొమోనునకు బరువులు మోయువారు డెబబ్ది వేలమందియు 

పరవ్తములందు మార్నులు నరకువారు ఎనుబది వేలమందియు నుండిరి. 

1 రాజులు 9:17 => సొలొమోను గెజెరును కటిట్ంచెను, మరియు దిగువను బేత  హోరోనును, 

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. 

వచనము 10 

వీరిలో శేర్షు ఠ్లైన రెండువందల ఏబదిమంది రాజైన సొలొమోను కిర్ంద అధిపతులై పర్జలమీద 

అధికారులై యుండిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 1:21 => యెరూషలేములో నివసించు యెబూసీయులను బెనాయ్మీనీయులు 

వెళల్గొటట్లేదు ; యెబూసీయులు బెనాయ్మీనీయులతో కూడ నేటివరకు యెరూషలేములో 

నివసించుచునాన్రు. 

నాయ్యాధిపతులు 1:22 => యోసేపు ఇంటివారు బేతేలుకు వెళిల్నపుప్డు యెహోవా వారికి 

తోడైయుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 1:23 => పూరవ్ము లూజనబడిన బేతేలును వేగుచూచుటకు యోసేపు ఇంటివారు 

దూతలను పంపగా 
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నాయ్యాధిపతులు 1:24 => ఆ వేగులవారు ఆ పటట్ణమునుండి ఒకడు వచుచ్ట చూచి నీవు దయచేసి 

యీ పటట్ణములోనికి వెళుల్ తోర్వను మాకు చూపినయెడల మేము మీకు ఉపకారము చేసెదమని 

చెపిప్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 1:25 => అతడు పటట్ణములోనికి పోవు తోర్వను వారికి చూపగా వారు ఆ 

పటట్ణమును కతిత్వాత హతము చేసిరిగాని ఆ మనుషుయ్ని వాని కుటుంబికులనందరిని పోనిచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 1:26 => ఆ మనుషుయ్డు హితీత్యుల దేశమునకు వెళిల్ ఒక పటట్ణమును కటిట్ంచి 

దానికి లూజు అను పేరుపెటెట్ను. నేటివరకు దానికదే పేరు. 

నాయ్యాధిపతులు 1:27 => మనషీష్యులు బేతెష్యానును దాని పలెల్లను, తయినాకును దాని 

పలెల్లను, దోరునివాసులను దోరు పలెల్లను, ఇబెల్యామును దాని పలెల్లను, మెగిదోద్ నివాసులను, 

మెగిదోద్ పలెల్లను, సావ్ధీనపరచుకొనలేదు; ఏలయనగా కనానీయులు ఆ దేశములో నివసింపవలెనని 

గటిట్పటుట్ పటిట్యుండిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 1:28 => ఇశార్యేలీయులు బలవంతులైన తరువాత వారు కనానీయులచేత 

వెటిట్పనులు చేయించుకొనిరి కాని వారిని బొతిత్గా వెళల్గొటట్లేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 1:29 => ఎఫార్యిమీయులు గెజెరులో నివసించిన కనానీయులను వెళల్గొటట్లేదు, 

గెజెరులో కనానీయులు వారి మధయ్ను నివసించిరి. 

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. 
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నాయ్యాధిపతులు 1:34 => అమోరీయులు దానీయులను పలల్పు దేశమునకు దిగనియయ్క 

మనయ్మునకు వారిని వెళల్గొటిట్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 1:35 => అమోరీయులు అయాయ్లోనునందలి హెరెసు కొండలోను 

షయలీబ్ములోను నివసింపవలెనని గటిట్పటుట్ పటిట్యుండగా యోసేపు ఇంటివారు బలవంతులై 

వారిచేత వెటిట్పనులు చేయించుకొనిరి 

నాయ్యాధిపతులు 1:36 => అమోరీయుల సరిహదుద్ అకర్బీబ్ము మొదలుకొని హసెస్లావరకు 

వాయ్పించెను. 

కీరత్నలు 106:34 => యెహోవా వారికి ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు అనయ్జనులను నాశనము 

చేయకపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:17 => సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదు ఇశార్యేలు దేశమందుండిన 

అనయ్జాతివారినందరిని, ఎనిన్క వేయించిన యెనిన్క పర్కారము వారిని లెకిక్ంపగా వారు లక్ష 

యెనుబదిమూడువేల ఆరువందలమందియైరి. 

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. 

యెహోషువ 16:10 => అయితే గెజెరులో నివసించిన కనానీయుల దేశమును వారు 

సావ్ధీనపరుచుకొనలేదు. నేటివరకు ఆ కనానీయులు ఎఫార్యిమీయులమధయ్ నివసించుచు పనున్కటుట్ 

దాసులైయునాన్రు. 

యెహోషువ 17:13 => ఇశార్యేలీయులు బలవంతులైన తరువాత వారు కనానీయులచేత 

వెటిట్పనులు చేయించుకొనిరి కాని వారి దేశమును పూరిత్గా సావ్ధీనపరచుకొనలేదు. 

1 రాజులు 5:13 => రాజైన సొలొమోను ఇశార్యేలీయులందరిచేతను వెటిట్పని చేయించెను; వారిలో 

ముపప్దివేలమంది వెటిట్పని చేయువారైరి, 
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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. 

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

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

హివీవ్యులు యెబూసీయులు అను వారిలో శేషించిన వారుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:2 => తరువాత దావీదు ఇశార్యేలీయుల దేశమందుండు అనయ్జాతి 

వారిని సమకూరుచ్డని ఆజఞ్ ఇచిచ్, దేవుని మందిరమును కటిట్ంచుటకై రాళుల్ చెకుక్వారిని 

నియమించెను. 

వచనము 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. 

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 

లేవీయకాండము 25:39 => నీయొదద్ నివసించు నీ సహోదరుడు బీదవాడై నీకు అమమ్బడినయెడల 

వానిచేత బానిససేవ చేయించుకొనకూడదు. 

లేవీయకాండము 25:40 => వాడు జీతగానివలెను పరవాసివలెను నీయొదద్ నివసించు సునాద 

సంవతస్రమువరకు నీయొదద్ దాసుడుగా ఉండవలెను. 
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లేవీయకాండము 25:41 => అపుప్డతడు తన పితరుల సావ్సథ్య్మును మరల అనుభవించునటుల్ తన 

పిలల్లతో కూడ నీయొదద్నుండి బయలుదేరి తన వంశసుథ్లయొదద్కు తిరిగి వెళల్వలెను. 

లేవీయకాండము 25:42 => ఏలయనగా వారు నాకే దాసులైయునాన్రు, నేను ఐగుపుత్లోనుండి 

వారిని రపిప్ంచితిని; దాసులను అమిమ్నటుల్ వారిని అమమ్కూడదు; 

లేవీయకాండము 25:43 => నీ దేవునికి భయపడి అటిట్వానిని కఠినముగా చూడకుము. 

లేవీయకాండము 25:44 => మీ చుటుట్పటల్నునన్ జనములలో నుండి దాసీలను దాసులను 

కొనవచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 25:45 => మరియు మీ మధయ్ నివసించు పరదేశులను నీ దేశములో వారికి 

పుటిట్నవారిని కొనవచుచ్ను; వారు మీ సొతత్గుదురు. 

లేవీయకాండము 25:46 => మీ తరువాత మీ సంతతివారికి సావ్సథ్య్ముగా ఉండునటుల్ మీరు 

ఇటిట్వారిని సవ్తంతిర్ంచుకొనవచుచ్ను; వారు శాశవ్తముగా మీకు దాసులగుదురు కాని, 

ఇశార్యేలీయులైన మీరు సహోదరులు గనుక ఒకనిచేత ఒకడు కఠినసేవ చేయించుకొనకూడదు. 

గలతీయులకు 4:26 => అయితే పైనునన్ యెరూషలేము సవ్తంతర్ముగా ఉనన్ది; అది మనకు తలిల్. 

గలతీయులకు 4:31 => కాగా సహోదరులారా, మనము సవ్తంతుర్రాలి కుమారులమే గాని దాసి 

కుమారులము కాము. 

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 

కోయుటకును తన యుదాధ్యుధములను తన రథముల సామానులను చేయుటకును వారిని 

ఏరప్రచుకొనును. 
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1 రాజులు 9:22 => అయితే ఇశార్యేలీయులలో ఎవనినైనను సొలొమోను దాసునిగా చేయలేదు; 

వారు రాణువవారుగాను తనకు సేవకులుగాను అధిపతులుగాను సైనాయ్ధిపతులుగాను అతని 

రథాధిపతులుగాను రౌతులుగాను ఉండిరి. 

వచనము 12 

అది మొదలుకొని సొలొమోను తాను మంటపము ఎదుట కటిట్ంచిన యెహోవా బలిపీఠముమీద 

దహనబలులు అరిప్ంచుచు వచెచ్ను. అతడు అనుదిన నిరణ్యముచొపుప్న 

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. 

1 రాజులు 5:16 => వీరు కాక పనిమీదనునన్ సొలొమోను శిలప్కారులకు అధికారులు మూడువేల 

మూడువందలమంది; వీరు పనివారిమీద అధికారులై యుండిరి. 

1 రాజులు 9:23 => సొలొమోను యొకక్ పనిమీదనునన్ పర్ధానులు ఐదువందల ఏబదిమంది; వీరు 

పనివాండల్మీద అధికారులుగా ఉండిరి. 

1 రాజులు 9:22 => అయితే ఇశార్యేలీయులలో ఎవనినైనను సొలొమోను దాసునిగా చేయలేదు; 

వారు రాణువవారుగాను తనకు సేవకులుగాను అధిపతులుగాను సైనాయ్ధిపతులుగాను అతని 

రథాధిపతులుగాను రౌతులుగాను ఉండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:13 => మరియు బరువులు మోయువారిమీదను, పర్తివిధమైన పని 

జరిగించువారిమీదను ఆ లేవీయులు పై విచారణకరత్లుగా నియమింపబడిరి. మరియు లేవీయులలో 

లేఖకులును పరిచారకులును దావ్రపాలకులునైనవారు ఆ యా పనులమీద నియమింపబడిరి. 

వచనము 13 

మోషే యిచిచ్న ఆజఞ్నుబటిట్ విశార్ంతిదినములయందును, అమావాసయ్లయందును, నియామక 

కాలములయందును, సంవతస్రమునకు ముమామ్రు జరుగు పండుగలయందును, అనగా పులియని 
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రొటెట్ల పండుగయందును వారముల పండుగయందును పరణ్శాలల పండుగయందును యెహోవాకు 

దహనబలులు అరిప్ంచుచు వచెచ్ను. 

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. 

1 రాజులు 9:24 => ఫరో కుమారెత్ దావీదు పురమునుండి సొలొమోను తనకు కటిట్ంచిన నగరునకెకిక్ 

రాగా అతడు మిలోల్ను కటిట్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 3:5 => అందుకాయన దగగ్రకు రావదుద్, నీ పాదముల నుండి నీ చెపుప్లు 

విడువుము, నీవు నిలిచియునన్ సథ్లము పరిశుదధ్ పర్దేశము అనెను. 

నిరగ్మకాండము 29:43 => అకక్డికి వచిచ్ ఇశార్యేలీయులను కలిసికొందును; అది నా 

మహిమవలన పరిశుదధ్పరచబడును. 

యెహెజేక్లు 21:2 => నరపుతుర్డా, యెరూషలేము తటుట్ నీ ముఖము తిర్పుప్కొని, పరిశుదధ్ 

సథ్లములనుబటిట్ ఇశార్యేలీయుల దేశమునుగూరిచ్ పర్వచించి ఇటల్నుము 

2 పేతురు 1:18 => మేము ఆ పరిశుదధ్ పరవ్తము మీద ఆయనతో కూడ ఉండినవారమై, ఆ శబద్ము 

ఆకాశమునుండి రాగా వింటిమి. 

నిరగ్మకాండము 25:10 => వారు తుమమ్కఱఱ్తో నొక మందసమును చేయవలెను. దాని పొడుగు 

రెండు మూరలునర, దాని వెడలుప్ మూరెడునర, దాని యెతుత్ మూరెడునర 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 35:3 => ఇశార్యేలీయులకందరికి బోధ చేయువారును యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తులునైన లేవీయులకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను పరిశుదధ్మైన మందసమును మీరిక మీ భుజముల 

మీద మోయక, ఇశార్యేలీయుల రాజైన దావీదు కుమారుడగు సొలొమోను కటిట్ంచిన మందిరములో 

దాని నుంచుడి, మీ దేవుడైన యెహోవాకును ఆయన జనులైన ఇశార్యేలీయులకును సేవ జరిగించుడి. 

పర్సంగి 2:4 => నేను గొపప్ పనులు చేయ బూనుకొంటిని, నాకొరకు ఇండుల్ కటిట్ంచుకొంటిని, 

దార్క్షతోటలు నాటించుకొంటిని. 

వచనము 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 4:1 => అతడు ఇరువది మూరలు పొడవును ఇరువది మూరలు వెడలుప్ను 

పది మూరలు ఎతుత్నుగల యొక యితత్డి బలిపీఠ మును చేయించెను. 

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, 

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. 
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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.  

యోహాను 10:23 => అది శీతకాలము. అపుప్డు యేసు దేవాలయములో సొలొమోను మంటపమున 

తిరుగుచుండగా 

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. 

1 రాజులు 9:26 => మరియు రాజైన సొలొమోను ఎదోముదేశపు ఎఱఱ్ సముదర్తీరమందునన్ ఏలతు 

దగగ్ర ఎసోనెగ్బెరునందు ఓడలను కటిట్ంచెను. 

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 

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. 

మలాకీ 3:4 => అపుప్డు మునుపటి దినములలో ఉండినటుల్ను, పూరవ్పు సంవతస్రములలో 

ఉండినటుల్ను, యూదావారును యెరూషలేము నివాసులును చేయు నైవేదయ్ములు యెహోవాకు 

ఇంపుగా ఉండును. 
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వచనము 15 

ఏ విషయమును గూరిచ్యే గాని బొకక్సములను గూరిచ్యే గాని రాజు యాజకులకును లేవీయులకును 

చేసియునన్ నిరణ్యమునుబటిట్ వారు సమసత్మును జరుపుచువచిచ్రి 

నిరగ్మకాండము 29:38 => నీవు బలిపీఠముమీద నితయ్మును అరిప్ంపవలసినదేమనగా, ఏడాదివి 

రెండు గొఱఱ్పిలల్లను పర్తిదినము ఉదయమందు ఒక గొఱఱ్పిలల్ను 

నిరగ్మకాండము 29:39 => సాయంకాలమందు ఒక గొఱఱ్పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:40 => దంచి తీసిన ముపాప్వు నూనెతో కలిపిన పదియవవంతు పిండిని 

పానీయారప్ణముగా ముపాప్వు దార్కాష్రసమును మొదటి గొఱఱ్పిలల్తో అరిప్ంపవలెను . 

సాయంకాలమందు రెండవ గొఱఱ్పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:41 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమమగునటుల్ 

ఉదయకాలమందలి అరప్ణమును దాని పానీయారప్ణమును అరిప్ంచినటుట్ దీని నరిప్ంపవలెను. 

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

తరతరములకు నితయ్ముగా అరిప్ంచు దహనబలి. నీతో మాటలాడుటకు నేను అకక్డికి వచిచ్ మిముమ్ను 

కలిసికొందును. 

లేవీయకాండము 23:1 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

లేవీయకాండము 23:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము మీరు చాటింపవలసిన యెహోవా 

నియామక కాలములు ఇవే; ఈ కాలములయందు మీరు పరిశుదధ్ సంఘములుగా కూడవలెను; నా 

నియామక కాలములు ఇవి. 

లేవీయకాండము 23:3 => ఆరు దినములు పనిచేయవలెను; వారము వారము ఏడవ దినము 

విశార్ంతిదినము; అది పరిశుదధ్సంఘపు దినము. అందులో మీరు ఏ పనియైనను చేయకూడదు. మీ 

సమసత్ నివాసములయందు అది యెహోవా నియమించిన విశార్ంతిదినము. 

లేవీయకాండము 23:4 => ఇవి యెహోవా నియామక కాలములు, నియమించిన కాలములనుబటిట్ 

మీరు చాటింపవలసిన పరిశుదధ్సంఘపు దినములు ఇవి. 
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లేవీయకాండము 23:5 => మొదటి నెల పదునాలుగవ దినమున సాయంకాలమందు యెహోవా 

పసాక్ పండుగ జరుగును. 

లేవీయకాండము 23:6 => ఆ నెల పదునయిదవ దినమున యెహోవాకు పొంగని రొటెట్ల పండుగ 

జరుగును; ఏడు దినములు మీరు పొంగని వాటినే తినవలెను 

లేవీయకాండము 23:7 => మొదటి దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగా కూడవలెను. అందులో 

మీరు జీవనోపాధియైన ఏ పనియు చేయకూడదు. 

లేవీయకాండము 23:8 => ఏడు దినములు మీరు యెహోవాకు హోమారప్ణము చేయవలెను. ఏడవ 

దినమున పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. అందులో మీరు జీవనోపాధియైన ఏ పనియు 

చేయకూడదని వారితో చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 23:9 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

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

మీరు వచిచ్ దాని పంటను కోయునపుప్డు మీ మొదటి పంటలో ఒక పనను యాజకునియొదద్కు 

తేవలెను. 

లేవీయకాండము 23:11 => యెహోవా మిముమ్నంగీకరించునటుల్ అతడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ 

పనను అలాల్డింపవలెను. విశార్ంతిదినమునకు మరుదినమున యాజకుడు దానిని అలాల్డింపవలెను. 

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

యెహోవాకు దహనబలిగా అరిప్ంపవలెను 

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

గోధుమపిండి. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. దాని పానారప్ణము ముపాప్వు 

దార్కాష్రసము. 

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

పేలాలేమి పచచ్ని వెనున్లేమి తినకూడదు. ఇది మీ తర తరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలో 

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

అలాల్డించు పనను మీరు తెచిచ్న దినము మొదలుకొని యేడు వారములు లెకిక్ంపవలెను; లెకక్కు 

తకుక్వకాకుండ ఏడు వారములు ఉండవలెను. 

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

లెకిక్ంచి యెహోవాకు కొర్తత్ఫలముతో నైవేదయ్ము అరిప్ంపవలెను. 

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

పిండిగల రెండు రొటెట్లను అలాల్డించు అరప్ణముగా తేవలెను. వాటిని గోధుమపిండితో చేసి 

పులియబెటిట్ కాలచ్వలెను. అవి యెహోవాకు పర్థమ ఫలముల అరప్ణము. 

సంఖాయ్కాండము 28:1 => యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 29:40 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే ఇశార్యేలీయులతో 

సమసత్మును తెలియజెపెప్ను. 

యెహెజేక్లు 45:17 => పండుగలలోను, అమావాసయ్ దినములలోను, విశార్ంతిదినములలోను, 

ఇశార్యేలీయులు కూడుకొను నియామకకాలములలోను వాడబడు దహనబలులను నైవేదయ్ములను 

పానారప్ణములను సరిచూచుట అధిపతి భారము. అతడు ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయుటకై పాపపరిహారారథ్ బలిపశువులను నైవేదయ్ములను దహనబలులను సమాధాన బలిపశువులను 

సిధద్పరచవలెను. 

యెహెజేక్లు 46:3 => మరియు విశార్ంతిదినములలోను అమావాసయ్లలోను దేశజనులు ఆ 

తలుపుదగగ్ర నిలువబడి యెహోవాకు ఆరాధన చేయవలెను. 

యెహెజేక్లు 46:4 => విశార్ంతిదినమున అధిపతి యెహోవాకు అరిప్ంపవలసిన దహనబలి 

యేదనగా, నిరోద్షమైన ఆరు గొఱఱ్ పిలల్లును నిరోద్షమైన యొక పొటే ట్లును. 

యెహెజేక్లు 46:5 => పొటే ట్లుతో తూమెడు పిండిగల నైవేదయ్ము చేయవలెను, గొఱఱ్పిలల్లతో కూడ 

శకిత్కొలది నైవేదయ్మును, తూము ఒకటింటికి మూడు పళల్ నూనెయు తేవలెను. 

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

నిరోద్షమైన యొక పొటే ట్లును అరిప్ంపవలెను. 
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యెహెజేక్లు 46:7 => నైవేదయ్మును సిదధ్పరచవలెను, ఎదుద్తోను పొటే ట్లుతోను తూమెడు పిండిని 

గొఱఱ్పిలల్లతో శకిత్కొలది పిండిని అరిప్ంపవలెను, తూము ఒకటింటికి మూడు పళల్ నూనె నైవేదయ్ము 

చేయవలెను. 

యెహెజేక్లు 46:8 => అధిపతి పర్వేశించునపుప్డు గుమమ్పు మంటపమారగ్ముగా పర్వేశించి అతడు ఆ 

మారగ్ముగానే వెలుపలికి పోవలెను. 

యెహెజేక్లు 46:9 => అయితే దేశజనులు నియామక కాలములయందు యెహోవా సనిన్ధిని 

ఆరాధన చేయుటకై వచుచ్నపుప్డు ఉతత్రపు గుమమ్పు మారగ్ముగా వచిచ్నవారు దకిష్ణపు గుమమ్పు 

మారగ్ముగా వెళల్వలెను, దకిష్ణపు గుమమ్పు మారగ్ముగా వచిచ్నవారు ఉతత్రపు గుమమ్పు మారగ్ముగా 

వెళళ్వలెను. తాము వచిచ్న దారినే యెవరును తిరిగిపోక అందరును తినన్గా వెలుపలికిపోవలెను. 

యెహెజేక్లు 46:10 => అధిపతి వారితో కలిసి పర్వేశింపగా వారు పర్వేశించుదురు, వారు 

బయలువెళుల్నపుప్డు అందరును కూడి బయలువెళల్వలెను. 

యెహెజేక్లు 46:11 => పండుగదినములలోను నియామక కాలములలోను ఎదుద్తోగాని 

పొటే ట్లుతోగాని తూమెడు పిండియు, గొఱఱ్పిలల్లతో శకిత్కొలది పిండియు, తూము ఒకటింటికి 

మూడుపళల్ నూనెయు నైవేదయ్ముగా అరిప్ంపవలెను. 

యెహెజేక్లు 46:12 => యెహోవాకు సేవ్చాఛ్రప్ణమైన దహనబలినైనను సేవ్చాఛ్రప్ణమైన 

సమాధానబలినైనను అధిపతి యరిప్ంచునపుప్డు తూరుప్తటుట్ గుమమ్ము తీయవలెను ; 

విశార్ంతిదినమున అరిప్ంచునటుల్ దహనబలిని సమాధానబలిని అరిప్ంచి వెళిల్పోవలెను; అతడు 

వెళిల్పోయిన తరువాత గుమమ్ము మూయబడవలెను. 

యెహెజేక్లు 46:13 => మరియు పర్తి దినము నిరోద్షమైన యేడాది మగ గొఱఱ్పిలల్ను దహనబలిగా 

అరిప్ంపవలెను; అనుదినము ఉదయమున దానిని అరిప్ంపవలెను. మరియు అనుదినము ఉదయమున 

దానితో నైవేదయ్ము చేయవలెను. 

యెహెజేక్లు 46:14 => అది ఎటల్నగా తూమెడు గోధుమపిండిలో ఆరవ పాలును పిండి కలుపుటకు 

పడి నూనెయు నుండవలెను; ఇవి ఎవరును రదుద్పరచలేని నితయ్మైన కటట్డలు. 
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యెహెజేక్లు 46:15 => గొఱఱ్పిలల్లను నైవేదయ్మును నూనెను అనుదినము ఉదయముననే 

నితయ్దహనబలిగా అరిప్ంపవలెను. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:16 => ఏటికి మూడు మారులు, అనగా పొంగనిరొటెట్ల పండుగలోను 

వారముల పండుగలోను పరణ్శాలల పండుగలోను నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమున నీ 

మగవారందరు ఆయన సనిన్ధిని కనబడవలెను. 

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. 

ఆదికాండము 45:21 => ఇశార్యేలు కుమారులు ఆలాగుననే చేసిరి. యోసేపు ఫరోమాట చొపప్న 

వారికి బండల్ను ఇపిప్ంచెను; మారగ్మునకు ఆహారము ఇపిప్ంచెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:9 => ఏడు వారములను నీవు లెకిక్ంపవలెను. పంటచేనిపైని కొడవలి 

మొదట వేసినది మొదలుకొని యేడు వారములను లెకిక్ంచి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:13 => నీ కళల్ములోనుండి ధానయ్మును నీ తొటిట్లోనుండి రసమును 

సమకూరిచ్నపుప్డు పరణ్శాలల పండుగను ఏడు దినములు ఆచరింపవలెను. 

Page  of 446 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

2 దినవృతాత్ంతములు 11:17 => దావీదును సొలొమోనును నడచిన మారగ్మందు మూడు 

సంవతస్రములు వారు నడచి, యూదా రాజయ్మును బలపరచి మూడు సంవతస్రములు సొలొమోను 

కుమారుడైన రెహబామునకు సహాయకులైరి. 

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. 

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

పునన్మనాడు కొముమ్ ఊదుడి. 

జెకరాయ్ 14:16 => మరియు యెరూషలేము మీదికి వచిచ్న అనయ్జనులలో శేషించిన వారందరును 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయను రాజునకు మొర్కుక్టకును పరణ్శాలపండుగ 

ఆచరించుటకును ఏటేట వతుత్రు. 

వచనము 16 

యెహోవా మందిరమునకు పునాదివేసిన దినము మొదలుకొని అది సంపూరణ్మగువరకు సొలొమోను 

పనియంతయు చేయించెను; అపుప్డు యెహోవా మందిరము సమాపత్మాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:11 => యాజకులు పరిశుదధ్సథ్లమునుండి బయలుదేరి వచిచ్నపుప్డు 

అచచ్ట కూడియునన్ యాజకులందరును తమ వంతులు చూడకుండ తముమ్ను తాము 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:4 => కాబటిట్ మీరు చేయవలసినదేమనగా, మీలో యాజకులైనవారేమి 

లేవీయులైనవారేమి విశార్ంతిదినమున లోపల పర్వేశించువారు మూడు భాగములై, యొక భాగము 

దావ్రపాలకులుగా ఉండవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:2 => అంతట హిజిక్యా యెవరి సేవాధరమ్ము వారు జరుపుకొనునటుల్గా 

యాజకులను వరుసల పర్కారముగాను, లేవీయులను వారి వారి వరుసల పర్కారముగాను 

నియమించెను; దహనబలులను సమాధాన బలులను అరిప్ంచుటకును, సేవను జరిగించుటకును 
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కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకును, యెహోవా పాళెపు దావ్రములయొదద్ సుత్తులు చేయుటకును 

యాజకులను లేవీయులను నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:1 => అహరోను సంతతివారికి కలిగిన వంతులేవనగా, అహరోను 

కుమారులు నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:2 => నాదాబును అబీహుయును సంతతిలేకుండ తమ తండిర్కంటె 

ముందుగా చనిపోయిరి గనుక ఎలియాజరును ఈతామారును యాజకతవ్ము జరుపుచువచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:3 => దావీదు ఎలియాజరు సంతతివారిలో సాదోకును ఈతామారు 

సంతతివారిలో అహీమెలెకును ఏరప్రచి, వారి వారి జనముయొకక్ లెకక్నుబటిట్ పని నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:4 => వారిని ఏరప్రచుటలో ఈతామారు సంతతివారిలోని పెదద్లకంటె 

ఎలియాజరు సంతతివారిలోని పెదద్లు అధికులుగా కనబడిరి గనుక ఎలియాజరు సంతతివారిలో 

పదునారుగురు తమ పితరుల యింటివారికి పెదద్లుగాను, ఈతామారు సంతతివారిలో ఎనిమిదిమంది 

తమ తమ పితరుల యింటివారికి పెదద్లుగాను నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:5 => ఎలియాజరు సంతతిలోని వారును, ఈతామారు సంతతివారిలో 

కొందరును దేవునికి పర్తిషిఠ్తులగు అధికారులై యుండిరి గనుక తాము పరిశుదధ్ సథ్లమునకు 

అధికారులుగా ఉండుటకై చీటుల్వేసి వంతులు పంచుకొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:6 => లేవీయులలో శాసిత్గానునన్ నెతనేలు కుమారుడగు షెమయా రాజు 

ఎదుటను, అధిపతుల యెదుటను, యాజకుడైన సాదోకు ఎదుటను, అబాయ్తారు కుమారుడైన 

అహీమెలెకు ఎదుటను, యాజకుల యెదుటను, లేవీయుల యెదుటను, పితరుల యిండల్పెదద్లైన వారి 

యెదుటను వారి పేళుల్ దాఖలు చేసెను; ఒకొక్కక్ పాతర్లోనుండి యొక పితరుని యింటి చీటి 

ఎలియాజరు పేరటను ఇంకొకటి ఈతామారు పేరటను తీయబడెను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 24:7 => మొదటి చీటి యెహోయారీబునకు, రెండవది యెదాయాకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:8 => మూడవది హారీమునకు, నాలుగవది శెయొరీమునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:9 => అయిదవది మలీక్యాకు, ఆరవది మీయామినుకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:10 => ఏడవది హకోక్జునకు, ఎనిమిదవది అబీయాకు, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 24:11 => తొమిమ్దవది యేషూవకు పదియవది షెకనాయ్కు పదకొండవది 

ఎలాయ్షీబునకు,  

1 దినవృతాత్ంతములు 24:12 => పండెర్ండవది యాకీమునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:13 => పదుమూడవది హుపాప్కు, పదునాలుగవది యెషెబాబునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:14 => పదునయిదవది బిలాగ్కు, పదునారవది ఇమేమ్రునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:15 => పదునేడవది హెజీరునకు, పదునెనిమిదవది హపిప్సేస్సునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:16 => పందొమిమ్దవది పెతహయాకు ఇరువదియవది యెహెజేక్లునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:17 => ఇరువది యొకటవది యాకీనునకు, ఇరువది రెండవది 

గామూలునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:18 => ఇరువది మూడవది దెలాయాయ్కు, ఇరువది నాలుగవది 

మయజాయ్కు పడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:19 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా వారి పితరుడగు 

అహరోనునకు ఆజాఞ్పించిన కటట్డ పర్కారముగా వారు తమ పదధ్తిచొపుప్న యెహోవా మందిరములో 

పర్వేశించి చేయవలసిన సేవాధరమ్ము ఈలాగున ఏరాప్టు ఆయెను. 

లూకా 1:5 => యూదయదేశపు రాజైన హేరోదు దినములలో అబీయా తరగతిలోనునన్ జెకరాయ్ అను 

ఒక యాజకుడుండెను. అతని భారయ్ అహరోను కుమారెత్లలో ఒకతె; ఆమె పేరు ఎలీసబెతు. 

లూకా 1:8 => జెకరాయ్ తన తరగతి కర్మము చొపుప్న దేవుని యెదుట యాజక ధరమ్ము 

జరిగించుచుండగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:10 => ఈ పర్కారము సేవ జరుగుచుండగా రాజాజఞ్నుబటిట్ యాజకులు 

తమ సథ్లములోను లేవీయులు తమ వరుసలలోను నిలువబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:31 => నిబంధన మందసమునకు సథ్లము ఏరాప్టైన తరువాత యెహోవా 

మందిరమందు సంగీత సేవకొరకు దావీదు నియమించినవారు వీరే. 
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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 6:33 => ఈ పర్కారము తమ కుమారులతో కలసి కనిపెటుట్చునన్ 

వారెవరనగా, కహతీయుల కుమారులలో గాయకుడగు హేమాను; ఇతడు సమూయేలు కుమారుడగు 

యోవేలునకు పుటిట్నవాడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:34 => సమూయేలు ఎలాక్నాకు పుటెట్ను, ఎలాక్నా యెరోహామునకు 

పుటెట్ను, యెరోహాము ఎలీయేలునకు పుటెట్ను, ఎలీయేలు తోయహునకు పుటెట్ను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:35 => తోయహు సూపునకు పుటెట్ను, సూపు ఎలాక్నాకు పుటెట్ను, ఎలాక్నా 

మహతునకు పుటెట్ను, మహతు అమాశైకి పుటెట్ను, 

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

యోవేలు అజరాయ్కు పుటెట్ను, అజరాయ్ జెఫనాయ్కు పుటెట్ను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:37 => జెఫనాయ్ తాహతునకు పుటెట్ను, తాహతు అసీస్రునకు పుటెట్ను, 

అసీస్రు ఎబాయ్సాపునకు పుటెట్ను, ఎబాయ్సాపు కోరహునకు పుటెట్ను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:38 => కోరహు ఇసాహ్రునకు పుటెట్ను, ఇసాహ్రు కహాతునకు పుటెట్ను, కహాతు 

లేవికి పుటెట్ను, లేవి ఇశార్యేలునకు పుటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:39 => హేమాను సహోదరుడైన ఆసాపు ఇతని కుడిపర్కక్ను నిలుచువాడు. 

ఈ ఆసాపు బెరకాయ్ కుమారుడు, బెరకాయ్ షిమాయ్ కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:40 => షిమాయ్ మిఖాయేలు కుమారుడు, మిఖాయేలు బయశేయా 

కుమారుడు, బయశేయా మలీక్యా కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:41 => మలీక్యా యెతీన్ కుమారుడు, యెతీన్ జెరహు కుమారుడు, జెరహు 

అదాయా కుమారుడు, 

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

షిమీ కుమారుడు, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:43 => షిమీ యహతు కుమారుడు, యహతు గెరో ష్ను కుమారుడు, గెరో ష్ను 

లేవి కుమారుడు. 

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

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

1 దినవృతాత్ంతములు 6:45 => హషబాయ్ అమజాయ్ కుమారుడు, అమజాయ్ హిలీక్యా కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:46 => హిలీక్యా అమీ జ్ కుమారుడు, అమీ జ్ బానీ కుమారుడు, బానీ షమెరు 

కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:47 => షమెరు మహలి కుమారుడు, మహలి మూషి కుమారుడు, మూషి 

మెరారి కుమారుడు, మెరారి లేవి కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:48 => వీరి సహోదరులైన లేవీయులు దేవుని మందిరసథ్లముతో 

సంబంధించిన సకలమైన పనులకు నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:16 => అంతట దావీదు మీరు మీ బంధువులగు పాటకులను పిలిచి, 

సవ్రమండలములు సితారాలు తాళములు లోనగు వాదయ్ విశేషములతో గంభీర ధవ్ని చేయుచు, 

సంతోషముతో సవ్రములెతిత్ పాడునటుల్ ఏరాప్టు చేయుడని లేవీయుల అధిపతులకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

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

బంధువులలో బెరెకాయ్ కుమారుడైన ఆసాపును, తమ బంధువులగు మెరారీయులలో కూషాయాహు 

కుమారుడైన ఏతానును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:18 => వీరితోకూడ రెండవ వరుసగానునన్ తమ బంధువులైన జెకరాయ్ 

బేను యహజీయేలు షెమీరా మోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు బెనాయా మయశేయా మతిత్తాయ్ 

ఎలీపేల్హు మికేన్యాహులనువారిని దావ్రపాలకులగు ఓబేదెదోమును యెహీయేలును పాటకులనుగా 

నియమించిరి. 

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

తాళములు వాయించుటకు నిరణ్యింపబడిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 15:20 => జెకరాయ్ అజీయేలు షెమీరామోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు 

మయశేయా బెనాయా అనువారు హెచుచ్ సవ్రముగల సవ్రమండలములను వాయించుటకు 

నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:21 => మరియు మతిత్తాయ్ ఎలీపేల్హు మికేన్యాహు ఓబేదెదోము 

యెహీయేలు అజజాయ్హు అనువారు రాగమెతుత్టకును సితారాలు వాయించుటకును నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:22 => లేవీయుల కధిపతియైన కెననాయ్ మందసమును మోయుటయందు 

గటిట్వాడైనందున అతడు మోతకర్మము నేరుప్టకై నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:4 => మరియు అతడు యెహోవా మందసము ఎదుట సేవ చేయుచు, 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను పర్సిదిధ్ చేయుటకును, వందించుటకును ఆయనకు సోత్తర్ములు 

చెలిల్ంచుటకును లేవీయులలో కొందరిని నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:5 => వారిలో ఆసాపు అధిపతి, జెకరాయ్ అతని తరువాతివాడు, 

యెమీయేలు షెమీరామోతు యెహీయేలు మతిత్తాయ్ ఏలీయాబు బెనాయా ఓబేదెదోము యెహీయేలు 

అనువారు సవ్రమండలములను సితారాలను వాయించుటకై నియమింపబడిరి, ఆసాపు తాళములను 

వాయించువాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:6 => బెనాయా యహజీయేలు అను యాజకులు ఎపుప్డును దేవుని 

నిబంధన మందసము ఎదుట బూరలు ఊదువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:42 => బూరలు ఊదుటకును తాళములను వాయించుటకును 

దేవునిగూరిచ్ పాడతగిన గీతములను వాదయ్ములతో వినిపించుటకును వీరిలోనుండు హేమానును 

యెదూతూనును అతడు నియమించెను . మరియు యెదూతూను కుమారులను అతడు 

దావ్రపాలకులుగా నియమించెను. 

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

కుమారుడైన సొలొమోనును ఇశార్యేలీయుల మీద రాజుగా నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:2 => మరియు అతడు ఇశార్యేలీయుల యధిపతులందరిని యాజకులను 

లేవీయులను సమకూరెచ్ను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 23:3 => అపుప్డు లేవీయులు ముపప్ది సంవతస్రములు మొదలుకొని 

అంతకు పైవయసుస్ గలవారు కవిలెలో చేరచ్బడిరి; వారి సంఖయ్ ముపప్ది యెనిమిది వేల పురుషులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:4 => వీరిలో ఇరువది నాలుగువేలమంది యెహోవా మందిరపు పని 

విచారించు వారుగాను, ఆరు వేలమంది అధిపతులుగాను, నాయ్యాధిపతులుగాను ఉండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:5 => నాలుగు వేలమంది దావ్రపాలకులుగా నియమింపబడిరి. మరి 

నాలుగు వేలమంది సుత్తిచేయు నిమితత్మై దావీదు చేయించిన వాదయ్ విశేషములతో యెహోవాను 

సుత్తించువారుగా నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:6 => గెరో ష్ను కహాతు మెరారీయులు అను లేవీయులలో దావీదు వారిని 

వరుసలుగా విభాగించెను. గెరో ష్నీయులలో లదాద్ను షిమీ అనువారుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:7 => లదాద్ను కుమారులు ముగుగ్రు; 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:8 => పెదద్వాడగు యెహీయేలు, జేతాము యోవేలు 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:9 => షిమీ కుమారులు ముగుగ్రు, షెలోమీతు హజీయేలు హారాను, వీరు 

లదాద్ను వంశముయొకక్ పితరుల పెదద్లు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:10 => యహతు జీనా యూషు బెరీయా అను నలుగురును షిమీ 

కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:11 => యహతు పెదద్వాడు జీనా రెండవవాడు. యూషునకును 

బెరీయాకును కుమారులు అనేకులు లేకపోయిరి గనుక తమ పితరుల యింటివారిలో వారు ఒకక్ 

వంశముగా ఎంచబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:12 => కహాతు కుమారులు నలుగురు, అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను 

ఉజీజ్యేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:13 => అమార్ము కుమారులు అహరోను మోషే; అహరోనును అతని 

కుమారులును నితయ్ము అతి పరిశుదధ్మైన వసుత్వులను పర్తిషిఠ్ంచుటకును, యెహోవా సనిన్ధిని 

ధూపము వేయుటకును, ఆయన సేవ జరిగించుటకును, ఆయన నామమునుబటిట్ జనులను 

దీవించుటకును పర్తేయ్కింపబడిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 23:14 => దైవజనుడగు మోషే సంతతివారు లేవి గోతర్పువారిలో ఎంచబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:15 => మోషే కుమారులు గెరో ష్ము ఎలీయెజెరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:16 => గెరో ష్ము కుమారులలో షెబూయేలు పెదద్వాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:17 => ఎలీయెజెరు కుమారులలో రెహబాయ్ అను పెదద్వాడు తపప్ ఇక 

కుమారులు అతనికి లేకపోయిరి, అయితే రెహబాయ్కు అనేకమంది కుమారులుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:18 => ఇసాహ్రు కుమారులలో షెలోమీతు పెదద్వాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:19 => హెబోర్ను కుమారులలో యెరీయా పెదద్వాడు, అమరాయ్ 

రెండవవాడు, యహజీయేలు మూడవవాడు, యెకెమ్యాము నాలుగవవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:20 => ఉజీజ్యేలు కుమారులలో మీకా పెదద్వాడు యెషీయా రెండవవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:21 => మెరారి కుమారులు మహలి మూషి; మహలి కుమారులు 

ఎలియాజరు కీషు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:22 => ఎలియాజరు చనిపోయినపుప్డు వానికి కుమారెత్లుండిరి కాని 

కుమారులు లేకపోయిరి. కీషు కుమారులైన వారి సహోదరులు వారిని వివాహము చేసికొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:23 => మూషి కుమారులు ముగుగ్రు, మహలి ఏదెరు యెరీమోతు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:24 => వీరు తమ పితరుల యింటివారినిబటిట్ లేవీయులుగా ఎంచబడిరి; 

పితరుల యిండల్కు పెదద్లైన వీరు ఇరువది సంవతస్రములు మొదలుకొని అంతకు పైవయసుస్ గలవారై 

తమ తమ పేరుల లెకక్పర్కారము ఒకొక్కక్రుగా నెంచబడి యెహోవా మందిరపు సేవచేయు 

పనివారైయుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:25 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా తన జనులకు నెమమ్ది 

దయచేసియునాన్డు గనుక వారు నితయ్ము యెరూషలేములో నివాసము చేయుదురనియు 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:26 => లేవీయులుకూడ ఇకమీదట గుడారమునైనను దాని సేవకొరకైన 

ఉపకరణములనైనను మోయ పనిలేదనియు దావీదు సెలవిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:27 => దావీదు ఇచిచ్న కడవరి యాజఞ్నుబటిట్ లేవీయులలో ఇరువది 

సంవతస్రములు మొదలుకొని అంతకు పైవయసుస్ గలవారు ఎంచబడిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 23:28 => వీరు అహరోను సంతతివారి చేతికిర్ంద పని చూచుటకును, వారి 

వశముననునన్ యెహోవా మందిర సేవకొరకై సాలలలోను గదులలోను ఉంచబడిన సకలమైన పర్తిషిఠ్త 

వసుత్వులను శుదిధ్చేయుటకును, దేవుని మందిర సేవకొరకైన పనిని విచారించుటకును, 

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

భోజయ్ములను పెనములో కాలుచ్దానిని పేలుచ్దానిని నానావిధమైన పరిమాణములు గలవాటిని 

కొలతగలవాటిని విచారించుటకును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:30 => అనుదినము ఉదయ సాయంకాలములయందు యెహోవాను 

గూరిచ్న సుత్తి పాటలు పాడుటకును, విశార్ంతిదినములలోను, అమావాసయ్లలోను పండుగలలోను 

యెహోవాకు దహనబలులను అరిప్ంపవలసిన సమయములనిన్టిలోను, లెకక్కు సరియైనవారు వంతు 

పర్కారము నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని సేవ జరిగించుటకును నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:31 => సమాజపు గుడారమును కాపాడుటయు, పరిశుదధ్సథ్లమును 

కాపాడుటయు, యెహోవా మందిరపు సేవతో సంబంధించిన పనులలో వారి సహోదరులగు అహరోను 

సంతతివారికి సహాయము చేయుటయు వారికి నియమింపబడిన పనియైయుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:32 => యెహోవా మందిరపు సేవతో సంబంధించిన పనులలో వారి 

సహోదరులగు అహరోను సంతతివారికి సహాయము చేయుటయు వారికి నియమింపబడిన 

పనియైయుండెను 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:20 => శేషించిన లేవీ సంతతివారెవరనగా అమార్ము సంతతిలో 

షూబాయేలును, షూబాయేలు సంతతిలో యెహెదాయ్హును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:21 => రెహబాయ్ యింటిలో అనగా రెహబాయ్ సంతతిలో పెదద్వాడైన 

ఇషీష్యాయును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:22 => ఇసాహ్రీయులలో షెలోమోతును, షెలోమోతు సంతతిలో 

యహతును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:23 => హెబోర్ను సంతతిలో పెదద్వాడైన యెరీయా, రెండవవాడైన 

అమరాయ్, మూడవవాడైన యహజీయేలు, నాలుగవవాడైన యెకెమ్యాములును, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 24:24 => ఉజీజ్యేలు సంతతిలో మీకాయును మీకా సంతతిలో షామీరును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:25 => ఇషీష్యా సంతతిలో జెకరాయ్యును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:26 => మెరారీ సంతతిలో మహలి, మూషి అనువారును యహజీ 

యాహు సంతతిలో బెనోయును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:27 => యహజీయాహువలన మెరారికి కలిగిన కుమారులెవరనగా బెనో 

షోహము జకూక్రు ఇబీర్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:28 => మహలికి ఎలియాజరు కలిగెను, వీనికి కుమారులు లేకపోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:29 => కీషు ఇంటివాడు అనగా కీషు కుమారుడు యెరహెమ్యేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:30 => మూషి కుమారులు మహలి ఏదెరు యెరీమోతు, వీరు తమ 

పితరుల యిండల్నుబటిట్ లేవీయులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:31 => వీరును తమ సహోదరులైన అహరోను సంతతివారు చేసినటుల్ 

రాజైన దావీదు ఎదుటను సాదోకు అహీమెలెకు అను యాజకులలోను లేవీయులలోను పితరుల యిండల్ 

పెదద్లయెదుటను తమలోనుండు పితరుల యింటి పెదద్లకును తమ చినన్ సహోదరులకును చీటుల్ 

వేసికొనిరి. 

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

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:5 => వీరందరును దేవుని వాకుక్విషయములో రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు 

హేమానుయొకక్ కుమారులు. హేమాను సంతతిని గొపప్చేయుటకై దేవుడు హేమానునకు 

పదునలుగురు కుమారులను ముగుగ్రు కుమారెత్లను అనుగర్హించియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:6 => వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును 

రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు 

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

1 దినవృతాత్ంతములు 25:7 => యెహోవాకు గానము చేయుటలో నేరుప్ పొందిన తమ 

సహోదరులతో కూడనునన్ పర్వీణులైన పాటకుల లెకక్ రెండువందల ఎనుబది యెనిమిది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:8 => తాము చేయు సేవ విషయములో పినన్యని పెదద్యని గురువని 

శిషుయ్డని భేదము లేకుండ వంతులకొరకై చీటుల్ వేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:9 => మొదటి చీటి ఆసాపు వంశమందునన్ యోసేపు పేరట పడెను, 

రెండవది గెదలాయ్ పేరట పడెను, వీడును వీని సహోదరులును కుమారులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:10 => మూడవది జకూక్రు పేరట పడెను, వీడును వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:11 => నాలుగవది యిజీర్ పేరట పడెను, వీడును వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:12 => అయిదవది నెతనాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:13 => ఆరవది బకీక్యాహు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:14 => ఏడవది యెషరేయ్లా పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:15 => ఎనిమిదవది యెషయా పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:16 => తొమిమ్దవది మతత్నాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:17 => పదియవది షిమీ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:18 => పదకొండవది అజరేలు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:19 => పండెర్ండవది హషబాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:20 => పదుమూడవది షూబాయేలు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:21 => పదునాలుగవది మతిత్తాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:22 => పదునయిదవది యెరేమోతు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:23 => పదునారవది హననాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:24 => పదునేడవది యొషెబ్కాషా పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:25 => పదునెనిమిదవది హనానీ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:26 => పందొమిమ్దవది మలోల్తి పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:27 => ఇరువదియవది ఎలీయాయ్తా పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:28 => ఇరువది యొకటవది హోతీరు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:29 => ఇరువది రెండవది గిదద్లీత్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:30 => ఇరువది మూడవది మహజీయోతు పేరట పడెను, వీని 

కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:31 => ఇరువది నాలుగవది రోమమీత్యెజెరు పేరట పడెను, వీని 

కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

ఎజార్ 6:18 => మరియు వారు యెరూషలేములోనునన్ దేవుని సేవ జరిపించుటకై మోషే యొకక్ 

గర్ంథమందు వార్సినదానినిబటిట్ తరగతుల చొపుప్న యాజకులను వరుసల చొపుప్న లేవీయులను 

నిరణ్యించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:17 => దావ్రపాలకులు ఎవరనగా షలూల్ము అకూక్బు టలోమ్ను 

అహీమాను అనువారును వారి సహోదరులును. వీరిలో షలూల్ము పెదద్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:1 => దావ్రపాలకుల విభాగమును గూరిచ్నది. ఆసాపు కుమారులలో కోరే 

కుమారుడైన మెషెలెమాయ్ కోరహు సంతతివాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:2 => మెషెలెమాయ్ కుమారులు ఎవరనగా జెకరాయ్ జేయ్షు ఠ్డు, యెదీయవేలు 

రెండవవాడు, జెబదాయ్ మూడవవాడు, యతీన్యేలు నాలగ్వవాడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:3 => ఏలాము అయిదవవాడు, యెహోహనాను ఆరవవాడు, ఎలోయ్యేనై 

యేడవవాడు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 26:4 => దేవుడు ఓబేదెదోమును ఆశీరవ్దించి అతనికి కుమారులను 

దయచేసెను; వారెవరనగా షెమయా జేయ్షు ఠ్డు, యెహోజాబాదు రెండవవాడు, యోవాహు 

మూడవవాడు, శాకారు నాలగ్వవాడు, నెతనేలు అయిదవవాడు, 

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

యెనిమిదవవాడు. 

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

పరాకర్మశాలులైయుండి తమ తండిర్ యింటివారికి పెదద్లైరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:7 => షెమయా కుమారులు ఒతిన్ రెఫాయేలు ఓబేదు ఎలా జ్బాదు 

బలాఢుయ్లైన అతని సహోదరులు ఎలీహు సెమకాయ్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:8 => ఓబేదెదోము కుమారులైన వీరును వీరి కుమారులును వీరి 

సహోదరులును అరువది యిదద్రు, వారు తమ పనిచేయుటలో మంచి గటిట్వారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:9 => మెషెలెమాయ్కు కలిగిన కుమారులును సహోదరులును 

పరాకర్మశాలులు, వీరు పదునెనిమిదిమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:10 => మెరారీయులలో హోసా అనువానికి కలిగిన కుమారులు 

ఎవరనగా జేయ్షు ఠ్డగు షిమీ; వీడు జేయ్షు ఠ్డు కాకపోయినను వాని తండిర్ వాని జేయ్షఠ్భాగసుథ్నిగా చేసెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:11 => రెండవవాడగు హిలీక్యా, మూడవవాడగు టెబలాయ్హు, 

నాలగ్వవాడగు జెకరాయ్, హోసా కుమారులును సహోదరులును అందరు కలిసి పదుముగుగ్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:12 => ఈలాగున ఏరాప్టైన తరగతులనుబటిట్ యెహోవా మందిరములో 

వంతుల పర్కారముగా తమ సహోదరులు చేయునటుల్ సేవ చేయుటకు ఈ దావ్రపాలకులు, అనగా 

వారిలోని పెదద్లు జవాబుదారులుగా నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:13 => చినన్లకేమి పెదద్లకేమి పితరుల యింటి వరుసనుబటిట్ యొకొక్కక్ 

దావ్రము నొదద్ కావలియుండుటకై వారు చీటుల్ వేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:14 => తూరుప్తటుట్ కావలి షెలెమాయ్కు పడెను, వివేకముగల 

ఆలోచనకరత్యైన అతని కుమారుడగు జెకరాయ్కు చీటి వేయగా, ఉతత్రపుతటుట్ కావలి వానికి పడెను, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 26:15 => ఓబేదెదోమునకు దకిష్ణపువైపు కావలియు అతని కుమారులకు 

అసుపీప్మను ఇంటికావలియు పడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:16 => షుపీప్మునకును హోసాకును పడమటితటుట్న నునన్ షలెల్కెతు 

గుమమ్మునకు ఎకుక్ రాజమారగ్మును కాచుటకు చీటి పడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:17 => తూరుప్న లేవీయులైన ఆరుగురును, ఉతత్రమున దినమునకు 

నలుగురును, దకిష్ణమున దినమునకు నలుగురును, అసుపీప్ము నొదద్ ఇదద్రిదద్రును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:18 => బయట దావ్రమునొదద్ను పడమరగా ఎకిక్పోవు రాజమారగ్ము 

నొదద్ను నలుగురును, వెలుపటి తోర్వయందు ఇదద్రును ఏరాప్టైరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:19 => కోరే సంతతివారిలోను మెరారీయులలోను దావ్రము 

కనిపెటుట్వారికి ఈలాగు వంతులాయెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:1 => దైవజనుడైన మోషే మృతినొందకమునుపు అతడు 

ఇశార్యేలీయులను దీవించిన విధము ఇది; అతడిటల్నెను యెహోవా సీనాయినుండి వచెచ్ను 

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

ఉనన్ది.  

1 రాజులు 13:1 => అంతట దైవజనుడైన యొకడు యెహోవాచేత సెలవునొంది 

యూదాదేశమునుండి బేతేలునకు వచెచ్ను. ధూపము వేయుటకై యరొబాము ఆ బలిపీఠమునొదద్ 

నిలిచియుండగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:19 => ఇవియనిన్యు అపప్గించి యెహోవా హసత్ము నామీదికి వచిచ్ యీ 

మచుచ్ల పనియంతయు వార్త మూలముగా నాకు నేరెప్ను అని సొలొమోనుతో చెపెప్ను. 

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

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

యిషాట్నుసారుడైన మనుషుయ్డు, అతడు నా ఉదేద్శములనిన్యు నెరవేరుచ్నని చెపిప్ అతనినిగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచెచ్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:36 => దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి 

నిదిర్ంచి, 

2 రాజులు 22:4 => నీవు పర్ధాన యాజకుడైన హిలీక్యాయొదద్కు పోయి, దావ్రపాలకులు 

జనులయొదద్ వసూలు చేసి యెహోవా మందిరములో ఉంచిన రొకక్పు మొతత్ము చూడుమని అతనితో 

చెపుప్ము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:37 => అపుప్డు మందసము ముందర నితయ్మును కావలసిన అనుదిన 

సేవ జరుపుటకై దావీదు అచచ్ట యెహోవా నిబంధన మందసముమీద ఆసాపును అతని సహోదరులను 

నియమించెను. ఓబేదెదోమును వారి సహోదరులైన అరువది ఎనిమిది మందిని 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:5 => నాలుగు వేలమంది దావ్రపాలకులుగా నియమింపబడిరి. మరి 

నాలుగు వేలమంది సుత్తిచేయు నిమితత్మై దావీదు చేయించిన వాదయ్ విశేషములతో యెహోవాను 

సుత్తించువారుగా నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:6 => గెరో ష్ను కహాతు మెరారీయులు అను లేవీయులలో దావీదు వారిని 

వరుసలుగా విభాగించెను. గెరో ష్నీయులలో లదాద్ను షిమీ అనువారుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:17 => తూరుప్న లేవీయులైన ఆరుగురును, ఉతత్రమున దినమునకు 

నలుగురును, దకిష్ణమున దినమునకు నలుగురును, అసుపీప్ము నొదద్ ఇదద్రిదద్రును, 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:2 => దైవజనుడైన షెమయాకు యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:25 => మరియు దావీదును దావీదు రాజుకు దీరఘ్దరిశ్యైన గాదును 

పర్వకత్యైన నాతానును చేసిన నిరణ్యము చొపుప్న యెహోవా మందిరములో తాళములను 

సవ్రమండలములను సితారాలను వాయించుటకై అతడు లేవీయులను ఏరాప్టు చేసెను. ఆలాగు 

జరుగవలెనని యెహోవా తన పర్వకత్లదావ్రా ఆజాఞ్పించియుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:13 => మరియు బరువులు మోయువారిమీదను, పర్తివిధమైన పని 

జరిగించువారిమీదను ఆ లేవీయులు పై విచారణకరత్లుగా నియమింపబడిరి. మరియు లేవీయులలో 

లేఖకులును పరిచారకులును దావ్రపాలకులునైనవారు ఆ యా పనులమీద నియమింపబడిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 35:4 => ఇశార్యేలీయుల రాజైన దావీదు వార్సియిచిచ్న కర్మము చొపుప్నను 

అతని కుమారుడైన సొలొమోను వార్సి ఇచిచ్న కర్మము చొపుప్నను మీ మీ పితరుల యిండల్కు ఏరాప్టైన 

వరుసలనుబటిట్ మిముమ్ను సిదధ్పరచుకొనుడి. 

నెహెమాయ్ 12:24 => లేవీయుల కుటుంబ పర్ధానులైన హషబాయ్యు షేరేబాయ్యును కదీమ్యేలు 

కుమారుడైన యేషూవయును వారికి ఎదురువరుసలో పాడు తమ బంధువులతోకూడ దైవజనుడైవ 

దావీదు యొకక్ ఆజఞ్నుబటిట్ సుత్తిపాటలు పాడుటకు వంతులచొపుప్న నిరణ్యింపబడిరి. 

నెహెమాయ్ 12:36 => అతని బంధువులగు షెమయా అజరేలు మిలలై గిలలై మాయి నెతనేలు 

యూదా హనానీ అనువారు. వీరు దైవజనుడగు దావీదు యొకక్ వాదయ్ములను వాయించుచు పోయిరి; 

వారిముందర శాసిత్యగు ఎజార్యును నడిచెను. 

యెషయా 62:6 => యెరూషలేమా, నీ పార్కారములమీద నేను కావలివారిని ఉంచియునాన్ను రేయైన 

పగలైన వారు మౌనముగా ఉండరు. 

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. 

1 తిమోతి 6:11 => దైవజనుడా, నీవైతే వీటివి విసరిజ్ంచి, నీతిని భకిత్ని విశావ్సమును పేర్మను 

ఓరుప్ను సాతివ్కమును సంపాదించుకొనుటకు పర్యాసపడుము. 

2 పేతురు 1:21 => ఏలయనగా పర్వచనము ఎపుప్డును మనుషుయ్ని ఇచఛ్నుబటిట్ కలుగలేదు గాని 

మనుషుయ్లు పరిశుదాధ్తమ్వలన పేర్రేపింపబడినవారై దేవుని మూలముగ పలికిరి. 

వచనము 17 

సొలొమోను ఎదోము దేశముయొకక్ సముదర్పు దరినునన్ ఎసోనెగ్బెరునకును ఏలతునకును పోగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:12 => యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ రాజును అధిపతులును చేసిన నిరణ్యమును 

నెరవేరుచ్నటుల్ యూదాలోనివారికి మనసుస్ ఏకము చేయుటకై దేవుని హసత్ము వారికి తోడప్డెను. 
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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. 

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 9:29 => మరియు వారిలో కొందరు మిగిలిన సామగిర్మీదను పరిశుధధ్మైన 

పాతర్లనిన్టిమీదను ఉంచబడియుండిరి; సనన్పు పిండియు దార్కాష్రసమును నూనెయు ధూపవరగ్మును 

వారి అధీనము చేయబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:20 => కడకు లేవీయులలో అహీయా అనువాడు దేవుని మందిరపు 

బొకక్సమును పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వుల బొకక్సములను కాచువాడుగా నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:21 => లదాద్ను కుమారులను గూరిచ్నది గెరో ష్నీయుడైన లదాద్ను 

కుమారులు, అనగా గెరో ష్నీయులై తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లైయునన్వారిని గూరిచ్నది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:22 => యెహీయేలీ కుమారులైన జేతామును వాని సహోదరుడైన 

యోవేలును యెహోవా మందిరపు బొకక్సములకు కావలి కాయువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:23 => అమార్మీయులు ఇసాహ్రీయులు హెబోర్నీయులు ఉజీజ్యేలీయులు 

అనువారిని గూరిచ్నది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:24 => మోషే కుమారుడైన గెరో ష్మునకు పుటిట్న షెబూయేలు 

బొకక్సముమీద పర్ధానిగా నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:25 => ఎలీయెజెరు సంతతివారగు షెబూయేలు సహోదరులు ఎవరనగా 

వాని కుమారుడైన రెహబాయ్, రెహబాయ్ కుమారుడైన యెషయా, యెషయా కుమారుడైన యెహోరాము, 

యెహోరాము కుమారుడైన జిఖీర్, జిఖీర్ కుమారుడైన షెలోమీతు. 

Page  of 464 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

1 దినవృతాత్ంతములు 26:26 => యెహోవా మందిరము ఘనముగా కటిట్ంచుటకై రాజైన దావీదును 

పితరుల యింటిపెదద్లును సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును సైనాయ్ధిపతులును  

వచనము 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 5:18 => ఈలాగున సొలొమోను పంపినవారును గిబీల్యులును, హీరాము 

శిలప్కారులును మార్నులను నరికి రాళల్ను మలిచి మందిరము కటుట్టకు మార్నులను రాళల్ను 

సిదధ్పరచిరి. 

1 రాజులు 6:7 => అయితే మందిరము కటుట్ సమయమున అది ముందుగా సిదధ్పరచి తెచిచ్న 

రాళల్తో కటట్బడెను, మందిరము కటుట్ సథ్లమున సుతెత్ గొడడ్లి మొదలైన యినుప పనిముటల్ ధవ్ని యెంత 

మాతర్మును వినబడలేదు. 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 

అధాయ్యము 9	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 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 20:36 => తరీష్షునకు పోదగిన ఓడలను చేయింపవలెనని యెహోషాపాతు 

అతనితో సేన్హము చేయగా వారు ఎసోనెగ్బెరులో ఆ ఓడలను చేయించిరి. 

సంఖాయ్కాండము 33:35 => ఎబోర్నాలోనుండి బయలుదేరి ఎసోనెగ్బెరులో దిగిరి. 

1 రాజులు 9:26 => మరియు రాజైన సొలొమోను ఎదోముదేశపు ఎఱఱ్ సముదర్తీరమందునన్ ఏలతు 

దగగ్ర ఎసోనెగ్బెరునందు ఓడలను కటిట్ంచెను. 

1 రాజులు 9:27 => సొలొమోను సేవకులతో కూడ హీరాము సముదర్ పర్యాణము చేయనెరిగిన 

ఓడవారైన తన దాసులను ఓడలమీద పంపెను. 

1 రాజులు 22:48 => యెహోషాపాతు బంగారము తెచుచ్టకై ఓఫీరు దేశమునకు పోవుటకు తరీష్షు 

ఓడలను కటిట్ంపగా ఆ ఓడలు బయలుదేరక ఎసోనెగ్బెరునొదద్ బదద్లైపోయెను. 

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. 

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 26:2 => అతడు ఎలతును కటిట్ంచి, రాజగు తన తండిర్ అతని 

పితరులతోకూడ నిదిర్ంచిన తరువాత అది యూదావారికి తిరిగి వచుచ్నటుల్ చేసెను. 
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వచనము 2 

సొలొమోను ఆమె పర్శన్లనిన్యు ఆమెకు విడదీసి చెపెప్ను; సొలొమోను ఆమెకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్లేని 

మరుగైన మాట యేదియు లేకపోయెను. 

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. 

1 రాజులు 10:22 => సముదర్మందు హీరాము ఓడలతో కూడ తరీష్షు ఓడలును రాజునకు 

కలిగియుండెను; ఈ తరీష్షు ఓడలు మూడు సంవతస్రములకు ఒకమారు బంగారమును వెండిని 

దంతమును కోతులను నెమిలి పిటట్లను తీసికొని వచుచ్చుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:10 => ఇదియుగాక ఓఫీరునుండి బంగారము తెచిచ్న హీరాము 

పనివారును సొలొమోను పనివారును చందనపు మార్నులను పర్శసత్మైన రతన్ములనుకూడ 

కొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:13 => గంధవరగ్ములు అముమ్ వరత్కులును ఇతర వరత్కులును కొనివచుచ్ 

బంగారము గాక సొలొమోనునకు ఏటేట వచుచ్ బంగారము వెయియ్నిన్ మూడువందల ముపప్ది రెండు 

మణుగుల యెతుత్. 

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. 

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

ఓఫీరునుండి చందనపు మార్నులను రతన్ములను బహు విసాత్రముగా తెచెచ్ను. 

వచనము 3 

షేబ దేశపు రాణి సొలొమోనునకు కలిగిన జాఞ్నమును, అతడు కటిట్ంచిన నగరును, 
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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 

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 10:9 => నీయందు ఆనందించి నినున్ ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా నియమించిన నీ 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. యెహోవా ఇశార్యేలీయులందు శాశవ్త 

పేర్మయుంచెను గనుక నీతినాయ్యములను అనుసరించి రాజకారయ్ములను జరిగించుటకు ఆయన 

నినున్ నియమించెను అనెను. 
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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 10:11 => మరియు ఓఫీరు దేశమునుండి బంగారము తెచిచ్న హీరాము ఓడలు 

ఓఫీరునుండి చందనపు మార్నులను రతన్ములను బహు విసాత్రముగా తెచెచ్ను. 

1 రాజులు 10:12 => ఈ చందనపు మార్నులచేత రాజు యెహోవా మందిరమునకును 

రాజనగరునకును సత్ంభములను, గాయకులకు సితారాలను సవ్రమండలములను చేయించెను. 

ఇపుప్డు అటువంటి చందనపు మార్నులు దొరకవు, ఎకక్డను కనబడవు. 

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. 

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. 

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

అతని దేవుడైన యెహోవా అతనితో కూడ ఉండి అతనిని బహు ఘనుడైన రాజునుగా చేసెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 1:12 => కాబటిట్ జాఞ్నమును తెలివియు నీకియయ్బడును, నీకనన్ 

ముందుగానునన్ రాజులకైనను నీ తరువాత వచుచ్ రాజులకైనను కలుగని ఐశవ్రయ్మును సొముమ్ను 

ఘనతను నీకిచెచ్దను అని చెపెప్ను. 

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

కుమారులైన హేమాను కలోక్లు దరద్ అను వారికంటెను జాఞ్నవంతుడై యుండెను గనుక అతని కీరిత్ 

చుటుట్నునన్ జనములనిన్టిలో వాయ్పితమాయెను. 

కీరత్నలు 49:4 => గూఢారథ్ముగలదానికి నేను చెవియొగెగ్దను సితారా తీసికొని నా మరుగుమాట 

బయలుపరచెదను. 

కీరత్నలు 78:2 => నేను నోరు తెరచి ఉపమానము చెపెప్దను పూరవ్కాలపు గూఢవాకయ్ములను నేను 

తెలియజెపెప్దను. 

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. 

మతత్యి 13:35 => అని పర్వకత్ చెపిప్నమాట నెరవేరునటుల్ యేసు ఈ సంగతులననిన్టిని 

జనసమూహములకు ఉపమానరీతిగా బోధించెను; ఉపమానము లేక వారికేమియు బోధింపలేదు. 

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

రాజులును కానుకలు తీసికొనివచెచ్దరు.  

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

కేష్మమునకై జనులు నితయ్ము పార్రథ్న చేయుదురు దినమంతయు అతని పొగడుదురు. 

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

వాయ్పించును వారందరు షేబనుండి వచెచ్దరు బంగారమును ధూపదర్వయ్మును తీసికొనివచెచ్దరు 

యెహోవా సోత్తర్ములను పర్కటించెదరు.  
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2 దినవృతాత్ంతములు 9:9 => ఆమె రాజునకు రెండువందల నలుబది మణుగుల బంగారమును 

విసాత్రమైన గంధవరగ్ములను రతన్ములను ఇచెచ్ను; షేబ దేశపు రాణి రాజైన సొలొమోనున కిచిచ్న 

గంధవరగ్ములతో సాటియైన దేదియులేదు. 

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

పెటెట్లు విపిప్, బంగారమును సాంబార్ణిని బోళమును కానుకలుగా ఆయనకు సమరిప్ంచిరి. 

1 సమూయేలు 1:15 => హనాన్ అది కాదు, నా యేలినవాడా, నేను మనోధుఃఖము గలదాననై 

యునాన్ను; నేను దార్కాష్రసమునైనను మదయ్మునైనను పానము చేయలేదు గాని నా ఆతమ్ను యెహోవా 

సనిన్ధిని కుమమ్రించుకొనుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 142:2 => బహు వినయముగా ఆయన సనిన్ధిని నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను నాకు కలిగిన 

బాధ ఆయన సనిన్ధిని తెలియజెపుప్కొనుచునాన్ను. 

మతత్యి 12:34 => సరప్సంతానమా, మీరు చెడడ్వారైయుండి ఏలాగు మంచి మాటలు పలుకగలరు? 

హృదయమందు నిండియుండు దానినిబటిట్ నోరు మాటలాడును గదా. 

1 రాజులు 4:34 => అతని జాఞ్నపు మాటలు తెలిసికొనుటకై అతని జాఞ్నమునుగూరిచ్ వినిన 

భూపతులందరిలోనుండియు, జనులందరిలోనుండియు మనుషుయ్లు సొలొమోను నొదద్కు వచిచ్రి. 

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. 

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.  
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యెషయా 39:2 => హిజిక్యా దూతలు వచిచ్న మాట విని వారిని లోపలికి రపిప్ంచి, తన 

యింటనేమి రాజయ్మందేమి కలిగిన సమసత్ వసుత్వులలో దేనిని మరుగుచేయక తన పదారథ్ములుగల 

కొటుట్ను వెండి బంగారములను గంధవరగ్ములను పరిమళ తైలమును ఆయుధశాలను తన 

పదారథ్ములలో నునన్ సమసత్మును వారికి చూపించెను. 

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

పర్శసత్మైన గంధవరగ్ములను విలువగల నానా విధమైన రతన్ములను బంగారమును ఇచిచ్ నీ సరకులు 

కొనుకొక్ందురు.  

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. 

లూకా 12:27 => అవి కషట్పడవు, వడుకవు; అయినను తన సమసత్ వైభవముతో కూడిన 

సొలొమోను సయితము వీటిలో ఒకదానివలెనైన అలంకరింపబడలేదని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

వచనము 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 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

సామెతలు 18:4 => మనుషుయ్ని నోటి మాటలు లోతు నీటివంటివి అవి నదీపర్వాహమువంటివి 

జాఞ్నపు ఊటవంటివి. 
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మారుక్  4 : 1 1 = > అందుకాయన దేవుని రాజయ్మరమ్ము ( తెలిసికొనుట ) మీకు 

అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

మారుక్ 4:34 => ఉపమానము లేక వారికి బోధింపలేదు గాని ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు తన శిషుయ్లకు 

అనిన్టిని విశదపరచెను. 

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

దాసులని పిలువక సేన్హితులని పిలుచుచునాన్ను, ఎందుకనగా నేను నా తండిర్వలన వినిన 

సంగతులనిన్టిని మీకు తెలియజేసితిని. 

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

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 

కొలొసస్యులకు 2:3 => బుదిధ్ జాఞ్నముల సరవ్ సంపదలు ఆయనయందే గుపత్ములైయునన్వి. 

హెబీర్యులకు 4:12 => ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల 

యెటువంటి ఖడగ్ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పార్ణాతమ్లను కీళల్ను మూలుగను విభజించునంతమటుట్కు 

దూరుచు, హృదయముయొకక్ తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.  

1 రాజులు 10:3 => ఆమె వేసిన పర్శన్లనిన్టికి సొలొమోను పర్తుయ్తత్రము చెపెప్ను; రాజునకు 

మరుగైనదేదియు లేనందున ఆమె పర్శన్ వేసిన వాటనిన్టి భావము చెపెప్ను. 

దానియేలు 5:12 => ఈ దానియేలు శేర్షఠ్మైన బుదిధ్ గలవాడై కలలు తెలియజేయుటకును, 

మరమ్ములు బయలుపరచుటకును, కఠినమైన పర్శన్లకుతత్రమిచుచ్టకును జాఞ్నమును తెలివియు 
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గలవాడుగా కనబడెను గనుక ఆ రాజు అతనికి బెలెత్షాజరు అను పేరు పెటెట్ను. ఈ దానియేలును 

పిలువనంపుము, అతడు దీని భావము నీకు తెలియజెపుప్ను. 

వచనము 5 

నీ కారయ్ములనుగూరిచ్యు జాఞ్నమునుగూరిచ్యు నేను నా దేశమందు వినిన వరత్మానము 

నిజవరత్మానమే గాని, నేను వచిచ్ దాని కనున్లార చూచువరకు వారి మాటలను నమమ్కయుంటిని. 

1 రాజులు 10:3 => ఆమె వేసిన పర్శన్లనిన్టికి సొలొమోను పర్తుయ్తత్రము చెపెప్ను; రాజునకు 

మరుగైనదేదియు లేనందున ఆమె పర్శన్ వేసిన వాటనిన్టి భావము చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:23 => అతడు వచిచ్ దేవుని కృపను చూచి సంతోషించి, పర్భువును 

సిథ్రహృదయముతో హతుత్కొనవలెనని అందరిని హెచచ్రించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:1 => తరువాత సొలొమోను యెరూషలేములో తన తండిర్యైన దావీదునకు 

యెహోవా పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మోరీయా పరవ్తమందు దావీదు సిదధ్పరచిన సథ్లమున యెబూసీయుడైన 

ఒరాన్ను కళల్మందు దావీదు ఏరప్రచిన సథ్లమున యెహోవాకు ఒక మందిరమును కటట్నారంభించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:22 => మరియు మందిరదావ్రము లోపలి తలుపులును అతి పరిశుదధ్ 

సథ్లముయొకక్ లోపలి తలుపులును దేవాలయపు తలుపులును అనిన్యు బంగారముతో చేయబడెను. 

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.   

1 రాజులు 10:4 => షేబరాణి సొలొమోనుయొకక్ జాఞ్నమును అతడు కటిట్ంచిన మందిరమును, 

వచనము 6 
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నీ యధిక జాఞ్నమునుగూరిచ్ సగమైనను వారు నాకు తెలుపలేదు. నినున్గూరిచ్ నేను వినినదానికంటె నీ 

కీరిత్ యెంతో హెచుచ్గానునన్ది. 

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. 

సామెతలు 9:5 => వచిచ్ నేను సిదధ్పరచిన ఆహారమును భుజించుడి నేను కలిపిన దార్కాష్రసమును 

పానము చేయుడి 

యోహాను 6:53 => కావున యేసు ఇటల్నెను మీరు మనుషయ్కుమారుని శరీరము తిని ఆయన రకత్ము 

తార్గితేనే కాని, మీలో మీరు జీవముగలవారు కారు. 

యోహాను 6:54 => నా శరీరము తిని నా రకత్ము తార్గువాడే నితయ్జీవము గలవాడు; అంతయ్దినమున 

నేను వానిని లేపుదును. 

యోహాను 6:55 => నా శరీరము నిజమైన ఆహారమును నా రకత్ము నిజమైన పానమునైయునన్ది. 

యోహాను 6:56 => నా శరీరము తిని నా రకత్ము తార్గువాడు నాయందును నేను వానియందును 

నిలిచియుందుము. 

యోహాను 6:57 => జీవముగల తండిర్ ననున్ పంపెను గనుక నేను తండిర్ మూలముగా 

జీవించుచునన్టే ట్ ననున్ తినువాడును నా మూలముగా జీవించును. 

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 

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. 
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పర్కటన 3:20 => ఇదిగో నేను తలుపునొదద్ నిలుచుండి తటుట్చునాన్ను. ఎవడైనను నా సవ్రము విని 

తలుపుతీసినయెడల, నేను అతనియొదద్కు వచిచ్ అతనితో నేనును, నాతోకూడ అతడును భోజనము 

చేయుదుము. 

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. 

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

నిలువబడి యుండుటయు, అధిపతులును బూరలు ఊదువారును రాజునొదద్ నుండుటయు, దేశపు 

జనులందరును సంతోషించుచు బూరలతో నాదములు చేయుచుండుటయు, గాయకులును 

వాదయ్ములతో సుత్తిపాటలు పాడుచుండుటయు చూచి వసత్రములు చింపుకొని దోర్హము దోర్హమని 

అరచెను. 

2 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. 

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. 
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కీరత్నలు 119:81 => (కఫ ) నీ రక్షణకొరకు నా పార్ణము సొమమ్సిలుల్చునన్ది. నేను నీ వాకయ్ముమీద 

ఆశపెటుట్కొనియునాన్ను 

కీరత్నలు 143:7 => యెహోవా, నా ఆతమ్ కీష్ణించుచునన్ది తవ్రగా నాకు ఉతత్రమిముమ్ నేను 

సమాధిలోనికి దిగువారివలె కాకుండునటుల్ నీ ముఖమును నాకు మరుగుచేయకుము 

పరమగీతము 5:8 => యెరూషలేము కుమారెత్లారా, నా పిర్యుడు మీకు కనబడినయెడల 

పేర్మాతిశయముచేత నీ పిర్యురాలు మూరిఛ్లెల్నని మీరతనికి తెలియజేయునటుల్ నేను మీచేత 

పర్మాణము చేయించుకొందును. 

దానియేలు 10:17 => నా యేలిన వాని దాసుడనైన నేను నా యేలినవాని యెదుట ఏలాగున 

మాటలాడుదును? నా బలము తొలగిపోయెను, ఊపిరి విడువలేక యునాన్నని చెపప్గా 

పర్కటన 1:17 => నేనాయనను చూడగానే చచిచ్నవానివలె ఆయన పాదములయొదద్ పడితిని. ఆయన 

తన కుడిచేతిని నామీద ఉంచి నాతో ఇటల్నెను భయపడకుము;  

ఆదికాండము 40:11 => మరియు ఫరో గినెన్ నాచేతిలో ఉండెను; ఆ దార్క్షఫలములు నేను పటుట్కొని 

ఫరో గినెన్లో వాటిని పిండి ఆ గినెన్ ఫరోచేతికిచిచ్తినని తన కలను అతనితో వివరించి చెపెప్ను. 

1 రాజులు 10:4 => షేబరాణి సొలొమోనుయొకక్ జాఞ్నమును అతడు కటిట్ంచిన మందిరమును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:16 => షుపీప్మునకును హోసాకును పడమటితటుట్న నునన్ షలెల్కెతు 

గుమమ్మునకు ఎకుక్ రాజమారగ్మును కాచుటకు చీటి పడెను. 

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

కేష్మమునకై జనులు నితయ్ము పార్రథ్న చేయుదురు దినమంతయు అతని పొగడుదురు. 

మతత్యి 6:29 => అయినను తన సమసత్ వైభవముతో కూడిన సొలొమోను సహితము వీటిలో 

నొకదానివలెనైనను అలంకరింపబడలేదు. 

వచనము 7 

నీ సేవకుల భాగయ్ము మంచిది, ఎలల్పుప్డును నీ సముఖమున నిలిచి నీ జాఞ్నసంభాషణ వినుచుండు నీ 

సేవకులైన వీరి భాగయ్ము మంచిది. 
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1 రాజులు 10:6 => రాజుతో ఇటల్నెను నీ కారయ్ములను గూరిచ్యు జాఞ్నమును గూరిచ్యు నా 

దేశమందు నేను వినిన మాట నిజమే; 

1 రాజులు 3:12 => నీవు ఈలాగున అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించుచునాన్ను; బుదిధ్ వివేకములు 

గల హృదయము నీకిచుచ్చునాన్ను; పూరివ్కులలో నీవంటివాడు ఒకడును లేడు, ఇకమీదట 

నీవంటివాడొకడును ఉండడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:6 => నీ యధిక జాఞ్నమునుగూరిచ్ సగమైనను వారు నాకు తెలుపలేదు. 

నినున్గూరిచ్ నేను వినినదానికంటె నీ కీరిత్ యెంతో హెచుచ్గానునన్ది. 

వచనము 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. 

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. 
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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; 

కీరత్నలు 31:19 => నీయందు భయభకుత్లు గలవారి నిమితత్ము నీవు దాచియుంచిన మేలు యెంతో 

గొపప్ది నరులయెదుట నినున్ ఆశర్యించువారి నిమితత్ము నీవు సిదధ్పరచిన మేలు ఎంతో గొపప్ది.  

జెకరాయ్ 9:17 => వారు ఎంతో కేష్మముగా ఉనాన్రు, ఎంతో సొగసుగా ఉనాన్రు; ధానయ్ముచేత 

యౌవనులును కొర్తత్ దార్కాష్రసముచేత యౌవన సతరీలును వృదిధ్నొందుదురు. 

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 9:5 => నీ కారయ్ములనుగూరిచ్యు జాఞ్నమునుగూరిచ్యు నేను నా దేశమందు 

వినిన వరత్మానము నిజవరత్మానమే గాని, నేను వచిచ్ దాని కనున్లార చూచువరకు వారి మాటలను 

నమమ్కయుంటిని. 

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. 

పరమగీతము 5:9 => సతరీలలో అధిక సుందరివగుదానా, వేరు పిర్యునికనన్ నీ పిర్యుని విశేషమేమి? 

నీవు మాచేత పర్మాణము చేయించుకొనుటకు వేరు పిర్యునికనన్ నీ పిర్యుని విశేషమేమి?  
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పరమగీతము 5:10 => నా పిర్యుడు ధవళవరుణ్డు రతన్వరుణ్డు పదివేలమంది పురుషులలో అతని 

గురిత్ంపవచుచ్ను 

పరమగీతము 5:11 => అతని శిరసుస్ అపరంజి వంటిది అతని తలవెండుర్కలు కాకపక్షములవలె 

కృషణ్ వరణ్ములు అవి నొకుక్లు నొకుక్లుగా కనబడుచునన్వి. 

పరమగీతము 5:12 => అతని నేతర్ములు నదీతీరములందుండు గువవ్లవలె కనబడుచునన్వి అవి 

పాలతో కడుగబడినటుట్నన్వి అవి చకక్గా తాచిన రతన్ములవలె ఉనన్వి.  

పరమగీతము 5:13 => అతని చెకిక్ళుల్ పరిమళ పుషప్సాథ్నములు సుగంధవృక్షములచేత శోభిలుల్ 

ఉనన్త భూభాగములు అతని పెదవులు పదమ్ములవంటివి దర్వరూపక జటామాంసివలె అవి 

పరిమళించును.  

పరమగీతము 5:14 => అతని కరములు తారీష్షు రతన్భూషితమైన సవ్రణ్గోళమువలె ఉనన్వి అతని 

కాయము నీలరతన్ ఖచితమైన విచితర్మగు దంతపు పనిగా కనబడుచునన్ది. 

పరమగీతము 5:15 => అతని కాళుల్ మేలిమిబంగారు మటల్యందు నిలిపిన చలువరాతి 

సత్ంభములవలె ఉనన్వి. అతని వైఖరి లెబానోను పరవ్తతులయ్ము అది దేవదారు వృక్షములంత 

పర్సిదధ్ము 

పరమగీతము 5:16 => అతని నోరు అతి మధురము. అతడు అతి కాంక్షణీయుడు యెరూషలేము 

కూమారెత్లారా, ఇతడే నా పిర్యుడు ఇతడే నా సేన్హితుడు.  

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. 

వచనము 9 
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ఆమె రాజునకు రెండువందల నలుబది మణుగుల బంగారమును విసాత్రమైన గంధవరగ్ములను 

రతన్ములను ఇచెచ్ను; షేబ దేశపు రాణి రాజైన సొలొమోనున కిచిచ్న గంధవరగ్ములతో సాటియైన 

దేదియులేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:9 => అతడు నేను వానినెరుగనని తన తండిర్నిగూరిచ్యు తన 

తలిల్నిగూరిచ్యు అనెను తన సహోదరులను లక్షయ్పెటట్లేదు తన కుమారులను కుమారులని యెంచలేదు 

వారు నీ వాకయ్మునుబటిట్ నీ నిబంధనను గైకొనిరి.  

1 రాజులు 10:8 => నీ జనులు భాగయ్వంతులు, నీ ముందర ఎలల్పుప్డును నిలిచి నీ 

జాఞ్నవచనములను వినుచుండు నీ సేవకులును భాగయ్వంతులు 

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

పర్సనన్తను చూచుటకును ఆయన ఆలయములో ధాయ్నించుటకును నా జీవితకాలమంతయు నేను 

యెహోవా మందిరములో నివసింప గోరుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 84:10 => నీ ఆవరణములో ఒక దినము గడుపుట వెయియ్ దినములకంటె శేర్షఠ్ము. 

భకిత్హీనుల గుడారములలో నివసించుటకంటె నా దేవుని మందిర దావ్రమునొదద్ నుండుట నాకిషట్ము.  

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. 

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

కంఠభూషణముగా ధరించుకొనుము. నీ హృదయమను పలకమీద వాటిని వార్సికొనుము.  

సామెతలు 3:14 => వెండి సంపాదించుటకంటె జాఞ్నము సంపాదించుట మేలు అపరంజి 

సంపాదించుటకంటె జాఞ్నలాభము నొందుట మేలు. 

సామెతలు 8:34 => అనుదినము నా గడపయొదద్ కనిపెటుట్కొని నా దావ్రబంధములయొదద్ కాచుకొని 

నా ఉపదేశము వినువారు ధనుయ్లు. 
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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. 

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 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:23 => దేవుడు సొలొమోనుయొకక్ హృదయమందుంచిన జాఞ్నోకుత్లను 

వినుటకై భూరాజులందరును అతని ముఖదరశ్నము చేయగోరిరి. 

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.  
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వచనము 10 

ఇదియుగాక ఓఫీరునుండి బంగారము తెచిచ్న హీరాము పనివారును సొలొమోను పనివారును 

చందనపు మార్నులను పర్శసత్మైన రతన్ములనుకూడ కొనివచిచ్రి. 

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. 

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.  

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. 

Page  of 484 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

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. 

2 కొరిందీయులకు 9:12 => ఏలయనగా ఈ సేవనుగూరిచ్న పరిచరయ్ పరిశుదుధ్ల అకక్రలకు 

సహాయము కలుగజేయుట మాతర్ము కాకుండ, అనేకులు దేవునికి చెలిల్ంచు కృతజఞ్తాసుత్తుల 

మూలముగా విసత్రించుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 9:13 => ఏలాగనగా కీర్సుత్ సువారత్ను అంగీకరింతుమని ఒపుప్కొనుటయందు 

మీరు విధేయులైనందుచేతను, వారి విషయమును అందరి విషయమును ఇంత ఔదారయ్ముగా ధరమ్ము 

చేసినందుచేతను, ఈ పరిచరయ్ మూలముగా మీ యోగయ్త కనబడినందున వారు దేవుని 

మహిమపరచుచునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 9:14 => మరియు మీయెడల దేవుడు కనుపరచిన అతయ్ధికమైన కృపను చూచి, 

వారు మీ నిమితత్మై పార్రథ్న చేయుచు, మిముమ్ను చూడవలెనని ఎకుక్వ కోరికగలవారై యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 9:15 => చెపప్ శకయ్ము కాని ఆయన వరమునుగూరిచ్ దేవునికి సోత్తర్ము. 

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 దినవృతాత్ంతములు 2:11 => అపుప్డు తూరు రాజైన హీరాము సొలొమోనునకు వార్సి పంపిన 

ఉతత్రమేమనగా యెహోవా తన జనమును సేన్హించి నినున్ వారిమీద రాజుగా నియమించియునాన్డు. 
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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 

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. 

1 రాజులు 3:28 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరును రాజు తీరిచ్న తీరుప్నుగూరిచ్ విని నాయ్యము 

విచారించుటయందు రాజు దైవజాఞ్నము నొందినవాడని గర్హించి అతనికి భయపడిరి. 

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

నాయ్యము తీరుచ్ను. 

కీరత్నలు 99:4 => యథారథ్తనుబటిట్ నీవు నాయ్యమును పేర్మించు రాజును సిథ్రపరచియునాన్వు 

యాకోబు సంతతిమధయ్ నీవు నీతి నాయ్యములను జరిగించియునాన్వు. 

సామెతలు 21:3 => నీతినాయ్యములననుసరించి నడచుకొనుట బలులనరిప్ంచుటకంటె యెహోవాకు 

ఇషట్ము. 

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

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

యెషయా 11:1 => యెషష్యి మొదుద్నుండి చిగురు పుటుట్ను వాని వేరులనుండి అంకురము ఎదిగి 

ఫలించును 

Page  of 486 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

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 32:1 => ఆలకించుడి, రాజు నీతినిబటిట్ రాజయ్పరిపాలన చేయును అధికారులు 

నాయ్యమునుబటిట్ యేలుదురు. 

యెషయా 32:2 => మనుషుయ్డు గాలికి మరుగైన చోటువలెను గాలివానకు చాటైన చోటువలెను 

ఉండును ఎండినచోట నీళల్ కాలువలవలెను అలసట పుటిట్ంచు దేశమున గొపప్బండ నీడవలెను 

ఉండును. 

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. 

హెబీర్యులకు 1:8 => గాని తన కుమారునిగూరిచ్యైతే దేవా, నీ సింహాసనము నిరంతరము 

నిలుచునది; నీ రాజదండము నాయ్యారథ్మయినది. 

హెబీర్యులకు 1:9 => నీవు నీతిని పేర్మించితివి దురీన్తిని దేవ్షించితివి అందుచేత దేవుడు 

నీతోడివారికంటె నినున్ హెచిచ్ంచునటుల్గా ఆనందతైలముతో అభిషేకించెను. 

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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1 రాజులు 10:8 => నీ జనులు భాగయ్వంతులు, నీ ముందర ఎలల్పుప్డును నిలిచి నీ 

జాఞ్నవచనములను వినుచుండు నీ సేవకులును భాగయ్వంతులు 

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. 

వచనము 11 

ఆ చందనపు మార్నులచేత రాజు యెహోవా మందిరమునకును రాజనగరునకును సౌపానములను, 

గాయకులకు తంబురలను సితారాలను చేయించెను, అటువంటి పని అంతకుముందు 

యూదాదేశమందు ఎవవ్రును చూచియుండలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:24 => మరియు పర్తివాడును ఏటేట వెండి వసుత్వులను బంగారు 

వసుత్వులను వసత్రములను ఆయుధములను గంధవరగ్ములను గుఱఱ్ములను కంచరగాడిదలను 

కానుకలుగా తీసికొనివచెచ్ను. 

1 రాజులు 9:14 => హీరాము రెండువందల నలువది మణుగుల బంగారమును రాజునకు 

పంపించెను. 

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. 

కీరత్నలు 72:10 => తరీష్షు 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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:1 => షేబదేశపు రాణి సొలొమోనునుగూరిచ్న పర్సిదిధ్ని వినినపుప్డు 

గూఢమైన పర్శన్లచేత సొలొమోనును శోధింపవలెనని కోరి, మికిక్లి గొపప్ పరివారమును 
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వెంటబెటుట్కొని, గంధవరగ్ములను విసాత్రము బంగారమును రతన్ములను ఒంటెలమీద ఎకిక్ంచుకొని 

యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. ఆమె సొలొమోనునొదద్కు వచిచ్ తన మనసుస్లోని విషయములనిన్టిని 

గురించి అతనితో మాటలాడెను. 

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 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:23 => అనేకులు యెరూషలేములో యెహోవాకు అరప్ణలను యూదా 

రాజైన హిజిక్యాకు కానుకలను తెచిచ్యిచిచ్రి. అందువలన అతడు అపప్టినుండి సకల జనముల 

దృషిట్కి ఘనతనొందిన వాడాయెను. 

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. 

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 12 
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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. 

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 9:27 => 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. 

1 రాజులు 10:22 => సముదర్మందు హీరాము ఓడలతో కూడ తరీష్షు ఓడలును రాజునకు 

కలిగియుండెను; ఈ తరీష్షు ఓడలు మూడు సంవతస్రములకు ఒకమారు బంగారమును వెండిని 

దంతమును కోతులను నెమిలి పిటట్లను తీసికొని వచుచ్చుండెను. 

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

ఓఫీరునుండి చందనపు మార్నులను రతన్ములను బహు విసాత్రముగా తెచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:23 => అనేకులు యెరూషలేములో యెహోవాకు అరప్ణలను యూదా 

రాజైన హిజిక్యాకు కానుకలను తెచిచ్యిచిచ్రి. అందువలన అతడు అపప్టినుండి సకల జనముల 

దృషిట్కి ఘనతనొందిన వాడాయెను. 

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

సామెతలు 31:14 => వరత్కపు ఓడలు దూరమునుండి ఆహారము తెచుచ్నటుల్ ఆమె దూరమునుండి 

ఆహారము తెచుచ్కొనును. 

వచనము 13 
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గంధవరగ్ములు అముమ్ వరత్కులును ఇతర వరత్కులును కొనివచుచ్ బంగారము గాక సొలొమోనునకు 

ఏటేట వచుచ్ బంగారము వెయియ్నిన్ మూడువందల ముపప్ది రెండు మణుగుల యెతుత్. 

1 రాజులు 10:12 => ఈ చందనపు మార్నులచేత రాజు యెహోవా మందిరమునకును 

రాజనగరునకును సత్ంభములను, గాయకులకు సితారాలను సవ్రమండలములను చేయించెను. 

ఇపుప్డు అటువంటి చందనపు మార్నులు దొరకవు, ఎకక్డను కనబడవు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 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 

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. 

కీరత్నలు 150:5 => మోర్గు తాళములతో ఆయనను సుత్తించుడి. గంభీరధవ్నిగల తాళములతో 

ఆయనను సుత్తించుడి. 
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పర్కటన 5:8 => ఆయన దానిని తీసికొనినపుప్డు ఆ నాలుగు జీవులును, వీణలను, ధూప 

దర్వయ్ములతో నిండిన సువరణ్ పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును, ఆ 

గొఱఱ్పిలల్ యెదుట సాగిలపడిరి. ఈ పాతర్లు పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలు. 

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

ఓఫీరునుండి చందనపు మార్నులను రతన్ములను బహు విసాత్రముగా తెచెచ్ను. 

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 14 

అరబీదేశపు రాజులందరును దేశాధిపతులును సొలొమోనునొదద్కు బంగారమును వెండియు 

తీసికొనివచిచ్రి. 

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. 

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

ఎఫెసీయులకు 3 : 2 0 = > మనలో కారయ్సాధకమైన తన శకిత్ చొపుప్న మనము 

అడుగువాటనిన్టికంటెను, ఊహించువాటనిన్టికంటెను అతయ్ధికముగా చేయ శకిత్గల దేవునికి, 

వచనము 15 

రాజైన సొలొమోను సాగగొటిట్న బంగారముతో అలుగులుగల రెండువందల డాళల్ను చేయించెను; 

ఒకొక్క డాలునకు ఆరువందల తులముల బంగారము పటెట్ను. 

1 రాజులు 10:14 => ఏటేట సొలొమోనునకు వచుచ్ బంగారము వెయియ్నిన్ మూడువందల 

ముపప్దిరెండు మణుగుల యెతుత్. 
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1 రాజులు 10:15 => ఇదియు గాక గంధవరగ్ములు మొదలైనవి వరత్కుల యొదద్నుండియు అరబి 

రాజుల యొదద్నుండియు దేశాధికారుల యొదద్నుండియు అతనికి చాలా వచుచ్చుండెను. 

కీరత్నలు 68:29 => యెరూషలేములోని నీ ఆలయమునుబటిట్ రాజులు నీయొదద్కు కానుకలు 

తెచెచ్దరు. 

కీరత్నలు 72:10 => తరీష్షు 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. 

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. 

వచనము 16 

మరియు సాగగొటిట్న బంగారముతో మూడువందల కేడెములను చేయించెను; ఒకొక్క కేడెమునకు 

మూడువందల తులముల బంగారము పటెట్ను; వాటిని రాజు లెబానోను అరణయ్పు నగరునందుంచెను. 

1 రాజులు 10:15 => ఇదియు గాక గంధవరగ్ములు మొదలైనవి వరత్కుల యొదద్నుండియు అరబి 

రాజుల యొదద్నుండియు దేశాధికారుల యొదద్నుండియు అతనికి చాలా వచుచ్చుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:11 => ఫిలిషీత్యులలో కొందరు యెహోషాపాతునకు పనున్ను 

కానుకలను ఇచుచ్చు వచిచ్రి; అరబీయులును అతనికి ఏడువేల ఏడు వందల గొఱఱ్పొటే ట్ళల్ను ఏడువేల 

ఏడు వందల మేకపోతులను తెచుచ్చు వచిచ్రి. 

ఎజార్ 4:20 => మరియు యెరూషలేము పటట్ణమందు బలమైన రాజులు పర్భుతవ్ము చేసిరి. వారు 

నది యవతలి దేశములనిన్టిని ఏలినందున వారికి శిసుత్ను సుంకమును పనున్ను చెలుల్ చుండెను. 

యిరిమ్యా 25:24 => అరబిదేశపు రాజులందరును అరణయ్ములో నివసించు మిశిర్తజనముల 

రాజులందరును 
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వచనము 17 

మరియు రాజు దంతముతో ఒక గొపప్ సింహాసనము చేయించి పర్శసత్మైన బంగారముతో దాని 

పొదిగించెను. 

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. 

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. 

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. 

2 సమూయేలు 8:7 => హదదెజెరు సేవకులకునన్ బంగారు డాళుల్ దావీదు పటుట్కొని 

యెరూషలేమునకు తీసికొనివచెచ్ను. 

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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1 దినవృతాత్ంతములు 18:7 => మరియు హదరెజెరు సేవకులు పటుట్కొనియునన్ బంగారు డాళల్ను 

దావీదు తీసికొని యెరూషలేమునకు చేరెచ్ను. 

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. 

పరమగీతము 4:4 => జయసూచకముల నుంచుటకై దావీదు కటిట్ంచిన గోపురముతోను వేయి 

డాలులును, శూరుల కవచములనిన్యును వేర్లాడు ఆ గోపురముతోను నీ కంధరము సమానము. 

వచనము 18 

ఆ సింహాసనమునకు దానితో కలిసియునన్ ఆరు బంగారపు సోపానములును సింహాసనమునకు 

కటిట్యునన్ బంగారపు పాదపీఠమును ఉండెను, కూరుచ్ండుచోటికి ఇరుపర్కక్ల ఊతలుండెను, 

ఊతలదగగ్ర రెండు సింహములుండెను; 

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 సమూయేలు 8:7 => హదదెజెరు సేవకులకునన్ బంగారు డాళుల్ దావీదు పటుట్కొని 

యెరూషలేమునకు తీసికొనివచెచ్ను. 

1 రాజులు 10:16 => రాజైన సొలొమోను సుతెత్తో కొటిట్న బంగారముతో అలుగులు గల 

రెండువందల డాళల్ను చేయించెను ; డాలు ఒకటింటికి ఆరువందల తులముల యెతుత్ 

బంగారముండెను. 

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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1 దినవృతాత్ంతములు 18:7 => మరియు హదరెజెరు సేవకులు పటుట్కొనియునన్ బంగారు డాళల్ను 

దావీదు తీసికొని యెరూషలేమునకు చేరెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:9 => ఐగుపుత్రాజైన షీషకు యెరూషలేముమీదికి వచిచ్ యెహోవా 

మందిరపు బొకక్సములనిన్టిని రాజనగరులోని బొకక్సములనిన్టిని దోచుకొని, సొలొమోను 

చేయించిన బంగారపు డాళల్ను తీసికొనిపోయెను. 

పరమగీతము 4:4 => జయసూచకముల నుంచుటకై దావీదు కటిట్ంచిన గోపురముతోను వేయి 

డాలులును, శూరుల కవచములనిన్యును వేర్లాడు ఆ గోపురముతోను నీ కంధరము సమానము. 

వచనము 19 

ఆ యారు సోపానములమీద ఇరుపర్కక్ల పండెర్ండు సింహములు నిలిచియుండెను, ఏ రాజయ్మందైనను 

అటువంటి పని చేయబడలేదు. 

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 45:8 => నీ వసత్రములెలల్ గోపరస వాసనే అగరు వాసనే లవంగిపటట్ వాసనే దంతముతో 

కటిట్న నగరులలో తంతివాదయ్ములు నినున్ సంతోషపెటుట్చునన్వి.  

పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

వచనము 20 
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మరియు రాజైన సొలొమోనునకునన్ పానపాతర్లనిన్యును బంగారపువై యుండెను; లెబానోను 

అరణయ్పు నగరుననునన్ ఉపకరణములనిన్యు బంగారముతో చేసినవి; హీరాముయొకక్ పనివారితో 

కూడ రాజు ఓడలు తరీష్షుకు పోయి మూడు సంవతస్రములకు ఒక మారు బంగారము, వెండి, 

యేనుగు దంతము, కోతులు, నెమళుల్ అను సరకులతో వచుచ్చుండెను గనుక 

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

సింహమువలెను గరిజ్ంచు ఆడు సింహమువలెను అతడు కాళుల్ ముడుచుకొని పండుకొనెను అతని 

లేపువాడెవడు? 

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

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

సంఖాయ్కాండము 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. 

వచనము 21 

సొలొమోను దినములలో వెండి యెనిన్కకు రానిదాయెను 

మతత్యి 19:28 => యేసు వారితో ఇటల్నెను(పర్పంచ) పునరజ్ననమందు మనుషయ్కుమారుడు తన 

మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండునపుడు ననున్ వెంబడించిన మీరును పండెర్ండు 

సింహాసనములమీద ఆసీనులై ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి తీరుప్తీరుచ్దురు. 
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పర్కటన 21:12 => ఆ పటట్ణమునకు ఎతత్యిన గొపప్ పార్కారమును పండెర్ండు గుమమ్ములును 

ఉండెను; ఆ గుమమ్ములయొదద్ పనిన్దద్రు దేవదూతలుండిరి, ఇశార్యేలీయుల పండెర్ండు గోతర్ముల 

నామములు ఆ గుమమ్ముల మీద వార్యబడియునన్వి. 

వచనము 22 

రాజైన సొలొమోను భూరాజులందరికంటెను ఐశవ్రయ్మందును జాఞ్నమందును అధికుడాయెను. 

1 రాజులు 10:21 => మరియు రాజైన సొలొమోను పానపాతర్లు బంగారపువై యుండెను; 

లెబానోను అరణయ్ మందిరపు పాతర్లును బంగారపువే, వెండిది యొకటియు లేదు; సొలొమోను 

దినములలో వెండి యెనిన్కకు రాలేదు. 

ఎసేత్రు 1:7 => అచచ్ట కూడినవారికి వివిధమైన బంగారు పాతర్లతో పానమిచుచ్చు, రాజు సిథ్తికి 

తగినటుట్గా రాజు దార్కాష్రసమును దాసులు అధికముగా పోసిరి. 

దానియేలు 5:2 => బెల ష్సస్రు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా తానును తన యధిపతులును తన 

రాణులును తన ఉపపతున్లును వాటిలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గునటుల్, తన తండిర్యగు 

నెబుకదెన్జరు యెరూషలేములోని యాలయములోనుండి తెచిచ్న వెండి బంగారు పాతర్లను తెమమ్ని 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.  

దానియేలు 5:3 => అందుకు వారు యెరూషలేములోని దేవుని నివాసమగు ఆలయములోనుండి 

తీసికొనన్ సువరోణ్పకరణములను తెచిచ్యుంచగా, రాజును అతని యధిపతులును అతని రాణులును 

అతని ఉపపతున్లును వాటిలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:27 => రాజు యెరూషలేమునందు వెండి రాళల్ంత విసాత్రముగా 

నుండునటుల్ను, దేవదారు మార్నులు షెఫేలా పర్దేశముననునన్ మేడివృక్షములంత విసాత్రముగా 

నుండునటుల్ను చేసెను. 

యెషయా 2:22 => తన నాసికారంధర్ములలో పార్ణము కలిగిన నరుని లక్షయ్పెటట్కుము; వానిని 

ఏవిషయములో ఎనిన్క చేయవచుచ్ను? 
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యిరిమ్యా 31:5 => నీవు షోమోర్ను కొండలమీద దార్కాష్వలుల్లను మరల నాటెదవు, నాటువారు వాటి 

ఫలములను అనుభవించెదరు. 

యెషయా 2:7 => వారి దేశము వెండి బంగారములతో నిండియునన్ది వారి ఆసిత్ సంపాదయ్మునకు 

మితిలేదు వారి దేశము గుఱఱ్ములతో నిండియునన్ది వారి రథములకు మితిలేదు. 

మతత్యి 6:29 => అయినను తన సమసత్ వైభవముతో కూడిన సొలొమోను సహితము వీటిలో 

నొకదానివలెనైనను అలంకరింపబడలేదు. 

వచనము 23 

దేవుడు సొలొమోనుయొకక్ హృదయమందుంచిన జాఞ్నోకుత్లను వినుటకై భూరాజులందరును అతని 

ముఖదరశ్నము చేయగోరిరి. 

1 రాజులు 10:22 => సముదర్మందు హీరాము ఓడలతో కూడ తరీష్షు ఓడలును రాజునకు 

కలిగియుండెను; ఈ తరీష్షు ఓడలు మూడు సంవతస్రములకు ఒకమారు బంగారమును వెండిని 

దంతమును కోతులను నెమిలి పిటట్లను తీసికొని వచుచ్చుండెను. 

1 రాజులు 22:48 => యెహోషాపాతు బంగారము తెచుచ్టకై ఓఫీరు దేశమునకు పోవుటకు తరీష్షు 

ఓడలను కటిట్ంపగా ఆ ఓడలు బయలుదేరక ఎసోనెగ్బెరునొదద్ బదద్లైపోయెను. 

యోబు 39:13 => నిపుప్కోడి సంతోషముచేత రెకక్ల నాడించును. రెకక్లును వెండుర్కలును 

దానికునన్ందున అది వాతస్లయ్ము కలదిగా నునన్దా?  

2 దినవృతాత్ంతములు 20:37 => అపుప్డు మారేషా వాడును దోదావాహు కుమారుడునగు 

ఎలీయెజెరు నీవు అహజాయ్తో సేన్హము చేసికొంటివి గనుక యెహోవా నీ పనులను భంగము 

చేయునని యెహోషాపాతుమీద పర్వచనమొకటి చెపెప్ను. ఆ ఓడలు తరీష్షునకు వెళల్జాలకుండ 

బదద్లైపోయెను. 

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

రాజులును కానుకలు తీసికొనివచెచ్దరు.  
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యెషయా 23:1 => తూరునుగూరిచ్న దేవోకిత్ తరీష్షు ఓడలారా, అంగలారుచ్డి తూరు పాడైపోయెను 

ఇలల్యినను లేదు పర్వేశమారగ్మైనను లేదు కితీత్యుల దేశమునుండి ఆ సంగతి వారికి 

వెలల్డిచేయబడెను.  

వచనము 24 

మరియు పర్తివాడును ఏటేట వెండి వసుత్వులను బంగారు వసుత్వులను వసత్రములను ఆయుధములను 

గంధవరగ్ములను గుఱఱ్ములను కంచరగాడిదలను కానుకలుగా తీసికొనివచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:12 => కాబటిట్ జాఞ్నమును తెలివియు నీకియయ్బడును, నీకనన్ 

ముందుగానునన్ రాజులకైనను నీ తరువాత వచుచ్ రాజులకైనను కలుగని ఐశవ్రయ్మును సొముమ్ను 

ఘనతను నీకిచెచ్దను అని చెపెప్ను. 

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 4:30 => 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 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. 

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

అతుయ్నన్తునిగా నుంచెదను. 

మతత్యి 12:42 => విమరశ్ సమయమున దకిష్ణదేశపురాణి యీ తరమువారితో నిలువబడి 

వారిమీద నేరసాథ్పన చేయును; ఆమె సొలొమోను జాఞ్నము వినుటకు భూమయ్ంతములనుండి వచెచ్ను; 

ఇదిగో సొలొమోనుకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 

కొలొసస్యులకు 2:2 => 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. 

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. 

పర్సంగి 2:9 => నాకు ముందు యెరూషలేమునందునన్ వారందరికంటెను నేను ఘనుడనై అభివృదిధ్ 

నొందితిని; నా జాఞ్నము ననున్ విడిచిపోలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:22 => మోషే ఐగుపీత్యుల సకల విదయ్లను అభయ్సించి, 

మాటలయందును కారయ్ములయందును పర్వీణుడై యుండెను. 
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వచనము 25 

రథములు నిలువయుంచు పటట్ణములలోను రాజునొదద్ యెరూషలేములోను సొలొమోనునకు 

నాలుగువేల గుఱఱ్పు సాలలును రథములును పండెర్ండువేల గుఱఱ్పు రౌతులును కలిగియుండెను. 

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. 

1 రాజులు 4:34 => అతని జాఞ్నపు మాటలు తెలిసికొనుటకై అతని జాఞ్నమునుగూరిచ్ వినిన 

భూపతులందరిలోనుండియు, జనులందరిలోనుండియు మనుషుయ్లు సొలొమోను నొదద్కు వచిచ్రి. 

యెషయా 11:2 => యెహోవా ఆతమ్ జాఞ్నవివేకములకు ఆధారమగు ఆతమ్ ఆలోచన బలములకు 

ఆధారమగు ఆతమ్ తెలివిని యెహోవాయెడల భయభకుత్లను పుటిట్ంచు ఆతమ్ అతనిమీద నిలుచును  

యెషయా 11:10 => ఆ దినమున పర్జలకు ధవ్జముగా నిలుచుచుండు యెషష్యి వేరు చిగురునొదద్ 

జనములు విచారణ చేయును ఆయన విశర్మసథ్లము పర్భావము గలదగును. 

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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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. 

దానియేలు 2:22 => ఆయన మరుగు మాటలను మరమ్ములను బయలుపరచును , 

అంధకారములోని సంగతులు ఆయనకు తెలియును; వెలుగు యొకక్ నివాససథ్లము ఆయనయొదద్ 

నునన్ది. 

దానియేలు 2:23 => మా పితరుల దేవా, నీవు వివేకమును బలమును నాకనుగర్హించి యునాన్వు; 

మేమడిగిన యీ సంగతి ఇపుప్డు నాకు తెలియజేసి యునాన్వు గనుక నేను నినున్ సుత్తించుచు 

ఘనపరచుచునాన్ను; ఏలయనగా రాజుయొకక్ సంగతి నీవే మాకు తెలియజేసితివని దానియేలు మరల 

చెపెప్ను. 

దానియేలు 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.  

లూకా 21:15 => మీ విరోధులందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాకుక్ను 

జాఞ్నమును నేను మీకు అనుగర్హింతును. 

1 కొరిందీయులకు 1:30 => అయితే ఆయన మూలముగా మీరు కీర్సుత్యేసునందునాన్రు.  
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1 కొరిందీయులకు 12:8 => ఏలాగనగా, ఒకనికి ఆతమ్ మూలముగా బుదిధ్ వాకయ్మును, 

మరియొకనికి ఆ ఆతమ్ననుసరించిన జాఞ్న వాకయ్మును, 

ఎఫెసీయులకు 1:17 => మరియు మీ మనోనేతర్ములు వెలిగింపబడినందున, ఆయన మిముమ్ను 

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

యాకోబు 1:16 => నా పిర్య సహోదరులారా, మోసపోకుడి. 

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 

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 10:23 => ఈ పర్కారము రాజైన సొలొమోను ధనముచేతను జాఞ్నముచేతను 

భూపతులందరిలో అధికుడై యుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:10 => హదరెజెరునకును తోహూకును విరోధము కలిగియుండెను గనుక 

రాజైన దావీదు హదరెజెరుతో యుదధ్ముచేసి అతని నోడించినందుకై దావీదుయొకక్ కేష్మము 

తెలిసికొనుటకును, అతనితో శుభవచనములు పలుకుటకును, బంగారముతోను వెండితోను 
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ఇతత్డితోను చేయబడిన సకల విధములైన పాతర్లనిచిచ్, తోహూ తన కుమారుడైన హదోరమును 

అతనియొదద్కు పంపెను. 

ఎజార్ 4:20 => మరియు యెరూషలేము పటట్ణమందు బలమైన రాజులు పర్భుతవ్ము చేసిరి. వారు 

నది యవతలి దేశములనిన్టిని ఏలినందున వారికి శిసుత్ను సుంకమును పనున్ను చెలుల్ చుండెను. 

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

కేష్మమునకై జనులు నితయ్ము పార్రథ్న చేయుదురు దినమంతయు అతని పొగడుదురు. 

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

అతుయ్నన్తునిగా నుంచెదను. 

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. 

యెహెజేక్లు 16:14 => నేను నీ కనుగర్హించిన నా పర్భావముచేత నీ సౌందరయ్ము పరిపూరణ్ము 

కాగా అనయ్జనులు దాని చూచి నీ కీరిత్ పర్శంసించుచు వచిచ్రి; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

వచనము 26 

యూఫర్టీసు నది మొదలుకొని ఫిలిషీత్యుల దేశమువరకును ఐగుపుత్ సరిహదుద్వరకును ఉండు 

రాజులందరి పైని అతడు ఏలుబడి చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:9 => ఆమె రాజునకు రెండువందల నలుబది మణుగుల బంగారమును 

విసాత్రమైన గంధవరగ్ములను రతన్ములను ఇచెచ్ను; షేబ దేశపు రాణి రాజైన సొలొమోనున కిచిచ్న 

గంధవరగ్ములతో సాటియైన దేదియులేదు. 
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1 సమూయేలు 10:27 => పనికిమాలినవారు కొందరు ఈ మనుషుయ్డు మనలను ఏలాగు 

రకిష్ంపగలడని చెపుప్కొనుచు అతని నిరల్క్షయ్ము చేసి అతనికి కానుకలు తీసికొని రాకుండగా అతడు 

చెవిటివాడైనటుట్ ఊరకుండెను. 

1 రాజులు 9:14 => హీరాము రెండువందల నలువది మణుగుల బంగారమును రాజునకు 

పంపించెను. 

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 10:25 => 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. 

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. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:23 => అనేకులు యెరూషలేములో యెహోవాకు అరప్ణలను యూదా 

రాజైన హిజిక్యాకు కానుకలను తెచిచ్యిచిచ్రి. అందువలన అతడు అపప్టినుండి సకల జనముల 

దృషిట్కి ఘనతనొందిన వాడాయెను. 
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ఎజార్ 4:20 => మరియు యెరూషలేము పటట్ణమందు బలమైన రాజులు పర్భుతవ్ము చేసిరి. వారు 

నది యవతలి దేశములనిన్టిని ఏలినందున వారికి శిసుత్ను సుంకమును పనున్ను చెలుల్ చుండెను. 

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

కేష్మమునకై జనులు నితయ్ము పార్రథ్న చేయుదురు దినమంతయు అతని పొగడుదురు. 

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

అతుయ్నన్తునిగా నుంచెదను. 

వచనము 27 

రాజు యెరూషలేమునందు వెండి రాళల్ంత విసాత్రముగా నుండునటుల్ను, దేవదారు మార్నులు షెఫేలా 

పర్దేశముననునన్ మేడివృక్షములంత విసాత్రముగా నుండునటుల్ను చేసెను. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:16 => అతడు గుఱఱ్ములను విసాత్రముగా సంపాదించుకొనవలదు; 

తాను గుఱఱ్ములను హెచుచ్గా సంపాదించుటకుగాను జనులను ఐగుపుత్నకు తిరిగి వెళల్నియయ్కూడదు; 

ఏలయనగా యెహోవా ఇకమీదట మీరు ఈ తోర్వను వెళల్కూడదని మీతో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 4:26 => సొలొమోను రథములకు నలువదివేల గుఱఱ్పు శాలలును రౌతులకు పండెర్ండు 

వేల గుఱఱ్ములును ఉండెను. 

1 రాజులు 10:26 => మరియు సొలొమోను రథములను రౌతులను సమకూరెచ్ను; అతడు వెయియ్నిన్ 

నాలుగువందల రథములును పండెర్ండువేల రౌతులును గలవాడై యుండెను; వీటిని అతడు రథములకై 

యేరప్డిన పురములలోను యెరూషలేమునందు రాజునొదద్ను ఉంచ నిరణ్యించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:28 => ఐగుపుత్నుండియు సకల దేశములనుండియు సొలొమోనునకు 

గుఱఱ్ములు తేబడెను. 
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వచనము 28 

ఐగుపుత్నుండియు సకల దేశములనుండియు సొలొమోనునకు గుఱఱ్ములు తేబడెను. 

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 4:24 => యూఫర్టీసునది యివతల తిపస్హు మొదలుకొని గాజావరకును నది యివతల 

నునన్ రాజులందరిమీదను అతనికి అధికారముండెను. అతని కాలమున నలుదికుక్ల నెమమ్ది 

కలిగియుండెను. 

కీరత్నలు 72:8 => సముదర్మునుండి సముదర్మువరకు యూఫర్టీసునది మొదలుకొని 

భూదిగంతములవరకు అతడు రాజయ్ము చేయును. 

కీరత్నలు 72:9 => అరణయ్వాసులు అతనికి లోబడుదురు. అతని శతుర్వులు మనున్ నాకెదరు. 

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

రాజులును కానుకలు తీసికొనివచెచ్దరు.  

కీరత్నలు 72:11 => రాజులందరు అతనికి నమసాక్రము చేసెదరు. అనయ్జనులందరు అతని 

సేవించెదరు. 

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. 

పర్కటన 19:16 => రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన వసత్రము 

మీదను తొడ మీదను వార్యబడియునన్ది. 

ఆదికాండము 15:18 => ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన 

యూఫర్టీసు నది వరకు ఈ దేశమును, అనగా 

Page  of 508 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

నిరగ్మకాండము 23:31 => మరియు ఎఱఱ్ సముదర్మునుండి ఫిలిషీత్యుల సముదర్ము వరకును 

అరణయ్మునుండి నదివరకును నీ పొలిమేరలను ఏరప్రచెదను, ఆ దేశ నివాసులను నీచేతి 

కపప్గించెదను. నీవు నీ యెదుటనుండి వారిని వెళల్గొటెట్దవు. 

యెహోషువ 13:2 => మిగిలిన దేశము ఏదనగా, ఫిలిషీత్యుల పర్దేశములనిన్యు, గెషూరీయుల 

దేశమంతయు, ఐగుపుత్నకు తూరుప్ననునన్ షీహోరు మొదలుకొని 

యెహోషువ 13:3 => కనానీయులవని యెంచబడిన ఉతత్రదికుక్న ఎకోర్నీయుల సరిహదుద్వరకును 

ఫిలిషీత్యుల అయిదుగురు సరాద్రులకు చేరిన గాజీయుల యొకక్యు అషోడ్దీయుల యొకక్యు 

అషెక్లోనీయుల యొకక్యు గాతీయుల యొకక్యు ఎకోర్నీయుల యొకక్యు దేశమును 

యెహోషువ 13:4 => దకిష్ణదికుక్న ఆవీయుల దేశమును కనానీయుల దేశమంతయు, 

సీదోనీయులదైన మేరా మొదలుకొని ఆఫెకు వరకునన్ అమోరీయుల సరిహదుద్ వరకును 

యెహోషువ 13:5 => గిబీల్యుల దేశమును, హెరోమ్ను కొండ దిగువనునన్ బయలాగ్దు మొదలుకొని 

హమాతునకు పోవు మారగ్ము వరకు లెబానోను పర్దేశమంతయు, లెబానోను మొదలుకొని 

మిశేర్పొతామ్యిము వరకును దేశము మిగిలియునన్ది. 

యెహోషువ 13:6 => మనయ్పు నివాసులనందరిని సీదోనీయులనందరిని నేను ఇశార్యేలీయుల 

యెదుటనుండి వెళల్గొటెట్దను. కావున నేను నీ కాజాఞ్పించినటుల్ నీవు ఇశార్యేలీయులకు సావ్సథ్య్ముగా 

దాని పంచిపెటట్వలెను. 

యెహోషువ 13:7 => తొమిమ్ది గోతర్ములకును మనషే ష్ అరధ్ గోతర్మునకును ఈ దేశమును 

సావ్సథ్య్ముగా పంచిపెటుట్ము. యెహోవా సేవకుడైన మోషే వారికిచిచ్నటుల్ 

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. 
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విలాపవాకయ్ములు 1:1 => జనభరితమైన పటట్ణము ఎటుల్ ఏకాకియై దుఃఖాకార్ంతమాయెను? అది 

విధవరాలివంటిదాయెను. అనయ్జనులలో ఘనతకెకిక్నది సంసాథ్నములలో రాచకుమారెత్యైనది ఎటుల్ 

పనున్ చెలిల్ంచునదైపోయెను?  

వచనము 29 

సొలొమోను చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ పర్వకత్యైన నాతాను రచించిన గర్ంథమందును, 

షిలోనీయుడైన అహీయా రచించిన పర్వచన గర్ంథమందును, నెబాతు కుమారుడైన 

యరొబామునుగూరిచ్ దీరఘ్దరిశ్యైన ఇదోద్కు గర్ంథమందును వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:20 => మరియు రాజైన సొలొమోనునకునన్ పానపాతర్లనిన్యును 

బంగారపువై యుండెను; లెబానోను అరణయ్పు నగరుననునన్ ఉపకరణములనిన్యు బంగారముతో 

చేసినవి; హీరాముయొకక్ పనివారితో కూడ రాజు ఓడలు తరీష్షుకు పోయి మూడు సంవతస్రములకు 

ఒక మారు బంగారము, వెండి, యేనుగు దంతము, కోతులు, నెమళుల్ అను సరకులతో వచుచ్చుండెను 

గనుక 

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. 

1 రాజులు 10:27 => రాజు యెరూషలేములో వెండిని రాళల్ంత విసాత్రముగా వాడుకచేసెను; 

దేవదారు మార్నులను షెఫేలా పర్దేశముననునన్ మేడిచెటల్వలె విసత్రింపజేసెను. 
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1 రాజులు 10:28 => సొలొమోనునకుండు గుఱఱ్ములు ఐగుపుత్లోనుండి తేబడెను; రాజు వరత్కులు 

ఒకొక్కక్ గుంపునకు నియామకమైన ధరనిచిచ్ గుంపులు గుంపులుగ కొని తెపిప్ంచిరి. 

1 రాజులు 10:29 => వారు ఐగుపుత్లోనుండి కొని తెచిచ్న రథమొకటింటికి ఆరువందల తులముల 

వెండియు , గుఱఱ్మొకటింటికి నూట ఏబది తులముల వెండియు ఇచిచ్రి . హితీత్యుల 

రాజులందరికొరకును అరాము రాజులకొరకును వారు ఆ ధరకే వాటిని తీసికొనిరి. 

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

యోబు 22:25 => అపుప్డు సరవ్శకుత్డు నీకు అపరంజిగాను పర్శసత్మైన వెండిగాను ఉండును.  

1 దినవృతాత్ంతములు 27:28 => షెఫేలా పర్దేశముననుండు ఒలీవ చెటల్మీదను మేడిచెటల్మీదను 

గెదేరీయుడైన బయల  హనాను నియమింపబడెను; నూనె కొటల్మీద యోవాషు నియమింపబడెను. 

కీరత్నలు 78:47 => వడగండల్చేత వారి దార్క్షతీగెలను హిమముచేత వారి మేడిచెటల్ను ఆయన 

పాడుచేసెను. 

యెషయా 9:10 => వారు ఇటికలతో కటిట్నది పడిపోయెను చెకిక్నరాళల్తో కటుట్దము రండి; 

రావికఱణ్తో కటిట్నది నరకబడెను, వాటికి మారుగా దేవదారు కఱఱ్ను వేయుదము రండని అతిశయపడి 

గరవ్ముతో చెపుప్కొనుచునాన్రు.  

ఆమోసు 7:14 => అందుకు ఆమోసు అమజాయ్తో ఇటల్నెను నేను పర్వకత్నైనను కాను, పర్వకత్ యొకక్ 

శిషుయ్డనైనను కాను, కాని పసుల కాపరినై మేడిపండుల్ ఏరుకొనువాడను. 

లూకా 19:4 => అపుప్డు యేసు ఆ తోర్వను రానైయుండెను గనుక అతడు ముందుగా పరుగెతిత్, 

ఆయనను చూచుటకు ఒక మేడిచెటెట్కెక్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:5 => కాబటిట్ యెహోవా అతనిచేత రాజయ్మును సిథ్రపరచెను, 

యూదావారందరును యెహోషాపాతునకు పనున్ ఇచుచ్చుండిరి, అతనికి ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు 

మెండుగా కలిగెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:27 => హిజిక్యాకు అతివిసాత్రమైన ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు కలిగెను. 

అతడు వెండి బంగారములను రతన్ములను సుగంధదర్వయ్ములను డాళల్ను నానా విధములగు శేర్షఠ్మైన 

ఉపకరణములను సంపాదించి వాటికి బొకక్సములను కటిట్ంచెను. 
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వచనము 30 

సొలొమోను యెరూషలేమునందు ఇశార్యేలీయులందరిమీద నలుబది సంవతస్రములు ఏలుబడి 

చేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:16 => అతడు గుఱఱ్ములను విసాత్రముగా సంపాదించుకొనవలదు; 

తాను గుఱఱ్ములను హెచుచ్గా సంపాదించుటకుగాను జనులను ఐగుపుత్నకు తిరిగి వెళల్నియయ్కూడదు; 

ఏలయనగా యెహోవా ఇకమీదట మీరు ఈ తోర్వను వెళల్కూడదని మీతో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 4:26 => సొలొమోను రథములకు నలువదివేల గుఱఱ్పు శాలలును రౌతులకు పండెర్ండు 

వేల గుఱఱ్ములును ఉండెను. 

1 రాజులు 4:26 => సొలొమోను రథములకు నలువదివేల గుఱఱ్పు శాలలును రౌతులకు పండెర్ండు 

వేల గుఱఱ్ములును ఉండెను. 

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 దినవృతాత్ంతములు 9:25 => రథములు నిలువయుంచు పటట్ణములలోను రాజునొదద్ 

యెరూషలేములోను సొలొమోనునకు నాలుగువేల గుఱఱ్పు సాలలును రథములును పండెర్ండువేల 

గుఱఱ్పు రౌతులును కలిగియుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:16 => సొలొమోనునకుండు గుఱఱ్ములు ఐగుపుత్లోనుండి తేబడెను, రాజు 

వరత్కులు ఒకొక్కక్ గుంపునకు నియామకమైన ధరనిచిచ్ గుంపులు గుంపులుగా కొని తెపిప్ంచిరి. 

1 రాజులు 10:28 => సొలొమోనునకుండు గుఱఱ్ములు ఐగుపుత్లోనుండి తేబడెను; రాజు వరత్కులు 

ఒకొక్కక్ గుంపునకు నియామకమైన ధరనిచిచ్ గుంపులు గుంపులుగ కొని తెపిప్ంచిరి. 
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యెషయా 2:7 => వారి దేశము వెండి బంగారములతో నిండియునన్ది వారి ఆసిత్ సంపాదయ్మునకు 

మితిలేదు వారి దేశము గుఱఱ్ములతో నిండియునన్ది వారి రథములకు మితిలేదు. 

యెషయా 2:8 => వారి దేశము విగర్హములతో నిండియునన్ది వారు తమ చేతిపనికి తాము వేర్ళల్తో 

చేసినదానికి నమసాక్రము చేయుదురు 

యెషయా 31:1 => ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుని లక్షయ్పెటట్కయు యెహోవాయొదద్ విచారింపకయు 

సహాయము నిమితత్ము ఐగుపుత్నకు వెళుల్చు గుఱఱ్ములను ఆధారము చేసికొని వారి రథములు 

విసాత్రములనియు రౌతులు బలాఢుయ్లనియు వారిని ఆశర్యించువారికి శర్మ.  

వచనము 31 

తరువాత సొలొమోను తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తన తండిర్యైన దావీదు పటట్ణమందు 

పాతిపెటట్బడెను; అతనికి బదులుగా అతని కుమారుడైన రెహబాము రాజాయెను. 

1 రాజులు 11:41 => సొలొమోను చేసిన యితర కారయ్ములను గూరిచ్యు అతడు చేసినదంతటిని 

గూరిచ్యు, అతని జాఞ్నమును గూరిచ్యు, సొలొమోను కారయ్ములను గూరిచ్న గర్ంథమందు 

వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 11:42 => సొలొమోను యెరూషలేమునందు ఇశార్యేలీయులందరిని ఏలిన కాలము 

నలువది సంవతస్రములు. 

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 7:1 => యెహోవా నలుదికుక్ల అతని శతుర్వులమీద అతనికి విజయమిచిచ్ అతనికి 

నెమమ్ది కలుగజేసిన తరువాత రాజుతన నగరియందు కాపురముండి నాతానను పర్వకత్ను పిలువనంపి 

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

దేవుని మందసము డేరాలో నిలిచియునన్దనగా 
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2 సమూయేలు 7:3 => నాతాను యెహోవా నీకు తోడుగా నునాన్డు, నీకు తోచినదంతయు 

నెరవేరుచ్మనెను. 

2 సమూయేలు 12:1 => కావున యెహోవా నాతానును దావీదునొదద్కు పంపెను; అతడు వచిచ్ 

దావీదుతో ఇటల్నెను ఒకానొక పటట్ణమందు ఇదద్రు మనుషుయ్లు ఉండిరి. 

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

యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ యదీదాయ్1 అని అతనికి పేరు పెటెట్ను. 

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

నాతానును షిమీయును రేయీయును దావీదుయొకక్ శూరులును అదోనీయాతో కలిసికొనక 

యుండిరి. 

1 రాజులు 1:10 => 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 1:22 => 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. 
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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 1:32 => 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; 
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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 దినవృతాత్ంతములు 29:29 => రాజైన దావీదునకు జరిగినవాటనిన్టినిగూరిచ్యు, అతని 

రాజరికమంతటినిగూరిచ్యు, పరాకర్మమునుగూరిచ్యు, అతనికిని ఇశార్యేలీయులకును దేశముల 

రాజయ్ములనిన్టికిని వచిచ్న కాలములనుగూరిచ్యు, 

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 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 12:15 => రెహబాము చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్యు షెమయా రచించిన 

గర్ంథమందును దీరఘ్దరిశ్యైన ఇదోద్ రచించిన వంశావళియందును వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:22 => అబీయా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతని 

చరయ్నుగూరిచ్యు, అతని కాలమున జరిగిన సంగతులనుగూరిచ్యు పర్వకత్యైన ఇదోద్ రచించిన సటీక 

గర్ంథమునందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 13:1 => అంతట దైవజనుడైన యొకడు యెహోవాచేత సెలవునొంది 

యూదాదేశమునుండి బేతేలునకు వచెచ్ను. ధూపము వేయుటకై యరొబాము ఆ బలిపీఠమునొదద్ 

నిలిచియుండగా 

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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2 దినవృతాత్ంతములు 16:11 => ఆసా చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ యూదా ఇశార్యేలు రాజుల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:27 => అతని కుమారులనుగూరిచ్యు, అతనిమీద చెపప్బడిన అనేకమైన 

దేవోకుత్లనుగూరిచ్యు, అతడు దేవుని మందిరమును బాగుచేయుటనుగూరిచ్యు రాజుల సటీక 

గర్ంథములో వార్యబడియునన్ది. అతనికి బదులుగా అతని కుమారుడైన అమజాయ్ రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:22 => ఉజిజ్యా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్ ఆమోజు 

కుమారుడును పర్వకత్యునైన యెషయా వార్సెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 
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వచనము 1 

రెహబామునకు పటాట్భిషేకము చేయుటకై ఇశార్యేలీయులందరును షెకెమునకు వెళల్గా రెహబాము 

షెకెమునకు పోయెను. 

1 రాజులు 11:42 => సొలొమోను యెరూషలేమునందు ఇశార్యేలీయులందరిని ఏలిన కాలము 

నలువది సంవతస్రములు. 

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 4:1 => రాజైన సొలొమోను ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజాయెను. 

పర్సంగి 1:1 => దావీదు కుమారుడును యెరూషలేములో రాజునై యుండిన పర్సంగి పలికిన 

మాటలు. 

వచనము 2 

రాజైన సొలొమోను సమక్షమునుండి పారిపోయి ఐగుపుత్లో వాసము చేయుచునన్ నెబాతు కుమారుడైన 

యరొబాము అది విని ఐగుపుత్నుండి తిరిగిరాగా జనులు అతని పిలిపించిరి. 

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

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

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

తరువాత నేనును నా కుమారుడైన సొలొమోనును అపరాధులముగా ఎంచబడుదుము. 

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

సమాధిలో పెటట్బడెను. 
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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. 

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 21:1 => యెహోషాపాతు తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచితన పితరుల చెంతను 

దావీదు పురమందు పాతిపెటట్బడెను, అతని కుమారుడైన యెహోరాము అతనికి బదులుగా 

రాజాయెను. 

మతత్యి 1:7 => సొలొమోను రెహబామును కనెను; రెహబాము అబీయాను కనెను, అబీయా ఆసాను 

కనెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:36 => దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి 

నిదిర్ంచి, 

వచనము 3 

యరొబామును ఇశార్యేలువారందరును కూడి వచిచ్ నీ తండిర్ మా కాడిని బరువుచేసెను; 

1 రాజులు 12:1 => రెహబామునకు పటాట్భిషేకము చేయుటకు ఇశార్యేలీయులందరును 

షెకెమునకు రాగా రెహబాము షెకెమునకు పోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:10 => అబీయాకు ఆసా కుమారుడు, ఆసాకు యెహోషాపాతు కుమారుడు 

మతత్యి 1:7 => సొలొమోను రెహబామును కనెను; రెహబాము అబీయాను కనెను, అబీయా ఆసాను 

కనెను; 

ఆదికాండము 12:6 => అపుప్డు అబార్ము షెకెము నందలి యొక సథ్లముదాక ఆ దేశ సంచారము 

చేసి మోరే దగగ్ర నునన్ సింధూరవృక్షము నొదద్కు చేరెను. అపుప్డు కనానీయులు ఆ దేశములో 

నివసించిరి. 
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ఆదికాండము 37:12 => అతని సహోదరులు షెకెములో తమ తండిర్ మందను మేపుటకు వెళిల్రి. 

ఆదికాండము 37:13 => అపుప్డు ఇశార్యేలు యోసేపును చూచి నీ సహోదరులు షెకెములో మంద 

మేపుచునాన్రు. నినున్ వారియొదద్కు పంపెదను రమమ్నన్పుప్డు అతడు మంచిదని అతనితో చెపెప్ను. 

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. 

నాయ్యాధిపతులు 9:1 => యెరుబబ్యలు కుమారుడైన అబీమెలెకు షెకెములోనునన్ తన తలిల్ 

సహోదరుల యొదద్కు పోయి వారితోను తన తలిల్ పితరుల కుటుంబికులందరితోను 

1 రాజులు 4:1 => రాజైన సొలొమోను ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:38 => ఇశార్యేలులో కడమ వారందరును ఏక మనసుక్లై దావీదును 

రాజుగా నియమింపవలెనని కోరియుండిరి. 

వచనము 4 

నీ తండిర్ నియమించిన కఠిన దాసయ్మును అతడు మామీద ఉంచిన బరువైన కాడిని నీవు ఇపుప్డు 

చులుకన చేసినయెడల మేము నినున్ సేవింతుమని రెహబాముతో మనవిచేయగా 

1 రాజులు 11:26 => మరియు సొలొమోను సేవకుడైన యరొబాము సహా రాజుమీదికి లేచెను. 

ఇతడు జెరేదా సంబంధమైన ఎఫార్యీమీయుడైన నెబాతు కుమారుడు, ఇతని తలిల్పేరు జెరూహా, ఆమె 

విధవరాలు. 

1 రాజులు 11:28 => 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 11:40 => జరిగినదానిని విని సొలొమోను యరొబామును చంపచూడగా యరొబాము 

లేచి ఐగుపుత్ దేశమునకు పారిపోయి ఐగుపుత్ రాజైన షీషకునొదద్ చేరి సొలొమోను మరణమగువరకు 

ఐగుపుత్లోనే యుండెను. 

1 రాజులు 12:2 => నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము రాజైన సొలొమోను నొదద్నుండి పారిపోయి 

ఐగుపుత్లో నివాసము చేయుచుండెను; యరొబాము ఇంక ఐగుపుత్లోనేయుండి ఆ సమాచారము వినెను. 

వచనము 5 

అతడు మీరు మూడు దినములు తాళి మరల నాయొదద్కు రండని చెపెప్ను గనుక జనులు వెళిల్పోయిరి. 

1 రాజులు 12:3 => జనులు అతని పిలువనంపగా యరొబామును ఇశార్యేలీయుల 

సమాజమంతయును వచిచ్ రెహబాముతో నీలాగు మనవిచేసిరి. 

1 రాజులు 12:2 => నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము రాజైన సొలొమోను నొదద్నుండి పారిపోయి 

ఐగుపుత్లో నివాసము చేయుచుండెను; యరొబాము ఇంక ఐగుపుత్లోనేయుండి ఆ సమాచారము వినెను. 

వచనము 6 

అపుప్డు రాజైన రెహబాము తన తండిర్యైన సొలొమోను సజీవియైయుండగా అతని సమక్షమున 

నిలిచిన పెదద్లను పిలిపించి--యీ జనులకు నేనేమి పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెను? మీరు చెపుప్ ఆలోచన ఏది 

అని అడుగగా 

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 

కోయుటకును తన యుదాధ్యుధములను తన రథముల సామానులను చేయుటకును వారిని 

ఏరప్రచుకొనును. 
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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. 

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. 

యెషయా 47:6 => నా జనులమీద కోపపడి నా సావ్సథ్య్ము నపవితర్పరచి వారిని నీచేతికి 

అపప్గించితిని నీవు వారియందు కనికరపడక వృదుద్లమీద నీ కాడిమార్నును మికిక్లి బరువుగా 

మోపితివి.  

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. 

మతత్యి 23:4 => మోయశకయ్ముకాని భారమైన బరువులు కటిట్ మనుషుయ్ల భుజములమీద వారు 

పెటుట్దురేగాని తమ వేర్లితోనైన వాటిని కదలింపనొలల్రు. 
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1 యోహాను 5:3 => మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనుటయే. దేవుని పేర్మించుట; ఆయన ఆజఞ్లు 

భారమైనవి కావు. 

నిరగ్మకాండము 1:13 => ఇశార్యేలీయులచేత ఐగుపీత్యులు కఠినముగా సేవ చేయించుకొనిరి; 

నిరగ్మకాండము 1:14 => వారు ఇశార్యేలీయులచేత చేయించుకొనిన పర్తి పనియు కఠినముగా 

ఉండెను. వారు జిగటమంటి పనిలోను, ఇటుకల పనిలోను, పొలములో చేయు పర్తిపనిలోను 

కఠినసేవ చేయించి వారి పార్ణములను విసికించిరి. 

నిరగ్మకాండము 2:23 => ఆలాగున అనేక దినములు జరిగినమీదట ఐగుపుత్ రాజు చనిపోయెను. 

ఇశార్యేలీయులు తాము చేయుచునన్ వెటిట్పనులనుబటిట్ నిటూ ట్రుప్లు విడుచుచు మొరపెటుట్చుండగా, 

తమ వెటిట్పనులనుబటిట్ వారుపెటిట్న మొర దేవునియొదద్కు చేరెను. 

1 రాజులు 4:20 => అయితే యూదావారును ఇశార్యేలు వారును సముదర్పు దరినునన్ యిసుక 

రేణువులంత విసాత్ర సమూహమై తినుచు తార్గుచు సంభర్మపడుచు నుండిరి.  

1 రాజులు 4:25 => సొలొమోను దినములనిన్టను ఇశార్యేలువారేమి యూదా వారేమి దాను 

మొదలుకొని బెయేరె ష్బా వరకును తమ తమ దార్క్షచెటల్ కిర్ందను అంజూరపుచెటల్ కిర్ందను 

నిరభ్యముగా నివసించుచుండిరి. 

1 రాజులు 9:22 => అయితే ఇశార్యేలీయులలో ఎవనినైనను సొలొమోను దాసునిగా చేయలేదు; 

వారు రాణువవారుగాను తనకు సేవకులుగాను అధిపతులుగాను సైనాయ్ధిపతులుగాను అతని 

రథాధిపతులుగాను రౌతులుగాను ఉండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:9 => నీ తండిర్ మామీద ఉంచిన కాడిని చులుకన చేయుమని ననన్డిగిన 

యీ జనులకు పర్తుయ్తత్రమేమి ఇయయ్వలెనని మీరు యోచింతురో చెపుప్డని వారినడుగగా 

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. 

వచనము 7 
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వారు నీవు ఈ జనులయెడల దయా దాకిష్ణయ్ములు చూపి వారితో మంచి మాటలాడినయెడల వారు 

ఎపప్టికిని నీకు దాసులగుదురని అతనితో చెపిప్రి. 

1 రాజులు 12:5 => అందుకు రాజు మీరు వెళిల్ మూడు దినములైన తరువాత నాయొదద్కు 

తిరిగిరండని సెలవియయ్గా జనులు వెళిల్పోయిరి. 

సామెతలు 3:28 => దర్వయ్ము నీయొదద్ నుండగా రేపు ఇచెచ్దను పోయి రమమ్ని నీ పొరుగువానితో 

అనవదుద్. 

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 10:12 => మూడవ దినమందు నాయొదద్కు తిరిగిరండని రాజు చెపిప్న 

పర్కారము యరొబామును జనులందరును మూడవ దినమందు రెహబామునొదద్కు రాగా 

వచనము 8 

అయితే అతడు పెదద్లు తనకు చెపిప్న ఆలోచన తోర్సివేసి, తనతోకూడ పెరిగి తన యెదుటనునన్ 

యౌవనసుథ్లతో ఆలోచనచేసి 

యోబు 12:12 => వృదుధ్లయొదద్ జాఞ్నమునన్ది, దీరాఘ్యువువలన వివేచన కలుగుచునన్ది. అని 

మీరు చెపుప్దురు 

యోబు 12:13 => జాఞ్నశౌరయ్ములు ఆయనయొదద్ ఉనన్వి ఆలోచనయు వివేచనయు ఆయనకు 

కలవు. 

యోబు 32:7 => వృదాధ్పయ్ము మాటలాడదగును అధిక సంఖయ్గల యేండుల్ జాఞ్నము బోధింపతగునని 

నేననుకొంటిని; 

సామెతలు 12:15 => మూఢుని మారగ్ము వాని దృషిట్కి సరియైనది జాఞ్నము గలవాడు ఆలోచన 

నంగీకరించును. 
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సామెతలు 19:20 => నీవు ముందుకు జాఞ్నివగుటకై ఆలోచన విని ఉపదేశము అంగీకరించుము. 

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 42:20 => మన దేవుడైన యెహోవాకు మా నిమితత్ము పార్రథ్నచేసి మన దేవుడైన 

యెహోవా చెపుప్నదంతయు మాకు తెలియజెపిప్నయెడల మేమాలాగు చేయుదుమని చెపుప్చు మిముమ్ను 

మీరే మోసపుచుచ్కొనుచునాన్రు. 

2 సమూయేలు 16:20 => అబా ష్లోము అహీతోపెలుతో మనము చేయవలసిన పని ఏదో 

తెలిసికొనుటకై ఆలోచన చేతము రముమ్ అనగా 

2 సమూయేలు 17:5 => అంతట అరీక్యుడైన హూషై యేమి చెపుప్నో మనము వినునటుల్ అతని 

పిలువనంపుడని అబా ష్లోము ఆజఞ్ ఇయయ్గా, హూషై అబా ష్లోమునొదద్కు వచెచ్ను. 
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2 సమూయేలు 17:6 => అబా ష్లోము అహీతోపెలు చెపిప్న ఆలోచన అతనికి తెలియజేసి అతని 

మాటచొపుప్న మనము చేయుదమా చేయకుందుమా? నీ యాలోచన యేమైనది చెపుప్మని అతని 

నడుగగా 

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 

1 రాజులు 12:7 => వారు ఈ దినముననే నీవు ఈ జనులకు దాసుడవై వారికి సేవచేసి మృదువైన 

మాటలతో వారికి పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నయెడల వారు సదాకాలము నీకు దాసులగుదురనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:9 => నీ తండిర్ మామీద ఉంచిన కాడిని చులుకన చేయుమని ననన్డిగిన 

యీ జనులకు పర్తుయ్తత్రమేమి ఇయయ్వలెనని మీరు యోచింతురో చెపుప్డని వారినడుగగా 

వచనము 9 

నీ తండిర్ మామీద ఉంచిన కాడిని చులుకన చేయుమని ననన్డిగిన యీ జనులకు పర్తుయ్తత్రమేమి 

ఇయయ్వలెనని మీరు యోచింతురో చెపుప్డని వారినడుగగా 

1 రాజులు 12:7 => వారు ఈ దినముననే నీవు ఈ జనులకు దాసుడవై వారికి సేవచేసి మృదువైన 

మాటలతో వారికి పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నయెడల వారు సదాకాలము నీకు దాసులగుదురనిరి. 

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

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

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 
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2 సమూయేలు 15:3 => అబా ష్లోము 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 అబా ష్లోము 

ఈ పర్కారము చేసి ఇశార్యేలీయులనందరిని తనతటుట్ తిర్పుప్కొనెను.  

వచనము 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 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. 

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

హూషై చెపిప్న ఆలోచన అహీతోపెలు చెపిప్నదానికంటె యుకత్మని యొపుప్కొనిరి; ఏలయనగా 

యెహోవా అబా ష్లోముమీదికి ఉపదర్వమును రపిప్ంపగలందులకై అహీతోపెలు చెపిప్న యుకిత్గల 

ఆలోచనను వయ్రథ్ముచేయ నిశచ్యించియుండెను. 
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సామెతలు 1:25 => నేను చెపిప్న బోధ యేమియు మీరు వినక తోర్సివేసితిరి నేను గదిద్ంపగా 

లోబడకపోతిరి. 

సామెతలు 9:9 => జాఞ్నము గలవానికి ఉపదేశము చేయగా వాడు మరింత జాఞ్నము నొందును 

నీతిగలవానికి బోధచేయగా వాడు జాఞ్నాభివృదిధ్ నొందును. 

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. 

పర్సంగి 10:16 => దేశమా, దాసుడు నీకు రాజై యుండుటయు, ఉదయముననే భోజనమునకు 

కూరుచ్ండువారు నీకు అధిపతులై యుండుటయు నీకు అశుభము. 

యెషయా 30:1 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే లోబడని పిలల్లకు శర్మ పాపమునకు పాపము 

కూరుచ్కొనునటుల్గా వారు ననున్ అడుగక ఆలోచన చేయుదురు నా ఆతమ్ నియమింపని 

సంధిచేసికొందురు  

1 రాజులు 12:8 => అయితే అతడు పెదద్లు తనతో చెపిప్న ఆలోచనను నిరల్క్షయ్పెటిట్, తనతో కూడ 

పెరిగిన యౌవనులను పిలిచి ఆలోచననడిగి, వారికీలాగు పర్శన్వేసెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:13 => రాజైన రెహబాము పెదద్ల ఆలోచనను తోర్సివేసి, యౌవనసుథ్లు 

చెపిప్న పర్కారము వారితో మాటలాడి 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 24:17 => యెహోయాదా చనిపోయిన తరువాత యూదా అధిపతులు వచిచ్ 

రాజునకు నమసక్రింపగా రాజు వారి మాటకు సమమ్తించెను. 

వచనము 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 10:6 => అపుప్డు రాజైన రెహబాము తన తండిర్యైన సొలొమోను 

సజీవియైయుండగా అతని సమక్షమున నిలిచిన పెదద్లను పిలిపించి--యీ జనులకు నేనేమి 

పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెను? మీరు చెపుప్ ఆలోచన ఏది అని అడుగగా 

2 సమూయేలు 17:5 => అంతట అరీక్యుడైన హూషై యేమి చెపుప్నో మనము వినునటుల్ అతని 

పిలువనంపుడని అబా ష్లోము ఆజఞ్ ఇయయ్గా, హూషై అబా ష్లోమునొదద్కు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 17:6 => అబా ష్లోము అహీతోపెలు చెపిప్న ఆలోచన అతనికి తెలియజేసి అతని 

మాటచొపుప్న మనము చేయుదమా చేయకుందుమా? నీ యాలోచన యేమైనది చెపుప్మని అతని 

నడుగగా 

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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2 దినవృతాత్ంతములు 10:4 => నీ తండిర్ నియమించిన కఠిన దాసయ్మును అతడు మామీద ఉంచిన 

బరువైన కాడిని నీవు ఇపుప్డు చులుకన చేసినయెడల మేము నినున్ సేవింతుమని రెహబాముతో 

మనవిచేయగా 

1 రాజులు 12:9 => మామీద నీ తండిర్ యుంచిన కాడిని చులకన చేయుడని నాతో చెపుప్కొనిన యీ 

జనులకు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు ఏ ఆలోచన మీరు చెపుప్దురు? 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:8 => దావీదు నేను ఈ కారయ్ముచేసి అధికపాపము తెచుచ్కొంటిని, నేను 

మికిక్లి అవివేకముగా పర్వరిత్ంచితిని, ఇపుప్డు నీ దాసుని దోషము పరిహరించుమని దేవునితో 

మొఱఱ్పెటట్గా 

వచనము 12 

మూడవ దినమందు నాయొదద్కు తిరిగిరండని రాజు చెపిప్న పర్కారము యరొబామును జనులందరును 

మూడవ దినమందు రెహబామునొదద్కు రాగా 

2 సమూయేలు 17:7 => హూషై అబా ష్లోముతో 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 అబా ష్లోము 

పక్షమున నునన్వారు ఓడిపోయిరని చెపుప్కొందురు. 

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

ఇశార్యేలీయులందరును ఎరుగుదురు గనుక సింహపుగుండెవంటి గుండెగలవారు సయితము 

దిగులొందుదురు. 
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2 సమూయేలు 17:11 => కాబటిట్ నా ఆలోచన యేమనగా, దానునుండి బెయేరె ష్బావరకు లెకక్కు 

సముదర్పు ఇసుక రేణువులంత విసాత్రముగా ఇశార్యేలీయులనందరిని నలుదిశలనుండి నీయొదద్కు 

సమకూరిచ్ నీవు సవ్యముగా యుదధ్మునకు పోవలెను. 

2 సమూయేలు 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. 

సామెతలు 21:30 => యెహోవాకు విరోధమైన జాఞ్నమైనను వివేచనయైనను ఆలోచనయైనను 

నిలువదు. 

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 

1 రాజులు 12:10 => అపుప్డు అతనితో కూడ ఎదిగిన ఆ యౌవనసుథ్లు ఈ ఆలోచన చెపిప్రి నీ 

తండిర్ మా కాడిని బరువైనదిగా చేసెను గాని నీవు దానిని చులకనగా చేయవలెనని నీతో చెపుప్కొనిన 

యీ జనులకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇముమ్ నా తండిర్ నడుముకంటె నా చిటికెన వేర్లు పెదద్దిగా ఉండును. 

1 రాజులు 12:11 => నా తండిర్ మీమీద బరువైన కాడిని పెటెట్ను సరే, నేను ఆ కాడిని ఇంక 

బరువుగా చేయుదును; నా తండిర్ చబుకులతో మిముమ్ను శికిష్ంచెను సరే, నేను కొరడాలతో మిముమ్ను 

శికిష్ంచుదును. 
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సామెతలు 10:14 => జాఞ్నులు జాఞ్నము సమకూరుచ్కొందురు మూఢుల నోరు అపుప్డే నాశనము 

చేయును. 

సామెతలు 13:16 => వివేకులందరు తెలివిగలిగి పని జరుపుకొందురు బుదిధ్హీనుడు మూరఖ్తను 

వెలల్డిపరచును. 

సామెతలు 14:16 => జాఞ్నము గలవాడు భయపడి కీడునుండి తొలగును బుదిధ్హీనుడు విఱఱ్వీగి 

నిరభ్యముగా తిరుగును. 

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 

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. 

వచనము 13 

రాజైన రెహబాము పెదద్ల ఆలోచనను తోర్సివేసి, యౌవనసుథ్లు చెపిప్న పర్కారము వారితో మాటలాడి 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:4 => నీ తండిర్ నియమించిన కఠిన దాసయ్మును అతడు మామీద ఉంచిన 

బరువైన కాడిని నీవు ఇపుప్డు చులుకన చేసినయెడల మేము నినున్ సేవింతుమని రెహబాముతో 

మనవిచేయగా 

నిరగ్మకాండము 1:13 => ఇశార్యేలీయులచేత ఐగుపీత్యులు కఠినముగా సేవ చేయించుకొనిరి; 
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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. 

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. 

యెషయా 47:6 => నా జనులమీద కోపపడి నా సావ్సథ్య్ము నపవితర్పరచి వారిని నీచేతికి 

అపప్గించితిని నీవు వారియందు కనికరపడక వృదుద్లమీద నీ కాడిమార్నును మికిక్లి బరువుగా 

మోపితివి.  

యెషయా 58:6 => దురామ్రుగ్లు కటిట్న కటల్ను విపుప్టయు కాడిమాను మోకులు తీయుటయు 

బాధింపబడినవారిని విడిపించుటయు పర్తి కాడిని విరుగగొటుట్టయు నే నేరప్రచుకొనిన ఉపవాసము 

గదా?  
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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. 

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

నాయొదద్ నేరుచ్కొనుడి; అపుప్డు మీ పార్ణములకు విశార్ంతి దొరకును. 

లూకా 10:19 => ఇదిగో పాములను తేళల్ను తొర్కుక్టకును శతుర్వు బలమంతటిమీదను మీకు 

అధికారము అనుగర్హించియునాన్ను; ఏదియు మీకెంతమాతర్మును హానిచేయదు. 

పర్కటన 9:3 => ఆ పొగలోనుండి మిడతలు భూమి మీదికి వచెచ్ను, భూమిలో ఉండు తేళల్కు 

బలమునన్టుట్ వాటికి బలము 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 9:10 => తేళల్తోకలవంటి తోకలును కొండుల్ను వాటికుండెను. అయిదు నెలలవరకు వాటి 

తోకలచేత మనుషుయ్లకు హాని చేయుటకు వాటికి అధికారముండెను. 

1 రాజులు 12:10 => అపుప్డు అతనితో కూడ ఎదిగిన ఆ యౌవనసుథ్లు ఈ ఆలోచన చెపిప్రి నీ 

తండిర్ మా కాడిని బరువైనదిగా చేసెను గాని నీవు దానిని చులకనగా చేయవలెనని నీతో చెపుప్కొనిన 

యీ జనులకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇముమ్ నా తండిర్ నడుముకంటె నా చిటికెన వేర్లు పెదద్దిగా ఉండును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:14 => వారికి కఠినమైన పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను; ఎటల్నగా నా తండిర్ మీ 

కాడిని బరువుచేసెను, నేను దానిని మరింత బరువు చేయుదును; నా తండిర్ మిముమ్ను చబుకులతో 

దండించెను, నేను మిముమ్ను కొరడాలతో దండించెదనని చెపెప్ను. 
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వచనము 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 10:5 => అతడు మీరు మూడు దినములు తాళి మరల నాయొదద్కు రండని 

చెపెప్ను గనుక జనులు వెళిల్పోయిరి. 

1 రాజులు 12:12 => మూడవ దినమందు నాయొదద్కు రండని రాజు నిరణ్యము చేసియునన్టుల్ 

యరొబామును జనులందరును మూడవ దినమున రెహబాము నొదద్కు వచిచ్రి. 

1 రాజులు 12:13 => అపుప్డు రాజు పెదద్లు చెపిప్న ఆలోచనను నిరల్క్షయ్పెటిట్ యౌవనులు చెపిప్న 

ఆలోచనచొపుప్న వారికి కఠినముగా పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ యిటుల్ ఆజాఞ్పించెను 

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. 

1 రాజులు 12:15 => జనులు చేసిన మనవిని రాజు ఈ పర్కారము అంగీకరింపకపోయెను. 

షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా నెబాతు కుమారుడైన యరొబాముతో తాను పలికించిన మాట 

నెరవేరచ్వలెనని యెహోవా ఈలాగున జరిగించెను. 

వచనము 15 

యెహోవా షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా నెబాతు కుమారుడైన యరొబాముతో సెలవిచిచ్న తన 

మాటను సిథ్రపరచునటుల్ దేవుని నిరణ్య పర్కారము జనులు చేసిన మనవి రాజు ఆలకించకపోయెను. 

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. 
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ఆదికాండము 42:30 => ఎటల్నగా ఆ దేశమునకు పర్భువైనవాడు మాతో కఠినముగా మాటలాడి, 

మేము ఆ దేశమును వేగుచూడ వచిచ్నవారమని అనుకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 10:28 => గనుక ఫరో నా యెదుటనుండి పొముమ్ భదర్ము సుమీ; నా ముఖము 

ఇకను చూడవదుద్, నీవు నా ముఖమును చూచు దినమున మరణమవుదువని అతనితో 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 

1 రాజులు 20:6 => రేపు ఈ వేళకు వారు నీ యింటిని నీ సేవకుల యిండల్ను పరిశోధించుదురు; 

అపుప్డు నీ కంటికి ఏది యింపుగా నుండునో దానిని వారు చేతపటుట్కొని తీసికొనిపోవుదురు. 

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

దానివిపిప్ తీసివేసినవానివలె అతిశయపడకూడదని చెపుప్డనెను. 

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

2 దినవృతాత్ంతములు 10:8 => అయితే అతడు పెదద్లు తనకు చెపిప్న ఆలోచన తోర్సివేసి, 

తనతోకూడ పెరిగి తన యెదుటనునన్ యౌవనసుథ్లతో ఆలోచనచేసి 

సామెతలు 19:27 => నా కుమారుడా, తెలివి పుటిట్ంచు మాటలు నీవు మీరగోరితివా? ఉపదేశము 

వినుట ఇక మానుకొనుము. 

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. 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

వచనము 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 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. 

సామెతలు 12:5 => నీతిమంతుల తలంపులు నాయ్యయుకత్ములు భకిత్హీనులు చెపుప్ ఆలోచనలు 

మోసకరములు. 

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  

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. 

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

దాని విడిచిపెటుట్ము. దుషుట్లు నిరోద్షులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు  

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 7:8 => కారాయ్రంభముకంటె కారాయ్ంతము మేలు; అహంకారము గలవానికంటె శాంతము 

గలవాడు శేర్షు ఠ్డు 
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పర్సంగి 10:16 => దేశమా, దాసుడు నీకు రాజై యుండుటయు, ఉదయముననే భోజనమునకు 

కూరుచ్ండువారు నీకు అధిపతులై యుండుటయు నీకు అశుభము. 

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? 

యాకోబు 4:2 => మీరాశించుచునాన్రు గాని మీకు దొరకుటలేదు; నరహతయ్ చేయుదురు 

మతస్రపడుదురు గాని సంపాదించుకొనలేరు; పోటాల్డుదురు యుదధ్ము చేయుదురు గాని దేవుని 

అడుగనందున మీకేమియు దొరకదు. 

వచనము 17 

అయితే యూదా పటట్ణములలో కాపురముండు ఇశార్యేలువారిమీద రెహబాము ఏలుబడి చేసెను. 

యెషయా 30:12 => అందుచేతను ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

మీరు ఈ వాకయ్మువదద్ని తోర్సివేసి బలాతాక్రమును కృతిర్మమును నముమ్కొని అటిట్వాటిని ఆధారము 

చేసికొంటిరి గనుక  
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యెషయా 30:13 => ఈ దోషము మీకు ఎతత్యిన గోడనుండి జోగిపడబోవుచునన్ గోడ అండవలె 

అగును అది ఒకక్ క్షణములోనే హఠాతుత్గా పడిపోవును. 

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 25:17 => అపుప్డు యూదారాజైన అమజాయ్ ఆలోచన చేసికొని రముమ్ 

మనము ఒకరి ముఖమును ఒకరము చూచుకొందమని యెహూకు పుటిట్న యెహోయాహాజు 

కుమారుడును ఇశార్యేలు రాజునైన యెహోయాషునొదద్కు వరత్మానము పంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:18 => కాగా ఇశార్యేలురాజైన యెహోయాషు యూదారాజైన అమజాయ్కు 

ఈలాగు తిరుగ వరత్మానము పంపెను నీ కుమారెత్ను నా కుమారునికిమమ్ని లెబానోనులోనునన్ 

ముండల్చెటుట్ లెబానోనులోనునన్ దేవదారు వృక్షమునకు వరత్మానము పంపగా లెబానోనులో 

సంచరించు ఒక దుషట్మృగము ఆ ముండల్చెటుట్ను తొర్కిక్వేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:19 => నేను ఎదోమీయులను ఓడించితిని గదా యని 

నీవనుకొనుచునాన్వు; నీ హృదయము నీవు గరివ్ంచి పర్గలభ్ములాడునటుల్ చేయుచునన్ది; యింటియొదద్ 

నిలిచియుండుము; నీవు నా జోలికి వచిచ్ కీడు తెచుచ్కొనుట యెందుకు? నీవును నీతోకూడ 

యూదావారును అపజయమొందుట యెందుకు? 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:20 => జనులు ఎదోమీయుల దేవతలయొదద్ విచారణ చేయుచు వచిచ్రి 

గనుక వారి శతుర్వులచేతికి వారు అపప్గింపబడునటుల్ దేవుని పేర్రణవలన అమజాయ్ ఆ వరత్మానమును 

అంగీకరింపకపోయెను. 

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. 
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నాయ్యాధిపతులు 14:4 => అయితే ఫిలిషీత్యులకేమైన చేయుటకై యెహోవాచేత అతడు రేపబడెననన్ 

మాట అతని తలిదండుర్లు తెలిసికొనలేదు. ఆ కాలమున ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులను 

ఏలుచుండిరి. 

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 రాజులు 12:15 => జనులు చేసిన మనవిని రాజు ఈ పర్కారము అంగీకరింపకపోయెను. 

షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా నెబాతు కుమారుడైన యరొబాముతో తాను పలికించిన మాట 

నెరవేరచ్వలెనని యెహోవా ఈలాగున జరిగించెను. 

1 రాజులు 12:24 => 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 22:20 => అహాబు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోయి అకక్డ ఓడిపోవునటుల్గా ఎవడు అతనిని 

పేర్రేపించునని యెహోవా సెలవియయ్గా, ఒకడు ఈ విధముగాను మరియొకడు ఆ విధముగాను 

యోచన చెపుప్చుండిరి. 

యెషయా 19:14 => యెహోవా ఐగుపుత్మీద మూరఖ్తగల ఆతమ్ను కుమమ్రించియునాన్డు మతుత్డు 

తన వాంతిలో తూలిపడునటుల్ ఐగుపుత్ను తన పని అంతటి విషయమై వారు తూలచేసియునాన్రు 

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. 
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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; 

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 11:39 => వారు చేసిన కిర్యలనుబటిట్ నేను దావీదు సంతతివారిని బాధ పరచుదును 

గాని నితయ్ము బాధింపను. 

యోహాను 12:37 => యేసు ఈ మాటలు చెపిప్ వెళిల్ వారికి కనబడకుండ దాగియుండెను. ఆయన 

వారి యెదుట యినిన్ సూచక కిర్యలు చేసినను వారాయనయందు విశావ్సముంచరైరి. 

యోహాను 12:38 => పర్భువా, మా వరత్మానము నమిమ్నవాడెవడు? పర్భువు యొకక్ బాహువు 

ఎవనికి బయలుపరచబడెను? అని పర్వకత్యైన యెషయా చెపిప్న వాకయ్ము నెరవేరునటుల్ ఇది జరిగెను. 

యోహాను 12:39 => ఇందుచేత వారు నమమ్లేకపోయిరి, ఏలయనగా  

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 19:32 => 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. 
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యోహాను 19:36 => అతని యెముకలలో ఒకటైనను విరువబడదు అను లేఖనము నెరవేరునటుల్ 

ఇవి జరిగెను. 

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 11:31 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనులు ననున్ 

విడిచిపెటిట్ అషాత్రోతు అను సీదోనీయుల దేవతకును కెమోషు అను మోయాబీయుల దేవతకును 

మిలోక్ము అను అమోమ్నీయుల దేవతకును మొర్కిక్, 

నాయ్యాధిపతులు 9:23 => అపుప్డు యెరుబబ్యలు డెబబ్దిమంది కుమారులకు చేయబడిన 

దోర్హఫలము వారిని చంపిన అబీమెలెకను వారి సహోదరుని మీదికిని, 

1 సమూయేలు 25:38 => పది దినములైన తరువాత యెహోవా నాబాలును మొతత్గా అతడు 

చనిపోయెను. 

1 రాజులు 11:35 => అయితే అతని కుమారుని చేతిలోనుండి రాజయ్మును తీసివేసి అందులో నీకు 

పది గోతర్ముల నిచెచ్దను; 

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

ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకులై, తాము పెటుట్కొనిన దేవతలచేత ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచిరి గనుక 

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 11:4 => ఈ కారయ్ము నావలన జరుగుచునన్దని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు గనుక, బయలుదేరకుండను మీ సహోదరులతో యుదధ్ము చేయకుండను 
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మీరందరును మీ మీ యిండల్కు తిరిగిపోవుడి అని చెపెప్ను. కావున వారు యెహోవా మాటలు విని 

యరొబాముతో యుదధ్ము చేయుట మాని వెళిల్పోయిరి. 

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 

వచనము 18 

రాజైన రెహబాము వెటిట్పనివారిమీద అధికారియైన హదోరమును పంపగా ఇశార్యేలు వారు రాళల్తో 

అతని చావగొటిట్రి గనుక రాజైన రెహబాము యెరూషలేమునకు పారిపోవలెనని తవ్రపడి తన రథము 

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 

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 పటణ్ణములలోనునన్ ఇశార్యేలువారిని రెహబాము ఏలెను. 

1 సమూయేలు 20:27 => అయితే అమావాసయ్ పోయిన మరునాడు, అనగా రెండవ దినమున 

దావీదు సథ్లములో ఎవడును లేకపోవుట చూచి సౌలు నినన్యు నేడును యెషష్యి కుమారుడు 

భోజనమునకు రాకపోవుట ఏమని యోనాతాను నడుగగా 
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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 22:7 => సౌలు తనచుటుట్ నిలిచియునన్ సేవకులతో ఇటల్నెను బెనాయ్మీనీయులారా 

ఆలకించుడి. యెషష్యి కుమారుడు మీకు పొలమును దార్క్షతోటలను ఇచుచ్నా? మిముమ్ను 

సహసార్ధిపతులుగాను శతాధిపతులుగాను చేయునా? 

1 సమూయేలు 22:9 => అపుప్డు ఎదోమీయుడగు దోయేగు సౌలు సేవకుల దగగ్ర నిలిచియుండి 

యెషష్యి కుమారుడు పారిపోయి నోబులోని అహీటూబు కుమారుడైన అహీమెలెకు దగగ్రకురాగా నేను 

చూచితిని. 

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 

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

అతనికి నా కృప దూరము చేయను. 

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

సింహాసనము నితయ్ము సిథ్రపరచబడును అనెను. 

1 రాజులు 11:13 => రాజయ్మంతయు తీసివేయను; నా దాసుడైన దావీదు నిమితత్మును నేను 

కోరుకొనిన యెరూషలేము నిమితత్మును ఒక గోతర్ము నీ కుమారునికిచెచ్దను. 

1 రాజులు 11:34 => రాజయ్ము వానిచేతిలోనుండి బొతిత్గా తీసివేయక నేను కోరుకొనిన నా 

సేవకుడైన దావీదు నా ఆజఞ్లను అనుసరించి నా కటట్డలను ఆచరించెను గనుక దావీదును జాఞ్పకము 

చేసికొని అతని దినములనిన్యు అతనిని అధికారిగా ఉండనితుత్ను. 
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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 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 11:39 => వారు చేసిన కిర్యలనుబటిట్ నేను దావీదు సంతతివారిని బాధ పరచుదును 

గాని నితయ్ము బాధింపను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:14 => నా మందిరమందును నా రాజయ్మందును నేను నితయ్ము అతని 

సిథ్రపరచెదను, అతని సింహాసనము ఎనన్టికిని సిథ్రముగా నుండునని అతనికి తెలియజేయుము. 

కీరత్నలు 2:1 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి రేపుచునాన్రు? జనములు ఏల వయ్రథ్మైనదానిని 

తలంచుచునన్వి? 

కీరత్నలు 2:2 => మనము వారి కటుల్ తెంపుదము రండి వారి పాశములను మనయొదద్నుండి 

పారవేయుదము రండి అని చెపుప్కొనుచు 

కీరత్నలు 2 :3 => భూరాజులు యెహోవాకును ఆయన అభిషికుత్నికిని విరోధముగా 

నిలువబడుచునాన్రు ఏలికలు ఏకీభవించి ఆలోచన చేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 2:4 => ఆకాశమందు ఆసీనుడగువాడు నవువ్చునాన్డు పర్భువు వారినిచూచి 

అపహసించుచునాన్డు 

కీరత్నలు 2:5 => ఆయన ఉగుర్డై వారితో పలుకును పర్చండకోపముచేత వారిని తలల్డింపజేయును 
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కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 

కీరత్నలు 76:10 => నరుల ఆగర్హము నినున్ సుత్తించును ఆగర్హ శేషమును నీవు ధరించుకొందువు. 

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 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 
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రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

యెషయా 11:1 => యెషష్యి మొదుద్నుండి చిగురు పుటుట్ను వాని వేరులనుండి అంకురము ఎదిగి 

ఫలించును 

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 33:25 => 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. 

యెహెజేక్లు 37:24 => నా సేవకుడైన దావీదు వారికి రాజవును, వారికందరికి కాపరి యొకక్డే 

యుండును, వారు నా విధులను అనుసరింతురు, నా కటట్డలను గైకొని ఆచరింతురు. 

యెహెజేక్లు 37:25 => మీ పితరులు నివసించునటుల్ నా సేవకుడైన యాకోబునకు నేనిచిచ్న 

దేశములో వారు నివసింతురు, వారి పిలల్లును వారి పిలల్ల పిలల్లును అకక్డ నితయ్ము నివసింతురు, నా 

సేవకుడైన దావీదు ఎలల్కాలము వారికి అధిపతియై యుండును. 

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 
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లూకా 1:32 => ఆయన గొపప్వాడై సరోవ్నన్తుని కుమారుడనబడును; పర్భువైన దేవుడు ఆయన 

తండిర్యైన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచుచ్ను. 

లూకా 1:33 => ఆయన యాకోబు వంశసుథ్లను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజయ్ము 

అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

లూకా 19:14 => అయితే అతని పటట్ణసుథ్లతని దేవ్షించి ఇతడు మముమ్ నేలుట మా కిషట్ములేదని 

అతని వెనుక రాయబారము పంపిరి. 

లూకా 19:27 => మరియు నేను తముమ్ను ఏలుటకు ఇషట్ములేని నా శతుర్వులను ఇకక్డికి 

తీసికొనివచిచ్ నాయెదుట సంహరించుడని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:30 => అతని సమాధి నేటివరకు మనమధయ్ నునన్ది. అతడు పర్వకత్యై 

యుండెను గనుక అతని గరభ్ఫలములోనుండి అతని సింహాసనముమీద ఒకని కూరుచ్ండబెటుట్దును 

అని దేవుడు తనతో పర్మాణపూరవ్కముగా ఒటుట్పెటుట్కొనిన సంగతి అతడెరిగి 

1 కొరిందీయులకు 15:25 => ఎందుకనగా తన శతుర్వులనందరిని తన పాదముల కిర్ంద 

ఉంచువరకు ఆయన రాజయ్పరిపాలన చేయుచుండవలెను. 

పర్కటన 22:16 => సంఘముల కోసము ఈ సంగతులనుగూరిచ్ మీకు సాక్షయ్మిచుచ్టకు యేసు అను 

నేను నా దూతను పంపియునాన్ను. నేను దావీదు వేరు చిగురును సంతానమును, పర్కాశమానమైన 

వేకువ చుకక్యునై యునాన్ను.  

2 దినవృతాత్ంతములు 10:19 => ఇశార్యేలువారు ఇపప్టికిని దావీదు సంతతివారిమీద 

తిరుగుబాటు చేసి నేటివరకును వారికి లోబడకయునాన్రు. 

నాయ్యాధిపతులు 8:35 => మరియు వారు గిదోయ్నను యెరుబబ్యలు ఇశార్యేలీయులకు చేసిన 

ఉపకారమంతయు మరచి అతని యింటివారికి ఉపకారము చేయకపోయిరి. 

2 సమూయేలు 15:13 => ఇశార్యేలీయులు అబా ష్లోము 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 
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ఆశచ్రయ్ము? వానిజోలి మానుడి, యెహోవా వానికి సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక వానిని 

శపింపనియుయ్డి. 

యోహాను 6:66 => అపప్టినుండి ఆయన శిషుయ్లలో అనేకులు వెనుకతీసి, మరి ఎనన్డును 

ఆయనను వెంబడింపలేదు. 

యోహాను 7:53 => అంతట ఎవరి యింటికి వారు వెళిల్రి. 

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 13:7 => సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము ఇంకను బాలయ్దశలోనుండి 

ధైరయ్ము లేనివాడై వారిని ఎదిరించుటకు తగిన శకిత్లేకునన్పుప్డు వారు అతనితో యుదధ్ము చేయుటకు 

సిదధ్మైరి. 

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. 

లూకా 11:17 => ఆయన వారి ఆలోచనలనెరిగి వారితో ఇటల్నెను తనకు తానే వయ్తిరేకముగా 

వేరుపడిన పర్తి రాజయ్మును పాడైపోవును; తనకుతానే విరోధమైన యిలుల్ కూలిపోవును. 

వచనము 19 

ఇశార్యేలువారు ఇపప్టికిని దావీదు సంతతివారిమీద తిరుగుబాటు చేసి నేటివరకును వారికి 

లోబడకయునాన్రు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:1 => రెహబాము యెరూషలేమునకు వచిచ్నపుప్డు ఇశార్యేలువారితో 

యుదధ్ము చేయుటకును , రాజయ్మును తనకు మరల రపిప్ంచుకొనుటకును అతడు 
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యూదావారిలోనుండియు బెనాయ్మీనీయులలోనుండియు ఏరప్రచబడిన యుదధ్ శాలులను లక్ష 

యెనుబది వేలమందిని సమకూరచ్గా 

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 12:17 => అయితే యూదా పటణ్ణములలోనునన్ ఇశార్యేలువారిని రెహబాము ఏలెను. 

2 సమూయేలు 20:2 => ఇశార్యేలు వారందరు దావీదును విడిచి బికిర్ కుమారుడైన షెబను 

వెంబడించిరి. అయితే యొరాద్ను నదినుండి యెరూషలేమువరకు యూదావారు రాజును హతుత్కొనిరి. 

పర్సంగి 1:1 => దావీదు కుమారుడును యెరూషలేములో రాజునై యుండిన పర్సంగి పలికిన 

మాటలు. 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 

అధాయ్యము 11	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

రెహబాము యెరూషలేమునకు వచిచ్నపుప్డు ఇశార్యేలువారితో యుదధ్ము చేయుటకును, రాజయ్మును 

తనకు మరల రపిప్ంచుకొనుటకును అతడు యూదావారిలోనుండియు బెనాయ్మీనీయులలోనుండియు 

ఏరప్రచబడిన యుదధ్ శాలులను లక్ష యెనుబది వేలమందిని సమకూరచ్గా 

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 దినవృతాత్ంతములు 24:21 => అందుకు వారతనిమీద కుటర్చేసి, రాజు మాటనుబటిట్ యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములోపల రాళుల్ రువివ్ అతని చావగొటిట్రి. 

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 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. 

వచనము 2 

దైవజనుడైన షెమయాకు యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:16 => రాజు తాము చేసిన మనవి అంగీకరింపకపోవుట చూచి జనులు 

దావీదులో మాకు భాగము ఏది? యెషష్యి కుమారునియందు మాకు సావ్సథ్య్ము లేదు; 
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ఇశార్యేలువారలారా, మీ గుడారమునకు పోవుడి; దావీదూ, నీ సంతతివారిని నీవే చూచుకొనుమని 

రాజునకు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ ఇశార్యేలువారందరును ఎవరి గుడారమునకు వారు వెళిల్పోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 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. 

1 రాజులు 12:19 => ఈ పర్కారము ఇశార్యేలువారు నేటివరకు జరుగుచునన్టుల్ దావీదు 

సంతతివారిమీద తిరుగుబాటు చేసిరి. 

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 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 

Page  of 556 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

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. 

కీరత్నలు 89:30 => అతని కుమారులు నా ధరమ్శాసత్రము విడిచి నా నాయ్యవిధుల నాచరింపనియెడల 

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. 

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. 

యెహోషువ 22:15 => వారు గిలాదుదేశములోనునన్ రూబేనీయుల యొదద్కును గాదీయుల 

యొదద్కును మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారి యొదద్కును పోయి వారితో ఇటల్నిరి 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:6 => అయినను దావీదు కుమారుడైన సొలొమోనుకు దాసుడును నెబాతు 

కుమారుడునగు యరొబాము పనికిమాలిన దుషుట్లతో కలిసి లేచి తన యజమానునిమీద తిరుగుబాటు 

చేసెను. 

కీరత్నలు 89:45 => అతని యౌవనదినములను తగిగ్ంచియునాన్వు. సిగుగ్తో అతని కపిప్యునాన్వు 

(సెలా.) 

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. 
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వచనము 3 

నీవు యూదా రాజును సొలొమోను కుమారుడునగు రెహబాముతోను, యూదా యందును 

బెనాయ్మీనీయుల పర్దేశమందును ఉండు ఇశార్యేలు వారందరితోను ఈ మాట పర్కటించుము 

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. 

కీరత్నలు 33:10 => అనయ్జనముల ఆలోచనలను యెహోవా వయ్రథ్పరచును జనముల యోచనలను 

ఆయన నిషఫ్లములుగా జేయును. 

కీరత్నలు 33:16 => ఏ రాజును సేనాబలముచేత రకిష్ంపబడడు ఏ వీరుడును అధికబలముచేత 

తపిప్ంచుకొనడు. 

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 దినవృతాత్ంతములు 10:17 => అయితే యూదా పటట్ణములలో కాపురముండు 

ఇశార్యేలువారిమీద రెహబాము ఏలుబడి చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:12 => మరియు వాటిలో డాళల్ను బలెల్ములను ఉంచి ఆ పటట్ణములను 

బహు బలవంతమైన వాటిగా చేసెను. యూదావారును బెనాయ్మీనీయులును అతని పక్షముననుండిరి. 

Page  of 558 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

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 13:7 => సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము ఇంకను బాలయ్దశలోనుండి 

ధైరయ్ము లేనివాడై వారిని ఎదిరించుటకు తగిన శకిత్లేకునన్పుప్డు వారు అతనితో యుదధ్ము చేయుటకు 

సిదధ్మైరి. 

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 17:14 => వీరి పితరుల వంశములచొపుప్న వీరి సంఖయ్ యెంతనగా, 

యూదాలో సహసార్ధిపతులైన వారికి పర్ధానుడగు అదాన్యొదద్ మూడు లక్షలమంది 

పరాకర్మశాలులుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:5 => అమజాయ్ యూదావారినందరిని సమకూరిచ్ యూదా దేశమంతటను 

బెనాయ్మీనీయుల దేశమంతటను వారి వారి పితరుల యిండల్నుబటిట్ సహసార్ధిపతులను 

శతాధిపతులను నియమించెను. అతడు ఇరువది సంవతస్రములు మొదలుకొని అంతకు పై 

పార్యముగల వారిని లెకిక్ంపగా, ఈటెను డాళల్ను పటుట్కొని యుదధ్మునకు పోదగినటిట్ యోధులు 

మూడులక్షలమంది కనబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:13 => రాజునకు సహాయము చేయుటకై శతుర్వులతో యుదధ్ము 

చేయుటయందు పేరుపొందిన పరాకర్మశాలులైన మూడులక్షల ఏడు వేల ఐదువందలమంది గల 

సైనయ్ము వారిచేతికిర్ంద ఉండెను. 

వచనము 4 
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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 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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:15 => రెహబాము చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్యు షెమయా రచించిన 

గర్ంథమందును దీరఘ్దరిశ్యైన ఇదోద్ రచించిన వంశావళియందును వార్యబడియునన్ది. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:14 => అతడు తన తండిర్యైన దావీదు చేసిన నిరణ్యమునుబటిట్ వారి వారి 

సేవాధరమ్ములను జరుపుకొనుటకై వారి వారి వంతుల చొపుప్న యాజకులను వారి సేవకును, 

కటట్డనుబటిట్ అనుదినమున యాజకుల సముఖమున సుత్తి చేయుటకును, ఉపచారకులుగా 
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ఉండుటకును, వంతులచొపుప్న లేవీయులను, దావ్రములనిన్టి దగగ్ర కావలియుండుటకై వారి వారి 

వంతులచొపుప్న దావ్రపాలకులను నియమించెను; దైవజనుడైన దావీదు ఆలాగుననే యాజఞ్ 

ఇచిచ్యుండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:1 => దైవజనుడైన మోషే మృతినొందకమునుపు అతడు 

ఇశార్యేలీయులను దీవించిన విధము ఇది; అతడిటల్నెను యెహోవా సీనాయినుండి వచెచ్ను 

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 తిమోతి 6:11 => దైవజనుడా, నీవైతే వీటివి విసరిజ్ంచి, నీతిని భకిత్ని విశావ్సమును పేర్మను 

ఓరుప్ను సాతివ్కమును సంపాదించుకొనుటకు పర్యాసపడుము. 

యోహాను 10:35 => లేఖనము నిరరథ్కము కానేరదు గదా, దేవుని వాకయ్మెవరికి వచెచ్నో వారే 

దైవములని చెపిప్నయెడల నేను దేవుని కుమారుడనని చెపిప్నందుకు, 

వచనము 5 

రెహబాము యెరూషలేమునందు కాపురముండి యూదా పర్దేశమందు పార్కారపురములను కటిట్ంచెను. 

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

దీవించుచు వారితో చెపిప్నది యిదే. ఎవరి దీవెన చొపుప్న వారిని దీవించెను. 

నిరగ్మకాండము 24:4 => మరియు మోషే యెహోవా మాటలనిన్టిని వార్సి ఉదయమందు లేచి ఆ 

కొండ దిగువను బలిపీఠమును ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములు చొపుప్న పండెర్ండు సత్ంభములను 

కటిట్ 

2 రాజులు 17:34 => నేటి వరకు తమ పూరవ్మరాయ్దల పర్కారము వారు చేయుచునాన్రు; 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు పూనక వారితో నిబంధనచేసి మీరు ఇతర దేవతలకు భయపడకయు, 

వాటికి నమసక్రింపకయు, పూజ చేయకయు, బలులు అరిప్ంపకయు, 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:5 => ఎనిమిదవ దినమున సునన్తి పొందితిని, ఇశార్యేలు వంశపువాడనై, 

బెనాయ్మీను గోతర్ములో పుటిట్ హెబీర్యుల సంతానమైన హెబీర్యుడనై, ధరమ్శాసత్ర విషయము 

పరిసయుయ్డనై, 

పర్కటన 7:4 => మరియు ముదిర్ంపబడినవారి లెకక్ చెపప్గా వింటిని. ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ములనిన్టిలో ముదిర్ంపబడినవారు లక్ష నలువది నాలుగు వేలమంది. 

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

గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, గాదు గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

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

వేలమంది, మనషే ష్ గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

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

ఇశాశ్ఖారు గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

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

వేలమంది, బెనాయ్మీను గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది ముదిర్ంపబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:1 => రెహబాము రాజయ్ము సిథ్రపడి తాను బలపరచబడిన తరువాత 

అతడును ఇశార్యేలీయులందరును యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచిరి. 

యోహాను 10:35 => లేఖనము నిరరథ్కము కానేరదు గదా, దేవుని వాకయ్మెవరికి వచెచ్నో వారే 

దైవములని చెపిప్నయెడల నేను దేవుని కుమారుడనని చెపిప్నందుకు, 

వచనము 6 

అతడు బేతెల్హేము, ఏతాము, తెకోవ, బేతూస్రు, 

ఆదికాండము 13:8 => కాబటిట్ అబార్ము మనము బంధువులము గనుక నాకు నీకును, నా పశువుల 

కాపరులకు నీ పశువుల కాపరులకును కలహముండకూడదు. 
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2 సమూయేలు 2:26 => అబేన్రు కేకవేసి కతిత్ చిరకాలము భకిష్ంచునా? అది తుదకు దేవ్షమునకే 

హేతువగునని నీవెరుగుదువు గదా; తమ సహోదరులను తరుమవదద్ని నీవెంతవరకు జనులకు ఆజఞ్ 

ఇయయ్క యుందువని యోవాబుతో అనెను. 

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

అయయ్లారా, మీరు సహోదరులు; మీరెందుకు ఒకనికొకడు అనాయ్యము చేసికొనుచునాన్రని చెపిప్ 

వారిని సమాధానపరచ జూచెను. 

1 కొరిందీయులకు 6:5 => మీకు సిగుగ్ రావలెనని చెపుప్చునాన్ను. ఏమి? తన సహోదరుల మధయ్ను 

వాయ్జెయ్ము తీరచ్గల బుదిధ్మంతుడు మీలో ఒకడైనను లేడా?  

1 కొరిందీయులకు 6:6 => అయితే సహోదరుడు సహోదరునిమీద వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు, మరి 

అవిశావ్సుల యెదుటనే వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 6:7 => ఒకనిమీద ఒకడు వాయ్జెయ్మాడుట మీలో ఇపప్టికే కేవలము లోపము. 

అంతకంటె అనాయ్యము సహించుట మేలు కాదా? దానికంటె మీ సొతుత్లనపహరింపబడనిచుచ్ట 

మేలు కాదా? 

1 కొరిందీయులకు 6:8 => అయితే మీరే అనాయ్యము చేయుచునాన్రు, అపహరించుచునాన్రు, మీ 

సహోదరులకే యీలాగు చేయుచునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 13:1 => సహోదరపేర్మ నిలువరముగా ఉండనీయుడి  

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

పాలుపడి, సహోదరపేర్మ గలవారును, కరుణాచితుత్లును, వినయమనసుక్లునై యుండుడి. 

1 యోహాను 3:11 => మనమొకని నొకడు పేర్మింపవలెననునది మొదటనుండి మీరు వినిన 

వరత్మానమేగదా 

1 యోహాను 3:12 => మనము కయీను వంటివారమై యుండరాదు. వాడు దుషుట్ని సంబంధియై 

తన సహోదరుని చంపెను; వాడతనిని ఎందుకు చంపెను? తన కిర్యలు చెడడ్వియు తన సహోదరుని 

కిర్యలు నీతిగలవియునై యుండెను గనుకనే గదా?  

1 యోహాను 3:13 => సహోదరులారా, లోకము మిముమ్ను దేవ్షించినయెడల ఆశచ్రయ్పడకుడి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 10:16 => రాజు తాము చేసిన మనవి అంగీకరింపకపోవుట చూచి జనులు 

దావీదులో మాకు భాగము ఏది? యెషష్యి కుమారునియందు మాకు సావ్సథ్య్ము లేదు; 

ఇశార్యేలువారలారా, మీ గుడారమునకు పోవుడి; దావీదూ, నీ సంతతివారిని నీవే చూచుకొనుమని 

రాజునకు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ ఇశార్యేలువారందరును ఎవరి గుడారమునకు వారు వెళిల్పోయిరి. 

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. 

ఆదికాండము 50:20 => మీరు నాకు కీడు చేయనుదేద్శించితిరి గాని నేటిదినమున జరుగుచునన్టుల్, 

అనగా బహు పర్జలను బర్దికించునటుల్గా అది మేలుకే దేవుడు ఉదేద్శించెను. 

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.  
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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. 

కీరత్నలు 33:11 => యెహోవా ఆలోచన సదాకాలము నిలుచును ఆయన సంకలప్ములు 

తరతరములకు ఉండును. 

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 25:7 => 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 25:9 => అమజాయ్ దైవజనుని చూచి ఇశార్యేలువారి సైనయ్మునకు నేనిచిచ్న 

రెండువందల మణుగుల వెండికి ఏమి చేసెదమని అడిగినందుకు దీనికంటె మరి యధికముగా 

యెహోవా నీకు ఇయయ్గలడని ఆ దైవజనుడు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

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 28:9 => 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. 

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 
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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 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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:8 => ఇదియు గాక ఇశార్యేలువారు తమ సహోదరులైన వీరిలోనుండి 

సతరీలనేమి కుమారులనేమి కుమారెత్లనేమి రెండు లక్షల మందిని చెరతీసికొనిపోయిరి. మరియు 

వారియొదద్నుండి విసాత్రమైన కొలల్సొముమ్ తీసికొని దానిని షోమోర్నునకు తెచిచ్రి. 

వచనము 7 

శోకో, అదులాల్ము, గాతు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:2 => హీరాము తనకిచిచ్న పటట్ణములను సొలొమోను కటిట్ంచి వాటిలో 

ఇశార్యేలీయులను కాపురముంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:3 => తరువాత సొలొమోను హమాతుసొబా అను సథ్లమునకు పోయి 

దానిని పటుట్కొనెను. 
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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 అడడ్గడలుగల 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 14:6 => ఆ సంవతస్రములలో అతనికి యుదధ్ములు లేకపోవుటచేత 

దేశములో నెమమ్దికలిగియుండెను; యెహోవా అతనికి విశార్ంతి దయచేసియుండగా అతడు యూదా 

దేశమున పార్కారములుగల పటట్ణములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:7 => అతడు యూదావారికి ఈలాగు పర్కటన చేసెను మన దేవుడైన 

యెహోవాను మనము ఆశర్యించితివిు, ఆశర్యించినందున ఆయన మన చుటుట్ను నెమమ్ది 

కలుగజేసియునాన్డు; దేశమందు మనము నిరభయ్ంతరముగా తిరుగవచుచ్ను, మనము ఈ 

పటట్ణములను కటిట్ంచి, వాటికి పార్కారములను గోపురములను గుమమ్ములను దావ్రబంధములను 

అమరుచ్దము. కాగా వారు పటట్ణములను కటిట్ వృదిధ్నొందిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 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 దినవృతాత్ంతములు 17:12 => యెహోషాపాతు అంతకంతకు గొపప్వాడై యూదా దేశమునందు 

కోటలను సామగిర్ని నిలువచేయు పటట్ణములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:6 => అతడు బయలుదేరి ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ముచేసి గాతు 

పార్కారమును యబెన్ పార్కారమును అషోడ్దు పార్కారమును పడగొటిట్, అషోడ్దు దేశములోను 

ఫిలిషీత్యుల పర్దేశములలోను పార్కారపురములను కటిట్ంచెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 27:4 => మరియు అతడు యూదా పరవ్తములలో పార్కారపురములను 

కటిట్ంచి అరణయ్ములలో కోటలను దురగ్ములను కటిట్ంచెను. 

యెషయా 22:8 => అపుప్డు యూదానుండి ఆయన ముసుకు తీసివేసెను ఆ దినమున నీవు 

అరణయ్గృహమందునన్ ఆయుధములను కనిపెటిట్తివి. 

యెషయా 22:9 => దావీదుపటట్ణపు పార్కారము చాలామటుట్కు పడిపోయినదని తెలిసికొని 

దిగువనునన్ కోనేటి నీళల్ను మీరు సమకూరిచ్తిరి. 

యెషయా 22:10 => యెరూషలేము యిండల్ను లెకక్పెటిట్ పార్కారమును గటిట్చేయుటకు ఇండల్ను 

పడగొటిట్తిరి 

యెషయా 22:11 => పాత కోనేటి నీళుల్ నిలుచుటకు ఆ రెండు గోడల మధయ్ను చెరువు కటిట్తిరి 

అయినను దాని చేయించిన వానివైపు మీరు చూచిన వారు కారు పూరవ్కాలమున దాని 

నిరిమ్ంచినవానిని మీరు లక్షయ్పెటట్కపోతిరి. 

1 రాజులు 12:25 => తరువాత యరొబాము ఎఫార్యిము మనయ్మందు షెకెమను పటట్ణము కటిట్ంచి 

అచచ్ట కాపురముండి అచచ్టనుండి బయలుదేరి పెనూయేలును కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:4 => అతడు యూదాకు సమీపమైన పార్కార పురములను పటుట్కొని 

యెరూషలేమువరకు రాగా 

యిరిమ్యా 34:7 => బబులోను రాజు దండు యెరూషలేముమీదను మిగిలిన యూదా 

పటట్ణములనిన్టిమీదను యుదధ్ము చేయుచుండగా పర్వకత్యైన యిరీమ్యా యెరూషలేములో యూదా 

రాజైన సిదిక్యాకు ఈ మాటలనిన్టిని పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

వచనము 8 

మారేషా, జీపు, అదోరయీము,  

నాయ్యాధిపతులు 17:7 => యూదా బేతెల్హేములోనుండి వచిచ్న యూదా వంశసుథ్డైన ఒక 

యౌవనుడుండెను. అతడు లేవీయుడు, అతడు అకక్డ నివసించెను. 
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యెహోషువ 19:15 => కటాట్తు నహలాలు షిమోర్ను ఇదలా బేతెల్హేము అను పండెర్ండు 

పటట్ణములును వాటి పలెల్లును. 

ఆదికాండము 35:19 => అటుల్ రాహేలు మృతిబొంది బేతెల్హేమను ఎఫార్తా మారగ్మున పాతి 

పెటట్బడెను. 

1 సమూయేలు 17:12 => దావీదు యూదా బేతెల్హేమువాడగు ఎఫార్తీయుడైన యెషష్యి అనువాని 

కుమారుడు. యెషష్యికి ఎనమండుగురు కుమాళుల్ండిరి. అతడు సౌలు కాలమందు జనులలో 

ముసలివాడైయుండెను. 

మతత్యి 2:5 => అందుకు వారు యూదయ బేతెల్హేములోనే; ఏలయనగా యూదయ దేశపు 

బేతెల్హేమా నీవు యూదా పర్ధానులలో ఎంత మాతర్మును అలప్మైనదానవు కావు;ఇశార్యేలను నా 

పర్జలను పరిపాలించు అధిపతి నీలోనుండి వచుచ్ను అని పర్వకత్ దావ్రా వార్యబడి యునన్దనిరి 

మతత్యి 2:6 => అంతట హేరోదు ఆ జాఞ్నులను రహసయ్ముగా పిలిపించి, 

నాయ్యాధిపతులు 15:8 => తొడలతో తుంటల్ను విరుగగొటిట్ వారిని బహుగా హతము చేసెను. 

అటుపిమమ్ట వెళిల్ ఏతాము బండసందులో నివసించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:32 => ఏతాము అయీను రిమోమ్ను తోకెను ఆషాను అనువారి ఊళుల్ 

అయిదు. 

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 సమూయేలు 14:2 => తెకోవనుండి యుకిత్గల యొక సతరీని పిలువనంపించి ఏడుచ్చునన్ దానవైనటుట్ 

నటించి దుఃఖవసత్రములు ధరించుకొని తైలము పూసికొనక బహు కాలము దుఃఖపడిన దానివలెనుండి 

నెహెమాయ్ 3:5 => వారిని ఆనుకొని తెకోవీయులును బాగుచేసిరి. అయితే జనుల అధికారులు తమ 

పర్భువు పనిచేయ నొపుప్కొనకపోయిరి. 

Page  of 570 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

నెహెమాయ్ 3:27 => వారిని ఆనుకొని ఓపెలు గోడవరకు గొపప్ గోపురమునకు ఎదురుగానునన్ 

మరియొక భాగమును తెకోవీయులు బాగుచేసిరి. 

యిరిమ్యా 6:1 => బెనాయ్మీనీయులారా, యెరూషలేములోనుండి పారిపోవుడి, తెకోవలో బూరధవ్ని 

చేయుడి, బేత  హకెక్రెము మీద ఆనవాలుకై ధవ్జము నిలువబెటుట్డి, కీడు ఉతత్ర దికుక్నుండి 

వచుచ్చునన్ది, గొపప్ దండు వచుచ్చునన్ది. 

ఆమోసు 1:1 => యూదారాజైన ఉజిజ్యా దినములలోను, ఇశార్యేలు రాజగు యెహోయాషు 

కుమారుడైన యరొబాము దినములలోను, భూకంపము కలుగుటకు రెండు సంవతస్రములు ముందు, 

ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ తెకోవలోని పసుల కాపరులలో ఆమోసునకు కనబడిన దరశ్న వివరము.  

వచనము 9 

లాకీషు, అజేకా, 

యెహోషువ 15:58 => హలూహ్లు బేతూస్రు గెదోరు మారాతు 

యెహోషువ 15:35 => యరూమ్తు అదులాల్ము శోకో అజేకా 

యెహోషువ 12:15 => అదులాల్ము రాజు, మకేక్దా రాజు, 

యెహోషువ 15:35 => యరూమ్తు అదులాల్ము శోకో అజేకా 

1 సమూయేలు 22:1 => దావీదు అకక్డనుండి బయలుదేరి అదులాల్ము గుహలోనికి 

తపిప్ంచుకొనిపోగా అతని సహోదరులును అతని తండిర్ ఇంటివారందరును ఆ సంగతి విని అతని 

యొదద్కు వచిచ్రి. 

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

అదులాల్ము గుహలోనునన్ దావీదు నొదద్కు వచిచ్నపుప్డు ఫిలిషీత్యులు రెఫాయీము లోయలో దండు 

దిగియుండిరి, 

మీకా 1:15 => మారేషా నివాసీ, నీకు హకుక్దారుడగు ఒకని నీయొదద్కు తోడుకొనివతుత్రు, 

ఇశార్యేలీయులలోని ఘనులు అదులాల్మునకు పోవుదురు. 
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1 సమూయేలు 17:1 => ఫిలిషీత్యులు తమ సైనయ్ములను యుదధ్మునకు సమకూరిచ్ యూదా 

దేశములోని శోకోలో కూడి ఏఫెసద్మీమ్ము దగగ్ర శోకోకును అజేకాకును మధయ్ను దిగియుండగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:45 => షమమ్యి కుమారుడు మాయోను, ఈ మాయోను బేతూస్రునకు 

తండిర్. 

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. 

నెహెమాయ్ 3:16 => అతని ఆనుకొని బేతూస్రులో సగము భాగమునకు అధిపతియు అజూబ్కు 

కుమారుడునైన నెహెమాయ్ బాగుచేసెను . అతడు దావీదు సమాధులకు ఎదురుగానునన్ 

సథ్లములవరకును కటట్బడిన కోనేటివరకును పరాకర్మశాలుల యిండల్ సథ్లమువరకును కటెట్ను. 

వచనము 10 

జొరాయ్, అయాయ్లోను, హెబోర్ను అను యూదా బెనాయ్మీను పర్దేశములందుండు పార్కార పురములను 

కటిట్ంచి 

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

ఫిలిషీత్యుల వశమున నుండకుండ వాటిని పటుట్కొనెను. 

యెహోషువ 15:44 => వాటి పలెల్లు పోగా తొమిమ్ది పటట్ణములు. ఎకోర్ను దాని గార్మములును 

పలెల్లును, 

యెహోషువ 15:24 => హాసోరు యితాన్ను జీఫు 

1 సమూయేలు 23:14 => అయితే దావీదు అరణయ్ములోని కొండసథ్లముల యందును, జీఫు అను 

అరణయ్మున ఒక పరవ్తమందును నివాసము చేయుచుండెను; సౌలు అనుదినము అతని వెదకినను 

దేవుడు సౌలు చేతికి అతని నపప్గించలేదు. 
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1 సమూయేలు 23:19 => జీఫీయులు బయలుదేరి గిబియాలోనునన్ సౌలునొదద్కు వచిచ్ 

యెషీమోనుకు దకిష్ణమున నునన్ హకీలా మనయ్ములోని అరణయ్మున కొండ సథ్లములయందు మా 

మధయ్ దావీదు దాగియునాన్డే. 

కీరత్నలు 54:1 => దేవా, నీ నామమునుబటిట్ ననున్ రకిష్ంపుము నీ పరాకర్మమునుబటిట్ నాకు 

నాయ్యము తీరుచ్ము. 

1 సమూయేలు 21:10 => అంతట దావీదు సౌలునకు భయపడినందున ఆ దినముననే లేచి 

పారిపోయి గాతు రాజైన ఆకీషునొదద్కు వచెచ్ను. 

వచనము 11 

దురగ్ములను బలపరచి, వాటిలో అధిపతులను ఉంచి, ఆహారమును నూనెను దార్కాష్రసమును 

సమకూరెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:9 => ఇదియైన తరువాత అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు తన బలగమంతటితో 

లాకీషును ముటట్డివేయుచుండి, యెరూషలేమునకు యూదారాజైన హిజిక్యాయొదద్కును, 

యెరూషలేమునందునన్ యూదావారందరి యొదద్కును తన సేవకులను పంపి ఈలాగు పర్కటన 

చేయించెను 

యెహోషువ 10:5 => కాబటిట్ అమోరీయుల అయిదుగురు రాజులను, అనగా యెరూషలేము రాజును 

హెబోర్ను రాజును యరూమ్తు రాజును లాకీషు రాజును ఎగోల్ను రాజును కూడుకొని, తామును తమ 

సేనలనిన్యు బయలుదేరి, గిబియోను ముందర దిగి, గిబియోనీయులతో యుదధ్ము చేసిరి. 

యెహోషువ 10:11 => మరియు వారు ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి బేత  హోరోనుకు దిగిపోవు 

తోర్వను పారిపోవుచుండగా, వారు అజేకాకు వచుచ్వరకు యెహోవా ఆకాశమునుండి గొపప్ 

వడగండల్ను వారిమీద పడవేసెను గనుక వారు దానిచేత చనిపోయిరి. ఇశార్యేలీయులు కతిత్వాత 

చంపిన వారికంటె ఆ వడగండల్చేత చచిచ్నవారు ఎకుక్వ మందియయిరి. 

యెహోషువ 15:35 => యరూమ్తు అదులాల్ము శోకో అజేకా 

యెహోషువ 15:39 => లాకీషు బొసక్తు ఎగోల్ను 
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యెహోషువ 10:3 => హెబోర్ను రాజైన హోహాము నొదద్కును, యరూమ్తు రాజైన పిరాము నొదద్కును, 

యెహోషువ 10:31 => అంతట యెహోషువయు అతనితో కూడ ఇశార్యేలీయులందరును 

లిబాన్నుండి లాకీషుకు వచిచ్ దాని దగగ్ర దిగి లాకీషు వారితో యుదధ్ము చేయగా 

మీకా 1:13 => లాకీషు నివాసులారా, రథములకు యుదధ్పు గుఱఱ్ములను కటుట్డి; ఇశార్యేలువారు 

చేసిన తిరుగుబాటు కిర్యలు నీయందు కనబడినవి అది సీయోను కుమారెత్ పాపమునకు పర్థమ 

కారణముగా ఉండును. 

వచనము 12 

మరియు వాటిలో డాళల్ను బలెల్ములను ఉంచి ఆ పటట్ణములను బహు బలవంతమైన వాటిగా చేసెను. 

యూదావారును బెనాయ్మీనీయులును అతని పక్షముననుండిరి. 

యెహోషువ 15:33 => మైదానములో ఏవనగా ఎషాత్యోలు జొరాయ్ అషాన్ 

యెహోషువ 19:41 => వారి సావ్సథ్య్పు సరిహదుద్ జొరాయ్ 

యెహోషువ 19:42 => ఎషాత్యోలు ఇరె ష్మెషు షెయలీబ్ను 

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

అపుప్డు అబార్హాము శారా నిమితత్ము అంగలారుచ్టకును ఆమెనుగూరిచ్ యేడుచ్టకును వచెచ్ను. 

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

అనాకీయులు అహీమాను షేషయి తలమ్యి అనువారుండిరి. ఆ హెబోర్ను ఐగుపుత్లోని సోయనుకంటె 

ఏడేండుల్ ముందుగా కటట్బడెను. 

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

నేటివరకు సావ్సథ్య్ముగా నునన్ది. 

యెహోషువ 20:7 => అపుప్డు వారు నఫాత్లీయుల మనయ్ములోని గలిలయలో కెదెషును, 

ఎఫార్యిమీయుల మనయ్మందలి షెకెమును, యూదా వంశసుథ్ల మనయ్మందలి హెబోర్నను 

కిరయ్తరాబ్ను పర్తిషఠ్పరచిరి. 
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2 సమూయేలు 2:11 => దావీదు హెబోర్నులో యూదావారిమీద ఏలినకాలమంతయు ఏడు 

సంవతస్రములు ఆరు మాసములు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:18 => ఫిలిషీత్యులు షెఫేలా పర్దేశములోని పటట్ణములమీదను యూదా 

దేశమునకు దకిష్ణపు దికుక్ననునన్ పటట్ణములమీదను పడి బేతెష్మెషును అయాయ్లోనును గెదెరోతును 

శోకోను దాని గార్మములను, తిమాన్ను దాని గార్మములను, గిమోజ్నును దాని గార్మములను 

ఆకర్మించుకొని అకక్డ కాపురముండిరి. 

వచనము 13 

ఇశార్యేలువారి మధయ్నుండు యాజకులును లేవీయులును తామునన్ పర్దేశముల సరిహదుద్లను దాటి 

అతనియొదద్కు వచిచ్ చేరిరి. 

యెషయా 22:10 => యెరూషలేము యిండల్ను లెకక్పెటిట్ పార్కారమును గటిట్చేయుటకు ఇండల్ను 

పడగొటిట్తిరి 

యెషయా 22:11 => పాత కోనేటి నీళుల్ నిలుచుటకు ఆ రెండు గోడల మధయ్ను చెరువు కటిట్తిరి 

అయినను దాని చేయించిన వానివైపు మీరు చూచిన వారు కారు పూరవ్కాలమున దాని 

నిరిమ్ంచినవానిని మీరు లక్షయ్పెటట్కపోతిరి. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:19 => రాజు యూదాయందంతటనుండు పార్కార పురములలో 

ఉంచినవారు గాక వీరు రాజుయొకక్ పరివారములో చేరినవారై యుండిరి. 

2 రాజులు 17:21 => ఆయన ఇశార్యేలు గోతర్ములను దావీదు ఇంటివారిలోనుండి 

విడగొటిట్వేయగా వారు నెబాతు కుమారుడైన యరొబామును రాజుగా చేసికొనిరి. ఈ యరొబాము 
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ఇశార్యేలువారు యెహోవాను అనుసరింపకుండ ఆయనమీద వారిని తిరుగబడచేసి, వారు 

ఘోరపాపము చేయుటకు కారకుడాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:2 => అతడు యూదా దేశములోని పార్కార పురములనిన్టియందును 

సైనయ్ములను ఉంచి, యూదా దేశమందును తన తండిర్యైన ఆసా పటుట్కొనిన ఎఫార్యిము 

పటట్ణములయందును కావలి బలములను ఉంచెను. 

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. 

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. 

వచనము 14 

యరొబామును అతని కుమారులును యెహోవాకు యాజకసేవ జరుగకుండ లేవీయులను 

తోర్సివేయగా, వారు తమ గార్మములను సావ్సథ్య్ములను విడచి, యూదా దేశమునకును 

యెరూషలేమునకును వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:14 => ఉజిజ్యా యీ సైనయ్మంతటికి డాళల్ను ఈటెలను శిరసాత్ర్ణములను 

కవచములను విలుల్లను వడిసెలలను చేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:15 => మరియు అతడు అంబులనేమి పెదద్ రాళల్నేమి పర్యోగించుటకై 

ఉపాయశాలులు కలిప్ంచిన యంతర్ములను యెరూషలేములో చేయించి దురగ్ములలోను 

బురుజులలోను ఉంచెను. అతడు సిథ్రపడువరకు అతనికి ఆశచ్రయ్కరమైన సహాయము కలిగెను గనుక 

అతని కీరిత్ దూరముగా వాయ్పించెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 32:5 => మరియు రాజు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని, పాడైన గోడ యావతుత్ కటిట్ంచి, 

గోపురములవరకు దానిని ఎతుత్ చేయించి, బయట మరియొక గోడను కటిట్ంచి, దావీదు పటట్ణములో 

మిలోల్ దురగ్మును బాగుచేయించెను. మరియు ఈటెలను డాళల్ను విసాత్రముగా చేయించెను. 

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

వరణ్ములుగల చీరను చింపి నెతిత్మీద చెయియ్పెటుట్కొని యేడుచ్చు పోగా 

2 సమూయేలు 13:22 => అబా ష్లోము తన అనన్యగు అమోన్నుతో మంచిచెడడ్లేమియు 

మాటలాడక ఊరకుండెను గాని, తన సహోదరియగు తామారును బలవంతము చేసినందుకై 

అతనిమీద పగయుంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:1 => రెహబాము యెరూషలేమునకు వచిచ్నపుప్డు ఇశార్యేలువారితో 

యుదధ్ము చేయుటకును , రాజయ్మును తనకు మరల రపిప్ంచుకొనుటకును అతడు 

యూదావారిలోనుండియు బెనాయ్మీనీయులలోనుండియు ఏరప్రచబడిన యుదధ్ శాలులను లక్ష 

యెనుబది వేలమందిని సమకూరచ్గా 

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

మెడమీద ఉండును నీ తండిర్ కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.  

2 రాజులు 9:32 => అతడు తలయెతిత్ కిటికీతటుట్ చూచి నా పక్షమందునన్వారెవరని అడుగగా ఇదద్రు 

ముగుగ్రు పరిచారకులు పైనుండి తొంగిచూచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:2 => అతడు యూదా దేశములోని పార్కార పురములనిన్టియందును 

సైనయ్ములను ఉంచి, యూదా దేశమందును తన తండిర్యైన ఆసా పటుట్కొనిన ఎఫార్యిము 

పటట్ణములయందును కావలి బలములను ఉంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:19 => రాజు యూదాయందంతటనుండు పార్కార పురములలో 

ఉంచినవారు గాక వీరు రాజుయొకక్ పరివారములో చేరినవారై యుండిరి. 

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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వచనము 15 

యరొబాము బలిపీఠములకును దయయ్ములకును తాను చేయించిన దూడలకును యాజకులను 

ఏరప్రచుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:19 => నీవు నీ దేశములోనునన్ నీ దినములనిన్టను లేవీయులను 

విడువకూడదు సుమీ. 

యెహోషువ 22:19 => మీ సావ్సథ్య్మైన దేశము అపవితర్ముగా నుండినయెడల యెహోవా 

మందిరముండు యెహోవా సావ్ధీనదేశమునకు మీరు వచిచ్ మా మధయ్ను సావ్సథ్య్ము తీసికొనుడి, మన 

దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠము గాక వేరొక బలిపీఠమును కటుట్కొని యెహోవా మీద తిరుగబడకుడి, 

మా మీద తిరుగబడకుడి, 

1 రాజులు 12:17 => అయితే యూదా పటణ్ణములలోనునన్ ఇశార్యేలువారిని రెహబాము ఏలెను. 

1 రాజులు 15:17 => ఇశార్యేలు రాజైన బయెషా యూదావారికి విరోధియై యుండి, యూదా 

రాజైన ఆసాయొదద్నుండి యెవరును రాకుండను అతనియొదద్కు ఎవరును పోకుండను, రామా 

పటట్ణమును కటిట్ంచెను. 

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

చేయబడిన యిరువది రొటెట్లను, కొర్తత్ గోధుమ వెనున్లను కొనిన్ పండల్ను తీసికొనివచిచ్ దైవజనుడైన 

అతనికి కానుకగా ఇయయ్గా అతడు జనులు భోజనము చేయుటకు దాని వడిడ్ంచుమనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:1 => ఆసా యేలుబడియందు ముపప్ది ఆరవ సంవతస్రమున ఇశార్యేలు 

రాజైన బయెషా యూదావారిమీద దండెతిత్ బయలుదేరి యూదా రాజైన ఆసాయొదద్కు రాకపోకలు 

జరుగకుండునటుల్ రామాను కటిట్ంపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:2 => వారు యూదా దేశమందంతటను సంచరించి, యూదావారి 

పటట్ణములనిన్టిలోనుండి లేవీయులను ఇశార్యేలీయుల పితరుల యిండల్ పెదద్లను సమకూరిచ్ 

యెరూషలేమునకు తోడుకొనివచిచ్రి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 30:1 => మరియు హిజిక్యా ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు 

పసాక్పండుగ ఆచరించుటకై యెరూషలేములోనునన్ యెహోవా మందిరమునకు రావలసినదని 

ఇశార్యేలువారికందరికిని యూదావారికందరికిని వరత్మానములను, ఎఫార్యిమీయులకును 

మనషే ష్వారికిని పతిర్కలను పంపెను. 

యిరిమ్యా 23:38 => అందునుగూరిచ్ యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీరు యెహోవా 

భారమను మాట యెతత్వదద్ని నేను మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్నను మీరు యెహోవా భారమను మాట యెతుత్చునే 

యునాన్రు. 

వచనము 16 

వారి చరయ్లటుల్ండగా ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములయందంతటను ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవాను వెదకుటకు మనసుస్ నిలుపుకొనినవారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు 

బలులనరిప్ంచుటకై యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 35:2 => ఇశార్యేలీయులు తాము పొందు సావ్సథ్య్ములో లేవీయులు 

నివసించుటకు వారికి పురములను ఇయయ్వలెనని వారికాజాఞ్పించుము; ఆ పురముల చుటుట్నునన్ 

పలెల్లను లేవీయులకియయ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:3 => వారు నివసించుటకు ఆ పురములు వారివగును. వాటి పొలములు వారి 

పశువులకును వారి మందలకును వారి సమసత్ జంతువులకును ఉండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:4 => మీరు లేవీయులకిచుచ్ పురముల పలెల్ల పర్తి పురముయొకక్ గోడ 

మొదలుకొని చుటుట్ వెయియ్ మూరలు 

సంఖాయ్కాండము 35:5 => మరియు మీరు ఆ పురముల వెలుపలనుండి తూరుప్దికుక్న రెండువేల 

మూరలను, దకిష్ణదికుక్న రెండువేల మూరలను, పడమటిదికుక్న రెండువేల మూరలను, ఉతత్రదికుక్న 

రెండువేల మూరలను కొలవవలెను. ఆ నడుమ పురముండవలెను. అది వారి పురములకు పలెల్లుగా 

నుండును.  
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యెహోషువ 21:20 => కహాతీయుల వంశపువారైన లేవీయులకు, అనగా కహాతు సంబంధులలో 

మిగిలినవారికి వంతుచీటల్వలన కలిగిన పటట్ణములు ఎఫార్యిము గోతర్మునుండి వారికియయ్బడెను. 

యెహోషువ 21:21 => నాలుగు పటట్ణములను, అనగా ఎఫార్యిమీయుల మనయ్దేశములో 

నరహంతకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమైన షెకెమును దాని పొలమును గెజెరును దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:22 => కిబాస్యిమును దాని పొలమును బేత హోరోనును దాని పొలమును 

వారికిచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:23 => దాను గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా ఎతెత్కేను దాని 

పొలమును గిబెబ్తోనును దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:24 => అయాయ్లోనును దాని పొలమును గతిర్మోమ్నును దాని పొలమును 

వారికిచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:25 => రెండు పటట్ణములును, అనగా మనషే ష్ అరధ్గోతిర్కులనుండి తానాకును దాని 

పొలమును గతిర్మోమ్నును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:26 => వాటి పొలములు గాక కహాతు సంబంధులలో మిగిలినవారికి కలిగిన 

పటట్ణములనిన్యు పది. 

యెహోషువ 21:27 => లేవీయుల వంశములలో గెరో ష్నీయులకు రెండు పటట్ణములను, అనగా 

నరహంతకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమగు బాషానులోని గోలానును దాని పొలమును బెయెషె ట్రాను 

దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:28 => ఇశాశ్ఖారు గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా కిషోయ్నును దాని 

పొలమును దాబెరతును దాని పొలమును యరూమ్తును దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:29 => ఏనగ్నీన్మును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:30 => ఆషేరు గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా మిషెయలును దాని 

పొలమును అబోద్నును దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:31 => హెలక్తును దాని పొలమును రెహోబును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 
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యెహోషువ 21 :32 => నఫాత్లి గోతిర్కులనుండి మూడు పటట్ణములను , అనగా 

నరహంతుకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమగు గలిలయలోని కెదెషును దాని పొలమును హమోమ్తోద్రును 

దాని పొలమును కరాత్నును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:33 => వారి వంశములచొపుప్న గెరో ష్నీయుల పటట్ణములనిన్యు వాటి 

పొలములుగాక పదమూడు పటట్ణములు. 

యెహోషువ 21:34 => లేవీయులలో మిగిలిన మెరారీయుల వంశములకు జెబూలూను 

గోతర్ములనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా యొకెన్యాము దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:35 => కరాత్ను దాని పొలమును దిమాన్ను దాని పొలమును నహలాలును దాని 

పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:36 => రూబేను గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా బేసెరును దాని 

పొలమును యాహసును దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:37 => కెదెమోతును దాని పొలమును మేఫాతును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21 :38 => గాదు గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములును , అనగా 

నరహంతకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమగు గిలాదులోని రామోతును దాని పొలమును మహనయీమును 

దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:39 => హెషోబ్నును దాని పొలమును యాజెరును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:40 => వారి వారి వంశములచొపుప్న, అనగా లేవీయుల మిగిలిన 

వంశములచొపుప్న అవనిన్యు మెరారీయులకు కలిగిన పటట్ణములు. వంతుచీటివలన వారికి కలిగిన 

పటట్ణములు పండెర్ండు. 

యెహోషువ 21:41 => ఇశార్యేలీయుల సావ్సథ్య్ములో వాటి పలెల్లుగాక లేవీయుల 

పటట్ణములనిన్యు నలువది యెనిమిది. 

యెహోషువ 21:42 => ఆ పటట్ణములనిన్టికి పొలములుండెను. ఆ పటట్ణములనిన్యు 

అటే ల్యుండెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:66 => కహాతీయులలో కొందరికి ఎఫార్యిము గోతర్ములో పొలిమేర 

పటట్ణములు కలిగియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:67 => ఆశర్య పటట్ణములును ఎఫార్యిము పరవ్తములోని షెకెమును 

దాని గార్మములును, గెజెరును దాని గార్మములును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:68 => యొకెమ్యామును దాని గార్మములును బేత హోరోనును దాని 

గార్మములును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:69 => అయాయ్లోనును దాని గార్మములును గతిర్మోమ్నును దాని 

గార్మములును వారికియయ్బడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:70 => మరియు మనషే ష్ అరధ్గోతర్సాథ్నములోనుండి ఆనేరును దాని 

గార్మములను బిలియామును దాని గార్మములను కహాతీయులకు ఇచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:71 => మరియు గెరో ష్మీయులకు మనషే ష్ అరధ్గోతర్వంశ సాథ్నములోనుండి 

బాషానునందలి గోలానుదాని గార్మములు, అషాత్రోతు దాని గార్మములు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:72 => ఇశాశ్ఖారు గోతర్సాథ్నములోనుండి కెదెషు దాని గార్మములు, 

దాబెరతు దాని గార్మములు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:73 => రామోతు దాని గార్మములు, ఆనేము దాని గార్మములు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:74 => ఆషేరు గోతర్సాథ్నములోనుండి మాషాలు దాని గార్మములు, 

అబోద్ను దాని గార్మములు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:75 => హుకోక్కు దాని గార్మములు రెహోబు దాని గార్మములు; 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:76 => నఫాత్లి గోతర్సాథ్నములోనుండి గలిలయలోనునన్ కెదెషు దాని 

గార్మములు, హమోమ్ను దాని గార్మములు, కిరయ్తాయిము దాని గార్మములు ఇయయ్బడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:77 => మరియు మెరారీయులలో శేషించినవారికి జెబూలూను 

గోతర్సాథ్నములోనుండి రిమోమ్ను దాని గార్మములు, తాబోరు దాని గార్మములు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:78 => యెరికోకు ఆవల యొరాద్నునకు తూరుప్గా ఉండు రూబేను 

గోతర్సాథ్నములోనుండి అరణయ్ములోని బేసెరు దాని గార్మములు, యహజాయు దాని గార్మములు, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:79 => కెదేమోతు దాని గార్మములు, మేఫాతు దాని గార్మములు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:80 => గాదు గోతర్ సాథ్నములోనుండి గిలాదు యందలి రామోతు దాని 

గార్మములు, మహనయీము దాని గార్మములు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:81 => హెషోబ్ను దాని గార్మములు, యాజెరు దాని గార్మములు, 

ఇయయ్బడెను. 

లేవీయకాండము 27:30 => భూధానయ్ములలోనేమి వృక్షఫలములోనేమి భూఫలములనిన్టిలో 

దశమభాగము యెహోవా సొముమ్; అది యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును. 

లేవీయకాండము 27:31 => ఒకడు తాను చెలిల్ంపవలసిన దశమభాగములలో దేనినైనను 

విడిపింపగోరినయెడల దానిలో అయిదవ వంతును దానితో కలుపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:32 => గోవులలోనేగాని గొఱఱ్ మేకలలోనేగాని, కోలకిర్ంద నడుచుననిన్టిలో 

దశమభాగము పర్తిషిఠ్తమగును. 

లేవీయకాండము 27:33 => అది మంచిదో చెడడ్దో పరిశోధింపకూడదు, దాని మారచ్కూడదు. దాని 

మారిచ్నయెడల అదియు దానికి మారుగా నిచిచ్నదియు పర్తిషిఠ్తములగును ; అటిట్దాని 

విడిపింపకూడదని చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 27:34 => ఇవి యెహోవా సీనాయి కొండమీద ఇశార్యేలీయుల కొరకు మోషేకు 

ఇచిచ్న ఆజఞ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 18:21 => ఇదిగో లేవీయులు చేయు సేవకు, అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

సేవకు నేను ఇశార్యేలీయులయొకక్ దశమభాగములనిన్టిని వారికి సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తిని. 

సంఖాయ్కాండము 18:22 => ఇశార్యేలీయులు పాపము తగిలి చావకుండునటుల్ వారు ఇకమీదట 

పర్తయ్క్షపు గుడారమునకు రాకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 18:23 => అయితే లేవీయులు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ సేవ చేసి, వారి 

సేవలోని దోషములకు తామే ఉతత్రవాదులై యుందురు. ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను వారికి 

సావ్సథ్య్మేమియు ఉండదు. ఇది మీ తర తరములకు నితయ్మైన కటట్డ. 
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సంఖాయ్కాండము 18:24 => అయితే ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణముగా అరిప్ంచు 

దశమభాగములను నేను లేవీయులకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తిని. అందుచేతను వారు ఇశార్యేలీయుల 

మధయ్ను సావ్సథ్య్ము సంపాదింపకూడదని వారితో చెపిప్తిని. 

సంఖాయ్కాండము 18:25 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 18:26 => నీవు లేవీయులతో ఇటల్నుము నేను ఇశార్యేలీయులచేత మీకు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇపిప్ంచిన దశమభాగమును మీరు వారియొదద్ పుచుచ్కొనునపుప్డు మీరు దానిలో, అనగా 

ఆ దశమభాగములో దశమభాగమును యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణముగా చెలిల్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:27 => మీకు వచుచ్ పర్తిషాఠ్రప్ణము కళల్పు పంటవలెను దార్క్షలతొటిట్ 

ఫలమువలెను ఎంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18 :28 => అటుల్ మీరు ఇశార్యేలీయులయొదద్ పుచుచ్కొను మీ 

దశమభాగములనిన్టిలోనుండి మీరు పర్తిషాఠ్రప్ణమును యెహోవాకు చెలిల్ంపవలెను. దానిలోనుండి 

మీరు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు అరప్ణమును యాజకుడైన అహరోనుకు ఇయయ్వలెను.  

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. 

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. 
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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. 

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. 

నిరగ్మకాండము 28:1 => మరియు నాకు యాజకతవ్ము చేయుటకై నీ సహోదరుడైన అహరోనును 

అతని కుమారులను, అనగా అహరోనును, అహరోను కుమారులైన నాదాబును, అబీహును, 

ఎలియాజరును ఈతామారును ఇశార్యేలీయులలోనుండి నీయొదద్కు పిలిపింపుము. 

సంఖాయ్కాండము 35:3 => వారు నివసించుటకు ఆ పురములు వారివగును. వాటి పొలములు వారి 

పశువులకును వారి మందలకును వారి సమసత్ జంతువులకును ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:19 => నీవు నీ దేశములోనునన్ నీ దినములనిన్టను లేవీయులను 

విడువకూడదు సుమీ. 

1 రాజులు 12:31 => మరియు అతడు ఉనన్త సథ్లములను కటిట్ంచి మందిరముగా ఏరప్రచి, 

లేవీయులు కాని సాధారణమైనవారిలో కొందరిని యాజకులుగా నియమించెను. 

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

చేయబడిన యిరువది రొటెట్లను, కొర్తత్ గోధుమ వెనున్లను కొనిన్ పండల్ను తీసికొనివచిచ్ దైవజనుడైన 

అతనికి కానుకగా ఇయయ్గా అతడు జనులు భోజనము చేయుటకు దాని వడిడ్ంచుమనెను. 
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యిరిమ్యా 23:38 => అందునుగూరిచ్ యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీరు యెహోవా 

భారమను మాట యెతత్వదద్ని నేను మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్నను మీరు యెహోవా భారమను మాట యెతుత్చునే 

యునాన్రు. 

లూకా 1:8 => జెకరాయ్ తన తరగతి కర్మము చొపుప్న దేవుని యెదుట యాజక ధరమ్ము 

జరిగించుచుండగా 

వచనము 17 

దావీదును సొలొమోనును నడచిన మారగ్మందు మూడు సంవతస్రములు వారు నడచి, యూదా 

రాజయ్మును బలపరచి మూడు సంవతస్రములు సొలొమోను కుమారుడైన రెహబామునకు 

సహాయకులైరి. 

లేవీయకాండము 17:7 => వారు వయ్భిచారులై అనుసరించుచు వచిచ్న దయయ్ముల పేరట 

వధించినటుల్ ఇకమీదట తమ బలిపశువులను వధింపరాదు. ఇది వారి తర తరములకు వారికి 

నితయ్మైన కటట్డ. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:17 => వారు దేవతవ్ములేని దయయ్ములకు తామెరుగని దేవతలకు 

కొర్తత్గా పుటిట్న దేవతలకు తమ పితరులు భయపడని దేవతలకు బలి అరిప్ంచిరి. 

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 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 
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పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళిల్ 

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 

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

బలులనరిప్ంచిరి. అపుప్డు జనులు తినుటకును తార్గుటకును కూరుచ్ండి ఆడుటకు లేచిరి. 

నిరగ్మకాండము 32:7 => కాగా యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు దిగివెళుల్ము; ఐగుపుత్ 

దేశమునుండి నీవు రపిప్ంచిన నీ పర్జలు చెడిపోయిరి.  

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. 

నిరగ్మకాండము 32:31 => అపుప్డు మోషే యెహోవా యొదద్కు తిరిగివెళిల్ అయోయ్ యీ పర్జలు గొపప్ 

పాపము చేసిరి; వారు బంగారు దేవతను తమకొరకు చేసికొనిరి. 

1 రాజులు 12:28 => ఆలోచనచేసి రెండు బంగారపు దూడలు చేయించి, జనులను పిలిచి 

యెరూషలేమునకు పోవుట మీకు బహు కషట్ము; 

1 రాజులు 14:9 => నీకంటె ముందుగా ఉండిన వారందరికంటెను అధికముగా కీడు చేసియునాన్వు; 

ననున్ బొతిత్గా విసరిజ్ంచి యితర దేవతలను పోత విగర్హములను పెటుట్కొని నాకు కోపము 

పుటిట్ంచియునాన్వు. 

కీరత్నలు 106:19 => హోరేబులో వారు దూడను చేయించుకొనిరి. పోతపోసిన విగర్హమునకు 

నమసాక్రము చేసిరి 
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కీరత్నలు 106:20 => తమ మహిమాసప్దమును గడిడ్మేయు ఎదుద్ రూపమునకు మారిచ్రి. 

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 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 22:41 => మరునాడు బాలాకు బిలామును తోడుకొనిపోయి, బయలుయొకక్ 

ఉనన్త సథ్లములమీదనుండి జనులను చివరవరకు చూడవలెనని అతనిని అచోచ్ట ఎకిక్ంచెను. 

1 రాజులు 12:31 => మరియు అతడు ఉనన్త సథ్లములను కటిట్ంచి మందిరముగా ఏరప్రచి, 

లేవీయులు కాని సాధారణమైనవారిలో కొందరిని యాజకులుగా నియమించెను. 

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. 

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 17:27 => అషూష్రు రాజు అచచ్టనుండి తేబడిన యాజకులలో ఒకనిని అచచ్టికి మీరు 

తోడుకొనిపోవుడి; అతడు అచచ్టికి పోయి కాపురముండి ఆ దేశపు దేవుని మరాయ్దను వారికి 

నేరప్వలెనని ఆజాఞ్పించెను. 
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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. 

కీరత్నలు 106:37 => మరియు వారు తమ కూమారులను తమ కుమారెత్లను దయయ్ములకు బలిగా 

అరిప్ంచిరి. 

హోషేయ 10:5 => బేతావెనులో నునన్ దూడవిషయమై షోమోర్ను నివాసులు భయపడుదురు, దాని 

పర్భావము పోయెనని పర్జలును, సంతోషించుచుండిన దాని అరచ్కులును దుఃఖింతురు. 

వచనము 18 

రెహబాము, దావీదు కుమారుడైన యెరీమోతు కుమారెత్యగు మహలతును యెషష్యి కుమారుడైన 

ఏలీయాబు కుమారెత్యగు అబీహాయిలును వివాహము చేసికొనెమ. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:9 => యూదా వారినందరిని బెనాయ్మీనీయులనందరిని, ఎఫార్యిము 

మనషే ష్ షిమోయ్ను గోతర్సాథ్నములలోనుండి వచిచ్ వారిమధయ్ నివసించు పరదేశులను సమకూరెచ్ను. 

అతని దేవుడైన యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండుట చూచి ఇశార్యేలువారిలోనుండి విసాత్రమైన 

జనులు అతని పక్షము చేరిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:11 => అయినను ఆషేరు మనషే ష్ జెబూలూను దేశముల వారిలోనుండి 

కొందరు కృంగిన మనసుస్తో యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:18 => ఎఫార్యిము మనషే ష్ ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను దేశములనుండి 

వచిచ్న జనులలో చాలామంది తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనకయే విధివిరుదధ్ముగా పసాక్ను 

భుజింపగా హిజిక్యా 
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2 దినవృతాత్ంతములు 30:19 => పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ శుదీధ్కరణముచొపుప్న తనున్ 

పవితర్పరచుకొనకయే తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యింప మనసుస్ నిలుపుకొనిన పర్తి 

వాని నిమితత్ము దయగల యెహోవా పార్యశిచ్తత్ము చేయునుగాక అని పార్రిథ్ంపగా 

యెహోషువ 22:19 => మీ సావ్సథ్య్మైన దేశము అపవితర్ముగా నుండినయెడల యెహోవా 

మందిరముండు యెహోవా సావ్ధీనదేశమునకు మీరు వచిచ్ మా మధయ్ను సావ్సథ్య్ము తీసికొనుడి, మన 

దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠము గాక వేరొక బలిపీఠమును కటుట్కొని యెహోవా మీద తిరుగబడకుడి, 

మా మీద తిరుగబడకుడి, 

కీరత్నలు 84:5 => నీవలన బలమునొందు మనుషుయ్లు ధనుయ్లు యాతర్చేయు మారగ్ములు వారికి 

అతి పిర్యములు. 

కీరత్నలు 84:6 => వారు బాకా లోయలోబడి వెళుల్చు దానిని జలమయముగా చేయుదురు తొలకరి 

వాన దానిని దీవెనలతో కపుప్ను. 

కీరత్నలు 84:7 => వారు నానాటికి బలాభివృదిధ్నొందుచు పర్యాణము చేయుదురు వారిలో 

పర్తివాడును సీయోనులో దేవుని సనిన్ధిని కనబడును. 

నిరగ్మకాండము 9:21 => అయితే యెహోవా మాట లక్షయ్పెటట్నివాడు తన పనివారిని తన పశువులను 

పొలములో ఉండనిచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:46 => మరల వారితో ఇటల్నెను మీతో సాక్షయ్ముగా నేడు నేను పలికిన 

మాటలనిన్టిని మీ మనసుస్లలో పెటుట్కొని, మీ సంతతివారు ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిని 

అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని వారికాజాఞ్పింపవలెను. 

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.  
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1 దినవృతాత్ంతములు 22:19 => కావున హృదయపూరవ్కముగా మీ దేవుడైన యెహోవాను 

వెదకుటకు మీ మనసుస్లు దృఢపరచుకొని, ఆయన నిబంధన మందసమును దేవునికి పర్తిషిఠ్తమైన 

ఉపకరణములను ఆయన నామముకొరకు కటట్బడు ఆ మందిరములోనికి చేరుచ్టకై మీరు పూనుకొని 

దేవుడైన యెహోవా పరిశుదధ్ సథ్లమును కటుట్డి. 

యోబు 34:14 => ఆయన తన మనసుస్ తనమీదనే ఉంచుకొనినయెడల తన శావ్సనిశావ్సములను 

తనయొదద్కు తిరిగి తీసికొనినయెడల 

కీరత్నలు 62:10 => బలాతాక్రమందు నమిమ్కయుంచకుడి దోచుకొనుటచేత గరవ్పడకుడి ధనము 

హెచిచ్నను దానిని లక్షయ్పెటట్కుడి. 

కీరత్నలు 108:1 => దేవా, నా హృదయము నిబబ్రముగా నునన్ది నేను పాడుచు సుత్తిగానము 

చేసెదను నా ఆతమ్ పాడుచు గానము చేయును.  

దానియేలు 6:14 => రాజు ఈ మాట విని బహుగా వాయ్కులపడి, దానియేలును రకిష్ంపవలెనని తన 

మనసుస్ దృఢము చేసికొని, సూరుయ్డసత్మించు వరకు అతని విడిపించుటకు పర్యతన్ము చేసెను. 

హోషేయ 4:8 => నా జనుల పాపములను ఆహారముగ చేసికొందురు గనుక జనులు మరి 

యధికముగా పాపము చేయవలెనని వారు కోరుదురు. 

హగగ్యి 1:5 => కాబటిట్ సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ 

పర్వరత్ననుగూరిచ్ ఆలోచించుకొనుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:23 => అతడు వచిచ్ దేవుని కృపను చూచి సంతోషించి, పర్భువును 

సిథ్రహృదయముతో హతుత్కొనవలెనని అందరిని హెచచ్రించెను. 

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

సాథ్పించుకొనుటకు నివాససాథ్నముగా ఏరప్రచుకొను సథ్లమును వెదకి అకక్డికే యాతర్లు 

చేయుచుండవలెను. 

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

దశమభాగములను, పర్తిషిట్తములుగా మీరు చేయు నైవేదయ్ములను, మీ మొర్కుక్బడి అరప్ణములను, 

మీ సేవ్చాఛ్రప్ణములను, పశువులలోను గొఱఱ్మేకలలోను తొలిచూలు వాటిని తీసికొనిరావలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 12:11 => 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 12:13 => నీవు చూచిన పర్తి సథ్లమున నీ దహనబలులను 

అరిప్ంపకూడదు సుమీ. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:14 => యెహోవా నీ గోతర్ములలో ఒకదానియందు ఏరప్రచుకొను 

సథ్లముననే నీ దహనబలులను అరిప్ంచి నేను మీకాజాఞ్పించుచునన్ సమసత్మును అకక్డనే 

జరిగింపవలెను. 

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

నైవేదయ్ములుచేత పుచుచ్కొని ఆయన సనిన్ధిని చేరుడి పరిశుదాధ్లంకారములగు ఆభరణములను 

ధరించుకొని ఆయన యెదుట సాగిలపడుడి. 

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

ఇశార్యేలీయులరిప్ంచు దహనబలులకు పీఠము ఇదేయని దావీదు సెలవిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:3 => యూదావారిలోను బెనాయ్మీనీయులలోను ఎఫార్యిము మనషే ష్ 

సంబంధులలోను యెరూషలేమునందు కాపురమునన్ వారెవరనగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:14 => అతడు తన మనసుస్ యెహోవాను వెదకుటయందు నిలుపుకొనక 

చెడుకిర్యలు చేసెను. 

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 14:4 => వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యించుటకును, 

ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్యు విధినిబటిట్యు కిర్యలు జరిగించుటకును, యూదావారికి ఆజాఞ్పించి 
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2 దినవృతాత్ంతములు 20:3 => అందుకు యెహోషాపాతు భయపడి యెహోవాయొదద్ 

విచారించుటకు మనసుస్ నిలుపుకొని, యూదాయంతట ఉపవాసదినము ఆచరింపవలెనని చాటింపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:6 => యూదా పటట్ణములలో కాపురమునన్ ఇశార్యేలువారును 

యూదావారును ఎదుద్లలోను గొఱఱ్లలోను పదియవవంతును, తమ దేవుడైన యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తములైన వసుత్వులలో పదియవ వంతును తీసికొనివచిచ్ కుపప్లుగా కూరిచ్రి. 

యిరిమ్యా 31:21 => ఇశార్యేలు కుమారీ, సరిహదుద్రాళల్ను పాతించుము, దోవచూపు 

సత్ంభములను నిలువబెటుట్ము, నీవు వెళిల్న రాజమారగ్ముతటుట్ నీ మనసుస్ నిలుపుకొనుము, తిరుగుము; 

ఈ నీ పటట్ణములకు తిరిగిరముమ్. 

యెహెజేక్లు 44:5 => యెహోవా నాకు సెలవిచిచ్నదేమనగా నరపుతుర్డా, యెహోవా 

మందిరమునుగూరిచ్న కటట్డలనిన్టిని విధులనిన్టిని నేను నీకు తెలియజేయుచునాన్ను; నీవు మనసుస్ 

నిలుపుకొని ఆ సంగతులనిన్టిని చూచి చెవినిబెటుట్ము. మరియు పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి పోవు 

మారగ్ములనిన్టి దావ్రా మందిరములోపలికి వచుచ్టనుగూరిచ్ యోచించుము.  

వచనము 19 

అతనికి యూషు షెమరాయ్ జహము అను కుమారులు కలిగిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:1 => రెహబాము రాజయ్ము సిథ్రపడి తాను బలపరచబడిన తరువాత 

అతడును ఇశార్యేలీయులందరును యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచిరి. 

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

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

2 దినవృతాత్ంతములు 1:2 => యెహోవా సేవకుడైన మోషే అరణయ్మందు చేయించిన దేవుని 

సమాజపు గుడారము గిబియోనునందుండెను గనుక 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:3 => సొలొమోను సహసార్ధిపతులకును శతాధిపతులకును 

నాయ్యాధిపతులకును ఇశార్యేలీయుల పితరుల యిండల్కు పెదద్లైనవారికందరికిని, అనగా 

ఇశార్యేలీయులకందరికిని ఆజఞ్ ఇయయ్గా సమాజకులందరును 
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2 దినవృతాత్ంతములు 1:4 => సొలొమోనుతో కూడ కలసి గిబియోనునందుండు బలిపీఠము నొదద్కు 

పోయిరి; దావీదు దేవుని మందసమును కిరయ్తాయ్రీమునుండి తెపిప్ంచి యెరూషలేమునందు దానికొరకు 

గుడారమువేసి తాను సిదధ్పరచిన సథ్లమున నుంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:5 => హూరు కుమారుడైన ఊరికి పుటిట్న బెసలేలు చేసిన యితత్డి 

బలిపీఠము అకక్డ యెహోవా నివాససథ్లము ఎదుట ఉండగా సొలొమోనును సమాజపువారును 

దానియొదద్ విచారణ చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:6 => సమాజపు గుడారము ముందర యెహోవా సనిన్ధినుండి ఇతత్డి 

బలిపీఠము నొదద్కు సొలొమోను పోయి దానిమీద వెయియ్ దహనబలులను అరిప్ంచెను. 

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. 
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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 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 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. 

హోషేయ 6:4 => ఎఫార్యిమూ, నినున్ నేనేమిచేతును? యూదా, నినున్ నేనేమిచేతును? తెలల్వారగానే 

కనబడు మేఘము ఎగిరిపోవునటుల్ను, పార్తఃకాలమున పడు మంచు ఆరిపోవునటుల్ను మీ భకిత్ 

నిలువకపోవును. 

మతత్యి 13:20 => రాతినేలను వితత్బడినవాడు వాకయ్ము విని వెంటనే సంతోషముతో 

దానినంగీకరించువాడు. 

మతత్యి 13:21 => అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని, 

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 

యెహోషువ 22:19 => మీ సావ్సథ్య్మైన దేశము అపవితర్ముగా నుండినయెడల యెహోవా 

మందిరముండు యెహోవా సావ్ధీనదేశమునకు మీరు వచిచ్ మా మధయ్ను సావ్సథ్య్ము తీసికొనుడి, మన 

దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠము గాక వేరొక బలిపీఠమును కటుట్కొని యెహోవా మీద తిరుగబడకుడి, 

మా మీద తిరుగబడకుడి, 

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 31:6 => యూదా పటట్ణములలో కాపురమునన్ ఇశార్యేలువారును 

యూదావారును ఎదుద్లలోను గొఱఱ్లలోను పదియవవంతును, తమ దేవుడైన యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తములైన వసుత్వులలో పదియవ వంతును తీసికొనివచిచ్ కుపప్లుగా కూరిచ్రి. 

వచనము 20 

పిమమ్ట అతడు అబా ష్లోము కుమారెత్యైన మయకాను వివాహము చేసికొనగా ఆమె అతనికి అబీయాను 

అతత్యిని జీజాను షెలోమీతును కనెను. 
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1 సమూయేలు 16:6 => వారు వచిచ్నపుప్డు అతడు ఏలీయాబును చూచి నిజముగా యెహోవా 

అభిషేకించువాడు ఆయన యెదుట నిలిచియునాన్డని అనుకొనెను 

1 సమూయేలు 17:13 => అయితే యెషష్యి యొకక్ ముగుగ్రు పెదద్కుమారులు యుదధ్మునకు 

సౌలువెంటను పోయి యుండిరి. యుదధ్మునకు పోయిన అతని ముగుగ్రు కుమారుల పేరులు ఏవనగా, 

జేయ్షు ఠ్డు ఏలీయాబు, రెండవవాడు అబీనాదాబు, మూడవవాడు షమామ్, 

1 సమూయేలు 17:28 => అతడు వారితో మాటలాడునది అతని పెదద్నన్యగు ఏలీయాబునకు 

వినబడగా ఏలీయాబునకు దావీదు మీద కోపమువచిచ్ అతనితో నీవికక్డికెందుకు వచిచ్తివి? 

అరణయ్ములోని ఆ చినన్ గొఱఱ్మందను ఎవరి వశము చేసితివి? నీ గరవ్మును నీ హృదయపు 

చెడుతనమును నేనెరుగుదును; యుదధ్ము చూచుటకే గదా నీవు వచిచ్తివనెను. 

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

అబీనాదాబును మూడవవాడైన షమామ్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:18 => దావీదు సహోదరులలో ఎలీహు అను ఒకడు యూదావారికి 

అధిపతిగా ఉండెను, మిఖాయేలు కుమారుడైన ఒమీ ఇశాశ్ఖారీయులకు అధిపతిగా ఉండెను, 

2 సమూయేలు 5:13 => దావీదు హెబోర్నునుండి వచిచ్న తరువాత యెరూషలేములోనుండి యింక 

అనేకమైన ఉపపతున్లను భారయ్లను చేసికొనగా దావీదునకు ఇంకను పెకుక్మంది కుమారులును 

కుమారెత్లును పుటిట్రి 

వచనము 21 

రెహబాము పదునెనిమిదిమంది భారయ్లను పెండిల్చేసికొని అరువదిమంది ఉపపతున్లను తెచుచ్కొని 

యిరువది యెనిమిదిమంది కుమారులను అరువదిమంది కుమారెత్లను కనెను; అయితే తన 

భారయ్లందరికంటెను ఉపపతున్లందరికంటెను అబా ష్లోము కుమారెత్యైన మయకాను అతడు ఎకుక్వగా 

పేర్మించెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 21:16 => జేయ్షఠ్కుమారుడు దేవ్షింపబడినదాని కొడుకైనయెడల, తండిర్ 

తనకు కలిగినదానిని తన కుమారులకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్నాడు దేవ్షింపబడినదాని కుమారుడైన 

జేయ్షు ఠ్నికి మారుగా పేర్మింపబడినదాని కుమారుని జేయ్షు ఠ్నిగా చేయకూడదు. 

వచనము 22 

రెహబాము మయకాకు పుటిట్న కుమారుడైన అబీయాను రాజును చేయతలచి, అతని సహోదరులమీద 

పర్ధానునిగాను అధిపతినిగాను అతని నియమించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:21 => రెహబాము పదునెనిమిదిమంది భారయ్లను పెండిల్చేసికొని 

అరువదిమంది ఉపపతున్లను తెచుచ్కొని యిరువది యెనిమిదిమంది కుమారులను అరువదిమంది 

కుమారెత్లను కనెను; అయితే తన భారయ్లందరికంటెను ఉపపతున్లందరికంటెను అబా ష్లోము 

కుమారెత్యైన మయకాను అతడు ఎకుక్వగా పేర్మించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:2 => అతడు మూడు సంవతస్రములు యెరూషలేమునందు ఏలెను; 

అతని తలిల్పేరు మీకాయా, ఆమె గిబియా ఊరివాడైన ఊరియేలు కుమారెత్. 

1 రాజులు 15:2 => అతడు మూడు సంవతస్రములు యెరూషలేమునందు రాజుగా ఉండెను; అతని 

తలిల్ పేరు మయకా; ఆమె అబీషాలోము కుమారెత్. 

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 15:1 => నెబాతు కుమారుడును రాజునైన యరొబాము ఏలుబడిలో పదునెనిమిదవ 

సంవతస్రమున అబీయాము యూదావారిని ఏలనారంభించెను. 

మతత్యి 1:7 => సొలొమోను రెహబామును కనెను; రెహబాము అబీయాను కనెను, అబీయా ఆసాను 

కనెను; 

1 రాజులు 15:10 => అతడు నలువదియొక సంవతస్రములు యెరూషలేమునందు ఏలుచుండెను. 

అతని అవవ్ పేరు1 మయకా, యీమె అబీషాలోము కుమారెత్. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 2:35 => షేషాను తన కుమారెత్ను తన దాసుడైన యరాహ్కు ఇయయ్గా అది 

అతనికి అతత్యిని కనెను. 

దానియేలు 5:2 => బెల ష్సస్రు 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.  

వచనము 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. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:17 => తన హృదయము తొలగిపోకుండునటుల్ అతడు అనేక సతరీలను 

వి వా హ ము చే సి కొ న కూ డ దు ; వెం డి బం గా ర ము ల ను అ త డు త న కొ ర కు బ హు గా 

విసత్రింపజేసికొనకూడదు. 

నాయ్యాధిపతులు 8:30 => గిదోయ్నుకు అనేక భారయ్లునన్ందున కడుపున కనిన డెబబ్దిమంది 

కుమారులు అతనికుండిరి. 

2 సమూయేలు 3:2 => హెబోర్నులో దావీదునకు పుటిట్న కుమారులెవరనగా, అమోన్ను అను అతని 

జేయ్షఠ్పుతుర్డు యెజెర్యేలీయురాలగు అహీనోయమువలన పుటెట్ను. 
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2 సమూయేలు 3:3 => కిలాయ్బు అను రెండవవాడు కరెమ్లీయుడగు నాబాలు భారయ్యైన అబీగయీలు 

వలన పుటెట్ను. మూడవవాడైన అబా ష్లోము గెషూరు రాజగు తలమ్యి కుమారెత్యగు మయకావలన 

పుటెట్ను. 

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

అబీటలువలన పుటెట్ను. 

2 సమూయేలు 3:5 => ఆరవవాడగు ఇతెర్యాము దావీదునకు భారయ్యగు ఎగాల్వలన పుటెట్ను. వీరు 

హెబోర్నులో దావీదునకు పుటిట్న కుమారులు. 

2 సమూయేలు 5:13 => దావీదు హెబోర్నునుండి వచిచ్న తరువాత యెరూషలేములోనుండి యింక 

అనేకమైన ఉపపతున్లను భారయ్లను చేసికొనగా దావీదునకు ఇంకను పెకుక్మంది కుమారులును 

కుమారెత్లును పుటిట్రి 

1 రాజులు 11:3 => అతనికి ఏడు వందలమంది రాజకుమారెత్లైన భారయ్లును మూడువందల మంది 

ఉపపతున్లును కలిగియుండిరి; అతని భారయ్లు అతని హృదయమును తిర్పిప్వేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:1 => దావీదునకు హెబోర్నులో పుటిట్న కుమారులెవరనగా 

యెజెర్యేలీయురాలైన అహీనోయమునకు పుటిట్న అమోన్ను జేయ్షు ఠ్డు ; కరెమ్లీయురాలైన 

అబీగయీలునకు పుటిట్న దానియేలు రెండవవాడు, 

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

మూడవవాడు, హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా నాలగ్వవాడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:3 => అబీటలు కనిన షెఫటయ్ అయిదవవాడు, అతని భారయ్యైన ఎగాల్ కనిన 

ఇతెర్యాము ఆరవవాడు, 

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

సంవతస్రముల ఆరునెలలు ఏలెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:5 => యెరూషలేములో ముపప్దిమూడు సంవతస్రములు ఏలెను. 

యెరూషలేములో అతనికి పుటిట్న వారెవరనగా అమీమ్యేలు కుమారెత్యైన బతెష్బవలన కలిగిన షిమాయ్ 

షోబాబు నాతాను సొలొమోను అను నలుగురు 
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1 దినవృతాత్ంతములు 3:6 => ఇభారు ఎలీషామా ఎలీపేలెటు నోగహు నెపెగు యాఫీయ ఎలీషామా  

1 దినవృతాత్ంతములు 3:7 => ఎలాయ్దా ఎలీపేలెటు అను తొమమ్ండుర్ కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:8 => ఉపపతున్ల వలన కలిగినవారు గాక వీరందరు దావీదునకు 

జననమైరి; తామారు వీరికి సహోదరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:9 => సొలొమోనునకు రెహబాము కుమారుడు, అతని కుమారుడు 

అబీయా. 

పరమగీతము 6:8 => అరువదిమంది రాణులును ఎనుబదిమంది ఉపపతున్లును లెకక్కు మించిన 

కనయ్కలును కలరు. 

పరమగీతము 6:9 => నా పావురము నా నిషక్ళంకురాలు ఒకతే ఆమె తన తలిల్కి ఒకతే కుమారెత్ 

కనన్తలిల్కి ముదుద్బిడడ్ సతరీలు దాని చూచి ధనుయ్రాలందురు రాణులును ఉపపతున్లును దాని 

పొగడుదురు. 

నాయ్యాధిపతులు 19:1 => ఇశార్యేలీయులకు రాజులేని దినములలో లేవీయుడైన యొకడు 

ఎఫార్యిమీయుల మనయ్పు ఉతత్రభాగమున పరదేశిగా నివసించుచుండెను. అతడు యూదా 

బేతెల్హేములోనుండి ఒక సతరీని తనకు ఉపపతిన్గా తెచుచ్కొనగా 

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 11:20 => పిమమ్ట అతడు అబా ష్లోము కుమారెత్యైన మయకాను వివాహము 

చేసికొనగా ఆమె అతనికి అబీయాను అతత్యిని జీజాను షెలోమీతును కనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:21 => అబీయా వృదిధ్నొందెను, అతడు పదునాలుగుమంది భారయ్లను 

వివాహము చేసికొని యిరువది యిదద్రు కుమారులను పదునారుగురు కుమారెత్లను కనెను. 
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పర్సంగి 6:3 => ఒకడు నూరుమంది పిలల్లను కని దీరాఘ్యుషమ్ంతుడై చిరకాలము జీవించినను, 

అతడు సుఖానుభవము నెరుగకయు తగిన రీతిని సమాధి చేయబడకయు నుండినయెడల వాని 

గతికంటె పడిపోయిన పిండము యొకక్ గతి మేలని నేననుకొనుచునాన్ను 
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2 దినవృతాత్ంతములు 

అధాయ్యము 12	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

రెహబాము రాజయ్ము సిథ్రపడి తాను బలపరచబడిన తరువాత అతడును ఇశార్యేలీయులందరును 

యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:15 => పేర్మింపబడున దొకతెయు దేవ్షింపబడున దొకతెయు ఇదద్రు 

భారయ్లు ఒక పురుషునికి కలిగియుండి, పేర్మింపబడినదియు దేవ్షింపబడినదియు వానివలన బిడడ్లు 

కని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:16 => జేయ్షఠ్కుమారుడు దేవ్షింపబడినదాని కొడుకైనయెడల, తండిర్ 

తనకు కలిగినదానిని తన కుమారులకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్నాడు దేవ్షింపబడినదాని కుమారుడైన 

జేయ్షు ఠ్నికి మారుగా పేర్మింపబడినదాని కుమారుని జేయ్షు ఠ్నిగా చేయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:17 => దేవ్షింపబడినదాని కుమారునికి తండిర్ తన ఆసిత్ అంతటిలో 

రెటిట్ంపు భాగమిచిచ్ వానినే జేయ్షు ఠ్నిగా ఎంచవలెను. వీడు వాని బలపార్రంభము గనుక 

జేయ్షఠ్తావ్ధికారము వీనిదే. 

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

వివరము. ఇతడు జేయ్షు ఠ్డై యుండెను గాని తన తండిర్ పరుపును తాను అంటుపరచినందున అతని 

జనమ్సావ్తంతర్య్ము ఇశార్యేలు కుమారుడైన యోసేపు కుమారులకియయ్బడెను; అయితే వంశావళిలో 

యోసేపు జేయ్షు ఠ్డుగా దాఖలు చేయబడలేదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:2 => యూదా తన సహోదరులకంటె హెచిచ్నవాడాయెను, అతనినుండి 

పర్ముఖుడు బయలువెడలెను, అయినను జనమ్సావ్తంతర్య్ము యోసేపుదాయెను. 

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. 

కీరత్నలు 122:5 => అచచ్ట నాయ్యము తీరుచ్టకై సింహాసనములు దావీదు వంశీయుల 

సింహాసనములు సాథ్పింపబడియునన్వి. 
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వచనము 2 

వారు యెహోవా యెడల దోర్హము చేసినందున రాజైన రెహబాము యొకక్ అయిదవ సంవతస్రమందు 

ఐగుపుత్ రాజైన షీషకు వెయియ్నిన్ రెండువందల రథములతోను అరువదివేల గుఱఱ్పు రౌతులతోను 

యెరూషలేముమీదికి వచెచ్ను. 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 10:15 => యెహోవా షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా నెబాతు కుమారుడైన 

యరొబాముతో సెలవిచిచ్న తన మాటను సిథ్రపరచునటుల్ దేవుని నిరణ్య పర్కారము జనులు చేసిన 

మనవి రాజు ఆలకించకపోయెను. 

లూకా 16:8 => అనాయ్యసుథ్డైన ఆ గృహనిరావ్హకుడు యుకిత్గా నడుచుకొనెనని వాని 

యజమానుడు వాని మెచుచ్కొనెను. వెలుగు సంబంధులకంటె ఈ లోక సంబంధులు తమ 

తరమునుబటిట్ చూడగా యుకిత్పరులైయునాన్రు 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:3 => వారి తండిర్ వెండి బంగారములను బహుమానములుగా పర్శసత్ 

వసుత్వులనేకములను యూదా దేశములో పార్కారముగల పటట్ణములను వారికిచెచ్ను; అయితే 

యెహోరాము జేయ్షు ఠ్డు గనుక అతనికి రాజయ్మును ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 25:6 => అబార్హాము తన ఉపపతున్ల కుమారులకు బహుమానములిచిచ్, తాను 

సజీవుడై యుండగానే తన కుమారుడగు ఇసాస్కు నొదద్నుండి తూరుప్తటుట్గా తూరుప్దేశమునకు వారిని 

పంపివేసెను. 

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, 

అబా ష్లోము తరువాత పుటిట్నవాడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:11 => దురగ్ములను బలపరచి, వాటిలో అధిపతులను ఉంచి, 

ఆహారమును నూనెను దార్కాష్రసమును సమకూరెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:21 => రెహబాము పదునెనిమిదిమంది భారయ్లను పెండిల్చేసికొని 

అరువదిమంది ఉపపతున్లను తెచుచ్కొని యిరువది యెనిమిదిమంది కుమారులను అరువదిమంది 

కుమారెత్లను కనెను; అయితే తన భారయ్లందరికంటెను ఉపపతున్లందరికంటెను అబా ష్లోము 

కుమారెత్యైన మయకాను అతడు ఎకుక్వగా పేర్మించెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 17:19 => రాజు యూదాయందంతటనుండు పార్కార పురములలో 

ఉంచినవారు గాక వీరు రాజుయొకక్ పరివారములో చేరినవారై యుండిరి. 

వచనము 3 

అతనితో కూడ ఐగుపుత్నుండి వచిచ్న లూబీయులు సుకీక్యులు కూషీయులు అనువారు లెకక్కు 

మించియుండిరి. 

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 11:17 => దావీదును సొలొమోనును నడచిన మారగ్మందు మూడు 

సంవతస్రములు వారు నడచి, యూదా రాజయ్మును బలపరచి మూడు సంవతస్రములు సొలొమోను 

కుమారుడైన రెహబామునకు సహాయకులైరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:13 => రాజునకు సహాయము చేయుటకై శతుర్వులతో యుదధ్ము 

చేయుటయందు పేరుపొందిన పరాకర్మశాలులైన మూడులక్షల ఏడు వేల ఐదువందలమంది గల 

సైనయ్ము వారిచేతికిర్ంద ఉండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:14 => ఉజిజ్యా యీ సైనయ్మంతటికి డాళల్ను ఈటెలను శిరసాత్ర్ణములను 

కవచములను విలుల్లను వడిసెలలను చేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:15 => మరియు అతడు అంబులనేమి పెదద్ రాళల్నేమి పర్యోగించుటకై 

ఉపాయశాలులు కలిప్ంచిన యంతర్ములను యెరూషలేములో చేయించి దురగ్ములలోను 

బురుజులలోను ఉంచెను. అతడు సిథ్రపడువరకు అతనికి ఆశచ్రయ్కరమైన సహాయము కలిగెను గనుక 

అతని కీరిత్ దూరముగా వాయ్పించెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 26:16 => అయితే అతడు సిథ్రపడిన తరువాత అతడు మనసుస్న గరివ్ంచి 

చెడిపోయెను. అతడు ధూపపీఠముమీద ధూపము వేయుటకై యెహోవా మందిరములో పర్వేశించి తన 

దేవుడైన యెహోవామీద దోర్హము చేయగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:10 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు 

యాకోబులతో చేసిన పర్మాణమునుబటిట్ నినున్ ఆ దేశములో పర్వేశపెటిట్, నీవు కటట్ని గొపప్వగు మంచి 

పురములను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:11 => నీవు నింపని మంచి దర్వయ్ములచేత నింపబడిన ఇండల్ను, నీవు 

తర్వవ్కపోయినను తర్వవ్బడిన బావులను, నీవు నాటని దార్క్షతోటలను ఒలీవల తోటలను నీకిచిచ్న 

తరువాత నీవు తిని తృపిత్పొందినపుప్డు  

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:12 => దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ దేశములోనుండి నినున్ రపిప్ంచిన 

యెహోవాను మరువకుండ నీవు జాగర్తత్పడుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:10 => నీవు తిని తృపిత్పొంది నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న మంచి 

దేశమునుబటిట్ ఆయనను సుత్తింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:11 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన ఆజఞ్లను విధులను కటట్డలను 

నీవు అనుసరింపక నీ దేవుడైన యెహోవాను మరచి కడుపారతిని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:12 => మంచి యిండుల్ కటిట్ంచుకొని వాటిలో నివసింపగా, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:13 => నీ పశువులు నీ గొఱఱ్మేకలును వృదిధ్యై నీకు వెండిబంగారములు 

విసత్రించి నీకు కలిగినదంతయు వరిథ్లిల్నపుప్డు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:14 => నీ మనసుస్ మదించి, దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ దేశములోనుండి 

నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడైన యెహోవాను మరచెదవేమో. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:15 => యెషూరూను కొర్వివ్నవాడై కాలు జాడించెను నీవు కొర్వివ్ బలిసి 

మందుడవైతివి. వాడు తనున్ పుటిట్ంచిన దేవుని విడిచెను తన రక్షణశైలమును తృణీకరించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:18 => నినున్ పుటిట్ంచిన ఆశర్యదురగ్మును విసరిజ్ంచితివి. నినున్ కనిన 

దేవుని మరచితివి. 
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1 రాజులు 9:9 => జనులిటల్ందురు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి తమ పితరులను రపిప్ంచిన తమ 

దేవుడైన యెహోవాను వారు విడిచి యితర దేవతలను ఆధారము చేసికొని కొలిచి పూజించుచు వచిచ్రి 

గనుక యెహోవా ఈ కీడంతయు వారిమీదికి రపిప్ంచియునాన్డు. 

యిరిమ్యా 2:31 => ఈ తరము వారలారా, యెహోవా సెలవిచుచ్ మాట లక్షయ్పెటుట్డి నేను 

ఇశార్యేలునకు అరణయ్మువలెనైతినా? గాఢాంధకార దేశమువలెనైతినా? మేము సేవ్చఛ్గా 

తిరుగులాడువారమైతివిు; ఇకను నీయొదద్కు రామని నా పర్జలేల చెపుప్చునాన్రు?  

హోషేయ 13:1 => ఎఫార్యిము మాటలాడినపుప్డు భయము కలిగెను; అతడు ఇశార్యేలువారిలో 

తనున్ గొపప్ చేసికొనెను; తరువాత బయలుదేవతనుబటిట్ అపరాధియై అతడు నాశనమొందెను. 

హోషేయ 13:6 => తరువాత వారికి మేత దొరకగా వారు తిని తృపిత్పొందిరి; తృపిత్పొంది గరివ్ంచి 

ననున్ మరచిరి. 

హోషేయ 13:7 => కాబటిట్ నేను వారికి సింహమువంటివాడనైతిని; చిరుతపులి మారగ్మున 

పొంచియునన్టుల్ నేను వారిని పటుట్కొన పొంచియుందును. 

హోషేయ 13:8 => పిలల్లు పోయిన యెలుగుబంటి యొకనిమీద పడునటుట్ నేను వారిమీద పడి వారి 

రొముమ్ను చీలిచ్వేయుదును; ఆడుసింహము ఒకని మింగివేయునటుల్ వారిని మింగివేతును; 

దుషట్మృగములు వారిని చీలిచ్వేయును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:3 => నీవు యూదా రాజును సొలొమోను కుమారుడునగు 

రెహబాముతోను, యూదా యందును బెనాయ్మీనీయుల పర్దేశమందును ఉండు ఇశార్యేలు 

వారందరితోను ఈ మాట పర్కటించుము 

1 రాజులు 12:17 => అయితే యూదా పటణ్ణములలోనునన్ ఇశార్యేలువారిని రెహబాము ఏలెను. 

1 రాజులు 14:22 => యూదావారు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి తమ పితరులు చేసినదానంతటిని 

మించునటుల్గా పాపము చేయుచు ఆయనకు రోషము పుటిట్ంచిరి. 

1 రాజులు 14:23 => ఎటల్నగా వారును ఎతత్యిన పర్తి పరవ్తము మీదను పచచ్ని పర్తి 

వృక్షముకిర్ందను బలిపీఠములను కటిట్, విగర్హములను నిలిపి, దేవతా సత్ంభములను ఉంచిరి. 
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1 రాజులు 14:24 => మరియు పురుషగాములు సహా దేశమందుండిరి. ఇశార్యేలీయులయెదుట 

నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనులు చేయు హేయకిర్యల పర్కారముగా యూదావారును 

చేయుచు వచిచ్రి. 

2 రాజులు 17:19 => అయితే యూదావారును తమ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లను విడిచిపెటిట్నవారై 

ఇశార్యేలువారు చేసికొనిన కటట్డలను అనుసరించిరి. 

హోషేయ 5:10 => యుదావారి అధిపతులు సరిహదుద్ రాళల్ను తీసివేయువారివలె నునాన్రు; నీళుల్ 

పర్వహించినటుల్ నేను వారిమీద నా ఉగర్తను కుమమ్రింతును. 

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. 

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 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, 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:1 => తరువాత అతనికి బదులుగా అతని కుమారుడైన యెహోషాపాతు 

రాజై ఇశార్యేలు తన మీదికి రాకుండ తన రాజయ్మును బలపరచుకొనెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 32:5 => మరియు రాజు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని, పాడైన గోడ యావతుత్ కటిట్ంచి, 

గోపురములవరకు దానిని ఎతుత్ చేయించి, బయట మరియొక గోడను కటిట్ంచి, దావీదు పటట్ణములో 

మిలోల్ దురగ్మును బాగుచేయించెను. మరియు ఈటెలను డాళల్ను విసాత్రముగా చేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:14 => యెహోవా మందిరములోనికి తేబడిన దర్వయ్మును బయటికి 

తీసికొనివచిచ్నపుప్డు, మోషేదావ్రా యెహోవా దయచేసిన ధరమ్శాసత్రము గల గర్ంథము యాజకుడైన 

హిలీక్యాకు కనబడెను. 

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

అభిషికుత్నిమీద నీవు అధికకోపము చూపియునాన్వు.  

మతత్యి 1:7 => సొలొమోను రెహబామును కనెను; రెహబాము అబీయాను కనెను, అబీయా ఆసాను 

కనెను; 

వచనము 4 

అతడు యూదాకు సమీపమైన పార్కార పురములను పటుట్కొని యెరూషలేమువరకు రాగా 

1 రాజులు 11:40 => జరిగినదానిని విని సొలొమోను యరొబామును చంపచూడగా యరొబాము 

లేచి ఐగుపుత్ దేశమునకు పారిపోయి ఐగుపుత్ రాజైన షీషకునొదద్ చేరి సొలొమోను మరణమగువరకు 

ఐగుపుత్లోనే యుండెను. 

1 రాజులు 14:24 => మరియు పురుషగాములు సహా దేశమందుండిరి. ఇశార్యేలీయులయెదుట 

నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనులు చేయు హేయకిర్యల పర్కారముగా యూదావారును 

చేయుచు వచిచ్రి. 

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 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 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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:18 => మరియు బబులోనురాజు పెదద్వేమి చినన్వేమి దేవుని మందిరపు 

ఉపకరణములనిన్టిని, యెహోవా మందిరపు నిధులలోనిదేమి రాజు నిధులలోనిదేమి అధిపతుల 

నిధులలోనిదేమి, దొరకిన దర్వయ్మంతయు బబులోనునకు తీసికొనిపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:19 => అదియుగాక కలీద్యులు దేవుని మందిరమును తగులబెటిట్, 

యెరూషలేము పార్కారమును పడగొటిట్, దానియొకక్ నగరులనిన్టిని కాలిచ్వేసిరి. దానిలోని పర్శసత్మైన 

వసుత్వులనిన్టిని బొతిత్గా పాడుచేసిరి. 
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నాయ్యాధిపతులు 2:13 => వారు యెహోవాను విసరిజ్ంచి బయలును అషాత్రోతును పూజించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 2:14 => కాబటిట్ యెహోవా కోపాగిన్ ఇశార్యేలీయులమీద మండెను; ఆయన 

దోచుకొనువారి చేతికి వారిని అపప్గించెను. వారు ఇశార్యేలీయులను దోచుకొనిరి; ఆయన వారి 

చుటుట్నునన్వారి శతుర్వులచేతికి వారిని అపప్గించెను గనుక వారు తమ శతుర్వుల యెదుట 

నిలువలేకపోయిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 2:15 => యెహోవా వారితో చెపిప్నటుల్, యెహోవా వారితో పర్మాణము చేసినటుల్, 

వారు పోయిన పర్తి సథ్లమున వారికి బాధ కలుగజేయుటకు యెహోవా వారికి శతుర్వాయెను గనుక 

వారికి మికిక్లి యిబబ్ంది కలిగెను. 

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. 

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. 

కీరత్నలు 106:43 => అనేక పరాయ్యములు ఆయన వారిని విడిపించెను అయినను వారు తమ 

ఆలోచనను అనుసరించి తిరుగుబాటు చేయుచు వచిచ్రి. తమ దోషముచేత హీనదశనొందిరి. 

కీరత్నలు 106:44 => అయినను వారి రోదనము తనకు వినబడగా వారికి కలిగిన శర్మను ఆయన 

చూచెను. 

Page  of 613 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

యెషయా 63:10 => అయినను వారు తిరుగుబాటు చేసి ఆయన పరిశుదాధ్తమ్ను దుఃఖింపజేయగా 

ఆయన వారికి విరోధియాయెను తానే వారితో యుదధ్ము చేసెను. 

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 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. 

విలాపవాకయ్ములు 5:15 => సంతోషము మా హృదయమును విడిచిపోయెను నాటయ్ము దుఃఖముగా 

మారచ్బడియునన్ది. 

1 రాజులు 14:25 => రాజైన రెహబాముయొకక్ అయిదవ సంవతస్రమందు ఐగుపుత్ రాజైన షీషకు 

యెరూషలేము మీదికి వచిచ్ 

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 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 
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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 14:9 => కూషీయుడైన జెరహు వారిమీద దండెతిత్ వేయి వేల సైనయ్మును 

మూడువందల రథములను కూరుచ్కొని బయలుదేరి మారేషావరకు రాగా ఆసా అతనికి 

ఎదురుబోయెను. 

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. 

కీరత్నలు 89:40 => అతని కంచెలనిన్యు నీవు తెగగొటిట్యునాన్వు అతని కోటలు 

పాడుచేసియునాన్వు 

యెషయా 18:2 => అది సముదర్మారగ్ముగా జలములమీద జముమ్ పడవలలో రాయబారులను 

పంపుచునన్ది వేగిరపడు దూతలారా, యెతత్యినవారును నునుపైన చరమ్ముగలవారునగు 

జనమునొదద్కు దూరములోనునన్ భీకరజనమునొదద్కు పోవుడి. నదులు పారుచునన్ దేశముగలవారును 

దౌషిట్కులై జనములను తొర్కుక్చుండువారునగు జనమునొదద్కు పోవుడి. 

వచనము 5 

పర్వకత్యైన షెమయా రెహబామునొదద్కును, షీషకునకును భయపడి యెరూషలేమునకు వచిచ్ 

కూడియునన్ యూదావారి అధిపతులయొదద్కును వచిచ్ మీరు ననున్ విసరిజ్ంచితిరి గనుక నేను 

మిముమ్ను షీషకుచేతిలో పడనిచిచ్యునాన్నని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 4:13 => అనుయ్ల హరోషెతునుండి కీషోను వాగువరకు తన పక్షముగానునన్ 

సమసత్ జనమును పిలిపింపగా  
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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. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:9 => కూషీయుడైన జెరహు వారిమీద దండెతిత్ వేయి వేల సైనయ్మును 

మూడువందల రథములను కూరుచ్కొని బయలుదేరి మారేషావరకు రాగా ఆసా అతనికి 

ఎదురుబోయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:5 => వారును వారి ఒంటెలును లెకక్లేకయుండెను. 

పర్కటన 9:16 => గుఱఱ్పురౌతుల సైనయ్ముల లెకక్ యిరువది కోటుల్; వారి లెకక్ యింత అని నేను 

వింటిని. 

ఆదికాండము 10:13 => మిసార్యిము లూదీయులను అనామీయులను లెహాబీయులను 

నపుత్హీయులను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:10 => కురేనేదగగ్ర లిబియ పార్ంతములయందు కాపురమునన్వారు, 

రోమానుండి పరవాసులుగా వచిచ్నవారు, యూదులు, యూదమత పర్విషుట్లు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:8 => బహు విసాత్రమైన రథములును గుఱఱ్పు రౌతులునుగల 

కూషీయులును లూబీయులును గొపప్ దండై వచిచ్రిగదా? అయినను నీవు యెహోవాను 

నముమ్కొనినందున ఆయన వారిని నీచేతి కపప్గించెను. 

యెహెజేక్లు 30:5 => కూషీయులును పూతీయులును లూదీయులును కూబీయులును నిబంధన 

దేశపువారును మిశిర్త జనులందరును ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 
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నహూము 3:9 => కూషీయులును ఐగుపీత్యులును దాని శూరులైరి, వారు విసాత్రజనముగా 

నుండిరి, పూతువారును లూబీయులును నీకు సహాయులైయుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:12 => యెహోవా ఆ కూషీయులను ఆసా యెదుటను యూదావారి 

యెదుటను నిలువనియయ్క వారిని మొతిత్నందున వారు పారిపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:8 => బహు విసాత్రమైన రథములును గుఱఱ్పు రౌతులునుగల 

కూషీయులును లూబీయులును గొపప్ దండై వచిచ్రిగదా? అయినను నీవు యెహోవాను 

నముమ్కొనినందున ఆయన వారిని నీచేతి కపప్గించెను. 

యెషయా 43:3 => యెహోవానగు నేను నీకు దేవుడను, ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడనైన నేనే నినున్ 

రకిష్ంచువాడను నీపార్ణరక్షణ కర్యముగా ఐగుపుత్ను ఇచిచ్యునాన్ను నీకు బదులుగా కూషును సెబాను 

ఇచిచ్యునాన్ను.  

దానియేలు 11:43 => అతడు విలువగల సమసత్ బంగారు వెండి వసుత్వులను ఐగుపుత్ యొకక్ 

విలువగల వసుత్వులనిన్టిని వశపరచుకొని, లుబీయులను కూషీయులను తనకు పాదసేవకులుగా 

చేయును. 

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

నుండిరి, పూతువారును లూబీయులును నీకు సహాయులైయుండిరి. 

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

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

రాయమా కుమారులు షేబ దదాను అనువారు. 

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

యుండుటకు ఆరంభించెను. 

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 
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వచనము 6 

అపుప్డు ఇశార్యేలీయుల అధిపతులును రాజును తముమ్ను తాము తగిగ్ంచుకొని యెహోవా 

నాయ్యసుథ్డని ఒపుప్కొనిరి. 

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 

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. 

యెషయా 36:1 => హిజిక్యా రాజుయొకక్ పదునాలుగవ సంవతస్రమున అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు 

యూదా దేశములోని పార్కారముగల పటట్ణములనిన్టిమీదికి వచిచ్ వాటిని పటుట్కొనెను. 

యిరిమ్యా 5:10 => దాని పార్కారము లెకిక్ నాశనముచేయుడి, అయినను నిశేశ్షముగా నాశనము 

చేయకుడి, దాని శాఖలను కొటిట్వేయుడి. అవి యెహోవావి కావు. 

2 రాజులు 18:17 => అంతట అషూష్రు రాజు తరాత్నును రబాస్రీసును రబా ష్కేనును లాకీషు 

పటట్ణమునుండి యెరూషలేమునందునన్ రాజైన హిజిక్యామీదికి బహు గొపప్ సమూహముతో 

పంపెను. వారు యెరూషలేముమీదికి వచిచ్ చాకిరేవు మారగ్మందునన్ మెరకకొలను కాలువయొదద్ 

పర్వేశించి నిలిచి రాజును పిలువనంపగా 
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యెషయా 8:8 => అవి యూదా దేశములోనికి వచిచ్ పొరిల్ పర్వహించును; అవి కుతికల లోతగును. 

ఇమామ్నుయేలూ, పకిష్ తన రెకక్లు విపుప్నపప్టివలె దాని రెకక్ల వాయ్పకము నీ దేశ వైశాలయ్మంతటను 

వాయ్పించును.  

యెషయా 10:11 => షోమోర్నునకును దాని విగర్హములకును నేను చేసినటుల్ యెరూషలేమునకును 

దాని విగర్హములకును చేయకపోదునా అనెను. 

వచనము 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 11:2 => దైవజనుడైన షెమయాకు యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను 

1 రాజులు 12:22 => అంతట దేవుని వాకుక్ దైవజనుడగు షెమయాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:1 => రెహబాము రాజయ్ము సిథ్రపడి తాను బలపరచబడిన తరువాత 

అతడును ఇశార్యేలీయులందరును యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచిరి. 

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 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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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:15 => నేను నేడు నీకాజాఞ్పించు ఆయన సమసత్మైన ఆజఞ్లను 

కటట్డలను నీవు అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని నీ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్నమాట విననియెడల 

ఈ శాపములనిన్యు నీకు సంభవించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:16 => పటట్ణములో నీవు శపింపబడుదువు; పొలములో నీవు 

శపింపబడుదువు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:17 => నీ గంపయు పిండి పిసుకు నీ తొటిట్యు శపింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:18 => నీ గరభ్ఫలము నీ భూమిపంట నీ ఆవులు నీ గొఱఱ్మేకల 

మందలు శపింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:19 => నీవు లోపలికి వచుచ్నపుప్డు శపింపబడుదువు; వెలుపలికి 

వెళుల్నపుప్డును శపింపబడుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:20 => నీవు ననున్ విడిచి చేసిన నీ దుషాక్రయ్ములచేత నీవు హతము 

చేయబడి వేగముగా నశించువరకు, నీవు చేయబూనుకొను కారయ్ములనిన్టి విషయములోను యెహోవా 

శాపమును కలవరమును గదిద్ంపును నీ మీదికి తెపిప్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:21 => నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశములో నుండకుండ నినున్ 

కీష్ణింపజేయువరకు యెహోవా తెగులు నినున్ వెంటాడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:22 => యెహోవా క్షయరోగముచేతను జవ్రముచేతను మంటచేతను 

మహాతాపముచేతను ఖడగ్ముచేతను కంకి కాటుకచేతను బూజుచేతను నినున్ కొటుట్ను; నీవు 

నశించువరకు అవి నినున్ తరుమును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:23 => నీ తలపైని ఆకాశము ఇతత్డివలె ఉండును, నీ కిర్ందనునన్ నేల 

యినుమువలె ఉండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:24 => యెహోవా నీ దేశపు వరష్మును ధూళిగాను బుగిగ్గాను చేయును; 

నీవు నశించువరకు అది ఆకాశమునుండి నీమీదికి వచుచ్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:25 => యెహోవా నీ శతుర్వులయెదుట నినున్ ఓడించును. 

ఒకక్మారగ్మున వారియెదుటికి బయలుదేరి నీవు యేడు మారగ్ముల వారి యెదుటనుండి పారిపోయి, 

భూరాజయ్ములనిన్టిలోనికి యిటు అటు చెదరగొటట్బడుదువు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:26 => నీ కళేబరము సకలమైన ఆకాశపకుష్లకును భూజంతువులకును 

ఆహారమగును; వాటిని బెదరించువాడెవడును ఉండడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:27 => యెహోవా ఐగుపుత్ పుంటిచేతను మూలవాయ్ధిచేతను కుషుట్చేతను 

గజిజ్చేతను నినున్ బాధించును; నీవు వాటిని పోగొటుట్కొనజాలకుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:28 => వెఱి ఱ్తనముచేతను గుర్డిడ్తనముచేతను హృదయ 

విసమ్యముచేతను యెహోవా నినున్ బాధించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:29 => అపుప్డు గుర్డిడ్వాడు చీకటిలో తడువులాడు రీతిగా నీవు 

మధాయ్హన్మందు తడువులాడుదువు; నీ మారగ్ములను వరిధ్లల్చేసికొనలేవు; నీవు హింసింపబడి 

నితయ్మును దోచుకొనబడెదవు; నినున్ తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోవును, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:30 => సతరీని పర్ధానము చేసికొందువు గాని వేరొకడు ఆమెను కూడును. 

ఇలుల్కటుట్దువు గాని దానిలో నివసింపవు. దార్క్షతోట నాటుదువు గాని దాని పండుల్ తినవు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:31 => నీ యెదుద్ నీ కనున్లయెదుట వధింపబడునుగాని దాని 

మాంసము నీవు తినవు. నీ గాడిద నీ యెదుటనుండి బలాతాక్రముచేత కొనిపోబడి నీయొదద్కు మరల 

తేబడదు. నీ గొఱఱ్మేకలు నీ శతుర్వులకు ఇయయ్బడును, నినున్ రకిష్ంచువాడెవడును ఉండడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:32 => నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును అనయ్జనమునకు 

ఇయయ్బడుదురు. వారి నిమితత్ము నీ కనున్లు దినమెలల్ చూచి చూచి కీష్ణించిపోవునుగాని నీచేత 

నేమియు కాకపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:33 => నీవెరుగని జనము నీ పొలము పంటను నీ కషాట్రిజ్తమంతయు 

తినివేయును. నీవు హింసను బాధను మాతర్మే నితయ్ము పొందుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:34 => నీ కనున్లయెదుట జరుగుదానిని చూచుటవలన నీకు 

వెఱి ఱ్యెతుత్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:35 => యెహోవా నీ అరకాలు మొదలుకొని నీ నడినెతిత్వరకు 

మోకాళల్మీదను తొడలమీదను కుదరని చెడుపుండుల్ పుటిట్ంచి నినున్ బాధించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:36 => యెహోవా నినున్ను నీవు నీమీద నియమించుకొను నీ రాజును, 

నీవేగాని నీ పితరులేగాని యెరుగని జనమునకపప్గించును. అకక్డ నీవు కొయయ్దేవతలను 

రాతిదేవతలను పూజించెదవు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:37 => యెహోవా నినున్ చెదరగొటుట్ చోటి పర్జలలో విసమ్యమునకు 

సామెతకు, నిందకు నీవు హేతువైయుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:38 => విసాత్రమైన వితత్నములు పొలములోనికి తీసికొనిపోయి 

కొంచెమే యింటికి తెచుచ్కొందువు; ఏలయనగా మిడతలుదాని తినివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:39 => దార్క్షతోటలను నీవు నాటి బాగుచేయుదువు గాని ఆ 

దార్క్షలరసమును తార్గవు, దార్క్షపండల్ను సమకూరుచ్కొనవు; ఏలయనగా పురుగు వాటిని తినివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:40 => ఒలీవచెటుల్ నీ సమసత్ పార్ంతములలో నుండును గాని తైలముతో 

తలనంటుకొనవు; నీ ఒలీవకాయలు రాలిపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:41 => కుమారులను కుమారెత్లను కందువు గాని వారు నీయొదద్ 

నుండరు, వారు చెరపటట్బడుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:42 => మిడతల దండు నీ చెటల్నిన్టిని నీ భూమి పంటను 

ఆకర్మించుకొనును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:43 => నీ మధయ్నునన్ పరదేశి నీకంటె మికిక్లి హెచచ్గును నీవు మికిక్లి 

తగిగ్పోదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:44 => అతడు నీకు అపిప్చుచ్నుగాని నీవు అతనికి అపిప్యయ్లేవు. 

అతడు తలగానుండును నీవు తోకగానుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:45 => నీవు నాశనము చేయబడువరకు ఈ శాపములనిన్యు నీమీదికి 

వచిచ్ నినున్ తరిమి నినున్ పటుట్కొనును; ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించిన ఆయన 

ఆజఞ్లను ఆయన కటట్డలను అనుసరించి నడుచుకొనునటుల్ నీవు ఆయన మాట వినలేదు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:46 => మరియు అవి చిరకాలమువరకు నీమీదను నీ 

సంతానముమీదను సూచనగాను విసమ్యకారణముగాను ఉండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:47 => నీకు సరవ్సమృదిధ్ కలిగియుండియు నీవు సంతోషముతోను 

హృదయానందముతోను నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు దాసుడవు కాలేదు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:48 => గనుక ఆకలిదపుప్లతోను వసత్రహీనతతోను అనిన్ 

లోపములతోను యెహోవా నీమీదికి రపిప్ంచు నీ శతుర్వులకు దాసుడవగుదువు. వారు నినున్ 

నశింపజేయువరకు నీ మెడమీద ఇనుపకాడి యుంచుదురు. 

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

అనగా నీకు రాని భాష కలిగిన జనమును, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:50 => కూర్రముఖము కలిగి వృదుధ్లను యౌవనసుథ్లను కటాకిష్ంపని 

జనమును గదద్ యెగిరివచుచ్నటుల్ నీమీదికి రపిప్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:51 => నినున్ నశింపజేయువరకు నీ పశువులను నీ పొలముల 

ఫలములను వారు తినివేతురు నినున్ నశింపజేయువరకు ధానయ్మునేగాని దార్కాష్రసమునేగాని 

తైలమునేగాని పశువుల మందలనేగాని గొఱఱ్మేక మందలనేగాని నీకు నిలువనియయ్రు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:52 => మరియు నీవు ఆశర్యించిన ఉనన్త పార్కారములుగల నీ 

కోటలు పడువరకును నీ దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను వారు నినున్ ముటట్డివేయుదురు. 

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 చెడడ్దైనందున 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:55 => అతడు తాను తిను తన పిలల్లమాంసములో కొంచెమైనను 

వారిలో నెవనికిని పెటట్డు; ఏలయనగా మీ శతుర్వులు మీ గార్మములనిన్టియందు మిముమ్ను 

ఇరుకుపరచుటవలనను ముటట్డివేయుటవలనను వానికి మిగిలినదేమియు ఉండదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:56 => నీ గార్మములలో నీ శతుర్వులు నినున్ ఇరుకుపరచుటవలనను 

ముటట్డివేయుటవలనను ఏమియు లేకపోవుటచేత మీలో మృదుతవ్మును  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:57 => అతి సుకుమారమును కలిగి మృదుతవ్ముచేతను అతి 

సుకుమారముచేతను నేలమీద తన అరకాలు మోప తెగింపని సతరీ తన కాళల్మధయ్నుండి పడు మావిని 

తాను కనబోవు పిలల్లను తాను రహసయ్ముగా తినవలెనని తన కౌగిటి పెనిమిటియెడలనైనను తన 

కుమారునియెడలనైనను తన కుమారెత్యెడలనైనను కటాక్షము చూపకపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:58 => నీవు జాగర్తత్పడి యీ గర్ంథములో వార్యబడిన యీ ధరమ్శాసత్ర 

వాకయ్ములనిన్టిని అనుసరించి గైకొనుచు, నీ దేవుడైన యెహోవా అను ఆ మహిమగల భీకరమైన 

నామమునకు భయపడనియెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:59 => యెహోవా నీకును నీ సంతతికిని ఆశచ్రయ్మైన తెగుళల్ను 

కలుగజేయును. అవి దీరఘ్కాలముండు గొపప్ తెగుళుల్ను చెడడ్ 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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:62 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట వినలేదుగనుక 

ఆకాశనక్షతర్ములవలె విసాత్రములైన మీరు, లెకక్కు తకుక్వై కొదిద్మందే మిగిలియుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:63 => కాబటిట్ మీకు మేలు చేయుచు మిముమ్ను విసత్రింపజేయుటకు 

మీ దేవుడైన యెహోవా మీయందు ఎటుల్ సంతోషించెనో అటుల్ మిముమ్ను నశింపజేయుటకును మిముమ్ 

సంహరించుటకును యెహోవా సంతోషించును గనుక నీవు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు పర్వేశించుచునన్ 

దేశములోనుండి పెలల్గింపబడుదువు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:64 => దేశముయొకక్ యీ కొన మొదలుకొని ఆ కొనవరకును సమసత్ 

జనములలోనికి యెహోవా నినున్ చెదరగొటుట్ను. అకక్డ నీవైనను నీ పితరులైనను ఎరుగని 

కొయయ్వియు రాతివియునైన అనయ్దేవతలను పూజింతువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:65 => ఆ జనములలో నీకు నెమమ్ది కలుగదు; నీ అరకాలికి విశార్ంతి 

కలుగదు. అకక్డ యెహోవా హృదయకంపమును నేతర్కీష్ణతయు మనోవేదనయు నీకు కలుగజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:66 => నీకు ఎలల్పుప్డు పార్ణభయము కలిగియుండును. 

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. 

నాయ్యాధిపతులు 10:9 => మరియు అమోమ్నీయులు యూదా దేశసుథ్లతోను బెనాయ్మీనీయులతోను 

ఎఫార్యిమీయులతోను యుదధ్ము చేయుటకు యొరాద్నును దాటిరి గనుక ఇశార్యేలీయులకు మికిక్లి 

శర్మ కలిగెను 

నాయ్యాధిపతులు 10:10 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు మేము నీ సనిన్ధిని పాపము 

చేసియునాన్ము, మా దేవుని విడిచి బయలులను పూజించియునాన్మని యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా 

నాయ్యాధిపతులు 10:11 => యెహోవా ఐగుపీత్యుల వశములోనుండియు అమోరీయుల 

వశములోనుండియు అమోమ్నీయుల వశములోనుండియు ఫిలిషీత్యుల వశములోనుండియు మాతర్ము 

గాక 

నాయ్యాధిపతులు 10:12 => సీదోనీయులును అమాలేకీయులును మాయోనీయులును మిముమ్ను 

బాధపరచినపుప్డు వారి వశములోనుండియు నేను మిముమ్ను రకిష్ంచితిని గదా 
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నాయ్యాధిపతులు 10:13 => అయితే మీరు ననున్ విసరిజ్ంచి అనయ్దేవతలను పూజించితిరి గనుక 

నేను ఇకను మిముమ్ను రకిష్ంపను. 

నాయ్యాధిపతులు 10:14 => పోయి మీరు కోరుకొనిన దేవతలకు మొఱఱ్పెటుట్కొనుడి; మీ 

శర్మకాలమున అవి మిముమ్ను రకిష్ంచునేమో అని ఇశార్యేలీయులతో సెలవిచెచ్ను. 

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

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

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 4:18 => నీ పర్వరత్నయు నీ కిర్యలును వీటిని నీమీదికి రపిప్ంచెను. నీ చెడుతనమే దీనికి 

కారణము, ఇది చేదుగానునన్ది గదా, నీ హృదయము నంటుచునన్ది గదా? 

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 23:33 => మరియు ఈ జనులలో ఒకడు పర్వకత్యే గాని యాజకుడే గాని యెహోవా 

భారమేమి అని నినన్డుగునపుప్డు నీవు వారితో ఇటల్నుము మీరే ఆయనకు భారము; మిముమ్ను ఎతిత్ 

పారవేతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. మరియు 

2 సమూయేలు 24:14 => అందుకు దావీదు నా కేమియు తోచకునన్ది, గొపప్ చికుక్లలో ఉనాన్ను, 

యెహోవా బహు వాతస్లయ్తగలవాడు గనుక మనుషుయ్ని చేతిలో పడకుండ యెహోవా చేతిలోనే 

పడుదుము గాక అని గాదుతో అనెను. 
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కీరత్నలు 37:33 => వారిచేతికి యెహోవా నీతిమంతులను అపప్గింపడు వారు విమరశ్కు 

వచిచ్నపుప్డు ఆయన వారిని దోషులుగా ఎంచడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:15 => రెహబాము చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్యు షెమయా రచించిన 

గర్ంథమందును దీరఘ్దరిశ్యైన ఇదోద్ రచించిన వంశావళియందును వార్యబడియునన్ది. 

సామెతలు 6:3 => నా కుమారుడా, నీ చెలికానిచేత చికుక్బడితివి. నీవు తవ్రపడి వెళిల్ విడిచిపెటుట్మని 

నీ చెలికానిని బలవంతము చేయుము. 

వచనము 8 

అయితే ననున్ సేవించుటకును, భూరాజులకు దాసులైయుండుటకును ఎంత భేదమునన్దో వారు 

తెలిసికొనునటుల్ వారు అతనికి దాసులగుదురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:26 => హిజిక్యా హృదయగరవ్ము విడచి, తానును యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లును తముమ్నుతాము తగిగ్ంచుకొనిరి గనుక హిజిక్యా దినములలో యెహోవా కోపము 

జనులమీదికి రాలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:12 => అతడు శర్మలో ఉనన్పుప్డు తన దేవుడైన యెహోవాను 

బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని సనిన్ధిని తనున్ తాను బహుగా తగిగ్ంచుకొని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:19 => అతడు చేసిన పార్రథ్ననుగూరిచ్యు, అతని మనవి 

వినబడుటనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన పాపదోర్హములనిన్టినిగూరిచ్యు, తాను గుణపడకముందు 

ఉనన్ త సథ్ లములను కటిట్ం చి దేవతాసత్ంభములను చెకిక్ న విగర్హములను అచచ్ట 

నిలుపుటనుగూరిచ్యు, దీరఘ్దరుశ్లు రచించిన గర్ంథములలో వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:23 => తన తండిర్యైన మనషే ష్ గుణపడినటుల్ యెహోవా సనిన్ధిని 

పశాచ్తత్పుత్డు కాకను గుణపడకను, ఈ ఆమోను అంతకంతకు ఎకుక్వ దోర్హకారయ్ములను చేయుచు 

వచెచ్ను. 
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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. 

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, 

1 రాజులు 8:37 => దేశమందు కాష్మముగాని తెగులుగాని గాడుప్ దెబబ్గాని చితత్పటుట్టగాని 

మిడతలుగాని చీడపురుగుగాని కలిగినను, వారి శతుర్వు వారి దేశపు పటట్ణములలో వారిని 

ముటట్డివేసినను, ఏ తెగులుగాని వాయ్ధిగాని కలిగినను, 

1 రాజులు 8:38 => ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులలో పర్తి మనిషి తన తన మనోవాయ్ధిని 

తెలిసికొనును గదా; ఒకక్డైనను జనులందరైనను ఈ మందిరము తటుట్ తమ చేతులు చాపి పార్రథ్న 

వినన్పములు చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:39 => పర్తి మనిషియొకక్ హృదయము నీవెరుగుదువు గనుక నీవు ఆకాశమను నీ 

నివాససథ్లమందు విని, క్షమించి దయచేసి యెవరి పర్వరత్ననుబటిట్ వారికి పర్తిఫలమిచిచ్ 

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. 

యిరిమ్యా 13:15 => చెవియొగిగ్ వినుడి; యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు, గరవ్పడకుడి. 

యిరిమ్యా 13:18 => రాజును తలిల్యైన రాణిని చూచి ఇటల్నుము మీ శిరోభూషణములును 

తలమీదనునన్ మీ సుందరకిరీటమును పడిపోయెను; కుర్ంగి కూరుచ్ండుడి. 
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యిరిమ్యా 44:10 => నేటివరకు వారు దీనమనసుస్ ధరింపకునాన్రు, భయము నొందకునాన్రు, 

నేను మీకును మీ పితరులకును నియమించిన ధరమ్శాసత్రమునైనను కటట్డలనైనను అనుసరింపకయే 

యునాన్రు. 

దానియేలు 5:22 => బెల ష్సస్రూ, అతని కుమారుడవగు నీవు ఈ సంగతి యంతయు ఎరిగి 

యుండియు , నీ మనసుస్ను అణచుకొనక , పరలోకమందునన్ పర్భువుమీద నినున్ నీవే 

హెచిచ్ంచుకొంటివి. 

హోషేయ 5:15 => వారు మనసుస్ తిర్పుప్కొని ననున్ వెదకువరకు నేను తిరిగి నా సథ్లమునకు 

పోవుదును; తమకు దురవసథ్ సంభవింపగా వారు ననున్ బహు శీఘర్ముగా వెదకుదురు. 

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

చెపుప్చునాన్ను. తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడుననియు తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడు 

హెచిచ్ంపబడుననియు చెపెప్ను 

యాకోబు 4:6 => కాదుగాని, ఆయన ఎకుక్వ కృపనిచుచ్ను; అందుచేత దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును అని లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

యాకోబు 4:10 => పర్భువు దృషిట్కి మిముమ్ను మీరు తగిగ్ంచుకొనుడి. అపుప్డాయన మిముమ్ను 

హెచిచ్ంచును. 

నిరగ్మకాండము 9:27 => ఇది చూడగా ఫరో మోషే అహరోనులను పిలువనంపి నేను ఈసారి 

పాపము చేసియునాన్ను; యెహోవా నాయ్యవంతుడు, నేనును నా జనులును దురామ్రుగ్లము; 

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. 

యోబు 33:27 => అపుప్డు వాడు మనుషుయ్లయెదుట సంతోషించుచు ఇటల్ని పలుకును 

యథారథ్మైనదానిని వయ్తాయ్సపరచి నేను పాపము చేసితిని అయినను దానికి తగిన పర్తికారము నాకు 

చేయబడలేదు 

కీరత్నలు 129:4 => యెహోవా నాయ్యవంతుడు భకిత్హీనులు కటిట్న తార్ళుల్ ఆయన తెంపియునాన్డు. 
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విలాపవాకయ్ములు 1:18 => యెహోవా నాయ్యసుథ్డు నేను ఆయన ఆజఞ్కు తిరుగుబాటు చేసితిని 

సకల జనములారా, చితత్గించి ఆలకించుడి నా శర్మ చూడుడి నా కనయ్కలును నా యౌవనులును 

చెరలోనికి పోయియునాన్రు 

దానియేలు 9:14 => మేము మా దేవుడైన యెహోవా మాట వినలేదు గనుక ఆయన తన సమసత్ 

కారయ్ముల విషయమై నాయ్యసుథ్డై యుండి, సమయము కనిపెటిట్, ఈ కీడు మా మీదికి రాజేసెను. 

రోమీయులకు 10:3 => ఏలయనగా వారు దేవుని నీతినెరుగక తమ సవ్నీతిని సాథ్పింప 

బూనుకొనుచు దేవుని నీతికి లోబడలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:12 => అతడు తనున్ తాను తగిగ్ంచుకొనినందున యెహోవా అతని 

బొతిత్గా నిరూమ్లముచేయక, యూదావారు కొంతమటుట్కు మంచితనము ననుసరించుట చూచి తన 

కోపము అతనిమీదనుండి తిర్పుప్కొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:2 => యెహోషాపాతు కుమారులైన అజరాయ్ యెహీయేలు జెకరాయ్ అజరాయ్ 

మిఖాయేలు షెఫటయ్ అను వారు ఇతనికి సహోదరులు; వీరందరును ఇశార్యేలు రాజైన 

యెహోషాపాతు కుమారులు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:11 => అయినను ఆషేరు మనషే ష్ జెబూలూను దేశముల వారిలోనుండి 

కొందరు కృంగిన మనసుస్తో యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

యిరిమ్యా 18:8 => ఏ జనమునుగూరిచ్ నేను చెపిప్తినో ఆ జనము చెడుతనము చేయుట 

మానినయెడల నేను వారికి చేయనుదేద్శించిన కీడునుగూరిచ్ సంతాపపడుదును. 

1 పేతురు 5:6 => దేవుడు తగిన సమయమందు మిముమ్ను హెచిచ్ంచునటుల్ ఆయన 

బలిషఠ్మైనచేతికిర్ంద దీనమనసుక్లై యుండుడి.  

వచనము 9 

ఐగుపుత్రాజైన షీషకు యెరూషలేముమీదికి వచిచ్ యెహోవా మందిరపు బొకక్సములనిన్టిని 

రాజనగరులోని బొకక్సములనిన్టిని దోచుకొని, సొలొమోను చేయించిన బంగారపు డాళల్ను 

తీసికొనిపోయెను. 
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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 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. 

యిరిమ్యా 3:13 => నీ దేవుడైన యెహోవామీద తిరుగుబాటుచేయుచు, నా మాటను అంగీకరింపక 

పర్తి పచచ్ని చెటుట్కిర్ంద అనుయ్లతో కలిసికొనుటకు నీవు ఇటు అటు పోయిన నీ దోషము 

ఒపుప్కొనుము; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

లూకా 15:18 => నేను లేచి నా తండిర్యొదద్కు వెళిల్--తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; 

లూకా 15:19 => ఇకమీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు యోగుయ్డను కాను; ననున్ నీ 

కూలివారిలో ఒకనిగా పెటుట్కొనుమని అతనితో చెపుప్దుననుకొని, లేచి తండిర్యొదద్కు వచెచ్ను. 

లూకా 15:20 => వాడింక దూరముగా ఉనన్పుప్డు తండిర్ వానిని చూచి కనికరపడి, పరుగెతిత్ వాని 

మెడమీదపడి ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

లూకా 15:21 => అపుప్డు ఆ కుమారుడు అతనితో తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; ఇకమీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు యోగుయ్డను 

కాననెను. 

లేవీయకాండము 26:41 => నేను తమకు విరోధముగా నడిచితిననియు, తమ శతుర్వుల 

దేశములోనికి తముమ్ను రపిప్ంచితిననియు, ఒపుప్కొనినయెడల, అనగా లోబడని తమ హృదయములు 

లొంగి తాము చేసిన దోషమునకు పర్తిదండనను అనుభవించితిమని ఒపుప్కొనినయెడల, 
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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. 

2 రాజులు 13:4 => అయితే యెహోయాహాజు యెహోవాను వేడుకొనగా యెహోవా సిరియా 

రాజుచేత బాధనొందిన ఇశార్యేలువారిని కనికరించి అతని మనవి నంగీకరించెను. 

2 రాజులు 13:5 => కావున యెహోవా ఇశార్యేలువారికి ఒక రక్షకుని అనుగర్హింపగా అతనిచేత 

ఇశార్యేలువారు సిరియనుల వశములోనుండి తపిప్ంచుకొని మునుపటివలె సవ్సాథ్నములలో 

కాపురముండిరి. 

2 రాజులు 13:6 => అయినను ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడగు యరొబాము 

కుటుంబికులు చేసిన పాపములను వారు విడువక వాటిననుసరించుచు వచిచ్రి. మరియు ఆ 

దేవతాసత్ంభమును షోమోర్నులో నిలిచియుండెను. 

2 రాజులు 13:7 => రౌతులలో ఏబదిమందియు రథములలో పదియు కాలబ్లములో 

పదివేలమందియు మాతర్మే యెహోయాహాజు దగగ్ర ఉండిరి; మిగిలినవారిని సిరియా రాజు 

దుళల్కొటిట్న ధూళివలె నాశనము చేసియుండెను. 

2 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. 

ఆమోసు 7:6 => పర్భువైన యెహోవా పశాచ్తాత్పపడి అదియు జరుగదని సెలవిచెచ్ను.  

ఆమోసు 7:7 => మరియు యెహోవా తాను మటట్పుగుండుచేత పటుట్కొని గుండుపెటిట్ చకక్గా 

కటట్బడిన యొక గోడమీద నిలువబడి ఇటుల్ దరశ్నరీతిగా నాకు కనుపరచెను. 

ఆమోసు 7:8 => యెహోవా ఆమోసూ, నీకు కనబడుచునన్దేమని ననన్డుగగా నాకు మటట్పుగుండు 

కనబడుచునన్దని నేనంటిని. అపుప్డు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా నా జనులగు ఇశార్యేలీయుల 

మధయ్ను మటట్పుగుండు వేయబోవుచునాన్ను. నేనికను వారిని దాటిపోను  
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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. 

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. 

కీరత్నలు 79:6 => నినెన్రుగని అనయ్జనులమీదను నీ నామమునుబటిట్ పార్రథ్నచేయని 

రాజయ్ములమీదను నీ ఉగర్తను కుమమ్రించుము.  

యెషయా 42:25 => కావున ఆయన వానిమీద తన కోపాగిన్యు యుదధ్బలమును కుమమ్రించెను 

అది వానిచుటుట్ అగిన్ రాజచేసెను అయినను వాడు దాని గర్హింపలేదు అది వానికి అంటుకొనెను గాని 

వాడు మనసుస్న పెటట్లేదు.  

యిరిమ్యా 7:20 => అందువలన పర్భువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ 

సథ్లముమీదను నరులమీదను జంతువులమీదను పొలముల చెటల్మీదను భూమిపంటమీదను నా 

కోపమును నా ఉగర్తను కుమమ్రించెదను, ఆరప్శకయ్ము కాకుండ అది మండును.  

పర్కటన 14:10 => ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగర్తపాతర్లో పోయబడిన దేవుని కోపమను 

మదయ్మును వాడు తార్గును. పరిశుదధ్ దూతల యెదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను అగిన్గంధకములచేత 

వాడు బాధింపబడును. 

పర్కటన 16:2 => అంతట మొదటి దూత వెలుపలికి వచిచ్ తన పాతర్ను భూమిమీద కుమమ్రింపగా 

ఆ కూర్రమృగము యొకక్ ముదర్ గలవారికిని దాని పర్తిమకు నమసాక్రము చేయువారికిని 

బాధకరమైన చెడడ్ పుండు పుటెట్ను 

పర్కటన 16:3 => రెండవ దూత తన పాతర్ను సముదర్ములో కుమమ్రింపగా సముదర్ము పీనుగ 

రకత్ము వంటిదాయెను. అందువలన సముదర్ములో ఉనన్ జీవ జంతువులనిన్యు చచెచ్ను.  
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పర్కటన 16:4 => మూడవ దూత తన పాతర్ను నదులలోను జలధారలలోను కుమమ్రింపగా అవి 

రకత్మాయెను. 

పర్కటన 16:5 => అపుప్డు వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు పవితుర్డా, పరిశుదుధ్ల రకత్మును 

పర్వకత్ల రకత్ముమ వారు కారిచ్నందుకు తీరుప్తీరిచ్ వారికి రకత్ము తార్గనిచిచ్తివి; 

పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 16:7 => అందుకు అవును పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ తీరుప్లు సతయ్ములును 

నాయ్యములునై యునన్వని బలిపీఠము చెపుప్ట వింటిని. 

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

కాలుచ్టకు సూరుయ్నికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

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

అధికారముగల దేవుని నామమును దూషించిరి గాని, ఆయనను మహిమపరచునటుల్ వారు 

మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

పర్కటన 16:10 => అయిదవ దూత తన పాతర్ను ఆ కూర్రమృగము యొకక్ సింహాసనముమీద 

కుమమ్రింపగా, దాని రాజయ్ము చీకటి కమెమ్ను; మనుషుయ్లు తమకు కలిగిన వేదననుబటిట్ తమ 

నాలుకలు కరచుకొనుచుండిరి 

పర్కటన 16:11 => తమకు కలిగిన వేదనలను బటిట్యు పుండల్ను బటిట్యు పరలోకమందునన్ దేవుని 

దూషించిరి గాని తమ కిర్యలను మాని మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

పర్కటన 16:12 => ఆరవ దూత తన పాతర్ను యూఫర్టీసు అను మహానదిమీద కుమమ్రింపగా 

తూరుప్నుండి వచుచ్ రాజులకు మారగ్ము సిదధ్పరచబడునటుల్ దాని నీళుల్ యెండిపోయెను. 

పర్కటన 16:13 => మరియు ఆ ఘటసరప్ము నోటనుండియు కూర్రమృగము నోటనుండియు అబదధ్ 

పర్వకత్ నోటనుండియు కపప్లవంటి మూడు అపవితార్తమ్లు బయలువెడలగా చూచితిని.  
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పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళిల్ 

పర్కటన 16:15 => హెబీర్ భాషలో హార  మెగిదోద్నను చోటుకు వారిని పోగుచేసెను.  

పర్కటన 16:16 => ఇదిగో నేను దొంగవలె వచుచ్చునాన్ను; తాను దిగంబరుడుగా 

సంచరించుచునన్ందున జనులు తన దిసమొలను చూతురేమో అని మెలకువగా ఉండి తన వసత్రము 

కాపాడు కొనువాడు ధనుయ్డు. 

పర్కటన 16:17 => ఏడవ దూత తన పాతర్ను వాయుమండలముమీద కుమమ్రింపగా 

సమాపత్మైనదని చెపుప్చునన్ యొక గొపప్ సవ్రము గరాభ్లయములో ఉనన్ సింహాసనమునుండి వచెచ్ను. 

1 రాజులు 12:22 => అంతట దేవుని వాకుక్ దైవజనుడగు షెమయాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:2 => దైవజనుడైన షెమయాకు యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:12 => అతడు తనున్ తాను తగిగ్ంచుకొనినందున యెహోవా అతని 

బొతిత్గా నిరూమ్లముచేయక, యూదావారు కొంతమటుట్కు మంచితనము ననుసరించుట చూచి తన 

కోపము అతనిమీదనుండి తిర్పుప్కొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:11 => అయినను ఆషేరు మనషే ష్ జెబూలూను దేశముల వారిలోనుండి 

కొందరు కృంగిన మనసుస్తో యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

కీరత్నలు 48:3 => దాని నగరులలో దేవుడు ఆశర్యముగా పర్తయ్క్షమగుచునాన్డు. 

1 పేతురు 5:6 => దేవుడు తగిన సమయమందు మిముమ్ను హెచిచ్ంచునటుల్ ఆయన 

బలిషఠ్మైనచేతికిర్ంద దీనమనసుక్లై యుండుడి.  

వచనము 10 
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వాటికి బదులుగా రాజైన రెహబాము ఇతత్డి డాళల్ను చేయించి వాటిని రాజనగరుయొకక్ దావ్రమును 

కాయు సేవకుల యొకక్ అధిపతులకు అపప్గించెను. 

నెహెమాయ్ 9:36 => చితత్గించుము, నేడు మేము దాసయ్ములో ఉనాన్ము, దాని ఫలమును దాని 

సమృధిధ్ని అనుభవించునటుల్ నీవు మా పితరులకు దయచేసిన భూమియందు మేము దాసులమై 

యునాన్ము. 

యెషయా 26:13 => యెహోవా, మా దేవా, నీవు గాక వేరు పర్భువులు మముమ్ నేలిరి ఇపుప్డు 

నినున్బటిట్యే నీ నామమును సమ్రింతుము 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:47 => నీకు సరవ్సమృదిధ్ కలిగియుండియు నీవు సంతోషముతోను 

హృదయానందముతోను నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు దాసుడవు కాలేదు 

నాయ్యాధిపతులు 3:1 => ఇశార్యేలీయులకును కనానీయులకును జరిగిన యుదధ్ములనిన్టిని 

చూడనివారందరిని శోధించి 

యిరిమ్యా 10:24 => యెహోవా, నీవు ననున్ బొతిత్గా తగిగ్ంపకుండునటుల్ నీ కోపమునుబటిట్ ననున్ 

శికిష్ంపక నీ నాయ్యవిధినిబటిట్ ననున్ శికిష్ంపుము. 

హోషేయ 8:10 => వారు కానుకలు ఇచిచ్ అనయ్జనులలో విటకాండర్ను పిలుచుకొనినను ఇపుప్డే నేను 

వారిని సమకూరుచ్దును; అధిపతులుగల రాజు పెటుట్ భారముచేత వారు తవ్రలో తగిగ్పోవుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:48 => గనుక ఆకలిదపుప్లతోను వసత్రహీనతతోను అనిన్ 

లోపములతోను యెహోవా నీమీదికి రపిప్ంచు నీ శతుర్వులకు దాసుడవగుదువు. వారు నినున్ 

నశింపజేయువరకు నీ మెడమీద ఇనుపకాడి యుంచుదురు. 

నాయ్యాధిపతులు 3:2 => ఇశార్యేలీయుల తరతరములవారికి, అనగా పూరవ్ము ఆ యుదధ్ములను 

ఏ మాతర్మును చూడనివారికి యుదధ్ముచేయ నేరుప్నటుల్ యెహోవా ఉండనిచిచ్న జనములు ఇవి.  

యోబు 36:15 => శర్మపడువారిని వారికి కలిగిన శర్మవలన ఆయన విడిపించును. బాధవలన 

వారిని విధేయులుగా చేయును. 

వచనము 11 
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రాజు యెహోవా మందిరములోనికి పర్వేశించినపుప్డెలల్ నగరు సేవకులు వచిచ్ వాటిని ఎతిత్ తరువాత 

వాటిని మరల గదిలో ఉంచుచు వచిచ్రి. 

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. 

1 రాజులు 15:18 => కాబటిట్ ఆసా యెహోవా మందిరపు ఖజానాలోను రాజనగరుయొకక్ 

ఖజానాలోను శేషించిన వెండి అంతయు బంగారమంతయు తీసి తన సేవకులచేతి కపప్గించి, 

హెజోయ్నునకు పుటిట్న టబిర్మోమ్ను కుమారుడును దమసుక్లో నివాసము చేయుచు అరామునకు 

రాజునైయునన్ బెనహ్దదుకు పంపి మనవి చేసినదేమనగా 

2 రాజులు 16:8 => నేను నీ దాసుడను నీ కుమారుడనైయునాన్ను గనుక నీవు వచిచ్, నామీదికి 

లేచిన సిరియారాజు చేతిలోనుండియు ఇశార్యేలురాజు చేతిలోనుండియు ననున్ రకిష్ంపవలెనని 

అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరునొదద్కు దూతలనంపగా 

2 రాజులు 18:15 => కావున హిజిక్యా యెహోవా మందిరమందును రాజనగరునందునన్ 

పదారథ్ములలో కనబడిన వెండియంతయు అతనికిచెచ్ను. 

2 రాజులు 18:16 => మరియు ఆ కాలమందు హిజిక్యా దేవాలయపు తలుపులకునన్ 

బంగారమును తాను కటిట్ంచిన సత్ంభములకునన్ బంగారమును తీయించి అషూష్రు రాజునకిచెచ్ను. 

విలాపవాకయ్ములు 1:10 => దాని మనోహరమైన వసుత్వులనిన్యు శతుర్వులచేతిలో చికెక్ను నీ 

సమాజములో పర్వేశింపకూడదని యెవరినిగూరిచ్ ఆజాఞ్పించితివో ఆ జనములవారు దాని 

పరిశుదధ్సథ్లమున పర్వేశించియుండుట అది చూచుచునేయునన్ది  

2 దినవృతాత్ంతములు 9:15 => రాజైన సొలొమోను సాగగొటిట్న బంగారముతో అలుగులుగల 

రెండువందల డాళల్ను చేయించెను; ఒకొక్క డాలునకు ఆరువందల తులముల బంగారము పటెట్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 9:16 => మరియు సాగగొటిట్న బంగారముతో మూడువందల కేడెములను 

చేయించెను; ఒకొక్క కేడెమునకు మూడువందల తులముల బంగారము పటెట్ను; వాటిని రాజు 

లెబానోను అరణయ్పు నగరునందుంచెను. 

1 రాజులు 10:16 => రాజైన సొలొమోను సుతెత్తో కొటిట్న బంగారముతో అలుగులు గల 

రెండువందల డాళల్ను చేయించెను ; డాలు ఒకటింటికి ఆరువందల తులముల యెతుత్ 

బంగారముండెను. 

1 రాజులు 10:17 => మరియు సుతెత్తో కొటిట్న బంగారముతో అతడు మూడువందల కేడెములను 

చేయించెను; కేడెము ఒకటింటికి మూడువందల బంగారపు తులములయెతుత్ బంగారముండెను; వీటిని 

రాజు లెబానోను అరణయ్పు మందిరమందుంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:7 => మరియు హదరెజెరు సేవకులు పటుట్కొనియునన్ బంగారు డాళల్ను 

దావీదు తీసికొని యెరూషలేమునకు చేరెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:24 => అతడు దేవుని మందిరములో ఓబేదెదోము నొదద్నునన్ 

వెండియంతయు బంగారమంతయు ఉపకరణములనిన్యు రాజు నగరునందునన్ సొముమ్ను 

కుదవపెటట్బడినవారిని తీసికొని షోమోర్నునకు తిరిగివెళె ల్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:21 => ఆహాజు భాగము లేరప్రచి, యెహోవా మందిరములోనుండి యొక 

భాగమును, రాజనగరులోనుండి యొక భాగమును, అధిపతుల యొదద్నుండి యొక భాగమును తీసి 

అషూష్రు రాజునకిచెచ్ను గాని అతడు అతనికి సహాయము చేయలేదు. 

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. 

పరమగీతము 4:4 => జయసూచకముల నుంచుటకై దావీదు కటిట్ంచిన గోపురముతోను వేయి 

డాలులును, శూరుల కవచములనిన్యును వేర్లాడు ఆ గోపురముతోను నీ కంధరము సమానము. 

వచనము 12 
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అతడు తనున్ తాను తగిగ్ంచుకొనినందున యెహోవా అతని బొతిత్గా నిరూమ్లముచేయక, యూదావారు 

కొంతమటుట్కు మంచితనము ననుసరించుట చూచి తన కోపము అతనిమీదనుండి తిర్పుప్కొనెను. 

1 రాజులు 14:27 => రాజైన రెహబాము వీటికి మారుగా ఇతత్డి డాళల్ను చేయించి, రాజనగరు 

దావ్రపాలకులైన తన దేహసంరక్షకుల అధిపతుల వశము చేసెను. 

విలాపవాకయ్ములు 4:1 => బంగారము ఎటుల్ మందగిలినది? మేలిమి బంగారము ఎటుల్ 

మారచ్బడినది? పర్తి వీధిమొగను పర్తిషిట్తమైన రాళుల్ పారవేయబడియునన్వి. 

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

అధిపతి; దావీదు కుమారులు సభా ముఖుయ్లు. 

2 సమూయేలు 23:23 => ఆ ముపప్ది మందిలో ఘనుడాయెను. అయినను మొదటి ముగుగ్రితో 

సమానుడు కాకపోయెను. దావీదు ఇతనిని తన సభికులలో ఒకనిగా నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:25 => ముపప్దిమందిలోను ఇతడు వాసికెకెక్ను గాని ఆ ముగుగ్రిలో 

ఎవరికిని సాటివాడు కాలేదు; దావీదు ఇతనిని తన దేహసంరక్షకుల కధిపతిగా ఉంచెను. 

పరమగీతము 3:7 => ఇదిగో సొలొమోను పలల్కి వచుచ్చునన్ది అరువదిమంది శూరులు దానికి 

పరివారము వారు ఇశార్యేలీయులలో పరాకర్మశాలులు వారందరును ఖడగ్ధారులు యుదధ్వీరులు 

పరమగీతము 3:8 => రాతిర్ భయముచేత వారు ఖడగ్ము ధరించి వచుచ్చునాన్రు. 

1 రాజులు 10:16 => రాజైన సొలొమోను సుతెత్తో కొటిట్న బంగారముతో అలుగులు గల 

రెండువందల డాళల్ను చేయించెను ; డాలు ఒకటింటికి ఆరువందల తులముల యెతుత్ 

బంగారముండెను. 

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. 
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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 2:19 => 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 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 14:28 => రాజు యెహోవా మందిరమునకు వెళుల్నపుప్డెలల్ రాజదేహ సంరక్షకులు 

వాటిని మోసికొనిపోయి అతడు తిరిగిరాగా వాటిని తమ గదిలో ఉంచిరి. 

నెహెమాయ్ 3:16 => అతని ఆనుకొని బేతూస్రులో సగము భాగమునకు అధిపతియు అజూబ్కు 

కుమారుడునైన నెహెమాయ్ బాగుచేసెను . అతడు దావీదు సమాధులకు ఎదురుగానునన్ 

సథ్లములవరకును కటట్బడిన కోనేటివరకును పరాకర్మశాలుల యిండల్ సథ్లమువరకును కటెట్ను. 

వచనము 14 

అతడు తన మనసుస్ యెహోవాను వెదకుటయందు నిలుపుకొనక చెడుకిర్యలు చేసెను. 

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 
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గనుక నేను వారిని నాశనముచేయక, షీషకు దావ్రా నా ఉగర్తను యెరూషలేముమీద కుమమ్రింపక 

తవ్రలోనే వారికి రక్షణ దయచేసెదను. 

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. 

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. 

విలాపవాకయ్ములు 3:22 => యెహోవా కృపగలవాడు ఆయన వాతస్లయ్త యెడతెగక నిలుచునది 

గనుక మనము నిరూమ్లము కాకునన్వారము.  

విలాపవాకయ్ములు 3:33 => హృదయపూరవ్కముగా ఆయన నరులకు విచారమునైనను బాధనైనను 

కలుగజేయడు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:42 => మేము తిరుగుబాటు చేసినవారము దోర్హులము నీవు మముమ్ను 

క్షమింపలేదు. 

1 పేతురు 5:6 => దేవుడు తగిన సమయమందు మిముమ్ను హెచిచ్ంచునటుల్ ఆయన 

బలిషఠ్మైనచేతికిర్ంద దీనమనసుక్లై యుండుడి.  

2 దినవృతాత్ంతములు 19:3 => అయితే దేశములోనుండి నీవు దేవతాసత్ంభములను తీసివేసి 

దేవునియొదద్ విచారణ చేయుటకు నీవు మనసుస్ నిలుపుకొనియునాన్వు, నీయందు మంచి కిర్యలు 

కనబడుచునన్వి. 
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ఆదికాండము 18:24 => ఆ పటట్ణములో ఒకవేళ ఏబదిమంది నీతిమంతులుండినయెడల 

దానిలోనునన్ యేబదిమంది నీతిమంతుల నిమితత్ము ఆ సథ్లమును నాశనము చేయక కాయవా? 

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. 

యెషయా 6:13 => దానిలో పదియవ భాగము మాతర్ము విడువబడినను అదియును 

నాశనమగును. సిందూర మసత్కివృక్షములు నరకబడిన తరువాత అది మిగిలియుండు మొదుద్వలె 

నుండును; అటిట్ మొదుద్నుండి పరిశుదధ్మైన చిగురు పుటుట్ను. 

లేవీయకాండము 26:41 => నేను తమకు విరోధముగా నడిచితిననియు, తమ శతుర్వుల 

దేశములోనికి తముమ్ను రపిప్ంచితిననియు, ఒపుప్కొనినయెడల, అనగా లోబడని తమ హృదయములు 

లొంగి తాము చేసిన దోషమునకు పర్తిదండనను అనుభవించితిమని ఒపుప్కొనినయెడల, 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:11 => అయినను ఆషేరు మనషే ష్ జెబూలూను దేశముల వారిలోనుండి 

కొందరు కృంగిన మనసుస్తో యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

వచనము 15 

రెహబాము చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్యు షెమయా రచించిన గర్ంథమందును దీరఘ్దరిశ్యైన ఇదోద్ 

రచించిన వంశావళియందును వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:7 => సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము ఇంకను బాలయ్దశలోనుండి 

ధైరయ్ము లేనివాడై వారిని ఎదిరించుటకు తగిన శకిత్లేకునన్పుప్డు వారు అతనితో యుదధ్ము చేయుటకు 

సిదధ్మైరి. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:6 => ఇపుప్డు నా నామముండుటకై యెరూషలేమును కోరుకొంటిని, నా 

జనులైన ఇశార్యేలీయులమీద అధిపతిగానుండుటకై దావీదును కోరుకొంటిని. 

కీరత్నలు 48:1 => మన దేవుని పటట్ణమందు ఆయన పరిశుదధ్ పరవ్తమందు యెహోవా 

గొపప్వాడును బహు కీరత్నీయుడునైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 48:2 => ఉతత్రదికుక్న మహారాజు పటట్ణమైన సీయోను పరవ్ తము రమయ్మైన యెతుత్గల 

చోట నుంచబడి సరవ్భూమికి సంతోషకరముగా నునన్ది  

కీరత్నలు 48:3 => దాని నగరులలో దేవుడు ఆశర్యముగా పర్తయ్క్షమగుచునాన్డు. 

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  

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 12:11 => 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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యెహెజేక్లు 48:35 => దాని కైవారము పదునెనిమిదివేల కొలకఱఱ్ల పరిమాణము. యెహోవా 

యుండు సథ్లమని నాటనుండి ఆ పటట్ణమునకు పేరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:3 => అమోమ్నీయుడేగాని మోయాబీయుడేగాని యెహోవా 

సమాజములో చేరకూడదు. వారిలో పదియవ తరము వారైనను ఎనన్డును యెహోవా సమాజములో 

చేరకూడదు. 

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 

నెహెమాయ్ 13:1 => ఆ దినమందు వారు మోషే గర్ంథము జనులకు చదివి వినిపించగా అందులో 

అమోమ్నీయులుగాని మోయాబీయులుగాని దేవుని యొకక్ సమాజమును ఎనన్టికి చేరకూడదు. 

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? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:21 => నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమును పర్కటించుటకు 

ఏరప్రచుకొను సథ్లము మీకు దూరముగా ఉండినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:1 => రెహబాము రాజయ్ము సిథ్రపడి తాను బలపరచబడిన తరువాత 

అతడును ఇశార్యేలీయులందరును యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచిరి. 

వచనము 16 
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రెహబామునకును యరొబామునకును యుదధ్ము యెడతెగక జరిగెను. రెహబాము తన పితరులతో 

కూడ నిదిర్ంచి దావీదు పటట్ణమందు పాతిపెటట్బడెను, అతని కుమారుడైన అబీయా అతనికి బదులుగా 

రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:16 => వారి చరయ్లటుల్ండగా ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములయందంతటను 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను వెదకుటకు మనసుస్ నిలుపుకొనినవారు తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాకు బలులనరిప్ంచుటకై యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:3 => అయితే దేశములోనుండి నీవు దేవతాసత్ంభములను తీసివేసి 

దేవునియొదద్ విచారణ చేయుటకు నీవు మనసుస్ నిలుపుకొనియునాన్వు, నీయందు మంచి కిర్యలు 

కనబడుచునన్వి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:19 => పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ శుదీధ్కరణముచొపుప్న తనున్ 

పవితర్పరచుకొనకయే తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యింప మనసుస్ నిలుపుకొనిన పర్తి 

వాని నిమితత్ము దయగల యెహోవా పార్యశిచ్తత్ము చేయునుగాక అని పార్రిథ్ంపగా 

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 29:18 => అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలు అను మా పితరుల దేవా 

యెహోవా, నీ జనులు హృదయపూరవ్కముగా సంకలిప్ంచిన యీ ఉదేద్శమును నితయ్ము కాపాడుము; 

వారి హృదయమును నీకు అనుకూలపరచుము. 

కీరత్నలు 57:7 => నా హృదయము నిబబ్రముగా నునన్ది దేవా, నా హృదయము నిబబ్రముగా 

నునన్ది నేను పాడుచు సుత్తిగానము చేసెదను.  

కీరత్నలు 78:8 => ఆయన యాకోబు సంతతికి శాసనములను నియమించెను ఇశార్యేలు సంతతికి 

ధరమ్శాసత్రము ననుగర్హించెను మన పితరులు తమ పుతుర్లకు దానిని తెలుపవలెనని వారికాజాఞ్పించెను  
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కీరత్నలు 78:37 => నోటి మాటతో వారు ఆయనను ముఖసుత్తి చేసిరి తమ నాలుకలతో 

ఆయనయొదద్ బొంకిరి. 

1 కొరిందీయులకు 15:58 => కాగా నా పిర్య సహోదరులారా, మీ పర్యాసము పర్భువునందు 

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

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

పౌరుషము గలవారై యుండుడి, బలవంతులైయుండుడి; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:29 => వారికిని వారి సంతానమునకును నితయ్మును కేష్మము 

కలుగునటుల్ వారు నాయందు భయభకుత్లు కలిగి నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరించు మనసుస్ వారికుండిన 

మేలు. 

కీరత్నలు 105:3 => ఆయన పరిశుదధ్ నామమునుబటిట్ అతిశయించుడి. యెహోవాను వెదకువారు 

హృదయమందు సంతోషించుదురుగాక. 

కీరత్నలు 105:4 => యెహోవాను వెదకుడి ఆయన బలమును వెదకుడి ఆయన సనిన్ధిని నితయ్ము 

వెదకుడి 

యెషయా 45:19 => అంధకార దేశములోని మరుగైనచోటున నేను మాటలాడలేదు 

మాయాసవ్రూపుడనైనటుట్3 ననున్ వెదకుడని యాకోబు సంతానముతో నేను చెపప్లేదు నేను 

నాయ్యమైన సంగతులు చెపుప్వాడను యథారథ్మైన సంగతులు తెలియజేయువాడను అగు యెహోవాను 

నేనే.  

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.  
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యెహెజేక్లు 33:31 => నా జనులు రాదగిన విధముగా వారు నీయొదద్కు వచిచ్, నా జనులైనటుట్గా నీ 

యెదుట కూరుచ్ండి నీ మాటలు విందురుగాని వాటి ననుసరించి పర్వరిత్ంపరు, వారు నోటితో ఎంతో 

పేర్మ కనుపరచుదురు గాని వారి హృదయము లాభమును అపేకిష్ంచుచునన్ది. 

మతత్యి 7:7 => అడుగుడి మీకియయ్బడును. వెదకుడి మీకు దొరకును, తటుట్డి మీకు తీయబడును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:33 => అయితే అపప్టికింకను జనులు తమ పితరుల దేవుని వెదకుటకు 

తమ హృదయములను సిథ్రపరచుకొనలేదు, అతడు ఉనన్త సథ్లములను తీసివేయలేదు. 

ఎజార్ 7:10 => ఎజార్ యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును పరిశోధించి దాని చొపుప్న నడచుకొనుటకును, 

ఇశార్యేలీయులకు దాని కటట్డలను విధులను నేరుప్టకును దృఢనిశచ్యము చేసికొనెను. 

యోబు 11:13 => నీవు నీ మనసుస్ను తినన్గా నిలిపినయెడల నీచేతులు ఆయనవైపు చాపినయెడల 

కీరత్నలు 119:80 => నేను సిగుగ్పడకుండునటుల్ నా హృదయము నీ కటట్డల విషయమై 

నిరోద్షమగును గాక. 
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వచనము 1 

రాజైన యరొబాము ఏలుబడిలో పదునెనిమిదవ సంవతస్రమందు అబీయా యూదావారిమీద 

ఏలనారంభించెను. 

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 12:5 => పర్వకత్యైన షెమయా రెహబామునొదద్కును, షీషకునకును భయపడి 

యెరూషలేమునకు వచిచ్ కూడియునన్ యూదావారి అధిపతులయొదద్కును వచిచ్ మీరు ననున్ 

విసరిజ్ంచితిరి గనుక నేను మిముమ్ను షీషకుచేతిలో పడనిచిచ్యునాన్నని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని 

చెపెప్ను. 

1 రాజులు 12:22 => అంతట దేవుని వాకుక్ దైవజనుడగు షెమయాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను 

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 13:22 => అబీయా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతని 

చరయ్నుగూరిచ్యు, అతని కాలమున జరిగిన సంగతులనుగూరిచ్యు పర్వకత్యైన ఇదోద్ రచించిన సటీక 

గర్ంథమునందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 14:30 => వారు బర్దికినంత కాలము రెహబామునకును యరొబామునకును యుదధ్ము 

జరుగుచుండెను. 

1 రాజులు 14:29 => రెహబాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

వాటనిన్టినిగూరిచ్యు యూదారాజులయొకక్ వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 11:2 => దైవజనుడైన షెమయాకు యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:6 => దేవుడు జనములను సకలవిధములైన బాధలతో శర్మపరచెను 

గనుక జనము జనమును, పటట్ణము పటట్ణమును, పాడుచేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:11 => ఆసా చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ యూదా ఇశార్యేలు రాజుల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:34 => యెహోషాపాతు చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ హనానీ 

కుమారుడైన యెహూ రచించిన గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. ఈ యెహూ పేరు, ఇశార్యేలు 

రాజుల గర్ంథమందు కనబడుచునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:22 => ఉజిజ్యా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్ ఆమోజు 

కుమారుడును పర్వకత్యునైన యెషయా వార్సెను. 

వచనము 2 

అతడు మూడు సంవతస్రములు యెరూషలేమునందు ఏలెను; అతని తలిల్పేరు మీకాయా, ఆమె 

గిబియా ఊరివాడైన ఊరియేలు కుమారెత్. 

1 రాజులు 14:29 => రెహబాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

వాటనిన్టినిగూరిచ్యు యూదారాజులయొకక్ వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

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 13:1 => రాజైన యరొబాము ఏలుబడిలో పదునెనిమిదవ సంవతస్రమందు 

అబీయా యూదావారిమీద ఏలనారంభించెను. 
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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 దినవృతాత్ంతములు 3:10 => అబీయాకు ఆసా కుమారుడు, ఆసాకు యెహోషాపాతు కుమారుడు 

మతత్యి 1:7 => సొలొమోను రెహబామును కనెను; రెహబాము అబీయాను కనెను, అబీయా ఆసాను 

కనెను; 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:20 => పిమమ్ట అతడు అబా ష్లోము కుమారెత్యైన మయకాను వివాహము 

చేసికొనగా ఆమె అతనికి అబీయాను అతత్యిని జీజాను షెలోమీతును కనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:1 => యెహోషాపాతు తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచితన పితరుల చెంతను 

దావీదు పురమందు పాతిపెటట్బడెను, అతని కుమారుడైన యెహోరాము అతనికి బదులుగా 

రాజాయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:36 => దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి 

నిదిర్ంచి, 

వచనము 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 12:16 => రెహబామునకును యరొబామునకును యుదధ్ము యెడతెగక 

జరిగెను. రెహబాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి దావీదు పటట్ణమందు పాతిపెటట్బడెను, అతని 

కుమారుడైన అబీయా అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

1 రాజులు 15:1 => నెబాతు కుమారుడును రాజునైన యరొబాము ఏలుబడిలో పదునెనిమిదవ 

సంవతస్రమున అబీయాము యూదావారిని ఏలనారంభించెను. 
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1 రాజులు 15:2 => అతడు మూడు సంవతస్రములు యెరూషలేమునందు రాజుగా ఉండెను; అతని 

తలిల్ పేరు మయకా; ఆమె అబీషాలోము కుమారెత్. 

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 15:4 => దావీదు హితీత్యుడైన ఊరియా సంగతియందు తపప్ తన జీవిత 

దినములనిన్యు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా నడుచుకొనుచు, యెహోవా అతనికిచిచ్న ఆజఞ్లలో 

దేని విషయమందును తపిప్పోకుండెను గనుక 

1 రాజులు 15:5 => దావీదు నిమితత్ము అతని తరువాత అతని కుమారుని నిలుపుటకును, 

యెరూషలేమును సిథ్రపరచుటకును, అతని దేవుడైన యెహోవా యెరూషలేమునందు దావీదునకు 

దీపముగా అతని ఉండనిచెచ్ను. 

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 15:8 => అబీయాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా వారు దావీదు పురమందు 

అతనిని సమాధిచేసిరి; అతని కుమారుడైన ఆసా అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:10 => అబీయాకు ఆసా కుమారుడు, ఆసాకు యెహోషాపాతు కుమారుడు 

వచనము 4 

అపుప్డు అబీయా ఎఫార్యిము మనయ్మందుండు సెమరాయిము కొండమీద నిలిచి 

పర్కటించినదేమనగా యరొబామా, ఇశార్యేలు వారలారా, మీరందరును నాకు చెవియొగుగ్డి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 11:20 => పిమమ్ట అతడు అబా ష్లోము కుమారెత్యైన మయకాను వివాహము 

చేసికొనగా ఆమె అతనికి అబీయాను అతత్యిని జీజాను షెలోమీతును కనెను. 

1 రాజులు 15:2 => అతడు మూడు సంవతస్రములు యెరూషలేమునందు రాజుగా ఉండెను; అతని 

తలిల్ పేరు మయకా; ఆమె అబీషాలోము కుమారెత్. 

యెహోషువ 18:28 => వారి వంశముల చొపుప్న ఇది బెనాయ్మీనీయులకు కలిగిన సావ్సథ్య్ము. 

నాయ్యాధిపతులు 19:14 => అపుప్డు వారు సాగి వెళుల్చుండగా బెనాయ్మీనీయుల గిబియా దగగ్ర 

నునన్పుప్డు పొర్దుద్ గుర్ంకెను. 

నాయ్యాధిపతులు 19:16 => ఆ చోటి మనుషుయ్లు బెనాయ్మీనీయులు. సాయంకాలమున ఒక 

ముసలివాడు పొలములోని తన పనినుండి వచెచ్ను. అతడు ఎఫార్యిమీయుల మనయ్పర్దేశము నుండి 

వచిచ్ గిబియాలో నివసించువాడు.  

1 సమూయేలు 10:26 => సౌలును గిబియాలోని తన ఇంటికి వెళిల్పోయెను. దేవునిచేత హృదయ 

పేర్రేపణ నొందిన శూరులు అతని వెంటవెళిల్రి. 

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 14:19 => యరొబాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు జరిగించిన 

యుదధ్ములనుగూరిచ్యు, పర్భుతవ్మునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలువారి రాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 15:10 => అతడు నలువదియొక సంవతస్రములు యెరూషలేమునందు ఏలుచుండెను. 

అతని అవవ్ పేరు1 మయకా, యీమె అబీషాలోము కుమారెత్. 

వచనము 5 
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ఇశార్యేలు రాజయ్మును ఎలల్పుప్డును ఏలునటుల్గా ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా దావీదుతోను 

అతని సంతతివారితోను భంగము కాజాలని1 నిబంధన చేసి దానిని వారికిచెచ్నని మీరు 

తెలిసికొందురు గదా. 

1 సమూయేలు 17:1 => ఫిలిషీత్యులు తమ సైనయ్ములను యుదధ్మునకు సమకూరిచ్ యూదా 

దేశములోని శోకోలో కూడి ఏఫెసద్మీమ్ము దగగ్ర శోకోకును అజేకాకును మధయ్ను దిగియుండగా 

1 సమూయేలు 17:2 => సౌలును ఇశార్యేలీయులును కూడివచిచ్ ఏలా లోయలో దిగి ఫిలిషీత్యుల 

కెదురుగ యుదధ్పంకుత్లు తీరిచ్రి. 

1 సమూయేలు 17:3 => ఫిలిషీత్యులు ఆ తటుట్ పరవ్తముమీదను ఇశార్యేలీయులు ఈతటుట్ 

పరవ్తముమీదను నిలిచియుండగా ఉభయుల మధయ్ను ఒక లోయయుండెను. 

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 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 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. 

Page  of 654 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

2 దినవృతాత్ంతములు 17:16 => మూడవవాడు జిఖీర్ కుమారుడై యెహోవాకు తనున్తాను 

మనఃపూరవ్ కముగా సమరిప్ంచుకొనిన అమసాయ్ ; అతనియొదద్  రెండు లక్షలమంది 

పరాకర్మశాలులుండిరి. 

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

వీనియొదద్ వింటిని కేడెమును పటుట్కొనువారు రెండు లక్షలమంది యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:18 => రెండవవాడు యెహోజాబాదు; వీనియొదద్ లక్షయెనుబదివేలమంది 

యుదధ్సనన్దుధ్లుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:12 => వారి పితరుల యిండల్ పెదద్ల సంఖయ్నుబటిట్ పరాకర్మశాలులు 

రెండువేల ఆరువందల మందియైరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:13 => రాజునకు సహాయము చేయుటకై శతుర్వులతో యుదధ్ము 

చేయుటయందు పేరుపొందిన పరాకర్మశాలులైన మూడులక్షల ఏడు వేల ఐదువందలమంది గల 

సైనయ్ము వారిచేతికిర్ంద ఉండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:5 => ఇశార్యేలీయులందరిలో కతిత్ దూయువారు పదకొండు లక్షల 

మందియు యూదా వారిలో కతిత్ దూయువారు నాలుగు లక్షల డెబబ్దివేల మందియు సంఖయ్కు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:9 => కూషీయుడైన జెరహు వారిమీద దండెతిత్ వేయి వేల సైనయ్మును 

మూడువందల రథములను కూరుచ్కొని బయలుదేరి మారేషావరకు రాగా ఆసా అతనికి 

ఎదురుబోయెను. 

సంఖాయ్కాండము 1:46 => లెకిక్ంపబడి ఆరులక్షల మూడువేల ఐదువందల ఏబదిమంది యైరి. 

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. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 19:9 => అమోమ్నీయులు బయలుదేరి పటట్ణపు గవినియొదద్ యుదధ్పంకుత్లు 

తీరిచ్రి, వచిచ్న రాజులు పర్తేయ్కముగా బయట భూమిలో యుదధ్మునకు సిదధ్ముగా నిలిచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:17 => అబీయాయును అతని జనులును వారిని ఘోరముగా 

సంహరించిరి. ఇశార్యేలు వారిలో అయిదు లక్షలమంది పరాకర్మశాలులు హతులైరి. 

వచనము 6 

అయినను దావీదు కుమారుడైన సొలొమోనుకు దాసుడును నెబాతు కుమారుడునగు యరొబాము 

పనికిమాలిన దుషుట్లతో కలిసి లేచి తన యజమానునిమీద తిరుగుబాటు చేసెను. 

ఆదికాండము 10:18 => తరువాత కనానీయుల వంశములు వాయ్పించెను. 

యెహోషువ 18:22 => బేతరాబా సెమరాయిము బేతేలు ఆవీము పారా ఒఫార్ 

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, 

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. 

యెషయా 40:9 => సీయోనూ, సువారత్ పర్టించుచునన్దానా, ఉనన్తపరవ్తము ఎకుక్ము 

యెరూషలేమూ, సువారత్ పర్కటించుచునన్దానా, బలముగా పర్కటించుము భయపడక పర్కటింపుమి 

ఇదిగో మీ దేవుడు అని యూదా పటట్ణములకు పర్కటించుము.  

యిరిమ్యా 31:6 => ఎఫార్యిము పరవ్తములమీద కావలివారు కేకవేసి సీయోనునకు మన దేవుడైన 

యెహోవా యొదద్కు పోవుదము రండని చెపుప్ దినము నిరణ్యమాయెను. 

వచనము 7 
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సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము ఇంకను బాలయ్దశలోనుండి ధైరయ్ము లేనివాడై వారిని 

ఎదిరించుటకు తగిన శకిత్లేకునన్పుప్డు వారు అతనితో యుదధ్ము చేయుటకు సిదధ్మైరి. 

నెహెమాయ్ 5:9 => మరియు నేను మీరు చేయునది మంచిది కాదు, మన శతుర్వులైన అనుయ్ల 

నిందనుబటిట్ మన దేవునికి భయపడి మీరు పర్వరిత్ంపకూడదా? 

సామెతలు 1:29 => జాఞ్నము వారికి అసహయ్మాయెను యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండుట వారికిషట్ము లేకపోయెను. 

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

నీళల్వలనను సమకూరచ్బడిన భూమియు దేవుని వాకయ్మువలన కలిగెననియు వారు బుదిధ్పూరవ్కముగా 

మరతురు. 

నాయ్యాధిపతులు 11:21 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా ఆ సీహోనును అతని 

సమసత్ జనమును ఇశార్యేలీయుల చేతికపప్గింపగా వారు ఆ జనమును హతముచేసిన తరువాత ఆ 

దేశనివాసులైన అమోరీయుల దేశమంతయు సావ్ధీనపరచుకొని 

నాయ్యాధిపతులు 11:22 => అరోన్ను నది మొదలుకొని యబోబ్కువరకును అరణయ్ము మొదలుకొని 

యొరాద్నువరకును అమోరీయుల పార్ంతములనిన్టిని సావ్ధీనపరచుకొనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 11:23 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అమోరీయులను తన 

జనులయెదుట నిలువకుండ తోలివేసిన తరువాత నీవు దానిని సవ్తంతిర్ంచుకొందువా? 

నాయ్యాధిపతులు 11:24 => సావ్ధీనపరచుకొనుటకు కెమోషను నీ దేవత నీకిచిచ్న దానిని 

నీవనుభవించుచునాన్వు గదా? మా దేవుడైన యెహోవా మా యెదుటనుండి యెవరిని తోలివేయునో 

వారి సావ్సథ్య్మును మేము సావ్ధీనపరచుకొందుము. 

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. 

దానియేలు 4:25 => తమయొదద్ నుండకుండ మనుషుయ్లు నినున్ తరుముదురు, నీవు 

అడవిజంతువుల మధయ్ నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ తినెదవు; ఆకాశపుమంచు నీమీదపడి 

నినున్ తడుపును; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన అధికారియై యునాన్డనియు, 

తానెవనికి దాని ననుగర్హింప నిచఛ్యించునో వానికి అనుగర్హించుననియు నీవు తెలిసికొనువరకు 

ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:26 => చెటుట్యొకక్ మొదుద్నుండనియుయ్డని వారు చెపిప్రిగదా దానివలన సరోవ్నన్తుడు 

అధికారియని నీవు తెలిసికొనినమీదట నీ రాజయ్ము నీకు మరల ఖాయముగ వచుచ్నని తెలిసికొముమ్. 

దానియేలు 4:27 => రాజా, నా యోచన నీ దృషిట్కి అంగీకారమగునుగాక; ఒకవేళ నీవు నీ 

పాపములు మాని నీతి నాయ్యములననుసరించి, నీవు బాధపెటిట్న వారియందు కరుణ చూపినయెడల 

నీకునన్ కేష్మము నీకికమీదట నుండునని దానియేలు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 4:28 => పైన జెపిప్నదంతయు రాజగు నెబుకదెన్జరునకు సంభవించెను. 

దానియేలు 4:29 => పండెర్ండు నెలలు గడచిన పిమమ్ట అతడు తన రాజధానియగు బబులోనులోని 

నగరునందు సంచరించుచుండగా 

దానియేలు 4:30 => రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాలపటట్ణము నా బలాధికారమును నా పర్భావ 

ఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కటిట్ంచినది కాదా అని తనలో తాననుకొనెను. 

దానియేలు 4:31 => రాజు నోట ఈ మాట యుండగా ఆకాశమునుండి యొక శబద్ము వచెచ్ను, 

ఏదనగా రాజగు నెబుకదెన్జరూ, యిదే నీకు పర్కటన నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి తొలగిపోయెను. 

దానియేలు 4:32 => తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ 

నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన 
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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.  

1 సమూయేలు 16:1 => అంతట యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా ఉండకుండ నేను విసరిజ్ంచిన సౌలునుగూరిచ్ నీ వెంతకాలము 

దుఃఖింతువు? నీ కొముమ్ను తైలముతో నింపుము, బేతెల్హేమీయుడైన యెషష్యి యొదద్కు నినున్ 

పంపుచునాన్ను, అతని కుమారులలో ఒకని నేను రాజుగా నియమించుదును. 

1 సమూయేలు 16:12 => అతడు వాని పిలువనంపించి లోపలికి తోడుకొనివచెచ్ను. అతడు 

ఎఱఱ్నివాడును చకక్ని నేతర్ములు గలవాడును చూచుటకు సుందరమైనవాడునై యుండెను. అతడు 

రాగా నేనేను కోరుకొనన్వాడు ఇతడే, నీవు లేచి వానిని అభిషేకించుమని యెహోవా సెలవియయ్గా 

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

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

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

రాజయ్ సింహాసనమును నేను నితయ్ముగా సిథ్రపరచెదను; 

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

పాపము చేసినయెడల నరుల దండముతోను మనుషుయ్లకు తగులు దెబబ్లతోను అతని శికిష్ంతును 

గాని 

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

అతనికి నా కృప దూరము చేయను. 

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

సింహాసనము నితయ్ము సిథ్రపరచబడును అనెను. 

1 రాజులు 8:20 => తాను సెలవిచిచ్న మాటను యెహోవా నెరవేరిచ్యునాన్డు. నేను నా తండిర్యైన 

దావీదునకు పర్తిగా నియమింపబడి , యెహోవా సెలవుచొపుప్న ఇశార్యేలీయులమీద 
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సింహాసనాసీనుడనై యుండి, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు మందిరమును 

కటిట్ంచియునాన్ను. 

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

కుమారులవలన కలుగు నీ సంతతిని నేను సాథ్పనచేసి అతని రాజయ్మును సిథ్రపరచెదను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:14 => నా మందిరమందును నా రాజయ్మందును నేను నితయ్ము అతని 

సిథ్రపరచెదను, అతని సింహాసనము ఎనన్టికిని సిథ్రముగా నుండునని అతనికి తెలియజేయుము. 

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 89:19 => అపుప్డు నీవు దరశ్నమున నీ భకుత్లతో ఇటుల్ సెలవిచిచ్యుంటివి నేను ఒక 

శూరునికి సహాయము చేసియునాన్ను పర్జలలోనుండి యేరప్రచబడిన యొకని నేను 

హెచిచ్ంచియునాన్ను. 

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

నభిషేకించియునాన్ను. 

కీరత్నలు 89:21 => నా చెయియ్ యెడతెగక అతనికి తోడైయుండును నా బాహుబలము అతని 

బలపరచును. 

కీరత్నలు 89:22 => ఏ శతుర్వును అతనిమీద జయమునొందడు దోషకారులు అతని బాధపరచరు. 

కీరత్నలు 89:23 => అతనియెదుట నిలువకుండ అతని విరోధులను నేను పడగొటెట్దను. అతనిమీద 

పగపటుట్వారిని మొతెత్దను.  
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కీరత్నలు 89:24 => నా విశావ్సయ్తయు నా కృపయు అతనికి తోడైయుండును. నా నామమునుబటిట్ 

అతని కొముమ్ హెచిచ్ంపబడును. 

కీరత్నలు 89:25 => నేను సముదర్ముమీద అతని చేతిని నదులమీద అతని కుడిచేతిని ఉంచెదను. 

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

మొఱఱ్పెటుట్ను. 

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

అతుయ్నన్తునిగా నుంచెదను. 

కీరత్నలు 89:28 => నా కృప నితయ్ము అతనికి తోడుగా నుండజేసెదను నా నిబంధన అతనితో 

సిథ్రముగానుండును. 

కీరత్నలు 89:29 => శాశవ్తకాలమువరకు అతని సంతానమును ఆకాశమునన్ంతవరకు అతని 

సింహాసనమును నేను నిలిపెదను. 

కీరత్నలు 89:30 => అతని కుమారులు నా ధరమ్శాసత్రము విడిచి నా నాయ్యవిధుల నాచరింపనియెడల 

కీరత్నలు 89:31 => వారు నా కటట్డలను అపవితర్పరచి నా ఆజఞ్లను గైకొననియెడల 

కీరత్నలు 89:32 => నేను వారి తిరుగుబాటునకు దండముతోను వారి దోషమునకు దెబబ్లతోను 

వారిని శికిష్ంచెదను. 

కీరత్నలు 89:33 => కాని నా కృపను అతనికి బొతిత్గా ఎడముచేయను అబదిధ్కుడనై నా విశావ్సయ్తను 

విడువను. 

కీరత్నలు 89:34 => నా నిబంధనను నేను రదుద్పరచను నా పెదవులగుండ బయలువెళిల్న మాటను 

మారచ్ను. 

కీరత్నలు 89:35 => అతని సంతానము శాశవ్తముగా ఉండుననియు అతని సింహాసనము 

సూరుయ్డునన్ంతకాలము నా సనిన్ధిని ఉండుననియు  

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

ఉనన్టుల్ అది సిథ్రపరచబడుననియు 

కీరత్నలు 89:37 => నా పరిశుదధ్త తోడని నేను పర్మాణము చేసితిని దావీదుతో నేను అబదధ్మాడను. 
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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 33:26 => 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 1:31 => ఇదిగో నీవు గరభ్ము ధరించి కుమారుని కని ఆయనకు యేసు అను పేరు 

పెటుట్దువు; 

లూకా 1:32 => ఆయన గొపప్వాడై సరోవ్నన్తుని కుమారుడనబడును; పర్భువైన దేవుడు ఆయన 

తండిర్యైన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచుచ్ను. 

లూకా 1:33 => ఆయన యాకోబు వంశసుథ్లను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజయ్ము 

అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 2:13 => నీవు అరిప్ంచు పర్తి నైవేదయ్మునకు ఉపుప్ చేరచ్వలెను. నీ దేవుని నిబంధన 

యొకక్ ఉపుప్ నీ నైవేదయ్ముమీద ఉండవలెను, నీ అరప్ణములనిన్టితోను ఉపుప్ అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:19 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు పరిశుదధ్మైన 

పర్తిషాఠ్రప్ణములనిన్టిని నేను నీకును నీ కుమారులకును నీ కుమారెత్లకును నితయ్మైన కటట్డనుబటిట్ 

యిచిచ్తిని. అది నీకును నీతోపాటు నీ సంతతికిని యెహోవా సనిన్ధిని నితయ్మును సిథ్రమైన నిబంధన. 

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

దహనబలిగా యెహోవాకు అరిప్ంపవలెను. 

మారుక్ 9:49 => పర్తివానికి ఉపుప్సారము అగిన్వలన కలుగును. 
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మారుక్ 9:50 => ఉపుప్ మంచిదేగాని ఉపుప్ నిసాస్రమైనయెడల దేనివలన మీరు దానికి సారము 

కలుగుజేతురు? మీలో మీరు ఉపుప్సారము గలవారైయుండి యొకరితో ఒకరు సమాధానముగా 

ఉండుడని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 10:13 => యోవాబును అతనితోకూడ నునన్వారును సిరియనులతో యుదధ్ము 

చేయ బయలుదేరగానే వారు అతని యెదుట నిలువజాలక పారిపోయిరి. 

1 రాజులు 12:19 => ఈ పర్కారము ఇశార్యేలువారు నేటివరకు జరుగుచునన్టుల్ దావీదు 

సంతతివారిమీద తిరుగుబాటు చేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:14 => ఆ పర్కారము యోవాబును అతనితో కూడ నునన్ జనమును 

సిరియనులతో యుదధ్ము కలుపుటకై చేరపోగా వారు నిలువలేక అతని యెదుటనుండి తిరిగి 

పారిపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:19 => ఇశార్యేలువారు ఇపప్టికిని దావీదు సంతతివారిమీద 

తిరుగుబాటు చేసి నేటివరకును వారికి లోబడకయునాన్రు. 

వచనము 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 10:19 => ఇశార్యేలువారు ఇపప్టికిని దావీదు సంతతివారిమీద 

తిరుగుబాటు చేసి నేటివరకును వారికి లోబడకయునాన్రు. 

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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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 12:27 => యరొబాము తన హృదయమందు తలంచి 

వచనము 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. 

నాయ్యాధిపతులు 9:4 => అపుప్డు వారు బయలెబ్రీతు గుడిలోనుండి డెబబ్ది తులముల వెండి తెచిచ్ 

అతనికియయ్గా వాటితో అబీమెలెకు అలల్రిజనమును కూలికి పెటుట్కొనెను, వారు అతని వశమున 

నుండిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 11:3 => యెఫాత్ తన సహోదరులయొదద్నుండి పారిపోయి టోబు దేశమున 

నివసింపగా అలల్రిజనము యెఫాత్యొదద్కు వచిచ్ అతనితోకూడ సంచరించుచుండెను. 

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

అసమాధానముగా నుండువారందరును, అతనియొదద్ కూడుకొనగా అతడు వారికి అధిపతియాయెను. 

అతని యొదద్కు ఎకుక్వ తకుక్వ నాలుగు వందలమంది వచిచ్యుండిరి. 

యోబు 30:8 => వారు మోటువారికిని పేరు పర్తిషఠ్తలు లేనివారికిని పుటిట్నవారు వారు 

దేశములోనుండి తరుమబడినవారు. 

కీరత్నలు 26:4 => పనికిమాలినవారితో నేను సాంగతయ్ము చేయను వేషధారులతో పొందుచేయను. 

సామెతలు 12:11 => తన భూమిని సేదయ్పరచుకొనువానికి ఆహారము సమృదిధ్గా కలుగును 

వయ్రథ్మైనవాటిని అనుసరించువాడు బుదిధ్లేనివాడు. 

సామెతలు 28:19 => తన పొలము సేదయ్ము చేసికొనువానికి కడుపునిండనన్ము దొరకును 

వయ్రథ్మైనవాటిని అనుసరించువారికి కలుగు పేదరికము ఇంతంతకాదు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:5 => అయితే యూదులు మతస్రపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగు 

కొందరు దుషుట్లను వెంటబెటుట్కొని గుంపుకూరిచ్ పటట్ణమెలల్ అలల్రిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి 

వారిని జనుల సభయెదుటికి తీసికొని వచుచ్టకు యతన్ముచేసిరి 

తీతుకు 1:10 => అనేకులు, విశేషముగా సునన్తి సంబంధులును, అవిధేయులును వదరుబోతులును 

మోసపుచుచ్వారునై యునాన్రు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:13 => పనికిమాలిన కొందరు మనుషుయ్లు నీమధయ్ లేచి, మీరు ఎరుగని 

యితర దేవతలను పూజింతము రండని తమ పురనివాసులను పేర్రేపించిరని నీవు వినినయెడల, నీవు 

ఆ సంగతిని శోధించి పరీకిష్ంచి బాగుగా విచారింపవలెను. 

1 రాజులు 21:10 => నీవు దేవునిని రాజును దూషించితివని అతనిమీద సాక్షయ్ము పలుకుటకు 

పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లను సిదధ్పరచుడి; తీరుప్ అయినమీదట అతని బయటికి తీసికొనిపోయి 

రాళల్తో చావగొటుట్డి. 

1 రాజులు 21:13 => అపుప్డు పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లు సమాజములో పర్వేశించి 

అతనియెదుట కూరుచ్ండి నాబోతు దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమక్షమున నాబోతుమీద 

సాక్షయ్ము పలుకగా వారు పటట్ణము బయటికి అతనిని తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటిట్రి. 

2 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 12:13 => 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. 
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పర్సంగి 10:16 => దేశమా, దాసుడు నీకు రాజై యుండుటయు, ఉదయముననే భోజనమునకు 

కూరుచ్ండువారు నీకు అధిపతులై యుండుటయు నీకు అశుభము. 

యెషయా 3:4 => బాలకులను వారికి అధిపతులనుగా నియమించెదను వారు బాలచేషట్లుచేసి 

జనులను ఏలెదరు. 

1 కొరిందీయులకు 14:20 => సహోదరులారా, మీరు బుదిధ్విషయమై పసిపిలల్లు కాక దుషట్తవ్ము 

విషయమై శిశువులుగా ఉండుడి; బుదిధ్ విషయమై పెదద్వారలై యుండుడి. 

హెబీర్యులకు 5:12 => కాలమునుబటిట్ చూచితే మీరు బోధకులుగా ఉండవలసినవారై యుండగా, 

దేవోకుత్లలో మొదటి మూలపాఠములను ఒకడు మీకు మరల బోధింపవలసి వచెచ్ను. మీరు పాలు 

తార్గవలసినవారే గాని బలమైన ఆహారము తినగలవారు కారు. 

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 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:3 => నీవు యూదా రాజును సొలొమోను కుమారుడునగు 

రెహబాముతోను, యూదా యందును బెనాయ్మీనీయుల పర్దేశమందును ఉండు ఇశార్యేలు 

వారందరితోను ఈ మాట పర్కటించుము 

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. 
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నాయ్యాధిపతులు 20:13 => గిబియాలోనునన్ ఆ దుషుట్లను అపప్గించుడి; వారిని చంపి 

ఇశార్యేలీయులలోనుండి దోషమును పరిహరింప చేయుదమని పలికింపగా, బెనాయ్మీనీయులు తమ 

సహోదరులగు ఇశార్యేలీయుల మాట విననొలల్క 

1 సమూయేలు 10:27 => పనికిమాలినవారు కొందరు ఈ మనుషుయ్డు మనలను ఏలాగు 

రకిష్ంపగలడని చెపుప్కొనుచు అతని నిరల్క్షయ్ము చేసి అతనికి కానుకలు తీసికొని రాకుండగా అతడు 

చెవిటివాడైనటుట్ ఊరకుండెను. 

1 సమూయేలు 25:17 => అయితే మా యజమానునికిని అతని ఇంటివారికందరికిని వారు 

కీడుచేయ నిశచ్యించియునాన్రు గనుక ఇపుప్డు నీవు చేయవలసినదానిని బహు జాగర్తత్గా 

ఆలోచించుము. మన యజమానుడు బహు పనికిమాలినవాడు, ఎవనిని తనతో మాటలాడనీయడు 

అనెను. 

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

పురమందు సమాధి చేయబడెను; తరువాత అతని కుమారుడైన రెహబాము అతనికి మారుగా 

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. 

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. 

Page  of 667 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

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. 

నహూము 1:11 => నీనెవే, యెహోవా మీద దురాలోచన చేసి వయ్రథ్మైన వాటిని బోధించిన వాడొకడు 

నీలోనుండి బయలుదేరియునాన్డు. 

మతత్యి 1:7 => సొలొమోను రెహబామును కనెను; రెహబాము అబీయాను కనెను, అబీయా ఆసాను 

కనెను; 

వచనము 10 

అయితే యెహోవా మాకు దేవుడైయునాన్డు; మేము ఆయనను విసరిజ్ంచినవారము కాము; అహరోను 

సంతతివారు యెహోవాకు సేవచేయు యాజకులై యునాన్రు; లేవీయులు చేయవలసిన పనులను 

లేవీయులే చేయుచునాన్రు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:8 => నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని నీవు రాజువై ఆయన 

సింహాసనముమీద ఆసీనుడవై యుండునటుల్ నీయందు అనుగర్హము చూపినందుకు నీ దేవుడైన 

యెహోవాకు సోత్తర్ములు కలుగునుగాక. ఇశార్యేలీయులను నితయ్ము సిథ్రపరచవలెననన్ దయాలోచన 

నీ దేవునికి కలిగియునన్ందున నీతి నాయ్యములను జరిగించుటకై ఆయన నినున్ వారిమీద రాజుగా 

నియమించెను అని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 2:1 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి రేపుచునాన్రు? జనములు ఏల వయ్రథ్మైనదానిని 

తలంచుచునన్వి? 

కీరత్నలు 2:2 => మనము వారి కటుల్ తెంపుదము రండి వారి పాశములను మనయొదద్నుండి 

పారవేయుదము రండి అని చెపుప్కొనుచు 

కీరత్నలు 2 :3 => భూరాజులు యెహోవాకును ఆయన అభిషికుత్నికిని విరోధముగా 

నిలువబడుచునాన్రు ఏలికలు ఏకీభవించి ఆలోచన చేయుచునాన్రు. 
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కీరత్నలు 2:4 => ఆకాశమందు ఆసీనుడగువాడు నవువ్చునాన్డు పర్భువు వారినిచూచి 

అపహసించుచునాన్డు 

కీరత్నలు 2:5 => ఆయన ఉగుర్డై వారితో పలుకును పర్చండకోపముచేత వారిని తలల్డింపజేయును 

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

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 9:6 => ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను మనకు కుమారుడు అనుగర్హింపబడెను 

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

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

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

లూకా 19:14 => అయితే అతని పటట్ణసుథ్లతని దేవ్షించి ఇతడు మముమ్ నేలుట మా కిషట్ములేదని 

అతని వెనుక రాయబారము పంపిరి. 

లూకా 19:27 => మరియు నేను తముమ్ను ఏలుటకు ఇషట్ములేని నా శతుర్వులను ఇకక్డికి 

తీసికొనివచిచ్ నాయెదుట సంహరించుడని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:9 => కూషీయుడైన జెరహు వారిమీద దండెతిత్ వేయి వేల సైనయ్మును 

మూడువందల రథములను కూరుచ్కొని బయలుదేరి మారేషావరకు రాగా ఆసా అతనికి 

ఎదురుబోయెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 14:10 => వారు మారేషానొదద్ జెపాతా అను పలల్పు సథ్లమందు పంకుత్లు 

తీరిచ్ యుదధ్ము కలుపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:11 => ఆసా తన దేవుడైన యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ యెహోవా, విసాత్రమైన 

సైనయ్ము చేతిలో ఓడిపోకుండ బలములేనివారికి సహాయము చేయుటకు నీకనన్ ఎవరును లేరు; మా 

దేవా యెహోవా, మాకు సహాయము చేయుము, నినేన్ నముమ్కొని యునాన్ము, నీ నామమునుబటిట్యే 

యీ సైనయ్మును ఎదిరించుటకు బయలుదేరియునాన్ము. యెహోవా నీవే మా దేవుడవు, నరమాతుర్లను 

నీ పైని జయమొందనియయ్కుము అని పార్రిథ్ంపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:6 => మా పితరుల దేవా యెహోవా, నీవు ఆకాశమందు దేవుడవై 

యునాన్వు, అనయ్జనుల రాజయ్ములను ఏలువాడవు నీవే; నీవు బాహుబలము గలవాడవు, పరాకర్మము 

గలవాడవు, నినెన్దిరించుటకెవరికిని బలము చాలదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:12 => మా దేవా, నీవు వారికి తీరుప్ తీరచ్వా? మా మీదికి వచుచ్ ఈ 

గొపప్ సైనయ్ముతో యుదధ్ము చేయుటకును మాకు శకిత్ చాలదు; ఏమి చేయుటకును మాకు తోచదు; 

నీవే మాకు దికుక్ అని పార్రథ్న చేసెను. 

కీరత్నలు 33:16 => ఏ రాజును సేనాబలముచేత రకిష్ంపబడడు ఏ వీరుడును అధికబలముచేత 

తపిప్ంచుకొనడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:15 => యరొబాము బలిపీఠములకును దయయ్ములకును తాను 

చేయించిన దూడలకును యాజకులను ఏరప్రచుకొనెను. 

1 రాజులు 12:28 => ఆలోచనచేసి రెండు బంగారపు దూడలు చేయించి, జనులను పిలిచి 

యెరూషలేమునకు పోవుట మీకు బహు కషట్ము; 

1 రాజులు 14:9 => నీకంటె ముందుగా ఉండిన వారందరికంటెను అధికముగా కీడు చేసియునాన్వు; 

ననున్ బొతిత్గా విసరిజ్ంచి యితర దేవతలను పోత విగర్హములను పెటుట్కొని నాకు కోపము 

పుటిట్ంచియునాన్వు. 

హోషేయ 8:5 => షోమోర్నూ, ఆయన నీ దూడను (విగర్హము) విసరిజ్ంచెను నా కోపము వారిమీదికి 

రగులుకొనెను. ఎంతకాలము వారు పవితర్త నొందజాలకుందురు?  
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హోషేయ 8:6 => అది ఇశార్యేలువారిచేతిపనియే గదా? కంసాలి దానిని చేసెను, అది దైవము కాదు 

గదా; షోమోర్ను చేసికొనిన యీ దూడ ఛినాన్భినన్ములగును. 

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. 

యెషయా 8:6 => ఈ జనులు మెలల్గా పారు షిలోహు నీళుల్ వదద్ని చెపిప్ రెజీనునుబటిట్యు రెమలాయ్ 

కుమారునిబటిట్యు సంతోషించుచునాన్రు. 

హోషేయ 10:5 => బేతావెనులో నునన్ దూడవిషయమై షోమోర్ను నివాసులు భయపడుదురు, దాని 

పర్భావము పోయెనని పర్జలును, సంతోషించుచుండిన దాని అరచ్కులును దుఃఖింతురు. 

ఆమోసు 7:10 => అపుప్డు బేతేలులోని యాజకుడైన అమజాయ్ ఇశార్యేలురాజైన యరొబామునకు 

వరత్మానము పంపి ఇశార్యేలీయుల మధయ్ ఆమోసు నీ మీద కుటర్ చేయుచునాన్డు; 

వచనము 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 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. 

1 రాజులు 12:31 => మరియు అతడు ఉనన్త సథ్లములను కటిట్ంచి మందిరముగా ఏరప్రచి, 

లేవీయులు కాని సాధారణమైనవారిలో కొందరిని యాజకులుగా నియమించెను. 
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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. 

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. 

నిరగ్మకాండము 32:29 => ఏలయనగా మోషే వారిని చూచి నేడు యెహోవా మిముమ్ను 

ఆశీరవ్దించునటుల్ మీలో పర్తివాడు తన కుమారునిమీద పడియేగాని తన సహోదరునిమీద పడియేగాని 

యెహోవాకు మిముమ్ను మీరే పర్తిషఠ్ చేసికొనుడనెను. 

లేవీయకాండము 16:32 => ఎవరు తన తండిర్కి మారుగా యాజకుడగుటకై అభిషేకముపొంది తనున్ 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనునో ఆ యాజకుడు పార్యశిచ్తత్ము చేసికొని నారవసత్రములైన పర్తిషిఠ్త వసత్రములను 

ధరించుకొనవలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:5 => ఈ దినమున యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తముగా మనఃపూరవ్కముగా 

ఇచుచ్వారెవరైన మీలో ఉనాన్రా? 

నిరగ్మకాండము 29:1 => వారు నాకు యాజకులగునటుల్ వారిని పర్తిషిఠ్ంచుటకు నీవు వారికి 

చేయవలసిన కారయ్మేదనగా 

నిరగ్మకాండము 29:35 => నేను నీకాజాఞ్పించిన వాటనిన్టినిబటిట్ నీవు అటుల్ అహరోనుకును అతని 

కుమారులకును చేయవలెను. ఏడు దినములు వారిని పర్తిషఠ్పరచవలెను. 
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లేవీయకాండము 8:2 => నీవు అహరోనును అతని కుమారులను వారి వసత్రములను 

అభిషేకతైలమును పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన కోడెను రెండు పొటే ట్ళల్ను గంపెడు పొంగని 

భక్షయ్ములను తీసికొని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:17 => వారు దేవతవ్ములేని దయయ్ములకు తామెరుగని దేవతలకు 

కొర్తత్గా పుటిట్న దేవతలకు తమ పితరులు భయపడని దేవతలకు బలి అరిప్ంచిరి. 

2 రాజులు 19:18 => వారి దేవతలను అగిన్లో వేసినది నిజమే. ఆ రాజయ్ముల దేవతలు నిజమైన 

దేవుండుల్ కాక మనుషుయ్లచేత చేయబడిన కఱఱ్లు రాళేల్ గనుక వారు వారిని నిరూమ్లము చేసిరి. 

యిరిమ్యా 2:11 => దైవతవ్ము లేని తమ దేవతలను ఏ జనమైనను ఎపుప్డైనను మారుచ్కొనెనా? 

అయినను నా పర్జలు పర్యోజనము లేనిదానికై తమ మహిమను మారుచ్కొనిరి. 

హోషేయ 8:6 => అది ఇశార్యేలువారిచేతిపనియే గదా? కంసాలి దానిని చేసెను, అది దైవము కాదు 

గదా; షోమోర్ను చేసికొనిన యీ దూడ ఛినాన్భినన్ములగును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:26 => అయితే చేతులతో చేయబడినవి దేవతలు కావని యీ పౌలు 

చెపిప్, ఎఫెసులో మాతర్ము కాదు, దాదాపు ఆసియయందంతట బహు జనమును ఒపిప్ంచి, 

తిర్పిప్యునన్ సంగతి మీరు చూచియు వినియు నునాన్రు 

గలతీయులకు 4:8 => ఆ కాలమందైతే మీరు దేవుని ఎరుగనివారై, నిజమునకు దేవుళుల్ కానివారికి 

దాసులైయుంటిరి గాని 

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

పర్తిషిఠ్ంచుకొంటిరి; దగగ్రకు వచిచ్ యెహోవా మందిరములోనికి బలిదర్వయ్ములను కృతజఞ్తారప్ణలను 

తీసికొనిరండని ఆజఞ్ ఇయయ్గా సమాజపువారు బలిదర్వయ్ములను కృతజఞ్తారప్ణలను తీసికొనివచిచ్రి, 

దహనబలుల నరిప్ంచుటకు ఎవరికి ఇషట్ముపుటెట్నో వారు దహనబలి దర్వయ్ములను తీసికొనివచిచ్రి. 

యెహెజేక్లు 11:12 => అపుప్డు మీ చుటుట్నునన్ అనయ్జనుల విధుల నాచరించుటకై మీరు ఎవని 

కటట్డల ననుసరింపక మానితిరో యెవని విధులను ఆచరింపకపోతిరో, ఆ యెహోవానగు నేనే 

ఆయననని మీరు తెలిసికొందురు. 
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ఆమోసు 7:10 => అపుప్డు బేతేలులోని యాజకుడైన అమజాయ్ ఇశార్యేలురాజైన యరొబామునకు 

వరత్మానము పంపి ఇశార్యేలీయుల మధయ్ ఆమోసు నీ మీద కుటర్ చేయుచునాన్డు; 

వచనము 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 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. 

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 

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

శుదధ్పరతును. బంగారమును శోధించినటుల్ వారిని శోధింతును; వారు నా నామమునుబటిట్ 

మొఱఱ్పెటట్గా నేను వారి మొఱఱ్ను ఆలకింతును. వీరు నా జనులని నేను చెపుప్దును, యెహోవా మా 

దేవుడని వారు చెపుప్దురు. 

నిరగ్మకాండము 29:1 => వారు నాకు యాజకులగునటుల్ వారిని పర్తిషిఠ్ంచుటకు నీవు వారికి 

చేయవలసిన కారయ్మేదనగా 
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నిరగ్మకాండము 29:2 => ఒక కోడెదూడను కళంకములేని రెండు పొటే ట్ళల్ను పొంగని రొటెట్ను 

పొంగనివై నూనెతో కలిసిన భక్షయ్ములను పొంగనివై నూనె పూసిన పలచని అపప్డములను 

తీసికొనుము. 

నిరగ్మకాండము 29:3 => గోధుమపిండితో వాటిని చేసి ఒక గంపలో వాటిని పెటిట్, ఆ గంపను ఆ 

కోడెను ఆ రెండు పొటే ట్ళల్ను తీసికొని రావలెను. 

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

గుడారముయొకక్ దావ్రము దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్ నీళల్తో వారికి సాన్నము చేయించి 

నిరగ్మకాండము 29:5 => ఆ వసత్రములను తీసికొని చొకాక్యిని ఏఫోదు నిలువుటంగిని ఏఫోదును 

పతకమును అహరోనుకు ధరింపచేసి, ఏఫోదు విచితర్మైన నడికటుట్ను అతనికి కటిట్ 

నిరగ్మకాండము 29:6 => అతని తలమీద పాగాను పెటిట్ ఆ పాగామీద పరిశుదధ్ కిరీటముంచి 

నిరగ్మకాండము 29:7 => అభిషేకతైలమును తీసికొని అతని తలమీద పోసి అతని నభిషేకింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:8 => మరియు నీవు అతని కుమారులను సమీపింపచేసి వారికి చొకాక్యిలను 

తొడిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:9 => అహరోనుకును అతని కుమారులకును దటిట్ని కటిట్ వారికి కుళాల్యిలను 

వేయింపవలెను; నితయ్మైన కటట్డనుబటిట్ యాజకతవ్ము వారికగును. అహరోనును అతని కుమారులను 

ఆలాగున పర్తిషిట్ంపవలెను 

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

అహరోనును అతని కుమారులును కోడె తలమీద తమచేతులనుంచగా 

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

వధింపవలెను.  

నిరగ్మకాండము 29:12 => ఆ కోడె రకత్ములో కొంచెము తీసికొని నీ వేర్లితో బలిపీఠపు 

కొముమ్లమీద చమిరి ఆ రకత్శేషమంతయు బలిపీఠపు టడుగున పోయవలెను. 

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

రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది కొర్వువ్ను నీవు తీసి బలిపీఠముమీద దహింపవలెను.  
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నిరగ్మకాండము 29:14 => ఆ కోడె మాంసమును దాని చరమ్మును దాని పేడను పాళెమునకు 

వెలుపల అగిన్తో కాలచ్వలెను, అది పాపపరిహారారథ్మైన బలి. 

నిరగ్మకాండము 29:15 => నీవు ఆ పొటే ట్ళల్లో ఒకదాని తీసికొనవలెను. అహరోనును అతని 

కుమారులును ఆ పొటే ట్లు తలమీద తమ చేతులుంచగా  

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

పోర్కిష్ంపవలెను. 

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

దాని ఆంతర్ములను దాని కాళల్ను కడిగి దాని అవయవములతోను తలతోను చేరిచ్ 

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

దహనబలి, యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

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

కుమారులును ఆ పొటే ట్లు తలమీద తమచేతులుంచగా 

నిరగ్మకాండము 29:20 => ఆ పొటే ట్లును వధించి దాని రకత్ములో కొంచెము తీసి, ఆహరోను 

కుడిచెవి కొనమీదను అతని కుమారుల కుడి చెవుల కొనమీదను, వారి కుడిచేతి బొటట్న వేర్ళల్మీదను, 

వారి కుడికాలి బొటట్నవేర్ళల్మీదను చమిరి బలిపీఠముమీద చుటుట్ ఆ రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:21 => మరియు నీవు బలిపీఠము మీదనునన్ రకత్ములోను అభిషేకతైలములోను 

కొంచెము తీసి అహరోనుమీదను, అతని వసత్రములమీదను, అతనితోనునన్ అతని కుమారులమీదను, 

అతని కుమారుల వసత్రములమీదను పోర్కిష్ంపవలెను. అపుప్డు అతడును అతని వసత్రములును 

అతనితోనునన్ అతని కుమారులును అతని కుమారుల వసత్రములును పర్తిషిఠ్తములగును. 

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

తోకను ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీది వపను రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది 

కొర్వువ్ను కుడి జబబ్ను 

నిరగ్మకాండము 29:23 => ఒక గుండర్ని రొటెట్ను నూనెతో వండిన యొక భక్షయ్మును యెహోవా 

యెదుటనునన్ పొంగనివాటిలో పలచని ఒక అపప్డమును నీవు తీసికొని 
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నిరగ్మకాండము 29:24 => అహరోను చేతులలోను అతని కుమారుల చేతులలోను వాటిననిన్టిని 

ఉంచి, అలాల్డింపబడు నైవేదయ్ముగా యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని అలాల్డింపవలెను. 

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

ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ దహనబలిగా వాటిని బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమము. 

నిరగ్మకాండము 29:26 => మరియు అహరోనుకు పర్తిషిఠ్తమైన పొటే ట్లునుండి బోరను తీసి 

అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని దానిని అలాల్డింపవలెను; అది నీ వంతగును. 

నిరగ్మకాండము 29:27 => పర్తిషిఠ్తమైన ఆ పొటే ట్లులో అనగా అహరోనుదియు అతని 

కుమారులదియునైన దానిలో అలాల్డింపబడిన బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

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

ఇశార్యేలీయులనుండి అహరోనుకును అతని కుమారులకునగును. అది ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచు 

సమాధానబలులలోనుండి తాము చేసిన పర్తిషాట్రప్ణ, అనగా వారు యెహోవాకు చేసిన పర్తిషాట్రప్ణగా 

నుండును 

నిరగ్మకాండము 29:29 => మరియు అహరోను పర్తిషిఠ్త వసత్రములును అతని తరువాత అతని 

కుమారులవగును ; వారు అభిషేకము పొందుటకును పర్తిషిఠ్ంపబడుటకును వాటిని 

ధరించుకొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:30 => అతని కుమారులలో నెవడు అతనికి పర్తిగా యాజకుడగునో అతడు 

పరిశుదధ్సథ్లములో సేవ చేయుటకు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళుల్నపుప్డు ఏడు దినములు వాటిని 

వేసికొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:31 => మరియు నీవు పర్తిషిఠ్తమైన పొటే ట్లును తీసికొని పరిశుదధ్సథ్లములో దాని 

మాంసమును వండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:32 => అహరోనును అతని కుమారులును పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రము దగగ్ర ఆ పొటే ట్లు మాంసమును గంపలోని రొటెట్లను తినవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 29:33 => వారిని పర్తిషఠ్ చేయుటకును వారిని పరిశుదధ్పరచుటకును వేటివలన 

పార్యశిచ్తత్ము చేయబడెనో వాటిని వారు తినవలెను; అవి పరిశుదధ్మైనవి గనుక అనుయ్డు వాటిని 

తినకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 29:34 => పర్తిషిఠ్తమైన మాంసములోనేమి ఆ రొటెట్లలో నేమి కొంచెమైనను 

ఉదయమువరకు మిగిలియుండినయెడల మిగిలినది అగిన్చేత దహింపవలెను; అది పర్తిషిఠ్తమైనది 

గనుక దాని తినవలదు. 

నిరగ్మకాండము 29:35 => నేను నీకాజాఞ్పించిన వాటనిన్టినిబటిట్ నీవు అటుల్ అహరోనుకును అతని 

కుమారులకును చేయవలెను. ఏడు దినములు వారిని పర్తిషఠ్పరచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:36 => పార్యశిచ్తత్ము నిమితత్ము నీవు పర్తిదినమున ఒక కోడెను 

పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. బలిపీఠము నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటవలన దానికి 

పాపపరిహారారథ్బలినరిప్ంచి దాని పర్తిషిఠ్ంచుటకు దానికి అభిషేకము చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:37 => ఏడు దినములు నీవు బలిపీఠము నిమితత్ము పార్శిచ్తత్ము చేసి దాని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. ఆ బలిపీఠము అతిపరిశుదధ్ముగా ఉండును. ఆ బలిపీఠమునకు తగులునది 

అంతయు పర్తిషిఠ్తమగును. 

సంఖాయ్కాండము 16:40 => కోరహువలెను అతని సమాజమువలెను కాకుండునటుల్ 

ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకసూచనగా ఉండుటకై యాజకుడైన ఎలియాజరు కాలచ్బడినవారు అరిప్ంచిన 

యితత్డి ధూపారుత్లను తీసి యెహోవా మోషే దావ్రా తనతో చెపిప్నటుల్ వాటితో బలిపీఠమునకు కపుప్గా 

వెడలప్యిన రేకులు చేయించెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:1 => యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను నీవును నీ కుమారులును నీ తండిర్ 

కుటుంబమును పరిశుదధ్సథ్లపు సేవలోని దోషములకు ఉతత్రవాదులు; నీవును నీ కుమారులును మీ 

యాజకతవ్పు దోషములకు ఉతత్రవాదులు 

సంఖాయ్కాండము 18:2 => మరియు నీ తండిర్ గోతర్మును, అనగా లేవీ గోతిర్కులైన నీ సహోదరులను 

నీవు దగగ్రకు తీసికొనిరావలెను; వారు నీతో కలిసి నీకు పరిచరయ్ చేయుదురు. అయితే నీవును నీ 

కుమారులును సాక్షయ్పు గుడారము ఎదుట సేవచేయవలెను 
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సంఖాయ్కాండము 18:3 => వారు నినున్ను గుడారమంతటిని కాపాడుచుండవలెను. అయితే వారును 

మీరును చావకుండునటుల్ వారు పరిశుదధ్ సథ్ లముయొకక్ ఉపకరణములయొదద్ కైనను 

బలిపీఠమునొదద్కైనను సమీపింపవలదు. 

సంఖాయ్కాండము 18:4 => వారు నీతో కలిసి పర్తయ్క్షపు గుడారములోని సమసత్ సేవవిషయములో 

దాని కాపాడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:5 => అనుయ్డు మీయొదద్కు సమీపింపకూడదు; ఇకమీదట మీరు 

పరిశుదధ్సథ్లమును బలిపీఠమును కాపాడవలెను; అపుప్డు ఇశార్యేలీయులమీదికి కోపము రాదు. 

సంఖాయ్కాండము 18:6 => ఇదిగో నేను ఇశార్యేలీయులమధయ్నుండి లేవీయులైన మీ సహోదరులను 

తీసికొనియునాన్ను ; పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ సేవచేయుటకు వారు యెహోవావలన 

మీకపప్గింపబడియునాన్రు. 

సంఖాయ్కాండము 18:7 => కాబటిట్ నీవును నీ కుమారులును బలిపీఠపు పనులనిన్టి విషయములోను 

అడడ్తెర లోపలిదాని విషయములోను యాజకతవ్ము జరుపుచు సేవచేయవలెను. దయచేతనే మీ 

యాజకతవ్పు సేవ నేను మీకిచిచ్యునాన్ను; అనుయ్డు సమీపించినయెడల మరణశిక్ష నొందును. 

సంఖాయ్కాండము 1:53 => ఇశార్యేలీయుల సమాజముమీద కోపము రాకుండునటుల్ లేవీయులు 

సాక్షయ్పు గుడారము చుటుట్ దిగవలెను; వారు సాక్షయ్పు గుడారమును కాపాడవలెను. 

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 20:7 => కొందరు రథములనుబటిట్యు కొందరు గుఱఱ్ములనుబటిట్యు అతిశయపడుదురు 

మనమైతే మన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ అతిశయపడుదము. 

యోవేలు 1:9 => నైవేదయ్మును పానారప్ణమును యెహోవా మందిరములోనికి రాకుండ 

నిలిచిపోయెను. యెహోవాకు పరిచరయ్చేయు యాజకులు అంగలారుచ్చునాన్రు. 

యోహాను 4:22 => మీరు మీకు తెలియనిదానిని ఆరాధించువారు, మేము మాకు తెలిసినదానిని 

ఆరాధించువారము; రక్షణ యూదులలో నుండియే కలుగుచునన్ది. 
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వచనము 13 

యరొబాము వారి వెనుకటి భాగమందు మాటుగాండర్ను కొందరిని ఉంచి, సైనయ్ము యూదావారికి 

ముందును మాటుగాండర్ వారికి వెనుకను ఉండునటుల్ చేసెను. 

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. 

నిరగ్మకాండము 29:38 => నీవు బలిపీఠముమీద నితయ్మును అరిప్ంపవలసినదేమనగా, ఏడాదివి 

రెండు గొఱఱ్పిలల్లను పర్తిదినము ఉదయమందు ఒక గొఱఱ్పిలల్ను 

నిరగ్మకాండము 30:1 => మరియు ధూపము వేయుటకు నీవు ఒక వేదికను చేయవలెను 

తుమమ్కఱఱ్తో దాని చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:2 => దాని పొడుగు ఒక మూర దాని వెడలుప్ ఒక మూర. అది చచౌచ్కముగా 

నుండవలెను. దాని యెతుత్ రెండు మూరలు దాని కొముమ్లు దానితో ఏకాండమై యుండవలెను.  

నిరగ్మకాండము 30:3 => దాని పైభాగమునకును దాని నాలుగు పర్కక్లకును దాని కొముమ్లకును 

మేలిమి బంగారు రేకులు పొదిగించి దానికి చుటుట్ బంగారు జవను చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:4 => దాని జవకు దిగువను దానికి రెండు బంగారు ఉంగరములు చేయవలెను; 

దాని రెండు పర్కక్లయందలి దాని రెండు మూలలమీద వాటిని ఉంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:5 => అవి దాని మోయు మోతకఱఱ్లకు సథ్లములు. ఆ మోతకఱఱ్లను 

తుమమ్కఱఱ్తో చేసి వాటికి బంగారు రేకు పొదిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:6 => సాక్షయ్పుమందసము నొదద్నుండు అడడ్తెర యెదుట, అనగా 

శాసనములమీది కరుణాపీఠము నెదుట నీవు దానిని ఉంచవలెను; అకక్డ నేను నినున్ కలిసికొందును. 
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నిరగ్మకాండము 30:7 => అహరోను పర్తిదినము పొర్దుద్న దానిమీద పరిమళదర్వయ్ముల ధూపము 

వేయవలెను. అతడు పర్దీపములను చకక్పరచునపుప్డు దానిమీద ఆ ధూపము వేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:8 => మరియు సాయంకాలమందు అహరోను పర్దీపములను వెలిగించునపుప్డు 

దానిమీద ధూపము వేయవలెను. అది మీ తరతరములకు యెహోవా సనిన్ధిని నితయ్మైన ధూపము. 

నిరగ్మకాండము 30:9 => మీరు దానిమీద అనయ్ధూపమునైనను దహనబలి సంబంధమైన 

దర్వయ్మునైనను నైవేదయ్మునైనను అరిప్ంపకూడదు; పానీయమునైనను దానిమీద పోయకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 30:10 => మరియు అహరోను సంవతస్రమునకొకసారి పార్యశిచ్తాత్రథ్మైన 

పాపపరిహారారథ్బలి రకత్మువలన దాని కొముమ్ల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. మీ 

తరతరములకు సంవతస్రమునకు ఒకసారి అతడు దాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. అది 

యెహోవాకు అతి పరిశుదధ్మైనది. 

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

గోధుమపిండిదై యుండవలెను. అతడు దానిమీద నూనెపోసి సాంబార్ణి వేసి 

లేవీయకాండము 2:2 => యాజకులగు అహరోను కుమారులయొదద్కు దానిని తేవలెను. 

అందులోనుండి యాజకుడు తన చేరతో చేరెడు నూనెయు చేరెడు గోధుమపిండియు దాని సాంబార్ణి 

అంతయు తీసికొని యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా బలిపీఠముమీద అందులో ఒక 

భాగమును జాఞ్పకారథ్ముగా దహింపవలెను. 

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

యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమములలో అది అతిపరిశుదధ్ము. 

సంఖాయ్కాండము 16:6 => ఈలాగు చేయుడి; కోరహును అతని సమసత్ సమూహమునైన మీరును 

ధూపారుత్లను తీసికొని వాటిలో అగిన్యుంచి రేపు యెహోవా సనిన్ధిని వాటిమీద ధూపదర్వయ్ము 

వేయుడి. 

సంఖాయ్కాండము 16:46 => అపుప్డు మోషే నీవు ధూపారిత్ని తీసికొని బలిపీఠపు నిపుప్లతో నింపి 

ధూపమువేసి వేగముగా సమాజమునొదద్కు వెళిల్ వారినిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుము; కోపము 

యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలుదేరెను; తెగులు మొదలుపెటెట్నని అహరోనుతో చెపప్గా 
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లూకా 1:9 => యాజక మరాయ్ద చొపుప్న పర్భువు ఆలయములోనికి వెళిల్ ధూపము వేయుటకు 

అతనికి వంతు వచెచ్ను. 

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. 

పర్కటన 8:4 => అపుప్డా ధూపదర్వయ్ముల పొగ పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలతో కలిసి దూతచేతిలోనుండి 

పైకి లేచి దేవుని సనిన్ధిని చేరెను. 

నిరగ్మకాండము 25:30 => నితయ్మును నా సనిన్ధిని సనిన్ధిరొటెట్లను ఈ బలల్మీద ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 24:5 => నీవు గోధుమలపిండిని తీసికొని దానితో పండెర్ండు భక్షయ్ములను 

వండవలెను. ఒకొక్కక్ భక్షయ్మున సేరు సేరు పిండి యుండవలెను. 

లేవీయకాండము 24:6 => యెహోవా సనిన్ధిని నిరమ్లమైన బలల్మీద ఆరేసి భక్షయ్ములు గల రెండు 

దొంతులుగా వాటిని ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 24:7 => ఒకొక్కక్ దొంతిమీద సవ్చఛ్మైన సాంబార్ణి ఉంచవలెను. అది యెహోవా 

యెదుట మీ ఆహారమునకు జాఞ్పకారథ్మైన హోమముగా ఉండును. 

లేవీయకాండము 24:8 => యాజకుడు పర్తి విశార్ంతిదినమున నితయ్ నిబంధననుబటిట్ 

ఇశార్యేలీయులయొదద్ దాని తీసికొని నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని చకక్పరచవలెను. 

లేవీయకాండము 24:9 => అది అహరోనుకును అతని సంతతివారికి ఉండవలెను. వారు 

పరిశుదధ్సథ్లములో దాని తినవలెను. నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న యెహోవాకు చేయు హోమములలో అది 

అతిపరిశుదధ్ము. 

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. 
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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. 

నిరగ్మకాండము 27:20 => మరియు దీపము నితయ్ము వెలిగించునటుల్ పర్దీపమునకు దంచి తీసిన 

అచచ్ము ఒలీవల నూనె తేవలెనని ఇశార్యేలీయుల కాజాఞ్పించుము. 

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

గుడారములో అహరోనును అతని కుమారులును సాయంకాలము మొదలుకొని ఉదయమువరకు 

యెహోవా సనిన్ధిని దాని సవరింపవలెను. అది ఇశార్యేలీయులకు వారి తరతరములవరకు నితయ్మైన 

కటట్డ. 

లేవీయకాండము 24:2 => దీపము నితయ్ము వెలుగుచుండునటుల్ పర్దీపముకొరకు దంచితీసిన 

అచచ్మైన ఒలీవ నూనెను తేవలెనని ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించుము. 

లేవీయకాండము 24:3 => పర్తయ్క్షపు గుడారములో శాసనముల అడడ్తెరకు వెలుపల అహరోను 

సాయంకాలము మొదలుకొని ఉదయమువరకు అది వెలుగునటుల్గా యెహోవా సనిన్ధిని దాని 

చకక్పరచవలెను. ఇది మీ తర తరములకు నితయ్మైన కటట్డ. 
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లేవీయకాండము 24:4 => అతడు నిరమ్లమైన దీపవృక్షముమీద పర్దీపములను యెహోవా సనిన్ధిని 

నితయ్ము చకక్పరచవలెను. 

ఆదికాండము 26:5 => ఏలయనగా అబార్హాము నా మాట విని నేను విధించిన దాని నా ఆజఞ్లను 

నా కటట్డలను నా నియమములను గైకొనెనని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 9:19 => ఆ మేఘము బహుదినములు మందిరముమీద నిలిచినయెడల 

ఇశార్యేలీయులు యెహోవా విధిననుసరించి పర్యాణము చేయకుండిరి. 

యెహెజేక్లు 44:8 => నేను మీకపప్గించిన నా పరిశుదధ్మైన వసుత్వులను మీరు కాపాడక, వారు 

కాపాడవలెనని మీకు మారుగా అనుయ్లను ఉంచితిరి. 

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. 

యెహెజేక్లు 48:11 => ఇది సాదోకు సంతతివారై నాకు పర్తిషిట్ంపబడి నేను వారి కపప్గించిన దానిని 

కాపాడు యాజకులదగును; ఏలయనగా ఇశార్యేలీయులు ననున్ విడిచిపోగా మిగిలిన లేవీయులు 

విడిచిపోయినటెల్ వారు ననున్ విడిచిపోలేదు. 

నిరగ్మకాండము 25:37 => నీవు దానికి ఏడు దీపములను చేయవలెను. దాని యెదుట 

వెలుగిచుచ్నటుల్ దాని దీపములను వెలిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:39 => సాయంకాలమందు ఒక గొఱఱ్పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 37:17 => అతడు మేలిమి బంగారుతో దీపవృక్షమును చేసెను. ఆ దీపవృక్షమును 

దాని పర్కాండమును దాని కొమమ్ను నకిషిపనిగా చేసెను. దాని కలశములు మొగగ్లు పువువ్లు 

ఏకాండమైనవి. 

లేవీయకాండము 24:6 => యెహోవా సనిన్ధిని నిరమ్లమైన బలల్మీద ఆరేసి భక్షయ్ములు గల రెండు 

దొంతులుగా వాటిని ఉంచవలెను. 

1 సమూయేలు 3:3 => దీపము ఆరిపోకమునుపు సమూయేలు దేవుని మందసమునన్ యెహోవా 

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

భోజయ్ములను పెనములో కాలుచ్దానిని పేలుచ్దానిని నానావిధమైన పరిమాణములు గలవాటిని 

కొలతగలవాటిని విచారించుటకును, 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:18 => అపుప్డు వారు రాజైన హిజిక్యాయొదద్కు పోయి మేము యెహోవా 

మందిరమంతటిని దహన బలిపీఠమును ఉపకరణములనిన్టిని సనిన్ధి రొటెట్లుంచు బలల్ను పవితర్పరచి 

యునాన్ము. 

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. 

యెహెజేక్లు 40:45 => అపుప్డతడు నాతో ఇటల్నెను దకిష్ణపుతటుట్ చూచు గది మందిరమునకు 

కావలివారగు యాజకులది. 

జెకరాయ్ 4:2 => నీకు ఏమి కనబడుచునన్దని యడుగగా నేను సువరణ్మయమైన దీపసత్ంభమును 

దానిమీద ఒక పర్మిదెయును, దీపసత్ంభమునకు ఏడు దీపములును దీపమునకు ఏడేసి గొటట్ములును 

కనబడుచునన్వి. 

వచనము 14 

యూదావారు తిరిగిచూచి యోధులు తమకు ముందును వెనుకను ఉనన్టుట్ తెలిసికొని యెహోవాకు 

పార్రథ్న చేసిరి, యాజకులును బూరలు ఊదిరి. 

సంఖాయ్కాండము 23:21 => ఆయన యాకోబులో ఏ దోషమును కనుగొనలేదు ఇశార్యేలులో ఏ 

వంకరతనమును చూడలేదు అతని దేవుడైన యెహోవా అతనికి తోడైయునాన్డు. 

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

భూమి పర్తిధవ్ని నిచుచ్నంత గొపప్ కేకలు వేసిరి. 
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1 సమూయేలు 4:6 => ఫిలిషీత్యులు ఆ కేకలు విని, హెబీర్యుల దండులో ఈ గొపప్ కేకల ధవ్ని 

యేమని అడిగి, యెహోవా నిబంధన మందసము దండులోనికి వచెచ్నని తెలిసికొని 

1 సమూయేలు 4:7 => జడిసి దేవుడు దండులోనికి వచెచ్నని అనుకొని అయోయ్ మనకు శర్మ, 

ఇంతకుమునుపు వారీలాగు సంభర్మింపలేదు, 

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

దేవుడు మాతోనునాన్డు. 

జెకరాయ్ 10:5 => వారు యుదధ్ము చేయుచు వీధుల బురదలో శతుర్వులను తొర్కుక్ 

పరాకర్మశాలురవలె ఉందురు. యెహోవా వారికి తోడైయుండును గనుక వారు యుదధ్ము చేయగా 

గుఱఱ్ములను ఎకుక్వారు సిగుగ్నొందుదురు. 

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

విరోధియెవడు? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:4 => వణకకుడి, వారి ముఖము చూచి బెదరకుడి, మీకొరకు మీ 

శతుర్వులతో యుదధ్ముచేసి మిముమ్ను రకిష్ంచువాడు మీ దేవుడైన యెహోవాయే. 

యెహోషువ 5:13 => యెహోషువ యెరికో పార్ంతమున నునన్పుప్డు అతడు కనున్లెతిత్ చూడగా, 

దూసిన కతిత్చేత పటుట్కొనియునన్ ఒకడు అతని యెదుట నిలిచియుండెను; యెహోషువ అతని యొదద్కు 

వెళిల్ నీవు మా పక్షముగా నునన్వాడవా, మా విరోధుల పక్షముగా నునన్వాడవా? అని అడుగగా 

యెహోషువ 5:14 => అతడు కాదు, యెహోవా సేనాధిపతిగా నేను వచిచ్యునాన్ననెను. యెహోషువ 

నేలమటుట్కు సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడు తన దాసునికి సెలవిచుచ్నదేమని అడిగెను. 

యెహోషువ 5:15 => అందుకు యెహోవా సేనాధిపతి నీవు నిలిచియునన్ యీ సథ్లము 

పరిశుదధ్మైనది, నీ పాదరక్షలను తీసివేయుమని యెహోషువతో చెపప్గా యెహోషువ ఆలాగు చేసెను. 

కీరత్నలు 20:7 => కొందరు రథములనుబటిట్యు కొందరు గుఱఱ్ములనుబటిట్యు అతిశయపడుదురు 

మనమైతే మన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ అతిశయపడుదము. 

Page  of 686 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

హెబీర్యులకు 2:10 => ఎవని నిమితత్ము సమసత్మును ఉనన్వో, యెవనివలన సమసత్మును 

కలుగుచునన్వో, ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచుచ్చుండగా వారి రక్షణకరత్ను 

శర్మలదావ్రా సంపూరుణ్నిగా చేయుట ఆయనకు తగును. 

సంఖాయ్కాండము 10:8 => అహరోను కుమారులైన యాజకులు ఆ బూరలు ఊదవలెను; నితయ్మైన 

కటట్డనుబటిట్ అవి మీ వంశముల పరంపరగా మీకు ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 10:9 => మిముమ్ను బాధించు శతుర్వులకు విరోధముగా మీ దేశములో 

యుదధ్మునకు వెళుల్నపుప్డు ఆ బూరలు ఆరాభ్టముగా ఊదవలెను అపుప్డు మీ దేవుడైన యెహోవా 

సనిన్ధిని మీరు జాఞ్పకమునకు వచిచ్ మీ శతుర్వులనుండి రకిష్ంపబడుదురు. 

సంఖాయ్కాండము 31:6 => మోషే వారిని, అనగా పర్తి గోతర్మునుండి వేయేసిమందిని, యాజకుడగు 

ఎలియాజరు కుమారుడైన ఫీనెహాసును పంపెను. అతని చేతిలోని పరిశుదధ్మైన ఉపకరణములను 

ఊదుటకు బూరలను యుదధ్మునకు పంపెను. 

యెహోషువ 6:13 => ఏడుగురు యాజకులు పొటే ట్లుకొముమ్ బూరలను ఏడు పటుట్కొని, నిలువక 

యెహోవా మందసమునకు ముందుగా నడుచుచు బూరలు ఊదుచు వచిచ్రి, యోధులు వారికి 

ముందుగా నడిచిరి, దండు వెనుకటి భాగము యెహోవా మందసము వెంబడి వచెచ్ను, యాజకులు 

వెళుల్చు బూరలు ఊదుచు వచిచ్రి. 

యెహోషువ 6:14 => అటుల్ రెండవ దినమున వారొకమారు పటట్ణము చుటుట్ తిరిగి పాళెమునకు 

మరల వచిచ్రి. ఆరు దినములు వారు ఆలాగు చేయుచు వచిచ్రి. 

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 

యెహోషువ 6:16 => ఏడవమారు యాజకులు బూరలు ఊదగా యెహోషువ జనులకు ఈలాగు ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను కేకలు వేయుడి, యెహోవా ఈ పటట్ణమును మీకు అపప్గించుచునాన్డు. 
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యెహోషువ 6:17 => ఈ పటట్ణమును దీనిలో నునన్ది యావతుత్ను యెహోవా వలన శపింపబడెను. 

రాహాబు అను వేశయ్ మనము పంపిన దూతలను దాచిపెటెట్ను గనుక ఆమెయు ఆ యింటనునన్ 

వారందరును మాతర్మే బర్దుకుదురు. 

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

ఇశార్యేలీయుల పాళెమునకు శాపము తెపిప్ంచి దానికి బాధ కలుగజేయుదురు గనుక శపింపబడిన 

దానిని మీరు ముటట్కూడదు. 

యెహోషువ 6:19 => వెండియు బంగారును ఇతత్డి పాతర్లును ఇనుప పాతర్లును యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తములగును; వాటిని యెహోవా ధనాగారములో నుంచవలెను. 

యెహోషువ 6:20 => యాజకులు బూరలు ఊదగా పర్జలు కేకలు వేసిరి. ఆ బూరల ధవ్ని 

వినినపుప్డు పర్జలు ఆరాభ్టముగా కేకలు వేయగా పార్కారము కూలెను; పర్జలందరు తమ యెదుటికి 

చకక్గా పటట్ణ పార్కారము ఎకిక్ పటట్ణమును పటుట్కొనిరి. 

యోబు 15:25 => వాడు దేవుని మీదికి చేయి చాపును సరవ్శకుత్డగువానిని ధికక్రించి 

మాటలాడును. 

యోబు 15:26 => మూరు ఖ్డై ఆయనను మారొక్నును తన కేడెముల గుబకలతో ఆయనమీదికి 

పరుగెతుత్ను. 

యోబు 40:9 => దేవునికి కలిగియునన్ బాహుబలము నీకు కలదా? ఆయన ఉరుము ధవ్నివంటి 

సవ్రముతో నీవు గరిజ్ంపగలవా? 

యెషయా 45:9 => మంటికుండ పెంకులలో ఒక పెంకైయుండి తనున్ సృజించినవానితో 

వాదించువానికి శర్మ. జిగటమనున్ దాని రూపించువానితో నీవేమి చేయుచునాన్వని అనదగునా? 

వీనికి చేతులు లేవని నీవు చేసినది నీతో చెపప్దగునా?  

యిరిమ్యా 50:24 => బబులోనూ, నినున్ పటుట్కొనుటకై బోను పెటిట్యునాన్ను తెలియకయే నీవు 

పటట్బడియునాన్వు యెహోవాతో నీవు యుదధ్ముచేయ బూనుకొంటివి నీవు చికుక్పడి పటట్బడియునాన్వు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:39 => దేవునివలన కలిగినదాయెనా మీరు వారిని వయ్రథ్పరచలేరు; 

మీరొకవేళ దేవునితో పోరాడువారవుదురు సుమీ. 
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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; 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:20 => అపుప్డు దేవుని ఆతమ్ యాజకుడగు యెహోయాదా కుమారుడైన 

జెకరాయ్మీదికి రాగా అతడు జనులయెదుట నిలువబడి మీరెందుకు యెహోవా ఆజఞ్లను మీరుచునాన్రు? 

మీరు వరిధ్లల్రు; మీరు యెహోవాను విసరిజ్ంచితిరి గనుక ఆయన మిముమ్ను విసరిజ్ంచియునాన్డని 

దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 14:41 => అపుప్డు మోషే ఇది ఏల? మీరు యెహోవా మాట మీరుచునాన్రేమి? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:29 => అపుప్డు గుర్డిడ్వాడు చీకటిలో తడువులాడు రీతిగా నీవు 

మధాయ్హన్మందు తడువులాడుదువు; నీ మారగ్ములను వరిధ్లల్చేసికొనలేవు; నీవు హింసింపబడి 

నితయ్మును దోచుకొనబడెదవు; నినున్ తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోవును, 

యోబు 9:4 => ఆయన మహా వివేకి, అధిక బలసంపనున్డు ఆయనతో పోరాడ తెగించి హాని 

నొందనివాడెవడు? 

యెషయా 54:17 => నీకు విరోధముగా రూపింపబడిన యే ఆయుధమును వరిధ్లల్దు 

నాయ్యవిమరశ్లో నీకు దోషారోపణచేయు పర్తివానికి నీవు నేరసాథ్పన చేసెదవు యెహోవాయొకక్ 

సేవకుల నీతి నావలన కలుగుచునన్ది; ఇది వారి సావ్సథ్య్ము, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 2:37 => చేతులు నెతిత్ని బెటుట్కొని ఆ జనమునొదద్నుండి బయలువెళె ల్దవు; యెహోవా నీ 

ఆశర్యములను నిరాకరించుచునాన్డు. వాటివలన నీకు కేష్మము కలుగదు. 

యెహెజేక్లు 17:9 => అది యెండిపోవునటుల్ జనులు దాని వేళల్ను పెరికి దాని పండుల్ కోసివేతురు, 

దాని చిగుళుల్ ఎండిపోగా ఎంతమంది సేదయ్గాండుర్ ఎంత కాపు చేసినను దాని వేళుల్ ఇక చిగిరింపవు. 

సంఖాయ్కాండము 14:9 => మెటుట్కు మీరు యెహోవామీద తిరుగబడకుడి, ఆ దేశ పర్జలకు 

భయపడకుడి, వారు మనకు ఆహారమగుదురు, వారి నీడ వారిమీదనుండి తొలగిపోయెను. యెహోవా 
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మనకు తోడైయునాన్డు, వారికి భయపడకుడనిరి. ఆ సరవ్సమాజము వారిని రాళల్తో కొటిట్ 

చంపవలెననగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:22 => మీ దేవుడైన యెహోవా మీ పక్షముగా యుదధ్ము చేయువాడు 

గనుక వారికి భయపడవదద్ని ఆజాఞ్పించితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:2 => అంతేకాదు, మీరు యుదధ్మునకు సమీపించునపుప్డు యాజకుడు 

దగగ్రకు వచిచ్ పర్జలతో ఈలాగు చెపప్వలెను 

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. 

నాయ్యాధిపతులు 12:3 => నా పార్ణమును అరచేతిలో ఉంచుకొని అమోమ్నీయులతో యుదధ్ము 

చేయపోతిని. అపుప్డు యెహోవా వారిని నాచేతి కపప్గించెను గనుక నాతో పోటాల్డుటకు మీరేల నేడు 

వచిచ్తిరనెను. 

2 రాజులు 20:5 => నీవు తిరిగి నా పర్జలకు అధిపతియైన హిజిక్యాయొదద్కు పోయి అతనితో 

ఇటల్నుము నీ పితరుడైన దావీదునకు దేవుడగు యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు కనీన్ళుల్ 

విడుచుట చూచితిని; నీ పార్రథ్న నేనంగీకరించియునాన్ను; నేను నినున్ బాగుచేసెదను; మూడవ 

దినమున నీవు యెహోవా మందిరమునకు ఎకిక్ పోవుదువు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:6 => బెనాయా యహజీయేలు అను యాజకులు ఎపుప్డును దేవుని 

నిబంధన మందసము ఎదుట బూరలు ఊదువారు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:14 => యూదావారు తిరిగిచూచి యోధులు తమకు ముందును వెనుకను 

ఉనన్టుట్ తెలిసికొని యెహోవాకు పార్రథ్న చేసిరి, యాజకులును బూరలు ఊదిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:17 => అబీయాయును అతని జనులును వారిని ఘోరముగా 

సంహరించిరి. ఇశార్యేలు వారిలో అయిదు లక్షలమంది పరాకర్మశాలులు హతులైరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:11 => ఆసా తన దేవుడైన యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ యెహోవా, విసాత్రమైన 

సైనయ్ము చేతిలో ఓడిపోకుండ బలములేనివారికి సహాయము చేయుటకు నీకనన్ ఎవరును లేరు; మా 

Page  of 690 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

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 15:2 => 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, 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:7 => దైవజనుడైన యొకడు అతనియొదద్కు వచిచ్ రాజా, ఇశార్యేలువారి 

సైనయ్మును నీతోకూడ తీసికొనిపోవదుద్, యెహోవా ఇశార్యేలువారగు ఎఫార్యిమీయులలో ఎవరికిని 

తోడుగా ఉండడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:8 => మాంససంబంధమైన బాహువే అతనికి అండ, మనకు సహాయము 

చేయుటకును మన యుదధ్ములను జరిగించుటకును మన దేవుడైన యెహోవా మనకు తోడుగా 

ఉనాన్డని చెపప్గా జనులు యూదారాజైన హిజిక్యా చెపిప్న మాటలయందు నమిమ్కయుంచిరి. 

నెహెమాయ్ 4:18 => మరియు కటుట్వారిలో ఒకొక్కడు తన కతిత్ని నడుమునకు బిగించుకొని గోడ 

కటుట్చు వచెచ్ను, బాకా ఊదువాడు నాయొదద్ నిలిచెను. 

నెహెమాయ్ 12:35 => యాజకుల కుమారులలో కొందరు బాకాలు ఊదుచు పోయిరి; వారెవరనగా, 

ఆసాపు కుమారుడైన జకూక్రునకు పుటిట్న మీకాయా కనిన మతత్నాయ్కు పుటిట్న షెమయా కుమారుడైన 

యోనాతానునకు పుటిట్న జెకరాయ్యు 

నెహెమాయ్ 12:44 => ఆ కాలమందు పదారథ్ములకును పర్తిషాఠ్రప్ణలకును పర్థమ ఫలములకును 

పదియవవంతుల సంబంధమైన వాటికిని ఏరప్డిన గదులమీద కొందరు నియమింపబడిరి, వారు 

యాజకుల కొరకును లేవీయులకొరకును ధరమ్శాసాత్ర్నుసారముగా నిరణ్యింపబడిన భాగములను 

పటట్ణముల పొలములనుండి సమకూరుచ్టకు నియమింపబడిరి; సేవ చేయుటకు నియమింపబడిన 

యాజకులనుబటిట్యు, లేవీయులనుబటిట్యు యూదులు సంతోషించిరి. 
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కీరత్నలు 46:7 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మనకు తోడైయునాన్డు. యాకోబుయొకక్ 

దేవుడు మనకు ఆశర్యమైయునాన్డు.  

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

పునన్మనాడు కొముమ్ ఊదుడి. 

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

బయలుదేరుట మానియునాన్వు గదా? 

యిరిమ్యా 32:5 => మీరు కలీద్యులతో యుదధ్ము చేసినను మీరు జయమునొందరు, అను మాటలు 

నీవేల పర్కటించుచునాన్వని యిరీమ్యాతో చెపిప్ అతనిని చెరలో వేయించియుండెను; కాగా పర్వకత్యైన 

యిరీమ్యా యూదా రాజు మందిరములోనునన్ చెరసాల పార్కారములో ఉంచబడియుండెను.  

వచనము 15 

అపుప్డు యూదావారు ఆరభ్టించిరి; యూదావారు ఆరభ్టించినపుప్డు యరొబామును 

ఇశార్యేలువారందరును అబీయా యెదుటను యూదావారి యెదుటను నిలువలేకుండునటుల్ దేవుడు 

వారిని మొతిత్నందున 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:22 => వారు పాడుటకును సుత్తించుటకును మొదలుపెటట్గా యెహోవా 

యూదావారిమీదికి వచిచ్ న అమోమ్నీయులమీదను మోయాబీయులమీదను శేయీరు 

మనయ్వాసులమీదను మాటుగాండర్ను పెటెట్ను గనుక వారు హతులైరి. 

యెహోషువ 8:4 => వారి కాజాఞ్పించినదేమనగా ఈ పటట్ణమునకు పడమటివైపున మీరు దాని 

పటుట్కొన చూచుచు పొంచియుండవలెను పటట్ణమునకు బహు దూరమునకు వెళల్క మీరందరు 

సిదధ్పడియుండుడి. 

సామెతలు 21:30 => యెహోవాకు విరోధమైన జాఞ్నమైనను వివేచనయైనను ఆలోచనయైనను 

నిలువదు. 

యిరిమ్యా 4:22 => నా జనులు అవివేకులు వారు ననెన్రుగరు, వారు మూఢులైన పిలల్లు వారికి 

తెలివిలేదు, కీడుచేయుటకు వారికి తెలియునుగాని మేలు చేయుటకు వారికి బుదిద్ చాలదు. 
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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 20:14 => యుదధ్మునకు బయలుదేరవలెనని తమ పటట్ణములలోనుండి వచిచ్ 

గిబియాలో కూడుకొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:20 => యుదధ్మందు వారు దేవునికి మొఱఱ్పెటట్గా, ఆయనమీద వారు 

నమిమ్కయుంచినందున ఆయన వారి మొఱఱ్ ఆలకించెను 

వచనము 16 

ఇశార్యేలువారు యూదా వారి యెదుటనుండి పారిపోయిరి. దేవుడు వారిని యూదా వారిచేతికి 

అపప్గించినందున 

నిరగ్మకాండము 14:10 => ఫరో సమీపించుచుండగా ఇశార్యేలీయులు కనున్లెతిత్ ఐగుపీత్యులు 

తమవెనుక వచుచ్ట చూచి మికిక్లి భయపడి యెహోవాకు మొఱపెటిట్రి. 

యెహోషువ 8:20 => హాయివారు వెనుకవైపు తిరిగి చూచినపుప్డు ఆ పటట్ణము యొకక్ పొగ 

ఆకాశమున కెకుక్చుండెను. అపుప్డు అరణయ్మునకు పారిపోయిన జనులు తిరిగి తముమ్ను 

తరుముచునన్ వారి మీద పడుచుండిరి గనుక ఈ తటట్యినను ఆ తటట్యినను పారిపోవుటకు వారికి 

వీలు లేకపోయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:33 => ఇశార్యేలీయులందరు తమ చోటనుండి లేచి బయలాత్మారులో 

తముమ్ను తాము యుదధ్మునకు సిదధ్పరచుకొనులోగా ఇశార్యేలీయుల మాటుగాండుర్ను 

తమచోటనుండి గిబియా బటట్బయటి మారగ్మునకు తవ్రగా వచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:34 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరిలోనుండి ఏరప్రచబడిన పదివేలమంది 

గిబియాకు ఎదురుగా వచిచ్నందున కఠిన యుదధ్ము జరిగెను. అయితే తమకు అపాయము 

తటసథ్మైనదని బెనాయ్మీనీయులకు తెలియలేదు. 
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నాయ్యాధిపతులు 20:35 => అపుప్డు యెహోవా ఇశార్యేలీయులచేత బెనాయ్మీనీయులను హతము 

చేయించెను. ఆ దినమున ఇశార్యేలీయులు బెనాయ్మీనీయులలో ఇరువది యయిదువేల నూరుమంది 

మనుషుయ్లను చంపిరి. వీరందరు కతిత్ దూయువారు. 

నాయ్యాధిపతులు 20:36 => బెనాయ్మీనీయులు జరుగుదాని చూచి తమకు అపజయము కలిగినదని 

తెలిసికొనిరి. ఇశార్యేలీయులు తాము గిబియామీద పెటిట్న మాటుగాండర్ను నమిమ్ బెనాయ్మీనీయులకు 

సథ్లమిచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:37 => మాటుననునన్వారు తవ్రపడి గిబియాలో చొరబడి కతిత్వాతను ఆ 

పటట్ణములోని వారినందరిని హతము చేసిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:38 => ఇశార్యేలీయులకును మాటుగాండర్కును నిరణ్యమైన సంకేతమొకటి 

యుండెను; అదేదనగా వారు పటట్ణములోనుండి పొగ గొపప్ మేఘమువలె లేచునటుల్ చేయుటయే. 

నాయ్యాధిపతులు 20:39 => ఇశార్యేలీయులు యుదధ్మునుండి వెనుకతీసి తిరిగినపుప్డు 

బెనాయ్మీనీయులు వీరు మొదటి యుదధ్ములో అపజయమొందినటుల్ మనచేత ఓడిపోవుదురుగదా 

అనుకొని, చంపనారంభించి, ఇశార్యేలీయులలో ఇంచుమించు ముపప్దిమంది మనుషుయ్లను హతము 

చేసిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:40 => అయితే పటట్ణమునుండి ఆకాశముతటుట్ సత్ంభరూపముగా పొగ పైకి 

లేవనారంభింపగా బెనాయ్మీనీయులు వెనుకతటుట్ తిరిగిచూచిరి. అపుప్డు ఆ పటట్ణమంతయు 

ధూమమయమై ఆకాశమున కెకుక్చుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:41 => ఇశార్యేలీయులు తిరిగినపుప్డు బెనాయ్మీనీయులు తమకు అపజయము 

కలిగినదని తెలిసికొని విభార్ంతినొంది 

నాయ్యాధిపతులు 20:42 => యెడారి మారగ్ముతటుట్ వెళుల్దమని ఇశార్యేలీయుల యెదుట వెనుకకు 

తిరిగిరి గాని, యుదధ్మున తరుమబడగా పటట్ణములలోనుండి వచిచ్నవారు మధయ్ మారగ్మందే వారిని 

చంపిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:43 => ఇశార్యేలీయులు బెనాయ్మీనీయులను చుటుట్కొని తరిమి తూరుప్దికుక్న 

గిబియాకు ఎదురుగా వారు దిగిన సథ్లమున వారిని తొర్కుక్చుండిరి. 
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2 సమూయేలు 10:8 => అమోమ్నీయులు బయలుదేరి గుమమ్మునకెదురుగా యుదధ్పంకుత్లు తీరిచ్రి. 

సోబా సిరియనులును రెహోబు సిరియనులును మయకావారును టోబువారును విడిగా పొలములో 

నిలిచిరి. 

2 సమూయేలు 10:9 => యోవాబు తనకు వెనుకను ముందును వారు యుదధ్పంకుత్లు 

తీరిచ్యుండుట చూచి, ఇశార్యేలీయులలో బలాఢుయ్లను ఏరప్రచి పంకుత్లు తీరిచ్ సిరియనులను 

ఎదురొక్నబోయెను. 

2 సమూయేలు 10:10 => అమోమ్నీయులను ఎదురొక్నుటకై మిగిలినవారిని తన సహోదరుడగు 

2 సమూయేలు 10:11 => అబీషైకి అపప్గించి సిరియనుల బలము నాకు మించినయెడల నీవు ననున్ 

ఆదుకొనవలెను, అమోమ్నీయుల బలము నీకు మించినయెడల నేను వచిచ్ నినున్ ఆదుకొందునని చెపిప్ 

అమోమ్నీయులను ఎదురొక్నుటకై తనవారిని వూయ్హపరచెను. 

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

పటట్ణములను తలంచుకొని ధైరయ్ము తెచుచ్కొందము, తన దృషిట్కి ఏది యనుకూలమో యెహోవా 

దానిని చేయును గాక అని అబీషైతో చెపిప్ 

2 సమూయేలు 10:13 => యోవాబును అతనితోకూడ నునన్వారును సిరియనులతో యుదధ్ము 

చేయ బయలుదేరగానే వారు అతని యెదుట నిలువజాలక పారిపోయిరి. 

2 సమూయేలు 10:14 => సిరియనులు పారిపోవుట అమోమ్నీయులు చూచి వారును అబీషై యెదుట 

నిలువలేక పారిపోయి పటట్ణములో చొరబడగా, యోవాబు అమోమ్నీయులను విడిచి యెరూషలేమునకు 

వచెచ్ను. 

2 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 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 91:5 => రాతిర్వేళ కలుగు భయమునకైనను పగటివేళ ఎగురు బాణమునకైనను 

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. 

సంఖాయ్కాండము 10:9 => మిముమ్ను బాధించు శతుర్వులకు విరోధముగా మీ దేశములో 

యుదధ్మునకు వెళుల్నపుప్డు ఆ బూరలు ఆరాభ్టముగా ఊదవలెను అపుప్డు మీ దేవుడైన యెహోవా 

సనిన్ధిని మీరు జాఞ్పకమునకు వచిచ్ మీ శతుర్వులనుండి రకిష్ంపబడుదురు. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:20 => యుదధ్మందు వారు దేవునికి మొఱఱ్పెటట్గా, ఆయనమీద వారు 

నమిమ్కయుంచినందున ఆయన వారి మొఱఱ్ ఆలకించెను 

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

పునన్మనాడు కొముమ్ ఊదుడి. 

సామెతలు 8:12 => జాఞ్నమను నేను చాతురయ్మును నాకు నివాసముగా చేసికొనియునాన్ను 

సదుపాయములు తెలిసికొనుట నాచేతనగును. 

Page  of 696 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

వచనము 17 

అబీయాయును అతని జనులును వారిని ఘోరముగా సంహరించిరి. ఇశార్యేలు వారిలో అయిదు 

లక్షలమంది పరాకర్మశాలులు హతులైరి. 

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. 

యెహోషువ 6:16 => ఏడవమారు యాజకులు బూరలు ఊదగా యెహోషువ జనులకు ఈలాగు ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను కేకలు వేయుడి, యెహోవా ఈ పటట్ణమును మీకు అపప్గించుచునాన్డు. 

యెహోషువ 6:20 => యాజకులు బూరలు ఊదగా పర్జలు కేకలు వేసిరి. ఆ బూరల ధవ్ని 

వినినపుప్డు పర్జలు ఆరాభ్టముగా కేకలు వేయగా పార్కారము కూలెను; పర్జలందరు తమ యెదుటికి 

చకక్గా పటట్ణ పార్కారము ఎకిక్ పటట్ణమును పటుట్కొనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 7:18 => నేనును నాతో నునన్వారందరును బూరలను ఊదునపుప్డు మీరును 

దండుపాళెమంతటిచుటుట్ బూరలను ఊదుచు యెహోవాకును గిదోయ్నుకును విజయము అని కేకలు 

వేయవలెనని చెపెప్ను. 

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. 

నాయ్యాధిపతులు 7:21 => వారిలో పర్తివాడును తన చోటున దండుచుటుట్ నిలిచియుండగా ఆ 

దండువారందరును పరుగెతుత్చు కేకలు వేయుచు పారిపోయిరి. 
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నాయ్యాధిపతులు 7:22 => ఆ మూడువందలమంది బూరలను ఊదినపుప్డు యెహోవా 

దండంతటిలోను పర్తివాని ఖడగ్మును వాని పొరుగువాని మీదికి తిర్పెప్ను. దండు సెరేరాతు వైపుననునన్ 

బేతిష్తాత్వరకు తబాబ్తునొదద్ నునన్ ఆబేలెమ్హోలా తీరమువరకు పారిపోగా 

కీరత్నలు 47:1 => సరవ్జనులారా, చపప్టుల్ కొటుట్డి జయధవ్నులతో దేవునిగూరిచ్ ఆరాభ్టము 

చేయుడి. 

కీరత్నలు 47:5 => దేవుడు ఆరాభ్టముతో ఆరోహణమాయెను బూరధవ్నితో యెహోవా 

ఆరోహణమాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:12 => యెహోవా ఆ కూషీయులను ఆసా యెదుటను యూదావారి 

యెదుటను నిలువనియయ్క వారిని మొతిత్నందున వారు పారిపోయిరి. 

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

మందలకు తగిన పర్దేశము. నీ సేవకులమైన మాకు మందలు కలవు. 

యెహోషువ 11:8 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల చేతికి వారిని అపప్గించెను. వీరు వారిని హతము 

చేసి మహాసీదోను వరకును మిశేర్పొతామ్యిము వరకును తూరుప్వైపున మిసేప్ లోయవరకును వారిని 

తరిమి నిశేశ్షముగా చంపిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 4:15 => బారాకు వారిని హతము చేయునటుల్ యెహోవా సీసెరాను అతని 

రథములనిన్టిని అతని సరవ్ సేనను కలవరపరచగా సీసెరా తన రథము దిగి కాలినడకను 

పారిపోయెను. 

2 రాజులు 5:1 => సిరియా రాజు సైనాయ్ధిపతియైన నయమాను అను నొకడుండెను. అతనిచేత 

యెహోవాయే సిరియా దేశమునకు జయము కలుగజేసియుండెను గనుక అతడు తన యజమానుని 

దృషిట్కి ఘనుడై దయపొందినవాడాయెను. అతడు మహా పరాకర్మశాలియై యుండెను గాని అతడు కుషఠ్ 

రోగి. 

కీరత్నలు 118:4 => ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని యెహోవా యందు భయభకుత్లు 

గలవారు అందురు గాక. 
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కీరత్నలు 118:5 => ఇరుకునందుండి నేను యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్తిని విశాలసథ్లమందు యెహోవా 

నాకు ఉతత్రమిచెచ్ను 

కీరత్నలు 118:6 => యెహోవా నా పక్షముననునాన్డు నేను భయపడను నరులు నాకేమి 

చేయగలరు? 

కీరత్నలు 118:7 => యెహోవా నా పక్షము వహించి నాకు సహకారియైయునాన్డు నా శతుర్వుల 

విషయమైన నా కోరిక నెరవేరుట చూచెదను. 

యెషయా 37:36 => అంతట యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రువారి దండు పేటలో లక్ష 

యెనుబదియైదువేలమందిని మొతెత్ను ; ఉదయమున జనులు లేవగా వారందరును 

మృతకళేబరములుగా ఉండిరి. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:20 => యుదధ్మందు వారు దేవునికి మొఱఱ్పెటట్గా, ఆయనమీద వారు 

నమిమ్కయుంచినందున ఆయన వారి మొఱఱ్ ఆలకించెను 

వచనము 18 

ఈ పర్కారము ఇశార్యేలువారు ఆ కాలమందు తగిగ్ంపబడిరి గాని యూదావారు తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాను ఆశర్యించిన హేతువుచేత జయమొందిరి. 

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

గాక అనియు చెపెప్ను. అపుప్డతడు అనిన్టిలో ఇతనికి పదియవ వంతు ఇచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:36 => అరోన్ను ఏటిలోయ దరినునన్ అరోయేరును ఆ యేటియొదద్నునన్ 

పురము మొదలుకొని గిలాదువరకు మనకు అసాధయ్మైన నగరమొకటియు లేకపోయెను. మన దేవుడైన 

యెహోవా అనిన్టిని మనకు అపప్గించెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 3:3 => అటుల్ మన దేవుడైన యెహోవా బాషాను రాజైన ఓగును అతని 

సమసత్ జనమును మనచేతికి అపప్గించెను; అతనికి శేషమేమియు లేకుండ అతనిని హతము చేసితివిు. 

యెహోషువ 10:12 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల యెదుట అమోరీయులను అపప్గించిన 

దినమున, ఇశార్యేలీయులు వినుచుండగా యెహోషువ యెహోవాకు పార్రథ్న చేసెను సూరుయ్డా, నీవు 

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

శతుర్వులమీద పగతీరుచ్కొనువరకు సూరుయ్డు నిలిచెను చందుర్డు ఆగెను. అను మాట యాషారు 

గర్ంథములో వార్యబడియునన్ది గదా. 

యెహోషువ 21:44 => 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. 

నాయ్యాధిపతులు 1:4 => కనానీయులమీదికి యూదా వంశసుథ్లు పోయినపుప్డు యెహోవా 

కనానీయులను పెరిజీజ్యులను వారి కపప్గించెను గనుక వారు బెజెకులో పదివేలమంది మనుషుయ్లను 

హతము చేసిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 11:21 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా ఆ సీహోనును అతని 

సమసత్ జనమును ఇశార్యేలీయుల చేతికపప్గింపగా వారు ఆ జనమును హతముచేసిన తరువాత ఆ 

దేశనివాసులైన అమోరీయుల దేశమంతయు సావ్ధీనపరచుకొని 

1 సమూయేలు 23:7 => దావీదు కెయీలాకు వచిచ్న సంగతి సౌలు విని దావీదు దావ్రములును 

అడుడ్గడలునుగల పటట్ణములో పర్వేశించి అందులో మూయబడియునాన్డు, దేవుడతనిని నాచేతికి 

అపప్గించెననుకొనెను. 

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

దినమున ఇరువది వేలమంది అకక్డ హతులైరి. 

కీరత్నలు 20:7 => కొందరు రథములనుబటిట్యు కొందరు గుఱఱ్ములనుబటిట్యు అతిశయపడుదురు 

మనమైతే మన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ అతిశయపడుదము. 
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సామెతలు 24:22 => అటిట్వారికి ఆపద హఠాతుత్గా తటసిథ్ంచును వారి కాలము ఎపుప్డు 

ముగియునో యెవరికి తెలియును? 

లూకా 11:17 => ఆయన వారి ఆలోచనలనెరిగి వారితో ఇటల్నెను తనకు తానే వయ్తిరేకముగా 

వేరుపడిన పర్తి రాజయ్మును పాడైపోవును; తనకుతానే విరోధమైన యిలుల్ కూలిపోవును. 

వచనము 19 

అబీయా యరొబామును తరిమి, బేతేలును దాని గార్మములను యెషానాను దాని గార్మములను 

ఎఫోర్నును దాని గార్మములను పటుట్కొనెను. 

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 13:12 => 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 28:6 => రెమలాయ్ కుమారుడైన పెకహు యూదావారిలో పరాకర్మశాలులైన 

లక్ష ఇరువది వేలమందిని ఒకక్నాడు హతముచేసెను. వారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను 

విసరిజ్ంచినందున వారికిటిట్గతి పటెట్ను. 

యెషయా 10:16 => పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా బలిసిన అషూష్రీయులమీదికి 

క్షయరోగము పంపును వారికిర్ంద అగిన్జావ్లలుగల కొరవికటెట్ రాజును. 

యెషయా 10:17 => ఇశార్యేలుయొకక్ వెలుగు అగిన్యును అతని పరిశుదధ్ దేవుడు 

జావ్లయునగును; అది అషూష్రుయొకక్ బలురకక్సిచెటల్కును గచచ్పొదలకును అంటుకొని 

ఒకక్దినమున వాటిని మింగివేయును.  
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యెషయా 10:18 => ఒకడు వాయ్ధిగర్సుత్డై కీష్ణించిపోవునటుల్గా శరీర పార్ణములతోకూడ అతని 

అడవికిని అతని ఫలభరితమైన పొలములకును కలిగిన మహిమను అది నాశనము చేయును.  

యెషయా 10:19 => అతని అడవిచెటల్ శేషము కొంచెమగును బాలుడు వాటిని లెకక్ పెటట్వచుచ్ను. 

యెషయా 37:36 => అంతట యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రువారి దండు పేటలో లక్ష 

యెనుబదియైదువేలమందిని మొతెత్ను ; ఉదయమున జనులు లేవగా వారందరును 

మృతకళేబరములుగా ఉండిరి. 

నహూము 1:5 => ఆయనకు భయపడి పరవ్తములు కంపించును, కొండలు కరిగిపోవును, ఆయన 

యెదుట భూమి కంపించును, లోకమును అందలి నివాసులందరును వణకుదురు. 

1 కొరిందీయులకు 10:22 => పర్భువునకు రోషము పుటిట్ంచెదమా? ఆయన కంటె మనము 

బలవంతులమా? 

యెహోషువ 10:20 => వారు బొతిత్గా నశించువరకు యెహోషువయు ఇశార్యేలీయులును బహు 

జనసంహారము చేయుట కడతేరిచ్న తరువాత వారిలో మిగిలియునన్వారు పార్కారముగల 

పటట్ణములలో చొచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 8:10 => అపుప్డు జెబహును సలుమ్నాన్యు వారితోకూడ వారి సేనలును, అనగా 

తూరుప్ జనుల సేనలనిన్టిలో మిగిలిన యించుమించు పదునైదు వేలమంది మనుషుయ్లందరును 

కరోక్రులో నుండిరి. కతిత్దూయు నూట ఇరువదివేలమంది మనుషుయ్లు పడిపోయిరి. 

1 సమూయేలు 4:10 => ఫిలిషీత్యులు యుదద్ము చేయగా ఇశార్యేలీయులు ఓడిపోయి అందరు 

తమ డేరాలకు పరుగెతిత్వచిచ్రి. అపుప్డు అతయ్ధికమైన వధ జరిగెను; ఇశార్యేలీయులలో ముపప్దివేల 

కాలబ్లము కూలెను. 

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

దినమున ఇరువది వేలమంది అకక్డ హతులైరి. 

1 రాజులు 12:19 => ఈ పర్కారము ఇశార్యేలువారు నేటివరకు జరుగుచునన్టుల్ దావీదు 

సంతతివారిమీద తిరుగుబాటు చేసిరి. 
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1 రాజులు 20:29 => వారు ఎదురుముఖములుగా ఏడుదినములు గుడారములు వేసికొని 

యుండినతరువాత ఏడవ దినమందు యుదధ్మునకు కలిసికొనగా ఇశార్యేలువారు ఒక దినమందే 

సిరియనుల కాలబ్లము లక్షమందిని హతముచేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:6 => దేవుడు జనములను సకలవిధములైన బాధలతో శర్మపరచెను 

గనుక జనము జనమును, పటట్ణము పటట్ణమును, పాడుచేసెను. 

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

దాని విడిచిపెటుట్ము. దుషుట్లు నిరోద్షులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు  

సామెతలు 18:19 => బలమైన పటట్ణమును వశపరచుకొనుటకంటె ఒకనిచేత అనాయ్యమునొందిన 

సహోదరుని వశపరచుకొనుట కషట్తరము. వివాదములు నగరు తలుపుల అడడ్గడియలంత సిథ్రములు. 

సామెతలు 24:22 => అటిట్వారికి ఆపద హఠాతుత్గా తటసిథ్ంచును వారి కాలము ఎపుప్డు 

ముగియునో యెవరికి తెలియును? 

లూకా 11:17 => ఆయన వారి ఆలోచనలనెరిగి వారితో ఇటల్నెను తనకు తానే వయ్తిరేకముగా 

వేరుపడిన పర్తి రాజయ్మును పాడైపోవును; తనకుతానే విరోధమైన యిలుల్ కూలిపోవును. 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

వచనము 20 

అబీయా బర్దికిన కాలమున యరొబాము మరల బలము పొందలేదు,యెహోవా అతని మొతిత్నందుచేత 

అతడు మరణమొందెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:8 => బహు విసాత్రమైన రథములును గుఱఱ్పు రౌతులునుగల 

కూషీయులును లూబీయులును గొపప్ దండై వచిచ్రిగదా? అయినను నీవు యెహోవాను 

నముమ్కొనినందున ఆయన వారిని నీచేతి కపప్గించెను. 

Page  of 703 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

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 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 రాజులు 18:5 => అతడు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా యందు విశావ్సముంచినవాడు; 

అతని తరువాత వచిచ్న యూదా రాజులలోను అతని పూరివ్కులైన రాజులలోను అతనితో 

సమమైనవాడు ఒకడునులేడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:20 => యుదధ్మందు వారు దేవునికి మొఱఱ్పెటట్గా, ఆయనమీద వారు 

నమిమ్కయుంచినందున ఆయన వారి మొఱఱ్ ఆలకించెను 

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

వారిని రకిష్ంచితివి. 

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

సిగుగ్పడకపోయిరి. 

కీరత్నలు 146:5 => ఎవనికి యాకోబు దేవుడు సహాయుడగునో ఎవడు తన దేవుడైన యెహోవామీద 

ఆశపెటుట్కొనునో వాడు ధనుయ్డు 

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. 

నహూము 1:7 => యెహోవా ఉతత్ముడు, శర్మదినమందు ఆయన ఆశర్యదురగ్ము, తనయందు 

నమిమ్కయుంచు వారిని ఆయన ఎరుగును. 
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ఎఫెసీయులకు 1:12 => దేవుడు తన చితత్పర్కారమైన సంకలప్మునుబటిట్ మనలను ముందుగా 

నిరణ్యించి, ఆయనయందు సావ్సథ్య్ముగా ఏరప్రచెను. ఆయన తన చితాత్నుసారముగా చేసిన 

నిరణ్యము చొపుప్న సమసత్కారయ్ములను జరిగించుచునాన్డు. 

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 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. 

యెషయా 26:3 => ఎవనిమనసుస్ నీమీద ఆనుకొనునో వానిని నీవు పూరణ్శాంతిగలవానిగా 

కాపాడుదువు. ఏలయనగా అతడు నీయందు విశావ్సముంచియునాన్డు. 

వచనము 21 

అబీయా వృదిధ్నొందెను, అతడు పదునాలుగుమంది భారయ్లను వివాహము చేసికొని యిరువది యిదద్రు 

కుమారులను పదునారుగురు కుమారెత్లను కనెను. 

యెహోషువ 10:19 => మీ దేవుడైన యెహోవా మీ శతుర్వులను మీచేతికి అపప్గించియునాన్డు గనుక 

వారిని తమ పటట్ణములలోనికి మరల వెళల్నీయకుండ మీరు నిలువక వారిని తరిమి వారి 

వెనుకటివారిని కొటిట్వేయుడనెను. 

యెహోషువ 10:39 => దానిని దాని రాజును దాని సమసత్ పురములను పటుట్కొని కతిత్వాతను 

హతము చేసి దానిలోనునన్ వారినందరిని నిరూమ్లము చేసిరి. అతడు హెబోర్నుకు చేసినటుల్, లిబాన్కును 

దాని రాజునకును చేసినటుల్, అతడు దెబీరుకును దాని రాజునకును చేసెను. 
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యెహోషువ 11:12 => యెహోషువ ఆ రాజులనందరిని హతము చేసి వారి పటట్ణములను పటుట్కొని 

కొలల్బెటెట్ను; యెహోవా సేవకుడైన మోషే ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు వారిని నిరూమ్లము చేసెను. 

1 సమూయేలు 31:7 => లోయ అవతలనునన్ ఇశార్యేలీయులును, యొరాద్ను అవతల 

నునన్వారును, ఇశార్యేలీయులు పారిపోవుటయు, సౌలును అతని కుమారులును చచిచ్యుండుటయు 

చూచి తమ నివాసగార్మములు విడిచిపెటిట్ పారిపోయిరి. ఫిలిషీత్యులు వచిచ్ వాటిలో కాపురముండిరి. 

2 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 

యెహోషువ 15:9 => ఆ సరిహదుద్ ఆ కొండ నడికొపుప్నుండియు నెఫోత్య నీళల్యూట 

యొదద్నుండియు ఏఫోర్నుకొండ పురములవరకు వాయ్పించెను. ఆ సరిహదుద్ కిరయ్తాయ్రీమను బాలావరకు 

సాగెను. 

యోహాను 11:54 => కాబటిట్ యేసు అపప్టినుండి యూదులలో బహిరంగముగా సంచరింపక, 

అకక్డనుండి అరణయ్మునకు సమీపపర్దేశములోనునన్ ఎఫార్యిమను ఊరికి వెళిల్, అకక్డ తన 

శిషుయ్లతోకూడ ఉండెను. 

వచనము 22 

అబీయా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతని చరయ్నుగూరిచ్యు, అతని కాలమున జరిగిన 

సంగతులనుగూరిచ్యు పర్వకత్యైన ఇదోద్ రచించిన సటీక గర్ంథమునందు వార్యబడియునన్ది. 

కీరత్నలు 18:37 => నా శతుర్వులను తరిమిపటుట్కొందును వారిని నశింపజేయువరకు నేను 

తిరుగను. 

కీరత్నలు 18:38 => వారు నా పాదముల కిర్ంద పడుదురు వారు లేవలేకపోవునటుల్ నేను వారిని 

అణగదొర్కుక్దును 
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1 సమూయేలు 25:38 => పది దినములైన తరువాత యెహోవా నాబాలును మొతత్గా అతడు 

చనిపోయెను. 

1 సమూయేలు 26:10 => యహోవా జీవముతోడు యెహోవాయే అతని మొతుత్ను, అతడు 

అపాయమువలన చచుచ్ను, లేదా యుదధ్మునకు పోయి నశించును; 

యెహెజేక్లు 24:16 => నరపుతుర్డా, నీ కనున్ల కింపైన దానిని నీయొదద్నుండి ఒకక్దెబబ్తో 

తీసివేయబోవుచునాన్ను, నీవు అంగలారచ్వదుద్ ఏడువవదుద్ కనీన్రు విడువవదుద్. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

1 రాజులు 14:20 => యరొబాము ఏలిన దినములు ఇరువదిరెండు సంవతస్రములు; అతడు తన 

పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా అతనికి మారుగా అతని కుమారుడైన నాదాబు రాజాయెను. 

1 రాజులు 15:9 => ఇశార్యేలువారికి రాజైన యరొబాము ఏలుబడియందు ఇరువదియవ 

సంవతస్రమున ఆసా యూదావారిని ఏలనారంభించెను. 

2 సమూయేలు 12:15 => గనుక నీకు పుటిట్న బిడడ్ నిశచ్యముగా చచుచ్నని దావీదుతో చెపిప్ తన 

యింటికి వెళె ల్ను. 

1 రాజులు 14:31 => రెహబాము తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి దావీదు పురమందునన్ తన 

పితరుల సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను; అతని తలిల్ నయమాయను ఒక అమోమ్నీయురాలు; అతని 

కుమారుడైన అబీయాము అతనికి మారుగా రాజాయెను. 
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www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 708 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

వచనము 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 సమూయేలు 5:12 => ఇశార్యేలీయులమీద యెహోవా తనున్ రాజుగా సిథ్రపరచెననియు, 

ఇశార్యేలీయులనుబటిట్ ఆయన జనుల నిమితత్ము, రాజయ్ము పర్బలము చేయుననియు దావీదు 

గర్హించెను. 

2 సమూయేలు 5:13 => దావీదు హెబోర్నునుండి వచిచ్న తరువాత యెరూషలేములోనుండి యింక 

అనేకమైన ఉపపతున్లను భారయ్లను చేసికొనగా దావీదునకు ఇంకను పెకుక్మంది కుమారులును 

కుమారెత్లును పుటిట్రి 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:21 => రెహబాము పదునెనిమిదిమంది భారయ్లను పెండిల్చేసికొని 

అరువదిమంది ఉపపతున్లను తెచుచ్కొని యిరువది యెనిమిదిమంది కుమారులను అరువదిమంది 

కుమారెత్లను కనెను; అయితే తన భారయ్లందరికంటెను ఉపపతున్లందరికంటెను అబా ష్లోము 

కుమారెత్యైన మయకాను అతడు ఎకుక్వగా పేర్మించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:30 => గిదోయ్నుకు అనేక భారయ్లునన్ందున కడుపున కనిన డెబబ్దిమంది 

కుమారులు అతనికుండిరి. 

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. 

నాయ్యాధిపతులు 10:4 => అతనికి ముపప్దిమంది కుమారులుండిరి, వారు ముపప్ది గాడిదపిలల్ల 

నెకిక్ తిరుగువారు, ముపప్ది ఊరులు వారికుండెను, నేటివరకు వాటికి యాయీరు గార్మములని పేరు. 
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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 15:7 => అబీయాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

వాటనిన్టినిగూరిచ్యు యూదారాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది . 

అబీయామునకును యరొబామునకును యుదధ్ము కలిగియుండెను. 

వచనము 2 

ఆసా తన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలముగాను యథారథ్ముగాను నడచినవాడై 

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 12:15 => రెహబాము చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్యు షెమయా రచించిన 

గర్ంథమందును దీరఘ్దరిశ్యైన ఇదోద్ రచించిన వంశావళియందును వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 15:7 => అబీయాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

వాటనిన్టినిగూరిచ్యు యూదారాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది . 

అబీయామునకును యరొబామునకును యుదధ్ము కలిగియుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:34 => యెహోషాపాతు చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ హనానీ 

కుమారుడైన యెహూ రచించిన గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. ఈ యెహూ పేరు, ఇశార్యేలు 

రాజుల గర్ంథమందు కనబడుచునన్ది. 

వచనము 3 

అనయ్దేవతల బలిపీఠములను పడగొటిట్ ఉనన్త సథ్లములను పాడుచేసి పర్తిమలను పగులగొటిట్ దేవతా 

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

తండిర్యైన దావీదు పటట్ణమందు పాతిపెటట్బడెను; అతనికి బదులుగా అతని కుమారుడైన రెహబాము 

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. 

1 రాజులు 15:8 => అబీయాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా వారు దావీదు పురమందు 

అతనిని సమాధిచేసిరి; అతని కుమారుడైన ఆసా అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

1 రాజులు 15:9 => ఇశార్యేలువారికి రాజైన యరొబాము ఏలుబడియందు ఇరువదియవ 

సంవతస్రమున ఆసా యూదావారిని ఏలనారంభించెను. 

1 రాజులు 15:10 => అతడు నలువదియొక సంవతస్రములు యెరూషలేమునందు ఏలుచుండెను. 

అతని అవవ్ పేరు1 మయకా, యీమె అబీషాలోము కుమారెత్. 

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 15:13 => 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 15:14 => ఆసా తన దినములనిన్యు హృదయపూరవ్కముగా యెహోవాను 

అనుసరించెను గాని ఉనన్త సథ్లములను తీసివేయకపోయెను. 
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1 రాజులు 15:15 => మరియు అతడు తన తండిర్ పర్తిషిఠ్ంచిన వసుత్వులను తాను పర్తిషిఠ్ంచిన 

వసుత్వులను, వెండియు బంగారమును ఉపకరణములను యెహోవా మందిరములోనికి తెపిప్ంచెను. 

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 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 15:19 => 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 15:20 => కాబటిట్ బెనహ్దదు రాజైన ఆసా చెపిప్న మాటకు సమమ్తించి తన సైనయ్ముల 

అధిపతులను ఇశార్యేలు పటట్ణముల మీదికి పంపి ఈయోనును దానును ఆబేలేబ్తమ్యకాను 

కినెన్రెతును నఫాత్లీ దేశమును పటుట్కొని కొలల్పెటెట్ను. 

1 రాజులు 15:21 => అది బయెషాకు వరత్మానము కాగా రామా పటట్ణము కటుట్ట మాని తిరాస్కు 

పోయి నివాసము చేసెను. 

1 రాజులు 15:22 => 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. 
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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 15:24 => అంతట ఆసా తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి, తన పితరుడైన దావీదు 

పురమందు తన పితరుల సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను; అతనికి మారుగా యెహోషాపాతు అను అతని 

కుమారుడు రాజాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:10 => అబీయాకు ఆసా కుమారుడు, ఆసాకు యెహోషాపాతు కుమారుడు 

మతత్యి 1:7 => సొలొమోను రెహబామును కనెను; రెహబాము అబీయాను కనెను, అబీయా ఆసాను 

కనెను; 

మతత్యి 1:8 => ఆసా యెహోషాపాతును కనెను, యెహోషాపాతు యెహోరామును కనెను, 

యెహోరాము ఉజిజ్యాను కనెను; 

కీరత్నలు 68:30 => రెలుల్లోని మృగమును ఆబోతుల గుంపును దూడలవంటి జనములును లొంగి, 

వెండి కడీడ్లను తెచుచ్నటుల్గా వాటిని గదిద్ంపుము కలహపిర్యులను ఆయన చెదరగొటిట్యునాన్డు. 

వచనము 4 

వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యించుటకును, ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్యు విధినిబటిట్యు 

కిర్యలు జరిగించుటకును, యూదావారికి ఆజాఞ్పించి 

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

దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలముగాను యథారథ్ముగాను నమమ్కముగాను పనిచేయుచు 

వచెచ్ను. 

1 రాజులు 15:11 => ఆసా తన పితరుడైన దావీదువలె యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా 

నడుచుకొని 
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1 రాజులు 15:14 => ఆసా తన దినములనిన్యు హృదయపూరవ్కముగా యెహోవాను 

అనుసరించెను గాని ఉనన్త సథ్లములను తీసివేయకపోయెను. 

లూకా 1:75 => మనము శతుర్వుల చేతినుండి విడిపింపబడి, మన జీవితకాలమంతయు 

నిరభ్యులమై, ఆయన సనిన్ధిని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:7 => నీమీదపడు నీ శతుర్వులను యెహోవా నీ యెదుట హతమగునటుల్ 

చేయును; వారొక తోర్వను నీమీదికి బయలుదేరివచిచ్ యేడు తోర్వల నీ యెదుటనుండి పారిపోవుదురు. 

1 రాజులు 15:12 => పురుషగాములను దేశములోనుండి వెళల్గొటిట్ తన పితరులు చేయించిన 

విగర్హములనిన్టిని పడగొటెట్ను. 

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

తండిర్యైన దావీదు పార్రంభదినములలో నడచిన మారగ్మందు నడచుచు 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:32 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచి తన 

తండిర్యైన ఆసా మారగ్మందు నడచుచు దానిలోనుండి తొలగిపోకుండెను. 

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 34:2 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి నీతి ననుసరించుచు, కుడికైనను 

ఎడమకైనను తొలగకుండ తన పితరుడైన దావీదు చూపిన పర్వరత్నకు సరిగా పర్వరిత్ంచెను. 

వచనము 5 

ఉనన్త సథ్లములను సూరయ్ దేవతాసత్ంభములను యూదావారి పటట్ణములనిన్టిలోనుండి తీసివేసెను. 

అతని యేలుబడియందు రాజయ్ము నెమమ్దిగా ఉండెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 7:5 => కావున మీరు వారికి చేయవలసినదేమనగా, వారి బలిపీఠములను 

పడదోర్సి వారి విగర్హములను పగులగొటిట్ వారి దేవతాసత్ంభములను నరికివేసి వారి పర్తిమలను 

అగిన్తో కాలచ్వలెను. 

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 14:22 => యూదావారు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి తమ పితరులు చేసినదానంతటిని 

మించునటుల్గా పాపము చేయుచు ఆయనకు రోషము పుటిట్ంచిరి. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:17 => ఆసా ఉనన్త సథ్లములను ఇశార్యేలీయులలోనుండి తీసివేయలేదు 

గాని యితడు బర్దికిన కాలమంతయు ఇతని హృదయము యథారథ్ముగా ఉండెను. 

లేవీయకాండము 26:30 => నేను మీ యునన్తసథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ విగర్హములను 

పడగొటెట్దను; మీ బొమమ్ల పీనుగులమీద మీ పీనుగులను పడవేయించెదను. 

1 రాజులు 15:12 => పురుషగాములను దేశములోనుండి వెళల్గొటిట్ తన పితరులు చేయించిన 

విగర్హములనిన్టిని పడగొటెట్ను. 

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. 
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1 రాజులు 15:14 => ఆసా తన దినములనిన్యు హృదయపూరవ్కముగా యెహోవాను 

అనుసరించెను గాని ఉనన్త సథ్లములను తీసివేయకపోయెను. 

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 34:13 => కాబటిట్ మీరు వారి బలిపీఠములను పడగొటిట్ వారి బొమమ్లను 

పగులగొటిట్ వారి దేవతా సత్ంభములను పడగొటట్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:5 => కావున మీరు వారికి చేయవలసినదేమనగా, వారి బలిపీఠములను 

పడదోర్సి వారి విగర్హములను పగులగొటిట్ వారి దేవతాసత్ంభములను నరికివేసి వారి పర్తిమలను 

అగిన్తో కాలచ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:25 => వారి దేవతల పర్తిమలను మీరు అగిన్చేత కాలిచ్వేయవలెను; వాటి 

మీదనునన్ వెండిబంగారములను అపేకిష్ంపకూడదు. నీవు దానివలన చికుక్బడుదువేమో గనుక దానిని 

తీసికొనకూడదు. ఏలయనగా అది నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయము. 

2 రాజులు 23:14 => ఆ పర్తిమలను తునకలుగా కొటిట్ంచి, అషేరాదేవి పర్తిమను పడగొటిట్ంచి వాటి 

సాథ్నములను నర శలయ్ములతో నింపెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:25 => మరియు ఆ రాతిర్యందే యెహోవా నీ తండిర్ కోడెను, అనగా ఏడేండల్ 

రెండవ యెదుద్ను తీసికొనివచిచ్, నీ తండిర్కటిట్న బయలుయొకక్ బలిపీఠమును పడగొటిట్, దానికి 

పైగానునన్ దేవతాసత్ంభమును నరికివేసి 

నాయ్యాధిపతులు 6:26 => తగిన యేరాప్టుతో ఈ బండకొనను నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలిపీఠము 

కటిట్, ఆ రెండవ కోడెను తీసికొనివచిచ్ నీవు నరికిన పర్తిమయొకక్ కఱఱ్తో దహనబలి నరిప్ంచుమని 

అతనితో చెపెప్ను. 
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నాయ్యాధిపతులు 6:27 => కాబటిట్ గిదోయ్ను తన పనివారిలో పదిమందిని తీసికొనివచిచ్ యెహోవా 

తనతో చెపిప్నటుల్ చేసెను. అతడు తన పితరుల కుటుంబమునకును ఆ ఊరివారికిని భయపడినందున 

పగలు దానిని చేయలేక రాతిర్వేళ చేసెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:28 => ఆ ఊరివారు వేకువనే లేచినపుప్డు బయలుయొకక్ బలిపీఠము 

విరుగగొటట్బడియుండెను, దానికి పైగానునన్ దేవతాసత్ంభమును పడదోర్యబడి యుండెను, కటట్బడిన 

ఆ బలిపీఠముమీద ఆ రెండవ యెదుద్ అరిప్ంపబడి యుండెను. 

1 రాజులు 11:7 => సొలొమోను కెమోషు అను మోయాబీయుల హేయమైన దేవతకును మొలెకు 

అను అమోమ్నీయుల హేయమైన దేవతకును యెరూషలేము ఎదుటనునన్ కొండమీద బలిపీఠములను 

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 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 23:14 => ఆ పర్తిమలను తునకలుగా కొటిట్ంచి, అషేరాదేవి పర్తిమను పడగొటిట్ంచి వాటి 

సాథ్నములను నర శలయ్ములతో నింపెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:3 => వారి బలిపీఠములను పడదోర్సి వారి విగర్హములను పగులగొటిట్ 

వారి దేవతాసత్ంభములను అగిన్తో కాలిచ్ వారి దేవతల పర్తిమలను కూలదోర్సి వాటి పేరులు అచచ్ట 

లేకుండ నశింపజేయవలెను. 

1 రాజులు 15:14 => ఆసా తన దినములనిన్యు హృదయపూరవ్కముగా యెహోవాను 

అనుసరించెను గాని ఉనన్త సథ్లములను తీసివేయకపోయెను. 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:6 => యెహోవా మారగ్ములయందు నడుచుకొనుటకు అతడు తన 

మనసుస్ను దృఢపరచుకొనినవాడై ఉనన్త సథ్లములను దేవతాసత్ంభములను యూదాలోనుండి 

తీసివేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:33 => అయితే అపప్టికింకను జనులు తమ పితరుల దేవుని వెదకుటకు 

తమ హృదయములను సిథ్రపరచుకొనలేదు, అతడు ఉనన్త సథ్లములను తీసివేయలేదు. 

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 

వచనము 6 

ఆ సంవతస్రములలో అతనికి యుదధ్ములు లేకపోవుటచేత దేశములో నెమమ్దికలిగియుండెను; 

యెహోవా అతనికి విశార్ంతి దయచేసియుండగా అతడు యూదా దేశమున పార్కారములుగల 

పటట్ణములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:21 => రాజయ్ము కొరకును పరిశుదధ్ సథ్లముకొరకును యూదావారి 

కొరకును పాపపరిహారారథ్బలి చేయుటకై యేడు కోడెలను ఏడు పొటే ట్ళల్ను ఏడు గొఱఱ్పిలల్లను ఏడు 

మేకపోతులను వారు తెచిచ్యుంచిరి గనుక అతడు యెహోవా బలిపీఠముమీద వాటిని అరిప్ంచుడని 

అహరోను సంతతివారగు యాజకులకు ఆజాఞ్పించెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 29:27 => బలిపీఠముమీద దహనబలులను అరిప్ంచుడని హిజిక్యా 

ఆజాఞ్పించెను. దహనబలి యరప్ణ ఆరంభమగుటతోనే బూరలు ఊదుటతోను ఇశార్యేలు రాజైన 

దావీదు చేయించిన వాదయ్ములను వాయించుటతోను యెహోవాకు సుత్తి గానము ఆరంభమాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:30 => దావీదును దీరఘ్దరిశ్యగు ఆసాపును రచించిన శోల్కములను ఎతిత్ 

యెహోవాను సుత్తించుడని రాజైన హిజిక్యాయును అధిపతులును లేవీయులకు ఆజాఞ్పింపగా వారు 

సంతోషముతో సోత్తర్ములు పాడి తలవంచి ఆరాధించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:12 => యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ రాజును అధిపతులును చేసిన నిరణ్యమును 

నెరవేరుచ్నటుల్ యూదాలోనివారికి మనసుస్ ఏకము చేయుటకై దేవుని హసత్ము వారికి తోడప్డెను. 

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

సమాధాన బలులను కృతజఞ్తారప్ణలను అరిప్ంచుచు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను 

సేవించుడని యూదా వారికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:32 => మరియు అతడు యెరూషలేమునందునన్ వారినందరిని 

బెనాయ్మీనీయులనందిరిని అటిట్ నిబంధనకు ఒపుప్కొనజేసెను గనుక యెరూషలేము కాపురసుథ్లు తమ 

పితరుల దేవుడైన దేవుని నిబంధన పర్కారము పర్వరిత్ంచిరి. 

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. 

ఆదికాండము 18:19 => ఎటల్నగా యెహోవా అబార్హామునుగూరిచ్ చెపిప్నది అతనికి 

కలుగజేయునటుల్ తన తరువాత తన పిలల్లును తన యింటివారును నీతి నాయ్యములు జరిగించుచు, 

యెహోవా మారగ్మును గైకొనుటకు అతడు వారి కాజాఞ్పించినటుల్ నేనతని నెరిగియునాన్ననెను. 

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

సేవించెదరో, నది అదద్రిని మీ పితరులు సేవించిన దేవతలను సేవించెదరో, అమోరీయుల దేశమున 
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మీరు నివసించుచునాన్రే వారి దేవతలను సేవించెదరో నేడు మీరు కోరుకొనుడి; మీరెవరిని సేవింప 

కోరుకొనినను నేనును నా యింటివారును యెహోవాను సేవించెదము అనెను. 

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

తానెరిగియు వారిని అడడ్గించలేదు గనుక అతని యింటికి నితయ్మైన శిక్ష విధింతునని నేను అతనికి 

తెలియజేయుచునాన్ను. 

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. 

నెహెమాయ్ 13:9 => పిమమ్ట మందిరపు పాతర్లను నైవేదయ్పదారథ్ములను సాంబార్ణిని నేనకక్డికి 

మరల తెపిప్ంచితిని. 
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నెహెమాయ్ 13:19 => మరియు విశార్ంతిదినమునకు ముందు చీకటిపడినపుప్డు యెరూషలేము 

గుమమ్ములను మూసివేయవలెననియు, విశార్ంతిదినము గడచువరకు వాటిని తియయ్కూడదనియు 

నేనాజాఞ్పించితిని మరియు విశార్ంతిదినమున ఏ బరువైనను లోపలికి రాకుండ గుమమ్ములయొదద్ నా 

పనివారిలో కొందరిని కావలి యుంచితిని. 

నెహెమాయ్ 13:20 => వరత్కులును నానావిధములైన వసుత్వులను అముమ్వారును ఒకటి రెండు 

మారులు యెరూషలేము అవతల బసచేసికొనగా 

నెహెమాయ్ 13:21 => నేను వారిని గదిద్ంచి వారితో ఇటల్ంటిని మీరు గోడచాటున ఎందుకు 

బసచేసికొంటిరి? మీరు ఇంకొకసారి ఈలాగు చేసినయెడల మిముమ్ను పటుట్కొందునని చెపిప్తిని; 

అపప్టినుండి విశార్ంతిదినమున వారు మరి రాలేదు. 

నెహెమాయ్ 13:22 => అపుప్డు తముమ్ను తాము పవితర్పరచుకొనవలెననియు, విశార్ంతిదినమును 

ఆచరించుటకు వచిచ్ గుమమ్ములను కాచుకొనవలెననియు లేవీయులకు నేను ఆజాఞ్పించితిని. నా దేవా, 

యిందునుగూరిచ్యు ననున్ జాఞ్పకముంచుకొని నీ కృపాతిశయము చొపుప్న ననున్ రకిష్ంచుము. 

కీరత్నలు 101:2 => నిరోద్ష మారగ్మున వివేకముతో పర్వరిత్ంచెదను. నీవు ఎపుప్డు నాయొదద్కు 

వచెచ్దవు? నా యింట యథారథ్హృదయముతో నడుచుకొందును 

కీరత్నలు 101:3 => నా కనున్లయెదుట నేను ఏ దుషాక్రయ్మును ఉంచుకొనను భకిత్మారగ్ము 

తొలగినవారి కిర్యలు నాకు అసహయ్ములు అవి నాకు అంటనియయ్ను  

కీరత్నలు 101:4 => మూరఖ్చితుత్డు నాయొదద్నుండి తొలగిపోవలెను దౌషట్య్మును నేననుసరింపను. 

కీరత్నలు 101:5 => తమ పొరుగువారిని చాటున దూషించువారిని నేను సంహరించెదను అహంకార 

దృషిట్గలవారిని గరివ్ంచిన హృదయము గలవారిని నేను సహింపను 

కీరత్నలు 101:6 => నాయొదద్ నివసించునటుల్ దేశములో నమమ్కసుథ్లైన వారిని నేను 

కనిపెటుట్చునాన్ను నిరోద్షమారగ్మందు నడచువారు నాకు పరిచారకులగుదురు. 

కీరత్నలు 101:7 => మోసము చేయువాడు నా యింట నివసింపరాదు అబదధ్ములాడువాడు నా 

కనున్లయెదుట నిలువడు. 
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కీరత్నలు 101:8 => యెహోవా పటట్ణములోనుండి పాపము చేయువారినందరిని నిరూమ్లము 

చేయుటకై దేశమందలి భకిత్హీనులందరిని పర్తి ఉదయమున నేను సంహరించెదను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:16 => వారి చరయ్లటుల్ండగా ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములయందంతటను 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను వెదకుటకు మనసుస్ నిలుపుకొనినవారు తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాకు బలులనరిప్ంచుటకై యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:19 => పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ శుదీధ్కరణముచొపుప్న తనున్ 

పవితర్పరచుకొనకయే తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యింప మనసుస్ నిలుపుకొనిన పర్తి 

వాని నిమితత్ము దయగల యెహోవా పార్యశిచ్తత్ము చేయునుగాక అని పార్రిథ్ంపగా 

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.  

ఆమోసు 5:4 => ఇశార్యేలీయులతో యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ననాన్శర్యించుడి, 

ననాన్శర్యించినయెడల మీరు బర్దుకుదురు. 

నెహెమాయ్ 10:29 => వారి భారయ్లు వారి కుమారులు వారి కుమారెత్లు తెలివియు 

బుదిధ్యుగలవారెవరో వారును ఈ విషయములో పర్ధానులైన తమ బంధువులతో కలిసిరి. 

నెహెమాయ్ 10:30 => మరియు మేము దేశపు జనులకు మా కుమారెత్లను ఇయయ్కయు వారి 

కుమారెత్లను మా కుమారులకు పుచుచ్కొనకయు నుందుమనియు 

నెహెమాయ్ 10:31 => దేశపు జనులు విశార్ంతి దినమందు అమమ్కపు వసుత్వులనే గాని 

భోజనపదారథ్ములనేగాని అముమ్టకు తెచిచ్నయెడల విశార్ంతిదినమునగాని పరిశుదధ్ దినములలోగాని 

వాటిని కొనకుందుమనియు, ఏడవ సంవతస్రమున విడిచిపెటిట్ ఆ సంవతస్రములో బాకీదారుల బాకీలు 

వదలివేయుదుమనియు నిరణ్యించుకొంటిమి. 
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నెహెమాయ్ 10:32 => మరియు మన దేవుని మందిరపు సేవ నిమితత్ము పర్తి సంవతస్రము తులము 

వెండిలో మూడవ వంతు ఇచెచ్దమని నిబంధన చేసికొంటిమి. 

నెహెమాయ్ 10:33 => సవరింపబడిన రొటెట్ విషయములోను, నితయ్ నైవేదయ్ము విషయములోను, 

నితయ్ము అరిప్ంచు దహనబలి విషయములోను, విశార్ంతిదినముల విషయములోను, అమావాసయ్ల 

విషయములోను, నిరణ్యింపబడిన పండుగల విషయములోను, పర్తిషిఠ్తములైన వసుత్వుల 

విషయములోను, ఇశార్యేలీయులకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకైన పాపపరిహారారథ్బలుల 

విషయములోను , మన దేవుని మందిరపు పనియంతటి విషయములోను , ఆలాగుననే 

నిరణ్యించుకొంటిమి. 

నెహెమాయ్ 10:34 => మరియు మా పితరుల యింటి మరాయ్ద పర్కారము పర్తి సంవతస్రమును 

నిరణ్యించుకొనిన కాలములలో ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమందు వార్సియునన్టుట్ మా దేవుడైన యెహోవా 

బలిపీఠము మీద దహింపజేయుటకు యాజకులలోను లేవీయులలోను జనులలోను కటెట్ల 

అరప్ణమును మా దేవుని మందిరములోనికి ఎవరు తేవలెనో వారును చీటుల్ వేసికొని 

నిరణ్యించుకొంటిమి. 

నెహెమాయ్ 10:35 => మరియు మా భూమియొకక్ పర్థమ ఫలములను సకల వృక్షముల పర్థమ 

ఫలములను, పర్తి సవంతస్రము పర్భువు మందిరమునకు మేము తీసికొని వచుచ్నటుల్గా 

నిరణ్యించుకొంటిమి 

నెహెమాయ్ 10:36 => మా కుమారులలో జేయ్షఠ్పుతుర్లు, మా పశువులలో తొలిచూలులను, 

ధరమ్శాసత్రగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ మా మందలలో తొలిచూలులను, మన దేవుని మందిరములో 

సేవచేయు యాజకులయొదద్కు మేము తీసికొని వచుచ్నటుల్గా నిరణ్యించుకొంటిమి. 

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. 
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నెహెమాయ్ 10:38 => లేవీయులు ఆ పదియవ వంతును తీసికొనిరాగా అహరోను సంతతివాడైన 

యాజకుడు ఒకడును వారితోకూడ ఉండవలెననియు, పదియవ వంతులలో ఒకవంతు లేవీయులు మా 

దేవుని మందిరములో ఉనన్ ఖజానా గదులలోనికి తీసికొని రావలెననియు నిరణ్యించుకొంటిమి, 

నెహెమాయ్ 10:39 => ఇశార్యేలీయులును లేవీయులును ధానయ్మును కొర్తత్ దార్కాష్రసమును నూనెను 

తేగా, సేవచేయు యాజకులును దావ్రపాలకులును గాయకులును వాటిని తీసికొని పర్తిషిఠ్తములగు 

ఉపకరణములుండు మందిరపు గదులలో ఉంచవలెను. మా దేవుని మందిరమును మేము 

విడిచిపెటట్ము. 

కీరత్నలు 119:10 => నా పూరణ్హృదయముతో నినున్ వెదకియునాన్ను ననున్ నీ ఆజఞ్లను విడిచి 

తిరుగనియయ్కుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:7 => అతడు యూదావారికి ఈలాగు పర్కటన చేసెను మన దేవుడైన 

యెహోవాను మనము ఆశర్యించితివిు, ఆశర్యించినందున ఆయన మన చుటుట్ను నెమమ్ది 

కలుగజేసియునాన్డు; దేశమందు మనము నిరభయ్ంతరముగా తిరుగవచుచ్ను, మనము ఈ 

పటట్ణములను కటిట్ంచి, వాటికి పార్కారములను గోపురములను గుమమ్ములను దావ్రబంధములను 

అమరుచ్దము. కాగా వారు పటట్ణములను కటిట్ వృదిధ్నొందిరి. 

వచనము 7 

అతడు యూదావారికి ఈలాగు పర్కటన చేసెను మన దేవుడైన యెహోవాను మనము ఆశర్యించితివిు, 

ఆశర్యించినందున ఆయన మన చుటుట్ను నెమమ్ది కలుగజేసియునాన్డు; దేశమందు మనము 

నిరభయ్ంతరముగా తిరుగవచుచ్ను, మనము ఈ పటట్ణములను కటిట్ంచి, వాటికి పార్కారములను 

గోపురములను గుమమ్ములను దావ్రబంధములను అమరుచ్దము. కాగా వారు పటట్ణములను కటిట్ 

వృదిధ్నొందిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:4 => అతడు చూచుచుండగా జనులు బయలు దేవతల బలిపీఠములను 

పడగొటిట్, వాటిపైన ఉనన్ సూరయ్ దేవతల విగర్హములను అతని ఆజఞ్చొపుప్న నరికివేసి, దేవతా 
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సత్ంభములను చెకిక్న విగర్హములను పోత విగర్హములను తుతుత్నియలుగా కొటిట్ చూరణ్ముచేసి, 

వాటికి బలులు అరిప్ంచినవారి సమాధులమీద చలిల్వేసిరి. 

1 రాజులు 15:14 => ఆసా తన దినములనిన్యు హృదయపూరవ్కముగా యెహోవాను 

అనుసరించెను గాని ఉనన్త సథ్లములను తీసివేయకపోయెను. 

2 రాజులు 23:11 => ఇదియుగాక అతడు యూదా రాజులు సూరుయ్నికి పర్తిషిఠ్ంచిన గుఱఱ్ములను 

మంటపములో నివసించు పరిచారకుడైన నెతనెమ్లకుయొకక్ గది దగగ్ర యెహోవా మందిరపు 

దావ్రమునొదద్నుండి తీసివేసి, సూరుయ్నికి పర్తిషిఠ్ంపబడిన రథములను అగిన్తో కాలిచ్వేసెను. 

2 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. 

యెషయా 17:8 => మానవులు తముమ్ను సృషిట్ంచినవానివైపు చూతురు వారి కనున్లు 

ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుని లక్షయ్పెటుట్ను 

యెషయా 27:9 => కావున యాకోబు దోషమునకు ఈలాగున పార్యశిచ్తత్ము చేయబడును 

ఇదంతయు అతని పాపపరిహారమునకు కలుగు ఫలము. ఛినాన్భినన్ములుగా చేయబడు సునన్పు 

రాళల్వలె అతడు బలిపీఠపు రాళల్నిన్టిని కొటుట్నపుప్డు దేవతాసత్ంభము సూరయ్దేవతా పర్తిమలు ఇకను 

మరల లేవవు.  

యెహెజేక్లు 6:4 => మీ బలిపీఠములు పాడైపోవును, సూరయ్దేవతకు నిలిపిన సత్ంభములు ఛినాన్ 

భినన్ములవును, మీ బొమమ్ల యెదుట మీ జనులను నేను హతము చేసెదను. 

వచనము 8 

ఆ కాలమున డాళల్ను ఈటెలను పటుట్కొను మూడు లక్షలమంది యూదావారును, కేడెములు ధరించి 

విలుల్వేయు రెండు లక్షల ఎనుబది వేలమంది బెనాయ్మీనీయులును కూడిన సైనయ్ము ఆసాకు ఉండెను; 

వీరందరును పరాకర్మశాలులై యుండిరి. 
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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 అడడ్గడలుగల 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 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 

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. 
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నాయ్యాధిపతులు 3:11 => అపుప్డు నలువది సంవతస్రములు దేశము నెమమ్దిపొందెను. అటు 

తరువాత కనజు కుమారుడైన ఒతీన్యేలు మృతినొందెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:30 => అతని తరువాత అనాతు కుమారుడైన షవుగ్రు నాయ్యాధిపతిగా ఉండెను. 

అతడు ఫిలిషీత్యులలో ఆరువందల మందిని మునుకోల కఱఱ్తో హతము చేసెను; అతడును 

ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 5:31 => యెహోవా నీ శతుర్వులందరు ఆలాగుననే నశించెదరు ఆయనను 

పేర్మించువారు బలముతో ఉదయించు సూరుయ్నివలె నుందురు అని పాడిరి. తరువాత దేశము 

నలువది సంవతస్రములు నిమమ్ళముగా నుండెను.  

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. 

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. 

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

ఇశార్యేలీయులకు నెమమ్ది కలుగజేసినమీదట అనేక దినములైన తరువాత యెహోషువ బహు 

సంవతస్రములుగల వృదుధ్డాయెను. 
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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 

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

బలెల్మును తెగనరుకువాడును ఆయనే యుదధ్ రథములను అగిన్లో కాలిచ్వేయువాడు ఆయనే.  

2 సమూయేలు 7:1 => యెహోవా నలుదికుక్ల అతని శతుర్వులమీద అతనికి విజయమిచిచ్ అతనికి 

నెమమ్ది కలుగజేసిన తరువాత రాజుతన నగరియందు కాపురముండి నాతానను పర్వకత్ను పిలువనంపి 

1 రాజులు 8:56 => ఎటల్నగా తాను చేసిన వాగాద్నమంతటినిబటిట్ ఇశార్యేలీయులగు తన జనులకు 

నెమమ్ది దయచేసిన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలిగియుండును గాక. తన దాసుడైన మోషేదావ్రా ఆయన 

చేసిన శుభవాగాద్నములో ఒక మాటైన తపిప్పోయినదికాదు 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:7 => అతడు యూదావారికి ఈలాగు పర్కటన చేసెను మన దేవుడైన 

యెహోవాను మనము ఆశర్యించితివిు, ఆశర్యించినందున ఆయన మన చుటుట్ను నెమమ్ది 

కలుగజేసియునాన్డు; దేశమందు మనము నిరభయ్ంతరముగా తిరుగవచుచ్ను, మనము ఈ 

పటట్ణములను కటిట్ంచి, వాటికి పార్కారములను గోపురములను గుమమ్ములను దావ్రబంధములను 

అమరుచ్దము. కాగా వారు పటట్ణములను కటిట్ వృదిధ్నొందిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:12 => యెహోషాపాతు అంతకంతకు గొపప్వాడై యూదా దేశమునందు 

కోటలను సామగిర్ని నిలువచేయు పటట్ణములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:30 => ఈ పర్కారము అతని దేవుడు చుటుట్నునన్వారిని జయించి అతనికి 

నెమమ్ది ననుగర్హింపగా యెహోషాపాతు రాజయ్ము నిమమ్ళముగా నుండెను. 

వచనము 9 

కూషీయుడైన జెరహు వారిమీద దండెతిత్ వేయి వేల సైనయ్మును మూడువందల రథములను కూరుచ్కొని 

బయలుదేరి మారేషావరకు రాగా ఆసా అతనికి ఎదురుబోయెను. 
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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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

యోహాను 9:4 => పగలునన్ంతవరకు ననున్ పంపినవాని కిర్యలు మనము చేయుచుండవలెను; 

రాతిర్ వచుచ్చునన్ది, అపుప్డెవడును పనిచేయలేడు. 

యోహాను 12:35 => అందుకు యేసు ఇంక కొంతకాలము వెలుగు మీ మధయ్ ఉండును; చీకటి 

మిముమ్ను కముమ్కొనకుండునటుల్ మీకు వెలుగు ఉండగనే నడవుడి; చీకటిలో నడుచువాడు తాను 

ఎకక్డికి పోవుచునాన్డో యెరుగడు 

యోహాను 12:36 => మీరు వెలుగు సంబంధులగునటుల్ మీకు వెలుగుండగనే వెలుగునందు 

విశావ్సముంచుడని వారితో చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 3:13 => నేడు మీరాయన శబద్మును వినినయెడల, కోపము పుటిట్ంచినపప్టివలె మీ 

హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడని ఆయన చెపెప్ను గనుక, 

హెబీర్యులకు 3:14 => పాపమువలన కలుగు భర్మచేత మీలో ఎవడును కఠినపరచబడకుండునటుల్ 

నేడు అనబడు సమయముండగానే, పర్తి దినమును ఒకనికొకడు బుదిధ్ చెపుప్కొనుడి. 

హెబీర్యులకు 3:15 => ఏలయనగా మొదటనుండి మనకునన్ దృఢవిశావ్సము అంతము మటుట్కు 

గటిట్గా చేపటిట్నయెడలనే కీర్సుత్లో పాలివారమై యుందుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:4 => వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యించుటకును, 

ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్యు విధినిబటిట్యు కిర్యలు జరిగించుటకును, యూదావారికి ఆజాఞ్పించి 

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

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

Page  of 729 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

కీరత్నలు 105:3 => ఆయన పరిశుదధ్ నామమునుబటిట్ అతిశయించుడి. యెహోవాను వెదకువారు 

హృదయమందు సంతోషించుదురుగాక. 

కీరత్నలు 105:4 => యెహోవాను వెదకుడి ఆయన బలమును వెదకుడి ఆయన సనిన్ధిని నితయ్ము 

వెదకుడి 

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. 

1 పేతురు 3:12 => పర్భువు కనున్లు నీతిమంతుల మీదను, ఆయన చెవులు వారి పార్రథ్నల వైపునను 

ఉనన్వి గాని పర్భువు ముఖము కీడు చేయువారికి విరోధముగా ఉనన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:6 => ఆ సంవతస్రములలో అతనికి యుదధ్ములు లేకపోవుటచేత 

దేశములో నెమమ్దికలిగియుండెను; యెహోవా అతనికి విశార్ంతి దయచేసియుండగా అతడు యూదా 

దేశమున పార్కారములుగల పటట్ణములను కటిట్ంచెను. 

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

ఇశార్యేలీయులకు నెమమ్ది కలుగజేసినమీదట అనేక దినములైన తరువాత యెహోషువ బహు 

సంవతస్రములుగల వృదుధ్డాయెను. 

Page  of 730 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

మతత్యి 11:28 => పర్యాసపడి భారము మోసికొనుచునన్ సమసత్ జనులారా, నాయొదద్కు రండి; 

నేను మీకు విశార్ంతి కలుగజేతును. 

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

నాయొదద్ నేరుచ్కొనుడి; అపుప్డు మీ పార్ణములకు విశార్ంతి దొరకును. 

1 సమూయేలు 25:9 => దావీదు పనివారు వచిచ్ అతని పేరు చెపిప్ ఆ మాటలనిన్టిని నాబాలునకు 

తెలియజేసి కూరుచ్ండగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:5 => రెహబాము యెరూషలేమునందు కాపురముండి యూదా 

పర్దేశమందు పార్కారపురములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:12 => యెహోషాపాతు అంతకంతకు గొపప్వాడై యూదా దేశమునందు 

కోటలను సామగిర్ని నిలువచేయు పటట్ణములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:30 => ఈ పర్కారము అతని దేవుడు చుటుట్నునన్వారిని జయించి అతనికి 

నెమమ్ది ననుగర్హింపగా యెహోషాపాతు రాజయ్ము నిమమ్ళముగా నుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 27:4 => మరియు అతడు యూదా పరవ్తములలో పార్కారపురములను 

కటిట్ంచి అరణయ్ములలో కోటలను దురగ్ములను కటిట్ంచెను. 

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

ధరమ్శాసత్ర విషయమందేమి ధరమ్మంతటి విషయమందేమి తాను ఆరంభించిన పర్తి పని అతడు 

హృదయపూరవ్కముగా జరిగించి వరిధ్లెల్ను. 

వచనము 10 

వారు మారేషానొదద్ జెపాతా అను పలల్పు సథ్లమందు పంకుత్లు తీరిచ్ యుదధ్ము కలుపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:1 => రెహబాము యెరూషలేమునకు వచిచ్నపుప్డు ఇశార్యేలువారితో 

యుదధ్ము చేయుటకును , రాజయ్మును తనకు మరల రపిప్ంచుకొనుటకును అతడు 

యూదావారిలోనుండియు బెనాయ్మీనీయులలోనుండియు ఏరప్రచబడిన యుదధ్ శాలులను లక్ష 

యెనుబది వేలమందిని సమకూరచ్గా 
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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 17:14 => వీరి పితరుల వంశములచొపుప్న వీరి సంఖయ్ యెంతనగా, 

యూదాలో సహసార్ధిపతులైన వారికి పర్ధానుడగు అదాన్యొదద్ మూడు లక్షలమంది 

పరాకర్మశాలులుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:15 => రెండవవాడగు యెహోహానాను అను అధిపతియొదద్ రెండు లక్షల 

ఎనుబదివేలమంది యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:16 => మూడవవాడు జిఖీర్ కుమారుడై యెహోవాకు తనున్తాను 

మనఃపూరవ్ కముగా సమరిప్ంచుకొనిన అమసాయ్ ; అతనియొదద్  రెండు లక్షలమంది 

పరాకర్మశాలులుండిరి. 

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

వీనియొదద్ వింటిని కేడెమును పటుట్కొనువారు రెండు లక్షలమంది యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:18 => రెండవవాడు యెహోజాబాదు; వీనియొదద్ లక్షయెనుబదివేలమంది 

యుదధ్సనన్దుధ్లుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:19 => రాజు యూదాయందంతటనుండు పార్కార పురములలో 

ఉంచినవారు గాక వీరు రాజుయొకక్ పరివారములో చేరినవారై యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:5 => అమజాయ్ యూదావారినందరిని సమకూరిచ్ యూదా దేశమంతటను 

బెనాయ్మీనీయుల దేశమంతటను వారి వారి పితరుల యిండల్నుబటిట్ సహసార్ధిపతులను 

శతాధిపతులను నియమించెను. అతడు ఇరువది సంవతస్రములు మొదలుకొని అంతకు పై 

పార్యముగల వారిని లెకిక్ంపగా, ఈటెను డాళల్ను పటుట్కొని యుదధ్మునకు పోదగినటిట్ యోధులు 

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

మెడమీద ఉండును నీ తండిర్ కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.  

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 దినవృతాత్ంతములు 5:18 => రూబేనీయులలోను గాదీయులలోను మనషే ష్ అరధ్గోతర్మువారిలోను 

బలెల్మును ఖడగ్మును ధరించుటకును అంబు వేయుటకును నేరిచ్నవారు, యుదధ్మందు నేరప్రులై 

దండుకు పోతగినవారు నలువది నాలుగువేల ఏడువందల అరువదిమంది యుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:40 => ఊలాము కుమారులు విలువిదయ్యందు పర్వీణులైన 

పరాకర్మశాలులు; వీరికి నూట యేబదిమంది కుమారులును కుమారుల కుమారులును కలిగిరి; 

వీరందరును బెనాయ్మీనీయులు. 

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

వీనియొదద్ వింటిని కేడెమును పటుట్కొనువారు రెండు లక్షలమంది యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:13 => రాజునకు సహాయము చేయుటకై శతుర్వులతో యుదధ్ము 

చేయుటయందు పేరుపొందిన పరాకర్మశాలులైన మూడులక్షల ఏడు వేల ఐదువందలమంది గల 

సైనయ్ము వారిచేతికిర్ంద ఉండెను. 

వచనము 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 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 16:8 => బహు విసాత్రమైన రథములును గుఱఱ్పు రౌతులునుగల 

కూషీయులును లూబీయులును గొపప్ దండై వచిచ్రిగదా? అయినను నీవు యెహోవాను 

నముమ్కొనినందున ఆయన వారిని నీచేతి కపప్గించెను. 

2 రాజులు 19:9 => అంతట కూషురాజైన తిరాహ్కా తనమీద యుదధ్ము చేయుటకు వచెచ్నని అషూష్రు 

రాజునకు వినబడినపుప్డు, అతడు ఇంకొకసారి హిజిక్యాయొదద్కు దూతలను పంపి యీలాగు ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను. 

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. 

యెహెజేక్లు 30:5 => కూషీయులును పూతీయులును లూదీయులును కూబీయులును నిబంధన 

దేశపువారును మిశిర్త జనులందరును ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళిల్ 

యెహోషువ 15:44 => వాటి పలెల్లు పోగా తొమిమ్ది పటట్ణములు. ఎకోర్ను దాని గార్మములును 

పలెల్లును, 

మీకా 1:15 => మారేషా నివాసీ, నీకు హకుక్దారుడగు ఒకని నీయొదద్కు తోడుకొనివతుత్రు, 

ఇశార్యేలీయులలోని ఘనులు అదులాల్మునకు పోవుదురు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:7 => నీమీదపడు నీ శతుర్వులను యెహోవా నీ యెదుట హతమగునటుల్ 

చేయును; వారొక తోర్వను నీమీదికి బయలుదేరివచిచ్ యేడు తోర్వల నీ యెదుటనుండి పారిపోవుదురు. 

నాయ్యాధిపతులు 7:12 => మిదాయ్నీయులును అమాలేకీయులును తూరుప్వారును లెకక్కు 

మిడతలవలె ఆ మైదానములో పరుండియుండిరి. వారి ఒంటెలు సముదర్తీరమందునన్ యిసుక 

రేణువులవలె లెకక్లేనివై యుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 10:9 => మరియు అమోమ్నీయులు యూదా దేశసుథ్లతోను బెనాయ్మీనీయులతోను 

ఎఫార్యిమీయులతోను యుదధ్ము చేయుటకు యొరాద్నును దాటిరి గనుక ఇశార్యేలీయులకు మికిక్లి 

శర్మ కలిగెను 

1 రాజులు 8:44 => మరియు నీ జనులు తమ శతుర్వులతో యుదధ్ము చేయుటకై నీవు వారిని 

పంపించు ఏ సథ్లమునకైనను బయలుదేరునపుప్డు, నీవు కోరుకొనిన పటట్ణముతటుట్ను నీ 

నామఘనతకు నేను కటిట్ంచిన మందిరముతటుట్ను యెహోవావగు నీకు వారు పార్రథ్న చేసినయెడల 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:7 => ముపప్ది రెండువేల రథములతో వచుచ్నటుల్ జీతమిచిచ్ మయకా 

రాజును అతని జనులను కుదురుచ్కొనిరి; వీరు వచిచ్ మేదెబా ముందరితటుట్న దిగిరి, అమోమ్నీయులు 

తమ తమ పటట్ణములలోనుండి కూడుకొని యుదద్ము చేయుటకు వచిచ్రి. 

2 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 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 13:8 => ఇపుప్డు దావీదు సంతతివారి వశముననునన్ యెహోవా రాజయ్ముతో 

మీరు యుదధ్ముచేయ తెగించెదమని తలంచుచునాన్రు. మీరు గొపప్ సైనయ్ముగా ఉనాన్రు; యరొబాము 

మీకు దేవతలుగా చేయించిన బంగారు దూడలును మీయొదద్ ఉనన్వి. 
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కీరత్నలు 33:16 => ఏ రాజును సేనాబలముచేత రకిష్ంపబడడు ఏ వీరుడును అధికబలముచేత 

తపిప్ంచుకొనడు. 

కీరత్నలు 46:6 => జనములు ఘోషించుచునన్వి రాజయ్ములు కదలుచునన్వి ఆయన తన కంఠధవ్ని 

వినిపించగా భూమి కరగిపోవుచునన్ది. 

కీరత్నలు 48:3 => దాని నగరులలో దేవుడు ఆశర్యముగా పర్తయ్క్షమగుచునాన్డు. 

యెషయా 18:2 => అది సముదర్మారగ్ముగా జలములమీద జముమ్ పడవలలో రాయబారులను 

పంపుచునన్ది వేగిరపడు దూతలారా, యెతత్యినవారును నునుపైన చరమ్ముగలవారునగు 

జనమునొదద్కు దూరములోనునన్ భీకరజనమునొదద్కు పోవుడి. నదులు పారుచునన్ దేశముగలవారును 

దౌషిట్కులై జనములను తొర్కుక్చుండువారునగు జనమునొదద్కు పోవుడి. 

యెషయా 43:3 => యెహోవానగు నేను నీకు దేవుడను, ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడనైన నేనే నినున్ 

రకిష్ంచువాడను నీపార్ణరక్షణ కర్యముగా ఐగుపుత్ను ఇచిచ్యునాన్ను నీకు బదులుగా కూషును సెబాను 

ఇచిచ్యునాన్ను.  

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. 

వచనము 12 

యెహోవా ఆ కూషీయులను ఆసా యెదుటను యూదావారి యెదుటను నిలువనియయ్క వారిని 

మొతిత్నందున వారు పారిపోయిరి. 

యెహోషువ 19:4 => సికల్గు బేతమ్రాక్బోదు హజరూస్సా 

నాయ్యాధిపతులు 1:17 => యూదా వంశసుథ్లు తమ సహోదరులైన షిమోయ్నీయులతో కూడ పోయి 

జెఫతులో నివసించిన కనానీయులను హతము చేసి పటట్ణమును నిరూమ్లముచేసి ఆ పటట్ణమునకు 

హోరామ్ అను పేరు పెటిట్రి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 5:20 => యుదధ్మందు వారు దేవునికి మొఱఱ్పెటట్గా, ఆయనమీద వారు 

నమిమ్కయుంచినందున ఆయన వారి మొఱఱ్ ఆలకించెను 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:9 => అమోమ్నీయులు బయలుదేరి పటట్ణపు గవినియొదద్ యుదధ్పంకుత్లు 

తీరిచ్రి, వచిచ్న రాజులు పర్తేయ్కముగా బయట భూమిలో యుదధ్మునకు సిదధ్ముగా నిలిచిరి. 

వచనము 13 

ఆసాయును అతనితో కూడనునన్ వారును గెరారువరకు వారిని తరుమగా కూషీయులు మరల 

పంకుత్లు తీరచ్లేక యెహోవా భయముచేతను ఆయన సైనయ్పు భయముచేతను పారిపోయిరి. 

యూదావారు విశేషమైన కొలల్సొముమ్ పటుట్కొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:14 => యూదావారు తిరిగిచూచి యోధులు తమకు ముందును వెనుకను 

ఉనన్టుట్ తెలిసికొని యెహోవాకు పార్రథ్న చేసిరి, యాజకులును బూరలు ఊదిరి. 

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 32:20 => రాజైన హిజిక్యాయును ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా అను 

పర్వకత్యును ఇందును గురించి పార్రిథ్ంచి ఆకాశముతటుట్ చూచి మొఱఱ్పెటట్గా 

నిరగ్మకాండము 14:10 => ఫరో సమీపించుచుండగా ఇశార్యేలీయులు కనున్లెతిత్ ఐగుపీత్యులు 

తమవెనుక వచుచ్ట చూచి మికిక్లి భయపడి యెహోవాకు మొఱపెటిట్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:20 => యుదధ్మందు వారు దేవునికి మొఱఱ్పెటట్గా, ఆయనమీద వారు 

నమిమ్కయుంచినందున ఆయన వారి మొఱఱ్ ఆలకించెను 

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

సిగుగ్పడకపోయిరి. 

కీరత్నలు 34:6 => ఈ దీనుడు మొఱఱ్పెటట్గా యెహోవా ఆలకించెను అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి 

అతని రకిష్ంచెను. 

కీరత్నలు 50:15 => ఆపతాక్లమున నీవు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నినున్ విడిపించెదను నీవు 

ననున్ మహిమ పరచెదవు. 

కీరత్నలు 91:15 => అతడు నాకు మొఱఱ్పెటట్గా నేనతనికి ఉతత్రమిచెచ్దను శర్మలో నేనతనికి 

తోడైయుండెదను అతని విడిపించి అతని గొపప్చేసెదను 

కీరత్నలు 120:1 => నా శర్మలో నేను యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్తిని ఆయన నాకు ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:21 => అపుప్డు పర్భువు నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారందరును 

రక్షణ పొందుదురు అని దేవుడు చెపుప్చునాన్డు. 

లేవీయకాండము 26:8 => మీలో అయిదుగురు నూరుమందిని తరుముదురు; నూరుమంది 

పదివేలమందిని తరుముదురు, మీ శతుర్వులు మీయెదుట ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:30 => తమ ఆశర్యదురగ్ము వారిని అమిమ్వేయనియెడల యెహోవా 

వారిని అపప్గింపనియెడల ఒకక్డు ఎటుల్ వేయిమందిని తరుమును? ఇదద్రు ఎటుల్ పదివేలమందిని 

పారదోలుదురు? 

నాయ్యాధిపతులు 7:7 => అపుప్డు యెహోవా గతికిన మూడువందల మనుషుయ్లదావ్రా మిముమ్ను 

రకిష్ంచెదను; మిదాయ్నీయులను నీచేతికి అపప్గించెదను; జనులందరు తమ తమ చోటల్కు వెళల్వచుచ్నని 

గిదోయ్నుతో సెలవిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 14:6 => యోనాతాను ఈ సునన్తిలేని వారి దండు కాపరుల మీదికి పోదము రముమ్, 

యెహోవా మన కారయ్మును సాగించునేమో, అనేకుల చేతనైనను కొదిద్మంది చేతనైనను రకిష్ంచుటకు 

యెహోవాకు అడడ్మా అని తన ఆయుధములు మోయువానితో చెపప్గా 
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1 రాజులు 20:27 => ఇశార్యేలు వారందరును పోగుచేయబడి సిదధ్మైవారిని ఎదిరింప 

బయలుదేరిరి. ఇశార్యేలువారు మేకపిలల్ల మందలు రెంటివలె వారియెదుట దిగియుండిరి గాని 

దేశము సిరియనులచేత కపప్బడియుండెను. 

1 రాజులు 20:28 => అపుప్డు దైవజనుడైన యొకడు వచిచ్ ఇశార్యేలు రాజుతో ఇటల్నెను యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా సిరియనులు యెహోవా కొండలకు దేవుడేగాని లోయలకు దేవుడు కాడని 

అనుకొందురు; అయితే నేను యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొనునటుల్ ఈ గొపప్ 

సమూహమంతయు నీచేతికి అపప్గించెదను. 

1 రాజులు 20:29 => వారు ఎదురుముఖములుగా ఏడుదినములు గుడారములు వేసికొని 

యుండినతరువాత ఏడవ దినమందు యుదధ్మునకు కలిసికొనగా ఇశార్యేలువారు ఒక దినమందే 

సిరియనుల కాలబ్లము లక్షమందిని హతముచేసిరి. 

1 రాజులు 20:30 => తకిక్నవారు ఆఫెకు పటట్ణములోనికి పారిపోగా అచచ్టనునన్ యొక 

పార్కారము శేషించినవారిలో ఇరువదియేడు వేలమంది మీదపడెను. బెనహ్దదు పారిపోయి ఆ 

పటట్ణమందు పర్వేశించి ఆ యా గదులలో చొరగా 

ఆమోసు 5:9 => ఆయన పేరు యెహోవా; బలాఢుయ్లమీదికి ఆయన నాశము తెపిప్ంపగా దురగ్ములు 

పాడగును. 

2 కొరిందీయులకు 12:9 => అందుకు నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశకిత్ 

పరిపూరణ్మగుచునన్దని ఆయన నాతో చెపెప్ను. కాగా కీర్సుత్ శకిత్ నామీద నిలిచియుండు నిమితత్ము, 

విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును 

2 కొరిందీయులకు 12:10 => నేనెపుప్డు బలహీనుడనో అపుప్డే బలవంతుడను గనుక కీర్సుత్ 

నిమితత్ము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబబ్ందులలోను హింసలలోను 

ఉపదర్వములలోను నేను సంతోషించుచునాన్ను. 

2 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. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:36 => వారికాధారము లేకపోవును. 

యెషయా 40:29 => సొమమ్సిలిల్నవారికి బలమిచుచ్వాడు ఆయనే శకిత్హీనులకు బలాభివృదిధ్ 

కలుగజేయువాడు ఆయనే. 

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. 

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. 

1 సమూయేలు 17:35 => నేను దానిని తరిమి చంపి దాని నోటనుండి ఆ గొఱఱ్ను విడిపించితిని; 

అది నా మీదికి రాగా దాని గడడ్ము పటుట్కొని దానిని కొటిట్ చంపితిని. 

1 సమూయేలు 17:36 => మీ దాసుడనైన నేను ఆ సింహమును ఎలుగుబంటిని చంపితినే, 

జీవముగల దేవుని సైనయ్ములను తిరసక్రించిన యీ సునన్తిలేని ఫిలిషీత్యుడు వాటిలో ఒకదానివలె 

అగుననియు, 

కీరత్నలు 37:5 => నీ మారగ్మును యెహోవాకు అపప్గింపుము నీవు ఆయనను నముమ్కొనుము 

ఆయన నీ కారయ్ము నెరవేరుచ్ను. 

సామెతలు 18:10 => యెహోవా నామము బలమైన దురగ్ము. నీతిమంతుడు అందులోనికి పరుగెతిత్ 

సురకిష్తముగా నుండును. 

యెషయా 26:3 => ఎవనిమనసుస్ నీమీద ఆనుకొనునో వానిని నీవు పూరణ్శాంతిగలవానిగా 

కాపాడుదువు. ఏలయనగా అతడు నీయందు విశావ్సముంచియునాన్డు. 

యెషయా 26:4 => యెహోవా యెహోవాయే నితాయ్శర్యదురగ్ము యుగయుగములు యెహోవాను 

నముమ్కొనుడి. 

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. 

యెషయా 41:11 => నీమీద కోపపడిన వారందరు సిగుగ్పడి విసమ్యమొందెదరు నీతో 

వాదించువారు మాయమై నశించిపోవుదురు  

యెషయా 41:12 => నీతో కలహించువారిని నీవు వెదకుదువు గాని వారిని కనుగొనలేకపోవుదువు 

నీతో యుదధ్ము చేయువారు మాయమై పోవుదురు అభావులగుదురు.  

యెషయా 41:13 => నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను భయపడకుము నేను నీకు సహాయము 

చేసెదనని చెపుప్చు నీ కుడిచేతిని పటుట్కొనుచునాన్ను.  

యెషయా 41:14 => పురుగువంటి యాకోబూ, సవ్లప్జనమగు ఇశార్యేలూ, భయపడకుడి నేను 

నీకు సహాయము చేయుచునాన్ను అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ విమోచకుడు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుడే. 

యోహాను 1 4 : 1 = > మీ హృదయమును కలవరపడనియయ్కుడి ; దేవునియందు 

విశావ్సముంచుచునాన్రు నాయందును విశావ్సముంచుడి. 

యో హా ను 1 4 : 2 7 = > శాం తి మీ క ను గర్ హిం చి వె ళుల్ చు నాన్ ను ; నా శాం తి నే 

మీకనుగర్హించుచునాన్ను; లోకమిచుచ్నటుట్గా నేను మీకనుగర్హించుటలేదు; మీ హృదయమును 

కలవరపడనియయ్కుడి, వెరవనియయ్కుడి. 

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

విరోధియెవడు? 

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 13:18 => ఈ పర్కారము ఇశార్యేలువారు ఆ కాలమందు తగిగ్ంపబడిరి గాని 

యూదావారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యించిన హేతువుచేత జయమొందిరి. 
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1 సమూయేలు 17:45 => దావీదు నీవు కతిత్యు ఈటెయు బలెల్మును ధరించుకొని నా మీదికి 

వచుచ్చునాన్వు అయితే నీవు తిరసక్రించిన ఇశార్యేలీయుల సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా పేరట 

నేను నీమీదికి వచుచ్చునాన్ను. 

1 సమూయేలు 17:46 => ఈ దినమున యెహోవా నినున్ నాచేతికి అపప్గించును; నేను నినున్ చంపి 

నీ తల తెగవేతును; ఇశార్యేలీయులలో దేవుడునాన్డని లోక నివాసులందరును తెలిసికొనునటుల్ నేను 

ఈ దినమున ఫిలిషీత్యులయొకక్ కళేబరములను ఆకాశపకుష్లకును భూమృగములకును ఇతుత్ను. 

కీరత్నలు 20:5 => యెహోవా నీ రక్షణనుబటిట్ మేము జయోతాస్హము చేయుచునాన్ము మా దేవుని 

నామమునుబటిట్ మా ధవ్జము ఎతుత్చునాన్ము నీ పార్రథ్నలనిన్యు యెహోవా సఫలపరచునుగాక. 

కీరత్నలు 20:7 => కొందరు రథములనుబటిట్యు కొందరు గుఱఱ్ములనుబటిట్యు అతిశయపడుదురు 

మనమైతే మన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ అతిశయపడుదము. 

యెషయా 26:13 => యెహోవా, మా దేవా, నీవు గాక వేరు పర్భువులు మముమ్ నేలిరి ఇపుప్డు 

నినున్బటిట్యే నీ నామమును సమ్రింతుము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:16 => ఆయన నామమందలి విశావ్సము మూలముగా ఆయన నామమే 

మీరు చూచి యెరిగియునన్ వీనిని బలపరచెను; ఆయనవలన కలిగిన విశావ్సమే మీ అందరియెదుట 

వీనికి ఈ పూరణ్సవ్సథ్త కలుగజేసెను. 

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 

1 సమూయేలు 2:9 => తన భకుత్ల పాదములు తొటిర్లల్కుండ ఆయన వారిని కాపాడును దురామ్రుగ్లు 

అంధకారమందు మాటు మణుగుదురు బలముచేత ఎవడును జయము నొందడు. 
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కీరత్నలు 9:19 => యెహోవా లెముమ్, నరులు పర్బలకపోవుదురు గాక నీ సనిన్ధిని జనములు తీరుప్ 

పొందుదురు గాక. 

కీరత్నలు 79:9 => మా రక్షణకరత్వగు దేవా, నీ నామ పర్భావమునుబటిట్ మాకు సహాయము చేయుము 

నీ నామమునుబటిట్ మా పాపములను పరిహరించి మముమ్ను రకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 79:10 => వారి దేవుడెకక్డనునాన్డని అనయ్జనులు పలుకనేల? మేము చూచుచుండగా 

ఓరచ్బడిన నీ సేవకుల రకత్మునుగూరిచ్న పర్తిదండన జరిగినటుల్ అనయ్జనులకు తెలియబడనిముమ్. 

యెషయా 2:22 => తన నాసికారంధర్ములలో పార్ణము కలిగిన నరుని లక్షయ్పెటట్కుము; వానిని 

ఏవిషయములో ఎనిన్క చేయవచుచ్ను? 

యిరిమ్యా 1:19 => వారు నీతో యుదధ్ముచేతురు గాని నినున్ విడిపించుటకు నేను నీకు 

తోడైయునన్ందున వారు నీపైని విజయము పొందజాలరు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 2:8 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మిముమ్ను ముటిట్నవాడు 

తన కనుగుడుడ్ను ముటిట్నవాడని యెంచి తనకు ఘనత తెచుచ్కొనదలచి, మిముమ్ను దోచుకొనిన 

అనయ్జనులయొదద్కు ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు. 

మతత్యి 16:18 => మరియు నీవు పేతురువు? ఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, 

పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:4 => అపుప్డతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్ 

హింసించుచునాన్వని తనతో ఒక సవ్రము పలుకుట వినెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:30 => మీకు ముందర నడుచుచునన్ మీ దేవుడైన యెహోవా మీ 

కనున్లయెదుట 

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. 

యెహోషువ 14:12 => కాబటిట్ ఆ దినమున యెహోవా సెలవిచిచ్న యీ కొండ పర్దేశమును నాకు 

దయచేయుము; అనాకీయులును పార్కారముగల గొపప్ పటట్ణములును అకక్డ ఉనన్ సంగతి ఆ 
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దినమున నీకు వినబడెను. యెహోవా నాకు తోడైయుండినయెడల యెహోవా సెలవిచిచ్నటుల్ వారి 

దేశమును సావ్ధీనపరచుకొందును. 

నాయ్యాధిపతులు 7:2 => యెహోవా నీతో నునన్ జనులు ఎకుక్వమంది, నేను వారిచేతికి 

మిదాయ్నీయులను అపప్గింపతగదు ; ఇశార్యేలీయులు నా బాహుబలము నాకు రక్షణ 

కలుగచేసికొనెననుకొని నామీద అతిశయించుదురేమో. 

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 15:11 => ఆసా తన పితరుడైన దావీదువలె యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా 

నడుచుకొని 

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 20:15 => వెంటనే అతడు రాజాయ్ధిపతులలో ఉనన్ వారి లెకక్చూడగా వారు 

రెండువందల ముపప్ది ఇదద్రైరి. తరువాత జనులను, అనగా ఇశార్యేలు వారినందరిని లెకిక్ంపగా 

వారు ఏడువేల మందియైరి. 

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 18:5 => అతడు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా యందు విశావ్సముంచినవాడు; 

అతని తరువాత వచిచ్న యూదా రాజులలోను అతని పూరివ్కులైన రాజులలోను అతనితో 

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

నివసించుచునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవా, భూమాయ్కాశములను కలుగజేసిన అదివ్తీయ దేవా, నీవు 

లోకమందునన్ సకల రాజయ్ములకు దేవుడవైయునాన్వు. 

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 17:3 => యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండగా యెహోషాపాతు తన 

తండిర్యైన దావీదు పార్రంభదినములలో నడచిన మారగ్మందు నడచుచు 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:7 => నీ జనులైన ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి ఈ దేశపు 

కాపురసుథ్లను తోలివేసి, నీ సేన్హితుడైన అబార్హాముయొకక్ సంతతికి దీనిని శాశవ్తముగానిచిచ్న మా 

దేవుడవు నీవే. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:32 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచి తన 

తండిర్యైన ఆసా మారగ్మందు నడచుచు దానిలోనుండి తొలగిపోకుండెను. 

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 26:7 => ఫిలిషీత్యులతోను గూరబ్యలులో నివసించిన అరబీయులతోను 

మెహూనీయులతోను అతడు యుదధ్ము చేయగా దేవుడు అతనికి సహాయము చేసెను. 

కీరత్నలు 11:1 => యెహోవా శరణుజొచిచ్యునాన్ను పకిష్వలె, నీ కొండకు పారిపొముమ్ అని మీరు 

నాతో చెపుప్ట యేల? 

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

బయలుదేరుట మానియునాన్వు గదా? 

కీరత్నలు 118:12 => కందిరీగలవలె నామీద ముసిరియునాన్రు ముండుల్ కాలిచ్న మంట 

ఆరిపోవునటుల్ వారు నశించిపోయిరి యెహోవా నామమునుబటిట్ నేను వారిని నిరూమ్లము చేసెదను. 
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యెషయా 28:12 => అయినను వారు విననొలల్రైరి. కావున వారు వెళిల్ వెనుకకు మొగిగ్ విరుగబడి 

చికుక్బడి పటట్బడునటుల్ 

యెషయా 37:15 => యెహోవా సనిన్ధిని ఇటల్ని పార్రథ్న చేసెను 

జెకరాయ్ 4:6 => అపుప్డతడు నాతో ఇటల్నెను జెరుబాబ్బెలునకు పర్తయ్క్షమగు యెహోవా వాకుక్ ఇదే; 

శకిత్చేతనైనను బలముచేతనైననుకాక నా ఆతమ్చేతనే ఇది జరుగునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా సెలవిచెచ్ను. 

మతత్యి 8:25 => వారు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ పర్భువా, నశించిపోవుచునాన్ము, మముమ్ను 

రకిష్ంచుమని చెపిప్ ఆయనను లేపిరి. 

హెబీర్యులకు 11:34 => అగిన్ బలమును చలాల్రిచ్రి; ఖడగ్ధారను తపిప్ంచుకొనిరి; బలహీనులుగా 

ఉండి బలపరచబడిరి; యుదధ్ములో పరాకర్మశాలులైరి; అనుయ్ల సేనలను పారదోలిరి. 

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

వచనము 14 

గెరారు చుటుట్నునన్ పటట్ణములలోని వారందరి మీదికి యెహోవా భయము వచెచ్ను గనుక ఆ 

పటట్ణములనిన్టిని కొలల్పెటిట్, వాటిలోనునన్ మికుక్టమైన కొలల్సొమమ్ంతయు దోచుకొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:15 => అపుప్డు యూదావారు ఆరభ్టించిరి; యూదావారు 

ఆరభ్టించినపుప్డు యరొబామును ఇశార్యేలువారందరును అబీయా యెదుటను యూదావారి 

యెదుటను నిలువలేకుండునటుల్ దేవుడు వారిని మొతిత్నందున 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:22 => వారు పాడుటకును సుత్తించుటకును మొదలుపెటట్గా యెహోవా 

యూదావారిమీదికి వచిచ్ న అమోమ్నీయులమీదను మోయాబీయులమీదను శేయీరు 

మనయ్వాసులమీదను మాటుగాండర్ను పెటెట్ను గనుక వారు హతులైరి. 
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నిరగ్మకాండము 14:25 => వారి రథ చకర్ములు ఊడిపడునటుల్ చేయగా వారు బహు కషట్పడి 

తోలుచుండిరి. అపుప్డు ఐగుపీత్యులు ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి పారిపోదము రండి; యెహోవా 

వారి పక్షమున మనతో యుదధ్ము చేయుచునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:7 => నీమీదపడు నీ శతుర్వులను యెహోవా నీ యెదుట హతమగునటుల్ 

చేయును; వారొక తోర్వను నీమీదికి బయలుదేరివచిచ్ యేడు తోర్వల నీ యెదుటనుండి పారిపోవుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:39 => ఇదిగో నేను నేనే దేవుడను నేను తపప్ వేరొక దేవుడు లేడు 

మృతినొందించువాడను బర్దికించువాడను నేనే గాయపరచువాడను సవ్సథ్పరచువాడను నేనే 

నాచేతిలోనుండి విడిపించువాడెవడును లేడు  

యెహోషువ 10:10 => అపుప్డు యెహోవా ఇశార్యేలీయుల యెదుట వారిని కలవరపరచగా 

యెహోషువ గిబియోను నెదుట మహా ఘోరముగా వారిని హతము చేసెను. బేత  హోరోనుకు పైకిపోవు 

మారగ్మున అజేకా వరకును మకేక్దా వరకును యోధులు వారిని తరిమి హతము చేయుచు వచిచ్రి. 

కీరత్నలు 60:12 => దేవునివలన మేము శూరకారయ్ములు జరిగించెదము మా శతుర్వులను 

అణగదొర్కుక్వాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 136:17 => గొపప్ రాజులను ఆయన హతము చేసెను ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:18 => పర్సిదిధ్నొందిన రాజులను ఆయన హతము చేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

1 కొరిందీయులకు 9:26 => కాబటిట్ నేను గురి చూడనివానివలె పరుగెతుత్వాడను కాను, 

1 కొరిందీయులకు 15:57 => అయినను మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ మూలముగా మనకు జయము 

అనుగర్హించుచునన్ దేవునికి సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:30 => మీకు ముందర నడుచుచునన్ మీ దేవుడైన యెహోవా మీ 

కనున్లయెదుట 

2 రాజులు 7:16 => జనులు బయలుదేరి సిరియనుల దండుపేటను దోచుకొనిరి. కాబటిట్ యెహోవా 

మాట చొపుప్న రూపాయి ఒకటింటికి ఒక మానిక సనన్ని పిండియు రెండు మానికల యవలును 

అమమ్బడెను. 
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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 12:3 => అతనితో కూడ ఐగుపుత్నుండి వచిచ్న లూబీయులు సుకీక్యులు 

కూషీయులు అనువారు లెకక్కు మించియుండిరి. 

కీరత్నలు 76:3 => అకక్డ వింటి అగిన్ బాణములను కేడెములను కతుత్లను యుదాధ్యుధములను 

ఆయన విరుగగొటెట్ను.(సెలా.) 

కీరత్నలు 118:12 => కందిరీగలవలె నామీద ముసిరియునాన్రు ముండుల్ కాలిచ్న మంట 

ఆరిపోవునటుల్ వారు నశించిపోయిరి యెహోవా నామమునుబటిట్ నేను వారిని నిరూమ్లము చేసెదను. 

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

వచనము 15 

మరియు వారు పసులసాలలను పడగొటిట్ విసాత్రమైన గొఱఱ్లను ఒంటెలను సమకూరుచ్కొని 

యెరూషలేమునకు తిరిగివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:14 => గెరారు చుటుట్నునన్ పటట్ణములలోని వారందరి మీదికి యెహోవా 

భయము వచెచ్ను గనుక ఆ పటట్ణములనిన్టిని కొలల్పెటిట్, వాటిలోనునన్ మికుక్టమైన 

కొలల్సొమమ్ంతయు దోచుకొనిరి. 

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

జలపర్ళయము తరువాత వారికి కుమారులు పుటిట్రి. 

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

వరకును, సొదొమ గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయిములకు వెళుల్ మారగ్ములో లాషా వరకును ఉనన్ది. 
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ఆదికాండము 20:1 => అకక్డనుండి అబార్హాము దకిష్ణ దేశమునకు తరిల్పోయి కాదేషుకును 

షూరుకును మధయ్ పర్దేశములో నివసించి గెరారులో కొనాన్ళుల్ ఉండెను. 

ఆదికాండము 26:1 => అబార్హాము దినములలో వచిచ్న మొదటి కరవు గాక మరియొక కరవు ఆ 

దేశములో వచెచ్ను. అపప్డు ఇసాస్కు గెరారులోనునన్ ఫిలిషీత్యుల రాజైన అబీమెలెకు నొదద్కు వెళె ల్ను. 

యోబు 6:9 => దేవుడు తన యిషాట్నుసారముగా ననున్ నలుపును గాక చేయి జాడించి ఆయన ననున్ 

నిరూమ్లము చేయునుగాక. 

యోబు 9:4 => ఆయన మహా వివేకి, అధిక బలసంపనున్డు ఆయనతో పోరాడ తెగించి హాని 

నొందనివాడెవడు? 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

యెహోషువ 5:14 => అతడు కాదు, యెహోవా సేనాధిపతిగా నేను వచిచ్యునాన్ననెను. యెహోషువ 

నేలమటుట్కు సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడు తన దాసునికి సెలవిచుచ్నదేమని అడిగెను. 

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 దినవృతాత్ంతములు 12:22 => దావీదు దండు దేవుని సైనయ్మువలె మహాసైనయ్మగునటుల్ 

పర్తిదినమున అతనికి సహాయము చేయువారు అతనియొదద్కు వచుచ్చుండిరి. 

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

బయలుదేరుట మానియునాన్వు గదా? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:14 => అయితే సతరీలను చినన్వారిని పశువులను ఆ పురములోనునన్ది 

యావతుత్ను దాని కొలల్సొమమ్ంతటిని నీవు తీసికొనవచుచ్ను; నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న నీ 

శతుర్వుల కొలల్సొముమ్ను నీవు అనుభవించుదువు. 

1 రాజులు 15:15 => మరియు అతడు తన తండిర్ పర్తిషిఠ్ంచిన వసుత్వులను తాను పర్తిషిఠ్ంచిన 

వసుత్వులను, వెండియు బంగారమును ఉపకరణములను యెహోవా మందిరములోనికి తెపిప్ంచెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 15:11 => తాము తీసికొనివచిచ్న కొలల్సొముమ్లోనుండి ఆ దినమున 

ఏడువందల యెదుద్లను ఏడువేల గొఱఱ్లను యెహోవాకు బలులుగా అరిప్ంచి 

కీరత్నలు 76:3 => అకక్డ వింటి అగిన్ బాణములను కేడెములను కతుత్లను యుదాధ్యుధములను 

ఆయన విరుగగొటెట్ను.(సెలా.) 

యెషయా 33:4 => చీడపురుగులు కొటిట్వేయునటుల్ మీ సొముమ్ దోచబడును మిడతలు 

ఎగిరిపడునటుల్ శతుర్వులు దానిమీద పడుదురు 

జెకరాయ్ 14:14 => యూదావారు యెరూషలేమునొదద్ యుదధ్ము చేయుదురు, బంగారును వెండియు 

వసత్రములును చుటుట్నునన్ అనయ్జనులందరి ఆసిత్యంతయు విసాత్రముగా కూరచ్బడును. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 

అధాయ్యము 15	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

ఆ కాలమున దేవుని ఆతమ్ ఓదేదు కుమారుడైన అజరాయ్మీదికి రాగా అతడు ఆసాను ఎదురొక్నబోయి 

యీలాగు పర్కటించెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:10 => యూదా దేశము చుటుట్ ఉండు దేశముల రాజయ్ములనిన్టి మీదికి 

యెహోవా భయము వచిచ్నందున వారు యెహోషాపాతుతో యుదధ్ము చేయకుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:29 => ఇశార్యేలీయుల శతుర్వులతో యెహోవా యుదధ్ము చేసెనని 

దేశముల రాజయ్ముల వారందరు వినగా దేవుని భయము వారందరిమీదికి వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 35:5 => వారు పర్యాణమై పోయినపుప్డు, దేవుని భయము వారి చుటుట్నన్ 

పటట్ణములమీద నుండెను గనుక వారు యాకోబు కుమారులను తరుమలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:25 => నేడు నేను నీవలని భయము నీవలని వెరపు ఆకాశము 

కిర్ందనునన్ సమసత్ దేశములవారికిని పుటిట్ంప మొదలుపెటుట్చునాన్ను. వారు నినున్గూరిచ్న 

సమాచారము విని నీయెదుట వణకి మనోవేదన నొందుదురు. 

యెహోషువ 2:9 => యెహోవా ఈ దేశమును మీకిచుచ్చునాన్డనియు, మీవలన మాకు భయము 

పుటుట్ననియు, మీ భయమువలన ఈ దేశనివాసులందరికి ధైరయ్ము చెడుననియు నేనెరుగుదును. 

యెహోషువ 2:10 => మీరు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్నపుప్డు మీ యెదుట యెహోవా 

యెఱఱ్సముదర్పు నీరును ఏలాగు ఆరిపోచేసెనో, యొరాద్ను తీరముననునన్ అమోరీయుల యిదద్రు 

రాజులైన సీహోనుకును ఓగుకును మీరేమి చేసితిరో, అనగా మీరు వారిని ఏలాగు నిరూమ్లము చేసితిరో 

ఆ సంగతి మేము వింటిమి. 

యెహోషువ 2:11 => మేము వినినపుప్డు మా గుండెలు కరిగిపోయెను. మీ దేవుడైన యెహోవా పైన 

ఆకాశమందును కిర్ంద భూమియందును దేవుడే. మీ యెదుట ఎటిట్ మనుషుయ్లకైనను ధైరయ్మేమాతర్ము 

ఉండదు. 

యెహోషువ 2:24 => మరియు వారు ఆ దేశమంతయు యెహోవా మన చేతికి అపప్గించుచునాన్డు, 

మన భయముచేత ఆ దేశనివాసులందరికి ధైరయ్ము చెడియునన్దని యెహోషువతో ననిరి. 
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యెహోషువ 5:1 => వారు దాటుచుండగా ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా యొరాద్ను 

నీళల్ను ఎండచేసిన సంగతి యొరాద్నుకు పడమటి దికుక్ననునన్ అమోరీయుల రాజులందరును 

సముదర్మునొదద్నునన్ కనానీయుల రాజులందరును వినినపుప్డు వారి గుండెలు చెదరిపోయెను. 

ఇశార్యేలీయుల భయముచేత వారికిక ధైరయ్మేమియు లేకపోయెను. 

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 

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

వానిమీదికి వచెచ్దరు. 

కీరత్నలు 48:5 => వారు దాని చూచిన వెంటనే ఆశచ్రయ్పడిరి భర్మపడి తవ్రగా వెళిల్పోయిరి. 

కీరత్నలు 48:6 => వారచచ్టనుండగా వణకును పర్సవించు సతరీ వేదనయు వారిని పటెట్ను. 

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.  

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

వారిలో ముపప్దిమందిని చంపి వారి సొముమ్ను దోచుకొని తన విపుప్డు కథ భావమును చెపిప్నవారికి 

బటట్లనిచెచ్ను. 

2 రాజులు 7:7 => లేచి తమ గుడారములలోనైనను గుఱఱ్ములలోనైనను గాడిదలలోనైనను 

దండుపేటలో నునన్వాటిలోనైనను ఏమియు తీసికొనకయే తమ పార్ణములు రకిష్ంచుకొనుట 

చాలుననుకొని, సందెచీకటిని ఉనన్ది ఉనన్టుల్గా పేట విడిచి పారిపోయియుండిరి. 

2 రాజులు 7:8 => కాబటిట్ ఆ కుషఠ్ రోగులు దండుపేట వెలుపటి భాగమునొదద్కు వచిచ్ యొక 

గుడారము జొచిచ్ భోజనపానములు చేసి, అచచ్టనుండి వెండి బంగారములను బటట్లను 

ఎతిత్కొనిపోయి దాచిపెటిట్, తిరిగివచిచ్ మరియొక గుడారము జొచిచ్ అచచ్టనుండి సొముమ్ 

ఎతిత్కొనిపోయి దాచిపెటిట్రి. 

2 రాజులు 7:16 => జనులు బయలుదేరి సిరియనుల దండుపేటను దోచుకొనిరి. కాబటిట్ యెహోవా 

మాట చొపుప్న రూపాయి ఒకటింటికి ఒక మానిక సనన్ని పిండియు రెండు మానికల యవలును 

అమమ్బడెను. 

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

పంచుకొనును. 

యెషయా 33:23 => నీ ఓడతార్ళుల్ వదలిపోయెను ఓడవారు తమ కొయయ్ అడుగును దిటట్పరచరు 

చాపను విపిప్ పటట్రు కాగా విసాత్రమైన దోపుడు సొముమ్ విభాగింపబడును కుంటివారే దోపుడుసొముమ్ 

పంచుకొందురు.  

రోమీయులకు 8:37 => అయినను మనలను పేర్మించినవాని దావ్రా మనము వీటనిన్టిలో అతయ్ధిక 

విజయము పొందుచునాన్ము. 

ఆదికాండము 20:1 => అకక్డనుండి అబార్హాము దకిష్ణ దేశమునకు తరిల్పోయి కాదేషుకును 

షూరుకును మధయ్ పర్దేశములో నివసించి గెరారులో కొనాన్ళుల్ ఉండెను. 

నిరగ్మకాండము 23:27 => ననున్ బటిట్ మనుషుయ్లు నీకు భయపడునటుల్ చేసెదను. నీవు పోవు సరవ్ 

దేశములవారిని ఓడగొటిట్ నీ సమసత్ శతుర్వులు నీ యెదుటనుండి పారిపోవునటుల్ చేసెదను. 
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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. 

1 సమూయేలు 11:7 => ఒక కాడి ఎడల్ను తీసి తునకలుగా చేసి ఇశార్యేలీయుల దేశములోని 

నలుదికుక్లకు దూతలచేత వాటిని పంపి సౌలుతోను సమూయేలుతోను చేరకుండువాడెవడో వాని 

ఎడల్ను నేను ఈ పర్కారముగా చేయుదునని వరత్మానము చేసెను. అందువలన యెహోవా భయము 

జనులమీదికి వచెచ్ను గనుక యొకడైనను నిలువకుండ వారందరు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:13 => ఆసాయును అతనితో కూడనునన్ వారును గెరారువరకు వారిని 

తరుమగా కూషీయులు మరల పంకుత్లు తీరచ్లేక యెహోవా భయముచేతను ఆయన సైనయ్పు 

భయముచేతను పారిపోయిరి. యూదావారు విశేషమైన కొలల్సొముమ్ పటుట్కొనిరి. 

వచనము 2 

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, 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:41 => పేళల్ వరుసను వార్యబడియుండు వీరు యూదా రాజైన హిజిక్యా 

దినములలో అచచ్టికి వచిచ్ అచచ్ట కనబడినవారి గుడారములను నివాససథ్లములను పడగొటిట్ వారిని 

హతముచేసి, అచచ్ట తమ గొఱఱ్లకు తగిన మేత కలిగియుండుటచేత నేటివరకు వారి సాథ్నములను 

ఆకర్మించుకొనియునాన్రు. 

సంఖాయ్కాండము 31:9 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు మిదాయ్ను సతరీలను వారి చినన్పిలల్లను 

చెరపటుట్కొని, వారి సమసత్ పశువులను వారి గొఱఱ్మేకలనిన్టిని వారికి కలిగినది యావతుత్ను 

దోచుకొనిరి. 
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సంఖాయ్కాండము 31:30 => మనుషుయ్లలోను పశువులలోను గాడిదలలోను గొఱఱ్మేకలలోను 

సమసత్విధముల జంతువులలోను ఏబదింటికి ఒకటిచొపుప్న, ఇశార్యేలీయులు సగములోనుండి 

తీసికొని యెహోవా మందిరమును కాపాడు లేవీయులకు ఇయయ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 31:31 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషేయు యాజకుడైన 

ఎలియాజరును చేసిరి. 

సంఖాయ్కాండము 31:32 => ఆ దోపుడుసొముమ్, అనగా ఆ సైనికులు కొలల్బెటిట్న సొముమ్లో 

మిగిలినది 

సంఖాయ్కాండము 31:33 => ఆరులక్షల డెబబ్దియయిదు గొఱఱ్మేకలును, 

సంఖాయ్కాండము 31:34 => డెబబ్ది రెండువేల పశువులును, అరువది యొకవేయి గాడిదలును, 

సంఖాయ్కాండము 31:35 => ముపప్ది రెండువేలమంది పురుషసంయోగమెరుగని సతరీలును, 

సంఖాయ్కాండము 31:36 => అందులో అరవంతు, అనగా సైనయ్ముగా పోయినవారి వంతు, 

గొఱఱ్మేకల లెకక్యెంతనగా మూడు లక్షల ముపప్ది యేడువేల ఐదువందలు. ఆ గొఱఱ్మేకలలో 

యెహోవాకు చెలల్వలసిన పనున్ ఆరువందల డెబబ్ది యయిదు, ఆ పశువులు ముపప్ది యారువేలు. 

సంఖాయ్కాండము 31:37 => వాటిలో యెహోవా పనున్ డెబబ్దిరెండు. 

సంఖాయ్కాండము 31:38 => ఆ గాడిదలు ముపప్దివేల ఐదువందలు,  

సంఖాయ్కాండము 31:39 => వాటిలో యెహోవా పనున్ అరువది యొకటి. 

సంఖాయ్కాండము 31:40 => మనుషుయ్లు పదునారు వేలమంది. వారిలో యెహోవా పనున్ ముపప్ది 

ఇదద్రు. 

సంఖాయ్కాండము 31:41 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే పనున్ను, అనగా 

యెహోవాకు చెలల్వలసిన పర్తిషాఠ్రప్ణమును యాజకుడైన ఎలియాజరునకిచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 31:42 => సైనికులయొదద్ మోషే తీసికొని ఇశార్యేలీయులకిచిచ్న సగమునుండి 

లేవీయులకిచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 31:43 => మూడులక్షల ముపప్ది యేడువేల ఐదువందల గొఱఱ్మేకలును 

సంఖాయ్కాండము 31:44 => ముపప్ది ఆరువేల గోవులును ముపప్దివేల ఐదువందల గాడిదలును 
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సంఖాయ్కాండము 31:45 => పదునారువేలమంది మనుషుయ్లును సమాజమునకు కలిగిన 

సగమైయుండగా, మోషే 

సంఖాయ్కాండము 31:46 => ఇశార్యేలీయులకు వచిచ్న ఆ సగమునుండి మనుషుయ్లలోను 

జంతువులలోను 

సంఖాయ్కాండము 31:47 => ఏబదింటికి ఒకటిచొపుప్న తీసి, యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ 

యెహోవా మందిరమును కాపాడు లేవీయులకిచెచ్ను. 

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

ఇవి దావీదునకు దోపుడు సొమమ్ని జనులు మిగిలిన తమ సవ్ంత పశువులకు ముందుగా వీటిని తోలిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:21 => గనుక వారిని జయించుటకు వారికి సహాయము కలిగెను. 

హగీర్యీలును వారితో ఉనన్వారందరును వారిచేతికి అపప్గింపబడిరి; వారు ఏబదివేల ఒంటెలను 

పశువులను రెండులక్షల ఏబదివేల గొఱఱ్లను రెండువేల గాడిదలను లక్ష జనమును పటుట్కొనిరి. 

వచనము 3 

నిజమైన దేవుడైనను ఉపదేశముచేయు యాజకులైనను, ధరమ్శాసత్రమైనను చాలా దినములు 

ఇశార్యేలీయులకు లేకుండపోవును. 

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 24:20 => అపుప్డు దేవుని ఆతమ్ యాజకుడగు యెహోయాదా కుమారుడైన 

జెకరాయ్మీదికి రాగా అతడు జనులయెదుట నిలువబడి మీరెందుకు యెహోవా ఆజఞ్లను మీరుచునాన్రు? 

మీరు వరిధ్లల్రు; మీరు యెహోవాను విసరిజ్ంచితిరి గనుక ఆయన మిముమ్ను విసరిజ్ంచియునాన్డని 

దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 24:2 => బిలాము కనున్లెతిత్ ఇశార్యేలీయులు తమ తమ గోతర్ముల చొపుప్న 

దిగియుండుట చూచినపుప్డు దేవుని ఆతమ్ అతనిమీదికి వచెచ్ను 
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నాయ్యాధిపతులు 3:10 => యెహోవా ఆతమ్ అతనిమీదికి వచెచ్ను గనుక అతడు ఇశార్యేలీయులకు 

నాయ్యాధిపతియై యుదధ్మునకు బయలుదేరగా యెహోవా అరామన్హరాయిము రాజైన 

కూషనిర్షాతాయిమును అతనిచేతి కపప్గించెను, ఆతడు కూషనిర్షాతాయిమును జయించెను. 

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

ఉనన్ది.  

2 పేతురు 1:21 => ఏలయనగా పర్వచనము ఎపుప్డును మనుషుయ్ని ఇచఛ్నుబటిట్ కలుగలేదు గాని 

మనుషుయ్లు పరిశుదాధ్తమ్వలన పేర్రేపింపబడినవారై దేవుని మూలముగ పలికిరి. 

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 

వచనము 4 

తమ శర్మయందు వారు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాయొదద్కు మళుల్కొని ఆయనను 

వెదకినపుడు ఆయన వారికి పర్తయ్క్షమాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:4 => అపుప్డు అబీయా ఎఫార్యిము మనయ్మందుండు సెమరాయిము 

కొండమీద నిలిచి పర్కటించినదేమనగా యరొబామా, ఇశార్యేలు వారలారా, మీరందరును నాకు 

చెవియొగుగ్డి. 

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 20:20 => 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. 

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. 

కీరత్నలు 49:1 => సరవ్జనులారా ఆలకించుడి. 

కీరత్నలు 49:2 => సామానుయ్లేమి సామంతులేమి ధనికులేమి దరిదుర్లేమి లోకనివాసులారా, 

మీరందరు ఏకముగా కూడి చెవియొగుగ్డి. నా నోరు విజాఞ్న విషయములను పలుకును 

యెషయా 7:13 => అతడు ఈలాగు చెపెప్ను, దావీదు వంశసుథ్లారా, వినుడి; మనుషుయ్లను 

విసికించుట చాలదనుకొని నా దేవుని కూడ విసికింతురా? 

మతత్యి 13:9 => చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని చెపెప్ను. 

పర్కటన 2:7 => చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్ మాట వినునుగాక. జయించు వానికి 

దేవుని పరదైసులో ఉనన్ జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనితుత్ను. 

పర్కటన 2:11 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. జయించువాడు 

రెండవ మరణమువలన ఏ హానియు చెందడు. 

పర్కటన 2:17 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

జయించువానికి మరుగైయునన్ మనాన్ను భుజింపనితుత్ను. మరియు అతనికి తెలల్రాతినితుత్ను; ఆ 

రాతిమీద చెకక్బడిన యొక కొర్తత్ పేరుండును; పొందినవానికే గాని అది మరి యెవనికిని తెలియదు. 

పర్కటన 2:29 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

పర్కటన 3:6 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

పర్కటన 3:13 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

పర్కటన 3:22 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

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 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. 

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. 

యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:4 => తమ శర్మయందు వారు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవాయొదద్కు మళుల్కొని ఆయనను వెదకినపుడు ఆయన వారికి పర్తయ్క్షమాయెను. 

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 33:12 => అతడు శర్మలో ఉనన్పుప్డు తన దేవుడైన యెహోవాను 

బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని సనిన్ధిని తనున్ తాను బహుగా తగిగ్ంచుకొని. 

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.  
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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. 

మతత్యి 7:7 => అడుగుడి మీకియయ్బడును. వెదకుడి మీకు దొరకును, తటుట్డి మీకు తీయబడును. 

మతత్యి 7:8 => అడుగు పర్తివాడును పొందును, వెదకువానికి దొరకును, తటుట్వానికి తీయబడును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:1 => రెహబాము రాజయ్ము సిథ్రపడి తాను బలపరచబడిన తరువాత 

అతడును ఇశార్యేలీయులందరును యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచిరి. 

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 24:20 => అపుప్డు దేవుని ఆతమ్ యాజకుడగు యెహోయాదా కుమారుడైన 

జెకరాయ్మీదికి రాగా అతడు జనులయెదుట నిలువబడి మీరెందుకు యెహోవా ఆజఞ్లను మీరుచునాన్రు? 

మీరు వరిధ్లల్రు; మీరు యెహోవాను విసరిజ్ంచితిరి గనుక ఆయన మిముమ్ను విసరిజ్ంచియునాన్డని 

దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు అనెను. 

2 రాజులు 21:14 => మరియు నా సావ్సథ్య్ములో శేషించినవారిని నేను తోర్సివేసి వారి 

శతుర్వులచేతికి వారిని అపప్గించెదను. 
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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. 

రోమీయులకు 11:1 => ఆలాగైనయెడల నేనడుగునదేమనగా, దేవుడు తన పర్జలను విసరిజ్ంచెనా? 

అటల్నరాదు. నేను కూడ ఇశార్యేలీయుడను, అబార్హాము సంతానమందలి బెనాయ్మీను గోతర్మునందు 

పుటిట్నవాడను. 

రోమీయులకు 11:2 => తాను ముందెరిగిన తన పర్జలను దేవుడు విసరిజ్ంపలేదు. ఏలీయాను 

గూరిచ్న భాగములో లేఖనము చెపుప్నది మీరెరుగరా? 

హెబీర్యులకు 10:38 => నా యెదుట నీతిమంతుడైనవాడు విశావ్సమూలముగా జీవించును గాని 

అతడు వెనుకతీసినయెడల అతని యందు నా ఆతమ్కు సంతోషముండదు. 

హెబీర్యులకు 12:25 => మీకు బుదిధ్ చెపుప్చునన్వానిని నిరాకరింపకుండునటుల్ చూచుకొనుడి. వారు 

భూమిమీదనుండి బుదిధ్చెపిప్న వానిని నిరాకరించినపుప్డు తపిప్ంచుకొనకపోయినయెడల, 

పరలోకమునుండి బుదిధ్చెపుప్చునన్ వానిని విసరిజ్ంచు మనము తపిప్ంచుకొనకపోవుట మరి 

నిశచ్యముగదా. 

సంఖాయ్కాండము 14:9 => మెటుట్కు మీరు యెహోవామీద తిరుగబడకుడి, ఆ దేశ పర్జలకు 

భయపడకుడి, వారు మనకు ఆహారమగుదురు, వారి నీడ వారిమీదనుండి తొలగిపోయెను. యెహోవా 

మనకు తోడైయునాన్డు, వారికి భయపడకుడనిరి. ఆ సరవ్సమాజము వారిని రాళల్తో కొటిట్ 

చంపవలెననగా 

సంఖాయ్కాండము 14:43 => ఏలయనగా అమాలేకీయులు కనానీయులు మీకంటె ముందుగా 

అకక్డికి చేరియునాన్రు; మీరు ఖడగ్ముచేత కూలుదురు; మీరు యెహోవాను అనుసరించుట మానితిరి 

గనుక ఇక యెహోవా మీకు తోడైయుండడని చెపెప్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 32:15 => మీరు ఆయనను అనుసరింపక వెనుకకు మళిల్నయెడల ఆయన ఈ 

అరణయ్ములో జనులను ఇంక నిలువచేయును. అటుల్ మీరు ఈ సరవ్జనమును నశింపచేసెదరనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:17 => కావున నా కోపము ఆ దినమున వారిమీద రగులుకొనును. 

నేను వారిని విడిచి వారికి విరోధినగుదును, వారు కీష్ణించిపోవుదురు. విసాత్రమైన కీడులు ఆపదలు 

వారికి పార్పిత్ంచును. ఆ దినమున వారు, మన దేవుడు మన మధయ్ నుండకపోయినందున గదా యీ 

కీడులు మనకు పార్పిత్ంచెననుకొందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:12 => బనాయ్మీనునుగూరిచ్ యిటల్నెను బెనాయ్మీను యెహోవాకు 

పిర్యుడు ఆయనయొదద్ అతడు సురకిష్తముగా నివసించును దినమెలల్ ఆయన అతనికి ఆశర్యమగును 

ఆయన భుజములమధయ్ అతడు నివసించును  

యెహోషువ 22:31 => అపుప్డు యాజకుడైన ఎలియాజరు కుమారుడగు ఫీనెహాసు 

రూబేనీయులతోను గాదీయులతోను మనషీష్యులతోను మీరు యెహోవాకు విరోధముగా ఈ దోర్హము 

చేయలేదు గనుక యెహోవా మన మధయ్నునాన్డని నేడు ఎరుగుదుము; ఇపుప్డు మీరు యెహోవా 

చేతిలోనుండి ఇశార్యేలీయులను విడిపించియునాన్రని చెపెప్ను. 

యెహోషువ 24:20 => మీరు యెహోవాను విసరిజ్ంచి అనయ్దేవతలను సేవించినయెడల ఆయన మీకు 

మేలు చేయువాడైనను మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీకు కీడుచేసి మిముమ్ను కీష్ణింపజేయుననగా 

నాయ్యాధిపతులు 6 :13 => గిదోయ్ను చితత్ము నా యేలినవాడా , యెహోవా మాకు 

తోడైయుండినయెడల ఇదంతయు మాకేల సంభవించెను? యెహోవా ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను 

రపిప్ంచెనని చెపుప్చు, మా పితరులు మాకు వివరించిన ఆయన అదుభ్తకారయ్ములనిన్యు 

ఏమాయెను? యెహోవా మముమ్ను విడిచిపెటిట్ మిదాయ్నీయుల చేతికి మముమ్ను అపప్గించెనని అతనితో 

చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:20 => ఆమె సమోస్నూ, ఫిలిషీత్యులు నీమీద పడుచునాన్రనగా అతడు 

నిదర్మేలుకొని యెపప్టియటుల్ నేను బయలుదేరి విడజిముమ్కొందుననుకొనెను. అయితే యెహోవా 

తనను ఎడబాసెనని అతనికి తెలియలేదు. 
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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 12:22 => యెహోవా మిముమ్ను తనకు జనముగా చేసికొనుటకు ఇషట్ము 

గలిగియునాన్డు; తన ఘనమైన నామము నిమితత్ము తన జనులను ఆయన విడనాడడు. 

1 రాజులు 9:6 => అయితే మీరేగాని మీ కుమారులే గాని యేమాతర్మైనను ననున్ వెంబడించుట 

మాని, నేనిచిచ్న ఆజఞ్లను కటట్డలను అనుసరింపక యితరమైన దేవతలను కొలిచి పూజించినయెడల 

1 రాజులు 11:25 => హదదు చేసిన యీ కీడు గాక సొలొమోను బర్దికిన దినములనిన్యు ఇతడు 

అరాము దేశమందు ఏలినవాడై ఇశార్యేలీయులకు విరోధియైయుండి ఇశార్యేలీయులయందు 

అసహయ్త గలవాడై యుండెను. 

1 రాజులు 11:33 => అయితే నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును, నేను యెరూషలేము 

పటట్ణమును కోరుకొనినందునను ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలోనుండి వానికి ఒక గోతర్ము 

ఉండనితుత్ను. 

1 రాజులు 18:18 => అతడు నేను కాను, యెహోవా ఆజఞ్లను గైకొనక బయలుదేవత ననుసరించు 

నీవును, నీ తండిర్ యింటివారును ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వారై యునాన్రు. 

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

జయము పొందెను. అతడు అషూష్రు రాజునకు సేవచేయకుండ అతనిమీద తిరుగబడెను. 

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

తండిర్యైన దావీదు పార్రంభదినములలో నడచిన మారగ్మందు నడచుచు 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:11 => మరియు పర్ధానయాజకుడైన అమరాయ్ యెహోవాకు చెందు సకల 

విషయములను కనిపెటుట్టకు మీమీద ఉనాన్డు, యూదా సంతతివారికి అధిపతియు ఇషామ్యేలు 

కుమారుడునగు జెబదాయ్ రాజు సంగతుల విషయములో పైవాడుగా ఉనాన్డు, లేవీయులు మీకు 

పరిచారకులుగా ఉనాన్రు. ధైరయ్ము వహించుడి, మేలుచేయుటకై యెహోవా మీతో కూడ ఉండును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 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 21:10 => కాగా నేటివరకును జరుగుచునన్టుట్ ఎదోమీయులు యూదావారి 

చేతికిర్ంద నుండక తిరుగబడిరి. యెహోరాము తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచినందున ఆ 

కాలమందు లిబాన్యును అతని చేతికిర్ందనుండి తిరుగబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:27 => అమజాయ్ యెహోవాను అనుసరించుట మానివేసిన తరువాత 

జనులు యెరూషలేములో అతనిమీద కుటర్చేయగా అతడు లాకీషునకు పారిపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:5 => దేవుని పర్తయ్క్షత విషయమందు తెలివికలిగిన జెకరాయ్ దినములలో 

అతడు దేవుని ఆశర్యించెను, అతడు యెహోవాను ఆశర్యించినంత కాలము దేవుడు అతని 

వరిధ్లల్జేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:6 => రెమలాయ్ కుమారుడైన పెకహు యూదావారిలో పరాకర్మశాలులైన 

లక్ష ఇరువది వేలమందిని ఒకక్నాడు హతముచేసెను. వారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను 

విసరిజ్ంచినందున వారికిటిట్గతి పటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:9 => మీరు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల మీ సహోదరుల యెడలను మీ 

పిలల్ల యెడలను చెరతీసికొనిపోయిన వారికి కనికరము పుటుట్ను, వారు ఈ దేశమునకు 
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తిరిగివచెచ్దరు. మీ దేవుడైన యెహోవా కరుణాకటాక్షములు గలవాడు గనుక మీరు ఆయనవైపు 

తిరిగినయెడల ఆయన మీయందు పర్సనున్డగును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:3 => తన యేలుబడియందు ఎనిమిదవ సంవతస్రమున తానింకను 

బాలుడై యుండగానే అతడు తన పితరుడైన దావీదుయొకక్ దేవుని యొదద్ విచారించుటకు 

పూనుకొనినవాడై, పండెర్ండవయేట ఉనన్త సథ్లములను దేవతాసత్ంభములను పడగొటిట్, చెకిక్న 

విగర్హములను పోత విగర్హములను తీసివేసి, యూదా దేశమును యెరూషలేమును పవితర్ము 

చేయనారంభించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:25 => 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. 

ఎజార్ 8:22 => మేలు కలుగజేయుటకై ఆయనను ఆశర్యించువారికందరికిని మా దేవుని హసత్ము 

తోడుగా ఉండును గాని, ఆయన హసత్మును ఆయన ఉగర్తయు ఆయనను విసరిజ్ంచు వారందరిమీదికి 

వచుచ్నని మేము రాజుతో చెపిప్యుంటిమి గనుక మారగ్మందునన్ శతుర్వుల విషయమై మాకు 

సహాయము చేయునటుల్ కాలబ్లమును రౌతులును రాజునొదద్ కావలెనని మనవి చేయుటకు సిగుగ్ నాకు 

తోచెను. 

కీరత్నలు 53:2 => వివేకము కలిగి దేవుని వెదకువారు కలరేమో అని దేవుడు ఆకాశమునుండి చూచి 

నరులను పరిశీలించెను. 

యెషయా 2:6 => యాకోబు వంశమగు ఈ జనము తూరుప్న నుండిన జనుల సంపర్దాయములతో 

నిండుకొనియునాన్రు వారు ఫిలిషీత్యులవలె మంతర్ పర్యోగము చేయుదురు అనుయ్లతో సహవాసము 

చేయుదురు గనుక నీవు వారిని విసరిజ్ంచియునాన్వు.  

యెషయా 45:19 => అంధకార దేశములోని మరుగైనచోటున నేను మాటలాడలేదు 

మాయాసవ్రూపుడనైనటుట్3 ననున్ వెదకుడని యాకోబు సంతానముతో నేను చెపప్లేదు నేను 

నాయ్యమైన సంగతులు చెపుప్వాడను యథారథ్మైన సంగతులు తెలియజేయువాడను అగు యెహోవాను 

నేనే.  
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యిరిమ్యా 1:16 => అపుప్డు యెరూషలేము వారు ననున్ విడిచి అనయ్దేవతలకు ధూపము వేసి, 

తమచేతులు రూపించిన వాటికి నమసక్రించుటయను తమ చెడుతనమంతటినిబటిట్ నేను 

వారినిగూరిచ్న నా తీరుప్లు పర్కటింతును. 

యిరిమ్యా 23:33 => మరియు ఈ జనులలో ఒకడు పర్వకత్యే గాని యాజకుడే గాని యెహోవా 

భారమేమి అని నినన్డుగునపుప్డు నీవు వారితో ఇటల్నుము మీరే ఆయనకు భారము; మిముమ్ను ఎతిత్ 

పారవేతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. మరియు 

విలాపవాకయ్ములు 3:25 => తనున్ ఆశర్యించువారియెడల యెహోవా దయాళుడు తనున్ 

వెదకువారియెడల ఆయన దయచూపువాడు. 

హోషేయ 3:4 => నిశచ్యముగా ఇశార్యేలీయులు చాల దినములు రాజు లేకయు అధిపతి లేకయు 

బలినరిప్ంపకయు నుందురు. దేవతాసత్ంభమును గాని ఏఫోదును గాని గృహదేవతలను గాని 

యుంచుకొనకుందురు. 

ఆమోసు 5:4 => ఇశార్యేలీయులతో యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ననాన్శర్యించుడి, 

ననాన్శర్యించినయెడల మీరు బర్దుకుదురు. 

ఆమోసు 5:14 => మీరు బర్దుకునటుల్ కీడు విడిచి మేలు వెదకుడి; ఆలాగు చేసినయెడల మీరనుకొను 

చొపుప్న దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా మీకు తోడుగా నుండును. 

హగగ్యి 1:13 => అపుప్డు యెహోవా దూతయైన హగగ్యి యెహోవా తెలియజేసిన వారత్నుబటిట్ 

జనులకు పర్కటించినదేమనగా నేను మీకు తోడుగా ఉనాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

వచనము 5 

ఆ కాలములలో దేశముల కాపురసుథ్లందరిలోను గొపప్ కలోల్లములు కలిగెను గనుక తమ 

పనిపాటలను చకక్పెటుట్కొనుటకై తిరుగువారికి సమాధానము లేకుండెను. 

1 రాజులు 12:28 => ఆలోచనచేసి రెండు బంగారపు దూడలు చేయించి, జనులను పిలిచి 

యెరూషలేమునకు పోవుట మీకు బహు కషట్ము; 
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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. 

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. 

హోషేయ 3:4 => నిశచ్యముగా ఇశార్యేలీయులు చాల దినములు రాజు లేకయు అధిపతి లేకయు 

బలినరిప్ంపకయు నుందురు. దేవతాసత్ంభమును గాని ఏఫోదును గాని గృహదేవతలను గాని 

యుంచుకొనకుందురు. 

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

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

యోహాను 17:3 => అదివ్తీయ సతయ్దేవుడవైన నినున్ను, నీవు పంపిన యేసుకీర్సుత్ను ఎరుగుటయే 

నితయ్జీవము. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => మీయొదద్ మాకెటిట్ పర్వేశము కలిగెనో, అకక్డి జనులు 

మముమ్నుగూరిచ్ తెలియజెపుప్చునాన్రు. మరియు మీరు విగర్హములను విడిచిపెటిట్, జీవము 

గలవాడును సతయ్వంతుడునగు దేవునికి దాసులగుటకును, 

1 యోహాను 5:20 => మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్నందునన్ వారమై సతయ్వంతుని 

యందునాన్ము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నితయ్జీవమునైయునాన్డు. 

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. 

లేవీయకాండము 10:11 => యెహోవా మోషేచేత ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన సమసత్ విధులను 

మీరు వారికి బోధించుటకును ఇది మీ తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డ. 

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

ధరమ్శాసత్రమును నేరుప్దురు నీ సనిన్ధిని ధూపమును నీ బలిపీఠముమీద సరావ్ంగబలిని అరిప్ంచుదురు  

నెహెమాయ్ 8:9 => జనులందరు ధరమ్శాసత్రగర్ంథపు మాటలు విని యేడవ్ మొదలుపెటట్గా, 

అధికారియైన నెహెమాయ్యు యాజకుడును శాసిత్యునగు ఎజార్యును జనులకు బోధించు 

లేవీయులును మీరు దుఃఖపడవదుద్, ఏడవ్వదుద్, ఈ దినము మీ దేవుడైన యెహోవాకు పర్తిషిఠ్త దినమని 

జనులతో చెపిప్రి. 

యెహెజేక్లు 44:21 => లోపటి ఆవరణములో చొచుచ్నపుడు ఏ యాజకుడును దార్కాష్రసము 

పానము చేయకూడదు. 

యెహెజేక్లు 44:22 => వారు విధవరాండర్నైనను విడువబడినదానినైనను పెండిల్చేసికొనకూడదుగాని 

ఇశార్యేలీయుల సంతతివారగు కనయ్లనైనను, యాజకులకు భారయ్లై విధవరాండుర్గా నునన్వారినైనను 

చేసికొనవచుచ్ను. 
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యెహెజేక్లు 44:23 => పర్తిషిఠ్తమైనదేదో పర్తిషిఠ్తము కానిదేదో పవితర్మైనదేదో అపవితర్మైనదేదో 

కనుగొనుటకు వారు నా జనులకు నేరుప్నటుల్ 

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. 

మలాకీ 2:7 => యాజకులు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా దూతలు గనుక జనులు 

వారినోట ధరమ్శాసత్రవిధులను నేరుచ్కొందురు, వారు జాఞ్నమునుబటిట్ బోధింపవలెను. 

మతత్యి 2:4 => కాబటిట్ రాజు పర్ధానయాజకులను పర్జలలోనుండు శాసు త్ర్లను అందరిని సమకూరిచ్ 

కీర్సుత్ ఎకక్డ పుటుట్నని వారినడిగెను. 

మతత్యి 2:5 => అందుకు వారు యూదయ బేతెల్హేములోనే; ఏలయనగా యూదయ దేశపు 

బేతెల్హేమా నీవు యూదా పర్ధానులలో ఎంత మాతర్మును అలప్మైనదానవు కావు;ఇశార్యేలను నా 

పర్జలను పరిపాలించు అధిపతి నీలోనుండి వచుచ్ను అని పర్వకత్ దావ్రా వార్యబడి యునన్దనిరి 

1 తిమోతి 3:2 => అధయ్కుష్డగువాడు నిందారహితుడును, ఏకపతీన్ పురుషుడును, మితానుభవుడును, 

సవ్సథ్బుదిధ్ గలవాడును, మరాయ్దసుథ్డును, అతిథి పిర్యుడును, బోధింపతగినవాడునై యుండి, 

రోమీయులకు 2 : 1 2 = > ధరమ్శాసత్రము కలిగినవారై పాపము చేసిన వారందరు 

ధరమ్శాసాత్ర్నుసారముగా తీరుప్ నొందుదురు. 

రోమీయులకు 7:8 => అయితే పాపము ఆజఞ్ను హేతువు చేసికొని సకలవిధమైన దురాశలను 

నాయందు పుటిట్ంచెను. ధరమ్శాసత్రము లేనపుప్డు పాపము మృతము. 

రోమీయులకు 7:9 => ఒకపుప్డు నేను ధరమ్శాసత్రము లేకుండ జీవించుచుంటిని గాని, ఆజఞ్ 

వచిచ్నపుప్డు పాపమునకు మరల జీవము వచెచ్ను; నేనైతే చనిపోతిని. 

1 కొరిందీయులకు 9:21 => దేవుని విషయమై ధరమ్శాసత్రము లేనివాడను కానుగాని కీర్సుత్ విషయమై 

ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడను. అయినను ధరమ్శాసత్రము లేనివారిని సంపాదించుకొనుటకు 

ధరమ్శాసత్రము లేనివారికి ధరమ్శాసత్రము లేనివానివలెఉంటిని. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 17:7 => తన యేలుబడియందు మూడవ సంవతస్రమున యూదా 

పటట్ణములలో జనులకు ధరమ్శాసత్రమును బోధించుటకై అతడు పెదద్లైన బెనహ్యీలును ఓబదాయ్ను 

జెకరాయ్ను నెతనేలును మీకాయాను 

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. 

విలాపవాకయ్ములు 2:9 => పటట్ణపు గవునులు భూమిలోనికి కుర్ంగిపోయెను దాని అడడ్గడియలను 

ఆయన తుతుత్నియలుగా కొటిట్ పాడుచేసెను దాని రాజును అధికారులును అనయ్జనులలోనికి 

పోయియునాన్రు అచచ్ట వారికి ధరమ్శాసత్రము లేకపోయెను యెహోవా పర్తయ్క్షత దాని పర్వకత్లకు 

కలుగుటలేదు.  

హోషేయ 4:6 => నా జనులు జాఞ్నము లేనివారై నశించుచునాన్రు. నీవు జాఞ్నమును 

విసరిజ్ంచుచునాన్వు గనుక నాకు యాజకుడవు కాకుండ నేను నినున్ విసరిజ్ంతును; నీవు నీ దేవుని 

ధరమ్శాసత్రము మరచితివి గనుక నేనును నీ కుమారులను మరతును. 

ఎఫెసీయులకు 2:12 => ఆ కాలమందు ఇశార్యేలుతో సహపౌరులు కాక, పరదేశులును, 

వాగాద్ననిబంధనలు లేని పరజనులును, నిరీక్షణ లేనివారును, లోకమందు దేవుడు లేనివారునై యుండి, 

కీర్సుత్కు దూరసుథ్లై యుంటిరని మీరు జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 4:11 => మనమందరము విశావ్స విషయములోను దేవుని కుమారునిగూరిచ్న జాఞ్న 

విషయములోను ఏకతవ్ముపొంది సంపూరణ్ పురుషులమగువరకు,  

వచనము 6 

దేవుడు జనములను సకలవిధములైన బాధలతో శర్మపరచెను గనుక జనము జనమును, పటట్ణము 

పటట్ణమును, పాడుచేసెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 4:29 => అయితే అకక్డనుండి నీ దేవుడైన యెహోవాను మీరు 

వెదకినయెడల, నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను వెదకునపుప్డు ఆయన నీకు 

పర్తయ్క్షమగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:30 => ఈ సంగతులనిన్యు నీకు సంభవించిన తరువాత నీకు బాధ 

కలుగునపుప్డు అంతయ్దినములలో నీవు నీ దేవుడైన యెహోవావైపు తిరిగి ఆయన మాట వినినయెడల 

నాయ్యాధిపతులు 3:9 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా యెహోవా కాలేబు తముమ్డైన 

కనజు యొకక్ కుమారుడగు ఒతీన్యేలును రక్షకునిగా ఇశార్యేలీయులకొరకు నియమించి వారిని 

రకిష్ంచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:10 => యెహోవా ఆతమ్ అతనిమీదికి వచెచ్ను గనుక అతడు ఇశార్యేలీయులకు 

నాయ్యాధిపతియై యుదధ్మునకు బయలుదేరగా యెహోవా అరామన్హరాయిము రాజైన 

కూషనిర్షాతాయిమును అతనిచేతి కపప్గించెను, ఆతడు కూషనిర్షాతాయిమును జయించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 10:10 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు మేము నీ సనిన్ధిని పాపము 

చేసియునాన్ము, మా దేవుని విడిచి బయలులను పూజించియునాన్మని యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా 

నాయ్యాధిపతులు 10:11 => యెహోవా ఐగుపీత్యుల వశములోనుండియు అమోరీయుల 

వశములోనుండియు అమోమ్నీయుల వశములోనుండియు ఫిలిషీత్యుల వశములోనుండియు మాతర్ము 

గాక 

నాయ్యాధిపతులు 10:12 => సీదోనీయులును అమాలేకీయులును మాయోనీయులును మిముమ్ను 

బాధపరచినపుప్డు వారి వశములోనుండియు నేను మిముమ్ను రకిష్ంచితిని గదా 

నాయ్యాధిపతులు 10:13 => అయితే మీరు ననున్ విసరిజ్ంచి అనయ్దేవతలను పూజించితిరి గనుక 

నేను ఇకను మిముమ్ను రకిష్ంపను. 

నాయ్యాధిపతులు 10:14 => పోయి మీరు కోరుకొనిన దేవతలకు మొఱఱ్పెటుట్కొనుడి; మీ 

శర్మకాలమున అవి మిముమ్ను రకిష్ంచునేమో అని ఇశార్యేలీయులతో సెలవిచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 10:15 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు మేము పాపము చేసియునాన్ము, నీ దృషిట్కి 

ఏది అనుకూలమో దాని చొపుప్న మాకు చేయుము; దయచేసి నేడు మముమ్ను రకిష్ంపుమని చెపిప్ 
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నాయ్యాధిపతులు 10:16 => యెహోవాను సేవింపవలెనని తమ మధయ్నుండి అనయ్దేవతలను 

తొలగింపగా, ఆయన ఆతమ్ ఇశార్యేలీయులకు కలిగిన దురవసథ్ను చూచి సహింపలేకపోయెను. 

కీరత్నలు 106:44 => అయినను వారి రోదనము తనకు వినబడగా వారికి కలిగిన శర్మను ఆయన 

చూచెను. 

హోషేయ 6:1 => మనము యెహోవాయొదద్కు మరలుదము రండి, ఆయన మనలను చీలిచ్వేసెను, 

ఆయనే మనలను సవ్సథ్పరచును; ఆయన మనలను కొటెట్ను, ఆయనే మనలను బాగుచేయును 

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. 

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

మాకు దేవుడని మేమికమీదట మాచేతిపనితో చెపప్ము; తండిర్లేనివారియెడల వాతస్లయ్ము 

చూపువాడవు నీవే గదా. 

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. 

యెషయా 55:6 => యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయనను వెదకుడి ఆయన 

సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి.  

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

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

చెపుప్చునాన్ను.  
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యెషయా 65:2 => తమ ఆలోచనల ననుసరించి చెడుమారగ్మున నడచుకొనుచు లోబడనొలల్ని 

పర్జలవైపు దినమంతయు నాచేతులు చాపుచునాన్ను.  

రోమీయులకు 10:20 => మరియు యెషయా తెగించి ననున్ వెదకనివారికి నేను దొరకితిని; ననున్ 

విచారింపనివారికి పర్తయ్క్షమైతిని అని చెపుప్చునాన్డు.  

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, 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:12 => పూరణ్హృదయముతోను పూరాణ్తమ్తోను తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాయొదద్ తాము విచారణ చేయుదుమనియు 

యెషయా 37:3 => వీరు గోనెపటట్ కటుట్కొనినవారై అతనియొదద్కు వచిచ్ అతనితో ఇటల్నిరి హిజిక్యా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ దినము శర్మయు శిక్షయు దూషణయు గల దినము, పిలల్లు పుటట్వచిచ్రి గాని 

కనుటకు శకిత్ చాలదు. 

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.  

వచనము 7 

కాగా మీరు బలహీనులు కాక ధైరయ్ము వహించుడి, మీ కారయ్ము సఫలమగును. 

నాయ్యాధిపతులు 5:6 => అనాతు కుమారుడైన షవుగ్రు దినములలో యాయేలు దినములలో 

రాజమారగ్ములు ఎడారులాయెను పర్యాణసుథ్లు చుటుట్తోర్వలలోనే నడిచిరి. 

1 సమూయేలు 13:6 => ఇశార్యేలీయులు దిగులుపడుచు వచిచ్ తాము ఇరుకులో నునన్టుట్ 

తెలిసికొని గుహలలోను పొదలలోను మెటట్లలోను ఉనన్త సథ్లములలోను కూపములలోను దాగిరి. 
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కీరత్నలు 121:8 => ఇది మొదలుకొని నిరంతరము నీ రాకపోకలయందు యెహోవా నినున్ 

కాపాడును 

మతత్యి 24:6 => మరియు మీరు యుదధ్ములను గూరిచ్యు యుదధ్ సమాచారములను గూరిచ్యు 

వినబోదురు; మీరు కలవరపడకుండ చూచుకొనుడి. ఇవి జరుగవలసియునన్వి గాని అంతము వెంటనే 

రాదు. 

మతత్యి 24:7 => జనముమీదికి జనమును రాజయ్ముమీదికి రాజయ్మును లేచును. 

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

సముదర్తరంగముల ఘోషవలన కలవరపడిన జనములకు శర్మయు కలుగును. 

లేవీయకాండము 26:22 => మీ మధయ్కు అడవిమృగములను రపిప్ంచెదను; అవి మిముమ్ను 

సంతానరహితులగా చేసి మీ పశువులను హరించి మిముమ్ను కొదిద్మందిగా చేయును. మీ మారగ్ములు 

పాడైపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:19 => నీవు లోపలికి వచుచ్నపుప్డు శపింపబడుదువు; వెలుపలికి 

వెళుల్నపుప్డును శపింపబడుదువు. 

నాయ్యాధిపతులు 2:14 => కాబటిట్ యెహోవా కోపాగిన్ ఇశార్యేలీయులమీద మండెను; ఆయన 

దోచుకొనువారి చేతికి వారిని అపప్గించెను. వారు ఇశార్యేలీయులను దోచుకొనిరి; ఆయన వారి 

చుటుట్నునన్వారి శతుర్వులచేతికి వారిని అపప్గించెను గనుక వారు తమ శతుర్వుల యెదుట 

నిలువలేకపోయిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 10:9 => మరియు అమోమ్నీయులు యూదా దేశసుథ్లతోను బెనాయ్మీనీయులతోను 

ఎఫార్యిమీయులతోను యుదధ్ము చేయుటకు యొరాద్నును దాటిరి గనుక ఇశార్యేలీయులకు మికిక్లి 

శర్మ కలిగెను 

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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కీరత్నలు 89:40 => అతని కంచెలనిన్యు నీవు తెగగొటిట్యునాన్వు అతని కోటలు 

పాడుచేసియునాన్వు 

కీరత్నలు 107:39 => వారు బాధవలనను ఇబబ్ందివలనను దుఃఖమువలనను తగిగ్పోయినపుప్డు 

యెషయా 8:22 => భూమి తటుట్ తేరిచూడగా బాధలును అంధకారమును దుసస్హమైన వేదనయు 

కలుగును; వారు గాఢాంధకారములోనికి తోలివేయబడెదరు. 

యిరిమ్యా 6:25 => పొలములోనికి పోకుము, మారగ్ములో నడువకుము, శతుర్వులు కతిత్ని 

ఝుళిపించుచునాన్రు, నలు దికుక్ల భయము తగులుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 16:5 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను ఈ పర్జలకు నా సమాధానము 

కలుగనియయ్కయు వారియెడల నా కృపావాతస్లయ్ములను చూపకయు ఉనాన్ను గనుక రోదనముచేయు 

ఇంటిలోనికి నీవు పోకుము, వారినిగూరిచ్ అంగలారుచ్టకు పోకుము, ఎవరినిని ఓదారుచ్టకు 

వెళల్కుము; ఇదే యెహోవా వాకుక్ 

యెహెజేక్లు 35:7 => వచుచ్వారును పోవువారును లేకుండ అందరిని నిరూమ్లముచేసి నేను శేయీరు 

పరవ్తమును పాడుగాను నిరజ్నముగాను చేయుదును. 

జెకరాయ్ 8:10 => ఆ దినములకు ముందు మనుషుయ్లకు కూలి దొరకక యుండెను, పశువుల పనికి 

బాడిగ దొరకకపోయెను, తన పనిమీద పోవువానికి శతుర్భయముచేత నెమమ్ది లేకపోయెను; 

ఏలయనగా ఒకరిమీదికొకరిని నేను రేపుచుంటిని. 

లూకా 21:10 => మరియు ఆయన వారితో ఇటల్నెను జనముమీదికి జనమును రాజయ్ముమీదికి 

రాజయ్మును లేచును; 

వచనము 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 12:15 => రెహబాము చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్యు షెమయా రచించిన 

గర్ంథమందును దీరఘ్దరిశ్యైన ఇదోద్ రచించిన వంశావళియందును వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:17 => అబీయాయును అతని జనులును వారిని ఘోరముగా 

సంహరించిరి. ఇశార్యేలు వారిలో అయిదు లక్షలమంది పరాకర్మశాలులు హతులైరి. 

మారుక్ 13:8 => జనముమీదికి జనమును రాజయ్ముమీదికి రాజయ్మును లేచును, అకక్డకక్డ 

భూకంపములు కలుగును, కరవులు వచుచ్ను. ఇవే వేదనలకు పార్రంభము. 

లూకా 21:9 => మీరు యుదధ్ములను గూరిచ్యు కలహములను గూరిచ్యు వినినపుప్డు 

జడియకుడి; ఇవి మొదట జరుగవలసియునన్వి గాని అంతము వెంటనే రాదని చెపెప్ను. 

లూకా 21:10 => మరియు ఆయన వారితో ఇటల్నెను జనముమీదికి జనమును రాజయ్ముమీదికి 

రాజయ్మును లేచును; 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:11 => కాబటిట్ యెహోవా అషూష్రు రాజుయొకక్ సైనాయ్ధిపతులను 

వారిమీదికి రపిప్ంచెను. మనషే ష్ తపిప్ంచుకొనిపోకుండ వారు అతని పటుట్కొని, గొలుసులతో బంధించి 

అతనిని బబులోనునకు తీసికొనిపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:17 => 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. 

నాయ్యాధిపతులు 2:14 => కాబటిట్ యెహోవా కోపాగిన్ ఇశార్యేలీయులమీద మండెను; ఆయన 

దోచుకొనువారి చేతికి వారిని అపప్గించెను. వారు ఇశార్యేలీయులను దోచుకొనిరి; ఆయన వారి 

చుటుట్నునన్వారి శతుర్వులచేతికి వారిని అపప్గించెను గనుక వారు తమ శతుర్వుల యెదుట 

నిలువలేకపోయిరి. 

కీరత్నలు 106:41 => ఆయన వారిని అనయ్జనులచేతికి అపప్గించెను వారి పగవారు వారిని 

ఏలుచుండిరి. 
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యెషయా 10:6 => భకిత్హీనులగు జనములమీదికి నేను వారిని పంపెదను దోపుడుసొముమ్ 

దోచుకొనుటకును కొలల్పెటుట్టకును వీధులను తొర్కిక్ంచుటకును నా ఉగర్తకు పాతుర్లగు 

జనులనుగూరిచ్ వారికాజాఞ్పించెదను.  

ఆమోసు 3:6 => పటట్ణమందు బాకానాదము వినబడగా జనులకు భయము పుటట్కుండునా? 

యెహోవా చేయనిది పటట్ణములో ఉపదర్వము కలుగునా? 

లూకా 21:22 => లేఖనములలో వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరుటకై అవి పర్తిదండన దినములు. 

లూకా 21:23 => ఆ దినములలో గరిభ్ణులకును పాలిచుచ్వారికిని శర్మ. భూమిమీద మికిక్లి 

యిబబ్ందియు ఈ పర్జలమీద కోపమును వచుచ్ను. 

లూకా 21:24 => వారు కతిత్వాత కూలుదురు; చెరపటట్బడినవారై సమసత్మైన అనయ్జనముల మధయ్కు 

పోవుదురు; అనయ్జనముల కాలములు సంపూరణ్మగువరకు యెరూషలేము అనయ్జనములచేత 

తొర్కక్బడును. 

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. 

యోబు 4:20 => ఉదయము మొదలుకొని సాయంతర్మువరకు ఉండివారు బదద్లైపోవుదురు 

ఎనిన్కలేనివారై సదాకాలము నాశనమైయుందురు. 

కీరత్నలు 107:39 => వారు బాధవలనను ఇబబ్ందివలనను దుఃఖమువలనను తగిగ్పోయినపుప్డు 

యెషయా 8:22 => భూమి తటుట్ తేరిచూడగా బాధలును అంధకారమును దుసస్హమైన వేదనయు 

కలుగును; వారు గాఢాంధకారములోనికి తోలివేయబడెదరు. 

యెషయా 42:24 => యెహోవాకు విరోధముగా మనము పాపము చేసితివిు వారు ఆయన 

మారగ్ములలో నడవనొలల్కపోయిరి ఆయన ఉపదేశమును వారంగీకరింపకపోయిరి యాకోబును 

దోపుసొముమ్గా అపప్గించినవాడు, దోచుకొనువారికి ఇశార్యేలును అపప్గించినవాడు యెహోవాయే 

గదా?  
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యిరిమ్యా 16:5 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను ఈ పర్జలకు నా సమాధానము 

కలుగనియయ్కయు వారియెడల నా కృపావాతస్లయ్ములను చూపకయు ఉనాన్ను గనుక రోదనముచేయు 

ఇంటిలోనికి నీవు పోకుము, వారినిగూరిచ్ అంగలారుచ్టకు పోకుము, ఎవరినిని ఓదారుచ్టకు 

వెళల్కుము; ఇదే యెహోవా వాకుక్ 

యిరిమ్యా 25:32 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జనమునుండి 

జనమునకు కీడు వాయ్పించుచునన్ది, భూదిగంతములనుండి గొపప్ తుపాను బయలువెళుల్చునన్ది. 

యెహెజేక్లు 35:7 => వచుచ్వారును పోవువారును లేకుండ అందరిని నిరూమ్లముచేసి నేను శేయీరు 

పరవ్తమును పాడుగాను నిరజ్నముగాను చేయుదును. 

మతత్యి 24:7 => జనముమీదికి జనమును రాజయ్ముమీదికి రాజయ్మును లేచును. 

వచనము 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. 

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

సేవకుడైన మోషే నీకు ఆజాఞ్పించిన ధరమ్శాసత్రమంతటి చొపుప్న చేయవలెను. నీవు నడుచు పర్తి 

మారగ్మున చకక్గా పర్వరిత్ంచునటుల్ నీవు దానినుండి కుడికి గాని యెడమకు గాని తొలగకూడదు. 

యెహోషువ 1:9 => నేను నీకాజఞ్ యిచిచ్యునాన్ను గదా, నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ముగా నుండుము, 

దిగులు పడకుము జడియకుము. నీవు నడుచు మారగ్మంతటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు 

తోడైయుండును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:20 => మరియు దావీదు తన కుమారుడైన సొలొమోనుతో 

చెపిప్నదేమనగా నీవు బలముపొంది ధైరయ్ము తెచుచ్కొని యీ పని పూనుకొనుము, భయపడకుండుము, 
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వెరవకుండుము, నా దేవుడైన యెహోవా నీతోకూడ నుండును; యెహోవా మందిరపు సేవనుగూరిచ్న 

పనియంతయు నీవు ముగించువరకు ఆయన నినున్ ఎంతమాతర్మును విడువకయుండును. 

కీరత్నలు 27:14 => ధైరయ్ము తెచుచ్కొని నీ హృదయమును నిబబ్రముగా నుంచుకొనుము 

యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము.  

యెషయా 35:3 => సడలిన చేతులను బలపరచుడి తొటిర్లుల్ మోకాళల్ను దృఢపరచుడి. 

యెషయా 35:4 => తతత్రిలుల్ హృదయులతో ఇటల్నుడి భయపడక ధైరయ్ముగా ఉండుడి పర్తిదండన 

చేయుటకై మీ దేవుడు వచుచ్చునాన్డు పర్తిదండనను దేవుడు చేయదగిన పర్తికారమును ఆయన 

చేయును ఆయన వచిచ్ తానే మిముమ్ను రకిష్ంచును.  

దానియేలు 10:19 => నీకు శుభమవును గాక, ధైరయ్ము తెచుచ్కొముమ్. ధైరయ్ము తెచుచ్కొమమ్ని నాతో 

చెపెప్ను. అతడు నాతో ఇటల్నగా నేను ధైరయ్ము తెచుచ్కొని నీవు ననున్ ధైరయ్పరచితివి గనుక నా 

యేలినవాడవైన నీవు ఆజఞ్ ఇమమ్ని చెపిప్తిని. 

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

పౌరుషము గలవారై యుండుడి, బలవంతులైయుండుడి; 

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

యుండుడి. 

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

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

రూతు 2:12 => యెహోవా నీవు చేసినదానికి పర్తిఫలమిచుచ్ను; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

రెకక్లకిర్ంద సురకిష్తముగా నుండునటుల్ నీవు వచిచ్తివి ; ఆయన నీకు సంపూరణ్మైన 

బహుమానమిచుచ్నని ఆమె కుతత్రమిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 19:11 => వాటివలన నీ సేవకుడు హెచచ్రికనొందును వాటిని గైకొనుటవలన గొపప్ 

లాభము కలుగును. 

కీరత్నలు 58:11 => కావున నిశచ్యముగా నీతిమంతులకు ఫలము కలుగుననియు నిశచ్యముగా 

నాయ్యము తీరుచ్ దేవుడు లోకములో నునాన్డనియు మనుషుయ్లు ఒపుప్కొందురు. 
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మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

మతత్యి 5:46 => మీరు మిముమ్ను పేర్మించువారినే పేర్మించినయెడల మీకేమి ఫలము కలుగును? 

సుంకరులును ఆలాగు చేయుచునాన్రు గదా. 

మతత్యి 6:1 => మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారి యెదుట మీ నీతికారయ్ము చేయకుండ 

జాగర్తత్పడుడి; లేనియెడల పరలోకమందునన్ మీ తండిర్యొదద్ మీరు ఫలము పొందరు. 

మతత్యి 6:4 => అటల్యితే రహసయ్మందు చూచు నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను 

మతత్యి 6:6 => నీవు పార్రథ్న చేయునపుప్డు, నీ గదిలోనికి వెళిల్ తలుపు వేసి, రహసయ్మందునన్ నీ 

తండిర్కి పార్రథ్న చేయుము; అపుప్డు రహసయ్మందు చూచు నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

మతత్యి 6:18 => అపుప్డు రహసయ్మందు చూచుచునన్ నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

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. 

లూకా 6:35 => మీరైతే ఎటిట్ వారినిగూరిచ్ యైనను నిరాశ చేసికొనక మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి, 

మేలు చేయుడి, అపుప్ ఇయుయ్డి; అపుప్డు మీ ఫలము గొపప్దై యుండును, మీరు సరోవ్నన్తుని 

కుమారులై యుందురు. ఆయన, కృతజఞ్తలేనివారియెడలను దుషుట్లయెడలను ఉపకారియై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 4:4 => పనిచేయువానికి జీతము ఋణమే గాని దానమని యెంచబడదు. 

రోమీయులకు 4 :5 => పనిచేయక , భకిత్హీనుని నీతిమంతునిగా తీరుచ్వానియందు 

విశావ్సముంచువానికి వాని విశావ్సము నీతిగా ఎంచబడుచునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 3:8 => నాటువాడును నీళుల్పోయువాడును ఒకక్టే. పర్తివాడు తాను చేసిన 

కషట్ముకొలది జీతము పుచుచ్కొనును. 

1 కొరిందీయులకు 3:14 => పునాదిమీద ఒకడు కటిట్న పని నిలిచినయెడల వాడు జీతము 

పుచుచ్కొనును. 
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1 కొరిందీయులకు 9:17 => ఇది నేనిషట్పడి చేసినయెడల నాకు జీతము దొరకును. 

ఇషట్పడకపోయినను గృహనిరావ్హకతవ్ము నాకు అపప్గింపబడెను. 

1 కొరిందీయులకు 9:18 => అటల్యితే నాకు జీతమేమి? నేను సువారత్ను పర్కటించునపుప్డు 

సువారత్యందు నాకునన్ అధికారమును పూరణ్ముగా వినియోగపరచుకొనకుండ సువారత్ను ఉచితముగా 

పర్కటించుటయే నా జీతము 

1 కొరిందీయులకు 15:58 => కాగా నా పిర్య సహోదరులారా, మీ పర్యాసము పర్భువునందు 

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:24 => మీరేమి చేసినను అది మనుషుయ్ల నిమితత్ము కాక పర్భువు నిమితత్మని 

మనసూఫ్రిత్గా చేయుడి, మీరు పర్భువైన కీర్సుత్నకు దాసులై యునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 6:10 => మీరు చేసిన కారయ్మును, మీరు పరిశుదుధ్లకు ఉపచారము చేసి యింకను 

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 

హెబీర్యులకు 10:35 => కాబటిట్ మీ ధైరయ్మును విడిచిపెటట్కుడి; దానికి పర్తిఫలముగా గొపప్ 

బహుమానము కలుగును. 

2 యోహాను 1:8 => అటిట్వాడే వంచకుడును కీర్సుత్ విరోధియునైయునాన్డు. మేము మీ మధయ్ను 

నెరవేరిచ్న కారయ్ములను చెడగొటుట్కొనక మీరు పూరణ్ఫలము పొందునటుల్ జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

నెహెమాయ్ 6:9 => నేను ఇటువంటి కారయ్ములను మేమెంత మాతర్మును చేయువారము కాము, 

వీటిని నీ మనసుస్లోనుండి నీవు కలిప్ంచుకొంటివని అతనియొదద్కు నేను వరత్మానము పంపితిని. 

దేవా, ఇపుప్డు నాచేతులను బలపరచుము. 

యిరిమ్యా 31:16 => యెహోవా ఈ ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు ఏడువక ఊరకొనుము, కనీన్ళుల్ విడుచుట 

మానుము; నీ కిర్య సఫలమై, జనులు శతుర్వుని దేశములోనుండి తిరిగివచెచ్దరు; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 
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వచనము 10 

ఆసా యేలుబడియందు పదునైదవ సంవతస్రమున మూడవ నెలను వారు యెరూషలేములో కూడి 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:1 => ఆ కాలమున దేవుని ఆతమ్ ఓదేదు కుమారుడైన అజరాయ్మీదికి రాగా 

అతడు ఆసాను ఎదురొక్నబోయి యీలాగు పర్కటించెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:11 => మరియు పర్ధానయాజకుడైన అమరాయ్ యెహోవాకు చెందు సకల 

విషయములను కనిపెటుట్టకు మీమీద ఉనాన్డు, యూదా సంతతివారికి అధిపతియు ఇషామ్యేలు 

కుమారుడునగు జెబదాయ్ రాజు సంగతుల విషయములో పైవాడుగా ఉనాన్డు, లేవీయులు మీకు 

పరిచారకులుగా ఉనాన్రు. ధైరయ్ము వహించుడి, మేలుచేయుటకై యెహోవా మీతో కూడ ఉండును. 

యెషయా 44:14 => ఒకడు దేవదారుచెటల్ను నరుకవలెనని పూనుకొనును శమ్శానావృక్షమును గాని 

సరళవృక్షమును గాని సింధూరవృక్షములనుగాని అడవి వృక్షములలో ఏదో ఒకదానిని తీసికొనును 

ఒకడు చెటుట్ నాటగా వరష్ము దాని పెంచును  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:15 => అకక్డనుండి సహోదరులు మా సంగతి విని అపీప్యా సంతపేట 

వరకును తిర్సతర్ములవరకును మముమ్ను ఎదురొక్నుటకు వచిచ్రి. పౌలు వారిని చూచి దేవునికి 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి ధైరయ్ము తెచుచ్కొనెను 

లేవీయకాండము 18:30 => కాబటిట్ మీకంటె ముందుగా నునన్వారు అనుసరించిన ఆ హేయమైన 

ఆచారములలో దేనినైనను అనుసరించుటవలన అపవితర్త కలుగజేసికొనకుండునటుల్ నేను మీకు 

విధించిన విధి ననుసరించి నడుచుకొనవలెను. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:15 => మలిచిన విగర్హమునేగాని పోతవిగర్హమునేగాని చేసి చాటున 

నుంచువాడు శాపగర్సుత్డని యెలుగెతిత్ ఇశార్యేలీయులందరితోను చెపప్గా ఆమేన  అనవలెను. 

1 రాజులు 11:5 => సొలొమోను అషాత్రోతు అను సీదోనీయుల దేవతను మిలోక్ము అను 

అమోమ్నీయుల హేయమైన దేవతను అనుసరించి నడిచెను. 
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1 రాజులు 11:7 => సొలొమోను కెమోషు అను మోయాబీయుల హేయమైన దేవతకును మొలెకు 

అను అమోమ్నీయుల హేయమైన దేవతకును యెరూషలేము ఎదుటనునన్ కొండమీద బలిపీఠములను 

కటిట్ంచెను. 

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 

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. 

యెహెజేక్లు 8:10 => నేను లోపలికిపోయి చూచితిని; అపుప్డు పార్కెడి సకల జంతువుల 

ఆకారములును హేయమైన మృగముల ఆకారములును, అనగా ఇశార్యేలీయుల దేవతల 

విగర్హములనిన్యు గోడమీద చుటుట్ను వార్యబడియునన్టుట్ కనబడెను. 

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 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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 13:19 => అబీయా యరొబామును తరిమి, బేతేలును దాని గార్మములను 

యెషానాను దాని గార్మములను ఎఫోర్నును దాని గార్మములను పటుట్కొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:1 => అతడు ఇరువది మూరలు పొడవును ఇరువది మూరలు వెడలుప్ను 

పది మూరలు ఎతుత్నుగల యొక యితత్డి బలిపీఠ మును చేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:12 => అది మొదలుకొని సొలొమోను తాను మంటపము ఎదుట కటిట్ంచిన 

యెహోవా బలిపీఠముమీద దహనబలులు అరిప్ంచుచు వచెచ్ను. అతడు అనుదిన నిరణ్యముచొపుప్న 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:18 => అపుప్డు వారు రాజైన హిజిక్యాయొదద్కు పోయి మేము యెహోవా 

మందిరమంతటిని దహన బలిపీఠమును ఉపకరణములనిన్టిని సనిన్ధి రొటెట్లుంచు బలల్ను పవితర్పరచి 

యునాన్ము. 

2 రాజులు 16:14 => మరియు యెహోవా సనిన్ధినునన్ యితత్డి బలిపీఠము మందిరము ముంగిటి 

సథ్లమునుండి అనగా తాను కటిట్ంచిన బలిపీఠమునకును యెహోవా మందిరమునకును మధయ్నుండి 

తీయించి, తాను కటిట్ంచిన దాని ఉతత్ర పారశ్వ్మందు దానిని ఉంచెను. 

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? 

నాయ్యాధిపతులు 10:16 => యెహోవాను సేవింపవలెనని తమ మధయ్నుండి అనయ్దేవతలను 

తొలగింపగా, ఆయన ఆతమ్ ఇశార్యేలీయులకు కలిగిన దురవసథ్ను చూచి సహింపలేకపోయెను. 

1 రాజులు 21:26 => ఇశార్యేలీయుల యెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న అమోరీయుల 

ఆచారరీతిగా విగర్హములను పెటుట్కొని అతడు బహు హేయముగా పర్వరిత్ంచెను. 

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 17:2 => 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 19:4 => యెహోషాపాతు యెరూషలేములో నివాసముచేయుచు 

బేయేరె ష్బానుండి ఎఫార్యిము మనయ్మువరకు జనులమధయ్ను సంచరించుచు, వారి పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా వైపునకు వారిని మళిల్ంచెను. 

యిరిమ్యా 4:1 => ఇదే యెహోవా వాకుక్ ఇశార్యేలూ, నీవు తిరిగి రానుదేద్శించినయెడల నాయొదద్కే 

రావలెను, నీవు ఇటు అటు తిరుగుట మాని నీ హేయకిర్యలను నా సనిన్ధినుండి తొలగించి 

యెహెజేక్లు 20:7 => అపుప్డు నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను, మీలో పర్తివాడు తన కిషట్మైన 

హేయకృతయ్ములను విడిచిపెటట్వలెను, ఐగుపీత్యుల విగర్హములను పూజించుటచేత మిముమ్ను మీరు 

అపవితర్పరచుకొనకుండవలెను అని నేను ఆజాఞ్పించితిని.  

మతత్యి 25:16 => అయిదు తలాంతులు తీసికొనినవాడు వెళిల్ వాటితో వాయ్పారము చేసి, మరి 

అయిదు తలాంతులు సంపాదించెను. 

వచనము 11 

తాము తీసికొనివచిచ్న కొలల్సొముమ్లోనుండి ఆ దినమున ఏడువందల యెదుద్లను ఏడువేల గొఱఱ్లను 

యెహోవాకు బలులుగా అరిప్ంచి 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:16 => వారి చరయ్లటుల్ండగా ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములయందంతటను 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను వెదకుటకు మనసుస్ నిలుపుకొనినవారు తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాకు బలులనరిప్ంచుటకై యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:1 => మరియు హిజిక్యా ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు 

పసాక్పండుగ ఆచరించుటకై యెరూషలేములోనునన్ యెహోవా మందిరమునకు రావలసినదని 
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ఇశార్యేలువారికందరికిని యూదావారికందరికిని వరత్మానములను, ఎఫార్యిమీయులకును 

మనషే ష్వారికిని పతిర్కలను పంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:2 => సేవకు చాలినంతమంది యాజకులు తముమ్ను తాము 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనకుండుటచేతను , జనులు యెరూషలేములో కూడుకొనకుండుటచేతను , 

మొదటినెలయందు పసాక్పండుగ జరుగకపోగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:3 => రాజును అతని అధిపతులును యెరూషలేములోనునన్ 

సమాజపువారందరును దానిని రెండవ నెలలో ఆచరింపవలెనని యోచనచేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:4 => ఈ సంగతి రాజుకును సమాజపువారికందరికిని 

అనుకూలమాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:5 => కావున బహుకాలమునుండి వారు వార్యబడిన పర్కారము ఇంత 

ఘనముగా నాచరింపకుండుట చూచి, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు యెరూషలేములో 

పసాక్పండుగ ఆచరించుటకై రావలసినదని బెయేరె ష్బా మొదలుకొని దాను వరకు 

ఇశార్యేలీయులుండు దేశమంతటను చాటింపవలెనని వారు నిరణ్యము చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:6 => కావున అంచెవాండుర్ రాజునొదద్ను అతని అధిపతులయొదద్ను 

తాకీదులు తీసికొని, యూదా ఇశార్యేలు దేశములందంతట సంచరించి రాజాజఞ్ను ఈలాగు 

పర్చురము చేసిరి ఇశార్యేలువారలారా, అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలుల దేవుడైన యెహోవావైపు 

తిరుగుడి; మీరు తిరిగినయెడల మీలో అషూష్రు రాజులచేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొని శేషించినవారివైపు 

ఆయన తిరుగును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:7 => తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా యెడల దోర్హముగా పర్వరిత్ంచిన 

మీ పితరులవలెను మీ సహోదరులవలెను మీరు పర్వరిత్ంపకుడి. వారి పర్వరత్న ఎటిట్దొ మీకు 

అగపరచవలెనని ఆయన వారిని వినాశమునకు అపప్గించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:8 => మీ పితరులవలె మీరు అవిధేయులుగాక యెహోవాకు లోబడి, 

ఆయన శాశవ్తముగా పరిశుదధ్ పరచిన ఆయన పరిశుదధ్ మందిరములో పర్వేశించి, మీ దేవుడైన 

యెహోవా మహోగర్త మీ మీదినుండి తొలగిపోవునటుల్ ఆయనను సేవించుడి. 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:10 => అంచెవాండుర్ జెబూలూను దేశమువరకును, ఎఫార్యిము 

మనషే ష్ల దేశములలోనునన్ పర్తి పటట్ణమునకును పోయిరిగాని అచచ్టివారు ఎగతాళిచేసి వారిని 

అపహసించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:11 => అయినను ఆషేరు మనషే ష్ జెబూలూను దేశముల వారిలోనుండి 

కొందరు కృంగిన మనసుస్తో యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:25 => అపుప్డు యాజకులును లేవీయులును యూదావారిలోనుండియు 

ఇశార్యేలువారిలోనుండియు వచిచ్న సమాజపువారందరును, ఇశార్యేలు దేశములోనుండి వచిచ్ 

యూదాలో కాపురమునన్ అనుయ్లును సంతోషించిరి. 

1 రాజులు 12:19 => ఈ పర్కారము ఇశార్యేలువారు నేటివరకు జరుగుచునన్టుల్ దావీదు 

సంతతివారిమీద తిరుగుబాటు చేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:19 => సౌలుమీద యుదధ్ము చేయబోయిన ఫిలిషీత్యులతో కూడ దావీదు 

వచిచ్నపుప్డు మనషే ష్ సంబంధులలో కొందరును అతని పక్షము చేరిరి; దావీదు ఫిలిషీత్యులకు 

సహాయము చేయకపోయెను, ఏలయనగా అతడు తన యజమానుడైన సౌలు పక్షమునకు మరలి 

తమకు పార్ణహాని చేయునని యెంచి ఫిలిషీత్యుల అధికారులు అతని పంపివేసిరి. 

ఆదికాండము 39:3 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెననియు, అతడు చేసినదంతయు 

అతనిచేతిలో యెహోవా సఫలము చేసెననియు అతని యజమానుడు చూచినపుప్డు 

1 సమూయేలు 18:28 => యెహోవా దావీదునకు తోడుగా నుండుటయు, తన కుమారెత్యైన 

మీకాలు అతని పేర్మించుటయు సౌలు చూచి 

1 రాజులు 3:28 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరును రాజు తీరిచ్న తీరుప్నుగూరిచ్ విని నాయ్యము 

విచారించుటయందు రాజు దైవజాఞ్నము నొందినవాడని గర్హించి అతనికి భయపడిరి. 
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జెకరాయ్ 8:21 => ఒక పటట్ణపువారు మరియొక పటట్ణపువారియొదద్కు వచిచ్ఆలసయ్ము చేయక 

యెహొవాను శాంతిపరచుటకును, సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును మనము 

పోదము రండి అని చెపప్గా వారు మేమును వతుత్మందురు. 

జెకరాయ్ 8:22 => అనేక జనములును బలముగల జనులును యెరూషలేములో సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును, యెహోవాను శాంతిపరచుటకును వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:9 => ఆ గోతర్కరత్లు మతస్రపడి, యోసేపును ఐగుపుత్లోనికి పోవుటకు 

అమిమ్వేసిరిగాని, దేవుడతనికి తోడైయుండి అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి తపిప్ంచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:10 => దయను జాఞ్నమును ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోయెదుట అతనికి 

అనుగర్హించినందున ఫరో ఐగుపుత్నకును తన యింటికంతటికిని అతనిని అధిపతిగా నియమించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

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

మెడమీద ఉండును నీ తండిర్ కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.  

2 దినవృతాత్ంతములు 16:1 => ఆసా యేలుబడియందు ముపప్ది ఆరవ సంవతస్రమున ఇశార్యేలు 

రాజైన బయెషా యూదావారిమీద దండెతిత్ బయలుదేరి యూదా రాజైన ఆసాయొదద్కు రాకపోకలు 

జరుగకుండునటుల్ రామాను కటిట్ంపగా 

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

తండిర్యైన దావీదు పార్రంభదినములలో నడచిన మారగ్మందు నడచుచు 

యిరిమ్యా 7:15 => ఎఫార్యిము సంతానమగు మీ సహోదరులనందరిని నేను వెళల్గొటిట్నటుల్ 

మిముమ్ను నా సనిన్ధినుండి వెళల్గొటుట్దును. 
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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. 

వచనము 12 

పూరణ్హృదయముతోను పూరాణ్తమ్తోను తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాయొదద్ తాము విచారణ 

చేయుదుమనియు 

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. 

వచనము 13 

పినన్లేగాని పెదద్లేగాని పురుషులేగాని సతరీలే గాని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాయొదద్ విచారణ 

చేయనివారికందరికిని మరణము విధించుదుమనియు నిషక్రష్ చేసికొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:13 => ఆసాయును అతనితో కూడనునన్ వారును గెరారువరకు వారిని 

తరుమగా కూషీయులు మరల పంకుత్లు తీరచ్లేక యెహోవా భయముచేతను ఆయన సైనయ్పు 

భయముచేతను పారిపోయిరి. యూదావారు విశేషమైన కొలల్సొముమ్ పటుట్కొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:14 => గెరారు చుటుట్నునన్ పటట్ణములలోని వారందరి మీదికి యెహోవా 

భయము వచెచ్ను గనుక ఆ పటట్ణములనిన్టిని కొలల్పెటిట్, వాటిలోనునన్ మికుక్టమైన 

కొలల్సొమమ్ంతయు దోచుకొనిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 14:15 => మరియు వారు పసులసాలలను పడగొటిట్ విసాత్రమైన గొఱఱ్లను 

ఒంటెలను సమకూరుచ్కొని యెరూషలేమునకు తిరిగివచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 31:28 => మరియు సేనగా బయలుదేరిన యోధులమీద యెహోవాకు పనున్కటిట్, 

ఆ మనుషుయ్లలోను పశువులలోను గాడిదలలోను గొఱఱ్మేకలలోను ఐదువందలకు ఒకటిచొపుప్న వారి 

సగములోనుండి తీసికొని  

సంఖాయ్కాండము 31:29 => యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణముగా యాజకుడైన ఎలియాజరుకు 

ఇయయ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 31:50 => కాబటిట్ యెహోవా సనిన్ధిని మా నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ 

మేము మాలో పర్తిమనుషుయ్నికి దొరికిన బంగారు నగలను గొలుసులను కడియములను 

ఉంగరములను పోగులను పతకములను యెహోవాకు అరప్ణముగా తెచిచ్యునాన్మని చెపప్గా 

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 15:21 => అయితే గిలాగ్లులో నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలి అరిప్ంచుటకై జనులు 

శపితములగు గొఱఱ్లలోను ఎడల్లోను ముఖయ్మైనవాటిని తీసికొనివచిచ్రని సమూయేలుతో చెపెప్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:26 => యెహోవా మందిరము ఘనముగా కటిట్ంచుటకై రాజైన దావీదును 

పితరుల యింటిపెదద్లును సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును సైనాయ్ధిపతులును  

1 దినవృతాత్ంతములు 26:27 => యుదధ్ములలో పటుట్కొని పర్తిషిఠ్ంచిన కొలల్సొముమ్ ఉనన్ 

బొకక్సములకు షెలోమీతును వాని సహోదరులును కావలి కాయువారైరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 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 
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దావీదు కలిప్ంచిన యెహోవా గీతములను పాడుచు వాదయ్ములను వాయించుచు నిలుచుచుండగను, 

యాజకులు వారికి ఎదురుగా నిలిచి బూరలు ఊదుచుండగను, ఇశార్యేలీయులందరును 

నిలిచియుండగను 

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

సమాధానబలులగా యెహోవాకు అరిప్ంచెను. ఈ పర్కారము రాజును ఇశార్యేలీయులందరును 

యెహోవా మందిరమును పర్తిషఠ్ చేసిరి. 

వచనము 14 

వారు ఎలుగెతిత్ బొబబ్లిడుచు, మేళములతోను బూరల నాదముతోను భేరీధవ్నులతోను యెహోవా 

సనిన్ధిని పర్మాణము చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:16 => అపుప్డు యెహోయాదా జనులందరు యెహోవావారై 

యుండవలెనని జనులందరితోను రాజుతోను నిబంధనచేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:10 => ఇపుప్డు మనమీదనునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

మహోగర్త చలాల్రునటుల్ ఆయనతో మనము నిబంధన చేయవలెనని నా మనసుస్లో అభిలాష పుటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:31 => పిమమ్ట రాజు తన సథ్లమందు నిలువబడి నేను యెహోవాను 

అనుసరించుచు, ఆయన ఇచిచ్న ఆజఞ్లను శాసనములను కటట్డలను పూరణ్మనసుస్తోను 

పూరణ్హృదయముతోను గైకొనుచు, ఈ గర్ంథమందు వార్యబడిన నిబంధన మాటల పర్కారముగా 

పర్వరిత్ంచుదునని యెహోవా సనిన్ధిని నిబంధన చేసికొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:32 => మరియు అతడు యెరూషలేమునందునన్ వారినందరిని 

బెనాయ్మీనీయులనందిరిని అటిట్ నిబంధనకు ఒపుప్కొనజేసెను గనుక యెరూషలేము కాపురసుథ్లు తమ 

పితరుల దేవుడైన దేవుని నిబంధన పర్కారము పర్వరిత్ంచిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:1 => యెహోవా హోరేబులో ఇశార్యేలీయులతో చేసిన నిబంధన గాక 

ఆయన మోయాబు దేశములో వారితో చేయుమని మోషేకు ఆజాఞ్పించిన నిబంధన వాకయ్ములు ఇవే. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 29:12 => అనగా మీలో ముఖుయ్లేమి, మీ గోతర్పువారేమి మీ పెదద్లేమి, మీ 

నాయకులేమి మీ పిలల్లేమి, మీ భారయ్లేమి,  

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. 

నెహెమాయ్ 9:38 => వారు తమకిషట్ము వచిచ్నటుల్ మా శరీర ములమీదను మా పశువులమీదను 

అధికారము చూపు చునాన్రు గనుక మాకు చాల శర్మలు కలుగుచునన్వి. 

నెహెమాయ్ 10:29 => వారి భారయ్లు వారి కుమారులు వారి కుమారెత్లు తెలివియు 

బుదిధ్యుగలవారెవరో వారును ఈ విషయములో పర్ధానులైన తమ బంధువులతో కలిసిరి. 

యిరిమ్యా 50:5 => ఎనన్టికిని మరువబడని నితయ్నిబంధన చేసికొని యెహోవాను కలిసికొందము 

రండని చెపుప్కొనుచు సీయోనుతటుట్ అభిముఖులై ఆచచ్టికి వెళుల్ మారగ్ము ఏదని అడుగుచు వచెచ్దరు 

ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

2 కొరిందీయులకు 8:5 => ఇదియుగాక మొదట పర్భువునకును, దేవుని చితత్మువలన మాకును, 

తముమ్ను తామే అపప్గించుకొనిరి; యింతగా చేయుదురని మేమనుకొనలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:4 => తమ శర్మయందు వారు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవాయొదద్కు మళుల్కొని ఆయనను వెదకినపుడు ఆయన వారికి పర్తయ్క్షమాయెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:29 => అయితే అకక్డనుండి నీ దేవుడైన యెహోవాను మీరు 

వెదకినయెడల, నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను వెదకునపుప్డు ఆయన నీకు 

పర్తయ్క్షమగును. 

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

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

పూరాణ్తమ్తోను సేవించి, 
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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 

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, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:14 => ధరమ్శాసత్రమందును పర్వకత్ల గర్ంథములయందును 

వార్యబడియునన్వనిన్యు నమిమ్, 

యెహోషువ 24:25 => అటుల్ యెహోషువ ఆ దినమున పర్జలతో నిబంధన చేసి వారికి షెకెములో 

కటట్డను విధిని నియమించి 

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 

2 రాజులు 11:17 => అపుప్డు యెహోయాదా జనులు యెహోవా వారని ఆయన పేరట రాజుతోను 

జనులతోను నిబంధన చేయించెను, మరియు అతడు రాజుపేరట జనులతో నిబంధన చేయించెను. 

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 34:30 => వారిని సమకూరెచ్ను. రాజును, యూదా వారందరును, 

యెరూషలేము కాపురసుథ్లును, యాజకులును, లేవీయులును, జనులలో పినన్పెదద్లందరును 
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యెహోవా మందిరమునకు రాగా యెహోవా మందిరమందు దొరకిన నిబంధన గర్ంథపు మాటలనిన్యు 

వారికి వినిపింపబడెను. 

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 

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. 

యిరిమ్యా 34:8 => యూదులచేత యూదులు కొలువు చేయించుకొనక తమ దాసయ్ములోనునన్ 

హెబీర్యులనుగాని హెబీర్యురాండర్నుగాని అందరిని విడిపించునటుల్ విడుదల చాటింపవలెనని  

వచనము 15 

ఈలాగు పర్మాణము చేయబడగా యూదావారందరును సంతోషించిరి; వారు పూరణ్హృదయముతో 

పర్మాణముచేసి పూరణ్మనసుస్తో ఆయనను వెదకియుండిరి గనుక యెహోవా వారికి పర్తయ్క్షమై 

చుటుట్నునన్ దేశసుథ్లతో యుదధ్ములు లేకుండ వారికి నెమమ్ది కలుగజేసెను. 

నిరగ్మకాండము 22:20 => యోహోవాకు మాతర్మే గాక వేరొక దేవునికి బలి అరిప్ంచువాడు 

శాపగర్సుత్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:5 => నీవు నడవవలెనని నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించిన 

మారగ్ములోనుండి నినున్ తొలగించునటుల్ ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచి 

దాసయ్గృహములోనుండి మిముమ్ను విడిపించిన మీ దేవుడైన యెహోవామీద తిరుగుబాటు చేయుటకు 
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మిముమ్ను పేర్రేపించెను గనుక ఆ పర్వకత్కేమి ఆ కలలు కనువానికేమి మరణశిక్ష విధింపవలెను. అటుల్ 

నీ మధయ్నుండి ఆ చెడుతనమును పరిహరింపవలెను. 

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

కుమారెత్యేగాని నీ కౌగిటి భారయ్యేగాని నీ పార్ణసేన్హితుడేగాని 

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 13:12 => నీవు నివసించుటకు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ నీ 

పురములలో ఏదో యొకదానియందు 

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 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 13:15 => ఆ పురనివాసులను అవశయ్ముగా కతిత్వాత సంహరించి, దానిని 

దానిలోనునన్ సమసత్మును దాని పశువులను కతిత్వాత నిరూమ్లము చేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:2 => నీ దేవుడైన యెహోవా నిబంధనను మీరి ఆయన దృషిట్కి 

చెడడ్దానిని చేయుచు, నేనిచిచ్న ఆజఞ్కు విరోధముగా అనయ్దేవతలకు, అనగా సూరుయ్నికైనను 

చందుర్నికైనను ఆకాశనక్షతర్ములలోని దేనికైనను నమసక్రించి మొర్కుక్ పురుషుడేగాని సతరీయేగాని నీ 

దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ నీ గార్మములలో దేనియందైనను నీ మధయ్ కనబడినపుప్డు  

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:3 => అది నీకు తెలుపబడిన తరువాత నీవు విని బాగుగా విచారణ 

చేయవలెను. అది నిజమైనయెడల, అనగా అటిట్ హేయకిర్య ఇశార్యేలీయులలో జరిగియుండుట 

వాసత్వమైనయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:4 => ఆ చెడడ్ కారయ్ము చేసిన పురుషునిగాని సతరీనిగాని నీ గార్మముల 

వెలుపలికి తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటట్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:5 => ఇదద్రు ముగుగ్రు సాకుష్ల మాటమీదనే చావతగిన వానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

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. 

ఆదికాండము 19:11 => అపుప్డు వారు పినన్లు మొదలుకొని పెదద్లవరకు ఆ ఇంటి దావ్రము 

దగగ్రనునన్ వారికి కనుమబుబ్ కలుగజేయగా వారు దావ్రము కనుగొనలేక విసికిరి. 

నిరగ్మకాండము 12:29 => అరధ్రాతిర్వేళ జరిగినదేమనగా, సింహాసనముమీద కూరుచ్నన్ ఫరో 

మొదలుకొని చెరసాలలోనునన్ ఖైదీ యొకక్ తొలిపిలల్ వరకు ఐగుపుత్ దేశమందలి తొలి పిలల్లనందరిని 

పశువుల తొలి పిలల్లననిన్టిని యెహోవా హతము చేసెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:18 => ఆ జనముల దేవతలను పూజించుటకు మన దేవుడైన యెహోవా 

యొదద్నుండి తొలగు హృదయముగల పురుషుడేగాని సతరీయేగాని కుటుంబమేగాని గోతర్మేగాని నేడు 
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మీలో ఉండకుండునటుల్ను , మరణకరమైన దుషృక్తయ్మునకు అటిట్ మూలమైనది మీలో 

ఉండకుండునటుల్ను, నేడు ఈ నిబంధనను మీతో చేయుచునాన్ను. 

యోబు 3:19 => అలుప్లేమి ఘనులేమి అందరు నచచ్టనునాన్రు దాసులు తమ యజమానుల 

వశమునుండి తపిప్ంచుకొని సవ్తంతుర్లై యునాన్రు. 

యోబు 34:19 => రాజులయెడల పక్షపాతము చూపనివానితోను బీదలకనన్ ధనముగలవారిని 

ఎకుక్వగా చూడని వానితోను ఆలాగు పలుకుట తగునా? వారందరు ఆయన నిరిమ్ంచినవారు కారా? 

కీరత్నలు 115:13 => పినన్లనేమి పెదద్లనేమి తనయందు భయభకుత్లు గలవారిని యెహోవా 

ఆశీరవ్దించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

పర్కటన 6:15 => భూరాజులును, ఘనులును, సవాసార్ధిపతులును, ధనికులును, బలిషు ఠ్లును, పర్తి 

దాసుడును, పర్తి సవ్తంతుర్డును కొండ గుహలలోను  

పర్కటన 20:12 => మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము 

ఎదుట నిలువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును 

వేరొక గర్ంథము విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల 

చొపుప్న మృతులు తీరుప్ పొందిరి. 

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 18:30 => సిరియా రాజు మీరు ఇశార్యేలు రాజుతోనే యుదధ్ము చేయుడి, 

అధములతోనైనను అధికులతోనైనను చేయవదద్ని తనతో కూడనునన్ తన రథాధిపతులకు ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యుండెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 29:10 => ఇపుప్డు మనమీదనునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

మహోగర్త చలాల్రునటుల్ ఆయనతో మనము నిబంధన చేయవలెనని నా మనసుస్లో అభిలాష పుటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:30 => వారిని సమకూరెచ్ను. రాజును, యూదా వారందరును, 

యెరూషలేము కాపురసుథ్లును, యాజకులును, లేవీయులును, జనులలో పినన్పెదద్లందరును 

యెహోవా మందిరమునకు రాగా యెహోవా మందిరమందు దొరకిన నిబంధన గర్ంథపు మాటలనిన్యు 

వారికి వినిపింపబడెను. 

నెహెమాయ్ 5:12 => అందుకు వారు నీవు చెపిప్న పర్కారమే యివనిన్యు ఇచిచ్వేసి వారియొదద్ 

ఏమియు కోరమనిరి. అంతట నేను యాజకులను పిలిచి ఈ వాగాద్న పర్కారము జరిగించుటకు 

వారిచేత పర్మాణము చేయించితిని. 

నెహెమాయ్ 9:38 => వారు తమకిషట్ము వచిచ్నటుల్ మా శరీర ములమీదను మా పశువులమీదను 

అధికారము చూపు చునాన్రు గనుక మాకు చాల శర్మలు కలుగుచునన్వి. 

నెహెమాయ్ 10:29 => వారి భారయ్లు వారి కుమారులు వారి కుమారెత్లు తెలివియు 

బుదిధ్యుగలవారెవరో వారును ఈ విషయములో పర్ధానులైన తమ బంధువులతో కలిసిరి. 

కీరత్నలు 119:106 => నీ నాయ్యవిధులను నేననుసరించెదనని నేను పర్మాణము చేసియునాన్ను నా 

మాట నెరవేరుచ్దును. 

పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  

వచనము 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. 
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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. 

నెహెమాయ్ 10:29 => వారి భారయ్లు వారి కుమారులు వారి కుమారెత్లు తెలివియు 

బుదిధ్యుగలవారెవరో వారును ఈ విషయములో పర్ధానులైన తమ బంధువులతో కలిసిరి. 

కీరత్నలు 81:1 => మనకు బలమైయునన్ దేవునికి ఆనందగానము చేయుడి యాకోబు దేవునిబటిట్ 

ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి. 

కీరత్నలు 81:2 => కీరత్న యెతుత్డి గిలకతపెప్ట పటుట్కొనుడి సవ్రమండలమును మనోహరమైన 

సితారాను వాయించుడి. 

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

పునన్మనాడు కొముమ్ ఊదుడి. 

కీరత్నలు 81:4 => అది ఇశార్యేలీయులకు కటట్డ యాకోబు దేవుడు నిరణ్యించిన చటట్ము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:16 => అపుప్డు యెహోయాదా జనులందరు యెహోవావారై 

యుండవలెనని జనులందరితోను రాజుతోను నిబంధనచేసెను. 

నెహెమాయ్ 5:12 => అందుకు వారు నీవు చెపిప్న పర్కారమే యివనిన్యు ఇచిచ్వేసి వారియొదద్ 

ఏమియు కోరమనిరి. అంతట నేను యాజకులను పిలిచి ఈ వాగాద్న పర్కారము జరిగించుటకు 

వారిచేత పర్మాణము చేయించితిని. 

కీరత్నలు 119:106 => నీ నాయ్యవిధులను నేననుసరించెదనని నేను పర్మాణము చేసియునాన్ను నా 

మాట నెరవేరుచ్దును. 

యెషయా 45:23 => నా యెదుట పర్తి మోకాలు వంగుననియు పర్తి నాలుకయు నాతోడని 

పర్మాణము చేయుననియు నేను నా పేరట పర్మాణము చేసియునాన్ను నీతిగల నా నోటి మాట 

బయలుదేరియునన్ది అది వయ్రథ్ము కానేరదు.  

Page  of 800 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

వచనము 17 

ఆసా ఉనన్త సథ్లములను ఇశార్యేలీయులలోనుండి తీసివేయలేదు గాని యితడు బర్దికిన 

కాలమంతయు ఇతని హృదయము యథారథ్ముగా ఉండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:16 => అపుప్డు యెహోయాదా జనులందరు యెహోవావారై 

యుండవలెనని జనులందరితోను రాజుతోను నిబంధనచేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:17 => అంతట జనులందరును బయలు దేవతయొకక్ గుడికి పోయి దాని 

పడగొటిట్, బలిపీఠములను విగర్హములను తుతుత్నియలుగా విరుగగొటిట్, బయలు యాజకుడైన 

మతాత్నును బలిపీఠముల ముందర చంపిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:18 => మరియు మోషే యిచిచ్న ధరమ్శాసత్రమందు వార్యబడిన దానినిబటిట్ 

ఉతాస్హముతోను గానముతోను యెహోవాకు అరిప్ంపవలసిన దహనబలులను దావీదు నియమించిన 

పర్కారముగా అరిప్ంచునటుల్, లేవీయులైన యాజకుల చేతికిర్ంద నుండునటిట్యు, యెహోవా 

మందిరమందు దావీదు పనులు పంచివేసినటిట్యునైన యెహోవా మందిరపు కావలివారికి 

యెహోయాదా నిరణ్యించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:19 => యెహోవా మందిరములోనికి దేనిచేతనైనను అంటుతగిలినవారు 

పర్వేశింపకుండునటుల్ అతడు దావ్రములయొదద్ దావ్రపాలకులను ఉంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:20 => మరియు అతడు శతాధిపతులను పర్ధానులను జనుల 

అధికారులను దేశపు జనులనందరిని వెంటబెటుట్కొని యెహోవా మందిరములోనుండి రాజును 

తోడుకొనివచెచ్ను; వారు ఎతత్యిన దావ్రముగుండ రాజనగరుచొచిచ్ రాజయ్సింహాసనముమీద రాజును 

ఆసీనుని చేయగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:21 => దేశజనులందరు సంతోషించిరి. వారు అతలాయ్ను చంపిన 

తరువాత పటట్ణము నెమమ్దిగా ఉండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:10 => ఇపుప్డు మనమీదనునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

మహోగర్త చలాల్రునటుల్ ఆయనతో మనము నిబంధన చేయవలెనని నా మనసుస్లో అభిలాష పుటెట్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 29:36 => ఈ కారయ్ము అపప్టికపుప్డే జరిగినందున దేవుడు జనులకు 

సిదధ్పరచినదానిని చూచి హిజిక్యాయును జనులందరును సంతోషించిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:11 => నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని దానిపెటిట్, నీ దేవుడైన యెహోవా 

సనిన్ధిని నమసాక్రముచేసి, నీకును నీ యింటివారికిని నీ దేవుడైన యెహోవా దయచేసిన మేలంతటి 

విషయము నీవును లేవీయులును నీ దేశములో ఉనన్ పరదేశులును సంతోషింపవలెను. 

నెహెమాయ్ 8:9 => జనులందరు ధరమ్శాసత్రగర్ంథపు మాటలు విని యేడవ్ మొదలుపెటట్గా, 

అధికారియైన నెహెమాయ్యు యాజకుడును శాసిత్యునగు ఎజార్యును జనులకు బోధించు 

లేవీయులును మీరు దుఃఖపడవదుద్, ఏడవ్వదుద్, ఈ దినము మీ దేవుడైన యెహోవాకు పర్తిషిఠ్త దినమని 

జనులతో చెపిప్రి. 

కీరత్నలు 32:11 => నీతిమంతులారా, యెహోవానుబటిట్ సంతోషించుడి ఉలల్పించుడి యథారథ్ 

హృదయులారా, మీరందరు ఆనందగానము చేయుడి. 

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

భావించుచునాన్ను. 

సామెతలు 3:17 => దాని మారగ్ములు రమయ్మారగ్ములు దాని తోర్వలనిన్యు కేష్మకరములు. 

2 కొరిందీయులకు 1:12 => మా అతిశయమేదనగా, లౌకిక జాఞ్నము ననుసరింపక, 

దేవుడనుగర్హించు పరిశుదధ్తతోను నిషాక్పటయ్ముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో 

నడుచుకొంటిమనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనసాస్కిష్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టయే 

కీరత్నలు 119:106 => నీ నాయ్యవిధులను నేననుసరించెదనని నేను పర్మాణము చేసియునాన్ను నా 

మాట నెరవేరుచ్దును. 

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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2 దినవృతాత్ంతములు 15:4 => తమ శర్మయందు వారు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవాయొదద్కు మళుల్కొని ఆయనను వెదకినపుడు ఆయన వారికి పర్తయ్క్షమాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:12 => పూరణ్హృదయముతోను పూరాణ్తమ్తోను తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాయొదద్ తాము విచారణ చేయుదుమనియు 

యెషయా 26:8 => మేము నీకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునాన్ము మా పార్ణము నీ నామమును నీ 

సమ్రణను ఆశించుచునన్ది. 

యెషయా 45:19 => అంధకార దేశములోని మరుగైనచోటున నేను మాటలాడలేదు 

మాయాసవ్రూపుడనైనటుట్3 ననున్ వెదకుడని యాకోబు సంతానముతో నేను చెపప్లేదు నేను 

నాయ్యమైన సంగతులు చెపుప్వాడను యథారథ్మైన సంగతులు తెలియజేయువాడను అగు యెహోవాను 

నేనే.  

ఫిలిపీప్యులకు 1:23 => ఈ రెంటి మధయ్ను ఇరుకున బడియునాన్ను. నేను వెడలిపోయి కీర్సుత్తో 

కూడ నుండవలెనని నాకు ఆశయునన్ది, అది నాకు మరి మేలు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:4 => తమ శర్మయందు వారు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవాయొదద్కు మళుల్కొని ఆయనను వెదకినపుడు ఆయన వారికి పర్తయ్క్షమాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:6 => దేవుడు జనములను సకలవిధములైన బాధలతో శర్మపరచెను 

గనుక జనము జనమును, పటట్ణము పటట్ణమును, పాడుచేసెను. 

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

ఇశార్యేలీయులకు నెమమ్ది కలుగజేసినమీదట అనేక దినములైన తరువాత యెహోషువ బహు 

సంవతస్రములుగల వృదుధ్డాయెను. 

యోబు 34:29 => ఆయన సమాధానము కలుగజేసినయెడల శిక్ష విధింపగలవాడెవడు? ఆయన 

తన ముఖమును దాచుకొనినయెడల ఆయనను చూడగలవాడెవడు? అది అనేకులను గూరిచ్నదైనను 

ఒకటే, ఒకని గూరిచ్నదైనను ఒకటే 

Page  of 803 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:29 => అయితే అకక్డనుండి నీ దేవుడైన యెహోవాను మీరు 

వెదకినయెడల, నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను వెదకునపుప్డు ఆయన నీకు 

పర్తయ్క్షమగును. 

యెహోషువ 24:25 => అటుల్ యెహోషువ ఆ దినమున పర్జలతో నిబంధన చేసి వారికి షెకెములో 

కటట్డను విధిని నియమించి 

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 14:6 => ఆ సంవతస్రములలో అతనికి యుదధ్ములు లేకపోవుటచేత 

దేశములో నెమమ్దికలిగియుండెను; యెహోవా అతనికి విశార్ంతి దయచేసియుండగా అతడు యూదా 

దేశమున పార్కారములుగల పటట్ణములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:30 => ఈ పర్కారము అతని దేవుడు చుటుట్నునన్వారిని జయించి అతనికి 

నెమమ్ది ననుగర్హింపగా యెహోషాపాతు రాజయ్ము నిమమ్ళముగా నుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:31 => పిమమ్ట రాజు తన సథ్లమందు నిలువబడి నేను యెహోవాను 

అనుసరించుచు, ఆయన ఇచిచ్న ఆజఞ్లను శాసనములను కటట్డలను పూరణ్మనసుస్తోను 

పూరణ్హృదయముతోను గైకొనుచు, ఈ గర్ంథమందు వార్యబడిన నిబంధన మాటల పర్కారముగా 

పర్వరిత్ంచుదునని యెహోవా సనిన్ధిని నిబంధన చేసికొనెను. 

యెషయా 45:23 => నా యెదుట పర్తి మోకాలు వంగుననియు పర్తి నాలుకయు నాతోడని 

పర్మాణము చేయుననియు నేను నా పేరట పర్మాణము చేసియునాన్ను నీతిగల నా నోటి మాట 

బయలుదేరియునన్ది అది వయ్రథ్ము కానేరదు.  

వచనము 18 

తన తండిర్ పర్తిషిఠ్ంచినటిట్యు, తాను పర్తిషిఠ్ంచినటిట్యు వెండిని బంగారమును ఉపకరణములను 

అతడు తీసికొని దేవుని మందిరమునందుంచెను. 
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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 15:14 => ఆసా తన దినములనిన్యు హృదయపూరవ్కముగా యెహోవాను 

అనుసరించెను గాని ఉనన్త సథ్లములను తీసివేయకపోయెను. 

1 రాజులు 15:15 => మరియు అతడు తన తండిర్ పర్తిషిఠ్ంచిన వసుత్వులను తాను పర్తిషిఠ్ంచిన 

వసుత్వులను, వెండియు బంగారమును ఉపకరణములను యెహోవా మందిరములోనికి తెపిప్ంచెను. 

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 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 15:19 => 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 15:20 => కాబటిట్ బెనహ్దదు రాజైన ఆసా చెపిప్న మాటకు సమమ్తించి తన సైనయ్ముల 

అధిపతులను ఇశార్యేలు పటట్ణముల మీదికి పంపి ఈయోనును దానును ఆబేలేబ్తమ్యకాను 

కినెన్రెతును నఫాత్లీ దేశమును పటుట్కొని కొలల్పెటెట్ను. 
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1 రాజులు 15:21 => అది బయెషాకు వరత్మానము కాగా రామా పటట్ణము కటుట్ట మాని తిరాస్కు 

పోయి నివాసము చేసెను. 

1 రాజులు 15:22 => 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. 

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 15:24 => అంతట ఆసా తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి, తన పితరుడైన దావీదు 

పురమందు తన పితరుల సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను; అతనికి మారుగా యెహోషాపాతు అను అతని 

కుమారుడు రాజాయెను. 

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 14:3 => అనయ్దేవతల బలిపీఠములను పడగొటిట్ ఉనన్త సథ్లములను 

పాడుచేసి పర్తిమలను పగులగొటిట్ దేవతా సత్ంభములను కొటిట్వేయించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:4 => వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యించుటకును, 

ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్యు విధినిబటిట్యు కిర్యలు జరిగించుటకును, యూదావారికి ఆజాఞ్పించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:5 => ఉనన్త సథ్లములను సూరయ్ దేవతాసత్ంభములను యూదావారి 

పటట్ణములనిన్టిలోనుండి తీసివేసెను. అతని యేలుబడియందు రాజయ్ము నెమమ్దిగా ఉండెను. 
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నిరగ్మకాండము 32:27 => అతడు వారిని చూచి మీలో పర్తివాడును తన కతిత్ని తన నడుమున 

కటుట్కొని పాళెములో దావ్రమునుండి దావ్రమునకు వెళుల్చు, పర్తివాడు తన సహోదరుని పర్తివాడు 

తన చెలికానిని పర్తివాడు తన పొరుగువానిని చంపవలెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డనెను 

నిరగ్మకాండము 32:28 => లేవీయులు మోషే మాటచొపుప్న చేయగా, ఆ దినమున పర్జలలో 

ఇంచుమించు మూడు వేలమంది కూలిరి. 

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

కుమారెత్యేగాని నీ కౌగిటి భారయ్యేగాని నీ పార్ణసేన్హితుడేగాని 

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 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. 

మారుక్ 3:21 => ఆయన ఇంటివారు సంగతి విని, ఆయన మతి చలించియునన్దని చెపిప్ ఆయనను 

పటుట్కొనబోయిరి. 

మారుక్ 3:31 => ఆయన సహోదరులును తలిల్యు వచిచ్ వెలుపల నిలిచి ఆయనను పిలువనంపిరి. 

జనులు గుంపుగా ఆయనచుటుట్ కూరుచ్ండిరి. 
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మారుక్ 3:32 => వారు ఇదిగో నీ తలిల్యు నీ సహోదరులును వెలుపల ఉండి, నీకోసరము 

వెదకుచునాన్రని ఆయనతో చెపప్గా 

మారుక్ 3:33 => ఆయన నా తలిల్ నా సహోదరులు ఎవరని 

మారుక్ 3:34 => తన చుటుట్ కూరుచ్నన్వారిని కలయచూచి ఇదిగో నా తలిల్యు నా సహోదరులును; 

మారుక్ 3:35 => దేవుని చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడే నా సహోదరుడును సహోదరియు 

తలిల్యునని చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 5:16 => కావున ఇకమీదట మేము శరీరరీతిగా ఎవనినైనను ఎరుగము; మేము 

కీర్సుత్ను శరీరరీతిగా ఎరిగియుండినను ఇకమీదట ఆయనను ఆలాగు ఎరుగము. 

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 34:7 => బలిపీఠములను దేవతా సత్ంభములను పడగొటిట్ చెకిక్న 

విగర్హములను చూరణ్ముచేసి, ఇశార్యేలీయుల దేశమంతటనునన్ సూరయ్దేవతా విగర్హములనిన్టిని 

నరికివేసి అతడు యెరూషలేమునకు తిరిగివచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 32:20 => మరియు అతడు వారు చేసిన ఆ దూడను తీసికొని అగిన్తో కాలిచ్ 

పొడిచేసి నీళల్మీద చలిల్ ఇశార్యేలీయులచేత దాని తార్గించెను. 

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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దివ్తీయోపదేశకాండము 7:25 => వారి దేవతల పర్తిమలను మీరు అగిన్చేత కాలిచ్వేయవలెను; వాటి 

మీదనునన్ వెండిబంగారములను అపేకిష్ంపకూడదు. నీవు దానివలన చికుక్బడుదువేమో గనుక దానిని 

తీసికొనకూడదు. ఏలయనగా అది నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయము. 

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

నీయింటికి తేకూడదు. అది శాపగర్సత్మే గనుక దాని పూరిత్గా రోసి దానియందు బొతిత్గా 

అసహయ్పడవలెను. 

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. 

1 రాజులు 15:14 => ఆసా తన దినములనిన్యు హృదయపూరవ్కముగా యెహోవాను 

అనుసరించెను గాని ఉనన్త సథ్లములను తీసివేయకపోయెను. 

1 రాజులు 15:15 => మరియు అతడు తన తండిర్ పర్తిషిఠ్ంచిన వసుత్వులను తాను పర్తిషిఠ్ంచిన 

వసుత్వులను, వెండియు బంగారమును ఉపకరణములను యెహోవా మందిరములోనికి తెపిప్ంచెను. 

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 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 15:19 => నీ తండిర్కిని నా తండిర్కిని సంధి కలిగియునన్టుల్ నీకును నాకును సంధి 

కలిగియుండవలెను గనుక వెండి బంగారములను నీకు కానుకగా పంపించుచునాన్ను; నీవు వచిచ్ 
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ఇశార్యేలు రాజైన బయెషా నాయొదద్నుండి తిరిగిపోవునటుల్ నీకును అతనికిని కలిగిన నిబంధనను 

తపిప్ంపవలెను. 

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 15:21 => అది బయెషాకు వరత్మానము కాగా రామా పటట్ణము కటుట్ట మాని తిరాస్కు 

పోయి నివాసము చేసెను. 

1 రాజులు 15:22 => 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. 

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 15:24 => అంతట ఆసా తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి, తన పితరుడైన దావీదు 

పురమందు తన పితరుల సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను; అతనికి మారుగా యెహోషాపాతు అను అతని 

కుమారుడు రాజాయెను. 

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 23:12 => మరియు యూదారాజులు చేయించిన ఆహాజు మేడగది పైనునన్ 

బలిపీఠములను, యెహోవా మందిరపు రెండు సాలలలో మనషే ష్ చేయించిన బలిపీఠములను రాజు 

పడగొటిట్ంచి ఛినాన్భినన్ములుగా చేయించి ఆ ధూళిని కిదోర్ను వాగులో పోయించెను. 
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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. 

నాయ్యాధిపతులు 3:7 => అటుల్ ఇశార్యేలీయులు యెహోవా సనిన్ధిని దోషులై, తమ దేవుడైన 

యెహోవాను మరచి బయలుదేవతలను దేవతా సత్ంభములను పూజించిరి. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:14 => వారు దాని చేపటిట్ యెరూషలేములోనునన్ బలిపీఠములను 

ధూపపీఠములను తీసివేసి, కిదోర్ను వాగులో వాటిని పారవేసిరి. 

దానియేలు 5:2 => బెల ష్సస్రు 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.  

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

అకక్డ ఒక తోట యుండెను, దానిలోనికి ఆయన తన శిషుయ్లతోకూడ వెళె ల్ను. 

వచనము 19 

ఆసా యేలుబడియందు ముపప్ది యయిదవ సంవతస్రమువరకు యుదధ్ములు జరుగలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:3 => అనయ్దేవతల బలిపీఠములను పడగొటిట్ ఉనన్త సథ్లములను 

పాడుచేసి పర్తిమలను పగులగొటిట్ దేవతా సత్ంభములను కొటిట్వేయించి 
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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. 

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

అరిప్ంపకూడదు సుమీ. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:14 => యెహోవా నీ గోతర్ములలో ఒకదానియందు ఏరప్రచుకొను 

సథ్లముననే నీ దహనబలులను అరిప్ంచి నేను మీకాజాఞ్పించుచునన్ సమసత్మును అకక్డనే 

జరిగింపవలెను. 

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. 

1 రాజులు 3:4 => గిబియోను ముఖయ్మైన ఉనన్తసథ్లమై యుండెను గనుక బలుల నరిప్ంచుటకై 

రాజు అకక్డికి పోయి ఆ బలిపీఠముమీద వెయియ్ దహనబలులను అరిప్ంచెను. 

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 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. 

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. 

1 రాజులు 11:4 => సొలొమోను వృదుధ్డైనపుప్డు అతని భారయ్లు అతని హృదయమును ఇతర 

దేవతలతటుట్ తిర్పప్గా అతని తండిర్యైన దావీదు హృదయమువలె అతని హృదయము దేవుడైన 

యెహోవా యెడల యథారథ్ము కాకపోయెను. 

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

నిందారహితుడునై యుండెను. నోవహు దేవునితో కూడ నడచినవాడు. 

1 రాజులు 15:11 => ఆసా తన పితరుడైన దావీదువలె యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా 

నడుచుకొని 
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1 రాజులు 15:14 => ఆసా తన దినములనిన్యు హృదయపూరవ్కముగా యెహోవాను 

అనుసరించెను గాని ఉనన్త సథ్లములను తీసివేయకపోయెను. 

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 17:6 => యెహోవా మారగ్ములయందు నడుచుకొనుటకు అతడు తన 

మనసుస్ను దృఢపరచుకొనినవాడై ఉనన్త సథ్లములను దేవతాసత్ంభములను యూదాలోనుండి 

తీసివేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:17 => అయినను జనులు ఉనన్త సథ్లములయందు ఇంకను బలులు 

అరిప్ంచుచు వచిచ్రిగాని ఆ యరప్ణలను తమ దేవుడైన యెహోవా నామమునకే చేసిరి. 

కీరత్నలు 101:2 => నిరోద్ష మారగ్మున వివేకముతో పర్వరిత్ంచెదను. నీవు ఎపుప్డు నాయొదద్కు 

వచెచ్దవు? నా యింట యథారథ్హృదయముతో నడుచుకొందును 

కీరత్నలు 119:80 => నేను సిగుగ్పడకుండునటుల్ నా హృదయము నీ కటట్డల విషయమై 

నిరోద్షమగును గాక. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 

అధాయ్యము 16	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

ఆసా యేలుబడియందు ముపప్ది ఆరవ సంవతస్రమున ఇశార్యేలు రాజైన బయెషా యూదావారిమీద 

దండెతిత్ బయలుదేరి యూదా రాజైన ఆసాయొదద్కు రాకపోకలు జరుగకుండునటుల్ రామాను కటిట్ంపగా 

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 15:14 => ఆసా తన దినములనిన్యు హృదయపూరవ్కముగా యెహోవాను 

అనుసరించెను గాని ఉనన్త సథ్లములను తీసివేయకపోయెను. 

1 రాజులు 15:15 => మరియు అతడు తన తండిర్ పర్తిషిఠ్ంచిన వసుత్వులను తాను పర్తిషిఠ్ంచిన 

వసుత్వులను, వెండియు బంగారమును ఉపకరణములను యెహోవా మందిరములోనికి తెపిప్ంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:20 => కడకు లేవీయులలో అహీయా అనువాడు దేవుని మందిరపు 

బొకక్సమును పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వుల బొకక్సములను కాచువాడుగా నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:21 => లదాద్ను కుమారులను గూరిచ్నది గెరో ష్నీయుడైన లదాద్ను 

కుమారులు, అనగా గెరో ష్నీయులై తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లైయునన్వారిని గూరిచ్నది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:22 => యెహీయేలీ కుమారులైన జేతామును వాని సహోదరుడైన 

యోవేలును యెహోవా మందిరపు బొకక్సములకు కావలి కాయువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:23 => అమార్మీయులు ఇసాహ్రీయులు హెబోర్నీయులు ఉజీజ్యేలీయులు 

అనువారిని గూరిచ్నది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:24 => మోషే కుమారుడైన గెరో ష్మునకు పుటిట్న షెబూయేలు 

బొకక్సముమీద పర్ధానిగా నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:25 => ఎలీయెజెరు సంతతివారగు షెబూయేలు సహోదరులు ఎవరనగా 

వాని కుమారుడైన రెహబాయ్, రెహబాయ్ కుమారుడైన యెషయా, యెషయా కుమారుడైన యెహోరాము, 

యెహోరాము కుమారుడైన జిఖీర్, జిఖీర్ కుమారుడైన షెలోమీతు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 26:26 => యెహోవా మందిరము ఘనముగా కటిట్ంచుటకై రాజైన దావీదును 

పితరుల యింటిపెదద్లును సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును సైనాయ్ధిపతులును  

యెహోషువ 6:19 => వెండియు బంగారును ఇతత్డి పాతర్లును ఇనుప పాతర్లును యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తములగును; వాటిని యెహోవా ధనాగారములో నుంచవలెను. 

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 12:4 => యోవాషు యాజకులను పిలిపించి యెహోవా మందిరములోనికి తేబడు 

పర్తిషిఠ్త వసుత్వుల విలువను అనగా జనసంఖయ్ దాఖలా చేయబడిన జనులు తెచిచ్న దర్వయ్మును 

వంతుచొపుప్న పర్తి మనిషికి నిరణ్యమైన దర్వయ్మును, సేవ్చఛ్చేత నెవరైనను యెహోవా 

మందిరములోనికి తెచిచ్న దర్వయ్మును, 

వచనము 2 

ఆసా యెహోవా మందిరమందును రాజనగరునందును ఉనన్ బొకక్సములలోని వెండి బంగారములను 

తీసి, దమసుక్లో నివాసముచేయు సిరియా రాజగు బెనహ్దదు నొదద్కు దూతలచేత పంపించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:1 => ఆసా యేలుబడియందు ముపప్ది ఆరవ సంవతస్రమున ఇశార్యేలు 

రాజైన బయెషా యూదావారిమీద దండెతిత్ బయలుదేరి యూదా రాజైన ఆసాయొదద్కు రాకపోకలు 

జరుగకుండునటుల్ రామాను కటిట్ంపగా 

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. 
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1 రాజులు 15:31 => నాదాబు చేసిన ఇతర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసినదాని 

నంతటినిగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 15:33 => యూదారాజైన ఆసా యేలుబడిలో మూడవ సంవతస్రమందు అహీయా 

కుమారుడైన బయెషా తిరాస్యందు ఇశార్యేలువారినందరిని ఏలనారంభించి యిరువది నాలుగు 

సంవతస్రములు ఏలెను. 

1 రాజులు 15:32 => వారి దినములనిన్టను ఆసాకును ఇశార్యేలు రాజైన బయెషాకును యుదధ్ము 

జరుగుచుండెను. 

వచనము 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. 

1 రాజులు 15:32 => వారి దినములనిన్టను ఆసాకును ఇశార్యేలు రాజైన బయెషాకును యుదధ్ము 

జరుగుచుండెను. 

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 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 
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1 రాజులు 15:19 => నీ తండిర్కిని నా తండిర్కిని సంధి కలిగియునన్టుల్ నీకును నాకును సంధి 

కలిగియుండవలెను గనుక వెండి బంగారములను నీకు కానుకగా పంపించుచునాన్ను; నీవు వచిచ్ 

ఇశార్యేలు రాజైన బయెషా నాయొదద్నుండి తిరిగిపోవునటుల్ నీకును అతనికిని కలిగిన నిబంధనను 

తపిప్ంపవలెను. 

1 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 15:21 => అది బయెషాకు వరత్మానము కాగా రామా పటట్ణము కటుట్ట మాని తిరాస్కు 

పోయి నివాసము చేసెను. 

1 రాజులు 15:22 => 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. 

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. 

Page  of 819 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

2 దినవృతాత్ంతములు 11:17 => దావీదును సొలొమోనును నడచిన మారగ్మందు మూడు 

సంవతస్రములు వారు నడచి, యూదా రాజయ్మును బలపరచి మూడు సంవతస్రములు సొలొమోను 

కుమారుడైన రెహబామునకు సహాయకులైరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:5 => ఆ కాలములలో దేశముల కాపురసుథ్లందరిలోను గొపప్ 

కలోల్లములు కలిగెను గనుక తమ పనిపాటలను చకక్పెటుట్కొనుటకై తిరుగువారికి సమాధానము 

లేకుండెను. 

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. 

1 రాజులు 12:27 => యరొబాము తన హృదయమందు తలంచి 

1 రాజులు 15:17 => ఇశార్యేలు రాజైన బయెషా యూదావారికి విరోధియై యుండి, యూదా 

రాజైన ఆసాయొదద్నుండి యెవరును రాకుండను అతనియొదద్కు ఎవరును పోకుండను, రామా 

పటట్ణమును కటిట్ంచెను. 

1 రాజులు 16:5 => బయెషా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

వాటనిన్టినిగూరిచ్యు, అతని బలమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలురాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు 

వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:19 => ఆసా యేలుబడియందు ముపప్ది యయిదవ సంవతస్రమువరకు 

యుదధ్ములు జరుగలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:5 => బయెషా అది విని రామాను పార్కారములతో కటిట్ంచుట మానివేసి 

తాను చేయుచునన్ పని చాలించెను. 

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. 
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మీకా 1:14 => మోరెషెతగ్తు విషయములో మీరు విడుదల కైకోలు ఇయయ్వలసి వచుచ్ను, అకీజ్బు 

ఇండుల్ ఇశార్యేలు రాజును మోసపుచుచ్నవై యుండును. 

హెబీర్యులకు 11:34 => అగిన్ బలమును చలాల్రిచ్రి; ఖడగ్ధారను తపిప్ంచుకొనిరి; బలహీనులుగా 

ఉండి బలపరచబడిరి; యుదధ్ములో పరాకర్మశాలులైరి; అనుయ్ల సేనలను పారదోలిరి. 

వచనము 4 

బెనహ్దదు రాజైన ఆసా మాట అంగీకరించి, తన సైనయ్ముల అధిపతులను ఇశార్యేలువారి 

పటట్ణములమీదికి పంపగా వీరు ఈయోనును దానును ఆబేలామ్యీమును నఫాత్లి పర్దేశమునకు చేరిన 

పటట్ణములలోని కొటల్ను కొలల్పెటిట్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:21 => ఆహాజు భాగము లేరప్రచి, యెహోవా మందిరములోనుండి యొక 

భాగమును, రాజనగరులోనుండి యొక భాగమును, అధిపతుల యొదద్నుండి యొక భాగమును తీసి 

అషూష్రు రాజునకిచెచ్ను గాని అతడు అతనికి సహాయము చేయలేదు. 

2 రాజులు 12:18 => యూదా రాజైన యోవాషు తన పితరులైన యెహోషాపాతు యెహోరాము 

అహజాయ్ అను యూదా రాజులు పర్తిషిఠ్ంచిన వసుత్వులనిన్టిని, తాను పర్తిషిఠ్ంచిన వసుత్వులను, 

యెహోవా మందిరములోను రాజనగరులోనునన్ పదారథ్ములలోను కనబడిన బంగారమంతయు 

తీసికొని సిరియా రాజైన హజాయేలునకు పంపగా అతడు యెరూషలేమునొదద్నుండి తిరిగిపోయెను. 

2 రాజులు 16:8 => నేను నీ దాసుడను నీ కుమారుడనైయునాన్ను గనుక నీవు వచిచ్, నామీదికి 

లేచిన సిరియారాజు చేతిలోనుండియు ఇశార్యేలురాజు చేతిలోనుండియు ననున్ రకిష్ంపవలెనని 

అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరునొదద్కు దూతలనంపగా 

2 రాజులు 18:15 => కావున హిజిక్యా యెహోవా మందిరమందును రాజనగరునందునన్ 

పదారథ్ములలో కనబడిన వెండియంతయు అతనికిచెచ్ను. 

1 రాజులు 15:18 => కాబటిట్ ఆసా యెహోవా మందిరపు ఖజానాలోను రాజనగరుయొకక్ 

ఖజానాలోను శేషించిన వెండి అంతయు బంగారమంతయు తీసి తన సేవకులచేతి కపప్గించి, 
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హెజోయ్నునకు పుటిట్న టబిర్మోమ్ను కుమారుడును దమసుక్లో నివాసము చేయుచు అరామునకు 

రాజునైయునన్ బెనహ్దదుకు పంపి మనవి చేసినదేమనగా 

1 రాజులు 20:1 => తనయొదద్ గుఱఱ్ములను రథములను సమకూరుచ్కొనిన ముపప్ది ఇదద్రు 

రాజులుండగా సిరియా రాజైన బెనహ్దదు తన సైనయ్మంతటిని సమకూరుచ్కొని బయలుదేరి షోమోర్నుకు 

ముటట్డివేసి దానిమీద యుదధ్ము చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:6 => అమోమ్నీయులు దావీదునకు తమయందు అసహయ్ము 

పుటిట్ంచితిమని తెలిసికొనినపుప్డు హానూనును అమోమ్నీయులును అరామన్హరయీము నుండియు, 

సిరియా మయకానుండియు సోబానుండియు రథములను గుఱఱ్పురౌతులను రెండువేల మణుగుల 

వెండిఇచిచ్ బాడిగెకు కుదురుచ్కొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:25 => రాజు బొకక్సములమీద అదీయేలు కుమారుడైన అజామ్వెతు 

నియమింపబడెను; అయితే పొలములలోను పటట్ణములలోను గార్మములలోను దురగ్ములలోను 

ఉండు ఆసిత్మీద ఉజిజ్యా కుమారుడైన యెహోనాతాను నియమింపబడెను. 

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.  

ఆమోసు 1:4 => నేను హజాయేలు మందిరములో అగిన్ వేసెదను; అది బెనహ్దదు యొకక్ నగరులను 

దహించివేయును; 

వచనము 5 

బయెషా అది విని రామాను పార్కారములతో కటిట్ంచుట మానివేసి తాను చేయుచునన్ పని చాలించెను. 

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. 
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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. 

నాయ్యాధిపతులు 2:2 => మీరు ఈ దేశనివాసులతో నిబంధన చేసికొనకూడదు; వారి 

బలిపీఠములను విరుగగొటట్వలెనని ఆజఞ్ ఇచిచ్తిని గాని మీరు నా మాటను వినలేదు. 

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. 

యెషయా 31:3 => ఐగుపీత్యులు మనుషుయ్లేగాని దేవుడు కారు ఐగుపీత్యుల గుఱఱ్ములు 

మాంసమయములేగాని ఆతమ్ కావు యెహోవా తన చెయియ్చాపగా సహాయము చేయువాడు జోగును 

సహాయము పొందువాడు పడును వారందరు కూడి నాశనమగుదురు.  

2 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 20:9 => అబీమెలెకు అబార్హామును పిలిపించి నీవు మాకు చేసిన పని యేమిటి? నీవు 

నా మీదికిని నా రాజయ్ము మీదికిని మహాపాతకము తెపిప్ంచునటుల్ నేను నీయెడల చేసిన పాపమేమిటి? 

చేయరాని కారయ్ములు నాకు చేసితివని అతనితో చెపెప్ను 

ఆదికాండము 20:10 => మరియు అబీమెలెకు నీవేమి చూచి ఈ కారయ్ము చేసితివని అబార్హాము 

నడుగగా 

నిరగ్మకాండము 32:21 => అపుప్డు మోషే నీవు ఈ పర్జలమీదికి ఈ గొపప్ పాపము రపిప్ంచునటుల్ 

వారు నినున్ ఏమిచేసిరని అహరోనును నడుగగా 
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యెహోషువ 9:19 => అందుకు సమాజ పర్ధానులందరు సరవ్సమాజముతో ఇటల్నిరి మనము 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాతోడని వారితో పర్మాణము చేసితివిు గనుక మనము వారికి హాని 

చేయకూడదు. 

యెహోషువ 9:20 => మనము వారితో చేసిన పర్మాణము వలన మనమీదికి కోపము రాకపోవునటుల్ 

ఆ పర్మాణమునుబటిట్ వారిని బర్దుకనియయ్వలెనని చెపిప్ 

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. 

కీరత్నలు 15:4 => అతని దృషిట్కి నీచుడు అసహుయ్డు అతడు యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

గలవారిని సనామ్నించును అతడు పర్మాణము చేయగా నషట్ము కలిగినను మాట తపప్డు. 

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,  

రోమీయులకు 1:31 => మాట తపుప్వారును అనురాగ రహితులును, నిరద్యులునైరి. 

రోమీయులకు 1:32 => ఇటిట్ కారయ్ములను అభయ్సించువారు మరణమునకు తగినవారు అను దేవుని 

నాయ్యవిధిని వారు బాగుగ ఎరిగియుండియు, వాటిని చేయుచునాన్రు. ఇది మాతర్మే గాక వాటిని 

అభయ్సించువారితో సంతోషముగా సమమ్తించుచునాన్రు. 

2 తిమోతి 3:3 => అనురాగరహితులు అతిదేవ్షులు అపవాదకులు అజితేందిర్యులు కూర్రులు 

సజజ్నదేవ్షులు 

1 రాజులు 15:19 => నీ తండిర్కిని నా తండిర్కిని సంధి కలిగియునన్టుల్ నీకును నాకును సంధి 

కలిగియుండవలెను గనుక వెండి బంగారములను నీకు కానుకగా పంపించుచునాన్ను; నీవు వచిచ్ 
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ఇశార్యేలు రాజైన బయెషా నాయొదద్నుండి తిరిగిపోవునటుల్ నీకును అతనికిని కలిగిన నిబంధనను 

తపిప్ంపవలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:6 => అమోమ్నీయులు దావీదునకు తమయందు అసహయ్ము 

పుటిట్ంచితిమని తెలిసికొనినపుప్డు హానూనును అమోమ్నీయులును అరామన్హరయీము నుండియు, 

సిరియా మయకానుండియు సోబానుండియు రథములను గుఱఱ్పురౌతులను రెండువేల మణుగుల 

వెండిఇచిచ్ బాడిగెకు కుదురుచ్కొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 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. 

వచనము 6 

అపుప్డు రాజైన ఆసా యూదా వారినందరిని సమకూరెచ్ను; వీరు పోయి బయెషా కటిట్ంచుచుండిన 

రామా పటట్ణపు రాళల్ను దూలములను తీసికొనివచిచ్రి, వాటితో ఆసా గెబను మిసాప్ను పార్కార 

పురములుగా కటిట్ంచెను. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

2 పేతురు 2:15 => తినన్ని మారగ్మును విడిచి బెయోరు కుమారుడైన బిలాము పోయిన 

మారగ్మునుబటిట్ తోర్వ తపిప్పోయిరి. 

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. 

ఆదికాండము 14:14 => అబార్ము తన తముమ్డు చెరపటట్బడెనని విని తన యింట పుటిట్ 

అలవరచబడిన మూడువందల పదునెనమండుగురిని వెంటబెటుట్కొని దాను మటుట్కు ఆ రాజులను 

తరిమెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 18:28 => అది సీదోనుకు దూరమైనందునను, వారికి అనుయ్లతో 

సాంగతయ్మేమియు లేనందునను వారిలో ఎవడును తపిప్ంచుకొనలేదు. అది బేతెర్హోబునకు 

సమీపమైన లోయలోనునన్ది. 

నాయ్యాధిపతులు 18:29 => వారొక పటట్ణమును కటుట్కొని అకక్డ నివసించిరి. ఇశార్యేలుకు 

పుటిట్న తమ తండిర్యైన దానునుబటిట్ ఆ పటట్ణమునకు దాను అను పేరు పెటిట్రి. పూరవ్ము ఆ 

పటట్ణమునకు లాయిషు అను పేరు. 

నాయ్యాధిపతులు 20:1 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరు బయలుదేరి దాను మొదలుకొని 

బెయేరె ష్బావరకును గిలాదుదేశము వరకును వారి సమాజము ఏకమనసుస్ కలిగి మిసాప్లో యెహోవా 

సనిన్ధిని కూడెను. 

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 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 17:12 => యెహోషాపాతు అంతకంతకు గొపప్వాడై యూదా దేశమునందు 

కోటలను సామగిర్ని నిలువచేయు పటట్ణములను కటిట్ంచెను. 

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 సమూయేలు 20:14 => అతడు ఇశార్యేలు గోతర్పు వారందరియొదద్కును ఆబేలువారి యొదద్కును 

బేతమ్యకావారి యొదద్కును బెరీయులందరి యొదద్కును రాగా వారు కూడుకొని అతని వెంబడించిరి. 
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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 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. 

యెషయా 9:1 => అయినను వేదనపొందిన దేశముమీద మబుబ్ నిలువలేదు పూరవ్కాలమున ఆయన 

జెబూలూను దేశమును నఫాత్లి దేశమును అవమానపరచెను అంతయ్కాలమున ఆయన 

సముదర్పార్ంతమును , అనగా యొరాద్ను అదద్రిని అనయ్జనుల గలిలయ పర్దేశమును 

మహిమగలదానిగా చేయుచునాన్డు. 

వచనము 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 16:1 => ఆసా యేలుబడియందు ముపప్ది ఆరవ సంవతస్రమున ఇశార్యేలు 

రాజైన బయెషా యూదావారిమీద దండెతిత్ బయలుదేరి యూదా రాజైన ఆసాయొదద్కు రాకపోకలు 

జరుగకుండునటుల్ రామాను కటిట్ంపగా 

1 రాజులు 15:21 => అది బయెషాకు వరత్మానము కాగా రామా పటట్ణము కటుట్ట మాని తిరాస్కు 

పోయి నివాసము చేసెను. 

వచనము 8 
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బహు విసాత్రమైన రథములును గుఱఱ్పు రౌతులునుగల కూషీయులును లూబీయులును గొపప్ దండై 

వచిచ్రిగదా? అయినను నీవు యెహోవాను నముమ్కొనినందున ఆయన వారిని నీచేతి కపప్గించెను. 

1 రాజులు 15:22 => 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. 

యెహోషువ 18:24 => వాటి పలెల్లు పోగా పండెర్ండు పటట్ణములు. 

యెహోషువ 18:25 => గిబియోను రామా బెయేరోతు మిసేప్ 

యెహోషువ 18:26 => కెఫీరా మోసా రేకెము ఇరెప్యేలు తరలా 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:17 => వారు యూదా దేశముమీదికి వచిచ్ దానిలో చొరబడి రాజ 

నగరునందు దొరకిన సమసత్ పదారథ్ములను అతని కుమారులను భారయ్లను పటుట్కొనిపోయిరి; అతని 

కుమారులలో కనిషు ఠ్డైన యెహోయాహాజు తపప్ అతనికి ఒకక్ కుమారుడైనను విడువబడలేదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:60 => మరియు బెనాయ్మీను గోతర్సాథ్నములోని గెబ దాని గార్మములు, 

అలెల్మెతు దాని గార్మములు, అనాతోతు దాని గార్మములు, వీరి వంశములకు కలిగిన 

పటట్ణములనిన్యు పదుమూడు. 

యెషయా 10:29 => వారు కొండసందు దాటి వచుచ్చునాన్రు రామా వణకుచునన్ది గెబలో 

బసచేతము రండని అనుచునాన్రు సౌలు గిబాయ్ నివాసులు పారిపోవుదురు. 

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, 

యెహోషువ 15:38 => దిలాను మిసేప్ యొకత్యేలు 

యెహోషువ 18:26 => కెఫీరా మోసా రేకెము ఇరెప్యేలు తరలా 
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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 సమూయేలు 7:16 => ఏటేట అతడు బేతేలునకును గిలాగ్లునకును మిసాప్కును తిరుగుచు ఆ 

సథ్లములయందు ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యము తీరుచ్చువచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 10:17 => తరువాత సమూయేలు మిసాప్కు యెహోవా యొదద్కు జనులను 

పిలువనంపించి ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:5 => రెహబాము యెరూషలేమునందు కాపురముండి యూదా 

పర్దేశమందు పార్కారపురములను కటిట్ంచెను. 

నెహెమాయ్ 3:7 => వారిని ఆనుకొని గిబియోనీయులును మిసాప్వారును గిబియోనీయుడైన 

మెలటాయ్యును మేరోనోతీయుడైన యాదోనును ఏటి యివతలనునన్ అధికారి నాయ్యపీఠముంచబడు 

సథ్లము వరకు బాగుచేసిరి. 

వచనము 9 

తనయెడల యథారథ్హృదయము గలవారిని బలపరచుటకై యెహోవా కనుదృషిట్ లోకమందంతట 

సంచారము చేయుచునన్ది; యీ విషయమందు నీవు మతితపిప్ పర్వరిత్ంచితివి గనుక ఇది మొదలుకొని 

నీకు యుదధ్ములే కలుగును. 

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. 
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1 రాజులు 16:1 => యెహోవా వాకుక్ హనానీ కుమారుడైన యెహూకు పర్తయ్క్షమై బయెషానుగూరిచ్ 

యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

కీరత్నలు 146:3 => రాజులచేతనైనను నరులచేతనైనను రక్షణ కలుగదు వారిని నముమ్కొనకుడి 

కీరత్నలు 146:4 => వారి పార్ణము వెడలిపోవును వారు మంటిపాలగుదురు. వారి సంకలప్ములు 

నాడే నశించును. 

కీరత్నలు 146:5 => ఎవనికి యాకోబు దేవుడు సహాయుడగునో ఎవడు తన దేవుడైన యెహోవామీద 

ఆశపెటుట్కొనునో వాడు ధనుయ్డు 

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

సృజించినవాడు ఆయన ఎనన్డును మాట తపప్నివాడు. 

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 32:2 => మనుషుయ్డు గాలికి మరుగైన చోటువలెను గాలివానకు చాటైన చోటువలెను 

ఉండును ఎండినచోట నీళల్ కాలువలవలెను అలసట పుటిట్ంచు దేశమున గొపప్బండ నీడవలెను 

ఉండును. 

యిరిమ్యా 17:5 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నరులను ఆశర్యించి శరీరులను 

తనకాధారముగా చేసికొనుచు తన హృదయమును యెహోవామీదనుండి తొలగించుకొనువాడు 

శాపగర్సుత్డు. 

యిరిమ్యా 17:6 => వాడు ఎడారిలోని అరుహావృక్షమువలె ఉండును; మేలు వచిచ్నపుప్డు అది 

వానికి కనబడదు, వాడు అడవిలో కాలిన నేలయందును నిరజ్నమైన చవిటి భూమియందును 

నివసించును. 

ఎఫెసీయులకు 1:12 => దేవుడు తన చితత్పర్కారమైన సంకలప్మునుబటిట్ మనలను ముందుగా 

నిరణ్యించి, ఆయనయందు సావ్సథ్య్ముగా ఏరప్రచెను. ఆయన తన చితాత్నుసారముగా చేసిన 

నిరణ్యము చొపుప్న సమసత్కారయ్ములను జరిగించుచునాన్డు. 
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ఎఫెసీయులకు 1:13 => మీరును సతయ్వాకయ్మును, అనగా మీ రక్షణ సువారత్ను విని, కీర్సుత్నందు 

విశావ్సముంచి, వాగాద్నము చేయబడిన ఆతమ్చేత ముదిర్ంపబడితిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:18 => ఈ పర్కారము ఇశార్యేలువారు ఆ కాలమందు తగిగ్ంపబడిరి గాని 

యూదావారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యించిన హేతువుచేత జయమొందిరి. 

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. 

2 రాజులు 18:5 => అతడు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా యందు విశావ్సముంచినవాడు; 

అతని తరువాత వచిచ్న యూదా రాజులలోను అతని పూరివ్కులైన రాజులలోను అతనితో 

సమమైనవాడు ఒకడునులేడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:20 => యుదధ్మందు వారు దేవునికి మొఱఱ్పెటట్గా, ఆయనమీద వారు 

నమిమ్కయుంచినందున ఆయన వారి మొఱఱ్ ఆలకించెను 

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. 

1 స మూ యే లు 9 : 9 = > ఇ పుప్ డు పర్ వ కత్ య ను పే రు నొం దు వా డు పూ రవ్ ము 

దీరఘ్దరిశ్యనిపించుకొనెను. పూరవ్ము ఇశార్యేలీయులలో దేవునియొదద్ విచారణ చేయుటకై ఒకడు 

బయలుదేరిన యెడల మనము దీరఘ్దరశ్కుని యొదద్కు పోవుదము రండని జనులు చెపుప్కొనుట వాడుక. 

1 రాజులు 15:11 => ఆసా తన పితరుడైన దావీదువలె యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా 

నడుచుకొని 
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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 20:14 => పమమ్ట పర్వకత్యైన యెషయా రాజైన హిజిక్యాయొదద్కు వచిచ్ఆ మనుషుయ్లు 

ఏమనిరి? నీయొదద్కు ఎకక్డనుండి వచిచ్రి? అని అడుగగా హిజిక్యా బబులోనను దూరదేశమునుండి 

వారు వచిచ్యునాన్రని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:17 => ఆసా ఉనన్త సథ్లములను ఇశార్యేలీయులలోనుండి తీసివేయలేదు 

గాని యితడు బర్దికిన కాలమంతయు ఇతని హృదయము యథారథ్ముగా ఉండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:8 => బహు విసాత్రమైన రథములును గుఱఱ్పు రౌతులునుగల 

కూషీయులును లూబీయులును గొపప్ దండై వచిచ్రిగదా? అయినను నీవు యెహోవాను 

నముమ్కొనినందున ఆయన వారిని నీచేతి కపప్గించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:32 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచి తన 

తండిర్యైన ఆసా మారగ్మందు నడచుచు దానిలోనుండి తొలగిపోకుండెను. 

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 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 

కీరత్నలు 118:12 => కందిరీగలవలె నామీద ముసిరియునాన్రు ముండుల్ కాలిచ్న మంట 

ఆరిపోవునటుల్ వారు నశించిపోయిరి యెహోవా నామమునుబటిట్ నేను వారిని నిరూమ్లము చేసెదను. 
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కీరత్నలు 141:5 => నీతిమంతులు ననున్ కొటుట్ట నాకు ఉపకారము వారు ననున్ గదిద్ంచుట నాకు 

తైలాభిషేకము నేను అటిట్ అభిషేకమును తోర్సివేయకుందును గాక. వారి దుషట్కిర్యలను చూచియు 

నేను తపప్క పార్రథ్న చేయుచునాన్ను. 

యెషయా 22:11 => పాత కోనేటి నీళుల్ నిలుచుటకు ఆ రెండు గోడల మధయ్ను చెరువు కటిట్తిరి 

అయినను దాని చేయించిన వానివైపు మీరు చూచిన వారు కారు పూరవ్కాలమున దాని 

నిరిమ్ంచినవానిని మీరు లక్షయ్పెటట్కపోతిరి. 

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 39:3 => పిమమ్ట పర్వకత్యైన యెషయా రాజైన హిజిక్యాయొదద్కు వచిచ్ఆ మనుషుయ్లు 

ఏమనిరి? నీయొదద్కు ఎకక్డనుండి వచిచ్రి? అని యడుగగా హిజిక్యా బబులోనను 

దూరదేశమునుండి వారు వచిచ్యునాన్రని చెపెప్ను. 

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

మాకు దేవుడని మేమికమీదట మాచేతిపనితో చెపప్ము; తండిర్లేనివారియెడల వాతస్లయ్ము 

చూపువాడవు నీవే గదా. 

ఆమోసు 7:14 => అందుకు ఆమోసు అమజాయ్తో ఇటల్నెను నేను పర్వకత్నైనను కాను, పర్వకత్ యొకక్ 

శిషుయ్డనైనను కాను, కాని పసుల కాపరినై మేడిపండుల్ ఏరుకొనువాడను. 

వచనము 10 

ఆ దీరఘ్దరిశ్ అటుల్ పర్కటించినందుకు ఆసా అతనిమీద కోపగించి రౌదర్ము చూపి అతనిని 

బందీగృహములో వేసెను, ఇదియు గాక ఆ సమయమందే ఆసా జనులలో కొందరిని బాధపరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:3 => అతనితో కూడ ఐగుపుత్నుండి వచిచ్న లూబీయులు సుకీక్యులు 

కూషీయులు అనువారు లెకక్కు మించియుండిరి. 
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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 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:12 => యెహోవా ఆ కూషీయులను ఆసా యెదుటను యూదావారి 

యెదుటను నిలువనియయ్క వారిని మొతిత్నందున వారు పారిపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:3 => అతనితో కూడ ఐగుపుత్నుండి వచిచ్న లూబీయులు సుకీక్యులు 

కూషీయులు అనువారు లెకక్కు మించియుండిరి. 

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. 

కీరత్నలు 9:9 => నలిగినవారికి తాను మహా దురగ్మగును ఆపతాక్లములలో వారికి మహా 

దురగ్మగును 

కీరత్నలు 9:10 => యెహోవా, నినున్ ఆశర్యించువారిని నీవు విడిచిపెటుట్వాడవు కావు కావున నీ 

నామమెరిగినవారు నినున్ నముమ్కొందురు 

కీరత్నలు 37:39 => బాధ కలుగునపుప్డు ఆయనే వారికి ఆశర్య దురగ్ము. యెహోవా వారికి 

సహాయుడై వారిని రకిష్ంచును వారు యెహోవా శరణుజొచిచ్యునాన్రు గనుక 

కీరత్నలు 37:40 => ఆయన భకిత్హీనులచేతిలోనుండి వారిని విడిపించి రకిష్ంచును. 
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నాయ్యాధిపతులు 7:9 => ఆ రాతిర్ యెహోవా అతనితో ఇటల్నెను నీవు లేచి దండుమీదికి పొముమ్, 

నీచేతికి దాని నపప్గించెదను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:18 => ఈ పర్కారము ఇశార్యేలువారు ఆ కాలమందు తగిగ్ంపబడిరి గాని 

యూదావారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యించిన హేతువుచేత జయమొందిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:24 => సిరియనులు చినన్దండుతో వచిచ్నను యూదావారు తమ పితరుల 

దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచినందుకై యెహోవా వారిచేతికి అతివిసాత్రమైన ఆ సైనయ్మును 

అపప్గింపగా యోవాషుకు శిక్ష కలిగెను. 

కీరత్నలు 11:1 => యెహోవా శరణుజొచిచ్యునాన్ను పకిష్వలె, నీ కొండకు పారిపొముమ్ అని మీరు 

నాతో చెపుప్ట యేల? 

యెషయా 18:2 => అది సముదర్మారగ్ముగా జలములమీద జముమ్ పడవలలో రాయబారులను 

పంపుచునన్ది వేగిరపడు దూతలారా, యెతత్యినవారును నునుపైన చరమ్ముగలవారునగు 

జనమునొదద్కు దూరములోనునన్ భీకరజనమునొదద్కు పోవుడి. నదులు పారుచునన్ దేశముగలవారును 

దౌషిట్కులై జనములను తొర్కుక్చుండువారునగు జనమునొదద్కు పోవుడి. 

యెషయా 26:3 => ఎవనిమనసుస్ నీమీద ఆనుకొనునో వానిని నీవు పూరణ్శాంతిగలవానిగా 

కాపాడుదువు. ఏలయనగా అతడు నీయందు విశావ్సముంచియునాన్డు. 

యెషయా 28:12 => అయినను వారు విననొలల్రైరి. కావున వారు వెళిల్ వెనుకకు మొగిగ్ విరుగబడి 

చికుక్బడి పటట్బడునటుల్ 

యెషయా 30:15 => పర్భువును ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు మీరు మరలివచిచ్ ఊరకుండుటవలన రకిష్ంపబడెదరు మీరు ఊరకుండి 

నముమ్కొనుటవలన మీకు బలము కలుగును.  

నహూము 1:7 => యెహోవా ఉతత్ముడు, శర్మదినమందు ఆయన ఆశర్యదురగ్ము, తనయందు 

నమిమ్కయుంచు వారిని ఆయన ఎరుగును. 

వచనము 11 
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ఆసా చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ యూదా ఇశార్యేలు రాజుల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

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. 

యోబు 34:21 => ఆయన దృషిట్ నరుల మారగ్ములమీద నుంచబడియునన్ది ఆయన 

వారినడకలనిన్యు కనిపెటిట్ చూచుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 34:15 => యెహోవా దృషిట్ నీతిమంతులమీద నునన్ది. ఆయన చెవులు వారి మొరలకు 

ఒగిగ్యునన్వి. 

కీరత్నలు 113:6 => ఆయన భూమాయ్కాశములను వంగిచూడ ననుగర్హించుచునాన్డు. 

సామెతలు 5:21 => నరుని మారగ్ములను యెహోవా యెరుగును వాని నడతలనిన్టిని ఆయన 

గురిత్ంచును. 

సామెతలు 15:3 => యెహోవా కనున్లు పర్తి సథ్లముమీదనుండును చెడడ్వారిని మంచివారిని అవి 

చూచుచుండును. 

యిరిమ్యా 16:17 => ఏలయనగా వారు పోయిన తోర్వలనిన్టి మీద దృషిట్ యుంచితిని, ఏదియు నా 

కనున్లకు మరుగు కాలేదు, వారి దోషమును నాకు మరుగైయుండదు. 

యిరిమ్యా 32:19 => ఆలోచన విషయములో నీవే గొపప్వాడవు, కిర్యలు జరిగించు విషయములో 

శకిత్ సంపనున్డవు, వారి పర్వరత్నలనుబటిట్యు వారి కిర్యాఫలమునుబటిట్యు అందరికి 

పర్తిఫలమిచుచ్టకై నరపుతుర్ల మారగ్ములనిన్టిని నీవు కనున్లార చూచుచునాన్వు. 

జెకరాయ్ 4:10 => కారయ్ములు అలప్ములైయునన్ కాలమును తృణీకరించినవాడెవడు? లోకమంతటను 

సంచారము చేయు యెహోవా యొకక్ యేడు నేతర్ములు జెరుబాబ్బెలుచేతిలో గుండునూలుండుట 

చూచి సంతోషించును. 

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

Page  of 836 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

1 పేతురు 3:12 => పర్భువు కనున్లు నీతిమంతుల మీదను, ఆయన చెవులు వారి పార్రథ్నల వైపునను 

ఉనన్వి గాని పర్భువు ముఖము కీడు చేయువారికి విరోధముగా ఉనన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:17 => ఆసా ఉనన్త సథ్లములను ఇశార్యేలీయులలోనుండి తీసివేయలేదు 

గాని యితడు బర్దికిన కాలమంతయు ఇతని హృదయము యథారథ్ముగా ఉండెను. 

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 37:37 => నిరోద్షులను కనిపెటుట్ము యథారథ్వంతులను చూడుము సమాధానపరచువారి 

సంతతి నిలుచును గాని ఒకడైనను నిలువకుండ అపరాధులు నశించుదురు  

1 సమూయేలు 13:13 => అందుకు సమూయేలు ఇటల్నెను నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న ఆజఞ్ను 

గైకొనక నీవు అవివేకపు పని చేసితివి; నీ రాజయ్మును ఇశార్యేలీయులమీద సదాకాలము 

సిథ్రపరచుటకు యెహోవా తలచియుండెను; అయితే నీ రాజయ్ము నిలువదు. 

2 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. 
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2 సమూయేలు 12:11 => నా మాట ఆలకించుము; యెహోవానగు నేను సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ 

యింటివారి మూలముననే నేను నీకు అపాయము పుటిట్ంతును; నీవు చూచుచుండగా నేను నీ 

భారయ్లను తీసి నీ చేరువవాని కపప్గించెదను. 

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

రహసయ్ముగా చేసితివిగాని ఇశార్యేలీయులందరు చూచుచుండగా పగటియందే నేను చెపిప్నదానిని 

చేయింతును అనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:8 => దావీదు నేను ఈ కారయ్ముచేసి అధికపాపము తెచుచ్కొంటిని, నేను 

మికిక్లి అవివేకముగా పర్వరిత్ంచితిని, ఇపుప్డు నీ దాసుని దోషము పరిహరించుమని దేవునితో 

మొఱఱ్పెటట్గా 

యోబు 34:18 => నీవు పనికిమాలిన వాడవని రాజుతోనైనను మీరు దుషుట్లని పర్ధానులతోనైనను 

అనవచుచ్నా? 

యోబు 34:19 => రాజులయెడల పక్షపాతము చూపనివానితోను బీదలకనన్ ధనముగలవారిని 

ఎకుక్వగా చూడని వానితోను ఆలాగు పలుకుట తగునా? వారందరు ఆయన నిరిమ్ంచినవారు కారా? 

యిరిమ్యా 5:21 => కనున్లుండియు చూడకయు చెవులుండియు వినకయు నునన్ వివేకములేని 

మూఢులారా, ఈ మాట వినుడి. 

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. 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱి ఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 15:36 => ఓ అవివేకీ, నీవు వితుత్నది చచిచ్తేనే గాని బర్దికింపబడదు గదా. 

గలతీయులకు 3:1 => ఓ అవివేకులైన గలతీయులారా, మిముమ్ను ఎవడు భర్మపెటెట్ను? సిలువ 

వేయబడిన వాడైనటుట్గా యేసుకీర్సుత్ మీ కనున్ల యెదుట పర్దరిశ్ంపబడెను గదా!  
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1 రాజులు 15:32 => వారి దినములనిన్టను ఆసాకును ఇశార్యేలు రాజైన బయెషాకును యుదధ్ము 

జరుగుచుండెను. 

ఆదికాండము 28:12 => అపుప్డతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచెచ్న భూమిమీద 

నిలుపబడియుండెను; దాని కొన ఆకాశమునంటెను; దానిమీద దేవుని దూతలు ఎకుక్చు 

దిగుచునుండిరి. 

ఆదికాండము 31:28 => అయితే నీవు నా కుమారులను నా కుమారెత్లను ననున్ ముదుద్పెటుట్కొన 

నియయ్క పిచిచ్పటిట్ యిటుల్ చేసితివి. 

సంఖాయ్కాండము 12:11 => అహరోను అయోయ్ నా పర్భువా, మేము అవివేకులము; పాపులమైన 

మేము చేసిన యీ పాపమును మామీద మోపవదుద్. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:37 => ఆయన నీ పితరులను పేర్మించెను గనుక వారి తరువాత వారి 

సంతానమును ఏరప్రచుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:25 => నీ కముమ్లు ఇనుపవియు ఇతత్డివియునై యుండును. నీవు 

బర్దుకు దినములలో నీకు విశార్ంతి కలుగును. 

నాయ్యాధిపతులు 7:9 => ఆ రాతిర్ యెహోవా అతనితో ఇటల్నెను నీవు లేచి దండుమీదికి పొముమ్, 

నీచేతికి దాని నపప్గించెదను. 

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. 

2 సమూయేలు 24:10 => జనసంఖయ్ చూచినందుకై దావీదు మనసుస్ కొటుట్కొనగా అతడు నేను 

చేసిన పనివలన గొపప్ పాపము కటుట్కొంటిని, నేను ఎంతో అవివేకినై దాని చేసితిని; యెహోవా, 

కరుణయుంచి నీ దాసుడనైన నా దోషమును పరిహరింపుమని యెహోవాతో మనవిచేయగా 
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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 15:14 => ఆసా తన దినములనిన్యు హృదయపూరవ్కముగా యెహోవాను 

అనుసరించెను గాని ఉనన్త సథ్లములను తీసివేయకపోయెను. 

2 రాజులు 6:16 => అతడు భయపడవదుద్, మన పక్షమున నునన్వారు వారికంటె అధికులై 

యునాన్రని చెపిప్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => ఐశవ్రయ్మును గొపప్తనమును నీవలన కలుగును, నీవు 

సమసత్మును ఏలువాడవు, బలమును పరాకర్మమును నీ దానములు, హెచిచ్ంచువాడవును అందరికి 

బలము ఇచుచ్వాడవును నీవే. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:40 => నా దేవా, యీ సథ్లమందు చేయబడు వినన్పముమీద నీ కనుదృషిట్ 

యుంచుదువుగాక, నీ చెవులు దానిని ఆలకించునుగాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:18 => ఈ పర్కారము ఇశార్యేలువారు ఆ కాలమందు తగిగ్ంపబడిరి గాని 

యూదావారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యించిన హేతువుచేత జయమొందిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:12 => ఆసా తన యేలుబడియందు ముపప్ది తొమిమ్దవ సంవతస్రమున 

పాదములలో జబుబ్పుటిట్ తాను బహు బాధపడినను దాని విషయములో అతడు యెహోవాయొదద్ 

విచారణచేయక వైదుయ్లను పటుట్కొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:10 => యూదా దేశము చుటుట్ ఉండు దేశముల రాజయ్ములనిన్టి మీదికి 

యెహోవా భయము వచిచ్నందున వారు యెహోషాపాతుతో యుదధ్ము చేయకుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:37 => అపుప్డు మారేషా వాడును దోదావాహు కుమారుడునగు 

ఎలీయెజెరు నీవు అహజాయ్తో సేన్హము చేసికొంటివి గనుక యెహోవా నీ పనులను భంగము 

చేయునని యెహోషాపాతుమీద పర్వచనమొకటి చెపెప్ను. ఆ ఓడలు తరీష్షునకు వెళల్జాలకుండ 

బదద్లైపోయెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 24:24 => సిరియనులు చినన్దండుతో వచిచ్నను యూదావారు తమ పితరుల 

దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచినందుకై యెహోవా వారిచేతికి అతివిసాత్రమైన ఆ సైనయ్మును 

అపప్గింపగా యోవాషుకు శిక్ష కలిగెను. 

ఎజార్ 5:5 => యూదుల దేవుడు వారి పెదద్లమీద తన దృషిట్ యుంచినందున ఆ సంతినిగూరిచ్ 

దరాయ్వేషు ఎదుటికి వచుచ్వారు ఆజఞ్నొందు వరకు అధికారులు వారిని పని మానిప్ంపలేదు. 

ఎజార్ 8:22 => మేలు కలుగజేయుటకై ఆయనను ఆశర్యించువారికందరికిని మా దేవుని హసత్ము 

తోడుగా ఉండును గాని, ఆయన హసత్మును ఆయన ఉగర్తయు ఆయనను విసరిజ్ంచు వారందరిమీదికి 

వచుచ్నని మేము రాజుతో చెపిప్యుంటిమి గనుక మారగ్మందునన్ శతుర్వుల విషయమై మాకు 

సహాయము చేయునటుల్ కాలబ్లమును రౌతులును రాజునొదద్ కావలెనని మనవి చేయుటకు సిగుగ్ నాకు 

తోచెను. 

యోబు 2:10 => అందుకతడు మూరు ఖ్రాలు మాటలాడునటుల్ నీవు మాటలాడుచునాన్వు; మనము 

దేవునివలన మేలు అనుభవించుదుమా, కీడును మనము అనుభవింప తగదా అనెను. ఈ సంగతులలో 

ఏ విషయమందును యోబునోటి మాటతోనైనను పాపము చేయలేదు. 

యోబు 28:24 => ఆయన భూమయ్ంతములవరకు చూచుచునాన్డు. ఆకాశము కిర్ంది దానినంతటిని 

తెలిసికొనుచునాన్డు. 

యోబు 31:4 => ఆయన నా పర్వరత్న నెరుగును గదా నా అడుగుజాడలననిన్టిని లెకిక్ంచును గదా 

యోబు 33:27 => అపుప్డు వాడు మనుషుయ్లయెదుట సంతోషించుచు ఇటల్ని పలుకును 

యథారథ్మైనదానిని వయ్తాయ్సపరచి నేను పాపము చేసితిని అయినను దానికి తగిన పర్తికారము నాకు 

చేయబడలేదు 

యోబు 36:7 => నీతిమంతులను ఆయన చూడకపోడు సింహాసనముమీద కూరుచ్ండు రాజులతో 

ఆయన వారిని నితయ్మును కూరుచ్ండబెటుట్ను వారు ఘనపరచబడుదురు.  

కీరత్నలు 11:4 => యెహోవా తన పరిశుదాధ్లయములో ఉనాన్డు యెహోవా సింహాసనము 

ఆకాశమందునన్ది ఆయన నరులను కనున్లార చూచుచునాన్డు తన కనుదృషిట్చేత ఆయన వారిని 

పరిశీలించుచునాన్డు. 
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కీరత్నలు 17:7 => నీ శరణుజొచిచ్నవారిని వారిమీదికి లేచువారి చేతిలోనుండి నీ కుడిచేత 

రకిష్ంచువాడా, 

కీరత్నలు 33:13 => యెహోవా ఆకాశములోనుండి కనిపెటుట్చునాన్డు ఆయన నరులందరిని 

దృషిట్ంచుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 66:7 => ఆయన తన పరాకర్మమువలన నితయ్ము ఏలుచునాన్డు? అనయ్జనులమీద ఆయన 

తన దృషిట్ యుంచియునాన్డు. దోర్హులు తముమ్ తాము హెచిచ్ంచుకొన తగదు.(సెలా.) 

కీరత్నలు 102:19 => మనుషుయ్లు సీయోనులో యెహోవా నామ ఘనతను యెరూషలేములో ఆయన 

సోత్తర్మును పర్కటించునటుల్ 

సామెతలు 19:3 => అటిట్వాడు హృదయమున యెహోవామీద కోపించును. 

సామెతలు 22:12 => యెహోవా చూపులు జాఞ్నము గలవానిని కాపాడును. విశావ్సఘాతకుల 

మాటలు ఆయన వయ్రథ్ము చేయును. 

పర్సంగి 4:13 => మూఢతవ్ముచేత బుదిధ్ మాటలకిక చెవియొగగ్లేని ముసలి రాజుకంటె బీదవాడైన 

జాఞ్నవంతుడగు చినన్వాడే శేర్షు ఠ్డు. 

యెషయా 28:12 => అయినను వారు విననొలల్రైరి. కావున వారు వెళిల్ వెనుకకు మొగిగ్ విరుగబడి 

చికుక్బడి పటట్బడునటుల్ 

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 5:1 => యెరూషలేము వీధులలో అటు ఇటు పరుగెతుత్చు చూచి తెలిసికొనుడి; దాని 

రాజవీధులలో విచారణ చేయుడి; నాయ్యము జరిగించుచు నమమ్కముగానుండ యతిన్ంచుచునన్ ఒకడు 

మీకు కనబడినయెడల నేను దాని క్షమించుదును.  

యిరిమ్యా 5:3 => యెహోవా, యథారథ్తమీదనే గదా నీవు దృషిట్ యుంచుచునాన్వు? నీవు వారిని 

కొటిట్తివిగాని వారికి దుఃఖము కలుగలేదు; వారిని కీష్ణింపజేసియునాన్వు గాని వారు శిక్షకు 
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లోబడనొలల్కునాన్రు. రాతికంటె తమ ముఖములను కఠినముగా చేసికొనియునాన్రు, మళుల్టకు 

సమమ్తింపరు. 

యిరిమ్యా 24:6 => వారికి మేలు కలుగునటుల్ నేను వారిమీద దృషిట్యుంచుచు, ఈ దేశమునకు 

వారిని మరల తీసికొనివచిచ్, పడగొటట్క వారిని కటెట్దను, పెలల్గింపక వారిని నాటెదను. 

ఆమోసు 9:4 => తమ శతుర్వులచేత వారు చెరపటట్బడినను అచచ్ట నేను ఖడగ్మున కాజఞ్ ఇతుత్ను, 

అది వారిని హతము చేయును; మేలుచేయుటకు కాదు కీడుచేయుటకే నాదృషిట్ వారిమీద నిలుపుదును. 

నహూము 1:7 => యెహోవా ఉతత్ముడు, శర్మదినమందు ఆయన ఆశర్యదురగ్ము, తనయందు 

నమిమ్కయుంచు వారిని ఆయన ఎరుగును. 

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; 

జెకరాయ్ 6:7 => బలమైన గుఱఱ్ములు బయలువెళిల్ లోకమంతట సంచరింప పర్యతిన్ంపగా, పోయి 

లోకమందంతట సంచరించుడని అతడు సెలవిచెచ్ను గనుక అవి లోకమందంతట 

సంచరించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:11 => పేతురుకు తెలివివచిచ్ పర్భువు తన దూతను పంపి హేరోదు 

చేతిలోనుండియు, యూదులను పర్జలు నాకు చేయనుదేద్శించిన వాటనిన్టినుండియు ననున్ 

తపిప్ంచియునాన్డని యిపుప్డు నాకు నిజముగా తెలియునని అనుకొనెను. 

2 తిమోతి 4:3 => ఎందుకనగా జనులు హితబోధను సహింపక, దురదచెవులు గలవారై తమ 

సవ్కీయ దురాశలకు అనుకూలమైన బోధకులను తమకొరకు పోగుచేసికొని, 

పర్కటన 5:6 => మరియు సింహాసనమునకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెదద్లకును మధయ్ను, 

వధింపబడినటుల్ండిన గొఱఱ్పిలల్ నిలిచియుండుట చూచితిని. ఆ గొఱఱ్పిలల్కు ఏడు కొముమ్లును ఏడు 

కనున్లు నుండెను. ఆ కనున్లు భూమియందంతటికి పంపబడిన దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

వచనము 12 
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ఆసా తన యేలుబడియందు ముపప్ది తొమిమ్దవ సంవతస్రమున పాదములలో జబుబ్పుటిట్ తాను బహు 

బాధపడినను దాని విషయములో అతడు యెహోవాయొదద్ విచారణచేయక వైదుయ్లను పటుట్కొనెను. 

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 26:19 => ఉజిజ్యా ధూపము వేయుటకు ధూపారిత్నిచేత పటుట్కొని రౌదుర్డై, 

యాజకులమీద కోపము చూపెను. యెహోవా మందిరములో ధూప పీఠము పర్కక్నతడు ఉండగా 

యాజకులు చూచుచునేయునన్పుప్డు అతని నొసట కుషఠ్రోగము పుటెట్ను. 

2 సమూయేలు 12:13 => నేను పాపము చేసితినని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతాను నీవు 

చావకుండునటుల్ యెహోవా నీ పాపమును పరిహరించెను. 

2 సమూయేలు 24:10 => జనసంఖయ్ చూచినందుకై దావీదు మనసుస్ కొటుట్కొనగా అతడు నేను 

చేసిన పనివలన గొపప్ పాపము కటుట్కొంటిని, నేను ఎంతో అవివేకినై దాని చేసితిని; యెహోవా, 

కరుణయుంచి నీ దాసుడనైన నా దోషమును పరిహరింపుమని యెహోవాతో మనవిచేయగా 

2 సమూయేలు 24:11 => ఉదయమున దావీదు లేచినపుప్డు దావీదునకు దీరఘ్దరిశ్యగు గాదునకు 

యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

2 సమూయేలు 24:12 => నీవు పోయి దావీదుతో ఇటల్నుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

మూడు విషయములను నీ యెదుట పెటుట్చునాన్ను; వాటిలో ఒక దానిని నీవు కోరుకొనినయెడల నేనది 

నీమీదికి రపిప్ంచెదను. 

2 సమూయేలు 24:13 => కావున గాదు దావీదునొదద్కు వచిచ్ యిటల్ని సంగతి తెలియజెపెప్ను నీవు 

నీ దేశమందు ఏడు సంవతస్రములు కాష్మము కలుగుటకు ఒపుప్కొందువా? నినున్ తరుముచునన్ నీ 

శతుర్వుల యెదుట నిలువలేక నీవు మూడు నెలలు పారిపోవుటకు ఒపుప్కొందువా? నీ దేశమందు 
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మూడు దినములు తెగులు రేగుటకు ఒపుప్కొందువా? యోచనచేసి ననున్ పంపినవానికి 

నేనియయ్వలసిన యుతత్ము నిశచ్యించి తెలియజెపుప్మనెను. 

2 సమూయేలు 24:14 => అందుకు దావీదు నా కేమియు తోచకునన్ది, గొపప్ చికుక్లలో ఉనాన్ను, 

యెహోవా బహు వాతస్లయ్తగలవాడు గనుక మనుషుయ్ని చేతిలో పడకుండ యెహోవా చేతిలోనే 

పడుదుము గాక అని గాదుతో అనెను. 

కీరత్నలు 141:5 => నీతిమంతులు ననున్ కొటుట్ట నాకు ఉపకారము వారు ననున్ గదిద్ంచుట నాకు 

తైలాభిషేకము నేను అటిట్ అభిషేకమును తోర్సివేయకుందును గాక. వారి దుషట్కిర్యలను చూచియు 

నేను తపప్క పార్రథ్న చేయుచునాన్ను. 

సామెతలు 9:7 => అపహాసకులకు బుదిధ్చెపుప్వాడు తనకే నింద తెచుచ్కొనును. భకిత్హీనులను 

గదిద్ంచువానికి అవమానమే కలుగును. 

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

గలవానిని గదిద్ంపగా వాడు నినున్ పేర్మించును. 

సామెతలు 9:9 => జాఞ్నము గలవానికి ఉపదేశము చేయగా వాడు మరింత జాఞ్నము నొందును 

నీతిగలవానికి బోధచేయగా వాడు జాఞ్నాభివృదిధ్ నొందును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:26 => నేను సురకిష్తముగా తిరిగి వచుచ్వరకు వీనిని చెరలోపెటిట్ 

కే ల్షానన్పానములు ఇయుయ్డి. 

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. 

Page  of 845 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

మతత్యి 14:3 => ఏలయనగా నీవు నీ సోదరుడైన ఫిలిపుప్ భారయ్యగు హేరోదియను ఉంచుకొనుట 

నాయ్యము కాదని యోహాను చెపప్గా, 

మతత్యి 14:4 => హేరోదు ఆమె నిమితత్ము యోహానును పటుట్కొని బంధించి చెరసాలలో 

వేయించియుండెను. 

లూకా 3:20 => అదివరకు తాను చేసినవనిన్యు చాలవనన్టుట్ అతడు యోహానును చెరసాలలో 

వేయించెను. 

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. 

యోబు 20:19 => వారు బీదలను ముంచి విడిచిపెటిట్నవారు వారు బలాతాక్రముచేత ఒక యింటిని 

ఆకర్మించుకొనినను దానిని కటిట్ పూరిత్చేయరు. 

యెషయా 51:23 => నినున్ బాధపరచువారి చేతిలో దాని పెటెట్దను మేము దాటిపోవునటుల్ కిర్ందికి 

వంగి సాగిలపడుమని వారు నీతో చెపప్గా నీవు నీ వీపును దాటువారికి దారిగాచేసి నేలకు దానిని 

వంచితివి గదా వారికే ఆ పాతర్ను తార్గనిచెచ్దను.  

యిరిమ్యా 51:34 => బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరు మముమ్ను మింగివేసెను మముమ్ను 

నుగుగ్చేసెను, మముమ్ను వటిట్కుండవలె ఉంచియునాన్డు భుజంగము మింగునటుల్ మముమ్ను మింగెను 

మా శేర్షఠ్పదారథ్ములతో తన పొటట్ నింపుకొని మముమ్ను పారవేసియునాన్డు.  

విలాపవాకయ్ములు 3:34 => దేశమునందు చెరపటట్బడినవారినందరిని కాళల్కిర్ంద తొర్కుక్టయు 

2 సమూయేలు 11:4 => దావీదు దూతలచేత ఆమెను పిలువనంపెను. ఆమె అతనియొదద్కు రాగా 

అతడు ఆమెతో శయనించెను; కలిగిన అపవితర్త పోగొటుట్కొని ఆమె తన యింటికి మరల వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 12:31 => పటట్ణములో ఉనన్వారిని బయటికి తెపిప్ంచి రంపములచేతను 

పదునుగల యినుప పనిముటల్చేతను ఇనుప గొడడ్ండల్చేతను వారిని తుతుత్నియలుగా చేయించి వారిని 
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ఇటుక ఆవములో వేసెను. అమోమ్నీయుల పటట్ణములనిన్టికి అతడు ఈలాగు చేసెను. ఆ తరువాత 

దావీదును జనులందరును తిరిగి యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 10:28 => గనుక ఫరో నా యెదుటనుండి పొముమ్ భదర్ము సుమీ; నా ముఖము 

ఇకను చూడవదుద్, నీవు నా ముఖమును చూచు దినమున మరణమవుదువని అతనితో చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 25:14 => నీవు నీ పొరుగువానికి వెలకు ఇచిచ్న దేని విషయములోకాని నీ 

పొరుగువాని దగగ్ర నీవు కొనిన దేని విషయములో కాని మీరు ఒకరినొకరు బాధింపకూడదు. 

1 స మూ యే లు 9 : 9 = > ఇ పుప్ డు పర్ వ కత్ య ను పే రు నొం దు వా డు పూ రవ్ ము 

దీరఘ్దరిశ్యనిపించుకొనెను. పూరవ్ము ఇశార్యేలీయులలో దేవునియొదద్ విచారణ చేయుటకై ఒకడు 

బయలుదేరిన యెడల మనము దీరఘ్దరశ్కుని యొదద్కు పోవుదము రండని జనులు చెపుప్కొనుట వాడుక. 

1 రాజులు 11:40 => జరిగినదానిని విని సొలొమోను యరొబామును చంపచూడగా యరొబాము 

లేచి ఐగుపుత్ దేశమునకు పారిపోయి ఐగుపుత్ రాజైన షీషకునొదద్ చేరి సొలొమోను మరణమగువరకు 

ఐగుపుత్లోనే యుండెను. 

1 రాజులు 12:11 => నా తండిర్ మీమీద బరువైన కాడిని పెటెట్ను సరే, నేను ఆ కాడిని ఇంక 

బరువుగా చేయుదును; నా తండిర్ చబుకులతో మిముమ్ను శికిష్ంచెను సరే, నేను కొరడాలతో మిముమ్ను 

శికిష్ంచుదును. 

1 రాజులు 13:4 => బేతేలునందునన్ బలిపీఠమునుగూరిచ్ ఆ దైవజనుడు పర్కటించిన మాట రాజైన 

యరొబాము విని, బలిపీఠముమీదనుండి తన చెయియ్ చాపి, వానిని పటుట్కొనుమని చెపప్గా అతడు 

చాపిన చెయియ్ యెండిపోయెను; దానిని వెనుకకు తీసికొనుటకు అతనికి శకిత్ లేకపోయెను. 

1 రాజులు 22:27 => బందీగృహములో ఉంచి, మేము కేష్మముగా తిరిగివచుచ్వరకు అతనికి 

కషట్మైన అనన్ము నీళుల్ ఈయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

యోబు 13:27 => బొండలలో నా కాళుల్ బిగించియునాన్వు నా పర్వరత్న అంతయు నీవు 

కనిపెటుట్చునాన్వు నా అరికాళల్ చుటుట్ గిఱిగీసియునాన్వు 

యోబు 33:19 => వాయ్ధిచేత మంచమెకుక్టవలనను ఒకని యెముకలలో ఎడతెగని నొపుప్లు 

కలుగుటవలనను వాడు శిక్షణము నొందును 
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సామెతలు 19:3 => అటిట్వాడు హృదయమున యెహోవామీద కోపించును. 

పర్సంగి 4:13 => మూఢతవ్ముచేత బుదిధ్ మాటలకిక చెవియొగగ్లేని ముసలి రాజుకంటె బీదవాడైన 

జాఞ్నవంతుడగు చినన్వాడే శేర్షు ఠ్డు. 

పర్సంగి 5:17 => ఇదియు మనసుస్నకు ఆయాసకరమైనదే, తన దినములనిన్యు అతడు చీకటిలో 

భోజనము చేయును, అతనికి వాయ్కులమును, రోగమును, అసహయ్మును కలుగును. 

యెషయా 30:10 => దరశ్నము చూడవదద్ని దరశ్నము చూచువారితో చెపుప్వారును యుకత్ 

వాకయ్ములను మాతో పర్వచింపకుడి మృదువైన మాటలనే మాతో పలుకుడి మాయా దరశ్నములను 

కనుడి  

యిరిమ్యా 26:21 => రాజైన యెహోయాకీమును అతని శూరులందరును పర్ధానులందరును అతని 

మాటలు వినినమీదట రాజు అతని చంపజూచుచుండగా, ఊరియా దాని తెలిసికొని భయపడి 

పారిపోయి ఐగుపుత్ చేరెను. 

యిరిమ్యా 37:15 => అధిపతులు యిరీమ్యామీద కోపపడి అతని కొటిట్, తాము బందీగృహముగా 

చేసియునన్ లేఖికుడైన యోనాతాను ఇంటిలో అతని వేయించిరి. 

ఆమోసు 7:12 => మరియు అమజాయ్ ఆమోసుతో ఇటల్నెను దీరఘ్దరీశ్, తపిప్ంచుకొని యూదా 

దేశమునకు పారిపొముమ్; అచచ్టనే బతెత్ము సంపాదించుకొనుము అచచ్టనే నీ వారత్ పర్కటించుము; 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

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. 

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 4:28 => సమాజమందిరములో ఉనన్వారందరు ఆ మాటలు విని 
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లూకా 20:10 => పంటకాలమందు అతడు ఆ దార్క్షతోట పంటలో తన భాగమిమమ్ని ఆ 

కాపులయొదద్కొక దాసుని పంపగా ఆ కాపులు వానిని కొటిట్ వటిట్చేతులతో పంపివేసిరి. 

2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

2 తిమోతి 4:3 => ఎందుకనగా జనులు హితబోధను సహింపక, దురదచెవులు గలవారై తమ 

సవ్కీయ దురాశలకు అనుకూలమైన బోధకులను తమకొరకు పోగుచేసికొని, 

హెబీర్యులకు 11:36 => మరికొందరు తిరసాక్రములను కొరడాదెబబ్లను, మరి బంధకములను 

ఖైదును అనుభవించిరి. 

వచనము 13 

ఆసా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తన యేలుబడియందు నలువది యొకటవ సంవతస్రమున 

మృతినొందగా 

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 12:15 => రెహబాము చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్యు షెమయా రచించిన 

గర్ంథమందును దీరఘ్దరిశ్యైన ఇదోద్ రచించిన వంశావళియందును వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:34 => యెహోషాపాతు చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ హనానీ 

కుమారుడైన యెహూ రచించిన గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. ఈ యెహూ పేరు, ఇశార్యేలు 

రాజుల గర్ంథమందు కనబడుచునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:22 => ఉజిజ్యా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్ ఆమోజు 

కుమారుడును పర్వకత్యునైన యెషయా వార్సెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 25:26 => అమజాయ్ చేసిన యితర కారయ్ములు యూదా ఇశార్యేలు రాజుల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్వి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 27:7 => యోతాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

యుదధ్ములనిన్టినిగూరిచ్యు, అతని చరయ్నుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు యూదా రాజుల గర్ంథమందు 

వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:32 => హిజిక్యా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చూపిన 

భకిత్నిగూరిచ్యు, పర్వకత్యును ఆమోజు కుమారుడునగు యెషయాకు కలిగిన దరశ్నముల 

గర్ంథమునందును యూదా ఇశార్యేలుల రాజుల గర్ంథమునందును వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:18 => మరియు యాజకుడైన హిలీక్యా నాకు ఒక గర్ంథము ఇచెచ్నని 

రాజు ఎదుట మనవిచేసికొని, శాసిత్యగు షాఫాను రాజు సముఖమున దానినుండి చదివి వినిపించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:27 => అతడు చేసిన సమసత్ కిర్యలనుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు 

యూదారాజుల 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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:27 => అతని కుమారులనుగూరిచ్యు, అతనిమీద చెపప్బడిన అనేకమైన 

దేవోకుత్లనుగూరిచ్యు, అతడు దేవుని మందిరమును బాగుచేయుటనుగూరిచ్యు రాజుల సటీక 

గర్ంథములో వార్యబడియునన్ది. అతనికి బదులుగా అతని కుమారుడైన అమజాయ్ రాజాయెను. 

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

కొలుచు కొలత చొపుప్ననే మీకును కొలువబడును. 

లూకా 6:37 => తీరుప్ తీరచ్కుడి, అపుప్డు మిముమ్నుగూరిచ్ తీరుప్ తీరచ్బడదు; నేరము మోపకుడి, 

అపుప్డు మీ మీద నేరము మోపబడదు; 

లూకా 6:38 => క్షమించుడి, అపుప్డు మీరు క్షమింపబడుదురు; ఇయుయ్డి, అపుప్డు మీకియయ్బడును; 

అణచి, కుదిలించి, దిగజారునటుల్ నిండు కొలతను మనుషుయ్లు మీ ఒడిలో కొలుతురు. మీరు ఏ 

కొలతతో కొలుతురో ఆ కొలతతోనే మీకు మరల కొలువబడునని చెపెప్ను. 

పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 

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 28:22 => ఆపతాక్లమందు అతడు యెహోవా దృషిట్కి మరి యధికముగా 

అతికర్మములు జరిగించెను; అటుల్ చేసినవాడు ఈ ఆహాజు రాజే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:14 => అందునిమితత్ము యెహోవా అతనికి మరణశిక్ష విధించి 

రాజయ్మును యెషష్యి కుమారుడైన దావీదు వశము చేసెను. 

యిరిమ్యా 17:5 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నరులను ఆశర్యించి శరీరులను 

తనకాధారముగా చేసికొనుచు తన హృదయమును యెహోవామీదనుండి తొలగించుకొనువాడు 

శాపగర్సుత్డు. 

ఆదికాండము 50:2 => తరువాత యోసేపు సుగంధ దర్వయ్ములతో తన తండిర్ శవమును 

సిదధ్పరచవలెనని తన దాసులైన వైదుయ్లకు ఆజాఞ్పించెను గనుక ఆ వైదుయ్లు ఇశార్యేలును సుగంధ 

దర్వయ్ములతో సిదధ్పరచిరి. 

యోబు 13:4 => మీరైతే అబదధ్ములు కలిప్ంచువారు. మీరందరు పనికిమాలిన వైదుయ్లు. 
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యిరిమ్యా 8:22 => గిలాదులో గుగిగ్లము ఏమియు లేదా? అకక్డ ఏ వైదుయ్డును లేడా? నా జనులకు 

సవ్సథ్త ఎందుకు కలుగకపోవుచునన్ది? 

మతత్యి 9:12 => ఆయన ఆ మాటవిని రోగులకేగాని ఆరోగయ్ము గలవారికి వైదుయ్డకక్రలేదు గదా. 

మారుక్ 2:17 => యేసు ఆ మాట విని రోగులకే గాని ఆరోగయ్ము గలవారికి వైదుయ్డకక్రలేదు; నేను 

పాపులనే పిలువ వచిచ్తినిగాని నీతిమంతులను పిలువ రాలేదని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 5:26 => తనకు కలిగినదంతయు వయ్యము చేసికొని, యెంతమాతర్మును పర్యోజనములేక 

మరింత సంకటపడెను. 

కొలొసస్యులకు 4:14 => లూకా అను పిర్యుడైన వైదుయ్డును, దేమాయు మీకు వందనములు 

చెపుప్చునాన్రు. 

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. 

యోబు 33:19 => వాయ్ధిచేత మంచమెకుక్టవలనను ఒకని యెముకలలో ఎడతెగని నొపుప్లు 

కలుగుటవలనను వాడు శిక్షణము నొందును 

లూకా 8:43 => ఆయన వసత్రపుచెంగు ముటెట్ను, వెంటనే ఆమె రకత్సార్వము నిలిచిపోయెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 
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వచనము 1 

తరువాత అతనికి బదులుగా అతని కుమారుడైన యెహోషాపాతు రాజై ఇశార్యేలు తన మీదికి 

రాకుండ తన రాజయ్మును బలపరచుకొనెను. 

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 2 

అతడు యూదా దేశములోని పార్కార పురములనిన్టియందును సైనయ్ములను ఉంచి, యూదా 

దేశమందును తన తండిర్యైన ఆసా పటుట్కొనిన ఎఫార్యిము పటట్ణములయందును కావలి 

బలములను ఉంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:24 => కావున అతని సేవకులు రథము మీదనుండి అతని దింపి, 

అతనికునన్ వేరు రథముమీద అతని ఉంచి యెరూషలేమునకు అతని తీసికొనివచిచ్రి. అతడు 

మృతిబొంది తన పితరుల సమాధులలో ఒకదానియందు పాతిపెటట్బడెను. యూదా యెరూషలేము 

వారందరును యోషీయా చనిపోయెనని పర్లాపము చేసిరి. 

యెషయా 22:16 => ఇకక్డ నీ కేమి పని? ఇకక్డ నీ కెవరునాన్రు? నీవికక్డ సమాధిని 

తొలిపించుకొననేల? ఎతత్యినసథ్లమున సమాధిని తొలిపించుకొనుచునాన్డు శిలలో తనకు నివాసము 

తొలిపించుకొనుచునాన్డు 

యోహాను 19:41 => ఆయనను సిలువవేసిన సథ్లములో ఒక తోట యుండెను; ఆ తోటలో ఎవడును 

ఎపుప్డును ఉంచబడని కొర్తత్సమాధి యొకటి యుండెను. 

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

దినమైనందున వారు అందులో యేసును పెటిట్రి. 
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ఆదికాండము 50:2 => తరువాత యోసేపు సుగంధ దర్వయ్ములతో తన తండిర్ శవమును 

సిదధ్పరచవలెనని తన దాసులైన వైదుయ్లకు ఆజాఞ్పించెను గనుక ఆ వైదుయ్లు ఇశార్యేలును సుగంధ 

దర్వయ్ములతో సిదధ్పరచిరి. 

మారుక్ 16:1 => విశార్ంతిదినము గడచిపోగానే మగద్లేనే మరియయు యాకోబు తలిల్యైన 

మరియయు సలోమేయు వచిచ్, ఆయనకు పూయవలెనని సుగంధదర్వయ్ములు కొనిరి. 

యోహాను 19:39 => మొదట రాతిర్వేళ ఆయనయొదద్కు వచిచ్న నీకొదేముకూడ బోళముతో కలిపిన 

అగరు రమారమి నూట ఏబది సేరల్ యెతుత్ తెచెచ్ను. 

యోహాను 19:40 => అంతట వారు యేసు దేహమును ఎతిత్కొని వచిచ్, యూదులు పాతిపెటుట్ 

మరాయ్ద చొపుప్న ఆ సుగంధదర్వయ్ములు దానికి పూసి నారబటట్లు చుటిట్రి. 

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. 

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

అనగా జటామాంసి గోపి చందనము గంధపుచెకక్ అను ఈ పరిమళ దర్వయ్ములను సవ్చఛ్మైన 

సాంబార్ణిని సమభాగములుగా తీసికొని 

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

పనిచొపుప్న కలపబడి, ఉపుప్ గలదియు సవ్చఛ్మైనదియు పరిశుదధ్మైనదియునైన సుగంధ 

ధూపసంభారము.  

నిరగ్మకాండము 30:36 => దానిలో కొంచెము పొడిచేసి నేను నినున్ కలిసికొను పర్తయ్క్షపు 

గుడారములోని సాక్షయ్పు మందసము నెదుట దాని నుంచవలెను. అది మీకు అతిపరిశుదధ్ముగా 

ఉండవలెను. 

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

నిమితత్ము మీరు చేసికొనకూడదు. అది యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమైనదిగా ఎంచవలెను. 

పర్సంగి 10:1 => బుకాక్వాని తైలములో చచిచ్న యీగలు పడుటచేత అది చెడువాసన కొటుట్ను; 

కొంచెము బుదిధ్హీనత తార్సులో ఉంచినయెడల జాఞ్నమును ఘనతను తేలగొటుట్ను. 

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. 

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

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

ధూపదర్వయ్ము కాలుచ్దురు; ఆలాగు కావలెనని ఆజఞ్ ఇచిచ్నవాడను నేనే అని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 
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ఆదికాండము 50:5 => నా తండిర్ నాచేత పర్మాణము చేయించి ఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను, 

కనానులో నా నిమితత్ము సమాధి తర్వివ్ంచితిని గదా, అందులోనే ననున్ పాతిపెటట్వలెనని చెపెప్ను. 

కాబటిట్ సెలవైతే నేనకక్డికి వెళిల్ నా తండిర్ని పాతిపెటిట్ మరల వచెచ్దనని చెపుప్డనెను. 

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

కుమారుల కళేబరములను బేతాష్ను పటట్ణపు గోడమీదనుండి దించి యాబేషునకు తిరిగి వచిచ్ వాటిని 

దహనముచేసి 

2 సమూయేలు 2:32 => జనులు అశాహేలును ఎతిత్కొనిపోయి బేతెల్హేములోనునన్ అతని తండిర్ 

సమాధియందు పాతిపెటిట్రి. తరువాత యోవాబును అతనివారును రాతిర్ అంతయు నడిచి తెలల్వారు 

సమయమున హెబోర్నునకు వచిచ్రి. 

1 రాజులు 15:24 => అంతట ఆసా తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి, తన పితరుడైన దావీదు 

పురమందు తన పితరుల సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను; అతనికి మారుగా యెహోషాపాతు అను అతని 

కుమారుడు రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 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. 

నెహెమాయ్ 3:16 => అతని ఆనుకొని బేతూస్రులో సగము భాగమునకు అధిపతియు అజూబ్కు 

కుమారుడునైన నెహెమాయ్ బాగుచేసెను . అతడు దావీదు సమాధులకు ఎదురుగానునన్ 

సథ్లములవరకును కటట్బడిన కోనేటివరకును పరాకర్మశాలుల యిండల్ సథ్లమువరకును కటెట్ను. 

యెషయా 57:2 => వారు విశార్ంతిలో పర్వేశించుచునాన్రు తమకు సూటిగానునన్ మారగ్మున 

నడచువారు తమ పడకలమీద పరుండి విశర్మించుచునాన్రు. 

మతత్యి 1:7 => సొలొమోను రెహబామును కనెను; రెహబాము అబీయాను కనెను, అబీయా ఆసాను 

కనెను; 
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మతత్యి 26:12 => ఈమె యీ అతత్రు నా శరీరముమీద పోసి నా భూసాథ్పన నిమితత్ము దీనిని 

చేసెను. 

లూకా 23:56 => తిరిగివెళిల్, సుగంధ దర్వయ్ములను పరిమళ తైలములను సిదధ్పరచి, ఆజఞ్చొపుప్న 

విశార్ంతిదినమున తీరికగా ఉండిరి. 

వచనము 3 

యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండగా యెహోషాపాతు తన తండిర్యైన దావీదు 

పార్రంభదినములలో నడచిన మారగ్మందు నడచుచు 

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 22:41 => ఆసా కుమారుడైన యెహోషాపాతు ఇశార్యేలు రాజైన అహాబు ఏలుబడిలో 

నాలుగవ సంవతస్రమందు యూదాను ఏలనారంభించెను. 

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

పటాట్భిషేకము చేయుటకై అతని రాజయ్మునందు అతనితోను ఇశార్యేలీయులందరితోను కూడి 

సహాయముచేసిన దావీదునొదద్నునన్ పరాకర్మశాలులైన వారిలో పర్ధానులు వీరు. 

మతత్యి 1:8 => ఆసా యెహోషాపాతును కనెను, యెహోషాపాతు యెహోరామును కనెను, 

యెహోరాము ఉజిజ్యాను కనెను; 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:1 => రెహబాము రాజయ్ము సిథ్రపడి తాను బలపరచబడిన తరువాత 

అతడును ఇశార్యేలీయులందరును యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:8 => అమోమ్నీయులు ఉజిజ్యాకు పనిన్చుచ్వారైరి. అతడు అధికముగా 

బలాభివృదిధ్నొందెను గనుక అతని కీరిత్ ఐగుపుత్ మారగ్ పర్దేశములనిన్టను వాయ్పించెను. 
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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. 

1 సమూయేలు 23:16 => అపుప్డు సౌలు కుమారుడైన యోనాతాను లేచి, వనములోనునన్ 

దావీదునొదద్కు వచిచ్ నా తండిర్యైన సౌలు నినున్ పటుట్కొనజాలడు, నీవు భయపడవదుద్, 

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.  

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

యుండుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:10 => అబీయాకు ఆసా కుమారుడు, ఆసాకు యెహోషాపాతు కుమారుడు 

వచనము 4 

బయలు దేవతను ఆశర్యింపక తన తండిర్ దేవుని ఆశర్యించుచు, ఇశార్యేలువారి చరయ్లను 

వెంబడింపక ఆయన ఆజఞ్లననుసరించి నడిచెను. 

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. 

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

మెడమీద ఉండును నీ తండిర్ కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.  

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

దావీదునకు దాసులై కపప్ము చెలిల్ంచుచుండిరి. దావీదు ఎకక్డికి పోయినను యెహోవా అతనిని 

కాపాడుచుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:19 => రాజు యూదాయందంతటనుండు పార్కార పురములలో 

ఉంచినవారు గాక వీరు రాజుయొకక్ పరివారములో చేరినవారై యుండిరి. 

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 5 

కాబటిట్ యెహోవా అతనిచేత రాజయ్మును సిథ్రపరచెను, యూదావారందరును యెహోషాపాతునకు 

పనున్ ఇచుచ్చుండిరి, అతనికి ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు మెండుగా కలిగెను. 

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, 

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. 

ఆదికాండము 39:2 => యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండెను గనుక అతడు వరిధ్లుల్చు తన 

యజమానుడగు ఆ ఐగుపీత్యుని యింట నుండెను. 
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ఆదికాండము 39:3 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెననియు, అతడు చేసినదంతయు 

అతనిచేతిలో యెహోవా సఫలము చేసెననియు అతని యజమానుడు చూచినపుప్డు 

ఆదికాండము 39:21 => అయితే యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండి, అతనియందు కనికరపడి 

అతనిమీద ఆ చెరసాల యొకక్ అధిపతికి కటాక్షము కలుగునటుల్ చేసెను. 

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 4:12 => కాబటిట్ వెళుల్ము, నేను నీ నోటికి తోడైయుండి, నీవు ఏమి పలుకవలసినది 

నీకు బోధించెదనని అతనితో చెపెప్ను. 

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

యుండును; నేను మోషేకు తోడైయుండినటుల్ నీకును తోడైయుందును. 

యెహోషువ 1:9 => నేను నీకాజఞ్ యిచిచ్యునాన్ను గదా, నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ముగా నుండుము, 

దిగులు పడకుము జడియకుము. నీవు నడుచు మారగ్మంతటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు 

తోడైయుండును. 

నాయ్యాధిపతులు 2:18 => తమ శతుర్వులు తముమ్ను బాధింపగా వారు విడిచిన నిటూ ట్రుప్లు 

యెహోవా విని సంతాపించి వారికొరకు నాయ్యాధిపతులను పుటిట్ంచి, ఆ యా నాయ్యాధిపతులకు 

తోడైయుండి వారి దినములనిన్టను వారి శతుర్వుల చేతులలోనుండి ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:12 => యెహోవా దూత అతనికి కనబడి పరాకర్మముగల బలాఢుయ్డా, 

యెహోవా నీకు తోడైయునాన్డని అతనితో అనగా 

2 సమూయేలు 5:10 => దావీదు అంతకంతకు వరిధ్లెల్ను. సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అతనికి 

తోడుగా ఉండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:18 => ఎటల్నగా మీ దేవుడైన యెహోవా మీతోకూడ ఉనాన్డు గదా? 

చుటుట్నునన్ వారివలన తొందరలేకుండ ఆయన మీకు నెమమ్ది యిచిచ్యునాన్డు గదా? దేశనివాసులను 
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ఆయన నాకు వశపరచియునాన్డు, యెహోవా భయమువలనను ఆయన జనుల భయమువలనను 

దేశము లోపరచబడియునన్ది. 

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 

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 18:20 => ఏలయనగా ఇదద్రు ముగుగ్రు నా నామమున ఎకక్డ కూడియుందురో అకక్డ 

నేను వారి మధయ్న ఉందునని చెపెప్ను. 

మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

2 తిమోతి 4:22 => పర్భువు నీ ఆతమ్కు తోడై యుండును గాక. కృప మీకు తోడై యుండును గాక. 

2 సమూయేలు 8:15 => దావీదు ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజై తన జనులనందరిని నీతి 

నాయ్యములనుబటిట్ యేలుచుండెను. 

1 రాజులు 11:6 => ఈ పర్కారము సొలొమోను యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడచి తన తండిర్యైన 

దావీదు అనుసరించినటుల్ యథారథ్హృదయముతో యెహోవాను అనుసరింపలేదు. 
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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. 

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 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 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. 

కీరత్నలు 132:1 => యెహోవా, దావీదునకు కలిగిన బాధలనిన్టిని అతని పక్షమున జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. 

కీరత్నలు 132:2 => అతడు యెహోవాతో పర్మాణపూరవ్కముగా మాట యిచిచ్ 

కీరత్నలు 132:3 => యాకోబుయొకక్ బలిషు ఠ్నికి మొర్కుక్బడిచేసెను. 

కీరత్నలు 132:4 => ఎటల్నగా యెహోవాకు నేనొక సథ్లము చూచువరకు యాకోబుయొకక్ బలిషు ఠ్నికి 

ఒక నివాససథ్లము నేను చూచువరకు 

కీరత్నలు 132:5 => నా వాససాథ్నమైన గుడారములో నేను బర్వేశింపను నేను పరుండు 

మంచముమీది కెకక్ను నా కనున్లకు నిదర్ రానియయ్ను నా కనున్రెపప్లకు కునికిపాటు రానియయ్ననెను. 
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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 15:9 => యూదా వారినందరిని బెనాయ్మీనీయులనందరిని, ఎఫార్యిము 

మనషే ష్ షిమోయ్ను గోతర్సాథ్నములలోనుండి వచిచ్ వారిమధయ్ నివసించు పరదేశులను సమకూరెచ్ను. 

అతని దేవుడైన యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండుట చూచి ఇశార్యేలువారిలోనుండి విసాత్రమైన 

జనులు అతని పక్షము చేరిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:10 => ఆసా యేలుబడియందు పదునైదవ సంవతస్రమున మూడవ 

నెలను వారు యెరూషలేములో కూడి 
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2 దినవృతాత్ంతములు 15:11 => తాము తీసికొనివచిచ్న కొలల్సొముమ్లోనుండి ఆ దినమున 

ఏడువందల యెదుద్లను ఏడువేల గొఱఱ్లను యెహోవాకు బలులుగా అరిప్ంచి 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:12 => పూరణ్హృదయముతోను పూరాణ్తమ్తోను తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాయొదద్ తాము విచారణ చేయుదుమనియు 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:13 => పినన్లేగాని పెదద్లేగాని పురుషులేగాని సతరీలే గాని ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయనివారికందరికిని మరణము విధించుదుమనియు నిషక్రష్ 

చేసికొనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 2 :11 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవా కనున్లయెదుట కీడుచేసి , 

ఐగుపుత్దేశములోనుండి వారిని రపిప్ంచిన తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచి బయలు 

దేవతలను పూజించి 

నాయ్యాధిపతులు 8:33 => గిదోయ్ను చనిపోయిన తరువాత ఇశార్యేలీయులు చుటుట్నుండు తమ 

శతుర్వుల చేతిలోనుండి తముమ్ను విడిపించిన తమ దేవుడైన యెహోవాను జాఞ్పకము చేసికొనక 

యిరిమ్యా 2:23 => నేను అపవితర్త నొందినదానను కాను, బయలు దేవతల ననుసరించి 

పోవుదానను కాను అని నీవు ఎటల్నుకొందువు? లోయలో నీ మారగ్మును చూడుము, నీవు చేసినదాని 

తెలిసికొనుము, నీవు తోర్వలలో ఇటు అటు తిరుగులాడు వడిగల ఒంటెవు,  

1 రాజులు 2:4 => అపుప్డు నీ పిలల్లు తమ పర్వరత్న విషయములో జాగర్తత్గానుండి నాయెదుట తమ 

పూరణ్హృదయముతోను పూరణ్మనసుస్తోను సతయ్ము ననుసరించి నడుచుకొనినయెడల 

ఇశార్యేలీయుల రాజయ్ సింహాసనముమీద ఆసీనుడగు ఒకడు నీకు ఉండక మానడని యెహోవా 

ననున్గూరిచ్ పర్మాణము చేసిన మాటను సిథ్రపరచును. 

1 రాజులు 3:3 => తన తండిర్యైన దావీదు నియమించిన కటట్డలను అనుసరించుచు సొలొమోను 

యెహోవాయందు పేర్మయుంచెను గాని యునన్త సథ్లములయందు అతడు బలులను మాతర్ము 

అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు నుండెను. 
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1 రాజులు 3:14 => మరియు నీ తండిర్యైన దావీదు నా మారగ్ములలో నడచి నా కటట్డలను నేను 

నియమించిన ధరమ్మంతటిని గైకొనినటుల్ నీవు నడచి వాటిని గైకొనినయెడల నినున్ 

దీరాఘ్యుషమ్ంతునిగా చేసెదను అనెను. 

1 రాజులు 11:4 => సొలొమోను వృదుధ్డైనపుప్డు అతని భారయ్లు అతని హృదయమును ఇతర 

దేవతలతటుట్ తిర్పప్గా అతని తండిర్యైన దావీదు హృదయమువలె అతని హృదయము దేవుడైన 

యెహోవా యెడల యథారథ్ము కాకపోయెను. 

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 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 3:14 => ఎలీషా ఇటల్నెను ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు 

దేవుడైన ఆ యెహోవా జీవముతోడు యూదారాజైన యెహోషాపాతును నేను గౌరవము చేయనియెడల 

నినున్ చూచుటకైనను లక్షయ్పెటుట్టకైనను ఒపప్కపోదును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:3 => అయితే దేశములోనుండి నీవు దేవతాసత్ంభములను తీసివేసి 

దేవునియొదద్ విచారణ చేయుటకు నీవు మనసుస్ నిలుపుకొనియునాన్వు, నీయందు మంచి కిర్యలు 

కనబడుచునన్వి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:32 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచి తన 

తండిర్యైన ఆసా మారగ్మందు నడచుచు దానిలోనుండి తొలగిపోకుండెను. 

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 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:1 => ఆహాజు ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది సంవతస్రములవాడై 

యెరూషలేములో పదునారు సంవతస్రములు ఏలెను. అతడు తన పితరుడైన దావీదువలె యెహోవా 

దృషిట్కి యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంపలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:2 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి నీతి ననుసరించుచు, కుడికైనను 

ఎడమకైనను తొలగకుండ తన పితరుడైన దావీదు చూపిన పర్వరత్నకు సరిగా పర్వరిత్ంచెను. 

మతత్యి 25:16 => అయిదు తలాంతులు తీసికొనినవాడు వెళిల్ వాటితో వాయ్పారము చేసి, మరి 

అయిదు తలాంతులు సంపాదించెను. 

వచనము 6 

యెహోవా మారగ్ములయందు నడుచుకొనుటకు అతడు తన మనసుస్ను దృఢపరచుకొనినవాడై ఉనన్త 

సథ్లములను దేవతాసత్ంభములను యూదాలోనుండి తీసివేసెను. 

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

నిరపరాధులుగా నడుచుకొనుచు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులై యుండిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => తండిర్ తన బిడడ్లయెడల నడుచుకొను రీతిగా మీలో పర్తివానియెడల 

మేము నడుచుకొంటిమని మీకు తెలియును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:1 => మెటుట్కు సహోదరులారా, మేము పర్భువైన యేసు దావ్రా మీకిచిచ్న 

ఆజఞ్ను మీరెరుగుదురు. 

1 రాజులు 12:28 => ఆలోచనచేసి రెండు బంగారపు దూడలు చేయించి, జనులను పిలిచి 

యెరూషలేమునకు పోవుట మీకు బహు కషట్ము; 
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1 రాజులు 12:30 => దానువరకు ఈ రెంటిలో ఒకదానిని జనులు పూజించుటవలన రాజు చేసిన 

కారయ్ము పాపమునకు కారణమాయెను. 

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 16:31 => 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 8:18 => ఇతడు అహాబు కుమారెత్ను పెండిల్ చేసికొనియుండెను గనుక అహాబు 

కుటుంబికులవలెనే ఇతడును ఇశార్యేలు రాజులు పర్వరిత్ంచినటుల్ పర్వరిత్ంచుచు యెహోవా దృషిట్కి 

చెడుతనము జరిగించెను. 

2 రాజులు 17:19 => అయితే యూదావారును తమ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లను విడిచిపెటిట్నవారై 

ఇశార్యేలువారు చేసికొనిన కటట్డలను అనుసరించిరి. 
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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.  

హోషేయ 4:15 => ఇశార్యేలూ, నీవు వేశయ్వైతివి; అయినను యూదా ఆ పాపములో పాలు 

పొందకపోవును గాక. గిలాగ్లునకు పోవదుద్; బేతావెనునకు పోవదుద్; యెహోవా జీవము తోడని 

పర్మాణము చేయవదుద్. 

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. 

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 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. 

వచనము 7 

తన యేలుబడియందు మూడవ సంవతస్రమున యూదా పటట్ణములలో జనులకు ధరమ్శాసత్రమును 

బోధించుటకై అతడు పెదద్లైన బెనహ్యీలును ఓబదాయ్ను జెకరాయ్ను నెతనేలును మీకాయాను 
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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. 

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. 

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

యెహోవా పటట్ణమును కాపాడనియెడల దాని కావలికాయువారు మేలుకొనియుండుట వయ్రథ్మే.  

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

1 పేతురు 5:10 => తన నితయ్మహిమకు కీర్సుత్నందు మిముమ్ను పిలిచిన సరవ్కృపానిధియగు 

దేవుడు, కొంచెము కాలము మీరు శర్మపడిన పిమమ్ట, తానే మిముమ్ను పూరుణ్లనుగా చేసి సిథ్రపరచి 

బలపరచును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:23 => అనేకులు యెరూషలేములో యెహోవాకు అరప్ణలను యూదా 

రాజైన హిజిక్యాకు కానుకలను తెచిచ్యిచిచ్రి. అందువలన అతడు అపప్టినుండి సకల జనముల 

దృషిట్కి ఘనతనొందిన వాడాయెను. 

1 సమూయేలు 10:27 => పనికిమాలినవారు కొందరు ఈ మనుషుయ్డు మనలను ఏలాగు 

రకిష్ంపగలడని చెపుప్కొనుచు అతని నిరల్క్షయ్ము చేసి అతనికి కానుకలు తీసికొని రాకుండగా అతడు 

చెవిటివాడైనటుట్ ఊరకుండెను. 
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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 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 68:29 => యెరూషలేములోని నీ ఆలయమునుబటిట్ రాజులు నీయొదద్కు కానుకలు 

తెచెచ్దరు. 

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

రాజులును కానుకలు తీసికొనివచెచ్దరు.  

కీరత్నలు 76:11 => మీ దేవుడైన యెహోవాకు మొర్కుక్కొని మీ మొర్కుక్బడులను చెలిల్ంచుడి ఆయన 

చుటుట్నునన్వారందరు భయంకరుడగు ఆయనకు కానుకలు తెచిచ్ అరిప్ంపవలెను. 

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

పెటెట్లు విపిప్, బంగారమును సాంబార్ణిని బోళమును కానుకలుగా ఆయనకు సమరిప్ంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:15 => రాజు యెరూషలేమునందు వెండి బంగారములను రాళల్ంత 

విసాత్రముగాను, సరళ మార్నులను షెఫేల పర్దేశముననునన్ మేడిచెటల్ంత విసాత్రముగాను 

సమకూరెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:27 => రాజు యెరూషలేమునందు వెండి రాళల్ంత విసాత్రముగా 

నుండునటుల్ను, దేవదారు మార్నులు షెఫేలా పర్దేశముననునన్ మేడివృక్షములంత విసాత్రముగా 

నుండునటుల్ను చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:1 => తనకు ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు అధికముగా కలిగిన తరువాత 

యెహోషాపాతు అహాబుతో వియయ్మంది 

Page  of 871 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

2 దినవృతాత్ంతములు 32:27 => హిజిక్యాకు అతివిసాత్రమైన ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు కలిగెను. 

అతడు వెండి బంగారములను రతన్ములను సుగంధదర్వయ్ములను డాళల్ను నానా విధములగు శేర్షఠ్మైన 

ఉపకరణములను సంపాదించి వాటికి బొకక్సములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:28 => ధానయ్మును దార్కాష్రసమును తైలమును ఉంచుటకు కొటల్ను, 

పలువిధముల పశువులకు శాలలను మందలకు దొడల్ను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:29 => మరియు దేవుడు అతనికి అతి విసాత్రమైన కలిమి 

దయచేసినందున పటట్ణములను విసాత్రమైన గొఱఱ్లమందలను పసులమందలను అతడు 

సంపాదించెను. 

ఆదికాండము 13:2 => అబార్ము వెండి బంగారము పశువులు కలిగి బహు ధనవంతుడై యుండెను. 

ఆదికాండము 26:13 => అతడు మికిక్లి గొపప్వాడగువరకు కర్మకర్మముగా అభివృదిధ్పొందుచు 

వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 26:14 => అతనికి గొఱఱ్ల ఆసిత్యు గొడల్ ఆసిత్యు దాసులు గొపప్ సమూహమును 

కలిగినందున ఫిలిషీత్యులు అతనియందు అసూయ పడిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:13 => నీ పశువులు నీ గొఱఱ్మేకలును వృదిధ్యై నీకు వెండిబంగారములు 

విసత్రించి నీకు కలిగినదంతయు వరిథ్లిల్నపుప్డు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:14 => నీ మనసుస్ మదించి, దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ దేశములోనుండి 

నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడైన యెహోవాను మరచెదవేమో. 

1 రాజులు 10:27 => రాజు యెరూషలేములో వెండిని రాళల్ంత విసాత్రముగా వాడుకచేసెను; 

దేవదారు మార్నులను షెఫేలా పర్దేశముననునన్ మేడిచెటల్వలె విసత్రింపజేసెను. 

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

ఆశీరవ్దించెను. అతనికి పదునాలుగువేల గొఱఱ్లును ఆరువేల ఒంటెలును వెయియ్జతల యెడుల్ను వెయియ్ 

ఆడుగాడిదలును కలిగెను. 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 
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యెహోషువ 22:8 => మీరు మికిక్లి కలిమి గలవారై అతి విసాత్రమైన పశువులతోను వెండితోను 

బంగారుతోను ఇతత్డితోను ఇనుముతోను అతివిసాత్రమైన వసత్రములతోను తిరిగి మీ నివాసములకు 

వెళుల్చునాన్రు. మీ శతుర్వుల దోపుడు సొముమ్ను మీరును మీ సహోదరులును కలిసి పంచుకొనుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:11 => ఫిలిషీత్యులలో కొందరు యెహోషాపాతునకు పనున్ను 

కానుకలను ఇచుచ్చు వచిచ్రి; అరబీయులును అతనికి ఏడువేల ఏడు వందల గొఱఱ్పొటే ట్ళల్ను ఏడువేల 

ఏడు వందల మేకపోతులను తెచుచ్చు వచిచ్రి. 

లూకా 19:2 => దానిగుండా పోవుచుండెను. ఇదిగో సుంకపు గుతత్దారుడును ధనవంతుడునైన 

జకక్యయ్ అను పేరుగల ఒకడు 

వచనము 8 

షెమయా నెతనాయ్ జెబదాయ్ అశాహేలు షెమిరామోతు యెహోనాతాను అదోనీయా టోబీయా 

టోబదోనీయా అను లేవీయులను, యాజకులైన ఎలీషామాను యెహోరామును బంపెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:47 => నీకు సరవ్సమృదిధ్ కలిగియుండియు నీవు సంతోషముతోను 

హృదయానందముతోను నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు దాసుడవు కాలేదు 

యోబు 22:26 => అపుప్డు సరవ్శకుత్నియందు నీవు ఆనందించెదవు దేవునితటుట్ నీ ముఖము 

ఎతెత్దవు. 

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 119:1 => (ఆలెఫ ) యెహోవా ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నిరోద్షముగా నడుచుకొనువారు 

ధనుయ్లు 

కీరత్నలు 138:5 => యెహోవా మహా పర్భావముగలవాడని వారు యెహోవా మారగ్ములనుగూరిచ్ 

గానము చేసెదరు. 
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హోషేయ 14:9 => జాఞ్నులు ఈ సంగతులు వివేచింతురు, బుదిధ్మంతులు వాటిని గర్హింతురు; 

ఏలయనగా యెహోవా మారగ్ములు చకక్నివి, నీతిమంతులు దాని ననుసరించి నడచుకొందురు గాని 

తిరుగుబాటు చేయువారి దారికి అది అడడ్ము గనుక వారు తొటిర్లుల్దురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:10 => అతని తేరిచూచి సమసత్ కపటముతోను సమసత్ దురామ్రగ్ముతోను 

నిండినవాడా, అపవాది కుమారుడా, సమసత్ నీతికి విరోధీ, నీవు పర్భువు యొకక్ తినన్ని మారగ్ములు 

చెడగొటుట్ట మానవా?  

2 దినవృతాత్ంతములు 14:3 => అనయ్దేవతల బలిపీఠములను పడగొటిట్ ఉనన్త సథ్లములను 

పాడుచేసి పర్తిమలను పగులగొటిట్ దేవతా సత్ంభములను కొటిట్వేయించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:17 => ఆసా ఉనన్త సథ్లములను ఇశార్యేలీయులలోనుండి తీసివేయలేదు 

గాని యితడు బర్దికిన కాలమంతయు ఇతని హృదయము యథారథ్ముగా ఉండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:3 => అయితే దేశములోనుండి నీవు దేవతాసత్ంభములను తీసివేసి 

దేవునియొదద్ విచారణ చేయుటకు నీవు మనసుస్ నిలుపుకొనియునాన్వు, నీయందు మంచి కిర్యలు 

కనబడుచునన్వి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:33 => అయితే అపప్టికింకను జనులు తమ పితరుల దేవుని వెదకుటకు 

తమ హృదయములను సిథ్రపరచుకొనలేదు, అతడు ఉనన్త సథ్లములను తీసివేయలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31 :1 => ఇదంతయు సమాపత్మైన తరువాత అకక్డనునన్ 

ఇశార్యేలువారందరును యూదా పటట్ణములకు పోయి, యూదా దేశమంతటను, బెనాయ్మీను 

ఎఫార్యిము మనషే ష్ దేశములయందంతటను ఉనన్ విగర్హములను నిరూమ్లముచేసి , 

దేవతాసత్ంభములను ముకక్లుగా నరికి, ఉనన్తసథ్లములను బలిపీఠములను పడగొటిట్రి; తరువాత 

ఇశార్యేలువారందరును తమ తమ పటట్ణములలోనునన్ తమ తమ సావ్సథ్య్ములకు తిరిగివెళిల్రి 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:3 => తన యేలుబడియందు ఎనిమిదవ సంవతస్రమున తానింకను 

బాలుడై యుండగానే అతడు తన పితరుడైన దావీదుయొకక్ దేవుని యొదద్ విచారించుటకు 

పూనుకొనినవాడై, పండెర్ండవయేట ఉనన్త సథ్లములను దేవతాసత్ంభములను పడగొటిట్, చెకిక్న 
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విగర్హములను పోత విగర్హములను తీసివేసి, యూదా దేశమును యెరూషలేమును పవితర్ము 

చేయనారంభించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:4 => అతడు చూచుచుండగా జనులు బయలు దేవతల బలిపీఠములను 

పడగొటిట్, వాటిపైన ఉనన్ సూరయ్ దేవతల విగర్హములను అతని ఆజఞ్చొపుప్న నరికివేసి, దేవతా 

సత్ంభములను చెకిక్న విగర్హములను పోత విగర్హములను తుతుత్నియలుగా కొటిట్ చూరణ్ముచేసి, 

వాటికి బలులు అరిప్ంచినవారి సమాధులమీద చలిల్వేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:5 => బయలుదేవత యాజకుల శలయ్ములను బలిపీఠములమీద అతడు 

కాలిప్ంచి, యూదాదేశమును యెరూషలేమును పవితర్పరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:6 => ఆ పర్కారము అతడు మనషే ష్ ఎఫార్యిము షిమోయ్ను దేశములవారి 

పటట్ణములలోను, నఫాత్లి మనయ్మునందును, చుటుట్పటల్నునన్ పాడు సథ్లములనిన్టను బలిపీఠములను 

పడగొటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:7 => బలిపీఠములను దేవతా సత్ంభములను పడగొటిట్ చెకిక్న 

విగర్హములను చూరణ్ముచేసి, ఇశార్యేలీయుల దేశమంతటనునన్ సూరయ్దేవతా విగర్హములనిన్టిని 

నరికివేసి అతడు యెరూషలేమునకు తిరిగివచెచ్ను. 

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 15:4 => ఉనన్త సథ్లములను మాతర్ము కొటిట్వేయలేదు; ఉనన్త సథ్లములయందు 

జనులు ఇంకను బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు ఉండిరి. 

లూకా 19:2 => దానిగుండా పోవుచుండెను. ఇదిగో సుంకపు గుతత్దారుడును ధనవంతుడునైన 

జకక్యయ్ అను పేరుగల ఒకడు 

వచనము 9 
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వారు యెహోవా ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును చేతపుచుచ్కొని యూదావారిమధయ్ పర్కటన చేయుచు, యూదా 

పటట్ణములనిన్టను సంచరించుచు జనులకు బోధించిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:5 => నా దేవుడైన యెహోవా నాకాజాఞ్పించినటుల్ మీరు 

సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశమున మీరాచరింపవలసిన కటట్డలను విధులను మీకు నేరిప్తిని. 

కీరత్నలు 34:11 => పిలల్లారా, మీరు వచిచ్ నా మాట వినుడి. యెహోవాయందలి భయభకుత్లు మీకు 

నేరెప్దను. 

కీరత్నలు 51:13 => అపుప్డు అతికర్మము చేయువారికి నీ తోర్వలను బోధించెదను పాపులును నీ 

తటుట్ తిరుగుదురు. 

పర్సంగి 1:12 => పర్సంగినైన నేను యెరూషలేమునందు ఇశార్యేలీయులమీద రాజునై యుంటిని. 

పర్సంగి 12:9 => పర్సంగి జాఞ్నియై యుండెను అతడు జనులకు జాఞ్నము బోధించెను; అతడు 

ఆలోచించి సంగతులు పరిశీలించి అనేక సామెతలను అనుకర్మపరచెను. 

పర్సంగి 12:10 => పర్సంగి యింపైన మాటలు చెపుప్టకు పూనుకొనెను, సతయ్మునుగూరిచ్న 

మాటలు యథారథ్భావముతో వార్యుటకు పూనుకొనెను. 

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.  

2 దినవృతాత్ంతములు 15:3 => నిజమైన దేవుడైనను ఉపదేశముచేయు యాజకులైనను, 

ధరమ్శాసత్రమైనను చాలా దినములు ఇశార్యేలీయులకు లేకుండపోవును. 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 35:3 => ఇశార్యేలీయులకందరికి బోధ చేయువారును యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తులునైన లేవీయులకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను పరిశుదధ్మైన మందసమును మీరిక మీ భుజముల 

మీద మోయక, ఇశార్యేలీయుల రాజైన దావీదు కుమారుడగు సొలొమోను కటిట్ంచిన మందిరములో 

దాని నుంచుడి, మీ దేవుడైన యెహోవాకును ఆయన జనులైన ఇశార్యేలీయులకును సేవ జరిగించుడి. 

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

ధరమ్శాసత్రమును నేరుప్దురు నీ సనిన్ధిని ధూపమును నీ బలిపీఠముమీద సరావ్ంగబలిని అరిప్ంచుదురు  

నెహెమాయ్ 8:7 => జనులు ఈలాగు నిలువబడుచుండగా యేషూవ బానీ షేరేబాయ్ యామీను అకూక్బు 

షబెబ్తై హోదీయా మయశేయా కెలీటా అజరాయ్ యోజాబాదు హానాను పెలాయాలును లేవీయులును 

ధరమ్శాసత్రముయొకక్ తాతప్రయ్మును తెలియజెపిప్రి. 

నెహెమాయ్ 8:8 => ఇటువలెనే వారు దేవుని గర్ంథమును సప్షట్ముగా చదివి వినిపించి జనులు బాగుగా 

గర్హించునటుల్ దానికి అరథ్ము చెపిప్రి. 

నెహెమాయ్ 8:13 => రెండవ దినమందు జనులందరి పెదద్లలో పర్ధానులైన వారును యాజకులును 

లేవీయులును ధరమ్శాసత్రగర్ంథపు మాటలు వినవలెనని శాసిత్యైన ఎజార్యొదద్కు కూడి వచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 8:14 => యెహోవా మోషేకు దయచేసిన గర్ంథములో చూడగా, ఏడవ మాసపు 

ఉతస్వకాలమందు ఇశార్యేలీయులు పరణ్శాలలో నివాసము చేయవలెనని వార్యబడియుండుట 

కనుగొనెను 

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. 

మతత్యి 4:23 => యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు, (దేవుని) రాజయ్మునుగూరిచ్న 

సువారత్ను పర్కటించుచు, పర్జలలోని పర్తి వాయ్ధిని, రోగమును సవ్సథ్పరచుచు గలిలయ యందంతట 

సంచరించెను. 

మారుక్ 4:2 => ఆయన ఉపమానరీతిగా చాల సంగతులు వారికి బోధించుచు తన బోధలో వారితో 

ఇటల్నెను 
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లూకా 4:43 => ఆయన నేనితర పటట్ణములలోను దేవుని రాజయ్ సువారత్ను పర్కటింపవలెను; 

ఇందునిమితత్మే నేను పంపబడితినని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 4:44 => తరువాత ఆయన యూదయ సమాజమందిరములలో పర్కటించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:1 => ఓ థెయొఫిలా, యేసు తాను ఏరప్రచుకొనిన అపొసత్లులకు 

పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా, ఆజాఞ్పించిన 

లేవీయకాండము 14:42 => వేరు రాళల్ను తీసికొని ఆ రాళల్కు పర్తిగా చేరప్వలెను. అతడు వేరు 

అడుసును తెపిప్ంచి ఆ యింటిగోడకు పూయింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 21:18 => తమ అధికార దండములచేతను కఱఱ్లచేతను జనుల అధికారులు దాని 

తర్వివ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:30 => వారిని సమకూరెచ్ను. రాజును, యూదా వారందరును, 

యెరూషలేము కాపురసుథ్లును, యాజకులును, లేవీయులును, జనులలో పినన్పెదద్లందరును 

యెహోవా మందిరమునకు రాగా యెహోవా మందిరమందు దొరకిన నిబంధన గర్ంథపు మాటలనిన్యు 

వారికి వినిపింపబడెను. 

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. 

నెహెమాయ్ 8:2 => యాజకుడైన ఎజార్ యేడవ మాసము మొదటి దినమున చదువబడుదాని గర్హింప 

శకిత్గల సతరీ పురుషులు కలిసిన సమాజమంతటి యెదుటను ఆ ధరమ్శాసత్రగర్ంథము తీసికొనివచిచ్ 

వచనము 10 

యూదా దేశము చుటుట్ ఉండు దేశముల రాజయ్ములనిన్టి మీదికి యెహోవా భయము వచిచ్నందున 

వారు యెహోషాపాతుతో యుదధ్ము చేయకుండిరి. 
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ఎజార్ 7:1 => ఈ సంగతులు జరిగినపిమమ్ట పారసీకదేశపు రాజైన అరత్హషసత్ యొకక్ యేలుబడిలో 

ఎజార్ బబులోను దేశమునుండి యెరూషలేము పటట్ణమునకు వచెచ్ను. ఇతడు శెరాయా కుమారుడై 

యుండెను, శెరాయా అజరాయ్ కుమారుడు అజరాయ్ హిలీక్యా కుమారుడు 

ఎజార్ 7:2 => హిలీక్యా షలూల్ము కుమారుడు షలూల్ము సాదోకు కుమారుడు సాదోకు అహీటూబు 

కుమారుడు 

ఎజార్ 7:3 => అహీటూబు అమరాయ్ కుమారుడు అమరాయ్ అజరాయ్ కుమారుడు అజరాయ్ మెరాయోతు 

కుమారుడు 

ఎజార్ 7:4 => మెరాయోతు జెరహాయ్ కుమారుడు జెరహాయ్ ఉజీజ్ కుమారుడు ఉజీజ్ బుకీక్ కుమారుడు 

ఎజార్ 7:5 => బుకీక్ అబీషూవ కుమారుడు అబీషూవ ఫీనెహాసు కుమారుడు ఫీనెహాసు ఎలియాజరు 

కుమారుడు ఎలియాజరు పర్ధానయాజకుడైన అహరోను కుమారుడు. 

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. 

మలాకీ 2:7 => యాజకులు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా దూతలు గనుక జనులు 

వారినోట ధరమ్శాసత్రవిధులను నేరుచ్కొందురు, వారు జాఞ్నమునుబటిట్ బోధింపవలెను. 

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

ధరమ్శాసత్రమును నేరుప్దురు నీ సనిన్ధిని ధూపమును నీ బలిపీఠముమీద సరావ్ంగబలిని అరిప్ంచుదురు  

యెహోషువ 3:8 => మీరు యొరాద్ను నీళల్దరికి వచిచ్ యొరాద్నులో నిలువుడని నిబంధన 

మందసమును మోయు యాజకులకు ఆజాఞ్పించుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:3 => నిజమైన దేవుడైనను ఉపదేశముచేయు యాజకులైనను, 

ధరమ్శాసత్రమైనను చాలా దినములు ఇశార్యేలీయులకు లేకుండపోవును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:8 => మరియు తాను యెరూషలేమునకు వచిచ్నపుప్డు యెహోవా 

నిరణ్యించిన నాయ్యమును జరిగించుటకును , సందేహాంశములను పరిషక్రించుటకును , 
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యెహోషాపాతు లేవీయులలోను యాజకులలోను ఇశార్యేలీయుల పితరుల యిండల్ పెదద్లలోను 

కొందరిని నియమించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:3 => ఇశార్యేలీయులకందరికి బోధ చేయువారును యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తులునైన లేవీయులకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను పరిశుదధ్మైన మందసమును మీరిక మీ భుజముల 

మీద మోయక, ఇశార్యేలీయుల రాజైన దావీదు కుమారుడగు సొలొమోను కటిట్ంచిన మందిరములో 

దాని నుంచుడి, మీ దేవుడైన యెహోవాకును ఆయన జనులైన ఇశార్యేలీయులకును సేవ జరిగించుడి. 

ఎజార్ 7:10 => ఎజార్ యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును పరిశోధించి దాని చొపుప్న నడచుకొనుటకును, 

ఇశార్యేలీయులకు దాని కటట్డలను విధులను నేరుప్టకును దృఢనిశచ్యము చేసికొనెను. 

వచనము 11 

ఫిలిషీత్యులలో కొందరు యెహోషాపాతునకు పనున్ను కానుకలను ఇచుచ్చు వచిచ్రి; అరబీయులును 

అతనికి ఏడువేల ఏడు వందల గొఱఱ్పొటే ట్ళల్ను ఏడువేల ఏడు వందల మేకపోతులను తెచుచ్చు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:3 => ఇశార్యేలీయులకందరికి బోధ చేయువారును యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తులునైన లేవీయులకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను పరిశుదధ్మైన మందసమును మీరిక మీ భుజముల 

మీద మోయక, ఇశార్యేలీయుల రాజైన దావీదు కుమారుడగు సొలొమోను కటిట్ంచిన మందిరములో 

దాని నుంచుడి, మీ దేవుడైన యెహోవాకును ఆయన జనులైన ఇశార్యేలీయులకును సేవ జరిగించుడి. 

నెహెమాయ్ 8:7 => జనులు ఈలాగు నిలువబడుచుండగా యేషూవ బానీ షేరేబాయ్ యామీను అకూక్బు 

షబెబ్తై హోదీయా మయశేయా కెలీటా అజరాయ్ యోజాబాదు హానాను పెలాయాలును లేవీయులును 

ధరమ్శాసత్రముయొకక్ తాతప్రయ్మును తెలియజెపిప్రి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:6 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఈ మాటలు నీ హృదయములో 

ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:7 => నీవు నీ కుమారులకు వాటిని అభయ్సింపజేసి, నీ యింట 

కూరుచ్ండునపుప్డును తోర్వను నడుచునపుప్డును పండుకొనునపుప్డును లేచునపుప్డును వాటినిగూరిచ్ 

మాటలాడవలెను; సూచనగా వాటిని నీచేతికి కటుట్కొనవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 6:8 => అవి నీ కనున్ల నడుమ బాసికమువలె ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:9 => నీ యింటి దావ్రబంధములమీదను నీ గవునులమీదను వాటిని 

వార్యవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:11 => నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమందు 

ఇశార్యేలీయులందరు ఆయన సనిన్ధిని కనబడి పరణ్శాలల పండుగను ఆచరించునపుప్డు 

ఇశార్యేలీయులందరి యెదుట ఈ ధరమ్శాసత్రమును పర్కటించి వారికి వినిపింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:12 => మీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి యీ ధరమ్శాసత్ర 

వాకయ్ములనిన్టిని అనుసరించి నడుచుకొనునటుల్ పురుషులేమి సతరీలేమి పిలల్లేమి నీ పురములలోనునన్ 

పరదేశులేమి వాటిని విని నేరుచ్కొనుటకై అందరిని పోగుచేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:13 => ఆలాగు నేరుచ్కొనినయెడల దానినెరుగని వారి సంతతివారు 

దానిని విని, మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ దేశమున మీరు బర్దుకు 

దినములనిన్యు మీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడుట నేరుచ్కొందురు. 

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. 

యెషయా 8:20 => ధరమ్శాసత్రమును పర్మాణ వాకయ్మును విచారించుడి; ఈ వాకయ్ పర్కారము వారు 

బోధించనియెడల వారికి అరుణోదయము కలుగదు. 

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

వారెందునిమితత్ము పెదద్ల పారంపరాయ్చారమును అతికర్మించుచునాన్రని అడిగిరి 

మతత్యి 15:3 => అందుకాయన మీరును మీపారంపరాయ్చారము నిమితత్మై దేవుని ఆజఞ్ను ఎందుకు 

అతికర్మించుచునాన్రు? 
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మతత్యి 15:4 => తలిదండుర్లను ఘనపరచుమనియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాడు 

తపప్క మరణము పొందవలెననియు దేవుడు సెలచిచెచ్ను. 

మతత్యి 15:5 => మీరైతే ఒకడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను చూచి నావలన నీకేది 

పర్యోజనమగునో అది దేవారిప్తమని చెపిప్నయెడల అతడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను 

ఘనపరచనకక్రలేదని చెపుప్చునాన్రు. 

మతత్యి 15:6 => మీరు మీ పారంపరాయ్చారము నిమితత్మై దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము 

చేయుచునాన్రు. 

మతత్యి 15:7 => వేషధారులారా  

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 

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

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

లూకా 4:17 => పర్వకత్యైన యెషయా గర్ంథము ఆయన చేతికియయ్బడెను; ఆయన గర్ంథము 

విపప్గా -- 

లూకా 4:18 => పర్భువు ఆతమ్ నామీద ఉనన్ది బీదలకు సువారత్ పర్కటించుటకై ఆయన ననున్ 

అభిషేకించెను చెరలోనునన్ వారికి విడుదలను, గుర్డిడ్వారికి చూపును, (కలుగునని) పర్కటించుటకును 

నలిగినవారిని విడిపించుటకును 
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లూకా 4:19 => పర్భువు హితవతస్రము పర్కటించుటకును ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు. అని 

వార్యబడిన చోటు ఆయనకు దొరకెను. 

యోహాను 5:39 => లేఖనములయందు మీకు నితయ్జీవము కలదని తలంచుచు వాటిని 

పరిశోధించుచునాన్రు, అవే ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్వి. 

యోహాను 5:46 => అతడు ననున్గూరిచ్ వార్సెను గనుక మీరు మోషేను నమిమ్నటట్యిన ననున్ను 

నముమ్దురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:15 => ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్ల లేఖనములను చదివిన తరువాత 

సమాజమందిరపు అధికారులు సహోదరులారా, పర్జలకు మీరు ఏదైన బోధవాకయ్ము చెపప్వలెనని 

యునన్యెడల చెపుప్డని వారికి వరత్మానము చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:21 => ఏలయనగా, సమాజమందిరములలో పర్తి విశార్ంతిదినమున 

మోషే లేఖనములు చదువుటవలన మునుపటి తరములనుండి అతని నియమమును పర్కటించువారు 

పర్తి పటట్ణములో ఉనాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:23 => అతనికి ఒక దినము నియమించి, అతని బసలోనికి 

అతనియొదద్కు అనేకులు వచిచ్రి. ఉదయమునుండి సాయంకాలమువరకు అతడు దేవుని 

రాజయ్మునుగూరిచ్ పూరిత్గా సాక్షయ్మిచుచ్చు, మోషే ధరమ్శాసత్రములోనుండియు పర్వకత్లలోనుండియు 

సంతగులెతిత్ యేసునుగూరిచ్ వివరముగా బోధించుచు వారిని ఒపిప్ంచుచుండెను 

రోమీయులకు 3:2 => పర్తి విషయమందును అధికమే. మొదటిది, దేవోకుత్లు యూదులపరము 

చేయబడెను. 

1 పేతురు 4:11 => ఒకడు బోధించినయెడల దైవోకుత్లను బోధించునటుట్ బోధింపవలెను; ఒకడు 

ఉపచారము చేసినయెడల దేవుడు అనుగర్హించు సామరథ్య్మునొంది చేయవలెను. ఇందువలన దేవుడు 

అనిన్టిలోను యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మహిమపరచబడును. యుగయుగములు మహిమయు పర్భావమును 

ఆయనకుండును గాక. ఆమేన . 
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మతత్యి 10:23 => వారు ఈ పటట్ణములో మిముమ్ను హింసించునపుప్డు మరియొక పటట్ణమునకు 

పారిపోవుడి; మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్వరకు మీరు ఇశార్యేలు పటట్ణములలో సంచారము 

చేసియుండరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 11:1 => యేసు తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుట చాలించిన తరువాత వారి 

పటట్ణములలో బోధించుటకును పర్కటించుటకును అకక్డనుండి వెళిల్పోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:40 => అయితే ఫిలిపుప్ అజోతులో కనబడెను. అకక్డనుండి కైసరయకు 

వచుచ్వరకు అతడు పటట్ణములనిన్టిలో సంచరించుచు సువారత్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

లేవీయకాండము 10:11 => యెహోవా మోషేచేత ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన సమసత్ విధులను 

మీరు వారికి బోధించుటకును ఇది మీ తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డ. 

యెహోషువ 3:8 => మీరు యొరాద్ను నీళల్దరికి వచిచ్ యొరాద్నులో నిలువుడని నిబంధన 

మందసమును మోయు యాజకులకు ఆజాఞ్పించుము. 

2 రాజులు 23:2 => యూదావారినందరిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లనందరిని, యాజకులను 

పర్వకత్లను అలుప్లనేమి ఘనులనేమి జనులందరిని పిలుచుకొని, యెహోవా మందిరమునకు వచిచ్ 

వారు వినుచుండగా, యెహోవా మందిరమందు దొరకిన నిబంధన గర్ంథములోని మాటలనిన్టిని 

చదివించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:3 => నిజమైన దేవుడైనను ఉపదేశముచేయు యాజకులైనను, 

ధరమ్శాసత్రమైనను చాలా దినములు ఇశార్యేలీయులకు లేకుండపోవును. 

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. 

ఎజార్ 7:10 => ఎజార్ యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును పరిశోధించి దాని చొపుప్న నడచుకొనుటకును, 

ఇశార్యేలీయులకు దాని కటట్డలను విధులను నేరుప్టకును దృఢనిశచ్యము చేసికొనెను. 

కీరత్నలు 74:8 => దేవుని మందిరములను బొతిత్గా అణగదొర్కుక్దమనుకొని దేశములోని 

వాటిననిన్టిని వారు కాలిచ్యునాన్రు. 
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మలాకీ 2:7 => యాజకులు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా దూతలు గనుక జనులు 

వారినోట ధరమ్శాసత్రవిధులను నేరుచ్కొందురు, వారు జాఞ్నమునుబటిట్ బోధింపవలెను. 

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

శకిత్తోను అభిషేకించెననునదియే. దేవుడాయనకు తోడైయుండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు, 

అపవాదిచేత (అనగా సాతానుచే) పీడింపబడిన వారినందరిని సవ్సథ్పరచుచు సంచరించుచుండెను 

వచనము 12 

యెహోషాపాతు అంతకంతకు గొపప్వాడై యూదా దేశమునందు కోటలను సామగిర్ని నిలువచేయు 

పటట్ణములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:14 => గెరారు చుటుట్నునన్ పటట్ణములలోని వారందరి మీదికి యెహోవా 

భయము వచెచ్ను గనుక ఆ పటట్ణములనిన్టిని కొలల్పెటిట్, వాటిలోనునన్ మికుక్టమైన 

కొలల్సొమమ్ంతయు దోచుకొనిరి. 

ఆదికాండము 35:5 => వారు పర్యాణమై పోయినపుప్డు, దేవుని భయము వారి చుటుట్నన్ 

పటట్ణములమీద నుండెను గనుక వారు యాకోబు కుమారులను తరుమలేదు. 

నిరగ్మకాండము 15:14 => జనములు విని దిగులుపడును ఫిలిషిత్య నివాసులకు వేదన కలుగును. 

నిరగ్మకాండము 15:15 => ఎదోము నాయకులు కలవరపడుదురు మోయాబు బలిషు ఠ్లకు వణకు 

పుటుట్ను కనాను నివాసులందరు దిగులొంది కరిగిపోవుదురు. భయము అధిక భయము వారికి 

కలుగును. 

నిరగ్మకాండము 15:16 => యెహోవా, నీ పర్జలు అదద్రికి చేరువరకు నీవు సంపాదించిన యీ 

పర్జలు అదద్రికి చేరువరకు నీ బాహుబలముచేత పగవారు రాతివలె కదలకుందురు. 

యెహోషువ 2:9 => యెహోవా ఈ దేశమును మీకిచుచ్చునాన్డనియు, మీవలన మాకు భయము 

పుటుట్ననియు, మీ భయమువలన ఈ దేశనివాసులందరికి ధైరయ్ము చెడుననియు నేనెరుగుదును. 

యెహోషువ 2:10 => మీరు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్నపుప్డు మీ యెదుట యెహోవా 

యెఱఱ్సముదర్పు నీరును ఏలాగు ఆరిపోచేసెనో, యొరాద్ను తీరముననునన్ అమోరీయుల యిదద్రు 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => తనయెడల యథారథ్హృదయము గలవారిని బలపరచుటకై 

యెహోవా కనుదృషిట్ లోకమందంతట సంచారము చేయుచునన్ది; యీ విషయమందు నీవు మతితపిప్ 

పర్వరిత్ంచితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుదధ్ములే కలుగును. 

నిరగ్మకాండము 34:24 => ఏలయనగా నీ యెదుటనుండి జనములను వెళల్గొటిట్ నీ పొలిమేరలను 

గొపప్విగా చేసెదను. మరియు నీవు సంవతస్రమునకు ముమామ్రు నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని 

కనబడబోవునపుప్డు ఎవడును నీ భూమిని ఆశింపడు. 

సామెతలు 16:7 => ఒకని పర్వరత్న యెహోవాకు పీర్తికరమగునపుప్డు ఆయన వాని శతుర్వులను 

సహా వానికి మితుర్లుగా చేయును. 

1 సమూయేలు 11:7 => ఒక కాడి ఎడల్ను తీసి తునకలుగా చేసి ఇశార్యేలీయుల దేశములోని 

నలుదికుక్లకు దూతలచేత వాటిని పంపి సౌలుతోను సమూయేలుతోను చేరకుండువాడెవడో వాని 

ఎడల్ను నేను ఈ పర్కారముగా చేయుదునని వరత్మానము చేసెను. అందువలన యెహోవా భయము 

జనులమీదికి వచెచ్ను గనుక యొకడైనను నిలువకుండ వారందరు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:29 => ఇశార్యేలీయుల శతుర్వులతో యెహోవా యుదధ్ము చేసెనని 

దేశముల రాజయ్ముల వారందరు వినగా దేవుని భయము వారందరిమీదికి వచెచ్ను. 

వచనము 13 

యూదాదేశపు పటట్ణములలో అతనికి బహు ధనము సమకూరచ్బడెను. అతనికిర్ంది పరాకర్మశాలులు 

యెరూషలేములో కూడియుండిరి. 

Page  of 886 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

2 దినవృతాత్ంతములు 17:5 => కాబటిట్ యెహోవా అతనిచేత రాజయ్మును సిథ్రపరచెను, 

యూదావారందరును యెహోషాపాతునకు పనున్ ఇచుచ్చుండిరి, అతనికి ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు 

మెండుగా కలిగెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:14 => అరబీదేశపు రాజులందరును దేశాధిపతులును సొలొమోనునొదద్కు 

బంగారమును వెండియు తీసికొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:8 => అమోమ్నీయులు ఉజిజ్యాకు పనిన్చుచ్వారైరి. అతడు అధికముగా 

బలాభివృదిధ్నొందెను గనుక అతని కీరిత్ ఐగుపుత్ మారగ్ పర్దేశములనిన్టను వాయ్పించెను. 

2 సమూయేలు 8:2 => మరియు అతడు మోయాబీయులను ఓడించి, (పటుట్బడిన వారిని) 

నేలపొడుగున పండజేసి, తాడుతో కొలిచి రెండు తాడుల పొడుగుననునన్వారు చావవలెననియు, 

ఒకతాడు పొడుగుననునన్వారు బర్తుకవచుచ్ననియు నిరణ్యించెను. అంతట మోయాబీయులు 

దావీదునకు దాసులై కపప్ము చెలిల్ంచుచుండిరి. 

2 రాజులు 3:4 => మోయాబు రాజైన మేషా అనేకమైన మందలు గలవాడై లక్ష గొఱఱ్పిలల్లను 

బొచుచ్గల లక్ష గొఱఱ్పొటే ట్ళల్ను ఇశార్యేలు రాజునకు పనున్గా ఇచుచ్చుండువాడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:16 => మరియు యెహోవా యెహోరాముమీదికి ఫిలిషీత్యులను 

కూషీయుల చేరువనునన్ అరబీయులను రేపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:7 => ఫిలిషీత్యులతోను గూరబ్యలులో నివసించిన అరబీయులతోను 

మెహూనీయులతోను అతడు యుదధ్ము చేయగా దేవుడు అతనికి సహాయము చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:23 => అనేకులు యెరూషలేములో యెహోవాకు అరప్ణలను యూదా 

రాజైన హిజిక్యాకు కానుకలను తెచిచ్యిచిచ్రి. అందువలన అతడు అపప్టినుండి సకల జనముల 

దృషిట్కి ఘనతనొందిన వాడాయెను. 

ఎజార్ 4:20 => మరియు యెరూషలేము పటట్ణమందు బలమైన రాజులు పర్భుతవ్ము చేసిరి. వారు 

నది యవతలి దేశములనిన్టిని ఏలినందున వారికి శిసుత్ను సుంకమును పనున్ను చెలుల్ చుండెను. 

Page  of 887 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

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. 

వచనము 14 

వీరి పితరుల వంశములచొపుప్న వీరి సంఖయ్ యెంతనగా, యూదాలో సహసార్ధిపతులైన వారికి 

పర్ధానుడగు అదాన్యొదద్ మూడు లక్షలమంది పరాకర్మశాలులుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:1 => తనకు ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు అధికముగా కలిగిన తరువాత 

యెహోషాపాతు అహాబుతో వియయ్మంది 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:25 => యెహోవా సొలొమోనును ఇశార్యేలీయులందరి యెదుటను 

బహుగా ఘనపరచి, అతనికి ముందుగా ఇశార్యేలీయులను ఏలిన యే రాజునకైనను కలుగని 

రాజయ్పర్భావమును అతని కనుగర్హించెను. 

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 అడడ్గడలుగల పార్కార పటట్ణములుగా కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:6 => బయలతును, ఖజానా ఉంచు పటట్ణములనిన్టిని, రథములుంచు 

పటట్ ణములనిన్టిని , గుఱఱ్పు రౌతులుండు పటట్ ణములనిన్టిని కటిట్ం చెను . మరియు 

Page  of 888 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

యెరూషలేమునందును లెబానోనునందును తాను ఏలు దేశములనిన్టియందును పార్కారపురములుగా 

కటిట్ంచవలెనని తానుదేద్శించిన పటట్ణములనిన్టిని సొలొమోను కటిట్ంచెను. 

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 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:6 => ఆ సంవతస్రములలో అతనికి యుదధ్ములు లేకపోవుటచేత 

దేశములో నెమమ్దికలిగియుండెను; యెహోవా అతనికి విశార్ంతి దయచేసియుండగా అతడు యూదా 

దేశమున పార్కారములుగల పటట్ణములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:7 => అతడు యూదావారికి ఈలాగు పర్కటన చేసెను మన దేవుడైన 

యెహోవాను మనము ఆశర్యించితివిు, ఆశర్యించినందున ఆయన మన చుటుట్ను నెమమ్ది 

కలుగజేసియునాన్డు; దేశమందు మనము నిరభయ్ంతరముగా తిరుగవచుచ్ను, మనము ఈ 

పటట్ణములను కటిట్ంచి, వాటికి పార్కారములను గోపురములను గుమమ్ములను దావ్రబంధములను 

అమరుచ్దము. కాగా వారు పటట్ణములను కటిట్ వృదిధ్నొందిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 26:6 => అతడు బయలుదేరి ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ముచేసి గాతు 

పార్కారమును యబెన్ పార్కారమును అషోడ్దు పార్కారమును పడగొటిట్, అషోడ్దు దేశములోను 

ఫిలిషీత్యుల పర్దేశములలోను పార్కారపురములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:7 => ఫిలిషీత్యులతోను గూరబ్యలులో నివసించిన అరబీయులతోను 

మెహూనీయులతోను అతడు యుదధ్ము చేయగా దేవుడు అతనికి సహాయము చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:8 => అమోమ్నీయులు ఉజిజ్యాకు పనిన్చుచ్వారైరి. అతడు అధికముగా 

బలాభివృదిధ్నొందెను గనుక అతని కీరిత్ ఐగుపుత్ మారగ్ పర్దేశములనిన్టను వాయ్పించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:9 => మరియు ఉజిజ్యా యెరూషలేములో మూలగుమమ్ము దగగ్రను, 

పలల్పుసథ్లముల గుమమ్ము దగగ్రను, పార్కారపు మూలదగగ్రను, దురగ్ములను కటిట్ంచి గుమమ్ములు 

దిటట్పరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 27:4 => మరియు అతడు యూదా పరవ్తములలో పార్కారపురములను 

కటిట్ంచి అరణయ్ములలో కోటలను దురగ్ములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:5 => మరియు రాజు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని, పాడైన గోడ యావతుత్ కటిట్ంచి, 

గోపురములవరకు దానిని ఎతుత్ చేయించి, బయట మరియొక గోడను కటిట్ంచి, దావీదు పటట్ణములో 

మిలోల్ దురగ్మును బాగుచేయించెను. మరియు ఈటెలను డాళల్ను విసాత్రముగా చేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:27 => హిజిక్యాకు అతివిసాత్రమైన ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు కలిగెను. 

అతడు వెండి బంగారములను రతన్ములను సుగంధదర్వయ్ములను డాళల్ను నానా విధములగు శేర్షఠ్మైన 

ఉపకరణములను సంపాదించి వాటికి బొకక్సములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:28 => ధానయ్మును దార్కాష్రసమును తైలమును ఉంచుటకు కొటల్ను, 

పలువిధముల పశువులకు శాలలను మందలకు దొడల్ను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:29 => మరియు దేవుడు అతనికి అతి విసాత్రమైన కలిమి 

దయచేసినందున పటట్ణములను విసాత్రమైన గొఱఱ్లమందలను పసులమందలను అతడు 

సంపాదించెను. 

Page  of 890 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:7 => యూదానుగూరిచ్ అతడిటల్నెను యెహోవా, యూదా మనవి విని, 

అతని పర్జలయొదద్కు అతనిని చేరుచ్ము. యూదా బాహుబలము అతనికి చాలునటుల్చేసి అతని 

శతుర్వులకు విరోధముగా నీవతనికి సహాయుడవై యుందువు.  

1 సమూయేలు 11:8 => అతడు బెజెకులో వారిని లెకక్పెటట్గా ఇశార్యేలువారు మూడు 

లక్షలమందియు యూదావారు ముపప్దివేల మందియు అయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:1 => జనసంఖయ్నుబటిట్ ఇశార్యేలీయుల పితరుల యింటిపెదద్లు 

సహసార్ధిపతులు శతాధిపతులు అనువారి లెకక్ను గూరిచ్నది, అనగా ఏరాప్టైన వంతుల 

విషయములో ఏటేట నెలవంతున రాజునకు సేవచేసినవారిని గూరిచ్నది. వీరి సంఖయ్ యిరువది 

నాలుగు వేలు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:19 => రాజు యూదాయందంతటనుండు పార్కార పురములలో 

ఉంచినవారు గాక వీరు రాజుయొకక్ పరివారములో చేరినవారై యుండిరి. 

వచనము 15 

రెండవవాడగు యెహోహానాను అను అధిపతియొదద్ రెండు లక్షల ఎనుబదివేలమంది యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:10 => అదియుగాక షెఫేలా పర్దేశములోను మైదాన పర్దేశములోను 

అతనికి విసాత్రమైన పశువులుండగా అతడు అరణయ్ములో దురగ్ములు కటిట్ంచి అనేకమైన బావులు 

Page  of 891 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

తర్వివ్ంచెను. వయ్వసాయమందు అతడు అపేక్షగలవాడు గనుక పరవ్తములలోను కరెమ్లులోను అతనికి 

వయ్వసాయకులును దార్క్షతోట పనివారును కలిగియుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:11 => యుదధ్మునకు ఉజిజ్యాకు సైనయ్ము కలిగియుండెను; అందులోని 

యోధులు రాజు అధిపతులలో హననాయ్ అనువాని చేతికిర్ందనుండిరి. ఖజానాదారుడగు 

మయశేయాయు పర్ధానమంతిర్యగు యెహీయేలును వారి లెకక్ ఎంతైనది చూచి వారిని పటాలముగా 

ఏరప్రచువారై యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:12 => వారి పితరుల యిండల్ పెదద్ల సంఖయ్నుబటిట్ పరాకర్మశాలులు 

రెండువేల ఆరువందల మందియైరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:13 => రాజునకు సహాయము చేయుటకై శతుర్వులతో యుదధ్ము 

చేయుటయందు పేరుపొందిన పరాకర్మశాలులైన మూడులక్షల ఏడు వేల ఐదువందలమంది గల 

సైనయ్ము వారిచేతికిర్ంద ఉండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:14 => ఉజిజ్యా యీ సైనయ్మంతటికి డాళల్ను ఈటెలను శిరసాత్ర్ణములను 

కవచములను విలుల్లను వడిసెలలను చేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:15 => మరియు అతడు అంబులనేమి పెదద్ రాళల్నేమి పర్యోగించుటకై 

ఉపాయశాలులు కలిప్ంచిన యంతర్ములను యెరూషలేములో చేయించి దురగ్ములలోను 

బురుజులలోను ఉంచెను. అతడు సిథ్రపడువరకు అతనికి ఆశచ్రయ్కరమైన సహాయము కలిగెను గనుక 

అతని కీరిత్ దూరముగా వాయ్పించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:25 => రాజు బొకక్సములమీద అదీయేలు కుమారుడైన అజామ్వెతు 

నియమింపబడెను; అయితే పొలములలోను పటట్ణములలోను గార్మములలోను దురగ్ములలోను 

ఉండు ఆసిత్మీద ఉజిజ్యా కుమారుడైన యెహోనాతాను నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:26 => పొలములో పనిచేయువారిమీదను, భూమిదునున్ వారిమీదను 

కెలూబు కుమారుడైన ఎజీర్ నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:27 => దార్క్షతోటలమీద రామాతీయుడైన షిమీయు, దార్క్షతోటల 

ఆదాయమైన దార్కాష్రసము నిలువచేయు కొటల్మీద షిషీమ్యుడైన జబిద్యు నియమింపబడిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 27:28 => షెఫేలా పర్దేశముననుండు ఒలీవ చెటల్మీదను మేడిచెటల్మీదను 

గెదేరీయుడైన బయల  హనాను నియమింపబడెను; నూనె కొటల్మీద యోవాషు నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:29 => షారోనులో మేయు పశువులమీద షారోనీయుడైన షిటర్యియు, 

లోయలలోని పశువులమీద అదల్యి కుమారుడైన షాపాతును నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:30 => ఒంటెలమీద ఇషామ్యేలీయుడైన ఓబీలును, గాడిదలమీద 

మేరోనోతీయుడైన యెహెదాయ్హును నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:31 => గొఱఱ్లమీద హగీర్యుడైన యాజీజు నియమింపబడెను. వీరందరు 

దావీదు రాజుకునన్ ఆసిత్మీద నియమింపబడిన యధిపతులు. 

సంఖాయ్కాండము 1:3 => ఇశార్యేలీయులలో సైనయ్ముగా వెళుల్వారిని, అనగా ఇరువది యేండుల్ 

మొదలుకొని పైపార్యముగల వారిని, తమ తమ సేనలనుబటిట్ నీవును అహరోనును లెకిక్ంపవలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:11 => యెదీయవేలు కుమారులైన వీరందరును తమ పితరుల యిండల్కు 

పెదద్లు; వీరిలో యుదధ్మునకు పోతగిన పరాకర్మశాలులు పదునైదువేల రెండు వందలమంది 

యుండిరి. 

వచనము 16 

మూడవవాడు జిఖీర్ కుమారుడై యెహోవాకు తనున్తాను మనఃపూరవ్కముగా సమరిప్ంచుకొనిన 

అమసాయ్; అతనియొదద్ రెండు లక్షలమంది పరాకర్మశాలులుండిరి. 

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

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 13:16 => మరియు నీ సంతానమును భూమిమీద నుండు రేణువులవలె విసత్రింప 

చేసెదను; ఎటల్నగా ఒకడు భూమిమీద నుండు రేణువులను లెకిక్ంప గలిగినయెడల నీ సంతానమును 

కూడ లెకిక్ంపవచుచ్ను. 
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ఆదికాండము 15:5 => మరియు ఆయన వెలుపలికి అతని తీసికొనివచిచ్ నీవు ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి నక్షతర్ములను లెకిక్ంచుటకు నీచేతనైతే లెకిక్ంచుమని చెపిప్ నీ సంతానము ఆలాగవునని 

చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 1:2 => ఇశార్యేలీయుల వంశముల చొపుప్న వారి వారి పితరుల 

కుటుంబములనుబటిట్ వారి వారి పెదద్లచొపుప్న మగవారినందరిని లెకిక్ంచి సరవ్సమాజసంఖయ్ను 

వార్యించుము. 

సంఖాయ్కాండము 1:18 => ఇరువది ఏండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము గలవారు తమ తమ 

వంశావళులనుబటిట్ తమ తమ వంశములను తమ తమ పితరుల కుటుంబములను తమ తమ పెదద్ల 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

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 13:3 => అబీయాకును యరొబామునకును యుదధ్ము కలుగగా అబీయా 

నాలుగు లక్షలమంది పరాకర్మశాలుల సైనయ్ము ఏరప్రచుకొని యుదధ్మునకు సిదధ్ము చేసెను; 

యరొబామును ఎనిమిది లక్షలమంది పరాకర్మశాలులను ఏరప్రచుకొని అతనికి ఎదురుగా వారిని 

యుదధ్మునకు వూయ్హపరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:8 => 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 26:13 => రాజునకు సహాయము చేయుటకై శతుర్వులతో యుదధ్ము 

చేయుటయందు పేరుపొందిన పరాకర్మశాలులైన మూడులక్షల ఏడు వేల ఐదువందలమంది గల 

సైనయ్ము వారిచేతికిర్ంద ఉండెను. 
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ఆదికాండము 49:8 => యూదా, నీ సహోదరులు నినున్ సుత్తించెదరు నీ చెయియ్ నీ శతుర్వుల 

మెడమీద ఉండును నీ తండిర్ కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.  

సంఖాయ్కాండము 1:26 => యూదా పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:27 => యూదా గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు డెబబ్ది నాలుగువేల ఆరు 

వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:46 => లెకిక్ంపబడి ఆరులక్షల మూడువేల ఐదువందల ఏబదిమంది యైరి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:17 => బెనాయ్మీనీయులు గాక ఇశార్యేలీయులలో ఖడగ్ము దూయు 

నాలుగులక్షలమంది లెకిక్ంపబడిరి; వీరందరు యోధులు. 

1 రాజులు 12:21 => రెహబాము యెరూషలేమునకు వచిచ్న తరువాత ఇశార్యేలువారితో 

యుదధ్ముచేసి, రాజయ్ము సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము అను తనకు మరల వచుచ్నటుల్ 

చేయుటకై యూదావారందరిలో నుండియు బెనాయ్మీను గోతీర్యులలోనుండియు యుదధ్ పర్వీణులైన 

లక్షయెనుబది వేలమందిని పోగుచేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:5 => అమజాయ్ యూదావారినందరిని సమకూరిచ్ యూదా దేశమంతటను 

బెనాయ్మీనీయుల దేశమంతటను వారి వారి పితరుల యిండల్నుబటిట్ సహసార్ధిపతులను 

శతాధిపతులను నియమించెను. అతడు ఇరువది సంవతస్రములు మొదలుకొని అంతకు పై 

పార్యముగల వారిని లెకిక్ంపగా, ఈటెను డాళల్ను పటుట్కొని యుదధ్మునకు పోదగినటిట్ యోధులు 

మూడులక్షలమంది కనబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:6 => జనులమీద సైనాయ్ధిపతులను నియమించి పటట్ణపు గుమమ్ములకు 

పోవు రాజవీధిలోనికి వారిని తనయొదద్కు రపిప్ంచి వారిని ఈలాగు హెచచ్రిక చేసెను 

వచనము 17 
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బెనాయ్మీనీయులలో ఎలాయ్దా అను పరాకర్మశాలి యొకడుండెను; వీనియొదద్ వింటిని కేడెమును 

పటుట్కొనువారు రెండు లక్షలమంది యుండిరి. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 18 

రెండవవాడు యెహోజాబాదు; వీనియొదద్ లక్షయెనుబదివేలమంది యుదధ్సనన్దుధ్లుండిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 5:2 => ఇశార్యేలీయులలోయుదధ్శాలులు ధైరయ్ము కనుపరచిరి పర్జలు 

సంతోషముగా సిదధ్పడిరి. యెహోవాను సుత్తించుడి.  

నాయ్యాధిపతులు 5:9 => జనులలో ఇశార్యేలీయుల అధిపతులు సంతోషముగా సిదధ్పడిరి. 

వారియందు నాకు పేర్మకలదు యెహోవాను సుత్తించుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:9 => వారు పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాకు ఇచిచ్యుండిరి గనుక వారు 

ఆలాగు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్నందుకు జనులు సంతోషపడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:14 => ఈ పర్కారము మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ సామరథ్య్ము 

మాకుండుటకు నేనెంత మాతర్పువాడను? నా జనులెంత మాతర్పువారు? సమసత్మును నీవలననే 

కలిగెను గదా? నీ సవ్సంపాదయ్ములో కొంత మేము నీకిచిచ్యునాన్ము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:17 => నా దేవా , నీవు హృదయ పరిశోధనచేయుచు 

యథారథ్వంతులయందు ఇషట్పడుచునాన్వని నేనెరుగుదును; నేనైతే యథారథ్హృదయము గలవాడనై 

యివి యనిన్యు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్యునాన్ను; ఇపుప్డు ఇకక్డనుండు నీ జనులును నీకు 

మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ట చూచి సంతోషించుచునాన్ను. 

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

యౌవనసుథ్లలో శేర్షు ఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  

2 కొరిందీయులకు 8:3 => ఈ కృప విషయములోను, పరిశుదుధ్లకొరకైన పరిచరయ్లో పాలుపొందు 

విషయములోను, మనఃపూరవ్కముగా మముమ్ను వేడుకొనుచు,  
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2 కొరిందీయులకు 8:4 => వారు తమ సామరథ్య్ము కొలదియే గాక సామరథ్య్ముకంటె ఎకుక్వగాను 

తమంతట తామే యిచిచ్రని మీకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 8:5 => ఇదియుగాక మొదట పర్భువునకును, దేవుని చితత్మువలన మాకును, 

తముమ్ను తామే అపప్గించుకొనిరి; యింతగా చేయుదురని మేమనుకొనలేదు. 

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

గాని కలిమి కొలదియే యిచిచ్నది పీర్తికరమవును. 

వచనము 19 

రాజు యూదాయందంతటనుండు పార్కార పురములలో ఉంచినవారు గాక వీరు రాజుయొకక్ 

పరివారములో చేరినవారై యుండిరి. 

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

ఫలారప్ణకు తగిన పైరుగల చేలైనను లేకపోవును గాక. బలాఢుయ్ల డాళుల్ అవమానముగ 

పారవేయబడెను. తైలముచేత అభిషేకింపబడని వారిదైనటుట్1సౌలు డాలును పారవేయబడెను. 

2 సమూయేలు 1:22 => హతుల రకత్ము ఒలికింపకుండ బలాఢుయ్ల కొర్వువ్ను పటట్కుండ 

యోనాతాను విలుల్ వెనుకతియయ్లేదు ఎవరిని హతము చేయకుండ సౌలు కతిత్ వెనుక తీసినది కాదు. 

సంఖాయ్కాండము 1:37 => బెనాయ్మీను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ముపప్ది యైదువేల నాలుగు 

వందలమంది యైరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:12 => బనాయ్మీనునుగూరిచ్ యిటల్నెను బెనాయ్మీను యెహోవాకు 

పిర్యుడు ఆయనయొదద్ అతడు సురకిష్తముగా నివసించును దినమెలల్ ఆయన అతనికి ఆశర్యమగును 

ఆయన భుజములమధయ్ అతడు నివసించును  
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1 దినవృతాత్ంతములు 7:7 => బెల కుమారులు అయిదుగురు; ఎసోబ్ను ఉజీజ్ ఉజీజ్యేలు యెరీమోతు 

ఈరీ. వీరు తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లు, పరాకర్మశాలులు; వీరి వంశములో చేరినవారు ఇరువది 

రెండువేల ముపప్ది నలుగురు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 

అధాయ్యము 18	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

తనకు ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు అధికముగా కలిగిన తరువాత యెహోషాపాతు అహాబుతో 

వియయ్మంది 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:7 => బెల కుమారులు అయిదుగురు; ఎసోబ్ను ఉజీజ్ ఉజీజ్యేలు యెరీమోతు 

ఈరీ. వీరు తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లు, పరాకర్మశాలులు; వీరి వంశములో చేరినవారు ఇరువది 

రెండువేల ముపప్ది నలుగురు. 

వచనము 2 

కొనిన్ సంవతస్రములు గతించినమీదట షోమోర్నులోనుండు అహాబునొదద్కు పోయెను; అహాబు 

అతనికొరకును అతని వెంటవచిచ్న జనులకొరకును అనేకమైన గొఱఱ్లను పశువులను కోయించి, 

తనతోకూడ రామోతిగ్లాదుమీదికి పోవుటకు అతని పేర్రేపించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:2 => అతడు యూదా దేశములోని పార్కార పురములనిన్టియందును 

సైనయ్ములను ఉంచి, యూదా దేశమందును తన తండిర్యైన ఆసా పటుట్కొనిన ఎఫార్యిము 

పటట్ణములయందును కావలి బలములను ఉంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:12 => యెహోషాపాతు అంతకంతకు గొపప్వాడై యూదా దేశమునందు 

కోటలను సామగిర్ని నిలువచేయు పటట్ణములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:12 => మరియు వాటిలో డాళల్ను బలెల్ములను ఉంచి ఆ పటట్ణములను 

బహు బలవంతమైన వాటిగా చేసెను. యూదావారును బెనాయ్మీనీయులును అతని పక్షముననుండిరి. 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 11:11 => దురగ్ములను బలపరచి, వాటిలో అధిపతులను ఉంచి, 

ఆహారమును నూనెను దార్కాష్రసమును సమకూరెచ్ను. 

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 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 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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:13 => పిమమ్ట సొలొమోను గిబియోనులోనుండు సమాజపు గుడారము 

ఎదుటనునన్ బలిపీఠమును విడచి యెరూషలేమునకు వచిచ్ ఇశార్యేలీయులను ఏలుచుండెను. 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 1:15 => రాజు యెరూషలేమునందు వెండి బంగారములను రాళల్ంత 

విసాత్రముగాను, సరళ మార్నులను షెఫేల పర్దేశముననునన్ మేడిచెటల్ంత విసాత్రముగాను 

సమకూరెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:5 => కాబటిట్ యెహోవా అతనిచేత రాజయ్మును సిథ్రపరచెను, 

యూదావారందరును యెహోషాపాతునకు పనున్ ఇచుచ్చుండిరి, అతనికి ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు 

మెండుగా కలిగెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:12 => యెహోషాపాతు అంతకంతకు గొపప్వాడై యూదా దేశమునందు 

కోటలను సామగిర్ని నిలువచేయు పటట్ణములను కటిట్ంచెను. 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

2 రాజులు 8:18 => ఇతడు అహాబు కుమారెత్ను పెండిల్ చేసికొనియుండెను గనుక అహాబు 

కుటుంబికులవలెనే ఇతడును ఇశార్యేలు రాజులు పర్వరిత్ంచినటుల్ పర్వరిత్ంచుచు యెహోవా దృషిట్కి 

చెడుతనము జరిగించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:1 => యూదారాజైన యెహోషాపాతు ఏ యపాయమును చెందకుండ 

యెరూషలేమునందుండు తన నగరునకు తిరిగిరాగా 

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 19:3 => అయితే దేశములోనుండి నీవు దేవతాసత్ంభములను తీసివేసి 

దేవునియొదద్ విచారణ చేయుటకు నీవు మనసుస్ నిలుపుకొనియునాన్వు, నీయందు మంచి కిర్యలు 

కనబడుచునన్వి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:31 => కాగా యెహోషాపాతు కనబడుటతోనే రథాధిపతులు అతడు 

ఇశార్యేలు రాజనుకొని యుదధ్ము చేయుటకు అతని చుటుట్కొనిరి, గాని యెహోషాపాతు 
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మొఱఱ్పెటిట్నందున యెహోవా అతనికి సహాయము చేసెను, దేవుడు అతనియొదద్నుండి వారు 

తొలగిపోవునటుల్ 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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:6 => అతడు అహాబు కుమారెత్ను పెండిల్చేసికొని అహాబు సంతతివారు 

నడచిన పర్కారముగా ఇశార్యేలు రాజుల మారగ్మందు నడచెను; అతడు యెహోవా దృషిట్కి 

పర్తికూలముగా పర్వరిత్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:2 => అహజాయ్ యేలనారంభించినపుప్డు నలువది రెండేండల్వాడై 

యెరూషలేములో ఒక సంవతస్రము ఏలెను; అతని తలిల్ ఒమీ కుమారెత్, ఆమె పేరు అతలాయ్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:3 => దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచుటకు అతని తలిల్ అతనికి నేరుప్చు వచెచ్ను 

గనుక అతడును అహాబు సంతతివారి మారగ్ములందు నడచెను. 

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. 

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. 

2 రాజులు 8:26 => అహజాయ్ యేలనారంభించినపుప్డు ఇరువది రెండేండల్ వాడై యుండి 

యెరూషలేములో ఒక సంవతస్రము ఏలెను. అతని తలిల్పేరు అతలాయ్; ఈమె ఇశార్యేలు రాజైన ఒమీ 

కుమారెత్. 

2 రాజులు 8:27 => అతడు అహాబు కుటుంబికుల పర్వరత్నను అనుసరించుచు, వారివలెనే 

యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించెను; అతడు అహాబు ఇంటివారికి అలుల్డు. 

2 రాజులు 11:1 => అహజాయ్ తలిల్యైన అతలాయ్ తన కుమారుడు మృతిబొందెనని తెలిసికొని లేచి 

రాజకుమారులనందరిని నాశనము చేసెను. 

2 కొరిందీయులకు 6:14 => మీరు అవిశావ్సులతో జోడుగా ఉండకుడి. నీతికి దురీ ణ్తితో ఏమి 

సాంగతయ్ము? వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పొతుత్? 

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 22:2 => మూడవ సంవతస్రమందు యూదారాజైన యెహోషాపాతు బయలుదేరి 

ఇశార్యేలురాజునొదద్కు రాగా 

వచనము 4 

మరియు యెహోషాపాతు ఇశార్యేలు రాజుతో నేడు యెహోవాయొదద్ సంగతి విచారణ చేయుదము 

రండనగా 

1 రాజులు 17:7 => కొంతకాలమైన తరువాత దేశములో వరష్ము లేక ఆ నీరు ఎండిపోయెను. 
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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 

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. 

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. 

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 
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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 గదె ద్లమీద ఆసీనులైయుండి, 

పర్వకత్లందరును వారి సమక్షమందు పర్కటన చేయుచుండగా 

1 రాజులు 22:11 => కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా యినుప కొముమ్లు చేయించుకొని వచిచ్ 

వీటిచేత నీవు సిరియనులను పొడిచి నాశనము చేతువని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 22:12 => పర్వకత్లందరును ఆ చొపుప్ననే పర్కటన చేయుచు యెహోవా రామోతిగ్లాదును 

రాజవైన నీచేతికి అపప్గించును గనుక నీవు దానిమీదికి పోయి జయమొందుదువు అని చెపిప్రి. 

1 రాజులు 22:13 => మీకాయాను పిలువబోయిన దూత పర్వకత్లు ఏకముగా రాజుతో మంచి 

మాటలు పలుకుచునాన్రు గనుక నీ మాట వారి మాటకు అనుకూలపరచుమని అతనితో అనగా 

1 రాజులు 22:14 => మీకాయా యెహోవా నాకు సెలవిచుచ్నదేదో ఆయన జీవముతోడు నేను 

దానినే పలుకుదుననెను. 

1 రాజులు 22:15 => అతడు రాజునొదద్కు వచిచ్నపుప్డు రాజు మీకాయా, నీవేమందువు? యుదధ్ము 

చేయుటకు మేము రామోతిగ్లాదుమీదికి పోదుమా పోకుందుమా అని యడుగగా అతడు యెహోవా 

దానిని రాజవైన నీచేతికి నపప్గించును గనుక నీవు దానిమీదికిపోయి జయమొందుదువని రాజుతో 

అనెను. 

1 రాజులు 22:16 => అందుకు రాజు నీచేత పర్మాణము చేయించి యెహోవా నామమునుబటిట్ 

నిజమైన మాటలే నీవు నాతో పలుకవలసినదని నేనెనిన్ మారులు నీతో చెపిప్తిని అని రాజు 

సెలవియయ్గా 
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1 రాజులు 22:17 => అతడు ఇశార్యేలీయులందరును కాపరిలేని గొఱఱ్లవలెనే కొండలమీద 

చెదరియుండుట నేను చూచితిని వారికి యజమానుడు లేడు; ఎవరి యింటికి వారు సమాధానముగా 

వెళల్వలసినదని యెహోవా సెలవిచెచ్ను అని చెపెప్ను. 

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

మేలు పలుకక కీడే పర్వచించునని నేను నీతో చెపప్లేదా అనగా 

1 రాజులు 22:19 => మీకాయా యిటల్నెను యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఆలకించుము; యెహోవా 

సింహాసనాసీనుడై యుండగా పరలోకసైనయ్మంతయు ఆయన కుడి పారశ్వ్మునను ఎడమ 

పారశ్వ్మునను నిలిచియుండుట నేను చూచితిని 

1 రాజులు 22:20 => అహాబు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోయి అకక్డ ఓడిపోవునటుల్గా ఎవడు అతనిని 

పేర్రేపించునని యెహోవా సెలవియయ్గా, ఒకడు ఈ విధముగాను మరియొకడు ఆ విధముగాను 

యోచన చెపుప్చుండిరి. 

1 రాజులు 22:21 => అంతలో ఒక ఆతమ్ యెదుటికి వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని నిలువబడి నేను 

అతనిని పేర్రేపించెదననగా యెహోవా ఏ పర్కారము నీవతని పేర్రేపించుదువని అతని నడిగెను. 

1 రాజులు 22:22 => అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా 

ఉందునని చెపప్గా ఆయన నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము 

చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

1 రాజులు 22:23 => యెహోవా నినున్గూరిచ్ కీడు యోచించి నీ పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు. 

1 రాజులు 22:24 => మీకాయా యిటల్నగా, కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా అతని దగగ్రకు వచిచ్ 

నీతో మాటలాడుటకు యెహోవా ఆతమ్ నాయొదద్నుండి ఏవైపుగా పోయెనని చెపిప్ మీకాయాను 

చెంపమీద కొటెట్ను. 

1 రాజులు 22:25 => అందుకు మీకాయా దాగుకొనుటకై నీవు ఆ యా గదులలోనికి చొరబడునాడు 

అది నీకు తెలియవచుచ్నని అతనితో చెపెప్ను. 
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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 22:28 => అపుప్డు మీకాయా ఈలాగు చెపెప్ను సకలజనులారా, నా మాట 

ఆలకించుడని చెపెప్ను రాజవైన నీవు ఏమాతర్మైనను కేష్మముగా తిరిగి వచిచ్నయెడల యెహోవా 

నాచేత పలుకలేదు. 

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 

యెషయా 22:12 => ఆ దినమున ఏడుచ్టకును అంగలారుచ్టకును తలబోడి చేసికొనుటకును 

గోనెపటట్ కటుట్కొనుటకును సైనయ్ములకధిపతియు పర్భువునగు యెహోవా మిముమ్ను పిలువగా  

యెషయా 22:13 => రేపు చచిచ్పోదుము గనుక తిందము తార్గుదము అని చెపిప్, యెడల్ను 

వధించుచు గొఱఱ్లను కోయుచు మాంసము తినుచు దార్కాష్రసము తార్గుచు మీరు 

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. 

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 22:20 => అహాబు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోయి అకక్డ ఓడిపోవునటుల్గా ఎవడు అతనిని 

పేర్రేపించునని యెహోవా సెలవియయ్గా, ఒకడు ఈ విధముగాను మరియొకడు ఆ విధముగాను 

యోచన చెపుప్చుండిరి. 

1 రాజులు 22:21 => అంతలో ఒక ఆతమ్ యెదుటికి వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని నిలువబడి నేను 

అతనిని పేర్రేపించెదననగా యెహోవా ఏ పర్కారము నీవతని పేర్రేపించుదువని అతని నడిగెను. 

1 రాజులు 22:22 => అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా 

ఉందునని చెపప్గా ఆయన నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము 

చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:43 => అవేవనగా రూబేనీయులకు మైదానపు దేశారణయ్మందలి 

బేసెరును, గాదీయులకు గిలాదులోనునన్ రామోతును, మనషీష్యులకు బాషానులోనునన్ గోలాను 

అనునవే. 

యెహోషువ 20:8 => తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను అవతల యెరికోనొదద్ రూబేనీయుల 

గోతర్ములోనుండి మైదానము మీదనునన్ అరణయ్ములోని బేసెరును, గాదీయుల గోతర్ములోనుండి 

గిలాదులోని రామోతును, మనషీష్యుల గోతర్ములోనుండి బాషానులోని గోలానును నియమించిరి. 

1 రాజులు 4:13 => గెబెరు కుమారుడు రామోతిగ్లాదునందు కాపురముండెను; వీనికి 

గిలాదులోనుండిన మనషే ష్కు కుమారుడైన యాయీరు గార్మములును బాషానులోనునన్ అరోగ్బు 

దేశమును నియమింపబడెను; అది పార్కారములును ఇతత్డి అడడ్ గడలునుగల అరువది గొపప్ 

పటట్ణములుగల పర్దేశము. 

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

అతనితో ఇటల్నెను నీవు నడుము బిగించుకొని యీ తైలపుగినెన్ చేతపటుట్కొని రామోతిగ్లాదునకు పోయి 

2 రాజులు 8:28 => అతడు అహాబు కుమారుడైన యెహోరాముతోకూడ రామోతిగ్లాదునందు 

సిరియా రాజైన హజాయేలుతో యుదధ్ముచేయ బయలుదేరగా సిరియనులు యెహోరామును 

గాయపరచిరి. 
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వచనము 5 

ఇశార్యేలురాజు నాలుగువందల మంది పర్వకత్లను సమకూరిచ్ నేను రామోతిగ్లాదుమీదికి 

యుదధ్మునకు పోవుదునా మానుదునా అని వారినడిగెను. అందుకువారు పొముమ్, దేవుడు రాజుచేతికి 

దానినపప్గించునని చెపిప్రి. 

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. 

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. 

కీరత్నలు 139:21 => యెహోవా, నినున్ దేవ్షించువారిని నేనును దేవ్షించుచునాన్ను గదా? నీ మీద 

లేచువారిని నేను అసహియ్ంచుకొనుచునాన్ను గదా?  

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. 

2 రాజులు 8:28 => అతడు అహాబు కుమారుడైన యెహోరాముతోకూడ రామోతిగ్లాదునందు 

సిరియా రాజైన హజాయేలుతో యుదధ్ముచేయ బయలుదేరగా సిరియనులు యెహోరామును 

గాయపరచిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:6 => అమోమ్నీయులు దావీదునకు తమయందు అసహయ్ము 

పుటిట్ంచితిమని తెలిసికొనినపుప్డు హానూనును అమోమ్నీయులును అరామన్హరయీము నుండియు, 
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సిరియా మయకానుండియు సోబానుండియు రథములను గుఱఱ్పురౌతులను రెండువేల మణుగుల 

వెండిఇచిచ్ బాడిగెకు కుదురుచ్కొనిరి. 

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 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 22:5 => వారి ఆలోచనచొపుప్న అతడు పర్వరిత్ంచి, రామోతిగ్లాదులో 

సిరియారాజైన హజాయేలుతో యుదధ్ము చేయుటకై అహాబు కుమారుడైన ఇశార్యేలు రాజగు 

యెహోరాముతోకూడ పోయెను; సిరియనులచేత యెహోరామునకు గాయములు తగిలెను. 

వచనము 6 

అయితే యెహోషాపాతు మనము అడిగి విచారణ చేయుటకై వీరు తపప్ యెహోవా పర్వకత్లలో 

ఒకడైనను ఇచచ్ట లేడా? అని యడుగగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:26 => మరియు యెహోవాయొదద్ విచారించుడని మిముమ్ను పంపిన 

యూదారాజుకు మీరు ఈ మాట తెలియజెపుప్డి నీవు ఎవనిమాటలు వినియునాన్వో ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన ఆ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

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

యెహోవా యొదద్ విచారణ చేయగా యెహోవా నీవు వెళిల్ ఫిలిషీత్యులను హతముచేసి కెయీలాను 

రకిష్ంచుమని దావీదునకు సెలవిచెచ్ను. 
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1 సమూయేలు 23:2 => 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. 

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

దావీదు యెహోవా యొదద్ విచారణ చేయగా పోవచుచ్నని యెహోవా అతనికి సెలవిచెచ్ను. నేను 

పోవలసిన సథ్లమేదని దావీదు మనవి చేయగా హెబోర్నుకు పొమమ్ని ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

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

నాచేతికపప్గింతువా? అని యెహోవా యొదద్ విచారించినపుప్డు పొముమ్, నిసస్ందేహముగా వారిని 

నీచేతికపప్గించుదునని యెహోవా సెలవిచెచ్ను. 

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

వెళల్వదుద్ చుటుట్ తిరిగిపోయి, కంబళిచెటల్కు ఎదురుగా వారిమీద పడుము. 
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1 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 

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

పర్సనన్తను చూచుటకును ఆయన ఆలయములో ధాయ్నించుటకును నా జీవితకాలమంతయు నేను 

యెహోవా మందిరములో నివసింప గోరుచునాన్ను.  

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. 

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.  

2 దినవృతాత్ంతములు 35:22 => అయినను యోషీయా అతనితో యుదధ్ము చేయగోరి, 

అతనియొదద్నుండి తిరిగిపోక మారువేషము ధరించుకొని, యెహోవా నోటి మాటలుగా పలుకబడిన 

నెకో మాటలను వినక మెగిదోద్ లోయయందు యుదధ్ము చేయవచెచ్ను. 

2 తిమోతి 4:3 => ఎందుకనగా జనులు హితబోధను సహింపక, దురదచెవులు గలవారై తమ 

సవ్కీయ దురాశలకు అనుకూలమైన బోధకులను తమకొరకు పోగుచేసికొని, 

వచనము 7 
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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 18:19 => అయితే ఇపుప్డు నీవు ఇశార్యేలువారినందరిని, యెజెబెలు పోషించుచునన్ 

బయలుదేవత పర్వకత్లు నాలుగువందల ఏబదిమందిని, అషేరాదేవి1 పర్వకత్లైన నాలుగువందల 

మందిని నాయొదద్కు కరెమ్లు పరవ్తమునకు పిలువనంపుమని చెపెప్ను. 

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 తిమోతి 4:3 => ఎందుకనగా జనులు హితబోధను సహింపక, దురదచెవులు గలవారై తమ 

సవ్కీయ దురాశలకు అనుకూలమైన బోధకులను తమకొరకు పోగుచేసికొని, 

యిరిమ్యా 38:14 => తరువాత రాజైన సిదిక్యా యెహోవా మందిరములోనునన్ మూడవ 

దావ్రములోనికి పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను పిలువనంపించి అతనితో ఇటల్నెను నేను ఒకమాట 

నినన్డుగుచునాన్ను, నీవు ఏ సంగతిని నాకు మరుగుచేయక దాని చెపుప్మనగా 

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

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

యిరిమ్యా 38:16 => కావున రాజైన సిదిక్యా జీవాతమ్ను మనకనుగర్హించు యెహోవాతోడు నేను 

నీకు మరణము విధింపను, నీ పార్ణము తీయజూచుచునన్ యీ మనుషుయ్లచేతికి నినున్ అపప్గింపను 

అని యిరీమ్యాతో రహసయ్ముగా పర్మాణము చేసెను. 

యిరిమ్యా 38:17 => అపుప్డు యిరీమ్యా సిదిక్యాతో ఇటల్నెను దేవుడు, ఇశార్యేలు దేవుడును 

సైనయ్ములకధిపతియునైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నీవు బబులోనురాజు 
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అధిపతులయొదద్కు వెళిల్నయెడల నీవు బర్దికెదవు, ఈపటట్ణము అగిన్చేత కాలచ్బడదు, నీవును నీ 

యింటివారును బర్దుకుదురు. 

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. 

యిరిమ్యా 38:22 => యూదా రాజు నగరులో శేషించియునన్ సతరీలందరు బబులోను 

అధిపతులయొదద్కు కొనిపోబడెదరు, ఆలాగు జరుగగా ఆ సతరీలు నినున్ చూచి నీ పిర్యసేన్హితులు నినున్ 

మోసపుచిచ్ నీ పైని విజయము పొందియునాన్రు, నీ పాదములు బురదలో దిగబడియుండగా వారు 

వెనుకతీసిరని యందురు. 

యిరిమ్యా 38:23 => నీ భారయ్లందరును నీ పిలల్లును కలీద్యులయొదద్కు కొనిపోబడుదురు, నీవు 

వారిచేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొనజాలక బబులోను రాజుచేత పటట్బడెదవు గనుక ఈ పటట్ణమును 

అగిన్చేత కాలుచ్టకు నీవే కారణమగుదువు. 

యిరిమ్యా 38:24 => అందుకు సిదిక్యా యిరీమ్యాతో ఇటల్నెను నీవు మరణశిక్ష నొందకుండునటుల్ 

ఈ సంగతులను ఎవనికిని తెలియనియయ్కుము. 

యిరిమ్యా 38:25 => నేను నీతో మాటలాడిన సంగతి అధిపతులు వినినయెడల వారు నీయొదద్కు 

వచిచ్ మేము నినున్ చంపకుండునటుల్ రాజుతో నీవు చెపిప్న సంగతిని రాజు నీతో చెపిప్న సంగతిని 

మరుగుచేయక మాకిపుప్డే తెలియజెపుప్మనగా 
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యిరిమ్యా 38:26 => నీవు యోనాతాను ఇంటిలో నేను చనిపోకుండ అకక్డికి ననున్ తిరిగి 

వెళల్నంపవదద్ని రాజు ఎదుట నేను మనవి చేసికొనబోతినని వారితో చెపుప్మని రాజు యిరీమ్యాతో 

అనెను. 

యిరిమ్యా 38:27 => అంతట అధిపతులందరు యిరీమ్యాయొదద్కు వచిచ్ యడుగగా అతడు రాజు 

సెలవిచిచ్న మాటల పర్కారముగా వారికుతత్రమిచిచ్ ఆ సంగతి వారికి తెలియజేయనందున వారు 

అతనితో మాటలాడుట మానిరి. 

యిరిమ్యా 38:28 => యెరూషలేము పటట్బడువరకు యిరీమ్యా బందీగృహశాలలో ఉండెను. 

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 42:20 => మన దేవుడైన యెహోవాకు మా నిమితత్ము పార్రథ్నచేసి మన దేవుడైన 

యెహోవా చెపుప్నదంతయు మాకు తెలియజెపిప్నయెడల మేమాలాగు చేయుదుమని చెపుప్చు మిముమ్ను 

మీరే మోసపుచుచ్కొనుచునాన్రు. 

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 18:20 => 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. 
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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 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 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. 

యిరిమ్యా 28:5 => అపుప్డు పర్వకత్యైన యిరీమ్యా యాజకుల యెదుటను యెహోవా 

మందిరములో నిలుచుచునన్ పర్జలందరి యెదుటను పర్వకత్యైన హననాయ్తో ఇటల్నెను 
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యిరిమ్యా 28:6 => ఆలాగున జరుగునుగాక, యెహోవా ఆలాగుననే చేయునుగాక, యెహోవా 

మందిరపు ఉపకరణములనిన్టిని, చెరగొనిపోబడిన వారినందరిని యెహోవా బబులోనులోనుండి ఈ 

సథ్లమునకు తెపిప్ంచి నీవు పర్కటించిన మాటలను నెరవేరుచ్నుగాక. 

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  

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. 
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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.  

యిరిమ్యా 28:17 => ఆ సంవతస్రమే యేడవ నెలలో పర్వకత్యైన హననాయ్ మృతినొందెను. 

యెహెజేక్లు 13:3 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దరశ్నమేమియు కలుగకునన్ను 

సవ్బుదిధ్ ననుసరించు అవివేక పర్వకత్లకు శర్మ. 

యెహెజేక్లు 13:4 => ఇశార్యేలీయులారా, మీ పర్వకత్లు పాడైన సథ్లములలోనుండు నకక్లతో 

సాటిగా ఉనాన్రు. 

యెహెజేక్లు 13:5 => యెహోవా దినమున ఇశార్యేలీయులు యుదధ్మందు సిథ్రముగా నిలుచునటుల్ 

మీరు గోడలలోనునన్ బీటల దగగ్ర నిలువరు, పార్కారమును దిటట్పరచరు. 

యెహెజేక్లు 13:6 => వారు వయ్రథ్మైన దరశ్నములు చూచి, అబదధ్పు సోదె చూచి యెహోవా తముమ్ను 

పంపకపోయినను, తాము చెపిప్నమాట సిథ్రమని నముమ్నటుల్ ఇది యెహోవా వాకుక్ అని చెపుప్దురు. 

యెహెజేక్లు 13:7 => 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. 

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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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. 

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 12:9 => మామీద నీ తండిర్ యుంచిన కాడిని చులకన చేయుడని నాతో చెపుప్కొనిన యీ 

జనులకు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు ఏ ఆలోచన మీరు చెపుప్దురు? 

1 రాజులు 22:5 => పిమమ్ట యెహోషాపాతు నేడు యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుదము రండని 

ఇశార్యేలు రాజుతో అనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:6 => అమోమ్నీయులు దావీదునకు తమయందు అసహయ్ము 

పుటిట్ంచితిమని తెలిసికొనినపుప్డు హానూనును అమోమ్నీయులును అరామన్హరయీము నుండియు, 

సిరియా మయకానుండియు సోబానుండియు రథములను గుఱఱ్పురౌతులను రెండువేల మణుగుల 

వెండిఇచిచ్ బాడిగెకు కుదురుచ్కొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:11 => పర్వకత్లందరును ఆ పర్కారముగానే పర్వచించుచు యెహోవా 

రామోతిగ్లాదును రాజు చేతికి అపప్గించును, దానిమీదికి పోయి జయమొందుము అనిరి. 

యిరిమ్యా 23:31 => సేవ్చఛ్గా నాలుకల నాడించుకొనుచు దేవోకుత్లను పర్కటించు పర్వకత్లకు నేను 

విరోధిని; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

వచనము 8 

అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు తన పరివారములోనునన్ యొకని పిలిపించి ఇవూ ల్ కుమారుడైన మీకాయాను 

శీఘర్ముగా రపిప్ంచుమని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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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 రాజులు 3:11 => యెహోషాపాతు అతనిదావ్రా మనము యెహోవాయొదద్ విచారణచేయుటకు 

యెహోవా పర్వకత్లలో ఒకడైనను ఇచచ్ట లేడా అని యడిగెను. అంతట ఇశార్యేలు రాజు సేవకులలో 

ఒకడు ఏలీయా చేతులమీద నీళుల్పోయుచు వచిచ్న1షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషా ఇకక్డ ఉనాన్డని 

చెపప్గా 

2 రాజులు 3:12 => యహోషాపాతు యెహోవా ఆజఞ్ యితని దావ్రా మనకు దొరుకుననెను. 

ఇశార్యేలు రాజును యెహోషాపాతును ఎదోము రాజును అతనియొదద్కు పోగా 

2 రాజులు 3:13 => ఎలీషా ఇశార్యేలు రాజును చూచి నాతో నీకు నిమితత్మేమి? నీ 

తలిదండుర్లుంచుకొనిన పర్వకత్లయొదద్కు పొమమ్ని చెపెప్ను.ఆలాగనవదుద్, మోయాబీయులచేతికి 

అపప్గింపవలెనని యెహోవా, రాజులమైన మా ముగుగ్రిని పిలిచెనని ఇశార్యేలు రాజు అతనితో 

అనినపుప్డు 

వచనము 9 

ఇశార్యేలు రాజును యూదారాజగు యెహోషాపాతును షోమోర్ను ఊరు గవిని ముందరి 

బయలునందు తమ తమ వసత్రములను ధరించుకొని తమ తమ సింహాసనములమీద 

కూరుచ్నియుండగా పర్వకత్లందరును వారి ముందర పర్వచించుచుండిరి. 
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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 18:17 => అహాబు ఏలీయాను చూచి ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వాడవు నీవే కావా 

యని అతనితో అనగా 

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. 

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. 

కీరత్నలు 34:21 => చెడుతనము భకిత్హీనులను సంహరించును నీతిమంతుని దేవ్షించువారు 

అపరాధులుగా ఎంచబడుదురు 

కీరత్నలు 55:3 => శతుర్వుల శబద్మునుబటిట్యు దుషుట్ల బలాతాక్రమునుబటిట్యు నేను 

చింతాకార్ంతుడనై విశార్ంతి లేక మూలుగుచునాన్ను. వారు నామీద దోషము మోపుచునాన్రు 

ఆగర్హముగలవారై ననున్ హింసించుచునాన్రు. 

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

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

గలవానిని గదిద్ంపగా వాడు నినున్ పేర్మించును. 

సామెతలు 29:10 => నరహంతకులు నిరోద్షులను దేవ్షించుదురు అటిట్వారు యథారథ్వంతుల 

పార్ణము తీయజూతురు. 

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.  

ఆమోసు 5:10 => అయితే గుమమ్ములో నిలిచి బుదిధ్ చెపుప్వారి మీద జనులు పగపటుట్దురు; 

యథారథ్ముగా మాటలాడు వారిని అసహియ్ంచుకొందురు. 

మారుక్ 6:18 => ఇతడామె నిమితత్ము యోహానును పటిట్ తెపిప్ంచి, చెరసాలలో బంధించియుండెను. 

మారుక్ 6:19 => హేరోదియ అతని మీద పగపటిట్ అతని చంపింపగోరెను గాని ఆమెచేత 

గాకపోయెను.  

మారుక్ 6:27 => వెంటనే రాజు అతని తల తెమమ్ని ఆజాఞ్పించి యొక బంటౌర్తును పంపెను. వాడు 

వెళిల్ చెరసాలలో అతని తల గొటిట్ 

లూకా 6:22 => మనుషయ్కుమారుని నిమితత్ము మనుషుయ్లు మిముమ్ను దేవ్షించి వెలివేసి నిందించి 

మీ పేరు చెడడ్దని కొటిట్వేయునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

యోహాను 7:7 => లోకము మిముమ్ను దేవ్షింపనేరదు గాని, దాని కిర్యలు చెడడ్వని నేను 

దానినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను గనుక అది ననున్ దేవ్షించుచునన్ది. 

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. 
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యోహాను 15:24 => ఎవడును చేయని కిర్యలు నేను వారిమధయ్ చేయకుండినయెడల వారికి 

పాపము లేకపోవును; ఇపుప్డైతే వారు ననున్ను నా తండిర్ని చూచి దేవ్షించియునాన్రు. 

గలతీయులకు 4:16 => నేను మీతో నిజమాడినందున మీకు శతుర్వునైతినా? 

యెషయా 30:10 => దరశ్నము చూడవదద్ని దరశ్నము చూచువారితో చెపుప్వారును యుకత్ 

వాకయ్ములను మాతో పర్వచింపకుడి మృదువైన మాటలనే మాతో పలుకుడి మాయా దరశ్నములను 

కనుడి  

యిరిమ్యా 38:4 => ఇతడు ఇటిట్ సమాచారము వారికి పర్కటన చేయుటవలన ఈ పటట్ణములో 

నిలిచియునన్ యోధుల చేతులను పర్జలందరి చేతులను బలహీనము చేయుచునాన్డు; చితత్గించి వానికి 

మరణశిక్ష విధింపుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:13 => మీకాయా యెహోవా జీవముతోడు నా దేవుడు సెలవిచుచ్నదేదో 

దానినే పర్వచింతునని చెపెప్ను. 

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

అడుగగా యెహూ నీ తలిల్యైన యెజెబెలు జారతవ్ములును చిలల్ంగి తనములును ఇంత 

యపరిమితమైయుండగా సమాధానమెకక్డనుండి వచుచ్ననెను. 

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. 
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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. 

సామెతలు 25:12 => బంగారు కరణ్భూషణమెటిట్దో అపరంజి ఆభరణమెటిట్దో వినువాని చెవికి 

జాఞ్నముగల ఉపదేశకుడు అటిట్వాడు. 

మీకా 2:7 => యాకోబు సంతతివారని పేరు పెటట్బడిన వారలారా, యెహోవా దీరఘ్శాంతము 

తగిగ్పోయెనా? యీ కిర్యలు ఆయనచేత జరిగెనా? యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువానికి నా మాటలు 

కేష్మసాధనములు కావా? 

1 రాజులు 22:7 => పొండని వారు చెపిప్రి గాని యెహోషాపాతు విచారణ చేయుటకై వీరు తపప్ 

యెహోవా పర్వకత్లలో ఒకడైనను ఇకక్డ లేడా అని అడిగెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:17 => ఇశార్యేలురాజు ఇది విని యెహోషాపాతుతో ఇటల్నెను ఇతడు 

కీడునేగాని నా విషయమై మేలును పర్వచింపడని నేను నీతో చెపప్లేదా అని యనగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:22 => యెహోవా నీ పర్వకత్లగు వీరినోట అబదధ్ములాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు, యెహోవా నీమీద కీడు పలికించియునాన్డని 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. 

సామెతలు 15:12 => అపహాసకుడు తనున్ గదిద్ంచువారిని పేర్మించడు వాడు జాఞ్నులయొదద్కు 

వెళల్డు. 

వచనము 10 
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అపుప్డు కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా యినుపకొముమ్లు చేయించుకొనివచిచ్ సిరియనులు 

నిరూమ్లమగు వరకు వీటితో వారిని నీవు పొడిచెదవని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని పర్కటించెను. 

1 సమూయేలు 8:15 => మీ ధానయ్ములోను దార్క్ష పండల్లోను పదియవ భాగము తీసి తన పరివార 

జనమునకును సేవకులకును ఇచుచ్ను. 

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. 

యెషయా 39:7 => మరియు నీ గరభ్మందు పుటిట్న నీ పుతర్సంతును బబులోను రాజు నగరునందు 

నపుంసకులగా చేయుటకై వారు తీసికొనిపోవుదురు. 

దానియేలు 1:3 => రాజు అషెప్నజు అను తన నపుంసకుల యధిపతిని పిలిపించి అతనికీలాగు 

ఆజాఞ్పించెను ఇశార్యేలీయుల రాజవంశములలో ముఖుయ్లై, లోపములేని సౌందరయ్మును సకల విదాయ్ 

పర్వీణతయు జాఞ్నమును గలిగి,  

దానియేలు 1:7 => నపుంసకుల యధిపతి దానియేలునకు బెలెత్షాజరు అనియు, హననాయ్కు 

షదర్కనియు, మిషాయేలునకు మేషాకనియు, అజరాయ్కు అబేదెన్గో అనియు పేళుల్ పెటెట్ను. 

దానియేలు 1:8 => రాజు భుజించు భోజనమును పానముచేయు దార్కాష్రసమును పుచుచ్కొని తనున్ 

అపవితర్పరచుకొనకూడదని దానియేలు ఉదేద్శించి, తాను అపవితుర్డు కాకుండునటుల్ వాటిని 

పుచుచ్కొనకుండ సెలవిమమ్ని నపుంసకుల యధిపతిని వేడుకొనగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:25 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు పటట్ణపు అధిపతియైన 

ఆమోనునొదద్కును రాజు కుమారుడైన యోవాషునొదద్కును మీరు మీకాయాను తీసికొనిపోయి వారితో 

రాజు మీకిచిచ్న సెలవు ఇదియే యనుడి, 
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2 దినవృతాత్ంతములు 18:26 => నేను సురకిష్తముగా తిరిగి వచుచ్వరకు వీనిని చెరలోపెటిట్ 

కే ల్షానన్పానములు ఇయుయ్డి. 

1 రాజులు 22:9 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు తన పరివారములో ఒకనిని పిలిచి ఇవూ ల్ 

కుమారుడైన మీకాయాను శీఘర్ముగా ఇకక్డికి రపిప్ంచుమని సెలవిచెచ్ను. 

వచనము 11 

పర్వకత్లందరును ఆ పర్కారముగానే పర్వచించుచు యెహోవా రామోతిగ్లాదును రాజు చేతికి 

అపప్గించును, దానిమీదికి పోయి జయమొందుము అనిరి. 

1 రాజులు 22:10 => ఇశార్యేలు రాజును యూదారాజగు యెహోషాపాతును రాజవసత్రములు 

ధరించుకొని, షోమోర్ను గవిని దగగ్రనునన్ విశాలసథ్లమందు గదె ద్లమీద 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. 

యెషయా 14:9 => నీవు పర్వేశించుచుండగానే నినున్ ఎదురొక్నుటకై కిర్ంద పాతాళము నీ విషయమై 

కలవరపడుచునన్ది. అది నినున్ చూచి పేర్తలను రేపుచునన్ది భూమిలో పుటిట్న సమసత్ శూరులను 

జనముల రాజులనందరిని వారి వారి సింహాసనములమీదనుండి లేపుచునన్ది  

యెహెజేక్లు 26:16 => సముదర్పు అధిపతులందరును తమ సింహాసనములమీదనుండి దిగి, తమ 

చొకాక్యిలను విచితర్మైన వసత్రములను తీసివేసి, దిగులుపడిన వారై నేలను కూరుచ్ండి గడగడ 

వణకుచు నినున్ చూచి విసమ్యపడుదురు.  

దానియేలు 7:9 => ఇంక సింహాసనములను వేయుట చూచితిని; మహా వృదుధ్డొకడు కూరుచ్ండెను. 

ఆయన వసత్రము హిమమువలె ధవళముగాను, ఆయన తలవెండుర్కలు శుదధ్మైన గొఱఱ్బొచుచ్వలె 
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తెలల్గాను ఉండెను. ఆయన సింహాసనము అగిన్జావ్లలవలె మండుచుండెను; దాని చకర్ములు అగిన్వలె 

ఉండెను. 

మతత్యి 19:28 => యేసు వారితో ఇటల్నెను(పర్పంచ) పునరజ్ననమందు మనుషయ్కుమారుడు తన 

మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండునపుడు ననున్ వెంబడించిన మీరును పండెర్ండు 

సింహాసనములమీద ఆసీనులై ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి తీరుప్తీరుచ్దురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:29 => ఇశార్యేలు రాజునేను మారువేషము వేసికొని యుదధ్మునకు 

పోవుదును, నీవు నీ వసత్రములనే ధరించుకొనుమని యెహోషాపాతుతో చెపిప్ తాను మారువేషము 

వేసికొనెను, తరువాత వారు యుదధ్మునకు పోయిరి. 

మతత్యి 6:29 => అయినను తన సమసత్ వైభవముతో కూడిన సొలొమోను సహితము వీటిలో 

నొకదానివలెనైనను అలంకరింపబడలేదు. 

మతత్యి 11:8 => సనన్పు బటట్లు ధరించుకొనన్ మనుషుయ్నా? ఇదిగో సనన్పు బటట్లు 

ధరించుకొనువారు రాజగృహములలో నుందురు గదా. 

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.  

1 దినవృతాత్ంతములు 19:6 => అమోమ్నీయులు దావీదునకు తమయందు అసహయ్ము 

పుటిట్ంచితిమని తెలిసికొనినపుప్డు హానూనును అమోమ్నీయులును అరామన్హరయీము నుండియు, 
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సిరియా మయకానుండియు సోబానుండియు రథములను గుఱఱ్పురౌతులను రెండువేల మణుగుల 

వెండిఇచిచ్ బాడిగెకు కుదురుచ్కొనిరి. 

వచనము 12 

మీకాయాను పిలుచుటకు పోయిన దూత అతని కనుగొని పర్వకత్లు రాజు విషయమై యేక ముఖముగా 

మేలునే పలుకుచునాన్రు, దయచేసి నీమాటను వారి మాటలకు అనుకూలపరచి మేలునే 

పర్వచింపుమనగా 

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. 
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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. 

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 23:21 => నేను ఈ పర్వకత్లను పంపకుండినను వారు పరుగెతిత్ వచెచ్దరు, నేను వారితో 

మాటలాడకుండినను వారు పర్కటించెదరు. 

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. 

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.  
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యిరిమ్యా 29:21 => నా నామమునుబటిట్ మీకు అబదధ్పర్వచనములు పర్కటించు కోలాయా 

కుమారుడైన అహాబును గూరిచ్యు, మయశేయా కుమారుడైన సిదిక్యాను గూరిచ్యు, ఇశార్యేలు 

దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు  

యెహెజేక్లు 13:7 => నేను సెలవియయ్కపోయినను ఇది యెహోవా వాకుక్ అని మీరు చెపిప్నయెడల 

మీరు కనినది వయ్రథ్మైన దరశ్నముగదా? మీరు నమమ్దగని సోదెగాండర్యితిరి గదా? 

యెహెజేక్లు 22:28 => మరియు దాని పర్వకత్లు వయ్రథ్మైన దరశ్నములు కనుచు, యెహోవా 

ఏమియు సెలవియయ్నపుప్డు పర్భువైన యెహోవా యీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపుప్చు, వటిట్ 

సోదెగాండర్యి జనులు కటిట్న మంటిగోడకు గచుచ్పూత పూయువారైయునాన్రు. 

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.  

2 దినవృతాత్ంతములు 18:23 => అపుప్డు కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా దగగ్రకు వచిచ్ 

మీకాయాను చెంపమీద కొటిట్ నీతో మాటలాడుటకు యెహోవా ఆతమ్ నాయొదద్నుండి ఏ మారగ్మున 

పోయెననెను. 

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 13 

మీకాయా యెహోవా జీవముతోడు నా దేవుడు సెలవిచుచ్నదేదో దానినే పర్వచింతునని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:5 => ఇశార్యేలురాజు నాలుగువందల మంది పర్వకత్లను సమకూరిచ్ 

నేను రామోతిగ్లాదుమీదికి యుదధ్మునకు పోవుదునా మానుదునా అని వారినడిగెను. అందుకువారు 

పొముమ్, దేవుడు రాజుచేతికి దానినపప్గించునని చెపిప్రి. 
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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 18:33 => 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. 

సామెతలు 24:24 => నీయందు దోషము లేదని దుషుట్నితో చెపుప్వానిని పర్జలు శపించుదురు 

జనులు అటిట్వానియందు అసహయ్పడుదురు. 

సామెతలు 24:25 => నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్వారికి మేలు కలుగును కేష్మకరమైన దీవెన 

అటిట్వారిమీదికి వచుచ్ను. 

మీకా 3:5 => ఆహారము నమలుచు, సమాధానమని పర్కటించువారును, ఒకడు తమ నోట 

ఆహారము పెటట్నియెడల అతనిమీద యుదధ్ము పర్కటించువారునై నా జనులను పొరపెటుట్ 

పర్వకత్లనుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

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. 
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యూదా 1:16 => వారు తమ దురాశల చొపుప్న నడుచుచు, లాభము నిమితత్ము మనుషుయ్లను 

కొనియాడుచు, సణుగువారును తమ గతినిగూరిచ్ నిందించువారునై యునాన్రు; వారి నోరు డంబమైన 

మాటలు పలుకును.  

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 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 

యెషయా 44:25 => నేనే పర్గలుభ్ల పర్వచనములను వయ్రథ్ము చేయువాడను సోదెకాండర్ను 

వెఱి ఱ్వారినిగా చేయువాడను జాఞ్నులను వెనుకకు తిర్పిప్ వారి విదయ్ను అవిదయ్గా చేయువాడను నేనే.  

వచనము 14 

అతడు రాజునొదద్కు రాగా రాజు అతని చూచి మీకాయా, యుదధ్మునకు రామోతిగ్లాదునకు మేము 

పోవుదుమా, మానుదుమా అని యడుగగా అతడు పోయి జయించుడి, వారు మీచేతికి 

అపప్గింపబడుదురనెను. 

యోబు 22:13 => దేవునికి ఏమి తెలియును? గాఢాంధకారములోనుండి ఆయన నాయ్యము 

కనుగొనునా? 

కీరత్నలు 10:11 => దేవుడు మరచిపోయెను ఆయన విముఖుడై యెపుప్డును చూడకుండును అని 

వారు తమ హృదయములలో అనుకొందురు. 
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యెషయా 30:10 => దరశ్నము చూడవదద్ని దరశ్నము చూచువారితో చెపుప్వారును యుకత్ 

వాకయ్ములను మాతో పర్వచింపకుడి మృదువైన మాటలనే మాతో పలుకుడి మాయా దరశ్నములను 

కనుడి  

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. 

మీకా 2:6 => మీరు దీని పర్వచింపవదద్ని వారు పర్కటన చేయుదురు. పర్వచింపనియెడల 

అవమానము కలుగక మానదు. 

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. 

యెహోషువ 9:2 => వారు యెహోషువతోను ఇశార్యేలీయులతోను యుదధ్ము చేయుటకు 

కూడివచిచ్రి. 

1 రాజులు 22:14 => మీకాయా యెహోవా నాకు సెలవిచుచ్నదేదో ఆయన జీవముతోడు నేను 

దానినే పలుకుదుననెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 18:11 => పర్వకత్లందరును ఆ పర్కారముగానే పర్వచించుచు యెహోవా 

రామోతిగ్లాదును రాజు చేతికి అపప్గించును, దానిమీదికి పోయి జయమొందుము అనిరి. 

యెహెజేక్లు 13:10 => సమాధానమేమియు లేకపోయినను వారు సమాధానమని చెపిప్ నా 

జనులను మోసపుచుచ్చునాన్రు; నా జనులు మంటిగోడను కటట్గా వారు వచిచ్ దానిమీద గచుచ్పూత 

పూసెదరు. 

రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

వచనము 15 

అపుప్డు రాజు యెహోవా నామమునుబటిట్ అబదధ్ముకాక సతయ్మే పలుకుమని నేను ఎనిన్ మారులు 

నీచేత ఒటుట్ పెటిట్ంచుకొందునని అతనితో అనగా 

సంఖాయ్కాండము 22:18 => అందుకు బిలాము బాలాకు తన యింటెడు వెండి బంగారములను 

నాకిచిచ్నను కొదిద్పనినైనను గొపప్పనినైనను చేయునటుల్ నేను నా దేవుడైన యెహోవా నోటిమాట 

మీరలేను. 

సంఖాయ్కాండము 22:19 => కాబటిట్ మీరు దయచేసి యీ రాతిర్ ఇకక్డ నుండుడి; యెహోవా నాతో 

నికనేమి చెపుప్నో నేను తెలిసికొందునని బాలాకు సేవకులకు ఉతత్రమిచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 22:20 => ఆ రాతిర్ దేవుడు బిలామునొదద్కు వచిచ్ ఆ మనుషుయ్లు నినున్ 

పిలువవచిచ్నయెడల నీవు లేచి వారితో వెళుల్ము; అయితే నేను నీతో చెపిప్న మాటచొపుప్ననే నీవు 

చేయవలెనని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 22:35 => యెహోవా దూత నీవు ఆ మనుషుయ్లతో కూడ వెళుల్ము. అయితే నేను 

నీతో చెపుప్ మాటయేకాని మరేమియు పలుకకూడదని బిలాముతో చెపెప్ను. అపుప్డు బిలాము బాలాకు 

అధికారులతో కూడ వెళె ల్ను. 

సంఖాయ్కాండము 23:12 => అందుకతడు యెహోవా నా నోట ఉంచినదాని నేను శర్ధధ్గా 

పలుకవదాద్? అని ఉతత్రమిచెచ్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 23:26 => బిలాము యెహోవా చెపిప్నదంతయు నేను చేయవలెనని నేను నీతో 

చెపప్లేదా? అని బాలాకుకు ఉతత్రమియయ్గా 

సంఖాయ్కాండము 24:13 => యెహోవా యేమి సెలవిచుచ్నో అదే పలికెదనని నీవు నాయొదద్కు 

పంపిన నీ దూతలతో నేను చెపప్లేదా? 

1 రాజులు 22:14 => మీకాయా యెహోవా నాకు సెలవిచుచ్నదేదో ఆయన జీవముతోడు నేను 

దానినే పలుకుదుననెను. 

యిరిమ్యా 23:28 => కలకనిన పర్వకత్ ఆ కలను చెపప్వలెను; నా వాకుక్ ఎవనికుండునో వాడు 

సతయ్మునుబటిట్ నా మాట చెపప్వలెను; ధానయ్ముతో చెతత్కు ఏమి సంబంధము? ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

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.  

యెహెజేక్లు 2:7 => అయినను ఆ జనులకు భయపడకుము, వారి మాటలకును భయపడకుము. 

వారు తిరుగుబాటు చేయువారు వారికి భయపడకుము. 

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? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:27 => దేవుని సంకలప్మంతయు మీకు తెలుపకుండ నేనేమియు 

దాచుకొనలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 11:23 => నేను మీకు అపప్గించినదానిని పర్భువు వలన పొందితిని. పర్భువైన 

యేసు తాను అపప్గింపబడిన రాతిర్ యొకరొటెట్ను ఎతిత్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి 
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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. 

గలతీయులకు 1:10 => ఇపుప్డు నేను మనుషుయ్ల దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా దేవుని 

దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా? నేను మనుషుయ్లను సంతోషపెటట్ గోరుచునాన్నా? 

నేనిపప్టికిని మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వాడనైతే కీర్సుత్దాసుడను కాకయేపోవుదును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => సువారత్ను మాకు అపప్గించుటకు యోగుయ్లమని దేవునివలన 

ఎంచబడినవారమై, మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారము కాక మన హృదయములను పరీకిష్ంచు 

దేవునినే సంతోషపెటుట్వారమై బోధించుచునాన్ము. 

సంఖాయ్కాండము 22:38 => అందుకు బిలాము ఇదిగో నీయొదద్కు వచిచ్తిని; అయిన నేమి? ఏదైనను 

చెపుప్టకు నాకు శకిత్ కలదా? దేవుడు నా నోట పలికించు మాటయే పలికెదనని బాలాకుతో చెపెప్ను. 

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. 

యిరిమ్యా 1:7 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నేను బాలుడననవదుద్; నేను నినున్ 

పంపువారందరియొదద్కు నీవు పోవలెను, నీకాజాఞ్పించిన సంగతులనిన్యు చెపప్వలెను. 

హోషేయ 9:17 => వారు నా దేవుని మాటల నాలకించలేదు గనుక ఆయన వారిని విసరిజ్ంచెను. 

వారు దేశము విడిచి అనయ్జనులలో తిరుగుదురు. 

మారుక్ 12:14 => వారు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవు; నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్నివాడవని 

మేమెరుగుదుము; నీవు మోమోటము లేనివాడవై దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా బోధించువాడవు. 

కైసరుకు పనిన్చుచ్ట నాయ్యమా కాదా? 

ఫిలిపీప్యులకు 4:19 => కాగా దేవుడు తన ఐశవ్రయ్ము చొపుప్న కీర్సుత్యేసునందు మహిమలో మీ 

పర్తి అవసరమును తీరుచ్ను. 
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వచనము 16 

అతడు కాపరిలేని గొఱఱ్లవలెనే ఇశార్యేలు వారందరును పరవ్తములమీద చెదరిపోవుట చూచితిని; 

వీరికి యజమానుడు లేడనియు, వీరిలో పర్తివాడు తన తన యింటికి సమాధానముగా పోవలెననియు 

యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డనెను. 

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 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. 

పర్సంగి 11:1 => నీ ఆహారమును నీళల్మీద వేయుము,చాలా దినములైన తరువాత అది నీకు 

కనబడును. 

విలాపవాకయ్ములు 4:21 => అతని నీడకిర్ందను అనయ్జనులమధయ్ను బర్దికెదమని మేమనుకొనన్వాడు 

పటట్బడెను. ఊజు దేశములో నివసించు ఎదోముకుమారీ, సంతోషించుము ఉతస్హించుము ఈ 

గినెన్లోనిది తార్గుట నీ పాలవును నీవు దానిలోనిది తార్గి మతిత్లిల్ నినున్ దిగంబరినిగా చేసికొందువు  

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.  
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మతత్యి 26:45 => అపుప్డాయన తన శిషుయ్లయొదద్కు వచిచ్ ఇక నిదర్పోయి అలసట తీరుచ్కొనుడి; 

ఇదిగో ఆ గడియ వచిచ్యునన్ది; మనుషయ్కుమారుడు పాపులచేతికి అపప్గింపబడుచునాన్డు; 

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 దినవృతాత్ంతములు 18:5 => ఇశార్యేలురాజు నాలుగువందల మంది పర్వకత్లను సమకూరిచ్ 

నేను రామోతిగ్లాదుమీదికి యుదధ్మునకు పోవుదునా మానుదునా అని వారినడిగెను. అందుకువారు 

పొముమ్, దేవుడు రాజుచేతికి దానినపప్గించునని చెపిప్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:8 => ఆలాగు పోవలెనని నీకునన్యెడల పొముమ్, యుదధ్ము బలముగా 

చేసినను దేవుడు నీ శతుర్వు ఎదుట నినున్ కూలుచ్ను; నిలువబెటుట్టయు పడవేయుటయు దేవుని 

వశమేగదా అని పర్కటింపగా 

వచనము 17 

ఇశార్యేలురాజు ఇది విని యెహోషాపాతుతో ఇటల్నెను ఇతడు కీడునేగాని నా విషయమై మేలును 

పర్వచింపడని నేను నీతో చెపప్లేదా అని యనగా 

1 సమూయేలు 14:24 => నేను నా శతుర్వులమీద పగ తీరుచ్కొనక మునుపు, సాయంతర్ము 

కాకమునుపు భోజనము చేయువాడు శపింపబడును అని సౌలు జనులచేత పర్మాణము చేయించెను, 

అందువలన జనులు ఏమియు తినకుండిరి. 

1 రాజులు 22:16 => అందుకు రాజు నీచేత పర్మాణము చేయించి యెహోవా నామమునుబటిట్ 

నిజమైన మాటలే నీవు నాతో పలుకవలసినదని నేనెనిన్ మారులు నీతో చెపిప్తిని అని రాజు 

సెలవియయ్గా 

మతత్యి 26:63 => అందుకు పర్ధానయాజకుడు ఆయనను చూచి నీవు దేవుని కుమారుడవైన 

కీర్సుత్వైతే ఆ మాట మాతో చెపుప్మని జీవముగల దేవుని తోడని నీకు ఆనబెటుట్చునాన్ననెను. అందుకు 

యేసు నీవనన్టే ట్. 
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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 

లేవీయకాండము 5:1 => ఒకడు ఒటుట్పెటుట్కొనినవాడై తాను చూచినదానిగూరిచ్గాని తనకు 

తెలిసినదానిగూరిచ్గాని సాకిష్యైయుండి దాని తెలియచేయక పాపము చేసినయెడల అతడు తన 

దోషశిక్షను భరించును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:26 => నేను సురకిష్తముగా తిరిగి వచుచ్వరకు వీనిని చెరలోపెటిట్ 

కే ల్షానన్పానములు ఇయుయ్డి. 

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 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:27 => సహోదరులకందరికిని యీ పతిర్క చదివి వినిపింపవలెనని పర్భువు 

పేర మీకు ఆనబెటుట్చునాన్ను. 

వచనము 18 

మీకాయా యెహోవా మాట వినుడి, యెహోవా తన సింహాసనముమీద ఆసీనుడైయుండుటయు, 

పరమండల సైనయ్మంతయు ఆయన కుడిపర్కక్ను ఎడమపర్కక్ను నిలువబడుటయు నేను చూచితిని. 

మతత్యి 26:64 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకుత్ని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు మీరు చూతురని చెపప్గా 

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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2 దినవృతాత్ంతములు 18:34 => ఆ దినమున యుదధ్ము పర్బలమాయెను; అయినను ఇశార్యేలు 

రాజు అసత్మయమువరకు సిరియనులకెదురుగా తన రథమునందు నిలిచెను, పొర్దుద్గుర్ంకువేళ అతడు 

చనిపోయెను. 

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 22:34 => 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. 

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. 

యెహెజేక్లు 34:5 => కాబటిట్ కాపరులు లేకయే అవి చెదరిపోయెను, చెదరిపోయి సకల అడవి 

మృగములకు ఆహారమాయెను. 
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యెహెజేక్లు 34:6 => నా గొఱఱ్లు పరవ్తములనిన్టిమీదను ఎతత్యిన పర్తి కొండమీదను 

తిరుగులాడుచునన్వి , నా గొఱఱ్లు భూమియందంతట చెదరిపోయినను వాటినిగూరిచ్ 

విచారించువాడొకడును లేడు, వెదకువాడొకడును లేడు. 

యెహెజేక్లు 34:8 => కాపరులు లేకుండ నా గొఱఱ్లు దోపుడుసొమమ్యి సకలమైన 

అడవిమృగములకు ఆహారమాయెను; కాపరులు నా గొఱఱ్లను విచారింపరు, తమ కడుపు మాతర్మే 

నింపుకొందురు గాని గొఱఱ్లను మేపరు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

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 

మారుక్ 6:34 => గనుక యేసు వచిచ్ ఆ గొపప్ జనసమూహమును చూచి, వారు కాపరిలేని 

గొఱఱ్లవలె ఉనన్ందున వారిమీద కనికరపడి, వారికి అనేక సంగతులను బోధింపసాగెను. 

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

తమమీద రాజుగా పటాట్భిషేకము చేసియునాన్రు గనుక మీరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని బలాఢుయ్లై 

యుండుడని ఆజఞ్నిచెచ్ను. 

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

నడిపించువాడవై ఉంటివి. అయితే ఇపుప్డు నీవు ఇశార్యేలీయులనుబటిట్ నా జనులను పాలించి 

వారిమీద అధిపతివై యుందువని యెహోవా నినున్గురించి సెలవిచిచ్యునాన్డని చెపిప్రి. 
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2 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. 

సంఖాయ్కాండము 27:17 => వారికి నాయకుడుగా ఉండుటకు సమరుథ్డై యుండవలెను. 

వచనము 19 

ఇశార్యేలు రాజైన అహాబు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోయి పడిపోవునటుల్ ఎవడు అతని పేర్రేపించునని 

యెహోవా అడుగగా, ఒకడు ఈ విధముగాను ఇంకొకడు ఆ విధముగాను పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

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

మేలు పలుకక కీడే పర్వచించునని నేను నీతో చెపప్లేదా అనగా 

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

నాశనమగును. 

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. 

యిరిమ్యా 43:3 => మముమ్ను చంపుటకును, బబులోనునకు చెరపటుట్కొని పోవుటకును, 

కలీద్యులచేతికి మముమ్ను అపప్గింపవలెనని నేరీయా కుమారుడైన బారూకు మాకు విరోధముగా 

రేపుచునాన్డు. (అని చెపిప్రి) 
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1 రాజులు 21:20 => అంతట అహాబు ఏలీయాను చూచి నా పగవాడా, నీచేతిలో నేను 

చికుక్బడితినా? అని పలుకగా ఏలీయా ఇటల్నెను యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయుటకు నినున్ నీవే 

అముమ్కొనియునాన్వు గనుక నాచేతిలో నీవు చికిక్తివి. 

1 రాజులు 22:17 => అతడు ఇశార్యేలీయులందరును కాపరిలేని గొఱఱ్లవలెనే కొండలమీద 

చెదరియుండుట నేను చూచితిని వారికి యజమానుడు లేడు; ఎవరి యింటికి వారు సమాధానముగా 

వెళల్వలసినదని యెహోవా సెలవిచెచ్ను అని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:22 => యెహోవా నీ పర్వకత్లగు వీరినోట అబదధ్ములాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు, యెహోవా నీమీద కీడు పలికించియునాన్డని చెపెప్ను. 

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 

వచనము 20 

అపుప్డు ఒక ఆతమ్వచిచ్ యెహోవా యెదుట నిలువబడి నేను అతని పేర్రేపించెదనని చెపప్గా యెహోవా 

దేనిచేతనని 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  

యెషయా 39:5 => అంతట యెషయా హిజిక్యాతో నిటల్నెను యెహోవా సెలవిచుచ్ మాట వినుము 

యిరిమ్యా 2:4 => యాకోబు ఇంటివారలారా, ఇశార్యేలు ఇంటివారలారా, మీరందరు యెహోవా 

వాకుక్ వినుడి. 

యిరిమ్యా 19:3 => నీ విటల్నుము యూదా రాజులారా, యెరూషలేము నివాసులారా, యెహోవా 

మాట వినుడి; సైనయ్ములకధిపతియు ఇశార్యేలు దేవుడునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 
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ఆలకించుడి, దాని సమాచారము వినువారందరికి చెవులు గింగురుమనునంత కీడును నేను ఈ 

సథ్లము మీదికి రపిప్ంపబోవుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 34:4 => యూదా రాజవైన సిదిక్యా, యెహోవా మాట వినుము నినున్గూరిచ్ యెహోవా 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నీవు ఖడగ్మువలన మృతిబొందక నెమమ్దిగానే మృతిబొందెదవు. 

ఆమోసు 7:16 => యెహోవా మాట ఆలకించుము ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ పర్వచింపకూడదనియు 

ఇసాస్కు సంతతివారినిగూరిచ్ మాట జారవిడువకూడదనియు నీవు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్వే. 

1 రాజులు 22:19 => మీకాయా యిటల్నెను యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఆలకించుము; యెహోవా 

సింహాసనాసీనుడై యుండగా పరలోకసైనయ్మంతయు ఆయన కుడి పారశ్వ్మునను ఎడమ 

పారశ్వ్మునను నిలిచియుండుట నేను చూచితిని 

1 రాజులు 22:20 => అహాబు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోయి అకక్డ ఓడిపోవునటుల్గా ఎవడు అతనిని 

పేర్రేపించునని యెహోవా సెలవియయ్గా, ఒకడు ఈ విధముగాను మరియొకడు ఆ విధముగాను 

యోచన చెపుప్చుండిరి. 

1 రాజులు 22:21 => అంతలో ఒక ఆతమ్ యెదుటికి వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని నిలువబడి నేను 

అతనిని పేర్రేపించెదననగా యెహోవా ఏ పర్కారము నీవతని పేర్రేపించుదువని అతని నడిగెను. 

1 రాజులు 22:22 => అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా 

ఉందునని చెపప్గా ఆయన నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము 

చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

1 రాజులు 22:23 => యెహోవా నినున్గూరిచ్ కీడు యోచించి నీ పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు. 

యెషయా 6:1 => రాజైన ఉజిజ్యా మృతినొందిన సంవతస్రమున అతుయ్నన్తమైన సింహాసనమందు 

పర్భువు ఆసీనుడైయుండగా నేను చూచితిని; ఆయన చొకాక్యి అంచులు దేవాలయమును 

నిండుకొనెను. 
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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. 

యెషయా 6:4 => వారి కంఠసవ్రమువలన గడప కముమ్ల పునాదులు కదలుచు మందిరము 

ధూమముచేత నిండగా 

యెషయా 6:5 => నేను అయోయ్, నేను అపవితర్మైన పెదవులు గలవాడను; అపవితర్మైన 

పెదవులుగల జనుల మధయ్ను నివసించువాడను; నేను నశించితిని; రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవాను నేను కనున్లార చూచితిననుకొంటిని. 

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. 

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. 

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

మహనయీము అను పేరు పెటెట్ను. 

కీరత్నలు 103:20 => యెహోవా దూతలారా, ఆయన ఆజఞ్కు లోబడి ఆయన వాకయ్ము నెరవేరుచ్ 

బలశూరులారా, ఆయనను సనున్తించుడి. 
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కీరత్నలు 103:21 => యెహోవా సైనయ్ములారా, ఆయన చితత్ము నెరవేరుచ్ ఆయన పరిచారకులారా, 

మీరందరు ఆయనను సనున్తించుడి.  

జెకరాయ్ 1:10 => అపుప్డు గొంజిచెటల్లో నిలువబడియునన్వాడు ఇవి లోకమంతటను 

తిరుగులాడుటకు యెహోవా పంపించిన గుఱఱ్ములని చెపెప్ను. 

యెహెజేక్లు 13:2 => నరపుతుర్డా, పర్వచించుచునన్ ఇశార్యేలీయుల పర్వకత్లకు విరోధముగా 

పర్వచించి, మనసుస్ వచిచ్నటుల్ పర్వచించువారితో నీవీలాగు చెపుప్ము యెహోవా మాట ఆలకించుడి. 

ఆమోసు 9:1 => యెహోవా బలిపీఠమునకు పైగా నిలిచియుండుట నేను చూచితిని. అపుప్డు ఆయన 

నా కాజఞ్ ఇచిచ్న దేమనగా గడపలు కదలిపోవునటుల్గా పై కముమ్లను కొటిట్ వారందరి తలలమీద 

వాటిని పడవేసి పగులగొటుట్ము ; తరువాత వారిలో ఒకడును తపిప్ంచుకొనకుండను , 

తపిప్ంచుకొనువారిలో ఎవడును బర్దుకకుండను నేను వారినందరిని ఖడగ్ముచేత వధింతును. 

జెకరాయ్ 6:5 => అతడు నాతో ఇటల్నెను ఇవి సరవ్లోకనాధుడగు యెహోవా సనిన్ధిని విడిచి 

బయలువెళుల్ ఆకాశపు చతురావ్యువులు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  

పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళిల్ 

వచనము 21 

అందుకు ఆ యాతమ్ నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్లందరి నోటను అబదధ్ములాడు ఆతమ్గా ఉందునని 

చెపప్గా యెహోవా నీవు అతనిని పేర్రేపించి జయింతువు, పోయి ఆ పర్కారముగా చేయుమని 

సెలవిచెచ్ను. 
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1 రాజులు 22:20 => అహాబు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోయి అకక్డ ఓడిపోవునటుల్గా ఎవడు అతనిని 

పేర్రేపించునని యెహోవా సెలవియయ్గా, ఒకడు ఈ విధముగాను మరియొకడు ఆ విధముగాను 

యోచన చెపుప్చుండిరి. 

యోబు 12:16 => బలమును జాఞ్నమును ఆయనకు సవ్భావలక్షణములు మోసపడువారును 

మోసపుచుచ్వారును ఆయన వశమున నునాన్రు. 

యెషయా 6:9 => ఆయన నీవు పోయి యీ జనులతో ఇటల్నుము మీరు నితయ్ము వినుచుందురు గాని 

గర్హింపకుందురు; నితయ్ము చూచుచుందురు గాని తెలిసికొనకుందురు. 

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 54:16 => ఆలకించుము, నిపుప్లూది తన వృతిత్కి తగినటుట్గా పనిముటుట్ చేయు కమమ్రిని 

సృజించువాడను నేనే నాశనము చేయుటకై పాడుచేయువాని సృజించువాడను నేనే  

యెహెజేక్లు 14:9 => మరియు పర్వకత్ యొకడు మోసపోయి ఒకమాట చెపిప్నయెడల యెహోవానగు 

నేనే ఆ పర్వకత్ను మోసపుచుచ్వాడనై నేనే వానికి విరోధినై నా జనులైన ఇశార్యేలీయులలోనుండి వానిని 

నిరూమ్లము చేసెదను 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => అబదధ్మును నముమ్నటుల్ మోసముచేయు శకిత్ని దేవుడు వారికి 

పంపుచునాన్డు. 

యాకోబు 1:13 => దేవుడు కీడు విషయమై శోధింపబడనేరడు; ఆయన ఎవనిని శోధింపడు గనుక 

ఎవడైనను శోధింపబడినపుప్డు నేను దేవునిచేత శోధింపబడుచునాన్నని అనకూడదు. 

యాకోబు 1:14 => పర్తివాడును తన సవ్కీయమైన దురాశచేత ఈడవ్బడి మరులుకొలప్బడినవాడై 

శోధింపబడును. 
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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 25:19 => నేను ఎదోమీయులను ఓడించితిని గదా యని 

నీవనుకొనుచునాన్వు; నీ హృదయము నీవు గరివ్ంచి పర్గలభ్ములాడునటుల్ చేయుచునన్ది; యింటియొదద్ 

నిలిచియుండుము; నీవు నా జోలికి వచిచ్ కీడు తెచుచ్కొనుట యెందుకు? నీవును నీతోకూడ 

యూదావారును అపజయమొందుట యెందుకు? 

సామెతలు 11:5 => యథారథ్వంతుల నీతి వారి మారగ్మును సరాళము చేయును భకిత్హీనుడు తన 

భకిత్హీనత చేతనే పడిపోవును. 

నాయ్యాధిపతులు 9:23 => అపుప్డు యెరుబబ్యలు డెబబ్దిమంది కుమారులకు చేయబడిన 

దోర్హఫలము వారిని చంపిన అబీమెలెకను వారి సహోదరుని మీదికిని, 

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 18:34 => ఆ దినమున యుదధ్ము పర్బలమాయెను; అయినను ఇశార్యేలు 

రాజు అసత్మయమువరకు సిరియనులకెదురుగా తన రథమునందు నిలిచెను, పొర్దుద్గుర్ంకువేళ అతడు 

చనిపోయెను. 

యిరిమ్యా 23:31 => సేవ్చఛ్గా నాలుకల నాడించుకొనుచు దేవోకుత్లను పర్కటించు పర్వకత్లకు నేను 

విరోధిని; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మీకా 2:11 => వయ్రథ్మైన మాటలు పలుకుచు, అబదిధ్కుడై దార్కాష్రసమును బటిట్యు మదయ్మును 

బటిట్యు నేను మీకు ఉపనాయ్సము చేయుదునని అబదధ్ము చెపుప్చు ఒకడు వచిచ్నయెడల వాడే ఈ 

జనులకు పర్వకత్యగును. 

జెకరాయ్ 6:5 => అతడు నాతో ఇటల్నెను ఇవి సరవ్లోకనాధుడగు యెహోవా సనిన్ధిని విడిచి 

బయలువెళుల్ ఆకాశపు చతురావ్యువులు. 
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1 కొరిందీయులకు 2:4 => మీ విశావ్సము మనుషుయ్ల జాఞ్నమును ఆధారము చేసికొనక, దేవుని 

శకిత్ని ఆధారము చేసికొని యుండవలెనని,  

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

వచనము 22 

యెహోవా నీ పర్వకత్లగు వీరినోట అబదధ్ములాడు ఆతమ్ను ఉంచియునాన్డు, యెహోవా నీమీద కీడు 

పలికించియునాన్డని చెపెప్ను. 

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. 

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 దినవృతాత్ంతములు 18:5 => ఇశార్యేలురాజు నాలుగువందల మంది పర్వకత్లను సమకూరిచ్ 

నేను రామోతిగ్లాదుమీదికి యుదధ్మునకు పోవుదునా మానుదునా అని వారినడిగెను. అందుకువారు 

పొముమ్, దేవుడు రాజుచేతికి దానినపప్గించునని చెపిప్రి. 
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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. 

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. 

వచనము 23 

అపుప్డు కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా దగగ్రకు వచిచ్ మీకాయాను చెంపమీద కొటిట్ నీతో 

మాటలాడుటకు యెహోవా ఆతమ్ నాయొదద్నుండి ఏ మారగ్మున పోయెననెను. 

1 రాజులు 22:21 => అంతలో ఒక ఆతమ్ యెదుటికి వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని నిలువబడి నేను 

అతనిని పేర్రేపించెదననగా యెహోవా ఏ పర్కారము నీవతని పేర్రేపించుదువని అతని నడిగెను. 

1 రాజులు 22:22 => అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా 

ఉందునని చెపప్గా ఆయన నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము 

చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

1 యోహాను 4:6 => మనము దేవుని సంబంధులము; దేవుని ఎరిగినవాడు మన మాట వినును, 

దేవుని సంబంధి కానివాడు మనమాట వినడు. ఇందువలన మనము సతయ్సవ్రూపమైన ఆతమ్ యేదో, 

భర్మపరచు ఆతమ్ యేదో తెలిసికొనుచునాన్ము. 

Page  of 952 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 20:8 => భూమి నలుదిశలయందుండు జనములను, లెకక్కు సముదర్పు ఇసుకవలె ఉనన్ 

గోగు మాగోగు అనువారిని మోసపరచి వారిని యుదధ్మునకు పోగుచేయుటకై వాడు బయలుదేరును.  

2 దినవృతాత్ంతములు 18:22 => యెహోవా నీ పర్వకత్లగు వీరినోట అబదధ్ములాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు, యెహోవా నీమీద కీడు పలికించియునాన్డని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 3:4 => అందుకు సరప్ము మీరు చావనే చావరు; 

ఆదికాండము 3:5 => ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనున్లు తెరవబడుననియు, 

మీరు మంచిచెడడ్లను ఎరిగినవారై దేవతలవలె ఉందురనియు దేవునికి తెలియునని సతరీతో చెపప్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:19 => ఇశార్యేలు రాజైన అహాబు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోయి 

పడిపోవునటుల్ ఎవడు అతని పేర్రేపించునని యెహోవా అడుగగా, ఒకడు ఈ విధముగాను ఇంకొకడు ఆ 

విధముగాను పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 9:23 => అపుప్డు యెరుబబ్యలు డెబబ్దిమంది కుమారులకు చేయబడిన 

దోర్హఫలము వారిని చంపిన అబీమెలెకను వారి సహోదరుని మీదికిని, 

యోబు 1:12 => యెహోవా ఇదిగో అతనికి కలిగిన సమసత్మును నీ వశమున ఉనన్ది; అతనికి 

మాతర్ము ఏ హానియు చేయకూడదని అపవాదికి సెలవియయ్గా వాడు యెహోవా సనిన్ధినుండి 

బయలువెళె ల్ను. 

యోబు 2:6 => అందుకు యెహోవా అతడు నీ వశమున నునాన్డు; అతని పార్ణము మాతర్ము నీవు 

ముటట్వదద్ని సెలవిచెచ్ను. 
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కీరత్నలు 109:17 => శపించుట వానికి పీర్తి గనుక అది వానిమీదికి వచిచ్యునన్ది. దీవెనయందు 

వానికిషట్ము లేదు గనుక అది వానికి దూరమాయెను.  

2 దినవృతాత్ంతములు 18:5 => ఇశార్యేలురాజు నాలుగువందల మంది పర్వకత్లను సమకూరిచ్ 

నేను రామోతిగ్లాదుమీదికి యుదధ్మునకు పోవుదునా మానుదునా అని వారినడిగెను. అందుకువారు 

పొముమ్, దేవుడు రాజుచేతికి దానినపప్గించునని చెపిప్రి. 

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. 

వచనము 24 

అందుకు మీకాయా దాగుటకై నీవు లోపలి గదిలోనికి వెళుల్ దినమున దాని తెలిసికొందువని 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  

యోబు 12:16 => బలమును జాఞ్నమును ఆయనకు సవ్భావలక్షణములు మోసపడువారును 

మోసపుచుచ్వారును ఆయన వశమున నునాన్రు. 

యెషయా 19:14 => యెహోవా ఐగుపుత్మీద మూరఖ్తగల ఆతమ్ను కుమమ్రించియునాన్డు మతుత్డు 

తన వాంతిలో తూలిపడునటుల్ ఐగుపుత్ను తన పని అంతటి విషయమై వారు తూలచేసియునాన్రు 

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 
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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 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. 

2 కొరిందీయులకు 11:11 => ఎందువలన? నేను మిముమ్ను పేర్మింపనందువలననా? దేవునికే 

తెలియును. 

2 కొరిందీయులకు 11:12 => అతిశయ కారణము వెదకువారు ఏవిషయములో 

అతిశయించుచునాన్రో, ఆ విషయములో వారును మావలెనే యునాన్రని కనబడు నిమితత్ము వారికి 

కారణము దొరకకుండ కొటిట్వేయుటకు, నేను చేయుచునన్ పర్కారమే ఇక ముందుకును చేతును 

2 కొరిందీయులకు 11:13 => ఏలయనగా అటిట్వారు కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లుల వేషము 

ధరించుకొనువారైయుండి, దొంగ అపొసత్లులును మోసగాండర్గు పనివారునై యునాన్రు. 

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 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  
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1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

1 తిమోతి 4:2 => దయయ్ముల బోధ యందును లక్షయ్ముంచి, విశావ్స భర్షుట్లగుదురని ఆతమ్ తేటగా 

చెపుప్చునాన్డు. 

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 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:18 => కాగా ఇశార్యేలురాజైన యెహోయాషు యూదారాజైన అమజాయ్కు 

ఈలాగు తిరుగ వరత్మానము పంపెను నీ కుమారెత్ను నా కుమారునికిమమ్ని లెబానోనులోనునన్ 

ముండల్చెటుట్ లెబానోనులోనునన్ దేవదారు వృక్షమునకు వరత్మానము పంపగా లెబానోనులో 

సంచరించు ఒక దుషట్మృగము ఆ ముండల్చెటుట్ను తొర్కిక్వేసెను. 

యెషయా 3:11 => దుషుట్లకు శర్మ, వారి కిర్యల ఫలము వారికి కలుగును.  

యిరిమ్యా 18:11 => కాబటిట్ నీవు వెళిల్ యూదావారితోను యెరూషలేము నివాసులతోను ఇటల్నుము 

యెహోవా సెలవిచిచ్నమాట ఏదనగా మీమీదికి తెచుచ్టకై నేను కీడును కలిప్ంచుచునాన్ను, మీకు 

విరోధముగా ఒక యోచన చేయుచునాన్ను, మీరందరు మీ మీ దుషట్మారగ్ములను విడిచి మీ 

మారగ్ములను మీ కిర్యలను చకక్పరచుకొనుడి. 

మీకా 2:3 => కాబటిట్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా--గొపప్ అపాయకాలము వచుచ్చునన్ది. దాని 

కిర్ందనుండి తమ మెడలను తపిప్ంచుకొనలేకుండునంతగాను, గరవ్ముగా నడువ లేకుండునంతగాను 

ఈ వంశమునకు కీడుచేయ నుదేద్శించుచునాన్ను. 
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మతత్యి 26:24 => మనుషయ్కుమారునిగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము ఆయన పోవుచునాన్డు గాని 

యెవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలని చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:25 => ఆయనను అపప్గించిన యూదా బోధకుడా, నేనా? అని అడుగగా ఆయన 

నీవనన్టే ట్ అనెను. 

మారుక్ 14:20 => అందుకాయన పండెర్ండుమందిలో ఒకడే, అనగా నాతోకూడ పాతర్లో (చెయియ్) 

ముంచువాడే. 

మారుక్ 14:21 => నిజముగా మనుషయ్కుమారుడు ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడినటుట్ పోవుచునాన్డు; 

అయితే ఎవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో, ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలనెను. 

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. 

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 25 

అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు పటట్ణపు అధిపతియైన ఆమోనునొదద్కును రాజు కుమారుడైన 

యోవాషునొదద్కును మీరు మీకాయాను తీసికొనిపోయి వారితో రాజు మీకిచిచ్న సెలవు ఇదియే 

యనుడి, 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:10 => అపుప్డు కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా యినుపకొముమ్లు 

చేయించుకొనివచిచ్ సిరియనులు నిరూమ్లమగు వరకు వీటితో వారిని నీవు పొడిచెదవని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డని పర్కటించెను. 
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1 రాజులు 22:23 => యెహోవా నినున్గూరిచ్ కీడు యోచించి నీ పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు. 

1 రాజులు 22:24 => మీకాయా యిటల్నగా, కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా అతని దగగ్రకు వచిచ్ 

నీతో మాటలాడుటకు యెహోవా ఆతమ్ నాయొదద్నుండి ఏవైపుగా పోయెనని చెపిప్ మీకాయాను 

చెంపమీద కొటెట్ను. 

1 రాజులు 22:25 => అందుకు మీకాయా దాగుకొనుటకై నీవు ఆ యా గదులలోనికి చొరబడునాడు 

అది నీకు తెలియవచుచ్నని అతనితో చెపెప్ను. 

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  

యిరిమ్యా 20:2 => పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను కొటిట్, యెహోవా మందిరమందునన్ బెనాయ్మీనుమీది 

గుమమ్మునొదద్నుండు బొండలో అతనిని వేయించెను. 

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. 

మతత్యి 26:67 => అపుప్డు వారు ఆయన ముఖముమీద ఉమిమ్వేసి, ఆయనను గుదిద్రి; 

మారుక్ 14:65 => కొందరు ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి ఆయన ముఖమునకు ముసుకు వేసి, ఆయనను 

గుదుద్చు పర్వచింపుమని ఆయనతో చెపప్సాగిరి. బంటౌర్తులును ఆయనను అరచేతులతో కొటిట్ 

పటుట్కొనిరి. 

యోహాను 18:22 => ఆయన ఈ మాటలు చెపిప్నపుప్డు దగగ్ర నిలిచియునన్ బంటౌర్తులలొ ఒకడు 

పర్ధానయాజకునికి ఈలాగు ఉతత్రమిచుచ్చునాన్వా అని చెపిప్ యేసును అరచేతులతో కొటెట్ను. 
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యోహాను 18:23 => అందుకు యేసు నేను కానిమాట ఆడినయెడల ఆ కానిమాట ఏదో చెపుప్ము; 

మంచిమాట ఆడినయెడల ననేన్ల కొటుట్చునాన్వనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:2 => అందుకు పర్ధానయాజకుడైన అననీయ అతని నోటిమీద కొటుట్డని 

దగగ్ర నిలిచియునన్వారికి ఆజాఞ్పింపగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:3 => పౌలు అతనిని చూచి సునన్ము కొటిట్న గోడా, దేవుడు నినున్ 

కొటుట్ను; నీవు ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న ననున్ విమరిశ్ంప కూరుచ్ండి, ధరమ్శాసత్రమునకు విరోధముగా 

ననున్ కొటట్ నాజాఞ్పించుచునాన్వా అనెను.దగగ్ర నిలిచియునన్వారు నీవు దేవుని పర్ధానయాజకుని 

దూషించెదవా? అని అడిగిరి. 

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 26:67 => అపుప్డు వారు ఆయన ముఖముమీద ఉమిమ్వేసి, ఆయనను గుదిద్రి; 

మతత్యి 26:68 => కొందరు ఆయనను అరచేతులతో కొటిట్ కీర్సూత్, నినున్ కొటిట్నవాడెవడో 

పర్వచింపుమనిరి. 

యోహాను 9:40 => ఆయనయొదద్నునన్ పరిసయుయ్లలో కొందరు ఈ మాట విని మేమును 

గుర్డిడ్వారమా అని అడిగిరి. 

యోహాను 9:41 => అందుకు యేసు మీరు గుర్డిడ్వారైతే మీకు పాపము లేకపోవును గాని 

చూచుచునాన్మని మీరిపుప్డు చెపుప్కొనుచునాన్రు గనుక మీ పాపము నిలిచియునన్దని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 22:24 => మీకాయా యిటల్నగా, కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా అతని దగగ్రకు వచిచ్ 

నీతో మాటలాడుటకు యెహోవా ఆతమ్ నాయొదద్నుండి ఏవైపుగా పోయెనని చెపిప్ మీకాయాను 

చెంపమీద కొటెట్ను. 
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యోబు 16:10 => జనులు నామీద తమ నోరు తెరతురు ననున్ తిటిట్ చెంపమీద కొటుట్దురు. వారు 

ఏకీభవించి నామీద గుంపు కూడుదురు 

యిరిమ్యా 23:18 => యెహోవా మాట విని గర్హించునటుల్ ఆయన సభలో నిలుచువాడెవడు? నా 

మాటను గర్హించునటుల్ దాని లక్షయ్ము చేసినవాడెవడు? 

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. 

లూకా 6:29 => నినున్ ఒక చెంప మీద కొటుట్వాని వైపునకు రెండవ చెంపకూడ తిర్పుప్ము. నీ పైబటట్ 

ఎతిత్కొని పోవువానిని, నీ అంగీని కూడ ఎతిత్కొనిపోకుండ అడడ్గింపకుము. 

వచనము 26 

నేను సురకిష్తముగా తిరిగి వచుచ్వరకు వీనిని చెరలోపెటిట్ కే ల్షానన్పానములు ఇయుయ్డి. 

యెషయా 26:11 => యెహోవా, నీ హసత్మెతత్బడియునన్దిగాని జనులు దాని చూడనొలల్రు 

జనులకొరకైన నీ ఆసకిత్ని చూచి వారు సిగుగ్పడుదురు నిశచ్యముగా అగిన్ నీ శతుర్వులను 

మింగివేయును. 

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 
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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. 

1 సమూయేలు 19:16 => ఆ దూతలు వచిచ్ లోపల చొచిచ్ చూచినపుప్డు తలతటుట్న మేకబొచుచ్గల 

యొకటి మంచము మీద కనబడెను. 

1 రాజులు 20:30 => తకిక్నవారు ఆఫెకు పటట్ణములోనికి పారిపోగా అచచ్టనునన్ యొక 

పార్కారము శేషించినవారిలో ఇరువదియేడు వేలమంది మీదపడెను. బెనహ్దదు పారిపోయి ఆ 

పటట్ణమందు పర్వేశించి ఆ యా గదులలో చొరగా 

యెషయా 26:20 => నా జనమా, ఇదిగో వారి దోషమునుబటిట్ భూనివాసులను శికిష్ంచుటకు 

యెహోవా తన నివాసములోనుండి వెడలివచుచ్చునాన్డు భూమి తనమీద చంపబడినవారిని ఇకను 

కపప్కుండ తాను తార్గిన రకత్మును బయలుపరచును.  

1 రాజులు 22:24 => మీకాయా యిటల్నగా, కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా అతని దగగ్రకు వచిచ్ 

నీతో మాటలాడుటకు యెహోవా ఆతమ్ నాయొదద్నుండి ఏవైపుగా పోయెనని చెపిప్ మీకాయాను 

చెంపమీద కొటెట్ను. 

వచనము 27 

అపుప్డు మీకాయా యిటల్నెను నీవు సురకిష్తముగా తిరిగివచిచ్నయెడల యెహోవా నా దావ్రా పలుకనే 

లేదనిచెపిప్, సమసత్ జనులారా ఆలకించుడనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:8 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు తన పరివారములోనునన్ యొకని 

పిలిపించి ఇవూ ల్ కుమారుడైన మీకాయాను శీఘర్ముగా రపిప్ంచుమని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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యిరిమ్యా 37:15 => అధిపతులు యిరీమ్యామీద కోపపడి అతని కొటిట్, తాము బందీగృహముగా 

చేసియునన్ లేఖికుడైన యోనాతాను ఇంటిలో అతని వేయించిరి. 

యిరిమ్యా 37:16 => యిరీమ్యా చెరసాల గోతిలో వేయబడి అకక్డ అనేక దినములు ఉండెను; 

పిమమ్ట రాజైన సిదిక్యా అతని రపిప్ంచుటకు వరత్మానము పంపి,  

యిరిమ్యా 37:17 => అతని తన యింటికి పిలిపించి యెహోవా యొదద్నుండి ఏ మాటైనను వచెచ్నా 

అని యడుగగా యిరీమ్యా--నీవు బబులోను రాజుచేతికి అపప్గింపబడెదవను మాట వచెచ్ననెను. 

యిరిమ్యా 37:18 => మరియు యిరీమ్యా రాజైన సిదిక్యాతో ఇటల్నెను నేను నీకైనను నీ 

సేవకులకైనను ఈ పర్జలకైనను ఏ పాపము చేసినందున ననున్ చెరసాలలో వేసితివి? 

యిరిమ్యా 37:19 => బబులోను రాజు మీమీదికైనను ఈ దేశముమీదికైనను రాడని మీకు 

పర్కటించిన మీ పర్వకత్లు ఎకక్డనునాన్రు? 

యిరిమ్యా 37:20 => రాజా, నా యేలినవాడా, చితత్గించి వినుము, చితత్గించి నా మనవి నీ సనిన్ధికి 

రానిముమ్, నేను అకక్డ చనిపోకుండునటుల్ లేఖికుడైన యెనాతాను ఇంటికి ననున్ మరల పంపకుము. 

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 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. 

యిరిమ్యా 38:7 => రాజు బెనాయ్మీను దావ్రమున కూరుచ్నియుండగా రాజు ఇంటిలోని 

కూషీయుడగు ఎబెదెమ్లెకను షండుడు,  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 
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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. 

1 రాజులు 13:4 => బేతేలునందునన్ బలిపీఠమునుగూరిచ్ ఆ దైవజనుడు పర్కటించిన మాట రాజైన 

యరొబాము విని, బలిపీఠముమీదనుండి తన చెయియ్ చాపి, వానిని పటుట్కొనుమని చెపప్గా అతడు 

చాపిన చెయియ్ యెండిపోయెను; దానిని వెనుకకు తీసికొనుటకు అతనికి శకిత్ లేకపోయెను. 

1 రాజులు 22:27 => బందీగృహములో ఉంచి, మేము కేష్మముగా తిరిగివచుచ్వరకు అతనికి 

కషట్మైన అనన్ము నీళుల్ ఈయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

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. 

వచనము 28 

అంతట ఇశార్యేలు రాజును యూదారాజైన యెహోషాపాతును రామోతిగ్లాదుమీదికి పోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:15 => అపుప్డు రాజు యెహోవా నామమునుబటిట్ అబదధ్ముకాక సతయ్మే 

పలుకుమని నేను ఎనిన్ మారులు నీచేత ఒటుట్ పెటిట్ంచుకొందునని అతనితో అనగా 

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 22:26 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు మీకాయాను పటుట్కొని తీసికొనిపోయి పటట్ణపు 

అధికారియైన ఆమోనునకును రాజకుమారుడైన యోవాషునకును అపప్గించి 
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1 రాజులు 22:27 => బందీగృహములో ఉంచి, మేము కేష్మముగా తిరిగివచుచ్వరకు అతనికి 

కషట్మైన అనన్ము నీళుల్ ఈయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 రాజులు 22:28 => అపుప్డు మీకాయా ఈలాగు చెపెప్ను సకలజనులారా, నా మాట 

ఆలకించుడని చెపెప్ను రాజవైన నీవు ఏమాతర్మైనను కేష్మముగా తిరిగి వచిచ్నయెడల యెహోవా 

నాచేత పలుకలేదు. 

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. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:18 => అపొసత్లులను బలాతాక్రముగా పటుట్కొని పటట్ణపు చెరసాలలో 

ఉంచిరి. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱి ఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

పర్కటన 11:10 => ఈ యిదద్రు పర్వకత్లు భూనివాసులను బాధించినందున భూనివాసులు వారి గతి 

చూచి సంతోషించుచు, ఉతస్హించుచు, ఒకనికొకడు కటన్ములు పంపుకొందురు. 
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1 సమూయేలు 25:21 => అంతకుమునుపు దావీదు నాబాలునకు కలిగిన దాని అంతటిలో ఏదియు 

పోకుండ ఈ అరణయ్ములో అతని ఆసిత్ అంతయు నేను వయ్రథ్ముగా కాయుచు వచిచ్తిని; 

ఉపకారమునకు నాకు అపకారము చేసియునాన్డే  

మతత్యి 12:24 => పరిసయుయ్లు ఆ మాట విని వీడు దయయ్ములకు అధిపతియైన 

బయెలె జ్బూలువలననే దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునాన్డు గాని మరియొకనివలన కాదనిరి. 

లూకా 23:2 => ఇతడు మా జనమును తిరుగబడ పేర్రేపించుచు, కైసరునకు పనిన్యయ్వదద్నియు, 

తానే కీర్సత్ను ఒక రాజుననియు చెపప్గా మేము వింటిమని ఆయనమీద నేరము మోపసాగిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:22 => ఈ మాటవరకు అతడు చెపిప్నది వారు ఆలకించుచుండిరి. 

అపప్డు ఇటువంటివాడు బర్దుక తగడు, భూమిమీద ఉండకుండ వానిని చంపివేయుడని కేకలు వేసిరి. 

కీరత్నలు 80:5 => కనీన్ళుల్ వారికి ఆహారముగా ఇచుచ్చునాన్వు. విసాత్రమైన కనీన్ళుల్ నీవు వారికి 

పానముగా ఇచుచ్చునాన్వు. 

కీరత్నలు 102:9 => నీ కోపాగిన్నిబటిట్యు నీ ఆగర్హమునుబటిట్యు బూడిదెను ఆహారముగా 

భుజించుచునాన్ను. 

యెషయా 30:20 => పర్భువు నీకు కే ల్షానన్పానముల నిచుచ్ను ఇకమీదట నీ బోధకులు 

దాగియుండరు నీవు కనున్లార నీ బోధకులను చూచెదవు  

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:19 => అటిట్ పనులను చేయువాడు ఈ శాప వాకయ్ములను 

వినునపుప్డు, మదయ్ముచేత దపిప్ తీరుచ్కొనవలెనని నేను నా హృదయ కాఠినయ్మున నడుచుచుండినను 

నాకు కేష్మము కలుగునని, నేను ఆశీరావ్దము నొందెదనని అనుకొనును. 

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. 

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

మీకు బాగుగా తెలియును. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:8 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు తన పరివారములోనునన్ యొకని 

పిలిపించి ఇవూ ల్ కుమారుడైన మీకాయాను శీఘర్ముగా రపిప్ంచుమని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

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. 

వచనము 29 

ఇశార్యేలు రాజునేను మారువేషము వేసికొని యుదధ్మునకు పోవుదును, నీవు నీ వసత్రములనే 

ధరించుకొనుమని యెహోషాపాతుతో చెపిప్ తాను మారువేషము వేసికొనెను, తరువాత వారు 

యుదధ్మునకు పోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:29 => మనుషుయ్లందరికి వచుచ్ మరణమువంటి మరణము వీరు 

పొందినయెడలను, సమసత్ మనుషుయ్లకు కలుగునదే వీరికి కలిగినయెడలను, యెహోవా ననున్ 

పంపలేదు. 

ఆమోసు 9:10 => ఆ కీడు మనలను తరిమి పటట్దు, మనయొదద్కు రాదు అని నా జనులలో 

అనుకొను పాపాతుమ్లందరును ఖడగ్ముచేత చతుత్రు. 
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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. 

మతత్యి 13:9 => చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని చెపెప్ను. 

మతత్యి 15:10 => జనసమూహములను పిలిచి మీరు విని గర్హించుడి; 

మారుక్ 7:14 => అపుప్డాయన జనసమూహమును మరల తనయొదద్కు పిలిచి మీరందరు నా మాట 

విని గర్హించుడి. 

లూకా 20:45 => పర్జలందరు వినుచుండగా ఆయన ఇటల్నెను శాసు త్ర్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. 

వారు నిలువుటంగీలు ధరించుకొని తిరుగగోరుచు 

లూకా 20:46 => సంతవీధులలో వందనములను, సమాజమందిరములలో అగర్పీఠములను, 

విందులలో అగర్సాథ్నములను కోరుదురు. 

1 రాజులు 22:28 => అపుప్డు మీకాయా ఈలాగు చెపెప్ను సకలజనులారా, నా మాట 

ఆలకించుడని చెపెప్ను రాజవైన నీవు ఏమాతర్మైనను కేష్మముగా తిరిగి వచిచ్నయెడల యెహోవా 

నాచేత పలుకలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:34 => ఆ దినమున యుదధ్ము పర్బలమాయెను; అయినను ఇశార్యేలు 

రాజు అసత్మయమువరకు సిరియనులకెదురుగా తన రథమునందు నిలిచెను, పొర్దుద్గుర్ంకువేళ అతడు 

చనిపోయెను. 

వచనము 30 

సిరియా రాజు మీరు ఇశార్యేలు రాజుతోనే యుదధ్ము చేయుడి, అధములతోనైనను అధికులతోనైనను 

చేయవదద్ని తనతో కూడనునన్ తన రథాధిపతులకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యుండెను. 
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1 రాజులు 22:29 => ఇశార్యేలు రాజును యూదారాజగు యెహోషాపాతును రామోతిగ్లాదు మీదికి 

పోవుచుండగా 

1 రాజులు 22:30 => ఇశార్యేలు రాజు నేను మారువేషము వేసికొని యుదధ్ములో పర్వేశించెదను, 

నీవైతే నీ వసత్రములు ధరించుకొని పర్వేశించుమని యెహోషాపాతుతో చెపిప్ మారువేషము వేసికొని 

యుదధ్మందు పర్వేశించెను. 

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. 

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 31 

కాగా యెహోషాపాతు కనబడుటతోనే రథాధిపతులు అతడు ఇశార్యేలు రాజనుకొని యుదధ్ము 

చేయుటకు అతని చుటుట్కొనిరి, గాని యెహోషాపాతు మొఱఱ్పెటిట్నందున యెహోవా అతనికి 

సహాయము చేసెను, దేవుడు అతనియొదద్నుండి వారు తొలగిపోవునటుల్ చేసెను. 

1 సమూయేలు 28:8 => కాబటిట్ సౌలు మారువేషము ధరించి వేరు బటట్లు తొడుగుకొని యిదద్రు 

మనుషుయ్లను వెంటబెటుట్కొని పోయి రాతిర్వేళ ఆ సతరీయొదద్కు వచిచ్ కరణ్పిశాచము దావ్రా నాకు 

శకునము చెపిప్ నాతో మాటలాడుటకై నేను నీతో చెపుప్వాని రపిప్ంచుమని కోరగా 
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1 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 14:3 => కాబటిట్ నీవు పది రొటెట్లును అపప్ములును ఒక బుడిడ్ తేనెయు చేతపటుట్కొని 

అతని దరిశ్ంచుము. బిడడ్ యేమగునో అతడు నీకు తెలియజేయునని చెపప్గా 

1 రాజులు 14:4 => 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 20:38 => అపుప్డు ఆ పర్వకత్ పోయి, కండల్మీద పాగా కటుట్కొని మారు వేషము వేసికొని, 

మారగ్మందు రాజు యొకక్ రాకకై కనిపెటుట్కొని యుండి 

యోబు 24:15 => వయ్భిచారి ఏ కనైన్నను ననున్ చూడదనుకొని తన ముఖమునకు ముసుకు వేసికొని 

సందె చీకటికొరకు కనిపెటుట్ను. 

యిరిమ్యా 23:24 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా నాకు కనబడకుండ రహసయ్ 

సథ్లములలో దాగగలవాడెవడైన కలడా? నేను భూమాయ్కాశముల యందంతట నునన్వాడను కానా? 

యిదే యెహోవా వాకుక్. 

కీరత్నలు 12:2 => అందరు ఒకరితో నొకరు అబదధ్ములాడుదురు మోసకరమైన మనసుస్గలవారై 

ఇచచ్కములాడు పెదవులతో పలుకుదురు. 
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సామెతలు 26:25 => వాడు దయగా మాటలాడినపుప్డు వాని మాట నమమ్కుము వాని 

హృదయములో ఏడు హేయ విషయములు కలవు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:22 => అయినను యోషీయా అతనితో యుదధ్ము చేయగోరి, 

అతనియొదద్నుండి తిరిగిపోక మారువేషము ధరించుకొని, యెహోవా నోటి మాటలుగా పలుకబడిన 

నెకో మాటలను వినక మెగిదోద్ లోయయందు యుదధ్ము చేయవచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:23 => విలుకాండుర్ రాజైన యోషీయామీద బాణములు వేయగా రాజు 

తన సేవకులను చూచి--నాకు గొపప్ గాయము తగిలెను, ఇకక్డనుండి ననున్ కొనిపోవుడని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 22:30 => ఇశార్యేలు రాజు నేను మారువేషము వేసికొని యుదధ్ములో పర్వేశించెదను, 

నీవైతే నీ వసత్రములు ధరించుకొని పర్వేశించుమని యెహోషాపాతుతో చెపిప్ మారువేషము వేసికొని 

యుదధ్మందు పర్వేశించెను. 

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 18:9 => ఇశార్యేలు రాజును యూదారాజగు యెహోషాపాతును షోమోర్ను 

ఊరు గవిని ముందరి బయలునందు తమ తమ వసత్రములను ధరించుకొని తమ తమ 

సింహాసనములమీద కూరుచ్నియుండగా పర్వకత్లందరును వారి ముందర పర్వచించుచుండిరి. 

వచనము 32 

ఎటల్నగా రథాధిపతులు అతడు ఇశార్యేలు రాజుకాడని తెలిసికొని అతని తరుముట మాని 

తిరిగిపోయిరి. 

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 
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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 20:42 => 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 దినవృతాత్ంతములు 15:13 => పినన్లేగాని పెదద్లేగాని పురుషులేగాని సతరీలే గాని ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయనివారికందరికిని మరణము విధించుదుమనియు నిషక్రష్ 

చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 19:11 => అపుప్డు వారు పినన్లు మొదలుకొని పెదద్లవరకు ఆ ఇంటి దావ్రము 

దగగ్రనునన్ వారికి కనుమబుబ్ కలుగజేయగా వారు దావ్రము కనుగొనలేక విసికిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:17 => తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు అలుప్ల సంగతిగాని ఘనుల సంగతిగాని 

పక్షపాతములేకుండ వినవలెను; నాయ్యపు తీరుప్ దేవునిదే. కాబటిట్ మీరు మనుషుయ్ని ముఖము చూచి 

భయపడవదుద్. మీకు అసాధయ్మైన కఠిన వాయ్జెయ్మును నాయొదద్కు తీసికొనిరావలెను; నేను దానిని 

విచారించెదనని వారికాజాఞ్పించితిని. 

1 రాజులు 22:31 => సరియారాజు తన రథములమీద అధికారులైన ముపప్ది ఇదద్రు అధిపతులను 

పిలిపించి అలుప్లతోనైనను ఘనులతోనైనను మీరు పోటాల్డవదుద్; ఇశార్యేలురాజుతో మాతర్మే 

పోటాల్డుడని ఆజఞ్ ఇచిచ్యుండగా 
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1 రాజులు 22:34 => పిమమ్ట ఒకడు తన విలుల్ తీసి గురి చూడకయే విడువగా అది ఇశార్యేలు 

రాజుకు కవచపుకీలు మధయ్ను తగిలెను గనుక అతడునాకు గాయమైనది, రథము తిర్పిప్ సైనయ్ములో 

నుండి ననున్ అవతలకు తీసికొని పొమమ్ని తన సారధితో చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:30 => వారిని సమకూరెచ్ను. రాజును, యూదా వారందరును, 

యెరూషలేము కాపురసుథ్లును, యాజకులును, లేవీయులును, జనులలో పినన్పెదద్లందరును 

యెహోవా మందిరమునకు రాగా యెహోవా మందిరమందు దొరకిన నిబంధన గర్ంథపు మాటలనిన్యు 

వారికి వినిపింపబడెను. 

వచనము 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 13:14 => యూదావారు తిరిగిచూచి యోధులు తమకు ముందును వెనుకను 

ఉనన్టుట్ తెలిసికొని యెహోవాకు పార్రథ్న చేసిరి, యాజకులును బూరలు ఊదిరి. 

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 

నిరగ్మకాండము 14:10 => ఫరో సమీపించుచుండగా ఇశార్యేలీయులు కనున్లెతిత్ ఐగుపీత్యులు 

తమవెనుక వచుచ్ట చూచి మికిక్లి భయపడి యెహోవాకు మొఱపెటిట్రి. 

కీరత్నలు 116:1 => యెహోవా నా మొరను నా వినన్పములను ఆలకించియునాన్డు. కాగా 

నేనాయనను పేర్మించుచునాన్ను. 
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కీరత్నలు 116:2 => ఆయన నాకు చెవియొగెగ్ను కావున నా జీవితకాలమంతయు నేనాయనకు 

మొఱఱ్పెటుట్దును 

2 కొరిందీయులకు 1:9 => మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము 

నమిమ్కయుంచకుండునటుల్ మరణమగుదుమను నిశచ్యము మామటుట్కు మాకు కలిగియుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:10 => ఆయన అటిట్ గొపప్ మరణమునుండి మముమ్ను తపిప్ంచెను, ఇక 

ముందుకును తపిప్ంచును. మరియు మాకొరకు పార్రథ్న చేయుటవలన మీరు కూడ సహాయము 

చేయుచుండగా, ఆయన ఇక ముందుకును మముమ్ను తపిప్ంచునని ఆయనయందు నిరీక్షణ 

గలవారమై యునాన్ము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:7 => ఫిలిషీత్యులతోను గూరబ్యలులో నివసించిన అరబీయులతోను 

మెహూనీయులతోను అతడు యుదధ్ము చేయగా దేవుడు అతనికి సహాయము చేసెను. 

కీరత్నలు 34:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారి చుటుట్ ఆయనదూత కావలియుండి 

వారిని రకిష్ంచును 

కీరత్నలు 46:1 => దేవుడు మనకు ఆశర్యమును దురగ్మునైయునాన్డు ఆపతాక్లములో ఆయన 

నముమ్కొనదగిన సహాయకుడు 

కీరత్నలు 46:11 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మనకు తోడైయునాన్డు యాకోబుయొకక్ 

దేవుడు మనకు ఆశర్యమైయునాన్డు.  

కీరత్నలు 94:17 => యెహోవా నాకు సహాయము చేసియుండనియెడల నా పార్ణము శీఘర్ముగా 

మౌనమందు నివసించియుండును. 

కీరత్నలు 118:13 => నేను పడునటుల్ నీవు ననున్ గటిట్గా తోసితివి యెహోవా నాకు సహాయము 

చేసెను. 

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 

Page  of 973 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

ఎజార్ 7:27 => యెరూషలేములో నుండు యెహోవా మందిరమును అలంకరించుటకు రాజునకు 

బుదిధ్ పుటిట్ంచినందునను, రాజును అతని మంతుర్లును రాజు యొకక్ మహాధిపతులును నాకు దయ 

అనుగర్హింపజేసినందునను, మన పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

నెహెమాయ్ 1:11 => యెహోవా చెవి యొగిగ్ నీ దాసుడనైన నా 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. 

సామెతలు 16:7 => ఒకని పర్వరత్న యెహోవాకు పీర్తికరమగునపుప్డు ఆయన వాని శతుర్వులను 

సహా వానికి మితుర్లుగా చేయును. 

సామెతలు 21:1 => యెహోవా చేతిలో రాజు హృదయము నీటి కాలువలవలె నునన్ది. ఆయన తన 

చితత్వృతిత్ చొపుప్న దాని తిర్పుప్ను. 

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 22:32 => రథాధిపతులు యెహోషాపాతును చూచి యితడే ఇశార్యేలు రాజనుకొని 

అతనితో పోటాల్డుటకు అతని మీదికి వచిచ్రి. యెహోషాపాతు కేకలువేయగా 

2 రాజులు 8:28 => అతడు అహాబు కుమారుడైన యెహోరాముతోకూడ రామోతిగ్లాదునందు 

సిరియా రాజైన హజాయేలుతో యుదధ్ముచేయ బయలుదేరగా సిరియనులు యెహోరామును 

గాయపరచిరి. 

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 
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2 దినవృతాత్ంతములు 18:1 => తనకు ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు అధికముగా కలిగిన తరువాత 

యెహోషాపాతు అహాబుతో వియయ్మంది 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:1 => యూదారాజైన యెహోషాపాతు ఏ యపాయమును చెందకుండ 

యెరూషలేమునందుండు తన నగరునకు తిరిగిరాగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:5 => వారి ఆలోచనచొపుప్న అతడు పర్వరిత్ంచి, రామోతిగ్లాదులో 

సిరియారాజైన హజాయేలుతో యుదధ్ము చేయుటకై అహాబు కుమారుడైన ఇశార్యేలు రాజగు 

యెహోరాముతోకూడ పోయెను; సిరియనులచేత యెహోరామునకు గాయములు తగిలెను. 

సామెతలు 16:1 => హృదయాలోచనలు మనుషుయ్ని వశము, చకక్ని పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు 

యెహోవావలన కలుగును. 

వచనము 34 

ఆ దినమున యుదధ్ము పర్బలమాయెను; అయినను ఇశార్యేలు రాజు అసత్మయమువరకు 

సిరియనులకెదురుగా తన రథమునందు నిలిచెను, పొర్దుద్గుర్ంకువేళ అతడు చనిపోయెను. 

1 రాజులు 22:33 => రథాధిపతులు అతడు ఇశార్యేలురాజు కానటుట్ గురుతుపటిట్ అతని తరుముట 

మానివేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:1 => యూదారాజైన యెహోషాపాతు ఏ యపాయమును చెందకుండ 

యెరూషలేమునందుండు తన నగరునకు తిరిగిరాగా 
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2 దినవృతాత్ంతములు 

అధాయ్యము 19	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

యూదారాజైన యెహోషాపాతు ఏ యపాయమును చెందకుండ యెరూషలేమునందుండు తన 

నగరునకు తిరిగిరాగా 

1 రాజులు 22:34 => పిమమ్ట ఒకడు తన విలుల్ తీసి గురి చూడకయే విడువగా అది ఇశార్యేలు 

రాజుకు కవచపుకీలు మధయ్ను తగిలెను గనుక అతడునాకు గాయమైనది, రథము తిర్పిప్ సైనయ్ములో 

నుండి ననున్ అవతలకు తీసికొని పొమమ్ని తన సారధితో చెపెప్ను. 

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

యెరూషలేములోనుండి అబా ష్లోముతో కూడ బయలుదేరియుండిరి, వీరు ఏమియు తెలియక 

యథారథ్మైన మనసుస్తో వెళిల్యుండిరి. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:23 => విలుకాండుర్ రాజైన యోషీయామీద బాణములు వేయగా రాజు 

తన సేవకులను చూచి--నాకు గొపప్ గాయము తగిలెను, ఇకక్డనుండి ననున్ కొనిపోవుడని 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 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:11 => పర్వకత్లందరును ఆ పర్కారముగానే పర్వచించుచు యెహోవా 

రామోతిగ్లాదును రాజు చేతికి అపప్గించును, దానిమీదికి పోయి జయమొందుము అనిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 18:16 => అతడు కాపరిలేని గొఱఱ్లవలెనే ఇశార్యేలు వారందరును 

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

యింటికి సమాధానముగా పోవలెననియు యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డనెను. 

వచనము 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 18:16 => అతడు కాపరిలేని గొఱఱ్లవలెనే ఇశార్యేలు వారందరును 

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

యింటికి సమాధానముగా పోవలెననియు యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:19 => ఇశార్యేలు రాజైన అహాబు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోయి 

పడిపోవునటుల్ ఎవడు అతని పేర్రేపించునని యెహోవా అడుగగా, ఒకడు ఈ విధముగాను ఇంకొకడు ఆ 

విధముగాను పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:27 => అపుప్డు మీకాయా యిటల్నెను నీవు సురకిష్తముగా 

తిరిగివచిచ్నయెడల యెహోవా నా దావ్రా పలుకనే లేదనిచెపిప్, సమసత్ జనులారా ఆలకించుడనెను. 

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

చేసినవారగుదురు గనుక మీ పాపము మిముమ్ను పటుట్కొనును అని తెలిసికొనుడి. 

సామెతలు 13:21 => కీడు పాపులను తరుమును నీతిమంతులకు మేలు పర్తిఫలముగా వచుచ్ను. 

సామెతలు 28:17 => పార్ణము తీసి దోషము కటుట్కొనినవాడు గోతికి పరుగెతుత్చునాన్డు ఎవరును 

అటిట్వానిని ఆపకూడదు. 

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 

Page  of 978 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

2 దినవృతాత్ంతములు 18:11 => పర్వకత్లందరును ఆ పర్కారముగానే పర్వచించుచు యెహోవా 

రామోతిగ్లాదును రాజు చేతికి అపప్గించును, దానిమీదికి పోయి జయమొందుము అనిరి. 

యెషయా 44:25 => నేనే పర్గలుభ్ల పర్వచనములను వయ్రథ్ము చేయువాడను సోదెకాండర్ను 

వెఱి ఱ్వారినిగా చేయువాడను జాఞ్నులను వెనుకకు తిర్పిప్ వారి విదయ్ను అవిదయ్గా చేయువాడను నేనే.  

వచనము 3 

అయితే దేశములోనుండి నీవు దేవతాసత్ంభములను తీసివేసి దేవునియొదద్ విచారణ చేయుటకు నీవు 

మనసుస్ నిలుపుకొనియునాన్వు, నీయందు మంచి కిర్యలు కనబడుచునన్వి. 

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 18:32 => ఎటల్నగా రథాధిపతులు అతడు ఇశార్యేలు రాజుకాడని తెలిసికొని 

అతని తరుముట మాని తిరిగిపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:1 => తనకు ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు అధికముగా కలిగిన తరువాత 

యెహోషాపాతు అహాబుతో వియయ్మంది 

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. 

వచనము 4 

యెహోషాపాతు యెరూషలేములో నివాసముచేయుచు బేయేరె ష్బానుండి ఎఫార్యిము మనయ్మువరకు 

జనులమధయ్ను సంచరించుచు, వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవా వైపునకు వారిని మళిల్ంచెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 20:34 => యెహోషాపాతు చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ హనానీ 

కుమారుడైన యెహూ రచించిన గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. ఈ యెహూ పేరు, ఇశార్యేలు 

రాజుల గర్ంథమందు కనబడుచునన్ది. 

1 రాజులు 16:1 => యెహోవా వాకుక్ హనానీ కుమారుడైన యెహూకు పర్తయ్క్షమై బయెషానుగూరిచ్ 

యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

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

ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకులై, తాము పెటుట్కొనిన దేవతలచేత ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచిరి గనుక 

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. 

1 స మూ యే లు 9 : 9 = > ఇ పుప్ డు పర్ వ కత్ య ను పే రు నొం దు వా డు పూ రవ్ ము 

దీరఘ్దరిశ్యనిపించుకొనెను. పూరవ్ము ఇశార్యేలీయులలో దేవునియొదద్ విచారణ చేయుటకై ఒకడు 

బయలుదేరిన యెడల మనము దీరఘ్దరశ్కుని యొదద్కు పోవుదము రండని జనులు చెపుప్కొనుట వాడుక. 

2 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 18:28 => అంతట ఇశార్యేలు రాజును యూదారాజైన యెహోషాపాతును 

రామోతిగ్లాదుమీదికి పోయిరి. 
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1 రాజులు 21:25 => తన భారయ్యైన యెజెబెలు పేర్రేపణచేత యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయ తనున్ 

తాను అముమ్కొనిన అహాబువంటి వాడు ఎవవ్డును లేడు. 

కీరత్నలు 15:4 => అతని దృషిట్కి నీచుడు అసహుయ్డు అతడు యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

గలవారిని సనామ్నించును అతడు పర్మాణము చేయగా నషట్ము కలిగినను మాట తపప్డు. 

కీరత్నలు 139:21 => యెహోవా, నినున్ దేవ్షించువారిని నేనును దేవ్షించుచునాన్ను గదా? నీ మీద 

లేచువారిని నేను అసహియ్ంచుకొనుచునాన్ను గదా?  

కీరత్నలు 139:22 => వారియందు నాకు పూరణ్దేవ్షము కలదు వారిని నాకు శతుర్వులనుగా 

భావించుకొనుచునాన్ను 

సామెతలు 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 1:17 => పకిష్ చూచుచుండగా వల వేయుట వయ్రథ్ము. 
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సామెతలు 1:18 => వారు సవ్నాశనమునకే పొంచియుందురు తముమ్ను తామే పటుట్కొనుటకై 

దాగియుందురు. 

సామెతలు 1:19 => ఆశాపాతకులందరి గతి అటిట్దే దానిని సీవ్కరించువారి పార్ణము అది తీయును. 

రోమీయులకు 1:32 => ఇటిట్ కారయ్ములను అభయ్సించువారు మరణమునకు తగినవారు అను దేవుని 

నాయ్యవిధిని వారు బాగుగ ఎరిగియుండియు, వాటిని చేయుచునాన్రు. ఇది మాతర్మే గాక వాటిని 

అభయ్సించువారితో సంతోషముగా సమమ్తించుచునాన్రు. 

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. 

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. 

నిరగ్మకాండము 20:5 => ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; 

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:9 => వాటికి నమసక్రింపకూడదు; వాటిని పూజింపకూడదు. నీ 

దేవుడనైన యెహోవాయగు నేను రోషముగల దేవుడను; ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు 

నాలుగు తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:10 => ఆయన తనున్ దేవ్షించువాని విషయము ఆలసయ్ముచేయక 

బహిరంగముగా వానికి దండన విధించును 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:41 => ననున్ దేవ్షించువారికి పర్తిఫలమిచెచ్దను రకత్ముచేత నా 

బాణములను మతిత్లల్ చేసెదను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 33:11 => యెహోవా, అతని బలమును అంగీకరించుము అతడు చేయు 

కారయ్మును అంగీకరించుమీ అతని విరోధులును అతని దేవ్షించువారును లేవకుండునటుల్ వారి 

నడుములను విరుగగొటుట్ము.  

కీరత్నలు 21:8 => నీ హసత్ము నీ శతుర్వులందరిని చికిక్ంచుకొనును నీ దకిష్ణహసత్ము నినున్ 

దేవ్షించువారిని చికిక్ంచుకొనును. 

కీరత్నలు 68:1 => దేవుడు లేచును గాక ఆయన శతుర్వులు చెదరిపోవుదురు గాక ఆయనను 

దేవ్షించువారు ఆయన సనిన్ధినుండి పారిపోవుదురు గాక.  

కీరత్నలు 71:15 => నీ నీతిని నీ రక్షణను నా నోరు దినమెలల్ వివరించును అవి నాకు ఎనన్శకయ్ము 

కావు. 

యోహాను 15:18 => లోకము మిముమ్ను దేవ్షించినయెడల మీకంటె ముందుగా ననున్ దేవ్షించెనని 

మీరెరుగుదురు. 

యోహాను 15:23 => ననున్ దేవ్షించువాడు నా తండిర్నికూడ దేవ్షించుచునాన్డు. 

రోమీయులకు 1:30 => కొండెగాండుర్ను అపవాదకులును, దేవదేవ్షులును, హింసకులును, 

అహంకారులును, బింకములాడువారును, చెడడ్వాటిని కలిప్ంచువారును, తలిదండుర్లకవిధేయులును, 

అవివేకులును 

రోమీయులకు 8:7 => ఏలయనగా శరీరానుసారమైన మనసుస్ దేవునికి విరోధమైయునన్ది; అది 

దేవుని ధరమ్ శాసత్రమునకు లోబడదు, ఏమాతర్మును లోబడనేరదు. 

యాకోబు 4:4 => వయ్భిచారిణులారా, యీ లోక సేన్హము దేవునితో వైరమని మీరెరుగరా? కాబటిట్ 

యెవడు ఈ లోకముతో సేన్హము చేయగోరునో వాడు దేవునికి శతుర్వగును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:25 => అయితే హిజిక్యా మనసుస్న గరివ్ంచి తనకు చేయబడిన మేలుకు 

తగినటుల్ పర్వరిత్ంపనందున అతని మీదికిని యూదా యెరూషలేముల వారిమీదికిని కోపము రాగా 

కీరత్ నలు 90 :7 => నీ కోపమువలన మేము కీష్ణించుచునాన్ము నీ ఉగర్తనుబటిట్ 

దిగులుపడుచునాన్ము. 
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కీరత్నలు 90:8 => మా దోషములను నీవు నీ యెదుట నుంచుకొనియునాన్వు నీ ముఖకాంతిలో మా 

రహసయ్పాపములు కనబడుచునన్వి. 

రోమీయులకు 1:18 => దురీన్తిచేత సతయ్మును అడడ్గించు మనుషుయ్లయొకక్ సమసత్ 

భకిత్హీనతమీదను, దరీన్తిమీదను దేవుని కోపము పరలోకమునుండి బయలుపరచబడుచునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 11:31 => అయితే మనలను మనమే విమరిశ్ంచుకొనినయెడల తీరుప్ 

పొందకపోదుము.  

1 కొరిందీయులకు 11:32 => మనము తీరుప్ పొందినయెడల లోకముతోపాటు మనకు శికాష్విధి 

కలుగకుండునటుల్ పర్భువుచేత శికిష్ంపబడుచునాన్ము. 

ఆదికాండము 20:2 => అపుప్డు అబార్హాము తన భారయ్యైన శారానుగూరిచ్ ఈమె నా చెలెల్లని 

చెపెప్ను గనుక గెరారు రాజైన అబీమెలెకు శారాను పిలిపించి తన యింట చేరుచ్కొనెను. 

లేవీయకాండము 13:23 => నిగనిగలాడు పొడ వాయ్పింపక అటే ల్ ఉండినయెడల అది దదుద్రు; 

యాజకుడు వాడు పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 

1 సమూయేలు 13:13 => అందుకు సమూయేలు ఇటల్నెను నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న ఆజఞ్ను 

గైకొనక నీవు అవివేకపు పని చేసితివి; నీ రాజయ్మును ఇశార్యేలీయులమీద సదాకాలము 

సిథ్రపరచుటకు యెహోవా తలచియుండెను; అయితే నీ రాజయ్ము నిలువదు. 

1 రాజులు 11:2 => కామాతురత గలవాడై వారిని ఉంచుకొనుచు వచెచ్ను. 

1 రాజులు 15:19 => నీ తండిర్కిని నా తండిర్కిని సంధి కలిగియునన్టుల్ నీకును నాకును సంధి 

కలిగియుండవలెను గనుక వెండి బంగారములను నీకు కానుకగా పంపించుచునాన్ను; నీవు వచిచ్ 

ఇశార్యేలు రాజైన బయెషా నాయొదద్నుండి తిరిగిపోవునటుల్ నీకును అతనికిని కలిగిన నిబంధనను 

తపిప్ంపవలెను. 

1 రాజులు 22:4 => యుదధ్ము చేయుటకు నాతోకూడ నీవు రామోతిగ్లాదునకు వచెచ్దవా అని 

యెహోషాపాతును అడిగెను. అందుకు యెహోషాపాతు నేను నీవాడనే; నా జనులు నీ జనులే నా 

గుఱఱ్ములును నీ గుఱఱ్ములే అని ఇశార్యేలు రాజుతో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 22:44 => యెహోషాపాతు ఇశార్యేలు రాజుతో సంధిచేసెను. 
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2 రాజులు 3:7 => యూదా రాజైన యెహోషాపాతునకు వరత్మానము పంపి మోయాబు రాజు 

నామీద తిరుగుబాటు చేసియునాన్డు; నీవు వచిచ్ నాతోకూడ మోయాబీయులతో యుదధ్ము చేసెదవా 

అని యడుగగా అతడు నేను నీవాడనైయునాన్ను, నా జనులు నీ జనులే, నా గుఱఱ్ములు నీ గుఱఱ్ములే; 

నేను బయలుదేరి వచెచ్దనని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

2 రాజులు 8:18 => ఇతడు అహాబు కుమారెత్ను పెండిల్ చేసికొనియుండెను గనుక అహాబు 

కుటుంబికులవలెనే ఇతడును ఇశార్యేలు రాజులు పర్వరిత్ంచినటుల్ పర్వరిత్ంచుచు యెహోవా దృషిట్కి 

చెడుతనము జరిగించెను. 

2 రాజులు 8:28 => అతడు అహాబు కుమారుడైన యెహోరాముతోకూడ రామోతిగ్లాదునందు 

సిరియా రాజైన హజాయేలుతో యుదధ్ముచేయ బయలుదేరగా సిరియనులు యెహోరామును 

గాయపరచిరి. 

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 18:1 => తనకు ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు అధికముగా కలిగిన తరువాత 

యెహోషాపాతు అహాబుతో వియయ్మంది 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:1 => ఇది యయిన తరువాత మోయాబీయులును అమోమ్నీయులును 

మెయోనీయులలో కొందరును దండెతిత్ యెహోషాపాతుమీదికి వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:37 => అపుప్డు మారేషా వాడును దోదావాహు కుమారుడునగు 

ఎలీయెజెరు నీవు అహజాయ్తో సేన్హము చేసికొంటివి గనుక యెహోవా నీ పనులను భంగము 

చేయునని యెహోషాపాతుమీద పర్వచనమొకటి చెపెప్ను. ఆ ఓడలు తరీష్షునకు వెళల్జాలకుండ 

బదద్లైపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:5 => వారి ఆలోచనచొపుప్న అతడు పర్వరిత్ంచి, రామోతిగ్లాదులో 

సిరియారాజైన హజాయేలుతో యుదధ్ము చేయుటకై అహాబు కుమారుడైన ఇశార్యేలు రాజగు 

యెహోరాముతోకూడ పోయెను; సిరియనులచేత యెహోరామునకు గాయములు తగిలెను. 
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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 25:7 => దైవజనుడైన యొకడు అతనియొదద్కు వచిచ్ రాజా, ఇశార్యేలువారి 

సైనయ్మును నీతోకూడ తీసికొనిపోవదుద్, యెహోవా ఇశార్యేలువారగు ఎఫార్యిమీయులలో ఎవరికిని 

తోడుగా ఉండడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:15 => అందుకొరకు యెహోవా కోపము అమజాయ్ మీద రగులుకొనెను. 

ఆయన అతనియొదద్కు పర్వకత్ను ఒకని పంపగా అతడు నీచేతిలోనుండి తమ జనులను విడిపింప 

శకిత్లేని దేవతలయొదద్ నీవెందుకు విచారణ చేయుదువని అమజాయ్తో ననెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 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 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. 

ఎజార్ 9:12 => కాబటిట్ మీరు మీ కుమారెత్లను వారి కుమారుల కియయ్కుడి. వారి కుమారెత్లను మీ 

కుమారుల కొరకు పుచుచ్కొనకుడి. మరియు వారికి కేష్మభాగయ్ములు కలుగవలెనని మీరు ఎనన్టికిని 

కోరకుండినయెడల,మీరు బలముగానుండి, ఆ దేశముయొకక్ సుఖమును అనుభవించి, మీ పిలల్లకు 

నితయ్ సావ్సథ్య్ముగా దాని నపప్గించెదరని చెపిప్రి. 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

పర్సంగి 3:8 => పేర్మించుటకు దేవ్షించుటకు; యుదధ్ము చేయుటకు సమాధానపడుటకు. 
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పర్సంగి 10:1 => బుకాక్వాని తైలములో చచిచ్న యీగలు పడుటచేత అది చెడువాసన కొటుట్ను; 

కొంచెము బుదిధ్హీనత తార్సులో ఉంచినయెడల జాఞ్నమును ఘనతను తేలగొటుట్ను. 

యెషయా 39:3 => పిమమ్ట పర్వకత్యైన యెషయా రాజైన హిజిక్యాయొదద్కు వచిచ్ఆ మనుషుయ్లు 

ఏమనిరి? నీయొదద్కు ఎకక్డనుండి వచిచ్రి? అని యడుగగా హిజిక్యా బబులోనను 

దూరదేశమునుండి వారు వచిచ్యునాన్రని చెపెప్ను. 

యిరిమ్యా 22:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నీవు యూదారాజు నగరు దిగిపోయి 

అకక్డ ఈ మాట పర్కటింపుము 

యెహెజేక్లు 3:20 => మరియు నీతిగలవాడు తన నీతిని విడిచి దురీన్తిని అనుసరించినందున నేను 

అతని ముందర అభయ్ంతరము పెటట్గా అతడు మరణమగును నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయనియెడల 

పూరవ్ము తాను చేసిన నీతి జాఞ్పకమునకు రాకుండ అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును, 

అయితే అతని పార్ణవిషయములో నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

ఆమోసు 7:14 => అందుకు ఆమోసు అమజాయ్తో ఇటల్నెను నేను పర్వకత్నైనను కాను, పర్వకత్ యొకక్ 

శిషుయ్డనైనను కాను, కాని పసుల కాపరినై మేడిపండుల్ ఏరుకొనువాడను. 

మీకా 3:2 => అయినను మేలు నసహియ్ంచుకొని కీడుచేయ నిషట్పడుదురు, నా జనుల చరమ్ము 

ఊడదీసి వారి యెముకలమీది మాంసము చీలుచ్చుందురు. 

యోహాను 10:35 => లేఖనము నిరరథ్కము కానేరదు గదా, దేవుని వాకయ్మెవరికి వచెచ్నో వారే 

దైవములని చెపిప్నయెడల నేను దేవుని కుమారుడనని చెపిప్నందుకు, 

2 కొరిందీయులకు 6:14 => మీరు అవిశావ్సులతో జోడుగా ఉండకుడి. నీతికి దురీ ణ్తితో ఏమి 

సాంగతయ్ము? వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పొతుత్? 

పర్కటన 2:6 => అయితే ఈ యొకటి నీలో ఉనన్ది, నీకొలాయితుల కిర్యలు నీవు దేవ్షించుచునాన్వు; 

నేను కూడ వీటిని దేవ్షించుచునాన్ను. 

వచనము 5 
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మరియు అతడు ఆ యా పటట్ణములలో, అనగా దేశమందు యూదావారునన్ బురుజులుగల 

పటట్ణములనిన్టిలో నాయ్యాధిపతులను నిరణ్యించి వారికీలాగున ఆజాఞ్పించెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:12 => అతడు తనున్ తాను తగిగ్ంచుకొనినందున యెహోవా అతని 

బొతిత్గా నిరూమ్లముచేయక, యూదావారు కొంతమటుట్కు మంచితనము ననుసరించుట చూచి తన 

కోపము అతనిమీదనుండి తిర్పుప్కొనెను. 

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. 

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. 

రోమీయులకు 7:18 => నాయందు, అనగా నా శరీరమందు మంచిది ఏదియు నివసింపదని 

నేనెరుగుదును. మేలైనది చేయవలెనను కోరిక నాకు కలుగుచునన్ది గాని, దానిని చేయుట నాకు 

కలుగుటలేదు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 12:14 => అతడు తన మనసుస్ యెహోవాను వెదకుటయందు నిలుపుకొనక 

చెడుకిర్యలు చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:19 => పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ శుదీధ్కరణముచొపుప్న తనున్ 

పవితర్పరచుకొనకయే తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యింప మనసుస్ నిలుపుకొనిన పర్తి 

వాని నిమితత్ము దయగల యెహోవా పార్యశిచ్తత్ము చేయునుగాక అని పార్రిథ్ంపగా 

ఎజార్ 7:10 => ఎజార్ యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును పరిశోధించి దాని చొపుప్న నడచుకొనుటకును, 

ఇశార్యేలీయులకు దాని కటట్డలను విధులను నేరుప్టకును దృఢనిశచ్యము చేసికొనెను. 

కీరత్నలు 57:7 => నా హృదయము నిబబ్రముగా నునన్ది దేవా, నా హృదయము నిబబ్రముగా 

నునన్ది నేను పాడుచు సుత్తిగానము చేసెదను.  

లేవీయకాండము 13:23 => నిగనిగలాడు పొడ వాయ్పింపక అటే ల్ ఉండినయెడల అది దదుద్రు; 

యాజకుడు వాడు పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:3 => వారి బలిపీఠములను పడదోర్సి వారి విగర్హములను పగులగొటిట్ 

వారి దేవతాసత్ంభములను అగిన్తో కాలిచ్ వారి దేవతల పర్తిమలను కూలదోర్సి వాటి పేరులు అచచ్ట 

లేకుండ నశింపజేయవలెను. 

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 3:14 => ఎలీషా ఇటల్నెను ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు 

దేవుడైన ఆ యెహోవా జీవముతోడు యూదారాజైన యెహోషాపాతును నేను గౌరవము చేయనియెడల 

నినున్ చూచుటకైనను లక్షయ్పెటుట్టకైనను ఒపప్కపోదును. 

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 
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2 దినవృతాత్ంతములు 17:6 => యెహోవా మారగ్ములయందు నడుచుకొనుటకు అతడు తన 

మనసుస్ను దృఢపరచుకొనినవాడై ఉనన్త సథ్లములను దేవతాసత్ంభములను యూదాలోనుండి 

తీసివేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:3 => అందుకు యెహోషాపాతు భయపడి యెహోవాయొదద్ 

విచారించుటకు మనసుస్ నిలుపుకొని, యూదాయంతట ఉపవాసదినము ఆచరింపవలెనని చాటింపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:33 => అయితే అపప్టికింకను జనులు తమ పితరుల దేవుని వెదకుటకు 

తమ హృదయములను సిథ్రపరచుకొనలేదు, అతడు ఉనన్త సథ్లములను తీసివేయలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 27:6 => ఈలాగున యోతాము తన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి 

యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచి బలపరచబడెను. 

యోబు 11:13 => నీవు నీ మనసుస్ను తినన్గా నిలిపినయెడల నీచేతులు ఆయనవైపు చాపినయెడల 

కీరత్నలు 14:2 => వివేకము కలిగి దేవుని వెదకువారు కలరేమో అని యెహోవా ఆకాశమునుండి 

చూచి నరులను పరిశీలించెను 

కీరత్నలు 53:2 => వివేకము కలిగి దేవుని వెదకువారు కలరేమో అని దేవుడు ఆకాశమునుండి చూచి 

నరులను పరిశీలించెను. 

కీరత్నలు 78:8 => ఆయన యాకోబు సంతతికి శాసనములను నియమించెను ఇశార్యేలు సంతతికి 

ధరమ్శాసత్రము ననుగర్హించెను మన పితరులు తమ పుతుర్లకు దానిని తెలుపవలెనని వారికాజాఞ్పించెను  

కీరత్నలు 119:112 => నీ కటట్డలను గైకొనుటకు నా హృదయమును నేను లోపరచుకొనియునాన్ను 

ఇది తుదవరకు నిలుచు నితయ్నిరణ్యము.  

యెషయా 55:6 => యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయనను వెదకుడి ఆయన 

సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి.  

యిరిమ్యా 22:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నీవు యూదారాజు నగరు దిగిపోయి 

అకక్డ ఈ మాట పర్కటింపుము 

విలాపవాకయ్ములు 3:25 => తనున్ ఆశర్యించువారియెడల యెహోవా దయాళుడు తనున్ 

వెదకువారియెడల ఆయన దయచూపువాడు. 
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లూకా 18:2 => దేవునికి భయపడకయు మనుషుయ్లను లక్షయ్పెటట్కయు నుండు ఒక నాయ్యాధిపతి 

యొక పటట్ణములో ఉండెను. 

వచనము 6 

మీరు యెహోవా నియమమును బటిట్యే గాని మనుషుయ్ల నియమమునుబటిట్ తీరుప్ తీరచ్వలసినవారు 

కారు; ఆయన మీతో కూడ నుండును గనుక మీరు తీరుచ్ తీరుప్ బహు జాగర్తత్గా చేయుడి. 

1 సమూయేలు 7:15 => సమూయేలు తాను బర్దికిన దినములనిన్యు ఇశార్యేలీయులకు 

నాయ్యాధిపతిగా ఉండెను. 

1 సమూయేలు 7:16 => ఏటేట అతడు బేతేలునకును గిలాగ్లునకును మిసాప్కును తిరుగుచు ఆ 

సథ్లములయందు ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యము తీరుచ్చువచెచ్ను. 

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

అచచ్టకూడను నాయ్యము తీరుచ్చుండెను, మరియు అతడు అకక్డ యెహోవాకు ఒక బలిపీఠము 

కటెట్ను. 

ఆదికాండము 21:33 => అబార్హాము బెయేరె ష్బాలో ఒక పిచుల వృక్షము నాటి అకక్డ నితయ్దేవుడైన 

యెహోవా పేరట పార్రథ్న చేసెను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:1 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరు బయలుదేరి దాను మొదలుకొని 

బెయేరె ష్బావరకును గిలాదుదేశము వరకును వారి సమాజము ఏకమనసుస్ కలిగి మిసాప్లో యెహోవా 

సనిన్ధిని కూడెను. 

యెహోషువ 17:15 => యెహోషువ మీరు గొపప్ జనము గనుక ఎఫార్యిమీయులయొకక్ మనయ్ము 

మీకు ఇరుకుగా నునన్యెడల మీరు అడవికిపోయి అకక్డ పెరిజీజ్యుల దేశములోను రెఫాయీయుల 

దేశములోను మీకు మీరే చెటుల్ నరకుకొనుడని వారితో చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 19:1 => ఇశార్యేలీయులకు రాజులేని దినములలో లేవీయుడైన యొకడు 

ఎఫార్యిమీయుల మనయ్పు ఉతత్రభాగమున పరదేశిగా నివసించుచుండెను. అతడు యూదా 

బేతెల్హేములోనుండి ఒక సతరీని తనకు ఉపపతిన్గా తెచుచ్కొనగా 
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2 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 15:9 => యూదా వారినందరిని బెనాయ్మీనీయులనందరిని, ఎఫార్యిము 

మనషే ష్ షిమోయ్ను గోతర్సాథ్నములలోనుండి వచిచ్ వారిమధయ్ నివసించు పరదేశులను సమకూరెచ్ను. 

అతని దేవుడైన యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండుట చూచి ఇశార్యేలువారిలోనుండి విసాత్రమైన 

జనులు అతని పక్షము చేరిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:10 => ఆసా యేలుబడియందు పదునైదవ సంవతస్రమున మూడవ 

నెలను వారు యెరూషలేములో కూడి 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:11 => తాము తీసికొనివచిచ్న కొలల్సొముమ్లోనుండి ఆ దినమున 

ఏడువందల యెదుద్లను ఏడువేల గొఱఱ్లను యెహోవాకు బలులుగా అరిప్ంచి 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:12 => పూరణ్హృదయముతోను పూరాణ్తమ్తోను తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాయొదద్ తాము విచారణ చేయుదుమనియు 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:13 => పినన్లేగాని పెదద్లేగాని పురుషులేగాని సతరీలే గాని ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయనివారికందరికిని మరణము విధించుదుమనియు నిషక్రష్ 

చేసికొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:10 => ఇపుప్డు మనమీదనునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

మహోగర్త చలాల్రునటుల్ ఆయనతో మనము నిబంధన చేయవలెనని నా మనసుస్లో అభిలాష పుటెట్ను. 

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

వేయుచుండుటకును, తన సనిన్ధిని నిలుచుటకును, తనకు పరిచరయ్ చేయుటకును యెహోవా 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనెను గనుక మీరు అశర్దధ్చేయకుడి. 

1 సమూయేలు 7:3 => సమూయేలు ఇశార్యేలీయులందరితో ఇటల్నెను మీ పూరణ్హృదయముతో 

యెహోవా యొదద్కు మీరు మళుల్కొనినయెడల, అనయ్దేవతలను అషాత్రోతు దేవతలను మీ మధయ్నుండి 
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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.  

మలాకీ 4:6 => నేను వచిచ్, దేశమును శపించకుండునటుల్ అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల 

తటుట్ను పిలల్ల హృదయములను తండుర్ల తటుట్ను 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 23:9 => నీ సేన శతుర్వులతో యుదధ్మునకు బయలుదేరునపుప్డు ఏ 

దుషాక్రయ్మును చేయకుండ జాగర్తత్పడవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:7 => నీమీదపడు నీ శతుర్వులను యెహోవా నీ యెదుట హతమగునటుల్ 

చేయును; వారొక తోర్వను నీమీదికి బయలుదేరివచిచ్ యేడు తోర్వల నీ యెదుటనుండి పారిపోవుదురు. 

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 3:14 => ఎలీషా ఇటల్నెను ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు 

దేవుడైన ఆ యెహోవా జీవముతోడు యూదారాజైన యెహోషాపాతును నేను గౌరవము చేయనియెడల 

నినున్ చూచుటకైనను లక్షయ్పెటుట్టకైనను ఒపప్కపోదును. 

మతత్యి 25:16 => అయిదు తలాంతులు తీసికొనినవాడు వెళిల్ వాటితో వాయ్పారము చేసి, మరి 

అయిదు తలాంతులు సంపాదించెను. 

వచనము 7 
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యెహోవా భయము మీమీద ఉండునుగాక; హెచచ్రికగానుండి తీరుప్ తీరుచ్డి; మన దేవుడైన 

యెహోవాయందు దౌషట్య్ములేదు,ఆయన పక్షపాతికాడు, లంచము పుచుచ్కొనువాడు కాడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:8 => మరియు తాను యెరూషలేమునకు వచిచ్నపుప్డు యెహోవా 

నిరణ్యించిన నాయ్యమును జరిగించుటకును , సందేహాంశములను పరిషక్రించుటకును , 

యెహోషాపాతు లేవీయులలోను యాజకులలోను ఇశార్యేలీయుల పితరుల యిండల్ పెదద్లలోను 

కొందరిని నియమించి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:18 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ నీ గార్మములనిన్టను నీ 

గోతర్ములకు నాయ్యాధిపతులను నాయకులను నీవు ఏరప్రచుకొనవలెను. వారు నాయ్యమునుబటిట్ 

జనులకు తీరుప్ తీరచ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:19 => నీవు నాయ్యము తపిప్ తీరుప్ తీరచ్కూడదు; పక్షపాతము 

చేయకూడదు; లంచము పుచుచ్కొనకూడదు. ఏలయనగా లంచము జాఞ్నుల కనున్లకు గుర్డిడ్తనము 

కలుగజేయును నీతిమంతుల మాటలకు అపారథ్ము పుటిట్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:20 => నీవు జీవించి నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశమును 

సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ కేవలము నాయ్యమునే అనుసరించి నడుచుకొనవలెను. 

రోమీయులకు 13:1 => పర్తివాడును పై అధికారులకు లోబడి యుండవలెను; ఏలయనగా 

దేవునివలన కలిగినది తపప్ మరి ఏ అధికారమును లేదు; ఉనన్ అధికారములు దేవుని వలననే 

నియమింపబడియునన్వి. 

రోమీయులకు 13:2 => కాబటిట్ అధికారమును ఎదిరించువాడు దేవుని నియమమును 

ఎదిరించుచునాన్డు; ఎదిరించువారు తమమీదికి తామే శిక్ష తెచుచ్కొందురు. 

రోమీయులకు 13:3 => పర్భుతవ్ము చేయువారు చెడడ్కారయ్ములకేగాని మంచికారయ్ములకు 

భయంకరులు కారు; నీకు మేలు కలుగుటకు అధికారులు దేవుని పరిచారకులు; వారికి భయపడక 

ఉండకోరితివా, మేలు చేయుము, అపుప్డు వారిచేత మెపుప్ పొందుదువు. 
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రోమీయులకు 13:4 => నీవు చెడడ్ది చేసినయెడల భయపడుము, వారు ఊరకయే ఖడగ్ము ధరింపరు; 

కీడు చేయువానిమీద ఆగర్హము చూపుటకై వారు పర్తికారము చేయు దేవుని పరిచారకులు. 

రోమీయులకు 13:5 => కాబటిట్ ఆగర్హభయమునుబటిట్ మాతర్ము కాక మనసాస్కిష్నిబటిట్యు 

లోబడియుండుట ఆవశయ్కము. 

1 పేతురు 2:13 => మనుషుయ్లు నియమించు పర్తి కటట్డకును పర్భువు నిమితత్మై లోబడియుండుడి. 

1 పేతురు 2:14 => రాజు అందరికిని అధిపతియనియు, నాయకులు దురామ్రుగ్లకు పర్తిదండన 

చేయుటకును సనామ్రుగ్లకు మెపుప్ కలుగుటకును రాజువలన పంపబడినవారనియు వారికి 

లోబడియుండుడి. 

నిరగ్మకాండము 18:21 => మరియు నీవు పర్జలందరిలో సామరథ్య్ము దైవభకిత్ సతాయ్సకిత్ కలిగి, 

లంచగొండులుకాని మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని, వేయిమందికి ఒకనిగాను, నూరుమందికి 

ఒకనిగాను, ఏబదిమందికి ఒకనిగాను, పదిమందికి ఒకనిగాను, వారిమీద నాయ్యాధిపతులను 

నియమింపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:42 => వేరు రాళల్ను తీసికొని ఆ రాళల్కు పర్తిగా చేరప్వలెను. అతడు వేరు 

అడుసును తెపిప్ంచి ఆ యింటిగోడకు పూయింపవలెను. 

1 సమూయేలు 8:1 => సమూయేలు వృదుధ్డైనపుప్డు తన కుమారులను ఇశార్యేలీయులమీద 

నాయ్యాధిపతులుగా నియమించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:1 => ఇది యయిన తరువాత మోయాబీయులును అమోమ్నీయులును 

మెయోనీయులలో కొందరును దండెతిత్ యెహోషాపాతుమీదికి వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:4 => యూదావారు యెహోవావలని సహాయమును వేడుకొనుటకై 

కూడుకొనిరి, యెహోవాయొదద్ విచారించుటకు యూదా పటట్ణములనిన్టిలోనుండి జనులు వచిచ్రి. 

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. 
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మీకా 3:1 => నేనీలాగు పర్కటించితిని యాకోబు సంతతియొకక్ పర్ధానులారా, ఇశార్యేలీయుల 

అధిపతులారా, ఆలకించుడి; నాయ్యము ఎరిగియుండుట మీ ధరమ్మే గదా. 

వచనము 8 

మరియు తాను యెరూషలేమునకు వచిచ్నపుప్డు యెహోవా నిరణ్యించిన నాయ్యమును 

జరిగించుటకును, సందేహాంశములను పరిషక్రించుటకును, యెహోషాపాతు లేవీయులలోను 

యాజకులలోను ఇశార్యేలీయుల పితరుల యిండల్ పెదద్లలోను కొందరిని నియమించి 

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 28:10 => పరిశుదధ్ సథ్లముగా ఉండుటకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచుటకై 

యెహోవా నినున్ కోరుకొనిన సంగతి మనసుస్నకు తెచుచ్కొని ధైరయ్ము వహించి పని జరిగింపుము. 

లూకా 12:15 => మరియు ఆయన వారితో మీరు ఏవిధమైన లోభమునకు ఎడమియయ్క 

జాగర్తత్పడుడి; ఒకని కలిమి విసత్రించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదనెను. 

లూకా 21:8 => ఆయన మీరు మోసపోకుండ చూచుకొనుడి. అనేకులు నా పేరట వచిచ్ నేనే 

ఆయనననియు, కాలము సమీపించెననియు చెపుప్దురు; మీరు వారి వెంబడి పోకుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:35 => ఇశార్యేలీయులారా, యీ మనుషుయ్ల విషయమై మీరేమి 

చేయబోవుచునాన్రో జాగర్తత్ సుమండి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:26 => శతాధిపతి ఆ మాట విని సహసార్ధిపతి యొదద్కు వచిచ్ నీవేమి 

చేయబోవుచునాన్వు? ఈ మనుషుయ్డు రోమీయుడు సుమీ అనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:17 => తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు అలుప్ల సంగతిగాని ఘనుల సంగతిగాని 

పక్షపాతములేకుండ వినవలెను; నాయ్యపు తీరుప్ దేవునిదే. కాబటిట్ మీరు మనుషుయ్ని ముఖము చూచి 
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భయపడవదుద్. మీకు అసాధయ్మైన కఠిన వాయ్జెయ్మును నాయొదద్కు తీసికొనిరావలెను; నేను దానిని 

విచారించెదనని వారికాజాఞ్పించితిని. 

కీరత్నలు 82:1 => దేవుని సమాజములో దేవుడు నిలిచియునాన్డు దైవముల మధయ్ను ఆయన తీరుప్ 

తీరుచ్చునాన్డు. 

కీరత్నలు 82:2 => ఎంతకాలము మీరు అనాయ్యముగా తీరుప్తీరుచ్దురు? ఎంతకాలము 

భకిత్హీనులయెడల పక్షపాతము చూపుదురు?(సెలా.) 

కీరత్నలు 82:3 => పేదలకును తలిదండుర్లు లేనివారికిని నాయ్యము తీరుచ్డి శర్మగలవారికిని 

దీనులకును నాయ్యము తీరుచ్డి. 

కీరత్నలు 82:4 => దరిదుర్లను నిరుపేదలను విడిపించుడి భకిత్హీనుల చేతిలోనుండి వారిని 

తపిప్ంచుడి. 

కీరత్నలు 82:5 => జనులకు తెలివిలేదు వారు గర్హింపరు వారు అంధకారములో ఇటు అటు 

తిరుగులాడుదురు దేశమునకునన్ ఆధారములనిన్యు కదలుచునన్వి. 

కీరత్నలు 82:6 => మీరు దైవములనియు మీరందరు సరోవ్నన్తుని కుమారులనియు నేనే 

సెలవిచిచ్యునాన్ను. 

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. 

నిరగ్మకాండము 18:17 => అందుకు మోషే మామ అతనితో నీవు చేయుచునన్ పని మంచిది కాదు; 

లేవీయకాండము 19:15 => అనాయ్యపు తీరుప్ తీరచ్కూడదు, బీదవాడని పక్షపాతము చేయకూడదు, 

గొపప్వాడని అభిమానము చూపకూడదు; నాయ్యమునుబటిట్ నీ పొరుగువానికి తీరుప్ తీరచ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:16 => అపుప్డు నేను మీ నాయ్యాధిపతులతో మీ సహోదరుల 

వాయ్జెయ్ములను తీరిచ్, పర్తి మనుషుయ్నికిని వాని సహోదరునికిని వానియొదద్నునన్ పరదేశికిని 

నాయ్యమునుబటిట్ మీరు తీరుప్ తీరచ్వలెను. 
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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 25:1 => మనుషుయ్లకు వివాదము కలిగి నాయ్యసభకు వచుచ్నపుప్డు 

నాయ్యాధిపతులు విమరిశ్ంచి నీతిమంతుని నీతిమంతుడనియు దోషిని దోషియనియు తీరుప్ 

తీరచ్వలెను. 

1 సమూయేలు 8:1 => సమూయేలు వృదుధ్డైనపుప్డు తన కుమారులను ఇశార్యేలీయులమీద 

నాయ్యాధిపతులుగా నియమించెను. 

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 దినవృతాత్ంతములు 19:11 => మరియు పర్ధానయాజకుడైన అమరాయ్ యెహోవాకు చెందు సకల 

విషయములను కనిపెటుట్టకు మీమీద ఉనాన్డు, యూదా సంతతివారికి అధిపతియు ఇషామ్యేలు 

కుమారుడునగు జెబదాయ్ రాజు సంగతుల విషయములో పైవాడుగా ఉనాన్డు, లేవీయులు మీకు 

పరిచారకులుగా ఉనాన్రు. ధైరయ్ము వహించుడి, మేలుచేయుటకై యెహోవా మీతో కూడ ఉండును. 

నెహెమాయ్ 5:7 => అంతట నాలో నేనే యోచనచేసి పర్ధానులను అధికారులను గదిద్ంచి మీరు మీ 

సహోదరులయొదద్ వడిడ్ పుచుచ్కొనుచునాన్రని చెపిప్ వారిని ఆటంకపరచుటకై మహా సమాజమును 

సమకూరిచ్ 

కీరత్నలు 58:1 => అధిపతులారా, మీరు నీతిననుసరించి మాటలాడుదురనన్ది నిజమా? నరులారా, 

మీరు నాయ్యమునుబటిట్ తీరుప్ తీరుచ్దురా? 

ఆమోసు 5:15 => కీడును దేవ్షించి మేలును పేర్మించుచు, గుమమ్ములలో నాయ్యము సిథ్రపరచుడి; 

ఒక వేళ దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా యోసేపు సంతతిలో శేషించిన వారియందు 

కనికరించును. 
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లూకా 17:3 => మీ విషయమై మీరే జాగర్తత్గా ఉండుడి. నీ సహోదరుడు తపిప్దము చేసినయెడల 

అతని గదిద్ంచుము; అతడు మారుమనసుస్ పొందినయెడల అతని క్షమించుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:28 => దేవుడు తన సవ్రకత్మిచిచ్ సంపాదించిన తన సంఘమును 

కాయుటకు పరిశుదాధ్తమ్ మిముమ్ను దేనియందు అధయ్కుష్లనుగా ఉంచెనో ఆ యావతుత్ 

మందనుగూరిచ్యు, మీ మటుట్కు మిముమ్నుగూరిచ్యు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

రోమీయులకు 13:4 => నీవు చెడడ్ది చేసినయెడల భయపడుము, వారు ఊరకయే ఖడగ్ము ధరింపరు; 

కీడు చేయువానిమీద ఆగర్హము చూపుటకై వారు పర్తికారము చేయు దేవుని పరిచారకులు. 

1 తిమోతి 4:16 => నినున్గూరిచ్యు నీ బోధనుగూరిచ్యు జాగర్తత్ కలిగియుండుము, వీటిలో 

నిలుకడగా ఉండుము; నీవీలాగు చేసి నినున్ను నీ బోధ వినువారిని రకిష్ంచుకొందువు. 

వచనము 9 

వారికీలాగున ఆజాఞ్పించెను యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగినవారై, నమమ్కముతోను యథారథ్ 

మనసుస్తోను మీరు పర్వరిత్ంపవలెను. 

ఆదికాండము 42:18 => మూడవ దినమున యోసేపు వారిని చూచి నేను దేవునికి భయపడువాడను; 

మీరు బర్దుకునటుల్ దీని చేయుడి. 

నిరగ్మకాండము 18:21 => మరియు నీవు పర్జలందరిలో సామరథ్య్ము దైవభకిత్ సతాయ్సకిత్ కలిగి, 

లంచగొండులుకాని మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని, వేయిమందికి ఒకనిగాను, నూరుమందికి 

ఒకనిగాను, ఏబదిమందికి ఒకనిగాను, పదిమందికి ఒకనిగాను, వారిమీద నాయ్యాధిపతులను 

నియమింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 18:22 => వారు ఎలల్పుప్డును పర్జలకు నాయ్యము తీరచ్వలెను. అయితే గొపప్ 

వాయ్జెయ్ములనిన్టిని నీయొదద్కు తేవలెను. పర్తి అలప్ విషయమును వారే తీరచ్వచుచ్ను. అటుల్ వారు నీతో 

కూడ ఈ భారమును మోసినయెడల నీకు సుళువుగా ఉండును. 
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నిరగ్మకాండము 18:25 => ఇశార్యేలీయులందరిలో సామరథ్య్ముగల మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని, 

వెయియ్మందికి ఒకనిగాను, నూరుమందికి ఒకనిగాను, ఏబదిమందికి ఒకనిగాను, పదిమందికి 

ఒకనిగాను, నాయ్యాధిపతులను ఏరాప్టు చేసి వారిని పర్జలమీద పర్ధానులనుగా నియమించెను. 

నిరగ్మకాండము 18:26 => వారెలల్పుప్డును పర్జలకు నాయ్యము తీరుచ్వారు. వారు కఠిన 

వాయ్జెయ్ములను మోషే యొదద్కు తెచుచ్చు, సవ్లప్ వాయ్జెయ్ములను తామే తీరుచ్చువచిచ్రి. 

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. 

యెషయా 1:23 => నీ అధికారులు దోర్హులు దొంగల సహవాసులు వారందరు లంచము కోరుదురు 

బహుమానములకొరకు కనిపెటుట్దురు తండిర్లేనివారి పక్షమున నాయ్యము తీరచ్రు, విధవరాండర్ 

వాయ్జెయ్ము విచారించరు.  

యెషయా 1:24 => కావున పర్భువును ఇశార్యేలుయొకక్ బలిషు ఠ్డును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవా ఈలాగున అనుకొనుచునాన్డు ఆహా, నా శతుర్వులనుగూరిచ్ నేనికను ఆయాసపడను నా 

విరోధులమీద నేను పగతీరుచ్కొందును.  

యెషయా 1:25 => నా హసత్ము నీమీద పెటిట్ కాష్రము వేసి నీ మషుట్ను నిరమ్లము చేసి నీలో కలిపిన 

తగరమంతయు తీసివేసెదను.  

యెషయా 1:26 => మొదటనుండినటుల్ నీకు నాయ్యాధిపతులను మరల ఇచెచ్దను ఆదిలో 

నుండినటుల్ నీకు ఆలోచనకరత్లను మరల నియమించెదను అపుప్డు నీతిగల పటట్ణమనియు 

నమమ్కమైన నగరమనియు నీకు పేరు పెటట్బడును.  

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

సంపూరణ్ము ఆయన చరయ్లనిన్యు నాయ్యములు ఆయన నిరోద్షియై నముమ్కొనదగిన దేవుడు. ఆయన 

నీతిపరుడు యథారథ్వంతుడు. 

రోమీయులకు 3:5 => మన దురీన్తి దేవుని నీతికి పర్సిదిధ్ కలుగజేసినయెడల ఏమందుము? ఉగర్తను 

చూపించు దేవుడు అనాయ్యసుథ్డగునా? నేను మనుషయ్రీతిగా మాటలాడుచునాన్ను; 

రోమీయులకు 3:6 => అటల్నరాదు. అటల్యినయెడల దేవుడు లోకమునకు ఎటుల్ తీరుప్ తీరుచ్ను? 

రోమీయులకు 9:14 => కాబటిట్ యేమందుము? దేవునియందు అనాయ్యము కలదా? అటల్నరాదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:17 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా పరమ దేవుడును పరమ 

పర్భువునై యునాన్డు. ఆయనే మహా దేవుడు పరాకర్మవంతుడు భయంకరుడైన దేవుడు. ఆయన నరుల 

ముఖమును లక్షయ్పెటట్నివాడు, లంచము పుచుచ్కొననివాడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:18 => ఆయన తలిదండుర్లు లేనివానికిని విధవరాలికిని నాయ్యము 

తీరిచ్, పరదేశియందు దయయుంచి అనన్వసత్రముల ననుగర్హించువాడు. 

యోబు 34:19 => రాజులయెడల పక్షపాతము చూపనివానితోను బీదలకనన్ ధనముగలవారిని 

ఎకుక్వగా చూడని వానితోను ఆలాగు పలుకుట తగునా? వారందరు ఆయన నిరిమ్ంచినవారు కారా? 

మతత్యి 22:16 => బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవైయుండి, దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా 

బోధించుచునాన్వనియు, నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్వనియు, మోమాటము లేనివాడవనియు ఎరుగుదుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:34 => దేవుడు పక్షపాతి కాడని నిజముగా గర్హించియునాన్ను. 

రోమీయులకు 2:11 => దేవునికి పక్షపాతము లేదు. ధరమ్శాసత్రము లేక పాపము చేసినవారందరు 

ధరమ్శాసత్రము లేకయే నశించెదరు; 

గలతీయులకు 2:6 => ఎనిన్కైనవారుగా ఎంచబడినవారియొదద్ నేనేమియు నేరుచ్కొనలేదు; 

వారెంతటివారైనను నాకు లక్షయ్ము లేదు, దేవుడు నరుని వేషము చూడడు. ఆ యెనిన్కైనవారు 

నాకేమియు ఉపదేశింపలేదు. 
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ఎఫెసీయులకు 6 :9 => యజమానులారా , మీకును వారికిని యజమానుడైనవాడు 

పరలోకమందునాన్డనియు, ఆయనకు పక్షపాతము లేదనియు ఎరిగినవారై, వారిని బెదరించుట మాని, 

ఆ పర్కారమే వారియెడల పర్వరిత్ంచుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:25 => అనాయ్యము చేసినవానికి తాను చేసిన అనాయ్యము కొలది మరల 

లభించును, పక్షపాతముండదు. 

1 పేతురు 1:17 => పక్షపాతము లేకుండ కిర్యలనుబటిట్ పర్తివానిని తీరుప్ తీరుచ్వాడు తండిర్ అని 

మీరాయనకు పార్రథ్న చేయుచునాన్రు గనుక మీరు పరదేశులై యునన్ంతకాలము భయముతో 

గడుపుడి.  

నిరగ్మకాండము 23:8 => లంచము తీసికొనకూడదు; లంచము దృషిట్గలవానికి గుర్డిడ్తనము 

కలుగజేసి, నీతిమంతుల మాటలకు అపారథ్ము చేయించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:18 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ నీ గార్మములనిన్టను నీ 

గోతర్ములకు నాయ్యాధిపతులను నాయకులను నీవు ఏరప్రచుకొనవలెను. వారు నాయ్యమునుబటిట్ 

జనులకు తీరుప్ తీరచ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:19 => నీవు నాయ్యము తపిప్ తీరుప్ తీరచ్కూడదు; పక్షపాతము 

చేయకూడదు; లంచము పుచుచ్కొనకూడదు. ఏలయనగా లంచము జాఞ్నుల కనున్లకు గుర్డిడ్తనము 

కలుగజేయును నీతిమంతుల మాటలకు అపారథ్ము పుటిట్ంచును. 

యెషయా 1:23 => నీ అధికారులు దోర్హులు దొంగల సహవాసులు వారందరు లంచము కోరుదురు 

బహుమానములకొరకు కనిపెటుట్దురు తండిర్లేనివారి పక్షమున నాయ్యము తీరచ్రు, విధవరాండర్ 

వాయ్జెయ్ము విచారించరు.  

యెషయా 33:15 => నీతిని అనుసరించి నడచుచు యథారథ్ముగా మాటలాడుచు నిరబ్ంధనవలన 

వచుచ్ లాభమును ఉపేకిష్ంచుచు లంచము పుచుచ్కొనకుండ తనచేతులను మలుపుకొని హతయ్యను 

మాట వినకుండ చెవులు మూసికొని చెడుతనము చూడకుండ కనున్లు మూసికొనువాడు 

ఉనన్తసథ్లమున నివసించును.  
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మీకా 7:3 => రెండుచేతులతోను కీడు చేయ పూనుకొందురు, అధిపతులు బహుమానము 

కోరుదురు, నాయ్యాధిపతులు లంచము పుచుచ్కొందురు, గొపప్వారు తమ మోసపు కోరికను 

తెలియజేయుదురు. ఆలాగున వారు ఏకపటుట్గానుండి దాని ముగింతురు. 

నిరగ్మకాండము 23:6 => దరిదుర్ని వాయ్జెయ్ములో నాయ్యము విడిచి తీరుప్ తీరచ్కూడదు 

లేవీయకాండము 19:15 => అనాయ్యపు తీరుప్ తీరచ్కూడదు, బీదవాడని పక్షపాతము చేయకూడదు, 

గొపప్వాడని అభిమానము చూపకూడదు; నాయ్యమునుబటిట్ నీ పొరుగువానికి తీరుప్ తీరచ్వలెను. 

లేవీయకాండము 25:17 => మీరు ఒకరినొకరు బాధింపక నీ దేవునికి భయపడవలెను. నేను మీ 

దేవుడనైన యెహోవాను. 

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

కుటుంబమునకు పర్ధానియైన సాలూ కుమారుడు. 

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. 

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 23:3 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలీయులకు 

ఆశర్యదురగ్మగువాడు నాదావ్రా మాటలాడుచునాన్డు. మనుషుయ్లను ఏలు నొకడు పుటుట్ను అతడు 

నీతిమంతుడై దేవునియందు భయభకుత్లు గలిగి యేలును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:9 => వారికీలాగున ఆజాఞ్పించెను యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగినవారై, నమమ్కముతోను యథారథ్ మనసుస్తోను మీరు పర్వరిత్ంపవలెను. 

నెహెమాయ్ 5:7 => అంతట నాలో నేనే యోచనచేసి పర్ధానులను అధికారులను గదిద్ంచి మీరు మీ 

సహోదరులయొదద్ వడిడ్ పుచుచ్కొనుచునాన్రని చెపిప్ వారిని ఆటంకపరచుటకై మహా సమాజమును 

సమకూరిచ్ 
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యోబు 8:3 => దేవుడు నాయ్యవిధిని రదుద్పరచునా? సరవ్శకుత్డగు దేవుడు నాయ్యమును 

రదుద్పరచునా? 

యోబు 34:10 => విజాఞ్నముగల మనుషుయ్లారా, నా మాట ఆలకించుడి దేవుడు అనాయ్యము 

చేయుట అసంభవము. సరవ్శకుత్డు దుషాక్రయ్ము చేయుట అసంభవము  

కీరత్నలు 58:1 => అధిపతులారా, మీరు నీతిననుసరించి మాటలాడుదురనన్ది నిజమా? నరులారా, 

మీరు నాయ్యమునుబటిట్ తీరుప్ తీరుచ్దురా? 

కీరత్నలు 82:1 => దేవుని సమాజములో దేవుడు నిలిచియునాన్డు దైవముల మధయ్ను ఆయన తీరుప్ 

తీరుచ్చునాన్డు. 

కీరత్నలు 82:2 => ఎంతకాలము మీరు అనాయ్యముగా తీరుప్తీరుచ్దురు? ఎంతకాలము 

భకిత్హీనులయెడల పక్షపాతము చూపుదురు?(సెలా.) 

సామెతలు 24:23 => ఇవియు జాఞ్నులు చెపిప్న సామెతలే నాయ్యము తీరుచ్టలో పక్షపాతము 

చూపుట ధరమ్ము కాదు 

యెషయా 5:23 => వారు లంచము పుచుచ్కొని దుషుట్డు నీతిమంతుడని తీరుప్ తీరుచ్దురు 

నీతిమంతుల నీతిని దురీన్తిగా కనబడచేయుదురు. 

మారుక్ 12:14 => వారు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవు; నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్నివాడవని 

మేమెరుగుదుము; నీవు మోమోటము లేనివాడవై దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా బోధించువాడవు. 

కైసరుకు పనిన్చుచ్ట నాయ్యమా కాదా? 

లూకా 17:3 => మీ విషయమై మీరే జాగర్తత్గా ఉండుడి. నీ సహోదరుడు తపిప్దము చేసినయెడల 

అతని గదిద్ంచుము; అతడు మారుమనసుస్ పొందినయెడల అతని క్షమించుము. 

లూకా 20:21 => వారు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు నాయ్యముగా మాటలాడుచును బోధించుచునునాన్వు; 

నీవెవనియందును మోమోటము లేక సతయ్ముగానే దేవుని మారగ్మును బోధించుచునాన్వని 

యెరుగుదుము. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:28 => దేవుడు తన సవ్రకత్మిచిచ్ సంపాదించిన తన సంఘమును 

కాయుటకు పరిశుదాధ్తమ్ మిముమ్ను దేనియందు అధయ్కుష్లనుగా ఉంచెనో ఆ యావతుత్ 

మందనుగూరిచ్యు, మీ మటుట్కు మిముమ్నుగూరిచ్యు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:26 => తరువాత పౌలువలన తనకు దర్వయ్ము దొరుకునని ఆశించి, 

మాటిమాటికి అతనిని పిలిపించి అతనితో సంభాషణ చేయుచుండెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:21 => కీర్సుత్నందలి భయముతో ఒకనికొకడు లోబడియుండుడి. 

యాకోబు 2:1 => నా సహోదరులారా, మహిమాసవ్రూపియగు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న 

విశావ్స విషయములో మోమాటము గలవారై యుండకుడి. 

వచనము 10 

నరహతయ్ను గూరిచ్యు, ధరమ్శాసత్రమును గూరిచ్యు, ధరమ్మును గూరిచ్యు, కటట్డలను గూరిచ్యు, 

నాయ్యవిధులను గూరిచ్యు,ఆ యా పటట్ణములలో నివసించు మీ సహోదరులు తెచుచ్ ఏ సంగతినేగాని 

మీరు విమరిశ్ంచునపుప్డు, మీమీదికిని మీ సహోదరులమీదికిని కోపము రాకుండునటుల్ వారు 

యెహోవా దృషిట్కి ఏ అపరాధమును చేయకుండ వారిని హెచచ్రిక చేయవలెను; మీరాలాగు 

చేసినయెడల అపరాధులు కాకయుందురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:8 => షెమయా నెతనాయ్ జెబదాయ్ అశాహేలు షెమిరామోతు 

యెహోనాతాను అదోనీయా టోబీయా టోబదోనీయా అను లేవీయులను, యాజకులైన ఎలీషామాను 

యెహోరామును బంపెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:8 => హతయ్కు హతయ్కు వాయ్జెయ్మునకు వాయ్జెయ్మునకు దెబబ్కు దెబబ్కు 

నీ గార్మములలో వివాదములు పుటట్గా వీటి భేదము కనుగొనుటకు నీకు సాధయ్ముకానియెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:9 => నీవు లేచి నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకు వెళిల్ 

యాజకులైన లేవీయులను ఆ దినములలోనుండు నాయ్యాధిపతిని విచారింపవలెను. వారు దానికి 

తగిన తీరుప్ నీకు తెలియజెపుప్దురు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 17:10 => యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమున వారు నీకు తెలుపు 

తీరుప్చొపుప్న నీవు జరిగించి వారు నీకు తేటపరచు అనిన్టిచొపుప్న తీరుప్ తీరుచ్టకు జాగర్తత్పడవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:11 => వారు నీకు తేటపరచు భావము చొపుప్నను వారు నీతో చెపుప్ 

తీరుప్ చొపుప్నను నీవు తీరచ్వలెను. వారు నీకు తెలుపు మాటనుండి కుడికిగాని యెడమకుగాని నీవు 

తిరుగకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:12 => మరియు నెవడైనను మూరిఖ్ంచి అకక్డ నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

పరిచరయ్ చేయుటకు నిలుచు యాజకుని మాటనేగాని ఆ నాయ్యాధిపతి మాటనేగాని విననొలల్నియెడల 

వాడు చావవలెను. అటుల్ చెడుతనమును ఇశార్యేలీయులలోనుండి పరిహరింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:13 => అపుప్డు జనులందరు విని భయపడి మూరఖ్వరత్నము 

విడిచిపెటెట్దరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:4 => వీరిలో ఇరువది నాలుగువేలమంది యెహోవా మందిరపు పని 

విచారించు వారుగాను, ఆరు వేలమంది అధిపతులుగాను, నాయ్యాధిపతులుగాను ఉండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:29 => ఇసాహ్రీయులను గూరిచ్నది వారిలో కెననాయ్యును వాని 

కుమారులును బయటిపని జరిగించుటకై ఇశార్యేలీయులకు లేఖికులుగాను నాయ్యాధిపతులుగాను 

నియమింపబడిరి. 

నిరగ్మకాండము 18:19 => కాబటిట్ నా మాట వినుము. నేను నీకొక ఆలోచన చెపెప్దను. దేవుడు 

నీకు తోడైయుండును, పర్జల పక్షమున నీవు దేవుని సముఖమందు ఉండి వారి వాయ్జెయ్ములను దేవుని 

యొదద్కు తేవలెను. 

నిరగ్మకాండము 18:20 => నీవు వారికి ఆయన కటట్డలను ధరమ్శాసత్రవిధులను బోధించి, వారు 

నడవవలసిన తోర్వను వారు చేయవలసిన కారయ్ములను వారికి తెలుపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 18:21 => మరియు నీవు పర్జలందరిలో సామరథ్య్ము దైవభకిత్ సతాయ్సకిత్ కలిగి, 

లంచగొండులుకాని మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని, వేయిమందికి ఒకనిగాను, నూరుమందికి 

ఒకనిగాను, ఏబదిమందికి ఒకనిగాను, పదిమందికి ఒకనిగాను, వారిమీద నాయ్యాధిపతులను 

నియమింపవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 18:22 => వారు ఎలల్పుప్డును పర్జలకు నాయ్యము తీరచ్వలెను. అయితే గొపప్ 

వాయ్జెయ్ములనిన్టిని నీయొదద్కు తేవలెను. పర్తి అలప్ విషయమును వారే తీరచ్వచుచ్ను. అటుల్ వారు నీతో 

కూడ ఈ భారమును మోసినయెడల నీకు సుళువుగా ఉండును. 

నిరగ్మకాండము 18:23 => దేవుడు ఈలాగు చేయుటకు నీకు సెలవిచిచ్నయెడల నీవు ఈ పని 

చేయుచు దాని భారమును సహింపగలవు. మరియు ఈ పర్జలందరు తమ తమ చోటల్కు 

సమాధానముగా వెళుల్దురని చెపెప్ను.  

నిరగ్మకాండము 18:24 => మోషే తన మామ మాట విని అతడు చెపిప్నదంతయు చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 18:25 => ఇశార్యేలీయులందరిలో సామరథ్య్ముగల మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని, 

వెయియ్మందికి ఒకనిగాను, నూరుమందికి ఒకనిగాను, ఏబదిమందికి ఒకనిగాను, పదిమందికి 

ఒకనిగాను, నాయ్యాధిపతులను ఏరాప్టు చేసి వారిని పర్జలమీద పర్ధానులనుగా నియమించెను. 

నిరగ్మకాండము 18:26 => వారెలల్పుప్డును పర్జలకు నాయ్యము తీరుచ్వారు. వారు కఠిన 

వాయ్జెయ్ములను మోషే యొదద్కు తెచుచ్చు, సవ్లప్ వాయ్జెయ్ములను తామే తీరుచ్చువచిచ్రి. 

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 25:1 => మనుషుయ్లకు వివాదము కలిగి నాయ్యసభకు వచుచ్నపుప్డు 

నాయ్యాధిపతులు విమరిశ్ంచి నీతిమంతుని నీతిమంతుడనియు దోషిని దోషియనియు తీరుప్ 

తీరచ్వలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:5 => మరియు అతడు ఆ యా పటట్ణములలో, అనగా దేశమందు 

యూదావారునన్ బురుజులుగల పటట్ణములనిన్టిలో నాయ్యాధిపతులను నిరణ్యించి వారికీలాగున 

ఆజాఞ్పించెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:11 => మరియు పర్ధానయాజకుడైన అమరాయ్ యెహోవాకు చెందు సకల 

విషయములను కనిపెటుట్టకు మీమీద ఉనాన్డు, యూదా సంతతివారికి అధిపతియు ఇషామ్యేలు 
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కుమారుడునగు జెబదాయ్ రాజు సంగతుల విషయములో పైవాడుగా ఉనాన్డు, లేవీయులు మీకు 

పరిచారకులుగా ఉనాన్రు. ధైరయ్ము వహించుడి, మేలుచేయుటకై యెహోవా మీతో కూడ ఉండును. 

ఎజార్ 7:25 => మరియు ఎజార్, నది యవతలనునన్ జనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై నీ దేవుడు నీకు 

దయచేసిన జాఞ్నము చొపుప్న నీవు నీ దేవుని యొకక్ ధరమ్శాసత్రవిధులను తెలిసికొనినవారిలో కొందరిని 

అధికారులగాను నాయ్యాధిపతులగాను ఉంచవలెను, ఆ ధరమ్శాసత్రవిషయములో తెలియని వారెవరో 

వారికి నేరప్వలెను. 

కీరత్నలు 122:5 => అచచ్ట నాయ్యము తీరుచ్టకై సింహాసనములు దావీదు వంశీయుల 

సింహాసనములు సాథ్పింపబడియునన్వి. 

యెహెజేక్లు 44:24 => జనులు వాయ్జెయ్మాడునపుప్డు నా విధులనుబటిట్ వారికి తీరుప్ తీరుచ్టకై వారు 

తీరప్రులుగా నియమింపబడుదురు. నేను నియమించిన విధులనుబటిట్యు కటట్డలనుబటిట్యు నా 

నియామకకాలములను జరుపుదురు; నా విశార్ంతిదినములను ఆచరించుదురు. 

వచనము 11 

మరియు పర్ధానయాజకుడైన అమరాయ్ యెహోవాకు చెందు సకల విషయములను కనిపెటుట్టకు 

మీమీద ఉనాన్డు, యూదా సంతతివారికి అధిపతియు ఇషామ్యేలు కుమారుడునగు జెబదాయ్ రాజు 

సంగతుల విషయములో పైవాడుగా ఉనాన్డు, లేవీయులు మీకు పరిచారకులుగా ఉనాన్రు. ధైరయ్ము 

వహించుడి, మేలుచేయుటకై యెహోవా మీతో కూడ ఉండును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:7 => యెహోవా భయము మీమీద ఉండునుగాక; హెచచ్రికగానుండి 

తీరుప్ తీరుచ్డి; మన దేవుడైన యెహోవాయందు దౌషట్య్ములేదు,ఆయన పక్షపాతికాడు, లంచము 

పుచుచ్కొనువాడు కాడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:16 => అపుప్డు నేను మీ నాయ్యాధిపతులతో మీ సహోదరుల 

వాయ్జెయ్ములను తీరిచ్, పర్తి మనుషుయ్నికిని వాని సహోదరునికిని వానియొదద్నునన్ పరదేశికిని 

నాయ్యమునుబటిట్ మీరు తీరుప్ తీరచ్వలెను. 
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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. 

2 సమూయేలు 23:3 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలీయులకు 

ఆశర్యదురగ్మగువాడు నాదావ్రా మాటలాడుచునాన్డు. మనుషుయ్లను ఏలు నొకడు పుటుట్ను అతడు 

నీతిమంతుడై దేవునియందు భయభకుత్లు గలిగి యేలును. 

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 32:1 => ఆలకించుడి, రాజు నీతినిబటిట్ రాజయ్పరిపాలన చేయును అధికారులు 

నాయ్యమునుబటిట్ యేలుదురు. 

యెషయా 1:21 => అయోయ్, నమమ్కమైన నగరము వేశయ్ ఆయెనే! అది నాయ్యముతో 

నిండియుండెను నీతి దానిలో నివసించెను ఇపుప్డైతే నరహంతకులు దానిలో కాపురమునాన్రు.  

2 కొరిందీయులకు 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 
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వచనము 1 

ఇది యయిన తరువాత మోయాబీయులును అమోమ్నీయులును మెయోనీయులలో కొందరును దండెతిత్ 

యెహోషాపాతుమీదికి వచిచ్రి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:8 => హతయ్కు హతయ్కు వాయ్జెయ్మునకు వాయ్జెయ్మునకు దెబబ్కు దెబబ్కు 

నీ గార్మములలో వివాదములు పుటట్గా వీటి భేదము కనుగొనుటకు నీకు సాధయ్ముకానియెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:9 => నీవు లేచి నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకు వెళిల్ 

యాజకులైన లేవీయులను ఆ దినములలోనుండు నాయ్యాధిపతిని విచారింపవలెను. వారు దానికి 

తగిన తీరుప్ నీకు తెలియజెపుప్దురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:10 => యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమున వారు నీకు తెలుపు 

తీరుప్చొపుప్న నీవు జరిగించి వారు నీకు తేటపరచు అనిన్టిచొపుప్న తీరుప్ తీరుచ్టకు జాగర్తత్పడవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:11 => వారు నీకు తేటపరచు భావము చొపుప్నను వారు నీతో చెపుప్ 

తీరుప్ చొపుప్నను నీవు తీరచ్వలెను. వారు నీకు తెలుపు మాటనుండి కుడికిగాని యెడమకుగాని నీవు 

తిరుగకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:12 => మరియు నెవడైనను మూరిఖ్ంచి అకక్డ నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

పరిచరయ్ చేయుటకు నిలుచు యాజకుని మాటనేగాని ఆ నాయ్యాధిపతి మాటనేగాని విననొలల్నియెడల 

వాడు చావవలెను. అటుల్ చెడుతనమును ఇశార్యేలీయులలోనుండి పరిహరింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:13 => అపుప్డు జనులందరు విని భయపడి మూరఖ్వరత్నము 

విడిచిపెటెట్దరు. 

యెహెజేక్లు 3:18 => అవశయ్ముగా నీవు మరణమవుదువని నేను దురామ్రుగ్నిగూరిచ్ ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయకయు, అతడు జీవించునటుల్ తన దురామ్రగ్తను విడిచిపెటట్వలెనని వానిని 

హెచచ్రిక చేయకయు నుండినయెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తాను చేసిన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని 

అతని రకత్మునకు నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 
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యెహెజేక్లు 3:19 => అయితే నీవు దురామ్రుగ్ని హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తనుండి 

దుష కిర్యలనుండియు మరలనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని నీవు (ఆతమ్ను) 

తపిప్ంచుకొందువు. 

యెహెజేక్లు 3:20 => మరియు నీతిగలవాడు తన నీతిని విడిచి దురీన్తిని అనుసరించినందున నేను 

అతని ముందర అభయ్ంతరము పెటట్గా అతడు మరణమగును నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయనియెడల 

పూరవ్ము తాను చేసిన నీతి జాఞ్పకమునకు రాకుండ అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును, 

అయితే అతని పార్ణవిషయములో నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

యెహెజేక్లు 3:21 => అయితే పాపము చేయవలదని నీతిగలవానిని నీవు హెచచ్రిక చేయగా అతడు 

హెచచ్రింపబడి పాపము చేయక మానినయెడల అతడు అవశయ్ముగా బర్దుకును, నీ మటుట్కు నీవును 

(ఆతమ్ను) తపిప్ంచుకొందువు. 

యెహెజేక్లు 33:6 => అయితే కావలివాడు ఖడగ్ము వచుచ్ట చూచియు, బాకా ఊదనందుచేత 

జనులు అజాగర్తత్గా ఉండుటయు, ఖడగ్ము వచిచ్ వారిలో ఒకని పార్ణము తీయుటయు 

తటసిథ్ంచినయెడల వాడు తన దోషమునుబటిట్ పటట్బడినను, నేను కావలివానియొదద్ వాని 

పార్ణమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుదును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:31 => కావున నేను మూడు సంవతస్రములు రాతిర్ంబగళుల్ కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పర్తి మనుషుయ్నికి మానక బుదిధ్ చెపిప్తినని మీరు జాఞ్పకము చేసికొని మెలకువగా ఉండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:14 => సహోదరులారా, మేము మీకు బోధించునది ఏమనగా అకర్మముగా 

నడుచుకొనువారికి బుదిధ్ చెపుప్డి, ధైరయ్ము చెడినవారిని దైరయ్పరచుడి, బలహీనులకు ఊత నియుయ్డి, 

అందరియెడల దీరఘ్శాంతము గలవారై యుండుడి. 

సంఖాయ్కాండము 16:46 => అపుప్డు మోషే నీవు ధూపారిత్ని తీసికొని బలిపీఠపు నిపుప్లతో నింపి 

ధూపమువేసి వేగముగా సమాజమునొదద్కు వెళిల్ వారినిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుము; కోపము 

యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలుదేరెను; తెగులు మొదలుపెటెట్నని అహరోనుతో చెపప్గా 
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యెహోషువ 22:18 => మీరు ఈ దినమున యెహోవా వెంబడినుండి తొలగిపోవునటుట్ నేడు 

యెహోవా మీద తిరుగబడి దోర్హము చేసెదరేమి? ఆలాగైతె ఆయన ఇకమీదట ఇశార్యేలీయుల 

సరవ్సమాజముమీద కోపపడును గదా? 

యెహోషువ 22:19 => మీ సావ్సథ్య్మైన దేశము అపవితర్ముగా నుండినయెడల యెహోవా 

మందిరముండు యెహోవా సావ్ధీనదేశమునకు మీరు వచిచ్ మా మధయ్ను సావ్సథ్య్ము తీసికొనుడి, మన 

దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠము గాక వేరొక బలిపీఠమును కటుట్కొని యెహోవా మీద తిరుగబడకుడి, 

మా మీద తిరుగబడకుడి, 

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

తిరుగబడినపుప్డు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము మీదికి కోపము రాలేదా? తన దోషమువలన ఆ 

మనుషుయ్డొకడే మరణమాయెనా? 

నిరగ్మకాండము 21:1 => నీవు వారికి నియమింపవలసిన నాయ్యవిధులేవనగా 

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 19:11 => వాటివలన నీ సేవకుడు హెచచ్రికనొందును వాటిని గైకొనుటవలన గొపప్ 

లాభము కలుగును. 

యెహెజేక్లు 3:17 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయులకు కావలిగా నేను నినున్ నియమించియునాన్ను, 

కాబటిట్ నీవు నా నోటిమాట ఆలకించి నేను చెపిప్నదానినిబటిట్ వారిని హెచచ్రిక చేయుము. 

యెహెజేక్లు 33:7 => నరపుతుర్డా , నేను నినున్ ఇశార్యేలీయులకు కావలివానిగా 

నియమించియునాన్ను గనుక నీవు నా నోటిమాటను విని నాకు పర్తిగా వారిని హెచచ్రిక చేయవలెను. 

వచనము 2 
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అంతలో కొందరు వచిచ్ సముదర్ము ఆవలనుండు సిరియనుల తటుట్నుండి గొపప్ సైనయ్మొకటి నీమీదికి 

వచుచ్చునన్ది; చితత్గించుము, వారు హససోన తామారు అను ఏనెగ్దీలో ఉనాన్రని యెహోషాపాతునకు 

తెలియజేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:11 => అజరాయ్ అమరాయ్ను కనెను, అమరాయ్ అహీటూబును కనెను, 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:8 => మరియు తాను యెరూషలేమునకు వచిచ్నపుప్డు యెహోవా 

నిరణ్యించిన నాయ్యమును జరిగించుటకును , సందేహాంశములను పరిషక్రించుటకును , 

యెహోషాపాతు లేవీయులలోను యాజకులలోను ఇశార్యేలీయుల పితరుల యిండల్ పెదద్లలోను 

కొందరిని నియమించి 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:30 => హెబోర్నీయులను గూరిచ్నది. హషబాయ్యును వాని 

సహోదరులును పరాకర్మశాలులును వేయినిన్ యేడువందల సంఖయ్ గలవారు, వీరు యొరాద్ను ఈవల 

పడమటివైపుననుండు ఇశార్యేలీయుల మీద యెహోవా సేవనుగూరిచ్న వాటనిన్టి విషయములోను 

రాజు నియమించిన పని విషయములోను పైవిచారణకరత్లుగా నియమింపబడిరి. 

మలాకీ 2:7 => యాజకులు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా దూతలు గనుక జనులు 

వారినోట ధరమ్శాసత్రవిధులను నేరుచ్కొందురు, వారు జాఞ్నమునుబటిట్ బోధింపవలెను. 

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 1:9 => నేను నీకాజఞ్ యిచిచ్యునాన్ను గదా, నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ముగా నుండుము, 

దిగులు పడకుము జడియకుము. నీవు నడుచు మారగ్మంతటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు 

తోడైయుండును. 

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

వరిధ్లిల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్గూరిచ్ సెలవిచిచ్న పర్కారముగా ఆయనకు మందిరమును 

కటిట్ంచుదువుగాక. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 22:16 => లెకిక్ంపలేనంత బంగారమును వెండియు ఇతత్డియు ఇనుమును 

నీకు ఉనన్వి; కాబటిట్ నీవు పని పూనుకొనుము, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండును గాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:19 => కావున హృదయపూరవ్కముగా మీ దేవుడైన యెహోవాను 

వెదకుటకు మీ మనసుస్లు దృఢపరచుకొని, ఆయన నిబంధన మందసమును దేవునికి పర్తిషిఠ్తమైన 

ఉపకరణములను ఆయన నామముకొరకు కటట్బడు ఆ మందిరములోనికి చేరుచ్టకై మీరు పూనుకొని 

దేవుడైన యెహోవా పరిశుదధ్ సథ్లమును కటుట్డి. 

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

పౌరుషము గలవారై యుండుడి, బలవంతులైయుండుడి; 

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

2 దినవృతాత్ంతములు 19:6 => మీరు యెహోవా నియమమును బటిట్యే గాని మనుషుయ్ల 

నియమమునుబటిట్ తీరుప్ తీరచ్వలసినవారు కారు; ఆయన మీతో కూడ నుండును గనుక మీరు తీరుచ్ 

తీరుప్ బహు జాగర్తత్గా చేయుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 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, 

కీరత్నలు 18:25 => దయగలవారియెడల నీవు దయచూపించుదువు యథారథ్వంతులయెడల 

యథారథ్వంతుడవుగా నుందువు 

కీరత్నలు 18:26 => సదాభ్వముగలవారియెడల నీవు సదాభ్వము చూపుదువు. మూరు ఖ్లయెడల నీవు 

వికటముగా నుందువు 

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

తండిర్ వానిని పేర్మించును, మేము వానియొదద్కు వచిచ్ వానియొదద్ నివాసము చేతుము. 

యోహాను 14:24 => ననున్ పేర్మింపనివాడు నా మాటలు గైకొనడు; మీరు వినుచునన్ మాట 

నామాట కాదు, ననున్ పంపిన తండిర్దే. 
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రోమీయులకు 2:4 => లేదా, దేవుని అనుగర్హము మారుమనసుస్ పొందుటకు నినున్ 

పేర్రేపించుచునన్దని యెరుగక, ఆయన అనుగర్హైశవ్రయ్మును సహనమును దీరఘ్శాంతమును 

తృణీకరించుదువా? 

రోమీయులకు 2:5 => నీ కాఠినయ్మును, మారుప్పొందని నీ హృదయమును అనుసరించి, ఉగర్త 

దినమందు, అనగా దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్ బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగర్తను 

సమకూరుచ్కొనుచునాన్వు. 

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. 

రోమీయులకు 2:11 => దేవునికి పక్షపాతము లేదు. ధరమ్శాసత్రము లేక పాపము చేసినవారందరు 

ధరమ్శాసత్రము లేకయే నశించెదరు; 

రోమీయులకు 2 : 1 2 = > ధరమ్శాసత్రము కలిగినవారై పాపము చేసిన వారందరు 

ధరమ్శాసాత్ర్నుసారముగా తీరుప్ నొందుదురు. 

రోమీయులకు 2:13 => ధరమ్శాసత్రము వినువారు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులు కారుగాని 

ధరమ్శాసత్రమును అనుసరించి పర్వరిత్ంచువారే నీతిమంతులుగా ఎంచబడుదురు. 

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

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

ఖాయ్తిగలవో, వాటిమీద ధాయ్నముంచుకొనుడి. 
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ఫిలిపీప్యులకు 4:9 => మరియు మీరు నావలన ఏవి నేరుచ్కొని అంగీకరించితిరో, 

నాయందునన్టుట్గా ఏవి వింటిరో ఏవి చూచితిరో, అటిట్వాటిని చేయుడి; అపుప్డు సమాధాన కరత్యగు 

దేవుడు మీకు తోడైయుండును. 

కీరత్నలు 37:23 => ఒకని నడత యెహోవా చేతనే సిథ్రపరచబడును వాని పర్వరత్న చూచి ఆయన 

ఆనందించును. 

కీరత్నలు 112:5 => దయాళులును అపిప్చుచ్వారును భాగయ్వంతులు నాయ్యవిమరశ్లో వారి 

వాయ్జెయ్ము గెలుచును 

సామెతలు 2:20 => నీవు సజజ్నుల మారగ్మందు నడుచుకొందువు నీతిమంతుల పర్వరత్నల 

ననుసరించుదువు. 

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. 

లూకా 23:50 => అరిమతయియ అను యూదుల పటట్ణపు సభుయ్డైన యోసేపు అను ఒకడుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:24 => అతడు పరిశుదాధ్తమ్తోను విశావ్సముతోను నిండుకొనిన 

సతుప్రుషుడు; బహు జనులు పర్భువు పక్షమున చేరిరి. 

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 దినవృతాత్ంతములు 26:32 => పరాకర్మశాలులగు వాని సహోదరులు రెండువేల 

ఏడువందలమంది యింటిపెదద్లుగా కనబడిరి, దావీదు రాజు దేవుని సంబంధమైన కారయ్ముల 

విషయములోను రాజకారయ్ముల విషయములోను రూబేనీయుల మీదను గాదీయులమీదను మనషే ష్ 

అరధ్గోతర్పు వారిమీదను వారిని నియమించెను. 
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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 20:1 => ఇది యయిన తరువాత మోయాబీయులును అమోమ్నీయులును 

మెయోనీయులలో కొందరును దండెతిత్ యెహోషాపాతుమీదికి వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:13 => మరియు బరువులు మోయువారిమీదను, పర్తివిధమైన పని 

జరిగించువారిమీదను ఆ లేవీయులు పై విచారణకరత్లుగా నియమింపబడిరి. మరియు లేవీయులలో 

లేఖకులును పరిచారకులును దావ్రపాలకులునైనవారు ఆ యా పనులమీద నియమింపబడిరి. 

ఎజార్ 7:5 => బుకీక్ అబీషూవ కుమారుడు అబీషూవ ఫీనెహాసు కుమారుడు ఫీనెహాసు ఎలియాజరు 

కుమారుడు ఎలియాజరు పర్ధానయాజకుడైన అహరోను కుమారుడు. 

నెహెమాయ్ 11:11 => శెరాయా దేవుని మందిరమునకు అధిపతియై యుండెను. ఇతడు మషులాల్ము 

సాదోకు మెరాయోతు అహీటూబులను పితరుల వరుసలో హిలీక్యాకు పుటెట్ను. 

వచనము 3 

అందుకు యెహోషాపాతు భయపడి యెహోవాయొదద్ విచారించుటకు మనసుస్ నిలుపుకొని, 

యూదాయంతట ఉపవాసదినము ఆచరింపవలెనని చాటింపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:5 => మరియు అతడు ఆ యా పటట్ణములలో, అనగా దేశమందు 

యూదావారునన్ బురుజులుగల పటట్ణములనిన్టిలో నాయ్యాధిపతులను నిరణ్యించి వారికీలాగున 

ఆజాఞ్పించెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:11 => మరియు పర్ధానయాజకుడైన అమరాయ్ యెహోవాకు చెందు సకల 

విషయములను కనిపెటుట్టకు మీమీద ఉనాన్డు, యూదా సంతతివారికి అధిపతియు ఇషామ్యేలు 

కుమారుడునగు జెబదాయ్ రాజు సంగతుల విషయములో పైవాడుగా ఉనాన్డు, లేవీయులు మీకు 

పరిచారకులుగా ఉనాన్రు. ధైరయ్ము వహించుడి, మేలుచేయుటకై యెహోవా మీతో కూడ ఉండును. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 32:1 => రాజు ఇటిట్ నమమ్కమైన చరయ్ చూపిన తరువాత అషూష్రు రాజైన 

సనె హ్ రీబు వచిచ్ , యూదాదేశములో చొరబడి పార్కార పురములయెదుట దిగి వాటిని 

లోపరచుకొనజూచెను. 

కీరత్నలు 83:5 => ఏకమనసుస్తో వారు ఆలోచన చేసికొనియునాన్రు నీకు విరోధముగా నిబంధన 

చేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 83:6 => గుడారపువాసులైన ఎదోమీయులును ఇషామ్యేలీయులును మోయాబీయులును 

హగీర్యీలును 

కీరత్నలు 83:7 => గెబలువారును అమోమ్నీయులును అమాలేకీయులును ఫిలిషీత్యులును తూరు 

నివాసులును నీకు విరోధముగా నిబంధన చేసికొనియునాన్రు.  

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

చేయుచునాన్రు.(సెలా.) 

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 8:9 => జనులారా, రేగుడి మీరు ఓడిపోవుదురు; దూరదేశసుథ్లారా, మీరందరు 

ఆలకించుడి మీరు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు. 

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

దేవుడు మాతోనునాన్డు. 

యెషయా 16:6 => మోయాబీయులు బహు గరవ్ముగలవారని మేము వినియునాన్ము వారి 

గరవ్మునుగూరిచ్యు వారి అహంకార గరవ్కోర్ధములనుగూరిచ్యు వినియునాన్ము. వారు వదరుట 

వయ్రథ్ము.  

2 దినవృతాత్ంతములు 19:2 => దీరఘ్దరిశ్ హనానీ కుమారుడునగు యెహూ అతనిని 

ఎదురొక్నబోయి, రాజైన యెహోషాపాతుకు ఈలాగు పర్కటన చేసెను నీవు భకిత్హీనులకు 
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సహాయముచేసి యెహోవా శతుర్వులకు సేన్హితుడవైతివి గదా? అందువలన యెహోవా సనిన్ధినుండి 

కోపము నీమీదికి వచుచ్ను. 

యిరిమ్యా 10:24 => యెహోవా, నీవు ననున్ బొతిత్గా తగిగ్ంపకుండునటుల్ నీ కోపమునుబటిట్ ననున్ 

శికిష్ంపక నీ నాయ్యవిధినిబటిట్ ననున్ శికిష్ంపుము. 

పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 

యెహోషువ 9:2 => వారు యెహోషువతోను ఇశార్యేలీయులతోను యుదధ్ము చేయుటకు 

కూడివచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 10:9 => మరియు అమోమ్నీయులు యూదా దేశసుథ్లతోను బెనాయ్మీనీయులతోను 

ఎఫార్యిమీయులతోను యుదధ్ము చేయుటకు యొరాద్నును దాటిరి గనుక ఇశార్యేలీయులకు మికిక్లి 

శర్మ కలిగెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:8 => అమోమ్నీయులు ఉజిజ్యాకు పనిన్చుచ్వారైరి. అతడు అధికముగా 

బలాభివృదిధ్నొందెను గనుక అతని కీరిత్ ఐగుపుత్ మారగ్ పర్దేశములనిన్టను వాయ్పించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 27:5 => అతడు అమోమ్నీయుల రాజుతో యుదధ్ముచేసి జయించెను గనుక 

అమోమ్నీయులు ఆ సంవతస్రము అతనికి రెండు వందల మణుగుల వెండిని పదివేల కొలల 

గోధుమలను పదివేల కొలల యవలను ఇచిచ్రి; ఈ పర్కారముగా అమోమ్నీయులు మరు 

సంవతస్రమును మూడవ సంవతస్రమును అతనికి చెలిల్ంచిరి. 

నెహెమాయ్ 4:7 => సనబ్లల్టును టోబీయాయును అరబీయులును అమోమ్ నీయులును 

అషోడ్దీయులును, యెరూషలేము యొకక్ గోడలు కటట్బడెననియు, బీటలనిన్యు కపప్బడెననియు 

వినినపుప్డు 

కీరత్నలు 46:6 => జనములు ఘోషించుచునన్వి రాజయ్ములు కదలుచునన్వి ఆయన తన కంఠధవ్ని 

వినిపించగా భూమి కరగిపోవుచునన్ది. 

కీరత్నలు 48:3 => దాని నగరులలో దేవుడు ఆశర్యముగా పర్తయ్క్షమగుచునాన్డు. 
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కీరత్నలు 68:30 => రెలుల్లోని మృగమును ఆబోతుల గుంపును దూడలవంటి జనములును లొంగి, 

వెండి కడీడ్లను తెచుచ్నటుల్గా వాటిని గదిద్ంపుము కలహపిర్యులను ఆయన చెదరగొటిట్యునాన్డు. 

కీరత్నలు 83:6 => గుడారపువాసులైన ఎదోమీయులును ఇషామ్యేలీయులును మోయాబీయులును 

హగీర్యీలును 

పర్సంగి 3:8 => పేర్మించుటకు దేవ్షించుటకు; యుదధ్ము చేయుటకు సమాధానపడుటకు. 

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 49:1 => అమోమ్నీయులనుగూరిచ్ యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలునకు 

కుమారులు లేరా? అతనికి వారసుడు లేకపోయెనా? మలోక్ము గాదును ఎందుకు 

సవ్తంతిర్ంచుకొనును? అతని పర్జలు దాని పటట్ణములలో ఎందుకు నివసింతురు? 

ఆమోసు 1:13 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అమోమ్నీయులు మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ 

చేసిన దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ వారిని శికిష్ంతును; ఏలయనగా తమ సరిహదుద్లను మరి 

విశాలము చేయదలచి, గిలాదులోని గరిభ్ణి సతరీల కడుపులను చీలిచ్రి. 

వచనము 4 

యూదావారు యెహోవావలని సహాయమును వేడుకొనుటకై కూడుకొనిరి, యెహోవాయొదద్ 

విచారించుటకు యూదా పటట్ణములనిన్టిలోనుండి జనులు వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 14:3 => వీరందరు ఉపుప్ సముదర్మైన సిదీద్ము లోయలో ఏకముగా కూడి 

సంఖాయ్కాండము 34:12 => ఆ సరిహదుద్ యొరాద్నునదివరకు దిగి ఉపుప్ సముదర్ముదనుక 

వాయ్పించును. ఆ దేశము చుటుట్నునన్ సరిహదుద్ల మధయ్నునన్ దేశము మీదైయుండునని వారి 

కాజాఞ్పించుము. 
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యెహోషువ 3:16 => పైనుండి పారు నీళుల్ బహు దూరమున సారెతానునొదద్నునన్ ఆదామను 

పురమునకు దగగ్ర ఏక రాశిగా నిలిచెను. లవణసముదర్మను అరాబా సముదర్మునకు పారునవి 

బొతిత్గా ఆపబడెను. 

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

తామారులో కాపురమునన్ అమోరీయులను కూడ కొటిట్రి. 

యెహోషువ 15:62 => వాటి పలెల్లు పోగా ఆరు పటట్ణములు. 

1 సమూయేలు 23:29 => తరువాత దావీదు అకక్డనుండి పోయి ఏనెగ్దీకి వచిచ్ కొండ సథ్లములలో 

నివాసము చేయుచుండెను. 

పరమగీతము 1:14 => నాకు నా పిర్యుడు ఏనెగ్దీ దార్కాష్వనములోని కరూప్రపు పూగుతుత్లతో 

సమానుడు. 

నాయ్యాధిపతులు 10:9 => మరియు అమోమ్నీయులు యూదా దేశసుథ్లతోను బెనాయ్మీనీయులతోను 

ఎఫార్యిమీయులతోను యుదధ్ము చేయుటకు యొరాద్నును దాటిరి గనుక ఇశార్యేలీయులకు మికిక్లి 

శర్మ కలిగెను 

నాయ్యాధిపతులు 14:14 => కాగా అతడు బలమైనదానిలోనుండి తీపి వచెచ్ను, తిను దానిలోనుండి 

తిండి వచెచ్ను అనెను. మూడు దినములలోగా వారు ఆ విపుప్డు కథ భావమును చెపప్లేకపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:1 => రాజు ఇటిట్ నమమ్కమైన చరయ్ చూపిన తరువాత అషూష్రు రాజైన 

సనె హ్ రీబు వచిచ్ , యూదాదేశములో చొరబడి పార్కార పురములయెదుట దిగి వాటిని 

లోపరచుకొనజూచెను. 

యెహెజేక్లు 47:10 => మరియు దానియొదద్ ఏనెగ్దీ పటట్ణము మొదలుకొని ఏనెగాల్యీము 

పటట్ణమువరకును చేపలు పటుట్వారు దాని పర్కక్ల నిలిచి వలలు వేయుదురు; మహాసముదర్ములో 

నునన్టుల్ సకల జాతి చేపలును దానియందు బహు విసాత్రముగా నుండును. 

యెహెజేక్లు 48:28 => దకిష్ణదికుక్న తామారునుండి కాదేషులోనునన్ మెరీబా ఊటలవరకు 

నదివెంబడి మహాసముదర్మువరకు గాదీయులకు సరిహదుద్ ఏరప్డును. 
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వచనము 5 

యెహోషాపాతు యెహోవా మందిరములో కొర్తత్శాల యెదుట సమాజముగా కూడిన యూదా 

యెరూషలేముల జనులమధయ్ను నిలువబడి 

ఆదికాండము 32:7 => యాకోబు మికిక్లి భయపడి తొందరపడి 

ఆదికాండము 32:8 => ఏశావు ఒక గుంపు మీదికి వచిచ్ దాని హతము చేసినయెడల మిగిలిన 

గుంపు తపిప్ంచుకొనిపోవుననుకొని, తనతోనునన్ జనులను మందలను పశువులను ఒంటెలను రెండు 

గుంపులుగా విభాగించెను 

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 32:10 => నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమసత్మైన ఉపకారములకును సమసత్ 

సతయ్మునకును అపాతుర్డను, ఎటల్నగా నాచేతికఱఱ్తో మాతర్మే యీ యొరాద్ను దాటితిని; ఇపుప్డు నేను 

రెండు గుంపులైతిని. 

ఆదికాండము 32:11 => నా సహోదరుడైన ఏశావుచేతినుండి దయచేసి ననున్ తపిప్ంచుము; అతడు 

వచిచ్ పిలల్లతో తలిల్ని, ననున్ చంపునేమో అని అతనికి భయపడుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 32:24 => యాకోబు ఒకక్డు మిగిలిపోయెను; ఒక నరుడు తెలల్వారు వరకు అతనితో 

పెనుగులాడెను. 

ఆదికాండము 32:25 => తాను అతని గెలువకుండుట చూచి తొడగూటిమీద అతనిని కొటెట్ను. 

అపుప్డతడు ఆయనతో పెనుగులాడుటవలన యాకోబు తొడగూడు వసిలెను. 

ఆదికాండము 32:26 => ఆయన తెలల్వారుచునన్ది గనుక ననున్ పోనిమమ్నగా అతడు నీవు ననున్ 

ఆశీరవ్దించితేనే గాని నినున్ పోనియయ్ననెను. 

ఆదికాండము 32:27 => ఆయన నీ పేరేమని యడుగగా అతడు యాకోబు అని చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 32:28 => అపుప్డు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుషుయ్లతోను పోరాడి గెలిచితివి 

గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశార్యేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 56:3 => నాకు భయము సంభవించు దినమున నినున్ ఆశర్యించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 56:4 => దేవునిబటిట్ నేను ఆయన వాకయ్మును కీరిత్ంచెదను దేవునియందు 

నమిమ్కయుంచియునాన్ను నేను భయపడను శరీరధారులు ననేన్మి చేయగలరు? 

యెషయా 37:3 => వీరు గోనెపటట్ కటుట్కొనినవారై అతనియొదద్కు వచిచ్ అతనితో ఇటల్నిరి హిజిక్యా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ దినము శర్మయు శిక్షయు దూషణయు గల దినము, పిలల్లు పుటట్వచిచ్రి గాని 

కనుటకు శకిత్ చాలదు. 

యెషయా 37:4 => జీవముగల దేవుని దూషించుటకై అషూష్రు రాజైన తన యజమానునిచేత 

పంపబడిన రబా ష్కే పలికిన మాటలు నీ దేవుడైన యెహోవా ఒకవేళ ఆలకించి, నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

వినబడియునన్ ఆ మాటలనుబటిట్ ఆయన అషూష్రు రాజును గదిద్ంచునేమో. కాబటిట్ నిలిచిన 

శేషముకొరకు నీవు హెచుచ్గా పార్రథ్న చేయుము.  

యెషయా 37:5 => రాజైన హిజిక్యా సేవకులు యెషయా యొదద్కు రాగా 

యెషయా 37:6 => యెషయా వారితో ఇటల్నెను మీ యజమానునికి ఈ మాట తెలియజేయుడి; 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అషూష్రు రాజు సేవకులు ననున్ దూషింపగా నీవు వినిన మాటలకు 

భయపడవదుద్. 

యోనా 1:16 => ఇది చూడగా ఆ మనుషుయ్లు యెహోవాకు మిగుల భయపడి, ఆయనకు బలి 

అరిప్ంచి మొర్కుక్బళుల్ చేసిరి. 

మతత్యి 10:28 => మరియు ఆతమ్ను చంపనేరక దేహమునే చంపువారికి భయపడకుడి గాని, 

ఆతమ్ను దేహమునుకూడ నరకములో నశింపజేయగలవానికి మికిక్లి భయపడుడి. 

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 19:3 => అయితే దేశములోనుండి నీవు దేవతాసత్ంభములను తీసివేసి 

దేవునియొదద్ విచారణ చేయుటకు నీవు మనసుస్ నిలుపుకొనియునాన్వు, నీయందు మంచి కిర్యలు 

కనబడుచునన్వి. 

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

జనులందరును పోయి, బేతేలును పర్వేశించి యేడుచ్చు సాయంకాలమువరకు అకక్డ యెహోవా 

సనిన్ధిని కూరుచ్ండుచు ఉపవాసముండి దహనబలులను సమాధానబలులను యెహోవా సనిన్ధిని 

అరిప్ంచిరి. 

1 సమూయేలు 7:6 => వారు మిసాప్లో కూడుకొని నీళుల్ చేది యెహోవా సనిన్ధిని కుమమ్రించి ఆ 

దినము ఉపవాసముండి యెహోవా దృషిట్కి మేము పాపాతుమ్లమని ఒపుప్కొనిరి. మిసాప్లో సమూయేలు 

ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యము తీరుచ్చువచెచ్ను. 

ఎజార్ 8:21 => అపుప్డు దేవుని సనిన్ధిని మముమ్ను మేము దుఃఖపరచుకొని, మాకును మా 

చినన్వారికిని మా ఆసిత్కిని శుభపర్యాణము కలుగునటుల్గా ఆయనను వేడుకొనుటకు అహవా నది 

దగగ్ర ఉపవాసముండుడని పర్కటించితిని. 

ఎజార్ 8:22 => మేలు కలుగజేయుటకై ఆయనను ఆశర్యించువారికందరికిని మా దేవుని హసత్ము 

తోడుగా ఉండును గాని, ఆయన హసత్మును ఆయన ఉగర్తయు ఆయనను విసరిజ్ంచు వారందరిమీదికి 

వచుచ్నని మేము రాజుతో చెపిప్యుంటిమి గనుక మారగ్మందునన్ శతుర్వుల విషయమై మాకు 

సహాయము చేయునటుల్ కాలబ్లమును రౌతులును రాజునొదద్ కావలెనని మనవి చేయుటకు సిగుగ్ నాకు 

తోచెను. 

ఎజార్ 8:23 => మేము ఉపవాసముండి ఆ సంగతినిబటిట్ మా దేవుని వేడుకొనగా ఆయన మా 

మనవిని అంగీకరించెను 

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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యిరిమ్యా 36:9 => యూదారాజైన యోషీయా కుమారుడగు యెహోయాకీము ఏలుబడియందు 

అయిదవ సంవతస్రము తొమిమ్దవ నెలను యెరూషలేములోనునన్ పర్జలందరును యూదా 

పటట్ణములలోనుండి యెరూషలేమునకు వచిచ్న పర్జలందరును యెహోవా పేరట ఉపవాసము 

చాటింపగా 

దానియేలు 9:3 => అంతట నేను గోనెపటట్ కటుట్కొని, ధూళి తలపైన వేసికొని ఉపవాసముండి, 

పార్రథ్న విజాఞ్పనలు చేయుటకై పర్భువగు దేవుని యెదుట నా మనసుస్ను నిబబ్రము చేసికొంటిని. 

యోవేలు 1:14 => ఉపవాసదినము పర్తిషిఠ్ంచుడి వర్తదినము ఏరప్రచుడి. యెహోవాను 

బతిమాలుకొనుటకై పెదద్లను దేశములోని జనులందరిని మీదేవుడైన యెహోవా మందిరములో 

సమకూరుచ్డి.  

యోవేలు 2:12 => ఇపుప్డైనను మీరు ఉపవాసముండి కనీన్రు విడుచుచు దుఃఖించుచు 

మనఃపూరవ్కముగా తిరిగి నాయొదద్కు రండి. ఇదే యెహోవా వాకుక్ 

యోవేలు 2:13 => మీ దేవుడైన యెహోవా కరుణావాతస్లయ్ములు గలవాడును, శాంతమూరిత్యు 

అతయ్ంతకృపగలవాడునై యుండి, తాను చేయనుదేద్శించిన కీడును చేయక పశాచ్తాత్ప పడును గనుక 

మీ వసత్రములను కాక మీ హృదయములను చింపుకొని ఆయనతటుట్ తిరుగుడి. 

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

తగిన నైవేదయ్మును పానారప్ణమును మీకు దీవెనగా అనుగర్హించును; అనుగర్హింపడని యెవడు 

చెపప్గలడు? 

యోవేలు 2:15 => సీయోనులో బాకా ఊదుడి, ఉపవాసదినము పర్తిషిఠ్ంచుడి, వర్తదినము 

నియమించి పర్కటన చేయుడి. 

యోవేలు 2:16 => జనులను సమకూరుచ్డి, సమాజకూటము పర్తిషిఠ్ంచుడి, పెదద్లను 

పిలువనంపించుడి, చినన్వారిని సత్నయ్పానము చేయు బిడడ్లను తోడుకొని రండి; పెండిల్కుమారుడు 

అంతఃపురములోనుండియు పెండిల్కుమారెత్ గదిలోనుండియు రావలయును.  

యోవేలు 2:17 => యెహోవాకు పరిచరయ్చేయు యాజకులు మంటపమునకును బలిపీఠమునకును 

మధయ్ నిలువబడి కనీన్రు విడుచుచు యెహోవా, నీ జనులయెడల జాలి చేసికొని, అనయ్జనులు వారిమీద 
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పర్భుతవ్ము చేయునటుల్ వారిని అవమానమునకపప్గింపకుము; లేనియెడల అనయ్జనులు వారి దేవుడు 

ఏమాయెనందురుగదా యని వేడుకొనవలెను.  

యోవేలు 2:18 => అపుప్డు యెహోవా తన దేశమునుబటిట్ రోషము పూని తన జనులయెడల జాలి 

చేసికొనెను. 

యోనా 3:5 => నీనెవె పటట్ణపువారు దేవునియందు విశావ్సముంచి ఉపవాసదినము చాటించి, 

ఘనులేమి అలుప్లేమి అందరును గోనెపటట్ కటుట్కొనిరి. 

యోనా 3:6 => ఆ సంగతి నీనెవె రాజునకు వినబడినపుప్డు అతడును తన సింహాసనము మీదనుండి 

దిగి, తన రాజవసత్రములు తీసివేసి గోనెపటట్ కటుట్కొని బూడిదెలో కూరుచ్ండెను. 

యోనా 3:7 => మరియు రాజైన తానును ఆయన మంతుర్లును ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

యోనా 3:8 => ఒకవేళ దేవుడు మనసుస్ తిర్పుప్ కొని పశాచ్తత్పుత్డై మనము లయము కాకుండ తన 

కోపాగిన్ చలాల్రుచ్కొనును గనుక మనుషుయ్లు ఏదియు పుచుచ్కొనకూడదు, పశువులుగాని 

యెదుద్లుగాని గొఱఱ్లుగాని మేత మేయకూడదు, నీళుల్ తార్గకూడదు, 

యోనా 3:9 => మనుషుయ్లందరు తమ దురామ్రగ్ములను విడిచి తాము చేయు బలాతాక్రమును 

మానివేయవలెను, మనుషుయ్లేమి పశువులేమి సమసత్మును గోనెపటట్ కటుట్కొనవలెను, జనులు 

మనఃపూరవ్కముగా దేవుని వేడుకొనవలెను అని దూతలు నీనెవె పటట్ణములో చాటించి పర్కటన చేసిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:9 => నీ సేన శతుర్వులతో యుదధ్మునకు బయలుదేరునపుప్డు ఏ 

దుషాక్రయ్మును చేయకుండ జాగర్తత్పడవలెను. 

1 సమూయేలు 7:7 => ఇశార్యేలీయులు మిసాప్లో కూడియునాన్రని ఫిలిషీత్యులు వినినపుప్డు 

ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు ఇశార్యేలుమీదికి వచిచ్రి. ఈ సంగతి ఇశార్యేలీయులు విని ఫిలిషీత్యులకు 

భయపడి 

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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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. 

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

గోనెపటట్లు కటుట్కొని తలమీద ధూళి పోసికొని కూడి వచిచ్రి. 

కీరత్నలు 30:11 => నా పార్ణము మౌనముగా నుండక నినున్ కీరిత్ంచునటుల్ నా అంగలారుప్ను నీవు 

నాటయ్ముగా మారిచ్యునాన్వు. 

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?  

యిరిమ్యా 31:21 => ఇశార్యేలు కుమారీ, సరిహదుద్రాళల్ను పాతించుము, దోవచూపు 

సత్ంభములను నిలువబెటుట్ము, నీవు వెళిల్న రాజమారగ్ముతటుట్ నీ మనసుస్ నిలుపుకొనుము, తిరుగుము; 

ఈ నీ పటట్ణములకు తిరిగిరముమ్. 

దానియేలు 11:17 => అతడు తన రాజయ్ము యొకక్ సమసత్ బలమును కూరుచ్కొని రావలెనని 

ఉదేద్శింపగా అతనితో సంధి చేయబడును; ఏమనగా నశింపజేయవచుచ్నని యొక కుమారెత్ను అతని 

కిచెచ్దరు, అయితే ఆమె సమమ్తింపక అతని కలిసికొనదు. 

ఆమోసు 5:4 => ఇశార్యేలీయులతో యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ననాన్శర్యించుడి, 

ననాన్శర్యించినయెడల మీరు బర్దుకుదురు. 

యోనా 3:7 => మరియు రాజైన తానును ఆయన మంతుర్లును ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

వచనము 6 
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మా పితరుల దేవా యెహోవా, నీవు ఆకాశమందు దేవుడవై యునాన్వు, అనయ్జనుల రాజయ్ములను 

ఏలువాడవు నీవే; నీవు బాహుబలము గలవాడవు, పరాకర్మము గలవాడవు, నినెన్దిరించుటకెవరికిని 

బలము చాలదు. 

కీరత్నలు 34:5 => వారు ఆయనతటుట్ చూడగా వారికి వెలుగు కలిగెను వారి ముఖములెనన్డును 

లజిజ్ంపకపోవును. 

కీరత్నలు 34:6 => ఈ దీనుడు మొఱఱ్పెటట్గా యెహోవా ఆలకించెను అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి 

అతని రకిష్ంచెను. 

కీరత్నలు 50:15 => ఆపతాక్లమున నీవు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నినున్ విడిపించెదను నీవు 

ననున్ మహిమ పరచెదవు. 

కీరత్నలు 60:10 => దేవా, నీవు మముమ్ విడనాడియునాన్వు గదా? దేవా, మా సేనలతోకూడ నీవు 

బయలుదేరుట మానియునాన్వు గదా? 

కీరత్నలు 60:11 => మనుషుయ్ల సహాయము వయ్రథ్ము శతుర్వులను జయించుటకు మాకు సహాయము 

దయచేయుము. 

కీరత్నలు 60:12 => దేవునివలన మేము శూరకారయ్ములు జరిగించెదము మా శతుర్వులను 

అణగదొర్కుక్వాడు ఆయనే. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:5 => మరియు అతడు ఆ యా పటట్ణములలో, అనగా దేశమందు 

యూదావారునన్ బురుజులుగల పటట్ణములనిన్టిలో నాయ్యాధిపతులను నిరణ్యించి వారికీలాగున 

ఆజాఞ్పించెను 

కీరత్నలు 69:35 => దేవుడు సీయోనును రకిష్ంచును ఆయన యూదా పటట్ణములను కటిట్ంచును 

జనులు అకక్డ నివసించెదరు అది వారివశమగును.  

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 
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యోవేలు 1:14 => ఉపవాసదినము పర్తిషిఠ్ంచుడి వర్తదినము ఏరప్రచుడి. యెహోవాను 

బతిమాలుకొనుటకై పెదద్లను దేశములోని జనులందరిని మీదేవుడైన యెహోవా మందిరములో 

సమకూరుచ్డి.  

యోవేలు 2:12 => ఇపుప్డైనను మీరు ఉపవాసముండి కనీన్రు విడుచుచు దుఃఖించుచు 

మనఃపూరవ్కముగా తిరిగి నాయొదద్కు రండి. ఇదే యెహోవా వాకుక్ 

జెఫనాయ్ 2:1 => సిగుగ్మాలిన జనులారా, కూడిరండి, పొటుట్ గాలికి ఎగురునటుల్ సమయము 

గతించుచునన్ది. 

వచనము 7 

నీ జనులైన ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి ఈ దేశపు కాపురసుథ్లను తోలివేసి, నీ సేన్హితుడైన 

అబార్హాముయొకక్ సంతతికి దీనిని శాశవ్తముగానిచిచ్న మా దేవుడవు నీవే. 

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 34:31 => పిమమ్ట రాజు తన సథ్లమందు నిలువబడి నేను యెహోవాను 

అనుసరించుచు, ఆయన ఇచిచ్న ఆజఞ్లను శాసనములను కటట్డలను పూరణ్మనసుస్తోను 

పూరణ్హృదయముతోను గైకొనుచు, ఈ గర్ంథమందు వార్యబడిన నిబంధన మాటల పర్కారముగా 

పర్వరిత్ంచుదునని యెహోవా సనిన్ధిని నిబంధన చేసికొనెను. 

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

నివసించుచునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవా, భూమాయ్కాశములను కలుగజేసిన అదివ్తీయ దేవా, నీవు 

లోకమందునన్ సకల రాజయ్ములకు దేవుడవైయునాన్వు. 
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2 రాజులు 19:16 => యెహోవా, చెవియొగిగ్ ఆలకింపుము; యెహోవా, కనున్లు తెరచి 

దృషిట్ంచుము; జీవముగల దేవుడవైన నినున్ దూషించుటకై సనె హ్రీబు పంపినవాని మాటలను చెవిని 

బెటుట్ము. 

2 రాజులు 19:17 => యెహోవా, అషూష్రు రాజులు ఆ జనములను వారి దేశములను పాడుచేసి 

2 రాజులు 19:18 => వారి దేవతలను అగిన్లో వేసినది నిజమే. ఆ రాజయ్ముల దేవతలు నిజమైన 

దేవుండుల్ కాక మనుషుయ్లచేత చేయబడిన కఱఱ్లు రాళేల్ గనుక వారు వారిని నిరూమ్లము చేసిరి. 

2 రాజులు 19:19 => యెహోవా మా దేవా; లోకమందునన్ సమసత్ జనులు నీవే నిజముగా 

అదివ్తీయ దేవుడవైన యెహోవావని తెలిసికొనునటుల్గా అతనిచేతిలోనుండి మముమ్ను రకిష్ంచుము. 

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 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 

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. 

కీరత్నలు 48:9 => దేవా, మేము నీ ఆలయమునందు నీ కృపను ధాయ్నించితివిు.  

యిరిమ్యా 19:14 => ఆ పర్వచనము చెపుప్టకు యెహోవా తనున్ పంపిన తోఫెతులోనుండి 

యిరీమ్యా వచిచ్ యెహోవా మందిరపు ఆవరణములో నిలిచి జనులందరితో ఈలాగు చెపెప్ను. 

యెహెజేక్లు 44:1 => తూరుప్తటుట్ చూచు పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ బయటి గుమమ్పు మారగ్మునకు 

అతడు ననున్ తోడుకొని రాగా ఆ గుమమ్ము మూయబడియుండెను. 
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వచనము 8 

వారు అందులో నివాసము చేసి, కీడైనను యుదధ్మైనను తీరైప్నను తెగులైనను కరవైనను, మామీదికి 

వచిచ్నపుప్డు మేము ఈ మందిరము ఎదుటను నీ యెదుటను నిలువబడి మా శర్మలో నీకు 

మొఱఱ్పెటిట్నయెడల 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:39 => కాబటిట్ పైనునన్ ఆకాశమందును కిర్ందనునన్ భూమియందును 

యెహోవాయే దేవుడనియు, మరియొక దేవుడు లేడనియు నేడు నీవు ఎరిగి జాఞ్పకమునకు 

తెచుచ్కొనుము 

యెహోషువ 2:11 => మేము వినినపుప్డు మా గుండెలు కరిగిపోయెను. మీ దేవుడైన యెహోవా పైన 

ఆకాశమందును కిర్ంద భూమియందును దేవుడే. మీ యెదుట ఎటిట్ మనుషుయ్లకైనను ధైరయ్మేమాతర్ము 

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

భూమియందైనను నీవంటి దేవుడొకడునులేడు; పూరణ్మనసుస్తో నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా నడుచు నీ 

దాసుల విషయమై నీవు నిబంధనను నెరవేరుచ్చు కనికరము చూపుచు ఉండువాడవై యునాన్వు, 

కీరత్నలు 115:3 => మా దేవుడు ఆకాశమందునాన్డు తన కిచఛ్వచిచ్నటుల్గా సమసత్మును ఆయన 

చేయుచునాన్డు 

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 57:16 => నేను నితయ్ము పోరాడువాడను కాను ఎలల్పుప్డును కోపించువాడను కాను 

ఆలాగుండినయెడల నా మూలముగా జీవాతమ్ కీష్ణించును నేను పుటిట్ంచిన నరులు కీష్ణించిపోవుదురు.  

యెషయా 66:1 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా 

పాదపీఠము మీరు నా నిమితత్ము కటట్నుదేద్శించు ఇలుల్ ఏపాటిది? నాకు విశర్మసాథ్నముగా మీరు 

కటట్నుదేద్శించునది ఏపాటిది?  

మతత్యి 6:9 => కాబటిట్ మీరీలాగు పార్రథ్న చేయుడి, పరలోకమందునన్ మా తండీర్, నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడు గాక, 

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

వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; 

యెహోవా, రాజయ్ము నీది, నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => ఐశవ్రయ్మును గొపప్తనమును నీవలన కలుగును, నీవు 

సమసత్మును ఏలువాడవు, బలమును పరాకర్మమును నీ దానములు, హెచిచ్ంచువాడవును అందరికి 

బలము ఇచుచ్వాడవును నీవే. 
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కీరత్నలు 47 :2 => యెహోవా మహోనన్తుడు భయంకరుడు ఆయన సరవ్భూమికి 

మహారాజైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 47:8 => దేవుడు అనయ్జనులకు రాజైయునాన్డు దేవుడు తన పరిశుదధ్ సింహాసనముమీద 

ఆసీనుడైయునాన్డు. 

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.  

దానియేలు 4:17 => ఈ ఆజఞ్ జాగరూకులగు దేవదూతల పర్కటన ననుసరించి జరుగును, 

నిరణ్యమైన పరిశుదుధ్ల పర్కటన ననుసరించి సంభవించును. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల 

రా జయ్ ము పై ని అ ధి కా రి యై యుం డి , తా నె వ రి కి అ ను గర్ హిం ప ని చఛ్ యిం చు నో 

వారికనుగర్హించుననియు , ఆ యా రాజయ్ముపైన అతయ్ లప్  మనుషుయ్లను ఆయన 

నియమించుచునాన్డనియు మనుషుయ్లందరు తెలిసికొనునటుల్ ఈలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:25 => తమయొదద్ నుండకుండ మనుషుయ్లు నినున్ తరుముదురు, నీవు 

అడవిజంతువుల మధయ్ నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ తినెదవు; ఆకాశపుమంచు నీమీదపడి 

నినున్ తడుపును; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన అధికారియై యునాన్డనియు, 
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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 4:33 => ఆ గడియలోనే ఆలాగున నెబుకదెన్జరునకు సంభవించెను; మానవులలోనుండి 

అతని తరిమిరి, అతడు పశువులవలె గడిడ్ మేసెను, ఆకాశపుమంచు అతని దేహమును తడపగా అతని 

తలవెండుర్కలు పకిష్రాజు రెకక్ల ఈకెలవంటివియు అతని గోళుల్ పకుష్ల గోళల్వంటివియు నాయెను.  

దానియేలు 4:34 => ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ 

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

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

వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; 

యెహోవా, రాజయ్ము నీది, నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => ఐశవ్రయ్మును గొపప్తనమును నీవలన కలుగును, నీవు 

సమసత్మును ఏలువాడవు, బలమును పరాకర్మమును నీ దానములు, హెచిచ్ంచువాడవును అందరికి 

బలము ఇచుచ్వాడవును నీవే. 

కీరత్నలు 62:11 => బలము తనదని ఒక మారు దేవుడు సెలవిచెచ్ను రెండు మారులు ఆ మాట నాకు 

వినబడెను. 
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మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:17 => కాబటిట్ పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచిన మనకు 

అనుగర్హించినటుట్ దేవుడు వారికి కూడ సమానవరము అనుగర్హించియుండగా, దేవుని అడడ్గించుటకు 

నేను ఏపాటివాడనని చెపెప్ను. 

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

భూమాయ్కాశములు సృజించబడినపుప్డు వాటి వాటి ఉతప్తిత్కర్మము ఇదే. 

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, 

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 18:36 => అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు సమయమున పర్వకత్యగు ఏలీయా దగగ్రకు 

వచిచ్ యీలాగు పార్రథ్న చేసెను యెహోవా, అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలుల దేవా, ఇశార్యేలీయుల 

మధయ్ నీవు దేవుడవై యునాన్వనియు, నేను నీ సేవకుడనై యునాన్ననియు, ఈ కారయ్ములనిన్యు నీ 

సెలవుచేత చేసితిననియు ఈ దినమున కనుపరచుము. 

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

నివసించుచునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవా, భూమాయ్కాశములను కలుగజేసిన అదివ్తీయ దేవా, నీవు 

లోకమందునన్ సకల రాజయ్ములకు దేవుడవైయునాన్వు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:34 => 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 
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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 25:8 => ఆలాగు పోవలెనని నీకునన్యెడల పొముమ్, యుదధ్ము బలముగా 

చేసినను దేవుడు నీ శతుర్వు ఎదుట నినున్ కూలుచ్ను; నిలువబెటుట్టయు పడవేయుటయు దేవుని 

వశమేగదా అని పర్కటింపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:20 => రాజైన హిజిక్యాయును ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా అను 

పర్వకత్యును ఇందును గురించి పార్రిథ్ంచి ఆకాశముతటుట్ చూచి మొఱఱ్పెటట్గా 

యెషయా 14:27 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దాని నియమించియునాన్డు 

రదుద్పరచగలవాడెవడు? బాహువు చాచినవాడు ఆయనే దాని తిర్పప్గలవాడెవడు? 

యెషయా 37:15 => యెహోవా సనిన్ధిని ఇటల్ని పార్రథ్న చేసెను 

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. 

లూకా 11:2 => అందుకాయన మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు తండీర్ , నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడునుగాక, నీ రాజయ్ము వచుచ్నుగాక, 

రోమీయులకు 9:19 => అటల్యితే ఆయన చితత్మును ఎదిరించినవాడెవడు? ఆయన ఇకను నేరము 

మోపనేల అని నీవు నాతో చెపుప్దువు. 

హెబీర్యులకు 11:34 => అగిన్ బలమును చలాల్రిచ్రి; ఖడగ్ధారను తపిప్ంచుకొనిరి; బలహీనులుగా 

ఉండి బలపరచబడిరి; యుదధ్ములో పరాకర్మశాలులైరి; అనుయ్ల సేనలను పారదోలిరి. 

వచనము 9 
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నీవు ఆలకించి మముమ్ను రకిష్ంచుదువని అనుకొని, యిచచ్ట నీ నామ ఘనతకొరకు ఈ పరిశుదధ్ 

సథ్లమును కటిట్ంచిరి. నీ పేరు ఈ మందిరమునకు పెటట్బడెను గదా. 

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 

ఆదికాండము 17:7 => నేను నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునటుల్, 

నాకును నీకును, నీ తరువాతవారి తరములలో నీ సంతతికిని మధయ్ నా నిబంధనను నితయ్నిబంధనగా 

సిథ్రపరచెదను. 

నిరగ్మకాండము 6:7 => మిముమ్ను నాకు పర్జలగా చేరుచ్కొని మీకు దేవుడనైయుందును. అపుప్డు 

ఐగుపీత్యుల బరువు కిర్ందనుండి మిముమ్ను వెలుపలికి రపిప్ంచిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే అని 

మీరు తెలిసికొందురు. 

నిరగ్మకాండము 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 19:7 => మోషే వచిచ్ పర్జల పెదద్లను పిలిపించి యెహోవా తన కాజాఞ్పించిన ఆ 

మాటలనిన్యు వారియెదుట తెలియపరచెను. 

నిరగ్మకాండము 20:2 => నీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే; నేనే దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి నినున్ వెలుపలికి రపిప్ంచితిని; 
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1 దినవృతాత్ంతములు 17:21 => నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులవంటి జనము భూలోకమందు ఏది? 

ఐగుపుత్లోనుండి నీవు విమోచించిన నీ జనులయెదుట నిలువనీయక నీవు అనేక జనములను 

తోలివేసినందువలన నీవు మహా భయంకరమైన పేరు తెచుచ్కొంటివి. వారు నీ సవ్ంత జనులగునటుల్ 

వారిని విమోచించుటకై దేవుడవైన నీవు బయలుదేరితివి 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:22 => నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులు నితయ్ము నీకు జనులగునటుల్ 

నీవాలాగున చేసితివి; యెహోవావైన నీవు వారికి దేవుడవై యునాన్వు 

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. 

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

హితీత్యులను పెరిజీజ్యులను హివీవ్యులను యెబూసీయులను వెళల్గొటెట్దను. 

కీరత్నలు 44:2 => నీవు నీ భుజబలముచేత అనయ్జనులను వెళల్గొటిట్ మా పితరులను నాటితివి 

జనములను నిరూమ్లము చేసి వారిని వాయ్పింపజేసితివి.  

ఆదికాండము 12:7 => యెహోవా అబార్మునకు పర్తయ్క్షమయి నీ సంతానమునకు ఈ 

దేశమిచెచ్దనని చెపప్గా అతడు తనకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 13:15 => ఎందుకనగా నీవు చూచుచునన్ యీ దేశమంతటిని నీకును నీ 

సంతానమునకును సదాకాలము ఇచెచ్దను. 

యెహోషువ 24:3 => అయితే నేను నది అదద్రినుండి మీ పితరుడైన అబార్హామును తోడుకొని వచిచ్ 

కనాను దేశమందంతట సంచరింపజేసి, అతనికి సంతానమును విసత్రింపజేసి, అతనికి ఇసాస్కును 

ఇచిచ్తిని. 
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యెహోషువ 24:13 => మీరు కటట్ని పటట్ణములను మీకిచిచ్యునాన్ను. మీరు వాటిలో 

నివసించుచునాన్రు. మీరు నాటని దార్క్షతోటల పండల్ను ఒలీవతోటల పండల్ను తినుచునాన్రు. 

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

అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు యెబూసీయులు గిరాగ్షీయులు అనువారి దేశమును అతని 

సంతతివారికిచుచ్నటుల్ ఆతనితో నిబంధన చేసినవాడవు నీవే. 

యెషయా 41:8 => నా సేవకుడవైన ఇశార్యేలూ, నేనేరప్రచుకొనిన యాకోబూ, నా సేన్హితుడైన 

అబార్హాము సంతానమా,  

యోహాను 11:11 => ఆయన యీ మాటలు చెపిప్న తరువాత మన సేన్హితుడైన లాజరు 

నిదిర్ంచుచునాన్డు; అతని మేలుకొలుప వెళుల్చునాన్నని వారితో చెపప్గా 

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

దాసులని పిలువక సేన్హితులని పిలుచుచునాన్ను, ఎందుకనగా నేను నా తండిర్వలన వినిన 

సంగతులనిన్టిని మీకు తెలియజేసితిని. 

యాకోబు 2:23 => కాబటిట్ అబార్హాము దేవుని నమెమ్ను అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను అను 

లేఖనము నెరవేరచ్బడెను. మరియు దేవుని సేన్హితుడని అతనికి పేరు కలిగెను. 

ఆదికాండము 18:17 => అపుప్డు యెహోవా నేను చేయబోవు కారయ్ము అబార్హామునకు దాచెదనా? 

నిరగ్మకాండము 33:11 => మనుషుయ్డు తన సేన్హితునితో మాటలాడునటుల్ యెహోవా మోషేతో 

ముఖాముఖిగా మాటలాడుచుండెను. తరువాత అతడు పాళెములోనికి తిరిగి వచుచ్చుండెను. అతని 

పరిచారకుడును నూను కుమారుడునైన యెహోషువ అను యౌవనసుథ్డు గుడారములోనుండి 

వెలుపలికి రాలేదు. 

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. 

యోహాను 15:14 => నేను మీ కాజాఞ్పించువాటిని చేసినయెడల, మీరు నా సేన్హితులై యుందురు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:26 => సహోదరులారా, అబార్హాము వంశసుథ్లారా, దేవునికి 

భయపడువారలారా, యీ రక్షణ వాకయ్ము మనయొదద్కు పంపబడియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 11:22 => వారు హెబీర్యులా? నేనును హెబీర్యుడనే. వారు ఇశార్యేలీయులా? 

నేనును ఇశార్యేలీయుడనే. వారు అబార్హాము సంతానమా? నేనును అటిట్వాడనే. 

వచనము 10 

ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నపుప్డు నీవు వారిని అమోమ్నీయులతోను 

మోయాబీయులతోను శేయీరు మనయ్వాసులతోను యుదధ్ము చేయనియయ్లేదు గనుక ఇశార్యేలీయులు 

వారిని నిరూమ్లము చేయక వారియొదద్నుండి తొలగిపోయిరి. 

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 6:10 => 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 

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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1 రాజులు 8:30 => మరియు నీ దాసుడనైన నేనును నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులును ఈ 

సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్న చేయునపుప్డెలల్, నీ నివాససాథ్నమైన ఆకాశమందు విని మా వినన్పము 

అంగీకరించుము; వినునపుప్డెలల్ మముమ్ను క్షమించుము. 

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

సీయోనులోనుండి నినున్ ఆదుకొనును గాక. 

వచనము 11 

మేము సవ్తంతిర్ంచుకొనవలెనని నీవు మా కిచిచ్న నీ సావ్సథ్య్ములోనుండి మముమ్ను తోలివేయుటకై 

వారు బయలుదేరి వచిచ్ మాకెటిట్ పర్తుయ్పకారము చేయుచునాన్రో దృషిట్ంచుము. 

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 

1 రాజులు 8:33 => మరియు ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు నీకు విరోధముగా పాపము 

చేయుటచేత తమ శతుర్వులయెదుట మొతత్బడినపుప్డు, వారు నీతటుట్ తిరిగి నీ నామమును ఒపుప్కొని 

యీ మందిరమందు నినున్గూరిచ్ పార్రథ్న వినన్పములు చేయునపుప్డెలల్ 

1 రాజులు 8:37 => దేశమందు కాష్మముగాని తెగులుగాని గాడుప్ దెబబ్గాని చితత్పటుట్టగాని 

మిడతలుగాని చీడపురుగుగాని కలిగినను, వారి శతుర్వు వారి దేశపు పటట్ణములలో వారిని 

ముటట్డివేసినను, ఏ తెగులుగాని వాయ్ధిగాని కలిగినను, 
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మతత్యి 18:20 => ఏలయనగా ఇదద్రు ముగుగ్రు నా నామమున ఎకక్డ కూడియుందురో అకక్డ 

నేను వారి మధయ్న ఉందునని చెపెప్ను. 

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. 

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

సమాధాన బలులను నీ గొఱఱ్లను నీ యెదుద్లను అరిప్ంపవలెను. నేను నా నామమును 

జాఞ్పకారథ్ముగానుంచు పర్తి సథ్లములోను నీయొదద్కు వచిచ్ నినున్ ఆశీరవ్దించెదను. 

నిరగ్మకాండము 23:21 => ఆయన సనిన్ధిని జాగర్తత్గానుండి ఆయన మాట వినవలెను. ఆయన 

కోపము రేపవదుద్; మీ అతికర్మములను ఆయన పరిహరింపడు, నా నామము ఆయనకునన్ది. 

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 10:1 => ఎజార్ యేడుచ్చు దేవుని మందిరము ఎదుట సాషాట్ంగపడుచు, పాపమును ఒపుప్కొని 

పార్రథ్న చేసెను. ఇశార్యేలీయులలో పురుషులు సతరీలు చినన్వారు మికిక్లి గొపప్ సమూహముగా 

అతనియొదద్కు కూడివచిచ్ బహుగా ఏడవ్గా 

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

సీయోనులోనుండి నినున్ ఆదుకొనును గాక. 

కీరత్నలు 30:11 => నా పార్ణము మౌనముగా నుండక నినున్ కీరిత్ంచునటుల్ నా అంగలారుప్ను నీవు 

నాటయ్ముగా మారిచ్యునాన్వు. 

యెహెజేక్లు 14:19 => అటిట్ దేశములోనికి తెగులు పంపి మనుషుయ్లును పశువులును 

నిరూమ్లమగుటకై పార్ణహానికరమగునంతగా నేను నా రౌదర్మును కుమమ్ రించినయెడల 

వచనము 12 
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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. 

సంఖాయ్కాండము 20:17 => మముమ్ను నీ దేశమును దాటిపోనిముమ్; పొలములలో బడియైనను 

దార్క్షతోటలలో బడియైనను వెళల్ము; బావుల నీళుల్ తార్గము; రాజమారగ్మున నడిచిపోయెదము. నీ 

పొలిమేరలను దాటువరకు కుడివైపునకైనను ఎడమవైపునకైనను తిరుగకుండ పోయెదమని చెపిప్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 20:18 => ఎదోమీయులు నీవు నా దేశములో బడి వెళల్కూడదు; నేను ఖడగ్ముతో 

నీకు ఎదురుగా వచెచ్దను సుమీ అని అతనితో చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 20:19 => ఇశార్యేలీయులు మేము రాజమారగ్ముననే వెళె ల్దము; నేనును నా 

పశువులును నీ నీళుల్ తార్గునెడల వాటి విలువ నిచుచ్కొందును మరేమి లేదు, కాలినడకనే 

దాటిపోవుదును; అంతే అని అతనితో చెపిప్నపుప్డు అతడు నీవు రానేకూడదనెను. 

సంఖాయ్కాండము 20:20 => అంతట ఎదోము బహు జనముతోను మహా బలముతోను బయలుదేరి 

వారికెదురుగా వచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 20:21 => ఎదోము ఇశార్యేలు తన పొలిమేరలలోబడి దాటిపోవుటకు 

సెలవియయ్లేదు గనుక ఇశార్యేలీయులు అతనియొదద్నుండి తొలగిపోయిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:4 => శేయీరులో కాపురమునన్ ఏశావు సంతానమైన మీ సహోదరుల 

పొలిమేరను దాటి వెళల్బోవుచునాన్రు, వారు మీకు భయపడుదురు; మీరు మికిక్లి జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:5 => వారితో కలహపడవదుద్; ఏలయనగా ఏశావుకు సావ్సథ్య్ముగా 

శేయీరు మనెన్ము నేనిచిచ్యునాన్ను గనుక వారి భూమిలోనిది ఒక అడుగైనను మీకియయ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:9 => మనము తిరిగి మోయాబు అరణయ్మారగ్మున పర్యాణము 

చేయుచుండగా యెహోవా నాతో ఇటల్నెను మోయాబీయులను బాధింపవదుద్; వారితో యుదధ్ము 

చేయవదుద్. లోతు సంతానమునకు ఆరు దేశమును సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తిని, వారి భూమిలో ఏదియు 

నీకు సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్ను.  
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దివ్తీయోపదేశకాండము 2:19 => వారిని బాధింపవదుద్, వారితో యుదధ్ము చేయవదుద్. ఏలయనగా 

లోతు సంతానమునకు దానిని సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్నందున అమోమ్నీయుల దేశములో నీకు సావ్సథ్య్ము 

నియయ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:15 => యెఫాత్ సెలవిచిచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులు మోయాబు 

దేశమునైనను అమోమ్నీయుల దేశమునైనను ఆకర్మించుకొనలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 11:16 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి వచుచ్చుండగా వారు 

ఎఱఱ్సముదర్ము వరకు అరణయ్ములో నడిచి కాదేషునకు వచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 11:17 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు ఎదోము రాజునొదద్కు దూతలను పంపీ నీ 

దేశముగుండ పోవుటకు దయచేసి నాకు సెలవిమమ్ని యడుగగా, ఎదోము రాజు ఒపుప్కొనలేదు. వారు 

మోయాబు రాజునొదద్కు అటిట్ వరత్మానమే పంపిరి గాని అతడును నేను సెలవియయ్నని చెపెప్ను. 

అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు కాదేషులో నివసించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 11:18 => తరువాత వారు అరణయ్పర్యాణము చేయుచు ఎదోమీయుల 

యొకక్యు మోయాబీయుల యొకక్యు దేశముల చుటుట్ తిరిగి, మోయాబునకు తూరుప్ దికుక్న 

కనాను దేశమందు పర్వేశించి అరోన్ను అదద్రిని దిగిరి. వారు మోయాబు సరిహదుద్ లోపలికి పోలేదు. 

అరోన్ను మోయాబునకు సరిహదుద్ గదా. 

ఆదికాండము 33:14 => నా పర్భువు దయచేసి తన దాసునికి ముందుగా వెళల్వలెను. నేను నా 

పర్భువు నొదద్కు శేయీరునకు వచుచ్వరకు, నా ముందరనునన్ మందలు నడువగలిగిన కొలదిని ఈ 

పిలల్లు నడువగలిగిన కొలదిని వాటిని మెలల్గా నడిపించుకొని వచెచ్దనని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 36:8 => అపుప్డు ఏశావు శేయీరు మనయ్ములో నివసించెను. ఏశావు అనగా 

ఎదోము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:12 => పార్ణముతోనునన్ మరి పదివేలమందిని యూదావారు 

చెరపటుట్కొని, వారిని ఒక పేటుమీదికి తీసికొనిపోయి ఆ పేటుమీదనుండి వారిని పడవేయగా వారు 

తుతుత్నియలైపోయిరి. 
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కీరత్నలు 83:6 => గుడారపువాసులైన ఎదోమీయులును ఇషామ్యేలీయులును మోయాబీయులును 

హగీర్యీలును 

యిరిమ్యా 48:1 => మోయాబును గూరిచ్నది. ఇశార్యేలు దేవుడగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. నెబోకు శర్మ, అది పాడైపోవుచునన్ది. కిరయ్తాయిము పటట్బడినదై అవమానము 

నొందుచునన్ది ఎతత్యిన కోట పడగొటట్బడినదై అవమానము నొందుచునన్ది ఇకను మోయాబునకు 

పర్సిదిధ్యుండదు. 

యెహెజేక్లు 35:2 => నరపుతుర్డా, శేయీరు పరవ్తమువైపు నీ ముఖము తిర్పుప్కొని 

ఆమోసు 1:13 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అమోమ్నీయులు మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ 

చేసిన దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ వారిని శికిష్ంతును; ఏలయనగా తమ సరిహదుద్లను మరి 

విశాలము చేయదలచి, గిలాదులోని గరిభ్ణి సతరీల కడుపులను చీలిచ్రి. 

వచనము 13 

యూదావారందరును తమ శిశువులతోను భారయ్లతోను పిలల్లతోను యెహోవా సనిన్ధిని నిలువబడిరి. 

ఆదికాండము 44:4 => వారు ఆ పటట్ణమునుండి బయలుదేరి యెంతో దూరము వెళల్క మునుపు, 

యోసేపు తన గృహనిరావ్హకుని చూచి నీవు లేచి ఆ మనుషుయ్ల వెంటబడి వెళిల్ వారిని కలిసికొని మీరు 

మేలుకు కీడు చేయనేల? 

కీరత్నలు 7:4 => నాచేత పాపము జరిగినయెడల నాతో సమాధానముగా నుండినవానికి నేను 

కీడుచేసినయెడల 

కీరత్నలు 35:12 => మేలునకు పర్తిగా నాకు కీడు చేయుచునాన్రు నేను దికుక్లేనివాడనైతిని. 

సామెతలు 17:13 => మేలుకు పర్తిగా కీడు చేయువాని యింటనుండి కీడు తొలగిపోదు. 

యిరిమ్యా 18:20 => వారు నా పార్ణము తీయవలెనని గుంట తర్వివ్యునాన్రు; చేసిన మేలునకు 

పర్తిగా కీడు చేయవలెనా? వారికి మేలు కలుగవలెనని వారిమీదనుండి నీ కోపము తపిప్ంచుటకై నీ 

సనిన్ధిని నిలిచి నేను వారిపక్షముగా మాటలాడిన సంగతి జాఞ్పకము చేసికొనుము. 
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నాయ్యాధిపతులు 11:23 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అమోరీయులను తన 

జనులయెదుట నిలువకుండ తోలివేసిన తరువాత నీవు దానిని సవ్తంతిర్ంచుకొందువా? 

నాయ్యాధిపతులు 11:24 => సావ్ధీనపరచుకొనుటకు కెమోషను నీ దేవత నీకిచిచ్న దానిని 

నీవనుభవించుచునాన్వు గదా? మా దేవుడైన యెహోవా మా యెదుటనుండి యెవరిని తోలివేయునో 

వారి సావ్సథ్య్మును మేము సావ్ధీనపరచుకొందుము. 

కీరత్నలు 83:3 => నీ పర్జలమీద వారు కపటోపాయములు పనున్చునాన్రు నీ మరుగుజొచిచ్న 

వారిమీద ఆలోచన చేయుచునాన్రు 

కీరత్నలు 83:4 => వారు ఇశార్యేలను పేరు ఇకను జాఞ్పకము రాకపోవునటుల్ జనముగా నుండకుండ 

వారిని సంహరించుదము రండని చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 83:5 => ఏకమనసుస్తో వారు ఆలోచన చేసికొనియునాన్రు నీకు విరోధముగా నిబంధన 

చేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 83:6 => గుడారపువాసులైన ఎదోమీయులును ఇషామ్యేలీయులును మోయాబీయులును 

హగీర్యీలును 

కీరత్నలు 83:7 => గెబలువారును అమోమ్నీయులును అమాలేకీయులును ఫిలిషీత్యులును తూరు 

నివాసులును నీకు విరోధముగా నిబంధన చేసికొనియునాన్రు.  

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

చేయుచునాన్రు.(సెలా.) 

కీరత్నలు 83:9 => మిదాయ్నునకు నీవు చేసినటుల్ కీషోను ఏటియొదద్ను నీవు సీసెరాకును 

యాబీనునకును చేసినటుల్ వారికిని చేయుము.  

కీరత్నలు 83:10 => వారు ఏనోద్రులో నశించిరి భూమికి పెంట అయిరి. 

కీరత్నలు 83:11 => ఓరేబు జెయేబు అనువారికి నీవు చేసినటుల్ వారి పర్ధానులకును చేయుము 

జెబహు సలుమ్నాన్ అనువారికి చేసినటుల్ వారి సకల రాజులకును చేయుము. 

కీరత్నలు 83:12 => దేవుని నివాససథ్లములను మనము ఆకర్మించుకొందమని వారు 

చెపుప్కొనుచునాన్రు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 24:24 => సిరియనులు చినన్దండుతో వచిచ్నను యూదావారు తమ పితరుల 

దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచినందుకై యెహోవా వారిచేతికి అతివిసాత్రమైన ఆ సైనయ్మును 

అపప్గింపగా యోవాషుకు శిక్ష కలిగెను. 

కీరత్నలు 83:6 => గుడారపువాసులైన ఎదోమీయులును ఇషామ్యేలీయులును మోయాబీయులును 

హగీర్యీలును 

కీరత్నలు 83:12 => దేవుని నివాససథ్లములను మనము ఆకర్మించుకొందమని వారు 

చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

వచనము 14 

అపుప్డు మతత్నాయ్కు పుటిట్న యెహీయేలు కుమారుడైన బెనాయాకు జననమైన జెకరాయ్ కుమారుడును 

ఆసాపు సంతతివాడును లేవీయుడునగు యహజీయేలు సమాజములో ఉండెను. యెహోవా ఆతమ్ 

అతనిమీదికి రాగా అతడీలాగు పర్కటించెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:36 => వారికాధారము లేకపోవును. 

నాయ్యాధిపతులు 11:27 => ఇటుల్ండగా నేను నీయెడల తపుప్ చేయలేదు గాని నీవు నామీదికి 

యుదధ్మునకు వచుచ్టవలన నాయెడల దోషము చేయుచునాన్వు. నాయ్యాధిపతియైన యెహోవా నేడు 

ఇశార్యేలీయులకును అమోమ్నీయులకును నాయ్యము తీరుచ్ను గాక. 

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

తానెరిగియు వారిని అడడ్గించలేదు గనుక అతని యింటికి నితయ్మైన శిక్ష విధింతునని నేను అతనికి 

తెలియజేయుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 7:6 => యెహోవా, కోపము తెచుచ్కొని లెముమ్ నా విరోధుల ఆగర్హము నణచుటకై లెముమ్ 

ననున్ ఆదుకొనుటకై మేలొక్నుము నాయ్యవిధిని నీవు నియమించియునాన్వు గదా. 

కీరత్నలు 7:8 => యెహోవా జనములకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు యెహోవా, నా నీతినిబటిట్యు నా 

యథారథ్తనుబటిట్యు నా విషయములో నాకు నాయ్యము తీరుచ్ము. 
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కీరత్నలు 9:19 => యెహోవా లెముమ్, నరులు పర్బలకపోవుదురు గాక నీ సనిన్ధిని జనములు తీరుప్ 

పొందుదురు గాక. 

కీరత్నలు 43:1 => దేవా, నాకు నాయ్యము తీరుచ్ము భకిత్లేని జనముతో నా పక్షమున 

వాయ్జెయ్మాడుము కపటము కలిగి దౌరజ్నయ్ము చేయువారిచేతిలోనుండి నీవు ననున్ విడిపించుదువు. 

యెషయా 2:4 => ఆయన మధయ్వరిత్యై అనయ్జనులకు నాయ్యము తీరుచ్ను అనేక జనములకు 

తీరుప్తీరుచ్ను వారు తమ ఖడగ్ములను నాగటి నకుక్లుగాను తమ యీటెలను మచుచ్కతుత్లుగాను 

సాగగొటుట్దురు జనముమీదికి జనము ఖడగ్మెతత్క యుండును యుదధ్ముచేయ నేరుచ్కొనుట ఇక 

మానివేయును.  

యెషయా 42:4 => భూలోకమున నాయ్యము సాథ్పించువరకు అతడు మందగిలడు నలుగుడుపడడు 

దీవ్పములు అతని బోధకొరకు కనిపెటుట్ను. 

యోవేలు 3:12 => నలుదికుక్లనునన్ అనయ్జనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను యెహోషాపాతు లోయలో 

ఆసీనుడనగుదును; అనయ్జనులు లేచి అచచ్టికి రావలెను 

పర్కటన 19:11 => మరియు పరలోకము తెరువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డిదిగో, తెలల్ని 

గుఱఱ్మొకటి కనబడెను. దానిమీద కూరుచ్ండి యునన్వాడు నమమ్కమైనవాడును సతయ్వంతుడును అను 

నామము గలవాడు. ఆయన నీతినిబటిట్ విమరశ్ చేయుచు యుదధ్ము జరిగించుచునాన్డు 

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

పర్తిహతయ్ చేయువారు నా కుమారుని నశింపజేయకుండ ఇకను నాశనము చేయుట మానిప్ంచుమని 

మనవిచేయగా రాజు యెహోవా జీవముతోడు నీ కుమారుని తల వెండుర్కలలో ఒకటైనను నేల 

రాలకుండుననెను. 

1 సమూయేలు 14:6 => యోనాతాను ఈ సునన్తిలేని వారి దండు కాపరుల మీదికి పోదము రముమ్, 

యెహోవా మన కారయ్మును సాగించునేమో, అనేకుల చేతనైనను కొదిద్మంది చేతనైనను రకిష్ంచుటకు 

యెహోవాకు అడడ్మా అని తన ఆయుధములు మోయువానితో చెపప్గా 
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2 కొరిందీయులకు 1:8 => సహోదరులారా, ఆసియలో మాకు తటసిథ్ంచిన శర్మనుగూరిచ్ మీకు 

తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు; అదేదనగా మేము బర్దుకుదుమను నమమ్కములేక యుండునటుల్గా, 

మా శకిత్కి మించిన అతయ్ధిక భారమువలన కుర్ంగిపోతివిు. 

2 కొరిందీయులకు 1:9 => మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము 

నమిమ్కయుంచకుండునటుల్ మరణమగుదుమను నిశచ్యము మామటుట్కు మాకు కలిగియుండెను. 

2 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 

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

పాదములను వలలోనుండి విడిపించును.  

కీరత్నలు 121:1 => కొండలతటుట్ నా కనున్లెతుత్చునాన్ను నాకు సహాయము ఎకక్డనుండి వచుచ్ను? 

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

సృజించినవాడు. 

కీరత్నలు 123:1 => ఆకాశమందు ఆసీనుడవైనవాడా, నీ తటుట్ నా కనున్లెతుత్చునాన్ను. 

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

యజమానురాలి చేతితటుట్ను చూచునటుల్ మన దేవుడైన యెహోవా మనలను కరుణించువరకు మన 

కనున్లు ఆయనతటుట్ చూచుచునన్వి.  

కీరత్నలు 141:8 => యెహోవా, నా పర్భువా, నా కనున్లు నీతటుట్ చూచుచునన్వి నీ 

శరణుజొచిచ్యునాన్ను నా పార్ణము ధారపోయకుము. 

యోనా 2:4 => నీ సనిన్ధిలోనుండి నేను వెలివేయబడినను, నీ పరిశుదాధ్లయము తటుట్ మరల 

చూచెదననుకొంటిని. 

ఆదికాండము 32:9 => అపుప్డు యాకోబు నా తండిర్యైన అబార్హాము దేవా, నా తండిర్యైన 

ఇసాస్కు దేవా, నీ దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి వెళుల్ము, నీకు మేలు చేసెదనని నాతో 

చెపిప్న యెహోవా, 
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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 16:28 => అపుప్డు సమోస్ను యెహోవా పర్భువా, దయచేసి ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుము, దేవా దయచేసి యీసారి మాతర్మే ననున్ బలపరచుము, నా రెండు కనున్ల నిమితత్ము 

ఫిలిషీత్యులను ఒకక్మారే దండించి పగతీరుచ్కొననిమమ్ని యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ 

1 సమూయేలు 23:26 => అయితే సౌలు పరవ్తము ఈ తటుట్నను దావీదును అతని జనులును 

పరవ్తము ఆ తటుట్నను పోవుచుండగా దావీదు సౌలు దగగ్రనుండి తపిప్ంచుకొని పోవలెనని 

తవ్రపడుచుండెను. సౌలును అతని జనులును దావీదును అతని జనులను పటుట్కొనవలెనని వారిని 

చుటుట్కొనుచుండిరి. 

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

సింహాసనము మీద ఎవడు ఆసీనుడగునో అందునుగూరిచ్ ఇశార్యేలీయులందరును 

కనిపెటిట్యునాన్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:20 => యుదధ్మందు వారు దేవునికి మొఱఱ్పెటట్గా, ఆయనమీద వారు 

నమిమ్కయుంచినందున ఆయన వారి మొఱఱ్ ఆలకించెను 

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 14:11 => ఆసా తన దేవుడైన యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ యెహోవా, విసాత్రమైన 

సైనయ్ము చేతిలో ఓడిపోకుండ బలములేనివారికి సహాయము చేయుటకు నీకనన్ ఎవరును లేరు; మా 

దేవా యెహోవా, మాకు సహాయము చేయుము, నినేన్ నముమ్కొని యునాన్ము, నీ నామమునుబటిట్యే 

యీ సైనయ్మును ఎదిరించుటకు బయలుదేరియునాన్ము. యెహోవా నీవే మా దేవుడవు, నరమాతుర్లను 

నీ పైని జయమొందనియయ్కుము అని పార్రిథ్ంపగా 
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2 దినవృతాత్ంతములు 24:24 => సిరియనులు చినన్దండుతో వచిచ్నను యూదావారు తమ పితరుల 

దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచినందుకై యెహోవా వారిచేతికి అతివిసాత్రమైన ఆ సైనయ్మును 

అపప్గింపగా యోవాషుకు శిక్ష కలిగెను. 

కీరత్నలు 20:7 => కొందరు రథములనుబటిట్యు కొందరు గుఱఱ్ములనుబటిట్యు అతిశయపడుదురు 

మనమైతే మన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ అతిశయపడుదము. 

కీరత్నలు 30:11 => నా పార్ణము మౌనముగా నుండక నినున్ కీరిత్ంచునటుల్ నా అంగలారుప్ను నీవు 

నాటయ్ముగా మారిచ్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 33:16 => ఏ రాజును సేనాబలముచేత రకిష్ంపబడడు ఏ వీరుడును అధికబలముచేత 

తపిప్ంచుకొనడు. 

కీరత్నలు 108:13 => దేవునివలన మేము శూరకారయ్ములు జరిగించెదము మా శతుర్వులను 

అణగదొర్కుక్వాడు ఆయనే. 

యెషయా 45:22 => భూదిగంతముల నివాసులారా, నా వైపు చూచి రక్షణ పొందుడి దేవుడను నేనే 

మరి ఏ దేవుడును లేడు. 

యెషయా 50:10 => మీలో యెహోవాకు భయపడి ఆయన సేవకునిమాట వినువాడెవడు? 

వెలుగులేకయే చీకటిలో నడచువాడు యెహోవా నామమును ఆశర్యించి తన దేవుని నముమ్కొనవలెను. 

జెకరాయ్ 9:1 => హదార్కు దేశమునుగూరిచ్యు దమసుక్ పటట్ణమునుగూరిచ్యు వచిచ్న దేవోకిత్ 

మతత్యి 8:25 => వారు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ పర్భువా, నశించిపోవుచునాన్ము, మముమ్ను 

రకిష్ంచుమని చెపిప్ ఆయనను లేపిరి. 

వచనము 15 

యూదావారలారా, యెరూషలేము కాపురసుథ్లారా, యెహోషాపాతు రాజా, మీరందరును ఆలకించుడి; 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ గొపప్ సైనయ్మునకు మీరు భయపడకుడి, జడియకుడి, యీ 

యుదధ్ము మీరు కాదు దేవుడే జరిగించును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 29:10 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీతో చెపిప్న పర్కారముగాను నీ 

పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో పర్మాణము చేసిన పర్కారముగాను, 

ఎజార్ 10:1 => ఎజార్ యేడుచ్చు దేవుని మందిరము ఎదుట సాషాట్ంగపడుచు, పాపమును ఒపుప్కొని 

పార్రథ్న చేసెను. ఇశార్యేలీయులలో పురుషులు సతరీలు చినన్వారు మికిక్లి గొపప్ సమూహముగా 

అతనియొదద్కు కూడివచిచ్ బహుగా ఏడవ్గా 

యోనా 3:5 => నీనెవె పటట్ణపువారు దేవునియందు విశావ్సముంచి ఉపవాసదినము చాటించి, 

ఘనులేమి అలుప్లేమి అందరును గోనెపటట్ కటుట్కొనిరి. 

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. 

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 12:43 => మరియు దేవుడు తమకు మహానందము కలుగజేసెనని ఆ దినమున వారు 

గొపప్ బలులను అరిప్ంచి సంతోషించిరి. వారి భారయ్లు పిలల్లుకూడ సంతోషించిరి. అందువలన 

యెరూషలేములో పుటిట్న ఆనందధవ్ని బహు దూరమునకు వినబడెను. 

యోవేలు 1:14 => ఉపవాసదినము పర్తిషిఠ్ంచుడి వర్తదినము ఏరప్రచుడి. యెహోవాను 

బతిమాలుకొనుటకై పెదద్లను దేశములోని జనులందరిని మీదేవుడైన యెహోవా మందిరములో 

సమకూరుచ్డి.  

యోవేలు 2:16 => జనులను సమకూరుచ్డి, సమాజకూటము పర్తిషిఠ్ంచుడి, పెదద్లను 

పిలువనంపించుడి, చినన్వారిని సత్నయ్పానము చేయు బిడడ్లను తోడుకొని రండి; పెండిల్కుమారుడు 

అంతఃపురములోనుండియు పెండిల్కుమారెత్ గదిలోనుండియు రావలయును.  
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లూకా 18:16 => అయితే యేసు వారిని తనయొదద్కు పిలిచి చినన్బిడడ్లను ఆటంకపరచక వారిని 

నాయొదద్కు రానియుయ్డి, దేవుని రాజయ్ము ఈలాటివారిది. 

వచనము 16 

రేపు వారిమీదికి పోవుడి; వారు జీజు అను ఎకుక్డు మారగ్మున వచెచ్దరు, మీరు యెరూవేలు 

అరణయ్ము ముందరనునన్ వాగు కొనదగగ్ర వారిని కనుగొందురు. 

యెషయా 58:9 => అపుప్డు నీవు పిలువగా యెహోవా ఉతత్రమిచుచ్ను నీవు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన 

నేనునాన్ననును. ఇతరులను బాధించుటయు వేర్లుపెటిట్ చూపి తిరసక్రించుటయు చెడడ్దానినిబటిట్ 

మాటలాడుటయు నీవు మాని  

యెషయా 65:24 => వారికీలాగున జరుగును వారు వేడుకొనక మునుపు నేను ఉతత్రమిచెచ్దను 

వారు మనవి చేయుచుండగా నేను ఆలంకిచెదను.  

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

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

చేయుచునుంటిని. 

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. 

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

అడిగెను. అందుకు దూత నీ పార్రథ్నలును నీ ధరమ్కారయ్ములును దేవుని సనిన్ధికి జాఞ్పకారథ్ముగా 

చేరినవి. 

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

సముఖమందు జాఞ్పకముంచబడియునన్వి గనుక నీవు యొపేప్కు వరత్మానము పంపి 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:1 => ఆ కాలమున దేవుని ఆతమ్ ఓదేదు కుమారుడైన అజరాయ్మీదికి రాగా 

అతడు ఆసాను ఎదురొక్నబోయి యీలాగు పర్కటించెను 

Page  of 1054 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

2 దినవృతాత్ంతములు 24:20 => అపుప్డు దేవుని ఆతమ్ యాజకుడగు యెహోయాదా కుమారుడైన 

జెకరాయ్మీదికి రాగా అతడు జనులయెదుట నిలువబడి మీరెందుకు యెహోవా ఆజఞ్లను మీరుచునాన్రు? 

మీరు వరిధ్లల్రు; మీరు యెహోవాను విసరిజ్ంచితిరి గనుక ఆయన మిముమ్ను విసరిజ్ంచియునాన్డని 

దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:25 => యెహోవా మేఘములో దిగి అతనితో మాటలాడి అతనిమీద వచిచ్న 

ఆతమ్లో పాలు ఆ డెబబ్దిమంది పెదద్లమీద ఉంచెను; కావున ఆ ఆతమ్ వారిమీద నిలిచినపుప్డు వారు 

పర్వచించిరి గాని మరల పర్వచింపలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 11:26 => ఆ మనుషుయ్లలో నిదద్రు పాళెములో నిలిచియుండిరి; వారిలో ఒకని 

పేరు ఎలాద్దు, రెండవవాని పేరు మేదాదు; వారి మీదను ఆతమ్ నిలిచియుండెను; వారు 

వార్యబడినవారిలోను ఉండియు వారు గుడారమునకు వెళల్క తమ పాళెములోనే పర్వచించిరి.  

సంఖాయ్కాండము 24:2 => బిలాము కనున్లెతిత్ ఇశార్యేలీయులు తమ తమ గోతర్ముల చొపుప్న 

దిగియుండుట చూచినపుప్డు దేవుని ఆతమ్ అతనిమీదికి వచెచ్ను 

నాయ్యాధిపతులు 3:10 => యెహోవా ఆతమ్ అతనిమీదికి వచెచ్ను గనుక అతడు ఇశార్యేలీయులకు 

నాయ్యాధిపతియై యుదధ్మునకు బయలుదేరగా యెహోవా అరామన్హరాయిము రాజైన 

కూషనిర్షాతాయిమును అతనిచేతి కపప్గించెను, ఆతడు కూషనిర్షాతాయిమును జయించెను. 

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 6:39 => హేమాను సహోదరుడైన ఆసాపు ఇతని కుడిపర్కక్ను నిలుచువాడు. 

ఈ ఆసాపు బెరకాయ్ కుమారుడు, బెరకాయ్ షిమాయ్ కుమారుడు, 

వచనము 17 
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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 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. 

నిరగ్మకాండము 14:13 => అందుకు మోషే భయపడకుడి, యెహోవా మీకు నేడు కలుగజేయు 

రక్షణను మీరు ఊరక నిలుచుండి చూడుడి; మీరు నేడు చూచిన ఐగుపీత్యులను ఇకమీదట మరి 

ఎనన్డును చూడరు. 

నిరగ్మకాండము 14:14 => యెహోవా మీ పక్షమున యుదధ్ము చేయును, మీరు ఊరకయే 

యుండవలెనని పర్జలతో చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:29 => అపుప్డు నేను మిముమ్నుచూచి దిగులుపడకుడి, వారికి 

భయపడకుడి, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:30 => మీకు ముందర నడుచుచునన్ మీ దేవుడైన యెహోవా మీ 

కనున్లయెదుట 

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. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 20:4 => వణకకుడి, వారి ముఖము చూచి బెదరకుడి, మీకొరకు మీ 

శతుర్వులతో యుదధ్ముచేసి మిముమ్ను రకిష్ంచువాడు మీ దేవుడైన యెహోవాయే. 

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. 

యెహోషువ 11:6 => యెహోవా వారికి భయపడకుము, రేపు ఈ వేళకు ఇశార్యేలీయులచేత 

సంహరింపబడిన వారినిగా నేను వారినందరిని అపప్గించెదను. నీవు వారి గుఱఱ్ముల గుదికాలి 

నరమును తెగకోసి వారి రథములను అగిన్చేత కాలుచ్దువని యెహోషువతో సెలవిచెచ్ను. 

నెహెమాయ్ 4:14 => అంతట నేను లేచి చూచి పర్ధానులతోను అధికారులతోను జనులతోను వారికి 

మీరు భయపడకుడి, మహా ఘనుడును భయంకరుడునగు యెహోవాను జాఞ్పకము చేసికొని, మీ 

సహోదరుల పక్షముగాను మీ కుమారుల పక్షముగాను మీ కుమారెత్ల పక్షముగాను మీ భారయ్ల 

పక్షముగాను మీ నివాసము మీకుండునటుల్ యుదధ్ము చేయుడి అంటిని. 

కీరత్నలు 17:1 => యెహోవా, నాయ్యమును ఆలకించుము, నా మొఱఱ్ నంగీకరించుము నా పార్రథ్నకు 

చెవియొగుగ్ము, అది కపటమైన పెదవులనుండి వచుచ్నదికాదు. 

కీరత్నలు 17:2 => నీ సనిన్ధినుండి నాకు తీరుప్ వచుచ్నుగాక నీ కనుదృషిట్ నాయ్యముగా చూచును. 

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 41:11 => నీమీద కోపపడిన వారందరు సిగుగ్పడి విసమ్యమొందెదరు నీతో 

వాదించువారు మాయమై నశించిపోవుదురు  
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యెషయా 41:12 => నీతో కలహించువారిని నీవు వెదకుదువు గాని వారిని కనుగొనలేకపోవుదువు 

నీతో యుదధ్ము చేయువారు మాయమై పోవుదురు అభావులగుదురు.  

యెషయా 41:13 => నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను భయపడకుము నేను నీకు సహాయము 

చేసెదనని చెపుప్చు నీ కుడిచేతిని పటుట్కొనుచునాన్ను.  

యెషయా 41:14 => పురుగువంటి యాకోబూ, సవ్లప్జనమగు ఇశార్యేలూ, భయపడకుడి నేను 

నీకు సహాయము చేయుచునాన్ను అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ విమోచకుడు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుడే. 

యెషయా 41:15 => కకుక్లు పెటట్బడి పదునుగల కొర్తత్దైన నురిపిడి మార్నుగా నినున్ 

నియమించియునాన్ను నీవు పరవ్తములను నూరుచ్దువు వాటిని పొడి చేయుదువు కొండలను 

పొటుట్వలె చేయుదువు  

యెషయా 41:16 => నీవు వాటిని గాలించగా గాలి వాటిని కొనిపోవును సుడిగాలి వాటిని 

చెదరగొటుట్ను. నీవు యెహోవానుబటిట్ సంతోషించుదువు ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవునిబటిట్ 

అతిశయపడుదువు. 

యెషయా 43:1 => అయితే యాకోబూ, నినున్ సృజించినవాడగు యెహోవా ఇశార్యేలూ, నినున్ 

నిరిమ్ంచినవాడు ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను నినున్ విమోచించియునాన్ను భయపడకుము, 

పేరుపెటిట్ నినున్ పిలిచియునాన్ను నీవు నా సొతుత్.  

యెషయా 43:2 => నీవు జలములలో బడి దాటునపుప్డు నేను నీకు తోడైయుందును నదులలో బడి 

వెళుల్నపుప్డు అవి నీమీద పొరిల్పారవు. నీవు అగిన్మధయ్ను నడచునపుప్డు కాలిపోవు, జావ్లలు నినున్ 

కాలచ్వు  

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. 
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1 సమూయేలు 17:47 => అపుప్డు యెహోవా కతిత్చేతను ఈటెచేతను రకిష్ంచువాడు కాడని యీ 

దండువారందరు తెలిసికొందురు; యుదధ్ము యెహోవాదే; ఆయన మిముమ్ను మాచేతికి అపప్గించునని 

చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:18 => నేనును నాతో నునన్వారందరును బూరలను ఊదునపుప్డు మీరును 

దండుపాళెమంతటిచుటుట్ బూరలను ఊదుచు యెహోవాకును గిదోయ్నుకును విజయము అని కేకలు 

వేయవలెనని చెపెప్ను. 

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 రాజులు 19:6 => యెషయా వారితో ఇటల్నెను మీ యజమానునికి ఈ మాట తెలియజేయుడి 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అషూష్రు రాజు పనివారు ననున్ దూషింపగా నీవు వినిన మాటలకు 

భయపడవదుద్. 

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, 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:20 => అంతట వారు ఉదయముననే లేచి తెకోవ అరణయ్మునకు పోయిరి; 

వారు పోవుచుండగా యెహోషాపాతు నిలువబడి యూదా వారలారా, యెరూషలేము కాపురసుథ్లారా, 

నా మాట వినుడి; మీ దేవుడైన యెహోవాను నముమ్కొనుడి, అపుప్డు మీరు సిథ్రపరచబడుదురు; ఆయన 

పర్వకత్లను నముమ్కొనుడి, అపుప్డు మీరు కృతారుథ్లగుదురని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 27:3 => నాతో యుదధ్ము చేయుటకు దండు దిగినను నా హృదయము భయపడదు 

నామీదికి యుదధ్ము రేగినను దీనిలో నేను ధైరయ్ము విడువకుందును.  

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

బయలుదేరుట మానియునాన్వు గదా? 
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యెషయా 31:4 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డు తపిప్ంచుటకై గొఱఱ్ల కాపరుల 

సమూహము కూడిరాగా సింహము కొదమసింహము వారి శబద్మునకు భయపడకయు వారి కేకలకు 

అధైరయ్పడకయు తనకు దొరికినదానిమీద గరిజ్ంచునటుల్ సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా యుదధ్ము 

చేయుటకై సీయోను పరవ్తముమీదికిని దాని కొండమీదికిని దిగివచుచ్ను.  

యెషయా 37:6 => యెషయా వారితో ఇటల్నెను మీ యజమానునికి ఈ మాట తెలియజేయుడి; 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అషూష్రు రాజు సేవకులు ననున్ దూషింపగా నీవు వినిన మాటలకు 

భయపడవదుద్. 

ఆమోసు 3:1 => ఐగుపుత్ దేశమునుండి యెహోవా రపిప్ంచిన ఇశార్యేలీయులారా , 

మిముమ్నుగూరిచ్యు ఆయన రపిప్ంచిన కుటుంబము వారినందరినిగూరిచ్యు ఆయన సెలవిచిచ్న 

మాట ఆలకించుడి. 

జెకరాయ్ 14:3 => అపుప్డు యెహోవా బయలుదేరి తాను యుదధ్కాలమున యుదధ్ము చేయు రీతిగా ఆ 

అనయ్జనులతో యుదధ్ము చేయును. 

రోమీయులకు 4:20 => అవిశావ్సము వలన దేవుని వాగాద్నమునుగూరిచ్ సందేహింపక 

వచనము 18 

అపుప్డు యెహోషాపాతు సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసెను; యూదావారును యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లును యెహోవా సనిన్ధిని సాగిలపడి నమసక్రించిరి. 

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. 

యెహోషువ 11:6 => యెహోవా వారికి భయపడకుము, రేపు ఈ వేళకు ఇశార్యేలీయులచేత 

సంహరింపబడిన వారినిగా నేను వారినందరిని అపప్గించెదను. నీవు వారి గుఱఱ్ముల గుదికాలి 

నరమును తెగకోసి వారి రథములను అగిన్చేత కాలుచ్దువని యెహోషువతో సెలవిచెచ్ను. 
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వచనము 19 

కహాతీయుల సంతతివారును కోరహీయుల సంతతివారునగు లేవీయులు నిలువబడి గొపప్ శబద్ముతో 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను సుత్తించిరి. 

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. 

నిరగ్మకాండము 14:13 => అందుకు మోషే భయపడకుడి, యెహోవా మీకు నేడు కలుగజేయు 

రక్షణను మీరు ఊరక నిలుచుండి చూడుడి; మీరు నేడు చూచిన ఐగుపీత్యులను ఇకమీదట మరి 

ఎనన్డును చూడరు. 

నిరగ్మకాండము 14:14 => యెహోవా మీ పక్షమున యుదధ్ము చేయును, మీరు ఊరకయే 

యుండవలెనని పర్జలతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 14:25 => వారి రథ చకర్ములు ఊడిపడునటుల్ చేయగా వారు బహు కషట్పడి 

తోలుచుండిరి. అపుప్డు ఐగుపీత్యులు ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి పారిపోదము రండి; యెహోవా 

వారి పక్షమున మనతో యుదధ్ము చేయుచునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

కీరత్నలు 46:10 => ఊరకుండుడి నేనే దేవుడనని తెలిసికొనుడి అనయ్జనులలో నేను 

మహోనన్తుడనగుదును భూమిమీద నేను మహోనన్తుడనగుదును  

కీరత్నలు 46:11 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మనకు తోడైయునాన్డు యాకోబుయొకక్ 

దేవుడు మనకు ఆశర్యమైయునాన్డు.  

యెషయా 30:7 => ఐగుపుత్వలని సహాయము పనికిమాలినది, నిషర్ప్యోజనమైనది అందుచేతను 

ఏమియు చేయక ఊరకుండు గపాప్లమారి అని దానికి పేరు పెటుట్చునాన్ను.  
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యెషయా 30:15 => పర్భువును ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు మీరు మరలివచిచ్ ఊరకుండుటవలన రకిష్ంపబడెదరు మీరు ఊరకుండి 

నముమ్కొనుటవలన మీకు బలము కలుగును.  

విలాపవాకయ్ములు 3:26 => నరులు ఆశకలిగి యెహోవా అనుగర్హించు రక్షణకొరకు ఓపికతో 

కనిపెటుట్ట మంచిది. 

విలాపవాకయ్ములు 3:26 => నరులు ఆశకలిగి యెహోవా అనుగర్హించు రక్షణకొరకు ఓపికతో 

కనిపెటుట్ట మంచిది. 

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, 

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. 

సంఖాయ్కాండము 14:9 => మెటుట్కు మీరు యెహోవామీద తిరుగబడకుడి, ఆ దేశ పర్జలకు 

భయపడకుడి, వారు మనకు ఆహారమగుదురు, వారి నీడ వారిమీదనుండి తొలగిపోయెను. యెహోవా 

మనకు తోడైయునాన్డు, వారికి భయపడకుడనిరి. ఆ సరవ్సమాజము వారిని రాళల్తో కొటిట్ 

చంపవలెననగా 

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

దేవుడు మనకు ఆశర్యమైయునాన్డు.  

కీరత్నలు 46:11 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మనకు తోడైయునాన్డు యాకోబుయొకక్ 

దేవుడు మనకు ఆశర్యమైయునాన్డు.  

యెషయా 8:9 => జనులారా, రేగుడి మీరు ఓడిపోవుదురు; దూరదేశసుథ్లారా, మీరందరు 

ఆలకించుడి మీరు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు. 
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యెషయా 8:10 => ఆలోచన చేసికొనినను అది వయ్రథ్మగును మాట పలికినను అది నిలువదు. 

దేవుడు మాతోనునాన్డు. 

యెషయా 41:10 => నీవు నా దాసుడవనియు నేను నినున్ ఉపేకిష్ంపక యేరప్రచుకొంటిననియు నేను 

నీతో చెపిప్యునాన్ను నీకు తోడైయునాన్ను భయపడకుము నేను నీ దేవుడనైయునాన్ను 

దిగులుపడకుము నేను నినున్ బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా 

దకిష్ణహసత్ముతో నినున్ ఆదుకొందును. 

ఆమోసు 5:14 => మీరు బర్దుకునటుల్ కీడు విడిచి మేలు వెదకుడి; ఆలాగు చేసినయెడల మీరనుకొను 

చొపుప్న దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా మీకు తోడుగా నుండును. 

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? 

2 తిమోతి 4:22 => పర్భువు నీ ఆతమ్కు తోడై యుండును గాక. కృప మీకు తోడై యుండును గాక. 

నిరగ్మకాండము 6:1 => అందుకు యెహోవా ఫరోకు నేను చేయబోవుచునన్ దానిని నీవు 

నిశచ్యముగా చూచెదవు; బలమైన హసత్ముచేత అతడు వారిని పోనిచుచ్ను, బలమైన హసత్ముచేతనే 

అతడు తన దేశములోనుండి వారిని తోలివేయునని మోషేతో అనెను 

సంఖాయ్కాండము 9:8 => మోషే నిలువుడి; మీ విషయములో యెహోవా యేమి సెలవిచుచ్నో నేను 

తెలిసికొందునని వారితో అనెను. 

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. 

Page  of 1063 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:22 => మీ దేవుడైన యెహోవా మీ పక్షముగా యుదధ్ము చేయువాడు 

గనుక వారికి భయపడవదద్ని ఆజాఞ్పించితిని. 

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. 

నాయ్యాధిపతులు 7:9 => ఆ రాతిర్ యెహోవా అతనితో ఇటల్నెను నీవు లేచి దండుమీదికి పొముమ్, 

నీచేతికి దాని నపప్గించెదను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:21 => వారిలో పర్తివాడును తన చోటున దండుచుటుట్ నిలిచియుండగా ఆ 

దండువారందరును పరుగెతుత్చు కేకలు వేయుచు పారిపోయిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:28 => అహరోను మనుమడును ఎలియాజరు కుమారుడునైన ఫీనెహాసు ఆ 

దినములలో దానియెదుట నిలుచువాడు . ఇశార్యేలీయులు మరలమా సహోదరులైన 

బెనాయ్మీనీయులతో యుదధ్మునకు పోదుమా, మానుదుమా? అని యెహోవా యొదద్ విచారణచేయగా 

యెహోవా వెళుల్డి రేపు నీచేతికి వారిని అపప్గించెదనని సెలవిచెచ్ను. 

1 రాజులు 17:13 => అపుప్డు ఏలీయా ఆమెతో ఇటల్నెను భయపడవదుద్, పోయి నీవు చెపిప్నటుల్ 

చేయుము; అయితే అందులో నాకొక చినన్ అపప్ము మొదటచేసి నాయొదద్కు తీసికొనిరముమ్, తరువాత 

నీకును నీ బిడడ్కును అపప్ములు చేసికొనుము. 

2 రాజులు 19:6 => యెషయా వారితో ఇటల్నెను మీ యజమానునికి ఈ మాట తెలియజేయుడి 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అషూష్రు రాజు పనివారు ననున్ దూషింపగా నీవు వినిన మాటలకు 

భయపడవదుద్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:16 => లెకిక్ంపలేనంత బంగారమును వెండియు ఇతత్డియు ఇనుమును 

నీకు ఉనన్వి; కాబటిట్ నీవు పని పూనుకొనుము, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండును గాక. 

కీరత్నలు 118:12 => కందిరీగలవలె నామీద ముసిరియునాన్రు ముండుల్ కాలిచ్న మంట 

ఆరిపోవునటుల్ వారు నశించిపోయిరి యెహోవా నామమునుబటిట్ నేను వారిని నిరూమ్లము చేసెదను. 
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యెషయా 7:4 => భదర్ము సుమీ, నిమమ్ళించుము; పొగ రాజుచునన్ యీ రెండు కొరకంచు 

కొనలకు, అనగా రెజీనును, సిరియనులు, రెమలాయ్ కుమారుడును అనువారి కోపాగిన్కి జడియకుము, 

నీ గుండె అవియనీయకుము. 

హగగ్యి 1:13 => అపుప్డు యెహోవా దూతయైన హగగ్యి యెహోవా తెలియజేసిన వారత్నుబటిట్ 

జనులకు పర్కటించినదేమనగా నేను మీకు తోడుగా ఉనాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

హగగ్యి 2:5 => మీరు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్నపుప్డు నేను మీతో చేసిన నిబంధన జాఞ్పకము 

చేసికొనుడి; నా ఆతమ్ మీమధయ్న ఉనన్ది గనుక భయపడకుడి. 

వచనము 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 7:3 => అగిన్యు యెహోవా తేజసుస్ను మందిరముమీదికి దిగగా చూచి 

ఇశార్యేలీయులందరును సాషాట్ంగనమసాక్రము చేసి యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప 

నిరంతరముండునని చెపిప్ ఆయనను ఆరాధించి సుత్తించిరి. 

ఆదికాండము 24:26 => ఆ మనుషుయ్డు తన తలవంచి యెహోవాకు మొర్కిక్  

నిరగ్మకాండము 4:31 => మరియు యెహోవా ఇశార్యేలీయులను చూడవచిచ్ తమ బాధను 

కనిపెటెట్నను మాట జనులు విని తలవంచుకొని నమసాక్రము చేసిరి. 

యోబు 1:20 => అపుప్డు యోబు లేచి తన పై వసత్రమును చింపుకొని తలవెండుర్కలు గొరిగించుకొని 

నేలమీద సాషాట్ంగపడి నమసాక్రము చేసి ఇటల్నెను 

కీరత్నలు 95:6 => ఆయన మన దేవుడు మనము ఆయన పాలించు పర్జలము ఆయన మేపు 

గొఱఱ్లము. 
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ఆదికాండము 24:52 => అబార్హాము సేవకుడు వారి మాటలు విని యెహోవాకు సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 12:27 => మీరు ఇది యెహోవాకు పసాక్బలి; ఆయన ఐగుపీత్యులను హతము 

చేయుచు మన యిండల్ను కాచినపుప్డు ఆయన ఐగుపుత్లోనునన్ ఇశార్యేలీయుల యిండల్ను 

విడిచిపెటెట్ను అనవలెనని చెపెప్ను. అపుప్డు పర్జలు తలలు వంచి నమసాక్రము చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 34:8 => అందుకు మోషే తవ్రపడి నేలవరకు తలవంచుకొని నమసాక్రము చేసి 

నాయ్యాధిపతులు 7:15 => గిదోయ్ను ఆ కల వివరమును దాని తాతప్రయ్మును వినినపుప్డు అతడు 

యెహోవాకు నమసాక్రము చేసి ఇశార్యేలీయుల దండులోనికి తిరిగివెళిల్ లెండి, యెహోవా 

మిదాయ్నీయుల దండును మీచేతికి అపప్గించుచునాన్డని చెపిప్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:29 => వారు అరిప్ంచుట ముగించిన తరువాత రాజును 

అతనితోకూడనునన్ వారందరును తమ తలలు వంచి ఆరాధించిరి. 

నెహెమాయ్ 8:6 => ఎజార్ మహా దేవుడైన యెహోవాను సుత్తింపగా జనులందరు తమచేతులెతిత్ ఆమేన  

ఆమేన  అని పలుకుచు, నేలకు ముఖములు వంచుకొని యెహోవాకు నమసక్రించిరి. 

వచనము 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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:16 => అంతట దావీదు మీరు మీ బంధువులగు పాటకులను పిలిచి, 

సవ్రమండలములు సితారాలు తాళములు లోనగు వాదయ్ విశేషములతో గంభీర ధవ్ని చేయుచు, 

సంతోషముతో సవ్రములెతిత్ పాడునటుల్ ఏరాప్టు చేయుడని లేవీయుల అధిపతులకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

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

బంధువులలో బెరెకాయ్ కుమారుడైన ఆసాపును, తమ బంధువులగు మెరారీయులలో కూషాయాహు 

కుమారుడైన ఏతానును, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 15:18 => వీరితోకూడ రెండవ వరుసగానునన్ తమ బంధువులైన జెకరాయ్ 

బేను యహజీయేలు షెమీరా మోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు బెనాయా మయశేయా మతిత్తాయ్ 

ఎలీపేల్హు మికేన్యాహులనువారిని దావ్రపాలకులగు ఓబేదెదోమును యెహీయేలును పాటకులనుగా 

నియమించిరి. 

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

తాళములు వాయించుటకు నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:20 => జెకరాయ్ అజీయేలు షెమీరామోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు 

మయశేయా బెనాయా అనువారు హెచుచ్ సవ్రముగల సవ్రమండలములను వాయించుటకు 

నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:21 => మరియు మతిత్తాయ్ ఎలీపేల్హు మికేన్యాహు ఓబేదెదోము 

యెహీయేలు అజజాయ్హు అనువారు రాగమెతుత్టకును సితారాలు వాయించుటకును నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:22 => లేవీయుల కధిపతియైన కెననాయ్ మందసమును మోయుటయందు 

గటిట్వాడైనందున అతడు మోతకర్మము నేరుప్టకై నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:5 => వారిలో ఆసాపు అధిపతి, జెకరాయ్ అతని తరువాతివాడు, 

యెమీయేలు షెమీరామోతు యెహీయేలు మతిత్తాయ్ ఏలీయాబు బెనాయా ఓబేదెదోము యెహీయేలు 

అనువారు సవ్రమండలములను సితారాలను వాయించుటకై నియమింపబడిరి, ఆసాపు తాళములను 

వాయించువాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:42 => బూరలు ఊదుటకును తాళములను వాయించుటకును 

దేవునిగూరిచ్ పాడతగిన గీతములను వాదయ్ములతో వినిపించుటకును వీరిలోనుండు హేమానును 

యెదూతూనును అతడు నియమించెను . మరియు యెదూతూను కుమారులను అతడు 

దావ్రపాలకులుగా నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:5 => నాలుగు వేలమంది దావ్రపాలకులుగా నియమింపబడిరి. మరి 

నాలుగు వేలమంది సుత్తిచేయు నిమితత్మై దావీదు చేయించిన వాదయ్ విశేషములతో యెహోవాను 

సుత్తించువారుగా నియమింపబడిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

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

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:5 => వీరందరును దేవుని వాకుక్విషయములో రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు 

హేమానుయొకక్ కుమారులు. హేమాను సంతతిని గొపప్చేయుటకై దేవుడు హేమానునకు 

పదునలుగురు కుమారులను ముగుగ్రు కుమారెత్లను అనుగర్హించియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:6 => వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును 

రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు 

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

1 దినవృతాత్ంతములు 25:7 => యెహోవాకు గానము చేయుటలో నేరుప్ పొందిన తమ 

సహోదరులతో కూడనునన్ పర్వీణులైన పాటకుల లెకక్ రెండువందల ఎనుబది యెనిమిది. 

కీరత్నలు 44:1 => దేవా, పూరవ్కాలమున మా పితరుల దినములలో నీవు చేసిన పనినిగూరిచ్ మేము 

చెవులార వినియునాన్ము మా పితరులు దానిని మాకు వివరించిరి  

కీరత్నలు 49:1 => సరవ్జనులారా ఆలకించుడి. 
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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. 

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. 

నెహెమాయ్ 12:42 => ఇజర్హయా అనువాడు నడిపింపగా మయశేయా షెమయా ఎలియాజరు ఉజీజ్ 

యెహోహానాను మలీక్యా ఏలాము ఏజెరులను గాయకులు బిగగ్రగా పాడిరి. 

నెహెమాయ్ 12:43 => మరియు దేవుడు తమకు మహానందము కలుగజేసెనని ఆ దినమున వారు 

గొపప్ బలులను అరిప్ంచి సంతోషించిరి. వారి భారయ్లు పిలల్లుకూడ సంతోషించిరి. అందువలన 

యెరూషలేములో పుటిట్న ఆనందధవ్ని బహు దూరమునకు వినబడెను. 

కీరత్నలు 81:1 => మనకు బలమైయునన్ దేవునికి ఆనందగానము చేయుడి యాకోబు దేవునిబటిట్ 

ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి. 

కీరత్నలు 95:1 => రండి యెహోవానుగూరిచ్ ఉతాస్హధవ్ని చేయుదము మన రక్షణ దురగ్మునుబటిట్ 

సంతోషగానము చేయుదము 

కీరత్నలు 95:2 => కృతజఞ్తాసుత్తులతో ఆయన సనిన్ధికి వచెచ్దము కీరత్నలు పాడుచు ఆయన పేరట 

సంతోషగానము చేయుదము. 

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. 

Page  of 1069 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

నాయ్యాధిపతులు 7:15 => గిదోయ్ను ఆ కల వివరమును దాని తాతప్రయ్మును వినినపుప్డు అతడు 

యెహోవాకు నమసాక్రము చేసి ఇశార్యేలీయుల దండులోనికి తిరిగివెళిల్ లెండి, యెహోవా 

మిదాయ్నీయుల దండును మీచేతికి అపప్గించుచునాన్డని చెపిప్ 

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. 

వచనము 22 

వారు పాడుటకును సుత్తించుటకును మొదలుపెటట్గా యెహోవా యూదావారిమీదికి వచిచ్న 

అమోమ్నీయులమీదను మోయాబీయులమీదను శేయీరు మనయ్వాసులమీదను మాటుగాండర్ను పెటెట్ను 

గనుక వారు హతులైరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:6 => అతడు బేతెల్హేము, ఏతాము, తెకోవ, బేతూస్రు, 

2 సమూయేలు 14:2 => తెకోవనుండి యుకిత్గల యొక సతరీని పిలువనంపించి ఏడుచ్చునన్ దానవైనటుట్ 

నటించి దుఃఖవసత్రములు ధరించుకొని తైలము పూసికొనక బహు కాలము దుఃఖపడిన దానివలెనుండి 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:5 => తెకోవ తండిర్యైన అషూష్రునకు హెలా నయరా అను ఇదద్రు 

భారయ్లుండిరి. 

యిరిమ్యా 6:1 => బెనాయ్మీనీయులారా, యెరూషలేములోనుండి పారిపోవుడి, తెకోవలో బూరధవ్ని 

చేయుడి, బేత  హకెక్రెము మీద ఆనవాలుకై ధవ్జము నిలువబెటుట్డి, కీడు ఉతత్ర దికుక్నుండి 

వచుచ్చునన్ది, గొపప్ దండు వచుచ్చునన్ది. 
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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. 

యెషయా 7:9 => షోమోర్ను ఎఫార్యిమునకు రాజధాని; షోమోర్నునకు రెమలాయ్ కుమారుడు రాజు; 

మీరు నమమ్కుండినయెడల సిథ్రపడకయుందురు. 

యెషయా 26:3 => ఎవనిమనసుస్ నీమీద ఆనుకొనునో వానిని నీవు పూరణ్శాంతిగలవానిగా 

కాపాడుదువు. ఏలయనగా అతడు నీయందు విశావ్సముంచియునాన్డు. 

యోహాను 11:40 => అందుకు యేసు నీవు నమిమ్నయెడల దేవుని మహిమ చూతువని నేను నీతో 

చెపప్లేదా అని ఆమెతో అనెను; 

యోహాను 1 4 : 1 = > మీ హృదయమును కలవరపడనియయ్కుడి ; దేవునియందు 

విశావ్సముంచుచునాన్రు నాయందును విశావ్సముంచుడి. 

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

విరోధియెవడు? 

హెబీర్యులకు 11:6 => విశావ్సము లేకుండ దేవునికి ఇషుట్డైయుండుట అసాధయ్ము; దేవునియొదద్కు 

వచుచ్వాడు ఆయన యునాన్డనియు, తనున్ వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమమ్వలెను 

గదా. 

నిరగ్మకాండము 14:31 => యెహోవా ఐగుపీత్యులకు చేసిన గొపప్ కారయ్మును ఇశార్యేలీయులు 

చూచిరి గనుక ఆ పర్జలు యెహోవాకు భయపడి యెహోవాయందును ఆయన సేవకుడైన 

మోషేయందును నమమ్కముంచిరి. 

లూకా 16:31 => అందుకతడు మోషేయు పర్వకత్లును (చెపిప్న మాటలు) వారు విననియెడల 

మృతులలో నుండి ఒకడు లేచినను వారు నమమ్రని అతనితో చెపెప్ననెను. 

యోహాను 5:46 => అతడు ననున్గూరిచ్ వార్సెను గనుక మీరు మోషేను నమిమ్నటట్యిన ననున్ను 

నముమ్దురు. 

యోహాను 5:47 => మీరతని లేఖనములను నమమ్నియెడల నా మాటలు ఏలాగు నముమ్దురనెను. 
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యోహాను 13:20 => నేనెవని పంపుదునో వాని చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనువాడగును; ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనువాడగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని 

వారితో అనెను. 

నిరగ్మకాండము 4:5 => ఆయన దానిచేత వారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, అనగా 

అబార్హాము దేవుడు ఇసాస్కు దేవుడు యాకోబు దేవుడు నీకు పర్తయ్క్షమాయెనని నముమ్దురనెను. 

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 

సంఖాయ్కాండము 20:12 => అపుప్డు యెహోవా మోషే అహరోనులతో మీరు ఇశార్యేలీయుల 

కనున్లయెదుట నా పరిశుదధ్తను సనామ్నించునటుల్ ననున్ నముమ్కొనకపోతిరి గనుక ఈ సమాజమును 

నేను వారికిచిచ్న దేశములోనికి మీరు తోడుకొనిపోరని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:32 => అయితే మీకు తోర్వచూపించి మీ గుడారములను వేయవలసిన 

సథ్లమును మీకు సిదధ్పరచునటుల్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:20 => ఆయన ఇటల్నుకొనెను నేను వారికి విముఖుడనై వారి 

కడపటిసిథ్తి యేమగునో చూచెదను వారు మూరఖ్చితత్ము గలవారు విశావ్సములేని పిలల్లు. 

2 సమూయేలు 24:19 => దావీదు గాదుచేత యెహోవా యిచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న పోయెను.  

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 17:15 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు అనెను. అంతట 

ఆమె వెళిల్ ఏలీయా చెపిప్న మాటచొపుప్న చేయగా అతడును ఆమెయు ఆమె యింటివారును 

అనేకదినములు భోజనముచేయుచు వచిచ్రి. 
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2 రాజులు 5:14 => అతడు పోయి దైవజనుడు చెపిప్నటుల్ యొరాద్ను నదిలో ఏడు మారులు 

మునుగగా అతని దేహము పసిపిలల్ దేహమువలెనై అతడు శుదుధ్డాయెను. 

2 రాజులు 6:10 => ఇశార్యేలు రాజు దైవజనుడు తనకు తెలిపి హెచచ్రిక చేసిన సథ్లమునకు పంపి 

సంగతి తెలిసికొని తనవారిని రకిష్ంచుకొనెను. ఈలాగు మాటిమాటికి జరుగుచు వచిచ్నందున 

2 రాజులు 7:2 => అందుకు ఎవరి చేతిమీద రాజు ఆనుకొనియుండెనో ఆ యధిపతి యెహోవా 

ఆకాశమందు కిటికీలు తెరచినను ఆలాగు జరుగునా అని దైవజనునికి పర్తుయ్తత్రమీయగా అతడు నీవు 

కనున్లార దానిని చూచెదవు గాని దానిని తినకుందువని అతనితో చెపెప్ను. 

2 రాజులు 7:20 => జనులు దావ్రమందు అతని తొర్కక్గా అతడు మరణమాయెను గనుక ఆ మాట 

పర్కారము అతనికి సంభవించెను. 

2 రాజులు 18:5 => అతడు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా యందు విశావ్సముంచినవాడు; 

అతని తరువాత వచిచ్న యూదా రాజులలోను అతని పూరివ్కులైన రాజులలోను అతనితో 

సమమైనవాడు ఒకడునులేడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:13 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ మోషేకు ఇచిచ్న కటట్డల 

పర్కారముగాను ఆయన తీరిచ్న తీరుప్ల పర్కారముగాను జరుపుకొనుటకు నీవు జాగర్తత్పడినయెడల 

నీవు వృదిధ్పొందుదువు; ధైరయ్ము తెచుచ్కొని బలముగా ఉండుము; భయపడకుము దిగులుపడకుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:18 => ఈ పర్కారము ఇశార్యేలువారు ఆ కాలమందు తగిగ్ంపబడిరి గాని 

యూదావారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యించిన హేతువుచేత జయమొందిరి. 

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, 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:16 => రేపు వారిమీదికి పోవుడి; వారు జీజు అను ఎకుక్డు మారగ్మున 

వచెచ్దరు, మీరు యెరూవేలు అరణయ్ము ముందరనునన్ వాగు కొనదగగ్ర వారిని కనుగొందురు. 
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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 46:6 => జనములు ఘోషించుచునన్వి రాజయ్ములు కదలుచునన్వి ఆయన తన కంఠధవ్ని 

వినిపించగా భూమి కరగిపోవుచునన్ది. 

యెషయా 26:4 => యెహోవా యెహోవాయే నితాయ్శర్యదురగ్ము యుగయుగములు యెహోవాను 

నముమ్కొనుడి. 

యెషయా 37:2 => గృహ నిరావ్హకుడగు ఎలాయ్కీమును, శాసిత్యగు షెబాన్ను, యాజకులలో 

పెదద్లను, ఆమోజు కుమారుడును పర్వకత్యునైన యెషయా యొదద్కు పంపెను. 

యెషయా 50:10 => మీలో యెహోవాకు భయపడి ఆయన సేవకునిమాట వినువాడెవడు? 

వెలుగులేకయే చీకటిలో నడచువాడు యెహోవా నామమును ఆశర్యించి తన దేవుని నముమ్కొనవలెను. 

యిరిమ్యా 38:20 => అందుకు యిరీమ్యా వారు నినన్పప్గింపరు, నీవు బర్దికి బాగుగానుండునటుల్ 

నేను నీతో చెపుప్చునన్ సంగతినిగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్ మాటను చితత్గించి ఆలకించుము. 

యెహెజేక్లు 17:9 => అది యెండిపోవునటుల్ జనులు దాని వేళల్ను పెరికి దాని పండుల్ కోసివేతురు, 

దాని చిగుళుల్ ఎండిపోగా ఎంతమంది సేదయ్గాండుర్ ఎంత కాపు చేసినను దాని వేళుల్ ఇక చిగిరింపవు. 

దానియేలు 3:28 => నెబుకదెన్జరు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వీరి దేవుడు పూజారు హ్డు; 

ఆయన తన దూతనంపి తనాన్శర్యించిన దాసులను రకిష్ంచెను. వారు తమ దేవునికి గాక మరి ఏ 

దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి 

రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 

దానియేలు 6:23 => రాజు ఇందునుగూరిచ్ యతి సంతోషభరితుడై దానియేలును గుహలోనుండి పైకి 

తీయుడని ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును బయటికి తీసిరి. అతడు తన దేవునియందు 

భకిత్గలవాడైనందున అతనికి ఏ హానియు కలుగలేదు. 
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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.  

మారుక్ 5:36 => యేసు వారు చెపిప్న మాట లక్షయ్పెటట్క భయపడకుము, నమిమ్క మాతర్ముంచుమని 

సమాజమందిరపు అధికారితో చెపిప్ 

మారుక్ 9:23 => అందుకు యేసు (నముమ్ట) నీవలననైతే, నముమ్వానికి సమసత్మును సాధయ్మే యని 

అతనితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 11:22 => అందుకు యేసు వారితో ఇటల్నెను మీరు దేవునియందు విశావ్సముంచుడి. 

లూకా 1:45 => పర్భువు ఆమెకు తెలియజేయించిన మాటలు సిదిధ్ంచును గనుక నమిమ్న ఆమె 

ధనుయ్రాలనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:5 => గనుక సంఘములు విశావ్సమందు సిథ్రపడి, అనుదినము లెకక్కు 

విసత్రించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:25 => కాబటిట్ అయయ్లారా, ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి; నాతో దూత చెపిప్న 

పర్కారము జరుగునని నేను దేవుని నముమ్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 1:11 => మీరు సిథ్రపడవలెనని, అనగా మీకును నాకును కలిగియునన్ 

విశావ్సముచేత, అనగా మనము ఒకరి విశావ్సముచేత ఒకరము ఆదరణపొందవలెనని 

రోమీయులకు 11:20 => మంచిది; వారు అవిశావ్సమునుబటిట్ విరిచివేయబడిరి, నీవైతే 

విశావ్సమునుబటిట్ నిలిచియునాన్వు; గరివ్ంపక భయపడుము; 

వచనము 23 

అమోమ్నీయులును మోయాబీయులును శేయీరు మనయ్నివాసులను బొతిత్గా చంపి నిరూమ్లము 

చేయవలెనని పొంచియుండి వారిమీద పడిరి; వారు శేయీరు కాపురసుథ్లను కడముటిట్ంచిన తరువాత 

తమలో ఒకరినొకరు చంపుకొనుటకు మొదలుపెటిట్రి. 
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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 

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

రక్షణకరము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:25 => మరియు దావీదును దావీదు రాజుకు దీరఘ్దరిశ్యైన గాదును 

పర్వకత్యైన నాతానును చేసిన నిరణ్యము చొపుప్న యెహోవా మందిరములో తాళములను 

సవ్రమండలములను సితారాలను వాయించుటకై అతడు లేవీయులను ఏరాప్టు చేసెను. ఆలాగు 

జరుగవలెనని యెహోవా తన పర్వకత్లదావ్రా ఆజాఞ్పించియుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:26 => దావీదు చేయించిన వాదయ్ములను వాయించుటకు లేవీయులును 

బూరలు ఊదుటకు యాజకులును నియమింపబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:27 => బలిపీఠముమీద దహనబలులను అరిప్ంచుడని హిజిక్యా 

ఆజాఞ్పించెను. దహనబలి యరప్ణ ఆరంభమగుటతోనే బూరలు ఊదుటతోను ఇశార్యేలు రాజైన 

దావీదు చేయించిన వాదయ్ములను వాయించుటతోను యెహోవాకు సుత్తి గానము ఆరంభమాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:28 => అంతసేపును సరవ్సమాజము ఆరాధించుచుండెను. గాయకులు 

పాడుచుండిరి, బూరలు ఊదువారు నాదము చేయుచుండిరి, దహనబలి యరప్ణ సమాపత్మగువరకు 

ఇదియంతయు జరుగుచుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:29 => వారు అరిప్ంచుట ముగించిన తరువాత రాజును 

అతనితోకూడనునన్ వారందరును తమ తలలు వంచి ఆరాధించిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 29:30 => దావీదును దీరఘ్దరిశ్యగు ఆసాపును రచించిన శోల్కములను ఎతిత్ 

యెహోవాను సుత్తించుడని రాజైన హిజిక్యాయును అధిపతులును లేవీయులకు ఆజాఞ్పింపగా వారు 

సంతోషముతో సోత్తర్ములు పాడి తలవంచి ఆరాధించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:21 => యెరూషలేములోనునన్ ఇశార్యేలువారు బహు సంతోషభరితులై 

పులియని రొటెట్ల పండుగను ఏడు దినములు ఆచరించిరి. లేవీయులును యాజకులును యెహోవాను 

ఘనపరచుచు గొపప్ నాదముగల వాదయ్ములతో పర్తి దినము ఆయనను సుత్తించుచు ఉండిరి. 

ఎజార్ 3:10 => శిలప్కారులు యెహోవా మందిరము యొకక్ పునాదిని వేయుచుండగా ఇశార్యేలు 

రాజైన దావీదు నిరణ్యించిన విధిచొపుప్న తమ వసత్రములు ధరించుకొనినవారై యాజకులు 

బాకాలతోను, ఆసాపు వంశసుథ్లగు లేవీయులు చేయి తాళములతోను నిలువబడి యెహోవాను 

సోత్తర్ము చేసిరి 

ఎజార్ 3:11 => వీరు వంతు చొపుప్న కూడి యెహోవా దయాళుడు, ఇశార్యేలీయుల విషయమై 

ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని పాడుచు యెహోవాను సుత్తించిరి. మరియు యెహోవా 

మందిరము యొకక్ పునాది వేయబడుట చూచి, జనులందరును గొపప్ శబద్ముతో యెహోవాకు 

సోత్తర్ము చేసిరి. 

నెహెమాయ్ 12:27 => యెరూషలేము పార్కారమును పర్తిషిఠ్ంచు కాలములో వారు ఆ 

పర్తిషాఠ్చారమును సోత్తర్గీతములతోను పాటలతోను సవ్రమండల సితారా చేయి తాళములతోను 

సంతోషముగా జరిగించునటుల్ లేవీయులను తమ సకల సథ్లములలోనుండి యెరూషలేమునకు 

రపిప్ంచుటకు పూనుకొనిరి 

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

నైవేదయ్ములుచేత పుచుచ్కొని ఆయన సనిన్ధిని చేరుడి పరిశుదాధ్లంకారములగు ఆభరణములను 

ధరించుకొని ఆయన యెదుట సాగిలపడుడి. 

కీరత్నలు 29:2 => యెహోవా నామమునకు చెందవలసిన పర్భావమును ఆయనకు ఆరోపించుడి 

పర్తిషిఠ్తములగు ఆభరణములను ధరించుకొని ఆయన యెదుట సాగిలపడుడి.  

కీరత్నలు 50:2 => పరిపూరణ్ సౌందరయ్ముగల సీయోనులోనుండి దేవుడు పర్కాశించుచునాన్డు 
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కీరత్నలు 90:17 => మా దేవుడైన యెహోవా పర్సనన్త మామీద నుండును గాక మా చేతిపనిని మాకు 

సిథ్రపరచుము మా చేతిపనిని సిథ్రపరచుము. 

కీరత్నలు 96:9 => పరిశుదాధ్లంకారములు ధరించుకొని యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుడి 

సరవ్భూజనులారా, ఆయన సనిన్ధిని వణకుడి.  

2 దినవృతాత్ంతములు 5:13 => వారితో కూడ బూరలు ఊదు యాజకులు నూట ఇరువదిమంది 

నిలిచిరి; బూరలు ఊదువారును పాటకులును ఏక సవ్రముతో యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచు గానము చేయగా యాజకులు పరిశుదధ్సథ్లములోనుండి బయలువెళిల్, ఆ బూరలతోను 

తాళములతోను వాదయ్ములతోను కలిసి సవ్రమెతిత్ యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప 

నిరంతరముండునని సోత్తర్ము చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:3 => అగిన్యు యెహోవా తేజసుస్ను మందిరముమీదికి దిగగా చూచి 

ఇశార్యేలీయులందరును సాషాట్ంగనమసాక్రము చేసి యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప 

నిరంతరముండునని చెపిప్ ఆయనను ఆరాధించి సుత్తించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:6 => రాజును జనులందరును కూడి దేవుని మందిరమును పర్తిషఠ్చేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:34 => యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

ఆయనను సుత్తించుడి. 

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

వీరితోకూడ హేమానును యెదూతూనును పేళల్ వరుసను ఉదాహరింపబడిన మరికొందరిని 

నియమించెను. 

ఎజార్ 3:11 => వీరు వంతు చొపుప్న కూడి యెహోవా దయాళుడు, ఇశార్యేలీయుల విషయమై 

ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని పాడుచు యెహోవాను సుత్తించిరి. మరియు యెహోవా 

మందిరము యొకక్ పునాది వేయబడుట చూచి, జనులందరును గొపప్ శబద్ముతో యెహోవాకు 

సోత్తర్ము చేసిరి. 

కీరత్నలు 106:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవా దయాళుడు ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప నితయ్ముండును. 
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కీరత్నలు 107:1 => యెహోవా దయాళుడు ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప 

నితయ్ముండును.  

కీరత్నలు 136:1 => యెహోవా దయాళుడు ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:2 => దేవదేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:3 => పర్భువుల పర్భువునకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప 

నిరంతరముండును.  

కీరత్నలు 136:4 => ఆయన ఒకక్డే మహాశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడు ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

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

నిరంతరముండును. 

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

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

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

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

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:10 => ఐగుపుత్దేశపు తొలిచూలులను ఆయన హతము చేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:11 => వారి మధయ్నుండి ఇశార్యేలీయులను ఆయన రపిప్ంచెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:12 => చేయి చాచి తన బాహుబలముచేత వారిని రపిప్ంచెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:13 => ఎఱఱ్సముదర్మును ఆయన పాయలుగా చీలెచ్ను. ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 
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కీరత్నలు 136:14 => ఆయన ఇశార్యేలీయులను దాని నడుమ దాటిపోజేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:15 => ఫరోను అతని సైనయ్మును ఎఱఱ్సముదర్ములో ఆయన ముంచివేసెను ఆయన 

కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:16 => అరణయ్మారగ్మున ఆయన తన పర్జలను తోడుకొనివచెచ్ను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:17 => గొపప్ రాజులను ఆయన హతము చేసెను ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:18 => పర్సిదిధ్నొందిన రాజులను ఆయన హతము చేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:19 => అమోరీయుల రాజైన సీహోనును ఆయన హతము చేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:20 => బాషాను రాజైన ఓగును ఆయన హతము చేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:21 => ఆయన వారి దేశమును మనకు సావ్సథ్య్ముగా అపప్గించెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:22 => తన సేవకుడైన ఇశార్యేలునకు దానిని సావ్సథ్య్ముగా అపప్గించెను ఆయన 

కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:23 => మనము దీనదశలోనునన్పుప్డు ఆయన మనలను జాఞ్పకము చేసికొనెను 

ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

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

నిరంతరముండును. 

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

నిరంతరముండును. 
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కీరత్నలు 136:26 => ఆకాశమందుండు దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

యిరిమ్యా 33:11 => సంతోష సవ్రమును ఆనంద శబద్మును పెండిల్ కుమారుని సవ్రమును 

పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును యెహోవా మంచివాడు , ఆయన కృప నిరంతరముండును , 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను సుత్తించుడి అని పలుకువారి సవ్రమును మరల వినబడును; 

యెహోవా మందిరములోనికి సుత్తి యాగములను తీసికొని వచుచ్వారి సవ్రమును మరల వినబడును; 

మునుపటివలె ఉండుటకై చెరలోనునన్ యీ దేశసుథ్లను నేను రపిప్ంచుచునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

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. 

నాయ్యాధిపతులు 5:1 => ఆ దినమున దెబోరాయు అబీనోయము కుమారుడైన బారాకును ఈ కీరత్న 

పాడిరి. 

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 13:15 => అపుప్డు యూదావారు ఆరభ్టించిరి; యూదావారు 

ఆరభ్టించినపుప్డు యరొబామును ఇశార్యేలువారందరును అబీయా యెదుటను యూదావారి 

యెదుటను నిలువలేకుండునటుల్ దేవుడు వారిని మొతిత్నందున 
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2 దినవృతాత్ంతములు 29:27 => బలిపీఠముమీద దహనబలులను అరిప్ంచుడని హిజిక్యా 

ఆజాఞ్పించెను. దహనబలి యరప్ణ ఆరంభమగుటతోనే బూరలు ఊదుటతోను ఇశార్యేలు రాజైన 

దావీదు చేయించిన వాదయ్ములను వాయించుటతోను యెహోవాకు సుత్తి గానము ఆరంభమాయెను. 

దానియేలు 2:20 => ఎటల్నగా దేవుడు జాఞ్న బలములు కలవాడు, యుగములనిన్టను దేవుని 

నామము సుత్తినొందునుగాక. 

వచనము 24 

యూదా వారు అరణయ్మందునన్ కాపరుల దురగ్ము దగగ్రకు వచిచ్ సైనయ్ముతటుట్ చూడగా వారు 

శవములై నేలపడియుండిరి, ఒకడును తపిప్ంచుకొనలేదు. 

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 14:16 => దండువారు చెదిరిపోయి బొతిత్గా ఓడిపోవుట బెనాయ్మీనీయుల 

గిబియాలో నునన్ సౌలు యొకక్ వేగులవారికి కనబడగా 

1 సమూయేలు 14:20 => తానును తనయొదద్నునన్ జనులందరును కూడుకొని యుదధ్మునకు 

చొరబడిరి. వారు రాగా ఫిలిషీత్యులు కలవరపడి ఒకరినొకరు హతము చేసికొనుచుండిరి. 

2 రాజులు 6:17 => యెహోవా, వీడు చూచునటుల్ దయచేసి వీని కండల్ను తెరువుమని ఎలీషా పార్రథ్న 

చేయగా యెహోవా ఆ పనివాని కండల్ను తెరవచేసెను గనుక వాడు ఎలీషా చుటుట్ను పరవ్తము అగిన్ 

గుఱఱ్ములచేత రథములచేతను నిండియుండుట చూచెను. 

కీరత్నలు 35:5 => యెహోవా దూత వారిని పారదోలునుగాక వారు గాలికి కొటుట్కొనిపోవు పొటుట్వలె 

నుందురుగాక. 

కీరత్నలు 35:6 => యెహోవా దూత వారిని తరుమునుగాక వారి తోర్వ చీకటియై జారుడుగా 

నుండునుగాక. 
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యెషయా 19:2 => నేను ఐగుపీత్యులమీదికి ఐగుపీత్యులను రేపెదను సహోదరులమీదికి 

సహోదరులు పొరుగువారిమీదికి పొరుగువారు లేచుదురు పటట్ణముతో పటట్ణము యుదధ్ము చేయును 

రాజయ్ముతో రాజయ్ము యుదధ్ము చేయును  

యెహెజేక్లు 38:21 => నా పరవ్తములనిన్టిలో అతనిమీదికి ఖడగ్ము రపిప్ంచెదను, పర్తివాని 

ఖడగ్ము వాని సహోదరునిమీద పడును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:7 => నీమీదపడు నీ శతుర్వులను యెహోవా నీ యెదుట హతమగునటుల్ 

చేయును; వారొక తోర్వను నీమీదికి బయలుదేరివచిచ్ యేడు తోర్వల నీ యెదుటనుండి పారిపోవుదురు. 

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 6:16 => ఏడవమారు యాజకులు బూరలు ఊదగా యెహోషువ జనులకు ఈలాగు ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను కేకలు వేయుడి, యెహోవా ఈ పటట్ణమును మీకు అపప్గించుచునాన్డు. 

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 9:20 => లేనియెడల అబీమెలెకునుండి అగిన్ బయలుదేరి షెకెమువారిని మిలోల్ 

యింటివారిని కాలిచ్వేయును గాక, షెకెమువారిలోనుండియు మిలోల్ యింటినుండియు అగిన్ 

బయలుదేరి అబీమెలెకును దహించునుగాక అని చెపిప్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:13 => యరొబాము వారి వెనుకటి భాగమందు మాటుగాండర్ను 

కొందరిని ఉంచి, సైనయ్ము యూదావారికి ముందును మాటుగాండర్ వారికి వెనుకను ఉండునటుల్ 

చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:12 => యెహోవా ఆ కూషీయులను ఆసా యెదుటను యూదావారి 

యెదుటను నిలువనియయ్క వారిని మొతిత్నందున వారు పారిపోయిరి. 
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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. 

యెహెజేక్లు 35:2 => నరపుతుర్డా, శేయీరు పరవ్తమువైపు నీ ముఖము తిర్పుప్కొని 

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. 

జెకరాయ్ 14:13 => ఆ దినమున యెహోవా వారిలో గొపప్ కలోల్లము పుటిట్ంపగా వారందరు 

ఒకరికొకరు విరోధులై ఒకరిమీద నొకరు పడుదురు. 

వచనము 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. 

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

ఏలాప్రాను వరకు తరిమి శేయీరు పరవ్త పర్దేశములో వారిని కొటిట్న తరువాత 

ఆదికాండము 36:8 => అపుప్డు ఏశావు శేయీరు మనయ్ములో నివసించెను. ఏశావు అనగా 

ఎదోము. 

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

వంశావళి ఇదే, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:5 => వారితో కలహపడవదుద్; ఏలయనగా ఏశావుకు సావ్సథ్య్ముగా 

శేయీరు మనెన్ము నేనిచిచ్యునాన్ను గనుక వారి భూమిలోనిది ఒక అడుగైనను మీకియయ్ను. 
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యెహోషువ 24:4 => ఇసాస్కునకు నేను యాకోబు ఏశావుల నిచిచ్తిని. శేయీరు మనయ్ములను 

సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ వాటిని ఏశావు కిచిచ్తిని. యాకోబును అతని కుమారులును ఐగుపుత్లోనికి 

దిగిపోయిరి. 

యెహెజేక్లు 35:2 => నరపుతుర్డా, శేయీరు పరవ్తమువైపు నీ ముఖము తిర్పుప్కొని 

యెహెజేక్లు 35:3 => దానికి మాటయెతిత్ ఈలాగు పర్వచింపుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా శేయీరు పరవ్తమా, నేను నీకు విరోధినైతిని, నా హసత్ము నీమీద చాపి నినున్ 

పాడుగాను నిరజ్నముగాను చేసెదను. 

యెహోషువ 6:16 => ఏడవమారు యాజకులు బూరలు ఊదగా యెహోషువ జనులకు ఈలాగు ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను కేకలు వేయుడి, యెహోవా ఈ పటట్ణమును మీకు అపప్గించుచునాన్డు. 

నాయ్యాధిపతులు 7:22 => ఆ మూడువందలమంది బూరలను ఊదినపుప్డు యెహోవా 

దండంతటిలోను పర్తివాని ఖడగ్మును వాని పొరుగువాని మీదికి తిర్పెప్ను. దండు సెరేరాతు వైపుననునన్ 

బేతిష్తాత్వరకు తబాబ్తునొదద్ నునన్ ఆబేలెమ్హోలా తీరమువరకు పారిపోగా 

నాయ్యాధిపతులు 9:20 => లేనియెడల అబీమెలెకునుండి అగిన్ బయలుదేరి షెకెమువారిని మిలోల్ 

యింటివారిని కాలిచ్వేయును గాక, షెకెమువారిలోనుండియు మిలోల్ యింటినుండియు అగిన్ 

బయలుదేరి అబీమెలెకును దహించునుగాక అని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 14:20 => తానును తనయొదద్నునన్ జనులందరును కూడుకొని యుదధ్మునకు 

చొరబడిరి. వారు రాగా ఫిలిషీత్యులు కలవరపడి ఒకరినొకరు హతము చేసికొనుచుండిరి. 

1 రాజులు 20:29 => వారు ఎదురుముఖములుగా ఏడుదినములు గుడారములు వేసికొని 

యుండినతరువాత ఏడవ దినమందు యుదధ్మునకు కలిసికొనగా ఇశార్యేలువారు ఒక దినమందే 

సిరియనుల కాలబ్లము లక్షమందిని హతముచేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:17 => ఈ యుదధ్ములో మీరు పోటాల్డవలసిన నిమితత్ము లేదు; యూదా 

వారలారా, యెరూషలేము వారలారా, మీరు యుదధ్పంకుత్లు తీరిచ్ నిలువబడుడి; మీతో కూడనునన్ 

యెహోవా దయచేయు రక్షణను మీరు చూచెదరు; భయపడకుడి జడియకుడి, రేపు వారిమీదికి పోవుడి, 

యెహోవా మీతో కూడ ఉండును. 
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కీరత్నలు 33:16 => ఏ రాజును సేనాబలముచేత రకిష్ంపబడడు ఏ వీరుడును అధికబలముచేత 

తపిప్ంచుకొనడు. 

కీరత్నలు 46:8 => యెహోవా చేసిన కారయ్ములు వచిచ్ చూడుడి. ఆయనే భూమిమీద నాశనములు 

కలుగజేయువాడు. 

యెషయా 19:2 => నేను ఐగుపీత్యులమీదికి ఐగుపీత్యులను రేపెదను సహోదరులమీదికి 

సహోదరులు పొరుగువారిమీదికి పొరుగువారు లేచుదురు పటట్ణముతో పటట్ణము యుదధ్ము చేయును 

రాజయ్ముతో రాజయ్ము యుదధ్ము చేయును  

యిరిమ్యా 13:14 => అపుప్డు నేను తండుర్లను కుమారులను అందరిని ఏకముగా ఒకనిమీద ఒకని 

పడదోర్యుదునని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; వారిని కరుణింపను శికిష్ంపకపోను; వారియెడల 

జాలిపడక నేను వారిని నశింపజేసెదను.  

యిరిమ్యా 49:1 => అమోమ్నీయులనుగూరిచ్ యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలునకు 

కుమారులు లేరా? అతనికి వారసుడు లేకపోయెనా? మలోక్ము గాదును ఎందుకు 

సవ్తంతిర్ంచుకొనును? అతని పర్జలు దాని పటట్ణములలో ఎందుకు నివసింతురు? 

యిరిమ్యా 51:46 => ఏటేట వదంతి పుటుట్చు వచుచ్ను దేశములో బలాతాక్రము జరుగుచునన్ది 

ఏలికమీద ఏలిక లేచుచునాన్డు దేశములో వినబడు వదంతికి భయపడకుడి మీ హృదయములలో 

దిగులు పుటట్నియయ్కుడి.  

యెహెజేక్లు 38:21 => నా పరవ్తములనిన్టిలో అతనిమీదికి ఖడగ్ము రపిప్ంచెదను, పర్తివాని 

ఖడగ్ము వాని సహోదరునిమీద పడును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

వచనము 26 

నాలగ్వ దినమున వారు బెరాకా1 లోయలో కూడిరి; అకక్డ వారు యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచినందున నేటివరకును ఆ చోటికి బెరాకా1 లోయయని పేరు. 

నిరగ్మకాండము 14:30 => ఆ దినమున యెహోవా ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండి ఇశార్యేలీయులను 

రకిష్ంచెను. ఇశార్యేలీయులు చచిచ్న ఐగుపీత్యులను సముదర్తీరమున చూచిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 5:22 => యుదధ్మందు దేవుని సహాయము వారికి కలుగుటచేత శతుర్వులు 

అనేకులు పడిపోయిరి; తాము చెరతీసికొని పోబడువరకు రూబేనీయులును గాదీయులును మనషే ష్ 

అరధ్గోతర్మువారును వీరి సాథ్నములయందు కాపురముండిరి. 

కీరత్నలు 110:6 => అనయ్జనులకు ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను దేశము శవములతో నిండియుండును 

విశాల దేశముమీది పర్ధానుని ఆయన నలుగగొటుట్ను.  

యెషయా 37:36 => అంతట యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రువారి దండు పేటలో లక్ష 

యెనుబదియైదువేలమందిని మొతెత్ను ; ఉదయమున జనులు లేవగా వారందరును 

మృతకళేబరములుగా ఉండిరి. 

యిరిమ్యా 33:5 => కలీద్యులతో యుదధ్ము చేసి, వారి చెడుతనమునుబటిట్ ఈ పటట్ణమునకు 

విముఖుడనైన నా మహాకోపముచేత హతులై, తమ కళేబరములతో కలీద్యులకు సంతృపిత్ కలిగించుటకై 

వారు వచుచ్చుండగా 

ఎజార్ 9:14 => ఈ అసహయ్ కారయ్ములను జరిగించిన జనులతో సంబంధములు చేసికొనినయెడల, 

మేము నాశనమగు వరకు శేషమైనను లేకుండునటుల్ను, తపిప్ంచుకొనుటకు సాధనమైనను 

లేకుండునటుల్ను, నీవు కోపపడుదువు గదా. 

నిరగ్మకాండము 14:28 => నీళుల్ తిరిగివచిచ్ ఆ రథములను రౌతులను వారి వెనుక 

సముదర్ములోనికి వచిచ్న ఫరోయొకక్ సరవ్సేనను కపిప్వేసెను; వారిలో ఒకక్డైనను మిగిలియుండలేదు. 

కీరత్నలు 46:8 => యెహోవా చేసిన కారయ్ములు వచిచ్ చూడుడి. ఆయనే భూమిమీద నాశనములు 

కలుగజేయువాడు. 

వచనము 27 

ఈలాగున యెహోవా వారి శతుర్వులమీద వారికి జయము అనుగర్హించి వారిని సంతోషపరచెను 

గనుక యెరూషలేమునకు ఉతస్వముతో మరలవలెనని యూదావారును యెరూషలేమువారును 

వారందరికి ముందు యెహోషాపాతును సాగి వెళిల్రి; 
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నిరగ్మకాండము 12:35 => ఇశార్యేలీయులు మోషే మాట చొపుప్న చేసి ఐగుపీత్యులయొదద్ వెండి 

నగలను బంగారు నగలను వసత్రములను అడిగి తీసికొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 12:36 => యెహోవా పర్జలయెడల ఐగుపీత్యులకు కటాక్షము కలుగజేసెను గనుక 

వారు వారికి కావలసిన వాటిని ఇచిచ్రి. అటుల్ వారు ఐగుపీత్యులను దోచుకొనిరి. 

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

దానంతటిలో కొదిద్దేమి గొపప్దేమి యేదియు తకుక్వకాకుండ దావీదు సమసత్మును రకిష్ంచెను. 

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

ఇవి దావీదునకు దోపుడు సొమమ్ని జనులు మిగిలిన తమ సవ్ంత పశువులకు ముందుగా వీటిని తోలిరి. 

2 రాజులు 7:9 => వారు మనము చేయునది మంచిపని కాదు, నేటిదినము శుభ వరత్మానముగల 

దినము, మనము ఊరకొననేల? తెలల్వారువరకు మనము ఇచచ్ట నుండినయెడల ఏదైన నొక 

అపాయము మనకు సంభవించును గనుక మనము వెళిల్ రాజు ఇంటివారితో సంగతి తెలియజెపుప్దము 

రండని ఒకరితోనొకరు చెపుప్కొని 

2 రాజులు 7:10 => వచిచ్ పటట్ణపు దావ్రపాలకుని పిలిచి మేము సిరియనుల దండుపేటకు పోతివిు. 

అచచ్ట ఏ మనిషియు కనబడలేదు, మనిషి చపుప్డైనను లేదు. కటట్బడిన గుఱఱ్ములును కటట్బడిన 

గాడిదలును ఉనన్వి గాని గుడారముల దగగ్ర ఎవరును లేరని వానితో అనగా 

2 రాజులు 7:11 => వాడు దావ్రపాలకుని పిలిచెను. వారు లోపలనునన్ రాజు ఇంటివారితో ఆ 

సమాచారము తెలియజెపప్గా 

2 రాజులు 7:12 => రాజు రాతిర్యందు లేచి తన సేవకులను పిలిచి సిరియనులు మనకు 

చేసినదానిని నేను మీకు చూపింతును; మనము ఆకలితోనునన్ సంగతి వారికి తెలిసియునన్ది గనుక 

వారు పటట్ణములోనుండి బయటకు వచిచ్నయెడల మనము వారిని సజీవులనుగా పటుట్కొని 

పటట్ణమందు పర్వేశింపగలమని యోచనచేసి, పేట విడిచి పొలములోనికి పోయి పొంచియునాన్రని 

వారితో అనెను. 

2 రాజులు 7:13 => అపుప్డు అతని సేవకులలో ఒకడు ఈలాగు మనవి చేసెను ఇంతకుముందు 

ఇశార్యేలువారలలో బహుమంది మనుషుయ్లు లయమైపోయిరి గదా ఇక అయిదుగురు 
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లయమైపోవుట అబుబ్రమా? నీకు అనుకూలమైనయెడల పటట్ణమందు మిగిలియునన్ రౌతులలొ 

అయిదుగురిని తీసికొనిపోనిముమ్; మనము వారిని పంపి చూచెదమని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 7:14 => వారు జోడు రథములను వాటి గుఱఱ్ములను తీసికొనగా సిరియనుల సైనయ్ము 

వెనుకపోయి చూచిరండని రాజు వారికి సెలవిచిచ్ పంపెను. 

2 రాజులు 7:15 => కాబటిట్ వారు వారి వెనుక యొరాద్ను నదివరకు పోయి, సిరియనులు తొందరగా 

పోవుచు, పోయినంత లెకక్ పారవేసిన వసత్రములను సామానులను చూచి, ఆ దూతలు తిరిగివచిచ్ 

రాజుతో సంగతి తెలియజెపప్గా 

2 రాజులు 7:16 => జనులు బయలుదేరి సిరియనుల దండుపేటను దోచుకొనిరి. కాబటిట్ యెహోవా 

మాట చొపుప్న రూపాయి ఒకటింటికి ఒక మానిక సనన్ని పిండియు రెండు మానికల యవలును 

అమమ్బడెను. 

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

పంచుకొనును. 

రోమీయులకు 8:37 => అయినను మనలను పేర్మించినవాని దావ్రా మనము వీటనిన్టిలో అతయ్ధిక 

విజయము పొందుచునాన్ము. 

నిరగ్మకాండము 3:22 => పర్తి సతరీయు తన పొరుగుదానిని తన యింటనుండు దానిని వెండినగలను 

బంగారునగలను వసత్రములను ఇమమ్ని అడిగి తీసికొని, మీరు వాటిని మీ కుమారులకును మీ 

కుమారెత్లకును ధరింపచేసి ఐగుపీత్యులను దోచుకొందురనెను. 

సంఖాయ్కాండము 31:15 => మోషే వారితో మీరు ఆడువారినందరిని బర్దుకనిచిచ్తిరా? 

నాయ్యాధిపతులు 8:24 => మరియు గిదోయ్ను మీలో పర్తివాడు తన దోపుడు సొముమ్లోనునన్ 

పోగులను నాకియయ్వలెనని మనవి చేయుచునాన్ననెను. వారు ఇషామ్యేలీయులు గనుక వారికి 

పోగులుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:25 => అందుకు వారు సంతోషముగా మేము వాటినిచెచ్దమని చెపిప్ యొక 

బటట్ను పరచి పర్తివాడును తన దోపుడుసొముమ్లోనుండిన పోగులను దానిమీద వేసెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 8:26 => మిదాయ్ను రాజుల ఒంటి మీదనునన్ చందర్హారములు కరణ్భూషణములు 

ధూమర్ వరణ్పు బటట్లు గాకను, ఒంటెల మెడలనునన్ గొలుసులు గాకను, అతడు అడిగిన బంగారు 

పోగుల యెతుత్ వెయియ్నిన్ ఏడువందల తులముల బంగారము. గిదోయ్ను దానితో ఒక ఏఫోదును 

చేయించుకొని తన పటట్ణమైన ఒఫార్లో దాని ఉంచెను. 

సామెతలు 3:15 => పగడములకంటె అది పిర్యమైనది నీ యిషట్వసుత్వులనిన్యు దానితో 

సమానములు కావు. 

యెహెజేక్లు 39:8 => ఇదిగో అది వచుచ్చునన్ది, కలుగబోవుచునన్ది, నేను తెలియజేసిన 

సమయమున అది జరుగును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

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

డాళల్ను కేడెములను విండల్ను బాణములను గదలను ఈటెలను తీసికొని పొయియ్లో కాలుచ్దురు, 

వాటివలన ఏడు సంవతస్రములు అగిన్ మండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:14 => అయితే సతరీలను చినన్వారిని పశువులను ఆ పురములోనునన్ది 

యావతుత్ను దాని కొలల్సొమమ్ంతటిని నీవు తీసికొనవచుచ్ను; నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న నీ 

శతుర్వుల కొలల్సొముమ్ను నీవు అనుభవించుదువు. 

నాయ్యాధిపతులు 14:14 => కాగా అతడు బలమైనదానిలోనుండి తీపి వచెచ్ను, తిను దానిలోనుండి 

తిండి వచెచ్ను అనెను. మూడు దినములలోగా వారు ఆ విపుప్డు కథ భావమును చెపప్లేకపోయిరి. 

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

పరవ్తముమీద పడిపోయిన సౌలును అతని ముగుగ్రు కుమారులను కనుగొని 

2 రాజులు 3:23 => గనుక వారు అది రకత్ము సుమా; రాజులు ఒకరినొకరు హతము చేసికొని 

నిజముగా హతులైరి; మోయాబీయులారా, దోపుడుసొముమ్ పటుట్కొందము రండని చెపుప్కొనిరి. 

2 రాజులు 7:16 => జనులు బయలుదేరి సిరియనుల దండుపేటను దోచుకొనిరి. కాబటిట్ యెహోవా 

మాట చొపుప్న రూపాయి ఒకటింటికి ఒక మానిక సనన్ని పిండియు రెండు మానికల యవలును 

అమమ్బడెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 10:8 => హతులైనవారిని దోచుకొనుటకై ఫిలిషీత్యులు మరునాడు 

వచిచ్నపుప్డు వారు సౌలును అతని కుమారులును గిలోబ్వ పరవ్తమందు చచిచ్ పడియుండుట చూచి 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:14 => గెరారు చుటుట్నునన్ పటట్ణములలోని వారందరి మీదికి యెహోవా 

భయము వచెచ్ను గనుక ఆ పటట్ణములనిన్టిని కొలల్పెటిట్, వాటిలోనునన్ మికుక్టమైన 

కొలల్సొమమ్ంతయు దోచుకొనిరి. 

కీరత్నలు 76:3 => అకక్డ వింటి అగిన్ బాణములను కేడెములను కతుత్లను యుదాధ్యుధములను 

ఆయన విరుగగొటెట్ను.(సెలా.) 

యెషయా 9:3 => నీవు జనమును విసత్రింపజేయుచునాన్వు వారి సంతోషమును వృదిధ్పరచుచునాన్వు 

కోతకాలమున మనుషుయ్లు సంతోషించునటుల్ దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనువారు సంతోషించునటుల్ 

వారు నీ సనిన్ధిని సంతోషించుచునాన్రు.  

యెషయా 33:4 => చీడపురుగులు కొటిట్వేయునటుల్ మీ సొముమ్ దోచబడును మిడతలు 

ఎగిరిపడునటుల్ శతుర్వులు దానిమీద పడుదురు 

యెషయా 33:23 => నీ ఓడతార్ళుల్ వదలిపోయెను ఓడవారు తమ కొయయ్ అడుగును దిటట్పరచరు 

చాపను విపిప్ పటట్రు కాగా విసాత్రమైన దోపుడు సొముమ్ విభాగింపబడును కుంటివారే దోపుడుసొముమ్ 

పంచుకొందురు.  

జెకరాయ్ 14:14 => యూదావారు యెరూషలేమునొదద్ యుదధ్ము చేయుదురు, బంగారును వెండియు 

వసత్రములును చుటుట్నునన్ అనయ్జనులందరి ఆసిత్యంతయు విసాత్రముగా కూరచ్బడును. 

వచనము 28 

వారు యెరూషలేములోనునన్ యెహోవా మందిరమునకు సవ్రమండలములను సితారాలను 

వాయించుచు బూరలు ఊదుచువచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 15:1 => అపుప్డు మోషేయు ఇశార్యేలీయులును యెహోవాను గూరిచ్ యీ కీరత్న 

పాడిరి యెహోవాను గూరిచ్ గానము చేసెదను ఆయన మిగుల అతిశయించి జయించెను గుఱఱ్మును 

దాని రౌతును ఆయన సముదర్ములో పడదోర్సెను 
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నిరగ్మకాండము 15:2 => యెహోవాయే నా బలము నా గానము ఆయన నాకు రక్షణయు ఆయెను. 

ఆయన నా దేవుడు ఆయనను వరిణ్ంచెదను ఆయన నా పితరుల దేవుడు ఆయన మహిమ నుతించెదను. 

నిరగ్మకాండము 15:3 => యెహోవా యుదధ్శూరుడు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. 

నిరగ్మకాండము 15:4 => ఆయన ఫరో రథములను అతని సేనను సముదర్ములో పడదోర్సెను అతని 

అధిపతులలో శేర్షు ఠ్లు ఎఱఱ్ సముదర్ములో మునిగిపోయిరి 

నిరగ్మకాండము 15:5 => అగాధజలములు వారిని కపెప్ను వారు రాతివలె అడుగంటిపోయిరి. 

నిరగ్మకాండము 15:6 => యెహోవా, నీ దకిష్ణహసత్ము బలమొంది అతిశయించును యెహోవా, నీ 

దకిష్ణహసత్ము శతుర్వుని చితకగొటుట్ను. 

నిరగ్మకాండము 15:7 => నీ మీదికి లేచువారిని నీ మహిమాతిశయము వలన అణచివేయుదువు నీ 

కోపాగిన్ని రగులజేయుదువు అది వారిని చెతత్వలె దహించును. 

నిరగ్మకాండము 15:8 => నీ నాసికారంధర్ముల ఊపిరివలన నీళుల్ రాశిగా కూరచ్బడెను 

పర్వాహములు కుపప్గా నిలిచెను అగాధజలములు సముదర్ము మధయ్ గడడ్కటెట్ను 

నిరగ్మకాండము 15:9 => తరిమెదను కలిసికొనియెదను దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనియెదను 

వాటివలన నా ఆశ తీరుచ్కొనియెదను నా కతిత్ దూసెదను నా చెయియ్ వారిని నాశనము చేయునని 

శతుర్వనుకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 15:10 => నీవు నీ గాలిని విసరజేసితివి సముదర్ము వారిని కపెప్ను వారు మహా 

అగాధమైన నీళల్లో సీసమువలె మునిగిరి. 

నిరగ్మకాండము 15:11 => యెహోవా, వేలుప్లలో నీవంటివాడెవడు పరిశుదధ్తనుబటిట్ నీవు 

మహానీయుడవు సుత్తికీరత్నలనుబటిట్ పూజుయ్డవు అదుభ్తములు చేయువాడవు నీవంటివాడెవడు 

నిరగ్మకాండము 15:12 => నీ దకిష్ణహసత్మును చాపితివి భూమి వారిని మింగివేసెను. 

నిరగ్మకాండము 15:13 => నీవు విమోచించిన యీ పర్జలను నీ కృపచేత తోడుకొనిపోతివి నీ 

బలముచేత వారిని నీ పరిశుదాధ్లయమునకు నడిపించితివి. 

నిరగ్మకాండము 15:14 => జనములు విని దిగులుపడును ఫిలిషిత్య నివాసులకు వేదన కలుగును. 
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నిరగ్మకాండము 15:15 => ఎదోము నాయకులు కలవరపడుదురు మోయాబు బలిషు ఠ్లకు వణకు 

పుటుట్ను కనాను నివాసులందరు దిగులొంది కరిగిపోవుదురు. భయము అధిక భయము వారికి 

కలుగును. 

నిరగ్మకాండము 15:16 => యెహోవా, నీ పర్జలు అదద్రికి చేరువరకు నీవు సంపాదించిన యీ 

పర్జలు అదద్రికి చేరువరకు నీ బాహుబలముచేత పగవారు రాతివలె కదలకుందురు. 

నిరగ్మకాండము 15:17 => నీవు నీ పర్జను తోడుకొని వచెచ్దవు యెహోవా, నీ సావ్సథ్య్మైన 

కొండమీద నా పర్భువా, నీవు నివసించుటకు నిరిమ్ంచుకొనిన చోటను 

నిరగ్మకాండము 15:18 => నీచేతులు సాథ్పించిన పరిశుదాధ్లయమందు వారిని నిలువపెటెట్దవు. 

యెహోవా నిరంతరమును ఏలువాడు. 

నిరగ్మకాండము 15:19 => ఫరో గుఱఱ్ములు అతని రథములు అతని రౌతులును సముదర్ములో 

దిగగా యెహోవా వారిమీదికి సముదర్ జలములను మళిల్ంచెను. అయితే ఇశార్యేలీయులు సముదర్ము 

మధయ్ను ఆరిన నేలమీద నడిచిరి. 

2 సమూయేలు 22:1 => యెహోవా తనున్ సౌలు చేతిలోనుండియు, తన శతుర్వులందరి 

చేతిలోనుండియు తపిప్ంచిన దినమున దావీదు ఈ గీత వాకయ్ములను చెపిప్ యెహోవాను సోత్తిర్ంచెను. 

అతడిటల్నెను. 

కీరత్నలు 103:1 => నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము. నా అంతరంగముననునన్ 

సమసత్మా, ఆయన పరిశుదధ్ నామమును సనున్తించుము. 

కీరత్నలు 103:2 => నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము ఆయన చేసిన ఉపకారములలో 

దేనిని మరువకుము 

కీరత్నలు 107:21 => ఆయన కృపనుబటిట్యు నరులకు ఆయన చేయు ఆశచ్రయ్కారయ్ములనుబటిట్యు 

వారు యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు గాక. 

కీరత్నలు 107:22 => వారు కృతజఞ్తారప్ణలు చెలిల్ంచుదురుగాక ఉతాస్హధవ్నితో ఆయన 

కారయ్ములను పర్కటించుదురుగాక.  

లూకా 1:68 => పర్భువైన ఇశార్యేలు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక  
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పర్కటన 19:1 => అటుతరువాత బహు జనుల శబద్మువంటి గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు 

ఈలాగు చెపప్గా వింటిని పర్భువును సుత్తించుడి, రక్షణ మహిమ పర్భావములు మన దేవునికే చెలుల్ను; 

పర్కటన 19:2 => ఆయన తీరుప్లు సతయ్ములును నాయ్యములునై యునన్వి; తన వయ్భిచారముతో 

భూలోకమును చెరిపిన గొపప్ వేశయ్కు ఆయన తీరుప్ తీరిచ్ తన దాసుల రకత్మునుబటిట్ దానికి 

పర్తిదండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారు పర్భువును సుత్తించుడి అనిరి. 

పర్కటన 19:3 => ఆ పటట్ణపు పొగ యుగయుగములు పైకి లేచుచునన్ది. 

పర్కటన 19:4 => అపుప్డు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును నాలుగు జీవులును సాగిలపడి ఆమేన , 

పర్భువును సుత్తించుడి అని చెపుప్చు సింహాసనాసీనుడగు దేవునికి నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 19:5 => మరియు మన దేవుని దాసులారా, ఆయనకు భయపడు వారలారా, కొదిద్వారేమి 

గొపప్వా రేమి మీరందరు ఆయనను సుత్ తించుడి అని చెపుప్చునన్  యొక సవ్ రము 

సింహాసనమునొదద్నుండి వచెచ్ను. 

పర్కటన 19:6 => అపుప్డు గొపప్ జన సమూహపు శబద్మును, విసాత్రమైన జలముల శబద్మును, 

బలమైన ఉరుముల శబద్మును పోలిన యొక సవ్రము సరావ్ధికారియు పర్భువునగు మన దేవుడు 

ఏలుచునాన్డు 

ఆదికాండము 28:19 => మరియు అతడు ఆ సథ్లమునకు బేతేలను పేరు పెటెట్ను. అయితే మొదట ఆ 

ఊరి పేరు లూజు.  

ఆదికాండము 32:20 => మీరు ఇదిగో నీ సేవకుడైన యాకోబు మా వెనుక వచుచ్చునాన్డని 

చెపప్వలెననియు రెండవవానికిని మూడవవానికిని మందల వెంబడి వెళిల్న వారికందరికిని 

ఆజాఞ్పించెను. 

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

పేరు పెటిట్ 

1 సమూయేలు 7:12 => అపుప్డు సమూయేలు ఒక రాయి తీసి మిసాప్కును షేనుకును మధయ్ దానిని 

నిలిపి యింతవరకు యెహోవా మనకు సహాయము చేసెనని చెపిప్ దానికి ఎబెనెజరు1 అను పేరు 

పెటెట్ను. 
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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.  

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

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

అరథ్ము. ఇందుకు పర్మాణముగా  

2 దినవృతాత్ంతములు 5:9 => వాటి కొనలు గరాభ్లయము ఎదుట కనబడునంత పొడవుగా ఆ 

దండెలుంచబడెను గాని అవి బయటికి కనబడలేదు. నేటి వరకు అవి అచచ్టనే యునన్వి. 

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

సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడవును రాజవునగు నినున్ చంపచూచిన వారిని అపప్గించిన 

నీ దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము అని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 8:15 => నా తండిర్యైన దావీదునకు మాట యిచిచ్ దాని నెరవేరిచ్న ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలిగియుండును గాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:10 => రాజైన దావీదుకూడను బహుగా సంతోషపడి, సమాజము 

పూరణ్ముగా ఉండగా యెహోవాకు ఇటుల్ సోత్తర్ములు చెలిల్ంచెను మాకు తండిర్గానునన్ ఇశార్యేలీయుల 

దేవా యెహోవా, నిరంతరము నీవు సోత్తార్రు హ్డవు. 

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

ధరమ్శాసత్ర విషయమందేమి ధరమ్మంతటి విషయమందేమి తాను ఆరంభించిన పర్తి పని అతడు 

హృదయపూరవ్కముగా జరిగించి వరిధ్లెల్ను. 

కీరత్నలు 26:7 => అచచ్ట కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంతును. నీ ఆశచ్రయ్కారయ్ములను వివరింతును. 

కీరత్నలు 48:11 => నీ నాయ్యవిధులనుబటిట్ సీయోను పరవ్తము సంతోషించునుగాక యూదా 

కుమారెత్లు ఆనందించుదురుగాక.  

కీరత్నలు 111:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి. యథారథ్వంతుల సభలోను సమాజములోను 

పూరణ్హృదయముతో నేను యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదను. 
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కీరత్నలు 118:24 => ఇది యెహోవా ఏరాప్టు చేసిన దినము దీనియందు మనము ఉతస్హించి 

సంతోషించెదము. 

యోవేలు 3:2 => అనయ్జనులనందరిని సమకూరిచ్, యెహోషాపాతు లోయలోనికి తోడుకొనిపోయి, 

వారు ఆ యా దేశములలోనికి నా సావ్సథ్య్మగు ఇశార్యేలీయులను చెదరగొటిట్, నా దేశమును తాము 

పంచుకొనుటనుబటిట్ నా జనుల పక్షమున అకక్డ నేను ఆ అనయ్జనులతో వాయ్జెయ్మాడుదును. 

యోవేలు 3:12 => నలుదికుక్లనునన్ అనయ్జనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను యెహోషాపాతు లోయలో 

ఆసీనుడనగుదును; అనయ్జనులు లేచి అచచ్టికి రావలెను 

వచనము 29 

ఇశార్యేలీయుల శతుర్వులతో యెహోవా యుదధ్ము చేసెనని దేశముల రాజయ్ముల వారందరు వినగా 

దేవుని భయము వారందరిమీదికి వచెచ్ను. 

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. 

మీకా 2:13 => పార్కారములు పడగొటుట్వాడు వారికి ముందుగా పోవును, వారు గుమమ్మును 

పడగొటిట్ దాని దావ్రా దాటిపోవుదురు, వారి రాజు వారికి ముందుగా నడుచును, యెహోవా వారికి 

నాయకుడుగా ఉండును.  

హెబీర్యులకు 6:20 => నిరంతరము మెలీక్సెదెకు కర్మము చొపుప్న పర్ధానయాజకుడైన యేసు 

అందులోనికి మనకంటె ముందుగా మన పక్షమున పర్వేశించెను. 

1 సమూయేలు 2:1 => మరియు హనాన్ విజాఞ్పనచేసి యీలాగనెను నా హృదయము 

యెహోవాయందు సంతోషించుచునన్ది. యెహోవాయందు నాకు మహా బలము కలిగెను నీవలని 

రక్షణను బటిట్ సంతోషించుచునాన్ను నా విరోధులమీద నేను అతిశయపడుదును. 
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నెహెమాయ్ 12:43 => మరియు దేవుడు తమకు మహానందము కలుగజేసెనని ఆ దినమున వారు 

గొపప్ బలులను అరిప్ంచి సంతోషించిరి. వారి భారయ్లు పిలల్లుకూడ సంతోషించిరి. అందువలన 

యెరూషలేములో పుటిట్న ఆనందధవ్ని బహు దూరమునకు వినబడెను. 

కీరత్నలు 20:5 => యెహోవా నీ రక్షణనుబటిట్ మేము జయోతాస్హము చేయుచునాన్ము మా దేవుని 

నామమునుబటిట్ మా ధవ్జము ఎతుత్చునాన్ము నీ పార్రథ్నలనిన్యు యెహోవా సఫలపరచునుగాక. 

కీరత్నలు 30:1 => యెహోవా, నా శతుర్వులను నా విషయమై సంతోషింపనియయ్క నీవు 

ననున్దధ్రించియునాన్వు అందుకై నేను నినున్ కొనియాడుచునాన్ను. 

యెషయా 35:10 => వారి తలలమీద నితాయ్నందముండును వారు ఆనందసంతోషములు గలవారై 

వచెచ్దరు. దుఃఖమును నిటూ ట్రుప్ను ఎగిరిపోవును.  

యెషయా 51:11 => యెహోవా విమోచించినవారు సంగీతనాదముతో సీయోనునకు తిరిగివచెచ్దరు 

నితయ్సంతోషము వారి తలలమీద ఉండును వారు సంతోషానందము గలవారగుదురు దుఃఖమును 

నిటూ ట్రుప్ను తొలగిపోవును.  

పర్కటన 18:20 => పరలోకమా, పరిశుదుధ్లారా, అపొసత్లులారా, పర్వకత్లారా, దానిగూరిచ్ 

ఆనందించుడి, ఏలయనగా దానిచేత మీకు కలిగిన తీరుప్కు పర్తిగా దేవుడు ఆ పటట్ణమునకు తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్డు. 

నాయ్యాధిపతులు 5:1 => ఆ దినమున దెబోరాయు అబీనోయము కుమారుడైన బారాకును ఈ కీరత్న 

పాడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:25 => దావీదును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును సహసార్ధిపతులును 

యెహోవా నిబంధన మందసమును ఓబేదెదోము ఇంటిలోనుండి తెచుచ్టకై ఉతాస్హముతో పోయిరి. 

కీరత్నలు 30:11 => నా పార్ణము మౌనముగా నుండక నినున్ కీరిత్ంచునటుల్ నా అంగలారుప్ను నీవు 

నాటయ్ముగా మారిచ్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 48:11 => నీ నాయ్యవిధులనుబటిట్ సీయోను పరవ్తము సంతోషించునుగాక యూదా 

కుమారెత్లు ఆనందించుదురుగాక.  
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కీరత్నలు 100:2 => సంతోషముతో యెహోవాను సేవించుడి ఉతాస్హగానము చేయుచు ఆయన 

సనిన్ధికి రండి. 

యెషయా 30:29 => రాతిర్యందు పండుగ నాచరించునటుల్గా మీరు సంగీతము పాడుదురు. 

ఇశార్యేలునకు ఆశర్యదురగ్మైన యెహోవాయొకక్ పరవ్తమునకు పిలల్నగోర్వి నాదముతో పర్యాణము 

చేయువారికి కలుగునటిట్ హృదయసంతోషము కలుగును.  

యెహెజేక్లు 46:10 => అధిపతి వారితో కలిసి పర్వేశింపగా వారు పర్వేశించుదురు, వారు 

బయలువెళుల్నపుప్డు అందరును కూడి బయలువెళల్వలెను. 

వచనము 30 

ఈ పర్కారము అతని దేవుడు చుటుట్నునన్వారిని జయించి అతనికి నెమమ్ది ననుగర్హింపగా 

యెహోషాపాతు రాజయ్ము నిమమ్ళముగా నుండెను. 

2 సమూయేలు 6:5 => దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును సరళవృక్షపు కఱఱ్తో చేయబడిన 

నానావిధములైన సితారాలను సవ్ర మండలములను తంబురలను మృదంగములను పెదద్ తాళములను 

వాయించుచు యెహోవా సనిన్ధిని నాటయ్మాడుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:8 => దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును తమ పూరణ్శకిత్తో దేవుని 

సనిన్ధిని పాటలు పాడుచు, సితారాలను సవ్రమండలములను తంబురలను తాళములను 

వాయించుచు బూరలు ఊదుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:5 => నాలుగు వేలమంది దావ్రపాలకులుగా నియమింపబడిరి. మరి 

నాలుగు వేలమంది సుత్తిచేయు నిమితత్మై దావీదు చేయించిన వాదయ్ విశేషములతో యెహోవాను 

సుత్తించువారుగా నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:6 => వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును 

రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు 

వాయించుచు గానము చేయుచు, తమ తండిర్ చేతికిర్ంద దేవుని మందిరపు సేవ జరిగించుచుండిరి. 
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కీరత్నలు 57:8 => నా పార్ణమా, మేలుకొనుము సవ్రమండలమా సితారా, మేలుకొనుడి నేను 

వేకువనే లేచెదను. 

కీరత్నలు 92:3 => పది తంతుల సవ్రమండలముతోను గంభీర ధవ్నిగల సితారాతోను పర్చురించుట 

మంచిది. 

కీరత్నలు 149:3 => నాటయ్ముతో వారు ఆయన నామమును సుత్తించుదురు గాక తంబురతోను 

సితారాతోను ఆయననుగూరిచ్ గానము చేయుదురు గాక.  

కీరత్నలు 150:3 => బూరధవ్నితో ఆయనను సుత్తించుడి. సవ్రమండలముతోను సితారాతోను 

ఆయనను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 150:4 => తంబురతోను నాటయ్ముతోను ఆయనను సుత్తించుడి. తంతివాదయ్ములతోను 

పిలల్నగోర్వితోను ఆయనను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 150:5 => మోర్గు తాళములతో ఆయనను సుత్తించుడి. గంభీరధవ్నిగల తాళములతో 

ఆయనను సుత్తించుడి. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:25 => దావీదును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును సహసార్ధిపతులును 

యెహోవా నిబంధన మందసమును ఓబేదెదోము ఇంటిలోనుండి తెచుచ్టకై ఉతాస్హముతో పోయిరి. 

కీరత్నలు 30:11 => నా పార్ణము మౌనముగా నుండక నినున్ కీరిత్ంచునటుల్ నా అంగలారుప్ను నీవు 

నాటయ్ముగా మారిచ్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 100:2 => సంతోషముతో యెహోవాను సేవించుడి ఉతాస్హగానము చేయుచు ఆయన 

సనిన్ధికి రండి. 
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యెషయా 30:29 => రాతిర్యందు పండుగ నాచరించునటుల్గా మీరు సంగీతము పాడుదురు. 

ఇశార్యేలునకు ఆశర్యదురగ్మైన యెహోవాయొకక్ పరవ్తమునకు పిలల్నగోర్వి నాదముతో పర్యాణము 

చేయువారికి కలుగునటిట్ హృదయసంతోషము కలుగును.  

యెహెజేక్లు 46:10 => అధిపతి వారితో కలిసి పర్వేశింపగా వారు పర్వేశించుదురు, వారు 

బయలువెళుల్నపుప్డు అందరును కూడి బయలువెళల్వలెను. 

వచనము 31 

యెహోషాపాతు యూదా రాజయ్మును ఏలెను. అతడు ఏలనారంభించినపుప్డు ముపప్దియయిదు 

సంవతస్రములవాడై యెరూషలేములో ఇరువదియయిదు సంవతస్రములు ఏలెను; అతని తలిల్ షిలీహ్ 

కుమారెత్, ఆమె పేరు అజూబా, 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:10 => యూదా దేశము చుటుట్ ఉండు దేశముల రాజయ్ములనిన్టి మీదికి 

యెహోవా భయము వచిచ్నందున వారు యెహోషాపాతుతో యుదధ్ము చేయకుండిరి. 

ఆదికాండము 35:5 => వారు పర్యాణమై పోయినపుప్డు, దేవుని భయము వారి చుటుట్నన్ 

పటట్ణములమీద నుండెను గనుక వారు యాకోబు కుమారులను తరుమలేదు. 

నిరగ్మకాండము 23:27 => ననున్ బటిట్ మనుషుయ్లు నీకు భయపడునటుల్ చేసెదను. నీవు పోవు సరవ్ 

దేశములవారిని ఓడగొటిట్ నీ సమసత్ శతుర్వులు నీ యెదుటనుండి పారిపోవునటుల్ చేసెదను. 

యెహోషువ 5:1 => వారు దాటుచుండగా ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా యొరాద్ను 

నీళల్ను ఎండచేసిన సంగతి యొరాద్నుకు పడమటి దికుక్ననునన్ అమోరీయుల రాజులందరును 

సముదర్మునొదద్నునన్ కనానీయుల రాజులందరును వినినపుప్డు వారి గుండెలు చెదరిపోయెను. 

ఇశార్యేలీయుల భయముచేత వారికిక ధైరయ్మేమియు లేకపోయెను. 

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 
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నిరగ్మకాండము 15:14 => జనములు విని దిగులుపడును ఫిలిషిత్య నివాసులకు వేదన కలుగును. 

నిరగ్మకాండము 15:15 => ఎదోము నాయకులు కలవరపడుదురు మోయాబు బలిషు ఠ్లకు వణకు 

పుటుట్ను కనాను నివాసులందరు దిగులొంది కరిగిపోవుదురు. భయము అధిక భయము వారికి 

కలుగును. 

నిరగ్మకాండము 15:16 => యెహోవా, నీ పర్జలు అదద్రికి చేరువరకు నీవు సంపాదించిన యీ 

పర్జలు అదద్రికి చేరువరకు నీ బాహుబలముచేత పగవారు రాతివలె కదలకుందురు. 

యెహోషువ 2:9 => యెహోవా ఈ దేశమును మీకిచుచ్చునాన్డనియు, మీవలన మాకు భయము 

పుటుట్ననియు, మీ భయమువలన ఈ దేశనివాసులందరికి ధైరయ్ము చెడుననియు నేనెరుగుదును. 

యెహోషువ 2:10 => మీరు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్నపుప్డు మీ యెదుట యెహోవా 

యెఱఱ్సముదర్పు నీరును ఏలాగు ఆరిపోచేసెనో, యొరాద్ను తీరముననునన్ అమోరీయుల యిదద్రు 

రాజులైన సీహోనుకును ఓగుకును మీరేమి చేసితిరో, అనగా మీరు వారిని ఏలాగు నిరూమ్లము చేసితిరో 

ఆ సంగతి మేము వింటిమి. 

యెహోషువ 2:11 => మేము వినినపుప్డు మా గుండెలు కరిగిపోయెను. మీ దేవుడైన యెహోవా పైన 

ఆకాశమందును కిర్ంద భూమియందును దేవుడే. మీ యెదుట ఎటిట్ మనుషుయ్లకైనను ధైరయ్మేమాతర్ము 

ఉండదు. 

యెహోషువ 9:9 => వారు నీ దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ నీ దాసులమైన మేము 

బహుదూరమునుండి వచిచ్తివిు; ఏలయనగా ఆయన కీరిత్ని ఆయన ఐగుపుత్లో చేసిన సమసత్మును 

యొరాద్నుకు అదద్రినునన్ 

యెహోషువ 9:10 => హెషోబ్ను రాజైన సీహోను, అషాత్రోతులోనునన్ బాషాను రాజైన ఓగు అను 

అమోరీయుల యిదద్రు రాజులకు ఆయన చేసినదంతయు వింటిమి. 

యెహోషువ 9:11 => అపుప్డు మా పెదద్లును మా దేశ నివాసులందరును మాతో మీరు పర్యాణము 

కొరకు ఆహారము చేతపటుట్కొని వారిని ఎదురొక్నబోయి వారితో మేము మీ దాసులము గనుక మాతో 

నిబంధన చేయుడి అని చెపుప్డి అనిరి. 
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నిరగ్మకాండము 14:14 => యెహోవా మీ పక్షమున యుదధ్ము చేయును, మీరు ఊరకయే 

యుండవలెనని పర్జలతో చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:22 => మీ దేవుడైన యెహోవా మీ పక్షముగా యుదధ్ము చేయువాడు 

గనుక వారికి భయపడవదద్ని ఆజాఞ్పించితిని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:14 => గెరారు చుటుట్నునన్ పటట్ణములలోని వారందరి మీదికి యెహోవా 

భయము వచెచ్ను గనుక ఆ పటట్ణములనిన్టిని కొలల్పెటిట్, వాటిలోనునన్ మికుక్టమైన 

కొలల్సొమమ్ంతయు దోచుకొనిరి. 

కీరత్నలు 76:8 => నీవు తీరిచ్న తీరుప్ ఆకాశములోనుండి వినబడజేసితివి  

యిరిమ్యా 33:9 => భూజనులందరియెదుట వారు నాకిషట్మైన పేరుగాను సోత్తర్కారణముగాను 

ఘనతాసప్దముగాను ఉందురు, నేను వారికి చేయు సకల ఉపకారములనుగూరిచ్న వరత్మానమును 

జనులు విని నేను వారికి కలుగజేయు సమసత్ కేష్మమునుబటిట్యు సమసత్మైన మేలునుబటిట్యు 

భయపడుచు దిగులునొందుదురు. 

వచనము 32 

అతడు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచి తన తండిర్యైన ఆసా మారగ్మందు నడచుచు 

దానిలోనుండి తొలగిపోకుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:6 => ఆ సంవతస్రములలో అతనికి యుదధ్ములు లేకపోవుటచేత 

దేశములో నెమమ్దికలిగియుండెను; యెహోవా అతనికి విశార్ంతి దయచేసియుండగా అతడు యూదా 

దేశమున పార్కారములుగల పటట్ణములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:7 => అతడు యూదావారికి ఈలాగు పర్కటన చేసెను మన దేవుడైన 

యెహోవాను మనము ఆశర్యించితివిు, ఆశర్యించినందున ఆయన మన చుటుట్ను నెమమ్ది 

కలుగజేసియునాన్డు; దేశమందు మనము నిరభయ్ంతరముగా తిరుగవచుచ్ను, మనము ఈ 

పటట్ణములను కటిట్ంచి, వాటికి పార్కారములను గోపురములను గుమమ్ములను దావ్రబంధములను 

అమరుచ్దము. కాగా వారు పటట్ణములను కటిట్ వృదిధ్నొందిరి. 
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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. 

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

ఇశార్యేలీయులకు నెమమ్ది కలుగజేసినమీదట అనేక దినములైన తరువాత యెహోషువ బహు 

సంవతస్రములుగల వృదుధ్డాయెను. 

2 సమూయేలు 7:1 => యెహోవా నలుదికుక్ల అతని శతుర్వులమీద అతనికి విజయమిచిచ్ అతనికి 

నెమమ్ది కలుగజేసిన తరువాత రాజుతన నగరియందు కాపురముండి నాతానను పర్వకత్ను పిలువనంపి 

యోబు 34:29 => ఆయన సమాధానము కలుగజేసినయెడల శిక్ష విధింపగలవాడెవడు? ఆయన 

తన ముఖమును దాచుకొనినయెడల ఆయనను చూడగలవాడెవడు? అది అనేకులను గూరిచ్నదైనను 

ఒకటే, ఒకని గూరిచ్నదైనను ఒకటే 

సామెతలు 16:7 => ఒకని పర్వరత్న యెహోవాకు పీర్తికరమగునపుప్డు ఆయన వాని శతుర్వులను 

సహా వానికి మితుర్లుగా చేయును. 

యో హా ను 1 4 : 2 7 = > శాం తి మీ క ను గర్ హిం చి వె ళుల్ చు నాన్ ను ; నా శాం తి నే 

మీకనుగర్హించుచునాన్ను; లోకమిచుచ్నటుట్గా నేను మీకనుగర్హించుటలేదు; మీ హృదయమును 

కలవరపడనియయ్కుడి, వెరవనియయ్కుడి. 

కీరత్నలు 76:8 => నీవు తీరిచ్న తీరుప్ ఆకాశములోనుండి వినబడజేసితివి  

పర్సంగి 3:8 => పేర్మించుటకు దేవ్షించుటకు; యుదధ్ము చేయుటకు సమాధానపడుటకు. 

వచనము 33 

అయితే అపప్టికింకను జనులు తమ పితరుల దేవుని వెదకుటకు తమ హృదయములను 

సిథ్రపరచుకొనలేదు, అతడు ఉనన్త సథ్లములను తీసివేయలేదు. 
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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. 

1 రాజులు 22:44 => యెహోషాపాతు ఇశార్యేలు రాజుతో సంధిచేసెను. 

వచనము 34 

యెహోషాపాతు చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ హనానీ కుమారుడైన యెహూ రచించిన గర్ంథమందు 

వార్యబడియునన్ది. ఈ యెహూ పేరు, ఇశార్యేలు రాజుల గర్ంథమందు కనబడుచునన్ది. 

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. 
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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 14:12 => యెహోవా ఆ కూషీయులను ఆసా యెదుటను యూదావారి 

యెదుటను నిలువనియయ్క వారిని మొతిత్నందున వారు పారిపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:13 => ఆసాయును అతనితో కూడనునన్ వారును గెరారువరకు వారిని 

తరుమగా కూషీయులు మరల పంకుత్లు తీరచ్లేక యెహోవా భయముచేతను ఆయన సైనయ్పు 

భయముచేతను పారిపోయిరి. యూదావారు విశేషమైన కొలల్సొముమ్ పటుట్కొనిరి. 

1 రాజులు 15:11 => ఆసా తన పితరుడైన దావీదువలె యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా 

నడుచుకొని 

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. 
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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. 

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 18:21 => యెహోవా మారగ్ములను నేను అనుసరించుచునాన్ను భకిత్హీనుడనై నేను నా 

దేవుని విడచినవాడను కాను 

కీరత్నలు 36:3 => వాని నోటి మాటలు పాపమునకును కపటమునకును ఆసప్దములు బుదిధ్గలిగి 

పర్వరిత్ంపను మేలుచేయను వాడు మానివేసియునాన్డు. 

వచనము 35 

ఇది యయిన తరువాత యూదా రాజైన యెహోషాపాతు మికిక్లి దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచిన 

ఇశార్యేలు రాజైన అహజాయ్తో సేన్హము చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:3 => అనయ్దేవతల బలిపీఠములను పడగొటిట్ ఉనన్త సథ్లములను 

పాడుచేసి పర్తిమలను పగులగొటిట్ దేవతా సత్ంభములను కొటిట్వేయించి 
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2 దినవృతాత్ంతములు 17:6 => యెహోవా మారగ్ములయందు నడుచుకొనుటకు అతడు తన 

మనసుస్ను దృఢపరచుకొనినవాడై ఉనన్త సథ్లములను దేవతాసత్ంభములను యూదాలోనుండి 

తీసివేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:14 => అతడు తన మనసుస్ యెహోవాను వెదకుటయందు నిలుపుకొనక 

చెడుకిర్యలు చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:3 => అయితే దేశములోనుండి నీవు దేవతాసత్ంభములను తీసివేసి 

దేవునియొదద్ విచారణ చేయుటకు నీవు మనసుస్ నిలుపుకొనియునాన్వు, నీయందు మంచి కిర్యలు 

కనబడుచునన్వి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:19 => పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ శుదీధ్కరణముచొపుప్న తనున్ 

పవితర్పరచుకొనకయే తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యింప మనసుస్ నిలుపుకొనిన పర్తి 

వాని నిమితత్ము దయగల యెహోవా పార్యశిచ్తత్ము చేయునుగాక అని పార్రిథ్ంపగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:4 => అయినను గర్హించు హృదయమును చూచు కనున్లను విను 

చెవులను యెహోవా నేటివరకు మీకిచిచ్యుండలేదు. 

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. 

కీరత్నలు 78:8 => ఆయన యాకోబు సంతతికి శాసనములను నియమించెను ఇశార్యేలు సంతతికి 

ధరమ్శాసత్రము ననుగర్హించెను మన పితరులు తమ పుతుర్లకు దానిని తెలుపవలెనని వారికాజాఞ్పించెను  

వచనము 36 

తరీష్షునకు పోదగిన ఓడలను చేయింపవలెనని యెహోషాపాతు అతనితో సేన్హము చేయగా వారు 

ఎసోనెగ్బెరులో ఆ ఓడలను చేయించిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 12:15 => రెహబాము చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్యు షెమయా రచించిన 

గర్ంథమందును దీరఘ్దరిశ్యైన ఇదోద్ రచించిన వంశావళియందును వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:22 => అబీయా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతని 

చరయ్నుగూరిచ్యు, అతని కాలమున జరిగిన సంగతులనుగూరిచ్యు పర్వకత్యైన ఇదోద్ రచించిన సటీక 

గర్ంథమునందు వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:11 => ఆసా చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ యూదా ఇశార్యేలు రాజుల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

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. 

1 రాజులు 16:1 => యెహోవా వాకుక్ హనానీ కుమారుడైన యెహూకు పర్తయ్క్షమై బయెషానుగూరిచ్ 

యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

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 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 24:27 => అతని కుమారులనుగూరిచ్యు, అతనిమీద చెపప్బడిన అనేకమైన 

దేవోకుత్లనుగూరిచ్యు, అతడు దేవుని మందిరమును బాగుచేయుటనుగూరిచ్యు రాజుల సటీక 

గర్ంథములో వార్యబడియునన్ది. అతనికి బదులుగా అతని కుమారుడైన అమజాయ్ రాజాయెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 25:26 => అమజాయ్ చేసిన యితర కారయ్ములు యూదా ఇశార్యేలు రాజుల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్వి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 27:7 => యోతాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

యుదధ్ములనిన్టినిగూరిచ్యు, అతని చరయ్నుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు యూదా రాజుల గర్ంథమందు 

వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:26 => అతడు చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతని చరయ్ 

యంతటినిగూరిచ్యు యూదా ఇశార్యేలు రాజుల 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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:27 => అతడు చేసిన సమసత్ కిర్యలనుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు 

యూదారాజుల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

ఆమోసు 7:14 => అందుకు ఆమోసు అమజాయ్తో ఇటల్నెను నేను పర్వకత్నైనను కాను, పర్వకత్ యొకక్ 

శిషుయ్డనైనను కాను, కాని పసుల కాపరినై మేడిపండుల్ ఏరుకొనువాడను. 

వచనము 37 

అపుప్డు మారేషా వాడును దోదావాహు కుమారుడునగు ఎలీయెజెరు నీవు అహజాయ్తో సేన్హము 

చేసికొంటివి గనుక యెహోవా నీ పనులను భంగము చేయునని యెహోషాపాతుమీద పర్వచనమొకటి 

చెపెప్ను. ఆ ఓడలు తరీష్షునకు వెళల్జాలకుండ బదద్లైపోయెను. 

1 రాజులు 22:48 => యెహోషాపాతు బంగారము తెచుచ్టకై ఓఫీరు దేశమునకు పోవుటకు తరీష్షు 

ఓడలను కటిట్ంపగా ఆ ఓడలు బయలుదేరక ఎసోనెగ్బెరునొదద్ బదద్లైపోయెను. 

1 రాజులు 22:49 => అహాబు కుమారుడైన అహజాయ్నా సేవకులను నీ సేవకులతో కూడ ఓడలమీద 

పోనిమమ్ని యెహోషాపాతు నడుగగా యెహోషాపాతు దానికి ఒపప్లేదు. 
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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 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 1:4 => కాగా యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవెకిక్న మంచము మీదనుండి 

దిగిరాకుండ నీవు నిశచ్యముగా మరణమవుదువు అని ఏలీయా వారితో చెపిప్ వెళిల్పోయెను. 

2 రాజులు 1:5 => తరువాత ఆ దూతలు రాజునొదద్కు వచిచ్రి. మీరెందుకు తిరిగి వచిచ్తిరని అతడు 

వారినడుగగా 

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 1:7 => 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. 

2 రాజులు 1:9 => వెంటనే రాజు ఏబదిమందికి అధిపతియైన యొకనిని వాని యేబదిమందితో కూడ 

ఏలీయా యొదద్కు పంపెను. అతడు కొండమీద కూరుబ్నియుండగా అధిపతి యెకిక్ అతని 

సమీపమునకు పోయి దైవజనుడా, నీవు దిగిరావలెనని రాజు ఆజాఞ్పించుచునాన్డనెను. 

2 రాజులు 1:10 => అందుకు ఏలీయా నేను దైవజనుడనైతే అగిన్ ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ నినున్ నీ 

యేబదిమందిని దహించును గాక అని యేబదిమందికి అధిపతియైన వానితో చెపప్గా, అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి వానిని వాని యేబదిమందిని దహించెను. 
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2 రాజులు 1:11 => మరల రాజు ఏబది మందిమీద అధిపతియైన మరియొకనిని వాని 

యేబదిమందితోకూడ పంపగా వీడువచిచ్  దైవజనుడా , తవ్ రగా దిగిరమమ్ ని రాజు 

ఆజాఞ్పించుచునాన్డనెను. 

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. 

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. 

2 రాజులు 1:14 => చితత్గించుము; ఆకాశమునుండి అగిన్ దిగి వెనుకటి పంచ దశాధిపతులను 

ఇదద్రిని వాని వాని యేబదిమందితో కూడ దహించెను; అయితే నా పార్ణము నీ దృషిట్కి పిర్యమైనదిగా 

ఉండనిమమ్ని మనవిచేయగా 

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. 

1 రాజులు 22:40 => అహాబు తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా అతని కుమారుడైన అహజాయ్ 

అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 18:5 => అతడు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా యందు విశావ్సముంచినవాడు; 

అతని తరువాత వచిచ్న యూదా రాజులలోను అతని పూరివ్కులైన రాజులలోను అతనితో 

సమమైనవాడు ఒకడునులేడు. 
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వచనము 1 

యెహోషాపాతు తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచితన పితరుల చెంతను దావీదు పురమందు 

పాతిపెటట్బడెను, అతని కుమారుడైన యెహోరాము అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

1 రాజులు 22:28 => అపుప్డు మీకాయా ఈలాగు చెపెప్ను సకలజనులారా, నా మాట 

ఆలకించుడని చెపెప్ను రాజవైన నీవు ఏమాతర్మైనను కేష్మముగా తిరిగి వచిచ్నయెడల యెహోవా 

నాచేత పలుకలేదు. 

1 రాజులు 22:49 => అహాబు కుమారుడైన అహజాయ్నా సేవకులను నీ సేవకులతో కూడ ఓడలమీద 

పోనిమమ్ని యెహోషాపాతు నడుగగా యెహోషాపాతు దానికి ఒపప్లేదు. 

1 రాజులు 10:22 => సముదర్మందు హీరాము ఓడలతో కూడ తరీష్షు ఓడలును రాజునకు 

కలిగియుండెను; ఈ తరీష్షు ఓడలు మూడు సంవతస్రములకు ఒకమారు బంగారమును వెండిని 

దంతమును కోతులను నెమిలి పిటట్లను తీసికొని వచుచ్చుండెను. 

1 రాజులు 9:26 => మరియు రాజైన సొలొమోను ఎదోముదేశపు ఎఱఱ్ సముదర్తీరమందునన్ ఏలతు 

దగగ్ర ఎసోనెగ్బెరునందు ఓడలను కటిట్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 33:35 => ఎబోర్నాలోనుండి బయలుదేరి ఎసోనెగ్బెరులో దిగిరి. 

1 రాజులు 9:27 => సొలొమోను సేవకులతో కూడ హీరాము సముదర్ పర్యాణము చేయనెరిగిన 

ఓడవారైన తన దాసులను ఓడలమీద పంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:17 => సొలొమోను ఎదోము దేశముయొకక్ సముదర్పు దరినునన్ 

ఎసోనెగ్బెరునకును ఏలతునకును పోగా 

యెహెజేక్లు 27:12 => నానా విధమైన సరకులు నీలో విసాత్రముగా నునన్ందున తరీష్షువారు నీతో 

వరత్కము చేయుచు, వెండియు ఇనుమును తగరమును సీసమును ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు. 

వచనము 2 

యెహోషాపాతు కుమారులైన అజరాయ్ యెహీయేలు జెకరాయ్ అజరాయ్ మిఖాయేలు షెఫటయ్ అను వారు 

ఇతనికి సహోదరులు; వీరందరును ఇశార్యేలు రాజైన యెహోషాపాతు కుమారులు. 
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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. 

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. 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => తనయెడల యథారథ్హృదయము గలవారిని బలపరచుటకై 

యెహోవా కనుదృషిట్ లోకమందంతట సంచారము చేయుచునన్ది; యీ విషయమందు నీవు మతితపిప్ 

పర్వరిత్ంచితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుదధ్ములే కలుగును. 

సామెతలు 9:6 => ఇక జాఞ్నము లేనివారై యుండక బర్దుకుడి తెలివి కలుగజేయు మారగ్ములో 

చకక్గా నడువుడి. 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

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

దండించును అని కుమారులతో సంభాషించినటుల్ మీతో సంభాంషించు ఆయన హెచచ్రికను 

మరచితిరి. 

Page  of 1114 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 

1 రాజులు 22:48 => యెహోషాపాతు బంగారము తెచుచ్టకై ఓఫీరు దేశమునకు పోవుటకు తరీష్షు 

ఓడలను కటిట్ంపగా ఆ ఓడలు బయలుదేరక ఎసోనెగ్బెరునొదద్ బదద్లైపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:21 => సొలొమోను దినములలో వెండి యెనిన్కకు రానిదాయెను 

ఆదికాండము 20:2 => అపుప్డు అబార్హాము తన భారయ్యైన శారానుగూరిచ్ ఈమె నా చెలెల్లని 

చెపెప్ను గనుక గెరారు రాజైన అబీమెలెకు శారాను పిలిపించి తన యింట చేరుచ్కొనెను. 

1 రాజులు 9:27 => సొలొమోను సేవకులతో కూడ హీరాము సముదర్ పర్యాణము చేయనెరిగిన 

ఓడవారైన తన దాసులను ఓడలమీద పంపెను. 

1 రాజులు 10:22 => సముదర్మందు హీరాము ఓడలతో కూడ తరీష్షు ఓడలును రాజునకు 

కలిగియుండెను; ఈ తరీష్షు ఓడలు మూడు సంవతస్రములకు ఒకమారు బంగారమును వెండిని 

దంతమును కోతులను నెమిలి పిటట్లను తీసికొని వచుచ్చుండెను. 

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. 

యెహెజేక్లు 27:12 => నానా విధమైన సరకులు నీలో విసాత్రముగా నునన్ందున తరీష్షువారు నీతో 

వరత్కము చేయుచు, వెండియు ఇనుమును తగరమును సీసమును ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు. 

మతత్యి 1:8 => ఆసా యెహోషాపాతును కనెను, యెహోషాపాతు యెహోరామును కనెను, 

యెహోరాము ఉజిజ్యాను కనెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:41 => రెండు పర్వాహములు కలిసిన సథ్లమందు చికుక్కొని ఓడను మెటట్ 

పటిట్ంచిరి. అందువలన అనివి కూరుకొనిపోయి కదలక యుండెను, అమరము ఆ దెబబ్కు 

బదద్లైపోసాగెను. 

వచనము 3 
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వారి తండిర్ వెండి బంగారములను బహుమానములుగా పర్శసత్ వసుత్వులనేకములను యూదా 

దేశములో పార్కారముగల పటట్ణములను వారికిచెచ్ను; అయితే యెహోరాము జేయ్షు ఠ్డు గనుక అతనికి 

రాజయ్మును ఇచెచ్ను. 

1 రాజులు 22:50 => పిమమ్ట యెహోషాపాతు తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి, తన పితరుడైన 

దావీదుపురమందు తన పితరులతోకూడ పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన యెహోరాము అతనికి 

మారుగా రాజాయెను. 

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

తండిర్యైన దావీదు పటట్ణమందు పాతిపెటట్బడెను; అతనికి బదులుగా అతని కుమారుడైన రెహబాము 

రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:16 => రెహబామునకును యరొబామునకును యుదధ్ము యెడతెగక 

జరిగెను. రెహబాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి దావీదు పటట్ణమందు పాతిపెటట్బడెను, అతని 

కుమారుడైన అబీయా అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 8:16 => అహాబు కుమారుడును ఇశార్యేలువారికి రాజునైన యెహోరాము ఏలుబడిలో 

అయిదవ సంవతస్రమందు యెహోషాపాతు యూదారాజై యుండగా యూదా రాజైన యెహోషాపాతు 

కుమారుడైన యెహోరాము ఏల నారంభించెను. 

2 రాజులు 8:17 => అతడు ఏల నారంభించినపుప్డు ముపప్ది రెండేండల్వాడై యుండి 

యెరూషలేమందు ఎనిమిది సంవతస్రములు ఏలెను. 

2 సమూయేలు 2:32 => జనులు అశాహేలును ఎతిత్కొనిపోయి బేతెల్హేములోనునన్ అతని తండిర్ 

సమాధియందు పాతిపెటిట్రి. తరువాత యోవాబును అతనివారును రాతిర్ అంతయు నడిచి తెలల్వారు 

సమయమున హెబోర్నునకు వచిచ్రి. 
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2 రాజులు 8:24 => యెహోరాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తన పితరుల సమాధిలో 

దావీదుపురమునందు పాతిపెటట్బడెను. అతని కుమారుడైన అహజాయ్ అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

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; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:36 => దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి 

నిదిర్ంచి, 

వచనము 4 

యెహోరాము తన తండిర్ రాజయ్మును ఏలనారంభించినపుప్డు తనున్ సిథ్రపరచుకొని, తన 

సహోదరులనందరిని ఇశార్యేలీయుల అధిపతులలో కొందరిని హతముచేసెను. 

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

సిథ్రపరచుకొని, తన సహోదరులనందరిని ఇశార్యేలీయుల అధిపతులలో కొందరిని హతముచేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:6 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయుల అధిపతులును రాజును తముమ్ను తాము 

తగిగ్ంచుకొని యెహోవా నాయ్యసుథ్డని ఒపుప్కొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:2 => వారు యూదా దేశమందంతటను సంచరించి, యూదావారి 

పటట్ణములనిన్టిలోనుండి లేవీయులను ఇశార్యేలీయుల పితరుల యిండల్ పెదద్లను సమకూరిచ్ 

యెరూషలేమునకు తోడుకొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:5 => అతడు యాజకులను లేవీయులను సమకూరిచ్ మీరు యూదా 

పటట్ణములకు పోయి మీ దేవుని మందిరము బాగుచేయుటకై ఇశార్యేలీయులందరియొదద్నుండి 

ధనమును ఏటేట సమకూరుచ్చు, ఈ కారయ్మును మీరు తవ్రపెటట్వలెనని వారికాజఞ్ ఇచెచ్ను. వారు 

దానిని తవ్రగా చేయకపోయినందున 
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2 దినవృతాత్ంతములు 24:16 => అతడు ఇశార్యేలీయులలో దేవుని దృషిట్కిని తన యింటివారి 

దృషిట్కిని మంచివాడై పర్వరిత్ంచెను గనుక జనులు దావీదు పటట్ణమందు రాజులదగగ్ర అతని 

పాతిపెటిట్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:19 => ఆహాజు యూదాదేశమును దిగంబరినిగా చేసి యెహోవాకు 

దోర్హము చేసియుండెను గనుక యెహోవా ఇశార్యేలు రాజైన ఆహాజు చేసినదానినిబటిట్ యూదావారిని 

హీనపరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:23 => ఎటల్నగా సిరియా రాజుల దేవతలు వారికి సహాయము 

చేయుచునన్వి గనుక వాటి సహాయము నాకును కలుగునటుల్ నేను వాటికి బలులు అరిప్ంచెదననుకొని, 

తనున్ ఓడించిన దమసుక్వారి దేవతలకు బలులు అరిప్ంచెను; అయితే అవి అతనికిని 

ఇశార్యేలువారికిని నషట్మునకే హేతువులాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:27 => ఆహాజు తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి యెరూషలేము 

పటట్ణమునందు పాతిపెటట్బడెనుగాని ఇశార్యేలీయుల రాజుల సమాధులకు అతడు తేబడలేదు. అతని 

కుమారుడైన హిజిక్యా అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:18 => పర్వకత్యగు సమూయేలు దినములు మొదలుకొని 

ఇశార్యేలీయులలో పసాక్పండుగ అంత ఘనముగా ఆచరింపబడి యుండలేదు. యోషీయాయు, 

యాజకులును, లేవీయులును, అకక్డనునన్ యూదా ఇశార్యేలువారందరును, యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లును ఆచరించిన పర్కారము ఇశార్యేలు రాజులందరిలో ఒకక్డైనను పసాక్పండుగను 

ఆచరించి యుండలేదు. 

వచనము 5 
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యెహోరాము ఏలనారంభించినపుప్డు ముపప్ది రెండేండల్వాడు. అతడు యెరూషలేములో ఎనిమిది 

సంవతస్రములు ఏలెను. 

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. 

ఆదికాండము 25:6 => అబార్హాము తన ఉపపతున్ల కుమారులకు బహుమానములిచిచ్, తాను 

సజీవుడై యుండగానే తన కుమారుడగు ఇసాస్కు నొదద్నుండి తూరుప్తటుట్గా తూరుప్దేశమునకు వారిని 

పంపివేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:15 => పేర్మింపబడున దొకతెయు దేవ్షింపబడున దొకతెయు ఇదద్రు 

భారయ్లు ఒక పురుషునికి కలిగియుండి, పేర్మింపబడినదియు దేవ్షింపబడినదియు వానివలన బిడడ్లు 

కని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:16 => జేయ్షఠ్కుమారుడు దేవ్షింపబడినదాని కొడుకైనయెడల, తండిర్ 

తనకు కలిగినదానిని తన కుమారులకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్నాడు దేవ్షింపబడినదాని కుమారుడైన 

జేయ్షు ఠ్నికి మారుగా పేర్మింపబడినదాని కుమారుని జేయ్షు ఠ్నిగా చేయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:17 => దేవ్షింపబడినదాని కుమారునికి తండిర్ తన ఆసిత్ అంతటిలో 

రెటిట్ంపు భాగమిచిచ్ వానినే జేయ్షు ఠ్నిగా ఎంచవలెను. వీడు వాని బలపార్రంభము గనుక 

జేయ్షఠ్తావ్ధికారము వీనిదే. 

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. 
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ఆదికాండము 24:53 => తరువాత ఆ సేవకుడు వెండి నగలను బంగారు నగలను, వసత్రములను తీసి 

రిబాక్కు ఇచెచ్ను; మరియు అతడు ఆమె సహోదరునికి తలిల్కిని విలువగల వసుత్వులు ఇచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:16 => జేయ్షఠ్కుమారుడు దేవ్షింపబడినదాని కొడుకైనయెడల, తండిర్ 

తనకు కలిగినదానిని తన కుమారులకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్నాడు దేవ్షింపబడినదాని కుమారుడైన 

జేయ్షు ఠ్నికి మారుగా పేర్మింపబడినదాని కుమారుని జేయ్షు ఠ్నిగా చేయకూడదు. 

యెహెజేక్లు 46:16 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అధిపతి తన కుమారులలో 

ఎవనికైనను భూమి ఇచిచ్నయెడల అది యతని కుమారునికి సావ్సథ్య్మైనందున అతని 

కుమారులదగును. అది వారసతవ్మువలన వచిచ్న దానివంటి సావ్సథ్య్ము. 

వచనము 6 

అతడు అహాబు కుమారెత్ను పెండిల్చేసికొని అహాబు సంతతివారు నడచిన పర్కారముగా ఇశార్యేలు 

రాజుల మారగ్మందు నడచెను; అతడు యెహోవా దృషిట్కి పర్తికూలముగా పర్వరిత్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:17 => వారు యూదా దేశముమీదికి వచిచ్ దానిలో చొరబడి రాజ 

నగరునందు దొరకిన సమసత్ పదారథ్ములను అతని కుమారులను భారయ్లను పటుట్కొనిపోయిరి; అతని 

కుమారులలో కనిషు ఠ్డైన యెహోయాహాజు తపప్ అతనికి ఒకక్ కుమారుడైనను విడువబడలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:8 => యెహూ అహాబు సంతతివారిమీద తీరుప్ తీరుచ్టకై వచిచ్నపుప్డు 

అతడు యూదావారి అధిపతులను, అహజాయ్కు పరిచారకులుగానునన్ అహజాయ్ సహోదరుల 

కుమారులను చూచి వారిని హతముచేసెను. 

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

వినినపుప్డు ఆమె లేచి యూదావారి సంబంధులగు రాజవంశజులనందరిని హతము చేసెను. 

ఆదికాండము 4:8 => కయీను తన తముమ్డైన హేబెలుతో మాటలాడెను. వారు పొలములో 

ఉనన్పుప్డు కయీను తన తముమ్డైన హేబెలు మీదపడి అతనిని చంపెను. 
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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. 

నాయ్యాధిపతులు 9:56 => అటుల్ అబీమెలెకు తన డెబబ్దిమంది సహోదరులను చంపుటవలన తన 

తండిర్కి చేసిన దోర్హమును దేవుడు మరల అతనిమీదికి రపిప్ంచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:57 => షెకెమువారు చేసిన దోర్హమంతటిని దేవుడు వారి తలలమీదికి మరల 

రాజేసెను; యెరుబబ్యలు కుమారుడైన యోతాము శాపము వారిమీదికి వచెచ్ను. 

1 యోహాను 3:12 => మనము కయీను వంటివారమై యుండరాదు. వాడు దుషుట్ని సంబంధియై 

తన సహోదరుని చంపెను; వాడతనిని ఎందుకు చంపెను? తన కిర్యలు చెడడ్వియు తన సహోదరుని 

కిర్యలు నీతిగలవియునై యుండెను గనుకనే గదా?  

1 రాజులు 1:12 => కాబటిట్ నీ పార్ణమును నీ కుమారుడైన సొలొమోను పార్ణమును 

రకిష్ంచుకొనుటకై నేను నీకొక ఆలోచన చెపెప్దను వినుము. 

2 రాజులు 3:7 => యూదా రాజైన యెహోషాపాతునకు వరత్మానము పంపి మోయాబు రాజు 

నామీద తిరుగుబాటు చేసియునాన్డు; నీవు వచిచ్ నాతోకూడ మోయాబీయులతో యుదధ్ము చేసెదవా 

అని యడుగగా అతడు నేను నీవాడనైయునాన్ను, నా జనులు నీ జనులే, నా గుఱఱ్ములు నీ గుఱఱ్ములే; 

నేను బయలుదేరి వచెచ్దనని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

2 రాజులు 10:7 => కావున ఆ తాకీదు తమకు ముటిట్నపుప్డు వారు డెబబ్దిమంది రాజకుమారులను 

పటుట్కొని చంపి, వారి తలలను గంపలలో పెటిట్, యెజెర్యేలులోనునన్ అతనియొదద్కు పంపిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:2 => యెహోషాపాతు కుమారులైన అజరాయ్ యెహీయేలు జెకరాయ్ అజరాయ్ 

మిఖాయేలు షెఫటయ్ అను వారు ఇతనికి సహోదరులు; వీరందరును ఇశార్యేలు రాజైన 

యెహోషాపాతు కుమారులు. 

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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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. 

వచనము 7 

అయినను యెహోవా తాను దావీదుతో చేసిన నిబంధన నిమితత్మును, అతనికిని అతని కుమారులకును 

నితయ్ము దీపమిచెచ్దనని చేసిన వాగాద్నము నిమితత్మును దావీదు సంతతిని నశింపజేయుటకు 

మనసుస్లేక యుండెను. 

2 రాజులు 8:17 => అతడు ఏల నారంభించినపుప్డు ముపప్ది రెండేండల్వాడై యుండి 

యెరూషలేమందు ఎనిమిది సంవతస్రములు ఏలెను. 

1 రాజులు 22:50 => పిమమ్ట యెహోషాపాతు తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి, తన పితరుడైన 

దావీదుపురమందు తన పితరులతోకూడ పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన యెహోరాము అతనికి 

మారుగా రాజాయెను. 

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. 

వచనము 8 

అతని దినములలో ఎదోమీయులు తిరుగబడి యూదావారి అధికారము తోర్సివేసి తమకు ఒక రాజును 

చేసికొనగా 

1 రాజులు 16:25 => ఒమీ యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించి, తన పూరివ్కులందరికంటె 

మరి దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచెను. 
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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 16:27 => ఒమీ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు అతడు అగుపరచిన 

బలమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 16:28 => ఒమీ తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి షోమోర్నులో సమాధియందు 

పాతిపెటట్బడెను, అతని కుమారుడైన అహాబు అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

1 రాజులు 16:29 => యూదా రాజైన ఆసా యేలుబడిలో ముపప్దియెనిమిదవ సంవతస్రమున ఒమీ 

కుమారుడైన అహాబు ఇశార్యేలువారికి రాజై షోమోర్నులో ఇశార్యేలువారిని ఇరువదిరెండు 

సంవతస్రములు ఏలెను. 

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 దినవృతాత్ంతములు 18:1 => తనకు ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు అధికముగా కలిగిన తరువాత 

యెహోషాపాతు అహాబుతో వియయ్మంది 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:2 => అహజాయ్ యేలనారంభించినపుప్డు నలువది రెండేండల్వాడై 

యెరూషలేములో ఒక సంవతస్రము ఏలెను; అతని తలిల్ ఒమీ కుమారెత్, ఆమె పేరు అతలాయ్ 
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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. 

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? 

1 రాజులు 11:2 => కామాతురత గలవాడై వారిని ఉంచుకొనుచు వచెచ్ను. 

1 రాజులు 22:44 => యెహోషాపాతు ఇశార్యేలు రాజుతో సంధిచేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:2 => అతడు ఇశార్యేలు రాజుల మారగ్ములందు నడచి, బయలు దేవతా 

రూపములుగా పోత విగర్హములను చేయించెను. 

యిరిమ్యా 44:19 => మేము ఆకాశరాణికి ధూపము వేయగాను, ఆమెకు పానారప్ణములు 

అరిప్ంపగాను, మా పురుషుల సెలవులేకుండ ఆమెకు పిండివంటలు చేయుచునాన్మా? ఆమెకు 

పానారప్ణములు పోయుచునాన్మా? అని వారు చెపప్గా 

వచనము 9 

యెహోరాము తనచేతికిర్ందనునన్ అధికారులను వెంటబెటుట్కొని, తన రథములనిన్టితో బయలుదేరి 

రాతిర్వేళ లేచి తనున్ చుటుట్కొనిన ఎదోమీయులను రథాధిపతులను హతముచేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:11 => అయితే రాజునకు కుమారెత్యైన యెహోషబతు అహజాయ్ 

కుమారుడైన యోవాషును హతులైన రాజకుమారులలోనుండి దొంగిలించి, అతనిని అతని దాదిని ఒక 
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పడకటింటిలో ఉంచెను. యెహోరాము రాజు కుమారెత్యును యెహోయాదా అను యాజకుని 

భారయ్యునైన యెహోషబతు అతలాయ్కు కనబడకుండ అతని దాచిపెటెట్ను గనుక ఆమె అతని 

చంపలేకపోయెను; ఈ యెహోషబతు అహజాయ్కు సహోదరి. 

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. 

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

నితయ్నిబంధన చేసియునాన్డు ఆయన నిబంధన సరవ్సంపూరణ్మైన నిబంధనే అది సిథ్రమాయెను, 

దేవునికి పూరాణ్నుకూలము అది నాకనుగర్హింపబడిన రక్షణారథ్మైనది నిశచ్యముగా ఆయన దానిని 

నెరవేరుచ్ను.  

కీరత్నలు 89:28 => నా కృప నితయ్ము అతనికి తోడుగా నుండజేసెదను నా నిబంధన అతనితో 

సిథ్రముగానుండును. 

కీరత్నలు 89:29 => శాశవ్తకాలమువరకు అతని సంతానమును ఆకాశమునన్ంతవరకు అతని 

సింహాసనమును నేను నిలిపెదను. 

కీరత్నలు 89:30 => అతని కుమారులు నా ధరమ్శాసత్రము విడిచి నా నాయ్యవిధుల నాచరింపనియెడల 

కీరత్నలు 89:31 => వారు నా కటట్డలను అపవితర్పరచి నా ఆజఞ్లను గైకొననియెడల 

కీరత్నలు 89:32 => నేను వారి తిరుగుబాటునకు దండముతోను వారి దోషమునకు దెబబ్లతోను 

వారిని శికిష్ంచెదను. 

కీరత్నలు 89:33 => కాని నా కృపను అతనికి బొతిత్గా ఎడముచేయను అబదిధ్కుడనై నా విశావ్సయ్తను 

విడువను. 

కీరత్నలు 89:34 => నా నిబంధనను నేను రదుద్పరచను నా పెదవులగుండ బయలువెళిల్న మాటను 

మారచ్ను. 

Page  of 1125 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

కీరత్నలు 89:39 => నీ సేవకుని నిబంధన నీకసహయ్మాయెను అతని కిరీటమును నేల పడదోర్సి 

అపవితర్పరచియునాన్వు.  

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 

యేలికను ఏరప్రచుకొనక నేను యాకోబు సంతానపువాడగు నా సేవకుడైన దావీదు సంతానమును 

విసరిజ్ంతును. నిశచ్యముగా నేను వారియెడల జాలిపడి చెరలోనుండి వారిని రపిప్ంచెదను. 

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. 

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 రాజులు 8:19 => అయినను యెహోవా సదాకాలము తన సేవకుడగు దావీదునకును అతని 

కుమారులకును దీపము నిలిపెదనని మాట యిచిచ్యుండెను గనుక అతని జాఞ్పకముచేత యూదాను 

నశింపజేయుటకు ఆయనకు మనసుస్ లేకపోయెను. 

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 132:17 => అకక్డ దావీదునకు కొముమ్ మొలవజేసెదను నా అభిషికుత్నికొరకు నేనచచ్ట 

ఒక దీపము సిదధ్పరచియునాన్ను. 
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కీరత్నలు 132:18 => అతని శతుర్వులకు అవమానమును వసత్రముగా ధరింపజేసెదను అతని 

కిరీటము అతనిమీదనే యుండి తేజరిలుల్ను అనెను. 

కీరత్నలు 135:21 => యెరూషలేములో నివసించు యెహోవా సీయోనులోనుండి సనున్తింపబడును 

గాక యెహోవాను సుత్తించుడి. 

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

లూకా 1:79 => మన పాదములను సమాధాన మారగ్ములోనికి నడిపించునటుల్ చీకటిలోను 

మరణచాఛ్యలోను కూరుచ్ండువారికి వెలుగిచుచ్టకై ఆ మహా వాతస్లయ్మునుబటిట్ పైనుండి ఆయన 

మనకు అరుణోదయ దరశ్నమనుగర్హించెను. 

1 రాజులు 15:4 => దావీదు హితీత్యుడైన ఊరియా సంగతియందు తపప్ తన జీవిత 

దినములనిన్యు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా నడుచుకొనుచు, యెహోవా అతనికిచిచ్న ఆజఞ్లలో 

దేని విషయమందును తపిప్పోకుండెను గనుక 

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

నిబంధన చేసికొనినపుప్డు అతడు వారితో ఇటల్నెను--యెహోవా దావీదు కుమారులనుగూరిచ్ యిచిచ్న 

సెలవుచొపుప్న రాజకుమారుడు రాజయ్మేలవలెను. 

యెషయా 7:13 => అతడు ఈలాగు చెపెప్ను, దావీదు వంశసుథ్లారా, వినుడి; మనుషుయ్లను 

విసికించుట చాలదనుకొని నా దేవుని కూడ విసికింతురా? 

యెషయా 59:15 => సతయ్ము లేకపోయెను చెడుతనము విసరిజ్ంచువాడు దోచబడుచునాన్డు 

నాయ్యము జరుగకపోవుట యెహోవా చూచెను అది ఆయన దృషిట్కి పర్తికూలమైయుండెను.  

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. 

వచనము 10 
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కాగా నేటివరకును జరుగుచునన్టుట్ ఎదోమీయులు యూదావారి చేతికిర్ంద నుండక తిరుగబడిరి. 

యెహోరాము తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచినందున ఆ కాలమందు లిబాన్యును అతని 

చేతికిర్ందనుండి తిరుగబడెను. 

ఆదికాండము 27:40 => నీవు నీ కతిత్చేత బర్దుకుదువు నీ సహోదరునికి దాసుడవగుదువు నీవు 

తిరుగులాడుచుండగా నీ మెడమీదనుండి అతనికాడి విరిచివేయుదువు అని అతని కుతత్రమిచెచ్ను. 

2 రాజులు 8:20 => ఇతని దినములలో ఎదోమీయులు యూదా రాజునకు ఇక లోబడుట మాని 

అతనిమీద తిరుగుబాటు చేసి, తమమీద నొకని రాజుగా నియమించుకొనినందున 

2 రాజులు 8:21 => యెహోరాము తన రథములనిన్టిని తీసికొనిపోయి జాయీరు అను సథ్లమునకు 

వచిచ్ రాతిర్వేళ లేచి తన చుటుట్నునన్ ఎదోమీయులను రథములమీది అధిపతులను హతముచేయగా 

జనులు తమ తమ గుడారములకు పారిపోయిరి. 

2 రాజులు 8:22 => అయితే నేటివరకును ఎదోమీయులు తిరుగుబాటు చేసి యూదావారికి 

లోబడకయే యునాన్రు. మరియు ఆ సమయమందు లిబాన్ పటట్ణమును తిరుగబడెను. 

1 రాజులు 22:47 => ఆ కాలమందు ఎదోము దేశమునకు రాజు లేకపోయెను; పర్ధానియైన 

యొకడు రాజయ్పాలనము చేయుచుండెను. 

2 రాజులు 3:9 => ఇశార్యేలు రాజును యూదా రాజును ఎదోము రాజును బయలుదేరి యేడు 

దినములు చుటుట్ తిరిగిన తరువాత, వారితో కూడనునన్ దండువారికిని పశువులకును నీళుల్ 

లేకపోయెను. 

2 రాజులు 3:5 => అయితే అహాబు మరణమైన తరువాత మోయాబు రాజు ఇశార్యేలు రాజుమీద 

తిరుగుబాటు చేయగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:12 => పార్ణముతోనునన్ మరి పదివేలమందిని యూదావారు 

చెరపటుట్కొని, వారిని ఒక పేటుమీదికి తీసికొనిపోయి ఆ పేటుమీదనుండి వారిని పడవేయగా వారు 

తుతుత్నియలైపోయిరి. 

వచనము 11 
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మరియు అతడు యూదా పరవ్తములయందు బలిపీఠములను కటిట్ంచి యెరూషలేము కాపురసుథ్లు 

దేవుని విసరిజ్ంచునటుల్ చేసెను. యూదావారిని విగర్హపూజకు లోపరచెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 12 

అంతట పర్వకత్యైన ఏలీయా యొక పతిర్క వార్సి అతనియొదద్కు పంపెను నీ పితరుడగు దావీదునకు 

దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు నీ తండిర్యైన యెహోషాపాతు మారగ్ములందైనను 

యూదారాజైన ఆసా మారగ్ములందైనను నడువక 

యెహోషువ 21:13 => యాజకుడైన అహరోను సంతానపువారికి వారు నరహంతకునికి 

ఆశర్యపటట్ణమైన హెబోర్నును  

2 రాజులు 19:8 => అషూష్రు రాజు లాకీషు పటట్ణమును విడిచివెళిల్ లిబాన్మీద యుదధ్ము 

చేయుచుండగా రబా ష్కే పోయి అతని కలిసికొనెను. 

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 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, 

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. 
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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 11:33 => అయితే నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును, నేను యెరూషలేము 

పటట్ణమును కోరుకొనినందునను ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలోనుండి వానికి ఒక గోతర్ము 

ఉండనితుత్ను. 

యిరిమ్యా 2:13 => నా జనులు రెండు నేరములు చేసియునాన్రు, జీవజలముల ఊటనైన ననున్ 

విడిచియునాన్రు, తమకొరకు తొటల్ను, అనగా బదద్లై నీళుల్ నిలువని తొటల్ను తొలిపించుకొనియునాన్రు. 

ఆదికాండము 27:40 => నీవు నీ కతిత్చేత బర్దుకుదువు నీ సహోదరునికి దాసుడవగుదువు నీవు 

తిరుగులాడుచుండగా నీ మెడమీదనుండి అతనికాడి విరిచివేయుదువు అని అతని కుతత్రమిచెచ్ను. 

2 రాజులు 8:22 => అయితే నేటివరకును ఎదోమీయులు తిరుగుబాటు చేసి యూదావారికి 

లోబడకయే యునాన్రు. మరియు ఆ సమయమందు లిబాన్ పటట్ణమును తిరుగబడెను. 

యెషయా 37:8 => అషూష్రు రాజు లాకీషు పటట్ణమును విడిచివెళిల్ లిబాన్మీద యుదధ్ము 

చేయుచుండగా రబా ష్కే పోయి అతని కలిసికొనెను. 

వచనము 13 

ఇశార్యేలు రాజుల మారగ్మందు నడచి అహాబు సంతతివారు చేసిన వయ్భిచారముల చొపుప్న 

యూదాను యెరూషలేము కాపురసుథ్లను వయ్భిచరింపజేసి, నీకంటె యోగుయ్లైన నీ తండిర్ సంతతివారగు 

నీ సహోదరులను నీవు చంపియునాన్వు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:2 => మీరు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు జనములు గొపప్ పరవ్తముల 

మీదనేమి మెటట్ల మీదనేమి పచచ్ని చెటల్నిన్టికిర్ందనేమి, యెకక్డెకక్డనైతే తమ దేవతలను పూజించెనో 

ఆ సథ్లములనిన్టిని మీరు బొతిత్గా పాడుచేయవలెను.  
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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. 

1 రాజులు 11:7 => సొలొమోను కెమోషు అను మోయాబీయుల హేయమైన దేవతకును మొలెకు 

అను అమోమ్నీయుల హేయమైన దేవతకును యెరూషలేము ఎదుటనునన్ కొండమీద బలిపీఠములను 

కటిట్ంచెను. 

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. 

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. 

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

అమోరీయులను మించిన చెడునడత కనుపరచి, తాను పెటుట్కొనిన విగర్హములవలన యూదావారు 

పాపము చేయుటకు కారకుడాయెను. 

హబకూక్కు 2:15 => తమ పొరుగువారి మానము చూడవలెనని ఘోరమైన ఉగర్తను కలిపి వారికి 

తార్గనిచిచ్ వారిని మతుత్లుగా చేయువారికి శర్మ. 
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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 

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. 

లేవీయకాండము 17:7 => వారు వయ్భిచారులై అనుసరించుచు వచిచ్న దయయ్ముల పేరట 

వధించినటుల్ ఇకమీదట తమ బలిపశువులను వధింపరాదు. ఇది వారి తర తరములకు వారికి 

నితయ్మైన కటట్డ. 

లేవీయకాండము 20:5 => చూచి చూడనటుల్ తమ కనున్లు మూసికొనినయెడల నేను వానికిని వాని 

కుటుంబమునకును విరోధినై వానిని మోలెకుతో వయ్భిచరించుటకు వాని తరిమి వయ్భిచారముచేయు 

వారినందరిని పర్జలలోనుండి కొటిట్వేతును. 

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

అడుగగా యెహూ నీ తలిల్యైన యెజెబెలు జారతవ్ములును చిలల్ంగి తనములును ఇంత 

యపరిమితమైయుండగా సమాధానమెకక్డనుండి వచుచ్ననెను. 

కీరత్నలు 106:39 => తమ కిర్యలవలన వారు అపవితుర్లైరి తమ నడవడిలో వయ్భిచరించినవారైరి. 

యెహెజేక్లు 16:15 => అయితే నీ సౌందరయ్మును నీవు ఆధారము చేసికొని, నీకు కీరిత్ వచిచ్నందున 

నీవు వేశయ్వై దారినిపోవు పర్తి వానితో బహుగా వయ్భిచరించుచు వచిచ్తివి, పిలిచిన వానితోనెలల్ పోతివి. 

యెహెజేక్లు 16:16 => మరియు నీ వసత్రములలో కొనిన్ తీసి, చితర్ముగా అలకరింపబడిన ఉనన్త 

సథ్లములను ఏరప్రచి, వాటిమీద పండుకొని వయ్భిచారము చేసితివి; అటిట్ కారయ్ములు ఎంతమాతర్మును 

జరుగకూడనివి, అటిట్వియు నిక జరుగవు. 

యెహెజేక్లు 16:17 => నేను నీకిచిచ్న బంగారువియు వెండివియునైన ఆభరణములను తీసికొని 

నీవు పురుషరూప విగర్హములను చేసికొని వాటితో వయ్భిచరించితివి. 
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యెహెజేక్లు 16:18 => మరియు నీ విచితర్ వసత్రములను తీసి వాటికి ధరింపజేసి, నా తైలమును నా 

ధూపమును వాటికరిప్ంచితివి. 

యెహెజేక్లు 16:19 => భోజనమునకై నేనిచిచ్న ఆహారమును గోధుమ పిండిని నూనెను తేనెను 

తీసికొని యింపైన సువాసన కలుగునటుల్ నీవు ఆ బొమమ్లకు అరిప్ంచితివి, ఆలాగున జరిగెను గదా? 

యిదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 16:20 => మరియు నీవు నాకు కనిన కుమారులను కుమారెత్లను ఆ బొమమ్లు 

మింగివేయునటుల్ వాటి పేరట వారిని వధించితివి, 

యెహెజేక్లు 16:21 => నీ జారతవ్ము చాలకపోయెననియు నా పిలల్లను వధించి వాటికి పర్తిషిఠ్ంచి 

యపప్గించితివి. 

యెహెజేక్లు 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 అడడ్దోవను 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. 
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యెహెజేక్లు 16:29 => కనాను దేశము మొదలుకొని కలీద్యదేశమువరకు నీవు బహుగా 

వయ్భిచరించినను నీవు తృపిత్నొందలేదు. 

యెహెజేక్లు 16:30 => నీ హృదయమెంత బలహీనమాయెను! సిగుగ్మాలిన వేశాయ్కిర్యలైన 

వీటిననిన్టిని జరిగించుటకై 

యెహెజేక్లు 16:31 => నీవు పర్తి అడడ్దోవను గుళల్ను పర్తి రాజవీధిని యొక బలిపీఠమును కటుట్చు, 

వేశయ్ చేయునటుల్ చేయక, జీతము పుచుచ్కొననొలల్క యుంటివి. వయ్భిచారిణియగు భారయ్ తన పురుషుని 

తోర్సివేసి 

యెహెజేక్లు 16:32 => అనుయ్లను చేరుచ్కొనును గదా? పురుషులు వేశయ్లకు పడుపుసొమిమ్చెచ్దరు 

గదా?  

యెహెజేక్లు 16:33 => నీ విటకాండుర్ నలుదికుక్లనుండి వచిచ్ నీతో వయ్భిచరించునటుల్ 

వారికందరికి నీవే సొమిమ్చుచ్చు వచిచ్తివి, బహుమానముల నిచుచ్చు వచిచ్తివి. 

యెహెజేక్లు 16:34 => నీ జారతవ్మునకును ఇతర సతరీల జారతవ్మునకును భేదమేమనగా 

వయ్భిచరించుటకు ఎవడైనను నీవెంట తిరుగుటయు లేదు, నీకు పడుపుసొమిమ్చుచ్టయు లేదు, నీవే 

యెదురు జీతమిచిచ్తివి, ఇదే నీకును వారికిని కలిగిన భేదము; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 16:35 => కాబటిట్ వేశాయ్, యెహోవా మాట ఆలకింపుము 

యెహెజేక్లు 16:36 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ విటకాండర్తో నీవు నీ సొముమ్ 

వయ్యపరచి నీవు వయ్భిచారము చేసి నీ మానము నీవు కనుపరచుకొనిన దానినిబటిట్యు, నీ 

విటకాండర్నుబటిట్యు, హేయ విగర్హములనుబటిట్యు, నీవు వాటికపప్గించిన నీ బిడడ్ల 

రకత్మునుబటిట్యు,  

యెహెజేక్లు 16:37 => నీవు సంభోగించిన నీ విటకాండర్నందరిని నీకిషుట్లైన వారినందరిని నీవు 

దేవ్షించువారినందరిని నేను పోగుచేయుచునాన్ను; వారిని నీ చుటుట్ పోగుచేసి సమకూరిచ్ వారికి నీ 

మానము కనబడునటుల్ నేను దాని బయలుపరచెదను. 

యెహెజేక్లు 16:38 => జారిణులై హతయ్లు జరిగించు సతరీలకు రావలసిన తీరుప్ నీకు విధించి, 

కోర్ధముతోను రోషముతోను నీకు రకత్ము నియమింతును. 
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యెహెజేక్లు 16:39 => వారిచేతికి నినున్ అపప్గించెదను, నీవు కటిట్న గుళల్ను వారు పడదోర్సి నీవు 

నిలువబెటిట్న బలిపీఠములను ఊడబెరికి నీ బటట్లను తీసివేసి నీ సొగసైన ఆభరణములను తీసికొని 

నినున్ దిగంబరిగాను వసత్రహీనురాలుగాను చేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 16:40 => వారు నీమీదికి సమూహములను రపిప్ంచి నినున్ రాళల్తో కొటిట్ చంపుదురు, 

కతుత్లచేత నినున్ పొడిచివేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 16:41 => వారు నీ యిండల్ను అగిన్చేత కాలుచ్దురు, అనేక సతరీలు చూచుచుండగా నీకు 

శిక్ష విధింతురు, ఈలాగు నేను నీ వేశాయ్తవ్మును మానిప్ంపగా నీవికను పడుపు సొమిమ్యయ్క 

యుందువు; 

యెహెజేక్లు 16:42 => ఈ విధముగా నీమీదనునన్ నా కోర్ధమును చలాల్రుచ్కొందును, నా రోషము 

నీయెడల మానిపోవును, ఇకను ఆయాసపడకుండ నేను శాంతము తెచుచ్కొందును. 

యెహెజేక్లు 16:43 => నీ యౌవనదినములను తలంచుకొనక వీటనిన్టిచేత నీవు ననున్ 

విసికించితివి, గనుక నీవు చేసియునన్ హేయకిర్యలనిన్టికంటెను, ఎకుక్వైన కామకృతయ్ములను నీవు 

జరిగించకుండునటుల్ నీ పర్వరత్ననుబటిట్ నేను నీకు శిక్ష విధింతును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 16:44 => సామెతలు చెపుప్వారందరును తలిల్ యెటిట్దో బిడడ్యు అటిట్దే యని 

నినున్గూరిచ్ యందురు. 

యెహెజేక్లు 16:45 => పెనిమిటిని బిడడ్లను విడనాడిన నీ తలిల్తో నీవు సాటిదానవు, పెనిమిటిని 

బిడడ్లను విడనాడిన నీ అకక్ చెలెల్ండర్తో నీవు సాటిదానవు; నీ తలిల్ హితీత్యురాలు నీ తండిర్ 

అమోరీయుడు,  

యెహెజేక్లు 16:46 => నీ యెడమ పర్కక్ను నివసించు షోమోర్నును దాని కుమారెత్లును నీకు 

అకక్లు, నీ కుడిపర్కక్ను నివసించు సొదొమయు దాని కుమారెత్లును నీకు చెలెల్ండుర్. 

యెహెజేక్లు 16:47 => అయితే వారి పర్వరత్న ననుసరించుటయు, వారు చేయు హేయకిర్యలు 

చేయుటయు సవ్లప్కారయ్మని యెంచి, వారి నడతలను మించునటుల్గా నీవు చెడుమారగ్ములయందు 

పర్వరిత్ంచితివి. 
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యెహెజేక్లు 16:48 => నీవును నీ కుమారెత్లును చేసినటుల్ నీ చెలెల్లైన సొదొమయైనను దాని 

కుమారెత్లైనను చేసినవారు కారని నా జీవముతోడు పర్మాణము చేయుచునాన్ను; ఇదే పర్భువగు 

యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 16:49 => నీ చెలెల్లైన సొదొమ చేసిన దోషమేదనగా, దానికిని దాని కుమారెత్లకును 

కలిగిన గరవ్మును ఆహార సమృదిధ్యు నిరివ్చారమైన సుఖసిథ్తియు ననునదియే; అది దీనులకును 

దరిదుర్లకును సహాయము చేయకుండెను.  

యెహెజేక్లు 16:50 => వారు అహంకరించి నా దృషిట్కి హేయకిర్యలు చేసిరి గనుక నేను దాని 

చూచి వారిని వెళల్గొటిట్తిని. 

యెహెజేక్లు 16:51 => షోమోర్ను సహా నీ పాపములలో సగమైన చేయలేదు, అది చేసినవాటి కంటె 

నీవు అతయ్ధికముగా హేయకిర్యలు చేసితివి; నీవు ఇనిన్ హేయకిర్యలు చేసి నీ సహోదరిని 

నిరోద్షురాలినిగా కనుపరచితివి. 

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. 

యెహెజేక్లు 16:53 => నీవు చేసినది అంతటి విషయమై నీవు బిడియపడి సిగుగ్నొంది వారిని 

ఓదారుచ్నటుల్ 

యెహెజేక్లు 16:54 => అపాయమునొందిన సొదొమను దాని కుమారెత్లను షోమోర్నును దాని 

కుమారెత్లను వారివలెనే అపాయమొందిన నీ వారిని మరల సాథ్పించెదరు. 

యెహెజేక్లు 16:55 => సొదొమయు దాని కుమారెత్లును తమ పూరవ్సిథ్తికి వచెచ్దరు, షోమోర్నును 

దాని కుమారెత్లును తమ పూరవ్సిథ్తికి వచెచ్దరు, నీవును నీ కుమారెత్లును మీ పూరవ్సిథ్తికి వచెచ్దరు. 

యెహెజేక్లు 16:56 => నీ చుటుట్ ఉండి నినున్ తృణీకరించిన ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లును సిరియా 

కుమారెత్లును నినున్ అవమానపరచగా 

Page  of 1137 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

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

చెలెల్లగు సొదొమ పర్సాత్వమెతత్క పోతివి. 

యెహెజేక్లు 16:58 => నీవు చేసిన మోసమును నీ హేయకృతయ్ములను నీవే భరించితివి; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్ 

యెహెజేక్లు 16:59 => పర్భువైన యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు చేసిన నిబంధనను 

భంగము చేయవలెనని పర్మాణమును తృణీకరించుదానా , నీవు చేసినటే ట్ నేను నీకు 

చేయబోవుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 16:60 => నీ యౌవన దినములయందు నేను నీతో చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకమునకు 

తెచుచ్కొని యొక నితయ్ నిబంధనను నీతో చేసి దాని సిథ్రపరతును. 

యెహెజేక్లు 16:61 => నీ అకక్చెలెల్ండుర్ నీవు చేసిన నిబంధనలో పాలివారు కాకుండినను నేను 

వారిని నీకు కుమారెత్లుగా ఇయయ్బోవుచునాన్ను. నీవు వారిని చేరుచ్కొనునపుప్డు నీ వర్వరత్న 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొని సిగుగ్పడుదువు. 

యెహెజేక్లు 16:62 => నేను యెహోవానని నీవు తెలిసికొనునటుల్ నేను నీతో నా నిబంధనను 

సిథ్రపరచెదను. 

యెహెజేక్లు 16:63 => నీవు చేసినది అంతటి నిమితత్ము నేను పార్యశిచ్తత్ము చేయగా దానిని 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొని సిగుగ్పడి సిగుగ్చేత నోరు మూసికొందువు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

పర్కటన 2:20 => అయినను నీమీద తపుప్ ఒకటి నేను మోపవలసియునన్ది; ఏమనగా, తాను 

పర్వకి త్ర్నని చెపుప్కొనుచునన్ యెజెబెలను సతరీని నీ వుండనిచుచ్చునాన్వు. జారతవ్ము చేయుటకును, 

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినుటకును అది నా దాసులకు భోదించుచు వారిని 

మోసపరచుచునన్ది 

పర్కటన 2:21 => మారుమనసుస్ పొందుటకు నేను దానికి సమయమిచిచ్తిని గాని అది తన 

జారతవ్ము విడిచిపెటిట్ మారుమనసుస్ పొందనొలల్దు. 

పర్కటన 2:22 => ఇదిగో నేను దానిని మంచము పటిట్ంచి దానితో కూడ వయ్భిచరించువారు దాని 

కిర్యల విషయమై మారుమనసుస్ పొందితేనే గాని వారిని బహు శర్మలపాలుచేతును, 

Page  of 1138 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

పర్కటన 17:1 => ఆ యేడు పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచిచ్ 

నాతో మాటలాడుచు ఈలాగు చెపెప్ను. నీవికక్డికి రముమ్, విసాత్ర జలములమీద కూరుచ్నన్ మహా 

వేశయ్కు చేయబడు తీరుప్ నీకు కనుపరచెదను; 

పర్కటన 17:2 => భూరాజులు ఆమెతో వయ్భిచరించిరి, భూనివాసులు ఆమె వయ్భిచార మదయ్ములో 

మతుత్లైరి. 

పర్కటన 17:3 => అపుప్డతడు ఆతమ్వశుడనైన ననున్ అరణయ్మునకు కొనిపోగా, దేవదూషణ 

నామములతో నిండుకొని, యేడు తలలును పది కొముమ్లునుగల ఎఱఱ్ని మృగముమీద కూరుచ్ండిన 

యొక సతరీని చూచితిని 

పర్కటన 17:4 => ఆ సతరీ ధూమర్ రకత్వరణ్ముగల వసత్రము ధరించుకొని, బంగారముతోను 

రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడినదై, ఏహయ్మైన కారయ్ములతోను తాను చేయుచునన్ 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:9 => ఈ పర్కారము మనషే ష్ యూదావారిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లను 

మోసపుచిచ్నవాడై, ఇశార్యేలీయులయెదుట ఉండకుండ యెహోవా నశింపజేసిన అనయ్జనులకంటెను 

వారు మరింత అకర్మముగా పర్వరిత్ంచునటుల్ చేయుటకు కారకుడాయెను. 

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

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులు మీకు వినబడునపుప్డు రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన 

బంగారు పర్తిమ యెదుట సాగిలపడి నమసక్రించుడి. 

దానియేలు 3:6 => సాగిలపడి నమసక్రింపని వాడెవడో వాడు మండుచునన్ అగిన్గుండములో 

తక్షణమే వేయబడును. 

దానియేలు 3:15 => బాకాను పిలల్ంగోర్విని పెదద్వీణను వీణను సుంఫోనీయను విపంచికను 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను మీరు విను సమయములో సాగిలపడి, నేను చేయించిన పర్తిమకు 
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నమసక్రించుటకు సిదధ్ముగా ఉండిన యెడల సరే మీరు నమసక్రింపని యెడల తక్షణమే మండుచునన్ 

వేడిమిగల అగిన్గుండములో మీరు వేయబడుదురు; నాచేతిలో నుండి మిముమ్ను విడిపింపగల 

దేవుడెకక్డ నునాన్డు? 

పర్కటన 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

పార్ణమిచుచ్టకై దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  

పర్కటన 13:17 => ఆ ముదర్, అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరిటి సంఖయ్యైనను గలవాడు 

తపప్, కర్య వికర్యములు చేయుటకు మరి యెవనికిని అధికారము లేకుండునటుల్ను అది వారిని 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 

పర్కటన 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 

2 రాజులు 8:23 => యెహోరాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన దాని 

నంతటినిగూరిచ్యు యూదా రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 17:19 => అయితే యూదావారును తమ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లను విడిచిపెటిట్నవారై 

ఇశార్యేలువారు చేసికొనిన కటట్డలను అనుసరించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:25 => అయితే వారు తమ పితరుల దేవునిమీద తిరుగుబాటుచేసి, దేవుడు 

తమ ముందర నాశనముచేసిన జనసమూహముల దేవతలతో వయ్భిచరించిరి. 
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మతత్యి 19:9 => మరియు వయ్భిచారము నిమితత్మే తపప్ తన భారయ్ను విడనాడి మరియొకతెను 

పెండిల్ చేసికొనువాడు వయ్భిచారము చేయుచునాన్డనియు, విడనాడబడినదానిని పెండిల్ చేసికొనువాడు 

వయ్భిచారము చేయుచునాన్డనియు మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితోననెను. 

వచనము 14 

కాబటిట్ గొపప్ తెగులుచేత యెహోవా నీ జనులను నీ పిలల్లను నీ భారయ్లను నీ వసుత్వాహనములనిన్టిని 

మొతుత్ను. 

2 రాజులు 2:1 => యెహోవా సుడిగాలిచేత ఏలీయాను ఆకాశమునకు ఆరోహణము చేయింపబోవు 

కాలమున ఏలీయాయు ఎలీషాయు కూడి గిలాగ్లునుండి వెళుల్చుండగా 

యిరిమ్యా 36:2 => నీవు పుసత్కపుచుటట్ తీసికొని నేను నీతో మాటలాడిన దినము మొదలుకొని, 

అనగా యోషీయా కాలము మొదలుకొని నేటివరకు ఇశార్యేలువారిని గూరిచ్యు యూదావారిని 

గూరిచ్యు సమసత్ జనములనుగూరిచ్యు నేను నీతో పలికిన మాటలనిన్టిని దానిలో వార్యుము. 

యిరిమ్యా 36:23 => యెహూది మూడు నాలుగు పుటలు చదివిన తరువాత రాజు చాకుతో దాని 

కోసి కుంపటిలో వేయగా ఆ కుంపటిలో నునన్ అగిన్చేత అది బొతిత్గా కాలిపోయెను గాని 

యిరిమ్యా 36:28 => నీవు మరియొక గర్ంథము తీసికొని యూదారాజైన యెహోయాకీము కాలిచ్న 

మొదటి గర్ంథములో వార్యబడిన మాటలనిన్టిని దానిలో వార్యుము. 

యిరిమ్యా 36:29 => మరియు యూదా రాజైన యెహోయాకీమునుగూరిచ్ నీవీమాట చెపప్వలెను 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా బబులోను రాజు నిశచ్యముగా వచిచ్ యీ దేశమును పాడుచేసి 

అందులో మనుషుయ్లైనను జంతువులైనను ఉండకుండ చేయునని ఇందులో నీవేల వార్సితివని చెపిప్ 

నీవు ఈ గర్ంథమును కాలిచ్వేసితివే; 

యిరిమ్యా 36:30 => అందుచేతను యూదారాజైన యెహోయాకీమునుగూరిచ్ యెహోవా ఈ మాట 

సెలవిచుచ్చునాన్డు దావీదుయొకక్ సింహాసనముమీద ఆసీనుడగుటకు అతనికి ఎవడును లేకపోవును, 

అతని శవము పగలు ఎండపాలు రాతిర్ మంచుపాలునగును. 
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యిరిమ్యా 36:31 => నేను వారి దోషమునుబటిట్ అతనిని అతని సంతతిని అతని సేవకులను 

శికిష్ంచుచునాన్ను . నేను వారినిగూరిచ్ చెపిప్న కీడంతయు వారిమీదికిని యెరూషలేము 

నివాసులమీదికిని యూదా జనులమీదికిని రపిప్ంచుచునాన్ను; అయినను వారు వినినవారుకారు. 

యిరిమ్యా 36:32 => యిరీమ్యా యింకొక గర్ంథమును తీసికొని లేఖికుడగు నేరియా కుమారుడైన 

బారూకుచేతికి అపప్గింపగా అతడు యిరీమ్యా నోటిమాటలనుబటిట్ యూదారాజైన యెహోయాకీము 

అగిన్లో కాలిచ్న గర్ంథపు మాటలనిన్టిని వార్సెను; మరియు ఆ మాటలు గాక అటిట్వి అనేకములు 

అతడు వాటితో కూరెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 2:9 => నరపుతుర్డా, వారు తిరుగుబాటు చేసినటుల్ నీవు చేయక నేను నీతో చెపుప్ 

మాటను విని నోరుతెరచి నేనిచుచ్దాని భుజించుము అనెను. 

యెహెజేక్లు 2:10 => నేను చూచుచుండగా గర్ంథమును పటుట్కొనిన యొక చెయియ్ నాయొదద్కు 

చాపబడెను. ఆయన దాని నాముందర విపప్గా అది లోపటను వెలుపటను వార్యబడినదై యుండెను; 

మహా విలాపమును మనోదుఃఖమును రోదనమును అని అందులో వార్యబడియుండెను. 

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 5:25 => 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 => బెల ష్సస్రు ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు దానియేలునకు ఊదారంగు వసత్రము తొడిగించి 

యతని 

దానియేలు 5:29 => మెడను బంగారపు హారము వేసి పర్భుతవ్ము చేయుటలో నతడు మూడవ 

యధికారియని చాటించిరి. 
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2 రాజులు 2:11 => వారు ఇంక వెళుల్చు మాటలాడుచుండగా ఇదిగో అగిన్ రథమును అగిన్ 

గుఱఱ్ములును కనబడి వీరిదద్రిని వేరుచేసెను; అపుప్డు ఏలీయా సుడిగాలిచేత ఆకాశమునకు 

ఆరోహణమాయెను 

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. 

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 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. 

1 రాజులు 15:11 => ఆసా తన పితరుడైన దావీదువలె యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా 

నడుచుకొని 

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.  
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హోషేయ 6:5 => కాబటిట్ నేను చేసిన తీరుప్లు వెలుగువలె పర్కాశించునటుల్ పర్వకత్లచేత నేను వారిని 

కొటిట్ బదద్లు చేసియునాన్ను, నానోటి మాటలచేత వారిని వధించి యునాన్ను. 

వచనము 15 

నీవు ఉదరమున వాయ్ధి కలిగి మికిక్లి రోగివై యుందువు; దిన కర్మేణ ఆ వాయ్ధిచేత నీ పేగులు 

పడిపోవును. 

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 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 దినవృతాత్ంతములు 21:11 => మరియు అతడు యూదా పరవ్తములయందు బలిపీఠములను 

కటిట్ంచి యెరూషలేము కాపురసుథ్లు దేవుని విసరిజ్ంచునటుల్ చేసెను. యూదావారిని విగర్హపూజకు 

లోపరచెను. 

నిరగ్మకాండము 34:15 => ఆ దేశపు నివాసులతో నిబంధన చేసికొనకుండ జాగర్తత్పడుము; వారు 

ఇతరుల దేవతలతో వయ్భిచరించి ఆ దేవతలకు బలి అరిప్ంచుచునన్పుప్డు ఒకడు నినున్ పిలిచినయెడల 

నీవు వాని బలిదర్వయ్మును తినకుండ చూచుకొనుము. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 31:16 => యెహోవా మోషేతో యిటల్నెను ఇదిగో నీవు నీ పితరులతో 

పండుకొనబోవుచునాన్వు. ఈ జనులు లేచి, యెవరి దేశమున తాము చేరి వారినడుమ నుందురో ఆ 

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

నిబంధనను మీరుదురు. 

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

అడుగగా యెహూ నీ తలిల్యైన యెజెబెలు జారతవ్ములును చిలల్ంగి తనములును ఇంత 

యపరిమితమైయుండగా సమాధానమెకక్డనుండి వచుచ్ననెను. 

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. 

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

సిథ్రపరచుకొని, తన సహోదరులనందరిని ఇశార్యేలీయుల అధిపతులలో కొందరిని హతముచేసెను. 

ఆదికాండము 4:10 => అపుప్డాయన నీవు చేసినపని యేమిటి? నీ తముమ్ని రకత్ము యొకక్ సవ్రము 

నేలలోనుండి నాకు మొరపెటుట్చునన్ది. 

ఆదికాండము 4:11 => కావున నీ తముమ్ని రకత్మును నీచేతిలోనుండి పుచుచ్కొనుటకు నోరు తెరచిన 

యీ నేలమీద ఉండకుండ, నీవు శపింపబడినవాడవు; 

ఆదికాండము 4:12 => నీవు నేలను సేదయ్పరుచునపుప్డు అది తన సారమును ఇక మీదట 

నీకియయ్దు; నీవు భూమిమీద దిగులు పడుచు దేశదిమమ్రివై యుందువనెను. 

ఆదికాండము 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. 

నాయ్యాధిపతులు 9:56 => అటుల్ అబీమెలెకు తన డెబబ్దిమంది సహోదరులను చంపుటవలన తన 

తండిర్కి చేసిన దోర్హమును దేవుడు మరల అతనిమీదికి రపిప్ంచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:57 => షెకెమువారు చేసిన దోర్హమంతటిని దేవుడు వారి తలలమీదికి మరల 

రాజేసెను; యెరుబబ్యలు కుమారుడైన యోతాము శాపము వారిమీదికి వచెచ్ను. 

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

ధారపోసిన నిరపరాధుల రకత్మును నామటుట్కును నా తండిర్ కుటుంబికుల మటుట్కును పరిహారము 

చేయుటకై అతని చంపి పాతిపెటుట్ము.  

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

యెతెరు కుమారుడును యూదావారి సేనాధిపతియునైన అమాశాయును అను తనకంటె నీతిపరులును 

యోగుయ్లునగు ఈ ఇదద్రు మనుషుయ్లమీద పడి యోవాబు నా తండిర్యైన దావీదు ఎరుగకుండ కతిత్చేత 

వారిని చంపివేసెను గనుక అతడు ధారపోసిన రకత్ము యెహోవా అతని తలమీదికే రపిప్ంచును. 

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

సదాకాలము ఉతత్రవాదులు గాని, దావీదునకును అతని సంతతికిని అతని కుటుంబికులకును అతని 

సింహాసనమునకును సమాధానము యెహోవావలన ఎనన్టెనన్టికిని కలిగియుండును. 

యెషయా 26:21 => నీవు వెళిల్ నీ అంతఃపురములలో పర్వేశించుము నీవు వెళిల్ నీ తలుపులు 

వేసికొనుము ఉగర్త తీరిపోవువరకు కొంచెముసేపు దాగియుండుము. 

హబకూక్కు 2:12 => నరహతయ్ చేయుటచేత పటట్ణమును కటిట్ంచువారికి శర్మ; దుషట్తవ్ము 

జరిగించుటచేత కోటను సాథ్పించు వారికి శర్మ. 

1 యోహాను 3:12 => మనము కయీను వంటివారమై యుండరాదు. వాడు దుషుట్ని సంబంధియై 

తన సహోదరుని చంపెను; వాడతనిని ఎందుకు చంపెను? తన కిర్యలు చెడడ్వియు తన సహోదరుని 

కిర్యలు నీతిగలవియునై యుండెను గనుకనే గదా?  

Page  of 1146 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

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

యెతెరు కుమారుడును యూదావారి సేనాధిపతియునైన అమాశాయును అను తనకంటె నీతిపరులును 

యోగుయ్లునగు ఈ ఇదద్రు మనుషుయ్లమీద పడి యోవాబు నా తండిర్యైన దావీదు ఎరుగకుండ కతిత్చేత 

వారిని చంపివేసెను గనుక అతడు ధారపోసిన రకత్ము యెహోవా అతని తలమీదికే రపిప్ంచును. 

2 రాజులు 8:18 => ఇతడు అహాబు కుమారెత్ను పెండిల్ చేసికొనియుండెను గనుక అహాబు 

కుటుంబికులవలెనే ఇతడును ఇశార్యేలు రాజులు పర్వరిత్ంచినటుల్ పర్వరిత్ంచుచు యెహోవా దృషిట్కి 

చెడుతనము జరిగించెను. 

2 రాజులు 17:19 => అయితే యూదావారును తమ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లను విడిచిపెటిట్నవారై 

ఇశార్యేలువారు చేసికొనిన కటట్డలను అనుసరించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:25 => అయితే వారు తమ పితరుల దేవునిమీద తిరుగుబాటుచేసి, దేవుడు 

తమ ముందర నాశనముచేసిన జనసమూహముల దేవతలతో వయ్భిచరించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:18 => జనులు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మందిరమును విడచి, 

దేవతాసత్ంభములకును విగర్హములకును పూజచేసిరి; వారు, చేసిన యీ యపరాధము నిమితత్ము 

యూదావారిమీదికిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లమీదికిని కోపము వచెచ్ను. 

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. 

హోషేయ 4:12 => నా జనులు తాము పెటుట్కొనిన కఱఱ్యొదద్ విచారణ చేయుదురు, తమచేతికఱఱ్ 

వారికి సంగతి తెలియజేయును, వయ్భిచారమనసుస్ వారిని తోర్వ తపిప్ంపగా వారు తమ దేవుని 

విసరిజ్ంచి వయ్భిచరింతురు. 

వచనము 16 

మరియు యెహోవా యెహోరాముమీదికి ఫిలిషీత్యులను కూషీయుల చేరువనునన్ అరబీయులను రేపగా 
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లేవీయకాండము 26:21 => మీరు నా మాట విననొలల్క నాకు విరోధముగా నడిచినయెడల నేను మీ 

పాపములనుబటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిముమ్ను బాధించెదను. 

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. 

నిరగ్మకాండము 20:5 => ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; 

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

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 

వచనము 17 

వారు యూదా దేశముమీదికి వచిచ్ దానిలో చొరబడి రాజ నగరునందు దొరకిన సమసత్ పదారథ్ములను 

అతని కుమారులను భారయ్లను పటుట్కొనిపోయిరి; అతని కుమారులలో కనిషు ఠ్డైన యెహోయాహాజు 

తపప్ అతనికి ఒకక్ కుమారుడైనను విడువబడలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:18 => ఇదియంతయు అయిన తరువాత యెహోవా కుదరచాలని 

వాయ్ధిచేత అతనిని ఉదరమున మొతిత్నందున 

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. 
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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 28:61 => మరియు నీవు నశించువరకు ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో 

వార్యబడని పర్తి రోగమును పర్తి తెగులును ఆయన నీకు కలుగజేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

కీరత్నలు 109:18 => తాను పైబటట్ వేసికొనునటుల్ వాడు శాపము ధరించెను అది నీళల్వలె వాని 

కడుపులో చొచిచ్యునన్ది తైలమువలె వాని యెముకలలో చేరియునన్ది 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:18 => ఈ యూదా దోర్హమువలన సంపాదించిన రూకలనిచిచ్ యొక 

పొలము కొనెను. అతడు తలకిర్ందుగా పడి నడిమికి బదద్లైనందున అతని పేగులనిన్యు బయటికి 

వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:18 => ఇదియంతయు అయిన తరువాత యెహోవా కుదరచాలని 

వాయ్ధిచేత అతనిని ఉదరమున మొతిత్నందున 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:27 => యెహోవా ఐగుపుత్ పుంటిచేతను మూలవాయ్ధిచేతను కుషుట్చేతను 

గజిజ్చేతను నినున్ బాధించును; నీవు వాటిని పోగొటుట్కొనజాలకుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:37 => యెహోవా నినున్ చెదరగొటుట్ చోటి పర్జలలో విసమ్యమునకు 

సామెతకు, నిందకు నీవు హేతువైయుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:59 => యెహోవా నీకును నీ సంతతికిని ఆశచ్రయ్మైన తెగుళల్ను 

కలుగజేయును. అవి దీరఘ్కాలముండు గొపప్ తెగుళుల్ను చెడడ్ రోగములునై యుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:67 => నీవు రేయింబగళుల్ భయపడుదువు. నీ పార్ణము నీకు దకుక్నను 

నమమ్కము నీకేమియు ఉండదు. నీ హృదయములో పుటుట్ భయముచేతను, నీ కనున్ చూచువా అయోయ్ 
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యెపుప్డు సాయంకాలమగునా అనియు, సాయంకాలమున అయోయ్ యెపుప్డు ఉదయమగునా అనియు 

అనుకొందువు. 

సంఖాయ్కాండము 5:21 => యెహోవా నీ నడుము పడునటుల్ను నీ కడుపు ఉబుబ్నటుల్ను చేయుటవలన 

యెహోవా నీ జనుల మధయ్ను నినున్ శపథమునకును పర్మాణమునకును ఆసప్దముగా చేయుగాక. 

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 

జెకరాయ్ 14:12 => మరియు యెహోవా తెగుళుల్ పుటిట్ంచి యెరూషలేముమీద యుదధ్ము చేసిన 

జనములనందరిని ఈలాగున మొతుత్ను; వారు నిలిచియునన్ పాటుననే వారి దేహములు కుళిల్పోవును, 

వారి కనున్లు కనుతొఱఱ్లలో ఉండియే కుళిల్పోవును వారి నాలుకలు నోళల్లో ఉండియే కుళిల్పోవును. 

పర్కటన 16:2 => అంతట మొదటి దూత వెలుపలికి వచిచ్ తన పాతర్ను భూమిమీద కుమమ్రింపగా 

ఆ కూర్రమృగము యొకక్ ముదర్ గలవారికిని దాని పర్తిమకు నమసాక్రము చేయువారికిని 

బాధకరమైన చెడడ్ పుండు పుటెట్ను 

వచనము 18 

ఇదియంతయు అయిన తరువాత యెహోవా కుదరచాలని వాయ్ధిచేత అతనిని ఉదరమున మొతిత్నందున 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:11 => కాబటిట్ యెహోవా అషూష్రు రాజుయొకక్ సైనాయ్ధిపతులను 

వారిమీదికి రపిప్ంచెను. మనషే ష్ తపిప్ంచుకొనిపోకుండ వారు అతని పటుట్కొని, గొలుసులతో బంధించి 

అతనిని బబులోనునకు తీసికొనిపోయిరి. 

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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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 11:11 => సెలవిచిచ్నదేమనగా నేను నీతో చేసిన నా నిబంధనను కటట్డలను నీవు 

ఆచరింపకపోవుట నేను కనుగొనుచునాన్ను గనుక యీ రాజయ్ము నీకుండకుండ నిశచ్యముగా 

తీసివేసి నీ దాసునికిచెచ్దను. 

1 రాజులు 11:14 => యెహోవా ఎదోమీయుడైన హదదు అను ఒకని సొలొమోనునకు విరోధిగా 

రేపెను; అతడు ఎదోము దేశపు రాజవంశసుథ్డు. 

1 రాజులు 11:23 => మరియు దేవుడు అతనిమీదికి ఎలాయ్దా కుమారుడైన రెజోను అను ఇంకొక 

విరోధిని రేపెను. వీడు సోబా రాజైన హదదెజరు అను తన యజమానుని యొదద్నుండి 

పారిపోయినవాడు. 

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 

ఎజార్ 1:5 => అపుప్డు యూదా పెదద్లును, బెనాయ్మీనీయుల పెదద్లును, యాజకులును లేవీయులును 

ఎవరెవరి మనసుస్ను దేవుడు పేర్రేపించెనో వారందరు వారితో కూడుకొని వచిచ్, యెరూషలేములో 

ఉండు యెహోవా మందిరమును కటుట్టకు పర్యాణమైరి. 

యెషయా 10:5 => అషూష్రీయులకు శర్మ వారు నా కోపమునకు సాధనమైన దండము నా దుడుడ్కఱఱ్ 

నా ఉగర్త వారిచేతిలో ఉనన్ది. 

యెషయా 10:6 => భకిత్హీనులగు జనములమీదికి నేను వారిని పంపెదను దోపుడుసొముమ్ 

దోచుకొనుటకును కొలల్పెటుట్టకును వీధులను తొర్కిక్ంచుటకును నా ఉగర్తకు పాతుర్లగు 

జనులనుగూరిచ్ వారికాజాఞ్పించెదను.  

యెషయా 45:5 => నేను యెహోవాను, మరి ఏ దేవుడును లేడు నేను తపప్ ఏ దేవుడును లేడు. 
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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 45:7 => నేను వెలుగును సృజించువాడను అంధకారమును కలుగజేయువాడను 

సమాధానకరత్ను కీడును కలుగజేయువాడను నేనే యెహోవా అను నేనే వీటిననిన్టిని 

కలుగజేయువాడను.  

ఆమోసు 3:6 => పటట్ణమందు బాకానాదము వినబడగా జనులకు భయము పుటట్కుండునా? 

యెహోవా చేయనిది పటట్ణములో ఉపదర్వము కలుగునా? 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:11 => ఫిలిషీత్యులలో కొందరు యెహోషాపాతునకు పనున్ను 

కానుకలను ఇచుచ్చు వచిచ్రి; అరబీయులును అతనికి ఏడువేల ఏడు వందల గొఱఱ్పొటే ట్ళల్ను ఏడువేల 

ఏడు వందల మేకపోతులను తెచుచ్చు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:1 => అరబీయులతో కూడ దండు విడియుచోటికి వచిచ్నవారు 

పెదద్వారినందరిని చంపిరిగనుక యెరూషలేము కాపురసుథ్లు అతని కడగొటుట్ కుమారుడైన అహజాయ్ను 

అతనికి బదులుగా రాజును చేసిరి. ఈ పర్కారము యూదారాజగు యెహోరాము కుమారుడైన అహజాయ్ 

రాజయ్ము బొందెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:25 => వారు యోవాషును విడచిపోయినపుప్డు అతడు మికిక్లి 

రోగియైయుండెను. అపుప్డు యాజకుడైన యెహోయాదా కుమారుల పార్ణహతయ్ దోషము నిమితత్ము 

అతని సేవకులు అతనిమీద కుటర్చేసి, అతడు పడకమీద ఉండగా అతని చంపిరి. అతడు చనిపోయిన 

తరువాత జనులు దావీదు పటట్ణమందు అతని పాతిపెటిట్రి గాని రాజుల సమాధులలో అతని 

పాతిపెటట్లేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:6 => అతడు బయలుదేరి ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ముచేసి గాతు 

పార్కారమును యబెన్ పార్కారమును అషోడ్దు పార్కారమును పడగొటిట్, అషోడ్దు దేశములోను 

ఫిలిషీత్యుల పర్దేశములలోను పార్కారపురములను కటిట్ంచెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 26:7 => ఫిలిషీత్యులతోను గూరబ్యలులో నివసించిన అరబీయులతోను 

మెహూనీయులతోను అతడు యుదధ్ము చేయగా దేవుడు అతనికి సహాయము చేసెను. 

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 

యోవేలు 3:4 => తూరు పటట్ణమా, సీదోను పటట్ణమా, ఫిలిషీత్య పార్ంత వాసులారా, మీతో నాకు 

పనియేమి? నేను చేసినదానికి మీరు నాకు పర్తికారము చేయుదురా? మీరు నాకేమైన చేయుదురా? 

ఆమోసు 1:6 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా గాజా మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ దాని శికిష్ంతును; ఏలయనగా ఎదోము వారి కపప్గింపవలెనని 

తాము చెరపటిట్నవారినందరిని కొనిపోయిరి. 

వచనము 19 

రెండు సంవతస్రములు వాయ్ధి బలమగుచు వచిచ్ ఆ వాయ్ధిచేత అతని పేగులు పడిపోయి బహు 

వేదననొందుచు అతడు మరణమాయెను. అతని జనులు అతని పితరులకు చేసిన ఉతత్రకిర్యలు 

అతనికి చేయలేదు. 

యోబు 5:3 => మూఢుడు వేరుతనున్ట నేను చూచియునాన్ను అయినను తోడనే అతని నివాససథ్లము 

శాపగర్సత్మని కనుగొంటిని. 

యోబు 5:4 => అతని పిలల్లు సంరక్షణ దొరకకయుందురు గుమమ్ములో నలిగిపోవుదురు వారిని 

విడిపించువాడెవడును లేడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:1 => అరబీయులతో కూడ దండు విడియుచోటికి వచిచ్నవారు 

పెదద్వారినందరిని చంపిరిగనుక యెరూషలేము కాపురసుథ్లు అతని కడగొటుట్ కుమారుడైన అహజాయ్ను 

అతనికి బదులుగా రాజును చేసిరి. ఈ పర్కారము యూదారాజగు యెహోరాము కుమారుడైన అహజాయ్ 

రాజయ్ము బొందెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 24:7 => సాక్షయ్పు గుడారమును బాగుచేయుటకై యూదాలోనుండియు 

యెరూషలేములోనుండియు ఇశార్యేలీయుల సమాజకులచేత యెహోవా సేవకుడైన మోషే 

నిరణ్యించిన కానుకను లేవీయులతో నీవెందుకు చెపిప్ తెపిప్ంచలేదని యడిగెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:1 => అరబీయులతో కూడ దండు విడియుచోటికి వచిచ్నవారు 

పెదద్వారినందరిని చంపిరిగనుక యెరూషలేము కాపురసుథ్లు అతని కడగొటుట్ కుమారుడైన అహజాయ్ను 

అతనికి బదులుగా రాజును చేసిరి. ఈ పర్కారము యూదారాజగు యెహోరాము కుమారుడైన అహజాయ్ 

రాజయ్ము బొందెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:6 => సిరియా రాజైన హజాయేలుతో తాను రామాలో చేసిన 

యుదధ్మునందు తనకు తగిలిన గాయములను బాగుచేసికొనుటకై అతడు యెజెర్యేలునకు మరల 

వచెచ్ను. అహాబు కుమారుడైన యెహోరాము రోగియైయునాన్డని విని యూదా రాజైన యెహోరాము 

కుమారుడగు అహజాయ్ అతని దరిశ్ంచుటకై యెజెర్యేలునకు పోయెను. 

2 రాజులు 8:24 => యెహోరాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తన పితరుల సమాధిలో 

దావీదుపురమునందు పాతిపెటట్బడెను. అతని కుమారుడైన అహజాయ్ అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 10:13 => యూదా రాజైన అహజాయ్ సహోదరులను ఎదురొక్ని మీరు ఎవరని 

వారినడుగగా వారు మేము అహజాయ్ సహోదరులము; రాజకుమారులను రాణికుమారులను 

దరిశ్ంచుటకు వెళుల్చునాన్మని చెపిప్రి. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:11 => యెహోషాపాతునకు యెహోరాము కుమారుడు, యెహోరామునకు 

అహజాయ్ కుమారుడు, అహజాయ్కు యోవాషు కుమారుడు, 
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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. 

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

సిథ్రపరచుకొని, తన సహోదరులనందరిని ఇశార్యేలీయుల అధిపతులలో కొందరిని హతముచేసెను. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:23 => అపుప్డు ఇశార్యేలురాజైన యెహోయాషు యెహోయాహాజునకు 

పుటిట్న యోవాషు కుమారుడును యూదారాజునైన అమజాయ్ను బేతెష్మెషులో పటుట్కొని 

యెరూషలేమునకు తీసికొనివచిచ్, యెరూషలేము పార్కారమును ఎఫార్యిము గుమమ్ము మొదలుకొని 

మూలగుమమ్మువరకు నాలుగువందల మూరల పొడుగున పడగొటెట్ను. 

ఆమోసు 1:6 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా గాజా మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ దాని శికిష్ంతును; ఏలయనగా ఎదోము వారి కపప్గింపవలెనని 

తాము చెరపటిట్నవారినందరిని కొనిపోయిరి. 

వచనము 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 21:15 => నీవు ఉదరమున వాయ్ధి కలిగి మికిక్లి రోగివై యుందువు; దిన 

కర్మేణ ఆ వాయ్ధిచేత నీ పేగులు పడిపోవును. 
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2 రాజులు 9:29 => అహజాయ్ అహాబు కుమారుడైన యెహోరాము ఏలుబడిలో పదకొండవ 

సంవతస్రమందు యూదాను ఏల నారంభించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:25 => వారు యోవాషును విడచిపోయినపుప్డు అతడు మికిక్లి 

రోగియైయుండెను. అపుప్డు యాజకుడైన యెహోయాదా కుమారుల పార్ణహతయ్ దోషము నిమితత్ము 

అతని సేవకులు అతనిమీద కుటర్చేసి, అతడు పడకమీద ఉండగా అతని చంపిరి. అతడు చనిపోయిన 

తరువాత జనులు దావీదు పటట్ణమందు అతని పాతిపెటిట్రి గాని రాజుల సమాధులలో అతని 

పాతిపెటట్లేదు. 

కీరత్నలు 38:7 => నా నడుము తాపముతో నిండియునన్ది నా శరీరములో ఆరోగయ్ము లేదు. 

జెకరాయ్ 14:12 => మరియు యెహోవా తెగుళుల్ పుటిట్ంచి యెరూషలేముమీద యుదధ్ము చేసిన 

జనములనందరిని ఈలాగున మొతుత్ను; వారు నిలిచియునన్ పాటుననే వారి దేహములు కుళిల్పోవును, 

వారి కనున్లు కనుతొఱఱ్లలో ఉండియే కుళిల్పోవును వారి నాలుకలు నోళల్లో ఉండియే కుళిల్పోవును. 

పర్కటన 16:2 => అంతట మొదటి దూత వెలుపలికి వచిచ్ తన పాతర్ను భూమిమీద కుమమ్రింపగా 

ఆ కూర్రమృగము యొకక్ ముదర్ గలవారికిని దాని పర్తిమకు నమసాక్రము చేయువారికిని 

బాధకరమైన చెడడ్ పుండు పుటెట్ను 
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2 దినవృతాత్ంతములు 

అధాయ్యము 22	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

అరబీయులతో కూడ దండు విడియుచోటికి వచిచ్నవారు పెదద్వారినందరిని చంపిరిగనుక 

యెరూషలేము కాపురసుథ్లు అతని కడగొటుట్ కుమారుడైన అహజాయ్ను అతనికి బదులుగా రాజును 

చేసిరి. ఈ పర్కారము యూదారాజగు యెహోరాము కుమారుడైన అహజాయ్ రాజయ్ము బొందెను. 

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

పరిమళదర్వయ్ములతోను నిండిన పడకమీద జనులు అతని ఉంచి, అతని నిమితత్ము బహు విసాత్రమైన 

గంధవరగ్ములను దహించి, దావీదు పటట్ణమందు అతడు తనకొరకై తొలిపించుకొనిన సమాధియందు 

అతని పాతిపెటిట్రి. 

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

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

ధూపదర్వయ్ము కాలుచ్దురు; ఆలాగు కావలెనని ఆజఞ్ ఇచిచ్నవాడను నేనే అని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

1 రాజులు 13:22 => ఆయన సెలవిచిచ్న నోటి మాట మీద తిరుగబడి నీవు వెనుకకు వచిచ్, నీవు 

అచచ్ట అనన్ పానములు పుచుచ్కొనవలదని ఆయన సెలవిచిచ్న సథ్లమున భోజనము చేసియునాన్వు 

గనుక, నీ కళేబరము నీ పితరుల సమాధిలోనికి రాకపోవునని యెలుగెతిత్ చెపెప్ను. 

2 రాజులు 9:29 => అహజాయ్ అహాబు కుమారుడైన యెహోరాము ఏలుబడిలో పదకొండవ 

సంవతస్రమందు యూదాను ఏల నారంభించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:15 => నీవు ఉదరమున వాయ్ధి కలిగి మికిక్లి రోగివై యుందువు; దిన 

కర్మేణ ఆ వాయ్ధిచేత నీ పేగులు పడిపోవును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:25 => వారు యోవాషును విడచిపోయినపుప్డు అతడు మికిక్లి 

రోగియైయుండెను. అపుప్డు యాజకుడైన యెహోయాదా కుమారుల పార్ణహతయ్ దోషము నిమితత్ము 

అతని సేవకులు అతనిమీద కుటర్చేసి, అతడు పడకమీద ఉండగా అతని చంపిరి. అతడు చనిపోయిన 
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తరువాత జనులు దావీదు పటట్ణమందు అతని పాతిపెటిట్రి గాని రాజుల సమాధులలో అతని 

పాతిపెటట్లేదు. 

కీరత్నలు 38:7 => నా నడుము తాపముతో నిండియునన్ది నా శరీరములో ఆరోగయ్ము లేదు. 

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.  

జెకరాయ్ 14:12 => మరియు యెహోవా తెగుళుల్ పుటిట్ంచి యెరూషలేముమీద యుదధ్ము చేసిన 

జనములనందరిని ఈలాగున మొతుత్ను; వారు నిలిచియునన్ పాటుననే వారి దేహములు కుళిల్పోవును, 

వారి కనున్లు కనుతొఱఱ్లలో ఉండియే కుళిల్పోవును వారి నాలుకలు నోళల్లో ఉండియే కుళిల్పోవును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

వచనము 2 

అహజాయ్ యేలనారంభించినపుప్డు నలువది రెండేండల్వాడై యెరూషలేములో ఒక సంవతస్రము ఏలెను; 

అతని తలిల్ ఒమీ కుమారెత్, ఆమె పేరు అతలాయ్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:5 => యెహోరాము ఏలనారంభించినపుప్డు ముపప్ది రెండేండల్వాడు. 

అతడు యెరూషలేములో ఎనిమిది సంవతస్రములు ఏలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:21 => దేశజనులందరు సంతోషించిరి. వారు అతలాయ్ను చంపిన 

తరువాత పటట్ణము నెమమ్దిగా ఉండెను. 

సామెతలు 10:7 => నీతిమంతుని జాఞ్పకము చేసికొనుట ఆశీరావ్దకరమగును భకిత్హీనుల పేరు 

అసహయ్త పుటిట్ంచును 

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.  

యిరిమ్యా 22:28 => కొనాయ్ అను ఇతడు హేయమైన ఓటికుండ వంటివాడా? పనికిమాలిన 

ఘటమా? అతడును అతని సంతానమును విసరివేయబడి, తామెరుగని దేశములోనికి ఏల 

తోర్యబడిరి? 

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 13:22 => ఆయన సెలవిచిచ్న నోటి మాట మీద తిరుగబడి నీవు వెనుకకు వచిచ్, నీవు 

అచచ్ట అనన్ పానములు పుచుచ్కొనవలదని ఆయన సెలవిచిచ్న సథ్లమున భోజనము చేసియునాన్వు 

గనుక, నీ కళేబరము నీ పితరుల సమాధిలోనికి రాకపోవునని యెలుగెతిత్ చెపెప్ను. 

2 రాజులు 8:25 => అహాబు కుమారుడును ఇశార్యేలు రాజునైన యెహోరాము ఏలుబడిలో 

పండెర్ండవ సంవతస్ రమందు యూదా రాజైన యెహోరాము కుమారుడైన అహజాయ్ 

యేలనారంభించెను. 

2 రాజులు 14:20 => వారు అకక్డ అతనిని చంపి గుఱఱ్ములమీద అతని శవమును 

యెరూషలేమునకు తెపిప్ంచి దావీదు పురమందు అతని పితరుల సమాధిలో పాతిపెటిట్రి. 

2 రాజులు 21:18 => మనషే ష్ తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి ఉజా జ్యొకక్ తోటలో తన నగరు దగగ్ర 

సమాధిచేయబడెను; అతని కుమారుడైన ఆమోను అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:1 => యెహోషాపాతు తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచితన పితరుల చెంతను 

దావీదు పురమందు పాతిపెటట్బడెను, అతని కుమారుడైన యెహోరాము అతనికి బదులుగా 

రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:9 => అతడు అహజాయ్ను వెదకెను. అతడు షోమోర్నులో దాగియుండగా 

వారు అతని పటుట్కొని యెహూనొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి; వారు అతని చంపిన తరువాత ఇతడు 
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యెహోవాను హృదయపూరవ్కముగా వెదకిన యెహోషాపాతు కుమారుడు గదా అనుకొని అతని 

పాతిపెటిట్రి; కాగా రాజయ్మేలుటకు అహజాయ్ యింటివారు ఇక నెవరును లేకపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:25 => వారు యోవాషును విడచిపోయినపుప్డు అతడు మికిక్లి 

రోగియైయుండెను. అపుప్డు యాజకుడైన యెహోయాదా కుమారుల పార్ణహతయ్ దోషము నిమితత్ము 

అతని సేవకులు అతనిమీద కుటర్చేసి, అతడు పడకమీద ఉండగా అతని చంపిరి. అతడు చనిపోయిన 

తరువాత జనులు దావీదు పటట్ణమందు అతని పాతిపెటిట్రి గాని రాజుల సమాధులలో అతని 

పాతిపెటట్లేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 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. 

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. 

యోబు 4:20 => ఉదయము మొదలుకొని సాయంతర్మువరకు ఉండివారు బదద్లైపోవుదురు 

ఎనిన్కలేనివారై సదాకాలము నాశనమైయుందురు. 

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

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

ధూపదర్వయ్ము కాలుచ్దురు; ఆలాగు కావలెనని ఆజఞ్ ఇచిచ్నవాడను నేనే అని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

వచనము 3 
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దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచుటకు అతని తలిల్ అతనికి నేరుప్చు వచెచ్ను గనుక అతడును అహాబు 

సంతతివారి మారగ్ములందు నడచెను. 

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

నిబంధన చేసికొనినపుప్డు అతడు వారితో ఇటల్నెను--యెహోవా దావీదు కుమారులనుగూరిచ్ యిచిచ్న 

సెలవుచొపుప్న రాజకుమారుడు రాజయ్మేలవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:1 => అంతట యూదా జనులందరును పదునారేండల్వాడైన ఉజిజ్యాను 

తీసికొని అతని తండిర్యైన అమజాయ్కు బదులుగా రాజుగా నియమించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:25 => దేశ జనులు ఆమోను రాజుమీద కుటర్ చేసినవారినందరిని 

హతముచేసి అతని కుమారుడైన యోషీయాను అతని సాథ్నమందు రాజుగా నియమించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:1 => అపుప్డు దేశపు జనులు యోషీయా కుమారుడైన 

యెహోయాహాజును సీవ్కరించి యెరూషలేములో అతని తండిర్ సాథ్నమున అతనిని రాజుగా 

నియమించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:6 => సిరియా రాజైన హజాయేలుతో తాను రామాలో చేసిన 

యుదధ్మునందు తనకు తగిలిన గాయములను బాగుచేసికొనుటకై అతడు యెజెర్యేలునకు మరల 

వచెచ్ను. అహాబు కుమారుడైన యెహోరాము రోగియైయునాన్డని విని యూదా రాజైన యెహోరాము 

కుమారుడగు అహజాయ్ అతని దరిశ్ంచుటకై యెజెర్యేలునకు పోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:17 => వారు యూదా దేశముమీదికి వచిచ్ దానిలో చొరబడి రాజ 

నగరునందు దొరకిన సమసత్ పదారథ్ములను అతని కుమారులను భారయ్లను పటుట్కొనిపోయిరి; అతని 

కుమారులలో కనిషు ఠ్డైన యెహోయాహాజు తపప్ అతనికి ఒకక్ కుమారుడైనను విడువబడలేదు. 

2 రాజులు 8:24 => యెహోరాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తన పితరుల సమాధిలో 

దావీదుపురమునందు పాతిపెటట్బడెను. అతని కుమారుడైన అహజాయ్ అతనికి మారుగా రాజాయెను. 
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2 రాజులు 8:25 => అహాబు కుమారుడును ఇశార్యేలు రాజునైన యెహోరాము ఏలుబడిలో 

పండెర్ండవ సంవతస్ రమందు యూదా రాజైన యెహోరాము కుమారుడైన అహజాయ్ 

యేలనారంభించెను. 

2 రాజులు 8:26 => అహజాయ్ యేలనారంభించినపుప్డు ఇరువది రెండేండల్ వాడై యుండి 

యెరూషలేములో ఒక సంవతస్రము ఏలెను. అతని తలిల్పేరు అతలాయ్; ఈమె ఇశార్యేలు రాజైన ఒమీ 

కుమారెత్. 

2 రాజులు 8:27 => అతడు అహాబు కుటుంబికుల పర్వరత్నను అనుసరించుచు, వారివలెనే 

యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించెను; అతడు అహాబు ఇంటివారికి అలుల్డు. 

2 రాజులు 8:28 => అతడు అహాబు కుమారుడైన యెహోరాముతోకూడ రామోతిగ్లాదునందు 

సిరియా రాజైన హజాయేలుతో యుదధ్ముచేయ బయలుదేరగా సిరియనులు యెహోరామును 

గాయపరచిరి. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:11 => యెహోషాపాతునకు యెహోరాము కుమారుడు, యెహోరామునకు 

అహజాయ్ కుమారుడు, అహజాయ్కు యోవాషు కుమారుడు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:16 => మరియు యెహోవా యెహోరాముమీదికి ఫిలిషీత్యులను 

కూషీయుల చేరువనునన్ అరబీయులను రేపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:17 => వారు యూదా దేశముమీదికి వచిచ్ దానిలో చొరబడి రాజ 

నగరునందు దొరకిన సమసత్ పదారథ్ములను అతని కుమారులను భారయ్లను పటుట్కొనిపోయిరి; అతని 

కుమారులలో కనిషు ఠ్డైన యెహోయాహాజు తపప్ అతనికి ఒకక్ కుమారుడైనను విడువబడలేదు. 
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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. 

2 రాజులు 9:29 => అహజాయ్ అహాబు కుమారుడైన యెహోరాము ఏలుబడిలో పదకొండవ 

సంవతస్రమందు యూదాను ఏల నారంభించెను. 

2 రాజులు 10:13 => యూదా రాజైన అహజాయ్ సహోదరులను ఎదురొక్ని మీరు ఎవరని 

వారినడుగగా వారు మేము అహజాయ్ సహోదరులము; రాజకుమారులను రాణికుమారులను 

దరిశ్ంచుటకు వెళుల్చునాన్మని చెపిప్రి. 

2 రాజులు 21:24 => దేశపు జనులు రాజైన ఆమోనుమీద కుటర్చేసిన వారినందరిని చంపి అతని 

కుమారుడైన యోషీయాకు అతనికి మారుగా పటాట్భిషేకము చేసిరి. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:7 => సాక్షయ్పు గుడారమును బాగుచేయుటకై యూదాలోనుండియు 

యెరూషలేములోనుండియు ఇశార్యేలీయుల సమాజకులచేత యెహోవా సేవకుడైన మోషే 

నిరణ్యించిన కానుకను లేవీయులతో నీవెందుకు చెపిప్ తెపిప్ంచలేదని యడిగెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:23 => అపుప్డు ఇశార్యేలురాజైన యెహోయాషు యెహోయాహాజునకు 

పుటిట్న యోవాషు కుమారుడును యూదారాజునైన అమజాయ్ను బేతెష్మెషులో పటుట్కొని 

యెరూషలేమునకు తీసికొనివచిచ్, యెరూషలేము పార్కారమును ఎఫార్యిము గుమమ్ము మొదలుకొని 

మూలగుమమ్మువరకు నాలుగువందల మూరల పొడుగున పడగొటెట్ను. 

వచనము 4 
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అహాబు సంతతివారివలెనే అతడు యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడచెను; అతని తండిర్ మరణమైన 

తరువాత వారు అతనికి ఆలోచనకరత్లై అతని నాశమునకు కారుకులైరి. 

2 రాజులు 8:26 => అహజాయ్ యేలనారంభించినపుప్డు ఇరువది రెండేండల్ వాడై యుండి 

యెరూషలేములో ఒక సంవతస్రము ఏలెను. అతని తలిల్పేరు అతలాయ్; ఈమె ఇశార్యేలు రాజైన ఒమీ 

కుమారెత్. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:6 => అతడు అహాబు కుమారెత్ను పెండిల్చేసికొని అహాబు సంతతివారు 

నడచిన పర్కారముగా ఇశార్యేలు రాజుల మారగ్మందు నడచెను; అతడు యెహోవా దృషిట్కి 

పర్తికూలముగా పర్వరిత్ంచెను. 

1 రాజులు 16:28 => ఒమీ తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి షోమోర్నులో సమాధియందు 

పాతిపెటట్బడెను, అతని కుమారుడైన అహాబు అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

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 16:23 => యూదారాజైన ఆసా యేలుబడిలో ముపప్దియొకటవ సంవతస్రమున ఒమీ 

ఇశార్యేలువారికి రాజై పండెర్ండు సంవతస్రములు ఏలెను; ఆ పండెర్ండింటిలో ఆరు సంవతస్రములు 

అతడు తిరాస్లో ఏలెను. 

2 రాజులు 9:29 => అహజాయ్ అహాబు కుమారుడైన యెహోరాము ఏలుబడిలో పదకొండవ 

సంవతస్రమందు యూదాను ఏల నారంభించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:1 => తనకు ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు అధికముగా కలిగిన తరువాత 

యెహోషాపాతు అహాబుతో వియయ్మంది 

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

వినినపుప్డు ఆమె లేచి యూదావారి సంబంధులగు రాజవంశజులనందరిని హతము చేసెను. 
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మతత్యి 14:8 => అపుప్డామె తనతలిల్చేత పేర్రేపింపబడినదై బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను తలను ఇకక్డ 

పళె ల్ములో పెటిట్ నాకిపిప్ంచుమని యడిగెను. 

వచనము 5 

వారి ఆలోచనచొపుప్న అతడు పర్వరిత్ంచి, రామోతిగ్లాదులో సిరియారాజైన హజాయేలుతో యుదధ్ము 

చేయుటకై అహాబు కుమారుడైన ఇశార్యేలు రాజగు యెహోరాముతోకూడ పోయెను; సిరియనులచేత 

యెహోరామునకు గాయములు తగిలెను. 

ఆదికాండము 6:4 => ఆ దినములలో నెఫీలులను వారు భూమిమీదనుండిరి; తరువాతను ఉండిరి. 

దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లతో పోయినపుప్డు వారికి పిలల్లను కనిరి. పూరవ్కాలమందు పేరు 

పొందిన శూరులు వీరే. 

ఆదికాండము 6:5 => నరుల చెడుతనము భూమిమీద గొపప్దనియు, వారి హృదయము యొకక్ 

తలంపులలోని ఊహ అంతయు ఎలల్పుప్డు కేవలము చెడడ్దనియు యెహోవా చూచి 

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. 

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

కుమారెత్యేగాని నీ కౌగిటి భారయ్యేగాని నీ పార్ణసేన్హితుడేగాని 

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 
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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. 

నాయ్యాధిపతులు 17:4 => అతడు ఆ రూకలను తన తలిల్కియయ్గా ఆమె వాటిలో రెండువందలు 

పటుట్కొని కంసాలి కపప్గించెను. అతడు వాటితో చెకక్ బడిన పర్తిమాసవ్రూపమైన పోతవిగర్హమును 

చేయగా అది మీకా యింట ఉంచబడెను. 

నాయ్యాధిపతులు 17:5 => మీకా అను ఆ మనుషుయ్నికి దేవమందిరమొకటి యుండెను. మరియు 

అతడు ఏఫోదును గృహదేవతలను చేయించి తన కుమారులలో ఒకని పర్తిషిఠ్ంపగా ఇతడు అతనికి 

యాజకుడాయెను. 

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 
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పేర్మింపబడినవాడై ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజుగా నియమింపబడినను, అనయ్సతరీలు అతనిచేత 

సహా పాపము చేయించలేదా? 

నెహెమాయ్ 13:27 => కాగా ఇంతగొపప్ కీడు చేయునటుల్ను, మన దేవునికి విరోధముగా పాపము 

చేయునటుల్ను అనయ్సతరీలను వివాహము చేసికొనిన మీవంటివారి మాటలను మేము ఆలకింపవచుచ్నా? 

అని అడిగితిని. 

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

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

మిముమ్ను మీరే జాగర్తత్ చేసికొని, యౌవనమున పెండిల్ చేసికొనిన మీ భారయ్ల విషయములో 

విశావ్సఘాతకులుగా ఉండకుడి. 

మతత్యి 14:8 => అపుప్డామె తనతలిల్చేత పేర్రేపింపబడినదై బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను తలను ఇకక్డ 

పళె ల్ములో పెటిట్ నాకిపిప్ంచుమని యడిగెను. 

మతత్యి 14:9 => రాజు దుఃఖపడినను తాను చేసిన పర్మాణము నిమితత్మును, తనతో కూడ 

భోజనమునకు కూరుచ్నన్వారి నిమితత్మును ఇయయ్నాజాఞ్పించి 

మతత్యి 14:10 => బంటౌర్తును పంపి చెరసాలలో యోహాను తల గొటిట్ంచెను. 

మతత్యి 14:11 => వాడతని తల పళె ల్ములోపెటిట్ తెచిచ్ ఆ చినన్దానికిచెచ్ను; ఆమె తన తలిల్యొదద్కు 

దాని తీసికొనివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 27:12 => ఒకవేళ నాతండిర్ ననున్ తడవి చూచును, అపుప్డు నేను అతని దృషిట్కి 

వంచకుడనుగా తోచినయెడల నా మీదికి శాపమే గాని ఆశీరావ్దము తెచుచ్కొననని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 27:13 => అయినను అతని తలిల్ నా కుమారుడా, ఆ శాపము నా మీదికి వచుచ్ను 

గాక. నీవు నా మాటమాతర్ము విని, పోయి వాటిని నాయొదద్కు తీసికొని రమమ్ని చెపప్గా 

మతత్యి 10:37 => తండిర్నైనను తలిల్నైనను నా కంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు 

పాతుర్డుకాడు; కుమారునినైనను కుమారెత్నైనను నాకంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు పాతుర్డు 

కాడు; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:19 => అందుకు పేతురును యోహానును వారినిచూచి దేవునిమాట 

వినుటకంటె మీ మాట వినుట దేవుని దృషిట్కి నాయ్యమా? మీరే చెపుప్డి; 

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 3:7 => యూదా రాజైన యెహోషాపాతునకు వరత్మానము పంపి మోయాబు రాజు 

నామీద తిరుగుబాటు చేసియునాన్డు; నీవు వచిచ్ నాతోకూడ మోయాబీయులతో యుదధ్ము చేసెదవా 

అని యడుగగా అతడు నేను నీవాడనైయునాన్ను, నా జనులు నీ జనులే, నా గుఱఱ్ములు నీ గుఱఱ్ములే; 

నేను బయలుదేరి వచెచ్దనని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

2 రాజులు 8:27 => అతడు అహాబు కుటుంబికుల పర్వరత్నను అనుసరించుచు, వారివలెనే 

యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించెను; అతడు అహాబు ఇంటివారికి అలుల్డు. 

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 24:17 => యెహోయాదా చనిపోయిన తరువాత యూదా అధిపతులు వచిచ్ 

రాజునకు నమసక్రింపగా రాజు వారి మాటకు సమమ్తించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:2 => అతడు ఇశార్యేలు రాజుల మారగ్ములందు నడచి, బయలు దేవతా 

రూపములుగా పోత విగర్హములను చేయించెను. 

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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యోబు 30:8 => వారు మోటువారికిని పేరు పర్తిషఠ్తలు లేనివారికిని పుటిట్నవారు వారు 

దేశములోనుండి తరుమబడినవారు. 

కీరత్నలు 1:1 => దుషుట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

కీరత్నలు 109:14 => వాని పితరుల దోషము యెహోవా జాఞ్పకములో నుంచుకొనును గాక వాని తలిల్ 

పాపము తుడుపుపెటట్బడక యుండునుగాక 

మారుక్ 6:24 => గనుక ఆమె వెళిల్ నేనేమి అడిగెదనని తన తలిల్నడుగగా ఆమె బాపిత్సమ్మిచుచ్ 

యోహాను తల అడుగుమనెను. 

వచనము 6 

సిరియా రాజైన హజాయేలుతో తాను రామాలో చేసిన యుదధ్మునందు తనకు తగిలిన గాయములను 

బాగుచేసికొనుటకై అతడు యెజెర్యేలునకు మరల వచెచ్ను. అహాబు కుమారుడైన యెహోరాము 

రోగియైయునాన్డని విని యూదా రాజైన యెహోరాము కుమారుడగు అహజాయ్ అతని దరిశ్ంచుటకై 

యెజెర్యేలునకు పోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:17 => యెహోయాదా చనిపోయిన తరువాత యూదా అధిపతులు వచిచ్ 

రాజునకు నమసక్రింపగా రాజు వారి మాటకు సమమ్తించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:18 => జనులు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మందిరమును విడచి, 

దేవతాసత్ంభములకును విగర్హములకును పూజచేసిరి; వారు, చేసిన యీ యపరాధము నిమితత్ము 

యూదావారిమీదికిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లమీదికిని కోపము వచెచ్ను. 

సామెతలు 1:10 => నా కుమారుడా, పాపులు నినున్ పేర్రేపింపగా ఒపప్కుము. 

సామెతలు 12:5 => నీతిమంతుల తలంపులు నాయ్యయుకత్ములు భకిత్హీనులు చెపుప్ ఆలోచనలు 

మోసకరములు. 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 
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సామెతలు 19:27 => నా కుమారుడా, తెలివి పుటిట్ంచు మాటలు నీవు మీరగోరితివా? ఉపదేశము 

వినుట ఇక మానుకొనుము. 

1 రాజులు 12:14 => నా తండిర్ మీ కాడిని బరువుగా చేసెను గాని నేను మీ కాడిని మరి బరువుగా 

చేయుదును, నా తండిర్ చబుకులతో మిముమ్ను శికిష్ంచెను గాని నేను కొరడాలతో మిముమ్ను 

శికిష్ంచుదును. 

2 రాజులు 3:7 => యూదా రాజైన యెహోషాపాతునకు వరత్మానము పంపి మోయాబు రాజు 

నామీద తిరుగుబాటు చేసియునాన్డు; నీవు వచిచ్ నాతోకూడ మోయాబీయులతో యుదధ్ము చేసెదవా 

అని యడుగగా అతడు నేను నీవాడనైయునాన్ను, నా జనులు నీ జనులే, నా గుఱఱ్ములు నీ గుఱఱ్ములే; 

నేను బయలుదేరి వచెచ్దనని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

2 రాజులు 8:27 => అతడు అహాబు కుటుంబికుల పర్వరత్నను అనుసరించుచు, వారివలెనే 

యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించెను; అతడు అహాబు ఇంటివారికి అలుల్డు. 

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 28:2 => అతడు ఇశార్యేలు రాజుల మారగ్ములందు నడచి, బయలు దేవతా 

రూపములుగా పోత విగర్హములను చేయించెను. 

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 109:14 => వాని పితరుల దోషము యెహోవా జాఞ్పకములో నుంచుకొనును గాక వాని తలిల్ 

పాపము తుడుపుపెటట్బడక యుండునుగాక 

మారుక్ 6:24 => గనుక ఆమె వెళిల్ నేనేమి అడిగెదనని తన తలిల్నడుగగా ఆమె బాపిత్సమ్మిచుచ్ 

యోహాను తల అడుగుమనెను. 
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వచనము 7 

యెహోరాము నొదద్కు అతడు వచుచ్టచేత దేవునివలన అతనికి నాశము కలిగెను; ఎటల్నగా అతడు 

వచిచ్నపుప్డు అహాబు సంతతివారిని నిరూమ్లము చేయుటకై యెహోవా అభిషేకించిన నింషీకుమారుడైన 

యెహూమీదికి అతడు యెహోరాముతోకూడ పోగా 

కీరత్నలు 1:1 => దుషుట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

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 8:28 => అతడు అహాబు కుమారుడైన యెహోరాముతోకూడ రామోతిగ్లాదునందు 

సిరియా రాజైన హజాయేలుతో యుదధ్ముచేయ బయలుదేరగా సిరియనులు యెహోరామును 

గాయపరచిరి. 

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

అతనికిర్ంద పరచి బాకా ఊదించి యెహూ రాజైయునాన్డని చాటించిరి. 

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. 
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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 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. 

1 రాజులు 22:3 => ఇశార్యేలురాజు తన సేవకులను పిలిపించి రామోతిగ్లాదు మనదని 

మీరెరుగుదురు; అయితే మనము సిరియా రాజు చేతిలోనుండి దాని తీసికొనక ఊరకునాన్మని చెపిప్ 

దానియేలు 5:22 => బెల ష్సస్రూ, అతని కుమారుడవగు నీవు ఈ సంగతి యంతయు ఎరిగి 

యుండియు , నీ మనసుస్ను అణచుకొనక , పరలోకమందునన్ పర్భువుమీద నినున్ నీవే 

హెచిచ్ంచుకొంటివి. 

1 రాజులు 12:14 => నా తండిర్ మీ కాడిని బరువుగా చేసెను గాని నేను మీ కాడిని మరి బరువుగా 

చేయుదును, నా తండిర్ చబుకులతో మిముమ్ను శికిష్ంచెను గాని నేను కొరడాలతో మిముమ్ను 

శికిష్ంచుదును. 

2 రాజులు 8:26 => అహజాయ్ యేలనారంభించినపుప్డు ఇరువది రెండేండల్ వాడై యుండి 

యెరూషలేములో ఒక సంవతస్రము ఏలెను. అతని తలిల్పేరు అతలాయ్; ఈమె ఇశార్యేలు రాజైన ఒమీ 

కుమారెత్. 

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. 

వచనము 8 
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యెహూ అహాబు సంతతివారిమీద తీరుప్ తీరుచ్టకై వచిచ్నపుప్డు అతడు యూదావారి అధిపతులను, 

అహజాయ్కు పరిచారకులుగానునన్ అహజాయ్ సహోదరుల కుమారులను చూచి వారిని హతముచేసెను. 

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 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:1 => అరబీయులతో కూడ దండు విడియుచోటికి వచిచ్నవారు 

పెదద్వారినందరిని చంపిరిగనుక యెరూషలేము కాపురసుథ్లు అతని కడగొటుట్ కుమారుడైన అహజాయ్ను 

అతనికి బదులుగా రాజును చేసిరి. ఈ పర్కారము యూదారాజగు యెహోరాము కుమారుడైన అహజాయ్ 

రాజయ్ము బొందెను. 

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 21:17 => వారు యూదా దేశముమీదికి వచిచ్ దానిలో చొరబడి రాజ 

నగరునందు దొరకిన సమసత్ పదారథ్ములను అతని కుమారులను భారయ్లను పటుట్కొనిపోయిరి; అతని 

కుమారులలో కనిషు ఠ్డైన యెహోయాహాజు తపప్ అతనికి ఒకక్ కుమారుడైనను విడువబడలేదు. 

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 రాజులు 10:13 => యూదా రాజైన అహజాయ్ సహోదరులను ఎదురొక్ని మీరు ఎవరని 

వారినడుగగా వారు మేము అహజాయ్ సహోదరులము; రాజకుమారులను రాణికుమారులను 

దరిశ్ంచుటకు వెళుల్చునాన్మని చెపిప్రి. 
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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 8:24 => యెహోరాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తన పితరుల సమాధిలో 

దావీదుపురమునందు పాతిపెటట్బడెను. అతని కుమారుడైన అహజాయ్ అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 9:16 => రథము యెకిక్, యెజెర్యేలు ఊరిలో యెహోరాము మంచము పటిట్యుండగా 

అచచ్టికి పోయెను మరియు యూదా రాజైన అహజాయ్ యెహోరామును దరిశ్ంచుటకై అచచ్టికి 

వచిచ్యుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:25 => వారు యోవాషును విడచిపోయినపుప్డు అతడు మికిక్లి 

రోగియైయుండెను. అపుప్డు యాజకుడైన యెహోయాదా కుమారుల పార్ణహతయ్ దోషము నిమితత్ము 

అతని సేవకులు అతనిమీద కుటర్చేసి, అతడు పడకమీద ఉండగా అతని చంపిరి. అతడు చనిపోయిన 

తరువాత జనులు దావీదు పటట్ణమందు అతని పాతిపెటిట్రి గాని రాజుల సమాధులలో అతని 

పాతిపెటట్లేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:23 => అపుప్డు ఇశార్యేలురాజైన యెహోయాషు యెహోయాహాజునకు 

పుటిట్న యోవాషు కుమారుడును యూదారాజునైన అమజాయ్ను బేతెష్మెషులో పటుట్కొని 

యెరూషలేమునకు తీసికొనివచిచ్, యెరూషలేము పార్కారమును ఎఫార్యిము గుమమ్ము మొదలుకొని 

మూలగుమమ్మువరకు నాలుగువందల మూరల పొడుగున పడగొటెట్ను. 

వచనము 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. 

మలాకీ 4:3 => నేను నియమింపబోవు దినమున దురామ్రుగ్లు మీ పాదములకిర్ంద ధూళివలె 

ఉందురు, మీరు వారిని అణగదొర్కుక్దురని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 10:15 => యెహోవా షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా నెబాతు కుమారుడైన 

యరొబాముతో సెలవిచిచ్న తన మాటను సిథ్రపరచునటుల్ దేవుని నిరణ్య పర్కారము జనులు చేసిన 

మనవి రాజు ఆలకించకపోయెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32 :35 => వారి కాలు జారుకాలమున పగతీరుచ్టయు 

పర్తిఫలమిచుచ్టయు నావే; వారి ఆపదిద్నము సమీపించును వారి గతి తవ్రగా వచుచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 14:4 => అయితే ఫిలిషీత్యులకేమైన చేయుటకై యెహోవాచేత అతడు రేపబడెననన్ 

మాట అతని తలిదండుర్లు తెలిసికొనలేదు. ఆ కాలమున ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులను 

ఏలుచుండిరి. 

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 22:20 => అహాబు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోయి అకక్డ ఓడిపోవునటుల్గా ఎవడు అతనిని 

పేర్రేపించునని యెహోవా సెలవియయ్గా, ఒకడు ఈ విధముగాను మరియొకడు ఆ విధముగాను 

యోచన చెపుప్చుండిరి. 

కీరత్నలు 9:16 => యెహోవా పర్తయ్క్షమాయెను, ఆయన తీరుప్ తీరిచ్యునాన్డు. దుషుట్లు తాము 

చేసికొనినదానిలో చికిక్యునాన్రు(హిగాగ్యోన  సెలా.) 

యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  

హోషేయ 14:9 => జాఞ్నులు ఈ సంగతులు వివేచింతురు, బుదిధ్మంతులు వాటిని గర్హింతురు; 

ఏలయనగా యెహోవా మారగ్ములు చకక్నివి, నీతిమంతులు దాని ననుసరించి నడచుకొందురు గాని 

తిరుగుబాటు చేయువారి దారికి అది అడడ్ము గనుక వారు తొటిర్లుల్దురు. 

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

చేయుము; నీకు మారుగా పర్వకత్యై యుండుటకు ఆబేలెమ్ హోలావాడైన షాపాతు కుమారుడైన 

ఎలీషాకు అభిషేకము చేయుము. 

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 9:4 => యౌవనుడైన ఆ పర్వకత్ పోవలెనని బయలుదేరి రామోతిగ్లాదునకు వచుచ్నపప్టికి 

సైనాయ్ధిపతులు కూరుచ్ని యుండిరి. 

2 రాజులు 9:5 => అపుప్డతడు అధిపతీ, నీకొక సమాచారము తెచిచ్తినని చెపప్గా యెహూ 

యిందరిలో అది ఎవరిని గూరిచ్నదని అడుగగా అతడు అధిపతీ నినున్గూరిచ్నదే యనెను; అందుకు 

యెహూ లేచి యింటిలో పర్వేశించెను. 

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. 
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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 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 9:16 => రథము యెకిక్, యెజెర్యేలు ఊరిలో యెహోరాము మంచము పటిట్యుండగా 

అచచ్టికి పోయెను మరియు యూదా రాజైన అహజాయ్ యెహోరామును దరిశ్ంచుటకై అచచ్టికి 

వచిచ్యుండెను. 

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 దినవృతాత్ంతములు 22:6 => సిరియా రాజైన హజాయేలుతో తాను రామాలో చేసిన 

యుదధ్మునందు తనకు తగిలిన గాయములను బాగుచేసికొనుటకై అతడు యెజెర్యేలునకు మరల 

వచెచ్ను. అహాబు కుమారుడైన యెహోరాము రోగియైయునాన్డని విని యూదా రాజైన యెహోరాము 

కుమారుడగు అహజాయ్ అతని దరిశ్ంచుటకై యెజెర్యేలునకు పోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:20 => జనులు ఎదోమీయుల దేవతలయొదద్ విచారణ చేయుచు వచిచ్రి 

గనుక వారి శతుర్వులచేతికి వారు అపప్గింపబడునటుల్ దేవుని పేర్రణవలన అమజాయ్ ఆ వరత్మానమును 

అంగీకరింపకపోయెను. 

కీరత్నలు 118:12 => కందిరీగలవలె నామీద ముసిరియునాన్రు ముండుల్ కాలిచ్న మంట 

ఆరిపోవునటుల్ వారు నశించిపోయిరి యెహోవా నామమునుబటిట్ నేను వారిని నిరూమ్లము చేసెదను. 
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వచనము 10 

అహజాయ్ తలిల్యైన అతలాయ్ తన కుమారుడు చనిపోయెనని వినినపుప్డు ఆమె లేచి యూదావారి 

సంబంధులగు రాజవంశజులనందరిని హతము చేసెను. 

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 10:12 => 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.  

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 10:17 => అతడు షోమోర్నునకు వచిచ్ షోమోర్నులో అహాబునకు శేషించియునన్ 

వారినందరిని చంపి, ఏలీయాకు యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట నెరవేరిచ్, అహాబును నిరూమ్లము 

చేయువరకు హతముచేయుట మానకుండెను. 

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

సిథ్రపరచుకొని, తన సహోదరులనందరిని ఇశార్యేలీయుల అధిపతులలో కొందరిని హతముచేసెను. 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:24 => సిరియనులు చినన్దండుతో వచిచ్నను యూదావారు తమ పితరుల 

దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచినందుకై యెహోవా వారిచేతికి అతివిసాత్రమైన ఆ సైనయ్మును 

అపప్గింపగా యోవాషుకు శిక్ష కలిగెను. 

కీరత్నలు 118:12 => కందిరీగలవలె నామీద ముసిరియునాన్రు ముండుల్ కాలిచ్న మంట 

ఆరిపోవునటుల్ వారు నశించిపోయిరి యెహోవా నామమునుబటిట్ నేను వారిని నిరూమ్లము చేసెదను. 

వచనము 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. 

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 రాజులు 13:21 => అంతట అతడు యూదాదేశములోనుండి వచిచ్న దైవజనుని పిలిచి యెహోవా 

ఈలాగున ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఆజాఞ్పించినదానిని గైకొనక 

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. 

2 రాజులు 9:28 => అపుప్డు అతని సేవకులు అతనిని రథముమీద వేసి యెరూషలేమునకు 

తీసికొనిపోయి దావీదు పురమందు అతని పితరుల సమాధిలో అతని పాతిపెటిట్రి. 

2 రాజులు 9:34 => అతడు లోపల పర్వేశించి అనన్పానములు చేసిన తరువాత ఆ శాపగర్సుత్రాలు 

రాజకుమారెత్ గనుక మీరు వెళిల్ దానిని కనుగొని పాతిపెటుట్డని ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

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 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 22:1 => అరబీయులతో కూడ దండు విడియుచోటికి వచిచ్నవారు 

పెదద్వారినందరిని చంపిరిగనుక యెరూషలేము కాపురసుథ్లు అతని కడగొటుట్ కుమారుడైన అహజాయ్ను 

అతనికి బదులుగా రాజును చేసిరి. ఈ పర్కారము యూదారాజగు యెహోరాము కుమారుడైన అహజాయ్ 

రాజయ్ము బొందెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:8 => యెహూ అహాబు సంతతివారిమీద తీరుప్ తీరుచ్టకై వచిచ్నపుప్డు 

అతడు యూదావారి అధిపతులను, అహజాయ్కు పరిచారకులుగానునన్ అహజాయ్ సహోదరుల 

కుమారులను చూచి వారిని హతముచేసెను. 

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

సిథ్రపరచుకొని, తన సహోదరులనందరిని ఇశార్యేలీయుల అధిపతులలో కొందరిని హతముచేసెను. 

Page  of 1181 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

2 దినవృతాత్ంతములు 21:17 => వారు యూదా దేశముమీదికి వచిచ్ దానిలో చొరబడి రాజ 

నగరునందు దొరకిన సమసత్ పదారథ్ములను అతని కుమారులను భారయ్లను పటుట్కొనిపోయిరి; అతని 

కుమారులలో కనిషు ఠ్డైన యెహోయాహాజు తపప్ అతనికి ఒకక్ కుమారుడైనను విడువబడలేదు. 

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; 

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

చేయునెడల మీరు ననున్ కనుగొందురు, 

వచనము 12 

ఆరు సంవతస్రములు అతడు వారితోకూడ దేవుని మందిరములో దాచబడియుండెను; ఆ కాలమున 

అతలాయ్ దేశమును పాలించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:2 => అహజాయ్ యేలనారంభించినపుప్డు నలువది రెండేండల్వాడై 

యెరూషలేములో ఒక సంవతస్రము ఏలెను; అతని తలిల్ ఒమీ కుమారెత్, ఆమె పేరు అతలాయ్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:3 => దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచుటకు అతని తలిల్ అతనికి నేరుప్చు వచెచ్ను 

గనుక అతడును అహాబు సంతతివారి మారగ్ములందు నడచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:4 => అహాబు సంతతివారివలెనే అతడు యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత 

నడచెను; అతని తండిర్ మరణమైన తరువాత వారు అతనికి ఆలోచనకరత్లై అతని నాశమునకు 

కారుకులైరి. 

2 రాజులు 11:1 => అహజాయ్ తలిల్యైన అతలాయ్ తన కుమారుడు మృతిబొందెనని తెలిసికొని లేచి 

రాజకుమారులనందరిని నాశనము చేసెను. 
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1 రాజులు 1:12 => కాబటిట్ నీ పార్ణమును నీ కుమారుడైన సొలొమోను పార్ణమును 

రకిష్ంచుకొనుటకై నేను నీకొక ఆలోచన చెపెప్దను వినుము. 

2 రాజులు 3:7 => యూదా రాజైన యెహోషాపాతునకు వరత్మానము పంపి మోయాబు రాజు 

నామీద తిరుగుబాటు చేసియునాన్డు; నీవు వచిచ్ నాతోకూడ మోయాబీయులతో యుదధ్ము చేసెదవా 

అని యడుగగా అతడు నేను నీవాడనైయునాన్ను, నా జనులు నీ జనులే, నా గుఱఱ్ములు నీ గుఱఱ్ములే; 

నేను బయలుదేరి వచెచ్దనని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

2 రాజులు 10:14 => వారిని సజీవులగా పటుట్కొనుడని అతడు చెపప్గా వారు వారిని సజీవులగా 

పటుట్కొని యొకనినైన విడువక గొఱఱ్ వెండుర్కలు కతిత్రించు ఇంటి గోతిదగగ్ర నలువది ఇదద్రిని చంపిరి.  

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

సిథ్రపరచుకొని, తన సహోదరులనందరిని ఇశార్యేలీయుల అధిపతులలో కొందరిని హతముచేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:15 => కాబటిట్ వారు ఆమెకు దారియిచిచ్, రాజనగరునొదద్నునన్ గుఱఱ్పు 

గుమమ్ముయొకక్ పర్వేశసథ్లమునకు ఆమె వచిచ్నపుప్డు వారు ఆమెను అకక్డ చంపివేసిరి. 

యిరిమ్యా 41:1 => ఏడవ మాసమున ఎలీషామా మనుమడును నెతనాయ్ కుమారుడును 

రాజవంశసుథ్డును రాజుయొకక్ పర్ధానులలో నొకడునగు ఇషామ్యేలనువాడును, అతనితో పదిమంది 

మనుషుయ్లును, మిసాప్లోనునన్ అహీకాము కుమారుడైన గెదలాయ్యొదద్కు వచిచ్ అకక్డ అతనితోకూడ 

మిసాప్లో భోజనము చేసిరి.  
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వచనము 1 

అంతట ఏడవ సంవతస్రమందు యెహోయాదా ధైరయ్ము తెచుచ్కొని, శతాధిపతులతోను యెరోహాము 

కుమారుడైన అజరాయ్తోను యెహోహానాను కుమారుడైన ఇషామ్యేలుతోను ఓబేదు కుమారుడైన 

అజరాయ్తోను అదాయా కుమారుడైన మయశేయాతోను జిఖీర్ కుమారుడైన ఎలీషాపాతుతోను 

నిబంధనచేయగా 

2 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 40:45 => అపుప్డతడు నాతో ఇటల్నెను దకిష్ణపుతటుట్ చూచు గది మందిరమునకు 

కావలివారగు యాజకులది. 

యెహెజేక్లు 40:46 => ఉతత్రపుతటుట్ చూచు గది బలిపీఠమునకు కావలివారగు యాజకులది. వీరు 

లేవీయులలో సాదోకు సంతతివారై సేవచేయుటకై యెహోవా సనిన్ధికి వచుచ్వారు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:1 => అంతట ఏడవ సంవతస్రమందు యెహోయాదా ధైరయ్ము తెచుచ్కొని, 

శతాధిపతులతోను యెరోహాము కుమారుడైన అజరాయ్తోను యెహోహానాను కుమారుడైన 

ఇషామ్యేలుతోను ఓబేదు కుమారుడైన అజరాయ్తోను అదాయా కుమారుడైన మయశేయాతోను జిఖీర్ 

కుమారుడైన ఎలీషాపాతుతోను నిబంధనచేయగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:7 => అయినను యెహోవా తాను దావీదుతో చేసిన నిబంధన 

నిమితత్మును, అతనికిని అతని కుమారులకును నితయ్ము దీపమిచెచ్దనని చేసిన వాగాద్నము 

నిమితత్మును దావీదు సంతతిని నశింపజేయుటకు మనసుస్లేక యుండెను. 

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

రాజయ్ సింహాసనమును నేను నితయ్ముగా సిథ్రపరచెదను; 

Page  of 1185 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

1 రాజులు 15:4 => దావీదు హితీత్యుడైన ఊరియా సంగతియందు తపప్ తన జీవిత 

దినములనిన్యు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా నడుచుకొనుచు, యెహోవా అతనికిచిచ్న ఆజఞ్లలో 

దేని విషయమందును తపిప్పోకుండెను గనుక 

కీరత్నలు 33:10 => అనయ్జనముల ఆలోచనలను యెహోవా వయ్రథ్పరచును జనముల యోచనలను 

ఆయన నిషఫ్లములుగా జేయును. 

కీరత్నలు 76:10 => నరుల ఆగర్హము నినున్ సుత్తించును ఆగర్హ శేషమును నీవు ధరించుకొందువు. 

సామెతలు 21:30 => యెహోవాకు విరోధమైన జాఞ్నమైనను వివేచనయైనను ఆలోచనయైనను 

నిలువదు. 

యెషయా 65:8 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు దార్క్షగెలలో కొర్తత్రసము కనబడునపుప్డు 

జనులు ఇది దీవెనకరమైనది దాని కొటిట్వేయకుము అని చెపుప్దురు గదా? నా సేవకులనందరిని నేను 

నశింపజేయకుండునటుల్ వారినిబటిట్ నేనాలాగే చేసెదను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

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. 

వచనము 2 

వారు యూదా దేశమందంతటను సంచరించి, యూదావారి పటట్ణములనిన్టిలోనుండి లేవీయులను 

ఇశార్యేలీయుల పితరుల యిండల్ పెదద్లను సమకూరిచ్ యెరూషలేమునకు తోడుకొనివచిచ్రి. 

కీరత్నలు 27:5 => ఆపతాక్లమున ఆయన తన పరణ్శాలలో ననున్ దాచును తన గుడారపు మాటున 

ననున్ దాచును ఆశర్యదురగ్ముమీద ఆయన ననున్ ఎకిక్ంచును.  
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కీరత్నలు 12:8 => నరులలో నీచవరత్న పర్బలమైనపుప్డు దుషుట్లు గరివ్షుట్లై నలుదికుక్ల 

తిరుగులాడుదురు. 

కీరత్నలు 73:14 => దినమంతయు నాకు బాధ కలుగుచునన్ది పర్తి ఉదయమున నాకు శిక్ష 

వచుచ్చునన్ది. 

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

నశించునటుల్ వారిని పడవేయుచునాన్వు  

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

నశించుదురు.  

యిరిమ్యా 12:1 => యెహోవా, నేను నీతో వాదించునపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా కనబడుదువు; 

అయినను నాయ్యము విధించుటనుగూరిచ్ నేను నీతో మాటలాడుదును; దుషుట్లు తమ మారగ్ములలో 

వరిధ్లల్నేల? మహా విశావ్సఘాతకులు సుఖింపనేల? 

హబకూక్కు 1:12 => యెహోవా నా దేవా, నా పరిశుదధ్ దేవా, ఆదినుండి నీవునన్వాడవు కావా? 

మేము మరణము నొందము; యెహోవా, తీరుప్ తీరుచ్టకు నీవు వారిని నియమించియునాన్వు; 

ఆశర్యదురగ్మా, మముమ్ను దండించుటకు వారిని పుటిట్ంచితివి. 

2 రాజులు 11:3 => అతలాయ్ దేశమును ఏలుచుండగా ఇతడు ఆరు సంవతస్రములు యెహోవా 

మందిరమందు దాదితో కూడ దాచబడియుండెను. 

వచనము 3 

జనులందరు సమాజముగా కూడి దేవుని మందిరములో రాజుతో నిబంధన చేసికొనినపుప్డు అతడు 

వారితో ఇటల్నెను--యెహోవా దావీదు కుమారులనుగూరిచ్ యిచిచ్న సెలవుచొపుప్న రాజకుమారుడు 

రాజయ్మేలవలెను. 

2 రాజులు 11:4 => ఏడవ సంవతస్రమందు యెహోయాదా కావలికాయు వారిమీదను రాజదేహ 

సంరక్షకులమీదను ఏరప్డియునన్ శతాధిపతులను పిలువనంపించి, యెహోవా మందిరములోనికి 
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వారిని తీసికొనిపోయి, యెహోవా మందిరమందు వారిచేత పర్మాణము చేయించి వారితో 

నిబంధనచేసి, వారికి ఆ రాజు కుమారుని కనుపరచి యీలాగు ఆజాఞ్పించెను 

2 రాజులు 11:5 => మీరు చేయవలసినదేమనగా, విశార్ంతి దినమున లోపల పర్వేశించు మీరు 

మూడు భాగములై యొక భాగము రాజమందిరమునకు కావలి కాయువారై యుండవలెను; 

2 రాజులు 11:6 => ఒక భాగము సూరు గుమమ్ముదగగ్ర కాపు చేయవలెను, ఒక భాగము కాపు 

కాయువారి వెనుకటి గుమమ్మునొదద్ ఉండవలెను, ఈ పర్కారము మందిరమును భదర్పరచుటకై మీరు 

దానిని కాచుకొని యుండవలెను. 

2 రాజులు 11:7 => మరియు విశార్ంతిదినమున బయలుదేరు మీయందరిలో రెండు భాగములు 

రాజు దగగ్ర యెహోవా మందిరమునకు కాపు కాయువారై యుండవలెను. 

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. 

2 రాజులు 11:9 => శతాధిపతులు యాజకుడైన యెహోయాదా తమ కిచిచ్న ఆజఞ్లనిన్టి పర్కారము 

చేసిరి, పర్తి మనిషి తన తన మనుషుయ్లను తీసికొని విశార్ంతిదినమున లోపల పర్వేశింపవలసిన 

వారితోను , విశార్ంతిదినమున బయలుదేరవలసిన వారితోను కలిసి యాజకుడైన 

యెహోయాదాయొదద్కు వచెచ్ను. 

2 రాజులు 11:10 => యాజకుడు మందిరములో ఉనన్ దావీదు ఈటెలను డాళల్ను శతాధిపతులకు 

అపప్గింపగా 

2 రాజులు 11:11 => కాపు కాయు వారిలో పర్తి మనిషి తన తన ఆయుధములను చేతపటుట్కొని 

బలిపీఠము చెంతను మందిరము చెంతను మందిరము కుడికొన మొదలుకొని యెడమ కొనవరకు 

రాజు చుటుట్ నిలిచిరి. 

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

తలమీద కిరీటము పెటిట్, ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును అతని చేతికిచిచ్న తరువాత వారు అతని 

పటాట్భిషికుత్నిగా చేసి చపప్టుల్కొటిట్ రాజు చిరంజీవియగునుగాకని చాటించిరి. 
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2 రాజులు 11:13 => అతలాయ్, కాయువారును జనులును కేకలువేయగా విని, యెహోవా 

మందిరమందునన్ జనుల దగగ్రకు వచిచ్ 

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 11:15 => యాజకుడైన యెహోయాదా సైనయ్ములోని శతాధిపతులకు యెహోవా 

మందిరమందు ఆమెను చంపకూడదు, పంకుత్ల బయటికి ఆమెను వెళల్గొటుట్డి; ఆమె పక్షపువారిని 

ఖడగ్ముచేత చంపుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను గనుక 

2 రాజులు 11:16 => రాజమందిరములోనికి గుఱఱ్ములు వచుచ్ మారగ్మున ఆమెకు దారి ఇచిచ్రి. 

ఆమె వెళిల్పోగా వారు ఆమెను అకక్డ పటుట్కొని చంపిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:12 => పూరణ్హృదయముతోను పూరాణ్తమ్తోను తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాయొదద్ తాము విచారణ చేయుదుమనియు 

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

యోనాతాను అతనితో నిబంధన చేసికొనెను. 

నెహెమాయ్ 9:38 => వారు తమకిషట్ము వచిచ్నటుల్ మా శరీర ములమీదను మా పశువులమీదను 

అధికారము చూపు చునాన్రు గనుక మాకు చాల శర్మలు కలుగుచునన్వి. 

సంఖాయ్కాండము 4:3 => ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని, యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి, 

పర్తయ్క్షపు గుడారములో పనిచేయుటకు సేనగా చేరగలవారందరి సంఖయ్ను వార్యించుము. 

2 రాజులు 12:7 => యోవాషు యాజకుడైన యెహోయాదాను మిగిలిన యాజకులను పిలిపించి 

మందిరములో శిథిలమైన సథ్లములను మీరెందుకు బాగుచేయకపోతిరి? ఇకను మీ మీ నెలవైన 

వారియొదద్ దర్వయ్ము తీసికొనక, మందిరములో శిథిలమైన సథ్లములను బాగుచేయుటకై మీరు 

అంతకుముందు తీసికొనినదాని నపప్గించుడని ఆజఞ్ ఇచిచ్ యుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:38 => ఓబేదు యెహూను కనెను, యెహూ అజరాయ్ను కనెను, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:16 => అతడు ఇశార్యేలీయులలో దేవుని దృషిట్కిని తన యింటివారి 

దృషిట్కిని మంచివాడై పర్వరిత్ంచెను గనుక జనులు దావీదు పటట్ణమందు రాజులదగగ్ర అతని 

పాతిపెటిట్రి. 

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 4 

కాబటిట్ మీరు చేయవలసినదేమనగా, మీలో యాజకులైనవారేమి లేవీయులైనవారేమి విశార్ంతిదినమున 

లోపల పర్వేశించువారు మూడు భాగములై, యొక భాగము దావ్రపాలకులుగా ఉండవలెను. 

కీరత్నలు 112:5 => దయాళులును అపిప్చుచ్వారును భాగయ్వంతులు నాయ్యవిమరశ్లో వారి 

వాయ్జెయ్ము గెలుచును 

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

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 
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ఎఫెసీయులకు 5:15 => దినములు చెడడ్వి గనుక, మీరు సమయమును పోనియయ్క సదివ్నియోగము 

చేసికొనుచు,  

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:12 => లేవీయుల పితరుల సంతతులకు మీరు పెదద్లై యునాన్రు. 

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.  

2 దినవృతాత్ంతములు 21:2 => యెహోషాపాతు కుమారులైన అజరాయ్ యెహీయేలు జెకరాయ్ అజరాయ్ 

మిఖాయేలు షెఫటయ్ అను వారు ఇతనికి సహోదరులు; వీరందరును ఇశార్యేలు రాజైన 

యెహోషాపాతు కుమారులు. 
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వచనము 5 

ఒక భాగము రాజనగరునొదద్ ఉండవలెను. ఒక భాగము పునాది గుమమ్మునొదద్ ఉండవలెను, 

జనులందరు యెహోవా మందిరపు ఆవరణములలో ఉండవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:16 => అపుప్డు యెహోయాదా జనులందరు యెహోవావారై 

యుండవలెనని జనులందరితోను రాజుతోను నిబంధనచేసెను. 

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 11:17 => అపుప్డు యెహోయాదా జనులు యెహోవా వారని ఆయన పేరట రాజుతోను 

జనులతోను నిబంధన చేయించెను, మరియు అతడు రాజుపేరట జనులతో నిబంధన చేయించెను. 

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

రాగా దావీదు హెబోర్నులో యెహోవా సనిన్ధిని వారితో నిబంధనచేసెను; అపుప్డు వారు 

సమూయేలుదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారము దావీదును ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా 

అభిషేకము చేసిరి. 

2 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 7:18 => ఇశార్యేలీయులను ఏలుటకు సవ్సంతతివాడు ఒకడు 

నీకుండకపోడని నేను నీ తండిర్యైన దావీదుతో చేసియునన్ నిబంధననుబటిట్ నేను నీ 

రాజయ్సింహాసనమును సిథ్రపరచుదును. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 21:7 => అయినను యెహోవా తాను దావీదుతో చేసిన నిబంధన 

నిమితత్మును, అతనికిని అతని కుమారులకును నితయ్ము దీపమిచెచ్దనని చేసిన వాగాద్నము 

నిమితత్మును దావీదు సంతతిని నశింపజేయుటకు మనసుస్లేక యుండెను. 

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

నీ తండిర్యైన దావీదునకు నేను సెలవిచిచ్యునన్టుల్ ఇశార్యేలీయుల మీద నీ సింహాసనమును 

చిరకాలమువరకు సిథ్రపరచుదును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:9 => వీరును వీరి సహోదరులును తమ తమ వంశముల పటీ ట్లచొపుప్న 

తొమిమ్దివందల ఏబది ఆరుగురు; ఈ మనుషుయ్లందరును తమ పితరుల వంశములనుబటిట్ తమ 

పితరుల యిండల్కు పెదద్లు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:10 => యాజకులలో యెదాయా యెహోయారీబు యాకీను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:11 => దేవుని మందిరములో అధిపతియైన అహీటూబు కుమారుడైన 

మెరాయోతునకు పుటిట్న సాదోకు కుమారుడగు మెషులాల్మునకు కలిగిన హిలీక్యా కుమారుడైన 

అజరాయ్; 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:12 => మలీక్యా కుమారుడగు పసూరునకు పుటిట్న యెరోహాము 

కుమారుడైన అదాయా ఇమెమ్రు కుమారుడైన మెషిలేల్మీతునకు పుటిట్న మెషులాల్మునకు కుమారుడైన 

యహజేరాకు జననమైన అదీయేలు కుమారుడగు మశై. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 9:13 => మరియు తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లైన వెయియ్నిన్ యేడువందల 

అరువదిమంది కుటుంబికులు. వీరు దేవుని మందిర సేవా సంబంధమైన కారయ్ములయందు మంచి 

గటిట్వారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:14 => మరియు లేవీయులలో మెరారి సంతతివాడైన హషబాయ్ 

కుమారుడగు అజీర్కామునకు పుటిట్న హషూష్బు కుమారుడైన షెమయా, 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:15 => బకబ్కక్రు, హెరెషు, గాలాలు, ఆసాపు కుమారుడగు జిఖీర్కి పుటిట్న 

మీకా కుమారుడైన మతత్నాయ్, 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:16 => యదూతోను కుమారుడైన గాలాలునకు పుటిట్న షెమయా 

కుమారుడైన ఓబదాయ్, నెటోపాతీయుల గార్మములలో కాపురమునన్ ఎలాక్నా కుమారుడైన ఆసాకు 

పుటిట్న బెరెకాయ్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:17 => దావ్రపాలకులు ఎవరనగా షలూల్ము అకూక్బు టలోమ్ను 

అహీమాను అనువారును వారి సహోదరులును. వీరిలో షలూల్ము పెదద్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:18 => లేవీయుల సమూహములలో వీరు తూరుప్ననుండు రాజు 

గుమమ్మునొదద్ ఇంతవరకు కాపురము చేయుచునాన్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:19 => మరియు కోరహు కుమారుడగు ఎబాయ్సాపునకు పుటిట్న కోరే 

కుమారుడైన షలూల్మును వాని పితరుని యింటివారును వాని సహోదరులగు కోరహీయులును 

సేవాసంబంధమైన పనిమీదనుండి గుడారమునకు దావ్రపాలకులైయుండిరి; వారి పితరులు యెహోవా 

పాళెమునకు కావలివారైయుండి పర్వేశ సథ్లమును కాయుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:20 => ఎలియాజరు కుమారుడైన ఫీనెహాసు మునుపు వారిమీద 

అధికారియై యుండెను, యెహోవా అతనితోకూడ నుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:21 => మరియు మెషెలెమాయ్ కుమారుడైన జెకరాయ్ సమాజపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు కావలి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 9:22 => గుమమ్ములయొదద్ దావ్రపాలకులుగా ఏరప్డిన వీరందరు 

రెండువందల పనిన్దద్రు; వీరు తమ గార్మముల వరుసను తమ వంశావళిచొపుప్న సరిచూడబడిరి; వీరు 

నమమ్దగినవారని దావీదును దీరఘ్దరిశ్యగు సమూయేలును వీరిని నియమించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:23 => వారికిని వారి కుమారులకును యెహోవా మందిరపు గుమమ్ములకు, 

అనగా గుడారపు మందిరముయొకక్ గుమమ్ములకు వంతులచొపుప్న కావలికాయు పని 

గలిగియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:24 => గుమమ్ముల కావలివారు నాలుగు దిశలను, అనగా తూరుప్నను 

పడమరను ఉతత్రమునను దకిష్ణమునను ఉండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:25 => వారి సహోదరులు తమ గార్మములలోనుండి యేడేసి దినముల 

కొకసారి వారియొదద్కు వచుచ్టకదుద్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:26 => లేవీయులైన నలుగురు పర్ధాన దావ్రపాలకులు ఉతత్రవాదులై 

యుండిరి; దేవుని మందిరపు గదులమీదను బొకక్సములమీదను ఆ లేవీయులు ఉంచబడియుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:27 => వారు దేవుని మందిరమునకు కావలివారు గనుక వారి కాపురములు 

దానిచుటుట్ ఉండెను. పర్తి ఉదయమున మందిరపు వాకిండల్ను తెరచుపని వారిదే. 

కీరత్నలు 89:29 => శాశవ్తకాలమువరకు అతని సంతానమును ఆకాశమునన్ంతవరకు అతని 

సింహాసనమును నేను నిలిపెదను. 

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

ఉనన్టుల్ అది సిథ్రపరచబడుననియు 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:1 => అరబీయులతో కూడ దండు విడియుచోటికి వచిచ్నవారు 

పెదద్వారినందరిని చంపిరిగనుక యెరూషలేము కాపురసుథ్లు అతని కడగొటుట్ కుమారుడైన అహజాయ్ను 

అతనికి బదులుగా రాజును చేసిరి. ఈ పర్కారము యూదారాజగు యెహోరాము కుమారుడైన అహజాయ్ 

రాజయ్ము బొందెను. 

వచనము 6 
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యాజకులును లేవీయులలో పరిచారము చేయువారును తపప్ యెహోవా మందిరము లోపలికి మరి 

ఎవరును రాకూడదు, వారు పర్తిషిఠ్ంపబడిన వారు గనుక వారు లోపలికి రావచుచ్నుగాని జనులందరు 

యెహోవా ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న బయట ఉండవలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:3 => అపుప్డు లేవీయులు ముపప్ది సంవతస్రములు మొదలుకొని 

అంతకు పైవయసుస్ గలవారు కవిలెలో చేరచ్బడిరి; వారి సంఖయ్ ముపప్ది యెనిమిది వేల పురుషులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:4 => వీరిలో ఇరువది నాలుగువేలమంది యెహోవా మందిరపు పని 

విచారించు వారుగాను, ఆరు వేలమంది అధిపతులుగాను, నాయ్యాధిపతులుగాను ఉండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:5 => నాలుగు వేలమంది దావ్రపాలకులుగా నియమింపబడిరి. మరి 

నాలుగు వేలమంది సుత్తిచేయు నిమితత్మై దావీదు చేయించిన వాదయ్ విశేషములతో యెహోవాను 

సుత్తించువారుగా నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:6 => గెరో ష్ను కహాతు మెరారీయులు అను లేవీయులలో దావీదు వారిని 

వరుసలుగా విభాగించెను. గెరో ష్నీయులలో లదాద్ను షిమీ అనువారుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:3 => దావీదు ఎలియాజరు సంతతివారిలో సాదోకును ఈతామారు 

సంతతివారిలో అహీమెలెకును ఏరప్రచి, వారి వారి జనముయొకక్ లెకక్నుబటిట్ పని నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:4 => వారిని ఏరప్రచుటలో ఈతామారు సంతతివారిలోని పెదద్లకంటె 

ఎలియాజరు సంతతివారిలోని పెదద్లు అధికులుగా కనబడిరి గనుక ఎలియాజరు సంతతివారిలో 

పదునారుగురు తమ పితరుల యింటివారికి పెదద్లుగాను, ఈతామారు సంతతివారిలో ఎనిమిదిమంది 

తమ తమ పితరుల యింటివారికి పెదద్లుగాను నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:5 => ఎలియాజరు సంతతిలోని వారును, ఈతామారు సంతతివారిలో 

కొందరును దేవునికి పర్తిషిఠ్తులగు అధికారులై యుండిరి గనుక తాము పరిశుదధ్ సథ్లమునకు 

అధికారులుగా ఉండుటకై చీటుల్వేసి వంతులు పంచుకొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:6 => లేవీయులలో శాసిత్గానునన్ నెతనేలు కుమారుడగు షెమయా రాజు 

ఎదుటను, అధిపతుల యెదుటను, యాజకుడైన సాదోకు ఎదుటను, అబాయ్తారు కుమారుడైన 
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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.  

లూకా 1:8 => జెకరాయ్ తన తరగతి కర్మము చొపుప్న దేవుని యెదుట యాజక ధరమ్ము 

జరిగించుచుండగా 

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

అతనికి వంతు వచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:13 => చినన్లకేమి పెదద్లకేమి పితరుల యింటి వరుసనుబటిట్ యొకొక్కక్ 

దావ్రము నొదద్ కావలియుండుటకై వారు చీటుల్ వేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:14 => తూరుప్తటుట్ కావలి షెలెమాయ్కు పడెను, వివేకముగల 

ఆలోచనకరత్యైన అతని కుమారుడగు జెకరాయ్కు చీటి వేయగా, ఉతత్రపుతటుట్ కావలి వానికి పడెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:15 => ఓబేదెదోమునకు దకిష్ణపువైపు కావలియు అతని కుమారులకు 

అసుపీప్మను ఇంటికావలియు పడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:16 => షుపీప్మునకును హోసాకును పడమటితటుట్న నునన్ షలెల్కెతు 

గుమమ్మునకు ఎకుక్ రాజమారగ్మును కాచుటకు చీటి పడెను. 

2 రాజులు 11:6 => ఒక భాగము సూరు గుమమ్ముదగగ్ర కాపు చేయవలెను, ఒక భాగము కాపు 

కాయువారి వెనుకటి గుమమ్మునొదద్ ఉండవలెను, ఈ పర్కారము మందిరమును భదర్పరచుటకై మీరు 

దానిని కాచుకొని యుండవలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:19 => మరియు కోరహు కుమారుడగు ఎబాయ్సాపునకు పుటిట్న కోరే 

కుమారుడైన షలూల్మును వాని పితరుని యింటివారును వాని సహోదరులగు కోరహీయులును 

సేవాసంబంధమైన పనిమీదనుండి గుడారమునకు దావ్రపాలకులైయుండిరి; వారి పితరులు యెహోవా 

పాళెమునకు కావలివారైయుండి పర్వేశ సథ్లమును కాయుచుండిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 24:19 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా వారి పితరుడగు 

అహరోనునకు ఆజాఞ్పించిన కటట్డ పర్కారముగా వారు తమ పదధ్తిచొపుప్న యెహోవా మందిరములో 

పర్వేశించి చేయవలసిన సేవాధరమ్ము ఈలాగున ఏరాప్టు ఆయెను. 

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. 

పర్సంగి 10:10 => ఇనుప ఆయుధము మొదుద్గా ఉనన్పుప్డు దానిని పదును చేయనియెడల పనిలో 

ఎకుక్వ బలము వినియోగింపవలెను; అయితే కారయ్సిదిధ్కి జాఞ్నమే పర్ధానము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:1 => వారు పర్జలతో మాటలాడుచుండగా, యాజకులును దేవాలయపు 

అధిపతియు సదూద్కయుయ్లును 

వచనము 7 

లేవీయులందరు తమ తమ ఆయుధములను చేతపటుట్కొని రాజుచుటుట్ను ఉండవలెను, మందిరము 

లోపలికి మరి ఎవరైనను వచిచ్నయెడల ఆ వచిచ్నవారికి మరణశిక్ష విధించుడి; రాజు లోపలికి 

వచిచ్నపుప్డేమి బయటికి వెళుల్నపుప్డేమి మీరు అతనితోకూడ ఉండవలెను. 

2 రాజులు 11:5 => మీరు చేయవలసినదేమనగా, విశార్ంతి దినమున లోపల పర్వేశించు మీరు 

మూడు భాగములై యొక భాగము రాజమందిరమునకు కావలి కాయువారై యుండవలెను; 

2 రాజులు 11:6 => ఒక భాగము సూరు గుమమ్ముదగగ్ర కాపు చేయవలెను, ఒక భాగము కాపు 

కాయువారి వెనుకటి గుమమ్మునొదద్ ఉండవలెను, ఈ పర్కారము మందిరమును భదర్పరచుటకై మీరు 

దానిని కాచుకొని యుండవలెను. 
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యెహెజేక్లు 44:2 => అంతట యెహోవా నాతో ఈ మాట సెలవిచెచ్ను ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా ఈ గుమమ్ముదావ్రా పర్వేశించెను గనుక ఏ మానవుడును దానిదావ్రా పర్వేశింపకుండునటుల్ 

ఎనన్డును తీయబడకుండ అది మూయబడియే యుండును. 

యెహెజేక్లు 44:3 => అధిపతియగువాడు తన ఆధిపతయ్మునుబటిట్ యెహోవా సనిన్ధిని ఆహారము 

భుజించునపుప్డు అతడచచ్ట కూరుచ్ండును ; అతడైతే మంటప మారగ్ముగా పర్వేశించి 

మంటపమారగ్ముగా బయటికిపోవలెను. 

యెహెజేక్లు 46:2 => 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. 

యెహెజేక్లు 46:3 => మరియు విశార్ంతిదినములలోను అమావాసయ్లలోను దేశజనులు ఆ 

తలుపుదగగ్ర నిలువబడి యెహోవాకు ఆరాధన చేయవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:2 => పుటిట్నది మొదలుకొని కుంటివాడైన యొక మనుషుయ్డు 

మోసికొనిపోబడుచుండెను. వాడు దేవాలయములోనికి వెళుల్వారిని భిక్షమడుగుటకు కొందరు 

పర్తిదినము వానిని శృంగారమను దేవాలయపు దావ్రమునొదద్ ఉంచుచు వచిచ్రి. 

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. 

కీరత్నలు 92:3 => పది తంతుల సవ్రమండలముతోను గంభీర ధవ్నిగల సితారాతోను పర్చురించుట 

మంచిది. 

వచనము 8 
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కాబటిట్ లేవీయులును యూదావారందరును యాజకుడైన యెహోయాదా ఆజఞ్ యంతటి పర్కారము 

చేసిరి; యాజకుడైన యెహోయాదా వంతులవారికి సెలవియయ్లేదు గనుక పర్తివాడు విశార్ంతిదినమున 

బయటికి వెళల్వలసిన తనవారిని ఆ దినమున లోపలికి రావలసిన తనవారిని తీసికొనివచెచ్ను. 

2 రాజులు 11:6 => ఒక భాగము సూరు గుమమ్ముదగగ్ర కాపు చేయవలెను, ఒక భాగము కాపు 

కాయువారి వెనుకటి గుమమ్మునొదద్ ఉండవలెను, ఈ పర్కారము మందిరమును భదర్పరచుటకై మీరు 

దానిని కాచుకొని యుండవలెను. 

2 రాజులు 11:7 => మరియు విశార్ంతిదినమున బయలుదేరు మీయందరిలో రెండు భాగములు 

రాజు దగగ్ర యెహోవా మందిరమునకు కాపు కాయువారై యుండవలెను. 

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

వశముననునన్ యెహోవా మందిర సేవకొరకై సాలలలోను గదులలోను ఉంచబడిన సకలమైన పర్తిషిఠ్త 

వసుత్వులను శుదిధ్చేయుటకును, దేవుని మందిర సేవకొరకైన పనిని విచారించుటకును, 

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

భోజయ్ములను పెనములో కాలుచ్దానిని పేలుచ్దానిని నానావిధమైన పరిమాణములు గలవాటిని 

కొలతగలవాటిని విచారించుటకును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:30 => అనుదినము ఉదయ సాయంకాలములయందు యెహోవాను 

గూరిచ్న సుత్తి పాటలు పాడుటకును, విశార్ంతిదినములలోను, అమావాసయ్లలోను పండుగలలోను 

యెహోవాకు దహనబలులను అరిప్ంపవలసిన సమయములనిన్టిలోను, లెకక్కు సరియైనవారు వంతు 

పర్కారము నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని సేవ జరిగించుటకును నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:31 => సమాజపు గుడారమును కాపాడుటయు, పరిశుదధ్సథ్లమును 

కాపాడుటయు, యెహోవా మందిరపు సేవతో సంబంధించిన పనులలో వారి సహోదరులగు అహరోను 

సంతతివారికి సహాయము చేయుటయు వారికి నియమింపబడిన పనియైయుండెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 23:32 => యెహోవా మందిరపు సేవతో సంబంధించిన పనులలో వారి 

సహోదరులగు అహరోను సంతతివారికి సహాయము చేయుటయు వారికి నియమింపబడిన 

పనియైయుండెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:8 => లేవినిగూరిచ్ యిటల్నెను నీ తుమీమ్ము నీ ఊరీము నీ భకుత్నికి 

కలవు మసాస్లో నీవు అతని పరిశోధించితివి మెరీబా నీళల్యొదద్ అతనితో వివాదపడితివి. 

నెహెమాయ్ 12:45 => మరియు గాయకులును దావ్రపాలకులును దావీదును అతని కుమారుడైన 

సొలొమోనును ఆజాఞ్పించినటుల్ దేవునిగూరిచ్న పనులను తమ శుదిధ్నిగూరిచ్న పనులను నెరవేరుచ్చు 

వచిచ్రి. 

వచనము 9 

మరియు యాజకుడైన యెహోయాదా దేవుని మందిరమందు రాజైన దావీదు ఉంచిన బలెల్ములను 

కేడెములను డాళల్ను శతాధిపతులకు అపప్గించెను. 

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. 

2 రాజులు 11:9 => శతాధిపతులు యాజకుడైన యెహోయాదా తమ కిచిచ్న ఆజఞ్లనిన్టి పర్కారము 

చేసిరి, పర్తి మనిషి తన తన మనుషుయ్లను తీసికొని విశార్ంతిదినమున లోపల పర్వేశింపవలసిన 

వారితోను , విశార్ంతిదినమున బయలుదేరవలసిన వారితోను కలిసి యాజకుడైన 

యెహోయాదాయొదద్కు వచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 19:12 => నీవు చుటుట్ పర్జలకు మేరను ఏరప్రచి మీరు ఈ పరవ్తము ఎకక్వదుద్, 

దాని అంచును ముటట్వదుద్, భదర్ము సుమీ ఈ పరవ్తము ముటుట్ పర్తివానికి మరణశిక్ష తపప్క 

విధింపబడవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 19:13 => ఎవడును చేతితో దాని ముటట్కూడదు, ముటిట్నవాడు రాళల్తో 

కొటట్బడవలెను లేక పొడవబడవలెను, మనుషుయ్డుగాని మృగముగాని బర్దుకకూడదు, బూరధవ్ని 

చేయునపుప్డు వారు పరవ్తము యొదద్కు రావలెననెను. 

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

చంప లేచినయెడల వాడు నా బలిపీఠము నాశర్యించినను వాని లాగివేసి చంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:10 => నీవు అహరోనును అతని కుమారులను నియమింపవలెను. వారు తమ 

యాజకధరమ్ము ననుసరించి నడుచుకొందురు. అనుయ్డు సమీపించినయెడల వాడు మరణశిక్ష 

నొందును. 

సంఖాయ్కాండము 3:38 => మందిరము ఎదుటి తూరుప్దికుక్న, అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుటి 

పూరవ్దిశయందు దిగవలసినవారు మోషే అహరోనులు అహరోను కుమారులు; ఇశార్యేలీయులు 

కాపాడవలసిన పరిశుదధ్సథ్లమును వారే కాపాడవలెను. అనుయ్డు సమీపించినయెడల అతడు మరణశిక్ష 

నొందును. 

వచనము 10 

అతడు ఆయుధము చేతపటుట్కొనిన జనులందరిని మందిరపు కుడివైపునుండి యెడమవైపువరకు 

బలిపీఠము పర్కక్ను మందిరముపర్కక్ను రాజుచుటుట్ను ఉంచెను. 

2 రాజులు 11:9 => శతాధిపతులు యాజకుడైన యెహోయాదా తమ కిచిచ్న ఆజఞ్లనిన్టి పర్కారము 

చేసిరి, పర్తి మనిషి తన తన మనుషుయ్లను తీసికొని విశార్ంతిదినమున లోపల పర్వేశింపవలసిన 

వారితోను , విశార్ంతిదినమున బయలుదేరవలసిన వారితోను కలిసి యాజకుడైన 

యెహోయాదాయొదద్కు వచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:1 => అహరోను సంతతివారికి కలిగిన వంతులేవనగా, అహరోను 

కుమారులు నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:32 => పరాకర్మశాలులగు వాని సహోదరులు రెండువేల 

ఏడువందలమంది యింటిపెదద్లుగా కనబడిరి, దావీదు రాజు దేవుని సంబంధమైన కారయ్ముల 
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విషయములోను రాజకారయ్ముల విషయములోను రూబేనీయుల మీదను గాదీయులమీదను మనషే ష్ 

అరధ్గోతర్పు వారిమీదను వారిని నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:25 => వారి సహోదరులు తమ గార్మములలోనుండి యేడేసి దినముల 

కొకసారి వారియొదద్కు వచుచ్టకదుద్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:19 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా వారి పితరుడగు 

అహరోనునకు ఆజాఞ్పించిన కటట్డ పర్కారముగా వారు తమ పదధ్తిచొపుప్న యెహోవా మందిరములో 

పర్వేశించి చేయవలసిన సేవాధరమ్ము ఈలాగున ఏరాప్టు ఆయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:2 => అంతట హిజిక్యా యెవరి సేవాధరమ్ము వారు జరుపుకొనునటుల్గా 

యాజకులను వరుసల పర్కారముగాను, లేవీయులను వారి వారి వరుసల పర్కారముగాను 

నియమించెను; దహనబలులను సమాధాన బలులను అరిప్ంచుటకును, సేవను జరిగించుటకును 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకును, యెహోవా పాళెపు దావ్రములయొదద్ సుత్తులు చేయుటకును 

యాజకులను లేవీయులను నియమించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:2 => అతడు యాజకులను వారి వారి పనులకు నిరణ్యించి, యెహోవా 

మందిరసేవను జరిగించుటకై వారిని ధైరయ్పరచి 

వచనము 11 

అపుప్డు వారు రాజకుమారుని బయటికి తోడుకొనివచిచ్, అతనిమీద కిరీటముంచి, ధరమ్శాసత్ర 

గర్ంథమును అతని చేతికిచిచ్ అతనికి పటాట్భిషేకము చేసిరి; యెహోయాదాయును అతని కుమారులును 

అతనిని అభిషేకించి రాజు చిరంజీవియగునుగాక యనిరి. 

1 సమూయేలు 21:9 => యాజకుడు ఏలా లోయలో నీవు చంపిన గొలాయ్తు అను ఫిలిషీత్యుని 

ఖడగ్మునన్ది, అదిగో బటట్తో చుటట్బడి ఏఫోదు వెనుక ఉనన్ది, అది తపప్ ఇకక్డ మరి ఏ ఖడగ్మును 

లేదు, దాని తీసికొనుటకు నీకిషట్మైనయెడల తీసికొనుమనగా దావీదు దానికి సమమైనదొకటియు లేదు, 

నాకిమమ్నెను. 
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2 సమూయేలు 8:7 => హదదెజెరు సేవకులకునన్ బంగారు డాళుల్ దావీదు పటుట్కొని 

యెరూషలేమునకు తీసికొనివచెచ్ను. 

2 రాజులు 11:10 => యాజకుడు మందిరములో ఉనన్ దావీదు ఈటెలను డాళల్ను శతాధిపతులకు 

అపప్గింపగా 

2 రాజులు 11:15 => యాజకుడైన యెహోయాదా సైనయ్ములోని శతాధిపతులకు యెహోవా 

మందిరమందు ఆమెను చంపకూడదు, పంకుత్ల బయటికి ఆమెను వెళల్గొటుట్డి; ఆమె పక్షపువారిని 

ఖడగ్ముచేత చంపుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను గనుక 

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

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

వచనము 12 

పరుగులెతుత్చు రాజును కొనియాడుచు ఉనన్ జనులు చేయు ధవ్ని అతలాయ్ విని యెహోవా 

మందిరమందునన్ జనులయొదద్కు వచిచ్ 

2 రాజులు 11:11 => కాపు కాయు వారిలో పర్తి మనిషి తన తన ఆయుధములను చేతపటుట్కొని 

బలిపీఠము చెంతను మందిరము చెంతను మందిరము కుడికొన మొదలుకొని యెడమ కొనవరకు 

రాజు చుటుట్ నిలిచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:12 => ఇశార్యేలీయులందరు సమాజముగా కూడి చూచుచుండగా 

యెహోవా బలిపీఠము ఎదుట నిలిచి తన చేతులు చాపి పార్రథ్న చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 40:6 => పర్తయ్క్షపు గుడారపు మందిర దావ్రము నెదుట దహన బలిపీఠమును 

ఉంచవలెను; 

2 రాజులు 11:10 => యాజకుడు మందిరములో ఉనన్ దావీదు ఈటెలను డాళల్ను శతాధిపతులకు 

అపప్గింపగా 
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యోవేలు 2:8 => ఒకదానిమీద ఒకటి తొర్కుక్లాడక అవనిన్యు చకక్గా పోవుచునన్వి 

ఆయుధములమీద పడినను తోర్వ విడువవు. 

వచనము 13 

పర్వేశసథ్లము దగగ్రనునన్ అతనికి ఏరాప్టైన సత్ంభమునొదద్ రాజు నిలువబడి యుండుటయు, 

అధిపతులును బూరలు ఊదువారును రాజునొదద్ నుండుటయు, దేశపు జనులందరును 

సంతోషించుచు బూరలతో నాదములు చేయుచుండుటయు, గాయకులును వాదయ్ములతో సుత్తిపాటలు 

పాడుచుండుటయు చూచి వసత్రములు చింపుకొని దోర్హము దోర్హమని అరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 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. 

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

దగగ్ర నిలిచి అతని చంపితిని; తరువాత అతని తలమీదనునన్ కిరీటమును హసత్కంకణములను 

తీసికొని నా యేలినవాడవైన నీయొదద్కు వాటిని తెచిచ్యునాన్ను అనెను. 

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

తలమీద అపరంజి కిరీటము నీవు ఉంచియునాన్వు. 

కీరత్నలు 89:39 => నీ సేవకుని నిబంధన నీకసహయ్మాయెను అతని కిరీటమును నేల పడదోర్సి 

అపవితర్పరచియునాన్వు.  
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కీరత్నలు 132:18 => అతని శతుర్వులకు అవమానమును వసత్రముగా ధరింపజేసెదను అతని 

కిరీటము అతనిమీదనే యుండి తేజరిలుల్ను అనెను. 

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

అనుభవించునటుల్, దూతలకంటె కొంచెము తకుక్వవాడుగా చేయబడిన యేసు మరణము 

పొందినందున, మహిమాపర్భావములతో కిరీటము ధరించినవానిగా ఆయనను చూచుచునాన్ము 

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? 

పర్కటన 4:4 => సింహాసనము చుటుట్ ఇరువది నాలుగు సింహాసనములుండెను, ఈ 

సింహాసనములందు ఇరువది నలుగురు పెదద్లు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని, తమ తలలమీద సువరణ్ 

కిరీటములు పెటుట్కొనన్వారై కూరుచ్ండిరి. 

పర్కటన 4:10 => ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని 

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

పర్కటన 5:10 => మా దేవునికి వారిని ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను చేసితివి; గనుక వారు 

భూలోకమందు ఏలుదురని కొర్తత్పాట పాడుదురు. 

పర్కటన 19:12 => ఆయన నేతర్ములు అగిన్జావ్ల వంటివి, ఆయన శిరసుస్మీద అనేక 

కిరీటములుండెను. వార్యబడిన యొక నామము ఆయనకు కలదు, అది ఆయనకేగాని మరి ఎవనికిని 

తెలియదు; 

నిరగ్మకాండము 25:16 => ఆ మందసములో నేను నీకిచుచ్ శాసనములనుంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 31:18 => మరియు ఆయన సీనాయి కొండమీద మోషేతో మాటలాడుట చాలించిన 

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

పలకలను అతనికిచెచ్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 17:18 => మరియు అతడు రాజయ్సింహాసనమందు ఆసీనుడైన తరువాత 

లేవీయులైన యాజకుల సావ్ధీనములోనునన్ గర్ంథమును చూచి ఆ ధరమ్శాసత్రమునకు ఒక పర్తిని 

తనకొరకు వార్సికొనవలెను; 

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

కుమారులును ఇశార్యేలు మధయ్ను దీరాఘ్యుషమ్ంతులగుటకై  

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

విడిచిపెటిట్ కుడికిగాని యెడమకుగాని తాను తొలగకయుండునటుల్ తన దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి 

యీ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిని యీ కటట్డలను అనుసరించి నడువ నేరుచ్కొనుటకు అతడు తాను 

బర్దుకు దినములనిన్టను ఆ గర్ంథమును చదువుచుండవలెను. 

కీరత్నలు 2:10 => కాబటిట్ రాజులారా, వివేకులై యుండుడి భూపతులారా, బోధనొందుడి. 

కీరత్నలు 2:11 => భయభకుత్లు కలిగి యెహోవాను సేవించుడి గడగడ వణకుచు సంతోషించుడి. 

కీరత్నలు 2:12 => ఆయన కోపము తవ్రగా రగులుకొనును కుమారుని ముదుద్పెటుట్కొనుడి; 

లేనియెడల ఆయన కోపించును అపుప్డు మీరు తోర్వ తపిప్ నశించెదరు . ఆయనను 

ఆశర్యించువారందరు ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 78:5 => రాగల తరములలో పుటట్బోవు పిలల్లు దాని నెరుగునటుల్ను వారు లేచి తమ 

పిలల్లకు దానిని వివరించునటుల్ను వీరును దేవునియందు నిరీక్షణగలవారై దేవుని కిర్యలను 

మరువకయుండి  

యెషయా 8:16 => ఈ పర్మాణ వాకయ్మును కటుట్ము, ఈ బోధను ముదిర్ంచి నా శిషుయ్ల 

కపప్గింపుము. 

యెషయా 8:20 => ధరమ్శాసత్రమును పర్మాణ వాకయ్మును విచారించుడి; ఈ వాకయ్ పర్కారము వారు 

బోధించనియెడల వారికి అరుణోదయము కలుగదు. 

యెషయా 49:23 => రాజులు నినున్ పోషించు తండుర్లుగాను వారి రాణులు నీకు పాలిచుచ్ 

దాదులుగాను ఉండెదరు వారు భూమిమీద సాగిలపడి నీకు నమసాక్రము చేసెదరు నీ పాదముల 
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ధూళి నాకెదరు. అపుప్డు నేను యెహోవాననియు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనువారు అవమానము 

నొందరనియు నీవు తెలిసికొందువు.  

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 

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

రాజైన దావీదు హెబోర్నులో యెహోవా సనిన్ధిని వారితో నిబంధన చేసెను గనుక ఇశార్యేలువారిమీద 

రాజగుటకై వారు దావీదునకు పటాట్భిషేకము చేసిరి. 

1 రాజులు 1:39 => యాజకుడైన సాదోకు గుడారములోనుండి తైలపు కొముమ్ను తెచిచ్ 

సొలొమోనునకు పటాట్భిషేకము చేసెను. అపుప్డు వారు బాకా ఊదగా కూడిన జనులందరును రాజైన 

సొలొమోను చిరంజీవియగునుగాక అని కేకలువేసిరి 

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

నభిషేకించియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:26 => పర్భువు మీదను ఆయన కీర్సుత్ మీదను భూరాజులు లేచిరి, 

అధికారులును ఏకముగా కూడుకొనిరి అని నీవు పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా మా తండిర్యు నీ సేవకుడునైన 

దావీదు నోట పలికించితివి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

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 

అబా ష్లోమునొదద్కువచిచ్ అతని దరిశ్ంచి రాజు చిరంజీవియగును గాక రాజు చిరంజీవియగును గాక 

అని పలుకగా 
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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. 

మతత్యి 21:9 => జనసమూహములలో ఆయనకు ముందు వెళుల్చుండినవారును వెనుక 

వచుచ్చుండినవారును దావీదు కుమారునికి జయము పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు సుత్తింపబడునుగాక 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో జయము అని కేకలు వేయుచుండిరి. 

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 24:20 => అపుప్డు దేవుని ఆతమ్ యాజకుడగు యెహోయాదా కుమారుడైన 

జెకరాయ్మీదికి రాగా అతడు జనులయెదుట నిలువబడి మీరెందుకు యెహోవా ఆజఞ్లను మీరుచునాన్రు? 

మీరు వరిధ్లల్రు; మీరు యెహోవాను విసరిజ్ంచితిరి గనుక ఆయన మిముమ్ను విసరిజ్ంచియునాన్డని 

దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు అనెను. 

వచనము 14 

అపుప్డు యాజకుడైన యెహోయాదా యెహోవా మందిరములో ఆమెను చంపవలదు, ఆమెను పంకుత్ల 

అవతలకు వెళల్వేసి ఆమె పక్షము పూనువారిని కతిత్చేత చంపుడని సైనయ్ముమీదనునన్ శతాధిపతులకు 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 రాజులు 11:13 => అతలాయ్, కాయువారును జనులును కేకలువేయగా విని, యెహోవా 

మందిరమందునన్ జనుల దగగ్రకు వచిచ్ 

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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2 రాజులు 11:15 => యాజకుడైన యెహోయాదా సైనయ్ములోని శతాధిపతులకు యెహోవా 

మందిరమందు ఆమెను చంపకూడదు, పంకుత్ల బయటికి ఆమెను వెళల్గొటుట్డి; ఆమె పక్షపువారిని 

ఖడగ్ముచేత చంపుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను గనుక 

2 రాజులు 11:16 => రాజమందిరములోనికి గుఱఱ్ములు వచుచ్ మారగ్మున ఆమెకు దారి ఇచిచ్రి. 

ఆమె వెళిల్పోగా వారు ఆమెను అకక్డ పటుట్కొని చంపిరి. 

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 

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. 

వచనము 15 

కాబటిట్ వారు ఆమెకు దారియిచిచ్, రాజనగరునొదద్నునన్ గుఱఱ్పు గుమమ్ముయొకక్ పర్వేశసథ్లమునకు 

ఆమె వచిచ్నపుప్డు వారు ఆమెను అకక్డ చంపివేసిరి. 
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కీరత్నలు 14:5 => ఎందుకనగా దేవుడు నీతిమంతుల సంతానము పక్షమున నునాన్డు 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:31 => పిమమ్ట రాజు తన సథ్లమందు నిలువబడి నేను యెహోవాను 

అనుసరించుచు, ఆయన ఇచిచ్న ఆజఞ్లను శాసనములను కటట్డలను పూరణ్మనసుస్తోను 

పూరణ్హృదయముతోను గైకొనుచు, ఈ గర్ంథమందు వార్యబడిన నిబంధన మాటల పర్కారముగా 

పర్వరిత్ంచుదునని యెహోవా సనిన్ధిని నిబంధన చేసికొనెను. 

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. 

సంఖాయ్కాండము 10:1 => యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు రెండు వెండి బూరలు 

చేయించుకొనుము; 

సంఖాయ్కాండము 10:2 => నకిషిపనిగా వాటిని చేయింపవలెను. అవి సమాజమును పిలుచుటకును 

సేనలను తరిల్ంచుటకును నీకుండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:3 => ఊదువారు వాటిని ఊదునపుప్డు సమాజము పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునెదుట నీయొదద్కు కూడిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:4 => వారు ఒకటే ఊదినయెడల ఇశార్యేలీయుల సమూహములకు 

ముఖుయ్లైన పర్ధానులు నీయొదద్కు కూడిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:5 => మీరు ఆరాభ్టముగా ఊదునపుప్డు తూరుప్దికుక్న దిగియునన్ సైనయ్ములు 

సాగవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:6 => మీరు రెండవమారు ఆరాభ్టముగా ఊదునపుప్డు దకిష్ణదికుక్న దిగిన 

సైనయ్ములు సాగవలెను. వారు పర్యాణమైపోవునపుప్డు ఆరాభ్టముగా ఊదవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:7 => సమాజమును కూరుచ్నపుప్డు ఊదవలెను గాని ఆరాభ్టము చేయవలదు. 

సంఖాయ్కాండము 10:8 => అహరోను కుమారులైన యాజకులు ఆ బూరలు ఊదవలెను; నితయ్మైన 

కటట్డనుబటిట్ అవి మీ వంశముల పరంపరగా మీకు ఉండును. 
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సంఖాయ్కాండము 10:9 => మిముమ్ను బాధించు శతుర్వులకు విరోధముగా మీ దేశములో 

యుదధ్మునకు వెళుల్నపుప్డు ఆ బూరలు ఆరాభ్టముగా ఊదవలెను అపుప్డు మీ దేవుడైన యెహోవా 

సనిన్ధిని మీరు జాఞ్పకమునకు వచిచ్ మీ శతుర్వులనుండి రకిష్ంపబడుదురు. 

సంఖాయ్కాండము 10:10 => మరియు ఉతస్వ దినమందును నియామక కాలములయందును నెలల 

ఆరంభములయందును మీరు దహనబలులనుగాని సమాధానబలులనుగాని అరిప్ంచునపుప్డు ఆ 

బూరలు ఊదవలెను అపుప్డు అవి మీ దేవుని సనిన్ధిని మీకు జాఞ్పకారథ్ముగా ఉండును మీ దేవుడైన 

యెహోవాను నేనే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:24 => షెబనాయ్ యెహోషాపాతు నెతనేలు అమాశై జెకరాయ్ బెనాయా 

ఎలీయెజెరు అను యాజకులు దేవుని మందసమునకు ముందు బూరలు ఊదువారుగాను, 

ఓబేదెదోమును యెహీయాయును వెనుకతటుట్ కనిపెటుట్ వారుగాను నియమింపబడిరి. 

1 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 దినవృతాత్ంతములు 12:40 => ఇశార్యేలీయులకు సంతోషము కలిగియుండెను గనుక 

ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను నఫాత్లి అనువారి పొలిమేరలవరకు వారికి సమీపమైనవారు గాడిదలమీదను 

ఒంటెలమీదను కంచరగాడిదల మీదను ఎదుద్ల మీదను ఆహారవసుత్వులైన పిండివంటకములను 

అంజూరపు అడలను ఎండిన దార్క్షపండల్ గెలలను దార్కాష్రసమును నూనెను గొఱఱ్లను పశువులను 

విసాత్రముగా తీసికొనివచిచ్రి. 

సామెతలు 11:10 => నీతిమంతులు వరిథ్లుల్ట పటట్ణమునకు సంతోషకరము భకిత్హీనులు 

నశించునపుప్డు ఉతాస్హధవ్ని పుటుట్ను. 

సామెతలు 29:2 => నీతిమంతులు పర్బలినపుప్డు పర్జలు సంతోషింతురు దుషుట్డు ఏలునపుప్డు 

పర్జలు నిటూ ట్రుప్లు విడుతురు. 

Page  of 1212 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

నాయ్యాధిపతులు 7:8 => పర్జలు ఆహారమును బూరలను పటుట్కొనగా అతడు పర్జలందరిని తమ 

గుడారములకు వెళల్నంపెను గాని ఆ మూడువందల మందిని నిలుపుకొనెను. మిదాయ్నీయుల దండు 

లోయలో అతనికి దిగువగా నుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:18 => నేనును నాతో నునన్వారందరును బూరలను ఊదునపుప్డు మీరును 

దండుపాళెమంతటిచుటుట్ బూరలను ఊదుచు యెహోవాకును గిదోయ్నుకును విజయము అని కేకలు 

వేయవలెనని చెపెప్ను. 

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. 

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 

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

అతనికిర్ంద పరచి బాకా ఊదించి యెహూ రాజైయునాన్డని చాటించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:16 => అంతట దావీదు మీరు మీ బంధువులగు పాటకులను పిలిచి, 

సవ్రమండలములు సితారాలు తాళములు లోనగు వాదయ్ విశేషములతో గంభీర ధవ్ని చేయుచు, 

సంతోషముతో సవ్రములెతిత్ పాడునటుల్ ఏరాప్టు చేయుడని లేవీయుల అధిపతులకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 15:17 => కావున లేవీయులు యోవేలు కుమారుడైన హేమానును, వాని 

బంధువులలో బెరెకాయ్ కుమారుడైన ఆసాపును, తమ బంధువులగు మెరారీయులలో కూషాయాహు 

కుమారుడైన ఏతానును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:18 => వీరితోకూడ రెండవ వరుసగానునన్ తమ బంధువులైన జెకరాయ్ 

బేను యహజీయేలు షెమీరా మోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు బెనాయా మయశేయా మతిత్తాయ్ 

ఎలీపేల్హు మికేన్యాహులనువారిని దావ్రపాలకులగు ఓబేదెదోమును యెహీయేలును పాటకులనుగా 

నియమించిరి. 

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

తాళములు వాయించుటకు నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:20 => జెకరాయ్ అజీయేలు షెమీరామోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు 

మయశేయా బెనాయా అనువారు హెచుచ్ సవ్రముగల సవ్రమండలములను వాయించుటకు 

నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:21 => మరియు మతిత్తాయ్ ఎలీపేల్హు మికేన్యాహు ఓబేదెదోము 

యెహీయేలు అజజాయ్హు అనువారు రాగమెతుత్టకును సితారాలు వాయించుటకును నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:22 => లేవీయుల కధిపతియైన కెననాయ్ మందసమును మోయుటయందు 

గటిట్వాడైనందున అతడు మోతకర్మము నేరుప్టకై నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:27 => దావీదును మందసమును మోయు లేవీయులందరును 

పాటకులును పాటకుల పనికి విచారణకరత్యగు కెననాయ్యును సనన్పునారతో నేయబడిన వసత్రములు 

ధరించుకొనియుండిరి, దావీదును సనన్పు నారతో నేయబడిన ఏఫోదును ధరించియుండెను. 

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

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

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

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:5 => వీరందరును దేవుని వాకుక్విషయములో రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు 

హేమానుయొకక్ కుమారులు. హేమాను సంతతిని గొపప్చేయుటకై దేవుడు హేమానునకు 

పదునలుగురు కుమారులను ముగుగ్రు కుమారెత్లను అనుగర్హించియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:6 => వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును 

రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు 

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

1 దినవృతాత్ంతములు 25:7 => యెహోవాకు గానము చేయుటలో నేరుప్ పొందిన తమ 

సహోదరులతో కూడనునన్ పర్వీణులైన పాటకుల లెకక్ రెండువందల ఎనుబది యెనిమిది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:8 => తాము చేయు సేవ విషయములో పినన్యని పెదద్యని గురువని 

శిషుయ్డని భేదము లేకుండ వంతులకొరకై చీటుల్ వేసిరి. 

పర్సంగి 9:12 => తమకాలము ఎపుప్డు వచుచ్నో నరులెరుగరు; చేపలు బాధకరమైన వలయందు 

చికుక్బడునటుల్, పిటట్లు వలలో పటుట్బడునటుల్, అశుభకాలమున హఠాతుత్గా తమకు చేటు 

కలుగునపుప్డు వారును చికుక్పడుదురు. 

1 రాజులు 18:17 => అహాబు ఏలీయాను చూచి ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వాడవు నీవే కావా 

యని అతనితో అనగా 
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1 రాజులు 18:18 => అతడు నేను కాను, యెహోవా ఆజఞ్లను గైకొనక బయలుదేవత ననుసరించు 

నీవును, నీ తండిర్ యింటివారును ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వారై యునాన్రు. 

2 రాజులు 9:23 => యెహోరాము రథము తిర్పిప్ అహజాయ్, దోర్హము జరుగుచునన్దని అహజాయ్తో 

చెపిప్ పారిపోయెను. 

రోమీయులకు 2:1 => కాబటిట్ తీరుప్ తీరుచ్ మనుషుయ్డా, నీవెవడవైనను సరే నిరుతత్రుడవై యునాన్వు. 

దేని విషయములో ఎదుటి వానికి తీరుప్ తీరుచ్చునాన్వో దాని విషయములో నీవే నేరసుథ్డవని తీరుప్ 

తీరుచ్కొనుచునాన్వు; ఏలయనగా తీరుప్ తీరుచ్ నీవును అటిట్ కారయ్ములనే చేయుచునాన్వు కావా? 

రోమీయులకు 2:2 => అటిట్ కారయ్ములు చేయువారిమీద దేవుని తీరుప్ సతయ్మును అనుసరించినదే 

అని యెరుగుదుము. 

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 దినవృతాత్ంతములు 25:8 => తాము చేయు సేవ విషయములో పినన్యని పెదద్యని గురువని 

శిషుయ్డని భేదము లేకుండ వంతులకొరకై చీటుల్ వేసిరి. 

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 

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 
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అతనికి సిదధ్పరచవలెను ; అతడు గుమమ్ముదగగ్ర నిలువబడి ఆరాధనచేసిన తరువాత 

వెలుపలికిపోవును, అయితే సాయంకాలము కాకమునుపే గుమమ్ము మూయకూడదు. 

వచనము 16 

అపుప్డు యెహోయాదా జనులందరు యెహోవావారై యుండవలెనని జనులందరితోను రాజుతోను 

నిబంధనచేసెను. 

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

చంప లేచినయెడల వాడు నా బలిపీఠము నాశర్యించినను వాని లాగివేసి చంపవలెను. 

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 

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. 

2 రాజులు 11:15 => యాజకుడైన యెహోయాదా సైనయ్ములోని శతాధిపతులకు యెహోవా 

మందిరమందు ఆమెను చంపకూడదు, పంకుత్ల బయటికి ఆమెను వెళల్గొటుట్డి; ఆమె పక్షపువారిని 

ఖడగ్ముచేత చంపుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను గనుక 

యెహెజేక్లు 9:7 => ఆయన మందిరమును అపవితర్పరచుడి, ఆవరణములను హతమైనవారితో 

నింపుడి, మొదలుపెటుట్డి అని సెలవిచెచ్ను గనుక వారు బయలుదేరి పటట్ణములోని వారిని హతము 

చేయసాగిరి. 

వచనము 17 
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అంతట జనులందరును బయలు దేవతయొకక్ గుడికి పోయి దాని పడగొటిట్, బలిపీఠములను 

విగర్హములను తుతుత్నియలుగా విరుగగొటిట్, బయలు యాజకుడైన మతాత్నును బలిపీఠముల ముందర 

చంపిరి. 

యిరిమ్యా 31:40 => శవములును బూడిదయు వేయబడు లోయ అంతయు కిదోర్ను వాగువరకును 

గుఱఱ్ముల గవినివరకును తూరుప్దిశనునన్ పొలములనిన్యు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తములగును. అది 

మరి ఎనన్డును పెలల్గింపబడదు, పడదోర్యబడదు. 

నెహెమాయ్ 3:28 => గుఱఱ్పు గుమమ్మునకు పైగా యాజకులందరు తమ యిండల్ కెదురుగా 

బాగుచేసిరి. 

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

వినినపుప్డు ఆమె లేచి యూదావారి సంబంధులగు రాజవంశజులనందరిని హతము చేసెను. 

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. 

కీరత్నలు 5:6 => అబదధ్మాడువారిని నీవు నశింపజేయుదువు కపటము చూపి నరహతయ్ 

జరిగించువారు యెహోవాకు అసహుయ్లు. 

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

వంచకులును సగముకాలమైన బర్దుకరు. నేనైతే నీయందు నమిమ్కయుంచియునాన్ను. 

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

కొలుచు కొలత చొపుప్ననే మీకును కొలువబడును. 

యాకోబు 2:13 => కనికరము చూపనివాడు కనికరములేని తీరుప్ పొందును; కనికరము తీరుప్ను 

మించి అతిశయపడును. 

పర్కటన 16:5 => అపుప్డు వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు పవితుర్డా, పరిశుదుధ్ల రకత్మును 

పర్వకత్ల రకత్ముమ వారు కారిచ్నందుకు తీరుప్తీరిచ్ వారికి రకత్ము తార్గనిచిచ్తివి; 
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పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 16:7 => అందుకు అవును పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ తీరుప్లు సతయ్ములును 

నాయ్యములునై యునన్వని బలిపీఠము చెపుప్ట వింటిని. 

2 రాజులు 11:16 => రాజమందిరములోనికి గుఱఱ్ములు వచుచ్ మారగ్మున ఆమెకు దారి ఇచిచ్రి. 

ఆమె వెళిల్పోగా వారు ఆమెను అకక్డ పటుట్కొని చంపిరి. 

వచనము 18 

మరియు మోషే యిచిచ్న ధరమ్శాసత్రమందు వార్యబడిన దానినిబటిట్ ఉతాస్హముతోను గానముతోను 

యెహోవాకు అరిప్ంపవలసిన దహనబలులను దావీదు నియమించిన పర్కారముగా అరిప్ంచునటుల్, 

లేవీయులైన యాజకుల చేతికిర్ంద నుండునటిట్యు, యెహోవా మందిరమందు దావీదు పనులు 

పంచివేసినటిట్యునైన యెహోవా మందిరపు కావలివారికి యెహోయాదా నిరణ్యించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:12 => పూరణ్హృదయముతోను పూరాణ్తమ్తోను తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాయొదద్ తాము విచారణ చేయుదుమనియు 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:14 => వారు ఎలుగెతిత్ బొబబ్లిడుచు, మేళములతోను బూరల 

నాదముతోను భేరీధవ్నులతోను యెహోవా సనిన్ధిని పర్మాణము చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:10 => ఇపుప్డు మనమీదనునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

మహోగర్త చలాల్రునటుల్ ఆయనతో మనము నిబంధన చేయవలెనని నా మనసుస్లో అభిలాష పుటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:31 => పిమమ్ట రాజు తన సథ్లమందు నిలువబడి నేను యెహోవాను 

అనుసరించుచు, ఆయన ఇచిచ్న ఆజఞ్లను శాసనములను కటట్డలను పూరణ్మనసుస్తోను 

పూరణ్హృదయముతోను గైకొనుచు, ఈ గర్ంథమందు వార్యబడిన నిబంధన మాటల పర్కారముగా 

పర్వరిత్ంచుదునని యెహోవా సనిన్ధిని నిబంధన చేసికొనెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 34:32 => మరియు అతడు యెరూషలేమునందునన్ వారినందరిని 

బెనాయ్మీనీయులనందిరిని అటిట్ నిబంధనకు ఒపుప్కొనజేసెను గనుక యెరూషలేము కాపురసుథ్లు తమ 

పితరుల దేవుడైన దేవుని నిబంధన పర్కారము పర్వరిత్ంచిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:2 => మన దేవుడైన యెహోవా హోరేబులో మనతో నిబంధన చేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:3 => యెహోవా మన పితరులతో కాదు, నేడు ఇకక్డ సజీవులమైయునన్ 

మనతోనే యీ నిబంధన చేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:1 => యెహోవా హోరేబులో ఇశార్యేలీయులతో చేసిన నిబంధన గాక 

ఆయన మోయాబు దేశములో వారితో చేయుమని మోషేకు ఆజాఞ్పించిన నిబంధన వాకయ్ములు ఇవే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:2 => మోషే ఇశార్యేలీయులనందరిని పిలిపించి వారితో ఇటల్నెను 

యెహోవా మీ కనున్లయెదుట ఐగుపుత్ దేశమున ఫరోకును అతని సేవకులందరికిని అతని సమసత్ 

జనమునకును చేసినదంతయు, అనగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:3 => ఆ గొపప్ శోధనలను సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను 

మీరు కనున్లార చూచితిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:4 => అయినను గర్హించు హృదయమును చూచు కనున్లను విను 

చెవులను యెహోవా నేటివరకు మీకిచిచ్యుండలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:5 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ నలువది 

సంవతస్రములు నేను మిముమ్ను అరణయ్ములో నడిపించితిని. మీ బటట్లు మీ ఒంటిమీద 

పాతగిలిపోలేదు; మీ చెపుప్లు మీ కాళల్ను పాతగిలిపోలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:6 => మీరు రొటెట్ తినలేదు, దార్కాష్రసమేగాని మదయ్మేగాని తార్గలేదని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:7 => మీరు ఈ చోటికి చేరినపుప్డు హెషోబ్ను రాజైన సీహోనును 

బాషాను రాజైన ఓగును యుదధ్మునకు మనమీదికి రాగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:8 => మనము వారిని హతముచేసి వారి దేశమును సావ్ధీనపరచుకొని 

రూబేనీయులకును గాదీయులకును మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారికిని దాని సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తివిు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 29:9 => కాబటిట్ మీరు చేయునదంతయు చకక్గా జరుగునటుల్ ఈ 

నిబంధన వాకయ్ములను అనుసరించి నడుచుకొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:10 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీతో చెపిప్న పర్కారముగాను నీ 

పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో పర్మాణము చేసిన పర్కారముగాను, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:11 => నేడు నినున్ తనకు సవ్జనముగా నియమించుకొని తానే నీకు 

దేవుడైయుండునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నేడు నీకు నియమించుచునన్ నీ దేవుడైన యెహోవా 

నిబంధనలోను ఆయన పర్మాణము చేసినదానిలోను నీవు పాలుపొందుటకై ఇశార్యేలీయులలో 

పర్తివాడు, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:12 => అనగా మీలో ముఖుయ్లేమి, మీ గోతర్పువారేమి మీ పెదద్లేమి, మీ 

నాయకులేమి మీ పిలల్లేమి, మీ భారయ్లేమి,  

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:13 => నీ పాళెములోనునన్ పరదేశులేమి, నీ కటెట్లను నరుకువారు 

మొదలుకొని నీ నీళుల్ తోడువారివరకును మీరందరు నేడు మీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని 

నిలిచియునాన్రు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:14 => నేను మీతో మాతర్ము కాదు, ఇకక్డ మనతో కూడను ఉండి, 

నేడు మన దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుచునన్వారితోను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:15 => ఇకక్డ నేడు మనతోకూడ నుండనివారితోను ఈ నిబంధనను 

పర్మాణమును చేయుచునాన్ను. 

2 రాజులు 11:17 => అపుప్డు యెహోయాదా జనులు యెహోవా వారని ఆయన పేరట రాజుతోను 

జనులతోను నిబంధన చేయించెను, మరియు అతడు రాజుపేరట జనులతో నిబంధన చేయించెను. 

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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నెహెమాయ్ 5:12 => అందుకు వారు నీవు చెపిప్న పర్కారమే యివనిన్యు ఇచిచ్వేసి వారియొదద్ 

ఏమియు కోరమనిరి. అంతట నేను యాజకులను పిలిచి ఈ వాగాద్న పర్కారము జరిగించుటకు 

వారిచేత పర్మాణము చేయించితిని. 

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. 

నెహెమాయ్ 9:38 => వారు తమకిషట్ము వచిచ్నటుల్ మా శరీర ములమీదను మా పశువులమీదను 

అధికారము చూపు చునాన్రు గనుక మాకు చాల శర్మలు కలుగుచునన్వి. 

నెహెమాయ్ 10:29 => వారి భారయ్లు వారి కుమారులు వారి కుమారెత్లు తెలివియు 

బుదిధ్యుగలవారెవరో వారును ఈ విషయములో పర్ధానులైన తమ బంధువులతో కలిసిరి. 

నెహెమాయ్ 10:30 => మరియు మేము దేశపు జనులకు మా కుమారెత్లను ఇయయ్కయు వారి 

కుమారెత్లను మా కుమారులకు పుచుచ్కొనకయు నుందుమనియు 

నెహెమాయ్ 10:31 => దేశపు జనులు విశార్ంతి దినమందు అమమ్కపు వసుత్వులనే గాని 

భోజనపదారథ్ములనేగాని అముమ్టకు తెచిచ్నయెడల విశార్ంతిదినమునగాని పరిశుదధ్ దినములలోగాని 

వాటిని కొనకుందుమనియు, ఏడవ సంవతస్రమున విడిచిపెటిట్ ఆ సంవతస్రములో బాకీదారుల బాకీలు 

వదలివేయుదుమనియు నిరణ్యించుకొంటిమి. 

నెహెమాయ్ 10:32 => మరియు మన దేవుని మందిరపు సేవ నిమితత్ము పర్తి సంవతస్రము తులము 

వెండిలో మూడవ వంతు ఇచెచ్దమని నిబంధన చేసికొంటిమి. 

నెహెమాయ్ 10:33 => సవరింపబడిన రొటెట్ విషయములోను, నితయ్ నైవేదయ్ము విషయములోను, 

నితయ్ము అరిప్ంచు దహనబలి విషయములోను, విశార్ంతిదినముల విషయములోను, అమావాసయ్ల 

విషయములోను, నిరణ్యింపబడిన పండుగల విషయములోను, పర్తిషిఠ్తములైన వసుత్వుల 

విషయములోను, ఇశార్యేలీయులకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకైన పాపపరిహారారథ్బలుల 
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విషయములోను , మన దేవుని మందిరపు పనియంతటి విషయములోను , ఆలాగుననే 

నిరణ్యించుకొంటిమి. 

నెహెమాయ్ 10:34 => మరియు మా పితరుల యింటి మరాయ్ద పర్కారము పర్తి సంవతస్రమును 

నిరణ్యించుకొనిన కాలములలో ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమందు వార్సియునన్టుట్ మా దేవుడైన యెహోవా 

బలిపీఠము మీద దహింపజేయుటకు యాజకులలోను లేవీయులలోను జనులలోను కటెట్ల 

అరప్ణమును మా దేవుని మందిరములోనికి ఎవరు తేవలెనో వారును చీటుల్ వేసికొని 

నిరణ్యించుకొంటిమి. 

నెహెమాయ్ 10:35 => మరియు మా భూమియొకక్ పర్థమ ఫలములను సకల వృక్షముల పర్థమ 

ఫలములను, పర్తి సవంతస్రము పర్భువు మందిరమునకు మేము తీసికొని వచుచ్నటుల్గా 

నిరణ్యించుకొంటిమి 

నెహెమాయ్ 10:36 => మా కుమారులలో జేయ్షఠ్పుతుర్లు, మా పశువులలో తొలిచూలులను, 

ధరమ్శాసత్రగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ మా మందలలో తొలిచూలులను, మన దేవుని మందిరములో 

సేవచేయు యాజకులయొదద్కు మేము తీసికొని వచుచ్నటుల్గా నిరణ్యించుకొంటిమి. 

నెహెమాయ్ 10:37 => ఇదియు గాక మా పిండిలో పర్థమ ఫలము పర్తిషాఠ్రప్ణలు సకలవిధమైన 

వృక్షముల ఫలములు దార్కాష్రసము నూనె మొదలైన వాటిని మా దేవుని మందిరపు గదులలోనికి 

యాజకులయొదద్కు తెచుచ్నటుల్గాను, మా భూమి పంటలో పదియవ వంతును లేవీయులయొదద్కు 

తీసికొని వచుచ్నటుల్గా పర్తి పటట్ణములోనునన్ మా పంటలో పదియవ వంతును ఆ లేవీయుల 

కిచుచ్నటుల్గాను నిరణ్యించుకొంటిమి. 

నెహెమాయ్ 10:38 => లేవీయులు ఆ పదియవ వంతును తీసికొనిరాగా అహరోను సంతతివాడైన 

యాజకుడు ఒకడును వారితోకూడ ఉండవలెననియు, పదియవ వంతులలో ఒకవంతు లేవీయులు మా 

దేవుని మందిరములో ఉనన్ ఖజానా గదులలోనికి తీసికొని రావలెననియు నిరణ్యించుకొంటిమి, 

నెహెమాయ్ 10:39 => ఇశార్యేలీయులును లేవీయులును ధానయ్మును కొర్తత్ దార్కాష్రసమును నూనెను 

తేగా, సేవచేయు యాజకులును దావ్రపాలకులును గాయకులును వాటిని తీసికొని పర్తిషిఠ్తములగు 
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ఉపకరణములుండు మందిరపు గదులలో ఉంచవలెను. మా దేవుని మందిరమును మేము 

విడిచిపెటట్ము. 

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

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

మాట విందుననియు నేడు ఆయనతో మాట యిచిచ్తివి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:18 => మరియు యెహోవా నీతో చెపిప్నటుల్ నీవే తనకు సవ్కీయ 

జనమైయుండి తన ఆజఞ్లనిన్టిని గైకొందువనియు, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:19 => తాను సృజించిన సమసత్ జనములకంటె నీకు కీరిత్ ఘనత పేరు 

కలుగునటుల్ నినున్ హెచిచ్ంచుదునని ఆయన సెలవిచిచ్నటుల్ నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు పర్తిషిఠ్త 

జనమై యుందువనియు యెహోవా ఈ దినమున పర్కటించెను. 

యెహోషువ 24:21 => జనులు అటుల్ కాదు, మేము యెహోవానే సేవించెదమని యెహోషువతో 

చెపిప్రి. 

యెహోషువ 24:22 => అపుప్డు యెహోషువ మీరు యెహోవానే సేవించెదమని ఆయనను 

కోరుకొనన్ందుకు మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే సాకుష్లై యునాన్రనగా వారు మేము సాకుష్లమే అనిరి. 

యెహోషువ 24:23 => అందుకతడు ఆలాగైతే మీ మధయ్నునన్ అనయ్దేవతలను తొలగదోర్సి, 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాతటుట్ మీ హృదయమును తిర్పుప్కొనుడని చెపెప్ను. 

యెహోషువ 24:24 => అందుకు జనులు మన దేవుడైన యెహోవానే సేవించెదము, ఆయన 

మాటయే విందుమని యెహోషువతో చెపిప్రి. 

యెహోషువ 24:25 => అటుల్ యెహోషువ ఆ దినమున పర్జలతో నిబంధన చేసి వారికి షెకెములో 

కటట్డను విధిని నియమించి 

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

మరియొకడు యెహోవా వాడనని తనచేతితో వార్సి ఇశార్యేలను మారుపేరు పెటుట్కొనును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:10 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీతో చెపిప్న పర్కారముగాను నీ 

పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో పర్మాణము చేసిన పర్కారముగాను, 

Page  of 1224 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

యెహోషువ 24:25 => అటుల్ యెహోషువ ఆ దినమున పర్జలతో నిబంధన చేసి వారికి షెకెములో 

కటట్డను విధిని నియమించి 

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 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 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 23:3 => జనులందరు సమాజముగా కూడి దేవుని మందిరములో రాజుతో 

నిబంధన చేసికొనినపుప్డు అతడు వారితో ఇటల్నెను--యెహోవా దావీదు కుమారులనుగూరిచ్ యిచిచ్న 

సెలవుచొపుప్న రాజకుమారుడు రాజయ్మేలవలెను. 

యిరిమ్యా 11:2 => మీరు ఈ నిబంధనవాకయ్ములను వినుడి; యూదా మనుషుయ్లతోను 

యెరూషలేము నివాసులతోను నీవీలాగున మాటలాడి తెలియజేయవలెను 

యిరిమ్యా 34:8 => యూదులచేత యూదులు కొలువు చేయించుకొనక తమ దాసయ్ములోనునన్ 

హెబీర్యులనుగాని హెబీర్యురాండర్నుగాని అందరిని విడిపించునటుల్ విడుదల చాటింపవలెనని  

వచనము 19 

యెహోవా మందిరములోనికి దేనిచేతనైనను అంటుతగిలినవారు పర్వేశింపకుండునటుల్ అతడు 

దావ్రములయొదద్ దావ్రపాలకులను ఉంచెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 34:4 => అతడు చూచుచుండగా జనులు బయలు దేవతల బలిపీఠములను 

పడగొటిట్, వాటిపైన ఉనన్ సూరయ్ దేవతల విగర్హములను అతని ఆజఞ్చొపుప్న నరికివేసి, దేవతా 

సత్ంభములను చెకిక్న విగర్హములను పోత విగర్హములను తుతుత్నియలుగా కొటిట్ చూరణ్ముచేసి, 

వాటికి బలులు అరిప్ంచినవారి సమాధులమీద చలిల్వేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:7 => బలిపీఠములను దేవతా సత్ంభములను పడగొటిట్ చెకిక్న 

విగర్హములను చూరణ్ముచేసి, ఇశార్యేలీయుల దేశమంతటనునన్ సూరయ్దేవతా విగర్హములనిన్టిని 

నరికివేసి అతడు యెరూషలేమునకు తిరిగివచెచ్ను. 

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 

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 10:28 => ఈ పర్కారము యెహూ బయలుదేవతను ఇశార్యేలువారి మధయ్ నుండకుండ 

నాశనము చేసెను. 

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 18:4 => ఉనన్త సథ్లములను కొటిట్వేసి విగర్హములను పగులగొటిట్ దేవతాసత్ంభములను 

పడగొటిట్ మోషే చేసిన యితత్డి సరప్మును ఛినాన్భినన్ములుగా చేసెను. దానికి ఇశార్యేలీయులు 

నెహుషాట్నను పేరుపెటిట్ దానికి ధూపము వేయుచు వచిచ్యుండిరి 
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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. 

యెషయా 2:18 => విగర్హములు బొతిత్గా నశించిపోవును. 

జెకరాయ్ 13:2 => ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ ఆ దినమున విగర్హముల పేళుల్ 

ఇకను జాఞ్పకము రాకుండ దేశములోనుండి నేను వాటిని కొటిట్వేతును; మరియు పర్వకత్లను 

అపవితార్తమ్ను దేశములో లేకుండచేతును. 

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. 

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 13:9 => చంపుటకు నీ జనులందరికి ముందుగాను నీ చెయియ్ మొదట 

వారిమీద పడవలెను. 

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. 

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. 
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2 రాజులు 11:19 => అతడు శతాధిపతులను అధికారులను కాపుకాయు వారిని దేశపు 

జనులందరిని పిలిపింపగా వారు యెహోవా మందిరములో నునన్ రాజును తీసికొని, కాపుకాయువారి 

గుమమ్పు మారగ్మున రాజనగరునకు రాగా రాజు సింహాసనముమీద ఆసీనుడాయెను. 

లేవీయకాండము 26:30 => నేను మీ యునన్తసథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ విగర్హములను 

పడగొటెట్దను; మీ బొమమ్ల పీనుగులమీద మీ పీనుగులను పడవేయించెదను. 

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 

వచనము 20 

మరియు అతడు శతాధిపతులను పర్ధానులను జనుల అధికారులను దేశపు జనులనందరిని 

వెంటబెటుట్కొని యెహోవా మందిరములోనుండి రాజును తోడుకొనివచెచ్ను; వారు ఎతత్యిన 

దావ్రముగుండ రాజనగరుచొచిచ్ రాజయ్సింహాసనముమీద రాజును ఆసీనుని చేయగా 

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

కుమారుడైన సొలొమోనును ఇశార్యేలీయుల మీద రాజుగా నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:31 => వీరును తమ సహోదరులైన అహరోను సంతతివారు చేసినటుల్ 

రాజైన దావీదు ఎదుటను సాదోకు అహీమెలెకు అను యాజకులలోను లేవీయులలోను పితరుల యిండల్ 

పెదద్లయెదుటను తమలోనుండు పితరుల యింటి పెదద్లకును తమ చినన్ సహోదరులకును చీటుల్ 

వేసికొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 28:1 => యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 
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సంఖాయ్కాండము 28:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులకు ఈలాగు ఆజాఞ్పించుము నాకు సువాసన 

కలుగుటకై మీరు హోమ రూపములుగా నాకు అరిప్ంచు ఆహారమును నియామక కాలమున 

నాయొదద్కు తెచుచ్టకు జాగర్తత్పడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:3 => మరియు నీవు వారికీలాగు ఆజాఞ్పించుము మీరు యెహోవాకు నితయ్మైన 

దహనబలి రూపముగా పర్తి దినము నిరోద్షమైన యేడాదివగు రెండు మగ గొఱఱ్పిలల్లను 

అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:4 => వాటిలో ఒక గొఱఱ్పిలల్ను ఉదయమందు అరిప్ంచి సాయంకాలమందు 

రెండవదానిని అరిప్ంపవలెను. 

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

పిండిలో పదియవవంతు నైవేదయ్ము చేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:6 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా సీనాయి కొండమీద 

నియమింపబడిన నితయ్మైన దహనబలి. 

సంఖాయ్కాండము 28:7 => ఆ మొదటి గొఱఱ్పిలల్తో అరిప్ంపవలసిన పానారప్ణము ముపాప్వు; 

పరిశుదధ్సథ్లములో మదయ్మును యెహోవాకు పానారప్ణముగా పోయింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:8 => ఉదయ నైవేదయ్మును దాని పానారప్ణమును అరిప్ంచినటుల్ యెహోవాకు 

ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా ఆ రెండవ గొఱఱ్పిలల్ను సాయంకాలమందు అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:9 => విశార్ంతిదినమున నిరోద్షమైన యేడాదివగు రెండు గొఱఱ్పిలల్లను 

నైవేదయ్రూపముగాను, దాని పానారప్ణముగాను నూనెతో కలపబడిన తూమెడు పిండిలో రెండు 

పదియవవంతులను అరిప్ంవవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:10 => నితయ్మైన దహనబలియు దాని పానారప్ణమును గాక యిది పర్తి 

విశార్ంతిదినమున చేయవలసిన దహనబలి. 

సంఖాయ్కాండము 28:11 => నెలనెలకు మొదటిదినమున యెహోవాకు దహనబలి అరిప్ంచవలెను. 

రెండు కోడెదూడలను ఒక పొటే ట్లును నిరోద్షమైన యేడాదివగు ఏడు గొఱఱ్పిలల్లను వాటిలో పర్తి 

కోడెదూడతోను, 
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సంఖాయ్కాండము 28:12 => నూనెతో కలుపబడిన తూమెడు పిండిలో మూడు పదియవవంతులను 

నైవేదయ్ముగాను ఒకొక్కక్ పొటే ట్లుతోను , నూనెతో కలపబడి తూమెడు పిండిలో రెండు 

పదియవవంతులను నైవేదయ్ముగాను, ఒకొక్కక్ గొఱఱ్పిలల్తో నూనెతో కలపబడిన తూమెడు పిండిలో 

నొక పదియవవంతును నైవేదయ్ముగాను చేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:13 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలి. 

సంఖాయ్కాండము 28:14 => వాటి పానారప్ణములు ఒకొక్కక్ కోడెతో పడినన్ర దార్కాష్రసమును 

పొటే ట్లుతో పడియు గొఱఱ్పిలల్తో ముపాప్వును ఉండవలెను. ఇది సంవతస్రములో మాస మాసమునకు 

జరుగవలసిన దహనబలి. 

సంఖాయ్కాండము 28:15 => నితయ్మైన దహనబలియు దాని పానారప్ణమును గాక యొక మేకపిలల్ను 

పాపపరిహారారథ్బలిగా యెహోవాకు అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:16 => మొదటి నెల పదునాలుగవ దినము యెహోవాకు పసాక్పండుగ. 

సంఖాయ్కాండము 28:17 => ఆ నెల పదునయిదవ దినము పండుగ జరుగును. ఏడు దినములు 

పొంగని భక్షయ్ములనే తినవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:18 => మొదటి దినమున పరిశుదధ్ సంఘము కూడవలెను. అందులో మీరు 

జీవనోపాధియైన పనులేమియు చేయకూడదు 

సంఖాయ్కాండము 28:19 => అయితే యెహోవాకు దహనబలిగా మీరు రెండు కోడెదూడలను ఒక 

పొటే ట్లును ఏడాదివగు ఏడు మగ గొఱఱ్పిలల్లను అరిప్ంపవలెను. అవి మీకు కలిగిన వాటిలో 

నిరోద్షమైనవై యుండవలెను 

సంఖాయ్కాండము 28:20 => వాటి నైవేదయ్ము నూనెతో కలపబడిన గోధుమల పిండి. 

సంఖాయ్కాండము 28:21 => ఒకొక్కక్ కోడెతో తూములో మూడు పదియవవంతులను, పొటే ట్లుతో 

రెండు పదియవవంతులను ఆ యేడు గొఱఱ్పిలల్లలో ఒకొక్కక్ గొఱఱ్పిలల్తో ఒకొక్కక్ పదియవవంతును 

సంఖాయ్కాండము 28:22 => మీకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకై పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకను 

అరిప్ంపవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 28:23 => ఉదయమున మీరు అరిప్ంచు నితయ్మైన దహనబలి గాక వీటిని మీరు 

అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:24 => అటే ల్ ఆ యేడు దినములలో పర్తిదినము యెహోవాకు ఇంపైన 

సువాసనగల హోమదర్వయ్మును ఆహారముగా అరిప్ంచవలెను. నితయ్మైన దహనబలియు దాని 

పానారప్ణమును గాక దానిని అరిప్ంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:25 => ఏడవ దినమున పరిశుదధ్సంఘము కూడవలెను. ఆ దినమున మీరు 

జీవనోపాధియైన పనులేమియు చేయకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 28:26 => మరియు పర్థమ ఫలములను అరిప్ంచుదినమున, అనగా వారముల 

పండుగదినమున మీరు యెహోవాకు కొర్తత్ పంటలో నైవేదయ్ము తెచుచ్నపుప్డు మీరు పరిశుదధ్ 

సంఘముగా కూడవలెను. నాడు మీరు జీవనోపాధియైన పనులేమియు చేయకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 28:27 => యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలిగా మీరు రెండు 

కోడెదూడలను ఒక పొటే ట్లును ఏడాదివైన యేడు మగ గొఱఱ్పిలల్లను వాటికి నైవేదయ్ముగా పర్తి 

కోడెదూడతోను 

సంఖాయ్కాండము 28:28 => నూనెతో కలుపబడిన తూమెడు పిండిలో మూడు పదియవవంతులను, 

పర్తి పొటే ట్లుతో రెండు పదియవవంతులను 

సంఖాయ్కాండము 28:29 => ఆ యేడు గొఱఱ్పిలల్లలో ఒకొక్కక్ పిలల్తో ఒకొక్కక్ పదియవవంతును 

సంఖాయ్కాండము 28:30 => మీ నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయబడుటకై యొక మేకపిలల్ను 

అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:31 => నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును గాక వాటిని వాటి 

పానారప్ణములను అరిప్ంపవలెను. అవి నిరోద్షములుగా నుండవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:25 => మరియు దావీదును దావీదు రాజుకు దీరఘ్దరిశ్యైన గాదును 

పర్వకత్యైన నాతానును చేసిన నిరణ్యము చొపుప్న యెహోవా మందిరములో తాళములను 

సవ్రమండలములను సితారాలను వాయించుటకై అతడు లేవీయులను ఏరాప్టు చేసెను. ఆలాగు 

జరుగవలెనని యెహోవా తన పర్వకత్లదావ్రా ఆజాఞ్పించియుండెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

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

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:5 => వీరందరును దేవుని వాకుక్విషయములో రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు 

హేమానుయొకక్ కుమారులు. హేమాను సంతతిని గొపప్చేయుటకై దేవుడు హేమానునకు 

పదునలుగురు కుమారులను ముగుగ్రు కుమారెత్లను అనుగర్హించియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:6 => వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును 

రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు 

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

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. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:10 => మూడవది జకూక్రు పేరట పడెను, వీడును వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:11 => నాలుగవది యిజీర్ పేరట పడెను, వీడును వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:12 => అయిదవది నెతనాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:13 => ఆరవది బకీక్యాహు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:14 => ఏడవది యెషరేయ్లా పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:15 => ఎనిమిదవది యెషయా పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:16 => తొమిమ్దవది మతత్నాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:17 => పదియవది షిమీ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

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. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:22 => పదునయిదవది యెరేమోతు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:23 => పదునారవది హననాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:24 => పదునేడవది యొషెబ్కాషా పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:25 => పదునెనిమిదవది హనానీ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:26 => పందొమిమ్దవది మలోల్తి పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:27 => ఇరువదియవది ఎలీయాయ్తా పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:28 => ఇరువది యొకటవది హోతీరు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:29 => ఇరువది రెండవది గిదద్లీత్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:30 => ఇరువది మూడవది మహజీయోతు పేరట పడెను, వీని 

కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:31 => ఇరువది నాలుగవది రోమమీత్యెజెరు పేరట పడెను, వీని 

కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

2 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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 29:27 => బలిపీఠముమీద దహనబలులను అరిప్ంచుడని హిజిక్యా 

ఆజాఞ్పించెను. దహనబలి యరప్ణ ఆరంభమగుటతోనే బూరలు ఊదుటతోను ఇశార్యేలు రాజైన 

దావీదు చేయించిన వాదయ్ములను వాయించుటతోను యెహోవాకు సుత్తి గానము ఆరంభమాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:2 => అతడు యాజకులను వారి వారి పనులకు నిరణ్యించి, యెహోవా 

మందిరసేవను జరిగించుటకై వారిని ధైరయ్పరచి 

వచనము 21 

దేశజనులందరు సంతోషించిరి. వారు అతలాయ్ను చంపిన తరువాత పటట్ణము నెమమ్దిగా ఉండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:23 => వారికిని వారి కుమారులకును యెహోవా మందిరపు గుమమ్ములకు, 

అనగా గుడారపు మందిరముయొకక్ గుమమ్ములకు వంతులచొపుప్న కావలికాయు పని 

గలిగియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:24 => గుమమ్ముల కావలివారు నాలుగు దిశలను, అనగా తూరుప్నను 

పడమరను ఉతత్రమునను దకిష్ణమునను ఉండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:1 => దావ్రపాలకుల విభాగమును గూరిచ్నది. ఆసాపు కుమారులలో కోరే 

కుమారుడైన మెషెలెమాయ్ కోరహు సంతతివాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:2 => మెషెలెమాయ్ కుమారులు ఎవరనగా జెకరాయ్ జేయ్షు ఠ్డు, యెదీయవేలు 

రెండవవాడు, జెబదాయ్ మూడవవాడు, యతీన్యేలు నాలగ్వవాడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:3 => ఏలాము అయిదవవాడు, యెహోహనాను ఆరవవాడు, ఎలోయ్యేనై 

యేడవవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:4 => దేవుడు ఓబేదెదోమును ఆశీరవ్దించి అతనికి కుమారులను 

దయచేసెను; వారెవరనగా షెమయా జేయ్షు ఠ్డు, యెహోజాబాదు రెండవవాడు, యోవాహు 

మూడవవాడు, శాకారు నాలగ్వవాడు, నెతనేలు అయిదవవాడు, 

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

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

పరాకర్మశాలులైయుండి తమ తండిర్ యింటివారికి పెదద్లైరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:7 => షెమయా కుమారులు ఒతిన్ రెఫాయేలు ఓబేదు ఎలా జ్బాదు 

బలాఢుయ్లైన అతని సహోదరులు ఎలీహు సెమకాయ్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:8 => ఓబేదెదోము కుమారులైన వీరును వీరి కుమారులును వీరి 

సహోదరులును అరువది యిదద్రు, వారు తమ పనిచేయుటలో మంచి గటిట్వారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:9 => మెషెలెమాయ్కు కలిగిన కుమారులును సహోదరులును 

పరాకర్మశాలులు, వీరు పదునెనిమిదిమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:10 => మెరారీయులలో హోసా అనువానికి కలిగిన కుమారులు 

ఎవరనగా జేయ్షు ఠ్డగు షిమీ; వీడు జేయ్షు ఠ్డు కాకపోయినను వాని తండిర్ వాని జేయ్షఠ్భాగసుథ్నిగా చేసెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:11 => రెండవవాడగు హిలీక్యా, మూడవవాడగు టెబలాయ్హు, 

నాలగ్వవాడగు జెకరాయ్, హోసా కుమారులును సహోదరులును అందరు కలిసి పదుముగుగ్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:12 => ఈలాగున ఏరాప్టైన తరగతులనుబటిట్ యెహోవా మందిరములో 

వంతుల పర్కారముగా తమ సహోదరులు చేయునటుల్ సేవ చేయుటకు ఈ దావ్రపాలకులు, అనగా 

వారిలోని పెదద్లు జవాబుదారులుగా నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:13 => చినన్లకేమి పెదద్లకేమి పితరుల యింటి వరుసనుబటిట్ యొకొక్కక్ 

దావ్రము నొదద్ కావలియుండుటకై వారు చీటుల్ వేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:14 => తూరుప్తటుట్ కావలి షెలెమాయ్కు పడెను, వివేకముగల 

ఆలోచనకరత్యైన అతని కుమారుడగు జెకరాయ్కు చీటి వేయగా, ఉతత్రపుతటుట్ కావలి వానికి పడెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:15 => ఓబేదెదోమునకు దకిష్ణపువైపు కావలియు అతని కుమారులకు 

అసుపీప్మను ఇంటికావలియు పడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:16 => షుపీప్మునకును హోసాకును పడమటితటుట్న నునన్ షలెల్కెతు 

గుమమ్మునకు ఎకుక్ రాజమారగ్మును కాచుటకు చీటి పడెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 26:17 => తూరుప్న లేవీయులైన ఆరుగురును, ఉతత్రమున దినమునకు 

నలుగురును, దకిష్ణమున దినమునకు నలుగురును, అసుపీప్ము నొదద్ ఇదద్రిదద్రును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:18 => బయట దావ్రమునొదద్ను పడమరగా ఎకిక్పోవు రాజమారగ్ము 

నొదద్ను నలుగురును, వెలుపటి తోర్వయందు ఇదద్రును ఏరాప్టైరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:19 => కోరే సంతతివారిలోను మెరారీయులలోను దావ్రము 

కనిపెటుట్వారికి ఈలాగు వంతులాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:20 => కడకు లేవీయులలో అహీయా అనువాడు దేవుని మందిరపు 

బొకక్సమును పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వుల బొకక్సములను కాచువాడుగా నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:21 => లదాద్ను కుమారులను గూరిచ్నది గెరో ష్నీయుడైన లదాద్ను 

కుమారులు, అనగా గెరో ష్నీయులై తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లైయునన్వారిని గూరిచ్నది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:22 => యెహీయేలీ కుమారులైన జేతామును వాని సహోదరుడైన 

యోవేలును యెహోవా మందిరపు బొకక్సములకు కావలి కాయువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:23 => అమార్మీయులు ఇసాహ్రీయులు హెబోర్నీయులు ఉజీజ్యేలీయులు 

అనువారిని గూరిచ్నది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:24 => మోషే కుమారుడైన గెరో ష్మునకు పుటిట్న షెబూయేలు 

బొకక్సముమీద పర్ధానిగా నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:25 => ఎలీయెజెరు సంతతివారగు షెబూయేలు సహోదరులు ఎవరనగా 

వాని కుమారుడైన రెహబాయ్, రెహబాయ్ కుమారుడైన యెషయా, యెషయా కుమారుడైన యెహోరాము, 

యెహోరాము కుమారుడైన జిఖీర్, జిఖీర్ కుమారుడైన షెలోమీతు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:26 => యెహోవా మందిరము ఘనముగా కటిట్ంచుటకై రాజైన దావీదును 

పితరుల యింటిపెదద్లును సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును సైనాయ్ధిపతులును  

1 దినవృతాత్ంతములు 26:27 => యుదధ్ములలో పటుట్కొని పర్తిషిఠ్ంచిన కొలల్సొముమ్ ఉనన్ 

బొకక్సములకు షెలోమీతును వాని సహోదరులును కావలి కాయువారైరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 26:28 => దీరఘ్దరిశ్ సమూయేలును కీషు కుమారుడైన సౌలును నేరు 

కుమారుడైన అబేన్రును సెరూయా కుమారుడైన యోవాబును పర్తిషిఠ్ంచిన సొమమ్ంతయు షెలోమీతు 

చేతికిర్ందను వాని సహోదరుల చేతికిర్ందను ఉంచబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:29 => ఇసాహ్రీయులను గూరిచ్నది వారిలో కెననాయ్యును వాని 

కుమారులును బయటిపని జరిగించుటకై ఇశార్యేలీయులకు లేఖికులుగాను నాయ్యాధిపతులుగాను 

నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:30 => హెబోర్నీయులను గూరిచ్నది. హషబాయ్యును వాని 

సహోదరులును పరాకర్మశాలులును వేయినిన్ యేడువందల సంఖయ్ గలవారు, వీరు యొరాద్ను ఈవల 

పడమటివైపుననుండు ఇశార్యేలీయుల మీద యెహోవా సేవనుగూరిచ్న వాటనిన్టి విషయములోను 

రాజు నియమించిన పని విషయములోను పైవిచారణకరత్లుగా నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:31 => హెబోర్నీయులను గూరిచ్నది. హెబోర్నీయుల పితరుల 

యింటిపెదద్లందరికి యెరీయా పెదద్యాయెను. దావీదు ఏలుబడిలో నలువదియవ సంవతస్రమున 

వారి సంగతి విచారింపగా వారిలో గిలాదు దేశములోని యాజేరునందునన్ వారు పరాకర్మశాలులుగా 

కనబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:32 => పరాకర్మశాలులగు వాని సహోదరులు రెండువేల 

ఏడువందలమంది యింటిపెదద్లుగా కనబడిరి, దావీదు రాజు దేవుని సంబంధమైన కారయ్ముల 

విషయములోను రాజకారయ్ముల విషయములోను రూబేనీయుల మీదను గాదీయులమీదను మనషే ష్ 

అరధ్గోతర్పు వారిమీదను వారిని నియమించెను. 

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. 
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వచనము 1 

యోవాషు ఏలనారంభించినపుప్డు ఏడు సంవతస్రముల యీడుగలవాడై యెరూషలేములో నలువది 

ఏండుల్ ఏలెను; అతని తలిల్ బెయేరె ష్బా కాపురసుథ్రాలైన జిబాయ్. 

2 రాజులు 11:9 => శతాధిపతులు యాజకుడైన యెహోయాదా తమ కిచిచ్న ఆజఞ్లనిన్టి పర్కారము 

చేసిరి, పర్తి మనిషి తన తన మనుషుయ్లను తీసికొని విశార్ంతిదినమున లోపల పర్వేశింపవలసిన 

వారితోను , విశార్ంతిదినమున బయలుదేరవలసిన వారితోను కలిసి యాజకుడైన 

యెహోయాదాయొదద్కు వచెచ్ను. 

2 రాజులు 11:10 => యాజకుడు మందిరములో ఉనన్ దావీదు ఈటెలను డాళల్ను శతాధిపతులకు 

అపప్గింపగా 

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. 

నిరగ్మకాండము 24:11 => ఆయన ఇశార్యేలీయులలోని పర్ధానులకు ఏ హానియు చేయలేదు; 

వారు దేవుని చూచి అనన్పానములు పుచుచ్కొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 27:3 => అతడు యెహోవా మందిరపు ఎతుత్ దావ్రమును కటిట్ంచి ఓపెలు 

దగగ్రనునన్ గోడ చాలమటుట్కు కటిట్ంచెను. 

వచనము 2 

యాజకుడైన యెహోయాదా బర్దికిన దినములనిన్యు యోవాషు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా 

పర్వరిత్ంచెను. 

2 రాజులు 11:20 => మరియు వారు రాజనగరు దగగ్ర అతలాయ్ను ఖడగ్ముచేత చంపిన తరువాత 

దేశపు జనులందరును సంతోషించిరి, పటట్ణమును నిమమ్ళముగా ఉండెను. 
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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. 

సామెతలు 11:10 => నీతిమంతులు వరిథ్లుల్ట పటట్ణమునకు సంతోషకరము భకిత్హీనులు 

నశించునపుప్డు ఉతాస్హధవ్ని పుటుట్ను. 

పర్కటన 18:20 => పరలోకమా, పరిశుదుధ్లారా, అపొసత్లులారా, పర్వకత్లారా, దానిగూరిచ్ 

ఆనందించుడి, ఏలయనగా దానిచేత మీకు కలిగిన తీరుప్కు పర్తిగా దేవుడు ఆ పటట్ణమునకు తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్డు. 

పర్కటన 19:1 => అటుతరువాత బహు జనుల శబద్మువంటి గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు 

ఈలాగు చెపప్గా వింటిని పర్భువును సుత్తించుడి, రక్షణ మహిమ పర్భావములు మన దేవునికే చెలుల్ను; 

పర్కటన 19:2 => ఆయన తీరుప్లు సతయ్ములును నాయ్యములునై యునన్వి; తన వయ్భిచారముతో 

భూలోకమును చెరిపిన గొపప్ వేశయ్కు ఆయన తీరుప్ తీరిచ్ తన దాసుల రకత్మునుబటిట్ దానికి 

పర్తిదండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారు పర్భువును సుత్తించుడి అనిరి. 

పర్కటన 19:3 => ఆ పటట్ణపు పొగ యుగయుగములు పైకి లేచుచునన్ది. 

పర్కటన 19:4 => అపుప్డు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును నాలుగు జీవులును సాగిలపడి ఆమేన , 

పర్భువును సుత్తించుడి అని చెపుప్చు సింహాసనాసీనుడగు దేవునికి నమసాక్రము చేసిరి. 

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. 

వచనము 3 

యెహోయాదా అతనికి యిదద్రు భారయ్లను పెండిల్చేసెను; అతడు కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

2 రాజులు 11:21 => యోవాషు ఏలనారంభించినపుప్డు అతడు ఏడేండల్వాడు. 
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2 రాజులు 12:1 => యెహూ యేలుబడిలో ఏడవ సంవతస్రమందు యోవాషు ఏలనారంభించి 

యెరూషలేములో నలువది సంవతస్రములు ఏలెను. అతని తలిల్ బెయేరె ష్బా సంబంధురాలైన జిబాయ్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:11 => యెహోషాపాతునకు యెహోరాము కుమారుడు, యెహోరామునకు 

అహజాయ్ కుమారుడు, అహజాయ్కు యోవాషు కుమారుడు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:1 => యోషీయా యేలనారంభించినపుప్డు ఎనిమిదేండల్వాడై 

యెరూషలేములో ముపప్ది యొక సంవతస్రము ఏలెను. 

వచనము 4 

అంతట యెహోవా మందిరమును బాగుచేయవలెనని యోవాషునకు తాతప్రయ్ము పుటెట్ను గనుక 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచెను గాని 

పూరణ్హృదయముతో ఆయనను అనుసరింపలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:4 => అతడు తన తండిర్యైన అమజాయ్ చరయ్ యంతటి పర్కారము 

యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:5 => దేవుని పర్తయ్క్షత విషయమందు తెలివికలిగిన జెకరాయ్ దినములలో 

అతడు దేవుని ఆశర్యించెను, అతడు యెహోవాను ఆశర్యించినంత కాలము దేవుడు అతని 

వరిధ్లల్జేసెను. 

2 రాజులు 12:2 => యాజకుడైన యెహోయాదా తనకు బుదిధ్నేరుప్వాడైయుండు దినములనిన్టిలో 

యోవాషు యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలముగానే పర్వరిత్ంచెను. 

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 106:12 => అపుప్డు వారు ఆయన మాటలు నమిమ్రి ఆయన కీరిత్ గానము చేసిరి. 
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కీరత్నలు 106:13 => అయినను వారు ఆయన కారయ్ములను వెంటనే మరచిపోయిరి ఆయన 

ఆలోచనకొరకు కనిపెటుట్కొనకపోయిరి. 

మారుక్ 4:16 => అటువలె రాతినేలను వితత్బడిన వారెవరనగా, వాకయ్ము విని సంతోషముగా 

అంగీకరించువారు; 

మారుక్ 4:17 => అయితే వారిలో వేరు లేనందున, కొంతకాలము వారు నిలుతురు గాని వాకయ్ము 

నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే వారు అభయ్ంతరపడుదురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:17 => యెహోయాదా చనిపోయిన తరువాత యూదా అధిపతులు వచిచ్ 

రాజునకు నమసక్రింపగా రాజు వారి మాటకు సమమ్తించెను. 

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 24:19 => తన వైపునకు వారిని మళిల్ంచుటకై యెహోవా వారియొదద్కు 

పర్వకత్లను పంపగా ఆ పర్వకత్లు వారిమీద సాక్షయ్ము పలికిరిగాని వారు చెవియొగగ్క యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:20 => అపుప్డు దేవుని ఆతమ్ యాజకుడగు యెహోయాదా కుమారుడైన 

జెకరాయ్మీదికి రాగా అతడు జనులయెదుట నిలువబడి మీరెందుకు యెహోవా ఆజఞ్లను మీరుచునాన్రు? 

మీరు వరిధ్లల్రు; మీరు యెహోవాను విసరిజ్ంచితిరి గనుక ఆయన మిముమ్ను విసరిజ్ంచియునాన్డని 

దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:21 => అందుకు వారతనిమీద కుటర్చేసి, రాజు మాటనుబటిట్ యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములోపల రాళుల్ రువివ్ అతని చావగొటిట్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:22 => ఈ పర్కారము రాజైన యోవాషు జెకరాయ్ తండిర్యైన 

యెహోయాదా తనకు చేసిన ఉప కారమును మరచినవాడై అతని కుమారుని చంపించెను; అతడు 

చనిపోవునపుప్డు యెహోవా దీని దృషిట్ంచి దీనిని విచారణలోనికి తెచుచ్నుగాక యనెను. 

Page  of 1243 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

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.  

యెహోషువ 24:31 => యెహోషువ దినములనిన్టను యెహోషువ తరువాత ఇంక బర్తికి యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకొరకు చేసిన కిర్యలనిన్టిని ఎరిగిన పెదద్ల దినములనిన్టను ఇశార్యేలీయులు 

యెహోవాను సేవించుచు వచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 2:7 => యెహోషువ దినములనిన్టను యెహోషువ తరువాత ఇంక బర్దికినవారై 

యెహోవా ఇశార్యేలీయులకొరకు చేసిన కారయ్ములనిన్టిని చూచిన పెదద్ల దినములనిన్టను పర్జలు 

యెహోవాను సేవించుచువచిచ్రి. 

2 రాజులు 14:3 => ఇతడు తన పితరుడైన దావీదు చేసినటుట్ చేయకపోయినను, యెహోవా దృషిట్కి 

నీతిగలవాడై తన తండిర్యైన యోవాషు చేసిన పర్కారము చేసెను. 

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. 

యెహెజేక్లు 3:20 => మరియు నీతిగలవాడు తన నీతిని విడిచి దురీన్తిని అనుసరించినందున నేను 

అతని ముందర అభయ్ంతరము పెటట్గా అతడు మరణమగును నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయనియెడల 

పూరవ్ము తాను చేసిన నీతి జాఞ్పకమునకు రాకుండ అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును, 

అయితే అతని పార్ణవిషయములో నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

యెహెజేక్లు 18:24 => 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. 
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మతత్యి 13:20 => రాతినేలను వితత్బడినవాడు వాకయ్ము విని వెంటనే సంతోషముతో 

దానినంగీకరించువాడు. 

మారుక్ 6:20 => ఎందుకనగా యోహాను నీతిమంతుడును పరిశుదుధ్డునగు మనుషుయ్డని హేరోదు 

ఎరిగి, అతనికి భయపడి అతని కాపాడుచు వచెచ్ను. మరియు అతని మాటలు వినినపుప్డు, 

ఏమిచేయను తోచకపోయినను సంతోషముతో వినుచుండెను. 

వచనము 5 

అతడు యాజకులను లేవీయులను సమకూరిచ్ మీరు యూదా పటట్ణములకు పోయి మీ దేవుని 

మందిరము బాగుచేయుటకై ఇశార్యేలీయులందరియొదద్నుండి ధనమును ఏటేట సమకూరుచ్చు, ఈ 

కారయ్మును మీరు తవ్రపెటట్వలెనని వారికాజఞ్ ఇచెచ్ను. వారు దానిని తవ్రగా చేయకపోయినందున 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:15 => యెహోయాదా దినములు గడచిన వృదుధ్డై చనిపోయెను; అతడు 

చనిపోయినపుప్డు నూట ముపప్ది ఏండల్వాడు. 

ఆదికాండము 21:21 => అతడు పారాను అరణయ్ములో నునన్పుప్డు అతని తలిల్ ఐగుపుత్దేశమునుండి 

ఒక సతరీని తెచిచ్ అతనికి పెండిల్చేసెను. 

ఆదికాండము 24:4 => నా సవ్దేశమందునన్ నా బంధువులయొదద్కు వెళిల్ ఇసాస్కను నా కుమారునికి 

భారయ్ను తెచుచ్నటుల్ ఆకాశముయొకక్ దేవుడును భూమియొకక్ దేవుడునైన యెహోవా తోడని నీచేత 

పర్మాణము చేయించెదననెను. 

ఆదికాండము 4:19 => లెమెకు ఇదద్రు సతరీలను పెండిల్ చేసికొనెను; వారిలో ఒకదాని పేరు ఆదా 

రెండవదాని పేరు సిలాల్. 

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

సృజించెననియు 

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

వారిదద్రును ఏకశరీరముగా ఉందురని చెపెప్ననియు మీరు చదువలేదా? 
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మతత్యి 19:6 => కాబటిట్ వారికను ఇదద్రు కాక ఏక శరీరముగా ఉనాన్రు గనుక దేవుడు 

జతపరచినవారిని మనుషుయ్డు వేరుపరచకూడదని చెపెప్ను. 

మతత్యి 19:7 => అందుకు వారు ఆలాగైతే పరితాయ్గ పతిర్కనిచిచ్ ఆమెను విడనాడుమని మోషే 

యెందుకు ఆజాఞ్పించెనని వారాయనను అడుగగా 

మతత్యి 19:8 => ఆయనమీ హృదయకాఠినయ్మునుబటిట్ మీ భారయ్లను విడనాడ మోషే సెలవిచెచ్ను, 

గాని ఆదినుండి ఆలాగు జరుగలేదు. 

వచనము 6 

రాజు పర్ధానయాజకుడగు యెహోయాదాను పిలిచి ఆ దురామ్రుగ్రాలైన అతలాయ్ కుమారులు దేవుని 

మందిరమును పాడుచేసి, యెహోవా మందిర సంబంధమైన పర్తిషోఠ్పకరణములననిన్టిని 

బయలుదేవత పూజకు ఉపయోగించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:5 => అతడు యాజకులను లేవీయులను సమకూరిచ్ మీరు యూదా 

పటట్ణములకు పోయి మీ దేవుని మందిరము బాగుచేయుటకై ఇశార్యేలీయులందరియొదద్నుండి 

ధనమును ఏటేట సమకూరుచ్చు, ఈ కారయ్మును మీరు తవ్రపెటట్వలెనని వారికాజఞ్ ఇచెచ్ను. వారు 

దానిని తవ్రగా చేయకపోయినందున 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:6 => రాజు పర్ధానయాజకుడగు యెహోయాదాను పిలిచి ఆ 

దురామ్రుగ్రాలైన అతలాయ్ కుమారులు దేవుని మందిరమును పాడుచేసి, యెహోవా మందిర 

సంబంధమైన పర్తిషోఠ్పకరణములననిన్టిని బయలుదేవత పూజకు ఉపయోగించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:7 => సాక్షయ్పు గుడారమును బాగుచేయుటకై యూదాలోనుండియు 

యెరూషలేములోనుండియు ఇశార్యేలీయుల సమాజకులచేత యెహోవా సేవకుడైన మోషే 

నిరణ్యించిన కానుకను లేవీయులతో నీవెందుకు చెపిప్ తెపిప్ంచలేదని యడిగెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:18 => జనులు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మందిరమును విడచి, 

దేవతాసత్ంభములకును విగర్హములకును పూజచేసిరి; వారు, చేసిన యీ యపరాధము నిమితత్ము 

యూదావారిమీదికిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లమీదికిని కోపము వచెచ్ను. 
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వచనము 7 

సాక్షయ్పు గుడారమును బాగుచేయుటకై యూదాలోనుండియు యెరూషలేములోనుండియు 

ఇశార్యేలీయుల సమాజకులచేత యెహోవా సేవకుడైన మోషే నిరణ్యించిన కానుకను లేవీయులతో 

నీవెందుకు చెపిప్ తెపిప్ంచలేదని యడిగెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:3 => అతడు తన యేలుబడియందు మొదటి సంవతస్రము మొదటి 

నెలను యెహోవా మందిరపు తలుపులను తెరచి వాటిని బాగుచేసి, 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:8 => అతని యేలుబడియందు పదునెనిమిదవ సంవతస్రమున, 

దేశమును మందిరమును పవితర్పరచుట యైన తరువాత, అతడు అజలాయ్ కుమారుడైన షాఫానును, 

పటాట్ణాధిపతి యైన మయశేయాను, రాజయ్పు దసాత్వేజుల మీదనునన్ యోహాహాజు కుమారుడగు 

యోవాహాజును, తన దేవుడైన యెహోవా మందిరమును బాగుచేయుటకై పంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:9 => వారు పర్ధానయాజకుడైన హిలీక్యాయొదద్కు వచిచ్, 

దావ్రపాలకులైన లేవీయులు మనషే ష్ ఎఫార్యిమీయుల దేశములయందు ఇశార్యేలువారిలో 

శేషించియునన్ వారందరియొదద్నుండియు, యూదా బెనాయ్మీనీయులందరి యొదద్నుండియు కూరిచ్, 

దేవుని మందిరములోనికి తీసికొనివచిచ్న దర్వయ్మును అతనికి అపప్గించిరి. 

2 రాజులు 12:4 => యోవాషు యాజకులను పిలిపించి యెహోవా మందిరములోనికి తేబడు 

పర్తిషిఠ్త వసుత్వుల విలువను అనగా జనసంఖయ్ దాఖలా చేయబడిన జనులు తెచిచ్న దర్వయ్మును 

వంతుచొపుప్న పర్తి మనిషికి నిరణ్యమైన దర్వయ్మును, సేవ్చఛ్చేత నెవరైనను యెహోవా 

మందిరములోనికి తెచిచ్న దర్వయ్మును, 

2 రాజులు 12:5 => యాజకులలో ఒకొక్కక్డు తనకు నెలవైన వారియొదద్ తీసికొని, మందిరము 

ఎచచ్టెచచ్ట శిథిలమైయునన్దో అచచ్టనెలల్ దానిని బాగుచేయింపవలెనని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 రాజులు 12:6 => అయితే యోవాషు ఏలుబడిలో ఇరువది మూడవ సంవతస్రమువరకును 

యాజకులు మందిరము యొకక్ శిథిలమైన సథ్లములను బాగుచేయకయే యుండిరి గనుక 
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2 రాజులు 12:7 => యోవాషు యాజకుడైన యెహోయాదాను మిగిలిన యాజకులను పిలిపించి 

మందిరములో శిథిలమైన సథ్లములను మీరెందుకు బాగుచేయకపోతిరి? ఇకను మీ మీ నెలవైన 

వారియొదద్ దర్వయ్ము తీసికొనక, మందిరములో శిథిలమైన సథ్లములను బాగుచేయుటకై మీరు 

అంతకుముందు తీసికొనినదాని నపప్గించుడని ఆజఞ్ ఇచిచ్ యుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:2 => యెహోషాపాతు కుమారులైన అజరాయ్ యెహీయేలు జెకరాయ్ అజరాయ్ 

మిఖాయేలు షెఫటయ్ అను వారు ఇతనికి సహోదరులు; వీరందరును ఇశార్యేలు రాజైన 

యెహోషాపాతు కుమారులు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:4 => అంతట యెహోవా మందిరమును బాగుచేయవలెనని యోవాషునకు 

తాతప్రయ్ము పుటెట్ను గనుక 

నెహెమాయ్ 10:33 => సవరింపబడిన రొటెట్ విషయములోను, నితయ్ నైవేదయ్ము విషయములోను, 

నితయ్ము అరిప్ంచు దహనబలి విషయములోను, విశార్ంతిదినముల విషయములోను, అమావాసయ్ల 

విషయములోను, నిరణ్యింపబడిన పండుగల విషయములోను, పర్తిషిఠ్తములైన వసుత్వుల 

విషయములోను, ఇశార్యేలీయులకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకైన పాపపరిహారారథ్బలుల 

విషయములోను , మన దేవుని మందిరపు పనియంతటి విషయములోను , ఆలాగుననే 

నిరణ్యించుకొంటిమి. 

వచనము 8 

కాబటిట్ రాజు ఆజఞ్ చొపుప్న వారు ఒక పెటెట్ను చేయించి యెహోవా మందిరదావ్రము బయట ఉంచిరి. 

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. 

నిరగ్మకాండము 30:12 => వారు లెకిక్ంపబడు వేళకు పర్తివాడు యెహోవాకు తన 

పార్ణపరికర్యధనము నిచుచ్కొనవలెను. ఆలాగు చేసినయెడల నీవు వారిని లెకిక్ంచునపుప్డు వారిలో ఏ 

తెగులును పుటట్దు. 
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నిరగ్మకాండము 30:13 => వారు ఇయయ్వలసినది ఏమనగా, లెకిక్ంపబడినవారిలో చేరు 

పర్తివాడును పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ తులమునుబటిట్ అరతులము ఇయయ్వలెను. ఆ తులము యిరువది 

చినన్ములు. ఆ అరతులము యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణ. 

నిరగ్మకాండము 30:14 => ఇరువది సంవతస్రములు గాని అంతకంటె యెకుక్వ వయసుస్ గాని 

గలవారై లెకిక్ంపబడినవారిలో చేరు పర్తివాడును యెహోవాకు అరప్ణ నియయ్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:15 => అది మీ పార్ణములకు పరికర్యధనముగా నుండునటుల్ యెహోవాకు 

అరప్ణ ఇచుచ్నపుప్డు ధనవంతుడు అర తులముకంటె ఎకుక్వ ఇయయ్కూడదు. బీదవాడు తకుక్వ 

ఇయయ్కూడదు. 

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

పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ సేవ నిమితత్ము దాని నియమింపవలెను. మీకు పార్యశిచ్తత్ము 

కలుగునటుల్ అది యెహోవా సనిన్ధిని ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకారథ్ముగా నుండును. 

సంఖాయ్కాండము 1:50 => నీవు సాక్షయ్పు గుడారము మీదను దాని ఉపకరణములనిన్టిమీదను 

దానిలో చేరిన వాటనిన్టిమీదను లేవీయులను నియమింపుము. వారే మందిరమును దాని 

ఉపకరణములనిన్టిని మోయవలెను. వారు మందిరపు సేవ చేయుచు దానిచుటుట్ దిగవలసినవారై 

యుందురు. 

సంఖాయ్కాండము 17:7 => మోషే వారి కఱఱ్లను సాక్షయ్పు గుడారములో యెహోవా సనిన్ధిని 

ఉంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 17:8 => మరునాడు మోషే సాక్షయ్పు గుడారములోనికి వెళిల్ చూడగా లేవి 

కుటుంబపుదైన అహరోను కఱఱ్ చిగిరిచ్యుండెను. అది చిగిరిచ్ పువువ్లు పూసి బాదము పండుల్ 

గలదాయెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:2 => మరియు నీ తండిర్ గోతర్మును, అనగా లేవీ గోతిర్కులైన నీ సహోదరులను 

నీవు దగగ్రకు తీసికొనిరావలెను; వారు నీతో కలిసి నీకు పరిచరయ్ చేయుదురు. అయితే నీవును నీ 

కుమారులును సాక్షయ్పు గుడారము ఎదుట సేవచేయవలెను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:44 => అతడు చూచిన మాదిరిచొపుప్న దాని చేయవలెనని మోషేతో 

చెపిప్నవాడు ఆజాఞ్పించిన పర్కారము, సాక్షయ్పు గుడారము అరణయ్ములో మన పితరులయొదద్ ఉండెను. 

నిరగ్మకాండము 38:21 => మందిరపదారథ్ముల మొతత్ము, అనగా సాక్షయ్పు మందిర పదారథ్ముల 

మొతత్ము ఇదే. ఇటుల్ వాటిని యాజకుడైన అహరోను కుమారుడగు ఈతామారు లేవీయులచేత మోషే 

మాటచొపుప్న లెకక్ పెటిట్ంచెను. 

2 రాజులు 12:7 => యోవాషు యాజకుడైన యెహోయాదాను మిగిలిన యాజకులను పిలిపించి 

మందిరములో శిథిలమైన సథ్లములను మీరెందుకు బాగుచేయకపోతిరి? ఇకను మీ మీ నెలవైన 

వారియొదద్ దర్వయ్ము తీసికొనక, మందిరములో శిథిలమైన సథ్లములను బాగుచేయుటకై మీరు 

అంతకుముందు తీసికొనినదాని నపప్గించుడని ఆజఞ్ ఇచిచ్ యుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:9 => మరియు దేవుని సేవకుడైన మోషే అరణయ్మందు ఇశార్యేలీయులకు 

నిరణ్యించిన కానుకను యెహోవా యొదద్కు జనులు తేవలెనని యూదాలోను యెరూషలేములోను వారు 

చాటించిరి. 

మతత్యి 13:20 => రాతినేలను వితత్బడినవాడు వాకయ్ము విని వెంటనే సంతోషముతో 

దానినంగీకరించువాడు. 

2 తిమోతి 2:24 => సతయ్విషయమైన అనుభవజాఞ్నము వారికి కలుగుటకై, దేవుడొకవేళ ఎదురాడు 

వారికి మారుమనసుస్ దయచేయును; 

పర్కటన 15:3 => వారు పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ కిర్యలు ఘనమైనవి, ఆశచ్రయ్మైనవి; 

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 

వచనము 9 

మరియు దేవుని సేవకుడైన మోషే అరణయ్మందు ఇశార్యేలీయులకు నిరణ్యించిన కానుకను యెహోవా 

యొదద్కు జనులు తేవలెనని యూదాలోను యెరూషలేములోను వారు చాటించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:1 => అరబీయులతో కూడ దండు విడియుచోటికి వచిచ్నవారు 

పెదద్వారినందరిని చంపిరిగనుక యెరూషలేము కాపురసుథ్లు అతని కడగొటుట్ కుమారుడైన అహజాయ్ను 

Page  of 1250 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

అతనికి బదులుగా రాజును చేసిరి. ఈ పర్కారము యూదారాజగు యెహోరాము కుమారుడైన అహజాయ్ 

రాజయ్ము బొందెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:17 => వారు యూదా దేశముమీదికి వచిచ్ దానిలో చొరబడి రాజ 

నగరునందు దొరకిన సమసత్ పదారథ్ములను అతని కుమారులను భారయ్లను పటుట్కొనిపోయిరి; అతని 

కుమారులలో కనిషు ఠ్డైన యెహోయాహాజు తపప్ అతనికి ఒకక్ కుమారుడైనను విడువబడలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:22 => ఆపతాక్లమందు అతడు యెహోవా దృషిట్కి మరి యధికముగా 

అతికర్మములు జరిగించెను; అటుల్ చేసినవాడు ఈ ఆహాజు రాజే. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:23 => ఎటల్నగా సిరియా రాజుల దేవతలు వారికి సహాయము 

చేయుచునన్వి గనుక వాటి సహాయము నాకును కలుగునటుల్ నేను వాటికి బలులు అరిప్ంచెదననుకొని, 

తనున్ ఓడించిన దమసుక్వారి దేవతలకు బలులు అరిప్ంచెను; అయితే అవి అతనికిని 

ఇశార్యేలువారికిని నషట్మునకే హేతువులాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:24 => ఆహాజు దేవుని మందిరపు ఉపకరణములను సమకూరిచ్ వాటిని 

తెగగొటిట్ంచి యెహోవా మందిరపు తలుపులను మూసివేయించి యెరూషలేమునందంతట 

బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

ఎసేత్రు 7:6 => ఎసేత్రు మా విరోధియగు ఆ పగవాడు దుషుట్డైన యీ హామానే అనెను. అంతట 

హామాను రాజు ఎదుటను రాణి యెదుటను భయాకార్ంతుడాయెను. 

సామెతలు 10:7 => నీతిమంతుని జాఞ్పకము చేసికొనుట ఆశీరావ్దకరమగును భకిత్హీనుల పేరు 

అసహయ్త పుటిట్ంచును 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => అపుప్డా ధరమ్విరోధి బయలుపరచబడును. పర్భువైన యేసు తన నోటి 

యూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన పర్కాశముచేత నాశనము చేయును. 

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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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, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:15 => యెషూరూను కొర్వివ్నవాడై కాలు జాడించెను నీవు కొర్వివ్ బలిసి 

మందుడవైతివి. వాడు తనున్ పుటిట్ంచిన దేవుని విడిచెను తన రక్షణశైలమును తృణీకరించెను. 

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. 

యెహెజేక్లు 16:17 => నేను నీకిచిచ్న బంగారువియు వెండివియునైన ఆభరణములను తీసికొని 

నీవు పురుషరూప విగర్హములను చేసికొని వాటితో వయ్భిచరించితివి. 

యెహెజేక్లు 16:18 => మరియు నీ విచితర్ వసత్రములను తీసి వాటికి ధరింపజేసి, నా తైలమును నా 

ధూపమును వాటికరిప్ంచితివి. 

యెహెజేక్లు 16:19 => భోజనమునకై నేనిచిచ్న ఆహారమును గోధుమ పిండిని నూనెను తేనెను 

తీసికొని యింపైన సువాసన కలుగునటుల్ నీవు ఆ బొమమ్లకు అరిప్ంచితివి, ఆలాగున జరిగెను గదా? 

యిదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 16:20 => మరియు నీవు నాకు కనిన కుమారులను కుమారెత్లను ఆ బొమమ్లు 

మింగివేయునటుల్ వాటి పేరట వారిని వధించితివి, 

యెహెజేక్లు 16:21 => నీ జారతవ్ము చాలకపోయెననియు నా పిలల్లను వధించి వాటికి పర్తిషిఠ్ంచి 

యపప్గించితివి. 

దానియేలు 5:2 => బెల ష్సస్రు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా తానును తన యధిపతులును తన 

రాణులును తన ఉపపతున్లును వాటిలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గునటుల్, తన తండిర్యగు 
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నెబుకదెన్జరు యెరూషలేములోని యాలయములోనుండి తెచిచ్న వెండి బంగారు పాతర్లను తెమమ్ని 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.  

దానియేలు 5:3 => అందుకు వారు యెరూషలేములోని దేవుని నివాసమగు ఆలయములోనుండి 

తీసికొనన్ సువరోణ్పకరణములను తెచిచ్యుంచగా, రాజును అతని యధిపతులును అతని రాణులును 

అతని ఉపపతున్లును వాటిలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గిరి. 

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

దేవతలను సుత్తించుచు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా 

దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 

వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ 

రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  

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

వాడను నేనే యని విచారింపక అది వాటిని బయలుదేవతకు ఉపయోగపరచెను. 

హోషేయ 2:9 => కాబటిట్ నా ధానయ్మును నా దార్కాష్రసమును వాటి వాటి కాలములలో ఇయయ్క 

దీనియొదద్ నుండి తీసివేసెదను. దాని మాన సంరక్షణారథ్మైన నా గొఱఱ్బొచుచ్ను జనుపనారయు దానికి 

దొరకకుండ నేను ఉంచుకొందును; 

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. 

2 రాజులు 11:1 => అహజాయ్ తలిల్యైన అతలాయ్ తన కుమారుడు మృతిబొందెనని తెలిసికొని లేచి 

రాజకుమారులనందరిని నాశనము చేసెను. 

2 రాజులు 12:5 => యాజకులలో ఒకొక్కక్డు తనకు నెలవైన వారియొదద్ తీసికొని, మందిరము 

ఎచచ్టెచచ్ట శిథిలమైయునన్దో అచచ్టనెలల్ దానిని బాగుచేయింపవలెనని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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2 రాజులు 22:5 => యెహోవా మందిరపు పనికి అధికారులై పని జరిగించువారిచేతికి ఆ దర్వయ్మును 

అపప్గించిన తరువాత యెహోవా మందిరమందలి శిథిలమైన సథ్లములను బాగుచేయుటకై యెహోవా 

మందిరపు పనిచేయు కూలివారికి వారు దాని నియయ్వలెననియు 

వచనము 10 

కాగా అధిపతులందరును జనులందరును సంతోషముగా కానుకలను తీసికొని వచిచ్ 

చాలినంతమటుట్కు పెటెట్లో వేసిరి. 

2 రాజులు 12:8 => కాబటిట్ యాజకులు మందిరములో శిథిలమైన సథ్లములను బాగుచేయుట మా 

వశము లేదుగనుక జనులయొదద్ దర్వయ్ము ఇక తీసికొనమని చెపిప్రి. 

2 రాజులు 12:9 => అంతట యాజకుడైన యెహోయాదా ఒక పెటెట్ను తెచిచ్ దాని మూతకు బెజజ్ము 

చేసి, బలిపీఠము దగగ్రగా యెహోవా మందిరములో పర్వేశించు వారి కుడిపారశ్వ్మందు దాని నుంచగా 

దావ్రము కాయు యాజకులు యెహోవా మందిరములోనికి వచిచ్న దర్వయ్మంతయు అందులో వేసిరి. 

మారుక్ 12:41 => ఆయన కానుకపెటెట్ యెదుట కూరుచ్ండి, జనసమూహము ఆ కానుకపెటెట్లో 

డబుబ్లు వేయుట చూచుచుండెను. ధనవంతులైనవారనేకులు అందులో విశేషముగా సొముమ్ 

వేయుచుండిరి. 

2 రాజులు 22:4 => నీవు పర్ధాన యాజకుడైన హిలీక్యాయొదద్కు పోయి, దావ్రపాలకులు 

జనులయొదద్ వసూలు చేసి యెహోవా మందిరములో ఉంచిన రొకక్పు మొతత్ము చూడుమని అతనితో 

చెపుప్ము. 

వచనము 11 

లేవీయులు ఆ పెటెట్ను రాజు విమరిశ్ంచు సథ్లమునకు తెచుచ్చు వచిచ్రి; అందులో దర్వయ్ము 

విసాత్రముగానునన్టుట్ కనబడినపుప్డెలల్, రాజుయొకక్ పర్ధాన మంతిర్యు పర్ధాన యాజకుడు 

నియమించిన పై విచారణకరత్యు వచిచ్, పెటెట్లోనునన్ దర్వయ్మును తీసి యథాసాథ్నమందు దానిని 

ఉంచుచు వచిచ్రి; వారీచొపుప్న పలుమారు చేయుటచేత విసాత్రమైన దర్వయ్ము సమకూరచ్బడెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 24:6 => రాజు పర్ధానయాజకుడగు యెహోయాదాను పిలిచి ఆ 

దురామ్రుగ్రాలైన అతలాయ్ కుమారులు దేవుని మందిరమును పాడుచేసి, యెహోవా మందిర 

సంబంధమైన పర్తిషోఠ్పకరణములననిన్టిని బయలుదేవత పూజకు ఉపయోగించిరి. 

మతత్యి 17:24 => వారు కపెరన్హూమునకు వచిచ్నపుప్డు అరషెకెలు అను పనున్ 

వసూలుచేయువారు పేతురునొదద్కు వచిచ్ మీ బోధకుడు ఈ అరషెకెలు చెలిల్ంపడా అని యడుగగా 

చెలిల్ంచుననెను. 

మతత్యి 17:25 => అతడు ఇంటిలోనికి వచిచ్ మాటలాడకమునుపే యేసు ఆ సంగతి యెతిత్ 

సీమోనా, నీకేమి తోచుచునన్ది? భూరాజులు సుంకమును పనున్ను ఎవరియొదద్ వసూలుచేయుదురు? 

కుమారులయొదద్నా అనుయ్లయొదద్నా? అని అడిగెను 

మతత్యి 17:26 => అతడు అనుయ్లయొదద్నే అని చెపప్గా యేసు అలాగైతే కుమారులు సవ్తంతుర్లే. 

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 

నిరగ్మకాండము 35:22 => సతరీలుగాని పురుషులుగాని యెవరెవరి హృదయములు వారిని 

పేర్రేపించెనో వారందరు యెహోవాకు బంగారు అరిప్ంచిన పర్తివాడును ముకక్రలను, పోగులను, 

ఉంగరములను తావళములను, సమసత్ విధమైన బంగారు వసుత్వులను తెచిచ్రి. 

2 రాజులు 12:4 => యోవాషు యాజకులను పిలిపించి యెహోవా మందిరములోనికి తేబడు 

పర్తిషిఠ్త వసుత్వుల విలువను అనగా జనసంఖయ్ దాఖలా చేయబడిన జనులు తెచిచ్న దర్వయ్మును 

వంతుచొపుప్న పర్తి మనిషికి నిరణ్యమైన దర్వయ్మును, సేవ్చఛ్చేత నెవరైనను యెహోవా 

మందిరములోనికి తెచిచ్న దర్వయ్మును, 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:5 => కావున బహుకాలమునుండి వారు వార్యబడిన పర్కారము ఇంత 

ఘనముగా నాచరింపకుండుట చూచి, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు యెరూషలేములో 

పసాక్పండుగ ఆచరించుటకై రావలసినదని బెయేరె ష్బా మొదలుకొని దాను వరకు 

ఇశార్యేలీయులుండు దేశమంతటను చాటింపవలెనని వారు నిరణ్యము చేసిరి. 
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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 

వచనము 12 

అపుప్డు రాజును యెహోయాదాయును యెహోవా మందిరపు పనిచేయువారికి దానినిచిచ్, యెహోవా 

మందిరమును బాగుచేయుటకై కాసెవారిని వడల్వారిని, యెహోవా మందిరమును బలపరచుటకు 

ఇనుపపని యితత్డిపని చేయువారిని కూలికి కుదిరిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:9 => వారు పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాకు ఇచిచ్యుండిరి గనుక వారు 

ఆలాగు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్నందుకు జనులు సంతోషపడిరి. 

యెషయా 64:5 => నీ మారగ్ములనుబటిట్ నినున్ జాఞ్పకము చేసికొనుచు సంతోషముగా నీతి 

ననుసరించువారిని నీవు దరిశ్ంచుచునాన్వు. చితత్గించుము నీవు కోపపడితివి, మేము పాపులమైతివిు 

బహుకాలమునుండి పాపములలో పడియునాన్ము రక్షణ మాకు కలుగునా?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:45 => ఇదియుగాక వారు తమ చరసిథ్రాసుత్లను అమిమ్, అందరికిని వారి 

వారి అకక్రకొలది పంచిపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:46 => మరియు వారేకమనసుక్లై పర్తిదినము దేవాలయములో తపప్క 

కూడుకొనుచు ఇంటింట రొటెట్ విరుచుచు, దేవుని సుత్తించుచు, పర్జలందరివలన దయపొందినవారై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:47 => ఆనందముతోను నిషక్పటమైన హృదయముతోను ఆహారము 

పుచుచ్కొనుచుండిరి. మరియు పర్భువు రక్షణ పొందుచునన్వారిని అనుదినము వారితో చేరుచ్చుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:2 => ఏలాగనగా, వారు బహు శర్మవలన పరీకిష్ంపబడగా, అతయ్ధికముగా 

సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృతవ్ము బహుగా విసత్రించెను. 
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2 కొరిందీయులకు 9:7 => సణుగుకొనకయు బలవంతముగా కాకయు పర్తివాడును తన 

హృదయములో నిశచ్యించుకొనిన పర్కారము ఇయయ్వలెను; దేవుడు ఉతాస్హముగా ఇచుచ్వానిని 

పేర్మించును. 

2 రాజులు 12:4 => యోవాషు యాజకులను పిలిపించి యెహోవా మందిరములోనికి తేబడు 

పర్తిషిఠ్త వసుత్వుల విలువను అనగా జనసంఖయ్ దాఖలా చేయబడిన జనులు తెచిచ్న దర్వయ్మును 

వంతుచొపుప్న పర్తి మనిషికి నిరణ్యమైన దర్వయ్మును, సేవ్చఛ్చేత నెవరైనను యెహోవా 

మందిరములోనికి తెచిచ్న దర్వయ్మును, 

2 రాజులు 12:9 => అంతట యాజకుడైన యెహోయాదా ఒక పెటెట్ను తెచిచ్ దాని మూతకు బెజజ్ము 

చేసి, బలిపీఠము దగగ్రగా యెహోవా మందిరములో పర్వేశించు వారి కుడిపారశ్వ్మందు దాని నుంచగా 

దావ్రము కాయు యాజకులు యెహోవా మందిరములోనికి వచిచ్న దర్వయ్మంతయు అందులో వేసిరి. 

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

ధానయ్ దార్కాష్రసములను నూనెను తేనెను ససయ్ఫలములను విసాత్రముగా తీసికొనివచిచ్రి. సమసత్మైన 

వాటిలోనుండియు పదియవ వంతులను విసాత్రముగా తీసికొనివచిచ్రి. 

మారుక్ 12:44 => వారందరు తమకు కలిగిన సమృదిధ్లోనుండి వేసిరి గాని, యీమె తన లేమిలో 

తనకు కలిగినదంతయు, అనగా తన జీవనమంతయు వేసెనని చెపెప్ను. 

వచనము 13 

ఈలాగున పనివారు పని జరిగించి సంపూరిత్ చేసిరి. వారు దేవుని మందిరమును దాని యథాసిథ్తికి 

తెచిచ్ దాని బలపరచిరి. 

2 రాజులు 12:10 => పెటెట్లో దర్వయ్ము విసాత్రముగా ఉనన్దని వారు తెలియజేయగా రాజుయొకక్ 

పర్ధాన మంతిర్యును పర్ధాన యాజకుడును వచిచ్, యెహోవా మందిరమందు దొరికిన దర్వయ్ము 

లెకక్చూచి సంచులలో ఉంచిరి. 
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2 రాజులు 12:11 => తరువాత వారు ఆ దర్వయ్మును తూచి యెహోవా మందిరపు కాపరులకు, 

అనగా పనిచేయించు వారికపప్గించిరి; వీరు యెహోవా మందిరమందు పనిచేసిన కంసాలులకును 

శిలప్కారులకును కాసెపని వారికిని రాతిపని వారికిని 

2 రాజులు 12:12 => యెహోవా మందిరమందు శిథిలమైన సథ్లములను బాగుచేయుటకు 

మార్నులనేమి చెకక్బడిన రాళల్నేమి కొనుటకును, మందిరము బాగుచేయుటలో అయిన ఖరుచ్ 

అంతటికిని, ఆ దర్వయ్ము ఇచుచ్చు వచిచ్రి. 

1 కొరిందీయులకు 16:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు చందా పోగుచేయకుండ పర్తి ఆదివారమున మీలో 

పర్తివాడును తాను వరిధ్లిల్న కొలది తనయొదద్ కొంత సొముమ్ నిలువచేయవలెను. 

2 రాజులు 12:11 => తరువాత వారు ఆ దర్వయ్మును తూచి యెహోవా మందిరపు కాపరులకు, 

అనగా పనిచేయించు వారికపప్గించిరి; వీరు యెహోవా మందిరమందు పనిచేసిన కంసాలులకును 

శిలప్కారులకును కాసెపని వారికిని రాతిపని వారికిని 

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

ధానయ్ దార్కాష్రసములను నూనెను తేనెను ససయ్ఫలములను విసాత్రముగా తీసికొనివచిచ్రి. సమసత్మైన 

వాటిలోనుండియు పదియవ వంతులను విసాత్రముగా తీసికొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:9 => వారు పర్ధానయాజకుడైన హిలీక్యాయొదద్కు వచిచ్, 

దావ్రపాలకులైన లేవీయులు మనషే ష్ ఎఫార్యిమీయుల దేశములయందు ఇశార్యేలువారిలో 

శేషించియునన్ వారందరియొదద్నుండియు, యూదా బెనాయ్మీనీయులందరి యొదద్నుండియు కూరిచ్, 

దేవుని మందిరములోనికి తీసికొనివచిచ్న దర్వయ్మును అతనికి అపప్గించిరి. 

పర్సంగి 10:19 => నవువ్లాటలు పుటిట్ంచుటకై వారు విందు చేయుదురు, దార్కాష్రసపానము వారి 

పార్ణమునకు సంతోషకరము; దర్వయ్ము అనిన్టికి అకక్రకు వచుచ్ను. 

వచనము 14 

అది సిదధ్మైన తరువాత మిగిలిన దర్వయ్మును రాజునొదద్కును యెహోయాదా యొదద్కును తీసికొనిరాగా 

వారు దానిచేత యెహోవా మందిరపు సేవయందు ఉపయోగపడునటుల్ను, దహనబలుల 
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నరిప్ంచుటయందు ఉపయోగపడునటుల్ను, ఉపకరణములను గరిటెలను వెండి బంగారముల 

ఉపకరణములను చేయించిరి. యెహోయాదాయునన్ యనిన్దినములు యెహోవా మందిరములో 

దహనబలులు నితయ్మును అరిప్ంపబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:9 => వారు పర్ధానయాజకుడైన హిలీక్యాయొదద్కు వచిచ్, 

దావ్రపాలకులైన లేవీయులు మనషే ష్ ఎఫార్యిమీయుల దేశములయందు ఇశార్యేలువారిలో 

శేషించియునన్ వారందరియొదద్నుండియు, యూదా బెనాయ్మీనీయులందరి యొదద్నుండియు కూరిచ్, 

దేవుని మందిరములోనికి తీసికొనివచిచ్న దర్వయ్మును అతనికి అపప్గించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:10 => వారు దానిని యెహోవా మందిరపు పనిమీదనునన్ పై 

విచారణకరత్ల కియయ్గా, దాని బాగుచేయుటకును, యూదా రాజులు పాడుచేసిన యిండల్కు 

దూలములను అమరుచ్టకును 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:11 => చెకిక్న రాళల్ను జోడింపు పనికి మార్నులను కొనుటకై యెహోవా 

మందిరమునందు పనిచేయువారికిని శిలప్కారులకును దానినిచిచ్రి. 

1 రాజులు 5:15 => మరియు సొలొమోనునకు బరువులు మోయువారు డెబబ్ది వేలమందియు 

పరవ్తములందు మార్నులు నరకువారు ఎనుబది వేలమందియు నుండిరి. 

2 రాజులు 12:11 => తరువాత వారు ఆ దర్వయ్మును తూచి యెహోవా మందిరపు కాపరులకు, 

అనగా పనిచేయించు వారికపప్గించిరి; వీరు యెహోవా మందిరమందు పనిచేసిన కంసాలులకును 

శిలప్కారులకును కాసెపని వారికిని రాతిపని వారికిని 

2 రాజులు 22:5 => యెహోవా మందిరపు పనికి అధికారులై పని జరిగించువారిచేతికి ఆ దర్వయ్మును 

అపప్గించిన తరువాత యెహోవా మందిరమందలి శిథిలమైన సథ్లములను బాగుచేయుటకై యెహోవా 

మందిరపు పనిచేయు కూలివారికి వారు దాని నియయ్వలెననియు 

ఎజార్ 3:7 => మరియు వారు కాసెవారికిని వడర్వారికిని దర్వయ్ము నిచిచ్రి. అదియుగాక 

పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు తమకు సెలవిచిచ్నటుల్ దేవదారు మార్నులను లెబానోనునుండి 
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సముదర్ముమీద యొపేప్ పటట్ణమునకు తెపిప్ంచుటకు సీదోనీయులకును తూరువారికిని 

భోజనపదారథ్ములను పానమును నూనెను ఇచిచ్రి. 

వచనము 15 

యెహోయాదా దినములు గడచిన వృదుధ్డై చనిపోయెను; అతడు చనిపోయినపుప్డు నూట ముపప్ది 

ఏండల్వాడు. 

నెహెమాయ్ 4:7 => సనబ్లల్టును టోబీయాయును అరబీయులును అమోమ్ నీయులును 

అషోడ్దీయులును, యెరూషలేము యొకక్ గోడలు కటట్బడెననియు, బీటలనిన్యు కపప్బడెననియు 

వినినపుప్డు 

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. 

హగగ్యి 2:3 => పూరవ్కాలమున ఈ మందిరమునకు కలిగిన మహిమను చూచినవారు మీలో 

ఉనాన్రు గదా; అటిట్వారికి ఇది ఎటిట్దిగా కనబడుచునన్ది? దానితో ఇది ఎందునను పోలినది కాదని 

తోచుచునన్ది గదా. 

మారుక్ 13:1 => ఆయన దేవాలయములోనుండి వెళుల్చుండగా ఆయన శిషుయ్లలో ఒకడు 

బోధకుడా, యీ రాళేల్లాటివో యీ కటట్డములు ఏలాటివో చూడుమని ఆయనతో అనెను. 

మారుక్ 13:2 => అందుకు యేసు ఈ గొపప్ కటట్డములు చూచుచునాన్వే; రాతిమీదరాయి 

యొకటియైన ఇకక్డ నిలిచియుండకుండ పడదోర్యబడునని అతనితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 36:4 => అపుప్డు పరిశుదధ్సథ్ల సంబంధమైన పని అంతయు చేయు 

పర్జాఞ్వంతులందరిలో పర్తివాడు తాను చేయుపని విడిచివచిచ్ 
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2 రాజులు 22:5 => యెహోవా మందిరపు పనికి అధికారులై పని జరిగించువారిచేతికి ఆ దర్వయ్మును 

అపప్గించిన తరువాత యెహోవా మందిరమందలి శిథిలమైన సథ్లములను బాగుచేయుటకై యెహోవా 

మందిరపు పనిచేయు కూలివారికి వారు దాని నియయ్వలెననియు 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:27 => అతని కుమారులనుగూరిచ్యు, అతనిమీద చెపప్బడిన అనేకమైన 

దేవోకుత్లనుగూరిచ్యు, అతడు దేవుని మందిరమును బాగుచేయుటనుగూరిచ్యు రాజుల సటీక 

గర్ంథములో వార్యబడియునన్ది. అతనికి బదులుగా అతని కుమారుడైన అమజాయ్ రాజాయెను. 

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. 

వచనము 16 

అతడు ఇశార్యేలీయులలో దేవుని దృషిట్కిని తన యింటివారి దృషిట్కిని మంచివాడై పర్వరిత్ంచెను గనుక 

జనులు దావీదు పటట్ణమందు రాజులదగగ్ర అతని పాతిపెటిట్రి. 

2 రాజులు 12:13 => యెహోవా మందిరమునకు వెండి పాతర్లైనను, కతెత్రలైనను, గినెన్లైనను, 

బాకాలైనను, బంగారు పాతర్లైనను, వెండిపాతర్లైనను చేయబడలేదు గాని 

2 రాజులు 12:14 => మరమమ్తు పనిచేయువారికి మాతర్ము ఆ దర్వయ్ము ఇచిచ్ యెహోవా 

మందిరమును మరల బాగుచేయించిరి. 

1 రాజులు 7:50 => మేలిమి బంగారపు పాతర్లను, కతెత్రలను, గినెన్లను, ధూపకలశములను, 

అంతరమ్ందిరమను అతి పరిశుదధ్మైన సథ్లముయొకక్ తలుపులకును మందిరమను ఆలయపు 

తలుపులకును కలిగిన బంగారపు బందులను, వీటనిన్టిని చేయించెను, ఈ పర్కారము రాజైన 

సొలొమోను యెహోవా మందిరమునకు చేసిన పని అంతయు సమాపత్మాయెను. మరియు 

సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదు పర్తిషిఠ్ంచిన వెండిని బంగారమును ఉపకరణములను తెపిప్ంచి 

యెహోవా మందిరపు ఖజానాలో ఉంచెను. 
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సామెతలు 27:22 => మూఢుని రోటిలోని గోధుమలలో వేసి రోకట దంచినను వాని మూఢత వాని 

వదలిపోదు. 

నిరగ్మకాండము 29:38 => నీవు బలిపీఠముమీద నితయ్మును అరిప్ంపవలసినదేమనగా, ఏడాదివి 

రెండు గొఱఱ్పిలల్లను పర్తిదినము ఉదయమందు ఒక గొఱఱ్పిలల్ను 

నిరగ్మకాండము 29:39 => సాయంకాలమందు ఒక గొఱఱ్పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:40 => దంచి తీసిన ముపాప్వు నూనెతో కలిపిన పదియవవంతు పిండిని 

పానీయారప్ణముగా ముపాప్వు దార్కాష్రసమును మొదటి గొఱఱ్పిలల్తో అరిప్ంపవలెను . 

సాయంకాలమందు రెండవ గొఱఱ్పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:41 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమమగునటుల్ 

ఉదయకాలమందలి అరప్ణమును దాని పానీయారప్ణమును అరిప్ంచినటుట్ దీని నరిప్ంపవలెను. 

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

తరతరములకు నితయ్ముగా అరిప్ంచు దహనబలి. నీతో మాటలాడుటకు నేను అకక్డికి వచిచ్ మిముమ్ను 

కలిసికొందును. 

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

కలుగుటకై మీరు హోమ రూపములుగా నాకు అరిప్ంచు ఆహారమును నియామక కాలమున 

నాయొదద్కు తెచుచ్టకు జాగర్తత్పడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:40 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే ఇశార్యేలీయులతో 

సమసత్మును తెలియజెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:2 => యాజకుడైన యెహోయాదా బర్దికిన దినములనిన్యు యోవాషు 

యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 36:5 => మోషేతో చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన పని విషయమైన 

సేవకొరకు పర్జలు కావలసిన దానికంటె బహు విసాత్రము తీసికొని వచుచ్చునాన్రని చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 7:14 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండిన పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 
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నాయ్యాధిపతులు 2:7 => యెహోషువ దినములనిన్టను యెహోషువ తరువాత ఇంక బర్దికినవారై 

యెహోవా ఇశార్యేలీయులకొరకు చేసిన కారయ్ములనిన్టిని చూచిన పెదద్ల దినములనిన్టను పర్జలు 

యెహోవాను సేవించుచువచిచ్రి. 

2 రాజులు 22:7 => ఆ అధికారులు నమమ్కసుథ్లని వారిచేతికి అపప్గించిన దర్వయ్మునుగూరిచ్ 

వారియొదద్ లెకక్ పుచుచ్కొనకుండిరి. 

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. 

ఎజార్ 1:9 => వాటియొకక్ లెకక్ ముపప్ది బంగారపు పళె ల్ములును వెయియ్ వెండి పళె ల్ములును ఇరువది 

తొమిమ్ది కతుత్లును 

ఎజార్ 8:28 => వారిచేతికి అపప్గించి మీరు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవారు, పాతర్లును 

పర్తిషిఠ్తములైనవి . ఈ వెండి బంగారములును మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు 

సేవ్చాఛ్రప్ణలైయునన్వి. 

యిరిమ్యా 52:18 => అదియుగాక వారు బిందెలను కుండలను కతెత్రలను గినెన్లను గరిటెలను 

యాజకులు సేవ చేయు ఇతత్డి ఉపకరణములనిన్టిని గొనిపోయిరి. 

మతత్యి 13:20 => రాతినేలను వితత్బడినవాడు వాకయ్ము విని వెంటనే సంతోషముతో 

దానినంగీకరించువాడు. 

వచనము 17 

యెహోయాదా చనిపోయిన తరువాత యూదా అధిపతులు వచిచ్ రాజునకు నమసక్రింపగా రాజు వారి 

మాటకు సమమ్తించెను. 

ఆదికాండము 15:15 => నీవు కేష్మముగా నీ పితరులయొదద్కు పోయెదవు; మంచి వృదాధ్పయ్మందు 

పాతిపెటట్బడుదువు. 
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ఆదికాండము 25:8 => అబార్హాము నిండు వృదాధ్పయ్మునకు వచిచ్నవాడై మంచి ముసలితనమున 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

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

కుమారుడైన సొలొమోనును ఇశార్యేలీయుల మీద రాజుగా నియమించెను. 

యోబు 5:26 => వాటి కాలమున ధానయ్పుపనలు ఇలుల్ చేరునటుల్ పూరణ్వయసుస్గలవాడవై నీవు 

సమాధికి చేరెదవు. 

కీరత్నలు 91:16 => దీరాఘ్యువుచేత అతనిని తృపిత్పరచెదను నా రక్షణ అతనికి చూపించెదను. 

ఆదికాండము 47:9 => యాకోబు నేను యాతర్చేసిన సంవతస్రములు నూట ముపప్ది, నేను 

జీవించిన సంవతస్రములు కొంచెము గాను దుఃఖసహితమైనవిగా ఉనన్వి. అవి నా పితరులు 

యాతర్చేసిన దినములలో వారు జీవించిన సంవతస్రములనిన్ కాలేదని ఫరోతో చెపిప్ 

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

సంవతస్రములగును అయినను వాటి వైభవము ఆయాసమే దుఃఖమే అది తవ్రగా గతించును మేము 

ఎగిరిపోవుదుము.  

2 దినవృతాత్ంతములు 24:3 => యెహోయాదా అతనికి యిదద్రు భారయ్లను పెండిల్చేసెను; అతడు 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

మారుక్ 6:20 => ఎందుకనగా యోహాను నీతిమంతుడును పరిశుదుధ్డునగు మనుషుయ్డని హేరోదు 

ఎరిగి, అతనికి భయపడి అతని కాపాడుచు వచెచ్ను. మరియు అతని మాటలు వినినపుప్డు, 

ఏమిచేయను తోచకపోయినను సంతోషముతో వినుచుండెను. 

వచనము 18 

జనులు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మందిరమును విడచి, దేవతాసత్ంభములకును 

విగర్హములకును పూజచేసిరి; వారు, చేసిన యీ యపరాధము నిమితత్ము యూదావారిమీదికిని 

యెరూషలేము కాపురసుథ్లమీదికిని కోపము వచెచ్ను. 
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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 రాజులు 2:10 => తరువాత దావీదు తన పితరులతో కూడ నిదర్పొంది, దావీదు పటట్ణమందు 

సమాధిలో పెటట్బడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:29 => సహోదరులారా, మూలపురుషుడగు దావీదునుగూరిచ్ మీతో నేను 

ధారాళముగ మాటలాడవచుచ్ను. అతడు చనిపోయి సమాధిచేయబడెను; 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:1 => అంతట ఏడవ సంవతస్రమందు యెహోయాదా ధైరయ్ము తెచుచ్కొని, 

శతాధిపతులతోను యెరోహాము కుమారుడైన అజరాయ్తోను యెహోహానాను కుమారుడైన 

ఇషామ్యేలుతోను ఓబేదు కుమారుడైన అజరాయ్తోను అదాయా కుమారుడైన మయశేయాతోను జిఖీర్ 

కుమారుడైన ఎలీషాపాతుతోను నిబంధనచేయగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:2 => వారు యూదా దేశమందంతటను సంచరించి, యూదావారి 

పటట్ణములనిన్టిలోనుండి లేవీయులను ఇశార్యేలీయుల పితరుల యిండల్ పెదద్లను సమకూరిచ్ 

యెరూషలేమునకు తోడుకొనివచిచ్రి. 

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

నిబంధన చేసికొనినపుప్డు అతడు వారితో ఇటల్నెను--యెహోవా దావీదు కుమారులనుగూరిచ్ యిచిచ్న 

సెలవుచొపుప్న రాజకుమారుడు రాజయ్మేలవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:4 => కాబటిట్ మీరు చేయవలసినదేమనగా, మీలో యాజకులైనవారేమి 

లేవీయులైనవారేమి విశార్ంతిదినమున లోపల పర్వేశించువారు మూడు భాగములై, యొక భాగము 

దావ్రపాలకులుగా ఉండవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:5 => ఒక భాగము రాజనగరునొదద్ ఉండవలెను. ఒక భాగము పునాది 

గుమమ్మునొదద్ ఉండవలెను, జనులందరు యెహోవా మందిరపు ఆవరణములలో ఉండవలెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 23:6 => యాజకులును లేవీయులలో పరిచారము చేయువారును తపప్ 

యెహోవా మందిరము లోపలికి మరి ఎవరును రాకూడదు, వారు పర్తిషిఠ్ంపబడిన వారు గనుక వారు 

లోపలికి రావచుచ్నుగాని జనులందరు యెహోవా ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న బయట ఉండవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:7 => లేవీయులందరు తమ తమ ఆయుధములను చేతపటుట్కొని 

రాజుచుటుట్ను ఉండవలెను, మందిరము లోపలికి మరి ఎవరైనను వచిచ్నయెడల ఆ వచిచ్నవారికి 

మరణశిక్ష విధించుడి; రాజు లోపలికి వచిచ్నపుప్డేమి బయటికి వెళుల్నపుప్డేమి మీరు అతనితోకూడ 

ఉండవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:8 => కాబటిట్ లేవీయులును యూదావారందరును యాజకుడైన 

యెహోయాదా ఆజఞ్ యంతటి పర్కారము చేసిరి; యాజకుడైన యెహోయాదా వంతులవారికి 

సెలవియయ్లేదు గనుక పర్తివాడు విశార్ంతిదినమున బయటికి వెళల్వలసిన తనవారిని ఆ దినమున 

లోపలికి రావలసిన తనవారిని తీసికొనివచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:9 => మరియు యాజకుడైన యెహోయాదా దేవుని మందిరమందు రాజైన 

దావీదు ఉంచిన బలెల్ములను కేడెములను డాళల్ను శతాధిపతులకు అపప్గించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:10 => అతడు ఆయుధము చేతపటుట్కొనిన జనులందరిని మందిరపు 

కుడివైపునుండి యెడమవైపువరకు బలిపీఠము పర్కక్ను మందిరముపర్కక్ను రాజుచుటుట్ను ఉంచెను. 

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 23:12 => పరుగులెతుత్చు రాజును కొనియాడుచు ఉనన్ జనులు చేయు ధవ్ని 

అతలాయ్ విని యెహోవా మందిరమందునన్ జనులయొదద్కు వచిచ్ 

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 దినవృతాత్ంతములు 23:14 => అపుప్డు యాజకుడైన యెహోయాదా యెహోవా మందిరములో 

ఆమెను చంపవలదు, ఆమెను పంకుత్ల అవతలకు వెళల్వేసి ఆమె పక్షము పూనువారిని కతిత్చేత 

చంపుడని సైనయ్ముమీదనునన్ శతాధిపతులకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:15 => కాబటిట్ వారు ఆమెకు దారియిచిచ్, రాజనగరునొదద్నునన్ గుఱఱ్పు 

గుమమ్ముయొకక్ పర్వేశసథ్లమునకు ఆమె వచిచ్నపుప్డు వారు ఆమెను అకక్డ చంపివేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:16 => అపుప్డు యెహోయాదా జనులందరు యెహోవావారై 

యుండవలెనని జనులందరితోను రాజుతోను నిబంధనచేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:17 => అంతట జనులందరును బయలు దేవతయొకక్ గుడికి పోయి దాని 

పడగొటిట్, బలిపీఠములను విగర్హములను తుతుత్నియలుగా విరుగగొటిట్, బయలు యాజకుడైన 

మతాత్నును బలిపీఠముల ముందర చంపిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:18 => మరియు మోషే యిచిచ్న ధరమ్శాసత్రమందు వార్యబడిన దానినిబటిట్ 

ఉతాస్హముతోను గానముతోను యెహోవాకు అరిప్ంపవలసిన దహనబలులను దావీదు నియమించిన 

పర్కారముగా అరిప్ంచునటుల్, లేవీయులైన యాజకుల చేతికిర్ంద నుండునటిట్యు, యెహోవా 

మందిరమందు దావీదు పనులు పంచివేసినటిట్యునైన యెహోవా మందిరపు కావలివారికి 

యెహోయాదా నిరణ్యించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:19 => యెహోవా మందిరములోనికి దేనిచేతనైనను అంటుతగిలినవారు 

పర్వేశింపకుండునటుల్ అతడు దావ్రములయొదద్ దావ్రపాలకులను ఉంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:20 => మరియు అతడు శతాధిపతులను పర్ధానులను జనుల 

అధికారులను దేశపు జనులనందరిని వెంటబెటుట్కొని యెహోవా మందిరములోనుండి రాజును 

తోడుకొనివచెచ్ను; వారు ఎతత్యిన దావ్రముగుండ రాజనగరుచొచిచ్ రాజయ్సింహాసనముమీద రాజును 

ఆసీనుని చేయగా 
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2 దినవృతాత్ంతములు 23:21 => దేశజనులందరు సంతోషించిరి. వారు అతలాయ్ను చంపిన 

తరువాత పటట్ణము నెమమ్దిగా ఉండెను. 

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

దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలముగాను యథారథ్ముగాను నమమ్కముగాను పనిచేయుచు 

వచెచ్ను. 

నెహెమాయ్ 13:14 => నా దేవా, ఈ విషయములో ననున్ జాఞ్పకముంచుకొని, నా దేవుని 

మందిరమునకు దాని ఆచారముల జరుగుబాటునకును నేను చేసిన ఉపకారములను 

మరువకుండుము. 

హెబీర్యులకు 6:10 => మీరు చేసిన కారయ్మును, మీరు పరిశుదుధ్లకు ఉపచారము చేసి యింకను 

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 

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 రాజులు 12:7 => యోవాషు యాజకుడైన యెహోయాదాను మిగిలిన యాజకులను పిలిపించి 

మందిరములో శిథిలమైన సథ్లములను మీరెందుకు బాగుచేయకపోతిరి? ఇకను మీ మీ నెలవైన 

వారియొదద్ దర్వయ్ము తీసికొనక, మందిరములో శిథిలమైన సథ్లములను బాగుచేయుటకై మీరు 

అంతకుముందు తీసికొనినదాని నపప్గించుడని ఆజఞ్ ఇచిచ్ యుండెను. 

2 రాజులు 13:20 => తరువాత ఎలీషా మృతిపొందగా వారు అతనిని సమాధిలో ఉంచిరి. ఒక 

సంవతస్రము గడచిన తరువాత మోయాబీయుల సైనయ్ము దేశముమీదికి వచిచ్నపుప్డు 

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 21:2 => యెహోషాపాతు కుమారులైన అజరాయ్ యెహీయేలు జెకరాయ్ అజరాయ్ 

మిఖాయేలు షెఫటయ్ అను వారు ఇతనికి సహోదరులు; వీరందరును ఇశార్యేలు రాజైన 

యెహోషాపాతు కుమారులు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:25 => వారు యోవాషును విడచిపోయినపుప్డు అతడు మికిక్లి 

రోగియైయుండెను. అపుప్డు యాజకుడైన యెహోయాదా కుమారుల పార్ణహతయ్ దోషము నిమితత్ము 

అతని సేవకులు అతనిమీద కుటర్చేసి, అతడు పడకమీద ఉండగా అతని చంపిరి. అతడు చనిపోయిన 

తరువాత జనులు దావీదు పటట్ణమందు అతని పాతిపెటిట్రి గాని రాజుల సమాధులలో అతని 

పాతిపెటట్లేదు. 

సామెతలు 10:7 => నీతిమంతుని జాఞ్పకము చేసికొనుట ఆశీరావ్దకరమగును భకిత్హీనుల పేరు 

అసహయ్త పుటిట్ంచును 

యెషయా 14:18 => జనముల రాజులందరు ఘనత వహించినవారై తమ తమ నగరులయందు 

నిదిర్ంచుచునాన్రు. 

మారుక్ 6:29 => యోహాను శిషుయ్లు ఈ సంగతి విని, వచిచ్ శవమును ఎతిత్కొనిపోయి సమాధిలో 

ఉంచిరి. 

1 తిమోతి 6:18 => వారు వాసత్వమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమితత్ము, రాబోవు 

కాలమునకు మంచి పునాది తమకొరకు వేసికొనుచు, మేలు చేయువారును,  

వచనము 19 

తన వైపునకు వారిని మళిల్ంచుటకై యెహోవా వారియొదద్కు పర్వకత్లను పంపగా ఆ పర్వకత్లు వారిమీద 

సాక్షయ్ము పలికిరిగాని వారు చెవియొగగ్క యుండిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:27 => నీ తిరుగుబాటును నీ మూరఖ్తవ్మును నేనెరుగుదును. నేడు నేను 

ఇంక సజీవుడనై మీతో ఉండగానే, ఇదిగో మీరు యెహోవామీద తిరుగుబాటు చేసితిరి. 

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. 

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

చేసికొనునటుల్ జాగర్తత్చేతును. 

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 22:3 => దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచుటకు అతని తలిల్ అతనికి నేరుప్చు వచెచ్ను 

గనుక అతడును అహాబు సంతతివారి మారగ్ములందు నడచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:4 => అహాబు సంతతివారివలెనే అతడు యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత 

నడచెను; అతని తండిర్ మరణమైన తరువాత వారు అతనికి ఆలోచనకరత్లై అతని నాశమునకు 

కారుకులైరి. 

సామెతలు 7:21 => అది తన అధికమైన లాలన మాటలచేత వానిని లోపరచుకొనెను తాను పలికిన 

యిచచ్కపు మాటలచేత వాని నీడుచ్కొని పోయెను. 

సామెతలు 7:22 => వెంటనే పశువు వధకు పోవునటుల్ను పరులచే జికిక్నవాడు సంకెళల్లోనికి 

పోవునటుల్ను 

సామెతలు 7:23 => తనకు పార్ణహానికరమైనదని యెరుగక ఉరియొదద్కు పకిష్ తవ్రపడునటుల్ను వాని 

గుండెను అంబు చీలుచ్వరకు వాడు దానివెంట పోయెను. 

సామెతలు 20:19 => కొండెగాడై తిరుగులాడువాడు పరుల గుటుట్ బయటపెటుట్ను కావున 

వదరుబోతుల జోలికి పోకుము. 
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సామెతలు 26:8 => బుదిధ్హీనుని ఘనపరచువాడు వడిసెలలోని రాయి కదలకుండ కటుట్వానితో 

సమానుడు. 

సామెతలు 26:28 => అబదధ్ములాడువాడు తాను నలుగగొటిట్నవారిని దేవ్షించును ఇచచ్కపు 

మాటలాడు నోరు నషట్ము కలుగజేయును. 

సామెతలు 29:5 => తన పొరుగువానితో ఇచచ్కములాడువాడు వాని పటుట్కొనుటకు వలవేయువాడు. 

దానియేలు 11:32 => అందుకతడు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ నిబంధన నతికర్మించువారిని 

వశపరచుకొనును; అయితే తమ దేవుని నెరుగువారు బలము కలిగి గొపప్ కారయ్ములు చేసెదరు. 

సామెతలు 29:12 => అబదధ్ముల నాలకించు రాజునకు ఉదోయ్గసుథ్లందరు దుషుట్లుగా నుందురు 

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

వంగి సాగిలపడిరి. 

యెహోషువ 24:31 => యెహోషువ దినములనిన్టను యెహోషువ తరువాత ఇంక బర్తికి యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకొరకు చేసిన కిర్యలనిన్టిని ఎరిగిన పెదద్ల దినములనిన్టను ఇశార్యేలీయులు 

యెహోవాను సేవించుచు వచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 2:19 => ఒకొక్కక్ నాయ్యాధిపతి చనిపోగా వారు వెనుకకు తిరిగి యితర 

దేవతలను అనుసరించి పూజించుచు వాటికి సాగిలపడుచు ఉండుటవలన తమ కిర్యలలోనేమి తమ 

మూరఖ్పర్వరత్నలోనేమి దేనిని విడువక తమ పూరివ్కులకంటె మరి మిగుల చెడడ్వారైరి. 

నాయ్యాధిపతులు 8:33 => గిదోయ్ను చనిపోయిన తరువాత ఇశార్యేలీయులు చుటుట్నుండు తమ 

శతుర్వుల చేతిలోనుండి తముమ్ను విడిపించిన తమ దేవుడైన యెహోవాను జాఞ్పకము చేసికొనక 

2 రాజులు 12:2 => యాజకుడైన యెహోయాదా తనకు బుదిధ్నేరుప్వాడైయుండు దినములనిన్టిలో 

యోవాషు యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలముగానే పర్వరిత్ంచెను. 

2 రాజులు 14:3 => ఇతడు తన పితరుడైన దావీదు చేసినటుట్ చేయకపోయినను, యెహోవా దృషిట్కి 

నీతిగలవాడై తన తండిర్యైన యోవాషు చేసిన పర్కారము చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:2 => యాజకుడైన యెహోయాదా బర్దికిన దినములనిన్యు యోవాషు 

యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచెను. 
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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. 

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 

యెషయా 1:23 => నీ అధికారులు దోర్హులు దొంగల సహవాసులు వారందరు లంచము కోరుదురు 

బహుమానములకొరకు కనిపెటుట్దురు తండిర్లేనివారి పక్షమున నాయ్యము తీరచ్రు, విధవరాండర్ 

వాయ్జెయ్ము విచారించరు.  

యెహెజేక్లు 3:20 => మరియు నీతిగలవాడు తన నీతిని విడిచి దురీన్తిని అనుసరించినందున నేను 

అతని ముందర అభయ్ంతరము పెటట్గా అతడు మరణమగును నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయనియెడల 

పూరవ్ము తాను చేసిన నీతి జాఞ్పకమునకు రాకుండ అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును, 

అయితే అతని పార్ణవిషయములో నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

యెహెజేక్లు 18:24 => 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. 

హోషేయ 4:10 => వారు యెహోవాను లక్షయ్పెటుట్ట మానిరి గనుక వారు భోజనము చేసినను తృపిత్ 

పొందక యుందురు, వయ్భిచారము చేసినను అభివృదిధ్ నొందక యుందురు.  

లూకా 3:20 => అదివరకు తాను చేసినవనిన్యు చాలవనన్టుట్ అతడు యోహానును చెరసాలలో 

వేయించెను. 

లూకా 11:25 => వచిచ్, ఆ యిలుల్ ఊడిచ్ అమరిచ్యుండుట చూచి 
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వచనము 20 

అపుప్డు దేవుని ఆతమ్ యాజకుడగు యెహోయాదా కుమారుడైన జెకరాయ్మీదికి రాగా అతడు 

జనులయెదుట నిలువబడి మీరెందుకు యెహోవా ఆజఞ్లను మీరుచునాన్రు? మీరు వరిధ్లల్రు; మీరు 

యెహోవాను విసరిజ్ంచితిరి గనుక ఆయన మిముమ్ను విసరిజ్ంచియునాన్డని దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:4 => అంతట యెహోవా మందిరమును బాగుచేయవలెనని యోవాషునకు 

తాతప్రయ్ము పుటెట్ను గనుక 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:13 => ఇశార్యేలు రాజుల మారగ్మందు నడచి అహాబు సంతతివారు 

చేసిన వయ్భిచారముల చొపుప్న యూదాను యెరూషలేము కాపురసుథ్లను వయ్భిచరింపజేసి, నీకంటె 

యోగుయ్లైన నీ తండిర్ సంతతివారగు నీ సహోదరులను నీవు చంపియునాన్వు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:3 => ఇతడు తన తండిర్యైన హిజిక్యా పడగొటిట్న ఉనన్తసథ్లములను 

తిరిగికటిట్ంచి, బయలు దేవతకు బలిపీఠములను నిలిపి, దేవతాసత్ంభములను చేయించి, 

ఆకాశనక్షతర్ములనిన్టిని పూజించి కొలిచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:4 => మరియు నా నామము ఎనన్టెనన్టికి ఉండునని 

యెరూషలేమునందు ఏ సథ్లమునుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచెచ్నో అకక్డనునన్ యెహోవా 

మందిరమందు అతడు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:5 => మరియు యెహోవా మందిరపు రెండు ఆవరణములలో అతడు 

ఆకాశనక్షతర్ సమూహమునకు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:6 => బెన హినోన్ము లోయయందు అతడు తన కుమారులను 

అగిన్లోగుండ దాటించి, ముహూరత్ములను విచారించుచు, మంతర్ములను చిలల్ంగితనమును 

వాడుకచేయు కరణ్పిశాచములతోను సోదెగాండర్తోను సాంగతయ్ము చేయుచు, యెహోవా దృషిట్కి 

బహుగా చెడునడత నడచుచు ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 33:7 => ఇశార్యేలీయుల గోతర్సాథ్నములనిన్టిలో నేను కోరుకొనిన 

యెరూషలేమునందు నా నామము నితయ్ము ఉంచెదను,  

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 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. 

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 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 29:8 => అందుచేత యెహోవా యూదావారిమీదను యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లమీదను కోపించి, మీరు కనున్లార చూచుచునన్టుల్గా వారిని ఆయన భీతికిని 

విసమ్యమునకును నిందకును ఆసప్దముగా చేసెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 32:25 => అయితే హిజిక్యా మనసుస్న గరివ్ంచి తనకు చేయబడిన మేలుకు 

తగినటుల్ పర్వరిత్ంపనందున అతని మీదికిని యూదా యెరూషలేముల వారిమీదికిని కోపము రాగా 

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. 

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

తిరుగబడినపుప్డు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము మీదికి కోపము రాలేదా? తన దోషమువలన ఆ 

మనుషుయ్డొకడే మరణమాయెనా? 

నాయ్యాధిపతులు 5:8 => ఇశార్యేలీయులు కొర్తత్ దేవతలను కోరుకొనగా యుదధ్ము 

దావ్రములయొదద్కు వచెచ్ను ఇశార్యేలీయులలో నలువదివేలమందికి ఒక కేడెమేగాని యీటెయేగాని 

కనబడలేదు.  

2 సమూయేలు 24:1 => ఇంకొకమారు యెహోవా కోపము ఇశార్యేలీయులమీద రగులుకొనగా 

ఆయన దావీదును వారి మీదికి పేర్రేపణ చేసి నీవు పోయి ఇశార్యేలువారిని యూదావారిని 

లెకిక్ంచుమని అతనికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

హోషేయ 5:10 => యుదావారి అధిపతులు సరిహదుద్ రాళల్ను తీసివేయువారివలె నునాన్రు; నీళుల్ 

పర్వహించినటుల్ నేను వారిమీద నా ఉగర్తను కుమమ్రింతును. 

హోషేయ 5:11 => ఎఫార్యిమీయులు మానవ పదధ్తినిబటిట్ పర్వరిత్ంప గోరువారు; వారికధిక శర్మ 

కలుగును, వారు శికిష్ంపబడి హింస నొందుదురు బాధింపబడుదురు. 
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హోషేయ 5:14 => ఏలయనగా ఎఫార్యిమీయులకు సింహము వంటివాడనుగాను యూదా వారికి 

కొదమసింహము వంటివాడనుగాను నేనుందును. నేనే వారిని పటుట్కొని చీలెచ్దను, నేనే వారిని 

కొనిపోవుదును, విడిపించువాడొకడును లేకపోవును 

జెఫనాయ్ 1:4 => నా హసత్మును యూదావారి మీదను యెరూషలేము నివాసులందరి మీదను చాపి, 

బయలుదేవత యొకక్ భకుత్లలో శేషించినవారిని, దానికి పర్తిషిఠ్తులగువారిని, దాని అరచ్కులను 

నిరూమ్లము చేసెదను. 

జెఫనాయ్ 1:5 => మిదె ద్లమీద ఎకిక్ ఆకాశ సమూహములకు మొర్కుక్వారిని యెహోవా పేరును 

బటిట్యు, బయలుదేవత తమకు రాజనుదాని నామమును బటిట్యు మొర్కిక్ పర్మాణము చేయువారిని 

నేను నిరూమ్లము చేసెదను. 

జెఫనాయ్ 1:6 => యెహోవాను అనుసరింపక ఆయనను విసరిజ్ంచి ఆయనయొదద్ విచారణ 

చేయనివారిని నేను నిరూమ్లము చేసెదను. 

ఎఫెసీయులకు 5:6 => వయ్రథ్మైన మాటలవలన ఎవడును మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి; ఇటిట్ 

కిర్యలవలన దేవుని ఉగర్త అవిధేయులైనవారిమీదికి వచుచ్ను 

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

యూదా గోతర్ములో జెరహు మునిమనుమడును జబిద్ మనుమడును కరీమ్ కుమారుడునైన ఆకాను 

శపితము చేయబడినదానిలో కొంత తీసికొనెను గనుక యెహోవా ఇశార్యేలీయులమీద కోపించెను. 

యెహోషువ 24:31 => యెహోషువ దినములనిన్టను యెహోషువ తరువాత ఇంక బర్తికి యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకొరకు చేసిన కిర్యలనిన్టిని ఎరిగిన పెదద్ల దినములనిన్టను ఇశార్యేలీయులు 

యెహోవాను సేవించుచు వచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 2:19 => ఒకొక్కక్ నాయ్యాధిపతి చనిపోగా వారు వెనుకకు తిరిగి యితర 

దేవతలను అనుసరించి పూజించుచు వాటికి సాగిలపడుచు ఉండుటవలన తమ కిర్యలలోనేమి తమ 

మూరఖ్పర్వరత్నలోనేమి దేనిని విడువక తమ పూరివ్కులకంటె మరి మిగుల చెడడ్వారైరి. 

నాయ్యాధిపతులు 3:7 => అటుల్ ఇశార్యేలీయులు యెహోవా సనిన్ధిని దోషులై, తమ దేవుడైన 

యెహోవాను మరచి బయలుదేవతలను దేవతా సత్ంభములను పూజించిరి. 
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నాయ్యాధిపతులు 8:33 => గిదోయ్ను చనిపోయిన తరువాత ఇశార్యేలీయులు చుటుట్నుండు తమ 

శతుర్వుల చేతిలోనుండి తముమ్ను విడిపించిన తమ దేవుడైన యెహోవాను జాఞ్పకము చేసికొనక 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:4 => అహాబు సంతతివారివలెనే అతడు యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత 

నడచెను; అతని తండిర్ మరణమైన తరువాత వారు అతనికి ఆలోచనకరత్లై అతని నాశమునకు 

కారుకులైరి. 

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 36:15 => వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవా తన జనులయందును తన 

నివాససథ్లమందును కటాక్షము గలవాడై వారియొదద్కు తన దూతలదావ్రా వరత్మానము పంపుచు 

వచెచ్ను. ఆయన 

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 

యిరిమ్యా 17:2 => యూదా పాపము ఇనుప గంటముతో వార్యబడియునన్ది; అది వజర్పు మొనతో 

లిఖింపబడియునన్ది; అది వారి హృదయములనెడి పలకల మీదను చెకక్బడియునన్ది. మీ 

బలిపీఠముల కొముమ్లమీదను చెకక్బడియునన్ది.  

వచనము 21 

అందుకు వారతనిమీద కుటర్చేసి, రాజు మాటనుబటిట్ యెహోవా మందిరపు ఆవరణములోపల రాళుల్ 

రువివ్ అతని చావగొటిట్రి. 
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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 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. 

నెహెమాయ్ 9:26 => అయినను వారు అవిధేయులై నీమీద తిరుగుబాటుచేసి, నీ ధరమ్శాసత్రమును 

లక్షయ్పెటట్క తోర్సివేసి, నీతటుట్ తిరుగవలెనని తమకు పర్కటన చేసిన నీ పర్వకత్లను చంపి నీకు బహుగా 

విసుకు పుటిట్ంచిరి. 

యిరిమ్యా 7:25 => మీ పితరులు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి బయలుదేరి వచిచ్న దినము మొదలుకొని 

నేటివరకు మీరు వెనుకదీయుచు వచిచ్నవారే; నేను అనుదినము పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన నా 

సేవకులనందరిని మీయొదద్కు పంపుచు వచిచ్తిని. 

యిరిమ్యా 7:26 => వారు నా మాట వినకయునాన్రు చెవియొగగ్కయునాన్రు తమ మెడను వంచక 

మనసుస్ను కఠినపరచుకొనుచునాన్రు; వారు తమ పితరులకంటె మరి దుషుట్లైరి. 
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యిరిమ్యా 25:4 => మీచేతి పనులవలన నాకు కోపము పుటిట్ంచకుండునటుల్ను, నేను మీకు ఏ 

బాధయు కలుగజేయకుండునటుల్ను, అనయ్దేవతలను అనుసరించుటయు, వాటిని పూజించుటయు, 

వాటికి నమసాక్రము చేయుటయు మాని,  

యిరిమ్యా 25:5 => మీరందరు మీ చెడడ్మారగ్మును మీ దుషట్ కిర్యలను విడిచిపెటిట్ తిరిగినయెడల, 

యెహోవా మీకును మీ పితరులకును నితయ్నివాసముగా దయచేసిన దేశములో మీరు నివసింతురని 

చెపుప్టకై,  

యిరిమ్యా 26:5 => మీరు నా మాటలు విని నేను మీకు నియమించిన ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి 

నడుచుకొనుడనియు, నేను పెందలకడ లేచి పంపుచునన్ నా సేవకులగు పర్వకత్ల మాటలను 

అంగీకరించుడనియు నేను మీకు ఆజఞ్ ఇయయ్గా మీరు వినకపోతిరి. 

యిరిమ్యా 44:4 => మరియు నేను పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన నా సేవకులందరిని మీయొదద్కు 

పంపుచు, నాకసహయ్మైన యీ హేయకారయ్మును మీరు చేయకుండుడి అని నేను చెపుప్చు వచిచ్తిని 

గాని  

యిరిమ్యా 44:5 => వారు అలకింపకపోయిరి, అనయ్దేవతలకు ధూపారప్ణముచేయుట 

మానకపోయిరి, తమ దురామ్రగ్తను విడువకపోయిరి చెవియొగగ్కపోయిరి. 

లూకా 11:47 => అయోయ్, మీ పితరులు చంపిన పర్వకత్ల సమాధులను మీరు కటిట్ంచుచునాన్రు. 

లూకా 11:48 => కావున మీరు సాకుష్లై మీ పితరుల కారయ్ములకు సమమ్తించుచునాన్రు; వారు 

పర్వకత్లను చంపిరి, మీరు వారి సమాధులు కటిట్ంచుదురు. 

లూకా 11:49 => అందుచేత దేవుని జాఞ్నము చెపిప్నదేమనగా నేను వారియొదద్కు పర్వకత్లను 

అపొసత్లులను పంపుదును. 

లూకా 11:50 => వారు కొందరిని చంపుదురు, కొందరిని హింసింతురు. 

లూకా 11:51 => కాబటిట్ లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని, అనగా హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని 

బలిపీఠమునకును మందిరమునకును మధయ్ను నశించిన జెకరాయ్ రకత్మువరకు చిందింపబడిన 

పర్వకత్లందరి రకత్ము నిమితత్ము ఈ తరమువారు విచారింపబడుదురు; నిశచ్యముగా ఈ 

తరమువారు ఆ రకత్ము నిమితత్ము విచారింపబడుదురని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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లూకా 16:31 => అందుకతడు మోషేయు పర్వకత్లును (చెపిప్న మాటలు) వారు విననియెడల 

మృతులలో నుండి ఒకడు లేచినను వారు నమమ్రని అతనితో చెపెప్ననెను. 

లూకా 20:9 => అంతట ఆయన పర్జలతో ఈ ఉపమానము చెపప్సాగెను ఒక మనుషుయ్డు దార్క్షతోట 

నాటించి, కాపులకు గుతత్కిచిచ్, దేశాంతరముపోయి బహుకాలముండెను. 

లూకా 20:10 => పంటకాలమందు అతడు ఆ దార్క్షతోట పంటలో తన భాగమిమమ్ని ఆ 

కాపులయొదద్కొక దాసుని పంపగా ఆ కాపులు వానిని కొటిట్ వటిట్చేతులతో పంపివేసిరి. 

లూకా 20:11 => మరల అతడు మరియొక దాసుని పంపగా వారు వానిని కొటిట్ అవమానపరచి, 

వటిట్చేతులతో పంపివేసిరి. 

లూకా 20:12 => మరలనతడు మూడవవాని పంపగా వారు వానిని గాయపరచి వెలుపలికి 

తోర్సివేసిరి. 

లూకా 20:13 => అపుప్డా దార్క్షతోట యజమానుడు నేనేమిచేతును? నా పిర్యకుమారుని 

పంపుదును; ఒకవేళ వారు అతని సనామ్నించెదరనుకొనెను. 

లూకా 20:14 => అయినను ఆ కాపులు అతనిని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఈ సావ్సథ్య్ము 

మనదగునటుల్ ఇతని చంపుదము రండని యొకరితోనొకరు ఆలోచించుకొని 

లూకా 20:15 => అతనిని దార్క్షతోట వెలుపలికి తోర్సివేసి చంపిరి. కాబటిట్ ఆ దార్క్షతోట 

యజమానుడు వారికేమి చేయును? 

కీరత్నలు 95:7 => రండి నమసాక్రము చేసి సాగిలపడుదము మనలను సృజించిన యెహోవా 

సనిన్ధిని మోకరించుదము నేడు మీరు ఆయన మాట నంగీకరించినయెడల ఎంత మేలు. 

కీరత్నలు 95:8 => అరణయ్మందు మెరీబాయొదద్ మీరు కఠినపరచుకొనినటుల్ మసాస్దినమందు మీరు 

కఠినపరచుకొనినటుల్ మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడి.  

యెషయా 28:23 => చెవియొగిగ్ నా మాట వినుడి ఆలకించి నేను పలుకునది వినుడి 

యెషయా 42:23 => మీలో ఎవడు దానికి చెవియొగుగ్ను? రాబోవుకాలమునకై ఎవడు ఆలకించి 

వినును? 
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యెషయా 51:4 => నా పర్జలారా, నా మాట ఆలకించుడి నా జనులారా, నాకు చెవియొగిగ్ వినుడి. 

ఉపదేశము నాయొదద్నుండి బయలుదేరును జనములకు వెలుగు కలుగునటుల్గా నా విధిని 

నియమింతును.  

యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

మతత్యి 13:9 => చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని చెపెప్ను. 

మతత్యి 13:15 => గనుక మీరు వినుటమటుట్కు విందురుగాని గర్హింపనే గర్హంపరు, 

చూచుటమటుట్కు చూతురుగాని యెంత మాతర్మును తెలిసికొనరు అని యెషయా చెపిప్న పర్వచనము 

వీరి విషయమై నెరవేరుచునన్ది. 

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

వినుచునన్వి గనుక అవి ధనయ్ములైనవి. 

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 13:15 => ఆ దినములలో యూదులలో కొందరు విశార్ంతిదినమున దార్క్షతొటల్ను 

తొర్కుక్టయు, గింజలు తొటల్లో పోయుటయు, గాడిదలమీద బరువులు మోపుటయు, దార్కాష్రసమును 

దార్క్షపండల్ను అంజూరపు పండల్ను నానావిధములైన బరువులను విశార్ంతిదినమున 

యెరూషలేములోనికి తీసికొనివచుచ్టయు చూచి, యీ ఆహారవసుత్వులను ఆ దినమున అమిమ్నవారిని 

గదిద్ంచితిని. 

యెషయా 30:10 => దరశ్నము చూడవదద్ని దరశ్నము చూచువారితో చెపుప్వారును యుకత్ 

వాకయ్ములను మాతో పర్వచింపకుడి మృదువైన మాటలనే మాతో పలుకుడి మాయా దరశ్నములను 

కనుడి  
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యిరిమ్యా 42:19 => యూదా శేషులారా, ఐగుపుత్నకు వెళల్కూడదని యెహోవా మీకాజఞ్నిచిచ్నటుట్ 

నేడు నేను మీకు సాక్షయ్మిచిచ్తినని మీరే నిశచ్యముగా తెలిసికొనుచునాన్రు. 

ఆమోసు 3 : 1 3 = > పర్భువును దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా--నా మాట ఆలకించి యాకోబు ఇంటివారికి దానిని రూఢిగా తెలియజేయుడి. 

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. 

మారుక్ 12:3 => వారు వాని పటుట్కొని కొటిట్, వటిట్చేతులతో పంపివేసిరి. 

లూకా 20:10 => పంటకాలమందు అతడు ఆ దార్క్షతోట పంటలో తన భాగమిమమ్ని ఆ 

కాపులయొదద్కొక దాసుని పంపగా ఆ కాపులు వానిని కొటిట్ వటిట్చేతులతో పంపివేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 

వచనము 22 

ఈ పర్కారము రాజైన యోవాషు జెకరాయ్ తండిర్యైన యెహోయాదా తనకు చేసిన ఉప కారమును 

మరచినవాడై అతని కుమారుని చంపించెను; అతడు చనిపోవునపుప్డు యెహోవా దీని దృషిట్ంచి దీనిని 

విచారణలోనికి తెచుచ్నుగాక యనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:1 => ఆ కాలమున దేవుని ఆతమ్ ఓదేదు కుమారుడైన అజరాయ్మీదికి రాగా 

అతడు ఆసాను ఎదురొక్నబోయి యీలాగు పర్కటించెను 

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 
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నాయ్యాధిపతులు 6:34 => యెహోవా ఆతమ్ గిదోయ్నును ఆవేశించెను. అతడు బూర ఊదినపుప్డు 

అబీయెజెరు కుటుంబపువారు అతనియొదద్కు వచిచ్రి. 

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 23:11 => అపుప్డు వారు రాజకుమారుని బయటికి తోడుకొనివచిచ్, 

అతనిమీద కిరీటముంచి, ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమును అతని చేతికిచిచ్ అతనికి పటాట్భిషేకము చేసిరి; 

యెహోయాదాయును అతని కుమారులును అతనిని అభిషేకించి రాజు చిరంజీవియగునుగాక యనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 14:41 => అపుప్డు మోషే ఇది ఏల? మీరు యెహోవా మాట మీరుచునాన్రేమి? 

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. 

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. 

జెకరాయ్ 7:11 => అయితే వారు ఆలకింపనొలల్క మూరు ఖ్లై వినకుండ చెవులు మూసికొనిరి. 
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జెకరాయ్ 7:12 => ధరమ్శాసత్రమును, పూరివ్కులైన పర్వకత్ల దావ్రా సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా తన ఆతమ్ పేర్రేపణచేత తెలియజేసిన మాటలను, తాము వినకుండునటుల్ హృదయములను 

కురువిందమువలె కఠినపరచుకొనిరి గనుక సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయొదద్నుండి 

మహోగర్త వారిమీదికి వచెచ్ను. 

జెకరాయ్ 7:13 => కావున సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను 

పిలిచినపుప్డు వారు ఆలకింపకపోయిరి గనుక వారు పిలిచినపుప్డు నేను ఆలకింపను. 

జెకరాయ్ 7:14 => మరియు వారెరుగని అనయ్జనులలో నేను వారిని చెదరగొటుట్దును. వారు తమ 

దేశమును విడిచినమీదట అందులో ఎవరును సంచరింపకుండ అది పాడగును; ఈలాగున వారు 

మనోహరమైన తమ దేశమునకు నాశనము కలుగజేసియునాన్రు. 

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, 

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 

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. 

యిరిమ్యా 2:19 => నీ దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచుటయు, నీకు నాయెడల భయభకుత్లు 

లేకుండుటయు, బాధకును శర్మకును కారణమగునని నీవు తెలిసికొని గర్హించునటుల్ నీ చెడుతనము 
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నినున్ శికిష్ంచును, నీవు చేసిన దోర్హము నినున్ గదిద్ంచునని పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 4:18 => నీ పర్వరత్నయు నీ కిర్యలును వీటిని నీమీదికి రపిప్ంచెను. నీ చెడుతనమే దీనికి 

కారణము, ఇది చేదుగానునన్ది గదా, నీ హృదయము నంటుచునన్ది గదా? 

యిరిమ్యా 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 5:25 => మీ దోషములు వాటి కర్మమును తపిప్ంచెను, మీకు మేలు కలుగకుండుటకు మీ 

పాపములే కారణము. 

2 సమూయేలు 12:13 => నేను పాపము చేసితినని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతాను నీవు 

చావకుండునటుల్ యెహోవా నీ పాపమును పరిహరించెను. 

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 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. 

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 5:12 => అయోయ్, ఉపదేశము నేనెటుల్ తోర్సివేసితిని? నా హృదయము గదిద్ంపు నెటుల్ 

తృణీకరించెను? 
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సామెతలు 9:7 => అపహాసకులకు బుదిధ్చెపుప్వాడు తనకే నింద తెచుచ్కొనును. భకిత్హీనులను 

గదిద్ంచువానికి అవమానమే కలుగును. 

పర్సంగి 4:13 => మూఢతవ్ముచేత బుదిధ్ మాటలకిక చెవియొగగ్లేని ముసలి రాజుకంటె బీదవాడైన 

జాఞ్నవంతుడగు చినన్వాడే శేర్షు ఠ్డు. 

యెషయా 2:6 => యాకోబు వంశమగు ఈ జనము తూరుప్న నుండిన జనుల సంపర్దాయములతో 

నిండుకొనియునాన్రు వారు ఫిలిషీత్యులవలె మంతర్ పర్యోగము చేయుదురు అనుయ్లతో సహవాసము 

చేయుదురు గనుక నీవు వారిని విసరిజ్ంచియునాన్వు.  

యిరిమ్యా 19:14 => ఆ పర్వచనము చెపుప్టకు యెహోవా తనున్ పంపిన తోఫెతులోనుండి 

యిరీమ్యా వచిచ్ యెహోవా మందిరపు ఆవరణములో నిలిచి జనులందరితో ఈలాగు చెపెప్ను. 

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 32:5 => మీరు కలీద్యులతో యుదధ్ము చేసినను మీరు జయమునొందరు, అను మాటలు 

నీవేల పర్కటించుచునాన్వని యిరీమ్యాతో చెపిప్ అతనిని చెరలో వేయించియుండెను; కాగా పర్వకత్యైన 

యిరీమ్యా యూదా రాజు మందిరములోనునన్ చెరసాల పార్కారములో ఉంచబడియుండెను.  

ఆమోసు 5:10 => అయితే గుమమ్ములో నిలిచి బుదిధ్ చెపుప్వారి మీద జనులు పగపటుట్దురు; 

యథారథ్ముగా మాటలాడు వారిని అసహియ్ంచుకొందురు. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

మతత్యి 23:35 => నీతిమంతుడైన హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని బలిపీఠమునకును, 

దేవాలయమునకును మధయ్ మీరు చంపిన బరకీయ కుమారుడగు జెకరాయ్ రకత్మువరకు భూమిమీద 

చిందింపబడిన నీతిమంతుల రకత్మంతయు మీ మీదికి వచుచ్ను. 

లూకా 4:28 => సమాజమందిరములో ఉనన్వారందరు ఆ మాటలు విని 
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లూకా 11:51 => కాబటిట్ లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని, అనగా హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని 

బలిపీఠమునకును మందిరమునకును మధయ్ను నశించిన జెకరాయ్ రకత్మువరకు చిందింపబడిన 

పర్వకత్లందరి రకత్ము నిమితత్ము ఈ తరమువారు విచారింపబడుదురు; నిశచ్యముగా ఈ 

తరమువారు ఆ రకత్ము నిమితత్ము విచారింపబడుదురని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 10:32 => యేసు తండిర్యొదద్నుండి అనేకమైన మంచి కిర్యలను మీకు చూపితిని; 

వాటిలో ఏ కిర్య నిమితత్ము ననున్ రాళల్తో కొటుట్దురని వారినడిగెను. 

గలతీయులకు 4:16 => నేను మీతో నిజమాడినందున మీకు శతుర్వునైతినా? 

2 తిమోతి 4:3 => ఎందుకనగా జనులు హితబోధను సహింపక, దురదచెవులు గలవారై తమ 

సవ్కీయ దురాశలకు అనుకూలమైన బోధకులను తమకొరకు పోగుచేసికొని, 

1 యోహాను 3:4 => పాపము చేయు పర్తివాడును ఆజఞ్ను అతికర్మించును; ఆజాఞ్తికర్మమే పాపము. 

వచనము 23 

ఆ సంవతస్రాంతమందు సిరియా సైనయ్ము యోవాషు మీదికి వచెచ్ను; వారు యూదాదేశముమీదికిని 

యెరూషలేముమీదికిని వచిచ్, శేషములేకుండ జనుల అధిపతులనందరిని హతముచేసి, తాము 

పటుట్కొనిన కొలల్సొమమ్ంతయు దమసుక్ రాజునొదద్కు పంపిరి. 

యిరిమ్యా 11:19 => అయితే నేను వధకు తేబడుచుండు సాధువైన గొఱఱ్పిలల్వలె ఉంటిని; మనము 

చెటుట్ను దాని ఫలమును నశింపజేయుదము రండి, వాని పేరు ఇకను జాఞ్పకము చేయబడకపోవునటుల్ 

బర్దుకువారిలో నుండకుండ వాని నిరూమ్లము చేయుదము రండని వారు నామీద చేసిన 

దురాలోచనలను నేనెరుగకయుంటిని. 

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 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 అడడ్ము 

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. 

మతత్యి 21:35 => ఆ కాపులు అతని దాసులను పటుట్కొని, యొకని కొటిట్రి యొకని చంపిరి, 

మరియొకనిమీద రాళుల్ రువివ్రి. 

మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసు త్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

మతత్యి 23:35 => నీతిమంతుడైన హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని బలిపీఠమునకును, 

దేవాలయమునకును మధయ్ మీరు చంపిన బరకీయ కుమారుడగు జెకరాయ్ రకత్మువరకు భూమిమీద 

చిందింపబడిన నీతిమంతుల రకత్మంతయు మీ మీదికి వచుచ్ను. 

మతత్యి 23:36 => ఇవనిన్యు ఈ తరమువారిమీదికి వచుచ్నని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను.  

మతత్యి 23:37 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచును నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:58 => పటట్ణపు వెలుపలికి అతనిని వెళల్గొటిట్, రాళుల్ రువివ్ చంపిరి. 

సాకుష్లు సౌలు అను ఒక యౌవనుని పాదములయొదద్ తమ వసత్రములు పెటిట్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:59 => పర్భువునుగూరిచ్ మొరపెటుట్చు యేసు పర్భువా, నా ఆతమ్ను 

చేరుచ్కొనుమని సెత్ఫను పలుకుచుండగా వారు అతనిని రాళల్తో కొటిట్రి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:10 => రాళల్తో వారిని చావగొటట్వలెను. ఏలయనగా ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండియు దాసయ్గృహములోనుండియు నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడైన యెహోవాయొదద్నుండి 

వారు నినున్ తొలగింప యతిన్ంచెదరు. 

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

ఎదోమీయుడైన దోయేగు యాజకులమీద పడి ఏఫోదు ధరించుకొనిన యెనుబది యయిదుగురిని ఆ 

దినమున హతముచేసెను. 

1 రాజులు 12:18 => తరువాత రాజైన రెహబాము వెటిట్పని వారిమీద అధికారియైన అదోరామును 

పంపగా ఇశార్యేలువారందరును రాళల్తో అతని కొటిట్నందున అతడు మరణమాయెను, కాబటిట్ రాజైన 

రెహబాము యెరూషలేమునకు పారిపోవలెనని తన రథముమీద తవ్రగా ఎకెక్ను. 

1 రాజులు 21:11 => అతని పటట్ణపు పెదద్లును పటట్ణమందు నివసించు సామంతులును యెజెబెలు 

తమకు పంపిన తాకీదు పర్కారముగా జరిగించిరి. 

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 24:25 => వారు యోవాషును విడచిపోయినపుప్డు అతడు మికిక్లి 

రోగియైయుండెను. అపుప్డు యాజకుడైన యెహోయాదా కుమారుల పార్ణహతయ్ దోషము నిమితత్ము 

అతని సేవకులు అతనిమీద కుటర్చేసి, అతడు పడకమీద ఉండగా అతని చంపిరి. అతడు చనిపోయిన 

తరువాత జనులు దావీదు పటట్ణమందు అతని పాతిపెటిట్రి గాని రాజుల సమాధులలో అతని 

పాతిపెటట్లేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:16 => అతడు అమజాయ్తో మాటలాడుచుండగా రాజు అతని చూచి నీవు 

రాజుయొకక్ ఆలోచనకరత్లలో ఒకడవైతివా? ఊరకొనుము; నేను నినున్ చంపనేల అని చెపప్గా ఆ 
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పర్వకత్ నీవు ఈలాగున చేసి నా ఆలోచనను అంగీకరింపకపోవుట చూచి దేవుడు నినున్ 

నశింపజేయనుదేద్శించి యునాన్డని నాకు తెలియునని చెపిప్ యూరకొనెను. 

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. 

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 25:26 => కలకలు చేయబడిన ఊటయు చెడిపోయిన బుగగ్యు నీతిమంతుడు దుషుట్నికి 

లోబడుటయు సమానములు. 

సామెతలు 28:17 => పార్ణము తీసి దోషము కటుట్కొనినవాడు గోతికి పరుగెతుత్చునాన్డు ఎవరును 

అటిట్వానిని ఆపకూడదు. 

పర్సంగి 7:15 => నా వయ్రథ్సంచారముల కాలములో నేను వీటిననిన్టిని చూచితిని; నీతి ననుసరించి 

నశించిన నీతిమంతులు కలరు. దురామ్రుగ్లై యుండియు చిరాయువులైన దుషుట్లును కలరు. 

యిరిమ్యా 2:30 => నేను మీ పిలల్లను హతము చేయుట వయ్రథ్మే; వారు శిక్షకు లోబడరు; 

నాశనవాంఛగల సింహమువలె మీ ఖడగ్ము మీ పర్వకత్లను సంహరించుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 19:14 => ఆ పర్వచనము చెపుప్టకు యెహోవా తనున్ పంపిన తోఫెతులోనుండి 

యిరీమ్యా వచిచ్ యెహోవా మందిరపు ఆవరణములో నిలిచి జనులందరితో ఈలాగు చెపెప్ను. 

యిరిమ్యా 20:2 => పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను కొటిట్, యెహోవా మందిరమందునన్ బెనాయ్మీనుమీది 

గుమమ్మునొదద్నుండు బొండలో అతనిని వేయించెను. 

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. 
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మతత్యి 23:37 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచును నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

లూకా 4:28 => సమాజమందిరములో ఉనన్వారందరు ఆ మాటలు విని 

లూకా 13:34 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచు, నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చు ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను తన రెకక్లకిర్ంద ఏలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే ఎనోన్ మారులు నేను నీ పిల్లలను చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని 

మీరొలల్కపోతిరి. 

హెబీర్యులకు 11:37 => రాళల్తో కొటట్బడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడగ్ముతో 

చంపబడిరి , గొఱఱ్చరమ్ములను మేకచరమ్ములను వేసికొని , దరిదుర్లైయుండి శర్మపడి 

హింసపొందుచు, 

వచనము 24 

సిరియనులు చినన్దండుతో వచిచ్నను యూదావారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను 

విసరిజ్ంచినందుకై యెహోవా వారిచేతికి అతివిసాత్రమైన ఆ సైనయ్మును అపప్గింపగా యోవాషుకు శిక్ష 

కలిగెను. 

కీరత్నలు 109:4 => నేను చూపిన పేర్మకు పర్తిగా వారు నామీద పగ పటిట్యునాన్రు అయితే నేను 

మానక పార్రథ్న చేయుచునాన్ను.  

లూకా 17:15 => వారిలో ఒకడు తనకు సవ్సథ్త కలుగుట చూచి 

లూకా 17:16 => గొపప్ శబద్ముతో దేవుని మహిమపరచుచు, తిరిగివచిచ్ ఆయనకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, ఆయన పాదములయొదద్ సాగిలపడెను; వాడు సమరయుడు. 

లూకా 17:17 => అందుకు యేసు పదిమంది శుదుధ్లైరి కారా; ఆ తొమమ్ండుగురు ఎకక్డ? 
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లూకా 17:18 => ఈ అనుయ్డు తపప్ దేవుని మహిమపరచుటకు తిరిగి వచిచ్నవాడెవడును 

అగపడలేదా అని చెపిప్ 

యోహాను 10:32 => యేసు తండిర్యొదద్నుండి అనేకమైన మంచి కిర్యలను మీకు చూపితిని; 

వాటిలో ఏ కిర్య నిమితత్ము ననున్ రాళల్తో కొటుట్దురని వారినడిగెను. 

సామెతలు 17:13 => మేలుకు పర్తిగా కీడు చేయువాని యింటనుండి కీడు తొలగిపోదు. 

ఆదికాండము 9:5 => మరియు మీకు పార్ణమైన మీ రకత్మునుగూరిచ్ విచారణ చేయుదును; 

దానిగూరిచ్ పర్తి జంతువును నరులను విచారణ చేయుదును; పర్తి నరుని పార్ణమునుగూరిచ్ వాని 

సహోదరుని విచారణ చేయుదును. 

యిరిమ్యా 11:20 => నీతినిబటిట్ తీరుప్ తీరుచ్చు జాఞ్నేందిర్యములను, హృదయమును 

శోధించువాడు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే. యెహోవా, నా వాయ్జెయ్భారమును నీమీదనే 

వేయుచునాన్ను; వారికి నీవు చేయు పర్తిదండనను ననున్ చూడనిముమ్. 

యిరిమ్యా 26:14 => ఇదిగో నేను మీ వశములోనునాన్ను, మీ దృషిట్కేది మంచిదో యేది 

యుకత్మైనదో అదే నాకు చేయుడి. 

యిరిమ్యా 26:15 => అయితే మీకు చెవులార ఈ మాటలనిన్టిని చెపుప్టకు నిజముగా యెహోవా 

మీయొదద్కు ననున్ పంపియునాన్డు గనుక, మీరు ననున్ చంపినయెడల మీరు మీమీదికిని ఈ 

పటట్ణముమీదికిని దాని నివాసులమీదికిని నిరపరాధి రకత్దోషము తెపిప్ంచుదురని నిసస్ందేహముగా 

తెలిసికొనుడి. 

లూకా 11:51 => కాబటిట్ లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని, అనగా హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని 

బలిపీఠమునకును మందిరమునకును మధయ్ను నశించిన జెకరాయ్ రకత్మువరకు చిందింపబడిన 

పర్వకత్లందరి రకత్ము నిమితత్ము ఈ తరమువారు విచారింపబడుదురు; నిశచ్యముగా ఈ 

తరమువారు ఆ రకత్ము నిమితత్ము విచారింపబడుదురని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

2 తిమోతి 4:14 => అలెకస్ందుర్ అను కంచరివాడు నాకు చాల కీడుచేసెను, అతని కిర్యల చొపుప్న 

పర్భువతనికి పర్తిఫలమిచుచ్ను; 
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2 తిమోతి 4:16 => నేను మొదట సమాధానము చెపిప్నపుప్డు ఎవడును నా పక్షముగా నిలువలేదు, 

అందరు ననున్ విడిచిపోయిరి; ఇది వారికి నేరముగా ఎంచబడకుండును గాక. 

పర్కటన 6:9 => ఆయన అయిదవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు, దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును, తాము 

ఇచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్మును వధింపబడినవారి ఆతమ్లను బలిపీఠము కిర్ంద చూచితిని. 

పర్కటన 6:10 => వారు నాథా, సతయ్సవ్రూపీ, పరిశుదుధ్డా, యెందాక తీరుప్ తీరచ్కయు, మా రకత్ము 

నిమితత్ము భూనివాసులకు పర్తిదండన చేయకయు ఉందువని బిగగ్రగా కేకలు వేసిరి. 

పర్కటన 6:11 => తెలల్ని వసత్రము వారిలో పర్తివానికియయ్బడెను; మరియు--వారివలెనే 

చంపబడబోవువారి సహదాసుల యొకక్యు సహోదరుల యొకక్యు లెకక్ పూరిత్యగువరకు ఇంక 

కొంచెము కాలము విశర్మింపవలెనని వారితో చెపప్బడెను. 

పర్కటన 18:20 => పరలోకమా, పరిశుదుధ్లారా, అపొసత్లులారా, పర్వకత్లారా, దానిగూరిచ్ 

ఆనందించుడి, ఏలయనగా దానిచేత మీకు కలిగిన తీరుప్కు పర్తిగా దేవుడు ఆ పటట్ణమునకు తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్డు. 

పర్కటన 19:2 => ఆయన తీరుప్లు సతయ్ములును నాయ్యములునై యునన్వి; తన వయ్భిచారముతో 

భూలోకమును చెరిపిన గొపప్ వేశయ్కు ఆయన తీరుప్ తీరిచ్ తన దాసుల రకత్మునుబటిట్ దానికి 

పర్తిదండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారు పర్భువును సుత్తించుడి అనిరి. 

కీరత్నలు 10:14 => నీవు దీనిని చూచియునాన్వు గదా, వారికి పర్తికారము చేయుటకై నీవు చేటును 

పగను కనిపెటిట్ చూచుచునాన్వు నిరాధారులు తముమ్ను నీకు అపప్గించుకొందురు తండిర్లేనివారికి నీవే 

సహాయుడవై యునాన్వు 

యిరిమ్యా 51:56 => బబులోనుమీదికి పాడుచేయువాడు వచుచ్చునాన్డు దాని బలాఢుయ్లు 

పటట్బడియునాన్రు వారి విండుల్ విరిగిపోయినవి యెహోవా పర్తికారము చేయు దేవుడు గనుక 

నిశచ్యముగా ఆయన కిర్యకు పర్తికిర్య చేయును.  

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 
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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. 

నిరగ్మకాండము 20:13 => నరహతయ్ చేయకూడదు. 

యెహోషువ 22:23 => యెహోవాను అనుసరింపక తొలగిపోయి, దహనబలినైనను నైవేదయ్మునైనను 

దానిమీద అరిప్ంచుటకే గాని సమాధాన బలులను దానిమీద అరిప్ంచుటకే గాని మేము ఈ 

బలిపీఠమును కటిట్నయెడల యెహోవా తానే విమరశ్ చేయునుగాక. వేరొక హేతువుచేతనే ఈ 

బలిపీఠమును కటిట్తివిు. 

1 సమూయేలు 24:15 => యెహోవా నీకును నాకును మధయ్ నాయ్యాధిపతియై తీరుప్ తీరుచ్నుగాక; 

ఆయనే సంగతి విచారించి నా పక్షమున వాయ్జెయ్మాడి నీ వశము కాకుండ ననున్ నిరోద్షినిగా 

తీరుచ్నుగాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:25 => వారు యోవాషును విడచిపోయినపుప్డు అతడు మికిక్లి 

రోగియైయుండెను. అపుప్డు యాజకుడైన యెహోయాదా కుమారుల పార్ణహతయ్ దోషము నిమితత్ము 

అతని సేవకులు అతనిమీద కుటర్చేసి, అతడు పడకమీద ఉండగా అతని చంపిరి. అతడు చనిపోయిన 

తరువాత జనులు దావీదు పటట్ణమందు అతని పాతిపెటిట్రి గాని రాజుల సమాధులలో అతని 

పాతిపెటట్లేదు. 

కీరత్నలు 10:13 => దుషుట్లు దేవుని తృణీకరించుట యేల? నీవు విచారణ చేయవని వారు తమ 

హృదయములలో అనుకొనుట యేల?  

సామెతలు 25:26 => కలకలు చేయబడిన ఊటయు చెడిపోయిన బుగగ్యు నీతిమంతుడు దుషుట్నికి 

లోబడుటయు సమానములు. 

సామెతలు 27:10 => నీ సేన్హితునినైనను నీ తండిర్ సేన్హితునైనను విడిచిపెటట్కుము నీకు అపద 

కలిగిన దినమందు నీ సహోదరుని యింటికి వెళల్కుము దూరములోనునన్ సహోదరునికంటె దగగ్రనునన్ 

పొరుగువాడు వాసి, 
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సామెతలు 30:10 => దాసునిగూరిచ్ వాని యజమానునితో కొండెములు చెపప్కుము వాడు నినున్ 

శపించును ఒకవేళ నీవు శికాష్రు హ్డవగుదువు. 

పర్సంగి 7:15 => నా వయ్రథ్సంచారముల కాలములో నేను వీటిననిన్టిని చూచితిని; నీతి ననుసరించి 

నశించిన నీతిమంతులు కలరు. దురామ్రుగ్లై యుండియు చిరాయువులైన దుషుట్లును కలరు. 

యిరిమ్యా 20:12 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీతిమంతులను పరిశోధించువాడవు నీవే; 

అంతరిందిర్యములను హృదయమును చూచువాడవు నీవే; నా వాయ్జెయ్మును నీకే అపప్గించుచునాన్ను. 

నీవు వారికి చేయు పర్తిదండన నేను చూతును గాక 

మతత్యి 21:35 => ఆ కాపులు అతని దాసులను పటుట్కొని, యొకని కొటిట్రి యొకని చంపిరి, 

మరియొకనిమీద రాళుల్ రువివ్రి. 

మతత్యి 23:37 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచును నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

లూకా 13:34 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచు, నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చు ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను తన రెకక్లకిర్ంద ఏలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే ఎనోన్ మారులు నేను నీ పిల్లలను చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని 

మీరొలల్కపోతిరి. 

వచనము 25 

వారు యోవాషును విడచిపోయినపుప్డు అతడు మికిక్లి రోగియైయుండెను. అపుప్డు యాజకుడైన 

యెహోయాదా కుమారుల పార్ణహతయ్ దోషము నిమితత్ము అతని సేవకులు అతనిమీద కుటర్చేసి, 

అతడు పడకమీద ఉండగా అతని చంపిరి. అతడు చనిపోయిన తరువాత జనులు దావీదు 

పటట్ణమందు అతని పాతిపెటిట్రి గాని రాజుల సమాధులలో అతని పాతిపెటట్లేదు. 
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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 20:26 => కాబటిట్ మరు సంవతస్రము బెనహ్దదు సిరియనులను సమకూరిచ్ లెకక్చూచి 

బయలుదేరి పోయి ఇశార్యేలువారితో యుదధ్ము చేయుటకై ఆఫెకునకు వచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32 :35 => వారి కాలు జారుకాలమున పగతీరుచ్టయు 

పర్తిఫలమిచుచ్టయు నావే; వారి ఆపదిద్నము సమీపించును వారి గతి తవ్రగా వచుచ్ను. 

2 రాజులు 12:17 => అంతట సిరియా రాజైన హజాయేలు గాతు పటట్ణముమీదికి పోయి 

యుదధ్ముచేసి దాని పటుట్కొనిన తరువాత అతడు యెరూషలేముమీదికి రాదలచియుండగా 

2 రాజులు 12:18 => యూదా రాజైన యోవాషు తన పితరులైన యెహోషాపాతు యెహోరాము 

అహజాయ్ అను యూదా రాజులు పర్తిషిఠ్ంచిన వసుత్వులనిన్టిని, తాను పర్తిషిఠ్ంచిన వసుత్వులను, 

యెహోవా మందిరములోను రాజనగరులోనునన్ పదారథ్ములలోను కనబడిన బంగారమంతయు 

తీసికొని సిరియా రాజైన హజాయేలునకు పంపగా అతడు యెరూషలేమునొదద్నుండి తిరిగిపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:17 => యెహోయాదా చనిపోయిన తరువాత యూదా అధిపతులు వచిచ్ 

రాజునకు నమసక్రింపగా రాజు వారి మాటకు సమమ్తించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:18 => జనులు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మందిరమును విడచి, 

దేవతాసత్ంభములకును విగర్హములకును పూజచేసిరి; వారు, చేసిన యీ యపరాధము నిమితత్ము 

యూదావారిమీదికిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లమీదికిని కోపము వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 2:10 => కాబటిట్ రాజులారా, వివేకులై యుండుడి భూపతులారా, బోధనొందుడి. 

కీరత్నలు 2:11 => భయభకుత్లు కలిగి యెహోవాను సేవించుడి గడగడ వణకుచు సంతోషించుడి. 

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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కీరత్నలు 82:6 => మీరు దైవములనియు మీరందరు సరోవ్నన్తుని కుమారులనియు నేనే 

సెలవిచిచ్యునాన్ను. 

కీరత్నలు 82:7 => అయినను ఇతర మనుషుయ్లు చనిపోవునటుల్ మీరును చనిపోవుదురు 

అధికారులలో ఒకడు కూలునటుల్ మీరును కూలుదురు.  

వచనము 26 

అతనిమీద కుటర్చేసినవారు అమోమ్నీయురాలైన షిమాతు కుమారుడగు జాబాదు, మోయాబురాలైన 

షిమీతు కుమారుడగు యెహోజాబాదు అనువారు. 

లేవీయకాండము 26:8 => మీలో అయిదుగురు నూరుమందిని తరుముదురు; నూరుమంది 

పదివేలమందిని తరుముదురు, మీ శతుర్వులు మీయెదుట ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

లేవీయకాండము 26:37 => తరుమువాడు లేకయే వారు ఖడగ్మును చూచినటుట్గా ఒకనిమీదనొకడు 

పడెదరు; మీ శతుర్వులయెదుట మీరు నిలువలేకపోయెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:30 => తమ ఆశర్యదురగ్ము వారిని అమిమ్వేయనియెడల యెహోవా 

వారిని అపప్గింపనియెడల ఒకక్డు ఎటుల్ వేయిమందిని తరుమును? ఇదద్రు ఎటుల్ పదివేలమందిని 

పారదోలుదురు? 

యెషయా 30:17 => మీరు పరవ్తముమీదనుండు కొయయ్వలెను కొండమీదనుండు జెండావలెను 

అగువరకు ఒకని గదిద్ంపునకు మీలో వెయియ్మంది పారిపోయెదరు అయిదుగురి గదిద్ంపునకు మీరు 

పారిపోయెదరు. 

యిరిమ్యా 37:10 => మీతో యుదధ్ముచేయు కలీద్యుల దండువారినందరిని మీరు హతముచేసి 

వారిలో గాయపడిన వారిని మాతర్మే మిగిలించినను వారే తమ గుడారములలోనుండి వచిచ్ యీ 

పటట్ణమును అగిన్తో కాలిచ్వేయుదురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:8 => బహు విసాత్రమైన రథములును గుఱఱ్పు రౌతులునుగల 

కూషీయులును లూబీయులును గొపప్ దండై వచిచ్రిగదా? అయినను నీవు యెహోవాను 

నముమ్కొనినందున ఆయన వారిని నీచేతి కపప్గించెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => తనయెడల యథారథ్హృదయము గలవారిని బలపరచుటకై 

యెహోవా కనుదృషిట్ లోకమందంతట సంచారము చేయుచునన్ది; యీ విషయమందు నీవు మతితపిప్ 

పర్వరిత్ంచితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుదధ్ములే కలుగును. 

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. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:8 => యెహూ అహాబు సంతతివారిమీద తీరుప్ తీరుచ్టకై వచిచ్నపుప్డు 

అతడు యూదావారి అధిపతులను, అహజాయ్కు పరిచారకులుగానునన్ అహజాయ్ సహోదరుల 

కుమారులను చూచి వారిని హతముచేసెను. 

యెషయా 10:5 => అషూష్రీయులకు శర్మ వారు నా కోపమునకు సాధనమైన దండము నా దుడుడ్కఱఱ్ 

నా ఉగర్త వారిచేతిలో ఉనన్ది. 
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యెషయా 10:6 => భకిత్హీనులగు జనములమీదికి నేను వారిని పంపెదను దోపుడుసొముమ్ 

దోచుకొనుటకును కొలల్పెటుట్టకును వీధులను తొర్కిక్ంచుటకును నా ఉగర్తకు పాతుర్లగు 

జనులనుగూరిచ్ వారికాజాఞ్పించెదను.  

యెషయా 13:5 => సరవ్లోకమును పాడుచేయుటకై ఆయన దూరదేశమునుండి ఆకాశ 

దిగంతములనుండి యెహోవాయును ఆయన కోర్ధము తీరుచ్ ఆయుధములును వచుచ్చునాన్రు.  

హబకూక్కు 1:12 => యెహోవా నా దేవా, నా పరిశుదధ్ దేవా, ఆదినుండి నీవునన్వాడవు కావా? 

మేము మరణము నొందము; యెహోవా, తీరుప్ తీరుచ్టకు నీవు వారిని నియమించియునాన్వు; 

ఆశర్యదురగ్మా, మముమ్ను దండించుటకు వారిని పుటిట్ంచితివి. 

2 రాజులు 12:17 => అంతట సిరియా రాజైన హజాయేలు గాతు పటట్ణముమీదికి పోయి 

యుదధ్ముచేసి దాని పటుట్కొనిన తరువాత అతడు యెరూషలేముమీదికి రాదలచియుండగా 

2 రాజులు 12:20 => అతని సేవకులు లేచి కుటర్చేసి సిలాల్ అను చోటకి పోవు మారగ్మందునన్ మిలోల్ 

అను నగరునందు యోవాషును చంపిరి. 

2 రాజులు 24:3 => మనషే ష్ చేసిన కిర్యలనిన్టినిబటిట్యు, అతడు నిరపరాధులను 

హతముచేయుటనుబటిట్యు, యూదావారు యెహోవా సముఖమునుండి పారదోలబడునటుల్గా ఆయన 

ఆజఞ్వలన ఇది వారిమీదికి వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:5 => అందుచేత అతని దేవుడైన యెహోవా అతనిని సిరియా రాజు చేతి 

కపప్గించెను. సిరియనులు అతని ఓడించి అతని జనులలో చాలమందిని చెరపటుట్కొని దమసుక్నకు 

తీసికొనిపోయిరి. అతడును ఇశార్యేలు రాజు చేతికి అపప్గింపబడెను; ఆ రాజు అతని లెసస్గా 

ఓడించెను. 

పర్సంగి 5:17 => ఇదియు మనసుస్నకు ఆయాసకరమైనదే, తన దినములనిన్యు అతడు చీకటిలో 

భోజనము చేయును, అతనికి వాయ్కులమును, రోగమును, అసహయ్మును కలుగును. 

వచనము 27 
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అతని కుమారులనుగూరిచ్యు, అతనిమీద చెపప్బడిన అనేకమైన దేవోకుత్లనుగూరిచ్యు, అతడు 

దేవుని మందిరమును బాగుచేయుటనుగూరిచ్యు రాజుల సటీక గర్ంథములో వార్యబడియునన్ది. 

అతనికి బదులుగా అతని కుమారుడైన అమజాయ్ రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:16 => మరియు యెహోవా యెహోరాముమీదికి ఫిలిషీత్యులను 

కూషీయుల చేరువనునన్ అరబీయులను రేపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:18 => ఇదియంతయు అయిన తరువాత యెహోవా కుదరచాలని 

వాయ్ధిచేత అతనిని ఉదరమున మొతిత్నందున 

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 22:6 => సిరియా రాజైన హజాయేలుతో తాను రామాలో చేసిన 

యుదధ్మునందు తనకు తగిలిన గాయములను బాగుచేసికొనుటకై అతడు యెజెర్యేలునకు మరల 

వచెచ్ను. అహాబు కుమారుడైన యెహోరాము రోగియైయునాన్డని విని యూదా రాజైన యెహోరాము 

కుమారుడగు అహజాయ్ అతని దరిశ్ంచుటకై యెజెర్యేలునకు పోయెను. 

2 రాజులు 12:20 => అతని సేవకులు లేచి కుటర్చేసి సిలాల్ అను చోటకి పోవు మారగ్మందునన్ మిలోల్ 

అను నగరునందు యోవాషును చంపిరి. 

2 రాజులు 14:19 => అతనిమీద యెరూషలేములో జనులు కుటర్చేయగా అతడు లాకీషు 

పటట్ణమునకు పారిపోయెను గాని వారు లాకీషునకు అతనివెంట కొందరిని పంపిరి. 

2 రాజులు 14:20 => వారు అకక్డ అతనిని చంపి గుఱఱ్ములమీద అతని శవమును 

యెరూషలేమునకు తెపిప్ంచి దావీదు పురమందు అతని పితరుల సమాధిలో పాతిపెటిట్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:21 => అందుకు వారతనిమీద కుటర్చేసి, రాజు మాటనుబటిట్ యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములోపల రాళుల్ రువివ్ అతని చావగొటిట్రి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 24:22 => ఈ పర్కారము రాజైన యోవాషు జెకరాయ్ తండిర్యైన 

యెహోయాదా తనకు చేసిన ఉప కారమును మరచినవాడై అతని కుమారుని చంపించెను; అతడు 

చనిపోవునపుప్డు యెహోవా దీని దృషిట్ంచి దీనిని విచారణలోనికి తెచుచ్నుగాక యనెను. 

కీరత్నలు 10:14 => నీవు దీనిని చూచియునాన్వు గదా, వారికి పర్తికారము చేయుటకై నీవు చేటును 

పగను కనిపెటిట్ చూచుచునాన్వు నిరాధారులు తముమ్ను నీకు అపప్గించుకొందురు తండిర్లేనివారికి నీవే 

సహాయుడవై యునాన్వు 

పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:16 => అతడు ఇశార్యేలీయులలో దేవుని దృషిట్కిని తన యింటివారి 

దృషిట్కిని మంచివాడై పర్వరిత్ంచెను గనుక జనులు దావీదు పటట్ణమందు రాజులదగగ్ర అతని 

పాతిపెటిట్రి. 

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 28:27 => ఆహాజు తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి యెరూషలేము 

పటట్ణమునందు పాతిపెటట్బడెనుగాని ఇశార్యేలీయుల రాజుల సమాధులకు అతడు తేబడలేదు. అతని 

కుమారుడైన హిజిక్యా అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

2 సమూయేలు 4:5 => రిమోమ్ను కుమారులగు రేకాబును బయనాయును మంచి యెండవేళ 

బయలుదేరి మధాయ్హన్కాలమున ఇషోబ్షెతు మంచముమీద పండుకొనియుండగా అతని యింటికి 

వచిచ్రి. 

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. 
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2 రాజులు 21:18 => మనషే ష్ తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి ఉజా జ్యొకక్ తోటలో తన నగరు దగగ్ర 

సమాధిచేయబడెను; అతని కుమారుడైన ఆమోను అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => రాజయ్ము తనకు సిథ్రమైనపుప్డు అతడు రాజైన తన తండిర్ని చంపిన 

రాజసేవకులను చంపించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:27 => అమజాయ్ యెహోవాను అనుసరించుట మానివేసిన తరువాత 

జనులు యెరూషలేములో అతనిమీద కుటర్చేయగా అతడు లాకీషునకు పారిపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:24 => అతని సేవకులు అతనిమీద కుటర్చేసి అతని నగరునందే అతని 

చంపగా 

పర్సంగి 5:17 => ఇదియు మనసుస్నకు ఆయాసకరమైనదే, తన దినములనిన్యు అతడు చీకటిలో 

భోజనము చేయును, అతనికి వాయ్కులమును, రోగమును, అసహయ్మును కలుగును. 

యెషయా 14:18 => జనముల రాజులందరు ఘనత వహించినవారై తమ తమ నగరులయందు 

నిదిర్ంచుచునాన్రు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 
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వచనము 1 

అమజాయ్ యేలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యయిదేండల్వాడై యిరువది తొమిమ్ది సంవతస్రములు 

యెరూషలేములో ఏలెను; అతని తలిల్ యెరూషలేము కాపురసుథ్రాలు, ఆమె పేరు యెహోయదాద్ను. 

2 రాజులు 12:21 => ఎటల్నగా షిమాతు కుమారుడైన యోజాకారు షోమేరు కుమారుడైన 

యెహోజాబాదు అను అతని సేవకులును అతనిమీద పడగా అతడు మరణమాయెను. జనులు దావీదు 

పురమందు అతని పితరుల సమాధిలో అతనిని పాతిపెటిట్రి; అతని కుమారుడైన అహజాయ్ అతనికి 

మారుగా రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => రాజయ్ము తనకు సిథ్రమైనపుప్డు అతడు రాజైన తన తండిర్ని చంపిన 

రాజసేవకులను చంపించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:24 => అతని సేవకులు అతనిమీద కుటర్చేసి అతని నగరునందే అతని 

చంపగా 

వచనము 2 

అతడు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచెను గాని పూరణ్హృదయముతో ఆయనను 

అనుసరింపలేదు. 

2 రాజులు 12:18 => యూదా రాజైన యోవాషు తన పితరులైన యెహోషాపాతు యెహోరాము 

అహజాయ్ అను యూదా రాజులు పర్తిషిఠ్ంచిన వసుత్వులనిన్టిని, తాను పర్తిషిఠ్ంచిన వసుత్వులను, 

యెహోవా మందిరములోను రాజనగరులోనునన్ పదారథ్ములలోను కనబడిన బంగారమంతయు 

తీసికొని సిరియా రాజైన హజాయేలునకు పంపగా అతడు యెరూషలేమునొదద్నుండి తిరిగిపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:13 => ఈలాగున పనివారు పని జరిగించి సంపూరిత్ చేసిరి. వారు దేవుని 

మందిరమును దాని యథాసిథ్తికి తెచిచ్ దాని బలపరచిరి. 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:11 => ఆసా చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ యూదా ఇశార్యేలు రాజుల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:34 => యెహోషాపాతు చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ హనానీ 

కుమారుడైన యెహూ రచించిన గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. ఈ యెహూ పేరు, ఇశార్యేలు 

రాజుల గర్ంథమందు కనబడుచునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => అమజాయ్ యేలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యయిదేండల్వాడై 

యిరువది తొమిమ్ది సంవతస్రములు యెరూషలేములో ఏలెను; అతని తలిల్ యెరూషలేము 

కాపురసుథ్రాలు, ఆమె పేరు యెహోయదాద్ను. 

2 రాజులు 12:21 => ఎటల్నగా షిమాతు కుమారుడైన యోజాకారు షోమేరు కుమారుడైన 

యెహోజాబాదు అను అతని సేవకులును అతనిమీద పడగా అతడు మరణమాయెను. జనులు దావీదు 

పురమందు అతని పితరుల సమాధిలో అతనిని పాతిపెటిట్రి; అతని కుమారుడైన అహజాయ్ అతనికి 

మారుగా రాజాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:12 => యోవాషునకు అమజాయ్ కుమారుడు అమజాయ్కు అజరాయ్ 

కుమారుడు, అజరాయ్కు యోతాము కుమారుడు 

2 రాజులు 22:5 => యెహోవా మందిరపు పనికి అధికారులై పని జరిగించువారిచేతికి ఆ దర్వయ్మును 

అపప్గించిన తరువాత యెహోవా మందిరమందలి శిథిలమైన సథ్లములను బాగుచేయుటకై యెహోవా 

మందిరపు పనిచేయు కూలివారికి వారు దాని నియయ్వలెననియు 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:27 => అతడు చేసిన సమసత్ కిర్యలనుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు 

యూదారాజుల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

వచనము 3 
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రాజయ్ము తనకు సిథ్రమైనపుప్డు అతడు రాజైన తన తండిర్ని చంపిన రాజసేవకులను చంపించెను. 

2 రాజులు 14:1 => ఇశార్యేలు రాజును యెహోయాహాజు కుమారుడునైన యెహోయాషు 

ఏలుబడిలో రెండవ సంవతస్రమందు యూదా రాజును యోవాషు కుమారుడునైన అమజాయ్ 

రాజాయెను. 

2 రాజులు 14:2 => అతడు ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యయిదేండల్వాడై యెరూషలేమునందు 

ఇరువదితొమిమ్ది సంవతస్రములు ఏలెను; అతని తలిల్ యెరూషలేము కాపురసుథ్రాలైన యెహోయదాద్ను. 

2 రాజులు 14:3 => ఇతడు తన పితరుడైన దావీదు చేసినటుట్ చేయకపోయినను, యెహోవా దృషిట్కి 

నీతిగలవాడై తన తండిర్యైన యోవాషు చేసిన పర్కారము చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:12 => యోవాషునకు అమజాయ్ కుమారుడు అమజాయ్కు అజరాయ్ 

కుమారుడు, అజరాయ్కు యోతాము కుమారుడు 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:27 => అతని కుమారులనుగూరిచ్యు, అతనిమీద చెపప్బడిన అనేకమైన 

దేవోకుత్లనుగూరిచ్యు, అతడు దేవుని మందిరమును బాగుచేయుటనుగూరిచ్యు రాజుల సటీక 

గర్ంథములో వార్యబడియునన్ది. అతనికి బదులుగా అతని కుమారుడైన అమజాయ్ రాజాయెను. 

వచనము 4 

అయితే తండుర్లు పిలల్లకొరకును పిలల్లు తండుర్లకొరకును చావకూడదు, పర్తి మనిషి తన 

పాపముకొరకు తానే చావవలెనని మోషే గర్ంథమందలి ధరమ్శాసత్రమునందు వార్యబడియునన్ 

యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ అతడు వారి పిలల్లను చంపక మానెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:14 => అమజాయ్ ఎదోమీయులను ఓడించి తిరిగివచిచ్న తరువాత అతడు 

శేయీరువారి దేవతలను తీసికొనివచిచ్ తనకు దేవతలుగా నిలిపి వాటికి నమసక్రించి ధూపము 

వేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:2 => యాజకుడైన యెహోయాదా బర్దికిన దినములనిన్యు యోవాషు 

యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 26:4 => అతడు తన తండిర్యైన అమజాయ్ చరయ్ యంతటి పర్కారము 

యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచెను. 

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. 

2 రాజులు 14:4 => అయితే అతడు ఉనన్త సథ్లములను కొటిట్వేయలేదు; జనులు ఇంకను ఉనన్త 

సథ్లములలో బలులనరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచునుండిరి. 

కీరత్నలు 78:37 => నోటి మాటతో వారు ఆయనను ముఖసుత్తి చేసిరి తమ నాలుకలతో 

ఆయనయొదద్ బొంకిరి. 

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.  

హోషేయ 10:2 => వారి మనసుస్ కపటమైనది గనుక వారు తవ్రలోనే తమ అపరాధమునకు శిక్ష 

నొందుదురు; యెహోవా వారి బలిపీఠములను తుతుత్నియలుగా చేయును, వారు పర్తిషిట్ంచిన 

దేవతాసత్ంభములను పాడుచేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:21 => నీ హృదయము దేవుని యెదుట సరియైనది కాదు గనుక యీ 

కారయ్మందు నీకు పాలుపంపులు లేవు. 

యాకోబు 1:8 => గనుక పర్భువువలన తనకేమైనను దొరుకునని తలంచుకొనరాదు. 

యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 

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

నిందారహితుడునై యుండెను. నోవహు దేవునితో కూడ నడచినవాడు. 
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సంఖాయ్కాండము 14:24 => నా సేవకుడైన కాలేబు మంచి మనసుస్ కలిగి పూరణ్మనసుస్తో ననున్ 

అనుసరించిన హేతువుచేత అతడు పోయిన దేశములో అతని పర్వేశపెటెట్దను. 

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. 

2 రాజులు 12:2 => యాజకుడైన యెహోయాదా తనకు బుదిధ్నేరుప్వాడైయుండు దినములనిన్టిలో 

యోవాషు యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలముగానే పర్వరిత్ంచెను. 

2 రాజులు 14:3 => ఇతడు తన పితరుడైన దావీదు చేసినటుట్ చేయకపోయినను, యెహోవా దృషిట్కి 

నీతిగలవాడై తన తండిర్యైన యోవాషు చేసిన పర్కారము చేసెను. 

కీరత్నలు 119:80 => నేను సిగుగ్పడకుండునటుల్ నా హృదయము నీ కటట్డల విషయమై 

నిరోద్షమగును గాక. 

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 

లూకా 11:39 => అందుకు పర్భువిటల్నెను పరిసయుయ్లైన మీరు గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్ 

చేయుదురు గాని మీ అంతరంగము దోపుతోను చెడుతనముతోను నిండియునన్ది. 

పర్కటన 3:2 => నీ కిర్యలు నా దేవుని యెదుట సంపూరణ్మైనవిగా నాకు కనబడలేదు గనుక 

జాగరూకుడవై, చావనైయునన్ మిగిలినవాటిని బలపరచుము.  
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వచనము 5 

అమజాయ్ యూదావారినందరిని సమకూరిచ్ యూదా దేశమంతటను బెనాయ్మీనీయుల దేశమంతటను 

వారి వారి పితరుల యిండల్నుబటిట్ సహసార్ధిపతులను శతాధిపతులను నియమించెను. అతడు ఇరువది 

సంవతస్రములు మొదలుకొని అంతకు పై పార్యముగల వారిని లెకిక్ంపగా, ఈటెను డాళల్ను పటుట్కొని 

యుదధ్మునకు పోదగినటిట్ యోధులు మూడులక్షలమంది కనబడిరి. 

2 రాజులు 14:5 => రాజయ్మందు తాను సాథ్పింపబడిన తరువాత రాజగు తన తండిర్ని చంపిన తన 

సేవకులను అతడు హతము చేయించెను. 

2 రాజులు 14:6 => అయితే కుమారుల దోషమునుబటిట్ తండుర్లకు మరణశిక్ష విధింపకూడదు, 

తండుర్ల దోషమునుబటిట్ కుమారులకు మరణశిక్ష విధింపకూడదు. ఎవని పాపము నిమితత్ము వాడే 

మరణశిక్ష నొందును, అని మోషే వార్సియిచిచ్న ధరమ్శాసత్రమందు యెహోవా యిచిచ్న ఆజఞ్నుబటిట్ ఆ 

నరహంతకుల పిలల్లను అతడు హతము చేయలేదు. 

2 రాజులు 14:7 => మరియు ఉపుప్లోయలో అతడు యుదధ్ముచేసి ఎదోమీయులలో 

పదివేలమందిని హతముచేసి, సెల అను పటట్ణమును పటుట్కొని దానికి యొకత్యేలని పేరు పెటెట్ను; 

నేటివరకు దానికి అదే పేరు. 

2 రాజులు 14:8 => 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 
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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. 

2 రాజులు 14:13 => మరియు ఇశార్యేలు రాజైన యెహోయాషు అహజాయ్కు పుటిట్న యోవాషు 

కుమారుడైన అమజాయ్ అను యూదా రాజును బేతెష్మెషు దగగ్ర పటుట్కొని యెరూషలేమునకు వచిచ్, 

ఎఫార్యిము గుమమ్ము మొదలుకొని మూలగుమమ్ము వరకు యెరూషలేము పార్కారమును 

నాలుగువందల మూరల పొడుగున పడగొటెట్ను. 

2 రాజులు 14:14 => మరియు యెహోవా మందిరమునందును రాజనగరునందును కనబడిన 

బంగారము వెండి మొదలైన సమసత్ వసుత్వులను పటట్ణసుథ్లలో కుదవ పెటట్బడినవారిని తీసికొని 

షోమోర్నునకు వచెచ్ను. 

2 రాజులు 14:15 => యెహోయాషు చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతని 

పరాకర్మమునుగూరిచ్యు యూదారాజైన అమజాయ్తో అతడు చేసిన యుదధ్మునుగూరిచ్యు 

ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

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

ఇశార్యేలు రాజుల సమాధియందు పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన యరొబాము అతనికి 

మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 14:17 => యూదా రాజైన యోవాషు కుమారుడైన అమజాయ్ ఇశార్యేలు రాజైన 

యెహోయాహాజు కుమారుడైన యెహోయాషు మరణమైన తరువాత పదునయిదు సంవతస్రములు 

బర్దికెను. 

2 రాజులు 14:18 => అమజాయ్ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్ యూదా రాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 
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2 రాజులు 14:19 => అతనిమీద యెరూషలేములో జనులు కుటర్చేయగా అతడు లాకీషు 

పటట్ణమునకు పారిపోయెను గాని వారు లాకీషునకు అతనివెంట కొందరిని పంపిరి. 

2 రాజులు 14:20 => వారు అకక్డ అతనిని చంపి గుఱఱ్ములమీద అతని శవమును 

యెరూషలేమునకు తెపిప్ంచి దావీదు పురమందు అతని పితరుల సమాధిలో పాతిపెటిట్రి. 

2 రాజులు 14:21 => అపుప్డు యూదా జనులందరును పదునారు సంవతస్రములవాడైన అజరాయ్ను 

తీసికొని అతని తండిర్యైన అమజాయ్కు బదులుగా పటాట్భిషేకము చేసిరి. 

2 రాజులు 14:22 => ఇతడు రాజైన తన తండిర్ తన పితరులతో నిదిర్ంచిన తరువాత ఏలతు అను 

పటట్ణమును బాగుగా కటిట్ంచి యూదావారికి దానిని మరల అపప్గించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:25 => వారు యోవాషును విడచిపోయినపుప్డు అతడు మికిక్లి 

రోగియైయుండెను. అపుప్డు యాజకుడైన యెహోయాదా కుమారుల పార్ణహతయ్ దోషము నిమితత్ము 

అతని సేవకులు అతనిమీద కుటర్చేసి, అతడు పడకమీద ఉండగా అతని చంపిరి. అతడు చనిపోయిన 

తరువాత జనులు దావీదు పటట్ణమందు అతని పాతిపెటిట్రి గాని రాజుల సమాధులలో అతని 

పాతిపెటట్లేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:26 => అతనిమీద కుటర్చేసినవారు అమోమ్నీయురాలైన షిమాతు 

కుమారుడగు జాబాదు, మోయాబురాలైన షిమీతు కుమారుడగు యెహోజాబాదు అనువారు. 

ఆదికాండము 9:5 => మరియు మీకు పార్ణమైన మీ రకత్మునుగూరిచ్ విచారణ చేయుదును; 

దానిగూరిచ్ పర్తి జంతువును నరులను విచారణ చేయుదును; పర్తి నరుని పార్ణమునుగూరిచ్ వాని 

సహోదరుని విచారణ చేయుదును. 

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

ఏలయనగా దేవుడు తన సవ్రూపమందు నరుని చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 21:14 => 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. 
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సంఖాయ్కాండము 35:32 => మరియు ఆశర్యపురమునకు పారిపోయినవాడు యాజకుడు 

మృతినొందక మునుపు సవ్దేశమందు నివసించునటుల్ వానిచేత విమోచన ధనమును 

అంగీకరింపకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 35:33 => మీరుండు దేశమును అపవితర్పరచకూడదు; నరహతయ్ దేశమును 

అపవితర్పరచును గదా. దేశములో చిందిన రకత్ము నిమితత్ము చిందించిన వాని రకత్మువలననే 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగునుగాని మరి దేనివలనను కలుగదు. 

2 రాజులు 14:3 => ఇతడు తన పితరుడైన దావీదు చేసినటుట్ చేయకపోయినను, యెహోవా దృషిట్కి 

నీతిగలవాడై తన తండిర్యైన యోవాషు చేసిన పర్కారము చేసెను. 

వచనము 6 

మరియు అతడు ఇశార్యేలువారిలోనుండి లక్షమంది పరాకర్మశాలులను రెండువందల మణుగుల 

వెండికి కుదిరెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:16 => కుమారుల దోషమునుబటిట్ తండుర్లకు మరణశిక్ష 

విధింపకూడదు, తండుర్ల దోషమునుబటిట్ కుమారులకు మరణశిక్ష విధింపకూడదు. ఎవని పాపము 

నిమితత్ము వాడే మరణశిక్ష నొందును. 

2 రాజులు 14:5 => రాజయ్మందు తాను సాథ్పింపబడిన తరువాత రాజగు తన తండిర్ని చంపిన తన 

సేవకులను అతడు హతము చేయించెను. 

2 రాజులు 14:6 => అయితే కుమారుల దోషమునుబటిట్ తండుర్లకు మరణశిక్ష విధింపకూడదు, 

తండుర్ల దోషమునుబటిట్ కుమారులకు మరణశిక్ష విధింపకూడదు. ఎవని పాపము నిమితత్ము వాడే 

మరణశిక్ష నొందును, అని మోషే వార్సియిచిచ్న ధరమ్శాసత్రమందు యెహోవా యిచిచ్న ఆజఞ్నుబటిట్ ఆ 

నరహంతకుల పిలల్లను అతడు హతము చేయలేదు. 

యిరిమ్యా 31:29 => ఆ దినములలో తండుర్లు దార్క్షకాయలు తినగా పిలల్ల పళుల్ పులిసెనను మాట 

వాడుకొనరు. 

Page  of 1312 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

యిరిమ్యా 31:30 => పర్తివాడు తన దోషముచేతనే మృతినొందును; ఎవడు దార్క్షకాయలు తినునో 

వాని పళేల్ పులియును. 

యెహెజేక్లు 18:4 => మనుషుయ్లందరు నా వశములో ఉనాన్రు, తండుర్లేమి కుమారులేమి 

అందరును నా వశములో ఉనాన్రు; పాపము చేయువాడెవడో వాడే మరణము నొందును. 

యెహెజేక్లు 18:20 => పాపము చేయువాడే మరణమునొందును; తండిర్యొకక్ దోషశిక్షను 

కుమారుడు మోయుటలేదని కుమారుని దోషశిక్షను తండిర్ మోయడు, నీతిపరుని నీతి ఆ నీతిపరునికే 

చెందును, దుషుట్ని దుషట్తవ్ము ఆ దుషుట్నికే చెందును. 

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. 

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. 

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

నిరణ్యించిన ఆజఞ్లనైనను కటట్డలనైనను విధులనైనను మేము గైకొనకపోతివిు. 

వచనము 7 

దైవజనుడైన యొకడు అతనియొదద్కు వచిచ్ రాజా, ఇశార్యేలువారి సైనయ్మును నీతోకూడ 

తీసికొనిపోవదుద్, యెహోవా ఇశార్యేలువారగు ఎఫార్యిమీయులలో ఎవరికిని తోడుగా ఉండడు. 

నిరగ్మకాండము 18:25 => ఇశార్యేలీయులందరిలో సామరథ్య్ముగల మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని, 

వెయియ్మందికి ఒకనిగాను, నూరుమందికి ఒకనిగాను, ఏబదిమందికి ఒకనిగాను, పదిమందికి 

ఒకనిగాను, నాయ్యాధిపతులను ఏరాప్టు చేసి వారిని పర్జలమీద పర్ధానులనుగా నియమించెను. 
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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 దినవృతాత్ంతములు 13:1 => దావీదు సహసార్ధిపతులతోను శతాధిపతులతోను 

అధిపతులందరితోను ఆలోచనచేసి, సమాజముగా కూడిన ఇశార్యేలీయులందరితో ఈలాగు 

సెలవిచెచ్ను 

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. 

సంఖాయ్కాండము 1:3 => ఇశార్యేలీయులలో సైనయ్ముగా వెళుల్వారిని, అనగా ఇరువది యేండుల్ 

మొదలుకొని పైపార్యముగల వారిని, తమ తమ సేనలనుబటిట్ నీవును అహరోనును లెకిక్ంపవలెను. 

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 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 17:14 => వీరి పితరుల వంశములచొపుప్న వీరి సంఖయ్ యెంతనగా, 

యూదాలో సహసార్ధిపతులైన వారికి పర్ధానుడగు అదాన్యొదద్ మూడు లక్షలమంది 

పరాకర్మశాలులుండిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 17:15 => రెండవవాడగు యెహోహానాను అను అధిపతియొదద్ రెండు లక్షల 

ఎనుబదివేలమంది యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:16 => మూడవవాడు జిఖీర్ కుమారుడై యెహోవాకు తనున్తాను 

మనఃపూరవ్ కముగా సమరిప్ంచుకొనిన అమసాయ్ ; అతనియొదద్  రెండు లక్షలమంది 

పరాకర్మశాలులుండిరి. 

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

వీనియొదద్ వింటిని కేడెమును పటుట్కొనువారు రెండు లక్షలమంది యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:18 => రెండవవాడు యెహోజాబాదు; వీనియొదద్ లక్షయెనుబదివేలమంది 

యుదధ్సనన్దుధ్లుండిరి. 

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

దాగియునన్ దావీదునొదద్ చేరిరి; వీరు డాలును ఈటెను వాడుకచేయగల యుదధ్పర్వీణులు, 

సింహముఖమువంటి ముఖములు గలవారు, కొండలలోనుండు జింకలంత పాదవేగము గలవారు. 

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. 

వచనము 8 

ఆలాగు పోవలెనని నీకునన్యెడల పొముమ్, యుదధ్ము బలముగా చేసినను దేవుడు నీ శతుర్వు ఎదుట 

నినున్ కూలుచ్ను; నిలువబెటుట్టయు పడవేయుటయు దేవుని వశమేగదా అని పర్కటింపగా 

నిరగ్మకాండము 38:25 => సమాజములో చేరినవారి వెండి పరిశుదధ్సథ్లపు తులముచొపుప్న 

నాలుగువందల మణుగుల వెయియ్నిన్ ఐదువందల డెబబ్దియైదు తులములు. 
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నిరగ్మకాండము 38:26 => ఈ పనున్ ఇరువది ఏండుల్ మొదలుకొని పైపార్యము కలిగి లెకక్లో 

చేరిన వారందరిలో, అనగా ఆరులక్షల మూడువేల ఐదువందల ఏబది మందిలో తలకొకటికి 

అరతులము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:6 => అమోమ్నీయులు దావీదునకు తమయందు అసహయ్ము 

పుటిట్ంచితిమని తెలిసికొనినపుప్డు హానూనును అమోమ్నీయులును అరామన్హరయీము నుండియు, 

సిరియా మయకానుండియు సోబానుండియు రథములను గుఱఱ్పురౌతులను రెండువేల మణుగుల 

వెండిఇచిచ్ బాడిగెకు కుదురుచ్కొనిరి. 

వచనము 9 

అమజాయ్ దైవజనుని చూచి ఇశార్యేలువారి సైనయ్మునకు నేనిచిచ్న రెండువందల మణుగుల వెండికి 

ఏమి చేసెదమని అడిగినందుకు దీనికంటె మరి యధికముగా యెహోవా నీకు ఇయయ్గలడని ఆ 

దైవజనుడు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 12:1 => కావున యెహోవా నాతానును దావీదునొదద్కు పంపెను; అతడు వచిచ్ 

దావీదుతో ఇటల్నెను ఒకానొక పటట్ణమందు ఇదద్రు మనుషుయ్లు ఉండిరి. 

1 రాజులు 13:1 => అంతట దైవజనుడైన యొకడు యెహోవాచేత సెలవునొంది 

యూదాదేశమునుండి బేతేలునకు వచెచ్ను. ధూపము వేయుటకై యరొబాము ఆ బలిపీఠమునొదద్ 

నిలిచియుండగా 

1 తిమోతి 6:11 => దైవజనుడా, నీవైతే వీటివి విసరిజ్ంచి, నీతిని భకిత్ని విశావ్సమును పేర్మను 

ఓరుప్ను సాతివ్కమును సంపాదించుకొనుటకు పర్యాసపడుము. 

2 తిమోతి 3:17 => ఖండించుటకును, తపుప్ దిదుద్టకును, నీతియందు శిక్షచేయుటకును 

పర్యోజనకరమైయునన్ది. 

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 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. 

1 రాజులు 12:28 => ఆలోచనచేసి రెండు బంగారపు దూడలు చేయించి, జనులను పిలిచి 

యెరూషలేమునకు పోవుట మీకు బహు కషట్ము; 

యెషయా 28:1 => తార్గుబోతులగు ఎఫార్యిమీయుల అతిశయ కిరీటమునకు శర్మ 

వాడిపోవుచునన్ పుషప్మువంటి వారి సుందర భూషణమునకు శర్మ దార్కాష్రసమువలన 

కూలిపోయినవారి ఫలవంతమైన లోయ తలమీదనునన్ కిరీటమునకు శర్మ.  

యెషయా 28:2 => ఆలకించుడి, బలపరాకర్మములు గలవాడొకడు పర్భువుకు ఉనాన్డు పర్చండమైన 

వడగండుల్ను పర్చండమైన జలముల పర్వాహమును పర్చండమైన వరదయు కొటిట్వేయునటుల్ ఆయన 

తన బలముచేత పడదోర్యువాడు.  

యెషయా 28:3 => తార్గుబోతులగు ఎఫార్యిమీయుల అతిశయ కిరీటము కాళల్తో తొర్కక్బడును. 

హోషేయ 5:13 => తాను రోగి యవుట ఎఫార్యిము చూచెను, తనకు పుండు కలుగుట యూదా 

చూచెను అపుప్డు ఎఫార్యిము అషూష్రీయులయొదద్కు పోయెను, రాజైన యారేబును పిలుచుకొనెను. 

అయితే అతడు నినున్ సవ్సథ్పరచజాలడు, నీ పుండు బాగు చేయజాలడు. 

హోషేయ 5:14 => ఏలయనగా ఎఫార్యిమీయులకు సింహము వంటివాడనుగాను యూదా వారికి 

కొదమసింహము వంటివాడనుగాను నేనుందును. నేనే వారిని పటుట్కొని చీలెచ్దను, నేనే వారిని 

కొనిపోవుదును, విడిపించువాడొకడును లేకపోవును 

హోషేయ 5:15 => వారు మనసుస్ తిర్పుప్కొని ననున్ వెదకువరకు నేను తిరిగి నా సథ్లమునకు 

పోవుదును; తమకు దురవసథ్ సంభవింపగా వారు ననున్ బహు శీఘర్ముగా వెదకుదురు. 
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హోషేయ 9:13 => లోయలో సాథ్పింపబడిన తూరువంటి సాథ్నముగా నుండుటకై నేను 

ఎఫార్యిమును ఏరప్రచుకొంటిని; అయితే నరహంతకుల కపప్గించుటకై అది దాని పిలల్లను బయటికి 

తెచుచ్ను. 

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 22:48 => యెహోషాపాతు బంగారము తెచుచ్టకై ఓఫీరు దేశమునకు పోవుటకు తరీష్షు 

ఓడలను కటిట్ంపగా ఆ ఓడలు బయలుదేరక ఎసోనెగ్బెరునొదద్ బదద్లైపోయెను. 

2 రాజులు 20:14 => పమమ్ట పర్వకత్యైన యెషయా రాజైన హిజిక్యాయొదద్కు వచిచ్ఆ మనుషుయ్లు 

ఏమనిరి? నీయొదద్కు ఎకక్డనుండి వచిచ్రి? అని అడుగగా హిజిక్యా బబులోనను దూరదేశమునుండి 

వారు వచిచ్యునాన్రని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 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 25:15 => 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 30:1 => మరియు హిజిక్యా ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు 

పసాక్పండుగ ఆచరించుటకై యెరూషలేములోనునన్ యెహోవా మందిరమునకు రావలసినదని 

ఇశార్యేలువారికందరికిని యూదావారికందరికిని వరత్మానములను, ఎఫార్యిమీయులకును 

మనషే ష్వారికిని పతిర్కలను పంపెను. 
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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 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 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; 

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. 

యోవేలు 3:9 => అనయ్జనులకు ఈ సమాచారము పర్కటన చేయుడి యుదధ్ము పర్తిషిఠ్ంచుడి, 

బలాఢుయ్లను రేపుడి, యోధులందరు సిదధ్పడి రావలెను. 

యోవేలు 3:10 => మీ కఱుఱ్లు చెడగొటిట్ ఖడగ్ములు చేయుడి, మీ పోటకతుత్లు చెడగొటిట్ ఈటెలు 

చేయుడి; బలహీనుడు నేను బలాఢుయ్డను అనుకొనవలెను. 

యోవేలు 3:11 => చుటుట్పటల్నునన్ అనయ్జనులారా, తవ్రపడి రండి; సమకూడి రండి. యెహోవా, నీ 

పరాకర్మశాలురను ఇకక్డికి తోడుకొని రముమ్. 
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యోవేలు 3:12 => నలుదికుక్లనునన్ అనయ్జనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను యెహోషాపాతు లోయలో 

ఆసీనుడనగుదును; అనయ్జనులు లేచి అచచ్టికి రావలెను 

యోవేలు 3:13 => పైరు ముదిరినది, కొడవలిపెటిట్ కోయుడి; గానుగ నిండియునన్ది; తొటుల్ పొరిల్ 

పారుచునన్వి, జనుల దోషము అతయ్ధికమాయెను, మీరు దిగి రండి. 

యోవేలు 3:14 => తీరుప్ తీరుచ్ లోయలో రావలసిన యెహోవా దినము వచేచ్యునన్ది; తీరుప్కై 

జనులు గుంపులు గుంపులుగా కూడియునాన్రు. 

మతత్యి 26:45 => అపుప్డాయన తన శిషుయ్లయొదద్కు వచిచ్ ఇక నిదర్పోయి అలసట తీరుచ్కొనుడి; 

ఇదిగో ఆ గడియ వచిచ్యునన్ది; మనుషయ్కుమారుడు పాపులచేతికి అపప్గింపబడుచునాన్డు; 

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 20:6 => మా పితరుల దేవా యెహోవా, నీవు ఆకాశమందు దేవుడవై 

యునాన్వు, అనయ్జనుల రాజయ్ములను ఏలువాడవు నీవే; నీవు బాహుబలము గలవాడవు, పరాకర్మము 

గలవాడవు, నినెన్దిరించుటకెవరికిని బలము చాలదు. 

నాయ్యాధిపతులు 7:7 => అపుప్డు యెహోవా గతికిన మూడువందల మనుషుయ్లదావ్రా మిముమ్ను 

రకిష్ంచెదను; మిదాయ్నీయులను నీచేతికి అపప్గించెదను; జనులందరు తమ తమ చోటల్కు వెళల్వచుచ్నని 

గిదోయ్నుతో సెలవిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 14:6 => యోనాతాను ఈ సునన్తిలేని వారి దండు కాపరుల మీదికి పోదము రముమ్, 

యెహోవా మన కారయ్మును సాగించునేమో, అనేకుల చేతనైనను కొదిద్మంది చేతనైనను రకిష్ంచుటకు 

యెహోవాకు అడడ్మా అని తన ఆయుధములు మోయువానితో చెపప్గా 

యోబు 5:18 => ఆయన గాయపరచి గాయమును కటుట్ను ఆయన గాయము చేయును, ఆయన 

చేతులే సవ్సథ్పరచును. 
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యోబు 9:13 => దేవుని కోపము చలాల్రదు రాహాబు సహాయులు ఆయనకు లోబడుదురు. 

కీరత్నలు 20:7 => కొందరు రథములనుబటిట్యు కొందరు గుఱఱ్ములనుబటిట్యు అతిశయపడుదురు 

మనమైతే మన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ అతిశయపడుదము. 

కీరత్నలు 33:16 => ఏ రాజును సేనాబలముచేత రకిష్ంపబడడు ఏ వీరుడును అధికబలముచేత 

తపిప్ంచుకొనడు. 

కీరత్నలు 33:17 => రకిష్ంచుటకు గుఱఱ్ము అకక్రకు రాదు అది దాని విశేషబలముచేత మనుషుయ్లను 

తపిప్ంపజాలదు. 

కీరత్నలు 33:18 => వారి పార్ణమును మరణమునుండి తపిప్ంచుటకును కరవులో వారిని 

సజీవులనుగా కాపాడుటకును 

కీరత్నలు 33:19 => యెహోవా దృషిట్ ఆయనయందు భయభకుత్లుగలవారి మీదను ఆయన 

కృపకొరకు కనిపెటుట్వారి మీదను నిలుచుచునన్ది.  

కీరత్నలు 33:20 => మనము యెహోవా పరిశుదధ్నామమందు నమిమ్కయుంచి యునాన్ము. 

ఆయననుబటిట్ మన హృదయము సంతోషించుచునన్ది 

కీరత్నలు 62:11 => బలము తనదని ఒక మారు దేవుడు సెలవిచెచ్ను రెండు మారులు ఆ మాట నాకు 

వినబడెను. 

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. 

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. 
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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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:18 => కాగా నీ దేవుడైన యెహోవాను జాఞ్పకము చేసికొనవలెను. 

ఏలయనగా తాను నీ పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్ తన నిబంధనను నేటివలె సాథ్పింపవలెనని 

మీరు భాగయ్ము సంపాదించుకొనుటకై మీకు సామరథ్య్ము కలుగజేయువాడు ఆయనే. 

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

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

యాశీరావ్దము ఎకుక్వ కాదు. 

హగగ్యి 2:8 => వెండి నాది, బంగారు నాది, ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

లూకా 18:29 => ఆయన దేవుని రాజయ్ము నిమితత్మై యింటినైనను భారయ్నైనను అనన్దముమ్లనైనను 

తలిదండుర్లనైనను పిలల్లనైనను విడిచిపెటిట్నవాడెవడును, 

లూకా 18:30 => ఇహమందు చాలరెటుల్ను పరమందు నితయ్జీవమును పొందకపోడని 

నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:19 => కాగా దేవుడు తన ఐశవ్రయ్ము చొపుప్న కీర్సుత్యేసునందు మహిమలో మీ 

పర్తి అవసరమును తీరుచ్ను. 

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

జరుగుచుండగా అబేన్రు సౌలు కుటుంబికులకు బహు సహాయము చేసెను. 

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 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 20:22 => అపుప్డు ఆ పర్వకత్ ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు వచిచ్ నీవు బలము 

తెచుచ్కొనుము, నీవు చేయవలసిన దానిని కనిపెటిట్ యుండుము, ఏడాదినాటికి సిరియారాజు నీమీదికి 

మరల వచుచ్నని అతనితో చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:19 => ఇశార్యేలు రాజైన అహాబు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోయి 

పడిపోవునటుల్ ఎవడు అతని పేర్రేపించునని యెహోవా అడుగగా, ఒకడు ఈ విధముగాను ఇంకొకడు ఆ 

విధముగాను పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:5 => దేవుని పర్తయ్క్షత విషయమందు తెలివికలిగిన జెకరాయ్ దినములలో 

అతడు దేవుని ఆశర్యించెను, అతడు యెహోవాను ఆశర్యించినంత కాలము దేవుడు అతని 

వరిధ్లల్జేసెను. 

కీరత్నలు 89:43 => అతని ఖడగ్ము ఏమియు సాధింపకుండ చేసియునాన్వు యుదధ్మందు అతని 

నిలువబెటట్కునాన్వు 

కీరత్నలు 102:10 => నా పానీయముతో కనీన్ళుల్ కలుపుకొనుచునాన్ను. నీవు ననున్ పైకెతిత్ 

పారవేసియునాన్వు. 

యెహెజేక్లు 38:7 => నీవు సిధద్ముగా ఉండుము, నీవు సిదధ్పడి నీతోకూడ కలిసిన 

సమూహమంతటిని సిదధ్పరచుము, వారికి నీవు కావలియై యుండవలెను. 

యోవేలు 3:10 => మీ కఱుఱ్లు చెడగొటిట్ ఖడగ్ములు చేయుడి, మీ పోటకతుత్లు చెడగొటిట్ ఈటెలు 

చేయుడి; బలహీనుడు నేను బలాఢుయ్డను అనుకొనవలెను. 

నహూము 2:1 => లయకరత్ నీమీదికి వచుచ్చునాన్డు, నీ దురగ్మునకు కావలికాయుము, మారగ్ములో 

కావలియుండుము, నడుము బిగించుకొని బహు బలముగా ఎదిరించుము, 

వచనము 11 

అంతట అమజాయ్ ధైరయ్ము తెచుచ్కొని తన జనులతో కూడ బయలుదేరి ఉపుప్పలల్పు సథ్లమునకు పోయి 

శేయీరువారిలో పదివేలమందిని హతము చేసెను. 
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ఆదికాండము 22:8 => అబార్హాము నాకుమారుడా, దేవుడే దహనబలికి గొఱఱ్పిలల్ను చూచుకొనునని 

చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 25:20 => ఏడవ యేట మేము ఏమి తిందుము? ఇదిగో మేము చలల్ను 

పంటకూరచ్ను వలల్గాదే అనుకొందురేమో. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:13 => అయితే తనతోకూడ యుదధ్మునకు రావదద్ని అమజాయ్ తిరిగి 

పంపివేసిన సైనికులు షోమోర్ను మొదలుకొని బేత హోరోనువరకు ఉనన్ యూదాపటట్ణములమీద పడి 

వారిలో మూడు వేలమందిని హతముచేసి విసాత్రమైన కొలల్సొముమ్ పటుట్కొనిపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:29 => మరియు దేవుడు అతనికి అతి విసాత్రమైన కలిమి 

దయచేసినందున పటట్ణములను విసాత్రమైన గొఱఱ్లమందలను పసులమందలను అతడు 

సంపాదించెను. 

యోబు 42:10 => మరియు యోబు తన సేన్హితుల నిమితత్ము పార్రథ్న చేసినపుప్డు యెహోవా అతని 

కేష్మసిథ్తిని మరల అతనికి దయచేసెను. మరియు యోబునకు పూరవ్ము కలిగిన దానికంటె రెండంతలు 

అధికముగా యెహోవా అతనికి దయచేసెను. 

మతత్యి 6:31 => కాబటిట్ ఏమి తిందుమో యేమి తార్గుదుమో యేమి ధరించుకొందుమో అని 

చింతింపకుడి; అనయ్జనులు వీటనిన్టి విషయమై విచారింతురు. 

మారుక్ 10:30 => ఇపుప్డు ఇహమందు హింసలతోపాటు నూరంతలుగా ఇండల్ను అనన్దముమ్లను 

అకక్చెలెల్ండర్ను తలుల్లను పిలల్లను భూములను, రాబోవు లోకమందు నితయ్జీవమును పొందునని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 6:13 => కాబటిట్ వారు భుజించిన తరువాత వారియొదద్ మిగిలిన అయిదు యవల రొటెట్ల 

ముకక్లు పోగుచేసి పండెర్ండు గంపలు నింపిరి. 

2 కొరిందీయులకు 9:8 => మరియు అనిన్టియందు ఎలల్పుప్డును మీలో మీరు సరవ్సమృదిధ్ గలవారై 

ఉతత్మమైన పర్తికారయ్ము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమసత్ విధములైన కృపను 

విసత్రింపచేయగలడు. 
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ఎఫెసీయులకు 3 : 2 0 = > మనలో కారయ్సాధకమైన తన శకిత్ చొపుప్న మనము 

అడుగువాటనిన్టికంటెను, ఊహించువాటనిన్టికంటెను అతయ్ధికముగా చేయ శకిత్గల దేవునికి, 

వచనము 12 

పార్ణముతోనునన్ మరి పదివేలమందిని యూదావారు చెరపటుట్కొని, వారిని ఒక పేటుమీదికి 

తీసికొనిపోయి ఆ పేటుమీదనుండి వారిని పడవేయగా వారు తుతుత్నియలైపోయిరి. 

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. 

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 29:22 => కోపిషు ఠ్డు కలహము రేపును ముంగోపి అధికమైన దుషిర్క్యలు చేయును. 

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. 

యెషయా 7:2 => అపుప్డు సిరియనులు ఎఫార్యిమీయులను తోడుచేసికొనిరని దావీదు వంశసుథ్లకు 

తెలుపబడగా, గాలికి అడవిచెటుల్ కదలినటుల్ వారి హృదయమును వారి జనుల హృదయమును 

కదిలెను. 

వచనము 13 
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అయితే తనతోకూడ యుదధ్మునకు రావదద్ని అమజాయ్ తిరిగి పంపివేసిన సైనికులు షోమోర్ను 

మొదలుకొని బేత హోరోనువరకు ఉనన్ యూదాపటట్ణములమీద పడి వారిలో మూడు వేలమందిని 

హతముచేసి విసాత్రమైన కొలల్సొముమ్ పటుట్కొనిపోయిరి. 

2 సమూయేలు 8:13 => దావీదు ఉపుప్ లోయలో సిరియనులగు పదునెనిమిది వేలమందిని హతము 

చేసి తిరిగిరాగా అతని పేరు పర్సిదధ్మాయెను. 

2 రాజులు 14:7 => మరియు ఉపుప్లోయలో అతడు యుదధ్ముచేసి ఎదోమీయులలో 

పదివేలమందిని హతముచేసి, సెల అను పటట్ణమును పటుట్కొని దానికి యొకత్యేలని పేరు పెటెట్ను; 

నేటివరకు దానికి అదే పేరు. 

కీరత్నలు 60:1 => దేవా, మముమ్ విడనాడియునాన్వు మముమ్ చెదరగొటిట్యునాన్వు నీవు కోపపడితివి 

మముమ్ మరల బాగుచేయుము. 

ఆదికాండము 25:23 => రెండు జనములు నీ గరభ్ములో కలవు. రెండు జనపదములు నీ 

కడుపులోనుండి పర్తేయ్కముగా వచుచ్ను. ఒక జనపదము కంటె ఒక జనపదము బలిషట్మై యుండును. 

పెదద్వాడు చినన్వానికి దాసుడగును అనెను.  

ఆదికాండము 27:29 => జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ 

బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై యుండుము నీ తలిల్ పుతుర్లు నీకు సాగిలపడుదురు నినున్ శపించువారు 

శపింపబడుదురు నినున్ దీవించువారు దీవింపబడుదురు గాక 

ఆదికాండము 27:40 => నీవు నీ కతిత్చేత బర్దుకుదువు నీ సహోదరునికి దాసుడవగుదువు నీవు 

తిరుగులాడుచుండగా నీ మెడమీదనుండి అతనికాడి విరిచివేయుదువు అని అతని కుతత్రమిచెచ్ను. 

1 రాజులు 20:22 => అపుప్డు ఆ పర్వకత్ ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు వచిచ్ నీవు బలము 

తెచుచ్కొనుము, నీవు చేయవలసిన దానిని కనిపెటిట్ యుండుము, ఏడాదినాటికి సిరియారాజు నీమీదికి 

మరల వచుచ్నని అతనితో చెపెప్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:12 => మరియు సెరూయా కుమారుడైన అబీషై ఉపుప్లోయలో 

ఎదోమీయులలో పదునెనిమిది వేల మందిని హతము చేసెను. 
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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 28:17 => రాజైన ఆహాజు తనకు సహాయము చేయుడని అషూష్రు 

రాజులయొదద్కు వరత్మానము పంపెను. 

యెహెజేక్లు 35:2 => నరపుతుర్డా, శేయీరు పరవ్తమువైపు నీ ముఖము తిర్పుప్కొని 

వచనము 14 

అమజాయ్ ఎదోమీయులను ఓడించి తిరిగివచిచ్న తరువాత అతడు శేయీరువారి దేవతలను 

తీసికొనివచిచ్ తనకు దేవతలుగా నిలిపి వాటికి నమసక్రించి ధూపము వేసెను. 

2 సమూయేలు 12:31 => పటట్ణములో ఉనన్వారిని బయటికి తెపిప్ంచి రంపములచేతను 

పదునుగల యినుప పనిముటల్చేతను ఇనుప గొడడ్ండల్చేతను వారిని తుతుత్నియలుగా చేయించి వారిని 

ఇటుక ఆవములో వేసెను. అమోమ్నీయుల పటట్ణములనిన్టికి అతడు ఈలాగు చేసెను. ఆ తరువాత 

దావీదును జనులందరును తిరిగి యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 20:3 => దానియందునన్ జనులను అతడు వెలుపలికి కొనిపోయి, వారిలో 

కొందరిని రంపములతో కోయించెను, కొందరిని ఇనుపదంతెలతో చీరించెను; కొందరిని గొడడ్ళళ్తో 

నరికించెను. ఈ పర్కారము అతడు అమోమ్నీయుల పటట్ణములనిన్టికిని చేసెను, అంతట దావీదును 

జనులందరును యెరూషలేమునకు తిరిగివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:10 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నపుప్డు నీవు వారిని 

అమోమ్నీయులతోను మోయాబీయులతోను శేయీరు మనయ్వాసులతోను యుదధ్ము చేయనియయ్లేదు 

గనుక ఇశార్యేలీయులు వారిని నిరూమ్లము చేయక వారియొదద్నుండి తొలగిపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:8 => అతని దినములలో ఎదోమీయులు తిరుగబడి యూదావారి 

అధికారము తోర్సివేసి తమకు ఒక రాజును చేసికొనగా 
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2 దినవృతాత్ంతములు 21:9 => యెహోరాము తనచేతికిర్ందనునన్ అధికారులను వెంటబెటుట్కొని, 

తన రథములనిన్టితో బయలుదేరి రాతిర్వేళ లేచి తనున్ చుటుట్కొనిన ఎదోమీయులను రథాధిపతులను 

హతముచేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:10 => కాగా నేటివరకును జరుగుచునన్టుట్ ఎదోమీయులు యూదావారి 

చేతికిర్ంద నుండక తిరుగబడిరి. యెహోరాము తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచినందున ఆ 

కాలమందు లిబాన్యును అతని చేతికిర్ందనుండి తిరుగబడెను. 

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. 

2 రాజులు 14:7 => మరియు ఉపుప్లోయలో అతడు యుదధ్ముచేసి ఎదోమీయులలో 

పదివేలమందిని హతముచేసి, సెల అను పటట్ణమును పటుట్కొని దానికి యొకత్యేలని పేరు పెటెట్ను; 

నేటివరకు దానికి అదే పేరు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:15 => 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 28:17 => రాజైన ఆహాజు తనకు సహాయము చేయుడని అషూష్రు 

రాజులయొదద్కు వరత్మానము పంపెను. 

ఓబధాయ్ 1:3 => అతుయ్నన్తమైన పరవ్తములమీద ఆసీనుడవైయుండి కొండసందులలో 

నివసించువాడా ననున్ కిర్ందికి పడదోర్యగల వాడెవడని అనుకొనువాడా, నీ హృదయపు గరవ్ముచేత 

నీవు మోసపోతివి. 
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లూకా 4:29 => ఆగర్హముతో నిండుకొని, లేచి ఆయనను పటట్ణములో నుండి వెళల్గొటిట్, ఆయనను 

తలకిర్ందుగా పడదోర్యవలెనని తమ పటట్ణము కటట్బడిన కొండపేటు వరకు ఆయనను 

తీసికొనిపోయిరి. 

వచనము 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 25:9 => అమజాయ్ దైవజనుని చూచి ఇశార్యేలువారి సైనయ్మునకు నేనిచిచ్న 

రెండువందల మణుగుల వెండికి ఏమి చేసెదమని అడిగినందుకు దీనికంటె మరి యధికముగా 

యెహోవా నీకు ఇయయ్గలడని ఆ దైవజనుడు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

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 16:29 => యూదా రాజైన ఆసా యేలుబడిలో ముపప్దియెనిమిదవ సంవతస్రమున ఒమీ 

కుమారుడైన అహాబు ఇశార్యేలువారికి రాజై షోమోర్నులో ఇశార్యేలువారిని ఇరువదిరెండు 

సంవతస్రములు ఏలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:5 => ఇదియు గాక అతడు ఎగువ బేత హోరోను దిగువ బేత హోరోను 

గవునులు అడడ్గడలుగల పార్కార పటట్ణములుగా కటిట్ంచెను. 

1 రాజులు 9:17 => సొలొమోను గెజెరును కటిట్ంచెను, మరియు దిగువను బేత  హోరోనును, 

నాయ్యాధిపతులు 20:48 => మరియు ఇశార్యేలీయులు బెనాయ్మీనీయులమీదికి తిరిగివచిచ్ 

పటట్ణనివాసులనేమి పశువులనేమి దొరికిన సమసత్మును కతిత్వాత హతముచేసిరి. ఇదియుగాక వారు 

తాము పటుట్కొనిన పటట్ణములనిన్టిని అగిన్చేత కాలిచ్వేసిరి. 
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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. 

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 25:17 => అపుప్డు యూదారాజైన అమజాయ్ ఆలోచన చేసికొని రముమ్ 

మనము ఒకరి ముఖమును ఒకరము చూచుకొందమని యెహూకు పుటిట్న యెహోయాహాజు 

కుమారుడును ఇశార్యేలు రాజునైన యెహోయాషునొదద్కు వరత్మానము పంపెను. 

వచనము 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 28:23 => ఎటల్నగా సిరియా రాజుల దేవతలు వారికి సహాయము 

చేయుచునన్వి గనుక వాటి సహాయము నాకును కలుగునటుల్ నేను వాటికి బలులు అరిప్ంచెదననుకొని, 

తనున్ ఓడించిన దమసుక్వారి దేవతలకు బలులు అరిప్ంచెను; అయితే అవి అతనికిని 

ఇశార్యేలువారికిని నషట్మునకే హేతువులాయెను. 

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.  

నిరగ్మకాండము 20:3 => నేను తపప్ వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు. 
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నిరగ్మకాండము 20:4 => పైన ఆకాశమందేగాని కిర్ంది భూమియందేగాని భూమికిర్ంద 

నీళల్యందేగాని యుండు దేని రూపమునయినను విగర్హమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి 

సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 20:5 => ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; 

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:5 => కావున మీరు వారికి చేయవలసినదేమనగా, వారి బలిపీఠములను 

పడదోర్సి వారి విగర్హములను పగులగొటిట్ వారి దేవతాసత్ంభములను నరికివేసి వారి పర్తిమలను 

అగిన్తో కాలచ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:25 => వారి దేవతల పర్తిమలను మీరు అగిన్చేత కాలిచ్వేయవలెను; వాటి 

మీదనునన్ వెండిబంగారములను అపేకిష్ంపకూడదు. నీవు దానివలన చికుక్బడుదువేమో గనుక దానిని 

తీసికొనకూడదు. ఏలయనగా అది నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయము. 

2 సమూయేలు 5:21 => ఫిలిషీత్యులు తమ బొమమ్లను అచచ్ట విడిచిపెటిట్ పారిపోగా దావీదును 

అతనివారును వాటిని పటుట్కొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 20:5 => ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; 

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

2 రాజులు 14:3 => ఇతడు తన పితరుడైన దావీదు చేసినటుట్ చేయకపోయినను, యెహోవా దృషిట్కి 

నీతిగలవాడై తన తండిర్యైన యోవాషు చేసిన పర్కారము చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:25 => అయితే వారు తమ పితరుల దేవునిమీద తిరుగుబాటుచేసి, దేవుడు 

తమ ముందర నాశనముచేసిన జనసమూహముల దేవతలతో వయ్భిచరించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచెను గాని 

పూరణ్హృదయముతో ఆయనను అనుసరింపలేదు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 25:20 => జనులు ఎదోమీయుల దేవతలయొదద్ విచారణ చేయుచు వచిచ్రి 

గనుక వారి శతుర్వులచేతికి వారు అపప్గింపబడునటుల్ దేవుని పేర్రణవలన అమజాయ్ ఆ వరత్మానమును 

అంగీకరింపకపోయెను. 

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.  

వచనము 17 

అపుప్డు యూదారాజైన అమజాయ్ ఆలోచన చేసికొని రముమ్ మనము ఒకరి ముఖమును ఒకరము 

చూచుకొందమని యెహూకు పుటిట్న యెహోయాహాజు కుమారుడును ఇశార్యేలు రాజునైన 

యెహోయాషునొదద్కు వరత్మానము పంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:7 => దైవజనుడైన యొకడు అతనియొదద్కు వచిచ్ రాజా, ఇశార్యేలువారి 

సైనయ్మును నీతోకూడ తీసికొనిపోవదుద్, యెహోవా ఇశార్యేలువారగు ఎఫార్యిమీయులలో ఎవరికిని 

తోడుగా ఉండడు. 

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 19:2 => దీరఘ్దరిశ్ హనానీ కుమారుడునగు యెహూ అతనిని 

ఎదురొక్నబోయి, రాజైన యెహోషాపాతుకు ఈలాగు పర్కటన చేసెను నీవు భకిత్హీనులకు 

సహాయముచేసి యెహోవా శతుర్వులకు సేన్హితుడవైతివి గదా? అందువలన యెహోవా సనిన్ధినుండి 

కోపము నీమీదికి వచుచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:37 => అపుప్డు మారేషా వాడును దోదావాహు కుమారుడునగు 

ఎలీయెజెరు నీవు అహజాయ్తో సేన్హము చేసికొంటివి గనుక యెహోవా నీ పనులను భంగము 

చేయునని యెహోషాపాతుమీద పర్వచనమొకటి చెపెప్ను. ఆ ఓడలు తరీష్షునకు వెళల్జాలకుండ 

బదద్లైపోయెను. 

2 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 బిడడ్లయొదద్ను 

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 దినవృతాత్ంతములు 24:20 => అపుప్డు దేవుని ఆతమ్ యాజకుడగు యెహోయాదా కుమారుడైన 

జెకరాయ్మీదికి రాగా అతడు జనులయెదుట నిలువబడి మీరెందుకు యెహోవా ఆజఞ్లను మీరుచునాన్రు? 

మీరు వరిధ్లల్రు; మీరు యెహోవాను విసరిజ్ంచితిరి గనుక ఆయన మిముమ్ను విసరిజ్ంచియునాన్డని 

దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 2:2 => మీరు ఈ దేశనివాసులతో నిబంధన చేసికొనకూడదు; వారి 

బలిపీఠములను విరుగగొటట్వలెనని ఆజఞ్ ఇచిచ్తిని గాని మీరు నా మాటను వినలేదు. 

యిరిమ్యా 2:5 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నాయందు ఏ దురీన్తి చూచి మీ పితరులు 

వయ్రథ్మైనదాని ననుసరించి, తాము వయ్రుథ్లగునటుల్ నాయొదద్నుండి దూరముగా తొలగిపోయిరి? 

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

సృజించినవాడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:11 => అంతట అమజాయ్ ధైరయ్ము తెచుచ్కొని తన జనులతో కూడ 

బయలుదేరి ఉపుప్పలల్పు సథ్లమునకు పోయి శేయీరువారిలో పదివేలమందిని హతము చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:12 => పార్ణముతోనునన్ మరి పదివేలమందిని యూదావారు 

చెరపటుట్కొని, వారిని ఒక పేటుమీదికి తీసికొనిపోయి ఆ పేటుమీదనుండి వారిని పడవేయగా వారు 

తుతుత్నియలైపోయిరి. 

కీరత్నలు 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. 
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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 46:1 => బేలు కూలుచునన్ది నెబో కుర్ంగుచునన్ది వాటి పర్తిమలు జంతువులమీదను 

పశువులమీదను మోయబడుచునన్వి 

యెషయా 46:2 => మీ మోతలు సొమమ్సిలుల్ పశువులకు భారముగా నునన్వి అవి కుర్ంగుచు 

కూలుచునుండి ఆ బరువులను విడిపించుకొనలేక తామే చెరలోనికి పోయియునన్వి.  

యిరిమ్యా 10:7 => జనములకు రాజా, నీకు భయపడని వాడెవడు? జనముల జాఞ్నులందరిలోను 

వారి రాజయ్ములనిన్టిలోను నీవంటివాడెవడును లేడు గనుక నరులు నీకు భయపడుట అనుగుణయ్ము. 

1 కొరిందీయులకు 8:4 => కాబటిట్ విగర్హములకు బలిగా అరిప్ంచిన వాటిని తినుట విషయము : 

లోకమందు విగర్హము వటిట్దనియు, ఒకక్డే దేవుడు తపప్ వేరొక దేవుడు లేడనియు ఎరుగుదుము. 

1 కొరిందీయులకు 10:20 => లేదుగాని, అనయ్జనులరిప్ంచు బలులు దేవునికి కాదు దయయ్ములకే 

అరిప్ంచుచునాన్రని చెపుప్చునాన్ను. మీరు దయయ్ములతో పాలివారవుట నాకిషట్ము లేదు. 

1 సమూయేలు 13:13 => అందుకు సమూయేలు ఇటల్నెను నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న ఆజఞ్ను 

గైకొనక నీవు అవివేకపు పని చేసితివి; నీ రాజయ్మును ఇశార్యేలీయులమీద సదాకాలము 

సిథ్రపరచుటకు యెహోవా తలచియుండెను; అయితే నీ రాజయ్ము నిలువదు. 

1 రాజులు 12:8 => అయితే అతడు పెదద్లు తనతో చెపిప్న ఆలోచనను నిరల్క్షయ్పెటిట్, తనతో కూడ 

పెరిగిన యౌవనులను పిలిచి ఆలోచననడిగి, వారికీలాగు పర్శన్వేసెను 

1 రాజులు 13:4 => బేతేలునందునన్ బలిపీఠమునుగూరిచ్ ఆ దైవజనుడు పర్కటించిన మాట రాజైన 

యరొబాము విని, బలిపీఠముమీదనుండి తన చెయియ్ చాపి, వానిని పటుట్కొనుమని చెపప్గా అతడు 

చాపిన చెయియ్ యెండిపోయెను; దానిని వెనుకకు తీసికొనుటకు అతనికి శకిత్ లేకపోయెను. 
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2 రాజులు 20:14 => పమమ్ట పర్వకత్యైన యెషయా రాజైన హిజిక్యాయొదద్కు వచిచ్ఆ మనుషుయ్లు 

ఏమనిరి? నీయొదద్కు ఎకక్డనుండి వచిచ్రి? అని అడుగగా హిజిక్యా బబులోనను దూరదేశమునుండి 

వారు వచిచ్యునాన్రని చెపెప్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:25 => అయితే వారు తమ పితరుల దేవునిమీద తిరుగుబాటుచేసి, దేవుడు 

తమ ముందర నాశనముచేసిన జనసమూహముల దేవతలతో వయ్భిచరించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:8 => అయితే అతడు పెదద్లు తనకు చెపిప్న ఆలోచన తోర్సివేసి, 

తనతోకూడ పెరిగి తన యెదుటనునన్ యౌవనసుథ్లతో ఆలోచనచేసి 

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 107:11 => బాధచేతను ఇనుప కటల్చేతను బంధింపబడినవారై చీకటిలోను 

మరణాంధకారములోను నివాసము చేయువారి హృదయమును  

సామెతలు 9:7 => అపహాసకులకు బుదిధ్చెపుప్వాడు తనకే నింద తెచుచ్కొనును. భకిత్హీనులను 

గదిద్ంచువానికి అవమానమే కలుగును. 

యెషయా 39:3 => పిమమ్ట పర్వకత్యైన యెషయా రాజైన హిజిక్యాయొదద్కు వచిచ్ఆ మనుషుయ్లు 

ఏమనిరి? నీయొదద్కు ఎకక్డనుండి వచిచ్రి? అని యడుగగా హిజిక్యా బబులోనను 

దూరదేశమునుండి వారు వచిచ్యునాన్రని చెపెప్ను. 

యిరిమ్యా 22:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నీవు యూదారాజు నగరు దిగిపోయి 

అకక్డ ఈ మాట పర్కటింపుము 

యిరిమ్యా 36:19 => నీవును యిరీమ్యాయును పోయి దాగియుండుడి, మీరునన్చోటు ఎవరికిని 

తెలియజేయవదద్ని ఆ పర్ధానులు చెపిప్ 

యెహెజేక్లు 3:20 => మరియు నీతిగలవాడు తన నీతిని విడిచి దురీన్తిని అనుసరించినందున నేను 

అతని ముందర అభయ్ంతరము పెటట్గా అతడు మరణమగును నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయనియెడల 
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పూరవ్ము తాను చేసిన నీతి జాఞ్పకమునకు రాకుండ అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును, 

అయితే అతని పార్ణవిషయములో నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:17 => అయినను ఇది పర్జలలో ఇంక వాయ్పింపకుండుటకై ఇకమీదట ఈ 

నామమునుబటిట్ యే మనుషుయ్లతోనైనను మాటలాడకూడదని మనము వారిని బెదరుపెటట్వలెనని 

చెపుప్కొనిరి. 

2 తిమోతి 4:3 => ఎందుకనగా జనులు హితబోధను సహింపక, దురదచెవులు గలవారై తమ 

సవ్కీయ దురాశలకు అనుకూలమైన బోధకులను తమకొరకు పోగుచేసికొని, 

వచనము 18 

కాగా ఇశార్యేలురాజైన యెహోయాషు యూదారాజైన అమజాయ్కు ఈలాగు తిరుగ వరత్మానము 

పంపెను నీ కుమారెత్ను నా కుమారునికిమమ్ని లెబానోనులోనునన్ ముండల్చెటుట్ లెబానోనులోనునన్ 

దేవదారు వృక్షమునకు వరత్మానము పంపగా లెబానోనులో సంచరించు ఒక దుషట్మృగము ఆ 

ముండల్చెటుట్ను తొర్కిక్వేసెను. 

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 24:21 => అందుకు వారతనిమీద కుటర్చేసి, రాజు మాటనుబటిట్ యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములోపల రాళుల్ రువివ్ అతని చావగొటిట్రి. 

ఆమోసు 7:10 => అపుప్డు బేతేలులోని యాజకుడైన అమజాయ్ ఇశార్యేలురాజైన యరొబామునకు 

వరత్మానము పంపి ఇశార్యేలీయుల మధయ్ ఆమోసు నీ మీద కుటర్ చేయుచునాన్డు; 
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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. 

మతత్యి 21:23 => ఆయన దేవాలయములోనికి వచిచ్ బోధించుచుండగా పర్ధానయాజకులును 

పర్జల పెదద్లును ఆయనయొదద్కు వచిచ్ ఏ అధికారమువలన నీవు ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్వు? ఈ 

అధికారమెవడు నీకిచెచ్నని అడుగగా 

సామెతలు 9:7 => అపహాసకులకు బుదిధ్చెపుప్వాడు తనకే నింద తెచుచ్కొనును. భకిత్హీనులను 

గదిద్ంచువానికి అవమానమే కలుగును. 

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

గలవానిని గదిద్ంపగా వాడు నినున్ పేర్మించును. 

యెషయా 30:10 => దరశ్నము చూడవదద్ని దరశ్నము చూచువారితో చెపుప్వారును యుకత్ 

వాకయ్ములను మాతో పర్వచింపకుడి మృదువైన మాటలనే మాతో పలుకుడి మాయా దరశ్నములను 

కనుడి  

యెషయా 30:11 => అడడ్ము రాకుండుడి తోర్వనుండి తొలగుడి ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవుని సంగతి 

మా యెదుట ఎతత్కుడి అని భవిషయ్ద  జాఞ్నులతో పలుకువారునై యునాన్రు.  

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. 

Page  of 1338 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

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. 

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. 

నిరగ్మకాండము 9:16 => నా బలమును నీకు చూపునటుల్ను, భూలోకమందంతట నా నామమును 

పర్చురము చేయునటుల్ను ఇందుకే నేను నినున్ నియమించితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:30 => అయితే హెషోబ్ను రాజైన సీహోను మనలను తన దేశమారగ్మున 

వెళల్నిచుచ్టకు సమమ్తింపలేదు. నేడు జరిగినటుల్ నీచేతికి అతని అపప్గించుటకు నీ దేవుడైన యెహోవా 

అతని మనసుస్ను కఠినపరచి అతని హృదయమునకు తెగింపు కలుగజేసెను. 

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. 

యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 
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రోమీయులకు 9:22 => ఆలాగు దేవుడు తన ఉగర్తను అగపరచుటకును, తన పర్భావమును 

చూపుటకును, ఇచచ్యించినవాడై, నాశనమునకు సిదధ్పడి ఉగర్తాపాతర్మైన ఘటములను ఆయన 

బహు ధీరఘ్శాంతముతో సహించిననేమి? 

ఎఫెసీయులకు 1:11 => మరియు కీర్సుత్నందు ముందుగా నిరీకిష్ంచిన మనము తన మహిమకు కీరిత్ 

కలుగజేయవలెనని,  

నిరగ్మకాండము 10:28 => గనుక ఫరో నా యెదుటనుండి పొముమ్ భదర్ము సుమీ; నా ముఖము 

ఇకను చూడవదుద్, నీవు నా ముఖమును చూచు దినమున మరణమవుదువని అతనితో చెపెప్ను. 

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 20:13 => గిబియాలోనునన్ ఆ దుషుట్లను అపప్గించుడి; వారిని చంపి 

ఇశార్యేలీయులలోనుండి దోషమును పరిహరింప చేయుదమని పలికింపగా, బెనాయ్మీనీయులు తమ 

సహోదరులగు ఇశార్యేలీయుల మాట విననొలల్క 

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 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. 

2 సమూయేలు 12:13 => నేను పాపము చేసితినని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతాను నీవు 

చావకుండునటుల్ యెహోవా నీ పాపమును పరిహరించెను. 

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

హూషై చెపిప్న ఆలోచన అహీతోపెలు చెపిప్నదానికంటె యుకత్మని యొపుప్కొనిరి; ఏలయనగా 
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యెహోవా అబా ష్లోముమీదికి ఉపదర్వమును రపిప్ంపగలందులకై అహీతోపెలు చెపిప్న యుకిత్గల 

ఆలోచనను వయ్రథ్ముచేయ నిశచ్యించియుండెను. 

1 రాజులు 12:8 => అయితే అతడు పెదద్లు తనతో చెపిప్న ఆలోచనను నిరల్క్షయ్పెటిట్, తనతో కూడ 

పెరిగిన యౌవనులను పిలిచి ఆలోచననడిగి, వారికీలాగు పర్శన్వేసెను 

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 13:4 => బేతేలునందునన్ బలిపీఠమునుగూరిచ్ ఆ దైవజనుడు పర్కటించిన మాట రాజైన 

యరొబాము విని, బలిపీఠముమీదనుండి తన చెయియ్ చాపి, వానిని పటుట్కొనుమని చెపప్గా అతడు 

చాపిన చెయియ్ యెండిపోయెను; దానిని వెనుకకు తీసికొనుటకు అతనికి శకిత్ లేకపోయెను. 

1 రాజులు 22:23 => యెహోవా నినున్గూరిచ్ కీడు యోచించి నీ పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు. 

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

యూదా సంబంధమైన బేతెష్మెషు పటట్ణముదగగ్ర తానును యూదా రాజైన అమజాయ్యు కలిసికొనగా 

2 రాజులు 20:14 => పమమ్ట పర్వకత్యైన యెషయా రాజైన హిజిక్యాయొదద్కు వచిచ్ఆ మనుషుయ్లు 

ఏమనిరి? నీయొదద్కు ఎకక్డనుండి వచిచ్రి? అని అడుగగా హిజిక్యా బబులోనను దూరదేశమునుండి 

వారు వచిచ్యునాన్రని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 24:3 => మనషే ష్ చేసిన కిర్యలనిన్టినిబటిట్యు, అతడు నిరపరాధులను 

హతముచేయుటనుబటిట్యు, యూదావారు యెహోవా సముఖమునుండి పారదోలబడునటుల్గా ఆయన 

ఆజఞ్వలన ఇది వారిమీదికి వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:8 => అయితే అతడు పెదద్లు తనకు చెపిప్న ఆలోచన తోర్సివేసి, 

తనతోకూడ పెరిగి తన యెదుటనునన్ యౌవనసుథ్లతో ఆలోచనచేసి 
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2 దినవృతాత్ంతములు 10:15 => యెహోవా షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా నెబాతు కుమారుడైన 

యరొబాముతో సెలవిచిచ్న తన మాటను సిథ్రపరచునటుల్ దేవుని నిరణ్య పర్కారము జనులు చేసిన 

మనవి రాజు ఆలకించకపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:20 => జనులు ఎదోమీయుల దేవతలయొదద్ విచారణ చేయుచు వచిచ్రి 

గనుక వారి శతుర్వులచేతికి వారు అపప్గింపబడునటుల్ దేవుని పేర్రణవలన అమజాయ్ ఆ వరత్మానమును 

అంగీకరింపకపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:19 => ఉజిజ్యా ధూపము వేయుటకు ధూపారిత్నిచేత పటుట్కొని రౌదుర్డై, 

యాజకులమీద కోపము చూపెను. యెహోవా మందిరములో ధూప పీఠము పర్కక్నతడు ఉండగా 

యాజకులు చూచుచునేయునన్పుప్డు అతని నొసట కుషఠ్రోగము పుటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 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. 

యోబు 17:4 => నీవు వారి హృదయమునకు జాఞ్నము మరుగుచేసితివి కావున నీవు వారిని 

హెచిచ్ంపవు. 

కీరత్నలు 5:10 => దేవా, వారు నీమీద తిరుగబడియునాన్రు వారిని అపరాధులనుగా తీరుచ్ము. వారు 

తమ ఆలోచనలలో చికుక్బడి కూలుదురుగాక వారు చేసిన అనేక దోషములనుబటిట్ వారిని 

వెలివేయుము. 

కీరత్నలు 107:11 => బాధచేతను ఇనుప కటల్చేతను బంధింపబడినవారై చీకటిలోను 

మరణాంధకారములోను నివాసము చేయువారి హృదయమును  

కీరత్నలు 141:5 => నీతిమంతులు ననున్ కొటుట్ట నాకు ఉపకారము వారు ననున్ గదిద్ంచుట నాకు 

తైలాభిషేకము నేను అటిట్ అభిషేకమును తోర్సివేయకుందును గాక. వారి దుషట్కిర్యలను చూచియు 

నేను తపప్క పార్రథ్న చేయుచునాన్ను. 
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సామెతలు 1:5 => జాఞ్నము గలవాడు విని పాండితయ్ము వృదిధ్ చేసికొనును వివేకము గలవాడు 

ఆలకించి నీతి సూతర్ములను సంపాదించుకొనును. 

సామెతలు 5:12 => అయోయ్, ఉపదేశము నేనెటుల్ తోర్సివేసితిని? నా హృదయము గదిద్ంపు నెటుల్ 

తృణీకరించెను? 

సామెతలు 10:17 => ఉపదేశము నంగీకరించువాడు జీవమారగ్ములో ఉనాన్డు గదిద్ంపునకు 

లోబడనివాడు తోర్వ తపుప్ను. 

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

నాశనమగును. 

పర్సంగి 4:13 => మూఢతవ్ముచేత బుదిధ్ మాటలకిక చెవియొగగ్లేని ముసలి రాజుకంటె బీదవాడైన 

జాఞ్నవంతుడగు చినన్వాడే శేర్షు ఠ్డు. 

యెషయా 19:3 => ఐగుపీత్యులయొకక్ శౌరయ్ము నశించును వారి ఆలోచనశకిత్ని నేను 

మా నిప్ వే సె ద ను కా వు న వా రు వి గర్ హ ము ల యొ దద్ కు ను గొ ణు గు వా రి యొ దద్ కు ను 

కరణ్పిశాచిగలవారియొదద్కును సోదెగాండర్యొదద్కును విచారింప వెళుల్దురు.  

యిరిమ్యా 22:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నీవు యూదారాజు నగరు దిగిపోయి 

అకక్డ ఈ మాట పర్కటింపుము 

యిరిమ్యా 26:9 => యెహోవా నామమునుబటిట్ ఈ మందిరము షిలోహువలె నగుననియు, ఈ 

పటట్ణము నివాసిలేక పాడైపోవుననియు నీవేల పర్కటించుచునాన్వు అనుచు, పర్జలందరు యెహోవా 

మందిరములో యిరీమ్యాయొదద్కు కూడివచిచ్రి. 

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 29:27 => అనాతోతీయుడైన యిరీమ్యాను నీవేల గదిద్ంపకపోతివి? 

యిరిమ్యా 43:4 => కాగా కారేహ కుమారుడైన యోహానానును సేనలయధిపతులందరును 

పర్జలందురును యూదాదేశములో కాపురముండవలెననన్ యెహోవా మాట వినకపోయిరి. 
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యిరిమ్యా 43:7 => ఐగుపుత్ దేశములో పర్వేశించిరి. వారు తహపనేసుకు రాగా 

యిరిమ్యా 50:36 => పర్గలభ్ములు పలుకువారు ఖడగ్వశులై పిచిచ్వాండర్గుదురు. బలాఢుయ్లు 

నిరూమ్లమగువరకు ఖడగ్ము వారిమీద పడును  

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

పార్ణము తీసినయెడల వాడు తన పార్ణమునకు తానే ఉతత్రవాది 

ఆమోసు 5:10 => అయితే గుమమ్ములో నిలిచి బుదిధ్ చెపుప్వారి మీద జనులు పగపటుట్దురు; 

యథారథ్ముగా మాటలాడు వారిని అసహియ్ంచుకొందురు. 

యోహాను 9:34 => అందుకు వారు నీవు కేవలము పాపివై పుటిట్నవాడవు, నీవు మాకు బోధింప 

వచిచ్తివా అని వానితో చెపిప్ వాని వెలివేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:17 => అయినను ఇది పర్జలలో ఇంక వాయ్పింపకుండుటకై ఇకమీదట ఈ 

నామమునుబటిట్ యే మనుషుయ్లతోనైనను మాటలాడకూడదని మనము వారిని బెదరుపెటట్వలెనని 

చెపుప్కొనిరి. 

గలతీయులకు 4:16 => నేను మీతో నిజమాడినందున మీకు శతుర్వునైతినా? 

వచనము 19 

నేను ఎదోమీయులను ఓడించితిని గదా యని నీవనుకొనుచునాన్వు; నీ హృదయము నీవు గరివ్ంచి 

పర్గలభ్ములాడునటుల్ చేయుచునన్ది; యింటియొదద్ నిలిచియుండుము; నీవు నా జోలికి వచిచ్ కీడు 

తెచుచ్కొనుట యెందుకు? నీవును నీతోకూడ యూదావారును అపజయమొందుట యెందుకు? 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:13 => అయితే తనతోకూడ యుదధ్మునకు రావదద్ని అమజాయ్ తిరిగి 

పంపివేసిన సైనికులు షోమోర్ను మొదలుకొని బేత హోరోనువరకు ఉనన్ యూదాపటట్ణములమీద పడి 

వారిలో మూడు వేలమందిని హతముచేసి విసాత్రమైన కొలల్సొముమ్ పటుట్కొనిపోయిరి. 

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

కుమారుడైన యెహోయాషు నొదద్కు దూతలను పంపి మనము ఒకరినొకరము దరిశ్ంచునటుల్ ననున్ 

కలియరమమ్ని వరత్మానము చేయగా 
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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. 

2 రాజులు 14:13 => మరియు ఇశార్యేలు రాజైన యెహోయాషు అహజాయ్కు పుటిట్న యోవాషు 

కుమారుడైన అమజాయ్ అను యూదా రాజును బేతెష్మెషు దగగ్ర పటుట్కొని యెరూషలేమునకు వచిచ్, 

ఎఫార్యిము గుమమ్ము మొదలుకొని మూలగుమమ్ము వరకు యెరూషలేము పార్కారమును 

నాలుగువందల మూరల పొడుగున పడగొటెట్ను. 

2 రాజులు 14:14 => మరియు యెహోవా మందిరమునందును రాజనగరునందును కనబడిన 

బంగారము వెండి మొదలైన సమసత్ వసుత్వులను పటట్ణసుథ్లలో కుదవ పెటట్బడినవారిని తీసికొని 

షోమోర్నునకు వచెచ్ను. 

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

యోవాబుతో అనగా యోవాబువారు చేయవచుచ్ననెను. 

సామెతలు 20:3 => కలహమునకు దూరముగా నుండుట నరులకు ఘనత మూరు ఖ్డైన పర్తివాడును 

పోరునే కోరును. 
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2 రాజులు 13:12 => యెహోయాషు చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసినదాని 

అంతటినిగూరిచ్యు, యూదారాజైన అమజాయ్తో యుదధ్ము చేయునపుప్డు అతడు కనుపరచిన 

పరాకర్మమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:21 => ఇశార్యేలు రాజైన యెహోయాషు బయలుదేరగా యూదా 

దేశమునకు చేరిన బేతెష్మెషులో అతడును యూదా రాజైన అమజాయ్యును ఒకరి ముఖము ఒకరు 

చూచుకొనిరి. 

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

దాని విడిచిపెటుట్ము. దుషుట్లు నిరోద్షులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు  

సామెతలు 20:18 => ఉదేద్శములు ఆలోచనచేత సిథ్రపరచబడును వివేకముగల నాయకుడవై 

యుదధ్ము చేయుము. 

లూకా 2:43 => ఆ దినములు తీరిన తరువాత వారు తిరిగి వెళుల్చుండగా బాలుడైన యేసు 

యెరూషలేములో నిలిచెను. 

వచనము 20 

జనులు ఎదోమీయుల దేవతలయొదద్ విచారణ చేయుచు వచిచ్రి గనుక వారి శతుర్వులచేతికి వారు 

అపప్గింపబడునటుల్ దేవుని పేర్రణవలన అమజాయ్ ఆ వరత్మానమును అంగీకరింపకపోయెను. 

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 
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నాయ్యాధిపతులు 9:11 => అంజూరపు చెటుట్ చెటల్మీద రాజునైయుండి యిటు అటు ఊగుటకు నా 

మాధురయ్మును నా మంచి ఫలములను నేనియయ్క మానుదునా? అని వాటితో అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:12 => అటుతరువాత చెటుల్ నీవు వచిచ్ మముమ్ను ఏలుమని దార్కాష్వలిల్ నడుగగా 

దార్కాష్వలిల్ 

నాయ్యాధిపతులు 9:13 => దేవునిని మానవులను సంతోషపెటుట్ నా దార్కాష్రసమును నేనియయ్క మాని 

చెటల్మీద రాజునైయుండి యిటు అటు ఊగుటకు నేను వచెచ్దనా? అని వాటితో అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:14 => అపుప్డు చెటల్నిన్యు నీవు వచిచ్ మముమ్ను ఏలుమని ముండల్పొదయొదద్ 

మనవిచేయగా 

నాయ్యాధిపతులు 9:15 => ముండల్పొద మీరు నిజముగా ననున్ మీమీద రాజుగా నియమించుకొన 

గోరినయెడల రండి నా నీడను ఆశర్యించుడి; లేదా అగిన్ నాలోనుండి బయలుదేరి లెబానోను 

దేవదారు చెటల్ను కాలిచ్వేయునని చెటల్తో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 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. 

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

తినివేయుచునన్వి. 

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 18:22 => యెహోవా నీ పర్వకత్లగు వీరినోట అబదధ్ములాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు, యెహోవా నీమీద కీడు పలికించియునాన్డని చెపెప్ను. 

వచనము 21 
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ఇశార్యేలు రాజైన యెహోయాషు బయలుదేరగా యూదా దేశమునకు చేరిన బేతెష్మెషులో అతడును 

యూదా రాజైన అమజాయ్యును ఒకరి ముఖము ఒకరు చూచుకొనిరి. 

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 32:25 => అయితే హిజిక్యా మనసుస్న గరివ్ంచి తనకు చేయబడిన మేలుకు 

తగినటుల్ పర్వరిత్ంపనందున అతని మీదికిని యూదా యెరూషలేముల వారిమీదికిని కోపము రాగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:14 => నీ మనసుస్ మదించి, దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ దేశములోనుండి 

నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడైన యెహోవాను మరచెదవేమో. 

సామెతలు 13:10 => గరవ్మువలన జగడమే పుటుట్ను ఆలోచన వినువానికి జాఞ్నము కలుగును. 

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

అహంకారమైన మనసుస్ నడచును 

సామెతలు 28:25 => పేరాస గలవాడు కలహమును రేపును యెహోవాయందు నమమ్కముంచువాడు 

వరిధ్లుల్ను. 

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.  
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దానియేలు 5:22 => బెల ష్సస్రూ, 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.  

హబకూక్కు 2:4 => వారు యథారథ్పరులు కాక తమలో తాము అతిశయపడుదురు; అయితే 

నీతిమంతుడు విశావ్సము మూలముగ బర్దుకును. 

యాకోబు 4:6 => కాదుగాని, ఆయన ఎకుక్వ కృపనిచుచ్ను; అందుచేత దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును అని లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 

యిరిమ్యా 9:23 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జాఞ్ని తన జాఞ్నమునుబటిట్యు శూరుడు 

తన శౌరయ్మునుబటిట్యు అతిశయింపకూడదు , ఐశవ్రయ్వంతుడు తన ఐశవ్రయ్మునుబటిట్ 

అతిశయింపకూడదు. 

1 కొరిందీయులకు 1:29 => ఎనిన్కైనవారిని వయ్రథ్ము చేయుటకు లోకములో నీచులైనవారిని, 

తృణీకరింపబడినవారిని, ఎనిన్కలేనివారిని దేవుడు ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:21 => అయితే రాజైన నెకో అతనియొదద్కు రాయబారులను పంపి-- 

యూదారాజా నీతో నాకేమి? పూరవ్మునుండి నాకు శతుర్వులగువారిమీదికేగాని నేడు నీమీదికి నేను 

రాలేదు. దేవుడు తవ్రచేయుమని నాకు ఆజాఞ్పించెను గనుక దేవుడు నాతోకూడ ఉండి నినున్ 

నశింపజేయకుండునటుల్ ఆయన జోలికి నీవు రావదద్ని చెపప్నాజాఞ్పించెను. 
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సామెతలు 18:6 => బుదిధ్హీనుని పెదవులు కలహమునకు సిదధ్ముగా నునన్వి. దెబబ్లు కావలెనని 

వాడు కేకలువేయును.  

సామెతలు 20:3 => కలహమునకు దూరముగా నుండుట నరులకు ఘనత మూరు ఖ్డైన పర్తివాడును 

పోరునే కోరును. 

సామెతలు 26:17 => తనకు పటట్ని జగడమునుబటిట్ రేగువాడు దాటిపోవుచునన్ కుకక్ చెవులు 

పటుట్కొనువానితో సమానుడు. 

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

ఇరువదివేల మందితో వచుచ్వానిని పదివేలమందితో ఎదిరింప శకిత్ తనకు కలదో లేదో అని కూరుచ్ండి 

మొదట ఆలోచింపడా? 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:19 => ఇశార్యేలు రాజైన అహాబు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోయి 

పడిపోవునటుల్ ఎవడు అతని పేర్రేపించునని యెహోవా అడుగగా, ఒకడు ఈ విధముగాను ఇంకొకడు ఆ 

విధముగాను పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

యెహెజేక్లు 28:5 => నీకు కలిగిన జాఞ్నాతిశయముచేతను వరత్కముచేతను నీవు విసాత్రమైన 

ఐశవ్రయ్ము సంపాదించుకొంటివి, నీకు ఐశవ్రయ్ము కలిగినదని నీవు గరివ్ంచినవాడవైతివి. 

యెహెజేక్లు 31:10 => కావున పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ యెతుత్నుబటిట్ 

నీవు అతిశయపడితివి, తన కొన మేఘములకంటజేసి తన యెతుత్నుబటిట్ అతడు గరివ్ం చెను. 

దానియేలు 11:12 => ఆ గొపప్ సైనయ్ము ఓడిపోయినందున దకిష్ణ దేశపు రాజు మనసుస్న 

అతిశయపడును; వేలకొలది సైనికులను హతము చేసినను అతనికి జయము కానేరదు. 
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రోమీయులకు 1:30 => కొండెగాండుర్ను అపవాదకులును, దేవదేవ్షులును, హింసకులును, 

అహంకారులును, బింకములాడువారును, చెడడ్వాటిని కలిప్ంచువారును, తలిదండుర్లకవిధేయులును, 

అవివేకులును 

వచనము 22 

యూదావారు ఇశార్యేలువారియెదుట నిలువలేక ఓడిపోగా పర్తివాడును తన తన గుడారమునకు 

పారిపోయెను. 

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 22:7 => యెహోరాము నొదద్కు అతడు వచుచ్టచేత దేవునివలన అతనికి 

నాశము కలిగెను; ఎటల్నగా అతడు వచిచ్నపుప్డు అహాబు సంతతివారిని నిరూమ్లము చేయుటకై 

యెహోవా అభిషేకించిన నింషీకుమారుడైన యెహూమీదికి అతడు యెహోరాముతోకూడ పోగా 

1 రాజులు 12:15 => జనులు చేసిన మనవిని రాజు ఈ పర్కారము అంగీకరింపకపోయెను. 

షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా నెబాతు కుమారుడైన యరొబాముతో తాను పలికించిన మాట 

నెరవేరచ్వలెనని యెహోవా ఈలాగున జరిగించెను. 

కీరత్నలు 81:11 => అయినను నా పర్జలు నా మాట ఆలకింపకపోయిరి ఇశార్యేలీయులు నా మాట 

వినకపోయిరి. 

కీరత్నలు 81:12 => కాబటిట్ వారు తమ సవ్కీయాలోచనలనుబటిట్ నడుచుకొనునటుల్ వారి 

హృదయకాఠినయ్మునకు నేను వారినపప్గించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:25 => వారిలో భేదాభిపార్యములు కలిగినందున పౌలు వారితో ఒక 

మాట చెపిప్న తరువాత వారు వెళిల్పోయిరి. అదేదనగా. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:26 => మీరు వినుటమటుట్కు విందురు గాని గర్హింపనే గర్హింపరు; 

చూచుటమటుట్కు చూతురు గాని కాననే కానరని యీ పర్జలయొదద్కు వెళిల్ చెపుప్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:27 => ఈ పర్జలు కనున్లార చూచి చెవులార విని మనసాస్ర గర్హించి 

నా వైపు తిరిగి నావలన సవ్సథ్త పొందకుండునటుల్ వారి హృదయము కొర్వివ్యునన్ది. వారు చెవులతో 

మందముగా విని కనున్లు మూసికొనియునాన్రు అని పరిశుదాధ్తమ్ యెషయా పర్వకత్దావ్రా మీ 

పితరులతో చెపిప్న మాట సరియే. 

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 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  

1 పేతురు 2:8 => కటుట్వారు వాకయ్మునకవిధేయులై తొటిర్లుల్చునాన్రు, దానికే వారు 

నియమింపబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:14 => అమజాయ్ ఎదోమీయులను ఓడించి తిరిగివచిచ్న తరువాత అతడు 

శేయీరువారి దేవతలను తీసికొనివచిచ్ తనకు దేవతలుగా నిలిపి వాటికి నమసక్రించి ధూపము 

వేసెను. 

నాయ్యాధిపతులు 14:4 => అయితే ఫిలిషీత్యులకేమైన చేయుటకై యెహోవాచేత అతడు రేపబడెననన్ 

మాట అతని తలిదండుర్లు తెలిసికొనలేదు. ఆ కాలమున ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులను 

ఏలుచుండిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:13 => గిబియాలోనునన్ ఆ దుషుట్లను అపప్గించుడి; వారిని చంపి 

ఇశార్యేలీయులలోనుండి దోషమును పరిహరింప చేయుదమని పలికింపగా, బెనాయ్మీనీయులు తమ 

సహోదరులగు ఇశార్యేలీయుల మాట విననొలల్క 
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2 సమూయేలు 17:14 => అబా ష్లోమును ఇశార్యేలువారందరును ఈ మాట విని అరీక్యుడగు 

హూషై చెపిప్న ఆలోచన అహీతోపెలు చెపిప్నదానికంటె యుకత్మని యొపుప్కొనిరి; ఏలయనగా 

యెహోవా అబా ష్లోముమీదికి ఉపదర్వమును రపిప్ంపగలందులకై అహీతోపెలు చెపిప్న యుకిత్గల 

ఆలోచనను వయ్రథ్ముచేయ నిశచ్యించియుండెను. 

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

యూదా సంబంధమైన బేతెష్మెషు పటట్ణముదగగ్ర తానును యూదా రాజైన అమజాయ్యు కలిసికొనగా 

వచనము 23 

అపుప్డు ఇశార్యేలురాజైన యెహోయాషు యెహోయాహాజునకు పుటిట్న యోవాషు కుమారుడును 

యూదారాజునైన అమజాయ్ను బేతెష్మెషులో పటుట్కొని యెరూషలేమునకు తీసికొనివచిచ్, యెరూషలేము 

పార్కారమును ఎఫార్యిము గుమమ్ము మొదలుకొని మూలగుమమ్మువరకు నాలుగువందల మూరల 

పొడుగున పడగొటెట్ను. 

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

మనము ఒకరి ముఖమును ఒకరము చూచుకొందమని యెహూకు పుటిట్న యెహోయాహాజు 

కుమారుడును ఇశార్యేలు రాజునైన యెహోయాషునొదద్కు వరత్మానము పంపెను. 

యెహోషువ 21:16 => అనగా ఆ రెండు గోతర్ములవారినుండి తొమిమ్ది పటట్ణములను ఇచిచ్రి. 

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

ఆయనే యీ గొపప్కీడు మనకు చేసెనని తెలిసికొనవచుచ్ను; ఆ మారగ్మున పోనియెడల ఆయన 

మనలను మొతత్లేదనియు, మన అదృషట్వశము చేతనే అది మనకు సంభవించెననియు 

తెలిసికొందుమనిరి. 

1 సమూయేలు 6:19 => బేతెష్మెషువారు యెహోవా మందసమును తెరచి చూడగా దేవుడు వారిని 

హతముచేసి ఆ జనులలో ఏబది వేల డెబబ్దిమందిని మొతెత్ను. యెహోవా గొపప్ దెబబ్తో అనేకులను 

మొతత్గా జనులు దుఃఖాకార్ంతులైరి. 
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1 సమూయేలు 6:20 => అపుప్డు బేతెష్మెషువారు పరిశుదధ్ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని ఎవరు 

నిలువగలరు? మనయొదద్నుండి ఆయన ఎవరి యొదద్కు పోవలెనని చెపిప్ 

వచనము 24 

అతడు దేవుని మందిరములో ఓబేదెదోము నొదద్నునన్ వెండియంతయు బంగారమంతయు 

ఉపకరణములనిన్యు రాజు నగరునందునన్ సొముమ్ను కుదవపెటట్బడినవారిని తీసికొని షోమోర్నునకు 

తిరిగివెళె ల్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:5 => అందుచేత అతని దేవుడైన యెహోవా అతనిని సిరియా రాజు చేతి 

కపప్గించెను. సిరియనులు అతని ఓడించి అతని జనులలో చాలమందిని చెరపటుట్కొని దమసుక్నకు 

తీసికొనిపోయిరి. అతడును ఇశార్యేలు రాజు చేతికి అపప్గింపబడెను; ఆ రాజు అతని లెసస్గా 

ఓడించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:6 => రెమలాయ్ కుమారుడైన పెకహు యూదావారిలో పరాకర్మశాలులైన 

లక్ష ఇరువది వేలమందిని ఒకక్నాడు హతముచేసెను. వారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను 

విసరిజ్ంచినందున వారికిటిట్గతి పటెట్ను. 

1 సమూయేలు 4:10 => ఫిలిషీత్యులు యుదద్ము చేయగా ఇశార్యేలీయులు ఓడిపోయి అందరు 

తమ డేరాలకు పరుగెతిత్వచిచ్రి. అపుప్డు అతయ్ధికమైన వధ జరిగెను; ఇశార్యేలీయులలో ముపప్దివేల 

కాలబ్లము కూలెను. 

1 రాజులు 22:36 => సూరాయ్సత్మయ సమయమందు దండువారందరు తమ తమ పటట్ణములకును 

దేశములకును వెళిల్పోవచుచ్నని పర్చురమాయెను. 

వచనము 25 

ఇశార్యేలు రాజును యెహోయాహాజు కుమారుడునైన యెహోయాషు మరణమైన తరువాత యూదా 

రాజును యోవాషు కుమారుడునైన అమజాయ్ పదునయిదు సంవతస్రములు బర్దికెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 33:11 => కాబటిట్ యెహోవా అషూష్రు రాజుయొకక్ సైనాయ్ధిపతులను 

వారిమీదికి రపిప్ంచెను. మనషే ష్ తపిప్ంచుకొనిపోకుండ వారు అతని పటుట్కొని, గొలుసులతో బంధించి 

అతనిని బబులోనునకు తీసికొనిపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:6 => అతనిమీదికి బబులోనురాజైన నెబుకదెన్జరు వచిచ్ అతని 

బబులోనునకు తీసికొనిపోవుటకై గొలుసులతో బంధించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:10 => ఏడాదినాటికి, రాజైన నెబుకదెన్జరు దూతలను పంపి 

యెహోయాకీనును బబులోనునకు రపిప్ంచి, అతని సహోదరుడైన సిదిక్యాను యూదామీదను 

యెరూషలేము మీదను రాజుగా నియమించెను. మరియు అతడు రాజు వెంట యెహోవా 

మందిరములోని పర్శసత్మైన ఉపకరణములను తెపిప్ంచెను. 

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

అహంకారమైన మనసుస్ నడచును 

సామెతలు 29:23 => ఎవని గరవ్ము వానిని తగిగ్ంచును వినయ మనసుక్డు ఘనతనొందును 

దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

ఓబధాయ్ 1:3 => అతుయ్నన్తమైన పరవ్తములమీద ఆసీనుడవైయుండి కొండసందులలో 

నివసించువాడా ననున్ కిర్ందికి పడదోర్యగల వాడెవడని అనుకొనువాడా, నీ హృదయపు గరవ్ముచేత 

నీవు మోసపోతివి. 

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

తగిగ్ంచుకొనువాడు హెచిచ్ంపబడునని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:17 => వారు యూదా దేశముమీదికి వచిచ్ దానిలో చొరబడి రాజ 

నగరునందు దొరకిన సమసత్ పదారథ్ములను అతని కుమారులను భారయ్లను పటుట్కొనిపోయిరి; అతని 

కుమారులలో కనిషు ఠ్డైన యెహోయాహాజు తపప్ అతనికి ఒకక్ కుమారుడైనను విడువబడలేదు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 22:1 => అరబీయులతో కూడ దండు విడియుచోటికి వచిచ్నవారు 

పెదద్వారినందరిని చంపిరిగనుక యెరూషలేము కాపురసుథ్లు అతని కడగొటుట్ కుమారుడైన అహజాయ్ను 

అతనికి బదులుగా రాజును చేసిరి. ఈ పర్కారము యూదారాజగు యెహోరాము కుమారుడైన అహజాయ్ 

రాజయ్ము బొందెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:6 => సిరియా రాజైన హజాయేలుతో తాను రామాలో చేసిన 

యుదధ్మునందు తనకు తగిలిన గాయములను బాగుచేసికొనుటకై అతడు యెజెర్యేలునకు మరల 

వచెచ్ను. అహాబు కుమారుడైన యెహోరాము రోగియైయునాన్డని విని యూదా రాజైన యెహోరాము 

కుమారుడగు అహజాయ్ అతని దరిశ్ంచుటకై యెజెర్యేలునకు పోయెను. 

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 12:39 => మరియు వారు ఎఫార్యిము గుమమ్ము అవతలనుండియు, పాత గుమమ్ము 

అవతలనుండియు, మతస్య్పు గుమమ్ము అవతలనుండియు, హననేయ్లు గోపురమునుండియు, మేయా 

గోపురమునుండియు, గొఱఱ్ల గుమమ్మువరకు వెళిల్ బందీగృహపు గుమమ్ములో నిలిచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:9 => మరియు ఉజిజ్యా యెరూషలేములో మూలగుమమ్ము దగగ్రను, 

పలల్పుసథ్లముల గుమమ్ము దగగ్రను, పార్కారపు మూలదగగ్రను, దురగ్ములను కటిట్ంచి గుమమ్ములు 

దిటట్పరచెను. 

యిరిమ్యా 31:38 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు రాబోవు దినములలో హననేయ్లు 

గోపురము మొదలుకొని మూలగుమమ్మువరకు పటట్ణము యెహోవా పేరట కటట్బడును. 

2 రాజులు 8:24 => యెహోరాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తన పితరుల సమాధిలో 

దావీదుపురమునందు పాతిపెటట్బడెను. అతని కుమారుడైన అహజాయ్ అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 14:13 => మరియు ఇశార్యేలు రాజైన యెహోయాషు అహజాయ్కు పుటిట్న యోవాషు 

కుమారుడైన అమజాయ్ అను యూదా రాజును బేతెష్మెషు దగగ్ర పటుట్కొని యెరూషలేమునకు వచిచ్, 
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ఎఫార్యిము గుమమ్ము మొదలుకొని మూలగుమమ్ము వరకు యెరూషలేము పార్కారమును 

నాలుగువందల మూరల పొడుగున పడగొటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:2 => అతడు ఎలతును కటిట్ంచి, రాజగు తన తండిర్ అతని 

పితరులతోకూడ నిదిర్ంచిన తరువాత అది యూదావారికి తిరిగి వచుచ్నటుల్ చేసెను. 

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. 

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 26 

అమజాయ్ చేసిన యితర కారయ్ములు యూదా ఇశార్యేలు రాజుల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్వి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:9 => ఐగుపుత్రాజైన షీషకు యెరూషలేముమీదికి వచిచ్ యెహోవా 

మందిరపు బొకక్సములనిన్టిని రాజనగరులోని బొకక్సములనిన్టిని దోచుకొని, సొలొమోను 

చేయించిన బంగారపు డాళల్ను తీసికొనిపోయెను. 

2 రాజులు 14:14 => మరియు యెహోవా మందిరమునందును రాజనగరునందును కనబడిన 

బంగారము వెండి మొదలైన సమసత్ వసుత్వులను పటట్ణసుథ్లలో కుదవ పెటట్బడినవారిని తీసికొని 

షోమోర్నునకు వచెచ్ను. 

2 రాజులు 14:13 => మరియు ఇశార్యేలు రాజైన యెహోయాషు అహజాయ్కు పుటిట్న యోవాషు 

కుమారుడైన అమజాయ్ అను యూదా రాజును బేతెష్మెషు దగగ్ర పటుట్కొని యెరూషలేమునకు వచిచ్, 

ఎఫార్యిము గుమమ్ము మొదలుకొని మూలగుమమ్ము వరకు యెరూషలేము పార్కారమును 

నాలుగువందల మూరల పొడుగున పడగొటెట్ను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 26:15 => ఓబేదెదోమునకు దకిష్ణపువైపు కావలియు అతని కుమారులకు 

అసుపీప్మను ఇంటికావలియు పడెను. 

వచనము 27 

అమజాయ్ యెహోవాను అనుసరించుట మానివేసిన తరువాత జనులు యెరూషలేములో అతనిమీద 

కుటర్చేయగా అతడు లాకీషునకు పారిపోయెను. 

2 రాజులు 14:17 => యూదా రాజైన యోవాషు కుమారుడైన అమజాయ్ ఇశార్యేలు రాజైన 

యెహోయాహాజు కుమారుడైన యెహోయాషు మరణమైన తరువాత పదునయిదు సంవతస్రములు 

బర్దికెను. 

2 రాజులు 14:18 => అమజాయ్ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్ యూదా రాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 14:19 => అతనిమీద యెరూషలేములో జనులు కుటర్చేయగా అతడు లాకీషు 

పటట్ణమునకు పారిపోయెను గాని వారు లాకీషునకు అతనివెంట కొందరిని పంపిరి. 

2 రాజులు 14:20 => వారు అకక్డ అతనిని చంపి గుఱఱ్ములమీద అతని శవమును 

యెరూషలేమునకు తెపిప్ంచి దావీదు పురమందు అతని పితరుల సమాధిలో పాతిపెటిట్రి. 

2 రాజులు 14:21 => అపుప్డు యూదా జనులందరును పదునారు సంవతస్రములవాడైన అజరాయ్ను 

తీసికొని అతని తండిర్యైన అమజాయ్కు బదులుగా పటాట్భిషేకము చేసిరి. 

2 రాజులు 14:22 => ఇతడు రాజైన తన తండిర్ తన పితరులతో నిదిర్ంచిన తరువాత ఏలతు అను 

పటట్ణమును బాగుగా కటిట్ంచి యూదావారికి దానిని మరల అపప్గించెను. 

వచనము 28 

అయితే వారు అతని వెనుక లాకీషునకు మనుషుయ్లను పంపి అతని అకక్డ చంపి, గుఱఱ్ములమీద 

అతని శవము ఎకిక్ంచి తీసికొనివచిచ్ యూదాపటట్ణమందు అతని తండుర్లయొదద్ అతని పాతిపెటిట్రి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 20:34 => యెహోషాపాతు చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ హనానీ 

కుమారుడైన యెహూ రచించిన గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. ఈ యెహూ పేరు, ఇశార్యేలు 

రాజుల గర్ంథమందు కనబడుచునన్ది. 

2 రాజులు 14:15 => యెహోయాషు చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతని 

పరాకర్మమునుగూరిచ్యు యూదారాజైన అమజాయ్తో అతడు చేసిన యుదధ్మునుగూరిచ్యు 

ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:11 => ఆసా చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ యూదా ఇశార్యేలు రాజుల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:27 => అతడు చేసిన సమసత్ కిర్యలనుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు 

యూదారాజుల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 

అధాయ్యము 26	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

అంతట యూదా జనులందరును పదునారేండల్వాడైన ఉజిజ్యాను తీసికొని అతని తండిర్యైన 

అమజాయ్కు బదులుగా రాజుగా నియమించిరి. 

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, 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:25 => వారు యోవాషును విడచిపోయినపుప్డు అతడు మికిక్లి 

రోగియైయుండెను. అపుప్డు యాజకుడైన యెహోయాదా కుమారుల పార్ణహతయ్ దోషము నిమితత్ము 

అతని సేవకులు అతనిమీద కుటర్చేసి, అతడు పడకమీద ఉండగా అతని చంపిరి. అతడు చనిపోయిన 

తరువాత జనులు దావీదు పటట్ణమందు అతని పాతిపెటిట్రి గాని రాజుల సమాధులలో అతని 

పాతిపెటట్లేదు. 

2 రాజులు 14:19 => అతనిమీద యెరూషలేములో జనులు కుటర్చేయగా అతడు లాకీషు 

పటట్ణమునకు పారిపోయెను గాని వారు లాకీషునకు అతనివెంట కొందరిని పంపిరి. 

యెహోషువ 10:31 => అంతట యెహోషువయు అతనితో కూడ ఇశార్యేలీయులందరును 

లిబాన్నుండి లాకీషుకు వచిచ్ దాని దగగ్ర దిగి లాకీషు వారితో యుదధ్ము చేయగా 

యెహోషువ 22:15 => వారు గిలాదుదేశములోనునన్ రూబేనీయుల యొదద్కును గాదీయుల 

యొదద్కును మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారి యొదద్కును పోయి వారితో ఇటల్నిరి 

యెహోషువ 22:18 => మీరు ఈ దినమున యెహోవా వెంబడినుండి తొలగిపోవునటుట్ నేడు 

యెహోవా మీద తిరుగబడి దోర్హము చేసెదరేమి? ఆలాగైతె ఆయన ఇకమీదట ఇశార్యేలీయుల 

సరవ్సమాజముమీద కోపపడును గదా? 
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2 సమూయేలు 4:5 => రిమోమ్ను కుమారులగు రేకాబును బయనాయును మంచి యెండవేళ 

బయలుదేరి మధాయ్హన్కాలమున ఇషోబ్షెతు మంచముమీద పండుకొనియుండగా అతని యింటికి 

వచిచ్రి. 

2 రాజులు 12:20 => అతని సేవకులు లేచి కుటర్చేసి సిలాల్ అను చోటకి పోవు మారగ్మందునన్ మిలోల్ 

అను నగరునందు యోవాషును చంపిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:24 => అతని సేవకులు అతనిమీద కుటర్చేసి అతని నగరునందే అతని 

చంపగా 

వచనము 2 

అతడు ఎలతును కటిట్ంచి, రాజగు తన తండిర్ అతని పితరులతోకూడ నిదిర్ంచిన తరువాత అది 

యూదావారికి తిరిగి వచుచ్నటుల్ చేసెను. 

2 రాజులు 14:20 => వారు అకక్డ అతనిని చంపి గుఱఱ్ములమీద అతని శవమును 

యెరూషలేమునకు తెపిప్ంచి దావీదు పురమందు అతని పితరుల సమాధిలో పాతిపెటిట్రి. 

2 రాజులు 9:28 => అపుప్డు అతని సేవకులు అతనిని రథముమీద వేసి యెరూషలేమునకు 

తీసికొనిపోయి దావీదు పురమందు అతని పితరుల సమాధిలో అతని పాతిపెటిట్రి. 

2 రాజులు 14:19 => అతనిమీద యెరూషలేములో జనులు కుటర్చేయగా అతడు లాకీషు 

పటట్ణమునకు పారిపోయెను గాని వారు లాకీషునకు అతనివెంట కొందరిని పంపిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:2 => అతడు ఎలతును కటిట్ంచి, రాజగు తన తండిర్ అతని 

పితరులతోకూడ నిదిర్ంచిన తరువాత అది యూదావారికి తిరిగి వచుచ్నటుల్ చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:24 => అతని సేవకులు అతనిమీద కుటర్చేసి అతని నగరునందే అతని 

చంపగా 

వచనము 3 

ఉజిజ్యా యేలనారంభించినపుప్డు పదునారేండల్వాడై యెరూషలేములో ఏబది రెండు సంవతస్రములు 

ఏలెను; అతని తలిల్ యెరూషలేము కాపురసుథ్రాలు, ఆమె పేరు యెకొలాయ్. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 22:1 => అరబీయులతో కూడ దండు విడియుచోటికి వచిచ్నవారు 

పెదద్వారినందరిని చంపిరిగనుక యెరూషలేము కాపురసుథ్లు అతని కడగొటుట్ కుమారుడైన అహజాయ్ను 

అతనికి బదులుగా రాజును చేసిరి. ఈ పర్కారము యూదారాజగు యెహోరాము కుమారుడైన అహజాయ్ 

రాజయ్ము బొందెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:25 => దేశ జనులు ఆమోను రాజుమీద కుటర్ చేసినవారినందరిని 

హతముచేసి అతని కుమారుడైన యోషీయాను అతని సాథ్నమందు రాజుగా నియమించిరి. 

2 రాజులు 14:21 => అపుప్డు యూదా జనులందరును పదునారు సంవతస్రములవాడైన అజరాయ్ను 

తీసికొని అతని తండిర్యైన అమజాయ్కు బదులుగా పటాట్భిషేకము చేసిరి. 

2 రాజులు 15:1 => ఇశార్యేలు రాజైన యరొబాము ఏలుబడిలో ఇరువది మూడవ 

సంవతస్రమందు యూదా రాజైన అమజాయ్ కుమారుడైన అజరాయ్ యేలనారంభించెను. 

2 రాజులు 15:2 => అతడు పదునారేండల్వాడై యేలనారంభించి యెరూషలేమునందు ఏబది రెండు 

సంవతస్రములు రాజుగా ఉండెను; అతని తలిల్ యెరూషలేము కాపురసుథ్రాలైన యెకొలాయ్. 

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 15:5 => యెహోవా ఈ రాజును మొతిత్నందున అతడు మరణమగువరకు కుషఠ్రోగియై 

పర్తేయ్కముగా ఒక నగరులో నివసించెను గనుక రాజకుమారుడైన యోతాము నగరుమీద అధికారియై 

దేశపు జనులకు నాయ్యము తీరుచ్వాడుగా ఉండెను. 

2 రాజులు 15:6 => అజరాయ్ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన దాని 

నంతటినిగూరిచ్యు యూదారాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 15:7 => అజరాయ్ తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి దావీదు పురములో తన పితరుల 

సమాధియందు పాతిపెటట్బడగా అతని కుమారుడైన యోతాము అతనికి మారుగా రాజాయెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 3:12 => యోవాషునకు అమజాయ్ కుమారుడు అమజాయ్కు అజరాయ్ 

కుమారుడు, అజరాయ్కు యోతాము కుమారుడు 

మతత్యి 1:8 => ఆసా యెహోషాపాతును కనెను, యెహోషాపాతు యెహోరామును కనెను, 

యెహోరాము ఉజిజ్యాను కనెను; 

మతత్యి 1:9 => ఉజిజ్యా యోతామును కనెను, యోతాము ఆహాజును కనెను, ఆహాజు హిజిక్యాను 

కనెను; 

2 రాజులు 21:24 => దేశపు జనులు రాజైన ఆమోనుమీద కుటర్చేసిన వారినందరిని చంపి అతని 

కుమారుడైన యోషీయాకు అతనికి మారుగా పటాట్భిషేకము చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:1 => యోషీయా యేలనారంభించినపుప్డు ఎనిమిదేండల్వాడై 

యెరూషలేములో ముపప్ది యొక సంవతస్రము ఏలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:1 => అపుప్డు దేశపు జనులు యోషీయా కుమారుడైన 

యెహోయాహాజును సీవ్కరించి యెరూషలేములో అతని తండిర్ సాథ్నమున అతనిని రాజుగా 

నియమించిరి. 

యెషయా 1:1 => ఉజిజ్యా యోతాము ఆహాజు హిజిక్యాయను యూదారాజుల దినములలో 

యూదానుగూరిచ్యు యెరూషలేమునుగూరిచ్యు ఆమోజు కుమారుడగు యెషయాకు కలిగిన 

దరశ్నము. 

హోషేయ 1:1 => ఉజిజ్యా యోతాము ఆహాజు హిజిక్యా అను యూదారాజుల దినములలోను, 

యెహోయాషు కుమారుడైన యరొబాము అను ఇశార్యేలు రాజు దినములలోను బెయేరి కుమారుడైన 

హోషేయకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవా వాకుక్.  

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.  

వచనము 4 
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అతడు తన తండిర్యైన అమజాయ్ చరయ్ యంతటి పర్కారము యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా 

పర్వరిత్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:17 => సొలొమోను ఎదోము దేశముయొకక్ సముదర్పు దరినునన్ 

ఎసోనెగ్బెరునకును ఏలతునకును పోగా 

2 రాజులు 14:22 => ఇతడు రాజైన తన తండిర్ తన పితరులతో నిదిర్ంచిన తరువాత ఏలతు అను 

పటట్ణమును బాగుగా కటిట్ంచి యూదావారికి దానిని మరల అపప్గించెను. 

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 25:23 => అపుప్డు ఇశార్యేలురాజైన యెహోయాషు యెహోయాహాజునకు 

పుటిట్న యోవాషు కుమారుడును యూదారాజునైన అమజాయ్ను బేతెష్మెషులో పటుట్కొని 

యెరూషలేమునకు తీసికొనివచిచ్, యెరూషలేము పార్కారమును ఎఫార్యిము గుమమ్ము మొదలుకొని 

మూలగుమమ్మువరకు నాలుగువందల మూరల పొడుగున పడగొటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:28 => అయితే వారు అతని వెనుక లాకీషునకు మనుషుయ్లను పంపి 

అతని అకక్డ చంపి, గుఱఱ్ములమీద అతని శవము ఎకిక్ంచి తీసికొనివచిచ్ యూదాపటట్ణమందు అతని 

తండుర్లయొదద్ అతని పాతిపెటిట్రి. 

వచనము 5 

దేవుని పర్తయ్క్షత విషయమందు తెలివికలిగిన జెకరాయ్ దినములలో అతడు దేవుని ఆశర్యించెను, అతడు 

యెహోవాను ఆశర్యించినంత కాలము దేవుడు అతని వరిధ్లల్జేసెను. 

యెషయా 1:1 => ఉజిజ్యా యోతాము ఆహాజు హిజిక్యాయను యూదారాజుల దినములలో 

యూదానుగూరిచ్యు యెరూషలేమునుగూరిచ్యు ఆమోజు కుమారుడగు యెషయాకు కలిగిన 

దరశ్నము. 
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యెషయా 6:1 => రాజైన ఉజిజ్యా మృతినొందిన సంవతస్రమున అతుయ్నన్తమైన సింహాసనమందు 

పర్భువు ఆసీనుడైయుండగా నేను చూచితిని; ఆయన చొకాక్యి అంచులు దేవాలయమును 

నిండుకొనెను. 

హోషేయ 1:1 => ఉజిజ్యా యోతాము ఆహాజు హిజిక్యా అను యూదారాజుల దినములలోను, 

యెహోయాషు కుమారుడైన యరొబాము అను ఇశార్యేలు రాజు దినములలోను బెయేరి కుమారుడైన 

హోషేయకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవా వాకుక్.  

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.  

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. 

2 రాజులు 15:2 => అతడు పదునారేండల్వాడై యేలనారంభించి యెరూషలేమునందు ఏబది రెండు 

సంవతస్రములు రాజుగా ఉండెను; అతని తలిల్ యెరూషలేము కాపురసుథ్రాలైన యెకొలాయ్. 

2 రాజులు 15:3 => ఇతడు తన తండిర్యైన అమజాయ్ చరయ్ యంతటిపర్కారము యెహోవా దృషిట్కి 

నీతిగలవాడై పర్వరిత్ంచెను. 

2 రాజులు 15:1 => ఇశార్యేలు రాజైన యరొబాము ఏలుబడిలో ఇరువది మూడవ 

సంవతస్రమందు యూదా రాజైన అమజాయ్ కుమారుడైన అజరాయ్ యేలనారంభించెను. 

వచనము 6 

అతడు బయలుదేరి ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ముచేసి గాతు పార్కారమును యబెన్ పార్కారమును అషోడ్దు 

పార్కారమును పడగొటిట్, అషోడ్దు దేశములోను ఫిలిషీత్యుల పర్దేశములలోను పార్కారపురములను 

కటిట్ంచెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచెను గాని 

పూరణ్హృదయముతో ఆయనను అనుసరింపలేదు. 

2 రాజులు 12:2 => యాజకుడైన యెహోయాదా తనకు బుదిధ్నేరుప్వాడైయుండు దినములనిన్టిలో 

యోవాషు యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలముగానే పర్వరిత్ంచెను. 

2 రాజులు 15:1 => ఇశార్యేలు రాజైన యరొబాము ఏలుబడిలో ఇరువది మూడవ 

సంవతస్రమందు యూదా రాజైన అమజాయ్ కుమారుడైన అజరాయ్ యేలనారంభించెను. 

2 రాజులు 15:3 => ఇతడు తన తండిర్యైన అమజాయ్ చరయ్ యంతటిపర్కారము యెహోవా దృషిట్కి 

నీతిగలవాడై పర్వరిత్ంచెను. 

2 రాజులు 15:34 => ఇతడు యెహోవా దృషిట్కి నీతిగా పర్వరిత్ంచి తన తండిర్యైన ఉజిజ్యా చరయ్ను 

పూరిత్గా అనుసరించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:2 => యాజకుడైన యెహోయాదా బర్దికిన దినములనిన్యు యోవాషు 

యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 27:2 => యెహోవా మందిరములో పర్వేశించుట తపప్ అతడు తన 

తండిర్యైన ఉజిజ్యాయొకక్ చరయ్ యంతటి పర్కారము చేయుచు యెహోవా దృషిట్కి యధారథ్ముగానే 

పర్వరిత్ంచెను; అతని కాలములో జనులు మరింత దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచుచుండిరి. 

సామెతలు 24:4 => తెలివిచేత దాని గదులు విలువగల రమయ్మైన సరవ్ సంపదలతో నింపబడును. 

వచనము 7 

ఫిలిషీత్యులతోను గూరబ్యలులో నివసించిన అరబీయులతోను మెహూనీయులతోను అతడు 

యుదధ్ము చేయగా దేవుడు అతనికి సహాయము చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:2 => యాజకుడైన యెహోయాదా బర్దికిన దినములనిన్యు యోవాషు 

యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 2:7 => యెహోషువ దినములనిన్టను యెహోషువ తరువాత ఇంక బర్దికినవారై 

యెహోవా ఇశార్యేలీయులకొరకు చేసిన కారయ్ములనిన్టిని చూచిన పెదద్ల దినములనిన్టను పర్జలు 

యెహోవాను సేవించుచువచిచ్రి. 

హోషేయ 6:4 => ఎఫార్యిమూ, నినున్ నేనేమిచేతును? యూదా, నినున్ నేనేమిచేతును? తెలల్వారగానే 

కనబడు మేఘము ఎగిరిపోవునటుల్ను, పార్తఃకాలమున పడు మంచు ఆరిపోవునటుల్ను మీ భకిత్ 

నిలువకపోవును. 

మారుక్ 4:16 => అటువలె రాతినేలను వితత్బడిన వారెవరనగా, వాకయ్ము విని సంతోషముగా 

అంగీకరించువారు; 

మారుక్ 4:17 => అయితే వారిలో వేరు లేనందున, కొంతకాలము వారు నిలుతురు గాని వాకయ్ము 

నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే వారు అభయ్ంతరపడుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:30 => మరియు శిషుయ్లను తమవెంట ఈడుచ్కొని పోవలెనని వంకర 

మాటలు పలుకు మనుషుయ్లు మీలోనే బయలుదేరుదురు. 

ఆదికాండము 41:15 => ఫరో యోసేపుతో నేనొక కల కంటిని, దాని భావమును 

తెలుపగలవారెవరును లేరు. నీవు కలను వినన్యెడల దాని భావమును తెలుపగలవని నినున్గూరిచ్ 

వింటినని అతనితో చెపిప్నందుకు 

ఆదికాండము 41:38 => అతడు తన సేవకులను చూచి ఇతనివలె దేవుని ఆతమ్గల మనుషుయ్ని 

కనుగొనగలమా అని యనెను. 

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 2:19 => అంతట రాతిర్యందు దరశ్నముచేత ఆ మరమ్ము దానియేలునకు 

బయలుపరచబడెను గనుక దానియేలు పరలోకమందునన్ దేవుని సుత్తించెను. 

దానియేలు 5:16 => అంతరాభ్వములను బయలుపరచుటకును కఠినమైన పర్శన్లకు 

ఉతత్రమిచుచ్టకును నీవు సమరుధ్డవని నినున్గూరిచ్ వినియునాన్ను గనుక ఈ వార్తను చదువుటకును 
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దాని భావమును తెలియజెపుప్టకును నీకు శకయ్మైన యెడల నీవు ఊదారంగు వసత్రము కటుట్కొని 

మెడను సువరణ్ కంఠభూషణము ధరించుకొని రాజయ్ములో మూడవ యధిపతివిగా ఏలుదువు. 

దానియేలు 10:1 => పారసీకరాజగు కోరెషు పరిపాలన కాలములో మూడవ సంవతస్రమున 

బెలెత్షాజరు అను దానియేలునకు ఒక సంగతి బయలుపరచబడెను; గొపప్ యుదధ్ము జరుగుననన్ ఆ 

సంగతి నిజమే; దానియేలు దాని గర్హించెను; అది దరశ్నమువలన అతనికి తెలిసినదాయెను.  

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, 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:8 => ఆలాగు పోవలెనని నీకునన్యెడల పొముమ్, యుదధ్ము బలముగా 

చేసినను దేవుడు నీ శతుర్వు ఎదుట నినున్ కూలుచ్ను; నిలువబెటుట్టయు పడవేయుటయు దేవుని 

వశమేగదా అని పర్కటింపగా 

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

వరిధ్లిల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్గూరిచ్ సెలవిచిచ్న పర్కారముగా ఆయనకు మందిరమును 

కటిట్ంచుదువుగాక. 

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. 

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

ఫలమిచుచ్ చెటుట్వలె నుండును అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును. 

ఆదికాండము 39:3 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెననియు, అతడు చేసినదంతయు 

అతనిచేతిలో యెహోవా సఫలము చేసెననియు అతని యజమానుడు చూచినపుప్డు 

ఆదికాండము 46:2 => అపుప్డు రాతిర్ దరశ్నములయందు దేవుడు యాకోబూ యాకోబూ అని 

ఇశార్యేలును పిలిచెను. అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 
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2 రాజులు 15:6 => అజరాయ్ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన దాని 

నంతటినిగూరిచ్యు యూదారాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 15:34 => ఇతడు యెహోవా దృషిట్కి నీతిగా పర్వరిత్ంచి తన తండిర్యైన ఉజిజ్యా చరయ్ను 

పూరిత్గా అనుసరించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 27:6 => ఈలాగున యోతాము తన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి 

యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచి బలపరచబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:1 => హిజిక్యా యేలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యయిదేండల్వాడై 

యిరువదితొమిమ్ది సంవతస్రములు యెరూషలేములో ఏలెను. అతని తలిల్ జెకరాయ్ కుమారెత్, ఆమె పేరు 

అబీయా. 

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

ధరమ్శాసత్ర విషయమందేమి ధరమ్మంతటి విషయమందేమి తాను ఆరంభించిన పర్తి పని అతడు 

హృదయపూరవ్కముగా జరిగించి వరిధ్లెల్ను. 

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

సఫలము చేయును గనుక ఆయన దాసులమైన మేము కటుట్టకు పూనుకొనుచునాన్ము, 

యెరూషలేమునందు మీకు భాగమైనను సవ్తంతర్మైనను జాఞ్పకసూచనయైనను లేదని 

పర్తుయ్తత్రమిచిచ్తిని. 

మారుక్ 6:20 => ఎందుకనగా యోహాను నీతిమంతుడును పరిశుదుధ్డునగు మనుషుయ్డని హేరోదు 

ఎరిగి, అతనికి భయపడి అతని కాపాడుచు వచెచ్ను. మరియు అతని మాటలు వినినపుప్డు, 

ఏమిచేయను తోచకపోయినను సంతోషముతో వినుచుండెను. 

వచనము 8 

అమోమ్నీయులు ఉజిజ్యాకు పనిన్చుచ్వారైరి. అతడు అధికముగా బలాభివృదిధ్నొందెను గనుక అతని కీరిత్ 

ఐగుపుత్ మారగ్ పర్దేశములనిన్టను వాయ్పించెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 21:16 => మరియు యెహోవా యెహోరాముమీదికి ఫిలిషీత్యులను 

కూషీయుల చేరువనునన్ అరబీయులను రేపగా 

యెషయా 14:29 => ఫిలిషిత్యా, నినున్ కొటిట్న దండము తుతుత్నియలుగా విరువబడెనని అంతగా 

సంతోషింపకుము సరప్బీజమునుండి మిడునాగు పుటుట్ను దాని ఫలము ఎగురు సరప్ము. 

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

మెతెగమామ్ను పటుట్కొనెను. 

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

ఫిలిషీత్యుల వశమున నుండకుండ వాటిని పటుట్కొనెను. 

1 సమూయేలు 5:1 => ఫలిషీత్యులు దేవుని మందసమును పటుట్కొని ఎబెనెజరునుండి అషోడ్దునకు 

తీసికొనివచిచ్ 

1 సమూయేలు 5:6 => యెహోవా హసత్ము అషోడ్దు వారిమీద భారముగా ఉండెను. అషోడ్దు వారిని 

దాని సరిహదుద్లలో నునన్వారిని ఆయన గడడ్ల రోగముతో మొతిత్ వారిని హతము చేయగా 

యెహోషువ 11:22 => ఇశార్యేలీయుల దేశమందు అనాకీయులలో ఎవడును మిగిలియుండలేదు; 

గాజాలోను గాతులోను అషోడ్దులోను మాతర్మే కొందరు మిగిలియుండిరి. 

యెహోషువ 15:46 => దాని పటట్ణములును గార్మములును, ఐగుపుత్ ఏటివరకు పెదద్ సముదర్ము 

వరకును అషోడ్దును,  

నాయ్యాధిపతులు 10:12 => సీదోనీయులును అమాలేకీయులును మాయోనీయులును మిముమ్ను 

బాధపరచినపుప్డు వారి వశములోనుండియు నేను మిముమ్ను రకిష్ంచితిని గదా 

1 సమూయేలు 6:17 => అపరాధారథ్మైన అరప్ణగా ఫిలిషీత్యులు చెలిల్ంచిన బంగారపు గడడ్లు 

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

ఒకటి, గాతువారి నిమితత్ము ఒకటి, ఎకోర్నువారి నిమితత్ము ఒకటి. 

1 రాజులు 12:33 => ఈ పర్కారము అతడు యోచించిన దానినిబటిట్ యెనిమిదవ మాసము 

పదునైదవ దినమందు బేతేలులో తాను చేయించిన బలిపీఠముమీద బలులు అరిప్ంచుచు వచెచ్ను; 
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మరియు ఇశార్యేలువారికి ఒక ఉతస్వమును నిరణ్యించి ధూపము వేయుటకై తానే బలిపీఠము 

ఎకెక్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:5 => రెహబాము యెరూషలేమునందు కాపురముండి యూదా 

పర్దేశమందు పార్కారపురములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:12 => యెహోషాపాతు అంతకంతకు గొపప్వాడై యూదా దేశమునందు 

కోటలను సామగిర్ని నిలువచేయు పటట్ణములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:22 => అయినను యోషీయా అతనితో యుదధ్ము చేయగోరి, 

అతనియొదద్నుండి తిరిగిపోక మారువేషము ధరించుకొని, యెహోవా నోటి మాటలుగా పలుకబడిన 

నెకో మాటలను వినక మెగిదోద్ లోయయందు యుదధ్ము చేయవచెచ్ను. 

నెహెమాయ్ 4:7 => సనబ్లల్టును టోబీయాయును అరబీయులును అమోమ్ నీయులును 

అషోడ్దీయులును, యెరూషలేము యొకక్ గోడలు కటట్బడెననియు, బీటలనిన్యు కపప్బడెననియు 

వినినపుప్డు 

ఆమోసు 1:7 => గాజా యొకక్ పార్కారముమీద నేను అగిన్ వేసెదను, అది వారి నగరులను 

దహించివేయును; 

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. 

వచనము 9 

మరియు ఉజిజ్యా యెరూషలేములో మూలగుమమ్ము దగగ్రను, పలల్పుసథ్లముల గుమమ్ము దగగ్రను, 

పార్కారపు మూలదగగ్రను, దురగ్ములను కటిట్ంచి గుమమ్ములు దిటట్పరచెను. 

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 
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యీ సైనయ్మును ఎదిరించుటకు బయలుదేరియునాన్ము. యెహోవా నీవే మా దేవుడవు, నరమాతుర్లను 

నీ పైని జయమొందనియయ్కుము అని పార్రిథ్ంపగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:20 => యుదధ్మందు వారు దేవునికి మొఱఱ్పెటట్గా, ఆయనమీద వారు 

నమిమ్కయుంచినందున ఆయన వారి మొఱఱ్ ఆలకించెను 

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. 

కీరత్నలు 18:29 => నీ సహాయమువలన నేను సైనయ్మును జయింతును. నా దేవుని సహాయమువలన 

పార్కారమును దాటుదును. 

కీరత్నలు 18:34 => నాచేతులకు యుదధ్ముచేయ నేరుప్వాడు ఆయనే నా బాహువులు ఇతత్డి విలుల్ను 

ఎకుక్పెటుట్ను. 

కీరత్నలు 18:35 => నీ రక్షణ కేడెమును నీవు నాకందించుచునాన్వు నీ కుడిచెయియ్ ననున్ ఆదుకొనెను 

నీ సాతివ్కము ననున్ గొపప్చేసెను. 

యెషయా 14:29 => ఫిలిషిత్యా, నినున్ కొటిట్న దండము తుతుత్నియలుగా విరువబడెనని అంతగా 

సంతోషింపకుము సరప్బీజమునుండి మిడునాగు పుటుట్ను దాని ఫలము ఎగురు సరప్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:11 => ఫిలిషీత్యులలో కొందరు యెహోషాపాతునకు పనున్ను 

కానుకలను ఇచుచ్చు వచిచ్రి; అరబీయులును అతనికి ఏడువేల ఏడు వందల గొఱఱ్పొటే ట్ళల్ను ఏడువేల 

ఏడు వందల మేకపోతులను తెచుచ్చు వచిచ్రి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 21:16 => మరియు యెహోవా యెహోరాముమీదికి ఫిలిషీత్యులను 

కూషీయుల చేరువనునన్ అరబీయులను రేపగా 

నాయ్యాధిపతులు 10:12 => సీదోనీయులును అమాలేకీయులును మాయోనీయులును మిముమ్ను 

బాధపరచినపుప్డు వారి వశములోనుండియు నేను మిముమ్ను రకిష్ంచితిని గదా 

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. 

ఎజార్ 4:20 => మరియు యెరూషలేము పటట్ణమందు బలమైన రాజులు పర్భుతవ్ము చేసిరి. వారు 

నది యవతలి దేశములనిన్టిని ఏలినందున వారికి శిసుత్ను సుంకమును పనున్ను చెలుల్ చుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:11 => కేర్తీయులు అరబీయులు మొదలైన మనమందరమును, వీరు మన 

భాషలతో దేవుని గొపప్కారయ్ములను వివరించుట వినుచునాన్మని చెపుప్కొనిరి. 

వచనము 10 

అదియుగాక షెఫేలా పర్దేశములోను మైదాన పర్దేశములోను అతనికి విసాత్రమైన పశువులుండగా 

అతడు అరణయ్ములో దురగ్ములు కటిట్ంచి అనేకమైన బావులు తర్వివ్ంచెను. వయ్వసాయమందు అతడు 

అపేక్షగలవాడు గనుక పరవ్తములలోను కరెమ్లులోను అతనికి వయ్వసాయకులును దార్క్షతోట 

పనివారును కలిగియుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:1 => ఇది యయిన తరువాత మోయాబీయులును అమోమ్నీయులును 

మెయోనీయులలో కొందరును దండెతిత్ యెహోషాపాతుమీదికి వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 19:38 => చినన్దికూడ కుమారుని కని వానికి బెనన్మిమ్ అను పేరు పెటెట్ను. అతడు 

నేటివరకు అమోమ్నీయులకు మూలపురుషుడుగా ఎంచబడును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 2:19 => వారిని బాధింపవదుద్, వారితో యుదధ్ము చేయవదుద్. ఏలయనగా 

లోతు సంతానమునకు దానిని సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్నందున అమోమ్నీయుల దేశములో నీకు సావ్సథ్య్ము 

నియయ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:15 => యెఫాత్ సెలవిచిచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులు మోయాబు 

దేశమునైనను అమోమ్నీయుల దేశమునైనను ఆకర్మించుకొనలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 11:16 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి వచుచ్చుండగా వారు 

ఎఱఱ్సముదర్ము వరకు అరణయ్ములో నడిచి కాదేషునకు వచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 11:17 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు ఎదోము రాజునొదద్కు దూతలను పంపీ నీ 

దేశముగుండ పోవుటకు దయచేసి నాకు సెలవిమమ్ని యడుగగా, ఎదోము రాజు ఒపుప్కొనలేదు. వారు 

మోయాబు రాజునొదద్కు అటిట్ వరత్మానమే పంపిరి గాని అతడును నేను సెలవియయ్నని చెపెప్ను. 

అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు కాదేషులో నివసించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 11:18 => తరువాత వారు అరణయ్పర్యాణము చేయుచు ఎదోమీయుల 

యొకక్యు మోయాబీయుల యొకక్యు దేశముల చుటుట్ తిరిగి, మోయాబునకు తూరుప్ దికుక్న 

కనాను దేశమందు పర్వేశించి అరోన్ను అదద్రిని దిగిరి. వారు మోయాబు సరిహదుద్ లోపలికి పోలేదు. 

అరోన్ను మోయాబునకు సరిహదుద్ గదా. 

1 సమూయేలు 11:1 => అమోమ్నీయుడైన నాహాషు బయలుదేరి యాబేషిగ్లాదు కెదురుగా 

దిగినపుప్డు యాబేషు వారందరు మేము నీకు సేవ చేయుదుము, మాతో నిబంధన చేయుమని 

నాహాషుతో అనిరి 

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. 

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

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 
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2 సమూయేలు 8:13 => దావీదు ఉపుప్ లోయలో సిరియనులగు పదునెనిమిది వేలమందిని హతము 

చేసి తిరిగిరాగా అతని పేరు పర్సిదధ్మాయెను. 

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

కుమారులైన హేమాను కలోక్లు దరద్ అను వారికంటెను జాఞ్నవంతుడై యుండెను గనుక అతని కీరిత్ 

చుటుట్నునన్ జనములనిన్టిలో వాయ్పితమాయెను. 

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. 

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 14:17 => కాబటిట్ దావీదు కీరిత్ ఇశార్యేలీయుల పర్దేశములందంతట 

పర్సిదిధ్యాయెను; యెహోవా అతని భయము అనయ్జనులకందరికి కలుగజేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:1 => తరువాత అతనికి బదులుగా అతని కుమారుడైన యెహోషాపాతు 

రాజై ఇశార్యేలు తన మీదికి రాకుండ తన రాజయ్మును బలపరచుకొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:11 => ఫిలిషీత్యులలో కొందరు యెహోషాపాతునకు పనున్ను 

కానుకలను ఇచుచ్చు వచిచ్రి; అరబీయులును అతనికి ఏడువేల ఏడు వందల గొఱఱ్పొటే ట్ళల్ను ఏడువేల 

ఏడు వందల మేకపోతులను తెచుచ్చు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:15 => మరియు అతడు అంబులనేమి పెదద్ రాళల్నేమి పర్యోగించుటకై 

ఉపాయశాలులు కలిప్ంచిన యంతర్ములను యెరూషలేములో చేయించి దురగ్ములలోను 

బురుజులలోను ఉంచెను. అతడు సిథ్రపడువరకు అతనికి ఆశచ్రయ్కరమైన సహాయము కలిగెను గనుక 

అతని కీరిత్ దూరముగా వాయ్పించెను. 
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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. 

ఎజార్ 4:20 => మరియు యెరూషలేము పటట్ణమందు బలమైన రాజులు పర్భుతవ్ము చేసిరి. వారు 

నది యవతలి దేశములనిన్టిని ఏలినందున వారికి శిసుత్ను సుంకమును పనున్ను చెలుల్ చుండెను. 

మారుక్ 6:14 => ఆయన కీరిత్ పర్సిదధ్మాయెను గనుక రాజైన హేరోదు ఆయననుగూరిచ్ విని 

బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను మృతులలోనుండి లేచియునాన్డు గనుక అతనియందు అదుభ్తములు 

కిర్యారూపకములగుచునన్వని చెపెప్ను. 

వచనము 11 

యుదధ్మునకు ఉజిజ్యాకు సైనయ్ము కలిగియుండెను; అందులోని యోధులు రాజు అధిపతులలో 

హననాయ్ అనువాని చేతికిర్ందనుండిరి. ఖజానాదారుడగు మయశేయాయు పర్ధానమంతిర్యగు 

యెహీయేలును వారి లెకక్ ఎంతైనది చూచి వారిని పటాలముగా ఏరప్రచువారై యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:23 => అపుప్డు ఇశార్యేలురాజైన యెహోయాషు యెహోయాహాజునకు 

పుటిట్న యోవాషు కుమారుడును యూదారాజునైన అమజాయ్ను బేతెష్మెషులో పటుట్కొని 

యెరూషలేమునకు తీసికొనివచిచ్, యెరూషలేము పార్కారమును ఎఫార్యిము గుమమ్ము మొదలుకొని 

మూలగుమమ్మువరకు నాలుగువందల మూరల పొడుగున పడగొటెట్ను. 

2 రాజులు 14:13 => మరియు ఇశార్యేలు రాజైన యెహోయాషు అహజాయ్కు పుటిట్న యోవాషు 

కుమారుడైన అమజాయ్ అను యూదా రాజును బేతెష్మెషు దగగ్ర పటుట్కొని యెరూషలేమునకు వచిచ్, 

ఎఫార్యిము గుమమ్ము మొదలుకొని మూలగుమమ్ము వరకు యెరూషలేము పార్కారమును 

నాలుగువందల మూరల పొడుగున పడగొటెట్ను. 

యిరిమ్యా 31:38 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు రాబోవు దినములలో హననేయ్లు 

గోపురము మొదలుకొని మూలగుమమ్మువరకు పటట్ణము యెహోవా పేరట కటట్బడును. 
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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, 

నెహెమాయ్ 3:13 => లోయదావ్రమును హానూనును జానోహ కాపురసుథ్లును బాగుచేసి కటిట్న 

తరువాత దానికి తలుపులను తాళములను గడియలను అమరిచ్ రి . ఇదియుగాక 

పెంటదావ్రమువరకుండు గోడ వెయియ్మూరలదనుక వారు కటిట్రి. 

నెహెమాయ్ 3:19 => అతని ఆనుకొని మిసాప్కు అధిపతియు యేషూవకు కుమారుడునైన ఏజెరు 

ఆయుధముల కొటుట్ మారగ్మునకు ఎదురుగానునన్ గోడ మలుపు పర్కక్ను మరియొక భాగమును బాగు 

చేసెను. 

నెహెమాయ్ 3:32 => మరియు మూలకును గొఱఱ్ల గుమమ్మునకును మధయ్ను బంగారపు పనివారును 

వరత్కులును బాగుచేసిరి. 

నెహెమాయ్ 3:20 => అతని ఆనుకొని ఆ గోడ మలుపునుండి పర్ధానయాజకుడైన ఎలాయ్షీబు ఇంటి 

దావ్రమువరకు ఉనన్ మరియొక భాగమును జబబ్యి కుమారుడైన బారూకు ఆసకిత్తో బాగు చేసెను. 

నెహెమాయ్ 3:24 => అతని ఆనుకొని అజరాయ్ యిలుల్ మొదలుకొని గోడ మలుపు మూలవరకును 

హేనాదాదు కుమారుడైన బినూన్యి మరియొక భాగమును బాగుచేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 27:4 => మరియు అతడు యూదా పరవ్తములలో పార్కారపురములను 

కటిట్ంచి అరణయ్ములలో కోటలను దురగ్ములను కటిట్ంచెను. 

నెహెమాయ్ 2:13 => నేను రాతిర్కాలమందు లోయదావ్రము గుండ భుజంగపు బావి యెదుటికిని 

పెంటదావ్రము దగగ్రకును పోయి, పడదోర్యబడిన యెరూషలేము యొకక్ పార్కారములను చూడగా 

దాని గుమమ్ములు అగిన్చేత కాలచ్బడి యుండెను. 

యెహెజేక్లు 21:20 => ఖడగ్మునకు అమోమ్నీయుల పటట్ణమగు రబాబ్కు ఒక మారగ్మును, 

యూదాదేశమందునన్ పార్కారములు గల పటట్ణమగు యెరూషలేమునకు ఒక మారగ్మును 

ఏరప్రచుము. 
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వచనము 12 

వారి పితరుల యిండల్ పెదద్ల సంఖయ్నుబటిట్ పరాకర్మశాలులు రెండువేల ఆరువందల మందియైరి. 

ఆదికాండము 26:18 => అపుప్డు తన తండిర్యైన అబార్హాము దినములలో తర్వివ్న నీళల్ బావులు 

ఇసాస్కు తిరిగి తర్వివ్ంచెను; ఏలయనగా అబార్హాము మృతిబొందిన తరువాత ఫిలిషీత్యులు వాటిని 

పూడిచ్వేసిరి. అతడు తన తండిర్ వాటికి పెటిట్న పేళల్ చొపుప్న తిరిగి వాటికి పేళుళ్ పెటెట్ను 

ఆదికాండము 26:19 => మరియు ఇసాస్కు దాసులు ఆ లోయలో తర్వవ్గా జెలలుగల నీళల్బావి 

దొరికెను. 

ఆదికాండము 26:20 => అపుప్డు గెరారు కాపరులు ఇసాస్కు కాపరులతో జగడమాడి ఈ నీరు 

మాదే అని చెపిప్రి గనుక వారు తనతో కలహించినందున అతడు ఆ బావికి ఏశెకు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 26:21 => వారు మరియొక బావి తర్వివ్నపుప్డు దానికొరకును జగడమాడిరి గనుక 

దానికి శితాన్ అను పేరు పెటెట్ను. 

2 రాజులు 3:4 => మోయాబు రాజైన మేషా అనేకమైన మందలు గలవాడై లక్ష గొఱఱ్పిలల్లను 

బొచుచ్గల లక్ష గొఱఱ్పొటే ట్ళల్ను ఇశార్యేలు రాజునకు పనున్గా ఇచుచ్చుండువాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:26 => పొలములో పనిచేయువారిమీదను, భూమిదునున్ వారిమీదను 

కెలూబు కుమారుడైన ఎజీర్ నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:27 => దార్క్షతోటలమీద రామాతీయుడైన షిమీయు, దార్క్షతోటల 

ఆదాయమైన దార్కాష్రసము నిలువచేయు కొటల్మీద షిషీమ్యుడైన జబిద్యు నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:28 => షెఫేలా పర్దేశముననుండు ఒలీవ చెటల్మీదను మేడిచెటల్మీదను 

గెదేరీయుడైన బయల  హనాను నియమింపబడెను; నూనె కొటల్మీద యోవాషు నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:29 => షారోనులో మేయు పశువులమీద షారోనీయుడైన షిటర్యియు, 

లోయలలోని పశువులమీద అదల్యి కుమారుడైన షాపాతును నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:30 => ఒంటెలమీద ఇషామ్యేలీయుడైన ఓబీలును, గాడిదలమీద 

మేరోనోతీయుడైన యెహెదాయ్హును నియమింపబడిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 27:31 => గొఱఱ్లమీద హగీర్యుడైన యాజీజు నియమింపబడెను. వీరందరు 

దావీదు రాజుకునన్ ఆసిత్మీద నియమింపబడిన యధిపతులు. 

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. 

యెషయా 29:17 => ఇకను కొదిద్ కాలమైన తరువాతనే గదా లెబానోను పర్దేశము ఫలవంతమైన 

పొలమగును ఫలవంతమైన పొలము వనమని యెంచబడును.  

ఆదికాండము 47:6 => ఐగుపుత్ దేశము నీ యెదుట ఉనన్ది, ఈ దేశములోని మంచి పర్దేశమందు నీ 

తండిర్ని నీ సహోదరులను నివసింప చేయుము, గోషెను దేశములో వారు నివసింపవచుచ్ను, వారిలో 

ఎవరైన పర్జఞ్గలవారని నీకు తోచినయెడల నా మందలమీద వారిని అధిపతులగా నియమించుమని 

చెపెప్ను 

యెహోషువ 15:55 => మాయోను కరెమ్లు జీఫు యుటట్యెజెర్యేలు 

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 21:7 => ఆ దినమున సౌలుయొకక్ సేవకులలో ఒకడు అకక్డ యెహోవా సనిన్ధిని 

ఉండెను; అతని పేరు దోయేగు, అతడు ఎదోమీయుడు. అతడు సౌలు పసులకాపరులకు పెదద్ 

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

బయలాద్సోరులో అబా ష్లోము గొఱఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించుకాలము రాగా అబా ష్లోము రాజకుమారుల 

నందరిని విందునకు పిలిచెను. 
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2 రాజులు 18:8 => మరియు గాజా పటట్ణమువరకు దాని సరిహదుద్లవరకు కాపరుల 

గుడిసెలయందేమి, పార్కారములుగల పటట్ణములయందేమి, అంతటను అతడు ఫిలిషీత్యులను 

ఓడించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:25 => రాజు బొకక్సములమీద అదీయేలు కుమారుడైన అజామ్వెతు 

నియమింపబడెను; అయితే పొలములలోను పటట్ణములలోను గార్మములలోను దురగ్ములలోను 

ఉండు ఆసిత్మీద ఉజిజ్యా కుమారుడైన యెహోనాతాను నియమింపబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:13 => యూదాదేశపు పటట్ణములలో అతనికి బహు ధనము 

సమకూరచ్బడెను. అతనికిర్ంది పరాకర్మశాలులు యెరూషలేములో కూడియుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:15 => మరియు అతడు అంబులనేమి పెదద్ రాళల్నేమి పర్యోగించుటకై 

ఉపాయశాలులు కలిప్ంచిన యంతర్ములను యెరూషలేములో చేయించి దురగ్ములలోను 

బురుజులలోను ఉంచెను. అతడు సిథ్రపడువరకు అతనికి ఆశచ్రయ్కరమైన సహాయము కలిగెను గనుక 

అతని కీరిత్ దూరముగా వాయ్పించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 27:4 => మరియు అతడు యూదా పరవ్తములలో పార్కారపురములను 

కటిట్ంచి అరణయ్ములలో కోటలను దురగ్ములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:28 => ధానయ్మును దార్కాష్రసమును తైలమును ఉంచుటకు కొటల్ను, 

పలువిధముల పశువులకు శాలలను మందలకు దొడల్ను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:29 => మరియు దేవుడు అతనికి అతి విసాత్రమైన కలిమి 

దయచేసినందున పటట్ణములను విసాత్రమైన గొఱఱ్లమందలను పసులమందలను అతడు 

సంపాదించెను. 

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. 

సామెతలు 27:23 => నీ పశువుల సిథ్తి జాగర్తత్గా తెలిసికొనుము నీ మందలయందు మనసుస్ 

ఉంచుము. 
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పర్సంగి 2:4 => నేను గొపప్ పనులు చేయ బూనుకొంటిని, నాకొరకు ఇండుల్ కటిట్ంచుకొంటిని, 

దార్క్షతోటలు నాటించుకొంటిని. 

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. 

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. 

వచనము 13 

రాజునకు సహాయము చేయుటకై శతుర్వులతో యుదధ్ము చేయుటయందు పేరుపొందిన 

పరాకర్మశాలులైన మూడులక్షల ఏడు వేల ఐదువందలమంది గల సైనయ్ము వారిచేతికిర్ంద ఉండెను. 

2 రాజులు 5:2 => సిరియనులు గుంపు గుంపులుగా బయలుదేరి ఇశార్యేలు దేశముమీదికి 

పోయియుండిరి. వారచచ్టనుండి యొక చినన్దాని చెరగొని తేగా, అది నయమాను భారయ్కు 

పరిచారము చేయుచుండెను. 

నిరగ్మకాండము 5:6 => ఆ దినమున ఫరో పర్జలపైనునన్ కారయ్నియామకులకును వారి 

నాయకులకును ఇటుల్ ఆజాఞ్పించెను 

సంఖాయ్కాండము 1:3 => ఇశార్యేలీయులలో సైనయ్ముగా వెళుల్వారిని, అనగా ఇరువది యేండుల్ 

మొదలుకొని పైపార్యముగల వారిని, తమ తమ సేనలనుబటిట్ నీవును అహరోనును లెకిక్ంపవలెను. 

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 14 

Page  of 1382 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

ఉజిజ్యా యీ సైనయ్మంతటికి డాళల్ను ఈటెలను శిరసాత్ర్ణములను కవచములను విలుల్లను వడిసెలలను 

చేయించెను. 

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. 

ఎజార్ 8:1 => రాజైన అరత్హషసత్ ఏలుబడి కాలమందు బబులోను దేశమునుండి నాతోకూడ వచిచ్న 

యింటి పెదద్ల వంశావళి. 

వచనము 15 

మరియు అతడు అంబులనేమి పెదద్ రాళల్నేమి పర్యోగించుటకై ఉపాయశాలులు కలిప్ంచిన 

యంతర్ములను యెరూషలేములో చేయించి దురగ్ములలోను బురుజులలోను ఉంచెను. అతడు 

సిథ్రపడువరకు అతనికి ఆశచ్రయ్కరమైన సహాయము కలిగెను గనుక అతని కీరిత్ దూరముగా 

వాయ్పించెను. 

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 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 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 17:14 => వీరి పితరుల వంశములచొపుప్న వీరి సంఖయ్ యెంతనగా, 

యూదాలో సహసార్ధిపతులైన వారికి పర్ధానుడగు అదాన్యొదద్ మూడు లక్షలమంది 

పరాకర్మశాలులుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:15 => రెండవవాడగు యెహోహానాను అను అధిపతియొదద్ రెండు లక్షల 

ఎనుబదివేలమంది యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:16 => మూడవవాడు జిఖీర్ కుమారుడై యెహోవాకు తనున్తాను 

మనఃపూరవ్ కముగా సమరిప్ంచుకొనిన అమసాయ్ ; అతనియొదద్  రెండు లక్షలమంది 

పరాకర్మశాలులుండిరి. 

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

వీనియొదద్ వింటిని కేడెమును పటుట్కొనువారు రెండు లక్షలమంది యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:18 => రెండవవాడు యెహోజాబాదు; వీనియొదద్ లక్షయెనుబదివేలమంది 

యుదధ్సనన్దుధ్లుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:19 => రాజు యూదాయందంతటనుండు పార్కార పురములలో 

ఉంచినవారు గాక వీరు రాజుయొకక్ పరివారములో చేరినవారై యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:1 => రెహబాము రాజయ్ము సిథ్రపడి తాను బలపరచబడిన తరువాత 

అతడును ఇశార్యేలీయులందరును యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచిరి. 

యెహెజేక్లు 17:7 => పెదద్ రెకక్లును విసాత్రమైన యీకెలునుగల యింకొక గొపప్ పకిష్రాజు కలడు. 

ఆ చెటుట్ శాఖలను బాగుగా పెంచి, బహుగా ఫలించు మంచి దార్కాష్వలిల్ యగునటుల్గా అది విసాత్ర 

జలముగల మంచి భూమిలో నాటబడియుండినను ఆ పకిష్రాజు తనకు నీరు కటట్వలెనని తన 

పాదులకాలువలోనుండి అది యా పకిష్తటుట్ తన వేళల్ను తిర్పిప్ తన శాఖలను విడిచెను.  
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వచనము 16 

అయితే అతడు సిథ్రపడిన తరువాత అతడు మనసుస్న గరివ్ంచి చెడిపోయెను. అతడు ధూపపీఠముమీద 

ధూపము వేయుటకై యెహోవా మందిరములో పర్వేశించి తన దేవుడైన యెహోవామీద దోర్హము 

చేయగా 

నాయ్యాధిపతులు 20:16 => ఆ సమసత్ జనములో నేరప్రచబడిన ఏడువందలమంది యెడమచేతి 

వాటము గలవారు. వీరిలో పర్తివాడును గురిగా నుంచబడిన తలవెండుర్క మీదికి వడిసెలరాయి తపప్క 

విసరగలవాడు. 

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. 

నిరగ్మకాండము 28:32 => దానినడుమ తల దూరుటకు రంధర్ము ఉండవలెను. అది 

చినగకుండునటుల్ కంఠ కవచ రంధర్మువలె దాని రంధర్ముచుటుట్ నేతపనియైన గోటు ఉండవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:12 => మరియు వాటిలో డాళల్ను బలెల్ములను ఉంచి ఆ పటట్ణములను 

బహు బలవంతమైన వాటిగా చేసెను. యూదావారును బెనాయ్మీనీయులును అతని పక్షముననుండిరి. 

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. 

యోబు 41:29 => దుడుడ్కఱఱ్లు గడిడ్పరకలుగా ఎంచబడును అది వడిగా పోవుచుండు ఈటెను చూచి 

నవువ్ను. 

వచనము 17 

యాజకుడైన ఆజరాయ్యు అతనితోకూడ ధైరయ్వంతులైన యెహోవా యాజకులు ఎనుబది మందియు 

అతని వెంబడి లోపలికిపోయిరి. 
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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 2:14 => 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. 

నిరగ్మకాండము 31:4 => రతన్ములను సాన బెటుట్టకును కఱఱ్నుకోసి చెకుక్టకును 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:10 => అదియుగాక షెఫేలా పర్దేశములోను మైదాన పర్దేశములోను 

అతనికి విసాత్రమైన పశువులుండగా అతడు అరణయ్ములో దురగ్ములు కటిట్ంచి అనేకమైన బావులు 

తర్వివ్ంచెను. వయ్వసాయమందు అతడు అపేక్షగలవాడు గనుక పరవ్తములలోను కరెమ్లులోను అతనికి 

వయ్వసాయకులును దార్క్షతోట పనివారును కలిగియుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:8 => అమోమ్నీయులు ఉజిజ్యాకు పనిన్చుచ్వారైరి. అతడు అధికముగా 

బలాభివృదిధ్నొందెను గనుక అతని కీరిత్ ఐగుపుత్ మారగ్ పర్దేశములనిన్టను వాయ్పించెను. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:20 => ఏ చెటుల్ తినదగిన ఫలములనిచుచ్నవి కావని నీవెరుగుదువో 

వాటిని పాడుచేసి నరికి, నీతో యుదధ్ముచేయు పురము పడువరకు వాటితో దానికి ఎదురుగా 

ముటట్డిదిబబ్ కటట్వచుచ్ను.  
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2 దినవృతాత్ంతములు 11:12 => మరియు వాటిలో డాళల్ను బలెల్ములను ఉంచి ఆ పటట్ణములను 

బహు బలవంతమైన వాటిగా చేసెను. యూదావారును బెనాయ్మీనీయులును అతని పక్షముననుండిరి. 

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. 

యెహెజేక్లు 26:9 => మరియు అతడు నీ పార్కారములను పడగొటుట్టకై యంతర్ములు సంధించి 

గొడడ్ండర్తో నీ కోటలను పడగొటుట్ను. 

మారుక్ 6:14 => ఆయన కీరిత్ పర్సిదధ్మాయెను గనుక రాజైన హేరోదు ఆయననుగూరిచ్ విని 

బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను మృతులలోనుండి లేచియునాన్డు గనుక అతనియందు అదుభ్తములు 

కిర్యారూపకములగుచునన్వని చెపెప్ను. 

వచనము 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 25:19 => నేను ఎదోమీయులను ఓడించితిని గదా యని 

నీవనుకొనుచునాన్వు; నీ హృదయము నీవు గరివ్ంచి పర్గలభ్ములాడునటుల్ చేయుచునన్ది; యింటియొదద్ 

నిలిచియుండుము; నీవు నా జోలికి వచిచ్ కీడు తెచుచ్కొనుట యెందుకు? నీవును నీతోకూడ 

యూదావారును అపజయమొందుట యెందుకు? 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:25 => అయితే హిజిక్యా మనసుస్న గరివ్ంచి తనకు చేయబడిన మేలుకు 

తగినటుల్ పర్వరిత్ంపనందున అతని మీదికిని యూదా యెరూషలేముల వారిమీదికిని కోపము రాగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:14 => నీ మనసుస్ మదించి, దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ దేశములోనుండి 

నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడైన యెహోవాను మరచెదవేమో. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 8:17 => అయితే మీరు మా సామరథ్య్ము మా బాహుబలము ఇంత 

భాగయ్ము మాకు కలుగజేసెనని అనుకొందురేమో. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:13 => భూమియొకక్ ఉనన్తసథ్లములమీద వాని నెకిక్ంచెను పొలముల 

పంట వానికి తినిపించెను కొండబండనుండి తేనెను చెకుముకి రాతిబండనుండి నూనెను అతనికి 

జుఱి ఱ్ంచెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:14 => ఆవు మజిజ్గను గొఱఱ్మేకల పచిచ్పాలను గొఱఱ్పిలల్ల కొర్వువ్ను 

బాషాను పొటే ట్ళల్ను మేకలను గోధుమల మెరికెల సారమును నీకిచెచ్ను. నీవు తార్గిన మదయ్ము 

దార్క్షలరసము.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:15 => యెషూరూను కొర్వివ్నవాడై కాలు జాడించెను నీవు కొర్వివ్ బలిసి 

మందుడవైతివి. వాడు తనున్ పుటిట్ంచిన దేవుని విడిచెను తన రక్షణశైలమును తృణీకరించెను. 

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

అహంకారమైన మనసుస్ నడచును 

హబకూక్కు 2:4 => వారు యథారథ్పరులు కాక తమలో తాము అతిశయపడుదురు; అయితే 

నీతిమంతుడు విశావ్సము మూలముగ బర్దుకును. 

కొలొసస్యులకు 2:18 => అతి వినయాసకుత్డై దేవదూతారాధనయందు ఇచఛ్కలిగి, తాను 

చూచినవాటినిగూరిచ్ గొపప్గా చెపుప్కొనుచు, తన శరీర సంబంధమైన మనసుస్వలన ఊరక 

ఉపొప్ంగుచు,  

2 రాజులు 16:12 => అంతట రాజు దమసుక్నుండి వచిచ్ బలిపీఠమును చూచి ఆ 

బలిపీఠమునొదద్కు వచిచ్ దాని ఎకిక్ 

2 రాజులు 16:13 => దహన బలిని నైవేదయ్మును అరిప్ంచి పానారప్ణము చేసి, తాను అరిప్ంచిన 

సమాధానబలి పశువుల రకత్మును దానిమీద పోర్కిష్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:1 => లేవికి మునిమనుమడును కహాతుకు మనుమడును ఇసాహ్రు 

కుమారుడునగు కోరహు, రూబేనీయులలో ఏలీయాబు కుమారులైన దాతాను అబీరాములును, పేలెతు 

కుమారుడైన ఓనును యోచించుకొని 
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సంఖాయ్కాండము 16:7 => అపుప్డు యెహోవా యే మనుషుయ్ని యేరప్రచుకొనునో వాడే పరిశుదుధ్డు. 

లేవి కుమారులారా, మీతో నాకిక పనిలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 16:18 => కాబటిట్ వారిలో పర్తివాడును తన ధూపారిత్ని తీసికొని వాటిలో 

అగిన్యుంచి వాటిమీద ధూపదర్వయ్ము వేసినపుప్డు, వారును మోషే అహరోనులును పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ నిలిచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:35 => మరియు యెహోవా యొదద్నుండి అగిన్ బయలుదేరి ధూపారప్ణమును 

తెచిచ్న ఆ రెండువందల ఏబదిమందిని కాలిచ్వేసెను. 

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 

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. 
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నిరగ్మకాండము 30:1 => మరియు ధూపము వేయుటకు నీవు ఒక వేదికను చేయవలెను 

తుమమ్కఱఱ్తో దాని చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 37:25 => మరియు అతడు తుమమ్కఱఱ్తో ధూపవేదికను చేసెను. దాని పొడుగు 

మూరెడు దాని వెడలుప్ మూరెడు, అది చచౌచ్కముగా నుండెను. దాని యెతుత్ రెండు మూరలు దాని 

కొముమ్లు ఏకాండమైనవి. 

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

తీసికొని వాటిలో నిపుప్లుంచి వాటిమీద ధూపదర్వయ్ము వేసి, యెహోవా తమకాజాఞ్పింపని వేరొక 

అగిన్ని ఆయన సనిన్ధికి తేగా 

సంఖాయ్కాండము 3:10 => నీవు అహరోనును అతని కుమారులను నియమింపవలెను. వారు తమ 

యాజకధరమ్ము ననుసరించి నడుచుకొందురు. అనుయ్డు సమీపించినయెడల వాడు మరణశిక్ష 

నొందును. 

సంఖాయ్కాండము 8:19 => మరియు పర్తయ్క్షపు గుడారములో ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము 

సేవచేయుటకును ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకును, ఇశార్యేలీయులలో 

లేవీయులను అహరోనుకును అతని కుమారులకును ఇచిచ్ అపప్గించియునాన్ను. అందువలన 

ఇశార్యేలీయులు పరిశుదధ్మందిరమునకు సమీపించునపుప్డు ఏ తెగులైనను ఇశార్యేలీయులకు 

సంభవింపకపోవును అని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 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. 

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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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. 

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 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 13:10 => యెహోవా కోపము అతనిమీద రగులుకొనెను, అతడు తన చేయి 

మందసము నొదద్కు చాపగా ఆయన అతని మొతెత్ను గనుక అతడు అకక్డనే దేవుని సనిన్ధిని 

చనిపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:19 => దేవుని మందిరమునకు కావలసిన ఉపకరణములనిన్టిని బంగారపు 

పీఠమును సనిన్ధి రొటెట్లు ఉంచు బలల్లను, 

2 దినవృతాత్ంతములు 27:2 => యెహోవా మందిరములో పర్వేశించుట తపప్ అతడు తన 

తండిర్యైన ఉజిజ్యాయొకక్ చరయ్ యంతటి పర్కారము చేయుచు యెహోవా దృషిట్కి యధారథ్ముగానే 

పర్వరిత్ంచెను; అతని కాలములో జనులు మరింత దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచుచుండిరి. 

పర్సంగి 5:1 => నీవు దేవుని మందిరమునకు పోవునపుప్డు నీ పర్వరత్న జాగర్తత్గా చూచుకొనుము; 

బుదిధ్హీనులు అరిప్ంచునటుల్గా బలి అరిప్ంచుటకంటె సమీపించి ఆలకించుట శేర్షఠ్ము; వారు 

తెలియకయే దురామ్రగ్పు పనులు చేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 8:11 => మరియు ఒకొక్కడు తనచేతిలో ధూపారిత్ పటుట్కొని ఇశార్యేలీయుల పెదద్లు 

డెబబ్దిమందియు, వారిమధయ్ను షాఫాను కుమారుడైన యజనాయ్యు, ఆ యాకారములకు ఎదురుగా 

నిలిచియుండగా, చికక్ని మేఘమువలె ధూపవాసన ఎకుక్చుండెను. 
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యెహెజేక్లు 28:2 => నరపుతుర్డా, తూరు అధిపతితో ఈలాగు పర్కటింపుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా గరివ్షు ఠ్డవై నేనొక దేవతను, దేవతనైనటుట్ సముదర్ము మధయ్ను నేను ఆసీనుడనై 

యునాన్ను అని నీవనుకొనుచునాన్వు; నీవు దేవుడవు కాక మానవుడవై యుండియు దేవునికి తగినంత 

అభిపార్యము కలిగియునాన్వు, నీవు దానియేలునకంటె జాఞ్నవంతుడవు, నీకు మరమ్మైనదేదియు లేదు. 

దానియేలు 8:8 => ఆ మేకపోతు అతయ్ధికముగా బలము చూపుచు వచెచ్ను; అది బహుగా 

పుషిట్నొందగా దాని పెదద్కొముమ్ విరిగెను; విరిగినదానికి బదులుగా నాలుగు పర్సిదధ్మైన కొముమ్లు 

ఆకాశపు నలుదికుక్లకు నాలుగు పెరిగెను, 

దానియేలు 11:12 => ఆ గొపప్ సైనయ్ము ఓడిపోయినందున దకిష్ణ దేశపు రాజు మనసుస్న 

అతిశయపడును; వేలకొలది సైనికులను హతము చేసినను అతనికి జయము కానేరదు. 

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

అతనికి వంతు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:19 => అందుకు పేతురును యోహానును వారినిచూచి దేవునిమాట 

వినుటకంటె మీ మాట వినుట దేవుని దృషిట్కి నాయ్యమా? మీరే చెపుప్డి; 

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 తిమోతి 3:6 => అతడు గరావ్ంధుడై అపవాదికి కలిగిన శికాష్విధికి లోబడకుండునటుల్ కొర్తత్గా 

చేరినవాడై యుండకూడదు. 

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

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

హెబీర్యులకు 7:13 => ఎవనిగూరిచ్ యీ సంగతులు చెపప్బడెనో ఆయన వేరొక గోతర్ములో 

పుటెట్ను. ఆ గోతర్ములోని వాడెవడును బలిపీఠమునొదద్ పరిచరయ్ చేయలేదు. 
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హెబీర్యులకు 9:6 => ఇవి ఈలాగు ఏరప్రచబడినపుప్డు యాజకులు సేవచేయుచు, నితయ్మును ఈ 

మొదటి గుడారములోనికి వెళుల్దురు గాని 

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

ఎదుట నిలువగా సింహాసనము ఎదుట ఉనన్ సువరణ్ బలిపీఠము పైన పరిశుదుధ్లందరి పార్రథ్నలతో 

కలుపుటకై అతనికి బహు ధూపదర్వయ్ములు ఇయయ్బడెను. 

వచనము 19 

ఉజిజ్యా ధూపము వేయుటకు ధూపారిత్నిచేత పటుట్కొని రౌదుర్డై, యాజకులమీద కోపము చూపెను. 

యెహోవా మందిరములో ధూప పీఠము పర్కక్నతడు ఉండగా యాజకులు చూచుచునేయునన్పుప్డు 

అతని నొసట కుషఠ్రోగము పుటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:10 => యోహానాను అజరాయ్ను కనెను, ఇతడు సొలొమోను 

యెరూషలేములో కటిట్ంచిన మందిరమందు యాజకతవ్ము జరిగించినవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:28 => పరాకర్మశాలియైన సాదోకు అను యౌవనునితో కూడ అతని 

తండిర్ యింటివారైన అధిపతులు ఇరువదియిదద్రు. 

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

పరాకర్మశాలులైయుండి తమ తండిర్ యింటివారికి పెదద్లైరి. 

2 రాజులు 16:11 => కాబటిట్ యాజకుడైన ఊరియా రాజైన ఆహాజు దమసుక్పటట్ణము నుండి 

పంపిన మచుచ్నకు సమమైన యొక బలిపీఠమును కటిట్ంచి, రాజైన ఆహాజు దమసుక్నుండి తిరిగి 

రాకమునుపే సిదధ్పరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:10 => యెహోవా మందిరములోనికి జనులు కానుకలను తెచుచ్ట 

మొదలుపెటిట్నపప్టినుండి మేము సమృదిధ్గా భోజనము చేసినను చాలా మిగులుచునన్ది; యెహోవా 

తన జనులను ఆశీరవ్దించినందున ఇంత గొపప్రాశి మిగిలినదని రాజుతోననగా 

వచనము 20 
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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 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 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. 

యిరిమ్యా 13:18 => రాజును తలిల్యైన రాణిని చూచి ఇటల్నుము మీ శిరోభూషణములును 

తలమీదనునన్ మీ సుందరకిరీటమును పడిపోయెను; కుర్ంగి కూరుచ్ండుడి. 

మతత్యి 10:18 => వీరికిని అనయ్జనులకును సాకాష్య్రథ్మై నా నిమితత్ము మీరు అధిపతులయొదద్కును 

రాజులయొదద్కును తేబడుదురు. 

మతత్యి 10:28 => మరియు ఆతమ్ను చంపనేరక దేహమునే చంపువారికి భయపడకుడి గాని, 

ఆతమ్ను దేహమునుకూడ నరకములో నశింపజేయగలవానికి మికిక్లి భయపడుడి. 
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మతత్యి 14:4 => హేరోదు ఆమె నిమితత్ము యోహానును పటుట్కొని బంధించి చెరసాలలో 

వేయించియుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:16 => కావున ఇకమీదట మేము శరీరరీతిగా ఎవనినైనను ఎరుగము; మేము 

కీర్సుత్ను శరీరరీతిగా ఎరిగియుండినను ఇకమీదట ఆయనను ఆలాగు ఎరుగము. 

గలతీయులకు 2:11 => అయితే కేఫా అంతియొకయకు వచిచ్నపుప్డు అతడు అపరాధిగా తీరచ్బడెను 

గనుక నేను ముఖాముఖిగా అతనిని ఎదిరించితిని; 

సంఖాయ్కాండము 16:40 => కోరహువలెను అతని సమాజమువలెను కాకుండునటుల్ 

ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకసూచనగా ఉండుటకై యాజకుడైన ఎలియాజరు కాలచ్బడినవారు అరిప్ంచిన 

యితత్డి ధూపారుత్లను తీసి యెహోవా మోషే దావ్రా తనతో చెపిప్నటుల్ వాటితో బలిపీఠమునకు కపుప్గా 

వెడలప్యిన రేకులు చేయించెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:46 => అపుప్డు మోషే నీవు ధూపారిత్ని తీసికొని బలిపీఠపు నిపుప్లతో నింపి 

ధూపమువేసి వేగముగా సమాజమునొదద్కు వెళిల్ వారినిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుము; కోపము 

యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలుదేరెను; తెగులు మొదలుపెటెట్నని అహరోనుతో చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 16:47 => మోషే చెపిప్నటుల్ అహరోను వాటిని తీసికొని సమాజముమధయ్కు 

పరుగెతిత్ పోయినపుప్డు తెగులు జనులలో మొదలుపెటిట్ యుండెను; కాగా అతడు ధూపమువేసి ఆ 

జనుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:48 => అతడు చచిచ్నవారికిని బర్తికియునన్ వారికిని మధయ్ను నిలువబడగా 

తెగులు ఆగెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:7 => కాబటిట్ నీవును నీ కుమారులును బలిపీఠపు పనులనిన్టి విషయములోను 

అడడ్తెర లోపలిదాని విషయములోను యాజకతవ్ము జరుపుచు సేవచేయవలెను. దయచేతనే మీ 

యాజకతవ్పు సేవ నేను మీకిచిచ్యునాన్ను; అనుయ్డు సమీపించినయెడల మరణశిక్ష నొందును. 

నిరగ్మకాండము 30:7 => అహరోను పర్తిదినము పొర్దుద్న దానిమీద పరిమళదర్వయ్ముల ధూపము 

వేయవలెను. అతడు పర్దీపములను చకక్పరచునపుప్డు దానిమీద ఆ ధూపము వేయవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 30:8 => మరియు సాయంకాలమందు అహరోను పర్దీపములను వెలిగించునపుప్డు 

దానిమీద ధూపము వేయవలెను. అది మీ తరతరములకు యెహోవా సనిన్ధిని నితయ్మైన ధూపము. 

హెబీర్యులకు 5:4 => మరియు ఎవడును ఈ ఘనత తనకుతానే వహించుకొనడు గాని, అహరోను 

పిలువబడినటుట్గా దేవునిచేత పిలువబడినవాడై యీ ఘనత పొందును. 

1 కొరిందీయులకు 5:5 => నా ఆతమ్యు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ బలముతో కూడి వచిచ్నపుప్డు, 

అటిట్ వానిని సాతానునకు అపప్గింపవలెను. 

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. 

దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

యోహాను 5:44 => అదివ్తీయ దేవునివలన వచుచ్ మెపుప్ను కోరక యొకనివలన ఒకడు మెపుప్ 

పొందుచునన్ మీరు ఏలాగు నమమ్గలరు? నేను తండిర్యొదద్ మీమీద నేరము మోపుదునని తలంచకుడి; 

యాకోబు 2:1 => నా సహోదరులారా, మహిమాసవ్రూపియగు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న 

విశావ్స విషయములో మోమాటము గలవారై యుండకుడి. 

నిరగ్మకాండము 28:1 => మరియు నాకు యాజకతవ్ము చేయుటకై నీ సహోదరుడైన అహరోనును 

అతని కుమారులను, అనగా అహరోనును, అహరోను కుమారులైన నాదాబును, అబీహును, 

ఎలియాజరును ఈతామారును ఇశార్యేలీయులలోనుండి నీయొదద్కు పిలిపింపుము. 

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

ధరమ్శాసత్రమును నేరుప్దురు నీ సనిన్ధిని ధూపమును నీ బలిపీఠముమీద సరావ్ంగబలిని అరిప్ంచుదురు  
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యెహోషువ 22:15 => వారు గిలాదుదేశములోనునన్ రూబేనీయుల యొదద్కును గాదీయుల 

యొదద్కును మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారి యొదద్కును పోయి వారితో ఇటల్నిరి 

నాయ్యాధిపతులు 4:9 => అపుప్డు ఆమె నీతో నేను అగతయ్ముగా వచెచ్దను; అయితే నీవు చేయు 

పర్యాణమువలన నీకు ఘనత కలుగదు, యెహోవా ఒక సతరీచేతికి సీసెరాను అపప్గించునని చెపిప్ తాను 

లేచి బారాకుతో కూడ కెదెషునకు వెళె ల్ను. 

1 రాజులు 13:1 => అంతట దైవజనుడైన యొకడు యెహోవాచేత సెలవునొంది 

యూదాదేశమునుండి బేతేలునకు వచెచ్ను. ధూపము వేయుటకై యరొబాము ఆ బలిపీఠమునొదద్ 

నిలిచియుండగా 

2 రాజులు 16:11 => కాబటిట్ యాజకుడైన ఊరియా రాజైన ఆహాజు దమసుక్పటట్ణము నుండి 

పంపిన మచుచ్నకు సమమైన యొక బలిపీఠమును కటిట్ంచి, రాజైన ఆహాజు దమసుక్నుండి తిరిగి 

రాకమునుపే సిదధ్పరచెను. 

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 26:23 => ఉజిజ్యా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచెను. అతడు కుషఠ్రోగియని 

రాజుల సంబంధమైన శమ్శానభూమిలో అతని పితరులదగగ్ర అతని పాతిపెటిట్రి. అతని కుమారుడైన 

యోతాము అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

హెబీర్యులకు 8:4 => ధరమ్శాసత్రపర్కారము అరప్ణలు అరిప్ంచువారునాన్రు గనుక ఈయన 

భూమిమీద ఉనన్యెడల యాజకుడై యుండడు. 

వచనము 21 

రాజైన ఉజిజ్యా తన మరణదినమువరకు కుషఠ్రోగియై యుండెను. కుషఠ్రోగియై యెహోవా 

మందిరములోనికి పోకుండ పర్తేయ్కింపబడెను గనుక అతడు పర్తేయ్కముగా ఒక యింటిలో 
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నివసించుచుండెను; అతని కుమారుడైన యోతాము రాజు ఇంటివారికి అధిపతియై దేశపు జనులకు 

నాయ్యము తీరుచ్చుండెను. 

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 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. 

సంఖాయ్కాండము 12:10 => మేఘమును ఆ పర్తయ్క్షపు గుడారము మీదనుండి ఎతత్బడెను; అపుప్డు 

మిరాయ్ము హిమమువంటి తెలల్ని కుషు ఠ్గలదాయెను; అహరోను మిరాయ్మువైపు చూచినపుప్డు ఆమె 

కుషు ఠ్గలదిగా కనబడెను. 

2 రాజులు 5:27 => కాబటిట్ నయమానునకు కలిగిన కుషు ఠ్ నీకును నీ సంతతికిని సరవ్కాలము 

అంటియుండును అని చెపప్గా వాడు మంచువలె తెలల్నైన కుషఠ్ము గలిగి ఎలీషా ఎదుటనుండి బయటికి 

వెళె ల్ను. 

లేవీయకాండము 13:2 => ఒకని దేహచరమ్మందు వాపుగాని పకుక్గాని నిగనిగలాడు మచచ్గాని 

యుండి వాని దేహచరమ్మందు కుషు ఠ్పొడవంటిది కనబడినయెడల యాజకుడైన అహరోను నొదద్కైనను 

యాజకులైన అతని కుమారులలో ఒకనియొదద్కైనను వాని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 13:10 => యాజకుడు వాని చూడగా తెలల్ని వాపు చరమ్మందు 

కనబడినయెడలను , అది వెండుర్కలను తెలల్బారినయెడలను , వాపులో పచిచ్మాంసము 

కనబడినయెడలను, 

2 రాజులు 5:1 => సిరియా రాజు సైనాయ్ధిపతియైన నయమాను అను నొకడుండెను. అతనిచేత 

యెహోవాయే సిరియా దేశమునకు జయము కలుగజేసియుండెను గనుక అతడు తన యజమానుని 
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దృషిట్కి ఘనుడై దయపొందినవాడాయెను. అతడు మహా పరాకర్మశాలియై యుండెను గాని అతడు కుషఠ్ 

రోగి. 

కీరత్నలు 38:3 => నీ కోపాగిన్వలన ఆరోగయ్ము నా శరీరమును విడిచిపోయెను నా పాపమునుబటిట్ 

నా యెముకలలో సవ్సథ్తలేదు. 

యెహెజేక్లు 8:11 => మరియు ఒకొక్కడు తనచేతిలో ధూపారిత్ పటుట్కొని ఇశార్యేలీయుల పెదద్లు 

డెబబ్దిమందియు, వారిమధయ్ను షాఫాను కుమారుడైన యజనాయ్యు, ఆ యాకారములకు ఎదురుగా 

నిలిచియుండగా, చికక్ని మేఘమువలె ధూపవాసన ఎకుక్చుండెను. 

మతత్యి 8:2 => ఇదిగో కుషఠ్రోగి వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నీకిషట్మైతే ననున్ శుదుధ్నిగా 

చేయగలవనెను. 

మతత్యి 14:4 => హేరోదు ఆమె నిమితత్ము యోహానును పటుట్కొని బంధించి చెరసాలలో 

వేయించియుండెను. 

లూకా 5:12 => ఆయన యొక పటట్ణములో నునన్పుప్డు ఇదిగో కుషఠ్రోగముతో నిండిన యొక 

మనుషుయ్డుండెను. వాడు యేసును చూచి, సాగిలపడి పర్భువా, నీ కిషట్మైతే ననున్ శుదుధ్నిగా 

చేయగలవని ఆయనను వేడుకొనెను. 

హెబీర్యులకు 8:4 => ధరమ్శాసత్రపర్కారము అరప్ణలు అరిప్ంచువారునాన్రు గనుక ఈయన 

భూమిమీద ఉనన్యెడల యాజకుడై యుండడు. 

వచనము 22 

ఉజిజ్యా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్ ఆమోజు కుమారుడును పర్వకత్యునైన యెషయా వార్సెను. 

ఎసేత్రు 6:12 => తరువాత మొరెద్కై రాజు గుమమ్మునొదద్కు వచెచ్ను; అయితే హామాను తల కపుప్కొని 

దుఃఖించుచు తన యింటికి తవ్రగా వెళిల్పోయెను. 

లేవీయకాండము 14:34 => నేను సావ్సథ్య్ముగా మీకిచుచ్చునన్ దేశమునకు మీరు వచిచ్న తరువాత, 

మీ సావ్సథ్య్మైన దేశములోని యే యింటనైనను నేను కుషు ఠ్పొడ కలుగజేసినయెడల 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:22 => యెహోవా క్షయరోగముచేతను జవ్రముచేతను మంటచేతను 

మహాతాపముచేతను ఖడగ్ముచేతను కంకి కాటుకచేతను బూజుచేతను నినున్ కొటుట్ను; నీవు 

నశించువరకు అవి నినున్ తరుమును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:35 => యెహోవా నీ అరకాలు మొదలుకొని నీ నడినెతిత్వరకు 

మోకాళల్మీదను తొడలమీదను కుదరని చెడుపుండుల్ పుటిట్ంచి నినున్ బాధించును. 

లేవీయకాండము 13:10 => యాజకుడు వాని చూడగా తెలల్ని వాపు చరమ్మందు 

కనబడినయెడలను , అది వెండుర్కలను తెలల్బారినయెడలను , వాపులో పచిచ్మాంసము 

కనబడినయెడలను, 

సంఖాయ్కాండము 12:14 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఆమె తండిర్ ఆమె ముఖముమీద 

ఉమిమ్వేసినయెడల ఆమె యేడు దినములు సిగుగ్పడునుగదా; ఆమె పాళెము వెలుపల ఏడు దినములు 

పర్తేయ్కముగా ఉండవలెను. తరువాత ఆమెను చేరుచ్కొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:9 => మీరు ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నపుప్డు తోర్వలో నీ దేవుడైన 

యెహోవా మిరాయ్మునకు చేసినదానిని జాఞ్పకముంచుకొనుడి. 

ఎజార్ 7:5 => బుకీక్ అబీషూవ కుమారుడు అబీషూవ ఫీనెహాసు కుమారుడు ఫీనెహాసు ఎలియాజరు 

కుమారుడు ఎలియాజరు పర్ధానయాజకుడైన అహరోను కుమారుడు. 

లూకా 5:12 => ఆయన యొక పటట్ణములో నునన్పుప్డు ఇదిగో కుషఠ్రోగముతో నిండిన యొక 

మనుషుయ్డుండెను. వాడు యేసును చూచి, సాగిలపడి పర్భువా, నీ కిషట్మైతే ననున్ శుదుధ్నిగా 

చేయగలవని ఆయనను వేడుకొనెను. 

లూకా 17:12 => ఆయన యొక గార్మములోనికి వెళుల్చుండగా పదిమంది కుషఠ్రోగులు ఆయనకు 

ఎదురుగా వచిచ్ దూరమున నిలిచి 

వచనము 23 
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ఉజిజ్యా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచెను. అతడు కుషఠ్రోగియని రాజుల సంబంధమైన 

శమ్శానభూమిలో అతని పితరులదగగ్ర అతని పాతిపెటిట్రి. అతని కుమారుడైన యోతాము అతనికి 

బదులుగా రాజాయెను. 

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. 

లేవీయకాండము 13:46 => ఆ పొడ వానికి కలిగిన దినములనిన్యు వాడు అపవితుర్డై యుండును; 

వాడు అపవితుర్డు గనుక పర్తేయ్కముగానే నివసింపవలెను; వాని నివాసము పాళెమునకు వెలుపల 

ఉండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 5:2 => పర్తి కుషఠ్రోగిని, సార్వముగల పర్తివానిని, శవము ముటుట్టవలన 

అపవితుర్డైన పర్తివానిని, పాళెములోనుండి వెలివేయవలెనని ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించుము. 

సంఖాయ్కాండము 5:3 => నేను నివసించుచుండు వారి పాళెమును వారు అపవితర్పరచకుండునటుల్ 

మగవానినేమి ఆడుదానినేమి అందరిని పంపివేయవలెను; వారిని ఆ పాళెము వెలుపలికి 

వెళల్గొటట్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 12:15 => కాబటిట్ మిరాయ్ము ఏడు దినములు పాళెము వెలుపలనే గడిపెను. 

మిరాయ్ము మరల చేరచ్బడువరకు జనులు ముందుకు సాగరైరి. 

2 రాజులు 7:3 => అపుప్డు పటట్ణపు గుమమ్మునొదద్ నలుగురు కుషఠ్రోగులుండగా వారు 

ఒకరినొకరు చూచి మనము చచిచ్పోవువరకు ఇచచ్ట ఎందుకు కూరుచ్ండవలెను? 

సంఖాయ్కాండము 12:14 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఆమె తండిర్ ఆమె ముఖముమీద 

ఉమిమ్వేసినయెడల ఆమె యేడు దినములు సిగుగ్పడునుగదా; ఆమె పాళెము వెలుపల ఏడు దినములు 

పర్తేయ్కముగా ఉండవలెను. తరువాత ఆమెను చేరుచ్కొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:9 => మీరు ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నపుప్డు తోర్వలో నీ దేవుడైన 

యెహోవా మిరాయ్మునకు చేసినదానిని జాఞ్పకముంచుకొనుడి. 
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మతత్యి 1:9 => ఉజిజ్యా యోతామును కనెను, యోతాము ఆహాజును కనెను, ఆహాజు హిజిక్యాను 

కనెను; 

లూకా 17:12 => ఆయన యొక గార్మములోనికి వెళుల్చుండగా పదిమంది కుషఠ్రోగులు ఆయనకు 

ఎదురుగా వచిచ్ దూరమున నిలిచి 
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2 దినవృతాత్ంతములు 

అధాయ్యము 27	
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వచనము 1 

యోతాము ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యయిదేండల్వాడై యెరూషలేములో పదునారు 

సంవతస్రములు ఏలెను; అతని తలిల్ సాదోకు కుమారెత్; ఆమె పేరు యెరూషా. 

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 12:15 => రెహబాము చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్యు షెమయా రచించిన 

గర్ంథమందును దీరఘ్దరిశ్యైన ఇదోద్ రచించిన వంశావళియందును వార్యబడియునన్ది. 

యెషయా 1:1 => ఉజిజ్యా యోతాము ఆహాజు హిజిక్యాయను యూదారాజుల దినములలో 

యూదానుగూరిచ్యు యెరూషలేమునుగూరిచ్యు ఆమోజు కుమారుడగు యెషయాకు కలిగిన 

దరశ్నము. 

యెషయా 6:1 => రాజైన ఉజిజ్యా మృతినొందిన సంవతస్రమున అతుయ్నన్తమైన సింహాసనమందు 

పర్భువు ఆసీనుడైయుండగా నేను చూచితిని; ఆయన చొకాక్యి అంచులు దేవాలయమును 

నిండుకొనెను. 

2 రాజులు 19:2 => గృహనిరావ్హకుడగు ఎలాయ్కీమును, శాసిత్ షెబాన్ను, యాజకులలో పెదద్లను, 

ఆమోజు కుమారుడును పర్వకత్యునైన యెషయాయొదద్కు పంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:11 => ఆసా చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ యూదా ఇశార్యేలు రాజుల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 27:7 => యోతాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

యుదధ్ములనిన్టినిగూరిచ్యు, అతని చరయ్నుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు యూదా రాజుల గర్ంథమందు 

వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:27 => అతడు చేసిన సమసత్ కిర్యలనుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు 

యూదారాజుల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 
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వచనము 2 

యెహోవా మందిరములో పర్వేశించుట తపప్ అతడు తన తండిర్యైన ఉజిజ్యాయొకక్ చరయ్ యంతటి 

పర్కారము చేయుచు యెహోవా దృషిట్కి యధారథ్ముగానే పర్వరిత్ంచెను; అతని కాలములో జనులు 

మరింత దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచుచుండిరి. 

2 రాజులు 15:6 => అజరాయ్ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన దాని 

నంతటినిగూరిచ్యు యూదారాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 15:7 => అజరాయ్ తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి దావీదు పురములో తన పితరుల 

సమాధియందు పాతిపెటట్బడగా అతని కుమారుడైన యోతాము అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

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 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 28:27 => ఆహాజు తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి యెరూషలేము 

పటట్ణమునందు పాతిపెటట్బడెనుగాని ఇశార్యేలీయుల రాజుల సమాధులకు అతడు తేబడలేదు. అతని 

కుమారుడైన హిజిక్యా అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:20 => మనషే ష్ తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి తన నగరునందు 

పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన ఆమోను అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

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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2 రాజులు 14:20 => వారు అకక్డ అతనిని చంపి గుఱఱ్ములమీద అతని శవమును 

యెరూషలేమునకు తెపిప్ంచి దావీదు పురమందు అతని పితరుల సమాధిలో పాతిపెటిట్రి. 

2 రాజులు 15:5 => యెహోవా ఈ రాజును మొతిత్నందున అతడు మరణమగువరకు కుషఠ్రోగియై 

పర్తేయ్కముగా ఒక నగరులో నివసించెను గనుక రాజకుమారుడైన యోతాము నగరుమీద అధికారియై 

దేశపు జనులకు నాయ్యము తీరుచ్వాడుగా ఉండెను. 

2 రాజులు 20:21 => హిజిక్యా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా అతని కుమారుడైన మనషే ష్ 

అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 27:7 => యోతాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

యుదధ్ములనిన్టినిగూరిచ్యు, అతని చరయ్నుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు యూదా రాజుల గర్ంథమందు 

వార్యబడియునన్ది. 

యెషయా 6:1 => రాజైన ఉజిజ్యా మృతినొందిన సంవతస్రమున అతుయ్నన్తమైన సింహాసనమందు 

పర్భువు ఆసీనుడైయుండగా నేను చూచితిని; ఆయన చొకాక్యి అంచులు దేవాలయమును 

నిండుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:36 => దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి 

నిదిర్ంచి, 

వచనము 3 

అతడు యెహోవా మందిరపు ఎతుత్ దావ్రమును కటిట్ంచి ఓపెలు దగగ్రనునన్ గోడ చాలమటుట్కు 

కటిట్ంచెను. 

2 రాజులు 15:32 => ఇశార్యేలురాజును రెమలాయ్ కుమారుడునైన పెకహు ఏలుబడిలో రెండవ 

సంవతస్రమున యూదారాజైన ఉజిజ్యా కుమారుడగు యోతాము ఏలనారంభించెను. 

2 రాజులు 15:33 => అతడు ఇరువది యయిదేండల్వాడై యెరూషలేమునందు రాజై పదునారు 

సంవతస్రములు ఏలెను. అతని తలిల్ సాదోకు కుమారెత్యైన యెరూషా. 
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2 రాజులు 15:34 => ఇతడు యెహోవా దృషిట్కి నీతిగా పర్వరిత్ంచి తన తండిర్యైన ఉజిజ్యా చరయ్ను 

పూరిత్గా అనుసరించెను. 

2 రాజులు 15:35 => అయినను ఉనన్త సథ్లములను కొటిట్వేయకుండెను; జనులు ఉనన్త 

సథ్లములందు ఇంకను బలుల నరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచునుండిరి. ఇతడు యెహోవా 

మందిరమునకునన్ యెతత్యిన దావ్రమును కటిట్ంచెను. 

2 రాజులు 15:36 => యోతాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసినదాని 

నంతటినిగూరిచ్యు యూదారాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 15:37 => ఆ దినములో యెహోవా సిరియా రాజైన రెజీనును రెమలాయ్ కుమారుడైన 

పెకహును యూదా దేశముమీదికి పంపనారంభించెను. 

2 రాజులు 15:38 => యోతాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తన పితరుడైన దావీదు 

పురమందు తన పితరుల సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన ఆహాజు అతనికి మారుగా 

రాజాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:12 => యోవాషునకు అమజాయ్ కుమారుడు అమజాయ్కు అజరాయ్ 

కుమారుడు, అజరాయ్కు యోతాము కుమారుడు 

యెషయా 1:1 => ఉజిజ్యా యోతాము ఆహాజు హిజిక్యాయను యూదారాజుల దినములలో 

యూదానుగూరిచ్యు యెరూషలేమునుగూరిచ్యు ఆమోజు కుమారుడగు యెషయాకు కలిగిన 

దరశ్నము. 

హోషేయ 1:1 => ఉజిజ్యా యోతాము ఆహాజు హిజిక్యా అను యూదారాజుల దినములలోను, 

యెహోయాషు కుమారుడైన యరొబాము అను ఇశార్యేలు రాజు దినములలోను బెయేరి కుమారుడైన 

హోషేయకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవా వాకుక్.  

మీకా 1:1 => యోతాము ఆహాజు హిజిక్యా అను యూదా రాజుల దినములలో 

షోమోర్నునుగూరిచ్యు యెరూషలేమునుగూరిచ్యు దరశ్నరీతిగా మోరషీత్యుడైన మీకాకు పర్తయ్క్షమైన 

యెహోవా వాకుక్. 
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మతత్యి 1:9 => ఉజిజ్యా యోతామును కనెను, యోతాము ఆహాజును కనెను, ఆహాజు హిజిక్యాను 

కనెను; 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:17 => వీరందరు యూదా రాజైన యోతాము దినములలోను ఇశార్యేలు 

రాజైన యరోబాము దినములలోను తమ వంశావళుల వరుసను లెకక్లో చేరచ్బడిరి. 

వచనము 4 

మరియు అతడు యూదా పరవ్తములలో పార్కారపురములను కటిట్ంచి అరణయ్ములలో కోటలను 

దురగ్ములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:4 => అతడు తన తండిర్యైన అమజాయ్ చరయ్ యంతటి పర్కారము 

యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచెను. 

2 రాజులు 15:34 => ఇతడు యెహోవా దృషిట్కి నీతిగా పర్వరిత్ంచి తన తండిర్యైన ఉజిజ్యా చరయ్ను 

పూరిత్గా అనుసరించెను. 

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. 

కీరత్నలు 119:120 => నీ భయమువలన నా శరీరము వణకుచునన్ది నీ నాయ్యవిధులకు నేను 

భయపడుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:13 => కడమవారిలో ఎవడును వారితో కలిసికొనుటకు తెగింపలేదు గాని 

2 రాజులు 15:35 => అయినను ఉనన్త సథ్లములను కొటిట్వేయకుండెను; జనులు ఉనన్త 

సథ్లములందు ఇంకను బలుల నరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచునుండిరి. ఇతడు యెహోవా 

మందిరమునకునన్ యెతత్యిన దావ్రమును కటిట్ంచెను. 

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

నిరణ్యించిన ఆజఞ్లనైనను కటట్డలనైనను విధులనైనను మేము గైకొనకపోతివిు. 

యెషయా 2:8 => వారి దేశము విగర్హములతో నిండియునన్ది వారు తమ చేతిపనికి తాము వేర్ళల్తో 

చేసినదానికి నమసాక్రము చేయుదురు 

వచనము 5 

అతడు అమోమ్నీయుల రాజుతో యుదధ్ముచేసి జయించెను గనుక అమోమ్నీయులు ఆ సంవతస్రము 

అతనికి రెండు వందల మణుగుల వెండిని పదివేల కొలల గోధుమలను పదివేల కొలల యవలను 

ఇచిచ్రి; ఈ పర్కారముగా అమోమ్నీయులు మరు సంవతస్రమును మూడవ సంవతస్రమును అతనికి 

చెలిల్ంచిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 23:20 => మరియు అతడు శతాధిపతులను పర్ధానులను జనుల 

అధికారులను దేశపు జనులనందరిని వెంటబెటుట్కొని యెహోవా మందిరములోనుండి రాజును 

తోడుకొనివచెచ్ను; వారు ఎతత్యిన దావ్రముగుండ రాజనగరుచొచిచ్ రాజయ్సింహాసనముమీద రాజును 

ఆసీనుని చేయగా 

యిరిమ్యా 20:2 => పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను కొటిట్, యెహోవా మందిరమందునన్ బెనాయ్మీనుమీది 

గుమమ్మునొదద్నుండు బొండలో అతనిని వేయించెను. 

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. 

నెహెమాయ్ 3:26 => ఓపెలులోనునన్ నెతీనీయులు తూరుప్వైపు నీటి గుమమ్ము పర్కక్ను దానికి 

సంబంధించిన గోపురము దగగ్రను బాగుచేసిరి. 

నెహెమాయ్ 3:27 => వారిని ఆనుకొని ఓపెలు గోడవరకు గొపప్ గోపురమునకు ఎదురుగానునన్ 

మరియొక భాగమును తెకోవీయులు బాగుచేసిరి. 

2 రాజులు 15:35 => అయినను ఉనన్త సథ్లములను కొటిట్వేయకుండెను; జనులు ఉనన్త 

సథ్లములందు ఇంకను బలుల నరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచునుండిరి. ఇతడు యెహోవా 

మందిరమునకునన్ యెతత్యిన దావ్రమును కటిట్ంచెను. 

నెహెమాయ్ 11:21 => నెతీనీయులు ఓపెలులో నివసించిరి. జీహాయు గిషాప్యును నెతీనీయులకు 

పర్ధానులు. 

యెహెజేక్లు 9:2 => అంతలో ఒకొక్కడు తాను హతముచేయు ఆయుధమును చేతపటుట్కొని, ఉతత్ర 

దికుక్ననునన్ పై గవిని మారగ్ముగా ఆరుగురు మనుషుయ్లు వచుచ్చుండిరి. వారి మధయ్ ఒకడు, 

అవిసెనారబటట్ ధరించుకొని నడుమునకు లేఖకుని సిరాబుడిడ్ కటుట్కొనియుండెను; వారు ఆలయమున 

పర్వేశించి యితత్డి బలిపీఠమునొదద్ నిలిచిరి.  

వచనము 6 
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ఈలాగున యోతాము తన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచి బలపరచబడెను. 

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 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:7 => అతడు యూదావారికి ఈలాగు పర్కటన చేసెను మన దేవుడైన 

యెహోవాను మనము ఆశర్యించితివిు, ఆశర్యించినందున ఆయన మన చుటుట్ను నెమమ్ది 

కలుగజేసియునాన్డు; దేశమందు మనము నిరభయ్ంతరముగా తిరుగవచుచ్ను, మనము ఈ 

పటట్ణములను కటిట్ంచి, వాటికి పార్కారములను గోపురములను గుమమ్ములను దావ్రబంధములను 

అమరుచ్దము. కాగా వారు పటట్ణములను కటిట్ వృదిధ్నొందిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:9 => మరియు ఉజిజ్యా యెరూషలేములో మూలగుమమ్ము దగగ్రను, 

పలల్పుసథ్లముల గుమమ్ము దగగ్రను, పార్కారపు మూలదగగ్రను, దురగ్ములను కటిట్ంచి గుమమ్ములు 

దిటట్పరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:10 => అదియుగాక షెఫేలా పర్దేశములోను మైదాన పర్దేశములోను 

అతనికి విసాత్రమైన పశువులుండగా అతడు అరణయ్ములో దురగ్ములు కటిట్ంచి అనేకమైన బావులు 

తర్వివ్ంచెను. వయ్వసాయమందు అతడు అపేక్షగలవాడు గనుక పరవ్తములలోను కరెమ్లులోను అతనికి 

వయ్వసాయకులును దార్క్షతోట పనివారును కలిగియుండిరి. 

యెహోషువ 14:12 => కాబటిట్ ఆ దినమున యెహోవా సెలవిచిచ్న యీ కొండ పర్దేశమును నాకు 

దయచేయుము; అనాకీయులును పార్కారముగల గొపప్ పటట్ణములును అకక్డ ఉనన్ సంగతి ఆ 
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దినమున నీకు వినబడెను. యెహోవా నాకు తోడైయుండినయెడల యెహోవా సెలవిచిచ్నటుల్ వారి 

దేశమును సావ్ధీనపరచుకొందును. 

యెహోషువ 14:13 => యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను నిండు 

మనసుస్తో అనుసరించువాడు గనుక యెహోషువ అతని దీవించి అతనికి హెబోర్నును సావ్సథ్య్ముగా 

ఇచెచ్ను. 

లూకా 1:39 => ఆ దినములయందు మరియ లేచి యూదా పర్దేశములోని కొండసీమలోనునన్ ఒక 

ఊరికి తవ్రగా వెళిల్ 

2 రాజులు 15:36 => యోతాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసినదాని 

నంతటినిగూరిచ్యు యూదారాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:12 => యెహోషాపాతు అంతకంతకు గొపప్వాడై యూదా దేశమునందు 

కోటలను సామగిర్ని నిలువచేయు పటట్ణములను కటిట్ంచెను. 

యిరిమ్యా 34:7 => బబులోను రాజు దండు యెరూషలేముమీదను మిగిలిన యూదా 

పటట్ణములనిన్టిమీదను యుదధ్ము చేయుచుండగా పర్వకత్యైన యిరీమ్యా యెరూషలేములో యూదా 

రాజైన సిదిక్యాకు ఈ మాటలనిన్టిని పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

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. 

వచనము 7 

యోతాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన యుదధ్ములనిన్టినిగూరిచ్యు, అతని 

చరయ్నుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు యూదా రాజుల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:1 => ఇది యయిన తరువాత మోయాబీయులును అమోమ్నీయులును 

మెయోనీయులలో కొందరును దండెతిత్ యెహోషాపాతుమీదికి వచిచ్రి. 
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నాయ్యాధిపతులు 11:4 => కొంతకాలమైన తరువాత అమోమ్నీయులు ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము 

చేయగా 

నాయ్యాధిపతులు 11:5 => అమోమ్నీయులు ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేసినందున 

నాయ్యాధిపతులు 11:6 => గిలాదు పెదద్లు టోబుదేశమునుండి యెఫాత్ను రపిప్ంచుటకు పోయి నీవు 

వచిచ్ మాకు అధిపతివై యుండుము, అపుప్డు మనము అమోమ్నీయులతో యుదధ్ము చేయుదమని 

యెఫాత్తో చెపిప్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 11:7 => అందుకు యెఫాత్ మీరు నాయందు పగపటిట్ నా తండిర్ యింటనుండి 

ననున్ తోలివేసితిరే. ఇపుప్డు మీకు కలిగిన శర్మలో మీరు నాయొదద్కు రానేల? అని గిలాదు పెదద్లతో 

చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:8 => అపుప్డు గిలాదు పెదద్లు అందుచేతనే మేము నీయొదద్కు మళిల్ వచిచ్తివిు; 

నీవు మాతోకూడ వచిచ్ అమోమ్నీయులతో యుదధ్ము చేసినయెడల, గిలాదు నివాసులమైన మా 

అందరిమీద నీవు అధికారివవుదువని యెఫాత్తో అనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 11:9 => అందుకు యెఫాత్ అమోమ్నీయులతో యుదధ్ము చేయుటకు మీరు ననున్ 

గిలాదుకు తిరిగి తీసికొనిపోయిన మీదట యెహోవా వారిని నాచేతి కపప్గించినయెడల నేనే మీకు 

పర్ధానుడనవుదునా? అని గిలాదు పెదద్ల నడుగగా 

నాయ్యాధిపతులు 11:10 => గిలాదు పెదద్లు నిశచ్యముగా మేము నీ మాటచొపుప్న చేయుదుము; 

యెహోవా మన యుభయుల మధయ్ను సాకిష్గా ఉండును గాకని యెఫాత్తో అనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 11:11 => కాబటిట్ యెఫాత్ గిలాదు పెదద్లతోకూడ పోయినపుప్డు జనులు తమకు 

పర్ధానునిగాను అధిపతినిగాను అతని నియమించుకొనిరి. అపుప్డు యెఫాత్ మిసాప్లో యెహోవా 

సనిన్ధిని తన సంగతి యంతయు వినిపించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:12 => యెఫాత్ అమోమ్నీయుల రాజునొదద్కు దూతలను పంపి నాకును నీకును 

మధయ్ ఏమి జరిగినందున నీవు నా దేశముమీదికి యుదధ్మునకు వచిచ్యునాన్వని యడుగగా 

నాయ్యాధిపతులు 11:13 => అమోమ్నీయుల రాజు ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నపుప్డు 

వా రు అ రోన్ ను మొ ద లు కొ ని య బోబ్ కు వ ర కు ను యొ రాద్ ను వ ర కు ను నా దే శ ము 
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ఆకర్మించుకొనినందుననే నేను వచిచ్యునాన్ను. కాబటిట్ మనము సమాధానముగా నుండునటుల్ ఆ 

దేశములను మరల మాకపప్గించుమని యెఫాత్ పంపిన దూతలతో సమాచారము చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:14 => అంతట యెఫాత్ మరల అమోమ్నీయుల రాజునొదద్కు దూతలను పంపి 

యిటల్నెను 

నాయ్యాధిపతులు 11:15 => యెఫాత్ సెలవిచిచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులు మోయాబు 

దేశమునైనను అమోమ్నీయుల దేశమునైనను ఆకర్మించుకొనలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 11:16 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి వచుచ్చుండగా వారు 

ఎఱఱ్సముదర్ము వరకు అరణయ్ములో నడిచి కాదేషునకు వచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 11:17 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు ఎదోము రాజునొదద్కు దూతలను పంపీ నీ 

దేశముగుండ పోవుటకు దయచేసి నాకు సెలవిమమ్ని యడుగగా, ఎదోము రాజు ఒపుప్కొనలేదు. వారు 

మోయాబు రాజునొదద్కు అటిట్ వరత్మానమే పంపిరి గాని అతడును నేను సెలవియయ్నని చెపెప్ను. 

అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు కాదేషులో నివసించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 11:18 => తరువాత వారు అరణయ్పర్యాణము చేయుచు ఎదోమీయుల 

యొకక్యు మోయాబీయుల యొకక్యు దేశముల చుటుట్ తిరిగి, మోయాబునకు తూరుప్ దికుక్న 

కనాను దేశమందు పర్వేశించి అరోన్ను అదద్రిని దిగిరి. వారు మోయాబు సరిహదుద్ లోపలికి పోలేదు. 

అరోన్ను మోయాబునకు సరిహదుద్ గదా. 

నాయ్యాధిపతులు 11:19 => మరియు ఇశార్యేలీయులు అమోరీయుల రాజైన సీహోనను హెషోబ్ను 

రాజునొదద్కు దూతలను పంపి నీ దేశముగుండ మా సథ్లమునకు మేము పోవునటుల్ దయచేసి 

సెలవిమమ్ని అతనియొదద్ మనవిచేయగా 

నాయ్యాధిపతులు 11:20 => సీహోను ఇశార్యేలీయులను నమమ్క, తన దేశములో బడి వెళల్నియయ్క, 

తన జనులనందరిని సమకూరుచ్కొని యాహసులో దిగి ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేసెను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:21 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా ఆ సీహోనును అతని 

సమసత్ జనమును ఇశార్యేలీయుల చేతికపప్గింపగా వారు ఆ జనమును హతముచేసిన తరువాత ఆ 

దేశనివాసులైన అమోరీయుల దేశమంతయు సావ్ధీనపరచుకొని 
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నాయ్యాధిపతులు 11:22 => అరోన్ను నది మొదలుకొని యబోబ్కువరకును అరణయ్ము మొదలుకొని 

యొరాద్నువరకును అమోరీయుల పార్ంతములనిన్టిని సావ్ధీనపరచుకొనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 11:23 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అమోరీయులను తన 

జనులయెదుట నిలువకుండ తోలివేసిన తరువాత నీవు దానిని సవ్తంతిర్ంచుకొందువా? 

నాయ్యాధిపతులు 11:24 => సావ్ధీనపరచుకొనుటకు కెమోషను నీ దేవత నీకిచిచ్న దానిని 

నీవనుభవించుచునాన్వు గదా? మా దేవుడైన యెహోవా మా యెదుటనుండి యెవరిని తోలివేయునో 

వారి సావ్సథ్య్మును మేము సావ్ధీనపరచుకొందుము. 

నాయ్యాధిపతులు 11:25 => మోయాబు రాజైన సిపోప్రు కుమారుడగు బాలాకుకంటె నీవు 

ఏమాతర్మును అధికుడవు కావుగదా? అతడు ఇశార్యేలీయులతో ఎపుప్డైనను కలహించెనా? 

ఎపుప్డైనను వారితో యుదధ్ము చేసెనా? 

నాయ్యాధిపతులు 11:26 => ఇశార్యేలీయులు హెపోబ్నులోను దాని ఊరులలోను అరోయేరులోను 

దాని ఊరులలోను అరోన్ను తీరముల పటట్ణములనిన్టిలోను మూడువందల సంవతస్రములనుండి 

నివసించుచుండగా ఆ కాలమున నీవేల వాటిని పటుట్కొనలేదు? 

నాయ్యాధిపతులు 11:27 => ఇటుల్ండగా నేను నీయెడల తపుప్ చేయలేదు గాని నీవు నామీదికి 

యుదధ్మునకు వచుచ్టవలన నాయెడల దోషము చేయుచునాన్వు. నాయ్యాధిపతియైన యెహోవా నేడు 

ఇశార్యేలీయులకును అమోమ్నీయులకును నాయ్యము తీరుచ్ను గాక. 

నాయ్యాధిపతులు 11:28 => అయితే అమోమ్నీయులరాజు యెఫాత్ తనతో చెపిప్న మాటలకు 

ఒపుప్కొనలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 11:29 => యెహోవా ఆతమ్ యెఫాత్మీదికి రాగా అతడు గిలాదులోను మనషే ష్లోను 

సంచరించుచు, గిలాదు మిసేప్లో సంచరించి గిలాదు మిసేప్నుండి అమోమ్నీయులయొదద్కు సాగెను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:30 => అపుప్డు యెఫాత్ యెహోవాకు మొర్కుక్కొనెను, ఎటల్నగా నీవు నాచేతికి 

అమోమ్నీయులను నిశచ్యముగా అపప్గించినయెడల 
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నాయ్యాధిపతులు 11:31 => నేను అమోమ్నీయులయొదద్ నుండి కేష్మముగా తిరిగివచుచ్నపుప్డు, 

ననున్ ఎదురొక్నుటకు నా యింటి దావ్రమునుండి బయలుదేరి వచుచ్నదేదో అది యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తమగును; మరియు దహనబలిగా దాని నరిప్ంచెదననెను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:32 => అపుప్డు యెఫాత్ అమోమ్నీయులతో యుదధ్ము చేయుటకు వారియొదద్కు 

సాగిపోయినపుప్డు యెహోవా అతనిచేతికి వారినపప్గించెను గనుక అతడు వారిని 

నాయ్యాధిపతులు 11:33 => అనగా అరోయేరు మొదలుకొని మినీన్తుకు వచుచ్వరకు 

ఆబేలెక్రామీమువరకును ఇరువది పటట్ణముల వారిని నిశేశ్షముగా హతము చేసెను. అటుల్ 

అమోమ్నీయులు ఇశార్యేలీయుల యెదుట నిలువకుండ అణచివేయబడిరి. 

2 సమూయేలు 10:1 => పిమమ్ట అమోమ్ను రాజు మృతినొందగా అతని కుమారుడగు హానూను 

అతని రాజయ్ము నేలుచుండెను. 

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

హానూనునకు పర్తుయ్పకారము చేతుననుకొని, అతని తండిర్ నిమితత్ము అతని నోదారుచ్టకై తన 

సేవకులచేత సమాచారము పంపించెను. దావీదు సేవకులు అమోమ్నీయుల దేశములోనికి రాగా 

2 సమూయేలు 10:3 => అమోమ్నీయుల ఘనులు తమ రాజగు హానూనుతో ఈలాగు మనవిచేసిరి నీ 

తండిర్ని సనామ్నించుటకే దావీదు నీయొదద్కు ఓదారుచ్వారిని పంపెనని నీవనుకొనుచునాన్వా? ఈ 

పటట్ణమును నాశము చేయవలెనని దాని శోధించుటకై వారిని అతడు వేగు నిమితత్మే 

పంపించియునాన్డని నీకు తోచలేదా? 

2 సమూయేలు 10:4 => అంతట హానూను దావీదు పంపించిన సేవకులను పటుట్కొని, సగము 

గడడ్ము గొరిగించి, వారు తొడుగుకొనిన బటట్లను నడిమికి పిఱఱ్లమటుట్కు కతిత్రించి వారిని 

వెళల్గొటెట్ను. 

2 సమూయేలు 10:5 => ఈ సంగతి దావీదునకు వినబడినపుప్డు, ఆ మనుషుయ్లు బహు 

సిగుగ్నొందిరని వారిని ఎదురొక్నుటకై మనుషుయ్లను పంపించి మీ గడడ్ములు పెరుగువరకు యెరికో 

పటట్ణమందు ఆగి అటు తరువాత రండని వారితో చెపుప్డనెను. 
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2 సమూయేలు 10:6 => దావీదు దృషిట్కి మనలను మనము హేయపరచుకొంటిమని అమోమ్నీయులు 

గర్హించి దూతలను పంపి, బేతెర్హోబుతోను అరాము సోబాతోను చేరిన సిరియనులలోనుండి 

యిరువదివేల మంది కాలబ్లమును, మయకా రాజు నొదద్నుండి వెయియ్మంది బంటులను, 

టోబులోనుండి పండెర్ండు వేలమంది బంటులను జీతమునకు పిలిపించుకొనిరి. 

2 సమూయేలు 10:7 => దావీదు ఈ సంగతి విని, యోవాబును శూరుల దండంతటిని పంపెను. 

2 సమూయేలు 10:8 => అమోమ్నీయులు బయలుదేరి గుమమ్మునకెదురుగా యుదధ్పంకుత్లు తీరిచ్రి. 

సోబా సిరియనులును రెహోబు సిరియనులును మయకావారును టోబువారును విడిగా పొలములో 

నిలిచిరి. 

2 సమూయేలు 10:9 => యోవాబు తనకు వెనుకను ముందును వారు యుదధ్పంకుత్లు 

తీరిచ్యుండుట చూచి, ఇశార్యేలీయులలో బలాఢుయ్లను ఏరప్రచి పంకుత్లు తీరిచ్ సిరియనులను 

ఎదురొక్నబోయెను. 

2 సమూయేలు 10:10 => అమోమ్నీయులను ఎదురొక్నుటకై మిగిలినవారిని తన సహోదరుడగు 

2 సమూయేలు 10:11 => అబీషైకి అపప్గించి సిరియనుల బలము నాకు మించినయెడల నీవు ననున్ 

ఆదుకొనవలెను, అమోమ్నీయుల బలము నీకు మించినయెడల నేను వచిచ్ నినున్ ఆదుకొందునని చెపిప్ 

అమోమ్నీయులను ఎదురొక్నుటకై తనవారిని వూయ్హపరచెను. 

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

పటట్ణములను తలంచుకొని ధైరయ్ము తెచుచ్కొందము, తన దృషిట్కి ఏది యనుకూలమో యెహోవా 

దానిని చేయును గాక అని అబీషైతో చెపిప్ 

2 సమూయేలు 10:13 => యోవాబును అతనితోకూడ నునన్వారును సిరియనులతో యుదధ్ము 

చేయ బయలుదేరగానే వారు అతని యెదుట నిలువజాలక పారిపోయిరి. 

2 సమూయేలు 10:14 => సిరియనులు పారిపోవుట అమోమ్నీయులు చూచి వారును అబీషై యెదుట 

నిలువలేక పారిపోయి పటట్ణములో చొరబడగా, యోవాబు అమోమ్నీయులను విడిచి యెరూషలేమునకు 

వచెచ్ను. 
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యిరిమ్యా 49:1 => అమోమ్నీయులనుగూరిచ్ యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలునకు 

కుమారులు లేరా? అతనికి వారసుడు లేకపోయెనా? మలోక్ము గాదును ఎందుకు 

సవ్తంతిర్ంచుకొనును? అతని పర్జలు దాని పటట్ణములలో ఎందుకు నివసింతురు? 

యిరిమ్యా 49:2 => కాగా యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు రాగల దినములలో నేను 

అమోమ్నీయుల పటట్ణమగు రబాబ్మీదికి వచుచ్ యుదధ్ము యొకక్ ధవ్ని వినబడజేసెదను; అది 

పాడుదిబబ్యగును, దాని ఉపపురములు అగిన్చేత కాలచ్బడును, దాని వారసులకు ఇశార్యేలీయులు 

వారసులగుదురని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

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. 

యిరిమ్యా 49:4 => విశావ్సఘాతకురాలా నాయొదద్కు ఎవడును రాలేడని నీ ధనమునే ఆశర్యముగా 

చేసికొనన్దానా, 

యిరిమ్యా 49:5 => నీ లోయలో జలములు పర్వహించుచునన్వని, నీవేల నీ లోయలనుగూరిచ్ 

యతిశయించుచునాన్వు ? పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

యిరిమ్యా 49:6 => నేను నీ చుటుట్నునన్ వారందరివలన నీకు భయము పుటిట్ంచుచునాన్ను; 

మీరందరు శతుర్వుని కెదురుగా తరుమబడుదురు, పారిపోవువారిని సమకూరుచ్వాడొకడును 

లేకపోవును, అటుతరువాత చెరలోనునన్ అమోమ్నీయులను నేను రపిప్ంచెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:6 => అమోమ్నీయులు దావీదునకు తమయందు అసహయ్ము 

పుటిట్ంచితిమని తెలిసికొనినపుప్డు హానూనును అమోమ్నీయులును అరామన్హరయీము నుండియు, 

సిరియా మయకానుండియు సోబానుండియు రథములను గుఱఱ్పురౌతులను రెండువేల మణుగుల 

వెండిఇచిచ్ బాడిగెకు కుదురుచ్కొనిరి. 

వచనము 8 
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అతడు ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యయిదేండల్వాడై యెరూషలేములో పదునారు 

సంవతస్రములు ఏలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:5 => దేవుని పర్తయ్క్షత విషయమందు తెలివికలిగిన జెకరాయ్ దినములలో 

అతడు దేవుని ఆశర్యించెను, అతడు యెహోవాను ఆశర్యించినంత కాలము దేవుడు అతని 

వరిధ్లల్జేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:3 => అయితే దేశములోనుండి నీవు దేవతాసత్ంభములను తీసివేసి 

దేవునియొదద్ విచారణ చేయుటకు నీవు మనసుస్ నిలుపుకొనియునాన్వు, నీయందు మంచి కిర్యలు 

కనబడుచునన్వి. 

వచనము 9 

యోతాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచెను; అతడు దావీదు పటట్ణమందు పాతిపెటట్బడెను; అతని 

కుమారుడైన ఆహాజు అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:34 => యెహోషాపాతు చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ హనానీ 

కుమారుడైన యెహూ రచించిన గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. ఈ యెహూ పేరు, ఇశార్యేలు 

రాజుల గర్ంథమందు కనబడుచునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:22 => ఉజిజ్యా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్ ఆమోజు 

కుమారుడును పర్వకత్యునైన యెషయా వార్సెను. 

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 32:32 => హిజిక్యా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చూపిన 

భకిత్నిగూరిచ్యు, పర్వకత్యును ఆమోజు కుమారుడునగు యెషయాకు కలిగిన దరశ్నముల 

గర్ంథమునందును యూదా ఇశార్యేలుల రాజుల గర్ంథమునందును వార్యబడియునన్ది. 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:11 => ఆసా చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ యూదా ఇశార్యేలు రాజుల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:26 => అతడు చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతని చరయ్ 

యంతటినిగూరిచ్యు యూదా ఇశార్యేలు రాజుల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 

అధాయ్యము 28	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

ఆహాజు ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది సంవతస్రములవాడై యెరూషలేములో పదునారు 

సంవతస్రములు ఏలెను. అతడు తన పితరుడైన దావీదువలె యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా 

పర్వరిత్ంపలేదు. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 2 

అతడు ఇశార్యేలు రాజుల మారగ్ములందు నడచి, బయలు దేవతా రూపములుగా పోత 

విగర్హములను చేయించెను. 

2 రాజులు 15:38 => యోతాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తన పితరుడైన దావీదు 

పురమందు తన పితరుల సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన ఆహాజు అతనికి మారుగా 

రాజాయెను. 

మతత్యి 1:9 => ఉజిజ్యా యోతామును కనెను, యోతాము ఆహాజును కనెను, ఆహాజు హిజిక్యాను 

కనెను; 

వచనము 3 

మరియు అతడు బెన  హినోన్ము లోయయందు ధూపము వేసి ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి 

యెహోవా తోలివేసిన జనముల హేయకిర్యలచొపుప్న తన కుమారులను అగిన్లో దహించెను. 

2 రాజులు 16:1 => రెమలాయ్ కుమారుడైన పెకహు ఏలుబడిలో పదునేడవ సంవతస్రమందు 

యూదారాజైన యోతాము కుమారుడగు ఆహాజు ఏలనారంభించెను. 

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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2 రాజులు 16:3 => అతడు ఇశార్యేలీయుల ముందర నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనులు 

చేసిన హేయమైన కిర్యలు చేయుచు, తన కుమారుని అగిన్గుండమును దాటించెను. 

2 రాజులు 16:4 => మరియు అతడు ఉనన్త సథ్లములలోను కొండమీదను సమసత్మైన పచచ్ని 

వృక్షములకిర్ందను బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు వచెచ్ను. 

2 రాజులు 16:5 => సిరియా రాజైన రెజీనును ఇశార్యేలు రాజైన రెమలాయ్ కుమారుడగు పెకహును 

యెరూషలేముమీదికి యుదధ్మునకువచిచ్ అకక్డనునన్ ఆహాజును పటట్ణమును ముటట్డివేసిరి గాని 

అతనిని జయింపలేకపోయిరి. 

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 రాజులు 16:7 => ఇటుల్ండగా ఆహాజు యెహోవా మందిర సంబంధమైనటిట్యు రాజనగరు 

సంబంధమైనటిట్యు సామగుర్లలో కనబడిన వెండి బంగారములను తీసికొని అషూష్రు రాజునకు 

కానుకగా పంపి 

2 రాజులు 16:8 => నేను నీ దాసుడను నీ కుమారుడనైయునాన్ను గనుక నీవు వచిచ్, నామీదికి 

లేచిన సిరియారాజు చేతిలోనుండియు ఇశార్యేలురాజు చేతిలోనుండియు ననున్ రకిష్ంపవలెనని 

అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరునొదద్కు దూతలనంపగా 

2 రాజులు 16:9 => అషూష్రు రాజు అతనిమాట అంగీకరించి, దమసుక్ పటట్ణముమీదికి వచిచ్ దాని 

పటుట్కొని, రెజీనును హతముచేసి ఆ జనులను కీరు పటట్ణమునకు చెరదీసికొనిపోయెను. 

2 రాజులు 16:10 => రాజైన ఆహాజు అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరును కలిసికొనుటకై దమసుక్ 

పటట్ణమునకు వచిచ్, దమసుక్ పటట్ణమందు ఒక బలిపీఠమును చూచి, దాని పోలికెను, మచుచ్ను, 

దాని పని విధమంతయును యాజకుడైన ఊరియాకు పంపెను. 

2 రాజులు 16:11 => కాబటిట్ యాజకుడైన ఊరియా రాజైన ఆహాజు దమసుక్పటట్ణము నుండి 

పంపిన మచుచ్నకు సమమైన యొక బలిపీఠమును కటిట్ంచి, రాజైన ఆహాజు దమసుక్నుండి తిరిగి 

రాకమునుపే సిదధ్పరచెను. 
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2 రాజులు 16:12 => అంతట రాజు దమసుక్నుండి వచిచ్ బలిపీఠమును చూచి ఆ 

బలిపీఠమునొదద్కు వచిచ్ దాని ఎకిక్ 

2 రాజులు 16:13 => దహన బలిని నైవేదయ్మును అరిప్ంచి పానారప్ణము చేసి, తాను అరిప్ంచిన 

సమాధానబలి పశువుల రకత్మును దానిమీద పోర్కిష్ంచెను. 

2 రాజులు 16:14 => మరియు యెహోవా సనిన్ధినునన్ యితత్డి బలిపీఠము మందిరము ముంగిటి 

సథ్లమునుండి అనగా తాను కటిట్ంచిన బలిపీఠమునకును యెహోవా మందిరమునకును మధయ్నుండి 

తీయించి, తాను కటిట్ంచిన దాని ఉతత్ర పారశ్వ్మందు దానిని ఉంచెను. 

2 రాజులు 16:15 => అపుప్డు రాజైన ఆహాజు యాజకుడైన ఊరియాకు ఆజాఞ్పించినదేమనగా ఈ 

పెదద్ బలిపీఠముమీద ఉదయము అరిప్ంచు దహనబలులను, సాయంతర్మున అరిప్ంచు నైవేదయ్ములను 

రాజు చేయు దహనబలి నైవేదయ్ములను దేశపు జనులందరు అరిప్ంచు దహనబలి నైవేదయ్ములను 

పానారప్ణలను దహించి, యే దహనబలి జరిగినను, ఏ బలిజరిగినను వాటి పశువుల రకత్మును 

దానిమీదనే పోర్కిష్ంపవలెను. అయితే ఈ యితత్డి బలిపీఠము దేవునియొదద్ నేను విచారణ 

చేయుటకుంచవలెను. 

2 రాజులు 16:16 => కాగా యాజకుడైన ఊరియా రాజైన ఆహాజు ఆజఞ్ చొపుప్న అంతయు చేసెను. 

2 రాజులు 16:17 => మరియు రాజైన ఆహాజు సత్ంభముల అంచులను తీసివేసి వాటిమీదనునన్ 

తొటిట్ని తొలగించెను, ఇతత్డి యెడల్మీద నునన్ సముదర్మును దింపి రాతి కటుట్మీద దానిని ఉంచెను. 

2 రాజులు 16:18 => మరియు అతడు అషూష్రు రాజునుబటిట్ విశార్ంతిదినపు ఆచరణకొరకై 

మందిరములో కటట్బడిన మంటపమును, రాజు ఆవరణముగుండ పోవు దావ్రమును యెహోవా 

మందిరమునుండి తీసివేసెను. 

2 రాజులు 16:19 => ఆహాజు చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్ యూదా రాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 16:20 => ఆహాజు తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి దావీదు పురమందు తన పితరుల 

సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన హిజిక్యా అతనికి మారుగా రాజాయెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 3:13 => యోతామునకు ఆహాజు కుమారుడు, ఆహాజునకు హిజిక్యా 

కుమారుడు, హిజిక్యాకు మనషే ష్ కుమారుడు, 

యెషయా 1:1 => ఉజిజ్యా యోతాము ఆహాజు హిజిక్యాయను యూదారాజుల దినములలో 

యూదానుగూరిచ్యు యెరూషలేమునుగూరిచ్యు ఆమోజు కుమారుడగు యెషయాకు కలిగిన 

దరశ్నము. 

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 

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. 
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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. 

యెషయా 7:10 => యెహోవా ఇంకను ఆహాజునకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను  

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 

హోషేయ 1:1 => ఉజిజ్యా యోతాము ఆహాజు హిజిక్యా అను యూదారాజుల దినములలోను, 

యెహోయాషు కుమారుడైన యరొబాము అను ఇశార్యేలు రాజు దినములలోను బెయేరి కుమారుడైన 

హోషేయకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవా వాకుక్.  

మీకా 1:1 => యోతాము ఆహాజు హిజిక్యా అను యూదా రాజుల దినములలో 

షోమోర్నునుగూరిచ్యు యెరూషలేమునుగూరిచ్యు దరశ్నరీతిగా మోరషీత్యుడైన మీకాకు పర్తయ్క్షమైన 

యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 1:9 => ఉజిజ్యా యోతామును కనెను, యోతాము ఆహాజును కనెను, ఆహాజు హిజిక్యాను 

కనెను; 

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

తండిర్యైన దావీదు పార్రంభదినములలో నడచిన మారగ్మందు నడచుచు 

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 

2 రాజులు 15:38 => యోతాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తన పితరుడైన దావీదు 

పురమందు తన పితరుల సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన ఆహాజు అతనికి మారుగా 

రాజాయెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 29:2 => అతడు తన పితరుడగు దావీదు చరయ్యంతటి పర్కారము యెహోవా 

దృషిట్కి యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచెను. 

వచనము 4 

అతడు ఉనన్తసథ్లములలోను కొండలమీదను పర్తి పచచ్నిచెటుట్ కిర్ందను బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము 

వేయుచు వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:6 => అతడు అహాబు కుమారెత్ను పెండిల్చేసికొని అహాబు సంతతివారు 

నడచిన పర్కారముగా ఇశార్యేలు రాజుల మారగ్మందు నడచెను; అతడు యెహోవా దృషిట్కి 

పర్తికూలముగా పర్వరిత్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:3 => దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచుటకు అతని తలిల్ అతనికి నేరుప్చు వచెచ్ను 

గనుక అతడును అహాబు సంతతివారి మారగ్ములందు నడచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:4 => అహాబు సంతతివారివలెనే అతడు యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత 

నడచెను; అతని తండిర్ మరణమైన తరువాత వారు అతనికి ఆలోచనకరత్లై అతని నాశమునకు 

కారుకులైరి. 

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 10:26 => బయలు గుడిలోని నిలువు విగర్హములను బయటికి తీసికొనివచిచ్ వాటిని 

కాలిచ్వేసిరి. 
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2 రాజులు 10:27 => మరియు బయలు పర్తిమను గుడిని కిర్ంద పడగొటిట్ దానిని పెంటయిలుల్గా 

చేసిరి. నేటివరకు అది ఆలాగేయునన్ది 

2 రాజులు 10:28 => ఈ పర్కారము యెహూ బయలుదేవతను ఇశార్యేలువారి మధయ్ నుండకుండ 

నాశనము చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 34:17 => పోతపోసిన దేవతలను చేసికొనవలదు. 

లేవీయకాండము 19:4 => మీరు వయ్రథ్మైన దేవతలతటుట్ తిరుగకూడదు. మీరు పోతవిగర్హములను 

చేసికొనకూడదు. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను  

నాయ్యాధిపతులు 2 :11 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవా కనున్లయెదుట కీడుచేసి , 

ఐగుపుత్దేశములోనుండి వారిని రపిప్ంచిన తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచి బయలు 

దేవతలను పూజించి 

నాయ్యాధిపతులు 2:13 => వారు యెహోవాను విసరిజ్ంచి బయలును అషాత్రోతును పూజించిరి. 

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 2:17 => అది ఇక మీదట బయలుదేవతల పేళల్ను జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనకుండను అవి 

దాని నోట రాకుండను నేను చేసెదను. 

2 రాజులు 16:3 => అతడు ఇశార్యేలీయుల ముందర నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనులు 

చేసిన హేయమైన కిర్యలు చేయుచు, తన కుమారుని అగిన్గుండమును దాటించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:6 => మన పితరులు దోర్హులై మన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి 

చెడునడతలు నడచి ఆయనను విసరిజ్ంచి, ఆయన నివాసమునకు పెడముఖము పెటుట్కొని దానిని 

అలక్షయ్ముచేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:3 => ఇతడు తన తండిర్యైన హిజిక్యా పడగొటిట్న ఉనన్తసథ్లములను 

తిరిగికటిట్ంచి, బయలు దేవతకు బలిపీఠములను నిలిపి, దేవతాసత్ంభములను చేయించి, 

ఆకాశనక్షతర్ములనిన్టిని పూజించి కొలిచెను. 
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యెషయా 2:8 => వారి దేశము విగర్హములతో నిండియునన్ది వారు తమ చేతిపనికి తాము వేర్ళల్తో 

చేసినదానికి నమసాక్రము చేయుదురు 

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. 

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? 

వచనము 5 

అందుచేత అతని దేవుడైన యెహోవా అతనిని సిరియా రాజు చేతి కపప్గించెను. సిరియనులు అతని 

ఓడించి అతని జనులలో చాలమందిని చెరపటుట్కొని దమసుక్నకు తీసికొనిపోయిరి. అతడును 

ఇశార్యేలు రాజు చేతికి అపప్గింపబడెను; ఆ రాజు అతని లెసస్గా ఓడించెను. 

2 రాజులు 23:10 => మరియు ఎవడైనను తన కుమారునేగాని కుమారెత్నేగాని మొలెకునకు 

అగిన్గుండము దాటించకుండునటుల్ బెన  హినోన్ము అను లోయలోనునన్ తోఫెతు అను పర్దేశమును 

అతడు అపవితర్ము చేసెను. 

యిరిమ్యా 7:31 => నేనాజాఞ్పించని కిర్యను నాకు తోచని కిర్యను వారు చేసియునాన్రు, అగిన్లో 

తమ కుమారులను తమ కుమారెత్లను దహించుటకు బెన  హినోన్ము లోయలోనునన్ తోఫెతునందు 

బలిపీఠములను కటుట్కొనియునాన్రు. 

యిరిమ్యా 7:32 => కాలము సమీపించుచునన్ది; అపుప్డు అది తోఫెతు అనియైనను బెన హినోన్ము 

లోయ అనియైనను అనబడక వధలోయ అనబడును; పాతిపెటుట్టకు సథ్లము లేకపోవువరకు 

తోఫెతులో శవములు పాతి పెటట్బడును; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

Page  of 1429 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

యిరిమ్యా 19:2 => నీవు వెళిల్ కుమమ్రి చేయు మంటి కూజాను కొని, జనుల పెదద్లలో కొందరిని 

యాజకుల పెదద్లలో కొందరిని పిలుచుకొనిపోయి, హరీస్తు గుమమ్పు దావ్రమునకు ఎదురుగా నునన్ 

బెన హినోన్ము లోయలోనికిపోయి నేను నీతో చెపప్బోవు మాటలు అకక్డ పర్కటింపుము.  

యిరిమ్యా 19:3 => నీ విటల్నుము యూదా రాజులారా, యెరూషలేము నివాసులారా, యెహోవా 

మాట వినుడి; సైనయ్ములకధిపతియు ఇశార్యేలు దేవుడునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

ఆలకించుడి, దాని సమాచారము వినువారందరికి చెవులు గింగురుమనునంత కీడును నేను ఈ 

సథ్లము మీదికి రపిప్ంపబోవుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 19:4 => ఏలయనగా వారు ననున్ విసరిజ్ంచి యీ సథ్లములో అపచారము చేసియునాన్రు, 

వారైనను వారి తండుర్లైనను యూదా రాజులైనను ఎరుగని అనయ్దేవతలకు దానిలో ధూపము వేసి 

నిరపరాధుల రకత్ముచేత ఈ సథ్లమును నింపిరి  

యిరిమ్యా 19:5 => నేను విధింపనిదియు సెలవియయ్నిదియు నా మనసుస్నకు తోచనిదియునైన 

ఆచారము నాచరించిరి; తమ కుమారులను దహనబలులుగా కాలుచ్టకై బయలునకు బలిపీఠములను 

కటిట్ంచిరి. 

యిరిమ్యా 19:6 => ఇందునుబటిట్ యెహోవా సెలవిచుచ్ మాట ఏదనగా రాబోవు దినములలో ఈ 

సథ్లము హతయ్ లోయ అనబడును గాని తోఫెతు అనియైనను బెన  హినోన్ము లోయ అనియైనను పేరు 

వాడబడదు. 

యిరిమ్యా 19:13 => యెరూషలేము ఇండుల్ను యూదారాజుల నగరులును ఆ తోఫెతు సథ్లమువలెనే 

అపవితర్ములగును; ఏ యిండల్మీద జనులు ఆకాశ సమూహమను దేవతలకు ధూపము వేయుదురో, 

లేక అనయ్దేవతలకు పానారప్ణముల నరిప్ంచుదురో ఆ యిండల్నిన్టికి ఆలాగే జరుగును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:6 => బెన హినోన్ము లోయయందు అతడు తన కుమారులను 

అగిన్లోగుండ దాటించి, ముహూరత్ములను విచారించుచు, మంతర్ములను చిలల్ంగితనమును 

వాడుకచేయు కరణ్పిశాచములతోను సోదెగాండర్తోను సాంగతయ్ము చేయుచు, యెహోవా దృషిట్కి 

బహుగా చెడునడత నడచుచు ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచెను. 
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లేవీయకాండము 18:21 => నీవు ఏ మాతర్మును నీ సంతానమును మోలెకు నిమితత్ము 

అగిన్గుండమును దాటనీయకూడదు; నీ దేవుని నామమును అపవితర్పరచకూడదు, నేను యెహోవాను. 

2 రాజులు 16:3 => అతడు ఇశార్యేలీయుల ముందర నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనులు 

చేసిన హేయమైన కిర్యలు చేయుచు, తన కుమారుని అగిన్గుండమును దాటించెను. 

కీరత్నలు 106:37 => మరియు వారు తమ కూమారులను తమ కుమారెత్లను దయయ్ములకు బలిగా 

అరిప్ంచిరి. 

కీరత్నలు 106:38 => నిరపరాధ రకత్ము, అనగా తమ కుమారుల రకత్ము తమ కుమారెత్ల రకత్ము 

ఒలికించిరి కనాను దేశపువారి బొమమ్లకు వారిని బలిగా అరిప్ంచిరి ఆ రకత్మువలన దేశము 

అపవితర్మాయెను  

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

కనన్ములలోనే కాదు గాని నీ బటట్లనిన్టిమీదను కనబడుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 32:35 => వారు తమ కుమారులను కుమారెత్లను పర్తిషిట్ంపవలెనని బెన  హినోన్ము 

లోయలోనునన్ బయలునకు బలిపీఠములను కటిట్ంచిరి, ఆలాగు చేయుటకు నేను వారి కాజాఞ్పింపలేదు, 

యూదావారు పాపములో పడి, యెవరైన నిటిట్ హేయకిర్యలు చేయుదురనన్మాట నా కెనన్డును 

తోచలేదు. 

యెహెజేక్లు 16:20 => మరియు నీవు నాకు కనిన కుమారులను కుమారెత్లను ఆ బొమమ్లు 

మింగివేయునటుల్ వాటి పేరట వారిని వధించితివి, 

యెహెజేక్లు 16:21 => నీ జారతవ్ము చాలకపోయెననియు నా పిలల్లను వధించి వాటికి పర్తిషిఠ్ంచి 

యపప్గించితివి. 

మీకా 6:7 => వేలకొలది పొటే ట్ళుల్ను వేలాది నదులంత విసాత్రమైన తైలమును ఆయనకు సంతోషము 

కలుగజేయునా? నా అతికర్మమునకై నా జేయ్షఠ్పుతుర్ని నేనితుత్నా? నా పాపపరిహారమునకై నా 

గరభ్ఫలమును నేనితుత్నా? 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:2 => ఇతడు ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా వెళల్గొటిట్న 

అనయ్జనులు చేసిన హేయకిర్యలను అనుసరించి, యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడచెను. 

Page  of 1431 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

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. 

లేవీయకాండము 20:2 => ఇశార్యేలీయులలోనే గాని ఇశార్యేలు పర్జలలో నివసించు 

పరదేశులలోనే గాని యొకడు ఏమాతర్మును తన సంతానమును మోలెకుకు ఇచిచ్నయెడల వానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెను; మీ దేశపర్జలు రాళల్తో వాని కొటట్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:10 => తన కుమారునైనను తన కుమారెత్నైనను అగిన్గుండము 

దాటించువానినైనను, శకునము చెపుప్ సోదెగానినైనను, మేఘ శకునములనుగాని సరప్ 

శకునములనుగాని చెపుప్వానినైనను, చిలల్ంగివానినైనను, మాంతిర్కునినైనను, ఇందర్జాలకునినైనను 

యెహోషువ 15:8 => ఆ సరిహదుద్ పడమట బెన హినోన్ము లోయ మారగ్ముగా దకిష్ణదికుక్న 

యెబూసీయుల దేశమువరకు, అనగా యెరూషలేమువరకు నెకెక్ను. ఆ సరిహదుద్ పడమట హినోన్ము 

లోయకు ఎదురుగానునన్ కొండ నడికొపుప్వరకు వాయ్పించెను. అది ఉతత్ర దికుక్న రెఫాయీయుల 

లోయ తుదనునన్ది. 

యెహోషువ 18:16 => ఉతత్రదికుక్న రెఫాయీయుల లోయలోనునన్ బెన హినోన్ము లోయ 

యెదుటనునన్ కొండపర్కక్ననుండి దకిష్ణదికుక్న బెన హినోన్ము లోయ మారగ్మున యెబూసీయుల 

పర్దేశమువరకు సాగి ఏన రోగేలువరకు వాయ్పించెను. 

2 రాజులు 17:17 => మరియు తమ కుమారులను కుమారెత్లను అగిన్గుండమును దాటించి 

శకునమును చిలల్ంగితనమును వాడుక చేసికొని యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము చేయుటకై తముమ్ను 

తాము అముమ్కొని, ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిరి. 

2 రాజులు 21:6 => అతడు తన కుమారుని అగిన్గుండము దాటించి, జోయ్తిషమును శకునములను 

వాడుకచేసి, యకిష్ణిగాండర్తోను సోదెగాండర్తోను సాంగతయ్ము చేసెను. ఈ పర్కారము అతడు 

యెహోవా దృషిట్కి బహుగా చెడుతనము జరిగించుచు ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచెను 
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2 దినవృతాత్ంతములు 28:25 => యూదా దేశములోని పటట్ణములనిన్టిలోను అతడు అనుయ్ల 

దేవతలకు ధూపము వేయుటకై బలిపీఠములను కటిట్ంచి, తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము 

పుటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:14 => అదియుగాక యాజకులలోను జనులలోను అధిపతులగువారు, 

అనయ్జనులు పూజించు హేయమైన విగర్హములను పెటుట్కొని బహుగా దోర్హులై, యెహోవా 

యెరూషలేములో పరిశుదధ్పరచిన మందిరమును అపవితర్పరచిరి. 

యెషయా 57:5 => మసత్చా వృక్షములను చూచి పచచ్ని పర్తిచెటుట్ కిర్ందను కామము 

రేపుకొనువారలారా, లోయలలో రాతిసందులకిర్ంద పిలల్లను చంపువారలారా,  

యిరిమ్యా 19:5 => నేను విధింపనిదియు సెలవియయ్నిదియు నా మనసుస్నకు తోచనిదియునైన 

ఆచారము నాచరించిరి; తమ కుమారులను దహనబలులుగా కాలుచ్టకై బయలునకు బలిపీఠములను 

కటిట్ంచిరి. 

యెహెజేక్లు 11:12 => అపుప్డు మీ చుటుట్నునన్ అనయ్జనుల విధుల నాచరించుటకై మీరు ఎవని 

కటట్డల ననుసరింపక మానితిరో యెవని విధులను ఆచరింపకపోతిరో, ఆ యెహోవానగు నేనే 

ఆయననని మీరు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 20:26 => తొలిచూలిని అగిన్గుండముదాటించి బలిదానముల నిచుచ్టచేత తముమ్ను 

తాము అపవితర్పరచుకొననిచిచ్తిని. 

వచనము 6 

రెమలాయ్ కుమారుడైన పెకహు యూదావారిలో పరాకర్మశాలులైన లక్ష ఇరువది వేలమందిని ఒకక్నాడు 

హతముచేసెను. వారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచినందున వారికిటిట్గతి పటెట్ను. 

లేవీయకాండము 26:30 => నేను మీ యునన్తసథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ విగర్హములను 

పడగొటెట్దను; మీ బొమమ్ల పీనుగులమీద మీ పీనుగులను పడవేయించెదను. 
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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. 

2 రాజులు 16:4 => మరియు అతడు ఉనన్త సథ్లములలోను కొండమీదను సమసత్మైన పచచ్ని 

వృక్షములకిర్ందను బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు వచెచ్ను. 

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 14:23 => ఎటల్నగా వారును ఎతత్యిన పర్తి పరవ్తము మీదను పచచ్ని పర్తి 

వృక్షముకిర్ందను బలిపీఠములను కటిట్, విగర్హములను నిలిపి, దేవతా సత్ంభములను ఉంచిరి. 

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. 

వచనము 7 

పరాకర్మశాలియైన ఎఫార్యిమీయుడగు జిఖీర్ రాజసంతతివాడైన మయశేయాను సభా ముఖుయ్డైన 

అజీర్కామును పర్ధాన మంతిర్యైన ఎలొక్నానును హతము చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:5 => యెహోయాకీము ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యయిదేండల్వాడై 

యెరూషలేములో పదకొండు సంవతస్రములు ఏలెను. అతడు తన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి 

చెడునడత నడచుటచేత 
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నిరగ్మకాండము 20:2 => నీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే; నేనే దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి నినున్ వెలుపలికి రపిప్ంచితిని; 

నిరగ్మకాండము 20:3 => నేను తపప్ వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:24 => సిరియనులు చినన్దండుతో వచిచ్నను యూదావారు తమ పితరుల 

దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచినందుకై యెహోవా వారిచేతికి అతివిసాత్రమైన ఆ సైనయ్మును 

అపప్గింపగా యోవాషుకు శిక్ష కలిగెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:11 => కాబటిట్ యెహోవా అషూష్రు రాజుయొకక్ సైనాయ్ధిపతులను 

వారిమీదికి రపిప్ంచెను. మనషే ష్ తపిప్ంచుకొనిపోకుండ వారు అతని పటుట్కొని, గొలుసులతో బంధించి 

అతనిని బబులోనునకు తీసికొనిపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:17 => 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. 

నాయ్యాధిపతులు 2:14 => కాబటిట్ యెహోవా కోపాగిన్ ఇశార్యేలీయులమీద మండెను; ఆయన 

దోచుకొనువారి చేతికి వారిని అపప్గించెను. వారు ఇశార్యేలీయులను దోచుకొనిరి; ఆయన వారి 

చుటుట్నునన్వారి శతుర్వులచేతికి వారిని అపప్గించెను గనుక వారు తమ శతుర్వుల యెదుట 

నిలువలేకపోయిరి. 

2 రాజులు 16:5 => సిరియా రాజైన రెజీనును ఇశార్యేలు రాజైన రెమలాయ్ కుమారుడగు పెకహును 

యెరూషలేముమీదికి యుదధ్మునకువచిచ్ అకక్డనునన్ ఆహాజును పటట్ణమును ముటట్డివేసిరి గాని 

అతనిని జయింపలేకపోయిరి. 

2 రాజులు 16:6 => ఆ కాలమందు సిరియారాజైన రెజీను ఏలతును మరల పటుట్కొని సిరియనుల 

వశముచేసి, ఏలతులోనుండి యూదావారిని వెళల్గొటట్గా సిరియనులు ఏలతు పటట్ణమునకు వచిచ్ 

కాపురముండిరి. నేటివరకును వారచచ్టనే యునాన్రు. 
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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 7:6 => మనము యూదా దేశముమీదికి పోయి దాని జనులను భయపెటిట్ దాని 

పార్కారములను పడగొటిట్ టాబెయేలను వాని కుమారుని దానికి రాజుగా నియమించెదము రండని 

చెపుప్కొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 31:9 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు మిదాయ్ను సతరీలను వారి చినన్పిలల్లను 

చెరపటుట్కొని, వారి సమసత్ పశువులను వారి గొఱఱ్మేకలనిన్టిని వారికి కలిగినది యావతుత్ను 

దోచుకొనిరి. 

1 సమూయేలు 4:10 => ఫిలిషీత్యులు యుదద్ము చేయగా ఇశార్యేలీయులు ఓడిపోయి అందరు 

తమ డేరాలకు పరుగెతిత్వచిచ్రి. అపుప్డు అతయ్ధికమైన వధ జరిగెను; ఇశార్యేలీయులలో ముపప్దివేల 

కాలబ్లము కూలెను. 

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 16:9 => అషూష్రు రాజు అతనిమాట అంగీకరించి, దమసుక్ పటట్ణముమీదికి వచిచ్ దాని 

పటుట్కొని, రెజీనును హతముచేసి ఆ జనులను కీరు పటట్ణమునకు చెరదీసికొనిపోయెను. 

2 రాజులు 17:20 => అంతట యెహోవా ఇశార్యేలువారి సంతతివారినందరిని విసరిజ్ంచి, వారిని 

శర్మపెటిట్ దోపుడుగాండల్ చేతికపప్గించి, వారిని తన సముఖమునుండి వెళల్గొటెట్ను. 

2 రాజులు 19:4 => జీవముగల దేవుని దూషించుటకై అషూష్రు రాజైన తన యజమానునిచేత 

పంపబడిన రబా ష్కే పలికిన మాటలనిన్యు నీ దేవుడైన యెహోవా ఒకవేళ ఆలకించి, నీ దేవుడైన 

యెహోవాకు వినబడియునన్ ఆ మాటలనుబటిట్ ఆయన అషూష్రు రాజును గదిద్ంచునేమో కాబటిట్ నిలిచిన 

శేషముకొరకు నీవు హెచుచ్గా పార్రథ్న చేయుము. 

Page  of 1436 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

2 దినవృతాత్ంతములు 25:22 => యూదావారు ఇశార్యేలువారియెదుట నిలువలేక ఓడిపోగా 

పర్తివాడును తన తన గుడారమునకు పారిపోయెను. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:10 => ఇపుప్డు మీరు యూదావారిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లను 

మీకొరకు దాసులుగాను దాసురాండుర్గాను లోపరచుకొనదలచియునాన్రు. మీ దేవుడైన యెహోవా 

దృషిట్కి మీరు మాతర్ము అపరాధులు కాకయునాన్రా? 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:9 => కాబటిట్ మన తండుర్లు కతిత్చేత పడిరి; మన కుమారులును 

కుమారెత్లును భారయ్లును చెరలోనికి కొనపోబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:12 => అతడు శర్మలో ఉనన్పుప్డు తన దేవుడైన యెహోవాను 

బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని సనిన్ధిని తనున్ తాను బహుగా తగిగ్ంచుకొని. 

కీరత్నలు 50:7 => నా జనులారా, నేను మాటలాడబోవుచునాన్ను ఆలకించుడి ఇశార్యేలూ, 

ఆలకింపుము నేను దేవుడను నీ దేవుడను నేను నీ మీద సాక్షయ్ము పలికెదను 

యెషయా 1:7 => మీ దేశము పాడైపోయెను మీ పటట్ణములు అగిన్చేత కాలిపోయెను మీ యెదుటనే 

అనుయ్లు మీ భూమిని తినివేయుచునాన్రు అనుయ్లకు తటసిథ్ంచు నాశనమువలె అది పాడైపోయెను. 

యెషయా 3:8 => యెరూషలేము పాడైపోయెను యూదా నాశనమాయెను యెహోవా మహిమగల 

దృషిట్కి తిరుగుబాటు చేయునంతగా వారి మాటలును కిర్యలును ఆయనకు పర్తికూలముగా ఉనన్వి.  

యెషయా 5:13 => కావున నా పర్జలు జాఞ్నము లేకయే చెరపటట్బడి పోవుచునాన్రు వారిలో 

ఘనులైనవారు నిరాహారులుగా నునాన్రు సామానుయ్లు దపిప్చేత జవ్రపీడితులగుదురు.  

యెషయా 17:1 => దమసుక్నుగూరిచ్న దేవోకిత్ 

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

చెలెల్లగు సొదొమ పర్సాత్వమెతత్క పోతివి. 
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హోషేయ 10:11 => ఎఫార్యిము నూరుప్నందు అభాయ్సముగలదై కంకులను తొర్కక్గోరు పెయయ్వలె 

ఉనన్ది; అయితే దాని నునన్ని మెడకు నేను కాడి కటుట్దును; ఎఫార్యిముచేత దునిన్ంచుటకు నేనొకని 

నియమింతును, యూదా భూమిని దునున్ను, యాకోబు దానిని చదును చేసికొనును. 

మీకా 2:8 => ఇపుప్డే గదా నా జనులు శతుర్వులైరి; నిరభ్యముగా సంచరించు వారిని చూచి వారు 

కటుట్ పంచెలను మాతర్ము విడిచి వారి పైవసత్రములను లాగుకొందురు. 

వచనము 8 

ఇదియు గాక ఇశార్యేలువారు తమ సహోదరులైన వీరిలోనుండి సతరీలనేమి కుమారులనేమి 

కుమారెత్లనేమి రెండు లక్షల మందిని చెరతీసికొనిపోయిరి. మరియు వారియొదద్నుండి విసాత్రమైన 

కొలల్సొముమ్ తీసికొని దానిని షోమోర్నునకు తెచిచ్రి. 

2 రాజులు 15:27 => యూదారాజైన అజరాయ్ యేలుబడిలో ఏబదిరెండవ సంవతస్రమందు రెమలాయ్ 

కుమారుడైన పెకహు షోమోర్నులో ఇశార్యేలును ఏలనారంభించి యిరువది సంవతస్రములు ఏలెను. 

2 రాజులు 15:37 => ఆ దినములో యెహోవా సిరియా రాజైన రెజీనును రెమలాయ్ కుమారుడైన 

పెకహును యూదా దేశముమీదికి పంపనారంభించెను. 

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 

యెషయా 7:9 => షోమోర్ను ఎఫార్యిమునకు రాజధాని; షోమోర్నునకు రెమలాయ్ కుమారుడు రాజు; 

మీరు నమమ్కుండినయెడల సిథ్రపడకయుందురు. 

యెషయా 9:21 => మనషే ష్ ఎఫార్యిమును ఎఫార్యిము మనషే ష్ను భకిష్ంచును వీరిదద్రు ఏకీభవించి 

యూదామీద పడుదురు. ఈలాగు జరిగినను ఆయన కోపము చలాల్రలేదు ఆయన బాహువు ఇంకను 

చాపబడియునన్ది.  
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2 దినవృతాత్ంతములు 13:17 => అబీయాయును అతని జనులును వారిని ఘోరముగా 

సంహరించిరి. ఇశార్యేలు వారిలో అయిదు లక్షలమంది పరాకర్మశాలులు హతులైరి. 

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, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:14 => మీరు ఇతర దేవతలను, అనగా మీ చుటుట్నునన్ జనముల 

దేవతలను సేవింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:15 => నీ మధయ్ను నీ దేవుడైన యెహోవా రోషముగల దేవుడు గనుక నీ 

దేవుడైన యెహోవా కోపాగిన్ ఒకవేళ నీమీద రగులుకొని దేశములో నుండకుండ నినున్ 

నశింపజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:15 => నేను నేడు నీకాజాఞ్పించు ఆయన సమసత్మైన ఆజఞ్లను 

కటట్డలను నీవు అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని నీ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్నమాట విననియెడల 

ఈ శాపములనిన్యు నీకు సంభవించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:25 => యెహోవా నీ శతుర్వులయెదుట నినున్ ఓడించును. 

ఒకక్మారగ్మున వారియెదుటికి బయలుదేరి నీవు యేడు మారగ్ముల వారి యెదుటనుండి పారిపోయి, 

భూరాజయ్ములనిన్టిలోనికి యిటు అటు చెదరగొటట్బడుదువు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 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 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 31:16 => యెహోవా మోషేతో యిటల్నెను ఇదిగో నీవు నీ పితరులతో 

పండుకొనబోవుచునాన్వు. ఈ జనులు లేచి, యెవరి దేశమున తాము చేరి వారినడుమ నుందురో ఆ 

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

నిబంధనను మీరుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:17 => కావున నా కోపము ఆ దినమున వారిమీద రగులుకొనును. 

నేను వారిని విడిచి వారికి విరోధినగుదును, వారు కీష్ణించిపోవుదురు. విసాత్రమైన కీడులు ఆపదలు 

వారికి పార్పిత్ంచును. ఆ దినమున వారు, మన దేవుడు మన మధయ్ నుండకపోయినందున గదా యీ 

కీడులు మనకు పార్పిత్ంచెననుకొందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:20 => ఆయన ఇటల్నుకొనెను నేను వారికి విముఖుడనై వారి 

కడపటిసిథ్తి యేమగునో చూచెదను వారు మూరఖ్చితత్ము గలవారు విశావ్సములేని పిలల్లు. 

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. 

యెహోషువ 24:20 => మీరు యెహోవాను విసరిజ్ంచి అనయ్దేవతలను సేవించినయెడల ఆయన మీకు 

మేలు చేయువాడైనను మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీకు కీడుచేసి మిముమ్ను కీష్ణింపజేయుననగా 

యెషయా 1:28 => అతికర్మము చేయువారును పాపులును నిశేశ్షముగా నాశనమగుదురు 

యెహోవాను విసరిజ్ంచువారు లయమగుదురు. 

యెషయా 24:5 => లోకనివాసులు ధరమ్శాసనములను అతికర్మించియునాన్రు కటట్డను మారిచ్ 

నితయ్నిబంధనను మీరియునాన్రు. దాని నివాసులచేత లోకము అపవితర్మాయెను. 

యెషయా 24:6 => శాపము దేశమును నాశనము చేయుచునన్ది దాని నివాసులు శిక్షకు పాతుర్లైరి 

దేశనివాసులు కాలిపోయిరి శేషించిన మనుషుయ్లు కొదిద్గానే యునాన్రు. 

యిరిమ్యా 2:19 => నీ దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచుటయు, నీకు నాయెడల భయభకుత్లు 

లేకుండుటయు, బాధకును శర్మకును కారణమగునని నీవు తెలిసికొని గర్హించునటుల్ నీ చెడుతనము 
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నినున్ శికిష్ంచును, నీవు చేసిన దోర్హము నినున్ గదిద్ంచునని పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 15:6 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే నీవు ననున్ విసరిజ్ంచియునాన్వు వెనుకతీసియునాన్వు 

గనుక నినున్ నశింపజేయునటుల్ నేను నీ మీదికి నా చేతిని చాచియునాన్ను; సంతాపపడి పడి నేను 

విసికియునాన్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:10 => అపుప్డు జెబహును సలుమ్నాన్యు వారితోకూడ వారి సేనలును, అనగా 

తూరుప్ జనుల సేనలనిన్టిలో మిగిలిన యించుమించు పదునైదు వేలమంది మనుషుయ్లందరును 

కరోక్రులో నుండిరి. కతిత్దూయు నూట ఇరువదివేలమంది మనుషుయ్లు పడిపోయిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:48 => మరియు ఇశార్యేలీయులు బెనాయ్మీనీయులమీదికి తిరిగివచిచ్ 

పటట్ణనివాసులనేమి పశువులనేమి దొరికిన సమసత్మును కతిత్వాత హతముచేసిరి. ఇదియుగాక వారు 

తాము పటుట్కొనిన పటట్ణములనిన్టిని అగిన్చేత కాలిచ్వేసిరి. 

1 సమూయేలు 4:10 => ఫిలిషీత్యులు యుదద్ము చేయగా ఇశార్యేలీయులు ఓడిపోయి అందరు 

తమ డేరాలకు పరుగెతిత్వచిచ్రి. అపుప్డు అతయ్ధికమైన వధ జరిగెను; ఇశార్యేలీయులలో ముపప్దివేల 

కాలబ్లము కూలెను. 

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

దినమున ఇరువది వేలమంది అకక్డ హతులైరి. 

1 రాజులు 20:29 => వారు ఎదురుముఖములుగా ఏడుదినములు గుడారములు వేసికొని 

యుండినతరువాత ఏడవ దినమందు యుదధ్మునకు కలిసికొనగా ఇశార్యేలువారు ఒక దినమందే 

సిరియనుల కాలబ్లము లక్షమందిని హతముచేసిరి. 

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 17:20 => అంతట యెహోవా ఇశార్యేలువారి సంతతివారినందరిని విసరిజ్ంచి, వారిని 

శర్మపెటిట్ దోపుడుగాండల్ చేతికపప్గించి, వారిని తన సముఖమునుండి వెళల్గొటెట్ను. 
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2 రాజులు 19:4 => జీవముగల దేవుని దూషించుటకై అషూష్రు రాజైన తన యజమానునిచేత 

పంపబడిన రబా ష్కే పలికిన మాటలనిన్యు నీ దేవుడైన యెహోవా ఒకవేళ ఆలకించి, నీ దేవుడైన 

యెహోవాకు వినబడియునన్ ఆ మాటలనుబటిట్ ఆయన అషూష్రు రాజును గదిద్ంచునేమో కాబటిట్ నిలిచిన 

శేషముకొరకు నీవు హెచుచ్గా పార్రథ్న చేయుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:22 => యూదావారు ఇశార్యేలువారియెదుట నిలువలేక ఓడిపోగా 

పర్తివాడును తన తన గుడారమునకు పారిపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:8 => అందుచేత యెహోవా యూదావారిమీదను యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లమీదను కోపించి, మీరు కనున్లార చూచుచునన్టుల్గా వారిని ఆయన భీతికిని 

విసమ్యమునకును నిందకును ఆసప్దముగా చేసెను. 

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. 

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

దాని విడిచిపెటుట్ము. దుషుట్లు నిరోద్షులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు  

యెషయా 28:1 => తార్గుబోతులగు ఎఫార్యిమీయుల అతిశయ కిరీటమునకు శర్మ 

వాడిపోవుచునన్ పుషప్మువంటి వారి సుందర భూషణమునకు శర్మ దార్కాష్రసమువలన 

కూలిపోయినవారి ఫలవంతమైన లోయ తలమీదనునన్ కిరీటమునకు శర్మ.  

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

చెలెల్లగు సొదొమ పర్సాత్వమెతత్క పోతివి. 

ఆమోసు 6:13 => నాయ్యమును ఘోరమైన అనాయ్యముగాను, నీతిఫలమును ఘోర 

దురామ్రగ్ముగాను మారిచ్తిరి. 
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జెఫనాయ్ 3:7 => దాని విషయమై నా నిరణ్యమంతటిచొపుప్న మీ నివాససథ్లము సరవ్నాశము 

కాకుండునటుల్, నాయందు భయభకుత్లు కలిగి శిక్షకు లోబడుదురని నేననుకొంటిని గాని వారు 

దుష కిర్యలు చేయుటయందు అతాయ్శ గలవారైరి. 

వచనము 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. 

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

అతని ముందర జనులు కేకలువేసిరి. అటుల్ ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద అతని నియమించెను. 

ఆదికాండము 43:12 => రెటిట్ంపు రూకలు మీరు తీసికొనుడి, మీ గోనెల మూతిలో ఉంచబడి 

తిరిగివచిచ్న రూకలు కూడచేత పటుట్కొనిపోయి మరల ఇచిచ్వేయుడి; ఒకవేళ అది పొరబాటై 

యుండును; 

ఆదికాండము 43:15 => ఆ మనుషుయ్లు ఆ కానుకను తీసికొని,చేతులలో రెటిట్ంపు రూకలను 

తమవెంట బెనాయ్మీనును తీసికొని లేచి ఐగుపుత్నకు వెళిల్ యోసేపు యెదుట నిలిచిరి. 

ఎసేత్రు 10:3 => యూదుడైన మొరెద్కై రాజైన అహషేవ్రోషునకు పర్ధానమంతిర్గా నుండి, 

తనవారందరితో సమాధానముగా మాటలాడుచు, తన జనులయొకక్ కేష్మమును విచారించువాడును 

యూదులలో గొపప్వాడునై తన దేశసుథ్లలో చాలామందికి ఇషుట్డుగా ఉండెను. 

వచనము 10 

ఇపుప్డు మీరు యూదావారిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లను మీకొరకు దాసులుగాను 

దాసురాండుర్గాను లోపరచుకొనదలచియునాన్రు. మీ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి మీరు మాతర్ము 

అపరాధులు కాకయునాన్రా? 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:25 => యెహోవా నీ శతుర్వులయెదుట నినున్ ఓడించును. 

ఒకక్మారగ్మున వారియెదుటికి బయలుదేరి నీవు యేడు మారగ్ముల వారి యెదుటనుండి పారిపోయి, 

భూరాజయ్ములనిన్టిలోనికి యిటు అటు చెదరగొటట్బడుదువు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:41 => కుమారులను కుమారెత్లను కందువు గాని వారు నీయొదద్ 

నుండరు, వారు చెరపటట్బడుదురు. 

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. 

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

అయయ్లారా, మీరు సహోదరులు; మీరెందుకు ఒకనికొకడు అనాయ్యము చేసికొనుచునాన్రని చెపిప్ 

వారిని సమాధానపరచ జూచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:26 => సహోదరులారా, అబార్హాము వంశసుథ్లారా, దేవునికి 

భయపడువారలారా, యీ రక్షణ వాకయ్ము మనయొదద్కు పంపబడియునన్ది. 

సంఖాయ్కాండము 31:9 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు మిదాయ్ను సతరీలను వారి చినన్పిలల్లను 

చెరపటుట్కొని, వారి సమసత్ పశువులను వారి గొఱఱ్మేకలనిన్టిని వారికి కలిగినది యావతుత్ను 

దోచుకొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 31:18 => పురుషసంయోగము ఎరుగని పర్తి ఆడుపిలల్ను మీ నిమితత్ము 

బర్తుకనీయుడి. 

నాయ్యాధిపతులు 8:10 => అపుప్డు జెబహును సలుమ్నాన్యు వారితోకూడ వారి సేనలును, అనగా 

తూరుప్ జనుల సేనలనిన్టిలో మిగిలిన యించుమించు పదునైదు వేలమంది మనుషుయ్లందరును 

కరోక్రులో నుండిరి. కతిత్దూయు నూట ఇరువదివేలమంది మనుషుయ్లు పడిపోయిరి. 
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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. 

యెషయా 14:17 => భూమిని కంపింపజేసి రాజయ్ములను వణకించినవాడు ఇతడేనా? లోకమును 

అడవిగాచేసి దాని పటట్ణములను పాడుచేసినవాడు ఇతడేనా? తాను చెరపటిట్నవారిని తమ 

నివాససథ్లమునకు పోనియయ్నివాడు ఇతడేనా?  

యోవేలు 3:3 => వారు నా జనులమీద చీటుల్వేసి, వేశయ్కు బదులుగా ఒక బాలుని ఇచిచ్ దార్కాష్రసము 

కొనుటకై యొక చినన్దానిని ఇచిచ్ తార్గుచు వచిచ్రి గదా? 

మీకా 2:8 => ఇపుప్డే గదా నా జనులు శతుర్వులైరి; నిరభ్యముగా సంచరించు వారిని చూచి వారు 

కటుట్ పంచెలను మాతర్ము విడిచి వారి పైవసత్రములను లాగుకొందురు. 

వచనము 11 

యెహోవా మహోగర్త మీమీద రేగియునన్ది గనుక నా మాట ఆలకించి మీ సహోదరులలోనుండి మీరు 

చెరపటిట్న వీరిని విడచిపెటుట్డి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:1 => యూదారాజైన యెహోషాపాతు ఏ యపాయమును చెందకుండ 

యెరూషలేమునందుండు తన నగరునకు తిరిగిరాగా 

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 25:15 => అందుకొరకు యెహోవా కోపము అమజాయ్ మీద రగులుకొనెను. 

ఆయన అతనియొదద్కు పర్వకత్ను ఒకని పంపగా అతడు నీచేతిలోనుండి తమ జనులను విడిపింప 

శకిత్లేని దేవతలయొదద్ నీవెందుకు విచారణ చేయుదువని అమజాయ్తో ననెను. 
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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. 

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 20:22 => అపుప్డు ఆ పర్వకత్ ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు వచిచ్ నీవు బలము 

తెచుచ్కొనుము, నీవు చేయవలసిన దానిని కనిపెటిట్ యుండుము, ఏడాదినాటికి సిరియారాజు నీమీదికి 

మరల వచుచ్నని అతనితో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 20:42 => 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 20:14 => పమమ్ట పర్వకత్యైన యెషయా రాజైన హిజిక్యాయొదద్కు వచిచ్ఆ మనుషుయ్లు 

ఏమనిరి? నీయొదద్కు ఎకక్డనుండి వచిచ్రి? అని అడుగగా హిజిక్యా బబులోనను దూరదేశమునుండి 

వారు వచిచ్యునాన్రని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 20:15 => నీ యింటిలో వారు ఏమేమి చూచిరని అతడడుగగా హిజిక్యా నా 

పదారథ్ములలో దేనిని మరుగుచేయక నా యింటిలోనునన్ సమసత్మును నేను వారికి 

చూపించియునాన్ననెను. 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 28:5 => అందుచేత అతని దేవుడైన యెహోవా అతనిని సిరియా రాజు చేతి 

కపప్గించెను. సిరియనులు అతని ఓడించి అతని జనులలో చాలమందిని చెరపటుట్కొని దమసుక్నకు 

తీసికొనిపోయిరి. అతడును ఇశార్యేలు రాజు చేతికి అపప్గింపబడెను; ఆ రాజు అతని లెసస్గా 

ఓడించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:8 => అందునుగూరిచ్ యెహోవా కోపము ఇశార్యేలీయులమీద మండగా 

ఆయన అరామన్హరాయిముయొకక్ రాజైన కూషనిర్షాతాయిము చేతులకు దాసులగుటకై వారిని 

అమిమ్వేసెను . ఇశార్యేలీయులు ఎనిమిది సంవతస్ రములు కూషనిర్షాతాయిమునకు 

దాసులుగానుండిరి 

కీరత్నలు 69:26 => నీవు మొతిత్నవానిని వారు తరుముచునాన్రు నీవు గాయపరచినవారి వేదనను 

వివరించుచునాన్రు. 

యెషయా 10:5 => అషూష్రీయులకు శర్మ వారు నా కోపమునకు సాధనమైన దండము నా దుడుడ్కఱఱ్ 

నా ఉగర్త వారిచేతిలో ఉనన్ది. 

యెషయా 10:6 => భకిత్హీనులగు జనములమీదికి నేను వారిని పంపెదను దోపుడుసొముమ్ 

దోచుకొనుటకును కొలల్పెటుట్టకును వీధులను తొర్కిక్ంచుటకును నా ఉగర్తకు పాతుర్లగు 

జనులనుగూరిచ్ వారికాజాఞ్పించెదను.  

యెషయా 10:7 => అయితే అతడు ఆలాగనుకొనడు అది అతని ఆలోచనకాదు; నాశనము 

చేయవలెననియు చాల జనములను నిరూమ్లము చేయవలెననియు అతని ఆలోచన. 

యెషయా 47:6 => నా జనులమీద కోపపడి నా సావ్సథ్య్ము నపవితర్పరచి వారిని నీచేతికి 

అపప్గించితిని నీవు వారియందు కనికరపడక వృదుద్లమీద నీ కాడిమార్నును మికిక్లి బరువుగా 

మోపితివి.  

యిరిమ్యా 15:17 => సంతోషించు వారి సమూహములో నేను కూరుచ్ండలేదు నేను ఉలల్సింపలేదు. 

కడుపు మంటతో నీవు ననున్ నింపియునాన్వు గనుక, నీ హసత్మునుబటిట్ నేను ఏకాకినై కూరుచ్ంటిని.  
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యిరిమ్యా 15:18 => నా బాధ యేల యెడతెగనిదాయెను? నా గాయము ఏల ఘోరమైనదాయెను? 

అది సవ్సథ్త నొందకపోనేల? నిశచ్యముగా నీవు నాకు ఎండమావుల వవుదువా? నిలువని 

జలములవవుదువా?  

యెహెజేక్లు 25:12 => మరియు పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఎదోమీయులు 

యూదావారిమీద పగతీరుచ్కొనుచునాన్రు, తీరుచ్కొనుటలో వారు బహుగా దోషులైరి గనుక పర్భువైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

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

నుండకుండ నేను సమసత్మును నిరూమ్లము చేయుదును, తేమాను పటట్ణము మొదలుకొని నేను దాని 

పాడుచేయుదును, దదానువరకు జనులందరును ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

యెహెజేక్లు 25:14 => నా జనులైన ఇశార్యేలీయులచేత ఎదోము వారిమీద నా పగ 

తీరుచ్కొందును, ఎదోమీయుల విషయమై నా కోపమునుబటిట్యు నా రౌదర్మునుబటిట్యు నేను 

ఆలోచించినదానిని వారు నెరవేరుచ్దురు, ఎదోమీయులు నా కోర్ధము తెలిసికొందురు; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 25:15 => మరియు పర్భువగు యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఫీలిషీత్యులు 

పగతీరుచ్కొనుచు నాశము చేయుచు , మానని కోర్ధముగలవారై తిరసాక్రము చేయుచు 

పగతీరుచ్కొనుచునాన్రు గనుక 

యెహెజేక్లు 25:16 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఫిలిషీత్యులమీద నేను చెయియ్ 

చాపి కెరేతీయులను నిరూమ్లము చేసెదను. సముదర్ తీరమున నివసించు శేషమును నశింపజేసెదను. 

యెహెజేక్లు 25:17 => కోర్ధముతో వారిని శికిష్ంచి వారిమీద నా పగ పూరిత్గా తీరుచ్కొందును; నేను 

వారిమీద నా పగ తీరుచ్కొనగా నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 26:2 => నరపుతుర్డా, యెరూషలేమునుగూరిచ్ ఆహా జనములకు దావ్రముగానునన్ 

పటట్ణము పడగొటట్బడెను, అది నావశమాయెను, అది పాడైపోయినందున నేను పరిపూరణ్ము 

నొందితిని అని తూరు చెపెప్ను గనుక 
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యెహెజేక్లు 26:3 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్న దేమనగా తూరు పటట్ణమా, నేను నీకు 

విరోధినైతిని, సముదర్ము దాని తరంగములను పొంగజేయు రీతిగా నేను అనేకజనములను నీ మీదికి 

రపిప్ంచెదను. 

ఓబధాయ్ 1:10 => నీ సహోదరులైన యాకోబు సంతతికి నీవు చేసిన బలాతాక్రమునుబటిట్ నీవు 

అవమానము నొందుదువు, ఇక నెనన్టికిని లేకుండ నీవు నిరూమ్లమగుదువు. 

ఓబధాయ్ 1:11 => నీవు పగవాడవై నిలిచిన దినమందు, పరదేశులు వారి ఆసిత్ని పటుట్కొనిపోయిన 

దినమందు, అనుయ్లు వారి గుమమ్ములలోనికి చొరబడి యెరూషలేముమీద చీటుల్వేసిన దినమందు 

నీవును వారితో కలిసికొంటివి గదా. 

ఓబధాయ్ 1:12 => నీ సహోదరుని శర్మానుభవదినము చూచి నీవు ఆనందమొంద తగదు; 

యూదావారి నాశనదినమున వారి సిథ్తిని చూచి నీవు సంతోషింపతగదు; 

ఓబధాయ్ 1:13 => నా జనుల ఆపదిద్నమున నీవు వారి గుమమ్ములలోనికి చొరబడ దగదు; వారి 

ఆపదిద్నమున నీవు సంతోషపడుచు వారి బాధను చూడతగదు; వారి ఆపదిద్నమున నీవు వారి ఆసిత్ని 

పటుట్కొనతగదు; 

ఓబధాయ్ 1:14 => వారిలో తపిప్ంచుకొనినవారిని సంహరించుటకు అడడ్తోర్వలలో నీవు నిలువ 

తగదు, శర్మదినమందు అతనికి శేషించినవారిని శతుర్వులచేతికి అపప్గింప తగదు. 

ఓబధాయ్ 1:15 => యెహోవా దినము అనయ్జనులందరి మీదికి వచుచ్చునన్ది. అపుప్డు నీవు చేసినటే ట్ 

నీకును చేయబడును, నీవు చేసినదే నీ నెతిత్మీదికి వచుచ్ను. 

ఓబధాయ్ 1:16 => మీరు నా పరిశుదధ్మైన కొండమీద తార్గినటుల్ అనయ్జనులందరును నితయ్ము 

తార్గుదురు; తాము ఇకనెనన్డు నుండని వారైనటుల్ వారేమియు మిగులకుండ తార్గుదురు. 

జెకరాయ్ 1:15 => నిమమ్ళముగా ఉనన్ అనయ్జనులమీద నేను బహుగా కోపించుచునాన్ను; ఏలయనగా 

నేను కొంచెము కోపపడగా కీడు చేయవలెననన్ తాతప్రయ్ముతో వారు సహాయులైరి. 

ఆదికాండము 4:10 => అపుప్డాయన నీవు చేసినపని యేమిటి? నీ తముమ్ని రకత్ము యొకక్ సవ్రము 

నేలలోనుండి నాకు మొరపెటుట్చునన్ది. 
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ఆదికాండము 11:4 => మరియు వారు మనము భూమియందంతట చెదిరిపోకుండ ఒక 

పటట్ణమును ఆకాశమునంటు శిఖరముగల ఒక గోపురమును కటుట్కొని, పేరు సంపాదించుకొందము 

రండని మాటలాడుకొనగా 

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. 

పర్కటన 18:5 => దాని పాపములు ఆకాశమునంటుచునన్వి, దాని నేరములను దేవుడు జాఞ్పకము 

చేసికొనియునాన్డు.  

నిరగ్మకాండము 3:15 => మరియు దేవుడు మోషేతో నిటల్నెను మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, 

అనగా అబార్హాము దేవుడు ఇసాస్కు దేవుడు యాకోబు దేవుడునైన యెహోవా మీయొదద్కు ననున్ 

పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో చెపప్వలెను. నిరంతరము నా నామము ఇదే, తరతరములకు ఇది 

నా జాఞ్పకారథ్క నామము. 

1 రాజులు 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 దినవృతాత్ంతములు 21:13 => అందుకు దావీదు నేను మికిక్లి యిరుకులో చికిక్యునాన్ను; 

యెహోవా మహా కృపగలవాడు, నేను మనుషుయ్లచేతిలో పడక ఆయనచేతిలోనే పడుదును గాక అని 

గాదుతో అనెను. 

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. 
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నెహెమాయ్ 5:7 => అంతట నాలో నేనే యోచనచేసి పర్ధానులను అధికారులను గదిద్ంచి మీరు మీ 

సహోదరులయొదద్ వడిడ్ పుచుచ్కొనుచునాన్రని చెపిప్ వారిని ఆటంకపరచుటకై మహా సమాజమును 

సమకూరిచ్ 

యిరిమ్యా 51:9 => మనము బబులోనును సవ్సథ్పరచగోరితివిు అయితే అది సవ్సథ్త నొందలేదు దాని 

విడిచిపెటుట్డి. మన మన దేశములకు వెళుల్దము రండి దాని శిక్ష ఆకాశమంత యెతుత్గా సాగుచునన్ది 

అది మేఘములంత ఉనన్తముగా ఎకుక్చునన్ది  

దానియేలు 4:22 => రాజా, ఆ చెటుట్ నినున్ సూచించుచునన్ది; నీవు వృదిధ్పొంది మహా 

బలముగలవాడవైతివి; నీ పర్భావము వృదిధ్నొంది ఆకాశమంత ఎతాత్యెను; నీ పర్భుతవ్ము 

లోకమంతట వాయ్పించియునన్ది. 

యోవేలు 3:3 => వారు నా జనులమీద చీటుల్వేసి, వేశయ్కు బదులుగా ఒక బాలుని ఇచిచ్ దార్కాష్రసము 

కొనుటకై యొక చినన్దానిని ఇచిచ్ తార్గుచు వచిచ్రి గదా? 

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

యుండునటుల్ మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి. మిముమ్ను హింసించు వారికొరకు పార్రథ్న చేయుడి. 

మతత్యి 7:3 => నీ కంటిలోనునన్ దూలము నెంచక నీ సహోదరుని కంటిలోనునన్ నలుసును 

చూచుట యేల? 

వచనము 12 

అపుప్డు ఎఫార్యిమీయుల పెదద్లలో యోహానాను కుమారుడైన అజరాయ్ మెషిలేల్మోతు కుమారుడైన 

బెరెకాయ్ షలూల్ము కుమారుడైన యెహిజిక్యా హదాల్యి కుమారుడైన అమాశా అనువారు 

యుదధ్మునుండి వచిచ్నవారికి ఎదురుగా నిలువబడి వారితో ఇటల్నిరి 

లేవీయకాండము 25:39 => నీయొదద్ నివసించు నీ సహోదరుడు బీదవాడై నీకు అమమ్బడినయెడల 

వానిచేత బానిససేవ చేయించుకొనకూడదు. 

లేవీయకాండము 25:40 => వాడు జీతగానివలెను పరవాసివలెను నీయొదద్ నివసించు సునాద 

సంవతస్రమువరకు నీయొదద్ దాసుడుగా ఉండవలెను. 
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లేవీయకాండము 25:41 => అపుప్డతడు తన పితరుల సావ్సథ్య్మును మరల అనుభవించునటుల్ తన 

పిలల్లతో కూడ నీయొదద్నుండి బయలుదేరి తన వంశసుథ్లయొదద్కు తిరిగి వెళల్వలెను. 

లేవీయకాండము 25:42 => ఏలయనగా వారు నాకే దాసులైయునాన్రు, నేను ఐగుపుత్లోనుండి 

వారిని రపిప్ంచితిని; దాసులను అమిమ్నటుల్ వారిని అమమ్కూడదు; 

లేవీయకాండము 25:43 => నీ దేవునికి భయపడి అటిట్వానిని కఠినముగా చూడకుము. 

లేవీయకాండము 25:44 => మీ చుటుట్పటల్నునన్ జనములలో నుండి దాసీలను దాసులను 

కొనవచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 25:45 => మరియు మీ మధయ్ నివసించు పరదేశులను నీ దేశములో వారికి 

పుటిట్నవారిని కొనవచుచ్ను; వారు మీ సొతత్గుదురు. 

లేవీయకాండము 25:46 => మీ తరువాత మీ సంతతివారికి సావ్సథ్య్ముగా ఉండునటుల్ మీరు 

ఇటిట్వారిని సవ్తంతిర్ంచుకొనవచుచ్ను; వారు శాశవ్తముగా మీకు దాసులగుదురు కాని, 

ఇశార్యేలీయులైన మీరు సహోదరులు గనుక ఒకనిచేత ఒకడు కఠినసేవ చేయించుకొనకూడదు. 

యిరిమ్యా 25:29 => నా పేరు పెటట్బడిన పటట్ణమునకు నేను కీడుచేయ మొదలుపెటట్గా మీకు 

శిక్షలేకుండ పోవునా? మీరు శికిష్ంపబడకపోరు. భూలోక నివాసులందరిమీదికి నేను ఖడగ్మును 

రపిప్ంచుచునాన్ను; ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

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

కొలుచు కొలత చొపుప్ననే మీకును కొలువబడును. 

మతత్యి 7:3 => నీ కంటిలోనునన్ దూలము నెంచక నీ సహోదరుని కంటిలోనునన్ నలుసును 

చూచుట యేల? 

మతత్యి 7:4 => నీ కంటిలో దూలముండగా, నీవు నీ సహోదరుని చూచి నీ కంటిలో నునన్ 

నలుసును తీసివేయనిమమ్ని చెపప్నేల? 

రోమీయులకు 12:20 => కాబటిట్, నీ శతుర్వు ఆకలిగొనియుంటే అతనికి భోజనము పెటుట్ము, 

దపిప్గొనియుంటే దాహమిముమ్; ఆలాగు చేయుటవలన అతని తలమీద నిపుప్లు కుపప్గా పోయుదువు. 

రోమీయులకు 12:21 => కీడువలన జయింపబడక, మేలుచేత కీడును జయించుము. 
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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? 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:5 => అందుచేత అతని దేవుడైన యెహోవా అతనిని సిరియా రాజు చేతి 

కపప్గించెను. సిరియనులు అతని ఓడించి అతని జనులలో చాలమందిని చెరపటుట్కొని దమసుక్నకు 

తీసికొనిపోయిరి. అతడును ఇశార్యేలు రాజు చేతికి అపప్గింపబడెను; ఆ రాజు అతని లెసస్గా 

ఓడించెను. 

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

మిముమ్ను మీరు పరిశుదధ్పరచుకొనుడి; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా 

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

నిరూమ్లము చేయువరకు మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు నిలువలేరు. 

నాయ్యాధిపతులు 20:21 => బెనాయ్మీనీయులు గిబియాలోనుండి బయటికివచిచ్ ఆ దినమున 

ఇశార్యేలీయులలో ఇరువదిరెండు వేలమందిని నేలగూలిచ్రి. 

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. 

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. 

మతత్యి 7:3 => నీ కంటిలోనునన్ దూలము నెంచక నీ సహోదరుని కంటిలోనునన్ నలుసును 

చూచుట యేల? 
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వచనము 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. 

యెషయా 58:6 => దురామ్రుగ్లు కటిట్న కటల్ను విపుప్టయు కాడిమాను మోకులు తీయుటయు 

బాధింపబడినవారిని విడిపించుటయు పర్తి కాడిని విరుగగొటుట్టయు నే నేరప్రచుకొనిన ఉపవాసము 

గదా?  

యిరిమ్యా 34:14 => నీకు అమమ్బడి ఆరు సంవతస్రములు కొలువుచేసిన హెబీర్యులగు మీ 

సహోదరులను ఏడు సంవతస్రములు తీరిన తరువాత మీరు విడిపింపవలెను; అయితే మీ పితరులు 

తమ చెవియొగగ్క నా మాట అంగీకరింపకపోయిరి. 

యిరిమ్యా 34:15 => మీరైతే ఇపుప్డు మనసుస్ మారుచ్కొని యొకొక్కక్డు తన పొరుగువానికి 

విడుదల చాటింతమని చెపిప్, నా పేరు పెటట్బడిన యీ మందిరమందు నా సనిన్ధిని నిబంధన చేసితిరి, 

నా దృషిట్కి యుకత్మైనది చేసితిరి. 

హెబీర్యులకు 13:1 => సహోదరపేర్మ నిలువరముగా ఉండనీయుడి  

హెబీర్యులకు 13:2 => ఆతిథయ్ము చేయ మరవకుడి; దానివలన కొందరు ఎరుగకయే దేవదూతలకు 

ఆతిథయ్ము చేసిరి. 

హెబీర్యులకు 13:3 => మీరును వారితో కూడ బంధింపబడినటుట్ బంధకములోనునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. మీరును శరీరముతో ఉనాన్రు గనుక కషట్ములననుభవించుచునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

ఎజార్ 10:14 => మన పటట్ణములయందు ఎవరెవరు అనయ్సతరీలను పెండిల్చేసికొనిరో వారందరును 

నిరణ్యకాలమందు రావలెను; మరియు పర్తి పటట్ణము యొకక్ పెదద్లును నాయ్యాధిపతులును ఈ 

Page  of 1454 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

సంగతినిబటిట్ మామీదికి వచిచ్న దేవుని కఠినమైన కోపము మామీదికి రాకుండ తొలగిపోవునటుల్గా 

వారితోకూడ రావలెను అని చెపెప్ను. 

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

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

కొలుచు కొలత చొపుప్ననే మీకును కొలువబడును. 

యాకోబు 2:13 => కనికరము చూపనివాడు కనికరములేని తీరుప్ పొందును; కనికరము తీరుప్ను 

మించి అతిశయపడును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:8 => మీ పితరులవలె మీరు అవిధేయులుగాక యెహోవాకు లోబడి, 

ఆయన శాశవ్తముగా పరిశుదధ్ పరచిన ఆయన పరిశుదధ్ మందిరములో పర్వేశించి, మీ దేవుడైన 

యెహోవా మహోగర్త మీ మీదినుండి తొలగిపోవునటుల్ ఆయనను సేవించుడి. 

వచనము 14 

కాగా అధిపతులును సమాజముగా కూడినవారును కనున్లార చూచుచుండగా ఆయుధసుథ్లు 

చెరపటిట్నవారిని కొలల్సొముమ్ను విడచిపెటిట్రి. 

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. 

యిరిమ్యా 26:6 => మీరీలాగున చేసినందున నేను షిలోహునకు చేసినటుల్ ఈ మందిరమునకును 

చేసెదను, ఈ పటట్ణమును భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములకు శాపాసప్దముగా చేసెదను. 

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 

Page  of 1455 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

ఎకిక్ంచి ఖరూ జ్రవృక్షములుగల పటట్ణమగు యెరికోకు వారి సహోదరులయొదద్కు వారిని 

తోడుకొనివచిచ్రి; తరువాత వారు షోమోర్నునకు మరల వెళిల్రి. 

యెషయా 7:2 => అపుప్డు సిరియనులు ఎఫార్యిమీయులను తోడుచేసికొనిరని దావీదు వంశసుథ్లకు 

తెలుపబడగా, గాలికి అడవిచెటుల్ కదలినటుల్ వారి హృదయమును వారి జనుల హృదయమును 

కదిలెను. 

యిరిమ్యా 22:11 => తన తండిర్యైన యోషీయాకు పర్తిగా ఏలినవాడై యీ సథ్లములోనుండి 

వెళిల్పోయిన యూదా రాజైన యోషీయా కుమారుడగు షలూల్మునుగూరిచ్ యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు అతడు ఇకక్డికి తిరిగిరాడు; 

వచనము 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. 

సంఖాయ్కాండము 32:14 => ఇపుప్డు ఇశార్యేలీయులయెడల యెహోవాకు కోపము మరి ఎకుక్వగా 

పుటిట్ంచునటుల్గా ఆ పాపుల సంతానమైన మీరు మీ తండుర్లకు పర్తిగా బయలుదేరియునాన్రు. 

యెహోషువ 22:17 => పెయోరు విషయములో మనము చేసిన దోషము మనకు చాలదా? 

అందుచేత యెహోవా సమాజములో తెగులు పుటెట్ను గదా నేటివరకు మనము దానినుండి 

పవితర్పరచుకొనకయునాన్ము. 

యెహోషువ 22:18 => మీరు ఈ దినమున యెహోవా వెంబడినుండి తొలగిపోవునటుట్ నేడు 

యెహోవా మీద తిరుగబడి దోర్హము చేసెదరేమి? ఆలాగైతె ఆయన ఇకమీదట ఇశార్యేలీయుల 

సరవ్సమాజముమీద కోపపడును గదా? 

మతత్యి 23:32 => మీరును మీ పితరుల పరిమాణము పూరిత్ చేయుడి. 
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మతత్యి 23:35 => నీతిమంతుడైన హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని బలిపీఠమునకును, 

దేవాలయమునకును మధయ్ మీరు చంపిన బరకీయ కుమారుడగు జెకరాయ్ రకత్మువరకు భూమిమీద 

చిందింపబడిన నీతిమంతుల రకత్మంతయు మీ మీదికి వచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:5 => నీ కాఠినయ్మును, మారుప్పొందని నీ హృదయమును అనుసరించి, ఉగర్త 

దినమందు, అనగా దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్ బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగర్తను 

సమకూరుచ్కొనుచునాన్వు. 

యెహోషువ 22:15 => వారు గిలాదుదేశములోనునన్ రూబేనీయుల యొదద్కును గాదీయుల 

యొదద్కును మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారి యొదద్కును పోయి వారితో ఇటల్నిరి 

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. 

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 30:8 => మీ పితరులవలె మీరు అవిధేయులుగాక యెహోవాకు లోబడి, 

ఆయన శాశవ్తముగా పరిశుదధ్ పరచిన ఆయన పరిశుదధ్ మందిరములో పర్వేశించి, మీ దేవుడైన 

యెహోవా మహోగర్త మీ మీదినుండి తొలగిపోవునటుల్ ఆయనను సేవించుడి. 

ఎజార్ 10:10 => అపుప్డు యాజకుడైన ఎజార్ లేచి వారితో ఇటల్నెను మీరు ఆజఞ్ను మీరి అనయ్సతరీలను 

పెండిల్చేసికొని, ఇశార్యేలీయుల అపరాధమును ఎకుక్వ చేసితిరి. 

యోబు 36:13 => అయినను లోలోపల హృదయపూరవ్కమైన భకిత్లేని వారు కోర్ధము 

నుంచుకొందురు. ఆయన వారిని బంధించునపుప్డు వారు మొఱఱ్పెటట్రు.  

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. 
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వచనము 16 

ఆ కాలమందు ఎదోమీయులు మరల వచిచ్ యూదా దేశమును పాడుచేసి కొందరిని చెరపటుట్కొని 

పోగా 

నెహెమాయ్ 5:12 => అందుకు వారు నీవు చెపిప్న పర్కారమే యివనిన్యు ఇచిచ్వేసి వారియొదద్ 

ఏమియు కోరమనిరి. అంతట నేను యాజకులను పిలిచి ఈ వాగాద్న పర్కారము జరిగించుటకు 

వారిచేత పర్మాణము చేయించితిని. 

వచనము 17 

రాజైన ఆహాజు తనకు సహాయము చేయుడని అషూష్రు రాజులయొదద్కు వరత్మానము పంపెను. 

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 

యోబు 31:15 => గరభ్మున ననున్ పుటిట్ంచినవాడు వారినికూడ పుటిట్ంపలేదా? గరభ్ములో మముమ్ 

రూపించినవాడు ఒకక్డే గదా. 

యోబు 31:16 => బీదలు ఇచఛ్యించినదానిని నేను బిగబటిట్నయెడలను విధవరాండర్ కనున్లు 

కీష్ణింపజేసినయెడలను 

యోబు 31:17 => తలిదండుర్లు లేనివారిని నా అనన్ములో కొంచెమైనను తిననియయ్క నేను 

ఒంటరిగా భోజనము చేసినయెడలను 

యోబు 31:18 => ఎవడైనను వసత్రహీనుడై చచుచ్ట నేను చూడగను బీదలకు వసత్రము లేకపోవుట 

నేను చూడగను 

యోబు 31:19 => వారి దేహములు ననున్ దీవింపకపోయినయెడలను వారు నా గొఱఱ్లబొచుచ్చేత 

వేడిమి పొందకపోయినయెడలను 
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యోబు 31:20 => గుమమ్ములో నాకు సహాయము దొరకునని తండిర్లేనివారిని నేను అనాయ్యము 

చేసినయెడలను 

యోబు 31:21 => నా భుజశలయ్ము దాని గూటినుండి పడును గాక నా బాహువు ఎముకలోనికి 

విరుగును గాక. 

యోబు 31:22 => నేనాలాగు చేయలేదు, నా బాలయ్ము మొదలుకొని దికుక్లేనివాడు 

తండిర్భావముతో ననున్ భావించి నాయొదద్ పెరిగెను. నా తలిల్ గరభ్మందు పుటిట్ననాటనుండి దికుక్లేని 

వానికి నేను మారగ్దరిశ్నైతిని. 

యోబు 31:23 => దేవుని మహాతమ్య్ము ఎదుట నేను నిలువజాలననియు ఆయన ననున్ నిరూమ్లము 

చేయుననియు భీతిపుటెట్ను. 

యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

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. 
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మతత్యి 25:41 => అపుప్డాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా, ననున్ 

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

మతత్యి 25:42 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటట్లేదు; దపిప్గొంటిని, మీరు 

నాకు దాహమియయ్లేదు; 

మతత్యి 25:43 => పరదేశినై యుంటిని, మీరు ననున్ చేరుచ్కొనలేదు; దిగంబరినై యుంటిని, మీరు 

నాకు బటట్లియయ్లేదు; రోగినై చెరసాలలో ఉంటిని, మీరు ననున్ చూడ రాలేదని చెపుప్ను. 

మతత్యి 25:44 => అందుకు వారును పర్భువా, మేమెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుటయైనను, 

దపిప్గొని యుండుటయైనను, పరదేశివై యుండుటయైనను, దిగంబరివై యుండుటయైనను, రోగివై 

యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను చూచి నీకు ఉపచారము చేయకపోతిమని ఆయనను 

అడిగెదరు 

మతత్యి 25:45 => అందుకాయన మికిక్లి అలుప్లైన వీరిలో ఒకనికైనను మీరు ఈలాగు చేయలేదు 

గనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:39 => పేతురు లేచి వారితోకూడ వెళిల్ అకక్డ చేరినపుప్డు, వారు 

మేడగదిలోనికి అతనిని తీసికొని వచిచ్రి; విధవరాండర్ందరు వచిచ్ యేడుచ్చు, దొరాక్ తమతోకూడ 

ఉనన్పుప్డు కుటిట్న అంగీలును వసత్రములును చూపుచు అతని యెదుట నిలిచిరి. 

1 తిమోతి 5:10 => సత కిర్యలకు పేరుపొందిన విధవరాలు పిలల్లను పెంచి, పరదేశులకు 

అతిథయ్మిచిచ్, పరిశుదుధ్ల పాదములు కడిగి, శర్మపడువారికి సహాయము చేసి, పర్తి సతాక్రయ్ము చేయ 

బూనుకొనినదైతే ఆమెను విధవరాండర్ లెకక్లో చేరచ్వచుచ్ను. 

యాకోబు 2:15 => సహోదరుడైనను సహోదరియైనను దిగంబరులై ఆ నాటికి భోజనములేక 

యునన్పుప్డు. 

యాకోబు 2:16 => మీలో ఎవడైనను శరీరమునకు కావలసినవాటిని ఇయయ్క సమాధానముగా 

వెళుల్డి, చలి కాచుకొనుడి, తృపిత్పొందుడని చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? 
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1 యోహాను 3:17 => ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవాడైయుండి, తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట 

చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాతర్మును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని పేర్మ యేలాగు 

నిలుచును? 

1 యోహాను 3:18 => చినన్పిలల్లారా, మాటతోను నాలుకతోను కాక కిర్యతోను సతయ్ముతోను 

పేర్మింతము. 

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. 

సామెతలు 25:21 => నీ పగవాడు ఆకలిగొనినయెడల వానికి భోజనము పెటుట్ము 

దపిప్గొనినయెడల వానికి దాహమిముమ్ 

సామెతలు 25:22 => అటుల్ చేయుటచేత వాని తలమీద నిపుప్లు కుపప్గా పోయుదువు యెహోవా 

అందుకు నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

లూకా 6:27 => వినుచునన్ మీతో నేను చెపుప్నదేమనగా మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి, మిముమ్ను 

దేవ్షించువారికి మేలు చేయుడి, 

లూకా 8:27 => ఆయన ఒడుడ్న దిగినపుప్డు ఆ ఊరివాడొకడు ఆయనకు ఎదురుగా వచెచ్ను. వాడు 

దయయ్ములు పటిట్నవాడై, బహుకాలమునుండి బటట్లు కటుట్కొనక, సమాధులలోనేగాని యింటిలో 

ఉండువాడు కాడు. 

లూకా 8:35 => జనులు జరిగినదానిని చూడవెళిల్, యేసునొదద్కు వచిచ్, దయయ్ములు వదలిపోయిన 

మనుషుయ్డు బటట్లు కటుట్కొని, సవ్సథ్చితుత్డై యేసు పాదములయొదద్ కూరుచ్ండుట చూచి భయపడిరి. 

రోమీయులకు 12:20 => కాబటిట్, నీ శతుర్వు ఆకలిగొనియుంటే అతనికి భోజనము పెటుట్ము, 

దపిప్గొనియుంటే దాహమిముమ్; ఆలాగు చేయుటవలన అతని తలమీద నిపుప్లు కుపప్గా పోయుదువు. 

రోమీయులకు 12:21 => కీడువలన జయింపబడక, మేలుచేత కీడును జయించుము. 

రోమీయులకు 15:1 => కాగా బలవంతులమైన మనము, మనలను మనమే సంతోషపరచుకొనక, 

బలహీనుల దౌరబ్లయ్ములను భరించుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 34:3 => సోయరువరకు ఈతచెటుల్గల యెరికో లోయచుటుట్ మైదానమును 

అతనికి చూపించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 1:16 => మోషే మామయైన కేయిను కుమారులు యూదా వంశసుథ్లతో కూడ 

ఖరూ జ్రచెటల్ పటట్ణములోనుండి అరాదు దకిష్ణదికుక్లోని యూదా అరణయ్మునకు వెళిల్ అకక్డ చేరి ఆ 

జనముతో నివసించిరి. 

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. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:19 => సమాజమంతటను సరిచూడబడిన వారికిని, ఆ యా 

పటట్ణములకు చేరిన గార్మములలోనునన్ అహరోను వంశసుథ్లైన యాజకులకును, వంతులు 

ఏరప్రచుటకు వారు నియమింపబడి యుండిరి. పేళల్చేత చెపప్బడిన ఆ జనులు యాజకులలో 

పురుషులకందరికిని, లేవీయులలో వంశములచొపుప్న సరిచూడబడిన వారికందరికిని వంతులు 

ఏరప్రచుటకు నియమింపబడిరి. 

నెహెమాయ్ 5:12 => అందుకు వారు నీవు చెపిప్న పర్కారమే యివనిన్యు ఇచిచ్వేసి వారియొదద్ 

ఏమియు కోరమనిరి. అంతట నేను యాజకులను పిలిచి ఈ వాగాద్న పర్కారము జరిగించుటకు 

వారిచేత పర్మాణము చేయించితిని. 

యోబు 31:19 => వారి దేహములు ననున్ దీవింపకపోయినయెడలను వారు నా గొఱఱ్లబొచుచ్చేత 

వేడిమి పొందకపోయినయెడలను 

వచనము 18 
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ఫిలిషీత్యులు షెఫేలా పర్దేశములోని పటట్ణములమీదను యూదా దేశమునకు దకిష్ణపు దికుక్ననునన్ 

పటట్ణములమీదను పడి బేతెష్మెషును అయాయ్లోనును గెదెరోతును శోకోను దాని గార్మములను, 

తిమాన్ను దాని గార్మములను, గిమోజ్నును దాని గార్మములను ఆకర్మించుకొని అకక్డ 

కాపురముండిరి. 

2 రాజులు 16:5 => సిరియా రాజైన రెజీనును ఇశార్యేలు రాజైన రెమలాయ్ కుమారుడగు పెకహును 

యెరూషలేముమీదికి యుదధ్మునకువచిచ్ అకక్డనునన్ ఆహాజును పటట్ణమును ముటట్డివేసిరి గాని 

అతనిని జయింపలేకపోయిరి. 

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 రాజులు 16:7 => ఇటుల్ండగా ఆహాజు యెహోవా మందిర సంబంధమైనటిట్యు రాజనగరు 

సంబంధమైనటిట్యు సామగుర్లలో కనబడిన వెండి బంగారములను తీసికొని అషూష్రు రాజునకు 

కానుకగా పంపి 

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 
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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 

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. 

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. 

నాయ్యాధిపతులు 1:16 => మోషే మామయైన కేయిను కుమారులు యూదా వంశసుథ్లతో కూడ 

ఖరూ జ్రచెటల్ పటట్ణములోనుండి అరాదు దకిష్ణదికుక్లోని యూదా అరణయ్మునకు వెళిల్ అకక్డ చేరి ఆ 

జనముతో నివసించిరి. 

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. 
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యెషయా 1:7 => మీ దేశము పాడైపోయెను మీ పటట్ణములు అగిన్చేత కాలిపోయెను మీ యెదుటనే 

అనుయ్లు మీ భూమిని తినివేయుచునాన్రు అనుయ్లకు తటసిథ్ంచు నాశనమువలె అది పాడైపోయెను. 

యెషయా 33:1 => దోచుకొనబడకపోయినను దోచుకొనుచుండు నీకు శర్మ నినెన్వరు 

వంచింపకపోయినను వంచించుచుండు నీకు శర్మ నీవు దోచుకొనుట మానిన తరువాత నీవు 

దోచుకొనబడెదవు నీవు వంచించుట ముగించిన తరువాత జనులు నినున్ వంచించెదరు.  

యిరిమ్యా 2:36 => నీ మారగ్ము మారుచ్కొనుటకు నీవేల ఇటు అటు తిరుగులాడుచునాన్వు? నీవు 

అషూష్రును ఆధారము చేసికొని సిగుగ్పడినటుల్ ఐగుపుత్ను ఆధారము చేసికొని సిగుగ్పడెదవు. 

యెహెజేక్లు 23:12 => పర్శసత్ వసత్రములు ధరించినవారును సైనాయ్ధిపతులును అధికారులును 

గుఱఱ్ములెకుక్ రౌతులును సౌందరయ్ముగల యౌవనులును అగు అషూష్రువారైన తన పొరుగువారిని 

అది మోహించెను. 

హోషేయ 5:10 => యుదావారి అధిపతులు సరిహదుద్ రాళల్ను తీసివేయువారివలె నునాన్రు; నీళుల్ 

పర్వహించినటుల్ నేను వారిమీద నా ఉగర్తను కుమమ్రింతును. 

హోషేయ 5:13 => తాను రోగి యవుట ఎఫార్యిము చూచెను, తనకు పుండు కలుగుట యూదా 

చూచెను అపుప్డు ఎఫార్యిము అషూష్రీయులయొదద్కు పోయెను, రాజైన యారేబును పిలుచుకొనెను. 

అయితే అతడు నినున్ సవ్సథ్పరచజాలడు, నీ పుండు బాగు చేయజాలడు. 

వచనము 19 

ఆహాజు యూదాదేశమును దిగంబరినిగా చేసి యెహోవాకు దోర్హము చేసియుండెను గనుక యెహోవా 

ఇశార్యేలు రాజైన ఆహాజు చేసినదానినిబటిట్ యూదావారిని హీనపరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:11 => అంతట అమజాయ్ ధైరయ్ము తెచుచ్కొని తన జనులతో కూడ 

బయలుదేరి ఉపుప్పలల్పు సథ్లమునకు పోయి శేయీరువారిలో పదివేలమందిని హతము చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:12 => పార్ణముతోనునన్ మరి పదివేలమందిని యూదావారు 

చెరపటుట్కొని, వారిని ఒక పేటుమీదికి తీసికొనిపోయి ఆ పేటుమీదనుండి వారిని పడవేయగా వారు 

తుతుత్నియలైపోయిరి. 
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లేవీయకాండము 26:18 => ఇవనిన్యు సంభవించినను మీరింక నా మాటలు విననియెడల నేను మీ 

పాపములనుబటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

ఓబధాయ్ 1:10 => నీ సహోదరులైన యాకోబు సంతతికి నీవు చేసిన బలాతాక్రమునుబటిట్ నీవు 

అవమానము నొందుదువు, ఇక నెనన్టికిని లేకుండ నీవు నిరూమ్లమగుదువు. 

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 అడడ్తోర్వలలో నీవు నిలువ 

తగదు, శర్మదినమందు అతనికి శేషించినవారిని శతుర్వులచేతికి అపప్గింప తగదు. 

ఆదికాండము 27:40 => నీవు నీ కతిత్చేత బర్దుకుదువు నీ సహోదరునికి దాసుడవగుదువు నీవు 

తిరుగులాడుచుండగా నీ మెడమీదనుండి అతనికాడి విరిచివేయుదువు అని అతని కుతత్రమిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:9 => కాబటిట్ మన తండుర్లు కతిత్చేత పడిరి; మన కుమారులును 

కుమారెత్లును భారయ్లును చెరలోనికి కొనపోబడిరి. 

యెహెజేక్లు 25:12 => మరియు పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఎదోమీయులు 

యూదావారిమీద పగతీరుచ్కొనుచునాన్రు, తీరుచ్కొనుటలో వారు బహుగా దోషులైరి గనుక పర్భువైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

యోవేలు 3:4 => తూరు పటట్ణమా, సీదోను పటట్ణమా, ఫిలిషీత్య పార్ంత వాసులారా, మీతో నాకు 

పనియేమి? నేను చేసినదానికి మీరు నాకు పర్తికారము చేయుదురా? మీరు నాకేమైన చేయుదురా? 

ఆమోసు 1:11 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఎదోము మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ వానిని శికిష్ంతును. ఏలయనగా వాడు కనికరము చాలించుకొని 

ఖడగ్ము పటుట్కొని యెడతెగని కోపముతో తనకు సహోదరులగు వారిని మానక చీలుచ్చువచెచ్ను. 

వచనము 20 

అషూష్రురాజైన తిగల్తిప్లేసెరు అతనియొదద్కు వచిచ్ అతని బాధపరచెనే గాని అతని బలపరచలేదు. 
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యెహెజేక్లు 16:27 => కాబటిట్ నేను నీకు విరోధినై నీ జీవనోపాధిని తకుక్వచేసి, నీ కామవికార 

చేషట్లకు సిగుగ్పడిన నీ శతుర్వులైన ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లకు నినున్ అపప్గించుచునాన్ను.  

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

చెలెల్లగు సొదొమ పర్సాత్వమెతత్క పోతివి. 

యెహోషువ 15:10 => ఆ సరిహదుద్ పడమరగా బాలానుండి శేయీరు కొండకు వంపుగా సాగి 

కెసాలోనను యారీముకొండ యొకక్ ఉతత్రపు వైపునకు దాటి బేతెష్మెషువరకు దిగి తిమాన్వైపునకు 

వాయ్పించెను. 

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

ఆయనే యీ గొపప్కీడు మనకు చేసెనని తెలిసికొనవచుచ్ను; ఆ మారగ్మున పోనియెడల ఆయన 

మనలను మొతత్లేదనియు, మన అదృషట్వశము చేతనే అది మనకు సంభవించెననియు 

తెలిసికొందుమనిరి. 

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

పర్దేశములందుండు పార్కార పురములను కటిట్ంచి 

యెహోషువ 15:41 => బేతాద్గోను నయమా మకేక్దా అనునవి, వాటి పలెల్లు పోగా పదియారు 

పటట్ణములు. 

యెహోషువ 15:48 => మనయ్ పర్దేశమందు షామీరు యతీత్రు 

నాయ్యాధిపతులు 14:1 => సమోస్ను తిమాన్తునకు వెళిల్ తిమాన్తులో ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లలో 

ఒకతెను చూచెను. 

1 సమూయేలు 17:1 => ఫిలిషీత్యులు తమ సైనయ్ములను యుదధ్మునకు సమకూరిచ్ యూదా 

దేశములోని శోకోలో కూడి ఏఫెసద్మీమ్ము దగగ్ర శోకోకును అజేకాకును మధయ్ను దిగియుండగా 

2 రాజులు 18:8 => మరియు గాజా పటట్ణమువరకు దాని సరిహదుద్లవరకు కాపరుల 

గుడిసెలయందేమి, పార్కారములుగల పటట్ణములయందేమి, అంతటను అతడు ఫిలిషీత్యులను 

ఓడించెను. 
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యెషయా 3:8 => యెరూషలేము పాడైపోయెను యూదా నాశనమాయెను యెహోవా మహిమగల 

దృషిట్కి తిరుగుబాటు చేయునంతగా వారి మాటలును కిర్యలును ఆయనకు పర్తికూలముగా ఉనన్వి.  

యెషయా 9:12 => తూరుప్న సిరియాయు పడమట ఫిలిషీత్యులును నోరుతెరచి ఇశార్యేలును 

మింగివేయవలెనని యునాన్రు ఈలాగు జరిగినను ఆయన కోపము చలాల్రలేదు.ఆయన బాహువు 

ఇంకను చాపబడియునన్ది. 

యెషయా 14:29 => ఫిలిషిత్యా, నినున్ కొటిట్న దండము తుతుత్నియలుగా విరువబడెనని అంతగా 

సంతోషింపకుము సరప్బీజమునుండి మిడునాగు పుటుట్ను దాని ఫలము ఎగురు సరప్ము. 

యెహెజేక్లు 25:12 => మరియు పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఎదోమీయులు 

యూదావారిమీద పగతీరుచ్కొనుచునాన్రు, తీరుచ్కొనుటలో వారు బహుగా దోషులైరి గనుక పర్భువైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

యెహెజేక్లు 25:15 => మరియు పర్భువగు యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఫీలిషీత్యులు 

పగతీరుచ్కొనుచు నాశము చేయుచు , మానని కోర్ధముగలవారై తిరసాక్రము చేయుచు 

పగతీరుచ్కొనుచునాన్రు గనుక 

యోవేలు 3:4 => తూరు పటట్ణమా, సీదోను పటట్ణమా, ఫిలిషీత్య పార్ంత వాసులారా, మీతో నాకు 

పనియేమి? నేను చేసినదానికి మీరు నాకు పర్తికారము చేయుదురా? మీరు నాకేమైన చేయుదురా? 

ఆమోసు 1:6 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా గాజా మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ దాని శికిష్ంతును; ఏలయనగా ఎదోము వారి కపప్గింపవలెనని 

తాము చెరపటిట్నవారినందరిని కొనిపోయిరి. 

వచనము 21 

ఆహాజు భాగము లేరప్రచి, యెహోవా మందిరములోనుండి యొక భాగమును, రాజనగరులోనుండి 

యొక భాగమును, అధిపతుల యొదద్నుండి యొక భాగమును తీసి అషూష్రు రాజునకిచెచ్ను గాని 

అతడు అతనికి సహాయము చేయలేదు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:43 => నీ మధయ్నునన్ పరదేశి నీకంటె మికిక్లి హెచచ్గును నీవు మికిక్లి 

తగిగ్పోదువు. 

1 సమూయేలు 2:7 => యెహోవా దారిదర్య్మును ఐశవ్రయ్మును కలుగజేయువాడు 

కుర్ంగజేయువాడును లేవనెతుత్వాడును ఆయనే. 

యోబు 40:12 => గరివ్షుట్లైన వారిని చూచి వారిని అణగగొటుట్ము దుషుట్లు ఎకక్డనునన్ను వారిని 

అకక్డనే అణగదొర్కుక్ము.  

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. 

సామెతలు 29:23 => ఎవని గరవ్ము వానిని తగిగ్ంచును వినయ మనసుక్డు ఘనతనొందును 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:2 => యెహోషాపాతు కుమారులైన అజరాయ్ యెహీయేలు జెకరాయ్ అజరాయ్ 

మిఖాయేలు షెఫటయ్ అను వారు ఇతనికి సహోదరులు; వీరందరును ఇశార్యేలు రాజైన 

యెహోషాపాతు కుమారులు. 

ఆదికాండము 3:7 => అపుప్డు వారిదద్రి కనున్లు తెరవబడెను; వారు తాము దిగంబరులమని 

తెలిసికొని అంజూరపు ఆకులు కుటిట్ తమకు కచచ్డములను చేసికొనిరి. 
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ఆదికాండము 3:11 => అందుకాయన నీవు దిగంబరివని నీకు తెలిపినవాడెవడు? నీవు తినకూడదని 

నేను నీకాజాఞ్పించిన వృక్షఫలములు తింటివా? అని అడిగెను. 

నిరగ్మకాండము 32:25 => పర్జలు విచచ్లవిడిగా తిరుగుట మోషే చూచెను. వారి విరోధులలో 

వారికి ఎగతాళి కలుగునటుల్ అహరోను విచచ్లవిడిగా తిరుగుటకు వారిని విడిచిపెటిట్యుండెను. 

పర్కటన 3:17 => నీవు దౌరాభ్గుయ్డవును దికుక్మాలిన వాడవును దరిదుర్డవును గుర్డిడ్వాడవును 

దిగంబరుడవునై యునాన్వని యెరుగక నేను ధనవంతుడను, ధనవృదిధ్ చేసియునాన్ను, నాకేమియు 

కొదువలేదని చెపుప్కొనుచునాన్వు. 

పర్కటన 3:18 => నీవు ధనవృదిధ్ చేసికొనునటుల్ అగిన్లో పుటము వేయబడిన బంగారమును, నీ 

దిసమొల సిగుగ్ కనబడకుండునటుల్ ధరించుకొనుటకు తెలల్ని వసత్రములను, నీకు దృషిట్ కలుగునటుల్ నీ 

కనున్లకు కాటుకను నాయొదద్ కొనుమని నీకు బుదిధ్ చెపుప్చునాన్ను. 

పర్కటన 16:15 => హెబీర్ భాషలో హార  మెగిదోద్నను చోటుకు వారిని పోగుచేసెను.  

సామెతలు 29:18 => దేవోకిత్ లేనియెడల జనులు కటుట్లేక తిరుగుదురు ధరమ్శాసత్రము 

ననుసరించువాడు ధనుయ్డు. 

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. 

యెషయా 37:4 => జీవముగల దేవుని దూషించుటకై అషూష్రు రాజైన తన యజమానునిచేత 

పంపబడిన రబా ష్కే పలికిన మాటలు నీ దేవుడైన యెహోవా ఒకవేళ ఆలకించి, నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

వినబడియునన్ ఆ మాటలనుబటిట్ ఆయన అషూష్రు రాజును గదిద్ంచునేమో. కాబటిట్ నిలిచిన 

శేషముకొరకు నీవు హెచుచ్గా పార్రథ్న చేయుము.  

విలాపవాకయ్ములు 4:21 => అతని నీడకిర్ందను అనయ్జనులమధయ్ను బర్దికెదమని మేమనుకొనన్వాడు 

పటట్బడెను. ఊజు దేశములో నివసించు ఎదోముకుమారీ, సంతోషించుము ఉతస్హించుము ఈ 

గినెన్లోనిది తార్గుట నీ పాలవును నీవు దానిలోనిది తార్గి మతిత్లిల్ నినున్ దిగంబరినిగా చేసికొందువు  
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యెహెజేక్లు 16:27 => కాబటిట్ నేను నీకు విరోధినై నీ జీవనోపాధిని తకుక్వచేసి, నీ కామవికార 

చేషట్లకు సిగుగ్పడిన నీ శతుర్వులైన ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లకు నినున్ అపప్గించుచునాన్ను.  

వచనము 22 

ఆపతాక్లమందు అతడు యెహోవా దృషిట్కి మరి యధికముగా అతికర్మములు జరిగించెను; అటుల్ 

చేసినవాడు ఈ ఆహాజు రాజే. 

2 రాజులు 15:29 => ఇశార్యేలు రాజైన పెకహు దినములలో అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరు వచిచ్ 

ఈయోను పటట్ణమును, ఆబేలేబ్తమ్యకా పటట్ణమును, యానోయహు పటట్ణమును, కెదెషు 

పటట్ణమును, హాసోరు పటట్ణమును, గిలాదు దేశమును, గలిలయ దేశమును, నఫాత్లీ 

దేశమంతయును పటుట్కొని అచచ్టనునన్వారిని అషూష్రు దేశమునకు చెరగా తీసికొనిపోయెను. 

2 రాజులు 16:7 => ఇటుల్ండగా ఆహాజు యెహోవా మందిర సంబంధమైనటిట్యు రాజనగరు 

సంబంధమైనటిట్యు సామగుర్లలో కనబడిన వెండి బంగారములను తీసికొని అషూష్రు రాజునకు 

కానుకగా పంపి 

2 రాజులు 16:8 => నేను నీ దాసుడను నీ కుమారుడనైయునాన్ను గనుక నీవు వచిచ్, నామీదికి 

లేచిన సిరియారాజు చేతిలోనుండియు ఇశార్యేలురాజు చేతిలోనుండియు ననున్ రకిష్ంపవలెనని 

అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరునొదద్కు దూతలనంపగా 

2 రాజులు 16:9 => అషూష్రు రాజు అతనిమాట అంగీకరించి, దమసుక్ పటట్ణముమీదికి వచిచ్ దాని 

పటుట్కొని, రెజీనును హతముచేసి ఆ జనులను కీరు పటట్ణమునకు చెరదీసికొనిపోయెను. 

2 రాజులు 16:10 => రాజైన ఆహాజు అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరును కలిసికొనుటకై దమసుక్ 

పటట్ణమునకు వచిచ్, దమసుక్ పటట్ణమందు ఒక బలిపీఠమును చూచి, దాని పోలికెను, మచుచ్ను, 

దాని పని విధమంతయును యాజకుడైన ఊరియాకు పంపెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:26 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడు అషూష్రు రాజైన పూలు మనసుస్ను 

అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరు మనసుస్ను రేపగా అతడు రూబేనీయులను గాదీయులను మనషే ష్ 
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అరధ్గోతర్మువారిని చెరపటిట్ నేటికిని కనబడుచునన్టుల్గా హాలహునకును హాబోరునకును హారాకును 

గోజాను నదీపార్ంతములకును వారిని కొనిపోయెను. 

హోషేయ 5:13 => తాను రోగి యవుట ఎఫార్యిము చూచెను, తనకు పుండు కలుగుట యూదా 

చూచెను అపుప్డు ఎఫార్యిము అషూష్రీయులయొదద్కు పోయెను, రాజైన యారేబును పిలుచుకొనెను. 

అయితే అతడు నినున్ సవ్సథ్పరచజాలడు, నీ పుండు బాగు చేయజాలడు. 

2 రాజులు 17:5 => అషూష్రు రాజు దేశమంతటిమీదికిని షోమోర్నుమీదికిని వచిచ్ మూడు 

సంవతస్రములు షోమోర్నును ముటట్డించెను. 

యెషయా 7:20 => ఆ దినమున యెహోవా నది (యూపర్టీసు) అదద్రి నుండి కూలికి వచుచ్ 

మంగలకతిత్చేతను, అనగా అషూష్రు రాజుచేతను తలవెండుర్కలను కాళల్వెండుర్కలను కౌష్రము 

చేయించును, అది గడడ్ము కూడను గీచివేయును. 

యెషయా 30:3 => ఫరోవలన కలుగు బలము మీకు అవమానకరమగును ఐగుపుత్నీడను 

శరణుజొచుచ్టవలన సిగుగ్ కలుగును. 

యెషయా 30:16 => అయినను మీరు సమమ్తింపక అటుల్ కాదు, మేము గుఱఱ్ములనెకిక్ 

పారిపోవుదుమంటిరి కాగా మీరు పారిపోవలసి వచెచ్ను. మేము వడిగల గుఱఱ్ములను ఎకిక్ 

పోయెదమంటిరే కాగా మిముమ్ను తరుమువారు వడిగలవారుగా నుందురు.  

యిరిమ్యా 2:37 => చేతులు నెతిత్ని బెటుట్కొని ఆ జనమునొదద్నుండి బయలువెళె ల్దవు; యెహోవా నీ 

ఆశర్యములను నిరాకరించుచునాన్డు. వాటివలన నీకు కేష్మము కలుగదు. 

2 రాజులు 16:8 => నేను నీ దాసుడను నీ కుమారుడనైయునాన్ను గనుక నీవు వచిచ్, నామీదికి 

లేచిన సిరియారాజు చేతిలోనుండియు ఇశార్యేలురాజు చేతిలోనుండియు ననున్ రకిష్ంపవలెనని 

అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరునొదద్కు దూతలనంపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:6 => కావున అంచెవాండుర్ రాజునొదద్ను అతని అధిపతులయొదద్ను 

తాకీదులు తీసికొని, యూదా ఇశార్యేలు దేశములందంతట సంచరించి రాజాజఞ్ను ఈలాగు 

పర్చురము చేసిరి ఇశార్యేలువారలారా, అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలుల దేవుడైన యెహోవావైపు 
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తిరుగుడి; మీరు తిరిగినయెడల మీలో అషూష్రు రాజులచేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొని శేషించినవారివైపు 

ఆయన తిరుగును. 

సామెతలు 25:19 => శర్మకాలములో విశావ్సఘాతకుని ఆశర్యించుట విరిగిన పళల్తోను కీలు 

వసిలిన కాలుతోను సమానము. 

యెషయా 10:20 => ఆ దినమున ఇశార్యేలు శేషమును యాకోబు కుటుంబికులలో 

తపిప్ంచుకొనినవారును తముమ్ను హతము చేసినవానిని ఇకను ఆశర్యింపక సతయ్మునుబటిట్ 

ఇశార్యేలీయుల పరిశుదధ్ దేవుడైన యెహోవాను నిజముగా ఆశర్యించెదరు.  

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.  

యిరిమ్యా 2:18 => నీవు షీహోరు నీళుల్ తార్గుటకు ఐగుపుత్ మారగ్ములో నీకేమి పనియునన్ది? 

యూఫర్టీసునది నీళుల్ తార్గుటకు అషూష్రు మారగ్ములో నీకేమి పనియునన్ది. 

యిరిమ్యా 2:36 => నీ మారగ్ము మారుచ్కొనుటకు నీవేల ఇటు అటు తిరుగులాడుచునాన్వు? నీవు 

అషూష్రును ఆధారము చేసికొని సిగుగ్పడినటుల్ ఐగుపుత్ను ఆధారము చేసికొని సిగుగ్పడెదవు. 

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

మొదట అషూష్రురాజు వారిని భకిష్ంచెను కడపట బబులోను రాజైన యీ నెబుకదెర్జరు వారి 

యెముకలను నలుగగొటుట్చునాన్డు.  

హోషేయ 2:7 => అది తన విటకాండర్ను వెంటాడి వారిని ఎదురొక్నలేక పోవును; ఎంత వెదకినను 

వారు దానికి కనబడక యుందురు. అపుప్డు అది ఇపప్టి కంటె పూరవ్మే నా సిథ్తి బాగుగ నుండెను 

గనుక నేను తిరిగి నా మొదటి పెనిమిటియొదద్కు వెళుల్దుననుకొనును. 

వచనము 23 
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ఎటల్నగా సిరియా రాజుల దేవతలు వారికి సహాయము చేయుచునన్వి గనుక వాటి సహాయము నాకును 

కలుగునటుల్ నేను వాటికి బలులు అరిప్ంచెదననుకొని, తనున్ ఓడించిన దమసుక్వారి దేవతలకు బలులు 

అరిప్ంచెను; అయితే అవి అతనికిని ఇశార్యేలువారికిని నషట్మునకే హేతువులాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:9 => ఐగుపుత్రాజైన షీషకు యెరూషలేముమీదికి వచిచ్ యెహోవా 

మందిరపు బొకక్సములనిన్టిని రాజనగరులోని బొకక్సములనిన్టిని దోచుకొని, సొలొమోను 

చేయించిన బంగారపు డాళల్ను తీసికొనిపోయెను. 

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. 

సామెతలు 20:25 => వివేచింపక పర్తిషిఠ్తమని చెపుప్టయు మొర్కుక్కొనిన తరువాత దానిగూరిచ్ 

విచారించుటయు ఒకనికి ఉరియగును. 

2 రాజులు 15:29 => ఇశార్యేలు రాజైన పెకహు దినములలో అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరు వచిచ్ 

ఈయోను పటట్ణమును, ఆబేలేబ్తమ్యకా పటట్ణమును, యానోయహు పటట్ణమును, కెదెషు 

పటట్ణమును, హాసోరు పటట్ణమును, గిలాదు దేశమును, గలిలయ దేశమును, నఫాత్లీ 

దేశమంతయును పటుట్కొని అచచ్టనునన్వారిని అషూష్రు దేశమునకు చెరగా తీసికొనిపోయెను. 

2 రాజులు 16:8 => నేను నీ దాసుడను నీ కుమారుడనైయునాన్ను గనుక నీవు వచిచ్, నామీదికి 

లేచిన సిరియారాజు చేతిలోనుండియు ఇశార్యేలురాజు చేతిలోనుండియు ననున్ రకిష్ంపవలెనని 

అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరునొదద్కు దూతలనంపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:2 => ఆసా యెహోవా మందిరమందును రాజనగరునందును ఉనన్ 

బొకక్సములలోని వెండి బంగారములను తీసి, దమసుక్లో నివాసముచేయు సిరియా రాజగు బెనహ్దదు 

నొదద్కు దూతలచేత పంపించి 
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సామెతలు 25:19 => శర్మకాలములో విశావ్సఘాతకుని ఆశర్యించుట విరిగిన పళల్తోను కీలు 

వసిలిన కాలుతోను సమానము. 

యెషయా 7:20 => ఆ దినమున యెహోవా నది (యూపర్టీసు) అదద్రి నుండి కూలికి వచుచ్ 

మంగలకతిత్చేతను, అనగా అషూష్రు రాజుచేతను తలవెండుర్కలను కాళల్వెండుర్కలను కౌష్రము 

చేయించును, అది గడడ్ము కూడను గీచివేయును. 

యిరిమ్యా 2:18 => నీవు షీహోరు నీళుల్ తార్గుటకు ఐగుపుత్ మారగ్ములో నీకేమి పనియునన్ది? 

యూఫర్టీసునది నీళుల్ తార్గుటకు అషూష్రు మారగ్ములో నీకేమి పనియునన్ది. 

యిరిమ్యా 2:36 => నీ మారగ్ము మారుచ్కొనుటకు నీవేల ఇటు అటు తిరుగులాడుచునాన్వు? నీవు 

అషూష్రును ఆధారము చేసికొని సిగుగ్పడినటుల్ ఐగుపుత్ను ఆధారము చేసికొని సిగుగ్పడెదవు. 

హోషేయ 5:13 => తాను రోగి యవుట ఎఫార్యిము చూచెను, తనకు పుండు కలుగుట యూదా 

చూచెను అపుప్డు ఎఫార్యిము అషూష్రీయులయొదద్కు పోయెను, రాజైన యారేబును పిలుచుకొనెను. 

అయితే అతడు నినున్ సవ్సథ్పరచజాలడు, నీ పుండు బాగు చేయజాలడు. 

వచనము 24 

ఆహాజు దేవుని మందిరపు ఉపకరణములను సమకూరిచ్ వాటిని తెగగొటిట్ంచి యెహోవా మందిరపు 

తలుపులను మూసివేయించి యెరూషలేమునందంతట బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:12 => అతడు శర్మలో ఉనన్పుప్డు తన దేవుడైన యెహోవాను 

బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని సనిన్ధిని తనున్ తాను బహుగా తగిగ్ంచుకొని. 

కీరత్నలు 50:15 => ఆపతాక్లమున నీవు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నినున్ విడిపించెదను నీవు 

ననున్ మహిమ పరచెదవు. 

యెషయా 1:5 => నితయ్ము తిరుగుబాటు చేయుచు మీరేల ఇంకను కొటట్బడుదురు? పర్తివాడు 

నడినెతిత్ని వాయ్ధి గలిగియునాన్డు పర్తివాని గుండె బలహీనమయెయ్ను.  

యెహెజేక్లు 21:13 => శోధనకలిగెను, తృణీకరించు దండము రాకపోయిననేమి? ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 
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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. 

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

అధికారముగల దేవుని నామమును దూషించిరి గాని, ఆయనను మహిమపరచునటుల్ వారు 

మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

పర్కటన 16:10 => అయిదవ దూత తన పాతర్ను ఆ కూర్రమృగము యొకక్ సింహాసనముమీద 

కుమమ్రింపగా, దాని రాజయ్ము చీకటి కమెమ్ను; మనుషుయ్లు తమకు కలిగిన వేదననుబటిట్ తమ 

నాలుకలు కరచుకొనుచుండిరి 

పర్కటన 16:11 => తమకు కలిగిన వేదనలను బటిట్యు పుండల్ను బటిట్యు పరలోకమందునన్ దేవుని 

దూషించిరి గాని తమ కిర్యలను మాని మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

ఎసేత్రు 7:6 => ఎసేత్రు మా విరోధియగు ఆ పగవాడు దుషుట్డైన యీ హామానే అనెను. అంతట 

హామాను రాజు ఎదుటను రాణి యెదుటను భయాకార్ంతుడాయెను. 

కీరత్నలు 52:7 => ఇదిగో దేవుని తనకు దురగ్ముగా నుంచుకొనక తన ధనసమృదిధ్యందు 

నమిమ్కయుంచి తన చేటును బలపరచుకొనినవాడు వీడేయని చెపుప్కొనుచు వానిని చూచి నవువ్దురు.  

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

యెదుట పరాకర్మముగల వేటగాడైన నిమోర్దువలె అను లోకోకిత్ కలదు. 

నిరగ్మకాండము 9:34 => అయితే ఫరో వరష్మును వడగండుల్ను ఉరుములును నిలిచిపోవుట చూచి, 

అతడును అతని సేవకులును ఇంక పాపము చేయుచు తమ హృదయములను కఠినపరచుకొనిరి. 

1 రాజులు 21:1 => ఈ సంగతులైన తరువాత యెజెర్యేలులో షోమోర్ను రాజైన అహాబు నగరును 

ఆనుకొని యెజెర్యేలువాడైన నాబోతునకు ఒక దార్క్షతోట కలిగియుండగా 

2 రాజులు 23:37 => ఇతడును తన పితరుల చరయ్లనిన్టి పర్కారముగా యెహోవా దృషిట్కి చెడు 

నడత నడిచెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 16:12 => ఆసా తన యేలుబడియందు ముపప్ది తొమిమ్దవ సంవతస్రమున 

పాదములలో జబుబ్పుటిట్ తాను బహు బాధపడినను దాని విషయములో అతడు యెహోవాయొదద్ 

విచారణచేయక వైదుయ్లను పటుట్కొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:7 => సాక్షయ్పు గుడారమును బాగుచేయుటకై యూదాలోనుండియు 

యెరూషలేములోనుండియు ఇశార్యేలీయుల సమాజకులచేత యెహోవా సేవకుడైన మోషే 

నిరణ్యించిన కానుకను లేవీయులతో నీవెందుకు చెపిప్ తెపిప్ంచలేదని యడిగెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:23 => తన తండిర్యైన మనషే ష్ గుణపడినటుల్ యెహోవా సనిన్ధిని 

పశాచ్తత్పుత్డు కాకను గుణపడకను, ఈ ఆమోను అంతకంతకు ఎకుక్వ దోర్హకారయ్ములను చేయుచు 

వచెచ్ను. 

యోబు 15:26 => మూరు ఖ్డై ఆయనను మారొక్నును తన కేడెముల గుబకలతో ఆయనమీదికి 

పరుగెతుత్ను. 

యోబు 35:10 => అయితే రాతిర్యందు కీరత్నలు పాడుటకు పేర్రేపించుచు 

యోబు 36:13 => అయినను లోలోపల హృదయపూరవ్కమైన భకిత్లేని వారు కోర్ధము 

నుంచుకొందురు. ఆయన వారిని బంధించునపుప్డు వారు మొఱఱ్పెటట్రు.  

సామెతలు 27:22 => మూఢుని రోటిలోని గోధుమలలో వేసి రోకట దంచినను వాని మూఢత వాని 

వదలిపోదు. 

యెషయా 7:12 => ఆహాజు నేను అడుగను యెహోవాను శోధింపనని చెపప్గా 

యెషయా 9 :13 => అయినను జనులు తముమ్ కొటిట్నవానితటుట్ తిరుగుట లేదు 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను వెదకరు. 

యెషయా 57:10 => నీ దూర పర్యాణముచేత నీవు పర్యాసపడినను అది అసాధయ్మని 

నీవనుకొనలేదు నీవు బలము తెచుచ్కొంటిని గనుక నీవు సొమమ్సిలల్లేదు. 

యిరిమ్యా 2:25 => జాగర్తత్పడి నీ పాదములకు చెపుప్లు తొడుగుకొనుము, నీ గొంతుక 

దపిప్గొనకుండునటుల్ జాగర్తత్పడుము అని నేను చెపిప్నను నీవు ఆ మాట వయ్రథ్ము, వినను, అనుయ్లను 

మోహించితిని, వారి వెంబడి పోదునని చెపుప్చునాన్వు.  
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యిరిమ్యా 2:30 => నేను మీ పిలల్లను హతము చేయుట వయ్రథ్మే; వారు శిక్షకు లోబడరు; 

నాశనవాంఛగల సింహమువలె మీ ఖడగ్ము మీ పర్వకత్లను సంహరించుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 5:3 => యెహోవా, యథారథ్తమీదనే గదా నీవు దృషిట్ యుంచుచునాన్వు? నీవు వారిని 

కొటిట్తివిగాని వారికి దుఃఖము కలుగలేదు; వారిని కీష్ణింపజేసియునాన్వు గాని వారు శిక్షకు 

లోబడనొలల్కునాన్రు. రాతికంటె తమ ముఖములను కఠినముగా చేసికొనియునాన్రు, మళుల్టకు 

సమమ్తింపరు. 

యిరిమ్యా 11:12 => యూదా పటట్ణసుథ్లును యెరూషలేము నివాసులును పోయి తాము 

ధూపారప్ణము చేయు దేవతలకు మొఱఱ్పెటెట్దరు గాని వారి ఆపతాక్లములో అవి వారిని ఏమాతర్మును 

రకిష్ంపజాలవు. 

యిరిమ్యా 32:3 => యూదా రాజైన సిదిక్యా కలీద్యుల చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొనక బబులోను 

రాజు చేతికి నిశచ్యముగా అపప్గింపబడును, సిదిక్యా అతనితో ముఖాముఖిగా మాటలాడును, 

కనున్లార అతని చూచును, 

యెహెజేక్లు 22:24 => నరపుతుర్డా, యెరూషలేమునకు నీవీమాట పర్కటింపుము నీవు పవితర్ము 

కాని దేశమువై యునాన్వు 

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

దేనికి సముడవు? నీవు పాతాళములోనికి తోర్యబడి, ఘనులై అకక్డికి దిగిపోయిన రాజులయొదద్ 

ఉందువు; ఖడగ్ముచేత హతులైన వారియొదద్ను సునన్తినొందని వారియొదద్ను నీవు పడియునాన్వు. 

ఫరోకును అతని సమూహమునకును ఈలాగు సంభవించును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

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. 
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ఆమోసు 4:6 => మీ పటట్ణములనిన్టిలోను నేను మీకు దంతశుదిధ్ కలుగజేసినను, మీరునన్ 

సథ్లములనిన్టిలోను మీకు ఆహారము లేకుండ చేసినను 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. 

లూకా 15:15 => వెళిల్ ఆ దేశసుథ్లలో ఒకనిచెంత జేరెను. అతడు పందులను మేపుటకు తన 

పొలములలోనికి వానిని పంపెను. 

లూకా 23:40 => అయితే రెండవవాడు వానిని గదిద్ంచి నీవు అదే శికాష్విధిలో ఉనాన్వు గనుక 

దేవునికి భయపడవా? 

యోహాను 5:14 => అటుతరువాత యేసు దేవాలయములో వానిని చూచి ఇదిగో సవ్సథ్త నొందితివి; 

మరియెకుక్వ కీడు నీకు కలుగకుండునటుల్ ఇకను పాపము చేయకుమని చెపప్గా  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:37 => నావంటి యొక పర్వకత్ను దేవుడు మీ సహోదరులలో మీకు 

పుటిట్ంచును అని ఇశార్యేలీయులతో చెపిప్న మోషే యితడే. 

పర్కటన 9:20 => ఈ దెబబ్లచేత చావక మిగిలిన జనులు, దయయ్ములను, చూడను వినను నడువను 

శకిత్లేనివై, బంగారు వెండి కంచు రాయి కరర్లతో చేయబడిన తమ హసత్కృతములైన విగర్హములను 

పూజింపకుండ విడిచిపెటుట్నటుల్ మారుమనసుస్ పొందలేదు. 

వచనము 25 

యూదా దేశములోని పటట్ణములనిన్టిలోను అతడు అనుయ్ల దేవతలకు ధూపము వేయుటకై 

బలిపీఠములను కటిట్ంచి, తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:14 => అమజాయ్ ఎదోమీయులను ఓడించి తిరిగివచిచ్న తరువాత అతడు 

శేయీరువారి దేవతలను తీసికొనివచిచ్ తనకు దేవతలుగా నిలిపి వాటికి నమసక్రించి ధూపము 

వేసెను. 
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2 రాజులు 16:12 => అంతట రాజు దమసుక్నుండి వచిచ్ బలిపీఠమును చూచి ఆ 

బలిపీఠమునొదద్కు వచిచ్ దాని ఎకిక్ 

2 రాజులు 16:13 => దహన బలిని నైవేదయ్మును అరిప్ంచి పానారప్ణము చేసి, తాను అరిప్ంచిన 

సమాధానబలి పశువుల రకత్మును దానిమీద పోర్కిష్ంచెను. 

హబకూక్కు 1:11 => తమ బలమునే తమకు దేవతగా భావింతురు, గాలి కొటుట్కొనిపోవునటుల్ వారు 

కొటుట్కొనిపోవుచు అపరాధులగుదురు. 

యిరిమ్యా 10:5 => అవి తాటిచెటుట్వలె తినన్గా ఉనన్వి, అవి పలుకవు నడువనేరవు గనుక వాటిని 

మోయవలసివచెచ్ను; వాటికి భయపడకుడి అవి హాని చేయనేరవు మేలుచేయుట వాటివలనకాదు. 

యిరిమ్యా 44:15 => అపుప్డు తమ భారయ్లు అనయ్దేవతలకు ధూపము వేయుదురని యెరిగియునన్ 

పురుషులందరును, అకక్డ నిలిచియునన్ సతరీలును,  

యిరిమ్యా 44:16 => మహా సమాజముగా కూడినవారును ఐగుపుత్ దేశమందలి పతోర్సులో 

కాపురముండు జనులందరును యిరీమ్యాకు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి యెహోవా నామమునుబటిట్ 

నీవు మాకు పర్కటించు ఈ మాటను మేమంగీకరింపము, 

యిరిమ్యా 44:17 => మేము నీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని నిశచ్యముగా నెరవేరచ్బోవుచునాన్ము; 

మేమును మా పితరులును మా రాజులును మా యధిపతులును యూదా పటట్ణములలోను 

యెరూషలేము వీధులలోను చేసినటే ల్ ఆకాశరాణికి ధూపము వేయుదుము, ఆమెకు పానారప్ణములు 

అరిప్ంతుము; ఏలయనగా మేము ఆలాగు చేసినపుప్డు మాకు ఆహారము సమృదిధ్గా దొరికెను, మేము 

కేష్మముగానే యుంటిమి, యే కీడును మాకు కలుగలేదు. 

యిరిమ్యా 44:18 => మేము ఆకాశరాణికి ధూపము వేయకయు ఆమెకు పానారప్ణములు 

అరిప్ంపకయు మానినపప్టినుండి సమసత్ము మాకు తకుక్వైనది, మేము ఖడగ్ముచేతను కాష్మముచేతను 

కీష్ణించుచునాన్ము. 

యెషయా 1:28 => అతికర్మము చేయువారును పాపులును నిశేశ్షముగా నాశనమగుదురు 

యెహోవాను విసరిజ్ంచువారు లయమగుదురు. 
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యిరిమ్యా 44:20 => యిరీమ్యా ఆ సతరీ పురుషులందరితో, అనగా తనకు అటుల్ పర్తుయ్తత్రమిచిచ్న 

పర్జలందరితో ఇటల్నెను 

యిరిమ్యా 44:21 => యూదాపటట్ణములలోను యెరూషలేము వీధులలోను మీరును మీ 

పితరులును మీ రాజులును మీ యధిపతులును దేశపర్జలును ధూపము వేసిన సంగతి యెహోవా 

జాఞ్పకము చేసికొనలేదా? అదే గదా ఆయన మనసుస్నకు వచెచ్ను.  

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. 

యిరిమ్యా 44:24 => మరియు యిరీమ్యా పర్జలనందరిని సతరీలనందరిని చూచి వారితో ఇటల్నెను 

ఐగుపుత్లోనునన్ సమసత్మైన యూదులారా, యెహోవా మాట వినుడి. 

యిరిమ్యా 44:25 => ఇశార్యేలు దేవుడును, సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈ మాట 

సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆకాశరాణికి ధూపము వేయుదుమనియు , ఆమెకు పానారప్ణములు 

అరిప్ంతుమనియు, మేము మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బళల్ను నిశచ్యముగా నెరవేరుచ్దుమనియు మీరును 

మీ భారయ్లును మీ నోటితో పలికి మీచేతులతో నెరవేరుచ్చునాన్రే; నిజముగానే మీ మొర్కుక్బళల్ను మీరు 

మొర్కుక్దురు, నిజముగానే మీ మొర్కుక్లను మీరు నెరవేరుత్రు.  

యిరిమ్యా 44:26 => కాబటిట్ ఐగుపుత్లో నివసించు సమసత్మైన యూదులారా, యెహోవా 

మాటవినుడి యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా పర్భువగు యెహోవా అను నేను నా జీవముతోడు 

పర్మాణము చేయుచు, ఐగుపుత్లో నివసించు యూదులలో ఎవరును ఇకమీదట నా నామము నోట 

పలకరని నా ఘనమైన నామముతోడు నేను పర్మాణము చేయుచునాన్ను. 
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యిరిమ్యా 44:27 => మేలు చేయుటకు కాక కీడు చేయుటకే నేను వారిని కనిపెటుట్చునాన్ను; వారు 

ఖడగ్ము చేతనైనను కాష్మము చేతనైనను కీష్ణించిపోవుచు, ఐగుపుత్ దేశములోనునన్ యూదావారందరు 

శేషములేకుండ చతుత్రు. 

యిరిమ్యా 44:28 => ఖడగ్ము తపిప్ంచుకొనువారు కొదిద్మందియై ఐగుపుత్ దేశములోనుండి యూదా 

దేశమునకు తిరిగివచెచ్దరు, అపప్డు ఐగుపుత్ దేశములో కాపురముండుటకు వెళిల్న యూదావారిలో 

శేషము ఎవరి మాట నిలకడగా నుండునో, నాదో తమదో అది తెలిసికొందురు.  

హోషేయ 13:9 => ఇశార్యేలూ, నీ సహాయకరత్నగు నాకు నీవు విరోధివై నినున్ నీవే నిరూమ్లము 

చేసికొనుచునాన్వు. 

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 రాజులు 16:10 => రాజైన ఆహాజు అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరును కలిసికొనుటకై దమసుక్ 

పటట్ణమునకు వచిచ్, దమసుక్ పటట్ణమందు ఒక బలిపీఠమును చూచి, దాని పోలికెను, మచుచ్ను, 

దాని పని విధమంతయును యాజకుడైన ఊరియాకు పంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:2 => యెహోషాపాతు కుమారులైన అజరాయ్ యెహీయేలు జెకరాయ్ అజరాయ్ 

మిఖాయేలు షెఫటయ్ అను వారు ఇతనికి సహోదరులు; వీరందరును ఇశార్యేలు రాజైన 

యెహోషాపాతు కుమారులు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:6 => మన పితరులు దోర్హులై మన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి 

చెడునడతలు నడచి ఆయనను విసరిజ్ంచి, ఆయన నివాసమునకు పెడముఖము పెటుట్కొని దానిని 

అలక్షయ్ముచేసిరి. 

యోబు 35:10 => అయితే రాతిర్యందు కీరత్నలు పాడుటకు పేర్రేపించుచు 

సామెతలు 13:6 => యథారథ్వరత్నునికి నీతియే రక్షకము భకిత్హీనత పాపులను చెరిపివేయును. 
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సామెతలు 27:22 => మూఢుని రోటిలోని గోధుమలలో వేసి రోకట దంచినను వాని మూఢత వాని 

వదలిపోదు. 

యెషయా 2:8 => వారి దేశము విగర్హములతో నిండియునన్ది వారు తమ చేతిపనికి తాము వేర్ళల్తో 

చేసినదానికి నమసాక్రము చేయుదురు 

యెషయా 17:1 => దమసుక్నుగూరిచ్న దేవోకిత్ 

యెషయా 57:10 => నీ దూర పర్యాణముచేత నీవు పర్యాసపడినను అది అసాధయ్మని 

నీవనుకొనలేదు నీవు బలము తెచుచ్కొంటిని గనుక నీవు సొమమ్సిలల్లేదు. 

యెహెజేక్లు 16:28 => అంతటితో తృపిత్నొందక అషూష్రు వారితోను నీవు వయ్భిచరించితివి, 

వారితోకూడి జారతవ్ము చేసినను తృపిత్నొందకపోతివి. 

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? 

వచనము 26 

అతడు చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతని చరయ్ యంతటినిగూరిచ్యు యూదా ఇశార్యేలు 

రాజుల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 16:17 => మరియు రాజైన ఆహాజు సత్ంభముల అంచులను తీసివేసి వాటిమీదనునన్ 

తొటిట్ని తొలగించెను, ఇతత్డి యెడల్మీద నునన్ సముదర్మును దింపి రాతి కటుట్మీద దానిని ఉంచెను. 

2 రాజులు 16:18 => మరియు అతడు అషూష్రు రాజునుబటిట్ విశార్ంతిదినపు ఆచరణకొరకై 

మందిరములో కటట్బడిన మంటపమును, రాజు ఆవరణముగుండ పోవు దావ్రమును యెహోవా 

మందిరమునుండి తీసివేసెను. 
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2 రాజులు 25:13 => మరియు యెహోవా మందిరమందునన్ యితిత్డి సత్ంభములను మటల్ను 

యెహోవా మందిరమందునన్ యితత్డి సముదర్మును కలీద్యులు తునకలుగా కొటిట్, ఆ యితత్డిని 

బబులోను పటట్ణమునకు ఎతిత్కొనిపోయిరి. 

2 రాజులు 25:14 => 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 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 29:3 => అతడు తన యేలుబడియందు మొదటి సంవతస్రము మొదటి 

నెలను యెహోవా మందిరపు తలుపులను తెరచి వాటిని బాగుచేసి, 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:7 => మరియు వారు మంటపముయొకక్ దావ్రములను మూసివేసి 

దీపములను ఆరిప్వేసి, పరిశుదధ్ సథ్లమందు ఇశార్యేలీయులు దేవునికి ధూపము వేయకయు 

దహనబలులను అరిప్ంపకయు ఉండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:3 => ఇతడు తన తండిర్యైన హిజిక్యా పడగొటిట్న ఉనన్తసథ్లములను 

తిరిగికటిట్ంచి, బయలు దేవతకు బలిపీఠములను నిలిపి, దేవతాసత్ంభములను చేయించి, 

ఆకాశనక్షతర్ములనిన్టిని పూజించి కొలిచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:4 => మరియు నా నామము ఎనన్టెనన్టికి ఉండునని 

యెరూషలేమునందు ఏ సథ్లమునుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచెచ్నో అకక్డనునన్ యెహోవా 

మందిరమందు అతడు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 33:5 => మరియు యెహోవా మందిరపు రెండు ఆవరణములలో అతడు 

ఆకాశనక్షతర్ సమూహమునకు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

యిరిమ్యా 2:28 => నీకు నీవు చేసికొనిన దేవతలు ఎకక్డనునన్వి? అవి నీ ఆపతాక్లములో లేచి 

నినున్ రకిష్ంచునేమో; యూదా, నీ పటట్ణములెనోన్ నీ దేవతలనిన్యే గదా. 

హోషేయ 12:11 => నిజముగా గిలాదు చెడడ్ది, అచచ్టివి వయ్రథ్ములు, గిలాగ్లులో జనులు ఎడల్ను 

బలులగా అరిప్ంతురు, వారి బలిపీఠములు దునిన్న చేని గనిమలమీదనునన్ రాళల్కుపప్లవలె ఉనన్వి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:16 => పౌలు ఏథెనుస్లో వారికొరకు కనిపెటుట్కొనియుండగా, ఆ 

పటట్ణము విగర్హములతో నిండియుండుట చూచినందున అతని ఆతమ్ పరితాపము పటట్లేకపోయెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:23 => నేను సంచరించుచు మీ దేవతా పర్తిమలను చూచుచుండగా ఒక 

బలిపీఠము నాకు కనబడెను. దానిమీద తెలియబడని దేవునికి అని వార్యబడియునన్ది. కాబటిట్ మీరు 

తెలియక దేనియందు భకిత్కలిగియునాన్రో దానినే నేను మీకు పర్చురపరచుచునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:19 => మరియు రాజైన ఆహాజు ఏలిన కాలమున అతడు దోర్హముచేసి 

పారవేసిన ఉపకరణములనిన్టిని మేము సిదధ్పరచి పర్తిషిట్ంచియునాన్ము, అవి యెహోవా బలిపీఠము 

ఎదుట ఉనన్వని చెపిప్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:14 => వారు దాని చేపటిట్ యెరూషలేములోనునన్ బలిపీఠములను 

ధూపపీఠములను తీసివేసి, కిదోర్ను వాగులో వాటిని పారవేసిరి. 

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 

యెహెజేక్లు 16:16 => మరియు నీ వసత్రములలో కొనిన్ తీసి, చితర్ముగా అలకరింపబడిన ఉనన్త 

సథ్లములను ఏరప్రచి, వాటిమీద పండుకొని వయ్భిచారము చేసితివి; అటిట్ కారయ్ములు ఎంతమాతర్మును 

జరుగకూడనివి, అటిట్వియు నిక జరుగవు. 
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వచనము 27 

ఆహాజు తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి యెరూషలేము పటట్ణమునందు పాతిపెటట్బడెనుగాని 

ఇశార్యేలీయుల రాజుల సమాధులకు అతడు తేబడలేదు. అతని కుమారుడైన హిజిక్యా అతనికి 

బదులుగా రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:3 => మరియు అతడు బెన  హినోన్ము లోయయందు ధూపము వేసి 

ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా తోలివేసిన జనముల హేయకిర్యలచొపుప్న తన 

కుమారులను అగిన్లో దహించెను. 

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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:14 => అపుప్డతడు మన పితరుల దేవుడు తన చితత్మును 

తెలిసికొనుటకును, ఆ నీతిమంతుని చూచుటకును, ఆయన నోటిమాట వినుటకును నినున్ 

నియమించియునాన్డు;  
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2 దినవృతాత్ంతములు 

అధాయ్యము 29	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

హిజిక్యా యేలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యయిదేండల్వాడై యిరువదితొమిమ్ది సంవతస్రములు 

యెరూషలేములో ఏలెను. అతని తలిల్ జెకరాయ్ కుమారెత్, ఆమె పేరు అబీయా. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:34 => యెహోషాపాతు చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ హనానీ 

కుమారుడైన యెహూ రచించిన గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. ఈ యెహూ పేరు, ఇశార్యేలు 

రాజుల గర్ంథమందు కనబడుచునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 27:7 => యోతాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

యుదధ్ములనిన్టినిగూరిచ్యు, అతని చరయ్నుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు యూదా రాజుల గర్ంథమందు 

వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 27:8 => అతడు ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యయిదేండల్వాడై 

యెరూషలేములో పదునారు సంవతస్రములు ఏలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 27:9 => యోతాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచెను; అతడు దావీదు 

పటట్ణమందు పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన ఆహాజు అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 16:19 => ఆహాజు చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్ యూదా రాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 16:20 => ఆహాజు తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి దావీదు పురమందు తన పితరుల 

సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన హిజిక్యా అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

వచనము 2 

అతడు తన పితరుడగు దావీదు చరయ్యంతటి పర్కారము యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా 

పర్వరిత్ంచెను. 
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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 33:20 => మనషే ష్ తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి తన నగరునందు 

పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన ఆమోను అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

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. 

సామెతలు 10:7 => నీతిమంతుని జాఞ్పకము చేసికొనుట ఆశీరావ్దకరమగును భకిత్హీనుల పేరు 

అసహయ్త పుటిట్ంచును 

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 16:20 => ఆహాజు తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి దావీదు పురమందు తన పితరుల 

సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన హిజిక్యా అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 18:1 => ఇశార్యేలు రాజును ఏలా కుమారుడునైన హోషేయ యేలుబడిలో మూడవ 

సంవతస్రమందు యూదారాజును ఆహాజు కుమారుడునైన హిజిక్యా యేలనారంభించెను. 

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 24:25 => వారు యోవాషును విడచిపోయినపుప్డు అతడు మికిక్లి 

రోగియైయుండెను. అపుప్డు యాజకుడైన యెహోయాదా కుమారుల పార్ణహతయ్ దోషము నిమితత్ము 

అతని సేవకులు అతనిమీద కుటర్చేసి, అతడు పడకమీద ఉండగా అతని చంపిరి. అతడు చనిపోయిన 

తరువాత జనులు దావీదు పటట్ణమందు అతని పాతిపెటిట్రి గాని రాజుల సమాధులలో అతని 

పాతిపెటట్లేదు. 

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. 

యెషయా 14:28 => రాజైన ఆహాజు మరణమైన సంవతస్రమున వచిచ్న దేవోకిత్ 

మతత్యి 1:9 => ఉజిజ్యా యోతామును కనెను, యోతాము ఆహాజును కనెను, ఆహాజు హిజిక్యాను 

కనెను; 

వచనము 3 

అతడు తన యేలుబడియందు మొదటి సంవతస్రము మొదటి నెలను యెహోవా మందిరపు తలుపులను 

తెరచి వాటిని బాగుచేసి, 

2 రాజులు 18:1 => ఇశార్యేలు రాజును ఏలా కుమారుడునైన హోషేయ యేలుబడిలో మూడవ 

సంవతస్రమందు యూదారాజును ఆహాజు కుమారుడునైన హిజిక్యా యేలనారంభించెను. 

2 రాజులు 18:2 => అతడు ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యయిదేండల్వాడై యెరూషలేమునందు 

ఇరువది తొమిమ్ది సంవతస్రములు ఏలెను. అతని తలిల్ జెకరాయ్ కుమారెత్; ఆమెకు అబీ అని పేరు. 

2 రాజులు 18:3 => తన పితరుడైన దావీదు చేసినటుల్ అతడు యెహోవా దృషిట్కి పూరణ్ముగా 

నీతిననుసరించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:13 => యోతామునకు ఆహాజు కుమారుడు, ఆహాజునకు హిజిక్యా 

కుమారుడు, హిజిక్యాకు మనషే ష్ కుమారుడు, 
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యెషయా 1:1 => ఉజిజ్యా యోతాము ఆహాజు హిజిక్యాయను యూదారాజుల దినములలో 

యూదానుగూరిచ్యు యెరూషలేమునుగూరిచ్యు ఆమోజు కుమారుడగు యెషయాకు కలిగిన 

దరశ్నము. 

హోషేయ 1:1 => ఉజిజ్యా యోతాము ఆహాజు హిజిక్యా అను యూదారాజుల దినములలోను, 

యెహోయాషు కుమారుడైన యరొబాము అను ఇశార్యేలు రాజు దినములలోను బెయేరి కుమారుడైన 

హోషేయకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవా వాకుక్.  

మీకా 1:1 => యోతాము ఆహాజు హిజిక్యా అను యూదా రాజుల దినములలో 

షోమోర్నునుగూరిచ్యు యెరూషలేమునుగూరిచ్యు దరశ్నరీతిగా మోరషీత్యుడైన మీకాకు పర్తయ్క్షమైన 

యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 1:9 => ఉజిజ్యా యోతామును కనెను, యోతాము ఆహాజును కనెను, ఆహాజు హిజిక్యాను 

కనెను; 

మతత్యి 1:10 => హిజిక్యా మనషే ష్ను కనెను, మనషే ష్ ఆమోనును కనెను, ఆమోను యోషీయాను 

కనెను; 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:5 => దేవుని పర్తయ్క్షత విషయమందు తెలివికలిగిన జెకరాయ్ దినములలో 

అతడు దేవుని ఆశర్యించెను, అతడు యెహోవాను ఆశర్యించినంత కాలము దేవుడు అతని 

వరిధ్లల్జేసెను. 

యెషయా 8:2 => నా నిమితత్ము నమమ్కమైన సాక్షయ్ము పలుకుటకు యాజకుడైన ఊరియాను 

యెబెరెకాయ్యు కుమారుడైన జెకరాయ్ను సాకుష్లనుగా పెటెట్దనని నాతో చెపప్గా 

2 రాజులు 16:20 => ఆహాజు తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి దావీదు పురమందు తన పితరుల 

సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన హిజిక్యా అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 18:2 => అతడు ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యయిదేండల్వాడై యెరూషలేమునందు 

ఇరువది తొమిమ్ది సంవతస్రములు ఏలెను. అతని తలిల్ జెకరాయ్ కుమారెత్; ఆమెకు అబీ అని పేరు. 
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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.  

హోషేయ 11:12 => ఎఫార్యిమువారు అబదధ్ములతో ననున్ ఆవరించియునాన్రు; ఇశార్యేలువారు 

మోసకిర్యలతో ననున్ ఆవరించియునాన్రు; యూదావారు నిరాటంకముగా దేవునిమీద తిరుగుబాటు 

చేయుదురు, నమమ్కమైన పరిశుదధ్ దేవునిమీద తిరుగబడుదురు. 

వచనము 4 

యాజకులను లేవీయులను పిలువనంపి, తూరుప్గానునన్ రాజవీధిలో వారిని సమకూరిచ్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:1 => ఆహాజు ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది సంవతస్రములవాడై 

యెరూషలేములో పదునారు సంవతస్రములు ఏలెను. అతడు తన పితరుడైన దావీదువలె యెహోవా 

దృషిట్కి యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంపలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:2 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి నీతి ననుసరించుచు, కుడికైనను 

ఎడమకైనను తొలగకుండ తన పితరుడైన దావీదు చూపిన పర్వరత్నకు సరిగా పర్వరిత్ంచెను. 

2 రాజులు 18:3 => తన పితరుడైన దావీదు చేసినటుల్ అతడు యెహోవా దృషిట్కి పూరణ్ముగా 

నీతిననుసరించెను. 

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. 

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

తన పితరుడగు దావీదు చూపిన పర్వరత్నకు సరిగా పర్వరిత్ంచెను. 
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వచనము 5 

వారికీలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను లేవీయులారా, నా మాట ఆలకించుడి; ఇపుప్డు మిముమ్ను మీరు 

పర్తిషిఠ్ంచుకొని, మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచి పరిశుదధ్సథ్లములోనుండి 

నిషిదధ్ వసుత్వులననిన్టిని బయటికి కొనిపోవుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 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 101:3 => నా కనున్లయెదుట నేను ఏ దుషాక్రయ్మును ఉంచుకొనను భకిత్మారగ్ము 

తొలగినవారి కిర్యలు నాకు అసహయ్ములు అవి నాకు అంటనియయ్ను  

పర్సంగి 9:10 => చేయుటకు నీచేతికి వచిచ్న యే పనినైనను నీ శకిత్లోపము లేకుండ చేయుము; నీవు 

పోవు పాతాళమునందు పనియైనను ఉపాయమైనను తెలివియైనను జాఞ్నమైనను లేదు. 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

గలతీయులకు 1:16 => ఆయనను నాయందు బయలుపరప ననుగర్హించినపుప్డు 

మనుషయ్మాతుర్లతో నేను సంపర్తింపలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:7 => మరియు వారు మంటపముయొకక్ దావ్రములను మూసివేసి 

దీపములను ఆరిప్వేసి, పరిశుదధ్ సథ్లమందు ఇశార్యేలీయులు దేవునికి ధూపము వేయకయు 

దహనబలులను అరిప్ంపకయు ఉండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:24 => ఆహాజు దేవుని మందిరపు ఉపకరణములను సమకూరిచ్ వాటిని 

తెగగొటిట్ంచి యెహోవా మందిరపు తలుపులను మూసివేయించి యెరూషలేమునందంతట 

బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 
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2 రాజులు 16:14 => మరియు యెహోవా సనిన్ధినునన్ యితత్డి బలిపీఠము మందిరము ముంగిటి 

సథ్లమునుండి అనగా తాను కటిట్ంచిన బలిపీఠమునకును యెహోవా మందిరమునకును మధయ్నుండి 

తీయించి, తాను కటిట్ంచిన దాని ఉతత్ర పారశ్వ్మందు దానిని ఉంచెను. 

2 రాజులు 16:15 => అపుప్డు రాజైన ఆహాజు యాజకుడైన ఊరియాకు ఆజాఞ్పించినదేమనగా ఈ 

పెదద్ బలిపీఠముమీద ఉదయము అరిప్ంచు దహనబలులను, సాయంతర్మున అరిప్ంచు నైవేదయ్ములను 

రాజు చేయు దహనబలి నైవేదయ్ములను దేశపు జనులందరు అరిప్ంచు దహనబలి నైవేదయ్ములను 

పానారప్ణలను దహించి, యే దహనబలి జరిగినను, ఏ బలిజరిగినను వాటి పశువుల రకత్మును 

దానిమీదనే పోర్కిష్ంపవలెను. అయితే ఈ యితత్డి బలిపీఠము దేవునియొదద్ నేను విచారణ 

చేయుటకుంచవలెను. 

2 రాజులు 16:16 => కాగా యాజకుడైన ఊరియా రాజైన ఆహాజు ఆజఞ్ చొపుప్న అంతయు చేసెను. 

2 రాజులు 16:17 => మరియు రాజైన ఆహాజు సత్ంభముల అంచులను తీసివేసి వాటిమీదనునన్ 

తొటిట్ని తొలగించెను, ఇతత్డి యెడల్మీద నునన్ సముదర్మును దింపి రాతి కటుట్మీద దానిని ఉంచెను. 

2 రాజులు 16:18 => మరియు అతడు అషూష్రు రాజునుబటిట్ విశార్ంతిదినపు ఆచరణకొరకై 

మందిరములో కటట్బడిన మంటపమును, రాజు ఆవరణముగుండ పోవు దావ్రమును యెహోవా 

మందిరమునుండి తీసివేసెను. 

2 రాజులు 18:16 => మరియు ఆ కాలమందు హిజిక్యా దేవాలయపు తలుపులకునన్ 

బంగారమును తాను కటిట్ంచిన సత్ంభములకునన్ బంగారమును తీయించి అషూష్రు రాజునకిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:5 => అతడు యాజకులను లేవీయులను సమకూరిచ్ మీరు యూదా 

పటట్ణములకు పోయి మీ దేవుని మందిరము బాగుచేయుటకై ఇశార్యేలీయులందరియొదద్నుండి 

ధనమును ఏటేట సమకూరుచ్చు, ఈ కారయ్మును మీరు తవ్రపెటట్వలెనని వారికాజఞ్ ఇచెచ్ను. వారు 

దానిని తవ్రగా చేయకపోయినందున 

నెహెమాయ్ 6:10 => అటుతరువాత మెహేతబేలునకు పుటిట్న దెలాయాయ్ కుమారుడైన షెమయా 

యొకక్ యింటికి వచిచ్తిని. అతడు బయటికి రాకుండ నిరభ్ందింపబడెను. అతడు రాతిర్కాలమందు 
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నినున్ చంపుటకు వారు వచెచ్దరు గనుక, దేవుని మందిర గరాభ్లయము లోపలికి మనముపోయి 

తలుపులు వేసికొనెదము రండని చెపప్గా 

యెహెజేక్లు 18:14 => అయితే అతనికి కుమారుడు పుటట్గా ఆ కుమారుడు తన తండిర్చేసిన 

పాపములనిన్టిని చూచి, ఆలోచించుకొని అటిట్ కిర్యలు చేయకయుండినయెడల, అనగా 

వచనము 6 

మన పితరులు దోర్హులై మన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి చెడునడతలు నడచి ఆయనను విసరిజ్ంచి, 

ఆయన నివాసమునకు పెడముఖము పెటుట్కొని దానిని అలక్షయ్ముచేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:6 => జనులమీద సైనాయ్ధిపతులను నియమించి పటట్ణపు గుమమ్ములకు 

పోవు రాజవీధిలోనికి వారిని తనయొదద్కు రపిప్ంచి వారిని ఈలాగు హెచచ్రిక చేసెను 

నెహెమాయ్ 3:29 => వారిని ఆనుకొని తన యింటికి ఎదురుగా ఇమేమ్రు కుమారుడైన సాదోకు 

బాగుచేసెను; అతని ఆనుకొని తూరుప్దావ్రమును కాయు షెకనాయ్ కుమారుడైన షెమయా బాగుచేసెను. 

యిరిమ్యా 19:2 => నీవు వెళిల్ కుమమ్రి చేయు మంటి కూజాను కొని, జనుల పెదద్లలో కొందరిని 

యాజకుల పెదద్లలో కొందరిని పిలుచుకొనిపోయి, హరీస్తు గుమమ్పు దావ్రమునకు ఎదురుగా నునన్ 

బెన హినోన్ము లోయలోనికిపోయి నేను నీతో చెపప్బోవు మాటలు అకక్డ పర్కటింపుము.  

లేవీయకాండము 14:42 => వేరు రాళల్ను తీసికొని ఆ రాళల్కు పర్తిగా చేరప్వలెను. అతడు వేరు 

అడుసును తెపిప్ంచి ఆ యింటిగోడకు పూయింపవలెను. 

యెహోషువ 3:8 => మీరు యొరాద్ను నీళల్దరికి వచిచ్ యొరాద్నులో నిలువుడని నిబంధన 

మందసమును మోయు యాజకులకు ఆజాఞ్పించుము. 

2 రాజులు 12:4 => యోవాషు యాజకులను పిలిపించి యెహోవా మందిరములోనికి తేబడు 

పర్తిషిఠ్త వసుత్వుల విలువను అనగా జనసంఖయ్ దాఖలా చేయబడిన జనులు తెచిచ్న దర్వయ్మును 

వంతుచొపుప్న పర్తి మనిషికి నిరణ్యమైన దర్వయ్మును, సేవ్చఛ్చేత నెవరైనను యెహోవా 

మందిరములోనికి తెచిచ్న దర్వయ్మును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:12 => లేవీయుల పితరుల సంతతులకు మీరు పెదద్లై యునాన్రు. 
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నెహెమాయ్ 12:27 => యెరూషలేము పార్కారమును పర్తిషిఠ్ంచు కాలములో వారు ఆ 

పర్తిషాఠ్చారమును సోత్తర్గీతములతోను పాటలతోను సవ్రమండల సితారా చేయి తాళములతోను 

సంతోషముగా జరిగించునటుల్ లేవీయులను తమ సకల సథ్లములలోనుండి యెరూషలేమునకు 

రపిప్ంచుటకు పూనుకొనిరి 

నెహెమాయ్ 13:22 => అపుప్డు తముమ్ను తాము పవితర్పరచుకొనవలెననియు, విశార్ంతిదినమును 

ఆచరించుటకు వచిచ్ గుమమ్ములను కాచుకొనవలెననియు లేవీయులకు నేను ఆజాఞ్పించితిని. నా దేవా, 

యిందునుగూరిచ్యు ననున్ జాఞ్పకముంచుకొని నీ కృపాతిశయము చొపుప్న ననున్ రకిష్ంచుము. 

యెహెజేక్లు 44:10 => మరియు ఇశార్యేలీయులు ననున్ విసరిజ్ంచి తమ విగర్హములను 

అనుసరింపగా, వారితోకూడ ననున్ విసరిజ్ంచిన లేవీయులు తమ దోషమును భరించుదురు. 

వచనము 7 

మరియు వారు మంటపముయొకక్ దావ్రములను మూసివేసి దీపములను ఆరిప్వేసి, పరిశుదధ్ 

సథ్లమందు ఇశార్యేలీయులు దేవునికి ధూపము వేయకయు దహనబలులను అరిప్ంపకయు ఉండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:6 => ఆపర్కారము పసాక్ పశువును వధించి మిముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొని, 

మోషేదావ్రా యెహోవా యిచిచ్న ఆజఞ్లను అనుసరించి, దానిని మీ సహోదరులకొరకు సిదధ్పరచుడి. 

నిరగ్మకాండము 19:10 => యెహోవా మోషేతో నీవు పర్జలయొదద్కు వెళిల్ నేడును రేపును వారిని 

పరిశుదధ్పరచుము; వారు తమ బటట్లు ఉదుకుకొని 

నిరగ్మకాండము 19:15 => అపుప్డతడు మూడవనాటికి సిదధ్ముగా నుండుడి; ఏ పురుషుడు సతరీని 

చేరకూడదని చెపెప్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:12 => లేవీయుల పితరుల సంతతులకు మీరు పెదద్లై యునాన్రు. 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 34:3 => తన యేలుబడియందు ఎనిమిదవ సంవతస్రమున తానింకను 

బాలుడై యుండగానే అతడు తన పితరుడైన దావీదుయొకక్ దేవుని యొదద్ విచారించుటకు 

పూనుకొనినవాడై, పండెర్ండవయేట ఉనన్త సథ్లములను దేవతాసత్ంభములను పడగొటిట్, చెకిక్న 

విగర్హములను పోత విగర్హములను తీసివేసి, యూదా దేశమును యెరూషలేమును పవితర్ము 

చేయనారంభించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:4 => అతడు చూచుచుండగా జనులు బయలు దేవతల బలిపీఠములను 

పడగొటిట్, వాటిపైన ఉనన్ సూరయ్ దేవతల విగర్హములను అతని ఆజఞ్చొపుప్న నరికివేసి, దేవతా 

సత్ంభములను చెకిక్న విగర్హములను పోత విగర్హములను తుతుత్నియలుగా కొటిట్ చూరణ్ముచేసి, 

వాటికి బలులు అరిప్ంచినవారి సమాధులమీద చలిల్వేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:5 => బయలుదేవత యాజకుల శలయ్ములను బలిపీఠములమీద అతడు 

కాలిప్ంచి, యూదాదేశమును యెరూషలేమును పవితర్పరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:6 => ఆ పర్కారము అతడు మనషే ష్ ఎఫార్యిము షిమోయ్ను దేశములవారి 

పటట్ణములలోను, నఫాత్లి మనయ్మునందును, చుటుట్పటల్నునన్ పాడు సథ్లములనిన్టను బలిపీఠములను 

పడగొటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:7 => బలిపీఠములను దేవతా సత్ంభములను పడగొటిట్ చెకిక్న 

విగర్హములను చూరణ్ముచేసి, ఇశార్యేలీయుల దేశమంతటనునన్ సూరయ్దేవతా విగర్హములనిన్టిని 

నరికివేసి అతడు యెరూషలేమునకు తిరిగివచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:8 => అతని యేలుబడియందు పదునెనిమిదవ సంవతస్రమున, 

దేశమును మందిరమును పవితర్పరచుట యైన తరువాత, అతడు అజలాయ్ కుమారుడైన షాఫానును, 

పటాట్ణాధిపతి యైన మయశేయాను, రాజయ్పు దసాత్వేజుల మీదనునన్ యోహాహాజు కుమారుడగు 

యోవాహాజును, తన దేవుడైన యెహోవా మందిరమును బాగుచేయుటకై పంపెను. 

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

మీ విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 
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మతత్యి 21:12 => యేసు దేవాలయములో పర్వేశించి కర్యవికర్యములు చేయువారినందరిని 

వెళల్గొటిట్, రూకలు మారుచ్వారి బలల్లను గువవ్లముమ్వారి పీఠములను పడదోర్సి 

మతత్యి 21:13 => నా మందిరము పార్రథ్న మందిరమనబడును అని వార్యబడియునన్ది, అయితే 

మీరు దానిని దొంగల గుహగా చేసెడివారనెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:16 => మీరు దేవుని ఆలయమైయునాన్రనియు, దేవుని ఆతమ్ మీలో 

నివసించుచునాన్డనియు మీరెరుగరా? 

1 కొరిందీయులకు 3:17 => ఎవడైనను దేవుని ఆలయమును పాడుచేసినయెడల దేవుడు వానిని 

పాడుచేయును. దేవుని ఆలయము పరిశుదధ్మైయునన్ది; మీరు ఆ ఆలయమైయునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 6:16 => దేవుని ఆలయమునకు విగర్హములతో ఏమి పొందిక? మనము 

జీవముగల దేవుని ఆలయమై యునాన్ము; అందుకు దేవుడీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నేను వారిలో 

నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడనైయుందును వారు నా పర్జలైయుందురు.  

2 కొరిందీయులకు 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 

ఎఫెసీయులకు 5:26 => అది కళంకమైనను ముడతయైనను అటిట్ది మరి ఏదైనను లేక, 

పరిశుదధ్మైనదిగాను,  

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

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

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. 
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యెహెజేక్లు 8:9 => నీవు లోపలికి చొచిచ్, యికక్డ వారెటిట్ హేయకృతయ్ములు చేయుచునాన్రో 

చూడుమని ఆయన నాకు సెలవియయ్గా 

యెహెజేక్లు 8:10 => నేను లోపలికిపోయి చూచితిని; అపుప్డు పార్కెడి సకల జంతువుల 

ఆకారములును హేయమైన మృగముల ఆకారములును, అనగా ఇశార్యేలీయుల దేవతల 

విగర్హములనిన్యు గోడమీద చుటుట్ను వార్యబడియునన్టుట్ కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 8:11 => మరియు ఒకొక్కడు తనచేతిలో ధూపారిత్ పటుట్కొని ఇశార్యేలీయుల పెదద్లు 

డెబబ్దిమందియు, వారిమధయ్ను షాఫాను కుమారుడైన యజనాయ్యు, ఆ యాకారములకు ఎదురుగా 

నిలిచియుండగా, చికక్ని మేఘమువలె ధూపవాసన ఎకుక్చుండెను. 

యెహెజేక్లు 8:12 => అపుప్డాయన నాకు సెలవిచిచ్నదేమనగా నరపుతుర్డా యెహోవా మముమ్ను 

కానకయుండును, యెహోవా దేశమును విసరిజ్ంచెను అని యనుకొని, ఇశార్యేలీయుల పెదద్లు 

చీకటిలో తమ విగర్హపు గదులలో వారిలో పర్తివాడు చేయుదానిని నీవు చూచుచునాన్వు గదా.  

యెహెజేక్లు 8:13 => మరియు ఆయన నీవు ఈతటుట్ తిరుగుము, వీటిని మించిన అతి 

హేయకృతయ్ములు వారు చేయుట చూతువని నాతో చెపిప్ 

యెహెజేక్లు 8:14 => యెహోవా మందిరపు ఉతత్ర దావ్రము దగగ్ర ననున్ దింపగా, అకక్డ సతరీలు 

కూరుచ్ండి తమూమ్జు దేవతనుగూరిచ్ యేడుచ్ట చూచితిని. 

యెహెజేక్లు 8:15 => అపుప్డాయన నరపుతుర్డా, యిది చూచితివి గాని నీవు తిరిగి చూచినయెడల 

వీటిని మించిన హేయకృతయ్ములు చూతువని నాతో చెపిప్ 

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. 
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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 8:18 => కాబటిట్ కటాక్షము లేకయు కనికరము చూపకయు నేను నా 

కోర్ధమునగుపరచి, వారు నా చెవులలో ఎంత బిగగ్రగా మొఱఱ్పెటిట్నను నేను ఆలకింపకుందును. 

లేవీయకాండము 14:42 => వేరు రాళల్ను తీసికొని ఆ రాళల్కు పర్తిగా చేరప్వలెను. అతడు వేరు 

అడుసును తెపిప్ంచి ఆ యింటిగోడకు పూయింపవలెను. 

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, 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:11 => యాజకులు పరిశుదధ్సథ్లమునుండి బయలుదేరి వచిచ్నపుప్డు 

అచచ్ట కూడియునన్ యాజకులందరును తమ వంతులు చూడకుండ తముమ్ను తాము 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:15 => వీరు తమ సహోదరులను సమకూరిచ్ తముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొని 

యెహోవా మాటలనుబటిట్ రాజు ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న యెహోవా మందిరమును పవితర్పరచుటకు 

వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:34 => యాజకులు కొదిద్గా ఉనన్ందున వారు ఆ దహనబలి 

పశువులనిన్టిని ఒలువలేకపోగా, పని సంపూరణ్మగువరకు కడమ యాజకులు తముమ్ను 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనువరకు వారి సహోదరులగు లేవీయులు వారికి సహాయము చేసిరి; తముమ్ను 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనుటయందు యాజకులకంటె లేవీయులు యథారథ్హృదయులై యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:2 => అతడు యాజకులను వారి వారి పనులకు నిరణ్యించి, యెహోవా 

మందిరసేవను జరిగించుటకై వారిని ధైరయ్పరచి 

నెహెమాయ్ 12:30 => యాజకులును లేవీయులును తముమ్ను తాము పవితర్పరచుకొనిన తరువాత 

జనులను గుమమ్ములను పార్కారమును పవితర్ పరచిరి. 
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నెహెమాయ్ 13:9 => పిమమ్ట మందిరపు పాతర్లను నైవేదయ్పదారథ్ములను సాంబార్ణిని నేనకక్డికి 

మరల తెపిప్ంచితిని. 

నెహెమాయ్ 13:22 => అపుప్డు తముమ్ను తాము పవితర్పరచుకొనవలెననియు, విశార్ంతిదినమును 

ఆచరించుటకు వచిచ్ గుమమ్ములను కాచుకొనవలెననియు లేవీయులకు నేను ఆజాఞ్పించితిని. నా దేవా, 

యిందునుగూరిచ్యు ననున్ జాఞ్పకముంచుకొని నీ కృపాతిశయము చొపుప్న ననున్ రకిష్ంచుము. 

యెహెజేక్లు 44:10 => మరియు ఇశార్యేలీయులు ననున్ విసరిజ్ంచి తమ విగర్హములను 

అనుసరింపగా, వారితోకూడ ననున్ విసరిజ్ంచిన లేవీయులు తమ దోషమును భరించుదురు. 

యోవేలు 2:16 => జనులను సమకూరుచ్డి, సమాజకూటము పర్తిషిఠ్ంచుడి, పెదద్లను 

పిలువనంపించుడి, చినన్వారిని సత్నయ్పానము చేయు బిడడ్లను తోడుకొని రండి; పెండిల్కుమారుడు 

అంతఃపురములోనుండియు పెండిల్కుమారెత్ గదిలోనుండియు రావలయును.  

వచనము 8 

అందుచేత యెహోవా యూదావారిమీదను యెరూషలేము కాపురసుథ్లమీదను కోపించి, మీరు 

కనున్లార చూచుచునన్టుల్గా వారిని ఆయన భీతికిని విసమ్యమునకును నిందకును ఆసప్దముగా 

చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:2 => అతడు ఇశార్యేలు రాజుల మారగ్ములందు నడచి, బయలు దేవతా 

రూపములుగా పోత విగర్హములను చేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:3 => మరియు అతడు బెన  హినోన్ము లోయయందు ధూపము వేసి 

ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా తోలివేసిన జనముల హేయకిర్యలచొపుప్న తన 

కుమారులను అగిన్లో దహించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:4 => అతడు ఉనన్తసథ్లములలోను కొండలమీదను పర్తి పచచ్నిచెటుట్ 

కిర్ందను బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:23 => ఎటల్నగా సిరియా రాజుల దేవతలు వారికి సహాయము 

చేయుచునన్వి గనుక వాటి సహాయము నాకును కలుగునటుల్ నేను వాటికి బలులు అరిప్ంచెదననుకొని, 
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తనున్ ఓడించిన దమసుక్వారి దేవతలకు బలులు అరిప్ంచెను; అయితే అవి అతనికిని 

ఇశార్యేలువారికిని నషట్మునకే హేతువులాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:24 => ఆహాజు దేవుని మందిరపు ఉపకరణములను సమకూరిచ్ వాటిని 

తెగగొటిట్ంచి యెహోవా మందిరపు తలుపులను మూసివేయించి యెరూషలేమునందంతట 

బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:25 => యూదా దేశములోని పటట్ణములనిన్టిలోను అతడు అనుయ్ల 

దేవతలకు ధూపము వేయుటకై బలిపీఠములను కటిట్ంచి, తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము 

పుటిట్ంచెను. 

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. 

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 9:16 => అయితే వారును మా పితరులును గరివ్ంచి, లోబడనొలల్క నీ ఆజఞ్లకు 

చెవియొగగ్కపోయిరి. 

నెహెమాయ్ 9:32 => చేసిన నిబంధనను నిలుపుచు కృప చూపునటిట్ మహా పరాకర్మశాలివియు 

భయంకరుడవునగు మా దేవా, అషూష్రు రాజుల దినములు మొదలుకొని యీ దినములవరకు మా 
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మీదికిని మా రాజుల మీదికిని పర్ధానుల మీదికిని మా పితరుల మీదికిని నీ జనులందరి మీదికిని 

వచిచ్న శర్మయంతయు నీ దృషిట్కి అలప్ముగా ఉండకుండును గాక. 

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 44:21 => యూదాపటట్ణములలోను యెరూషలేము వీధులలోను మీరును మీ 

పితరులును మీ రాజులును మీ యధిపతులును దేశపర్జలును ధూపము వేసిన సంగతి యెహోవా 

జాఞ్పకము చేసికొనలేదా? అదే గదా ఆయన మనసుస్నకు వచెచ్ను.  

విలాపవాకయ్ములు 5:7 => మా తండుర్లు పాపముచేసి గతించిపోయిరి మేము వారి దోషశిక్షను 

అనుభవించుచునాన్ము. 

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. 

మతత్యి 10:37 => తండిర్నైనను తలిల్నైనను నా కంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు 

పాతుర్డుకాడు; కుమారునినైనను కుమారెత్నైనను నాకంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు పాతుర్డు 

కాడు; 

మతత్యి 23:30 => మనము మన పితరుల దినములలో ఉండినయెడల పర్వకత్ల 

మరణవిషయములో వారితో పాలివారమై యుండకపోదుమని చెపుప్కొందురు. 

మతత్యి 23:31 => అందువలననే మీరు పర్వకత్లను చంపినవారి కుమారులై యునాన్రని మీ మీద 

మీరే సాక్షయ్ము చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

మతత్యి 23:32 => మీరును మీ పితరుల పరిమాణము పూరిత్ చేయుడి. 

యిరిమ్యా 2:13 => నా జనులు రెండు నేరములు చేసియునాన్రు, జీవజలముల ఊటనైన ననున్ 

విడిచియునాన్రు, తమకొరకు తొటల్ను, అనగా బదద్లై నీళుల్ నిలువని తొటల్ను తొలిపించుకొనియునాన్రు. 
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యిరిమ్యా 2:17 => నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ మారగ్ములో నడిపించుచుండగా నీవు ఆయనను 

విసరిజ్ంచుటవలన నీకు నీవే యీ బాధ కలుగజేసికొంటివి గదా. 

యిరిమ్యా 2:27 => వారు నా తటుట్ ముఖము తిర్పుప్కొనక వీపునే తిర్పుప్కొనిరి; అయినను 

ఆపతాక్లములో లేచి మముమ్ను రకిష్ంపుమని వారు మనవి చేయుదురు. 

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. 

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. 

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. 

యిరిమ్యా 26:19 => అటుల్ పలికినందున యూదా రాజైన హిజిక్యాయైనను యూదా 

జనులందరిలో మరి ఎవడైనను అతని చంపిరా? యెహోవా వారికి చేసెదనని తాను చెపిప్న కీడును 

చేయక సంతాపపడునటుల్ రాజు యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి యెహోవా దయను వేడుకొనెను 

గదా? మనము ఈ కారయ్ము చేసినయెడల మనమీదికే గొపప్ కీడు తెచుచ్కొందుము అని చెపిప్రి. 

యెహెజేక్లు 14:6 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులకు నీవు ఈ మాట చెపుప్ము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ విగర్హములను విడిచిపెటిట్ మీరు చేయు హేయ కృతయ్ములనిన్టిని మాని 

మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి 
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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. 

వచనము 9 

కాబటిట్ మన తండుర్లు కతిత్చేత పడిరి; మన కుమారులును కుమారెత్లును భారయ్లును చెరలోనికి 

కొనపోబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:3 => అతడు తన యేలుబడియందు మొదటి సంవతస్రము మొదటి 

నెలను యెహోవా మందిరపు తలుపులను తెరచి వాటిని బాగుచేసి, 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:24 => ఆహాజు దేవుని మందిరపు ఉపకరణములను సమకూరిచ్ వాటిని 

తెగగొటిట్ంచి యెహోవా మందిరపు తలుపులను మూసివేయించి యెరూషలేమునందంతట 

బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

లేవీయకాండము 24:2 => దీపము నితయ్ము వెలుగుచుండునటుల్ పర్దీపముకొరకు దంచితీసిన 

అచచ్మైన ఒలీవ నూనెను తేవలెనని ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించుము. 

లేవీయకాండము 24:3 => పర్తయ్క్షపు గుడారములో శాసనముల అడడ్తెరకు వెలుపల అహరోను 

సాయంకాలము మొదలుకొని ఉదయమువరకు అది వెలుగునటుల్గా యెహోవా సనిన్ధిని దాని 

చకక్పరచవలెను. ఇది మీ తర తరములకు నితయ్మైన కటట్డ. 

లేవీయకాండము 24:4 => అతడు నిరమ్లమైన దీపవృక్షముమీద పర్దీపములను యెహోవా సనిన్ధిని 

నితయ్ము చకక్పరచవలెను. 

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. 
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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. 

2 రాజులు 16:17 => మరియు రాజైన ఆహాజు సత్ంభముల అంచులను తీసివేసి వాటిమీదనునన్ 

తొటిట్ని తొలగించెను, ఇతత్డి యెడల్మీద నునన్ సముదర్మును దింపి రాతి కటుట్మీద దానిని ఉంచెను. 

2 రాజులు 16:18 => మరియు అతడు అషూష్రు రాజునుబటిట్ విశార్ంతిదినపు ఆచరణకొరకై 

మందిరములో కటట్బడిన మంటపమును, రాజు ఆవరణముగుండ పోవు దావ్రమును యెహోవా 

మందిరమునుండి తీసివేసెను. 

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. 

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.  

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 

యెహెజేక్లు 41:2 => వాకిలి వెడలుప్ పది మూరలు, తలుపు ఇరుపర్కక్ల అయిదేసి మూరలు, దాని 

నిడివిని కొలువగా నలుబది మూరలు, దాని వెడలుప్ ఇరువది మూరలు. 

వచనము 10 
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ఇపుప్డు మనమీదనునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా మహోగర్త చలాల్రునటుల్ ఆయనతో 

మనము నిబంధన చేయవలెనని నా మనసుస్లో అభిలాష పుటెట్ను. 

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 34:24 => ఆలకించుడి, నేను ఈ సథ్లముమీదికిని దాని కాపురసుథ్లమీదికిని 

యూదారాజు సముఖమున చదివి వినిపింపబడిన గర్ంథమునందు వార్యబడియునన్ శాపములనిన్టిని 

రపిప్ంచెదను. 

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. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:15 => నేను నేడు నీకాజాఞ్పించు ఆయన సమసత్మైన ఆజఞ్లను 

కటట్డలను నీవు అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని నీ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్నమాట విననియెడల 

ఈ శాపములనిన్యు నీకు సంభవించును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:16 => పటట్ణములో నీవు శపింపబడుదువు; పొలములో నీవు 

శపింపబడుదువు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:17 => నీ గంపయు పిండి పిసుకు నీ తొటిట్యు శపింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:18 => నీ గరభ్ఫలము నీ భూమిపంట నీ ఆవులు నీ గొఱఱ్మేకల 

మందలు శపింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:19 => నీవు లోపలికి వచుచ్నపుప్డు శపింపబడుదువు; వెలుపలికి 

వెళుల్నపుప్డును శపింపబడుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:20 => నీవు ననున్ విడిచి చేసిన నీ దుషాక్రయ్ములచేత నీవు హతము 

చేయబడి వేగముగా నశించువరకు, నీవు చేయబూనుకొను కారయ్ములనిన్టి విషయములోను యెహోవా 

శాపమును కలవరమును గదిద్ంపును నీ మీదికి తెపిప్ంచును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:6 => రెమలాయ్ కుమారుడైన పెకహు యూదావారిలో పరాకర్మశాలులైన 

లక్ష ఇరువది వేలమందిని ఒకక్నాడు హతముచేసెను. వారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను 

విసరిజ్ంచినందున వారికిటిట్గతి పటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:7 => పరాకర్మశాలియైన ఎఫార్యిమీయుడగు జిఖీర్ రాజసంతతివాడైన 

మయశేయాను సభా ముఖుయ్డైన అజీర్కామును పర్ధాన మంతిర్యైన ఎలొక్నానును హతము చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:8 => ఇదియు గాక ఇశార్యేలువారు తమ సహోదరులైన వీరిలోనుండి 

సతరీలనేమి కుమారులనేమి కుమారెత్లనేమి రెండు లక్షల మందిని చెరతీసికొనిపోయిరి. మరియు 

వారియొదద్నుండి విసాత్రమైన కొలల్సొముమ్ తీసికొని దానిని షోమోర్నునకు తెచిచ్రి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:25 => యెహోవా నీ శతుర్వులయెదుట నినున్ ఓడించును. 

ఒకక్మారగ్మున వారియెదుటికి బయలుదేరి నీవు యేడు మారగ్ముల వారి యెదుటనుండి పారిపోయి, 

భూరాజయ్ములనిన్టిలోనికి యిటు అటు చెదరగొటట్బడుదువు.  

లేవీయకాండము 26:32 => నేనే మీ దేశమును పాడుచేసిన తరువాత దానిలో కాపురముండు మీ 

శతుర్వులు దాని చూచి ఆశచ్రయ్పడెదరు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:59 => యెహోవా నీకును నీ సంతతికిని ఆశచ్రయ్మైన తెగుళల్ను 

కలుగజేయును. అవి దీరఘ్కాలముండు గొపప్ తెగుళుల్ను చెడడ్ రోగములునై యుండును. 

1 రాజులు 9:8 => ఈ మందిరమారగ్మున వచుచ్వారందరును దానిచూచి, ఆశచ్రయ్పడి ఇసీ, యని 

యెహోవా ఈ దేశమునకును ఈ మందిరమునకును ఈలాగున ఎందుకు చేసెనని యడుగగా 

యిరిమ్యా 18:15 => అయితే నా పర్జలు ననున్ మరిచియునాన్రు, మాయకు ధూపము 

వేయుచునాన్రు, మెరకచేయబడని దారిలో తాము నడువవలెనని పురాతన మారగ్ములైన తోర్వలలో 

తముమ్ను తాము తొటిర్లల్ చేసికొనుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 18:16 => వారు ఎలల్పుప్డును అపహాసాయ్సప్దముగా నుండుటకై తమ దేశమును పాడుగా 

చేసికొనియునాన్రు, దాని మారగ్మున నడుచు పర్తివాడును ఆశచ్రయ్పడి తల ఊచును. 

యిరిమ్యా 19:8 => ఆ మారగ్మున పోవు పర్తివాడును ఆశచ్రయ్పడి దానికి కలిగిన యిడుమలనిన్టిని 

చూచి అపహాసయ్ము చేయునంతగా ఈ పటట్ణమును పాడుగాను అపహాసాయ్సప్దముగాను నేను 

చేసెదను. 

యిరిమ్యా 25:9 => ఈ దేశముమీదికిని దీని నివాసులమీదికిని చుటుట్నునన్ యీ జనులందరి 

మీదికిని వారిని రపిప్ంచుచునాన్ను; ఈ జనులను శాపగర్సుత్లగాను విసమ్యాసప్దముగాను 

అపహాసాయ్సప్దముగాను ఎపప్టికిని పాడుగాను ఉండజేసెదను. 

యిరిమ్యా 25:18 => నేటివలెనే పాడుగాను నిరజ్నముగాను అపహాసాయ్సప్దముగాను 

శాపాసప్దముగాను చేయుటకు యెరూషలేమునకును యూదా పటట్ణములకును దాని 

మహారాజులకును దాని అధిపతులకును తార్గించితిని. 

యిరిమ్యా 29:18 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే. వారు విననొలల్నివారై, నేను పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన 

నా సేవకులచేత వారియొదద్కు పంపిన నా మాటలను ఆలకింపకపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:21 => అపుప్డు పర్ఖాయ్తి నొందిన యీ మందిరమారగ్మున పోవు 

పర్యాణసుథ్లందరును విసమ్యమొంది యెహోవా ఈ దేశమునకును ఈ మందిరమునకును ఎందుకు 

ఈ పర్కారముగా చేసెనని యడుగగా 
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2 దినవృతాత్ంతములు 30:7 => తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా యెడల దోర్హముగా పర్వరిత్ంచిన 

మీ పితరులవలెను మీ సహోదరులవలెను మీరు పర్వరిత్ంపకుడి. వారి పర్వరత్న ఎటిట్దొ మీకు 

అగపరచవలెనని ఆయన వారిని వినాశమునకు అపప్గించెను. 

యిరిమ్యా 51:37 => బబులోను నిరజ్నమై కసువు దిబబ్లుగా ఉండును నకక్లకు నివాససథ్లమగును 

అది పాడై యెగతాళికి కారణముగా ఉండును.  

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. 

మలాకీ 1:5 => కనున్లార దానిని చూచి ఇశార్యేలీయుల సరిహదుద్లలో యెహోవా బహు ఘనుడుగా 

ఉనాన్డని మీరందురు.  

వచనము 11 

నా కుమారులారా, తనకు పరిచారకులైయుండి ధూపము వేయుచుండుటకును, తన సనిన్ధిని 

నిలుచుటకును, తనకు పరిచరయ్ చేయుటకును యెహోవా మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనెను గనుక మీరు 

అశర్దధ్చేయకుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:5 => అందుచేత అతని దేవుడైన యెహోవా అతనిని సిరియా రాజు చేతి 

కపప్గించెను. సిరియనులు అతని ఓడించి అతని జనులలో చాలమందిని చెరపటుట్కొని దమసుక్నకు 

తీసికొనిపోయిరి. అతడును ఇశార్యేలు రాజు చేతికి అపప్గింపబడెను; ఆ రాజు అతని లెసస్గా 

ఓడించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:6 => రెమలాయ్ కుమారుడైన పెకహు యూదావారిలో పరాకర్మశాలులైన 

లక్ష ఇరువది వేలమందిని ఒకక్నాడు హతముచేసెను. వారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను 

విసరిజ్ంచినందున వారికిటిట్గతి పటెట్ను. 

Page  of 1510 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

2 దినవృతాత్ంతములు 28:7 => పరాకర్మశాలియైన ఎఫార్యిమీయుడగు జిఖీర్ రాజసంతతివాడైన 

మయశేయాను సభా ముఖుయ్డైన అజీర్కామును పర్ధాన మంతిర్యైన ఎలొక్నానును హతము చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:8 => ఇదియు గాక ఇశార్యేలువారు తమ సహోదరులైన వీరిలోనుండి 

సతరీలనేమి కుమారులనేమి కుమారెత్లనేమి రెండు లక్షల మందిని చెరతీసికొనిపోయిరి. మరియు 

వారియొదద్నుండి విసాత్రమైన కొలల్సొముమ్ తీసికొని దానిని షోమోర్నునకు తెచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:17 => రాజైన ఆహాజు తనకు సహాయము చేయుడని అషూష్రు 

రాజులయొదద్కు వరత్మానము పంపెను. 

లేవీయకాండము 26:17 => నేను మీకు పగవాడనవుదును; మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు 

చంపబడెదరు; మీ విరోధులు మిముమ్ను ఏలెదరు; మిముమ్ను ఎవరును తరుమకపోయినను మీరు 

పారిపోయెదరు. 

విలాపవాకయ్ములు 5:7 => మా తండుర్లు పాపముచేసి గతించిపోయిరి మేము వారి దోషశిక్షను 

అనుభవించుచునాన్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:32 => నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును అనయ్జనమునకు 

ఇయయ్బడుదురు. వారి నిమితత్ము నీ కనున్లు దినమెలల్ చూచి చూచి కీష్ణించిపోవునుగాని నీచేత 

నేమియు కాకపోవును. 

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

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 12 
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అపుప్డు కహాతీయులలో అమాశై కుమారుడైన మహతు అజరాయ్ కుమారుడైన యోవేలు, 

మెరారీయులలో అబీద్ కుమారుడైన కీషు యెహాలెల్లేలు కుమారుడైన అజరాయ్, గెరో ష్నీయులలో జిమామ్ 

కుమారుడైన యోవాహు యోవాహు కుమారుడైన ఏదేను 

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 15:12 => పూరణ్హృదయముతోను పూరాణ్తమ్తోను తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాయొదద్ తాము విచారణ చేయుదుమనియు 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:13 => పినన్లేగాని పెదద్లేగాని పురుషులేగాని సతరీలే గాని ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయనివారికందరికిని మరణము విధించుదుమనియు నిషక్రష్ 

చేసికొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:16 => అపుప్డు యెహోయాదా జనులందరు యెహోవావారై 

యుండవలెనని జనులందరితోను రాజుతోను నిబంధనచేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:30 => వారిని సమకూరెచ్ను. రాజును, యూదా వారందరును, 

యెరూషలేము కాపురసుథ్లును, యాజకులును, లేవీయులును, జనులలో పినన్పెదద్లందరును 

యెహోవా మందిరమునకు రాగా యెహోవా మందిరమందు దొరకిన నిబంధన గర్ంథపు మాటలనిన్యు 

వారికి వినిపింపబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:31 => పిమమ్ట రాజు తన సథ్లమందు నిలువబడి నేను యెహోవాను 

అనుసరించుచు, ఆయన ఇచిచ్న ఆజఞ్లను శాసనములను కటట్డలను పూరణ్మనసుస్తోను 

పూరణ్హృదయముతోను గైకొనుచు, ఈ గర్ంథమందు వార్యబడిన నిబంధన మాటల పర్కారముగా 

పర్వరిత్ంచుదునని యెహోవా సనిన్ధిని నిబంధన చేసికొనెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 34:32 => మరియు అతడు యెరూషలేమునందునన్ వారినందరిని 

బెనాయ్మీనీయులనందిరిని అటిట్ నిబంధనకు ఒపుప్కొనజేసెను గనుక యెరూషలేము కాపురసుథ్లు తమ 

పితరుల దేవుడైన దేవుని నిబంధన పర్కారము పర్వరిత్ంచిరి. 

ఎజార్ 10:3 => కాబటిట్ యీ పని ధరమ్శాసాత్ర్నుసారముగా జరుగునటుల్ ఏలినవాడవైన నీ 

యోచననుబటిట్యు, దైవాజఞ్కు భయపడువారి యోచననుబటిట్యు, ఈ భారయ్లను వారికి పుటిట్నవారిని 

వెలివేయించెదమని మన దేవునితో నిబంధన చేసికొనెదము. 

నెహెమాయ్ 9:38 => వారు తమకిషట్ము వచిచ్నటుల్ మా శరీర ములమీదను మా పశువులమీదను 

అధికారము చూపు చునాన్రు గనుక మాకు చాల శర్మలు కలుగుచునన్వి. 

నెహెమాయ్ 10:1 => మేము ఒపుప్కొని చెపిప్నదానినిబటిట్ ఒక సిథ్రమైన నిబంధన చేసికొని 

వార్యించుకొనగా, మా పర్ధానులును లేవీయులును యాజకులును దానికి ముదర్లు వేసిరి. దానికి 

ముదర్లు వేసిన వారెవరనగా, అధికారియగు హకలాయ్ కుమారుడైన నెహెమాయ్ సిదీక్యా 

నెహెమాయ్ 10:2 => శెరాయా అజరాయ్ యిరీమ్యా 

నెహెమాయ్ 10:3 => పషూరు అమరాయ్ మలీక్యా 

నెహెమాయ్ 10:4 => హటూ ట్షు షెబనాయ్ మలూల్కు. 

నెహెమాయ్ 10:5 => హారిము మెరేమోతు ఓబదాయ్ 

నెహెమాయ్ 10:6 => దానియేలు గినెన్తోను బారూకు 

నెహెమాయ్ 10:7 => మెషులాల్ము అబీయా మీయామిను 

నెహెమాయ్ 10:8 => మయజాయ్ బిలగ్యి షెమయా వీరందరును యాజకులుగా ఉండువారు 

నెహెమాయ్ 10:9 => లేవీయులు ఎవరనగా, అజనాయ్ కుమారుడైన యేషూవ హేనా దాదు కుమారులైన 

బినూన్యి కదీమ్యేలు 

నెహెమాయ్ 10:10 => వారి సహోదరులైన షెబనాయ్ హోదీయా కెలీటా పెలాయా హానాను 

నెహెమాయ్ 10:11 => మీకా రెహోబు హషబాయ్ 

నెహెమాయ్ 10:12 => జకూక్రు షేరేబాయ్ షెబనాయ్ 

నెహెమాయ్ 10:13 => హోదీయా బానీ బెనీను అనువారు. 
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నెహెమాయ్ 10:14 => జనులలో పర్ధానులెవరనగా పరోషు పహతోమ్యాబు ఏలాము జతూత్ బానీ 

నెహెమాయ్ 10:15 => బునీన్ అజాగ్దు బేబై  

నెహెమాయ్ 10:16 => అదోనీయా బిగవ్యి ఆదీను 

నెహెమాయ్ 10:17 => అటేరు హిజిక్యా అజూఞ్రు 

నెహెమాయ్ 10:18 => హోదీయా హాషుము బేజయి 

నెహెమాయ్ 10:19 => హారీపు అనాతోతు నేబైమగీప్ 

నెహెమాయ్ 10:20 => యాషు మెషులాల్ము హెజీరు 

నెహెమాయ్ 10:21 => మెషేజ బెయేలు సాదోకు యదూద్వ 

నెహెమాయ్ 10:22 => పెలటాయ్ హానాను అనాయా 

నెహెమాయ్ 10:23 => హోషేయ హననాయ్ హషూష్బు హలోల్హేషు పిలా హ్ షోబేకు 

నెహెమాయ్ 10:24 => రెహూము హషబాన్ మయశేయా  

నెహెమాయ్ 10:25 => అహీయా హానాను ఆనాను 

నెహెమాయ్ 10:26 => మలూల్కు హారిము బయనా అనువారు. 

నెహెమాయ్ 10:27 => అయితే జనులలో మిగిలినవారు,  

నెహెమాయ్ 10:28 => అనగా దేవుని ధరమ్శాసత్రమునకు విధేయులగునటుల్ దేశపు జనులలో 

ఉండకుండ తముమ్ను తాము వేరుపరచుకొనిన యాజకులు లేవీయులు దావ్రపాలకులు గాయకులు 

నెతీనీయులు అందరును, దేవుని దాసుడైన మోషే దావ్రా నియమించబడిన దేవుని ధరమ్శాసత్రము 

ననుసరించి నడుచుకొనుచు, మన పర్భువైన యెహోవా నిబంధనలను కటట్డలను ఆచరించుదుమని 

శపథము పూని పర్మాణము చేయుటకు కూడిరి. 

నెహెమాయ్ 10:29 => వారి భారయ్లు వారి కుమారులు వారి కుమారెత్లు తెలివియు 

బుదిధ్యుగలవారెవరో వారును ఈ విషయములో పర్ధానులైన తమ బంధువులతో కలిసిరి. 

నెహెమాయ్ 10:30 => మరియు మేము దేశపు జనులకు మా కుమారెత్లను ఇయయ్కయు వారి 

కుమారెత్లను మా కుమారులకు పుచుచ్కొనకయు నుందుమనియు 
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నెహెమాయ్ 10:31 => దేశపు జనులు విశార్ంతి దినమందు అమమ్కపు వసుత్వులనే గాని 

భోజనపదారథ్ములనేగాని అముమ్టకు తెచిచ్నయెడల విశార్ంతిదినమునగాని పరిశుదధ్ దినములలోగాని 

వాటిని కొనకుందుమనియు, ఏడవ సంవతస్రమున విడిచిపెటిట్ ఆ సంవతస్రములో బాకీదారుల బాకీలు 

వదలివేయుదుమనియు నిరణ్యించుకొంటిమి. 

నెహెమాయ్ 10:32 => మరియు మన దేవుని మందిరపు సేవ నిమితత్ము పర్తి సంవతస్రము తులము 

వెండిలో మూడవ వంతు ఇచెచ్దమని నిబంధన చేసికొంటిమి. 

నెహెమాయ్ 10:33 => సవరింపబడిన రొటెట్ విషయములోను, నితయ్ నైవేదయ్ము విషయములోను, 

నితయ్ము అరిప్ంచు దహనబలి విషయములోను, విశార్ంతిదినముల విషయములోను, అమావాసయ్ల 

విషయములోను, నిరణ్యింపబడిన పండుగల విషయములోను, పర్తిషిఠ్తములైన వసుత్వుల 

విషయములోను, ఇశార్యేలీయులకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకైన పాపపరిహారారథ్బలుల 

విషయములోను , మన దేవుని మందిరపు పనియంతటి విషయములోను , ఆలాగుననే 

నిరణ్యించుకొంటిమి. 

నెహెమాయ్ 10:34 => మరియు మా పితరుల యింటి మరాయ్ద పర్కారము పర్తి సంవతస్రమును 

నిరణ్యించుకొనిన కాలములలో ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమందు వార్సియునన్టుట్ మా దేవుడైన యెహోవా 

బలిపీఠము మీద దహింపజేయుటకు యాజకులలోను లేవీయులలోను జనులలోను కటెట్ల 

అరప్ణమును మా దేవుని మందిరములోనికి ఎవరు తేవలెనో వారును చీటుల్ వేసికొని 

నిరణ్యించుకొంటిమి. 

నెహెమాయ్ 10:35 => మరియు మా భూమియొకక్ పర్థమ ఫలములను సకల వృక్షముల పర్థమ 

ఫలములను, పర్తి సవంతస్రము పర్భువు మందిరమునకు మేము తీసికొని వచుచ్నటుల్గా 

నిరణ్యించుకొంటిమి 

నెహెమాయ్ 10:36 => మా కుమారులలో జేయ్షఠ్పుతుర్లు, మా పశువులలో తొలిచూలులను, 

ధరమ్శాసత్రగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ మా మందలలో తొలిచూలులను, మన దేవుని మందిరములో 

సేవచేయు యాజకులయొదద్కు మేము తీసికొని వచుచ్నటుల్గా నిరణ్యించుకొంటిమి. 
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నెహెమాయ్ 10:37 => ఇదియు గాక మా పిండిలో పర్థమ ఫలము పర్తిషాఠ్రప్ణలు సకలవిధమైన 

వృక్షముల ఫలములు దార్కాష్రసము నూనె మొదలైన వాటిని మా దేవుని మందిరపు గదులలోనికి 

యాజకులయొదద్కు తెచుచ్నటుల్గాను, మా భూమి పంటలో పదియవ వంతును లేవీయులయొదద్కు 

తీసికొని వచుచ్నటుల్గా పర్తి పటట్ణములోనునన్ మా పంటలో పదియవ వంతును ఆ లేవీయుల 

కిచుచ్నటుల్గాను నిరణ్యించుకొంటిమి. 

నెహెమాయ్ 10:38 => లేవీయులు ఆ పదియవ వంతును తీసికొనిరాగా అహరోను సంతతివాడైన 

యాజకుడు ఒకడును వారితోకూడ ఉండవలెననియు, పదియవ వంతులలో ఒకవంతు లేవీయులు మా 

దేవుని మందిరములో ఉనన్ ఖజానా గదులలోనికి తీసికొని రావలెననియు నిరణ్యించుకొంటిమి, 

నెహెమాయ్ 10:39 => ఇశార్యేలీయులును లేవీయులును ధానయ్మును కొర్తత్ దార్కాష్రసమును నూనెను 

తేగా, సేవచేయు యాజకులును దావ్రపాలకులును గాయకులును వాటిని తీసికొని పర్తిషిఠ్తములగు 

ఉపకరణములుండు మందిరపు గదులలో ఉంచవలెను. మా దేవుని మందిరమును మేము 

విడిచిపెటట్ము. 

యిరిమ్యా 34:15 => మీరైతే ఇపుప్డు మనసుస్ మారుచ్కొని యొకొక్కక్డు తన పొరుగువానికి 

విడుదల చాటింతమని చెపిప్, నా పేరు పెటట్బడిన యీ మందిరమందు నా సనిన్ధిని నిబంధన చేసితిరి, 

నా దృషిట్కి యుకత్మైనది చేసితిరి. 

యిరిమ్యా 34:18 => మరియు నా సనిన్ధిని తాము చేసిన నిబంధన మాటలు నెరవేరచ్క దాని 

నతికర్మించువారిని, తాము రెండు భాగములుగా కోసి వాటిమధయ్ నడిచిన దూడతో సమానులుగా 

చేయుచునాన్ను; 

యిరిమ్యా 50:5 => ఎనన్టికిని మరువబడని నితయ్నిబంధన చేసికొని యెహోవాను కలిసికొందము 

రండని చెపుప్కొనుచు సీయోనుతటుట్ అభిముఖులై ఆచచ్టికి వెళుల్ మారగ్ము ఏదని అడుగుచు వచెచ్దరు 

ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

2 కొరిందీయులకు 8:5 => ఇదియుగాక మొదట పర్భువునకును, దేవుని చితత్మువలన మాకును, 

తముమ్ను తామే అపప్గించుకొనిరి; యింతగా చేయుదురని మేమనుకొనలేదు. 
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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 23:26 => అయినను మనషే ష్ యెహోవాకు పుటిట్ంచిన కోపమునుబటిట్ ఆయన కోపాగిన్ 

యింకను చలాల్రకుండ యూదామీద మండుచునే యుండెను. 

యెహోషువ 24:25 => అటుల్ యెహోషువ ఆ దినమున పర్జలతో నిబంధన చేసి వారికి షెకెములో 

కటట్డను విధిని నియమించి 

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 

2 రాజులు 11:17 => అపుప్డు యెహోయాదా జనులు యెహోవా వారని ఆయన పేరట రాజుతోను 

జనులతోను నిబంధన చేయించెను, మరియు అతడు రాజుపేరట జనులతో నిబంధన చేయించెను. 

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 19:4 => యెహోషాపాతు యెరూషలేములో నివాసముచేయుచు 

బేయేరె ష్బానుండి ఎఫార్యిము మనయ్మువరకు జనులమధయ్ను సంచరించుచు, వారి పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా వైపునకు వారిని మళిల్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:8 => మీ పితరులవలె మీరు అవిధేయులుగాక యెహోవాకు లోబడి, 

ఆయన శాశవ్తముగా పరిశుదధ్ పరచిన ఆయన పరిశుదధ్ మందిరములో పర్వేశించి, మీ దేవుడైన 

యెహోవా మహోగర్త మీ మీదినుండి తొలగిపోవునటుల్ ఆయనను సేవించుడి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 34:31 => పిమమ్ట రాజు తన సథ్లమందు నిలువబడి నేను యెహోవాను 

అనుసరించుచు, ఆయన ఇచిచ్న ఆజఞ్లను శాసనములను కటట్డలను పూరణ్మనసుస్తోను 

పూరణ్హృదయముతోను గైకొనుచు, ఈ గర్ంథమందు వార్యబడిన నిబంధన మాటల పర్కారముగా 

పర్వరిత్ంచుదునని యెహోవా సనిన్ధిని నిబంధన చేసికొనెను. 

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. 

యిరిమ్యా 11:2 => మీరు ఈ నిబంధనవాకయ్ములను వినుడి; యూదా మనుషుయ్లతోను 

యెరూషలేము నివాసులతోను నీవీలాగున మాటలాడి తెలియజేయవలెను 

యిరిమ్యా 34:8 => యూదులచేత యూదులు కొలువు చేయించుకొనక తమ దాసయ్ములోనునన్ 

హెబీర్యులనుగాని హెబీర్యురాండర్నుగాని అందరిని విడిపించునటుల్ విడుదల చాటింపవలెనని  

వచనము 13 

ఎలీషాపాను సంతతివారిలో షిమీ యెహీయేలు, ఆసాపు కుమారులలో జెకరాయ్ మతత్నాయ్ 

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

కోయును. 

గలతీయులకు 6:8 => ఏలాగనగా తన శరీరేచఛ్లనుబటిట్ వితుత్వాడు తన శరీరమునుండి క్షయమను 

పంట కోయును, ఆతమ్నుబటిట్ వితుత్వాడు ఆతమ్నుండి నితయ్జీవమను పంట కోయును. 

సంఖాయ్కాండము 3:6 => వారు అతనికి పరిచారకులుగా ఉండునటుల్ యాజకుడైన అహరోను ఎదుట 

వారిని నిలువబెటుట్ము. 

సంఖాయ్కాండము 3:7 => వారు పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుట మందిరపు సేవ చేయవలెను. తాము 

కాపాడవలసినదానిని, సరవ్సమాజము కాపాడవలసినదానిని, వారు కాపాడవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 3 :8 => మందిరపు సేవ చేయుటకు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

ఉపకరణములనిన్టిని, ఇశార్యేలీయులు కాపాడవలసినదంతటిని, వారే కాపాడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:9 => కాగా నీవు లేవీయులను అహరోనుకును అతని కుమారులకును 

అపప్గింపవలెను. వారు ఇశార్యేలీయులలోనుండి అతని వశము చేయబడినవారు. 

సంఖాయ్కాండము 8:6 => లేవీయులను పర్తేయ్కించి వారిని పవితర్పరచుము. 

సంఖాయ్కాండము 8:7 => వారిని పవితర్పరచుటకు నీవు వారికి చేయవలసినదేమనగా, వారిమీద 

పాపపరిహారారథ్ జలమును పోర్కిష్ంపుము; అపుప్డు వారు మంగలికతిత్తో తమ శరీరమంతయు 

గొరిగించుకొని 

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

దాని నైవేదయ్మును, అనగా తైలముతో కలిసిన గోధమపిండిని తేవలెను. నీవు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

మరియొక కోడెను తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:9 => అపుప్డు నీవు పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుటికి లేవీయులను తోడుకొనివచిచ్ 

ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజమును పోగుచేయవలెను. 

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

ఇశార్యేలీయులు తమచేతులను ఆ లేవీయులమీద ఉంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:11 => లేవీయులు యెహోవా సేవచేయువారవుటకు అహరోనును 

ఇశార్యేలీయులును పర్తిషాఠ్రప్ణముగా వారిని యెహోవా సనిన్ధిని పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

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

లేవీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్ తత్ము చేయునటుల్ యెహోవాకు వాటిలో ఒకదానిని 

పాపపరిహారారథ్బలిగాను రెండవ దానిని దహనబలిగాను అరిప్ంచి 

సంఖాయ్కాండము 8:13 => అహరోను ఎదుటను అతని కుమారుల యెదుటను లేవీయులను 

నిలువబెటిట్ యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణముగా వారిని అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:14 => అటుల్ నీవు ఇశార్యేలీయులలోనుండి లేవీయులను వేరుపరచవలెను; 

లేవీయులు నావారైయుందురు. 
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సంఖాయ్కాండము 18:2 => మరియు నీ తండిర్ గోతర్మును, అనగా లేవీ గోతిర్కులైన నీ సహోదరులను 

నీవు దగగ్రకు తీసికొనిరావలెను; వారు నీతో కలిసి నీకు పరిచరయ్ చేయుదురు. అయితే నీవును నీ 

కుమారులును సాక్షయ్పు గుడారము ఎదుట సేవచేయవలెను 

సంఖాయ్కాండము 18:3 => వారు నినున్ను గుడారమంతటిని కాపాడుచుండవలెను. అయితే వారును 

మీరును చావకుండునటుల్ వారు పరిశుదధ్ సథ్ లముయొకక్ ఉపకరణములయొదద్ కైనను 

బలిపీఠమునొదద్కైనను సమీపింపవలదు. 

సంఖాయ్కాండము 18:4 => వారు నీతో కలిసి పర్తయ్క్షపు గుడారములోని సమసత్ సేవవిషయములో 

దాని కాపాడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:5 => అనుయ్డు మీయొదద్కు సమీపింపకూడదు; ఇకమీదట మీరు 

పరిశుదధ్సథ్లమును బలిపీఠమును కాపాడవలెను; అపుప్డు ఇశార్యేలీయులమీదికి కోపము రాదు. 

సంఖాయ్కాండము 18:6 => ఇదిగో నేను ఇశార్యేలీయులమధయ్నుండి లేవీయులైన మీ సహోదరులను 

తీసికొనియునాన్ను ; పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ సేవచేయుటకు వారు యెహోవావలన 

మీకపప్గింపబడియునాన్రు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:8 => నేటివరకు జరుగునటుల్ యెహోవా నిబంధన మందసమును 

మోయుటకు, యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకును, ఆయనను సేవించి ఆయన నామమునుబటిట్ 

దీవించుటకును, లేవి గోతర్పువారిని ఆ కాలమున యెహోవా ఏరప్రచుకొనెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:35 => మరియు యెహోవా యొదద్నుండి అగిన్ బయలుదేరి ధూపారప్ణమును 

తెచిచ్న ఆ రెండువందల ఏబదిమందిని కాలిచ్వేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:36 => అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు యాజకుడగు 

అహరోను కుమారుడైన ఎలియాజరుతో ఇటల్నుము ఆ అగిన్మధయ్నుండి ఆ ధూపారుత్లను ఎతుత్ము, 

అవి పర్తిషిఠ్తమైనవి. 

సంఖాయ్కాండము 16:37 => ఆ అగిన్ని దూరముగా చలుల్ము. 
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సంఖాయ్కాండము 16:38 => పాపముచేసి తమ పార్ణములకు ముపుప్తెచుచ్కొనిన వీరి ధూపారుత్లను 

తీసికొని బలిపీఠమునకు కపుప్గా వెడలప్యిన రేకులను చేయవలెను. వారు యెహోవా సనిన్ధికి వాటిని 

తెచిచ్నందున అవి పర్తిషిఠ్తమైనవి; అవి ఇశార్యేలీయులకు ఆనవాలుగా ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 16:39 => అహరోను సంతాన సంబంధి కాని అనుయ్డెవడును యెహోవా సనిన్ధిని 

ధూపము అరిప్ంప సమీపించి, 

సంఖాయ్కాండము 16:40 => కోరహువలెను అతని సమాజమువలెను కాకుండునటుల్ 

ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకసూచనగా ఉండుటకై యాజకుడైన ఎలియాజరు కాలచ్బడినవారు అరిప్ంచిన 

యితత్డి ధూపారుత్లను తీసి యెహోవా మోషే దావ్రా తనతో చెపిప్నటుల్ వాటితో బలిపీఠమునకు కపుప్గా 

వెడలప్యిన రేకులు చేయించెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:7 => కాబటిట్ నీవును నీ కుమారులును బలిపీఠపు పనులనిన్టి విషయములోను 

అడడ్తెర లోపలిదాని విషయములోను యాజకతవ్ము జరుపుచు సేవచేయవలెను. దయచేతనే మీ 

యాజకతవ్పు సేవ నేను మీకిచిచ్యునాన్ను; అనుయ్డు సమీపించినయెడల మరణశిక్ష నొందును. 

ఆదికాండము 43:29 => అపుప్డతడు కనున్లెతిత్ తన తలిల్ కుమారుడును తన తముమ్డైన 

బెనాయ్మీనును చూచి మీరు నాతో చెపిప్న మీ తముమ్డు ఇతడేనా? అని అడిగి నా కుమారుడా, దేవుడు 

నినున్ కరుణించును గాక 

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 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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:4 => యెహోషాపాతు యెరూషలేములో నివాసముచేయుచు 

బేయేరె ష్బానుండి ఎఫార్యిము మనయ్మువరకు జనులమధయ్ను సంచరించుచు, వారి పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా వైపునకు వారిని మళిల్ంచెను. 
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జెకరాయ్ 3:1 => మరియు యెహోవా దూత యెదుట పర్ధానయాజకుడైన యెహోషువ 

నిలువబడుటయు, సాతాను ఫిరాయ్దియై అతని కుడిపారశ్వ్మున నిలువబడుటయు అతడు నాకు 

కనుపరచెను. 

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

అతనికి వంతు వచెచ్ను. 

కొలొసస్యులకు 4:17 => మరియు పర్భువునందు నీకు అపప్గింపబడిన పరిచరయ్ను నెరవేరుచ్టకు 

దానిగూరిచ్ జాగర్తత్పడుమని అరిఖ్పుప్తో చెపుప్డి. 

వచనము 14 

హేమాను సంతతివారిలో యెహీయేలు షిమీ, యెదూతూను సంతతివారిలో షెమయా ఉజీజ్యేలు అను 

లేవీయులు నియమించబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:19 => మెరారి కుమారులు మహలి మూషి; వారి పితరుల వరుసలనుబటిట్ 

లేవీయుల కుటుంబములు ఏవనగా 

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

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

1 దినవృతాత్ంతములు 15:6 => మెరారీయులలో అధిపతియైన అశాయాను వాని బంధువులలో 

రెండువందల ఇరువది మందిని, 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:21 => మెరారి కుమారులు మహలి మూషి; మహలి కుమారులు 

ఎలియాజరు కీషు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:22 => ఎలియాజరు చనిపోయినపుప్డు వానికి కుమారెత్లుండిరి కాని 

కుమారులు లేకపోయిరి. కీషు కుమారులైన వారి సహోదరులు వారిని వివాహము చేసికొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:23 => మూషి కుమారులు ముగుగ్రు, మహలి ఏదెరు యెరీమోతు. 

నిరగ్మకాండము 6:16 => లేవి కుమారుల పేరులు వారి వారి వంశావళుల చొపుప్న ఏవేవనగా, 

గెరో ష్ను కహాతు మెరారి. లేవి నూట ముపప్ది యేడేండుల్ బర్దికెను. 
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నిరగ్మకాండము 6:17 => గెరో ష్ను కుమారులు వారి వారి వంశావళుల చొపుప్న లిబీన్ షిమీ. 

నిరగ్మకాండము 6:18 => కహాతు కుమారులు అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. కహాతు 

నూట ముపప్ది మూడేండుల్ బర్దికెను. 

నిరగ్మకాండము 6:19 => మెరారి కుమారులు మహలి మూషి; వీరు తమ తమ వంశావళుల 

చొపుప్న లేవి కుటుంబములు. 

నిరగ్మకాండము 6:20 => అమార్ము తన మేనతత్యైన యోకెబెదును పెండిల్ చేసికొనెను; ఆమె అతనికి 

అహరోనును మోషేను కనెను. అమార్ము నూట ముపప్ది యేడేండుల్ బర్దికెను. 

నిరగ్మకాండము 6:21 => ఇసాహ్రు కుమారులు కోరహు నెపెగు జిఖీర్ 

నిరగ్మకాండము 6:22 => ఉజీజ్యేలు కుమారులు మిషాయేలు ఎలాస్ఫాను సితీర్. 

నిరగ్మకాండము 6:23 => అహరోను అమీమ్నాదాబు కుమారెత్యు నయసోస్ను సహోదరియునైన 

ఎలీషెబను పెండిల్ చేసికొనెను. ఆమె అతనికి నాదాబును అబీహును ఎలియాజరును ఈతామారును 

కనెను. 

నిరగ్మకాండము 6:24 => కోరహు కుమారులు అసీస్రు ఎలాక్నా అబీయా సాపు; వీరు కోరహీయుల 

కుటుంబములు. 

నిరగ్మకాండము 6:25 => అహరోను కుమారుడైన ఎలియాజరు పూతీయేలు కుమారెత్లలో ఒకతెను 

పెండిల్ చేసికొనెను. ఆమె అతనికి ఫీనెహాసును కనెను; వీరు తమ తమ కుటుంబముల చొపుప్న 

లేవీయుల పితరుల మూలపురుషులు 

సంఖాయ్కాండము 4:2 => నీవు లేవీయులలో కహాతీయులను వారి వారి వంశముల చొపుప్నను వారి 

వారి పితరుల కుటుంబముల చొపుప్నను 

సంఖాయ్కాండము 4:3 => ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని, యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి, 

పర్తయ్క్షపు గుడారములో పనిచేయుటకు సేనగా చేరగలవారందరి సంఖయ్ను వార్యించుము. 

సంఖాయ్కాండము 4:4 => అతిపరిశుదధ్మైన దాని విషయములో పర్తయ్క్షపు గుడారమునందు 

కహాతీయులు చేయవలసిన సేవ యేదనగా 
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సంఖాయ్కాండము 4:5 => దండు పర్యాణమైనపుప్డు అహరోనును అతని కుమారులును లోపలికి 

వచిచ్ అడడ్తెరను దించి దానితో సాక్షయ్పు మందసమును కపిప్ 

సంఖాయ్కాండము 4:6 => దానిమీద సముదర్వతస్ల చరమ్మయమైన కపుప్నువేసి దానిమీద అంతయు 

నీలవరణ్ముగల బటట్ను పరచి దాని మోతకఱఱ్లను దూరచ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:7 => సనిన్ధిబలల్మీద నీలిబటట్ను పరచి దానిమీద గినెన్లను ధూపారుత్లను 

పాతర్లను తరప్ణ పాతర్లను ఉంచవలెను. నితయ్ముగా ఉంచవలసిన రొటెట్లును దానిమీద ఉండవలెను. 

అపుప్డు వారు వాటిమీద ఎఱఱ్బటట్ పరచి  

సంఖాయ్కాండము 4:8 => దానిమీద సముదర్వతస్ల చరమ్పు కపుప్వేసి దాని మోతకఱఱ్లను 

దూరచ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:9 => మరియు వారు నీలిబటట్ను తీసికొని దీపవృక్షమును దాని పర్దీపములను 

దాని కతెత్రను దాని కతెత్రచిపప్లను దాని సేవలో వారు ఉపయోగపరచు సమసత్ తైలపాతర్లను కపిప్ 

సంఖాయ్కాండము 4:10 => దానిని దాని ఉపకరణములనిన్టిని సముదర్వతస్ల చరమ్మయమైన 

కపుప్లో పెటిట్ దండెమీద ఉంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:11 => మరియు బంగారుమయమైన బలిపీఠముమీద నీలిబటట్ను పరచి 

సముదర్వతస్ల చరమ్ముతో దానిని కపిప్ దాని మోతకఱఱ్లను దూరచ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:12 => మరియు తాము పరిశుదధ్సథ్లములో సేవచేయు ఆ ఉపకరణములనిన్టిని 

వారు తీసికొని నీలిబటట్లో ఉంచి సముదర్వతస్ల చరమ్ముతో కపిప్ వాటిని దండెమీద పెటట్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:13 => వారు బలిపీఠపు బూడిద యెతిత్ దానిమీద ధూమర్వరణ్ముగల బటట్ను పరచి 

సంఖాయ్కాండము 4:14 => దానిమీద తమ సేవోపకరణములనిన్టిని, అనగా ధూపారిత్ 

ముండుల్గరిటెలు గినెన్లునైన బలిపీఠపు ఉపకరణములనిన్టిని దానిమీద పెటిట్, సముదర్వతస్ల 

చరమ్మయమైన కపుప్ను దానిమీద పరచి, దాని మోతకఱఱ్లను తగిలింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:15 => దండు పర్యాణమైనపుప్డు అహరోనును అతని కుమారులును 

పరిశుదధ్సథ్లమును పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ ఉపకరణములనిన్టిని కపుప్ట ముగించిన తరువాత 
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కహాతీయులు దాని మోయ రావలెను. అయితే వారు చావకయుండునటుల్ పరిశుదధ్మైనదానిని 

ముటట్కూడదు. ఇవి పర్తయ్క్షపు గుడారములో కహాతీయుల భారము. 

సంఖాయ్కాండము 4:16 => యాజకుడగు అహరోను కుమారుడైన ఎలియాజరు పైవిచారణలోనికి 

వచుచ్నవి ఏవనగా దీపతైలము పరిమళ ధూపదర్వయ్ములు నితయ్ నైవేదయ్ము అభిషేకతైలము. 

మందిరమంతటి పైవిచారణ పరిశుదధ్సథ్లములోనేమి, దాని ఉపకరణములలోనేమి, దానిలోనునన్ 

అంతటి పైవిచారణలోనికి అతని భారము. 

సంఖాయ్కాండము 4:17 => మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 4:18 => మీరు కహాతీయుల గోతర్ కుటుంబములను లేవీయులలోనుండి 

పర్తేయ్కింపకుడి. 

సంఖాయ్కాండము 4:19 => వారు అతిపరిశుదధ్మైన దానికి సమీపించినపుప్డు వారు చావక 

బర్దికియుండునటుల్ మీరు వారినిగూరిచ్ చేయవలసినదేదనగా అహరోనును అతని కుమారులును 

లోపలికి వచిచ్ పర్తి వానికి వాని వాని పనియు వాని వాని బరువును నియమింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:20 => వారు చావకయుండునటుల్ పరిశుదధ్సథ్లమును రెపప్పాటు సేపైనను 

చూచుటకు లోపలికి రాకూడదు.  

1 దినవృతాత్ంతములు 6:16 => లేవి కుమారులు గెరో ష్ను కహాతు మెరారి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:17 => గెరో ష్ను కుమారుల పేళుల్ లిబీన్ షిమీ. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:18 => కహాతు కుమారులు అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:5 => లేవీయులైన కహాతు సంతతివారి అధిపతియగు ఊరీయేలును వాని 

బంధువులలో నూట ఇరువదిమందిని, 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:12 => కహాతు కుమారులు నలుగురు, అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను 

ఉజీజ్యేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:13 => అమార్ము కుమారులు అహరోను మోషే; అహరోనును అతని 

కుమారులును నితయ్ము అతి పరిశుదధ్మైన వసుత్వులను పర్తిషిఠ్ంచుటకును, యెహోవా సనిన్ధిని 
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ధూపము వేయుటకును, ఆయన సేవ జరిగించుటకును, ఆయన నామమునుబటిట్ జనులను 

దీవించుటకును పర్తేయ్కింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:14 => దైవజనుడగు మోషే సంతతివారు లేవి గోతర్పువారిలో ఎంచబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:15 => మోషే కుమారులు గెరో ష్ము ఎలీయెజెరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:16 => గెరో ష్ము కుమారులలో షెబూయేలు పెదద్వాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:17 => ఎలీయెజెరు కుమారులలో రెహబాయ్ అను పెదద్వాడు తపప్ ఇక 

కుమారులు అతనికి లేకపోయిరి, అయితే రెహబాయ్కు అనేకమంది కుమారులుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:18 => ఇసాహ్రు కుమారులలో షెలోమీతు పెదద్వాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:19 => హెబోర్ను కుమారులలో యెరీయా పెదద్వాడు, అమరాయ్ 

రెండవవాడు, యహజీయేలు మూడవవాడు, యెకెమ్యాము నాలుగవవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:20 => ఉజీజ్యేలు కుమారులలో మీకా పెదద్వాడు యెషీయా రెండవవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:16 => లేవి కుమారులు గెరో ష్ను కహాతు మెరారి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:17 => గెరో ష్ను కుమారుల పేళుల్ లిబీన్ షిమీ. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:18 => కహాతు కుమారులు అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:5 => లేవీయులైన కహాతు సంతతివారి అధిపతియగు ఊరీయేలును వాని 

బంధువులలో నూట ఇరువదిమందిని, 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:12 => కహాతు కుమారులు నలుగురు, అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను 

ఉజీజ్యేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:13 => అమార్ము కుమారులు అహరోను మోషే; అహరోనును అతని 

కుమారులును నితయ్ము అతి పరిశుదధ్మైన వసుత్వులను పర్తిషిఠ్ంచుటకును, యెహోవా సనిన్ధిని 

ధూపము వేయుటకును, ఆయన సేవ జరిగించుటకును, ఆయన నామమునుబటిట్ జనులను 

దీవించుటకును పర్తేయ్కింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:14 => దైవజనుడగు మోషే సంతతివారు లేవి గోతర్పువారిలో ఎంచబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:15 => మోషే కుమారులు గెరో ష్ము ఎలీయెజెరు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 23:16 => గెరో ష్ము కుమారులలో షెబూయేలు పెదద్వాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:17 => ఎలీయెజెరు కుమారులలో రెహబాయ్ అను పెదద్వాడు తపప్ ఇక 

కుమారులు అతనికి లేకపోయిరి, అయితే రెహబాయ్కు అనేకమంది కుమారులుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:18 => ఇసాహ్రు కుమారులలో షెలోమీతు పెదద్వాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:19 => హెబోర్ను కుమారులలో యెరీయా పెదద్వాడు, అమరాయ్ 

రెండవవాడు, యహజీయేలు మూడవవాడు, యెకెమ్యాము నాలుగవవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:20 => ఉజీజ్యేలు కుమారులలో మీకా పెదద్వాడు యెషీయా రెండవవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:17 => గెరో ష్ను కుమారుల పేళుల్ లిబీన్ షిమీ. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:20 => గెరో ష్ను కుమారుడు లిబీన్, లిబీన్ కుమారుడు యహతు, యహతు 

కుమారుడు జిమామ్, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:21 => జిమామ్ కుమారుడు యోవాహు, యోవాహు కుమారుడు ఇదోద్, ఇదోద్ 

కుమారుడు జెరహు, జెరహు కుమారుడు యెయతిరయి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:7 => గెరో ష్ను సంతతివారి కధిపతియగు యోవేలును వాని బంధువులలో 

నూట ముపప్దిమందిని, 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:7 => లదాద్ను కుమారులు ముగుగ్రు; 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:8 => పెదద్వాడగు యెహీయేలు, జేతాము యోవేలు 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:9 => షిమీ కుమారులు ముగుగ్రు, షెలోమీతు హజీయేలు హారాను, వీరు 

లదాద్ను వంశముయొకక్ పితరుల పెదద్లు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:10 => యహతు జీనా యూషు బెరీయా అను నలుగురును షిమీ 

కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:11 => యహతు పెదద్వాడు జీనా రెండవవాడు. యూషునకును 

బెరీయాకును కుమారులు అనేకులు లేకపోయిరి గనుక తమ పితరుల యింటివారిలో వారు ఒకక్ 

వంశముగా ఎంచబడిరి. 
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వచనము 15 

వీరు తమ సహోదరులను సమకూరిచ్ తముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొని యెహోవా మాటలనుబటిట్ రాజు ఇచిచ్న 

ఆజఞ్చొపుప్న యెహోవా మందిరమును పవితర్పరచుటకు వచిచ్రి. 

లేవీయకాండము 10:4 => అహరోను మౌనముగానుండగా మోషే అహరోను పిన తండిర్యైన 

ఉజీజ్యేలు కుమారులైన మీషాయేలును ఎలాస్ఫానును పిలిపించి మీరు సమీపించి పరిశుదధ్సథ్లము 

నెదుటనుండి పాళెము వెలుపలికి మీ సహోదరుల శవములను మోసికొనిపోవుడని వారితో చెపెప్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:8 => ఎలీషాపాను సంతతివారి కధిపతియగు షెమయాను వాని 

బంధువులలో రెండువందల మందిని, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:39 => హేమాను సహోదరుడైన ఆసాపు ఇతని కుడిపర్కక్ను నిలుచువాడు. 

ఈ ఆసాపు బెరకాయ్ కుమారుడు, బెరకాయ్ షిమాయ్ కుమారుడు, 

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

బంధువులలో బెరెకాయ్ కుమారుడైన ఆసాపును, తమ బంధువులగు మెరారీయులలో కూషాయాహు 

కుమారుడైన ఏతానును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

వచనము 16 

పవితర్పరచుటకై యాజకులు యెహోవా మందిరపు లోపలిభాగమునకు పోయి యెహోవా 

మందిరములో తమకు కనబడిన నిషిదధ్ వసుత్వులనిన్టిని యెహోవా మందిరపు ఆవరణములోనికి 

తీసికొనిరాగా లేవీయులు వాటిని ఎతిత్ కిదోర్ను వాగులో పారవేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:33 => ఈ పర్కారము తమ కుమారులతో కలసి కనిపెటుట్చునన్ 

వారెవరనగా, కహతీయుల కుమారులలో గాయకుడగు హేమాను; ఇతడు సమూయేలు కుమారుడగు 

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

తాళములు వాయించుటకు నిరణ్యింపబడిరి. 

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

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:6 => వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును 

రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు 

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

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

దార. 

జెకరాయ్ 12:13 => లేవి కుటుంబికులు పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, షిమీ 

కుటుంబికులు పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, 

వచనము 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.  

2 దినవృతాత్ంతములు 29:5 => వారికీలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను లేవీయులారా, నా మాట ఆలకించుడి; 

ఇపుప్డు మిముమ్ను మీరు పర్తిషిఠ్ంచుకొని, మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచి 

పరిశుదధ్సథ్లములోనుండి నిషిదధ్ వసుత్వులననిన్టిని బయటికి కొనిపోవుడి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 30:12 => యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ రాజును అధిపతులును చేసిన నిరణ్యమును 

నెరవేరుచ్నటుల్ యూదాలోనివారికి మనసుస్ ఏకము చేయుటకై దేవుని హసత్ము వారికి తోడప్డెను. 

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, 

యెహోషువ 3:8 => మీరు యొరాద్ను నీళల్దరికి వచిచ్ యొరాద్నులో నిలువుడని నిబంధన 

మందసమును మోయు యాజకులకు ఆజాఞ్పించుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:14 => అపుప్డు యాజకులును లేవీయులును ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా మందసమును తెచుచ్టకై తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:11 => యాజకులు పరిశుదధ్సథ్లమునుండి బయలుదేరి వచిచ్నపుప్డు 

అచచ్ట కూడియునన్ యాజకులందరును తమ వంతులు చూడకుండ తముమ్ను తాము 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:15 => రెండవ నెల పదునాలగ్వ దినమున వారు పసాక్పశువును 

వధించిరి; యాజకులును లేవీయులును సిగుగ్నొంది, తముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొని దహనబలి పశువులను 

యెహోవా మందిరములోనికి తీసికొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:6 => ఆపర్కారము పసాక్ పశువును వధించి మిముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొని, 

మోషేదావ్రా యెహోవా యిచిచ్న ఆజఞ్లను అనుసరించి, దానిని మీ సహోదరులకొరకు సిదధ్పరచుడి. 

నెహెమాయ్ 13:9 => పిమమ్ట మందిరపు పాతర్లను నైవేదయ్పదారథ్ములను సాంబార్ణిని నేనకక్డికి 

మరల తెపిప్ంచితిని. 

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

నాకు విశేషజాఞ్నము కలదు. 

వచనము 18 
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అపుప్డు వారు రాజైన హిజిక్యాయొదద్కు పోయి మేము యెహోవా మందిరమంతటిని దహన 

బలిపీఠమును ఉపకరణములనిన్టిని సనిన్ధి రొటెట్లుంచు బలల్ను పవితర్పరచి యునాన్ము. 

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 5:7 => మరియు యాజకులు యెహోవా నిబంధన మందసమును తీసికొని 

గరాభ్లయమగు అతి పరిశుదధ్సథ్లమందు కెరూబుల రెకక్లకిర్ంద దానిని ఉంచిరి. 

నిరగ్మకాండము 26:33 => ఆ అడడ్తెరను ఆ కొలుకుల కిర్ంద తగిలించి సాక్షయ్పు మందసము 

అడడ్తెర లోపలికి తేవలెను. ఆ అడడ్తెర పరిశుదధ్సథ్లమును అతిపరిశుదధ్సథ్లమును వేరుచేయును. 

నిరగ్మకాండము 26:34 => అతిపరిశుదధ్సథ్లములో సాక్షయ్పు మందసముమీద కరుణాపీఠము 

నుంచవలెను. 

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. 

హెబీర్యులకు 9:2 => ఏలాగనగా మొదట ఒక గుడారమేరప్రచబడెను. అందులో దీపసత్ంభమును, 

బలల్యు, దానిమీద ఉంచబడిన రొటెట్లును ఉండెను, దానికి పరిశుదధ్సథ్లమని పేరు. 

హెబీర్యులకు 9:3 => రెండవ తెరకు ఆవల అతిపరిశుదధ్సథ్లమను గుడారముండెను. 

హెబీర్యులకు 9:4 => అందులో సువరణ్ ధూపారిత్యు, అంతటను బంగారు రేకులతో తాపబడిన 

నిబంధన మందసమును ఉండెను. ఆ మందసములో మనాన్గల బంగారు పాతర్యు, చిగిరించిన 

అహరోనుచేతికఱఱ్యు, నిబంధన పలకలును ఉండెను 
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హెబీర్యులకు 9:5 => దానిపైని కరుణాపీఠమును కముమ్కొనుచునన్ మహిమగల కెరూబులుండెను. 

వీటినిగూరిచ్ యిపుప్డు వివరముగా చెపప్ వలల్పడదు. 

హెబీర్యులకు 9:6 => ఇవి ఈలాగు ఏరప్రచబడినపుప్డు యాజకులు సేవచేయుచు, నితయ్మును ఈ 

మొదటి గుడారములోనికి వెళుల్దురు గాని 

హెబీర్యులకు 9:7 => సంవతస్రమునకు ఒకక్సారి మాతర్మే పర్ధానయాజకుడొకక్డే 

రకత్ముచేతపటుట్కొని రెండవ గుడారములోనికి పర్వేశించును. ఆ రకత్ము తనకొరకును పర్జల 

అజాఞ్నకృతముల కొరకును అతడరిప్ంచును. 

హెబీర్యులకు 9:8 => దీనినిబటిట్ ఆ మొదటి గుడారమింక నిలుచుచుండగా అతిపరిశుదధ్సథ్లములో 

పర్వేశించు మారగ్ము బయలుపరచబడలేదని పరిశుదాధ్తమ్ తెలియజేయుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 9:23 => పరలోకమందునన్ వాటిని పోలిన వసుత్వులు ఇటిట్ బలులవలన 

శుదిధ్చేయబడవలసి యుండెను గాని పరలోక సంబంధమైనవి వీటికంటె శేర్షఠ్మైన బలులవలన 

శుదిధ్చేయబడవలసి యుండెను. 

హెబీర్యులకు 9:24 => అందువలన నిజమైన పరిశుదధ్సథ్లమును పోలి హసత్కృతమైన 

పరిశుదధ్సథ్లములలో కీర్సుత్ పర్వేశింపలేదు గాని, యిపుప్డు మనకొరకు దేవుని సముఖమందు 

కనబడుటకు పరలొకమందే పర్వేశించెను 

యెహెజేక్లు 36:29 => మీ సకలమైన అపవితర్తను పోగొటిట్ నేను మిముమ్ను రకిష్ంతును, మీకు 

కరవురానియయ్క ధానయ్మునకు ఆజఞ్ ఇచిచ్ అభివృదిధ్ పరతును. 

మతత్యి 21:12 => యేసు దేవాలయములో పర్వేశించి కర్యవికర్యములు చేయువారినందరిని 

వెళల్గొటిట్, రూకలు మారుచ్వారి బలల్లను గువవ్లముమ్వారి పీఠములను పడదోర్సి 

మతత్యి 21:13 => నా మందిరము పార్రథ్న మందిరమనబడును అని వార్యబడియునన్ది, అయితే 

మీరు దానిని దొంగల గుహగా చేసెడివారనెను. 

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

సమాధులను పోలియునాన్రు. అవి వెలుపల శృంగారముగా అగపడును గాని లోపల చచిచ్నవారి 

యెముకలతోను సమసత్ కలమ్షముతోను నిండియునన్వి 
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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 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 23:5 => మరియు యూదా పటట్ణములయందునన్ ఉనన్త సథ్లములలోను యెరూషలేము 

చుటుట్నునన్ చోటల్లోను ధూపము వేయుటకై యూదా రాజులు నియమించిన అరచ్కులనేమి, 

బయలునకును సూరయ్చందుర్లకును గర్హములకును నక్షతర్ములకును ధూపము వేయు వారినేమి, 

అతడు అందరిని నిలిపివేసెను. 

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. 

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 29:5 => వారికీలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను లేవీయులారా, నా మాట ఆలకించుడి; 

ఇపుప్డు మిముమ్ను మీరు పర్తిషిఠ్ంచుకొని, మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచి 

పరిశుదధ్సథ్లములోనుండి నిషిదధ్ వసుత్వులననిన్టిని బయటికి కొనిపోవుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:14 => వారు దాని చేపటిట్ యెరూషలేములోనునన్ బలిపీఠములను 

ధూపపీఠములను తీసివేసి, కిదోర్ను వాగులో వాటిని పారవేసిరి. 
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వచనము 19 

మరియు రాజైన ఆహాజు ఏలిన కాలమున అతడు దోర్హముచేసి పారవేసిన ఉపకరణములనిన్టిని 

మేము సిదధ్పరచి పర్తిషిట్ంచియునాన్ము, అవి యెహోవా బలిపీఠము ఎదుట ఉనన్వని చెపిప్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:7 => మరియు వారు మంటపముయొకక్ దావ్రములను మూసివేసి 

దీపములను ఆరిప్వేసి, పరిశుదధ్ సథ్లమందు ఇశార్యేలీయులు దేవునికి ధూపము వేయకయు 

దహనబలులను అరిప్ంపకయు ఉండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:4 => మందిరపు ముఖమంటపము మందిరపు పొడుగునుబటిట్ యిరువది 

మూరలు వెడలుప్, నూట ఇరువది మూరలు ఎతుత్, దాని లోపలిభాగమును పర్సశత్మైన బంగారముతో 

అతడు పొదిగించెను. 

1 రాజులు 6:3 => పరిశుదధ్సథ్లము ఎదుటనునన్ ముఖమంటపము మందిరముయొకక్ వెడలుప్నుబటిట్ 

యిరువది మూరల పొడవు, మందిరము ముందర అది పది మూరల వెడలుప్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:11 => అపుప్డు దావీదు మంటపమునకును మందిరపు కటట్డమునకును 

బొకక్సపు శాలలకును మేడ గదులకును లోపలి గదులకును కరుణాపీఠపు గదికిని యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములకును 

నిరగ్మకాండము 12:2 => నెలలలో ఈ నెల మీకు మొదటిది, యిది మీ సంవతస్రమునకు మొదటి 

నెల. 

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

తమ తమ కుటుంబముల లెకక్చొపుప్న ఒకొక్కక్డు గొఱఱ్పిలల్నైనను, మేకపిలల్నైనను, అనగా పర్తి 

యింటికిని ఒక గొఱఱ్పిలల్నైనను ఒక మేకపిలల్నైనను తీసికొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 12:4 => ఆ పిలల్ను తినుటకు ఒక కుటుంబము చాలకపోయినయెడల వాడును 

వాని పొరుగువాడును తమ లెకక్ చొపుప్న దాని తీసికొనవలెను. 

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

లెకిక్ంపవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 12:6 => నిరోద్షమైన యేడాది మగపిలల్ను తీసికొనవలెను. గొఱఱ్లలోనుండియైనను 

మేకలలోనుండియైనను దాని తీసికొనవచుచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 12:7 => ఈ నెల పదునాలుగవ దినమువరకు మీరు దాని నుంచుకొనవలెను; 

తరువాత ఇశార్యేలీయుల సమాజపు వారందరు తమ తమ కూటములలో సాయంకాలమందు దాని 

చంపి దాని రకత్ము కొంచెము తీసి , తాము దాని తిని యిండల్ దావ్రబంధపు రెండు 

నిలువుకముమ్లమీదను పై కమిమ్మీదను చలిల్ 

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

రొటెట్లను తినవలెను. చేదుకూరలతో దాని తినవలెను 

వచనము 20 

అపుప్డు రాజైన హిజిక్యా పెందలకడలేచి, పటట్ణపు అధికారులను సమకూరుచ్కొని యెహోవా 

మందిరమునకు పోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:1 => అతడు ఇరువది మూరలు పొడవును ఇరువది మూరలు వెడలుప్ను 

పది మూరలు ఎతుత్నుగల యొక యితత్డి బలిపీఠ మును చేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:7 => మరియు వాటినిగూరిచ్న విధి ననుసరించి పది బంగారపు 

దీపసత్ంభములను చేయించి, దేవాలయమందు కుడి తటుట్న అయిదును ఎడమ తటుట్న అయిదును 

ఉంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:8 => పది బలల్లను చేయించి దేవాలయమందు కుడి తటుట్న అయిదును 

ఎడమ తటుట్న అయిదును ఉంచెను; నూరు బంగారపు తొటల్ను చేయించెను. 

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

వశముననునన్ యెహోవా మందిర సేవకొరకై సాలలలోను గదులలోను ఉంచబడిన సకలమైన పర్తిషిఠ్త 

వసుత్వులను శుదిధ్చేయుటకును, దేవుని మందిర సేవకొరకైన పనిని విచారించుటకును, 

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

భోజయ్ములను పెనములో కాలుచ్దానిని పేలుచ్దానిని నానావిధమైన పరిమాణములు గలవాటిని 

కొలతగలవాటిని విచారించుటకును, 

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

సమాధాన బలులను కృతజఞ్తారప్ణలను అరిప్ంచుచు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను 

సేవించుడని యూదా వారికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

వచనము 21 

రాజయ్ము కొరకును పరిశుదధ్ సథ్లముకొరకును యూదావారి కొరకును పాపపరిహారారథ్బలి చేయుటకై 

యేడు కోడెలను ఏడు పొటే ట్ళల్ను ఏడు గొఱఱ్పిలల్లను ఏడు మేకపోతులను వారు తెచిచ్యుంచిరి గనుక 

అతడు యెహోవా బలిపీఠముమీద వాటిని అరిప్ంచుడని అహరోను సంతతివారగు యాజకులకు 

ఆజాఞ్పించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:24 => ఆహాజు దేవుని మందిరపు ఉపకరణములను సమకూరిచ్ వాటిని 

తెగగొటిట్ంచి యెహోవా మందిరపు తలుపులను మూసివేయించి యెరూషలేమునందంతట 

బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

2 రాజులు 16:17 => మరియు రాజైన ఆహాజు సత్ంభముల అంచులను తీసివేసి వాటిమీదనునన్ 

తొటిట్ని తొలగించెను, ఇతత్డి యెడల్మీద నునన్ సముదర్మును దింపి రాతి కటుట్మీద దానిని ఉంచెను. 
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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, 

హెబీర్యులకు 9:21 => అదేవిధముగా గుడారము మీదను సేవాపాతర్లనిన్టి మీదను ఆ రకత్మును 

పోర్కిష్ంచెను.  

వచనము 22 

పరిచారకులు ఆ కోడెలను వధించినపుప్డు యాజకులు వాటి రకత్మును తీసికొని బలిపీఠముమీద 

పోర్కిష్ంచిరి. ఆ పర్కారము వారు పొటే ల్ళల్ను వధించినపుప్డు యాజకులు ఆ రకత్మును బలిపీఠముమీద 

పోర్కిష్ంచిరి. వారు గొఱఱ్పిలల్లను వధించినపుప్డు ఆ రకత్మును బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచిరి. 

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. 

నిరగ్మకాండము 24:4 => మరియు మోషే యెహోవా మాటలనిన్టిని వార్సి ఉదయమందు లేచి ఆ 

కొండ దిగువను బలిపీఠమును ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములు చొపుప్న పండెర్ండు సత్ంభములను 

కటిట్ 

యెహోషువ 6:12 => ఉదయమున యెహోషువ లేవగా యాజకులు యెహోవా మందసమును 

ఎతిత్కొని మోసిరి. 

యిరిమ్యా 25:4 => మీచేతి పనులవలన నాకు కోపము పుటిట్ంచకుండునటుల్ను, నేను మీకు ఏ 

బాధయు కలుగజేయకుండునటుల్ను, అనయ్దేవతలను అనుసరించుటయు, వాటిని పూజించుటయు, 

వాటికి నమసాక్రము చేయుటయు మాని,  

2 రాజులు 23:1 => అపుప్డు రాజు యూదా పెదద్లనందరిని యెరూషలేము పెదద్లనందరిని 

తనయొదద్కు పిలువనంపించి 
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1 దినవృతాత్ంతములు 13:1 => దావీదు సహసార్ధిపతులతోను శతాధిపతులతోను 

అధిపతులందరితోను ఆలోచనచేసి, సమాజముగా కూడిన ఇశార్యేలీయులందరితో ఈలాగు 

సెలవిచెచ్ను 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:2 => యెహోవా సేవకుడైన మోషే అరణయ్మందు చేయించిన దేవుని 

సమాజపు గుడారము గిబియోనునందుండెను గనుక 

వచనము 23 

పాపపరిహారారథ్ బలికై రాజు ఎదుటికిని సమాజము ఎదుటికిని మేకపోతులను తీసికొనిరాగా, వారు 

తమచేతులను వాటిమీద ఉంచిన తరువాత యాజకులు వాటిని వధించి 

సంఖాయ్కాండము 23:1 => అపుప్డు బిలాము ఇకక్డ నేను బలి అరిప్ంచుటకు ఏడు బలిపీఠములను 

కటిట్ంచి, ఇకక్డ ఏడు కోడెలను ఏడు పొటే ట్ళల్ను సిదధ్పరచుమని బాలాకుతో చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 23:14 => పిసాగ్ కొననునన్ కావలివారి పొలమునకు అతని తోడుకొనిపోయి, 

యేడు బలిపీఠములను కటిట్ంచి, పర్తి బలిపీఠము మీద ఒక కోడెను ఒక పొటే ట్లును అరిప్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 23:29 => బిలాము ఇకక్డ నాకు ఏడు బలి పీఠములను కటిట్ంచి, యికక్డ ఏడు 

కోడెలను ఏడు పొటే ట్ళల్ను సిదధ్పరచుమని బాలాకుతో చెపెప్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:26 => యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు లేవీయులకు దేవుడు 

సహాయముచేయగా వారు ఏడు కోడెలను ఏడు గొఱఱ్పొటే ట్ళల్ను బలులుగా అరిప్ంచిరి. 

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

వచిచ్నవారు ఇశార్యేలీయుల దేవునికి దహనబలులు అరిప్ంచిరి. ఇశార్యేలీయులందరికొరకు 

పండెర్ండు ఎడల్ను తొంబదియారు పొటే ట్ళల్ను డెబబ్దియేడు గొఱఱ్పిలల్లను, పాపపరిహారారథ్బలిగా 

పండెర్ండు మేకపోతులను తెచిచ్ అనిన్టిని దహనబలిగా యెహోవాకు అరిప్ంచిరి. 

యోబు 42:8 => కాబటిట్ యేడు ఎడల్ను ఏడు పొటే ట్ళల్ను మీరు తీసికొని, నా సేవకుడైన యోబునొదద్కు 

పోయి మీ నిమితత్ము దహనబలి అరిప్ంపవలెను. అపుప్డు నా సేవకుడైన యోబు మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయును. మీ అవివేకమునుబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంపక యుండునటుల్ నేను అతనిని మాతర్ము 
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అంగీకరించెదను; ఏలయనగా నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు. 

యెహెజేక్లు 45:23 => మరియు ఏడు దినములు అతడు నిరోద్షమైన యేడు ఎడల్ను ఏడు పొటే ట్ళళ్ను 

తీసికొని, దినమొకటింటికి ఒక యెదుద్ను ఒక పొటే ట్లును దహనబలిగా యెహోవాకు అరిప్ంపవలెను; 

మరియు అనుదినము ఒకొక్కక్ మేకపిలల్ను పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను.  

లేవీయకాండము 4:3 => పర్జలు అపరాధులగునటుల్ అభిషికుత్డైన యాజకుడు పాపము 

చేసినయెడల, తాను చేసిన పాపమునకై నిరోద్షమైన కోడెదూడను యెహోవాకు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

అరిప్ంపవలెను. 

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

కోడెను తీసికొనివచిచ్ కోడె తలమీద చెయియ్ ఉంచి యెహోవా సనిన్ధిని కోడెను వధింపవలెను 

లేవీయకాండము 4:5 => అభిషికుత్డైన యాజకుడు ఆ కోడెదూడ రకత్ములో కొంచెము తీసి పర్తయ్క్షపు 

గుడారమునకు దానిని తేవలెను. 

లేవీయకాండము 4:6 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి పరిశుదధ్ మందిరము 

యొకక్ అడడ్తెర యెదుట ఆ రకత్ములో కొంచెము ఏడు మారులు యెహోవా సనిన్ధిని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:7 => అపుప్డు యాజకుడు పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా సనిన్ధినునన్ 

సుగంధ దర్వయ్ముల ధూపవేదిక కొముమ్లమీద ఆ రకత్ములో కొంచెము చమిరి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ కోడె యొకక్ రకత్శేషమంతయు 

పోయవలెను. 

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

దానినుండి తీయవలెను. ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని 

లేవీయకాండము 4:9 => మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథుల 

పైనునన్ కాలేజముమీది వపను 

లేవీయకాండము 4:10 => సమాధానబలియగు ఎదుద్నుండి తీసినటుల్ దీనినుండి తీయవలెను. 

యాజకుడు దహనబలిపీఠముమీద వాటిని ధూపము వేయవలెను. 
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లేవీయకాండము 4:11 => ఆ కోడెయొకక్ శేషమంతయు, అనగా దాని చరమ్ము దాని 

మాంసమంతయు, దాని తల దాని కాళుల్ దాని ఆంతర్ములు దాని పేడ 

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

తీసికొనిపోయి అగిన్లో కటెట్లమీద కాలిచ్వేయవలెను. బూడిదె పారపోయు చోట దానిని 

కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:13 => ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు పొరబాటున ఏ తపిప్దముచేసి, 

యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిలో దేనినైనను మీరి చేయరానిపని చేసి అపరాధులైనయెడల 

లేవీయకాండము 4:14 => వారు ఆ యాజఞ్కు విరోధముగా చేసిన ఆ పాపము తమకు 

తెలియబడునపుప్డు, సంఘము పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెదూడను అరిప్ంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:22 => యెహోవా మోషేతో చెపిప్న యీ ఆజఞ్లనిన్టిలో, అనగా 

సంఖాయ్కాండము 15:23 => యెహోవా ఆజాఞ్పించిన దినము మొదలుకొని అటుపైని మీ 

తరతరములకు యెహోవా మోషే దావ్రా మీకు ఆజాఞ్పించినవాటిలో పొరబాటున దేనినైనను మీరు 

చేయకపోయినపుప్డు, అది సమాజమునకు తెలియబడనియెడల 

సంఖాయ్కాండము 15:24 => సరవ్సమాజము యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా నుండుటకై 

దహనబలిగా ఒక కోడెదూడను, విధిచొపుప్న దాని నైవేదయ్మును దాని పానీయారప్ణమును 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను సిదధ్పరచవలెను. 

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

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

లేవీయకాండము 4:21 => ఆ కోడెను పాళెము వెలుపలికి మోసికొనిపోయి ఆ మొదటి కోడెను 

కాలిచ్నటుల్ కాలచ్వలెను. ఇది సంఘమునకు పాపపరిహారారథ్బలి. 

లేవీయకాండము 16:5 => మరియు అతడు ఇశార్యేలీయుల సమాజము నొదద్నుండి 

పాపపరిహారారథ్బలిగా రెండు మేక పిలల్లను దహనబలిగా ఒక పొటే ట్లును తీసికొనిరావలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 15:24 => సరవ్సమాజము యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా నుండుటకై 

దహనబలిగా ఒక కోడెదూడను, విధిచొపుప్న దాని నైవేదయ్మును దాని పానీయారప్ణమును 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను సిదధ్పరచవలెను. 

2 రాజులు 16:15 => అపుప్డు రాజైన ఆహాజు యాజకుడైన ఊరియాకు ఆజాఞ్పించినదేమనగా ఈ 

పెదద్ బలిపీఠముమీద ఉదయము అరిప్ంచు దహనబలులను, సాయంతర్మున అరిప్ంచు నైవేదయ్ములను 

రాజు చేయు దహనబలి నైవేదయ్ములను దేశపు జనులందరు అరిప్ంచు దహనబలి నైవేదయ్ములను 

పానారప్ణలను దహించి, యే దహనబలి జరిగినను, ఏ బలిజరిగినను వాటి పశువుల రకత్మును 

దానిమీదనే పోర్కిష్ంపవలెను. అయితే ఈ యితత్డి బలిపీఠము దేవునియొదద్ నేను విచారణ 

చేయుటకుంచవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:4 => వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యించుటకును, 

ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్యు విధినిబటిట్యు కిర్యలు జరిగించుటకును, యూదావారికి ఆజాఞ్పించి 

ఎజార్ 6:17 => దేవుని మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచినపుప్డు నూరు ఎడల్ను రెండు వందల పొటే ట్ళల్ను 

నాలుగువందల గొఱఱ్పిలల్లను ఇశార్యేలీయులకందరికిని పాపపరిహారారథ్ బలిగా ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు మేకపోతులను అరిప్ంచిరి. 

వచనము 24 

ఇశార్యేలీయులందరికొరకు దహనబలియు పాపపరిహారారథ్ బలియు అరిప్ంపవలెనని రాజు 

ఆజాఞ్పించియుండెను గనుక, ఇశార్యేలీయులందరి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై 

బలిపీఠముమీద వాటి రకత్మును పోసి, పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచిరి. 

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

యాజకులైన అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును తెచిచ్ పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుటనునన్ 

బలిపీఠముచుటుట్ ఆ రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:7 => అపుప్డు యాజకుడు పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా సనిన్ధినునన్ 

సుగంధ దర్వయ్ముల ధూపవేదిక కొముమ్లమీద ఆ రకత్ములో కొంచెము చమిరి పర్తయ్క్షపు 
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గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ కోడె యొకక్ రకత్శేషమంతయు 

పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:18 => మరియు అతడు దాని రకత్ములో కొంచెము పర్తయ్క్షపు గుడారములో 

యెహోవా సనిన్ధినునన్ బలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునొదద్నునన్ దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ రకత్శేషమంతయు పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:34 => యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలియగు పశువు రకత్ములో కొంచెము తన 

వేర్లితో తీసి దహనబలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి, ఆ పీఠము అడుగున ఆ రకత్శేషమంతయు 

పోయవలెను. 

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

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెను తీసికొనివచెచ్ను. అహరోనును అతని కుమారులును 

పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన ఆ కోడె తలమీద తమ చేతులుంచిరి. 

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

కొముమ్లచుటుట్ వేర్లితో దాని చమిరి బలిపీఠము విషయమై పాపపరిహారము చేసి దాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై బలిపీఠము అడుగున రకత్మును పోసి దాని పర్తిషిఠ్ంచెను. 

లేవీయకాండము 8:19 => అపుప్డు మోషే దానిని వధించి బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును 

పోర్కిష్ంచెను. 

లేవీయకాండము 8:24 => మోషే అహరోను కుమారులను దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్, వారి కుడిచెవుల 

కొనలమీదను వారి కుడిచేతుల బొటట్నవేర్లిమీదను వారి కుడికాళల్ బొటట్నవేర్లిమీదను ఆ రకత్ములో 

కొంచెము చమిరెను. మరియు మోషే బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంచెను  

హెబీర్యులకు 9:21 => అదేవిధముగా గుడారము మీదను సేవాపాతర్లనిన్టి మీదను ఆ రకత్మును 

పోర్కిష్ంచెను.  

హెబీర్యులకు 9:22 => మరియు ధరమ్శాసత్ర పర్కారము సమసత్ వసుత్వులును రకత్ముచేత 

శుదిధ్చేయబడుననియు, రకత్ము చిందింపకుండ పాపక్షమాపణ కలుగదనియు సామానయ్ముగా 

చెపప్వచుచ్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 35:11 => లేవీయులు పసాక్పశువులను వధించి రకత్మును 

యాజకులకియయ్గా వారు దాని పోర్కిష్ంచిరి. లేవీయులు పశువులను ఒలువగా 

వచనము 25 

మరియు దావీదును దావీదు రాజుకు దీరఘ్దరిశ్యైన గాదును పర్వకత్యైన నాతానును చేసిన నిరణ్యము 

చొపుప్న యెహోవా మందిరములో తాళములను సవ్రమండలములను సితారాలను వాయించుటకై 

అతడు లేవీయులను ఏరాప్టు చేసెను. ఆలాగు జరుగవలెనని యెహోవా తన పర్వకత్లదావ్రా 

ఆజాఞ్పించియుండెను. 

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

అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ అది అతని పక్షముగా అంగీకరింపబడును. 

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

చేతులుంచిన తరువాత యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెదూడను వధింపవలెను. 

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

యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

యోవేలు 2:16 => జనులను సమకూరుచ్డి, సమాజకూటము పర్తిషిఠ్ంచుడి, పెదద్లను 

పిలువనంపించుడి, చినన్వారిని సత్నయ్పానము చేయు బిడడ్లను తోడుకొని రండి; పెండిల్కుమారుడు 

అంతఃపురములోనుండియు పెండిల్కుమారెత్ గదిలోనుండియు రావలయును.  

వచనము 26 

దావీదు చేయించిన వాదయ్ములను వాయించుటకు లేవీయులును బూరలు ఊదుటకు యాజకులును 

నియమింపబడిరి. 

లేవీయకాండము 6:30 => మరియు పాపపరిహారారథ్బలిగా తేబడిన యే పశువు రకత్ములో 

కొంచెమైనను అతిపరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి తేబడునో 

ఆ బలిపశువును తినవలదు, దానిని అగిన్లో కాలిచ్వేయవలెను. 
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లేవీయకాండము 8:15 => దాని వధించిన తరువాత మోషే దాని రకత్మును తీసి బలిపీఠపు 

కొముమ్లచుటుట్ వేర్లితో దాని చమిరి బలిపీఠము విషయమై పాపపరిహారము చేసి దాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై బలిపీఠము అడుగున రకత్మును పోసి దాని పర్తిషిఠ్ంచెను. 

యెహెజేక్లు 45:15 => మరియు ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై 

నైవేదయ్మునకును దహనబలికిని సమాధాన బలికిని మంచి మేపుతగిలిన గొఱఱ్లలో మందకు 

రెండువందలలో ఒకదానిని తేవలెను. 

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. 

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

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకును, యుగాంతము వరకుండునటిట్ నీతిని బయలు పరచుటకును, 

దరశ్నమును పర్వచనమును ముదిర్ంచుటకును, అతి పరిశుదధ్సథ్లమును అభిషేకించుటకును, నీ 

జనమునకును పరిశుదధ్ పటట్ణమునకును డెబబ్ది వారములు విధింపబడెను. 

రోమీయులకు 5:10 => ఏలయనగా శతుర్వులమైయుండగా, ఆయన కుమారుని మరణముదావ్రా 

మనము దేవునితో సమాధానపరచబడినయెడల సమాధానపరచబడినవారమై, ఆయన జీవించుటచేత 

మరి నిశచ్యముగా రకిష్ంపబడుదుము. 

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

అతిశయపడుచునాన్ము; ఆయన దావ్రానే మనము ఇపుప్డు సమాధానసిథ్తి పొందియునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 5:18 => సమసత్మును దేవునివలననైనవి; ఆయన మనలను కీర్సుత్దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొని, ఆ సమాధానపరచు పరిచరయ్ను మాకు అనుగర్హించెను. 
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2 కొరిందీయులకు 5:19 => అదేమనగా, దేవుడు వారి అపరాధములను వారిమీద మోపక, 

కీర్సుత్నందు లోకమును తనతో సమాధానపరచుకొనుచు, ఆ సమాధాన వాకయ్మును మాకు 

అపప్గించెను. 

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

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

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

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

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

భూలోకమందునన్వైనను పరలోకమందునన్వైనను, వాటిననిన్టిని ఆయన దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొనవలెననియు తండిర్ అభీషట్మాయెను. 

కొలొసస్యులకు 1:21 => మరియు గతకాలమందు దేవునికి దూరసుథ్లును, మీ దుష కిర్యలవలన 

మీ మనసుస్లో విరోధభావము గలవారునై యుండిన మిముమ్ను కూడ 

హెబీర్యులకు 2:17 => కావున పర్జల పాపములకు పరిహారము కలుగజేయుటకై, దేవుని 

సంబంధమైన కారయ్ములలో కనికరమును నమమ్కమునుగల పర్ధానయాజకుడగు నిమితత్ము, 

అనిన్విషయములలో ఆయన తన సహోదరుల వంటివాడు కావలసివచెచ్ను. 

లేవీయకాండము 14:20 => యాజకుడు దహనబలి దర్వయ్మును నైవేదయ్మును బలిపీఠముమీద 

అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వాడు పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 4:13 => ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు పొరబాటున ఏ తపిప్దముచేసి, 

యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిలో దేనినైనను మీరి చేయరానిపని చేసి అపరాధులైనయెడల 

లేవీయకాండము 4:14 => వారు ఆ యాజఞ్కు విరోధముగా చేసిన ఆ పాపము తమకు 

తెలియబడునపుప్డు, సంఘము పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెదూడను అరిప్ంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 

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

చేతులుంచిన తరువాత యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెదూడను వధింపవలెను. 
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లేవీయకాండము 4:16 => అభిషికుత్డైన యాజకుడు ఆ కోడెయొకక్ రకత్ములో కొంచెము పర్తయ్క్షపు 

గుడారములోనికి తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 4:17 => ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి అడడ్తెరవైపున యెహోవా 

సనిన్ధిని ఏడు మారులు దాని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:18 => మరియు అతడు దాని రకత్ములో కొంచెము పర్తయ్క్షపు గుడారములో 

యెహోవా సనిన్ధినునన్ బలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునొదద్నునన్ దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ రకత్శేషమంతయు పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:19 => మరియు అతడు దాని కొర్వువ్ అంతయు తీసి బలిపీఠముమీద 

దహింపవలెను. 

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

అటే ల్ దీని చేయవలెను. యాజకుడు వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వారికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:21 => ఆ కోడెను పాళెము వెలుపలికి మోసికొనిపోయి ఆ మొదటి కోడెను 

కాలిచ్నటుల్ కాలచ్వలెను. ఇది సంఘమునకు పాపపరిహారారథ్బలి. 

లేవీయకాండము 4:22 => అధికారి పొరబాటున పాపము చేసి తన దేవుడైన యెహోవా 

ఆజఞ్లనిన్టిలో దేనినైనను మీరి చేయరాని పనులు చేసి అపరాధియైనయెడల 

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

అతడు నిరోద్షమైన మగ మేకపిలల్ను అరప్ణముగా తీసికొనివచిచ్ 

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

యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:25 => ఇది పాపపరిహారారథ్బలి. యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలి పశురకత్ములో 

కొంచెము తన వేర్లితో తీసి, దహనబలిపీఠము కొముమ్లమీద చమిరి, దాని రకత్శేషమును 

దహనబలిపీఠము అడుగున పోయవలెను. 
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లేవీయకాండము 4:26 => సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్వలె దీని కొర్వవ్ంతయు 

బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని పాప విషయములో అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:27 => మీ దేశసుథ్లలో ఎవడైనను పొరబాటున పాపము చేసి చేయరాని పనుల 

విషయములో యెహోవా ఆజఞ్లలో దేనినైనను మీరి అపరాధియైనయెడల 

లేవీయకాండము 4:28 => తాను చేసినది పాపమని యొకవేళ తనకు తెలియబడినయెడల, తాను 

చేసిన పాపము విషయమై నిరోద్షమైన ఆడు మేకపిలల్ను అరప్ణముగా తీసికొనివచిచ్ 

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

దహనబలి పశువులను వధించు సథ్లమున దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:30 => యాజకుడు దాని రకత్ములో కొంచెము వేర్లితో తీసి దహనబలిపీఠపు 

కొముమ్లమీద చమిరి, దాని రకత్శేషమును ఆ పీఠము అడుగున పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:31 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటే ల్ దీని 

కొర్వవ్ంతటిని తీయవలెను. యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని 

దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:32 => ఎవడైనను పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంచుటకు గొఱఱ్ను తీసికొని 

వచిచ్నయెడల నిరోద్షమైనదాని తీసికొనివచిచ్ 

లేవీయకాండము 4:33 => పాపపరిహారారథ్బలియగు ఆ పశువు తలమీద చెయియ్ ఉంచి దహనబలి 

పశువులను వధించు చోటను పాపపరిహారారథ్బలియగు దానిని వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:34 => యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలియగు పశువు రకత్ములో కొంచెము తన 

వేర్లితో తీసి దహనబలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి, ఆ పీఠము అడుగున ఆ రకత్శేషమంతయు 

పోయవలెను. 

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

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

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

నిరగ్మకాండము 29:14 => ఆ కోడె మాంసమును దాని చరమ్మును దాని పేడను పాళెమునకు 

వెలుపల అగిన్తో కాలచ్వలెను, అది పాపపరిహారారథ్మైన బలి. 

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

అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ అది అతని పక్షముగా అంగీకరింపబడును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:2 => అంతట హిజిక్యా యెవరి సేవాధరమ్ము వారు జరుపుకొనునటుల్గా 

యాజకులను వరుసల పర్కారముగాను, లేవీయులను వారి వారి వరుసల పర్కారముగాను 

నియమించెను; దహనబలులను సమాధాన బలులను అరిప్ంచుటకును, సేవను జరిగించుటకును 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకును, యెహోవా పాళెపు దావ్రములయొదద్ సుత్తులు చేయుటకును 

యాజకులను లేవీయులను నియమించెను. 

నెహెమాయ్ 13:22 => అపుప్డు తముమ్ను తాము పవితర్పరచుకొనవలెననియు, విశార్ంతిదినమును 

ఆచరించుటకు వచిచ్ గుమమ్ములను కాచుకొనవలెననియు లేవీయులకు నేను ఆజాఞ్పించితిని. నా దేవా, 

యిందునుగూరిచ్యు ననున్ జాఞ్పకముంచుకొని నీ కృపాతిశయము చొపుప్న ననున్ రకిష్ంచుము. 

యోవేలు 2:16 => జనులను సమకూరుచ్డి, సమాజకూటము పర్తిషిఠ్ంచుడి, పెదద్లను 

పిలువనంపించుడి, చినన్వారిని సత్నయ్పానము చేయు బిడడ్లను తోడుకొని రండి; పెండిల్కుమారుడు 

అంతఃపురములోనుండియు పెండిల్కుమారెత్ గదిలోనుండియు రావలయును.  

వచనము 27 

బలిపీఠముమీద దహనబలులను అరిప్ంచుడని హిజిక్యా ఆజాఞ్పించెను. దహనబలి యరప్ణ 

ఆరంభమగుటతోనే బూరలు ఊదుటతోను ఇశార్యేలు రాజైన దావీదు చేయించిన వాదయ్ములను 

వాయించుటతోను యెహోవాకు సుత్తి గానము ఆరంభమాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:33 => లేవీయుల పితరులలో పెదద్లైన గాయకులు రాతిర్ంబగళుల్ పని 

విచారణ కలిగియునన్ హేతువుచేత వారు కడమ పనుల విచారణలేకుండ తమ గదులలోనుండిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 15:16 => అంతట దావీదు మీరు మీ బంధువులగు పాటకులను పిలిచి, 

సవ్రమండలములు సితారాలు తాళములు లోనగు వాదయ్ విశేషములతో గంభీర ధవ్ని చేయుచు, 

సంతోషముతో సవ్రములెతిత్ పాడునటుల్ ఏరాప్టు చేయుడని లేవీయుల అధిపతులకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

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

బంధువులలో బెరెకాయ్ కుమారుడైన ఆసాపును, తమ బంధువులగు మెరారీయులలో కూషాయాహు 

కుమారుడైన ఏతానును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:18 => వీరితోకూడ రెండవ వరుసగానునన్ తమ బంధువులైన జెకరాయ్ 

బేను యహజీయేలు షెమీరా మోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు బెనాయా మయశేయా మతిత్తాయ్ 

ఎలీపేల్హు మికేన్యాహులనువారిని దావ్రపాలకులగు ఓబేదెదోమును యెహీయేలును పాటకులనుగా 

నియమించిరి. 

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

తాళములు వాయించుటకు నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:20 => జెకరాయ్ అజీయేలు షెమీరామోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు 

మయశేయా బెనాయా అనువారు హెచుచ్ సవ్రముగల సవ్రమండలములను వాయించుటకు 

నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:21 => మరియు మతిత్తాయ్ ఎలీపేల్హు మికేన్యాహు ఓబేదెదోము 

యెహీయేలు అజజాయ్హు అనువారు రాగమెతుత్టకును సితారాలు వాయించుటకును నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:22 => లేవీయుల కధిపతియైన కెననాయ్ మందసమును మోయుటయందు 

గటిట్వాడైనందున అతడు మోతకర్మము నేరుప్టకై నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:4 => మరియు అతడు యెహోవా మందసము ఎదుట సేవ చేయుచు, 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను పర్సిదిధ్ చేయుటకును, వందించుటకును ఆయనకు సోత్తర్ములు 

చెలిల్ంచుటకును లేవీయులలో కొందరిని నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:5 => వారిలో ఆసాపు అధిపతి, జెకరాయ్ అతని తరువాతివాడు, 

యెమీయేలు షెమీరామోతు యెహీయేలు మతిత్తాయ్ ఏలీయాబు బెనాయా ఓబేదెదోము యెహీయేలు 
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అనువారు సవ్రమండలములను సితారాలను వాయించుటకై నియమింపబడిరి, ఆసాపు తాళములను 

వాయించువాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:42 => బూరలు ఊదుటకును తాళములను వాయించుటకును 

దేవునిగూరిచ్ పాడతగిన గీతములను వాదయ్ములతో వినిపించుటకును వీరిలోనుండు హేమానును 

యెదూతూనును అతడు నియమించెను . మరియు యెదూతూను కుమారులను అతడు 

దావ్రపాలకులుగా నియమించెను. 

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

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

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

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:5 => వీరందరును దేవుని వాకుక్విషయములో రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు 

హేమానుయొకక్ కుమారులు. హేమాను సంతతిని గొపప్చేయుటకై దేవుడు హేమానునకు 

పదునలుగురు కుమారులను ముగుగ్రు కుమారెత్లను అనుగర్హించియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:6 => వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును 

రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు 

వాయించుచు గానము చేయుచు, తమ తండిర్ చేతికిర్ంద దేవుని మందిరపు సేవ జరిగించుచుండిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:7 => యెహోవాకు గానము చేయుటలో నేరుప్ పొందిన తమ 

సహోదరులతో కూడనునన్ పర్వీణులైన పాటకుల లెకక్ రెండువందల ఎనుబది యెనిమిది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:14 => అతడు తన తండిర్యైన దావీదు చేసిన నిరణ్యమునుబటిట్ వారి వారి 

సేవాధరమ్ములను జరుపుకొనుటకై వారి వారి వంతుల చొపుప్న యాజకులను వారి సేవకును, 

కటట్డనుబటిట్ అనుదినమున యాజకుల సముఖమున సుత్తి చేయుటకును, ఉపచారకులుగా 

ఉండుటకును, వంతులచొపుప్న లేవీయులను, దావ్రములనిన్టి దగగ్ర కావలియుండుటకై వారి వారి 

వంతులచొపుప్న దావ్రపాలకులను నియమించెను; దైవజనుడైన దావీదు ఆలాగుననే యాజఞ్ 

ఇచిచ్యుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:15 => మరియు ఆసాపు సంతతివారగు గాయకులును, ఆసాపు 

హేమానులును, రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు యెదూతూనును దావీదు నియమించిన పర్కారముగా తమ 

సథ్లమందుండిరి; దావ్రములనిన్టియొదద్ను దావ్రపాలకులు కనిపెటుట్చుండిరి. వారు తమచేతిలో పని 

విడిచి అవతలికి వెళిల్పోకుండునటుల్ వారి సహోదరులగు లేవీయులు వారికొరకు సిదధ్పరచిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:5 => నాలుగు వేలమంది దావ్రపాలకులుగా నియమింపబడిరి. మరి 

నాలుగు వేలమంది సుత్తిచేయు నిమితత్మై దావీదు చేయించిన వాదయ్ విశేషములతో యెహోవాను 

సుత్తించువారుగా నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:12 => వాటి చుటుట్నునన్ గదులకును దేవుని మందిరపు 

బొకక్సములకును పర్తిషిఠ్త వసుత్వుల బొకక్సములకును తాను ఏరాప్టుచేసి సిదధ్పరచిన మచుచ్లను 

తన కుమారుడైన సొలొమోనునకు అపప్గించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:19 => ఇవియనిన్యు అపప్గించి యెహోవా హసత్ము నామీదికి వచిచ్ యీ 

మచుచ్ల పనియంతయు వార్త మూలముగా నాకు నేరెప్ను అని సొలొమోనుతో చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 24:11 => ఉదయమున దావీదు లేచినపుప్డు దావీదునకు దీరఘ్దరిశ్యగు గాదునకు 

యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:9 => యెహోవా దావీదునకు దరశ్కుడగు గాదుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

నీవు వెళిల్ దావీదుతో ఇటల్నుము. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 29:29 => రాజైన దావీదునకు జరిగినవాటనిన్టినిగూరిచ్యు, అతని 

రాజరికమంతటినిగూరిచ్యు, పరాకర్మమునుగూరిచ్యు, అతనికిని ఇశార్యేలీయులకును దేశముల 

రాజయ్ములనిన్టికిని వచిచ్న కాలములనుగూరిచ్యు, 

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 బిడడ్లయొదద్ను 

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 దినవృతాత్ంతములు 30:12 => యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ రాజును అధిపతులును చేసిన నిరణ్యమును 

నెరవేరుచ్నటుల్ యూదాలోనివారికి మనసుస్ ఏకము చేయుటకై దేవుని హసత్ము వారికి తోడప్డెను. 

1 సమూయేలు 10:5 => ఈలాగున పోవుచు ఫిలిషీత్యుల దండు కాపువారుండు దేవుని కొండకు 

చేరుదువు, అచచ్ట ఊరిదగగ్రకు నీవు రాగానే, సవ్రమండలము తంబుర సనాన్యి సితారా 

వాయించువారి వెనుక ఉనన్తమైన సథ్లమునుండి దిగివచుచ్ పర్వకత్ల సమూహము నీకు కనబడును, 

వారు పర్కటన చేయుచు వతుత్రు; 

1 సమూయేలు 22:4 => అతని యొదద్కు వారిని తోడుకొనిపోగా దావీదు కొండలలో దాగియునన్ 

దినములు వారు అతనియొదద్ కాపురముండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:32 => సొలొమోను యెరూషలేములో యెహోవా మందిరమును 

కటిట్ంచువరకు వీరు సమాజపు గుడారముయొకక్ ముంగిట సంగీతసేవను ఆచరించుచుండిరి; వారు 

వంతులచొపుప్న తమ పని చూచుకొనుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:6 => గెరో ష్ను కహాతు మెరారీయులు అను లేవీయులలో దావీదు వారిని 

వరుసలుగా విభాగించెను. గెరో ష్నీయులలో లదాద్ను షిమీ అనువారుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:30 => అనుదినము ఉదయ సాయంకాలములయందు యెహోవాను 

గూరిచ్న సుత్తి పాటలు పాడుటకును, విశార్ంతిదినములలోను, అమావాసయ్లలోను పండుగలలోను 

యెహోవాకు దహనబలులను అరిప్ంపవలసిన సమయములనిన్టిలోను, లెకక్కు సరియైనవారు వంతు 

పర్కారము నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని సేవ జరిగించుటకును నియమింపబడిరి. 

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

కుమారులకును సహోదరులకును సంబంధికులగు పాటకులైన లేవీయులందరును, సనన్పు 

నారవసత్రములను ధరించుకొని తాళములను తంబురలను సితారాలనుచేత పటుట్కొని బలిపీఠమునకు 

తూరుప్తటుట్న నిలిచిరి, 
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2 దినవృతాత్ంతములు 7:6 => రాజును జనులందరును కూడి దేవుని మందిరమును పర్తిషఠ్చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:21 => మరియు అతడు జనులను హెచచ్రిక చేసిన తరువాత 

యెహోవాను సుత్తించుటకు గాయకులను ఏరప్రచి, వారు పరిశుదాధ్లంకారములు ధరించి సైనయ్ము 

ముందర నడచుచు యెహోవా కృప నిరంతరముండును, ఆయనను సుత్తించుడి అని సోత్తర్ము 

చేయుటకు వారిని నియమించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:18 => మరియు మోషే యిచిచ్న ధరమ్శాసత్రమందు వార్యబడిన దానినిబటిట్ 

ఉతాస్హముతోను గానముతోను యెహోవాకు అరిప్ంపవలసిన దహనబలులను దావీదు నియమించిన 

పర్కారముగా అరిప్ంచునటుల్, లేవీయులైన యాజకుల చేతికిర్ంద నుండునటిట్యు, యెహోవా 

మందిరమందు దావీదు పనులు పంచివేసినటిట్యునైన యెహోవా మందిరపు కావలివారికి 

యెహోయాదా నిరణ్యించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:21 => యెరూషలేములోనునన్ ఇశార్యేలువారు బహు సంతోషభరితులై 

పులియని రొటెట్ల పండుగను ఏడు దినములు ఆచరించిరి. లేవీయులును యాజకులును యెహోవాను 

ఘనపరచుచు గొపప్ నాదముగల వాదయ్ములతో పర్తి దినము ఆయనను సుత్తించుచు ఉండిరి. 

ఎజార్ 3:10 => శిలప్కారులు యెహోవా మందిరము యొకక్ పునాదిని వేయుచుండగా ఇశార్యేలు 

రాజైన దావీదు నిరణ్యించిన విధిచొపుప్న తమ వసత్రములు ధరించుకొనినవారై యాజకులు 

బాకాలతోను, ఆసాపు వంశసుథ్లగు లేవీయులు చేయి తాళములతోను నిలువబడి యెహోవాను 

సోత్తర్ము చేసిరి 

కీరత్నలు 92:3 => పది తంతుల సవ్రమండలముతోను గంభీర ధవ్నిగల సితారాతోను పర్చురించుట 

మంచిది. 

కీరత్నలు 98:5 => సితారా సవ్రముతో యెహోవాకు సోత్తర్గీతములు పాడుడి సితారా తీసికొని సంగీత 

సవ్రముతో గానము చేయుడి. 

కీరత్నలు 149:3 => నాటయ్ముతో వారు ఆయన నామమును సుత్తించుదురు గాక తంబురతోను 

సితారాతోను ఆయననుగూరిచ్ గానము చేయుదురు గాక.  
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యెషయా 64:11 => మా పితరులు నినున్ కీరిత్ంచుచుండిన మా పరిశుదధ్ మందిరము. మా 

శృంగారమైన మందిరము అగిన్పాలాయెను మాకు మనోహరములైనవనిన్యు నాశనమైపోయెను.  

దానియేలు 3:10 => రాజా, తాము ఒక కటట్డ నియమించితిరి; ఏదనగా బాకాను పిలల్ంగోర్విని 

పెదద్వీణను వీణను విపంచికను సుంఫోనీయను సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను విను పర్తివాడు 

సాగిలపడి ఆ బంగారు పర్తిమకు నమసాక్రము చేయవలెను. 

పర్కటన 8:2 => అంతట నేను దేవుని యెదుట నిలుచు ఏడుగురు దూతలను చూచితిని; వారికి ఏడు 

బూరలియయ్బడెను. 

వచనము 28 

అంతసేపును సరవ్సమాజము ఆరాధించుచుండెను. గాయకులు పాడుచుండిరి, బూరలు ఊదువారు 

నాదము చేయుచుండిరి, దహనబలి యరప్ణ సమాపత్మగువరకు ఇదియంతయు జరుగుచుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:5 => నాలుగు వేలమంది దావ్రపాలకులుగా నియమింపబడిరి. మరి 

నాలుగు వేలమంది సుత్తిచేయు నిమితత్మై దావీదు చేయించిన వాదయ్ విశేషములతో యెహోవాను 

సుత్తించువారుగా నియమింపబడిరి. 

కీరత్నలు 87:7 => పాటలు పాడుచు వాదయ్ములు వాయించుచు మా ఊటలనిన్యు నీయందే 

యునన్వని వారందురు. 

కీరత్నలు 150:3 => బూరధవ్నితో ఆయనను సుత్తించుడి. సవ్రమండలముతోను సితారాతోను 

ఆయనను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 150:4 => తంబురతోను నాటయ్ముతోను ఆయనను సుత్తించుడి. తంతివాదయ్ములతోను 

పిలల్నగోర్వితోను ఆయనను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 150:5 => మోర్గు తాళములతో ఆయనను సుత్తించుడి. గంభీరధవ్నిగల తాళములతో 

ఆయనను సుత్తించుడి. 

యెషయా 38:20 => మన జీవితదినములనిన్యు యెహోవా మందిరములో తంతివాదయ్ములు 

వాయింతుము. 
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ఆమోసు 6:5 => సవ్రమండలముతో కలిసి పిచిచ్పాటలు పాడుచు, దావీదువలెనే వాయించు 

వాదయ్ములను కలిప్ంచుకొందురు. 

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

కుమారులకును సహోదరులకును సంబంధికులగు పాటకులైన లేవీయులందరును, సనన్పు 

నారవసత్రములను ధరించుకొని తాళములను తంబురలను సితారాలనుచేత పటుట్కొని బలిపీఠమునకు 

తూరుప్తటుట్న నిలిచిరి, 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:13 => వారితో కూడ బూరలు ఊదు యాజకులు నూట ఇరువదిమంది 

నిలిచిరి; బూరలు ఊదువారును పాటకులును ఏక సవ్రముతో యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచు గానము చేయగా యాజకులు పరిశుదధ్సథ్లములోనుండి బయలువెళిల్, ఆ బూరలతోను 

తాళములతోను వాదయ్ములతోను కలిసి సవ్రమెతిత్ యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప 

నిరంతరముండునని సోత్తర్ము చేసిరి. 

సంఖాయ్కాండము 10:8 => అహరోను కుమారులైన యాజకులు ఆ బూరలు ఊదవలెను; నితయ్మైన 

కటట్డనుబటిట్ అవి మీ వంశముల పరంపరగా మీకు ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 10:10 => మరియు ఉతస్వ దినమందును నియామక కాలములయందును నెలల 

ఆరంభములయందును మీరు దహనబలులనుగాని సమాధానబలులనుగాని అరిప్ంచునపుప్డు ఆ 

బూరలు ఊదవలెను అపుప్డు అవి మీ దేవుని సనిన్ధిని మీకు జాఞ్పకారథ్ముగా ఉండును మీ దేవుడైన 

యెహోవాను నేనే. 

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. 
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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. 

యెహోషువ 6:7 => మరియు అతడు మీరు సాగి పటట్ణమును చుటుట్కొనుడనియు, యోధులు 

యెహోవా మందసమునకు ముందుగా నడవవలెననియు పర్జలతో చెపెప్ను. 

యెహోషువ 6:8 => యెహోషువ పర్జల కాజాఞ్పించిన తరువాత ఏడుగురు యాజకులు 

పొటే ట్లుకొముమ్ బూరలను ఏడు యెహోవా సనిన్ధిని పటుట్కొని సాగుచు, ఆ బూరలను ఊదుచుండగా 

యెహోవా నిబంధన మందసమును వారివెంట నడిచెను. 

యెహోషువ 6:9 => యోధులు బూరల నూదుచునన్ యాజకులకు ముందుగా నడిచిరి, దండు 

వెనుకటి భాగము మందసము వెంబడి వచెచ్ను, యాజకులు వెళుల్చు బూరలను ఊదుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:24 => షెబనాయ్ యెహోషాపాతు నెతనేలు అమాశై జెకరాయ్ బెనాయా 

ఎలీయెజెరు అను యాజకులు దేవుని మందసమునకు ముందు బూరలు ఊదువారుగాను, 

ఓబేదెదోమును యెహీయాయును వెనుకతటుట్ కనిపెటుట్ వారుగాను నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:6 => బెనాయా యహజీయేలు అను యాజకులు ఎపుప్డును దేవుని 

నిబంధన మందసము ఎదుట బూరలు ఊదువారు. 

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

పునన్మనాడు కొముమ్ ఊదుడి. 

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. 

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

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 
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సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:15 => మరియు ఆసాపు సంతతివారగు గాయకులును, ఆసాపు 

హేమానులును, రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు యెదూతూనును దావీదు నియమించిన పర్కారముగా తమ 

సథ్లమందుండిరి; దావ్రములనిన్టియొదద్ను దావ్రపాలకులు కనిపెటుట్చుండిరి. వారు తమచేతిలో పని 

విడిచి అవతలికి వెళిల్పోకుండునటుల్ వారి సహోదరులగు లేవీయులు వారికొరకు సిదధ్పరచిరి. 

ఎజార్ 3:10 => శిలప్కారులు యెహోవా మందిరము యొకక్ పునాదిని వేయుచుండగా ఇశార్యేలు 

రాజైన దావీదు నిరణ్యించిన విధిచొపుప్న తమ వసత్రములు ధరించుకొనినవారై యాజకులు 

బాకాలతోను, ఆసాపు వంశసుథ్లగు లేవీయులు చేయి తాళములతోను నిలువబడి యెహోవాను 

సోత్తర్ము చేసిరి 

వచనము 29 

వారు అరిప్ంచుట ముగించిన తరువాత రాజును అతనితోకూడనునన్ వారందరును తమ తలలు వంచి 

ఆరాధించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:3 => అగిన్యు యెహోవా తేజసుస్ను మందిరముమీదికి దిగగా చూచి 

ఇశార్యేలీయులందరును సాషాట్ంగనమసాక్రము చేసి యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప 

నిరంతరముండునని చెపిప్ ఆయనను ఆరాధించి సుత్తించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:21 => మరియు అతడు జనులను హెచచ్రిక చేసిన తరువాత 

యెహోవాను సుత్తించుటకు గాయకులను ఏరప్రచి, వారు పరిశుదాధ్లంకారములు ధరించి సైనయ్ము 

ముందర నడచుచు యెహోవా కృప నిరంతరముండును, ఆయనను సుత్తించుడి అని సోత్తర్ము 

చేయుటకు వారిని నియమించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:18 => మరియు మోషే యిచిచ్న ధరమ్శాసత్రమందు వార్యబడిన దానినిబటిట్ 

ఉతాస్హముతోను గానముతోను యెహోవాకు అరిప్ంపవలసిన దహనబలులను దావీదు నియమించిన 

పర్కారముగా అరిప్ంచునటుల్, లేవీయులైన యాజకుల చేతికిర్ంద నుండునటిట్యు, యెహోవా 
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మందిరమందు దావీదు పనులు పంచివేసినటిట్యునైన యెహోవా మందిరపు కావలివారికి 

యెహోయాదా నిరణ్యించెను. 

కీరత్నలు 136:1 => యెహోవా దయాళుడు ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 137:3 => అచచ్ట మనలను చెరగొనన్వారు ఒక కీరత్నపాడుడి అనిరి మనలను 

బాధించినవారు సీయోను కీరత్నలలో ఒకదానిని మాకు వినిపించుడి అని మనవలన ఉలాల్సము గోరిరి  

కీరత్నలు 137:4 => అనుయ్ల దేశములో యెహోవా కీరత్నలు మనమెటుల్ పాడుదుము? 

యెహోషువ 3:8 => మీరు యొరాద్ను నీళల్దరికి వచిచ్ యొరాద్నులో నిలువుడని నిబంధన 

మందసమును మోయు యాజకులకు ఆజాఞ్పించుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:4 => వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యించుటకును, 

ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్యు విధినిబటిట్యు కిర్యలు జరిగించుటకును, యూదావారికి ఆజాఞ్పించి 

నెహెమాయ్ 13:22 => అపుప్డు తముమ్ను తాము పవితర్పరచుకొనవలెననియు, విశార్ంతిదినమును 

ఆచరించుటకు వచిచ్ గుమమ్ములను కాచుకొనవలెననియు లేవీయులకు నేను ఆజాఞ్పించితిని. నా దేవా, 

యిందునుగూరిచ్యు ననున్ జాఞ్పకముంచుకొని నీ కృపాతిశయము చొపుప్న ననున్ రకిష్ంచుము. 

కీరత్నలు 98:6 => బూరలతోను కొముమ్ల నాదముతోను రాజైన యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషధవ్ని 

చేయుడి. 

వచనము 30 

దావీదును దీరఘ్దరిశ్యగు ఆసాపును రచించిన శోల్కములను ఎతిత్ యెహోవాను సుత్తించుడని రాజైన 

హిజిక్యాయును అధిపతులును లేవీయులకు ఆజాఞ్పింపగా వారు సంతోషముతో సోత్తర్ములు పాడి 

తలవంచి ఆరాధించిరి. 

కీరత్నలు 68:24 => దేవా, నీ గమనమును పరిశుదధ్ సథ్లమునకు పోవు నా రాజగు దేవుని 

గమనమును వారు చూచియునాన్రు. చుటుట్ను కనయ్కలు తంబురలు వాయించుచుండగా 
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కీరత్నలు 68:25 => కీరత్నలు పాడువారు ముందరనడచిరి. తంతివాదయ్ములు వాయించువారు వెనుక 

వచెచ్దరు. 

కీరత్నలు 68:26 => సమాజములలో దేవుని సుత్తించుడి ఇశార్యేలులోనుండి ఉదభ్వించినవారలారా, 

పర్భువును సుత్తించుడి. 

పర్కటన 5:8 => ఆయన దానిని తీసికొనినపుప్డు ఆ నాలుగు జీవులును, వీణలను, ధూప 

దర్వయ్ములతో నిండిన సువరణ్ పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును, ఆ 

గొఱఱ్పిలల్ యెదుట సాగిలపడిరి. ఈ పాతర్లు పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలు. 

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

పర్కటన 5:10 => మా దేవునికి వారిని ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను చేసితివి; గనుక వారు 

భూలోకమందు ఏలుదురని కొర్తత్పాట పాడుదురు. 

పర్కటన 5:11 => మరియు నేను చూడగా సింహాసనమును జీవులను, పెదద్లను ఆవరించియునన్ 

అనేక దూతల సవ్రము వినబడెను, వారి లెకక్ కోటల్కొలదిగా ఉండెను. 

పర్కటన 5:12 => వారు వధింపబడిన గొఱఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును 

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరు హ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 

సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

పర్కటన 5:14 => ఆ నాలుగు జీవులు ఆమేన  అని చెపప్గా ఆ పెదద్లు సాగిలపడి నమసాక్రము 

చేసిరి. 

కీరత్నలు 89:15 => శృంగధవ్నుల నెరుగు పర్జలు ధనుయ్లు యెహోవా, నీ ముఖకాంతిని చూచి వారు 

నడుచుకొనుచునాన్రు. 
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సంఖాయ్కాండము 10:10 => మరియు ఉతస్వ దినమందును నియామక కాలములయందును నెలల 

ఆరంభములయందును మీరు దహనబలులనుగాని సమాధానబలులనుగాని అరిప్ంచునపుప్డు ఆ 

బూరలు ఊదవలెను అపుప్డు అవి మీ దేవుని సనిన్ధిని మీకు జాఞ్పకారథ్ముగా ఉండును మీ దేవుడైన 

యెహోవాను నేనే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:16 => అంతట దావీదు మీరు మీ బంధువులగు పాటకులను పిలిచి, 

సవ్రమండలములు సితారాలు తాళములు లోనగు వాదయ్ విశేషములతో గంభీర ధవ్ని చేయుచు, 

సంతోషముతో సవ్రములెతిత్ పాడునటుల్ ఏరాప్టు చేయుడని లేవీయుల అధిపతులకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 46:10 => అధిపతి వారితో కలిసి పర్వేశింపగా వారు పర్వేశించుదురు, వారు 

బయలువెళుల్నపుప్డు అందరును కూడి బయలువెళల్వలెను. 

లూకా 19:37 => ఒలీవలకొండనుండి దిగుచోటికి ఆయన సమీపించుచునన్పుప్డు శిషుయ్ల 

సమూహమంతయు సంతోషించుచు  

వచనము 31 

అంతట హిజిక్యా మీరిపుప్డు యెహోవాకు మిముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొంటిరి; దగగ్రకు వచిచ్ యెహోవా 

మందిరములోనికి బలిదర్వయ్ములను కృతజఞ్తారప్ణలను తీసికొనిరండని ఆజఞ్ ఇయయ్గా సమాజపువారు 

బలిదర్వయ్ములను కృతజఞ్తారప్ణలను తీసికొనివచిచ్రి, దహనబలుల నరిప్ంచుటకు ఎవరికి 

ఇషట్ముపుటెట్నో వారు దహనబలి దర్వయ్ములను తీసికొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:18 => అపుప్డు యెహోషాపాతు సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసెను; 

యూదావారును యెరూషలేము కాపురసుథ్లును యెహోవా సనిన్ధిని సాగిలపడి నమసక్రించిరి. 

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. 

కీరత్నలు 72:11 => రాజులందరు అతనికి నమసాక్రము చేసెదరు. అనయ్జనులందరు అతని 

సేవించెదరు. 
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రోమీయులకు 14:11 => నా తోడు, పర్తి మోకాలును నా యెదుట వంగును, పర్తి నాలుకయు 

దేవుని సుత్తించును అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు 

ఫిలిపీప్యులకు 2:10 => భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున 

వంగునటుల్ను, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:11 => పర్తివాని నాలుకయు తండిర్యైన దేవుని మహిమారథ్మై యేసుకీర్సుత్ 

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 

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 34:32 => మరియు అతడు యెరూషలేమునందునన్ వారినందరిని 

బెనాయ్మీనీయులనందిరిని అటిట్ నిబంధనకు ఒపుప్కొనజేసెను గనుక యెరూషలేము కాపురసుథ్లు తమ 

పితరుల దేవుడైన దేవుని నిబంధన పర్కారము పర్వరిత్ంచిరి. 

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. 

యెహెజేక్లు 46:10 => అధిపతి వారితో కలిసి పర్వేశింపగా వారు పర్వేశించుదురు, వారు 

బయలువెళుల్నపుప్డు అందరును కూడి బయలువెళల్వలెను. 

వచనము 32 

సమాజపువారు తీసికొనివచిచ్న దహనబలి పశువులెనిన్యనగా, డెబబ్ది కోడెలును నూరు పొటే ట్ళుల్ను 

రెండువందల గొఱఱ్పిలల్లును; ఇవి యనిన్యు యెహోవాకు దహనబలులుగా తేబడెను. 
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2 సమూయేలు 23:1 => దావీదు రచించిన చివరి మాటలు ఇవే; యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు 

పలికిన దేవోకిత్ యిదే; యాకోబు దేవునిచేత అభిషికుత్డై మహాధిపతయ్ము నొందినవాడును 

ఇశార్యేలీయుల సోత్తర్ గీతములను మధురగానము చేసిన గాయకుడునగు దావీదు పలికిన దేవోకిత్ 

యిదే. 

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

ఉనన్ది.  

1 దినవృతాత్ంతములు 16:7 => ఆ దినమందు యెహోవాను సుత్తిచేయు విచారణను ఏరప్రచి, 

దావీదు ఆసాపుచేతికిని వాని బంధువులచేతికిని దానిని అపప్గించెను. ఆ సుత్తి విధమేమనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:8 => యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి. ఆయన నామమును 

పర్కటన చేయుడి ఆయన కారయ్ములను జనములలో తెలియజేయుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => ఆయననుగూరిచ్ పాడుడి ఆయనను కీరిత్ంచుడి ఆయన అదుభ్త 

కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్ సంభాషణ చేయుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:10 => ఆయన పరిశుదధ్ నామమునుబటిట్ అతిశయించుడి యెహోవాను 

వెదకువారు హృదయమునందు సంతోషించుదురు గాక.  

1 దినవృతాత్ంతములు 16:11 => యెహోవాను ఆశర్యించుడి ఆయన బలము నాశర్యించుడి 

ఆయన సనిన్ధి నితయ్ము వెదకుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:12 => ఆయన దాసులగు ఇశార్యేలు వంశసుథ్లారా ఆయన 

ఏరప్రచుకొనిన యాకోబు సంతతివారలారా 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:13 => ఆయన చేసిన ఆశచ్రయ్కారయ్ములను జాఞ్పకము చేసికొనుడి ఆయన 

సూచక కిర్యలను ఆయన నోటి తీరుప్లను జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:14 => ఆయన మన దేవుడైన యెహోవా ఆయన తీరుప్లు 

భూమియందంతట జరుగుచునన్వి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:15 => మీ సంఖయ్ కొదిద్గాను మీరు సవ్లప్ సంఖయ్గల జనులుగాను కనాను 

దేశములో అనుయ్లుగాను ఉండగా కొలవబడిన సావ్సథ్య్ముగా దాని నీకిచెచ్దనని 
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1 దినవృతాత్ంతములు 16:16 => ఆయన అబార్హాముతో చేసిన నిబంధనను  

1 దినవృతాత్ంతములు 16:17 => ఇసాస్కుతో చేసిన పర్మాణమును ఏరాప్టును నితయ్ము 

జాఞ్పకముంచుకొనుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:18 => వేయితరములవరకు ఆ మాట నిలుచునని ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:19 => యాకోబునకు కటట్డగాను ఇశార్యేలునకు నితయ్నిబంధనగాను 

ఆయన ఆ మాటను సిథ్రపరచియునాన్డు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:20 => వారు జనమునుండి జనమునకును రాజయ్మునుండి 

రాజయ్మునకును తిరుగులాడుచుండగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:21 => నేను అభిషేకించినవారిని ముటట్వలదనియు నా పర్వకత్లకు కీడు 

చేయవదద్నియు సెలవిచిచ్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:22 => ఆయన ఎవరినైనను వారికి హింస చేయనియయ్లేదు వారి 

నిమితత్ము రాజులను గదిద్ంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:23 => సరవ్భూజనులారా, యెహోవాను సనున్తించుడి అనుదినము 

ఆయన రక్షణను పర్కటించుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:24 => అనయ్జనులలో ఆయన మహిమను పర్చురించుడి సమసత్ 

జనములలో ఆయన ఆశచ్రయ్కారయ్ములను పర్చురించుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:25 => యెహోవా మహా ఘనత వహించినవాడు ఆయన బహుగా 

సుత్తినొందతగినవాడు సమసత్ దేవతలకంటె ఆయన పూజుయ్డు. 

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

వైశాలయ్మును సృజించినవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:27 => ఘనతా పర్భావములు ఆయన సనిన్ధిని ఉనన్వి బలమును 

సంతోషమును ఆయనయొదద్ ఉనన్వి.  

1 దినవృతాత్ంతములు 16:28 => జనముల కుటుంబములారా, యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. మహిమా 

బలమును యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. 

Page  of 1564 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

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

నైవేదయ్ములుచేత పుచుచ్కొని ఆయన సనిన్ధిని చేరుడి పరిశుదాధ్లంకారములగు ఆభరణములను 

ధరించుకొని ఆయన యెదుట సాగిలపడుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:30 => భూజనులారా, ఆయన సనిన్ధిని వణకుడి అపుప్డు భూలోకము 

కదలకుండును అపుప్డది సిథ్రపరచబడును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:31 => యెహోవా ఏలుచునాన్డని జనములలో చాటించుడి. ఆకాశములు 

ఆనందించునుగాక భూమి సంతోషించునుగాక  

1 దినవృతాత్ంతములు 16:32 => సముదర్మును దాని సంపూరణ్తయు ఘోషించునుగాక 

పొలములును వాటియందుండు సరవ్మును సంతోషించునుగాక. యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:33 => భూజనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు 

వనవృక్షములు ఆయన సనిన్ధిని ఉతస్యించును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:34 => యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

ఆయనను సుత్తించుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:35 => దేవా మా రక్షకా, మముమ్ను రకిష్ంచుము మముమ్ను 

చేరుచ్కొనుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:36 => మేము నీ పరిశుదధ్నామమునకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచునటుల్ 

నినున్ సుత్తించుచు అతిశయించునటుల్ అనయ్జనుల వశములోనుండి మముమ్ను విడిపింపుము. అని 

ఆయనను బతిమాలుకొనుడి. ఇశార్యేలీయులకు దేవుడైన యెహోవా యుగములనిన్టను సోత్తర్ము 

నొందునుగాక. ఈలాగున వారు పాడగా జనులందరు ఆమేన  అని చెపిప్ యెహోవాను సుత్తించిరి.  

కీరత్నలు 32:11 => నీతిమంతులారా, యెహోవానుబటిట్ సంతోషించుడి ఉలల్పించుడి యథారథ్ 

హృదయులారా, మీరందరు ఆనందగానము చేయుడి. 

కీరత్నలు 33:1 => నీతిమంతులారా, యెహోవానుబటిట్ ఆనందగానము చేయుడి. సుత్తిచేయుట 

యథారథ్వంతులకు శోభసక్రము. 
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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 95:6 => ఆయన మన దేవుడు మనము ఆయన పాలించు పర్జలము ఆయన మేపు 

గొఱఱ్లము. 

కీరత్నలు 100:1 => సమసత్ త్ దేశములారా, యెహోవాకు ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి. 

కీరత్నలు 100:2 => సంతోషముతో యెహోవాను సేవించుడి ఉతాస్హగానము చేయుచు ఆయన 

సనిన్ధికి రండి. 

కీరత్నలు 149:2 => ఇశార్యేలీయులు తముమ్ను పుటిట్ంచినవానినిబటిట్ సంతో షించుదురు గాక 

సీయోను జనులు తమ రాజునుబటిట్ ఆనందించుదురు గాక. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:4 => ఎలల్పుప్డును పర్భువునందు ఆనందించుడి, మరల చెపుప్దును ఆనందించుడి. 

ఆదికాండము 24:26 => ఆ మనుషుయ్డు తన తలవంచి యెహోవాకు మొర్కిక్  

నిరగ్మకాండము 12:27 => మీరు ఇది యెహోవాకు పసాక్బలి; ఆయన ఐగుపీత్యులను హతము 

చేయుచు మన యిండల్ను కాచినపుప్డు ఆయన ఐగుపుత్లోనునన్ ఇశార్యేలీయుల యిండల్ను 

విడిచిపెటెట్ను అనవలెనని చెపెప్ను. అపుప్డు పర్జలు తలలు వంచి నమసాక్రము చేసిరి. 

యెహోషువ 3:8 => మీరు యొరాద్ను నీళల్దరికి వచిచ్ యొరాద్నులో నిలువుడని నిబంధన 

మందసమును మోయు యాజకులకు ఆజాఞ్పించుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:39 => హేమాను సహోదరుడైన ఆసాపు ఇతని కుడిపర్కక్ను నిలుచువాడు. 

ఈ ఆసాపు బెరకాయ్ కుమారుడు, బెరకాయ్ షిమాయ్ కుమారుడు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:4 => వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యించుటకును, 

ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్యు విధినిబటిట్యు కిర్యలు జరిగించుటకును, యూదావారికి ఆజాఞ్పించి 

నెహెమాయ్ 8:6 => ఎజార్ మహా దేవుడైన యెహోవాను సుత్తింపగా జనులందరు తమచేతులెతిత్ ఆమేన  

ఆమేన  అని పలుకుచు, నేలకు ముఖములు వంచుకొని యెహోవాకు నమసక్రించిరి. 
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నెహెమాయ్ 12:27 => యెరూషలేము పార్కారమును పర్తిషిఠ్ంచు కాలములో వారు ఆ 

పర్తిషాఠ్చారమును సోత్తర్గీతములతోను పాటలతోను సవ్రమండల సితారా చేయి తాళములతోను 

సంతోషముగా జరిగించునటుల్ లేవీయులను తమ సకల సథ్లములలోనుండి యెరూషలేమునకు 

రపిప్ంచుటకు పూనుకొనిరి 

నెహెమాయ్ 12:46 => పూరవ్మందు దావీదు దినములలో గాయకుల విషయములోను సోత్తర్గీతముల 

విషయములోను పాటల విషయములోను ఆసాపు పర్ధానుడు. 

నెహెమాయ్ 13:22 => అపుప్డు తముమ్ను తాము పవితర్పరచుకొనవలెననియు, విశార్ంతిదినమును 

ఆచరించుటకు వచిచ్ గుమమ్ములను కాచుకొనవలెననియు లేవీయులకు నేను ఆజాఞ్పించితిని. నా దేవా, 

యిందునుగూరిచ్యు ననున్ జాఞ్పకముంచుకొని నీ కృపాతిశయము చొపుప్న ననున్ రకిష్ంచుము. 

కీరత్నలు 34:3 => నాతో కూడి యెహోవాను ఘనపరచుడి మనము ఏకముగా కూడి ఆయన 

నామమును గొపప్ చేయుదము. 

యెషయా 38:9 => యూదారాజైన హిజిక్యా రోగియై ఆరోగయ్ము పొందిన తరువాత అతడు 

రచియించినది. 

వచనము 33 

పర్తిషిఠ్ంపబడినవి ఆరువందల ఎదుద్లును మూడువేల గొఱఱ్లును. 

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. 

లేవీయకాండము 1:1 => యెహోవా మోషేను పిలిచి పర్తయ్క్షపు గుడారములోనుండి అతనికీలాగు 

సెలవిచెచ్ను. 

లేవీయకాండము 3:17 => అది మీ తరతరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలోను నితయ్మైన కటట్డ. 

Page  of 1567 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

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 1:3 => అతడు దహనబలి రూపముగా అరిప్ంచునది గోవులలోనిదైనయెడల 

నిరోద్షమైన మగదానిని తీసికొనిరావలెను. తాను యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 23:38 => ఏ అరప్ణ దినమున ఆ అరప్ణమును తీసికొనిరావలెను. 

ఎజార్ 1:4 => మరియు యెరూషలేములోనుండు దేవుని మందిరమును కటిట్ంచుటకై సేవ్చాఛ్రప్ణను 

గాక ఆ యా సథ్లములలోనివారు తమయొదద్ నివసించువారికి వెండి బంగారములను వసుత్వులను 

పశువులను ఇచిచ్ సహాయము చేయవలెనని ఆజాఞ్పించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:33 => పర్తిషిఠ్ంపబడినవి ఆరువందల ఎదుద్లును మూడువేల గొఱఱ్లును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:8 => అతని అధిపతులును జనులకును యాజకులకును లేవీయులకును 

మనఃపూరవ్కముగా పశువులు ఇచిచ్రి. యెహోవా మందిరపు అధికారులైన హిలీక్యాయు, జెకరాయ్యు, 

యెహీయేలును పసాక్పశువులుగా యాజకులకు రెండువేల ఆరువందల గొఱఱ్లను మూడువందల 

కోడెలను ఇచిచ్రి. 

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

పండుగలకును పర్తిషిఠ్తమైన దహనబలులను, ఒకొక్కక్డు తెచిచ్న సేవ్చాఛ్రప్ణలను అరిప్ంచుచు 

వచిచ్రి. 

ఎజార్ 6:17 => దేవుని మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచినపుప్డు నూరు ఎడల్ను రెండు వందల పొటే ట్ళల్ను 

నాలుగువందల గొఱఱ్పిలల్లను ఇశార్యేలీయులకందరికిని పాపపరిహారారథ్ బలిగా ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు మేకపోతులను అరిప్ంచిరి. 

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

వచిచ్నవారు ఇశార్యేలీయుల దేవునికి దహనబలులు అరిప్ంచిరి. ఇశార్యేలీయులందరికొరకు 
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పండెర్ండు ఎడల్ను తొంబదియారు పొటే ట్ళల్ను డెబబ్దియేడు గొఱఱ్పిలల్లను, పాపపరిహారారథ్బలిగా 

పండెర్ండు మేకపోతులను తెచిచ్ అనిన్టిని దహనబలిగా యెహోవాకు అరిప్ంచిరి. 

యిరిమ్యా 33:11 => సంతోష సవ్రమును ఆనంద శబద్మును పెండిల్ కుమారుని సవ్రమును 

పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును యెహోవా మంచివాడు , ఆయన కృప నిరంతరముండును , 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను సుత్తించుడి అని పలుకువారి సవ్రమును మరల వినబడును; 

యెహోవా మందిరములోనికి సుత్తి యాగములను తీసికొని వచుచ్వారి సవ్రమును మరల వినబడును; 

మునుపటివలె ఉండుటకై చెరలోనునన్ యీ దేశసుథ్లను నేను రపిప్ంచుచునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

యెహెజేక్లు 46:12 => యెహోవాకు సేవ్చాఛ్రప్ణమైన దహనబలినైనను సేవ్చాఛ్రప్ణమైన 

సమాధానబలినైనను అధిపతి యరిప్ంచునపుప్డు తూరుప్తటుట్ గుమమ్ము తీయవలెను ; 

విశార్ంతిదినమున అరిప్ంచునటుల్ దహనబలిని సమాధానబలిని అరిప్ంచి వెళిల్పోవలెను; అతడు 

వెళిల్పోయిన తరువాత గుమమ్ము మూయబడవలెను. 

మలాకీ 3:4 => అపుప్డు మునుపటి దినములలో ఉండినటుల్ను, పూరవ్పు సంవతస్రములలో 

ఉండినటుల్ను, యూదావారును యెరూషలేము నివాసులును చేయు నైవేదయ్ములు యెహోవాకు 

ఇంపుగా ఉండును. 

హెబీర్యులకు 13:15 => కాబటిట్ ఆయన దావ్రా మనము దేవునికి ఎలల్పుప్డును సుత్తియాగము 

చేయుదము, అనగా ఆయన నామమును ఒపుప్కొనుచు, జిహావ్ఫలము అరిప్ంచుదము. 

వచనము 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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1 రాజులు 3:4 => గిబియోను ముఖయ్మైన ఉనన్తసథ్లమై యుండెను గనుక బలుల నరిప్ంచుటకై 

రాజు అకక్డికి పోయి ఆ బలిపీఠముమీద వెయియ్ దహనబలులను అరిప్ంచెను. 

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

సమాధానబలులగా యెహోవాకు అరిప్ంచెను. ఈ పర్కారము రాజును ఇశార్యేలీయులందరును 

యెహోవా మందిరమును పర్తిషఠ్ చేసిరి. 

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. 

ఎజార్ 6:17 => దేవుని మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచినపుప్డు నూరు ఎడల్ను రెండు వందల పొటే ట్ళల్ను 

నాలుగువందల గొఱఱ్పిలల్లను ఇశార్యేలీయులకందరికిని పాపపరిహారారథ్ బలిగా ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు మేకపోతులను అరిప్ంచిరి. 

2 రాజులు 16:15 => అపుప్డు రాజైన ఆహాజు యాజకుడైన ఊరియాకు ఆజాఞ్పించినదేమనగా ఈ 

పెదద్ బలిపీఠముమీద ఉదయము అరిప్ంచు దహనబలులను, సాయంతర్మున అరిప్ంచు నైవేదయ్ములను 

రాజు చేయు దహనబలి నైవేదయ్ములను దేశపు జనులందరు అరిప్ంచు దహనబలి నైవేదయ్ములను 

పానారప్ణలను దహించి, యే దహనబలి జరిగినను, ఏ బలిజరిగినను వాటి పశువుల రకత్మును 

దానిమీదనే పోర్కిష్ంపవలెను. అయితే ఈ యితత్డి బలిపీఠము దేవునియొదద్ నేను విచారణ 

చేయుటకుంచవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:5 => రాజైన సొలొమోను ఇరువది రెండువేల పశువులను లక్ష యిరువది 

వేల గొఱఱ్లను బలులుగా అరిప్ంచెను; యాజకులు తమ తమ సేవాధరమ్ములలో నిలుచుచుండగను, 

లేవీయులు యెహోవా కృప నిరంతరము నిలుచుచునన్దని వారిచేత ఆయనను సుత్తించుటకై రాజైన 

దావీదు కలిప్ంచిన యెహోవా గీతములను పాడుచు వాదయ్ములను వాయించుచు నిలుచుచుండగను, 

యాజకులు వారికి ఎదురుగా నిలిచి బూరలు ఊదుచుండగను, ఇశార్యేలీయులందరును 

నిలిచియుండగను 
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2 దినవృతాత్ంతములు 29:35 => సమాధాన బలి పశువుల కొర్వువ్ను దహనబలి పశువులును 

దహనబలులకు ఏరప్డిన పానారప్ణలును సమృదిధ్గా ఉండెను. ఈలాగున యెహోవా మందిర సేవ 

కర్మముగా జరిగెను. 

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

పండుగలకును పర్తిషిఠ్తమైన దహనబలులను, ఒకొక్కక్డు తెచిచ్న సేవ్చాఛ్రప్ణలను అరిప్ంచుచు 

వచిచ్రి. 

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

వచిచ్నవారు ఇశార్యేలీయుల దేవునికి దహనబలులు అరిప్ంచిరి. ఇశార్యేలీయులందరికొరకు 

పండెర్ండు ఎడల్ను తొంబదియారు పొటే ట్ళల్ను డెబబ్దియేడు గొఱఱ్పిలల్లను, పాపపరిహారారథ్బలిగా 

పండెర్ండు మేకపోతులను తెచిచ్ అనిన్టిని దహనబలిగా యెహోవాకు అరిప్ంచిరి. 

వచనము 35 

సమాధాన బలి పశువుల కొర్వువ్ను దహనబలి పశువులును దహనబలులకు ఏరప్డిన పానారప్ణలును 

సమృదిధ్గా ఉండెను. ఈలాగున యెహోవా మందిర సేవ కర్మముగా జరిగెను. 

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

పర్తిషిఠ్ంచుకొంటిరి; దగగ్రకు వచిచ్ యెహోవా మందిరములోనికి బలిదర్వయ్ములను కృతజఞ్తారప్ణలను 

తీసికొనిరండని ఆజఞ్ ఇయయ్గా సమాజపువారు బలిదర్వయ్ములను కృతజఞ్తారప్ణలను తీసికొనివచిచ్రి, 

దహనబలుల నరిప్ంచుటకు ఎవరికి ఇషట్ముపుటెట్నో వారు దహనబలి దర్వయ్ములను తీసికొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:5 => రాజైన సొలొమోను ఇరువది రెండువేల పశువులను లక్ష యిరువది 

వేల గొఱఱ్లను బలులుగా అరిప్ంచెను; యాజకులు తమ తమ సేవాధరమ్ములలో నిలుచుచుండగను, 

లేవీయులు యెహోవా కృప నిరంతరము నిలుచుచునన్దని వారిచేత ఆయనను సుత్తించుటకై రాజైన 

దావీదు కలిప్ంచిన యెహోవా గీతములను పాడుచు వాదయ్ములను వాయించుచు నిలుచుచుండగను, 

యాజకులు వారికి ఎదురుగా నిలిచి బూరలు ఊదుచుండగను, ఇశార్యేలీయులందరును 

నిలిచియుండగను 
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వచనము 36 

ఈ కారయ్ము అపప్టికపుప్డే జరిగినందున దేవుడు జనులకు సిదధ్పరచినదానిని చూచి హిజిక్యాయును 

జనులందరును సంతోషించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:5 => వారికీలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను లేవీయులారా, నా మాట ఆలకించుడి; 

ఇపుప్డు మిముమ్ను మీరు పర్తిషిఠ్ంచుకొని, మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచి 

పరిశుదధ్సథ్లములోనుండి నిషిదధ్ వసుత్వులననిన్టిని బయటికి కొనిపోవుడి. 

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

వారు తమ సథ్లమందు నిలువబడగా, యాజకులు లేవీయుల చేతిలోనుండి రకత్మును తీసికొని దానిని 

పోర్కిష్ంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:17 => సమాజకులలో తముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొనని వారనేకులుండుటచేత 

యెహోవాకు వాటిని పర్తిషిఠ్ంచుటకై పర్తిషిఠ్ంచుకొనని పర్తివాని నిమితత్ము పసాక్పశువులను 

వధించుపని లేవీయుల కపప్గింపబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:11 => లేవీయులు పసాక్పశువులను వధించి రకత్మును 

యాజకులకియయ్గా వారు దాని పోర్కిష్ంచిరి. లేవీయులు పశువులను ఒలువగా 

సంఖాయ్కాండము 8:15 => తరువాత నీవు వారిని పవితర్పరచి పర్తిషాఠ్రప్ణముగా వారిని 

అరిప్ంచినపుప్డు లేవీయులు పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవచేయుటకై లోపలికి వెళల్వచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 8:19 => మరియు పర్తయ్క్షపు గుడారములో ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము 

సేవచేయుటకును ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకును, ఇశార్యేలీయులలో 

లేవీయులను అహరోనుకును అతని కుమారులకును ఇచిచ్ అపప్గించియునాన్ను. అందువలన 

ఇశార్యేలీయులు పరిశుదధ్మందిరమునకు సమీపించునపుప్డు ఏ తెగులైనను ఇశార్యేలీయులకు 

సంభవింపకపోవును అని చెపెప్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 18:3 => వారు నినున్ను గుడారమంతటిని కాపాడుచుండవలెను. అయితే వారును 

మీరును చావకుండునటుల్ వారు పరిశుదధ్ సథ్ లముయొకక్ ఉపకరణములయొదద్ కైనను 

బలిపీఠమునొదద్కైనను సమీపింపవలదు. 

సంఖాయ్కాండము 18:6 => ఇదిగో నేను ఇశార్యేలీయులమధయ్నుండి లేవీయులైన మీ సహోదరులను 

తీసికొనియునాన్ను ; పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ సేవచేయుటకు వారు యెహోవావలన 

మీకపప్గింపబడియునాన్రు. 

సంఖాయ్కాండము 18:7 => కాబటిట్ నీవును నీ కుమారులును బలిపీఠపు పనులనిన్టి విషయములోను 

అడడ్తెర లోపలిదాని విషయములోను యాజకతవ్ము జరుపుచు సేవచేయవలెను. దయచేతనే మీ 

యాజకతవ్పు సేవ నేను మీకిచిచ్యునాన్ను; అనుయ్డు సమీపించినయెడల మరణశిక్ష నొందును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:3 => రాజును అతని అధిపతులును యెరూషలేములోనునన్ 

సమాజపువారందరును దానిని రెండవ నెలలో ఆచరింపవలెనని యోచనచేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:17 => నా దేవా , నీవు హృదయ పరిశోధనచేయుచు 

యథారథ్వంతులయందు ఇషట్పడుచునాన్వని నేనెరుగుదును; నేనైతే యథారథ్హృదయము గలవాడనై 

యివి యనిన్యు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్యునాన్ను; ఇపుప్డు ఇకక్డనుండు నీ జనులును నీకు 

మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ట చూచి సంతోషించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 7:10 => దుషుట్ల చెడుతనము మానుప్ము నీతిగలవారిని సిథ్రపరచుము యథారథ్ 

హృదయులను రకిష్ంచు దేవుడే నా కేడెమును మోయువాడైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 26:6 => నిరోద్షినని నాచేతులు కడుగుకొందును యెహోవా, నీ బలిపీఠముచుటుట్ 

పర్దకిష్ణము చేయుదును. 

కీరత్నలు 94:15 => నీతిని సాథ్పించుటకై నాయ్యపుతీరుప్ జరుగును యథారథ్హృదయులందరు దాని 

ననుసరించెదరు. 

నిరగ్మకాండము 19:10 => యెహోవా మోషేతో నీవు పర్జలయొదద్కు వెళిల్ నేడును రేపును వారిని 

పరిశుదధ్పరచుము; వారు తమ బటట్లు ఉదుకుకొని 
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2 రాజులు 12:6 => అయితే యోవాషు ఏలుబడిలో ఇరువది మూడవ సంవతస్రమువరకును 

యాజకులు మందిరము యొకక్ శిథిలమైన సథ్లములను బాగుచేయకయే యుండిరి గనుక 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:14 => అపుప్డు యాజకులును లేవీయులును ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా మందసమును తెచుచ్టకై తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:11 => యాజకులు పరిశుదధ్సథ్లమునుండి బయలుదేరి వచిచ్నపుప్డు 

అచచ్ట కూడియునన్ యాజకులందరును తమ వంతులు చూడకుండ తముమ్ను తాము 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:15 => రెండవ నెల పదునాలగ్వ దినమున వారు పసాక్పశువును 

వధించిరి; యాజకులును లేవీయులును సిగుగ్నొంది, తముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొని దహనబలి పశువులను 

యెహోవా మందిరములోనికి తీసికొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:24 => సమాజపు వారందరును చూచినపుప్డు, మరి ఏడు దినములు 

పండుగ ఆచరింపవలెనని యోచన చేసికొని మరి ఏడు దినములు సంతోషముగా దాని ఆచరించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:6 => ఆపర్కారము పసాక్ పశువును వధించి మిముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొని, 

మోషేదావ్రా యెహోవా యిచిచ్న ఆజఞ్లను అనుసరించి, దానిని మీ సహోదరులకొరకు సిదధ్పరచుడి. 

ఎజార్ 6:20 => యాజకులును లేవీయులును తముమ్ను తాము పవితర్పరచుకొని పవితుర్లైన 

తరువాత, చెరలోనుండి విడుదలనొందిన వారందరికొరకును తమ బంధువులైన యాజకుల కొరకును 

తమకొరకును పసాక్పశువును వధించిరి. 

నెహెమాయ్ 12:30 => యాజకులును లేవీయులును తముమ్ను తాము పవితర్పరచుకొనిన తరువాత 

జనులను గుమమ్ములను పార్కారమును పవితర్ పరచిరి. 

యెహెజేక్లు 44:11 => అయినను వారు నా పరిశుదధ్సథ్లములో పరిచరయ్ చేయువారు, నా 

మందిరమునకు దావ్రపాలకులై మందిర పరిచరయ్ జరిగించువారు, పర్జలకు బదులుగా వారే 

దహనబలి పశువులను బలి పశువులను వధించువారు, పరిచరయ్ చేయుటకై వారే జనుల సమక్షమున 

నియమింపబడినవారు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:7 => దేవుని వాకయ్ము పర్బలమై శిషుయ్ల సంఖయ్ యెరూషలేములో బహుగా 

విసత్రించెను; మరియు యాజకులలో అనేకులు విశావ్సమునకు లోబడిరి. 
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వచనము 1 

మరియు హిజిక్యా ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు పసాక్పండుగ ఆచరించుటకై 

యెరూషలేములోనునన్ యెహోవా మందిరమునకు రావలసినదని ఇశార్యేలువారికందరికిని 

యూదావారికందరికిని వరత్మానములను, ఎఫార్యిమీయులకును మనషే ష్వారికిని పతిర్కలను పంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:32 => సమాజపువారు తీసికొనివచిచ్న దహనబలి పశువులెనిన్యనగా, 

డెబబ్ది కోడెలును నూరు పొటే ట్ళుల్ను రెండువందల గొఱఱ్పిలల్లును; ఇవి యనిన్యు యెహోవాకు 

దహనబలులుగా తేబడెను. 

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

రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది కొర్వువ్ను నీవు తీసి బలిపీఠముమీద దహింపవలెను.  

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. 

ఆదికాండము 35:14 => ఆయన తనతో మాటలాడిన చోట యాకోబు ఒక సత్ంభము, అనగా 

రాతిసత్ంభము కటిట్ంచి దానిమీద పానారప్ణము చేసి నూనెయు దానిమీద పోసెను. 

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

గోధుమపిండి. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. దాని పానారప్ణము ముపాప్వు 

దార్కాష్రసము. 

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

ముపాప్వు దార్కాష్రసమును పానారప్ణముగా సిదధ్పరచవలెను. 

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

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

ఇంపైన సువాసన. 

సంఖాయ్కాండము 15:8 => మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకైనను యెహోవాకు సమాధానబలి 

నరిప్ంచుటకైనను నీవు దహనబలిగానైనను బలిగానైనను కోడెదూడను సిదధ్పరచినయెడల 

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

నైవేదయ్ముగా అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:10 => మరియు యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:37 => అపుప్డు మందసము ముందర నితయ్మును కావలసిన అనుదిన 

సేవ జరుపుటకై దావీదు అచచ్ట యెహోవా నిబంధన మందసముమీద ఆసాపును అతని సహోదరులను 

నియమించెను. ఓబేదెదోమును వారి సహోదరులైన అరువది ఎనిమిది మందిని 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:38 => యెదూతూను కుమారుడైన ఓబేదెదోమును హోసాను 

దావ్రపాలకులుగా నియమించెను 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:39 => గిబియోనులోని ఉనన్త సథ్లముననునన్ యెహోవా 

గుడారముమీదను అచచ్టి బలిపీఠముమీదను యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన 

ధరమ్శాసత్రమందు వార్యబడియునన్ పర్కారము 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:40 => ఉదయాసత్మయములయందు అనుదినమున నితయ్మైన 

దహనబలిని ఆయనకు అరిప్ంచుటకై అచచ్ట అతడు యాజకుడైన సాదోకును అతని సహోదరులైన 

యాజకులను నియమించెను. 

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

వీరితోకూడ హేమానును యెదూతూనును పేళల్ వరుసను ఉదాహరింపబడిన మరికొందరిని 

నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:42 => బూరలు ఊదుటకును తాళములను వాయించుటకును 

దేవునిగూరిచ్ పాడతగిన గీతములను వాదయ్ములతో వినిపించుటకును వీరిలోనుండు హేమానును 

Page  of 1578 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

యెదూతూనును అతడు నియమించెను . మరియు యెదూతూను కుమారులను అతడు 

దావ్రపాలకులుగా నియమించెను. 

ఎజార్ 6:18 => మరియు వారు యెరూషలేములోనునన్ దేవుని సేవ జరిపించుటకై మోషే యొకక్ 

గర్ంథమందు వార్సినదానినిబటిట్ తరగతుల చొపుప్న యాజకులను వరుసల చొపుప్న లేవీయులను 

నిరణ్యించిరి. 

1 కొరిందీయులకు 14:40 => సమసత్మును మరాయ్దగాను కర్మముగాను జరుగనియుయ్డి. 

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. 

నెహెమాయ్ 12:43 => మరియు దేవుడు తమకు మహానందము కలుగజేసెనని ఆ దినమున వారు 

గొపప్ బలులను అరిప్ంచి సంతోషించిరి. వారి భారయ్లు పిలల్లుకూడ సంతోషించిరి. అందువలన 

యెరూషలేములో పుటిట్న ఆనందధవ్ని బహు దూరమునకు వినబడెను. 

కొలొసస్యులకు 2:5 => నేను శరీర విషయములో దూరముగా ఉనన్ను ఆతమ్ విషయములో 

మీతోకూడ ఉండి, మీ యోగయ్మైన పర్వరత్నను కీర్సుత్నందలి మీ సిథ్రవిశావ్సమును చూచి 

ఆనందించుచునాన్ను. 

వచనము 2 

సేవకు చాలినంతమంది యాజకులు తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనకుండుటచేతను, జనులు 

యెరూషలేములో కూడుకొనకుండుటచేతను, మొదటినెలయందు పసాక్పండుగ జరుగకపోగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:9 => వారు పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాకు ఇచిచ్యుండిరి గనుక వారు 

ఆలాగు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్నందుకు జనులు సంతోషపడిరి. 

Page  of 1579 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

1 దినవృతాత్ంతములు 29:17 => నా దేవా , నీవు హృదయ పరిశోధనచేయుచు 

యథారథ్వంతులయందు ఇషట్పడుచునాన్వని నేనెరుగుదును; నేనైతే యథారథ్హృదయము గలవాడనై 

యివి యనిన్యు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్యునాన్ను; ఇపుప్డు ఇకక్డనుండు నీ జనులును నీకు 

మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ట చూచి సంతోషించుచునాన్ను. 

ఎజార్ 6:22 => ఏలయనగా ఇశార్యేలీయుల దేవుని మందిరపు పనివిషయమై వారిచేతులను 

బలపరచుటకు యెహోవా అషూష్రు రాజు హృదయమును వారివైపు తిర్పిప్ వారిని సంతోషింపజేసెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఏలయనగా, మీరు పర్భువునందు సిథ్రముగా నిలిచితిరా మేమును 

బర్దికినటే ట్. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:9 => మేము మీ ముఖము చూచి మీ విశావ్సములో ఉనన్ లోపమును 

తీరుచ్నటుల్ అనుగర్హించుమని రాతిర్ంబగళుల్ అతయ్ధికముగా దేవుని వేడుకొనుచుండగా, 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:12 => యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ రాజును అధిపతులును చేసిన నిరణ్యమును 

నెరవేరుచ్నటుల్ యూదాలోనివారికి మనసుస్ ఏకము చేయుటకై దేవుని హసత్ము వారికి తోడప్డెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:18 => అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలు అను మా పితరుల దేవా 

యెహోవా, నీ జనులు హృదయపూరవ్కముగా సంకలిప్ంచిన యీ ఉదేద్శమును నితయ్ము కాపాడుము; 

వారి హృదయమును నీకు అనుకూలపరచుము. 

కీరత్నలు 10:17 => యెహోవా, లోకులు ఇకను భయకారకులు కాకుండునటుల్ బాధపడువారి 

కోరికను నీవు వినియునాన్వు 

సామెతలు 16:1 => హృదయాలోచనలు మనుషుయ్ని వశము, చకక్ని పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు 

యెహోవావలన కలుగును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:41 => కాబటిట్ అతని వాకయ్ము అంగీకరించినవారు బాపిత్సమ్ము పొందిరి, 

ఆ దినమందు ఇంచుమించు మూడువేల మంది చేరచ్బడిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:12 => మీరు, మీ కుమారులు, మీ కుమారెత్లు, మీ దాసులు, మీ 

పనికతెత్లు, మీలో పాలైనను సావ్సథ్య్మైనను పొందక మీ యిండల్లో ఉండు లేవీయులు మీ దేవుడైన 

యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషింపవలెను. 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:10 => ఏడవ నెల యిరువది మూడవ దినమందు దావీదునకును 

సొలొమోనునకును తన జనులైన ఇశార్యేలీయులకును యెహోవా చేసిన మేలుల విషయమై 

సంతోషించుచును మనోతాస్హము నొందుచును, ఎవరి గుడారములకు వారు వెళుల్నటుల్ అతడు 

జనులకు సెలవిచిచ్ వారిని పంపివేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:15 => ఈలాగు పర్మాణము చేయబడగా యూదావారందరును 

సంతోషించిరి; వారు పూరణ్హృదయముతో పర్మాణముచేసి పూరణ్మనసుస్తో ఆయనను వెదకియుండిరి 

గనుక యెహోవా వారికి పర్తయ్క్షమై చుటుట్నునన్ దేశసుథ్లతో యుదధ్ములు లేకుండ వారికి నెమమ్ది 

కలుగజేసెను. 

నెహెమాయ్ 4:6 => అయినను పని చేయుటకు జనులకు మనసుస్ కలిగియుండెను గనుక మేము 

గోడను కటుట్చుంటిమి, అది సగము ఎతుత్ కటట్బడి యుండెను. 

నెహెమాయ్ 12:43 => మరియు దేవుడు తమకు మహానందము కలుగజేసెనని ఆ దినమున వారు 

గొపప్ బలులను అరిప్ంచి సంతోషించిరి. వారి భారయ్లు పిలల్లుకూడ సంతోషించిరి. అందువలన 

యెరూషలేములో పుటిట్న ఆనందధవ్ని బహు దూరమునకు వినబడెను. 

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 19:37 => ఒలీవలకొండనుండి దిగుచోటికి ఆయన సమీపించుచునన్పుప్డు శిషుయ్ల 

సమూహమంతయు సంతోషించుచు  

వచనము 3 
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రాజును అతని అధిపతులును యెరూషలేములోనునన్ సమాజపువారందరును దానిని రెండవ నెలలో 

ఆచరింపవలెనని యోచనచేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:13 => ఇశార్యేలువారి మధయ్నుండు యాజకులును లేవీయులును 

తామునన్ పర్దేశముల సరిహదుద్లను దాటి అతనియొదద్కు వచిచ్ చేరిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:16 => వారి చరయ్లటుల్ండగా ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములయందంతటను 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను వెదకుటకు మనసుస్ నిలుపుకొనినవారు తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాకు బలులనరిప్ంచుటకై యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:10 => అంచెవాండుర్ జెబూలూను దేశమువరకును, ఎఫార్యిము 

మనషే ష్ల దేశములలోనునన్ పర్తి పటట్ణమునకును పోయిరిగాని అచచ్టివారు ఎగతాళిచేసి వారిని 

అపహసించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:11 => అయినను ఆషేరు మనషే ష్ జెబూలూను దేశముల వారిలోనుండి 

కొందరు కృంగిన మనసుస్తో యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:7 => దైవజనుడైన యొకడు అతనియొదద్కు వచిచ్ రాజా, ఇశార్యేలువారి 

సైనయ్మును నీతోకూడ తీసికొనిపోవదుద్, యెహోవా ఇశార్యేలువారగు ఎఫార్యిమీయులలో ఎవరికిని 

తోడుగా ఉండడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:6 => ఆపర్కారము పసాక్ పశువును వధించి మిముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొని, 

మోషేదావ్రా యెహోవా యిచిచ్న ఆజఞ్లను అనుసరించి, దానిని మీ సహోదరులకొరకు సిదధ్పరచుడి. 

హోషేయ 5:4 => తమ కిర్యలచేత అభయ్ంతరపరచబడినవారై వారు తమ దేవునియొదద్కు తిరిగి 

రాలేకపోవుదురు. వారిలో వయ్భిచార మనసుస్ండుటవలన వారు యెహోవాను ఎరుగక యుందురు. 

హోషేయ 7:8 => ఎఫార్యిము అనయ్జనులతో కలిసిపోయెను; ఎఫార్యిము ఎవరును తిర్పిప్వేయని 

అపప్మువంటి వాడాయెను. 

హోషేయ 7:9 => అనుయ్లు అతని బలమును మింగివేసినను అది అతనికి తెలియకపోయెను; తన 

తలమీద నెరసిన వెండుర్కలు కనబడుచునన్ను అది అతనికి తెలియదు. 
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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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:2 => యెహోవా తన నామమును సాథ్పించుటకై ఏరప్రచుకొను 

సథ్లములోనె నీ దేవుడైన యెహోవాకు పసాక్ను ఆచరించి, గొఱఱ్మేకలలోగాని గోవులలోగాని బలి 

అరిప్ంపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:3 => పసాక్పండుగలో పొంగిన దేనినైనను తినకూడదు. నీవు తవ్రపడి 

ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్తివి గదా. నీవు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్న దినమును నీ 

జీవితములనిన్టిలో జాఞ్పకము చేసికొనునటుల్, బాధను సమ్రణకుతెచుచ్ పొంగని ఆహారమును ఏడు 

దినములు తినవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:4 => నీ పార్ంతములనిన్టిలో ఏడు దినములు పొంగినదేదైనను 

కనబడకూడదు. మరియు నీవు మొదటి తేది సాయంకాలమున వధించినదాని మాంసములో 

కొంచెమైనను ఉదయమువరకు మిగిలియుండకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:5 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ పురములలో దేనియందైనను 

పసాక్ పశువును వధింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:6 => నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమును సాథ్పించుటకై 

ఏరప్రచుకొను సథ్లములోనే నీవు ఐగుపుత్లోనుండి బయలుదేరివచిచ్నbవేళను, అనగా సూరుయ్డు 

అసత్మించు సాయంకాలమున పసాక్ పశువును వధించి 

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

తమ తమ కుటుంబముల లెకక్చొపుప్న ఒకొక్కక్డు గొఱఱ్పిలల్నైనను, మేకపిలల్నైనను, అనగా పర్తి 

యింటికిని ఒక గొఱఱ్పిలల్నైనను ఒక మేకపిలల్నైనను తీసికొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 12:4 => ఆ పిలల్ను తినుటకు ఒక కుటుంబము చాలకపోయినయెడల వాడును 

వాని పొరుగువాడును తమ లెకక్ చొపుప్న దాని తీసికొనవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 12:5 => ఆ గొఱఱ్పిలల్ను భుజించుటకు పర్తివాని భోజనము పరిమితినిబటిట్ వారిని 

లెకిక్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 12:6 => నిరోద్షమైన యేడాది మగపిలల్ను తీసికొనవలెను. గొఱఱ్లలోనుండియైనను 

మేకలలోనుండియైనను దాని తీసికొనవచుచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 12:7 => ఈ నెల పదునాలుగవ దినమువరకు మీరు దాని నుంచుకొనవలెను; 

తరువాత ఇశార్యేలీయుల సమాజపు వారందరు తమ తమ కూటములలో సాయంకాలమందు దాని 

చంపి దాని రకత్ము కొంచెము తీసి , తాము దాని తిని యిండల్ దావ్రబంధపు రెండు 

నిలువుకముమ్లమీదను పై కమిమ్మీదను చలిల్ 

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

రొటెట్లను తినవలెను. చేదుకూరలతో దాని తినవలెను 

నిరగ్మకాండము 12:9 => దాని తలను దాని కాళల్ను దాని ఆంతర్ములను అగిన్తో కాలిచ్ దాని 

తినవలెను; 

నిరగ్మకాండము 12:10 => దానిలో ఉడికి ఉడకనిదైనను నీళల్తో వండబడినదైనను తిననే 

తినకూడదు; ఉదయకాలమువరకు దానిలోనిదేదియు మిగిలింపకూడదు. ఉదయకాలమువరకు 

దానిలో మిగిలినది అగిన్తో కాలిచ్ వేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 12:11 => మీరు దానిని తినవలసిన విధమేదనగా, మీ నడుము కటుట్కొని మీ 

చెపుప్లు తొడుగుకొని మీ కఱఱ్లుచేత పటుట్కొని, తవ్రపడుచు దాని తినవలెను; అది యెహోవాకు 

పసాక్బలి. 

నిరగ్మకాండము 12:12 => ఆ రాతిర్ నేను ఐగుపుత్ దేశమందు సంచరించి, ఐగుపుత్ దేశమందలి 

మనుషుయ్లలోనేగాని జంతువులలోనేగాని తొలి సంతతి యంతయు హతముచేసి, ఐగుపుత్ 

దేవతలకందరికిని తీరుప్ తీరెచ్దను; నేను యెహోవాను. 

నిరగ్మకాండము 12:13 => మీరునన్ యిండల్మీద ఆ రకత్ము మీకు గురుతుగా ఉండును. నేను ఆ 

రకత్మును చూచి మిముమ్ను నశింపచేయక దాటిపోయెదను . నేను ఐగుపుత్దేశమును 

పాడుచేయుచుండగా మిముమ్ సంహరించుటకు తెగులు మీ మీదికి రాదు. 
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నిరగ్మకాండము 12:14 => కాబటిట్ యీ దినము మీకు జాఞ్పకారథ్మైనదగును. మీరు యెహోవాకు 

పండుగగా దాని నాచరింపవలెను; తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డగా దాని నాచరింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 12:15 => ఏడు దినములు పులియని రొటెట్లను తినవలెను. మొదటి దినమున మీ 

యిండల్లోనుండి పొంగినది పారవేయవలెను. మొదటి దినము మొదలుకొని యేడవ దినము వరకు 

పులిసిన దానిని తిను పర్తి మనుషుయ్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

నిరగ్మకాండము 12:16 => ఆ మొదటి దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగాను, ఏడవ దినమున 

పరిశుదధ్ సంఘముగాను కూడుకొనవలెను. ఆ దినములయందు పర్తివాడు తినవలసినది మాతర్మే 

మీరు సిదధ్పరచవచుచ్ను; అదియు గాక మరి ఏ పనియు చేయకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 12:17 => పులియని రొటెట్ల పండుగను మీరు ఆచరింపవలెను. ఈ దినమందే నేను 

మీ సమూహములను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వెలుపలికి రపిప్ంచితిని గనుక మీరు మీ 

తరములనిన్టిలో ఈ దినము నాచరింపవలెను; ఇది మీకు నితయ్మైన కటట్డగా ఉండును. 

నిరగ్మకాండము 12:18 => మొదటి నెల పదునాలుగవ దినము సాయంకాలము మొదలుకొని ఆ 

నెల యిరువది యొకటవ దినము సాయంకాలము వరకు మీరు పులియని రొటెట్లను తినవలెను. 

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

పులిసినదానిని తినువాడు అనుయ్డేగాని దేశములో పుటిట్నవాడేగాని ఇశార్యేలీయుల సమాజములో 

నుండక కొటిట్వేయబడును. 

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

వాటినే తినవలెనని చెపుప్మనెను. 

1 కొరిందీయులకు 5:7 => మీరు పులిపిండి లేనివారు గనుక కొర్తత్ముదద్ అవుటకై ఆ పాతదైన 

పులిపిండిని తీసిపారవేయుడి. ఇంతేకాక కీర్సుత్ అను మన పసాక్ పశువు వధింపబడెను 

1 కొరిందీయులకు 5:8 => గనుక పాతదైన పులిపిండితోనైనను దురామ్రగ్తయు దుషట్తవ్మునను 

పులిపిండితోనైనను కాకుండ, నిషాక్పటయ్మును సతయ్మునను పులియని రొటెట్తో పండుగ ఆచరింతము. 

1 రాజులు 8:1 => అపుప్డు సీయోను అను దావీదు పురములోనుండి యెహోవా నిబంధన 

మందసమును పైకి తీసికొనివచుచ్టకు యెరూషలేములోనుండు రాజైన సొలొమోను ఇశార్యేలీయుల 
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పెదద్లను గోతర్ పర్ధానులను, అనగా ఇశార్యేలీయుల పితరుల కుటుంబముల పెదద్లను తనయొదద్కు 

సమకూరెచ్ను. 

2 రాజులు 23:22 => ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యము నడిపించిన నాయ్యాధిపతులునన్ 

దినములనుండి ఇశార్యేలు రాజుల యొకక్యు యూదా రాజులయొకక్యు దినములనిన్టి వరకు 

ఎనన్డును జరుగనంత గొపప్గా ఆ సమయమందు పసాక్ పండుగ ఆచరింపబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:9 => యూదా వారినందరిని బెనాయ్మీనీయులనందరిని, ఎఫార్యిము 

మనషే ష్ షిమోయ్ను గోతర్సాథ్నములలోనుండి వచిచ్ వారిమధయ్ నివసించు పరదేశులను సమకూరెచ్ను. 

అతని దేవుడైన యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండుట చూచి ఇశార్యేలువారిలోనుండి విసాత్రమైన 

జనులు అతని పక్షము చేరిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31 :1 => ఇదంతయు సమాపత్మైన తరువాత అకక్డనునన్ 

ఇశార్యేలువారందరును యూదా పటట్ణములకు పోయి, యూదా దేశమంతటను, బెనాయ్మీను 

ఎఫార్యిము మనషే ష్ దేశములయందంతటను ఉనన్ విగర్హములను నిరూమ్లముచేసి , 

దేవతాసత్ంభములను ముకక్లుగా నరికి, ఉనన్తసథ్లములను బలిపీఠములను పడగొటిట్రి; తరువాత 

ఇశార్యేలువారందరును తమ తమ పటట్ణములలోనునన్ తమ తమ సావ్సథ్య్ములకు తిరిగివెళిల్రి 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:6 => ఆ పర్కారము అతడు మనషే ష్ ఎఫార్యిము షిమోయ్ను దేశములవారి 

పటట్ణములలోను, నఫాత్లి మనయ్మునందును, చుటుట్పటల్నునన్ పాడు సథ్లములనిన్టను బలిపీఠములను 

పడగొటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:1 => మరియు యోషీయా యెరూషలేమునందు యెహోవాకు 

పసాక్పండుగ ఆచరించెను. మొదటి నెల పదునాలగ్వ దినమున జనులు పసాక్పశువును వధించిరి. 

ఎజార్ 6:19 => చెరలోనుండి విడుదల నొందినవారు మొదటి నెల పదునాలుగవ దినమున పసాక్ 

పండుగ ఆచరించిరి. 

యిరిమ్యా 29:1 => రాజైన యెకోనాయ్ తలిల్యగు రాణియు, రాజ పరివారమును, 

హోషేయ 11:7 => ననున్ విసరిజ్ంచవలెనని నా జనులు తీరామ్నము చేసికొనియునాన్రు; 

మహోనన్తుని తటుట్ చూడవలెనని పర్వకత్లు పిలిచినను చూచుటకు ఎవడును యతన్ము చేయడు 
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వచనము 4 

ఈ సంగతి రాజుకును సమాజపువారికందరికిని అనుకూలమాయెను. 

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. 

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

రక్షణకరము. 

సామెతలు 15:22 => ఆలోచన చెపుప్వారు లేనిచోట ఉదేద్శములు వయ్రథ్మగును ఆలోచన చెపుప్వారు 

బహుమంది యునన్యెడల ఉదేద్శములు దృఢపడును. 

పర్సంగి 4:13 => మూఢతవ్ముచేత బుదిధ్ మాటలకిక చెవియొగగ్లేని ముసలి రాజుకంటె బీదవాడైన 

జాఞ్నవంతుడగు చినన్వాడే శేర్షు ఠ్డు. 

సంఖాయ్కాండము 9:10 => మీలోగాని మీ వంశములలోగాని ఒకడు శవమును ముటుట్టవలన 

అపవితుర్డైనను, దూరపర్యాణము చేయుచుండినను, అతడు యెహోవా పసాక్పండుగను 

ఆచరింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 9:11 => వారు రెండవనెల పదునాలుగవ దినమున సాయంకాలమున దానిని 

ఆచరించి పొంగనివాటితోను చేదు ఆకుకూరలతోను దానిని తినవలెను. 
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లేవీయకాండము 8:3 => పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు సరవ్సమాజమును 

సమకూరుచ్మనగా 

సంఖాయ్కాండము 9:3 => దాని నియామక కాలమున, అనగా ఈ నెల పదునాలుగవ దినమున 

సాయంకాలమందు దానిని ఆచరింపవలెను; దాని కటట్డలనిన్టినిబటిట్ దాని విధులనిన్టినిబటిట్ మీరు 

దానిని ఆచరింపవలెను. 

2 రాజులు 23:1 => అపుప్డు రాజు యూదా పెదద్లనందరిని యెరూషలేము పెదద్లనందరిని 

తనయొదద్కు పిలువనంపించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:2 => యెహోవా సేవకుడైన మోషే అరణయ్మందు చేయించిన దేవుని 

సమాజపు గుడారము గిబియోనునందుండెను గనుక 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:13 => కావున రెండవ నెలయందు పులియని రొటెట్లపండుగ 

ఆచరించుటకై అతివిసాత్రమైన సమాజముగా బహు జనులు యెరూషలేములో కూడిరి. 

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 32:3 => పటట్ణముబయటనునన్ ఊటల నీళల్ను అడడ్వలెనని తలచి, తన 

యధిపతులతోను పరాకర్మశాలులతోను యోచన చేయగా వారతనికి సహాయము చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:29 => వారు రాజునొదద్కు ఈ వరత్మానము తీసికొనిరాగా రాజు యూదా 

యెరూషలేములోని పెదద్లనందరిని పిలువనంపించి 

వచనము 5 

కావున బహుకాలమునుండి వారు వార్యబడిన పర్కారము ఇంత ఘనముగా నాచరింపకుండుట 

చూచి, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు యెరూషలేములో పసాక్పండుగ ఆచరించుటకై 

రావలసినదని బెయేరె ష్బా మొదలుకొని దాను వరకు ఇశార్యేలీయులుండు దేశమంతటను 

చాటింపవలెనని వారు నిరణ్యము చేసిరి. 
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నిరగ్మకాండము 12:6 => నిరోద్షమైన యేడాది మగపిలల్ను తీసికొనవలెను. గొఱఱ్లలోనుండియైనను 

మేకలలోనుండియైనను దాని తీసికొనవచుచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 12:18 => మొదటి నెల పదునాలుగవ దినము సాయంకాలము మొదలుకొని ఆ 

నెల యిరువది యొకటవ దినము సాయంకాలము వరకు మీరు పులియని రొటెట్లను తినవలెను. 

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. 

నిరగ్మకాండము 19:22 => మరియు యెహోవా వారిమీద పడకుండునటుల్ యెహోవా యొదద్కు చేరు 

యాజకులు తముమ్తామే పరిశుదధ్ పరచుకొనవలెనని మోషేతో చెపప్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:6 => ఆపర్కారము పసాక్ పశువును వధించి మిముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొని, 

మోషేదావ్రా యెహోవా యిచిచ్న ఆజఞ్లను అనుసరించి, దానిని మీ సహోదరులకొరకు సిదధ్పరచుడి. 

వచనము 6 

కావున అంచెవాండుర్ రాజునొదద్ను అతని అధిపతులయొదద్ను తాకీదులు తీసికొని, యూదా ఇశార్యేలు 

దేశములందంతట సంచరించి రాజాజఞ్ను ఈలాగు పర్చురము చేసిరి ఇశార్యేలువారలారా, 

అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలుల దేవుడైన యెహోవావైపు తిరుగుడి; మీరు తిరిగినయెడల మీలో 

అషూష్రు రాజులచేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొని శేషించినవారివైపు ఆయన తిరుగును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:4 => ఈ కారయ్ము సమాజకులందరి దృషిట్కి అనుకూలమాయెను గనుక 

జనులందరును ఆ పర్కారము చేయుదుమనిరి. 

ఆదికాండము 45:16 => యోసేపు యొకక్ సహోదరులు వచిచ్న వరత్మానము ఫరో యింటిలో 

వినబడెను. అది ఫరోకును అతని సేవకులకును ఇషట్ముగా నుండెను. 
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యెహోషువ 22:30 => ఫీనెహాసను యాజకుడును సమాజ పర్ధానులును, అనగా అతనితో ఉండిన 

ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులును రూబేనీయులును గాదీయులును మనషీష్యులును చెపిప్న మాటలను 

విని సంతోషించిరి. 

2 సమూయేలు 17:4 => ఈ బోధ అబా ష్లోమునకును ఇశార్యేలువారి పెదద్లకందరికిని యుకత్ముగా 

కనబడెను. 

జెకరాయ్ 11:12 => మీకు అనుకూలమైనయెడల నా కూలి నాకియుయ్డి, లేనియెడల మానివేయుడని 

నేను వారితో అనగా వారు నా కూలికై ముపప్ది తులముల వెండి తూచి యిచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:22 => అపుప్డు సహోదరులలో ముఖుయ్లైన బరస్బాబ్ అను 

మారుపేరుగల యూదాను సీలను తమలో ఏరప్రచుకొని, పౌలుతోను బరన్బాతోను అంతియొకయకు 

పంపుట యుకత్మని అపొసత్లులకును పెదద్లకును సంఘమంతటికిని తోచెను 

వచనము 7 

తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా యెడల దోర్హముగా పర్వరిత్ంచిన మీ పితరులవలెను మీ 

సహోదరులవలెను మీరు పర్వరిత్ంపకుడి. వారి పర్వరత్న ఎటిట్దొ మీకు అగపరచవలెనని ఆయన వారిని 

వినాశమునకు అపప్గించెను. 

ఎజార్ 6:8 => మరియు దేవుని మందిరమును కటిట్ంచునటుల్గా యూదుల యొకక్ పెదద్లకు మీరు 

చేయవలసిన సహాయమునుగూరిచ్ మేము నిరణ్యించినదేమనగా రాజు యొకక్ సొముమ్లోనుండి, 

అనగా నది యవతలనుండి వచిచ్న పనున్లోనుండి వారు చేయు పని నిమితత్ము తడవు ఏమాతర్మును 

చేయక వారి వయ్యమునకు కావలసినదాని ఇయయ్వలెను. 

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

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

నునన్ యాజకులు ఆకాశమందలి దేవునికి సువాసనయైన అరప్ణలను అరిప్ంచి, రాజును అతని 

కుమారులును జీవించునటుల్ పార్రథ్నచేయు నిమితత్మై వారు చెపిప్నదానినిబటిట్ పర్తిదినమును 

తపప్కుండ 
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ఎజార్ 6:10 => వారికి కావలసినదంతయు ఇయయ్వలెను. 

ఎజార్ 6:11 => ఇంకను మేము నిరణ్యించినదేమనగా, ఎవడైనను ఈ ఆజఞ్ను భంగపరచినయెడల 

వాని యింటి వెనున్గాడి ఊడదీయబడి నిలువనెతత్బడి దానిమీద వాడు ఉరితీయింప బడును, ఆ 

తపుప్నుబటిట్ వాని యిలుల్ పెంటరాశి చేయబడును. 

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. 

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 9:20 => మొరెద్కై యీ సంగతులనుగూరిచ్ రాజైన అహషేవ్రోషు యొకక్ సంసాథ్నములనిన్టికి 

సమీపముననేమి దూరముననేమి నివసించియునన్ యూదులకందరికి పతిర్కలను పంపి 

ఎసేత్రు 9:21 => యూదులు తమ పగవారిచేత బాధపడక నెమమ్దిపొందిన దినములనియు, వారి 

దుఃఖము పోయి సంతోషము వచిచ్న నెల అనియు, వారు మూలుగ్ట మానిన శుభదినమనియు, పర్తి 

సంవతస్రము అదారు నెల యొకక్ పదునాలుగవ దినమును పదునైదవ దినమును వారు ఆచరించు 

కొనుచు 

దానియేలు 6:8 => మాదీయుల యొకక్యు పారసీకుల యొకక్యు పదధ్తి ననుసరించి సిథ్రమగు 

శాసనముగా ఉండునటుల్ దానిమీద సంతకము చేయుమని మనవి చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:9 => మరియు దేవుని సేవకుడైన మోషే అరణయ్మందు ఇశార్యేలీయులకు 

నిరణ్యించిన కానుకను యెహోవా యొదద్కు జనులు తేవలెనని యూదాలోను యెరూషలేములోను వారు 

చాటించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:22 => పారసీక దేశపు రాజైన కోరెషు ఏలుబడియందు మొదటి 

సంవతస్రమున యిరీమ్యాదావ్రా పలుకబడిన తన వాకయ్మును నెరవేరుచ్టకై యెహోవా పారసీకదేశపు 
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రాజైన కోరెషు మనసుస్ను పేర్రేపింపగా అతడు తన రాజయ్మందంతటను చాటించి వార్తమూలముగా 

ఇటుల్ పర్కటన చేయించెను 

లేవీయకాండము 23:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము మీరు చాటింపవలసిన యెహోవా 

నియామక కాలములు ఇవే; ఈ కాలములయందు మీరు పరిశుదధ్ సంఘములుగా కూడవలెను; నా 

నియామక కాలములు ఇవి. 

లేవీయకాండము 23:4 => ఇవి యెహోవా నియామక కాలములు, నియమించిన కాలములనుబటిట్ 

మీరు చాటింపవలసిన పరిశుదధ్సంఘపు దినములు ఇవి. 

దానియేలు 4:1 => రాజగు నెబుకదెన్జరు లోకమంతట నివసించు సకల జనులకును దేశసుథ్లకును 

ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారికిని ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునుగాక. 

దానియేలు 4:2 => మహోనన్తుడగు దేవుడు నాయెడల చేసిన అదుభ్తములను సూచక కిర్యలను 

మీకు తెలియజేయుటకు నాకు మనసుస్ కలిగెను. 

దానియేలు 4:3 => ఆయన సూచక కిర్యలు ఎంతో బర్హామ్ండమైనవి; ఆయన అదుభ్తములు ఎంతో 

ఘనమైనవి, ఆయన రాజయ్ము శాశవ్త రాజయ్ము; ఆయన ఆధిపతయ్ము తరతరములు నిలుచుచునన్ది. 

దానియేలు 4:4 => నెబుకదెన్జరను నేను నా యింట విశార్ంతియు నా నగరమందు కేష్మమును 

గలవాడనై యుండి యొక కల కంటిని; అది నాకు భయము కలుగజేసెను. 

దానియేలు 4:5 => నేను నా పడకమీద పరుండియుండగా నా మనసుస్న పుటిట్న తలంపులు ననున్ 

కలతపెటెట్ను. 

దానియేలు 4:6 => కావున ఆ సవ్పన్భావము నాకు తెలియజేయుటకై బబులోను జాఞ్నులనందరిని నా 

యెదుటికి పిలువనంపవలెనని ఆజఞ్ నేనిచిచ్తిని. 

దానియేలు 4:7 => శకునగాండుర్ను గారడీవిదయ్ గలవారును కలీద్యులును జోయ్తిషుయ్లును నా 

సనిన్ధికి రాగా నేను కనిన కలను వారితో చెపిప్తిని గాని వారు దాని భావమును నాకు 

తెలుపలేకపోయిరి. 
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దానియేలు 4:8 => కడపట బెలెత్షాజరను నా దేవత పేరునుబటిట్ బిరుదుపొందిన దానియేలనువాడు 

నా యెదుటికి వచెచ్ను; పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ అతనియందుండెను, కావున నేనతనికి నా కలను 

చెపిప్తిని. 

దానియేలు 4:9 => ఎటల్నగా శకునగాండర్ అధిపతియగు బెలెత్షాజరూ, పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ 

నీయందునన్దనియు, ఏ మరమ్ము నినున్ కలతపెటట్దనియు నేనెరుగుదును గనుక నేను కనిన కలయు 

దాని భావమును నాకు తెలియజెపుప్ము. 

దానియేలు 4:10 => నేను నా పడకమీద పరుండి యుండగా నాకు ఈ దరశ్నములు కలిగెను; నేను 

చూడగా భూమిమధయ్ను మిగుల ఎతుత్గల యొక చెటుట్ కనబడెను. 

దానియేలు 4:11 => ఆ చెటుట్ వృదిధ్పొంది బర్హామ్ండమైనదాయెను; దాని పైకొమమ్లు 

ఆకాశమునకంటునంత ఎతుత్గాను దాని ఆకారము భూతలమంత విశాలముగాను ఉండెను. 

దానియేలు 4:12 => దాని ఆకులు సొగసుగాను దాని పండుల్ విసాత్రముగాను కనబడెను. అందులో 

సమసత్ జీవకోటల్కు చాలునంత ఆహారముండెను; దాని నీడను అడవిజంతువులు పండుకొనెను, దాని 

కొమమ్లలో ఆకాశపకుష్లు కూరుచ్ండెను ; సకల మనుషుయ్లకు చాలునంత ఆహారము 

దానియందుండెను. 

దానియేలు 4:13 => మరియు నేను నా పడకమీద పండుకొని యుండి నా మనసుస్నకు కలిగిన 

దరశ్నములను చూచుచుండగా,  

దానియేలు 4:14 => జాగరూకుడగు ఒక పరిశుదుధ్డు ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ ఈలాగు బిగగ్రగా 

పర్కటించెను ఈ చెటుట్ను నరికి దాని కొమమ్లను కొటిట్ దాని ఆకులను తీసివేసి దాని పండల్ను 

పారవేయుడి; పశువులను దాని నీడనుండి తోలివేయుడి; పకుష్లను దాని కొమమ్లనుండి ఎగురగొటుట్డి. 

దానియేలు 4:15 => అయితే అది మంచునకు తడిసి పశువులవలె పచిచ్కలో నివసించునటుల్ దాని 

మొదుద్ను ఇనుము ఇతత్డి కలిసిన కటుట్తో కటిట్ంచి, పొలములోని గడిడ్పాలగునటుల్ దానిని భూమిలో 

విడువుడి. 

దానియేలు 4:16 => ఏడు కాలములు గడచువరకు వానికునన్ మానవమనసుస్నకు బదులుగా 

పశువుమనసుస్ వానికి కలుగును. 
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దానియేలు 4:17 => ఈ ఆజఞ్ జాగరూకులగు దేవదూతల పర్కటన ననుసరించి జరుగును, 

నిరణ్యమైన పరిశుదుధ్ల పర్కటన ననుసరించి సంభవించును. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల 

రా జయ్ ము పై ని అ ధి కా రి యై యుం డి , తా నె వ రి కి అ ను గర్ హిం ప ని చఛ్ యిం చు నో 

వారికనుగర్హించుననియు , ఆ యా రాజయ్ముపైన అతయ్ లప్  మనుషుయ్లను ఆయన 

నియమించుచునాన్డనియు మనుషుయ్లందరు తెలిసికొనునటుల్ ఈలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:18 => బెలెత్షాజరూ, నెబుకదెన్జరను నాకు కలిగిన దరశ్నము ఇదే; నీవు తపప్ నా 

రాజయ్ములో మరి ఏ జాఞ్నియు దాని భావము నాకు చెపప్నేరడు. నీయందు పరిశుదధ్దేవతల 

ఆతమ్యునన్ది గనుక నీవే దానిని చెపప్ సమరుథ్డవంటిని. 

దానియేలు 4:19 => అందుకు బెలెత్షాజరను దానియేలు ఒక గంటసేపు అతి విసమ్యమునొంది 

మనసుస్నందు కలవరపడగా, రాజు బెలెత్షాజరూ, యీ దరశ్నమువలన గాని దాని భావమువలన గాని 

నీవు కలవరపడకుము అనెను. అంతట బెలెత్షాజరు నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నఫలము తమరిని 

దేవ్షించు వారికి కలుగునుగాక, దాని భావము తమరి శతుర్వులకు చెందునుగాక, 

దానియేలు 4:20 => తాము చూచిన చెటుట్ వృదిధ్నొంది బర్హామ్ండమైనదాయెను; దాని పైకొమమ్లు 

ఆకాశమునకంటునంత ఎతుత్గాను దాని ఆకారము భూతలమంత విశాలముగాను ఉండెను. 

దానియేలు 4:21 => దాని ఆకులు సొగసుగాను దాని పండుల్ విసాత్రములుగాను కనబడెను, 

అందులో సమసత్ జీవకోటల్కు చాలినంత ఆహారముండెను, దాని నీడను అడవిజంతువులు 

పండుకొనెను, దాని కొమమ్లలో ఆకాశపకుష్లు కూరుచ్ండెనుగదా 

దానియేలు 4:22 => రాజా, ఆ చెటుట్ నినున్ సూచించుచునన్ది; నీవు వృదిధ్పొంది మహా 

బలముగలవాడవైతివి; నీ పర్భావము వృదిధ్నొంది ఆకాశమంత ఎతాత్యెను; నీ పర్భుతవ్ము 

లోకమంతట వాయ్పించియునన్ది. 

దానియేలు 4:23 => చెటుట్ను నరుకుము, దాని నాశనము చేయుము గాని దాని మొదుద్ను భూమిలో 

ఉండనిముమ్; ఇనుము ఇతిత్డి కలిసిన కటుట్తో ఏడు కాలములు గడచువరకు పొలములోని పచిచ్కలో 

దాని కటిట్ంచి, ఆకాశపు మంచుకు తడవనిచిచ్ పశువులతో పాలుపొందనిమమ్ని జాగరూకుడగు ఒక 

పరిశుదుధ్డు పరలోకమునుండి దిగివచిచ్ పర్కటించుట నీవు వింటివి గదా.  
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దానియేలు 4:24 => రాజా, యీ దరశ్నభావమేదనగా, సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు రాజగు నా 

యేలినవానిగూరిచ్ చేసిన తీరామ్నమేదనగా 

దానియేలు 4:25 => తమయొదద్ నుండకుండ మనుషుయ్లు నినున్ తరుముదురు, నీవు 

అడవిజంతువుల మధయ్ నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ తినెదవు; ఆకాశపుమంచు నీమీదపడి 

నినున్ తడుపును; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన అధికారియై యునాన్డనియు, 

తానెవనికి దాని ననుగర్హింప నిచఛ్యించునో వానికి అనుగర్హించుననియు నీవు తెలిసికొనువరకు 

ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:26 => చెటుట్యొకక్ మొదుద్నుండనియుయ్డని వారు చెపిప్రిగదా దానివలన సరోవ్నన్తుడు 

అధికారియని నీవు తెలిసికొనినమీదట నీ రాజయ్ము నీకు మరల ఖాయముగ వచుచ్నని తెలిసికొముమ్. 

దానియేలు 4:27 => రాజా, నా యోచన నీ దృషిట్కి అంగీకారమగునుగాక; ఒకవేళ నీవు నీ 

పాపములు మాని నీతి నాయ్యములననుసరించి, నీవు బాధపెటిట్న వారియందు కరుణ చూపినయెడల 

నీకునన్ కేష్మము నీకికమీదట నుండునని దానియేలు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 4:28 => పైన జెపిప్నదంతయు రాజగు నెబుకదెన్జరునకు సంభవించెను. 

దానియేలు 4:29 => పండెర్ండు నెలలు గడచిన పిమమ్ట అతడు తన రాజధానియగు బబులోనులోని 

నగరునందు సంచరించుచుండగా 

దానియేలు 4:30 => రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాలపటట్ణము నా బలాధికారమును నా పర్భావ 

ఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కటిట్ంచినది కాదా అని తనలో తాననుకొనెను. 

దానియేలు 4:31 => రాజు నోట ఈ మాట యుండగా ఆకాశమునుండి యొక శబద్ము వచెచ్ను, 

ఏదనగా రాజగు నెబుకదెన్జరూ, యిదే నీకు పర్కటన నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి తొలగిపోయెను. 

దానియేలు 4:32 => తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ 

నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన 

అధికారియై యుండి, తానెవనికి దాని అనుగర్హింప నిశచ్యించునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు 

తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగునని చెపెప్ను. 
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దానియేలు 4:33 => ఆ గడియలోనే ఆలాగున నెబుకదెన్జరునకు సంభవించెను; మానవులలోనుండి 

అతని తరిమిరి, అతడు పశువులవలె గడిడ్ మేసెను, ఆకాశపుమంచు అతని దేహమును తడపగా అతని 

తలవెండుర్కలు పకిష్రాజు రెకక్ల ఈకెలవంటివియు అతని గోళుల్ పకుష్ల గోళల్వంటివియు నాయెను.  

నాయ్యాధిపతులు 20:1 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరు బయలుదేరి దాను మొదలుకొని 

బెయేరె ష్బావరకును గిలాదుదేశము వరకును వారి సమాజము ఏకమనసుస్ కలిగి మిసాప్లో యెహోవా 

సనిన్ధిని కూడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:18 => పర్వకత్యగు సమూయేలు దినములు మొదలుకొని 

ఇశార్యేలీయులలో పసాక్పండుగ అంత ఘనముగా ఆచరింపబడి యుండలేదు. యోషీయాయు, 

యాజకులును, లేవీయులును, అకక్డనునన్ యూదా ఇశార్యేలువారందరును, యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లును ఆచరించిన పర్కారము ఇశార్యేలు రాజులందరిలో ఒకక్డైనను పసాక్పండుగను 

ఆచరించి యుండలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:32 => నేను మీ కాజాఞ్పించుచునన్ పర్తి మాటను అనుసరించి 

చేయవలెను. దానిలో నీవు ఏమియు కలుపకూడదు దానిలోనుండి ఏమియు తీసివేయకూడదు. 

1 కొరిందీయులకు 11:2 => మీరు అనిన్ విషయములలో ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుచు, నేను మీకు 

అపప్గించిన కటట్డలను గైకొనుచునాన్రని మిముమ్ను మెచుచ్కొనుచునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 32:5 => అహరోను అది చూచి దాని యెదుట ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచెను. మరియు 

అహరోను రేపు యెహోవాకు పండుగ జరుగునని చాటింపగా 

2 రాజులు 17:2 => అతడు తన పూరివ్కులైన ఇశార్యేలు రాజులు చెడుతనము చేసినంతమటుట్కు 

చేయకపోయినను, యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనమే జరిగించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:2 => దావీదు యోవాబునకును జనులయొకక్ అధిపతులకును మీరు వెళిల్ 

బెయేరె ష్బా మొదలుకొని దాను వరకు ఉండు ఇశార్యేలీయులను ఎంచి, వారి సంఖయ్ నాకు తెలియుటకై 

నాయొదద్కు దాని తీసికొనిరండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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ఎజార్ 7 :13 => చేతనునన్ నీ దేవుని ధరమ్ శాసత్రమునుబటిట్ యూదానుగూరిచ్యు 

యెరూషలేమునుగూరిచ్యు విమరశ్చేయుటకు నీవు రాజుచేతను అతని యేడుగురు మంతుర్లచేతను 

పంపబడితివి గనుక మేము చేసిన నిరణ్యమేమనగా, 

ఎజార్ 10:7 => చెరనుండి విడుదలనొందిన వారందరు యెరూషలేమునకు కూడి రావలెనని యూదా 

దేశమంతటియందును యెరూషలేము పటట్ణమందును పర్కటన చేయబడెను. 

యిరిమ్యా 31:6 => ఎఫార్యిము పరవ్తములమీద కావలివారు కేకవేసి సీయోనునకు మన దేవుడైన 

యెహోవా యొదద్కు పోవుదము రండని చెపుప్ దినము నిరణ్యమాయెను. 

వచనము 8 

మీ పితరులవలె మీరు అవిధేయులుగాక యెహోవాకు లోబడి, ఆయన శాశవ్తముగా పరిశుదధ్ పరచిన 

ఆయన పరిశుదధ్ మందిరములో పర్వేశించి, మీ దేవుడైన యెహోవా మహోగర్త మీ మీదినుండి 

తొలగిపోవునటుల్ ఆయనను సేవించుడి. 

యోబు 9:25 => పరుగుమీద పోవువానికంటె నా దినములు తవ్రగా గతించుచునన్వి కేష్మము 

లేకయే అవి గతించిపోవుచునన్వి. 

ఎసేత్రు 8:14 => రాజనగరు పనికి పెంచబడిన బీజాశవ్ములమీద నెకిక్న అంచెగాండుర్ రాజు 

మాటవలన పేర్రేపింపబడి అతివేగముగా బయలుదేరిరి. ఆ తాకీదు షూషను కోటలో ఇయయ్బడెను. 

యిరిమ్యా 51:31 => వారి నివాససథ్లములు కాలచ్బడుచునన్వి వారి అడడ్గడియలు విరిగిపోయెను 

అతని పటట్ణమంతయు పటట్బడును కోనేటి దూలములును జముమ్ను అగిన్చేత కాలచ్బడును  

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.  
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యిరిమ్యా 4:1 => ఇదే యెహోవా వాకుక్ ఇశార్యేలూ, నీవు తిరిగి రానుదేద్శించినయెడల నాయొదద్కే 

రావలెను, నీవు ఇటు అటు తిరుగుట మాని నీ హేయకిర్యలను నా సనిన్ధినుండి తొలగించి 

విలాపవాకయ్ములు 5:21 => యెహోవా, నీవు మముమ్ను నీతటుట్ తిర్పిప్నయెడల మేము తిరిగెదము. 

మా పూరవ్సిథ్తి మరల మాకు కలుగజేయుము. 

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.  

హోషేయ 14:1 => ఇశార్యేలూ, నీ పాపముచేత నీవు కూలితివి గనుక నీ దేవుడైన యెహోవాతటుట్కు 

తిరుగుము. 

యోవేలు 2:12 => ఇపుప్డైనను మీరు ఉపవాసముండి కనీన్రు విడుచుచు దుఃఖించుచు 

మనఃపూరవ్కముగా తిరిగి నాయొదద్కు రండి. ఇదే యెహోవా వాకుక్ 

యోవేలు 2:13 => మీ దేవుడైన యెహోవా కరుణావాతస్లయ్ములు గలవాడును, శాంతమూరిత్యు 

అతయ్ంతకృపగలవాడునై యుండి, తాను చేయనుదేద్శించిన కీడును చేయక పశాచ్తాత్ప పడును గనుక 

మీ వసత్రములను కాక మీ హృదయములను చింపుకొని ఆయనతటుట్ తిరుగుడి. 

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

తగిన నైవేదయ్మును పానారప్ణమును మీకు దీవెనగా అనుగర్హించును; అనుగర్హింపడని యెవడు 

చెపప్గలడు? 

యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 

యెషయా 6:13 => దానిలో పదియవ భాగము మాతర్ము విడువబడినను అదియును 

నాశనమగును. సిందూర మసత్కివృక్షములు నరకబడిన తరువాత అది మిగిలియుండు మొదుద్వలె 

నుండును; అటిట్ మొదుద్నుండి పరిశుదధ్మైన చిగురు పుటుట్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 28:20 => అషూష్రురాజైన తిగల్తిప్లేసెరు అతనియొదద్కు వచిచ్ అతని 

బాధపరచెనే గాని అతని బలపరచలేదు. 

2 రాజులు 15:19 => అషూష్రు రాజైన పూలు దేశముమీదికి రాగా, మెనహేము తనకు రాజయ్ము 

సిథ్రపరచునటుల్గా పూలుచేత సంధి చేయించుకొనవలెనని రెండువేల మణుగుల వెండి పూలునకు 

ఇచెచ్ను. 

2 రాజులు 15:29 => ఇశార్యేలు రాజైన పెకహు దినములలో అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరు వచిచ్ 

ఈయోను పటట్ణమును, ఆబేలేబ్తమ్యకా పటట్ణమును, యానోయహు పటట్ణమును, కెదెషు 

పటట్ణమును, హాసోరు పటట్ణమును, గిలాదు దేశమును, గలిలయ దేశమును, నఫాత్లీ 

దేశమంతయును పటుట్కొని అచచ్టనునన్వారిని అషూష్రు దేశమునకు చెరగా తీసికొనిపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 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 1:9 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా బహు కొదిద్పాటి శేషము మనకు 

నిలుపనియెడల మనము సొదొమవలె నుందుము గొమొఱాఱ్తో సమానముగా ఉందుము. 

నాయ్యాధిపతులు 6:35 => అతడు మనషీష్యులందరియొదద్కు దూతలను పంపగా వారును 

కూడుకొని అతనియొదద్కు వచిచ్రి. అతడు ఆషేరు జెబూలూను నఫాత్లి గోతర్ముల వారియొదద్కు 

దూతలను పంపగా వారును కూడినవారిని ఎదురొక్నుటకు వచిచ్రి. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:10 => అంచెవాండుర్ జెబూలూను దేశమువరకును, ఎఫార్యిము 

మనషే ష్ల దేశములలోనునన్ పర్తి పటట్ణమునకును పోయిరిగాని అచచ్టివారు ఎగతాళిచేసి వారిని 

అపహసించిరి. 
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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 8:10 => రాజైన అహషేవ్రోషు పేరట తాకీదులు మొరెద్కై వార్యించి రాజు ఉంగరముతో 

ముదిర్ంచి గుఱఱ్ములమీద, అనగా రాజనగరు పనికి పెంచబడిన బీజాశవ్ములమీద అంచెగాండర్ 

నెకిక్ంచి ఆ తాకీదులను వారిచేత పంపెను. 

యెషయా 28:1 => తార్గుబోతులగు ఎఫార్యిమీయుల అతిశయ కిరీటమునకు శర్మ 

వాడిపోవుచునన్ పుషప్మువంటి వారి సుందర భూషణమునకు శర్మ దార్కాష్రసమువలన 

కూలిపోయినవారి ఫలవంతమైన లోయ తలమీదనునన్ కిరీటమునకు శర్మ.  

యిరిమ్యా 3:7 => ఆమె యీ కిర్యలనిన్టిని చేసినను, ఆమెను నాయొదద్కు తిరిగిరమమ్ని నేను 

సెలవియయ్గా ఆమె తిరిగిరాలేదు. మరియు విశావ్సఘాతకురాలగు ఆమె సహోదరియైన యూదా 

దానిచూచెను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:40 => మన మారగ్ములను పరిశోధించి తెలిసికొని మనము యెహోవాతటుట్ 

తిరుగుదము. 

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.  

వచనము 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. 
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యెహెజేక్లు 20:13 => అయితే అరణయ్మందు ఇశార్యేలీయులు నామీద తిరుగుబాటు చేసి నా 

కటట్డల ననుసరింపక, తాము అనుసరించి బర్దుకవలెనని నేనిచిచ్న విధులను తృణీకరించి, నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను అపవితర్పరచగా, అరణయ్మందు నా రౌదార్గిన్ వారిమీద 

కుమమ్రించి వారిని నిరూమ్లము చేయుదుననుకొంటిని.  

యెహెజేక్లు 20:14 => అయితే నేను వారిని రపిప్ంపగా ఏ అనయ్జనులు చూచిరో యే 

అనయ్జనులలోనుండి నేను వారిని రపిప్ంచితినో వారి యెదుట నా నామమునకు దూషణ 

కలుగకుండునటుల్ నేననుకొనిన పర్కారము చేయక మానితిని. 

యెహెజేక్లు 20:15 => మరియు తమకిషట్మైన విగర్హముల ననుసరింపవలెనని కోరి, వారు నా 

విధులను తృణీకరించి నా కటట్డల ననుసరింపక నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను 

అపవితర్పరచగా 

యెహెజేక్లు 20:16 => ఇచెచ్దనని నేను సెలవిచిచ్నటిట్యు, పాలు తేనెలు పర్వహించునటిట్యునైన 

సకల దేశములకు ఆభరణమగు దేశములోనికి వారిని రపిప్ంపనని వారు అరణయ్ములో ఉండగానే నేను 

పర్మాణము చేసితిని. 

యెహెజేక్లు 20:17 => అయినను వారు నశించిపోకుండునటుల్ వారియందు కనికరించి, 

అరణయ్ములో నేను వారిని నిరూమ్లము చేయకపోతిని. 

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. 

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 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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 29:8 => అందుచేత యెహోవా యూదావారిమీదను యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లమీదను కోపించి, మీరు కనున్లార చూచుచునన్టుల్గా వారిని ఆయన భీతికిని 

విసమ్యమునకును నిందకును ఆసప్దముగా చేసెను. 

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. 

యెషయా 28:1 => తార్గుబోతులగు ఎఫార్యిమీయుల అతిశయ కిరీటమునకు శర్మ 

వాడిపోవుచునన్ పుషప్మువంటి వారి సుందర భూషణమునకు శర్మ దార్కాష్రసమువలన 

కూలిపోయినవారి ఫలవంతమైన లోయ తలమీదనునన్ కిరీటమునకు శర్మ.  

ఆమోసు 2:4 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యూదా మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ వారిని శికిష్ంతును; ఏలయనగా వారు తమ పితరులనుసరించిన 

అబదధ్ములను చేపటిట్, మోసపోయి యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచి, ఆయన విధులను 

గైకొనకపోయిరి. 

మీకా 5:3 => కాబటిట్ పర్సవమగు సతరీ పిలల్ను కనువరకు ఆయన వారిని అపప్గించును, అపుప్డు 

ఆయన సహోదరులలో శేషించినవారును ఇశార్యేలీయులతో కూడ తిరిగివతుత్రు. 

వచనము 10 

అంచెవాండుర్ జెబూలూను దేశమువరకును, ఎఫార్యిము మనషే ష్ల దేశములలోనునన్ పర్తి 

పటట్ణమునకును పోయిరిగాని అచచ్టివారు ఎగతాళిచేసి వారిని అపహసించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:13 => మరియు దేవుని నామమునుబటిట్ తనచేత పర్మాణముచేయించిన 

నెబుకదెన్జరు రాజుమీద అతడు తిరుగుబాటు చేసెను. అతడు మొండితనము వహించి 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా వైపు తిరుగక తన మనసుస్ను కఠినపరచుకొనెను. 
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నిరగ్మకాండము 32:9 => మరియు యెహోవా ఇటల్నెను నేను ఈ పర్జలను చూచియునాన్ను; ఇదిగో 

వారు లోబడనొలల్ని పర్జలు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:16 => కాబటిట్ మీరు సునన్తిలేని మీ హృదయమునకు సునన్తి చేసికొని 

యికమీదట ముషక్రులు కాకుండుడి 

రోమీయులకు 10:21 => ఇశార్యేలు విషయమైతే అవిధేయులై యెదురాడు పర్జలకు నేను 

దినమంతయు నాచేతులు చాచితిని అని చెపుప్చునాన్డు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:24 => అధిపతులందరును యోధులందరును రాజైన దావీదు 

కుమారులందరును రాజైన సొలొమోనునకు లోబడిరి. 

ఎజార్ 10:19 => వీరు తమ భారయ్లను పరితయ్జించెదమని మాట యిచిచ్రి. మరియు వారు 

అపరాధులై యునన్ందున అపరాధ విషయములో మందలో ఒక పొటే ట్లును చెలిల్ంచిరి. 

కీరత్నలు 68:31 => ఐగుపుత్లోనుండి పర్ధానులు వచెచ్దరు కూషీయులు దేవునితటుట్ తమచేతులు 

చాచుకొని పరుగెతిత్వచెచ్దరు.  

రోమీయులకు 6:13 => మరియు మీ అవయవములను దురీన్తి సాధనములుగా పాపమునకు 

అపప్గింపకుడి, అయితే మృతులలోనుండి సజీవులమనుకొని, మిముమ్ను మీరే దేవునికి 

అపప్గించుకొనుడి, మీ అవయవములను నీతిసాధనములుగా దేవునికి అపప్గించుడి. 

రోమీయులకు 6:14 => మీరు కృపకే గాని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారు కారు గనుక పాపము 

మీమీద పర్భుతవ్ము చేయదు. 

రోమీయులకు 6:15 => అటల్యినయెడల కృపకే గాని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనగువారము కామని 

పాపము చేయుదమా? అదెనన్టికిని కూడదు. 

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, 
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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 

అపప్గించితిరో, ఆలాగే పరిశుదధ్త కలుగుటకై యిపుప్డు మీ అవయవములను నీతికి దాసులుగా 

అపప్గించుడి. 

కీరత్నలు 63:2 => నీ బలమును నీ పర్భావమును చూడవలెనని పరిశుదాధ్లయమందు నేనెంతో 

ఆశతో నీతటుట్ కనిపెటిట్యునాన్ను. నీళుల్ లేక యెండియునన్ దేశమందు నా పార్ణము నీకొరకు 

తృషణ్గొనియునన్ది నీమీది ఆశచేత నినున్ చూడవలెనని నా శరీరము కృశించుచునన్ది.  

కీరత్నలు 68:24 => దేవా, నీ గమనమును పరిశుదధ్ సథ్లమునకు పోవు నా రాజగు దేవుని 

గమనమును వారు చూచియునాన్రు. చుటుట్ను కనయ్కలు తంబురలు వాయించుచుండగా 

కీరత్నలు 73:17 => నేను దేవుని పరిశుదధ్ సథ్లములోనికి పోయి వారి అంతమునుగూరిచ్ 

ధాయ్నించువరకు ఆ సంగతి నాకు ఆయాసకరముగా ఉండెను.  

కీరత్నలు 132:13 => యెహోవా సీయోనును ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. తనకు నివాససథ్లముగా 

దానిని కోరుకొనియునాన్డు. 

కీరత్నలు 132:14 => ఇది నేను కోరినసాథ్నము, ఇది నితయ్ము నాకు విశర్మసాథ్నముగా నుండును 

ఇకక్డనే నేను నివసించెదను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:13 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి ఆయనను సేవించి ఆయన 

పేరట పర్మాణము చేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:17 => మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లను, అనగా ఆయన నీకు 

నియమించిన శాసనములను కటట్డలను జాగర్తత్గా ఆచరింపవలెను. 

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

సేవించెదరో, నది అదద్రిని మీ పితరులు సేవించిన దేవతలను సేవించెదరో, అమోరీయుల దేశమున 
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మీరు నివసించుచునాన్రే వారి దేవతలను సేవించెదరో నేడు మీరు కోరుకొనుడి; మీరెవరిని సేవింప 

కోరుకొనినను నేనును నా యింటివారును యెహోవాను సేవించెదము అనెను. 

మతత్యి 4:10 => యేసు వానితో సాతానా, పొముమ్ పర్భువైన నీ దేవునికి మొర్కిక్ ఆయనను 

మాతర్ము సేవింపవలెను అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

యోహాను 12:26 => ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల ననున్ వెంబడింపవలెను; అపుప్డు నేను ఎకక్డ 

ఉందునో అకక్డ నా సేవకుడును ఉండును; ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల నా తండిర్ అతని 

ఘనపరచును. 

రోమీయులకు 6:22 => అయినను ఇపుప్డు పాపమునుండి విమోచింపబడి దేవునికి దాసులైనందున 

పరిశుదధ్త కలుగుటయే మీకు ఫలము; దాని అంతము నితయ్జీవము. 

కొలొసస్యులకు 3:22 => దాసులారా, మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారైనటుట్ కంటికి కనబడవలెనని 

కాక, పర్భువునకు భయపడుచు శుదాధ్ంతఃకరణగలవారై, శరీరమునుబటిట్ మీ యజమానులైనవారికి 

అనిన్ విషయములలో విధేయులై యుండుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:23 => పర్భువువలన సావ్సథ్య్మును పర్తిఫలముగా పొందుదుమని యెరుగుదురు 

గనుక, 

కొలొసస్యులకు 3:24 => మీరేమి చేసినను అది మనుషుయ్ల నిమితత్ము కాక పర్భువు నిమితత్మని 

మనసూఫ్రిత్గా చేయుడి, మీరు పర్భువైన కీర్సుత్నకు దాసులై యునాన్రు. 

పర్కటన 7:15 => అందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట ఉండి రాతిర్ంబగళుల్ ఆయన 

ఆలయములో ఆయనను సేవించుచునాన్రు. సింహాసనాసీనుడైన వాడు తానే తన గుడారము వారిమీద 

కపుప్ను; 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:11 => యెహోవా మహోగర్త మీమీద రేగియునన్ది గనుక నా మాట 

ఆలకించి మీ సహోదరులలోనుండి మీరు చెరపటిట్న వీరిని విడచిపెటుట్డి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:13 => యెహోవా మనమీదికి అపరాధశిక్ష రపిప్ంచునటుల్ మీరు 

చేసియునాన్రు. చెరపటిట్న వీరిని మీరు ఇకక్డికి రపిప్ంపకూడదు. మన పాపములను అపరాధములను 
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పెంపుజేయుటకు మీరు పూనుకొనియునాన్రు ; మన అపరాధము అధికమైయునన్ది . 

ఇశార్యేలువారమైన మన మీద మహోగర్త రేగియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:10 => ఇపుప్డు మనమీదనునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

మహోగర్త చలాల్రునటుల్ ఆయనతో మనము నిబంధన చేయవలెనని నా మనసుస్లో అభిలాష పుటెట్ను. 

2 రాజులు 23:26 => అయినను మనషే ష్ యెహోవాకు పుటిట్ంచిన కోపమునుబటిట్ ఆయన కోపాగిన్ 

యింకను చలాల్రకుండ యూదామీద మండుచునే యుండెను. 

కీరత్నలు 78:49 => ఆయన ఉపదర్వము కలుగజేయు దూతల సేనగా తన కోపాగిన్ని ఉగర్తను 

మహోగర్తను శర్మను వారిమీద విడిచెను. 

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 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:6 => మీరు లోబడనొలల్ని వారు గనుక ఈ మంచి దేశమును 

సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీ నీతినిబటిట్ నీకియయ్డని నీవు తెలిసికొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:27 => నీ తిరుగుబాటును నీ మూరఖ్తవ్మును నేనెరుగుదును. నేడు నేను 

ఇంక సజీవుడనై మీతో ఉండగానే, ఇదిగో మీరు యెహోవామీద తిరుగుబాటు చేసితిరి. 

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. 

నెహెమాయ్ 9:16 => అయితే వారును మా పితరులును గరివ్ంచి, లోబడనొలల్క నీ ఆజఞ్లకు 

చెవియొగగ్కపోయిరి. 

కీరత్నలు 75:5 => కొముమ్ ఎతత్కుడి, ఎతుత్గా కొముమ్ ఎతత్కుడి పొగరుపటిట్న మాటలాడకుడి అని 

భకిత్హీనులకు నేను ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను. 
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యెషయా 48:4 => నీవు మూరు ఖ్డవనియు నీ మెడ యినుప నరమనియు నీ నుదురు ఇతత్డిదనియు 

నేనెరిగియుండి  

యిరిమ్యా 7:26 => వారు నా మాట వినకయునాన్రు చెవియొగగ్కయునాన్రు తమ మెడను వంచక 

మనసుస్ను కఠినపరచుకొనుచునాన్రు; వారు తమ పితరులకంటె మరి దుషుట్లైరి. 

యిరిమ్యా 50:15 => చుటుట్ కూడి దానినిబటిట్ కేకలువేయుడి అది లోబడ నొపుప్కొనుచునన్ది దాని 

బురుజులు పడిపోవుచునన్వి దాని పార్కారములు విరుగగొటట్బడుచునన్వి ఇది యెహోవా చేయు 

పర్తికారము. దానిమీద పగతీరుచ్కొనుడి అది చేసినటే ట్ దానికి చేయుడి. 

యెహెజేక్లు 2:4 => వారు సిగుగ్మాలిన వారును కఠినహృదయులునై యునాన్రు, వారియొదద్కు నేను 

నినున్ పంపుచునాన్ను, వారు తిరుగుబాటు చేయువారు  

యెహెజేక్లు 17:18 => తన పర్మాణము నిరల్క్షయ్పెటిట్ తాను చేసిన నిబంధనను భంగము చేసెను, 

తన చెయియ్ యిచిచ్యు ఇటిట్ కారయ్ములను అతడు చేసెనే, అతడు ఎంతమాతర్మును తపిప్ంచుకొనడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51 => ముషక్రులారా, హృదయములను చెవులను దేవుని వాకయ్మునకు 

లోపరచనొలల్ని వారలారా, మీ పితరులవలె మీరును ఎలల్పుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ను ఎదిరించుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:9 => అయితే కొందరు కఠినపరచబడినవారై యొపుప్కొనక, 

జనసమూహము ఎదుట ఈ మారగ్మును దూషించుచునన్ందున అతడు వారిని విడిచి, శిషుయ్లను 

పర్తేయ్కపరచుకొని పర్తిదినము తురనున్ అను ఒకని పాటశాలలో తరిక్ంచుచు వచెచ్ను 

రోమీయులకు 2:5 => నీ కాఠినయ్మును, మారుప్పొందని నీ హృదయమును అనుసరించి, ఉగర్త 

దినమందు, అనగా దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్ బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగర్తను 

సమకూరుచ్కొనుచునాన్వు. 

2 కొరిందీయులకు 8:5 => ఇదియుగాక మొదట పర్భువునకును, దేవుని చితత్మువలన మాకును, 

తముమ్ను తామే అపప్గించుకొనిరి; యింతగా చేయుదురని మేమనుకొనలేదు. 

హెబీర్యులకు 3:8 => నేడు మీరాయన శబద్మును వినినయెడల, అరణయ్ములో శోధన దినమందు 

కోపము పుటిట్ంచినపప్టివలె మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడి. 
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యాకోబు 4:7 => కాబటిట్ దేవునికి లోబడి యుండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అపుప్డు వాడు 

మీయొదద్నుండి పారిపోవును. 

వచనము 11 

అయినను ఆషేరు మనషే ష్ జెబూలూను దేశముల వారిలోనుండి కొందరు కృంగిన మనసుస్తో 

యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

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. 

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. 

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 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:3 => నీ దేవుడైన యెహోవా చెరలోని మిముమ్ను తిరిగి రపిప్ంచును. 

ఆయన మిముమ్ను కరుణించి, నీ దేవుడైన యెహోవా ఏ పర్జలలోనికి మిముమ్ను చెదరగొటెట్నో 

వారిలోనుండి తాను మిముమ్ను సమకూరిచ్ రపిప్ంచును. 

Page  of 1609 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:4 => మీలో నెవరైన ఆకాశ దిగంతములకు వెళళ్గొటట్బడినను 

అకక్డనుండి నీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్ను సమకూరిచ్ అకక్డనుండి రపిప్ంచును. 

1 రాజులు 8:50 => నీకు విరోధముగా పాపముచేసిన నీ జనులు ఏ తపుప్లచేత నీ విషయమై 

అపరాధులైరో ఆ తపుప్లను వారికి క్షమించి, వారిని చెరలోనికి కొనిపోయినవారు వారిని 

కనికరించునటుల్ వారియెడల కనికరము పుటిట్ంచుము. 

కీరత్నలు 106:46 => వారిని చెరగొనిపోయిన వారికందరికి వారియెడల కనికరము పుటిట్ంచెను. 

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. 

యిరిమ్యా 31:27 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే ఇశార్యేలు కేష్తర్ములోను యూదా కేష్తర్ములోను 

నరబీజమును మృగబీజమును నేను చలుల్ దినములు వచుచ్చునన్వి. 

యిరిమ్యా 31:28 => వారిని పెలల్గించుటకును విరుగగొటుట్టకును పడదోర్యుటకును నాశనము 

చేయుటకును హింసించుటకును నేనేలాగు కనిపెటిట్యుంటినో ఆలాగే వారిని సాథ్పించుటకును 

నాటుటకును కనిపెటిట్యుందును; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

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. 

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. 

నెహెమాయ్ 9:31 => అయితే నీవు మహోపకారివై యుండి, వారిని బొతిత్గా నాశనము చేయకయు 

విడిచిపెటట్కయు ఉంటివి. నిజముగా నీవు కృపాకనికరములుగల దేవుడవై యునాన్వు. 

కీరత్నలు 86:5 => పర్భువా, నీవు దయాళుడవు క్షమించుటకు సిదధ్మైన మనసుస్గలవాడవు నీకు 

మొఱఱ్పెటుట్వారందరియెడల కృపాతిశయము గలవాడవు. 

కీరత్నలు 86:15 => పర్భువా, నీవు దయాదాకిష్ణయ్ములుగల దేవుడవు ధీరఘ్శాంతుడవు 

కృపాసతయ్ములతో నిండినవాడవు 

కీరత్నలు 111:4 => ఆయన తన ఆశచ్రయ్కారయ్ములకు జాఞ్పకారథ్ సూచనను నియమించియునాన్డు. 

యెహోవా దయాదాకిష్ణయ్పూరుణ్డు  

కీరత్నలు 145:7 => నీ మహా దయాళుతవ్మునుగూరిచ్న కీరిత్ని వారు పర్కటించెదరు నీ నీతినిగూరిచ్ 

వారు గానము చేసెదరు 

కీరత్నలు 145:8 => యెహోవా దయాదాకిష్ణయ్ములు గలవాడు ఆయన దీరఘ్శాంతుడు 

కృపాతిశయముగలవాడు. 

యోనా 4:2 => యెహోవా, నేను నా దేశమందుండగా ఇటుల్ జరుగునని నేననుకొంటిని గదా? 

అందువలననే నీవు కటాక్షమును జాలియును బహు శాంతమును అతయ్ంత కృపయుగల దేవుడవై 

యుండి, పశాచ్తాత్పపడి కీడు చేయక మానుదువని నేను తెలిసికొని దానికి ముందుగానే తరీష్షునకు 

పారిపోతిని. 
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మీకా 7:18 => తన సావ్సథ్య్ములో శేషించినవారి దోషమును పరిహరించి, వారు చేసిన 

అతికర్మముల విషయమై వారిని క్షమించు దేవుడవైన నీతో సముడైన దేవుడునాన్డా? ఆయన 

కనికరము చూపుటయందు సంతోషించువాడు గనుక నిరంతరము కోపముంచడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:2 => ఆసా, యూదావారలారా, బెనాయ్మీనీయులారా, మీరందరు నా 

మాట వినుడి. మీరు యెహోవా పక్షపువారైనయెడల ఆయన మీ పక్షమున నుండును; మీరు 

ఆయనయొదద్ విచారణచేసినయెడల ఆయన మీకు పర్తయ్క్షమగును; మీరు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన మిముమ్ను విసరిజ్ంచును, 

సామెతలు 28:13 => అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు 

కనికరము పొందును. 

యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషుట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

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. 

యిరిమ్యా 18:17 => తూరుప్ గాలి చెదరగొటుట్నటుల్ వారి శతుర్వులయెదుట నిలువకుండ వారిని 

నేను చెదరగొటెట్దను; వారి ఆపదిద్నమందు వారికి విముఖుడనై వారిని చూడకపోదును. 
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నిరగ్మకాండము 22:27 => వాడు కపుప్కొనునది అదే. అది వాని దేహమునకు వసత్రము; వాడు మరి 

ఏమి కపుప్కొని పండుకొనును? నేను దయగలవాడను, వాడు నాకు మొఱపెటిట్నయెడల నేను 

విందును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:31 => నీ దేవుడైన యెహోవా కనికరముగల దేవుడు గనుక నినున్ చెయియ్ 

విడువడు; నినున్ నాశనము చేయడు; తాను నీ పితరులతో పర్మాణము చేసిన నిబంధనను 

మరచిపోడు. 

యిరిమ్యా 3:12 => నీవు వెళిల్ ఉతత్రదికుక్న ఈ మాటలు పర్కటింపుము దోర్హినివగు ఇశార్యేలూ, 

తిరిగిరముమ్; ఇదే యెహోవా వాకుక్. మీమీద నా కోపము పడనీయను, నేను కృపగలవాడను గనుక 

నేనెలల్పుప్డు కోపించువాడను కాను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

విలాపవాకయ్ములు 3:40 => మన మారగ్ములను పరిశోధించి తెలిసికొని మనము యెహోవాతటుట్ 

తిరుగుదము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:32 => మృతుల పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ వారు వినినపుప్డు కొందరు 

అపహాసయ్ము చేసిరి; మరికొందరు దీనిగూరిచ్ నీవు చెపుప్నది ఇంకొకసారి విందుమని చెపిప్రి. 

యాకోబు 5:11 => సహించిన వారిని ధనుయ్లనుకొనుచునాన్ము గదా? మీరు యోబు యొకక్ 

సహనమునుగూరిచ్ వింటిరి. ఆయన ఎంతో జాలియు కనికరమును గలవాడని మీరు తెలిసికొని 

యునాన్రు. 

వచనము 12 

యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ రాజును అధిపతులును చేసిన నిరణ్యమును నెరవేరుచ్నటుల్ యూదాలోనివారికి 

మనసుస్ ఏకము చేయుటకై దేవుని హసత్ము వారికి తోడప్డెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:6 => కావున అంచెవాండుర్ రాజునొదద్ను అతని అధిపతులయొదద్ను 

తాకీదులు తీసికొని, యూదా ఇశార్యేలు దేశములందంతట సంచరించి రాజాజఞ్ను ఈలాగు 

పర్చురము చేసిరి ఇశార్యేలువారలారా, అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలుల దేవుడైన యెహోవావైపు 
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తిరుగుడి; మీరు తిరిగినయెడల మీలో అషూష్రు రాజులచేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొని శేషించినవారివైపు 

ఆయన తిరుగును. 

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 3:15 => అంచెవారు రాజాజఞ్చేత తవ్రపెటట్బడి బయలువెళిల్రి. ఆ యాజఞ్ షూషను కోటలో 

ఇయయ్బడెను, దాని విని షూషను పటట్ణము కలతపడెను. అంతట రాజును హామానును విందుకు 

కూరుచ్ండిరి. 

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. 

యోబు 9:25 => పరుగుమీద పోవువానికంటె నా దినములు తవ్రగా గతించుచునన్వి కేష్మము 

లేకయే అవి గతించిపోవుచునన్వి. 

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. 

ఆదికాండము 19:14 => లోతు బయటికి వెళిల్ తన కుమారెత్లను పెండాల్డనైయునన్ తన అలుల్ళల్తో 

మాటలాడి లెండి, ఈ చోటు విడిచిపెటిట్ రండి; యెహోవా ఈ పటట్ణమును నాశనము 

చేయబోవుచునాన్డని చెపెప్ను. అయితే అతడు తన అలుల్ళల్ దృషిట్కి ఎగతాళి చేయువానివలె నుండెను. 

నెహెమాయ్ 2:19 => అయితే హోరోనీయుడైన సనబ్లల్టును, అమోమ్నీయుడైన దాసుడగు టోబీయా 

అనువాడును, అరబీయుడైన గెషెమును ఆ మాట వినినపుప్డు మముమ్ను హేళన చేసి మా పని 

తృణీకరించి మీరు చేయు పనియేమిటి? రాజుమీద తిరుగుబాటు చేయుదురా అని చెపిప్రి. 
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యోబు 12:4 => నా సేన్హితునికి అపహాసాయ్సప్దముగా నుండవలసి వచెచ్ను. నీతియు 

యథారథ్తయు గలవాడు అపహాసాయ్సప్దముగా నుండవలసి వచెచ్ను. 

లూకా 8:53 => ఆమె చనిపోయెనని వారెరిగి ఆయనను అపహసించిరి. 

లూకా 16:14 => ధనాపేక్షగల పరిసయుయ్లు ఈ మాటలనిన్యు విని ఆయనను 

అపహసించుచుండగా 

లూకా 22:63 => వెలుపలికిపోయి సంతాపపడి యేడెచ్ను. 

లూకా 22:64 => యేసును పటుట్కొనిన మనుషుయ్లు ఆయనను అపహసించి కొటిట్, ఆయన ముఖము 

కపిప్, 

లూకా 23:35 => పర్జలు నిలువబడి చూచుచుండిరి; అధికారులును వీడు ఇతరులను రకిష్ంచెను; 

వీడు దేవుడేరప్రచుకొనిన కీర్సుత్ అయినయెడల తనున్తాను రకిష్ంచుకొనునని అపహసించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:32 => మృతుల పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ వారు వినినపుప్డు కొందరు 

అపహాసయ్ము చేసిరి; మరికొందరు దీనిగూరిచ్ నీవు చెపుప్నది ఇంకొకసారి విందుమని చెపిప్రి. 

హెబీర్యులకు 11:36 => మరికొందరు తిరసాక్రములను కొరడాదెబబ్లను, మరి బంధకములను 

ఖైదును అనుభవించిరి. 

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

పరిహసించుట శారా చూచి 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:1 => మరియు హిజిక్యా ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు 

పసాక్పండుగ ఆచరించుటకై యెరూషలేములోనునన్ యెహోవా మందిరమునకు రావలసినదని 

ఇశార్యేలువారికందరికిని యూదావారికందరికిని వరత్మానములను, ఎఫార్యిమీయులకును 

మనషే ష్వారికిని పతిర్కలను పంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:6 => ఆ పర్కారము అతడు మనషే ష్ ఎఫార్యిము షిమోయ్ను దేశములవారి 

పటట్ణములలోను, నఫాత్లి మనయ్మునందును, చుటుట్పటల్నునన్ పాడు సథ్లములనిన్టను బలిపీఠములను 

పడగొటెట్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 34:9 => వారు పర్ధానయాజకుడైన హిలీక్యాయొదద్కు వచిచ్, 

దావ్రపాలకులైన లేవీయులు మనషే ష్ ఎఫార్యిమీయుల దేశములయందు ఇశార్యేలువారిలో 

శేషించియునన్ వారందరియొదద్నుండియు, యూదా బెనాయ్మీనీయులందరి యొదద్నుండియు కూరిచ్, 

దేవుని మందిరములోనికి తీసికొనివచిచ్న దర్వయ్మును అతనికి అపప్గించిరి. 

యెషయా 17:7 => ఆ దినమున వారు తమ చేతులు చేసిన బలిపీఠముల తటుట్ చూడరు 

దేవతాసత్ంభమునైనను సూరయ్ దేవతా పర్తిమలనైనను తమచేతులు చేసిన దేనినైనను లక్షయ్ము చేయరు.  

యెషయా 28:22 => మీ బంధకములు మరి బిగింపబడకుండునటుల్ పరిహాసకులై యుండకుడి 

భూమియందంతట నాశనము ఖండితముగా నియమింపబడెను పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవావలన నేను దాని సమాచారము వింటిని  

వచనము 13 

కావున రెండవ నెలయందు పులియని రొటెట్లపండుగ ఆచరించుటకై అతివిసాత్రమైన సమాజముగా 

బహు జనులు యెరూషలేములో కూడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:18 => ఎఫార్యిము మనషే ష్ ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను దేశములనుండి 

వచిచ్న జనులలో చాలామంది తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనకయే విధివిరుదధ్ముగా పసాక్ను 

భుజింపగా హిజిక్యా 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:21 => యెరూషలేములోనునన్ ఇశార్యేలువారు బహు సంతోషభరితులై 

పులియని రొటెట్ల పండుగను ఏడు దినములు ఆచరించిరి. లేవీయులును యాజకులును యెహోవాను 

ఘనపరచుచు గొపప్ నాదముగల వాదయ్ములతో పర్తి దినము ఆయనను సుత్తించుచు ఉండిరి. 

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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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:34 => అయితే కొందరు మనుషుయ్లు అతని హతుత్కొని విశవ్సించిరి. 

వారిలో అరేయొపగీతుడైన దియొనూసియు, దమరి అను ఒక సతరీయు, వీరితోకూడ మరికొందరు 

నుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:6 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయుల అధిపతులును రాజును తముమ్ను తాము 

తగిగ్ంచుకొని యెహోవా నాయ్యసుథ్డని ఒపుప్కొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:7 => వారు తముమ్ను తాము తగిగ్ంచుకొనుట యెహోవా చూచెను గనుక 

యెహోవా వాకుక్ షెమయాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను వారు తముమ్ను తాము తగిగ్ంచుకొనిరి 

గనుక నేను వారిని నాశనముచేయక, షీషకు దావ్రా నా ఉగర్తను యెరూషలేముమీద కుమమ్రింపక 

తవ్రలోనే వారికి రక్షణ దయచేసెదను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:12 => అతడు తనున్ తాను తగిగ్ంచుకొనినందున యెహోవా అతని 

బొతిత్గా నిరూమ్లముచేయక, యూదావారు కొంతమటుట్కు మంచితనము ననుసరించుట చూచి తన 

కోపము అతనిమీదనుండి తిర్పుప్కొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:12 => అతడు శర్మలో ఉనన్పుప్డు తన దేవుడైన యెహోవాను 

బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని సనిన్ధిని తనున్ తాను బహుగా తగిగ్ంచుకొని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:19 => అతడు చేసిన పార్రథ్ననుగూరిచ్యు, అతని మనవి 

వినబడుటనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన పాపదోర్హములనిన్టినిగూరిచ్యు, తాను గుణపడకముందు 

ఉనన్ త సథ్ లములను కటిట్ం చి దేవతాసత్ంభములను చెకిక్ న విగర్హములను అచచ్ట 

నిలుపుటనుగూరిచ్యు, దీరఘ్దరుశ్లు రచించిన గర్ంథములలో వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:23 => తన తండిర్యైన మనషే ష్ గుణపడినటుల్ యెహోవా సనిన్ధిని 

పశాచ్తత్పుత్డు కాకను గుణపడకను, ఈ ఆమోను అంతకంతకు ఎకుక్వ దోర్హకారయ్ములను చేయుచు 

వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:27 => నీ మనసుస్ మెతత్నిదై యీ సథ్లముమీదను దాని కాపురసుథ్లమీదను 

దేవుడు పలికిన మాటలను నీవు వినినపుప్డు నా సనిన్ధిని నినున్ నీవు తగిగ్ంచుకొని నీ వసత్రములు 

చింపుకొని నా సనిన్ధిని కనీన్రు విడిచితివి గనుక నీ మనవిని నేను ఆలకించితిని. 
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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. 

లేవీయకాండము 26:41 => నేను తమకు విరోధముగా నడిచితిననియు, తమ శతుర్వుల 

దేశములోనికి తముమ్ను రపిప్ంచితిననియు, ఒపుప్కొనినయెడల, అనగా లోబడని తమ హృదయములు 

లొంగి తాము చేసిన దోషమునకు పర్తిదండనను అనుభవించితిమని ఒపుప్కొనినయెడల, 

దానియేలు 5:22 => బెల ష్సస్రూ, అతని కుమారుడవగు నీవు ఈ సంగతి యంతయు ఎరిగి 

యుండియు , నీ మనసుస్ను అణచుకొనక , పరలోకమందునన్ పర్భువుమీద నినున్ నీవే 

హెచిచ్ంచుకొంటివి. 

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 

యాకోబు 4:10 => పర్భువు దృషిట్కి మిముమ్ను మీరు తగిగ్ంచుకొనుడి. అపుప్డాయన మిముమ్ను 

హెచిచ్ంచును. 

1 పేతురు 5:6 => దేవుడు తగిన సమయమందు మిముమ్ను హెచిచ్ంచునటుల్ ఆయన 

బలిషఠ్మైనచేతికిర్ంద దీనమనసుక్లై యుండుడి.  

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

మెడమీద ఉండును నీ తండిర్ కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.  

1 దినవృతాత్ంతములు 9:3 => యూదావారిలోను బెనాయ్మీనీయులలోను ఎఫార్యిము మనషే ష్ 

సంబంధులలోను యెరూషలేమునందు కాపురమునన్ వారెవరనగా 
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2 దినవృతాత్ంతములు 30:25 => అపుప్డు యాజకులును లేవీయులును యూదావారిలోనుండియు 

ఇశార్యేలువారిలోనుండియు వచిచ్న సమాజపువారందరును, ఇశార్యేలు దేశములోనుండి వచిచ్ 

యూదాలో కాపురమునన్ అనుయ్లును సంతోషించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:6 => ఆ పర్కారము అతడు మనషే ష్ ఎఫార్యిము షిమోయ్ను దేశములవారి 

పటట్ణములలోను, నఫాత్లి మనయ్మునందును, చుటుట్పటల్నునన్ పాడు సథ్లములనిన్టను బలిపీఠములను 

పడగొటెట్ను. 

యెషయా 17:7 => ఆ దినమున వారు తమ చేతులు చేసిన బలిపీఠముల తటుట్ చూడరు 

దేవతాసత్ంభమునైనను సూరయ్ దేవతా పర్తిమలనైనను తమచేతులు చేసిన దేనినైనను లక్షయ్ము చేయరు.  

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. 

మీకా 6:8 => మనుషుయ్డా, యేది ఉతత్మమో అది నీకు తెలియజేయబడియునన్ది; నాయ్యముగా 

నడుచుకొనుటయు, కనికరమును పేర్మించుటయు, దీనమనసుస్ కలిగి నీ దేవుని యెదుట 

పర్వరిత్ంచుటయు, ఇంతేగదా యెహోవా నినన్డుగుచునాన్డు. 

వచనము 14 

వారు దాని చేపటిట్ యెరూషలేములోనునన్ బలిపీఠములను ధూపపీఠములను తీసివేసి, కిదోర్ను వాగులో 

వాటిని పారవేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:36 => ఈ కారయ్ము అపప్టికపుప్డే జరిగినందున దేవుడు జనులకు 

సిదధ్పరచినదానిని చూచి హిజిక్యాయును జనులందరును సంతోషించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:18 => అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలు అను మా పితరుల దేవా 

యెహోవా, నీ జనులు హృదయపూరవ్కముగా సంకలిప్ంచిన యీ ఉదేద్శమును నితయ్ము కాపాడుము; 

వారి హృదయమును నీకు అనుకూలపరచుము. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 29:19 => నా కుమారుడైన సొలొమోను నీ యాజఞ్లను నీ శాసనములను నీ 

కటట్డలను గైకొనుచు వాటిననిన్టిని అనుసరించునటుల్ను నేను కటట్దలచిన యీ ఆలయమును 

కటిట్ంచునటుల్ను అతనికి నిరోద్షమైన హృదయము దయచేయుము. 

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. 

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

యౌవనసుథ్లలో శేర్షు ఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  

యిరిమ్యా 24:7 => వారు పూరణ్హృదయముతో నాయొదద్కు తిరిగిరాగా వారు నా జనులగునటుల్ను 

నేను వారి దేవుడనగునటుల్ను నేను యెహోవానని ననెన్రుగు హృదయమును వారికిచెచ్దను. 

యిరిమ్యా 32:39 => మరియు వారికిని వారి కుమారులకును మేలు కలుగుటకై వారు నితయ్ము 

నాకు భయపడునటుల్ నేను వారికి ఏకహృదయమును ఏక మారగ్మును దయచేయుదును. 

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

కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిచెచ్దను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:13 => ఎందుకనగా మీరు ఇచఛ్యించుటకును కారయ్సిదిధ్ కలుగజేసికొనుటకును, 

తన దయాసంకలప్ము నెరవేరుటకై మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయువాడు దేవుడే. 

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

పరిశుదధ్పరచుటవలనను, మీరు సతయ్మును నముమ్టవలనను, రక్షణ పొందుటకు దేవుడు ఆదినుండి 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనెను గనుక మేము మిముమ్నుబటిట్ యెలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంప బదుధ్లమైయునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:14 => మీరీలాగున రకిష్ంపబడి మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ 

మహిమను పొందవలెనని, ఆయన మా సువారత్వలన మిముమ్ను పిలిచెను. 

Page  of 1620 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:2 => మీ దేవుడైన యెహోవా ఇచిచ్న ఆజఞ్లను మీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. 

వాటిని గైకొనుటయందు నేను మీకాజాఞ్పించిన మాటతో దేనిని కలుపకూడదు, దానిలోనుండి దేనిని 

తీసివేయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:5 => నా దేవుడైన యెహోవా నాకాజాఞ్పించినటుల్ మీరు 

సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశమున మీరాచరింపవలసిన కటట్డలను విధులను మీకు నేరిప్తిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:6 => ఈ కటట్డలనిన్టిని మీరు గైకొని అనుసరింపవలెను. వాటినిగూరిచ్ 

విను జనముల దృషిట్కి అదే మీకు జాఞ్నము, అదే మీకు వివేకము. వారు చూచి నిశచ్యముగా ఈ గొపప్ 

జనము జాఞ్నవివేచనలు గల జనమని చెపుప్కొందురు. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:25 => మరియు దావీదును దావీదు రాజుకు దీరఘ్దరిశ్యైన గాదును 

పర్వకత్యైన నాతానును చేసిన నిరణ్యము చొపుప్న యెహోవా మందిరములో తాళములను 

సవ్రమండలములను సితారాలను వాయించుటకై అతడు లేవీయులను ఏరాప్టు చేసెను. ఆలాగు 

జరుగవలెనని యెహోవా తన పర్వకత్లదావ్రా ఆజాఞ్పించియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:19 => అందుకు పేతురును యోహానును వారినిచూచి దేవునిమాట 

వినుటకంటె మీ మాట వినుట దేవుని దృషిట్కి నాయ్యమా? మీరే చెపుప్డి; 

నిరగ్మకాండము 3:18 => వారు నీ మాట విందురు గనుక నీవును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును 

ఐగుపుత్ రాజు నొదద్కు వెళిల్ అతని చూచి హెబీర్యుల దేవుడైన యెహోవా మాకు పర్తయ్క్షమాయెను గనుక 

మేము అరణయ్మునకు మూడుదినముల పర్యాణమంత దూరము పోయి మా దేవుడైన యెహోవాకు 

బలిని సమరిప్ంచుదుము సెలవిమమ్ని అతనితో చెపప్వలెను.  

సంఖాయ్కాండము 36:10 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ సెలోపెహాదు కుమారెత్లు చేసిరి. 

యెహోషువ 3:8 => మీరు యొరాద్ను నీళల్దరికి వచిచ్ యొరాద్నులో నిలువుడని నిబంధన 

మందసమును మోయు యాజకులకు ఆజాఞ్పించుము. 
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యెహోషువ 4:14 => ఆ దినమున యెహోవా ఇశార్యేలీయులందరి యెదుట యెహోషువను గొపప్ 

చేసెను గనుక వారు మోషేను గౌరవపరచినటుల్ అతని బర్దుకు దినములనిన్టను అతని గౌరవపరచిరి. 

యెహోషువ 11:15 => యెహోవా తన సేవకుడైన మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే యెహోషువకు 

ఆజాఞ్పించెను, యెహోషువ ఆలాగే చేసెను. యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించిన వాటనిన్టిలో నొకటియు 

అతడు చేయక విడువలేదు. 

1 రాజులు 2:43 => కాబటిట్ యెహోవా తోడని నీవు చేసిన పర్మాణమును మేము నీకు ఆజాఞ్పించిన 

ఆజఞ్ను నీవు గైకొనకపోతివేమి అని అడిగి  

1 దినవృతాత్ంతములు 12:38 => ఇశార్యేలులో కడమ వారందరును ఏక మనసుక్లై దావీదును 

రాజుగా నియమింపవలెనని కోరియుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:16 => అంతట దావీదు మీరు మీ బంధువులగు పాటకులను పిలిచి, 

సవ్రమండలములు సితారాలు తాళములు లోనగు వాదయ్ విశేషములతో గంభీర ధవ్ని చేయుచు, 

సంతోషముతో సవ్రములెతిత్ పాడునటుల్ ఏరాప్టు చేయుడని లేవీయుల అధిపతులకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:15 => ఏ విషయమును గూరిచ్యే గాని బొకక్సములను గూరిచ్యే గాని 

రాజు యాజకులకును లేవీయులకును చేసియునన్ నిరణ్యమునుబటిట్ వారు సమసత్మును 

జరుపుచువచిచ్రి 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:4 => వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యించుటకును, 

ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్యు విధినిబటిట్యు కిర్యలు జరిగించుటకును, యూదావారికి ఆజాఞ్పించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:15 => వీరు తమ సహోదరులను సమకూరిచ్ తముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొని 

యెహోవా మాటలనుబటిట్ రాజు ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న యెహోవా మందిరమును పవితర్పరచుటకు 

వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:13 => మరియు యెహీయేలు అజజాయ్హు నహతు అశాహేలు 

యెరీమోతు యోజాబాదు ఎలీయేలు ఇసమ్కాయ్హు మహతు బెనాయాలనువారు రాజైన 

హిజిక్యావలనను, దేవుని మందిరమునకు అధిపతియైన అజరాయ్వలనను, తాము పొందిన 

ఆజఞ్చొపుప్న కొననాయ్ చేతికిర్ందను, అతని సహోదరుడగు షిమీ చేతికిర్ందను కనిపెటుట్వారై యుండిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 33:16 => ఇదియుగాక అతడు యెహోవా బలిపీఠమును బాగుచేసి, దానిమీద 

సమాధాన బలులను కృతజఞ్తారప్ణలను అరిప్ంచుచు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను 

సేవించుడని యూదా వారికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:32 => మరియు అతడు యెరూషలేమునందునన్ వారినందరిని 

బెనాయ్మీనీయులనందిరిని అటిట్ నిబంధనకు ఒపుప్కొనజేసెను గనుక యెరూషలేము కాపురసుథ్లు తమ 

పితరుల దేవుడైన దేవుని నిబంధన పర్కారము పర్వరిత్ంచిరి. 

ఎజార్ 7:26 => నీ దేవుని ధరమ్శాసత్రము గాని, రాజుయొకక్ చటట్ము గాని, గైకొననివాడెవడో తవ్రగా 

విచారణ చేసి, మరణశిక్షయైనను సవ్దేశ తాయ్గమైనను ఆసిత్ జపిత్యైనను ఖైదునైనను వానికి 

విధింపవలెను. 

ఎజార్ 10:3 => కాబటిట్ యీ పని ధరమ్శాసాత్ర్నుసారముగా జరుగునటుల్ ఏలినవాడవైన నీ 

యోచననుబటిట్యు, దైవాజఞ్కు భయపడువారి యోచననుబటిట్యు, ఈ భారయ్లను వారికి పుటిట్నవారిని 

వెలివేయించెదమని మన దేవునితో నిబంధన చేసికొనెదము. 

కీరత్నలు 10:17 => యెహోవా, లోకులు ఇకను భయకారకులు కాకుండునటుల్ బాధపడువారి 

కోరికను నీవు వినియునాన్వు 

కీరత్నలు 101:2 => నిరోద్ష మారగ్మున వివేకముతో పర్వరిత్ంచెదను. నీవు ఎపుప్డు నాయొదద్కు 

వచెచ్దవు? నా యింట యథారథ్హృదయముతో నడుచుకొందును 

యెహెజేక్లు 11:19 => వారు నా కటట్డలను నా విధులను అనుసరించి గైకొనునటుల్ నేను వారి 

శరీరములలోనుండి రాతిగుండెను తీసివేసి వారికి మాంసపు గుండెను ఇచిచ్, వారికి ఏకమనసుస్ 

కలుగజేసి వారియందు నూతన ఆతమ్ పుటిట్ంతును. 

మతత్యి 23:3 => గనుక వారు మీతో చెపుప్వాటిననిన్టిని అనుసరించి గైకొనుడి, అయినను వారి 

కిర్యలచొపుప్న చేయకుడి; వారు చెపుప్దురేగాని చేయరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:1 => పెంతెకొసత్ను పండుగదినము వచిచ్నపుప్డు అందరు ఒకచోట 

కూడియుండిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:32 => విశవ్సించిన వారందరును ఏకహృదయమును ఏకాతమ్యు 

గలవారై యుండిరి. ఎవడును తనకు కలిగిన వాటిలో ఏదియు తనదని అనుకొనలేదు; వారికి 

కలిగినదంతయు వారికి సమషిట్గా ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:23 => అతనికి నలువది ఏండుల్ నిండవచిచ్నపుప్డు ఇశార్యేలీయులైన తన 

సహోదరులను చూడవలెననన్ బుదిధ్ పుటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:6 => జనసమూహములు విని ఫిలిపుప్ చేసిన సూచక కిర్యలను 

చూచినందున అతడు చెపిప్న మాటలయందు ఏక మనసుస్తో లక్షయ్ముంచగా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:33 => వెంటనే నినున్ పిలిపించితిని; నీవు వచిచ్నది మంచిది. పర్భువు 

నీకు ఆజాఞ్పించినవనిన్యు వినుటకై యిపుప్డు మేమందరము దేవుని యెదుట ఇకక్డ కూడియునాన్మని 

చెపెప్ను. అందుకు పేతురు నోరు తెరచి ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:21 => పర్భువు హసత్ము వారికి తోడైయుండెను గనుక నమిమ్న 

వారనేకులు పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:22 => అపుప్డు సహోదరులలో ముఖుయ్లైన బరస్బాబ్ అను 

మారుపేరుగల యూదాను సీలను తమలో ఏరప్రచుకొని, పౌలుతోను బరన్బాతోను అంతియొకయకు 

పంపుట యుకత్మని అపొసత్లులకును పెదద్లకును సంఘమంతటికిని తోచెను 

రోమీయులకు 12:16 => ఏడుచ్వారితో ఏడువుడి; ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసియుండుడి. 

హెచుచ్వాటియందు మనసుస్ంచక తగుగ్వాటియందు ఆసకుత్లై యుండుడి . మీకు మీరే 

బుదిధ్మంతులమని అనుకొనవదుద్. 

రోమీయులకు 15:5 => మీరేకభావము గలవారై యేకగీర్వముగా మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

తండిర్యగు దేవుని మహిమపరచు నిమితత్ము,  

2 కొరిందీయులకు 8:5 => ఇదియుగాక మొదట పర్భువునకును, దేవుని చితత్మువలన మాకును, 

తముమ్ను తామే అపప్గించుకొనిరి; యింతగా చేయుదురని మేమనుకొనలేదు. 

వచనము 15 
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రెండవ నెల పదునాలగ్వ దినమున వారు పసాక్పశువును వధించిరి; యాజకులును లేవీయులును 

సిగుగ్నొంది, తముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొని దహనబలి పశువులను యెహోవా మందిరములోనికి 

తీసికొనివచిచ్రి. 

కీరత్నలు 84:7 => వారు నానాటికి బలాభివృదిధ్నొందుచు పర్యాణము చేయుదురు వారిలో 

పర్తివాడును సీయోనులో దేవుని సనిన్ధిని కనబడును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:2 => సేవకు చాలినంతమంది యాజకులు తముమ్ను తాము 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనకుండుటచేతను , జనులు యెరూషలేములో కూడుకొనకుండుటచేతను , 

మొదటినెలయందు పసాక్పండుగ జరుగకపోగా 

లేవీయకాండము 8:3 => పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు సరవ్సమాజమును 

సమకూరుచ్మనగా 

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 23:22 => ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యము నడిపించిన నాయ్యాధిపతులునన్ 

దినములనుండి ఇశార్యేలు రాజుల యొకక్యు యూదా రాజులయొకక్యు దినములనిన్టి వరకు 

ఎనన్డును జరుగనంత గొపప్గా ఆ సమయమందు పసాక్ పండుగ ఆచరింపబడెను. 

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 

వచనము 16 

దైవజనుడైన మోషే నియమించిన ధరమ్శాసత్రములోని విధినిబటిట్ వారు తమ సథ్లమందు నిలువబడగా, 

యాజకులు లేవీయుల చేతిలోనుండి రకత్మును తీసికొని దానిని పోర్కిష్ంచిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 28:24 => ఆహాజు దేవుని మందిరపు ఉపకరణములను సమకూరిచ్ వాటిని 

తెగగొటిట్ంచి యెహోవా మందిరపు తలుపులను మూసివేయించి యెరూషలేమునందంతట 

బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

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 34:7 => బలిపీఠములను దేవతా సత్ంభములను పడగొటిట్ చెకిక్న 

విగర్హములను చూరణ్ముచేసి, ఇశార్యేలీయుల దేశమంతటనునన్ సూరయ్దేవతా విగర్హములనిన్టిని 

నరికివేసి అతడు యెరూషలేమునకు తిరిగివచెచ్ను. 

2 రాజులు 18:22 => మా దేవుడైన యెహోవాను మేము నముమ్కొనుచునాన్మని మీరు నాతో 

చెపెప్దరేమో సరే. యెరూషలేమందునన్ యీ బలిపీఠమునొదద్ మాతర్మే మీరు నమసాక్రము 

చేయవలెనని యూదా వారికిని యెరూషలేము వారికిని ఆజఞ్ ఇచిచ్ హిజిక్యా యెవని 

ఉనన్తసథ్లములను బలిపీఠములను పడగొటెట్నో ఆయనేగదా యెహోవా? 

2 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 

యెషయా 2:18 => విగర్హములు బొతిత్గా నశించిపోవును. 
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యెషయా 2:19 => యెహోవా భూమిని గజగజ వణకింప లేచునపుప్డు ఆయన భీకర 

సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మాహాతమ్య్మునుండియు మనుషుయ్లు కొండల గుహలలో 

దూరుదురు నేల బొరియలలో దూరుదురు.  

యెషయా 2:20 => ఆ దినమున యెహోవా భూమిని గజగజ వణకింప లేచునపుప్డు ఆయన భీకర 

సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మాహాతమ్య్మునుండియు కొండల గుహలలోను బండబీటలలోను  

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 29:16 => పవితర్పరచుటకై యాజకులు యెహోవా మందిరపు 

లోపలిభాగమునకు పోయి యెహోవా మందిరములో తమకు కనబడిన నిషిదధ్ వసుత్వులనిన్టిని 

యెహోవా మందిరపు ఆవరణములోనికి తీసికొనిరాగా లేవీయులు వాటిని ఎతిత్ కిదోర్ను వాగులో 

పారవేసిరి. 

2 సమూయేలు 15:23 => వారు సాగిపోవుచుండగా జనులందరు బహుగా ఏడుచ్చుండిరి, ఈ 

పర్కారము వారందరు రాజుతోకూడ కిదోర్నువాగు దాటి అరణయ్మారగ్మున పర్యాణమైపోయిరి. 

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

అకక్డ ఒక తోట యుండెను, దానిలోనికి ఆయన తన శిషుయ్లతోకూడ వెళె ల్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31 :1 => ఇదంతయు సమాపత్మైన తరువాత అకక్డనునన్ 

ఇశార్యేలువారందరును యూదా పటట్ణములకు పోయి, యూదా దేశమంతటను, బెనాయ్మీను 

ఎఫార్యిము మనషే ష్ దేశములయందంతటను ఉనన్ విగర్హములను నిరూమ్లముచేసి , 

దేవతాసత్ంభములను ముకక్లుగా నరికి, ఉనన్తసథ్లములను బలిపీఠములను పడగొటిట్రి; తరువాత 

ఇశార్యేలువారందరును తమ తమ పటట్ణములలోనునన్ తమ తమ సావ్సథ్య్ములకు తిరిగివెళిల్రి 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:4 => బహుజనులు పోగై అషూష్రు రాజులు రానేల? విసాత్రమైనజలము 

వారికి దొరుకనేల? అనుకొని ఊటలనిన్టిని దేశమధయ్ముగుండ పారుచునన్ కాలువను అడిడ్రి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 33:3 => ఇతడు తన తండిర్యైన హిజిక్యా పడగొటిట్న ఉనన్తసథ్లములను 

తిరిగికటిట్ంచి, బయలు దేవతకు బలిపీఠములను నిలిపి, దేవతాసత్ంభములను చేయించి, 

ఆకాశనక్షతర్ములనిన్టిని పూజించి కొలిచెను. 

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. 

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. 

వచనము 17 

సమాజకులలో తముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొనని వారనేకులుండుటచేత యెహోవాకు వాటిని పర్తిషిఠ్ంచుటకై 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనని పర్తివాని నిమితత్ము పసాక్పశువులను వధించుపని లేవీయుల కపప్గింపబడెను. 

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. 

యెహెజేక్లు 16:61 => నీ అకక్చెలెల్ండుర్ నీవు చేసిన నిబంధనలో పాలివారు కాకుండినను నేను 

వారిని నీకు కుమారెత్లుగా ఇయయ్బోవుచునాన్ను. నీవు వారిని చేరుచ్కొనునపుప్డు నీ వర్వరత్న 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొని సిగుగ్పడుదువు. 
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యెహెజేక్లు 16:62 => నేను యెహోవానని నీవు తెలిసికొనునటుల్ నేను నీతో నా నిబంధనను 

సిథ్రపరచెదను. 

యెహెజేక్లు 16:63 => నీవు చేసినది అంతటి నిమితత్ము నేను పార్యశిచ్తత్ము చేయగా దానిని 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొని సిగుగ్పడి సిగుగ్చేత నోరు మూసికొందువు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 43:10 => కాబటిట్ నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయులు తాము చేసిన దోషములనుబటిట్ 

సిగుగ్పడునటుల్ ఈ మందిరమును వారికి చూపించుము, వారు దాని వైఖరిని కనిపెటట్వలెను. 

యెహెజేక్లు 43:11 => తాము చేసినవాటనిన్టినిబటిట్ వారు సిగుగ్పడినయెడల, మందిరముయొకక్ 

వైఖరిని దాని యేరాప్టును బహిరగ్మ సాథ్నములను అంతరగ్మ సాథ్నములను దానినిగూరిచ్న 

మరాయ్దలనిన్టిని విధులనిన్టిని దాని ఆచారములను కర్మములను వారికి కనుపరచి, వారు ఆ 

ఆచారవిధులనిన్టిని గైకొని ఆచరించునటుల్ వారు చూచుచుండగా వాటిని వార్యించుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:24 => సమాజపు వారందరును చూచినపుప్డు, మరి ఏడు దినములు 

పండుగ ఆచరింపవలెనని యోచన చేసికొని మరి ఏడు దినములు సంతోషముగా దాని ఆచరించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:11 => యాజకులు పరిశుదధ్సథ్లమునుండి బయలుదేరి వచిచ్నపుప్డు 

అచచ్ట కూడియునన్ యాజకులందరును తమ వంతులు చూడకుండ తముమ్ను తాము 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:15 => వీరు తమ సహోదరులను సమకూరిచ్ తముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొని 

యెహోవా మాటలనుబటిట్ రాజు ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న యెహోవా మందిరమును పవితర్పరచుటకు 

వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:34 => యాజకులు కొదిద్గా ఉనన్ందున వారు ఆ దహనబలి 

పశువులనిన్టిని ఒలువలేకపోగా, పని సంపూరణ్మగువరకు కడమ యాజకులు తముమ్ను 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనువరకు వారి సహోదరులగు లేవీయులు వారికి సహాయము చేసిరి; తముమ్ను 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనుటయందు యాజకులకంటె లేవీయులు యథారథ్హృదయులై యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:18 => అనగా నమమ్కమైనవారై తముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొనిన 

లేవీయులకును, తమ పిలల్లతోను భారయ్లతోను కుమారులతోను కుమారెత్లతోను 

Page  of 1629 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

నిరగ్మకాండము 19:10 => యెహోవా మోషేతో నీవు పర్జలయొదద్కు వెళిల్ నేడును రేపును వారిని 

పరిశుదధ్పరచుము; వారు తమ బటట్లు ఉదుకుకొని 

నిరగ్మకాండము 19:22 => మరియు యెహోవా వారిమీద పడకుండునటుల్ యెహోవా యొదద్కు చేరు 

యాజకులు తముమ్తామే పరిశుదధ్ పరచుకొనవలెనని మోషేతో చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 12:6 => నిరోద్షమైన యేడాది మగపిలల్ను తీసికొనవలెను. గొఱఱ్లలోనుండియైనను 

మేకలలోనుండియైనను దాని తీసికొనవచుచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 12:21 => కాబటిట్ మోషే ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని పిలిపించి వారితో 

ఇటల్నెను మీరు మీ కుటుంబముల చొపుప్న మందలోనుండి పిలల్ను తీసికొని పసాక్ పశువును 

వధించుడి. 

సంఖాయ్కాండము 8:22 => తరువాత లేవీయులు అహరోను ఎదుటను అతని కుమారుల యెదుటను 

పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవచేయుటకు లోపలికి వెళిల్రి. యెహోవా లేవీయులనుగూరిచ్ మోషేకు 

ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు వారియెడల చేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 9:3 => దాని నియామక కాలమున, అనగా ఈ నెల పదునాలుగవ దినమున 

సాయంకాలమందు దానిని ఆచరింపవలెను; దాని కటట్డలనిన్టినిబటిట్ దాని విధులనిన్టినిబటిట్ మీరు 

దానిని ఆచరింపవలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:12 => లేవీయుల పితరుల సంతతులకు మీరు పెదద్లై యునాన్రు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:6 => ఆపర్కారము పసాక్ పశువును వధించి మిముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొని, 

మోషేదావ్రా యెహోవా యిచిచ్న ఆజఞ్లను అనుసరించి, దానిని మీ సహోదరులకొరకు సిదధ్పరచుడి. 

ఎజార్ 6:20 => యాజకులును లేవీయులును తముమ్ను తాము పవితర్పరచుకొని పవితుర్లైన 

తరువాత, చెరలోనుండి విడుదలనొందిన వారందరికొరకును తమ బంధువులైన యాజకుల కొరకును 

తమకొరకును పసాక్పశువును వధించిరి. 

వచనము 18 
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ఎఫార్యిము మనషే ష్ ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను దేశములనుండి వచిచ్న జనులలో చాలామంది తముమ్ను 

తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనకయే విధివిరుదధ్ముగా పసాక్ను భుజింపగా హిజిక్యా 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:10 => ఈ పర్కారము సేవ జరుగుచుండగా రాజాజఞ్నుబటిట్ యాజకులు 

తమ సథ్లములోను లేవీయులు తమ వరుసలలోను నిలువబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:15 => మరియు ఆసాపు సంతతివారగు గాయకులును, ఆసాపు 

హేమానులును, రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు యెదూతూనును దావీదు నియమించిన పర్కారముగా తమ 

సథ్లమందుండిరి; దావ్రములనిన్టియొదద్ను దావ్రపాలకులు కనిపెటుట్చుండిరి. వారు తమచేతిలో పని 

విడిచి అవతలికి వెళిల్పోకుండునటుల్ వారి సహోదరులగు లేవీయులు వారికొరకు సిదధ్పరచిరి. 

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 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:1 => దైవజనుడైన మోషే మృతినొందకమునుపు అతడు 

ఇశార్యేలీయులను దీవించిన విధము ఇది; అతడిటల్నెను యెహోవా సీనాయినుండి వచెచ్ను 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:10 => ఈ పర్కారము సేవ జరుగుచుండగా రాజాజఞ్నుబటిట్ యాజకులు 

తమ సథ్లములోను లేవీయులు తమ వరుసలలోను నిలువబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:11 => లేవీయులు పసాక్పశువులను వధించి రకత్మును 

యాజకులకియయ్గా వారు దాని పోర్కిష్ంచిరి. లేవీయులు పశువులను ఒలువగా 

లేవీయకాండము 1:5 => అతడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెదూడను వధించిన తరువాత 

యాజకులైన అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును తెచిచ్ పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుటనునన్ 

బలిపీఠముచుటుట్ ఆ రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

హెబీర్యులకు 11:28 => తొలిచూలు పిలల్లను నాశనము చేయువాడు ఇశార్యేలీయులను 

ముటట్కుండు నిమితత్ము అతడు విశావ్సమునుబటిట్ పసాక్ను, రకత్పోర్క్షణ ఆచారమును ఆచరించెను. 
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సంఖాయ్కాండము 18:2 => మరియు నీ తండిర్ గోతర్మును, అనగా లేవీ గోతిర్కులైన నీ సహోదరులను 

నీవు దగగ్రకు తీసికొనిరావలెను; వారు నీతో కలిసి నీకు పరిచరయ్ చేయుదురు. అయితే నీవును నీ 

కుమారులును సాక్షయ్పు గుడారము ఎదుట సేవచేయవలెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 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. 

వచనము 19 

పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ శుదీధ్కరణముచొపుప్న తనున్ పవితర్పరచుకొనకయే తన పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాను ఆశర్యింప మనసుస్ నిలుపుకొనిన పర్తి వాని నిమితత్ము దయగల యెహోవా 

పార్యశిచ్తత్ము చేయునుగాక అని పార్రిథ్ంపగా 

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 35:3 => ఇశార్యేలీయులకందరికి బోధ చేయువారును యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తులునైన లేవీయులకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను పరిశుదధ్మైన మందసమును మీరిక మీ భుజముల 

మీద మోయక, ఇశార్యేలీయుల రాజైన దావీదు కుమారుడగు సొలొమోను కటిట్ంచిన మందిరములో 

దాని నుంచుడి, మీ దేవుడైన యెహోవాకును ఆయన జనులైన ఇశార్యేలీయులకును సేవ జరిగించుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:4 => ఇశార్యేలీయుల రాజైన దావీదు వార్సియిచిచ్న కర్మము చొపుప్నను 

అతని కుమారుడైన సొలొమోను వార్సి ఇచిచ్న కర్మము చొపుప్నను మీ మీ పితరుల యిండల్కు ఏరాప్టైన 

వరుసలనుబటిట్ మిముమ్ను సిదధ్పరచుకొనుడి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 35:5 => జనుల ఆ యా భాగములకు లేవీయులకు కుటుంబములలో ఆ యా 

భాగములు ఏరాప్టగునటుల్గా మీరు పరిశుదధ్ సథ్లమందు నిలిచి, వారి వారి పితరుల కుటుంబముల 

వరుసలనుబటిట్ జనులైన మీ సహోదరులకొరకు సేవచేయుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:6 => ఆపర్కారము పసాక్ పశువును వధించి మిముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొని, 

మోషేదావ్రా యెహోవా యిచిచ్న ఆజఞ్లను అనుసరించి, దానిని మీ సహోదరులకొరకు సిదధ్పరచుడి. 

నిరగ్మకాండము 12:6 => నిరోద్షమైన యేడాది మగపిలల్ను తీసికొనవలెను. గొఱఱ్లలోనుండియైనను 

మేకలలోనుండియైనను దాని తీసికొనవచుచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 19:10 => యెహోవా మోషేతో నీవు పర్జలయొదద్కు వెళిల్ నేడును రేపును వారిని 

పరిశుదధ్పరచుము; వారు తమ బటట్లు ఉదుకుకొని 

సంఖాయ్కాండము 9:7 => వారు ఆ దినమున మోషే అహరోనుల ఎదుటికి వచిచ్ మోషేతో 

నరశవమును ముటుట్టవలన అపవితుర్లమైతివిు; యెహోవా అరప్ణమును దాని నియామక కాలమున 

ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను అరిప్ంపకుండునటుల్ ఏల అడడ్గింపబడితిమని అడుగగా 

1 సమూయేలు 16:5 => అతడు సమాధానముగానే వచిచ్తిని; మీరు శుదుధ్లై నాతోకూడ బలికి 

రండని చెపిప్, యెషష్యిని అతని కుమారులను శుదిధ్ చేసి బలి అరిప్ంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:13 => ఇంతకుముందు మీరు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

మందసమును మోయక యుండుటచేతను, మనము మన దేవుడైన యెహోవాయొదద్ విధినిబటిట్ 

విచారణ చేయకుండుటచేతను, ఆయన మనలో నాశనము కలుగజేసెను; కావున ఇపుప్డు మీరును 

మీవారును మిముమ్ను మీరు పర్తిషిఠ్ంచుకొని, నేను ఆ మందసమునకు సిదధ్పరచిన సథ్లమునకు దాని 

తేవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:11 => యాజకులు పరిశుదధ్సథ్లమునుండి బయలుదేరి వచిచ్నపుప్డు 

అచచ్ట కూడియునన్ యాజకులందరును తమ వంతులు చూడకుండ తముమ్ను తాము 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనిరి. 

యెహెజేక్లు 44:11 => అయినను వారు నా పరిశుదధ్సథ్లములో పరిచరయ్ చేయువారు, నా 

మందిరమునకు దావ్రపాలకులై మందిర పరిచరయ్ జరిగించువారు, పర్జలకు బదులుగా వారే 
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దహనబలి పశువులను బలి పశువులను వధించువారు, పరిచరయ్ చేయుటకై వారే జనుల సమక్షమున 

నియమింపబడినవారు. 

యోవేలు 2:16 => జనులను సమకూరుచ్డి, సమాజకూటము పర్తిషిఠ్ంచుడి, పెదద్లను 

పిలువనంపించుడి, చినన్వారిని సత్నయ్పానము చేయు బిడడ్లను తోడుకొని రండి; పెండిల్కుమారుడు 

అంతఃపురములోనుండియు పెండిల్కుమారెత్ గదిలోనుండియు రావలయును.  

యోహాను 11:55 => మరియు యూదుల పసాక్పండుగ సమీపమై యుండెను గనుక అనేకులు 

తముమ్నుతాము శుదిధ్చేసికొనుటకై పసాక్ రాకమునుపే పలెల్టూళల్లోనుండి యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

వచనము 20 

యెహోవా హిజిక్యా చేసిన పార్రథ్న అంగీకరించి జనులను సవ్సథ్పరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:11 => అయినను ఆషేరు మనషే ష్ జెబూలూను దేశముల వారిలోనుండి 

కొందరు కృంగిన మనసుస్తో యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 9:10 => మీలోగాని మీ వంశములలోగాని ఒకడు శవమును ముటుట్టవలన 

అపవితుర్డైనను, దూరపర్యాణము చేయుచుండినను, అతడు యెహోవా పసాక్పండుగను 

ఆచరింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 9:11 => వారు రెండవనెల పదునాలుగవ దినమున సాయంకాలమున దానిని 

ఆచరించి పొంగనివాటితోను చేదు ఆకుకూరలతోను దానిని తినవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 9:12 => వారు మరునాటివరకు దానిలో కొంచెమైనను మిగలనీయవలదు; 

దానిలోనిది ఒకక్ యెముకనైనను విరువవలదు; పసాక్పండుగ విషయమైన కటట్డలనిన్టినిబటిట్ వారు 

దానిని ఆచరింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 9:13 => పర్యాణములో ఉండని పవితుర్డు పసాక్ను ఆచరించుట మానినయెడల 

ఆ మనుషుయ్డు తన జనులలోనుండి కొటిట్వేయబడును. అతడు యెహోవా అరప్ణమును దాని 

నియామక కాలమున అరిప్ంపలేదు గనుక ఆ మనుషుయ్డు తన పాపమును తానే భరింపవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 9:14 => మీలో నివసించు పరదేశి యెహోవా పసాక్ను ఆచరింపగోరునపుప్డు 

అతడు పసాక్ కటట్డచొపుప్న దాని విధినిబటిట్యే దానిని చేయవలెను. పరదేశికిని మీ దేశములో 

పుటిట్నవానికిని మీకును ఒకటే కటట్డ ఉండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 19:20 => అపవితుర్డు పాపశుదిధ్ చేసికొననియెడల అటిట్ మనుషుయ్డు 

సమాజములోనుండి కొటిట్వేయబడును; వాడు యెహోవా పరిశుదధ్సథ్లమును అపవితర్పరచెను; 

పాపపరిహారజలము వానిమీద పోర్కిష్ంపబడలేదు; వాడు అపవితుర్డు. 

1 కొరిందీయులకు 11:28 => కాబటిట్ పర్తి మనుషుయ్డు తనున్తాను పరీకిష్ంచుకొనవలెను; ఆలాగు 

చేసి ఆ రొటెట్ను తిని, ఆ పాతర్లోనిది తార్గవలెను. 

నిరగ్మకాండము 12:43 => మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులతో ఇటల్నెను ఇది పసాక్ 

పండుగను గూరిచ్న కటట్డ; అనుయ్డెవడును దాని తినకూడదు గాని 

నిరగ్మకాండము 12:44 => వెండితో కొనబడిన దాసుడు సునన్తి పొందినవాడైతే దాని తినవచుచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 12:45 => పరదేశియు కూలికి వచిచ్న దాసుడును దాని తినకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 12:46 => మీరు ఒకక్ యింటిలోనే దాని తినవలెను దాని మాంసములో 

కొంచెమైనను ఇంటిలోనుండి బయటికి తీసికొనిపోకూడదు, దానిలో ఒకక్ యెముకనైనను మీరు 

విరువకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 12:47 => ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము ఈ పండుగను ఆచరింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 12:48 => నీయొదద్ నివసించు పరదేశి యెహోవా పసాక్ను ఆచరింపగోరినయెడల 

అతనికి కలిగిన పర్తి మగవాడు సునన్తి పొందవలెను; తరువాత అతడు సమాజములో చేరి దానిని 

ఆచరింపవచుచ్ను. అటిట్వాడు మీ దేశములో పుటిట్నవానితో సముడగును. సునన్తి పొందనివాడు దానిని 

తినకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 12:49 => దేశసుథ్నికిని మీలో నివసించు పరదేశికిని దీనిగూరిచ్ ఒకటే విధి 

యుండవలెననెను. 

నిరగ్మకాండము 12:50 => ఇశార్యేలీయులందరు ఆలాగు చేసిరి; యెహోవా మోషే అహరోనులకు 

ఆజాఞ్పించినటుల్ చేసిరి.  
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నిరగ్మకాండము 12:51 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులను వారి వారి సమూహముల చొపుప్న ఆనాడే 

ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వెలుపలికి రపిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 20:7 => కాబటిట్ ఆ మనుషుయ్ని భారయ్ను తిరిగి అతని కపప్గించుము; అతడు పర్వకత్, 

అతడు నీ కొరకు పార్రథ్నచేయును, నీవు బర్దుకుదువు. నీవు ఆమెను అతని కపప్గించనియెడల నీవును 

నీవారందరును నిశచ్యముగా చచెచ్దరని తెలిసికొనుమని సవ్పన్మందు అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 20:17 => అబార్హాము దేవుని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అబీమెలెకును అతని భారయ్ను 

అతని దాసీలను బాగుచేసెను; వారు పిలల్లు కనిరి. 

యోబు 42:8 => కాబటిట్ యేడు ఎడల్ను ఏడు పొటే ట్ళల్ను మీరు తీసికొని, నా సేవకుడైన యోబునొదద్కు 

పోయి మీ నిమితత్ము దహనబలి అరిప్ంపవలెను. అపుప్డు నా సేవకుడైన యోబు మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయును. మీ అవివేకమునుబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంపక యుండునటుల్ నేను అతనిని మాతర్ము 

అంగీకరించెదను; ఏలయనగా నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు. 

యోబు 42:9 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజును, షూహీయుడైన బిలద్దును, నయమాతీయుడైన 

జోఫరును పోయి, యెహోవా తమకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేయగా యెహోవా వారిపక్షమున యోబును 

అంగీకరించెను. 

యాకోబు 5:15 => విశావ్ససహితమైన పార్రథ్న ఆ రోగిని సవ్సథ్పరచును, పర్భువు అతని లేపును; 

అతడు పాపములు చేసినవాడైతే పాపక్షమాపణ నొందును.  

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

1 యోహాను 5:16 => సకల దురీ ణ్తియు పాపము; అయితే మరణకరము కాని పాపము కలదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:21 => నీ సేవకుడును నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులును ఈ సథ్లముతటుట్ 

తిరిగి చేయబోవు పార్రథ్నలను నీవు ఆలకించుము, ఆకాశముననునన్ నీ నివాససథ్లమందు 

ఆలకించుము, ఆలకించునపుప్డు క్షమించుము. 
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నిరగ్మకాండము 34:6 => అతని యెదుట యెహోవా అతని దాటి వెళుల్చు యెహోవా కనికరము, 

దయ, దీరఘ్శాంతము, విసాత్రమైన కృపాసతయ్ములు గల దేవుడైన యెహోవా. 

నిరగ్మకాండము 34:7 => ఆయన వేయి వేలమందికి కృపను చూపుచు, దోషమును అపరాధమును 

పాపమును క్షమించును గాని ఆయన ఏమాతర్మును దోషులను నిరోద్షులగా ఎంచక మూడు నాలుగు 

తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికిని కుమారుల కుమారులమీదికిని రపిప్ంచునని 

పర్కటించెను. 

నిరగ్మకాండము 34:8 => అందుకు మోషే తవ్రపడి నేలవరకు తలవంచుకొని నమసాక్రము చేసి 

నిరగ్మకాండము 34:9 => పర్భువా, నామీద నీకు కటాక్షము కలిగినయెడల నా మనవి 

ఆలకించుము. దయచేసి నా పర్భువు మా మధయ్ను ఉండి మాతోకూడ రావలెను. వీరు లోబడనొలల్ని 

పర్జలు, మా దోషమును పాపమును క్షమించు మముమ్ను నీ సావ్సథ్య్ముగా చేసికొనుమనెను 

సంఖాయ్కాండము 14:18 => దోషమును అతికర్మమును పరిహరించువాడును, అపరాధిని 

నిరపరాధిగా ఎంచక మూడు నాలుగు తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికి 

తెచుచ్వాడునై యునాన్డని నీవు చెపిప్న మాటచొపుప్న నా పర్భువుయొకక్ బలము ఘనపరచబడును 

గాక 

సంఖాయ్కాండము 14:19 => ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నది మొదలుకొని యిదివరకు నీవు ఈ 

పర్జలదోషమును పరిహరించియునన్టుల్ నీ కృపాతిశయమునుబటిట్ ఈ పర్జల దోషమును దయచేసి 

క్షమించుమని యెహోవాతో చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 14:20 => యెహోవా నీ మాటచొపుప్న నేను క్షమించియునాన్ను. 

కీరత్నలు 25:8 => యెహోవా ఉతత్ముడును యథారథ్వంతుడునై యునాన్డు కావున తన 

మారగ్మునుగూరిచ్ ఆయన పాపులకు ఉపదేశించును.  

కీరత్నలు 36:5 => యెహోవా, నీ కృప ఆకాశము నంటుచునన్ది నీ సతయ్సంధతవ్ము అంతరిక్షము 

నంటుచునన్ది. 

కీరత్నలు 86:5 => పర్భువా, నీవు దయాళుడవు క్షమించుటకు సిదధ్మైన మనసుస్గలవాడవు నీకు 

మొఱఱ్పెటుట్వారందరియెడల కృపాతిశయము గలవాడవు. 
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కీరత్నలు 119:68 => నీవు దయాళుడవై మేలు చేయుచునాన్వు నీ కటట్డలను నాకు బోధింపుము. 

దానియేలు 9:19 => పర్భువా ఆలకింపుము, పర్భువా క్షమింపుము, పర్భువా ఆలసయ్ము చేయక 

చెవియొగిగ్ నా మనవి చితత్గించుము. నా దేవా, యీ పటట్ణమును ఈ జనమును నీ పేరు పెటట్బడినవే; 

నీ ఘనతను బటిట్యే నా పార్రథ్న వినుమని వేడుకొంటిని. 

నిరగ్మకాండము 19:22 => మరియు యెహోవా వారిమీద పడకుండునటుల్ యెహోవా యొదద్కు చేరు 

యాజకులు తముమ్తామే పరిశుదధ్ పరచుకొనవలెనని మోషేతో చెపప్గా 

లేవీయకాండము 10:20 => మోషే ఆ మాట విని ఒపుప్కొనెను. 

యెహోషువ 22:6 => అతడీలాగు చెపిప్న తరువాత వారిని దీవించి వెళల్నంపగా వారు తమ 

నివాసములకు పోయిరి. 

2 సమూయేలు 6:18 => దహనబలులను సమాధానబలులను అరిప్ంచుట చాలించిన తరువాత 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నామమున దావీదు జనులను ఆశీరవ్దించి, 

1 రాజులు 8:14 => ముఖమును పర్జలతటుట్ తిర్పుప్కొని, ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు 

నిలిచియుండగా ఇశార్యేలీయుల సమాజకులందరిని ఈలాగు దీవించెను. 

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 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:2 => దహనబలులను సమాధాన బలులను దావీదు అరిప్ంచి చాలించిన 

తరువాత అతడు యెహోవా నామమున జనులను దీవించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:16 => వారి చరయ్లటుల్ండగా ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములయందంతటను 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను వెదకుటకు మనసుస్ నిలుపుకొనినవారు తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాకు బలులనరిప్ంచుటకై యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:25 => అపుప్డు యాజకులును లేవీయులును యూదావారిలోనుండియు 

ఇశార్యేలువారిలోనుండియు వచిచ్న సమాజపువారందరును, ఇశార్యేలు దేశములోనుండి వచిచ్ 

యూదాలో కాపురమునన్ అనుయ్లును సంతోషించిరి. 
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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 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:9 => వారు పర్ధానయాజకుడైన హిలీక్యాయొదద్కు వచిచ్, 

దావ్రపాలకులైన లేవీయులు మనషే ష్ ఎఫార్యిమీయుల దేశములయందు ఇశార్యేలువారిలో 

శేషించియునన్ వారందరియొదద్నుండియు, యూదా బెనాయ్మీనీయులందరి యొదద్నుండియు కూరిచ్, 

దేవుని మందిరములోనికి తీసికొనివచిచ్న దర్వయ్మును అతనికి అపప్గించిరి. 

కీరత్నలు 41:4 => యెహోవా నీ దృషిట్యెదుట నేను పాపము చేసియునాన్ను ననున్ కరుణింపుము నా 

పార్ణమును సవ్సథ్పరచుము అని మనవి చేసియునాన్ను.  

యెషయా 17:7 => ఆ దినమున వారు తమ చేతులు చేసిన బలిపీఠముల తటుట్ చూడరు 

దేవతాసత్ంభమునైనను సూరయ్ దేవతా పర్తిమలనైనను తమచేతులు చేసిన దేనినైనను లక్షయ్ము చేయరు.  

జెకరాయ్ 3:3 => యెహోషువ మలిన వసత్రములు ధరించినవాడై దూత సముఖములో 

నిలువబడియుండగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:24 => నీవు వారిని వెంటబెటుట్కొనిపోయి వారితో కూడ శుదిధ్చేసికొని, 

వారు తలకౌష్రము చేయించుకొనుటకు వారికయెయ్డి తగులుబడి పెటుట్కొనుము; అపుప్డు నినున్గూరిచ్ 

తాము వినిన వరత్మానము నిజము కాదనియు, నీవును ధరమ్శాసత్రమును గైకొని యథావిధిగా 

నడుచుకొనుచునాన్వనియు తెలిసికొందురు 

రోమీయులకు 7:21 => కాబటిట్ మేలు చేయగోరు నాకు కీడు చేయుట కలుగుచునన్దను ఒక 

నియమము నాకు కనబడుచునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 11:27 => కాబటిట్ యెవడు అయోగయ్ముగా పర్భువుయొకక్ రొటెట్ను తినునో, లేక 

ఆయన పాతర్లోనిది తార్గునో, వాడు పర్భువుయొకక్ శరీరమును గూరిచ్యు రకత్మును గూరిచ్యు 

అపరాధియగును. 
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వచనము 21 

యెరూషలేములోనునన్ ఇశార్యేలువారు బహు సంతోషభరితులై పులియని రొటెట్ల పండుగను ఏడు 

దినములు ఆచరించిరి. లేవీయులును యాజకులును యెహోవాను ఘనపరచుచు గొపప్ నాదముగల 

వాదయ్ములతో పర్తి దినము ఆయనను సుత్తించుచు ఉండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:3 => అయితే దేశములోనుండి నీవు దేవతాసత్ంభములను తీసివేసి 

దేవునియొదద్ విచారణ చేయుటకు నీవు మనసుస్ నిలుపుకొనియునాన్వు, నీయందు మంచి కిర్యలు 

కనబడుచునన్వి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:33 => అయితే అపప్టికింకను జనులు తమ పితరుల దేవుని వెదకుటకు 

తమ హృదయములను సిథ్రపరచుకొనలేదు, అతడు ఉనన్త సథ్లములను తీసివేయలేదు. 

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 29:18 => అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలు అను మా పితరుల దేవా 

యెహోవా, నీ జనులు హృదయపూరవ్కముగా సంకలిప్ంచిన యీ ఉదేద్శమును నితయ్ము కాపాడుము; 

వారి హృదయమును నీకు అనుకూలపరచుము. 

ఎజార్ 7:10 => ఎజార్ యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును పరిశోధించి దాని చొపుప్న నడచుకొనుటకును, 

ఇశార్యేలీయులకు దాని కటట్డలను విధులను నేరుప్టకును దృఢనిశచ్యము చేసికొనెను. 

యోబు 11:13 => నీవు నీ మనసుస్ను తినన్గా నిలిపినయెడల నీచేతులు ఆయనవైపు చాపినయెడల 

కీరత్నలు 10:17 => యెహోవా, లోకులు ఇకను భయకారకులు కాకుండునటుల్ బాధపడువారి 

కోరికను నీవు వినియునాన్వు 

సామెతలు 23:26 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమును నాకిముమ్ నా మారగ్ములు నీ కనున్లకు 

ఇంపుగా నుండనిముమ్, 
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లేవీయకాండము 12:4 => ఆమె తన రకత్శుదిధ్కొరకు ముపప్దిమూడు దినములుండి తన రకత్శుదిధ్ 

దినములు సంపూరణ్మగువరకు ఆమె పరిశుదధ్మైన దేనినైనను ముటట్కూడదు, పరిశుదధ్సథ్లములో 

పర్వేశింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 15:31 => ఇశార్యేలీయులు తమ మధయ్నుండు నా నివాస సథ్లమును 

అపవితర్పరచునపుప్డు వారు తమ అపవితర్తవలన చావకుండునటుల్ వారికి అపవితర్త కలుగకుండ 

మీరు వారిని కాపాడవలెను. 

లేవీయకాండము 15:32 => సార్వము గలవాని గూరిచ్యు, వీరయ్సఖ్లనమువలని అపవితర్త గలవాని 

గూరిచ్యు, కడగానునన్ బలహీనురాలిని గూరిచ్యు, సార్వముగల సతరీ పురుషులను గూరిచ్యు, 

అపవితుర్రాలితో శయనించువాని గూరిచ్యు విధింపబడినది ఇదే. 

లేవీయకాండము 15:33 =>  సార్వముగల సతరీ పురుషులను గూరిచ్యు, అపవితుర్రాలితో శయనించు 

వాని గూరిచ్యు విధింపబడినది ఇదే.   

లేవీయకాండము 21:17 => నీవు అహరోనుతో ఇటల్నుము నీ సంతతివారిలో ఒకనికి 

కళంకమేదైనను కలిగినయెడల అతడు తన దేవునికి ఆహారము అరిప్ంచుటకు సమీపింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 21:18 => ఏలయనగా ఎవనియందు కళంకముండునో వాడు గుర్డిడ్వాడేగాని 

కుంటివాడేగాని ముకిక్డివాడేగాని విపరీతమైన అవయవము గలవాడే గాని 

లేవీయకాండము 21:19 => కాలైనను చేయినైనను విరిగినవాడే గాని 

లేవీయకాండము 21:20 => గూనివాడేగాని గుజు జ్వాడేగాని కంటిలో పువువ్ గలవాడేగాని 

గజిజ్గలవాడేగాని చిరుగుడుగలవాడేగాని వృషణములు నలిగినవాడేగాని సమీపింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 21:21 => యాజకుడైన అహరోను సంతానములో కళంకముగల యే 

మనుషుయ్డును యెహోవాకు హోమదర్వయ్ములను అరిప్ంచుటకు సమీపింపకూడదు. అతడు కళంకము 

గలవాడు; అటిట్వాడు తన దేవునికి ఆహారము అరిప్ంచుటకు సమీపింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 21:22 => అతిపరిశుదధ్మైనవేగాని, పరిశుదధ్మైనవేగాని, తన దేవునికి అరిప్ంపబడు 

ఏ ఆహారవసుత్వులనైనను అతడు తినవచుచ్ను. 
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లేవీయకాండము 21:23 => మెటుట్కు అతడు కళంకము గలవాడుగనుక అడడ్తెర యెదుటికి 

చేరకూడదు; బలిపీఠమును సమీపింపకూడదు; నా పరిశుదధ్సథ్లములను అపవితర్పరచకూడదు; వారిని 

పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను నేనే అని వారితో చెపుప్ము. అటుల్ మోషే అహరోనుతోను, అతని 

కుమారులతోను ఇశార్యేలీయులందరితోను చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 22:3 => నీవు వారితో ఇటల్నుము మీ తర తరములకు మీ సమసత్ సంతానములలో 

ఒకడు అపవితర్త గలవాడై, ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచువాటిని సమీపించినయెడల 

అటిట్వాడు నా సనిన్ధిని ఉండకుండ కొటిట్వేయబడును; నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 22:4 => అహరోను సంతానములో ఒకనికి కుషఠ్యినను సార్వమైనను 

కలిగినయెడల అటిట్వాడు పవితర్త పొందువరకు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిలో దేనిని తినకూడదు. శవమువలని 

అపవితర్తగల దేనినైనను ముటుట్వాడును సఖ్లితవీరుయ్డును, 

లేవీయకాండము 22:5 => అపవితర్మైన పురుగునేమి యేదో ఒక అపవితర్తవలన అపవితుర్డైన 

మనుషుయ్నినేమి ముటుట్వాడును, అటిట్ అపవితర్త తగిలినవాడును సాయంకాలమువరకు 

అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 22:6 => అతడు నీళల్తో తన దేహమును కడుగుకొనువరకు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని 

తినకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 9:6 => కొందరు నరశవమును ముటుట్టవలన అపవితుర్లై ఆ దినమున 

పసాక్పండుగను ఆచరింపలేకపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 19:13 => నరశవమును ముటిట్నవాడు అటుల్ పాపశుదిధ్ చేసికొననియెడల వాడు 

యెహోవా మందిరమును అపవితర్పరచువాడగును. ఆ మనుషుయ్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును. పాపపరిహార జలము వానిమీద పోర్కిష్ంపబడలేదు గనుక వాడు అపవితుర్డు, వాని 

అపవితర్త యింక వానికుండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:14 => ఒకడు ఒక గుడారములో చచిచ్నయెడల దానిగూరిచ్న విధి యిది. ఆ 

గుడారములో పర్వేశించు పర్తివాడును ఆ గుడారములో నునన్ది యావతుత్ను ఏడు దినములు 

అపవితర్ముగా నుండును. 
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సంఖాయ్కాండము 19:15 => మూతవేయబడక తెరచియునన్ పర్తి పాతర్యు అపవితర్మగును. 

సంఖాయ్కాండము 19:16 => బయట పొలములో ఖడగ్ముతో నరకబడినవానినైనను, శవమునైనను 

మనుషుయ్ని యెముకనైనను సమాధినైనను ముటుట్వాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డై యుండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:17 => అపవితుర్ని కొరకు వారు పాపపరిహారారథ్మైన హోమభసమ్ములోనిది 

కొంచెము తీసికొనవలెను; పాతర్లో వేయబడిన ఆ భసమ్ముమీద ఒకడు పారు నీళుల్ పోయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 19:18 => తరువాత పవితుర్డైన యొకడు హిసోస్పు తీసికొని ఆ నీళల్లో ముంచి, ఆ 

గుడారముమీదను దానిలోని సమసత్మైన ఉపకరణములమీదను అకక్డనునన్ మనుషుయ్లమీదను, 

ఎముకనేగాని నరకబడిన వానినేగాని శవమునేగాని సమాధినేగాని ముటిట్నవానిమీదను దానిని 

పోర్కిష్ంపవలెను.  

సంఖాయ్కాండము 19:19 => మూడవ దినమున ఏడవ దినమున పవితుర్డు అపవితుర్నిమీద దానిని 

పోర్కిష్ంపవలెను. ఏడవ దినమున వాడు పాపశుదిధ్ చేసికొని తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమున పవితుర్డగును. 

సంఖాయ్కాండము 19:20 => అపవితుర్డు పాపశుదిధ్ చేసికొననియెడల అటిట్ మనుషుయ్డు 

సమాజములోనుండి కొటిట్వేయబడును; వాడు యెహోవా పరిశుదధ్సథ్లమును అపవితర్పరచెను; 

పాపపరిహారజలము వానిమీద పోర్కిష్ంపబడలేదు; వాడు అపవితుర్డు. 

నిరగ్మకాండము 19:22 => మరియు యెహోవా వారిమీద పడకుండునటుల్ యెహోవా యొదద్కు చేరు 

యాజకులు తముమ్తామే పరిశుదధ్ పరచుకొనవలెనని మోషేతో చెపప్గా 

2 సమూయేలు 6:18 => దహనబలులను సమాధానబలులను అరిప్ంచుట చాలించిన తరువాత 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నామమున దావీదు జనులను ఆశీరవ్దించి, 

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 
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2 దినవృతాత్ంతములు 11:16 => వారి చరయ్లటుల్ండగా ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములయందంతటను 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను వెదకుటకు మనసుస్ నిలుపుకొనినవారు తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాకు బలులనరిప్ంచుటకై యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:14 => అతడు తన మనసుస్ యెహోవాను వెదకుటయందు నిలుపుకొనక 

చెడుకిర్యలు చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:4 => వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యించుటకును, 

ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్యు విధినిబటిట్యు కిర్యలు జరిగించుటకును, యూదావారికి ఆజాఞ్పించి 

కీరత్నలు 14:2 => వివేకము కలిగి దేవుని వెదకువారు కలరేమో అని యెహోవా ఆకాశమునుండి 

చూచి నరులను పరిశీలించెను 

కీరత్నలు 78:8 => ఆయన యాకోబు సంతతికి శాసనములను నియమించెను ఇశార్యేలు సంతతికి 

ధరమ్శాసత్రము ననుగర్హించెను మన పితరులు తమ పుతుర్లకు దానిని తెలుపవలెనని వారికాజాఞ్పించెను  

విలాపవాకయ్ములు 3:25 => తనున్ ఆశర్యించువారియెడల యెహోవా దయాళుడు తనున్ 

వెదకువారియెడల ఆయన దయచూపువాడు. 

యోవేలు 2:16 => జనులను సమకూరుచ్డి, సమాజకూటము పర్తిషిఠ్ంచుడి, పెదద్లను 

పిలువనంపించుడి, చినన్వారిని సత్నయ్పానము చేయు బిడడ్లను తోడుకొని రండి; పెండిల్కుమారుడు 

అంతఃపురములోనుండియు పెండిల్కుమారెత్ గదిలోనుండియు రావలయును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:24 => నీవు వారిని వెంటబెటుట్కొనిపోయి వారితో కూడ శుదిధ్చేసికొని, 

వారు తలకౌష్రము చేయించుకొనుటకు వారికయెయ్డి తగులుబడి పెటుట్కొనుము; అపుప్డు నినున్గూరిచ్ 

తాము వినిన వరత్మానము నిజము కాదనియు, నీవును ధరమ్శాసత్రమును గైకొని యథావిధిగా 

నడుచుకొనుచునాన్వనియు తెలిసికొందురు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:14 => అపుప్డతడు మన పితరుల దేవుడు తన చితత్మును 

తెలిసికొనుటకును, ఆ నీతిమంతుని చూచుటకును, ఆయన నోటిమాట వినుటకును నినున్ 

నియమించియునాన్డు;  
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రోమీయులకు 7:21 => కాబటిట్ మేలు చేయగోరు నాకు కీడు చేయుట కలుగుచునన్దను ఒక 

నియమము నాకు కనబడుచునన్ది. 

హెబీర్యులకు 9:13 => ఏలయనగా మేకల యొకక్యు, ఎడల్ యొకక్యు రకత్మును, మైలపడిన 

వారిమీద ఆవుదూడ బూడిదె చలుల్టయు, శరీరశుదిధ్ కలుగునటుల్ వారిని పరిశుదధ్పరచినయెడల, 

వచనము 22 

యెహోవా సేవయందు మంచి నేరప్రులైన లేవీయులందరితో హిజిక్యా పీర్తిగా మాటలాడెను; వారు 

సమాధానబలులు అరిప్ంచుచు, తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా దేవుడని యొపుప్కొనుచు ఏడు 

దినములు పండుగ ఆచరించిరి. 

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 

కీరత్నలు 103:3 => ఆయన నీ దోషములనిన్టిని క్షమించువాడు నీ సంకటములనిన్టిని 

కుదురుచ్వాడు. 

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. 

యెషయా 33:24 => నాకు దేహములో బాగులేదని అందులో నివసించువాడెవడును అనడు దానిలో 

నివసించు జనుల దోషము పరిహరింపబడును. 

వచనము 23 
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యూదా రాజైన హిజిక్యా సమాజపువారికి బలియరప్ణల నిమితత్ము వెయియ్ కోడెలను ఏడువేల 

గొఱఱ్లనిచుచ్టయు, అధిపతులు వెయియ్ కోడెలను పదివేల గొఱఱ్లనిచుచ్టయు, బహుమంది యాజకులు 

తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనుటయు 

నిరగ్మకాండము 12:15 => ఏడు దినములు పులియని రొటెట్లను తినవలెను. మొదటి దినమున మీ 

యిండల్లోనుండి పొంగినది పారవేయవలెను. మొదటి దినము మొదలుకొని యేడవ దినము వరకు 

పులిసిన దానిని తిను పర్తి మనుషుయ్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

నిరగ్మకాండము 13:6 => ఏడు దినములు నీవు పులియని రొటెట్లను తినవలెను, ఏడవ దినమున 

యెహోవా పండుగ ఆచరింపవలెను. 

లేవీయకాండము 23:6 => ఆ నెల పదునయిదవ దినమున యెహోవాకు పొంగని రొటెట్ల పండుగ 

జరుగును; ఏడు దినములు మీరు పొంగని వాటినే తినవలెను 

లూకా 22:1 => పసాక్ అనబడిన పులియని రొటెట్ల పండుగ సమీపించెను. 

లూకా 22:7 => పసాక్ పశువును వధింపవలసిన పులియని రొటెట్ల దినమురాగా 

1 కొరిందీయులకు 5:7 => మీరు పులిపిండి లేనివారు గనుక కొర్తత్ముదద్ అవుటకై ఆ పాతదైన 

పులిపిండిని తీసిపారవేయుడి. ఇంతేకాక కీర్సుత్ అను మన పసాక్ పశువు వధింపబడెను 

1 కొరిందీయులకు 5:8 => గనుక పాతదైన పులిపిండితోనైనను దురామ్రగ్తయు దుషట్తవ్మునను 

పులిపిండితోనైనను కాకుండ, నిషాక్పటయ్మును సతయ్మునను పులియని రొటెట్తో పండుగ ఆచరింతము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:26 => యెరూషలేము కాపురసుథ్లకు మికిక్లి ఆనందము కలిగెను. 

ఇశార్యేలు రాజును దావీదు కుమారుడునైన సొలొమోను కాలమునకు తరువాత ఈలాగున జరిగి 

యుండలేదు. 

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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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 16:14 => ఈ పండుగలో నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారెత్యును నీ 

దాసుడును నీ దాసియును నీ గార్మములలోనునన్ లేవీయులును పరదేశులును తలిదండుర్లు 

లేనివారును విధవరాండుర్ను సంతోషింపవలెను. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:46 => మరియు వారేకమనసుక్లై పర్తిదినము దేవాలయములో తపప్క 

కూడుకొనుచు ఇంటింట రొటెట్ విరుచుచు, దేవుని సుత్తించుచు, పర్జలందరివలన దయపొందినవారై 

ఫిలిపీప్యులకు 4:4 => ఎలల్పుప్డును పర్భువునందు ఆనందించుడి, మరల చెపుప్దును ఆనందించుడి. 

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 29:25 => మరియు దావీదును దావీదు రాజుకు దీరఘ్దరిశ్యైన గాదును 

పర్వకత్యైన నాతానును చేసిన నిరణ్యము చొపుప్న యెహోవా మందిరములో తాళములను 

సవ్రమండలములను సితారాలను వాయించుటకై అతడు లేవీయులను ఏరాప్టు చేసెను. ఆలాగు 

జరుగవలెనని యెహోవా తన పర్వకత్లదావ్రా ఆజాఞ్పించియుండెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 29:26 => దావీదు చేయించిన వాదయ్ములను వాయించుటకు లేవీయులును 

బూరలు ఊదుటకు యాజకులును నియమింపబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:27 => బలిపీఠముమీద దహనబలులను అరిప్ంచుడని హిజిక్యా 

ఆజాఞ్పించెను. దహనబలి యరప్ణ ఆరంభమగుటతోనే బూరలు ఊదుటతోను ఇశార్యేలు రాజైన 

దావీదు చేయించిన వాదయ్ములను వాయించుటతోను యెహోవాకు సుత్తి గానము ఆరంభమాయెను. 

కీరత్నలు 150:3 => బూరధవ్నితో ఆయనను సుత్తించుడి. సవ్రమండలముతోను సితారాతోను 

ఆయనను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 150:4 => తంబురతోను నాటయ్ముతోను ఆయనను సుత్తించుడి. తంతివాదయ్ములతోను 

పిలల్నగోర్వితోను ఆయనను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 150:5 => మోర్గు తాళములతో ఆయనను సుత్తించుడి. గంభీరధవ్నిగల తాళములతో 

ఆయనను సుత్తించుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:11 => అయినను ఆషేరు మనషే ష్ జెబూలూను దేశముల వారిలోనుండి 

కొందరు కృంగిన మనసుస్తో యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:17 => అకక్డనునన్ ఇశార్యేలీయులు, ఆ కాలమందు పసాక్ను పులియని 

రొటెట్ల పండుగను ఏడు దినములు ఆచరించిరి. 

ఎజార్ 6:22 => ఏలయనగా ఇశార్యేలీయుల దేవుని మందిరపు పనివిషయమై వారిచేతులను 

బలపరచుటకు యెహోవా అషూష్రు రాజు హృదయమును వారివైపు తిర్పిప్ వారిని సంతోషింపజేసెను. 

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. 

ఎసేత్రు 1:5 => ఆ దినములు గడచిన తరువాత రాజు షూషను కోటలోనునన్ అలుప్లకేమి 

ఘనులకేమి జనులకందరికిని రాజు కోటలోని తోట ఆవరణములో ఏడు దినములు విందు 

చేయించెను. 
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కీరత్నలు 27:6 => ఇపుప్డు ననున్ చుటుట్కొనియునన్ నా శతుర్వులకంటె ఎతుత్గా నా తల యెతత్బడును. 

ఆయన గుడారములో నేను ఉతాస్హధవ్ని చేయుచు బలులు అరిప్ంచెదను. నేను పాడెదను, 

యెహోవానుగూరిచ్ సుత్తిగానము చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 36:38 => నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొనునటుల్ పర్తిషిఠ్తములగు 

గొఱఱ్లంత విసాత్రముగాను, నియామక దినములలో యెరూషలేమునకు వచుచ్ గొఱఱ్లంత 

విసాత్రముగాను వారి పటట్ణములయందు మనుషుయ్లు గుంపులు గుంపులుగా విసత్రించునటుల్ నేను 

చేసెదను. 

మలాకీ 3:4 => అపుప్డు మునుపటి దినములలో ఉండినటుల్ను, పూరవ్పు సంవతస్రములలో 

ఉండినటుల్ను, యూదావారును యెరూషలేము నివాసులును చేయు నైవేదయ్ములు యెహోవాకు 

ఇంపుగా ఉండును. 

లూకా 2:43 => ఆ దినములు తీరిన తరువాత వారు తిరిగి వెళుల్చుండగా బాలుడైన యేసు 

యెరూషలేములో నిలిచెను. 

యోహాను 18:28 => వారు కయపయొదద్నుండి అధికారమందిరమునకు యేసును తీసికొనిపోయిరి. 

అపుప్డు ఉదయమాయెను గనుక వారు మైలపడకుండ పసాక్ను భుజింపవలెనని 

అధికారమందిరములోనికి వెళల్లేదు. 

వచనము 24 

సమాజపు వారందరును చూచినపుప్డు, మరి ఏడు దినములు పండుగ ఆచరింపవలెనని యోచన 

చేసికొని మరి ఏడు దినములు సంతోషముగా దాని ఆచరించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:6 => జనులమీద సైనాయ్ధిపతులను నియమించి పటట్ణపు గుమమ్ములకు 

పోవు రాజవీధిలోనికి వారిని తనయొదద్కు రపిప్ంచి వారిని ఈలాగు హెచచ్రిక చేసెను 

యెషయా 40:1 => మీ దేవుడు సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా, 
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యెషయా 40:2 => నా జనులను ఓదారుచ్డి ఓదారుచ్డి యెరూషలేముతో పేర్మగా మాటలాడుడి 

ఆమె యుదధ్కాలము సమాపత్మయెయ్ను ఆమె దోషరుణము తీరచ్బడెను యెహోవా చేతివలన ఆమె తన 

సమసత్ పాపముల నిమితత్ము రెండింతలు పొందెనను సమాచారము ఆమెకు పర్కటించుడి.  

హోషేయ 2:14 => పిమమ్ట దానిని ఆకరిష్ంచి అరణయ్ములోనికి కొనిపోయి అకక్డ దానితో పేర్మగా 

మాటలాడుదును; 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:3 => నిజమైన దేవుడైనను ఉపదేశముచేయు యాజకులైనను, 

ధరమ్శాసత్రమైనను చాలా దినములు ఇశార్యేలీయులకు లేకుండపోవును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:9 => వారు యెహోవా ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును చేతపుచుచ్కొని 

యూదావారిమధయ్ పర్కటన చేయుచు, యూదా పటట్ణములనిన్టను సంచరించుచు జనులకు 

బోధించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:3 => ఇశార్యేలీయులకందరికి బోధ చేయువారును యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తులునైన లేవీయులకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను పరిశుదధ్మైన మందసమును మీరిక మీ భుజముల 

మీద మోయక, ఇశార్యేలీయుల రాజైన దావీదు కుమారుడగు సొలొమోను కటిట్ంచిన మందిరములో 

దాని నుంచుడి, మీ దేవుడైన యెహోవాకును ఆయన జనులైన ఇశార్యేలీయులకును సేవ జరిగించుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:10 => వారు యాకోబునకు నీ విధులను ఇశార్యేలునకు నీ 

ధరమ్శాసత్రమును నేరుప్దురు నీ సనిన్ధిని ధూపమును నీ బలిపీఠముమీద సరావ్ంగబలిని అరిప్ంచుదురు  

ఎజార్ 7:10 => ఎజార్ యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును పరిశోధించి దాని చొపుప్న నడచుకొనుటకును, 

ఇశార్యేలీయులకు దాని కటట్డలను విధులను నేరుప్టకును దృఢనిశచ్యము చేసికొనెను. 

ఎజార్ 7:25 => మరియు ఎజార్, నది యవతలనునన్ జనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై నీ దేవుడు నీకు 

దయచేసిన జాఞ్నము చొపుప్న నీవు నీ దేవుని యొకక్ ధరమ్శాసత్రవిధులను తెలిసికొనినవారిలో కొందరిని 

అధికారులగాను నాయ్యాధిపతులగాను ఉంచవలెను, ఆ ధరమ్శాసత్రవిషయములో తెలియని వారెవరో 

వారికి నేరప్వలెను. 
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నెహెమాయ్ 8:7 => జనులు ఈలాగు నిలువబడుచుండగా యేషూవ బానీ షేరేబాయ్ యామీను అకూక్బు 

షబెబ్తై హోదీయా మయశేయా కెలీటా అజరాయ్ యోజాబాదు హానాను పెలాయాలును లేవీయులును 

ధరమ్శాసత్రముయొకక్ తాతప్రయ్మును తెలియజెపిప్రి. 

నెహెమాయ్ 8:8 => ఇటువలెనే వారు దేవుని గర్ంథమును సప్షట్ముగా చదివి వినిపించి జనులు బాగుగా 

గర్హించునటుల్ దానికి అరథ్ము చెపిప్రి. 

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. 

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. 

2 తిమోతి 4:2 => వాకయ్మును పర్కటించుము; సమయమందును అసమయమందును 

పర్యాసపడుము; సంపూరణ్మైన దీరఘ్శాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించుము గదిద్ంచుము బుదిధ్ 

చెపుప్ము. 

సామెతలు 2:6 => యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి 

వచుచ్ను. 

సామెతలు 2:7 => ఆయన యథారథ్వంతులను వరిధ్లల్జేయును యుకత్మారగ్ము తపప్క 

నడుచుకొనువారికి ఆయన కేడెముగా నునాన్డు. 

సామెతలు 8:6 => నేను శేర్షఠ్మైన సంగతులను చెపెప్దను వినుడి నా పెదవులు యథారథ్మైన 

మాటలు పలుకును  

యోహాను 17:3 => అదివ్తీయ సతయ్దేవుడవైన నినున్ను, నీవు పంపిన యేసుకీర్సుత్ను ఎరుగుటయే 

నితయ్జీవము. 
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2 కొరిందీయులకు 4:6 => గనుక మేము మముమ్నుగూరిచ్ పర్కటించుకొనుటలేదు గాని, 

కీర్సుత్యేసునుగూరిచ్ ఆయన పర్భువనియు, మముమ్నుగూరిచ్, యేసు నిమితత్ము మేము మీ 

పరిచారకులమనియు పర్కటించుచునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:3 => ఆ దినములలోనుండు యాజకునియొదద్కు పోయి యెహోవా మన 

పితరులకిచెచ్దనని పర్మాణము చేసిన దేశమునకు నేను వచిచ్యునన్ సంగతి నేడు నీ దేవుడైన 

యెహోవా సనిన్ధిని ఒపుప్కొనుచునాన్నని అతనితో చెపప్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:4 => యాజకుడు ఆ గంపను నీచేతిలోనుండి తీసికొని నీ దేవుడైన 

యెహోవా బలిపీఠమునెదుట ఉంచగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:5 => నీవు నా తండిర్ నశించుచునన్ అరామీ దేశసుథ్డు; అతడు 

ఐగుపుత్నకు వెళె ల్ను. కొదిద్మందితో అకక్డికి పోయి పరవాసియై, గొపప్దియు బలమైనదియు 

విసాత్రమైనదియునగు జనమాయెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:6 => ఐగుపీత్యులు మనలను హింసపెటిట్ మనలను బాధపరచి 

మనమీద కఠినదాసయ్ము మోపగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:7 => మనము మన పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్నపుప్డు 

యెహోవా మన మొఱఱ్ను విని మన బాధను పర్యాసమును మనకు కలిగిన హింసను చూచెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:8 => అపుప్డు యెహోవా బాహుబలమువలనను చాపిన చేతివలనను 

మహా భయమువలనను సూచక కిర్యలవలనను మహతాక్రయ్ములవలనను ఐగుపుత్లోనుండి మనలను 

రపిప్ంచి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:9 => యీ సథ్లమునకు మనలను చేరిచ్, పాలు తేనెలు పర్వహించు 

దేశమైయునన్ యీ దేశమును మనకిచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:10 => కాబటిట్ యెహోవా, నీవే నాకిచిచ్న భూమియొకక్ పర్థమ 

ఫలములను నేను తెచిచ్యునాన్నని నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని చెపిప్ 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 26:11 => నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని దానిపెటిట్, నీ దేవుడైన యెహోవా 

సనిన్ధిని నమసాక్రముచేసి, నీకును నీ యింటివారికిని నీ దేవుడైన యెహోవా దయచేసిన మేలంతటి 

విషయము నీవును లేవీయులును నీ దేశములో ఉనన్ పరదేశులును సంతోషింపవలెను. 

ఎజార్ 10:11 => కాబటిట్ యిపుప్డు మీ పితరుల యొకక్ దేవుడైన యెహోవా యెదుట మీ పాపమును 

ఒపుప్కొని, ఆయన చితాత్నుసారముగా నడుచుకొనుటకు సిదధ్పడి, దేశపు జనులను అనయ్సతరీలను 

విసరిజ్ంచి మిముమ్ను మీరు పర్తేయ్కపరచుకొని యుండుడి. 

నెహెమాయ్ 9:3 => మరియు వారు ఒక జాముసేపు తామునన్ చోటనే నిలువబడి, తమ దేవుడైన 

యెహోవా ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును చదువుచు వచిచ్రి, ఒక జాముసేపు తమ పాపములను ఒపుప్కొనుచు 

దేవుడైన యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుచు వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 34:3 => అతని మనసుస్ యాకోబు కుమారెత్యైన దీనామీదనే ఉండెను; అతడు ఆ 

చినన్దాని పేర్మించి ఆమెతో పీర్తిగా మాటలాడి 

నిరగ్మకాండము 18:12 => మరియు మోషే మామయైన యితోర్ ఒక దహనబలిని బలులను 

దేవునికరిప్ంపగా అహరోనును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును మోషే మామతో దేవుని సనిన్ధిని 

భోజనము చేయవచిచ్రి. 

లేవీయకాండము 10:11 => యెహోవా మోషేచేత ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన సమసత్ విధులను 

మీరు వారికి బోధించుటకును ఇది మీ తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డ. 

యెహోషువ 7:19 => అపుప్డు యెహోషువ ఆకానుతో నా కుమారుడా ఇశార్యేలు దేవుడైన 

యెహోవాకు మహిమను చెలిల్ంచి, ఆయన యెదుట ఒపుప్కొని, నీవు చేసినదానిని మరుగుచేయక నాకు 

తెలుపుమని నినున్ వేడుకొనుచునాన్నని చెపప్గా 

1 రాజులు 3:15 => అంతలో సొలొమోను మేలుకొని అది సవ్పన్మని తెలిసికొనెను. పిమమ్ట అతడు 

యెరూషలేమునకు వచిచ్ యెహోవా నిబంధనగల మందసము ఎదుట నిలువబడి దహనబలులను 

సమాధానబలులను అరిప్ంచి తన సేవకులందరికిని విందు చేయించెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 17:7 => తన యేలుబడియందు మూడవ సంవతస్రమున యూదా 

పటట్ణములలో జనులకు ధరమ్శాసత్రమును బోధించుటకై అతడు పెదద్లైన బెనహ్యీలును ఓబదాయ్ను 

జెకరాయ్ను నెతనేలును మీకాయాను 

నెహెమాయ్ 8:9 => జనులందరు ధరమ్శాసత్రగర్ంథపు మాటలు విని యేడవ్ మొదలుపెటట్గా, 

అధికారియైన నెహెమాయ్యు యాజకుడును శాసిత్యునగు ఎజార్యును జనులకు బోధించు 

లేవీయులును మీరు దుఃఖపడవదుద్, ఏడవ్వదుద్, ఈ దినము మీ దేవుడైన యెహోవాకు పర్తిషిఠ్త దినమని 

జనులతో చెపిప్రి. 

కీరత్నలు 119:99 => నీ శాసనములను నేను ధాయ్నించుచునాన్ను కావున నా బోధకులందరికంటె 

నాకు విశేషజాఞ్నము కలదు. 

సామెతలు 28:12 => నీతిమంతులకు జయము కలుగుట మహాఘనతకు కారణము దుషుట్లు 

గొపప్వారగునపుప్డు జనులు దాగియుందురు. 

మలాకీ 2:7 => యాజకులు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా దూతలు గనుక జనులు 

వారినోట ధరమ్శాసత్రవిధులను నేరుచ్కొందురు, వారు జాఞ్నమునుబటిట్ బోధింపవలెను. 

హెబీర్యులకు 8:11 => వారిలో ఎవడును పర్భువును తెలిసికొనుడని తన పటట్ణసుథ్నికైనను తన 

సహోదరునికైనను ఉపదేశము చేయడు వారిలో చినన్లు మొదలుకొని పెదద్ల వరకు అందరును ననున్ 

తెలిసికొందురు. 

వచనము 25 

అపుప్డు యాజకులును లేవీయులును యూదావారిలోనుండియు ఇశార్యేలువారిలోనుండియు వచిచ్న 

సమాజపువారందరును, ఇశార్యేలు దేశములోనుండి వచిచ్ యూదాలో కాపురమునన్ అనుయ్లును 

సంతోషించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:2 => సేవకు చాలినంతమంది యాజకులు తముమ్ను తాము 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనకుండుటచేతను , జనులు యెరూషలేములో కూడుకొనకుండుటచేతను , 

మొదటినెలయందు పసాక్పండుగ జరుగకపోగా 
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2 దినవృతాత్ంతములు 7:9 => యెనిమిదవనాడు పండుగ ముగించిరి; ఏడు దినములు బలిపీఠమును 

పర్తిషఠ్చేయుచు ఏడు దినములు పండుగ ఆచరించిరి. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:7 => మరియు నీవు సమాధానబలుల నరిప్ంచి అకక్డ భోజనము చేసి 

నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషింపవలెను. 

ఎజార్ 6:16 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులును యాజకులును లేవీయులును చెరలోనుండి విడుదల 

నొందిన తకిక్నవారును దేవుని మందిరమును ఆనందముతో పర్తిషిఠ్ంచిరి. 

నెహెమాయ్ 8:13 => రెండవ దినమందు జనులందరి పెదద్లలో పర్ధానులైన వారును యాజకులును 

లేవీయులును ధరమ్శాసత్రగర్ంథపు మాటలు వినవలెనని శాసిత్యైన ఎజార్యొదద్కు కూడి వచిచ్రి. 

కీరత్నలు 42:4 => జనసమూహముతో పండుగచేయుచునన్ సమూహముతో నేను వెళిల్న సంగతిని 

సంతోషముకలిగి సోత్తర్ములు చెలిల్ంచుచు నేను దేవుని మందిరమునకు వారిని నడిపించిన సంగతిని 

జాఞ్పకము చేసికొనగా నా పార్ణము నాలో కరగిపోవుచునన్ది.  

పర్సంగి 9:7 => నీవు పోయి సంతోషముగా నీ అనన్ము తినుము, ఉలాల్సపు మనసుస్తో నీ 

దార్కాష్రసము తార్గుము; ఇదివరకే దేవుడు నీ కిర్యలను అంగీకరించెను. 

వచనము 26 

యెరూషలేము కాపురసుథ్లకు మికిక్లి ఆనందము కలిగెను. ఇశార్యేలు రాజును దావీదు 

కుమారుడునైన సొలొమోను కాలమునకు తరువాత ఈలాగున జరిగి యుండలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:7 => మరియు యోషీయా తన సవ్ంత మందలో ముపప్ది వేల 

గొఱఱ్పిలల్లను మేకపిలల్లను మూడువేల కోడెలను అకక్డనునన్ జనులకందరికి పసాక్పశువులుగా 

ఇచెచ్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 35:8 => అతని అధిపతులును జనులకును యాజకులకును లేవీయులకును 

మనఃపూరవ్కముగా పశువులు ఇచిచ్రి. యెహోవా మందిరపు అధికారులైన హిలీక్యాయు, జెకరాయ్యు, 

యెహీయేలును పసాక్పశువులుగా యాజకులకు రెండువేల ఆరువందల గొఱఱ్లను మూడువందల 

కోడెలను ఇచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:3 => మరియు నా దేవుని మందిముమీద నాకు కలిగియునన్ మకుక్వచేత 

నేను ఆ పర్తిషిఠ్తమైన మందిరము నిమితత్ము సంపాదించియుంచిన వసుత్వులు గాక, నా సవ్ంతమైన 

బంగారమును వెండిని నా దేవుని మందిరము నిమితత్ము నేనిచెచ్దను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:4 => గదుల గోడల రేకుమూతకును బంగారపు పనికిని బంగారమును, 

వెండిపనికి వెండిని పనివారు చేయు పర్తివిధమైన పనికి ఆరువేల మణుగుల ఓఫీరు బంగారమును 

పదునాలుగువేల మణుగుల పుటము వేయబడిన వెండిని ఇచుచ్చునాన్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:5 => ఈ దినమున యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తముగా మనఃపూరవ్కముగా 

ఇచుచ్వారెవరైన మీలో ఉనాన్రా? 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:6 => అపుప్డు పితరుల యిండల్కు అధిపతులును ఇశార్యేలీయుల గోతర్పు 

అధిపతులును సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును రాజు పనిమీద నియమింపబడిన అధిపతులును 

కలసి 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:7 => మనఃపూరవ్కముగా దేవుని మందిరపుపనికి పదివేల మణుగుల 

బంగారమును ఇరువదివేల మణుగుల బంగారపు దార్ములను ఇరువదివేల మణుగుల వెండిని 

ముపప్దియారువేల మణుగుల యితత్డిని రెండులక్షల మణుగుల యినుమును ఇచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:8 => తమయొదద్ రతన్ములునన్వారు వాటిని తెచిచ్ యెహోవా మందిరపు 

బొకక్సముమీదనునన్ గెరో ష్నీయుడైన యెహీయేలునకు ఇచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:9 => వారు పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాకు ఇచిచ్యుండిరి గనుక వారు 

ఆలాగు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్నందుకు జనులు సంతోషపడిరి. 

యెహెజేక్లు 45:17 => పండుగలలోను, అమావాసయ్ దినములలోను, విశార్ంతిదినములలోను, 

ఇశార్యేలీయులు కూడుకొను నియామకకాలములలోను వాడబడు దహనబలులను నైవేదయ్ములను 
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పానారప్ణములను సరిచూచుట అధిపతి భారము. అతడు ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయుటకై పాపపరిహారారథ్ బలిపశువులను నైవేదయ్ములను దహనబలులను సమాధాన బలిపశువులను 

సిధద్పరచవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:8 => అందుచేత ఆయన ఆరోహణమైనపుప్డు, చెరను చెరగా పటుట్కొనిపోయి 

మనషుయ్లకు ఈవులను అనుగర్హించెనని చెపప్బడియునన్ది. 

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 సమూయేలు 6:19 => సమూహముగా కూడిన ఇశార్యేలీయులగు సతరీ పురుషులకందరికి ఒకొక్క 

రొటెట్యు ఒకొక్క భక్షయ్మును ఒకొక్క దార్క్షపండల్ అడయు పంచిపెటిట్న తరువాత జనులందరును తమ 

తమ యిండల్కు వెళిల్పోయిరి. 

1 రాజులు 3:4 => గిబియోను ముఖయ్మైన ఉనన్తసథ్లమై యుండెను గనుక బలుల నరిప్ంచుటకై 

రాజు అకక్డికి పోయి ఆ బలిపీఠముమీద వెయియ్ దహనబలులను అరిప్ంచెను. 

1 రాజులు 8:63 => ఇరువది రెండువేల యెడల్ను, లక్ష యిరువదివేల గొఱఱ్లను సొలొమోను 

సమాధానబలులగా యెహోవాకు అరిప్ంచెను. ఈ పర్కారము రాజును ఇశార్యేలీయులందరును 

యెహోవా మందిరమును పర్తిషఠ్ చేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:3 => పురుషులకేమి సతరీలకేమి ఇశార్యేలీయులందరిలో ఒకొక్కక్రికి ఒక 

రొటెట్ను ఒక భక్షయ్మును ఒక దార్క్షపండల్ అడను పంచిపెటెట్ను. 

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, 
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యాజకులు వారికి ఎదురుగా నిలిచి బూరలు ఊదుచుండగను, ఇశార్యేలీయులందరును 

నిలిచియుండగను 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:15 => రెండవ నెల పదునాలగ్వ దినమున వారు పసాక్పశువును 

వధించిరి; యాజకులును లేవీయులును సిగుగ్నొంది, తముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొని దహనబలి పశువులను 

యెహోవా మందిరములోనికి తీసికొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:3 => మరియు యెహోవా ధరమ్శాసత్రమునందు వార్యబడియునన్ 

విధినిబటిట్ జరుగు ఉదయాసత్మయముల దహనబలులను విశార్ంతిదినములకును అమావాసయ్లకును 

నియామక కాలములకును ఏరప్డియునన్ దహనబలులను అరిప్ంచుటకై తనకు కలిగిన ఆసిత్లోనుండి 

రాజు ఒక భాగమును ఏరాప్టుచేసెను. 

లూకా 14:13 => అయితే నీవు విందు చేయునపుప్డు బీదలను అంగహీనులను కుంటివాండర్ను 

గుర్డిడ్వాండర్ను పిలువుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:7 => దేవుని వాకయ్ము పర్బలమై శిషుయ్ల సంఖయ్ యెరూషలేములో బహుగా 

విసత్రించెను; మరియు యాజకులలో అనేకులు విశావ్సమునకు లోబడిరి. 

వచనము 27 

అపుప్డు లేవీయులైన యాజకులు లేచి జనులను దీవింపగా వారిమాటలు వినబడెను; వారి పార్రథ్న 

ఆకాశముననునన్ పరిశుదధ్ నివాసమునకు చేరెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:11 => అయినను ఆషేరు మనషే ష్ జెబూలూను దేశముల వారిలోనుండి 

కొందరు కృంగిన మనసుస్తో యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:18 => ఎఫార్యిము మనషే ష్ ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను దేశములనుండి 

వచిచ్న జనులలో చాలామంది తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనకయే విధివిరుదధ్ముగా పసాక్ను 

భుజింపగా హిజిక్యా 

నిరగ్మకాండము 12:43 => మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులతో ఇటల్నెను ఇది పసాక్ 

పండుగను గూరిచ్న కటట్డ; అనుయ్డెవడును దాని తినకూడదు గాని 
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నిరగ్మకాండము 12:44 => వెండితో కొనబడిన దాసుడు సునన్తి పొందినవాడైతే దాని తినవచుచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 12:45 => పరదేశియు కూలికి వచిచ్న దాసుడును దాని తినకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 12:46 => మీరు ఒకక్ యింటిలోనే దాని తినవలెను దాని మాంసములో 

కొంచెమైనను ఇంటిలోనుండి బయటికి తీసికొనిపోకూడదు, దానిలో ఒకక్ యెముకనైనను మీరు 

విరువకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 12:47 => ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము ఈ పండుగను ఆచరింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 12:48 => నీయొదద్ నివసించు పరదేశి యెహోవా పసాక్ను ఆచరింపగోరినయెడల 

అతనికి కలిగిన పర్తి మగవాడు సునన్తి పొందవలెను; తరువాత అతడు సమాజములో చేరి దానిని 

ఆచరింపవచుచ్ను. అటిట్వాడు మీ దేశములో పుటిట్నవానితో సముడగును. సునన్తి పొందనివాడు దానిని 

తినకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 12:49 => దేశసుథ్నికిని మీలో నివసించు పరదేశికిని దీనిగూరిచ్ ఒకటే విధి 

యుండవలెననెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:10 => ఆయన పరిశుదధ్ నామమునుబటిట్ అతిశయించుడి యెహోవాను 

వెదకువారు హృదయమునందు సంతోషించుదురు గాక.  

1 దినవృతాత్ంతములు 16:11 => యెహోవాను ఆశర్యించుడి ఆయన బలము నాశర్యించుడి 

ఆయన సనిన్ధి నితయ్ము వెదకుడి. 

కీరత్నలు 92:4 => ఎందుకనగా యెహోవా, నీ కారయ్ముచేత నీవు ననున్ సంతోషపరచుచునాన్వు 

నీచేతిపనులబటిట్ నేను ఉతస్హించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 104:34 => ఆయననుగూరిచ్న నా ధాయ్నము ఆయనకు ఇంపుగా నుండునుగాక నేను 

యెహోవాయందు సంతోషించెదను. 

లేవీయకాండము 8:3 => పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు సరవ్సమాజమును 

సమకూరుచ్మనగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:9 => యూదా వారినందరిని బెనాయ్మీనీయులనందరిని, ఎఫార్యిము 

మనషే ష్ షిమోయ్ను గోతర్సాథ్నములలోనుండి వచిచ్ వారిమధయ్ నివసించు పరదేశులను సమకూరెచ్ను. 
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అతని దేవుడైన యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండుట చూచి ఇశార్యేలువారిలోనుండి విసాత్రమైన 

జనులు అతని పక్షము చేరిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 

అధాయ్యము 31	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

ఇదంతయు సమాపత్మైన తరువాత అకక్డనునన్ ఇశార్యేలువారందరును యూదా పటట్ణములకు 

పోయి, యూదా దేశమంతటను, బెనాయ్మీను ఎఫార్యిము మనషే ష్ దేశములయందంతటను ఉనన్ 

విగర్హములను నిరూమ్లముచేసి, దేవతాసత్ంభములను ముకక్లుగా నరికి, ఉనన్తసథ్లములను 

బలిపీఠములను పడగొటిట్రి; తరువాత ఇశార్యేలువారందరును తమ తమ పటట్ణములలోనునన్ తమ 

తమ సావ్సథ్య్ములకు తిరిగివెళిల్రి 

2 దినవృతాత్ంతములు 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. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:21 => యెరూషలేములోనునన్ ఇశార్యేలువారు బహు సంతోషభరితులై 

పులియని రొటెట్ల పండుగను ఏడు దినములు ఆచరించిరి. లేవీయులును యాజకులును యెహోవాను 

ఘనపరచుచు గొపప్ నాదముగల వాదయ్ములతో పర్తి దినము ఆయనను సుత్తించుచు ఉండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:18 => పర్వకత్యగు సమూయేలు దినములు మొదలుకొని 

ఇశార్యేలీయులలో పసాక్పండుగ అంత ఘనముగా ఆచరింపబడి యుండలేదు. యోషీయాయు, 

యాజకులును, లేవీయులును, అకక్డనునన్ యూదా ఇశార్యేలువారందరును, యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లును ఆచరించిన పర్కారము ఇశార్యేలు రాజులందరిలో ఒకక్డైనను పసాక్పండుగను 

ఆచరించి యుండలేదు. 
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ఎజార్ 6:16 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులును యాజకులును లేవీయులును చెరలోనుండి విడుదల 

నొందిన తకిక్నవారును దేవుని మందిరమును ఆనందముతో పర్తిషిఠ్ంచిరి. 

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. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:1 => మెటుట్కు నా సహోదరులారా, పర్భువునందు ఆనందించుడి. అదే 

సంగతులను మీకు వార్యుట నాకు కషట్మైనది కాదు, మీకు అది కేష్మకరము. 

వచనము 2 

అంతట హిజిక్యా యెవరి సేవాధరమ్ము వారు జరుపుకొనునటుల్గా యాజకులను వరుసల 

పర్కారముగాను, లేవీయులను వారి వారి వరుసల పర్కారముగాను నియమించెను; దహనబలులను 

సమాధాన బలులను అరిప్ంచుటకును, సేవను జరిగించుటకును కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకును, 

యెహోవా పాళెపు దావ్రములయొదద్ సుత్తులు చేయుటకును యాజకులను లేవీయులను నియమించెను. 

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.  

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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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 8:39 => పర్తి మనిషియొకక్ హృదయము నీవెరుగుదువు గనుక నీవు ఆకాశమను నీ 

నివాససథ్లమందు విని, క్షమించి దయచేసి యెవరి పర్వరత్ననుబటిట్ వారికి పర్తిఫలమిచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:4 => అతడు దూత వైపు తేరిచూచి భయపడి పర్భువా, యేమని 

అడిగెను. అందుకు దూత నీ పార్రథ్నలును నీ ధరమ్కారయ్ములును దేవుని సనిన్ధికి జాఞ్పకారథ్ముగా 

చేరినవి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:15 => నీ పరిశుదాధ్లయమగు ఆకాశములోనుండి చూచి, నీ జనులైన 

ఇశార్యేలీయులను పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశము అని నీవు మా పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్ 

మాకిచిచ్యునన్ దేశమును ఆశీరవ్దింపుమని చెపప్వలెను.  

కీరత్నలు 68:5 => తన పరిశుదాధ్లయమందుండు దేవుడు, తండిర్ లేనివారికి తండిర్యు 

విధవరాండర్కు నాయ్యకరత్యునై యునాన్డు  

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.  

యెషయా 66:1 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా 

పాదపీఠము మీరు నా నిమితత్ము కటట్నుదేద్శించు ఇలుల్ ఏపాటిది? నాకు విశర్మసాథ్నముగా మీరు 

కటట్నుదేద్శించునది ఏపాటిది?  
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నిరగ్మకాండము 39:43 => మోషే ఆ పని అంతయు చూచినపుప్డు యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు 

దానిని చేసియుండిరి; ఆలాగుననే చేసియుండిరి గనుక మోషే వారిని దీవించెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:22 => తరువాత లేవీయులు అహరోను ఎదుటను అతని కుమారుల యెదుటను 

పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవచేయుటకు లోపలికి వెళిల్రి. యెహోవా లేవీయులనుగూరిచ్ మోషేకు 

ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు వారియెడల చేసెను. 

2 సమూయేలు 6:18 => దహనబలులను సమాధానబలులను అరిప్ంచుట చాలించిన తరువాత 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నామమున దావీదు జనులను ఆశీరవ్దించి, 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:2 => దహనబలులను సమాధాన బలులను దావీదు అరిప్ంచి చాలించిన 

తరువాత అతడు యెహోవా నామమున జనులను దీవించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:21 => నీ సేవకుడును నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులును ఈ సథ్లముతటుట్ 

తిరిగి చేయబోవు పార్రథ్నలను నీవు ఆలకించుము, ఆకాశముననునన్ నీ నివాససథ్లమందు 

ఆలకించుము, ఆలకించునపుప్డు క్షమించుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:18 => పర్వకత్యగు సమూయేలు దినములు మొదలుకొని 

ఇశార్యేలీయులలో పసాక్పండుగ అంత ఘనముగా ఆచరింపబడి యుండలేదు. యోషీయాయు, 

యాజకులును, లేవీయులును, అకక్డనునన్ యూదా ఇశార్యేలువారందరును, యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లును ఆచరించిన పర్కారము ఇశార్యేలు రాజులందరిలో ఒకక్డైనను పసాక్పండుగను 

ఆచరించి యుండలేదు. 

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 102:1 => యెహోవా, నా పార్రథ్న ఆలకింపుము నా మొఱఱ్ నీయొదద్కు చేరనిముమ్. 
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కీరత్నలు 119:169 => (తౌ) యెహోవా, నా మొఱఱ్ నీ సనిన్ధికి వచుచ్నుగాక నీ మాటచొపుప్న నాకు 

వివేకము నిముమ్. 

యెషయా 9:16 => ఈ జనుల నాయకులు తోర్వ తపిప్ంచువారు వారిని వెంబడించువారు వారిచేత 

మింగివేయబడుదురు. 

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.  

యోనా 2:7 => కూపములోనుండి నా పార్ణము నాలో మూరిఛ్లల్గా నేను యెహోవాను జాఞ్పకము 

చేసికొంటిని; నీ పరిశుదాధ్లయములోనికి నీయొదద్కు నా మనవి వచెచ్ను.  

జెకరాయ్ 2:13 => సకల జనులారా, యెహోవా తన పరిశుదధ్మైన నివాసము విడిచి వచుచ్చునాన్డు, 

ఆయన సనిన్ధిని మౌనులై యుండుడి. 

మలాకీ 1:9 => దేవుడు మనకు కటాక్షము చూపునటుల్ ఆయనను శాంతిపరచుడి; మీచేతనే గదా అది 

జరిగెను. ఆయన మిముమ్నుబటిట్ యెవరినైన అంగీకరించునా? అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:1 => మెటుట్కు నా సహోదరులారా, పర్భువునందు ఆనందించుడి. అదే 

సంగతులను మీకు వార్యుట నాకు కషట్మైనది కాదు, మీకు అది కేష్మకరము. 

హెబీర్యులకు 7:7 => తకుక్వవాడు ఎకుక్వ వానిచేత ఆశీరవ్దింపబడునను మాట కేవలము 

నిరాకేష్పమైయునన్ది. 

వచనము 3 

మరియు యెహోవా ధరమ్శాసత్రమునందు వార్యబడియునన్ విధినిబటిట్ జరుగు ఉదయాసత్మయముల 

దహనబలులను విశార్ంతిదినములకును అమావాసయ్లకును నియామక కాలములకును ఏరప్డియునన్ 

దహనబలులను అరిప్ంచుటకై తనకు కలిగిన ఆసిత్లోనుండి రాజు ఒక భాగమును ఏరాప్టుచేసెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 30:1 => మరియు హిజిక్యా ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు 

పసాక్పండుగ ఆచరించుటకై యెరూషలేములోనునన్ యెహోవా మందిరమునకు రావలసినదని 

ఇశార్యేలువారికందరికిని యూదావారికందరికిని వరత్మానములను, ఎఫార్యిమీయులకును 

మనషే ష్వారికిని పతిర్కలను పంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:2 => సేవకు చాలినంతమంది యాజకులు తముమ్ను తాము 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనకుండుటచేతను , జనులు యెరూషలేములో కూడుకొనకుండుటచేతను , 

మొదటినెలయందు పసాక్పండుగ జరుగకపోగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:3 => రాజును అతని అధిపతులును యెరూషలేములోనునన్ 

సమాజపువారందరును దానిని రెండవ నెలలో ఆచరింపవలెనని యోచనచేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:4 => ఈ సంగతి రాజుకును సమాజపువారికందరికిని 

అనుకూలమాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:5 => కావున బహుకాలమునుండి వారు వార్యబడిన పర్కారము ఇంత 

ఘనముగా నాచరింపకుండుట చూచి, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు యెరూషలేములో 

పసాక్పండుగ ఆచరించుటకై రావలసినదని బెయేరె ష్బా మొదలుకొని దాను వరకు 

ఇశార్యేలీయులుండు దేశమంతటను చాటింపవలెనని వారు నిరణ్యము చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:6 => కావున అంచెవాండుర్ రాజునొదద్ను అతని అధిపతులయొదద్ను 

తాకీదులు తీసికొని, యూదా ఇశార్యేలు దేశములందంతట సంచరించి రాజాజఞ్ను ఈలాగు 

పర్చురము చేసిరి ఇశార్యేలువారలారా, అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలుల దేవుడైన యెహోవావైపు 

తిరుగుడి; మీరు తిరిగినయెడల మీలో అషూష్రు రాజులచేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొని శేషించినవారివైపు 

ఆయన తిరుగును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:7 => తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా యెడల దోర్హముగా పర్వరిత్ంచిన 

మీ పితరులవలెను మీ సహోదరులవలెను మీరు పర్వరిత్ంపకుడి. వారి పర్వరత్న ఎటిట్దొ మీకు 

అగపరచవలెనని ఆయన వారిని వినాశమునకు అపప్గించెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 30:8 => మీ పితరులవలె మీరు అవిధేయులుగాక యెహోవాకు లోబడి, 

ఆయన శాశవ్తముగా పరిశుదధ్ పరచిన ఆయన పరిశుదధ్ మందిరములో పర్వేశించి, మీ దేవుడైన 

యెహోవా మహోగర్త మీ మీదినుండి తొలగిపోవునటుల్ ఆయనను సేవించుడి. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:10 => అంచెవాండుర్ జెబూలూను దేశమువరకును, ఎఫార్యిము 

మనషే ష్ల దేశములలోనునన్ పర్తి పటట్ణమునకును పోయిరిగాని అచచ్టివారు ఎగతాళిచేసి వారిని 

అపహసించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:11 => అయినను ఆషేరు మనషే ష్ జెబూలూను దేశముల వారిలోనుండి 

కొందరు కృంగిన మనసుస్తో యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:12 => యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ రాజును అధిపతులును చేసిన నిరణ్యమును 

నెరవేరుచ్నటుల్ యూదాలోనివారికి మనసుస్ ఏకము చేయుటకై దేవుని హసత్ము వారికి తోడప్డెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:13 => కావున రెండవ నెలయందు పులియని రొటెట్లపండుగ 

ఆచరించుటకై అతివిసాత్రమైన సమాజముగా బహు జనులు యెరూషలేములో కూడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:14 => వారు దాని చేపటిట్ యెరూషలేములోనునన్ బలిపీఠములను 

ధూపపీఠములను తీసివేసి, కిదోర్ను వాగులో వాటిని పారవేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:15 => రెండవ నెల పదునాలగ్వ దినమున వారు పసాక్పశువును 

వధించిరి; యాజకులును లేవీయులును సిగుగ్నొంది, తముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొని దహనబలి పశువులను 

యెహోవా మందిరములోనికి తీసికొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:16 => దైవజనుడైన మోషే నియమించిన ధరమ్శాసత్రములోని విధినిబటిట్ 

వారు తమ సథ్లమందు నిలువబడగా, యాజకులు లేవీయుల చేతిలోనుండి రకత్మును తీసికొని దానిని 

పోర్కిష్ంచిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 30:17 => సమాజకులలో తముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొనని వారనేకులుండుటచేత 

యెహోవాకు వాటిని పర్తిషిఠ్ంచుటకై పర్తిషిఠ్ంచుకొనని పర్తివాని నిమితత్ము పసాక్పశువులను 

వధించుపని లేవీయుల కపప్గింపబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:18 => ఎఫార్యిము మనషే ష్ ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను దేశములనుండి 

వచిచ్న జనులలో చాలామంది తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనకయే విధివిరుదధ్ముగా పసాక్ను 

భుజింపగా హిజిక్యా 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:19 => పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ శుదీధ్కరణముచొపుప్న తనున్ 

పవితర్పరచుకొనకయే తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యింప మనసుస్ నిలుపుకొనిన పర్తి 

వాని నిమితత్ము దయగల యెహోవా పార్యశిచ్తత్ము చేయునుగాక అని పార్రిథ్ంపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:20 => యెహోవా హిజిక్యా చేసిన పార్రథ్న అంగీకరించి జనులను 

సవ్సథ్పరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:21 => యెరూషలేములోనునన్ ఇశార్యేలువారు బహు సంతోషభరితులై 

పులియని రొటెట్ల పండుగను ఏడు దినములు ఆచరించిరి. లేవీయులును యాజకులును యెహోవాను 

ఘనపరచుచు గొపప్ నాదముగల వాదయ్ములతో పర్తి దినము ఆయనను సుత్తించుచు ఉండిరి. 

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. 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:27 => అపుప్డు లేవీయులైన యాజకులు లేచి జనులను దీవింపగా 

వారిమాటలు వినబడెను; వారి పార్రథ్న ఆకాశముననునన్ పరిశుదధ్ నివాసమునకు చేరెను. 

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. 

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 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. 
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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 23:5 => మరియు యూదా పటట్ణములయందునన్ ఉనన్త సథ్లములలోను యెరూషలేము 

చుటుట్నునన్ చోటల్లోను ధూపము వేయుటకై యూదా రాజులు నియమించిన అరచ్కులనేమి, 

బయలునకును సూరయ్చందుర్లకును గర్హములకును నక్షతర్ములకును ధూపము వేయు వారినేమి, 

అతడు అందరిని నిలిపివేసెను. 

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 23:7 => మరియు యెహోవా మందిరమందునన్ పురుషగాముల యిండల్ను 

పడగొటిట్ంచెను. అచచ్ట అషేరాదేవికి గుళల్ను అలుల్ సతరీలు వాసము చేయుచుండిరి. 

2 రాజులు 23:8 => యూదా పటట్ణములోనునన్ యాజకులనందరిని అతడు అవతలికి వెళల్గొటెట్ను, 

గెబా మొదలుకొని బెయేరె ష్బా వరకును యాజకులు ధూపమువేసిన ఉనన్త సథ్లములను అతడు అపవితర్ 

పరచి, పటట్ణములో పర్వేశించువాని యెడమ పారశ్వ్మున పటట్ణపు అధికారియైన యెహోషువ 

గుమమ్ముదగగ్రనుండు ఉనన్త సథ్లములను పడగొటిట్ంచెను. 

2 రాజులు 23:9 => అయినపప్టికి ఆ ఉనన్త సథ్లములమీద నియమింపబడిన యాజకులు 

యెరూషలేమందునన్ యెహోవా బలిపీఠమునొదద్కు రాక తమ సహోదరులయొదద్ పులుసులేని 

ఆహారము భకిష్ంచువారు. 

2 రాజులు 23:10 => మరియు ఎవడైనను తన కుమారునేగాని కుమారెత్నేగాని మొలెకునకు 

అగిన్గుండము దాటించకుండునటుల్ బెన  హినోన్ము అను లోయలోనునన్ తోఫెతు అను పర్దేశమును 

అతడు అపవితర్ము చేసెను. 
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2 రాజులు 23:11 => ఇదియుగాక అతడు యూదా రాజులు సూరుయ్నికి పర్తిషిఠ్ంచిన గుఱఱ్ములను 

మంటపములో నివసించు పరిచారకుడైన నెతనెమ్లకుయొకక్ గది దగగ్ర యెహోవా మందిరపు 

దావ్రమునొదద్నుండి తీసివేసి, సూరుయ్నికి పర్తిషిఠ్ంపబడిన రథములను అగిన్తో కాలిచ్వేసెను. 

2 రాజులు 23:12 => 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 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. 

2 రాజులు 23:20 => అచచ్ట అతడు ఉనన్త సథ్లములకు నియమింపబడిన యాజకులనందరిని 

బలిపీఠముల మీద చంపించి వాటిమీద నర శలయ్ములను కాలిప్ంచి యెరూషలేమునకు తిరిగి వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 19:15 => తెలల్వారినపుప్డు ఆ దూతలు లోతును తవ్రపెటిట్ లెముమ్; ఈ ఊరి 

దోషశిక్షలో నశించిపోకుండ నీ భారయ్ను ఇకక్డనునన్ నీ యిదద్రు కుమారెత్లను తీసికొని రమమ్ని చెపిప్రి. 

ఎసేత్రు 4:16 => నీవు పోయి షూషనునందు కనబడిన యూదులనందరిని సమాజమందిరమునకు 

సమకూరిచ్, నా నిమితత్ము ఉపవాసముండి మూడు దినములు అనన్పానములు చేయకుండుడి; నేనును 

నా పని కతెత్లును కూడ ఉపవాసముందుము; పర్వేశించుట నాయ్య వయ్తిరికత్ముగా నునన్ను నేను 

రాజునొదద్కు పర్వేశించుదును; నేను నశించిన నశించెదను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:3 => అనయ్దేవతల బలిపీఠములను పడగొటిట్ ఉనన్త సథ్లములను 

పాడుచేసి పర్తిమలను పగులగొటిట్ దేవతా సత్ంభములను కొటిట్వేయించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:17 => అంతట జనులందరును బయలు దేవతయొకక్ గుడికి పోయి దాని 

పడగొటిట్, బలిపీఠములను విగర్హములను తుతుత్నియలుగా విరుగగొటిట్, బయలు యాజకుడైన 

మతాత్నును బలిపీఠముల ముందర చంపిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:12 => ఆ హిజిక్యా, మీరు ఒకక్ బలిపీఠము ఎదుట నమసక్రించి 

దానిమీద ధూపము వేయవలెనని యూదావారికిని యెరూషలేమువారికిని ఆజఞ్ ఇచిచ్, యెహోవా ఉనన్త 

సథ్లములను బలిపీఠములను తీసివేసినవాడు కాడా? 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:3 => తన యేలుబడియందు ఎనిమిదవ సంవతస్రమున తానింకను 

బాలుడై యుండగానే అతడు తన పితరుడైన దావీదుయొకక్ దేవుని యొదద్ విచారించుటకు 
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పూనుకొనినవాడై, పండెర్ండవయేట ఉనన్త సథ్లములను దేవతాసత్ంభములను పడగొటిట్, చెకిక్న 

విగర్హములను పోత విగర్హములను తీసివేసి, యూదా దేశమును యెరూషలేమును పవితర్ము 

చేయనారంభించెను. 

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. 

నిరగ్మకాండము 23:24 => వారి దేవతలకు సాగిలపడకూడదు, వాటిని పూజింపకూడదు; వారి 

కిర్యలవంటి కిర్యలు చేయక వారిని తపప్క నిరూమ్లము చేసి, వారి విగర్హములను బొతిత్గా 

పగులగొటట్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:5 => కావున మీరు వారికి చేయవలసినదేమనగా, వారి బలిపీఠములను 

పడదోర్సి వారి విగర్హములను పగులగొటిట్ వారి దేవతాసత్ంభములను నరికివేసి వారి పర్తిమలను 

అగిన్తో కాలచ్వలెను. 

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 
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2 దినవృతాత్ంతములు 30:14 => వారు దాని చేపటిట్ యెరూషలేములోనునన్ బలిపీఠములను 

ధూపపీఠములను తీసివేసి, కిదోర్ను వాగులో వాటిని పారవేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:1 => మరియు హిజిక్యా ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు 

పసాక్పండుగ ఆచరించుటకై యెరూషలేములోనునన్ యెహోవా మందిరమునకు రావలసినదని 

ఇశార్యేలువారికందరికిని యూదావారికందరికిని వరత్మానములను, ఎఫార్యిమీయులకును 

మనషే ష్వారికిని పతిర్కలను పంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:18 => ఎఫార్యిము మనషే ష్ ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను దేశములనుండి 

వచిచ్న జనులలో చాలామంది తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనకయే విధివిరుదధ్ముగా పసాక్ను 

భుజింపగా హిజిక్యా 

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. 

2 రాజులు 17:2 => అతడు తన పూరివ్కులైన ఇశార్యేలు రాజులు చెడుతనము చేసినంతమటుట్కు 

చేయకపోయినను, యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనమే జరిగించెను. 

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 23:15 => 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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నిరగ్మకాండము 34:13 => కాబటిట్ మీరు వారి బలిపీఠములను పడగొటిట్ వారి బొమమ్లను 

పగులగొటిట్ వారి దేవతా సత్ంభములను పడగొటట్వలెను. 

లేవీయకాండము 26:30 => నేను మీ యునన్తసథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ విగర్హములను 

పడగొటెట్దను; మీ బొమమ్ల పీనుగులమీద మీ పీనుగులను పడవేయించెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:3 => వారి బలిపీఠములను పడదోర్సి వారి విగర్హములను పగులగొటిట్ 

వారి దేవతాసత్ంభములను అగిన్తో కాలిచ్ వారి దేవతల పర్తిమలను కూలదోర్సి వాటి పేరులు అచచ్ట 

లేకుండ నశింపజేయవలెను. 

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. 

2 రాజులు 18:22 => మా దేవుడైన యెహోవాను మేము నముమ్కొనుచునాన్మని మీరు నాతో 

చెపెప్దరేమో సరే. యెరూషలేమందునన్ యీ బలిపీఠమునొదద్ మాతర్మే మీరు నమసాక్రము 

చేయవలెనని యూదా వారికిని యెరూషలేము వారికిని ఆజఞ్ ఇచిచ్ హిజిక్యా యెవని 

ఉనన్తసథ్లములను బలిపీఠములను పడగొటెట్నో ఆయనేగదా యెహోవా? 

2 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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:6 => యెహోవా మారగ్ములయందు నడుచుకొనుటకు అతడు తన 

మనసుస్ను దృఢపరచుకొనినవాడై ఉనన్త సథ్లములను దేవతాసత్ంభములను యూదాలోనుండి 

తీసివేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:3 => ఇతడు తన తండిర్యైన హిజిక్యా పడగొటిట్న ఉనన్తసథ్లములను 

తిరిగికటిట్ంచి, బయలు దేవతకు బలిపీఠములను నిలిపి, దేవతాసత్ంభములను చేయించి, 

ఆకాశనక్షతర్ములనిన్టిని పూజించి కొలిచెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 34:9 => వారు పర్ధానయాజకుడైన హిలీక్యాయొదద్కు వచిచ్, 

దావ్రపాలకులైన లేవీయులు మనషే ష్ ఎఫార్యిమీయుల దేశములయందు ఇశార్యేలువారిలో 

శేషించియునన్ వారందరియొదద్నుండియు, యూదా బెనాయ్మీనీయులందరి యొదద్నుండియు కూరిచ్, 

దేవుని మందిరములోనికి తీసికొనివచిచ్న దర్వయ్మును అతనికి అపప్గించిరి. 

యెషయా 17:7 => ఆ దినమున వారు తమ చేతులు చేసిన బలిపీఠముల తటుట్ చూడరు 

దేవతాసత్ంభమునైనను సూరయ్ దేవతా పర్తిమలనైనను తమచేతులు చేసిన దేనినైనను లక్షయ్ము చేయరు.  

యెషయా 30:22 => చెకక్బడిన మీ వెండి పర్తిమల కపుప్ను పోతపోసిన మీ బంగారు విగర్హముల 

బటట్లను మీరు అపవితర్పరతురు హేయములని వాటిని పారవేయుదురు. లేచిపొమమ్ని దానితో 

చెపుప్దురు.  

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. 

హోషేయ 8:6 => అది ఇశార్యేలువారిచేతిపనియే గదా? కంసాలి దానిని చేసెను, అది దైవము కాదు 

గదా; షోమోర్ను చేసికొనిన యీ దూడ ఛినాన్భినన్ములగును. 

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 3:14 => ఇశార్యేలువారు చేసిన దోషములనుబటిట్ నేను వారిని శికిష్ంచు దినమున 

బేతేలులోని బలిపీఠములను నేను శికిష్ంతును; ఆ బలిపీఠపు కొముమ్లు తెగవేయబడి నేలరాలును. 

మీకా 1:7 => దాని చెకుక్డు పర్తిమలు పగులగొటట్బడును, దాని కానుకలు అగిన్చేత కాలచ్బడును, 

అది పెటుట్కొనిన విగర్హములను నేను పాడుచేతును, అది వేశయ్యై సంపాదించుకొనిన జీతముపెటిట్ 

వాటిని కొనుకొక్నెను గనుక అవి వేశయ్యగుదాని జీతముగా మరల ఇయయ్బడును. 
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వచనము 4 

మరియు యెహోవా ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ యాజకులును లేవీయులును ధైరయ్ము వహించి తమ పని 

జరుపుకొనునటుల్ ఎవరి భాగములను వారికి ఇయయ్వలసినదని యెరూషలేములో కాపురమునన్ 

జనులకు అతడు ఆజాఞ్పించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:11 => యాజకులు పరిశుదధ్సథ్లమునుండి బయలుదేరి వచిచ్నపుప్డు 

అచచ్ట కూడియునన్ యాజకులందరును తమ వంతులు చూడకుండ తముమ్ను తాము 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:14 => అతడు తన తండిర్యైన దావీదు చేసిన నిరణ్యమునుబటిట్ వారి వారి 

సేవాధరమ్ములను జరుపుకొనుటకై వారి వారి వంతుల చొపుప్న యాజకులను వారి సేవకును, 

కటట్డనుబటిట్ అనుదినమున యాజకుల సముఖమున సుత్తి చేయుటకును, ఉపచారకులుగా 

ఉండుటకును, వంతులచొపుప్న లేవీయులను, దావ్రములనిన్టి దగగ్ర కావలియుండుటకై వారి వారి 

వంతులచొపుప్న దావ్రపాలకులను నియమించెను; దైవజనుడైన దావీదు ఆలాగుననే యాజఞ్ 

ఇచిచ్యుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:8 => కాబటిట్ లేవీయులును యూదావారందరును యాజకుడైన 

యెహోయాదా ఆజఞ్ యంతటి పర్కారము చేసిరి; యాజకుడైన యెహోయాదా వంతులవారికి 

సెలవియయ్లేదు గనుక పర్తివాడు విశార్ంతిదినమున బయటికి వెళల్వలసిన తనవారిని ఆ దినమున 

లోపలికి రావలసిన తనవారిని తీసికొనివచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:37 => అపుప్డు మందసము ముందర నితయ్మును కావలసిన అనుదిన 

సేవ జరుపుటకై దావీదు అచచ్ట యెహోవా నిబంధన మందసముమీద ఆసాపును అతని సహోదరులను 

నియమించెను. ఓబేదెదోమును వారి సహోదరులైన అరువది ఎనిమిది మందిని 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:40 => ఉదయాసత్మయములయందు అనుదినమున నితయ్మైన 

దహనబలిని ఆయనకు అరిప్ంచుటకై అచచ్ట అతడు యాజకుడైన సాదోకును అతని సహోదరులైన 

యాజకులను నియమించెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 23:1 => దావీదు ఏండుల్ నిండిన వృదుధ్డాయెను గనుక అతడు తన 

కుమారుడైన సొలొమోనును ఇశార్యేలీయుల మీద రాజుగా నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:32 => పరాకర్మశాలులగు వాని సహోదరులు రెండువేల 

ఏడువందలమంది యింటిపెదద్లుగా కనబడిరి, దావీదు రాజు దేవుని సంబంధమైన కారయ్ముల 

విషయములోను రాజకారయ్ముల విషయములోను రూబేనీయుల మీదను గాదీయులమీదను మనషే ష్ 

అరధ్గోతర్పు వారిమీదను వారిని నియమించెను. 

ఎజార్ 6:18 => మరియు వారు యెరూషలేములోనునన్ దేవుని సేవ జరిపించుటకై మోషే యొకక్ 

గర్ంథమందు వార్సినదానినిబటిట్ తరగతుల చొపుప్న యాజకులను వరుసల చొపుప్న లేవీయులను 

నిరణ్యించిరి. 

లూకా 1:5 => యూదయదేశపు రాజైన హేరోదు దినములలో అబీయా తరగతిలోనునన్ జెకరాయ్ అను 

ఒక యాజకుడుండెను. అతని భారయ్ అహరోను కుమారెత్లలో ఒకతె; ఆమె పేరు ఎలీసబెతు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:24 => ఇశార్యేలీయులందరికొరకు దహనబలియు పాపపరిహారారథ్ 

బలియు అరిప్ంపవలెనని రాజు ఆజాఞ్పించియుండెను గనుక, ఇశార్యేలీయులందరి నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై బలిపీఠముమీద వాటి రకత్మును పోసి, పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:25 => మరియు దావీదును దావీదు రాజుకు దీరఘ్దరిశ్యైన గాదును 

పర్వకత్యైన నాతానును చేసిన నిరణ్యము చొపుప్న యెహోవా మందిరములో తాళములను 

సవ్రమండలములను సితారాలను వాయించుటకై అతడు లేవీయులను ఏరాప్టు చేసెను. ఆలాగు 

జరుగవలెనని యెహోవా తన పర్వకత్లదావ్రా ఆజాఞ్పించియుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:26 => దావీదు చేయించిన వాదయ్ములను వాయించుటకు లేవీయులును 

బూరలు ఊదుటకు యాజకులును నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:4 => మరియు అతడు యెహోవా మందసము ఎదుట సేవ చేయుచు, 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను పర్సిదిధ్ చేయుటకును, వందించుటకును ఆయనకు సోత్తర్ములు 

చెలిల్ంచుటకును లేవీయులలో కొందరిని నియమించెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 16:5 => వారిలో ఆసాపు అధిపతి, జెకరాయ్ అతని తరువాతివాడు, 

యెమీయేలు షెమీరామోతు యెహీయేలు మతిత్తాయ్ ఏలీయాబు బెనాయా ఓబేదెదోము యెహీయేలు 

అనువారు సవ్రమండలములను సితారాలను వాయించుటకై నియమింపబడిరి, ఆసాపు తాళములను 

వాయించువాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:6 => బెనాయా యహజీయేలు అను యాజకులు ఎపుప్డును దేవుని 

నిబంధన మందసము ఎదుట బూరలు ఊదువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:41 => యెహోవా కృప నితయ్ముండునని ఆయనను సుత్తి చేయుటకై 

వీరితోకూడ హేమానును యెదూతూనును పేళల్ వరుసను ఉదాహరింపబడిన మరికొందరిని 

నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:30 => అనుదినము ఉదయ సాయంకాలములయందు యెహోవాను 

గూరిచ్న సుత్తి పాటలు పాడుటకును, విశార్ంతిదినములలోను, అమావాసయ్లలోను పండుగలలోను 

యెహోవాకు దహనబలులను అరిప్ంపవలసిన సమయములనిన్టిలోను, లెకక్కు సరియైనవారు వంతు 

పర్కారము నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని సేవ జరిగించుటకును నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 
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నెహెమాయ్ 11:17 => ఆసాపు కుమారుడైన జబిద్కి పుటిట్న మీకా కుమారుడైన మతత్నాయ్ పార్రథ్న 

సోత్తర్ముల విషయములో పర్ధానుడు; తన సహోదరులలో బకుబ్కాయ్యును యెదూతూను కుమారుడైన 

గాలాలునకు పుటిట్న షమూమ్య కుమారుడైన అబాద్యును ఈ విషయములో అతనిచేతికిర్ందివారు 

కీరత్నలు 134:1 => యెహోవా సేవకులారా, యెహోవా మందిరములో రాతిర్ నిలుచుండువారలారా, 

మీరందరు యెహోవాను సనున్తించుడి. 

కీరత్నలు 134:2 => పరిశుదధ్సథ్లమువైపు మీచేతులెతిత్ యెహోవాను సనున్ తించుడి. 

కీరత్నలు 134:3 => భూమాయ్కాశములను సృజించిన యెహోవా సీయోనులోనుండి నినున్ 

ఆశీరవ్దించును గాక. 

కీరత్నలు 135:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవా నామమును సుత్తించుడి యెహోవా 

సేవకులారా, 

కీరత్నలు 135:2 => యెహోవా మందిరములో మన దేవుని మందిరపు ఆవరణములలో 

నిలుచుండువారలారా, యెహోవాను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 135:3 => యెహోవా దయాళుడు యెహోవాను సుత్తించుడి ఆయన నామమును కీరిత్ంచుడి 

అది మనోహరము. 

యిరిమ్యా 33:11 => సంతోష సవ్రమును ఆనంద శబద్మును పెండిల్ కుమారుని సవ్రమును 

పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును యెహోవా మంచివాడు , ఆయన కృప నిరంతరముండును , 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను సుత్తించుడి అని పలుకువారి సవ్రమును మరల వినబడును; 

యెహోవా మందిరములోనికి సుత్తి యాగములను తీసికొని వచుచ్వారి సవ్రమును మరల వినబడును; 

మునుపటివలె ఉండుటకై చెరలోనునన్ యీ దేశసుథ్లను నేను రపిప్ంచుచునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

లేవీయకాండము 19:5 => మీరు యెహోవాకు సమాధానబలి అరిప్ంచునపుప్డు అది 

అంగీకరింపబడునటుల్గా అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:25 => పర్తయ్క్షపు గుడారములో గెరో ష్ను కుమారులు కాపాడవలసినవేవనగా, 

మందిరము గుడారము దాని పైకపుప్ పర్తయ్క్షపు గుడారము దావ్రపు తెరయు 
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సంఖాయ్కాండము 8:22 => తరువాత లేవీయులు అహరోను ఎదుటను అతని కుమారుల యెదుటను 

పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవచేయుటకు లోపలికి వెళిల్రి. యెహోవా లేవీయులనుగూరిచ్ మోషేకు 

ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు వారియెడల చేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:7 => అకక్డ యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచు లేవీయులైన తన గోతర్పువారు 

చేయునటుల్ అతడు తన దేవుడైన యెహోవా నామమున సేవచేయవలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:32 => సొలొమోను యెరూషలేములో యెహోవా మందిరమును 

కటిట్ంచువరకు వీరు సమాజపు గుడారముయొకక్ ముంగిట సంగీతసేవను ఆచరించుచుండిరి; వారు 

వంతులచొపుప్న తమ పని చూచుకొనుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:6 => గెరో ష్ను కహాతు మెరారీయులు అను లేవీయులలో దావీదు వారిని 

వరుసలుగా విభాగించెను. గెరో ష్నీయులలో లదాద్ను షిమీ అనువారుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:17 => ఇరువది సంవతస్రములు మొదలుకొని అంతకు పైవయసుస్ 

గలవారై వంతులచొపుప్న సేవ చేయుటకు తమ తమ పితరుల వంశములచొపుప్న యాజకులలో 

సరిచూడబడిన లేవీయులకు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:2 => అతడు యాజకులను వారి వారి పనులకు నిరణ్యించి, యెహోవా 

మందిరసేవను జరిగించుటకై వారిని ధైరయ్పరచి 

నెహెమాయ్ 7:1 => నేను పార్కారమును కటిట్ తలుపులు నిలిపి, దావ్రపాలకులను గాయకులను 

లేవీయులను నియమించిన పిమమ్ట 

కీరత్నలు 100:2 => సంతోషముతో యెహోవాను సేవించుడి ఉతాస్హగానము చేయుచు ఆయన 

సనిన్ధికి రండి. 

లూకా 1:8 => జెకరాయ్ తన తరగతి కర్మము చొపుప్న దేవుని యెదుట యాజక ధరమ్ము 

జరిగించుచుండగా 

వచనము 5 
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ఆ యాజఞ్ వెలల్డియగుట తోడనే ఇశార్యేలీయులు పర్థమఫలములైన ధానయ్ దార్కాష్రసములను నూనెను 

తేనెను ససయ్ఫలములను విసాత్రముగా తీసికొనివచిచ్రి. సమసత్మైన వాటిలోనుండియు పదియవ 

వంతులను విసాత్రముగా తీసికొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:24 => సమాజపు వారందరును చూచినపుప్డు, మరి ఏడు దినములు 

పండుగ ఆచరింపవలెనని యోచన చేసికొని మరి ఏడు దినములు సంతోషముగా దాని ఆచరించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:26 => యెహోవా మందిరము ఘనముగా కటిట్ంచుటకై రాజైన దావీదును 

పితరుల యింటిపెదద్లును సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును సైనాయ్ధిపతులును  

యెహెజేక్లు 45:17 => పండుగలలోను, అమావాసయ్ దినములలోను, విశార్ంతిదినములలోను, 

ఇశార్యేలీయులు కూడుకొను నియామకకాలములలోను వాడబడు దహనబలులను నైవేదయ్ములను 

పానారప్ణములను సరిచూచుట అధిపతి భారము. అతడు ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయుటకై పాపపరిహారారథ్ బలిపశువులను నైవేదయ్ములను దహనబలులను సమాధాన బలిపశువులను 

సిధద్పరచవలెను. 

యెహెజేక్లు 46:4 => విశార్ంతిదినమున అధిపతి యెహోవాకు అరిప్ంపవలసిన దహనబలి 

యేదనగా, నిరోద్షమైన ఆరు గొఱఱ్ పిలల్లును నిరోద్షమైన యొక పొటే ట్లును. 

యెహెజేక్లు 46:5 => పొటే ట్లుతో తూమెడు పిండిగల నైవేదయ్ము చేయవలెను, గొఱఱ్పిలల్లతో కూడ 

శకిత్కొలది నైవేదయ్మును, తూము ఒకటింటికి మూడు పళల్ నూనెయు తేవలెను. 

యెహెజేక్లు 46:6 => అమావాసయ్నాడు నిరోద్షమైన చినన్ కోడెను నిరోద్షమైన ఆరు గొఱఱ్ పిలల్లను 

నిరోద్షమైన యొక పొటే ట్లును అరిప్ంపవలెను. 

యెహెజేక్లు 46:7 => నైవేదయ్మును సిదధ్పరచవలెను, ఎదుద్తోను పొటే ట్లుతోను తూమెడు పిండిని 

గొఱఱ్పిలల్లతో శకిత్కొలది పిండిని అరిప్ంపవలెను, తూము ఒకటింటికి మూడు పళల్ నూనె నైవేదయ్ము 

చేయవలెను. 

యెహెజేక్లు 46:12 => యెహోవాకు సేవ్చాఛ్రప్ణమైన దహనబలినైనను సేవ్చాఛ్రప్ణమైన 

సమాధానబలినైనను అధిపతి యరిప్ంచునపుప్డు తూరుప్తటుట్ గుమమ్ము తీయవలెను ; 
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విశార్ంతిదినమున అరిప్ంచునటుల్ దహనబలిని సమాధానబలిని అరిప్ంచి వెళిల్పోవలెను; అతడు 

వెళిల్పోయిన తరువాత గుమమ్ము మూయబడవలెను. 

యెహెజేక్లు 46:13 => మరియు పర్తి దినము నిరోద్షమైన యేడాది మగ గొఱఱ్పిలల్ను దహనబలిగా 

అరిప్ంపవలెను; అనుదినము ఉదయమున దానిని అరిప్ంపవలెను. మరియు అనుదినము ఉదయమున 

దానితో నైవేదయ్ము చేయవలెను. 

యెహెజేక్లు 46:14 => అది ఎటల్నగా తూమెడు గోధుమపిండిలో ఆరవ పాలును పిండి కలుపుటకు 

పడి నూనెయు నుండవలెను; ఇవి ఎవరును రదుద్పరచలేని నితయ్మైన కటట్డలు. 

యెహెజేక్లు 46:15 => గొఱఱ్పిలల్లను నైవేదయ్మును నూనెను అనుదినము ఉదయముననే 

నితయ్దహనబలిగా అరిప్ంపవలెను. 

యెహెజేక్లు 46:16 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అధిపతి తన కుమారులలో 

ఎవనికైనను భూమి ఇచిచ్నయెడల అది యతని కుమారునికి సావ్సథ్య్మైనందున అతని 

కుమారులదగును. అది వారసతవ్మువలన వచిచ్న దానివంటి సావ్సథ్య్ము. 

యెహెజేక్లు 46:17 => అయితే అతడు తన పనివారిలో ఎవనికైనను భూమి ఇచిచ్నయెడల విడుదల 

సంవతస్రమువరకే అది వాని హకైక్ తరువాత అధిపతికి మరలవచుచ్ను; అపుప్డు అతని కుమారులు 

అతని సావ్సథ్య్మునకు మాతర్ము హకుక్దారులగుదురు. 

యెహెజేక్లు 46:18 => జనులు తమ సావ్సథ్య్ము ననుభవింపకుండ అధిపతి వారి భూమిని 

ఆకర్మింపకూడదు; నా జనులు తమ భూములను విడిచి చెదరిపోకుండునటుల్ అతడు తన 

భూమిలోనుండి తన కుమారులకు భాగముల నియయ్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:38 => నీవు బలిపీఠముమీద నితయ్మును అరిప్ంపవలసినదేమనగా, ఏడాదివి 

రెండు గొఱఱ్పిలల్లను పర్తిదినము ఉదయమందు ఒక గొఱఱ్పిలల్ను 

నిరగ్మకాండము 29:39 => సాయంకాలమందు ఒక గొఱఱ్పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:40 => దంచి తీసిన ముపాప్వు నూనెతో కలిపిన పదియవవంతు పిండిని 

పానీయారప్ణముగా ముపాప్వు దార్కాష్రసమును మొదటి గొఱఱ్పిలల్తో అరిప్ంపవలెను . 

సాయంకాలమందు రెండవ గొఱఱ్పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 29:41 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమమగునటుల్ 

ఉదయకాలమందలి అరప్ణమును దాని పానీయారప్ణమును అరిప్ంచినటుట్ దీని నరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:42 => ఇది యెహోవా సనిన్ధిని సాక్షయ్పు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ మీ 

తరతరములకు నితయ్ముగా అరిప్ంచు దహనబలి. నీతో మాటలాడుటకు నేను అకక్డికి వచిచ్ మిముమ్ను 

కలిసికొందును. 

సంఖాయ్కాండము 28:3 => మరియు నీవు వారికీలాగు ఆజాఞ్పించుము మీరు యెహోవాకు నితయ్మైన 

దహనబలి రూపముగా పర్తి దినము నిరోద్షమైన యేడాదివగు రెండు మగ గొఱఱ్పిలల్లను 

అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:4 => వాటిలో ఒక గొఱఱ్పిలల్ను ఉదయమందు అరిప్ంచి సాయంకాలమందు 

రెండవదానిని అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:5 => దంచితీసిన మూడు పళల్లోనిది పావు నూనెతో కలుపబడిన తూమెడు 

పిండిలో పదియవవంతు నైవేదయ్ము చేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:6 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా సీనాయి కొండమీద 

నియమింపబడిన నితయ్మైన దహనబలి. 

సంఖాయ్కాండము 28:7 => ఆ మొదటి గొఱఱ్పిలల్తో అరిప్ంపవలసిన పానారప్ణము ముపాప్వు; 

పరిశుదధ్సథ్లములో మదయ్మును యెహోవాకు పానారప్ణముగా పోయింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:8 => ఉదయ నైవేదయ్మును దాని పానారప్ణమును అరిప్ంచినటుల్ యెహోవాకు 

ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా ఆ రెండవ గొఱఱ్పిలల్ను సాయంకాలమందు అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:9 => విశార్ంతిదినమున నిరోద్షమైన యేడాదివగు రెండు గొఱఱ్పిలల్లను 

నైవేదయ్రూపముగాను, దాని పానారప్ణముగాను నూనెతో కలపబడిన తూమెడు పిండిలో రెండు 

పదియవవంతులను అరిప్ంవవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:10 => నితయ్మైన దహనబలియు దాని పానారప్ణమును గాక యిది పర్తి 

విశార్ంతిదినమున చేయవలసిన దహనబలి. 
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సంఖాయ్కాండము 28:11 => నెలనెలకు మొదటిదినమున యెహోవాకు దహనబలి అరిప్ంచవలెను. 

రెండు కోడెదూడలను ఒక పొటే ట్లును నిరోద్షమైన యేడాదివగు ఏడు గొఱఱ్పిలల్లను వాటిలో పర్తి 

కోడెదూడతోను, 

సంఖాయ్కాండము 28:12 => నూనెతో కలుపబడిన తూమెడు పిండిలో మూడు పదియవవంతులను 

నైవేదయ్ముగాను ఒకొక్కక్ పొటే ట్లుతోను , నూనెతో కలపబడి తూమెడు పిండిలో రెండు 

పదియవవంతులను నైవేదయ్ముగాను, ఒకొక్కక్ గొఱఱ్పిలల్తో నూనెతో కలపబడిన తూమెడు పిండిలో 

నొక పదియవవంతును నైవేదయ్ముగాను చేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:13 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలి. 

సంఖాయ్కాండము 28:14 => వాటి పానారప్ణములు ఒకొక్కక్ కోడెతో పడినన్ర దార్కాష్రసమును 

పొటే ట్లుతో పడియు గొఱఱ్పిలల్తో ముపాప్వును ఉండవలెను. ఇది సంవతస్రములో మాస మాసమునకు 

జరుగవలసిన దహనబలి. 

సంఖాయ్కాండము 28:15 => నితయ్మైన దహనబలియు దాని పానారప్ణమును గాక యొక మేకపిలల్ను 

పాపపరిహారారథ్బలిగా యెహోవాకు అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:16 => మొదటి నెల పదునాలుగవ దినము యెహోవాకు పసాక్పండుగ. 

సంఖాయ్కాండము 28:17 => ఆ నెల పదునయిదవ దినము పండుగ జరుగును. ఏడు దినములు 

పొంగని భక్షయ్ములనే తినవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:18 => మొదటి దినమున పరిశుదధ్ సంఘము కూడవలెను. అందులో మీరు 

జీవనోపాధియైన పనులేమియు చేయకూడదు 

సంఖాయ్కాండము 28:19 => అయితే యెహోవాకు దహనబలిగా మీరు రెండు కోడెదూడలను ఒక 

పొటే ట్లును ఏడాదివగు ఏడు మగ గొఱఱ్పిలల్లను అరిప్ంపవలెను. అవి మీకు కలిగిన వాటిలో 

నిరోద్షమైనవై యుండవలెను 

సంఖాయ్కాండము 28:20 => వాటి నైవేదయ్ము నూనెతో కలపబడిన గోధుమల పిండి. 

సంఖాయ్కాండము 28:21 => ఒకొక్కక్ కోడెతో తూములో మూడు పదియవవంతులను, పొటే ట్లుతో 

రెండు పదియవవంతులను ఆ యేడు గొఱఱ్పిలల్లలో ఒకొక్కక్ గొఱఱ్పిలల్తో ఒకొక్కక్ పదియవవంతును 
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సంఖాయ్కాండము 28:22 => మీకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకై పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకను 

అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:23 => ఉదయమున మీరు అరిప్ంచు నితయ్మైన దహనబలి గాక వీటిని మీరు 

అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:24 => అటే ల్ ఆ యేడు దినములలో పర్తిదినము యెహోవాకు ఇంపైన 

సువాసనగల హోమదర్వయ్మును ఆహారముగా అరిప్ంచవలెను. నితయ్మైన దహనబలియు దాని 

పానారప్ణమును గాక దానిని అరిప్ంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:25 => ఏడవ దినమున పరిశుదధ్సంఘము కూడవలెను. ఆ దినమున మీరు 

జీవనోపాధియైన పనులేమియు చేయకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 28:26 => మరియు పర్థమ ఫలములను అరిప్ంచుదినమున, అనగా వారముల 

పండుగదినమున మీరు యెహోవాకు కొర్తత్ పంటలో నైవేదయ్ము తెచుచ్నపుప్డు మీరు పరిశుదధ్ 

సంఘముగా కూడవలెను. నాడు మీరు జీవనోపాధియైన పనులేమియు చేయకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 28:27 => యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలిగా మీరు రెండు 

కోడెదూడలను ఒక పొటే ట్లును ఏడాదివైన యేడు మగ గొఱఱ్పిలల్లను వాటికి నైవేదయ్ముగా పర్తి 

కోడెదూడతోను 

సంఖాయ్కాండము 28:28 => నూనెతో కలుపబడిన తూమెడు పిండిలో మూడు పదియవవంతులను, 

పర్తి పొటే ట్లుతో రెండు పదియవవంతులను 

సంఖాయ్కాండము 28:29 => ఆ యేడు గొఱఱ్పిలల్లలో ఒకొక్కక్ పిలల్తో ఒకొక్కక్ పదియవవంతును 

సంఖాయ్కాండము 28:30 => మీ నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయబడుటకై యొక మేకపిలల్ను 

అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:31 => నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును గాక వాటిని వాటి 

పానారప్ణములను అరిప్ంపవలెను. అవి నిరోద్షములుగా నుండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:1 => ఏడవ నెల మొదటితేదిన మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగా కూడవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 29:2 => మీరు జీవనోపాధియైన పనులేమియు చేయకూడదు; అది మీకు 

శృంగధవ్ని దినము. 

సంఖాయ్కాండము 29:3 => నిరోద్షమైన ఒక కోడెదూడను ఒక పొటే ట్లును యెహోవాకు ఇంపైన 

సువాసనగల దహనబలిగా అరిప్ంపవలెను.  

సంఖాయ్కాండము 29:4 => వాటి వాటి విధి పర్కారముగా అమావాసయ్కు అరిప్ంచు దహనబలియు 

దాని నైవేదయ్మును, నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును వాటి పానారప్ణములును గాక మీరు 

నిరోద్షమైన యేడాదివగు ఏడు మగ గొఱఱ్పిలల్లను యెహోవాకు, ఇంపైన సువాసనగల దహనబలిగా 

అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:5 => వాటి నైవేదయ్ము నూనెతో కలుపబడిన గోధుమపిండి పర్తి కోడెదూడతో 

తూములో మూడు పదియవవంతులను, పొటే ట్లుకు రెండు పదియవవంతులను, 

సంఖాయ్కాండము 29:6 => ఏడు గొఱఱ్పిలల్లలో ఒకొక్కక్ పిలల్తో ఒకొక్కక్ పదియవవంతును మీ 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయబడుటకై పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:7 => ఈ యేడవ నెల పదియవ దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగా 

కూడవలెను. అపుప్డు మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచుకొనవలెను; ఏ పనియు చేయకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 29:8 => పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకై పాపపరిహారారథ్బలియు నితయ్మైన 

దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును వాటి వాటి పానారప్ణములునుగాక, మీరు ఒక కోడెదూడను ఒక 

పొటే ట్లును ఏడాదివైన యేడు గొఱఱ్పిలల్లను యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలిగా 

అరిప్ంపవలెను. అవి మీకునన్ వాటిలో నిరోద్షమైనవై యుండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:9 => నూనెతో కలుపబడిన పిండిని నైవేదయ్ముగాను పర్తి కోడెతో తూములో 

మూడు పదియవవంతులను ఒక పొటే ట్లుతో రెండు పదియవవంతులను 

సంఖాయ్కాండము 29:10 => ఆ యేడు గొఱఱ్పిలల్లలో ఒకొక్కక్ పిలల్తో ఒకొక్కక్ పదియవవంతును 

సంఖాయ్కాండము 29:11 => పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 
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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. 

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 
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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 

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 
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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. 

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 16:1 => ఆబీబునెలను ఆచరించి నీ దేవుడైన యెహోవాకు పసాక్పండుగ 

జరిగింపవలెను. ఏలయనగా ఆబీబునెలలో రాతిర్వేళ నీ దేవుడైన యెహోవా ఐగుపుత్లొనుండి నినున్ 

రపిప్ంచెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:2 => యెహోవా తన నామమును సాథ్పించుటకై ఏరప్రచుకొను 

సథ్లములోనె నీ దేవుడైన యెహోవాకు పసాక్ను ఆచరించి, గొఱఱ్మేకలలోగాని గోవులలోగాని బలి 

అరిప్ంపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:3 => పసాక్పండుగలో పొంగిన దేనినైనను తినకూడదు. నీవు తవ్రపడి 

ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్తివి గదా. నీవు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్న దినమును నీ 
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జీవితములనిన్టిలో జాఞ్పకము చేసికొనునటుల్, బాధను సమ్రణకుతెచుచ్ పొంగని ఆహారమును ఏడు 

దినములు తినవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:4 => నీ పార్ంతములనిన్టిలో ఏడు దినములు పొంగినదేదైనను 

కనబడకూడదు. మరియు నీవు మొదటి తేది సాయంకాలమున వధించినదాని మాంసములో 

కొంచెమైనను ఉదయమువరకు మిగిలియుండకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:5 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ పురములలో దేనియందైనను 

పసాక్ పశువును వధింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:6 => నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమును సాథ్పించుటకై 

ఏరప్రచుకొను సథ్లములోనే నీవు ఐగుపుత్లోనుండి బయలుదేరివచిచ్నbవేళను, అనగా సూరుయ్డు 

అసత్మించు సాయంకాలమున పసాక్ పశువును వధించి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమున దానిని కాలిచ్ 

భుజించి, ఉదయమున తిరిగి నీ గుడారములకు వెళల్వలెను. ఆరు దినములు నీవు పొంగని రొటెట్లు 

తినవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:8 => ఏడవ దినము నీ దేవుడైన యెహోవాకు వర్త దినము, అందులో 

నీవు జీవనోపాధియైన యే పనియు చేయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:9 => ఏడు వారములను నీవు లెకిక్ంపవలెను. పంటచేనిపైని కొడవలి 

మొదట వేసినది మొదలుకొని యేడు వారములను లెకిక్ంచి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:10 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు వారముల పండుగ ఆచరించుటకై 

నీచేతనైనంత సేవ్చాఛ్రప్ణమును సిదధ్పరచవలెను. నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించినకొలది 

దానినియయ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:11 => అపుప్డు నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారెత్యును నీ 

దాసుడును నీ దాసియును నీ గార్మములలోనునన్ లేవీయులును నీ మధయ్నునన్ పరదేశులును 

తలిదండుర్లు లేనివారును విధవరాండుర్ను నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమును సాథ్పించుటకై 

ఏరప్రచుకొను సథ్లమున నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషింపవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 16:12 => నీవు ఐగుపుత్లో దాసుడవైయుండిన సంగతిని జాఞ్పకము 

చేసికొని, యీ కటట్డలను ఆచరించి జరుపుకొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:13 => నీ కళల్ములోనుండి ధానయ్మును నీ తొటిట్లోనుండి రసమును 

సమకూరిచ్నపుప్డు పరణ్శాలల పండుగను ఏడు దినములు ఆచరింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:14 => ఈ పండుగలో నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారెత్యును నీ 

దాసుడును నీ దాసియును నీ గార్మములలోనునన్ లేవీయులును పరదేశులును తలిదండుర్లు 

లేనివారును విధవరాండుర్ను సంతోషింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:15 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీ రాబడి అంతటిలోను 

నీచేతిపనులనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించును గనుక యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమును నీ దేవుడైన 

యెహోవాకు ఏడుదినములు పండుగ చేయవలెను. నీవు నిశచ్యముగా సంతోషింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:16 => ఏటికి మూడు మారులు, అనగా పొంగనిరొటెట్ల పండుగలోను 

వారముల పండుగలోను పరణ్శాలల పండుగలోను నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమున నీ 

మగవారందరు ఆయన సనిన్ధిని కనబడవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:17 => వారు వటిట్చేతులతో యెహోవా సనిన్ధిని కనబడక, నీ దేవుడైన 

యెహోవా నీకనుగర్హించిన దీవెనచొపుప్న పర్తివాడును తన శకిత్కొలది యియయ్వలెను. 

కీరత్నలు 81:1 => మనకు బలమైయునన్ దేవునికి ఆనందగానము చేయుడి యాకోబు దేవునిబటిట్ 

ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి. 

కీరత్నలు 81:2 => కీరత్న యెతుత్డి గిలకతపెప్ట పటుట్కొనుడి సవ్రమండలమును మనోహరమైన 

సితారాను వాయించుడి. 

కీరత్నలు 81:3 => అమావాసయ్నాడు కొముమ్ ఊదుడి మనము పండుగ ఆచరించు దినమగు 

పునన్మనాడు కొముమ్ ఊదుడి. 

కీరత్నలు 81:4 => అది ఇశార్యేలీయులకు కటట్డ యాకోబు దేవుడు నిరణ్యించిన చటట్ము. 

కొలొసస్యులకు 2:16 => కాబటిట్ అనన్పానముల విషయములోనైనను, పండుగ అమావాసయ్ 

విశార్ంతిదినము అనువాటి విషయములోనైనను, మీకు తీరుప్తీరచ్ నెవనికిని అవకాశమియయ్కుడి. 
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కొలొసస్యులకు 2:17 => ఇవి రాబోవు వాటి ఛాయయేగాని నిజ సవ్రూపము కీర్సుత్లో ఉనన్ది 

లేవీయకాండము 23:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము మీరు చాటింపవలసిన యెహోవా 

నియామక కాలములు ఇవే; ఈ కాలములయందు మీరు పరిశుదధ్ సంఘములుగా కూడవలెను; నా 

నియామక కాలములు ఇవి. 

లేవీయకాండము 23:3 => ఆరు దినములు పనిచేయవలెను; వారము వారము ఏడవ దినము 

విశార్ంతిదినము; అది పరిశుదధ్సంఘపు దినము. అందులో మీరు ఏ పనియైనను చేయకూడదు. మీ 

సమసత్ నివాసములయందు అది యెహోవా నియమించిన విశార్ంతిదినము. 

లేవీయకాండము 23:4 => ఇవి యెహోవా నియామక కాలములు, నియమించిన కాలములనుబటిట్ 

మీరు చాటింపవలసిన పరిశుదధ్సంఘపు దినములు ఇవి. 

లేవీయకాండము 23:5 => మొదటి నెల పదునాలుగవ దినమున సాయంకాలమందు యెహోవా 

పసాక్ పండుగ జరుగును. 

లేవీయకాండము 23:6 => ఆ నెల పదునయిదవ దినమున యెహోవాకు పొంగని రొటెట్ల పండుగ 

జరుగును; ఏడు దినములు మీరు పొంగని వాటినే తినవలెను 

లేవీయకాండము 23:7 => మొదటి దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగా కూడవలెను. అందులో 

మీరు జీవనోపాధియైన ఏ పనియు చేయకూడదు. 

లేవీయకాండము 23:8 => ఏడు దినములు మీరు యెహోవాకు హోమారప్ణము చేయవలెను. ఏడవ 

దినమున పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. అందులో మీరు జీవనోపాధియైన ఏ పనియు 

చేయకూడదని వారితో చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 23:9 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

లేవీయకాండము 23:10 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము నేను మీకిచుచ్చునన్ దేశమునకు 

మీరు వచిచ్ దాని పంటను కోయునపుప్డు మీ మొదటి పంటలో ఒక పనను యాజకునియొదద్కు 

తేవలెను. 

లేవీయకాండము 23:11 => యెహోవా మిముమ్నంగీకరించునటుల్ అతడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ 

పనను అలాల్డింపవలెను. విశార్ంతిదినమునకు మరుదినమున యాజకుడు దానిని అలాల్డింపవలెను. 
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లేవీయకాండము 23:12 => మీరు ఆ పనను అరిప్ంచు దినమున నిరోద్షమైన యేడాది పొటే ట్లును 

యెహోవాకు దహనబలిగా అరిప్ంపవలెను 

లేవీయకాండము 23:13 => దాని నైవేదయ్ము నూనెతో కలిసిన రెండు పదియవ వంతుల 

గోధుమపిండి. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. దాని పానారప్ణము ముపాప్వు 

దార్కాష్రసము. 

లేవీయకాండము 23:14 => మీరు మీ దేవునికి అరప్ణము తెచుచ్వరకు ఆ దినమెలల్ మీరు రొటెట్యేమి 

పేలాలేమి పచచ్ని వెనున్లేమి తినకూడదు. ఇది మీ తర తరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలో 

నితయ్మైన కటట్డ. 

లేవీయకాండము 23:15 => మీరు విశార్ంతిదినమునకు మరునాడు మొదలుకొని, అనగా 

అలాల్డించు పనను మీరు తెచిచ్న దినము మొదలుకొని యేడు వారములు లెకిక్ంపవలెను; లెకక్కు 

తకుక్వకాకుండ ఏడు వారములు ఉండవలెను. 

లేవీయకాండము 23:16 => ఏడవ విశార్ంతిదినపు మరుదినమువరకు మీరు ఏబది దినములు 

లెకిక్ంచి యెహోవాకు కొర్తత్ఫలముతో నైవేదయ్ము అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 23:17 => మీరు మీ నివాసములలోనుండి తూములో రెండేసి పదియవ వంతుల 

పిండిగల రెండు రొటెట్లను అలాల్డించు అరప్ణముగా తేవలెను. వాటిని గోధుమపిండితో చేసి 

పులియబెటిట్ కాలచ్వలెను. అవి యెహోవాకు పర్థమ ఫలముల అరప్ణము. 

లేవీయకాండము 23:18 => మరియు మీరు ఆ రొటెట్లతో నిరోద్షమైన యేడు ఏడాది మగ 

గొఱఱ్పిలల్లను ఒక కోడెదూడను రెండు పెదద్ పొటే ట్ళల్ను అరిప్ంపవలెను. అవి వారి నైవేదయ్ములతోను 

వారి పానారప్ణములతోను దహనబలియై యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమమగును. 

లేవీయకాండము 23:19 => అపుప్డు మీరు మేకలలో ఒక పోతును పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంచి 

రెండు ఏడాది గొఱఱ్పిలల్లను సమాధానబలిగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 23:20 => యాజకుడు పర్థమ ఫలముల రొటెట్లతో వాటిని ఆ రెండు పొటే ట్ళల్ను 

యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపవలెను. అవి యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవై యాజకునివగును. 
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లేవీయకాండము 23:21 => ఆనాడే మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెనని చాటింపవలెను. 

అందులో మీరు జీవనోపాధియైన ఏ పనియు చేయకూడదు. ఇది మీ సమసత్ నివాసములలో మీ తర 

తరములకు నితయ్మైన కటట్డ. 

లేవీయకాండము 23:22 => మీరు మీ పంటచేను కోయునపుప్డు నీ పొలము యొకక్ ఓరలను 

పూరిత్గా కోయకూడదు, నీ కోతలో రాలిన పరిగెను ఏరుకొనకూడదు, బీదలకును పరదేశులకును 

వాటిని విడిచిపెటట్వలెను; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 23:23 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 

లేవీయకాండము 23:24 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఏడవ నెలలో మొదటి దినము 

మీకు విశార్ంతిదినము. అందులో జాఞ్పకారథ్ శృంగధవ్ని వినినపుప్డు మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా 

కూడవలెను. 

లేవీయకాండము 23:25 => అందులో మీరు జీవనోపాధియైన ఏ పనియు చేయుట మాని 

యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 23:26 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 

లేవీయకాండము 23:27 => ఈ యేడవ నెల పదియవ దినము పాపము నిమితత్మైన పార్యశిచ్తాత్రథ్ 

దినము; అందులో మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచుకొని 

యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 23:28 => ఆ దినమున మీరు ఏ పనియు చేయకూడదు; మీ దేవుడైన యెహోవా 

సనిన్ధిని మీరు మీ నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసికొనుటకై అది పార్యశిచ్తాత్రథ్ దినము. 

లేవీయకాండము 23:29 => ఆ దినమున తనున్ తాను దుఃఖపరుచుకొనని పర్తివాడు తన 

పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

లేవీయకాండము 23:30 => ఆ దినమున ఏ పనినైనను చేయు పర్తివానిని వాని పర్జలలో 

నుండకుండ నాశము చేసెదను. 

లేవీయకాండము 23:31 => అందులో మీరు ఏ పనియు చేయకూడదు. అది మీ సమసత్ 

నివాసములలో మీ తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డ. 
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లేవీయకాండము 23:32 => అది మీకు మహా విశార్ంతిదినము , మిముమ్ను మీరు 

దుఃఖపరచుకొనవలెను. ఆ నెల తొమిమ్దవనాటి సాయంకాలము మొదలుకొని మరుసటి 

సాయంకాలమువరకు మీరు విశార్ంతిదినముగా ఆచరింపవలెను. 

లేవీయకాండము 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. 

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. 
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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 28:6 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా సీనాయి కొండమీద 

నియమింపబడిన నితయ్మైన దహనబలి. 

సంఖాయ్కాండము 29:39 => మీ మొర్కుక్బళల్ను మీ సేవ్చాఛ్రప్ణములను మీ దహనబలులను మీ 

నైవేదయ్ములను మీ పానారప్ణములను మీ సమాధానబలులను గాక వీటిని నియామక కాలములందు 

యెహోవాకు అరిప్ంవలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:40 => ఉదయాసత్మయములయందు అనుదినమున నితయ్మైన 

దహనబలిని ఆయనకు అరిప్ంచుటకై అచచ్ట అతడు యాజకుడైన సాదోకును అతని సహోదరులైన 

యాజకులను నియమించెను. 

నెహెమాయ్ 10:35 => మరియు మా భూమియొకక్ పర్థమ ఫలములను సకల వృక్షముల పర్థమ 

ఫలములను, పర్తి సవంతస్రము పర్భువు మందిరమునకు మేము తీసికొని వచుచ్నటుల్గా 

నిరణ్యించుకొంటిమి 

వచనము 6 

యూదా పటట్ణములలో కాపురమునన్ ఇశార్యేలువారును యూదావారును ఎదుద్లలోను గొఱఱ్లలోను 

పదియవవంతును, తమ దేవుడైన యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తములైన వసుత్వులలో పదియవ వంతును 

తీసికొనివచిచ్ కుపప్లుగా కూరిచ్రి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 31:16 => ఇదియుగాక గోతర్ములలో మూడు సంవతస్రములు మొదలుకొని 

అంతకు పైవయసుస్ గలవారై జనసంఖయ్ సరిచూడబడిన మగవారికందరికిని, వంతులచొపుప్న 

సేవచేయుటకై పర్తిదినము యెహోవా మందిరములోనికి వచుచ్వారందరికిని, 

లేవీయకాండము 27:30 => భూధానయ్ములలోనేమి వృక్షఫలములోనేమి భూఫలములనిన్టిలో 

దశమభాగము యెహోవా సొముమ్; అది యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును. 

లేవీయకాండము 27:31 => ఒకడు తాను చెలిల్ంపవలసిన దశమభాగములలో దేనినైనను 

విడిపింపగోరినయెడల దానిలో అయిదవ వంతును దానితో కలుపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:32 => గోవులలోనేగాని గొఱఱ్ మేకలలోనేగాని, కోలకిర్ంద నడుచుననిన్టిలో 

దశమభాగము పర్తిషిఠ్తమగును. 

లేవీయకాండము 27:33 => అది మంచిదో చెడడ్దో పరిశోధింపకూడదు, దాని మారచ్కూడదు. దాని 

మారిచ్నయెడల అదియు దానికి మారుగా నిచిచ్నదియు పర్తిషిఠ్తములగును ; అటిట్దాని 

విడిపింపకూడదని చెపుప్ము. 

సంఖాయ్కాండము 18:8 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇదిగో ఇశార్యేలీయులు 

పర్తిషిఠ్ంచువాటనిన్టిలో నా పర్తిషాఠ్రప్ణములను కాపాడు పని నీకిచిచ్యునాన్ను; అభిషేకమునుబటిట్ 

నితయ్మైన కటట్డవలన నీకును నీ కుమారులకును నేనిచిచ్యునాన్ను. 

సంఖాయ్కాండము 18:9 => అగిన్లో దహింపబడని అతిపరిశుదధ్మైన వాటిలో నీకు 

రావలసినవేవనగా, వారి నైవేదయ్ములనిన్టిలోను, వారి పాపపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను, వారి 

అపరాధపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను వారు నాకు తిరిగిచెలిల్ంచు అరప్ణములనిన్యు నీకును నీ 

కుమారులకును అతిపరిశుదధ్మైనవగును, అతిపరిశుదధ్సథ్లములో మీరు వాటిని తినవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:10 => పర్తి మగవాడును దానిని తినవలెను; అది నీకు పరిశుదధ్ముగా 

ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 18:11 => మరియు వారి దానములలో పర్తిషిఠ్ంపబడినదియు, ఇశార్యేలీయులు 

అలాల్డించు అరప్ణములనిన్యు నీవగును. నీకును నీ కుమారులకును నీ కుమారెత్లకును నితయ్మైన 

కటట్డవలన వాటినిచిచ్తిని; నీ యింటిలోని పవితుర్లందరును వాటిని తినవచుచ్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 18:12 => వారు యెహోవాకు అరిప్ంచు వారి పర్థమ ఫలములను, అనగా 

నూనెలో పర్శసత్మైనదంతయు, దార్కాష్రస ధానయ్ములలో పర్శసత్మైనదంతయు నీకిచిచ్తిని. 

సంఖాయ్కాండము 18:13 => వారు తమ దేశపు పంటలనిన్టిలో యెహోవాకు తెచుచ్ పర్థమ 

ఫలములు నీవియగును; నీ యింటిలోని పవితుర్లందరు వాటిని తినవచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 18:14 => ఇశార్యేలీయులలో మీదు కటట్బడిన పర్తి వసుత్వు నీదగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:15 => మనుషుయ్లలోనిదేమి జంతువులలోనిదేమి, వారు యెహోవాకు అరిప్ంచు 

సమసత్ పార్ణులలోని పర్తి తొలిచూలు నీదగును. అయితే మనుషుయ్ని తొలిచూలి పిలల్ను వెలయిచిచ్ 

విడిపింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:16 => అపవితర్ జంతువుల తొలిచూలి పిలల్ను వెలయిచిచ్ విడిపింపవలెను. 

విడిపింపవలసిన వాటిని పుటిట్న నెలనాటికి నీవు ఏరప్రచిన వెలచొపుప్న, పరిశుదధ్మందిరముయొకక్ 

తులపు పరిమాణమునుబటిట్ అయిదు తులముల వెండియిచిచ్ వాటిని విడిపింపవలెను. తులము 

ఇరువది చినన్ములు. 

సంఖాయ్కాండము 18:17 => అయితే ఆవుయొకక్ తొలిచూలిని గొఱఱ్యొకక్ తొలిచూలిని మేకయొకక్ 

తొలిచూలిని విడిపింపకూడదు; అవి పర్తిషిఠ్తమైనవి; వాటి రకత్మును నీవు బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచి 

యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ వాటి కొర్వువ్ను దహింపవలెను గాని వాటి మాంసము 

నీదగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:18 => అలాల్ండిపబడు బోరయు కుడిజబబ్యు నీదైనటుల్ అదియు నీదగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:19 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు పరిశుదధ్మైన 

పర్తిషాఠ్రప్ణములనిన్టిని నేను నీకును నీ కుమారులకును నీ కుమారెత్లకును నితయ్మైన కటట్డనుబటిట్ 

యిచిచ్తిని. అది నీకును నీతోపాటు నీ సంతతికిని యెహోవా సనిన్ధిని నితయ్మును సిథ్రమైన నిబంధన. 

సంఖాయ్కాండము 18:20 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను వారి దేశములో నీకు 

సావ్సథ్య్ము కలుగదు; వారి మధయ్ను నీకు పాలు ఉండదు; ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నీ పాలు నీ 

సావ్సథ్య్ము నేనే. 
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సంఖాయ్కాండము 18:21 => ఇదిగో లేవీయులు చేయు సేవకు, అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

సేవకు నేను ఇశార్యేలీయులయొకక్ దశమభాగములనిన్టిని వారికి సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తిని. 

సంఖాయ్కాండము 18:26 => నీవు లేవీయులతో ఇటల్నుము నేను ఇశార్యేలీయులచేత మీకు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇపిప్ంచిన దశమభాగమును మీరు వారియొదద్ పుచుచ్కొనునపుప్డు మీరు దానిలో, అనగా 

ఆ దశమభాగములో దశమభాగమును యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణముగా చెలిల్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:27 => మీకు వచుచ్ పర్తిషాఠ్రప్ణము కళల్పు పంటవలెను దార్క్షలతొటిట్ 

ఫలమువలెను ఎంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18 :28 => అటుల్ మీరు ఇశార్యేలీయులయొదద్ పుచుచ్కొను మీ 

దశమభాగములనిన్టిలోనుండి మీరు పర్తిషాఠ్రప్ణమును యెహోవాకు చెలిల్ంపవలెను. దానిలోనుండి 

మీరు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు అరప్ణమును యాజకుడైన అహరోనుకు ఇయయ్వలెను.  

మలాకీ 3:8 => మానవుడు దేవునియొదద్ దొంగిలునా? అయితే మీరు నాయొదద్ దొంగిలితిరి; దేని 

విషయములో మేము నీయొదద్ దొంగిలితిమని మీరందురు. పదియవ భాగమును పర్తిషిఠ్తారప్ణలను 

ఇయయ్క దొంగిలితిరి. 

మలాకీ 3:9 => ఈ జనులందరును నాయొదద్ దొంగిలుచునే యునాన్రు, మీరు శాపగర్సుత్లై 

యునాన్రు. 

మలాకీ 3:10 => నా మందిరములో ఆహారముండునటుల్ పదియవ భాగమంతయు మీరు నా 

మందిరపు నిధిలోనికి తీసికొనిరండి; దీని చేసి మీరు ననున్ శోధించినయెడల నేను ఆకాశపువాకిండల్ను 

విపిప్, పటట్జాలనంత విసాత్రముగా దీవెనలు కుమమ్రించెదనని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

నెహెమాయ్ 13:10 => మరియు లేవీయులకు రావలసిన పాళుల్ వారికి అందకపోవుటచేత సేవచేయు 

లేవీయులును గాయకులును తమ పొలములకు పారిపోయిరని తెలిసికొని 

నెహెమాయ్ 13:11 => నేను అధిపతులతో పోరాడి దేవుని మందిరమును ఎందుకు లక్షయ్పెటట్లేదని 

అడిగి, వారిని సమకూరిచ్ తమ సథ్లములలో ఉంచితిని. 
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నెహెమాయ్ 13:12 => అటుతరువాత యూదులందరును ధానయ్ దార్కాష్రస తైలములలో పదియవ 

భాగమును ఖజానాలోనికి తెచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 13:13 => నమమ్కముగల మనుషుయ్లని పేరుపొందిన షెలెమాయ్ అను యాజకుని సాదోకు 

అను శాసిత్ని లేవీయులలో పెదాయాను ఖజానామీద నేను కాపరులగా నియమించితిని; వారిచేతికిర్ంద 

మతత్నాయ్ కుమారుడైన జకూక్రునకు పుటిట్న హానాను నియమింపబడెను; మరియు తమ సహోదరులకు 

ఆహారము పంచిపెటుట్ పని వారికి నియమింపబడెను. 

1 కొరిందీయులకు 9:9 => కళల్ము తొర్కుక్చునన్ యెదుద్ మూతికి చికక్ము పెటట్వదుద్ అని మోషే 

ధరమ్శాసత్రములో వార్యబడి యునన్ది. దేవుడు ఎడల్కొరకు విచారించుచునాన్డా? 

1 కొరిందీయులకు 9:10 => కేవలము మనకొరకు దీనిని చెపుప్చునాన్డా? అవును, మనకొరకే గదా 

యీ మాట వార్యబడెను? ఏలయనగా, దునున్వాడు ఆశతో దునన్వలెను, కళల్ము తొర్కిక్ంచువాడు 

పంటలో పాలు పొందుదునను ఆశతో తొర్కిక్ంపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 9:11 => మీకొరకు ఆతమ్సంబంధమైనవి మేము వితిత్యుండగా మీవలన 

శరీరసంబంధమైన ఫలములు కోసికొనుట గొపప్ కారయ్మా? 

1 కొరిందీయులకు 9:12 => ఇతరులకు మీపైని యీ అధికారములో పాలు కలిగినయెడల మాకు 

ఎకుక్వ కలదుగదా? అయితే మేము ఈ అధికారమును వినియోగించుకొనలేదు; కీర్సుత్ సువారత్కు ఏ 

అభయ్ంతరమైనను కలుగజేయకుండుటకై అనిన్టిని సహించుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 9:13 => ఆలయకృతయ్ములు జరిగించువారు ఆలయమువలన జీవనము 

చేయుచునాన్రనియు, బలిపీఠమునొదద్ కనిపెటుట్కొని యుండువారు బలిపీఠముతో పాలివారై 

యునాన్రనియు మీరెరుగరా? 

1 కొరిందీయులకు 9:14 => ఆలాగున సువారత్ పర్చురించువారు సువారత్వలన జీవింపవలెనని 

పర్భువు నియమించియునాన్డు. 

గలతీయులకు 6:6 => వాకోయ్పదేశము పొందువాడు ఉపదేశించు వానికి మంచి పదారథ్ములనిన్టిలో 

భాగమియయ్వలెను. 
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మలాకీ 2:7 => యాజకులు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా దూతలు గనుక జనులు 

వారినోట ధరమ్శాసత్రవిధులను నేరుచ్కొందురు, వారు జాఞ్నమునుబటిట్ బోధింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:19 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు పరిశుదధ్మైన 

పర్తిషాఠ్రప్ణములనిన్టిని నేను నీకును నీ కుమారులకును నీ కుమారెత్లకును నితయ్మైన కటట్డనుబటిట్ 

యిచిచ్తిని. అది నీకును నీతోపాటు నీ సంతతికిని యెహోవా సనిన్ధిని నితయ్మును సిథ్రమైన నిబంధన. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:19 => నీవు నీ దేశములోనునన్ నీ దినములనిన్టను లేవీయులను 

విడువకూడదు సుమీ. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:4 => నీ ధానయ్ములోను నీ దార్కాష్రసములోను నీ నూనెలోను పర్థమ 

ఫలములను నీ గొఱఱ్ల మొదటి బొచుచ్ను అతనికియయ్వలెను. 

2 రాజులు 12:3 => అయితే ఉనన్త సథ్లములు కొటిట్వేయబడక నిలిచెను; జనులు ఇంకను ఉనన్త 

సథ్లములందు బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు నుండిరి. 

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 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:13 => మరియు యెహీయేలు అజజాయ్హు నహతు అశాహేలు 

యెరీమోతు యోజాబాదు ఎలీయేలు ఇసమ్కాయ్హు మహతు బెనాయాలనువారు రాజైన 

హిజిక్యావలనను, దేవుని మందిరమునకు అధిపతియైన అజరాయ్వలనను, తాము పొందిన 

ఆజఞ్చొపుప్న కొననాయ్ చేతికిర్ందను, అతని సహోదరుడగు షిమీ చేతికిర్ందను కనిపెటుట్వారై యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:14 => యెహోవా మందిరములోనికి తేబడిన దర్వయ్మును బయటికి 

తీసికొనివచిచ్నపుప్డు, మోషేదావ్రా యెహోవా దయచేసిన ధరమ్శాసత్రము గల గర్ంథము యాజకుడైన 

హిలీక్యాకు కనబడెను. 
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యెహెజేక్లు 44:30 => మీ పర్తిషిఠ్తారప్ణములనిన్టిలోను తొలిచూలు వాటనిన్టిలోను 

మొదటివియు, పర్థమ ఫలములనిన్టిలోను మొదటివియు యాజకులవగును; మీ కుటుంబములకు 

ఆశీరావ్దము కలుగునటుల్ మీరు ముందుగా పిసికిన పిండిముదద్ను యాజకులకియయ్వలెను.  

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. 

హెబీర్యులకు 7:5 => మరియు లేవి కుమాళల్లోనుండి యాజకతవ్ము పొందువారు, తమ 

సహోదరులు అబార్హాము గరభ్వాసమునుండి పుటిట్నను, ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న వారియొదద్, అనగా 

పర్జలయొదద్ పదియవ వంతును పుచుచ్కొనుటకు ఆజఞ్ను పొందియునాన్రు గాని 

వచనము 7 

వారు మూడవ మాసమందు కుపప్లు వేయనారంభించి ఏడవ మాసమందు ముగించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:10 => కాగా అధిపతులందరును జనులందరును సంతోషముగా 

కానుకలను తీసికొని వచిచ్ చాలినంతమటుట్కు పెటెట్లో వేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:11 => లేవీయులు ఆ పెటెట్ను రాజు విమరిశ్ంచు సథ్లమునకు తెచుచ్చు 

వచిచ్రి; అందులో దర్వయ్ము విసాత్రముగానునన్టుట్ కనబడినపుప్డెలల్, రాజుయొకక్ పర్ధాన మంతిర్యు 

పర్ధాన యాజకుడు నియమించిన పై విచారణకరత్యు వచిచ్, పెటెట్లోనునన్ దర్వయ్మును తీసి 

యథాసాథ్నమందు దానిని ఉంచుచు వచిచ్రి; వారీచొపుప్న పలుమారు చేయుటచేత విసాత్రమైన 

దర్వయ్ము సమకూరచ్బడెను. 

నిరగ్మకాండము 35:5 => మీరు మీలోనుండి యెహోవాకు అరప్ణము పోగుచేయుడి. ఎటల్నగా 

బుదిధ్పుటిట్న పర్తివాడు యెహోవా సేవ నిమితత్ము బంగారు, వెండి, ఇతత్డి, 

నిరగ్మకాండము 35:20 => ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు మోషే ఎదుటనుండి వెడలిపోయెను. 
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నిరగ్మకాండము 35:21 => తరువాత ఎవని హృదయము వాని రేపెనో, ఎవని మనసుస్ వాని 

పేర్రేపించెనో వారందరు వచిచ్, పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ పనికొరకును దాని సమసత్ సేవకొరకును 

పర్తిషిఠ్త వసత్రములకొరకును యెహోవాకు అరప్ణను తెచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 35:22 => సతరీలుగాని పురుషులుగాని యెవరెవరి హృదయములు వారిని 

పేర్రేపించెనో వారందరు యెహోవాకు బంగారు అరిప్ంచిన పర్తివాడును ముకక్రలను, పోగులను, 

ఉంగరములను తావళములను, సమసత్ విధమైన బంగారు వసుత్వులను తెచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 35:23 => మరియు నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు, సనన్నార, మేక వెండుర్కలు, 

ఎఱఱ్రంగు వేసిన పొటే ట్ళల్ తోళుల్, సముదర్వతస్ల తోళుల్, వీటిలో ఏవి యెవరియొదద్ నుండెనో వారు వాటిని 

తెచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 35:24 => వెండిగాని యితత్డిగాని పర్తిషిఠ్ంచిన పర్తివాడును యెహోవాకు ఆ 

అరప్ణము తెచెచ్ను. ఆ సేవలో ఏ పనికైనను వచుచ్ తుమమ్కఱఱ్ యెవనియొదద్నుండెనో వాడు దాని 

తెచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 35:25 => మరియు వివేక హృదయముగల సతరీలందరు తమ చేతులతో వడికి తాము 

వడికిన నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల నూలును సనన్నార నూలును తెచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 35:26 => ఏ సతరీలు జాఞ్న హృదయము గలవారై పేర్రేపింపబడిరో వారందరు మేక 

వెండుర్కలను వడికిరి. 

నిరగ్మకాండము 35:27 => పర్ధానులు ఏఫోదుకును పతకమునకును చెకుక్ రతన్ములను 

లేతపచచ్లను 

నిరగ్మకాండము 35:28 => సుగంధ దర్వయ్మును, దీపమునకును అభిషేకతైలమునకును పరిమళ 

ధూపమునకును తైలమును తెచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 35:29 => మోషే చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన పనులనిన్టికొరకు 

ఇశార్యేలీయులలో పురుషులేమి సతరీలేమి తెచుచ్టకు ఎవరి హృదయములు వారిని పేర్రేపించునో 

వారందరు మనఃపూరవ్కముగా యెహోవాకు అరప్ణములను తెచిచ్రి. 
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నిరగ్మకాండము 36:5 => మోషేతో చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన పని విషయమైన 

సేవకొరకు పర్జలు కావలసిన దానికంటె బహు విసాత్రము తీసికొని వచుచ్చునాన్రని చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 36:6 => మోషే పరిశుదధ్సథ్లమునకు ఏ పురుషుడైనను ఏ సతరీయైనను ఇకమీదట ఏ 

అరప్ణనైనను తేవదద్ని ఆజాఞ్పించెను గనుక పాళెమందంతటను ఆ మాట చాటించిరి; ఆ పని అంతయు 

చేయునటుల్ దానికొరకు వారు తెచిచ్న సామగిర్ చాలినది, అది అతయ్ధికమైనది 

2 కొరిందీయులకు 8:2 => ఏలాగనగా, వారు బహు శర్మవలన పరీకిష్ంపబడగా, అతయ్ధికముగా 

సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృతవ్ము బహుగా విసత్రించెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:3 => ఈ కృప విషయములోను, పరిశుదుధ్లకొరకైన పరిచరయ్లో పాలుపొందు 

విషయములోను, మనఃపూరవ్కముగా మముమ్ను వేడుకొనుచు,  

2 కొరిందీయులకు 8:4 => వారు తమ సామరథ్య్ము కొలదియే గాక సామరథ్య్ముకంటె ఎకుక్వగాను 

తమంతట తామే యిచిచ్రని మీకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 8:5 => ఇదియుగాక మొదట పర్భువునకును, దేవుని చితత్మువలన మాకును, 

తముమ్ను తామే అపప్గించుకొనిరి; యింతగా చేయుదురని మేమనుకొనలేదు. 

నిరగ్మకాండము 22:29 => నీ మొదటి ససయ్దర్వయ్ములను అరిప్ంప తడవు చేయకూడదు. నీ 

కుమారులలో జేయ్షు ఠ్ని నాకు అరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 23:19 => నీ భూమి పర్థమ ఫలములో మొదటివాటిని దేవుడైన యెహోవా 

మందిరమునకు తేవలెను. మేకపిలల్ను దాని తలిల్పాలతో ఉడకబెటట్కూడదు. 

నిరగ్మకాండము 34:22 => మరియు నీవు గోధుమల కోతలో పర్థమ ఫలముల పండుగను, అనగా 

వారముల పండుగను సంవతస్రాంతమందు పంటకూరుచ్ పండుగను ఆచరింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 34:26 => నీ భూమి యొకక్ పర్థమ ఫలములలో మొదటివి నీ దేవుడైన యెహోవా 

మందిరములోనికి తేవలెను. మేకపిలల్ను దాని తలిల్పాలతో ఉడకబెటట్కూడదనెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:12 => వారు యెహోవాకు అరిప్ంచు వారి పర్థమ ఫలములను, అనగా 

నూనెలో పర్శసత్మైనదంతయు, దార్కాష్రస ధానయ్ములలో పర్శసత్మైనదంతయు నీకిచిచ్తిని. 
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నెహెమాయ్ 10:35 => మరియు మా భూమియొకక్ పర్థమ ఫలములను సకల వృక్షముల పర్థమ 

ఫలములను, పర్తి సవంతస్రము పర్భువు మందిరమునకు మేము తీసికొని వచుచ్నటుల్గా 

నిరణ్యించుకొంటిమి 

నెహెమాయ్ 10:36 => మా కుమారులలో జేయ్షఠ్పుతుర్లు, మా పశువులలో తొలిచూలులను, 

ధరమ్శాసత్రగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ మా మందలలో తొలిచూలులను, మన దేవుని మందిరములో 

సేవచేయు యాజకులయొదద్కు మేము తీసికొని వచుచ్నటుల్గా నిరణ్యించుకొంటిమి. 

నెహెమాయ్ 10:37 => ఇదియు గాక మా పిండిలో పర్థమ ఫలము పర్తిషాఠ్రప్ణలు సకలవిధమైన 

వృక్షముల ఫలములు దార్కాష్రసము నూనె మొదలైన వాటిని మా దేవుని మందిరపు గదులలోనికి 

యాజకులయొదద్కు తెచుచ్నటుల్గాను, మా భూమి పంటలో పదియవ వంతును లేవీయులయొదద్కు 

తీసికొని వచుచ్నటుల్గా పర్తి పటట్ణములోనునన్ మా పంటలో పదియవ వంతును ఆ లేవీయుల 

కిచుచ్నటుల్గాను నిరణ్యించుకొంటిమి. 

నెహెమాయ్ 10:38 => లేవీయులు ఆ పదియవ వంతును తీసికొనిరాగా అహరోను సంతతివాడైన 

యాజకుడు ఒకడును వారితోకూడ ఉండవలెననియు, పదియవ వంతులలో ఒకవంతు లేవీయులు మా 

దేవుని మందిరములో ఉనన్ ఖజానా గదులలోనికి తీసికొని రావలెననియు నిరణ్యించుకొంటిమి, 

నెహెమాయ్ 10:39 => ఇశార్యేలీయులును లేవీయులును ధానయ్మును కొర్తత్ దార్కాష్రసమును నూనెను 

తేగా, సేవచేయు యాజకులును దావ్రపాలకులును గాయకులును వాటిని తీసికొని పర్తిషిఠ్తములగు 

ఉపకరణములుండు మందిరపు గదులలో ఉంచవలెను. మా దేవుని మందిరమును మేము 

విడిచిపెటట్ము. 

నెహెమాయ్ 12:44 => ఆ కాలమందు పదారథ్ములకును పర్తిషాఠ్రప్ణలకును పర్థమ ఫలములకును 

పదియవవంతుల సంబంధమైన వాటికిని ఏరప్డిన గదులమీద కొందరు నియమింపబడిరి, వారు 

యాజకుల కొరకును లేవీయులకొరకును ధరమ్శాసాత్ర్నుసారముగా నిరణ్యింపబడిన భాగములను 

పటట్ణముల పొలములనుండి సమకూరుచ్టకు నియమింపబడిరి; సేవ చేయుటకు నియమింపబడిన 

యాజకులనుబటిట్యు, లేవీయులనుబటిట్యు యూదులు సంతోషించిరి. 
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నెహెమాయ్ 13:12 => అటుతరువాత యూదులందరును ధానయ్ దార్కాష్రస తైలములలో పదియవ 

భాగమును ఖజానాలోనికి తెచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 13:31 => మరియు కావలసి వచిచ్నపుప్డెలల్ కటెట్ల అరప్ణను పర్థమ ఫలములను తీసికొని 

వచుచ్నటుల్గా నేను నియమించితిని. నా దేవా, మేలుకై ననున్ జాఞ్పకముంచుకొనుము. 

సామెతలు 3:9 => నీ రాబడి అంతటిలో పర్థమఫలమును నీ ఆసిత్లో భాగమును ఇచిచ్ యెహోవాను 

ఘనపరచుము. 

1 కొరిందీయులకు 15:20 => ఇపుప్డైతే నిదిర్ంచినవారిలో పర్థమ ఫలముగా కీర్సుత్ మృతులలోనుండి 

లేపబడియునాన్డు. 

యాకోబు 1:18 => ఆయన తాను సృషిట్ంచినవాటిలో మనము పర్థమ ఫలముగా ఉండునటుల్ 

సతయ్వాకయ్మువలన మనలను తన సంకలప్పర్కారము కనెను. 

పర్కటన 14:4 => వీరు సతరీ సాంగతయ్మున అపవితుర్లు కానివారును, సతరీ సాంగతయ్ము ఎరుగని 

వారునైయుండి, గొఱఱ్పిలల్ ఎకక్డికి పోవునో అకక్డికెలల్ ఆయనను వెంబడింతురు; వీరు దేవుని కొరకును 

గొఱఱ్పిలల్ కొరకును పర్థమ ఫలముగా ఉండుటకై మనుషుయ్లలోనుండి కొనబడినవారు. 

ఆదికాండము 43:11 => వారి తండిర్యైన ఇశార్యేలు వారితొ అటల్యిన మీరీలాగు చేయుడి; ఈ 

దేశమందు పర్సిదధ్ములైనవి, అనగా కొంచెము మసత్కి కొంచెము తేనె సుగంధ దర్వయ్ములు బోళము 

పిసాత్చకాయలు బాదము కాయలు మీ గోనెలలో వేసికొని ఆ మనుషుయ్నికి కానుకగా తీసికొనిపోవుడి. 

ఆదికాండము 14:20 => నీ శతుర్వులను నీచేతికపప్గించిన సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు సుత్తింపబడును 

గాక అనియు చెపెప్ను. అపుప్డతడు అనిన్టిలో ఇతనికి పదియవ వంతు ఇచెచ్ను. 

లేవీయకాండము 2:12 => పర్థమఫలముగా యెహోవాకు వాటిని అరిప్ంపవచుచ్ను గాని 

బలిపీఠముమీద ఇంపైన సువాసనగా వాటి నరిప్ంపవలదు. 

లేవీయకాండము 27:30 => భూధానయ్ములలోనేమి వృక్షఫలములోనేమి భూఫలములనిన్టిలో 

దశమభాగము యెహోవా సొముమ్; అది యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:21 => ఇదిగో లేవీయులు చేయు సేవకు, అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

సేవకు నేను ఇశార్యేలీయులయొకక్ దశమభాగములనిన్టిని వారికి సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తిని. 

Page  of 1708 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

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  

1 దినవృతాత్ంతములు 9:26 => లేవీయులైన నలుగురు పర్ధాన దావ్రపాలకులు ఉతత్రవాదులై 

యుండిరి; దేవుని మందిరపు గదులమీదను బొకక్సములమీదను ఆ లేవీయులు ఉంచబడియుండిరి. 

నెహెమాయ్ 12 :47 => జెరుబాబ్బెలు దినములలోనేమి నెహెమాయ్ దినములలోనేమి 

ఇశార్యేలీయులందరును వారి వంతులచొపుప్న గాయకులకును దావ్రపాలకులకును 

భోజనపదారథ్ములను అనుదినము ఇచుచ్చు వచిచ్రి. మరియు వారు లేవీయుల నిమితత్ము అరప్ణలను 

పర్తిషిఠ్ంచుచు వచిచ్రి. లేవీయులు అహరోను వంశసుథ్లకు వాటిని పర్తిషిఠ్ంచిరి. 

మారుక్ 12:44 => వారందరు తమకు కలిగిన సమృదిధ్లోనుండి వేసిరి గాని, యీమె తన లేమిలో 

తనకు కలిగినదంతయు, అనగా తన జీవనమంతయు వేసెనని చెపెప్ను. 

లూకా 11:42 => అయోయ్ పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనా సదాప మొదలైన పర్తి కూరలోను 

పదియవవంతు చెలిల్ంచుచునాన్రే గాని, నాయ్యమును దేవుని పేర్మను విడిచిపెటుట్చునాన్రు. వాటిని 

మానక వీటిని చేయవలసియునన్ది 

వచనము 8 

హిజిక్యాయును అధిపతులును వచిచ్ ఆ కుపప్లను చూచి యెహోవాను సుత్తించి ఆయన జనులైన 

ఇశార్యేలీయులను దీవించిరి. 

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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లేవీయకాండము 27:30 => భూధానయ్ములలోనేమి వృక్షఫలములోనేమి భూఫలములనిన్టిలో 

దశమభాగము యెహోవా సొముమ్; అది యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:28 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీవు చేయు నీ చేతిపని అంతటిలోను 

నినున్ ఆశీరవ్దించునటుల్ మూడేసి సంవతస్రముల కొకసారి, ఆ యేట నీకు కలిగిన పంటలో పదియవ 

వంతంతయు బయటికి తెచిచ్ నీ యింట ఉంచవలెను. 

ఆదికాండము 14:20 => నీ శతుర్వులను నీచేతికపప్గించిన సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు సుత్తింపబడును 

గాక అనియు చెపెప్ను. అపుప్డతడు అనిన్టిలో ఇతనికి పదియవ వంతు ఇచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 36:5 => మోషేతో చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన పని విషయమైన 

సేవకొరకు పర్జలు కావలసిన దానికంటె బహు విసాత్రము తీసికొని వచుచ్చునాన్రని చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 18:21 => ఇదిగో లేవీయులు చేయు సేవకు, అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

సేవకు నేను ఇశార్యేలీయులయొకక్ దశమభాగములనిన్టిని వారికి సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తిని. 

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 :47 => జెరుబాబ్బెలు దినములలోనేమి నెహెమాయ్ దినములలోనేమి 

ఇశార్యేలీయులందరును వారి వంతులచొపుప్న గాయకులకును దావ్రపాలకులకును 

భోజనపదారథ్ములను అనుదినము ఇచుచ్చు వచిచ్రి. మరియు వారు లేవీయుల నిమితత్ము అరప్ణలను 

పర్తిషిఠ్ంచుచు వచిచ్రి. లేవీయులు అహరోను వంశసుథ్లకు వాటిని పర్తిషిఠ్ంచిరి. 

పరమగీతము 5:1 => నా సహోదరీ, పార్ణేశవ్రీ, నా ఉదాయ్నవనమునకు నేను ఏతెంచితిని నా 

జటామాంసిని నా గంధవరగ్ములను కూరుచ్కొనుచునాన్ను తేనెయు తేనెపటుట్ను భుజించుచునాన్ను 

కీష్రసహిత దార్కాష్రసము పానము చేయుచునాన్ను. నా సఖులారా, భుజించుడి లెసస్గా పానము 

చేయుడి సేన్హితులారా, పానము చేయుడి.  
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వచనము 9 

హిజిక్యా ఆ కుపప్లనుగూరిచ్ యాజకులను లేవీయులను ఆలోచన యడిగినందుకు సాదోకు 

సంతతివాడును పర్ధాన యాజకుడునగు అజరాయ్ 

లేవీయకాండము 23:16 => ఏడవ విశార్ంతిదినపు మరుదినమువరకు మీరు ఏబది దినములు 

లెకిక్ంచి యెహోవాకు కొర్తత్ఫలముతో నైవేదయ్ము అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 23:17 => మీరు మీ నివాసములలోనుండి తూములో రెండేసి పదియవ వంతుల 

పిండిగల రెండు రొటెట్లను అలాల్డించు అరప్ణముగా తేవలెను. వాటిని గోధుమపిండితో చేసి 

పులియబెటిట్ కాలచ్వలెను. అవి యెహోవాకు పర్థమ ఫలముల అరప్ణము. 

లేవీయకాండము 23:18 => మరియు మీరు ఆ రొటెట్లతో నిరోద్షమైన యేడు ఏడాది మగ 

గొఱఱ్పిలల్లను ఒక కోడెదూడను రెండు పెదద్ పొటే ట్ళల్ను అరిప్ంపవలెను. అవి వారి నైవేదయ్ములతోను 

వారి పానారప్ణములతోను దహనబలియై యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమమగును. 

లేవీయకాండము 23:19 => అపుప్డు మీరు మేకలలో ఒక పోతును పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంచి 

రెండు ఏడాది గొఱఱ్పిలల్లను సమాధానబలిగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 23:20 => యాజకుడు పర్థమ ఫలముల రొటెట్లతో వాటిని ఆ రెండు పొటే ట్ళల్ను 

యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపవలెను. అవి యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవై యాజకునివగును. 

లేవీయకాండము 23:21 => ఆనాడే మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెనని చాటింపవలెను. 

అందులో మీరు జీవనోపాధియైన ఏ పనియు చేయకూడదు. ఇది మీ సమసత్ నివాసములలో మీ తర 

తరములకు నితయ్మైన కటట్డ. 

లేవీయకాండము 23:22 => మీరు మీ పంటచేను కోయునపుప్డు నీ పొలము యొకక్ ఓరలను 

పూరిత్గా కోయకూడదు, నీ కోతలో రాలిన పరిగెను ఏరుకొనకూడదు, బీదలకును పరదేశులకును 

వాటిని విడిచిపెటట్వలెను; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 23:23 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 
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లేవీయకాండము 23:24 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఏడవ నెలలో మొదటి దినము 

మీకు విశార్ంతిదినము. అందులో జాఞ్పకారథ్ శృంగధవ్ని వినినపుప్డు మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా 

కూడవలెను. 

వచనము 10 

యెహోవా మందిరములోనికి జనులు కానుకలను తెచుచ్ట మొదలుపెటిట్నపప్టినుండి మేము సమృదిధ్గా 

భోజనము చేసినను చాలా మిగులుచునన్ది; యెహోవా తన జనులను ఆశీరవ్దించినందున ఇంత 

గొపప్రాశి మిగిలినదని రాజుతోననగా 

ఆదికాండము 14:20 => నీ శతుర్వులను నీచేతికపప్గించిన సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు సుత్తింపబడును 

గాక అనియు చెపెప్ను. అపుప్డతడు అనిన్టిలో ఇతనికి పదియవ వంతు ఇచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 5:9 => జనులలో ఇశార్యేలీయుల అధిపతులు సంతోషముగా సిదధ్పడిరి. 

వారియందు నాకు పేర్మకలదు యెహోవాను సుత్తించుడి. 

1 రాజులు 8:14 => ముఖమును పర్జలతటుట్ తిర్పుప్కొని, ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు 

నిలిచియుండగా ఇశార్యేలీయుల సమాజకులందరిని ఈలాగు దీవించెను. 

1 రాజులు 8:15 => నా తండిర్యైన దావీదునకు మాట యిచిచ్ దాని నెరవేరిచ్న ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలిగియుండును గాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:10 => రాజైన దావీదుకూడను బహుగా సంతోషపడి, సమాజము 

పూరణ్ముగా ఉండగా యెహోవాకు ఇటుల్ సోత్తర్ములు చెలిల్ంచెను మాకు తండిర్గానునన్ ఇశార్యేలీయుల 

దేవా యెహోవా, నిరంతరము నీవు సోత్తార్రు హ్డవు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:11 => యెహోవా, భూమాయ్కాశములయందుండు సమసత్మును నీ 

వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; 

యెహోవా, రాజయ్ము నీది, నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 
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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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:15 => మా పితరులందరివలెనే మేమును నీ సనిన్ధిని అతిథులమును 

పరదేశులమునై యునాన్ము , మా భూనివాసకాలము నీడయంత అసిథ్రము , సిథ్రముగా 

ఉనన్వాడొకడును లేడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:16 => మా దేవా యెహోవా, నీ పరిశుదధ్ నామముయొకక్ ఘనతకొరకు 

మందిరమును కటిట్ంచుటకై మేము సమకూరిచ్న యీ వసుత్ సముదాయమును నీవలన కలిగినదే, 

అంతయు నీదియైయునన్ది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:17 => నా దేవా , నీవు హృదయ పరిశోధనచేయుచు 

యథారథ్వంతులయందు ఇషట్పడుచునాన్వని నేనెరుగుదును; నేనైతే యథారథ్హృదయము గలవాడనై 

యివి యనిన్యు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్యునాన్ను; ఇపుప్డు ఇకక్డనుండు నీ జనులును నీకు 

మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ట చూచి సంతోషించుచునాన్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:18 => అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలు అను మా పితరుల దేవా 

యెహోవా, నీ జనులు హృదయపూరవ్కముగా సంకలిప్ంచిన యీ ఉదేద్శమును నితయ్ము కాపాడుము; 

వారి హృదయమును నీకు అనుకూలపరచుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:19 => నా కుమారుడైన సొలొమోను నీ యాజఞ్లను నీ శాసనములను నీ 

కటట్డలను గైకొనుచు వాటిననిన్టిని అనుసరించునటుల్ను నేను కటట్దలచిన యీ ఆలయమును 

కటిట్ంచునటుల్ను అతనికి నిరోద్షమైన హృదయము దయచేయుము. 

Page  of 1713 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

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. 

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. 

2 కొరిందీయులకు 8:16 => మీ విషయమై నాకు కలిగిన యీ ఆసకిత్నే తీతు హృదయములో 

పుటిట్ంచిన దేవునికి సోత్తర్ము. 

ఎఫెసీయులకు 1:3 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యగు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక. 

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:10 => ననున్గూరిచ్ మీరినాన్ళల్కు మరల యోచన చేయసాగితిరని పర్భువునందు 

మికిక్లి సంతోషించితిని. ఆ విషయములో మీరు యోచన చేసియుంటిరి గాని తగిన సమయము 

దొరకకపోయెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:19 => కాగా దేవుడు తన ఐశవ్రయ్ము చొపుప్న కీర్సుత్యేసునందు మహిమలో మీ 

పర్తి అవసరమును తీరుచ్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:9 => మేము మీ ముఖము చూచి మీ విశావ్సములో ఉనన్ లోపమును 

తీరుచ్నటుల్ అనుగర్హించుమని రాతిర్ంబగళుల్ అతయ్ధికముగా దేవుని వేడుకొనుచుండగా, 

1 పేతురు 1:3 => మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ తండిర్యైన దేవుడు సుత్తింపబడును గాక.  

2 దినవృతాత్ంతములు 6:3 => రాజు తన ముఖము పర్జలతటుట్ తిర్పుప్కొని ఇశార్యేలీయుల 

సమాజకులందరును నిలుచుచుండగా వారిని దీవించెను. 

ఆదికాండము 14:19 => అపుప్డతడు అబార్మును ఆశీరవ్దించి ఆకాశమునకు భూమికిని 

సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడునైన దేవునివలన అబార్ము ఆశీరవ్దింపబడును గాక అనియు, 
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2 సమూయేలు 6:18 => దహనబలులను సమాధానబలులను అరిప్ంచుట చాలించిన తరువాత 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నామమున దావీదు జనులను ఆశీరవ్దించి, 

1 రాజులు 8:55 => అతడు మహాశబద్ముతో ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతటిని దీవించెను. 

వచనము 11 

హిజిక్యా యెహోవా మందిరములో కొటల్ను సిదధ్పరచవలసినదని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

యెహోషువ 3:8 => మీరు యొరాద్ను నీళల్దరికి వచిచ్ యొరాద్నులో నిలువుడని నిబంధన 

మందసమును మోయు యాజకులకు ఆజాఞ్పించుము. 

వచనము 12 

వారు వాటిని సిదధ్పరచి ఏమియు అపహరింపకుండ కానుకలను పదియవ భాగములను 

పర్తిషిఠ్తములుగా తేబడిన వసుత్వులను లోపల చేరిచ్రి; లేవీయుడైన కొననాయ్ వాటిమీద విచారణకరత్గా 

నియమింపబడెను; అతని సహోదరుడైన షిమీ అతనికి సహకారిగా ఉండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:17 => యాజకుడైన ఆజరాయ్యు అతనితోకూడ ధైరయ్వంతులైన యెహోవా 

యాజకులు ఎనుబది మందియు అతని వెంబడి లోపలికిపోయిరి. 

1 రాజులు 2:35 => రాజు అతనికి బదులుగా యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను 

సేనాధిపతిగా నియమించెను. మరియు రాజు అబాయ్తారునకు బదులుగా యాజకుడైన సాదోకును 

నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:8 => అహీటూబు సాదోకును కనెను, సాదోకు అహిమయసుస్ను కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:14 => అజరాయ్ శెరాయాను కనెను, శెరాయా యెహోజాదాకును కనెను. 

యెహెజేక్లు 44:15 => ఇశార్యేలీయులు ననున్ విసరిజ్ంపగా నా పరిశుదధ్సథ్ల సంరక్షణను కనిపెటుట్ 

సాదోకు సంతతివారగు లేవీయులైన యాజకులు పరిచరయ్ చేయుటకై నా సనిన్ధికి వచిచ్ వారే నా 

సనిన్ధిని నిలిచి, కొర్వువ్ను రకత్మును నాకు అరిప్ంచుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 
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సామెతలు 3:9 => నీ రాబడి అంతటిలో పర్థమఫలమును నీ ఆసిత్లో భాగమును ఇచిచ్ యెహోవాను 

ఘనపరచుము. 

హగగ్యి 2:18 => మీరు ఆలోచించుకొనుడి. ఇంతకుముందుగా తొమిమ్దవ నెల యిరువది నాలుగవ 

దినమునుండి, అనగా యెహోవా మందిరపు పునాది వేసిన నాటనుండి మీకు సంభవించిన దానిని 

ఆలోచించుకొనుడి. 

మలాకీ 3:10 => నా మందిరములో ఆహారముండునటుల్ పదియవ భాగమంతయు మీరు నా 

మందిరపు నిధిలోనికి తీసికొనిరండి; దీని చేసి మీరు ననున్ శోధించినయెడల నేను ఆకాశపువాకిండల్ను 

విపిప్, పటట్జాలనంత విసాత్రముగా దీవెనలు కుమమ్రించెదనని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

1 తిమోతి 4:8 => శరీర సంబంధమైన సాధకము కొంచెము మటుట్కే పర్యోజనకరమవును గాని 

దైవభకిత్ యిపప్టి జీవము విషయములోను రాబోవు జీవము విషయములోను వాగాద్నముతో 

కూడినదైనందున అది అనిన్ విషయములలో పర్యోజనకరమవును. 

2 రాజులు 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 15:37 => వారందరు తిని తృపిత్ పొందినమీదట మిగిలిన ముకక్లు ఏడు గంపల నిండ 

ఎతిత్రి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:18 => నాకు సమసత్మును సమృదిధ్గా కలిగియునన్ది. మీరు పంపిన వసుత్వులు 

ఎపఫొర్దితువలన పుచుచ్కొని యేమియు తకుక్వలేక యునాన్ను; అవి మనోహరమైన సువాసనయు, 

దేవునికి పీర్తికరమును ఇషట్మునైన యాగమునై యునన్వి. 

ఆదికాండము 26:12 => ఇసాస్కు ఆ దేశమందునన్వాడై వితత్నము వేసి ఆ సంవతస్రము నూరంతలు 

ఫలము పొందెను. యెహోవా అతనిని ఆశీరవ్దించెను గనుక ఆ మనుషుయ్డు గొపప్వాడాయెను. 
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ఆదికాండము 30:27 => అందుకు లాబాను అతనితో నీ కటాక్షము నా మీదనునన్యెడల నా మాట 

వినుము; నినున్బటిట్ యెహోవా ననున్ ఆశీరవ్దించెనని శకునము చూచి తెలిసికొంటినని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 30:28 => మరియు అతడు నీ జీతమింతయని నాతో సప్షట్ముగా చెపుప్ము అది 

యిచెచ్దననెను. 

ఆదికాండము 30:29 => అందుకు యాకోబు అతని చూచి నేను నీకెటుల్ కొలువు చేసితినో నీ 

మందలు నాయొదద్ ఎటుల్ండెనో అది నీకు తెలియును; 

ఆదికాండము 30:30 => నేను రాక మునుపు నీకుండినది కొంచెమే; అయితే అది బహుగా అభివృదిధ్ 

పొందెను; నేను పాదము పెటిట్న చోటెలల్ యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించెను; నేను నా యింటి వారికొరకు 

ఎపుప్డు సంపాదయ్ము చేసికొందుననెను. 

ఆదికాండము 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 39:23 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెను గనుక ఆ చెరసాల అధిపతి అతనిచేతికి 

అపప్గింపబడిన దేనిగూరిచ్యు విచారణ చేయక యుండెను. అతడు చేయునది యావతుత్ యెహోవా 

సఫలమగునటుల్ చేసెను. 

లేవీయకాండము 25:21 => అయితే నేను ఆరవయేట నా దీవెన మీకు కలుగునటుల్ ఆజాఞ్పించెదను; 

అది మూడేండల్ పంటను మీకు కలుగజేయును. 

లేవీయకాండము 26:4 => మీ వరష్కాలములలో మీకు వరష్మిచెచ్దను, మీ భూమి పంటలనిచుచ్ను, 

మీ పొలములచెటుల్ ఫలించును, 

లేవీయకాండము 26:5 => మీ దార్క్షపండల్ కాలమువరకు మీ నూరుప్ సాగుచుండును, మీరు తృపిత్గా 

భుజించి మీ దేశములో నిరభ్యముగా నివసించెదరు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:8 => నీ కొటల్లోను నీవు చేయు పర్యతన్ములనిన్టిలోను నీకు దీవెన 

కలుగునటుల్ యెహోవా ఆజాఞ్పించును. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో ఆయన నినున్ 

ఆశీరవ్దించును. 

సామెతలు 10:22 => యెహోవా ఆశీరావ్దము ఐశవ్రయ్మిచుచ్ను నరుల కషట్ముచేత ఆ 

యాశీరావ్దము ఎకుక్వ కాదు. 

2 కొరిందీయులకు 9:8 => మరియు అనిన్టియందు ఎలల్పుప్డును మీలో మీరు సరవ్సమృదిధ్ గలవారై 

ఉతత్మమైన పర్తికారయ్ము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమసత్ విధములైన కృపను 

విసత్రింపచేయగలడు. 

2 కొరిందీయులకు 9:9 => ఇందువిషయమై అతడు వెదజలిల్ దరిదుర్లకిచెచ్ను అతని నీతి 

నిరంతరము నిలుచును అని వార్యబడియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 9:10 => వితుత్వానికి వితత్నమును తినుటకు ఆహారమును దయచేయు దేవుడు 

మీకు వితత్నము దయచేసి విసత్రింపచేసి, మీరు పర్తి విషయములో పూరౌణ్దారయ్భాగయ్ము 

గలవారగునటుల్, మీ నీతిఫలములు వృదిధ్పొందించును. 

2 కొరిందీయులకు 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 

నిరగ్మకాండము 36:7 => గనుక పర్జలు తీసికొనివచుచ్ట మానిరి. 

యెహోషువ 3:8 => మీరు యొరాద్ను నీళల్దరికి వచిచ్ యొరాద్నులో నిలువుడని నిబంధన 

మందసమును మోయు యాజకులకు ఆజాఞ్పించుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:16 => మా దేవా యెహోవా, నీ పరిశుదధ్ నామముయొకక్ ఘనతకొరకు 

మందిరమును కటిట్ంచుటకై మేము సమకూరిచ్న యీ వసుత్ సముదాయమును నీవలన కలిగినదే, 

అంతయు నీదియైయునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:13 => మరియు యెహీయేలు అజజాయ్హు నహతు అశాహేలు 

యెరీమోతు యోజాబాదు ఎలీయేలు ఇసమ్కాయ్హు మహతు బెనాయాలనువారు రాజైన 
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హిజిక్యావలనను, దేవుని మందిరమునకు అధిపతియైన అజరాయ్వలనను, తాము పొందిన 

ఆజఞ్చొపుప్న కొననాయ్ చేతికిర్ందను, అతని సహోదరుడగు షిమీ చేతికిర్ందను కనిపెటుట్వారై యుండిరి. 

యిరిమ్యా 2:31 => ఈ తరము వారలారా, యెహోవా సెలవిచుచ్ మాట లక్షయ్పెటుట్డి నేను 

ఇశార్యేలునకు అరణయ్మువలెనైతినా? గాఢాంధకార దేశమువలెనైతినా? మేము సేవ్చఛ్గా 

తిరుగులాడువారమైతివిు; ఇకను నీయొదద్కు రామని నా పర్జలేల చెపుప్చునాన్రు?  

యెహెజేక్లు 44:30 => మీ పర్తిషిఠ్తారప్ణములనిన్టిలోను తొలిచూలు వాటనిన్టిలోను 

మొదటివియు, పర్థమ ఫలములనిన్టిలోను మొదటివియు యాజకులవగును; మీ కుటుంబములకు 

ఆశీరావ్దము కలుగునటుల్ మీరు ముందుగా పిసికిన పిండిముదద్ను యాజకులకియయ్వలెను.  

1 కొరిందీయులకు 16:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు చందా పోగుచేయకుండ పర్తి ఆదివారమున మీలో 

పర్తివాడును తాను వరిధ్లిల్న కొలది తనయొదద్ కొంత సొముమ్ నిలువచేయవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 

వచనము 13 

మరియు యెహీయేలు అజజాయ్హు నహతు అశాహేలు యెరీమోతు యోజాబాదు ఎలీయేలు 

ఇసమ్కాయ్హు మహతు బెనాయాలనువారు రాజైన హిజిక్యావలనను, దేవుని మందిరమునకు 

అధిపతియైన అజరాయ్వలనను, తాము పొందిన ఆజఞ్చొపుప్న కొననాయ్ చేతికిర్ందను, అతని 

సహోదరుడగు షిమీ చేతికిర్ందను కనిపెటుట్వారై యుండిరి. 

నెహెమాయ్ 10:38 => లేవీయులు ఆ పదియవ వంతును తీసికొనిరాగా అహరోను సంతతివాడైన 

యాజకుడు ఒకడును వారితోకూడ ఉండవలెననియు, పదియవ వంతులలో ఒకవంతు లేవీయులు మా 

దేవుని మందిరములో ఉనన్ ఖజానా గదులలోనికి తీసికొని రావలెననియు నిరణ్యించుకొంటిమి, 

నెహెమాయ్ 10:39 => ఇశార్యేలీయులును లేవీయులును ధానయ్మును కొర్తత్ దార్కాష్రసమును నూనెను 

తేగా, సేవచేయు యాజకులును దావ్రపాలకులును గాయకులును వాటిని తీసికొని పర్తిషిఠ్తములగు 
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ఉపకరణములుండు మందిరపు గదులలో ఉంచవలెను. మా దేవుని మందిరమును మేము 

విడిచిపెటట్ము. 

నెహెమాయ్ 13:5 => నైవేదయ్మును సాంబార్ణిని పాతర్లను గింజలలో పదియవ భాగమును కొర్తత్ 

దార్కాష్రసమును లేవీయులకును గాయకులకును దావ్రపాలకులకును ఏరప్డిన నూనెను యాజకులకు 

తేవలసిన పర్తిషిఠ్త వసుత్వులను పూరవ్ము ఉంచు సథ్లమునొదద్, అతనికి ఒకగొపప్ గదిని సిదధ్ముచేసి 

యుండెను. 

నెహెమాయ్ 13:12 => అటుతరువాత యూదులందరును ధానయ్ దార్కాష్రస తైలములలో పదియవ 

భాగమును ఖజానాలోనికి తెచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 13:13 => నమమ్కముగల మనుషుయ్లని పేరుపొందిన షెలెమాయ్ అను యాజకుని సాదోకు 

అను శాసిత్ని లేవీయులలో పెదాయాను ఖజానామీద నేను కాపరులగా నియమించితిని; వారిచేతికిర్ంద 

మతత్నాయ్ కుమారుడైన జకూక్రునకు పుటిట్న హానాను నియమింపబడెను; మరియు తమ సహోదరులకు 

ఆహారము పంచిపెటుట్ పని వారికి నియమింపబడెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:25 => పర్తయ్క్షపు గుడారములో గెరో ష్ను కుమారులు కాపాడవలసినవేవనగా, 

మందిరము గుడారము దాని పైకపుప్ పర్తయ్క్షపు గుడారము దావ్రపు తెరయు 

1 రాజులు 6:5 => మరియు మందిరపు గోడచుటుట్ గదులు కటిట్ంచెను; మందిరపు గోడలకును 

పరిశుదధ్సథ్లమునకును గరాభ్లయమునకును చుటుట్ నలుదిశల అతడు గదులు కటిట్ంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:28 => వీరు అహరోను సంతతివారి చేతికిర్ంద పని చూచుటకును, వారి 

వశముననునన్ యెహోవా మందిర సేవకొరకై సాలలలోను గదులలోను ఉంచబడిన సకలమైన పర్తిషిఠ్త 

వసుత్వులను శుదిధ్చేయుటకును, దేవుని మందిర సేవకొరకైన పనిని విచారించుటకును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:20 => కడకు లేవీయులలో అహీయా అనువాడు దేవుని మందిరపు 

బొకక్సమును పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వుల బొకక్సములను కాచువాడుగా నియమింపబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:13 => మరియు యెహీయేలు అజజాయ్హు నహతు అశాహేలు 

యెరీమోతు యోజాబాదు ఎలీయేలు ఇసమ్కాయ్హు మహతు బెనాయాలనువారు రాజైన 
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హిజిక్యావలనను, దేవుని మందిరమునకు అధిపతియైన అజరాయ్వలనను, తాము పొందిన 

ఆజఞ్చొపుప్న కొననాయ్ చేతికిర్ందను, అతని సహోదరుడగు షిమీ చేతికిర్ందను కనిపెటుట్వారై యుండిరి. 

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. 

యిరిమ్యా 35:2 => నీవు రేకాబీయులయొదద్కు పోయి వారితో మాటలాడి, యెహోవా 

మందిరములోని గదులలో ఒకదానిలోనికి వారిని తోడుకొనివచిచ్, తార్గుటకు వారికి దార్కాష్రసమిమమ్ని 

సెలవియయ్గా 

యెహెజేక్లు 40:7 => మరియు కావలిగది నిడివియు వెడలుప్ను బారనన్ర, కావలి గదులకు మధయ్ 

అయిదేసి మూరల యెడముండెను. గుమమ్ముయొకక్ దావ్రపు పర్కక్కును మందిరమునకు బారనన్ర 

యెడము. 

యెహెజేక్లు 40:17 => అతడు బయటి ఆవరణములోనికి ననున్ తీసికొనిరాగా అచచ్ట గదులును 

చఎ టా్యు కనబడెను. చఎ టా్మీద ముపప్ది చినన్గదులు ఏరప్డియుండెను. 

యెహెజేక్లు 40:29 => మరియు దాని కావలిగదులును సత్ంభములును మధయ్ గోడలును పైచెపిప్న 

కొలతకు సరిపడెను; దానికిని దాని చుటుట్ ఉనన్ మధయ్గోడలకును కిటికీలుండెను, దాని నిడివి ఏబది 

మూరలు దాని వెడలుప్ ఇరువదియైదు మూరలు 
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మలాకీ 3:10 => నా మందిరములో ఆహారముండునటుల్ పదియవ భాగమంతయు మీరు నా 

మందిరపు నిధిలోనికి తీసికొనిరండి; దీని చేసి మీరు ననున్ శోధించినయెడల నేను ఆకాశపువాకిండల్ను 

విపిప్, పటట్జాలనంత విసాత్రముగా దీవెనలు కుమమ్రించెదనని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

వచనము 14 

తూరుప్తటుట్ దావ్రమునొదద్ పాలకుడును ఇమాన్ కుమారుడునగు లేవీయుడైన కోరే యెహోవా 

కానుకలను అతిపరిశుదధ్మైనవాటిని పంచిపెటుట్టకు దేవునికి అరిప్ంపబడిన సేవ్చాఛ్రప్ణలమీద 

నియమింపబడెను. 

2 రాజులు 12:15 => మరియు పనివారికిచుచ్టకై ఆ దర్వయ్ము అపప్గింత పెటుట్కొనినవారు 

నమమ్కసుథ్లని వారిచేత లెకక్ అడుగలేదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:20 => కడకు లేవీయులలో అహీయా అనువాడు దేవుని మందిరపు 

బొకక్సమును పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వుల బొకక్సములను కాచువాడుగా నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:21 => లదాద్ను కుమారులను గూరిచ్నది గెరో ష్నీయుడైన లదాద్ను 

కుమారులు, అనగా గెరో ష్నీయులై తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లైయునన్వారిని గూరిచ్నది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:22 => యెహీయేలీ కుమారులైన జేతామును వాని సహోదరుడైన 

యోవేలును యెహోవా మందిరపు బొకక్సములకు కావలి కాయువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:23 => అమార్మీయులు ఇసాహ్రీయులు హెబోర్నీయులు ఉజీజ్యేలీయులు 

అనువారిని గూరిచ్నది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:24 => మోషే కుమారుడైన గెరో ష్మునకు పుటిట్న షెబూయేలు 

బొకక్సముమీద పర్ధానిగా నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:25 => ఎలీయెజెరు సంతతివారగు షెబూయేలు సహోదరులు ఎవరనగా 

వాని కుమారుడైన రెహబాయ్, రెహబాయ్ కుమారుడైన యెషయా, యెషయా కుమారుడైన యెహోరాము, 

యెహోరాము కుమారుడైన జిఖీర్, జిఖీర్ కుమారుడైన షెలోమీతు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 26:26 => యెహోవా మందిరము ఘనముగా కటిట్ంచుటకై రాజైన దావీదును 

పితరుల యింటిపెదద్లును సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును సైనాయ్ధిపతులును  

ఆదికాండము 14:20 => నీ శతుర్వులను నీచేతికపప్గించిన సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు సుత్తింపబడును 

గాక అనియు చెపెప్ను. అపుప్డతడు అనిన్టిలో ఇతనికి పదియవ వంతు ఇచెచ్ను. 

లేవీయకాండము 27:30 => భూధానయ్ములలోనేమి వృక్షఫలములోనేమి భూఫలములనిన్టిలో 

దశమభాగము యెహోవా సొముమ్; అది యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:21 => ఇదిగో లేవీయులు చేయు సేవకు, అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

సేవకు నేను ఇశార్యేలీయులయొకక్ దశమభాగములనిన్టిని వారికి సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తిని. 

యెహోషువ 6:19 => వెండియు బంగారును ఇతత్డి పాతర్లును ఇనుప పాతర్లును యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తములగును; వాటిని యెహోవా ధనాగారములో నుంచవలెను. 

2 రాజులు 12:4 => యోవాషు యాజకులను పిలిపించి యెహోవా మందిరములోనికి తేబడు 

పర్తిషిఠ్త వసుత్వుల విలువను అనగా జనసంఖయ్ దాఖలా చేయబడిన జనులు తెచిచ్న దర్వయ్మును 

వంతుచొపుప్న పర్తి మనిషికి నిరణ్యమైన దర్వయ్మును, సేవ్చఛ్చేత నెవరైనను యెహోవా 

మందిరములోనికి తెచిచ్న దర్వయ్మును, 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:19 => సమాజమంతటను సరిచూడబడిన వారికిని, ఆ యా 

పటట్ణములకు చేరిన గార్మములలోనునన్ అహరోను వంశసుథ్లైన యాజకులకును, వంతులు 

ఏరప్రచుటకు వారు నియమింపబడి యుండిరి. పేళల్చేత చెపప్బడిన ఆ జనులు యాజకులలో 

పురుషులకందరికిని, లేవీయులలో వంశములచొపుప్న సరిచూడబడిన వారికందరికిని వంతులు 

ఏరప్రచుటకు నియమింపబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:12 => ఆ మనుషుయ్లు ఆ పనిని నమమ్కముగా చేసిరి. వారి మీది పై 

విచారణకరత్లు ఎవరనగా, మెరారీయులైన లేవీయులగు యహతు ఓబదాయ్ అనువారును, పని 

నడిపించుటకు ఏరప్డిన కహాతీయులగు జెకరాయ్ మెషులాల్ము అనువారును, లేవీయులలో వాదయ్ 

పర్వీణులైన వారు వారితోకూడ ఉండిరి. 
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నెహెమాయ్ 10:37 => ఇదియు గాక మా పిండిలో పర్థమ ఫలము పర్తిషాఠ్రప్ణలు సకలవిధమైన 

వృక్షముల ఫలములు దార్కాష్రసము నూనె మొదలైన వాటిని మా దేవుని మందిరపు గదులలోనికి 

యాజకులయొదద్కు తెచుచ్నటుల్గాను, మా భూమి పంటలో పదియవ వంతును లేవీయులయొదద్కు 

తీసికొని వచుచ్నటుల్గా పర్తి పటట్ణములోనునన్ మా పంటలో పదియవ వంతును ఆ లేవీయుల 

కిచుచ్నటుల్గాను నిరణ్యించుకొంటిమి. 

నెహెమాయ్ 10:38 => లేవీయులు ఆ పదియవ వంతును తీసికొనిరాగా అహరోను సంతతివాడైన 

యాజకుడు ఒకడును వారితోకూడ ఉండవలెననియు, పదియవ వంతులలో ఒకవంతు లేవీయులు మా 

దేవుని మందిరములో ఉనన్ ఖజానా గదులలోనికి తీసికొని రావలెననియు నిరణ్యించుకొంటిమి, 

నెహెమాయ్ 10:39 => ఇశార్యేలీయులును లేవీయులును ధానయ్మును కొర్తత్ దార్కాష్రసమును నూనెను 

తేగా, సేవచేయు యాజకులును దావ్రపాలకులును గాయకులును వాటిని తీసికొని పర్తిషిఠ్తములగు 

ఉపకరణములుండు మందిరపు గదులలో ఉంచవలెను. మా దేవుని మందిరమును మేము 

విడిచిపెటట్ము. 

నెహెమాయ్ 13:13 => నమమ్కముగల మనుషుయ్లని పేరుపొందిన షెలెమాయ్ అను యాజకుని సాదోకు 

అను శాసిత్ని లేవీయులలో పెదాయాను ఖజానామీద నేను కాపరులగా నియమించితిని; వారిచేతికిర్ంద 

మతత్నాయ్ కుమారుడైన జకూక్రునకు పుటిట్న హానాను నియమింపబడెను; మరియు తమ సహోదరులకు 

ఆహారము పంచిపెటుట్ పని వారికి నియమింపబడెను. 

వచనము 15 

అతని చేతికిర్ంద ఏదెను మినాయ్మీను యేషూవ షెమయా అమరాయ్ షెకనాయ్ అనువారు నమమ్కమైనవారు 

గనుక యాజకుల పటట్ణములందు పినన్ పెదద్లైన తమ సహోదరులకు వంతులచొపుప్న భాగము 

లిచుచ్టకు నియమింపబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:4 => మరియు యెహోవా ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ యాజకులును 

లేవీయులును ధైరయ్ము వహించి తమ పని జరుపుకొనునటుల్ ఎవరి భాగములను వారికి 

ఇయయ్వలసినదని యెరూషలేములో కాపురమునన్ జనులకు అతడు ఆజాఞ్పించెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 31:11 => హిజిక్యా యెహోవా మందిరములో కొటల్ను సిదధ్పరచవలసినదని 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:12 => యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ రాజును అధిపతులును చేసిన నిరణ్యమును 

నెరవేరుచ్నటుల్ యూదాలోనివారికి మనసుస్ ఏకము చేయుటకై దేవుని హసత్ము వారికి తోడప్డెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:10 => యెహోవా మందిరములోనికి జనులు కానుకలను తెచుచ్ట 

మొదలుపెటిట్నపప్టినుండి మేము సమృదిధ్గా భోజనము చేసినను చాలా మిగులుచునన్ది; యెహోవా 

తన జనులను ఆశీరవ్దించినందున ఇంత గొపప్రాశి మిగిలినదని రాజుతోననగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:11 => దేవుని మందిరములో అధిపతియైన అహీటూబు కుమారుడైన 

మెరాయోతునకు పుటిట్న సాదోకు కుమారుడగు మెషులాల్మునకు కలిగిన హిలీక్యా కుమారుడైన 

అజరాయ్; 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:5 => ఎలియాజరు సంతతిలోని వారును, ఈతామారు సంతతివారిలో 

కొందరును దేవునికి పర్తిషిఠ్తులగు అధికారులై యుండిరి గనుక తాము పరిశుదధ్ సథ్లమునకు 

అధికారులుగా ఉండుటకై చీటుల్వేసి వంతులు పంచుకొనిరి. 

నెహెమాయ్ 11:11 => శెరాయా దేవుని మందిరమునకు అధిపతియై యుండెను. ఇతడు మషులాల్ము 

సాదోకు మెరాయోతు అహీటూబులను పితరుల వరుసలో హిలీక్యాకు పుటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:15 => అతని చేతికిర్ంద ఏదెను మినాయ్మీను యేషూవ షెమయా అమరాయ్ 

షెకనాయ్ అనువారు నమమ్కమైనవారు గనుక యాజకుల పటట్ణములందు పినన్ పెదద్లైన తమ 

సహోదరులకు వంతులచొపుప్న భాగము లిచుచ్టకు నియమింపబడిరి. 

వచనము 16 

ఇదియుగాక గోతర్ములలో మూడు సంవతస్రములు మొదలుకొని అంతకు పైవయసుస్ గలవారై 

జనసంఖయ్ సరిచూడబడిన మగవారికందరికిని, వంతులచొపుప్న సేవచేయుటకై పర్తిదినము యెహోవా 

మందిరములోనికి వచుచ్వారందరికిని, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 26:12 => ఈలాగున ఏరాప్టైన తరగతులనుబటిట్ యెహోవా మందిరములో 

వంతుల పర్కారముగా తమ సహోదరులు చేయునటుల్ సేవ చేయుటకు ఈ దావ్రపాలకులు, అనగా 

వారిలోని పెదద్లు జవాబుదారులుగా నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:14 => తూరుప్తటుట్ కావలి షెలెమాయ్కు పడెను, వివేకముగల 

ఆలోచనకరత్యైన అతని కుమారుడగు జెకరాయ్కు చీటి వేయగా, ఉతత్రపుతటుట్ కావలి వానికి పడెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:17 => తూరుప్న లేవీయులైన ఆరుగురును, ఉతత్రమున దినమునకు 

నలుగురును, దకిష్ణమున దినమునకు నలుగురును, అసుపీప్ము నొదద్ ఇదద్రిదద్రును, 

లే వీ య కాం డ ము 2 2 : 1 8 = > నీ వు అ హ రో ను తో ను అ త ని కు మా రు ల తో ను 

ఇశార్యేలీయులందరితోను ఇటుల్ చెపుప్ము ఇశార్యేలీయుల యింటివారిలోనేగాని ఇశార్యేలీయులలో 

నివసించు పరదేశులలోనేగాని యెవడు యెహోవాకు దహనబలిగా సేవ్చాఛ్రప్ణములనైనను 

మొర్కుక్బళల్నైనను అరిప్ంచునో 

లేవీయకాండము 23:38 => ఏ అరప్ణ దినమున ఆ అరప్ణమును తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:39 => మీ మొర్కుక్బళల్ను మీ సేవ్చాఛ్రప్ణములను మీ దహనబలులను మీ 

నైవేదయ్ములను మీ పానారప్ణములను మీ సమాధానబలులను గాక వీటిని నియామక కాలములందు 

యెహోవాకు అరిప్ంవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:6 => అకక్డికే మీరు మీ దహనబలులను, మీ బలులను, మీ 

దశమభాగములను, పర్తిషిట్తములుగా మీరు చేయు నైవేదయ్ములను, మీ మొర్కుక్బడి అరప్ణములను, 

మీ సేవ్చాఛ్రప్ణములను, పశువులలోను గొఱఱ్మేకలలోను తొలిచూలు వాటిని తీసికొనిరావలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:17 => నీ ధానయ్ములోనేమి నీ దార్కాష్రసములోనేమి నీ నూనెలోనేమి 

దశమభాగమును, నీ గోవులలోనిదేమి నీ గొఱఱ్మేకల మందలోనిదేమి తొలిచూలు పిలల్లను నీవు 

మొర్కుక్కొను మొర్కుక్బళల్లో దేనిని నీ సేవ్చాచ్రప్ణమును పర్తిషాఠ్రప్ణమును నీ యింట తినక 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:10 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు వారముల పండుగ ఆచరించుటకై 

నీచేతనైనంత సేవ్చాఛ్రప్ణమును సిదధ్పరచవలెను. నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించినకొలది 

దానినియయ్వలెను. 
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ఎజార్ 1:4 => మరియు యెరూషలేములోనుండు దేవుని మందిరమును కటిట్ంచుటకై సేవ్చాఛ్రప్ణను 

గాక ఆ యా సథ్లములలోనివారు తమయొదద్ నివసించువారికి వెండి బంగారములను వసుత్వులను 

పశువులను ఇచిచ్ సహాయము చేయవలెనని ఆజాఞ్పించెను. 

ఎజార్ 3:5 => తరువాత నితయ్మైన దహనబలిని, అమావాసయ్లకును యెహోవా యొకక్ నియామకమైన 

పండుగలకును పర్తిషిఠ్తమైన దహనబలులను, ఒకొక్కక్డు తెచిచ్న సేవ్చాఛ్రప్ణలను అరిప్ంచుచు 

వచిచ్రి. 

ఎజార్ 7:16 => మరియు బబులోను పర్దేశమందంతట నీకు దొరకు వెండి బంగారములంతయును, 

జనులును యాజకులును యెరూషలేములోనునన్ తమ దేవుని మందిరమునకు సేవ్చఛ్గా అరిప్ంచు 

వసుత్వులను నీవు తీసికొని పోవలెను. 

కీరత్నలు 119:108 => యెహోవా, నా నోటి సేవ్చాఛ్రప్ణలను అంగీకరించుము. నీ నాయ్యవిధులను 

నాకు బోధింపుము 

నెహెమాయ్ 13:13 => నమమ్కముగల మనుషుయ్లని పేరుపొందిన షెలెమాయ్ అను యాజకుని సాదోకు 

అను శాసిత్ని లేవీయులలో పెదాయాను ఖజానామీద నేను కాపరులగా నియమించితిని; వారిచేతికిర్ంద 

మతత్నాయ్ కుమారుడైన జకూక్రునకు పుటిట్న హానాను నియమింపబడెను; మరియు తమ సహోదరులకు 

ఆహారము పంచిపెటుట్ పని వారికి నియమింపబడెను. 

లేవీయకాండము 2:10 => ఆ నైవేదయ్ శేషము అహరోనుకును అతని కుమారులకును జెందును. 

యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమములలో అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 6:16 => దానిలో మిగిలినదానిని అహరోనును అతని సంతతివారును తినవలెను. 

అది పులియనిదిగా పరిశుదధ్సథ్లములో తినవలెను. వారు పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ ఆవరణములో 

దానిని తినవలెను; 

లేవీయకాండము 6:17 => దాని పులియబెటిట్ కాలచ్వలదు; నా హోమ దర్వయ్ములలో వారికి పాలుగా 

దాని నిచిచ్యునాన్ను. పాపపరిహారారథ్బలివలెను అపరాధపరిహారారథ్బలివలెను అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 7:1 => అపరాధపరిహారారథ్బలి అతిపరిశుదధ్ము. దానిగూరిచ్న విధి యేదనగా 
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లేవీయకాండము 7:2 => దహనబలి పశువులను వధించుచోట అపరాధపరిహారారథ్బలి రూపమైన 

పశువులను వధింపవలెను. బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 7:3 => దానిలోనుండి దాని కొర్వవ్ంతటిని, అనగా దాని కొర్వివ్న తోకను దాని 

ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను 

లేవీయకాండము 7:4 => రెండు మూతర్గర్ంథులను డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథులమీది 

కొర్వువ్ను కాలేజముమీది వపను తీసి దానినంతయు అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 7:5 => యాజకుడు యెహోవాకు హోమముగా బలిపీఠముమీద వాటిని 

దహింపవలెను; అది అపరాధపరిహారారథ్బలి; యాజకులలో పర్తి మగవాడు దానిని తినవలెను; 

లేవీయకాండము 7:6 => అది అతిపరిశుదధ్ము, పరిశుదధ్సథ్లములో దానిని తినవలెను. 

లేవీయకాండము 10:12 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతోను మిగిలిన అతని కుమారులైన 

ఎలియాజరు ఈతామారులతోను ఇటల్నెను మీరు యెహోవా హోమ దర్వయ్ములలో మిగిలిన 

నైవేదయ్మును తీసికొని అది పొంగకుండ బలిపీఠము దగగ్ర తినుడి; అది అతిపరిశుదధ్ము. యెహోవా 

హోమ దర్వయ్ములోనుండి అది నీకును నీ కుమారులకును నియమింపబడిన వంతు. 

లేవీయకాండము 10:13 => కావున మీరు పరిశుదధ్సథ్లములో దానిని తినవలెను; నేను అటిట్ ఆజఞ్ను 

పొందితిని. 

లేవీయకాండము 27:28 => అయితే మనుషుయ్లలోగాని జంతువులలోగాని సావ్సథ్య్మైన 

పొలములలోగాని తనకు కలిగినవాటనిన్టిలో దేనినైనను ఒకడు యెహోవాకు పర్తిషిట్ంచినయెడల 

పర్తిషిఠ్ంచినదానిని అమమ్కూడదు, విడిపింపనుకూడదు, పర్తిషిఠ్ంచిన సమసత్ము యెహోవాకు 

అతిపరిశుదధ్ముగా ఉండును. 

వచనము 17 

ఇరువది సంవతస్రములు మొదలుకొని అంతకు పైవయసుస్ గలవారై వంతులచొపుప్న సేవ చేయుటకు 

తమ తమ పితరుల వంశములచొపుప్న యాజకులలో సరిచూడబడిన లేవీయులకు, 
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2 దినవృతాత్ంతములు 31:13 => మరియు యెహీయేలు అజజాయ్హు నహతు అశాహేలు 

యెరీమోతు యోజాబాదు ఎలీయేలు ఇసమ్కాయ్హు మహతు బెనాయాలనువారు రాజైన 

హిజిక్యావలనను, దేవుని మందిరమునకు అధిపతియైన అజరాయ్వలనను, తాము పొందిన 

ఆజఞ్చొపుప్న కొననాయ్ చేతికిర్ందను, అతని సహోదరుడగు షిమీ చేతికిర్ందను కనిపెటుట్వారై యుండిరి. 

యెహోషువ 21:9 => వారు యూదా వంశసుథ్ల గోతర్ములోను షిమోయ్నీయుల గోతర్ములోను 

చెపప్బడిన పేరులు గల యీ పటట్ణములను ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:10 => అవి లేవీయులైన కహాతీయుల వంశములలో అహరోను వంశకులకు 

కలిగినవి, ఏలయనగా మొదట చేతికివచిచ్న వంతుచీటి వారిది. 

యెహోషువ 21:11 => యూదా వంశసుథ్ల మనయ్ములో వారికి కిరయ్తరాబ్, అనగా హెబోర్ను నిచిచ్రి. 

ఆ అరాబ్ అనాకు తండిర్ దాని చుటుట్నునన్ పొలమును వారికిచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:12 => అయితే ఆ పటట్ణముయొకక్ పొలములను దాని గార్మములను యెఫునెన్ 

కుమారుడైన కాలేబునకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:13 => యాజకుడైన అహరోను సంతానపువారికి వారు నరహంతకునికి 

ఆశర్యపటట్ణమైన హెబోర్నును  

యెహోషువ 21:14 => దాని పొలమును లిబాన్ను దాని పొలమును యతీత్రును దాని పొలమును 

ఎషె ట్మోయను దాని పొలమును హోలోనును దాని పొలమును  

యెహోషువ 21:15 => దెబీరును దాని పొలమును ఆయినిని దాని పొలమును యుటట్యును దాని 

పొలమును బేతెష్మెషును దాని పొలమును,  

యెహోషువ 21:16 => అనగా ఆ రెండు గోతర్ములవారినుండి తొమిమ్ది పటట్ణములను ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:17 => బెనాయ్మీను గోతర్మునుండి నాలుగు పటట్ణములను అనగా గిబియోనును 

దాని పొలమును గెబను దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:18 => అనాతోతును దాని పొలమును అలోమ్నును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:19 => యాజకులైన అహరోను వంశకుల పటట్ణములనిన్యు వాటి పొలములు 

పోగా పదమూడు పటట్ణములు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:54 => అహరోను సంతతివారగు కహాతీయులు వంతువారు; వారి 

కుటుంబముల పొలిమేరలలో వారు విడిసిన తావులనుబటిట్ వారికి ఏరప్డిన నివాససథ్లములు ఇవి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:55 => యూదా దేశములోని హెబోర్నును దాని చుటుట్నునన్ 

యుపగార్మములును వారికపప్గింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:56 => అయితే ఆ పటట్ణపు పొలములును దాని గార్మములును యెఫునెన్ 

కుమారుడైన కాలేబునకు ఇయయ్బడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:57 => అహరోను సంతతివారికి వచిచ్న పటట్ణములేవనగా 

ఆశర్యపటట్ణమైన హెబోర్ను లిబాన్ దాని గార్మములు, యతీత్రు ఎషె ట్మో దాని గార్మములు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:58 => హీలేను దాని గార్మములు, దెబీరు దాని గార్మములు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:59 => ఆషాను దాని గార్మములు, బేతెష్మెషు దాని గార్మములు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:60 => మరియు బెనాయ్మీను గోతర్సాథ్నములోని గెబ దాని గార్మములు, 

అలెల్మెతు దాని గార్మములు, అనాతోతు దాని గార్మములు, వీరి వంశములకు కలిగిన 

పటట్ణములనిన్యు పదుమూడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:22 => గుమమ్ములయొదద్ దావ్రపాలకులుగా ఏరప్డిన వీరందరు 

రెండువందల పనిన్దద్రు; వీరు తమ గార్మముల వరుసను తమ వంశావళిచొపుప్న సరిచూడబడిరి; వీరు 

నమమ్దగినవారని దావీదును దీరఘ్దరిశ్యగు సమూయేలును వీరిని నియమించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:8 => తాము చేయు సేవ విషయములో పినన్యని పెదద్యని గురువని 

శిషుయ్డని భేదము లేకుండ వంతులకొరకై చీటుల్ వేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:57 => అహరోను సంతతివారికి వచిచ్న పటట్ణములేవనగా 

ఆశర్యపటట్ణమైన హెబోర్ను లిబాన్ దాని గార్మములు, యతీత్రు ఎషె ట్మో దాని గార్మములు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:18 => అనగా నమమ్కమైనవారై తముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొనిన 

లేవీయులకును, తమ పిలల్లతోను భారయ్లతోను కుమారులతోను కుమారెత్లతోను 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:19 => సమాజమంతటను సరిచూడబడిన వారికిని, ఆ యా 

పటట్ణములకు చేరిన గార్మములలోనునన్ అహరోను వంశసుథ్లైన యాజకులకును, వంతులు 
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ఏరప్రచుటకు వారు నియమింపబడి యుండిరి. పేళల్చేత చెపప్బడిన ఆ జనులు యాజకులలో 

పురుషులకందరికిని, లేవీయులలో వంశములచొపుప్న సరిచూడబడిన వారికందరికిని వంతులు 

ఏరప్రచుటకు నియమింపబడిరి. 

వచనము 18 

అనగా నమమ్కమైనవారై తముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొనిన లేవీయులకును, తమ పిలల్లతోను భారయ్లతోను 

కుమారులతోను కుమారెత్లతోను 

లేవీయకాండము 21:22 => అతిపరిశుదధ్మైనవేగాని, పరిశుదధ్మైనవేగాని, తన దేవునికి అరిప్ంపబడు 

ఏ ఆహారవసుత్వులనైనను అతడు తినవచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 21:23 => మెటుట్కు అతడు కళంకము గలవాడుగనుక అడడ్తెర యెదుటికి 

చేరకూడదు; బలిపీఠమును సమీపింపకూడదు; నా పరిశుదధ్సథ్లములను అపవితర్పరచకూడదు; వారిని 

పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను నేనే అని వారితో చెపుప్ము. అటుల్ మోషే అహరోనుతోను, అతని 

కుమారులతోను ఇశార్యేలీయులందరితోను చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:4 => మరియు యెహోవా ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ యాజకులును 

లేవీయులును ధైరయ్ము వహించి తమ పని జరుపుకొనునటుల్ ఎవరి భాగములను వారికి 

ఇయయ్వలసినదని యెరూషలేములో కాపురమునన్ జనులకు అతడు ఆజాఞ్పించెను. 

వచనము 19 

సమాజమంతటను సరిచూడబడిన వారికిని, ఆ యా పటట్ణములకు చేరిన గార్మములలోనునన్ 

అహరోను వంశసుథ్లైన యాజకులకును, వంతులు ఏరప్రచుటకు వారు నియమింపబడి యుండిరి. 

పేళల్చేత చెపప్బడిన ఆ జనులు యాజకులలో పురుషులకందరికిని, లేవీయులలో వంశములచొపుప్న 

సరిచూడబడిన వారికందరికిని వంతులు ఏరప్రచుటకు నియమింపబడిరి. 

సంఖాయ్కాండము 3:15 => లేవీయుల పితరుల కుటుంబములను వారి వారి వంశములను 

లెకిక్ంపుము. ఒక నెల మొదలుకొని పై పార్యముగల మగవారినందరిని లెకిక్ంపవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 3:20 => మెరారి కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ మాహలి మూషి. వారి వారి పితరుల 

కుటుంబముల చొపుప్న ఇవి లేవీయుల వంశములు. 

సంఖాయ్కాండము 4:38 => గెరో ష్నీయులలో వారివారి వంశముల చొపుప్నను వారి వారి పితరుల 

కుటుంబముల చొపుప్నను లెకిక్ంపబడిన వారు, అనగా ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని 

సంఖాయ్కాండము 4:42 => మెరారీయుల వంశములలో తమ తమ వంశముల చొపుప్నను తమ తమ 

పితరుల కుటుంబముల చొపుప్నను లెకిక్ంపబడినవారు 

సంఖాయ్కాండము 4:46 => మోషే అహరోనులు ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులును లెకిక్ంచిన 

లేవీయులలొ 

సంఖాయ్కాండము 17:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో మాటలాడి వారియొదద్ నొకొక్కక్ పితరుల 

కుటుంబమునకు ఒకొక్కక్ కఱఱ్గా, అనగా వారి పర్ధానులందరియొదద్ వారి వారి పితరుల 

కుటుంబముల చొపుప్న పండెర్ండు కఱఱ్లను తీసికొని యెవరి కఱఱ్మీద వారిపేరు వార్యుము. 

సంఖాయ్కాండము 17:3 => లేవి కఱఱ్మీద అహరోను పేరు వార్యవలెను; ఏలయనగా పితరుల 

కుటుంబముల పర్ధానునికి ఒకక్ కఱఱ్యే యుండవలెను. 

ఎజార్ 2:59 => మరియు తేలెమ్లహు తేల హ్రాష్ కెరూబు అదాద్ను ఇమేమ్రు అను సథ్లములలోనుండి 

కొందరు వచిచ్రి. అయితే వీరు తమ పితరులయొకక్ యింటినైనను వంశావళినైనను చూపింప 

లేకపోయినందున వారు ఇశార్యేలీయులో కారో తెలియకపోయెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:3 => ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని, యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి, 

పర్తయ్క్షపు గుడారములో పనిచేయుటకు సేనగా చేరగలవారందరి సంఖయ్ను వార్యించుము. 

సంఖాయ్కాండము 8:24 => ఇరువదియైదేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యముగల పర్తివాడును పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ సేవలో పనిచేయుటకు రావలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:24 => వీరు తమ పితరుల యింటివారినిబటిట్ లేవీయులుగా ఎంచబడిరి; 

పితరుల యిండల్కు పెదద్లైన వీరు ఇరువది సంవతస్రములు మొదలుకొని అంతకు పైవయసుస్ గలవారై 

తమ తమ పేరుల లెకక్పర్కారము ఒకొక్కక్రుగా నెంచబడి యెహోవా మందిరపు సేవచేయు 

పనివారైయుండిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 23:27 => దావీదు ఇచిచ్న కడవరి యాజఞ్నుబటిట్ లేవీయులలో ఇరువది 

సంవతస్రములు మొదలుకొని అంతకు పైవయసుస్ గలవారు ఎంచబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:2 => అంతట హిజిక్యా యెవరి సేవాధరమ్ము వారు జరుపుకొనునటుల్గా 

యాజకులను వరుసల పర్కారముగాను, లేవీయులను వారి వారి వరుసల పర్కారముగాను 

నియమించెను; దహనబలులను సమాధాన బలులను అరిప్ంచుటకును, సేవను జరిగించుటకును 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకును, యెహోవా పాళెపు దావ్రములయొదద్ సుత్తులు చేయుటకును 

యాజకులను లేవీయులను నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:20 => శేషించిన లేవీ సంతతివారెవరనగా అమార్ము సంతతిలో 

షూబాయేలును, షూబాయేలు సంతతిలో యెహెదాయ్హును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:21 => రెహబాయ్ యింటిలో అనగా రెహబాయ్ సంతతిలో పెదద్వాడైన 

ఇషీష్యాయును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:22 => ఇసాహ్రీయులలో షెలోమోతును, షెలోమోతు సంతతిలో 

యహతును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:23 => హెబోర్ను సంతతిలో పెదద్వాడైన యెరీయా, రెండవవాడైన 

అమరాయ్, మూడవవాడైన యహజీయేలు, నాలుగవవాడైన యెకెమ్యాములును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:24 => ఉజీజ్యేలు సంతతిలో మీకాయును మీకా సంతతిలో షామీరును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:25 => ఇషీష్యా సంతతిలో జెకరాయ్యును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:26 => మెరారీ సంతతిలో మహలి, మూషి అనువారును యహజీ 

యాహు సంతతిలో బెనోయును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:27 => యహజీయాహువలన మెరారికి కలిగిన కుమారులెవరనగా బెనో 

షోహము జకూక్రు ఇబీర్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:28 => మహలికి ఎలియాజరు కలిగెను, వీనికి కుమారులు లేకపోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:29 => కీషు ఇంటివాడు అనగా కీషు కుమారుడు యెరహెమ్యేలు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 24:30 => మూషి కుమారులు మహలి ఏదెరు యెరీమోతు, వీరు తమ 

పితరుల యిండల్నుబటిట్ లేవీయులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:31 => వీరును తమ సహోదరులైన అహరోను సంతతివారు చేసినటుల్ 

రాజైన దావీదు ఎదుటను సాదోకు అహీమెలెకు అను యాజకులలోను లేవీయులలోను పితరుల యిండల్ 

పెదద్లయెదుటను తమలోనుండు పితరుల యింటి పెదద్లకును తమ చినన్ సహోదరులకును చీటుల్ 

వేసికొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:32 => పరాకర్మశాలులగు వాని సహోదరులు రెండువేల 

ఏడువందలమంది యింటిపెదద్లుగా కనబడిరి, దావీదు రాజు దేవుని సంబంధమైన కారయ్ముల 

విషయములోను రాజకారయ్ముల విషయములోను రూబేనీయుల మీదను గాదీయులమీదను మనషే ష్ 

అరధ్గోతర్పు వారిమీదను వారిని నియమించెను. 

వచనము 20 

హిజిక్యా యూదా దేశమంతటను ఈలాగున జరిగించి, తన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి 

అనుకూలముగాను యథారథ్ముగాను నమమ్కముగాను పనిచేయుచు వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:15 => అతని చేతికిర్ంద ఏదెను మినాయ్మీను యేషూవ షెమయా అమరాయ్ 

షెకనాయ్ అనువారు నమమ్కమైనవారు గనుక యాజకుల పటట్ణములందు పినన్ పెదద్లైన తమ 

సహోదరులకు వంతులచొపుప్న భాగము లిచుచ్టకు నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:22 => గుమమ్ములయొదద్ దావ్రపాలకులుగా ఏరప్డిన వీరందరు 

రెండువందల పనిన్దద్రు; వీరు తమ గార్మముల వరుసను తమ వంశావళిచొపుప్న సరిచూడబడిరి; వీరు 

నమమ్దగినవారని దావీదును దీరఘ్దరిశ్యగు సమూయేలును వీరిని నియమించిరి. 
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యెషయా 5:16 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే తీరుప్ తీరిచ్ మహిమపరచబడును 

పరిశుదుధ్డైన దేవుడు నీతినిబటిట్ తనున్ పరిశుదధ్ పరచుకొనును. 

రోమీయులకు 15:16 => ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జాఞ్పకము చేయవలెనని యుండి యెకుక్వ 

ధైరయ్ము కలిగి సంకేష్పముగా మీకు వార్యుచునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:15 => రెండవ నెల పదునాలగ్వ దినమున వారు పసాక్పశువును 

వధించిరి; యాజకులును లేవీయులును సిగుగ్నొంది, తముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొని దహనబలి పశువులను 

యెహోవా మందిరములోనికి తీసికొనివచిచ్రి. 

వచనము 21 

తన దేవుని ఆశర్యించుటకై దేవుని మందిర సేవ విషయమందేమి ధరమ్శాసత్ర విషయమందేమి 

ధరమ్మంతటి విషయమందేమి తాను ఆరంభించిన పర్తి పని అతడు హృదయపూరవ్కముగా జరిగించి 

వరిధ్లెల్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:15 => అతని చేతికిర్ంద ఏదెను మినాయ్మీను యేషూవ షెమయా అమరాయ్ 

షెకనాయ్ అనువారు నమమ్కమైనవారు గనుక యాజకుల పటట్ణములందు పినన్ పెదద్లైన తమ 

సహోదరులకు వంతులచొపుప్న భాగము లిచుచ్టకు నియమింపబడిరి. 

లేవీయకాండము 25:34 => వారు తమ పటట్ణముల పార్ంత భూములను అముమ్కొనకూడదు; అవి 

వారికి శాశవ్త సావ్సథ్య్ము. 

సంఖాయ్కాండము 35:2 => ఇశార్యేలీయులు తాము పొందు సావ్సథ్య్ములో లేవీయులు 

నివసించుటకు వారికి పురములను ఇయయ్వలెనని వారికాజాఞ్పించుము; ఆ పురముల చుటుట్నునన్ 

పలెల్లను లేవీయులకియయ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:3 => వారు నివసించుటకు ఆ పురములు వారివగును. వాటి పొలములు వారి 

పశువులకును వారి మందలకును వారి సమసత్ జంతువులకును ఉండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:4 => మీరు లేవీయులకిచుచ్ పురముల పలెల్ల పర్తి పురముయొకక్ గోడ 

మొదలుకొని చుటుట్ వెయియ్ మూరలు 
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సంఖాయ్కాండము 35:5 => మరియు మీరు ఆ పురముల వెలుపలనుండి తూరుప్దికుక్న రెండువేల 

మూరలను, దకిష్ణదికుక్న రెండువేల మూరలను, పడమటిదికుక్న రెండువేల మూరలను, ఉతత్రదికుక్న 

రెండువేల మూరలను కొలవవలెను. ఆ నడుమ పురముండవలెను. అది వారి పురములకు పలెల్లుగా 

నుండును.  

1 దినవృతాత్ంతములు 6:54 => అహరోను సంతతివారగు కహాతీయులు వంతువారు; వారి 

కుటుంబముల పొలిమేరలలో వారు విడిసిన తావులనుబటిట్ వారికి ఏరప్డిన నివాససథ్లములు ఇవి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:60 => మరియు బెనాయ్మీను గోతర్సాథ్నములోని గెబ దాని గార్మములు, 

అలెల్మెతు దాని గార్మములు, అనాతోతు దాని గార్మములు, వీరి వంశములకు కలిగిన 

పటట్ణములనిన్యు పదుమూడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:12 => వారు వాటిని సిదధ్పరచి ఏమియు అపహరింపకుండ కానుకలను 

పదియవ భాగములను పర్తిషిఠ్తములుగా తేబడిన వసుత్వులను లోపల చేరిచ్రి; లేవీయుడైన కొననాయ్ 

వాటిమీద విచారణకరత్గా నియమింపబడెను; అతని సహోదరుడైన షిమీ అతనికి సహకారిగా ఉండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:13 => మరియు యెహీయేలు అజజాయ్హు నహతు అశాహేలు 

యెరీమోతు యోజాబాదు ఎలీయేలు ఇసమ్కాయ్హు మహతు బెనాయాలనువారు రాజైన 

హిజిక్యావలనను, దేవుని మందిరమునకు అధిపతియైన అజరాయ్వలనను, తాము పొందిన 

ఆజఞ్చొపుప్న కొననాయ్ చేతికిర్ందను, అతని సహోదరుడగు షిమీ చేతికిర్ందను కనిపెటుట్వారై యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:14 => తూరుప్తటుట్ దావ్రమునొదద్ పాలకుడును ఇమాన్ కుమారుడునగు 

లేవీయుడైన కోరే యెహోవా కానుకలను అతిపరిశుదధ్మైనవాటిని పంచిపెటుట్టకు దేవునికి 

అరిప్ంపబడిన సేవ్చాఛ్రప్ణలమీద నియమింపబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:15 => అతని చేతికిర్ంద ఏదెను మినాయ్మీను యేషూవ షెమయా అమరాయ్ 

షెకనాయ్ అనువారు నమమ్కమైనవారు గనుక యాజకుల పటట్ణములందు పినన్ పెదద్లైన తమ 

సహోదరులకు వంతులచొపుప్న భాగము లిచుచ్టకు నియమింపబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:15 => పేళుల్ ఉదాహరింపబడినవారు అపుప్డు లేచి చెరపటట్బడిన వారిని 

చేపటిట్ దోపుసొముమ్చేత వారిలో వసత్రహీనులైన వారికి బటట్లు కటిట్ంచి వారికి వసత్రములను పాదరక్షలను 
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ధరింపజేసి అనన్పానములిచిచ్ తలలకు నూనె బెటిట్ంచి వారిలో బలహీనులైన వారిని గాడిదలమీద 

ఎకిక్ంచి ఖరూ జ్రవృక్షములుగల పటట్ణమగు యెరికోకు వారి సహోదరులయొదద్కు వారిని 

తోడుకొనివచిచ్రి; తరువాత వారు షోమోర్నునకు మరల వెళిల్రి. 

లూకా 1:8 => జెకరాయ్ తన తరగతి కర్మము చొపుప్న దేవుని యెదుట యాజక ధరమ్ము 

జరిగించుచుండగా 
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2 దినవృతాత్ంతములు 

అధాయ్యము 32	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

రాజు ఇటిట్ నమమ్కమైన చరయ్ చూపిన తరువాత అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు వచిచ్, యూదాదేశములో 

చొరబడి పార్కార పురములయెదుట దిగి వాటిని లోపరచుకొనజూచెను. 

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. 

2 రాజులు 22:2 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా నడుచుచు, కుడి యెడమలకు తిరుగక 

తన పితరుడగు దావీదు చూపిన పర్వరత్నకు సరిగా పర్వరిత్ంచెను. 

యోహాను 1:47 => యేసు నతనయేలు తనయొదద్కు వచుచ్ట చూచి ఇదిగో యితడు నిజముగా 

ఇశార్యేలీయుడు, ఇతనియందు ఏ కపటమును లేదని అతనిగూరిచ్ చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:16 => ఈ విధమున నేనును దేవునియెడలను మనుషుయ్లయెడలను 

ఎలల్పుప్డు నా మనసాస్కిష్ నిరోద్షమైనదిగా ఉండునటుల్ అభాయ్సము చేసికొనుచునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => మేము విశావ్సులైన మీయెదుట ఎంత భకిత్గాను, నీతిగాను, 

అనిందయ్ముగాను పర్వరిత్ంచితిమో దానికి మీరు సాకుష్లు, దేవుడును సాకిష్ 

3 యోహాను 1:5 => పిర్యుడా, వారు పరదేశులైనను సహోదరులుగా ఉనన్వారికి నీవు చేసినదెలల్ 

విశావ్సికి తగినటుట్గా చేయుచునాన్వు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:9 => నీ సేన శతుర్వులతో యుదధ్మునకు బయలుదేరునపుప్డు ఏ 

దుషాక్రయ్మును చేయకుండ జాగర్తత్పడవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:7 => నీమీదపడు నీ శతుర్వులను యెహోవా నీ యెదుట హతమగునటుల్ 

చేయును; వారొక తోర్వను నీమీదికి బయలుదేరివచిచ్ యేడు తోర్వల నీ యెదుటనుండి పారిపోవుదురు. 
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1 రాజులు 2:3 => నీ దేవుడైన యెహోవా అపప్గించినదానిని కాపాడి,ఆయన మారగ్ముల 

ననుసరించినయెడల నీవు ఏ పని పూనుకొనినను ఎకక్డ తిరిగినను అనిన్టిలో వివేకముగా 

నడుచుకొందువు. మోషే ధరమ్శాసత్రములో వార్యబడియునన్ దేవుని కటట్డలను ఆయన నియమించిన 

ధరమ్మంతటిని ఆయన నాయ్య విధులను శాసనములను గైకొనుము; 

1 రాజులు 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. 

2 రాజులు 18:3 => తన పితరుడైన దావీదు చేసినటుల్ అతడు యెహోవా దృషిట్కి పూరణ్ముగా 

నీతిననుసరించెను. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:2 => ఆసా తన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలముగాను 

యథారథ్ముగాను నడచినవాడై 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:16 => అతడు ఇశార్యేలీయులలో దేవుని దృషిట్కిని తన యింటివారి 

దృషిట్కిని మంచివాడై పర్వరిత్ంచెను గనుక జనులు దావీదు పటట్ణమందు రాజులదగగ్ర అతని 

పాతిపెటిట్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:32 => హిజిక్యా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చూపిన 

భకిత్నిగూరిచ్యు, పర్వకత్యును ఆమోజు కుమారుడునగు యెషయాకు కలిగిన దరశ్నముల 

గర్ంథమునందును యూదా ఇశార్యేలుల రాజుల గర్ంథమునందును వార్యబడియునన్ది. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 35:26 => యోషీయా చేసిన యితర కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్యు, యెహోవా 

ధరమ్శాసత్రవిధుల ననుసరించి అతడు చూపిన భయభకుత్లనుగూరిచ్యు,  

నెహెమాయ్ 13:14 => నా దేవా, ఈ విషయములో ననున్ జాఞ్పకముంచుకొని, నా దేవుని 

మందిరమునకు దాని ఆచారముల జరుగుబాటునకును నేను చేసిన ఉపకారములను 

మరువకుండుము. 

యోబు 1:1 => ఊజు దేశమునందు యోబు అను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును , నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు. 

కీరత్నలు 26:11 => నేను యథారథ్వంతుడనై నడుచుకొనుచునాన్ను ననున్ విమోచింపుము, ననున్ 

కరుణింపుము. 

కీరత్నలు 51:6 => నీవు అంతరంగములో సతయ్ము కోరుచునాన్వు ఆంతరయ్మున నాకు జాఞ్నము 

తెలియజేయుదువు. 

కీరత్నలు 101:2 => నిరోద్ష మారగ్మున వివేకముతో పర్వరిత్ంచెదను. నీవు ఎపుప్డు నాయొదద్కు 

వచెచ్దవు? నా యింట యథారథ్హృదయముతో నడుచుకొందును 

కీరత్నలు 119:1 => (ఆలెఫ ) యెహోవా ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నిరోద్షముగా నడుచుకొనువారు 

ధనుయ్లు 

కీరత్నలు 119:80 => నేను సిగుగ్పడకుండునటుల్ నా హృదయము నీ కటట్డల విషయమై 

నిరోద్షమగును గాక. 

పర్సంగి 2:21 => ఒకడు జాఞ్నముతోను తెలివితోను యుకిత్తోను పర్యాసపడి ఏదో ఒక పని 

చేయును; అయితే దానికొరకు పర్యాసపడని వానికి అతడు దానిని సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్వేయవలసి 

వచుచ్ను; ఇదియు వయ్రథ్మును గొపప్ చెడుగునైయునన్ది.  

పర్సంగి 2:26 => ఏలయనగా దైవదృషిట్కి మంచివాడుగా నుండువానికి దేవుడు జాఞ్నమును తెలివిని 

ఆనందమును అనుగర్హించును; అయితే దైవదృషిట్కి ఇషుట్డగు వానికిచుచ్టకై పర్యాసపడి పోగుచేయు 
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పనిని ఆయన పాపాతుమ్నికి నిరణ్యించును . ఇదియు వయ్రథ్ముగాను ఒకడు గాలికై 

పర్యాసపడినటుట్గాను ఉనన్ది. 

పర్సంగి 9:10 => చేయుటకు నీచేతికి వచిచ్న యే పనినైనను నీ శకిత్లోపము లేకుండ చేయుము; నీవు 

పోవు పాతాళమునందు పనియైనను ఉపాయమైనను తెలివియైనను జాఞ్నమైనను లేదు. 

యెషయా 16:5 => కృపవలన సింహాసనము సాథ్పింపబడును సతయ్సంపనున్డై దానిమీద కూరుచ్ండి 

తీరుప్తీరుచ్ నొకడు కలడు దావీదు గుడారములో అతడాసీనుడై నాయ్యము విచారించుచు నాయ్యము 

జరిగించుటకై తీవరించును. 

యెషయా 32:1 => ఆలకించుడి, రాజు నీతినిబటిట్ రాజయ్పరిపాలన చేయును అధికారులు 

నాయ్యమునుబటిట్ యేలుదురు. 

యెషయా 33:5 => యెహోవా మహా ఘనత నొందియునాన్డు ఆయన ఉనన్తసథ్లమున నివసించుచు 

నాయ్యముతోను నీతితోను సీయోనును నింపెను. 

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 

మలాకీ 3:4 => అపుప్డు మునుపటి దినములలో ఉండినటుల్ను, పూరవ్పు సంవతస్రములలో 

ఉండినటుల్ను, యూదావారును యెరూషలేము నివాసులును చేయు నైవేదయ్ములు యెహోవాకు 

ఇంపుగా ఉండును. 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

మతత్యి 25:16 => అయిదు తలాంతులు తీసికొనినవాడు వెళిల్ వాటితో వాయ్పారము చేసి, మరి 

అయిదు తలాంతులు సంపాదించెను. 

మతత్యి 25:21 => అతని యజమానుడు భళా, నమమ్కమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో 

నమమ్కముగా ఉంటివి, నినున్ అనేకమైన వాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమానుని సంతోషములో 

పాలుపొందుమని అతనితో చెపెప్ను 
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మారుక్ 14:8 => ఈమె తన శకిత్కొలది చేసి, నా భూసాథ్పన నిమితత్ము నా శరీరమును ముందుగా 

అభిషేకించెను. 

లూకా 11:39 => అందుకు పర్భువిటల్నెను పరిసయుయ్లైన మీరు గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్ 

చేయుదురు గాని మీ అంతరంగము దోపుతోను చెడుతనముతోను నిండియునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 3:17 => మరియు మాటచేత గాని కిర్యచేత గాని, మీరేమి చేసినను పర్భువైన 

యేసుదావ్రా తండిర్యైన దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, సమసత్మును ఆయన పేరట చేయుడి. 

వచనము 2 

సనె హ్రీబు దండెతిత్ వచిచ్ యెరూషలేముమీద యుదధ్ము చేయ నుదేద్శించి యునాన్డని హిజిక్యా చూచి 

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. 

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, 

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 22:19 => 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. 

పర్సంగి 9:10 => చేయుటకు నీచేతికి వచిచ్న యే పనినైనను నీ శకిత్లోపము లేకుండ చేయుము; నీవు 

పోవు పాతాళమునందు పనియైనను ఉపాయమైనను తెలివియైనను జాఞ్నమైనను లేదు. 

యిరిమ్యా 29:13 => మీరు ననున్ వెదకినయెడల, పూరణ్మనసుస్తో ననున్గూరిచ్ విచారణ 

చేయునెడల మీరు ననున్ కనుగొందురు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:7 => అతడు యూదావారికి ఈలాగు పర్కటన చేసెను మన దేవుడైన 

యెహోవాను మనము ఆశర్యించితివిు, ఆశర్యించినందున ఆయన మన చుటుట్ను నెమమ్ది 

కలుగజేసియునాన్డు; దేశమందు మనము నిరభయ్ంతరముగా తిరుగవచుచ్ను, మనము ఈ 

పటట్ణములను కటిట్ంచి, వాటికి పార్కారములను గోపురములను గుమమ్ములను దావ్రబంధములను 

అమరుచ్దము. కాగా వారు పటట్ణములను కటిట్ వృదిధ్నొందిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:26 => నాలగ్వ దినమున వారు బెరాకా1 లోయలో కూడిరి; అకక్డ వారు 

యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచినందున నేటివరకును ఆ చోటికి బెరాకా1 లోయయని పేరు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:5 => దేవుని పర్తయ్క్షత విషయమందు తెలివికలిగిన జెకరాయ్ దినములలో 

అతడు దేవుని ఆశర్యించెను, అతడు యెహోవాను ఆశర్యించినంత కాలము దేవుడు అతని 

వరిధ్లల్జేసెను. 

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. 
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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. 

కీరత్నలు 1:3 => అతడు నీటికాలువల యోరను నాటబడినదై ఆకు వాడక తన కాలమందు 

ఫలమిచుచ్ చెటుట్వలె నుండును అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును. 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

మతత్యి 7:24 => కాబటిట్ యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును బండమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్మంతుని పోలియుండును. 

మతత్యి 7:25 => వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను గాని దాని 

పునాది బండమీద వేయబడెను గనుక అది పడలేదు. 

మతత్యి 7:26 => మరియు యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయని పర్తివాడు ఇసుకమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్హీనుని పోలియుండును. 

మతత్యి 7:27 => వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను, అపుప్డది 

కూలబడెను; దాని పాటు గొపప్దని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:29 => అయితే అకక్డనుండి నీ దేవుడైన యెహోవాను మీరు 

వెదకినయెడల, నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను వెదకునపుప్డు ఆయన నీకు 

పర్తయ్క్షమగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:9 => నీ సేన శతుర్వులతో యుదధ్మునకు బయలుదేరునపుప్డు ఏ 

దుషాక్రయ్మును చేయకుండ జాగర్తత్పడవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:7 => నీమీదపడు నీ శతుర్వులను యెహోవా నీ యెదుట హతమగునటుల్ 

చేయును; వారొక తోర్వను నీమీదికి బయలుదేరివచిచ్ యేడు తోర్వల నీ యెదుటనుండి పారిపోవుదురు. 

1 రాజులు 2:3 => నీ దేవుడైన యెహోవా అపప్గించినదానిని కాపాడి,ఆయన మారగ్ముల 

ననుసరించినయెడల నీవు ఏ పని పూనుకొనినను ఎకక్డ తిరిగినను అనిన్టిలో వివేకముగా 
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నడుచుకొందువు. మోషే ధరమ్శాసత్రములో వార్యబడియునన్ దేవుని కటట్డలను ఆయన నియమించిన 

ధరమ్మంతటిని ఆయన నాయ్య విధులను శాసనములను గైకొనుము; 

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. 

2 రాజులు 18:3 => తన పితరుడైన దావీదు చేసినటుల్ అతడు యెహోవా దృషిట్కి పూరణ్ముగా 

నీతిననుసరించెను. 

2 రాజులు 18:7 => కావున యెహోవా అతనికి తోడుగా ఉండెను; తాను వెళిల్న చోటనెలల్ అతడు 

జయము పొందెను. అతడు అషూష్రు రాజునకు సేవచేయకుండ అతనిమీద తిరుగబడెను. 

2 రాజులు 20:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై, సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడుచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:2 => 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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:32 => హిజిక్యా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చూపిన 

భకిత్నిగూరిచ్యు, పర్వకత్యును ఆమోజు కుమారుడునగు యెషయాకు కలిగిన దరశ్నముల 

గర్ంథమునందును యూదా ఇశార్యేలుల రాజుల గర్ంథమునందును వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:31 => పిమమ్ట రాజు తన సథ్లమందు నిలువబడి నేను యెహోవాను 

అనుసరించుచు, ఆయన ఇచిచ్న ఆజఞ్లను శాసనములను కటట్డలను పూరణ్మనసుస్తోను 
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పూరణ్హృదయముతోను గైకొనుచు, ఈ గర్ంథమందు వార్యబడిన నిబంధన మాటల పర్కారముగా 

పర్వరిత్ంచుదునని యెహోవా సనిన్ధిని నిబంధన చేసికొనెను. 

నెహెమాయ్ 13:14 => నా దేవా, ఈ విషయములో ననున్ జాఞ్పకముంచుకొని, నా దేవుని 

మందిరమునకు దాని ఆచారముల జరుగుబాటునకును నేను చేసిన ఉపకారములను 

మరువకుండుము. 

యోబు 1:1 => ఊజు దేశమునందు యోబు అను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును , నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు. 

కీరత్నలు 26:11 => నేను యథారథ్వంతుడనై నడుచుకొనుచునాన్ను ననున్ విమోచింపుము, ననున్ 

కరుణింపుము. 

కీరత్నలు 51:6 => నీవు అంతరంగములో సతయ్ము కోరుచునాన్వు ఆంతరయ్మున నాకు జాఞ్నము 

తెలియజేయుదువు. 

కీరత్నలు 63:8 => నా పార్ణము నినున్ అంటి వెంబడించుచునన్ది నీ కుడిచేయి ననున్ 

ఆదుకొనుచునన్ది. 

కీరత్నలు 101:2 => నిరోద్ష మారగ్మున వివేకముతో పర్వరిత్ంచెదను. నీవు ఎపుప్డు నాయొదద్కు 

వచెచ్దవు? నా యింట యథారథ్హృదయముతో నడుచుకొందును 

కీరత్నలు 119:1 => (ఆలెఫ ) యెహోవా ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నిరోద్షముగా నడుచుకొనువారు 

ధనుయ్లు 

కీరత్నలు 119:2 => ఆయన శాసనములను గైకొనుచు పూరణ్హృదయముతో ఆయనను వెదకువారు 

ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 119:80 => నేను సిగుగ్పడకుండునటుల్ నా హృదయము నీ కటట్డల విషయమై 

నిరోద్షమగును గాక. 
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పర్సంగి 2:21 => ఒకడు జాఞ్నముతోను తెలివితోను యుకిత్తోను పర్యాసపడి ఏదో ఒక పని 

చేయును; అయితే దానికొరకు పర్యాసపడని వానికి అతడు దానిని సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్వేయవలసి 

వచుచ్ను; ఇదియు వయ్రథ్మును గొపప్ చెడుగునైయునన్ది.  

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. 

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 32:1 => ఆలకించుడి, రాజు నీతినిబటిట్ రాజయ్పరిపాలన చేయును అధికారులు 

నాయ్యమునుబటిట్ యేలుదురు. 

యెషయా 33:5 => యెహోవా మహా ఘనత నొందియునాన్డు ఆయన ఉనన్తసథ్లమున నివసించుచు 

నాయ్యముతోను నీతితోను సీయోనును నింపెను. 

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 

విలాపవాకయ్ములు 3:25 => తనున్ ఆశర్యించువారియెడల యెహోవా దయాళుడు తనున్ 

వెదకువారియెడల ఆయన దయచూపువాడు. 

మలాకీ 3:4 => అపుప్డు మునుపటి దినములలో ఉండినటుల్ను, పూరవ్పు సంవతస్రములలో 

ఉండినటుల్ను, యూదావారును యెరూషలేము నివాసులును చేయు నైవేదయ్ములు యెహోవాకు 

ఇంపుగా ఉండును. 

మతత్యి 25:16 => అయిదు తలాంతులు తీసికొనినవాడు వెళిల్ వాటితో వాయ్పారము చేసి, మరి 

అయిదు తలాంతులు సంపాదించెను. 
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మతత్యి 25:21 => అతని యజమానుడు భళా, నమమ్కమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో 

నమమ్కముగా ఉంటివి, నినున్ అనేకమైన వాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమానుని సంతోషములో 

పాలుపొందుమని అతనితో చెపెప్ను 

మారుక్ 14:8 => ఈమె తన శకిత్కొలది చేసి, నా భూసాథ్పన నిమితత్ము నా శరీరమును ముందుగా 

అభిషేకించెను. 

లూకా 11:39 => అందుకు పర్భువిటల్నెను పరిసయుయ్లైన మీరు గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్ 

చేయుదురు గాని మీ అంతరంగము దోపుతోను చెడుతనముతోను నిండియునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 3:17 => మరియు మాటచేత గాని కిర్యచేత గాని, మీరేమి చేసినను పర్భువైన 

యేసుదావ్రా తండిర్యైన దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, సమసత్మును ఆయన పేరట చేయుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:23 => పర్భువువలన సావ్సథ్య్మును పర్తిఫలముగా పొందుదుమని యెరుగుదురు 

గనుక, 

వచనము 3 

పటట్ణముబయటనునన్ ఊటల నీళల్ను అడడ్వలెనని తలచి, తన యధిపతులతోను పరాకర్మశాలులతోను 

యోచన చేయగా వారతనికి సహాయము చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:1 => ఇది యయిన తరువాత మోయాబీయులును అమోమ్నీయులును 

మెయోనీయులలో కొందరును దండెతిత్ యెహోషాపాతుమీదికి వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:2 => అంతలో కొందరు వచిచ్ సముదర్ము ఆవలనుండు సిరియనుల 

తటుట్నుండి గొపప్ సైనయ్మొకటి నీమీదికి వచుచ్చునన్ది; చితత్గించుము, వారు హససోన తామారు అను 

ఏనెగ్దీలో ఉనాన్రని యెహోషాపాతునకు తెలియజేసిరి. 

2 రాజులు 18:13 => రాజైన హిజిక్యా యేలుబడిలో పదునాలుగవ సంవతస్రమందు అషూష్రు 

రాజైన సనె హ్రీబు యూదా దేశమందునన్ పార్కారములుగల పటట్ణములనిన్టి మీదికి వచిచ్ వాటిని 

పటుట్కొనగా 
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2 రాజులు 18:14 => యూదారాజైన హిజిక్యా లాకీషు పటట్ణమందునన్ అషూష్రు రాజునొదద్కు 

దూతలను పంపి నావలన తపుప్ వచిచ్నది; నాయొదద్నుండి తిరిగి నీవు వెళిల్పోయినయెడల నామీద నీవు 

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. 

2 రాజులు 18:17 => అంతట అషూష్రు రాజు తరాత్నును రబాస్రీసును రబా ష్కేనును లాకీషు 

పటట్ణమునుండి యెరూషలేమునందునన్ రాజైన హిజిక్యామీదికి బహు గొపప్ సమూహముతో 

పంపెను. వారు యెరూషలేముమీదికి వచిచ్ చాకిరేవు మారగ్మందునన్ మెరకకొలను కాలువయొదద్ 

పర్వేశించి నిలిచి రాజును పిలువనంపగా 

2 రాజులు 18:18 => హిలీక్యా కుమారుడును గృహనిరావ్హకుడునైన ఎలాయ్కీమును, శాసిత్యగు 

షెబాన్యును, రాజయ్పు దసాత్వేజుల మీద నునన్ ఆసాపు కుమారుడైన యోవాహును వారియొదద్కు 

పోయిరి. 

2 రాజులు 18:19 => అపుప్డు రబా ష్కే వారితో ఇటల్నెను ఈ మాట హిజిక్యాతో తెలియజెపుప్డు 

మహారాజైన అషూష్రు రాజు సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవు ఈలాగు చెపప్వలెను. నీవు నముమ్కొను ఈ 

ఆశర్యాసప్దము ఏపాటి పర్యోజనకారి? 

2 రాజులు 18:20 => యుదధ్ విషయములో నీ యోచనయు నీ బలమును వటిట్మాటలే. ఎవని 

నముమ్కొని నామీద తిరుగుబాటు చేయుచునాన్వు? 

2 రాజులు 18:21 => నలిగిన రెలుల్వంటి యీ ఐగుపుత్ను నీవు నముమ్కొనుచునాన్వు గదా ఒకడు 

దానిమీద ఆనుకొనన్యెడల అది వానిచేతికి గుచుచ్కొని దూసిపోవును. ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో అతని 

నముమ్కొను వారికందరికిని అటిట్వాడే. 
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2 రాజులు 18:22 => మా దేవుడైన యెహోవాను మేము నముమ్కొనుచునాన్మని మీరు నాతో 

చెపెప్దరేమో సరే. యెరూషలేమందునన్ యీ బలిపీఠమునొదద్ మాతర్మే మీరు నమసాక్రము 

చేయవలెనని యూదా వారికిని యెరూషలేము వారికిని ఆజఞ్ ఇచిచ్ హిజిక్యా యెవని 

ఉనన్తసథ్లములను బలిపీఠములను పడగొటెట్నో ఆయనేగదా యెహోవా? 

2 రాజులు 18:23 => కావున చితత్గించి అషూష్రు రాజైన నా యేలినవానితో పందెము వేయుము; 

రెండువేల గుఱఱ్ములమీద రౌతులను ఎకిక్ంచుటకు నీకు శకిత్యునన్యెడల నేను వాటిని నీకిచెచ్దను. 

2 రాజులు 18:24 => అటల్యితే నా యజమానుని సేవకులలో అతయ్లుప్డైన అధిపతియగు ఒకనిని 

నీవేలాగు ఎదిరింతువు? రథములను రౌతులను పంపునని ఐగుపుత్ రాజును నీవు ఆశర్యించుకొంటివే. 

2 రాజులు 18:25 => యెహోవా సెలవునొందకయే ఈ దేశమును పాడుచేయుటకు నేను వచిచ్తినా? 

లేదు; ఆ దేశముమీదికి పోయి దాని పాడుచేయుమని యెహోవా నాకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను అనెను. 

2 రాజులు 18:26 => హిలీక్యా కుమారుడైన ఎలాయ్కీము షెబాన్యు యోవాహు అనువారు 

చితత్గించుము, నీ దాసులమైన మాకు సిరియా భాష తెలియును గనుక దానితో మాటలాడుము; 

పార్కారముమీద నునన్ పర్జల వినికిడిలో యూదుల భాషతో మాటలాడకుమని రబా ష్కేతో అనగా 

2 రాజులు 18:27 => రబా ష్కే ఈ మాటలు చెపుప్టకై నా యజమానుడు నీ యజమానుని యొదద్కును 

నీయొదద్కును ననున్ పంపెనా? తమ మలమును తినునటుల్ను తమ మూతర్మును తార్గునటుల్ను 

మీతోకూడ పార్కారముమీద కూరుచ్నన్వారియొదద్కును ననున్ పంపెనుగదా అని చెపిప్ 

2 రాజులు 18:28 => గొపప్ శబద్ముతో యూదా భాషతో ఇటల్నెను మహారాజైన అషూష్రు రాజు 

సెలవిచిచ్న మాటలు వినుడి. రాజు సెలవిచిచ్నదేమనగా 

2 రాజులు 18:29 => హిజిక్యా చేత మోసపోకుడి; నాచేతిలోనుండి మిముమ్ను విడిపింప శకిత్ 

వానికి చాలదు. 

2 రాజులు 18:30 => యెహోవానుబటిట్ మిముమ్ను నమిమ్ంచి యెహోవా మనలను విడిపించును, ఈ 

పటట్ణము అషూష్రు రాజు చేతిలో చికక్క పోవునని హిజిక్యా చెపుప్చునాన్డే. 
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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. 

2 రాజులు 18:33 => ఆ యా జనముల దేవతలలో ఏదైనను తన దేశమును అషూష్రు రాజు 

చేతిలోనుండి విడిపించెనా? 

2 రాజులు 18:34 => హమాతు దేవతలు ఏమాయెను? అరాప్దు దేవతలు ఏమాయెను? 

సెపరవ్యీము దేవతలు ఏమాయెను? హేన ఇవావ్ అనువారి దేవతలు ఏమాయెను? (షోమోర్ను 

దేశపు) దేవత మాచేతిలోనుండి షోమోర్నును విడిపించెనా? 

2 రాజులు 18:35 => యెహోవా మాచేతిలోనుండి యెరూషలేమును విడిపించుననుటకు ఆ యా 

దేశముల దేవతలలో ఏదైనను తన దేశమును మాచేతిలోనుండి విడిపించినది కలదా అని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 18:36 => అయితే అతనికి పర్తుయ్తత్రమియయ్వదద్ని రాజు సెలవిచిచ్యుండుటచేత జనులు 

ఎంతమాతర్మును పర్తుయ్తత్రమియయ్క ఊరకుండిరి. 

2 రాజులు 18:37 => గృహనిరావ్హకుడును హిలీక్యా కుమారుడునైన ఎలాయ్కీమును, శాసిత్యగు 

షెబాన్యును, రాజయ్పు దసాత్వేజులమీదనునన్ ఆసాపు కుమారుడైన యోవాహును, బటట్లు చింపుకొని 

హిజిక్యాయొదద్కు వచిచ్, రబా ష్కే పలికిన మాటలనిన్యు తెలియజెపిప్రి. 

యెషయా 36:1 => హిజిక్యా రాజుయొకక్ పదునాలుగవ సంవతస్రమున అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు 

యూదా దేశములోని పార్కారముగల పటట్ణములనిన్టిమీదికి వచిచ్ వాటిని పటుట్కొనెను. 
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యెషయా 3 6 : 2 = > అంతట అషూష్రు రాజు రబా ష్ 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 రబా ష్కే వారితో ఇటల్నెను ఈ మాట హిజిక్యాతో తెలియజెపుప్డి 

మహారాజైన అషూష్రు రాజు సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవీలాగు చెపప్వలెను. నీవు నముమ్కొను ఈ 

ఆశర్యాసప్దుడు ఏపాటి పర్యోజనకారి? 

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. 
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యెషయా 36:10 => యెహోవా సెలవునొందకయే యీ దేశమును పాడుచేయుటకు నేను 

వచిచ్తినా? లేదు ఆ దేశముమీదికి పోయి దాని పాడుచేయుమని యెహోవా నాకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను అని 

చెపెప్ను. 

యెషయా 36:11 => ఎలాయ్కీము షెబాన్ యోవాహు అను వారు చితత్గించుము నీ దాసులమైన మాకు 

సిరియా భాష తెలియును గనుక దానితో మాటలాడుము, పార్కారముమీదనునన్ పర్జల వినికిడిలో 

యూదుల భాషతో మాటలాడకుమని రబా ష్కేతో అనగా 

యెషయా 36:12 => రబా ష్కే ఈ మాటలు చెపుప్టకై నా యజమానుడు నీ యజమానునియొదద్కును 

నీయొదద్కును ననున్ పంపెనా? తమ మలమును తినునటుల్ను తమ మూతర్మును తార్గునటుల్ను 

మీతోకూడ పార్కారముమీద ఉనన్ వారియొదద్కును ననున్ పంపెను గదా అని చెపిప్ 

యెషయా 36:13 => గొపప్ శబద్ముతో యూదా భాషతో ఇటల్నెను మహారాజైన అషూష్రు రాజు 

సెలవిచిచ్న మాటలు వినుడి. రాజు సెలవిచుచ్నదేమనగా 

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? 
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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 రబా ష్కే పలికిన మాటలనిన్యు తెలియజెపిప్రి. 

2 రాజులు 15:19 => అషూష్రు రాజైన పూలు దేశముమీదికి రాగా, మెనహేము తనకు రాజయ్ము 

సిథ్రపరచునటుల్గా పూలుచేత సంధి చేయించుకొనవలెనని రెండువేల మణుగుల వెండి పూలునకు 

ఇచెచ్ను. 

2 రాజులు 17:6 => హోషేయ యేలుబడిలో తొమిమ్దవ సంవతస్రమందు అషూష్రు రాజు షోమోర్ను 

పటట్ణమును పటుట్కొని ఇశార్యేలువారిని అషూష్రు దేశములోనికి చెరగొనిపోయి. గోజానునది 

దగగ్రనునన్ హాలహు హాబోరు అను సథ్లములందును మాదీయుల పటట్ణములలోను వారిని ఉంచెను. 

2 రాజులు 18:11 => తమ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట విననివారై ఆయన నిబంధనకును 

ఆయన సేవకుడైన మోషే ఆజాఞ్పించిన దానంతటికిని లోబడక అతికర్మించి యుండిరి. 

2 రాజులు 18:19 => అపుప్డు రబా ష్కే వారితో ఇటల్నెను ఈ మాట హిజిక్యాతో తెలియజెపుప్డు 

మహారాజైన అషూష్రు రాజు సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవు ఈలాగు చెపప్వలెను. నీవు నముమ్కొను ఈ 

ఆశర్యాసప్దము ఏపాటి పర్యోజనకారి? 

2 రాజులు 18:20 => యుదధ్ విషయములో నీ యోచనయు నీ బలమును వటిట్మాటలే. ఎవని 

నముమ్కొని నామీద తిరుగుబాటు చేయుచునాన్వు? 
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యెషయా 7:17 => యెహోవా నీ మీదికిని నీ జనము మీదికిని నీ పితరుల కుటుంబపువారి మీదికిని 

శర్మ దినములను, ఎఫార్యిము యూదానుండి తొలగిన దినము మొదలుకొని నేటివరకు రాని 

దినములను రపిప్ంచును; ఆయన అషూష్రు రాజును నీమీదికి రపిప్ంచును. 

యెషయా 7:18 => ఆ దినమున ఐగుపుత్ నదుల అంతమందునన్ జోరీగలను, అషూష్రు దేశములోని 

కందిరీగలను యెహోవా ఈలగొటిట్ పిలుచును. 

యెషయా 8:6 => ఈ జనులు మెలల్గా పారు షిలోహు నీళుల్ వదద్ని చెపిప్ రెజీనునుబటిట్యు రెమలాయ్ 

కుమారునిబటిట్యు సంతోషించుచునాన్రు. 

యెషయా 8:7 => కాగా పర్భువు బలమైన యూఫర్టీసు నది విసాత్ర జలములను, అనగా అషూష్రు 

రాజును అతని దండంతటిని వారిమీదికి రపిప్ంచును; అవి దాని కాలువలనిన్టిపైగా పొంగి 

ఒడుడ్లనిన్టిమీదను పొరిల్పారును. 

యెషయా 8:8 => అవి యూదా దేశములోనికి వచిచ్ పొరిల్ పర్వహించును; అవి కుతికల లోతగును. 

ఇమామ్నుయేలూ, పకిష్ తన రెకక్లు విపుప్నపప్టివలె దాని రెకక్ల వాయ్పకము నీ దేశ వైశాలయ్మంతటను 

వాయ్పించును.  

యెషయా 10:5 => అషూష్రీయులకు శర్మ వారు నా కోపమునకు సాధనమైన దండము నా దుడుడ్కఱఱ్ 

నా ఉగర్త వారిచేతిలో ఉనన్ది. 

యెషయా 10:6 => భకిత్హీనులగు జనములమీదికి నేను వారిని పంపెదను దోపుడుసొముమ్ 

దోచుకొనుటకును కొలల్పెటుట్టకును వీధులను తొర్కిక్ంచుటకును నా ఉగర్తకు పాతుర్లగు 

జనులనుగూరిచ్ వారికాజాఞ్పించెదను.  

హోషేయ 11:5 => ఐగుపుత్ దేశమునకు వారు మరల దిగిపోరు గాని ననున్ విసరిజ్ంచినందున 

అషూష్రు రాజు వారిమీద పర్భుతవ్ము చేయును. 

యెషయా 10:7 => అయితే అతడు ఆలాగనుకొనడు అది అతని ఆలోచనకాదు; నాశనము 

చేయవలెననియు చాల జనములను నిరూమ్లము చేయవలెననియు అతని ఆలోచన. 

యెషయా 10:8 => అతడిటల్నుకొనుచునాన్డు నా యధిపతులందరు మహారాజులు కారా?  
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యెషయా 10:9 => కలోన్ కరెక్మీషువలె నుండలేదా? హమాతు అరాప్దువలె నుండలేదా? షోమోర్ను 

దమసుక్వలె నుండలేదా? 

యెషయా 10:10 => విగర్హములను పూజించు రాజయ్ములు నాచేతికి చికిక్నవి గదా? వాటి 

విగర్హములు యెరూషలేము షోమోర్నుల విగర్హములకంటె ఎకుక్వైనవి గదా? 

యెషయా 10:11 => షోమోర్నునకును దాని విగర్హములకును నేను చేసినటుల్ యెరూషలేమునకును 

దాని విగర్హములకును చేయకపోదునా అనెను. 

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 

మీకా 2:13 => పార్కారములు పడగొటుట్వాడు వారికి ముందుగా పోవును, వారు గుమమ్మును 

పడగొటిట్ దాని దావ్రా దాటిపోవుదురు, వారి రాజు వారికి ముందుగా నడుచును, యెహోవా వారికి 

నాయకుడుగా ఉండును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:9 => నీ సేన శతుర్వులతో యుదధ్మునకు బయలుదేరునపుప్డు ఏ 

దుషాక్రయ్మును చేయకుండ జాగర్తత్పడవలెను. 

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 32:4 => బహుజనులు పోగై అషూష్రు రాజులు రానేల? విసాత్రమైనజలము 

వారికి దొరుకనేల? అనుకొని ఊటలనిన్టిని దేశమధయ్ముగుండ పారుచునన్ కాలువను అడిడ్రి. 
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కీరత్నలు 80:13 => అడవిపంది దాని పెకలించుచునన్ది పొలములోని పశువులు దాని 

తినివేయుచునన్వి. 

యెషయా 22:9 => దావీదుపటట్ణపు పార్కారము చాలామటుట్కు పడిపోయినదని తెలిసికొని 

దిగువనునన్ కోనేటి నీళల్ను మీరు సమకూరిచ్తిరి. 

యిరిమ్యా 50:17 => ఇశార్యేలువారు చెదిరిపోయిన గొఱఱ్లు సింహములు వారిని తొలగగొటెట్ను 

మొదట అషూష్రురాజు వారిని భకిష్ంచెను కడపట బబులోను రాజైన యీ నెబుకదెర్జరు వారి 

యెముకలను నలుగగొటుట్చునాన్డు.  

మీకా 1:9 => దానికి తగిలిన గాయములు మరణకరములు, అవి యూదాకు తగిలియునన్వి, నా 

జనుల గుమమ్ముల వరకు యెరూషలేము వరకు అవి వచిచ్యునన్వి. 

జెఫనాయ్ 3:7 => దాని విషయమై నా నిరణ్యమంతటిచొపుప్న మీ నివాససథ్లము సరవ్నాశము 

కాకుండునటుల్, నాయందు భయభకుత్లు కలిగి శిక్షకు లోబడుదురని నేననుకొంటిని గాని వారు 

దుష కిర్యలు చేయుటయందు అతాయ్శ గలవారైరి. 

వచనము 4 

బహుజనులు పోగై అషూష్రు రాజులు రానేల? విసాత్రమైనజలము వారికి దొరుకనేల? అనుకొని 

ఊటలనిన్టిని దేశమధయ్ముగుండ పారుచునన్ కాలువను అడిడ్రి. 

2 రాజులు 12:17 => అంతట సిరియా రాజైన హజాయేలు గాతు పటట్ణముమీదికి పోయి 

యుదధ్ముచేసి దాని పటుట్కొనిన తరువాత అతడు యెరూషలేముమీదికి రాదలచియుండగా 

లూకా 9:51 => ఆయన పరమునకు చేరుచ్కొనబడు దినములు పరిపూరణ్మగుచునన్పుప్డు 

లూకా 9:53 => ఆయన యెరూషలేమునకు వెళల్ నభిముఖుడైనందున వారాయనను చేరుచ్కొనలేదు. 

నెహెమాయ్ 4:13 => అందు నిమితత్ము గోడ వెనుకనునన్ దిగువ సథ్లములలోను పైనునన్ 

సథ్లములలోను జనులను వారి వారి కుటుంబముల పర్కారముగా వారి కతుత్లతోను వారి యీటెలతోను 

వారి విండల్తోను నిలిపితిని. 

Page  of 1758 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

జెఫనాయ్ 3:7 => దాని విషయమై నా నిరణ్యమంతటిచొపుప్న మీ నివాససథ్లము సరవ్నాశము 

కాకుండునటుల్, నాయందు భయభకుత్లు కలిగి శిక్షకు లోబడుదురని నేననుకొంటిని గాని వారు 

దుష కిర్యలు చేయుటయందు అతాయ్శ గలవారైరి. 

వచనము 5 

మరియు రాజు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని, పాడైన గోడ యావతుత్ కటిట్ంచి, గోపురములవరకు దానిని ఎతుత్ 

చేయించి, బయట మరియొక గోడను కటిట్ంచి, దావీదు పటట్ణములో మిలోల్ దురగ్మును 

బాగుచేయించెను. మరియు ఈటెలను డాళల్ను విసాత్రముగా చేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:2 => సేవకు చాలినంతమంది యాజకులు తముమ్ను తాము 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనకుండుటచేతను , జనులు యెరూషలేములో కూడుకొనకుండుటచేతను , 

మొదటినెలయందు పసాక్పండుగ జరుగకపోగా 

2 రాజులు 18:20 => యుదధ్ విషయములో నీ యోచనయు నీ బలమును వటిట్మాటలే. ఎవని 

నముమ్కొని నామీద తిరుగుబాటు చేయుచునాన్వు? 

సామెతలు 15:22 => ఆలోచన చెపుప్వారు లేనిచోట ఉదేద్శములు వయ్రథ్మగును ఆలోచన చెపుప్వారు 

బహుమంది యునన్యెడల ఉదేద్శములు దృఢపడును. 

సామెతలు 20:18 => ఉదేద్శములు ఆలోచనచేత సిథ్రపరచబడును వివేకముగల నాయకుడవై 

యుదధ్ము చేయుము. 

సామెతలు 24:6 => వివేకముగల నాయకుడవై యుదధ్ము చేయుము. ఆలోచన చెపుప్వారు 

అనేకులుండుట రక్షణకరము 

యెషయా 40:13 => యెహోవా ఆతమ్కు నేరిప్నవాడెవడు? ఆయనకు మంతిర్యై ఆయనకు 

బోధపరచినవాడెవడు? ఎవనియొదద్ ఆయన ఆలోచన అడిగెను? 

రోమీయులకు 11:34 => పర్భువు మనసుస్ను ఎరిగినవాడెవడు? ఆయనకు ఆలోచన చెపిప్న 

వాడెవడు? 
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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. 

యెషయా 22:8 => అపుప్డు యూదానుండి ఆయన ముసుకు తీసివేసెను ఆ దినమున నీవు 

అరణయ్గృహమందునన్ ఆయుధములను కనిపెటిట్తివి. 

యెషయా 22:9 => దావీదుపటట్ణపు పార్కారము చాలామటుట్కు పడిపోయినదని తెలిసికొని 

దిగువనునన్ కోనేటి నీళల్ను మీరు సమకూరిచ్తిరి. 

యెషయా 22:10 => యెరూషలేము యిండల్ను లెకక్పెటిట్ పార్కారమును గటిట్చేయుటకు ఇండల్ను 

పడగొటిట్తిరి 

యెషయా 22:11 => పాత కోనేటి నీళుల్ నిలుచుటకు ఆ రెండు గోడల మధయ్ను చెరువు కటిట్తిరి 

అయినను దాని చేయించిన వానివైపు మీరు చూచిన వారు కారు పూరవ్కాలమున దాని 

నిరిమ్ంచినవానిని మీరు లక్షయ్పెటట్కపోతిరి. 

నహూము 3:14 => ముటట్డివేయు కాలమునకు నీళుల్ చేదుకొనుము, నీ కోటలను బలపరచుము, 

జిగటమంటిలోనికి దిగి యిటుకల బురదను తొర్కుక్ము, ఆవములను సిదధ్పరచుము. 

పర్కటన 8:10 => మూడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు దివిటీవలె మండుచునన్ యొక పెదద్ నక్షతర్ము 

ఆకాశమునుండి రాలి నదుల మూడవ భాగము మీదను నీటిబుగగ్ల మీదను పడెను. 

వచనము 6 

జనులమీద సైనాయ్ధిపతులను నియమించి పటట్ణపు గుమమ్ములకు పోవు రాజవీధిలోనికి వారిని 

తనయొదద్కు రపిప్ంచి వారిని ఈలాగు హెచచ్రిక చేసెను 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 30:14 => వారు దాని చేపటిట్ యెరూషలేములోనునన్ బలిపీఠములను 

ధూపపీఠములను తీసివేసి, కిదోర్ను వాగులో వాటిని పారవేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:1 => రాజు ఇటిట్ నమమ్కమైన చరయ్ చూపిన తరువాత అషూష్రు రాజైన 

సనె హ్ రీబు వచిచ్ , యూదాదేశములో చొరబడి పార్కార పురములయెదుట దిగి వాటిని 

లోపరచుకొనజూచెను. 

2 రాజులు 18:9 => రాజైన హిజిక్యా యేలుబడిలో నాలుగవ సంవతస్రమందు, ఇశార్యేలు రాజైన 

ఏలా కుమారుడగు హోషేయ యేలుబడిలో ఏడవ సంవతస్రమందు, అషూష్రు రాజైన షలమ్నేసెరు 

షోమోర్ను పటణ్ణముమీదికి వచిచ్ ముటట్డివేసెను. 

2 రాజులు 18:13 => రాజైన హిజిక్యా యేలుబడిలో పదునాలుగవ సంవతస్రమందు అషూష్రు 

రాజైన సనె హ్రీబు యూదా దేశమందునన్ పార్కారములుగల పటట్ణములనిన్టి మీదికి వచిచ్ వాటిని 

పటుట్కొనగా 

2 రాజులు 19:17 => యెహోవా, అషూష్రు రాజులు ఆ జనములను వారి దేశములను పాడుచేసి 

యెషయా 10:8 => అతడిటల్నుకొనుచునాన్డు నా యధిపతులందరు మహారాజులు కారా?  

1 రాజులు 3:9 => ఇంత గొపప్దైన నీ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్గలవాడు ఎవవ్డు? కాబటిట్ నేను 

మంచి చెడడ్లు వివేచించి నీ జనులకు నాయ్యము తీరుచ్నటుల్ నీ దాసుడనైన నాకు వివేకముగల 

హృదయము దయచేయుము. 

1 రాజులు 3:16 => తరువాత వేశయ్లైన యిదద్రు సతరీలు రాజునొదద్కు వచిచ్ అతని ముందర నిలిచిరి. 

1 రాజులు 3:17 => వారిలో ఒకతె యిటుల్ మనవి చేసెను నా యేలినవాడా చితత్గించుము, నేనును 

ఈ సతరీయును ఒక యింటిలో నివసించుచునాన్ము; దానితో కూడ ఇంటిలో ఉండి నేనొక పిలల్ను 

కంటిని. 

1 రాజులు 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. 
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2 రాజులు 3:25 => మరియు వారు పటట్ణములను పడగొటిట్, సమసత్మైన మంచి 

భూభాగములమీదను తలయొక రాయి వేసి నింపి, నీళల్ బావులనిన్టిని పూడిచ్, మంచి చెటల్నిన్టిని 

నరికివేసిరి. కీరహ్రెశెతు పటట్ణమును మాతర్ము వారు విడిచిపెటిట్రి గనుక దాని పార్కారము 

నిలిచియుండెను గాని వడిసెలలు విసరువారు దాని చుటుట్కొని రాళుల్ విసరుచు వచిచ్రి. 

2 రాజులు 20:20 => హిజిక్యా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు , అతని 

పరాకర్మమంతటినిగూరిచ్యు, అతడు కొలను తర్వివ్ంచి కాలువ వేయించి పటట్ణములోనికి నీళుల్ 

రపిప్ంచినదానినిగూరిచ్యు, యూదారాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

నహూము 3:14 => ముటట్డివేయు కాలమునకు నీళుల్ చేదుకొనుము, నీ కోటలను బలపరచుము, 

జిగటమంటిలోనికి దిగి యిటుకల బురదను తొర్కుక్ము, ఆవములను సిదధ్పరచుము. 

వచనము 7 

మీరు దిగులుపడకుడి, ధైరయ్ము విడువకుడి; అషూష్రు రాజుకైనను అతనితో కూడనునన్ 

సైనయ్మంతటికైనను మీరు భయపడవదుద్, విసమ్యమొందవదుద్, అతనికి కలిగియునన్ సహాయముకంటె 

ఎకుక్వ సహాయము మనకు కలదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:1 => రెహబాము రాజయ్ము సిథ్రపడి తాను బలపరచబడిన తరువాత 

అతడును ఇశార్యేలీయులందరును యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:5 => ఉనన్త సథ్లములను సూరయ్ దేవతాసత్ంభములను యూదావారి 

పటట్ణములనిన్టిలోనుండి తీసివేసెను. అతని యేలుబడియందు రాజయ్ము నెమమ్దిగా ఉండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:6 => ఆ సంవతస్రములలో అతనికి యుదధ్ములు లేకపోవుటచేత 

దేశములో నెమమ్దికలిగియుండెను; యెహోవా అతనికి విశార్ంతి దయచేసియుండగా అతడు యూదా 

దేశమున పార్కారములుగల పటట్ణములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:7 => అతడు యూదావారికి ఈలాగు పర్కటన చేసెను మన దేవుడైన 

యెహోవాను మనము ఆశర్యించితివిు, ఆశర్యించినందున ఆయన మన చుటుట్ను నెమమ్ది 

కలుగజేసియునాన్డు; దేశమందు మనము నిరభయ్ంతరముగా తిరుగవచుచ్ను, మనము ఈ 
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పటట్ణములను కటిట్ంచి, వాటికి పార్కారములను గోపురములను గుమమ్ములను దావ్రబంధములను 

అమరుచ్దము. కాగా వారు పటట్ణములను కటిట్ వృదిధ్నొందిరి. 

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 23:1 => అంతట ఏడవ సంవతస్రమందు యెహోయాదా ధైరయ్ము తెచుచ్కొని, 

శతాధిపతులతోను యెరోహాము కుమారుడైన అజరాయ్తోను యెహోహానాను కుమారుడైన 

ఇషామ్యేలుతోను ఓబేదు కుమారుడైన అజరాయ్తోను అదాయా కుమారుడైన మయశేయాతోను జిఖీర్ 

కుమారుడైన ఎలీషాపాతుతోను నిబంధనచేయగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:8 => అమోమ్నీయులు ఉజిజ్యాకు పనిన్చుచ్వారైరి. అతడు అధికముగా 

బలాభివృదిధ్నొందెను గనుక అతని కీరిత్ ఐగుపుత్ మారగ్ పర్దేశములనిన్టను వాయ్పించెను. 

యెషయా 22:9 => దావీదుపటట్ణపు పార్కారము చాలామటుట్కు పడిపోయినదని తెలిసికొని 

దిగువనునన్ కోనేటి నీళల్ను మీరు సమకూరిచ్తిరి. 

యెషయా 22:10 => యెరూషలేము యిండల్ను లెకక్పెటిట్ పార్కారమును గటిట్చేయుటకు ఇండల్ను 

పడగొటిట్తిరి 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:23 => అపుప్డు ఇశార్యేలురాజైన యెహోయాషు యెహోయాహాజునకు 

పుటిట్న యోవాషు కుమారుడును యూదారాజునైన అమజాయ్ను బేతెష్మెషులో పటుట్కొని 

యెరూషలేమునకు తీసికొనివచిచ్, యెరూషలేము పార్కారమును ఎఫార్యిము గుమమ్ము మొదలుకొని 

మూలగుమమ్మువరకు నాలుగువందల మూరల పొడుగున పడగొటెట్ను. 

2 రాజులు 25:4 => కలీద్యులు పటట్ణ పార్కారమును పడగొటట్గా సైనికులు రాతిర్యందు రాజు 

తోటదగగ్ర రెండు గోడల మధయ్నునన్ దావ్రపు మారగ్మున పారిపోయిరి. 
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యిరిమ్యా 39:4 => యూదుల రాజైన సిదిక్యాయు అతని యోధులందరును వారినిచూచి 

పారిపోయి, రాజు తోటమారగ్మున రెండు గోడల మధయ్నునన్ గుమమ్పుమారగ్మున పోయిరి గాని రాజు 

మైదానపు మారగ్మున వెళిల్పోయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:6 => తరువాత షెకెము యజమానులందరును మిలోల్ ఇంటివారందరును 

కూడివచిచ్ షెకెములోనునన్ మసత్కి వృక్షముకిర్ంద దండుపాళెమునొదద్ అబీమెలెకును రాజుగా 

నియమించిరి. 

2 సమూయేలు 5:9 => దావీదు ఆ కోటలో కాపురముండి దానికి దావీదుపురమను పేరు పెటెట్ను. 

మరియు మిలోల్నుండి దిగువకు దావీదు ఒక పార్కారమును కటిట్ంచెను. 

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. 

2 రాజులు 12:20 => అతని సేవకులు లేచి కుటర్చేసి సిలాల్ అను చోటకి పోవు మారగ్మందునన్ మిలోల్ 

అను నగరునందు యోవాషును చంపిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:14 => ఉజిజ్యా యీ సైనయ్మంతటికి డాళల్ను ఈటెలను శిరసాత్ర్ణములను 

కవచములను విలుల్లను వడిసెలలను చేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:15 => మరియు అతడు అంబులనేమి పెదద్ రాళల్నేమి పర్యోగించుటకై 

ఉపాయశాలులు కలిప్ంచిన యంతర్ములను యెరూషలేములో చేయించి దురగ్ములలోను 

బురుజులలోను ఉంచెను. అతడు సిథ్రపడువరకు అతనికి ఆశచ్రయ్కరమైన సహాయము కలిగెను గనుక 

అతని కీరిత్ దూరముగా వాయ్పించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:12 => మరియు వాటిలో డాళల్ను బలెల్ములను ఉంచి ఆ పటట్ణములను 

బహు బలవంతమైన వాటిగా చేసెను. యూదావారును బెనాయ్మీనీయులును అతని పక్షముననుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:7 => అతడు యూదావారికి ఈలాగు పర్కటన చేసెను మన దేవుడైన 

యెహోవాను మనము ఆశర్యించితివిు, ఆశర్యించినందున ఆయన మన చుటుట్ను నెమమ్ది 
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కలుగజేసియునాన్డు; దేశమందు మనము నిరభయ్ంతరముగా తిరుగవచుచ్ను, మనము ఈ 

పటట్ణములను కటిట్ంచి, వాటికి పార్కారములను గోపురములను గుమమ్ములను దావ్రబంధములను 

అమరుచ్దము. కాగా వారు పటట్ణములను కటిట్ వృదిధ్నొందిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:12 => యెహోషాపాతు అంతకంతకు గొపప్వాడై యూదా దేశమునందు 

కోటలను సామగిర్ని నిలువచేయు పటట్ణములను కటిట్ంచెను. 

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. 

నెహెమాయ్ 2:18 => ఇదియుగాక నాకు సహాయము చేయు దేవుని కరుణాహసత్మునుగూరిచ్యు, 

రాజు నాకు సెలవిచిచ్న మాటలనిన్యు నేను వారితో చెపిప్తిని. అందుకు వారు మనము కటుట్టకు 

పూనుకొందము రండని చెపిప్ యీ మంచికారయ్ము చేయుటకై బలము తెచుచ్కొనిరి. 

యెహెజేక్లు 21:20 => ఖడగ్మునకు అమోమ్నీయుల పటట్ణమగు రబాబ్కు ఒక మారగ్మును, 

యూదాదేశమందునన్ పార్కారములు గల పటట్ణమగు యెరూషలేమునకు ఒక మారగ్మును 

ఏరప్రచుము. 

యోవేలు 2:8 => ఒకదానిమీద ఒకటి తొర్కుక్లాడక అవనిన్యు చకక్గా పోవుచునన్వి 

ఆయుధములమీద పడినను తోర్వ విడువవు. 

వచనము 8 

మాంససంబంధమైన బాహువే అతనికి అండ, మనకు సహాయము చేయుటకును మన యుదధ్ములను 

జరిగించుటకును మన దేవుడైన యెహోవా మనకు తోడుగా ఉనాన్డని చెపప్గా జనులు యూదారాజైన 

హిజిక్యా చెపిప్న మాటలయందు నమిమ్కయుంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:14 => వీరి పితరుల వంశములచొపుప్న వీరి సంఖయ్ యెంతనగా, 

యూదాలో సహసార్ధిపతులైన వారికి పర్ధానుడగు అదాన్యొదద్ మూడు లక్షలమంది 

పరాకర్మశాలులుండిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 17:15 => రెండవవాడగు యెహోహానాను అను అధిపతియొదద్ రెండు లక్షల 

ఎనుబదివేలమంది యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:16 => మూడవవాడు జిఖీర్ కుమారుడై యెహోవాకు తనున్తాను 

మనఃపూరవ్ కముగా సమరిప్ంచుకొనిన అమసాయ్ ; అతనియొదద్  రెండు లక్షలమంది 

పరాకర్మశాలులుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:17 => బెనాయ్మీనీయులలో ఎలాయ్దా అను పరాకర్మశాలి యొకడుండెను; 

వీనియొదద్ వింటిని కేడెమును పటుట్కొనువారు రెండు లక్షలమంది యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:18 => రెండవవాడు యెహోజాబాదు; వీనియొదద్ లక్షయెనుబదివేలమంది 

యుదధ్సనన్దుధ్లుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:19 => రాజు యూదాయందంతటనుండు పార్కార పురములలో 

ఉంచినవారు గాక వీరు రాజుయొకక్ పరివారములో చేరినవారై యుండిరి. 

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 మికోల్తు 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 దినవృతాత్ంతములు 27:16 => మరియు ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములమీద నునన్వారి 

వివరమేదనగా, జిఖీర్ కుమారుడైన ఎలీయెజెరు రూబేనీయులకు అధిపతిగా ఉండెను, మయకా 

కుమారుడైన షెపటయ్ షిమోయ్నీయులకు అధిపతిగా ఉండెను, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 27:17 => కెమూయేలు కుమారుడైన హషబాయ్ లేవీయులకు అధిపతిగా 

ఉండెను, సాదోకు ఆహరోనీయులకు అధిపతిగా ఉండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:18 => దావీదు సహోదరులలో ఎలీహు అను ఒకడు యూదావారికి 

అధిపతిగా ఉండెను, మిఖాయేలు కుమారుడైన ఒమీ ఇశాశ్ఖారీయులకు అధిపతిగా ఉండెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:19 => ఓబదాయ్ కుమారుడైన ఇషమ్యా జెబూలూనీయులకు అధిపతిగా 

ఉండెను, అజీర్యేలు కుమారుడైన యెరీమోతు నఫాత్లీయులకు అధిపతిగా ఉండెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:20 => అజజాయ్హు కుమారుడైన హోషేయ ఎఫార్యిమీయులకు 

అధిపతిగా ఉండెను, మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారికి పెదాయా కుమారుడైన యోవేలు అధిపతిగా ఉండెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:21 => గిలాదులోనునన్ మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారికి జెకరాయ్ కుమారుడైన 

ఇదోద్ అధిపతిగా ఉండెను, బెనాయ్మీనీయులకు అబేన్రు కుమారుడైన యహశీయేలు అధిపతిగా 

ఉండెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:22 => దానీయులకు యెరోహాము కుమారుడైన అజరేలు అధిపతిగా 

ఉండెను. వీరు ఇశార్యేలు గోతర్ములకు అధిపతులు. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:25 => రాజు బొకక్సములమీద అదీయేలు కుమారుడైన అజామ్వెతు 

నియమింపబడెను; అయితే పొలములలోను పటట్ణములలోను గార్మములలోను దురగ్ములలోను 

ఉండు ఆసిత్మీద ఉజిజ్యా కుమారుడైన యెహోనాతాను నియమింపబడెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 27:26 => పొలములో పనిచేయువారిమీదను, భూమిదునున్ వారిమీదను 

కెలూబు కుమారుడైన ఎజీర్ నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:27 => దార్క్షతోటలమీద రామాతీయుడైన షిమీయు, దార్క్షతోటల 

ఆదాయమైన దార్కాష్రసము నిలువచేయు కొటల్మీద షిషీమ్యుడైన జబిద్యు నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:28 => షెఫేలా పర్దేశముననుండు ఒలీవ చెటల్మీదను మేడిచెటల్మీదను 

గెదేరీయుడైన బయల  హనాను నియమింపబడెను; నూనె కొటల్మీద యోవాషు నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:29 => షారోనులో మేయు పశువులమీద షారోనీయుడైన షిటర్యియు, 

లోయలలోని పశువులమీద అదల్యి కుమారుడైన షాపాతును నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:30 => ఒంటెలమీద ఇషామ్యేలీయుడైన ఓబీలును, గాడిదలమీద 

మేరోనోతీయుడైన యెహెదాయ్హును నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:31 => గొఱఱ్లమీద హగీర్యుడైన యాజీజు నియమింపబడెను. వీరందరు 

దావీదు రాజుకునన్ ఆసిత్మీద నియమింపబడిన యధిపతులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:32 => దావీదు పినతండిర్యైన యోనాతాను వివేకముగల 

ఆలోచనకరత్యై యుండెను గనుక అతడు శాసిత్గా నియమింపబడెను, హకోమ్నీ కుమారుడైన 

యెహీయేలు రాజు కుమారులయొదద్ ఉండుటకు నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:33 => అహీతోపెలు రాజునకు మంతిర్, అరీక్యుడైన హూషై రాజునకు 

తోడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:34 => అహీతోపెలు చనిపోయినమీదట బెనాయా కుమారుడైన 

యెహోయాదాయును అబాయ్తారును మంతుర్లైరి; యోవాబు రాజుయొకక్ సేనకు అధిపతిగా 

నియమింపబడెను. 

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. 
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నెహెమాయ్ 8:1 => ఏడవ నెల రాగా ఇశార్యేలీయులు తమ పటట్ణములలో నివాసులై యుండిరి. 

అపుప్డు జనులందరును ఏక మనసుక్లై, నీటి గుమమ్ము ఎదుటనునన్ మైదానమునకు వచిచ్ యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన మోషే ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును తెమమ్ని ఎజార్ అను శాసిత్తో చెపప్గా 

నెహెమాయ్ 8:2 => యాజకుడైన ఎజార్ యేడవ మాసము మొదటి దినమున చదువబడుదాని గర్హింప 

శకిత్గల సతరీ పురుషులు కలిసిన సమాజమంతటి యెదుటను ఆ ధరమ్శాసత్రగర్ంథము తీసికొనివచిచ్ 

నెహెమాయ్ 8:3 => నీటి గుమమ్ము ఎదుటనునన్ మైదానములో ఉదయము మొదలుకొని మధాయ్హన్ము 

వరకు నిలుచునన్ ఆ సతరీ పురుషులకును, తెలివితో వినగలవారికందరికిని చదివి వినిపించుచు వచెచ్ను, 

ఆ జనులందరును ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమును శర్దధ్తో వినిరి 

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. 

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. 

ఆదికాండము 34:3 => అతని మనసుస్ యాకోబు కుమారెత్యైన దీనామీదనే ఉండెను; అతడు ఆ 

చినన్దాని పేర్మించి ఆమెతో పీర్తిగా మాటలాడి 

యెషయా 40:2 => నా జనులను ఓదారుచ్డి ఓదారుచ్డి యెరూషలేముతో పేర్మగా మాటలాడుడి 

ఆమె యుదధ్కాలము సమాపత్మయెయ్ను ఆమె దోషరుణము తీరచ్బడెను యెహోవా చేతివలన ఆమె తన 

సమసత్ పాపముల నిమితత్ము రెండింతలు పొందెనను సమాచారము ఆమెకు పర్కటించుడి.  

2 దినవృతాత్ంతములు 29:4 => యాజకులను లేవీయులను పిలువనంపి, తూరుప్గానునన్ 

రాజవీధిలో వారిని సమకూరిచ్ 

వచనము 9 
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ఇదియైన తరువాత అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు తన బలగమంతటితో లాకీషును ముటట్డివేయుచుండి, 

యెరూషలేమునకు యూదారాజైన హిజిక్యాయొదద్కును, యెరూషలేమునందునన్ యూదావారందరి 

యొదద్కును తన సేవకులను పంపి ఈలాగు పర్కటన చేయించెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:6 => భయపడకుడి, వారిని చూచి దిగులుపడకుడి, నీతోకూడ 

వచుచ్వాడు నీ దేవుడైన యెహోవాయే; ఆయన నినున్ విడువడు నినెన్డబాయడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:7 => మరియు మోషే యెహోషువను పిలిచి నీవు నిబబ్రముగలిగి 

ధైరయ్ముగా నుండుము. యెహోవా ఈ పర్జలకిచుచ్టకు వారి పితరులతో పర్మాణము చేసిన 

దేశమునకు నీవు వీరితోకూడ పోయి దానిని వారికి సావ్ధీనపరచవలెను. 

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. 

యెహోషువ 1:6 => నినున్ విడువను నినున్ ఎడబాయను, నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ముగా నుండుము. 

వారికిచెచ్దనని నేను వారి పితరులతో పర్మాణము చేసిన యీ దేశమును నిశచ్యముగా నీవు ఈ 

పర్జల సావ్ధీనము చేసెదవు. 

యెహోషువ 1:7 => అయితే నీవు నిబబ్రము గలిగి జాగర్తత్పడి బహు ధైరయ్ముగానుండి, నా 

సేవకుడైన మోషే నీకు ఆజాఞ్పించిన ధరమ్శాసత్రమంతటి చొపుప్న చేయవలెను. నీవు నడుచు పర్తి 

మారగ్మున చకక్గా పర్వరిత్ంచునటుల్ నీవు దానినుండి కుడికి గాని యెడమకు గాని తొలగకూడదు. 

యెహోషువ 1:8 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును నీవు బోధింపక తపిప్పోకూడదు. దానిలో వార్యబడిన 

వాటనిన్టి పర్కారము చేయుటకు నీవు జాగర్తత్పడునటుల్ దివారాతర్ము దాని ధాయ్నించిన యెడల నీ 

మారగ్మును వరిధ్లల్జేసికొని చకక్గా పర్వరిత్ంచెదవు. 

యెహోషువ 1:9 => నేను నీకాజఞ్ యిచిచ్యునాన్ను గదా, నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ముగా నుండుము, 

దిగులు పడకుము జడియకుము. నీవు నడుచు మారగ్మంతటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు 

తోడైయుండును. 
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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. 

యెషయా 35:4 => తతత్రిలుల్ హృదయులతో ఇటల్నుడి భయపడక ధైరయ్ముగా ఉండుడి పర్తిదండన 

చేయుటకై మీ దేవుడు వచుచ్చునాన్డు పర్తిదండనను దేవుడు చేయదగిన పర్తికారమును ఆయన 

చేయును ఆయన వచిచ్ తానే మిముమ్ను రకిష్ంచును.  

దానియేలు 10:19 => నీకు శుభమవును గాక, ధైరయ్ము తెచుచ్కొముమ్. ధైరయ్ము తెచుచ్కొమమ్ని నాతో 

చెపెప్ను. అతడు నాతో ఇటల్నగా నేను ధైరయ్ము తెచుచ్కొని నీవు ననున్ ధైరయ్పరచితివి గనుక నా 

యేలినవాడవైన నీవు ఆజఞ్ ఇమమ్ని చెపిప్తిని. 

జెకరాయ్ 8:9 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా మందిరమును కటుట్టకై దాని పునాదివేసిన దినమున పర్వకత్లనోట 

పలుకబడిన మాటలు ఈ కాలమున వినువారలారా, ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 6:10 => తుదకు పర్భువు యొకక్ మహాశకిత్నిబటిట్ ఆయనయందు బలవంతులై 

యుండుడి. 

2 తిమోతి 2:1 => నా కుమారుడా, కీర్సుత్యేసు నందునన్ కృపచేత బలవంతుడవు కముమ్. 

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. 
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2 రాజులు 18:30 => యెహోవానుబటిట్ మిముమ్ను నమిమ్ంచి యెహోవా మనలను విడిపించును, ఈ 

పటట్ణము అషూష్రు రాజు చేతిలో చికక్క పోవునని హిజిక్యా చెపుప్చునాన్డే. 

2 రాజులు 19:6 => యెషయా వారితో ఇటల్నెను మీ యజమానునికి ఈ మాట తెలియజేయుడి 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అషూష్రు రాజు పనివారు ననున్ దూషింపగా నీవు వినిన మాటలకు 

భయపడవదుద్. 

2 రాజులు 19:7 => అతనిలో ఒక యాతమ్ను నేను పుటిట్ంతును, అతడు వదంతి విని తన 

దేశమునకు వెళిళ్పోవును; తన దేశమందు కతిత్చేత అతని కూలచేయుదును. 

2 రాజులు 6:16 => అతడు భయపడవదుద్, మన పక్షమున నునన్వారు వారికంటె అధికులై 

యునాన్రని చెపిప్ 

రోమీయులకు 8:31 => ఇటుల్ండగా ఏమందుము? దేవుడు మనపక్షముననుండగా మనకు 

విరోధియెవడు? 

1 యోహాను 4:4 => చినన్పిలల్లారా, మీరు దేవుని సంబంధులు; మీలో ఉనన్వాడు లోకములో 

ఉనన్వానికంటె గొపప్వాడు గనుక మీరు వారిని జయించియునాన్రు. 

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 20:4 => వణకకుడి, వారి ముఖము చూచి బెదరకుడి, మీకొరకు మీ 

శతుర్వులతో యుదధ్ముచేసి మిముమ్ను రకిష్ంచువాడు మీ దేవుడైన యెహోవాయే. 

2 సమూయేలు 10:12 => అపుప్డు ధైరయ్ము తెచుచ్కొముమ్, మన జనులను మన దేవుని 

పటట్ణములను తలంచుకొని ధైరయ్ము తెచుచ్కొందము, తన దృషిట్కి ఏది యనుకూలమో యెహోవా 

దానిని చేయును గాక అని అబీషైతో చెపిప్ 

1 రాజులు 8:57 => కాబటిట్ మన దేవుడైన యెహోవా మనలను వదలకను విడువకను, మన 

పితరులకు తోడుగానునన్టుల్ మనకును తోడుగా ఉండి 
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1 రాజులు 20:27 => ఇశార్యేలు వారందరును పోగుచేయబడి సిదధ్మైవారిని ఎదిరింప 

బయలుదేరిరి. ఇశార్యేలువారు మేకపిలల్ల మందలు రెంటివలె వారియెదుట దిగియుండిరి గాని 

దేశము సిరియనులచేత కపప్బడియుండెను. 

2 రాజులు 18:5 => అతడు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా యందు విశావ్సముంచినవాడు; 

అతని తరువాత వచిచ్న యూదా రాజులలోను అతని పూరివ్కులైన రాజులలోను అతనితో 

సమమైనవాడు ఒకడునులేడు. 

2 రాజులు 18:19 => అపుప్డు రబా ష్కే వారితో ఇటల్నెను ఈ మాట హిజిక్యాతో తెలియజెపుప్డు 

మహారాజైన అషూష్రు రాజు సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవు ఈలాగు చెపప్వలెను. నీవు నముమ్కొను ఈ 

ఆశర్యాసప్దము ఏపాటి పర్యోజనకారి? 

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. 

నెహెమాయ్ 4:14 => అంతట నేను లేచి చూచి పర్ధానులతోను అధికారులతోను జనులతోను వారికి 

మీరు భయపడకుడి, మహా ఘనుడును భయంకరుడునగు యెహోవాను జాఞ్పకము చేసికొని, మీ 

సహోదరుల పక్షముగాను మీ కుమారుల పక్షముగాను మీ కుమారెత్ల పక్షముగాను మీ భారయ్ల 

పక్షముగాను మీ నివాసము మీకుండునటుల్ యుదధ్ము చేయుడి అంటిని. 

కీరత్నలు 55:18 => నా శతుర్వులు అనేకులైయునాన్రు అయినను వారు నామీదికి రాకుండునటుల్ 

సమాధానము కలుగజేసి ఆయన నా పార్ణమును విమోచించియునాన్డు.  

యెషయా 36:4 => అపుప్డు రబా ష్కే వారితో ఇటల్నెను ఈ మాట హిజిక్యాతో తెలియజెపుప్డి 

మహారాజైన అషూష్రు రాజు సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవీలాగు చెపప్వలెను. నీవు నముమ్కొను ఈ 

ఆశర్యాసప్దుడు ఏపాటి పర్యోజనకారి? 

యెషయా 36:7 => మా దేవుడైన యెహోవాను మేము నముమ్కొనుచునాన్మని మీరు నాతో 

చెపెప్దరేమో సరే; యెరూషలేమందునన్ యీ బలిపీఠము నొదద్ మాతర్మే మీరు నమసాక్రము 
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చేయవలెనని యూదావారికిని యెరూషలేమువారికిని ఆజఞ్ ఇచిచ్, హిజిక్యా యెవని ఉనన్త 

సథ్లములను బలిపీఠములను పడగొటెట్నో ఆయనేగదా యెహోవా. 

యెషయా 37:10 => యూదా రాజగు హిజిక్యాతో ఈలాగు చెపుప్డి యెరూషలేము అషూష్రు 

రాజుచేతికి అపప్గింపబడదని చెపిప్ నీవు నముమ్కొనియునన్ నీ దేవునిచేత మోసపోకుము. 

యిరిమ్యా 42:11 => మీరు బబులోను రాజునకు భయపడుచునాన్రే; అతనికి భయపడకుడి, అతని 

చేతిలోనుండి మిముమ్ను తపిప్ంచి మిముమ్ను రకిష్ంచుటకు నేను మీకు తోడైయునాన్ను, అతనికి 

భయపడకుడి, 

జెకరాయ్ 4:6 => అపుప్డతడు నాతో ఇటల్నెను జెరుబాబ్బెలునకు పర్తయ్క్షమగు యెహోవా వాకుక్ ఇదే; 

శకిత్చేతనైనను బలముచేతనైననుకాక నా ఆతమ్చేతనే ఇది జరుగునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా సెలవిచెచ్ను. 

వచనము 10 

అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు సెలవిచుచ్నదేమనగా దేని నమిమ్ మీరు ముటిట్డివేయబడియునన్ 

యెరూషలేములో నిలుచుచునాన్రు? 

యోబు 40:9 => దేవునికి కలిగియునన్ బాహుబలము నీకు కలదా? ఆయన ఉరుము ధవ్నివంటి 

సవ్రముతో నీవు గరిజ్ంపగలవా? 

యిరిమ్యా 17:5 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నరులను ఆశర్యించి శరీరులను 

తనకాధారముగా చేసికొనుచు తన హృదయమును యెహోవామీదనుండి తొలగించుకొనువాడు 

శాపగర్సుత్డు. 

1 యోహాను 4:4 => చినన్పిలల్లారా, మీరు దేవుని సంబంధులు; మీలో ఉనన్వాడు లోకములో 

ఉనన్వానికంటె గొపప్వాడు గనుక మీరు వారిని జయించియునాన్రు. 

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 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 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 

దిగులుపడకుము నేను నినున్ బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా 

దకిష్ణహసత్ముతో నినున్ ఆదుకొందును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:10 => నేను నీకు తోడైయునాన్ను, నీకు హాని చేయుటకు నీమీదికి 

ఎవడును రాడు; ఈ పటట్ణములో నాకు బహు జనమునన్దని పౌలుతో చెపప్గా 

2 తిమోతి 4:17 => అయితే నా దావ్రా సువారత్ పూరణ్ముగా పర్కటింపబడు నిమితత్మును, 

అనయ్జనులందరును దాని విను నిమితత్మును, పర్భువు నా పర్కక్ నిలిచి ననున్ బలపరచెను గనుక నేను 

సింహము నోటనుండి తపిప్ంపబడితిని 

2 తిమోతి 4:22 => పర్భువు నీ ఆతమ్కు తోడై యుండును గాక. కృప మీకు తోడై యుండును గాక. 
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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. 

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 20:4 => వణకకుడి, వారి ముఖము చూచి బెదరకుడి, మీకొరకు మీ 

శతుర్వులతో యుదధ్ముచేసి మిముమ్ను రకిష్ంచువాడు మీ దేవుడైన యెహోవాయే. 

యెహోషువ 10:42 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా ఇశార్యేలీయుల పక్షముగా యుదధ్ము 

చేయుచుండెను గనుక ఆ సమసత్ రాజులనందరిని వారి దేశములను యెహోషువ ఒక దెబబ్తోనే 

పటుట్కొనెను. 

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 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. 

యెషయా 36:18 => ఆ యా జనముల దేవతలలో ఏదైనను తన దేశమును అషూష్రు రాజు 

చేతిలోనుండి విడిపించెనా? హమాతు దేవతలేమాయెను? 

సామెతలు 12:25 => ఒకని హృదయములోని విచారము దాని కుర్ంగజేయును దయగల మాట 

దాని సంతోషపెటుట్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 14:9 => మెటుట్కు మీరు యెహోవామీద తిరుగబడకుడి, ఆ దేశ పర్జలకు 

భయపడకుడి, వారు మనకు ఆహారమగుదురు, వారి నీడ వారిమీదనుండి తొలగిపోయెను. యెహోవా 

మనకు తోడైయునాన్డు, వారికి భయపడకుడనిరి. ఆ సరవ్సమాజము వారిని రాళల్తో కొటిట్ 

చంపవలెననగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:30 => మీకు ముందర నడుచుచునన్ మీ దేవుడైన యెహోవా మీ 

కనున్లయెదుట 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:21 => వారిని చూచి జడియవదుద్; నీ దేవుడైన యెహోవా 

నీమధయ్నునాన్డు, ఆయన భయంకరుడైన మహా దేవుడు. 

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. 

1 సమూయేలు 17:45 => దావీదు నీవు కతిత్యు ఈటెయు బలెల్మును ధరించుకొని నా మీదికి 

వచుచ్చునాన్వు అయితే నీవు తిరసక్రించిన ఇశార్యేలీయుల సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా పేరట 

నేను నీమీదికి వచుచ్చునాన్ను. 

1 రాజులు 8:57 => కాబటిట్ మన దేవుడైన యెహోవా మనలను వదలకను విడువకను, మన 

పితరులకు తోడుగానునన్టుల్ మనకును తోడుగా ఉండి 

1 రాజులు 20:27 => ఇశార్యేలు వారందరును పోగుచేయబడి సిదధ్మైవారిని ఎదిరింప 

బయలుదేరిరి. ఇశార్యేలువారు మేకపిలల్ల మందలు రెంటివలె వారియెదుట దిగియుండిరి గాని 

దేశము సిరియనులచేత కపప్బడియుండెను. 

2 రాజులు 6:16 => అతడు భయపడవదుద్, మన పక్షమున నునన్వారు వారికంటె అధికులై 

యునాన్రని చెపిప్ 

2 రాజులు 18:5 => అతడు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా యందు విశావ్సముంచినవాడు; 

అతని తరువాత వచిచ్న యూదా రాజులలోను అతని పూరివ్కులైన రాజులలోను అతనితో 

సమమైనవాడు ఒకడునులేడు. 
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2 రాజులు 18:19 => అపుప్డు రబా ష్కే వారితో ఇటల్నెను ఈ మాట హిజిక్యాతో తెలియజెపుప్డు 

మహారాజైన అషూష్రు రాజు సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవు ఈలాగు చెపప్వలెను. నీవు నముమ్కొను ఈ 

ఆశర్యాసప్దము ఏపాటి పర్యోజనకారి? 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:22 => యుదధ్మందు దేవుని సహాయము వారికి కలుగుటచేత శతుర్వులు 

అనేకులు పడిపోయిరి; తాము చెరతీసికొని పోబడువరకు రూబేనీయులును గాదీయులును మనషే ష్ 

అరధ్గోతర్మువారును వీరి సాథ్నములయందు కాపురముండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 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, 

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 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. 

కీరత్నలు 20:7 => కొందరు రథములనుబటిట్యు కొందరు గుఱఱ్ములనుబటిట్యు అతిశయపడుదురు 

మనమైతే మన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ అతిశయపడుదము. 

కీరత్నలు 33:16 => ఏ రాజును సేనాబలముచేత రకిష్ంపబడడు ఏ వీరుడును అధికబలముచేత 

తపిప్ంచుకొనడు. 

కీరత్నలు 55:18 => నా శతుర్వులు అనేకులైయునాన్రు అయినను వారు నామీదికి రాకుండునటుల్ 

సమాధానము కలుగజేసి ఆయన నా పార్ణమును విమోచించియునాన్డు.  
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పరమగీతము 8:5 => తన పిర్యునిమీద ఆనుకొని అరణయ్మారగ్మున వచుచ్నది ఎవతె? 

జలద్రువృక్షము కిర్ంద నేను నినున్ లేపితిని అచచ్ట నీ తలిల్కి నీవలన పర్సవవేదన కలిగెను నినున్ కనిన 

తలిల్ యిచచ్టనే పర్సవవేదన పడెను. 

యెషయా 26:4 => యెహోవా యెహోవాయే నితాయ్శర్యదురగ్ము యుగయుగములు యెహోవాను 

నముమ్కొనుడి. 

యెషయా 30:15 => పర్భువును ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు మీరు మరలివచిచ్ ఊరకుండుటవలన రకిష్ంపబడెదరు మీరు ఊరకుండి 

నముమ్కొనుటవలన మీకు బలము కలుగును.  

యెషయా 36:7 => మా దేవుడైన యెహోవాను మేము నముమ్కొనుచునాన్మని మీరు నాతో 

చెపెప్దరేమో సరే; యెరూషలేమందునన్ యీ బలిపీఠము నొదద్ మాతర్మే మీరు నమసాక్రము 

చేయవలెనని యూదావారికిని యెరూషలేమువారికిని ఆజఞ్ ఇచిచ్, హిజిక్యా యెవని ఉనన్త 

సథ్లములను బలిపీఠములను పడగొటెట్నో ఆయనేగదా యెహోవా. 

యెషయా 37:10 => యూదా రాజగు హిజిక్యాతో ఈలాగు చెపుప్డి యెరూషలేము అషూష్రు 

రాజుచేతికి అపప్గింపబడదని చెపిప్ నీవు నముమ్కొనియునన్ నీ దేవునిచేత మోసపోకుము. 

యిరిమ్యా 42:11 => మీరు బబులోను రాజునకు భయపడుచునాన్రే; అతనికి భయపడకుడి, అతని 

చేతిలోనుండి మిముమ్ను తపిప్ంచి మిముమ్ను రకిష్ంచుటకు నేను మీకు తోడైయునాన్ను, అతనికి 

భయపడకుడి, 

నహూము 1:7 => యెహోవా ఉతత్ముడు, శర్మదినమందు ఆయన ఆశర్యదురగ్ము, తనయందు 

నమిమ్కయుంచు వారిని ఆయన ఎరుగును. 

హగగ్యి 1:13 => అపుప్డు యెహోవా దూతయైన హగగ్యి యెహోవా తెలియజేసిన వారత్నుబటిట్ 

జనులకు పర్కటించినదేమనగా నేను మీకు తోడుగా ఉనాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 4:6 => అపుప్డతడు నాతో ఇటల్నెను జెరుబాబ్బెలునకు పర్తయ్క్షమగు యెహోవా వాకుక్ ఇదే; 

శకిత్చేతనైనను బలముచేతనైననుకాక నా ఆతమ్చేతనే ఇది జరుగునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా సెలవిచెచ్ను. 
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వచనము 11 

కరవుచేతను దాహముచేతను మిముమ్ను చంపుటకై మన దేవుడైన యెహోవా అషూష్రు రాజు 

చేతిలోనుండి మనలను విడిపించునని చెపిప్ హిజిక్యా మిముమ్ను పేర్రేపించుచునాన్డు గదా? 

2 రాజులు 18:17 => అంతట అషూష్రు రాజు తరాత్నును రబాస్రీసును రబా ష్కేనును లాకీషు 

పటట్ణమునుండి యెరూషలేమునందునన్ రాజైన హిజిక్యామీదికి బహు గొపప్ సమూహముతో 

పంపెను. వారు యెరూషలేముమీదికి వచిచ్ చాకిరేవు మారగ్మందునన్ మెరకకొలను కాలువయొదద్ 

పర్వేశించి నిలిచి రాజును పిలువనంపగా 

యెషయా 3 6 : 2 = > అంతట అషూష్రు రాజు రబా ష్ కేను లాకీషు పటట్ణమునుండి 

యెరూషలేమునందునన్ రాజైన హిజిక్యా మీదికి బహు గొపప్ సేనతో పంపెను. వారు చాకిరేవు 

మారగ్మందునన్ మెరకకొలను కాలువయొదద్ పర్వేశింపగా 

యెహోషువ 10:31 => అంతట యెహోషువయు అతనితో కూడ ఇశార్యేలీయులందరును 

లిబాన్నుండి లాకీషుకు వచిచ్ దాని దగగ్ర దిగి లాకీషు వారితో యుదధ్ము చేయగా 

యెహోషువ 12:11 => లాకీషు రాజు, ఎగోల్ను రాజు,  

యెహోషువ 15:39 => లాకీషు బొసక్తు ఎగోల్ను 

యెషయా 37:8 => అషూష్రు రాజు లాకీషు పటట్ణమును విడిచివెళిల్ లిబాన్మీద యుదధ్ము 

చేయుచుండగా రబా ష్కే పోయి అతని కలిసికొనెను. 

మీకా 1:13 => లాకీషు నివాసులారా, రథములకు యుదధ్పు గుఱఱ్ములను కటుట్డి; ఇశార్యేలువారు 

చేసిన తిరుగుబాటు కిర్యలు నీయందు కనబడినవి అది సీయోను కుమారెత్ పాపమునకు పర్థమ 

కారణముగా ఉండును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:9 => లాకీషు, అజేకా, 

కీరత్నలు 33:16 => ఏ రాజును సేనాబలముచేత రకిష్ంపబడడు ఏ వీరుడును అధికబలముచేత 

తపిప్ంచుకొనడు. 
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నహూము 2:13 => నేను నీకు విరోధినై యునాన్ను, వాటి పొగ పైకెకుక్నటుల్గా నీ రథములను 

కాలిచ్వేసెదను, కతిత్ నీ కొదమసింహములను మింగివేయును, నీకిక దొరకకుండ భూమిలోనుండి నీవు 

పటుట్కొనిన యెరను నేను తీసివేతును, నీ దూతల శబద్ము ఇక వినబడదు; ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా వాకుక్. 

వచనము 12 

ఆ హిజిక్యా, మీరు ఒకక్ బలిపీఠము ఎదుట నమసక్రించి దానిమీద ధూపము వేయవలెనని 

యూదావారికిని యెరూషలేమువారికిని ఆజఞ్ ఇచిచ్, యెహోవా ఉనన్త సథ్లములను బలిపీఠములను 

తీసివేసినవాడు కాడా? 

2 రాజులు 18:19 => అపుప్డు రబా ష్కే వారితో ఇటల్నెను ఈ మాట హిజిక్యాతో తెలియజెపుప్డు 

మహారాజైన అషూష్రు రాజు సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవు ఈలాగు చెపప్వలెను. నీవు నముమ్కొను ఈ 

ఆశర్యాసప్దము ఏపాటి పర్యోజనకారి? 

యెషయా 36:4 => అపుప్డు రబా ష్కే వారితో ఇటల్నెను ఈ మాట హిజిక్యాతో తెలియజెపుప్డి 

మహారాజైన అషూష్రు రాజు సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవీలాగు చెపప్వలెను. నీవు నముమ్కొను ఈ 

ఆశర్యాసప్దుడు ఏపాటి పర్యోజనకారి? 

వచనము 13 

నేనును నా పితరులును ఇతరదేశముల జనులకందరికిని ఏమేమి చేసితిమో మీరెరుగరా? ఆ దేశ 

జనుల దేవతలు వారి దేశములను నాచేతిలోనుండి యేమాతర్మైనను రకిష్ంప చాలియుండెనా? 

2 రాజులు 18:27 => రబా ష్కే ఈ మాటలు చెపుప్టకై నా యజమానుడు నీ యజమానుని యొదద్కును 

నీయొదద్కును ననున్ పంపెనా? తమ మలమును తినునటుల్ను తమ మూతర్మును తార్గునటుల్ను 

మీతోకూడ పార్కారముమీద కూరుచ్నన్వారియొదద్కును ననున్ పంపెనుగదా అని చెపిప్ 
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యెషయా 36:12 => రబా ష్కే ఈ మాటలు చెపుప్టకై నా యజమానుడు నీ యజమానునియొదద్కును 

నీయొదద్కును ననున్ పంపెనా? తమ మలమును తినునటుల్ను తమ మూతర్మును తార్గునటుల్ను 

మీతోకూడ పార్కారముమీద ఉనన్ వారియొదద్కును ననున్ పంపెను గదా అని చెపిప్ 

యెషయా 36:18 => ఆ యా జనముల దేవతలలో ఏదైనను తన దేశమును అషూష్రు రాజు 

చేతిలోనుండి విడిపించెనా? హమాతు దేవతలేమాయెను? 

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 రాజులు 18:30 => యెహోవానుబటిట్ మిముమ్ను నమిమ్ంచి యెహోవా మనలను విడిపించును, ఈ 

పటట్ణము అషూష్రు రాజు చేతిలో చికక్క పోవునని హిజిక్యా చెపుప్చునాన్డే. 

2 రాజులు 19:10 => యూదా రాజగు హిజిక్యాతో ఈలాగు చెపుప్డి యెరూషలేము అషూష్రు రాజు 

చేతికి అపప్గింపబడదని చెపిప్ నీవు నముమ్కొనియునన్ నీ దేవునిచేత మోసపోకుము. 

కీరత్నలు 3:2 => దేవునివలన అతనికి రక్షణ యేమియు దొరకదని ననున్గూరిచ్ చెపుప్వారు అనేకులు 

(సెలా.) 

కీరత్నలు 11:1 => యెహోవా శరణుజొచిచ్యునాన్ను పకిష్వలె, నీ కొండకు పారిపొముమ్ అని మీరు 

నాతో చెపుప్ట యేల? 

కీరత్నలు 11:2 => దుషుట్లు విలెల్కుక్పెటిట్ యునాన్రు చీకటిలో యథారథ్హృదయులమీద వేయుటకై 

తమ బాణములు నారియందు సంధించియునాన్రు 

కీరత్నలు 11:3 => పునాదులు పాడైపోగా నీతిమంతులేమి చేయగలరు? 

కీరత్నలు 22:8 => యెహోవామీద నీ భారము మోపుము ఆయన వానిని విడిపించునేమో వాడు 

ఆయనకు ఇషుట్డు గదా ఆయన వానిని తపిప్ంచునేమో అందురు. 

కీరత్నలు 42:10 => నీ దేవుడు ఏమాయెనని నా శతుర్వులు దినమెలల్ అడుగుచునాన్రు. వారు తమ 

దూషణలచేత నా యెముకలు విరుచుచునాన్రు. 
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కీరత్నలు 71:11 => దేవుడు వానిని విడిచెను తపిప్ంచువారెవరును లేరు వానిని తరిమి పటుట్కొనుడి 

అని వారనుకొనుచునాన్రు. 

మతత్యి 27:43 => వాడు దేవునియందు విశావ్సముంచెను, నేను దేవుని కుమారుడనని చెపెప్ను 

గనుక ఆయనకిషుట్డైతే ఆయన ఇపుప్డు వానిని తపిప్ంచునని చెపిప్రి. 

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. 

2 రాజులు 18:19 => అపుప్డు రబా ష్కే వారితో ఇటల్నెను ఈ మాట హిజిక్యాతో తెలియజెపుప్డు 

మహారాజైన అషూష్రు రాజు సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవు ఈలాగు చెపప్వలెను. నీవు నముమ్కొను ఈ 

ఆశర్యాసప్దము ఏపాటి పర్యోజనకారి? 

2 రాజులు 18:29 => హిజిక్యా చేత మోసపోకుడి; నాచేతిలోనుండి మిముమ్ను విడిపింప శకిత్ 

వానికి చాలదు. 

యెషయా 36:14 => హిజిక్యాచేత మోసపోకుడి; మిముమ్ను విడిపింప శకిత్ వానికి చాలదు. 

నహూము 1:7 => యెహోవా ఉతత్ముడు, శర్మదినమందు ఆయన ఆశర్యదురగ్ము, తనయందు 

నమిమ్కయుంచు వారిని ఆయన ఎరుగును. 

నహూము 3:14 => ముటట్డివేయు కాలమునకు నీళుల్ చేదుకొనుము, నీ కోటలను బలపరచుము, 

జిగటమంటిలోనికి దిగి యిటుకల బురదను తొర్కుక్ము, ఆవములను సిదధ్పరచుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:4 => అతడు పర్తి విశార్ంతిదినమున సమాజమందిరములో 

తరిక్ంచుచు, యూదులను గీర్సు దేశసుథ్లను ఒపిప్ంచుచు నుండెను. 

వచనము 14 

మీ దేవుడు మిముమ్ను నాచేతిలోనుండి విడిపింపగలడనుకొనుటకు, నా పితరులు బొతిత్గా నిరూమ్లము 

చేసిన ఆ యా దేశసుథ్ల సకల దేవతలలోను తన జనులను నాచేతిలోనుండి విడిపింప గలిగిన 

దేవుడొకడైన యుండెనా? 
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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 

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? 

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. 

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 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:13 => నీవు చూచిన పర్తి సథ్లమున నీ దహనబలులను 

అరిప్ంపకూడదు సుమీ. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 12:14 => యెహోవా నీ గోతర్ములలో ఒకదానియందు ఏరప్రచుకొను 

సథ్లముననే నీ దహనబలులను అరిప్ంచి నేను మీకాజాఞ్పించుచునన్ సమసత్మును అకక్డనే 

జరిగింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:26 => నీకు నియమింపబడిన పర్తిషిట్తములను మొర్కుక్బళల్ను 

మాతర్ము యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకు నీవు తీసికొనిపోవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:27 => నీ దహనబలులను వాటి రకత్మాంసములను నీ దేవుడైన 

యెహోవా బలిపీఠముమీద అరిప్ంపవలెను. నీ బలుల రకత్మును నీ దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠముమీద 

పోయవలెను; వాటి మాంసము నీవు తినవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:1 => అతడు ఇరువది మూరలు పొడవును ఇరువది మూరలు వెడలుప్ను 

పది మూరలు ఎతుత్నుగల యొక యితత్డి బలిపీఠ మును చేయించెను. 

నిరగ్మకాండము 27:1 => మరియు అయిదు మూరల పొడుగు అయిదు మూరల వెడలుప్ గల 

బలిపీఠమును తుమమ్కఱఱ్తో నీవు చేయవలెను. ఆ బలిపీఠము చచౌచ్కముగా నుండవలెను; దాని యెతుత్ 

మూడు మూరలు. 

నిరగ్మకాండము 27:2 => దాని నాలుగు మూలలను దానికి కొముమ్లను చేయవలెను; దాని 

కొముమ్లు దానితో ఏకాండముగా ఉండవలెను; దానికి ఇతత్డి రేకు పొదిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 27:3 => దాని బూడిదె ఎతుత్టకు కుండలను గరిటెలను గినెన్లను ముండల్ను 

అగిన్పాతర్లను చేయవలెను. ఈ ఉపకరణములనిన్యు ఇతత్డితో చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 27:4 => మరియు వలవంటి ఇతత్డి జలెల్డ దానికి చేయవలెను.  

నిరగ్మకాండము 27:5 => ఆ వలమీద దాని నాలుగు మూలలను నాలుగు ఇతత్డి ఉంగరములను చేసి 

ఆ వల బలిపీఠము నడిమివరకు చేరునటుల్ దిగువను బలిపీఠము గటుట్కిర్ంద దాని నుంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 27:6 => మరియు బలిపీఠము కొరకు మోతకఱఱ్లను చేయవలెను. ఆ మోతకఱఱ్లను 

తుమమ్కఱఱ్తో చేసి వాటికి ఇతత్డి రేకు పొదిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 27:7 => ఆ మోతకఱఱ్లను ఆ ఉంగరములలో చొనపవలెను. బలిపీఠమును 

మోయుటకు ఆ మోతకఱఱ్లు దాని రెండుపర్కక్ల నుండవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 27:8 => పలకలతో గులల్గా దాని చేయవలెను; కొండమీద నీకు చూపబడిన 

పోలికగానే వారు దాని చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:1 => మరియు ధూపము వేయుటకు నీవు ఒక వేదికను చేయవలెను 

తుమమ్కఱఱ్తో దాని చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:2 => దాని పొడుగు ఒక మూర దాని వెడలుప్ ఒక మూర. అది చచౌచ్కముగా 

నుండవలెను. దాని యెతుత్ రెండు మూరలు దాని కొముమ్లు దానితో ఏకాండమై యుండవలెను.  

నిరగ్మకాండము 30:3 => దాని పైభాగమునకును దాని నాలుగు పర్కక్లకును దాని కొముమ్లకును 

మేలిమి బంగారు రేకులు పొదిగించి దానికి చుటుట్ బంగారు జవను చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:4 => దాని జవకు దిగువను దానికి రెండు బంగారు ఉంగరములు చేయవలెను; 

దాని రెండు పర్కక్లయందలి దాని రెండు మూలలమీద వాటిని ఉంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:5 => అవి దాని మోయు మోతకఱఱ్లకు సథ్లములు. ఆ మోతకఱఱ్లను 

తుమమ్కఱఱ్తో చేసి వాటికి బంగారు రేకు పొదిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:6 => సాక్షయ్పుమందసము నొదద్నుండు అడడ్తెర యెదుట, అనగా 

శాసనములమీది కరుణాపీఠము నెదుట నీవు దానిని ఉంచవలెను; అకక్డ నేను నినున్ కలిసికొందును. 

నిరగ్మకాండము 40:26 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు పర్తయ్క్షపు 

గుడారములో అడడ్తెర 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. 

1 రాజులు 7:48 => మరియు సొలొమోను యెహోవా మందిర సంబంధమైన తకిక్న 

ఉపకరణములనిన్టిని చేయించెను, అనగా బంగారపు బలిపీఠమును సముఖపు రొటెట్లనుంచు 

బంగారపు బలల్లను, 
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యెహోషువ 22:29 => ఆయన మందిరము నెదుటనునన్ మన దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠము తపప్ 

దహన బలులకైనను నైవేదయ్ములకైనను బలులకైనను వేరొక బలిపీఠమును కటుట్నటుల్ నేడు 

యెహోవాను అనుసరింపక తొలగిపోయినయెడల నేమి యెహోవామీద దోర్హము చేసినయెడల నేమి 

మేము శాపగర్సుత్లమగుదుము గాక. 

2 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 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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:1 => మరియు దేవుడైన యెహోవా నివాససథ్లము ఇదే యని 

ఇశార్యేలీయులరిప్ంచు దహనబలులకు పీఠము ఇదేయని దావీదు సెలవిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:3 => ఇతడు తన తండిర్యైన హిజిక్యా పడగొటిట్న ఉనన్తసథ్లములను 

తిరిగికటిట్ంచి, బయలు దేవతకు బలిపీఠములను నిలిపి, దేవతాసత్ంభములను చేయించి, 

ఆకాశనక్షతర్ములనిన్టిని పూజించి కొలిచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:17 => అయినను జనులు ఉనన్త సథ్లములయందు ఇంకను బలులు 

అరిప్ంచుచు వచిచ్రిగాని ఆ యరప్ణలను తమ దేవుడైన యెహోవా నామమునకే చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:27 => నీ మనసుస్ మెతత్నిదై యీ సథ్లముమీదను దాని కాపురసుథ్లమీదను 

దేవుడు పలికిన మాటలను నీవు వినినపుప్డు నా సనిన్ధిని నినున్ నీవు తగిగ్ంచుకొని నీ వసత్రములు 

చింపుకొని నా సనిన్ధిని కనీన్రు విడిచితివి గనుక నీ మనవిని నేను ఆలకించితిని. 

యెషయా 10:10 => విగర్హములను పూజించు రాజయ్ములు నాచేతికి చికిక్నవి గదా? వాటి 

విగర్హములు యెరూషలేము షోమోర్నుల విగర్హములకంటె ఎకుక్వైనవి గదా? 
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వచనము 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 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 17:5 => 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 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 19:13 => హమాతు రాజు ఏమాయెను? అరాప్దు రాజును సెపరివ్యీము హేన ఇవావ్ 

అను పటట్ణముల రాజులును ఏమైరి? 

2 రాజులు 19:17 => యెహోవా, అషూష్రు రాజులు ఆ జనములను వారి దేశములను పాడుచేసి 
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2 రాజులు 19:18 => వారి దేవతలను అగిన్లో వేసినది నిజమే. ఆ రాజయ్ముల దేవతలు నిజమైన 

దేవుండుల్ కాక మనుషుయ్లచేత చేయబడిన కఱఱ్లు రాళేల్ గనుక వారు వారిని నిరూమ్లము చేసిరి. 

యెషయా 10:9 => కలోన్ కరెక్మీషువలె నుండలేదా? హమాతు అరాప్దువలె నుండలేదా? షోమోర్ను 

దమసుక్వలె నుండలేదా? 

యెషయా 10:10 => విగర్హములను పూజించు రాజయ్ములు నాచేతికి చికిక్నవి గదా? వాటి 

విగర్హములు యెరూషలేము షోమోర్నుల విగర్హములకంటె ఎకుక్వైనవి గదా? 

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 37:12 => నా పితరులు నిరూమ్లముచేసిన గోజానువారు గాని హారానువారు గాని 

రెజెపులు గాని తెలశాశ్రులోనుండిన ఏదెనీయులు గాని తమ దేవతల సహాయమువలన 

తపిప్ంచుకొనిరా? 

యెషయా 37:13 => హమాతు రాజు ఏమాయెను? అరాప్దు రాజును సెపరవ్యీము హేన ఇవావ్ 

అను పటట్ణముల రాజులును ఏమైరి? అని వార్సిరి 

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 4:30 => రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాలపటట్ణము నా బలాధికారమును నా పర్భావ 

ఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కటిట్ంచినది కాదా అని తనలో తాననుకొనెను. 
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దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

దానియేలు 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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:19 => మరియు వారు మనుషుయ్ల చేతిపనియైన భూజనుల దేవతలమీద 

తాము పలికిన దూషణలను యెరూషలేముయొకక్ దేవుని మీద కూడను పలికిరి. 

2 రాజులు 18:33 => ఆ యా జనముల దేవతలలో ఏదైనను తన దేశమును అషూష్రు రాజు 

చేతిలోనుండి విడిపించెనా? 

2 రాజులు 18:34 => హమాతు దేవతలు ఏమాయెను? అరాప్దు దేవతలు ఏమాయెను? 

సెపరవ్యీము దేవతలు ఏమాయెను? హేన ఇవావ్ అనువారి దేవతలు ఏమాయెను? (షోమోర్ను 

దేశపు) దేవత మాచేతిలోనుండి షోమోర్నును విడిపించెనా? 

2 రాజులు 18:35 => యెహోవా మాచేతిలోనుండి యెరూషలేమును విడిపించుననుటకు ఆ యా 

దేశముల దేవతలలో ఏదైనను తన దేశమును మాచేతిలోనుండి విడిపించినది కలదా అని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 19:18 => వారి దేవతలను అగిన్లో వేసినది నిజమే. ఆ రాజయ్ముల దేవతలు నిజమైన 

దేవుండుల్ కాక మనుషుయ్లచేత చేయబడిన కఱఱ్లు రాళేల్ గనుక వారు వారిని నిరూమ్లము చేసిరి. 

2 రాజులు 19:19 => యెహోవా మా దేవా; లోకమందునన్ సమసత్ జనులు నీవే నిజముగా 

అదివ్తీయ దేవుడవైన యెహోవావని తెలిసికొనునటుల్గా అతనిచేతిలోనుండి మముమ్ను రకిష్ంచుము. 

కీరత్నలు 115:3 => మా దేవుడు ఆకాశమందునాన్డు తన కిచఛ్వచిచ్నటుల్గా సమసత్మును ఆయన 

చేయుచునాన్డు 

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 44:8 => మీరు వెరవకుడి భయపడకుడి పూరవ్కాలమునుండి నేను నీకు ఆ సంగతి 

వినిపించి తెలియజేయలేదా? మీరే నాకు సాకుష్లు, నేను తపప్ వేరొక దేవుడునాన్డా? నేను తపప్ 

ఆశర్యదురగ్మేదియు లేదు, ఉనన్టుట్ నేనెరుగను. 

యెషయా 44:9 => 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? 

యిరిమ్యా 10:11 => మీరు వారితో ఈలాగు చెపప్వలెను ఆకాశమును భూమిని సృషిట్ంపని యీ 

దేవతలు భూమిమీద నుండకుండను ఆకాశముకిర్ంద ఉండకుండను నశించును. 

యిరిమ్యా 10:12 => ఆయన తన బలముచేత భూమిని సృషిట్ంచెను, తన జాఞ్నముచేత 

పర్పంచమును సాథ్పించెను, తన పర్జఞ్చేత ఆకాశమును విశాలపరచెను. 

యిరిమ్యా 10:16 => యాకోబునకు సావ్సథ్య్మగువాడు వాటివంటి వాడు కాడు; ఆయన 

సమసత్మును ని రిమ్ంచువాడు , ఇశార్యే లు ఆయనకు సావ్సథ్య్ముగానునన్  గోతర్ ము ; 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయని ఆయనకు పేరు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:26 => అయితే చేతులతో చేయబడినవి దేవతలు కావని యీ పౌలు 

చెపిప్, ఎఫెసులో మాతర్ము కాదు, దాదాపు ఆసియయందంతట బహు జనమును ఒపిప్ంచి, 

తిర్పిప్యునన్ సంగతి మీరు చూచియు వినియు నునాన్రు 
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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 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 దినవృతాత్ంతములు 34:27 => నీ మనసుస్ మెతత్నిదై యీ సథ్లముమీదను దాని కాపురసుథ్లమీదను 

దేవుడు పలికిన మాటలను నీవు వినినపుప్డు నా సనిన్ధిని నినున్ నీవు తగిగ్ంచుకొని నీ వసత్రములు 

చింపుకొని నా సనిన్ధిని కనీన్రు విడిచితివి గనుక నీ మనవిని నేను ఆలకించితిని. 

యోబు 15:26 => మూరు ఖ్డై ఆయనను మారొక్నును తన కేడెముల గుబకలతో ఆయనమీదికి 

పరుగెతుత్ను. 

కీరత్నలు 11:3 => పునాదులు పాడైపోగా నీతిమంతులేమి చేయగలరు? 

కీరత్నలు 71:11 => దేవుడు వానిని విడిచెను తపిప్ంచువారెవరును లేరు వానిని తరిమి పటుట్కొనుడి 

అని వారనుకొనుచునాన్రు. 

యెషయా 36:14 => హిజిక్యాచేత మోసపోకుడి; మిముమ్ను విడిపింప శకిత్ వానికి చాలదు. 

యెషయా 36:18 => ఆ యా జనముల దేవతలలో ఏదైనను తన దేశమును అషూష్రు రాజు 

చేతిలోనుండి విడిపించెనా? హమాతు దేవతలేమాయెను? 

వచనము 16 

అతని సేవకులు దేవుడైన యెహోవా మీదను ఆయన సేవకుడైన హిజిక్యా మీదను ఇంకను 

పేలాపనలు పేలిరి. 

యెషయా 10:11 => షోమోర్నునకును దాని విగర్హములకును నేను చేసినటుల్ యెరూషలేమునకును 

దాని విగర్హములకును చేయకపోదునా అనెను. 
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యెషయా 10:12 => కావున సీయోను కొండమీదను యెరూషలేము మీదను పర్భువు తన 

కారయ్మంతయు నెరవేరిచ్న తరువాత నేను అషూష్రు రాజుయొకక్ హృదయగరవ్మువలని 

ఫలమునుబటిట్యు అతని కనున్ల అహంకారపు చూపులనుబటిట్యు అతని శికిష్ంతును. 

నిరగ్మకాండము 14:3 => ఫరో ఇశార్యేలీయులను గూరిచ్ వారు ఈ దేశములో చికుక్బడియునాన్రు; 

అరణయ్ము వారిని మూసివేసెనని అనుకొనును. 

నిరగ్మకాండము 15:9 => తరిమెదను కలిసికొనియెదను దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనియెదను 

వాటివలన నా ఆశ తీరుచ్కొనియెదను నా కతిత్ దూసెదను నా చెయియ్ వారిని నాశనము చేయునని 

శతుర్వనుకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 15:10 => నీవు నీ గాలిని విసరజేసితివి సముదర్ము వారిని కపెప్ను వారు మహా 

అగాధమైన నీళల్లో సీసమువలె మునిగిరి. 

నిరగ్మకాండము 15:11 => యెహోవా, వేలుప్లలో నీవంటివాడెవడు పరిశుదధ్తనుబటిట్ నీవు 

మహానీయుడవు సుత్తికీరత్నలనుబటిట్ పూజుయ్డవు అదుభ్తములు చేయువాడవు నీవంటివాడెవడు 

యెషయా 42:8 => యెహోవాను నేనే; ఇదే నా నామము మరి ఎవనికిని నా మహిమను 

నేనిచుచ్వాడను కాను నాకు రావలసిన సోత్తర్మును విగర్హములకు చెందనియయ్ను. 

లేవీయకాండము 24:11 => ఆ ఇశార్యేలీయురాలి కుమారునికిని ఒక ఇశార్యేలీయునికిని 

పాళెములో పోరుపడగా ఆ ఇశార్యేలీయురాలి కుమారుడు యెహోవా నామమును దూషించి 

శపింపగా జనులు మోషేయొదద్కు వాని తీసికొనివచిచ్రి. వాని తలిల్పేరు షెలోమీతు; ఆమె దాను 

గోతిర్కుడైన దిబీర్ కుమారెత్ 

2 రాజులు 18:19 => అపుప్డు రబా ష్కే వారితో ఇటల్నెను ఈ మాట హిజిక్యాతో తెలియజెపుప్డు 

మహారాజైన అషూష్రు రాజు సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవు ఈలాగు చెపప్వలెను. నీవు నముమ్కొను ఈ 

ఆశర్యాసప్దము ఏపాటి పర్యోజనకారి? 

2 రాజులు 18:33 => ఆ యా జనముల దేవతలలో ఏదైనను తన దేశమును అషూష్రు రాజు 

చేతిలోనుండి విడిపించెనా? 
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2 రాజులు 19:11 => ఇదిగో అషూష్రు రాజులు సకల దేశములను బొతిత్గా నశింపజేసిన సంగతి 

నీకు వినబడినది గదా నీవు మాతర్ము తపిప్ంచుకొందువా? 

2 రాజులు 19:37 => వచిచ్ నివసించిన తరువాత అతడు నిసోర్కు అను తన దేవత మందిరమందు 

మొర్కుక్చుండగా అతని కుమారులైన అదెర్మెమ్లెకును షరెజెరును ఖడగ్ముతో అతని చంపి అరారాతు 

దేశములోనికి తపిప్ంచుకొని పోయిరి; అపుప్డు అతని కుమారుడైన ఏసరహ్దోద్ను అతనికి మారుగా 

రాజాయెను. 

కీరత్నలు 71:11 => దేవుడు వానిని విడిచెను తపిప్ంచువారెవరును లేరు వానిని తరిమి పటుట్కొనుడి 

అని వారనుకొనుచునాన్రు. 

యెషయా 36:4 => అపుప్డు రబా ష్కే వారితో ఇటల్నెను ఈ మాట హిజిక్యాతో తెలియజెపుప్డి 

మహారాజైన అషూష్రు రాజు సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవీలాగు చెపప్వలెను. నీవు నముమ్కొను ఈ 

ఆశర్యాసప్దుడు ఏపాటి పర్యోజనకారి? 

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. 

మలాకీ 3:13 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ననున్గూరిచ్ మీరు బహు గరవ్పు మాటలు పలికి 

నినున్గూరిచ్ యేమి చెపిప్తిమని మీరడుగుదురు. 

వచనము 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 రాజులు 18:29 => హిజిక్యా చేత మోసపోకుడి; నాచేతిలోనుండి మిముమ్ను విడిపింప శకిత్ 

వానికి చాలదు. 
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2 రాజులు 19:10 => యూదా రాజగు హిజిక్యాతో ఈలాగు చెపుప్డి యెరూషలేము అషూష్రు రాజు 

చేతికి అపప్గింపబడదని చెపిప్ నీవు నముమ్కొనియునన్ నీ దేవునిచేత మోసపోకుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:11 => కరవుచేతను దాహముచేతను మిముమ్ను చంపుటకై మన దేవుడైన 

యెహోవా అషూష్రు రాజు చేతిలోనుండి మనలను విడిపించునని చెపిప్ హిజిక్యా మిముమ్ను 

పేర్రేపించుచునాన్డు గదా? 

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. 

యెషయా 36:18 => ఆ యా జనముల దేవతలలో ఏదైనను తన దేశమును అషూష్రు రాజు 

చేతిలోనుండి విడిపించెనా? హమాతు దేవతలేమాయెను? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:26 => అయితే చేతులతో చేయబడినవి దేవతలు కావని యీ పౌలు 

చెపిప్, ఎఫెసులో మాతర్ము కాదు, దాదాపు ఆసియయందంతట బహు జనమును ఒపిప్ంచి, 

తిర్పిప్యునన్ సంగతి మీరు చూచియు వినియు నునాన్రు 

గలతీయులకు 1:10 => ఇపుప్డు నేను మనుషుయ్ల దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా దేవుని 

దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా? నేను మనుషుయ్లను సంతోషపెటట్ గోరుచునాన్నా? 

నేనిపప్టికిని మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వాడనైతే కీర్సుత్దాసుడను కాకయేపోవుదును. 

నిరగ్మకాండము 5:2 => ఫరో నేను అతని మాట విని ఇశార్యేలీయులను పోనిచుచ్టకు యెహోవా 

ఎవడు? నేను యెహోవాను ఎరుగను, ఇశార్యేలీయులను పోనీయననెను. 

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? 
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యోహాను 19:10 => గనుక పిలాతు నాతో మాటలాడవా? నినున్ విడుదల చేయుటకు నాకు 

అధికారము కలదనియు, నినున్ సిలువ వేయుటకు నాకు అధికారము కలదనియు నీవెరుగవా? అని 

ఆయనతో అనెను. 

యోహాను 19:11 => అందుకు యేసు పైనుండి నీకు ఇయయ్బడియుంటేనే తపప్ నామీద నీకు ఏ 

అధికారమును ఉండదు; అందుచేత ననున్ నీకు అపప్గించిన వానికి ఎకుక్వ పాపము కలదనెను. 

ఆదికాండము 3:5 => ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనున్లు తెరవబడుననియు, 

మీరు మంచిచెడడ్లను ఎరిగినవారై దేవతలవలె ఉందురనియు దేవునికి తెలియునని సతరీతో చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 10:10 => అందుకతడు యెహోవా మీకు తోడైయుండునా? నేను మిముమ్ను మీ 

పిలల్లను పోనిచెచ్దనా? ఇదిగో మీరు దురాలోచన గలవారు. 

2 రాజులు 18:35 => యెహోవా మాచేతిలోనుండి యెరూషలేమును విడిపించుననుటకు ఆ యా 

దేశముల దేవతలలో ఏదైనను తన దేశమును మాచేతిలోనుండి విడిపించినది కలదా అని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:18 => మనుషుయ్లతో కలిసి దేవుడు భూమియందు నివాసము చేయునా? 

ఆకాశమును మహాకాశమును నినున్ పటట్చాలవే; నేను కటిట్న యీ మందిరము నినున్ పటుట్నా? 

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 73:9 => ఆకాశముతటుట్ వారు ముఖము ఎతుత్దురు వారి నాలుక భూసంచారము 

చేయును.  

సామెతలు 30:9 => ఎకుక్వైనయెడల నేను కడుపు నిండినవాడనై నినున్ విసరిజ్ంచి యెహోవా 

యెవడని అందునేమో లేక బీదనై దొంగిలి నా దేవుని నామమును దూషింతునేమో.  

యెషయా 36:20 => యెహోవా నా చేతిలోనుండి యెరూషలేమును విడిపించుననుటకు ఈ 

దేశముల దేవతలలో ఏదైనను తన దేశమును నా చేతిలోనుండి విడిపించినది కలదా? అని చెపెప్ను. 

యెషయా 37:4 => జీవముగల దేవుని దూషించుటకై అషూష్రు రాజైన తన యజమానునిచేత 

పంపబడిన రబా ష్కే పలికిన మాటలు నీ దేవుడైన యెహోవా ఒకవేళ ఆలకించి, నీ దేవుడైన యెహోవాకు 
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వినబడియునన్ ఆ మాటలనుబటిట్ ఆయన అషూష్రు రాజును గదిద్ంచునేమో. కాబటిట్ నిలిచిన 

శేషముకొరకు నీవు హెచుచ్గా పార్రథ్న చేయుము.  

యెషయా 37:10 => యూదా రాజగు హిజిక్యాతో ఈలాగు చెపుప్డి యెరూషలేము అషూష్రు 

రాజుచేతికి అపప్గింపబడదని చెపిప్ నీవు నముమ్కొనియునన్ నీ దేవునిచేత మోసపోకుము. 

యెషయా 50:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు ఎవడును లేకపోనేల? నేను పిలిచినపుప్డు ఎవడును 

ఉతత్రమియయ్కుండనేల? నా చెయియ్ విమోచింపలేనంత కురచయై పోయెనా? విడిపించుటకు నాకు 

శకిత్లేదా? నా గదిద్ంపుచేత సముదర్మును ఎండబెటుట్దును నదులను ఎడారిగా చేయుదును నీళుల్ 

లేనందున వాటి చేపలు కంపుకొటిట్ దాహముచేత చచిచ్పోవును.  

యెహెజేక్లు 35:13 => పెదద్నోరు చేసికొని మీరు నామీద విసాత్రముగా ఆడిన మాటలు నాకు 

వినబడెను. 

దానియేలు 8:11 => ఆ సైనయ్ము యొకక్ అధిపతికి విరోధముగా తనున్ హెచిచ్ంచుకొని, అనుదిన 

బలయ్రప్ణమును నిలిపివేసి ఆయన ఆలయమును పడదోర్సెను. 

నహూము 1:11 => నీనెవే, యెహోవా మీద దురాలోచన చేసి వయ్రథ్మైన వాటిని బోధించిన వాడొకడు 

నీలోనుండి బయలుదేరియునాన్డు. 

యోహాను 7:47 => అందుకు పరిసయుయ్లు మీరుకూడ మోసపోతిరా? 

వచనము 18 

అపుప్డు వారు పటట్ణమును పటుట్కొనవలెననన్ యోచనతో, పార్కారము మీదనునన్ యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లను బెదరించుటకును నొపిప్ంచుటకును, యూదాభాషలో బిగగ్రగా వారితో ఆ మాటలు 

పలికిరి. 

యోబు 15:25 => వాడు దేవుని మీదికి చేయి చాపును సరవ్శకుత్డగువానిని ధికక్రించి 

మాటలాడును. 

యోబు 15:26 => మూరు ఖ్డై ఆయనను మారొక్నును తన కేడెముల గుబకలతో ఆయనమీదికి 

పరుగెతుత్ను. 
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కీరత్నలు 73:9 => ఆకాశముతటుట్ వారు ముఖము ఎతుత్దురు వారి నాలుక భూసంచారము 

చేయును.  

యోహాను 15:21 => అయితే వారు ననున్ పంపినవానిని ఎరుగరు గనుక నా నామము నిమితత్ము 

వీటిననిన్టిని మీకు చేయుదురు. 

కీరత్నలు 31:18 => అబదిధ్కుల పెదవులు మూయబడును గాక. వారు గరవ్మును అసహయ్మును 

అగపరచుచు నీతిమంతులమీద కఠోరమైన మాటలు పలుకుదురు.  

వచనము 19 

మరియు వారు మనుషుయ్ల చేతిపనియైన భూజనుల దేవతలమీద తాము పలికిన దూషణలను 

యెరూషలేముయొకక్ దేవుని మీద కూడను పలికిరి. 

2 రాజులు 19:9 => అంతట కూషురాజైన తిరాహ్కా తనమీద యుదధ్ము చేయుటకు వచెచ్నని అషూష్రు 

రాజునకు వినబడినపుప్డు, అతడు ఇంకొకసారి హిజిక్యాయొదద్కు దూతలను పంపి యీలాగు ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను. 

2 రాజులు 19:14 => హిజిక్యా దూతలచేతిలోనుండి ఆ ఉతత్రము తీసికొని చదివి, యెహోవా 

మందిరములోనికి పోయి యెహోవా సనిన్ధిని దాని విపిప్ పరచి 

నెహెమాయ్ 6:5 => అంతట అయిదవమారు సనబ్లల్టు తన పనివాని దావ్రా విపిప్యునన్ యొక 

పతిర్కను నాయొదద్కు పంపెను. 

యెషయా 37:14 => హిజిక్యా దూతలచేతిలోనుండి ఆ ఉతత్రము తీసికొని చదివి యెహోవా 

మందిరములోనికి పోయి యెహోవా సనిన్ధిని దాని విపిప్ పరచి 

2 రాజులు 19:22 => నీవు ఎవనిని తిరసక్రించితివి? ఎవనిని దూషించితివి? నీవు గరివ్ంచి 

యెవనిని భయపెటిట్తివి? 

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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యెషయా 10:15 => గొడడ్లి తనతో నరుకువాని చూచి అతిశయపడునా? రంపము తనతో 

కోయువానిమీద పొగడుకొనునా? కోల తనెన్తుత్వానిని ఆడించినటుల్ను దండము కఱఱ్కానివానిని 

ఎతిత్నటుల్ను ఉండును గదా?  

యెషయా 37:23 => నీవు ఎవరిని తిరసక్రించితివి? ఎవరిని దూషించితివి? నీవు గరివ్ంచి యెవరిని 

భయపెటిట్తివి? ఇశార్యేలీయుల పరిశుదధ్ దేవునినే గదా? 

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 37:28 => నీవు కూరుచ్ండుటయు బయలువెళుల్టయు లోపలికి వచుచ్టయు 

నామీదవేయు రంకెలును నాకు తెలిసేయునన్వి. 

యెషయా 37:29 => నామీద నీవు వేయు రంకెలును నీవు చేసిన కలహమును నా చెవులలో 

జొచెచ్ను నా గాలము నీ ముకుక్నకు తగిలించెదను నా కళె ల్ము నీ నోటిలో పెటిట్ నినున్ మళిల్ంచెదను 

నీవు వచిచ్న మారగ్ముననే నినున్ మళిల్ంచెదను.  

పర్కటన 13:6 => గనుక దేవుని దూషించుటకును, ఆయన నామమును, ఆయన గుడారమును, 

పరలోక నివాసులను దూషించుటకును అది తన నోరు తెరచెను. 

2 రాజులు 19:12 => నా పితరులు నిరూమ్లముచేసిన గోజానువారు గాని హారాను వారు గాని, 

రెజెపులు గాని, తెలశాశ్రులో నుండిన ఏదెనీయులు గాని తమ దేవతల సహాయమువలన 

తపిప్ంచుకొనిరా? 

1 రాజులు 21:8 => అహాబు పేరట తాకీదు వార్యించి అతని ముదర్తో ముదిర్ంచి, ఆ తాకీదును 

నాబోతు నివాసము చేయుచునన్ పటట్ణపు పెదద్లకును సామంతులకును పంపెను. 

2 రాజులు 19:23 => ఇశార్యేలీయుల పరిశుదధ్ దేవునినే గదా నీ దూతలచేత యెహోవాను 

తిరసక్రించి పలికించిన మాటలు ఇవే గదా.నా రథముల సముదాయముతో నేను పరవ్త 
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శిఖరములకును లెబానోను పారశ్వ్ములకును ఎకిక్యునాన్ను ఎతుత్గల దాని దేవదారు వృక్షములను 

శేర్షఠ్మైన సరళవృక్షములను నరికివేసియునాన్ను వాని దూరపు సరిహదుద్లలో సతర్ములలోనికిని 

కరెమ్లు ఫలవంతములగు కేష్తర్మైన అడవిలోనికిని పర్వేశించియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 29:25 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

వచనము 20 

రాజైన హిజిక్యాయును ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా అను పర్వకత్యును ఇందును గురించి 

పార్రిథ్ంచి ఆకాశముతటుట్ చూచి మొఱఱ్పెటట్గా 

2 రాజులు 18:26 => హిలీక్యా కుమారుడైన ఎలాయ్కీము షెబాన్యు యోవాహు అనువారు 

చితత్గించుము, నీ దాసులమైన మాకు సిరియా భాష తెలియును గనుక దానితో మాటలాడుము; 

పార్కారముమీద నునన్ పర్జల వినికిడిలో యూదుల భాషతో మాటలాడకుమని రబా ష్కేతో అనగా 

2 రాజులు 18:27 => రబా ష్కే ఈ మాటలు చెపుప్టకై నా యజమానుడు నీ యజమానుని యొదద్కును 

నీయొదద్కును ననున్ పంపెనా? తమ మలమును తినునటుల్ను తమ మూతర్మును తార్గునటుల్ను 

మీతోకూడ పార్కారముమీద కూరుచ్నన్వారియొదద్కును ననున్ పంపెనుగదా అని చెపిప్ 

2 రాజులు 18:28 => గొపప్ శబద్ముతో యూదా భాషతో ఇటల్నెను మహారాజైన అషూష్రు రాజు 

సెలవిచిచ్న మాటలు వినుడి. రాజు సెలవిచిచ్నదేమనగా 

యెషయా 36:13 => గొపప్ శబద్ముతో యూదా భాషతో ఇటల్నెను మహారాజైన అషూష్రు రాజు 

సెలవిచిచ్న మాటలు వినుడి. రాజు సెలవిచుచ్నదేమనగా 

1 సమూయేలు 17:10 => ఈ దినమున నేను ఇశార్యేలీయుల సైనయ్ములను తిరసక్రించుచునాన్ను. 

ఒకని నియమించిన యెడల వాడును నేనును పోటాల్డుదుమని ఆ ఫిలిషీత్యుడు చెపుప్చువచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 17:26 => దావీదు జీవముగల దేవుని సైనయ్ములను తిరసక్రించుటకు ఈ 

సునన్తిలేని ఫిలిషీత్యుడు ఎంతటివాడు? వాని చంపి ఇశార్యేలీయులనుండి యీ నింద 

తొలగించినవానికి బహుమతి యేమని తనయొదద్ నిలిచినవారినడుగగా 
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నెహెమాయ్ 6:9 => నేను ఇటువంటి కారయ్ములను మేమెంత మాతర్మును చేయువారము కాము, 

వీటిని నీ మనసుస్లోనుండి నీవు కలిప్ంచుకొంటివని అతనియొదద్కు నేను వరత్మానము పంపితిని. 

దేవా, ఇపుప్డు నాచేతులను బలపరచుము. 

2 రాజులు 18:28 => గొపప్ శబద్ముతో యూదా భాషతో ఇటల్నెను మహారాజైన అషూష్రు రాజు 

సెలవిచిచ్న మాటలు వినుడి. రాజు సెలవిచిచ్నదేమనగా 

వచనము 21 

యెహోవా ఒక దూతను పంపెను. అతడు అషూష్రు రాజు దండులోని పరాకర్మశాలులనందరిని సేనా 

నాయకులను అధికారులను నాశనము చేయగా అషూష్రురాజు సిగుగ్నొందినవాడై తన దేశమునకు 

తిరిగిపోయెను. అంతట అతడు తన దేవుని గుడిలో చొచిచ్నపుప్డు అతని కడుపున పుటిట్నవారే అతని 

అకక్డ కతిత్చేత చంపిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:13 => నేనును నా పితరులును ఇతరదేశముల జనులకందరికిని ఏమేమి 

చేసితిమో మీరెరుగరా? ఆ దేశ జనుల దేవతలు వారి దేశములను నాచేతిలోనుండి యేమాతర్మైనను 

రకిష్ంప చాలియుండెనా? 

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. 
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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. 

1 సమూయేలు 17:36 => మీ దాసుడనైన నేను ఆ సింహమును ఎలుగుబంటిని చంపితినే, 

జీవముగల దేవుని సైనయ్ములను తిరసక్రించిన యీ సునన్తిలేని ఫిలిషీత్యుడు వాటిలో ఒకదానివలె 

అగుననియు, 

యోబు 15:25 => వాడు దేవుని మీదికి చేయి చాపును సరవ్శకుత్డగువానిని ధికక్రించి 

మాటలాడును. 

యోబు 15:26 => మూరు ఖ్డై ఆయనను మారొక్నును తన కేడెముల గుబకలతో ఆయనమీదికి 

పరుగెతుత్ను. 

కీరత్నలు 10:13 => దుషుట్లు దేవుని తృణీకరించుట యేల? నీవు విచారణ చేయవని వారు తమ 

హృదయములలో అనుకొనుట యేల?  

కీరత్నలు 10:14 => నీవు దీనిని చూచియునాన్వు గదా, వారికి పర్తికారము చేయుటకై నీవు చేటును 

పగను కనిపెటిట్ చూచుచునాన్వు నిరాధారులు తముమ్ను నీకు అపప్గించుకొందురు తండిర్లేనివారికి నీవే 

సహాయుడవై యునాన్వు 

కీరత్నలు 73:8 => ఎగతాళి చేయుచు బలాతాక్రముచేత జరుగు కీడునుగూరిచ్ వారు 

మాటలాడుదురు. గరవ్ముగా మాటలాడుదురు. 

కీరత్నలు 73:9 => ఆకాశముతటుట్ వారు ముఖము ఎతుత్దురు వారి నాలుక భూసంచారము 

చేయును.  

కీరత్నలు 73:10 => వారి జనము వారిపక్షము చేరును వారు జలపానము సమృదిధ్గా చేయుదురు. 

కీరత్నలు 73:11 => దేవుడు ఎటుల్ తెలిసికొనును మహోనన్తునికి తెలివియునన్దా? అని 

వారనుకొందురు. 
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కీరత్నలు 139:19 => దేవా, నీవు భకిత్హీనులను నిశచ్యముగా సంహరించెదవు నరహంతకులారా, 

నాయొదద్నుండి తొలగిపోవుడి. 

కీరత్నలు 139:20 => వారు దురాలోచనతో నినున్గూరిచ్ పలుకుదురు మోసపుచుచ్టకై నీ 

నామమునుబటిట్ పర్మాణము చేయుదురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:6 => ఇపుప్డు నా నామముండుటకై యెరూషలేమును కోరుకొంటిని, నా 

జనులైన ఇశార్యేలీయులమీద అధిపతిగానుండుటకై దావీదును కోరుకొంటిని. 

కీరత్నలు 76:1 => యూదాలో దేవుడు పర్సిదుధ్డు ఇశార్యేలులో ఆయన నామము గొపప్ది. 

కీరత్నలు 76:2 => షాలేములో ఆయన గుడారమునన్ది సీయోనులో ఆయన ఆలయమునన్ది. 

కీరత్నలు 78:68 => యూదా గోతర్మును తాను పేర్మించిన సీయోను పరవ్తమును ఆయన 

కోరుకొనెను. 

కీరత్నలు 87:1 => ఆయన పటట్ణపు పునాది పరిశుదధ్ పరవ్తములమీద వేయబడియునన్ది 

కీరత్నలు 87:2 => యాకోబు నివాసములనిన్టికంటె సీయోను గుమమ్ములు యెహోవాకు పిర్యములై 

యునన్వి 

కీరత్నలు 87:3 => దేవుని పటట్ణమా, మనుషుయ్లు నినున్గూరిచ్ మికిక్లి గొపప్ సంగతులు 

చెపుప్కొందురు.(సెలా.) 

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. 

హెబీర్యులకు 12:22 => ఇపుప్డైతే సీయోనను కొండకును జీవముగల దేవుని పటట్ణమునకు, అనగా 

పరలోకపు యెరూషలేమునకును, వేవేలకొలది దేవదూతలయొదద్కును, 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 4:28 => అకక్డ మీరు మనుషుయ్ల చేతిపనియైన కఱఱ్ రాతిదేవతలను 

పూజించెదరు; అవి చూడవు, వినవు, తినవు, వాసన చూడవు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:15 => మలిచిన విగర్హమునేగాని పోతవిగర్హమునేగాని చేసి చాటున 

నుంచువాడు శాపగర్సుత్డని యెలుగెతిత్ ఇశార్యేలీయులందరితోను చెపప్గా ఆమేన  అనవలెను. 

2 రాజులు 19:18 => వారి దేవతలను అగిన్లో వేసినది నిజమే. ఆ రాజయ్ముల దేవతలు నిజమైన 

దేవుండుల్ కాక మనుషుయ్లచేత చేయబడిన కఱఱ్లు రాళేల్ గనుక వారు వారిని నిరూమ్లము చేసిరి. 

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. 

కీరత్నలు 135:18 => వాటిని చేయువారును వాటియందు నమిమ్కయుంచు వారందరును వాటితో 

సమానులగుదురు. 

యెషయా 2:8 => వారి దేశము విగర్హములతో నిండియునన్ది వారు తమ చేతిపనికి తాము వేర్ళల్తో 

చేసినదానికి నమసాక్రము చేయుదురు 

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 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. 
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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 1:16 => అపుప్డు యెరూషలేము వారు ననున్ విడిచి అనయ్దేవతలకు ధూపము వేసి, 

తమచేతులు రూపించిన వాటికి నమసక్రించుటయను తమ చెడుతనమంతటినిబటిట్ నేను 

వారినిగూరిచ్న నా తీరుప్లు పర్కటింతును. 

యిరిమ్యా 10:3 => జనముల ఆచారములు వయ్రథ్ములు, అడవిలో నొకడు చెటుట్ నరకునటుల్ అది 

నరకబడును, అది పనివాడు గొడడ్లితో చేసినపని. 

యిరిమ్యా 10:9 => తరీష్షునుండి రేకులుగా సాగగొటట్బడిన వెండియు ఉపాజునుండి బంగారమును 

తెతుత్రు, అది పనివాని పనియే గదా; పోతపోయువాడు దాని చేసెను, నీల ధూమర్వరణ్ములుగల 

వసత్రములు వాటికునన్వి, అవనిన్యు నేరప్రులగు పనివారి పనియే. 

యిరిమ్యా 32:30 => ఏలయనగా ఇశార్యేలువారును యూదావారును తమ బాలయ్ము మొదలుకొని 

నాయెదుట చెడుతనమే చేయుచు వచుచ్చునాన్రు, తమ చేతుల కిర్యవలన వారు నాకు కోపమే 

పుటిట్ంచువారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

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. 

నిరగ్మకాండము 5:2 => ఫరో నేను అతని మాట విని ఇశార్యేలీయులను పోనిచుచ్టకు యెహోవా 

ఎవడు? నేను యెహోవాను ఎరుగను, ఇశార్యేలీయులను పోనీయననెను. 
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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. 

2 రాజులు 18:33 => ఆ యా జనముల దేవతలలో ఏదైనను తన దేశమును అషూష్రు రాజు 

చేతిలోనుండి విడిపించెనా? 

2 రాజులు 19:37 => వచిచ్ నివసించిన తరువాత అతడు నిసోర్కు అను తన దేవత మందిరమందు 

మొర్కుక్చుండగా అతని కుమారులైన అదెర్మెమ్లెకును షరెజెరును ఖడగ్ముతో అతని చంపి అరారాతు 

దేశములోనికి తపిప్ంచుకొని పోయిరి; అపుప్డు అతని కుమారుడైన ఏసరహ్దోద్ను అతనికి మారుగా 

రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:4 => మరియు నా నామము ఎనన్టెనన్టికి ఉండునని 

యెరూషలేమునందు ఏ సథ్లమునుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచెచ్నో అకక్డనునన్ యెహోవా 

మందిరమందు అతడు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

ఎజార్ 7:19 => మరియు నీ దేవుని మందిరపు సేవకొరకు నీకియయ్బడిన ఉపకరణములను నీవు 

యెరూషలేములోని దేవుని యెదుట అపప్గింపవలెను. 

కీరత్నలు 78:19 => ఈ అరణయ్ములో దేవుడు భోజనము సిదధ్పరచగలడా యనుచు వారు దేవునికి 

విరోధముగా మాటలాడిరి. 

యెషయా 10:10 => విగర్హములను పూజించు రాజయ్ములు నాచేతికి చికిక్నవి గదా? వాటి 

విగర్హములు యెరూషలేము షోమోర్నుల విగర్హములకంటె ఎకుక్వైనవి గదా? 

యెషయా 36:20 => యెహోవా నా చేతిలోనుండి యెరూషలేమును విడిపించుననుటకు ఈ 

దేశముల దేవతలలో ఏదైనను తన దేశమును నా చేతిలోనుండి విడిపించినది కలదా? అని చెపెప్ను. 

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. 
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యెహెజేక్లు 35:13 => పెదద్నోరు చేసికొని మీరు నామీద విసాత్రముగా ఆడిన మాటలు నాకు 

వినబడెను. 

నహూము 2:13 => నేను నీకు విరోధినై యునాన్ను, వాటి పొగ పైకెకుక్నటుల్గా నీ రథములను 

కాలిచ్వేసెదను, కతిత్ నీ కొదమసింహములను మింగివేయును, నీకిక దొరకకుండ భూమిలోనుండి నీవు 

పటుట్కొనిన యెరను నేను తీసివేతును, నీ దూతల శబద్ము ఇక వినబడదు; ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా వాకుక్. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

వచనము 22 

ఈ పర్కారము యెహోవా హిజిక్యాను యెరూషలేము కాపురసుథ్లను అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు 

చేతిలోనుండియు అందరి చేతిలోనుండియు రకిష్ంచి, అనిన్వైపులను వారిని కాపాడినందున 

2 రాజులు 19:14 => హిజిక్యా దూతలచేతిలోనుండి ఆ ఉతత్రము తీసికొని చదివి, యెహోవా 

మందిరములోనికి పోయి యెహోవా సనిన్ధిని దాని విపిప్ పరచి 

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 రాజులు 19:16 => యెహోవా, చెవియొగిగ్ ఆలకింపుము; యెహోవా, కనున్లు తెరచి 

దృషిట్ంచుము; జీవముగల దేవుడవైన నినున్ దూషించుటకై సనె హ్రీబు పంపినవాని మాటలను చెవిని 

బెటుట్ము. 

2 రాజులు 19:17 => యెహోవా, అషూష్రు రాజులు ఆ జనములను వారి దేశములను పాడుచేసి 

2 రాజులు 19:18 => వారి దేవతలను అగిన్లో వేసినది నిజమే. ఆ రాజయ్ముల దేవతలు నిజమైన 

దేవుండుల్ కాక మనుషుయ్లచేత చేయబడిన కఱఱ్లు రాళేల్ గనుక వారు వారిని నిరూమ్లము చేసిరి. 
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2 రాజులు 19:19 => యెహోవా మా దేవా; లోకమందునన్ సమసత్ జనులు నీవే నిజముగా 

అదివ్తీయ దేవుడవైన యెహోవావని తెలిసికొనునటుల్గా అతనిచేతిలోనుండి మముమ్ను రకిష్ంచుము. 

యెషయా 37:1 => హిజిక్యా విని తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని యెహోవా 

మందిరమునకుపోయి 

యెషయా 37:14 => హిజిక్యా దూతలచేతిలోనుండి ఆ ఉతత్రము తీసికొని చదివి యెహోవా 

మందిరములోనికి పోయి యెహోవా సనిన్ధిని దాని విపిప్ పరచి 

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. 

2 రాజులు 19:2 => గృహనిరావ్హకుడగు ఎలాయ్కీమును, శాసిత్ షెబాన్ను, యాజకులలో పెదద్లను, 

ఆమోజు కుమారుడును పర్వకత్యునైన యెషయాయొదద్కు పంపెను. 

2 రాజులు 19:3 => వీరు గోనెపటట్ కటుట్కొని అతనియొదద్కు వచిచ్ అతనితో ఇటల్నిరి హిజిక్యా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ దినము శర్మయు శిక్షయు దూషణయు గల దినము;పిలల్లు పుటట్వచిచ్రి గాని 

కనుటకు శకిత్ చాలదు. 
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2 రాజులు 19:4 => జీవముగల దేవుని దూషించుటకై అషూష్రు రాజైన తన యజమానునిచేత 

పంపబడిన రబా ష్కే పలికిన మాటలనిన్యు నీ దేవుడైన యెహోవా ఒకవేళ ఆలకించి, నీ దేవుడైన 

యెహోవాకు వినబడియునన్ ఆ మాటలనుబటిట్ ఆయన అషూష్రు రాజును గదిద్ంచునేమో కాబటిట్ నిలిచిన 

శేషముకొరకు నీవు హెచుచ్గా పార్రథ్న చేయుము. 

యెషయా 37:2 => గృహ నిరావ్హకుడగు ఎలాయ్కీమును, శాసిత్యగు షెబాన్ను, యాజకులలో 

పెదద్లను, ఆమోజు కుమారుడును పర్వకత్యునైన యెషయా యొదద్కు పంపెను. 

యెషయా 37:3 => వీరు గోనెపటట్ కటుట్కొనినవారై అతనియొదద్కు వచిచ్ అతనితో ఇటల్నిరి హిజిక్యా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ దినము శర్మయు శిక్షయు దూషణయు గల దినము, పిలల్లు పుటట్వచిచ్రి గాని 

కనుటకు శకిత్ చాలదు. 

యెషయా 37:4 => జీవముగల దేవుని దూషించుటకై అషూష్రు రాజైన తన యజమానునిచేత 

పంపబడిన రబా ష్కే పలికిన మాటలు నీ దేవుడైన యెహోవా ఒకవేళ ఆలకించి, నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

వినబడియునన్ ఆ మాటలనుబటిట్ ఆయన అషూష్రు రాజును గదిద్ంచునేమో. కాబటిట్ నిలిచిన 

శేషముకొరకు నీవు హెచుచ్గా పార్రథ్న చేయుము.  

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 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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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. 

కీరత్నలు 50:15 => ఆపతాక్లమున నీవు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నినున్ విడిపించెదను నీవు 

ననున్ మహిమ పరచెదవు. 

కీరత్నలు 91:14 => అతడు ననున్ పేర్మించుచునాన్డు గనుక నేనతని తపిప్ంచెదను అతడు నా 

నామము నెరిగినవాడు గనుక నేనతని ఘనపరచెదను 

కీరత్నలు 91:15 => అతడు నాకు మొఱఱ్పెటట్గా నేనతనికి ఉతత్రమిచెచ్దను శర్మలో నేనతనికి 

తోడైయుండెదను అతని విడిపించి అతని గొపప్చేసెదను 

ఆదికాండము 32:9 => అపుప్డు యాకోబు నా తండిర్యైన అబార్హాము దేవా, నా తండిర్యైన 

ఇసాస్కు దేవా, నీ దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి వెళుల్ము, నీకు మేలు చేసెదనని నాతో 

చెపిప్న యెహోవా, 
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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 18:37 => యెహోవా, నా పార్రథ్న ఆలకించుము; యెహోవావైన నీవే దేవుడవై 

యునాన్వనియు, నీవు వారి హృదయములను నీ తటుట్కు తిరుగచేయుదువనియు ఈ జనులకు 

తెలియునటుల్గా నా పార్రథ్న అంగీకరించుము. 

2 రాజులు 19:4 => జీవముగల దేవుని దూషించుటకై అషూష్రు రాజైన తన యజమానునిచేత 

పంపబడిన రబా ష్కే పలికిన మాటలనిన్యు నీ దేవుడైన యెహోవా ఒకవేళ ఆలకించి, నీ దేవుడైన 

యెహోవాకు వినబడియునన్ ఆ మాటలనుబటిట్ ఆయన అషూష్రు రాజును గదిద్ంచునేమో కాబటిట్ నిలిచిన 

శేషముకొరకు నీవు హెచుచ్గా పార్రథ్న చేయుము. 

2 రాజులు 19:15 => యెహోవా సనిన్ధిని ఇటల్ని పార్రథ్న చేసెను యెహోవా, కెరూబుల మధయ్ను 

నివసించుచునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవా, భూమాయ్కాశములను కలుగజేసిన అదివ్తీయ దేవా, నీవు 

లోకమందునన్ సకల రాజయ్ములకు దేవుడవైయునాన్వు. 

2 రాజులు 19:20 => అంతట ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా హిజిక్యాయొదద్కు ఈ వరత్మానము 

పంపెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు 

విషయమందు నీవు నా యెదుట చేసిన పార్రథ్న నేను అంగీకరించియునాన్ను. 

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 34:17 => నీతిమంతులు మొఱఱ్పెటట్గా యెహోవా ఆలకించును వారి శర్మలనిన్టిలోనుండి 

వారిని విడిపించును. 

కీరత్నలు 76:8 => నీవు తీరిచ్న తీరుప్ ఆకాశములోనుండి వినబడజేసితివి  

Page  of 1812 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

కీరత్నలు 108:6 => నీ పర్భావము సరవ్భూమిమీద కనబడనిముమ్ నీ పిర్యులు విమోచింపబడునటుల్ 

నీ కుడిచేతితో ననున్ రకిష్ంచి నాకు ఉతత్రమిముమ్. 

సామెతలు 11:11 => యథారథ్వంతుల దీవెనవలన పటట్ణమునకు కీరిత్ కలుగును భకిత్హీనుల 

మాటలు దానిని బోరల్దోర్యును. 

సామెతలు 28:2 => దేశసుథ్ల దోషమువలన దాని అధికారులు అనేకులగుదురు బుదిధ్జాఞ్నములు 

గలవారిచేత దాని అధికారము సిథ్రపరచబడును. 

యెషయా 33:6 => నీకాలములో నియమింపబడినది సిథ్రముగా నుండును రక్షణ బాహుళయ్మును 

బుదిధ్జాఞ్నముల సమృదిధ్యు కలుగును యెహోవా భయము వారికి ఐశవ్రయ్ము. 

యెషయా 37:4 => జీవముగల దేవుని దూషించుటకై అషూష్రు రాజైన తన యజమానునిచేత 

పంపబడిన రబా ష్కే పలికిన మాటలు నీ దేవుడైన యెహోవా ఒకవేళ ఆలకించి, నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

వినబడియునన్ ఆ మాటలనుబటిట్ ఆయన అషూష్రు రాజును గదిద్ంచునేమో. కాబటిట్ నిలిచిన 

శేషముకొరకు నీవు హెచుచ్గా పార్రథ్న చేయుము.  

యిరిమ్యా 26:19 => అటుల్ పలికినందున యూదా రాజైన హిజిక్యాయైనను యూదా 

జనులందరిలో మరి ఎవడైనను అతని చంపిరా? యెహోవా వారికి చేసెదనని తాను చెపిప్న కీడును 

చేయక సంతాపపడునటుల్ రాజు యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి యెహోవా దయను వేడుకొనెను 

గదా? మనము ఈ కారయ్ము చేసినయెడల మనమీదికే గొపప్ కీడు తెచుచ్కొందుము అని చెపిప్రి. 

యిరిమ్యా 27:18 => వారు పర్వకత్లైనయెడల, యెహోవా వాకుక్ వారికి తోడైయుండినయెడల, 

యెహోవా మందిరములోను యూదారాజు మందిరములోను యెరూషలేములోను శేషించియుండు 

ఉపకరణములు బబులోనునకు కొనిపోబడకుండునటుల్ వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను 

బతిమాలుకొనుట మేలు. 

యోహాను 9:31 => దేవుడు పాపుల మనవి ఆలకింపడని యెరుగుదుము; ఎవడైనను దేవభకుత్డై 

యుండి ఆయన చితత్ము చొపుప్న జరిగించినయెడల ఆయన వాని మనవి ఆలకించును. 

యోహాను 12:38 => పర్భువా, మా వరత్మానము నమిమ్నవాడెవడు? పర్భువు యొకక్ బాహువు 

ఎవనికి బయలుపరచబడెను? అని పర్వకత్యైన యెషయా చెపిప్న వాకయ్ము నెరవేరునటుల్ ఇది జరిగెను. 
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ఫిలిపీప్యులకు 4:6 => దేనినిగూరిచ్యు చింతపడకుడి గాని పర్తి విషయములోను పార్రథ్న 

విజాఞ్పనములచేత కృతజఞ్తాపూరవ్కముగా మీ వినన్పములు దేవునికి తెలియజేయుడి. 

హెబీర్యులకు 11:34 => అగిన్ బలమును చలాల్రిచ్రి; ఖడగ్ధారను తపిప్ంచుకొనిరి; బలహీనులుగా 

ఉండి బలపరచబడిరి; యుదధ్ములో పరాకర్మశాలులైరి; అనుయ్ల సేనలను పారదోలిరి. 

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

వచనము 23 

అనేకులు యెరూషలేములో యెహోవాకు అరప్ణలను యూదా రాజైన హిజిక్యాకు కానుకలను 

తెచిచ్యిచిచ్రి. అందువలన అతడు అపప్టినుండి సకల జనముల దృషిట్కి ఘనతనొందిన వాడాయెను. 

2 రాజులు 19:20 => అంతట ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా హిజిక్యాయొదద్కు ఈ వరత్మానము 

పంపెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు 

విషయమందు నీవు నా యెదుట చేసిన పార్రథ్న నేను అంగీకరించియునాన్ను. 

2 రాజులు 19:35 => ఆ రాతిర్యే యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రు వారి దండుపేటలో జొచిచ్ 

లక్ష యెనుబదియయిదు వేలమందిని హతముచేసెను. ఉదయమున జనులు లేచి చూడగా 

వారందరును మృతకళేబరములై యుండిరి. 

2 రాజులు 19:36 => అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు తిరిగిపోయి నీనెవె పటట్ణమునకు 

2 రాజులు 19:37 => వచిచ్ నివసించిన తరువాత అతడు నిసోర్కు అను తన దేవత మందిరమందు 

మొర్కుక్చుండగా అతని కుమారులైన అదెర్మెమ్లెకును షరెజెరును ఖడగ్ముతో అతని చంపి అరారాతు 

దేశములోనికి తపిప్ంచుకొని పోయిరి; అపుప్డు అతని కుమారుడైన ఏసరహ్దోద్ను అతనికి మారుగా 

రాజాయెను. 

యెషయా 10:16 => పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా బలిసిన అషూష్రీయులమీదికి 

క్షయరోగము పంపును వారికిర్ంద అగిన్జావ్లలుగల కొరవికటెట్ రాజును. 
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యెషయా 10:17 => ఇశార్యేలుయొకక్ వెలుగు అగిన్యును అతని పరిశుదధ్ దేవుడు 

జావ్లయునగును; అది అషూష్రుయొకక్ బలురకక్సిచెటల్కును గచచ్పొదలకును అంటుకొని 

ఒకక్దినమున వాటిని మింగివేయును.  

యెషయా 10:18 => ఒకడు వాయ్ధిగర్సుత్డై కీష్ణించిపోవునటుల్గా శరీర పార్ణములతోకూడ అతని 

అడవికిని అతని ఫలభరితమైన పొలములకును కలిగిన మహిమను అది నాశనము చేయును.  

యెషయా 37:21 => అంతట ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా హిజిక్యాయొదద్కు ఈ వరత్మానము 

పంపెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు 

విషయమందు నీవు నా యెదుట పార్రథ్న చేసితివే. 

యెషయా 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 

యెషయా 42:8 => యెహోవాను నేనే; ఇదే నా నామము మరి ఎవనికిని నా మహిమను 

నేనిచుచ్వాడను కాను నాకు రావలసిన సోత్తర్మును విగర్హములకు చెందనియయ్ను. 

2 సమూయేలు 24:16 => అయితే దూత యెరూషలేము పైని హసత్ము చాపి నాశనము 

చేయబోయినపుప్డు, యెహోవా ఆ కీడునుగూరిచ్ సంతాపమొంది అంతే చాలును, నీ చెయియ్ తీయుమని 

జనులను నాశనముచేయు దూతకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.యెహోవా దూత యెబూసీయుడైన అరౌనాయొకక్ 

కళల్ము దగగ్ర ఉండగా 

కీరత్నలు 18:50 => నీవు నియమించిన రాజునకు గొపప్ రక్షణ కలుగ జేయువాడవు అభిషేకించిన 

దావీదునకును అతని సంతానమునకును నితయ్ము కనికరము చూపువాడవు 

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 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. 

మతత్యి 13 :49 => ఆలాగే యుగసమాపిత్యందు జరుగును . దేవదూతలు వచిచ్ 

నీతిమంతులలోనుండి దుషుట్లను వేరుపరచి, 

మతత్యి 13:50 => వీరిని అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును 

ఉండును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

యోబు 9:4 => ఆయన మహా వివేకి, అధిక బలసంపనున్డు ఆయనతో పోరాడ తెగించి హాని 

నొందనివాడెవడు? 

కీరత్నలు 76:5 => కఠినహృదయులు దోచుకొనబడియునాన్రు వారు నిదర్నొందియునాన్రు 

పరాకర్మశాలులందరి బాహుబలము హరించెను. 

కీరత్నలు 76:7 => నీవు, నీవే భయంకరుడవు నీవు కోపపడు వేళ నీ సనిన్ధిని నిలువగలవాడెవడు? 

కీరత్నలు 76:12 => అధికారుల పొగరును ఆయన అణచివేయువాడు భూరాజులకు ఆయన 

భీకరుడు. 

యెషయా 10:8 => అతడిటల్నుకొనుచునాన్డు నా యధిపతులందరు మహారాజులు కారా?  

యెషయా 10:16 => పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా బలిసిన అషూష్రీయులమీదికి 

క్షయరోగము పంపును వారికిర్ంద అగిన్జావ్లలుగల కొరవికటెట్ రాజును. 

యెషయా 10:17 => ఇశార్యేలుయొకక్ వెలుగు అగిన్యును అతని పరిశుదధ్ దేవుడు 

జావ్లయునగును; అది అషూష్రుయొకక్ బలురకక్సిచెటల్కును గచచ్పొదలకును అంటుకొని 

ఒకక్దినమున వాటిని మింగివేయును.  
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యెషయా 10:18 => ఒకడు వాయ్ధిగర్సుత్డై కీష్ణించిపోవునటుల్గా శరీర పార్ణములతోకూడ అతని 

అడవికిని అతని ఫలభరితమైన పొలములకును కలిగిన మహిమను అది నాశనము చేయును.  

యెషయా 10:19 => అతని అడవిచెటల్ శేషము కొంచెమగును బాలుడు వాటిని లెకక్ పెటట్వచుచ్ను. 

యెషయా 10:33 => చూడుడి పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా భీకరముగా 

కొమమ్లను తెగగొటట్గా మికిక్లి యెతుత్గల చెటుల్ నరకబడును ఉనన్తమైనవి పడిపోవును. 

యెషయా 10:34 => ఆయన అడవిపొదలను ఇనుపకతిత్తో కొటిట్వేయును లెబానోను బలవంతుడైన 

యొకనిచేత కూలిపోవును. 

యెషయా 17:12 => ఓహో బహు జనములు సముదర్ముల ఆరాభ్టమువలె ఆరభ్టించును. 

జనములు పర్వాహజలముల ఘోషవలె ఘోషించును 

యెషయా 17:13 => జనములు విసాత్రజలముల ఘోషవలె ఘోషించును ఆయన వారిని 

బెదరించును వారు దూరముగా పారిపోవుదురు కొండమీది పొటుట్ గాలికి ఎగిరిపోవునటుల్ తుపాను 

ఎదుట గిరగిర తిరుగు కసువు ఎగిరిపోవునటుల్ వారును తరుమబడుదురు.  

యెషయా 17:14 => సాయంకాలమున తలల్డిలుల్దురు ఉదయము కాకమునుపు లేకపోవుదురు ఇదే 

మముమ్ను దోచుకొనువారి భాగము, మా సొముమ్ దొంగిలువారికి పటుట్ గతి యిదే.  

యెషయా 29:5 => నీ శతుర్వుల సమూహము లెకక్కు ఇసుకరేణువులంత విసాత్రముగా నుండును 

బాధించువారి సమూహము ఎగిరిపోవు పొటుట్వలె నుండును హఠాతుత్గా ఒకక్ నిమిషములోనే యిది 

సంభవించును.  

యెషయా 29:6 => ఉరుముతోను భూకంపముతోను మహా శబద్ముతోను సుడిగాలి తుపానులతోను 

దహించు అగిన్జావ్లలతోను సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దాని శికిష్ంచును. 

యెషయా 29:7 => అరీయేలుతో యుదధ్ము చేయు సమసత్ జనుల సమూహమును దానిమీదను దాని 

కోటమీదను యుదధ్ము చేయువారును దాని బాధపరచువారందరును రాతిర్ కనన్ సవ్పన్మువలె 

ఉందురు.  

యెషయా 29:8 => ఆకలిగొనన్వాడు కలలో భోజనముచేసి మేలొక్నగా వాని పార్ణము 

తృపిత్పడకపోయినటుల్ను దపిప్గొనినవాడు కలలో పానముచేసి మేలొక్నగా సొమమ్సిలిల్నవాని పార్ణము 
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ఇంకను ఆశగొని యునన్టుల్ను సీయోను కొండమీద యుదధ్ముచేయు జనముల సమూహమంతటికి 

సంభవించును.  

యెషయా 30:30 => యెహోవా తన పర్భావముగల సవ్రమును వినిపించును పర్చండమైన 

కోపముతోను దహించు జావ్లతోను పెళపెళయను గాలివాన వడగండల్తోను తన బాహువు వాలుట 

జనులకు చూపించును.  

యెషయా 30:31 => యెహోవా దండముతో అషూష్రును కొటట్గా అది ఆయన సవ్రము విని 

భీతినొందును. 

యెషయా 30:32 => యెహోవా అషూష్రుమీద పడవేయు నియామక దండమువలని పర్తి దెబబ్ 

తంబుర సితారాల నాదముతో పడును ఆయన తన బాహువును వానిమీద ఆడించుచు యుదధ్ము 

చేయును.  

యెషయా 30:33 => పూరవ్మునుండి తోపెతు1 సిదధ్పరచబడియునన్ది అది మొలెకు దేవతకు 

సిదధ్పరచబడియునన్ది లోతుగాను విశాలముగాను ఆయన దాని చేసియునాన్డు అది అగిన్యు 

విసాత్రకాషఠ్ములును కలిగియునన్ది గంధక పర్వాహమువలె యెహోవా ఊపిరి దాని రగులబెటుట్ను.  

యెషయా 33:10 => యెహోవా ఇటల్నుకొనుచునాన్డు ఇపుప్డే లేచెదను ఇపుప్డే ననున్ 

గొపప్చేసికొనెదను. ఇపుప్డే నాకు ఘనత తెచుచ్కొనెదను. 

యెషయా 33:11 => మీరు పొటుట్ను గరభ్ము ధరించి కొయయ్కాలును కందురు. మీ ఊపిరియే 

అగిన్యైనటుట్ మిముమ్ను దహించివేయుచునన్ది.  

యెషయా 33:12 => జనములు కాలుచునన్ సునన్పుబటీ ట్లవలెను నరకబడి అగిన్లో కాలచ్బడిన 

ముళల్వలెను అగును. 

యెషయా 36:9 => లేనియెడల నా యజమానుని సేవకులలో అతయ్లుప్డైన అధిపతియగు ఒకని 

నీవేలాగు ఎదిరింతువు? రథములను రౌతులను పంపునని ఐగుపుత్ రాజును నీవు ఆశర్యించుకొంటివే. 

పర్కటన 6:15 => భూరాజులును, ఘనులును, సవాసార్ధిపతులును, ధనికులును, బలిషు ఠ్లును, పర్తి 

దాసుడును, పర్తి సవ్తంతుర్డును కొండ గుహలలోను  
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పర్కటన 6:16 => బండల సందులలోను దాగుకొని సింహాసనాసీనుడై యునన్వాని యొకక్యు 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు ఉగర్త మహాదినము వచెచ్ను; దానికి తాళజాలినవాడెవడు?  

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 

యొకక్ మాంసమును తినుటకై దేవుని గొపప్ విందునకు కూడి రండని ఆకాశమధయ్మందు ఎగురుచునన్ 

సమసత్ పకుష్లను పిలిచెను 

కీరత్నలు 132:18 => అతని శతుర్వులకు అవమానమును వసత్రముగా ధరింపజేసెదను అతని 

కిరీటము అతనిమీదనే యుండి తేజరిలుల్ను అనెను. 

సామెతలు 11:2 => అహంకారము వెంబడి అవమానము వచుచ్ను వినయము గలవారియొదద్ 

జాఞ్నమునన్ది. 

సామెతలు 16:18 => నాశనమునకు ముందు గరవ్ము నడచును. పడిపోవుటకు ముందు 

అహంకారమైన మనసుస్ నడచును 

2 రాజులు 19:36 => అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు తిరిగిపోయి నీనెవె పటట్ణమునకు 

2 రాజులు 19:37 => వచిచ్ నివసించిన తరువాత అతడు నిసోర్కు అను తన దేవత మందిరమందు 

మొర్కుక్చుండగా అతని కుమారులైన అదెర్మెమ్లెకును షరెజెరును ఖడగ్ముతో అతని చంపి అరారాతు 

దేశములోనికి తపిప్ంచుకొని పోయిరి; అపుప్డు అతని కుమారుడైన ఏసరహ్దోద్ను అతనికి మారుగా 

రాజాయెను. 

యెషయా 37:37 => అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు తిరిగిపోయి నీనెవె పటట్ణమునకు వచిచ్ నివసించిన 

తరువాత 

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. 
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ఆదికాండము 15:4 => యెహోవా వాకయ్ము అతనియొదద్కు వచిచ్ ఇతడు నీకు వారసుడు కాడు; నీ 

గరభ్వాసమున పుటట్బోవుచునన్వాడు నీకు వారసుడగునని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:7 => నీమీదపడు నీ శతుర్వులను యెహోవా నీ యెదుట హతమగునటుల్ 

చేయును; వారొక తోర్వను నీమీదికి బయలుదేరివచిచ్ యేడు తోర్వల నీ యెదుటనుండి పారిపోవుదురు. 

2 సమూయేలు 16:11 => అబీషైతోను తన సేవకులందరితోను పలికినదేమనగానా కడుపున బుటిట్న 

నా కుమారుడే నా పార్ణము తీయ చూచుచుండగా ఈ బెనాయ్మీనీయుడు ఈ పర్కారము చేయుట ఏమి 

ఆశచ్రయ్ము? వానిజోలి మానుడి, యెహోవా వానికి సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక వానిని 

శపింపనియుయ్డి. 

2 రాజులు 19:7 => అతనిలో ఒక యాతమ్ను నేను పుటిట్ంతును, అతడు వదంతి విని తన 

దేశమునకు వెళిళ్పోవును; తన దేశమందు కతిత్చేత అతని కూలచేయుదును. 

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 33:16 => ఏ రాజును సేనాబలముచేత రకిష్ంపబడడు ఏ వీరుడును అధికబలముచేత 

తపిప్ంచుకొనడు. 

కీరత్నలు 34:17 => నీతిమంతులు మొఱఱ్పెటట్గా యెహోవా ఆలకించును వారి శర్మలనిన్టిలోనుండి 

వారిని విడిపించును. 

కీరత్నలు 76:3 => అకక్డ వింటి అగిన్ బాణములను కేడెములను కతుత్లను యుదాధ్యుధములను 

ఆయన విరుగగొటెట్ను.(సెలా.) 

యెషయా 29:8 => ఆకలిగొనన్వాడు కలలో భోజనముచేసి మేలొక్నగా వాని పార్ణము 

తృపిత్పడకపోయినటుల్ను దపిప్గొనినవాడు కలలో పానముచేసి మేలొక్నగా సొమమ్సిలిల్నవాని పార్ణము 
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ఇంకను ఆశగొని యునన్టుల్ను సీయోను కొండమీద యుదధ్ముచేయు జనముల సమూహమంతటికి 

సంభవించును.  

యెషయా 31:8 => నరునిది కాని ఖడగ్మువలన అషూష్రీయులు కూలుదురు మనుషుయ్నిది కాని 

కతిత్పాలగుదురు. ఖడగ్మెదుటనుండి వారు పారిపోవుదురు 

యెషయా 33:6 => నీకాలములో నియమింపబడినది సిథ్రముగా నుండును రక్షణ బాహుళయ్మును 

బుదిధ్జాఞ్నముల సమృదిధ్యు కలుగును యెహోవా భయము వారికి ఐశవ్రయ్ము. 

యెషయా 37:7 => అతనిలో ఒక ఆతమ్ను నేను పుటిట్ంతును; వదంతి విని తన దేశమునకు 

వెళిల్పోవును. అతని దేశమందు ఖడగ్ముచేత అతనిని కూలజేయుదును. 

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. 

నహూము 1:7 => యెహోవా ఉతత్ముడు, శర్మదినమందు ఆయన ఆశర్యదురగ్ము, తనయందు 

నమిమ్కయుంచు వారిని ఆయన ఎరుగును. 

నహూము 1:14 => నీనెవే, యెహోవా నినున్బటిట్ ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా నీ పేరు పెటుట్కొనువారు 

ఇకను పుటట్కయుందురు, నీ దేవతాలయములో చెకక్బడిన విగర్హమే గాని పోతపోసిన పర్తిమయే గాని 

యొకటియు లేకుండ అనిన్టిని నాశనముచేతును. నీవు పనికిమాలినవాడవు గనుక నేను నీకు సమాధి 

సిదధ్పరచుచునాన్ను. 

యోహాను 9:31 => దేవుడు పాపుల మనవి ఆలకింపడని యెరుగుదుము; ఎవడైనను దేవభకుత్డై 

యుండి ఆయన చితత్ము చొపుప్న జరిగించినయెడల ఆయన వాని మనవి ఆలకించును. 

1 కొరిందీయులకు 10:10 => మీరు సణుగకుడి; వారిలో కొందరు సణిగి సంహారకునిచేత 

నశించిరి. 

1 తిమోతి 1:9 => ధరమ్శాసత్రము ధరమ్విరోధులకును అవిధేయులకును భకిత్హీనులకును 

పాపిషుట్లకును అపవితుర్లకును మతదూషకులకును పితృహంతకులకును మాతృహంతకులకును 
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నరహంతకులకును వయ్భిచారులకును పురుషసంయోగులకును మనుషయ్చోరులకును అబదిధ్కులకును 

అపర్మాణికులకును,  

వచనము 24 

ఆ దినములలో హిజిక్యా రోగియై మరణదశలో నుండెను. అతడు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన 

అతనికి తన చితత్మును తెలియపరచి అతనికి సూచన యొకటి దయచేసెను. 

కీరత్నలు 18:48 => ఆయన నా శతుర్వులచేతిలోనుండి ననున్ విడిపించును. నా మీదికి 

లేచువారికంటె ఎతుత్గా నీవు ననున్హెచిచ్ంచుదువు బలాతాక్రముచేయు మనుషుయ్ల చేతిలోనుండి నీవు 

ననున్ విడిపించుదువు 

కీరత్నలు 18:49 => అందువలన యెహోవా, అనయ్జనులలో నేను నినున్ ఘనపరచెదను నీ నామకీరత్న 

గానము చేసెదను. 

కీరత్నలు 18:50 => నీవు నియమించిన రాజునకు గొపప్ రక్షణ కలుగ జేయువాడవు అభిషేకించిన 

దావీదునకును అతని సంతానమునకును నితయ్ము కనికరము చూపువాడవు 

కీరత్నలు 37:39 => బాధ కలుగునపుప్డు ఆయనే వారికి ఆశర్య దురగ్ము. యెహోవా వారికి 

సహాయుడై వారిని రకిష్ంచును వారు యెహోవా శరణుజొచిచ్యునాన్రు గనుక 

కీరత్నలు 37:40 => ఆయన భకిత్హీనులచేతిలోనుండి వారిని విడిపించి రకిష్ంచును. 

కీరత్నలు 144:10 => నీవే రాజులకు విజయము దయచేయువాడవు దుషుట్ల ఖడగ్మునుండి నీవు నీ 

సేవకుడైన దావీదును తపిప్ంచువాడవు 

యెషయా 10:24 => పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

సీయోనులో నివసించుచునన్ నా జనులారా, ఐగుపీత్యులు చేసినటుట్ అషూష్రు కఱఱ్తో నినున్ కొటిట్ 

నీమీద తన దండము ఎతిత్నను వానికి భయపడకుము. ఇకను కొదిద్ కాలమైన తరువాత నా కోపము 

చలాల్రును  

యెషయా 10:25 => వారిని నాశనము చేయుటకు నా ఉగర్త తిరుగును. 
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యెషయా 31:4 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డు తపిప్ంచుటకై గొఱఱ్ల కాపరుల 

సమూహము కూడిరాగా సింహము కొదమసింహము వారి శబద్మునకు భయపడకయు వారి కేకలకు 

అధైరయ్పడకయు తనకు దొరికినదానిమీద గరిజ్ంచునటుల్ సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా యుదధ్ము 

చేయుటకై సీయోను పరవ్తముమీదికిని దాని కొండమీదికిని దిగివచుచ్ను.  

యెషయా 31:5 => పకుష్లు ఎగురుచు తమ పిలల్లను కాపాడునటుల్ సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా యెరూషలేమును కాపాడును దాని కాపాడుచు విడిపించుచునుండును దానికి హానిచేయక 

తపిప్ంచుచునుండును.  

యెషయా 33:22 => యెహోవా మనకు నాయ్యాధిపతి యెహోవా మన శాసనకరత్ యెహోవా మన 

రాజు ఆయన మనలను రకిష్ంచును. 

హోషేయ 1:7 => అయితే యూదావారియెడల జాలిపడి, విలుల్ ఖడగ్ము యుదధ్ము గుఱఱ్ములు 

రౌతులు అను వాటిచేత కాక తమ దేవుడైన యెహోవాచేతనే వారిని రకిష్ంతును. 

కీరత్నలు 48:14 => ఈ దేవుడు సదాకాలము మనకు దేవుడైయునాన్డు మరణమువరకు ఆయన 

మనలను నడిపించును. 

కీరత్నలు 71:20 => అనేకమైన కఠినబాధలను మాకు కలుగజేసినవాడా, నీవు మరల మముమ్ 

బర్దికించెదవు భూమియొకక్ అగాధ సథ్లములలోనుండి నీవు మరల మముమ్ లేవనెతెత్దవు.  

కీరత్నలు 71:21 => నా గొపప్తనమును వృదిధ్చేయుము నా తటుట్ మరలి నాకు నెమమ్ది 

కలుగజేయుము  

కీరత్నలు 73:24 => నీ ఆలోచనచేత ననున్ నడిపించెదవు. తరువాత మహిమలో నీవు ననున్ 

చేరుచ్కొందువు 

యెషయా 58:11 => యెహోవా నినున్ నితయ్ము నడిపించును కాష్మకాలమున ఆయన నినున్ 

తృపిత్పరచి నీ యెముకలను బలపరచును నీవు నీరుకటిట్న తోటవలెను ఎపుప్డును ఉబుకుచుండు నీటి 

ఊటవలెను ఉండెదవు.  

Page  of 1823 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

యోహాను 16:13 => అయితే ఆయన, అనగా సతయ్సవ్రూపియైన ఆతమ్ వచిచ్నపుప్డు మిముమ్ను 

సరవ్సతయ్ములోనికి నడిపించును; ఆయన తనంతట తానే యేమియు బోధింపక, వేటిని వినునో వాటిని 

బోధించి సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియజేయును 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:5 => దేవునియందలి పేర్మయు కీర్సుత్ చూపిన ఓరుప్ను మీకు కలుగునటుల్ 

పర్భువు మీ హృదయములను పేర్రేపించును గాక. 

నిరగ్మకాండము 14:30 => ఆ దినమున యెహోవా ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండి ఇశార్యేలీయులను 

రకిష్ంచెను. ఇశార్యేలీయులు చచిచ్న ఐగుపీత్యులను సముదర్తీరమున చూచిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:7 => నీమీదపడు నీ శతుర్వులను యెహోవా నీ యెదుట హతమగునటుల్ 

చేయును; వారొక తోర్వను నీమీదికి బయలుదేరివచిచ్ యేడు తోర్వల నీ యెదుటనుండి పారిపోవుదురు. 

2 రాజులు 19:30 => యూదా వంశములో తపిప్ంచుకొనిన శేషము ఇంకను కిర్ందికి వేరు తనిన్ 

మీదికి ఎదిగి ఫలించును. 

2 రాజులు 19:35 => ఆ రాతిర్యే యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రు వారి దండుపేటలో జొచిచ్ 

లక్ష యెనుబదియయిదు వేలమందిని హతముచేసెను. ఉదయమున జనులు లేచి చూడగా 

వారందరును మృతకళేబరములై యుండిరి. 

2 రాజులు 20:6 => ఇంక పదునయిదు సంవతస్రముల ఆయుషయ్ము నీకిచెచ్దను; మరియు నా 

నిమితత్మును నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును ఈ పటట్ణమును నేను కాపాడుచు, నినున్ను ఈ 

పటట్ణమును అషూష్రు రాజుచేతిలో పడకుండ నేను విడిపించెదను. 

కీరత్నలు 76:11 => మీ దేవుడైన యెహోవాకు మొర్కుక్కొని మీ మొర్కుక్బడులను చెలిల్ంచుడి ఆయన 

చుటుట్నునన్వారందరు భయంకరుడగు ఆయనకు కానుకలు తెచిచ్ అరిప్ంపవలెను. 

యెషయా 37:36 => అంతట యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రువారి దండు పేటలో లక్ష 

యెనుబదియైదువేలమందిని మొతెత్ను ; ఉదయమున జనులు లేవగా వారందరును 

మృతకళేబరములుగా ఉండిరి. 
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యెషయా 38:6 => ఇంక పదిహేను సంవతస్రముల ఆయుషయ్ము నీకిచెచ్దను. మరియు ఈ 

పటట్ణమును నేను కాపాడుచు నినున్ను ఈ పటట్ణమును అషూష్రు రాజు చేతిలో పడకుండ 

విడిపించెదను. 

జెఫనాయ్ 1:10 => ఆ దినమందు మతస్య్పు గుమమ్ములో రోదన శబద్మును, పటట్ణపు దిగువ 

భాగమున అంగలారుప్ను వినబడును, కొండల దికుక్నుండి గొపప్ నాశనము వచుచ్ను. ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

వచనము 25 

అయితే హిజిక్యా మనసుస్న గరివ్ంచి తనకు చేయబడిన మేలుకు తగినటుల్ పర్వరిత్ంపనందున అతని 

మీదికిని యూదా యెరూషలేముల వారిమీదికిని కోపము రాగా 

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. 

ఎజార్ 7:15 => మరియు యెరూషలేములో నివాసముగల ఇశార్యేలీయుల దేవునికి రాజును అతని 

యొకక్ మంతుర్లును సేవ్చఛ్గా అరిప్ంచిన వెండి బంగారములను నీవు తీసికొని పోవలెను. 

ఎజార్ 7:16 => మరియు బబులోను పర్దేశమందంతట నీకు దొరకు వెండి బంగారములంతయును, 

జనులును యాజకులును యెరూషలేములోనునన్ తమ దేవుని మందిరమునకు సేవ్చఛ్గా అరిప్ంచు 

వసుత్వులను నీవు తీసికొని పోవలెను. 

ఎజార్ 7:17 => తడవు చేయక నీవు ఆ దర్వయ్ముచేత ఎడల్ను పొటే ల్ళల్ను గొఱఱ్పిలల్లను, వాటితోకూడ 

ఉండవలసిన భోజనారప్ణలను పానారప్ణలనుకొని, యెరూషలేమందుండు మీ దేవుని మందిరపు 

బలిపీఠము మీద వాటిని అరిప్ంచుము. 
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ఎజార్ 7:18 => మిగిలిన వెండి బంగారములతో మీ దేవుని చితాత్నుసారముగా నీకును నీ వారికిని 

యుకత్మని తోచినదానిని చేయవచుచ్ను. 

ఎజార్ 7:19 => మరియు నీ దేవుని మందిరపు సేవకొరకు నీకియయ్బడిన ఉపకరణములను నీవు 

యెరూషలేములోని దేవుని యెదుట అపప్గింపవలెను. 

ఎజార్ 7:20 => నీ దేవుని మందిర విషయములో దానమిచుచ్టకై మరి ఏదైనను నీకు 

కావలసినయెడల అది రాజుయొకక్ ఖజానాలో నుండి నీకియయ్బడును. 

ఎజార్ 7:21 => మరియు రాజునైన అరత్హషసత్ అను నేనే నది యవతలనునన్ ఖజానాదారులైన మీకు 

ఇచుచ్ ఆజఞ్ యేదనగా, ఆకాశమందలి దేవుని ధరమ్శాసత్రములో శాసిత్యు యాజకుడునైన ఎజార్ 

మిముమ్ను ఏదైన అడిగినయెడల ఆలసయ్ము కాకుండ మీరు దాని చేయవలెను. 

ఎజార్ 7:22 => వెయియ్ తూముల గోధుమలు రెండువందల మణుగుల వెండి మూడువందల తూముల 

దార్కాష్రసము మూడువందల తూముల నూనె లెకక్లేకుండ ఉపుప్ను ఇయయ్వలెను. 

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. 

కీరత్నలు 68:29 => యెరూషలేములోని నీ ఆలయమునుబటిట్ రాజులు నీయొదద్కు కానుకలు 

తెచెచ్దరు. 

కీరత్నలు 72:10 => తరీష్షు రాజులు దీవ్పముల రాజులు కపప్ము చెలిల్ంచెదరు షేబ రాజులును సెబా 

రాజులును కానుకలు తీసికొనివచెచ్దరు.  

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 
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బంగారములను తీసికొని వచుచ్టకు దీవ్పములు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునన్వి తరీష్షు ఓడలు 

మొదట వచుచ్చునన్వి.  

మతత్యి 2:11 => తలిల్యైన మరియను ఆ శిశువును చూచి, సాగిలపడి, ఆయనను పూజించి, తమ 

పెటెట్లు విపిప్, బంగారమును సాంబార్ణిని బోళమును కానుకలుగా ఆయనకు సమరిప్ంచిరి. 

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 9:24 => మరియు పర్తివాడును ఏటేట వెండి వసుత్వులను బంగారు 

వసుత్వులను వసత్రములను ఆయుధములను గంధవరగ్ములను గుఱఱ్ములను కంచరగాడిదలను 

కానుకలుగా తీసికొనివచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:5 => కాబటిట్ యెహోవా అతనిచేత రాజయ్మును సిథ్రపరచెను, 

యూదావారందరును యెహోషాపాతునకు పనున్ ఇచుచ్చుండిరి, అతనికి ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు 

మెండుగా కలిగెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:11 => ఫిలిషీత్యులలో కొందరు యెహోషాపాతునకు పనున్ను 

కానుకలను ఇచుచ్చు వచిచ్రి; అరబీయులును అతనికి ఏడువేల ఏడు వందల గొఱఱ్పొటే ట్ళల్ను ఏడువేల 

ఏడు వందల మేకపోతులను తెచుచ్చు వచిచ్రి. 

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 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 10:25 => 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 దినవృతాత్ంతములు 1:1 => దావీదు కుమారుడైన సొలొమోను తన రాజయ్మందు సిథ్రపరచబడగా 

అతని దేవుడైన యెహోవా అతనితో కూడ ఉండి అతనిని బహు ఘనుడైన రాజునుగా చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:25 => యెహోవా సొలొమోనును ఇశార్యేలీయులందరి యెదుటను 

బహుగా ఘనపరచి, అతనికి ముందుగా ఇశార్యేలీయులను ఏలిన యే రాజునకైనను కలుగని 

రాజయ్పర్భావమును అతని కనుగర్హించెను. 

2 రాజులు 19:30 => యూదా వంశములో తపిప్ంచుకొనిన శేషము ఇంకను కిర్ందికి వేరు తనిన్ 

మీదికి ఎదిగి ఫలించును. 

కీరత్నలు 1:3 => అతడు నీటికాలువల యోరను నాటబడినదై ఆకు వాడక తన కాలమందు 

ఫలమిచుచ్ చెటుట్వలె నుండును అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును. 

కీరత్నలు 76:11 => మీ దేవుడైన యెహోవాకు మొర్కుక్కొని మీ మొర్కుక్బడులను చెలిల్ంచుడి ఆయన 

చుటుట్నునన్వారందరు భయంకరుడగు ఆయనకు కానుకలు తెచిచ్ అరిప్ంపవలెను. 

యెషయా 18:7 => ఆ కాలమున ఎతత్యినవారును నునుపైన చరమ్ముగలవారును. 

దూరములోనునన్ భీకరమైనవారును నదులు పారు దేశము గలవారునైయునన్ దౌషిట్కులగు ఆ జనులు 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాకు అరప్ణముగా ఆయన నామమునకు నివాససథ్లముగానుండు 

సీయోను పరవ్తమునకు తేబడుదురు.  

యెషయా 33:17 => అలంకరింపబడిన రాజును నీవు కనున్లార చూచెదవు బహు దూరమునకు 

వాయ్పించుచునన్ దేశము నీకు కనబడును. 

Page  of 1828 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

యెషయా 39:1 => ఆ కాలమందు బబులోను రాజును బలదాను కుమారుడునైన మెరోదకబ్లదాను 

హిజిక్యా రోగియై బాగుపడిన సంగతి విని పతిర్కలను కానుకను అతనియొదద్కు పంపగా 

యెహెజేక్లు 28:5 => నీకు కలిగిన జాఞ్నాతిశయముచేతను వరత్కముచేతను నీవు విసాత్రమైన 

ఐశవ్రయ్ము సంపాదించుకొంటివి, నీకు ఐశవ్రయ్ము కలిగినదని నీవు గరివ్ంచినవాడవైతివి. 

మలాకీ 3:12 => అపుప్డు ఆనందకరమైన దేశములో మీరు నివసింతురు గనుక అనయ్జనులందరును 

మిముమ్ను ధనుయ్లందురని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 4:7 => ఎందుకనగా నీకు ఆధికయ్ము కలుగజేయువాడెవడు? నీకు 

కలిగినవాటిలో పరునివలన నీవు పొందనిది ఏది? పొందియుండియు పొందనటుట్ నీవు 

అతిశయింపనేల? 

వచనము 26 

హిజిక్యా హృదయగరవ్ము విడచి, తానును యెరూషలేము కాపురసుథ్లును తముమ్నుతాము 

తగిగ్ంచుకొనిరి గనుక హిజిక్యా దినములలో యెహోవా కోపము జనులమీదికి రాలేదు. 

2 రాజులు 20:1 => ఆ దినములలో హిజిక్యాకు మరణకరమైన. రోగము కలుగగా, ఆమోజు 

కుమారుడును పర్వకత్యునైన యెషయా అతనియొదద్కు వచిచ్ నీవు మరణమవుచునాన్వు, బర్దుకవు 

గనుక నీవు నీ యిలుల్ చకక్బెటుట్కొనుమని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపప్గా 

2 రాజులు 20:2 => అతడు తన ముఖము గోడతటుట్ తిర్పుప్కొని 

2 రాజులు 20:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై, సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడుచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంచెను. 

యెషయా 38:1 => ఆ దినములలో హిజిక్యాకు మరణకరమైన రోగము కలుగగా పర్వకత్యు 

ఆమోజు కుమారుడునైన యెషయా అతనియొదద్కు వచిచ్ నీవు మరణమవుచునాన్వు, బర్దుకవు గనుక 

నీవు నీ యిలుల్ చకక్బెటుట్కొనుమని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపప్గా 

యెషయా 38:2 => అతడు తన ముఖమును గోడతటుట్ తిర్పుప్కొని 
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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 

2 రాజులు 20:4 => యెషయా నడిమిశాలలోనుండి అవతలకు వెళల్కమునుపే యెహోవా వాకుక్ 

అతనికి పర్తయ్క్షమై ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 

2 రాజులు 20:5 => నీవు తిరిగి నా పర్జలకు అధిపతియైన హిజిక్యాయొదద్కు పోయి అతనితో 

ఇటల్నుము నీ పితరుడైన దావీదునకు దేవుడగు యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు కనీన్ళుల్ 

విడుచుట చూచితిని; నీ పార్రథ్న నేనంగీకరించియునాన్ను; నేను నినున్ బాగుచేసెదను; మూడవ 

దినమున నీవు యెహోవా మందిరమునకు ఎకిక్ పోవుదువు. 

2 రాజులు 20:6 => ఇంక పదునయిదు సంవతస్రముల ఆయుషయ్ము నీకిచెచ్దను; మరియు నా 

నిమితత్మును నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును ఈ పటట్ణమును నేను కాపాడుచు, నినున్ను ఈ 

పటట్ణమును అషూష్రు రాజుచేతిలో పడకుండ నేను విడిపించెదను. 

2 రాజులు 20:7 => పిమమ్ట యెషయా అంజూరపుపండల్ ముదద్ తెపిప్ంచుడని చెపప్గా వారు దాని 

తెచిచ్ కురుపుమీద వేసినతరువాత అతడు బాగుపడెను. 

2 రాజులు 20:8 => యెహోవా ననున్ సవ్సథ్పరచుననుటకును, నేను మూడవ దినమున ఆయన 

మందిరమునకు ఎకిక్ పోవుదుననుటకును సూచన ఏదని హిజిక్యా యెషయాను అడుగగా యెషయా 

ఇటల్నెను 

2 రాజులు 20:9 => తాను సెలవిచిచ్న మాట యెహోవా నెరవేరుచ్ననుటకు ఆయన దయచేసిన 

సూచన ఏదనగా, నీడ పదిమెటుల్ ముందుకు నడిచెనుగదా? అది పదిమెటుల్ వెనుకకు నడిచినయెడల 

అవునా? 

2 రాజులు 20:10 => అందుకు హిజిక్యా యిటల్నెను నీడ పదిమెటుల్ ముందరికి నడుచుట అలప్ము 

గాని నీడ పది గడులు వెనుకకు నడుచుట చాలును. 

2 రాజులు 20:11 => పర్వకత్యగు యెషయా యెహోవాను పార్రిథ్ంపగా ఆయన ఆహాజు గడియారపు 

పలకమీద పదిమెటుల్ ముందరికి నడిచిన నీడ పదిమెటుల్ వెనుకకు తిరిగిపోవునటుల్ చేసెను. 
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యెషయా 38:4 => యెహోవా వాకుక్ యెషయాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 

యెషయా 38:5 => నీవు తిరిగి హిజిక్యాయొదద్కు పోయి అతనితో ఇటల్నుము నీ పితరుడైన 

దావీదునకు దేవుడైన యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు కనీన్ళుల్ విడుచుట చూచితిని; నీ పార్రథ్న 

నేనంగీకరించియునాన్ను; 

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;  

యెషయా 38:8 => ఆహాజు ఎండ గడియారముమీద సూరుయ్ని కాంతిచేత దిగిన నీడ మరల 

పదిమెటుల్ ఎకక్జేసెదను. అపుప్డు సూరయ్కాంతి దిగిన మెటల్లో అది పదిమెటుల్ మరల ఎకెక్ను. 

యెషయా 38:21 => మరియు యెషయా అంజూరపుపండల్ ముదద్ తీసికొని ఆ పుండుకు కటట్వలెను, 

అపుప్డు అతడు బాగుపడునని చెపెప్ను. 

యెషయా 38:22 => మరియు హిజిక్యా నేను యెహోవా మందిరమునకు పోయెదననుటకు 

గురుతేమని యడిగి యుండెను.  

2 రాజులు 20:11 => పర్వకత్యగు యెషయా యెహోవాను పార్రిథ్ంపగా ఆయన ఆహాజు గడియారపు 

పలకమీద పదిమెటుల్ ముందరికి నడిచిన నీడ పదిమెటుల్ వెనుకకు తిరిగిపోవునటుల్ చేసెను. 

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 

కీరత్నలు 34:17 => నీతిమంతులు మొఱఱ్పెటట్గా యెహోవా ఆలకించును వారి శర్మలనిన్టిలోనుండి 

వారిని విడిపించును. 
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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. 

లూకా 17:15 => వారిలో ఒకడు తనకు సవ్సథ్త కలుగుట చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:4 => అతడు దూత వైపు తేరిచూచి భయపడి పర్భువా, యేమని 

అడిగెను. అందుకు దూత నీ పార్రథ్నలును నీ ధరమ్కారయ్ములును దేవుని సనిన్ధికి జాఞ్పకారథ్ముగా 

చేరినవి. 

వచనము 27 

హిజిక్యాకు అతివిసాత్రమైన ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు కలిగెను. అతడు వెండి బంగారములను 

రతన్ములను సుగంధదర్వయ్ములను డాళల్ను నానా విధములగు శేర్షఠ్మైన ఉపకరణములను సంపాదించి 

వాటికి బొకక్సములను కటిట్ంచెను. 

2 సమూయేలు 24:1 => ఇంకొకమారు యెహోవా కోపము ఇశార్యేలీయులమీద రగులుకొనగా 

ఆయన దావీదును వారి మీదికి పేర్రేపణ చేసి నీవు పోయి ఇశార్యేలువారిని యూదావారిని 

లెకిక్ంచుమని అతనికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 24:10 => జనసంఖయ్ చూచినందుకై దావీదు మనసుస్ కొటుట్కొనగా అతడు నేను 

చేసిన పనివలన గొపప్ పాపము కటుట్కొంటిని, నేను ఎంతో అవివేకినై దాని చేసితిని; యెహోవా, 

కరుణయుంచి నీ దాసుడనైన నా దోషమును పరిహరింపుమని యెహోవాతో మనవిచేయగా 

2 సమూయేలు 24:11 => ఉదయమున దావీదు లేచినపుప్డు దావీదునకు దీరఘ్దరిశ్యగు గాదునకు 

యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

2 సమూయేలు 24:12 => నీవు పోయి దావీదుతో ఇటల్నుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

మూడు విషయములను నీ యెదుట పెటుట్చునాన్ను; వాటిలో ఒక దానిని నీవు కోరుకొనినయెడల నేనది 

నీమీదికి రపిప్ంచెదను. 

2 సమూయేలు 24:13 => కావున గాదు దావీదునొదద్కు వచిచ్ యిటల్ని సంగతి తెలియజెపెప్ను నీవు 

నీ దేశమందు ఏడు సంవతస్రములు కాష్మము కలుగుటకు ఒపుప్కొందువా? నినున్ తరుముచునన్ నీ 
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శతుర్వుల యెదుట నిలువలేక నీవు మూడు నెలలు పారిపోవుటకు ఒపుప్కొందువా? నీ దేశమందు 

మూడు దినములు తెగులు రేగుటకు ఒపుప్కొందువా? యోచనచేసి ననున్ పంపినవానికి 

నేనియయ్వలసిన యుతత్ము నిశచ్యించి తెలియజెపుప్మనెను. 

2 సమూయేలు 24:14 => అందుకు దావీదు నా కేమియు తోచకునన్ది, గొపప్ చికుక్లలో ఉనాన్ను, 

యెహోవా బహు వాతస్లయ్తగలవాడు గనుక మనుషుయ్ని చేతిలో పడకుండ యెహోవా చేతిలోనే 

పడుదుము గాక అని గాదుతో అనెను. 

2 సమూయేలు 24:15 => అందుకు యెహోవా ఇశార్యేలీయులమీదికి తెగులు రపిప్ంచగా ఆ 

దినము ఉదయము మొదలుకొని సమాజకూటపు వేళ వరకు అది జరుగుచుండెను; అందుచేత 

దానునుండి బెయేరె ష్బావరకు డెబబ్ది వేలమంది మృతినొందిరి. 

2 సమూయేలు 24:16 => అయితే దూత యెరూషలేము పైని హసత్ము చాపి నాశనము 

చేయబోయినపుప్డు, యెహోవా ఆ కీడునుగూరిచ్ సంతాపమొంది అంతే చాలును, నీ చెయియ్ తీయుమని 

జనులను నాశనముచేయు దూతకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.యెహోవా దూత యెబూసీయుడైన అరౌనాయొకక్ 

కళల్ము దగగ్ర ఉండగా 

2 సమూయేలు 24:17 => దావీదు జనులను నాశనము చేసిన దూతను కనుగొని యెహోవాను 

ఈలాగు పార్రిథ్ంచెను చితత్గించుము; పాపము చేసినవాడను నేనే; దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచినవాడను 

నేనే; గొఱఱ్లవంటి వీరేమి చేసిరి? ననున్ను నా తండిర్ యింటివారిని శికిష్ంచుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:1 => తరువాత సాతాను ఇశార్యేలునకు విరోధముగా లేచి, 

ఇశార్యేలీయులను లెకిక్ంచుటకు దావీదును పేర్రేపింపగా 

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. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 21:13 => అందుకు దావీదు నేను మికిక్లి యిరుకులో చికిక్యునాన్ను; 

యెహోవా మహా కృపగలవాడు, నేను మనుషుయ్లచేతిలో పడక ఆయనచేతిలోనే పడుదును గాక అని 

గాదుతో అనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:14 => కావున యెహోవా ఇశార్యేలీయులమీదికి తెగులు పంపగా 

ఇశార్యేలీయులలో డెబబ్దివేలమంది చచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:15 => యెరూషలేమును నాశనము చేయుటకై దేవుడు ఒక దూతను 

పంపెను; అతడు నాశనము చేయబోవుచుండగా యెహోవా చూచి ఆ చేటు విషయమై సంతాపమొంది 

నాశనముచేయు దూతతో చాలును, ఇపుప్డు నీ చెయియ్ ఆపుమని సెలవియయ్గా ఆ దూత 

యెబూసీయుడైన ఒరాన్ను కళల్మునొదద్ నిలిచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:16 => దావీదు కనున్లెతిత్ చూడగా, భూమాయ్కాశముల మధయ్ను 

నిలుచుచు, వరదీసిన కతిత్ చేతపటుట్కొని దానిని యెరూషలేముమీద చాపిన యెహోవా దూత 

కనబడెను. అపుప్డు దావీదును పెదద్లును గోనె పటట్లు కపుప్కొనినవారై సాషాట్ంగపడగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:17 => దావీదు జనులను ఎంచుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్నవాడను నేనే గదా? 

పాపము చేసి చెడుతనము జరిగించినవాడను నేనే గదా? గొఱఱ్లవంటివారగు వీరేమి చేసిరి? నా 

దేవుడవైన యెహోవా, బాధపెటుట్ నీ చెయియ్ నీ జనులమీద నుండకుండ నామీదను నా తండిర్ 

యింటివారిమీదను ఉండనిమమ్ని దేవునితో మనవి చేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:6 => బుదిధ్లేని అవివేక జనమా, ఇటుల్ యెహోవాకు పర్తికారము 

చేయుదురా? ఆయన నినున్ సృషిట్ంచిన తండిర్ కాడా?ఆయనే నినున్ పుటిట్ంచి సాథ్పించెను. 

కీరత్నలు 116:12 => యెహోవా నాకు చేసిన ఉపకారములనిన్టికి నేనాయనకేమి చెలిల్ంచుదును? 

కీరత్నలు 116:13 => రక్షణపాతర్ను చేతపుచుచ్కొని యెహోవా నామమున పార్రథ్న చేసెదను. 

హోషేయ 14:2 => మాటలు సిదధ్పరచుకొని యెహోవాయొదద్కు తిరుగుడి; మీరు ఆయనతో 

చెపప్వలసినదేమనగా మా పాపములనిన్టిని పరిహరింపుము; ఎడల్కు బదులుగా నీకు మా పెదవుల 

నరిప్ంచుచునాన్ము; నీవంగీకరింపదగినవి అవే మాకునన్వి. 

లూకా 17:17 => అందుకు యేసు పదిమంది శుదుధ్లైరి కారా; ఆ తొమమ్ండుగురు ఎకక్డ? 
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లూకా 17:18 => ఈ అనుయ్డు తపప్ దేవుని మహిమపరచుటకు తిరిగి వచిచ్నవాడెవడును 

అగపడలేదా అని చెపిప్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:31 => అతని దేశము ఆశచ్రయ్ముగా వృదిధ్నొందుటనుగూరిచ్ విచారించి 

తెలిసికొనుటకై బబులోను అధిపతులు అతనియొదద్కు పంపిన రాయబారుల విషయములో అతని 

శోధించి, అతని హృదయములోని ఉదేధ్శమంతయు తెలిసికొనవలెనని దేవుడతని విడచిపెటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:19 => నేను ఎదోమీయులను ఓడించితిని గదా యని 

నీవనుకొనుచునాన్వు; నీ హృదయము నీవు గరివ్ంచి పర్గలభ్ములాడునటుల్ చేయుచునన్ది; యింటియొదద్ 

నిలిచియుండుము; నీవు నా జోలికి వచిచ్ కీడు తెచుచ్కొనుట యెందుకు? నీవును నీతోకూడ 

యూదావారును అపజయమొందుట యెందుకు? 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:16 => అయితే అతడు సిథ్రపడిన తరువాత అతడు మనసుస్న గరివ్ంచి 

చెడిపోయెను. అతడు ధూపపీఠముమీద ధూపము వేయుటకై యెహోవా మందిరములో పర్వేశించి తన 

దేవుడైన యెహోవామీద దోర్హము చేయగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:12 => మంచి యిండుల్ కటిట్ంచుకొని వాటిలో నివసింపగా, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:13 => నీ పశువులు నీ గొఱఱ్మేకలును వృదిధ్యై నీకు వెండిబంగారములు 

విసత్రించి నీకు కలిగినదంతయు వరిథ్లిల్నపుప్డు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:14 => నీ మనసుస్ మదించి, దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ దేశములోనుండి 

నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడైన యెహోవాను మరచెదవేమో. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:17 => అయితే మీరు మా సామరథ్య్ము మా బాహుబలము ఇంత 

భాగయ్ము మాకు కలుగజేసెనని అనుకొందురేమో. 

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 
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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. 

యెహెజేక్లు 28:2 => నరపుతుర్డా, తూరు అధిపతితో ఈలాగు పర్కటింపుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా గరివ్షు ఠ్డవై నేనొక దేవతను, దేవతనైనటుట్ సముదర్ము మధయ్ను నేను ఆసీనుడనై 

యునాన్ను అని నీవనుకొనుచునాన్వు; నీవు దేవుడవు కాక మానవుడవై యుండియు దేవునికి తగినంత 

అభిపార్యము కలిగియునాన్వు, నీవు దానియేలునకంటె జాఞ్నవంతుడవు, నీకు మరమ్మైనదేదియు లేదు. 

యెహెజేక్లు 28:5 => నీకు కలిగిన జాఞ్నాతిశయముచేతను వరత్కముచేతను నీవు విసాత్రమైన 

ఐశవ్రయ్ము సంపాదించుకొంటివి, నీకు ఐశవ్రయ్ము కలిగినదని నీవు గరివ్ంచినవాడవైతివి. 

యెహెజేక్లు 28:17 => నీ సౌందరయ్ము చూచుకొని నీవు గరివ్ంచినవాడవై, నీ తేజసుస్ చూచుకొని నీ 

జాఞ్నమును చెరుపుకొంటివి, కావున నేను నినున్ నేలను పడవేసెదను, రాజులు చూచుచుండగా నినున్ 

హేళనకపప్గించెదను.  

దానియేలు 5:20 => అయితే అతడు మనసుస్న అతిశయించి, బలాతాక్రము చేయుటకు అతని 

హృదయమును కఠినము చేసికొనగా దేవుడు అతని పర్భుతవ్మునతనియొదద్నుండి తీసివేసి అతని 

ఘనతను పోగొటెట్ను.  

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 2:4 => వారు యథారథ్పరులు కాక తమలో తాము అతిశయపడుదురు; అయితే 

నీతిమంతుడు విశావ్సము మూలముగ బర్దుకును. 
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2 కొరిందీయులకు 12:7 => నాకు కలిగిన పర్తయ్క్షతలు బహు విశేషముగా ఉనన్ందున నేను 

అతయ్ధికముగా హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము నాకు శరీరములో ఒక ములుల్, నేను అతయ్ధికముగా 

హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము, ననున్ నలగగొటుట్టకు సాతానుయొకక్ దూతగా ఉంచబడెను. 

1 తిమోతి 3:6 => అతడు గరావ్ంధుడై అపవాదికి కలిగిన శికాష్విధికి లోబడకుండునటుల్ కొర్తత్గా 

చేరినవాడై యుండకూడదు. 

1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 

1 పేతురు 5:6 => దేవుడు తగిన సమయమందు మిముమ్ను హెచిచ్ంచునటుల్ ఆయన 

బలిషఠ్మైనచేతికిర్ంద దీనమనసుక్లై యుండుడి.  

2 దినవృతాత్ంతములు 24:18 => జనులు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మందిరమును విడచి, 

దేవతాసత్ంభములకును విగర్హములకును పూజచేసిరి; వారు, చేసిన యీ యపరాధము నిమితత్ము 

యూదావారిమీదికిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లమీదికిని కోపము వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 34:25 => మూడవ దినమున వారు బాధపడుచుండగా యాకోబు కుమారులలో 

నిదద్రు, అనగా దీనా సహోదరులైన షిమోయ్నును లేవియు, తమ కతుత్లుచేతపటుట్కొని యెవరికి 

తెలియకుండ ఆ ఊరిమీద పడి పర్తి పురుషుని చంపిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:2 => మరియు నీవు ఆయన ఆజఞ్లను గైకొందువో లేదో నినున్ శోధించి నీ 

హృదయములోనునన్ది తెలుసుకొనుటకు నినున్ అణచు నిమితత్మును అరణయ్ములో ఈ నలువది 

సంవతస్రములు నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ నడిపించిన మారగ్మంతటిని జాఞ్పకము చేసికొనుము.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:14 => నీ మనసుస్ మదించి, దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ దేశములోనుండి 

నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడైన యెహోవాను మరచెదవేమో. 

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. 

2 సమూయేలు 24:2 => అందుకు రాజు తనయొదద్నునన్ సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబును పిలిచి 

జనసంఖయ్ యెంతైనది నాకు తెలియగలందులకై దాను మొదలుకొని బెయేరె ష్బావరకు ఇశార్యేలు 

గోతర్ములలో నీవు సంచారముచేసి వారిని లెకిక్ంచుమని ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:2 => దావీదు యోవాబునకును జనులయొకక్ అధిపతులకును మీరు వెళిల్ 

బెయేరె ష్బా మొదలుకొని దాను వరకు ఉండు ఇశార్యేలీయులను ఎంచి, వారి సంఖయ్ నాకు తెలియుటకై 

నాయొదద్కు దాని తీసికొనిరండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

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. 

యోబు 33:17 => గోతికి పోకుండ వారిని కాపాడునటుల్ కతిత్వలన నశింపకుండ వారి పార్ణమును 

తపిప్ంచునటుల్ 

కీరత్నలు 103:2 => నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము ఆయన చేసిన ఉపకారములలో 

దేనిని మరువకుము 

కీరత్నలు 107:21 => ఆయన కృపనుబటిట్యు నరులకు ఆయన చేయు ఆశచ్రయ్కారయ్ములనుబటిట్యు 

వారు యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు గాక. 

సామెతలు 29:23 => ఎవని గరవ్ము వానిని తగిగ్ంచును వినయ మనసుక్డు ఘనతనొందును 

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. 

Page  of 1838 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

యిరిమ్యా 26:19 => అటుల్ పలికినందున యూదా రాజైన హిజిక్యాయైనను యూదా 

జనులందరిలో మరి ఎవడైనను అతని చంపిరా? యెహోవా వారికి చేసెదనని తాను చెపిప్న కీడును 

చేయక సంతాపపడునటుల్ రాజు యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి యెహోవా దయను వేడుకొనెను 

గదా? మనము ఈ కారయ్ము చేసినయెడల మనమీదికే గొపప్ కీడు తెచుచ్కొందుము అని చెపిప్రి. 

యెహెజేక్లు 31:10 => కావున పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ యెతుత్నుబటిట్ 

నీవు అతిశయపడితివి, తన కొన మేఘములకంటజేసి తన యెతుత్నుబటిట్ అతడు గరివ్ం చెను. 

దానియేలు 11:12 => ఆ గొపప్ సైనయ్ము ఓడిపోయినందున దకిష్ణ దేశపు రాజు మనసుస్న 

అతిశయపడును; వేలకొలది సైనికులను హతము చేసినను అతనికి జయము కానేరదు. 

మారుక్ 7:22 => నరహతయ్లును వయ్భిచారములును లోభములును చెడుతనములును కృతిర్మమును 

కామవికారమును మతస్రమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకమును వచుచ్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:9 => కీర్సుత్ను సంపాదించుకొని, ధరమ్శాసత్రమూలమైన నా నీతిని గాక, కీర్సుత్నందలి 

విశావ్సమువలననైన నీతి, అనగా విశావ్సమునుబటిట్ దేవుడు అనుగర్హించు నీతిగలవాడనై 

ఆయనయందు అగపడు నిమితత్మును, 

1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షుట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

వచనము 28 

ధానయ్మును దార్కాష్రసమును తైలమును ఉంచుటకు కొటల్ను, పలువిధముల పశువులకు శాలలను 

మందలకు దొడల్ను కటిట్ంచెను. 

2 రాజులు 20:16 => అంతట యెషయా హిజిక్యాతో ఇటల్నెను యెహోవా సెలవిచుచ్మాట వినుము 

2 రాజులు 20:17 => వచుచ్ దినములలో ఏమియు మిగులకుండ నీ నగరునందునన్ సమసత్మును, 

నేటివరకు నీ పితరులు సమకూరిచ్ దాచిపెటిట్నదంతయును బబులోను పటట్ణమునకు 

ఎతిత్కొనిపోబడునని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 
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2 రాజులు 20:18 => మరియు నీ గరభ్మందు పుటిట్న నీ పుతర్సంతును బబులోనురాజు నగరునందు 

నపుంసకులగా చేయుటకై వారు తీసికొనిపోవుదురు. 

2 రాజులు 20:19 => అందుకు హిజిక్యా నీవు తెలియజేసిన యెహోవా ఆజఞ్ చొపుప్న జరుగుట 

మేలే; నా దినములలో సమాధానము సతయ్ము కలిగినయెడల మేలేగదా అని యెషయాతో అనెను. 

యెషయా 39:6 => రాబోవు దినములలో ఏమియు మిగులకుండ నీ యింటనునన్ సమసత్మును, 

నేటివరకు నీ పితరులు సమకూరిచ్ దాచిపెటిట్నది అంతయును బబులోను పటట్ణమునకు 

ఎతిత్కొనిపోవుదురని సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యెషయా 39:7 => మరియు నీ గరభ్మందు పుటిట్న నీ పుతర్సంతును బబులోను రాజు నగరునందు 

నపుంసకులగా చేయుటకై వారు తీసికొనిపోవుదురు. 

యెషయా 39:8 => అందుకు హిజిక్యా నీవు తెలియజేసిన యెహోవా ఆజఞ్ చొపుప్న జరుగుట మేలే; 

నా దినములలో సమాధాన సతయ్ములు కలుగునుగాక అని యెషయాతో అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:12 => అతడు శర్మలో ఉనన్పుప్డు తన దేవుడైన యెహోవాను 

బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని సనిన్ధిని తనున్ తాను బహుగా తగిగ్ంచుకొని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:19 => అతడు చేసిన పార్రథ్ననుగూరిచ్యు, అతని మనవి 

వినబడుటనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన పాపదోర్హములనిన్టినిగూరిచ్యు, తాను గుణపడకముందు 

ఉనన్ త సథ్ లములను కటిట్ం చి దేవతాసత్ంభములను చెకిక్ న విగర్హములను అచచ్ట 

నిలుపుటనుగూరిచ్యు, దీరఘ్దరుశ్లు రచించిన గర్ంథములలో వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:23 => తన తండిర్యైన మనషే ష్ గుణపడినటుల్ యెహోవా సనిన్ధిని 

పశాచ్తత్పుత్డు కాకను గుణపడకను, ఈ ఆమోను అంతకంతకు ఎకుక్వ దోర్హకారయ్ములను చేయుచు 

వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:27 => నీ మనసుస్ మెతత్నిదై యీ సథ్లముమీదను దాని కాపురసుథ్లమీదను 

దేవుడు పలికిన మాటలను నీవు వినినపుప్డు నా సనిన్ధిని నినున్ నీవు తగిగ్ంచుకొని నీ వసత్రములు 

చింపుకొని నా సనిన్ధిని కనీన్రు విడిచితివి గనుక నీ మనవిని నేను ఆలకించితిని. 
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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, 

2 రాజులు 20:19 => అందుకు హిజిక్యా నీవు తెలియజేసిన యెహోవా ఆజఞ్ చొపుప్న జరుగుట 

మేలే; నా దినములలో సమాధానము సతయ్ము కలిగినయెడల మేలేగదా అని యెషయాతో అనెను. 

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 26:19 => అటుల్ పలికినందున యూదా రాజైన హిజిక్యాయైనను యూదా 

జనులందరిలో మరి ఎవడైనను అతని చంపిరా? యెహోవా వారికి చేసెదనని తాను చెపిప్న కీడును 

చేయక సంతాపపడునటుల్ రాజు యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి యెహోవా దయను వేడుకొనెను 

గదా? మనము ఈ కారయ్ము చేసినయెడల మనమీదికే గొపప్ కీడు తెచుచ్కొందుము అని చెపిప్రి. 

యాకోబు 4:10 => పర్భువు దృషిట్కి మిముమ్ను మీరు తగిగ్ంచుకొనుడి. అపుప్డాయన మిముమ్ను 

హెచిచ్ంచును. 

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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2 దినవృతాత్ంతములు 34:27 => నీ మనసుస్ మెతత్నిదై యీ సథ్లముమీదను దాని కాపురసుథ్లమీదను 

దేవుడు పలికిన మాటలను నీవు వినినపుప్డు నా సనిన్ధిని నినున్ నీవు తగిగ్ంచుకొని నీ వసత్రములు 

చింపుకొని నా సనిన్ధిని కనీన్రు విడిచితివి గనుక నీ మనవిని నేను ఆలకించితిని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:28 => నేను నీ పితరులయొదద్ నినున్ చేరుచ్దును; నెమమ్దిగలవాడవై నీవు 

నీ సమాధిలోనికి చేరచ్బడుదువు; ఈ సథ్లముమీదికిని దాని కాపురసుథ్లమీదికిని నేను రపిప్ంచు 

అపాయము నీవు కనున్లార చూడవు. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:2 => మరియు నీవు ఆయన ఆజఞ్లను గైకొందువో లేదో నినున్ శోధించి నీ 

హృదయములోనునన్ది తెలుసుకొనుటకు నినున్ అణచు నిమితత్మును అరణయ్ములో ఈ నలువది 

సంవతస్రములు నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ నడిపించిన మారగ్మంతటిని జాఞ్పకము చేసికొనుము.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 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. 

2 సమూయేలు 24:2 => అందుకు రాజు తనయొదద్నునన్ సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబును పిలిచి 

జనసంఖయ్ యెంతైనది నాకు తెలియగలందులకై దాను మొదలుకొని బెయేరె ష్బావరకు ఇశార్యేలు 

గోతర్ములలో నీవు సంచారముచేసి వారిని లెకిక్ంచుమని ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

2 సమూయేలు 24:10 => జనసంఖయ్ చూచినందుకై దావీదు మనసుస్ కొటుట్కొనగా అతడు నేను 

చేసిన పనివలన గొపప్ పాపము కటుట్కొంటిని, నేను ఎంతో అవివేకినై దాని చేసితిని; యెహోవా, 

కరుణయుంచి నీ దాసుడనైన నా దోషమును పరిహరింపుమని యెహోవాతో మనవిచేయగా 
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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 21:2 => దావీదు యోవాబునకును జనులయొకక్ అధిపతులకును మీరు వెళిల్ 

బెయేరె ష్బా మొదలుకొని దాను వరకు ఉండు ఇశార్యేలీయులను ఎంచి, వారి సంఖయ్ నాకు తెలియుటకై 

నాయొదద్కు దాని తీసికొనిరండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:6 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయుల అధిపతులును రాజును తముమ్ను తాము 

తగిగ్ంచుకొని యెహోవా నాయ్యసుథ్డని ఒపుప్కొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:12 => అతడు తన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడచుచు, 

ఆయన నియమించిన పర్వకత్యైన యిరీమ్యా మాట వినకయు, తనున్ తాను తగిగ్ంచుకొనకయు 

ఉండెను. 

సామెతలు 29:23 => ఎవని గరవ్ము వానిని తగిగ్ంచును వినయ మనసుక్డు ఘనతనొందును 

యిరిమ్యా 44:10 => నేటివరకు వారు దీనమనసుస్ ధరింపకునాన్రు, భయము నొందకునాన్రు, 

నేను మీకును మీ పితరులకును నియమించిన ధరమ్శాసత్రమునైనను కటట్డలనైనను అనుసరింపకయే 

యునాన్రు. 

మీకా 6:8 => మనుషుయ్డా, యేది ఉతత్మమో అది నీకు తెలియజేయబడియునన్ది; నాయ్యముగా 

నడుచుకొనుటయు, కనికరమును పేర్మించుటయు, దీనమనసుస్ కలిగి నీ దేవుని యెదుట 

పర్వరిత్ంచుటయు, ఇంతేగదా యెహోవా నినన్డుగుచునాన్డు. 

మారుక్ 7:22 => నరహతయ్లును వయ్భిచారములును లోభములును చెడుతనములును కృతిర్మమును 

కామవికారమును మతస్రమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకమును వచుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 12:7 => నాకు కలిగిన పర్తయ్క్షతలు బహు విశేషముగా ఉనన్ందున నేను 

అతయ్ధికముగా హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము నాకు శరీరములో ఒక ములుల్, నేను అతయ్ధికముగా 

హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము, ననున్ నలగగొటుట్టకు సాతానుయొకక్ దూతగా ఉంచబడెను. 
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1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షుట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

యాకోబు 4:6 => కాదుగాని, ఆయన ఎకుక్వ కృపనిచుచ్ను; అందుచేత దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును అని లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

1 పేతురు 5:6 => దేవుడు తగిన సమయమందు మిముమ్ను హెచిచ్ంచునటుల్ ఆయన 

బలిషఠ్మైనచేతికిర్ంద దీనమనసుక్లై యుండుడి.  

వచనము 29 

మరియు దేవుడు అతనికి అతి విసాత్రమైన కలిమి దయచేసినందున పటట్ణములను విసాత్రమైన 

గొఱఱ్లమందలను పసులమందలను అతడు సంపాదించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:12 => కాబటిట్ జాఞ్నమును తెలివియు నీకియయ్బడును, నీకనన్ 

ముందుగానునన్ రాజులకైనను నీ తరువాత వచుచ్ రాజులకైనను కలుగని ఐశవ్రయ్మును సొముమ్ను 

ఘనతను నీకిచెచ్దను అని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:27 => రాజు యెరూషలేమునందు వెండి రాళల్ంత విసాత్రముగా 

నుండునటుల్ను, దేవదారు మార్నులు షెఫేలా పర్దేశముననునన్ మేడివృక్షములంత విసాత్రముగా 

నుండునటుల్ను చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:5 => కాబటిట్ యెహోవా అతనిచేత రాజయ్మును సిథ్రపరచెను, 

యూదావారందరును యెహోషాపాతునకు పనున్ ఇచుచ్చుండిరి, అతనికి ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు 

మెండుగా కలిగెను. 

సామెతలు 10:22 => యెహోవా ఆశీరావ్దము ఐశవ్రయ్మిచుచ్ను నరుల కషట్ముచేత ఆ 

యాశీరావ్దము ఎకుక్వ కాదు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 27:25 => రాజు బొకక్సములమీద అదీయేలు కుమారుడైన అజామ్వెతు 

నియమింపబడెను; అయితే పొలములలోను పటట్ణములలోను గార్మములలోను దురగ్ములలోను 

ఉండు ఆసిత్మీద ఉజిజ్యా కుమారుడైన యెహోనాతాను నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:26 => పొలములో పనిచేయువారిమీదను, భూమిదునున్ వారిమీదను 

కెలూబు కుమారుడైన ఎజీర్ నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:27 => దార్క్షతోటలమీద రామాతీయుడైన షిమీయు, దార్క్షతోటల 

ఆదాయమైన దార్కాష్రసము నిలువచేయు కొటల్మీద షిషీమ్యుడైన జబిద్యు నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:28 => షెఫేలా పర్దేశముననుండు ఒలీవ చెటల్మీదను మేడిచెటల్మీదను 

గెదేరీయుడైన బయల  హనాను నియమింపబడెను; నూనె కొటల్మీద యోవాషు నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:29 => షారోనులో మేయు పశువులమీద షారోనీయుడైన షిటర్యియు, 

లోయలలోని పశువులమీద అదల్యి కుమారుడైన షాపాతును నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:30 => ఒంటెలమీద ఇషామ్యేలీయుడైన ఓబీలును, గాడిదలమీద 

మేరోనోతీయుడైన యెహెదాయ్హును నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:31 => గొఱఱ్లమీద హగీర్యుడైన యాజీజు నియమింపబడెను. వీరందరు 

దావీదు రాజుకునన్ ఆసిత్మీద నియమింపబడిన యధిపతులు. 

యెహోషువ 22:8 => మీరు మికిక్లి కలిమి గలవారై అతి విసాత్రమైన పశువులతోను వెండితోను 

బంగారుతోను ఇతత్డితోను ఇనుముతోను అతివిసాత్రమైన వసత్రములతోను తిరిగి మీ నివాసములకు 

వెళుల్చునాన్రు. మీ శతుర్వుల దోపుడు సొముమ్ను మీరును మీ సహోదరులును కలిసి పంచుకొనుడి. 

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 17:12 => యెహోషాపాతు అంతకంతకు గొపప్వాడై యూదా దేశమునందు 

కోటలను సామగిర్ని నిలువచేయు పటట్ణములను కటిట్ంచెను. 
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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. 

యెషయా 33:6 => నీకాలములో నియమింపబడినది సిథ్రముగా నుండును రక్షణ బాహుళయ్మును 

బుదిధ్జాఞ్నముల సమృదిధ్యు కలుగును యెహోవా భయము వారికి ఐశవ్రయ్ము. 

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. 

యెహెజేక్లు 26:12 => వారు నీ ఐశవ్రయ్మును దోచుకొందురు, నీ వరత్కమును అపహరింతురు, నీ 

పార్కారములను పడగొటుట్దురు, నీ విలాస మందిరములను పాడుచేయుదురు, నీ రాళల్ను నీ కలపను 

నీ మంటిని నీళల్లో ముంచివేయుదురు. 

వచనము 30 

ఈ హిజిక్యా గిహోను కాలువకు ఎగువను కటట్వేయించి దావీదు పటట్ణపు పడమటి వైపునకు దాని 

తెపిప్ంచెను, హిజిక్యా తాను పూనుకొనిన సరవ్పర్యతన్ములయందును వృదిధ్పొందెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:10 => అదియుగాక షెఫేలా పర్దేశములోను మైదాన పర్దేశములోను 

అతనికి విసాత్రమైన పశువులుండగా అతడు అరణయ్ములో దురగ్ములు కటిట్ంచి అనేకమైన బావులు 

తర్వివ్ంచెను. వయ్వసాయమందు అతడు అపేక్షగలవాడు గనుక పరవ్తములలోను కరెమ్లులోను అతనికి 

వయ్వసాయకులును దార్క్షతోట పనివారును కలిగియుండిరి. 

1 రాజులు 4:26 => సొలొమోను రథములకు నలువదివేల గుఱఱ్పు శాలలును రౌతులకు పండెర్ండు 

వేల గుఱఱ్ములును ఉండెను. 
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2 సమూయేలు 7:8 => కాబటిట్ నీవు నా సేవకుడగు దావీదుతో ఈలాగు చెపుప్ము 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా గొఱఱ్ల కాపులోనునన్ నినున్ 

గొఱఱ్లదొడిడ్లోనుండి తీసి ఇశార్యేలీయులను నా జనులమీద అధిపతిగా నియమించితిని. 

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. 

వచనము 31 

అతని దేశము ఆశచ్రయ్ముగా వృదిధ్నొందుటనుగూరిచ్ విచారించి తెలిసికొనుటకై బబులోను అధిపతులు 

అతనియొదద్కు పంపిన రాయబారుల విషయములో అతని శోధించి, అతని హృదయములోని 

ఉదేధ్శమంతయు తెలిసికొనవలెనని దేవుడతని విడచిపెటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:10 => అదియుగాక షెఫేలా పర్దేశములోను మైదాన పర్దేశములోను 

అతనికి విసాత్రమైన పశువులుండగా అతడు అరణయ్ములో దురగ్ములు కటిట్ంచి అనేకమైన బావులు 

తర్వివ్ంచెను. వయ్వసాయమందు అతడు అపేక్షగలవాడు గనుక పరవ్తములలోను కరెమ్లులోను అతనికి 

వయ్వసాయకులును దార్క్షతోట పనివారును కలిగియుండిరి. 

ఆదికాండము 13:2 => అబార్ము వెండి బంగారము పశువులు కలిగి బహు ధనవంతుడై యుండెను. 

ఆదికాండము 13:3 => అతడు పర్యాణము చేయుచు దకిష్ణము నుండి బేతేలు వరకు, అనగా 

బేతేలుకును హాయికిని మధయ్ తన గుడారము మొదట ఉండిన సథ్లము వరకు వెళిల్ 

ఆదికాండము 13:4 => తాను మొదట బలిపీఠమును కటిట్న చోట చేరెను. అకక్డ అబార్ము 

యెహోవా నామమున పార్రథ్న చేసెను. 

ఆదికాండము 13:5 => అబార్ముతో కూడ వెళిల్న లోతుకును గొఱఱ్లు గొడుల్ గుడారములు ఉండెను 

గనుక 
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ఆదికాండము 13:6 => వారు కలిసి నివసించుటకు ఆ పర్దేశము చాలకపోయెను; ఎందుకనగా వారి 

ఆసిత్ వారు కలిసి నివసించలేనంత విసాత్రమై యుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:29 => షారోనులో మేయు పశువులమీద షారోనీయుడైన షిటర్యియు, 

లోయలలోని పశువులమీద అదల్యి కుమారుడైన షాపాతును నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:30 => ఒంటెలమీద ఇషామ్యేలీయుడైన ఓబీలును, గాడిదలమీద 

మేరోనోతీయుడైన యెహెదాయ్హును నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:31 => గొఱఱ్లమీద హగీర్యుడైన యాజీజు నియమింపబడెను. వీరందరు 

దావీదు రాజుకునన్ ఆసిత్మీద నియమింపబడిన యధిపతులు. 

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. 

యోబు 1:9 => అని అడుగగా అపవాది యోబు ఊరకయే దేవునియందు భయభకుత్లు 

కలవాడాయెనా? 

యోబు 42:12 => యెహోవా యోబును మొదట ఆశీరవ్దించినంతకంటె మరి అధికముగా 

ఆశీరవ్దించెను. అతనికి పదునాలుగువేల గొఱఱ్లును ఆరువేల ఒంటెలును వెయియ్జతల యెడుల్ను వెయియ్ 

ఆడుగాడిదలును కలిగెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:9 => అమజాయ్ దైవజనుని చూచి ఇశార్యేలువారి సైనయ్మునకు నేనిచిచ్న 

రెండువందల మణుగుల వెండికి ఏమి చేసెదమని అడిగినందుకు దీనికంటె మరి యధికముగా 

యెహోవా నీకు ఇయయ్గలడని ఆ దైవజనుడు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:18 => కాగా నీ దేవుడైన యెహోవాను జాఞ్పకము చేసికొనవలెను. 

ఏలయనగా తాను నీ పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్ తన నిబంధనను నేటివలె సాథ్పింపవలెనని 

మీరు భాగయ్ము సంపాదించుకొనుటకై మీకు సామరథ్య్ము కలుగజేయువాడు ఆయనే. 

1 సమూయేలు 2:7 => యెహోవా దారిదర్య్మును ఐశవ్రయ్మును కలుగజేయువాడు 

కుర్ంగజేయువాడును లేవనెతుత్వాడును ఆయనే. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => ఐశవ్రయ్మును గొపప్తనమును నీవలన కలుగును, నీవు 

సమసత్మును ఏలువాడవు, బలమును పరాకర్మమును నీ దానములు, హెచిచ్ంచువాడవును అందరికి 

బలము ఇచుచ్వాడవును నీవే. 

సామెతలు 10:22 => యెహోవా ఆశీరావ్దము ఐశవ్రయ్మిచుచ్ను నరుల కషట్ముచేత ఆ 

యాశీరావ్దము ఎకుక్వ కాదు. 

1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షుట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

1 తిమోతి 6:18 => వారు వాసత్వమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమితత్ము, రాబోవు 

కాలమునకు మంచి పునాది తమకొరకు వేసికొనుచు, మేలు చేయువారును,  

1 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. 

వచనము 32 

హిజిక్యా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చూపిన భకిత్నిగూరిచ్యు, పర్వకత్యును 

ఆమోజు కుమారుడునగు యెషయాకు కలిగిన దరశ్నముల గర్ంథమునందును యూదా ఇశార్యేలుల 

రాజుల గర్ంథమునందును వార్యబడియునన్ది. 

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 32:4 => బహుజనులు పోగై అషూష్రు రాజులు రానేల? విసాత్రమైనజలము 

వారికి దొరుకనేల? అనుకొని ఊటలనిన్టిని దేశమధయ్ముగుండ పారుచునన్ కాలువను అడిడ్రి. 
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యెషయా 22:9 => దావీదుపటట్ణపు పార్కారము చాలామటుట్కు పడిపోయినదని తెలిసికొని 

దిగువనునన్ కోనేటి నీళల్ను మీరు సమకూరిచ్తిరి. 

యెషయా 22:10 => యెరూషలేము యిండల్ను లెకక్పెటిట్ పార్కారమును గటిట్చేయుటకు ఇండల్ను 

పడగొటిట్తిరి 

యెషయా 22:11 => పాత కోనేటి నీళుల్ నిలుచుటకు ఆ రెండు గోడల మధయ్ను చెరువు కటిట్తిరి 

అయినను దాని చేయించిన వానివైపు మీరు చూచిన వారు కారు పూరవ్కాలమున దాని 

నిరిమ్ంచినవానిని మీరు లక్షయ్పెటట్కపోతిరి. 

1 రాజులు 1:33 => అంతట రాజు మీరు మీ యేలినవాడనైన నా సేవకులను పిలుచుకొని పోయి నా 

కుమారుడైన సొలొమోనును నా కంచర గాడిదమీద ఎకిక్ంచి గిహోనునకు తీసికొనిపోయి 

1 రాజులు 1:38 => 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. 

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. 

కీరత్నలు 1:1 => దుషుట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 
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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. 

2 రాజులు 18:7 => కావున యెహోవా అతనికి తోడుగా ఉండెను; తాను వెళిల్న చోటనెలల్ అతడు 

జయము పొందెను. అతడు అషూష్రు రాజునకు సేవచేయకుండ అతనిమీద తిరుగబడెను. 

2 రాజులు 20:20 => హిజిక్యా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు , అతని 

పరాకర్మమంతటినిగూరిచ్యు, అతడు కొలను తర్వివ్ంచి కాలువ వేయించి పటట్ణములోనికి నీళుల్ 

రపిప్ంచినదానినిగూరిచ్యు, యూదారాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:14 => 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. 

నెహెమాయ్ 2:14 => తరువాత నేను బుగగ్ గుమమ్మునకు వచిచ్ రాజు కోనేటికిని వెళిల్తిని గాని, నేను 

ఎకిక్యునన్ పశువు పోవుటకు ఎడము లేకపోయెను. 

నెహెమాయ్ 3:15 => అటు వెనుక మిసాప్ పర్దేశమునకు అధిపతియైన కొలోహ్జె కుమారుడైన షలూల్ము 

ధారయొకక్ గుమమ్మును బాగుచేసి కటిట్న తరువాత దానికి తలుపులు నిలిపి తాళములను గడియలను 

అమరెచ్ను. ఇదియుగాక దావీదు పటట్ణమునుండి కిర్ందకుపోవు మెటల్వరకు రాజు తోటయొదద్నునన్ 

సిలోయము మడుగు యొకక్ గోడను అతడు కటెట్ను. 

వచనము 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. 
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2 రాజులు 20:12 => ఆ కాలమందు బబులోను రాజును బలదాను కుమారుడునైన బెరోదకబ్లదాను 

హిజిక్యా రోగియైయుండిన సంగతి విని, పతిర్కలను కానుకను అతనియొదద్కు పంపగా 

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 39:1 => ఆ కాలమందు బబులోను రాజును బలదాను కుమారుడునైన మెరోదకబ్లదాను 

హిజిక్యా రోగియై బాగుపడిన సంగతి విని పతిర్కలను కానుకను అతనియొదద్కు పంపగా 

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. 

యెషయా 39:3 => పిమమ్ట పర్వకత్యైన యెషయా రాజైన హిజిక్యాయొదద్కు వచిచ్ఆ మనుషుయ్లు 

ఏమనిరి? నీయొదద్కు ఎకక్డనుండి వచిచ్రి? అని యడుగగా హిజిక్యా బబులోనను 

దూరదేశమునుండి వారు వచిచ్యునాన్రని చెపెప్ను. 

యెషయా 39:4 => నీ యింట వారేమేమి చూచిరని అతడడుగగా హిజిక్యా నా పదారథ్ములలో 

దేనిని మరుగుచేయక నా యింటనునన్ సమసత్మును నేను వారికి చూపించియునాన్ననెను. 

యెషయా 39:5 => అంతట యెషయా హిజిక్యాతో నిటల్నెను యెహోవా సెలవిచుచ్ మాట వినుము 

యెషయా 39:6 => రాబోవు దినములలో ఏమియు మిగులకుండ నీ యింటనునన్ సమసత్మును, 

నేటివరకు నీ పితరులు సమకూరిచ్ దాచిపెటిట్నది అంతయును బబులోను పటట్ణమునకు 

ఎతిత్కొనిపోవుదురని సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యెషయా 39:7 => మరియు నీ గరభ్మందు పుటిట్న నీ పుతర్సంతును బబులోను రాజు నగరునందు 

నపుంసకులగా చేయుటకై వారు తీసికొనిపోవుదురు. 
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యెషయా 39:8 => అందుకు హిజిక్యా నీవు తెలియజేసిన యెహోవా ఆజఞ్ చొపుప్న జరుగుట మేలే; 

నా దినములలో సమాధాన సతయ్ములు కలుగునుగాక అని యెషయాతో అనెను. 

2 రాజులు 20:8 => యెహోవా ననున్ సవ్సథ్పరచుననుటకును, నేను మూడవ దినమున ఆయన 

మందిరమునకు ఎకిక్ పోవుదుననుటకును సూచన ఏదని హిజిక్యా యెషయాను అడుగగా యెషయా 

ఇటల్నెను 

2 రాజులు 20:9 => తాను సెలవిచిచ్న మాట యెహోవా నెరవేరుచ్ననుటకు ఆయన దయచేసిన 

సూచన ఏదనగా, నీడ పదిమెటుల్ ముందుకు నడిచెనుగదా? అది పదిమెటుల్ వెనుకకు నడిచినయెడల 

అవునా? 

2 రాజులు 20:10 => అందుకు హిజిక్యా యిటల్నెను నీడ పదిమెటుల్ ముందరికి నడుచుట అలప్ము 

గాని నీడ పది గడులు వెనుకకు నడుచుట చాలును. 

2 రాజులు 20:11 => పర్వకత్యగు యెషయా యెహోవాను పార్రిథ్ంపగా ఆయన ఆహాజు గడియారపు 

పలకమీద పదిమెటుల్ ముందరికి నడిచిన నీడ పదిమెటుల్ వెనుకకు తిరిగిపోవునటుల్ చేసెను. 

యెషయా 38:8 => ఆహాజు ఎండ గడియారముమీద సూరుయ్ని కాంతిచేత దిగిన నీడ మరల 

పదిమెటుల్ ఎకక్జేసెదను. అపుప్డు సూరయ్కాంతి దిగిన మెటల్లో అది పదిమెటుల్ మరల ఎకెక్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:20 => ఆమె సమోస్నూ, ఫిలిషీత్యులు నీమీద పడుచునాన్రనగా అతడు 

నిదర్మేలుకొని యెపప్టియటుల్ నేను బయలుదేరి విడజిముమ్కొందుననుకొనెను. అయితే యెహోవా 

తనను ఎడబాసెనని అతనికి తెలియలేదు. 

కీరత్నలు 27:9 => నీ ముఖమును నాకు దాచకుము కోపముచేత నీ సేవకుని తోలివేయకుము. నా 

సహాయుడవు నీవే రక్షణకరత్వగు నా దేవా, ననున్ దిగనాడకుము ననున్ విడువకుము  

కీరత్నలు 51:11 => నీ సనిన్ధిలోనుండి ననున్ తోర్సివేయకుము నీ పరిశుదాధ్తమ్ను నాయొదద్నుండి 

తీసివేయకుము. 

కీరత్నలు 51:12 => నీ రక్షణానందము నాకు మరల పుటిట్ంచుము సమమ్తిగల మనసుస్ కలుగజేసి 

ననున్ దృఢపరచుము. 
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కీరత్నలు 119:116 => నేను బర్దుకునటుల్ నీ మాటచొపుప్న ననున్ ఆదుకొనుము నా ఆశ భంగమై 

నేను సిగుగ్నొందకయుందును గాక. 

కీరత్నలు 119:117 => నాకు రక్షణ కలుగునటుల్ నీవు ననున్ ఉదధ్రింపుము అపుప్డు నీ కటట్డలను 

నితయ్ము లక్షయ్ము చేసెదను. 

యోహాను 15:5 => దార్కాష్వలిల్ని నేను, తీగెలు మీరు. ఎవడు నాయందు నిలిచియుండునో నేను 

ఎవనియందు నిలిచియుందునో వాడు బహుగా ఫలించును; నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమియు 

చేయలేరు. 

ఆదికాండము 22:1 => ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత దేవుడు అబార్హామును పరిశోధించెను. 

ఎటల్నగా ఆయన అబార్హామా, అని పిలువగా అతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:2 => మరియు నీవు ఆయన ఆజఞ్లను గైకొందువో లేదో నినున్ శోధించి నీ 

హృదయములోనునన్ది తెలుసుకొనుటకు నినున్ అణచు నిమితత్మును అరణయ్ములో ఈ నలువది 

సంవతస్రములు నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ నడిపించిన మారగ్మంతటిని జాఞ్పకము చేసికొనుము.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:16 => తుదకు నీకు మేలు చేయవలెనని నినున్ అణుచుటకును 

శోధించుటకును నీ పితరులు ఎరుగని మనాన్తో అరణయ్మున నినున్ పోషించెను. 

యోబు 1:11 => అయినను నీవు ఇపుప్డు నీ చేయి చాపి అతనికి కలిగిన సమసత్మును 

మొతిత్నయెడల అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అని యెహోవాతో అనగా 

యోబు 1:12 => యెహోవా ఇదిగో అతనికి కలిగిన సమసత్మును నీ వశమున ఉనన్ది; అతనికి 

మాతర్ము ఏ హానియు చేయకూడదని అపవాదికి సెలవియయ్గా వాడు యెహోవా సనిన్ధినుండి 

బయలువెళె ల్ను. 

యోబు 2:3 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. నిషాక్రణముగా అతనిని 

పాడుచేయుటకు నీవు ననున్ పేర్రేపించినను అతడు ఇంకను తన యథారథ్తను వదలక నిలకడగా 

నునాన్డనగా 
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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. 

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 139:23 => దేవా, ననున్ పరిశోధించి నా హృదయమును తెలిసికొనుము ననున్ పరీకిష్ంచి 

నా ఆలోచనలను తెలిసికొనుము 

కీరత్నలు 139:24 => నీకాయాసకరమైన మారగ్ము నాయందునన్దేమో చూడుము నితయ్మారగ్మున 

ననున్ నడిపింపుము. 

సామెతలు 17:3 => వెండికి మూస తగినది, బంగారునకు కొలిమి తగినది హృదయ పరిశోధకుడు 

యెహోవాయే. 

జెకరాయ్ 13:9 => ఆ మూడవ భాగమును నేను అగిన్లోనుండి వెండిని తీసి శుదధ్పరచినటుల్ 

శుదధ్పరతును. బంగారమును శోధించినటుల్ వారిని శోధింతును; వారు నా నామమునుబటిట్ 

మొఱఱ్పెటట్గా నేను వారి మొఱఱ్ను ఆలకింతును. వీరు నా జనులని నేను చెపుప్దును, యెహోవా మా 

దేవుడని వారు చెపుప్దురు. 

మలాకీ 3:2 => అయితే ఆయన వచుచ్ దినమును ఎవరు సహింపగలరు? ఆయన అగుపడగా ఎవరు 

ఓరవ్గలరు? ఆయన కంసాలి అగిన్వంటివాడు, చాకలివాని సబుబ్వంటివాడు; 

మలాకీ 3:3 => వెండిని శోధించి నిరమ్లము చేయువాడైనటుల్ కూరుచ్ని యుండును. లేవీయులు నీతిని 

అనుసరించి యెహోవాకు నైవేదయ్ములు చేయునటుల్ వెండి బంగారములను నిరమ్లము చేయురీతిని 

ఆయన వారిని నిరమ్లులను చేయును. 
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1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

యాకోబు 1:13 => దేవుడు కీడు విషయమై శోధింపబడనేరడు; ఆయన ఎవనిని శోధింపడు గనుక 

ఎవడైనను శోధింపబడినపుప్డు నేను దేవునిచేత శోధింపబడుచునాన్నని అనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:2 => మరియు నీవు ఆయన ఆజఞ్లను గైకొందువో లేదో నినున్ శోధించి నీ 

హృదయములోనునన్ది తెలుసుకొనుటకు నినున్ అణచు నిమితత్మును అరణయ్ములో ఈ నలువది 

సంవతస్రములు నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ నడిపించిన మారగ్మంతటిని జాఞ్పకము చేసికొనుము.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:3 => అతడు నీతో చెపిప్న సూచక కిర్యగాని మహతాక్రయ్ముగాని 

సంభవించినను ఆ పర్వకత్ మాటలను కలలు కనువాని మాటలను వినకూడదు. ఏలయనగా మీరు మీ 

దేవుడైన యెహోవాను మీ పూరణ్హృదయముతోను మీ పూరాణ్తమ్తోను పేర్మించుచునాన్రో లేదో 

తెలిసికొనుటకు మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్ను పరీకిష్ంచుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 20:2 => అపుప్డు అబార్హాము తన భారయ్యైన శారానుగూరిచ్ ఈమె నా చెలెల్లని 

చెపెప్ను గనుక గెరారు రాజైన అబీమెలెకు శారాను పిలిపించి తన యింట చేరుచ్కొనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 2:22 => యెహోషువ చనిపోయిన కాలమున శేషించిన జనములలో ఏ జనమును 

వారి యెదుటనుండి నేను వెళల్గొటట్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:1 => ఇశార్యేలీయులకును కనానీయులకును జరిగిన యుదధ్ములనిన్టిని 

చూడనివారందరిని శోధించి 

2 సమూయేలు 24:2 => అందుకు రాజు తనయొదద్నునన్ సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబును పిలిచి 

జనసంఖయ్ యెంతైనది నాకు తెలియగలందులకై దాను మొదలుకొని బెయేరె ష్బావరకు ఇశార్యేలు 

గోతర్ములలో నీవు సంచారముచేసి వారిని లెకిక్ంచుమని ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

1 రాజులు 8:42 => నీ ఘనమైన నామమును గూరిచ్యు, నీ బాహుబలమును గూరిచ్యు, నీవు 

చాపిన బాహువు పర్సిదిధ్ని గూరిచ్యు విందురు. వారు వచిచ్ యీ మందిరము తటుట్ తిరిగి పార్రథ్న 

చేసినయెడల 

Page  of 1856 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

2 రాజులు 20:11 => పర్వకత్యగు యెషయా యెహోవాను పార్రిథ్ంపగా ఆయన ఆహాజు గడియారపు 

పలకమీద పదిమెటుల్ ముందరికి నడిచిన నీడ పదిమెటుల్ వెనుకకు తిరిగిపోవునటుల్ చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:25 => అయితే హిజిక్యా మనసుస్న గరివ్ంచి తనకు చేయబడిన మేలుకు 

తగినటుల్ పర్వరిత్ంపనందున అతని మీదికిని యూదా యెరూషలేముల వారిమీదికిని కోపము రాగా 

యోబు 39:17 => దేవుడు దానిని తెలివిలేనిదిగా జేసెను ఆయన దానికి వివేచనాశకిత్ ననుగర్హించి 

యుండలేదు. 

దానియేలు 11:35 => నిరణ్యకాలము ఇంక రాలేదు గనుక అంతయ్కాలము వరకు జనులను 

పరిశీలించుటకును పవితర్పరచుటకును బుదిధ్మంతులలో కొందరు కూలుదురు. 

మారుక్ 7:22 => నరహతయ్లును వయ్భిచారములును లోభములును చెడుతనములును కృతిర్మమును 

కామవికారమును మతస్రమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకమును వచుచ్ను. 

లూకా 22:54 => నేను అనుదినము మీచెంత దేవాలయములో ఉనన్పుప్డు మీరు ననున్ 

పటుట్కొనలేదు; అయితే ఇది మీ గడియయు అంధకార సంబంధమైన అధికారమును అనెను. 

యోహాను 6:6 => యేమి చేయనైయుండెనో తానే యెరిగియుండి అతనిని పరీకిష్ంచుటకు 

ఆలాగడిగెను. 

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. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:9 => కీర్సుత్ను సంపాదించుకొని, ధరమ్శాసత్రమూలమైన నా నీతిని గాక, కీర్సుత్నందలి 

విశావ్సమువలననైన నీతి, అనగా విశావ్సమునుబటిట్ దేవుడు అనుగర్హించు నీతిగలవాడనై 

ఆయనయందు అగపడు నిమితత్మును, 

హెబీర్యులకు 11:17 => అబార్హాము శోధింపబడి విశావ్సమునుబటిట్ ఇసాస్కును బలిగా 

అరిప్ంచెను. 
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పర్కటన 12:1 => అపుప్డు పరలోకమందు ఒక గొపప్ సూచన కనబడెను. అదేదనగా సూరుయ్ని 

ధరించుకొనిన యొక సతరీ ఆమె పాదముల కిర్ంద చందుర్డును శిరసుస్మీద పండెర్ండు నక్షతర్ముల 

కిరీటమును ఉండెను 
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వచనము 1 

మనషే ష్ యేలనారంభించినపుప్డు పండెర్ండేండల్వాడై యెరూషలేములో ఏబది యయిదు సంవతస్రములు 

ఏలెను. 

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. 

యెషయా 36:1 => హిజిక్యా రాజుయొకక్ పదునాలుగవ సంవతస్రమున అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు 

యూదా దేశములోని పార్కారముగల పటట్ణములనిన్టిమీదికి వచిచ్ వాటిని పటుట్కొనెను. 

యెషయా 39:8 => అందుకు హిజిక్యా నీవు తెలియజేసిన యెహోవా ఆజఞ్ చొపుప్న జరుగుట మేలే; 

నా దినములలో సమాధాన సతయ్ములు కలుగునుగాక అని యెషయాతో అనెను. 

2 రాజులు 18:1 => ఇశార్యేలు రాజును ఏలా కుమారుడునైన హోషేయ యేలుబడిలో మూడవ 

సంవతస్రమందు యూదారాజును ఆహాజు కుమారుడునైన హిజిక్యా యేలనారంభించెను. 

2 రాజులు 20:21 => హిజిక్యా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా అతని కుమారుడైన మనషే ష్ 

అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 27:7 => యోతాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

యుదధ్ములనిన్టినిగూరిచ్యు, అతని చరయ్నుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు యూదా రాజుల 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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:26 => యోషీయా చేసిన యితర కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్యు, యెహోవా 

ధరమ్శాసత్రవిధుల ననుసరించి అతడు చూపిన భయభకుత్లనుగూరిచ్యు,  

2 దినవృతాత్ంతములు 35:27 => అతడు చేసిన సమసత్ కిర్యలనుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు 

యూదారాజుల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

యెషయా 1:1 => ఉజిజ్యా యోతాము ఆహాజు హిజిక్యాయను యూదారాజుల దినములలో 

యూదానుగూరిచ్యు యెరూషలేమునుగూరిచ్యు ఆమోజు కుమారుడగు యెషయాకు కలిగిన 

దరశ్నము. 

వచనము 2 

ఇతడు ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా వెళల్గొటిట్న అనయ్జనులు చేసిన హేయకిర్యలను 

అనుసరించి, యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడచెను. 

1 రాజులు 1:21 => ఇదిగాక నా యేలినవాడవైన రాజవగు నీవు నీ పితరులతోకూడ నిదర్పొందిన 

తరువాత నేనును నా కుమారుడైన సొలొమోనును అపరాధులముగా ఎంచబడుదుము. 

1 రాజులు 2:10 => తరువాత దావీదు తన పితరులతో కూడ నిదర్పొంది, దావీదు పటట్ణమందు 

సమాధిలో పెటట్బడెను. 

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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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. 

ఆదికాండము 50:10 => యెరాద్నునకు అవతలనునన్ ఆఠదు కళల్మునొదద్కు చేరి అకక్డ బహు 

ఘోరముగా అంగలారిచ్రి. అతడు తన తండిర్నిగూరిచ్ యేడు దినములు దుఃఖము సలిపెను. 

ఆదికాండము 50:11 => ఆ దేశమందు నివసించిన కనానీయులు ఆఠదు కళల్ము నొదద్ ఆ దుఃఖము 

సలుపుట చూచి ఐగుపీత్యులకు ఇది మికక్టమైన దుఃఖమని చెపుప్కొనిరి గనుక దానికి ఆబేల  

మిసార్యిము అను పేరు పెటట్బడెను, అది యొరాద్నునకు అవతల నునన్ది. 

సంఖాయ్కాండము 20:29 => అహరోను చనిపోయెనని సరవ్సమాజము గర్హించినపుప్డు 

ఇశార్యేలీయుల కుటుంబికులందరును అహరోనుకొరకు ముపప్ది దినములు దుఃఖము సలిపిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:8 => ఇశార్యేలీయులు మోయాబు మైదానములలో మోషేనుబటిట్ 

ముపప్ది దినములు దుఃఖము సలుపగా మోషేనుగూరిచ్న దుఃఖము సలిపిన దినములు 

సమాపత్మాయెను. 

1 సమూయేలు 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 25:1 => సమూయేలు మృతినొందగా ఇశార్యేలీయులందరు కూడుకొని అతడు 

చనిపోయెనని పర్లాపించుచు, రామాలోనునన్ అతని ఇంటి నివేశనములో అతని సమాధిచేసిన 

తరువాత దావీదు లేచి పారాను అరణయ్మునకు వెళెళ్ను. 

సామెతలు 10:7 => నీతిమంతుని జాఞ్పకము చేసికొనుట ఆశీరావ్దకరమగును భకిత్హీనుల పేరు 

అసహయ్త పుటిట్ంచును 
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2 దినవృతాత్ంతములు 33:1 => మనషే ష్ యేలనారంభించినపుప్డు పండెర్ండేండల్వాడై 

యెరూషలేములో ఏబది యయిదు సంవతస్రములు ఏలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:2 => ఇతడు ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా వెళల్గొటిట్న 

అనయ్జనులు చేసిన హేయకిర్యలను అనుసరించి, యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:3 => ఇతడు తన తండిర్యైన హిజిక్యా పడగొటిట్న ఉనన్తసథ్లములను 

తిరిగికటిట్ంచి, బయలు దేవతకు బలిపీఠములను నిలిపి, దేవతాసత్ంభములను చేయించి, 

ఆకాశనక్షతర్ములనిన్టిని పూజించి కొలిచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:4 => మరియు నా నామము ఎనన్టెనన్టికి ఉండునని 

యెరూషలేమునందు ఏ సథ్లమునుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచెచ్నో అకక్డనునన్ యెహోవా 

మందిరమందు అతడు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:5 => మరియు యెహోవా మందిరపు రెండు ఆవరణములలో అతడు 

ఆకాశనక్షతర్ సమూహమునకు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:7 => ఇశార్యేలీయుల గోతర్సాథ్నములనిన్టిలో నేను కోరుకొనిన 

యెరూషలేమునందు నా నామము నితయ్ము ఉంచెదను,  

2 దినవృతాత్ంతములు 33:8 => నేను మోషేదావ్రా నియమించిన కటట్డలను విధులను 

ధరమ్శాసత్రమంతటిని అనుసరించి నడచుకొనుటకై వారు జాగర్తత్పడినయెడల, మీ పితరులకు నేను 

ఖాయపరచిన దేశమునుండి ఇశార్యేలీయులను నేను ఇక తొలగింపనని దావీదుతోను అతని 

కుమారుడైన సొలొమోనుతోను దేవుడు సెలవిచిచ్న మాటను లక్షయ్పెటట్క, ఆ మందిరమునందు మనషే ష్ 

తాను చేయించిన చెకుక్డు విగర్హమును నిలిపెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 33:9 => ఈ పర్కారము మనషే ష్ యూదావారిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లను 

మోసపుచిచ్నవాడై, ఇశార్యేలీయులయెదుట ఉండకుండ యెహోవా నశింపజేసిన అనయ్జనులకంటెను 

వారు మరింత అకర్మముగా పర్వరిత్ంచునటుల్ చేయుటకు కారకుడాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:10 => యెహోవా మనషే ష్కును అతని జనులకును వరత్మానములు 

పంపినను వారు చెవియొగగ్కపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:11 => కాబటిట్ యెహోవా అషూష్రు రాజుయొకక్ సైనాయ్ధిపతులను 

వారిమీదికి రపిప్ంచెను. మనషే ష్ తపిప్ంచుకొనిపోకుండ వారు అతని పటుట్కొని, గొలుసులతో బంధించి 

అతనిని బబులోనునకు తీసికొనిపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:12 => అతడు శర్మలో ఉనన్పుప్డు తన దేవుడైన యెహోవాను 

బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని సనిన్ధిని తనున్ తాను బహుగా తగిగ్ంచుకొని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:13 => ఆయనకు మొరలిడగా, ఆయన అతని వినన్పములను ఆలకించి 

యెరూషలేమునకు అతని రాజయ్ములోనికి అతని తిరిగి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు యెహోవా దేవుడై 

యునాన్డని మనషే ష్ తెలిసికొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:14 => 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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:15 => మరియు యెహోవా మందిరమునుండి అనుయ్ల దేవతలను 

విగర్హమును తీసివేసి, యెరూషలేమునందును యెహోవా మందిర పరవ్తమునందును తాను కటిట్ంచిన 

బలిపీఠములనిన్టిని తీసి పటట్ణము బయటికి వాటిని లాగివేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:16 => ఇదియుగాక అతడు యెహోవా బలిపీఠమును బాగుచేసి, దానిమీద 

సమాధాన బలులను కృతజఞ్తారప్ణలను అరిప్ంచుచు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను 

సేవించుడని యూదా వారికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:17 => అయినను జనులు ఉనన్త సథ్లములయందు ఇంకను బలులు 

అరిప్ంచుచు వచిచ్రిగాని ఆ యరప్ణలను తమ దేవుడైన యెహోవా నామమునకే చేసిరి. 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:19 => అతడు చేసిన పార్రథ్ననుగూరిచ్యు, అతని మనవి 

వినబడుటనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన పాపదోర్హములనిన్టినిగూరిచ్యు, తాను గుణపడకముందు 

ఉనన్ త సథ్ లములను కటిట్ం చి దేవతాసత్ంభములను చెకిక్ న విగర్హములను అచచ్ట 

నిలుపుటనుగూరిచ్యు, దీరఘ్దరుశ్లు రచించిన గర్ంథములలో వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:20 => మనషే ష్ తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి తన నగరునందు 

పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన ఆమోను అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 20:21 => హిజిక్యా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా అతని కుమారుడైన మనషే ష్ 

అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 21:1 => మనషే ష్ యేలనారంభించినపుప్డు పండెర్ండేండల్వాడై యెరూషలేములో 

ఏబదియయిదు సంవతస్రములు ఏలెను; అతని తలిల్పేరు హెఫిస్బా. 

2 రాజులు 21:18 => మనషే ష్ తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి ఉజా జ్యొకక్ తోటలో తన నగరు దగగ్ర 

సమాధిచేయబడెను; అతని కుమారుడైన ఆమోను అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 27:7 => యోతాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

యుదధ్ములనిన్టినిగూరిచ్యు, అతని చరయ్నుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు యూదా రాజుల గర్ంథమందు 

వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:20 => మనషే ష్ తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి తన నగరునందు 

పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన ఆమోను అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

నెహెమాయ్ 2:3 => నేను మిగుల భయపడి రాజు చిరంజీవి యగునుగాక, నా పితరుల 

సమాధులుండు పటట్ణము పాడైపోయి, దాని గుమమ్ములును అగిన్చేత కాలచ్బడి యుండగా నాకు 

దుఃఖముఖము లేకపోవునా అని రాజుతో అంటిని. 
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కీరత్నలు 68:29 => యెరూషలేములోని నీ ఆలయమునుబటిట్ రాజులు నీయొదద్కు కానుకలు 

తెచెచ్దరు. 

యెషయా 1:1 => ఉజిజ్యా యోతాము ఆహాజు హిజిక్యాయను యూదారాజుల దినములలో 

యూదానుగూరిచ్యు యెరూషలేమునుగూరిచ్యు ఆమోజు కుమారుడగు యెషయాకు కలిగిన 

దరశ్నము. 

యెషయా 57:1 => నీతిమంతులు నశించుట చూచి యెవరును దానిని మనసుస్న పెటట్రు 

భకుత్లైనవారు తీసికొనిపోబడుచునాన్రు కీడు చూడకుండ నీతిమంతులు కొనిపోబడుచునాన్రని 

యెవనికిని తోచదు.  

హోషేయ 1:1 => ఉజిజ్యా యోతాము ఆహాజు హిజిక్యా అను యూదారాజుల దినములలోను, 

యెహోయాషు కుమారుడైన యరొబాము అను ఇశార్యేలు రాజు దినములలోను బెయేరి కుమారుడైన 

హోషేయకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవా వాకుక్.  

హోషేయ 11:12 => ఎఫార్యిమువారు అబదధ్ములతో ననున్ ఆవరించియునాన్రు; ఇశార్యేలువారు 

మోసకిర్యలతో ననున్ ఆవరించియునాన్రు; యూదావారు నిరాటంకముగా దేవునిమీద తిరుగుబాటు 

చేయుదురు, నమమ్కమైన పరిశుదధ్ దేవునిమీద తిరుగబడుదురు. 

మీకా 1:1 => యోతాము ఆహాజు హిజిక్యా అను యూదా రాజుల దినములలో 

షోమోర్నునుగూరిచ్యు యెరూషలేమునుగూరిచ్యు దరశ్నరీతిగా మోరషీత్యుడైన మీకాకు పర్తయ్క్షమైన 

యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 1:9 => ఉజిజ్యా యోతామును కనెను, యోతాము ఆహాజును కనెను, ఆహాజు హిజిక్యాను 

కనెను; 

మతత్యి 1:10 => హిజిక్యా మనషే ష్ను కనెను, మనషే ష్ ఆమోనును కనెను, ఆమోను యోషీయాను 

కనెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:2 => భకిత్గల మనుషుయ్లు సెత్ఫనును సమాధిచేసి అతనినిగూరిచ్ బహుగా 

పర్లాపించిరి. 
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వచనము 3 

ఇతడు తన తండిర్యైన హిజిక్యా పడగొటిట్న ఉనన్తసథ్లములను తిరిగికటిట్ంచి, బయలు దేవతకు 

బలిపీఠములను నిలిపి, దేవతాసత్ంభములను చేయించి, ఆకాశనక్షతర్ములనిన్టిని పూజించి కొలిచెను. 

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. 

2 రాజులు 21:1 => మనషే ష్ యేలనారంభించినపుప్డు పండెర్ండేండల్వాడై యెరూషలేములో 

ఏబదియయిదు సంవతస్రములు ఏలెను; అతని తలిల్పేరు హెఫిస్బా. 

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 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 
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నామమును సదాకాలము ఉంచుదునని సెలవిచిచ్న యెహోవా మందిరమందు తాను చేయించిన 

అషేరా పర్తిమను ఉంచెను. 

2 రాజులు 21:8 => మరియు ఇశార్యేలీయులకు నేను ఆజాఞ్పించినదంతటిని, నా సేవకుడగు మోషే 

వారికి వార్సియిచిచ్న ధరమ్శాసత్రమును వారు గైకొనినయెడల వారి పితరులకు నేనిచిచ్న దేశములోనుండి 

వారి పాదములను ఇక తొలగిపోనియయ్నని యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట వారు వినక 

2 రాజులు 21:9 => ఇశార్యేలీయులయెదుట నిలువకుండ యెహోవా లయముచేసిన జనములు 

జరిగించిన చెడుతనమును మించిన చెడుతనము చేయునటుల్ మనషే ష్ వారిని రేపెను. 

2 రాజులు 21:10 => కాగా యెహోవా తన సేవకులైన పర్వకత్ల దావ్రా ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 

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 21:12 => కావున ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా వినువాని 

రెండు చెవులు గింగురుమనునంత కీడు యెరూషలేము మీదికిని యూదావారి మీదికిని రపిప్ంచుచు 

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. 

2 రాజులు 21:14 => మరియు నా సావ్సథ్య్ములో శేషించినవారిని నేను తోర్సివేసి వారి 

శతుర్వులచేతికి వారిని అపప్గించెదను. 

2 రాజులు 21:15 => వారు తమ పితరులు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్న నాటనుండి నేటివరకు 

నా దృషిట్కి కీడుచేసి నాకు కోపము పుటిట్ంచుచునాన్రు గనుక వారు తమ శతుర్వులందరిచేత దోచబడి 

నషట్ము నొందుదురు. 

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. 
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2 రాజులు 21:17 => మనషే ష్ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన దాని 

నంతటినిగూరిచ్యు, అతడు చేసిన దోషమునుగూరిచ్యు, యూదారాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 21:18 => మనషే ష్ తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి ఉజా జ్యొకక్ తోటలో తన నగరు దగగ్ర 

సమాధిచేయబడెను; అతని కుమారుడైన ఆమోను అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:13 => యోతామునకు ఆహాజు కుమారుడు, ఆహాజునకు హిజిక్యా 

కుమారుడు, హిజిక్యాకు మనషే ష్ కుమారుడు, 

మతత్యి 1:10 => హిజిక్యా మనషే ష్ను కనెను, మనషే ష్ ఆమోనును కనెను, ఆమోను యోషీయాను 

కనెను; 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:1 => యోషీయా యేలనారంభించినపుప్డు ఎనిమిదేండల్వాడై 

యెరూషలేములో ముపప్ది యొక సంవతస్రము ఏలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:2 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి నీతి ననుసరించుచు, కుడికైనను 

ఎడమకైనను తొలగకుండ తన పితరుడైన దావీదు చూపిన పర్వరత్నకు సరిగా పర్వరిత్ంచెను. 

పర్సంగి 10:16 => దేశమా, దాసుడు నీకు రాజై యుండుటయు, ఉదయముననే భోజనమునకు 

కూరుచ్ండువారు నీకు అధిపతులై యుండుటయు నీకు అశుభము. 

యెషయా 3:4 => బాలకులను వారికి అధిపతులనుగా నియమించెదను వారు బాలచేషట్లుచేసి 

జనులను ఏలెదరు. 

యెషయా 3:12 => నా పర్జలవిషయమై నేనేమందును? బాలురు వారిని బాధపెటుట్చునాన్రు సతరీలు 

వారిని ఏలుచునాన్రు. నా పర్జలారా, మీ నాయకులు తోర్వను తపిప్ంచువారు 

2 రాజులు 21:17 => మనషే ష్ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన దాని 

నంతటినిగూరిచ్యు, అతడు చేసిన దోషమునుగూరిచ్యు, యూదారాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:19 => అతడు చేసిన పార్రథ్ననుగూరిచ్యు, అతని మనవి 

వినబడుటనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన పాపదోర్హములనిన్టినిగూరిచ్యు, తాను గుణపడకముందు 
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ఉనన్ త సథ్ లములను కటిట్ం చి దేవతాసత్ంభములను చెకిక్ న విగర్హములను అచచ్ట 

నిలుపుటనుగూరిచ్యు, దీరఘ్దరుశ్లు రచించిన గర్ంథములలో వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:21 => ఆమోను ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది రెండేండల్వాడై 

యెరూషలేములో రెండు సంవతస్రములు ఏలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:22 => అతడు తన తండిర్యైన మనషే ష్ నడచినటుల్ యెహోవా దృషిట్కి 

చెడునడత నడచెను;తన తండిర్యైన మనషే ష్ చేయించిన చెకుక్డు విగర్హములనిన్టికి బలులు 

అరిప్ంచుచు పూజించుచు 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:23 => తన తండిర్యైన మనషే ష్ గుణపడినటుల్ యెహోవా సనిన్ధిని 

పశాచ్తత్పుత్డు కాకను గుణపడకను, ఈ ఆమోను అంతకంతకు ఎకుక్వ దోర్హకారయ్ములను చేయుచు 

వచెచ్ను. 

మతత్యి 7:8 => అడుగు పర్తివాడును పొందును, వెదకువానికి దొరకును, తటుట్వానికి తీయబడును. 

లూకా 15:13 => కొనిన్దినములైన తరువాత ఆ చినన్ కుమారుడు సమసత్మును కూరుచ్కొని దూర 

దేశమునకు పర్యాణమైపోయి, అచచ్ట తన ఆసిత్ని దురావ్య్పారమువలన పాడుచేసెను. 

వచనము 4 

మరియు నా నామము ఎనన్టెనన్టికి ఉండునని యెరూషలేమునందు ఏ సథ్లమునుగూరిచ్ యెహోవా 

సెలవిచెచ్నో అకక్డనునన్ యెహోవా మందిరమందు అతడు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:3 => మరియు అతడు బెన  హినోన్ము లోయయందు ధూపము వేసి 

ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా తోలివేసిన జనముల హేయకిర్యలచొపుప్న తన 

కుమారులను అగిన్లో దహించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:14 => అదియుగాక యాజకులలోను జనులలోను అధిపతులగువారు, 

అనయ్జనులు పూజించు హేయమైన విగర్హములను పెటుట్కొని బహుగా దోర్హులై, యెహోవా 

యెరూషలేములో పరిశుదధ్పరచిన మందిరమును అపవితర్పరచిరి. 
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లేవీయకాండము 18:24 => వీటిలో దేనివలనను అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు. నేను మీ 

యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునన్ జనములు వాటనిన్టివలన అపవితుర్లైరి. 

లేవీయకాండము 18:25 => ఆ దేశము అపవితర్త కలది గనుక నేను దానిమీద దాని దోషశిక్షను 

మోపుచునాన్ను. ఆ దేశమందు కాపురమునన్ వారిని వెళల్గర్కిక్వేయుచునన్ది. 

లేవీయకాండము 18:26 => కాబటిట్ ఆ దేశము మీకంటె ముందుగానునన్ పర్జలను వెళల్గర్కిక్వేసిన 

పర్కారము మీ అపవితర్తనుబటిట్ మిముమ్ను వెళల్గర్కిక్ వేయకుండునటుల్ మీరు,  

లేవీయకాండము 18:27 => అనగా సవ్దేశియేగాని మీలో నివసించు పరదేశియేగాని యీ హేయ 

కిర్యలనిన్టిలో దేనిని చేయక,  

లేవీయకాండము 18:28 => యీ నా కటట్డలను నా విధులను ఆచరింపవలెను. 

లేవీయకాండము 18:29 => ఎవరు అటిట్ హేయ కిర్యలలో దేనినైనను చేయుదురో వారు 

పర్జలలొనుండి కొటిట్వేయబడుదురు. 

లేవీయకాండము 18:30 => కాబటిట్ మీకంటె ముందుగా నునన్వారు అనుసరించిన ఆ హేయమైన 

ఆచారములలో దేనినైనను అనుసరించుటవలన అపవితర్త కలుగజేసికొనకుండునటుల్ నేను మీకు 

విధించిన విధి ననుసరించి నడుచుకొనవలెను. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 20:22 => కాబటిట్ మీరు నివసించునటుల్ నేను ఏ దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొని 

పోవుచునాన్నో ఆ దేశము మిముమ్ను కకిక్వేయకుండునటుల్ మీరు నా కటట్డలనిన్టిని నా విధులనిన్టిని 

అనుసరించి నడుచుకొనవలెను. 

లేవీయకాండము 20:23 => నేను మీ యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునన్ జనముల ఆచారములనుబటిట్ 

నడుచుకొనకూడదు. వారు అటిట్ కిర్యలనిన్యు చేసిరి గనుక నేను వారియందు అసహయ్పడితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:31 => తమ దేవతలకు వారు చేసినటుల్ నీవు నీ దేవుడైన 

యెహోవానుగూరిచ్ చేయవలదు, ఏలయనగా యెహోవా దేవ్షించు పర్తి హేయకిర్యను వారు తమ 

దేవతలకు చేసిరి. వారు తమ దేవతలపేరట తమ కూమారులను తమ కుమారెత్లను అగిన్హోతర్ములో 

కాలిచ్వేయుదురు గదా. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 18:9 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశమున నీవు పర్వేశించిన 

తరువాత ఆ జనముల హేయకృతయ్ములను నీవు చేయ నేరుచ్కొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:14 => నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు జనములు మేఘ శకునములను 

చెపుప్వారి మాటను సోదెగాండర్ మాటను విందురు. నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆలాగున 

చేయనియయ్డు. 

2 రాజులు 17:11 => తమ యెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనుల వాడుకచొపుప్న 

ఉనన్తసథ్లములలో ధూపము వేయుచు, చెడుతనము జరిగించుచు, యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచి 

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 21:2 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించుచు, ఇశార్యేలీయులయెదుట 

నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనములు చేసినటుల్ హేయకిర్యలు చేయుచు వచెచ్ను. 

2 రాజులు 21:9 => ఇశార్యేలీయులయెదుట నిలువకుండ యెహోవా లయముచేసిన జనములు 

జరిగించిన చెడుతనమును మించిన చెడుతనము చేయునటుల్ మనషే ష్ వారిని రేపెను. 

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. 
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కీరత్నలు 106:38 => నిరపరాధ రకత్ము, అనగా తమ కుమారుల రకత్ము తమ కుమారెత్ల రకత్ము 

ఒలికించిరి కనాను దేశపువారి బొమమ్లకు వారిని బలిగా అరిప్ంచిరి ఆ రకత్మువలన దేశము 

అపవితర్మాయెను  

కీరత్నలు 106:39 => తమ కిర్యలవలన వారు అపవితుర్లైరి తమ నడవడిలో వయ్భిచరించినవారైరి. 

కీరత్నలు 106:40 => కావున యెహోవా కోపము ఆయన పర్జలమీద రగులుకొనెను ఆయన 

తనసావ్సథ్య్మందు అసహయ్పడెను.  

యెహెజేక్లు 11:12 => అపుప్డు మీ చుటుట్నునన్ అనయ్జనుల విధుల నాచరించుటకై మీరు ఎవని 

కటట్డల ననుసరింపక మానితిరో యెవని విధులను ఆచరింపకపోతిరో, ఆ యెహోవానగు నేనే 

ఆయననని మీరు తెలిసికొందురు. 

నిరగ్మకాండము 23:24 => వారి దేవతలకు సాగిలపడకూడదు, వాటిని పూజింపకూడదు; వారి 

కిర్యలవంటి కిర్యలు చేయక వారిని తపప్క నిరూమ్లము చేసి, వారి విగర్హములను బొతిత్గా 

పగులగొటట్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:15 => మలిచిన విగర్హమునేగాని పోతవిగర్హమునేగాని చేసి చాటున 

నుంచువాడు శాపగర్సుత్డని యెలుగెతిత్ ఇశార్యేలీయులందరితోను చెపప్గా ఆమేన  అనవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 2 :11 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవా కనున్లయెదుట కీడుచేసి , 

ఐగుపుత్దేశములోనుండి వారిని రపిప్ంచిన తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచి బయలు 

దేవతలను పూజించి 

1 సమూయేలు 15:19 => నీవు ఎందుచేత యెహోవా మాట వినక దోపుడుమీద ఎగబడి ఆయన 

దృషిట్కి కీడు చేసితివనెను. 

1 రాజులు 21:26 => ఇశార్యేలీయుల యెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న అమోరీయుల 

ఆచారరీతిగా విగర్హములను పెటుట్కొని అతడు బహు హేయముగా పర్వరిత్ంచెను. 

2 రాజులు 16:3 => అతడు ఇశార్యేలీయుల ముందర నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనులు 

చేసిన హేయమైన కిర్యలు చేయుచు, తన కుమారుని అగిన్గుండమును దాటించెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 33:9 => ఈ పర్కారము మనషే ష్ యూదావారిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లను 

మోసపుచిచ్నవాడై, ఇశార్యేలీయులయెదుట ఉండకుండ యెహోవా నశింపజేసిన అనయ్జనులకంటెను 

వారు మరింత అకర్మముగా పర్వరిత్ంచునటుల్ చేయుటకు కారకుడాయెను. 

ఎజార్ 9:11 => వారు మీరు సవ్తంతిర్ంచుకొనబోవు దేశము దాని నివాసుల అపవితర్తచేతను వారు 

చేయు అసహయ్మైన వాటిచేతను అపవితర్మాయెను, వారు జరిగించిన అసహయ్మైన వాటిచేత ఆ దేశము 

నలుదికుక్ల నిండినదాయెను. 

కీరత్నలు 106:36 => వారి విగర్హములకు పూజచేసిరి అవి వారికి ఉరి ఆయెను. 

పర్సంగి 2:21 => ఒకడు జాఞ్నముతోను తెలివితోను యుకిత్తోను పర్యాసపడి ఏదో ఒక పని 

చేయును; అయితే దానికొరకు పర్యాసపడని వానికి అతడు దానిని సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్వేయవలసి 

వచుచ్ను; ఇదియు వయ్రథ్మును గొపప్ చెడుగునైయునన్ది.  

మతత్యి 7:8 => అడుగు పర్తివాడును పొందును, వెదకువానికి దొరకును, తటుట్వానికి తీయబడును. 

వచనము 5 

మరియు యెహోవా మందిరపు రెండు ఆవరణములలో అతడు ఆకాశనక్షతర్ సమూహమునకు 

బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

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 9:18 => యుదాధ్యుధములకంటె జాఞ్నము శేర్షఠ్ము; ఒక పాపాతుమ్డు అనేకమైన మంచి 

పనులను చెరుపును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:14 => వారు దాని చేపటిట్ యెరూషలేములోనునన్ బలిపీఠములను 

ధూపపీఠములను తీసివేసి, కిదోర్ను వాగులో వాటిని పారవేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31 :1 => ఇదంతయు సమాపత్మైన తరువాత అకక్డనునన్ 

ఇశార్యేలువారందరును యూదా పటట్ణములకు పోయి, యూదా దేశమంతటను, బెనాయ్మీను 
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ఎఫార్యిము మనషే ష్ దేశములయందంతటను ఉనన్ విగర్హములను నిరూమ్లముచేసి , 

దేవతాసత్ంభములను ముకక్లుగా నరికి, ఉనన్తసథ్లములను బలిపీఠములను పడగొటిట్రి; తరువాత 

ఇశార్యేలువారందరును తమ తమ పటట్ణములలోనునన్ తమ తమ సావ్సథ్య్ములకు తిరిగివెళిల్రి 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:12 => ఆ హిజిక్యా, మీరు ఒకక్ బలిపీఠము ఎదుట నమసక్రించి 

దానిమీద ధూపము వేయవలెనని యూదావారికిని యెరూషలేమువారికిని ఆజఞ్ ఇచిచ్, యెహోవా ఉనన్త 

సథ్లములను బలిపీఠములను తీసివేసినవాడు కాడా? 

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 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 దినవృతాత్ంతములు 28:2 => అతడు ఇశార్యేలు రాజుల మారగ్ములందు నడచి, బయలు దేవతా 

రూపములుగా పోత విగర్హములను చేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:3 => మరియు అతడు బెన  హినోన్ము లోయయందు ధూపము వేసి 

ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా తోలివేసిన జనముల హేయకిర్యలచొపుప్న తన 

కుమారులను అగిన్లో దహించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:4 => అతడు ఉనన్తసథ్లములలోను కొండలమీదను పర్తి పచచ్నిచెటుట్ 

కిర్ందను బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు వచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 2 :11 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవా కనున్లయెదుట కీడుచేసి , 

ఐగుపుత్దేశములోనుండి వారిని రపిప్ంచిన తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచి బయలు 

దేవతలను పూజించి 

నాయ్యాధిపతులు 2:12 => తమ చుటుట్నుండు జనుల దేవతలలో ఇతరదేవతలను అనుసరించి 

వాటికి నమసక్రించి యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచిరి. 
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నాయ్యాధిపతులు 2:13 => వారు యెహోవాను విసరిజ్ంచి బయలును అషాత్రోతును పూజించిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:21 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు కటుట్ బలిపీఠము సమీపమున 

ఏవిధమైన వృక్షమును నాటకూడదు, దేవతా సత్ంభమును ఏరప్రచకూడదు. 

1 రాజులు 14:23 => ఎటల్నగా వారును ఎతత్యిన పర్తి పరవ్తము మీదను పచచ్ని పర్తి 

వృక్షముకిర్ందను బలిపీఠములను కటిట్, విగర్హములను నిలిపి, దేవతా సత్ంభములను ఉంచిరి. 

యిరిమ్యా 17:2 => యూదా పాపము ఇనుప గంటముతో వార్యబడియునన్ది; అది వజర్పు మొనతో 

లిఖింపబడియునన్ది; అది వారి హృదయములనెడి పలకల మీదను చెకక్బడియునన్ది. మీ 

బలిపీఠముల కొముమ్లమీదను చెకక్బడియునన్ది.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:19 => సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములైన ఆకాశసైనయ్మును చూచి 

మరలుకొలప్బడి, నీ దేవుడైన యెహోవా సరావ్కాశము కిర్ందనునన్ సమసత్ పర్జలకొరకు 

పంచిపెటిట్నవాటికి నమసక్రించి వాటిని పూజింపకుండునటుల్ను మీరు బహు జాగర్తత్పడుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:3 => అది నీకు తెలుపబడిన తరువాత నీవు విని బాగుగా విచారణ 

చేయవలెను. అది నిజమైనయెడల, అనగా అటిట్ హేయకిర్య ఇశార్యేలీయులలో జరిగియుండుట 

వాసత్వమైనయెడల 

2 రాజులు 23:5 => మరియు యూదా పటట్ణములయందునన్ ఉనన్త సథ్లములలోను యెరూషలేము 

చుటుట్నునన్ చోటల్లోను ధూపము వేయుటకై యూదా రాజులు నియమించిన అరచ్కులనేమి, 

బయలునకును సూరయ్చందుర్లకును గర్హములకును నక్షతర్ములకును ధూపము వేయు వారినేమి, 

అతడు అందరిని నిలిపివేసెను. 

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 23:11 => ఇదియుగాక అతడు యూదా రాజులు సూరుయ్నికి పర్తిషిఠ్ంచిన గుఱఱ్ములను 

మంటపములో నివసించు పరిచారకుడైన నెతనెమ్లకుయొకక్ గది దగగ్ర యెహోవా మందిరపు 

దావ్రమునొదద్నుండి తీసివేసి, సూరుయ్నికి పర్తిషిఠ్ంపబడిన రథములను అగిన్తో కాలిచ్వేసెను. 
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యిరిమ్యా 8:2 => వారు పేర్మించుచు పూజించుచు అనుసరించుచు విచారణచేయుచు 

నమసక్రించుచు వచిచ్న ఆ సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ముల యెదుట వాటిని పరచెదరు; అవి కూరచ్బడకయు 

పాతిపెటట్బడకయు భూమిమీద పెంటవలె పడియుండును.  

యిరిమ్యా 19:13 => యెరూషలేము ఇండుల్ను యూదారాజుల నగరులును ఆ తోఫెతు సథ్లమువలెనే 

అపవితర్ములగును; ఏ యిండల్మీద జనులు ఆకాశ సమూహమను దేవతలకు ధూపము వేయుదురో, 

లేక అనయ్దేవతలకు పానారప్ణముల నరిప్ంచుదురో ఆ యిండల్నిన్టికి ఆలాగే జరుగును. 

జెఫనాయ్ 1:5 => మిదె ద్లమీద ఎకిక్ ఆకాశ సమూహములకు మొర్కుక్వారిని యెహోవా పేరును 

బటిట్యు, బయలుదేవత తమకు రాజనుదాని నామమును బటిట్యు మొర్కిక్ పర్మాణము చేయువారిని 

నేను నిరూమ్లము చేసెదను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:42 => అందుకు దేవుడు వారికి విముఖుడై ఆకాశసైనయ్మును 

సేవించుటకు వారిని విడిచిపెటెట్ను. ఇందుకు పర్మాణముగా పర్వకత్ల గర్ంథమందు ఈలాగు 

వార్యబడియునన్ది. ఇశార్యేలు ఇంటివారలారా మీరు అరణయ్ములో నలువదియేండుల్ బలిపశువులను 

అరప్ణములను నాకు అరిప్ంచితిరా? 

నాయ్యాధిపతులు 3:7 => అటుల్ ఇశార్యేలీయులు యెహోవా సనిన్ధిని దోషులై, తమ దేవుడైన 

యెహోవాను మరచి బయలుదేవతలను దేవతా సత్ంభములను పూజించిరి. 

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 24:18 => జనులు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మందిరమును విడచి, 

దేవతాసత్ంభములకును విగర్హములకును పూజచేసిరి; వారు, చేసిన యీ యపరాధము నిమితత్ము 

యూదావారిమీదికిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లమీదికిని కోపము వచెచ్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 28:24 => ఆహాజు దేవుని మందిరపు ఉపకరణములను సమకూరిచ్ వాటిని 

తెగగొటిట్ంచి యెహోవా మందిరపు తలుపులను మూసివేయించి యెరూషలేమునందంతట 

బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:15 => మరియు యెహోవా మందిరమునుండి అనుయ్ల దేవతలను 

విగర్హమును తీసివేసి, యెరూషలేమునందును యెహోవా మందిర పరవ్తమునందును తాను కటిట్ంచిన 

బలిపీఠములనిన్టిని తీసి పటట్ణము బయటికి వాటిని లాగివేయించెను. 

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 34:25 => 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. 

యెషయా 2:8 => వారి దేశము విగర్హములతో నిండియునన్ది వారు తమ చేతిపనికి తాము వేర్ళల్తో 

చేసినదానికి నమసాక్రము చేయుదురు 

యెహెజేక్లు 16:24 => నీవు వీధి వీధిని గుళుల్ కటిట్తివి, యెతత్యిన బలిపీఠములను ఏరప్రచితివి, 

వచనము 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. 

Page  of 1878 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

2 దినవృతాత్ంతములు 33:15 => మరియు యెహోవా మందిరమునుండి అనుయ్ల దేవతలను 

విగర్హమును తీసివేసి, యెరూషలేమునందును యెహోవా మందిర పరవ్తమునందును తాను కటిట్ంచిన 

బలిపీఠములనిన్టిని తీసి పటట్ణము బయటికి వాటిని లాగివేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:3 => తన యేలుబడియందు ఎనిమిదవ సంవతస్రమున తానింకను 

బాలుడై యుండగానే అతడు తన పితరుడైన దావీదుయొకక్ దేవుని యొదద్ విచారించుటకు 

పూనుకొనినవాడై, పండెర్ండవయేట ఉనన్త సథ్లములను దేవతాసత్ంభములను పడగొటిట్, చెకిక్న 

విగర్హములను పోత విగర్హములను తీసివేసి, యూదా దేశమును యెరూషలేమును పవితర్ము 

చేయనారంభించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:4 => అతడు చూచుచుండగా జనులు బయలు దేవతల బలిపీఠములను 

పడగొటిట్, వాటిపైన ఉనన్ సూరయ్ దేవతల విగర్హములను అతని ఆజఞ్చొపుప్న నరికివేసి, దేవతా 

సత్ంభములను చెకిక్న విగర్హములను పోత విగర్హములను తుతుత్నియలుగా కొటిట్ చూరణ్ముచేసి, 

వాటికి బలులు అరిప్ంచినవారి సమాధులమీద చలిల్వేసిరి. 

2 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. 

యిరిమ్యా 7:30 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు యూదా వారు నా దృషిట్కి చెడడ్కిర్యలు 

చేయుచునాన్రు , నా నామముపెటట్బడిన మందిరము అపవితర్పడునటుల్ వారు దానిలో 

హేయవసుత్వులను ఉంచియునాన్రు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:6 => ఇపుప్డు నా నామముండుటకై యెరూషలేమును కోరుకొంటిని, నా 

జనులైన ఇశార్యేలీయులమీద అధిపతిగానుండుటకై దావీదును కోరుకొంటిని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:16 => నా పేరు ఈ మందిరమునకు నితయ్ము ఉండునటుల్గా నేను దాని 

కోరుకొని పరిశుదధ్పరచితిని, నా దృషిట్యు నా మనసుస్ను నితయ్ము దానిమీద నుండును. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 32:19 => మరియు వారు మనుషుయ్ల చేతిపనియైన భూజనుల దేవతలమీద 

తాము పలికిన దూషణలను యెరూషలేముయొకక్ దేవుని మీద కూడను పలికిరి. 

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 రాజులు 8:29 => నీ దాసుడనైన నేను చేయు పార్రథ్నను దయతో అంగీకరించునటుల్ నా నామము 

అకక్డ ఉండునని యే సథ్లమునుగూరిచ్ నీవు సెలవిచిచ్తివో ఆ సథ్లమైన యీ మందిరము తటుట్ నీ 

నేతర్ములు రేయింబగలు తెరవబడి యుండునుగాక. 

1 రాజులు 9:3 => అతనితో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సముఖమందు నీవు చేసిన పార్రథ్న 

వినన్పములను నేను అంగీకరించితిని, నా నామమును అకక్డ సదాకాలము ఉంచుటకు నీవు కటిట్ంచిన 

యీ మందిరమును పరిశుదధ్పరచియునాన్ను; నా దృషిట్యు నా మనసుస్ను ఎలల్పుప్డు అకక్డ 

ఉండును. 

2 రాజులు 23:37 => ఇతడును తన పితరుల చరయ్లనిన్టి పర్కారముగా యెహోవా దృషిట్కి చెడు 

నడత నడిచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:7 => ఇశార్యేలీయుల గోతర్సాథ్నములనిన్టిలో నేను కోరుకొనిన 

యెరూషలేమునందు నా నామము నితయ్ము ఉంచెదను,  

2 దినవృతాత్ంతములు 34:11 => చెకిక్న రాళల్ను జోడింపు పనికి మార్నులను కొనుటకై యెహోవా 

మందిరమునందు పనిచేయువారికిని శిలప్కారులకును దానినిచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:14 => అదియుగాక యాజకులలోను జనులలోను అధిపతులగువారు, 

అనయ్జనులు పూజించు హేయమైన విగర్హములను పెటుట్కొని బహుగా దోర్హులై, యెహోవా 

యెరూషలేములో పరిశుదధ్పరచిన మందిరమును అపవితర్పరచిరి. 

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? 

యిరిమ్యా 19:4 => ఏలయనగా వారు ననున్ విసరిజ్ంచి యీ సథ్లములో అపచారము చేసియునాన్రు, 

వారైనను వారి తండుర్లైనను యూదా రాజులైనను ఎరుగని అనయ్దేవతలకు దానిలో ధూపము వేసి 

నిరపరాధుల రకత్ముచేత ఈ సథ్లమును నింపిరి  

యిరిమ్యా 32:34 => మరియు నా పేరు పెటట్బడిన మందిరమును అపవితర్పరచుటకు దానిలో 

హేయమైనవాటిని పెటిట్రి. 

యెహెజేక్లు 5:11 => నీ హేయదేవతలనిన్టిని పూజించి నీవు చేసిన హేయమైన కిర్యలనిన్టిచేత నా 

పరిశుదధ్ సథ్లమును అపవితర్ పరచితివి గనుక కరుణా దృషిట్యైనను జాలియైనను లేక నేను నినున్ 

కీష్ణింపజేసెదనని నా జీవముతోడు పర్మాణము చేయుచునాన్ను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్ 

యెహెజేక్లు 7:20 => శృంగారమైన ఆ యాభరణమును వారు తమ గరవ్మునకు ఆధారముగా 

ఉపయోగించిరి, దానితో వారు హేయమైన దేవతల విగర్హములు చేసిరి గనుక నేను దానిని వారికి 

రోతగా చేసెదను, 

యెహెజేక్లు 23:39 => తాము పెటుట్కొనిన విగర్హములపేరట తమ పిలల్లను చంపిననాడే వారు నా 

పరిశుదధ్ సథ్లములో చొచిచ్ దాని నపవితర్పరచి, నామందిరములోనే వారీలాగున చేసిరి.  

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. 

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.  

వచనము 7 
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ఇశార్యేలీయుల గోతర్సాథ్నములనిన్టిలో నేను కోరుకొనిన యెరూషలేమునందు నా నామము నితయ్ము 

ఉంచెదను,  

2 దినవృతాత్ంతములు 4:9 => అతడు యాజకుల ఆవరణమును పెదద్ ఆవరణమును దీనికి 

వాకిండల్ను చేయించి దీని తలుపులను ఇతత్డితో పొదిగించెను. 

యిరిమ్యా 32:34 => మరియు నా పేరు పెటట్బడిన మందిరమును అపవితర్పరచుటకు దానిలో 

హేయమైనవాటిని పెటిట్రి. 

యిరిమ్యా 32:35 => వారు తమ కుమారులను కుమారెత్లను పర్తిషిట్ంపవలెనని బెన  హినోన్ము 

లోయలోనునన్ బయలునకు బలిపీఠములను కటిట్ంచిరి, ఆలాగు చేయుటకు నేను వారి కాజాఞ్పింపలేదు, 

యూదావారు పాపములో పడి, యెవరైన నిటిట్ హేయకిర్యలు చేయుదురనన్మాట నా కెనన్డును 

తోచలేదు. 

యెహెజేక్లు 8:7 => అపుప్డు ఆవరణదావ్రముదగగ్ర ననున్ ఆయన దింపగా గోడలోనునన్ సందు 

ఒకటి నాకు కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 8:8 => నరపుతుర్డా, ఆ గోడకు కనన్ము తర్వువ్మని ఆయన నాకు సెలవియయ్గా నేను 

గోడకు కనన్ము తర్వివ్నంతలో దావ్రమొకటి కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 8:9 => నీవు లోపలికి చొచిచ్, యికక్డ వారెటిట్ హేయకృతయ్ములు చేయుచునాన్రో 

చూడుమని ఆయన నాకు సెలవియయ్గా 

యెహెజేక్లు 8:10 => నేను లోపలికిపోయి చూచితిని; అపుప్డు పార్కెడి సకల జంతువుల 

ఆకారములును హేయమైన మృగముల ఆకారములును, అనగా ఇశార్యేలీయుల దేవతల 

విగర్హములనిన్యు గోడమీద చుటుట్ను వార్యబడియునన్టుట్ కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 8:11 => మరియు ఒకొక్కడు తనచేతిలో ధూపారిత్ పటుట్కొని ఇశార్యేలీయుల పెదద్లు 

డెబబ్దిమందియు, వారిమధయ్ను షాఫాను కుమారుడైన యజనాయ్యు, ఆ యాకారములకు ఎదురుగా 

నిలిచియుండగా, చికక్ని మేఘమువలె ధూపవాసన ఎకుక్చుండెను. 
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యెహెజేక్లు 8:12 => అపుప్డాయన నాకు సెలవిచిచ్నదేమనగా నరపుతుర్డా యెహోవా మముమ్ను 

కానకయుండును, యెహోవా దేశమును విసరిజ్ంచెను అని యనుకొని, ఇశార్యేలీయుల పెదద్లు 

చీకటిలో తమ విగర్హపు గదులలో వారిలో పర్తివాడు చేయుదానిని నీవు చూచుచునాన్వు గదా.  

యెహెజేక్లు 8:13 => మరియు ఆయన నీవు ఈతటుట్ తిరుగుము, వీటిని మించిన అతి 

హేయకృతయ్ములు వారు చేయుట చూతువని నాతో చెపిప్ 

యెహెజేక్లు 8:14 => యెహోవా మందిరపు ఉతత్ర దావ్రము దగగ్ర ననున్ దింపగా, అకక్డ సతరీలు 

కూరుచ్ండి తమూమ్జు దేవతనుగూరిచ్ యేడుచ్ట చూచితిని. 

యెహెజేక్లు 8:15 => అపుప్డాయన నరపుతుర్డా, యిది చూచితివి గాని నీవు తిరిగి చూచినయెడల 

వీటిని మించిన హేయకృతయ్ములు చూతువని నాతో చెపిప్ 

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 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 8:18 => కాబటిట్ కటాక్షము లేకయు కనికరము చూపకయు నేను నా 

కోర్ధమునగుపరచి, వారు నా చెవులలో ఎంత బిగగ్రగా మొఱఱ్పెటిట్నను నేను ఆలకింపకుందును. 

నిరగ్మకాండము 27:9 => మరియు నీవు మందిరమునకు ఆవరణము ఏరప్రచవలెను. కుడివైపున, 

అనగా దకిష్ణదికుక్న ఆవరణముగా నూరు మూరల పొడుగుగలదై పేనిన సనన్నార యవనికలు ఒక 

పర్కక్కు ఉండవలెను. 

2 రాజులు 21:5 => మరియు యెహోవా మందిరమునకునన్ రెండు సాలలలో ఆకాశ 

సమూహములకు అతడు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 
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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. 

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. 

యిరిమ్యా 7:30 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు యూదా వారు నా దృషిట్కి చెడడ్కిర్యలు 

చేయుచునాన్రు , నా నామముపెటట్బడిన మందిరము అపవితర్పడునటుల్ వారు దానిలో 

హేయవసుత్వులను ఉంచియునాన్రు. 

యిరిమ్యా 23:11 => పర్వకత్లేమి యాజకులేమి అందరును అపవితుర్లు; నా మందిరములో వారి 

చెడుతనము నాకు కనబడెను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 44:1 => తూరుప్తటుట్ చూచు పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ బయటి గుమమ్పు మారగ్మునకు 

అతడు ననున్ తోడుకొని రాగా ఆ గుమమ్ము మూయబడియుండెను. 

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.  

వచనము 8 

నేను మోషేదావ్రా నియమించిన కటట్డలను విధులను ధరమ్శాసత్రమంతటిని అనుసరించి నడచుకొనుటకై 

వారు జాగర్తత్పడినయెడల, మీ పితరులకు నేను ఖాయపరచిన దేశమునుండి ఇశార్యేలీయులను నేను 

ఇక తొలగింపనని దావీదుతోను అతని కుమారుడైన సొలొమోనుతోను దేవుడు సెలవిచిచ్న మాటను 

లక్షయ్పెటట్క, ఆ మందిరమునందు మనషే ష్ తాను చేయించిన చెకుక్డు విగర్హమును నిలిపెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 28:3 => మరియు అతడు బెన  హినోన్ము లోయయందు ధూపము వేసి 

ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా తోలివేసిన జనముల హేయకిర్యలచొపుప్న తన 

కుమారులను అగిన్లో దహించెను. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:31 => తమ దేవతలకు వారు చేసినటుల్ నీవు నీ దేవుడైన 

యెహోవానుగూరిచ్ చేయవలదు, ఏలయనగా యెహోవా దేవ్షించు పర్తి హేయకిర్యను వారు తమ 

దేవతలకు చేసిరి. వారు తమ దేవతలపేరట తమ కూమారులను తమ కుమారెత్లను అగిన్హోతర్ములో 

కాలిచ్వేయుదురు గదా. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:10 => తన కుమారునైనను తన కుమారెత్నైనను అగిన్గుండము 

దాటించువానినైనను, శకునము చెపుప్ సోదెగానినైనను, మేఘ శకునములనుగాని సరప్ 

శకునములనుగాని చెపుప్వానినైనను, చిలల్ంగివానినైనను, మాంతిర్కునినైనను, ఇందర్జాలకునినైనను 

2 రాజులు 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 23:10 => మరియు ఎవడైనను తన కుమారునేగాని కుమారెత్నేగాని మొలెకునకు 

అగిన్గుండము దాటించకుండునటుల్ బెన  హినోన్ము అను లోయలోనునన్ తోఫెతు అను పర్దేశమును 

అతడు అపవితర్ము చేసెను. 

యిరిమ్యా 7:31 => నేనాజాఞ్పించని కిర్యను నాకు తోచని కిర్యను వారు చేసియునాన్రు, అగిన్లో 

తమ కుమారులను తమ కుమారెత్లను దహించుటకు బెన  హినోన్ము లోయలోనునన్ తోఫెతునందు 

బలిపీఠములను కటుట్కొనియునాన్రు. 
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యిరిమ్యా 7:32 => కాలము సమీపించుచునన్ది; అపుప్డు అది తోఫెతు అనియైనను బెన హినోన్ము 

లోయ అనియైనను అనబడక వధలోయ అనబడును; పాతిపెటుట్టకు సథ్లము లేకపోవువరకు 

తోఫెతులో శవములు పాతి పెటట్బడును; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 23:37 => వారు వయ్భిచారిణులును నరహతయ్ చేయువారునై విగర్హములతో 

వయ్భిచరించి, నాకు కనిన కుమారులను విగర్హములు మింగునటుల్ వారిని వాటికి పర్తిషిట్ంచిరి. 

యెహెజేక్లు 23:39 => తాము పెటుట్కొనిన విగర్హములపేరట తమ పిలల్లను చంపిననాడే వారు నా 

పరిశుదధ్ సథ్లములో చొచిచ్ దాని నపవితర్పరచి, నామందిరములోనే వారీలాగున చేసిరి.  

లేవీయకాండము 19:26 => రకత్ము కూడినదేదియు తినకూడదు, శకునములు చూడకూడదు, 

మంతర్ యోగములు చేయకూడదు, 

లేవీయకాండము 20:6 => మరియు కరణ్పిశాచి గలవారితోను సోదెగాండర్తోను వయ్భిచరించుటకు 

వారితటుట్ తిరుగువాడెవడో నేను వానికి విరోధినై పర్జలలోనుండి వాని కొటిట్వేతును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:10 => తన కుమారునైనను తన కుమారెత్నైనను అగిన్గుండము 

దాటించువానినైనను, శకునము చెపుప్ సోదెగానినైనను, మేఘ శకునములనుగాని సరప్ 

శకునములనుగాని చెపుప్వానినైనను, చిలల్ంగివానినైనను, మాంతిర్కునినైనను, ఇందర్జాలకునినైనను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:11 => కరణ్పిశాచి నడుగువానినైనను, దయయ్ములయొదద్ విచారణ 

చేయువానినైనను మీ మధయ్ ఉండనియయ్కూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:12 => వీటిని చేయు పర్తివాడును యెహోవాకు హేయుడు. ఆ 

హేయములైన వాటినిబటిట్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీ యెదుటనుండి ఆ జనములను వెళల్గొటుట్చునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:13 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాయొదద్ యథారథ్పరుడవై 

యుండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:14 => నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు జనములు మేఘ శకునములను 

చెపుప్వారి మాటను సోదెగాండర్ మాటను విందురు. నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆలాగున 

చేయనియయ్డు. 

Page  of 1886 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

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 

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 47:9 => ఒకక్ దినములోగా ఒకక్ నిమిషముననే పుతర్శోకమును వైధవయ్మును ఈ 

రెండును నీకు సంభవించును. నీవు అధికముగా శకునము చూచినను అతయ్ధికమైన కరణ్పిశాచ 

తంతర్ములను నీవు ఆధారముగా చేసికొనినను ఆ యపాయములు నీమీదికి సంపూరిత్గా వచుచ్ను.  

యెషయా 47:10 => నీ చెడుతనమును నీవు ఆధారము చేసికొని యెవడును ననున్ చూడడని 

అనుకొంటివి నేనునాన్ను నేను తపప్ మరి ఎవరును లేరని నీవనుకొనునటుల్గా నీ విదయ్యు నీ 

జాఞ్నమును నినున్ చెరిపివేసెను.  

యెషయా 47:11 => కీడు నీమీదికి వచుచ్ను నీవు మంతిర్ంచి దాని పోగొటట్జాలవు ఆ కీడు నీమీద 

పడును దానిని నీవు నివారించలేవు నీకు తెలియని నాశనము నీమీదికి ఆకసిమ్కముగా వచుచ్ను.  

యెషయా 47:12 => నీ బాలయ్మునుండి నీవు పర్యాసపడి అభయ్సించిన నీ కరణ్పిశాచ తంతర్ములను 

నీ విసాత్రమైన శకునములను చూపుటకు నిలువుము ఒకవేళ అవి నీకు పర్యోజనములగునేమో 

ఒకవేళ నీవు మనుషుయ్లను బెదరింతువేమో  

గలతీయులకు 5:20 => విగర్హారాధన, అభిచారము, దేవ్షములు, కలహము, మతస్రములు, 

కోర్ధములు, కక్షలు, 

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 23:24 => మరియు కరణ్పిశాచి గలవారిని సోదెచెపుప్వారిని గృహ దేవతలను 

విగర్హములను, యూదా దేశమందును యెరూషలేమునందును కనబడిన విగర్హములనిన్టిని 
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యోషీయా తీసివేసి, యెహోవా మందిరమందు యాజకుడైన హిలీక్యాకు దొరికిన గర్ంథమందు 

వార్సియునన్ ధరమ్శాసత్ర విధులను సిథ్రపరచుటకై పర్యతన్ము చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:13 => ఈ పర్కారము యెహోవా ఆజఞ్ గైకొనక ఆయన దృషిట్ యెదుట 

దోర్హము చేసినందుకును , యెహోవాయొదద్ విచారణచేయక క రణ్ పిశాచములయొదద్ 

విచారణచేయుదానిని వెదకినందుకును సౌలు హతమాయెను. 

యెషయా 8:19 => వారు మిముమ్ను చూచి కరణ్పిశాచిగలవారియొదద్కును కిచకిచలాడి గొణుగు 

మంతర్జుఞ్లయొదద్కును వెళిల్ విచారించుడని చెపుప్నపుప్డు జనులు తమ దేవుని యొదద్నే 

విచారింపవదాద్? సజీవుల పక్షముగా చచిచ్న వారియొదద్కు వెళల్దగునా? 

యెషయా 19:3 => ఐగుపీత్యులయొకక్ శౌరయ్ము నశించును వారి ఆలోచనశకిత్ని నేను 

మా నిప్ వే సె ద ను కా వు న వా రు వి గర్ హ ము ల యొ దద్ కు ను గొ ణు గు వా రి యొ దద్ కు ను 

కరణ్పిశాచిగలవారియొదద్కును సోదెగాండర్యొదద్కును విచారింప వెళుల్దురు.  

ఆదికాండము 38:7 => యూదా జేయ్షఠ్కుమారుడైన ఏరు యెహోవా దృషిట్కి చెడడ్వాడు గనుక 

యెహోవా అతని చంపెను. 

లేవీయకాండము 19:31 => కరణ్పిశాచి గలవారిదగగ్రకు పోకూడదు, సోదెగాండర్ను వెదకి వారివలన 

అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

యెహోషువ 18:16 => ఉతత్రదికుక్న రెఫాయీయుల లోయలోనునన్ బెన హినోన్ము లోయ 

యెదుటనునన్ కొండపర్కక్ననుండి దకిష్ణదికుక్న బెన హినోన్ము లోయ మారగ్మున యెబూసీయుల 

పర్దేశమువరకు సాగి ఏన రోగేలువరకు వాయ్పించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 2 :11 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవా కనున్లయెదుట కీడుచేసి , 

ఐగుపుత్దేశములోనుండి వారిని రపిప్ంచిన తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచి బయలు 

దేవతలను పూజించి 

1 సమూయేలు 15:19 => నీవు ఎందుచేత యెహోవా మాట వినక దోపుడుమీద ఎగబడి ఆయన 

దృషిట్కి కీడు చేసితివనెను. 
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2 సమూయేలు 12:9 => నీవు యెహోవా మాటను తృణీకరించి ఆయన దృషిట్కి చెడుతనము 

చేసితివేమి? హితీత్యుడగు ఊరియాను కతిత్చేత చంపించి అతని భారయ్ను నీకు భారయ్యగునటుల్గా నీవు 

పటుట్కొనియునాన్వు; అమోమ్నీయులచేత నీవతని చంపించితివి గదా? 

1 రాజులు 14:9 => నీకంటె ముందుగా ఉండిన వారందరికంటెను అధికముగా కీడు చేసియునాన్వు; 

ననున్ బొతిత్గా విసరిజ్ంచి యితర దేవతలను పోత విగర్హములను పెటుట్కొని నాకు కోపము 

పుటిట్ంచియునాన్వు. 

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. 

2 రాజులు 16:3 => అతడు ఇశార్యేలీయుల ముందర నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనులు 

చేసిన హేయమైన కిర్యలు చేయుచు, తన కుమారుని అగిన్గుండమును దాటించెను. 

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. 

యెషయా 3:8 => యెరూషలేము పాడైపోయెను యూదా నాశనమాయెను యెహోవా మహిమగల 

దృషిట్కి తిరుగుబాటు చేయునంతగా వారి మాటలును కిర్యలును ఆయనకు పర్తికూలముగా ఉనన్వి.  

యిరిమ్యా 19:2 => నీవు వెళిల్ కుమమ్రి చేయు మంటి కూజాను కొని, జనుల పెదద్లలో కొందరిని 

యాజకుల పెదద్లలో కొందరిని పిలుచుకొనిపోయి, హరీస్తు గుమమ్పు దావ్రమునకు ఎదురుగా నునన్ 

బెన హినోన్ము లోయలోనికిపోయి నేను నీతో చెపప్బోవు మాటలు అకక్డ పర్కటింపుము.  

యిరిమ్యా 32:35 => వారు తమ కుమారులను కుమారెత్లను పర్తిషిట్ంపవలెనని బెన  హినోన్ము 

లోయలోనునన్ బయలునకు బలిపీఠములను కటిట్ంచిరి, ఆలాగు చేయుటకు నేను వారి కాజాఞ్పింపలేదు, 

Page  of 1889 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

యూదావారు పాపములో పడి, యెవరైన నిటిట్ హేయకిర్యలు చేయుదురనన్మాట నా కెనన్డును 

తోచలేదు. 

యెహెజేక్లు 16:20 => మరియు నీవు నాకు కనిన కుమారులను కుమారెత్లను ఆ బొమమ్లు 

మింగివేయునటుల్ వాటి పేరట వారిని వధించితివి, 

యెహెజేక్లు 20:26 => తొలిచూలిని అగిన్గుండముదాటించి బలిదానముల నిచుచ్టచేత తముమ్ను 

తాము అపవితర్పరచుకొననిచిచ్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:19 => మరియు మాంతిర్క విదయ్ అభయ్సించినవారు అనేకులు తమ 

పుసత్కములు తెచిచ్, అందరియెదుట వాటిని కాలిచ్వేసిరి. వారు లెకక్చూడగా వాటి వెల యేబదివేల 

వెండి రూకలాయెను. 

వచనము 9 

ఈ పర్కారము మనషే ష్ యూదావారిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లను మోసపుచిచ్నవాడై, 

ఇశార్యేలీయులయెదుట ఉండకుండ యెహోవా నశింపజేసిన అనయ్జనులకంటెను వారు మరింత 

అకర్మముగా పర్వరిత్ంచునటుల్ చేయుటకు కారకుడాయెను. 

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 21:8 => మరియు ఇశార్యేలీయులకు నేను ఆజాఞ్పించినదంతటిని, నా సేవకుడగు మోషే 

వారికి వార్సియిచిచ్న ధరమ్శాసత్రమును వారు గైకొనినయెడల వారి పితరులకు నేనిచిచ్న దేశములోనుండి 

వారి పాదములను ఇక తొలగిపోనియయ్నని యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట వారు వినక 

2 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. 

Page  of 1890 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

2 దినవృతాత్ంతములు 33:4 => మరియు నా నామము ఎనన్టెనన్టికి ఉండునని 

యెరూషలేమునందు ఏ సథ్లమునుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచెచ్నో అకక్డనునన్ యెహోవా 

మందిరమందు అతడు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

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. 

కీరత్నలు 132:13 => యెహోవా సీయోనును ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. తనకు నివాససథ్లముగా 

దానిని కోరుకొనియునాన్డు. 

కీరత్నలు 132:14 => ఇది నేను కోరినసాథ్నము, ఇది నితయ్ము నాకు విశర్మసాథ్నముగా నుండును 

ఇకక్డనే నేను నివసించెదను 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:6 => ఇపుప్డు నా నామముండుటకై యెరూషలేమును కోరుకొంటిని, నా 

జనులైన ఇశార్యేలీయులమీద అధిపతిగానుండుటకై దావీదును కోరుకొంటిని. 

1 రాజులు 8:44 => మరియు నీ జనులు తమ శతుర్వులతో యుదధ్ము చేయుటకై నీవు వారిని 

పంపించు ఏ సథ్లమునకైనను బయలుదేరునపుప్డు, నీవు కోరుకొనిన పటట్ణముతటుట్ను నీ 

నామఘనతకు నేను కటిట్ంచిన మందిరముతటుట్ను యెహోవావగు నీకు వారు పార్రథ్న చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:48 => 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 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 
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నడవకయు నునాన్రు గనుక సొలొమోను చేతిలోనుండి రాజయ్మును కొటిట్వేసి పది గోతర్ములను 

నీకిచెచ్దను.  

కీరత్నలు 78:68 => యూదా గోతర్మును తాను పేర్మించిన సీయోను పరవ్తమును ఆయన 

కోరుకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 20:4 => పైన ఆకాశమందేగాని కిర్ంది భూమియందేగాని భూమికిర్ంద 

నీళల్యందేగాని యుండు దేని రూపమునయినను విగర్హమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి 

సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 19:30 => నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను మీరు ఆచరింపవలెను నా 

పరిశుదధ్సథ్లమును మనిన్ంపవలెను; నేను యెహోవాను. 

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 3:8 => యెరూషలేము పాడైపోయెను యూదా నాశనమాయెను యెహోవా మహిమగల 

దృషిట్కి తిరుగుబాటు చేయునంతగా వారి మాటలును కిర్యలును ఆయనకు పర్తికూలముగా ఉనన్వి.  

యెషయా 8:10 => ఆలోచన చేసికొనినను అది వయ్రథ్మగును మాట పలికినను అది నిలువదు. 

దేవుడు మాతోనునాన్డు. 

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 7:30 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు యూదా వారు నా దృషిట్కి చెడడ్కిర్యలు 

చేయుచునాన్రు , నా నామముపెటట్బడిన మందిరము అపవితర్పడునటుల్ వారు దానిలో 

హేయవసుత్వులను ఉంచియునాన్రు. 
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యిరిమ్యా 23:11 => పర్వకత్లేమి యాజకులేమి అందరును అపవితుర్లు; నా మందిరములో వారి 

చెడుతనము నాకు కనబడెను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 5:11 => నీ హేయదేవతలనిన్టిని పూజించి నీవు చేసిన హేయమైన కిర్యలనిన్టిచేత నా 

పరిశుదధ్ సథ్లమును అపవితర్ పరచితివి గనుక కరుణా దృషిట్యైనను జాలియైనను లేక నేను నినున్ 

కీష్ణింపజేసెదనని నా జీవముతోడు పర్మాణము చేయుచునాన్ను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్ 

యెహెజేక్లు 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. 

వచనము 10 

యెహోవా మనషే ష్కును అతని జనులకును వరత్మానములు పంపినను వారు చెవియొగగ్కపోయిరి. 

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 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:9 => మరియు నేను నా జనులైన ఇశార్యేలీయుల కొరకు ఒక సథ్లము 

ఏరప్రచి వారిని నాటుదును, వారు మరి తిరుగులాడక తమ సాథ్నమందు కాపురముందురు, 

పూరవ్మందు జరిగినటుల్ను, నా జనులైన ఇశార్యేలీయులమీద నేను నాయ్యాధిపతులను నిరణ్యించిన 

కాలము మొదలుకొని జరుగుచు వచిచ్నటుల్ను, దుషుట్లు వారిని ఇక శర్మ పెటట్కుందురు; 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:17 => నీ తండిర్యైన దావీదు నడచినటుల్గా నీవును నా కనుకూలవరత్నుడవై 

నడచి, నేను నీకాజాఞ్పించిన దానియంతటి పర్కారముచేసి, నా కటట్డలను నా నాయ్యవిధులను 

అనుసరించినయెడల 
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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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:1 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట శర్దధ్గా విని నేడు నేను నీకు 

ఆజాఞ్పించుచునన్ ఆయన ఆజఞ్లననిన్టిని అనుసరించి నడుచుకొనినయెడల నీ దేవుడైన యెహోవా 

భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములకంటె నినున్ హెచిచ్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:2 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట వినినయెడల ఈ దీవెనలనిన్యు 

నీమీదికి వచిచ్ నీకు పార్పిత్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:3 => నీవు పటట్ణములో దీవింపబడుదువు ; పొలములో 

దీవింపబడుదువు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:4 => నీ గరభ్ఫలము నీ భూఫలము నీ పశువుల మందలు నీ 

దుకిక్టెదుద్లు నీ గొఱఱ్మేకల మందలు దీవింపబడును; 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:5 => నీ గంపయు పిండి పిసుకు నీ తొటిట్యు దీవింపబడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:6 => నీవు లోపలికి వచుచ్నపుప్డు దీవింపబడుదువు; వెలుపలికి 

వెళుల్నపుప్డు దీవింపబడుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:7 => నీమీదపడు నీ శతుర్వులను యెహోవా నీ యెదుట హతమగునటుల్ 

చేయును; వారొక తోర్వను నీమీదికి బయలుదేరివచిచ్ యేడు తోర్వల నీ యెదుటనుండి పారిపోవుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:8 => నీ కొటల్లోను నీవు చేయు పర్యతన్ములనిన్టిలోను నీకు దీవెన 

కలుగునటుల్ యెహోవా ఆజాఞ్పించును. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో ఆయన నినున్ 

ఆశీరవ్దించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:9 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లననుసరించి ఆయన 

మారగ్ములలో నడుచుకొనినయెడల యెహోవా నీకు పర్మాణము చేసియునన్టుల్ ఆయన తనకు పర్తిషిట్త 

జనముగా నినున్ సాథ్పించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28 :10 => భూపర్జలందరు యెహోవా నామమున నీవు 

పిలువబడుచుండుట చూచి నీకు భయపడుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:11 => మరియు యెహోవా నీకిచెచ్దనని నీ పితరులతో 

పర్మాణముచేసిన దేశమున యెహోవా నీ గరభ్ఫల విషయములోను నీ పశువుల విషయములోను నీ 

నేలపంట విషయములోను నీకు సమృదిధ్గా మేలు కలుగజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:12 => యెహోవా నీ దేశముమీద వరష్ము దాని కాలమందు 

కురిపించుటకును నీవు చేయు కారయ్మంతటిని ఆశీరవ్దించుటకును, ఆకాశమను తన మంచి ధననిధిని 

తెరచును. నీవు అనేక జనములకు అపిప్చెచ్దవు కాని అపుప్చేయవు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:13 => నేడు నేను మీకాజాఞ్పించు మాటలనిన్టిలో దేని విషయములోను 

కుడికిగాని యెడమకుగాని తొలగి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:14 => అనుయ్ల దేవతలను అనుసరింపకయు వాటిని పూజింపకయు 

నునన్యెడల, నీవు అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని నేడు నేను నీకాజాఞ్పించుచునన్ నీ దేవుడైన 
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యెహోవా ఆజఞ్లను విని వాటిని అనుసరించి గైకొనినయెడల, యెహోవా నినున్ తలగా 

నియమించునుగాని తోకగా నియమింపడు. నీవు పైవాడవుగా ఉందువుగాని కిర్ందివాడవుగా ఉండవు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:15 => చూడుము; నేడు నేను జీవమును మేలును మరణమును కీడును 

నీ యెదుట ఉంచియునాన్ను. 

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 30:17 => అయితే నీ హృదయము తిరిగిపోయి, నీవు విననొలల్క 

యీడవ్బడినవాడవై అనయ్దేవతలకు నమసక్రించి పూజించినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30 :18 => మీరు నిశచ్యముగా నశించిపోవుదురనియు , 

సావ్ధీనపరచుకొనుటకు యొరాద్నును దాటపోవుచునన్ దేశములో మీరు అనేకదినములు ఉండరనియు 

నేడు నేను నీకు తెలియజెపుప్చునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:19 => నేడు జీవమును మరణమును, ఆశీరావ్దమును శాపమును నేను 

నీ యెదుటను ఉంచి, భూమాయ్కాశములను మీమీద సాకుష్లుగా పిలుచుచునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:20 => నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు ఆయన 

పర్మాణము చేసిన దేశములో మీరు నివసించునటుల్ యెహోవాయే నీ పార్ణమునకును నీ 

దీరాఘ్యుషు ష్కును మూలమైయునాన్డు. కాబటిట్ నీవును నీ సంతానమును బర్దుకుచు, నీ పార్ణమునకు 

మూలమైన నీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించి ఆయన వాకయ్మును విని ఆయనను హతుత్కొనునటుల్ను 

జీవమును కోరుకొనుడి. 

యెషయా 1:19 => మీరు సమమ్తించి నా మాట వినినయెడల మీరు భూమి యొకక్ 

మంచిపదారథ్ములను అనుభవింతురు. 

యెషయా 1:20 => సమమ్తింపక తిరుగబడినయెడల నిశచ్యముగా మీరు ఖడగ్ము పాలగుదురు 

యెహోవా యీలాగుననే సెలవిచిచ్యునాన్డు. 
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యెహెజేక్లు 33:25 => కాబటిట్ వారికీమాట పర్కటన చేయుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా రకత్ము ఓడిచ్వేయక మాంసము భుజించు మీరు, మీ విగర్హములవైపు 

దృషిట్యుంచు మీరు, నరహతయ్చేయు మీరు, ఈ దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురా? 

యెహెజేక్లు 33:26 => మీరు ఖడగ్ము నాధారము చేసికొనువారు, హేయకిర్యలు జరిగించువారు, 

పొరుగువాని భారయ్ను చెరుపువారు; మీవంటి వారు దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురా? నీవీలాగున 

వారికి చెపుప్ము పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదెమనగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:40 => మరియు నీకును నీ తరువాత నీ సంతానపు వారికిని కేష్మము 

క లు గు ట కై నీ దే వు డై న యె హో వా స రవ్ కా ల ము నీ కి చుచ్ చు నన్  దే శ ము లో నీ వు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన కటట్డలను ఆజఞ్లను నీవు గైకొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:1 => మోషే ఇశార్యేలీయులనందరిని పిలిపించి యిటల్నెను 

ఇశార్యేలీయులారా, నేను మీ వినికిడిలో నేడు చెపుప్చునన్ కటట్డలను విధులను విని వాటిని నేరుచ్కొని 

వాటిననుసరించి నడువుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:31 => అయితే నీవు ఇకక్డ నాయొదద్ నిలిచియుండుము. నీవు వారికి 

బోధింపవలసిన ధరమ్మంతటిని, అనగా కటట్డలను విధులను నేను నీతో చెపెప్దను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:32 => వారు సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నేను వారికిచుచ్చునన్ దేశమందు 

వారు ఆలాగు పర్వరిత్ంపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:33 => కాబటిట్ మీరు కుడికేగాని యెడమకేగాని తిరుగక మీ దేవుడైన 

యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ చేయుటకు జాగర్తత్పడవలెను. మీరు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశములో 

మీరు జీవించుచు మేలుకలిగి దీరాఘ్యుషమ్ంతులగునటుల్ మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు ఆజాఞ్పించిన 

మారగ్ములనిన్టిలో నడుచుకొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:1 => నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారుని కుమారుడును 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:1 => మీరు బర్దికి అభివృదిధ్నొంది యెహోవా మీ పితరులతో పర్మాణము 

చేసిన దేశమునకు పోయి దాని సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నేడు నేను నీకాజాఞ్పించిన ఆజఞ్లనిన్టిని 

అనుసరించి నడుచుకొనవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 27:26 => ఈ విధికి సంబంధించిన వాకయ్ములను గైకొనకపోవుటవలన 

వాటిని సిథ్రపరచనివాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

లూకా 1:6 => వీరిదద్రు పర్భువు యొకక్ సకలమైన ఆజఞ్ల చొపుప్నను నాయ్యవిధుల చొపుప్నను 

నిరపరాధులుగా నడుచుకొనుచు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులై యుండిరి. 

గలతీయులకు 3:10 => ధరమ్శాసత్రము విధించిన కిర్యలకు సంబంధులందరు శాపమునకు 

లోనైయునాన్రు. ఎందుకనగా ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమందు వార్యబడిన విధులనిన్యు చేయుటయందు 

నిలుకడగా ఉండని పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని వార్యబడియునన్ది. 

గలతీయులకు 3:11 => ధరమ్శాసత్రముచేత ఎవడును దేవుని యెదుట నీతిమంతుడని తీరచ్బడడను 

సంగతి సప్షట్మే. ఏలయనగా నీతిమంతుడు విశావ్సమూలముగా జీవించును. 

గలతీయులకు 3:12 => ధరమ్శాసత్రము విశావ్స సంబంధమైనది కాదుగాని దాని విధులను 

ఆచరించువాడు వాటివలననే జీవించును. 

గలతీయులకు 3:13 => ఆతమ్నుగూరిచ్న వాగాద్నము విశావ్సమువలన మనకు లభించునటుల్, 

అబార్హాము పొందిన ఆశీరవ్చనము కీర్సుత్యేసుదావ్రా అనయ్జనులకు కలుగుటకై, కీర్సుత్ మనకోసము 

శాపమై మనలను ధరమ్శాసత్రము యొకక్ శాపమునుండి విమోచించెను;  

లేవీయకాండము 8:36 => యెహోవా మోషే దావ్రా ఆజాఞ్పించినవనిన్ అహరోనును అతని 

కుమారులును చేసిరి. 

లేవీయకాండము 10:11 => యెహోవా మోషేచేత ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన సమసత్ విధులను 

మీరు వారికి బోధించుటకును ఇది మీ తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డ. 

2 రాజులు 21:8 => మరియు ఇశార్యేలీయులకు నేను ఆజాఞ్పించినదంతటిని, నా సేవకుడగు మోషే 

వారికి వార్సియిచిచ్న ధరమ్శాసత్రమును వారు గైకొనినయెడల వారి పితరులకు నేనిచిచ్న దేశములోనుండి 

వారి పాదములను ఇక తొలగిపోనియయ్నని యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట వారు వినక 

యెషయా 8:10 => ఆలోచన చేసికొనినను అది వయ్రథ్మగును మాట పలికినను అది నిలువదు. 

దేవుడు మాతోనునాన్డు. 
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యిరిమ్యా 4:1 => ఇదే యెహోవా వాకుక్ ఇశార్యేలూ, నీవు తిరిగి రానుదేద్శించినయెడల నాయొదద్కే 

రావలెను, నీవు ఇటు అటు తిరుగుట మాని నీ హేయకిర్యలను నా సనిన్ధినుండి తొలగించి 

యిరిమ్యా 7:7 => ఈ సథ్లమున తమకు నితయ్ముగా నుండుటకై పూరవ్కాలమున నేను మీ 

పితరులకిచిచ్న దేశమున మిముమ్ను కాపురముంచుదును. 

వచనము 11 

కాబటిట్ యెహోవా అషూష్రు రాజుయొకక్ సైనాయ్ధిపతులను వారిమీదికి రపిప్ంచెను. మనషే ష్ 

తపిప్ంచుకొనిపోకుండ వారు అతని పటుట్కొని, గొలుసులతో బంధించి అతనిని బబులోనునకు 

తీసికొనిపోయిరి. 

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. 

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 23:26 => అయినను మనషే ష్ యెహోవాకు పుటిట్ంచిన కోపమునుబటిట్ ఆయన కోపాగిన్ 

యింకను చలాల్రకుండ యూదామీద మండుచునే యుండెను. 

2 రాజులు 24:3 => మనషే ష్ చేసిన కిర్యలనిన్టినిబటిట్యు, అతడు నిరపరాధులను 

హతముచేయుటనుబటిట్యు, యూదావారు యెహోవా సముఖమునుండి పారదోలబడునటుల్గా ఆయన 

ఆజఞ్వలన ఇది వారిమీదికి వచెచ్ను. 

2 రాజులు 24:4 => అతడు నిరపరాధుల రకత్ముతో యెరూషలేమును నింపినందున అది 

క్షమించుటకు యెహోవాకు మనసుస్ లేకపోయెను. 
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సామెతలు 29:12 => అబదధ్ముల నాలకించు రాజునకు ఉదోయ్గసుథ్లందరు దుషుట్లుగా నుందురు 

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 దినవృతాత్ంతములు 33:2 => ఇతడు ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా వెళల్గొటిట్న 

అనయ్జనులు చేసిన హేయకిర్యలను అనుసరించి, యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడచెను. 

2 రాజులు 21:9 => ఇశార్యేలీయులయెదుట నిలువకుండ యెహోవా లయముచేసిన జనములు 

జరిగించిన చెడుతనమును మించిన చెడుతనము చేయునటుల్ మనషే ష్ వారిని రేపెను. 

2 రాజులు 21:10 => కాగా యెహోవా తన సేవకులైన పర్వకత్ల దావ్రా ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 

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 16:45 => పెనిమిటిని బిడడ్లను విడనాడిన నీ తలిల్తో నీవు సాటిదానవు, పెనిమిటిని 

బిడడ్లను విడనాడిన నీ అకక్ చెలెల్ండర్తో నీవు సాటిదానవు; నీ తలిల్ హితీత్యురాలు నీ తండిర్ 

అమోరీయుడు,  

యెహెజేక్లు 16:46 => నీ యెడమ పర్కక్ను నివసించు షోమోర్నును దాని కుమారెత్లును నీకు 

అకక్లు, నీ కుడిపర్కక్ను నివసించు సొదొమయు దాని కుమారెత్లును నీకు చెలెల్ండుర్. 

యెహెజేక్లు 16:47 => అయితే వారి పర్వరత్న ననుసరించుటయు, వారు చేయు హేయకిర్యలు 

చేయుటయు సవ్లప్కారయ్మని యెంచి, వారి నడతలను మించునటుల్గా నీవు చెడుమారగ్ములయందు 

పర్వరిత్ంచితివి. 

లేవీయకాండము 18:24 => వీటిలో దేనివలనను అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు. నేను మీ 

యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునన్ జనములు వాటనిన్టివలన అపవితుర్లైరి. 

Page  of 1900 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:21 => వారు అనాకీయులవలె ఉనన్తదేహులు, బలవంతులైన బహు 

జనులు. అయితే యెహోవా అమోమ్నీయుల యెదుటనుండి వారిని వెళల్గొటెట్ను గనుక అమోమ్నీయులు 

వారి దేశమును సావ్ధీనపరచుకొని వారిచోట నివసించిరి. 

యెహోషువ 24:8 => యొరాద్ను అదద్రిని నివసించిన అమోరీయుల దేశమునకు నేను మిముమ్ను 

రపిప్ంచినపుప్డు వారు మీతో యుదధ్ము చేయగా నేను మీచేతికి వారిని అపప్గించితిని, మీరు వారి 

దేశమును సావ్ధీనపరచుకొంటిరి, వారు మీ యెదుట నిలువకుండ వారిని నశింపజేసితిని. 

2 రాజులు 17:8 => తమయెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనముల కటట్డలను, 

ఇశార్యేలు రాజులు నిరణ్యించిన కటట్డలను అనుసరించుచు ఉండిరి. 

2 రాజులు 17:9 => మరియు ఇశార్యేలువారు తమ దేవుడైన యెహోవా విషయములో కపటము 

గలిగి దురోబ్ధలు బోధించుచు, అడవి గుడిసెల నివాసులును పార్కారములు గల పటట్ణనివాసులును 

తమ సథ్లములనిన్టిలో బలిపీఠములను కటుట్కొని 

2 రాజులు 17:10 => యెతత్యిన కొండలనిన్టిమీదనేమి, సకలమైన పచచ్ని వృక్షముల కిర్ందనేమి, 

అంతటను విగర్హములను నిలువబెటిట్ దేవతాసత్ంభములను నిలిపి 

2 రాజులు 17:11 => తమ యెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనుల వాడుకచొపుప్న 

ఉనన్తసథ్లములలో ధూపము వేయుచు, చెడుతనము జరిగించుచు, యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచి 

నిరగ్మకాండము 23:24 => వారి దేవతలకు సాగిలపడకూడదు, వాటిని పూజింపకూడదు; వారి 

కిర్యలవంటి కిర్యలు చేయక వారిని తపప్క నిరూమ్లము చేసి, వారి విగర్హములను బొతిత్గా 

పగులగొటట్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 23:33 => వారు నీచేత నాకు విరోధముగా పాపము చేయింపకుండునటుల్ వారు నీ 

దేశములో నివసింపకూడదు. 

1 రాజులు 21:26 => ఇశార్యేలీయుల యెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న అమోరీయుల 

ఆచారరీతిగా విగర్హములను పెటుట్కొని అతడు బహు హేయముగా పర్వరిత్ంచెను. 

2 రాజులు 17:15 => వారు ఆయన కటట్డలను, తమ పితరులతో ఆయన చేసిన 

నిబంధనను,ఆయన తమకు నిరణ్యించిన ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచి వయ్రథ్మైనదాని అనుసరించుచు, 
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వయ్రుథ్లైవారి వాడుకలచొపుప్న మీరు చేయకూడదని యెహోవా తమకు సెలవిచిచ్న తమ చుటుట్నునన్ ఆ 

జనుల మరాయ్దల ననుసరించి వారివంటివారైరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:11 => మరియు అతడు యూదా పరవ్తములయందు బలిపీఠములను 

కటిట్ంచి యెరూషలేము కాపురసుథ్లు దేవుని విసరిజ్ంచునటుల్ చేసెను. యూదావారిని విగర్హపూజకు 

లోపరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:16 => ఇదియుగాక అతడు యెహోవా బలిపీఠమును బాగుచేసి, దానిమీద 

సమాధాన బలులను కృతజఞ్తారప్ణలను అరిప్ంచుచు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను 

సేవించుడని యూదా వారికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:14 => అదియుగాక యాజకులలోను జనులలోను అధిపతులగువారు, 

అనయ్జనులు పూజించు హేయమైన విగర్హములను పెటుట్కొని బహుగా దోర్హులై, యెహోవా 

యెరూషలేములో పరిశుదధ్పరచిన మందిరమును అపవితర్పరచిరి. 

కీరత్నలు 119:67 => శర్మ కలుగకమునుపు నేను తోర్వ విడిచితిని ఇపుప్డు నీ వాకయ్ము ననుసరించి 

నడుచుకొనుచునాన్ను. 

యెషయా 24:5 => లోకనివాసులు ధరమ్శాసనములను అతికర్మించియునాన్రు కటట్డను మారిచ్ 

నితయ్నిబంధనను మీరియునాన్రు. దాని నివాసులచేత లోకము అపవితర్మాయెను. 

యెషయా 31:6 => ఇశార్యేలీయులారా, మీరు ఎవనిమీద విశేషముగా తిరుగుబాటు చేసితిరో 

ఆయనవైపు తిరుగుడి. 

యిరిమ్యా 2:33 => కామము తీరుచ్కొనుటకై నీవెంతో ఉపాయముగా నటించుచునాన్వు; 

అందువలన నీ కారయ్ములు చేయుటకు చెడుసతరీలకు నేరిప్తివి గదా. 

యిరిమ్యా 23:13 => షోమోర్ను పర్వకత్లు అవివేక కిర్యలు చేయగా చూచితిని; వారు బయలు 

పేరట పర్వచనము చెపిప్ నా జనమైన ఇశార్యేలును తోర్వ తపిప్ంచిరి. 

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 5:7 => కాబటిట్ పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నా కటట్డల 

ననుసరింపకయు నా విధులను గైకొనకయు నుండువారై, మీ చుటుట్నునన్ అనయ్జనులకు కలిగియునన్ 

విధులనైనను అనుసరింపక , మీరు మీ చుటుట్నునన్ దేశసుథ్లకంటె మరి యధికముగా 

కఠినహృదయులైతిరి. 

రోమీయులకు 5:20 => మరియు అపరాధము విసత్రించునటుల్ ధరమ్శాసత్రము పర్వేశించెను. అయినను 

పాపము మరణమును ఆధారము చేసికొని యేలాగు ఏలెనో, 

1 తిమోతి 1:16 => అయినను నితయ్జీవము నిమితత్ము తనను విశవ్సింపబోవువారికి నేను మాదిరిగా 

ఉండులాగున యేసుకీర్సుత్ తన పూరణ్మైన దీరఘ్శాంతమును ఆ పర్ధాన పాపినైన నాయందు 

కనుపరచునటుల్ నేను కనికరింపబడితిని.  

హెబీర్యులకు 9:7 => సంవతస్రమునకు ఒకక్సారి మాతర్మే పర్ధానయాజకుడొకక్డే 

రకత్ముచేతపటుట్కొని రెండవ గుడారములోనికి పర్వేశించును. ఆ రకత్ము తనకొరకును పర్జల 

అజాఞ్నకృతముల కొరకును అతడరిప్ంచును. 

వచనము 12 

అతడు శర్మలో ఉనన్పుప్డు తన దేవుడైన యెహోవాను బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని సనిన్ధిని 

తనున్ తాను బహుగా తగిగ్ంచుకొని. 

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. 
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నెహెమాయ్ 9:29 => నీ ఆజఞ్లను విధులను ఒకడు ఆచరించినయెడల వాటివలన వాడు 

బర్దుకునుగదా. వారు మరల నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నడుచునటుల్ నీవు వారిమీద సాక్షయ్ము 

పలికినను, వారు గరివ్ంచి నీ ఆజఞ్లకు లోబడక నీ విధుల విషయములో పాపులై నినున్ తిరసక్రించి 

తమ మనసుస్ను కఠినపరచుకొని నీ మాట వినకపోయిరి. 

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. 

యిరిమ్యా 25:4 => మీచేతి పనులవలన నాకు కోపము పుటిట్ంచకుండునటుల్ను, నేను మీకు ఏ 

బాధయు కలుగజేయకుండునటుల్ను, అనయ్దేవతలను అనుసరించుటయు, వాటిని పూజించుటయు, 

వాటికి నమసాక్రము చేయుటయు మాని,  

యిరిమ్యా 25:5 => మీరందరు మీ చెడడ్మారగ్మును మీ దుషట్ కిర్యలను విడిచిపెటిట్ తిరిగినయెడల, 

యెహోవా మీకును మీ పితరులకును నితయ్నివాసముగా దయచేసిన దేశములో మీరు నివసింతురని 

చెపుప్టకై,  

యిరిమ్యా 25:6 => యెహోవా పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన తన సేవకులనందరిని మీయొదద్కు 

పంపుచు వచిచ్నను మీరు వినకపోతిరి, వినుటకు మీరు చెవియొగగ్కుంటిరి. 

యిరిమ్యా 25:7 => అయితే మీకు బాధ కలుగుటకై మీచేతుల పనులవలన నాకు కోపము పుటిట్ంచి 

మీరు నా మాట ఆలకింపకపోతిరని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 44:4 => మరియు నేను పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన నా సేవకులందరిని మీయొదద్కు 

పంపుచు, నాకసహయ్మైన యీ హేయకారయ్మును మీరు చేయకుండుడి అని నేను చెపుప్చు వచిచ్తిని 

గాని  

యిరిమ్యా 44:5 => వారు అలకింపకపోయిరి, అనయ్దేవతలకు ధూపారప్ణముచేయుట 

మానకపోయిరి, తమ దురామ్రగ్తను విడువకపోయిరి చెవియొగగ్కపోయిరి. 
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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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51 => ముషక్రులారా, హృదయములను చెవులను దేవుని వాకయ్మునకు 

లోపరచనొలల్ని వారలారా, మీ పితరులవలె మీరును ఎలల్పుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ను ఎదిరించుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 

2 రాజులు 21:10 => కాగా యెహోవా తన సేవకులైన పర్వకత్ల దావ్రా ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 

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. 

యోబు 33:14 => దేవుడు ఒకక్మారే పలుకును రెండు మారులు పలుకును అయితే మనుషుయ్లు 

అది కనిపెటట్రు  

కీరత్నలు 107:11 => బాధచేతను ఇనుప కటల్చేతను బంధింపబడినవారై చీకటిలోను 

మరణాంధకారములోను నివాసము చేయువారి హృదయమును  

సామెతలు 5:12 => అయోయ్, ఉపదేశము నేనెటుల్ తోర్సివేసితిని? నా హృదయము గదిద్ంపు నెటుల్ 

తృణీకరించెను? 

సామెతలు 29:1 => ఎనిన్సారులు గదిద్ంచినను లోబడనివాడు మరి తిరుగులేకుండ హఠాతుత్గా 

నాశనమగును. 

సామెతలు 29:23 => ఎవని గరవ్ము వానిని తగిగ్ంచును వినయ మనసుక్డు ఘనతనొందును 

యెషయా 30:9 => వారు తిరుగబడు జనులు అబదధ్మాడు పిలల్లు యెహోవా ధరమ్శాసత్రము 

విననొలల్ని పిలల్లు 

Page  of 1905 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

యిరిమ్యా 7:26 => వారు నా మాట వినకయునాన్రు చెవియొగగ్కయునాన్రు తమ మెడను వంచక 

మనసుస్ను కఠినపరచుకొనుచునాన్రు; వారు తమ పితరులకంటె మరి దుషుట్లైరి. 

యిరిమ్యా 22:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నీవు యూదారాజు నగరు దిగిపోయి 

అకక్డ ఈ మాట పర్కటింపుము 

యిరిమ్యా 22:21 => నీ కేష్మకాలములలో నీతో మాటలాడితిని గాని నేను విననని నీవంటివి; 

నామాట వినకపోవుటే నీ బాలయ్మునుండి నీకు వాడుక. 

దానియేలు 9:6 => నీ ఆజఞ్లను నీ విధులను అనుసరించుట మాని, పాపులమును దుషుట్లమునై 

చెడుతనమందు పర్వరిత్ంచుచు తిరుగుబాటు చేసినవారము. 

జెకరాయ్ 7:11 => అయితే వారు ఆలకింపనొలల్క మూరు ఖ్లై వినకుండ చెవులు మూసికొనిరి. 

మతత్యి 21:29 => వాడు పోను అని యుతత్రమిచెచ్ను గాని పిమమ్ట మనసుస్ మారుచ్కొని పోయెను. 

వచనము 13 

ఆయనకు మొరలిడగా, ఆయన అతని వినన్పములను ఆలకించి యెరూషలేమునకు అతని 

రాజయ్ములోనికి అతని తిరిగి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు యెహోవా దేవుడై యునాన్డని మనషే ష్ తెలిసికొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:36 => యెహోవా నినున్ను నీవు నీమీద నియమించుకొను నీ రాజును, 

నీవేగాని నీ పితరులేగాని యెరుగని జనమునకపప్గించును. అకక్డ నీవు కొయయ్దేవతలను 

రాతిదేవతలను పూజించెదవు 

యోబు 36:8 => వారు సంకెళల్తో కటట్బడినయెడలను బాధా పాశములచేత పటట్బడినయెడలను 

యెషయా 10:8 => అతడిటల్నుకొనుచునాన్డు నా యధిపతులందరు మహారాజులు కారా?  

యెషయా 36:9 => లేనియెడల నా యజమానుని సేవకులలో అతయ్లుప్డైన అధిపతియగు ఒకని 

నీవేలాగు ఎదిరింతువు? రథములను రౌతులను పంపునని ఐగుపుత్ రాజును నీవు ఆశర్యించుకొంటివే. 

నెహెమాయ్ 9:32 => చేసిన నిబంధనను నిలుపుచు కృప చూపునటిట్ మహా పరాకర్మశాలివియు 

భయంకరుడవునగు మా దేవా, అషూష్రు రాజుల దినములు మొదలుకొని యీ దినములవరకు మా 
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మీదికిని మా రాజుల మీదికిని పర్ధానుల మీదికిని మా పితరుల మీదికిని నీ జనులందరి మీదికిని 

వచిచ్న శర్మయంతయు నీ దృషిట్కి అలప్ముగా ఉండకుండును గాక. 

నెహెమాయ్ 9:37 => మా పాపములనుబటిట్ నీవు మామీద నియమించిన రాజులకు అది 

అతివిసాత్రముగా ఫలమిచుచ్చునన్ది. వారు తమకిషట్ము వచిచ్నటుల్ మా శరీరములమీదను మా 

పశువులమీదను అధికారము చూపుచునాన్రు గనుక మాకు చాల శర్మలు కలుగుచునన్వి. 

యెషయా 5:26 => ఆయన దూరముగానునన్ జనములను పిలుచుటకు ధవ్జమునెతుత్ను 

భూమయ్ంతమునుండి వారిని రపిప్ంచుటకు ఈలగొటుట్ను అదిగో వారు తవ్రపడి వేగముగా 

వచుచ్చునాన్రు.  

యెషయా 5:27 => వారిలో అలసినవాడైనను తొటిర్లుల్వాడైనను లేడు. వారిలో ఎవడును నిదర్పోడు 

కునుకడు వారి నడికటుట్ విడిపోదు వారి పాదరక్షలవారు తెగిపోదు. 

యెషయా 5:28 => వారి బాణములు వాడిగలవి వారి విండల్నిన్యు ఎకుక్పెటట్బడియునన్వి వారి 

గుఱఱ్ముల డెకక్లు చెకుముకిరాళల్తో సమానములు వారి రథచకర్ములు సుడిగాలి తిరిగినటుల్ తిరుగును  

యెషయా 5:29 => ఆడుసింహము గరిజ్ంచినటుల్ వారు గరిజ్ంచుదురు కొదమసింహము గరిజ్ంచినటుల్ 

గరజ్నచేయుచు వేటను పటుట్కొని అడడ్మేమియు లేకుండ దానిని ఎతుత్కొనిపోవుదురు 

విడిపింపగలవాడెవడును ఉండడు.  

యెషయా 5:30 => వారు ఆ దినమున సముదర్ఘోషవలె జనముమీద గరజ్న చేయుదురు ఒకడు 

భూమివైపు చూడగా అంధకారమును బాధయు కనబడును అంతట ఆ దేశముమీది వెలుగు 

మేఘములచేత చీకటియగును.  

యెషయా 7:18 => ఆ దినమున ఐగుపుత్ నదుల అంతమందునన్ జోరీగలను, అషూష్రు దేశములోని 

కందిరీగలను యెహోవా ఈలగొటిట్ పిలుచును. 

యెషయా 7:19 => అవి అనిన్యు వచిచ్ మెటట్ల లోయలలోను బండల సందులలోను ముండల్ 

పొదలనిన్టిలోను గడిడ్ బీళల్నిన్టిలోను దిగి నిలుచును. 

Page  of 1907 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

యెషయా 7:20 => ఆ దినమున యెహోవా నది (యూపర్టీసు) అదద్రి నుండి కూలికి వచుచ్ 

మంగలకతిత్చేతను, అనగా అషూష్రు రాజుచేతను తలవెండుర్కలను కాళల్వెండుర్కలను కౌష్రము 

చేయించును, అది గడడ్ము కూడను గీచివేయును. 

యెహెజేక్లు 19:4 => అనయ్జనులు దాని సంగతి విని తమ గోతిలో దాని చికిక్ంచుకొని దాని 

ముకుక్నకు గాలము తగిలించి ఐగుపుత్ దేశమునకు దాని తీసికొనిపోయిరి. 

యెహెజేక్లు 19:9 => అపుప్డు వారు దాని ముకుక్నకు గాలము తగిలించి దానిని బోనులో పెటిట్ 

బబులోను రాజునొదద్కు తీసికొనిపోయి అతనికి అపప్గించిరి; దాని గరజ్నము ఇశార్యేలీయుల 

పరవ్తములమీద ఎనన్టికిని వినబడకుండునటుల్ వారు దానిని గటిట్ సథ్లమందుంచిరి.  

1 సమూయేలు 13:6 => ఇశార్యేలీయులు దిగులుపడుచు వచిచ్ తాము ఇరుకులో నునన్టుట్ 

తెలిసికొని గుహలలోను పొదలలోను మెటట్లలోను ఉనన్త సథ్లములలోను కూపములలోను దాగిరి. 

విలాపవాకయ్ములు 3:7 => ఆయన నా చుటుట్ కంచె వేసియునాన్డు నేను బయలువెళల్కుండునటుల్ 

బరువైన సంకెళుల్ నాకు వేసియునాన్డు 

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 

2 రాజులు 25:6 => వారు రాజును పటుట్కొని రిబాల్ పటట్ణమందునన్ బబులోను రాజునొదద్కు 

తీసికొనిపోయినపుప్డు రాజు అతనికి శిక్ష విధించెను. 

యోబు 36:8 => వారు సంకెళల్తో కటట్బడినయెడలను బాధా పాశములచేత పటట్బడినయెడలను 

యోబు 36:9 => అపుప్డు వారు గరవ్ముగా పర్వరిత్ంచిరని ఆయన వారి వారి కారయ్ములను వారి 

వారి దోషములను వారికి తెలియజేయును. 

యోబు 36:10 => ఉపదేశము వినుటకై వారి చెవిని తెరువజేయును. పాపము విడిచి రండని ఆజఞ్ 

ఇచుచ్ను. 

యోబు 36:11 => వారు ఆలకించి ఆయనను సేవించినయెడల తమ దినములను కేష్మముగాను 

తమ సంవతస్రములను సుఖముగాను వెళల్బుచెచ్దరు.  
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కీరత్నలు 107:10 => దేవుని ఆజఞ్లకు లోబడక మహోనన్తుని తీరామ్నమును తృణీకరించినందున 

కీరత్నలు 107:11 => బాధచేతను ఇనుప కటల్చేతను బంధింపబడినవారై చీకటిలోను 

మరణాంధకారములోను నివాసము చేయువారి హృదయమును  

కీరత్నలు 107:12 => ఆయన ఆయాసము చేత కుర్ంగజేసెను. వారు కూలియుండగా సహాయుడు 

లేకపోయెను. 

కీరత్నలు 107:13 => కషట్కాలమందు వారు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్రి ఆయన వారి ఆపదలలోనుండి 

వారిని విడిపించెను 

కీరత్నలు 107:14 => వారి కటల్ను తెంపివేసి చీకటిలోనుండియు మరణాంధకారములోనుండియు 

వారిని రపిప్ంచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:21 => అపుప్డు ఫిలిషీత్యులు అతని పటుట్కొని అతని కనున్లను ఊడదీసి 

గాజాకు అతని తీసికొనివచిచ్ యితత్డి సంకెళల్చేత అతని బంధించిరి. 

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 14:13 => మరియు ఇశార్యేలు రాజైన యెహోయాషు అహజాయ్కు పుటిట్న యోవాషు 

కుమారుడైన అమజాయ్ అను యూదా రాజును బేతెష్మెషు దగగ్ర పటుట్కొని యెరూషలేమునకు వచిచ్, 

ఎఫార్యిము గుమమ్ము మొదలుకొని మూలగుమమ్ము వరకు యెరూషలేము పార్కారమును 

నాలుగువందల మూరల పొడుగున పడగొటెట్ను. 

2 రాజులు 17:24 => అషూష్రు రాజు బబులోను, కూతా, అవావ్, హమాతు, సెపరవ్యీము అను 

తన దేశములలోనుండి జనులను రపిప్ంచి, ఇశార్యేలువారికి మారుగా షోమోర్ను పటట్ణములలో 

ఉంచెను గనుక వారు షోమోర్ను దేశమును సవ్ంతంతిర్ంచుకొని దాని పటట్ణములలో కాపురము చేసిరి. 

2 రాజులు 20:18 => మరియు నీ గరభ్మందు పుటిట్న నీ పుతర్సంతును బబులోనురాజు నగరునందు 

నపుంసకులగా చేయుటకై వారు తీసికొనిపోవుదురు. 
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2 రాజులు 24:2 => యెహోవా అతనిమీదికిని, తన సేవకులైన పర్వకత్లదావ్రా తాను సెలవిచిచ్న 

మాటచొపుప్న యూదాదేశమును నాశనముచేయుటకై దానిమీదికిని, కలీద్యుల సైనయ్ములను 

సిరియనుల సైనయ్ములను మోయాబీయుల సైనయ్ములను ఆమోమ్నీయుల సైనయ్ములను రపిప్ంచెను. 

2 రాజులు 25:7 => సిదిక్యా చూచుచుండగా వారు అతని కుమారులను చంపించి సిదిక్యా 

కనున్లు ఊడదీయించి యితత్డి సంకెళల్తో అతని బంధించి బబులోను పటట్ణమునకు తీసికొనిపోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:26 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడు అషూష్రు రాజైన పూలు మనసుస్ను 

అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరు మనసుస్ను రేపగా అతడు రూబేనీయులను గాదీయులను మనషే ష్ 

అరధ్గోతర్మువారిని చెరపటిట్ నేటికిని కనబడుచునన్టుల్గా హాలహునకును హాబోరునకును హారాకును 

గోజాను నదీపార్ంతములకును వారిని కొనిపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:1 => ఈ పర్కారము ఇశార్యేలీయులందరును తమ వంశములచొపుప్న 

సరిచూడబడిన మీదట వారి పేళుల్ ఇశార్యేలు రాజుల గర్ంథమందు వార్యబడెను. యూదా వారు 

చేసిన దోర్హమునకై వారు బాబెలునకు చెరగొనిపోబడిరి. 

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 15:6 => దేవుడు జనములను సకలవిధములైన బాధలతో శర్మపరచెను 

గనుక జనము జనమును, పటట్ణము పటట్ణమును, పాడుచేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:16 => మరియు యెహోవా యెహోరాముమీదికి ఫిలిషీత్యులను 

కూషీయుల చేరువనునన్ అరబీయులను రేపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:23 => అపుప్డు ఇశార్యేలురాజైన యెహోయాషు యెహోయాహాజునకు 

పుటిట్న యోవాషు కుమారుడును యూదారాజునైన అమజాయ్ను బేతెష్మెషులో పటుట్కొని 

యెరూషలేమునకు తీసికొనివచిచ్, యెరూషలేము పార్కారమును ఎఫార్యిము గుమమ్ము మొదలుకొని 

మూలగుమమ్మువరకు నాలుగువందల మూరల పొడుగున పడగొటెట్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 28:5 => అందుచేత అతని దేవుడైన యెహోవా అతనిని సిరియా రాజు చేతి 

కపప్గించెను. సిరియనులు అతని ఓడించి అతని జనులలో చాలమందిని చెరపటుట్కొని దమసుక్నకు 

తీసికొనిపోయిరి. అతడును ఇశార్యేలు రాజు చేతికి అపప్గింపబడెను; ఆ రాజు అతని లెసస్గా 

ఓడించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:19 => అతడు చేసిన పార్రథ్ననుగూరిచ్యు, అతని మనవి 

వినబడుటనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన పాపదోర్హములనిన్టినిగూరిచ్యు, తాను గుణపడకముందు 

ఉనన్ త సథ్ లములను కటిట్ం చి దేవతాసత్ంభములను చెకిక్ న విగర్హములను అచచ్ట 

నిలుపుటనుగూరిచ్యు, దీరఘ్దరుశ్లు రచించిన గర్ంథములలో వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:17 => ఆయన వారిమీదికి కలీద్యుల రాజును రపిప్ంపగా అతడు వారికి 

పరిశుదధ్ సథ్లముగానునన్ మందిరములోనే వారి యౌవనులను ఖడగ్ముచేత సంహరించెను. అతడు 

యౌవనులయందైనను, యువతులయందైనను, ముసలివారియందైనను, నెరసిన వెండుర్కలుగల 

వారియందైనను కనికరింపలేదు. దేవుడు వారినందరిని అతని చేతికపప్గించెను. 

ఎజార్ 6:22 => ఏలయనగా ఇశార్యేలీయుల దేవుని మందిరపు పనివిషయమై వారిచేతులను 

బలపరచుటకు యెహోవా అషూష్రు రాజు హృదయమును వారివైపు తిర్పిప్ వారిని సంతోషింపజేసెను. 

యోబు 5:5 => ఆకలిగొనినవారు అతని పంటను తినివేయుదురు ముండల్చెటల్లోనుండియు వారు 

దాని తీసికొందురు బోనులు వారి ఆసిత్కొరకు కాచుకొనుచునన్వి  

యోబు 12:18 => రాజుల అధికారమును ఆయన కొటిట్వేయును వారి నడుములకు గొలుసులు 

కటుట్ను. 

యోబు 36:9 => అపుప్డు వారు గరవ్ముగా పర్వరిత్ంచిరని ఆయన వారి వారి కారయ్ములను వారి 

వారి దోషములను వారికి తెలియజేయును. 
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కీరత్నలు 31:22 => భీతిచెందినవాడనై నీకు కనబడకుండ నేను నాశనమైతిననుకొంటిని అయినను 

నీకు నేను మొఱఱ్పెటట్గా నీవు నా విజాఞ్పనల ధవ్ని నాలకించితివి. 

కీరత్నలు 102:20 => చెరసాలలో ఉనన్వారి మూలుగ్లను వినుటకును చావునకు విధింపబడినవారిని 

విడిపించుటకును 

కీరత్నలు 116:16 => యెహోవా, నేను నిజముగా నీ సేవకుడను, నీ సేవకుడను నీ సేవకురాలి 

కుమారుడనైయునాన్ను నీవు నాకటుల్ విపిప్యునాన్వు. 

సామెతలు 5:12 => అయోయ్, ఉపదేశము నేనెటుల్ తోర్సివేసితిని? నా హృదయము గదిద్ంపు నెటుల్ 

తృణీకరించెను? 

యెషయా 3:8 => యెరూషలేము పాడైపోయెను యూదా నాశనమాయెను యెహోవా మహిమగల 

దృషిట్కి తిరుగుబాటు చేయునంతగా వారి మాటలును కిర్యలును ఆయనకు పర్తికూలముగా ఉనన్వి.  

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. 

యెషయా 7:19 => అవి అనిన్యు వచిచ్ మెటట్ల లోయలలోను బండల సందులలోను ముండల్ 

పొదలనిన్టిలోను గడిడ్ బీళల్నిన్టిలోను దిగి నిలుచును. 

యెషయా 23:13 => ఇదిగో కలీద్యుల దేశమును చూడుము వారికను జనముగా ఉండరు 

అషూష్రీయులు దానిని అడవిమృగములకు నివాసముగా చేసియునాన్రు. వారు కోటలు కటిట్ంచి దాని 

నగరులను పడగొటిట్యునాన్రు. 

యెషయా 28:22 => మీ బంధకములు మరి బిగింపబడకుండునటుల్ పరిహాసకులై యుండకుడి 

భూమియందంతట నాశనము ఖండితముగా నియమింపబడెను పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవావలన నేను దాని సమాచారము వింటిని  

యెషయా 39:7 => మరియు నీ గరభ్మందు పుటిట్న నీ పుతర్సంతును బబులోను రాజు నగరునందు 

నపుంసకులగా చేయుటకై వారు తీసికొనిపోవుదురు. 
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యిరిమ్యా 4:29 => రౌతులును విలుకాండుర్ను చేయు ధవ్ని విని పటట్ణసుథ్లందరు 

పారిపోవుచునాన్రు, తుపప్లలో దూరుచునాన్రు, మెటట్లకు ఎకుక్చునాన్రు, పర్తి పటట్ణము 

నిరజ్నమాయెను వాటిలొ నివాసులెవరును లేరు, 

యిరిమ్యా 39:5 => అయితే కలీద్యుల సేన వారిని తరిమి యెరికో దగగ్రనునన్ మైదానములలో 

సిదిక్యాను కలిసికొని పటుట్కొని, రాజు అతనికి శిక్ష విధింపవలెనని హమాతు దేశములో రిబాల్ 

పటట్ణము దగగ్రనునన్ బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరునొదద్కు వారు సిదిక్యాను తీసికొనిపోయిరి  

యిరిమ్యా 50:17 => ఇశార్యేలువారు చెదిరిపోయిన గొఱఱ్లు సింహములు వారిని తొలగగొటెట్ను 

మొదట అషూష్రురాజు వారిని భకిష్ంచెను కడపట బబులోను రాజైన యీ నెబుకదెర్జరు వారి 

యెముకలను నలుగగొటుట్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 52:9 => వారు రాజును పటుట్కొని హమాతు దేశమునందలి రిబాల్పటట్ణమున నునన్ 

బబులోను రాజునొదద్కు అతని తీసికొనిపోగా అతడు అచచ్టనే సిదిక్యా రాజునకు శిక్ష విధించెను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:55 => యెహోవా, అగాధమైన బందీగృహములోనుండి నేను నీ 

నామమునుబటిట్ మొరలిడగా 

యెహెజేక్లు 17:20 => అతని పటుట్కొనుటకై నేను వలనొగిగ్ యతని చికిక్ంచుకొని 

బబులోనుపురమునకు అతని తీసికొనిపోయి, నామీద అతడు చేసియునన్ విశావ్స ఘాతకమునుబటిట్ 

అకక్డనే అతనితో వాయ్జెయ్మాడుదును. 

దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

యోనా 2:1 => ఆ మతస్య్ము కడుపులోనుండి యోనా యెహోవాను ఈలాగున పార్రిథ్ంచెను. 

మీకా 4:10 => సీయోను కుమారీ, పర్మాతి సతరీవలెనే నీవు వేదనపడి పర్సవించుము, నీవు పటట్ణము 

విడిచి బయట వాసముచేతువు, బబులోను పురమువరకు నీవు వెళుల్దువు, అకక్డనే నీవు రక్షణ 

నొందుదువు, అకక్డనే యెహోవా నీ శతుర్వులచేతిలోనుండి నినున్ విమోచించును. 
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మీకా 5:6 => వారు అషూష్రు దేశమును, దాని గుమమ్ముల వరకు నిమోర్దు దేశమును ఖడగ్ముచేత 

మేపుదురు, అషూష్రీయులు మన దేశములో చొరబడి మన సరిహదుద్లలో పర్వేశించినపుప్డు ఆయన 

యీలాగున మనలను రకిష్ంచును. 

జెఫనాయ్ 3:7 => దాని విషయమై నా నిరణ్యమంతటిచొపుప్న మీ నివాససథ్లము సరవ్నాశము 

కాకుండునటుల్, నాయందు భయభకుత్లు కలిగి శిక్షకు లోబడుదురని నేననుకొంటిని గాని వారు 

దుష కిర్యలు చేయుటయందు అతాయ్శ గలవారైరి. 

లూకా 15:14 => అదంతయు ఖరుచ్ చేసిన తరువాత ఆ దేశమందు గొపప్ కరవు రాగా వాడు 

ఇబబ్ంది పడసాగి, 

1 తిమోతి 2:8 => కావున పర్తి సథ్లమందును పురుషులు కోపమును సంశయమును లేనివారై, 

పవితర్మైనచేతులెతిత్ పార్రథ్న చేయవలెనని కోరుచునాన్ను. 

వచనము 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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:22 => ఆపతాక్లమందు అతడు యెహోవా దృషిట్కి మరి యధికముగా 

అతికర్మములు జరిగించెను; అటుల్ చేసినవాడు ఈ ఆహాజు రాజే. 

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 
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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. 

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. 

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.  

యిరిమ్యా 31:20 => ఎఫార్యిము నా కిషట్మైన కుమారుడా? నాకు ముదుద్బిడాడ్? నేనతనికి 

విరోధముగ మాటలాడునపుప్డెలల్ అతని జాఞ్పకము ననున్ విడువకునన్ది, అతనిగూరిచ్ నా కడుపులో 

చాలా వేదనగా నునన్ది, తపప్క నేనతని కరుణింతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

హోషేయ 5:15 => వారు మనసుస్ తిర్పుప్కొని ననున్ వెదకువరకు నేను తిరిగి నా సథ్లమునకు 

పోవుదును; తమకు దురవసథ్ సంభవింపగా వారు ననున్ బహు శీఘర్ముగా వెదకుదురు. 
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మీకా 6:9 => ఆలకించుడి; యెహోవా పటట్ణమునకు పర్కటన చేయుచునాన్డు. జాఞ్నము గలవాడు నీ 

నామమును లక్షయ్పెటుట్ను, శిక్షనుగూరిచ్న వారత్ను శిక్షను నిరణ్యించిన వానినిగూరిచ్న వారత్ను 

ఆలకించుడి 

లూకా 15:16 => వాడు పందులు తిను పొటుట్తో తన కడుపు నింపుకొన అశపడెను గాని యెవడును 

వానికేమియు ఇయయ్లేదు. 

లూకా 15:17 => అయితే బుదిధ్ వచిచ్నపుప్డు వాడు నా తండిర్యొదద్ ఎంతోమంది కూలివాండర్కు 

అనన్ము సమృదిధ్గా ఉనన్ది, నేనైతే ఇకక్డ ఆకలికి చచిచ్పోవుచునాన్ను. 

లూకా 15:18 => నేను లేచి నా తండిర్యొదద్కు వెళిల్--తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:19 => అతడు చేసిన పార్రథ్ననుగూరిచ్యు, అతని మనవి 

వినబడుటనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన పాపదోర్హములనిన్టినిగూరిచ్యు, తాను గుణపడకముందు 

ఉనన్ త సథ్ లములను కటిట్ం చి దేవతాసత్ంభములను చెకిక్ న విగర్హములను అచచ్ట 

నిలుపుటనుగూరిచ్యు, దీరఘ్దరుశ్లు రచించిన గర్ంథములలో వార్యబడియునన్ది. 

కీరత్నలు 50:15 => ఆపతాక్లమున నీవు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నినున్ విడిపించెదను నీవు 

ననున్ మహిమ పరచెదవు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:11 => అతడు పర్భువా, యిదిగో నేనునాన్ననెను. అందుకు పర్భువు నీవు 

లేచి, తినన్నిదనబడిన వీధికి వెళిల్, యూదా అనువాని యింట తారుస్వాడైన సౌలు అనువానికొరకు 

విచారించుము; ఇదిగో అతడు పార్రథ్న చేయుచునాన్డు 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:5 => అందుచేత అతని దేవుడైన యెహోవా అతనిని సిరియా రాజు చేతి 

కపప్గించెను. సిరియనులు అతని ఓడించి అతని జనులలో చాలమందిని చెరపటుట్కొని దమసుక్నకు 
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తీసికొనిపోయిరి. అతడును ఇశార్యేలు రాజు చేతికి అపప్గింపబడెను; ఆ రాజు అతని లెసస్గా 

ఓడించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:19 => అతడు చేసిన పార్రథ్ననుగూరిచ్యు, అతని మనవి 

వినబడుటనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన పాపదోర్హములనిన్టినిగూరిచ్యు, తాను గుణపడకముందు 

ఉనన్ త సథ్ లములను కటిట్ం చి దేవతాసత్ంభములను చెకిక్ న విగర్హములను అచచ్ట 

నిలుపుటనుగూరిచ్యు, దీరఘ్దరుశ్లు రచించిన గర్ంథములలో వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:23 => తన తండిర్యైన మనషే ష్ గుణపడినటుల్ యెహోవా సనిన్ధిని 

పశాచ్తత్పుత్డు కాకను గుణపడకను, ఈ ఆమోను అంతకంతకు ఎకుక్వ దోర్హకారయ్ములను చేయుచు 

వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:26 => హిజిక్యా హృదయగరవ్ము విడచి, తానును యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లును తముమ్నుతాము తగిగ్ంచుకొనిరి గనుక హిజిక్యా దినములలో యెహోవా కోపము 

జనులమీదికి రాలేదు. 

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. 

లూకా 18:14 => అతనికంటె ఇతడు నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడి తన యింటికి వెళె ల్నని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడుననియు తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడు 

హెచిచ్ంపబడుననియు చెపెప్ను 

లూకా 18:15 => తమ శిశువులను ముటట్వలెనని కొందరు ఆయన యొదద్కు వారిని తీసికొనిరాగా 

ఆయన శిషుయ్లు అదిచూచి తీసికొనివచిచ్న వారిని గదిద్ంచిరి. 

యాకోబు 4:10 => పర్భువు దృషిట్కి మిముమ్ను మీరు తగిగ్ంచుకొనుడి. అపుప్డాయన మిముమ్ను 

హెచిచ్ంచును. 
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1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 

1 పేతురు 5:6 => దేవుడు తగిన సమయమందు మిముమ్ను హెచిచ్ంచునటుల్ ఆయన 

బలిషఠ్మైనచేతికిర్ంద దీనమనసుక్లై యుండుడి.  

లేవీయకాండము 26:41 => నేను తమకు విరోధముగా నడిచితిననియు, తమ శతుర్వుల 

దేశములోనికి తముమ్ను రపిప్ంచితిననియు, ఒపుప్కొనినయెడల, అనగా లోబడని తమ హృదయములు 

లొంగి తాము చేసిన దోషమునకు పర్తిదండనను అనుభవించితిమని ఒపుప్కొనినయెడల, 

లేవీయకాండము 26:43 => వారిచేత విడువబడి వారు లేనపుప్డు పాడైపోయిన వారి దేశమును తన 

విశార్ంతిదినములను అనుభవించును. వారు నా తీరుప్లను తిరసక్రించి నా కటట్డలను 

అసహియ్ంచుకొనిరి. ఆ హేతువు చేతనే వారు తమ దోషశిక్ష నాయ్యమని ఒపుప్కొందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:2 => మరియు నీవు ఆయన ఆజఞ్లను గైకొందువో లేదో నినున్ శోధించి నీ 

హృదయములోనునన్ది తెలుసుకొనుటకు నినున్ అణచు నిమితత్మును అరణయ్ములో ఈ నలువది 

సంవతస్రములు నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ నడిపించిన మారగ్మంతటిని జాఞ్పకము చేసికొనుము.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 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. 

యెహోషువ 7:19 => అపుప్డు యెహోషువ ఆకానుతో నా కుమారుడా ఇశార్యేలు దేవుడైన 

యెహోవాకు మహిమను చెలిల్ంచి, ఆయన యెదుట ఒపుప్కొని, నీవు చేసినదానిని మరుగుచేయక నాకు 

తెలుపుమని నినున్ వేడుకొనుచునాన్నని చెపప్గా 

1 రాజులు 8:47 => వారు చెరగా కొనిపోబడిన దేశమందు తాము చేసిన దానిని మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొని మేము దురామ్రుగ్లమై పర్వరిత్ంచి పాపము చేసితిమని చెపిప్, తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన 

వారిదేశమందు చింతించి పశాచ్తాత్పపడి నీకు వినన్పము చేసినయెడల 
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2 రాజులు 13:4 => అయితే యెహోయాహాజు యెహోవాను వేడుకొనగా యెహోవా సిరియా 

రాజుచేత బాధనొందిన ఇశార్యేలువారిని కనికరించి అతని మనవి నంగీకరించెను. 

2 రాజులు 22:19 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ సథ్లము 

పాడగుననియు, దాని కాపురసుథ్లు దూషణాసప్దులగుదురనియు, నేను చెపిప్న మాటలను నీవు 

ఆలకించి, మెతత్ని మనసుస్కలిగి యెహోవా సనిన్ధిని దీనతవ్ము ధరించి, నీ బటట్లు చింపుకొని నా 

సనిన్ధిని కనీన్ళుల్ రాలిచ్తివి గనుక నీవు చేయు మనవిని నేను అంగీకరించియునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:26 => 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 7:14 => నా పేరు పెటట్బడిన నా జనులు తముమ్తాము తగిగ్ంచుకొని 

పార్రథ్నచేసి ననున్ వెదకి తమ చెడుమారగ్ములను విడిచినయెడల, ఆకాశమునుండి నేను వారి పార్రథ్నను 

విని, వారి పాపమును క్షమించి, వారి దేశమును సవ్సథ్పరచుదును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:6 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయుల అధిపతులును రాజును తముమ్ను తాము 

తగిగ్ంచుకొని యెహోవా నాయ్యసుథ్డని ఒపుప్కొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:12 => అతడు తనున్ తాను తగిగ్ంచుకొనినందున యెహోవా అతని 

బొతిత్గా నిరూమ్లముచేయక, యూదావారు కొంతమటుట్కు మంచితనము ననుసరించుట చూచి తన 

కోపము అతనిమీదనుండి తిర్పుప్కొనెను. 

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, 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:11 => అయినను ఆషేరు మనషే ష్ జెబూలూను దేశముల వారిలోనుండి 

కొందరు కృంగిన మనసుస్తో యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 34:27 => నీ మనసుస్ మెతత్నిదై యీ సథ్లముమీదను దాని కాపురసుథ్లమీదను 

దేవుడు పలికిన మాటలను నీవు వినినపుప్డు నా సనిన్ధిని నినున్ నీవు తగిగ్ంచుకొని నీ వసత్రములు 

చింపుకొని నా సనిన్ధిని కనీన్రు విడిచితివి గనుక నీ మనవిని నేను ఆలకించితిని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:12 => అతడు తన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడచుచు, 

ఆయన నియమించిన పర్వకత్యైన యిరీమ్యా మాట వినకయు, తనున్ తాను తగిగ్ంచుకొనకయు 

ఉండెను. 

ఎజార్ 8:23 => మేము ఉపవాసముండి ఆ సంగతినిబటిట్ మా దేవుని వేడుకొనగా ఆయన మా 

మనవిని అంగీకరించెను 

యోబు 5:8 => అయితే నేను దేవుని నాశర్యించుదును. దేవునికే నా వాయ్జెయ్మును అపప్గించుదును. 

యోబు 8:5 => నీవు జాగర్తత్గా దేవుని వెదకినయెడల సరవ్శకుత్డగు దేవుని బతిమాలుకొనినయెడల 

యోబు 33:26 => వాడు దేవుని బతిమాలుకొనినయెడల ఆయన వానిని కటాకిష్ంచును కావున వాడు 

ఆయన ముఖము చూచి సంతోషించును ఈలాగున నిరోద్షతవ్ము ఆయన నరునికి దయచేయును.  

కీరత్నలు 10:17 => యెహోవా, లోకులు ఇకను భయకారకులు కాకుండునటుల్ బాధపడువారి 

కోరికను నీవు వినియునాన్వు 

కీరత్నలు 51:17 => విరిగిన మనసేస్ దేవునికిషట్మైన బలులు దేవా, విరిగి నలిగిన హృదయమును 

నీవు అలక్షయ్ము చేయవు. 

కీరత్నలు 107:13 => కషట్కాలమందు వారు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్రి ఆయన వారి ఆపదలలోనుండి 

వారిని విడిపించెను 

కీరత్నలు 116:4 => అపుప్డు యెహోవా, దయచేసి నా పార్ణమును విడిపింపుమని యెహోవా 

నామమునుబటిట్ నేను మొఱఱ్పెటిట్తిని. 

పర్సంగి 3:1 => పర్తి దానికి సమయము కలదు. ఆకాశము కిర్ంద పర్తి పర్యతన్మునకు సమయము 

కలదు. 
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పర్సంగి 7:14 => సుఖదినమునందు సుఖముగా ఉండుము, ఆపదిద్నమునందు యోచించుము; 

తాము చనిపోయిన తరువాత జరుగుదానిని నరులు తెలిసికొనకుండునటుల్ దేవుడు సుఖదుఃఖములను 

జతపరచియునాన్డు. 

యెషయా 26:16 => యెహోవా, శర్మలో వారు నినున్ తలంచుకొనిరి నీ శిక్ష వారిమీద పడినందున 

వారు విశేషముగా దీన పార్రథ్నలు చేసిరి 

యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

వి న య ము గ ల వా రి పార్ ణ ము ను ఉ జీజ్ విం ప జే యు ట కు ను న లి గి న వా రి పార్ ణ ము ను 

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 13:18 => రాజును తలిల్యైన రాణిని చూచి ఇటల్నుము మీ శిరోభూషణములును 

తలమీదనునన్ మీ సుందరకిరీటమును పడిపోయెను; కుర్ంగి కూరుచ్ండుడి. 

యిరిమ్యా 36:7 => ఒకవేళ వారి వినన్పములు యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలమగునేమో, ఒకవేళ 

వారు తమ చెడుమారగ్ము విడుతురేమో, నిజముగా ఈ పర్జలమీదికి ఉగర్తయు మహా కోపమును 

వచుచ్నని యెహోవా పర్కటించియునాన్డు. 

యిరిమ్యా 44:10 => నేటివరకు వారు దీనమనసుస్ ధరింపకునాన్రు, భయము నొందకునాన్రు, 

నేను మీకును మీ పితరులకును నియమించిన ధరమ్శాసత్రమునైనను కటట్డలనైనను అనుసరింపకయే 

యునాన్రు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:29 => నిరీక్షణాధారము కలుగునేమోయని అతడు బూడిదెలో మూతి 

పెటుట్కొనవలెను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:55 => యెహోవా, అగాధమైన బందీగృహములోనుండి నేను నీ 

నామమునుబటిట్ మొరలిడగా 
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యెహెజేక్లు 18:21 => అయితే దుషుట్డు తాను చేసిన పాపములనిన్టిని విడిచి, నా కటట్డలనిన్టిని 

అనుసరించి నీతిని అనుసరించి నాయ్యము జరిగించినయెడల అతడు మరణమునొందడు, 

అవశయ్ముగా అతడు బర్దుకును. 

దానియేలు 4:36 => ఆ సమయమందు నా బుదిధ్ మరల నాకు వచెచ్ను, రాజయ్ సంబంధమగు 

పర్భావమును నా ఘనతయు నా తేజసుస్ను నాకు కలిగెను; నా మంతుర్లును నా కిర్ంది యధిపతులును 

నాయొదద్ ఆలోచన చేయవచిచ్రి. నా రాజయ్ము నాకు సిథ్రపడగా నేను మరి ఎకుక్వ ఘనత నొందితిని.  

దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

మీకా 6:8 => మనుషుయ్డా, యేది ఉతత్మమో అది నీకు తెలియజేయబడియునన్ది; నాయ్యముగా 

నడుచుకొనుటయు, కనికరమును పేర్మించుటయు, దీనమనసుస్ కలిగి నీ దేవుని యెదుట 

పర్వరిత్ంచుటయు, ఇంతేగదా యెహోవా నినన్డుగుచునాన్డు. 

మతత్యి 5:3 => ఆతమ్ విషయమై దీనులైనవారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

మతత్యి 20:5 => దాదాపు పండెర్ండు గంటలకును, మూడు గంటలకును, అతడు మరల వెళిల్, 

ఆలాగే చేసెను. 

మతత్యి 24:40 => ఆ కాలమున ఇదద్రు పొలములో ఉందురు, ఒకడు తీసికొనిపోబడును ఒకడు 

విడిచిపెటట్బడును. 

లూకా 15:18 => నేను లేచి నా తండిర్యొదద్కు వెళిల్--తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; 

లూకా 18:13 => అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుచుండి, ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్టకైనను 

ధైరయ్ము చాలక రొముమ్ కొటుట్కొనుచు దేవా, పాపినైన ననున్ కరుణించుమని పలికెను. 

లూకా 23:41 => మనకైతే యిది నాయ్యమే; మనము చేసినవాటికి తగిన ఫలము పొందుచునాన్ము 

గాని యీయన ఏ తపిప్దమును చేయలేదని చెపిప్ 
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యోహాను 4:10 => అందుకు యేసు నీవు దేవుని వరమును నాకు దాహమునకిమమ్ని నినున్ 

అడుగుచునన్వాడెవడో అదియు ఎరిగియుంటే నీవు ఆయనను అడుగుదువు, ఆయన నీకు 

జీవజలమిచుచ్నని ఆమెతో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:22 => కాబటిట్ యీ నీ చెడుతనము మానుకొని మారుమనసుస్నొంది 

పర్భువును వేడుకొనుము; ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచుచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:9 => అతడు మూడు దినములు చూపులేక అనన్పానములేమియు 

పుచుచ్కొనకుండెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:6 => దేనినిగూరిచ్యు చింతపడకుడి గాని పర్తి విషయములోను పార్రథ్న 

విజాఞ్పనములచేత కృతజఞ్తాపూరవ్కముగా మీ వినన్పములు దేవునికి తెలియజేయుడి. 

1 తిమోతి 2:8 => కావున పర్తి సథ్లమందును పురుషులు కోపమును సంశయమును లేనివారై, 

పవితర్మైనచేతులెతిత్ పార్రథ్న చేయవలెనని కోరుచునాన్ను. 

యాకోబు 4:6 => కాదుగాని, ఆయన ఎకుక్వ కృపనిచుచ్ను; అందుచేత దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును అని లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

యాకోబు 4:7 => కాబటిట్ దేవునికి లోబడి యుండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అపుప్డు వాడు 

మీయొదద్నుండి పారిపోవును. 

యాకోబు 5:13 => మీలో ఎవనికైనను శర్మ సంభవించెనా? అతడు పార్రథ్న చేయవలెను; 

ఎవనికైనను సంతోషము కలిగెనా? అతడు కీరత్నలు పాడవలెను. 

వచనము 15 

మరియు యెహోవా మందిరమునుండి అనుయ్ల దేవతలను విగర్హమును తీసివేసి, 

యెరూషలేమునందును యెహోవా మందిర పరవ్తమునందును తాను కటిట్ంచిన బలిపీఠములనిన్టిని 

తీసి పటట్ణము బయటికి వాటిని లాగివేయించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:20 => యుదధ్మందు వారు దేవునికి మొఱఱ్పెటట్గా, ఆయనమీద వారు 

నమిమ్కయుంచినందున ఆయన వారి మొఱఱ్ ఆలకించెను 
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ఎజార్ 8:23 => మేము ఉపవాసముండి ఆ సంగతినిబటిట్ మా దేవుని వేడుకొనగా ఆయన మా 

మనవిని అంగీకరించెను 

యోబు 22:23 => సరవ్శకుత్నివైపు నీవు తిరిగినయెడల నీ గుడారములలోనుండి దురామ్రగ్మును 

దూరముగా తొలగించినయెడల నీవు అభివృదిధ్ పొందెదవు. 

యోబు 22:27 => నీవు ఆయనకు పార్రథ్నచేయగా ఆయన నీ మనవి నాలకించును నీ మొర్కుక్బళుల్ 

నీవు చెలిల్ంచెదవు. 

యోబు 33:16 => నరులు గరివ్షు ఠ్లు కాకుండ చేయునటుల్ తాము తలచిన కారయ్ము వారు 

మానుకొన చేయునటుల్ 

యోబు 33:17 => గోతికి పోకుండ వారిని కాపాడునటుల్ కతిత్వలన నశింపకుండ వారి పార్ణమును 

తపిప్ంచునటుల్ 

యోబు 33:18 => ఆయన వారి చెవులను తెరవచేయును వారికొరకు ఉపదేశము సిదధ్పరచును. 

యోబు 33:19 => వాయ్ధిచేత మంచమెకుక్టవలనను ఒకని యెముకలలో ఎడతెగని నొపుప్లు 

కలుగుటవలనను వాడు శిక్షణము నొందును 

యోబు 33:20 => రొటెట్యు రుచిగల ఆహారమును వానికసహయ్మగును 

యోబు 33:21 => వాని శరీరమాంసము కీష్ణించిపోయి వికారమగును బయటికి కనబడకుండిన 

యెముకలు పైకి పొడుచుకొని వచుచ్ను 

యోబు 33:22 => వాడు సమాధికి సమీపించును వాని పార్ణము సంహారకులయొదద్కు 

సమీపించును. 

యోబు 33:23 => నరులకు యుకత్మైనది ఏదో దానిని వానికి తెలియజేయుటకు వేలాది దూతలలో 

ఘనుడగు ఒకడు వానికి మధయ్వరిత్యై యుండినయెడల 

యోబు 33:24 => దేవుడు వానియందు కరుణజూపి పాతాళములోనికి దిగి వెళల్కుండ వానిని 

విడిపించును పార్యశిచ్తత్ము నాకు దొరకెనని సెలవిచుచ్ను. 

యోబు 33:25 => అపుప్డు వాని మాంసము బాలుర మాంసముకనన్ ఆరోగయ్ముగా నుండును. 

వానికి తన చినన్నాటి సిథ్తి తిరిగి కలుగును. 
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యోబు 33:26 => వాడు దేవుని బతిమాలుకొనినయెడల ఆయన వానిని కటాకిష్ంచును కావున వాడు 

ఆయన ముఖము చూచి సంతోషించును ఈలాగున నిరోద్షతవ్ము ఆయన నరునికి దయచేయును.  

యోబు 33:27 => అపుప్డు వాడు మనుషుయ్లయెదుట సంతోషించుచు ఇటల్ని పలుకును 

యథారథ్మైనదానిని వయ్తాయ్సపరచి నేను పాపము చేసితిని అయినను దానికి తగిన పర్తికారము నాకు 

చేయబడలేదు 

యోబు 33:28 => కూపములోనికి దిగిపోకుండ నా పార్ణమును ఆయన విమోచించియునాన్డు నా 

జీవము వెలుగును చూచుచునన్ది.  

యోబు 33:29 => ఆలోచించుము, నరులు సజీవులకుండు వెలుగుచేత వెలిగింపబడునటుల్ 

యోబు 33:30 => కూపములోనుండి వారిని మరల రపిప్ంపవలెనని మానవులకొరకు రెండు 

సారులు మూడు సారులు ఈ కిర్యలనిన్టిని దేవుడు చేయువాడైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 32:3 => నేను మౌనినై యుండగా దినమంతయు నేను చేసిన నా ఆరత్ధవ్నివలన 

నాయెముకలు కీష్ణించినవి.  

కీరత్నలు 32:4 => దివారాతుర్లు నీ చెయియ్ నామీద బరువుగా నుండెను నా సారము వేసవికాలమున 

ఎండినటాట్యెను. (సెలా.)  

కీరత్నలు 32:5 => నా దోషమును కపుప్కొనక నీ యెదుట నాపాపము ఒపుప్కొంటిని యెహోవా 

సనిన్ ధి ని నా అతికర్మములు ఒపుప్కొందుననుకొంటిని . నీవు నా పాపదోషమును 

పరిహరించియునాన్వు. (సెలా.)  

కీరత్నలు 86:5 => పర్భువా, నీవు దయాళుడవు క్షమించుటకు సిదధ్మైన మనసుస్గలవాడవు నీకు 

మొఱఱ్పెటుట్వారందరియెడల కృపాతిశయము గలవాడవు. 

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.  
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యెషయా 55:8 => నా తలంపులు మీ తలంపులవంటిని కావు మీ తోర్వలు నా తోర్వలవంటిని కావు 

ఇదే యెహోవా వాకుక్  

యెషయా 55:9 => ఆకాశములు భూమికిపైన ఎంత యెతుత్గా ఉనన్వో మీ మారగ్ములకంటె నా 

మారగ్ములు మీ తలంపులకంటె నా తలంపులు అంత యెతుత్గా ఉనన్వి. 

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, 

మతత్యి 7:7 => అడుగుడి మీకియయ్బడును. వెదకుడి మీకు దొరకును, తటుట్డి మీకు తీయబడును. 

మతత్యి 7:8 => అడుగు పర్తివాడును పొందును, వెదకువానికి దొరకును, తటుట్వానికి తీయబడును. 

లూకా 23:42 => ఆయనను చూచి యేసూ, నీవు నీ రాజయ్ములోనికి వచుచ్నపుప్డు ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుమనెను. 

లూకా 23:43 => అందుకాయన వానితో నేడు నీవు నాతోకూడ పరదైసులో ఉందువని 

నిశచ్యముగా నీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 4:10 => అందుకు యేసు నీవు దేవుని వరమును నాకు దాహమునకిమమ్ని నినున్ 

అడుగుచునన్వాడెవడో అదియు ఎరిగియుంటే నీవు ఆయనను అడుగుదువు, ఆయన నీకు 

జీవజలమిచుచ్నని ఆమెతో చెపెప్ను 

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. 

సామెతలు 16:7 => ఒకని పర్వరత్న యెహోవాకు పీర్తికరమగునపుప్డు ఆయన వాని శతుర్వులను 

సహా వానికి మితుర్లుగా చేయును. 

సామెతలు 21:1 => యెహోవా చేతిలో రాజు హృదయము నీటి కాలువలవలె నునన్ది. ఆయన తన 

చితత్వృతిత్ చొపుప్న దాని తిర్పుప్ను. 
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మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:6 => మీరు రొటెట్ తినలేదు, దార్కాష్రసమేగాని మదయ్మేగాని తార్గలేదని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

కీరత్నలు 9:16 => యెహోవా పర్తయ్క్షమాయెను, ఆయన తీరుప్ తీరిచ్యునాన్డు. దుషుట్లు తాము 

చేసికొనినదానిలో చికిక్యునాన్రు(హిగాగ్యోన  సెలా.) 

కీరత్నలు 46:10 => ఊరకుండుడి నేనే దేవుడనని తెలిసికొనుడి అనయ్జనులలో నేను 

మహోనన్తుడనగుదును భూమిమీద నేను మహోనన్తుడనగుదును  

యిరిమ్యా 24:7 => వారు పూరణ్హృదయముతో నాయొదద్కు తిరిగిరాగా వారు నా జనులగునటుల్ను 

నేను వారి దేవుడనగునటుల్ను నేను యెహోవానని ననెన్రుగు హృదయమును వారికిచెచ్దను. 

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 4:34 => ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ 

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

యోహాను 17:3 => అదివ్తీయ సతయ్దేవుడవైన నినున్ను, నీవు పంపిన యేసుకీర్సుత్ను ఎరుగుటయే 

నితయ్జీవము. 
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హెబీర్యులకు 8:11 => వారిలో ఎవడును పర్భువును తెలిసికొనుడని తన పటట్ణసుథ్నికైనను తన 

సహోదరునికైనను ఉపదేశము చేయడు వారిలో చినన్లు మొదలుకొని పెదద్ల వరకు అందరును ననున్ 

తెలిసికొందురు. 

ఆదికాండము 25:21 => ఇసాస్కు భారయ్ గొడార్లు గనుక అతడు ఆమె విషయమై యెహోవాను 

వేడుకొనెను. యెహోవా అతని పార్రథ్న వినెను గనుక అతని భారయ్యైన రిబాక్ గరభ్వతి ఆయెను. 

లేవీయకాండము 26:41 => నేను తమకు విరోధముగా నడిచితిననియు, తమ శతుర్వుల 

దేశములోనికి తముమ్ను రపిప్ంచితిననియు, ఒపుప్కొనినయెడల, అనగా లోబడని తమ హృదయములు 

లొంగి తాము చేసిన దోషమునకు పర్తిదండనను అనుభవించితిమని ఒపుప్కొనినయెడల, 

యెహోషువ 7:19 => అపుప్డు యెహోషువ ఆకానుతో నా కుమారుడా ఇశార్యేలు దేవుడైన 

యెహోవాకు మహిమను చెలిల్ంచి, ఆయన యెదుట ఒపుప్కొని, నీవు చేసినదానిని మరుగుచేయక నాకు 

తెలుపుమని నినున్ వేడుకొనుచునాన్నని చెపప్గా 

1 రాజులు 8:47 => వారు చెరగా కొనిపోబడిన దేశమందు తాము చేసిన దానిని మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొని మేము దురామ్రుగ్లమై పర్వరిత్ంచి పాపము చేసితిమని చెపిప్, తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన 

వారిదేశమందు చింతించి పశాచ్తాత్పపడి నీకు వినన్పము చేసినయెడల 

1 రాజులు 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. 

2 రాజులు 13:4 => అయితే యెహోయాహాజు యెహోవాను వేడుకొనగా యెహోవా సిరియా 

రాజుచేత బాధనొందిన ఇశార్యేలువారిని కనికరించి అతని మనవి నంగీకరించెను. 

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 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:12 => అతడు తనున్ తాను తగిగ్ంచుకొనినందున యెహోవా అతని 

బొతిత్గా నిరూమ్లముచేయక, యూదావారు కొంతమటుట్కు మంచితనము ననుసరించుట చూచి తన 

కోపము అతనిమీదనుండి తిర్పుప్కొనెను. 

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. 

యోబు 5:8 => అయితే నేను దేవుని నాశర్యించుదును. దేవునికే నా వాయ్జెయ్మును అపప్గించుదును. 

యోబు 8:5 => నీవు జాగర్తత్గా దేవుని వెదకినయెడల సరవ్శకుత్డగు దేవుని బతిమాలుకొనినయెడల 

యోబు 9:15 => నేను నిరోద్షినైయుండినను ఆయనకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్జాలను నాయ్యకరత్యని1 

నేనాయనను బతిమాలుకొనదగును. 

యోబు 33:26 => వాడు దేవుని బతిమాలుకొనినయెడల ఆయన వానిని కటాకిష్ంచును కావున వాడు 

ఆయన ముఖము చూచి సంతోషించును ఈలాగున నిరోద్షతవ్ము ఆయన నరునికి దయచేయును.  

కీరత్నలు 10:17 => యెహోవా, లోకులు ఇకను భయకారకులు కాకుండునటుల్ బాధపడువారి 

కోరికను నీవు వినియునాన్వు 

కీరత్నలు 50:15 => ఆపతాక్లమున నీవు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నినున్ విడిపించెదను నీవు 

ననున్ మహిమ పరచెదవు. 

కీరత్నలు 51:17 => విరిగిన మనసేస్ దేవునికిషట్మైన బలులు దేవా, విరిగి నలిగిన హృదయమును 

నీవు అలక్షయ్ము చేయవు. 

కీరత్నలు 65:2 => పార్రథ్న ఆలకించువాడా, సరవ్శరీరులు నీయొదద్కు వచెచ్దరు 

కీరత్నలు 107:13 => కషట్కాలమందు వారు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్రి ఆయన వారి ఆపదలలోనుండి 

వారిని విడిపించెను 
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కీరత్నలు 116:4 => అపుప్డు యెహోవా, దయచేసి నా పార్ణమును విడిపింపుమని యెహోవా 

నామమునుబటిట్ నేను మొఱఱ్పెటిట్తిని. 

పర్సంగి 7:14 => సుఖదినమునందు సుఖముగా ఉండుము, ఆపదిద్నమునందు యోచించుము; 

తాము చనిపోయిన తరువాత జరుగుదానిని నరులు తెలిసికొనకుండునటుల్ దేవుడు సుఖదుఃఖములను 

జతపరచియునాన్డు. 

యెషయా 26:16 => యెహోవా, శర్మలో వారు నినున్ తలంచుకొనిరి నీ శిక్ష వారిమీద పడినందున 

వారు విశేషముగా దీన పార్రథ్నలు చేసిరి 

యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

వి న య ము గ ల వా రి పార్ ణ ము ను ఉ జీజ్ విం ప జే యు ట కు ను న లి గి న వా రి పార్ ణ ము ను 

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 36:7 => ఒకవేళ వారి వినన్పములు యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలమగునేమో, ఒకవేళ 

వారు తమ చెడుమారగ్ము విడుతురేమో, నిజముగా ఈ పర్జలమీదికి ఉగర్తయు మహా కోపమును 

వచుచ్నని యెహోవా పర్కటించియునాన్డు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:56 => నీవు నా శబద్ము ఆలకించితివి సహాయముకొరకు నేను మొఱఱ్పెటట్గా 

చెవిని మూసికొనకుము. 

యెహెజేక్లు 18:21 => అయితే దుషుట్డు తాను చేసిన పాపములనిన్టిని విడిచి, నా కటట్డలనిన్టిని 

అనుసరించి నీతిని అనుసరించి నాయ్యము జరిగించినయెడల అతడు మరణమునొందడు, 

అవశయ్ముగా అతడు బర్దుకును. 

దానియేలు 4:36 => ఆ సమయమందు నా బుదిధ్ మరల నాకు వచెచ్ను, రాజయ్ సంబంధమగు 

పర్భావమును నా ఘనతయు నా తేజసుస్ను నాకు కలిగెను; నా మంతుర్లును నా కిర్ంది యధిపతులును 

నాయొదద్ ఆలోచన చేయవచిచ్రి. నా రాజయ్ము నాకు సిథ్రపడగా నేను మరి ఎకుక్వ ఘనత నొందితిని.  
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హోషేయ 5:15 => వారు మనసుస్ తిర్పుప్కొని ననున్ వెదకువరకు నేను తిరిగి నా సథ్లమునకు 

పోవుదును; తమకు దురవసథ్ సంభవింపగా వారు ననున్ బహు శీఘర్ముగా వెదకుదురు. 

మీకా 6:8 => మనుషుయ్డా, యేది ఉతత్మమో అది నీకు తెలియజేయబడియునన్ది; నాయ్యముగా 

నడుచుకొనుటయు, కనికరమును పేర్మించుటయు, దీనమనసుస్ కలిగి నీ దేవుని యెదుట 

పర్వరిత్ంచుటయు, ఇంతేగదా యెహోవా నినన్డుగుచునాన్డు. 

లూకా 15:10 => అటువలె మారుమనసుస్ పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూతలయెదుట 

సంతోషము కలుగునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 15:18 => నేను లేచి నా తండిర్యొదద్కు వెళిల్--తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; 

లూకా 18:13 => అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుచుండి, ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్టకైనను 

ధైరయ్ము చాలక రొముమ్ కొటుట్కొనుచు దేవా, పాపినైన ననున్ కరుణించుమని పలికెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:22 => కాబటిట్ యీ నీ చెడుతనము మానుకొని మారుమనసుస్నొంది 

పర్భువును వేడుకొనుము; ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచుచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:9 => అతడు మూడు దినములు చూపులేక అనన్పానములేమియు 

పుచుచ్కొనకుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:11 => అతడు పర్భువా, యిదిగో నేనునాన్ననెను. అందుకు పర్భువు నీవు 

లేచి, తినన్నిదనబడిన వీధికి వెళిల్, యూదా అనువాని యింట తారుస్వాడైన సౌలు అనువానికొరకు 

విచారించుము; ఇదిగో అతడు పార్రథ్న చేయుచునాన్డు 

ఫిలిపీప్యులకు 4:6 => దేనినిగూరిచ్యు చింతపడకుడి గాని పర్తి విషయములోను పార్రథ్న 

విజాఞ్పనములచేత కృతజఞ్తాపూరవ్కముగా మీ వినన్పములు దేవునికి తెలియజేయుడి. 

యాకోబు 4:7 => కాబటిట్ దేవునికి లోబడి యుండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అపుప్డు వాడు 

మీయొదద్నుండి పారిపోవును. 

యాకోబు 5:13 => మీలో ఎవనికైనను శర్మ సంభవించెనా? అతడు పార్రథ్న చేయవలెను; 

ఎవనికైనను సంతోషము కలిగెనా? అతడు కీరత్నలు పాడవలెను. 
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వచనము 16 

ఇదియుగాక అతడు యెహోవా బలిపీఠమును బాగుచేసి, దానిమీద సమాధాన బలులను 

కృతజఞ్తారప్ణలను అరిప్ంచుచు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను సేవించుడని యూదా వారికి 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:5 => మరియు రాజు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని, పాడైన గోడ యావతుత్ కటిట్ంచి, 

గోపురములవరకు దానిని ఎతుత్ చేయించి, బయట మరియొక గోడను కటిట్ంచి, దావీదు పటట్ణములో 

మిలోల్ దురగ్మును బాగుచేయించెను. మరియు ఈటెలను డాళల్ను విసాత్రముగా చేయించెను. 

2 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 1:33 => అంతట రాజు మీరు మీ యేలినవాడనైన నా సేవకులను పిలుచుకొని పోయి నా 

కుమారుడైన సొలొమోనును నా కంచర గాడిదమీద ఎకిక్ంచి గిహోనునకు తీసికొనిపోయి 

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. 

నెహెమాయ్ 3:3 => మతస్య్పు గుమమ్మును హసెస్నాయా వంశసుథ్లు కటిట్రి; మరియు వారు దానికి 

దూలములను ఎతిత్ తలుపులు నిలిపి తాళములను గడియలను ఆమరిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 12:39 => మరియు వారు ఎఫార్యిము గుమమ్ము అవతలనుండియు, పాత గుమమ్ము 

అవతలనుండియు, మతస్య్పు గుమమ్ము అవతలనుండియు, హననేయ్లు గోపురమునుండియు, మేయా 

గోపురమునుండియు, గొఱఱ్ల గుమమ్మువరకు వెళిల్ బందీగృహపు గుమమ్ములో నిలిచిరి. 

జెఫనాయ్ 1:10 => ఆ దినమందు మతస్య్పు గుమమ్ములో రోదన శబద్మును, పటట్ణపు దిగువ 

భాగమున అంగలారుప్ను వినబడును, కొండల దికుక్నుండి గొపప్ నాశనము వచుచ్ను. ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 27:3 => అతడు యెహోవా మందిరపు ఎతుత్ దావ్రమును కటిట్ంచి ఓపెలు 

దగగ్రనునన్ గోడ చాలమటుట్కు కటిట్ంచెను. 

నెహెమాయ్ 3:26 => ఓపెలులోనునన్ నెతీనీయులు తూరుప్వైపు నీటి గుమమ్ము పర్కక్ను దానికి 

సంబంధించిన గోపురము దగగ్రను బాగుచేసిరి. 

నెహెమాయ్ 3:27 => వారిని ఆనుకొని ఓపెలు గోడవరకు గొపప్ గోపురమునకు ఎదురుగానునన్ 

మరియొక భాగమును తెకోవీయులు బాగుచేసిరి. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:19 => రాజు యూదాయందంతటనుండు పార్కార పురములలో 

ఉంచినవారు గాక వీరు రాజుయొకక్ పరివారములో చేరినవారై యుండిరి. 

యెహెజేక్లు 21:20 => ఖడగ్మునకు అమోమ్నీయుల పటట్ణమగు రబాబ్కు ఒక మారగ్మును, 

యూదాదేశమందునన్ పార్కారములు గల పటట్ణమగు యెరూషలేమునకు ఒక మారగ్మును 

ఏరప్రచుము. 

వచనము 17 

అయినను జనులు ఉనన్త సథ్లములయందు ఇంకను బలులు అరిప్ంచుచు వచిచ్రిగాని ఆ యరప్ణలను 

తమ దేవుడైన యెహోవా నామమునకే చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:3 => ఇతడు తన తండిర్యైన హిజిక్యా పడగొటిట్న ఉనన్తసథ్లములను 

తిరిగికటిట్ంచి, బయలు దేవతకు బలిపీఠములను నిలిపి, దేవతాసత్ంభములను చేయించి, 

ఆకాశనక్షతర్ములనిన్టిని పూజించి కొలిచెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 33:4 => మరియు నా నామము ఎనన్టెనన్టికి ఉండునని 

యెరూషలేమునందు ఏ సథ్లమునుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచెచ్నో అకక్డనునన్ యెహోవా 

మందిరమందు అతడు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:5 => మరియు యెహోవా మందిరపు రెండు ఆవరణములలో అతడు 

ఆకాశనక్షతర్ సమూహమునకు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:7 => ఇశార్యేలీయుల గోతర్సాథ్నములనిన్టిలో నేను కోరుకొనిన 

యెరూషలేమునందు నా నామము నితయ్ము ఉంచెదను,  

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. 

యెషయా 2:17 => అపుప్డు నరుల అహంకారము అణగదొర్కక్బడును మనుషుయ్ల గరవ్ము 

తగిగ్ంపబడును ఆ దినమున యెహోవా మాతర్మే ఘనత వహించును.  

యెషయా 2:18 => విగర్హములు బొతిత్గా నశించిపోవును. 

యెషయా 2:19 => యెహోవా భూమిని గజగజ వణకింప లేచునపుప్డు ఆయన భీకర 

సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మాహాతమ్య్మునుండియు మనుషుయ్లు కొండల గుహలలో 

దూరుదురు నేల బొరియలలో దూరుదురు.  

యెషయా 2:20 => ఆ దినమున యెహోవా భూమిని గజగజ వణకింప లేచునపుప్డు ఆయన భీకర 

సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మాహాతమ్య్మునుండియు కొండల గుహలలోను బండబీటలలోను  
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యెషయా 2:21 => దూరవలెననన్ ఆశతో నరులు తాము పూజించుటకై చేయించుకొనిన వెండి 

విగర్హములను సువరణ్ విగర్హములను ఎలుకలకును గబిబ్లములకును పారవేయుదురు. 

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. 

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. 

హోషేయ 14:3 => అషూష్రీయులచేత రక్షణ నొందగోరము, మేమికను గుఱఱ్ములను ఎకక్ము మీరే 

మాకు దేవుడని మేమికమీదట మాచేతిపనితో చెపప్ము; తండిర్లేనివారియెడల వాతస్లయ్ము 

చూపువాడవు నీవే గదా. 

మతత్యి 3:8 => అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో మీరు చెపుప్కొన తలంచవదుద్; 

నాయ్యాధిపతులు 10:16 => యెహోవాను సేవింపవలెనని తమ మధయ్నుండి అనయ్దేవతలను 

తొలగింపగా, ఆయన ఆతమ్ ఇశార్యేలీయులకు కలిగిన దురవసథ్ను చూచి సహింపలేకపోయెను. 

2 రాజులు 21:5 => మరియు యెహోవా మందిరమునకునన్ రెండు సాలలలో ఆకాశ 

సమూహములకు అతడు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

Page  of 1935 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

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 దినవృతాత్ంతములు 33:4 => మరియు నా నామము ఎనన్టెనన్టికి ఉండునని 

యెరూషలేమునందు ఏ సథ్లమునుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచెచ్నో అకక్డనునన్ యెహోవా 

మందిరమందు అతడు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

యిరిమ్యా 7:30 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు యూదా వారు నా దృషిట్కి చెడడ్కిర్యలు 

చేయుచునాన్రు , నా నామముపెటట్బడిన మందిరము అపవితర్పడునటుల్ వారు దానిలో 

హేయవసుత్వులను ఉంచియునాన్రు. 

యిరిమ్యా 32:34 => మరియు నా పేరు పెటట్బడిన మందిరమును అపవితర్పరచుటకు దానిలో 

హేయమైనవాటిని పెటిట్రి. 

మతత్యి 25:16 => అయిదు తలాంతులు తీసికొనినవాడు వెళిల్ వాటితో వాయ్పారము చేసి, మరి 

అయిదు తలాంతులు సంపాదించెను. 

వచనము 18 

మనషే ష్ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు దేవునికి పెటిట్న మొరలనుగూరిచ్యు, 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా పేరట అతనితో పలికిన దీరఘ్దరుశ్లు చెపిప్న మాటలనుగూరిచ్యు, 

ఇశార్యేలు రాజుల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:18 => అపుప్డు వారు రాజైన హిజిక్యాయొదద్కు పోయి మేము యెహోవా 

మందిరమంతటిని దహన బలిపీఠమును ఉపకరణములనిన్టిని సనిన్ధి రొటెట్లుంచు బలల్ను పవితర్పరచి 

యునాన్ము. 

1 రాజులు 18:30 => అపుప్డు ఏలీయా నా దగగ్రకు రండని జనులందరితో చెపప్గా జనులందరును 

అతని దగగ్రకు వచిచ్రి. అతడు కిర్ంద పడ దోర్యబడియునన్ యెహోవా బలిపీఠమును బాగుచేసి, 
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లేవీయకాండము 3:1 => అతడు అరిప్ంచునది సమాధానబలియైనయెడల అతడు గోవులలోనిది 

తీసికొనివచిచ్నయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని యెహోవా సనిన్ధికి నిరోద్షమైన దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:2 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమున దానిని వధింపవలెను. యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని 

రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:3 => అతడు ఆ సమాధాన బలిపశువు యొకక్ ఆంతర్ముల లోపలి కొర్వువ్ను 

ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని రెండు మూతర్గర్ంధులను వాటిమీదను 

లేవీయకాండము 3:4 => డొకక్లమీదనునన్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీదను మూతర్గర్ంథుల మీదనునన్ 

వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంవలెను. 

లేవీయకాండము 3:5 => అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 3:6 => యెహోవాకు సమాధానబలిగా ఒకడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్ 

మేకలలోనిదైనయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని నిరోద్షమైనదాని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:7 => అతడరిప్ంచు అరప్ణము గొఱఱ్పిలల్యైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:8 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద అతడు తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారము నెదుట దానిని వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:9 => ఆ సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను ముడిడ్పూస మొదలుకొని కొర్వివ్న 

తోక అంతటిని ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:10 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను 

మూతర్గర్ంథులమీది కాలేజముయొకక్ వపను తీసి యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 
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లేవీయకాండము 3:11 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమ రూపమైన ఆహారము. 

లేవీయకాండము 3:12 => అతడు అరిప్ంచునది మేకయైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:13 => తాను దాని తలమీద చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుట దానిని 

వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:14 => తాను దానిలో అరిప్ంచు ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది 

కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:15 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను రెండు 

మూతర్గర్ంథులపైనునన్ కాలేజముయొకక్ వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:16 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద వాటిని దహింపవలెను. కొర్వవ్ంతయు 

యెహోవాదే; అది సువాసనగల హోమ రూపమైన ఆహారము. మీరు కొర్వువ్నైనను రకత్మునైనను 

తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 3:17 => అది మీ తరతరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలోను నితయ్మైన కటట్డ. 

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. 
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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. 

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 14:4 => వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యించుటకును, 

ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్యు విధినిబటిట్యు కిర్యలు జరిగించుటకును, యూదావారికి ఆజాఞ్పించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:12 => యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ రాజును అధిపతులును చేసిన నిరణ్యమును 

నెరవేరుచ్నటుల్ యూదాలోనివారికి మనసుస్ ఏకము చేయుటకై దేవుని హసత్ము వారికి తోడప్డెను. 

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. 

లూకా 22:32 => నీ నమిమ్క తపిప్పోకుండునటుల్ నేను నీకొరకు వేడుకొంటిని; నీ మనసు తిరిగిన 

తరువాత నీ సహోదరులను సిథ్రపరచుమని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:32 => మరియు అతడు యెరూషలేమునందునన్ వారినందరిని 

బెనాయ్మీనీయులనందిరిని అటిట్ నిబంధనకు ఒపుప్కొనజేసెను గనుక యెరూషలేము కాపురసుథ్లు తమ 

పితరుల దేవుడైన దేవుని నిబంధన పర్కారము పర్వరిత్ంచిరి. 
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మతత్యి 25:16 => అయిదు తలాంతులు తీసికొనినవాడు వెళిల్ వాటితో వాయ్పారము చేసి, మరి 

అయిదు తలాంతులు సంపాదించెను. 

హెబీర్యులకు 13:15 => కాబటిట్ ఆయన దావ్రా మనము దేవునికి ఎలల్పుప్డును సుత్తియాగము 

చేయుదము, అనగా ఆయన నామమును ఒపుప్కొనుచు, జిహావ్ఫలము అరిప్ంచుదము. 

వచనము 19 

అతడు చేసిన పార్రథ్ననుగూరిచ్యు, అతని మనవి వినబడుటనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

పాపదోర్హములనిన్టినిగూరిచ్యు, తాను గుణపడకముందు ఉనన్త సథ్లములను కటిట్ంచి 

దేవతాసత్ంభములను చెకిక్న విగర్హములను అచచ్ట నిలుపుటనుగూరిచ్యు, దీరఘ్దరుశ్లు రచించిన 

గర్ంథములలో వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:17 => ఆసా ఉనన్త సథ్లములను ఇశార్యేలీయులలోనుండి తీసివేయలేదు 

గాని యితడు బర్దికిన కాలమంతయు ఇతని హృదయము యథారథ్ముగా ఉండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:12 => ఆ హిజిక్యా, మీరు ఒకక్ బలిపీఠము ఎదుట నమసక్రించి 

దానిమీద ధూపము వేయవలెనని యూదావారికిని యెరూషలేమువారికిని ఆజఞ్ ఇచిచ్, యెహోవా ఉనన్త 

సథ్లములను బలిపీఠములను తీసివేసినవాడు కాడా? 

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 15:4 => ఉనన్త సథ్లములను మాతర్ము కొటిట్వేయలేదు; ఉనన్త సథ్లములయందు 

జనులు ఇంకను బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు ఉండిరి. 

1 రాజులు 3:2 => ఆ దినముల వరకు యెహోవా నామమున కటిట్ంపబడిన మందిరము లేకపోగా 

జనులు ఉనన్త సథ్లములయందు మాతర్ము బలులను అరిప్ంచుచు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:3 => తన యేలుబడియందు ఎనిమిదవ సంవతస్రమున తానింకను 

బాలుడై యుండగానే అతడు తన పితరుడైన దావీదుయొకక్ దేవుని యొదద్ విచారించుటకు 
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పూనుకొనినవాడై, పండెర్ండవయేట ఉనన్త సథ్లములను దేవతాసత్ంభములను పడగొటిట్, చెకిక్న 

విగర్హములను పోత విగర్హములను తీసివేసి, యూదా దేశమును యెరూషలేమును పవితర్ము 

చేయనారంభించెను. 

వచనము 20 

మనషే ష్ తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి తన నగరునందు పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన ఆమోను 

అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

1 రాజులు 11:41 => సొలొమోను చేసిన యితర కారయ్ములను గూరిచ్యు అతడు చేసినదంతటిని 

గూరిచ్యు, అతని జాఞ్నమును గూరిచ్యు, సొలొమోను కారయ్ములను గూరిచ్న గర్ంథమందు 

వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:34 => యెహోషాపాతు చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ హనానీ 

కుమారుడైన యెహూ రచించిన గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. ఈ యెహూ పేరు, ఇశార్యేలు 

రాజుల గర్ంథమందు కనబడుచునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:32 => హిజిక్యా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చూపిన 

భకిత్నిగూరిచ్యు, పర్వకత్యును ఆమోజు కుమారుడునగు యెషయాకు కలిగిన దరశ్నముల 

గర్ంథమునందును యూదా ఇశార్యేలుల రాజుల గర్ంథమునందును వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:12 => అతడు శర్మలో ఉనన్పుప్డు తన దేవుడైన యెహోవాను 

బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని సనిన్ధిని తనున్ తాను బహుగా తగిగ్ంచుకొని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:13 => ఆయనకు మొరలిడగా, ఆయన అతని వినన్పములను ఆలకించి 

యెరూషలేమునకు అతని రాజయ్ములోనికి అతని తిరిగి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు యెహోవా దేవుడై 

యునాన్డని మనషే ష్ తెలిసికొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:19 => అతడు చేసిన పార్రథ్ననుగూరిచ్యు, అతని మనవి 

వినబడుటనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన పాపదోర్హములనిన్టినిగూరిచ్యు, తాను గుణపడకముందు 
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ఉనన్ త సథ్ లములను కటిట్ం చి దేవతాసత్ంభములను చెకిక్ న విగర్హములను అచచ్ట 

నిలుపుటనుగూరిచ్యు, దీరఘ్దరుశ్లు రచించిన గర్ంథములలో వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:10 => యెహోవా మనషే ష్కును అతని జనులకును వరత్మానములు 

పంపినను వారు చెవియొగగ్కపోయిరి. 

1 స మూ యే లు 9 : 9 = > ఇ పుప్ డు పర్ వ కత్ య ను పే రు నొం దు వా డు పూ రవ్ ము 

దీరఘ్దరిశ్యనిపించుకొనెను. పూరవ్ము ఇశార్యేలీయులలో దేవునియొదద్ విచారణ చేయుటకై ఒకడు 

బయలుదేరిన యెడల మనము దీరఘ్దరశ్కుని యొదద్కు పోవుదము రండని జనులు చెపుప్కొనుట వాడుక. 

2 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, 

యెషయా 29:10 => యెహోవా మీమీద గాఢనిదార్తమ్ను కుమమ్రించియునాన్డు మీకు నేతర్ములుగా 

ఉనన్ పర్వకత్లను చెడగొటిట్యునాన్డు మీకు శిరసుస్లుగా ఉనన్ దీరఘ్దరుశ్లకు ముసుకువేసియునాన్డు.  

యెషయా 30:10 => దరశ్నము చూడవదద్ని దరశ్నము చూచువారితో చెపుప్వారును యుకత్ 

వాకయ్ములను మాతో పర్వచింపకుడి మృదువైన మాటలనే మాతో పలుకుడి మాయా దరశ్నములను 

కనుడి  

ఆమోసు 7:12 => మరియు అమజాయ్ ఆమోసుతో ఇటల్నెను దీరఘ్దరీశ్, తపిప్ంచుకొని యూదా 

దేశమునకు పారిపొముమ్; అచచ్టనే బతెత్ము సంపాదించుకొనుము అచచ్టనే నీ వారత్ పర్కటించుము; 

మీకా 3:7 => అపుప్డు ధీరఘ్దరుశ్లు సిగుగ్నొందుదురు, సోదెగాండుర్ తెలల్బోవుదురు. దేవుడు తమకు 

పర్తుయ్తత్రమియయ్కుండుట చూచి నోరు మూసికొందురు. 

1 రాజులు 14:19 => యరొబాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు జరిగించిన 

యుదధ్ములనుగూరిచ్యు, పర్భుతవ్మునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలువారి రాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

Page  of 1942 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

1 రాజులు 15:31 => నాదాబు చేసిన ఇతర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసినదాని 

నంతటినిగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

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 21:2 => యెహోషాపాతు కుమారులైన అజరాయ్ యెహీయేలు జెకరాయ్ అజరాయ్ 

మిఖాయేలు షెఫటయ్ అను వారు ఇతనికి సహోదరులు; వీరందరును ఇశార్యేలు రాజైన 

యెహోషాపాతు కుమారులు. 

కీరత్నలు 107:13 => కషట్కాలమందు వారు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్రి ఆయన వారి ఆపదలలోనుండి 

వారిని విడిపించెను 

యోహాను 4:10 => అందుకు యేసు నీవు దేవుని వరమును నాకు దాహమునకిమమ్ని నినున్ 

అడుగుచునన్వాడెవడో అదియు ఎరిగియుంటే నీవు ఆయనను అడుగుదువు, ఆయన నీకు 

జీవజలమిచుచ్నని ఆమెతో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:9 => అతడు మూడు దినములు చూపులేక అనన్పానములేమియు 

పుచుచ్కొనకుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:11 => అతడు పర్భువా, యిదిగో నేనునాన్ననెను. అందుకు పర్భువు నీవు 

లేచి, తినన్నిదనబడిన వీధికి వెళిల్, యూదా అనువాని యింట తారుస్వాడైన సౌలు అనువానికొరకు 

విచారించుము; ఇదిగో అతడు పార్రథ్న చేయుచునాన్డు 

వచనము 21 

ఆమోను ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది రెండేండల్వాడై యెరూషలేములో రెండు సంవతస్రములు 

ఏలెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 33:11 => కాబటిట్ యెహోవా అషూష్రు రాజుయొకక్ సైనాయ్ధిపతులను 

వారిమీదికి రపిప్ంచెను. మనషే ష్ తపిప్ంచుకొనిపోకుండ వారు అతని పటుట్కొని, గొలుసులతో బంధించి 

అతనిని బబులోనునకు తీసికొనిపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:12 => అతడు శర్మలో ఉనన్పుప్డు తన దేవుడైన యెహోవాను 

బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని సనిన్ధిని తనున్ తాను బహుగా తగిగ్ంచుకొని. 

సామెతలు 15:8 => భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు యెహోవాకు హేయములు యథారథ్వంతుల 

పార్రథ్న ఆయనకు ఆనందకరము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:11 => అతడు పర్భువా, యిదిగో నేనునాన్ననెను. అందుకు పర్భువు నీవు 

లేచి, తినన్నిదనబడిన వీధికి వెళిల్, యూదా అనువాని యింట తారుస్వాడైన సౌలు అనువానికొరకు 

విచారించుము; ఇదిగో అతడు పార్రథ్న చేయుచునాన్డు 

1 యోహాను 1:9 => మన పాపములను మనము ఒపుప్కొనినయెడల, ఆయన నమమ్దగినవాడును 

నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమసత్ దురీన్తినుండి మనలను 

పవితుర్లనుగా చేయును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:1 => మనషే ష్ యేలనారంభించినపుప్డు పండెర్ండేండల్వాడై 

యెరూషలేములో ఏబది యయిదు సంవతస్రములు ఏలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:2 => ఇతడు ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా వెళల్గొటిట్న 

అనయ్జనులు చేసిన హేయకిర్యలను అనుసరించి, యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:3 => ఇతడు తన తండిర్యైన హిజిక్యా పడగొటిట్న ఉనన్తసథ్లములను 

తిరిగికటిట్ంచి, బయలు దేవతకు బలిపీఠములను నిలిపి, దేవతాసత్ంభములను చేయించి, 

ఆకాశనక్షతర్ములనిన్టిని పూజించి కొలిచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:4 => మరియు నా నామము ఎనన్టెనన్టికి ఉండునని 

యెరూషలేమునందు ఏ సథ్లమునుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచెచ్నో అకక్డనునన్ యెహోవా 

మందిరమందు అతడు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 33:5 => మరియు యెహోవా మందిరపు రెండు ఆవరణములలో అతడు 

ఆకాశనక్షతర్ సమూహమునకు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:7 => ఇశార్యేలీయుల గోతర్సాథ్నములనిన్టిలో నేను కోరుకొనిన 

యెరూషలేమునందు నా నామము నితయ్ము ఉంచెదను,  

2 దినవృతాత్ంతములు 33:8 => నేను మోషేదావ్రా నియమించిన కటట్డలను విధులను 

ధరమ్శాసత్రమంతటిని అనుసరించి నడచుకొనుటకై వారు జాగర్తత్పడినయెడల, మీ పితరులకు నేను 

ఖాయపరచిన దేశమునుండి ఇశార్యేలీయులను నేను ఇక తొలగింపనని దావీదుతోను అతని 

కుమారుడైన సొలొమోనుతోను దేవుడు సెలవిచిచ్న మాటను లక్షయ్పెటట్క, ఆ మందిరమునందు మనషే ష్ 

తాను చేయించిన చెకుక్డు విగర్హమును నిలిపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:9 => ఈ పర్కారము మనషే ష్ యూదావారిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లను 

మోసపుచిచ్నవాడై, ఇశార్యేలీయులయెదుట ఉండకుండ యెహోవా నశింపజేసిన అనయ్జనులకంటెను 

వారు మరింత అకర్మముగా పర్వరిత్ంచునటుల్ చేయుటకు కారకుడాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:10 => యెహోవా మనషే ష్కును అతని జనులకును వరత్మానములు 

పంపినను వారు చెవియొగగ్కపోయిరి. 

రోమీయులకు 5:16 => మరియు పాపము చేసిన యొకనివలన శికాష్విధి కలిగినటుట్ ఆ దానము 

కలుగలేదు. ఏలయనగా తీరుప్ ఒకక్ అపరాధమూలముగా వచిచ్నదై శికాష్విధికి కారణమాయెను; 

కృపావరమైతే అనేకమైన అపరాధముల మూలముగా వచిచ్నదై మనుషుయ్లు నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడుటకు కారణమాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:12 => అతడు శర్మలో ఉనన్పుప్డు తన దేవుడైన యెహోవాను 

బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని సనిన్ధిని తనున్ తాను బహుగా తగిగ్ంచుకొని. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 30:11 => అయినను ఆషేరు మనషే ష్ జెబూలూను దేశముల వారిలోనుండి 

కొందరు కృంగిన మనసుస్తో యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:12 => అతడు తన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడచుచు, 

ఆయన నియమించిన పర్వకత్యైన యిరీమ్యా మాట వినకయు, తనున్ తాను తగిగ్ంచుకొనకయు 

ఉండెను. 

కీరత్నలు 119:67 => శర్మ కలుగకమునుపు నేను తోర్వ విడిచితిని ఇపుప్డు నీ వాకయ్ము ననుసరించి 

నడుచుకొనుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 119:71 => నేను నీ కటట్డలను నేరుచ్కొనునటుల్ శర్మనొంది యుండుట నాకు మేలాయెను. 

కీరత్నలు 119:75 => యెహోవా, నీ తీరుప్లు నాయ్యమైనవనియు విశావ్సయ్త గలవాడవై నీవు ననున్ 

శర్మపరచితివనియు నేనెరుగుదును. 

యిరిమ్యా 44:10 => నేటివరకు వారు దీనమనసుస్ ధరింపకునాన్రు, భయము నొందకునాన్రు, 

నేను మీకును మీ పితరులకును నియమించిన ధరమ్శాసత్రమునైనను కటట్డలనైనను అనుసరింపకయే 

యునాన్రు. 

దానియేలు 5:22 => బెల ష్సస్రూ, అతని కుమారుడవగు నీవు ఈ సంగతి యంతయు ఎరిగి 

యుండియు , నీ మనసుస్ను అణచుకొనక , పరలోకమందునన్ పర్భువుమీద నినున్ నీవే 

హెచిచ్ంచుకొంటివి. 

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. 

లేవీయకాండము 26:41 => నేను తమకు విరోధముగా నడిచితిననియు, తమ శతుర్వుల 

దేశములోనికి తముమ్ను రపిప్ంచితిననియు, ఒపుప్కొనినయెడల, అనగా లోబడని తమ హృదయములు 

లొంగి తాము చేసిన దోషమునకు పర్తిదండనను అనుభవించితిమని ఒపుప్కొనినయెడల, 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 8:2 => మరియు నీవు ఆయన ఆజఞ్లను గైకొందువో లేదో నినున్ శోధించి నీ 

హృదయములోనునన్ది తెలుసుకొనుటకు నినున్ అణచు నిమితత్మును అరణయ్ములో ఈ నలువది 

సంవతస్రములు నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ నడిపించిన మారగ్మంతటిని జాఞ్పకము చేసికొనుము.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 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. 

నాయ్యాధిపతులు 3:7 => అటుల్ ఇశార్యేలీయులు యెహోవా సనిన్ధిని దోషులై, తమ దేవుడైన 

యెహోవాను మరచి బయలుదేవతలను దేవతా సత్ంభములను పూజించిరి. 

2 రాజులు 13:4 => అయితే యెహోయాహాజు యెహోవాను వేడుకొనగా యెహోవా సిరియా 

రాజుచేత బాధనొందిన ఇశార్యేలువారిని కనికరించి అతని మనవి నంగీకరించెను. 

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 7:14 => నా పేరు పెటట్బడిన నా జనులు తముమ్తాము తగిగ్ంచుకొని 

పార్రథ్నచేసి ననున్ వెదకి తమ చెడుమారగ్ములను విడిచినయెడల, ఆకాశమునుండి నేను వారి పార్రథ్నను 

విని, వారి పాపమును క్షమించి, వారి దేశమును సవ్సథ్పరచుదును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:6 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయుల అధిపతులును రాజును తముమ్ను తాము 

తగిగ్ంచుకొని యెహోవా నాయ్యసుథ్డని ఒపుప్కొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:26 => హిజిక్యా హృదయగరవ్ము విడచి, తానును యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లును తముమ్నుతాము తగిగ్ంచుకొనిరి గనుక హిజిక్యా దినములలో యెహోవా కోపము 

జనులమీదికి రాలేదు. 

Page  of 1947 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:23 => తన తండిర్యైన మనషే ష్ గుణపడినటుల్ యెహోవా సనిన్ధిని 

పశాచ్తత్పుత్డు కాకను గుణపడకను, ఈ ఆమోను అంతకంతకు ఎకుక్వ దోర్హకారయ్ములను చేయుచు 

వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:27 => నీ మనసుస్ మెతత్నిదై యీ సథ్లముమీదను దాని కాపురసుథ్లమీదను 

దేవుడు పలికిన మాటలను నీవు వినినపుప్డు నా సనిన్ధిని నినున్ నీవు తగిగ్ంచుకొని నీ వసత్రములు 

చింపుకొని నా సనిన్ధిని కనీన్రు విడిచితివి గనుక నీ మనవిని నేను ఆలకించితిని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:27 => అతడు చేసిన సమసత్ కిర్యలనుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు 

యూదారాజుల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

యోబు 33:26 => వాడు దేవుని బతిమాలుకొనినయెడల ఆయన వానిని కటాకిష్ంచును కావున వాడు 

ఆయన ముఖము చూచి సంతోషించును ఈలాగున నిరోద్షతవ్ము ఆయన నరునికి దయచేయును.  

కీరత్నలు 107:13 => కషట్కాలమందు వారు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్రి ఆయన వారి ఆపదలలోనుండి 

వారిని విడిపించెను 

యిరిమ్యా 13:18 => రాజును తలిల్యైన రాణిని చూచి ఇటల్నుము మీ శిరోభూషణములును 

తలమీదనునన్ మీ సుందరకిరీటమును పడిపోయెను; కుర్ంగి కూరుచ్ండుడి. 

యిరిమ్యా 17:2 => యూదా పాపము ఇనుప గంటముతో వార్యబడియునన్ది; అది వజర్పు మొనతో 

లిఖింపబడియునన్ది; అది వారి హృదయములనెడి పలకల మీదను చెకక్బడియునన్ది. మీ 

బలిపీఠముల కొముమ్లమీదను చెకక్బడియునన్ది.  

విలాపవాకయ్ములు 3:56 => నీవు నా శబద్ము ఆలకించితివి సహాయముకొరకు నేను మొఱఱ్పెటట్గా 

చెవిని మూసికొనకుము. 
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దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

మీకా 6:8 => మనుషుయ్డా, యేది ఉతత్మమో అది నీకు తెలియజేయబడియునన్ది; నాయ్యముగా 

నడుచుకొనుటయు, కనికరమును పేర్మించుటయు, దీనమనసుస్ కలిగి నీ దేవుని యెదుట 

పర్వరిత్ంచుటయు, ఇంతేగదా యెహోవా నినన్డుగుచునాన్డు. 

మతత్యి 5:3 => ఆతమ్ విషయమై దీనులైనవారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

మతత్యి 7:8 => అడుగు పర్తివాడును పొందును, వెదకువానికి దొరకును, తటుట్వానికి తీయబడును. 

లూకా 15:18 => నేను లేచి నా తండిర్యొదద్కు వెళిల్--తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; 

లూకా 18:13 => అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుచుండి, ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్టకైనను 

ధైరయ్ము చాలక రొముమ్ కొటుట్కొనుచు దేవా, పాపినైన ననున్ కరుణించుమని పలికెను. 

యోహాను 4:10 => అందుకు యేసు నీవు దేవుని వరమును నాకు దాహమునకిమమ్ని నినున్ 

అడుగుచునన్వాడెవడో అదియు ఎరిగియుంటే నీవు ఆయనను అడుగుదువు, ఆయన నీకు 

జీవజలమిచుచ్నని ఆమెతో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:9 => అతడు మూడు దినములు చూపులేక అనన్పానములేమియు 

పుచుచ్కొనకుండెను. 

1 తిమోతి 1:16 => అయినను నితయ్జీవము నిమితత్ము తనను విశవ్సింపబోవువారికి నేను మాదిరిగా 

ఉండులాగున యేసుకీర్సుత్ తన పూరణ్మైన దీరఘ్శాంతమును ఆ పర్ధాన పాపినైన నాయందు 

కనుపరచునటుల్ నేను కనికరింపబడితిని.  

యాకోబు 4:6 => కాదుగాని, ఆయన ఎకుక్వ కృపనిచుచ్ను; అందుచేత దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును అని లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

1 పేతురు 5:6 => దేవుడు తగిన సమయమందు మిముమ్ను హెచిచ్ంచునటుల్ ఆయన 

బలిషఠ్మైనచేతికిర్ంద దీనమనసుక్లై యుండుడి.  

Page  of 1949 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

వచనము 22 

అతడు తన తండిర్యైన మనషే ష్ నడచినటుల్ యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడచెను;తన తండిర్యైన 

మనషే ష్ చేయించిన చెకుక్డు విగర్హములనిన్టికి బలులు అరిప్ంచుచు పూజించుచు 

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. 

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 21:19 => ఆమోను ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది రెండేండల్ వాడై 

యెరూషలేమునందు రెండు సంవతస్రములు ఏలెను, అతని తలిల్ యొటబ్యూరివాడగు హారూసు 

కుమారెత్యైన మెషులెల్మెతు. 

2 రాజులు 21:20 => అతడు తన తండిర్యైన మనషే ష్ నడిచినటుల్ యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత 

నడిచెను. 

2 రాజులు 21:21 => తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచి యెహోవా మారగ్మందు 

నడువక తన తండిర్ పర్వరిత్ంచినటుల్ తానును పర్వరిత్ంచుచు,  

2 రాజులు 21:22 => తన తండిర్ పూజించిన విగర్హములను తానును పూజించెను. 

2 రాజులు 21:23 => ఆమోను సేవకులు అతనిమీద కుటర్చేసి అతని నగరునందు అతని చంపగా 

2 రాజులు 21:24 => దేశపు జనులు రాజైన ఆమోనుమీద కుటర్చేసిన వారినందరిని చంపి అతని 

కుమారుడైన యోషీయాకు అతనికి మారుగా పటాట్భిషేకము చేసిరి. 

2 రాజులు 21:25 => ఆమోను చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్ యూదారాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 3:14 => మనషే ష్కు ఆమోను కుమారుడు, ఆమోనునకు యోషీయా 

కుమారుడు. 

మతత్యి 1:10 => హిజిక్యా మనషే ష్ను కనెను, మనషే ష్ ఆమోనును కనెను, ఆమోను యోషీయాను 

కనెను; 

1 సమూయేలు 25:1 => సమూయేలు మృతినొందగా ఇశార్యేలీయులందరు కూడుకొని అతడు 

చనిపోయెనని పర్లాపించుచు, రామాలోనునన్ అతని ఇంటి నివేశనములో అతని సమాధిచేసిన 

తరువాత దావీదు లేచి పారాను అరణయ్మునకు వెళెళ్ను. 

1 రాజులు 2:34 => కాబటిట్ యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా వచిచ్ అతనిమీద పడి అతని 

చంపగా అతడు అరణయ్మందుండు తన యింటిలో పాతిపెటట్బడెను. 

2 రాజులు 14:20 => వారు అకక్డ అతనిని చంపి గుఱఱ్ములమీద అతని శవమును 

యెరూషలేమునకు తెపిప్ంచి దావీదు పురమందు అతని పితరుల సమాధిలో 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. 

వచనము 23 

తన తండిర్యైన మనషే ష్ గుణపడినటుల్ యెహోవా సనిన్ధిని పశాచ్తత్పుత్డు కాకను గుణపడకను, ఈ 

ఆమోను అంతకంతకు ఎకుక్వ దోర్హకారయ్ములను చేయుచు వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:1 => మనషే ష్ యేలనారంభించినపుప్డు పండెర్ండేండల్వాడై 

యెరూషలేములో ఏబది యయిదు సంవతస్రములు ఏలెను. 
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లూకా 12:19 => నా పార్ణముతో పార్ణమా, అనేక సంవతస్రములకు, విసాత్రమైన ఆసిత్ నీకు 

స మ కూ రచ్ బ డి యు నన్ ది ; సు ఖిం చు ము , తి ను ము , తార్ గు ము , సం తో షిం చు మ ని 

చెపుప్కొందుననుకొనెను. 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱి ఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

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. 

యాకోబు 4:15 => కనుక పర్భువు చితత్మైతే మనము బర్దికియుండి ఇది అదిచేతమని 

చెపుప్కొనవలెను. 

2 రాజులు 21:19 => ఆమోను ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది రెండేండల్ వాడై 

యెరూషలేమునందు రెండు సంవతస్రములు ఏలెను, అతని తలిల్ యొటబ్యూరివాడగు హారూసు 

కుమారెత్యైన మెషులెల్మెతు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:14 => మనషే ష్కు ఆమోను కుమారుడు, ఆమోనునకు యోషీయా 

కుమారుడు. 

వచనము 24 

అతని సేవకులు అతనిమీద కుటర్చేసి అతని నగరునందే అతని చంపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:1 => మనషే ష్ యేలనారంభించినపుప్డు పండెర్ండేండల్వాడై 

యెరూషలేములో ఏబది యయిదు సంవతస్రములు ఏలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:2 => ఇతడు ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా వెళల్గొటిట్న 

అనయ్జనులు చేసిన హేయకిర్యలను అనుసరించి, యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడచెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 33:3 => ఇతడు తన తండిర్యైన హిజిక్యా పడగొటిట్న ఉనన్తసథ్లములను 

తిరిగికటిట్ంచి, బయలు దేవతకు బలిపీఠములను నిలిపి, దేవతాసత్ంభములను చేయించి, 

ఆకాశనక్షతర్ములనిన్టిని పూజించి కొలిచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:4 => మరియు నా నామము ఎనన్టెనన్టికి ఉండునని 

యెరూషలేమునందు ఏ సథ్లమునుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచెచ్నో అకక్డనునన్ యెహోవా 

మందిరమందు అతడు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:5 => మరియు యెహోవా మందిరపు రెండు ఆవరణములలో అతడు 

ఆకాశనక్షతర్ సమూహమునకు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:7 => ఇశార్యేలీయుల గోతర్సాథ్నములనిన్టిలో నేను కోరుకొనిన 

యెరూషలేమునందు నా నామము నితయ్ము ఉంచెదను,  

2 దినవృతాత్ంతములు 33:8 => నేను మోషేదావ్రా నియమించిన కటట్డలను విధులను 

ధరమ్శాసత్రమంతటిని అనుసరించి నడచుకొనుటకై వారు జాగర్తత్పడినయెడల, మీ పితరులకు నేను 

ఖాయపరచిన దేశమునుండి ఇశార్యేలీయులను నేను ఇక తొలగింపనని దావీదుతోను అతని 

కుమారుడైన సొలొమోనుతోను దేవుడు సెలవిచిచ్న మాటను లక్షయ్పెటట్క, ఆ మందిరమునందు మనషే ష్ 

తాను చేయించిన చెకుక్డు విగర్హమును నిలిపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:9 => ఈ పర్కారము మనషే ష్ యూదావారిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లను 

మోసపుచిచ్నవాడై, ఇశార్యేలీయులయెదుట ఉండకుండ యెహోవా నశింపజేసిన అనయ్జనులకంటెను 

వారు మరింత అకర్మముగా పర్వరిత్ంచునటుల్ చేయుటకు కారకుడాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:10 => యెహోవా మనషే ష్కును అతని జనులకును వరత్మానములు 

పంపినను వారు చెవియొగగ్కపోయిరి. 
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2 రాజులు 21:1 => మనషే ష్ యేలనారంభించినపుప్డు పండెర్ండేండల్వాడై యెరూషలేములో 

ఏబదియయిదు సంవతస్రములు ఏలెను; అతని తలిల్పేరు హెఫిస్బా. 

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 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 రాజులు 21:8 => మరియు ఇశార్యేలీయులకు నేను ఆజాఞ్పించినదంతటిని, నా సేవకుడగు మోషే 

వారికి వార్సియిచిచ్న ధరమ్శాసత్రమును వారు గైకొనినయెడల వారి పితరులకు నేనిచిచ్న దేశములోనుండి 

వారి పాదములను ఇక తొలగిపోనియయ్నని యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట వారు వినక 

2 రాజులు 21:9 => ఇశార్యేలీయులయెదుట నిలువకుండ యెహోవా లయముచేసిన జనములు 

జరిగించిన చెడుతనమును మించిన చెడుతనము చేయునటుల్ మనషే ష్ వారిని రేపెను. 

2 రాజులు 21:10 => కాగా యెహోవా తన సేవకులైన పర్వకత్ల దావ్రా ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 

Page  of 1954 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

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 21:20 => అతడు తన తండిర్యైన మనషే ష్ నడిచినటుల్ యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత 

నడిచెను. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:5 => కావున మీరు వారికి చేయవలసినదేమనగా, వారి బలిపీఠములను 

పడదోర్సి వారి విగర్హములను పగులగొటిట్ వారి దేవతాసత్ంభములను నరికివేసి వారి పర్తిమలను 

అగిన్తో కాలచ్వలెను. 

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.  

2 రాజులు 23:37 => ఇతడును తన పితరుల చరయ్లనిన్టి పర్కారముగా యెహోవా దృషిట్కి చెడు 

నడత నడిచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:3 => తన యేలుబడియందు ఎనిమిదవ సంవతస్రమున తానింకను 

బాలుడై యుండగానే అతడు తన పితరుడైన దావీదుయొకక్ దేవుని యొదద్ విచారించుటకు 

పూనుకొనినవాడై, పండెర్ండవయేట ఉనన్త సథ్లములను దేవతాసత్ంభములను పడగొటిట్, చెకిక్న 

విగర్హములను పోత విగర్హములను తీసివేసి, యూదా దేశమును యెరూషలేమును పవితర్ము 

చేయనారంభించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:11 => చెకిక్న రాళల్ను జోడింపు పనికి మార్నులను కొనుటకై యెహోవా 

మందిరమునందు పనిచేయువారికిని శిలప్కారులకును దానినిచిచ్రి. 

వచనము 25 
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దేశ జనులు ఆమోను రాజుమీద కుటర్ చేసినవారినందరిని హతముచేసి అతని కుమారుడైన 

యోషీయాను అతని సాథ్నమందు రాజుగా నియమించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:1 => మనషే ష్ యేలనారంభించినపుప్డు పండెర్ండేండల్వాడై 

యెరూషలేములో ఏబది యయిదు సంవతస్రములు ఏలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:12 => అతడు శర్మలో ఉనన్పుప్డు తన దేవుడైన యెహోవాను 

బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని సనిన్ధిని తనున్ తాను బహుగా తగిగ్ంచుకొని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:19 => అతడు చేసిన పార్రథ్ననుగూరిచ్యు, అతని మనవి 

వినబడుటనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన పాపదోర్హములనిన్టినిగూరిచ్యు, తాను గుణపడకముందు 

ఉనన్ త సథ్ లములను కటిట్ం చి దేవతాసత్ంభములను చెకిక్ న విగర్హములను అచచ్ట 

నిలుపుటనుగూరిచ్యు, దీరఘ్దరుశ్లు రచించిన గర్ంథములలో వార్యబడియునన్ది. 

యిరిమ్యా 8:12 => తాము హేయమైన కిర్యలు చేయుచునన్ందున సిగుగ్పడవలసి వచెచ్ను గాని 

వారేమాతర్మును సిగుగ్పడరు; అవమానము నొందితిమని వారికి తోచనేలేదు గనుక పడిపోవువారిలో 

వారు పడిపోవుదురు; నేను వారిని విమరిశ్ంచుకాలమున వారు తొటిర్లుల్దురని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:22 => ఆపతాక్లమందు అతడు యెహోవా దృషిట్కి మరి యధికముగా 

అతికర్మములు జరిగించెను; అటుల్ చేసినవాడు ఈ ఆహాజు రాజే. 

యిరిమ్యా 7:26 => వారు నా మాట వినకయునాన్రు చెవియొగగ్కయునాన్రు తమ మెడను వంచక 

మనసుస్ను కఠినపరచుకొనుచునాన్రు; వారు తమ పితరులకంటె మరి దుషుట్లైరి. 

2 తిమోతి 3:13 => అయితే దురజ్నులును వంచకులును ఇతరులను మోసపరచుచు తామును 

మోసపోవుచు అంతకంతకు చెడిపోవుదురు. 

నిరగ్మకాండము 9:34 => అయితే ఫరో వరష్మును వడగండుల్ను ఉరుములును నిలిచిపోవుట చూచి, 

అతడును అతని సేవకులును ఇంక పాపము చేయుచు తమ హృదయములను కఠినపరచుకొనిరి. 
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లేవీయకాండము 26:41 => నేను తమకు విరోధముగా నడిచితిననియు, తమ శతుర్వుల 

దేశములోనికి తముమ్ను రపిప్ంచితిననియు, ఒపుప్కొనినయెడల, అనగా లోబడని తమ హృదయములు 

లొంగి తాము చేసిన దోషమునకు పర్తిదండనను అనుభవించితిమని ఒపుప్కొనినయెడల, 

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. 

2 రాజులు 21:20 => అతడు తన తండిర్యైన మనషే ష్ నడిచినటుల్ యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత 

నడిచెను. 

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 23:37 => ఇతడును తన పితరుల చరయ్లనిన్టి పర్కారముగా యెహోవా దృషిట్కి చెడు 

నడత నడిచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:6 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయుల అధిపతులును రాజును తముమ్ను తాము 

తగిగ్ంచుకొని యెహోవా నాయ్యసుథ్డని ఒపుప్కొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:11 => అయినను ఆషేరు మనషే ష్ జెబూలూను దేశముల వారిలోనుండి 

కొందరు కృంగిన మనసుస్తో యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:26 => హిజిక్యా హృదయగరవ్ము విడచి, తానును యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లును తముమ్నుతాము తగిగ్ంచుకొనిరి గనుక హిజిక్యా దినములలో యెహోవా కోపము 

జనులమీదికి రాలేదు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 36:12 => అతడు తన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడచుచు, 

ఆయన నియమించిన పర్వకత్యైన యిరీమ్యా మాట వినకయు, తనున్ తాను తగిగ్ంచుకొనకయు 

ఉండెను. 

సామెతలు 29:23 => ఎవని గరవ్ము వానిని తగిగ్ంచును వినయ మనసుక్డు ఘనతనొందును 

యిరిమ్యా 13:18 => రాజును తలిల్యైన రాణిని చూచి ఇటల్నుము మీ శిరోభూషణములును 

తలమీదనునన్ మీ సుందరకిరీటమును పడిపోయెను; కుర్ంగి కూరుచ్ండుడి. 

దానియేలు 5:22 => బెల ష్సస్రూ, అతని కుమారుడవగు నీవు ఈ సంగతి యంతయు ఎరిగి 

యుండియు , నీ మనసుస్ను అణచుకొనక , పరలోకమందునన్ పర్భువుమీద నినున్ నీవే 

హెచిచ్ంచుకొంటివి. 

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. 

మీకా 6:8 => మనుషుయ్డా, యేది ఉతత్మమో అది నీకు తెలియజేయబడియునన్ది; నాయ్యముగా 

నడుచుకొనుటయు, కనికరమును పేర్మించుటయు, దీనమనసుస్ కలిగి నీ దేవుని యెదుట 

పర్వరిత్ంచుటయు, ఇంతేగదా యెహోవా నినన్డుగుచునాన్డు. 

మతత్యి 5:3 => ఆతమ్ విషయమై దీనులైనవారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

లూకా 18:13 => అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుచుండి, ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్టకైనను 

ధైరయ్ము చాలక రొముమ్ కొటుట్కొనుచు దేవా, పాపినైన ననున్ కరుణించుమని పలికెను. 

యాకోబు 4:6 => కాదుగాని, ఆయన ఎకుక్వ కృపనిచుచ్ను; అందుచేత దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును అని లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

1 పేతురు 5:6 => దేవుడు తగిన సమయమందు మిముమ్ను హెచిచ్ంచునటుల్ ఆయన 

బలిషఠ్మైనచేతికిర్ంద దీనమనసుక్లై యుండుడి.  
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2 దినవృతాత్ంతములు 

అధాయ్యము 34	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

యోషీయా యేలనారంభించినపుప్డు ఎనిమిదేండల్వాడై యెరూషలేములో ముపప్ది యొక సంవతస్రము 

ఏలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:25 => వారు యోవాషును విడచిపోయినపుప్డు అతడు మికిక్లి 

రోగియైయుండెను. అపుప్డు యాజకుడైన యెహోయాదా కుమారుల పార్ణహతయ్ దోషము నిమితత్ము 

అతని సేవకులు అతనిమీద కుటర్చేసి, అతడు పడకమీద ఉండగా అతని చంపిరి. అతడు చనిపోయిన 

తరువాత జనులు దావీదు పటట్ణమందు అతని పాతిపెటిట్రి గాని రాజుల సమాధులలో అతని 

పాతిపెటట్లేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:26 => అతనిమీద కుటర్చేసినవారు అమోమ్నీయురాలైన షిమాతు 

కుమారుడగు జాబాదు, మోయాబురాలైన షిమీతు కుమారుడగు యెహోజాబాదు అనువారు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:27 => అమజాయ్ యెహోవాను అనుసరించుట మానివేసిన తరువాత 

జనులు యెరూషలేములో అతనిమీద కుటర్చేయగా అతడు లాకీషునకు పారిపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:28 => అయితే వారు అతని వెనుక లాకీషునకు మనుషుయ్లను పంపి 

అతని అకక్డ చంపి, గుఱఱ్ములమీద అతని శవము ఎకిక్ంచి తీసికొనివచిచ్ యూదాపటట్ణమందు అతని 

తండుర్లయొదద్ అతని పాతిపెటిట్రి. 

2 సమూయేలు 4:5 => రిమోమ్ను కుమారులగు రేకాబును బయనాయును మంచి యెండవేళ 

బయలుదేరి మధాయ్హన్కాలమున ఇషోబ్షెతు మంచముమీద పండుకొనియుండగా అతని యింటికి 

వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 4:6 => గోధుమలు తెచెచ్దమని వేషము వేసికొని వారు ఇంటిలో చొచిచ్, ఇషోబ్షెతు 

పడకటింట మంచము మీద పరుండియుండగా అతనిని కడుపులో పొడిచి తపిప్ంచుకొనిపోయిరి.  

2 సమూయేలు 4:7 => వారతని పొడిచి చంపి అతని తలను ఛేదించి దానిని తీసికొని రాతిర్ 

అంతయు మైదానములో బడి పర్యాణమైపోయి హెబోర్నులోనునన్ దావీదునొదద్కు ఇషోబ్షెతు తలను 

తీసికొనివచిచ్ చితత్గించుము;  
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2 సమూయేలు 4:8 => నీ పార్ణము తీయచూచిన సౌలు కుమారుడైన ఇషోబ్షెతు తలను మేము 

తెచిచ్యునాన్ము; ఈ దినమున యెహోవా మా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ పక్షమున సౌలుకును 

అతని సంతతికిని పర్తికారము చేసియునాన్డని చెపప్గా 

2 సమూయేలు 4:9 => దావీదు బెయేరోతీయుడగు రిమోమ్ను కుమారులైన రేకాబుతోను 

బయనాతోను ఇటల్నెను 

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? 

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 రాజులు 21:23 => ఆమోను సేవకులు అతనిమీద కుటర్చేసి అతని నగరునందు అతని చంపగా 

2 రాజులు 21:24 => దేశపు జనులు రాజైన ఆమోనుమీద కుటర్చేసిన వారినందరిని చంపి అతని 

కుమారుడైన యోషీయాకు అతనికి మారుగా పటాట్భిషేకము చేసిరి. 

2 రాజులు 21:25 => ఆమోను చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్ యూదారాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 21:26 => ఉజా జ్యొకక్ తోటలో అతనికి కలిగిన సమాధియందు అతడు పాతిపెటట్బడెను; 

అతని కుమారుడైన యోషీయా అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

కీరత్నలు 55:23 => దేవా, నాశనకూపములో నీవు వారిని పడవేయుదువు రకాత్పరాధులును 

వంచకులును సగముకాలమైన బర్దుకరు. నేనైతే నీయందు నమిమ్కయుంచియునాన్ను. 
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రోమీయులకు 11:22 => కాబటిట్ దేవుని అనుగర్హమును కాఠినయ్మును అనగా పడిపోయిన 

వారిమీద కాఠినయ్మును, నీవు అనుగర్హపార్పుత్డవై నిలిచియునన్యెడల నీమీద ఉనన్ దేవుని 

అనుగర్హమును చూడుము; అటుల్ నిలువనియెడల నీవును నరికివేయబడుదువు. 

2 రాజులు 12:20 => అతని సేవకులు లేచి కుటర్చేసి సిలాల్ అను చోటకి పోవు మారగ్మందునన్ మిలోల్ 

అను నగరునందు యోవాషును చంపిరి. 

సామెతలు 29:23 => ఎవని గరవ్ము వానిని తగిగ్ంచును వినయ మనసుక్డు ఘనతనొందును 

వచనము 2 

అతడు యెహోవా దృషిట్కి నీతి ననుసరించుచు, కుడికైనను ఎడమకైనను తొలగకుండ తన పితరుడైన 

దావీదు చూపిన పర్వరత్నకు సరిగా పర్వరిత్ంచెను. 

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. 

సంఖాయ్కాండము 35:31 => చావతగిన నరహంతకుని పార్ణముకొరకు మీరు విమోచన ధనమును 

అంగీకరింపక నిశచ్యముగా వానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:33 => మీరుండు దేశమును అపవితర్పరచకూడదు; నరహతయ్ దేశమును 

అపవితర్పరచును గదా. దేశములో చిందిన రకత్ము నిమితత్ము చిందించిన వాని రకత్మువలననే 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగునుగాని మరి దేనివలనను కలుగదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:1 => అంతట యూదా జనులందరును పదునారేండల్వాడైన ఉజిజ్యాను 

తీసికొని అతని తండిర్యైన అమజాయ్కు బదులుగా రాజుగా నియమించిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 36:1 => అపుప్డు దేశపు జనులు యోషీయా కుమారుడైన 

యెహోయాహాజును సీవ్కరించి యెరూషలేములో అతని తండిర్ సాథ్నమున అతనిని రాజుగా 

నియమించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:1 => యోషీయా యేలనారంభించినపుప్డు ఎనిమిదేండల్వాడై 

యెరూషలేములో ముపప్ది యొక సంవతస్రము ఏలెను. 

2 రాజులు 21:23 => ఆమోను సేవకులు అతనిమీద కుటర్చేసి అతని నగరునందు అతని చంపగా 

2 రాజులు 21:24 => దేశపు జనులు రాజైన ఆమోనుమీద కుటర్చేసిన వారినందరిని చంపి అతని 

కుమారుడైన యోషీయాకు అతనికి మారుగా పటాట్భిషేకము చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:1 => అరబీయులతో కూడ దండు విడియుచోటికి వచిచ్నవారు 

పెదద్వారినందరిని చంపిరిగనుక యెరూషలేము కాపురసుథ్లు అతని కడగొటుట్ కుమారుడైన అహజాయ్ను 

అతనికి బదులుగా రాజును చేసిరి. ఈ పర్కారము యూదారాజగు యెహోరాము కుమారుడైన అహజాయ్ 

రాజయ్ము బొందెను. 

మతత్యి 1:10 => హిజిక్యా మనషే ష్ను కనెను, మనషే ష్ ఆమోనును కనెను, ఆమోను యోషీయాను 

కనెను; 

వచనము 3 

తన యేలుబడియందు ఎనిమిదవ సంవతస్రమున తానింకను బాలుడై యుండగానే అతడు తన 

పితరుడైన దావీదుయొకక్ దేవుని యొదద్ విచారించుటకు పూనుకొనినవాడై, పండెర్ండవయేట ఉనన్త 

సథ్లములను దేవతాసత్ంభములను పడగొటిట్, చెకిక్న విగర్హములను పోత విగర్హములను తీసివేసి, 

యూదా దేశమును యెరూషలేమును పవితర్ము చేయనారంభించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:25 => దేశ జనులు ఆమోను రాజుమీద కుటర్ చేసినవారినందరిని 

హతముచేసి అతని కుమారుడైన యోషీయాను అతని సాథ్నమందు రాజుగా నియమించిరి. 

1 రాజులు 13:2 => ఆ దైవజనుడు యెహోవా ఆజఞ్చేత బలిపీఠమునకు ఈ మాట పర్కటన చేసెను 

బలిపీఠమా బలిపీఠమా, యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దావీదు సంతతిలో యోషీయా అను నొక 
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శిశువు పుటుట్ను; నీమీద ధూపము వేసిన ఉనన్త సథ్లముయొకక్ యాజకులను అతడు నీమీద 

అరిప్ంచును; అతడు మనుషయ్ శలయ్ములను నీమీద దహనము చేయును. 

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 22:3 => రాజైన యోషీయా యేలుబడిలో పదునెనిమిదవ సంవతస్రమందు, 

మెషులాల్మునకు పుటిట్న అజలాయ్ కుమారుడును శాసిత్యునైన షాఫానును యెహోవా మందిరమునకు 

పొమమ్ని చెపిప్ రాజు అతనితో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 

2 రాజులు 22:4 => నీవు పర్ధాన యాజకుడైన హిలీక్యాయొదద్కు పోయి, దావ్రపాలకులు 

జనులయొదద్ వసూలు చేసి యెహోవా మందిరములో ఉంచిన రొకక్పు మొతత్ము చూడుమని అతనితో 

చెపుప్ము. 

2 రాజులు 22:5 => యెహోవా మందిరపు పనికి అధికారులై పని జరిగించువారిచేతికి ఆ దర్వయ్మును 

అపప్గించిన తరువాత యెహోవా మందిరమందలి శిథిలమైన సథ్లములను బాగుచేయుటకై యెహోవా 

మందిరపు పనిచేయు కూలివారికి వారు దాని నియయ్వలెననియు 

2 రాజులు 22:6 => వడల్వారికిని శిలప్కారులకును కాసెపని వారికిని మందిరమును బాగుచేయుటకై 

మార్నులనేమి చెకిక్న రాళల్నేమి కొనుటకును ఇయయ్వలెననియు తెలియజెపుప్ము. 

2 రాజులు 22:7 => ఆ అధికారులు నమమ్కసుథ్లని వారిచేతికి అపప్గించిన దర్వయ్మునుగూరిచ్ 

వారియొదద్ లెకక్ పుచుచ్కొనకుండిరి. 

2 రాజులు 22:8 => అంతట పర్ధానయాజకుడైన హిలీక్యా యెహోవా మందిరమందు 

ధరమ్శాసత్రగర్ంథము నాకు దొరికెనని షాఫాను అను శాసిత్తో చెపిప్ ఆ గర్ంథమును షాఫానునకు 

అపప్గించెను. అతడు దానిని చదివి 
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2 రాజులు 22:9 => రాజునొదద్కు తిరిగి వచిచ్ మీ సేవకులు మందిరమందు దొరికిన దర్వయ్మును 

సమకూరిచ్ యెహోవా మందిరపు పని విషయములో అధికారులై పని జరిగించువారిచేతికి 

అపప్గించిరని వరత్మానము తెలిపి 

2 రాజులు 22:10 => యాజకుడైన హిలీక్యా నాకు ఒక గర్ంథము అపప్గించెనని రాజుతో చెపిప్ ఆ 

గర్ంథమును రాజు సముఖమందు చదివెను. 

2 రాజులు 22:11 => రాజు ధరమ్శాసత్రము గల ఆ గర్ంథపు మాటలు వినినపుప్డు తన బటట్లు 

చింపుకొనెను. 

2 రాజులు 22:12 => తరువాత రాజు యాజకుడైన హిలీక్యాను, షాఫాను కుమారుడైన 

అహీకామును, మీకాయా కుమారుడైన అకోబ్రును, షాఫాను అను శాసిత్ని, అశాయా అను 

రాజసేవకులలో ఒకనిని పిలిచి ఆజాఞ్పించినదేమనగా 

2 రాజులు 22:13 => మీరు పోయి దొరికిన యీ గర్ంథపు మాటలనుగూరిచ్ నా విషయములోను 

జనుల విషయములోను యూదావారందరి విషయములోను యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుడి; మన 

పితరులు తమ విషయములో వార్యబడియునన్ దానంతటి పర్కారము చేయక యీ గర్ంథపు మాటలను 

విననివారైరి గనుక యెహోవా కోపాగిన్ మనమీద ఇంత అధికముగా మండుచునన్ది. 

2 రాజులు 22:14 => కాబటిట్ యాజకుడైన హిలీక్యాయును, అహికామును, అకోబ్రును, 

షాఫానును, అశాయాయును పర్వకి త్ర్యగు హులాద్యొదద్కు వచిచ్రి. ఈమె వసత్రశాలకు అధికారియగు 

హరహ్షుకు పుటిట్న తికావ్కు కుమారుడైన షలూల్మునకు భారయ్యై యెరూషలేములో రెండవ భాగమందు 

కాపురసుథ్రాలై యుండెను. ఈమెయొదద్కు వారు వచిచ్ మాటలాడగా 

2 రాజులు 22:15 => ఈమె వారితో ఇటల్నెను మిముమ్ను నాయొదద్కు పంపినవానితో ఈ మాట 

తెలియజెపుప్డి 

2 రాజులు 22:16 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యూదా రాజు చదివించిన గర్ంథములో 

వార్యబడియునన్ కీడంతటిని ఏదియు విడిచిపెటట్కుండ నేను ఈ సథ్లముమీదికిని దాని 

కాపురసుథ్లమీదికిని రపిప్ంతును. 
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2 రాజులు 22:17 => ఈ జనులు ననున్ విడిచి యితరదేవతలకు ధూపము వేయుచు, తమ సకల 

కారయ్ములచేత నాకు కోపము పుటిట్ంచియునాన్రు గనుక నా కోపము ఆరిపోకుండ ఈ సథ్లముమీద 

రగులుకొనుచునన్ది. 

2 రాజులు 22:18 => యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుటకై మిముమ్ను పంపిన యూదా రాజునకు 

ఈ మాట తెలియపరచుడి 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:14 => మనషే ష్కు ఆమోను కుమారుడు, ఆమోనునకు యోషీయా 

కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:15 => యోషీయా కుమారులెవరనగా జేయ్షు ఠ్డు యోహానాను, రెండవవాడు 

యెహోయాకీము, మూడవవాడు సిదిక్యా, నాలగ్వవాడు షలూల్ము. 

యిరిమ్యా 1:2 => ఆమోను కుమారుడైన యోషీయా యూదాకు రాజైయుండగా అతని యేలుబడి 

పదుమూడవ సంవతస్రమున యెహోవా వాకుక్ యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమాయెను. 

జెఫనాయ్ 1:1 => యూదారాజగు ఆమోను కుమారుడైన యోషీయా దినములలో హిజిక్యాకు పుటిట్న 

అమరాయ్ కుమారుడగు గెదలాయ్కు జననమైన కూషీ కుమారుడగు జెఫనాయ్కు పర్తయ్క్షమైన యెహోవా 

వాకుక్. 

మతత్యి 1:10 => హిజిక్యా మనషే ష్ను కనెను, మనషే ష్ ఆమోనును కనెను, ఆమోను యోషీయాను 

కనెను; 

Page  of 1967 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

మతత్యి 1:11 => యూదులు బబులోనుకు కొనిపోబడిన కాలములో యోషీయా యెకొనాయ్ను అతని 

సహోదరులను కనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:1 => యోవాషు ఏలనారంభించినపుప్డు ఏడు సంవతస్రముల 

యీడుగలవాడై యెరూషలేములో నలువది ఏండుల్ ఏలెను; అతని తలిల్ బెయేరె ష్బా కాపురసుథ్రాలైన 

జిబాయ్. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:1 => అంతట యూదా జనులందరును పదునారేండల్వాడైన ఉజిజ్యాను 

తీసికొని అతని తండిర్యైన అమజాయ్కు బదులుగా రాజుగా నియమించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:1 => మనషే ష్ యేలనారంభించినపుప్డు పండెర్ండేండల్వాడై 

యెరూషలేములో ఏబది యయిదు సంవతస్రములు ఏలెను. 

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 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. 

1 రాజులు 3:9 => ఇంత గొపప్దైన నీ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్గలవాడు ఎవవ్డు? కాబటిట్ నేను 

మంచి చెడడ్లు వివేచించి నీ జనులకు నాయ్యము తీరుచ్నటుల్ నీ దాసుడనైన నాకు వివేకముగల 

హృదయము దయచేయుము. 

పర్సంగి 4:13 => మూఢతవ్ముచేత బుదిధ్ మాటలకిక చెవియొగగ్లేని ముసలి రాజుకంటె బీదవాడైన 

జాఞ్నవంతుడగు చినన్వాడే శేర్షు ఠ్డు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 34:7 => బలిపీఠములను దేవతా సత్ంభములను పడగొటిట్ చెకిక్న 

విగర్హములను చూరణ్ముచేసి, ఇశార్యేలీయుల దేశమంతటనునన్ సూరయ్దేవతా విగర్హములనిన్టిని 

నరికివేసి అతడు యెరూషలేమునకు తిరిగివచెచ్ను. 

యెషయా 3:4 => బాలకులను వారికి అధిపతులనుగా నియమించెదను వారు బాలచేషట్లుచేసి 

జనులను ఏలెదరు. 

మతత్యి 25:16 => అయిదు తలాంతులు తీసికొనినవాడు వెళిల్ వాటితో వాయ్పారము చేసి, మరి 

అయిదు తలాంతులు సంపాదించెను. 

వచనము 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 14:2 => ఆసా తన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలముగాను 

యథారథ్ముగాను నడచినవాడై 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:3 => యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండగా యెహోషాపాతు తన 

తండిర్యైన దావీదు పార్రంభదినములలో నడచిన మారగ్మందు నడచుచు 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:2 => అతడు తన పితరుడగు దావీదు చరయ్యంతటి పర్కారము యెహోవా 

దృషిట్కి యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచెను. 

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 15:5 => దావీదు నిమితత్ము అతని తరువాత అతని కుమారుని నిలుపుటకును, 

యెరూషలేమును సిథ్రపరచుటకును, అతని దేవుడైన యెహోవా యెరూషలేమునందు దావీదునకు 

దీపముగా అతని ఉండనిచెచ్ను. 

2 రాజులు 22:2 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా నడుచుచు, కుడి యెడమలకు తిరుగక 

తన పితరుడగు దావీదు చూపిన పర్వరత్నకు సరిగా పర్వరిత్ంచెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:32 => వారు సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నేను వారికిచుచ్చునన్ దేశమందు 

వారు ఆలాగు పర్వరిత్ంపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:11 => వారు నీకు తేటపరచు భావము చొపుప్నను వారు నీతో చెపుప్ 

తీరుప్ చొపుప్నను నీవు తీరచ్వలెను. వారు నీకు తెలుపు మాటనుండి కుడికిగాని యెడమకుగాని నీవు 

తిరుగకూడదు. 

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 28:14 => అనుయ్ల దేవతలను అనుసరింపకయు వాటిని పూజింపకయు 

నునన్యెడల, నీవు అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని నేడు నేను నీకాజాఞ్పించుచునన్ నీ దేవుడైన 

యెహోవా ఆజఞ్లను విని వాటిని అనుసరించి గైకొనినయెడల, యెహోవా నినున్ తలగా 

నియమించునుగాని తోకగా నియమింపడు. నీవు పైవాడవుగా ఉందువుగాని కిర్ందివాడవుగా ఉండవు. 

యెహోషువ 1:7 => అయితే నీవు నిబబ్రము గలిగి జాగర్తత్పడి బహు ధైరయ్ముగానుండి, నా 

సేవకుడైన మోషే నీకు ఆజాఞ్పించిన ధరమ్శాసత్రమంతటి చొపుప్న చేయవలెను. నీవు నడుచు పర్తి 

మారగ్మున చకక్గా పర్వరిత్ంచునటుల్ నీవు దానినుండి కుడికి గాని యెడమకు గాని తొలగకూడదు. 

యెహోషువ 23:6 => కాబటిట్ మీరు మోషే ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో వార్యబడినదంతటిని గైకొని 

అనుసరించుటకు మనసుస్ దృఢము చేసికొని, యెడమకు గాని కుడికి గాని దానినుండి తొలగిపోక 
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సామెతలు 4:27 => నీవు కుడితటుట్కైనను ఎడమతటుట్కైనను తిరుగకుము నీ పాదమును కీడునకు 

దూరముగా తొలగించుకొనుము. 

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. 

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 22:1 => యోషీయా యేలనారంభించినపుప్డు ఎనిమిదేండల్ వాడై యెరూషలేమునందు 

ముపప్దియొక సంవతస్రములు ఏలెను, అతని తలిల్ బొసక్తు ఊరివాడగు అదాయాకు కుమారెత్యైన 

యెదీదా. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:1 => మనషే ష్ యేలనారంభించినపుప్డు పండెర్ండేండల్వాడై 

యెరూషలేములో ఏబది యయిదు సంవతస్రములు ఏలెను. 

సామెతలు 4:5 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుము బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము నా నోటి మాటలను 

మరువకుము. వాటినుండి తొలగిపోకుము. 

పర్సంగి 2:21 => ఒకడు జాఞ్నముతోను తెలివితోను యుకిత్తోను పర్యాసపడి ఏదో ఒక పని 

చేయును; అయితే దానికొరకు పర్యాసపడని వానికి అతడు దానిని సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్వేయవలసి 

వచుచ్ను; ఇదియు వయ్రథ్మును గొపప్ చెడుగునైయునన్ది.  

పర్సంగి 12:1 => దురిద్నములు రాకముందే ఇపుప్డు వీటియందు నాకు సంతోషము లేదని నీవు చెపుప్ 

సంవతస్రములు రాకముందే, 
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యిరిమ్యా 22:15 => నీవు అతిశయపడి దేవదారు పలకల గృహమును కటిట్ంచుకొనుటచేత 

రాజవగుదువా? నీ తండిర్ అనన్ పానములు కలిగి నీతినాయ్యముల ననుసరించుచు కేష్మముగా 

ఉండలేదా? 

వచనము 5 

బయలుదేవత యాజకుల శలయ్ములను బలిపీఠములమీద అతడు కాలిప్ంచి, యూదాదేశమును 

యెరూషలేమును పవితర్పరచెను. 

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 

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 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. 

కీరత్నలు 119:9 => (బేత ) యౌవనసుథ్లు దేనిచేత తమ నడత శుదిధ్పరచుకొందురు? నీ 

వాకయ్మునుబటిట్ దానిని జాగర్తత్గా చూచుకొనుట చేతనే గదా? 

పర్సంగి 12:1 => దురిద్నములు రాకముందే ఇపుప్డు వీటియందు నాకు సంతోషము లేదని నీవు చెపుప్ 

సంవతస్రములు రాకముందే, 

2 తిమోతి 3:15 => నీవు నేరుచ్కొని రూఢియని తెలిసికొనన్వి యెవరివలన నేరుచ్కొంటివో ఆ సంగతి 

తెలిసికొని, వాటియందు నిలుకడగా ఉండుము. 
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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, 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

సామెతలు 8:17 => ననున్ పేర్మించువారిని నేను పేర్మించుచునాన్ను ననున్ జాగర్తత్గా వెదకువారు 

ననున్ కనుగొందురు 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:17 => అయినను జనులు ఉనన్త సథ్లములయందు ఇంకను బలులు 

అరిప్ంచుచు వచిచ్రిగాని ఆ యరప్ణలను తమ దేవుడైన యెహోవా నామమునకే చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:22 => అతడు తన తండిర్యైన మనషే ష్ నడచినటుల్ యెహోవా దృషిట్కి 

చెడునడత నడచెను;తన తండిర్యైన మనషే ష్ చేయించిన చెకుక్డు విగర్హములనిన్టికి బలులు 

అరిప్ంచుచు పూజించుచు 

లేవీయకాండము 26:30 => నేను మీ యునన్తసథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ విగర్హములను 

పడగొటెట్దను; మీ బొమమ్ల పీనుగులమీద మీ పీనుగులను పడవేయించెదను. 

2 రాజులు 23:4 => రాజు బయలు దేవతకును అషేరా దేవికిని నక్షతర్ములకును చేయబడిన 

ఉపకరణములనిన్టి యెహోవా ఆలయములోనుండి ఇవతలకు తీసికొని రావలెనని పర్ధానయాజకుడైన 

హిలీక్యాకును రెండవ వరుస యాజకులకును దావ్రపాలకులకును ఆజఞ్ ఇయయ్గా హిలీక్యా వాటిని 

యెరూషలేము వెలుపల కిదోర్ను పొలములో కాలిచ్వేసి, బూడిదెను బేతేలు ఊరికి పంపివేసెను. 
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2 రాజులు 23:14 => ఆ పర్తిమలను తునకలుగా కొటిట్ంచి, అషేరాదేవి పర్తిమను పడగొటిట్ంచి వాటి 

సాథ్నములను నర శలయ్ములతో నింపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:14 => వారు దాని చేపటిట్ యెరూషలేములోనునన్ బలిపీఠములను 

ధూపపీఠములను తీసివేసి, కిదోర్ను వాగులో వాటిని పారవేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 23:24 => వారి దేవతలకు సాగిలపడకూడదు, వాటిని పూజింపకూడదు; వారి 

కిర్యలవంటి కిర్యలు చేయక వారిని తపప్క నిరూమ్లము చేసి, వారి విగర్హములను బొతిత్గా 

పగులగొటట్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 34:13 => కాబటిట్ మీరు వారి బలిపీఠములను పడగొటిట్ వారి బొమమ్లను 

పగులగొటిట్ వారి దేవతా సత్ంభములను పడగొటట్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:3 => వారి బలిపీఠములను పడదోర్సి వారి విగర్హములను పగులగొటిట్ 

వారి దేవతాసత్ంభములను అగిన్తో కాలిచ్ వారి దేవతల పర్తిమలను కూలదోర్సి వాటి పేరులు అచచ్ట 

లేకుండ నశింపజేయవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:7 => అటుల్ ఇశార్యేలీయులు యెహోవా సనిన్ధిని దోషులై, తమ దేవుడైన 

యెహోవాను మరచి బయలుదేవతలను దేవతా సత్ంభములను పూజించిరి. 

1 రాజులు 18:12 => అయితే నేను నీయొదద్నుండి పోవు క్షణమందే యెహోవా ఆతమ్ నాకు తెలియని 

సథ్లమునకు నినున్ కొంచుపోవును, అపుప్డు  

2 రాజులు 10:27 => మరియు బయలు పర్తిమను గుడిని కిర్ంద పడగొటిట్ దానిని పెంటయిలుల్గా 

చేసిరి. నేటివరకు అది ఆలాగేయునన్ది 

2 రాజులు 15:4 => ఉనన్త సథ్లములను మాతర్ము కొటిట్వేయలేదు; ఉనన్త సథ్లములయందు 

జనులు ఇంకను బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు ఉండిరి. 

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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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. 

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 22:3 => రాజైన యోషీయా యేలుబడిలో పదునెనిమిదవ సంవతస్రమందు, 

మెషులాల్మునకు పుటిట్న అజలాయ్ కుమారుడును శాసిత్యునైన షాఫానును యెహోవా మందిరమునకు 

పొమమ్ని చెపిప్ రాజు అతనితో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:6 => యెహోవా మారగ్ములయందు నడుచుకొనుటకు అతడు తన 

మనసుస్ను దృఢపరచుకొనినవాడై ఉనన్త సథ్లములను దేవతాసత్ంభములను యూదాలోనుండి 

తీసివేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:3 => అతడు తన యేలుబడియందు మొదటి సంవతస్రము మొదటి 

నెలను యెహోవా మందిరపు తలుపులను తెరచి వాటిని బాగుచేసి, 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:5 => వారికీలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను లేవీయులారా, నా మాట ఆలకించుడి; 

ఇపుప్డు మిముమ్ను మీరు పర్తిషిఠ్ంచుకొని, మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచి 

పరిశుదధ్సథ్లములోనుండి నిషిదధ్ వసుత్వులననిన్టిని బయటికి కొనిపోవుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 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 
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2 దినవృతాత్ంతములు 33:4 => మరియు నా నామము ఎనన్టెనన్టికి ఉండునని 

యెరూషలేమునందు ఏ సథ్లమునుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచెచ్నో అకక్డనునన్ యెహోవా 

మందిరమందు అతడు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

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. 

యెషయా 30:22 => చెకక్బడిన మీ వెండి పర్తిమల కపుప్ను పోతపోసిన మీ బంగారు విగర్హముల 

బటట్లను మీరు అపవితర్పరతురు హేయములని వాటిని పారవేయుదురు. లేచిపొమమ్ని దానితో 

చెపుప్దురు.  

యెషయా 38:5 => నీవు తిరిగి హిజిక్యాయొదద్కు పోయి అతనితో ఇటల్నుము నీ పితరుడైన 

దావీదునకు దేవుడైన యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు కనీన్ళుల్ విడుచుట చూచితిని; నీ పార్రథ్న 

నేనంగీకరించియునాన్ను; 

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. 

ఆమోసు 5:4 => ఇశార్యేలీయులతో యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ననాన్శర్యించుడి, 

ననాన్శర్యించినయెడల మీరు బర్దుకుదురు. 

మతత్యి 20:2 => దినమునకు ఒక దేనారము చొపుప్న పనివారితో ఒడబడి, తన దార్క్షతోటలోనికి 

వారిని పంపెను. 

వచనము 6 
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ఆ పర్కారము అతడు మనషే ష్ ఎఫార్యిము షిమోయ్ను దేశములవారి పటట్ణములలోను, నఫాత్లి 

మనయ్మునందును, చుటుట్పటల్నునన్ పాడు సథ్లములనిన్టను బలిపీఠములను పడగొటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:3 => ఇతడు తన తండిర్యైన హిజిక్యా పడగొటిట్న ఉనన్తసథ్లములను 

తిరిగికటిట్ంచి, బయలు దేవతకు బలిపీఠములను నిలిపి, దేవతాసత్ంభములను చేయించి, 

ఆకాశనక్షతర్ములనిన్టిని పూజించి కొలిచెను. 

నిరగ్మకాండము 23:24 => వారి దేవతలకు సాగిలపడకూడదు, వాటిని పూజింపకూడదు; వారి 

కిర్యలవంటి కిర్యలు చేయక వారిని తపప్క నిరూమ్లము చేసి, వారి విగర్హములను బొతిత్గా 

పగులగొటట్వలెను. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:25 => వారి దేవతల పర్తిమలను మీరు అగిన్చేత కాలిచ్వేయవలెను; వాటి 

మీదనునన్ వెండిబంగారములను అపేకిష్ంపకూడదు. నీవు దానివలన చికుక్బడుదువేమో గనుక దానిని 

తీసికొనకూడదు. ఏలయనగా అది నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:5 => ఉనన్త సథ్లములను సూరయ్ దేవతాసత్ంభములను యూదావారి 

పటట్ణములనిన్టిలోనుండి తీసివేసెను. అతని యేలుబడియందు రాజయ్ము నెమమ్దిగా ఉండెను. 

2 రాజులు 23:4 => రాజు బయలు దేవతకును అషేరా దేవికిని నక్షతర్ములకును చేయబడిన 

ఉపకరణములనిన్టి యెహోవా ఆలయములోనుండి ఇవతలకు తీసికొని రావలెనని పర్ధానయాజకుడైన 

హిలీక్యాకును రెండవ వరుస యాజకులకును దావ్రపాలకులకును ఆజఞ్ ఇయయ్గా హిలీక్యా వాటిని 

యెరూషలేము వెలుపల కిదోర్ను పొలములో కాలిచ్వేసి, బూడిదెను బేతేలు ఊరికి పంపివేసెను. 
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2 రాజులు 23:5 => మరియు యూదా పటట్ణములయందునన్ ఉనన్త సథ్లములలోను యెరూషలేము 

చుటుట్నునన్ చోటల్లోను ధూపము వేయుటకై యూదా రాజులు నియమించిన అరచ్కులనేమి, 

బయలునకును సూరయ్చందుర్లకును గర్హములకును నక్షతర్ములకును ధూపము వేయు వారినేమి, 

అతడు అందరిని నిలిపివేసెను. 

2 రాజులు 23:11 => ఇదియుగాక అతడు యూదా రాజులు సూరుయ్నికి పర్తిషిఠ్ంచిన గుఱఱ్ములను 

మంటపములో నివసించు పరిచారకుడైన నెతనెమ్లకుయొకక్ గది దగగ్ర యెహోవా మందిరపు 

దావ్రమునొదద్నుండి తీసివేసి, సూరుయ్నికి పర్తిషిఠ్ంపబడిన రథములను అగిన్తో కాలిచ్వేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:7 => బలిపీఠములను దేవతా సత్ంభములను పడగొటిట్ చెకిక్న 

విగర్హములను చూరణ్ముచేసి, ఇశార్యేలీయుల దేశమంతటనునన్ సూరయ్దేవతా విగర్హములనిన్టిని 

నరికివేసి అతడు యెరూషలేమునకు తిరిగివచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 32:20 => మరియు అతడు వారు చేసిన ఆ దూడను తీసికొని అగిన్తో కాలిచ్ 

పొడిచేసి నీళల్మీద చలిల్ ఇశార్యేలీయులచేత దాని తార్గించెను. 

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. 

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. 

కీరత్నలు 18:42 => అపుప్డు గాలికి ఎగురు ధూళివలె నేను వారిని పొడిగా కొటిట్తిని వీధుల పెంటను 

ఒకడు పారబోయునటుల్ నేను వారిని పారబోసితిని. 

యెషయా 27:9 => కావున యాకోబు దోషమునకు ఈలాగున పార్యశిచ్తత్ము చేయబడును 

ఇదంతయు అతని పాపపరిహారమునకు కలుగు ఫలము. ఛినాన్భినన్ములుగా చేయబడు సునన్పు 

రాళల్వలె అతడు బలిపీఠపు రాళల్నిన్టిని కొటుట్నపుప్డు దేవతాసత్ంభము సూరయ్దేవతా పర్తిమలు ఇకను 

మరల లేవవు.  
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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 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 23:6 => యెహోవా మందిరమందునన్ అషేరాదేవి పర్తిమను యెరూషలేము 

వెలుపలనునన్ కిదోర్ను వాగుదగగ్రకు తెపిప్ంచి, కిదోర్ను వాగు ఒడుడ్న దాని కాలిచ్ తొర్కిక్ పొడుముచేసి ఆ 

పొడుమును సామానయ్ జనుల సమాధులమీద చలెల్ను. 

నిరగ్మకాండము 34:13 => కాబటిట్ మీరు వారి బలిపీఠములను పడగొటిట్ వారి బొమమ్లను 

పగులగొటిట్ వారి దేవతా సత్ంభములను పడగొటట్వలెను. 

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 15:13 => మరియు తన అవవ్యైన మయకా అసహయ్మైన యొకదాని చేయించి, 

దేవతాసత్ంభము ఒకటి నిలుపగా ఆసా ఆ విగర్హమును ఛినాన్భినన్ములుగా కొటిట్ంచి, కిదోర్ను ఓరను 

దాని కాలిచ్వేసి ఆమె పటట్పుదేవికాకుండ ఆమెను తొలగించెను. 

2 రాజులు 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. 
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2 రాజులు 23:14 => ఆ పర్తిమలను తునకలుగా కొటిట్ంచి, అషేరాదేవి పర్తిమను పడగొటిట్ంచి వాటి 

సాథ్నములను నర శలయ్ములతో నింపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:3 => అనయ్దేవతల బలిపీఠములను పడగొటిట్ ఉనన్త సథ్లములను 

పాడుచేసి పర్తిమలను పగులగొటిట్ దేవతా సత్ంభములను కొటిట్వేయించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:17 => అంతట జనులందరును బయలు దేవతయొకక్ గుడికి పోయి దాని 

పడగొటిట్, బలిపీఠములను విగర్హములను తుతుత్నియలుగా విరుగగొటిట్, బయలు యాజకుడైన 

మతాత్నును బలిపీఠముల ముందర చంపిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:14 => వారు దాని చేపటిట్ యెరూషలేములోనునన్ బలిపీఠములను 

ధూపపీఠములను తీసివేసి, కిదోర్ను వాగులో వాటిని పారవేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:4 => మరియు నా నామము ఎనన్టెనన్టికి ఉండునని 

యెరూషలేమునందు ఏ సథ్లమునుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచెచ్నో అకక్డనునన్ యెహోవా 

మందిరమందు అతడు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

యెషయా 17:8 => మానవులు తముమ్ను సృషిట్ంచినవానివైపు చూతురు వారి కనున్లు 

ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుని లక్షయ్పెటుట్ను 

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. 

జెఫనాయ్ 1:4 => నా హసత్మును యూదావారి మీదను యెరూషలేము నివాసులందరి మీదను చాపి, 

బయలుదేవత యొకక్ భకుత్లలో శేషించినవారిని, దానికి పర్తిషిఠ్తులగువారిని, దాని అరచ్కులను 

నిరూమ్లము చేసెదను. 

వచనము 7 
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బలిపీఠములను దేవతా సత్ంభములను పడగొటిట్ చెకిక్న విగర్హములను చూరణ్ముచేసి, ఇశార్యేలీయుల 

దేశమంతటనునన్ సూరయ్దేవతా విగర్హములనిన్టిని నరికివేసి అతడు యెరూషలేమునకు తిరిగివచెచ్ను. 

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. 

యిరిమ్యా 8:1 => యెహోవా వాకుక్ ఆ కాలమున శతుర్వులు యూదారాజుల యెముకలను 

అధిపతుల యెముకలను యాజకుల యెముకలను పర్వకత్ల యెముకలను యెరూషలేము నివాసుల 

యెముకలను సమాధులలోనుండి వెలుపలికి తీసి 

యిరిమ్యా 8:2 => వారు పేర్మించుచు పూజించుచు అనుసరించుచు విచారణచేయుచు 

నమసక్రించుచు వచిచ్న ఆ సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ముల యెదుట వాటిని పరచెదరు; అవి కూరచ్బడకయు 

పాతిపెటట్బడకయు భూమిమీద పెంటవలె పడియుండును.  

2 దినవృతాత్ంతములు 34:7 => బలిపీఠములను దేవతా సత్ంభములను పడగొటిట్ చెకిక్న 

విగర్హములను చూరణ్ముచేసి, ఇశార్యేలీయుల దేశమంతటనునన్ సూరయ్దేవతా విగర్హములనిన్టిని 

నరికివేసి అతడు యెరూషలేమునకు తిరిగివచెచ్ను. 

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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యిరిమ్యా 3:10 => ఇంతగా జరిగినను విశావ్సఘాతకురాలగు ఆమె సహోదరియైన యూదా 

పైవేషమునకే గాని తన పూరణ్హృదయముతో నాయొదద్కు తిరుగుటలేదని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 4:14 => యెరూషలేమా, నీవు రకిష్ంపబడునటుల్ నీ హృదయములోనుండి చెడుతనము 

కడిగివేసికొనుము, ఎనాన్ళల్వరకు నీ దుషాట్భిపార్యములు నీకు కలిగియుండును? 

యెహెజేక్లు 22:24 => నరపుతుర్డా, యెరూషలేమునకు నీవీమాట పర్కటింపుము నీవు పవితర్ము 

కాని దేశమువై యునాన్వు 

2 రాజులు 23:20 => అచచ్ట అతడు ఉనన్త సథ్లములకు నియమింపబడిన యాజకులనందరిని 

బలిపీఠముల మీద చంపించి వాటిమీద నర శలయ్ములను కాలిప్ంచి యెరూషలేమునకు తిరిగి వచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 6:4 => మీ బలిపీఠములు పాడైపోవును, సూరయ్దేవతకు నిలిపిన సత్ంభములు ఛినాన్ 

భినన్ములవును, మీ బొమమ్ల యెదుట మీ జనులను నేను హతము చేసెదను. 

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. 

వచనము 8 

అతని యేలుబడియందు పదునెనిమిదవ సంవతస్రమున, దేశమును మందిరమును పవితర్పరచుట 

యైన తరువాత, అతడు అజలాయ్ కుమారుడైన షాఫానును, పటాట్ణాధిపతి యైన మయశేయాను, 

రాజయ్పు దసాత్వేజుల మీదనునన్ యోహాహాజు కుమారుడగు యోవాహాజును, తన దేవుడైన యెహోవా 

మందిరమును బాగుచేయుటకై పంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:1 => మరియు హిజిక్యా ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు 

పసాక్పండుగ ఆచరించుటకై యెరూషలేములోనునన్ యెహోవా మందిరమునకు రావలసినదని 

ఇశార్యేలువారికందరికిని యూదావారికందరికిని వరత్మానములను, ఎఫార్యిమీయులకును 

మనషే ష్వారికిని పతిర్కలను పంపెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 30:10 => అంచెవాండుర్ జెబూలూను దేశమువరకును, ఎఫార్యిము 

మనషే ష్ల దేశములలోనునన్ పర్తి పటట్ణమునకును పోయిరిగాని అచచ్టివారు ఎగతాళిచేసి వారిని 

అపహసించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:11 => అయినను ఆషేరు మనషే ష్ జెబూలూను దేశముల వారిలోనుండి 

కొందరు కృంగిన మనసుస్తో యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31 :1 => ఇదంతయు సమాపత్మైన తరువాత అకక్డనునన్ 

ఇశార్యేలువారందరును యూదా పటట్ణములకు పోయి, యూదా దేశమంతటను, బెనాయ్మీను 

ఎఫార్యిము మనషే ష్ దేశములయందంతటను ఉనన్ విగర్హములను నిరూమ్లముచేసి , 

దేవతాసత్ంభములను ముకక్లుగా నరికి, ఉనన్తసథ్లములను బలిపీఠములను పడగొటిట్రి; తరువాత 

ఇశార్యేలువారందరును తమ తమ పటట్ణములలోనునన్ తమ తమ సావ్సథ్య్ములకు తిరిగివెళిల్రి 

2 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 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. 
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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. 

2 రాజులు 23:20 => అచచ్ట అతడు ఉనన్త సథ్లములకు నియమింపబడిన యాజకులనందరిని 

బలిపీఠముల మీద చంపించి వాటిమీద నర శలయ్ములను కాలిప్ంచి యెరూషలేమునకు తిరిగి వచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 13:20 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులందరు తమ నకుక్లను పారలను గొడడ్ండర్ను 

పోటకతుత్లను పదును చేయించుటకై ఫిలిషీత్యుల దగగ్రకు పోవలసివచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 13:21 => అయితే నకుక్లకును పారలకును మూడు ముండుల్గల కొంకులకును 

గొడడ్ండర్కును మునుకోల కఱఱ్లు సరిచేయుటకును ఆకురాళుల్ మాతర్ము వారియొదద్ నుండెను. 

సామెతలు 25:18 => తన పొరుగువానిమీద కూటసాక్షయ్ము పలుకువాడు సమెమ్టను ఖడగ్మును 

వాడిగల అంబును పోలినవాడు. 

యెషయా 7:25 => పారచేత తర్వవ్బడుచుండిన కొండలనిన్టిలోనునన్ బలురకక్సి చెటల్ 

భయముచేతను గచచ్పొదల భయముచేతను జనులు అకక్డికి పోరు; అది యెడల్ను తోలుటకును 

గొఱఱ్లు తొర్కుక్టకును ఉపయోగమగును. 

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. 

యెషయా 17:8 => మానవులు తముమ్ను సృషిట్ంచినవానివైపు చూతురు వారి కనున్లు 

ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుని లక్షయ్పెటుట్ను 

హోషేయ 8:6 => అది ఇశార్యేలువారిచేతిపనియే గదా? కంసాలి దానిని చేసెను, అది దైవము కాదు 

గదా; షోమోర్ను చేసికొనిన యీ దూడ ఛినాన్భినన్ములగును. 

ఆమోసు 3:14 => ఇశార్యేలువారు చేసిన దోషములనుబటిట్ నేను వారిని శికిష్ంచు దినమున 

బేతేలులోని బలిపీఠములను నేను శికిష్ంతును; ఆ బలిపీఠపు కొముమ్లు తెగవేయబడి నేలరాలును. 
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మీకా 1:7 => దాని చెకుక్డు పర్తిమలు పగులగొటట్బడును, దాని కానుకలు అగిన్చేత కాలచ్బడును, 

అది పెటుట్కొనిన విగర్హములను నేను పాడుచేతును, అది వేశయ్యై సంపాదించుకొనిన జీతముపెటిట్ 

వాటిని కొనుకొక్నెను గనుక అవి వేశయ్యగుదాని జీతముగా మరల ఇయయ్బడును. 

వచనము 9 

వారు పర్ధానయాజకుడైన హిలీక్యాయొదద్కు వచిచ్, దావ్రపాలకులైన లేవీయులు మనషే ష్ 

ఎఫార్యిమీయుల దేశములయందు ఇశార్యేలువారిలో శేషించియునన్ వారందరియొదద్నుండియు, 

యూదా బెనాయ్మీనీయులందరి యొదద్నుండియు కూరిచ్, దేవుని మందిరములోనికి తీసికొనివచిచ్న 

దర్వయ్మును అతనికి అపప్గించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:1 => యోషీయా యేలనారంభించినపుప్డు ఎనిమిదేండల్వాడై 

యెరూషలేములో ముపప్ది యొక సంవతస్రము ఏలెను. 

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. 

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 

నాయ్యాధిపతులు 3:7 => అటుల్ ఇశార్యేలీయులు యెహోవా సనిన్ధిని దోషులై, తమ దేవుడైన 

యెహోవాను మరచి బయలుదేవతలను దేవతా సత్ంభములను పూజించిరి. 

2 రాజులు 11:18 => అపుప్డు దేశపు జనులందరును బయలు గుడికిపోయి దానిని పడగొటిట్ దాని 

బలిపీఠములను పర్తిమలను ఛినాన్భినన్ములు చేసి, బయలునకు యాజకుడైన మతాత్నును 
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బలిపీఠముల ముందర చంపివేసిరి. మరియు యాజకుడైన యెహోయాదా యెహోవా మందిరమును 

కాచుకొనుటకు మనుషుయ్లను నియమించెను. 

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. 

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 23:17 => అంతట జనులందరును బయలు దేవతయొకక్ గుడికి పోయి దాని 

పడగొటిట్, బలిపీఠములను విగర్హములను తుతుత్నియలుగా విరుగగొటిట్, బయలు యాజకుడైన 

మతాత్నును బలిపీఠముల ముందర చంపిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:14 => వారు దాని చేపటిట్ యెరూషలేములోనునన్ బలిపీఠములను 

ధూపపీఠములను తీసివేసి, కిదోర్ను వాగులో వాటిని పారవేసిరి. 

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 34:9 => వారు పర్ధానయాజకుడైన హిలీక్యాయొదద్కు వచిచ్, 

దావ్రపాలకులైన లేవీయులు మనషే ష్ ఎఫార్యిమీయుల దేశములయందు ఇశార్యేలువారిలో 

శేషించియునన్ వారందరియొదద్నుండియు, యూదా బెనాయ్మీనీయులందరి యొదద్నుండియు కూరిచ్, 

దేవుని మందిరములోనికి తీసికొనివచిచ్న దర్వయ్మును అతనికి అపప్గించిరి. 

Page  of 1986 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

యెషయా 17:8 => మానవులు తముమ్ను సృషిట్ంచినవానివైపు చూతురు వారి కనున్లు 

ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుని లక్షయ్పెటుట్ను 

యెహెజేక్లు 7:2 => నరపుతుర్డా, పర్కటింపుము; ఇశార్యేలీయుల దేశమునకు అంతము 

వచిచ్యునన్ది, నలుదికుక్ల దేశమునకు అంతము వచేచ్యునన్దని పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇపుప్డు నీకు అంతము వచేచ్యునన్ది. 

హోషేయ 8:6 => అది ఇశార్యేలువారిచేతిపనియే గదా? కంసాలి దానిని చేసెను, అది దైవము కాదు 

గదా; షోమోర్ను చేసికొనిన యీ దూడ ఛినాన్భినన్ములగును. 

ఆమోసు 3:14 => ఇశార్యేలువారు చేసిన దోషములనుబటిట్ నేను వారిని శికిష్ంచు దినమున 

బేతేలులోని బలిపీఠములను నేను శికిష్ంతును; ఆ బలిపీఠపు కొముమ్లు తెగవేయబడి నేలరాలును. 

మీకా 1:7 => దాని చెకుక్డు పర్తిమలు పగులగొటట్బడును, దాని కానుకలు అగిన్చేత కాలచ్బడును, 

అది పెటుట్కొనిన విగర్హములను నేను పాడుచేతును, అది వేశయ్యై సంపాదించుకొనిన జీతముపెటిట్ 

వాటిని కొనుకొక్నెను గనుక అవి వేశయ్యగుదాని జీతముగా మరల ఇయయ్బడును. 

వచనము 10 

వారు దానిని యెహోవా మందిరపు పనిమీదనునన్ పై విచారణకరత్ల కియయ్గా, దాని 

బాగుచేయుటకును, యూదా రాజులు పాడుచేసిన యిండల్కు దూలములను అమరుచ్టకును 

యిరిమ్యా 1:2 => ఆమోను కుమారుడైన యోషీయా యూదాకు రాజైయుండగా అతని యేలుబడి 

పదుమూడవ సంవతస్రమున యెహోవా వాకుక్ యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమాయెను. 

యిరిమ్యా 1 :3 => మరియు యోషీయా కుమారుడగు యెహోయాకీము యూదాకు 

రాజైయుండగాను, యోషీయా కుమారుడగు సిదిక్యా యూదాకు రాజైయుండగాను, అతని యేలుబడి 

పదునొకండవ సంవతస్రాంతమువరకును, అనగా ఆ సంవతస్రమున అయిదవ నెలలో యెరూషలేము 

చెరదీసికొని పోబడువరకును ఆ వాకుక్ పర్తయ్క్షమగుచుండెను. 
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2 రాజులు 22:3 => రాజైన యోషీయా యేలుబడిలో పదునెనిమిదవ సంవతస్రమందు, 

మెషులాల్మునకు పుటిట్న అజలాయ్ కుమారుడును శాసిత్యునైన షాఫానును యెహోవా మందిరమునకు 

పొమమ్ని చెపిప్ రాజు అతనితో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 

2 రాజులు 22:12 => తరువాత రాజు యాజకుడైన హిలీక్యాను, షాఫాను కుమారుడైన 

అహీకామును, మీకాయా కుమారుడైన అకోబ్రును, షాఫాను అను శాసిత్ని, అశాయా అను 

రాజసేవకులలో ఒకనిని పిలిచి ఆజాఞ్పించినదేమనగా 

2 రాజులు 22:14 => కాబటిట్ యాజకుడైన హిలీక్యాయును, అహికామును, అకోబ్రును, 

షాఫానును, అశాయాయును పర్వకి త్ర్యగు హులాద్యొదద్కు వచిచ్రి. ఈమె వసత్రశాలకు అధికారియగు 

హరహ్షుకు పుటిట్న తికావ్కు కుమారుడైన షలూల్మునకు భారయ్యై యెరూషలేములో రెండవ భాగమందు 

కాపురసుథ్రాలై యుండెను. ఈమెయొదద్కు వారు వచిచ్ మాటలాడగా 

యిరిమ్యా 26:24 => ఈలాగు జరుగగా షాఫాను కుమారుడైన అహీకాము యిరీమ్యాకు 

తోడైయునన్ందున అతని చంపుటకు వారు జనులచేతికి అతనిని అపప్గింపలేదు. 

యిరిమ్యా 29:3 => హిలీక్యా కుమారుడైన గెమరాయ్చేతను, యెరూషలేములోనుండి 

చెరపటట్ బడిపోయినవారి పెదద్ లలో శేషించినవారికిని యాజకులకును పర్వకత్ లకును 

యెరూషలేమునుండి బబులోనునకు అతడు చెరగొనిపోయిన జనులకందరికిని పంపించిన మాటలు 

ఇవె 

యిరిమ్యా 36:10 => బారూకు యెహోవా మందిరములో లేఖికుడైన షాఫాను కుమారుడైన గెమరాయ్ 

గదికి పైగానునన్ శాలలో యెహోవా మందిరపు కొర్తత్ దావ్రపు పర్వేశమున పర్జలందరు వినునటుల్ 

యిరీమ్యా చెపిప్న మాటలను గర్ంథములోనుండి చదివి వినిపించెను. 

యిరిమ్యా 39:14 => బందీగృహశాలలోనుండి యిరీమ్యాను తెపిప్ంచి, అతనిని యింటికి 

తోడుకొనిపోవుటకు షాఫాను కుమారుడైన అహీకాము కుమారుడగు గెదలాయ్కు అతని నపప్గించిరి, 

అపుప్డతడు పర్జలమధయ్ నివాసముచేసెను. 
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యిరిమ్యా 40:11 => మోయాబులో నేమి అమోమ్నీయుల మధయ్నేమి ఎదోములో నేమి యేయే 

పర్దేశములలోనేమి యునన్ యూదులందరు బబులోను రాజు యూదాలో జనశేషమును విడిచెననియు, 

షాఫాను కుమారుడైన అహీకాము కుమారుడగు గెదలాయ్ను వారిమీద నియమించెననియు వినినపుప్డు  

యెహెజేక్లు 8:11 => మరియు ఒకొక్కడు తనచేతిలో ధూపారిత్ పటుట్కొని ఇశార్యేలీయుల పెదద్లు 

డెబబ్దిమందియు, వారిమధయ్ను షాఫాను కుమారుడైన యజనాయ్యు, ఆ యాకారములకు ఎదురుగా 

నిలిచియుండగా, చికక్ని మేఘమువలె ధూపవాసన ఎకుక్చుండెను. 

యిరిమ్యా 21:1 => రాజైన సిదిక్యా మలీక్యా కుమారుడైన పషూరును యాజకుడగు మయశేయా 

కుమారుడైన జెఫనాయ్ను పిలిపించి 

యిరిమ్యా 29:21 => నా నామమునుబటిట్ మీకు అబదధ్పర్వచనములు పర్కటించు కోలాయా 

కుమారుడైన అహాబును గూరిచ్యు, మయశేయా కుమారుడైన సిదిక్యాను గూరిచ్యు, ఇశార్యేలు 

దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు  

యిరిమ్యా 29:25 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

2 సమూయేలు 8:16 => సెరూయా కుమారుడగు యోవాబు సైనయ్మునకు అధిపతియై యుండెను. 

అహీలూదు కుమారుడగు యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద నుండెను. 

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; 

2 రాజులు 18:18 => హిలీక్యా కుమారుడును గృహనిరావ్హకుడునైన ఎలాయ్కీమును, శాసిత్యగు 

షెబాన్యును, రాజయ్పు దసాత్వేజుల మీద నునన్ ఆసాపు కుమారుడైన యోవాహును వారియొదద్కు 

పోయిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 24:5 => అతడు యాజకులను లేవీయులను సమకూరిచ్ మీరు యూదా 

పటట్ణములకు పోయి మీ దేవుని మందిరము బాగుచేయుటకై ఇశార్యేలీయులందరియొదద్నుండి 

ధనమును ఏటేట సమకూరుచ్చు, ఈ కారయ్మును మీరు తవ్రపెటట్వలెనని వారికాజఞ్ ఇచెచ్ను. వారు 

దానిని తవ్రగా చేయకపోయినందున 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:17 => యెహోవా మందిరమునందు దొరికిన దర్వయ్మును వారు పోగుచేసి 

పై విచారణకరత్ల చేతికిని పనివారి చేతికిని దాని అపప్గించియునాన్రు. 

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 11 

చెకిక్న రాళల్ను జోడింపు పనికి మార్నులను కొనుటకై యెహోవా మందిరమునందు పనిచేయువారికిని 

శిలప్కారులకును దానినిచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:14 => యెహోవా మందిరములోనికి తేబడిన దర్వయ్మును బయటికి 

తీసికొనివచిచ్నపుప్డు, మోషేదావ్రా యెహోవా దయచేసిన ధరమ్శాసత్రము గల గర్ంథము యాజకుడైన 

హిలీక్యాకు కనబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:15 => అపుప్డు హిలీక్యా యెహోవా మందిరమందు ధరమ్శాసత్రము గల 

గర్ంథము నాకు దొరికెనని శాసిత్యగు షాఫానుతో చెపిప్ ఆ గర్ంథమును షాఫానుకు అపప్గించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:18 => మరియు యాజకుడైన హిలీక్యా నాకు ఒక గర్ంథము ఇచెచ్నని 

రాజు ఎదుట మనవిచేసికొని, శాసిత్యగు షాఫాను రాజు సముఖమున దానినుండి చదివి వినిపించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:20 => హిలీక్యాకును, షాఫాను కుమారుడైన అహీకాముకును, మీకా 

కుమారుడైన అబోద్నుకును, శాసిత్యగు షాఫానుకును, రాజు సేవకుడైన ఆశాయాకును ఈలాగున ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను 
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2 దినవృతాత్ంతములు 34:22 => అపుప్డు హిలీక్యాయును రాజు నియమించినవారును 

సంగతినిగూరిచ్ విచారణచేయుటకై హరహ్షుకు పుటిట్న తికావ్ కుమారుడును వసత్రశాలకు 

పైవిచారణకరత్యునగు షలూల్ముయొకక్ భారయ్యైన హులాద్ అను పర్వకి త్ర్యొదద్కు పోయిరి. ఆమె 

అపుప్డు యెరూషలేమునకు చేరిన యుపభాగములో కాపురముండెను. వారు ఆమెతో సంగతి చెపప్గా 

2 రాజులు 22:4 => నీవు పర్ధాన యాజకుడైన హిలీక్యాయొదద్కు పోయి, దావ్రపాలకులు 

జనులయొదద్ వసూలు చేసి యెహోవా మందిరములో ఉంచిన రొకక్పు మొతత్ము చూడుమని అతనితో 

చెపుప్ము. 

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 24:11 => లేవీయులు ఆ పెటెట్ను రాజు విమరిశ్ంచు సథ్లమునకు తెచుచ్చు 

వచిచ్రి; అందులో దర్వయ్ము విసాత్రముగానునన్టుట్ కనబడినపుప్డెలల్, రాజుయొకక్ పర్ధాన మంతిర్యు 

పర్ధాన యాజకుడు నియమించిన పై విచారణకరత్యు వచిచ్, పెటెట్లోనునన్ దర్వయ్మును తీసి 

యథాసాథ్నమందు దానిని ఉంచుచు వచిచ్రి; వారీచొపుప్న పలుమారు చేయుటచేత విసాత్రమైన 

దర్వయ్ము సమకూరచ్బడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:12 => అపుప్డు రాజును యెహోయాదాయును యెహోవా మందిరపు 

పనిచేయువారికి దానినిచిచ్, యెహోవా మందిరమును బాగుచేయుటకై కాసెవారిని వడల్వారిని, 

యెహోవా మందిరమును బలపరచుటకు ఇనుపపని యితత్డిపని చేయువారిని కూలికి కుదిరిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:13 => ఈలాగున పనివారు పని జరిగించి సంపూరిత్ చేసిరి. వారు దేవుని 

మందిరమును దాని యథాసిథ్తికి తెచిచ్ దాని బలపరచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:14 => అది సిదధ్మైన తరువాత మిగిలిన దర్వయ్మును రాజునొదద్కును 

యెహోయాదా యొదద్కును తీసికొనిరాగా వారు దానిచేత యెహోవా మందిరపు సేవయందు 

ఉపయోగపడునటుల్ను, దహనబలుల నరిప్ంచుటయందు ఉపయోగపడునటుల్ను, ఉపకరణములను 
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గరిటెలను వెండి బంగారముల ఉపకరణములను చేయించిరి. యెహోయాదాయునన్ యనిన్దినములు 

యెహోవా మందిరములో దహనబలులు నితయ్మును అరిప్ంపబడెను. 

2 రాజులు 22:5 => యెహోవా మందిరపు పనికి అధికారులై పని జరిగించువారిచేతికి ఆ దర్వయ్మును 

అపప్గించిన తరువాత యెహోవా మందిరమందలి శిథిలమైన సథ్లములను బాగుచేయుటకై యెహోవా 

మందిరపు పనిచేయు కూలివారికి వారు దాని నియయ్వలెననియు 

2 రాజులు 22:6 => వడల్వారికిని శిలప్కారులకును కాసెపని వారికిని మందిరమును బాగుచేయుటకై 

మార్నులనేమి చెకిక్న రాళల్నేమి కొనుటకును ఇయయ్వలెననియు తెలియజెపుప్ము. 

2 రాజులు 22:7 => ఆ అధికారులు నమమ్కసుథ్లని వారిచేతికి అపప్గించిన దర్వయ్మునుగూరిచ్ 

వారియొదద్ లెకక్ పుచుచ్కొనకుండిరి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:8 => మెటుట్కు సహోదరులారా, యే యోగయ్తయైనను మెపైప్నను ఉండినయెడల, 

ఏవి సతయ్మైనవో, ఏవి మానయ్మైనవో, ఏవి నాయ్యమైనవో, ఏవి పవితర్మైనవో, ఏవి రమయ్మైనవో, ఏవి 

ఖాయ్తిగలవో, వాటిమీద ధాయ్నముంచుకొనుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:10 => అంచెవాండుర్ జెబూలూను దేశమువరకును, ఎఫార్యిము 

మనషే ష్ల దేశములలోనునన్ పర్తి పటట్ణమునకును పోయిరిగాని అచచ్టివారు ఎగతాళిచేసి వారిని 

అపహసించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:18 => ఎఫార్యిము మనషే ష్ ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను దేశములనుండి 

వచిచ్న జనులలో చాలామంది తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనకయే విధివిరుదధ్ముగా పసాక్ను 

భుజింపగా హిజిక్యా 

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 
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2 దినవృతాత్ంతములు 34:7 => బలిపీఠములను దేవతా సత్ంభములను పడగొటిట్ చెకిక్న 

విగర్హములను చూరణ్ముచేసి, ఇశార్యేలీయుల దేశమంతటనునన్ సూరయ్దేవతా విగర్హములనిన్టిని 

నరికివేసి అతడు యెరూషలేమునకు తిరిగివచెచ్ను. 

2 రాజులు 12:11 => తరువాత వారు ఆ దర్వయ్మును తూచి యెహోవా మందిరపు కాపరులకు, 

అనగా పనిచేయించు వారికపప్గించిరి; వీరు యెహోవా మందిరమందు పనిచేసిన కంసాలులకును 

శిలప్కారులకును కాసెపని వారికిని రాతిపని వారికిని 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:5 => అతడు యాజకులను లేవీయులను సమకూరిచ్ మీరు యూదా 

పటట్ణములకు పోయి మీ దేవుని మందిరము బాగుచేయుటకై ఇశార్యేలీయులందరియొదద్నుండి 

ధనమును ఏటేట సమకూరుచ్చు, ఈ కారయ్మును మీరు తవ్రపెటట్వలెనని వారికాజఞ్ ఇచెచ్ను. వారు 

దానిని తవ్రగా చేయకపోయినందున 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:12 => అపుప్డు రాజును యెహోయాదాయును యెహోవా మందిరపు 

పనిచేయువారికి దానినిచిచ్, యెహోవా మందిరమును బాగుచేయుటకై కాసెవారిని వడల్వారిని, 

యెహోవా మందిరమును బలపరచుటకు ఇనుపపని యితత్డిపని చేయువారిని కూలికి కుదిరిచ్రి. 

ఎజార్ 7:1 => ఈ సంగతులు జరిగినపిమమ్ట పారసీకదేశపు రాజైన అరత్హషసత్ యొకక్ యేలుబడిలో 

ఎజార్ బబులోను దేశమునుండి యెరూషలేము పటట్ణమునకు వచెచ్ను. ఇతడు శెరాయా కుమారుడై 

యుండెను, శెరాయా అజరాయ్ కుమారుడు అజరాయ్ హిలీక్యా కుమారుడు 

వచనము 12 

ఆ మనుషుయ్లు ఆ పనిని నమమ్కముగా చేసిరి. వారి మీది పై విచారణకరత్లు ఎవరనగా, మెరారీయులైన 

లేవీయులగు యహతు ఓబదాయ్ అనువారును, పని నడిపించుటకు ఏరప్డిన కహాతీయులగు జెకరాయ్ 

మెషులాల్ము అనువారును, లేవీయులలో వాదయ్ పర్వీణులైన వారు వారితోకూడ ఉండిరి. 

2 రాజులు 12:11 => తరువాత వారు ఆ దర్వయ్మును తూచి యెహోవా మందిరపు కాపరులకు, 

అనగా పనిచేయించు వారికపప్గించిరి; వీరు యెహోవా మందిరమందు పనిచేసిన కంసాలులకును 

శిలప్కారులకును కాసెపని వారికిని రాతిపని వారికిని 
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2 రాజులు 12:12 => యెహోవా మందిరమందు శిథిలమైన సథ్లములను బాగుచేయుటకు 

మార్నులనేమి చెకక్బడిన రాళల్నేమి కొనుటకును, మందిరము బాగుచేయుటలో అయిన ఖరుచ్ 

అంతటికిని, ఆ దర్వయ్ము ఇచుచ్చు వచిచ్రి. 

2 రాజులు 12:14 => మరమమ్తు పనిచేయువారికి మాతర్ము ఆ దర్వయ్ము ఇచిచ్ యెహోవా 

మందిరమును మరల బాగుచేయించిరి. 

2 రాజులు 22:5 => యెహోవా మందిరపు పనికి అధికారులై పని జరిగించువారిచేతికి ఆ దర్వయ్మును 

అపప్గించిన తరువాత యెహోవా మందిరమందలి శిథిలమైన సథ్లములను బాగుచేయుటకై యెహోవా 

మందిరపు పనిచేయు కూలివారికి వారు దాని నియయ్వలెననియు 

2 రాజులు 22:6 => వడల్వారికిని శిలప్కారులకును కాసెపని వారికిని మందిరమును బాగుచేయుటకై 

మార్నులనేమి చెకిక్న రాళల్నేమి కొనుటకును ఇయయ్వలెననియు తెలియజెపుప్ము. 

ఎజార్ 3:7 => మరియు వారు కాసెవారికిని వడర్వారికిని దర్వయ్ము నిచిచ్రి. అదియుగాక 

పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు తమకు సెలవిచిచ్నటుల్ దేవదారు మార్నులను లెబానోనునుండి 

సముదర్ముమీద యొపేప్ పటట్ణమునకు తెపిప్ంచుటకు సీదోనీయులకును తూరువారికిని 

భోజనపదారథ్ములను పానమును నూనెను ఇచిచ్రి. 

వచనము 13 

మరియు బరువులు మోయువారిమీదను, పర్తివిధమైన పని జరిగించువారిమీదను ఆ లేవీయులు పై 

విచారణకరత్లుగా నియమింపబడిరి. మరియు లేవీయులలో లేఖకులును పరిచారకులును 

దావ్రపాలకులునైనవారు ఆ యా పనులమీద నియమింపబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:4 => మరియు నా నామము ఎనన్టెనన్టికి ఉండునని 

యెరూషలేమునందు ఏ సథ్లమునుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచెచ్నో అకక్డనునన్ యెహోవా 

మందిరమందు అతడు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:5 => మరియు యెహోవా మందిరపు రెండు ఆవరణములలో అతడు 

ఆకాశనక్షతర్ సమూహమునకు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 33:6 => బెన హినోన్ము లోయయందు అతడు తన కుమారులను 

అగిన్లోగుండ దాటించి, ముహూరత్ములను విచారించుచు, మంతర్ములను చిలల్ంగితనమును 

వాడుకచేయు కరణ్పిశాచములతోను సోదెగాండర్తోను సాంగతయ్ము చేయుచు, యెహోవా దృషిట్కి 

బహుగా చెడునడత నడచుచు ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:7 => ఇశార్యేలీయుల గోతర్సాథ్నములనిన్టిలో నేను కోరుకొనిన 

యెరూషలేమునందు నా నామము నితయ్ము ఉంచెదను,  

2 దినవృతాత్ంతములు 33:22 => అతడు తన తండిర్యైన మనషే ష్ నడచినటుల్ యెహోవా దృషిట్కి 

చెడునడత నడచెను;తన తండిర్యైన మనషే ష్ చేయించిన చెకుక్డు విగర్హములనిన్టికి బలులు 

అరిప్ంచుచు పూజించుచు 

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. 

వచనము 14 

యెహోవా మందిరములోనికి తేబడిన దర్వయ్మును బయటికి తీసికొనివచిచ్నపుప్డు, మోషేదావ్రా 

యెహోవా దయచేసిన ధరమ్శాసత్రము గల గర్ంథము యాజకుడైన హిలీక్యాకు కనబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:12 => వారు వాటిని సిదధ్పరచి ఏమియు అపహరింపకుండ కానుకలను 

పదియవ భాగములను పర్తిషిఠ్తములుగా తేబడిన వసుత్వులను లోపల చేరిచ్రి; లేవీయుడైన కొననాయ్ 

వాటిమీద విచారణకరత్గా నియమింపబడెను; అతని సహోదరుడైన షిమీ అతనికి సహకారిగా ఉండెను. 

2 రాజులు 12:15 => మరియు పనివారికిచుచ్టకై ఆ దర్వయ్ము అపప్గింత పెటుట్కొనినవారు 

నమమ్కసుథ్లని వారిచేత లెకక్ అడుగలేదు. 

2 రాజులు 22:7 => ఆ అధికారులు నమమ్కసుథ్లని వారిచేతికి అపప్గించిన దర్వయ్మునుగూరిచ్ 

వారియొదద్ లెకక్ పుచుచ్కొనకుండిరి. 
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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 28:20 => నమమ్కమైనవానికి దీవెనలు మెండుగా కలుగును. ధనవంతుడగుటకు 

ఆతురపడువాడు శిక్షనొందకపోడు. 

1 కొరిందీయులకు 4:2 => మరియు గృహనిరావ్హకులలో పర్తివాడును నమమ్కమైనవాడైయుండుట 

అవశయ్ము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:31 => నిబంధన మందసమునకు సథ్లము ఏరాప్టైన తరువాత యెహోవా 

మందిరమందు సంగీత సేవకొరకు దావీదు నియమించినవారు వీరే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:32 => సొలొమోను యెరూషలేములో యెహోవా మందిరమును 

కటిట్ంచువరకు వీరు సమాజపు గుడారముయొకక్ ముంగిట సంగీతసేవను ఆచరించుచుండిరి; వారు 

వంతులచొపుప్న తమ పని చూచుకొనుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:33 => ఈ పర్కారము తమ కుమారులతో కలసి కనిపెటుట్చునన్ 

వారెవరనగా, కహతీయుల కుమారులలో గాయకుడగు హేమాను; ఇతడు సమూయేలు కుమారుడగు 

యోవేలునకు పుటిట్నవాడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:34 => సమూయేలు ఎలాక్నాకు పుటెట్ను, ఎలాక్నా యెరోహామునకు 

పుటెట్ను, యెరోహాము ఎలీయేలునకు పుటెట్ను, ఎలీయేలు తోయహునకు పుటెట్ను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:35 => తోయహు సూపునకు పుటెట్ను, సూపు ఎలాక్నాకు పుటెట్ను, ఎలాక్నా 

మహతునకు పుటెట్ను, మహతు అమాశైకి పుటెట్ను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:36 => అమాశై ఎలాక్నాకు పుటెట్ను, ఎలాక్నా యోవేలునకు పుటెట్ను, 

యోవేలు అజరాయ్కు పుటెట్ను, అజరాయ్ జెఫనాయ్కు పుటెట్ను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:37 => జెఫనాయ్ తాహతునకు పుటెట్ను, తాహతు అసీస్రునకు పుటెట్ను, 

అసీస్రు ఎబాయ్సాపునకు పుటెట్ను, ఎబాయ్సాపు కోరహునకు పుటెట్ను, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:38 => కోరహు ఇసాహ్రునకు పుటెట్ను, ఇసాహ్రు కహాతునకు పుటెట్ను, కహాతు 

లేవికి పుటెట్ను, లేవి ఇశార్యేలునకు పుటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:39 => హేమాను సహోదరుడైన ఆసాపు ఇతని కుడిపర్కక్ను నిలుచువాడు. 

ఈ ఆసాపు బెరకాయ్ కుమారుడు, బెరకాయ్ షిమాయ్ కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:40 => షిమాయ్ మిఖాయేలు కుమారుడు, మిఖాయేలు బయశేయా 

కుమారుడు, బయశేయా మలీక్యా కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:41 => మలీక్యా యెతీన్ కుమారుడు, యెతీన్ జెరహు కుమారుడు, జెరహు 

అదాయా కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:42 => అదాయా ఏతాను కుమారుడు, ఏతాను జిమామ్ కుమారుడు, జిమామ్ 

షిమీ కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:43 => షిమీ యహతు కుమారుడు, యహతు గెరో ష్ను కుమారుడు, గెరో ష్ను 

లేవి కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:44 => మెరారీయులు ఎడమపర్కక్ను నిలుచువారు; వారిలో ఏతాను కీషీ 

కుమారుడు, కీషీ అబీద్ కుమారుడు, అబీద్ మలూల్కు కుమారుడు, మలూల్కు హషబాయ్ కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:45 => హషబాయ్ అమజాయ్ కుమారుడు, అమజాయ్ హిలీక్యా కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:46 => హిలీక్యా అమీ జ్ కుమారుడు, అమీ జ్ బానీ కుమారుడు, బానీ షమెరు 

కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:47 => షమెరు మహలి కుమారుడు, మహలి మూషి కుమారుడు, మూషి 

మెరారి కుమారుడు, మెరారి లేవి కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:48 => వీరి సహోదరులైన లేవీయులు దేవుని మందిరసథ్లముతో 

సంబంధించిన సకలమైన పనులకు నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:16 => అంతట దావీదు మీరు మీ బంధువులగు పాటకులను పిలిచి, 

సవ్రమండలములు సితారాలు తాళములు లోనగు వాదయ్ విశేషములతో గంభీర ధవ్ని చేయుచు, 

సంతోషముతో సవ్రములెతిత్ పాడునటుల్ ఏరాప్టు చేయుడని లేవీయుల అధిపతులకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 15:17 => కావున లేవీయులు యోవేలు కుమారుడైన హేమానును, వాని 

బంధువులలో బెరెకాయ్ కుమారుడైన ఆసాపును, తమ బంధువులగు మెరారీయులలో కూషాయాహు 

కుమారుడైన ఏతానును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:18 => వీరితోకూడ రెండవ వరుసగానునన్ తమ బంధువులైన జెకరాయ్ 

బేను యహజీయేలు షెమీరా మోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు బెనాయా మయశేయా మతిత్తాయ్ 

ఎలీపేల్హు మికేన్యాహులనువారిని దావ్రపాలకులగు ఓబేదెదోమును యెహీయేలును పాటకులనుగా 

నియమించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:19 => పాటకులైన హేమానును ఆసాపును ఏతానును పంచలోహముల 

తాళములు వాయించుటకు నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:20 => జెకరాయ్ అజీయేలు షెమీరామోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు 

మయశేయా బెనాయా అనువారు హెచుచ్ సవ్రముగల సవ్రమండలములను వాయించుటకు 

నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:21 => మరియు మతిత్తాయ్ ఎలీపేల్హు మికేన్యాహు ఓబేదెదోము 

యెహీయేలు అజజాయ్హు అనువారు రాగమెతుత్టకును సితారాలు వాయించుటకును నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:22 => లేవీయుల కధిపతియైన కెననాయ్ మందసమును మోయుటయందు 

గటిట్వాడైనందున అతడు మోతకర్మము నేరుప్టకై నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:4 => మరియు అతడు యెహోవా మందసము ఎదుట సేవ చేయుచు, 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను పర్సిదిధ్ చేయుటకును, వందించుటకును ఆయనకు సోత్తర్ములు 

చెలిల్ంచుటకును లేవీయులలో కొందరిని నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:5 => వారిలో ఆసాపు అధిపతి, జెకరాయ్ అతని తరువాతివాడు, 

యెమీయేలు షెమీరామోతు యెహీయేలు మతిత్తాయ్ ఏలీయాబు బెనాయా ఓబేదెదోము యెహీయేలు 

అనువారు సవ్రమండలములను సితారాలను వాయించుటకై నియమింపబడిరి, ఆసాపు తాళములను 

వాయించువాడు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 16:41 => యెహోవా కృప నితయ్ముండునని ఆయనను సుత్తి చేయుటకై 

వీరితోకూడ హేమానును యెదూతూనును పేళల్ వరుసను ఉదాహరింపబడిన మరికొందరిని 

నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:5 => నాలుగు వేలమంది దావ్రపాలకులుగా నియమింపబడిరి. మరి 

నాలుగు వేలమంది సుత్తిచేయు నిమితత్మై దావీదు చేయించిన వాదయ్ విశేషములతో యెహోవాను 

సుత్తించువారుగా నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

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. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:7 => యెహోవాకు గానము చేయుటలో నేరుప్ పొందిన తమ 

సహోదరులతో కూడనునన్ పర్వీణులైన పాటకుల లెకక్ రెండువందల ఎనుబది యెనిమిది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:8 => తాము చేయు సేవ విషయములో పినన్యని పెదద్యని గురువని 

శిషుయ్డని భేదము లేకుండ వంతులకొరకై చీటుల్ వేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:9 => మొదటి చీటి ఆసాపు వంశమందునన్ యోసేపు పేరట పడెను, 

రెండవది గెదలాయ్ పేరట పడెను, వీడును వీని సహోదరులును కుమారులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:10 => మూడవది జకూక్రు పేరట పడెను, వీడును వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:11 => నాలుగవది యిజీర్ పేరట పడెను, వీడును వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:12 => అయిదవది నెతనాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:13 => ఆరవది బకీక్యాహు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:14 => ఏడవది యెషరేయ్లా పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:15 => ఎనిమిదవది యెషయా పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:16 => తొమిమ్దవది మతత్నాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:17 => పదియవది షిమీ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:18 => పదకొండవది అజరేలు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:19 => పండెర్ండవది హషబాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:20 => పదుమూడవది షూబాయేలు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:21 => పదునాలుగవది మతిత్తాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:22 => పదునయిదవది యెరేమోతు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:23 => పదునారవది హననాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:24 => పదునేడవది యొషెబ్కాషా పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:25 => పదునెనిమిదవది హనానీ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:26 => పందొమిమ్దవది మలోల్తి పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:27 => ఇరువదియవది ఎలీయాయ్తా పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:28 => ఇరువది యొకటవది హోతీరు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:29 => ఇరువది రెండవది గిదద్లీత్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:30 => ఇరువది మూడవది మహజీయోతు పేరట పడెను, వీని 

కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:31 => ఇరువది నాలుగవది రోమమీత్యెజెరు పేరట పడెను, వీని 

కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

ఆదికాండము 41:34 => ఫరో అటుల్ చేసి యీ దేశముపైన అధిపతులను నియమించి సమృదిధ్గా 

పంటపండు ఏడు సంవతస్రములలో ఐగుపుత్ దేశమందంతటను అయిదవ భాగము తీసికొనవలెను. 

కీరత్నలు 33:3 => ఆయననుగూరిచ్ నూతనకీరత్న పాడుడి ఉతాస్హధవ్నితో ఇంపుగా వాయించుడి. 

వచనము 15 

అపుప్డు హిలీక్యా యెహోవా మందిరమందు ధరమ్శాసత్రము గల గర్ంథము నాకు దొరికెనని శాసిత్యగు 

షాఫానుతో చెపిప్ ఆ గర్ంథమును షాఫానుకు అపప్గించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:10 => మార్నులు కొటుట్ మీ పనివారికి నాలుగువందల గరిసెల దంచిన 

గోధుమలను ఎనిమిదివందల పుటల్ యవలను నూట నలువదిపుటల్ దార్కాష్రసమును నూట నలువదిపుటల్ 

నూనెను ఇచెచ్దను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:18 => 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. 

నెహెమాయ్ 4:10 => అపుప్డు యూదావారు బరువులు మోయువారి బలము తగిగ్పోయెను, ఉనన్ చెతత్ 

విసాత్రము, గోడ కటట్లేమని చెపప్గా, 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:4 => వీరిలో ఇరువది నాలుగువేలమంది యెహోవా మందిరపు పని 

విచారించు వారుగాను, ఆరు వేలమంది అధిపతులుగాను, నాయ్యాధిపతులుగాను ఉండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:5 => నాలుగు వేలమంది దావ్రపాలకులుగా నియమింపబడిరి. మరి 

నాలుగు వేలమంది సుత్తిచేయు నిమితత్మై దావీదు చేయించిన వాదయ్ విశేషములతో యెహోవాను 

సుత్తించువారుగా నియమింపబడిరి. 
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ఎజార్ 7:6 => ఈ ఎజార్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అనుగర్హించిన మోషే యొకక్ 

ధరమ్శాసత్రమందు పర్వీణతగల శాసిత్ మరియు అతని దేవుడైన యెహోవా హసత్ము అతనికి తోడుగా 

ఉనన్ందున అతడు ఏ మనవి చేసినను రాజు అనుగర్హించును. 

యిరిమ్యా 8:8 => మేము జాఞ్నులమనియు, యెహోవా ధరమ్శాసత్రము మాయొదద్ నునన్దనియు మీరేల 

అందురు? నిజమేగాని శాసు త్ర్ల కలల్కలము అబదధ్ముగా దానికి అపారథ్ము చేయుచునన్ది. 

మతత్యి 26:3 => ఆ సమయమున పర్ధానయాజకులును పర్జల పెదద్లును కయప అను 

పర్ధానయాజకుని మందిరములోనికి కూడివచిచ్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:11 => మరియు పర్ధానయాజకుడైన అమరాయ్ యెహోవాకు చెందు సకల 

విషయములను కనిపెటుట్టకు మీమీద ఉనాన్డు, యూదా సంతతివారికి అధిపతియు ఇషామ్యేలు 

కుమారుడునగు జెబదాయ్ రాజు సంగతుల విషయములో పైవాడుగా ఉనాన్డు, లేవీయులు మీకు 

పరిచారకులుగా ఉనాన్రు. ధైరయ్ము వహించుడి, మేలుచేయుటకై యెహోవా మీతో కూడ ఉండును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:4 => వీరిలో ఇరువది నాలుగువేలమంది యెహోవా మందిరపు పని 

విచారించు వారుగాను, ఆరు వేలమంది అధిపతులుగాను, నాయ్యాధిపతులుగాను ఉండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:29 => ఇసాహ్రీయులను గూరిచ్నది వారిలో కెననాయ్యును వాని 

కుమారులును బయటిపని జరిగించుటకై ఇశార్యేలీయులకు లేఖికులుగాను నాయ్యాధిపతులుగాను 

నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:30 => హెబోర్నీయులను గూరిచ్నది. హషబాయ్యును వాని 

సహోదరులును పరాకర్మశాలులును వేయినిన్ యేడువందల సంఖయ్ గలవారు, వీరు యొరాద్ను ఈవల 

పడమటివైపుననుండు ఇశార్యేలీయుల మీద యెహోవా సేవనుగూరిచ్న వాటనిన్టి విషయములోను 

రాజు నియమించిన పని విషయములోను పైవిచారణకరత్లుగా నియమింపబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:14 => అతడు తన తండిర్యైన దావీదు చేసిన నిరణ్యమునుబటిట్ వారి వారి 

సేవాధరమ్ములను జరుపుకొనుటకై వారి వారి వంతుల చొపుప్న యాజకులను వారి సేవకును, 

కటట్డనుబటిట్ అనుదినమున యాజకుల సముఖమున సుత్తి చేయుటకును, ఉపచారకులుగా 

ఉండుటకును, వంతులచొపుప్న లేవీయులను, దావ్రములనిన్టి దగగ్ర కావలియుండుటకై వారి వారి 
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వంతులచొపుప్న దావ్రపాలకులను నియమించెను; దైవజనుడైన దావీదు ఆలాగుననే యాజఞ్ 

ఇచిచ్యుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:17 => దావ్రపాలకులు ఎవరనగా షలూల్ము అకూక్బు టలోమ్ను 

అహీమాను అనువారును వారి సహోదరులును. వీరిలో షలూల్ము పెదద్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:18 => వీరితోకూడ రెండవ వరుసగానునన్ తమ బంధువులైన జెకరాయ్ 

బేను యహజీయేలు షెమీరా మోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు బెనాయా మయశేయా మతిత్తాయ్ 

ఎలీపేల్హు మికేన్యాహులనువారిని దావ్రపాలకులగు ఓబేదెదోమును యెహీయేలును పాటకులనుగా 

నియమించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:38 => యెదూతూను కుమారుడైన ఓబేదెదోమును హోసాను 

దావ్రపాలకులుగా నియమించెను 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:42 => బూరలు ఊదుటకును తాళములను వాయించుటకును 

దేవునిగూరిచ్ పాడతగిన గీతములను వాదయ్ములతో వినిపించుటకును వీరిలోనుండు హేమానును 

యెదూతూనును అతడు నియమించెను . మరియు యెదూతూను కుమారులను అతడు 

దావ్రపాలకులుగా నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:1 => దావ్రపాలకుల విభాగమును గూరిచ్నది. ఆసాపు కుమారులలో కోరే 

కుమారుడైన మెషెలెమాయ్ కోరహు సంతతివాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:2 => మెషెలెమాయ్ కుమారులు ఎవరనగా జెకరాయ్ జేయ్షు ఠ్డు, యెదీయవేలు 

రెండవవాడు, జెబదాయ్ మూడవవాడు, యతీన్యేలు నాలగ్వవాడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:3 => ఏలాము అయిదవవాడు, యెహోహనాను ఆరవవాడు, ఎలోయ్యేనై 

యేడవవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:4 => దేవుడు ఓబేదెదోమును ఆశీరవ్దించి అతనికి కుమారులను 

దయచేసెను; వారెవరనగా షెమయా జేయ్షు ఠ్డు, యెహోజాబాదు రెండవవాడు, యోవాహు 

మూడవవాడు, శాకారు నాలగ్వవాడు, నెతనేలు అయిదవవాడు, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 26:5 => అమీమ్యేలు ఆరవవాడు, ఇశాశ్ఖారు ఏడవవాడు, పెయులెల్తై 

యెనిమిదవవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:6 => వాని కుమారుడైన షెమయాకు కుమారులు పుటిట్రి; వారు 

పరాకర్మశాలులైయుండి తమ తండిర్ యింటివారికి పెదద్లైరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:7 => షెమయా కుమారులు ఒతిన్ రెఫాయేలు ఓబేదు ఎలా జ్బాదు 

బలాఢుయ్లైన అతని సహోదరులు ఎలీహు సెమకాయ్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:8 => ఓబేదెదోము కుమారులైన వీరును వీరి కుమారులును వీరి 

సహోదరులును అరువది యిదద్రు, వారు తమ పనిచేయుటలో మంచి గటిట్వారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:9 => మెషెలెమాయ్కు కలిగిన కుమారులును సహోదరులును 

పరాకర్మశాలులు, వీరు పదునెనిమిదిమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:10 => మెరారీయులలో హోసా అనువానికి కలిగిన కుమారులు 

ఎవరనగా జేయ్షు ఠ్డగు షిమీ; వీడు జేయ్షు ఠ్డు కాకపోయినను వాని తండిర్ వాని జేయ్షఠ్భాగసుథ్నిగా చేసెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:11 => రెండవవాడగు హిలీక్యా, మూడవవాడగు టెబలాయ్హు, 

నాలగ్వవాడగు జెకరాయ్, హోసా కుమారులును సహోదరులును అందరు కలిసి పదుముగుగ్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:12 => ఈలాగున ఏరాప్టైన తరగతులనుబటిట్ యెహోవా మందిరములో 

వంతుల పర్కారముగా తమ సహోదరులు చేయునటుల్ సేవ చేయుటకు ఈ దావ్రపాలకులు, అనగా 

వారిలోని పెదద్లు జవాబుదారులుగా నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:13 => చినన్లకేమి పెదద్లకేమి పితరుల యింటి వరుసనుబటిట్ యొకొక్కక్ 

దావ్రము నొదద్ కావలియుండుటకై వారు చీటుల్ వేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:14 => తూరుప్తటుట్ కావలి షెలెమాయ్కు పడెను, వివేకముగల 

ఆలోచనకరత్యైన అతని కుమారుడగు జెకరాయ్కు చీటి వేయగా, ఉతత్రపుతటుట్ కావలి వానికి పడెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:15 => ఓబేదెదోమునకు దకిష్ణపువైపు కావలియు అతని కుమారులకు 

అసుపీప్మను ఇంటికావలియు పడెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 26:16 => షుపీప్మునకును హోసాకును పడమటితటుట్న నునన్ షలెల్కెతు 

గుమమ్మునకు ఎకుక్ రాజమారగ్మును కాచుటకు చీటి పడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:17 => తూరుప్న లేవీయులైన ఆరుగురును, ఉతత్రమున దినమునకు 

నలుగురును, దకిష్ణమున దినమునకు నలుగురును, అసుపీప్ము నొదద్ ఇదద్రిదద్రును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:18 => బయట దావ్రమునొదద్ను పడమరగా ఎకిక్పోవు రాజమారగ్ము 

నొదద్ను నలుగురును, వెలుపటి తోర్వయందు ఇదద్రును ఏరాప్టైరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:19 => కోరే సంతతివారిలోను మెరారీయులలోను దావ్రము 

కనిపెటుట్వారికి ఈలాగు వంతులాయెను. 

ఎజార్ 7:7 => మరియు రాజైన అరత్హషసత్ ఏలుబడియందు ఏడవ సంవతస్రమున ఇశార్యేలీయులు 

కొందరును యాజకులు కొందరును లేవీయులును గాయకులును దావ్రపాలకులును నెతీనీయులును 

బయలుదేరి యెరూషలేము పటట్ణమునకు వచిచ్రి. 

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.  

మతత్యి 2:4 => కాబటిట్ రాజు పర్ధానయాజకులను పర్జలలోనుండు శాసు త్ర్లను అందరిని సమకూరిచ్ 

కీర్సుత్ ఎకక్డ పుటుట్నని వారినడిగెను. 

వచనము 16 

షాఫాను ఆ గర్ంథమును రాజునొదద్కు తీసికొనిపోయి రాజుతో ఇటల్నెను నీ సేవకులకు నీవు 

ఆజాఞ్పించినదంతయు వారు చేయుచునాన్రు. 
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2 రాజులు 22:8 => అంతట పర్ధానయాజకుడైన హిలీక్యా యెహోవా మందిరమందు 

ధరమ్శాసత్రగర్ంథము నాకు దొరికెనని షాఫాను అను శాసిత్తో చెపిప్ ఆ గర్ంథమును షాఫానునకు 

అపప్గించెను. అతడు దానిని చదివి 

2 రాజులు 22:9 => రాజునొదద్కు తిరిగి వచిచ్ మీ సేవకులు మందిరమందు దొరికిన దర్వయ్మును 

సమకూరిచ్ యెహోవా మందిరపు పని విషయములో అధికారులై పని జరిగించువారిచేతికి 

అపప్గించిరని వరత్మానము తెలిపి 

2 రాజులు 22:10 => యాజకుడైన హిలీక్యా నాకు ఒక గర్ంథము అపప్గించెనని రాజుతో చెపిప్ ఆ 

గర్ంథమును రాజు సముఖమందు చదివెను. 

2 రాజులు 22:11 => రాజు ధరమ్శాసత్రము గల ఆ గర్ంథపు మాటలు వినినపుప్డు తన బటట్లు 

చింపుకొనెను. 

2 రాజులు 22:12 => తరువాత రాజు యాజకుడైన హిలీక్యాను, షాఫాను కుమారుడైన 

అహీకామును, మీకాయా కుమారుడైన అకోబ్రును, షాఫాను అను శాసిత్ని, అశాయా అను 

రాజసేవకులలో ఒకనిని పిలిచి ఆజాఞ్పించినదేమనగా 

2 రాజులు 22:13 => మీరు పోయి దొరికిన యీ గర్ంథపు మాటలనుగూరిచ్ నా విషయములోను 

జనుల విషయములోను యూదావారందరి విషయములోను యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుడి; మన 

పితరులు తమ విషయములో వార్యబడియునన్ దానంతటి పర్కారము చేయక యీ గర్ంథపు మాటలను 

విననివారైరి గనుక యెహోవా కోపాగిన్ మనమీద ఇంత అధికముగా మండుచునన్ది. 

2 రాజులు 22:14 => కాబటిట్ యాజకుడైన హిలీక్యాయును, అహికామును, అకోబ్రును, 

షాఫానును, అశాయాయును పర్వకి త్ర్యగు హులాద్యొదద్కు వచిచ్రి. ఈమె వసత్రశాలకు అధికారియగు 

హరహ్షుకు పుటిట్న తికావ్కు కుమారుడైన షలూల్మునకు భారయ్యై యెరూషలేములో రెండవ భాగమందు 

కాపురసుథ్రాలై యుండెను. ఈమెయొదద్కు వారు వచిచ్ మాటలాడగా 

2 రాజులు 22:15 => ఈమె వారితో ఇటల్నెను మిముమ్ను నాయొదద్కు పంపినవానితో ఈ మాట 

తెలియజెపుప్డి 
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2 రాజులు 22:16 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యూదా రాజు చదివించిన గర్ంథములో 

వార్యబడియునన్ కీడంతటిని ఏదియు విడిచిపెటట్కుండ నేను ఈ సథ్లముమీదికిని దాని 

కాపురసుథ్లమీదికిని రపిప్ంతును. 

2 రాజులు 22:17 => ఈ జనులు ననున్ విడిచి యితరదేవతలకు ధూపము వేయుచు, తమ సకల 

కారయ్ములచేత నాకు కోపము పుటిట్ంచియునాన్రు గనుక నా కోపము ఆరిపోకుండ ఈ సథ్లముమీద 

రగులుకొనుచునన్ది. 

2 రాజులు 22:18 => యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుటకై మిముమ్ను పంపిన యూదా రాజునకు 

ఈ మాట తెలియపరచుడి 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:24 => ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములు మోషే గర్ంథమందు సాంతముగా 

వార్యుట ముగించిన తరువాత 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:25 => మోషే యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు 

లేవీయులను చూచి ఆజాఞ్పించినదేమనగా మీరు ఈ ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమును తీసికొని మీ దేవుడైన 

యెహోవా నిబంధన మందసపు పర్కక్న ఉంచుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:26 => అది అకక్డ నీమీద సాకాష్య్రథ్ముగా ఉండును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:1 => రెహబాము రాజయ్ము సిథ్రపడి తాను బలపరచబడిన తరువాత 

అతడును ఇశార్యేలీయులందరును యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 31:4 => మరియు యెహోవా ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ యాజకులును 

లేవీయులును ధైరయ్ము వహించి తమ పని జరుపుకొనునటుల్ ఎవరి భాగములను వారికి 

ఇయయ్వలసినదని యెరూషలేములో కాపురమునన్ జనులకు అతడు ఆజాఞ్పించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:26 => యోషీయా చేసిన యితర కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్యు, యెహోవా 

ధరమ్శాసత్రవిధుల ననుసరించి అతడు చూపిన భయభకుత్లనుగూరిచ్యు,  

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  

యెహోషువ 1:8 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును నీవు బోధింపక తపిప్పోకూడదు. దానిలో వార్యబడిన 

వాటనిన్టి పర్కారము చేయుటకు నీవు జాగర్తత్పడునటుల్ దివారాతర్ము దాని ధాయ్నించిన యెడల నీ 

మారగ్మును వరిధ్లల్జేసికొని చకక్గా పర్వరిత్ంచెదవు. 

ఎజార్ 7:10 => ఎజార్ యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును పరిశోధించి దాని చొపుప్న నడచుకొనుటకును, 

ఇశార్యేలీయులకు దాని కటట్డలను విధులను నేరుప్టకును దృఢనిశచ్యము చేసికొనెను. 

కీరత్నలు 1:2 => యెహోవా ధరమ్శాసత్రమునందు ఆనందించుచు దివారాతర్ము దానిని ధాయ్నించువాడు 

ధనుయ్డు. 

యెషయా 5:24 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయొకక్ ధరమ్శాసత్రమును నిరల్క్షయ్పెటుట్దురు 

ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుని వాకుక్ను తృణీకరించుదురు. కాబటిట్ అగిన్జావ్ల కొయయ్కాలును 

కాలిచ్వేయునటుల్ ఎండిన గడిడ్ మంటలో భసమ్మగునటుల్ వారి వేరు కుళిల్పోవును వారి పువువ్ ధూళివలె 

పైకి ఎగిరిపోవును.  

యెషయా 30:9 => వారు తిరుగబడు జనులు అబదధ్మాడు పిలల్లు యెహోవా ధరమ్శాసత్రము 

విననొలల్ని పిలల్లు 
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యిరిమ్యా 8:8 => మేము జాఞ్నులమనియు, యెహోవా ధరమ్శాసత్రము మాయొదద్ నునన్దనియు మీరేల 

అందురు? నిజమేగాని శాసు త్ర్ల కలల్కలము అబదధ్ముగా దానికి అపారథ్ము చేయుచునన్ది. 

లూకా 2:39 => అంతట వారు పర్భువు ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న సమసత్ము తీరిచ్న పిమమ్ట 

గలిలయలోని నజరేతను తమ ఊరికి తిరిగివెళిల్రి. 

లేవీయకాండము 8:36 => యెహోవా మోషే దావ్రా ఆజాఞ్పించినవనిన్ అహరోనును అతని 

కుమారులును చేసిరి. 

లేవీయకాండము 10:11 => యెహోవా మోషేచేత ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన సమసత్ విధులను 

మీరు వారికి బోధించుటకును ఇది మీ తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డ. 

లేవీయకాండము 26:46 => యెహోవా మోషే దావ్రా సీనాయి కొండమీద తనకును 

ఇశార్యేలీయులకును మధయ్ నియమించిన కటట్డలును తీరుప్లును ఆజఞ్లును ఇవే. 

నిరగ్మకాండము 25:16 => ఆ మందసములో నేను నీకిచుచ్ శాసనములనుంచవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:26 => అది అకక్డ నీమీద సాకాష్య్రథ్ముగా ఉండును. 

2 రాజులు 23:24 => మరియు కరణ్పిశాచి గలవారిని సోదెచెపుప్వారిని గృహ దేవతలను 

విగర్హములను, యూదా దేశమందును యెరూషలేమునందును కనబడిన విగర్హములనిన్టిని 

యోషీయా తీసివేసి, యెహోవా మందిరమందు యాజకుడైన హిలీక్యాకు దొరికిన గర్ంథమందు 

వార్సియునన్ ధరమ్శాసత్ర విధులను సిథ్రపరచుటకై పర్యతన్ము చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:13 => షలూల్ము హిలీక్యాను కనెను, హిలీక్యా అజరాయ్ను కనెను, 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:9 => వారు పర్ధానయాజకుడైన హిలీక్యాయొదద్కు వచిచ్, 

దావ్రపాలకులైన లేవీయులు మనషే ష్ ఎఫార్యిమీయుల దేశములయందు ఇశార్యేలువారిలో 

శేషించియునన్ వారందరియొదద్నుండియు, యూదా బెనాయ్మీనీయులందరి యొదద్నుండియు కూరిచ్, 

దేవుని మందిరములోనికి తీసికొనివచిచ్న దర్వయ్మును అతనికి అపప్గించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:3 => ఇశార్యేలీయులకందరికి బోధ చేయువారును యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తులునైన లేవీయులకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను పరిశుదధ్మైన మందసమును మీరిక మీ భుజముల 
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మీద మోయక, ఇశార్యేలీయుల రాజైన దావీదు కుమారుడగు సొలొమోను కటిట్ంచిన మందిరములో 

దాని నుంచుడి, మీ దేవుడైన యెహోవాకును ఆయన జనులైన ఇశార్యేలీయులకును సేవ జరిగించుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:8 => అతని అధిపతులును జనులకును యాజకులకును లేవీయులకును 

మనఃపూరవ్కముగా పశువులు ఇచిచ్రి. యెహోవా మందిరపు అధికారులైన హిలీక్యాయు, జెకరాయ్యు, 

యెహీయేలును పసాక్పశువులుగా యాజకులకు రెండువేల ఆరువందల గొఱఱ్లను మూడువందల 

కోడెలను ఇచిచ్రి. 

వచనము 17 

యెహోవా మందిరమునందు దొరికిన దర్వయ్మును వారు పోగుచేసి పై విచారణకరత్ల చేతికిని పనివారి 

చేతికిని దాని అపప్గించియునాన్రు. 

నిరగ్మకాండము 25:16 => ఆ మందసములో నేను నీకిచుచ్ శాసనములనుంచవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:18 => మరియు అతడు రాజయ్సింహాసనమందు ఆసీనుడైన తరువాత 

లేవీయులైన యాజకుల సావ్ధీనములోనునన్ గర్ంథమును చూచి ఆ ధరమ్శాసత్రమునకు ఒక పర్తిని 

తనకొరకు వార్సికొనవలెను; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:26 => అది అకక్డ నీమీద సాకాష్య్రథ్ముగా ఉండును. 

2 రాజులు 22:8 => అంతట పర్ధానయాజకుడైన హిలీక్యా యెహోవా మందిరమందు 

ధరమ్శాసత్రగర్ంథము నాకు దొరికెనని షాఫాను అను శాసిత్తో చెపిప్ ఆ గర్ంథమును షాఫానునకు 

అపప్గించెను. అతడు దానిని చదివి 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:9 => వారు పర్ధానయాజకుడైన హిలీక్యాయొదద్కు వచిచ్, 

దావ్రపాలకులైన లేవీయులు మనషే ష్ ఎఫార్యిమీయుల దేశములయందు ఇశార్యేలువారిలో 

శేషించియునన్ వారందరియొదద్నుండియు, యూదా బెనాయ్మీనీయులందరి యొదద్నుండియు కూరిచ్, 

దేవుని మందిరములోనికి తీసికొనివచిచ్న దర్వయ్మును అతనికి అపప్గించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:30 => వారిని సమకూరెచ్ను. రాజును, యూదా వారందరును, 

యెరూషలేము కాపురసుథ్లును, యాజకులును, లేవీయులును, జనులలో పినన్పెదద్లందరును 
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యెహోవా మందిరమునకు రాగా యెహోవా మందిరమందు దొరకిన నిబంధన గర్ంథపు మాటలనిన్యు 

వారికి వినిపింపబడెను. 

ఎజార్ 7:1 => ఈ సంగతులు జరిగినపిమమ్ట పారసీకదేశపు రాజైన అరత్హషసత్ యొకక్ యేలుబడిలో 

ఎజార్ బబులోను దేశమునుండి యెరూషలేము పటట్ణమునకు వచెచ్ను. ఇతడు శెరాయా కుమారుడై 

యుండెను, శెరాయా అజరాయ్ కుమారుడు అజరాయ్ హిలీక్యా కుమారుడు 

నెహెమాయ్ 8:1 => ఏడవ నెల రాగా ఇశార్యేలీయులు తమ పటట్ణములలో నివాసులై యుండిరి. 

అపుప్డు జనులందరును ఏక మనసుక్లై, నీటి గుమమ్ము ఎదుటనునన్ మైదానమునకు వచిచ్ యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన మోషే ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును తెమమ్ని ఎజార్ అను శాసిత్తో చెపప్గా 

మతత్యి 2:4 => కాబటిట్ రాజు పర్ధానయాజకులను పర్జలలోనుండు శాసు త్ర్లను అందరిని సమకూరిచ్ 

కీర్సుత్ ఎకక్డ పుటుట్నని వారినడిగెను. 

వచనము 18 

మరియు యాజకుడైన హిలీక్యా నాకు ఒక గర్ంథము ఇచెచ్నని రాజు ఎదుట మనవిచేసికొని, 

శాసిత్యగు షాఫాను రాజు సముఖమున దానినుండి చదివి వినిపించెను. 

2 రాజులు 22:9 => రాజునొదద్కు తిరిగి వచిచ్ మీ సేవకులు మందిరమందు దొరికిన దర్వయ్మును 

సమకూరిచ్ యెహోవా మందిరపు పని విషయములో అధికారులై పని జరిగించువారిచేతికి 

అపప్గించిరని వరత్మానము తెలిపి 

2 రాజులు 22:10 => యాజకుడైన హిలీక్యా నాకు ఒక గర్ంథము అపప్గించెనని రాజుతో చెపిప్ ఆ 

గర్ంథమును రాజు సముఖమందు చదివెను. 

యిరిమ్యా 36:20 => శాలలోనునన్ రాజునొదద్కు తామే వెళిల్ ఆ మాటలనిన్టిని రాజు చెవులలో 

వినిపించిరి గాని ఆ పుసత్కపుచుటట్ను లేఖికుడైన ఎలీషామా గదిలో దాచిపెటిట్రి. 

యిరిమ్యా 36:21 => ఆ గర్ంథమును తెచుచ్టకు రాజు యెహూదిని పంపగా అతడు లేఖికుడైన 

ఎలీషామా గదిలోనుండి దాని తీసికొనివచిచ్ రాజు వినికిడిలోను రాజనొదద్కు నిలిచియునన్ 

అధిపతులందరి వినికిడిలోను దాని చదివెను.  
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యిరిమ్యా 36:13 => బారూకు పర్జలందరికి వినబడునటుల్ ఆ పుసత్కములోనుండి చదివి వినిపించిన 

మాటలనిన్టిని మీకాయా వారికి తెలియజెపప్గా 

వచనము 19 

అతడు ధరమ్శాసత్రపు మాటలు చదివి వినిపింపగా రాజు విని తన వసత్రములను చింపుకొని 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:8 => అతని యేలుబడియందు పదునెనిమిదవ సంవతస్రమున, 

దేశమును మందిరమును పవితర్పరచుట యైన తరువాత, అతడు అజలాయ్ కుమారుడైన షాఫానును, 

పటాట్ణాధిపతి యైన మయశేయాను, రాజయ్పు దసాత్వేజుల మీదనునన్ యోహాహాజు కుమారుడగు 

యోవాహాజును, తన దేవుడైన యెహోవా మందిరమును బాగుచేయుటకై పంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:9 => వారు పర్ధానయాజకుడైన హిలీక్యాయొదద్కు వచిచ్, 

దావ్రపాలకులైన లేవీయులు మనషే ష్ ఎఫార్యిమీయుల దేశములయందు ఇశార్యేలువారిలో 

శేషించియునన్ వారందరియొదద్నుండియు, యూదా బెనాయ్మీనీయులందరి యొదద్నుండియు కూరిచ్, 

దేవుని మందిరములోనికి తీసికొనివచిచ్న దర్వయ్మును అతనికి అపప్గించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:10 => వారు దానిని యెహోవా మందిరపు పనిమీదనునన్ పై 

విచారణకరత్ల కియయ్గా, దాని బాగుచేయుటకును, యూదా రాజులు పాడుచేసిన యిండల్కు 

దూలములను అమరుచ్టకును 

వచనము 20 

హిలీక్యాకును, షాఫాను కుమారుడైన అహీకాముకును, మీకా కుమారుడైన అబోద్నుకును, శాసిత్యగు 

షాఫానుకును, రాజు సేవకుడైన ఆశాయాకును ఈలాగున ఆజఞ్ ఇచెచ్ను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:19 => అది అతనియొదద్ ఉండవలెను. తన రాజయ్మందు తానును తన 

కుమారులును ఇశార్యేలు మధయ్ను దీరాఘ్యుషమ్ంతులగుటకై  
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యెహోషువ 1:8 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును నీవు బోధింపక తపిప్పోకూడదు. దానిలో వార్యబడిన 

వాటనిన్టి పర్కారము చేయుటకు నీవు జాగర్తత్పడునటుల్ దివారాతర్ము దాని ధాయ్నించిన యెడల నీ 

మారగ్మును వరిధ్లల్జేసికొని చకక్గా పర్వరిత్ంచెదవు. 

కీరత్నలు 119:46 => సిగుగ్పడక రాజులయెదుట నీ శాసనములనుగూరిచ్ నేను మాటలాడెదను. 

కీరత్నలు 119:97 => (మేమ ) నీ ధరమ్శాసత్రము నాకెంతో పిర్యముగానునన్ది దినమెలల్ నేను దానిని 

ధాయ్నించుచునాన్ను. 

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. 

యిరిమ్యా 36:20 => శాలలోనునన్ రాజునొదద్కు తామే వెళిల్ ఆ మాటలనిన్టిని రాజు చెవులలో 

వినిపించిరి గాని ఆ పుసత్కపుచుటట్ను లేఖికుడైన ఎలీషామా గదిలో దాచిపెటిట్రి. 

యిరిమ్యా 36:21 => ఆ గర్ంథమును తెచుచ్టకు రాజు యెహూదిని పంపగా అతడు లేఖికుడైన 

ఎలీషామా గదిలోనుండి దాని తీసికొనివచిచ్ రాజు వినికిడిలోను రాజనొదద్కు నిలిచియునన్ 

అధిపతులందరి వినికిడిలోను దాని చదివెను.  

2 రాజులు 22:10 => యాజకుడైన హిలీక్యా నాకు ఒక గర్ంథము అపప్గించెనని రాజుతో చెపిప్ ఆ 

గర్ంథమును రాజు సముఖమందు చదివెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:11 => ఆసా చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ యూదా ఇశార్యేలు రాజుల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:9 => వారు పర్ధానయాజకుడైన హిలీక్యాయొదద్కు వచిచ్, 

దావ్రపాలకులైన లేవీయులు మనషే ష్ ఎఫార్యిమీయుల దేశములయందు ఇశార్యేలువారిలో 

శేషించియునన్ వారందరియొదద్నుండియు, యూదా బెనాయ్మీనీయులందరి యొదద్నుండియు కూరిచ్, 

దేవుని మందిరములోనికి తీసికొనివచిచ్న దర్వయ్మును అతనికి అపప్గించిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 34:30 => వారిని సమకూరెచ్ను. రాజును, యూదా వారందరును, 

యెరూషలేము కాపురసుథ్లును, యాజకులును, లేవీయులును, జనులలో పినన్పెదద్లందరును 

యెహోవా మందిరమునకు రాగా యెహోవా మందిరమందు దొరకిన నిబంధన గర్ంథపు మాటలనిన్యు 

వారికి వినిపింపబడెను. 

వచనము 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. 

రోమీయులకు 3:20 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన కిర్యలమూలముగా ఏ మనుషుయ్డును 

ఆయన దృషిట్ కి నీతిమంతుడని తీరచ్బడడు ; ధరమ్శాసత్రమువలన పాపమనగా ఎటిట్దో 

తెలియబడుచునన్ది. 

రోమీయులకు 7:7 => కాబటిట్ యేమందుము? ధరమ్శాసత్రము పాపమాయెనా? అటల్నరాదు. 

ధరమ్శాసత్రమువలననే గాని పాపమనగా ఎటిట్దో నాకు తెలియకపోవును. ఆశింపవదద్ని ధరమ్శాసత్రము 

చెపప్నియెడల దురాశయన ఎటిట్దో నాకు తెలియకపోవును.  

రోమీయులకు 7:8 => అయితే పాపము ఆజఞ్ను హేతువు చేసికొని సకలవిధమైన దురాశలను 

నాయందు పుటిట్ంచెను. ధరమ్శాసత్రము లేనపుప్డు పాపము మృతము. 

రోమీయులకు 7:9 => ఒకపుప్డు నేను ధరమ్శాసత్రము లేకుండ జీవించుచుంటిని గాని, ఆజఞ్ 

వచిచ్నపుప్డు పాపమునకు మరల జీవము వచెచ్ను; నేనైతే చనిపోతిని. 

రోమీయులకు 7:10 => అపుప్డు జీవారథ్మైన ఆజఞ్ నాకు మరణారథ్మైనటుట్ కనబడెను. 

రోమీయులకు 7:11 => ఏలయనగా పాపము ఆజఞ్ను హేతువు చేసికొని ననున్ మోసపుచిచ్ దానిచేత 

ననున్ చంపెను. 
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గలతీయులకు 2:19 => నేనైతే దేవుని విషయమై జీవించు నిమితత్ము ధరమ్శాసత్రమువలన 

ధరమ్శాసత్రము విషయమై చచిచ్నవాడనైతిని. 

గలతీయులకు 3:10 => ధరమ్శాసత్రము విధించిన కిర్యలకు సంబంధులందరు శాపమునకు 

లోనైయునాన్రు. ఎందుకనగా ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమందు వార్యబడిన విధులనిన్యు చేయుటయందు 

నిలుకడగా ఉండని పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని వార్యబడియునన్ది. 

గలతీయులకు 3:11 => ధరమ్శాసత్రముచేత ఎవడును దేవుని యెదుట నీతిమంతుడని తీరచ్బడడను 

సంగతి సప్షట్మే. ఏలయనగా నీతిమంతుడు విశావ్సమూలముగా జీవించును. 

గలతీయులకు 3:12 => ధరమ్శాసత్రము విశావ్స సంబంధమైనది కాదుగాని దాని విధులను 

ఆచరించువాడు వాటివలననే జీవించును. 

గలతీయులకు 3:13 => ఆతమ్నుగూరిచ్న వాగాద్నము విశావ్సమువలన మనకు లభించునటుల్, 

అబార్హాము పొందిన ఆశీరవ్చనము కీర్సుత్యేసుదావ్రా అనయ్జనులకు కలుగుటకై, కీర్సుత్ మనకోసము 

శాపమై మనలను ధరమ్శాసత్రము యొకక్ శాపమునుండి విమోచించెను;  

2 రాజులు 19:1 => హిజిక్యా విని తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని యెహోవా 

మందిరమునకు పోయి 

2 రాజులు 22:11 => రాజు ధరమ్శాసత్రము గల ఆ గర్ంథపు మాటలు వినినపుప్డు తన బటట్లు 

చింపుకొనెను. 

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. 

యిరిమ్యా 36:22 => తొమిమ్దవ మాసమున రాజు శీతకాలపు నగరులో కూరుచ్ండియుండగా అతని 

ముందర కుంపటిలో అగిన్ రగులుచుండెను. 

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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యిరిమ్యా 36:24 => రాజైనను ఈ మాటలనిన్టిని వినిన యతని సేవకులలో ఎవరైనను 

భయపడలేదు, తమ బటట్లు చింపుకొనలేదు. 

యోవేలు 2:13 => మీ దేవుడైన యెహోవా కరుణావాతస్లయ్ములు గలవాడును, శాంతమూరిత్యు 

అతయ్ంతకృపగలవాడునై యుండి, తాను చేయనుదేద్శించిన కీడును చేయక పశాచ్తాత్ప పడును గనుక 

మీ వసత్రములను కాక మీ హృదయములను చింపుకొని ఆయనతటుట్ తిరుగుడి. 

2 రాజులు 22:12 => తరువాత రాజు యాజకుడైన హిలీక్యాను, షాఫాను కుమారుడైన 

అహీకామును, మీకాయా కుమారుడైన అకోబ్రును, షాఫాను అను శాసిత్ని, అశాయా అను 

రాజసేవకులలో ఒకనిని పిలిచి ఆజాఞ్పించినదేమనగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:27 => నీ మనసుస్ మెతత్నిదై యీ సథ్లముమీదను దాని కాపురసుథ్లమీదను 

దేవుడు పలికిన మాటలను నీవు వినినపుప్డు నా సనిన్ధిని నినున్ నీవు తగిగ్ంచుకొని నీ వసత్రములు 

చింపుకొని నా సనిన్ధిని కనీన్రు విడిచితివి గనుక నీ మనవిని నేను ఆలకించితిని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:30 => వారిని సమకూరెచ్ను. రాజును, యూదా వారందరును, 

యెరూషలేము కాపురసుథ్లును, యాజకులును, లేవీయులును, జనులలో పినన్పెదద్లందరును 

యెహోవా మందిరమునకు రాగా యెహోవా మందిరమందు దొరకిన నిబంధన గర్ంథపు మాటలనిన్యు 

వారికి వినిపింపబడెను. 

నెహెమాయ్ 8:9 => జనులందరు ధరమ్శాసత్రగర్ంథపు మాటలు విని యేడవ్ మొదలుపెటట్గా, 

అధికారియైన నెహెమాయ్యు యాజకుడును శాసిత్యునగు ఎజార్యును జనులకు బోధించు 

లేవీయులును మీరు దుఃఖపడవదుద్, ఏడవ్వదుద్, ఈ దినము మీ దేవుడైన యెహోవాకు పర్తిషిఠ్త దినమని 

జనులతో చెపిప్రి. 

యిరిమ్యా 36:24 => రాజైనను ఈ మాటలనిన్టిని వినిన యతని సేవకులలో ఎవరైనను 

భయపడలేదు, తమ బటట్లు చింపుకొనలేదు. 

మారుక్ 14:8 => ఈమె తన శకిత్కొలది చేసి, నా భూసాథ్పన నిమితత్ము నా శరీరమును ముందుగా 

అభిషేకించెను. 
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వచనము 22 

అపుప్డు హిలీక్యాయును రాజు నియమించినవారును సంగతినిగూరిచ్ విచారణచేయుటకై హరహ్షుకు 

పుటిట్న తికావ్ కుమారుడును వసత్రశాలకు పైవిచారణకరత్యునగు షలూల్ముయొకక్ భారయ్యైన హులాద్ 

అను పర్వకి త్ర్యొదద్కు పోయిరి. ఆమె అపుప్డు యెరూషలేమునకు చేరిన యుపభాగములో 

కాపురముండెను. వారు ఆమెతో సంగతి చెపప్గా 

2 రాజులు 25:22 => బబులోను రాజైన నెబుకదెన్జరు యూదా దేశమందు ఉండనిచిచ్న వారిమీద 

అతడు షాఫానునకు పుటిట్న అహీకాము కుమారుడైన గెదలాయ్ను అధిపతిగా నిరణ్యించెను. 

యిరిమ్యా 26:24 => ఈలాగు జరుగగా షాఫాను కుమారుడైన అహీకాము యిరీమ్యాకు 

తోడైయునన్ందున అతని చంపుటకు వారు జనులచేతికి అతనిని అపప్గింపలేదు. 

యిరిమ్యా 40:6 => యిరీమ్యా మిసాప్లోనుండు అహీకాము కుమారుడైన గెదలాయ్యొదద్కు వెళిల్ 

అతనితో కూడ దేశములో మిగిలిన పర్జలమధయ్ కాపురముండెను. 

యిరిమ్యా 40:9 => అపుప్డు షాఫాను కుమారుడైన అహీకాము కుమారుడగు గెదలాయ్ 

పర్మాణముచేసి వారితోను వారి పటాలపువారితోను ఈలాగు చెపెప్ను మీరు కలీద్యులను సేవించుటకు 

భయపడకుడి, దేశములో కాపురముండి బబులోనురాజును సేవించినయెడల మీకు మేలు కలుగును. 

యిరిమ్యా 40:14 => నినున్ చంపుటకు అమోమ్నీయుల రాజైన బయలీను నెతనాయ్ కుమారుడైన 

ఇషామ్యేలును పంపెనని నీకు తెలియదా అని చెపిప్రి. అయితే అహీకాము కుమారుడైన గెదలాయ్ వారి 

మాట నమమ్లేదు. 

2 రాజులు 22:12 => తరువాత రాజు యాజకుడైన హిలీక్యాను, షాఫాను కుమారుడైన 

అహీకామును, మీకాయా కుమారుడైన అకోబ్రును, షాఫాను అను శాసిత్ని, అశాయా అను 

రాజసేవకులలో ఒకనిని పిలిచి ఆజాఞ్పించినదేమనగా 

యిరిమ్యా 26:22 => అపుప్డు రాజైన యెహోయాకీము అకోబ్రు కుమారుడగు ఎలాన్తానును 

అతనితో కొందరిని ఐగుపుత్నకు పంపెను; 
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2 రాజులు 22:12 => తరువాత రాజు యాజకుడైన హిలీక్యాను, షాఫాను కుమారుడైన 

అహీకామును, మీకాయా కుమారుడైన అకోబ్రును, షాఫాను అను శాసిత్ని, అశాయా అను 

రాజసేవకులలో ఒకనిని పిలిచి ఆజాఞ్పించినదేమనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:30 => ఉజా జ్ కుమారుడు షిమాయ్, షిమాయ్ కుమారుడు హగీగ్యా, హగీగ్యా 

కుమారుడు అశాయా. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:9 => వారు పర్ధానయాజకుడైన హిలీక్యాయొదద్కు వచిచ్, 

దావ్రపాలకులైన లేవీయులు మనషే ష్ ఎఫార్యిమీయుల దేశములయందు ఇశార్యేలువారిలో 

శేషించియునన్ వారందరియొదద్నుండియు, యూదా బెనాయ్మీనీయులందరి యొదద్నుండియు కూరిచ్, 

దేవుని మందిరములోనికి తీసికొనివచిచ్న దర్వయ్మును అతనికి అపప్గించిరి. 

యిరిమ్యా 29:3 => హిలీక్యా కుమారుడైన గెమరాయ్చేతను, యెరూషలేములోనుండి 

చెరపటట్ బడిపోయినవారి పెదద్ లలో శేషించినవారికిని యాజకులకును పర్వకత్ లకును 

యెరూషలేమునుండి బబులోనునకు అతడు చెరగొనిపోయిన జనులకందరికిని పంపించిన మాటలు 

ఇవె 

యిరిమ్యా 36:11 => షాఫాను కుమారుడైన గెమరాయ్ కుమారుడగు మీకాయా ఆ గర్ంథములోని 

యెహోవా మాటలనిన్టిని విని 

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 

యెహెజేక్లు 8:11 => మరియు ఒకొక్కడు తనచేతిలో ధూపారిత్ పటుట్కొని ఇశార్యేలీయుల పెదద్లు 

డెబబ్దిమందియు, వారిమధయ్ను షాఫాను కుమారుడైన యజనాయ్యు, ఆ యాకారములకు ఎదురుగా 

నిలిచియుండగా, చికక్ని మేఘమువలె ధూపవాసన ఎకుక్చుండెను. 
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వచనము 23 

ఆమె వారితో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

నిరగ్మకాండము 18:15 => మోషే దేవుని తీరుప్ తెలిసికొనుటకు పర్జలు నాయొదద్కు వచెచ్దరు. 

1 స మూ యే లు 9 : 9 = > ఇ పుప్ డు పర్ వ కత్ య ను పే రు నొం దు వా డు పూ రవ్ ము 

దీరఘ్దరిశ్యనిపించుకొనెను. పూరవ్ము ఇశార్యేలీయులలో దేవునియొదద్ విచారణ చేయుటకై ఒకడు 

బయలుదేరిన యెడల మనము దీరఘ్దరశ్కుని యొదద్కు పోవుదము రండని జనులు చెపుప్కొనుట వాడుక. 

1 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. 

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. 

యెహెజేక్లు 14:1 => అంతట ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలో కొందరు నాయొదద్కు వచిచ్ నా యెదుట 

కూరుచ్ండియుండగా 

యెహెజేక్లు 14:2 => యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 14:3 => నరపుతుర్డా, యీ మనుషుయ్లు తమ హృదయములలో విగర్హములనే 

నిలుపుకొని దోషము పుటిట్ంచు అభయ్ంతరమును తమయెదుటనే పెటుట్కొనియునాన్రు, వీరు నాయొదద్ 

ఏమైన విచారణచేయదగునా? 
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యెహెజేక్లు 14:4 => కావున నీవు వారికి సంగతి తెలియజేసి యీలాగు చెపుప్ము పర్భువైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా తమ విసాత్రమైన విగర్హములనుబటిట్ తమ మనసుస్న విగర్హములను 

నిలుపుకొని తమకు దోషము కలుగజేసికొని తమ యెదుట అభయ్ంతరమును పెటుట్కొని పర్వకత్యొదద్కు 

వచుచ్ ఇశార్యేలీయులందరు  

యెహెజేక్లు 14:5 => తమ విగర్హముల మూలముగా నాకు అనుయ్లైరి గనుక నేను వారి 

హృదయమును లోపరచునటుల్ యెహోవానగు నేనే వారికి పర్తుయ్తత్రమిచుచ్చునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 14:6 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులకు నీవు ఈ మాట చెపుప్ము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ విగర్హములను విడిచిపెటిట్ మీరు చేయు హేయ కృతయ్ములనిన్టిని మాని 

మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి 

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.  

యెహెజేక్లు 14:9 => మరియు పర్వకత్ యొకడు మోసపోయి ఒకమాట చెపిప్నయెడల యెహోవానగు 

నేనే ఆ పర్వకత్ను మోసపుచుచ్వాడనై నేనే వానికి విరోధినై నా జనులైన ఇశార్యేలీయులలోనుండి వానిని 

నిరూమ్లము చేసెదను 

యెహెజేక్లు 14:10 => ఇశార్యేలీయులు ఇకను ననున్ విసరిజ్ంచి తొలగిపోవకయు తాము చేయు 

అతికర్మములనిన్టిచేత తముమ్ను అపవితర్పరచుకొనకయు నుండి, నా జనులగునటుల్ను నేను వారికి 

దేవుడనైయుండునటుల్ను. 

యెహెజేక్లు 14:11 => వారు ఆలాగున తమకు కలుగజేసికొనిన దోషమునకు శిక్షనొందుదురు, 

పర్వకత్యొదద్ విచారించువాని దోషమెంతో పర్వకత్ దోషమును అంతే అగును, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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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 

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.  

యెహెజేక్లు 20:4 => వారికి నాయ్యము తీరుచ్దువా? నరపుతుర్డా, వారికి నాయ్యము తీరుచ్దువా? 

వారి పితరులు చేసిన హేయకృతయ్ములను వారికి తెలియజేయుము.  

యెహెజేక్లు 20:5 => ఎటల్నగా పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను ఇశార్యేలును 

ఏరప్రచుకొనిన నాడును, యాకోబు సంతతికి పర్మాణముచేసిన నాడును, ఐగుపుత్దేశమందు ననున్ 

వారికి పర్తయ్క్షపరచుకొని పర్మాణముచేసి నేను మీ దేవుడనైన యెహోవానని నేను పర్కటించిన 

కాలమున 

యెహెజేక్లు 20:6 => వారిని ఐగుపుత్ దేశములోనుండి రపిప్ంచి వారికొరకు నేను విచారించినదియు, 

పాలు తేనెలు పర్వహించునదియు, సకల దేశములకు ఆభరణమైనదియునైన దేశములోనికి 

తోడుకొనిపోయెదనని చెపిప్న కాలముననే నేను పర్మాణము చేసితిని. 

యెహెజేక్లు 20:7 => అపుప్డు నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను, మీలో పర్తివాడు తన కిషట్మైన 

హేయకృతయ్ములను విడిచిపెటట్వలెను, ఐగుపీత్యుల విగర్హములను పూజించుటచేత మిముమ్ను మీరు 

అపవితర్పరచుకొనకుండవలెను అని నేను ఆజాఞ్పించితిని.  

2 దినవృతాత్ంతములు 28:6 => రెమలాయ్ కుమారుడైన పెకహు యూదావారిలో పరాకర్మశాలులైన 

లక్ష ఇరువది వేలమందిని ఒకక్నాడు హతముచేసెను. వారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను 

విసరిజ్ంచినందున వారికిటిట్గతి పటెట్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 33:11 => కాబటిట్ యెహోవా అషూష్రు రాజుయొకక్ సైనాయ్ధిపతులను 

వారిమీదికి రపిప్ంచెను. మనషే ష్ తపిప్ంచుకొనిపోకుండ వారు అతని పటుట్కొని, గొలుసులతో బంధించి 

అతనిని బబులోనునకు తీసికొనిపోయిరి. 

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 

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 37:2 => గృహ నిరావ్హకుడగు ఎలాయ్కీమును, శాసిత్యగు షెబాన్ను, యాజకులలో 

పెదద్లను, ఆమోజు కుమారుడును పర్వకత్యునైన యెషయా యొదద్కు పంపెను. 

యెషయా 37:3 => వీరు గోనెపటట్ కటుట్కొనినవారై అతనియొదద్కు వచిచ్ అతనితో ఇటల్నిరి హిజిక్యా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ దినము శర్మయు శిక్షయు దూషణయు గల దినము, పిలల్లు పుటట్వచిచ్రి గాని 

కనుటకు శకిత్ చాలదు. 

యెషయా 37:4 => జీవముగల దేవుని దూషించుటకై అషూష్రు రాజైన తన యజమానునిచేత 

పంపబడిన రబా ష్కే పలికిన మాటలు నీ దేవుడైన యెహోవా ఒకవేళ ఆలకించి, నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

వినబడియునన్ ఆ మాటలనుబటిట్ ఆయన అషూష్రు రాజును గదిద్ంచునేమో. కాబటిట్ నిలిచిన 

శేషముకొరకు నీవు హెచుచ్గా పార్రథ్న చేయుము.  
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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. 

లేవీయకాండము 26:14 => మీరు నా మాట వినక నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక 

లేవీయకాండము 26:15 => నా కటట్డలను నిరాకరించినయెడలను, నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక 

నా నిబంధనను మీరునటుల్ మీరు నా తీరుప్ల విషయమై అసహియ్ంచుకొనినయెడలను, 

లేవీయకాండము 26:16 => నేను మీకు చేయునదేమనగా, మీ కనున్లను కీష్ణింపచేయునటిట్యు 

పార్ణమును ఆయాసపరచునటిట్యు తాప జవ్రమును క్షయ రోగమును మీ మీదికి రపిప్ంచెదను. మీరు 

వితిత్న వితత్నములు మీకు వయ్రథ్ములగును, మీ శతుర్వులు వాటిపంటను తినెదరు; 

లేవీయకాండము 26:17 => నేను మీకు పగవాడనవుదును; మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు 

చంపబడెదరు; మీ విరోధులు మిముమ్ను ఏలెదరు; మిముమ్ను ఎవరును తరుమకపోయినను మీరు 

పారిపోయెదరు. 

లేవీయకాండము 26:18 => ఇవనిన్యు సంభవించినను మీరింక నా మాటలు విననియెడల నేను మీ 

పాపములనుబటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:19 => మీ బల గరవ్మును భంగపరచి, ఆకాశము ఇనుమువలెను భూమి 

ఇతత్డివలెను ఉండచేసెదను. 

లేవీయకాండము 26:20 => మీ బలము ఉడిగిపోవును; మీ భూమి ఫలింపకుండును; మీ 

దేశవృక్షములు ఫలమియయ్కుండును. 

లేవీయకాండము 26:21 => మీరు నా మాట విననొలల్క నాకు విరోధముగా నడిచినయెడల నేను మీ 

పాపములనుబటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిముమ్ను బాధించెదను. 

లేవీయకాండము 26:22 => మీ మధయ్కు అడవిమృగములను రపిప్ంచెదను; అవి మిముమ్ను 

సంతానరహితులగా చేసి మీ పశువులను హరించి మిముమ్ను కొదిద్మందిగా చేయును. మీ మారగ్ములు 

పాడైపోవును. 
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లేవీయకాండము 26:23 => శిక్షల మూలముగా మీరు నాయెదుట గుణపడక నాకు విరోధముగా 

నడిచినయెడల 

లేవీయకాండము 26:24 => నేనుకూడ మీకు విరోధముగా నడిచెదను; మీ పాపములనుబటిట్ ఇక 

ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:25 => మీమీదికి ఖడగ్మును రపిప్ంచెదను; అది నా నిబంధన విషయమై 

పర్తిదండన చేయును; మీరు మీ పటట్ణములలో కూడియుండగా మీ మధయ్కు తెగులును రపిప్ంచెదను; 

మీరు శతుర్వులచేతికి అపప్గింపబడెదరు. 

లేవీయకాండము 26:26 => నేను మీ ఆహారమును, అనగా మీ పార్ణాధారమును తీసివేసిన 

తరువాత పదిమంది సతరీలు ఒకక్ పొయియ్లోనే మీకు ఆహారము వండి తూనికెచొపుప్న మీ ఆహారమును 

మీకు మరల ఇచెచ్దరు, మీరు తినెదరు గాని తృపిత్పొందరు. 

లేవీయకాండము 26:27 => నేను ఈలాగు చేసిన తరువాత మీరు నా మాట వినక నాకు 

విరోధముగా నడిచినయెడల 

లేవీయకాండము 26:28 => నేను కోపపడి మీకు విరోధముగా నడిచెదను. నేనే మీ పాపములనుబటిట్ 

యేడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

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. 
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లేవీయకాండము 26:33 => జనములలోనికి మిముమ్ను చెదరగొటిట్ మీవెంట కతిత్ దూసెదను, మీ 

దేశము పాడైపోవును, మీ పటట్ములు పాడుపడును. 

లేవీయకాండము 26:34 => మీరు మీ శతుర్వుల దేశములో ఉండగా మీ దేశము పాడైయునన్ 

దినములనిన్యు అది తన విశార్ంతికాలములను అనుభవించును. 

లేవీయకాండము 26:35 => అది పాడైయుండు దినములనిన్యు అది విశర్మించును. మీరు దానిలో 

నివసించినపుప్డు అది విశార్ంతికాలములో పొందకపోయిన విశార్ంతిని అది పాడైయుండు దినములలో 

అనుభవించును. 

లేవీయకాండము 26:36 => మీలో మిగిలినవారు తమ శతుర్వుల దేశములలో ఉండగా వారి 

హృదయములలో అధైరయ్ము పుటిట్ంచెదను; కొటుట్కొనిపోవుచునన్ ఆకు చపుప్డు వారిని తరుమును, 

ఖడగ్ము ఎదుటనుండి పారిపోవునటుల్ వారు ఆ చపుప్డు విని పారిపోయెదరు; తరుమువాడు లేకయే 

పడెదరు. 

లేవీయకాండము 26:37 => తరుమువాడు లేకయే వారు ఖడగ్మును చూచినటుట్గా ఒకనిమీదనొకడు 

పడెదరు; మీ శతుర్వులయెదుట మీరు నిలువలేకపోయెదరు. 

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, 
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లేవీయకాండము 26:42 => నేను యాకోబుతో చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొందును; 

నేను ఇసాస్కుతో చేసిన నా నిబంధనను నేను అబార్హాముతో చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్పకము 

చేసికొందును; ఆ దేశమును కూడ జాఞ్పకము చేసికొందును. 

లేవీయకాండము 26:43 => వారిచేత విడువబడి వారు లేనపుప్డు పాడైపోయిన వారి దేశమును తన 

విశార్ంతిదినములను అనుభవించును. వారు నా తీరుప్లను తిరసక్రించి నా కటట్డలను 

అసహియ్ంచుకొనిరి. ఆ హేతువు చేతనే వారు తమ దోషశిక్ష నాయ్యమని ఒపుప్కొందురు. 

లేవీయకాండము 26:44 => అయితే వారు తమ శతుర్వుల దేశములో ఉనన్పుప్డు వారిని 

నిరాకరింపను; నా నిబంధనను భంగపరచి వారిని కేవలము నశింపజేయునటుల్ వారియందు 

అసహయ్పడను. ఏలయనగా నేను వారి దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 26:45 => నేను వారికి దేవుడనై యుండునటుల్ వారి పూరివ్కులను 

జనములయెదుట ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి వారితో చేసిన నిబంధనను ఆ పూరివ్కులనుబటిట్ జాఞ్పకము 

చేసికొందును. నేను యెహోవాను అని చెపుప్ము అనెను. 

లేవీయకాండము 26:46 => యెహోవా మోషే దావ్రా సీనాయి కొండమీద తనకును 

ఇశార్యేలీయులకును మధయ్ నియమించిన కటట్డలును తీరుప్లును ఆజఞ్లును ఇవే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:15 => నేను నేడు నీకాజాఞ్పించు ఆయన సమసత్మైన ఆజఞ్లను 

కటట్డలను నీవు అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని నీ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్నమాట విననియెడల 

ఈ శాపములనిన్యు నీకు సంభవించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:18 => ఆ జనముల దేవతలను పూజించుటకు మన దేవుడైన యెహోవా 

యొదద్నుండి తొలగు హృదయముగల పురుషుడేగాని సతరీయేగాని కుటుంబమేగాని గోతర్మేగాని నేడు 

మీలో ఉండకుండునటుల్ను , మరణకరమైన దుషృక్తయ్మునకు అటిట్ మూలమైనది మీలో 

ఉండకుండునటుల్ను, నేడు ఈ నిబంధనను మీతో చేయుచునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:19 => అటిట్ పనులను చేయువాడు ఈ శాప వాకయ్ములను 

వినునపుప్డు, మదయ్ముచేత దపిప్ తీరుచ్కొనవలెనని నేను నా హృదయ కాఠినయ్మున నడుచుచుండినను 

నాకు కేష్మము కలుగునని, నేను ఆశీరావ్దము నొందెదనని అనుకొనును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 29:20 => అయితే యెహోవా వానిని క్షమింపనొలల్డు; అటిట్వాడు 

మీలోనుండినయెడల నిశచ్యముగా యెహోవా కోపమును ఓరవ్మియు ఆ మనుషుయ్నిమీద 

పొగరాజును; ఈ గర్ంథములో వార్యబడిన శాపములనిన్యు వానికి తగులును. యెహోవా అతని పేరు 

ఆకాశము కిర్ందనుండకుండ తుడిచివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:21 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో వార్యబడిన నిబంధన 

శా ప ము ల నిన్ టి ని బ టిట్  వా ని కి కీ డు క లు గ జే యు ట కై యె హో వా ఇ శార్ యే లీ యు ల 

గోతర్ములనిన్టిలోనుండి వాని వేరుపరచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:22 => కాబటిట్ మీ తరువాత పుటుట్ మీ సంతతివారును 

దూరదేశమునుండి వచుచ్ పరదేశులును సమసత్ జనములును ఆ దేశముయొకక్ తెగుళల్ను యెహోవా 

దానిమీదికి తెపిప్ంచిన సంకటములను చూచి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:23 => వారు, యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేత నశింపజేసిన సొదొమ 

గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయీములవలె ఆ సమసత్ దేశమును గంధకముచేతను ఉపుప్చేతను చెడిపోయి, 

వితత్బడకయు దానిలో ఏదియు బుటట్కయు దానిలో ఏ కూరయు మొలవకయు ఉండుట చూచి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:24 => యెహోవా దేనిబటిట్ యీ దేశమును ఇటుల్ చేసెనో? యీ మహా 

కోపాగిన్కి హేతువేమో? అని చెపుప్కొందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:25 => మరియు వారు వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవా ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి వారిని రపిప్ంచిన తరువాత ఆయన తమతో చేసిన నిబంధనను వారు నిరాకరించిరి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:26 => తామెరుగని అనయ్దేవతలను, ఆయన వారికి నియమింపని 

దేవతలను, పూజించి వాటికి నమసక్రించిరి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:27 => గనుక యీ గర్ంథములో వార్యబడిన శాపములనిన్టిని యీ 

దేశముమీదికి తెపిప్ంచుటకు దానిమీద యెహోవా కోపము రవులుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:28 => యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేతను అతుయ్గర్తచేతను తమ 

దేశములోనుండి వారిని పెలల్గించి, నేడునన్టుల్గా వారిని వెళల్గొటిట్ పరదేశము పాలు చేసెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 30:17 => అయితే నీ హృదయము తిరిగిపోయి, నీవు విననొలల్క 

యీడవ్బడినవాడవై అనయ్దేవతలకు నమసక్రించి పూజించినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30 :18 => మీరు నిశచ్యముగా నశించిపోవుదురనియు , 

సావ్ధీనపరచుకొనుటకు యొరాద్నును దాటపోవుచునన్ దేశములో మీరు అనేకదినములు ఉండరనియు 

నేడు నేను నీకు తెలియజెపుప్చునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:19 => నేడు జీవమును మరణమును, ఆశీరావ్దమును శాపమును నేను 

నీ యెదుటను ఉంచి, భూమాయ్కాశములను మీమీద సాకుష్లుగా పిలుచుచునాన్ను. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:17 => కావున నా కోపము ఆ దినమున వారిమీద రగులుకొనును. 

నేను వారిని విడిచి వారికి విరోధినగుదును, వారు కీష్ణించిపోవుదురు. విసాత్రమైన కీడులు ఆపదలు 

వారికి పార్పిత్ంచును. ఆ దినమున వారు, మన దేవుడు మన మధయ్ నుండకపోయినందున గదా యీ 

కీడులు మనకు పార్పిత్ంచెననుకొందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:18 => వారు అనయ్దేవతలతటుట్ తిరిగి చేసిన కీడంతటినిబటిట్ ఆ 

దినమున నేను నిశచ్యముగా వారికి విరోధినగుదును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:19 => కాబటిట్ మీరు కీరత్న వార్సి ఇశార్యేలీయులకు నేరుప్డి. ఈ కీరత్న 

ఇశార్యేలీయులమీద నాకు సాకాష్య్రథ్ముగా నుండునటుల్ దానిని వారికి కంఠపాఠముగా చేయించుము. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:21 => విసాత్రమైన కీడులు ఆపదలు వారికి సంభవించిన తరువాత ఈ 

కీరత్న వారియెదుట సాకిష్గానుండి సాక్షయ్ము పలుకును. అది మరువబడక వారి సంతతివారి 
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నోటనుండును. నేను పర్మాణము చేసిన దేశమున వారిని పర్వేశపెటట్కమునుపే, నేడే వారు చేయు 

ఆలోచన నేనెరుగుదును అనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:22 => కాబటిట్ మోషే ఆ దినమందే యీ కీరత్న వార్సి ఇశార్యేలీయులకు 

నేరెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:15 => యెషూరూను కొర్వివ్నవాడై కాలు జాడించెను నీవు కొర్వివ్ బలిసి 

మందుడవైతివి. వాడు తనున్ పుటిట్ంచిన దేవుని విడిచెను తన రక్షణశైలమును తృణీకరించెను. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:22 => నా కోపాగిన్ రగులుకొనును పాతాళాగాధమువరకు అది 

దహించును అది భూమిని దాని పంటను కాలుచ్ను పరవ్తముల పునాదులను రవలబెటుట్ను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:23 => వారికి ఆపదలను విసత్రింపజేసెదను వారిమీద నా 

బాణములనిన్టిని వేసెదను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:24 => వారు కరవుచేత కీష్ణించుదురు మంటచేతను కూర్రమైన 

హతయ్చేతను హరించిపోవుదురు బురదలో పార్కు పాముల విషమును మృగముల కోరలను వారిమీదికి 

రపిప్ంచెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:25 => బయట ఖడగ్మును లోపట భయమును యౌవనులను 

కనయ్కలను శిశువులను నెరిసిన తలవెండుర్కలు గలవారిని నశింపజేయును. 

రోమీయులకు 1:18 => దురీన్తిచేత సతయ్మును అడడ్గించు మనుషుయ్లయొకక్ సమసత్ 

భకిత్హీనతమీదను, దరీన్తిమీదను దేవుని కోపము పరలోకమునుండి బయలుపరచబడుచునన్ది. 

రోమీయులకు 2:8 => అయితే భేదములు పుటిట్ంచి, సతయ్మునకు లోబడక దురీన్తికి లోబడువారి 

మీదికి దేవుని ఉగర్తయు రౌదర్మును వచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 

రోమీయులకు 2:10 => సత  కిర్య చేయు పర్తివానికి, మొదట యూదునికి గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ, 

మహిమయు ఘనతయు సమాధానమును కలుగును. 

రోమీయులకు 2:11 => దేవునికి పక్షపాతము లేదు. ధరమ్శాసత్రము లేక పాపము చేసినవారందరు 

ధరమ్శాసత్రము లేకయే నశించెదరు; 

రోమీయులకు 2 : 1 2 = > ధరమ్శాసత్రము కలిగినవారై పాపము చేసిన వారందరు 

ధరమ్శాసాత్ర్నుసారముగా తీరుప్ నొందుదురు. 

రోమీయులకు 4:15 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్రము ఉగర్తను పుటిట్ంచును; ధరమ్శాసత్రము లేనియెడల 

అతికర్మమును లేకపోవును. 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 29:6 => మన పితరులు దోర్హులై మన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి 

చెడునడతలు నడచి ఆయనను విసరిజ్ంచి, ఆయన నివాసమునకు పెడముఖము పెటుట్కొని దానిని 

అలక్షయ్ముచేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:24 => ఆలకించుడి, నేను ఈ సథ్లముమీదికిని దాని కాపురసుథ్లమీదికిని 

యూదారాజు సముఖమున చదివి వినిపింపబడిన గర్ంథమునందు వార్యబడియునన్ శాపములనిన్టిని 

రపిప్ంచెదను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:26 => మరియు యెహోవాయొదద్ విచారించుడని మిముమ్ను పంపిన 

యూదారాజుకు మీరు ఈ మాట తెలియజెపుప్డి నీవు ఎవనిమాటలు వినియునాన్వో ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన ఆ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

ఎజార్ 10:3 => కాబటిట్ యీ పని ధరమ్శాసాత్ర్నుసారముగా జరుగునటుల్ ఏలినవాడవైన నీ 

యోచననుబటిట్యు, దైవాజఞ్కు భయపడువారి యోచననుబటిట్యు, ఈ భారయ్లను వారికి పుటిట్నవారిని 

వెలివేయించెదమని మన దేవునితో నిబంధన చేసికొనెదము. 

నెహెమాయ్ 8:9 => జనులందరు ధరమ్శాసత్రగర్ంథపు మాటలు విని యేడవ్ మొదలుపెటట్గా, 

అధికారియైన నెహెమాయ్యు యాజకుడును శాసిత్యునగు ఎజార్యును జనులకు బోధించు 

లేవీయులును మీరు దుఃఖపడవదుద్, ఏడవ్వదుద్, ఈ దినము మీ దేవుడైన యెహోవాకు పర్తిషిఠ్త దినమని 

జనులతో చెపిప్రి. 

కీరత్నలు 119:120 => నీ భయమువలన నా శరీరము వణకుచునన్ది నీ నాయ్యవిధులకు నేను 

భయపడుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 26:19 => అటుల్ పలికినందున యూదా రాజైన హిజిక్యాయైనను యూదా 

జనులందరిలో మరి ఎవడైనను అతని చంపిరా? యెహోవా వారికి చేసెదనని తాను చెపిప్న కీడును 

చేయక సంతాపపడునటుల్ రాజు యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి యెహోవా దయను వేడుకొనెను 

గదా? మనము ఈ కారయ్ము చేసినయెడల మనమీదికే గొపప్ కీడు తెచుచ్కొందుము అని చెపిప్రి. 
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యిరిమ్యా 36:7 => ఒకవేళ వారి వినన్పములు యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలమగునేమో, ఒకవేళ 

వారు తమ చెడుమారగ్ము విడుతురేమో, నిజముగా ఈ పర్జలమీదికి ఉగర్తయు మహా కోపమును 

వచుచ్నని యెహోవా పర్కటించియునాన్డు. 

విలాపవాకయ్ములు 2:4 => శతుర్వువలె ఆయన విలెల్కుక్పెటిట్ విరోధివలె కుడిచెయియ్ చాపియునాన్డు 

కంటికి అందమైన వసుత్వులనిన్టిని నాశనము చేసియునాన్డు అగిన్ కురియునటుల్గా ఆయన తన 

ఉగర్తను సీయోను కుమారెత్ గుడారములమీద కుమమ్రించియునాన్డు.  

యెహెజేక్లు 7:8 => ఇంక కొంతసేపటికి నేను నా కోర్ధమును నీమీద కుమమ్రింతును, నీమీద నా 

కోపమును నెరవేరుచ్చు నీ పర్వరత్ననుబటిట్ నీకు తీరుప్తీరిచ్, నీ సమసత్ హేయకృతయ్ముల ఫలము 

నీమీదికి రపిప్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 18:14 => అయితే అతనికి కుమారుడు పుటట్గా ఆ కుమారుడు తన తండిర్చేసిన 

పాపములనిన్టిని చూచి, ఆలోచించుకొని అటిట్ కిర్యలు చేయకయుండినయెడల, అనగా 

యెహెజేక్లు 20:21 => అయినను ఆ జనులు సహా నా మీద తిరుగబడి, తామనుసరించి 

బర్దుకవలెనని నేనిచిచ్న నా కటట్డలను అనుసరింపకయు, నా విధులను గైకొనకయు, నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను అపవితర్పరచిరి గనుక, వారు అరణయ్ములో ఉండగానే నేను నా 

రౌదార్గిన్ వారిమీద కుమమ్రించి నా కోపము వారిమీద తీరుచ్కొందునని యనుకొంటిని.  

యెహెజేక్లు 36:18 => కాబటిట్ దేశములో వారు చేసిన నరహతయ్ విషయమైయును, విగర్హములను 

పెటుట్కొని వారు దేశమును అపవితర్పరచినదాని విషయమైయును నేను నా కోర్ధమును వారిమీద 

కుమమ్రించి 

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. 

వచనము 24 
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ఆలకించుడి, నేను ఈ సథ్లముమీదికిని దాని కాపురసుథ్లమీదికిని యూదారాజు సముఖమున చదివి 

వినిపింపబడిన గర్ంథమునందు వార్యబడియునన్ శాపములనిన్టిని రపిప్ంచెదను. 

నిరగ్మకాండము 15:20 => మరియు అహరోను సహోదరియు పర్వకి త్ర్యునగు మిరాయ్ము తంబురను 

చేతపటుట్కొనెను. సతరీలందరు తంబురలతోను నాటయ్ములతోను ఆమె వెంబడి వెళల్గా 

నాయ్యాధిపతులు 4:4 => ఆ కాలమున లపీప్దోతునకు భారయ్యైన దెబోరా అను పర్వకి త్ర్ 

ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యాధిపతినిగా ఉండెను. 

లూకా 1:41 => ఎలీసబెతు మరియ యొకక్ వందనవచనము వినగానే, ఆమె గరభ్ములో శిశువు 

గంతులు వేసెను. అంతట ఎలీసబెతు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినదై బిగగ్రగా ఇటల్నెను  

లూకా 1:42 => సతరీలలో నీవు ఆశీరవ్దింపబడినదానవు నీ గరభ్ఫలమును ఆశీరవ్దింపబడును  

లూకా 1:43 => నా పర్భువు తలిల్ నాయొదద్కు వచుచ్ట నాకేలాగు పార్పిత్ంచెను?  

లూకా 1:44 => ఇదిగో నీ శుభవచనము నా చెవిని పడగానే నా గరభ్ములోని శిశువు ఆనందముతో 

గంతులు వేసెను.  

లూకా 1:45 => పర్భువు ఆమెకు తెలియజేయించిన మాటలు సిదిధ్ంచును గనుక నమిమ్న ఆమె 

ధనుయ్రాలనెను. 

లూకా 2:36 => మరియు ఆషేరు గోతిర్కురాలును పనూయేలు కుమారెత్యునైన అనన్ అను ఒక 

పర్వకి త్ర్ యుండెను. ఆమె కనాయ్తవ్ము మొదలు ఏడేండుల్ పెనిమిటితో సంసారముచేసి బహుకాలము 

గడిచినదై, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:9 => కనయ్కలుగా ఉనన్ నలుగురు కుమారెత్లు అతనికుండిరి, వారు 

పర్వచించువారు. 

2 రాజులు 22:14 => కాబటిట్ యాజకుడైన హిలీక్యాయును, అహికామును, అకోబ్రును, 

షాఫానును, అశాయాయును పర్వకి త్ర్యగు హులాద్యొదద్కు వచిచ్రి. ఈమె వసత్రశాలకు అధికారియగు 

హరహ్షుకు పుటిట్న తికావ్కు కుమారుడైన షలూల్మునకు భారయ్యై యెరూషలేములో రెండవ భాగమందు 

కాపురసుథ్రాలై యుండెను. ఈమెయొదద్కు వారు వచిచ్ మాటలాడగా 
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2 దినవృతాత్ంతములు 34:9 => వారు పర్ధానయాజకుడైన హిలీక్యాయొదద్కు వచిచ్, 

దావ్రపాలకులైన లేవీయులు మనషే ష్ ఎఫార్యిమీయుల దేశములయందు ఇశార్యేలువారిలో 

శేషించియునన్ వారందరియొదద్నుండియు, యూదా బెనాయ్మీనీయులందరి యొదద్నుండియు కూరిచ్, 

దేవుని మందిరములోనికి తీసికొనివచిచ్న దర్వయ్మును అతనికి అపప్గించిరి. 

యిరిమ్యా 22:11 => తన తండిర్యైన యోషీయాకు పర్తిగా ఏలినవాడై యీ సథ్లములోనుండి 

వెళిల్పోయిన యూదా రాజైన యోషీయా కుమారుడగు షలూల్మునుగూరిచ్ యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు అతడు ఇకక్డికి తిరిగిరాడు; 

వచనము 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. 

2 రాజులు 22:15 => ఈమె వారితో ఇటల్నెను మిముమ్ను నాయొదద్కు పంపినవానితో ఈ మాట 

తెలియజెపుప్డి 

2 రాజులు 22:16 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యూదా రాజు చదివించిన గర్ంథములో 

వార్యబడియునన్ కీడంతటిని ఏదియు విడిచిపెటట్కుండ నేను ఈ సథ్లముమీదికిని దాని 

కాపురసుథ్లమీదికిని రపిప్ంతును. 

2 రాజులు 22:17 => ఈ జనులు ననున్ విడిచి యితరదేవతలకు ధూపము వేయుచు, తమ సకల 

కారయ్ములచేత నాకు కోపము పుటిట్ంచియునాన్రు గనుక నా కోపము ఆరిపోకుండ ఈ సథ్లముమీద 

రగులుకొనుచునన్ది. 

2 రాజులు 22:18 => యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుటకై మిముమ్ను పంపిన యూదా రాజునకు 

ఈ మాట తెలియపరచుడి 

2 రాజులు 22:19 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ సథ్లము 

పాడగుననియు, దాని కాపురసుథ్లు దూషణాసప్దులగుదురనియు, నేను చెపిప్న మాటలను నీవు 
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ఆలకించి, మెతత్ని మనసుస్కలిగి యెహోవా సనిన్ధిని దీనతవ్ము ధరించి, నీ బటట్లు చింపుకొని నా 

సనిన్ధిని కనీన్ళుల్ రాలిచ్తివి గనుక నీవు చేయు మనవిని నేను అంగీకరించియునాన్ను. 

2 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. 

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. 

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. 

యిరిమ్యా 37:7 => ఇశార్యేలు దేవుడగు యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా నాయొదద్ విచారించుడని 

నినున్ నాయొదద్కు పంపిన యూదా రాజుతో నీవీలాగు చెపప్వలెను మీకు సహాయము చేయుటకై 

బయలుదేరి వచుచ్చునన్ ఫరోదండు తమ సవ్దేశమైన ఐగుపుత్లోనికి తిరిగివెళుల్ను. 

యిరిమ్యా 37:8 => కలీద్యులు తిరిగివచిచ్ యీ పటట్ణముమీద యుదధ్ముచేసి దాని పటుట్కొని 

అగిన్చేత కాలిచ్వేయుదురు. 
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యిరిమ్యా 37:9 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు కలీద్యులు నిశచ్యముగా 

మాయొదద్నుండి వెళె ల్దరనుకొని మిముమ్ను మీరు మోసపుచుచ్కొనకుడి, వారు వెళల్నేవెళల్రు. 

యిరిమ్యా 37:10 => మీతో యుదధ్ముచేయు కలీద్యుల దండువారినందరిని మీరు హతముచేసి 

వారిలో గాయపడిన వారిని మాతర్మే మిగిలించినను వారే తమ గుడారములలోనుండి వచిచ్ యీ 

పటట్ణమును అగిన్తో కాలిచ్వేయుదురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:26 => మరియు యెహోవాయొదద్ విచారించుడని మిముమ్ను పంపిన 

యూదారాజుకు మీరు ఈ మాట తెలియజెపుప్డి నీవు ఎవనిమాటలు వినియునాన్వో ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన ఆ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

వచనము 26 

మరియు యెహోవాయొదద్ విచారించుడని మిముమ్ను పంపిన యూదారాజుకు మీరు ఈ మాట 

తెలియజెపుప్డి నీవు ఎవనిమాటలు వినియునాన్వో ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన ఆ యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా 

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 
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యౌవనులయందైనను, యువతులయందైనను, ముసలివారియందైనను, నెరసిన వెండుర్కలుగల 

వారియందైనను కనికరింపలేదు. దేవుడు వారినందరిని అతని చేతికపప్గించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:18 => మరియు బబులోనురాజు పెదద్వేమి చినన్వేమి దేవుని మందిరపు 

ఉపకరణములనిన్టిని, యెహోవా మందిరపు నిధులలోనిదేమి రాజు నిధులలోనిదేమి అధిపతుల 

నిధులలోనిదేమి, దొరకిన దర్వయ్మంతయు బబులోనునకు తీసికొనిపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:19 => అదియుగాక కలీద్యులు దేవుని మందిరమును తగులబెటిట్, 

యెరూషలేము పార్కారమును పడగొటిట్, దానియొకక్ నగరులనిన్టిని కాలిచ్వేసిరి. దానిలోని పర్శసత్మైన 

వసుత్వులనిన్టిని బొతిత్గా పాడుచేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:20 => ఖడగ్ముచేత హతులు కాకుండ తపిప్ంచుకొనిన వారిని అతడు 

బబులోనునకు తీసికొనిపోయెను. రాజయ్ము పారసీకులదగువరకు వారు అకక్డనే యుండి అతనికిని 

అతని కుమారులకును దాసులైరి. 

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. 

2 రాజులు 21:12 => కావున ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా వినువాని 

రెండు చెవులు గింగురుమనునంత కీడు యెరూషలేము మీదికిని యూదావారి మీదికిని రపిప్ంచుచు 

2 రాజులు 23:26 => అయినను మనషే ష్ యెహోవాకు పుటిట్ంచిన కోపమునుబటిట్ ఆయన కోపాగిన్ 

యింకను చలాల్రకుండ యూదామీద మండుచునే యుండెను. 

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. 

యెషయా 5:4 => నేను నా దార్క్షతోటకు చేసినదానికంటె మరేమి దానికి చేయగలను? అది 

దార్క్షపండుల్ కాయునని నేను కనిపెటిట్నపుడు అది కారుదార్క్షలు కాయుటకు కారణమేమి? 
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యెషయా 5:5 => ఆలోచించుడి, నేను నా దార్క్షతోటకు చేయబోవు కారయ్మును మీకు 

తెలియజెపెప్దను నేను అది మేసివేయబడునటుల్ దాని కంచెను కొటిట్వేసెదను. అది తొర్కక్బడునటుల్ దాని 

గోడను పడగొటిట్ దాని పాడుచేసెదను 

యెషయా 5:6 => అది శుదిధ్చేయబడదు పారతో తర్వవ్బడదు దానిలో గచచ్పొదలును బలురకక్సి 

చెటుల్ను బలిసియుండును దానిమీద వరిష్ంపవలదని మేఘములకు ఆజఞ్నిచెచ్దను. 

యిరిమ్యా 6:19 => భూలోకమా, వినుము; ఈ జనులు నా మాటలు వినకునాన్రు, నా 

ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచుచునాన్రు గనుక తమ ఆలోచనలకు ఫలితమైన కీడు నేను వారిమీదికి 

రపిప్ంచుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 19:3 => నీ విటల్నుము యూదా రాజులారా, యెరూషలేము నివాసులారా, యెహోవా 

మాట వినుడి; సైనయ్ములకధిపతియు ఇశార్యేలు దేవుడునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

ఆలకించుడి, దాని సమాచారము వినువారందరికి చెవులు గింగురుమనునంత కీడును నేను ఈ 

సథ్లము మీదికి రపిప్ంపబోవుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 19:15 => సైనయ్ములకధిపతియు ఇశార్యేలు దేవుడునగు యెహోవా ఈ మాట 

సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ జనులు నా మాటలు వినకుండ మొండికి తిరిగియునాన్రు గనుక ఈ 

పటట్ణమునుగూరిచ్ నేను చెపిప్న కీడంతయు దాని మీదికిని దానితో సంబంధించిన 

పటట్ణములనిన్టిమీదికిని రపిప్ంచుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 35:17 => కాబటిట్ ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈ మాట 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను వారితో మాటలాడితిని గాని వారు వినకపోయిరి, నేను వారిని పిలిచితిని గాని 

వారు పర్తుయ్తత్రమియయ్కపోయిరి గనుక యూదావారిమీదికిని యెరూషలేము నివాసులందరి మీదికిని 

రపిప్ంచెదనని నేను చెపిప్న కీడంతయు వారిమీదికి రపిప్ంచుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 36:31 => నేను వారి దోషమునుబటిట్ అతనిని అతని సంతతిని అతని సేవకులను 

శికిష్ంచుచునాన్ను . నేను వారినిగూరిచ్ చెపిప్న కీడంతయు వారిమీదికిని యెరూషలేము 

నివాసులమీదికిని యూదా జనులమీదికిని రపిప్ంచుచునాన్ను; అయినను వారు వినినవారుకారు. 
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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. 

సంఖాయ్కాండము 5:23 => తరువాత యాజకుడు పతర్ముమీద ఆ శపథములను వార్సి ఆ చేదు 

నీళల్తో వాటిని తుడిచి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:29 => ఏలయనగా నేను మరణమైన తరువాత మీరు బొతిత్గా 

చెడిపోయి నేను మీకాజాఞ్పించిన మారగ్మును తపుప్దురనియు, ఆ దినముల అంతమందు కీడు మీకు 

పార్పత్మగుననియు నేనెరుగుదును. మీరు చేయు కిర్యలవలన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచునటుల్గా 

ఆయన దృషిట్కి కీడైనదాని చేయుదురు. 

2 రాజులు 22:16 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యూదా రాజు చదివించిన గర్ంథములో 

వార్యబడియునన్ కీడంతటిని ఏదియు విడిచిపెటట్కుండ నేను ఈ సథ్లముమీదికిని దాని 

కాపురసుథ్లమీదికిని రపిప్ంతును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:8 => అందుచేత యెహోవా యూదావారిమీదను యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లమీదను కోపించి, మీరు కనున్లార చూచుచునన్టుల్గా వారిని ఆయన భీతికిని 

విసమ్యమునకును నిందకును ఆసప్దముగా చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:30 => వారిని సమకూరెచ్ను. రాజును, యూదా వారందరును, 

యెరూషలేము కాపురసుథ్లును, యాజకులును, లేవీయులును, జనులలో పినన్పెదద్లందరును 

యెహోవా మందిరమునకు రాగా యెహోవా మందిరమందు దొరకిన నిబంధన గర్ంథపు మాటలనిన్యు 

వారికి వినిపింపబడెను. 

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. 
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యిరిమ్యా 11:11 => కాబటిట్ యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు తాము తపిప్ంచుకొనజాలని 

కీడు వారిమీదికి రపిప్ంపబోవుచునాన్ను, వారు నాకు మొఱఱ్పెటిట్నను నేను వారి మొఱఱ్ను వినకుందును.  

యిరిమ్యా 36:13 => బారూకు పర్జలందరికి వినబడునటుల్ ఆ పుసత్కములోనుండి చదివి వినిపించిన 

మాటలనిన్టిని మీకాయా వారికి తెలియజెపప్గా 

వచనము 27 

నీ మనసుస్ మెతత్నిదై యీ సథ్లముమీదను దాని కాపురసుథ్లమీదను దేవుడు పలికిన మాటలను నీవు 

వినినపుప్డు నా సనిన్ధిని నినున్ నీవు తగిగ్ంచుకొని నీ వసత్రములు చింపుకొని నా సనిన్ధిని కనీన్రు 

విడిచితివి గనుక నీ మనవిని నేను ఆలకించితిని. 

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 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, 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:3 => ఇతడు తన తండిర్యైన హిజిక్యా పడగొటిట్న ఉనన్తసథ్లములను 

తిరిగికటిట్ంచి, బయలు దేవతకు బలిపీఠములను నిలిపి, దేవతాసత్ంభములను చేయించి, 

ఆకాశనక్షతర్ములనిన్టిని పూజించి కొలిచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:4 => మరియు నా నామము ఎనన్టెనన్టికి ఉండునని 

యెరూషలేమునందు ఏ సథ్లమునుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచెచ్నో అకక్డనునన్ యెహోవా 

మందిరమందు అతడు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:5 => మరియు యెహోవా మందిరపు రెండు ఆవరణములలో అతడు 

ఆకాశనక్షతర్ సమూహమునకు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 33:6 => బెన హినోన్ము లోయయందు అతడు తన కుమారులను 

అగిన్లోగుండ దాటించి, ముహూరత్ములను విచారించుచు, మంతర్ములను చిలల్ంగితనమును 

వాడుకచేయు కరణ్పిశాచములతోను సోదెగాండర్తోను సాంగతయ్ము చేయుచు, యెహోవా దృషిట్కి 

బహుగా చెడునడత నడచుచు ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:7 => ఇశార్యేలీయుల గోతర్సాథ్నములనిన్టిలో నేను కోరుకొనిన 

యెరూషలేమునందు నా నామము నితయ్ము ఉంచెదను,  

2 దినవృతాత్ంతములు 33:8 => నేను మోషేదావ్రా నియమించిన కటట్డలను విధులను 

ధరమ్శాసత్రమంతటిని అనుసరించి నడచుకొనుటకై వారు జాగర్తత్పడినయెడల, మీ పితరులకు నేను 

ఖాయపరచిన దేశమునుండి ఇశార్యేలీయులను నేను ఇక తొలగింపనని దావీదుతోను అతని 

కుమారుడైన సొలొమోనుతోను దేవుడు సెలవిచిచ్న మాటను లక్షయ్పెటట్క, ఆ మందిరమునందు మనషే ష్ 

తాను చేయించిన చెకుక్డు విగర్హమును నిలిపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:9 => ఈ పర్కారము మనషే ష్ యూదావారిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లను 

మోసపుచిచ్నవాడై, ఇశార్యేలీయులయెదుట ఉండకుండ యెహోవా నశింపజేసిన అనయ్జనులకంటెను 

వారు మరింత అకర్మముగా పర్వరిత్ంచునటుల్ చేయుటకు కారకుడాయెను. 

2 రాజులు 24:3 => మనషే ష్ చేసిన కిర్యలనిన్టినిబటిట్యు, అతడు నిరపరాధులను 

హతముచేయుటనుబటిట్యు, యూదావారు యెహోవా సముఖమునుండి పారదోలబడునటుల్గా ఆయన 

ఆజఞ్వలన ఇది వారిమీదికి వచెచ్ను. 

2 రాజులు 24:4 => అతడు నిరపరాధుల రకత్ముతో యెరూషలేమును నింపినందున అది 

క్షమించుటకు యెహోవాకు మనసుస్ లేకపోయెను. 

యెషయా 2:8 => వారి దేశము విగర్హములతో నిండియునన్ది వారు తమ చేతిపనికి తాము వేర్ళల్తో 

చేసినదానికి నమసాక్రము చేయుదురు 

యెషయా 2:9 => అలుప్లు అణగదొర్కక్బడుదురు ఘనులు తగిగ్ంపబడుదురు కాబటిట్ వారిని 

క్షమింపకుము. 
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యిరిమ్యా 15:1 => అపుప్డు యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను మోషేయు సమూయేలును 

నాయెదుట నిలువబడినను ఈ పర్జలను అంగీకరించుటకు నాకు మనసుస్ండదు, నాసనిన్ధి 

నుండకుండ వారిని వెళల్గొటుట్ము. 

యిరిమ్యా 15:2 => మేమెకక్డికి పోదుమని వారు నినన్డిగినయెడల నీవు వారితో నిటల్నుము. 

యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు చావునకు నియమింపబడినవారు చావునకును, ఖడగ్మునకు 

నియమింపబడినవారు ఖడగ్మునకును, కాష్మమునకు నియమింపబడిన వారు కాష్మమునకును, చెరకు 

నియమింపబడినవారు చెరకును పోవలెను. 

యిరిమ్యా 15:3 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే చంపుటకు ఖడగ్ము, చీలుచ్టకు కుకక్లు, 

తినివేయుటకును నాశనము చేయుటకును ఆకాశపకుష్లు భూమృగములు అను ఈ నాలుగు విధముల 

బాధలు వారికి నియమించియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 15:4 => యూదా రాజైన హిజిక్యా కుమారుడగు మనషే ష్ యెరూషలేములో చేసిన 

కిర్యలనుబటిట్ భూమిమీదనునన్ సకల రాజయ్ములలోనికి యిటు అటు చెదరగొటట్బడునటుల్ వారిని 

అపప్గించుచునాన్ను. 

యెషయా 42:25 => కావున ఆయన వానిమీద తన కోపాగిన్యు యుదధ్బలమును కుమమ్రించెను 

అది వానిచుటుట్ అగిన్ రాజచేసెను అయినను వాడు దాని గర్హింపలేదు అది వానికి అంటుకొనెను గాని 

వాడు మనసుస్న పెటట్లేదు.  

యిరిమ్యా 7:20 => అందువలన పర్భువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ 

సథ్లముమీదను నరులమీదను జంతువులమీదను పొలముల చెటల్మీదను భూమిపంటమీదను నా 

కోపమును నా ఉగర్తను కుమమ్రించెదను, ఆరప్శకయ్ము కాకుండ అది మండును.  

విలాపవాకయ్ములు 2:4 => శతుర్వువలె ఆయన విలెల్కుక్పెటిట్ విరోధివలె కుడిచెయియ్ చాపియునాన్డు 

కంటికి అందమైన వసుత్వులనిన్టిని నాశనము చేసియునాన్డు అగిన్ కురియునటుల్గా ఆయన తన 

ఉగర్తను సీయోను కుమారెత్ గుడారములమీద కుమమ్రించియునాన్డు.  

విలాపవాకయ్ములు 4:11 => యెహోవా తన ఉగర్తను నెరవేరిచ్ తన కోపాగిన్ని కుమమ్రించెను 

సీయోనులో ఆయన అగిన్ రాజబెటెట్ను అది దాని పునాదులను కాలిచ్వేసెను.  
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నహూము 1:6 => ఆయన ఉగర్తను సహింపగలవాడెవడు? ఆయన కోపాగిన్ యెదుట 

నిలువగలవాడెవడు? ఆయన కోపము అగిన్వలె పారును, ఆయన కొండలను కొటట్గా అవి బదద్లగును. 

పర్కటన 14:10 => ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగర్తపాతర్లో పోయబడిన దేవుని కోపమను 

మదయ్మును వాడు తార్గును. పరిశుదధ్ దూతల యెదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను అగిన్గంధకములచేత 

వాడు బాధింపబడును. 

పర్కటన 14:11 => వారి బాధ సంబంధమైన పొగ యుగయుగములు లేచును; ఆ 

కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని నమసాక్రము చేయువారును, దాని పేరుగల ముదర్ 

ఎవడైనను వేయించుకొనినయెడల వాడును రాతిర్ంబగళుల్ నెమమ్దిలేనివారై యుందురు.  

2 రాజులు 22:17 => ఈ జనులు ననున్ విడిచి యితరదేవతలకు ధూపము వేయుచు, తమ సకల 

కారయ్ములచేత నాకు కోపము పుటిట్ంచియునాన్రు గనుక నా కోపము ఆరిపోకుండ ఈ సథ్లముమీద 

రగులుకొనుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 4:4 => అవిధేయులై యుండుట మానుకొని మీ దుషట్కిర్యలనుబటిట్ యెవడును 

ఆరిప్వేయలేనంతగా నా ఉగర్త అగిన్వలె కాలచ్కుండునటుల్ యూదావారలారా, యెరూషలేము 

నివాసులారా, యెహోవాకు లోబడియుండుడి. 

యిరిమ్యా 7:20 => అందువలన పర్భువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ 

సథ్లముమీదను నరులమీదను జంతువులమీదను పొలముల చెటల్మీదను భూమిపంటమీదను నా 

కోపమును నా ఉగర్తను కుమమ్రించెదను, ఆరప్శకయ్ము కాకుండ అది మండును.  

యెహెజేక్లు 20:48 => అది ఆరిపోకుండ యెహోవానైన నేను దానిని రాజబెటిట్తినని సమసత్మైన 

జనులకు తెలియబడును. 

మారుక్ 9:43 => నీ చెయియ్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దానిని నరికివేయుము;  

మారుక్ 9:44 => నీవు రెండుచేతులు కలిగి నరకములోని ఆరని అగిన్లోనికి పోవుటకంటె 

అంగహీనుడవై జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:45 => నీ పాదము నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దానిని నరికివేయుము;  
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మారుక్ 9:46 => రెండు పాదములు కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె, కుంటివాడవై (నితయ్) 

జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:47 => నీ కనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని తీసిపారవేయుము; రెండు కనున్లు 

కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒంటికనున్ గలవాడవై దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:48 => నరకమున వారి పురుగు చావదు; అగిన్ ఆరదు. 

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. 

2 రాజులు 22:16 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యూదా రాజు చదివించిన గర్ంథములో 

వార్యబడియునన్ కీడంతటిని ఏదియు విడిచిపెటట్కుండ నేను ఈ సథ్లముమీదికిని దాని 

కాపురసుథ్లమీదికిని రపిప్ంతును. 

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 29:8 => అందుచేత యెహోవా యూదావారిమీదను యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లమీదను కోపించి, మీరు కనున్లార చూచుచునన్టుల్గా వారిని ఆయన భీతికిని 

విసమ్యమునకును నిందకును ఆసప్దముగా చేసెను. 

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. 

యిరిమ్యా 1:16 => అపుప్డు యెరూషలేము వారు ననున్ విడిచి అనయ్దేవతలకు ధూపము వేసి, 

తమచేతులు రూపించిన వాటికి నమసక్రించుటయను తమ చెడుతనమంతటినిబటిట్ నేను 

వారినిగూరిచ్న నా తీరుప్లు పర్కటింతును. 
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యిరిమ్యా 22:9 => అచచ్టి వారు వీరు తమ దేవుడైన యెహోవా నిబంధనను నిరాకరించి 

అనయ్దేవతలను పూజించి వాటికి నమసాక్రము చేసినందున ఆయన ఈలాగున చేసియునాన్డని 

చెపుప్దురు. 

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. 

యెహెజేక్లు 20:21 => అయినను ఆ జనులు సహా నా మీద తిరుగబడి, తామనుసరించి 

బర్దుకవలెనని నేనిచిచ్న నా కటట్డలను అనుసరింపకయు, నా విధులను గైకొనకయు, నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను అపవితర్పరచిరి గనుక, వారు అరణయ్ములో ఉండగానే నేను నా 

రౌదార్గిన్ వారిమీద కుమమ్రించి నా కోపము వారిమీద తీరుచ్కొందునని యనుకొంటిని.  

యెహెజేక్లు 24:8 => కావున నా కోర్ధము రానిచిచ్, నేను పర్తికారము చేయునటుల్ అది చిందించిన 

రకత్ము కపప్బడకుండ దానిని వటిట్బండమీద నేనుండనిచిచ్తిని. 

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. 

పర్కటన 9:20 => ఈ దెబబ్లచేత చావక మిగిలిన జనులు, దయయ్ములను, చూడను వినను నడువను 

శకిత్లేనివై, బంగారు వెండి కంచు రాయి కరర్లతో చేయబడిన తమ హసత్కృతములైన విగర్హములను 

పూజింపకుండ విడిచిపెటుట్నటుల్ మారుమనసుస్ పొందలేదు. 

వచనము 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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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:23 => ఆమె వారితో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా 

2 రాజులు 22:18 => యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుటకై మిముమ్ను పంపిన యూదా రాజునకు 

ఈ మాట తెలియపరచుడి 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:4 => మరియు యెహోషాపాతు ఇశార్యేలు రాజుతో నేడు 

యెహోవాయొదద్ సంగతి విచారణ చేయుదము రండనగా 

యెహెజేక్లు 36:18 => కాబటిట్ దేశములో వారు చేసిన నరహతయ్ విషయమైయును, విగర్హములను 

పెటుట్కొని వారు దేశమును అపవితర్పరచినదాని విషయమైయును నేను నా కోర్ధమును వారిమీద 

కుమమ్రించి 

వచనము 29 

వారు రాజునొదద్కు ఈ వరత్మానము తీసికొనిరాగా రాజు యూదా యెరూషలేములోని పెదద్లనందరిని 

పిలువనంపించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:12 => ఆ హిజిక్యా, మీరు ఒకక్ బలిపీఠము ఎదుట నమసక్రించి 

దానిమీద ధూపము వేయవలెనని యూదావారికిని యెరూషలేమువారికిని ఆజఞ్ ఇచిచ్, యెహోవా ఉనన్త 

సథ్లములను బలిపీఠములను తీసివేసినవాడు కాడా? 

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 రాజులు 22:18 => యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుటకై మిముమ్ను పంపిన యూదా రాజునకు 

ఈ మాట తెలియపరచుడి 

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. 

కీరత్నలు 34:18 => విరిగిన హృదయముగలవారికి యెహోవా ఆసనున్డు నలిగిన మనసుస్గలవారిని 

ఆయన రకిష్ంచును. 

కీరత్నలు 51:17 => విరిగిన మనసేస్ దేవునికిషట్మైన బలులు దేవా, విరిగి నలిగిన హృదయమును 

నీవు అలక్షయ్ము చేయవు. 

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 66:2 => అవనిన్యు నా హసత్కృతయ్ములు అవి నావలన కలిగినవని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయముగలవాడై నా మాట విని వణకుచుండునో 

వానినే నేను దృషిట్ంచుచునాన్ను.  

యెహెజేక్లు 9:4 => యెహోవా యెరూషలేమను ఆ పటట్ణములో పర్వేశించి చుటుట్ తిరిగి, దానిలో 

జరిగిన హేయకృతయ్ములనుగూరిచ్ మూలుగ్లిడుచు పర్లాపించుచునన్వారి లలాటముల గురుతు 

వేయుమని వారి కాజాఞ్పించి 

యెహెజేక్లు 36:26 => నూతన హృదయము మీకిచెచ్దను, నూతన సవ్భావము మీకు 

కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిచెచ్దను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 32:26 => హిజిక్యా హృదయగరవ్ము విడచి, తానును యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లును తముమ్నుతాము తగిగ్ంచుకొనిరి గనుక హిజిక్యా దినములలో యెహోవా కోపము 

జనులమీదికి రాలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:12 => అతడు శర్మలో ఉనన్పుప్డు తన దేవుడైన యెహోవాను 

బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని సనిన్ధిని తనున్ తాను బహుగా తగిగ్ంచుకొని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:19 => అతడు చేసిన పార్రథ్ననుగూరిచ్యు, అతని మనవి 

వినబడుటనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన పాపదోర్హములనిన్టినిగూరిచ్యు, తాను గుణపడకముందు 

ఉనన్ త సథ్ లములను కటిట్ం చి దేవతాసత్ంభములను చెకిక్ న విగర్హములను అచచ్ట 

నిలుపుటనుగూరిచ్యు, దీరఘ్దరుశ్లు రచించిన గర్ంథములలో వార్యబడియునన్ది. 

యాకోబు 4:6 => కాదుగాని, ఆయన ఎకుక్వ కృపనిచుచ్ను; అందుచేత దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును అని లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

యాకోబు 4:7 => కాబటిట్ దేవునికి లోబడి యుండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అపుప్డు వాడు 

మీయొదద్నుండి పారిపోవును. 

యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 

యాకోబు 4:9 => వాయ్కులపడుడి, దుఃఖపడుడి, యేడువుడి, మీ నవువ్ దుఃఖమునకును మీ 

ఆనందము చింతకును మారుచ్కొనుడి. 

యాకోబు 4:10 => పర్భువు దృషిట్కి మిముమ్ను మీరు తగిగ్ంచుకొనుడి. అపుప్డాయన మిముమ్ను 

హెచిచ్ంచును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:19 => అతడు ధరమ్శాసత్రపు మాటలు చదివి వినిపింపగా రాజు విని తన 

వసత్రములను చింపుకొని 

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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యిరిమ్యా 36:24 => రాజైనను ఈ మాటలనిన్టిని వినిన యతని సేవకులలో ఎవరైనను 

భయపడలేదు, తమ బటట్లు చింపుకొనలేదు. 

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.  

ఆదికాండము 6:11 => భూలోకము దేవుని సనిన్ధిని చెడిపోయి యుండెను; భూలోకము 

బలాతాక్రముతో నిండియుండెను. 

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. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:11 => అయినను ఆషేరు మనషే ష్ జెబూలూను దేశముల వారిలోనుండి 

కొందరు కృంగిన మనసుస్తో యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

ఎజార్ 9:4 => చెరపటట్బడినవారి అపరాధమును చూచి, ఇశార్యేలీయుల దేవుని మాటకు భయపడిన 

వారందరును నాయొదద్కు కూడి వచిచ్రి. నేను విభార్ంతిపడి సాయంతర్పు అరప్ణ వేళవరకు 

కూరుచ్ంటిని. 

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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కీరత్నలు 119:120 => నీ భయమువలన నా శరీరము వణకుచునన్ది నీ నాయ్యవిధులకు నేను 

భయపడుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 44:10 => నేటివరకు వారు దీనమనసుస్ ధరింపకునాన్రు, భయము నొందకునాన్రు, 

నేను మీకును మీ పితరులకును నియమించిన ధరమ్శాసత్రమునైనను కటట్డలనైనను అనుసరింపకయే 

యునాన్రు. 

మీకా 6:8 => మనుషుయ్డా, యేది ఉతత్మమో అది నీకు తెలియజేయబడియునన్ది; నాయ్యముగా 

నడుచుకొనుటయు, కనికరమును పేర్మించుటయు, దీనమనసుస్ కలిగి నీ దేవుని యెదుట 

పర్వరిత్ంచుటయు, ఇంతేగదా యెహోవా నినన్డుగుచునాన్డు. 

హబకూక్కు 3:2 => యెహోవా, నినున్గూరిచ్న వారత్ విని నేను భయపడుచునాన్ను యెహోవా, 

సంవతస్రములు జరుగుచుండగా నీ కారయ్ము నూతనపరచుము సంవతస్రములు జరుగుచుండగా 

దానిని తెలియజేయుము కోపించుచునే వాతస్లయ్మును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము.  

జెఫనాయ్ 2:3 => దేశములో సాతివ్కులై ఆయన నాయ్యవిధులననుసరించు సమసత్ దీనులారా, 

యెహోవాను వెదకుడి; మీరు వెదకి వినయము గలవారై నీతిని అనుసరించినయెడల ఒకవేళ ఆయన 

ఉగర్తదినమున మీరు దాచబడుదురు. 

మతత్యి 5:3 => ఆతమ్ విషయమై దీనులైనవారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

లూకా 4:18 => పర్భువు ఆతమ్ నామీద ఉనన్ది బీదలకు సువారత్ పర్కటించుటకై ఆయన ననున్ 

అభిషేకించెను చెరలోనునన్ వారికి విడుదలను, గుర్డిడ్వారికి చూపును, (కలుగునని) పర్కటించుటకును 

నలిగినవారిని విడిపించుటకును 

వచనము 30 

వారిని సమకూరెచ్ను. రాజును, యూదా వారందరును, యెరూషలేము కాపురసుథ్లును, యాజకులును, 

లేవీయులును, జనులలో పినన్పెదద్లందరును యెహోవా మందిరమునకు రాగా యెహోవా 

మందిరమందు దొరకిన నిబంధన గర్ంథపు మాటలనిన్యు వారికి వినిపింపబడెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 35:24 => కావున అతని సేవకులు రథము మీదనుండి అతని దింపి, 

అతనికునన్ వేరు రథముమీద అతని ఉంచి యెరూషలేమునకు అతని తీసికొనివచిచ్రి. అతడు 

మృతిబొంది తన పితరుల సమాధులలో ఒకదానియందు పాతిపెటట్బడెను. యూదా యెరూషలేము 

వారందరును యోషీయా చనిపోయెనని పర్లాపము చేసిరి. 

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. 

యెషయా 57:1 => నీతిమంతులు నశించుట చూచి యెవరును దానిని మనసుస్న పెటట్రు 

భకుత్లైనవారు తీసికొనిపోబడుచునాన్రు కీడు చూడకుండ నీతిమంతులు కొనిపోబడుచునాన్రని 

యెవనికిని తోచదు.  

యెషయా 57:2 => వారు విశార్ంతిలో పర్వేశించుచునాన్రు తమకు సూటిగానునన్ మారగ్మున 

నడచువారు తమ పడకలమీద పరుండి విశర్మించుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 15:1 => అపుప్డు యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను మోషేయు సమూయేలును 

నాయెదుట నిలువబడినను ఈ పర్జలను అంగీకరించుటకు నాకు మనసుస్ండదు, నాసనిన్ధి 

నుండకుండ వారిని వెళల్గొటుట్ము. 

యెహెజేక్లు 14:14 => నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగుగ్రు అటిట్దేశములో నుండినను 

వారు తమ నీతిచేత తముమ్నుమాతర్మే రకిష్ంచుకొందురు, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 14:15 => బాటసారులు సంచరింపకుండ ఆ దేశము నిరజ్నమై పాడగునటుల్ నేను 

దానిమీదికి దుషట్ మృగములను రపిప్ంచగా 

యెహెజేక్లు 14:16 => ఆ ముగుగ్రు దానిలో ఉండినను ఆ దేశము పాడైపోవును; నా జీవముతోడు 

వారు తముమ్ను మాతర్మే రకిష్ంచుకొందురుగాని కుమాళల్నైనను కుమారెత్లనైనను రకిష్ంపజాలకుందురు, 

ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 14:17 => నేను అటిట్ దేశముమీదికి యుదధ్ము రపిప్ంచి ఖడగ్మును పిలిచి నీవు ఈ 

దేశమునందు సంచరించి మనుషుయ్లను పశువులను నిరూమ్లము చేయుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్నయెడల 
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యెహెజేక్లు 14:18 => ఆ ముగుగ్రును దానిలో ఉనన్ను నా జీవము తోడు వారు తముమ్ను మాతర్మే 

రకిష్ంచుకొందురుగాని కమాళల్నైనను కుమారెత్లనైనను రకిష్ంపజాలకుందురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 14:19 => అటిట్ దేశములోనికి తెగులు పంపి మనుషుయ్లును పశువులును 

నిరూమ్లమగుటకై పార్ణహానికరమగునంతగా నేను నా రౌదర్మును కుమమ్ రించినయెడల 

యెహెజేక్లు 14:20 => నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగుగ్రు దానిలో ఉనన్ను నా 

జీవముతోడు వారు తమ నీతిచేత తముమ్ను మాతర్మే రకిష్ంచుకొందురుగాని కుమారునినై నను 

కుమారెత్నైనను రకిష్ంపజాలకుందురు 

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 

కీరత్నలు 37:37 => నిరోద్షులను కనిపెటుట్ము యథారథ్వంతులను చూడుము సమాధానపరచువారి 

సంతతి నిలుచును గాని ఒకడైనను నిలువకుండ అపరాధులు నశించుదురు  

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 20:19 => అందుకు హిజిక్యా నీవు తెలియజేసిన యెహోవా ఆజఞ్ చొపుప్న జరుగుట 

మేలే; నా దినములలో సమాధానము సతయ్ము కలిగినయెడల మేలేగదా అని యెషయాతో అనెను. 

యెషయా 39:8 => అందుకు హిజిక్యా నీవు తెలియజేసిన యెహోవా ఆజఞ్ చొపుప్న జరుగుట మేలే; 

నా దినములలో సమాధాన సతయ్ములు కలుగునుగాక అని యెషయాతో అనెను. 

ఆదికాండము 15:15 => నీవు కేష్మముగా నీ పితరులయొదద్కు పోయెదవు; మంచి వృదాధ్పయ్మందు 

పాతిపెటట్బడుదువు. 
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ఆదికాండము 44:34 => ఈ చినన్వాడు నాతోకూడ లేనియెడల నా తండిర్యొదద్కు నేనెటుల్ 

వెళల్గలను? వెళిల్నయెడల నా తండిర్కి వచుచ్ అపాయము చూడవలసి వచుచ్నని 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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:26 => హిజిక్యా హృదయగరవ్ము విడచి, తానును యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లును తముమ్నుతాము తగిగ్ంచుకొనిరి గనుక హిజిక్యా దినములలో యెహోవా కోపము 

జనులమీదికి రాలేదు. 

యెషయా 66:2 => అవనిన్యు నా హసత్కృతయ్ములు అవి నావలన కలిగినవని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయముగలవాడై నా మాట విని వణకుచుండునో 

వానినే నేను దృషిట్ంచుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 34:5 => నీకంటె ముందుగానుండిన పూరవ్రాజులైన నీ పితరులకొరకు ధూపదర్వయ్ములు 

కాలిచ్నటుల్ -- అయోయ్ నా యేలినవాడా, అని నినున్గూరిచ్ అంగలారుచ్చు జనులు నీకొరకును 

ధూపదర్వయ్ము కాలుచ్దురు; ఆలాగు కావలెనని ఆజఞ్ ఇచిచ్నవాడను నేనే అని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 39:6 => బబులోను రాజు రిబాల్ పటట్ణములో సిదిక్యా కుమారులను అతని 

కనున్లయెదుట చంపించెను, మరియు బబులోను రాజు యూదా పర్ధానులందరిని చంపించెను. 

హబకూక్కు 3:2 => యెహోవా, నినున్గూరిచ్న వారత్ విని నేను భయపడుచునాన్ను యెహోవా, 

సంవతస్రములు జరుగుచుండగా నీ కారయ్ము నూతనపరచుము సంవతస్రములు జరుగుచుండగా 

దానిని తెలియజేయుము కోపించుచునే వాతస్లయ్మును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము.  

జెఫనాయ్ 2:3 => దేశములో సాతివ్కులై ఆయన నాయ్యవిధులననుసరించు సమసత్ దీనులారా, 

యెహోవాను వెదకుడి; మీరు వెదకి వినయము గలవారై నీతిని అనుసరించినయెడల ఒకవేళ ఆయన 

ఉగర్తదినమున మీరు దాచబడుదురు. 
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వచనము 31 

పిమమ్ట రాజు తన సథ్లమందు నిలువబడి నేను యెహోవాను అనుసరించుచు, ఆయన ఇచిచ్న ఆజఞ్లను 

శాసనములను కటట్డలను పూరణ్మనసుస్తోను పూరణ్హృదయముతోను గైకొనుచు, ఈ గర్ంథమందు 

వార్యబడిన నిబంధన మాటల పర్కారముగా పర్వరిత్ంచుదునని యెహోవా సనిన్ధిని నిబంధన 

చేసికొనెను. 

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. 

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 

Page  of 2055 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

1 దినవృతాత్ంతములు 29:7 => మనఃపూరవ్కముగా దేవుని మందిరపుపనికి పదివేల మణుగుల 

బంగారమును ఇరువదివేల మణుగుల బంగారపు దార్ములను ఇరువదివేల మణుగుల వెండిని 

ముపప్దియారువేల మణుగుల యితత్డిని రెండులక్షల మణుగుల యినుమును ఇచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:8 => తమయొదద్ రతన్ములునన్వారు వాటిని తెచిచ్ యెహోవా మందిరపు 

బొకక్సముమీదనునన్ గెరో ష్నీయుడైన యెహీయేలునకు ఇచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:9 => వారు పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాకు ఇచిచ్యుండిరి గనుక వారు 

ఆలాగు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్నందుకు జనులు సంతోషపడిరి. 

మారుక్ 14:8 => ఈమె తన శకిత్కొలది చేసి, నా భూసాథ్పన నిమితత్ము నా శరీరమును ముందుగా 

అభిషేకించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:2 => సేవకు చాలినంతమంది యాజకులు తముమ్ను తాము 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనకుండుటచేతను , జనులు యెరూషలేములో కూడుకొనకుండుటచేతను , 

మొదటినెలయందు పసాక్పండుగ జరుగకపోగా 

2 రాజులు 23:1 => అపుప్డు రాజు యూదా పెదద్లనందరిని యెరూషలేము పెదద్లనందరిని 

తనయొదద్కు పిలువనంపించి 

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 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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:10 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీతో చెపిప్న పర్కారముగాను నీ 

పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో పర్మాణము చేసిన పర్కారముగాను, 
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యెహోషువ 24:25 => అటుల్ యెహోషువ ఆ దినమున పర్జలతో నిబంధన చేసి వారికి షెకెములో 

కటట్డను విధిని నియమించి 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:1 => దావీదు సహసార్ధిపతులతోను శతాధిపతులతోను 

అధిపతులందరితోను ఆలోచనచేసి, సమాజముగా కూడిన ఇశార్యేలీయులందరితో ఈలాగు 

సెలవిచెచ్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:2 => మరియు అతడు ఇశార్యేలీయుల యధిపతులందరిని యాజకులను 

లేవీయులను సమకూరెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:2 => యెహోవా సేవకుడైన మోషే అరణయ్మందు చేయించిన దేవుని 

సమాజపు గుడారము గిబియోనునందుండెను గనుక 

వచనము 32 

మరియు అతడు యెరూషలేమునందునన్ వారినందరిని బెనాయ్మీనీయులనందిరిని అటిట్ నిబంధనకు 

ఒపుప్కొనజేసెను గనుక యెరూషలేము కాపురసుథ్లు తమ పితరుల దేవుడైన దేవుని నిబంధన పర్కారము 

పర్వరిత్ంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:12 => పూరణ్హృదయముతోను పూరాణ్తమ్తోను తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాయొదద్ తాము విచారణ చేయుదుమనియు 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:13 => పినన్లేగాని పెదద్లేగాని పురుషులేగాని సతరీలే గాని ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయనివారికందరికిని మరణము విధించుదుమనియు నిషక్రష్ 

చేసికొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:30 => సిరియా రాజు మీరు ఇశార్యేలు రాజుతోనే యుదధ్ము చేయుడి, 

అధములతోనైనను అధికులతోనైనను చేయవదద్ని తనతో కూడనునన్ తన రథాధిపతులకు ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యుండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:17 => తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు అలుప్ల సంగతిగాని ఘనుల సంగతిగాని 

పక్షపాతములేకుండ వినవలెను; నాయ్యపు తీరుప్ దేవునిదే. కాబటిట్ మీరు మనుషుయ్ని ముఖము చూచి 
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భయపడవదుద్. మీకు అసాధయ్మైన కఠిన వాయ్జెయ్మును నాయొదద్కు తీసికొనిరావలెను; నేను దానిని 

విచారించెదనని వారికాజాఞ్పించితిని. 

యోబు 3:19 => అలుప్లేమి ఘనులేమి అందరు నచచ్టనునాన్రు దాసులు తమ యజమానుల 

వశమునుండి తపిప్ంచుకొని సవ్తంతుర్లై యునాన్రు. 

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. 

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 
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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 

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. 

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. 

నెహెమాయ్ 8:2 => యాజకుడైన ఎజార్ యేడవ మాసము మొదటి దినమున చదువబడుదాని గర్హింప 

శకిత్గల సతరీ పురుషులు కలిసిన సమాజమంతటి యెదుటను ఆ ధరమ్శాసత్రగర్ంథము తీసికొనివచిచ్ 

నెహెమాయ్ 8:3 => నీటి గుమమ్ము ఎదుటనునన్ మైదానములో ఉదయము మొదలుకొని మధాయ్హన్ము 

వరకు నిలుచునన్ ఆ సతరీ పురుషులకును, తెలివితో వినగలవారికందరికిని చదివి వినిపించుచు వచెచ్ను, 

ఆ జనులందరును ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమును శర్దధ్తో వినిరి 

నెహెమాయ్ 8:4 => అంతట శాసిత్యగు ఎజార్ ఆ పనికొరకు కఱఱ్తో చేయబడిన యొక పీఠముమీద 

నిలువబడెను; మరియు అతని దగగ్ర కుడిపారశ్వ్మందు మతిత్తాయ్ షెమ అనాయా ఊరియా హిలీక్యా 

మయశేయా అనువారును, అతని యెడమ పారశ్వ్మందు పెదాయా మిషాయేలు మలీక్యా హాషుము 

హషబ్దాద్నా జెకరాయ్ మెషులాల్ము అనువారును నిలిచియుండిరి. 

నెహెమాయ్ 8:5 => అపుప్డు ఎజార్ అందరికంటె ఎతుత్గా నిలువబడి జనులందరును చూచుచుండగా 

గర్ంథమును విపెప్ను, విపప్గానే జనులందరు నిలువబడిరి. 

పర్సంగి 1:12 => పర్సంగినైన నేను యెరూషలేమునందు ఇశార్యేలీయులమీద రాజునై యుంటిని. 

పర్సంగి 12:9 => పర్సంగి జాఞ్నియై యుండెను అతడు జనులకు జాఞ్నము బోధించెను; అతడు 

ఆలోచించి సంగతులు పరిశీలించి అనేక సామెతలను అనుకర్మపరచెను. 

పర్సంగి 12:10 => పర్సంగి యింపైన మాటలు చెపుప్టకు పూనుకొనెను, సతయ్మునుగూరిచ్న 

మాటలు యథారథ్భావముతో వార్యుటకు పూనుకొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:15 => అపుప్డు హిలీక్యా యెహోవా మందిరమందు ధరమ్శాసత్రము గల 

గర్ంథము నాకు దొరికెనని శాసిత్యగు షాఫానుతో చెపిప్ ఆ గర్ంథమును షాఫానుకు అపప్గించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:18 => మరియు యాజకుడైన హిలీక్యా నాకు ఒక గర్ంథము ఇచెచ్నని 

రాజు ఎదుట మనవిచేసికొని, శాసిత్యగు షాఫాను రాజు సముఖమున దానినుండి చదివి వినిపించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:19 => అతడు ధరమ్శాసత్రపు మాటలు చదివి వినిపింపగా రాజు విని తన 

వసత్రములను చింపుకొని 
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2 దినవృతాత్ంతములు 34:24 => ఆలకించుడి, నేను ఈ సథ్లముమీదికిని దాని కాపురసుథ్లమీదికిని 

యూదారాజు సముఖమున చదివి వినిపింపబడిన గర్ంథమునందు వార్యబడియునన్ శాపములనిన్టిని 

రపిప్ంచెదను. 

నిరగ్మకాండము 24:7 => అతడు నిబంధన గర్ంథమును తీసికొని పర్జలకు వినిపింపగా వారు 

యెహోవా చెపిప్నవనిన్యు చేయుచు విధేయులమై యుందుమనిరి. 

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 రాజులు 23:21 => అంతట రాజు నిబంధన గర్ంథమునందు వార్సియునన్ పర్కారముగా మీ 

దేవుడైన యెహోవాకు పసాక్ పండుగను ఆచరించుడని జనులకందరికి ఆజాఞ్పింపగా 

యిరిమ్యా 31:31 => ఇదిగో నేను ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను కొర్తత్ నిబంధన చేయు 

దినములు వచుచ్చునన్వి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 31:32 => అది ఐగుపుత్లోనుండి వారిని రపిప్ంచుటకై నేను వారిని చెయియ్ పటుట్కొనిన 

దినమున, వారి పితరులతో నేను చేసిన నిబంధనవంటిది కాదు; నేను వారి పెనిమిటినైనను వారు ఆ 

నిబంధనను భంగము చేసికొనిరి; యిదే యెహోవా వాకుక్. 

2 రాజులు 23:1 => అపుప్డు రాజు యూదా పెదద్లనందరిని యెరూషలేము పెదద్లనందరిని 

తనయొదద్కు పిలువనంపించి 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:1 => దావీదు సహసార్ధిపతులతోను శతాధిపతులతోను 

అధిపతులందరితోను ఆలోచనచేసి, సమాజముగా కూడిన ఇశార్యేలీయులందరితో ఈలాగు 

సెలవిచెచ్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:2 => మరియు అతడు ఇశార్యేలీయుల యధిపతులందరిని యాజకులను 

లేవీయులను సమకూరెచ్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 1:2 => యెహోవా సేవకుడైన మోషే అరణయ్మందు చేయించిన దేవుని 

సమాజపు గుడారము గిబియోనునందుండెను గనుక 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:10 => ఇపుప్డు మనమీదనునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

మహోగర్త చలాల్రునటుల్ ఆయనతో మనము నిబంధన చేయవలెనని నా మనసుస్లో అభిలాష పుటెట్ను. 

యిరిమ్యా 11:10 => ఏదనగా వారు నా మాటలు విననొలల్కపోయిన తమ పితరుల దోషచరయ్లను 

జరుప తిరిగియునాన్రు; మరియు వారు అనయ్దేవతలను పూజించుటకై వాటిని అనుసరించుచు, వారి 

పితరులతో నేను చేసిన నిబంధనను ఇశార్యేలు వంశసుథ్లును యూదా వంశసుథ్లును భంగము 

చేసియునాన్రు.  

యిరిమ్యా 34:8 => యూదులచేత యూదులు కొలువు చేయించుకొనక తమ దాసయ్ములోనునన్ 

హెబీర్యులనుగాని హెబీర్యురాండర్నుగాని అందరిని విడిపించునటుల్ విడుదల చాటింపవలెనని  

యెహెజేక్లు 46:10 => అధిపతి వారితో కలిసి పర్వేశింపగా వారు పర్వేశించుదురు, వారు 

బయలువెళుల్నపుప్డు అందరును కూడి బయలువెళల్వలెను. 

వచనము 33 

మరియు యోషీయా ఇశార్యేలీయులకు చెందిన దేశములనిన్టిలోనుండి హేయమైన 

విగర్హములనిన్టిని తీసివేసి, ఇశార్యేలీయులందరును తమ దేవుడైన యెహోవాను సేవించునటుల్ 

చేసెను. అతని దినములనిన్యు వారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను అనుసరించుట మానలేదు. 

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 6:13 => తాను చేయించిన అయిదు మూరల పొడవును అయిదు మూరల 

వెడలుప్ను మూడు మూరల యెతుత్నుగల యితత్డి చపప్రమును ముంగిటి ఆవరణమునందుంచి, 
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దానిమీద నిలిచియుండి, సమాజముగా కూడియునన్ ఇశార్యేలీయులందరి యెదుటను మోకాళూ ల్ని, 

చేతులు ఆకాశమువైపు చాపి సొలొమోను ఇటల్ని పార్రథ్న చేసెను. 

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 

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. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:16 => అపుప్డు యెహోయాదా జనులందరు యెహోవావారై 

యుండవలెనని జనులందరితోను రాజుతోను నిబంధనచేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:10 => ఇపుప్డు మనమీదనునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

మహోగర్త చలాల్రునటుల్ ఆయనతో మనము నిబంధన చేయవలెనని నా మనసుస్లో అభిలాష పుటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 24:6 => అపుప్డు మోషే వాటి రకత్ములో సగము తీసికొని పళె ల్ములలో పోసి ఆ 

రకత్ములో సగము బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 24:7 => అతడు నిబంధన గర్ంథమును తీసికొని పర్జలకు వినిపింపగా వారు 

యెహోవా చెపిప్నవనిన్యు చేయుచు విధేయులమై యుందుమనిరి. 

నిరగ్మకాండము 24:8 => అపుప్డు మోషే రకత్మును తీసికొని పర్జలమీద పోర్కిష్ంచి ఇదిగో యీ 

సంగతులనిన్టి విషయమై యెహోవా మీతో చేసిన నిబంధన రకత్ము ఇదే అని చెపెప్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 29:1 => యెహోవా హోరేబులో ఇశార్యేలీయులతో చేసిన నిబంధన గాక 

ఆయన మోయాబు దేశములో వారితో చేయుమని మోషేకు ఆజాఞ్పించిన నిబంధన వాకయ్ములు ఇవే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:10 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీతో చెపిప్న పర్కారముగాను నీ 

పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో పర్మాణము చేసిన పర్కారముగాను, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:11 => నేడు నినున్ తనకు సవ్జనముగా నియమించుకొని తానే నీకు 

దేవుడైయుండునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నేడు నీకు నియమించుచునన్ నీ దేవుడైన యెహోవా 

నిబంధనలోను ఆయన పర్మాణము చేసినదానిలోను నీవు పాలుపొందుటకై ఇశార్యేలీయులలో 

పర్తివాడు, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:12 => అనగా మీలో ముఖుయ్లేమి, మీ గోతర్పువారేమి మీ పెదద్లేమి, మీ 

నాయకులేమి మీ పిలల్లేమి, మీ భారయ్లేమి,  

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:13 => నీ పాళెములోనునన్ పరదేశులేమి, నీ కటెట్లను నరుకువారు 

మొదలుకొని నీ నీళుల్ తోడువారివరకును మీరందరు నేడు మీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని 

నిలిచియునాన్రు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:14 => నేను మీతో మాతర్ము కాదు, ఇకక్డ మనతో కూడను ఉండి, 

నేడు మన దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుచునన్వారితోను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:15 => ఇకక్డ నేడు మనతోకూడ నుండనివారితోను ఈ నిబంధనను 

పర్మాణమును చేయుచునాన్ను. 

యెహోషువ 24:25 => అటుల్ యెహోషువ ఆ దినమున పర్జలతో నిబంధన చేసి వారికి షెకెములో 

కటట్డను విధిని నియమించి 

నెహెమాయ్ 9:38 => వారు తమకిషట్ము వచిచ్నటుల్ మా శరీర ములమీదను మా పశువులమీదను 

అధికారము చూపు చునాన్రు గనుక మాకు చాల శర్మలు కలుగుచునన్వి. 

నెహెమాయ్ 10:29 => వారి భారయ్లు వారి కుమారులు వారి కుమారెత్లు తెలివియు 

బుదిధ్యుగలవారెవరో వారును ఈ విషయములో పర్ధానులైన తమ బంధువులతో కలిసిరి. 
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యిరిమ్యా 50:5 => ఎనన్టికిని మరువబడని నితయ్నిబంధన చేసికొని యెహోవాను కలిసికొందము 

రండని చెపుప్కొనుచు సీయోనుతటుట్ అభిముఖులై ఆచచ్టికి వెళుల్ మారగ్ము ఏదని అడుగుచు వచెచ్దరు 

ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

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. 

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. 
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కీరత్నలు 119:111 => నీ శాసనములు నాకు హృదయానందకరములు అవి నాకు నితయ్సావ్సథ్య్మని 

భావించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 119:112 => నీ కటట్డలను గైకొనుటకు నా హృదయమును నేను లోపరచుకొనియునాన్ను 

ఇది తుదవరకు నిలుచు నితయ్నిరణ్యము.  

2 దినవృతాత్ంతములు 15:12 => పూరణ్హృదయముతోను పూరాణ్తమ్తోను తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాయొదద్ తాము విచారణ చేయుదుమనియు 

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 31:21 => తన దేవుని ఆశర్యించుటకై దేవుని మందిర సేవ విషయమందేమి 

ధరమ్శాసత్ర విషయమందేమి ధరమ్మంతటి విషయమందేమి తాను ఆరంభించిన పర్తి పని అతడు 

హృదయపూరవ్కముగా జరిగించి వరిధ్లెల్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:5 => నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను నీ పూరణ్శకిత్తోను నీ 

దేవుడైన యెహోవాను పేర్మింపవలెను. 

లూకా 10:27 => అతడునీ దేవుడైన పర్భువును నీ పూరణ్ హృదయముతోను, నీ పూరణ్ మనసుస్తోను, 

నీ పూరణ్ శకిత్తోను, నీ పూరణ్ వివేకముతోను పేర్మింపవలెననియు, నినున్వలె నీ పొరుగువాని 

పేర్మింపవలెననియు, వార్యబడియునన్దని చెపెప్ను 

లూకా 10:28 => అందుకాయన నీవు సరిగా ఉతత్రమిచిచ్తివి; ఆలాగు చేయుము అపుప్డు 

జీవించెదవని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 10:29 => అయితే తాను నీతిమంతుడైనటుట్ కనబరచుకొనగోరి, అతడు అవునుగాని నా 

పొరుగువాడెవడని యేసునడిగెను. 

కీరత్నలు 119:106 => నీ నాయ్యవిధులను నేననుసరించెదనని నేను పర్మాణము చేసియునాన్ను నా 

మాట నెరవేరుచ్దును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 13:4 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాకు లోబడి ఆయనకే భయపడి 

ఆయన ఆజఞ్లననుసరించి ఆయన మాటవిని ఆయనను సేవించి ఆయనను హతుత్కొనియుండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:17 => యెహోవాయే నీకు దేవుడైయునాన్డనియు, నీవు ఆయన 

మారగ్ములయందు నడిచి, ఆయన కటట్డలను ఆయన ఆజఞ్లను ఆయన విధులను అనుసరించి, ఆయన 

మాట విందుననియు నేడు ఆయనతో మాట యిచిచ్తివి. 

2 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 11:17 => అపుప్డు యెహోయాదా జనులు యెహోవా వారని ఆయన పేరట రాజుతోను 

జనులతోను నిబంధన చేయించెను, మరియు అతడు రాజుపేరట జనులతో నిబంధన చేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:5 => యెహోషాపాతు యెహోవా మందిరములో కొర్తత్శాల యెదుట 

సమాజముగా కూడిన యూదా యెరూషలేముల జనులమధయ్ను నిలువబడి 

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 10:3 => కాబటిట్ యీ పని ధరమ్శాసాత్ర్నుసారముగా జరుగునటుల్ ఏలినవాడవైన నీ 

యోచననుబటిట్యు, దైవాజఞ్కు భయపడువారి యోచననుబటిట్యు, ఈ భారయ్లను వారికి పుటిట్నవారిని 

వెలివేయించెదమని మన దేవునితో నిబంధన చేసికొనెదము. 

కీరత్నలు 103:18 => ఆయన కృప యుగయుగములు నిలుచును ఆయన నీతి వారికి పిలల్పిలల్ 

తరమున నిలుచును. 

యిరిమ్యా 11:2 => మీరు ఈ నిబంధనవాకయ్ములను వినుడి; యూదా మనుషుయ్లతోను 

యెరూషలేము నివాసులతోను నీవీలాగున మాటలాడి తెలియజేయవలెను 
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యెహెజేక్లు 16:59 => పర్భువైన యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు చేసిన నిబంధనను 

భంగము చేయవలెనని పర్మాణమును తృణీకరించుదానా , నీవు చేసినటే ట్ నేను నీకు 

చేయబోవుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 44:3 => అధిపతియగువాడు తన ఆధిపతయ్మునుబటిట్ యెహోవా సనిన్ధిని ఆహారము 

భుజించునపుప్డు అతడచచ్ట కూరుచ్ండును ; అతడైతే మంటప మారగ్ముగా పర్వేశించి 

మంటపమారగ్ముగా బయటికిపోవలెను. 

యెహెజేక్లు 46:10 => అధిపతి వారితో కలిసి పర్వేశింపగా వారు పర్వేశించుదురు, వారు 

బయలువెళుల్నపుప్డు అందరును కూడి బయలువెళల్వలెను. 
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www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 2069 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

వచనము 1 

మరియు యోషీయా యెరూషలేమునందు యెహోవాకు పసాక్పండుగ ఆచరించెను. మొదటి నెల 

పదునాలగ్వ దినమున జనులు పసాక్పశువును వధించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:4 => వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యించుటకును, 

ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్యు విధినిబటిట్యు కిర్యలు జరిగించుటకును, యూదావారికి ఆజాఞ్పించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:12 => యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ రాజును అధిపతులును చేసిన నిరణ్యమును 

నెరవేరుచ్నటుల్ యూదాలోనివారికి మనసుస్ ఏకము చేయుటకై దేవుని హసత్ము వారికి తోడప్డెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:16 => ఇదియుగాక అతడు యెహోవా బలిపీఠమును బాగుచేసి, దానిమీద 

సమాధాన బలులను కృతజఞ్తారప్ణలను అరిప్ంచుచు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను 

సేవించుడని యూదా వారికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

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. 

పర్సంగి 8:2 => నీవు దేవునికి ఒటుట్పెటుట్కొంటివని జాఞ్పకము చేసికొని రాజుల కటట్డకు లోబడుమని 

నేను చెపుప్చునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:29 => వారు అరిప్ంచుట ముగించిన తరువాత రాజును 

అతనితోకూడనునన్ వారందరును తమ తలలు వంచి ఆరాధించిరి. 

యిరిమ్యా 3:10 => ఇంతగా జరిగినను విశావ్సఘాతకురాలగు ఆమె సహోదరియైన యూదా 

పైవేషమునకే గాని తన పూరణ్హృదయముతో నాయొదద్కు తిరుగుటలేదని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

2 రాజులు 11:4 => ఏడవ సంవతస్రమందు యెహోయాదా కావలికాయు వారిమీదను రాజదేహ 

సంరక్షకులమీదను ఏరప్డియునన్ శతాధిపతులను పిలువనంపించి, యెహోవా మందిరములోనికి 
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వారిని తీసికొనిపోయి, యెహోవా మందిరమందు వారిచేత పర్మాణము చేయించి వారితో 

నిబంధనచేసి, వారికి ఆ రాజు కుమారుని కనుపరచి యీలాగు ఆజాఞ్పించెను 

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 15:12 => పూరణ్హృదయముతోను పూరాణ్తమ్తోను తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాయొదద్ తాము విచారణ చేయుదుమనియు 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:16 => అపుప్డు యెహోయాదా జనులందరు యెహోవావారై 

యుండవలెనని జనులందరితోను రాజుతోను నిబంధనచేసెను. 

ఎజార్ 10:3 => కాబటిట్ యీ పని ధరమ్శాసాత్ర్నుసారముగా జరుగునటుల్ ఏలినవాడవైన నీ 

యోచననుబటిట్యు, దైవాజఞ్కు భయపడువారి యోచననుబటిట్యు, ఈ భారయ్లను వారికి పుటిట్నవారిని 

వెలివేయించెదమని మన దేవునితో నిబంధన చేసికొనెదము. 

యెహెజేక్లు 16:59 => పర్భువైన యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు చేసిన నిబంధనను 

భంగము చేయవలెనని పర్మాణమును తృణీకరించుదానా , నీవు చేసినటే ట్ నేను నీకు 

చేయబోవుచునాన్ను. 

వచనము 2 

అతడు యాజకులను వారి వారి పనులకు నిరణ్యించి, యెహోవా మందిరసేవను జరిగించుటకై వారిని 

ధైరయ్పరచి 

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 
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విగర్హములను పోత విగర్హములను తీసివేసి, యూదా దేశమును యెరూషలేమును పవితర్ము 

చేయనారంభించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:4 => అతడు చూచుచుండగా జనులు బయలు దేవతల బలిపీఠములను 

పడగొటిట్, వాటిపైన ఉనన్ సూరయ్ దేవతల విగర్హములను అతని ఆజఞ్చొపుప్న నరికివేసి, దేవతా 

సత్ంభములను చెకిక్న విగర్హములను పోత విగర్హములను తుతుత్నియలుగా కొటిట్ చూరణ్ముచేసి, 

వాటికి బలులు అరిప్ంచినవారి సమాధులమీద చలిల్వేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:5 => బయలుదేవత యాజకుల శలయ్ములను బలిపీఠములమీద అతడు 

కాలిప్ంచి, యూదాదేశమును యెరూషలేమును పవితర్పరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:6 => ఆ పర్కారము అతడు మనషే ష్ ఎఫార్యిము షిమోయ్ను దేశములవారి 

పటట్ణములలోను, నఫాత్లి మనయ్మునందును, చుటుట్పటల్నునన్ పాడు సథ్లములనిన్టను బలిపీఠములను 

పడగొటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:7 => బలిపీఠములను దేవతా సత్ంభములను పడగొటిట్ చెకిక్న 

విగర్హములను చూరణ్ముచేసి, ఇశార్యేలీయుల దేశమంతటనునన్ సూరయ్దేవతా విగర్హములనిన్టిని 

నరికివేసి అతడు యెరూషలేమునకు తిరిగివచెచ్ను. 

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 23:5 => మరియు యూదా పటట్ణములయందునన్ ఉనన్త సథ్లములలోను యెరూషలేము 

చుటుట్నునన్ చోటల్లోను ధూపము వేయుటకై యూదా రాజులు నియమించిన అరచ్కులనేమి, 

బయలునకును సూరయ్చందుర్లకును గర్హములకును నక్షతర్ములకును ధూపము వేయు వారినేమి, 

అతడు అందరిని నిలిపివేసెను. 
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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 23:7 => మరియు యెహోవా మందిరమందునన్ పురుషగాముల యిండల్ను 

పడగొటిట్ంచెను. అచచ్ట అషేరాదేవికి గుళల్ను అలుల్ సతరీలు వాసము చేయుచుండిరి. 

2 రాజులు 23:8 => యూదా పటట్ణములోనునన్ యాజకులనందరిని అతడు అవతలికి వెళల్గొటెట్ను, 

గెబా మొదలుకొని బెయేరె ష్బా వరకును యాజకులు ధూపమువేసిన ఉనన్త సథ్లములను అతడు అపవితర్ 

పరచి, పటట్ణములో పర్వేశించువాని యెడమ పారశ్వ్మున పటట్ణపు అధికారియైన యెహోషువ 

గుమమ్ముదగగ్రనుండు ఉనన్త సథ్లములను పడగొటిట్ంచెను. 

2 రాజులు 23:9 => అయినపప్టికి ఆ ఉనన్త సథ్లములమీద నియమింపబడిన యాజకులు 

యెరూషలేమందునన్ యెహోవా బలిపీఠమునొదద్కు రాక తమ సహోదరులయొదద్ పులుసులేని 

ఆహారము భకిష్ంచువారు. 

2 రాజులు 23:10 => మరియు ఎవడైనను తన కుమారునేగాని కుమారెత్నేగాని మొలెకునకు 

అగిన్గుండము దాటించకుండునటుల్ బెన  హినోన్ము అను లోయలోనునన్ తోఫెతు అను పర్దేశమును 

అతడు అపవితర్ము చేసెను. 

2 రాజులు 23:11 => ఇదియుగాక అతడు యూదా రాజులు సూరుయ్నికి పర్తిషిఠ్ంచిన గుఱఱ్ములను 

మంటపములో నివసించు పరిచారకుడైన నెతనెమ్లకుయొకక్ గది దగగ్ర యెహోవా మందిరపు 

దావ్రమునొదద్నుండి తీసివేసి, సూరుయ్నికి పర్తిషిఠ్ంపబడిన రథములను అగిన్తో కాలిచ్వేసెను. 

2 రాజులు 23:12 => 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, 
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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 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 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. 

2 రాజులు 23:20 => అచచ్ట అతడు ఉనన్త సథ్లములకు నియమింపబడిన యాజకులనందరిని 

బలిపీఠముల మీద చంపించి వాటిమీద నర శలయ్ములను కాలిప్ంచి యెరూషలేమునకు తిరిగి వచెచ్ను. 

1 రాజులు 11:5 => సొలొమోను అషాత్రోతు అను సీదోనీయుల దేవతను మిలోక్ము అను 

అమోమ్నీయుల హేయమైన దేవతను అనుసరించి నడిచెను. 
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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. 

యెహోషువ 24:31 => యెహోషువ దినములనిన్టను యెహోషువ తరువాత ఇంక బర్తికి యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకొరకు చేసిన కిర్యలనిన్టిని ఎరిగిన పెదద్ల దినములనిన్టను ఇశార్యేలీయులు 

యెహోవాను సేవించుచు వచిచ్రి. 

యిరిమ్యా 3:10 => ఇంతగా జరిగినను విశావ్సఘాతకురాలగు ఆమె సహోదరియైన యూదా 

పైవేషమునకే గాని తన పూరణ్హృదయముతో నాయొదద్కు తిరుగుటలేదని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

హోషేయ 6:4 => ఎఫార్యిమూ, నినున్ నేనేమిచేతును? యూదా, నినున్ నేనేమిచేతును? తెలల్వారగానే 

కనబడు మేఘము ఎగిరిపోవునటుల్ను, పార్తఃకాలమున పడు మంచు ఆరిపోవునటుల్ను మీ భకిత్ 

నిలువకపోవును. 

యెహోషువ 22:18 => మీరు ఈ దినమున యెహోవా వెంబడినుండి తొలగిపోవునటుట్ నేడు 

యెహోవా మీద తిరుగబడి దోర్హము చేసెదరేమి? ఆలాగైతె ఆయన ఇకమీదట ఇశార్యేలీయుల 

సరవ్సమాజముమీద కోపపడును గదా? 

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 23:7 => మరియు యెహోవా మందిరమందునన్ పురుషగాముల యిండల్ను 

పడగొటిట్ంచెను. అచచ్ట అషేరాదేవికి గుళల్ను అలుల్ సతరీలు వాసము చేయుచుండిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 14:4 => వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యించుటకును, 

ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్యు విధినిబటిట్యు కిర్యలు జరిగించుటకును, యూదావారికి ఆజాఞ్పించి 

వచనము 3 

ఇశార్యేలీయులకందరికి బోధ చేయువారును యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తులునైన లేవీయులకు ఈలాగు ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను పరిశుదధ్మైన మందసమును మీరిక మీ భుజముల మీద మోయక, ఇశార్యేలీయుల రాజైన 

దావీదు కుమారుడగు సొలొమోను కటిట్ంచిన మందిరములో దాని నుంచుడి, మీ దేవుడైన 

యెహోవాకును ఆయన జనులైన ఇశార్యేలీయులకును సేవ జరిగించుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:1 => మరియు హిజిక్యా ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు 

పసాక్పండుగ ఆచరించుటకై యెరూషలేములోనునన్ యెహోవా మందిరమునకు రావలసినదని 

ఇశార్యేలువారికందరికిని యూదావారికందరికిని వరత్మానములను, ఎఫార్యిమీయులకును 

మనషే ష్వారికిని పతిర్కలను పంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:2 => సేవకు చాలినంతమంది యాజకులు తముమ్ను తాము 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనకుండుటచేతను , జనులు యెరూషలేములో కూడుకొనకుండుటచేతను , 

మొదటినెలయందు పసాక్పండుగ జరుగకపోగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:3 => రాజును అతని అధిపతులును యెరూషలేములోనునన్ 

సమాజపువారందరును దానిని రెండవ నెలలో ఆచరింపవలెనని యోచనచేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:4 => ఈ సంగతి రాజుకును సమాజపువారికందరికిని 

అనుకూలమాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:5 => కావున బహుకాలమునుండి వారు వార్యబడిన పర్కారము ఇంత 

ఘనముగా నాచరింపకుండుట చూచి, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు యెరూషలేములో 

పసాక్పండుగ ఆచరించుటకై రావలసినదని బెయేరె ష్బా మొదలుకొని దాను వరకు 

ఇశార్యేలీయులుండు దేశమంతటను చాటింపవలెనని వారు నిరణ్యము చేసిరి. 

Page  of 2076 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

2 దినవృతాత్ంతములు 30:6 => కావున అంచెవాండుర్ రాజునొదద్ను అతని అధిపతులయొదద్ను 

తాకీదులు తీసికొని, యూదా ఇశార్యేలు దేశములందంతట సంచరించి రాజాజఞ్ను ఈలాగు 

పర్చురము చేసిరి ఇశార్యేలువారలారా, అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలుల దేవుడైన యెహోవావైపు 

తిరుగుడి; మీరు తిరిగినయెడల మీలో అషూష్రు రాజులచేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొని శేషించినవారివైపు 

ఆయన తిరుగును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:7 => తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా యెడల దోర్హముగా పర్వరిత్ంచిన 

మీ పితరులవలెను మీ సహోదరులవలెను మీరు పర్వరిత్ంపకుడి. వారి పర్వరత్న ఎటిట్దొ మీకు 

అగపరచవలెనని ఆయన వారిని వినాశమునకు అపప్గించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:8 => మీ పితరులవలె మీరు అవిధేయులుగాక యెహోవాకు లోబడి, 

ఆయన శాశవ్తముగా పరిశుదధ్ పరచిన ఆయన పరిశుదధ్ మందిరములో పర్వేశించి, మీ దేవుడైన 

యెహోవా మహోగర్త మీ మీదినుండి తొలగిపోవునటుల్ ఆయనను సేవించుడి. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:10 => అంచెవాండుర్ జెబూలూను దేశమువరకును, ఎఫార్యిము 

మనషే ష్ల దేశములలోనునన్ పర్తి పటట్ణమునకును పోయిరిగాని అచచ్టివారు ఎగతాళిచేసి వారిని 

అపహసించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:11 => అయినను ఆషేరు మనషే ష్ జెబూలూను దేశముల వారిలోనుండి 

కొందరు కృంగిన మనసుస్తో యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:12 => యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ రాజును అధిపతులును చేసిన నిరణ్యమును 

నెరవేరుచ్నటుల్ యూదాలోనివారికి మనసుస్ ఏకము చేయుటకై దేవుని హసత్ము వారికి తోడప్డెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:13 => కావున రెండవ నెలయందు పులియని రొటెట్లపండుగ 

ఆచరించుటకై అతివిసాత్రమైన సమాజముగా బహు జనులు యెరూషలేములో కూడిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 30:14 => వారు దాని చేపటిట్ యెరూషలేములోనునన్ బలిపీఠములను 

ధూపపీఠములను తీసివేసి, కిదోర్ను వాగులో వాటిని పారవేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:15 => రెండవ నెల పదునాలగ్వ దినమున వారు పసాక్పశువును 

వధించిరి; యాజకులును లేవీయులును సిగుగ్నొంది, తముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొని దహనబలి పశువులను 

యెహోవా మందిరములోనికి తీసికొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:16 => దైవజనుడైన మోషే నియమించిన ధరమ్శాసత్రములోని విధినిబటిట్ 

వారు తమ సథ్లమందు నిలువబడగా, యాజకులు లేవీయుల చేతిలోనుండి రకత్మును తీసికొని దానిని 

పోర్కిష్ంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:17 => సమాజకులలో తముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొనని వారనేకులుండుటచేత 

యెహోవాకు వాటిని పర్తిషిఠ్ంచుటకై పర్తిషిఠ్ంచుకొనని పర్తివాని నిమితత్ము పసాక్పశువులను 

వధించుపని లేవీయుల కపప్గింపబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:18 => ఎఫార్యిము మనషే ష్ ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను దేశములనుండి 

వచిచ్న జనులలో చాలామంది తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనకయే విధివిరుదధ్ముగా పసాక్ను 

భుజింపగా హిజిక్యా 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:19 => పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ శుదీధ్కరణముచొపుప్న తనున్ 

పవితర్పరచుకొనకయే తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యింప మనసుస్ నిలుపుకొనిన పర్తి 

వాని నిమితత్ము దయగల యెహోవా పార్యశిచ్తత్ము చేయునుగాక అని పార్రిథ్ంపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:20 => యెహోవా హిజిక్యా చేసిన పార్రథ్న అంగీకరించి జనులను 

సవ్సథ్పరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:21 => యెరూషలేములోనునన్ ఇశార్యేలువారు బహు సంతోషభరితులై 

పులియని రొటెట్ల పండుగను ఏడు దినములు ఆచరించిరి. లేవీయులును యాజకులును యెహోవాను 

ఘనపరచుచు గొపప్ నాదముగల వాదయ్ములతో పర్తి దినము ఆయనను సుత్తించుచు ఉండిరి. 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:27 => అపుప్డు లేవీయులైన యాజకులు లేచి జనులను దీవింపగా 

వారిమాటలు వినబడెను; వారి పార్రథ్న ఆకాశముననునన్ పరిశుదధ్ నివాసమునకు చేరెను. 

2 రాజులు 23:21 => అంతట రాజు నిబంధన గర్ంథమునందు వార్సియునన్ పర్కారముగా మీ 

దేవుడైన యెహోవాకు పసాక్ పండుగను ఆచరించుడని జనులకందరికి ఆజాఞ్పింపగా 

2 రాజులు 23:22 => ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యము నడిపించిన నాయ్యాధిపతులునన్ 

దినములనుండి ఇశార్యేలు రాజుల యొకక్యు యూదా రాజులయొకక్యు దినములనిన్టి వరకు 

ఎనన్డును జరుగనంత గొపప్గా ఆ సమయమందు పసాక్ పండుగ ఆచరింపబడెను. 

2 రాజులు 23:23 => ఈ పండుగ రాజైన యోషీయా యేలుబడిలో పదునెనిమిదవ సంవతస్రమందు 

యెరూషలేములో యెహోవాకు ఆచరింపబడెను. 
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నిరగ్మకాండము 12:6 => నిరోద్షమైన యేడాది మగపిలల్ను తీసికొనవలెను. గొఱఱ్లలోనుండియైనను 

మేకలలోనుండియైనను దాని తీసికొనవచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 9:3 => దాని నియామక కాలమున, అనగా ఈ నెల పదునాలుగవ దినమున 

సాయంకాలమందు దానిని ఆచరింపవలెను; దాని కటట్డలనిన్టినిబటిట్ దాని విధులనిన్టినిబటిట్ మీరు 

దానిని ఆచరింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:1 => ఆబీబునెలను ఆచరించి నీ దేవుడైన యెహోవాకు పసాక్పండుగ 

జరిగింపవలెను. ఏలయనగా ఆబీబునెలలో రాతిర్వేళ నీ దేవుడైన యెహోవా ఐగుపుత్లొనుండి నినున్ 

రపిప్ంచెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:2 => యెహోవా తన నామమును సాథ్పించుటకై ఏరప్రచుకొను 

సథ్లములోనె నీ దేవుడైన యెహోవాకు పసాక్ను ఆచరించి, గొఱఱ్మేకలలోగాని గోవులలోగాని బలి 

అరిప్ంపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:3 => పసాక్పండుగలో పొంగిన దేనినైనను తినకూడదు. నీవు తవ్రపడి 

ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్తివి గదా. నీవు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్న దినమును నీ 

జీవితములనిన్టిలో జాఞ్పకము చేసికొనునటుల్, బాధను సమ్రణకుతెచుచ్ పొంగని ఆహారమును ఏడు 

దినములు తినవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:4 => నీ పార్ంతములనిన్టిలో ఏడు దినములు పొంగినదేదైనను 

కనబడకూడదు. మరియు నీవు మొదటి తేది సాయంకాలమున వధించినదాని మాంసములో 

కొంచెమైనను ఉదయమువరకు మిగిలియుండకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:5 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ పురములలో దేనియందైనను 

పసాక్ పశువును వధింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:6 => నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమును సాథ్పించుటకై 

ఏరప్రచుకొను సథ్లములోనే నీవు ఐగుపుత్లోనుండి బయలుదేరివచిచ్నbవేళను, అనగా సూరుయ్డు 

అసత్మించు సాయంకాలమున పసాక్ పశువును వధించి 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 16:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమున దానిని కాలిచ్ 

భుజించి, ఉదయమున తిరిగి నీ గుడారములకు వెళల్వలెను. ఆరు దినములు నీవు పొంగని రొటెట్లు 

తినవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:8 => ఏడవ దినము నీ దేవుడైన యెహోవాకు వర్త దినము, అందులో 

నీవు జీవనోపాధియైన యే పనియు చేయకూడదు. 

ఎజార్ 6:19 => చెరలోనుండి విడుదల నొందినవారు మొదటి నెల పదునాలుగవ దినమున పసాక్ 

పండుగ ఆచరించిరి. 

యెహెజేక్లు 45:21 => మొదటి నెల పదునాలుగవ దినమున పసాక్పండుగ ఆచరింపవలెను; ఏడు 

దినములు దాని నాచరింపవలెను. అందులో పులియని ఆహారము తినవలెను.  

2 రాజులు 23:21 => అంతట రాజు నిబంధన గర్ంథమునందు వార్సియునన్ పర్కారముగా మీ 

దేవుడైన యెహోవాకు పసాక్ పండుగను ఆచరించుడని జనులకందరికి ఆజాఞ్పింపగా 

సంఖాయ్కాండము 9:2 => ఇశార్యేలీయులు పసాక్పండుగను దాని నియామకకాలమందు 

ఆచరింపవలెను. 

యిరిమ్యా 3:10 => ఇంతగా జరిగినను విశావ్సఘాతకురాలగు ఆమె సహోదరియైన యూదా 

పైవేషమునకే గాని తన పూరణ్హృదయముతో నాయొదద్కు తిరుగుటలేదని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

మతత్యి 1:10 => హిజిక్యా మనషే ష్ను కనెను, మనషే ష్ ఆమోనును కనెను, ఆమోను యోషీయాను 

కనెను; 

వచనము 4 

ఇశార్యేలీయుల రాజైన దావీదు వార్సియిచిచ్న కర్మము చొపుప్నను అతని కుమారుడైన సొలొమోను 

వార్సి ఇచిచ్న కర్మము చొపుప్నను మీ మీ పితరుల యిండల్కు ఏరాప్టైన వరుసలనుబటిట్ మిముమ్ను 

సిదధ్పరచుకొనుడి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 23:8 => కాబటిట్ లేవీయులును యూదావారందరును యాజకుడైన 

యెహోయాదా ఆజఞ్ యంతటి పర్కారము చేసిరి; యాజకుడైన యెహోయాదా వంతులవారికి 

సెలవియయ్లేదు గనుక పర్తివాడు విశార్ంతిదినమున బయటికి వెళల్వలసిన తనవారిని ఆ దినమున 

లోపలికి రావలసిన తనవారిని తీసికొనివచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:18 => మరియు మోషే యిచిచ్న ధరమ్శాసత్రమందు వార్యబడిన దానినిబటిట్ 

ఉతాస్హముతోను గానముతోను యెహోవాకు అరిప్ంపవలసిన దహనబలులను దావీదు నియమించిన 

పర్కారముగా అరిప్ంచునటుల్, లేవీయులైన యాజకుల చేతికిర్ంద నుండునటిట్యు, యెహోవా 

మందిరమందు దావీదు పనులు పంచివేసినటిట్యునైన యెహోవా మందిరపు కావలివారికి 

యెహోయాదా నిరణ్యించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:2 => అంతట హిజిక్యా యెవరి సేవాధరమ్ము వారు జరుపుకొనునటుల్గా 

యాజకులను వరుసల పర్కారముగాను, లేవీయులను వారి వారి వరుసల పర్కారముగాను 

నియమించెను; దహనబలులను సమాధాన బలులను అరిప్ంచుటకును, సేవను జరిగించుటకును 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకును, యెహోవా పాళెపు దావ్రములయొదద్ సుత్తులు చేయుటకును 

యాజకులను లేవీయులను నియమించెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:5 => అనుయ్డు మీయొదద్కు సమీపింపకూడదు; ఇకమీదట మీరు 

పరిశుదధ్సథ్లమును బలిపీఠమును కాపాడవలెను; అపుప్డు ఇశార్యేలీయులమీదికి కోపము రాదు. 

సంఖాయ్కాండము 18:6 => ఇదిగో నేను ఇశార్యేలీయులమధయ్నుండి లేవీయులైన మీ సహోదరులను 

తీసికొనియునాన్ను ; పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ సేవచేయుటకు వారు యెహోవావలన 

మీకపప్గింపబడియునాన్రు. 

సంఖాయ్కాండము 18:7 => కాబటిట్ నీవును నీ కుమారులును బలిపీఠపు పనులనిన్టి విషయములోను 

అడడ్తెర లోపలిదాని విషయములోను యాజకతవ్ము జరుపుచు సేవచేయవలెను. దయచేతనే మీ 

యాజకతవ్పు సేవ నేను మీకిచిచ్యునాన్ను; అనుయ్డు సమీపించినయెడల మరణశిక్ష నొందును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:1 => అహరోను సంతతివారికి కలిగిన వంతులేవనగా, అహరోను 

కుమారులు నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామారు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 24:2 => నాదాబును అబీహుయును సంతతిలేకుండ తమ తండిర్కంటె 

ముందుగా చనిపోయిరి గనుక ఎలియాజరును ఈతామారును యాజకతవ్ము జరుపుచువచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:3 => దావీదు ఎలియాజరు సంతతివారిలో సాదోకును ఈతామారు 

సంతతివారిలో అహీమెలెకును ఏరప్రచి, వారి వారి జనముయొకక్ లెకక్నుబటిట్ పని నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:4 => వారిని ఏరప్రచుటలో ఈతామారు సంతతివారిలోని పెదద్లకంటె 

ఎలియాజరు సంతతివారిలోని పెదద్లు అధికులుగా కనబడిరి గనుక ఎలియాజరు సంతతివారిలో 

పదునారుగురు తమ పితరుల యింటివారికి పెదద్లుగాను, ఈతామారు సంతతివారిలో ఎనిమిదిమంది 

తమ తమ పితరుల యింటివారికి పెదద్లుగాను నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:5 => ఎలియాజరు సంతతిలోని వారును, ఈతామారు సంతతివారిలో 

కొందరును దేవునికి పర్తిషిఠ్తులగు అధికారులై యుండిరి గనుక తాము పరిశుదధ్ సథ్లమునకు 

అధికారులుగా ఉండుటకై చీటుల్వేసి వంతులు పంచుకొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:6 => లేవీయులలో శాసిత్గానునన్ నెతనేలు కుమారుడగు షెమయా రాజు 

ఎదుటను, అధిపతుల యెదుటను, యాజకుడైన సాదోకు ఎదుటను, అబాయ్తారు కుమారుడైన 

అహీమెలెకు ఎదుటను, యాజకుల యెదుటను, లేవీయుల యెదుటను, పితరుల యిండల్పెదద్లైన వారి 

యెదుటను వారి పేళుల్ దాఖలు చేసెను; ఒకొక్కక్ పాతర్లోనుండి యొక పితరుని యింటి చీటి 

ఎలియాజరు పేరటను ఇంకొకటి ఈతామారు పేరటను తీయబడెను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 24:7 => మొదటి చీటి యెహోయారీబునకు, రెండవది యెదాయాకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:8 => మూడవది హారీమునకు, నాలుగవది శెయొరీమునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:9 => అయిదవది మలీక్యాకు, ఆరవది మీయామినుకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:10 => ఏడవది హకోక్జునకు, ఎనిమిదవది అబీయాకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:11 => తొమిమ్దవది యేషూవకు పదియవది షెకనాయ్కు పదకొండవది 

ఎలాయ్షీబునకు,  

1 దినవృతాత్ంతములు 24:12 => పండెర్ండవది యాకీమునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:13 => పదుమూడవది హుపాప్కు, పదునాలుగవది యెషెబాబునకు, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 24:14 => పదునయిదవది బిలాగ్కు, పదునారవది ఇమేమ్రునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:15 => పదునేడవది హెజీరునకు, పదునెనిమిదవది హపిప్సేస్సునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:16 => పందొమిమ్దవది పెతహయాకు ఇరువదియవది యెహెజేక్లునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:17 => ఇరువది యొకటవది యాకీనునకు, ఇరువది రెండవది 

గామూలునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:18 => ఇరువది మూడవది దెలాయాయ్కు, ఇరువది నాలుగవది 

మయజాయ్కు పడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:19 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా వారి పితరుడగు 

అహరోనునకు ఆజాఞ్పించిన కటట్డ పర్కారముగా వారు తమ పదధ్తిచొపుప్న యెహోవా మందిరములో 

పర్వేశించి చేయవలసిన సేవాధరమ్ము ఈలాగున ఏరాప్టు ఆయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:20 => శేషించిన లేవీ సంతతివారెవరనగా అమార్ము సంతతిలో 

షూబాయేలును, షూబాయేలు సంతతిలో యెహెదాయ్హును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:21 => రెహబాయ్ యింటిలో అనగా రెహబాయ్ సంతతిలో పెదద్వాడైన 

ఇషీష్యాయును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:22 => ఇసాహ్రీయులలో షెలోమోతును, షెలోమోతు సంతతిలో 

యహతును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:23 => హెబోర్ను సంతతిలో పెదద్వాడైన యెరీయా, రెండవవాడైన 

అమరాయ్, మూడవవాడైన యహజీయేలు, నాలుగవవాడైన యెకెమ్యాములును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:24 => ఉజీజ్యేలు సంతతిలో మీకాయును మీకా సంతతిలో షామీరును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:25 => ఇషీష్యా సంతతిలో జెకరాయ్యును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:26 => మెరారీ సంతతిలో మహలి, మూషి అనువారును యహజీ 

యాహు సంతతిలో బెనోయును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:27 => యహజీయాహువలన మెరారికి కలిగిన కుమారులెవరనగా బెనో 

షోహము జకూక్రు ఇబీర్. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 24:28 => మహలికి ఎలియాజరు కలిగెను, వీనికి కుమారులు లేకపోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:29 => కీషు ఇంటివాడు అనగా కీషు కుమారుడు యెరహెమ్యేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:30 => మూషి కుమారులు మహలి ఏదెరు యెరీమోతు, వీరు తమ 

పితరుల యిండల్నుబటిట్ లేవీయులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:31 => వీరును తమ సహోదరులైన అహరోను సంతతివారు చేసినటుల్ 

రాజైన దావీదు ఎదుటను సాదోకు అహీమెలెకు అను యాజకులలోను లేవీయులలోను పితరుల యిండల్ 

పెదద్లయెదుటను తమలోనుండు పితరుల యింటి పెదద్లకును తమ చినన్ సహోదరులకును చీటుల్ 

వేసికొనిరి. 

ఎజార్ 6:18 => మరియు వారు యెరూషలేములోనునన్ దేవుని సేవ జరిపించుటకై మోషే యొకక్ 

గర్ంథమందు వార్సినదానినిబటిట్ తరగతుల చొపుప్న యాజకులను వరుసల చొపుప్న లేవీయులను 

నిరణ్యించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:5 => వారికీలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను లేవీయులారా, నా మాట ఆలకించుడి; 

ఇపుప్డు మిముమ్ను మీరు పర్తిషిఠ్ంచుకొని, మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచి 

పరిశుదధ్సథ్లములోనుండి నిషిదధ్ వసుత్వులననిన్టిని బయటికి కొనిపోవుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:6 => మన పితరులు దోర్హులై మన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి 

చెడునడతలు నడచి ఆయనను విసరిజ్ంచి, ఆయన నివాసమునకు పెడముఖము పెటుట్కొని దానిని 

అలక్షయ్ముచేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:7 => మరియు వారు మంటపముయొకక్ దావ్రములను మూసివేసి 

దీపములను ఆరిప్వేసి, పరిశుదధ్ సథ్లమందు ఇశార్యేలీయులు దేవునికి ధూపము వేయకయు 

దహనబలులను అరిప్ంపకయు ఉండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:8 => అందుచేత యెహోవా యూదావారిమీదను యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లమీదను కోపించి, మీరు కనున్లార చూచుచునన్టుల్గా వారిని ఆయన భీతికిని 

విసమ్యమునకును నిందకును ఆసప్దముగా చేసెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 29:9 => కాబటిట్ మన తండుర్లు కతిత్చేత పడిరి; మన కుమారులును 

కుమారెత్లును భారయ్లును చెరలోనికి కొనపోబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:10 => ఇపుప్డు మనమీదనునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

మహోగర్త చలాల్రునటుల్ ఆయనతో మనము నిబంధన చేయవలెనని నా మనసుస్లో అభిలాష పుటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:11 => నా కుమారులారా, తనకు పరిచారకులైయుండి ధూపము 

వేయుచుండుటకును, తన సనిన్ధిని నిలుచుటకును, తనకు పరిచరయ్ చేయుటకును యెహోవా 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనెను గనుక మీరు అశర్దధ్చేయకుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:2 => అంతట హిజిక్యా యెవరి సేవాధరమ్ము వారు జరుపుకొనునటుల్గా 

యాజకులను వరుసల పర్కారముగాను, లేవీయులను వారి వారి వరుసల పర్కారముగాను 

నియమించెను; దహనబలులను సమాధాన బలులను అరిప్ంచుటకును, సేవను జరిగించుటకును 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకును, యెహోవా పాళెపు దావ్రములయొదద్ సుత్తులు చేయుటకును 

యాజకులను లేవీయులను నియమించెను. 

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. 

యెహోషువ 3:8 => మీరు యొరాద్ను నీళల్దరికి వచిచ్ యొరాద్నులో నిలువుడని నిబంధన 

మందసమును మోయు యాజకులకు ఆజాఞ్పించుము. 

2 రాజులు 12:4 => యోవాషు యాజకులను పిలిపించి యెహోవా మందిరములోనికి తేబడు 

పర్తిషిఠ్త వసుత్వుల విలువను అనగా జనసంఖయ్ దాఖలా చేయబడిన జనులు తెచిచ్న దర్వయ్మును 

వంతుచొపుప్న పర్తి మనిషికి నిరణ్యమైన దర్వయ్మును, సేవ్చఛ్చేత నెవరైనను యెహోవా 

మందిరములోనికి తెచిచ్న దర్వయ్మును, 

వచనము 5 
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జనుల ఆ యా భాగములకు లేవీయులకు కుటుంబములలో ఆ యా భాగములు ఏరాప్టగునటుల్గా 

మీరు పరిశుదధ్ సథ్లమందు నిలిచి, వారి వారి పితరుల కుటుంబముల వరుసలనుబటిట్ జనులైన మీ 

సహోదరులకొరకు సేవచేయుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:8 => షెమయా నెతనాయ్ జెబదాయ్ అశాహేలు షెమిరామోతు 

యెహోనాతాను అదోనీయా టోబీయా టోబదోనీయా అను లేవీయులను, యాజకులైన ఎలీషామాను 

యెహోరామును బంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:9 => వారు యెహోవా ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును చేతపుచుచ్కొని 

యూదావారిమధయ్ పర్కటన చేయుచు, యూదా పటట్ణములనిన్టను సంచరించుచు జనులకు 

బోధించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:22 => యెహోవా సేవయందు మంచి నేరప్రులైన లేవీయులందరితో 

హిజిక్యా పీర్తిగా మాటలాడెను; వారు సమాధానబలులు అరిప్ంచుచు, తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా దేవుడని యొపుప్కొనుచు ఏడు దినములు పండుగ ఆచరించిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:10 => వారు యాకోబునకు నీ విధులను ఇశార్యేలునకు నీ 

ధరమ్శాసత్రమును నేరుప్దురు నీ సనిన్ధిని ధూపమును నీ బలిపీఠముమీద సరావ్ంగబలిని అరిప్ంచుదురు  

నెహెమాయ్ 8:7 => జనులు ఈలాగు నిలువబడుచుండగా యేషూవ బానీ షేరేబాయ్ యామీను అకూక్బు 

షబెబ్తై హోదీయా మయశేయా కెలీటా అజరాయ్ యోజాబాదు హానాను పెలాయాలును లేవీయులును 

ధరమ్శాసత్రముయొకక్ తాతప్రయ్మును తెలియజెపిప్రి. 

నెహెమాయ్ 8:8 => ఇటువలెనే వారు దేవుని గర్ంథమును సప్షట్ముగా చదివి వినిపించి జనులు బాగుగా 

గర్హించునటుల్ దానికి అరథ్ము చెపిప్రి. 

మలాకీ 2:7 => యాజకులు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా దూతలు గనుక జనులు 

వారినోట ధరమ్శాసత్రవిధులను నేరుచ్కొందురు, వారు జాఞ్నమునుబటిట్ బోధింపవలెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 8:11 => ఇశార్యేలీయుల రాజైన దావీదు నగరునందు నా భారయ్ నివాసము 

చేయవలదు, యెహోవా మందసమునన్ సథ్లములు పర్తిషిఠ్తములు అని చెపిప్, సొలొమోను ఫరో 

కుమారెత్ను దావీదు పటట్ణమునుండి తాను ఆమె కొరకు కటిట్ంచిన నగరునకు రపిప్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:14 => యెహోవా మందిరములోనికి తేబడిన దర్వయ్మును బయటికి 

తీసికొనివచిచ్నపుప్డు, మోషేదావ్రా యెహోవా దయచేసిన ధరమ్శాసత్రము గల గర్ంథము యాజకుడైన 

హిలీక్యాకు కనబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:7 => మరియు యాజకులు యెహోవా నిబంధన మందసమును తీసికొని 

గరాభ్లయమగు అతి పరిశుదధ్సథ్లమందు కెరూబుల రెకక్లకిర్ంద దానిని ఉంచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 4:15 => దండు పర్యాణమైనపుప్డు అహరోనును అతని కుమారులును 

పరిశుదధ్సథ్లమును పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ ఉపకరణములనిన్టిని కపుప్ట ముగించిన తరువాత 

కహాతీయులు దాని మోయ రావలెను. అయితే వారు చావకయుండునటుల్ పరిశుదధ్మైనదానిని 

ముటట్కూడదు. ఇవి పర్తయ్క్షపు గుడారములో కహాతీయుల భారము. 

సంఖాయ్కాండము 4:16 => యాజకుడగు అహరోను కుమారుడైన ఎలియాజరు పైవిచారణలోనికి 

వచుచ్నవి ఏవనగా దీపతైలము పరిమళ ధూపదర్వయ్ములు నితయ్ నైవేదయ్ము అభిషేకతైలము. 

మందిరమంతటి పైవిచారణ పరిశుదధ్సథ్లములోనేమి, దాని ఉపకరణములలోనేమి, దానిలోనునన్ 

అంతటి పైవిచారణలోనికి అతని భారము. 

సంఖాయ్కాండము 4:17 => మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 4:18 => మీరు కహాతీయుల గోతర్ కుటుంబములను లేవీయులలోనుండి 

పర్తేయ్కింపకుడి. 

సంఖాయ్కాండము 4:19 => వారు అతిపరిశుదధ్మైన దానికి సమీపించినపుప్డు వారు చావక 

బర్దికియుండునటుల్ మీరు వారినిగూరిచ్ చేయవలసినదేదనగా అహరోనును అతని కుమారులును 

లోపలికి వచిచ్ పర్తి వానికి వాని వాని పనియు వాని వాని బరువును నియమింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:20 => వారు చావకయుండునటుల్ పరిశుదధ్సథ్లమును రెపప్పాటు సేపైనను 

చూచుటకు లోపలికి రాకూడదు.  
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సంఖాయ్కాండము 4:21 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 4:22 => గెరో ష్నీయులను వారి వారి పితరుల కుటుంబముల చొపుప్నను వారి వారి 

వంశముల చొపుప్నను లెకిక్ంచి సంఖయ్ను వార్యించుము. 

సంఖాయ్కాండము 4:23 => ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని యేబది యేండల్వరకు వయసుస్ కలిగి 

పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవచేయుటకు సేనలో పనిచేయ చేరువారందరిని లెకిక్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:24 => పనిచేయుటయు మోతలు మోయుటయు గెరో ష్నీయుల సేవ; 

సంఖాయ్కాండము 4:25 => వారు మందిరముయొకక్ తెరలను పర్తయ్క్షపు గుడారమును దాని కపుప్ను 

దాని పైనునన్ సముదర్వతస్ల చరమ్మయమైన పైకపుప్ను పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రపు తెరను 

పార్కార తెరలను 

సంఖాయ్కాండము 4:26 => మందిరముచుటుట్ను బలిపీఠముచుటుట్ను ఉండు పార్కారపు గవిని 

దావ్రపు తెరలను వాటి తార్ళల్ను వాటి సేవా సంబంధమైన ఉపకరణములనిన్టిని వాటికొరకు 

చేయబడినది యావతుత్ను మోయుచు పనిచేయుచు రావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:27 => గెరో ష్నీయుల పని అంతయు, అనగా తాము మోయువాటిననిన్టిని చేయు 

పనియంతటిని అహరోను యొకక్యు అతని కుమారుల యొకక్యు నోటిమాటచొపుప్న జరుగవలెను. 

వారు జరుపువాటిననిన్టిని జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెనని వారికి ఆజాఞ్పింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:28 => పర్తయ్క్షపు గుడారములో గెరో ష్నీయులయొకక్ పని యిది; వారు 

పనిచేయుచు యాజకుడగు అహరోను కుమారుడైన ఈతామారు చేతికిర్ంద నుండవలెను.  

సంఖాయ్కాండము 4:29 => మెరారీయులను వారి వారి వంశముల చొపుప్నను వారి వారి పితరుల 

కుటుంబముల చొపుప్నను లెకిక్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:30 => ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని యేబది యేండల్వరకు వయసుస్ కలిగి 

పర్తయ్క్షపు గుడారములో పనిచేయుటకు సేనగా చేరువారందరిని లెకిక్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:31 => పర్తయ్క్షపు గుడారములో వారు చేయు పని అంతటి విషయములో వారు, 

మందిరపు పలకలను దాని అడడ్కఱఱ్లను దాని సత్ంభములను 
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సంఖాయ్కాండము 4:32 => దాని దిమమ్లను దాని చుటుట్నునన్ పార్కార సత్ంభములను వాటి దిమమ్లను 

వాటి మేకులను వాటి తార్ళల్ను వాటి ఉపకరణములనిన్టిని వాటి సంబంధమైన పనియంతటికి 

కావలసినవనిన్టిని వారు మోసి కాపాడవలసిన బరువులను పేరల్ వరుసను లెకిక్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:33 => మెరారీయుల వంశములు పర్తయ్క్షపు గుడారములో యాజకుడగు 

అహరోను కుమారుడైన ఈతామారు చేతికిర్ంద చేయవలసిన సేవ యిది; అంతే వారు చేయవలసిన 

సేవ అని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 4:34 => అపుప్డు మోషే అహరోనులు సమాజపర్ధానులను కహాతీయులను, 

అనగా వారి వారి వంశముల చొపుప్నను వారి వారి పితరుల కుటుంబముల చొపుప్నను ముపప్ది 

యేండుల్ మొదలుకొని 

సంఖాయ్కాండము 4:35 => యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి పర్తయ్క్షపు గుడారములో 

సేవచేయుటకు సేనగా చేరువారందరిని లెకిక్ంచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 4:36 => వారి వారి వంశములచొపుప్న వారిలో లెకిక్ంపబడిన వారు రెండువేల 

ఏడువందల ఏబదిమంది. 

సంఖాయ్కాండము 4:37 => పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవచేయ తగినవారని కహాతీయుల 

వంశములలో లెకిక్ంపబడినవారు వీరే; యెహోవా మోషేచేత పలికించిన మాటచొపుప్న మోషే 

అహరోనులు వారిని లెకిక్ంచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 4:38 => గెరో ష్నీయులలో వారివారి వంశముల చొపుప్నను వారి వారి పితరుల 

కుటుంబముల చొపుప్నను లెకిక్ంపబడిన వారు, అనగా ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని 

సంఖాయ్కాండము 4:39 => యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి పర్తయ్క్షపు గుడారములో 

సేవచేయుటకై సేనగా చేరువారందరు తమ తమ వంశముల చొపుప్నను 

సంఖాయ్కాండము 4:40 => తమ తమ పితరుల కుటుంబముల చొపుప్నను వారిలో లెకిక్ంపబడిన 

వారు రెండువేల ఆరువందల ముపప్దిమంది. 

సంఖాయ్కాండము 4:41 => పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవ చేయతగినవారని గెరో ష్నీయులలో 

లెకిక్ంపబడినవారు వీరే; యెహోవా నోటిమాటనుబటిట్ మోషే అహరోనులు వారిని లెకిక్ంచిరి. 
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సంఖాయ్కాండము 4:42 => మెరారీయుల వంశములలో తమ తమ వంశముల చొపుప్నను తమ తమ 

పితరుల కుటుంబముల చొపుప్నను లెకిక్ంపబడినవారు 

సంఖాయ్కాండము 4:43 => అనగా ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని యేబది యేండల్వరకు పార్యము 

కలిగి పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవ చేయుటకు సేనగా చేరువారు 

సంఖాయ్కాండము 4:44 => అనగా తమ తమ వంశములచొపుప్న వారిలో లెకిక్ంపబడినవారు 

మూడువేల రెండువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 4:45 => మెరారీయుల వంశములలో లెకిక్ంపడినవారు వీరే; యెహోవా మోషేచేత 

పలికించిన మాటనుబటిట్ మోషే అహరోనులు వారిని లెకిక్ంచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 4:46 => మోషే అహరోనులు ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులును లెకిక్ంచిన 

లేవీయులలొ 

సంఖాయ్కాండము 4:47 => ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి 

తమ తమ వంశముల చొపుప్నను తమ తమ పితరుల కుటుంబముల చొపుప్నను లెకిక్ంపబడినవారు 

సంఖాయ్కాండము 4:48 => అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవయు మోతయు జరిగించు నిమితత్మై 

చేరువారందరు, అనగా వారిలో లెకిక్ంపబడినవారు ఎనిమిదివేల ఐదువందల ఎనుబదిమంది. 

సంఖాయ్కాండము 4:49 => యెహోవా నోటి మాటచొపుప్న మోషేచేత వారు లెకిక్ంపబడిరి; 

పర్తివాడును తన తన సేవనుబటిట్యు తన తన మోతనుబటిట్యు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ 

వారు అతని వలన లెకిక్ంపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:26 => లేవీయులుకూడ ఇకమీదట గుడారమునైనను దాని సేవకొరకైన 

ఉపకరణములనైనను మోయ పనిలేదనియు దావీదు సెలవిచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 8:19 => మరియు పర్తయ్క్షపు గుడారములో ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము 

సేవచేయుటకును ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకును, ఇశార్యేలీయులలో 

లేవీయులను అహరోనుకును అతని కుమారులకును ఇచిచ్ అపప్గించియునాన్ను. అందువలన 

ఇశార్యేలీయులు పరిశుదధ్మందిరమునకు సమీపించునపుప్డు ఏ తెగులైనను ఇశార్యేలీయులకు 

సంభవింపకపోవును అని చెపెప్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 16:9 => తన మందిరసేవ చేయుటకు యెహోవా మిముమ్ను తనయొదద్కు 

చేరుచ్కొనుటయు, మీరు సమాజము ఎదుట నిలిచి వారు చేయవలసిన సేవ చేయునటుల్ 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడు ఇశార్యేలీయుల సమాజములోనుండి మిముమ్ను వేరుపరచుటయు మీకు 

అలప్ముగా కనబడునా? 

సంఖాయ్కాండము 16:10 => ఆయన నినున్ను నీతో లేవీయులైన నీ గోతర్పువారినందరిని 

చేరుచ్కొనెను గదా. అయితే మీరు యాజకతవ్ము కూడ కోరుచునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 4:5 => అంధకారములోనుండి వెలుగు పర్కాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే 

తన మహిమను గూరిచ్న జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో 

పర్కాశించెను. 

2 రాజులు 23:22 => ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యము నడిపించిన నాయ్యాధిపతులునన్ 

దినములనుండి ఇశార్యేలు రాజుల యొకక్యు యూదా రాజులయొకక్యు దినములనిన్టి వరకు 

ఎనన్డును జరుగనంత గొపప్గా ఆ సమయమందు పసాక్ పండుగ ఆచరింపబడెను. 

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 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, 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:7 => తన యేలుబడియందు మూడవ సంవతస్రమున యూదా 

పటట్ణములలో జనులకు ధరమ్శాసత్రమును బోధించుటకై అతడు పెదద్లైన బెనహ్యీలును ఓబదాయ్ను 

జెకరాయ్ను నెతనేలును మీకాయాను 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:17 => సమాజకులలో తముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొనని వారనేకులుండుటచేత 

యెహోవాకు వాటిని పర్తిషిఠ్ంచుటకై పర్తిషిఠ్ంచుకొనని పర్తివాని నిమితత్ము పసాక్పశువులను 

వధించుపని లేవీయుల కపప్గింపబడెను. 
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నెహెమాయ్ 8:9 => జనులందరు ధరమ్శాసత్రగర్ంథపు మాటలు విని యేడవ్ మొదలుపెటట్గా, 

అధికారియైన నెహెమాయ్యు యాజకుడును శాసిత్యునగు ఎజార్యును జనులకు బోధించు 

లేవీయులును మీరు దుఃఖపడవదుద్, ఏడవ్వదుద్, ఈ దినము మీ దేవుడైన యెహోవాకు పర్తిషిఠ్త దినమని 

జనులతో చెపిప్రి. 

వచనము 6 

ఆపర్కారము పసాక్ పశువును వధించి మిముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొని, మోషేదావ్రా యెహోవా యిచిచ్న 

ఆజఞ్లను అనుసరించి, దానిని మీ సహోదరులకొరకు సిదధ్పరచుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:10 => యాజకులలో యెదాయా యెహోయారీబు యాకీను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:11 => దేవుని మందిరములో అధిపతియైన అహీటూబు కుమారుడైన 

మెరాయోతునకు పుటిట్న సాదోకు కుమారుడగు మెషులాల్మునకు కలిగిన హిలీక్యా కుమారుడైన 

అజరాయ్; 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:12 => మలీక్యా కుమారుడగు పసూరునకు పుటిట్న యెరోహాము 

కుమారుడైన అదాయా ఇమెమ్రు కుమారుడైన మెషిలేల్మీతునకు పుటిట్న మెషులాల్మునకు కుమారుడైన 

యహజేరాకు జననమైన అదీయేలు కుమారుడగు మశై. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:13 => మరియు తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లైన వెయియ్నిన్ యేడువందల 

అరువదిమంది కుటుంబికులు. వీరు దేవుని మందిర సేవా సంబంధమైన కారయ్ములయందు మంచి 

గటిట్వారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:14 => మరియు లేవీయులలో మెరారి సంతతివాడైన హషబాయ్ 

కుమారుడగు అజీర్కామునకు పుటిట్న హషూష్బు కుమారుడైన షెమయా, 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:15 => బకబ్కక్రు, హెరెషు, గాలాలు, ఆసాపు కుమారుడగు జిఖీర్కి పుటిట్న 

మీకా కుమారుడైన మతత్నాయ్, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 9:16 => యదూతోను కుమారుడైన గాలాలునకు పుటిట్న షెమయా 

కుమారుడైన ఓబదాయ్, నెటోపాతీయుల గార్మములలో కాపురమునన్ ఎలాక్నా కుమారుడైన ఆసాకు 

పుటిట్న బెరెకాయ్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:17 => దావ్రపాలకులు ఎవరనగా షలూల్ము అకూక్బు టలోమ్ను 

అహీమాను అనువారును వారి సహోదరులును. వీరిలో షలూల్ము పెదద్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:18 => లేవీయుల సమూహములలో వీరు తూరుప్ననుండు రాజు 

గుమమ్మునొదద్ ఇంతవరకు కాపురము చేయుచునాన్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:19 => మరియు కోరహు కుమారుడగు ఎబాయ్సాపునకు పుటిట్న కోరే 

కుమారుడైన షలూల్మును వాని పితరుని యింటివారును వాని సహోదరులగు కోరహీయులును 

సేవాసంబంధమైన పనిమీదనుండి గుడారమునకు దావ్రపాలకులైయుండిరి; వారి పితరులు యెహోవా 

పాళెమునకు కావలివారైయుండి పర్వేశ సథ్లమును కాయుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:20 => ఎలియాజరు కుమారుడైన ఫీనెహాసు మునుపు వారిమీద 

అధికారియై యుండెను, యెహోవా అతనితోకూడ నుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:21 => మరియు మెషెలెమాయ్ కుమారుడైన జెకరాయ్ సమాజపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు కావలి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:22 => గుమమ్ములయొదద్ దావ్రపాలకులుగా ఏరప్డిన వీరందరు 

రెండువందల పనిన్దద్రు; వీరు తమ గార్మముల వరుసను తమ వంశావళిచొపుప్న సరిచూడబడిరి; వీరు 

నమమ్దగినవారని దావీదును దీరఘ్దరిశ్యగు సమూయేలును వీరిని నియమించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:23 => వారికిని వారి కుమారులకును యెహోవా మందిరపు గుమమ్ములకు, 

అనగా గుడారపు మందిరముయొకక్ గుమమ్ములకు వంతులచొపుప్న కావలికాయు పని 

గలిగియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:24 => గుమమ్ముల కావలివారు నాలుగు దిశలను, అనగా తూరుప్నను 

పడమరను ఉతత్రమునను దకిష్ణమునను ఉండిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 9:25 => వారి సహోదరులు తమ గార్మములలోనుండి యేడేసి దినముల 

కొకసారి వారియొదద్కు వచుచ్టకదుద్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:26 => లేవీయులైన నలుగురు పర్ధాన దావ్రపాలకులు ఉతత్రవాదులై 

యుండిరి; దేవుని మందిరపు గదులమీదను బొకక్సములమీదను ఆ లేవీయులు ఉంచబడియుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:27 => వారు దేవుని మందిరమునకు కావలివారు గనుక వారి కాపురములు 

దానిచుటుట్ ఉండెను. పర్తి ఉదయమున మందిరపు వాకిండల్ను తెరచుపని వారిదే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:28 => వారిలో కొందరు సేవోపకరణములను కనిపెటుట్వారు, వారు 

లెకక్చొపుప్న వాటిని లోపలికి కొనిపోవలెను, లెకక్చొపుప్న వెలుపలికి తీసికొనిరావలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:29 => మరియు వారిలో కొందరు మిగిలిన సామగిర్మీదను పరిశుధధ్మైన 

పాతర్లనిన్టిమీదను ఉంచబడియుండిరి; సనన్పు పిండియు దార్కాష్రసమును నూనెయు ధూపవరగ్మును 

వారి అధీనము చేయబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:30 => యాజకుల కుమారులలో కొందరు సుగంధవరగ్ములను 

పరిమళతైలమును చేయుదురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:31 => లేవీయులలో కోరహు సంతతివాడైన షలూల్మునకు పెదద్ 

కుమారుడైన మతిత్తాయ్ పిండివంటలమీద నుంచబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:32 => వారి సహోదరులగు కహాతీయులలో కొందరికి విశార్ంతిదినమున 

సముఖపు రొటెట్లు సిదధ్ము చేయు పని కలిగియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:33 => లేవీయుల పితరులలో పెదద్లైన గాయకులు రాతిర్ంబగళుల్ పని 

విచారణ కలిగియునన్ హేతువుచేత వారు కడమ పనుల విచారణలేకుండ తమ గదులలోనుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:34 => వీరు తమ వంశపటీ ట్ల చొపుప్న లేవీయుల పితరులలో 

పెదద్లైనవారు. వీరు యెరూషలేమునందు కాపురముండిరి. 

నెహెమాయ్ 11:10 => యాజకులలో ఎవరనగా యోయారీబు కుమారుడైన యెదా యాయు 

యాకీనును 
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నెహెమాయ్ 11:11 => శెరాయా దేవుని మందిరమునకు అధిపతియై యుండెను. ఇతడు మషులాల్ము 

సాదోకు మెరాయోతు అహీటూబులను పితరుల వరుసలో హిలీక్యాకు పుటెట్ను. 

నెహెమాయ్ 11:12 => ఇంటిపని చేసినవారి సహోదరులు ఎనిమిదివందల ఇరువది యిదద్రు. మరియు 

పితరులైన మలీక్యా పషూరు జెకరాయ్ అమీ జ్ పెలలాయ్ల వరుసలో యెరోహామునకు పుటిట్న అదాయా. 

నెహెమాయ్ 11:13 => పెదద్లలో పర్ధానులైన ఆ అదాయా బంధువులు రెండువందల నలువది 

యిదద్రు. మరియు ఇమేమ్రు మెషిలేల్మోతె అహజైయను పితరుల వరుసలో అజరేలునకు పుటిట్న 

అమషష్యి. 

నెహెమాయ్ 11:14 => బలవంతులైనవారి బంధువులు నూట ఇరువది యెనమండుగురు. వారికి 

జబీద్యేలు పెదద్గా ఉండెను; ఇతడు ఘనులైన వారిలో ఒకని కుమారుడు. 

నెహెమాయ్ 11:15 => లేవీయులలో ఎవరనగా, షెమయా. ఇతడు బునీన్కి పుటిట్న హషబాయ్ కనిన 

అజీర్కాము కుమారుడైన హషూష్బునకు పుటిట్నవాడు. 

నెహెమాయ్ 11:16 => లేవీయులలో పర్ధానులైన వారిలో షబెబ్తైయును యోజాబాదును దేవుని 

మందిర బాహయ్ విషయములో పై విచారణచేయు అధికారము పొందిరి. 

నెహెమాయ్ 11:17 => ఆసాపు కుమారుడైన జబిద్కి పుటిట్న మీకా కుమారుడైన మతత్నాయ్ పార్రథ్న 

సోత్తర్ముల విషయములో పర్ధానుడు; తన సహోదరులలో బకుబ్కాయ్యును యెదూతూను కుమారుడైన 

గాలాలునకు పుటిట్న షమూమ్య కుమారుడైన అబాద్యును ఈ విషయములో అతనిచేతికిర్ందివారు 

నెహెమాయ్ 11:18 => పరిశుదధ్ పటట్ణములో ఉనన్ లేవీయులందరు రెండువందల ఎనుబది 

నలుగురు. 

నెహెమాయ్ 11:19 => దావ్రపాలకులైన అకూక్బు టలోమ్ను గుమమ్ములు కాయువారును నూట డెబబ్ది 

యిదద్రు. 

నెహెమాయ్ 11:20 => ఇశార్యేలీయులలో శేషించిన యాజకులు లేవీయులు మొదలైన వారు యూదా 

పటట్ణములనిన్టిలో ఎవరి సావ్సథ్య్ములో వారు ఉండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:1 => దావీదు ఏండుల్ నిండిన వృదుధ్డాయెను గనుక అతడు తన 

కుమారుడైన సొలొమోనును ఇశార్యేలీయుల మీద రాజుగా నియమించెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 26:32 => పరాకర్మశాలులగు వాని సహోదరులు రెండువేల 

ఏడువందలమంది యింటిపెదద్లుగా కనబడిరి, దావీదు రాజు దేవుని సంబంధమైన కారయ్ముల 

విషయములోను రాజకారయ్ముల విషయములోను రూబేనీయుల మీదను గాదీయులమీదను మనషే ష్ 

అరధ్గోతర్పు వారిమీదను వారిని నియమించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 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 5:11 => యాజకులు పరిశుదధ్సథ్లమునుండి బయలుదేరి వచిచ్నపుప్డు 

అచచ్ట కూడియునన్ యాజకులందరును తమ వంతులు చూడకుండ తముమ్ను తాము 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:10 => ఈ పర్కారము సేవ జరుగుచుండగా రాజాజఞ్నుబటిట్ యాజకులు 

తమ సథ్లములోను లేవీయులు తమ వరుసలలోను నిలువబడిరి. 

ఎజార్ 6:18 => మరియు వారు యెరూషలేములోనునన్ దేవుని సేవ జరిపించుటకై మోషే యొకక్ 

గర్ంథమందు వార్సినదానినిబటిట్ తరగతుల చొపుప్న యాజకులను వరుసల చొపుప్న లేవీయులను 

నిరణ్యించిరి. 

వచనము 7 

మరియు యోషీయా తన సవ్ంత మందలో ముపప్ది వేల గొఱఱ్పిలల్లను మేకపిలల్లను మూడువేల 

కోడెలను అకక్డనునన్ జనులకందరికి పసాక్పశువులుగా ఇచెచ్ను. 

కీరత్నలు 134:1 => యెహోవా సేవకులారా, యెహోవా మందిరములో రాతిర్ నిలుచుండువారలారా, 

మీరందరు యెహోవాను సనున్తించుడి. 
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కీరత్నలు 135:2 => యెహోవా మందిరములో మన దేవుని మందిరపు ఆవరణములలో 

నిలుచుండువారలారా, యెహోవాను సుత్తించుడి. 

నిరగ్మకాండము 12:21 => కాబటిట్ మోషే ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని పిలిపించి వారితో 

ఇటల్నెను మీరు మీ కుటుంబముల చొపుప్న మందలోనుండి పిలల్ను తీసికొని పసాక్ పశువును 

వధించుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:10 => ఈ పర్కారము సేవ జరుగుచుండగా రాజాజఞ్నుబటిట్ యాజకులు 

తమ సథ్లములోను లేవీయులు తమ వరుసలలోను నిలువబడిరి. 

ఎజార్ 6:18 => మరియు వారు యెరూషలేములోనునన్ దేవుని సేవ జరిపించుటకై మోషే యొకక్ 

గర్ంథమందు వార్సినదానినిబటిట్ తరగతుల చొపుప్న యాజకులను వరుసల చొపుప్న లేవీయులను 

నిరణ్యించిరి. 

వచనము 8 

అతని అధిపతులును జనులకును యాజకులకును లేవీయులకును మనఃపూరవ్కముగా పశువులు 

ఇచిచ్రి. యెహోవా మందిరపు అధికారులైన హిలీక్యాయు, జెకరాయ్యు, యెహీయేలును 

పసాక్పశువులుగా యాజకులకు రెండువేల ఆరువందల గొఱఱ్లను మూడువందల కోడెలను ఇచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:15 => రెండవ నెల పదునాలగ్వ దినమున వారు పసాక్పశువును 

వధించిరి; యాజకులును లేవీయులును సిగుగ్నొంది, తముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొని దహనబలి పశువులను 

యెహోవా మందిరములోనికి తీసికొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:16 => దైవజనుడైన మోషే నియమించిన ధరమ్శాసత్రములోని విధినిబటిట్ 

వారు తమ సథ్లమందు నిలువబడగా, యాజకులు లేవీయుల చేతిలోనుండి రకత్మును తీసికొని దానిని 

పోర్కిష్ంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:17 => సమాజకులలో తముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొనని వారనేకులుండుటచేత 

యెహోవాకు వాటిని పర్తిషిఠ్ంచుటకై పర్తిషిఠ్ంచుకొనని పర్తివాని నిమితత్ము పసాక్పశువులను 

వధించుపని లేవీయుల కపప్గింపబడెను. 
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నిరగ్మకాండము 12:6 => నిరోద్షమైన యేడాది మగపిలల్ను తీసికొనవలెను. గొఱఱ్లలోనుండియైనను 

మేకలలోనుండియైనను దాని తీసికొనవచుచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 12:21 => కాబటిట్ మోషే ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని పిలిపించి వారితో 

ఇటల్నెను మీరు మీ కుటుంబముల చొపుప్న మందలోనుండి పిలల్ను తీసికొని పసాక్ పశువును 

వధించుడి. 

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. 

ఎజార్ 6:20 => యాజకులును లేవీయులును తముమ్ను తాము పవితర్పరచుకొని పవితుర్లైన 

తరువాత, చెరలోనుండి విడుదలనొందిన వారందరికొరకును తమ బంధువులైన యాజకుల కొరకును 

తమకొరకును పసాక్పశువును వధించిరి. 

ఎజార్ 6:21 => కావున చెరలో నుండి విడుదలనొంది తిరిగివచిచ్న ఇశార్యేలీయులును, 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యించుటకై దేశమందుండు అనయ్జనులలో అపవితర్త 

నుండి తముమ్ను తాము పర్తేయ్కించుకొనిన వారందరును వచిచ్, తిని పులియని రొటెట్ల పండుగను ఏడు 

దినములు ఆనందముతో ఆచరించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:5 => వారికీలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను లేవీయులారా, నా మాట ఆలకించుడి; 

ఇపుప్డు మిముమ్ను మీరు పర్తిషిఠ్ంచుకొని, మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచి 

పరిశుదధ్సథ్లములోనుండి నిషిదధ్ వసుత్వులననిన్టిని బయటికి కొనిపోవుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:15 => వీరు తమ సహోదరులను సమకూరిచ్ తముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొని 

యెహోవా మాటలనుబటిట్ రాజు ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న యెహోవా మందిరమును పవితర్పరచుటకు 

వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:34 => యాజకులు కొదిద్గా ఉనన్ందున వారు ఆ దహనబలి 

పశువులనిన్టిని ఒలువలేకపోగా, పని సంపూరణ్మగువరకు కడమ యాజకులు తముమ్ను 

Page  of 2099 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

పర్తిషిఠ్ంచుకొనువరకు వారి సహోదరులగు లేవీయులు వారికి సహాయము చేసిరి; తముమ్ను 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనుటయందు యాజకులకంటె లేవీయులు యథారథ్హృదయులై యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:3 => రాజును అతని అధిపతులును యెరూషలేములోనునన్ 

సమాజపువారందరును దానిని రెండవ నెలలో ఆచరింపవలెనని యోచనచేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:15 => రెండవ నెల పదునాలగ్వ దినమున వారు పసాక్పశువును 

వధించిరి; యాజకులును లేవీయులును సిగుగ్నొంది, తముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొని దహనబలి పశువులను 

యెహోవా మందిరములోనికి తీసికొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:16 => దైవజనుడైన మోషే నియమించిన ధరమ్శాసత్రములోని విధినిబటిట్ 

వారు తమ సథ్లమందు నిలువబడగా, యాజకులు లేవీయుల చేతిలోనుండి రకత్మును తీసికొని దానిని 

పోర్కిష్ంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:17 => సమాజకులలో తముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొనని వారనేకులుండుటచేత 

యెహోవాకు వాటిని పర్తిషిఠ్ంచుటకై పర్తిషిఠ్ంచుకొనని పర్తివాని నిమితత్ము పసాక్పశువులను 

వధించుపని లేవీయుల కపప్గింపబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:18 => ఎఫార్యిము మనషే ష్ ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను దేశములనుండి 

వచిచ్న జనులలో చాలామంది తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనకయే విధివిరుదధ్ముగా పసాక్ను 

భుజింపగా హిజిక్యా 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:19 => పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ శుదీధ్కరణముచొపుప్న తనున్ 

పవితర్పరచుకొనకయే తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యింప మనసుస్ నిలుపుకొనిన పర్తి 

వాని నిమితత్ము దయగల యెహోవా పార్యశిచ్తత్ము చేయునుగాక అని పార్రిథ్ంపగా 

ఆదికాండము 35:2 => యాకోబు తన యింటివారితోను తనయొదద్ నునన్ వారందరితోను 

మీయొదద్నునన్ అనయ్దేవతలను పారవేసి మిముమ్ను మీరు శుచిపరచుకొని మీ వసత్రములను 

మారుచ్కొనుడి. 

నిరగ్మకాండము 19:10 => యెహోవా మోషేతో నీవు పర్జలయొదద్కు వెళిల్ నేడును రేపును వారిని 

పరిశుదధ్పరచుము; వారు తమ బటట్లు ఉదుకుకొని 
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నిరగ్మకాండము 19:15 => అపుప్డతడు మూడవనాటికి సిదధ్ముగా నుండుడి; ఏ పురుషుడు సతరీని 

చేరకూడదని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 19:11 => ఏ నరశవమునైనను ముటిట్నవాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డై 

యుండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:12 => అతడు మూడవ దినమున ఆ జలముతో పాపశుదిధ్ చేసికొని యేడవ 

దినమున పవితుర్డగును. అయితే వాడు మూడవ దినమున పాపశుదిధ్ చేసికొననియెడల ఏడవ 

దినమున పవితుర్డు కాడు. 

సంఖాయ్కాండము 19:13 => నరశవమును ముటిట్నవాడు అటుల్ పాపశుదిధ్ చేసికొననియెడల వాడు 

యెహోవా మందిరమును అపవితర్పరచువాడగును. ఆ మనుషుయ్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును. పాపపరిహార జలము వానిమీద పోర్కిష్ంపబడలేదు గనుక వాడు అపవితుర్డు, వాని 

అపవితర్త యింక వానికుండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:14 => ఒకడు ఒక గుడారములో చచిచ్నయెడల దానిగూరిచ్న విధి యిది. ఆ 

గుడారములో పర్వేశించు పర్తివాడును ఆ గుడారములో నునన్ది యావతుత్ను ఏడు దినములు 

అపవితర్ముగా నుండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:15 => మూతవేయబడక తెరచియునన్ పర్తి పాతర్యు అపవితర్మగును. 

సంఖాయ్కాండము 19:16 => బయట పొలములో ఖడగ్ముతో నరకబడినవానినైనను, శవమునైనను 

మనుషుయ్ని యెముకనైనను సమాధినైనను ముటుట్వాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డై యుండును. 

సంఖాయ్కాండము 19:17 => అపవితుర్ని కొరకు వారు పాపపరిహారారథ్మైన హోమభసమ్ములోనిది 

కొంచెము తీసికొనవలెను; పాతర్లో వేయబడిన ఆ భసమ్ముమీద ఒకడు పారు నీళుల్ పోయవలెను. 

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.  
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సంఖాయ్కాండము 19:19 => మూడవ దినమున ఏడవ దినమున పవితుర్డు అపవితుర్నిమీద దానిని 

పోర్కిష్ంపవలెను. ఏడవ దినమున వాడు పాపశుదిధ్ చేసికొని తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమున పవితుర్డగును. 

సంఖాయ్కాండము 19:20 => అపవితుర్డు పాపశుదిధ్ చేసికొననియెడల అటిట్ మనుషుయ్డు 

సమాజములోనుండి కొటిట్వేయబడును; వాడు యెహోవా పరిశుదధ్సథ్లమును అపవితర్పరచెను; 

పాపపరిహారజలము వానిమీద పోర్కిష్ంపబడలేదు; వాడు అపవితుర్డు. 

యోబు 1:5 => వారి వారి విందు దినములు పూరిత్కాగా యోబు, తన కుమారులు పాపముచేసి తమ 

హృదయములలో దేవుని దూషించిరేమో అని వారిని పిలువనంపించి వారిని పవితర్పరచి, 

అరుణోదయమున లేచి వారిలో ఒకొక్కని నిమితత్మై దహనబలి నరిప్ంచుచు వచెచ్ను. యోబు నితయ్ము 

ఆలాగున చేయుచుండెను.  

కీరత్నలు 51:7 => నేను పవితుర్డనగునటుల్ హిసోస్పుతో నా పాపము పరిహరింపుము. 

హిమముకంటెను నేను తెలల్గానుండునటుల్ నీవు ననున్ కడుగుము. 

యోవేలు 2:16 => జనులను సమకూరుచ్డి, సమాజకూటము పర్తిషిఠ్ంచుడి, పెదద్లను 

పిలువనంపించుడి, చినన్వారిని సత్నయ్పానము చేయు బిడడ్లను తోడుకొని రండి; పెండిల్కుమారుడు 

అంతఃపురములోనుండియు పెండిల్కుమారెత్ గదిలోనుండియు రావలయును.  

హెబీర్యులకు 9:13 => ఏలయనగా మేకల యొకక్యు, ఎడల్ యొకక్యు రకత్మును, మైలపడిన 

వారిమీద ఆవుదూడ బూడిదె చలుల్టయు, శరీరశుదిధ్ కలుగునటుల్ వారిని పరిశుదధ్పరచినయెడల, 

హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీజ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుదిధ్చేయును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:12 => లేవీయుల పితరుల సంతతులకు మీరు పెదద్లై యునాన్రు. 

వచనము 9 
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కొననాయ్యు, అతని సహోదరులైన షెమయాయు, నెతనేలును, లేవీయులలో నధిపతులగు 

హషబాయ్యు, యెహీయేలును యోజాబాదును పసాక్పశువులుగా లేవీయులకు అయిదువేల గొఱఱ్లను 

ఐదువందల కోడెలను ఇచిచ్రి. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:24 => సమాజపు వారందరును చూచినపుప్డు, మరి ఏడు దినములు 

పండుగ ఆచరింపవలెనని యోచన చేసికొని మరి ఏడు దినములు సంతోషముగా దాని ఆచరించిరి. 

యెషయా 32:8 => ఘనులు ఘనకారయ్ములు కలిప్ంచుదురు వారు ఘనకారయ్ములనుబటిట్ 

నిలుచుదురు. 

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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1 రాజులు 8:63 => ఇరువది రెండువేల యెడల్ను, లక్ష యిరువదివేల గొఱఱ్లను సొలొమోను 

సమాధానబలులగా యెహోవాకు అరిప్ంచెను. ఈ పర్కారము రాజును ఇశార్యేలీయులందరును 

యెహోవా మందిరమును పర్తిషఠ్ చేసిరి. 

1 రాజులు 8:63 => ఇరువది రెండువేల యెడల్ను, లక్ష యిరువదివేల గొఱఱ్లను సొలొమోను 

సమాధానబలులగా యెహోవాకు అరిప్ంచెను. ఈ పర్కారము రాజును ఇశార్యేలీయులందరును 

యెహోవా మందిరమును పర్తిషఠ్ చేసిరి. 

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. 

నిరగ్మకాండము 12:3 => మీరు ఇశార్యేలీయుల సరవ్ సమాజముతో ఈ నెల దశమినాడు వారు 

తమ తమ కుటుంబముల లెకక్చొపుప్న ఒకొక్కక్డు గొఱఱ్పిలల్నైనను, మేకపిలల్నైనను, అనగా పర్తి 

యింటికిని ఒక గొఱఱ్పిలల్నైనను ఒక మేకపిలల్నైనను తీసికొనవలెను. 

లేవీయకాండము 23:38 => ఏ అరప్ణ దినమున ఆ అరప్ణమును తీసికొనిరావలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:2 => యెహోవా తన నామమును సాథ్పించుటకై ఏరప్రచుకొను 

సథ్లములోనె నీ దేవుడైన యెహోవాకు పసాక్ను ఆచరించి, గొఱఱ్మేకలలోగాని గోవులలోగాని బలి 

అరిప్ంపవలెను. 

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 16:3 => పురుషులకేమి సతరీలకేమి ఇశార్యేలీయులందరిలో ఒకొక్కక్రికి ఒక 

రొటెట్ను ఒక భక్షయ్మును ఒక దార్క్షపండల్ అడను పంచిపెటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:5 => రాజైన సొలొమోను ఇరువది రెండువేల పశువులను లక్ష యిరువది 

వేల గొఱఱ్లను బలులుగా అరిప్ంచెను; యాజకులు తమ తమ సేవాధరమ్ములలో నిలుచుచుండగను, 

లేవీయులు యెహోవా కృప నిరంతరము నిలుచుచునన్దని వారిచేత ఆయనను సుత్తించుటకై రాజైన 
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దావీదు కలిప్ంచిన యెహోవా గీతములను పాడుచు వాదయ్ములను వాయించుచు నిలుచుచుండగను, 

యాజకులు వారికి ఎదురుగా నిలిచి బూరలు ఊదుచుండగను, ఇశార్యేలీయులందరును 

నిలిచియుండగను 

యిరిమ్యా 22:15 => నీవు అతిశయపడి దేవదారు పలకల గృహమును కటిట్ంచుకొనుటచేత 

రాజవగుదువా? నీ తండిర్ అనన్ పానములు కలిగి నీతినాయ్యముల ననుసరించుచు కేష్మముగా 

ఉండలేదా? 

యెహెజేక్లు 36:38 => నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొనునటుల్ పర్తిషిఠ్తములగు 

గొఱఱ్లంత విసాత్రముగాను, నియామక దినములలో యెరూషలేమునకు వచుచ్ గొఱఱ్లంత 

విసాత్రముగాను వారి పటట్ణములయందు మనుషుయ్లు గుంపులు గుంపులుగా విసత్రించునటుల్ నేను 

చేసెదను. 

మారుక్ 12:44 => వారందరు తమకు కలిగిన సమృదిధ్లోనుండి వేసిరి గాని, యీమె తన లేమిలో 

తనకు కలిగినదంతయు, అనగా తన జీవనమంతయు వేసెనని చెపెప్ను. 

వచనము 10 

ఈ పర్కారము సేవ జరుగుచుండగా రాజాజఞ్నుబటిట్ యాజకులు తమ సథ్లములోను లేవీయులు తమ 

వరుసలలోను నిలువబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:31 => అంతట హిజిక్యా మీరిపుప్డు యెహోవాకు మిముమ్ను 

పర్తిషిఠ్ంచుకొంటిరి; దగగ్రకు వచిచ్ యెహోవా మందిరములోనికి బలిదర్వయ్ములను కృతజఞ్తారప్ణలను 

తీసికొనిరండని ఆజఞ్ ఇయయ్గా సమాజపువారు బలిదర్వయ్ములను కృతజఞ్తారప్ణలను తీసికొనివచిచ్రి, 

దహనబలుల నరిప్ంచుటకు ఎవరికి ఇషట్ముపుటెట్నో వారు దహనబలి దర్వయ్ములను తీసికొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 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. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 29:6 => అపుప్డు పితరుల యిండల్కు అధిపతులును ఇశార్యేలీయుల గోతర్పు 

అధిపతులును సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును రాజు పనిమీద నియమింపబడిన అధిపతులును 

కలసి 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:7 => మనఃపూరవ్కముగా దేవుని మందిరపుపనికి పదివేల మణుగుల 

బంగారమును ఇరువదివేల మణుగుల బంగారపు దార్ములను ఇరువదివేల మణుగుల వెండిని 

ముపప్దియారువేల మణుగుల యితత్డిని రెండులక్షల మణుగుల యినుమును ఇచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:8 => తమయొదద్ రతన్ములునన్వారు వాటిని తెచిచ్ యెహోవా మందిరపు 

బొకక్సముమీదనునన్ గెరో ష్నీయుడైన యెహీయేలునకు ఇచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:9 => వారు పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాకు ఇచిచ్యుండిరి గనుక వారు 

ఆలాగు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్నందుకు జనులు సంతోషపడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:17 => నా దేవా , నీవు హృదయ పరిశోధనచేయుచు 

యథారథ్వంతులయందు ఇషట్పడుచునాన్వని నేనెరుగుదును; నేనైతే యథారథ్హృదయము గలవాడనై 

యివి యనిన్యు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్యునాన్ను; ఇపుప్డు ఇకక్డనుండు నీ జనులును నీకు 

మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ట చూచి సంతోషించుచునాన్ను. 

ఎజార్ 1:6 => మరియు వారి చుటుట్నునన్ వారందరును సేవ్చఛ్గా అరిప్ంచినవి గాక, వెండి 

ఉపకరణములను బంగారును పశువులను పర్శసత్మైన వసుత్వులను ఇచిచ్ వారికి సహాయము చేసిరి. 

ఎజార్ 2:68 => కుటుంబ పర్ధానులు కొందరు యెరూషలేములోనుండు యెహోవా మందిరమునకు 

వచిచ్, దేవుని మందిరమును దాని సథ్లములో నిలుపుటకు కానుకలను సేవ్చాఛ్రప్ణములుగా అరిప్ంచిరి. 

ఎజార్ 2:69 => పని నెరవేరుచ్టకు తమ శకిత్కొలది ఖజానాకు పదునారు వేల మూడువందల 

తులముల బంగారమును రెండు లక్షల యేబది వేల తులముల వెండిని యాజకుల కొరకు నూరు 

వసత్రములను ఇచిచ్రి. 

ఎజార్ 7:16 => మరియు బబులోను పర్దేశమందంతట నీకు దొరకు వెండి బంగారములంతయును, 

జనులును యాజకులును యెరూషలేములోనునన్ తమ దేవుని మందిరమునకు సేవ్చఛ్గా అరిప్ంచు 

వసుత్వులను నీవు తీసికొని పోవలెను. 
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ఎజార్ 8:25 => మా దేవుని మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచుట విషయములో రాజును అతని మంతుర్లును 

అధిపతులును అకక్డ నునన్ ఇశార్యేలీయులందరును పర్తిషిఠ్ంచిన వెండి బంగారములను 

ఉపకరణములను తూచి వారికి అపప్గించితిని. 

ఎజార్ 8:26 => వెయియ్నిన్ మూడువందల మణుగుల వెండిని రెండువందల మణుగుల వెండి 

ఉపకరణములను, రెండువందల మణుగుల బంగారమును, 

ఎజార్ 8:27 => ఏడువేల తులములు గల యిరువది బంగారపు గినెన్లను, బంగారమంత వెలగల 

పరిశుదధ్మైన రెండు రాగి పాతర్లను తూచి 

ఎజార్ 8:28 => వారిచేతికి అపప్గించి మీరు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవారు, పాతర్లును 

పర్తిషిఠ్తములైనవి . ఈ వెండి బంగారములును మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు 

సేవ్చాఛ్రప్ణలైయునన్వి. 

ఎజార్ 8:29 => కాబటిట్ మీరు యెరూషలేములో యెహోవా మందిరపు ఖజానా గదులలో, యాజకుల 

యొకక్యు లేవీయుల యొకక్యు ఇశార్యేలు పెదద్ల యొకక్యు పర్ధానులైన వారి యెదుట, వాటిని 

తూచి అపప్గించువరకు వాటిని భదర్ముగా ఉంచుడని వారితో చెపిప్తిని. 

ఎజార్ 8:30 => కాబటిట్ యాజకులును లేవీయులును వాటి యెతుత్ ఎంతో తెలిసికొని, 

యెరూషలేములోనునన్ మన దేవుని మందిరమునకు కొనిపోవుటకై ఆ వెండి బంగారములను పాతర్లను 

తీసికొనిరి. 

ఎజార్ 8:31 => మేము మొదటి నెల పండెర్ండవ దినమందు యెరూషలేమునకు వచుచ్టకై అహవా 

నదినుండి బయలుదేరగా, మా దేవుని హసత్ము మాకు తోడుగానుండి, శతుర్వులచేతిలోనుండియు 

మారగ్మందు పొంచియునన్వారిచేతిలోనుండియు మముమ్ను తపిప్ంచినందున 

ఎజార్ 8:32 => మేము యెరూషలేమునకు వచిచ్ మూడుదినములు అకక్డ బసచేసితివిు. 

ఎజార్ 8:33 => నాలుగవ దినమున వెండి బంగారములును పాతర్లును మా దేవుని మందిరమందు 

యాజకుడైన ఊరియా కుమారుడైన మెరేమోతుచేత తూనిక వేయబడెను. అతనితో కూడ ఫీనెహాసు 

కుమారుడైన ఎలియాజరు ఉండెను; వీరితో లేవీయులైన యేషూవ కుమారుడైన యోజాబాదును 

బినూన్యి కుమారుడైన నోవదాయ్యును కూడ నుండిరి. 
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ఎజార్ 8:34 => సంఖయ్ చొపుప్నను ఎతుత్ చొపుప్నను అనిన్టిని సరిచూచిన తరువాత వాటి యెతుత్ 

ఎంతైనది లెకక్లలో వార్సిరి. 

ఎజార్ 8:35 => మరియు చెరలోనికి కొనిపోబడిన వారికి పుటిట్ చెరనుండి విడుదలనొంది తిరిగి 

వచిచ్నవారు ఇశార్యేలీయుల దేవునికి దహనబలులు అరిప్ంచిరి. ఇశార్యేలీయులందరికొరకు 

పండెర్ండు ఎడల్ను తొంబదియారు పొటే ట్ళల్ను డెబబ్దియేడు గొఱఱ్పిలల్లను, పాపపరిహారారథ్బలిగా 

పండెర్ండు మేకపోతులను తెచిచ్ అనిన్టిని దహనబలిగా యెహోవాకు అరిప్ంచిరి. 

నెహెమాయ్ 7:70 => పెదద్లలో పర్ధానులైన కొందరు పనికి కొంత సహాయము చేసిరి. అధికారి 

ఖజానాలో నూట ఇరువది తులముల బంగారమును ఏబది పళె ల్ములను ఏడువందల ముపప్ది యాజక 

వసత్రములను వేసి యిచెచ్ను. 

నెహెమాయ్ 7:71 => మరియు పెదద్లలో పర్ధానులైనవారు కొందరు ఖజానాలో నూట నలువది 

తులముల బంగారమును పదునాలుగు లక్షల తులముల వెండిని వేసిరి. 

నెహెమాయ్ 7:72 => మిగిలినవారును రెండువందల నలువది తులముల బంగారమును రెండువందల 

నలువది లక్షల తులముల వెండిని అరువదియేడు యాజక వసత్రములను ఇచిచ్రి. 

కీరత్నలు 45:12 => తూరు కుమారెత్ నైవేదయ్ము తీసికొనివచుచ్ను జనులలో ఐశవ్రయ్వంతులు నీ 

దయను వెదకుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:44 => విశవ్సించిన వారందరు ఏకముగా కూడి తమకు కలిగినదంతయు 

సమషిట్గా ఉంచుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:45 => ఇదియుగాక వారు తమ చరసిథ్రాసుత్లను అమిమ్, అందరికిని వారి 

వారి అకక్రకొలది పంచిపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:34 => భూములైనను ఇండల్యినను కలిగినవారందరు వాటిని అమిమ్, 

అమిమ్న వాటి వెలతెచిచ్ అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటుట్చు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:35 => వారు పర్తివానికి వానివాని అకక్రకొలది పంచిపెటిట్రి గనుక 

వారిలో ఎవనికిని కొదువ లేకపోయెను. 
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2 కొరిందీయులకు 8:12 => మొదట ఒకడు సిదధ్మైన మనసుస్ కలిగియుంటే శకిత్కి మించి కాదు 

గాని కలిమి కొలదియే యిచిచ్నది పీర్తికరమవును. 

2 కొరిందీయులకు 9:7 => సణుగుకొనకయు బలవంతముగా కాకయు పర్తివాడును తన 

హృదయములో నిశచ్యించుకొనిన పర్కారము ఇయయ్వలెను; దేవుడు ఉతాస్హముగా ఇచుచ్వానిని 

పేర్మించును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:14 => యెహోవా మందిరములోనికి తేబడిన దర్వయ్మును బయటికి 

తీసికొనివచిచ్నపుప్డు, మోషేదావ్రా యెహోవా దయచేసిన ధరమ్శాసత్రము గల గర్ంథము యాజకుడైన 

హిలీక్యాకు కనబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:15 => అపుప్డు హిలీక్యా యెహోవా మందిరమందు ధరమ్శాసత్రము గల 

గర్ంథము నాకు దొరికెనని శాసిత్యగు షాఫానుతో చెపిప్ ఆ గర్ంథమును షాఫానుకు అపప్గించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:16 => షాఫాను ఆ గర్ంథమును రాజునొదద్కు తీసికొనిపోయి రాజుతో 

ఇటల్నెను నీ సేవకులకు నీవు ఆజాఞ్పించినదంతయు వారు చేయుచునాన్రు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:17 => యెహోవా మందిరమునందు దొరికిన దర్వయ్మును వారు పోగుచేసి 

పై విచారణకరత్ల చేతికిని పనివారి చేతికిని దాని అపప్గించియునాన్రు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:18 => మరియు యాజకుడైన హిలీక్యా నాకు ఒక గర్ంథము ఇచెచ్నని 

రాజు ఎదుట మనవిచేసికొని, శాసిత్యగు షాఫాను రాజు సముఖమున దానినుండి చదివి వినిపించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:19 => అతడు ధరమ్శాసత్రపు మాటలు చదివి వినిపింపగా రాజు విని తన 

వసత్రములను చింపుకొని 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:20 => హిలీక్యాకును, షాఫాను కుమారుడైన అహీకాముకును, మీకా 

కుమారుడైన అబోద్నుకును, శాసిత్యగు షాఫానుకును, రాజు సేవకుడైన ఆశాయాకును ఈలాగున ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:20 => ఎలియాజరు కుమారుడైన ఫీనెహాసు మునుపు వారిమీద 

అధికారియై యుండెను, యెహోవా అతనితోకూడ నుండెను. 

Page  of 2109 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

1 దినవృతాత్ంతములు 24:4 => వారిని ఏరప్రచుటలో ఈతామారు సంతతివారిలోని పెదద్లకంటె 

ఎలియాజరు సంతతివారిలోని పెదద్లు అధికులుగా కనబడిరి గనుక ఎలియాజరు సంతతివారిలో 

పదునారుగురు తమ పితరుల యింటివారికి పెదద్లుగాను, ఈతామారు సంతతివారిలో ఎనిమిదిమంది 

తమ తమ పితరుల యింటివారికి పెదద్లుగాను నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:5 => ఎలియాజరు సంతతిలోని వారును, ఈతామారు సంతతివారిలో 

కొందరును దేవునికి పర్తిషిఠ్తులగు అధికారులై యుండిరి గనుక తాము పరిశుదధ్ సథ్లమునకు 

అధికారులుగా ఉండుటకై చీటుల్వేసి వంతులు పంచుకొనిరి. 

యిరిమ్యా 29:25 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:1 => వారు పర్జలతో మాటలాడుచుండగా, యాజకులును దేవాలయపు 

అధిపతియు సదూద్కయుయ్లును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:26 => అధిపతి బంటౌర్తులతో కూడ పోయి, పర్జలు రాళల్తో 

కొటుట్దురేమో అని భయపడి, బలాతాక్రము చేయకయే వారిని తీసికొని వచెచ్ను. 

లేవీయకాండము 23:38 => ఏ అరప్ణ దినమున ఆ అరప్ణమును తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 7:2 => దాని ఉపకరణములనిన్టిని బలిపీఠమును దాని పాతర్లనిన్టిని చేయించి, 

అభిషేకించి వాటిని పర్తిషిఠ్ంచిన దినమున తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో పర్ధానులును గోతర్ 

ముఖుయ్లును లెకిక్ంపబడిన వారిమీద అధిపతులునైన ఇశార్యేలీయులలోని పర్ధానులు అరప్ణములను 

తెచిచ్రి.  
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సంఖాయ్కాండము 8:22 => తరువాత లేవీయులు అహరోను ఎదుటను అతని కుమారుల యెదుటను 

పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవచేయుటకు లోపలికి వెళిల్రి. యెహోవా లేవీయులనుగూరిచ్ మోషేకు 

ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు వారియెడల చేసెను. 

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 6:13 => షలూల్ము హిలీక్యాను కనెను, హిలీక్యా అజరాయ్ను కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:3 => పురుషులకేమి సతరీలకేమి ఇశార్యేలీయులందరిలో ఒకొక్కక్రికి ఒక 

రొటెట్ను ఒక భక్షయ్మును ఒక దార్క్షపండల్ అడను పంచిపెటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:24 => సమాజపు వారందరును చూచినపుప్డు, మరి ఏడు దినములు 

పండుగ ఆచరింపవలెనని యోచన చేసికొని మరి ఏడు దినములు సంతోషముగా దాని ఆచరించిరి. 

యిరిమ్యా 20:1 => యిరీమ్యా ఆ పర్వచనములను పలుకగా యెహోవా మందిరములో పెదద్ 

నాయకుడును ఇమేమ్రు కుమారుడునగు పషూరను యాజకుడు విని 

యిరిమ్యా 22:15 => నీవు అతిశయపడి దేవదారు పలకల గృహమును కటిట్ంచుకొనుటచేత 

రాజవగుదువా? నీ తండిర్ అనన్ పానములు కలిగి నీతినాయ్యముల ననుసరించుచు కేష్మముగా 

ఉండలేదా? 

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. 

మారుక్ 12:44 => వారందరు తమకు కలిగిన సమృదిధ్లోనుండి వేసిరి గాని, యీమె తన లేమిలో 

తనకు కలిగినదంతయు, అనగా తన జీవనమంతయు వేసెనని చెపెప్ను. 
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యోహాను 18:28 => వారు కయపయొదద్నుండి అధికారమందిరమునకు యేసును తీసికొనిపోయిరి. 

అపుప్డు ఉదయమాయెను గనుక వారు మైలపడకుండ పసాక్ను భుజింపవలెనని 

అధికారమందిరములోనికి వెళల్లేదు. 

వచనము 11 

లేవీయులు పసాక్పశువులను వధించి రకత్మును యాజకులకియయ్గా వారు దాని పోర్కిష్ంచిరి. 

లేవీయులు పశువులను ఒలువగా 

యెషయా 1:10 => సొదొమ నాయ్యాధిపతులారా, యెహోవామాట ఆలకించుడి. గొమొఱాఱ్ 

జనులారా, మన దేవుని ఉపదేశమునకు చెవియొగుగ్డి. 

యెషయా 1:11 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఇదే విసాత్రమైన మీ బలులు నాకేల? 

దహనబలులగు పాటే ట్ళుల్ను బాగుగా మేపిన దూడల కొర్వువ్ను నాకు వెకక్సమాయెను కోడెల 

రకత్మందైనను గొఱఱ్పిలల్ల రకత్మందైనను మేకపోతుల రకత్మందైనను నాకిషట్ములేదు. 

యెషయా 1:12 => నా సనిన్ధిని కనబడవలెనని మీరు వచుచ్చునాన్రే నా ఆవరణములను 

తొర్కుక్టకు మిముమ్ను రమమ్నన్వాడెవడు?  

యెషయా 1:13 => మీ నైవేదయ్ము వయ్రథ్ము అది నాకు అసహయ్ము పుటిట్ంచు ధూపారప్ణము 

దానినికను తేకుడి అమావాసయ్యు విశార్ంతిదినమును సమాజకూట పర్కటనమును జరుగుచునన్వి 

పాపులగుంపుకూడిన ఉతస్వసమాజమును నే నోరచ్జాలను. 

యెషయా 1:14 => మీ అమావాసయ్ ఉతస్వములును నియామక కాలములును నాకు హేయములు 

అవి నాకు బాధకరములు వాటిని సహింపలేక విసికియునాన్ను. 

యెషయా 1:15 => మీరు మీచేతులు చాపునపుప్డు మిముమ్ను చూడక నా కనున్లు కపుప్కొందును 

మీరు బహుగా పార్రథ్నచేసినను నేను వినను మీచేతులు రకత్ముతో నిండియునన్వి. 

యిరిమ్యా 3:10 => ఇంతగా జరిగినను విశావ్సఘాతకురాలగు ఆమె సహోదరియైన యూదా 

పైవేషమునకే గాని తన పూరణ్హృదయముతో నాయొదద్కు తిరుగుటలేదని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  
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యిరిమ్యా 7:21 => సైనయ్ములకధిపతియు ఇశార్యేలు దేవుడునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు మీ దహన బలులను మీ బలులను కలిపి మాంసము భకిష్ంచుడి. 

యిరిమ్యా 7:22 => నేను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మీ పితరులను రపిప్ంచిన దినమున 

దహనబలులను గూరిచ్గాని బలులనుగూరిచ్గాని నేను వారితో చెపప్లేదు, అటిట్వాటినిగూరిచ్ నేను ఏ 

ఆజఞ్యు ఇయయ్లేదు, ఈ ఆజఞ్ను మాతర్మే నేను వానికిచిచ్తిని 

యిరిమ్యా 7:23 => ఏదనగానా మాటలు మీరు అంగీకరించినయెడల నేను మీకు 

దేవుడనైయుందును మీరు నాకు జనులైయుందురు ; మీకు కేష్మము కలుగునటుల్ నేను 

మీకాజాఞ్పించుచునన్ మారగ్మంతటియందు మీరు నడుచుకొనుడి. 

యిరిమ్యా 7:24 => అయితే వారు వినకపోయిరి, చెవియొగగ్కుండిరి, ముందుకుసాగక 

వెనుకదీయుచు తమ ఆలోచనలనుబటిట్ తమ దుషట్ హృదయకాఠినయ్ము ననుసరించి నడుచుచు వచిచ్రి. 

యిరిమ్యా 7:25 => మీ పితరులు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి బయలుదేరి వచిచ్న దినము మొదలుకొని 

నేటివరకు మీరు వెనుకదీయుచు వచిచ్నవారే; నేను అనుదినము పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన నా 

సేవకులనందరిని మీయొదద్కు పంపుచు వచిచ్తిని. 

యిరిమ్యా 7:26 => వారు నా మాట వినకయునాన్రు చెవియొగగ్కయునాన్రు తమ మెడను వంచక 

మనసుస్ను కఠినపరచుకొనుచునాన్రు; వారు తమ పితరులకంటె మరి దుషుట్లైరి. 

యిరిమ్యా 7:27 => నీవు ఈ మాటలనిన్యు వారితో చెపిప్నను వారు నీ మాటలంగీకరింపరు, నీవు 

వారిని పిలిచినను వారు నీకుతత్రమియయ్రు 

యిరిమ్యా 7:28 => గనుక నీవు వారితో ఈలాగు చెపుప్ము వీరు తమ దేవుడైన యెహోవా మాట 

విననివారు, శిక్షకు లోబడనొలల్నివారు, కాబటిట్ నమమ్కము వారిలోనుండి తొలగిపోయియునన్ది, అది 

వారి నోట నుండకుండ కొటిట్వేయబడియునన్ది. 

మీకా 6:6 => ఏమి తీసికొనివచిచ్ నేను యెహోవాను దరిశ్ంతును? ఏమి తీసికొనివచిచ్ 

మహోనన్తుడైన దేవుని సనిన్ధిని నమసాక్రముచేతును? దహనబలులను ఏడాది దూడలను అరిప్ంచి 

దరిశ్ంతునా? 
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మీకా 6:7 => వేలకొలది పొటే ట్ళుల్ను వేలాది నదులంత విసాత్రమైన తైలమును ఆయనకు సంతోషము 

కలుగజేయునా? నా అతికర్మమునకై నా జేయ్షఠ్పుతుర్ని నేనితుత్నా? నా పాపపరిహారమునకై నా 

గరభ్ఫలమును నేనితుత్నా? 

మీకా 6:8 => మనుషుయ్డా, యేది ఉతత్మమో అది నీకు తెలియజేయబడియునన్ది; నాయ్యముగా 

నడుచుకొనుటయు, కనికరమును పేర్మించుటయు, దీనమనసుస్ కలిగి నీ దేవుని యెదుట 

పర్వరిత్ంచుటయు, ఇంతేగదా యెహోవా నినన్డుగుచునాన్డు. 

వచనము 12 

మోషే గర్ంథములో వార్యబడిన పర్కారము జనుల కుటుంబముల విభాగము చొపుప్న యెహోవాకు 

అరప్ణగా ఇచుచ్టకు దహనబలి పశుమాంసమును యాజకులు తీసికొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:4 => ఇశార్యేలీయుల రాజైన దావీదు వార్సియిచిచ్న కర్మము చొపుప్నను 

అతని కుమారుడైన సొలొమోను వార్సి ఇచిచ్న కర్మము చొపుప్నను మీ మీ పితరుల యిండల్కు ఏరాప్టైన 

వరుసలనుబటిట్ మిముమ్ను సిదధ్పరచుకొనుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:5 => జనుల ఆ యా భాగములకు లేవీయులకు కుటుంబములలో ఆ యా 

భాగములు ఏరాప్టగునటుల్గా మీరు పరిశుదధ్ సథ్లమందు నిలిచి, వారి వారి పితరుల కుటుంబముల 

వరుసలనుబటిట్ జనులైన మీ సహోదరులకొరకు సేవచేయుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:16 => దైవజనుడైన మోషే నియమించిన ధరమ్శాసత్రములోని విధినిబటిట్ 

వారు తమ సథ్లమందు నిలువబడగా, యాజకులు లేవీయుల చేతిలోనుండి రకత్మును తీసికొని దానిని 

పోర్కిష్ంచిరి. 

ఎజార్ 6:18 => మరియు వారు యెరూషలేములోనునన్ దేవుని సేవ జరిపించుటకై మోషే యొకక్ 

గర్ంథమందు వార్సినదానినిబటిట్ తరగతుల చొపుప్న యాజకులను వరుసల చొపుప్న లేవీయులను 

నిరణ్యించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:6 => గెరో ష్ను కహాతు మెరారీయులు అను లేవీయులలో దావీదు వారిని 

వరుసలుగా విభాగించెను. గెరో ష్నీయులలో లదాద్ను షిమీ అనువారుండిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 8:14 => అతడు తన తండిర్యైన దావీదు చేసిన నిరణ్యమునుబటిట్ వారి వారి 

సేవాధరమ్ములను జరుపుకొనుటకై వారి వారి వంతుల చొపుప్న యాజకులను వారి సేవకును, 

కటట్డనుబటిట్ అనుదినమున యాజకుల సముఖమున సుత్తి చేయుటకును, ఉపచారకులుగా 

ఉండుటకును, వంతులచొపుప్న లేవీయులను, దావ్రములనిన్టి దగగ్ర కావలియుండుటకై వారి వారి 

వంతులచొపుప్న దావ్రపాలకులను నియమించెను; దైవజనుడైన దావీదు ఆలాగుననే యాజఞ్ 

ఇచిచ్యుండెను. 

యెహెజేక్లు 44:11 => అయినను వారు నా పరిశుదధ్సథ్లములో పరిచరయ్ చేయువారు, నా 

మందిరమునకు దావ్రపాలకులై మందిర పరిచరయ్ జరిగించువారు, పర్జలకు బదులుగా వారే 

దహనబలి పశువులను బలి పశువులను వధించువారు, పరిచరయ్ చేయుటకై వారే జనుల సమక్షమున 

నియమింపబడినవారు. 

మతత్యి 26:19 => యేసు తమకాజాఞ్పించిన పర్కారము శిషుయ్లు చేసి పసాక్ను సిదధ్పరచిరి. 

వచనము 13 

వారు ఎడల్నుకూడ ఆ పర్కారముగానే చేసిరి. వారు విధిపర్కారము పసాక్పశు మాంసమును నిపుప్మీద 

కాలిచ్రిగాని యితరమైన పర్తిషాఠ్రప్ణలను కుండలలోను బొరుసులలోను పెనములలోను ఉడికించి 

జనులకందరికి తవ్రగా వడిడ్ంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:22 => పరిచారకులు ఆ కోడెలను వధించినపుప్డు యాజకులు వాటి 

రకత్మును తీసికొని బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచిరి. ఆ పర్కారము వారు పొటే ల్ళల్ను వధించినపుప్డు 

యాజకులు ఆ రకత్మును బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచిరి. వారు గొఱఱ్పిలల్లను వధించినపుప్డు ఆ 

రకత్మును బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:23 => పాపపరిహారారథ్ బలికై రాజు ఎదుటికిని సమాజము ఎదుటికిని 

మేకపోతులను తీసికొనిరాగా, వారు తమచేతులను వాటిమీద ఉంచిన తరువాత యాజకులు వాటిని 

వధించి 
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2 దినవృతాత్ంతములు 29:24 => ఇశార్యేలీయులందరికొరకు దహనబలియు పాపపరిహారారథ్ 

బలియు అరిప్ంపవలెనని రాజు ఆజాఞ్పించియుండెను గనుక, ఇశార్యేలీయులందరి నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై బలిపీఠముమీద వాటి రకత్మును పోసి, పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:16 => దైవజనుడైన మోషే నియమించిన ధరమ్శాసత్రములోని విధినిబటిట్ 

వారు తమ సథ్లమందు నిలువబడగా, యాజకులు లేవీయుల చేతిలోనుండి రకత్మును తీసికొని దానిని 

పోర్కిష్ంచిరి. 

లేవీయకాండము 1:5 => అతడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెదూడను వధించిన తరువాత 

యాజకులైన అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును తెచిచ్ పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుటనునన్ 

బలిపీఠముచుటుట్ ఆ రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 1:6 => అపుప్డతడు దహనబలి రూపమైన ఆ పశుచరమ్మును ఒలిచి, దాని 

అవయవములను విడదీసిన తరువాత 

సంఖాయ్కాండము 18:3 => వారు నినున్ను గుడారమంతటిని కాపాడుచుండవలెను. అయితే వారును 

మీరును చావకుండునటుల్ వారు పరిశుదధ్ సథ్ లముయొకక్ ఉపకరణములయొదద్ కైనను 

బలిపీఠమునొదద్కైనను సమీపింపవలదు. 

సంఖాయ్కాండము 18:7 => కాబటిట్ నీవును నీ కుమారులును బలిపీఠపు పనులనిన్టి విషయములోను 

అడడ్తెర లోపలిదాని విషయములోను యాజకతవ్ము జరుపుచు సేవచేయవలెను. దయచేతనే మీ 

యాజకతవ్పు సేవ నేను మీకిచిచ్యునాన్ను; అనుయ్డు సమీపించినయెడల మరణశిక్ష నొందును. 

హెబీర్యులకు 9:21 => అదేవిధముగా గుడారము మీదను సేవాపాతర్లనిన్టి మీదను ఆ రకత్మును 

పోర్కిష్ంచెను.  

హెబీర్యులకు 9:22 => మరియు ధరమ్శాసత్ర పర్కారము సమసత్ వసుత్వులును రకత్ముచేత 

శుదిధ్చేయబడుననియు, రకత్ము చిందింపకుండ పాపక్షమాపణ కలుగదనియు సామానయ్ముగా 

చెపప్వచుచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:34 => యాజకులు కొదిద్గా ఉనన్ందున వారు ఆ దహనబలి 

పశువులనిన్టిని ఒలువలేకపోగా, పని సంపూరణ్మగువరకు కడమ యాజకులు తముమ్ను 
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పర్తిషిఠ్ంచుకొనువరకు వారి సహోదరులగు లేవీయులు వారికి సహాయము చేసిరి; తముమ్ను 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనుటయందు యాజకులకంటె లేవీయులు యథారథ్హృదయులై యుండిరి. 

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, 

ఎజార్ 6:20 => యాజకులును లేవీయులును తముమ్ను తాము పవితర్పరచుకొని పవితుర్లైన 

తరువాత, చెరలోనుండి విడుదలనొందిన వారందరికొరకును తమ బంధువులైన యాజకుల కొరకును 

తమకొరకును పసాక్పశువును వధించిరి. 

యెహెజేక్లు 44:11 => అయినను వారు నా పరిశుదధ్సథ్లములో పరిచరయ్ చేయువారు, నా 

మందిరమునకు దావ్రపాలకులై మందిర పరిచరయ్ జరిగించువారు, పర్జలకు బదులుగా వారే 

దహనబలి పశువులను బలి పశువులను వధించువారు, పరిచరయ్ చేయుటకై వారే జనుల సమక్షమున 

నియమింపబడినవారు. 

మతత్యి 26:19 => యేసు తమకాజాఞ్పించిన పర్కారము శిషుయ్లు చేసి పసాక్ను సిదధ్పరచిరి. 

వచనము 14 

తరువాత లేవీయులు తమకొరకును యాజకులకొరకును సిదధ్ముచేసిరి. అహరోను సంతతివారగు 

యాజకులు దహనబలి పశుమాంసమును కొర్వువ్ను రాతిర్వరకు అరిప్ంపవలసివచెచ్ను గనుక 

లేవీయులు తమ కొరకును అహరోను సంతతివారగు యాజకులకొరకును సిదధ్పరచిరి. 

లేవీయకాండము 3:3 => అతడు ఆ సమాధాన బలిపశువు యొకక్ ఆంతర్ముల లోపలి కొర్వువ్ను 

ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని రెండు మూతర్గర్ంధులను వాటిమీదను 

లేవీయకాండము 3:5 => అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 3:9 => ఆ సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను ముడిడ్పూస మొదలుకొని కొర్వివ్న 

తోక అంతటిని ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వువ్ అంతటిని 
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లేవీయకాండము 3:10 => రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను 

మూతర్గర్ంథులమీది కాలేజముయొకక్ వపను తీసి యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 3:11 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమ రూపమైన ఆహారము. 

లేవీయకాండము 3:14 => 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. 

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. 

2 సమూయేలు 6:19 => సమూహముగా కూడిన ఇశార్యేలీయులగు సతరీ పురుషులకందరికి ఒకొక్క 

రొటెట్యు ఒకొక్క భక్షయ్మును ఒకొక్క దార్క్షపండల్ అడయు పంచిపెటిట్న తరువాత జనులందరును తమ 

తమ యిండల్కు వెళిల్పోయిరి. 

యిరిమ్యా 22:15 => నీవు అతిశయపడి దేవదారు పలకల గృహమును కటిట్ంచుకొనుటచేత 

రాజవగుదువా? నీ తండిర్ అనన్ పానములు కలిగి నీతినాయ్యముల ననుసరించుచు కేష్మముగా 

ఉండలేదా? 

వచనము 15 
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మరియు ఆసాపు సంతతివారగు గాయకులును, ఆసాపు హేమానులును, రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు 

యెదూతూనును దావీదు నియమించిన పర్కారముగా తమ సథ్లమందుండిరి; దావ్రములనిన్టియొదద్ను 

దావ్రపాలకులు కనిపెటుట్చుండిరి. వారు తమచేతిలో పని విడిచి అవతలికి వెళిల్పోకుండునటుల్ వారి 

సహోదరులగు లేవీయులు వారికొరకు సిదధ్పరచిరి. 

నిరగ్మకాండము 12:8 => ఆ రాతిర్యే వారు అగిన్చేత కాలచ్బడిన ఆ మాంసమును పొంగని 

రొటెట్లను తినవలెను. చేదుకూరలతో దాని తినవలెను 

నిరగ్మకాండము 12:9 => దాని తలను దాని కాళల్ను దాని ఆంతర్ములను అగిన్తో కాలిచ్ దాని 

తినవలెను; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమున దానిని కాలిచ్ 

భుజించి, ఉదయమున తిరిగి నీ గుడారములకు వెళల్వలెను. ఆరు దినములు నీవు పొంగని రొటెట్లు 

తినవలెను. 

కీరత్నలు 22:14 => నేను నీళల్వలె పారబోయబడి యునాన్ను నా యెముకలనిన్యు సాథ్నము 

తపిప్యునన్వి నా హృదయము నా అంతరంగమందు మైనమువలె కరగియునన్ది. 

విలాపవాకయ్ములు 1:12 => తోర్వను నడుచువారలారా, ఈలాగు జరుగుట చూడగా మీకు 

చింతలేదా? యెహోవా తన పర్చండ కోపదినమున నాకు కలుగజేసిన శర్మవంటి శర్మ మరి 

ఎవరికైనను కలిగినదో లేదో మీరు నిదానించి చూడుడి.  

విలాపవాకయ్ములు 1:13 => పరమునుండి ఆయన నా యెముకలమీదికి అగిన్ పర్యోగించియునాన్డు 

అది యెడతెగక వాటిని కాలుచ్చునన్ది నా పాదములను చికుక్పరచుటకైవలనొగిగ్యునాన్డు ననున్ 

వెనుకకు తిర్పిప్యునాన్డు ఆయన ననున్ పాడుచేసి దినమెలల్ ననున్ సొమమ్సిలల్జేసియునాన్డు.  

లేవీయకాండము 6:28 => దాని వండిన మంటికుండను పగులగొటట్వలెను; దానిని ఇతత్డిపాతర్లో 

వండినయెడల దాని తోమి నీళల్తో కడుగవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 6:19 => మరియు యాజకుడు ఆ పొటే ట్లుయొకక్ వండిన జబబ్ను ఆ 

గంపలోనుండి పొంగని యొక భక్షయ్మును పొంగని యొక పూరీని తీసికొని నాజీరు తన వర్త 

సంబంధమైన వెండుర్కలు గొరికించుకొనిన పిమమ్ట అతనిచేతుల మీద వాటినుంచవలెను. 

1 సమూయేలు 2:13 => జనులవిషయమై యాజకులు చేయుచు వచిచ్న పని యేమనగా, ఎవడైన 

బలిపశువును వధించిన మీదట మాంసము ఉడుకుచుండగా యాజకుని వారు మూడు ముండుల్గల 

కొంకిని తీసికొనివచిచ్ 

1 సమూయేలు 2:14 => బొరుసులో గాని తపేలలోగాని గూనలోగాని కుండలోగాని అది 

గుచిచ్నపుడు ఆ కొంకిచేత బయటకు వచిచ్నదంతయు యాజకుడు తనకొరకు తీసికొనును. షిలోహుకు 

వచుచ్ ఇశార్యేలీయులందరికిని వీరు ఈలాగున చేయుచువచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 2:15 => ఇదియు గాక వారు కొర్వువ్ను దహింపకమునుపు యాజకుని పనివాడు 

వచిచ్ బలిపశువును వధించువానితోయాజకునికి వండించుటకై మాంసమిముమ్, ఉడకబెటిట్న మాంసము 

అతడు నీయొదద్ తీసికొనడు, పచిచ్ మాంసమే కావలెను అని చెపుప్చువచెచ్ను. 

రోమీయులకు 12:11 => ఆసకిత్ విషయములో మాందుయ్లు కాక, ఆతమ్యందు తీవర్తగలవారై 

పర్భువును సేవించుడి. 

2 సమూయేలు 6:19 => సమూహముగా కూడిన ఇశార్యేలీయులగు సతరీ పురుషులకందరికి ఒకొక్క 

రొటెట్యు ఒకొక్క భక్షయ్మును ఒకొక్క దార్క్షపండల్ అడయు పంచిపెటిట్న తరువాత జనులందరును తమ 

తమ యిండల్కు వెళిల్పోయిరి. 

యెహెజేక్లు 46 :20 => పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వులను బయటి ఆవరణములోనికి 

కొనివచిచ్యాజకులు జనులను పర్తిషిఠ్ంచుటకై వారు అపరాధపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును 

పాపపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును వండుచు నైవేదయ్ములను కాలుచ్చుండు సథ్లమిదియేయని 

నాతోచెపిప్ 
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ఈ పర్కారము రాజైన యోషీయా యిచిచ్న ఆజఞ్నుబటిట్ వారు పసాక్పండుగ ఆచరించి, యెహోవా 

బలిపీఠముమీద దహనబలులను అరిప్ంచుటచేత ఆ దినమున ఏమియు లోపములేకుండ యెహోవా 

సేవ జరిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:2 => అపుప్డు పండెర్ండుగురు అపొసత్లులు తమయొదద్కు శిషుయ్ల 

సమూహమును పిలిచి మేము దేవుని వాకయ్ము బోధించుట మాని, ఆహారము పంచిపెటుట్ట 

యుకత్ముకాదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:3 => కాబటిట్ సహోదరులారా, ఆతమ్తోను జాఞ్నముతోను నిండుకొని 

మంచిపేరు పొందిన యేడుగురు మనుషుయ్లను మీలో ఏరప్రచుకొనుడి. మేము వారిని ఈ పనికి 

నియమింతుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:4 => అయితే మేము పార్రథ్నయందును వాకయ్పరిచరయ్ యందును ఎడతెగక 

యుందుమని చెపిప్రి. 

లేవీయకాండము 3:5 => అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

వచనము 17 

అకక్డనునన్ ఇశార్యేలీయులు, ఆ కాలమందు పసాక్ను పులియని రొటెట్ల పండుగను ఏడు దినములు 

ఆచరించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:25 => మరియు దావీదును దావీదు రాజుకు దీరఘ్దరిశ్యైన గాదును 

పర్వకత్యైన నాతానును చేసిన నిరణ్యము చొపుప్న యెహోవా మందిరములో తాళములను 

సవ్రమండలములను సితారాలను వాయించుటకై అతడు లేవీయులను ఏరాప్టు చేసెను. ఆలాగు 

జరుగవలెనని యెహోవా తన పర్వకత్లదావ్రా ఆజాఞ్పించియుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:26 => దావీదు చేయించిన వాదయ్ములను వాయించుటకు లేవీయులును 

బూరలు ఊదుటకు యాజకులును నియమింపబడిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 16:41 => యెహోవా కృప నితయ్ముండునని ఆయనను సుత్తి చేయుటకై 

వీరితోకూడ హేమానును యెదూతూనును పేళల్ వరుసను ఉదాహరింపబడిన మరికొందరిని 

నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:42 => బూరలు ఊదుటకును తాళములను వాయించుటకును 

దేవునిగూరిచ్ పాడతగిన గీతములను వాదయ్ములతో వినిపించుటకును వీరిలోనుండు హేమానును 

యెదూతూనును అతడు నియమించెను . మరియు యెదూతూను కుమారులను అతడు 

దావ్రపాలకులుగా నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:5 => నాలుగు వేలమంది దావ్రపాలకులుగా నియమింపబడిరి. మరి 

నాలుగు వేలమంది సుత్తిచేయు నిమితత్మై దావీదు చేయించిన వాదయ్ విశేషములతో యెహోవాను 

సుత్తించువారుగా నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:5 => వీరందరును దేవుని వాకుక్విషయములో రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు 

హేమానుయొకక్ కుమారులు. హేమాను సంతతిని గొపప్చేయుటకై దేవుడు హేమానునకు 

పదునలుగురు కుమారులను ముగుగ్రు కుమారెత్లను అనుగర్హించియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:6 => వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును 

రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు 

వాయించుచు గానము చేయుచు, తమ తండిర్ చేతికిర్ంద దేవుని మందిరపు సేవ జరిగించుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:7 => యెహోవాకు గానము చేయుటలో నేరుప్ పొందిన తమ 

సహోదరులతో కూడనునన్ పర్వీణులైన పాటకుల లెకక్ రెండువందల ఎనుబది యెనిమిది. 

కీరత్నలు 77:1 => నేను ఎలుగెతిత్ దేవునికి మొఱఱ్పెటుట్దును ఆయనకు మనవి చేయుదును దేవుడు 

నాకు చెవియొగుగ్వరకు నేను ఎలుగెతిత్ ఆయనకు మనవి చేయుదును. 

కీరత్నలు 78:1 => నా జనులారా, నా బోధకు చెవియొగుగ్డి నా నోటిమాటలకు చెవియొగుగ్డి 

కీరత్నలు 79:1 => దేవా, అనయ్జనులు నీ సావ్సథ్య్ములోనికి చొరబడియునాన్రు వారు నీ 

పరిశుదాధ్లయమును అపవితర్పరచియునాన్రు యెరూషలేమును పాడుదిబబ్లుగా చేసియునాన్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:17 => దావ్రపాలకులు ఎవరనగా షలూల్ము అకూక్బు టలోమ్ను 

అహీమాను అనువారును వారి సహోదరులును. వీరిలో షలూల్ము పెదద్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:18 => లేవీయుల సమూహములలో వీరు తూరుప్ననుండు రాజు 

గుమమ్మునొదద్ ఇంతవరకు కాపురము చేయుచునాన్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:19 => మరియు కోరహు కుమారుడగు ఎబాయ్సాపునకు పుటిట్న కోరే 

కుమారుడైన షలూల్మును వాని పితరుని యింటివారును వాని సహోదరులగు కోరహీయులును 

సేవాసంబంధమైన పనిమీదనుండి గుడారమునకు దావ్రపాలకులైయుండిరి; వారి పితరులు యెహోవా 

పాళెమునకు కావలివారైయుండి పర్వేశ సథ్లమును కాయుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:14 => తూరుప్తటుట్ కావలి షెలెమాయ్కు పడెను, వివేకముగల 

ఆలోచనకరత్యైన అతని కుమారుడగు జెకరాయ్కు చీటి వేయగా, ఉతత్రపుతటుట్ కావలి వానికి పడెను, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 26:15 => ఓబేదెదోమునకు దకిష్ణపువైపు కావలియు అతని కుమారులకు 

అసుపీప్మను ఇంటికావలియు పడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:16 => షుపీప్మునకును హోసాకును పడమటితటుట్న నునన్ షలెల్కెతు 

గుమమ్మునకు ఎకుక్ రాజమారగ్మును కాచుటకు చీటి పడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:17 => తూరుప్న లేవీయులైన ఆరుగురును, ఉతత్రమున దినమునకు 

నలుగురును, దకిష్ణమున దినమునకు నలుగురును, అసుపీప్ము నొదద్ ఇదద్రిదద్రును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:18 => బయట దావ్రమునొదద్ను పడమరగా ఎకిక్పోవు రాజమారగ్ము 

నొదద్ను నలుగురును, వెలుపటి తోర్వయందు ఇదద్రును ఏరాప్టైరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:19 => కోరే సంతతివారిలోను మెరారీయులలోను దావ్రము 

కనిపెటుట్వారికి ఈలాగు వంతులాయెను. 

2 సమూయేలు 20:26 => సాదోకును అబాయ్తారును యాజకులు; యాయీరీయుడగు ఈరా 

దావీదునకు సభాముఖుయ్డు  

1 దినవృతాత్ంతములు 2:6 => జెరహు కుమారులు అయిదుగురు, జిమీ ఏతాను హేమాను కలోక్లు 

దార. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:32 => సొలొమోను యెరూషలేములో యెహోవా మందిరమును 

కటిట్ంచువరకు వీరు సమాజపు గుడారముయొకక్ ముంగిట సంగీతసేవను ఆచరించుచుండిరి; వారు 

వంతులచొపుప్న తమ పని చూచుకొనుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:39 => హేమాను సహోదరుడైన ఆసాపు ఇతని కుడిపర్కక్ను నిలుచువాడు. 

ఈ ఆసాపు బెరకాయ్ కుమారుడు, బెరకాయ్ షిమాయ్ కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:16 => యదూతోను కుమారుడైన గాలాలునకు పుటిట్న షెమయా 

కుమారుడైన ఓబదాయ్, నెటోపాతీయుల గార్మములలో కాపురమునన్ ఎలాక్నా కుమారుడైన ఆసాకు 

పుటిట్న బెరెకాయ్. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 30:16 => దైవజనుడైన మోషే నియమించిన ధరమ్శాసత్రములోని విధినిబటిట్ 

వారు తమ సథ్లమందు నిలువబడగా, యాజకులు లేవీయుల చేతిలోనుండి రకత్మును తీసికొని దానిని 

పోర్కిష్ంచిరి. 

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 

వచనము 18 

పర్వకత్యగు సమూయేలు దినములు మొదలుకొని ఇశార్యేలీయులలో పసాక్పండుగ అంత ఘనముగా 

ఆచరింపబడి యుండలేదు. యోషీయాయు, యాజకులును, లేవీయులును, అకక్డనునన్ యూదా 

ఇశార్యేలువారందరును, యెరూషలేము కాపురసుథ్లును ఆచరించిన పర్కారము ఇశార్యేలు 

రాజులందరిలో ఒకక్డైనను పసాక్పండుగను ఆచరించి యుండలేదు. 

ఆదికాండము 45:21 => ఇశార్యేలు కుమారులు ఆలాగుననే చేసిరి. యోసేపు ఫరోమాట చొపప్న 

వారికి బండల్ను ఇపిప్ంచెను; మారగ్మునకు ఆహారము ఇపిప్ంచెను. 

వచనము 19 

యోషీయా యేలుబడియందు పదునెనిమిదవ సంవతస్రమున ఈ పసాక్పండుగ జరిగెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:21 => యెరూషలేములోనునన్ ఇశార్యేలువారు బహు సంతోషభరితులై 

పులియని రొటెట్ల పండుగను ఏడు దినములు ఆచరించిరి. లేవీయులును యాజకులును యెహోవాను 

ఘనపరచుచు గొపప్ నాదముగల వాదయ్ములతో పర్తి దినము ఆయనను సుత్తించుచు ఉండిరి. 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 30:23 => యూదా రాజైన హిజిక్యా సమాజపువారికి బలియరప్ణల 

నిమితత్ము వెయియ్ కోడెలను ఏడువేల గొఱఱ్లనిచుచ్టయు, అధిపతులు వెయియ్ కోడెలను పదివేల 

గొఱఱ్లనిచుచ్టయు, బహుమంది యాజకులు తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనుటయు 

నిరగ్మకాండము 12:15 => ఏడు దినములు పులియని రొటెట్లను తినవలెను. మొదటి దినమున మీ 

యిండల్లోనుండి పొంగినది పారవేయవలెను. మొదటి దినము మొదలుకొని యేడవ దినము వరకు 

పులిసిన దానిని తిను పర్తి మనుషుయ్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

నిరగ్మకాండము 12:16 => ఆ మొదటి దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగాను, ఏడవ దినమున 

పరిశుదధ్ సంఘముగాను కూడుకొనవలెను. ఆ దినములయందు పర్తివాడు తినవలసినది మాతర్మే 

మీరు సిదధ్పరచవచుచ్ను; అదియు గాక మరి ఏ పనియు చేయకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 12:17 => పులియని రొటెట్ల పండుగను మీరు ఆచరింపవలెను. ఈ దినమందే నేను 

మీ సమూహములను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వెలుపలికి రపిప్ంచితిని గనుక మీరు మీ 

తరములనిన్టిలో ఈ దినము నాచరింపవలెను; ఇది మీకు నితయ్మైన కటట్డగా ఉండును. 

నిరగ్మకాండము 12:18 => మొదటి నెల పదునాలుగవ దినము సాయంకాలము మొదలుకొని ఆ 

నెల యిరువది యొకటవ దినము సాయంకాలము వరకు మీరు పులియని రొటెట్లను తినవలెను. 

నిరగ్మకాండము 12:19 => ఏడు దినములు మీ యిండల్లో పొంగినదేదియును ఉండకూడదు, 

పులిసినదానిని తినువాడు అనుయ్డేగాని దేశములో పుటిట్నవాడేగాని ఇశార్యేలీయుల సమాజములో 

నుండక కొటిట్వేయబడును. 

నిరగ్మకాండము 12:20 => మీరు పులిసినదేదియు తినక మీ నివాసములనిన్టిలోను పులియని 

వాటినే తినవలెనని చెపుప్మనెను. 

నిరగ్మకాండము 13:6 => ఏడు దినములు నీవు పులియని రొటెట్లను తినవలెను, ఏడవ దినమున 

యెహోవా పండుగ ఆచరింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 13:7 => పులియని వాటినే యేడు దినములు తినవలెను. పులిసినదేదియు నీయొదద్ 

కనబడకూడదు. నీ పార్ంతములనిన్టిలోను పొంగినదేదియు నీయొదద్ కనబడకూడదు. 
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నిరగ్మకాండము 23:15 => పులియని రొటెట్ల పండుగ నాచరింపవలెను. నేను నీ కాజాఞ్పించినటుల్ 

ఆబీబు నెలలో నీవు ఐగుపుత్లోనుండి బయలుదేరి వచిచ్తివి గనుక ఆ నెలలో నియామక కాలమందు 

ఏడు దినములు పులియని రొటెట్లను తినవలెను. నా సనిన్ధిని ఎవడును వటిట్చేతులతో కనబడకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 34:18 => మీరు పొంగనివాటి పండుగ ఆచరింపవలెను. నేను నీకాజాఞ్పించినటుల్ 

ఆబీబు నెలలో నియామక కాలమందు ఏడు దినములు పొంగనివాటినే తినవలెను. ఏలయనగా ఆబీబు 

నెలలో ఐగుపుత్లోనుండి మీరు బయలుదేరి వచిచ్తిరి. 

లేవీయకాండము 23:5 => మొదటి నెల పదునాలుగవ దినమున సాయంకాలమందు యెహోవా 

పసాక్ పండుగ జరుగును. 

లేవీయకాండము 23:6 => ఆ నెల పదునయిదవ దినమున యెహోవాకు పొంగని రొటెట్ల పండుగ 

జరుగును; ఏడు దినములు మీరు పొంగని వాటినే తినవలెను 

లేవీయకాండము 23:7 => మొదటి దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగా కూడవలెను. అందులో 

మీరు జీవనోపాధియైన ఏ పనియు చేయకూడదు. 

లేవీయకాండము 23:8 => ఏడు దినములు మీరు యెహోవాకు హోమారప్ణము చేయవలెను. ఏడవ 

దినమున పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. అందులో మీరు జీవనోపాధియైన ఏ పనియు 

చేయకూడదని వారితో చెపుప్ము. 

సంఖాయ్కాండము 28:16 => మొదటి నెల పదునాలుగవ దినము యెహోవాకు పసాక్పండుగ. 

సంఖాయ్కాండము 28:17 => ఆ నెల పదునయిదవ దినము పండుగ జరుగును. ఏడు దినములు 

పొంగని భక్షయ్ములనే తినవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:18 => మొదటి దినమున పరిశుదధ్ సంఘము కూడవలెను. అందులో మీరు 

జీవనోపాధియైన పనులేమియు చేయకూడదు 

సంఖాయ్కాండము 28:19 => అయితే యెహోవాకు దహనబలిగా మీరు రెండు కోడెదూడలను ఒక 

పొటే ట్లును ఏడాదివగు ఏడు మగ గొఱఱ్పిలల్లను అరిప్ంపవలెను. అవి మీకు కలిగిన వాటిలో 

నిరోద్షమైనవై యుండవలెను 

సంఖాయ్కాండము 28:20 => వాటి నైవేదయ్ము నూనెతో కలపబడిన గోధుమల పిండి. 
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సంఖాయ్కాండము 28:21 => ఒకొక్కక్ కోడెతో తూములో మూడు పదియవవంతులను, పొటే ట్లుతో 

రెండు పదియవవంతులను ఆ యేడు గొఱఱ్పిలల్లలో ఒకొక్కక్ గొఱఱ్పిలల్తో ఒకొక్కక్ పదియవవంతును 

సంఖాయ్కాండము 28:22 => మీకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకై పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకను 

అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:23 => ఉదయమున మీరు అరిప్ంచు నితయ్మైన దహనబలి గాక వీటిని మీరు 

అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:24 => అటే ల్ ఆ యేడు దినములలో పర్తిదినము యెహోవాకు ఇంపైన 

సువాసనగల హోమదర్వయ్మును ఆహారముగా అరిప్ంచవలెను. నితయ్మైన దహనబలియు దాని 

పానారప్ణమును గాక దానిని అరిప్ంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:25 => ఏడవ దినమున పరిశుదధ్సంఘము కూడవలెను. ఆ దినమున మీరు 

జీవనోపాధియైన పనులేమియు చేయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:3 => పసాక్పండుగలో పొంగిన దేనినైనను తినకూడదు. నీవు తవ్రపడి 

ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్తివి గదా. నీవు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్న దినమును నీ 

జీవితములనిన్టిలో జాఞ్పకము చేసికొనునటుల్, బాధను సమ్రణకుతెచుచ్ పొంగని ఆహారమును ఏడు 

దినములు తినవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:4 => నీ పార్ంతములనిన్టిలో ఏడు దినములు పొంగినదేదైనను 

కనబడకూడదు. మరియు నీవు మొదటి తేది సాయంకాలమున వధించినదాని మాంసములో 

కొంచెమైనను ఉదయమువరకు మిగిలియుండకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:8 => ఏడవ దినము నీ దేవుడైన యెహోవాకు వర్త దినము, అందులో 

నీవు జీవనోపాధియైన యే పనియు చేయకూడదు. 

1 కొరిందీయులకు 5:7 => మీరు పులిపిండి లేనివారు గనుక కొర్తత్ముదద్ అవుటకై ఆ పాతదైన 

పులిపిండిని తీసిపారవేయుడి. ఇంతేకాక కీర్సుత్ అను మన పసాక్ పశువు వధింపబడెను 

1 కొరిందీయులకు 5:8 => గనుక పాతదైన పులిపిండితోనైనను దురామ్రగ్తయు దుషట్తవ్మునను 

పులిపిండితోనైనను కాకుండ, నిషాక్పటయ్మును సతయ్మునను పులియని రొటెట్తో పండుగ ఆచరింతము. 

Page  of 2128 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

ఎజార్ 6:22 => ఏలయనగా ఇశార్యేలీయుల దేవుని మందిరపు పనివిషయమై వారిచేతులను 

బలపరచుటకు యెహోవా అషూష్రు రాజు హృదయమును వారివైపు తిర్పిప్ వారిని సంతోషింపజేసెను. 

యెషయా 17:7 => ఆ దినమున వారు తమ చేతులు చేసిన బలిపీఠముల తటుట్ చూడరు 

దేవతాసత్ంభమునైనను సూరయ్ దేవతా పర్తిమలనైనను తమచేతులు చేసిన దేనినైనను లక్షయ్ము చేయరు.  

యోహాను 18:28 => వారు కయపయొదద్నుండి అధికారమందిరమునకు యేసును తీసికొనిపోయిరి. 

అపుప్డు ఉదయమాయెను గనుక వారు మైలపడకుండ పసాక్ను భుజింపవలెనని 

అధికారమందిరములోనికి వెళల్లేదు. 

వచనము 20 

ఇదంతయు అయిన తరువాత యోషీయా మందిరమును సిదధ్పరచినపుప్డు ఐగుపుత్రాజైన నెకో 

యూఫర్టీసు నదియొదద్నునన్ కరెక్మీషుమీదికి దండెతిత్ వెళుల్చుండగా యోషీయా అతనిమీదికి 

బయలుదేరెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:5 => కావున బహుకాలమునుండి వారు వార్యబడిన పర్కారము ఇంత 

ఘనముగా నాచరింపకుండుట చూచి, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు యెరూషలేములో 

పసాక్పండుగ ఆచరించుటకై రావలసినదని బెయేరె ష్బా మొదలుకొని దాను వరకు 

ఇశార్యేలీయులుండు దేశమంతటను చాటింపవలెనని వారు నిరణ్యము చేసిరి. 

2 రాజులు 23:21 => అంతట రాజు నిబంధన గర్ంథమునందు వార్సియునన్ పర్కారముగా మీ 

దేవుడైన యెహోవాకు పసాక్ పండుగను ఆచరించుడని జనులకందరికి ఆజాఞ్పింపగా 

2 రాజులు 23:22 => ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యము నడిపించిన నాయ్యాధిపతులునన్ 

దినములనుండి ఇశార్యేలు రాజుల యొకక్యు యూదా రాజులయొకక్యు దినములనిన్టి వరకు 

ఎనన్డును జరుగనంత గొపప్గా ఆ సమయమందు పసాక్ పండుగ ఆచరింపబడెను. 

2 రాజులు 23:23 => ఈ పండుగ రాజైన యోషీయా యేలుబడిలో పదునెనిమిదవ సంవతస్రమందు 

యెరూషలేములో యెహోవాకు ఆచరింపబడెను. 
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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. 

లేవీయకాండము 23:5 => మొదటి నెల పదునాలుగవ దినమున సాయంకాలమందు యెహోవా 

పసాక్ పండుగ జరుగును. 

2 రాజులు 23:22 => ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యము నడిపించిన నాయ్యాధిపతులునన్ 

దినములనుండి ఇశార్యేలు రాజుల యొకక్యు యూదా రాజులయొకక్యు దినములనిన్టి వరకు 

ఎనన్డును జరుగనంత గొపప్గా ఆ సమయమందు పసాక్ పండుగ ఆచరింపబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:2 => యెహోషాపాతు కుమారులైన అజరాయ్ యెహీయేలు జెకరాయ్ అజరాయ్ 

మిఖాయేలు షెఫటయ్ అను వారు ఇతనికి సహోదరులు; వీరందరును ఇశార్యేలు రాజైన 

యెహోషాపాతు కుమారులు. 

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. 

పర్సంగి 2:21 => ఒకడు జాఞ్నముతోను తెలివితోను యుకిత్తోను పర్యాసపడి ఏదో ఒక పని 

చేయును; అయితే దానికొరకు పర్యాసపడని వానికి అతడు దానిని సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్వేయవలసి 

వచుచ్ను; ఇదియు వయ్రథ్మును గొపప్ చెడుగునైయునన్ది.  

యెషయా 17:7 => ఆ దినమున వారు తమ చేతులు చేసిన బలిపీఠముల తటుట్ చూడరు 

దేవతాసత్ంభమునైనను సూరయ్ దేవతా పర్తిమలనైనను తమచేతులు చేసిన దేనినైనను లక్షయ్ము చేయరు.  

యోహాను 18:28 => వారు కయపయొదద్నుండి అధికారమందిరమునకు యేసును తీసికొనిపోయిరి. 

అపుప్డు ఉదయమాయెను గనుక వారు మైలపడకుండ పసాక్ను భుజింపవలెనని 

అధికారమందిరములోనికి వెళల్లేదు. 
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వచనము 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. 

లేవీయకాండము 23:5 => మొదటి నెల పదునాలుగవ దినమున సాయంకాలమందు యెహోవా 

పసాక్ పండుగ జరుగును. 

2 రాజులు 23:22 => ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యము నడిపించిన నాయ్యాధిపతులునన్ 

దినములనుండి ఇశార్యేలు రాజుల యొకక్యు యూదా రాజులయొకక్యు దినములనిన్టి వరకు 

ఎనన్డును జరుగనంత గొపప్గా ఆ సమయమందు పసాక్ పండుగ ఆచరింపబడెను. 

వచనము 22 

అయినను యోషీయా అతనితో యుదధ్ము చేయగోరి, అతనియొదద్నుండి తిరిగిపోక మారువేషము 

ధరించుకొని, యెహోవా నోటి మాటలుగా పలుకబడిన నెకో మాటలను వినక మెగిదోద్ లోయయందు 

యుదధ్ము చేయవచెచ్ను. 

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. 
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యిరిమ్యా 46:2 => ఐగుపుత్నుగూరిచ్న మాట, అనగా యోషీయా కుమారుడును యూదా రాజునైన 

యెహోయాకీము ఏలుబడియందు నాలుగవ సంవతస్రమున నెబుకదెర్జరు కరెక్మీషులో యూఫర్టీసు 

నదిదగగ్ర ఓడించిన ఫరోనెకో దండునుగూరిచ్న మాట. 

యిరిమ్యా 46:3 => డాలును కేడెమును సిథ్రపరచుకొనుడి యుదధ్మునకు రండి 

యిరిమ్యా 46:4 => గుఱఱ్ములను కటుట్డి, రౌతులారా, కవచము తొడిగి ఎకుక్డి శిరసాత్ర్ణములను 

ధరించుకొనుడి ఈటెలకు పదును పెటుట్డి కవచములు వేసికొనుడి.  

యిరిమ్యా 46:5 => నాకేమి కనబడుచునన్ది? వారు ఓడిపోవుచునాన్రు వెనుకతీయుచునాన్రు వారి 

బలాఢుయ్లు అపజయము నొందుచునాన్రు తిరిగిచూడక వేగిరముగా పారిపోవుచునాన్రు ఎటుచూచిన 

భయమే; యెహోవా మాట యిదే.  

యి రిమ్ యా 4 6 : 6 = > తవ్ ర గ ప రు గె తుత్ వా రు పా రి పో జా ల కు నాన్ రు బ లా ఢుయ్ లు 

తపిప్ంచుకొనజాలకునాన్రు ఉతత్రదికుక్న యూఫర్టీసు నదీతీరమందు వారు తొటిర్లిల్పడుచునాన్రు.  

యిరిమ్యా 46:7 => నైలునదీ పర్వాహమువలె వచుచ్ నితడెవడు? ఇతని జలములు నదులవలె 

పర్వహించుచునన్వి  

యిరిమ్యా 46:8 => ఐగుపీత్యుల దండు నైలునదివలె పర్వహించుచునన్ది. దాని జలములు 

తొణకునటుల్గా అది వచుచ్చునన్ది. నేనెకిక్ భూమిని కపెప్దను పటట్ణమును దాని నివాసులను 

నాశనము చేసెదను. 

యిరిమ్యా 46:9 => గుఱఱ్ములారా, యెగురుడి; రథములారా, రేగుడి బలాఢుయ్లారా, బయలుదేరుడి 

డాళుల్ పటుట్కొను కూషీయులును పూతీయులును విలుకాండైరన లూదీయులును బయలుదేరవలెను. 

యిరిమ్యా 46:10 => ఇది పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవాకు పగతీరుచ్ దినము. 

ఆయన తన శతుర్వులకు పర్తిదండన చేయును ఖడగ్ము కడుపార తినును, అది తనివితీర రకత్ము 

తార్గును. ఉతత్ర దేశములో యూఫర్టీసు నదియొదద్ పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా 

బలి జరిగింపబోవుచునాన్డు.  

యిరిమ్యా 46:11 => ఐగుపుత్ కుమారీ, కనయ్కా, గిలాదునకు వెళిల్ గుగిగ్లము తెచుచ్కొనుము 

విసాత్రమైన ఔషధములు తెచుచ్కొనుట వయ్రథ్మే నీకు చికితస్ కలుగదు 
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యిరిమ్యా 46:12 => నీకు సిగుగ్కలిగిన సంగతి జనములకు వినబడెను నీ రోదనధవ్ని 

దేశమందంతట వినబడుచునన్ది బలాఢుయ్లు బలాఢుయ్లను తగిలి కూలుచునాన్రు ఒకనిమీద ఒకడు 

పడి అందరు కూలుదురు.  

యెషయా 10:9 => కలోన్ కరెక్మీషువలె నుండలేదా? హమాతు అరాప్దువలె నుండలేదా? షోమోర్ను 

దమసుక్వలె నుండలేదా? 

వచనము 23 

విలుకాండుర్ రాజైన యోషీయామీద బాణములు వేయగా రాజు తన సేవకులను చూచి--నాకు గొపప్ 

గాయము తగిలెను, ఇకక్డనుండి ననున్ కొనిపోవుడని చెపెప్ను. 

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 

మతత్యి 8:29 => వారు ఇదిగో దేవుని కుమారుడా, నీతో మాకేమి? కాలము రాకమునుపే మముమ్ను 

బాధించుటకు ఇకక్డికి వచిచ్తివా? అని కేకలువేసిరి. 

యోహాను 2:4 => యేసు ఆమెతో అమామ్, నాతో నీకేమి (పని)? నా సమయమింకను రాలేదనెను. 

2 రాజులు 18:25 => యెహోవా సెలవునొందకయే ఈ దేశమును పాడుచేయుటకు నేను వచిచ్తినా? 

లేదు; ఆ దేశముమీదికి పోయి దాని పాడుచేయుమని యెహోవా నాకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను అనెను. 

యెషయా 36:10 => యెహోవా సెలవునొందకయే యీ దేశమును పాడుచేయుటకు నేను 

వచిచ్తినా? లేదు ఆ దేశముమీదికి పోయి దాని పాడుచేయుమని యెహోవా నాకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను అని 

చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:19 => నేను ఎదోమీయులను ఓడించితిని గదా యని 

నీవనుకొనుచునాన్వు; నీ హృదయము నీవు గరివ్ంచి పర్గలభ్ములాడునటుల్ చేయుచునన్ది; యింటియొదద్ 

నిలిచియుండుము; నీవు నా జోలికి వచిచ్ కీడు తెచుచ్కొనుట యెందుకు? నీవును నీతోకూడ 

యూదావారును అపజయమొందుట యెందుకు? 
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1 రాజులు 17:18 => ఆమె ఏలీయాతో దైవజనుడా, నాయొదద్కు నీవు రానిమితత్మేమి? నా 

పాపమును నాకు జాఞ్పకముచేసి నా కుమారుని చంపుటకై నాయొదద్కు వచిచ్తివా అని మనవిచేయగా 

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 దినవృతాత్ంతములు 35:22 => అయినను యోషీయా అతనితో యుదధ్ము చేయగోరి, 

అతనియొదద్నుండి తిరిగిపోక మారువేషము ధరించుకొని, యెహోవా నోటి మాటలుగా పలుకబడిన 

నెకో మాటలను వినక మెగిదోద్ లోయయందు యుదధ్ము చేయవచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 46:2 => ఐగుపుత్నుగూరిచ్న మాట, అనగా యోషీయా కుమారుడును యూదా రాజునైన 

యెహోయాకీము ఏలుబడియందు నాలుగవ సంవతస్రమున నెబుకదెర్జరు కరెక్మీషులో యూఫర్టీసు 

నదిదగగ్ర ఓడించిన ఫరోనెకో దండునుగూరిచ్న మాట. 

వచనము 24 

కావున అతని సేవకులు రథము మీదనుండి అతని దింపి, అతనికునన్ వేరు రథముమీద అతని ఉంచి 

యెరూషలేమునకు అతని తీసికొనివచిచ్రి. అతడు మృతిబొంది తన పితరుల సమాధులలో 

ఒకదానియందు పాతిపెటట్బడెను. యూదా యెరూషలేము వారందరును యోషీయా చనిపోయెనని 

పర్లాపము చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:6 => అతడు బయలుదేరి ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ముచేసి గాతు 

పార్కారమును యబెన్ పార్కారమును అషోడ్దు పార్కారమును పడగొటిట్, అషోడ్దు దేశములోను 

ఫిలిషీత్యుల పర్దేశములలోను పార్కారపురములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:29 => ఇశార్యేలు రాజునేను మారువేషము వేసికొని యుదధ్మునకు 

పోవుదును, నీవు నీ వసత్రములనే ధరించుకొనుమని యెహోషాపాతుతో చెపిప్ తాను మారువేషము 

వేసికొనెను, తరువాత వారు యుదధ్మునకు పోయిరి. 
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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 22:30 => ఇశార్యేలు రాజు నేను మారువేషము వేసికొని యుదధ్ములో పర్వేశించెదను, 

నీవైతే నీ వసత్రములు ధరించుకొని పర్వేశించుమని యెహోషాపాతుతో చెపిప్ మారువేషము వేసికొని 

యుదధ్మందు పర్వేశించెను. 

1 రాజులు 22:34 => పిమమ్ట ఒకడు తన విలుల్ తీసి గురి చూడకయే విడువగా అది ఇశార్యేలు 

రాజుకు కవచపుకీలు మధయ్ను తగిలెను గనుక అతడునాకు గాయమైనది, రథము తిర్పిప్ సైనయ్ములో 

నుండి ననున్ అవతలకు తీసికొని పొమమ్ని తన సారధితో చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 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. 

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 

యెహోషువ 9:14 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాచేత సెలవుపొందకయే వారి ఆహారములో కొంత 

పుచుచ్కొనగా 

నాయ్యాధిపతులు 5:19 => రాజులు వచిచ్ యుదధ్ము చేసిరి. మెగిదోద్ కాలువలయొదద్నునన్ తానాకులో 

కనాను రాజులు యుదధ్ము చేసిరి. 
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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 23:30 => 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. 

జెకరాయ్ 12:11 => మెగిదోద్ను లోయలో హదదిమోమ్ను దగగ్ర జరిగిన పర్లాపము వలెనే ఆ దినమున 

యెరూషలేములో బహుగా పర్లాపము జరుగును. 

పర్కటన 16:16 => ఇదిగో నేను దొంగవలె వచుచ్చునాన్ను; తాను దిగంబరుడుగా 

సంచరించుచునన్ందున జనులు తన దిసమొలను చూతురేమో అని మెలకువగా ఉండి తన వసత్రము 

కాపాడు కొనువాడు ధనుయ్డు. 

యెహోషువ 17:11 => ఇశాశ్ఖారీయుల పర్దేశములోను ఆషేరీయుల పర్దేశములోను బేతెష్యాను 

దాని పురములును ఇబెల్యామును దాని పురములును దోరు నివాసులును దాని పురములును ఏనోద్రు 

నివాసులును దాని పురములును తానాకు నివాసులును దాని పురములును మెగిదోద్ నివాసులును దాని 

పురములును, అనగా మూడు కొండల పర్దేశము మనషీష్యులకు కలిగియునన్ది. 

1 రాజులు 9:15 => యెహోవా మందిరమును సొలొమోను నగరమును మిలోల్ను, 

యెరూషలేముయొకక్ పార్కారమును హాసోరు మెగిదోద్ గెజెరు అను పటట్ణములను కటిట్ంచుటకు 

సొలొమోను వెటిట్వారిని పెటెట్ను. 

1 రాజులు 22:12 => పర్వకత్లందరును ఆ చొపుప్ననే పర్కటన చేయుచు యెహోవా రామోతిగ్లాదును 

రాజవైన నీచేతికి అపప్గించును గనుక నీవు దానిమీదికి పోయి జయమొందుదువు అని చెపిప్రి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 7:29 => మరియు మనషీష్యుల పర్కక్నునన్ బేతెష్యాను దాని గార్మములు, 

తానాకు దాని గార్మములు, మెగిదోద్ దాని గార్మములు, దోరు దాని గార్మములు వారికుండెను, ఈ 

సథ్లములలో ఇశార్యేలు కుమారుడైన యోసేపు సంతతివారు కాపురముండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:12 => అతడు తన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడచుచు, 

ఆయన నియమించిన పర్వకత్యైన యిరీమ్యా మాట వినకయు, తనున్ తాను తగిగ్ంచుకొనకయు 

ఉండెను. 

వచనము 25 

యిరీమ్యాయు యోషీయానుగూరిచ్ పర్లాపవాకయ్ము చేసెను, గాయకులందరును 

గాయకురాండర్ందరును తమ పర్లాపవాకయ్ములలో అతనిగూరిచ్ పలికిరి; నేటివరకు 

యోషీయానుగూరిచ్ ఇశార్యేలీయులలో ఆలాగు చేయుట వాడుక ఆయెను. పర్లాపవాకయ్ములలో 

అటిట్వి వార్యబడియునన్వి. 

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. 

ఆదికాండము 49:23 => విలుకాండుర్ అతని వేధించిరి వారు బాణములను వేసి అతని హింసించిరి. 

2 రాజులు 9:24 => అపుప్డు యెహూ తన బలముకొలది విలుల్ ఎకుక్పెటిట్ యెహోరామును 

భుజములమధయ్ కొటట్గా బాణము అతని గుండెగుండ దూసిపోయెను గనుక అతడు తన రథమునందే 

యొరిగెను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:13 => తన అంబులపొదిలోని బాణములనిన్యు ఆయన నా ఆంతర్ములగుండ 

దూసిపోజేసెను. 

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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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 18:29 => ఇశార్యేలు రాజునేను మారువేషము వేసికొని యుదధ్మునకు 

పోవుదును, నీవు నీ వసత్రములనే ధరించుకొనుమని యెహోషాపాతుతో చెపిప్ తాను మారువేషము 

వేసికొనెను, తరువాత వారు యుదధ్మునకు పోయిరి. 

యిరిమ్యా 22:10 => చనిపోయినవానిగూరిచ్ యేడవవదుద్, వానిగూరిచ్ అంగలారచ్వదుద్; 

వెళిల్పోవుచునన్వానిగూరిచ్ బహు రోదనము చేయుడి. వాడు ఇకను తిరిగిరాడు, తన జనమ్భూమిని 

చూడడు. 

వచనము 26 

యోషీయా చేసిన యితర కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్యు, యెహోవా ధరమ్శాసత్రవిధుల ననుసరించి అతడు 

చూపిన భయభకుత్లనుగూరిచ్యు,  

ఆదికాండము 41:43 => తన రెండవ రథముమీద అతని నెకిక్ంచెను. అపుప్డు వందనము చేయుడని 

అతని ముందర జనులు కేకలువేసిరి. అటుల్ ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద అతని నియమించెను. 

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. 

కీరత్నలు 36:6 => నీ నీతి దేవుని పరవ్తములతో సమానము నీ నాయ్యవిధులు మహాగాధములు. 

యెహోవా, నరులను జంతువులను రకిష్ంచువాడవు నీవే 

Page  of 2138 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

పర్సంగి 8:14 => వయ్రథ్మైనది మరియొకటి సూరుయ్నికిర్ంద జరుగుచునన్ది, అదేమనగా భకిత్హీనులకు 

జరిగినటుల్గా నీతిమంతులలో కొందరికి జరుగుచునన్ది; నీతిమంతులకు జరిగినటుల్గా భకిత్హీనులలో 

కొందరికి జరుగుచునన్ది; ఇదియును వయ్రథ్మే అని నేననుకొంటిని. 

పర్సంగి 9:1 => నీతిమంతులును జాఞ్నులును వారి కిర్యలును దేవుని వశమను సంగతిని, సేన్హము 

చేయుటయైనను దేవ్షించుటయైనను మనుషుయ్ల వశమున లేదను సంగతిని, అదియంతయు 

వారివలన కాదను సంగతిని పూరిత్గా పరిశీలన చేయుటకై నా మనసుస్ నిలిపి నిదానింప 

బూనుకొంటిని. 

పర్సంగి 9:2 => సంభవించునవి అనిన్యు అందరికిని ఏకరీతిగానే సంభవించును; 

నీతిమంతులకును దుషుట్లకును, మంచివారికిని పవితుర్లకును అపవితుర్లకును బలులరిప్ంచువారికిని 

బలులనరిప్ంపని వారికిని గతియొకక్టే; మంచివారికేలాగుననో పాపాతుమ్లకును ఆలాగుననే 

తటసిథ్ంచును; ఒటుట్పెటుట్కొను వారికేలాగుననో ఒటుట్కు భయపడువారికిని ఆలాగుననే జరుగును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:28 => నేను నీ పితరులయొదద్ నినున్ చేరుచ్దును; నెమమ్దిగలవాడవై నీవు 

నీ సమాధిలోనికి చేరచ్బడుదువు; ఈ సథ్లముమీదికిని దాని కాపురసుథ్లమీదికిని నేను రపిప్ంచు 

అపాయము నీవు కనున్లార చూడవు. 

జెకరాయ్ 12:11 => మెగిదోద్ను లోయలో హదదిమోమ్ను దగగ్ర జరిగిన పర్లాపము వలెనే ఆ దినమున 

యెరూషలేములో బహుగా పర్లాపము జరుగును. 

ఆదికాండము 27:41 => తన తండిర్ యాకోబుకిచిచ్న దీవెన నిమితత్ము ఏశావు అతనిమీద 

పగపటెట్ను. మరియు ఏశావు నా తండిర్నిగూరిచ్న దుఃఖదినములు సమీపముగా నునన్వి; అపుప్డు నా 

తముమ్డైన యాకోబును చంపెదననుకొనెను. 

సంఖాయ్కాండము 20:29 => అహరోను చనిపోయెనని సరవ్సమాజము గర్హించినపుప్డు 

ఇశార్యేలీయుల కుటుంబికులందరును అహరోనుకొరకు ముపప్ది దినములు దుఃఖము సలిపిరి. 

2 రాజులు 9:28 => అపుప్డు అతని సేవకులు అతనిని రథముమీద వేసి యెరూషలేమునకు 

తీసికొనిపోయి దావీదు పురమందు అతని పితరుల సమాధిలో అతని పాతిపెటిట్రి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 16:14 => అతత్రు పనివారిచేత సిదధ్ము చేయబడిన సుగంధ వరగ్ములతోను 

పరిమళదర్వయ్ములతోను నిండిన పడకమీద జనులు అతని ఉంచి, అతని నిమితత్ము బహు విసాత్రమైన 

గంధవరగ్ములను దహించి, దావీదు పటట్ణమందు అతడు తనకొరకై తొలిపించుకొనిన సమాధియందు 

అతని పాతిపెటిట్రి. 

యెషయా 57:1 => నీతిమంతులు నశించుట చూచి యెవరును దానిని మనసుస్న పెటట్రు 

భకుత్లైనవారు తీసికొనిపోబడుచునాన్రు కీడు చూడకుండ నీతిమంతులు కొనిపోబడుచునాన్రని 

యెవనికిని తోచదు.  

వచనము 27 

అతడు చేసిన సమసత్ కిర్యలనుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు యూదారాజుల గర్ంథమందు 

వార్యబడియునన్ది. 

యిరిమ్యా 22:10 => చనిపోయినవానిగూరిచ్ యేడవవదుద్, వానిగూరిచ్ అంగలారచ్వదుద్; 

వెళిల్పోవుచునన్వానిగూరిచ్ బహు రోదనము చేయుడి. వాడు ఇకను తిరిగిరాడు, తన జనమ్భూమిని 

చూడడు. 

విలాపవాకయ్ములు 4:20 => మాకు నాసికారంధర్ముల ఊపిరివంటివాడు యెహోవాచేత అభిషేకము 

నొందినవాడు వారు తర్వివ్న గుంటలలో పటట్బడెను. 

యోబు 3:8 => దినములు అశుభదినములని చెపుప్వారు దానిని శపించుదురు గాక భుజంగమును 

రేపుటకు నేరుప్గలవారు దానిని శపించుదురు గాక. 

పర్సంగి 12:5 => ఎతుత్ చోటులకు భయపడుదురు. మారగ్ములయందు భయంకరమైనవి కనబడును, 

బాదము వృక్షము పువువ్లు పూయును, మిడుత బరువుగా ఉండును, బుడడ్బుడుసరకాయ పగులును, 

ఏలయనగా ఒకడు తన నితయ్మైన ఉనికిపటుట్నకు పోవుచునాన్డు. వాని నిమితత్ము పర్లాపించువారు 

వీధులలో తిరుగుదురు. 
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యిరిమ్యా 9:17 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆలోచింపుడి, 

రోదనము చేయు సతరీలను కనుగొనుడి వారిని పిలువనంపుడి, తెలివిగల సతరీలను కనుగొనుడి వారిని 

పిలువనంపుడి. 

యిరిమ్యా 9:18 => మన కనున్లు కనీన్ళుల్ విడుచునటుల్గాను మన కనురెపప్లనుండి నీళుల్ 

ఒలుకునటుల్గాను వారు తవ్రపడి మనకు రోదనధవ్ని చేయవలెను. 

యిరిమ్యా 9:19 => మనము వలసబోతిమే సిగుగ్నొందితిమే, వారు మన నివాసములను పడగొటట్గా 

మనము దేశము విడువవలసివచెచ్నే అని సీయోనులో రోదనధవ్ని వినబడుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 9:20 => సతరీలారా, యెహోవా మాట వినుడి మీరు చెవియొగిగ్ ఆయన నోటిమాట 

ఆలకించుడి, మీ కుమారెత్లకు రోదనము చేయ నేరుప్డి, ఒకరికొకరు అంగలారుప్ విదయ్ నేరుప్డి. 

యిరిమ్యా 9:21 => వీధులలో పసిపిలల్లు లేకుండను, రాజ మారగ్ములలో యౌవనులు లేకుండను, 

వారిని నాశనము చేయుటకై మరణము మన కిటికీలను ఎకుక్చునన్ది, మన నగరులలో 

పర్వేశించుచునన్ది. 

మతత్యి 9:23 => అంతలో యేసు ఆ అధికారి యింటికి వచిచ్, పిలల్న గోర్వులు వాయించు వారిని, 

గొలుల్ చేయుచుండు జనసమూహమును చూచి 

యిరిమ్యా 22:20 => నీ విటకాండుర్ నాశనమైరి. లెబానోనును ఎకిక్ కేకలువేయుము; బాషానులో 

బిగగ్రగా అరువుము, అబారీమునుండి కేకలువేయుము. 

ఆదికాండము 23:2 => శారా కనాను దేశమందలి హెబోర్నను కిరయ్తరాబ్లో మృతిబొందెను; 

అపుప్డు అబార్హాము శారా నిమితత్ము అంగలారుచ్టకును ఆమెనుగూరిచ్ యేడుచ్టకును వచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 20:29 => అహరోను చనిపోయెనని సరవ్సమాజము గర్హించినపుప్డు 

ఇశార్యేలీయుల కుటుంబికులందరును అహరోనుకొరకు ముపప్ది దినములు దుఃఖము సలిపిరి. 

2 సమూయేలు 1:17 => యూదావారికి అభాయ్సము చేయవలెనని దావీదు సౌలును గూరిచ్యు 

అతని కుమారుడైన యోనాతానును గూరిచ్యు ధనురీ గ్తమొకటి చేసి దానినిబటిట్ విలాపము సలిపెను. 

యెషయా 22:12 => ఆ దినమున ఏడుచ్టకును అంగలారుచ్టకును తలబోడి చేసికొనుటకును 

గోనెపటట్ కటుట్కొనుటకును సైనయ్ములకధిపతియు పర్భువునగు యెహోవా మిముమ్ను పిలువగా  
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యిరిమ్యా 4:21 => నేను ఎనాన్ళుల్ ధవ్జమును చూచుచుండవలెను బూరధవ్ని నేనెనాన్ళుల్ 

వినుచుండవలెను? 

యిరిమ్యా 22:18 => కావున యోషీయా కుమారుడగు యెహోయాకీమను యూదా రాజునుగూరిచ్ 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జనులు అయోయ్ నా సహోదరుడా, అయోయ్ సహోదరీ, అని 

అతనిగూరిచ్ అంగలారచ్రు; అయోయ్ నా యేలినవాడా, అయోయ్, శోభావంతుడా; అని అతనికొరకు 

అంగలారచ్రు.  

యెహెజేక్లు 19:1 => మరియు నీవు ఇశార్యేలీయుల అధిపతులనుగూరిచ్ పర్లాపవాకయ్మునెతిత్ ఇటుల్ 

పర్కటింపుము 

యెహెజేక్లు 28:12 => నరపుతుర్డా, తూరు రాజునుగూరిచ్ అంగలారుప్వచనమెతిత్ ఈలాగు 

పర్కటింపుము పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా పూరణ్జాఞ్నమును సంపూరణ్ సౌందరయ్మునుగల 

కటట్డమునకు మాదిరివి 

యెహెజేక్లు 32:16 => ఇది అంగలారుప్ వచనము, వారు దానిని యెతిత్ పాడుదురు, అనయ్జనుల 

కుమారెత్లు దానిని యెతిత్ పాడుదురు; ఐగుపుత్నుగూరిచ్యు అందులోని సమూహమునుగూరిచ్యు ఆ 

వచనమెతిత్ వారు పాడుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

మీకా 2:4 => ఆ దినమున జనులు మిముమ్ను గురించి బహుగా అంగలారుచ్చు సామెత నెతుత్దురు. 

వారు చెపుప్ సామెత ఏదనగా మనము బొతిత్గా చెడిపోయి యునాన్మనియు, ఆయన నా జనుల 

సావ్సథ్య్మును అనుయ్లకిచిచ్యునాన్డనియు , మనయొదద్ నుండకుండ ఆయన దానిని 

తీసివేసెసేయనియు,మన భూములను తిరుగబడినవారికి ఆయన విభజించియునాన్డనియు 

ఇశార్యేలీయులు అనుకొను చునన్టుల్ జనులు చెపుప్కొందురు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:2 => భకిత్గల మనుషుయ్లు సెత్ఫనును సమాధిచేసి అతనినిగూరిచ్ బహుగా 

పర్లాపించిరి. 
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వచనము 1 

అపుప్డు దేశపు జనులు యోషీయా కుమారుడైన యెహోయాహాజును సీవ్కరించి యెరూషలేములో 

అతని తండిర్ సాథ్నమున అతనిని రాజుగా నియమించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:20 => హిజిక్యా యూదా దేశమంతటను ఈలాగున జరిగించి, తన 

దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలముగాను యథారథ్ముగాను నమమ్కముగాను పనిచేయుచు 

వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:32 => హిజిక్యా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చూపిన 

భకిత్నిగూరిచ్యు, పర్వకత్యును ఆమోజు కుమారుడునగు యెషయాకు కలిగిన దరశ్నముల 

గర్ంథమునందును యూదా ఇశార్యేలుల రాజుల గర్ంథమునందును వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:14 => యెహోవా మందిరములోనికి తేబడిన దర్వయ్మును బయటికి 

తీసికొనివచిచ్నపుప్డు, మోషేదావ్రా యెహోవా దయచేసిన ధరమ్శాసత్రము గల గర్ంథము యాజకుడైన 

హిలీక్యాకు కనబడెను. 

వచనము 2 

యెహోయాహాజు ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది మూడేండల్వాడై యెరూషలేములో మూడు నెలలు 

ఏలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:34 => యెహోషాపాతు చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ హనానీ 

కుమారుడైన యెహూ రచించిన గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. ఈ యెహూ పేరు, ఇశార్యేలు 

రాజుల గర్ంథమందు కనబడుచునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:27 => అతని కుమారులనుగూరిచ్యు, అతనిమీద చెపప్బడిన అనేకమైన 

దేవోకుత్లనుగూరిచ్యు, అతడు దేవుని మందిరమును బాగుచేయుటనుగూరిచ్యు రాజుల సటీక 

గర్ంథములో వార్యబడియునన్ది. అతనికి బదులుగా అతని కుమారుడైన అమజాయ్ రాజాయెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 25:26 => అమజాయ్ చేసిన యితర కారయ్ములు యూదా ఇశార్యేలు రాజుల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్వి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:22 => ఉజిజ్యా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్ ఆమోజు 

కుమారుడును పర్వకత్యునైన యెషయా వార్సెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:32 => హిజిక్యా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చూపిన 

భకిత్నిగూరిచ్యు, పర్వకత్యును ఆమోజు కుమారుడునగు యెషయాకు కలిగిన దరశ్నముల 

గర్ంథమునందును యూదా ఇశార్యేలుల రాజుల గర్ంథమునందును వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:19 => అతడు చేసిన పార్రథ్ననుగూరిచ్యు, అతని మనవి 

వినబడుటనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన పాపదోర్హములనిన్టినిగూరిచ్యు, తాను గుణపడకముందు 

ఉనన్ త సథ్ లములను కటిట్ం చి దేవతాసత్ంభములను చెకిక్ న విగర్హములను అచచ్ట 

నిలుపుటనుగూరిచ్యు, దీరఘ్దరుశ్లు రచించిన గర్ంథములలో వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 10:34 => యెహూ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

దానినంతటినిగూరిచ్యు, అతని పరాకర్మమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలురాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 16:19 => ఆహాజు చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్ యూదా 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 రాజులు 21:25 => ఆమోను చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్ యూదారాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:11 => ఆసా చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ యూదా ఇశార్యేలు రాజుల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 
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ఎజార్ 6:19 => చెరలోనుండి విడుదల నొందినవారు మొదటి నెల పదునాలుగవ దినమున పసాక్ 

పండుగ ఆచరించిరి. 

యిరిమ్యా 1:2 => ఆమోను కుమారుడైన యోషీయా యూదాకు రాజైయుండగా అతని యేలుబడి 

పదుమూడవ సంవతస్రమున యెహోవా వాకుక్ యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమాయెను. 

జెఫనాయ్ 1:1 => యూదారాజగు ఆమోను కుమారుడైన యోషీయా దినములలో హిజిక్యాకు పుటిట్న 

అమరాయ్ కుమారుడగు గెదలాయ్కు జననమైన కూషీ కుమారుడగు జెఫనాయ్కు పర్తయ్క్షమైన యెహోవా 

వాకుక్. 

మతత్యి 25:16 => అయిదు తలాంతులు తీసికొనినవాడు వెళిల్ వాటితో వాయ్పారము చేసి, మరి 

అయిదు తలాంతులు సంపాదించెను. 

వచనము 3 

ఐగుపుత్ రాజు యెరూషలేమునకు వచిచ్ అతని తొలగించి, ఆ దేశమునకు రెండువందల మణుగుల 

వెండిని రెండు మణుగుల బంగారమును జులామ్నాగా నిరణ్యించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:1 => అంతట యూదా జనులందరును పదునారేండల్వాడైన ఉజిజ్యాను 

తీసికొని అతని తండిర్యైన అమజాయ్కు బదులుగా రాజుగా నియమించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:25 => దేశ జనులు ఆమోను రాజుమీద కుటర్ చేసినవారినందరిని 

హతముచేసి అతని కుమారుడైన యోషీయాను అతని సాథ్నమందు రాజుగా నియమించిరి. 

2 రాజులు 23:30 => అతని సేవకులు అతని శవమును రథముమీద ఉంచి, మెగిదోద్నుండి 

యెరూషలేమునకు తీసికొనివచిచ్ అతని సమాధియందు పాతిపెటిట్రి. అపుప్డు దేశపు జనులు 

యోషీయా కుమారుడైన యెహోయాహాజును తీసికొని అతనికి పటాట్భిషేకముచేసి అతని తండిర్కి 

మారుగా అతనిని రాజుగానుంచిరి. 

2 రాజులు 23:31 => యెహోయాహాజు ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది మూడేండల్వాడై 

యెరూషలేములో మూడు మాసములు ఏలెను. అతని తలిల్ లిబాన్ ఊరివాడైన యిరీమ్యా కుమారెత్యగు 

హమూటలు. 
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2 రాజులు 23:32 => ఇతడు తన పితరులు చేసినదంతటి పర్కారముగా యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత 

నడచెను. 

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 

2 రాజులు 23:34 => యోషీయా కుమారుడైన ఎలాయ్కీమును అతని తండిర్యైన యోషీయాకు 

మారుగా రాజుగా నియమించి, అతనికి యెహోయాకీమను మారుపేరుపెటిట్ యెహోయాహాజు ఐగుపుత్ 

దేశమునకు కొనిపోగా అతడచచ్ట మృతిబొందెను. 

2 రాజులు 23:35 => యెహోయాకీము ఫరో యిచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న దేశముమీద పనున్ నిరణ్యించి ఆ 

వెండి బంగారములను ఫరోకు చెలిల్ంచుచువచెచ్ను. దేశపు జనులయొదద్నుండి వారి వారికి నిరణ్యమైన 

చొపుప్న వసూలుచేసి అతడు ఫరోనెకోకు చెలిల్ంచెను. 

2 రాజులు 23:36 => యెహోయాకీము ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యయిదేండల్వాడై 

యెరూషలేమున పదకొండు సంవతస్రములు ఏలెను. అతని తలిల్ రూమా ఊరివాడైన పెదాయా 

కుమారెత్యగు జెబూదా. 

2 రాజులు 23:37 => ఇతడును తన పితరుల చరయ్లనిన్టి పర్కారముగా యెహోవా దృషిట్కి చెడు 

నడత నడిచెను. 

2 రాజులు 23:31 => యెహోయాహాజు ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది మూడేండల్వాడై 

యెరూషలేములో మూడు మాసములు ఏలెను. అతని తలిల్ లిబాన్ ఊరివాడైన యిరీమ్యా కుమారెత్యగు 

హమూటలు. 

2 రాజులు 23:32 => ఇతడు తన పితరులు చేసినదంతటి పర్కారముగా యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత 

నడచెను. 

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 
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2 రాజులు 23:34 => యోషీయా కుమారుడైన ఎలాయ్కీమును అతని తండిర్యైన యోషీయాకు 

మారుగా రాజుగా నియమించి, అతనికి యెహోయాకీమను మారుపేరుపెటిట్ యెహోయాహాజు ఐగుపుత్ 

దేశమునకు కొనిపోగా అతడచచ్ట మృతిబొందెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:15 => యోషీయా కుమారులెవరనగా జేయ్షు ఠ్డు యోహానాను, రెండవవాడు 

యెహోయాకీము, మూడవవాడు సిదిక్యా, నాలగ్వవాడు షలూల్ము. 

యిరిమ్యా 22:11 => తన తండిర్యైన యోషీయాకు పర్తిగా ఏలినవాడై యీ సథ్లములోనుండి 

వెళిల్పోయిన యూదా రాజైన యోషీయా కుమారుడగు షలూల్మునుగూరిచ్ యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు అతడు ఇకక్డికి తిరిగిరాడు; 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:14 => మనషే ష్కు ఆమోను కుమారుడు, ఆమోనునకు యోషీయా 

కుమారుడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:1 => అరబీయులతో కూడ దండు విడియుచోటికి వచిచ్నవారు 

పెదద్వారినందరిని చంపిరిగనుక యెరూషలేము కాపురసుథ్లు అతని కడగొటుట్ కుమారుడైన అహజాయ్ను 

అతనికి బదులుగా రాజును చేసిరి. ఈ పర్కారము యూదారాజగు యెహోరాము కుమారుడైన అహజాయ్ 

రాజయ్ము బొందెను. 

ఎజార్ 2:1 => బబులోను రాజైన నెబుకదెన్జరుచేత బబులోను దేశమునకు చెరగా తీసికొని 

పోబడినవారికి ఆ దేశమందు పుటిట్ చెరలోనుండి విడిపింపబడి 

నెహెమాయ్ 7:6 => జెరుబాబ్బెలు యేషూవ నెహెమాయ్ అజరాయ్ రయమాయ్ నహమానీ మొరెద్కై బిలా ష్ను 

మిసెప్రేతు బిగవ్యి నెహూము బయనా అనువారితోకూడ బాబెలు రాజైన నెబుకదెన్జరుచేత చెరలోనికి 

కొనిపోబడి 

నెహెమాయ్ 9:32 => చేసిన నిబంధనను నిలుపుచు కృప చూపునటిట్ మహా పరాకర్మశాలివియు 

భయంకరుడవునగు మా దేవా, అషూష్రు రాజుల దినములు మొదలుకొని యీ దినములవరకు మా 

మీదికిని మా రాజుల మీదికిని పర్ధానుల మీదికిని మా పితరుల మీదికిని నీ జనులందరి మీదికిని 

వచిచ్న శర్మయంతయు నీ దృషిట్కి అలప్ముగా ఉండకుండును గాక. 
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కీరత్నలు 80:13 => అడవిపంది దాని పెకలించుచునన్ది పొలములోని పశువులు దాని 

తినివేయుచునన్వి. 

సామెతలు 28:2 => దేశసుథ్ల దోషమువలన దాని అధికారులు అనేకులగుదురు బుదిధ్జాఞ్నములు 

గలవారిచేత దాని అధికారము సిథ్రపరచబడును. 

యిరిమ్యా 50:17 => ఇశార్యేలువారు చెదిరిపోయిన గొఱఱ్లు సింహములు వారిని తొలగగొటెట్ను 

మొదట అషూష్రురాజు వారిని భకిష్ంచెను కడపట బబులోను రాజైన యీ నెబుకదెర్జరు వారి 

యెముకలను నలుగగొటుట్చునాన్డు.  

యెహెజేక్లు 19:3 => వాటిలో ఒకదానిని అది పెంచగా అది కొదమసింహమై వేటాడ నేరుచ్కొని 

మనుషుయ్లను భకిష్ంచునదాయెను. 

మతత్యి 1:11 => యూదులు బబులోనుకు కొనిపోబడిన కాలములో యోషీయా యెకొనాయ్ను అతని 

సహోదరులను కనెను. 

వచనము 4 

అతని సహోదరుడైన ఎలాయ్కీమును యూదామీదను యెరూషలేముమీదను రాజుగా నియమించి, 

అతనికి యెహోయాకీము అను మారు పేరుపెటెట్ను. నెకో అతని సహోదరుడైన యెహోయాహాజును 

పటుట్కొని ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోయెను.  

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. 

పర్సంగి 10:16 => దేశమా, దాసుడు నీకు రాజై యుండుటయు, ఉదయముననే భోజనమునకు 

కూరుచ్ండువారు నీకు అధిపతులై యుండుటయు నీకు అశుభము. 

యెషయా 3:4 => బాలకులను వారికి అధిపతులనుగా నియమించెదను వారు బాలచేషట్లుచేసి 

జనులను ఏలెదరు. 
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యెహెజేక్లు 19:3 => వాటిలో ఒకదానిని అది పెంచగా అది కొదమసింహమై వేటాడ నేరుచ్కొని 

మనుషుయ్లను భకిష్ంచునదాయెను. 

వచనము 5 

యెహోయాకీము ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యయిదేండల్వాడై యెరూషలేములో పదకొండు 

సంవతస్రములు ఏలెను. అతడు తన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడచుటచేత 

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 

2 రాజులు 23:34 => యోషీయా కుమారుడైన ఎలాయ్కీమును అతని తండిర్యైన యోషీయాకు 

మారుగా రాజుగా నియమించి, అతనికి యెహోయాకీమను మారుపేరుపెటిట్ యెహోయాహాజు ఐగుపుత్ 

దేశమునకు కొనిపోగా అతడచచ్ట మృతిబొందెను. 

కీరత్నలు 79:1 => దేవా, అనయ్జనులు నీ సావ్సథ్య్ములోనికి చొరబడియునాన్రు వారు నీ 

పరిశుదాధ్లయమును అపవితర్పరచియునాన్రు యెరూషలేమును పాడుదిబబ్లుగా చేసియునాన్రు. 

యిరిమ్యా 4:21 => నేను ఎనాన్ళుల్ ధవ్జమును చూచుచుండవలెను బూరధవ్ని నేనెనాన్ళుల్ 

వినుచుండవలెను? 

యెహెజేక్లు 19:1 => మరియు నీవు ఇశార్యేలీయుల అధిపతులనుగూరిచ్ పర్లాపవాకయ్మునెతిత్ ఇటుల్ 

పర్కటింపుము 

జెఫనాయ్ 3:7 => దాని విషయమై నా నిరణ్యమంతటిచొపుప్న మీ నివాససథ్లము సరవ్నాశము 

కాకుండునటుల్, నాయందు భయభకుత్లు కలిగి శిక్షకు లోబడుదురని నేననుకొంటిని గాని వారు 

దుష కిర్యలు చేయుటయందు అతాయ్శ గలవారైరి. 

వచనము 6 

అతనిమీదికి బబులోనురాజైన నెబుకదెన్జరు వచిచ్ అతని బబులోనునకు తీసికొనిపోవుటకై 

గొలుసులతో బంధించెను. 
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2 రాజులు 23:34 => యోషీయా కుమారుడైన ఎలాయ్కీమును అతని తండిర్యైన యోషీయాకు 

మారుగా రాజుగా నియమించి, అతనికి యెహోయాకీమను మారుపేరుపెటిట్ యెహోయాహాజు ఐగుపుత్ 

దేశమునకు కొనిపోగా అతడచచ్ట మృతిబొందెను. 

2 రాజులు 23:35 => యెహోయాకీము ఫరో యిచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న దేశముమీద పనున్ నిరణ్యించి ఆ 

వెండి బంగారములను ఫరోకు చెలిల్ంచుచువచెచ్ను. దేశపు జనులయొదద్నుండి వారి వారికి నిరణ్యమైన 

చొపుప్న వసూలుచేసి అతడు ఫరోనెకోకు చెలిల్ంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:15 => యోషీయా కుమారులెవరనగా జేయ్షు ఠ్డు యోహానాను, రెండవవాడు 

యెహోయాకీము, మూడవవాడు సిదిక్యా, నాలగ్వవాడు షలూల్ము. 

యిరిమ్యా 22:10 => చనిపోయినవానిగూరిచ్ యేడవవదుద్, వానిగూరిచ్ అంగలారచ్వదుద్; 

వెళిల్పోవుచునన్వానిగూరిచ్ బహు రోదనము చేయుడి. వాడు ఇకను తిరిగిరాడు, తన జనమ్భూమిని 

చూడడు. 

యిరిమ్యా 22:11 => తన తండిర్యైన యోషీయాకు పర్తిగా ఏలినవాడై యీ సథ్లములోనుండి 

వెళిల్పోయిన యూదా రాజైన యోషీయా కుమారుడగు షలూల్మునుగూరిచ్ యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు అతడు ఇకక్డికి తిరిగిరాడు; 

యిరిమ్యా 22:12 => ఈ దేశమునిక చూడక వారు అతని తీసికొనిపోయిన సథ్లమునందే అతడు 

చచుచ్ను. 

యెహెజేక్లు 19:3 => వాటిలో ఒకదానిని అది పెంచగా అది కొదమసింహమై వేటాడ నేరుచ్కొని 

మనుషుయ్లను భకిష్ంచునదాయెను. 

యెహెజేక్లు 19:4 => అనయ్జనులు దాని సంగతి విని తమ గోతిలో దాని చికిక్ంచుకొని దాని 

ముకుక్నకు గాలము తగిలించి ఐగుపుత్ దేశమునకు దాని తీసికొనిపోయిరి. 

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 
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2 రాజులు 24:17 => మరియు బబులోను రాజు అతని పినతండిర్యైన మతత్నాయ్కు సిదిక్యా అను 

మారుపేరు పెటిట్ అతని సాథ్నమందు రాజుగా నియమించెను. 

కీరత్నలు 79:1 => దేవా, అనయ్జనులు నీ సావ్సథ్య్ములోనికి చొరబడియునాన్రు వారు నీ 

పరిశుదాధ్లయమును అపవితర్పరచియునాన్రు యెరూషలేమును పాడుదిబబ్లుగా చేసియునాన్రు. 

యెషయా 5:5 => ఆలోచించుడి, నేను నా దార్క్షతోటకు చేయబోవు కారయ్మును మీకు 

తెలియజెపెప్దను నేను అది మేసివేయబడునటుల్ దాని కంచెను కొటిట్వేసెదను. అది తొర్కక్బడునటుల్ దాని 

గోడను పడగొటిట్ దాని పాడుచేసెదను 

యిరిమ్యా 22:13 => నీతి తపిప్ తన నగరును సాథ్పించువానికి శర్మ; నాయ్యము తపిప్ తన 

మేడగదులను కటిట్ంచుకొనుచు , జీతమియయ్క తన పొరుగువానిచేత ఊరకయే కొలువు 

చేయించుకొనువానికి శర్మ. 

యిరిమ్యా 26:1 => యోషీయా కుమారుడును యూదారాజునగు యెహోయాకీము ఏలుబడి 

ఆరంభములో యెహోవా యొదద్నుండి వాకుక్ పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 

వచనము 7 

మరియు నెబుకదెన్జరు యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములలో కొనిన్టిని బబులోనునకు 

తీసికొనిపోయి బబులోనులోనునన్ తన గుడిలో ఉంచెను. 

2 రాజులు 23:36 => యెహోయాకీము ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యయిదేండల్వాడై 

యెరూషలేమున పదకొండు సంవతస్రములు ఏలెను. అతని తలిల్ రూమా ఊరివాడైన పెదాయా 

కుమారెత్యగు జెబూదా. 

2 రాజులు 23:37 => ఇతడును తన పితరుల చరయ్లనిన్టి పర్కారముగా యెహోవా దృషిట్కి చెడు 

నడత నడిచెను. 

యిరిమ్యా 22:13 => నీతి తపిప్ తన నగరును సాథ్పించువానికి శర్మ; నాయ్యము తపిప్ తన 

మేడగదులను కటిట్ంచుకొనుచు , జీతమియయ్క తన పొరుగువానిచేత ఊరకయే కొలువు 

చేయించుకొనువానికి శర్మ. 
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యిరిమ్యా 22 :14 => వాడు విశాలమైన మేడ గదులుగల గొపప్ మందిరమును 

కటిట్ంచుకొందుననుకొని, విసాత్రమైన కిటికీలు చేసికొనుచు, దేవదారు పలకలను దానికి 

సరంబీవేయుచు, ఇంగిలీకముతో1 రంగువేయుచు నునాన్డే; 

యిరిమ్యా 22:15 => నీవు అతిశయపడి దేవదారు పలకల గృహమును కటిట్ంచుకొనుటచేత 

రాజవగుదువా? నీ తండిర్ అనన్ పానములు కలిగి నీతినాయ్యముల ననుసరించుచు కేష్మముగా 

ఉండలేదా? 

యిరిమ్యా 22:16 => అతడు దీనులకును దరిదుర్లకును నాయ్యము తీరుచ్చు సుఖముగా బర్దికెను, 

ఆలాగున చేయుటే ననున్ తెలిసికొనుట కాదా? యిదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 22:17 => అయితే నీ దృషిట్యు నీ కోరికయు అనాయ్యముగా లాభము 

సంపాదించుకొనుటయందే, నిరపదాధుల రకత్ము ఒలికించుటయందే నిలిచియునన్వి. అందుకొరకే 

నీవు జనులను బాధించుచునాన్వు, అందుకొరకే బలాతాక్రము చేయుచునాన్వు. 

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. 

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. 
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యిరిమ్యా 36:1 => యూదారాజైన యోషీయా కుమారుడగు యెహోయాకీము నాలుగవ 

సంవతస్రమున యెహోవా వాకుక్ యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యిరిమ్యా 36:27 => యిరీమ్యా నోటిమాటనుబటిట్ బారూకు వార్సిన గర్ంథమును రాజు కాలిచ్న 

తరువాత యెహోవా వాకుక్ యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యిరిమ్యా 36:28 => నీవు మరియొక గర్ంథము తీసికొని యూదారాజైన యెహోయాకీము కాలిచ్న 

మొదటి గర్ంథములో వార్యబడిన మాటలనిన్టిని దానిలో వార్యుము. 

యిరిమ్యా 36:29 => మరియు యూదా రాజైన యెహోయాకీమునుగూరిచ్ నీవీమాట చెపప్వలెను 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా బబులోను రాజు నిశచ్యముగా వచిచ్ యీ దేశమును పాడుచేసి 

అందులో మనుషుయ్లైనను జంతువులైనను ఉండకుండ చేయునని ఇందులో నీవేల వార్సితివని చెపిప్ 

నీవు ఈ గర్ంథమును కాలిచ్వేసితివే; 

యిరిమ్యా 36:30 => అందుచేతను యూదారాజైన యెహోయాకీమునుగూరిచ్ యెహోవా ఈ మాట 

సెలవిచుచ్చునాన్డు దావీదుయొకక్ సింహాసనముమీద ఆసీనుడగుటకు అతనికి ఎవడును లేకపోవును, 

అతని శవము పగలు ఎండపాలు రాతిర్ మంచుపాలునగును. 

యిరిమ్యా 36:31 => నేను వారి దోషమునుబటిట్ అతనిని అతని సంతతిని అతని సేవకులను 

శికిష్ంచుచునాన్ను . నేను వారినిగూరిచ్ చెపిప్న కీడంతయు వారిమీదికిని యెరూషలేము 

నివాసులమీదికిని యూదా జనులమీదికిని రపిప్ంచుచునాన్ను; అయినను వారు వినినవారుకారు. 

యిరిమ్యా 36:32 => యిరీమ్యా యింకొక గర్ంథమును తీసికొని లేఖికుడగు నేరియా కుమారుడైన 

బారూకుచేతికి అపప్గింపగా అతడు యిరీమ్యా నోటిమాటలనుబటిట్ యూదారాజైన యెహోయాకీము 

అగిన్లో కాలిచ్న గర్ంథపు మాటలనిన్టిని వార్సెను; మరియు ఆ మాటలు గాక అటిట్వి అనేకములు 

అతడు వాటితో కూరెచ్ను. 

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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1 దినవృతాత్ంతములు 3:14 => మనషే ష్కు ఆమోను కుమారుడు, ఆమోనునకు యోషీయా 

కుమారుడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:5 => అందుచేత అతని దేవుడైన యెహోవా అతనిని సిరియా రాజు చేతి 

కపప్గించెను. సిరియనులు అతని ఓడించి అతని జనులలో చాలమందిని చెరపటుట్కొని దమసుక్నకు 

తీసికొనిపోయిరి. అతడును ఇశార్యేలు రాజు చేతికి అపప్గింపబడెను; ఆ రాజు అతని లెసస్గా 

ఓడించెను. 

పర్సంగి 2:21 => ఒకడు జాఞ్నముతోను తెలివితోను యుకిత్తోను పర్యాసపడి ఏదో ఒక పని 

చేయును; అయితే దానికొరకు పర్యాసపడని వానికి అతడు దానిని సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్వేయవలసి 

వచుచ్ను; ఇదియు వయ్రథ్మును గొపప్ చెడుగునైయునన్ది.  

పర్సంగి 10:16 => దేశమా, దాసుడు నీకు రాజై యుండుటయు, ఉదయముననే భోజనమునకు 

కూరుచ్ండువారు నీకు అధిపతులై యుండుటయు నీకు అశుభము. 

యెషయా 3:4 => బాలకులను వారికి అధిపతులనుగా నియమించెదను వారు బాలచేషట్లుచేసి 

జనులను ఏలెదరు. 

యిరిమ్యా 1 :3 => మరియు యోషీయా కుమారుడగు యెహోయాకీము యూదాకు 

రాజైయుండగాను, యోషీయా కుమారుడగు సిదిక్యా యూదాకు రాజైయుండగాను, అతని యేలుబడి 

పదునొకండవ సంవతస్రాంతమువరకును, అనగా ఆ సంవతస్రమున అయిదవ నెలలో యెరూషలేము 

చెరదీసికొని పోబడువరకును ఆ వాకుక్ పర్తయ్క్షమగుచుండెను. 

యిరిమ్యా 26:1 => యోషీయా కుమారుడును యూదారాజునగు యెహోయాకీము ఏలుబడి 

ఆరంభములో యెహోవా యొదద్నుండి వాకుక్ పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 35:1 => యోషీయా కుమారుడును యూదారాజునైన యెహోయాకీము దినములలో 

యెహోవా యొదద్నుండి యిరీమ్యాకు వాకుక్ పర్తయ్క్షమై 

యెహెజేక్లు 19:6 => ఇదియు కొదమసింహమై కొదమసింహములతో కూడ తిరుగులాడి వేటాడ 

నేరుచ్కొని మనుషుయ్లను భకిష్ంచునదై 
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దానియేలు 1:1 => యూదారాజగు యెహోయాకీము ఏలుబడిలో మూడవ సంవతస్రమున 

బబులోనురాజగు నెబుకదెన్జరు యెరూషలేముమీదికి వచిచ్ దాని ముటట్డివేయగా 

దానియేలు 2:1 => నెబుకదెన్జరు తన యేలుబడియందు రెండవ సంవతస్రమున కలలు కనెను. 

అందును గురించి ఆయన మనసుస్ కలతపడగా ఆయనకు నిదర్పటట్కుండెను. 

వచనము 8 

యెహోయాకీము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు హేయదేవతలను 

పెటుట్కొనుటనుగూరిచ్యు, అతని సకల పర్వరత్ననుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు యూదారాజుల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. అతని కుమారుడైన యెహోయాకీను అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 24:1 => యెహోయాకీము దినములలో బబులోనురాజైన నెబుకదెన్జరు 

యెరూషలేముమీదికి వచెచ్ను. యెహోయాకీము అతనికి దాసుడై మూడేండల్ సేవ చేసిన తరువాత 

అతనిమీద తిరుగుబాటుచేయగా 

2 రాజులు 24:2 => యెహోవా అతనిమీదికిని, తన సేవకులైన పర్వకత్లదావ్రా తాను సెలవిచిచ్న 

మాటచొపుప్న యూదాదేశమును నాశనముచేయుటకై దానిమీదికిని, కలీద్యుల సైనయ్ములను 

సిరియనుల సైనయ్ములను మోయాబీయుల సైనయ్ములను ఆమోమ్నీయుల సైనయ్ములను రపిప్ంచెను. 

2 రాజులు 24:5 => యెహోయాకీము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు జరిగించిన 

దాని నంతటినిగూరిచ్యు యూదారాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 24:6 => యెహోయాకీము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా అతని కుమారుడైన 

యెహోయాకీను అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

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. 
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2 రాజులు 24:14 => అదియుగాక అతడు దేశపు జనులలో అతి బీదలైనవారు తపప్ మరి ఎవరును 

లేకుండ యెరూషలేము పటట్ణమంతటిలోనునన్ అధిపతులను పరాకర్మశాలులను పదివేలమందిని, 

వీరు గాక కంసాలివారిని కమమ్రివారిని చెరతీసికొనిపోయెను. 

2 రాజులు 24:15 => అతడు యెహోయాకీనును రాజు తలిల్ని రాజు భారయ్లను అతని పరివారమును 

దేశములోని గొపప్వారిని చెరపటిట్ యెరూషలేమునుండి బబులోను పురమునకు తీసికొనిపోయెను. 

2 రాజులు 24:16 => ఏడు వేలమంది పరాకర్మశాలులను వెయియ్మంది కంసాలివారిని 

కమమ్ రివారిని యుదధ్మందు తేరిన శకిత్మంతులనందరిని బబులోనురాజు చెరపటిట్ 

బబులోనుపురమునకు తీసికొనివచెచ్ను. 

2 రాజులు 24:17 => మరియు బబులోను రాజు అతని పినతండిర్యైన మతత్నాయ్కు సిదిక్యా అను 

మారుపేరు పెటిట్ అతని సాథ్నమందు రాజుగా నియమించెను. 

2 రాజులు 24:18 => సిదిక్యా యేలనారంభించినపుప్డు ఇరువదియొక సంవతస్రములవాడు; 

అతడు యెరూషలేమునందు పదకొండు సంవతస్రములు ఏలెను. 

2 రాజులు 24:19 => అతని తలిల్ లిబాన్ ఊరివాడైన యిరీమ్యాయొకక్ కుమారెత్యగు హమూటలు. 

యెహోయాకీముయొకక్ చరయ్ అంతటి చొపుప్న సిదిక్యా యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడిచెను. 

2 రాజులు 24:20 => యూదావారిమీదను యెరూషలేము వారిమీదను యెహోవా తెచుచ్కొనిన 

కోపమునుబటిట్ తన సముఖములోనుండి వారిని తోలివేయుటకై బబులోనురాజు మీద సిదిక్యా 

తిరుగబడెను. 

యెహెజేక్లు 19:5 => తలిల్ దాని కనిపెటిట్ తన ఆశ భంగమాయెనని తెలిసికొని, తన పిలల్లలో 

మరియొక దాని చేపటిట్ దాని పెంచి కొదమసింహముగా చేసెను. 

యెహెజేక్లు 19:6 => ఇదియు కొదమసింహమై కొదమసింహములతో కూడ తిరుగులాడి వేటాడ 

నేరుచ్కొని మనుషుయ్లను భకిష్ంచునదై 

యెహెజేక్లు 19:7 => వారి నగరులను అవమానపరచి వారి పటట్ణములను పాడుచేసెను; దాని 

గరజ్నధవ్నికి దేశమును అందులోనునన్ సమసత్మును పాడాయెను. 
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యెహెజేక్లు 19:8 => నలుదికుక్ల దేశపు జనులందరు దాని పటుట్కొనుటకు పొంచియుండి 

ఉరినొగగ్గా అది వారి గోతిలో చికెక్ను. 

యెహెజేక్లు 19:9 => అపుప్డు వారు దాని ముకుక్నకు గాలము తగిలించి దానిని బోనులో పెటిట్ 

బబులోను రాజునొదద్కు తీసికొనిపోయి అతనికి అపప్గించిరి; దాని గరజ్నము ఇశార్యేలీయుల 

పరవ్తములమీద ఎనన్టికిని వినబడకుండునటుల్ వారు దానిని గటిట్ సథ్లమందుంచిరి.  

దానియేలు 1:1 => యూదారాజగు యెహోయాకీము ఏలుబడిలో మూడవ సంవతస్రమున 

బబులోనురాజగు నెబుకదెన్జరు యెరూషలేముమీదికి వచిచ్ దాని ముటట్డివేయగా 

దానియేలు 1:2 => పర్భువు యూదారాజగు యెహోయాకీమును దేవుని మందిరములోని శేషించిన 

ఉపకరణములను, ఆ రాజుచేతికపప్గించెను గనుక అతడు ఆ వసుత్వులను షీనారు దేశములోని తన 

దేవతాలయమునకు తీసికొనిపోయి తన దేవతాలయపు బొకక్సములో ఉంచెను. 

హబకూక్కు 1:5 => అనయ్జనులలో జరుగునది చూడుడి , ఆలోచించుడి , కేవలము 

విసమ్యమునొందుడి. మీ దినములలో నేనొక కారయ్ము జరిగింతును, ఆలాగు జరుగునని యొకడు 

మీకు తెలిపినను మీరతని నమమ్కయుందురు. 

హబకూక్కు 1 :6 => ఆలకించుడి , తమవికాని ఉనికిపటుట్లను ఆకర్మించవలెనని 

భూదిగంతములవరకు సంచరించు ఉదేర్కముగల కూర్రులగు కలీద్యులను నేను రేపుచునాన్ను. 

హబకూక్కు 1:7 => వారు ఘోరమైన భీకర జనముగా ఉనాన్రు, వారు పర్భుతవ్మును విధులను తమ 

యిచఛ్వచిచ్నటుల్ ఏరప్రచుకొందురు. 

హబకూక్కు 1:8 => వారి గుఱఱ్ములు చిరుతపులులకంటె వేగముగా పరుగులెతుత్ను, రాతిర్యందు 

తిరుగులాడు తోడేళల్ కంటెను అవి చురుకైనవి; వారి రౌతులు దూరమునుండి వచిచ్ తటాలున 

జొరబడుదురు, ఎరను పటుట్కొనుటకై పకిష్రాజు వడిగా వచుచ్నటుల్ వారు పరుగులెతిత్ వతుత్రు.  

హబకూక్కు 1:9 => వెనుక చూడకుండ బలాతాక్రము చేయుటకై వారు వతుత్రు, ఇసుక రేణువులంత 

విసాత్రముగా వారు జనులను చెరపటుట్కొందురు. 

హబకూక్కు 1:10 => రాజులను అపహాసయ్ముచేతురు, అధిపతులను హేళనచేతురు, పార్కారముగల 

దురగ్ములనిన్టిని తృణీకరింతురు, మంటిదిబబ్ వేసి వాటిని పటుట్కొందురు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:36 => యెహోవా నినున్ను నీవు నీమీద నియమించుకొను నీ రాజును, 

నీవేగాని నీ పితరులేగాని యెరుగని జనమునకపప్గించును. అకక్డ నీవు కొయయ్దేవతలను 

రాతిదేవతలను పూజించెదవు 

2 రాజులు 14:13 => మరియు ఇశార్యేలు రాజైన యెహోయాషు అహజాయ్కు పుటిట్న యోవాషు 

కుమారుడైన అమజాయ్ అను యూదా రాజును బేతెష్మెషు దగగ్ర పటుట్కొని యెరూషలేమునకు వచిచ్, 

ఎఫార్యిము గుమమ్ము మొదలుకొని మూలగుమమ్ము వరకు యెరూషలేము పార్కారమును 

నాలుగువందల మూరల పొడుగున పడగొటెట్ను. 

2 రాజులు 25:7 => సిదిక్యా చూచుచుండగా వారు అతని కుమారులను చంపించి సిదిక్యా 

కనున్లు ఊడదీయించి యితత్డి సంకెళల్తో అతని బంధించి బబులోను పటట్ణమునకు తీసికొనిపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:23 => అపుప్డు ఇశార్యేలురాజైన యెహోయాషు యెహోయాహాజునకు 

పుటిట్న యోవాషు కుమారుడును యూదారాజునైన అమజాయ్ను బేతెష్మెషులో పటుట్కొని 

యెరూషలేమునకు తీసికొనివచిచ్, యెరూషలేము పార్కారమును ఎఫార్యిము గుమమ్ము మొదలుకొని 

మూలగుమమ్మువరకు నాలుగువందల మూరల పొడుగున పడగొటెట్ను. 

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 6:5 => మరియు యెరూషలేములోనునన్ ఆలయములోనుండి నెబుకదెన్జరు బబులోనునకు 

తీసికొని వచిచ్న దేవుని మందిరము యొకక్ వెండి బంగారు ఉపకరణములు తిరిగి అపప్గింపబడి, 

యెరూషలేములోనునన్ మందిరమునకు తేబడి, దేవుని మందిరములో వాటి సథ్లమందు పెటట్బడవలెను. 

కీరత్నలు 79:1 => దేవా, అనయ్జనులు నీ సావ్సథ్య్ములోనికి చొరబడియునాన్రు వారు నీ 

పరిశుదాధ్లయమును అపవితర్పరచియునాన్రు యెరూషలేమును పాడుదిబబ్లుగా చేసియునాన్రు. 

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. 
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యిరిమ్యా 4:21 => నేను ఎనాన్ళుల్ ధవ్జమును చూచుచుండవలెను బూరధవ్ని నేనెనాన్ళుల్ 

వినుచుండవలెను? 

యిరిమ్యా 22:19 => అతడు యెరూషలేము గుమమ్ముల ఆవలికి ఈడువబడి పారవేయబడి గాడిద 

పాతిపెటట్బడు రీతిగా పాతిపెటట్బడును. 

యెహెజేక్లు 19:1 => మరియు నీవు ఇశార్యేలీయుల అధిపతులనుగూరిచ్ పర్లాపవాకయ్మునెతిత్ ఇటుల్ 

పర్కటింపుము 

యెహెజేక్లు 19:4 => అనయ్జనులు దాని సంగతి విని తమ గోతిలో దాని చికిక్ంచుకొని దాని 

ముకుక్నకు గాలము తగిలించి ఐగుపుత్ దేశమునకు దాని తీసికొనిపోయిరి. 

యెహెజేక్లు 19:9 => అపుప్డు వారు దాని ముకుక్నకు గాలము తగిలించి దానిని బోనులో పెటిట్ 

బబులోను రాజునొదద్కు తీసికొనిపోయి అతనికి అపప్గించిరి; దాని గరజ్నము ఇశార్యేలీయుల 

పరవ్తములమీద ఎనన్టికిని వినబడకుండునటుల్ వారు దానిని గటిట్ సథ్లమందుంచిరి.  

హబకూక్కు 1 :6 => ఆలకించుడి , తమవికాని ఉనికిపటుట్లను ఆకర్మించవలెనని 

భూదిగంతములవరకు సంచరించు ఉదేర్కముగల కూర్రులగు కలీద్యులను నేను రేపుచునాన్ను. 

హబకూక్కు 1:10 => రాజులను అపహాసయ్ముచేతురు, అధిపతులను హేళనచేతురు, పార్కారముగల 

దురగ్ములనిన్టిని తృణీకరింతురు, మంటిదిబబ్ వేసి వాటిని పటుట్కొందురు. 

వచనము 9 

యెహోయాకీను ఏలనారంభించినపుప్డు ఎనిమిదేండల్వాడై యెరూషలేములో మూడు నెలల పది 

దినములు ఏలెను. అతడు యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడిచెను 

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. 
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ఎజార్ 1:7 => మరియు నెబుకదెన్జరు యెరూషలేములోనుండి తీసికొనివచిచ్ తన దేవతలయొకక్ 

గుడియందుంచిన యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములను రాజైన కోరెషు బయటికి తెపిప్ంచెను. 

ఎజార్ 1:8 => పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు తన ఖజానాదారుడైన మితిర్దాతు దావ్రా వాటిని 

బయటికి తెపిప్ంచి లెకక్చేయించి, యూదులకు అధిపతియగు షేషబ్జజ్రుచేతికి అపప్గించెను. 

ఎజార్ 1:9 => వాటియొకక్ లెకక్ ముపప్ది బంగారపు పళె ల్ములును వెయియ్ వెండి పళె ల్ములును ఇరువది 

తొమిమ్ది కతుత్లును 

ఎజార్ 1:10 => ముపప్ది బంగారు గినెన్లును నాలుగువందల పది వెండితో చేయబడిన రెండవ 

రకమైన గినెన్లును, మరి యితరమైన ఉపకరణములును వెయియ్యై యుండెను. 

ఎజార్ 1:11 => బంగారు వసుత్వులును వెండి వసుత్వులును అనిన్యు అయిదువేల నాలుగువందలు. 

షేషబ్జజ్రు బబులోను చరలోనుండి విడిపింపబడినవారితో కూడ కలిసి వీటనిన్టిని యెరూషలేమునకు 

తీసికొని వచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 27:16 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములు ఇపుప్డే 

శీఘర్ముగా బబులోనునుండి మరల తేబడునని పర్వచింపు మీ పర్వకత్లు మీతో అబదధ్ములు 

చెపుప్చునాన్రు, వారి మాటలకు చెవియొగగ్కుడి.  

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 28:3 => రెండు సంవతస్రములలోగా బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు ఈ 

సథ్లములోనుండి బబులోనునకు తీసికొనిపోయిన యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములనిన్టిని ఇచచ్టికి 

మరల తెపిప్ంచెదను.  
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దానియేలు 5:2 => బెల ష్సస్రు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా తానును తన యధిపతులును తన 

రాణులును తన ఉపపతున్లును వాటిలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గునటుల్, తన తండిర్యగు 

నెబుకదెన్జరు యెరూషలేములోని యాలయములోనుండి తెచిచ్న వెండి బంగారు పాతర్లను తెమమ్ని 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.  

దానియేలు 5:3 => అందుకు వారు యెరూషలేములోని దేవుని నివాసమగు ఆలయములోనుండి 

తీసికొనన్ సువరోణ్పకరణములను తెచిచ్యుంచగా, రాజును అతని యధిపతులును అతని రాణులును 

అతని ఉపపతున్లును వాటిలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గిరి. 

దానియేలు 5:4 => వారు బంగారు వెండి యితత్డి యినుము కఱఱ్ రాయి అను వాటితో చేసిన 

దేవతలను సుత్తించుచు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:10 => ఏడాదినాటికి, రాజైన నెబుకదెన్జరు దూతలను పంపి 

యెహోయాకీనును బబులోనునకు రపిప్ంచి, అతని సహోదరుడైన సిదిక్యాను యూదామీదను 

యెరూషలేము మీదను రాజుగా నియమించెను. మరియు అతడు రాజు వెంట యెహోవా 

మందిరములోని పర్శసత్మైన ఉపకరణములను తెపిప్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:18 => మరియు బబులోనురాజు పెదద్వేమి చినన్వేమి దేవుని మందిరపు 

ఉపకరణములనిన్టిని, యెహోవా మందిరపు నిధులలోనిదేమి రాజు నిధులలోనిదేమి అధిపతుల 

నిధులలోనిదేమి, దొరకిన దర్వయ్మంతయు బబులోనునకు తీసికొనిపోయెను. 

ఎజార్ 5:14 => మరియు నెబుకదెన్జరు యెరూషలేమందునన్ దేవాలయములో నుండి తీసి బబులోను 

పటట్ణమందునన్ గుడిలోనికి కొనిపోయిన దేవుని మందిరపు వెండి బంగారు ఉపకరణములను రాజైన 

కోరెషు బబులోను పటట్ణపు మందిరములో నుండి తెపిప్ంచి 

ఎజార్ 6:5 => మరియు యెరూషలేములోనునన్ ఆలయములోనుండి నెబుకదెన్జరు బబులోనునకు 

తీసికొని వచిచ్న దేవుని మందిరము యొకక్ వెండి బంగారు ఉపకరణములు తిరిగి అపప్గింపబడి, 

యెరూషలేములోనునన్ మందిరమునకు తేబడి, దేవుని మందిరములో వాటి సథ్లమందు పెటట్బడవలెను. 

కీరత్నలు 79:1 => దేవా, అనయ్జనులు నీ సావ్సథ్య్ములోనికి చొరబడియునాన్రు వారు నీ 

పరిశుదాధ్లయమును అపవితర్పరచియునాన్రు యెరూషలేమును పాడుదిబబ్లుగా చేసియునాన్రు. 
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యిరిమ్యా 4:21 => నేను ఎనాన్ళుల్ ధవ్జమును చూచుచుండవలెను బూరధవ్ని నేనెనాన్ళుల్ 

వినుచుండవలెను? 

యిరిమ్యా 51:44 => బబులోనులోనే బేలును శికిష్ంచుచునాన్ను వాడు మింగినదానిని 

వానినోటనుండి కకిక్ంచుచునాన్ను ఇకమీదట జనములు వానియొదద్కు సమూహములుగా కూడి రావు 

బబులోను పార్కారము కూలును;  

దానియేలు 1:2 => పర్భువు యూదారాజగు యెహోయాకీమును దేవుని మందిరములోని శేషించిన 

ఉపకరణములను, ఆ రాజుచేతికపప్గించెను గనుక అతడు ఆ వసుత్వులను షీనారు దేశములోని తన 

దేవతాలయమునకు తీసికొనిపోయి తన దేవతాలయపు బొకక్సములో ఉంచెను. 

వచనము 10 

ఏడాదినాటికి, రాజైన నెబుకదెన్జరు దూతలను పంపి యెహోయాకీనును బబులోనునకు రపిప్ంచి, 

అతని సహోదరుడైన సిదిక్యాను యూదామీదను యెరూషలేము మీదను రాజుగా నియమించెను. 

మరియు అతడు రాజు వెంట యెహోవా మందిరములోని పర్శసత్మైన ఉపకరణములను తెపిప్ంచెను. 

2 రాజులు 24:5 => యెహోయాకీము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు జరిగించిన 

దాని నంతటినిగూరిచ్యు యూదారాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 24:6 => యెహోయాకీము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా అతని కుమారుడైన 

యెహోయాకీను అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:16 => యెహోయాకీము కుమారులలో యెకొనాయ్ అను ఒకడుండెను, అతని 

కుమారుడు సిదిక్యా. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:17 => యకొనాయ్ కుమారులు అసీస్రు షయలీత్యేలు 

యిరిమ్యా 22:24 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యూదా రాజైన యెహోయాకీము 

కుమారుడగు కొనాయ్ నా కుడిచేతికి శిఖా ఉంగరముగా ఉండినను దానిమీదనుండియు నినున్ 

ఊడదీసివేసెదనని నాతోడని పర్మాణము చేయుచునాన్ను. 
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యిరిమ్యా 22:28 => కొనాయ్ అను ఇతడు హేయమైన ఓటికుండ వంటివాడా? పనికిమాలిన 

ఘటమా? అతడును అతని సంతానమును విసరివేయబడి, తామెరుగని దేశములోనికి ఏల 

తోర్యబడిరి? 

మతత్యి 1:11 => యూదులు బబులోనుకు కొనిపోబడిన కాలములో యోషీయా యెకొనాయ్ను అతని 

సహోదరులను కనెను. 

మతత్యి 1:12 => బబులోనుకు కొనిపోబడిన తరువాత యెకొనాయ్ షయలీత్యేలును కనెను, 

షయలీత్యేలు జెరుబాబ్బెలును కనెను; 

యిరిమ్యా 22:17 => అయితే నీ దృషిట్యు నీ కోరికయు అనాయ్యముగా లాభము 

సంపాదించుకొనుటయందే, నిరపదాధుల రకత్ము ఒలికించుటయందే నిలిచియునన్వి. అందుకొరకే 

నీవు జనులను బాధించుచునాన్వు, అందుకొరకే బలాతాక్రము చేయుచునాన్వు. 

వచనము 11 

సిదిక్యా యేలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యొకటేండల్వాడై యెరూషలేములో పదకొండు 

సంవతస్రములు ఏలెను. 

2 రాజులు 24:8 => యెహోయాకీను ఏలనారంభించినపుప్డు పదునెనిమిదేండల్వాడై 

యెరూషలేమునందు మూడు మాసములు ఏలెను. యెరూషలేమువాడైన ఎలాన్తాను కుమారెత్యగు 

నెహుషాత్ అతని తలిల్. 

2 రాజులు 24:14 => అదియుగాక అతడు దేశపు జనులలో అతి బీదలైనవారు తపప్ మరి ఎవరును 

లేకుండ యెరూషలేము పటట్ణమంతటిలోనునన్ అధిపతులను పరాకర్మశాలులను పదివేలమందిని, 

వీరు గాక కంసాలివారిని కమమ్రివారిని చెరతీసికొనిపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:16 => యెహోయాకీము కుమారులలో యెకొనాయ్ అను ఒకడుండెను, అతని 

కుమారుడు సిదిక్యా. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 9:1 => ఈ పర్కారము ఇశార్యేలీయులందరును తమ వంశములచొపుప్న 

సరిచూడబడిన మీదట వారి పేళుల్ ఇశార్యేలు రాజుల గర్ంథమందు వార్యబడెను. యూదా వారు 

చేసిన దోర్హమునకై వారు బాబెలునకు చెరగొనిపోబడిరి. 

ఎసేత్రు 2:6 => బబులోను రాజైన నెబుకదెన్జరు యూదా రాజైన యెకోనాయ్ను పటుట్కొని 

పోయినపుప్డు ఇతడు యెకోనాయ్తో కూడ యెరూషలేము నుండి చెరపటట్బడిన వారిలో ఒకడు. 

పర్సంగి 10:16 => దేశమా, దాసుడు నీకు రాజై యుండుటయు, ఉదయముననే భోజనమునకు 

కూరుచ్ండువారు నీకు అధిపతులై యుండుటయు నీకు అశుభము. 

యెషయా 3:4 => బాలకులను వారికి అధిపతులనుగా నియమించెదను వారు బాలచేషట్లుచేసి 

జనులను ఏలెదరు. 

యిరిమ్యా 22:26 => నినున్ను నినున్ కనిన నీ తలిల్ని మీ జనమ్ భూమికాని పరదేశములోనికి 

విసరివేసెదను, మీరు అకక్డనే చచెచ్దరు. 

యిరిమ్యా 29:2 => యూదాలోను యెరూషలేములోనునన్ అధిపతులును, శిలప్కారులును, 

కంసాలులును యెరూషలేమును విడిచివెళిల్న తరువాత పర్వకత్యైన యిరీమ్యా పతిర్కలో లిఖించి, 

యూదారాజైన సిదిక్యా బబులోనులోనునన్ బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరునొదద్కు పంపిన షాఫాను 

కుమారుడైన ఎలాయ్శాచేతను,  

యిరిమ్యా 37:1 => బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరు యూదా దేశములో రాజుగా నియమించిన 

యోషీయా కుమారుడగు సిదిక్యా యెహోయాకీము కుమారుడైన కొనాయ్కు పర్తిగా రాజయ్ము 

చేయుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 17:3 => నానావిధములగు విచితర్ వరణ్ములు గల రెకక్లును ఈకెలును పొడుగైన పెదద్ 

రెకక్లునుగల యొక గొపప్ పకిష్రాజు లెబానోను పరవ్తమునకు వచిచ్ యొక దేవదారు వృక్షపు 

పైకొమమ్ను పటుట్కొనెను. 

యెహెజేక్లు 17:12 => తిరుగుబాటుచేయు వీరితో ఇటల్నుము ఈ మాటల భావము మీకు 

తెలియదా? యిదిగో బబులోనురాజు యెరూషలేమునకు వచిచ్ దాని రాజును దాని అధిపతులను 

పటుట్కొని, తనయొదద్ నుండుటకై బబులోనుపురమునకు వారిని తీసికొనిపోయెను. 
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వచనము 12 

అతడు తన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడచుచు, ఆయన నియమించిన పర్వకత్యైన 

యిరీమ్యా మాట వినకయు, తనున్ తాను తగిగ్ంచుకొనకయు ఉండెను. 

2 రాజులు 24:10 => ఆ కాలమందు బబులోను రాజైన నెబుకదెన్జరుయొకక్ సేవకులు 

యెరూషలేముమీదికి వచిచ్ పటట్ణమునకు ముటట్డివేసిరి. 

2 రాజులు 24:11 => వారు పటట్ణమునకు ముటట్డి వేయుచుండగా బబులోను రాజైన నెబుకదెన్జరు 

తానే దానిమీదికి వచెచ్ను. 

2 రాజులు 24:12 => అపుప్డు యూదారాజైన యెహోయాకీనును అతని తలిల్యును అతని 

సేవకులును అతని కిర్ంది అధిపతులును అతని పరివారమును బయలువెళిల్ బబులోనురాజునొదద్కు 

రాగా బబులోనురాజు యేలుబడిలో ఎనిమిదవ సంవతస్రమున అతని పటుట్కొనెను. 

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 24:14 => అదియుగాక అతడు దేశపు జనులలో అతి బీదలైనవారు తపప్ మరి ఎవరును 

లేకుండ యెరూషలేము పటట్ణమంతటిలోనునన్ అధిపతులను పరాకర్మశాలులను పదివేలమందిని, 

వీరు గాక కంసాలివారిని కమమ్రివారిని చెరతీసికొనిపోయెను. 

2 రాజులు 24:15 => అతడు యెహోయాకీనును రాజు తలిల్ని రాజు భారయ్లను అతని పరివారమును 

దేశములోని గొపప్వారిని చెరపటిట్ యెరూషలేమునుండి బబులోను పురమునకు తీసికొనిపోయెను. 

2 రాజులు 24:16 => ఏడు వేలమంది పరాకర్మశాలులను వెయియ్మంది కంసాలివారిని 

కమమ్ రివారిని యుదధ్మందు తేరిన శకిత్మంతులనందరిని బబులోనురాజు చెరపటిట్ 

బబులోనుపురమునకు తీసికొనివచెచ్ను. 
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2 రాజులు 24:17 => మరియు బబులోను రాజు అతని పినతండిర్యైన మతత్నాయ్కు సిదిక్యా అను 

మారుపేరు పెటిట్ అతని సాథ్నమందు రాజుగా నియమించెను. 

2 రాజులు 25:27 => యూదారాజైన యెహోయాకీను చెరలో ఉంచబడిన ముపప్దియేడవ 

సంవతస్రమున పండెర్ండవ నెల యిరువది యేడవ దినమున బబులోనురాజైన ఎవీలెమ్రోదకు తాను 

ఏలనారంభించిన సంవతస్రమందు బందీగృహములోనుండి యూదారాజైన యెహోయాకీనును 

తెపిప్ంచి 

2 రాజులు 25:28 => అతనితో దయగా మాటలాడి, అతని పీఠమును బబులోనులో తనయొదద్నునన్ 

రాజుల పీఠములకంటె ఎతుత్చేసెను. 

2 రాజులు 25:29 => కాగా అతడు తన బందీగృహ వసత్రములను తీసివేసి వేరు వసత్ర ములను 

ధరించుకొని తాను బర్దికిన దినములనిన్యు రాజు సనిన్ధిని భోజనముచేయుచు వచెచ్ను. 

2 రాజులు 25:30 => మరియు అతని బతెత్ము ఏనాటికి ఆనాడు రాజుచేత నిరణ్యింపబడినదై అతడు 

బర్దికిననాన్ళుల్ ఆ చొపుప్న అతని కియయ్బడుచుండెను. 

యిరిమ్యా 29:2 => యూదాలోను యెరూషలేములోనునన్ అధిపతులును, శిలప్కారులును, 

కంసాలులును యెరూషలేమును విడిచివెళిల్న తరువాత పర్వకత్యైన యిరీమ్యా పతిర్కలో లిఖించి, 

యూదారాజైన సిదిక్యా బబులోనులోనునన్ బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరునొదద్కు పంపిన షాఫాను 

కుమారుడైన ఎలాయ్శాచేతను,  

యెహెజేక్లు 1:2 => యెహోయాకీను చెరపటట్బడిన అయిదవ సంవతస్రము ఆ నెలలో అయిదవ 

దినమున కలీద్యుల దేశమందునన్ కెబారు నదీపర్దేశమున యెహోవా వాకుక్ బూజీ కుమారుడును 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:7 => మరియు నెబుకదెన్జరు యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములలో 

కొనిన్టిని బబులోనునకు తీసికొనిపోయి బబులోనులోనునన్ తన గుడిలో ఉంచెను. 

యిరిమ్యా 27:18 => వారు పర్వకత్లైనయెడల, యెహోవా వాకుక్ వారికి తోడైయుండినయెడల, 

యెహోవా మందిరములోను యూదారాజు మందిరములోను యెరూషలేములోను శేషించియుండు 

ఉపకరణములు బబులోనునకు కొనిపోబడకుండునటుల్ వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను 

బతిమాలుకొనుట మేలు. 

Page  of 2167 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

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. 

దానియేలు 1:1 => యూదారాజగు యెహోయాకీము ఏలుబడిలో మూడవ సంవతస్రమున 

బబులోనురాజగు నెబుకదెన్జరు యెరూషలేముమీదికి వచిచ్ దాని ముటట్డివేయగా 

దానియేలు 1:2 => పర్భువు యూదారాజగు యెహోయాకీమును దేవుని మందిరములోని శేషించిన 

ఉపకరణములను, ఆ రాజుచేతికపప్గించెను గనుక అతడు ఆ వసుత్వులను షీనారు దేశములోని తన 

దేవతాలయమునకు తీసికొనిపోయి తన దేవతాలయపు బొకక్సములో ఉంచెను. 

దానియేలు 5:2 => బెల ష్సస్రు 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 5:23 => 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 
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రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  

2 రాజులు 24:17 => మరియు బబులోను రాజు అతని పినతండిర్యైన మతత్నాయ్కు సిదిక్యా అను 

మారుపేరు పెటిట్ అతని సాథ్నమందు రాజుగా నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:15 => యోషీయా కుమారులెవరనగా జేయ్షు ఠ్డు యోహానాను, రెండవవాడు 

యెహోయాకీము, మూడవవాడు సిదిక్యా, నాలగ్వవాడు షలూల్ము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:16 => యెహోయాకీము కుమారులలో యెకొనాయ్ అను ఒకడుండెను, అతని 

కుమారుడు సిదిక్యా. 

యిరిమ్యా 37:1 => బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరు యూదా దేశములో రాజుగా నియమించిన 

యోషీయా కుమారుడగు సిదిక్యా యెహోయాకీము కుమారుడైన కొనాయ్కు పర్తిగా రాజయ్ము 

చేయుచుండెను. 

2 సమూయేలు 11:1 => వసంతకాలమున రాజులు యుదధ్మునకు బయలుదేరు సమయమున 

దావీదు యోవాబును అతనివారిని ఇశార్యేలీయులనందరిని పంపగా వారు అమోమ్నీయులను 

సంహరించి రబాబ్ పటట్ణమును ముటట్డివేసిరి; అయితే దావీదు యెరూషలేమునందు నిలిచెను. 

2 రాజులు 14:13 => మరియు ఇశార్యేలు రాజైన యెహోయాషు అహజాయ్కు పుటిట్న యోవాషు 

కుమారుడైన అమజాయ్ అను యూదా రాజును బేతెష్మెషు దగగ్ర పటుట్కొని యెరూషలేమునకు వచిచ్, 

ఎఫార్యిము గుమమ్ము మొదలుకొని మూలగుమమ్ము వరకు యెరూషలేము పార్కారమును 

నాలుగువందల మూరల పొడుగున పడగొటెట్ను. 

2 రాజులు 20:17 => వచుచ్ దినములలో ఏమియు మిగులకుండ నీ నగరునందునన్ సమసత్మును, 

నేటివరకు నీ పితరులు సమకూరిచ్ దాచిపెటిట్నదంతయును బబులోను పటట్ణమునకు 

ఎతిత్కొనిపోబడునని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

2 రాజులు 24:12 => అపుప్డు యూదారాజైన యెహోయాకీనును అతని తలిల్యును అతని 

సేవకులును అతని కిర్ంది అధిపతులును అతని పరివారమును బయలువెళిల్ బబులోనురాజునొదద్కు 

రాగా బబులోనురాజు యేలుబడిలో ఎనిమిదవ సంవతస్రమున అతని పటుట్కొనెను. 
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2 రాజులు 24:14 => అదియుగాక అతడు దేశపు జనులలో అతి బీదలైనవారు తపప్ మరి ఎవరును 

లేకుండ యెరూషలేము పటట్ణమంతటిలోనునన్ అధిపతులను పరాకర్మశాలులను పదివేలమందిని, 

వీరు గాక కంసాలివారిని కమమ్రివారిని చెరతీసికొనిపోయెను. 

2 రాజులు 24:15 => అతడు యెహోయాకీనును రాజు తలిల్ని రాజు భారయ్లను అతని పరివారమును 

దేశములోని గొపప్వారిని చెరపటిట్ యెరూషలేమునుండి బబులోను పురమునకు తీసికొనిపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:1 => ఈ పర్కారము ఇశార్యేలీయులందరును తమ వంశములచొపుప్న 

సరిచూడబడిన మీదట వారి పేళుల్ ఇశార్యేలు రాజుల గర్ంథమందు వార్యబడెను. యూదా వారు 

చేసిన దోర్హమునకై వారు బాబెలునకు చెరగొనిపోబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:19 => దేవుని మందిరమునకు కావలసిన ఉపకరణములనిన్టిని బంగారపు 

పీఠమును సనిన్ధి రొటెట్లు ఉంచు బలల్లను, 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:23 => అపుప్డు ఇశార్యేలురాజైన యెహోయాషు యెహోయాహాజునకు 

పుటిట్న యోవాషు కుమారుడును యూదారాజునైన అమజాయ్ను బేతెష్మెషులో పటుట్కొని 

యెరూషలేమునకు తీసికొనివచిచ్, యెరూషలేము పార్కారమును ఎఫార్యిము గుమమ్ము మొదలుకొని 

మూలగుమమ్మువరకు నాలుగువందల మూరల పొడుగున పడగొటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:18 => మరియు బబులోనురాజు పెదద్వేమి చినన్వేమి దేవుని మందిరపు 

ఉపకరణములనిన్టిని, యెహోవా మందిరపు నిధులలోనిదేమి రాజు నిధులలోనిదేమి అధిపతుల 

నిధులలోనిదేమి, దొరకిన దర్వయ్మంతయు బబులోనునకు తీసికొనిపోయెను. 

ఎజార్ 1:7 => మరియు నెబుకదెన్జరు యెరూషలేములోనుండి తీసికొనివచిచ్ తన దేవతలయొకక్ 

గుడియందుంచిన యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములను రాజైన కోరెషు బయటికి తెపిప్ంచెను. 

ఎజార్ 6:5 => మరియు యెరూషలేములోనునన్ ఆలయములోనుండి నెబుకదెన్జరు బబులోనునకు 

తీసికొని వచిచ్న దేవుని మందిరము యొకక్ వెండి బంగారు ఉపకరణములు తిరిగి అపప్గింపబడి, 

యెరూషలేములోనునన్ మందిరమునకు తేబడి, దేవుని మందిరములో వాటి సథ్లమందు పెటట్బడవలెను. 

ఎసేత్రు 2:6 => బబులోను రాజైన నెబుకదెన్జరు యూదా రాజైన యెకోనాయ్ను పటుట్కొని 

పోయినపుప్డు ఇతడు యెకోనాయ్తో కూడ యెరూషలేము నుండి చెరపటట్బడిన వారిలో ఒకడు. 
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యెషయా 39:6 => రాబోవు దినములలో ఏమియు మిగులకుండ నీ యింటనునన్ సమసత్మును, 

నేటివరకు నీ పితరులు సమకూరిచ్ దాచిపెటిట్నది అంతయును బబులోను పటట్ణమునకు 

ఎతిత్కొనిపోవుదురని సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యెషయా 39:7 => మరియు నీ గరభ్మందు పుటిట్న నీ పుతర్సంతును బబులోను రాజు నగరునందు 

నపుంసకులగా చేయుటకై వారు తీసికొనిపోవుదురు. 

యిరిమ్యా 4:21 => నేను ఎనాన్ళుల్ ధవ్జమును చూచుచుండవలెను బూరధవ్ని నేనెనాన్ళుల్ 

వినుచుండవలెను? 

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 21:1 => రాజైన సిదిక్యా మలీక్యా కుమారుడైన పషూరును యాజకుడగు మయశేయా 

కుమారుడైన జెఫనాయ్ను పిలిపించి 

యిరిమ్యా 22:26 => నినున్ను నినున్ కనిన నీ తలిల్ని మీ జనమ్ భూమికాని పరదేశములోనికి 

విసరివేసెదను, మీరు అకక్డనే చచెచ్దరు. 

యిరిమ్యా 24:1 => బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరు యూదారాజైన యెహోయాకీము కుమారుడగు 

యెకోనాయ్ను యూదా పర్ధానులను శిలప్కారులను కంసాలులను యెరూషలేమునుండి చెరపటుట్కొని 

బబులోనునకు తీసికొనిపోయిన తరువాత యెహోవా నాకు చూపగా యెహోవా మందిరము ఎదుట 

ఉంచబడిన రెండు గంపల అంజూరపు పండుల్ నాకు కనబడెను.  

యిరిమ్యా 25:34 => మందకాపరులారా, గోలలెతుత్డి, మొఱఱ్పెటుట్డి; మందలోని పర్ధానులారా, 

బూడిద చలుల్కొనుడి. మీరు మరణమునొందుటకై దినములు పూరిత్యాయెను, నేను మిముమ్ను 

చెదరగొటెట్దను, రమయ్మైన పాతర్వలె మీరు పడుదురు.  

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. 
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యిరిమ్యా 28:3 => రెండు సంవతస్రములలోగా బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు ఈ 

సథ్లములోనుండి బబులోనునకు తీసికొనిపోయిన యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములనిన్టిని ఇచచ్టికి 

మరల తెపిప్ంచెదను.  

యెహెజేక్లు 17:3 => నానావిధములగు విచితర్ వరణ్ములు గల రెకక్లును ఈకెలును పొడుగైన పెదద్ 

రెకక్లునుగల యొక గొపప్ పకిష్రాజు లెబానోను పరవ్తమునకు వచిచ్ యొక దేవదారు వృక్షపు 

పైకొమమ్ను పటుట్కొనెను. 

యెహెజేక్లు 17:12 => తిరుగుబాటుచేయు వీరితో ఇటల్నుము ఈ మాటల భావము మీకు 

తెలియదా? యిదిగో బబులోనురాజు యెరూషలేమునకు వచిచ్ దాని రాజును దాని అధిపతులను 

పటుట్కొని, తనయొదద్ నుండుటకై బబులోనుపురమునకు వారిని తీసికొనిపోయెను. 

యెహెజేక్లు 19:1 => మరియు నీవు ఇశార్యేలీయుల అధిపతులనుగూరిచ్ పర్లాపవాకయ్మునెతిత్ ఇటుల్ 

పర్కటింపుము 

యెహెజేక్లు 26:12 => వారు నీ ఐశవ్రయ్మును దోచుకొందురు, నీ వరత్కమును అపహరింతురు, నీ 

పార్కారములను పడగొటుట్దురు, నీ విలాస మందిరములను పాడుచేయుదురు, నీ రాళల్ను నీ కలపను 

నీ మంటిని నీళల్లో ముంచివేయుదురు. 

నహూము 2:9 => వెండి కొలల్పెటుట్డి, బంగారము కొలల్పెటుట్డి, అది సకలవిధములైన విచితర్ములగు 

ఉపకరణములతో నిండియునన్ది, అవి లెకక్లేకయునన్వి. 

హబకూక్కు 1:10 => రాజులను అపహాసయ్ముచేతురు, అధిపతులను హేళనచేతురు, పార్కారముగల 

దురగ్ములనిన్టిని తృణీకరింతురు, మంటిదిబబ్ వేసి వాటిని పటుట్కొందురు. 

మతత్యి 1:11 => యూదులు బబులోనుకు కొనిపోబడిన కాలములో యోషీయా యెకొనాయ్ను అతని 

సహోదరులను కనెను. 

వచనము 13 
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మరియు దేవుని నామమునుబటిట్ తనచేత పర్మాణముచేయించిన నెబుకదెన్జరు రాజుమీద అతడు 

తిరుగుబాటు చేసెను. అతడు మొండితనము వహించి ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా వైపు 

తిరుగక తన మనసుస్ను కఠినపరచుకొనెను. 

2 రాజులు 24:18 => సిదిక్యా యేలనారంభించినపుప్డు ఇరువదియొక సంవతస్రములవాడు; 

అతడు యెరూషలేమునందు పదకొండు సంవతస్రములు ఏలెను. 

2 రాజులు 24:19 => అతని తలిల్ లిబాన్ ఊరివాడైన యిరీమ్యాయొకక్ కుమారెత్యగు హమూటలు. 

యెహోయాకీముయొకక్ చరయ్ అంతటి చొపుప్న సిదిక్యా యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడిచెను. 

2 రాజులు 24:20 => యూదావారిమీదను యెరూషలేము వారిమీదను యెహోవా తెచుచ్కొనిన 

కోపమునుబటిట్ తన సముఖములోనుండి వారిని తోలివేయుటకై బబులోనురాజు మీద సిదిక్యా 

తిరుగబడెను. 

యిరిమ్యా 52 :1 => సిదిక్యా యేలనారంభించినపుప్డు అతడు ఇరువది యొకక్ 

సంవతస్రములవాడు. అతడు యెరూషలేములో పదకొండు సంవతస్రములు ఏలెను, అతని తలిల్పేరు 

హమూటలు; ఈమె లిబాన్ ఊరివాడైన యిరీమ్యా కుమారెత్. 

యిరిమ్యా 52:2 => యెహోయాకీము నడిచిన చెడడ్నడత పర్కారముగా సిదిక్యాయు యెహోవా 

దృషిట్కి చెడడ్నడత నడిచెను. 

యిరిమ్యా 52:3 => యెహోవా కోపపడి తనయెదుట నుండకుండ వారిని తోలివేయునంతగా ఆ చరయ్ 

యెరూషలేములోను యూదాలోను జరిగెను. సిదిక్యా బబులోను రాజుమీద తిరుగుబాటుచేయగా 

2 రాజులు 24:17 => మరియు బబులోను రాజు అతని పినతండిర్యైన మతత్నాయ్కు సిదిక్యా అను 

మారుపేరు పెటిట్ అతని సాథ్నమందు రాజుగా నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:14 => మనషే ష్కు ఆమోను కుమారుడు, ఆమోనునకు యోషీయా 

కుమారుడు. 

పర్సంగి 10:16 => దేశమా, దాసుడు నీకు రాజై యుండుటయు, ఉదయముననే భోజనమునకు 

కూరుచ్ండువారు నీకు అధిపతులై యుండుటయు నీకు అశుభము. 
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యెషయా 3:4 => బాలకులను వారికి అధిపతులనుగా నియమించెదను వారు బాలచేషట్లుచేసి 

జనులను ఏలెదరు. 

యిరిమ్యా 1 :3 => మరియు యోషీయా కుమారుడగు యెహోయాకీము యూదాకు 

రాజైయుండగాను, యోషీయా కుమారుడగు సిదిక్యా యూదాకు రాజైయుండగాను, అతని యేలుబడి 

పదునొకండవ సంవతస్రాంతమువరకును, అనగా ఆ సంవతస్రమున అయిదవ నెలలో యెరూషలేము 

చెరదీసికొని పోబడువరకును ఆ వాకుక్ పర్తయ్క్షమగుచుండెను. 

యిరిమ్యా 27:12 => నేను ఆ మాటలనుబటిట్ యూదారాజైన సిదిక్యాతో ఇటల్ంటిని బబులోను 

రాజుయొకక్ కాడిని మీ మెడమీద పెటుట్కొని, అతనికిని అతని జనులకును దాసులైనయెడల మీరు 

బర్దుకుదురు  

యిరిమ్యా 32:1 => యూదా రాజైన సిదిక్యా యేలుబడి పదియవ సంవతస్రమున, అనగా 

నెబుకదెర్జరు ఏలుబడి పదునెనిమిదవ సంవతస్రమున యెహోవా యొదద్నుండి యిరీమ్యాకు 

పర్తయ్క్షమైన వాకుక్. 

యిరిమ్యా 34:2 => ఇశార్యేలు దేవుడగు యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు నీవు వెళిల్ 

యూదారాజైన సిదిక్యాతో ఈలాగు చెపుప్ము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను ఈ పటట్ణమును 

బబులోను రాజుచేతికి అపప్గించుచునాన్ను, అతడు మంటపెటిట్ దాని కాలిచ్వేయును. 

వచనము 14 

అదియుగాక యాజకులలోను జనులలోను అధిపతులగువారు, అనయ్జనులు పూజించు హేయమైన 

విగర్హములను పెటుట్కొని బహుగా దోర్హులై, యెహోవా యెరూషలేములో పరిశుదధ్పరచిన 

మందిరమును అపవితర్పరచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:26 => హిజిక్యా హృదయగరవ్ము విడచి, తానును యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లును తముమ్నుతాము తగిగ్ంచుకొనిరి గనుక హిజిక్యా దినములలో యెహోవా కోపము 

జనులమీదికి రాలేదు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 33:12 => అతడు శర్మలో ఉనన్పుప్డు తన దేవుడైన యెహోవాను 

బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని సనిన్ధిని తనున్ తాను బహుగా తగిగ్ంచుకొని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:19 => అతడు చేసిన పార్రథ్ననుగూరిచ్యు, అతని మనవి 

వినబడుటనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన పాపదోర్హములనిన్టినిగూరిచ్యు, తాను గుణపడకముందు 

ఉనన్ త సథ్ లములను కటిట్ం చి దేవతాసత్ంభములను చెకిక్ న విగర్హములను అచచ్ట 

నిలుపుటనుగూరిచ్యు, దీరఘ్దరుశ్లు రచించిన గర్ంథములలో వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:23 => తన తండిర్యైన మనషే ష్ గుణపడినటుల్ యెహోవా సనిన్ధిని 

పశాచ్తత్పుత్డు కాకను గుణపడకను, ఈ ఆమోను అంతకంతకు ఎకుక్వ దోర్హకారయ్ములను చేయుచు 

వచెచ్ను. 

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. 

దానియేలు 5:22 => బెల ష్సస్రూ, 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.  

యాకోబు 4:10 => పర్భువు దృషిట్కి మిముమ్ను మీరు తగిగ్ంచుకొనుడి. అపుప్డాయన మిముమ్ను 

హెచిచ్ంచును. 

1 పేతురు 5:6 => దేవుడు తగిన సమయమందు మిముమ్ను హెచిచ్ంచునటుల్ ఆయన 

బలిషఠ్మైనచేతికిర్ంద దీనమనసుక్లై యుండుడి.  
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యిరిమ్యా 21:1 => రాజైన సిదిక్యా మలీక్యా కుమారుడైన పషూరును యాజకుడగు మయశేయా 

కుమారుడైన జెఫనాయ్ను పిలిపించి 

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. 

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. 

యిరిమ్యా 21:8 => ఈ పర్జలతో నీవిటల్నుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జీవ మారగ్మును 

మరణ మారగ్మును నేను మీ యెదుట పెటుట్చునాన్ను. 

యిరిమ్యా 21:9 => ఈ పటట్ణములో నిలుచువారు కతిత్వలనగాని కాష్మమువలనగాని 

తెగులువలనగాని చచెచ్దరు, మేలుచేయుటకు కాదు కీడుచేయుటకే నేను ఈ పటట్ణమునకు 
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అభిముఖుడనైతిని గనుక బయటకు వెళిల్ మిముమ్ను ముటట్డి వేయుచునన్ కలీద్యులకు లోబడువారు 

బర్దుకుదురు; దోపుడుసొముమ్ దకిక్నటుల్గా వారి పార్ణము వారికి దకుక్ను. 

యిరిమ్యా 21:10 => ఈ పటట్ణము బబులోను రాజుచేతికి అపప్గింపబడును, అతడు అగిన్చేత దాని 

కాలిచ్వేయును; 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.  

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. 
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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. 

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  

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 
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మెడమీద ఇనుపకాడి యుంచితిని గనుక వారు అతనికి దాసులగుదురు, భూజంతువులను కూడ నేను 

అతనికి అపప్గించియునాన్ను. 

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.  

యిరిమ్యా 28:17 => ఆ సంవతస్రమే యేడవ నెలలో పర్వకత్యైన హననాయ్ మృతినొందెను. 

యిరిమ్యా 34:2 => ఇశార్యేలు దేవుడగు యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు నీవు వెళిల్ 

యూదారాజైన సిదిక్యాతో ఈలాగు చెపుప్ము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను ఈ పటట్ణమును 

బబులోను రాజుచేతికి అపప్గించుచునాన్ను, అతడు మంటపెటిట్ దాని కాలిచ్వేయును. 

యిరిమ్యా 34:3 => నీవు అతని చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొనజాలక నిశచ్యముగా పటట్బడి అతనిచేతి 

కపప్గింపబడెదవు. బబులోను రాజును నీవు కనున్లార చూచెదవు, అతడు నీతో ముఖాముఖిగా 

మాటలాడును, నీవు బబులోనునకు పోవుదువు. 

యిరిమ్యా 34:4 => యూదా రాజవైన సిదిక్యా, యెహోవా మాట వినుము నినున్గూరిచ్ యెహోవా 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నీవు ఖడగ్మువలన మృతిబొందక నెమమ్దిగానే మృతిబొందెదవు. 

యిరిమ్యా 34:5 => నీకంటె ముందుగానుండిన పూరవ్రాజులైన నీ పితరులకొరకు ధూపదర్వయ్ములు 

కాలిచ్నటుల్ -- అయోయ్ నా యేలినవాడా, అని నినున్గూరిచ్ అంగలారుచ్చు జనులు నీకొరకును 

ధూపదర్వయ్ము కాలుచ్దురు; ఆలాగు కావలెనని ఆజఞ్ ఇచిచ్నవాడను నేనే అని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 34:6 => యూదా పటట్ణములలో లాకీషును అజేకాయును పార్కారములుగల 

పటట్ణములుగా మిగిలియునన్వి,  
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యిరిమ్యా 34:7 => బబులోను రాజు దండు యెరూషలేముమీదను మిగిలిన యూదా 

పటట్ణములనిన్టిమీదను యుదధ్ము చేయుచుండగా పర్వకత్యైన యిరీమ్యా యెరూషలేములో యూదా 

రాజైన సిదిక్యాకు ఈ మాటలనిన్టిని పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 34:8 => యూదులచేత యూదులు కొలువు చేయించుకొనక తమ దాసయ్ములోనునన్ 

హెబీర్యులనుగాని హెబీర్యురాండర్నుగాని అందరిని విడిపించునటుల్ విడుదల చాటింపవలెనని  

యిరిమ్యా 34:9 => రాజైన సిదిక్యా యెరూషలేములోనునన్ సమసత్ పర్జలతో నిబంధన చేసిన 

తరువాత యెహోవా యొదద్నుండి యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమైన వాకుక్ 

యిరిమ్యా 34:10 => ఆ నిబంధననుబటిట్ అందరును తమకు దాస దాసీజనముగా నునన్వారిని 

విడిపించుదుమనియు, ఇకమీదట ఎవరును వారిచేత కొలువు చేయించుకొనమనియు, ఒపుప్కొని, ఆ 

నిబంధనలో చేరిన పర్ధానులందరును పర్జలందరును విధేయులై వారిని విడిపించిరి. 

యిరిమ్యా 34:11 => అయితే పిమమ్ట వారు మనసుస్ మారుచ్కొని, తాము సవ్తంతుర్లుగా పోనిచిచ్న 

దాస దాసీజనులను మరల దాసులుగాను దాసీలుగాను లోపరచుకొనిరి. 

యిరిమ్యా 34:12 => కావున యెహోవా యొదద్నుండి వాకుక్ యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 34:13 => ఇశార్యేలు దేవుడగు యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా దాసుల గృహమైన 

ఐగుపుత్దేశములోనుండి నేను మీ పితరులను రపిప్ంచిన దినమున వారితో ఈ నిబంధన చేసితిని. 

యిరిమ్యా 34:14 => నీకు అమమ్బడి ఆరు సంవతస్రములు కొలువుచేసిన హెబీర్యులగు మీ 

సహోదరులను ఏడు సంవతస్రములు తీరిన తరువాత మీరు విడిపింపవలెను; అయితే మీ పితరులు 

తమ చెవియొగగ్క నా మాట అంగీకరింపకపోయిరి. 

యిరిమ్యా 34:15 => మీరైతే ఇపుప్డు మనసుస్ మారుచ్కొని యొకొక్కక్డు తన పొరుగువానికి 

విడుదల చాటింతమని చెపిప్, నా పేరు పెటట్బడిన యీ మందిరమందు నా సనిన్ధిని నిబంధన చేసితిరి, 

నా దృషిట్కి యుకత్మైనది చేసితిరి. 

యిరిమ్యా 34:16 => పిమమ్ట మీరు మనసుస్ మారుచ్కొని నా నామమును అపవితర్పరచితిరి వారి 

ఇచాఛ్నుసారముగా తిరుగునటుల్ వారిని సవ్తంతుర్లుగా పోనిచిచ్న తరువాత, అందరును తమ 
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దాసదాసీలను మరల పటుట్కొని తమకు దాసులుగాను దాసీలుగాను ఉండుటకై వారిని 

లోపరచుకొంటిరి  

యిరిమ్యా 34:17 => కాబటిట్ యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఒకొక్కక్డు తన 

సహోదరులకును తన పొరుగువారికిని విడుదల పర్కటింపవలెనని నేను చెపిప్న మాట మీరు 

వినకపోతిరే; ఆలోచించుడి, విడుదల కావలెనని నేనే చాటించుచునాన్ను, అది ఖడగ్ కాష్మసంకటముల 

పాలగుటకైన విడుదలయే; భూరాజయ్ములనిన్టిలోను ఇటు అటు చెదరగొటుట్టకు మిముమ్ 

నపప్గించుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 34:18 => మరియు నా సనిన్ధిని తాము చేసిన నిబంధన మాటలు నెరవేరచ్క దాని 

నతికర్మించువారిని, తాము రెండు భాగములుగా కోసి వాటిమధయ్ నడిచిన దూడతో సమానులుగా 

చేయుచునాన్ను; 

యిరిమ్యా 34:19 => అనగా యూదా అధిపతులను యెరూషలేము అధిపతులను రాజ 

పరివారములోని వారిని యాజకులను దేశజనులనందరిని ఆ దూడయొకక్ రెండు భాగముల మధయ్ 

నడచినవారినందరిని ఆ దూడతో సమానులుగా చేయుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 34:20 => వారి శతుర్వులచేతికిని వారి పార్ణము తీయజూచువారి చేతికిని వారి 

నపప్గించుచునాన్ను, వారి కళేబరములు ఆకాశ పకుష్లకును భూమృగములకును ఆహారముగా 

నుండును. 

యిరిమ్యా 34:21 => యూదారాజైన సిదిక్యాను అతని అధిపతులను వారి శతుర్వులచేతికిని వారి 

పార్ణము తీయజూచువారిచేతికిని మీయొదద్నుండి వెళిళ్పోయిన బబులోను రాజు దండుచేతికిని 

అపప్గించుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 34:22 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే నేను ఆజఞ్ ఇచిచ్ యీ పటట్ణమునకు వారిని మరల 

రపిప్ంచుచునాన్ను, వారు దానిమీద యుదధ్ముచేసి దాని పటుట్కొని మంటపెటిట్ దాని కాలిచ్వేసెదరు; 

మరియు యూదా పటట్ణములను పాడుగాను నిరజ్నముగాను చేయుదును.  

యిరిమ్యా 37:2 => అతడైనను అతని సేవకులైనను దేశపర్జలైనను యెహోవా పర్వకత్యైన 

యిరీమ్యాచేత సెలవిచిచ్న మాటలను లక్షయ్పెటట్లేదు. 
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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 37:4 => అపప్టికి వారు యిరీమ్యాను చెరసాలలో నుంచియుండలేదు; అతడు 

పర్జలమధయ్ సంచరించుచుండెను. 

యిరిమ్యా 37:5 => ఫరో దండు ఐగుపుత్లోనుండి బయలుదేరగా యెరూషలేమును 

ముటట్డివేయుచునన్ కలీద్యులు సమాచారము విని యెరూషలేము దగగ్రనుండి బయలుదేరిరి. 

యిరిమ్యా 37:6 => అపుప్డు యెహోవా వాకుక్ పర్వకత్యైన యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను 

యిరిమ్యా 37:7 => ఇశార్యేలు దేవుడగు యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా నాయొదద్ విచారించుడని 

నినున్ నాయొదద్కు పంపిన యూదా రాజుతో నీవీలాగు చెపప్వలెను మీకు సహాయము చేయుటకై 

బయలుదేరి వచుచ్చునన్ ఫరోదండు తమ సవ్దేశమైన ఐగుపుత్లోనికి తిరిగివెళుల్ను. 

యిరిమ్యా 37:8 => కలీద్యులు తిరిగివచిచ్ యీ పటట్ణముమీద యుదధ్ముచేసి దాని పటుట్కొని 

అగిన్చేత కాలిచ్వేయుదురు. 

యిరిమ్యా 37:9 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు కలీద్యులు నిశచ్యముగా 

మాయొదద్నుండి వెళె ల్దరనుకొని మిముమ్ను మీరు మోసపుచుచ్కొనకుడి, వారు వెళల్నేవెళల్రు. 

యిరిమ్యా 37:10 => మీతో యుదధ్ముచేయు కలీద్యుల దండువారినందరిని మీరు హతముచేసి 

వారిలో గాయపడిన వారిని మాతర్మే మిగిలించినను వారే తమ గుడారములలోనుండి వచిచ్ యీ 

పటట్ణమును అగిన్తో కాలిచ్వేయుదురు. 

యిరిమ్యా 37:11 => ఫరో దండునకు భయపడి కలీద్యుల దండు యెరూషలేము ఎదుటనుండి 

వెళిల్పోగా 

యిరిమ్యా 37:12 => యిరీమ్యా బెనాయ్మీను దేశములో తనవారియొదద్ భాగము తీసికొనుటకై 

యెరూషలేమునుండి బయలుదేరి అకక్డికి పోయెను. అతడు బెనాయ్మీను గుమమ్మునొదద్కు రాగా 
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యిరిమ్యా 37:13 => ఇరీయా అను కావలివారి అధిపతి అకక్డనుండెను. అతడు హననాయ్ 

కుమారుడైన షెలెమాయ్ కుమారుడు. అతడు పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను పటుట్కొని నీవు కలీద్యులలో 

చేరబోవుచునాన్వని చెపప్గా 

యిరిమ్యా 37:14 => యిరీమ్యా అది అబదద్ము, నేను కలీద్యులలో చేరబోవుటలేదనెను. అయితే 

అతడు యిరీమ్యామాట నమమ్నందున ఇరీయా యిరీమ్యాను పటుట్కొని అధిపతులయొదద్కు 

తీసికొనివచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 37:15 => అధిపతులు యిరీమ్యామీద కోపపడి అతని కొటిట్, తాము బందీగృహముగా 

చేసియునన్ లేఖికుడైన యోనాతాను ఇంటిలో అతని వేయించిరి. 

యిరిమ్యా 37:16 => యిరీమ్యా చెరసాల గోతిలో వేయబడి అకక్డ అనేక దినములు ఉండెను; 

పిమమ్ట రాజైన సిదిక్యా అతని రపిప్ంచుటకు వరత్మానము పంపి,  

యిరిమ్యా 37:17 => అతని తన యింటికి పిలిపించి యెహోవా యొదద్నుండి ఏ మాటైనను వచెచ్నా 

అని యడుగగా యిరీమ్యా--నీవు బబులోను రాజుచేతికి అపప్గింపబడెదవను మాట వచెచ్ననెను. 

యిరిమ్యా 37:18 => మరియు యిరీమ్యా రాజైన సిదిక్యాతో ఇటల్నెను నేను నీకైనను నీ 

సేవకులకైనను ఈ పర్జలకైనను ఏ పాపము చేసినందున ననున్ చెరసాలలో వేసితివి? 

యిరిమ్యా 37:19 => బబులోను రాజు మీమీదికైనను ఈ దేశముమీదికైనను రాడని మీకు 

పర్కటించిన మీ పర్వకత్లు ఎకక్డనునాన్రు? 

యిరిమ్యా 37:20 => రాజా, నా యేలినవాడా, చితత్గించి వినుము, చితత్గించి నా మనవి నీ సనిన్ధికి 

రానిముమ్, నేను అకక్డ చనిపోకుండునటుల్ లేఖికుడైన యెనాతాను ఇంటికి ననున్ మరల పంపకుము. 

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 38:14 => తరువాత రాజైన సిదిక్యా యెహోవా మందిరములోనునన్ మూడవ 

దావ్రములోనికి పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను పిలువనంపించి అతనితో ఇటల్నెను నేను ఒకమాట 

నినన్డుగుచునాన్ను, నీవు ఏ సంగతిని నాకు మరుగుచేయక దాని చెపుప్మనగా 
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యిరిమ్యా 38:15 => యిరీమ్యా నేను ఆ సంగతి నీకు తెలియజెపిప్నయెడల నిశచ్యముగా నీవు 

నాకు మరణశిక్ష విధింతువు, నేను నీకు ఆలోచన చెపిప్నను నీవు నా మాట వినవు. 

యిరిమ్యా 38:16 => కావున రాజైన సిదిక్యా జీవాతమ్ను మనకనుగర్హించు యెహోవాతోడు నేను 

నీకు మరణము విధింపను, నీ పార్ణము తీయజూచుచునన్ యీ మనుషుయ్లచేతికి నినున్ అపప్గింపను 

అని యిరీమ్యాతో రహసయ్ముగా పర్మాణము చేసెను. 

యిరిమ్యా 38:17 => అపుప్డు యిరీమ్యా సిదిక్యాతో ఇటల్నెను దేవుడు, ఇశార్యేలు దేవుడును 

సైనయ్ములకధిపతియునైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నీవు బబులోనురాజు 

అధిపతులయొదద్కు వెళిల్నయెడల నీవు బర్దికెదవు, ఈపటట్ణము అగిన్చేత కాలచ్బడదు, నీవును నీ 

యింటివారును బర్దుకుదురు. 

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. 

యిరిమ్యా 38:22 => యూదా రాజు నగరులో శేషించియునన్ సతరీలందరు బబులోను 

అధిపతులయొదద్కు కొనిపోబడెదరు, ఆలాగు జరుగగా ఆ సతరీలు నినున్ చూచి నీ పిర్యసేన్హితులు నినున్ 

మోసపుచిచ్ నీ పైని విజయము పొందియునాన్రు, నీ పాదములు బురదలో దిగబడియుండగా వారు 

వెనుకతీసిరని యందురు. 
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యిరిమ్యా 38:23 => నీ భారయ్లందరును నీ పిలల్లును కలీద్యులయొదద్కు కొనిపోబడుదురు, నీవు 

వారిచేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొనజాలక బబులోను రాజుచేత పటట్బడెదవు గనుక ఈ పటట్ణమును 

అగిన్చేత కాలుచ్టకు నీవే కారణమగుదువు. 

యిరిమ్యా 38:24 => అందుకు సిదిక్యా యిరీమ్యాతో ఇటల్నెను నీవు మరణశిక్ష నొందకుండునటుల్ 

ఈ సంగతులను ఎవనికిని తెలియనియయ్కుము. 

యిరిమ్యా 38:25 => నేను నీతో మాటలాడిన సంగతి అధిపతులు వినినయెడల వారు నీయొదద్కు 

వచిచ్ మేము నినున్ చంపకుండునటుల్ రాజుతో నీవు చెపిప్న సంగతిని రాజు నీతో చెపిప్న సంగతిని 

మరుగుచేయక మాకిపుప్డే తెలియజెపుప్మనగా 

యిరిమ్యా 38:26 => నీవు యోనాతాను ఇంటిలో నేను చనిపోకుండ అకక్డికి ననున్ తిరిగి 

వెళల్నంపవదద్ని రాజు ఎదుట నేను మనవి చేసికొనబోతినని వారితో చెపుప్మని రాజు యిరీమ్యాతో 

అనెను. 

యిరిమ్యా 38:27 => అంతట అధిపతులందరు యిరీమ్యాయొదద్కు వచిచ్ యడుగగా అతడు రాజు 

సెలవిచిచ్న మాటల పర్కారముగా వారికుతత్రమిచిచ్ ఆ సంగతి వారికి తెలియజేయనందున వారు 

అతనితో మాటలాడుట మానిరి. 

యిరిమ్యా 38:28 => యెరూషలేము పటట్బడువరకు యిరీమ్యా బందీగృహశాలలో ఉండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:22 => అయినను యోషీయా అతనితో యుదధ్ము చేయగోరి, 

అతనియొదద్నుండి తిరిగిపోక మారువేషము ధరించుకొని, యెహోవా నోటి మాటలుగా పలుకబడిన 

నెకో మాటలను వినక మెగిదోద్ లోయయందు యుదధ్ము చేయవచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:25 => మీరు పిలల్లను పిలల్ల పిలల్లను కని ఆ దేశమందు బహు కాలము 

నివసించిన తరువాత మిముమ్ను మీరు పాడుచేసికొని, యే సవ్రూపము కలిగిన విగర్హమునైనను చేసి 

నీ దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచి ఆయన కనున్ల యెదుట కీడు చేసినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:26 => తామెరుగని అనయ్దేవతలను, ఆయన వారికి నియమింపని 

దేవతలను, పూజించి వాటికి నమసక్రించిరి 
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1 సమూయేలు 15:19 => నీవు ఎందుచేత యెహోవా మాట వినక దోపుడుమీద ఎగబడి ఆయన 

దృషిట్కి కీడు చేసితివనెను. 

2 రాజులు 24:9 => అతడు తన తండిర్ చేసినదానంతటి పర్కారముగా యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత 

నడచెను. 

2 రాజులు 24:19 => అతని తలిల్ లిబాన్ ఊరివాడైన యిరీమ్యాయొకక్ కుమారెత్యగు హమూటలు. 

యెహోయాకీముయొకక్ చరయ్ అంతటి చొపుప్న సిదిక్యా యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడిచెను. 

సామెతలు 6:3 => నా కుమారుడా, నీ చెలికానిచేత చికుక్బడితివి. నీవు తవ్రపడి వెళిల్ విడిచిపెటుట్మని 

నీ చెలికానిని బలవంతము చేయుము. 

యిరిమ్యా 34:1 => బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరును అతని సమసత్ సేనయు అతని 

అధికారముకిర్ందనునన్ భూరాజయ్ములనిన్యు జనములనిన్యు కూడి యెరూషలేముమీదను దాని 

పురములనిన్టిమీదను యుదధ్ము చేయుచుండగా యెహోవా యొదద్నుండి యిరీమ్యాకు దరశ్నమైన 

వాకుక్. 

యిరిమ్యా 37:2 => అతడైనను అతని సేవకులైనను దేశపర్జలైనను యెహోవా పర్వకత్యైన 

యిరీమ్యాచేత సెలవిచిచ్న మాటలను లక్షయ్పెటట్లేదు. 

యిరిమ్యా 52:2 => యెహోయాకీము నడిచిన చెడడ్నడత పర్కారముగా సిదిక్యాయు యెహోవా 

దృషిట్కి చెడడ్నడత నడిచెను. 

వచనము 15 

వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవా తన జనులయందును తన నివాససథ్లమందును కటాక్షము గలవాడై 

వారియొదద్కు తన దూతలదావ్రా వరత్మానము పంపుచు వచెచ్ను. ఆయన 

2 రాజులు 24:20 => యూదావారిమీదను యెరూషలేము వారిమీదను యెహోవా తెచుచ్కొనిన 

కోపమునుబటిట్ తన సముఖములోనుండి వారిని తోలివేయుటకై బబులోనురాజు మీద సిదిక్యా 

తిరుగబడెను. 
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యిరిమ్యా 52:2 => యెహోయాకీము నడిచిన చెడడ్నడత పర్కారముగా సిదిక్యాయు యెహోవా 

దృషిట్కి చెడడ్నడత నడిచెను. 

యిరిమ్యా 52:3 => యెహోవా కోపపడి తనయెదుట నుండకుండ వారిని తోలివేయునంతగా ఆ చరయ్ 

యెరూషలేములోను యూదాలోను జరిగెను. సిదిక్యా బబులోను రాజుమీద తిరుగుబాటుచేయగా 

యెహెజేక్లు 17:11 => మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 17:12 => తిరుగుబాటుచేయు వీరితో ఇటల్నుము ఈ మాటల భావము మీకు 

తెలియదా? యిదిగో బబులోనురాజు యెరూషలేమునకు వచిచ్ దాని రాజును దాని అధిపతులను 

పటుట్కొని, తనయొదద్ నుండుటకై బబులోనుపురమునకు వారిని తీసికొనిపోయెను. 

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 

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.  

యెహెజేక్లు 17:17 => యుదధ్ము జరుగగా అనేక జనులను నిరూమ్లము చేయవలెనని కలీద్యులు 

దిబబ్లువేసి బురుజులు కటిట్న సమయమున, ఫరో యెంత బలము ఎంత సమూహము కలిగి 

బయలుదేరినను అతడు ఆ రాజునకు సహాయము ఎంతమాతర్ము చేయజాలడు. 
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యెహెజేక్లు 17:18 => తన పర్మాణము నిరల్క్షయ్పెటిట్ తాను చేసిన నిబంధనను భంగము చేసెను, 

తన చెయియ్ యిచిచ్యు ఇటిట్ కారయ్ములను అతడు చేసెనే, అతడు ఎంతమాతర్మును తపిప్ంచుకొనడు. 

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,  

యెహెజేక్లు 17:20 => అతని పటుట్కొనుటకై నేను వలనొగిగ్ యతని చికిక్ంచుకొని 

బబులోనుపురమునకు అతని తీసికొనిపోయి, నామీద అతడు చేసియునన్ విశావ్స ఘాతకమునుబటిట్ 

అకక్డనే అతనితో వాయ్జెయ్మాడుదును. 

యెహోషువ 9:15 => యెహోషువ ఆ వచిచ్నవారితో సమాధానపడి వారిని బర్దుకనిచుచ్టకు వారితో 

నిబంధన చేసెను. మరియు సమాజపర్ధానులు వారితో పర్మాణము చేసిరి. 

యెహోషువ 9:19 => అందుకు సమాజ పర్ధానులందరు సరవ్సమాజముతో ఇటల్నిరి మనము 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాతోడని వారితో పర్మాణము చేసితివిు గనుక మనము వారికి హాని 

చేయకూడదు. 

యెహోషువ 9:20 => మనము వారితో చేసిన పర్మాణము వలన మనమీదికి కోపము రాకపోవునటుల్ 

ఆ పర్మాణమునుబటిట్ వారిని బర్దుకనియయ్వలెనని చెపిప్ 

2 సమూయేలు 21:2 => గిబియోనీయులు ఇశార్యేలీయుల సంబంధికులు కారు, వారు 

అమోరీయులలో శేషించినవారు. ఇశార్యేలీయులు మిముమ్ను చంపమని పర్మాణపూరవ్కముగా 

వారితో చెపిప్యుండిరి గాని సౌలు ఇశార్యేలు యూదాల వారియందు ఆసకిత్గలవాడై వారిని హతము 

చేయ చూచుచుండెను. 

2 రాజులు 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. 

నెహెమాయ్ 9:16 => అయితే వారును మా పితరులును గరివ్ంచి, లోబడనొలల్క నీ ఆజఞ్లకు 

చెవియొగగ్కపోయిరి. 
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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. 

యెషయా 48:4 => నీవు మూరు ఖ్డవనియు నీ మెడ యినుప నరమనియు నీ నుదురు ఇతత్డిదనియు 

నేనెరిగియుండి  

నిరగ్మకాండము 8:15 => ఫరో ఉపశమనము కలుగుట చూచి యెహోవా సెలవిచిచ్నటుట్ తన 

హృదయమును కఠినపరచుకొని వారి మాట వినకపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 8:32 => అయితే ఫరో ఆ సమయమునకూడ తన హృదయమును కఠినపరచుకొని 

జనులను పోనియయ్డాయెను. 

నిరగ్మకాండము 9:17 => నీవు ఇంక నా పర్జలను పోనియయ్నొలల్క వారిమీద ఆతిశయపడుచునాన్వు. 

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. 

రోమీయులకు 2:4 => లేదా, దేవుని అనుగర్హము మారుమనసుస్ పొందుటకు నినున్ 

పేర్రేపించుచునన్దని యెరుగక, ఆయన అనుగర్హైశవ్రయ్మును సహనమును దీరఘ్శాంతమును 

తృణీకరించుదువా? 

రోమీయులకు 2:5 => నీ కాఠినయ్మును, మారుప్పొందని నీ హృదయమును అనుసరించి, ఉగర్త 

దినమందు, అనగా దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్ బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగర్తను 

సమకూరుచ్కొనుచునాన్వు. 

హెబీర్యులకు 3:8 => నేడు మీరాయన శబద్మును వినినయెడల, అరణయ్ములో శోధన దినమందు 

కోపము పుటిట్ంచినపప్టివలె మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడి. 
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హెబీర్యులకు 3:13 => నేడు మీరాయన శబద్మును వినినయెడల, కోపము పుటిట్ంచినపప్టివలె మీ 

హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడని ఆయన చెపెప్ను గనుక, 

నిరగ్మకాండము 9:34 => అయితే ఫరో వరష్మును వడగండుల్ను ఉరుములును నిలిచిపోవుట చూచి, 

అతడును అతని సేవకులును ఇంక పాపము చేయుచు తమ హృదయములను కఠినపరచుకొనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:6 => మీరు లోబడనొలల్ని వారు గనుక ఈ మంచి దేశమును 

సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీ నీతినిబటిట్ నీకియయ్డని నీవు తెలిసికొనవలెను. 

యెహోషువ 2:12 => నేను మీకు ఉపకారము చేసితిని గనుక మీరును నా తండిర్ యింటికి 

ఉపకారము చేసి నాకు నిజమైన ఆనవాలును ఇచిచ్ 

2 రాజులు 17:14 => వారు విననివారై తమ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి విశావ్సఘాతుకులైన తమ 

పితరులు ముషక్రులైనటుల్ తామును ముషక్రులైరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:8 => మీ పితరులవలె మీరు అవిధేయులుగాక యెహోవాకు లోబడి, 

ఆయన శాశవ్తముగా పరిశుదధ్ పరచిన ఆయన పరిశుదధ్ మందిరములో పర్వేశించి, మీ దేవుడైన 

యెహోవా మహోగర్త మీ మీదినుండి తొలగిపోవునటుల్ ఆయనను సేవించుడి. 

ఎజార్ 4:12 => తమ సనిన్ధినుండి మాయొదద్కు వచిచ్న యూదులు యెరూషలేమునకు వచిచ్, 

తిరుగుబాటుచేసిన ఆ చెడుపటట్ణమును కటుట్చునాన్రు. వారు దాని పార్కారములను నిలిపి దాని 

పునాదులను మరమమ్తు చేయుచునాన్రు. 

సామెతలు 29:1 => ఎనిన్సారులు గదిద్ంచినను లోబడనివాడు మరి తిరుగులేకుండ హఠాతుత్గా 

నాశనమగును. 

యిరిమ్యా 27:3 => వాటిని యెరూషలేమునకు యూదారాజైన సిదిక్యాయొదద్కు వచిచ్న దూతలచేత 

ఎదోము రాజునొదద్కును మోయాబు రాజునొదద్కును అమోమ్నీయుల రాజునొదద్కును తూరు 

రాజునొదద్కును సీదోను రాజునొదద్కును పంపుము. 

యిరిమ్యా 43:2 => హోషేయా కుమారుడైన అజరాయ్యును కారేహ కుమారుడైన యోహానానును 

గరివ్షు ఠ్లందరును యిరీమ్యాతో ఇటల్నిరి నీవు అబదధ్ము పలుకుచునాన్వు ఐగుపుత్లో 
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కాపురముండుటకు మీరు అకక్డికి వెళల్కూడదని పర్కటించుటకై మన దేవుడైన యెహోవా నినున్ 

పంపలేదు. 

యెహెజేక్లు 2:4 => వారు సిగుగ్మాలిన వారును కఠినహృదయులునై యునాన్రు, వారియొదద్కు నేను 

నినున్ పంపుచునాన్ను, వారు తిరుగుబాటు చేయువారు  

యెహెజేక్లు 17:13 => మరియు అతడు రాజసంతతిలో ఒకని నేరప్రచి, ఆ రాజయ్ము కీష్ణించి 

తిరుగుబాటు చేయలేక యుండునటుల్ను, తాను చేయించిన నిబంధనను ఆ రాజు గైకొనుటవలన అది 

నిలిచియుండునటుల్ను,  

యెహెజేక్లు 17:15 => అయితే అతడు తనకు గుఱఱ్ములను గొపప్ సైనయ్మునిచిచ్ సహాయము 

చేయవలెనని యడుగుటకై ఐగుపుత్ దేశమునకు రాయబారులను పంపి బబులోను రాజుమీద 

తిరుగుబాటు చేసెను; అతడు వరిధ్లుల్నా? అటిట్ కిర్యలను చేసినవాడు తపిప్ంచుకొనునా? నిబంధనను 

భంగము చేసెను గనుక తపిప్ంచుకొనడు 

యెహెజేక్లు 19:14 => దాని పండల్ను దహించుచునన్ది గనుక రాజదండమునకు తగిన గటిట్చువవ్ 

యొకటియు విడువబడలేదు. ఇదియే పర్లాపవాకయ్ము, ఇదియే పర్లాపమునకు కారణమగును. 

యెహెజేక్లు 21:23 => పర్మాణములు చేసికొనిన వారికి ఈ శకునము వయ్రథ్ముగా కనబడును; 

అయితే వారు పటట్బడునటుల్ వారు చేసికొనిన పాపమును అతడు వారి జాఞ్పకమునకు తెపిప్ంచును. 

యెహెజేక్లు 21:25 => గాయపడినవాడా, దుషుట్డా, ఇశార్యేలీయులకు అధిపతీ, దోషసమాపిత్ 

కాలమున నీకు తీరుప్వచిచ్యునన్ది. 

దానియేలు 5:20 => అయితే అతడు మనసుస్న అతిశయించి, బలాతాక్రము చేయుటకు అతని 

హృదయమును కఠినము చేసికొనగా దేవుడు అతని పర్భుతవ్మునతనియొదద్నుండి తీసివేసి అతని 

ఘనతను పోగొటెట్ను.  

జెకరాయ్ 1:2 => యెహోవా మీ పితరులమీద బహుగా కోపించెను. 

వచనము 16 

Page  of 2192 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

పెందలకడ లేచి పంపుచువచిచ్నను వారు దేవుని దూతలను ఎగతాళిచేయుచు, ఆయన వాకయ్ములను 

తృణీకరించుచు, ఆయన పర్వకత్లను హింసించుచు రాగా, నివారింప శకయ్ముకాకుండ యెహోవా 

కోపము ఆయన జనులమీదికి వచెచ్ను. 

2 రాజులు 16:10 => రాజైన ఆహాజు అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరును కలిసికొనుటకై దమసుక్ 

పటట్ణమునకు వచిచ్, దమసుక్ పటట్ణమందు ఒక బలిపీఠమును చూచి, దాని పోలికెను, మచుచ్ను, 

దాని పని విధమంతయును యాజకుడైన ఊరియాకు పంపెను. 

2 రాజులు 16:11 => కాబటిట్ యాజకుడైన ఊరియా రాజైన ఆహాజు దమసుక్పటట్ణము నుండి 

పంపిన మచుచ్నకు సమమైన యొక బలిపీఠమును కటిట్ంచి, రాజైన ఆహాజు దమసుక్నుండి తిరిగి 

రాకమునుపే సిదధ్పరచెను. 

2 రాజులు 16:12 => అంతట రాజు దమసుక్నుండి వచిచ్ బలిపీఠమును చూచి ఆ 

బలిపీఠమునొదద్కు వచిచ్ దాని ఎకిక్ 

2 రాజులు 16:13 => దహన బలిని నైవేదయ్మును అరిప్ంచి పానారప్ణము చేసి, తాను అరిప్ంచిన 

సమాధానబలి పశువుల రకత్మును దానిమీద పోర్కిష్ంచెను. 

2 రాజులు 16:14 => మరియు యెహోవా సనిన్ధినునన్ యితత్డి బలిపీఠము మందిరము ముంగిటి 

సథ్లమునుండి అనగా తాను కటిట్ంచిన బలిపీఠమునకును యెహోవా మందిరమునకును మధయ్నుండి 

తీయించి, తాను కటిట్ంచిన దాని ఉతత్ర పారశ్వ్మందు దానిని ఉంచెను. 

2 రాజులు 16:15 => అపుప్డు రాజైన ఆహాజు యాజకుడైన ఊరియాకు ఆజాఞ్పించినదేమనగా ఈ 

పెదద్ బలిపీఠముమీద ఉదయము అరిప్ంచు దహనబలులను, సాయంతర్మున అరిప్ంచు నైవేదయ్ములను 

రాజు చేయు దహనబలి నైవేదయ్ములను దేశపు జనులందరు అరిప్ంచు దహనబలి నైవేదయ్ములను 

పానారప్ణలను దహించి, యే దహనబలి జరిగినను, ఏ బలిజరిగినను వాటి పశువుల రకత్మును 

దానిమీదనే పోర్కిష్ంపవలెను. అయితే ఈ యితత్డి బలిపీఠము దేవునియొదద్ నేను విచారణ 

చేయుటకుంచవలెను. 

2 రాజులు 16:16 => కాగా యాజకుడైన ఊరియా రాజైన ఆహాజు ఆజఞ్ చొపుప్న అంతయు చేసెను. 
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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. 

యిరిమ్యా 5:5 => ఘనులైనవారియొదద్కు పోయెదను వారితో మాటలాడెదను, వారు యెహోవా 

మారగ్మును, తమ దేవుని నాయ్యవిధిని ఎరిగినవారై యుందురుగదా అని నేననుకొంటిని. అయితే 

ఒకడును తపప్కుండ వారు కాడిని విరిచినవారుగాను కటల్ను తెంపుకొనినవారుగాను ఉనాన్రు. 

యిరిమ్యా 37:13 => ఇరీయా అను కావలివారి అధిపతి అకక్డనుండెను. అతడు హననాయ్ 

కుమారుడైన షెలెమాయ్ కుమారుడు. అతడు పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను పటుట్కొని నీవు కలీద్యులలో 

చేరబోవుచునాన్వని చెపప్గా 

యిరిమ్యా 37:14 => యిరీమ్యా అది అబదద్ము, నేను కలీద్యులలో చేరబోవుటలేదనెను. అయితే 

అతడు యిరీమ్యామాట నమమ్నందున ఇరీయా యిరీమ్యాను పటుట్కొని అధిపతులయొదద్కు 

తీసికొనివచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 37:15 => అధిపతులు యిరీమ్యామీద కోపపడి అతని కొటిట్, తాము బందీగృహముగా 

చేసియునన్ లేఖికుడైన యోనాతాను ఇంటిలో అతని వేయించిరి. 

యిరిమ్యా 38:4 => ఇతడు ఇటిట్ సమాచారము వారికి పర్కటన చేయుటవలన ఈ పటట్ణములో 

నిలిచియునన్ యోధుల చేతులను పర్జలందరి చేతులను బలహీనము చేయుచునాన్డు; చితత్గించి వానికి 

మరణశిక్ష విధింపుము. 

యెహెజేక్లు 22:6 => నీలోని ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులందరును తమ శకిత్కొలది నరహతయ్ 

చేయుదురు, 

యెహెజేక్లు 22:26 => దాని యాజకులు నా ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించుదురు, నాకు 

పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వులను అపవితర్పరచుదురు, పర్తిషిఠ్తమైనదానికిని సాధారణమైనదానికిని 

భేదమెంచరు, పవితర్మేదో అపవితర్మేదో తెలిసికొనుటకు జనులకు నేరప్రు, నేను విధించిన 

విశార్ంతిదినములను ఆచరింపరు, వారి మధయ్ నేను దూషింపబడుచునాన్ను. 
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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. 

దానియేలు 9:6 => నీ ఆజఞ్లను నీ విధులను అనుసరించుట మాని, పాపులమును దుషుట్లమునై 

చెడుతనమందు పర్వరిత్ంచుచు తిరుగుబాటు చేసినవారము. 

దానియేలు 9:8 => పర్భువా, నీకు విరోధముగా పాపము చేసినందున మాకును మా రాజులకును 

మా యధిపతులకును మా పితరులకును ముఖము చినన్బోవునటుల్గా సిగేగ్ తగియునన్ది. 

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. 

మీకా 3:9 => యాకోబు సంతతివారి పర్ధానులారా, ఇశార్యేలీయుల యధిపతులారా, నాయ్యమును 

తృణీకరించుచు దురీన్తిని నీతిగా ఎంచువారలారా, యీ మాట ఆలకించుడి. 

మీకా 3:10 => నరహతయ్ చేయుటచేత సీయోనును మీరు కటుట్దురు. దుషట్తవ్ము జరిగించుటచేత 

యెరూషలేమును మీరు కటుట్దురు. 

Page  of 2195 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

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. 

మీకా 7:2 => భకుత్డు దేశములో లేకపోయెను, జనులలో యథారథ్పరుడు ఒకడును లేడు, అందరును 

పార్ణహాని చేయుటకై పొంచియుండువారే; పర్తిమనుషుయ్డును కిరాతుడై తన సహోదరునికొరకు 

వలలను ఒగుగ్ను. 

జెఫనాయ్ 3:3 => దాని మధయ్ దాని అధిపతులు గరజ్నచేయు సింహములు, దాని నాయ్యాధిపతులు 

రాతిర్యందు తిరుగులాడుచు తెలల్వారువరకు ఎరలో ఏమియు మిగులకుండ భకిష్ంచు తోడేళుల్.  

జెఫనాయ్ 3:4 => దాని పర్వకత్లు గపాప్లు కొటుట్వారు, విశావ్సఘాతకులు; దాని యాజకులు 

ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించి పర్తిషిఠ్త వసుత్వులను అపవితర్పరతురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:3 => మరియు అతడు బెన  హినోన్ము లోయయందు ధూపము వేసి 

ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా తోలివేసిన జనముల హేయకిర్యలచొపుప్న తన 

కుమారులను అగిన్లో దహించెను. 

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 33:4 => మరియు నా నామము ఎనన్టెనన్టికి ఉండునని 

యెరూషలేమునందు ఏ సథ్లమునుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచెచ్నో అకక్డనునన్ యెహోవా 

మందిరమందు అతడు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:5 => మరియు యెహోవా మందిరపు రెండు ఆవరణములలో అతడు 

ఆకాశనక్షతర్ సమూహమునకు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:7 => ఇశార్యేలీయుల గోతర్సాథ్నములనిన్టిలో నేను కోరుకొనిన 

యెరూషలేమునందు నా నామము నితయ్ము ఉంచెదను,  

యెహెజేక్లు 8:5 => నరపుతుర్డా, ఉతత్రపువైపు తేరి చూడుమని యెహోవా నాకు సెలవియయ్గా నేను 

ఉతత్రపువైపు తేరి చూచితిని; ఉతత్రపువైపున బలిపీఠపు గుమమ్ము లోపల రోషము పుటిట్ంచు ఈ 

విగర్హము కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 8:6 => అంతట ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నరపుతుర్డా, వారు చేయుదానిని 

నీవు చూచుచునాన్వు గదా; నా పరిశుదధ్సథ్లమును నేను విడిచిపోవునటుల్గా ఇశార్యేలీయులు ఇకక్డ 

చేయు అతయ్ధికమైన హేయకృతయ్ములు చూచితివా? యీతటుట్ తిరిగినయెడల వీటికంటె మరి 

యధికమైన హేయకిర్యలు చూచెదవు. 

యెహెజేక్లు 8:7 => అపుప్డు ఆవరణదావ్రముదగగ్ర ననున్ ఆయన దింపగా గోడలోనునన్ సందు 

ఒకటి నాకు కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 8:8 => నరపుతుర్డా, ఆ గోడకు కనన్ము తర్వువ్మని ఆయన నాకు సెలవియయ్గా నేను 

గోడకు కనన్ము తర్వివ్నంతలో దావ్రమొకటి కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 8:9 => నీవు లోపలికి చొచిచ్, యికక్డ వారెటిట్ హేయకృతయ్ములు చేయుచునాన్రో 

చూడుమని ఆయన నాకు సెలవియయ్గా 

యెహెజేక్లు 8:10 => నేను లోపలికిపోయి చూచితిని; అపుప్డు పార్కెడి సకల జంతువుల 

ఆకారములును హేయమైన మృగముల ఆకారములును, అనగా ఇశార్యేలీయుల దేవతల 

విగర్హములనిన్యు గోడమీద చుటుట్ను వార్యబడియునన్టుట్ కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 8:11 => మరియు ఒకొక్కడు తనచేతిలో ధూపారిత్ పటుట్కొని ఇశార్యేలీయుల పెదద్లు 

డెబబ్దిమందియు, వారిమధయ్ను షాఫాను కుమారుడైన యజనాయ్యు, ఆ యాకారములకు ఎదురుగా 

నిలిచియుండగా, చికక్ని మేఘమువలె ధూపవాసన ఎకుక్చుండెను. 
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యెహెజేక్లు 8:12 => అపుప్డాయన నాకు సెలవిచిచ్నదేమనగా నరపుతుర్డా యెహోవా మముమ్ను 

కానకయుండును, యెహోవా దేశమును విసరిజ్ంచెను అని యనుకొని, ఇశార్యేలీయుల పెదద్లు 

చీకటిలో తమ విగర్హపు గదులలో వారిలో పర్తివాడు చేయుదానిని నీవు చూచుచునాన్వు గదా.  

యెహెజేక్లు 8:13 => మరియు ఆయన నీవు ఈతటుట్ తిరుగుము, వీటిని మించిన అతి 

హేయకృతయ్ములు వారు చేయుట చూతువని నాతో చెపిప్ 

యెహెజేక్లు 8:14 => యెహోవా మందిరపు ఉతత్ర దావ్రము దగగ్ర ననున్ దింపగా, అకక్డ సతరీలు 

కూరుచ్ండి తమూమ్జు దేవతనుగూరిచ్ యేడుచ్ట చూచితిని. 

యెహెజేక్లు 8:15 => అపుప్డాయన నరపుతుర్డా, యిది చూచితివి గాని నీవు తిరిగి చూచినయెడల 

వీటిని మించిన హేయకృతయ్ములు చూతువని నాతో చెపిప్ 

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. 

లేవీయకాండము 18:27 => అనగా సవ్దేశియేగాని మీలో నివసించు పరదేశియేగాని యీ హేయ 

కిర్యలనిన్టిలో దేనిని చేయక,  

లేవీయకాండము 19:30 => నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను మీరు ఆచరింపవలెను నా 

పరిశుదధ్సథ్లమును మనిన్ంపవలెను; నేను యెహోవాను. 

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 12:31 => తమ దేవతలకు వారు చేసినటుల్ నీవు నీ దేవుడైన 

యెహోవానుగూరిచ్ చేయవలదు, ఏలయనగా యెహోవా దేవ్షించు పర్తి హేయకిర్యను వారు తమ 
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దేవతలకు చేసిరి. వారు తమ దేవతలపేరట తమ కూమారులను తమ కుమారెత్లను అగిన్హోతర్ములో 

కాలిచ్వేయుదురు గదా. 

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 21:26 => ఇశార్యేలీయుల యెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న అమోరీయుల 

ఆచారరీతిగా విగర్హములను పెటుట్కొని అతడు బహు హేయముగా 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 రాజులు 21:2 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించుచు, ఇశార్యేలీయులయెదుట 

నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనములు చేసినటుల్ హేయకిర్యలు చేయుచు వచెచ్ను. 

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 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 24:18 => జనులు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మందిరమును విడచి, 

దేవతాసత్ంభములకును విగర్హములకును పూజచేసిరి; వారు, చేసిన యీ యపరాధము నిమితత్ము 

యూదావారిమీదికిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లమీదికిని కోపము వచెచ్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 29:8 => అందుచేత యెహోవా యూదావారిమీదను యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లమీదను కోపించి, మీరు కనున్లార చూచుచునన్టుల్గా వారిని ఆయన భీతికిని 

విసమ్యమునకును నిందకును ఆసప్దముగా చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:2 => ఇతడు ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా వెళల్గొటిట్న 

అనయ్జనులు చేసిన హేయకిర్యలను అనుసరించి, యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:24 => ఆలకించుడి, నేను ఈ సథ్లముమీదికిని దాని కాపురసుథ్లమీదికిని 

యూదారాజు సముఖమున చదివి వినిపింపబడిన గర్ంథమునందు వార్యబడియునన్ శాపములనిన్టిని 

రపిప్ంచెదను. 

యోబు 34:29 => ఆయన సమాధానము కలుగజేసినయెడల శిక్ష విధింపగలవాడెవడు? ఆయన 

తన ముఖమును దాచుకొనినయెడల ఆయనను చూడగలవాడెవడు? అది అనేకులను గూరిచ్నదైనను 

ఒకటే, ఒకని గూరిచ్నదైనను ఒకటే 

యెషయా 1:20 => సమమ్తింపక తిరుగబడినయెడల నిశచ్యముగా మీరు ఖడగ్ము పాలగుదురు 

యెహోవా యీలాగుననే సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

యెషయా 1:23 => నీ అధికారులు దోర్హులు దొంగల సహవాసులు వారందరు లంచము కోరుదురు 

బహుమానములకొరకు కనిపెటుట్దురు తండిర్లేనివారి పక్షమున నాయ్యము తీరచ్రు, విధవరాండర్ 

వాయ్జెయ్ము విచారించరు.  

యెషయా 5:4 => నేను నా దార్క్షతోటకు చేసినదానికంటె మరేమి దానికి చేయగలను? అది 

దార్క్షపండుల్ కాయునని నేను కనిపెటిట్నపుడు అది కారుదార్క్షలు కాయుటకు కారణమేమి? 

యెషయా 24:2 => పర్జలకు కలిగినటుట్ యాజకులకు కలుగును దాసులకు కలిగినటుల్ 

యజమానులకు కలుగును దాసీలకు కలిగినటుల్ వారి యజమానురాండర్కు కలుగును కొనువారికి 

కలిగినటుల్ అముమ్వారికి కలుగును అపిప్చుచ్వారికి కలిగినటుల్ అపుప్ పుచుచ్కొనువారికి కలుగును 

వడిడ్కిచుచ్వారికి కలిగినటుల్ వడిడ్కి తీసుకొనువారికి కలుగును.  

యెషయా 31:6 => ఇశార్యేలీయులారా, మీరు ఎవనిమీద విశేషముగా తిరుగుబాటు చేసితిరో 

ఆయనవైపు తిరుగుడి. 
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యిరిమ్యా 23:11 => పర్వకత్లేమి యాజకులేమి అందరును అపవితుర్లు; నా మందిరములో వారి 

చెడుతనము నాకు కనబడెను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 30:15 => నీ గాయముచేత నీవు అరచెదవేమి? నీకు కలిగిన నొపిప్ నివారణ కాదు; నీ 

పాపములు విసత్రించినందున నీ దోషములనుబటిట్ నేను నినున్ ఈలాగు చేయుచునాన్ను. 

విలాపవాకయ్ములు 1:5 => దాని విరోధులు అధికారులైరి దాని శతుర్వులు వరిధ్లుల్చునాన్రు దాని 

అతికర్మము విసాత్రమని యెహోవా దానిని శర్మపరచుచునాన్డు. విరోధులు దాని పసిపిలల్లను 

చెరపటుట్కొనిపోయిరి  

యెహెజేక్లు 5:11 => నీ హేయదేవతలనిన్టిని పూజించి నీవు చేసిన హేయమైన కిర్యలనిన్టిచేత నా 

పరిశుదధ్ సథ్లమును అపవితర్ పరచితివి గనుక కరుణా దృషిట్యైనను జాలియైనను లేక నేను నినున్ 

కీష్ణింపజేసెదనని నా జీవముతోడు పర్మాణము చేయుచునాన్ను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్ 

యెహెజేక్లు 7:20 => శృంగారమైన ఆ యాభరణమును వారు తమ గరవ్మునకు ఆధారముగా 

ఉపయోగించిరి, దానితో వారు హేయమైన దేవతల విగర్హములు చేసిరి గనుక నేను దానిని వారికి 

రోతగా చేసెదను, 

యెహెజేక్లు 8:6 => అంతట ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నరపుతుర్డా, వారు చేయుదానిని 

నీవు చూచుచునాన్వు గదా; నా పరిశుదధ్సథ్లమును నేను విడిచిపోవునటుల్గా ఇశార్యేలీయులు ఇకక్డ 

చేయు అతయ్ధికమైన హేయకృతయ్ములు చూచితివా? యీతటుట్ తిరిగినయెడల వీటికంటె మరి 

యధికమైన హేయకిర్యలు చూచెదవు. 

యెహెజేక్లు 9:9 => ఆయన నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను ఇశార్యేలు వారి యొకక్యు యూదావారి 

యొకక్యు దోషము బహు ఘోరముగా ఉనన్ది; వారు యెహోవా దేశమును విసరిజ్ంచెననియు ఆయన 

మముమ్ను కానడనియు ననుకొని, దేశమును హతయ్తోను పటట్ణమును తిరుగుబాటుతోను 

నింపియునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 11:12 => అపుప్డు మీ చుటుట్నునన్ అనయ్జనుల విధుల నాచరించుటకై మీరు ఎవని 

కటట్డల ననుసరింపక మానితిరో యెవని విధులను ఆచరింపకపోతిరో, ఆ యెహోవానగు నేనే 

ఆయననని మీరు తెలిసికొందురు. 
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యెహెజేక్లు 15:8 => వారు నా విషయమై విశావ్సఘాతకులైరి గనుక నేను దేశమును 

పాడుచేసెదను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 22:24 => నరపుతుర్డా, యెరూషలేమునకు నీవీమాట పర్కటింపుము నీవు పవితర్ము 

కాని దేశమువై యునాన్వు 

యెహెజేక్లు 24:13 => నీకు కలిగిన అపవితర్త నీ కామాతురతయే; నినున్ శుభర్పరచుటకు నేను 

పూనుకొనినను నీవు శుభర్పడకపోతివి , నా కోర్ధమును నీమీద తీరుచ్కొనువరకు నీవు 

శుభర్పడకయుందువు. 

యెహెజేక్లు 33:29 => వారు చేసిన హేయకిర్యలనిన్టినిబటిట్ వారి దేశమును పాడుగాను 

నిరజ్నముగాను నేను చేయగా నేనే యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

ఆమోసు 2:4 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యూదా మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ వారిని శికిష్ంతును; ఏలయనగా వారు తమ పితరులనుసరించిన 

అబదధ్ములను చేపటిట్, మోసపోయి యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచి, ఆయన విధులను 

గైకొనకపోయిరి. 

మీకా 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? 

మతత్యి 2:4 => కాబటిట్ రాజు పర్ధానయాజకులను పర్జలలోనుండు శాసు త్ర్లను అందరిని సమకూరిచ్ 

కీర్సుత్ ఎకక్డ పుటుట్నని వారినడిగెను. 

వచనము 17 

ఆయన వారిమీదికి కలీద్యుల రాజును రపిప్ంపగా అతడు వారికి పరిశుదధ్ సథ్లముగానునన్ 

మందిరములోనే వారి యౌవనులను ఖడగ్ముచేత సంహరించెను. అతడు యౌవనులయందైనను, 
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యువతులయందైనను, ముసలివారియందైనను, నెరసిన వెండుర్కలుగల వారియందైనను 

కనికరింపలేదు. దేవుడు వారినందరిని అతని చేతికపప్గించెను. 

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 24:19 => తన వైపునకు వారిని మళిల్ంచుటకై యెహోవా వారియొదద్కు 

పర్వకత్లను పంపగా ఆ పర్వకత్లు వారిమీద సాక్షయ్ము పలికిరిగాని వారు చెవియొగగ్క యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:20 => అపుప్డు దేవుని ఆతమ్ యాజకుడగు యెహోయాదా కుమారుడైన 

జెకరాయ్మీదికి రాగా అతడు జనులయెదుట నిలువబడి మీరెందుకు యెహోవా ఆజఞ్లను మీరుచునాన్రు? 

మీరు వరిధ్లల్రు; మీరు యెహోవాను విసరిజ్ంచితిరి గనుక ఆయన మిముమ్ను విసరిజ్ంచియునాన్డని 

దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:21 => అందుకు వారతనిమీద కుటర్చేసి, రాజు మాటనుబటిట్ యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములోపల రాళుల్ రువివ్ అతని చావగొటిట్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:10 => యెహోవా మనషే ష్కును అతని జనులకును వరత్మానములు 

పంపినను వారు చెవియొగగ్కపోయిరి. 

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, 

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. 
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యిరిమ్యా 25:4 => మీచేతి పనులవలన నాకు కోపము పుటిట్ంచకుండునటుల్ను, నేను మీకు ఏ 

బాధయు కలుగజేయకుండునటుల్ను, అనయ్దేవతలను అనుసరించుటయు, వాటిని పూజించుటయు, 

వాటికి నమసాక్రము చేయుటయు మాని,  

యిరిమ్యా 26:5 => మీరు నా మాటలు విని నేను మీకు నియమించిన ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి 

నడుచుకొనుడనియు, నేను పెందలకడ లేచి పంపుచునన్ నా సేవకులగు పర్వకత్ల మాటలను 

అంగీకరించుడనియు నేను మీకు ఆజఞ్ ఇయయ్గా మీరు వినకపోతిరి. 

యిరిమ్యా 35:15 => మరియు పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన నా సేవకులనందరిని మీయొదద్కు 

పంపుచు పర్తివాడును తన దురామ్రగ్తను విడిచి మీ కిర్యలను చకక్పరచుకొనినయెడలను, 

అనయ్దేవతలను అనుసరింపకయు వాటిని పూజింపకయు నుండినయెడలను, నేను మీకును మీ 

పితరులకును ఇచిచ్న దేశములో మీరు నివసింతురని నేను పర్కటించితిని గాని మీరు చెవియొగగ్క నా 

మాట వినకపోతిరి 

యిరిమ్యా 44:4 => మరియు నేను పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన నా సేవకులందరిని మీయొదద్కు 

పంపుచు, నాకసహయ్మైన యీ హేయకారయ్మును మీరు చేయకుండుడి అని నేను చెపుప్చు వచిచ్తిని 

గాని  

యిరిమ్యా 44:5 => వారు అలకింపకపోయిరి, అనయ్దేవతలకు ధూపారప్ణముచేయుట 

మానకపోయిరి, తమ దురామ్రగ్తను విడువకపోయిరి చెవియొగగ్కపోయిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 10:16 => యెహోవాను సేవింపవలెనని తమ మధయ్నుండి అనయ్దేవతలను 

తొలగింపగా, ఆయన ఆతమ్ ఇశార్యేలీయులకు కలిగిన దురవసథ్ను చూచి సహింపలేకపోయెను. 

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. 

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. 
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లూకా 19:41 => ఆయన పటట్ణమునకు సమీపించినపుప్డు దానిని చూచి దాని విషయమై యేడిచ్ 

లూకా 19:42 => నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను 

తెలిసికొనినయెడల నీకెంతో మేలు; గాని యిపుప్డవి నీ కనున్లకు మరుగు చేయబడియునన్వి. 

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. 

నాయ్యాధిపతులు 2:17 => తమ పితరులు యెహోవా ఆజఞ్లను అనుసరించి నడిచిన మారగ్మునుండి 

తవ్రగా తొలగిపోయి యితర దేవతలతో వయ్భిచరించి వాటికి నమసక్రించిరి; తమ పితరులు ఆ 

ఆజఞ్లను అనుసరించినటుల్ వారు నడవకపోయిరి. 

2 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 21:10 => కాగా యెహోవా తన సేవకులైన పర్వకత్ల దావ్రా ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:19 => తన వైపునకు వారిని మళిల్ంచుటకై యెహోవా వారియొదద్కు 

పర్వకత్లను పంపగా ఆ పర్వకత్లు వారిమీద సాక్షయ్ము పలికిరిగాని వారు చెవియొగగ్క యుండిరి. 

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. 
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యోబు 33:23 => నరులకు యుకత్మైనది ఏదో దానిని వానికి తెలియజేయుటకు వేలాది దూతలలో 

ఘనుడగు ఒకడు వానికి మధయ్వరిత్యై యుండినయెడల 

సామెతలు 29:1 => ఎనిన్సారులు గదిద్ంచినను లోబడనివాడు మరి తిరుగులేకుండ హఠాతుత్గా 

నాశనమగును. 

సామెతలు 31:15 => ఆమె చీకటితోనే లేచి, తన యింటివారికి భోజనము సిదధ్పరచును తన 

పనికతెత్లకు బతెత్ము ఏరప్రచును. 

యెషయా 7:13 => అతడు ఈలాగు చెపెప్ను, దావీదు వంశసుథ్లారా, వినుడి; మనుషుయ్లను 

విసికించుట చాలదనుకొని నా దేవుని కూడ విసికింతురా? 

యెషయా 28:10 => ఆజఞ్వెంబడి ఆజఞ్ ఆజఞ్వెంబడి ఆజఞ్ సూతర్మువెంబడి సూతర్ము 

సూతర్మువెంబడి సూతర్ము కొంత ఇచచ్ట కొంత అచచ్ట చెపుప్చునాన్డని వారనుకొందురు.  

యెషయా 30:9 => వారు తిరుగబడు జనులు అబదధ్మాడు పిలల్లు యెహోవా ధరమ్శాసత్రము 

విననొలల్ని పిలల్లు 

యెషయా 65:12 => నేను మాటలాడగా మీరు ఆలకింపక నా దృషిట్కి చెడడ్దైనదాని చేసితిరి 

నాకిషట్ము కానిదాని కోరితిరి నేను ఖడగ్మును మీకు అదృషట్ముగా నియమించుదును మీరందరు వధకు 

లోనగుదురు.  

యిరిమ్యా 6:10 => విందురని నేనెవరితో మాటలాడెదను? ఎవరికి సాక్షయ్మిచెచ్దను? వారు 

వినుటకు తమ మనసుస్ సిదధ్పరచుకొనరు గనుక వినలేకపోయిరి. ఇదిగో వారు యెహోవా 

వాకయ్మందు సంతోషము లేనివారై దాని తృణీకరింతురు. 

యిరిమ్యా 7:13 => నేను మీతో మాటలాడినను పెందలకడ లేచి మీతో మాటలాడినను మీరు 

వినకయు, మిముమ్ను పిలిచినను మీరు ఉతత్రమియయ్కయు నుండినవారై యీ కిర్యలనిన్టిని చేసితిరి 

గనుక 

యిరిమ్యా 7:25 => మీ పితరులు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి బయలుదేరి వచిచ్న దినము మొదలుకొని 

నేటివరకు మీరు వెనుకదీయుచు వచిచ్నవారే; నేను అనుదినము పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన నా 

సేవకులనందరిని మీయొదద్కు పంపుచు వచిచ్తిని. 
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యిరిమ్యా 9:7 => కావున సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

ఆలకింపుము, వారిని చొకక్ము చేయునటుల్గా నేను వారిని కరగించుచునాన్ను, నా జనులనుబటిట్ నేను 

మరేమి చేయుదును? 

యిరిమ్యా 13:10 => అనయ్దేవతలను పూజించుచు వాటికి నమసాక్రము చేయుదుమని 

వాటిననుసరించుచు, నా మాటలు విననొలల్క తమ హృదయకాఠినయ్ము చొపుప్న నడుచుకొను ఈ 

పర్జలు దేనికిని పనికిరాని యీ నడికటుట్వలె అగుదురు. 

యిరిమ్యా 32:33 => నేను పెందలకడ లేచి వారికి బోధించినను వారు నా బోధ 

నంగీకరింపకపోయిరి, వారు నా తటుట్ ముఖము తిర్పుప్కొనక వీపునే తిర్పుప్కొనిరి. 

యిరిమ్యా 35:14 => దార్కాష్రసము తార్గవదద్ని రేకాబు కుమారుడైన యెహోనాదాబు తన కుమారుల 

కాజాఞ్పించిన మాటలు సిథ్రముగా ఉనన్వి, నేటివరకు తమ పితరుని ఆజఞ్కు విధేయులై వారు 

దార్కాష్రసము తార్గకునాన్రు; అయితే నేను పెందలకడ లేచి మీతో బహుశర్దధ్గా మాటలాడినను మీరు 

నా మాట వినకునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 2:3 => ఆయన నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, నామీద తిరుగుబాటు చేసిన 

జనులయొదద్కు ఇశార్యేలీయులయొదద్కు నినున్ పంపుచునాన్ను; వారును వారి పితరులును 

నేటివరకును నామీద తిరుగుబాటు చేసినవారు. 

యెహెజేక్లు 3:19 => అయితే నీవు దురామ్రుగ్ని హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తనుండి 

దుష కిర్యలనుండియు మరలనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని నీవు (ఆతమ్ను) 

తపిప్ంచుకొందువు. 

దానియేలు 9:6 => నీ ఆజఞ్లను నీ విధులను అనుసరించుట మాని, పాపులమును దుషుట్లమునై 

చెడుతనమందు పర్వరిత్ంచుచు తిరుగుబాటు చేసినవారము. 

హోషేయ 11:2 => పర్వకత్లు వారిని పిలిచినను బయలుదేవతలకు వారు బలులనరిప్ంచిరి, 

విగర్హములకు ధూపము వేసిరి. 
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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. 

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. 

మతత్యి 21:34 => పండల్కాలము సమీపించినపుప్డు పండల్లో తన భాగము తీసికొనివచుచ్టకు ఆ 

కాపులయొదద్కు తన దాసులనంపగా 

మతత్యి 21:35 => ఆ కాపులు అతని దాసులను పటుట్కొని, యొకని కొటిట్రి యొకని చంపిరి, 

మరియొకనిమీద రాళుల్ రువివ్రి. 

మతత్యి 23:30 => మనము మన పితరుల దినములలో ఉండినయెడల పర్వకత్ల 

మరణవిషయములో వారితో పాలివారమై యుండకపోదుమని చెపుప్కొందురు. 

మతత్యి 23:37 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచును నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

మారుక్ 12:2 => పంటకాలమందు ఆ కాపులనుండి దార్క్షతోట పండల్లో తన భాగము 

తీసికొనివచుచ్టకు, కాపులయొదద్కు అతడు ఒక దాసుని పంపగా 

లూకా 13:34 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచు, నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చు ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను తన రెకక్లకిర్ంద ఏలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే ఎనోన్ మారులు నేను నీ పిల్లలను చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని 

మీరొలల్కపోతిరి. 

లూకా 20:10 => పంటకాలమందు అతడు ఆ దార్క్షతోట పంటలో తన భాగమిమమ్ని ఆ 

కాపులయొదద్కొక దాసుని పంపగా ఆ కాపులు వానిని కొటిట్ వటిట్చేతులతో పంపివేసిరి. 
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యోహాను 4:38 => మీరు దేనినిగూరిచ్ కషట్పడలేదో దానిని కోయుటకు మిముమ్ను పంపితిని; 

ఇతరులు కషట్పడిరి మీరు వారి కషట్ఫలములో పర్వేశించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

వచనము 18 

మరియు బబులోనురాజు పెదద్వేమి చినన్వేమి దేవుని మందిరపు ఉపకరణములనిన్టిని, యెహోవా 

మందిరపు నిధులలోనిదేమి రాజు నిధులలోనిదేమి అధిపతుల నిధులలోనిదేమి, దొరకిన 

దర్వయ్మంతయు బబులోనునకు తీసికొనిపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:10 => అంచెవాండుర్ జెబూలూను దేశమువరకును, ఎఫార్యిము 

మనషే ష్ల దేశములలోనునన్ పర్తి పటట్ణమునకును పోయిరిగాని అచచ్టివారు ఎగతాళిచేసి వారిని 

అపహసించిరి. 

కీరత్నలు 35:16 => విందుకాలమునందు దూషణలాడు వదరుబోతులవలె వారు నా మీద 

పండుల్కొరికిరి. 

యెషయా 28:22 => మీ బంధకములు మరి బిగింపబడకుండునటుల్ పరిహాసకులై యుండకుడి 

భూమియందంతట నాశనము ఖండితముగా నియమింపబడెను పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవావలన నేను దాని సమాచారము వింటిని  

యిరిమ్యా 5:12 => వారు పలుకువాడు యెహోవా కాడనియు ఆయన లేడనియు, కీడు మనకు 

రాదనియు, ఖడగ్మునైనను కరవునైనను చూడమనియు, 

యిరిమ్యా 5:13 => పర్వకత్లు గాలి మాటలు పలుకుదురనియు, ఆజఞ్ ఇచుచ్వాడు వారిలో లేడనియు, 

తాము చెపిప్నటుల్ తమకు కలుగుననియు చెపుప్దురు. 

యిరిమ్యా 20:7 => యెహోవా, నీవు ననున్ పేర్రేపింపగా నీ పేర్రేపణకు లోబడితిని; నీవు 

బలవంతముచేసి ననున్ గెలిచితివి, నేను దినమెలల్ నవువ్లపాలైతిని, అందరు ననున్ ఎగతాళి 

చేయుదురు. 
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లూకా 18:32 => ఆయన అనయ్జనుల కపప్గింపబడును; వారు ఆయనను అపహసించి, 

అవమానపరచి, ఆయనమీద ఉమిమ్ వేసి, 

లూకా 22:63 => వెలుపలికిపోయి సంతాపపడి యేడెచ్ను. 

లూకా 22:64 => యేసును పటుట్కొనిన మనుషుయ్లు ఆయనను అపహసించి కొటిట్, ఆయన ముఖము 

కపిప్, 

లూకా 23:11 => హేరోదు తన సైనికులతో కలిసి, ఆయనను తృణీకరించి అపహసించి, ఆయనకు 

పర్శసత్మైన వసత్రము తొడిగించి పిలాతు నొదద్కు మరల పంపెను. 

లూకా 23:36 => అంతట సైనికులు ఆయన యొదద్కు వచిచ్ ఆయనకు చిరకనిచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:13 => కొందరైతే వీరు కొర్తత్ మదయ్ముతో నిండియునాన్రని అపహాసయ్ము 

చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:32 => మృతుల పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ వారు వినినపుప్డు కొందరు 

అపహాసయ్ము చేసిరి; మరికొందరు దీనిగూరిచ్ నీవు చెపుప్నది ఇంకొకసారి విందుమని చెపిప్రి. 

హెబీర్యులకు 11:36 => మరికొందరు తిరసాక్రములను కొరడాదెబబ్లను, మరి బంధకములను 

ఖైదును అనుభవించిరి. 

సామెతలు 1:24 => నేను పిలువగా మీరు వినకపోతిరి. నా చేయి చాపగా ఎవరును 

లక్షయ్పెటట్కపోయిరి 

సామెతలు 1:25 => నేను చెపిప్న బోధ యేమియు మీరు వినక తోర్సివేసితిరి నేను గదిద్ంపగా 

లోబడకపోతిరి. 

సామెతలు 1:26 => కాబటిట్ మీకు అపాయము కలుగునపుప్డు నేను నవెవ్దను మీకు భయము 

వచుచ్నపుప్డు నేను అపహాసయ్ము చేసెదను 

సామెతలు 1:27 => భయము మీమీదికి తుపానువలె వచుచ్నపుప్డు సుడిగాలి వచుచ్నటుల్ మీకు 

అపాయము కలుగునపుప్డు మీకు కషట్మును దుఃఖమును పార్పిత్ంచునపుప్డు నేను అపహాసయ్ము 

చేసెదను. 
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సామెతలు 1:28 => అపుప్డు వారు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటెట్దరు గాని నేను పర్తుయ్తత్రమియయ్కుందును 

ననున్ శర్దధ్గా వెదకెదరు గాని వారికి నేను కనబడకుందును.  

సామెతలు 1:29 => జాఞ్నము వారికి అసహయ్మాయెను యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండుట వారికిషట్ము లేకపోయెను. 

సామెతలు 1:30 => నా ఆలోచన విననొలల్కపోయిరి నా గదిద్ంపును వారు కేవలము తృణీకరించిరి. 

లూకా 16:14 => ధనాపేక్షగల పరిసయుయ్లు ఈ మాటలనిన్యు విని ఆయనను 

అపహసించుచుండగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:41 => ఇదిగో తిరసక్రించువారలారా, ఆశచ్రయ్పడుడి నశించుడి మీ 

దినములలో నేనొక కారయ్ము చేసెదను ఆ కారయ్ము ఒకడు మీకు వివరించినను మీరెంతమాతర్మును 

నమమ్రు అనెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:8 => కాబటిట్ ఉపేకిష్ంచువాడు మనుషుయ్ని ఉపేకిష్ంపడు గాని మీకు తన 

పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించిన దేవునినే ఉపేకిష్ంచుచునాన్డు. 

యిరిమ్యా 32:3 => యూదా రాజైన సిదిక్యా కలీద్యుల చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొనక బబులోను 

రాజు చేతికి నిశచ్యముగా అపప్గింపబడును, సిదిక్యా అతనితో ముఖాముఖిగా మాటలాడును, 

కనున్లార అతని చూచును, 

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. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

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. 
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మతత్యి 21:34 => పండల్కాలము సమీపించినపుప్డు పండల్లో తన భాగము తీసికొనివచుచ్టకు ఆ 

కాపులయొదద్కు తన దాసులనంపగా 

మతత్యి 21:35 => ఆ కాపులు అతని దాసులను పటుట్కొని, యొకని కొటిట్రి యొకని చంపిరి, 

మరియొకనిమీద రాళుల్ రువివ్రి. 

మతత్యి 21:36 => మరల అతడు మునుపటికంటె ఎకుక్వమంది ఇతర దాసులను పంపగా వారు 

వీరిని ఆ పర్కారమే చేసిరి. 

మతత్యి 21:37 => తుదకు నా కుమారుని సనామ్నించెదరనుకొని తన కుమారుని వారియొదద్కు 

పంపెను. 

మతత్యి 21:38 => అయినను ఆ కాపులు కుమారుని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఇతనిని చంపి ఇతని 

సావ్సథ్య్ము తీసికొందము రండని తమలోతాము చెపుప్కొని 

మతత్యి 21:39 => అతని పటుట్కొని దార్క్షతోట వెలుపట పడవేసి చంపిరి. 

మతత్యి 21:40 => కాబటిట్ ఆ దార్క్షతోట యజమానుడు వచిచ్నపుప్డు ఆ కాపులనేమి చేయుననెను. 

మతత్యి 21:41 => అందుకు వారు ఆ దురామ్రుగ్లను కఠినముగా సంహరించి, వాటివాటి 

కాలములయందు తనకు పండల్ను చెలిల్ంచునటిట్ ఇతర కాపులకు ఆ దార్క్షతోట గుతత్కిచుచ్నని ఆయనతో 

చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 

కీరత్నలు 74:1 => దేవా, నీవు నితయ్ము మముమ్ను విడనాడితివేమి? నీవు మేపు గొఱఱ్లమీద నీ 

కోపము పొగ రాజుచునన్దేమి? 

కీరత్నలు 79:1 => దేవా, అనయ్జనులు నీ సావ్సథ్య్ములోనికి చొరబడియునాన్రు వారు నీ 

పరిశుదాధ్లయమును అపవితర్పరచియునాన్రు యెరూషలేమును పాడుదిబబ్లుగా చేసియునాన్రు. 

కీరత్నలు 79:2 => వారు నీ సేవకుల కళేబరములను ఆకాశపకుష్లకు ఎరగాను నీ భకుత్ల శవములను 

భూజంతువులకు ఆహారముగాను పారవేసియునాన్రు. 
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కీరత్నలు 79:3 => ఒకడు నీళుల్పోసినటుల్ యెరూషలేముచుటుట్ వారి రకత్ము పారబోసియునాన్రు 

వారిని పాతిపెటుట్వారెవరును లేరు.  

కీరత్నలు 79:4 => మా పొరుగువారికి మేము అసహుయ్లమైతివిు మా చుటుట్నునన్వారు మముమ్ 

నపహసించి యెగతాళి చేసెదరు.  

కీరత్నలు 79:5 => యెహోవా, ఎంతవరకు కోపపడుదువు? ఎలల్పుప్డును కోపపడుదువా? నీ రోషము 

అగిన్వలె ఎలల్పుప్డును మండునా?  

సామెతలు 6:15 => కాబటిట్ ఆపద వానిమీదికి హఠాతుత్గా వచుచ్ను వాడు తిరుగలేకుండ ఆ 

క్షణమందే నలుగగొటట్బడును. 

సామెతలు 29:1 => ఎనిన్సారులు గదిద్ంచినను లోబడనివాడు మరి తిరుగులేకుండ హఠాతుత్గా 

నాశనమగును. 

ఆదికాండము 19:14 => లోతు బయటికి వెళిల్ తన కుమారెత్లను పెండాల్డనైయునన్ తన అలుల్ళల్తో 

మాటలాడి లెండి, ఈ చోటు విడిచిపెటిట్ రండి; యెహోవా ఈ పటట్ణమును నాశనము 

చేయబోవుచునాన్డని చెపెప్ను. అయితే అతడు తన అలుల్ళల్ దృషిట్కి ఎగతాళి చేయువానివలె నుండెను. 

ఆదికాండము 21:9 => అపుప్డు అబార్హామునకు ఐగుపీత్యురాలైన హాగరు కనిన కుమారుడు 

పరిహసించుట శారా చూచి 

లేవీయకాండము 26:15 => నా కటట్డలను నిరాకరించినయెడలను, నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక 

నా నిబంధనను మీరునటుల్ మీరు నా తీరుప్ల విషయమై అసహియ్ంచుకొనినయెడలను, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:15 => నీ మధయ్ను నీ దేవుడైన యెహోవా రోషముగల దేవుడు గనుక నీ 

దేవుడైన యెహోవా కోపాగిన్ ఒకవేళ నీమీద రగులుకొని దేశములో నుండకుండ నినున్ 

నశింపజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:20 => నీ యెదుట నుండకుండ యెహోవా నశింపజేయుచునన్ జనములు 

వినకపోయినటుట్ మీ దేవుడైన యెహోవా మాట మీరు వినకపోయినయెడల మీరును వారివలెనే 

నశించెదరు. 
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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 24:19 => అందుకు యెహోషువ యెహోవా పరిశుదధ్ దేవుడు, రోషముగల దేవుడు, 

ఆయన మీ అపరాధములను మీ పాపములను పరిహరింపనివాడు, మీరాయనను సేవింపలేరు. 

నాయ్యాధిపతులు 2:14 => కాబటిట్ యెహోవా కోపాగిన్ ఇశార్యేలీయులమీద మండెను; ఆయన 

దోచుకొనువారి చేతికి వారిని అపప్గించెను. వారు ఇశార్యేలీయులను దోచుకొనిరి; ఆయన వారి 

చుటుట్నునన్వారి శతుర్వులచేతికి వారిని అపప్గించెను గనుక వారు తమ శతుర్వుల యెదుట 

నిలువలేకపోయిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 2:17 => తమ పితరులు యెహోవా ఆజఞ్లను అనుసరించి నడిచిన మారగ్మునుండి 

తవ్రగా తొలగిపోయి యితర దేవతలతో వయ్భిచరించి వాటికి నమసక్రించిరి; తమ పితరులు ఆ 

ఆజఞ్లను అనుసరించినటుల్ వారు నడవకపోయిరి. 

2 సమూయేలు 24:19 => దావీదు గాదుచేత యెహోవా యిచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న పోయెను.  

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 1:10 => 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 2:23 => అకక్డనుండి అతడు బేతేలునకు ఎకిక్వెళె ల్ను అతడు తోర్వను పోవుచుండగా 

బాలురు పటట్ణములోనుండి వచిచ్ బోడివాడా ఎకిక్పొముమ్, బోడివాడా ఎకిక్పొమమ్ని అతని 

అపహాసయ్ము చేయగా 
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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 17:15 => 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 21:9 => ఇశార్యేలీయులయెదుట నిలువకుండ యెహోవా లయముచేసిన జనములు 

జరిగించిన చెడుతనమును మించిన చెడుతనము చేయునటుల్ మనషే ష్ వారిని రేపెను. 

2 రాజులు 21:14 => మరియు నా సావ్సథ్య్ములో శేషించినవారిని నేను తోర్సివేసి వారి 

శతుర్వులచేతికి వారిని అపప్గించెదను. 

2 రాజులు 22:17 => ఈ జనులు ననున్ విడిచి యితరదేవతలకు ధూపము వేయుచు, తమ సకల 

కారయ్ములచేత నాకు కోపము పుటిట్ంచియునాన్రు గనుక నా కోపము ఆరిపోకుండ ఈ సథ్లముమీద 

రగులుకొనుచునన్ది. 

2 రాజులు 23:26 => అయినను మనషే ష్ యెహోవాకు పుటిట్ంచిన కోపమునుబటిట్ ఆయన కోపాగిన్ 

యింకను చలాల్రకుండ యూదామీద మండుచునే యుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:4 => హానూను దావీదు సేవకులను పటుట్కొని, వారిని గొరిగించి, వారి 

వసత్రములు పిరుదులు దిగకుండునటుల్ నడిమికి కతిత్రించి వారిని పంపివేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:19 => తన వైపునకు వారిని మళిల్ంచుటకై యెహోవా వారియొదద్కు 

పర్వకత్లను పంపగా ఆ పర్వకత్లు వారిమీద సాక్షయ్ము పలికిరిగాని వారు చెవియొగగ్క యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:10 => యెహోవా మనషే ష్కును అతని జనులకును వరత్మానములు 

పంపినను వారు చెవియొగగ్కపోయిరి. 
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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 9:26 => అయినను వారు అవిధేయులై నీమీద తిరుగుబాటుచేసి, నీ ధరమ్శాసత్రమును 

లక్షయ్పెటట్క తోర్సివేసి, నీతటుట్ తిరుగవలెనని తమకు పర్కటన చేసిన నీ పర్వకత్లను చంపి నీకు బహుగా 

విసుకు పుటిట్ంచిరి. 

యోబు 33:23 => నరులకు యుకత్మైనది ఏదో దానిని వానికి తెలియజేయుటకు వేలాది దూతలలో 

ఘనుడగు ఒకడు వానికి మధయ్వరిత్యై యుండినయెడల 

సామెతలు 1:25 => నేను చెపిప్న బోధ యేమియు మీరు వినక తోర్సివేసితిరి నేను గదిద్ంపగా 

లోబడకపోతిరి. 

సామెతలు 5:12 => అయోయ్, ఉపదేశము నేనెటుల్ తోర్సివేసితిని? నా హృదయము గదిద్ంపు నెటుల్ 

తృణీకరించెను? 

సామెతలు 9:7 => అపహాసకులకు బుదిధ్చెపుప్వాడు తనకే నింద తెచుచ్కొనును. భకిత్హీనులను 

గదిద్ంచువానికి అవమానమే కలుగును. 

సామెతలు 13:13 => ఆజఞ్ను తిరసక్రించువాడు అందువలన శిక్షనొందును ఆజఞ్విషయమై 

భయభకుత్లు గలవాడు లాభము పొందును. 

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.  
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యెషయా 7:13 => అతడు ఈలాగు చెపెప్ను, దావీదు వంశసుథ్లారా, వినుడి; మనుషుయ్లను 

విసికించుట చాలదనుకొని నా దేవుని కూడ విసికింతురా? 

యెషయా 27:11 => దానికొమమ్లు ఎండినవై విరిచివేయబడును సతరీలు వచిచ్ వాటిని 

తగలబెటుట్దురు. వారు బుదిధ్గల జనులు కారు వారిని సృజించినవాడు వారియందు జాలిపడడు. 

వారిని పుటిట్ంచినవాడు వారికి దయచూపడు. 

యెషయా 28:10 => ఆజఞ్వెంబడి ఆజఞ్ ఆజఞ్వెంబడి ఆజఞ్ సూతర్మువెంబడి సూతర్ము 

సూతర్మువెంబడి సూతర్ము కొంత ఇచచ్ట కొంత అచచ్ట చెపుప్చునాన్డని వారనుకొందురు.  

యెషయా 30:9 => వారు తిరుగబడు జనులు అబదధ్మాడు పిలల్లు యెహోవా ధరమ్శాసత్రము 

విననొలల్ని పిలల్లు 

యెషయా 65:12 => నేను మాటలాడగా మీరు ఆలకింపక నా దృషిట్కి చెడడ్దైనదాని చేసితిరి 

నాకిషట్ము కానిదాని కోరితిరి నేను ఖడగ్మును మీకు అదృషట్ముగా నియమించుదును మీరందరు వధకు 

లోనగుదురు.  

యిరిమ్యా 2:30 => నేను మీ పిలల్లను హతము చేయుట వయ్రథ్మే; వారు శిక్షకు లోబడరు; 

నాశనవాంఛగల సింహమువలె మీ ఖడగ్ము మీ పర్వకత్లను సంహరించుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 6:10 => విందురని నేనెవరితో మాటలాడెదను? ఎవరికి సాక్షయ్మిచెచ్దను? వారు 

వినుటకు తమ మనసుస్ సిదధ్పరచుకొనరు గనుక వినలేకపోయిరి. ఇదిగో వారు యెహోవా 

వాకయ్మందు సంతోషము లేనివారై దాని తృణీకరింతురు. 

యిరిమ్యా 7:13 => నేను మీతో మాటలాడినను పెందలకడ లేచి మీతో మాటలాడినను మీరు 

వినకయు, మిముమ్ను పిలిచినను మీరు ఉతత్రమియయ్కయు నుండినవారై యీ కిర్యలనిన్టిని చేసితిరి 

గనుక 

యిరిమ్యా 13:10 => అనయ్దేవతలను పూజించుచు వాటికి నమసాక్రము చేయుదుమని 

వాటిననుసరించుచు, నా మాటలు విననొలల్క తమ హృదయకాఠినయ్ము చొపుప్న నడుచుకొను ఈ 

పర్జలు దేనికిని పనికిరాని యీ నడికటుట్వలె అగుదురు. 
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యిరిమ్యా 14:19 => నీవు యూదాను బొతిత్గా విసరిజ్ంచితివా? సీయోను నీకు అసహయ్మాయెనా? 

మాకు చికితస్ దొరకకుండునంతగా నీవేల మముమ్ను కొటిట్తివి? మేము సమాధానముకొరకు 

కనిపెటుట్చునాన్ము గాని మేలేదియు కనబడుటలేదు; చికితస్ కలుగు కాలముకొరకు కనిపెటుట్చునాన్ము 

గాని భీతి తగిలియునన్ది. 

యిరిమ్యా 19:15 => సైనయ్ములకధిపతియు ఇశార్యేలు దేవుడునగు యెహోవా ఈ మాట 

సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ జనులు నా మాటలు వినకుండ మొండికి తిరిగియునాన్రు గనుక ఈ 

పటట్ణమునుగూరిచ్ నేను చెపిప్న కీడంతయు దాని మీదికిని దానితో సంబంధించిన 

పటట్ణములనిన్టిమీదికిని రపిప్ంచుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 20:8 => ఏలయనగా నేను పలుకునపుప్డెలల్ బలాతాక్రము జరుగుచునన్ది, దోపుడు 

జరుగుచునన్ది అని యెలుగెతిత్ చాటింపవలసి వచెచ్ను; దినమెలల్ యెహోవా మాట నాకు 

అవమానమునకును అపహాసయ్మునకును హేతువాయెను. 

యిరిమ్యా 22:21 => నీ కేష్మకాలములలో నీతో మాటలాడితిని గాని నేను విననని నీవంటివి; 

నామాట వినకపోవుటే నీ బాలయ్మునుండి నీకు వాడుక. 

యిరిమ్యా 25:4 => మీచేతి పనులవలన నాకు కోపము పుటిట్ంచకుండునటుల్ను, నేను మీకు ఏ 

బాధయు కలుగజేయకుండునటుల్ను, అనయ్దేవతలను అనుసరించుటయు, వాటిని పూజించుటయు, 

వాటికి నమసాక్రము చేయుటయు మాని,  

యిరిమ్యా 26:8 => జనులకందరికిని పర్కటింపవలెనని యెహోవా యిరీమ్యాకు ఆజాఞ్పించిన 

మాటలనిన్టిని అతడు పలికి చాలించిన తరువాత యాజకులును పర్వకత్లును జనులందరును అతని 

పటుట్కొని నీవు మరణశిక్ష నొందక తపప్దు. 

యిరిమ్యా 30:12 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ వాయ్ధి ఘోరమైనది, నీ గాయము 

బాధకరమైనది; 

యిరిమ్యా 32:33 => నేను పెందలకడ లేచి వారికి బోధించినను వారు నా బోధ 

నంగీకరింపకపోయిరి, వారు నా తటుట్ ముఖము తిర్పుప్కొనక వీపునే తిర్పుప్కొనిరి. 
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యిరిమ్యా 34:14 => నీకు అమమ్బడి ఆరు సంవతస్రములు కొలువుచేసిన హెబీర్యులగు మీ 

సహోదరులను ఏడు సంవతస్రములు తీరిన తరువాత మీరు విడిపింపవలెను; అయితే మీ పితరులు 

తమ చెవియొగగ్క నా మాట అంగీకరింపకపోయిరి. 

యిరిమ్యా 35:14 => దార్కాష్రసము తార్గవదద్ని రేకాబు కుమారుడైన యెహోనాదాబు తన కుమారుల 

కాజాఞ్పించిన మాటలు సిథ్రముగా ఉనన్వి, నేటివరకు తమ పితరుని ఆజఞ్కు విధేయులై వారు 

దార్కాష్రసము తార్గకునాన్రు; అయితే నేను పెందలకడ లేచి మీతో బహుశర్దధ్గా మాటలాడినను మీరు 

నా మాట వినకునాన్రు. 

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 44:5 => వారు అలకింపకపోయిరి, అనయ్దేవతలకు ధూపారప్ణముచేయుట 

మానకపోయిరి, తమ దురామ్రగ్తను విడువకపోయిరి చెవియొగగ్కపోయిరి. 

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 2:5 => పర్భువు శతుర్వాయెను ఆయన ఇశార్యేలును నిరూమ్లము చేసియునాన్డు 

దాని నగరులనిన్టిని నాశనము చేసియునాన్డు దాని కోటలను పాడుచేసియునాన్డు యూదాకుమారికి 

అధిక దుఃఖపర్లాపములను ఆయన కలుగజేసియునాన్డు.  

విలాపవాకయ్ములు 3:43 => కోపము ధరించుకొనినవాడవై నీవు మముమ్ను తరుముచునాన్వు 

దయతలచక మముమ్ను చంపుచునాన్వు. 

యెహెజేక్లు 2:3 => ఆయన నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, నామీద తిరుగుబాటు చేసిన 

జనులయొదద్కు ఇశార్యేలీయులయొదద్కు నినున్ పంపుచునాన్ను; వారును వారి పితరులును 

నేటివరకును నామీద తిరుగుబాటు చేసినవారు. 
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యెహెజేక్లు 3:19 => అయితే నీవు దురామ్రుగ్ని హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తనుండి 

దుష కిర్యలనుండియు మరలనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని నీవు (ఆతమ్ను) 

తపిప్ంచుకొందువు. 

యెహెజేక్లు 24:8 => కావున నా కోర్ధము రానిచిచ్, నేను పర్తికారము చేయునటుల్ అది చిందించిన 

రకత్ము కపప్బడకుండ దానిని వటిట్బండమీద నేనుండనిచిచ్తిని. 

దానియేలు 9:6 => నీ ఆజఞ్లను నీ విధులను అనుసరించుట మాని, పాపులమును దుషుట్లమునై 

చెడుతనమందు పర్వరిత్ంచుచు తిరుగుబాటు చేసినవారము. 

హోషేయ 9:17 => వారు నా దేవుని మాటల నాలకించలేదు గనుక ఆయన వారిని విసరిజ్ంచెను. 

వారు దేశము విడిచి అనయ్జనులలో తిరుగుదురు. 

హోషేయ 11:2 => పర్వకత్లు వారిని పిలిచినను బయలుదేవతలకు వారు బలులనరిప్ంచిరి, 

విగర్హములకు ధూపము వేసిరి. 

ఆమోసు 5:10 => అయితే గుమమ్ములో నిలిచి బుదిధ్ చెపుప్వారి మీద జనులు పగపటుట్దురు; 

యథారథ్ముగా మాటలాడు వారిని అసహియ్ంచుకొందురు. 

ఆమోసు 8:14 => షోమోర్ను యొకక్ దోషమునకు కారణమగు దాని తోడనియు, దానూ, నీ దేవుని 

జీవము తోడనియు, బెయేరె ష్బా మారగ్ జీవము తోడనియు పర్మాణము చేయువారు ఇకను లేవకుండ 

కూలుదురు. 

జెఫనాయ్ 2:2 => విధి నిరణ్యము కాకమునుపే యెహోవా కోపాగిన్ మీమీదికి రాకమునుపే, మిముమ్ను 

శికిష్ంచుటకై యెహోవా ఉగర్తదినము రాకమునుపే కూడిరండి. 

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 7:12 => ధరమ్శాసత్రమును, పూరివ్కులైన పర్వకత్ల దావ్రా సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా తన ఆతమ్ పేర్రేపణచేత తెలియజేసిన మాటలను, తాము వినకుండునటుల్ హృదయములను 
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కురువిందమువలె కఠినపరచుకొనిరి గనుక సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయొదద్నుండి 

మహోగర్త వారిమీదికి వచెచ్ను. 

జెకరాయ్ 8:14 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ పితరులు నాకు 

కోపము పుటిట్ంపగా దయ తలచక నేను మీకు కీడుచేయ నుదేద్శించినటుల్ 

మతత్యి 14:10 => బంటౌర్తును పంపి చెరసాలలో యోహాను తల గొటిట్ంచెను. 

మతత్యి 21:34 => పండల్కాలము సమీపించినపుప్డు పండల్లో తన భాగము తీసికొనివచుచ్టకు ఆ 

కాపులయొదద్కు తన దాసులనంపగా 

మతత్యి 21:35 => ఆ కాపులు అతని దాసులను పటుట్కొని, యొకని కొటిట్రి యొకని చంపిరి, 

మరియొకనిమీద రాళుల్ రువివ్రి. 

మతత్యి 23:37 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచును నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

మారుక్ 12:3 => వారు వాని పటుట్కొని కొటిట్, వటిట్చేతులతో పంపివేసిరి. 

లూకా 3:20 => అదివరకు తాను చేసినవనిన్యు చాలవనన్టుట్ అతడు యోహానును చెరసాలలో 

వేయించెను. 

లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

లూకా 11:48 => కావున మీరు సాకుష్లై మీ పితరుల కారయ్ములకు సమమ్తించుచునాన్రు; వారు 

పర్వకత్లను చంపిరి, మీరు వారి సమాధులు కటిట్ంచుదురు. 

లూకా 13:34 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచు, నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చు ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను తన రెకక్లకిర్ంద ఏలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే ఎనోన్ మారులు నేను నీ పిల్లలను చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని 

మీరొలల్కపోతిరి. 

Page  of 2221 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

లూకా 20:10 => పంటకాలమందు అతడు ఆ దార్క్షతోట పంటలో తన భాగమిమమ్ని ఆ 

కాపులయొదద్కొక దాసుని పంపగా ఆ కాపులు వానిని కొటిట్ వటిట్చేతులతో పంపివేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:9 => అయితే కొందరు కఠినపరచబడినవారై యొపుప్కొనక, 

జనసమూహము ఎదుట ఈ మారగ్మును దూషించుచునన్ందున అతడు వారిని విడిచి, శిషుయ్లను 

పర్తేయ్కపరచుకొని పర్తిదినము తురనున్ అను ఒకని పాటశాలలో తరిక్ంచుచు వచెచ్ను 

యాకోబు 5:10 => నా సహోదరులారా, పర్భువు నామమున బోధించిన పర్వకత్లను, 

శర్మానుభవమునకును ఓపికకును మాదిరిగా పెటుట్కొనుడి. 

వచనము 19 

అదియుగాక కలీద్యులు దేవుని మందిరమును తగులబెటిట్, యెరూషలేము పార్కారమును పడగొటిట్, 

దానియొకక్ నగరులనిన్టిని కాలిచ్వేసిరి. దానిలోని పర్శసత్మైన వసుత్వులనిన్టిని బొతిత్గా పాడుచేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:11 => కాబటిట్ యెహోవా అషూష్రు రాజుయొకక్ సైనాయ్ధిపతులను 

వారిమీదికి రపిప్ంచెను. మనషే ష్ తపిప్ంచుకొనిపోకుండ వారు అతని పటుట్కొని, గొలుసులతో బంధించి 

అతనిని బబులోనునకు తీసికొనిపోయిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:49 => యెహోవా దూరమైయునన్ భూదిగంతమునుండి ఒక జనమును, 

అనగా నీకు రాని భాష కలిగిన జనమును, 

2 రాజులు 24:2 => యెహోవా అతనిమీదికిని, తన సేవకులైన పర్వకత్లదావ్రా తాను సెలవిచిచ్న 

మాటచొపుప్న యూదాదేశమును నాశనముచేయుటకై దానిమీదికిని, కలీద్యుల సైనయ్ములను 

సిరియనుల సైనయ్ములను మోయాబీయుల సైనయ్ములను ఆమోమ్నీయుల సైనయ్ములను రపిప్ంచెను. 

2 రాజులు 24:3 => మనషే ష్ చేసిన కిర్యలనిన్టినిబటిట్యు, అతడు నిరపరాధులను 

హతముచేయుటనుబటిట్యు, యూదావారు యెహోవా సముఖమునుండి పారదోలబడునటుల్గా ఆయన 

ఆజఞ్వలన ఇది వారిమీదికి వచెచ్ను. 

ఎజార్ 9:7 => మా పితరుల దినములు మొదలుకొని నేటివరకు మేము మికిక్లి అపరాధులము; మా 

దోషములనుబటిట్ మేమును మా రాజులును మా యాజకులును అనయ్దేశముల రాజుల వశమునకును 
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ఖడగ్మునకును చెరకును దోపునకును నేటిదినమున నునన్టుల్ అపప్గింపబడుటచేత మిగుల 

సిగుగ్నొందినవారమైతివిు. 

యిరిమ్యా 15:8 => వారి విధవరాండుర్ సముదర్పు ఇసుకకంటె విసాత్రముగా ఉందురు; 

మధాయ్హన్కాలమున యౌవనుల తలిల్మీదికి దోచుకొనువారిని నేను రపిప్ంతును; పరితాపమును 

భయములను ఆకసామ్తుత్గా వారిమీదికి రాజేతును. 

యిరిమ్యా 32:42 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను ఈ పర్జలమీదికి ఇంత గొపప్ 

కీడు రపిప్ంచిన రీతినే నేను వారినిగూరిచ్ చెపిప్న మేలంతటిని వారిమీదికి రపిప్ంపబోవుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 40:3 => తాను చెపిప్న పర్కారము యెహోవా దాని రపిప్ంచి చేయించెను, మీరు 

యెహోవాకు విరోధముగా పాపముచేసి ఆయన మాటలు వినకపోతిరి గనుక మీకీగతి పటిట్నది. 

దానియేలు 9:14 => మేము మా దేవుడైన యెహోవా మాట వినలేదు గనుక ఆయన తన సమసత్ 

కారయ్ముల విషయమై నాయ్యసుథ్డై యుండి, సమయము కనిపెటిట్, ఈ కీడు మా మీదికి రాజేసెను. 

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. 

2 రాజులు 25:5 => అయితే కలీద్యులు పటట్ణముచుటుట్ ఉండగా రాజు మైదానమునకు 

పోవుమారగ్మున వెళిల్పోయెను; కలీద్యుల సైనయ్ము రాజును తరిమి, అతని సైనయ్ము అతనికి 

దూరముగా చెదరిపోయినందున యెరికో మైదానమందు అతని పటుట్కొనిరి. 
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2 రాజులు 25:6 => వారు రాజును పటుట్కొని రిబాల్ పటట్ణమందునన్ బబులోను రాజునొదద్కు 

తీసికొనిపోయినపుప్డు రాజు అతనికి శిక్ష విధించెను. 

2 రాజులు 25:7 => సిదిక్యా చూచుచుండగా వారు అతని కుమారులను చంపించి సిదిక్యా 

కనున్లు ఊడదీయించి యితత్డి సంకెళల్తో అతని బంధించి బబులోను పటట్ణమునకు తీసికొనిపోయిరి. 

2 రాజులు 25:8 => మరియు బబులోనురాజైన నెబుకదెన్జరు ఏలుబడిలో పందొమిమ్దవ 

సంవతస్రమందు అయిదవ నెల యేడవ దినమున రాజదేహసంరక్షకులకు అధిపతియు 

బబులోనురాజు సేవకుడునగు నెబూజరదాను యెరూషలేమునకు వచిచ్ 

2 రాజులు 25:9 => యెహోవా మందిరమును రాజనగరును యెరూషలేమునందునన్ యిండల్నిన్టిని 

గొపప్వారి యిండల్నిన్టిని అగిన్చేత కాలిప్ంచెను. 

2 రాజులు 25:10 => మరియు రాజదేహసంరక్షకుల అధిపతియొదద్నునన్ కలీద్యుల 

సైనికులందరును యెరూషలేము చుటుట్నునన్ పార్కారములను పడగొటిట్రి. 

2 రాజులు 25:11 => పటట్ణమందు మిగిలియుండిన వారిని, బబులోనురాజు పక్షము చేరినవారిని, 

సామానయ్ జనులలో శేషించినవారిని రాజదేహసంరక్షకుల అధిపతియైన నెబూజరదాను 

చెరగొనిపోయెను గాని 

2 రాజులు 25:12 => వయ్వసాయదారులును దార్క్షతోట వారును ఉండవలెనని దేశపు బీదజనములో 

కొందరిని ఉండనిచెచ్ను. 

2 రాజులు 25:13 => మరియు యెహోవా మందిరమందునన్ యితిత్డి సత్ంభములను మటల్ను 

యెహోవా మందిరమందునన్ యితత్డి సముదర్మును కలీద్యులు తునకలుగా కొటిట్, ఆ యితత్డిని 

బబులోను పటట్ణమునకు ఎతిత్కొనిపోయిరి. 

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. 
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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 రాజులు 25:18 => రాజదేహసంరక్షకుల అధిపతి పర్ధానయాజకుడైన శెరాయాను రెండవ 

యాజకుడైన జెఫనాయ్ను ముగుగ్రు దావ్రపాలకులను పటుట్కొనెను. 

2 రాజులు 25:19 => మరియు ఆయుధసుథ్లమీద నియమింపబడియునన్ అధిపతిని, 

పటట్ణములోనుండి తీసికొని, రాజు సముఖమును కనిపెటుట్కొని యుండువారిలో పటట్ణమందు దొరకిన 

అయిదుగురిని, దేశపుజనులను సంఖయ్ చేయువారి అధిపతియొకక్ లేఖికుని, సామానయ్జనులలో 

పటట్ణమందు దొరకిన అరువదిమందిని పటుట్కొనెను. 

2 రాజులు 25:20 => రాజదేహసంరక్షకుల అధిపతియగు నెబూజరదాను వీరిని తీసికొని రిబాల్ 

పటట్ణమందునన్ బబులోనురాజునొదద్కు రాగా 

2 రాజులు 25:21 => బబులోనురాజు హమాతు దేశమందునన్ రిబాల్ పటట్ణమందు వారిని 

చంపించెను. ఈ రీతిగా యూదా వారు తమ దేశములోనుండి ఎతిత్కొనిపోబడిరి. 

2 రాజులు 25:22 => బబులోను రాజైన నెబుకదెన్జరు యూదా దేశమందు ఉండనిచిచ్న వారిమీద 

అతడు షాఫానునకు పుటిట్న అహీకాము కుమారుడైన గెదలాయ్ను అధిపతిగా నిరణ్యించెను. 

2 రాజులు 25:23 => యూదావారి సైనాయ్ధిపతులందరును వారి జనులందరును బబులోనురాజు 

గెదలాయ్ను అధిపతిగా నియమించిన సంగతి విని, మిసాప్ పటట్ణమందునన్ గెదలాయ్యొదద్కు నెతనాయ్ 

కుమారుడైన ఇషామ్యేలును, కారేహ కుమారుడైన యోహానానును, నెటోపాతీయుడైన తనుహ్మెతు 

కుమారుడగు శెరాయాయును, మాయకాతీయుడైన యొకనికిపుటిట్న యజనాయ్ను కూడి రాగా 
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2 రాజులు 25:24 => గెదలాయ్ వారితోను వారి జనులతోను పర్మాణముచేసి కలీద్యులకు మనము 

దాసులమైతిమని జడియవదుద్, దేశమందు కాపురముండి బబులోను రాజునకు మీరు సేవచేసినయెడల 

మీకు మేలు కలుగునని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 25:25 => అయితే ఏడవ మాసమందు రాజ వంశజుడగు ఎలీషామాకు పుటిట్న నెతనాయ్ 

కుమారుడైన ఇషామ్యేలు పదిమంది మనుషుయ్లను పిలుచుకొని వచిచ్ గెదలాయ్మీద పడగా అతడు 

మరణమాయెను. మరియు మిసాప్లో అతనియొదద్నునన్ యూదులను కలీద్యులను అతడు 

హతముచేసెను. 

2 రాజులు 25:26 => అపుప్డు కొదిద్వారేమి గొపప్వారేమి జనులందరును, సైనాయ్ధిపతులును, లేచి 

కలీద్యుల భయముచేత ఐగుపుత్ దేశమునకు పారిపోయిరి. 

2 రాజులు 25:27 => యూదారాజైన యెహోయాకీను చెరలో ఉంచబడిన ముపప్దియేడవ 

సంవతస్రమున పండెర్ండవ నెల యిరువది యేడవ దినమున బబులోనురాజైన ఎవీలెమ్రోదకు తాను 

ఏలనారంభించిన సంవతస్రమందు బందీగృహములోనుండి యూదారాజైన యెహోయాకీనును 

తెపిప్ంచి 

2 రాజులు 25:28 => అతనితో దయగా మాటలాడి, అతని పీఠమును బబులోనులో తనయొదద్నునన్ 

రాజుల పీఠములకంటె ఎతుత్చేసెను. 

2 రాజులు 25:29 => కాగా అతడు తన బందీగృహ వసత్రములను తీసివేసి వేరు వసత్ర ములను 

ధరించుకొని తాను బర్దికిన దినములనిన్యు రాజు సనిన్ధిని భోజనముచేయుచు వచెచ్ను. 

2 రాజులు 25:30 => మరియు అతని బతెత్ము ఏనాటికి ఆనాడు రాజుచేత నిరణ్యింపబడినదై అతడు 

బర్దికిననాన్ళుల్ ఆ చొపుప్న అతని కియయ్బడుచుండెను. 

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. 
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యిరిమ్యా 39:3 => యెరూషలేము పటట్బడగా అధిపతులందరు, నేరగ్ల షరేజరు సవుగ్రెన్బో 

షండులకధిపతియగు శరెస్కీము, జాఞ్నులకధిపతియగు నేరగ్ల షరేజరు మొదలైన బబులోను రాజు 

అధిపతులందరు లోపలికి వచిచ్ మధయ్గుమమ్ములో కూరుచ్ండిరి. 

యిరిమ్యా 39:4 => యూదుల రాజైన సిదిక్యాయు అతని యోధులందరును వారినిచూచి 

పారిపోయి, రాజు తోటమారగ్మున రెండు గోడల మధయ్నునన్ గుమమ్పుమారగ్మున పోయిరి గాని రాజు 

మైదానపు మారగ్మున వెళిల్పోయెను. 

యిరిమ్యా 39:5 => అయితే కలీద్యుల సేన వారిని తరిమి యెరికో దగగ్రనునన్ మైదానములలో 

సిదిక్యాను కలిసికొని పటుట్కొని, రాజు అతనికి శిక్ష విధింపవలెనని హమాతు దేశములో రిబాల్ 

పటట్ణము దగగ్రనునన్ బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరునొదద్కు వారు సిదిక్యాను తీసికొనిపోయిరి  

యిరిమ్యా 39:6 => బబులోను రాజు రిబాల్ పటట్ణములో సిదిక్యా కుమారులను అతని 

కనున్లయెదుట చంపించెను, మరియు బబులోను రాజు యూదా పర్ధానులందరిని చంపించెను. 

యిరిమ్యా 39:7 => అంతట అతడు సిదిక్యా కనున్లు ఊడదీయించి అతని బబులోనునకు 

తీసికొనిపోవుటకై సంకెళల్తో బంధించెను. 

యిరిమ్యా 39:8 => కలీద్యులు రాజనగరును పర్జల యిండల్ను అగిన్చేత కాలిచ్వేసి యెరూషలేము 

పార్కారములను పడగొటిట్రి. 

యిరిమ్యా 39:9 => అపుప్డు రాజదేహ సంరక్షకుల కధిపతియగు నెబూజరదాను శేషించి 

పటట్ణములో నిలిచియునన్ పర్జలను, దోర్హులై తమ రాజును విడిచి తనతో చేరినవారిని, శేషించిన 

పర్జలనందరిని బబులోనునకు కొనిపోయెను. 

యిరిమ్యా 39:10 => అయితే రాజదేహసంరక్షకుల కధిపతియైన నెబూజరదాను లేమిగల 

దరిదుర్లను యూదా దేశములో నుండనిచిచ్, వారికి దార్క్షతోటలను పొలములను నియమించెను.  

యిరిమ్యా 39:11 => మరియు యిరీమ్యానుగూరిచ్ బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు రాజదేహ 

సంరక్షకులకు అధిపతియగు నెబూజరదానునకు  

యిరిమ్యా 39:12 => ఈ ఆజఞ్ ఇచెచ్ను నీవు ఇతనికి హాని చేయక దగగ్రనుంచుకొని పరామరిశ్ంచి, 

ఇతడు నీతో చెపుప్నటుల్ చేయవలెను. 
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యిరిమ్యా 39:13 => కావున రాజదేహసంరక్షకులకు అధిపతియైన నెబూజరదానును షండులకు 

అధిపతియగు నెబూషజాబ్నును జాఞ్నులకు అధిపతియగు నేరగ్ల షరేజరును బబులోనురాజు 

పర్ధానులందరును దూతలను పంపి 

యిరిమ్యా 39:14 => బందీగృహశాలలోనుండి యిరీమ్యాను తెపిప్ంచి, అతనిని యింటికి 

తోడుకొనిపోవుటకు షాఫాను కుమారుడైన అహీకాము కుమారుడగు గెదలాయ్కు అతని నపప్గించిరి, 

అపుప్డతడు పర్జలమధయ్ నివాసముచేసెను. 

యిరిమ్యా 39:15 => యిరీమ్యా బందీగృహశాలలోనుండగా యెహోవా మాట అతనికి పర్తయ్క్షమై 

యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యిరిమ్యా 39:16 => నీవు వెళిల్ కూషీయుడగు ఎబెదెమ్లెకుతో ఇటల్నుము ఇశార్యేలు దేవుడును 

సైనయ్ముల కధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మేలు చేయుటకైకాక కీడుచేయుటకై 

నేను ఈ పటట్ణమునుగూరిచ్ చెపిప్న మాటలు నెరవేరుచ్చునాన్ను; నీవు చూచుచుండగా ఆ మాటలు ఆ 

దినమున నెరవేరును. 

యిరిమ్యా 39:17 => ఆ దినమున నేను నినున్ విడిపించెదను, నీవు భయపడు మనుషుయ్లచేతికి నీవు 

అపప్గింపబడవని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 39:18 => నీవు ననున్ నముమ్ కొంటివి గనుక నిశచ్యముగా నేను నినున్ తపిప్ంచెదను, 

నీవు ఖడగ్ముచేత పడవు, దోపుడుసొముమ్ దకిక్ంచుకొనునటుల్ నీ పార్ణమును నీవు దకిక్ంచుకొందువు; 

ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 52 :1 => సిదిక్యా యేలనారంభించినపుప్డు అతడు ఇరువది యొకక్ 

సంవతస్రములవాడు. అతడు యెరూషలేములో పదకొండు సంవతస్రములు ఏలెను, అతని తలిల్పేరు 

హమూటలు; ఈమె లిబాన్ ఊరివాడైన యిరీమ్యా కుమారెత్. 

యిరిమ్యా 52:2 => యెహోయాకీము నడిచిన చెడడ్నడత పర్కారముగా సిదిక్యాయు యెహోవా 

దృషిట్కి చెడడ్నడత నడిచెను. 

యిరిమ్యా 52:3 => యెహోవా కోపపడి తనయెదుట నుండకుండ వారిని తోలివేయునంతగా ఆ చరయ్ 

యెరూషలేములోను యూదాలోను జరిగెను. సిదిక్యా బబులోను రాజుమీద తిరుగుబాటుచేయగా 
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యిరిమ్యా 52:4 => అతని యేలుబడియందు తొమిమ్దవ సంవతస్రము పదియవ నెల పదియవ 

దినమున బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు తన సైనయ్మంతటితో యెరూషలేముమీదికి వచిచ్, దానికి 

ఎదురుగా దండు దిగినపుప్డు పటట్ణమునకు చుటుట్ కోటలు కటిట్రి. 

యిరిమ్యా 52:5 => ఆలాగు జరుగగా సిదిక్యా యేలుబడియందు పదకొండవ సంవతస్రమువరకు 

పటట్ణము ముటట్డిలో నుంచబడెను. 

యిరిమ్యా 52:6 => నాలగ్వ నెల తొమిమ్దవ దినమున కాష్మము పటట్ణములో హెచుచ్గా నునన్పుప్డు 

దేశ పర్జలకు ఆహారము లేకపోయెను. 

యిరిమ్యా 52:7 => పటట్ణ పార్కారములు పడగొటట్బడగా సైనికులందరు పారిపోయి రాజుతోటకు 

దాపైన రెండు గోడల మధయ్నునన్ దావ్రపు మారగ్మున రాతిర్యందు పటట్ణములోనుండి బయలువెళిల్రి; 

కలీద్యులు పటట్ణమును చుటుట్కొనియుండగా సైనికులు యొరాద్నునది మారగ్ముగా తరిల్పోయిరి.  

యిరిమ్యా 52:8 => కలీద్యుల దండు సిదిక్యా రాజును తరిమి యెరికో మైదానములో అతని 

కలిసికొనగా అతని దండంతయు అతనియొదద్నుండి చెదరిపోయెను. 

యిరిమ్యా 52:9 => వారు రాజును పటుట్కొని హమాతు దేశమునందలి రిబాల్పటట్ణమున నునన్ 

బబులోను రాజునొదద్కు అతని తీసికొనిపోగా అతడు అచచ్టనే సిదిక్యా రాజునకు శిక్ష విధించెను. 

యిరిమ్యా 52:10 => బబులోను రాజు సిదిక్యా కుమారులను అతని కనున్లయెదుట చంపించెను; 

మరియు అతడు రిబాల్లో యూదా అధిపతులనందరిని చంపించెను. బబులోను రాజు సిదిక్యా 

కనున్లు ఊడదీయించి 

యిరిమ్యా 52:11 => రెండు సంకెళల్తో అతని బంధించి, బబులోనునకు అతని తీసికొనిపోయి, 

మరణమగువరకు చెరసాలలో అతని పెటిట్ంచెను.  

యిరిమ్యా 52:12 => అయిదవ నెల పదియవ దినమున, అనగా బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు 

ఏలుబడియందు పందొమిమ్దవ సంవతస్రమున బబులోను రాజు ఎదుట నిలుచు నెబూజరదానను 

రాజదేహసంరక్షకుల యధిపతి యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 52:13 => అతడు యెహోవా మందిరమును రాజునగరును యెరూషలేములోని గొపప్వారి 

యిండల్ననిన్టిని కాలిచ్వేసెను.  
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యిరిమ్యా 52:14 => మరియు రాజదేహసంరక్షకుల యధిపతితోకూడ నుండిన కలీద్యుల 

సేనాసంబంధులందరు యెరూషలేము చుటుట్నునన్ పార్కారములనిన్టిని పడగొటిట్రి 

యిరిమ్యా 52:15 => మరియు రాజ దేహసంరక్షకుల యధిపతియైన నెబూజరదాను పర్జలలో 

కడుబీదలైన కొందరిని, పటట్ణములో శేషించిన కొదువ పర్జలను, బబులోనురాజు పక్షము 

చేరినవారిని, గటిట్ పనివారిలో శేషించినవారిని చెరగొనిపోయెను.  

యిరిమ్యా 52:16 => అయితే రాజదేహసంరక్షకుల యధిపతియైన నెబూజరదాను 

దార్కాష్వనములను చకక్పరచుటకును సేదయ్ము చేయుటకును కడుబీదలలో కొందరిని ఉండనిచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 52:17 => మరియు యెహోవా మందిరములోనుండిన ఇతత్డి సత్ంభములను 

మందిరములోనుండిన మటల్ను ఇతత్డి సముదర్మును కలీద్యులు తునకలుగా కొటిట్ ఆ ఇతత్డి అంతయు 

బబులోనునకు గొనిపోయిరి.  

యిరిమ్యా 52:18 => అదియుగాక వారు బిందెలను కుండలను కతెత్రలను గినెన్లను గరిటెలను 

యాజకులు సేవ చేయు ఇతత్డి ఉపకరణములనిన్టిని గొనిపోయిరి. 

యిరిమ్యా 52:19 => మరియు పళె ల్ములను ధూపారుత్లను గినెన్లను పాతర్లను, బంగారు వాటిని 

బంగారునకును వెండివాటిని వెండికిని చేరుచ్కొని రాజదేహసంరక్షకుల యధిపతి గొనిపోయెను. 

యిరిమ్యా 52:20 => రాజైన సొలొమోను యెహోవా మందిరమునకు చేయించిన రెండు 

సత్ంభములను సముదర్మును మటల్కిర్ందనుండిన పండెర్ండు ఇతత్డి వృషభములను గొనిపోయెను. 

వీటికనిన్టికునన్ ఇతత్డి యెతుత్వేయుటకు అసాధయ్ము. 

యిరిమ్యా 52:21 => వాటిలో ఒకొక్కక్ సత్ంభము పదునెనిమిది మూరల యెతుత్గలది, పండెర్ండు 

మూరల నూలు దాని చుటుట్ తిరుగును, దాని దళసరి నాలుగు వేర్ళుల్; అది గులల్ది. 

యిరిమ్యా 52:22 => దానిమీద ఇతత్డి పైపీట యుండెను; ఒకక్ పైపీట అయిదేసి మూరల 

ఎతుత్గలది, పైపీటకు చుటుట్ అలిల్న వల అలిల్కయు దానిమమ్ పండుల్ను ఉండెను; అవి యనిన్యు 

ఇతత్డివి. ఈ సత్ంభమునకును ఆ సత్ంభమునకును ఆలాగుననే దానిమమ్ పండుల్ండెను.  

యిరిమ్యా 52:23 => పర్కక్లయందు తొంబదియారు దానిమమ్ పండుల్ండెను; చుటుట్ ఉండిన వల 

అలిల్కమీద దానిమమ్ పండల్నిన్యు నూరు. 
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యిరిమ్యా 52:24 => మరియు రాజదేహసంరక్షకుల యధిపతి పర్ధాన యాజకుడైన శెరాయాను 

రెండవ యాజకుడైన జెఫనాయ్ను ముగుగ్రు దావ్రపాలకులను పటుట్కొనెను. 

యిరిమ్యా 52:25 => అతడు పటట్ణములోనుండి యోధులమీద నియమింపబడిన యొక 

ఉదోయ్గసుధ్ని, పటట్ణములో దొరికిన రాజసనిన్ధిలో నిలుచు ఏడుగురు మనుషుయ్లను, దేశ 

సైనాయ్ధిపతియగు వానియొకక్ లేఖరిని, పటట్ణపు మధయ్ను దొరికిన అరువదిమంది దేశపర్జలను 

పటుట్కొనెను. 

యిరిమ్యా 52:26 => రాజ దేహసంరక్షకుల యధిపతియైన నెబూజరదాను వీరిని పటుట్కొని రిబాల్లో 

నుండిన బబులోను రాజునొదద్కు తీసికొని వచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 52:27 => బబులోను రాజు హమాతు దేశమందలి రిబాల్లో వారిని కొటిట్ంచి చంపించి 

యూదావారిని తమ దేశములోనుండి చెరగొనిపోయెను. 

యిరిమ్యా 52:28 => నెబుకదెర్జరు తన యేలుబడియందు ఏడవ సంవతస్రమున మూడువేల 

ఇరువది ముగుగ్రు యూదులను చెరగొనిపోయెను 

యిరిమ్యా 52:29 => నెబుకదెర్జరు ఏలుబడియందు పదునెనిమిదవ సంవతస్రమున అతడు 

యెరూషలేమునుండి ఎనిమిదివందల ముపప్ది యిదద్రిని చెరగొనిపోయెను. 

యిరిమ్యా 52:30 => నెబుకదెర్జరు ఏలుబడియందు ఇరువది మూడవ సంవతస్రమున రాజ 

దేహసంరక్షకుల యధిపతియగు నెబూజరదాను యూదులలో ఏడువందల నలుబది యయిదుగురు 

మనుషుయ్లను చెరగొనిపోయెను; ఆ మనుషుయ్ల వెరసి నాలుగువేల ఆరువందలు. 

యిరిమ్యా 52:31 => యూదారాజైన యెహోయాకీను చెరపటట్బడిన ముపప్ది యేడవ 

సంవతస్రమున పండెర్ండవ నెల యిరువదియైదవ దినమున బబులోనురాజైన ఎవీలెమ్రోదకు తన 

యేలుబడియందు మొదటి సంవతస్రమున యూదారాజైన యెహోయాకీనునకు దయచూపి, 

బందీగృహములోనుండి అతని తెపిప్ంచి 

యిరిమ్యా 52:32 => అతనితో దయగా మాటలాడి అతనితోకూడ బబులోనులోనుండు రాజుల 

సింహాసనముకంటె ఎతత్యిన సింహాసనము అతనికి నియమించెను. 
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యిరిమ్యా 52:33 => మరియు అతడు తన బందీగృహ వసత్రములు తీసివేసి వేరు వసత్రములు 

ధరించికొని తన జీవితకాలమంతయు ఎవీలెమ్రోదకు సనిన్ధిని భోజనము చేయుచు వచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 52:34 => మరియు అతడు చనిపోవువరకు అతడు బర్తికిన దినములనిన్యు అనుదినము 

అతని పోషణకై బబులోను రాజుచేత భోజనపదారథ్ములు ఇయయ్బడుచుండెను. 

లేవీయకాండము 26:14 => మీరు నా మాట వినక నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక 

లేవీయకాండము 26:15 => నా కటట్డలను నిరాకరించినయెడలను, నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక 

నా నిబంధనను మీరునటుల్ మీరు నా తీరుప్ల విషయమై అసహియ్ంచుకొనినయెడలను, 

లేవీయకాండము 26:16 => నేను మీకు చేయునదేమనగా, మీ కనున్లను కీష్ణింపచేయునటిట్యు 

పార్ణమును ఆయాసపరచునటిట్యు తాప జవ్రమును క్షయ రోగమును మీ మీదికి రపిప్ంచెదను. మీరు 

వితిత్న వితత్నములు మీకు వయ్రథ్ములగును, మీ శతుర్వులు వాటిపంటను తినెదరు; 

లేవీయకాండము 26:17 => నేను మీకు పగవాడనవుదును; మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు 

చంపబడెదరు; మీ విరోధులు మిముమ్ను ఏలెదరు; మిముమ్ను ఎవరును తరుమకపోయినను మీరు 

పారిపోయెదరు. 

లేవీయకాండము 26:18 => ఇవనిన్యు సంభవించినను మీరింక నా మాటలు విననియెడల నేను మీ 

పాపములనుబటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:19 => మీ బల గరవ్మును భంగపరచి, ఆకాశము ఇనుమువలెను భూమి 

ఇతత్డివలెను ఉండచేసెదను. 

లేవీయకాండము 26:20 => మీ బలము ఉడిగిపోవును; మీ భూమి ఫలింపకుండును; మీ 

దేశవృక్షములు ఫలమియయ్కుండును. 

లేవీయకాండము 26:21 => మీరు నా మాట విననొలల్క నాకు విరోధముగా నడిచినయెడల నేను మీ 

పాపములనుబటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిముమ్ను బాధించెదను. 

లేవీయకాండము 26:22 => మీ మధయ్కు అడవిమృగములను రపిప్ంచెదను; అవి మిముమ్ను 

సంతానరహితులగా చేసి మీ పశువులను హరించి మిముమ్ను కొదిద్మందిగా చేయును. మీ మారగ్ములు 

పాడైపోవును. 
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లేవీయకాండము 26:23 => శిక్షల మూలముగా మీరు నాయెదుట గుణపడక నాకు విరోధముగా 

నడిచినయెడల 

లేవీయకాండము 26:24 => నేనుకూడ మీకు విరోధముగా నడిచెదను; మీ పాపములనుబటిట్ ఇక 

ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:25 => మీమీదికి ఖడగ్మును రపిప్ంచెదను; అది నా నిబంధన విషయమై 

పర్తిదండన చేయును; మీరు మీ పటట్ణములలో కూడియుండగా మీ మధయ్కు తెగులును రపిప్ంచెదను; 

మీరు శతుర్వులచేతికి అపప్గింపబడెదరు. 

లేవీయకాండము 26:26 => నేను మీ ఆహారమును, అనగా మీ పార్ణాధారమును తీసివేసిన 

తరువాత పదిమంది సతరీలు ఒకక్ పొయియ్లోనే మీకు ఆహారము వండి తూనికెచొపుప్న మీ ఆహారమును 

మీకు మరల ఇచెచ్దరు, మీరు తినెదరు గాని తృపిత్పొందరు. 

లేవీయకాండము 26:27 => నేను ఈలాగు చేసిన తరువాత మీరు నా మాట వినక నాకు 

విరోధముగా నడిచినయెడల 

లేవీయకాండము 26:28 => నేను కోపపడి మీకు విరోధముగా నడిచెదను. నేనే మీ పాపములనుబటిట్ 

యేడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

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. 
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లేవీయకాండము 26:33 => జనములలోనికి మిముమ్ను చెదరగొటిట్ మీవెంట కతిత్ దూసెదను, మీ 

దేశము పాడైపోవును, మీ పటట్ములు పాడుపడును. 

లేవీయకాండము 26:34 => మీరు మీ శతుర్వుల దేశములో ఉండగా మీ దేశము పాడైయునన్ 

దినములనిన్యు అది తన విశార్ంతికాలములను అనుభవించును. 

లేవీయకాండము 26:35 => అది పాడైయుండు దినములనిన్యు అది విశర్మించును. మీరు దానిలో 

నివసించినపుప్డు అది విశార్ంతికాలములో పొందకపోయిన విశార్ంతిని అది పాడైయుండు దినములలో 

అనుభవించును. 

లేవీయకాండము 26:36 => మీలో మిగిలినవారు తమ శతుర్వుల దేశములలో ఉండగా వారి 

హృదయములలో అధైరయ్ము పుటిట్ంచెదను; కొటుట్కొనిపోవుచునన్ ఆకు చపుప్డు వారిని తరుమును, 

ఖడగ్ము ఎదుటనుండి పారిపోవునటుల్ వారు ఆ చపుప్డు విని పారిపోయెదరు; తరుమువాడు లేకయే 

పడెదరు. 

లేవీయకాండము 26:37 => తరుమువాడు లేకయే వారు ఖడగ్మును చూచినటుట్గా ఒకనిమీదనొకడు 

పడెదరు; మీ శతుర్వులయెదుట మీరు నిలువలేకపోయెదరు. 

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, 
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లేవీయకాండము 26:42 => నేను యాకోబుతో చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొందును; 

నేను ఇసాస్కుతో చేసిన నా నిబంధనను నేను అబార్హాముతో చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్పకము 

చేసికొందును; ఆ దేశమును కూడ జాఞ్పకము చేసికొందును. 

లేవీయకాండము 26:43 => వారిచేత విడువబడి వారు లేనపుప్డు పాడైపోయిన వారి దేశమును తన 

విశార్ంతిదినములను అనుభవించును. వారు నా తీరుప్లను తిరసక్రించి నా కటట్డలను 

అసహియ్ంచుకొనిరి. ఆ హేతువు చేతనే వారు తమ దోషశిక్ష నాయ్యమని ఒపుప్కొందురు. 

లేవీయకాండము 26:44 => అయితే వారు తమ శతుర్వుల దేశములో ఉనన్పుప్డు వారిని 

నిరాకరింపను; నా నిబంధనను భంగపరచి వారిని కేవలము నశింపజేయునటుల్ వారియందు 

అసహయ్పడను. ఏలయనగా నేను వారి దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 26:45 => నేను వారికి దేవుడనై యుండునటుల్ వారి పూరివ్కులను 

జనములయెదుట ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి వారితో చేసిన నిబంధనను ఆ పూరివ్కులనుబటిట్ జాఞ్పకము 

చేసికొందును. నేను యెహోవాను అని చెపుప్ము అనెను. 

లేవీయకాండము 26:46 => యెహోవా మోషే దావ్రా సీనాయి కొండమీద తనకును 

ఇశార్యేలీయులకును మధయ్ నియమించిన కటట్డలును తీరుప్లును ఆజఞ్లును ఇవే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:15 => నేను నేడు నీకాజాఞ్పించు ఆయన సమసత్మైన ఆజఞ్లను 

కటట్డలను నీవు అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని నీ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్నమాట విననియెడల 

ఈ శాపములనిన్యు నీకు సంభవించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:16 => పటట్ణములో నీవు శపింపబడుదువు; పొలములో నీవు 

శపింపబడుదువు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:17 => నీ గంపయు పిండి పిసుకు నీ తొటిట్యు శపింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:18 => నీ గరభ్ఫలము నీ భూమిపంట నీ ఆవులు నీ గొఱఱ్మేకల 

మందలు శపింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:19 => నీవు లోపలికి వచుచ్నపుప్డు శపింపబడుదువు; వెలుపలికి 

వెళుల్నపుప్డును శపింపబడుదువు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:20 => నీవు ననున్ విడిచి చేసిన నీ దుషాక్రయ్ములచేత నీవు హతము 

చేయబడి వేగముగా నశించువరకు, నీవు చేయబూనుకొను కారయ్ములనిన్టి విషయములోను యెహోవా 

శాపమును కలవరమును గదిద్ంపును నీ మీదికి తెపిప్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 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 28:23 => నీ తలపైని ఆకాశము ఇతత్డివలె ఉండును, నీ కిర్ందనునన్ నేల 

యినుమువలె ఉండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:24 => యెహోవా నీ దేశపు వరష్మును ధూళిగాను బుగిగ్గాను చేయును; 

నీవు నశించువరకు అది ఆకాశమునుండి నీమీదికి వచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:25 => యెహోవా నీ శతుర్వులయెదుట నినున్ ఓడించును. 

ఒకక్మారగ్మున వారియెదుటికి బయలుదేరి నీవు యేడు మారగ్ముల వారి యెదుటనుండి పారిపోయి, 

భూరాజయ్ములనిన్టిలోనికి యిటు అటు చెదరగొటట్బడుదువు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:26 => నీ కళేబరము సకలమైన ఆకాశపకుష్లకును భూజంతువులకును 

ఆహారమగును; వాటిని బెదరించువాడెవడును ఉండడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:27 => యెహోవా ఐగుపుత్ పుంటిచేతను మూలవాయ్ధిచేతను కుషుట్చేతను 

గజిజ్చేతను నినున్ బాధించును; నీవు వాటిని పోగొటుట్కొనజాలకుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:28 => వెఱి ఱ్తనముచేతను గుర్డిడ్తనముచేతను హృదయ 

విసమ్యముచేతను యెహోవా నినున్ బాధించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:29 => అపుప్డు గుర్డిడ్వాడు చీకటిలో తడువులాడు రీతిగా నీవు 

మధాయ్హన్మందు తడువులాడుదువు; నీ మారగ్ములను వరిధ్లల్చేసికొనలేవు; నీవు హింసింపబడి 

నితయ్మును దోచుకొనబడెదవు; నినున్ తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోవును, 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:30 => సతరీని పర్ధానము చేసికొందువు గాని వేరొకడు ఆమెను కూడును. 

ఇలుల్కటుట్దువు గాని దానిలో నివసింపవు. దార్క్షతోట నాటుదువు గాని దాని పండుల్ తినవు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:31 => నీ యెదుద్ నీ కనున్లయెదుట వధింపబడునుగాని దాని 

మాంసము నీవు తినవు. నీ గాడిద నీ యెదుటనుండి బలాతాక్రముచేత కొనిపోబడి నీయొదద్కు మరల 

తేబడదు. నీ గొఱఱ్మేకలు నీ శతుర్వులకు ఇయయ్బడును, నినున్ రకిష్ంచువాడెవడును ఉండడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:32 => నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును అనయ్జనమునకు 

ఇయయ్బడుదురు. వారి నిమితత్ము నీ కనున్లు దినమెలల్ చూచి చూచి కీష్ణించిపోవునుగాని నీచేత 

నేమియు కాకపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:33 => నీవెరుగని జనము నీ పొలము పంటను నీ కషాట్రిజ్తమంతయు 

తినివేయును. నీవు హింసను బాధను మాతర్మే నితయ్ము పొందుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:34 => నీ కనున్లయెదుట జరుగుదానిని చూచుటవలన నీకు 

వెఱి ఱ్యెతుత్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:35 => యెహోవా నీ అరకాలు మొదలుకొని నీ నడినెతిత్వరకు 

మోకాళల్మీదను తొడలమీదను కుదరని చెడుపుండుల్ పుటిట్ంచి నినున్ బాధించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:36 => యెహోవా నినున్ను నీవు నీమీద నియమించుకొను నీ రాజును, 

నీవేగాని నీ పితరులేగాని యెరుగని జనమునకపప్గించును. అకక్డ నీవు కొయయ్దేవతలను 

రాతిదేవతలను పూజించెదవు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:37 => యెహోవా నినున్ చెదరగొటుట్ చోటి పర్జలలో విసమ్యమునకు 

సామెతకు, నిందకు నీవు హేతువైయుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:38 => విసాత్రమైన వితత్నములు పొలములోనికి తీసికొనిపోయి 

కొంచెమే యింటికి తెచుచ్కొందువు; ఏలయనగా మిడతలుదాని తినివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:39 => దార్క్షతోటలను నీవు నాటి బాగుచేయుదువు గాని ఆ 

దార్క్షలరసమును తార్గవు, దార్క్షపండల్ను సమకూరుచ్కొనవు; ఏలయనగా పురుగు వాటిని తినివేయును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:40 => ఒలీవచెటుల్ నీ సమసత్ పార్ంతములలో నుండును గాని తైలముతో 

తలనంటుకొనవు; నీ ఒలీవకాయలు రాలిపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:41 => కుమారులను కుమారెత్లను కందువు గాని వారు నీయొదద్ 

నుండరు, వారు చెరపటట్బడుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:42 => మిడతల దండు నీ చెటల్నిన్టిని నీ భూమి పంటను 

ఆకర్మించుకొనును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:43 => నీ మధయ్నునన్ పరదేశి నీకంటె మికిక్లి హెచచ్గును నీవు మికిక్లి 

తగిగ్పోదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:44 => అతడు నీకు అపిప్చుచ్నుగాని నీవు అతనికి అపిప్యయ్లేవు. 

అతడు తలగానుండును నీవు తోకగానుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:45 => నీవు నాశనము చేయబడువరకు ఈ శాపములనిన్యు నీమీదికి 

వచిచ్ నినున్ తరిమి నినున్ పటుట్కొనును; ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించిన ఆయన 

ఆజఞ్లను ఆయన కటట్డలను అనుసరించి నడుచుకొనునటుల్ నీవు ఆయన మాట వినలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:46 => మరియు అవి చిరకాలమువరకు నీమీదను నీ 

సంతానముమీదను సూచనగాను విసమ్యకారణముగాను ఉండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:47 => నీకు సరవ్సమృదిధ్ కలిగియుండియు నీవు సంతోషముతోను 

హృదయానందముతోను నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు దాసుడవు కాలేదు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:48 => గనుక ఆకలిదపుప్లతోను వసత్రహీనతతోను అనిన్ 

లోపములతోను యెహోవా నీమీదికి రపిప్ంచు నీ శతుర్వులకు దాసుడవగుదువు. వారు నినున్ 

నశింపజేయువరకు నీ మెడమీద ఇనుపకాడి యుంచుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:49 => యెహోవా దూరమైయునన్ భూదిగంతమునుండి ఒక జనమును, 

అనగా నీకు రాని భాష కలిగిన జనమును, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:50 => కూర్రముఖము కలిగి వృదుధ్లను యౌవనసుథ్లను కటాకిష్ంపని 

జనమును గదద్ యెగిరివచుచ్నటుల్ నీమీదికి రపిప్ంచును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:51 => నినున్ నశింపజేయువరకు నీ పశువులను నీ పొలముల 

ఫలములను వారు తినివేతురు నినున్ నశింపజేయువరకు ధానయ్మునేగాని దార్కాష్రసమునేగాని 

తైలమునేగాని పశువుల మందలనేగాని గొఱఱ్మేక మందలనేగాని నీకు నిలువనియయ్రు.  

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 చెడడ్దైనందున 

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. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:58 => నీవు జాగర్తత్పడి యీ గర్ంథములో వార్యబడిన యీ ధరమ్శాసత్ర 

వాకయ్ములనిన్టిని అనుసరించి గైకొనుచు, నీ దేవుడైన యెహోవా అను ఆ మహిమగల భీకరమైన 

నామమునకు భయపడనియెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:59 => యెహోవా నీకును నీ సంతతికిని ఆశచ్రయ్మైన తెగుళల్ను 

కలుగజేయును. అవి దీరఘ్కాలముండు గొపప్ తెగుళుల్ను చెడడ్ 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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:62 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట వినలేదుగనుక 

ఆకాశనక్షతర్ములవలె విసాత్రములైన మీరు, లెకక్కు తకుక్వై కొదిద్మందే మిగిలియుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:63 => కాబటిట్ మీకు మేలు చేయుచు మిముమ్ను విసత్రింపజేయుటకు 

మీ దేవుడైన యెహోవా మీయందు ఎటుల్ సంతోషించెనో అటుల్ మిముమ్ను నశింపజేయుటకును మిముమ్ 

సంహరించుటకును యెహోవా సంతోషించును గనుక నీవు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు పర్వేశించుచునన్ 

దేశములోనుండి పెలల్గింపబడుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:64 => దేశముయొకక్ యీ కొన మొదలుకొని ఆ కొనవరకును సమసత్ 

జనములలోనికి యెహోవా నినున్ చెదరగొటుట్ను. అకక్డ నీవైనను నీ పితరులైనను ఎరుగని 

కొయయ్వియు రాతివియునైన అనయ్దేవతలను పూజింతువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:65 => ఆ జనములలో నీకు నెమమ్ది కలుగదు; నీ అరకాలికి విశార్ంతి 

కలుగదు. అకక్డ యెహోవా హృదయకంపమును నేతర్కీష్ణతయు మనోవేదనయు నీకు కలుగజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:66 => నీకు ఎలల్పుప్డు పార్ణభయము కలిగియుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:67 => నీవు రేయింబగళుల్ భయపడుదువు. నీ పార్ణము నీకు దకుక్నను 

నమమ్కము నీకేమియు ఉండదు. నీ హృదయములో పుటుట్ భయముచేతను, నీ కనున్ చూచువా అయోయ్ 
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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 29:18 => ఆ జనముల దేవతలను పూజించుటకు మన దేవుడైన యెహోవా 

యొదద్నుండి తొలగు హృదయముగల పురుషుడేగాని సతరీయేగాని కుటుంబమేగాని గోతర్మేగాని నేడు 

మీలో ఉండకుండునటుల్ను , మరణకరమైన దుషృక్తయ్మునకు అటిట్ మూలమైనది మీలో 

ఉండకుండునటుల్ను, నేడు ఈ నిబంధనను మీతో చేయుచునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:19 => అటిట్ పనులను చేయువాడు ఈ శాప వాకయ్ములను 

వినునపుప్డు, మదయ్ముచేత దపిప్ తీరుచ్కొనవలెనని నేను నా హృదయ కాఠినయ్మున నడుచుచుండినను 

నాకు కేష్మము కలుగునని, నేను ఆశీరావ్దము నొందెదనని అనుకొనును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:20 => అయితే యెహోవా వానిని క్షమింపనొలల్డు; అటిట్వాడు 

మీలోనుండినయెడల నిశచ్యముగా యెహోవా కోపమును ఓరవ్మియు ఆ మనుషుయ్నిమీద 

పొగరాజును; ఈ గర్ంథములో వార్యబడిన శాపములనిన్యు వానికి తగులును. యెహోవా అతని పేరు 

ఆకాశము కిర్ందనుండకుండ తుడిచివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:21 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో వార్యబడిన నిబంధన 

శా ప ము ల నిన్ టి ని బ టిట్  వా ని కి కీ డు క లు గ జే యు ట కై యె హో వా ఇ శార్ యే లీ యు ల 

గోతర్ములనిన్టిలోనుండి వాని వేరుపరచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:22 => కాబటిట్ మీ తరువాత పుటుట్ మీ సంతతివారును 

దూరదేశమునుండి వచుచ్ పరదేశులును సమసత్ జనములును ఆ దేశముయొకక్ తెగుళల్ను యెహోవా 

దానిమీదికి తెపిప్ంచిన సంకటములను చూచి 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 29:23 => వారు, యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేత నశింపజేసిన సొదొమ 

గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయీములవలె ఆ సమసత్ దేశమును గంధకముచేతను ఉపుప్చేతను చెడిపోయి, 

వితత్బడకయు దానిలో ఏదియు బుటట్కయు దానిలో ఏ కూరయు మొలవకయు ఉండుట చూచి 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30 :18 => మీరు నిశచ్యముగా నశించిపోవుదురనియు , 

సావ్ధీనపరచుకొనుటకు యొరాద్నును దాటపోవుచునన్ దేశములో మీరు అనేకదినములు ఉండరనియు 

నేడు నేను నీకు తెలియజెపుప్చునాన్ను. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:17 => కావున నా కోపము ఆ దినమున వారిమీద రగులుకొనును. 

నేను వారిని విడిచి వారికి విరోధినగుదును, వారు కీష్ణించిపోవుదురు. విసాత్రమైన కీడులు ఆపదలు 

వారికి పార్పిత్ంచును. ఆ దినమున వారు, మన దేవుడు మన మధయ్ నుండకపోయినందున గదా యీ 

కీడులు మనకు పార్పిత్ంచెననుకొందురు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 31:18 => వారు అనయ్దేవతలతటుట్ తిరిగి చేసిన కీడంతటినిబటిట్ ఆ 

దినమున నేను నిశచ్యముగా వారికి విరోధినగుదును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:15 => యెషూరూను కొర్వివ్నవాడై కాలు జాడించెను నీవు కొర్వివ్ బలిసి 

మందుడవైతివి. వాడు తనున్ పుటిట్ంచిన దేవుని విడిచెను తన రక్షణశైలమును తృణీకరించెను. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:22 => నా కోపాగిన్ రగులుకొనును పాతాళాగాధమువరకు అది 

దహించును అది భూమిని దాని పంటను కాలుచ్ను పరవ్తముల పునాదులను రవలబెటుట్ను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:23 => వారికి ఆపదలను విసత్రింపజేసెదను వారిమీద నా 

బాణములనిన్టిని వేసెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:24 => వారు కరవుచేత కీష్ణించుదురు మంటచేతను కూర్రమైన 

హతయ్చేతను హరించిపోవుదురు బురదలో పార్కు పాముల విషమును మృగముల కోరలను వారిమీదికి 

రపిప్ంచెదను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:25 => బయట ఖడగ్మును లోపట భయమును యౌవనులను 

కనయ్కలను శిశువులను నెరిసిన తలవెండుర్కలు గలవారిని నశింపజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:26 => వారిని దూరమునకు చెదరగొటెట్దను వారి పేరు మనుషుయ్లలో 

లేకుండ చేసెదననుకొందును వారి విరోధులు నిజము గర్హింపకుందురేమో  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:27 => ఇదంతయు యెహోవా చేసినది కాదు మా బలముచేత వారిని 

గెలిచితివిు అని వారనుకొందురేమో విరోధి గరవ్మునకు భయపడి చెదరగొటట్లేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:28 => వారు ఆలోచనలేని జనము వారిలో వివేచనలేదు. 

కీరత్నలు 74:20 => లోకములోనునన్ చీకటిగల చోటులు బలాతాక్రుల నివాసములతో 

నిండియునన్వి. కాగా నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనుము 

కీరత్నలు 79:2 => వారు నీ సేవకుల కళేబరములను ఆకాశపకుష్లకు ఎరగాను నీ భకుత్ల శవములను 

భూజంతువులకు ఆహారముగాను పారవేసియునాన్రు. 

కీరత్నలు 79:3 => ఒకడు నీళుల్పోసినటుల్ యెరూషలేముచుటుట్ వారి రకత్ము పారబోసియునాన్రు 

వారిని పాతిపెటుట్వారెవరును లేరు.  

యిరిమ్యా 15:9 => ఏడుగురిని కనిన సతరీ కీష్ణించుచునన్ది; ఆమె పార్ణము విడిచియునన్ది; 

పగటివేళనే ఆమెకు పొర్దుద్ గుర్ంకియునన్ది. ఆమె సిగుగ్పడి అవమానము నొందియునన్ది; వారిలో 

శేషించినవారిని తమ శతుర్వులయెదుట కతిత్ పాలు చేసెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 18:21 => వారి కుమారులను కాష్మమునకు అపప్గింపుము, ఖడగ్ బలమునకు వారిని 

అపప్గింపుము, వారి భారయ్లు పిలల్లులేనివారై విధవరాండర్గుదురు గాక, వారి పురుషులు 

మరణహతులగుదురు గాక, వారి యౌవనులు యుదధ్ములో ఖడగ్ముచేత హతులగుదురు గాక. 

విలాపవాకయ్ములు 2:21 => యౌవనుడును వృదుధ్డును వీధులలో నేలను పడియునాన్రు నా 

కనయ్కలును నా యౌవనులును ఖడగ్ముచేత కూలియునాన్రు నీ ఉగర్తదినమున నీవు వారిని 

హతముచేసితివి దయతలచక వారినందరిని వధించితివి.  

విలాపవాకయ్ములు 2:22 => ఉతస్వదినమున జనులు వచుచ్నటుల్గా నలుదిశలనుండి నీవు నామీదికి 

భయోతాప్తములను రపిప్ంచితివి. యెహోవా ఉగర్తదినమున ఎవడును తపిప్ంచుకొనలేకపోయెను 

Page  of 2244 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

శే ష మే మి యు ని లు వ క పో యె ను నే ను చే తు ల లో ఆ డిం చి సా కి న వా రి ని శ తుర్ వు లు 

హరించివేసియునాన్రు.  

2 దినవృతాత్ంతములు 24:21 => అందుకు వారతనిమీద కుటర్చేసి, రాజు మాటనుబటిట్ యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములోపల రాళుల్ రువివ్ అతని చావగొటిట్రి. 

విలాపవాకయ్ములు 2:20 => నీవు ఎవనియెడల ఈ పర్కారము చేసితివో యెహోవా, 

దృషిట్ంచిచూడుము. తమ గరభ్ఫలమును తాము ఎతిత్కొని ఆడించిన పసిపిలల్లను సతరీలు భకిష్ంచుట 

తగునా? యాజకుడును పర్వకత్యు పర్భువుయొకక్ పరిశుదాధ్లయమునందు హతులగుట తగువా?  

యెహెజేక్లు 9:5 => నేను వినుచుండగా వారికీలాగు సెలవిచెచ్ను మీరు పటట్ణములో వాని 

వెంటపోయి నా పరిశుదధ్ సథ్లము దగగ్ర మొదలుపెటిట్, కటాక్షమైనను కనికరమైనను లేకుండ అందరిని 

హతము చేయుడి. 

యెహెజేక్లు 9:6 => అందరు నశించునటుల్ ఎవరిని విడిచిపెటట్క, పెదద్వారిని చినన్వారిని కనయ్కలను 

పిలల్లను సతరీలను చంపవలెను గాని, ఆ గురుతు ఎవరికుండునో వారిని ముటట్కూడదు. వారు 

మందిరము ముందరనునన్ పెదద్లను హతముచేయ మొదలుపెటట్గా 

యెహెజేక్లు 9:7 => ఆయన మందిరమును అపవితర్పరచుడి, ఆవరణములను హతమైనవారితో 

నింపుడి, మొదలుపెటుట్డి అని సెలవిచెచ్ను గనుక వారు బయలుదేరి పటట్ణములోని వారిని హతము 

చేయసాగిరి. 

లూకా 13:1 => పిలాతు గలిలయులైన కొందరి రకత్ము వారి బలులతో కలిపియుండెను. ఆ 

కాలమున అకక్డనునన్ కొందరు ఆ సంగతి యేసుతో చెపప్గా 

లూకా 13:2 => ఆయన వారితో ఇటల్నెను ఈ గలిలయులు అటిట్ హింసలు పొందినందున వారు 

గలిలయులందరికంటె పాపులని మీరు తలంచుచునాన్రా? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:50 => కూర్రముఖము కలిగి వృదుధ్లను యౌవనసుథ్లను కటాకిష్ంపని 

జనమును గదద్ యెగిరివచుచ్నటుల్ నీమీదికి రపిప్ంచును. 

కీరత్నలు 74:20 => లోకములోనునన్ చీకటిగల చోటులు బలాతాక్రుల నివాసములతో 

నిండియునన్వి. కాగా నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనుము 
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సంఖాయ్కాండము 33:56 => మరియు నేను వారికి చేయ తలంచినటుల్ మీకు చేసెదనని వారితో 

చెపుప్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:20 => నీ యెదుట నుండకుండ యెహోవా నశింపజేయుచునన్ జనములు 

వినకపోయినటుట్ మీ దేవుడైన యెహోవా మాట మీరు వినకపోయినయెడల మీరును వారివలెనే 

నశించెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:36 => యెహోవా నినున్ను నీవు నీమీద నియమించుకొను నీ రాజును, 

నీవేగాని నీ పితరులేగాని యెరుగని జనమునకపప్గించును. అకక్డ నీవు కొయయ్దేవతలను 

రాతిదేవతలను పూజించెదవు 

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. 

2 రాజులు 21:14 => మరియు నా సావ్సథ్య్ములో శేషించినవారిని నేను తోర్సివేసి వారి 

శతుర్వులచేతికి వారిని అపప్గించెదను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:15 => యెహోవా నెబుకదెన్జరుదావ్రా యూదావారిని యెరూషలేమువారిని 

చెరతీసికొని పోయినపుప్డు ఈ యెహోజాదాకు చెరలోనికిపోయెను. 

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 15:6 => దేవుడు జనములను సకలవిధములైన బాధలతో శర్మపరచెను 

గనుక జనము జనమును, పటట్ణము పటట్ణమును, పాడుచేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:5 => అందుచేత అతని దేవుడైన యెహోవా అతనిని సిరియా రాజు చేతి 

కపప్గించెను. సిరియనులు అతని ఓడించి అతని జనులలో చాలమందిని చెరపటుట్కొని దమసుక్నకు 
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తీసికొనిపోయిరి. అతడును ఇశార్యేలు రాజు చేతికి అపప్గింపబడెను; ఆ రాజు అతని లెసస్గా 

ఓడించెను. 

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. 

నెహెమాయ్ 9:27 => అందుచేత నీవు వారిని వారి శతుర్వులచేతికి అపప్గించితివి. ఆ శతుర్వులు వారిని 

బాధింపగా శర్మకాలమందు వారు నీకు మొఱఱ్పెటిట్నపుప్డు ఆకాశమందుండు నీవు ఆలకించి, వారి 

శతుర్వులచేతిలోనుండి వారిని తపిప్ంచుటకై నీ కృపాసంపతిత్నిబటిట్ వారికి రక్షకులను దయచేసితివి. 

కీరత్నలు 74:4 => నీ పర్తయ్క్షపు గుడారములో నీ విరోధులు ఆరభ్టించుచునాన్రు విజయ ధవ్జములని 

తమ ధవ్జములను వారెతిత్యునాన్రు 

కీరత్నలు 79:1 => దేవా, అనయ్జనులు నీ సావ్సథ్య్ములోనికి చొరబడియునాన్రు వారు నీ 

పరిశుదాధ్లయమును అపవితర్పరచియునాన్రు యెరూషలేమును పాడుదిబబ్లుగా చేసియునాన్రు. 

యెషయా 3:8 => యెరూషలేము పాడైపోయెను యూదా నాశనమాయెను యెహోవా మహిమగల 

దృషిట్కి తిరుగుబాటు చేయునంతగా వారి మాటలును కిర్యలును ఆయనకు పర్తికూలముగా ఉనన్వి.  

యెషయా 13:18 => వారి విండుల్ యౌవనసుథ్లను నలుగగొటుట్ను గరభ్ఫలమందు వారు జాలిపడరు 

పిలల్లను చూచి కరుణింపరు. 

యెషయా 14:6 => వారు ఆగర్హపడి మానని బలాతాక్రముచేత జనములను లోపరచిరి. 

యెషయా 27:11 => దానికొమమ్లు ఎండినవై విరిచివేయబడును సతరీలు వచిచ్ వాటిని 

తగలబెటుట్దురు. వారు బుదిధ్గల జనులు కారు వారిని సృజించినవాడు వారియందు జాలిపడడు. 

వారిని పుటిట్ంచినవాడు వారికి దయచూపడు. 

యెషయా 42:24 => యెహోవాకు విరోధముగా మనము పాపము చేసితివిు వారు ఆయన 

మారగ్ములలో నడవనొలల్కపోయిరి ఆయన ఉపదేశమును వారంగీకరింపకపోయిరి యాకోబును 

దోపుసొముమ్గా అపప్గించినవాడు, దోచుకొనువారికి ఇశార్యేలును అపప్గించినవాడు యెహోవాయే 

గదా?  
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యిరిమ్యా 4:21 => నేను ఎనాన్ళుల్ ధవ్జమును చూచుచుండవలెను బూరధవ్ని నేనెనాన్ళుల్ 

వినుచుండవలెను? 

యిరిమ్యా 5:10 => దాని పార్కారము లెకిక్ నాశనముచేయుడి, అయినను నిశేశ్షముగా నాశనము 

చేయకుడి, దాని శాఖలను కొటిట్వేయుడి. అవి యెహోవావి కావు. 

యిరిమ్యా 6:21 => కావున యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ జనుల మారగ్మున నేడు 

అడుడ్రాళుల్ వేయుదును; తండుర్లేమి కుమారులేమి అందరును అవి తగిలి కూలుదురు; 

ఇరుగుపొరుగువారును నశించెదరు. 

యిరిమ్యా 9:21 => వీధులలో పసిపిలల్లు లేకుండను, రాజ మారగ్ములలో యౌవనులు లేకుండను, 

వారిని నాశనము చేయుటకై మరణము మన కిటికీలను ఎకుక్చునన్ది, మన నగరులలో 

పర్వేశించుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 11:22 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వారినిగూరిచ్ సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను 

వారిని శికిష్ంపబోవుచునాన్ను, వారి యౌవనులు ఖడగ్ముచేత చంపబడెదరు, వారి కుమారులును 

కూమారెత్లును కాష్మమువలన చచెచ్దరు; 

యిరిమ్యా 19:15 => సైనయ్ములకధిపతియు ఇశార్యేలు దేవుడునగు యెహోవా ఈ మాట 

సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ జనులు నా మాటలు వినకుండ మొండికి తిరిగియునాన్రు గనుక ఈ 

పటట్ణమునుగూరిచ్ నేను చెపిప్న కీడంతయు దాని మీదికిని దానితో సంబంధించిన 

పటట్ణములనిన్టిమీదికిని రపిప్ంచుచునాన్ను.  

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 21:7 => అటు తరువాత నేను యూదాదేశపు రాజైన సిదిక్యాను, అతని ఉదోయ్గసుథ్లను, 

తెగులును ఖడగ్మును కాష్మమును తపిప్ంచుకొని శేషించిన పర్జలను , బబులోనురాజైన 

నెబుకదెర్జరుచేతికి, వారి పార్ణములను తీయజూచువారి శతుర్వులచేతికి అపప్గించెదను. అతడు 
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వారియందు అనుగర్హముంచకయు, వారిని కరుణింపకయు, వారియెడల జాలిపడకయు వారిని 

కతిత్వాత హతము చేయును. 

యిరిమ్యా 22:21 => నీ కేష్మకాలములలో నీతో మాటలాడితిని గాని నేను విననని నీవంటివి; 

నామాట వినకపోవుటే నీ బాలయ్మునుండి నీకు వాడుక. 

యిరిమ్యా 27:22 => అవి బబులోనునకు తేబడును, నేను ఆ ఉపకరణములను దరిశ్ంచి తెపిప్ంచి 

యీ సథ్లములో వాటిని మరల నుంచు కాలమువరకు అవి అకక్డ నుండవలెను; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

యిరిమ్యా 34:22 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే నేను ఆజఞ్ ఇచిచ్ యీ పటట్ణమునకు వారిని మరల 

రపిప్ంచుచునాన్ను, వారు దానిమీద యుదధ్ముచేసి దాని పటుట్కొని మంటపెటిట్ దాని కాలిచ్వేసెదరు; 

మరియు యూదా పటట్ణములను పాడుగాను నిరజ్నముగాను చేయుదును.  

యిరిమ్యా 51:22 => నీవలన సతరీలను పురుషులను విరుగగొటుట్చునాన్ను నీవలన ముసలివారిని 

బాలురను విరుగగొటుట్చునాన్ను నీవలన యౌవనులను కనయ్కలను విరుగగొటుట్చునాన్ను.  

విలాపవాకయ్ములు 2:5 => పర్భువు శతుర్వాయెను ఆయన ఇశార్యేలును నిరూమ్లము చేసియునాన్డు 

దాని నగరులనిన్టిని నాశనము చేసియునాన్డు దాని కోటలను పాడుచేసియునాన్డు యూదాకుమారికి 

అధిక దుఃఖపర్లాపములను ఆయన కలుగజేసియునాన్డు.  

విలాపవాకయ్ములు 3:43 => కోపము ధరించుకొనినవాడవై నీవు మముమ్ను తరుముచునాన్వు 

దయతలచక మముమ్ను చంపుచునాన్వు. 

విలాపవాకయ్ములు 4:16 => యెహోవా సనిన్ధిని వారిని చెదరగొటెట్ను ఆయన ఇకమీదట వారిని 

లక్షయ్పెటట్డు యాజకులయెడల జనులు గౌరవము చూపకపోయిరి పెదద్లమీద దయచూపకపోయిరి.  

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 
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యెహెజేక్లు 9:7 => ఆయన మందిరమును అపవితర్పరచుడి, ఆవరణములను హతమైనవారితో 

నింపుడి, మొదలుపెటుట్డి అని సెలవిచెచ్ను గనుక వారు బయలుదేరి పటట్ణములోని వారిని హతము 

చేయసాగిరి. 

యెహెజేక్లు 23:47 => ఆ సైనికులు రాళుల్ రువివ్ వారిని చంపుదురు, ఖడగ్ముచేత హతము 

చేయుదురు, వారి కుమారులను కుమారెత్లను చంపుదురు, వారి యిండల్ను అగిన్చేత కాలిచ్వేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 24:8 => కావున నా కోర్ధము రానిచిచ్, నేను పర్తికారము చేయునటుల్ అది చిందించిన 

రకత్ము కపప్బడకుండ దానిని వటిట్బండమీద నేనుండనిచిచ్తిని. 

యెహెజేక్లు 33:21 => మనము చెరలోనికి వచిచ్న పండెర్ండవ సంవతస్రము పదియవ నెల 

అయిదవ దినమున ఒకడు యెరూషలేములోనుండి తపిప్ంచుకొని నాయొదద్కు వచిచ్ పటట్ణము 

కొలల్పెటట్బడెనని తెలియజేసెను. 

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  

హబకూక్కు 1 :6 => ఆలకించుడి , తమవికాని ఉనికిపటుట్లను ఆకర్మించవలెనని 

భూదిగంతములవరకు సంచరించు ఉదేర్కముగల కూర్రులగు కలీద్యులను నేను రేపుచునాన్ను. 

జెఫనాయ్ 2:2 => విధి నిరణ్యము కాకమునుపే యెహోవా కోపాగిన్ మీమీదికి రాకమునుపే, మిముమ్ను 

శికిష్ంచుటకై యెహోవా ఉగర్తదినము రాకమునుపే కూడిరండి. 

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. 

వచనము 20 
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ఖడగ్ముచేత హతులు కాకుండ తపిప్ంచుకొనిన వారిని అతడు బబులోనునకు తీసికొనిపోయెను. 

రాజయ్ము పారసీకులదగువరకు వారు అకక్డనే యుండి అతనికిని అతని కుమారులకును దాసులైరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:7 => మరియు నెబుకదెన్జరు యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములలో 

కొనిన్టిని బబులోనునకు తీసికొనిపోయి బబులోనులోనునన్ తన గుడిలో ఉంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:10 => ఏడాదినాటికి, రాజైన నెబుకదెన్జరు దూతలను పంపి 

యెహోయాకీనును బబులోనునకు రపిప్ంచి, అతని సహోదరుడైన సిదిక్యాను యూదామీదను 

యెరూషలేము మీదను రాజుగా నియమించెను. మరియు అతడు రాజు వెంట యెహోవా 

మందిరములోని పర్శసత్మైన ఉపకరణములను తెపిప్ంచెను. 

2 రాజులు 25:13 => మరియు యెహోవా మందిరమందునన్ యితిత్డి సత్ంభములను మటల్ను 

యెహోవా మందిరమందునన్ యితత్డి సముదర్మును కలీద్యులు తునకలుగా కొటిట్, ఆ యితత్డిని 

బబులోను పటట్ణమునకు ఎతిత్కొనిపోయిరి. 

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 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. 

యిరిమ్యా 27:18 => వారు పర్వకత్లైనయెడల, యెహోవా వాకుక్ వారికి తోడైయుండినయెడల, 

యెహోవా మందిరములోను యూదారాజు మందిరములోను యెరూషలేములోను శేషించియుండు 
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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. 

యిరిమ్యా 52:17 => మరియు యెహోవా మందిరములోనుండిన ఇతత్డి సత్ంభములను 

మందిరములోనుండిన మటల్ను ఇతత్డి సముదర్మును కలీద్యులు తునకలుగా కొటిట్ ఆ ఇతత్డి అంతయు 

బబులోనునకు గొనిపోయిరి.  

యిరిమ్యా 52:18 => అదియుగాక వారు బిందెలను కుండలను కతెత్రలను గినెన్లను గరిటెలను 

యాజకులు సేవ చేయు ఇతత్డి ఉపకరణములనిన్టిని గొనిపోయిరి. 

యిరిమ్యా 52:19 => మరియు పళె ల్ములను ధూపారుత్లను గినెన్లను పాతర్లను, బంగారు వాటిని 

బంగారునకును వెండివాటిని వెండికిని చేరుచ్కొని రాజదేహసంరక్షకుల యధిపతి గొనిపోయెను. 

యిరిమ్యా 52:20 => రాజైన సొలొమోను యెహోవా మందిరమునకు చేయించిన రెండు 

సత్ంభములను సముదర్మును మటల్కిర్ందనుండిన పండెర్ండు ఇతత్డి వృషభములను గొనిపోయెను. 

వీటికనిన్టికునన్ ఇతత్డి యెతుత్వేయుటకు అసాధయ్ము. 
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యిరిమ్యా 52:21 => వాటిలో ఒకొక్కక్ సత్ంభము పదునెనిమిది మూరల యెతుత్గలది, పండెర్ండు 

మూరల నూలు దాని చుటుట్ తిరుగును, దాని దళసరి నాలుగు వేర్ళుల్; అది గులల్ది. 

యిరిమ్యా 52:22 => దానిమీద ఇతత్డి పైపీట యుండెను; ఒకక్ పైపీట అయిదేసి మూరల 

ఎతుత్గలది, పైపీటకు చుటుట్ అలిల్న వల అలిల్కయు దానిమమ్ పండుల్ను ఉండెను; అవి యనిన్యు 

ఇతత్డివి. ఈ సత్ంభమునకును ఆ సత్ంభమునకును ఆలాగుననే దానిమమ్ పండుల్ండెను.  

యిరిమ్యా 52:23 => పర్కక్లయందు తొంబదియారు దానిమమ్ పండుల్ండెను; చుటుట్ ఉండిన వల 

అలిల్కమీద దానిమమ్ పండల్నిన్యు నూరు. 

దానియేలు 5:3 => అందుకు వారు యెరూషలేములోని దేవుని నివాసమగు ఆలయములోనుండి 

తీసికొనన్ సువరోణ్పకరణములను తెచిచ్యుంచగా, రాజును అతని యధిపతులును అతని రాణులును 

అతని ఉపపతున్లును వాటిలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గిరి. 

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 రాజులు 20:14 => పమమ్ట పర్వకత్యైన యెషయా రాజైన హిజిక్యాయొదద్కు వచిచ్ఆ మనుషుయ్లు 

ఏమనిరి? నీయొదద్కు ఎకక్డనుండి వచిచ్రి? అని అడుగగా హిజిక్యా బబులోనను దూరదేశమునుండి 

వారు వచిచ్యునాన్రని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 20:15 => నీ యింటిలో వారు ఏమేమి చూచిరని అతడడుగగా హిజిక్యా నా 

పదారథ్ములలో దేనిని మరుగుచేయక నా యింటిలోనునన్ సమసత్మును నేను వారికి 

చూపించియునాన్ననెను. 

2 రాజులు 20:16 => అంతట యెషయా హిజిక్యాతో ఇటల్నెను యెహోవా సెలవిచుచ్మాట వినుము 

2 రాజులు 20:17 => వచుచ్ దినములలో ఏమియు మిగులకుండ నీ నగరునందునన్ సమసత్మును, 

నేటివరకు నీ పితరులు సమకూరిచ్ దాచిపెటిట్నదంతయును బబులోను పటట్ణమునకు 

ఎతిత్కొనిపోబడునని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 
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యెషయా 39:6 => రాబోవు దినములలో ఏమియు మిగులకుండ నీ యింటనునన్ సమసత్మును, 

నేటివరకు నీ పితరులు సమకూరిచ్ దాచిపెటిట్నది అంతయును బబులోను పటట్ణమునకు 

ఎతిత్కొనిపోవుదురని సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

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. 

2 రాజులు 20:17 => వచుచ్ దినములలో ఏమియు మిగులకుండ నీ నగరునందునన్ సమసత్మును, 

నేటివరకు నీ పితరులు సమకూరిచ్ దాచిపెటిట్నదంతయును బబులోను పటట్ణమునకు 

ఎతిత్కొనిపోబడునని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:1 => ఈ పర్కారము ఇశార్యేలీయులందరును తమ వంశములచొపుప్న 

సరిచూడబడిన మీదట వారి పేళుల్ ఇశార్యేలు రాజుల గర్ంథమందు వార్యబడెను. యూదా వారు 

చేసిన దోర్హమునకై వారు బాబెలునకు చెరగొనిపోబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:19 => దేవుని మందిరమునకు కావలసిన ఉపకరణములనిన్టిని బంగారపు 

పీఠమును సనిన్ధి రొటెట్లు ఉంచు బలల్లను, 

ఎజార్ 1:7 => మరియు నెబుకదెన్జరు యెరూషలేములోనుండి తీసికొనివచిచ్ తన దేవతలయొకక్ 

గుడియందుంచిన యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములను రాజైన కోరెషు బయటికి తెపిప్ంచెను. 

ఎజార్ 5:14 => మరియు నెబుకదెన్జరు యెరూషలేమందునన్ దేవాలయములో నుండి తీసి బబులోను 

పటట్ణమందునన్ గుడిలోనికి కొనిపోయిన దేవుని మందిరపు వెండి బంగారు ఉపకరణములను రాజైన 

కోరెషు బబులోను పటట్ణపు మందిరములో నుండి తెపిప్ంచి 

ఎజార్ 6:5 => మరియు యెరూషలేములోనునన్ ఆలయములోనుండి నెబుకదెన్జరు బబులోనునకు 

తీసికొని వచిచ్న దేవుని మందిరము యొకక్ వెండి బంగారు ఉపకరణములు తిరిగి అపప్గింపబడి, 

యెరూషలేములోనునన్ మందిరమునకు తేబడి, దేవుని మందిరములో వాటి సథ్లమందు పెటట్బడవలెను. 
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యెషయా 14:4 => నీ బాధను నీ పర్యాసమును నీచేత చేయింపబడిన కఠినదాసయ్మును కొటిట్వేసి 

యెహోవా నినున్ విశర్మింపజేయు దినమున నీవు బబులోను రాజునుగూరిచ్ అపహాసయ్పు గీతము ఎతిత్ 

యీలాగున పాడుదువు బాధించినవారు ఎటుల్ నశించిపోయిరి? రేగుచుండిన పటట్ణము ఎటుల్ 

నాశనమాయెను?  

యిరిమ్యా 7:14 => నేను షిలోహునకు చేసినటుల్ మీకు ఆశర్యమై నా నామముపెటట్బడిన యీ 

మందిరమునకును మీకును మీ తండుర్లకును నేనిచిచ్న సథ్లమునకును నేను ఆలాగే చేయుదును. 

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 27:22 => అవి బబులోనునకు తేబడును, నేను ఆ ఉపకరణములను దరిశ్ంచి తెపిప్ంచి 

యీ సథ్లములో వాటిని మరల నుంచు కాలమువరకు అవి అకక్డ నుండవలెను; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 7:21 => వారు దాని అపవితర్పరచునటుల్ అనుయ్లచేతికి దోపుడు సొముమ్గాను 

దురామ్రుగ్లైన జనులకు లూటిగాను నేను దానిని అపప్గించెదను. 

దానియేలు 5:2 => బెల ష్సస్రు 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.  

లూకా 21:1 => కానుకపెటెట్లో తమ కానుకలను వేయుచునన్ ధనవంతులను ఆయన పారజూచెను. 

వచనము 21 

యిరీమ్యాదావ్రా పలుకబడిన యెహోవా మాట నెరవేరుటకై విశార్ంతిదినములను దేశము 

అనుభవించువరకు ఇది సంభవించెను. దేశము పాడుగానునన్ డెబబ్ది సంవతస్రముల కాలము అది 

విశార్ంతిదినముల ననుభవించెను.  
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2 రాజులు 25:9 => యెహోవా మందిరమును రాజనగరును యెరూషలేమునందునన్ యిండల్నిన్టిని 

గొపప్వారి యిండల్నిన్టిని అగిన్చేత కాలిప్ంచెను. 

కీరత్నలు 74:4 => నీ పర్తయ్క్షపు గుడారములో నీ విరోధులు ఆరభ్టించుచునాన్రు విజయ ధవ్జములని 

తమ ధవ్జములను వారెతిత్యునాన్రు 

కీరత్నలు 74:5 => దటట్మైన చెటల్ గుబురుమీద జనులు గొడడ్ండల్ నెతిత్నటుల్గా వారు కనబడుదురు 

కీరత్నలు 74:6 => ఇపుప్డే వారు గొడడ్ళల్ను సమెమ్టలను చేతపటుట్కొని దాని విచితర్మైన పనిని బొతిత్గా 

విరుగగొటుట్దురు. 

కీరత్నలు 74:7 => నీ పరిశుదధ్ సథ్లమునకు అగిన్ ముటిట్ంచుదురు నీ నామ మందిరమును నేల 

పడగొటిట్ అపవితర్ పరచుదురు. 

కీరత్నలు 74:8 => దేవుని మందిరములను బొతిత్గా అణగదొర్కుక్దమనుకొని దేశములోని 

వాటిననిన్టిని వారు కాలిచ్యునాన్రు. 

కీరత్నలు 79:1 => దేవా, అనయ్జనులు నీ సావ్సథ్య్ములోనికి చొరబడియునాన్రు వారు నీ 

పరిశుదాధ్లయమును అపవితర్పరచియునాన్రు యెరూషలేమును పాడుదిబబ్లుగా చేసియునాన్రు. 

కీరత్నలు 79:7 => వారు యాకోబు సంతతిని మింగివేసియునాన్రు వారి నివాసమును 

పాడుచేసియునాన్రు 

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.  

యిరిమ్యా 7:4 => ఈ సథ్లము యెహోవా ఆలయము, ఈ సథ్లము యెహోవా ఆలయము, ఈ సథ్లము 

యెహోవా ఆలయము అని మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రే; యీ మోసకరమైన మాటలు ఆధారము 

చేసికొనకుడి. 

యిరిమ్యా 7:14 => నేను షిలోహునకు చేసినటుల్ మీకు ఆశర్యమై నా నామముపెటట్బడిన యీ 

మందిరమునకును మీకును మీ తండుర్లకును నేనిచిచ్న సథ్లమునకును నేను ఆలాగే చేయుదును. 
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యిరిమ్యా 52:13 => అతడు యెహోవా మందిరమును రాజునగరును యెరూషలేములోని గొపప్వారి 

యిండల్ననిన్టిని కాలిచ్వేసెను.  

విలాపవాకయ్ములు 4:1 => బంగారము ఎటుల్ మందగిలినది? మేలిమి బంగారము ఎటుల్ 

మారచ్బడినది? పర్తి వీధిమొగను పర్తిషిట్తమైన రాళుల్ పారవేయబడియునన్వి. 

మీకా 3:12 => కాబటిట్ చేను దునన్బడునటుల్ మిముమ్నుబటిట్ సీయోను దునన్బడును, యెరూషలేము 

రాళల్ కుపప్లగును, మందిరమునన్ పరవ్తము అరణయ్ములోని ఉనన్తసథ్లములవలె అగును. 

లూకా 21:6 => ఆయన ఈ కటట్డములు మీరు చూచుచునాన్రే, వాటిలో రాతిమీద రాయి 

యుండకుండ అవి పడదోర్యబడు దినములు వచుచ్చునన్వని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 25:10 => మరియు రాజదేహసంరక్షకుల అధిపతియొదద్నునన్ కలీద్యుల 

సైనికులందరును యెరూషలేము చుటుట్నునన్ పార్కారములను పడగొటిట్రి. 

2 రాజులు 25:11 => పటట్ణమందు మిగిలియుండిన వారిని, బబులోనురాజు పక్షము చేరినవారిని, 

సామానయ్ జనులలో శేషించినవారిని రాజదేహసంరక్షకుల అధిపతియైన నెబూజరదాను 

చెరగొనిపోయెను గాని 

యిరిమ్యా 52:14 => మరియు రాజదేహసంరక్షకుల యధిపతితోకూడ నుండిన కలీద్యుల 

సేనాసంబంధులందరు యెరూషలేము చుటుట్నునన్ పార్కారములనిన్టిని పడగొటిట్రి 

యిరిమ్యా 52:15 => మరియు రాజ దేహసంరక్షకుల యధిపతియైన నెబూజరదాను పర్జలలో 

కడుబీదలైన కొందరిని, పటట్ణములో శేషించిన కొదువ పర్జలను, బబులోనురాజు పక్షము 

చేరినవారిని, గటిట్ పనివారిలో శేషించినవారిని చెరగొనిపోయెను.  

లేవీయకాండము 26:31 => నా మనసుస్ మీయందు అసహయ్పడును, నేను మీ పటట్ణములను 

పాడుచేసెదను; మీ పరిశుదధ్సథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ సువాసనగల వాటి సువాసనను 

ఆఘార్ణింపను. 

1 రాజులు 9:7 => నేను ఇశార్యేలీయుల కిచిచ్న యీ దేశములో వారిని ఉండనియయ్క వారిని 

నిరూమ్లము చేసి, నా నామమునకు నేను పరిశుదధ్ పరచిన యీ మందిరమును నా సముఖములోనుండి 
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కొటిట్వేసెదను; ఇశార్యేలీయులు సరవ్జనములలో చెదరిపోయి సామెతగాను హేళనగాను 

చేయబడుదురు. 

యెషయా 5:6 => అది శుదిధ్చేయబడదు పారతో తర్వవ్బడదు దానిలో గచచ్పొదలును బలురకక్సి 

చెటుల్ను బలిసియుండును దానిమీద వరిష్ంపవలదని మేఘములకు ఆజఞ్నిచెచ్దను. 

యెషయా 27:9 => కావున యాకోబు దోషమునకు ఈలాగున పార్యశిచ్తత్ము చేయబడును 

ఇదంతయు అతని పాపపరిహారమునకు కలుగు ఫలము. ఛినాన్భినన్ములుగా చేయబడు సునన్పు 

రాళల్వలె అతడు బలిపీఠపు రాళల్నిన్టిని కొటుట్నపుప్డు దేవతాసత్ంభము సూరయ్దేవతా పర్తిమలు ఇకను 

మరల లేవవు.  

యిరిమ్యా 6:5 => లెండి ఆమె నగరులను నశింపజేయుటకు రాతిర్ బయలుదేరుదము. 

యిరిమ్యా 17:27 => అయితే మీరు విశార్ంతిదినమును పర్తిషిఠ్తదినముగా నెంచి, ఆ దినమున 

బరువులు మోసికొనుచు యెరూషలేము గుమమ్ములలో పర్వేశింపకూడదని నేను చెపిప్న మాట మీరు 

విననియెడల నేను దాని గుమమ్ములలో అగిన్ రగులబెటెట్దను, అది యెరూషలేము నగరులను 

కాలిచ్వేయును, దానిని ఆరుప్టకు ఎవరికిని సాధయ్ము కాకపోవును. 

యిరిమ్యా 21:10 => ఈ పటట్ణము బబులోను రాజుచేతికి అపప్గింపబడును, అతడు అగిన్చేత దాని 

కాలిచ్వేయును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 21:14 => మీ కిర్యల ఫలములనుబటిట్ మిముమ్ను దండించెదను, నేను దాని 

అరణయ్ములో అగిన్ రగులబెటెట్దను, అది దాని చుటుట్నునన్ పార్ంతములనిన్టిని కాలిచ్వేయును; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 32:29 => ఈ పటట్ణముమీద యుదధ్ముచేయు కలీద్యులు వచిచ్, యీ పటట్ణమునకు 

అగిన్ ముటిట్ంచి, యే మిదె ద్లమీద జనులు బయలునకు ధూపారప్ణచేసి అనయ్దేవతలకు 

పానారప్ణములనరిప్ంచి నాకు కోపము పుటిట్ంచిరో ఆ మిదె ద్లనిన్టిని కాలిచ్వేసెదరు.  

యిరిమ్యా 39:8 => కలీద్యులు రాజనగరును పర్జల యిండల్ను అగిన్చేత కాలిచ్వేసి యెరూషలేము 

పార్కారములను పడగొటిట్రి. 
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విలాపవాకయ్ములు 2:7 => పర్భువు తన బలిపీఠము విడనాడెను తన పరిశుదధ్సథ్లమునందు 

అసహియ్ంచుకొనెను దానినగరుల పార్కారములను శతుర్వులచేతికి అపప్గించెను వారు 

నియామకకాలమున జనులు చేయునటుల్ యెహోవా మందిరమందు ఉతాస్హధవ్ని చేసిరి. 

యెహెజేక్లు 7:21 => వారు దాని అపవితర్పరచునటుల్ అనుయ్లచేతికి దోపుడు సొముమ్గాను 

దురామ్రుగ్లైన జనులకు లూటిగాను నేను దానిని అపప్గించెదను. 

ఆమోసు 3:11 => కాబటిట్ పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా శతుర్వు వచుచ్ను, అతడు 

దేశమంతట సంచరించి నీ పర్భావమును కొటిట్వేయగా నీ నగరులు పాడగును. 

వచనము 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 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:47 => నీకు సరవ్సమృదిధ్ కలిగియుండియు నీవు సంతోషముతోను 

హృదయానందముతోను నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు దాసుడవు కాలేదు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:48 => గనుక ఆకలిదపుప్లతోను వసత్రహీనతతోను అనిన్ 

లోపములతోను యెహోవా నీమీదికి రపిప్ంచు నీ శతుర్వులకు దాసుడవగుదువు. వారు నినున్ 

నశింపజేయువరకు నీ మెడమీద ఇనుపకాడి యుంచుదురు. 

యిరిమ్యా 27:7 => అతని సవ్దేశమునకు కాలము వచుచ్వరకు సమసత్జనులు అతనికిని అతని 

కుమారునికిని అతని కుమారుని కుమారునికిని దాసులైయుందురు, ఆ కాలము రాగా బహుజనముల 

మహారాజులు అతనిచేత దాసయ్ము చేయించుకొందురు. 

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 

Page  of 2259 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

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 

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. 

ఎజార్ 1:7 => మరియు నెబుకదెన్జరు యెరూషలేములోనుండి తీసికొనివచిచ్ తన దేవతలయొకక్ 

గుడియందుంచిన యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములను రాజైన కోరెషు బయటికి తెపిప్ంచెను. 

ఎజార్ 1:8 => పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు తన ఖజానాదారుడైన మితిర్దాతు దావ్రా వాటిని 

బయటికి తెపిప్ంచి లెకక్చేయించి, యూదులకు అధిపతియగు షేషబ్జజ్రుచేతికి అపప్గించెను. 

ఎజార్ 1:9 => వాటియొకక్ లెకక్ ముపప్ది బంగారపు పళె ల్ములును వెయియ్ వెండి పళె ల్ములును ఇరువది 

తొమిమ్ది కతుత్లును 
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ఎజార్ 1:10 => ముపప్ది బంగారు గినెన్లును నాలుగువందల పది వెండితో చేయబడిన రెండవ 

రకమైన గినెన్లును, మరి యితరమైన ఉపకరణములును వెయియ్యై యుండెను. 

ఎజార్ 1:11 => బంగారు వసుత్వులును వెండి వసుత్వులును అనిన్యు అయిదువేల నాలుగువందలు. 

షేషబ్జజ్రు బబులోను చరలోనుండి విడిపింపబడినవారితో కూడ కలిసి వీటనిన్టిని యెరూషలేమునకు 

తీసికొని వచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:36 => యెహోవా నినున్ను నీవు నీమీద నియమించుకొను నీ రాజును, 

నీవేగాని నీ పితరులేగాని యెరుగని జనమునకపప్గించును. అకక్డ నీవు కొయయ్దేవతలను 

రాతిదేవతలను పూజించెదవు 

ఎసేత్రు 2:6 => బబులోను రాజైన నెబుకదెన్జరు యూదా రాజైన యెకోనాయ్ను పటుట్కొని 

పోయినపుప్డు ఇతడు యెకోనాయ్తో కూడ యెరూషలేము నుండి చెరపటట్బడిన వారిలో ఒకడు. 

యెషయా 24:2 => పర్జలకు కలిగినటుట్ యాజకులకు కలుగును దాసులకు కలిగినటుల్ 

యజమానులకు కలుగును దాసీలకు కలిగినటుల్ వారి యజమానురాండర్కు కలుగును కొనువారికి 

కలిగినటుల్ అముమ్వారికి కలుగును అపిప్చుచ్వారికి కలిగినటుల్ అపుప్ పుచుచ్కొనువారికి కలుగును 

వడిడ్కిచుచ్వారికి కలిగినటుల్ వడిడ్కి తీసుకొనువారికి కలుగును.  

యెషయా 39:7 => మరియు నీ గరభ్మందు పుటిట్న నీ పుతర్సంతును బబులోను రాజు నగరునందు 

నపుంసకులగా చేయుటకై వారు తీసికొనిపోవుదురు. 

యిరిమ్యా 38:23 => నీ భారయ్లందరును నీ పిలల్లును కలీద్యులయొదద్కు కొనిపోబడుదురు, నీవు 

వారిచేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొనజాలక బబులోను రాజుచేత పటట్బడెదవు గనుక ఈ పటట్ణమును 

అగిన్చేత కాలుచ్టకు నీవే కారణమగుదువు. 

యిరిమ్యా 52:29 => నెబుకదెర్జరు ఏలుబడియందు పదునెనిమిదవ సంవతస్రమున అతడు 

యెరూషలేమునుండి ఎనిమిదివందల ముపప్ది యిదద్రిని చెరగొనిపోయెను. 

విలాపవాకయ్ములు 1:3 => యూదా బాధనొంది దాసురాలై చెరలోనికి పోయియునన్ది అనయ్జనులలో 

నివసించుచునన్ది విశార్ంతినొందకపోయెను దానితరుమువారందరు ఇరుకుచోటల్ దాని కలిసికొందురు. 

నియామకకూటములకు ఎవరును రారుగనుక  
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యెహెజేక్లు 14:22 => దానిలో కుమాళల్ శేషము కుమారెత్ల శేషము కొంత నిలుచును, వారు 

బయటికి రపిప్ంపబడెదరు, మీరు వారి పర్వరత్నను వారి కిర్యలను గురుత్పటుట్నటుల్ వారు బయలుదేరి 

మీయొదద్కు వచెచ్దరు, దాని గురుత్పటిట్ యెరూషలేముమీదికి నేను రపిప్ంచిన కీడునుగూరిచ్యు దానికి 

నేను సంభవింప జేసినదంతటినిగూరిచ్యు మీరు ఓదారుప్ నొందుదురు 

మీకా 2:4 => ఆ దినమున జనులు మిముమ్ను గురించి బహుగా అంగలారుచ్చు సామెత నెతుత్దురు. 

వారు చెపుప్ సామెత ఏదనగా మనము బొతిత్గా చెడిపోయి యునాన్మనియు, ఆయన నా జనుల 

సావ్సథ్య్మును అనుయ్లకిచిచ్యునాన్డనియు , మనయొదద్ నుండకుండ ఆయన దానిని 

తీసివేసెసేయనియు,మన భూములను తిరుగబడినవారికి ఆయన విభజించియునాన్డనియు 

ఇశార్యేలీయులు అనుకొను చునన్టుల్ జనులు చెపుప్కొందురు.  

మీకా 2:10 => ఈ దేశము మీ విశార్ంతిసథ్లము కాదు; మీరు లేచి వెళిల్పోవుడి, మీకు నాశనము 

నిరూమ్లనాశనము కలుగునంతగా మీరు అపవితర్కిర్యలు జరిగించితిరి. 

మీకా 4:10 => సీయోను కుమారీ, పర్మాతి సతరీవలెనే నీవు వేదనపడి పర్సవించుము, నీవు పటట్ణము 

విడిచి బయట వాసముచేతువు, బబులోను పురమువరకు నీవు వెళుల్దువు, అకక్డనే నీవు రక్షణ 

నొందుదువు, అకక్డనే యెహోవా నీ శతుర్వులచేతిలోనుండి నినున్ విమోచించును. 

మతత్యి 1:11 => యూదులు బబులోనుకు కొనిపోబడిన కాలములో యోషీయా యెకొనాయ్ను అతని 

సహోదరులను కనెను. 

వచనము 23 

పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఆజాఞ్పించునదేమనగా ఆకాశమందలి దేవుడైన యెహోవా 

లోకమందునన్ సకలజనములను నా వశముచేసి, యూదా దేశమందునన్ యెరూషలేములో తనకు 

మందిరమును కటిట్ంచుమని నాకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు; కావున మీలో ఎవరు ఆయన 

జనులైయునాన్రో వారు బయలుదేరవచుచ్ను; వారి దేవుడైన యెహోవా వారికి తోడుగా నుండునుగాక. 
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యిరిమ్యా 25:9 => ఈ దేశముమీదికిని దీని నివాసులమీదికిని చుటుట్నునన్ యీ జనులందరి 

మీదికిని వారిని రపిప్ంచుచునాన్ను; ఈ జనులను శాపగర్సుత్లగాను విసమ్యాసప్దముగాను 

అపహాసాయ్సప్దముగాను ఎపప్టికిని పాడుగాను ఉండజేసెదను. 

యిరిమ్యా 25:12 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే డెబబ్ది సంవతస్రములు గడచిన తరువాత వారి 

దోషములనుబటిట్ నేను బబులోను రాజును ఆ జనులను కలీద్యుల దేశమును శికిష్ంతును; ఆ దేశము 

ఎపుప్డు పాడుగనుండునటుల్ నియమింతును.  

యిరిమ్యా 26:6 => మీరీలాగున చేసినందున నేను షిలోహునకు చేసినటుల్ ఈ మందిరమునకును 

చేసెదను, ఈ పటట్ణమును భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములకు శాపాసప్దముగా చేసెదను. 

యిరిమ్యా 26:7 => యిరీమ్యా యీ మాటలను యెహోవా మందిరములో పలుకుచుండగా 

యాజకులును పర్వకత్లును జనులందరును వినిరి. 

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 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.  

దానియేలు 9:2 => అతని ఏలుబడిలో మొదటి సంవతస్రమందు దానియేలను నేను యెహోవా తన 

పర్వకత్యగు యిరీమ్యాకు సెలవిచిచ్ తెలియజేసినటుట్, యెరూషలేము పాడుగా ఉండవలసిన డెబబ్ది 

సంవతస్రములు సంపూరిత్యౌచునన్వని గర్ంథములవలన గర్హించితిని. 

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. 
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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. 

లేవీయకాండము 25:4 => ఏడవ సంవతస్రము భూమికి మహా విశార్ంతికాలము, అనగా యెహోవా 

పేరట విశార్ంతి సంవతస్రముగా ఉండవలెను . అందులో నీ చేను వితత్కూడదు ; నీ 

ఫలవృక్షములతోటను శుదిధ్పరచకూడదు. 

లేవీయకాండము 25:5 => నీ కారుచేల పంటను కోసికొనకూడదు, శుదిధ్పరచని నీ వృక్షఫలములను 

ఏరుకొనకూడదు; అది భూమికి విశార్ంతి సంవతస్రము. 

లేవీయకాండము 25:6 => అపుప్డు భూమియొకక్ విశార్ంతి సంవతస్ర ససయ్ము నీకును నీ 

దాసునికిని నీ దాసికిని నీ జీతగానికిని నీతో నివసించు పరదేశికిని ఆహారమగును. 

లేవీయకాండము 26:34 => మీరు మీ శతుర్వుల దేశములో ఉండగా మీ దేశము పాడైయునన్ 

దినములనిన్యు అది తన విశార్ంతికాలములను అనుభవించును. 

లేవీయకాండము 26:35 => అది పాడైయుండు దినములనిన్యు అది విశర్మించును. మీరు దానిలో 

నివసించినపుప్డు అది విశార్ంతికాలములో పొందకపోయిన విశార్ంతిని అది పాడైయుండు దినములలో 

అనుభవించును. 

లేవీయకాండము 26:43 => వారిచేత విడువబడి వారు లేనపుప్డు పాడైపోయిన వారి దేశమును తన 

విశార్ంతిదినములను అనుభవించును. వారు నా తీరుప్లను తిరసక్రించి నా కటట్డలను 

అసహియ్ంచుకొనిరి. ఆ హేతువు చేతనే వారు తమ దోషశిక్ష నాయ్యమని ఒపుప్కొందురు. 

జెకరాయ్ 1:12 => అందుకు యెహోవా దూత సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా, డెబబ్ది 

సంవతస్రములనుండి నీవు యెరూషలేము మీదను యూదా పటట్ణముల మీదను కోపముంచియునాన్వే; 

యిక ఎనాన్ళుల్ కనికరింపక యుందువు అని మనవిచేయగా 
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లేవీయకాండము 25:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము నేను మీకిచుచ్చునన్ దేశములోనికి 

మీరు వచిచ్న తరువాత ఆ భూమికూడ యెహోవా పేరట విశార్ంతికాలమును, ఆచరింపవలెను. 

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. 

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 

నెహెమాయ్ 10:31 => దేశపు జనులు విశార్ంతి దినమందు అమమ్కపు వసుత్వులనే గాని 

భోజనపదారథ్ములనేగాని అముమ్టకు తెచిచ్నయెడల విశార్ంతిదినమునగాని పరిశుదధ్ దినములలోగాని 

వాటిని కొనకుందుమనియు, ఏడవ సంవతస్రమున విడిచిపెటిట్ ఆ సంవతస్రములో బాకీదారుల బాకీలు 

వదలివేయుదుమనియు నిరణ్యించుకొంటిమి. 

కీరత్నలు 79:7 => వారు యాకోబు సంతతిని మింగివేసియునాన్రు వారి నివాసమును 

పాడుచేసియునాన్రు 

యెషయా 5:9 => నేను చెవులార వినునటుల్ సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సప్షట్ముగా ఈ మాట 

నాతో సెలవిచెచ్ను. నిజముగా గొపప్వియు దివయ్మైనవియునైన యిండుల్ అనేకములు నివాసులులేక 

పాడైపోవును.  

యెషయా 24:3 => దేశము కేవలము వటిట్దిగా చేయబడును అది కేవలము కొలల్సొమమ్గును. 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డు 

యిరిమ్యా 1:1 => బెనాయ్మీనుదేశమందలి అనాతోతులో కాపురమునన్ యాజకులలో ఒకడై, 

హిలీక్యా కుమారుడైన యిరీమ్యా వాకయ్ములు 

యిరిమ్యా 4:27 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈదేశమంతయు పాడగును గాని 

నిశేశ్షముగా దాని నాశనము చేయను. 
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యిరిమ్యా 25:11 => ఈ దేశమంతయు పాడుగాను నిరజ్నముగాను ఉండును; ఈ జనులు డెబబ్ది 

సంవతస్రములు బబులోను రాజునకు దాసులుగా ఉందురు. 

యిరిమ్యా 27:7 => అతని సవ్దేశమునకు కాలము వచుచ్వరకు సమసత్జనులు అతనికిని అతని 

కుమారునికిని అతని కుమారుని కుమారునికిని దాసులైయుందురు, ఆ కాలము రాగా బహుజనముల 

మహారాజులు అతనిచేత దాసయ్ము చేయించుకొందురు. 

యిరిమ్యా 27:22 => అవి బబులోనునకు తేబడును, నేను ఆ ఉపకరణములను దరిశ్ంచి తెపిప్ంచి 

యీ సథ్లములో వాటిని మరల నుంచు కాలమువరకు అవి అకక్డ నుండవలెను; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

యిరిమ్యా 38:23 => నీ భారయ్లందరును నీ పిలల్లును కలీద్యులయొదద్కు కొనిపోబడుదురు, నీవు 

వారిచేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొనజాలక బబులోను రాజుచేత పటట్బడెదవు గనుక ఈ పటట్ణమును 

అగిన్చేత కాలుచ్టకు నీవే కారణమగుదువు. 

యిరిమ్యా 39:16 => నీవు వెళిల్ కూషీయుడగు ఎబెదెమ్లెకుతో ఇటల్నుము ఇశార్యేలు దేవుడును 

సైనయ్ముల కధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మేలు చేయుటకైకాక కీడుచేయుటకై 

నేను ఈ పటట్ణమునుగూరిచ్ చెపిప్న మాటలు నెరవేరుచ్చునాన్ను; నీవు చూచుచుండగా ఆ మాటలు ఆ 

దినమున నెరవేరును. 

విలాపవాకయ్ములు 1:3 => యూదా బాధనొంది దాసురాలై చెరలోనికి పోయియునన్ది అనయ్జనులలో 

నివసించుచునన్ది విశార్ంతినొందకపోయెను దానితరుమువారందరు ఇరుకుచోటల్ దాని కలిసికొందురు. 

నియామకకూటములకు ఎవరును రారుగనుక  

యెహెజేక్లు 29:11 => దానిలో మనుషుయ్లు సంచరించరు, పశువులు తిరుగవు; నలువది 

సంవతస్రములు అది నిరిన్వాసముగా ఉండును. 

యెహెజేక్లు 33:28 => ఆ దేశమును నిరజ్నముగాను పాడుగానుచేసి దాని బలాతిశయమును 

మానిప్ంచెదను, ఎవరును వాటిలో సంచరింపకుండ ఇశార్యేలీయుల మనయ్ములు పాడవును. 

యెహెజేక్లు 36:34 => మారగ్సుథ్ల దృషిట్కి పాడుగాను నిరజ్నముగాను అగుపడిన భూమి సేదయ్ము 

చేయబడును. 

Page  of 2266 2267



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  2 !నవృ%& ంత)*

మీకా 2:4 => ఆ దినమున జనులు మిముమ్ను గురించి బహుగా అంగలారుచ్చు సామెత నెతుత్దురు. 

వారు చెపుప్ సామెత ఏదనగా మనము బొతిత్గా చెడిపోయి యునాన్మనియు, ఆయన నా జనుల 

సావ్సథ్య్మును అనుయ్లకిచిచ్యునాన్డనియు , మనయొదద్ నుండకుండ ఆయన దానిని 

తీసివేసెసేయనియు,మన భూములను తిరుగబడినవారికి ఆయన విభజించియునాన్డనియు 

ఇశార్యేలీయులు అనుకొను చునన్టుల్ జనులు చెపుప్కొందురు.  

మీకా 2:10 => ఈ దేశము మీ విశార్ంతిసథ్లము కాదు; మీరు లేచి వెళిల్పోవుడి, మీకు నాశనము 

నిరూమ్లనాశనము కలుగునంతగా మీరు అపవితర్కిర్యలు జరిగించితిరి. 

జెఫనాయ్ 1:2 => ఏమియు విడవకుండ భూమిమీదనునన్ సమసత్మును నేను ఊడిచ్వేసెదను; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 7:14 => మరియు వారెరుగని అనయ్జనులలో నేను వారిని చెదరగొటుట్దును. వారు తమ 

దేశమును విడిచినమీదట అందులో ఎవరును సంచరింపకుండ అది పాడగును; ఈలాగున వారు 

మనోహరమైన తమ దేశమునకు నాశనము కలుగజేసియునాన్రు.
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