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వచనము 1 

పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవత్్రమందు యిర్మీయా ద్వారా పలుకబడిన 
త్న వాకామును నెరవేర్చుటకై యెహోవా పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు మనస్స్ను ప్రేరేపంపగా 
అత్డు త్న రాజ్ామందంత్ట చాటింపు చేయించి వ్రాత్మూలముగా ఇట్లు ప్రకటన చేయించెను 

ఎజ్రా 1:1-3; యెషయా 44:28; ద్వనియేలు 10:1; 2 దినవృత్తంత్ములు 36:21; యిరిీయా 
25:12; యిరిీయా 25:14; యిరిీయా 29:10; యిరిీయా 32:42-44; యిరిీయా 33:10-14; 
హెబ్రీయులకు 10:23; 2 దినవృత్తంత్ములు 21:16; 1 సమూయేలు 26:19; 1 రాజులు 
11:14; 1 రాజులు 11:23; 1 దినవృత్తంత్ములు 5:26; ఎజ్రా 1:5; యెషయా 13:3-5; 
యెషయా 13:17; యెషయా 13:18; యెషయా 44:28; యెషయా 45:1-5; హగ్గయి 1:14; 2 
దినవృత్తంత్ములు 24:9; 2 దినవృత్తంత్ములు 30:5; 2 దినవృత్తంత్ములు 36:20; ఎజ్రా 
4:3; ఎజ్రా 6:3; యెషయా 45:13; యిరిీయా 25:11; యిరిీయా 51:11; ద్వనియేలు 6:28;  

వచనము 2 

పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఆజ్ఞపాంచునదేమనగా ఆకాశమందలి దేవుడైన యెహోవా 
లోకమందునన సకల జ్నములను నా వశముచేసి, యూద్వదేశమందునన యెరూషలేములో త్నకు 

మందిరమును కటిటంచుమని నాకు ఆజ్ ాఇచిుయునానడు. 
కీరతనలు 75:5-7; ద్వనియేలు 2:21; ద్వనియేలు 2:37; ద్వనియేలు 4:35; ద్వనియేలు 5:18; 
ద్వనియేలు 5:23; యెషయా 44:26-28; 1 దినవృత్తంత్ములు 22:16; 1 దినవృత్తంత్ములు 
29:5; ఎజ్రా 7:13; జెకరాా 2:6; జెకరాా 2:7; రోమీయులకు 8:31; ఆదికాండము 35:11; 
దిాతీయోపదేశకాండము 2:24; ఎజ్రా 1:1; ఎజ్రా 4:3; ఎజ్రా 6:3; యెషయా 44:28; యెషయా 
45:13; యిరిీయా 50:21; ద్వనియేలు 6:28; ద్వనియేలు 10:1; ప్రకటన 16:11;  

వచనము 3 
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కావున మీలో ఎవర్చ ఆయన జ్నులైయునానరో వార్చ యూద్వదేశమందునన యెరూషలేమునకు 
బయలుదేరి, యెరూషలేములోని దేవుని మందిరమును, అనగా ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

మందిరమును కటటవలెను; వారి దేవుడు వారికి తోడైయుండును గాక. 
2 దినవృత్తంత్ములు 36:22; 2 దినవృత్తంత్ములు 36:23; యిరిీయా 25:12-14; యిరిీయా 
29:10; యిరిీయా 33:7-13; ఎజ్రా 5:13-15; ఎజ్రా 6:22; ఎజ్రా 7:27; కీరతనలు 106:46; 
సామెత్లు 21:1; ద్వనియేలు 2:1; మత్తయి 3:1-3; యోహాను 1:23; దిాతీయోపదేశకాండము 
30:3; 1 రాజులు 8:34; 1 రాజులు 11:23; 2 దినవృత్తంత్ములు 6:25; 2 దినవృత్తంత్ములు 
18:31; 2 దినవృత్తంత్ములు 21:16; 2 దినవృత్తంత్ములు 36:20; ఎజ్రా 1:5; ఎజ్రా 4:3; 
ఎజ్రా 6:3; ఎజ్రా 6:14; ఎజ్రా 9:9; ఎజ్రా 10:7; నెహెమ్యా 1:11; కీరతనలు 102:13; కీరతనలు 
126:1; యెషయా 13:3; యెషయా 40:9; యెషయా 41:27; యెషయా 44:28; యెషయా 
45:1; యిరిీయా 27:22; యిరిీయా 50:9; యిరిీయా 51:11; యెహెజ్కేలు 37:12; ద్వనియేలు 
6:25; ద్వనియేలు 6:28; ద్వనియేలు 10:1; మీకా 4:10; హగ్గయి 1:14; మత్తయి 1:22; మత్తయి 
21:3; అపోసతలుల కారాములు 7:23; ఫిలిప్పీయులకు 2:13;  

వచనము 4 

మరియు యెరూషలేములోనుండు దేవుని మందిరమును కటిటంచుటకై స్వాచాారీణను గాక ఆ యా 
సథలములలోనివార్చ త్మయొదద నివసించువారికి వండి బంగారములను వస్సతవులను పశువులను ఇచిు 

సహాయము చేయవలెనని ఆజ్ఞపాంచెను. 
1 రాజులు 8:27; 2 దినవృత్తంత్ములు 2:12; యెషయా 66:1; యిరిీయా 10:11; ద్వనియేలు 
2:21; ద్వనియేలు 2:28; ద్వనియేలు 5:23; యిరిీయా 27:6; యిరిీయా 27:7; ద్వనియేలు 
2:37; ద్వనియేలు 2:38; ద్వనియేలు 4:25; ద్వనియేలు 4:32; ద్వనియేలు 5:19-21; యెషయా 
44:26-28; యెషయా 45:1; యెషయా 45:12; యెషయా 45:13; ఆదికాండము 24:7; 
దిాతీయోపదేశకాండము 2:24; ఎజ్రా 5:8; ఎజ్రా 5:15; ఎస్వతర్చ 1:3; కీరతనలు 145:6; యెషయా 
14:17; యెషయా 40:9; యెషయా 41:2; యెషయా 41:25; యెషయా 41:27; యెషయా 
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44:8; యెషయా 45:3; యెషయా 45:5; యెషయా 46:11; యెషయా 49:23; యిరిీయా 
25:12; యిరిీయా 27:5; యిరిీయా 29:10; యిరిీయా 50:9; ద్వనియేలు 6:25; ద్వనియేలు 
6:28; ద్వనియేలు 8:3; ద్వనియేలు 10:1; యోనా 1:9; మీకా 4:10; ప్రకటన 16:11;  

వచనము 5 

అపుీడు యూద్వ పెదదలును, బెనాామీనీయుల పెదదలును, యాజ్కులును లేవీయులును ఎవరెవరి 
మనస్స్ను దేవుడు ప్రేరేపంచెనో వారందర్చ వారితో కూడుకొని వచిు, యెరూషలేములో ఉండు 

యెహోవా మందిరమును కట్లటటకు ప్రయాణమైరి. 
యెహోషువ 1:9; 1 దినవృత్తంత్ములు 28:20; మత్తయి 28:20; దిాతీయోపదేశకాండము 
32:31; కీరతనలు 83:18; యెషయా 45:5; యిరిీయా 10:10; ద్వనియేలు 2:47; ద్వనియేలు 
6:26; అపోసతలుల కారాములు 10:36; లేవీయకాండము 25:10; ఎజ్రా 5:3; ఎజ్రా 5:8; ఎజ్రా 
7:13; ఎజ్రా 7:14; ఎస్వతర్చ 3:4; యెషయా 41:25; యెషయా 45:13; యిరిీయా 51:50; 
ద్వనియేలు 3:28;  

వచనము 6 

మరియు వారి చుట్లటనునన వారందర్చను స్వాచాగా అరిీంచినవి గాక, వండి ఉపకరణములను 
బంగార్చను పశువులను ప్రశసతమైన వస్సతవులను ఇచిు వారికి సహాయము చేసిరి. 

ఎజ్రా 7:16-18; అపోసతలుల కారాములు 24:17; 3 యోహాను 1:6-8; ప్రసంగి 4:9; ప్రసంగి 
4:10; గ్లతీయులకు 6:2; ఎజ్రా 2:68-70; 1 దినవృత్తంత్ములు 29:3; 1 దినవృత్తంత్ములు 
29:9; 1 దినవృత్తంత్ములు 29:17; 1 దినవృత్తంత్ములు 29:5; 2 దినవృత్తంత్ములు 
29:31; 2 దినవృత్తంత్ములు 31:14; ఎజ్రా 1:6; కీరతనలు 28:9; యెహెజ్కేలు 46:12;  

వచనము 7 

మరియు నెబుకద్ననజ్ర్చ యెరూషలేములోనుండి తీసికొనివచిు త్న దేవత్లయొకే గుడియందుంచిన 
యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములను రాజైన కోరెషు బయటికి తెపీంచెను. 
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ఎజ్రా 1:1; 2 దినవృత్తంత్ములు 36:22; నెహెమ్యా 2:12; సామెత్లు 16:1; 2 కొరిందీయులకు 
8:16; ఫిలిప్పీయులకు 2:13; యాకోబు 1:16; యాకోబు 1:17; 3 యోహాను 1:11; 
నిరగమకాండము 35:21; 1 సమూయేలు 10:26; 1 దినవృత్తంత్ములు 5:26; 2 
దినవృత్తంత్ములు 21:16; ఎజ్రా 4:2; ఎజ్రా 8:1; కీరతనలు 102:14; యెషయా 49:17; 
యెషయా 51:14; యిరిీయా 31:6; యిరిీయా 31:16; యెహెజ్కేలు 45:17; హగ్గయి 1:14; 
మత్తయి 21:3; అపోసతలుల కారాములు 7:23;  

వచనము 8 

పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు త్న ఖజ్ఞనాద్వర్చడైన మిత్రిద్వతు ద్వారా వాటిని బయటికి తెపీంచి 
లెకేచేయించి, యూదులకు అధిపతియగు షేషబజ్జర్చచేతికి అపీగించెను. 

ఎజ్రా 7:15; ఎజ్రా 7:16; ఎజ్రా 8:25-28; ఎజ్రా 8:33; ఎజ్రా 1:4; కీరతనలు 110:3; 2 
కొరిందీయులకు 9:7; ఆదికాండము 24:53; నిరగమకాండము 25:2; నిరగమకాండము 35:21; 2 
రాజులు 12:4; 2 దినవృత్తంత్ములు 35:8; ప్రసంగి 10:19; అపోసతలుల కారాములు 18:23; 2 
తిమోతి 2:20;  

వచనము 9 

వాటియొకే లెకే ముపీది బంగారపు పళ్లుములును వయిా వండి పళ్లుములును ఇర్చవది తొమిీది 
కతుతలును 

ఎజ్రా 5:14; ఎజ్రా 6:5; 2 రాజులు 24:13; 2 రాజులు 25:13-16; 2 దినవృత్తంత్ములు 36:7; 
2 దినవృత్తంత్ములు 36:10; 2 దినవృత్తంత్ములు 36:18; యిరిీయా 27:21; యిరిీయా 
27:22; యిరిీయా 28:3-6; ద్వనియేలు 1:2; ద్వనియేలు 5:2; ద్వనియేలు 5:3; ద్వనియేలు 
5:23; నాాయాధిపతులు 17:5; 2 దినవృత్తంత్ములు 4:19; ఎజ్రా 8:28; ఎజ్రా 9:9; యెషయా 
52:11; యిరిీయా 50:2; యిరిీయా 51:44; ద్వనియేలు 10:1;  

వచనము 10 
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ముపీది బంగార్చ గినెనలును నాలుగువందల పది వండితో చేయబడిన రెండవ రకమైన గినెనలును, 
మరి యిత్రమైన ఉపకరణములును వయిాయై యుండెను. 

ఎజ్రా 1:11; ఎజ్రా 5:14; ఎజ్రా 5:16; హగ్గయి 1:1; హగ్గయి 1:14; హగ్గయి 2:2-4; జెకరాా 
4:6-10; ఎజ్రా 6:5; ఎజ్రా 8:25; ద్వనియేలు 10:1;  

వచనము 11 

బంగార్చ వస్సతవులును వండి వస్సతవులును అనినయు అయిదువేల నాలుగువందలు. షేషబజ్జర్చ 
బబులోను చరలోనుండి విడిపంపబడినవారితో కూడ కలిసి వీటనినటిని యెరూషలేమునకు తీసికొని 

వచెును. 
సంఖ్యాకాండము 7:13; సంఖ్యాకాండము 7:19-89; 1 రాజులు 7:50; 2 దినవృత్తంత్ములు 
4:8; 2 దినవృత్తంత్ములు 4:11; 2 దినవృత్తంత్ములు 4:21; 2 దినవృత్తంత్ములు 4:22; 2 
దినవృత్తంత్ములు 24:14; మత్తయి 14:8; మత్తయి 10:29-31; నిరగమకాండము 25:29; 2 
రాజులు 12:13; 2 రాజులు 25:15;   
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వచనము 1 

బబులోను రాజైన నెబుకద్ననజ్ర్చచేత్ బబులోను దేశమునకు చెరగా తీసికొని పోబడినవారికి ఆ 
దేశమందు పుటిట చెరలోనుండి విడిపంపబడి 

సంఖ్యాకాండము 7:13; యిరిీయా 52:18;  
వచనము 2 

యెరూషలేమునకును యూద్వ దేశమునకును త్మ త్మ పటటణములకు పోవునట్లుగా సెలవుపంది, 
జెర్చబ్బబబెలు యేషూవ నెహెమ్యా శెరాయా రెయేలాయా మొరెదకై బిలానాు మిసెీరేతు బిగ్ాయి రెహూము 

బయనా అనువారితో కూడ వచిున ఇశ్రాయేలీయుల యొకే లెకేయిది. 
రోమీయులకు 9:23; 2 తిమోతి 2:19-21; ఎజ్రా 2:9; ఎజ్రా 2:10; మత్తయి 1:11; మత్తయి 
1:12; ఎజ్రా 1:8; ఎజ్రా 2:2; ఎజ్రా 4:1; ఎజ్రా 5:14; కీరతనలు 85:1; యిరిీయా 27:22;  

వచనము 3 

పరోషు వంశస్సథలు రెండువేల నూటడెబబది యిదదర్చ, 
ఎజ్రా 5:8; ఎజ్రా 6:2; నెహెమ్యా 7:6-73; ఎస్వతర్చ 1:1; ఎస్వతర్చ 1:3; ఎస్వతర్చ 1:8; ఎస్వతర్చ 1:11; 
ఎస్వతర్చ 8:9; అపోసతలుల కారాములు 23:34; 2 రాజులు 24:14-16; 2 రాజులు 25:11; 2 
దినవృత్తంత్ములు 36:1-23; యిరిీయా 39:1-18; యిరిీయా 52:1-34; విలాపవాకాములు 
1:3; విలాపవాకాములు 1:5; విలాపవాకాములు 4:22; జెఫనాా 2:7; నెహెమ్యా 1:3; నెహెమ్యా 
7:17; నెహెమ్యా 11:3; నెహెమ్యా 12:1; కీరతనలు 85:1; యిరిీయా 33:26;  

వచనము 4 

షెఫటా వంశస్సథలు మూడువందల డెబబది యిదదర్చ, 
ఎజ్రా 1:11; నెహెమ్యా 7:7; హగ్గయి 1:1; హగ్గయి 1:12; హగ్గయి 1:14; హగ్గయి 2:2; హగ్గయి 
2:4; హగ్గయి 2:21; జెకరాా 4:6-10; మత్తయి 1:12; మత్తయి 1:13; ఎజ్రా 3:8; ఎజ్రా 3:9; 
ఎజ్రా 4:3; ఎజ్రా 5:2; హగ్గయి 1:12; హగ్గయి 1:14; హగ్గయి 2:4; జెకరాా 3:1; జెకరాా 3:3; 
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జెకరాా 3:8; జెకరాా 3:9; నెహెమ్యా 7:7; ఎజ్రా 4:8; 1 దినవృత్తంత్ములు 3:19; ఎజ్రా 3:2; 
ఎజ్రా 4:2; ఎజ్రా 10:18; నెహెమ్యా 7:11; నెహెమ్యా 7:19; నెహెమ్యా 12:1; యిరిీయా 30:21; 
యిరిీయా 40:8;  

వచనము 5 

ఆరహు వంశస్సథలు ఏడువందల డెబబది యయిదుగుర్చ, 
ఎజ్రా 2:3-21; ఎజ్రా 2:21-25; ఎజ్రా 8:3; ఎజ్రా 10:25; నెహెమ్యా 7:8; నెహెమ్యా 3:25; 
నెహెమ్యా 7:38; నెహెమ్యా 10:14; యిరిీయా 38:1;  

వచనము 6 

పహతోీయాబు వంశస్సథలు యేషూవ యోవాబు వంశస్సథలతో కూడ రెండువేల ఎనిమిదివందల 
పండ్రండుగుర్చ, 

ఎజ్రా 8:8; నెహెమ్యా 7:9;  
వచనము 7 

ఏలాము వంశస్సథలు వయిానిన రెండువందల ఏబది నలుగుర్చ, 
నెహెమ్యా 6:18; నెహెమ్యా 7:10;  

వచనము 8 

జ్త్తత వంశస్సథలు తొమిీదివందల నలువది యయిదుగుర్చ,  
ఎజ్రా 8:4; ఎజ్రా 10:30; నెహెమ్యా 7:11; నెహెమ్యా 7:2; నెహెమ్యా 10:14; ఎజ్రా 8:9; 
నాాయాధిపతులు 8:16; నెహెమ్యా 3:11;  

వచనము 9 

జ్కేయి వంశస్సథలు ఏడువందల అర్చవది మంది, 
ఎజ్రా 2:31; ఎజ్రా 8:7; ఎజ్రా 10:26; నెహెమ్యా 7:12;  

వచనము 10 
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బ్బనీ వంశస్సథలు ఆర్చవందల నలువది యిదదర్చ, 
ఎజ్రా 10:27; నెహెమ్యా 7:13;  

వచనము 11 

బేబైవంశస్సథలు ఆర్చవందల ఇర్చవది ముగుగర్చ, 
నెహెమ్యా 7:14;  

వచనము 12 

అజ్ఞగదు వంశస్సథలు వయిానిన రెండువందల ఇర్చవది యిదదర్చ, 
ఎజ్రా 10:34; నెహెమ్యా 7:15; ఎజ్రా 10:29; నెహెమ్యా 10:14;  

వచనము 13 

అదొనీకాము వంశస్సథలు ఆర్చవందల అర్చవది ఆర్చగుర్చ, 
ఎజ్రా 8:11; ఎజ్రా 10:28; నెహెమ్యా 7:16; నెహెమ్యా 10:15;  

వచనము 14 

బిగ్ాయి వంశస్సథలు రెండువేల ఏబది ఆర్చగుర్చ; 
ఎజ్రా 8:12; నెహెమ్యా 7:17; నెహెమ్యా 7:2; నెహెమ్యా 10:15;  

వచనము 15 

ఆదీను వంశస్సథలు నాలుగువందల ఏబది నలుగుర్చ, 
ఎజ్రా 8:13; నెహెమ్యా 7:18;  

వచనము 16 

అటేర్చ వంశస్సథలు హిజ్కేయాతో కూడ తొంబది ఎనమండుగుర్చ, 
ఎజ్రా 8:14; నెహెమ్యా 7:19; నెహెమ్యా 7:2; నెహెమ్యా 10:16;  

వచనము 17 

బెజ్యి వంశస్సథలు మూడువందల ఇర్చవది ముగుగర్చ, 



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎజా్ర 

Page 13 of 97 

ఎజ్రా 8:6; నెహెమ్యా 7:20;  
వచనము 18 

యోరా వంశస్సథలు నూట పండ్రండుగుర్చ, 
నెహెమ్యా 7:21;  

వచనము 19 

హాషుము వంశస్సథలు రెండువందల ఇర్చవది ముగుగర్చ, 
నెహెమ్యా 7:23; నెహెమ్యా 10:18;  

వచనము 20 

గిబ్బబర్చ వంశస్సథలు తొంబది యయిదుగుర్చ, 
నెహెమ్యా 7:24;  

వచనము 21 

బేతెుహేము వంశస్సథలు నూట ఇర్చవది ముగుగర్చ, 
ఎజ్రా 10:33; నెహెమ్యా 7:22;  

వచనము 22 

నెటోపా వంశస్సథలు ఏబది ఆర్చగుర్చ, 
నెహెమ్యా 7:25;  

వచనము 23 

అనాతోతు వంశస్సథలు నూట ఇర్చవది యెనమండుగుర్చ, 
1 దినవృత్తంత్ములు 2:50-52; 1 దినవృత్తంత్ములు 2:42; ఎజ్రా 2:3; నెహెమ్యా 7:26;  

వచనము 24 

అజ్ఞీవతు వంశస్సథలు నలువది యిదదర్చ, 
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2 సమూయేలు 23:28; 1 దినవృత్తంత్ములు 2:54; నెహెమ్యా 7:26; నెహెమ్యా 7:26; 
యిరిీయా 40:8;  

వచనము 25 

కిరాాత్ర్మము కెఫీరా బెయేరోతు అనువారి వంశస్సథలు ఏడువందల నలువది ముగుగర్చ, 
యెహోషువ 21:18; నెహెమ్యా 7:27; యెషయా 10:30; యిరిీయా 1:1; యిరిీయా 11:21;  

వచనము 26 

రామ్యగెబ అనువారి వంశస్సథలు ఆర్చవందల ఇర్చవది యొకేర్చ, 
నెహెమ్యా 7:28; నెహెమ్యా 12:29;  

వచనము 27 

మికీషు వంశస్సథలు నూట ఇర్చవది ముగుగర్చ, 
యెహోషువ 9:17; నెహెమ్యా 7:29; యెహోషువ 18:26;  

వచనము 28 

బేతేలు హాయి మనుషుాలు రెండువందల ఇర్చవది యిదదర్చ, 
యెహోషువ 18:24; యెహోషువ 18:25; నెహెమ్యా 7:30;  

వచనము 29 

నెబో వంశస్సథలు ఏబది ఇదదర్చ,  
1 సమూయేలు 13:5; 1 సమూయేలు 13:23; యెషయా 10:28; నెహెమ్యా 7:31;  

వచనము 30 

మగ్బబషు వంశస్సథలు నూట ఏబది ఆర్చగుర్చ, 
ఆదికాండము 12:8; యెహోషువ 7:2; యెహోషువ 8:9; యెహోషువ 8:17; నెహెమ్యా 7:33; 
నెహెమ్యా 7:32;  

వచనము 31 
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ఇంకొక ఏలాము వంశస్సథలు వయిానిన రెండువందల ఏబది నలుగుర్చ, 
సంఖ్యాకాండము 32:3; దిాతీయోపదేశకాండము 32:49; నెహెమ్యా 7:33; యెషయా 15:2; 
యిరిీయా 48:1; యిరిీయా 48:22; ఎజ్రా 10:43;  

వచనము 32 

హార్మము వంశస్సథలు మూడువందల ఇర్చవదిమంది, 
నెహెమ్యా 7:33;  

వచనము 33 

లోదుహదీదు ఓనో అనువారి వంశస్సథలు ఏడువందల ఇర్చవది యయిదుగుర్చ, 
ఎజ్రా 2:7; నెహెమ్యా 7:34; ఎజ్రా 8:7; ఎజ్రా 10:2; ఎజ్రా 10:26;  

వచనము 34 

యెరికో వంశస్సథలు మూడువందల నలువది యయిదుగుర్చ, 
ఎజ్రా 10:31; నెహెమ్యా 7:35;  

వచనము 35 

సెనాయా వంశస్సథలు మూడు వేల ఆర్చ వందల ముపీది మంది, 
1 దినవృత్తంత్ములు 8:12; నెహెమ్యా 6:2; నెహెమ్యా 7:37; నెహెమ్యా 11:34; నెహెమ్యా 
11:35;  

వచనము 36 

యాజ్కులలో యేషూవ యింటివారైన యెద్వయా వంశస్సథలు తొమిీదివందల ఏబది ముగుగర్చ 

1 రాజులు 16:34; నెహెమ్యా 7:36; నెహెమ్యా 3:2;  
వచనము 37 

ఇమ్మీర్చ వంశస్సథలు వయిానిన ఏబది ఇదదర్చ, 
నెహెమ్యా 7:38; నెహెమ్యా 7:3;  
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వచనము 38 

పషూర్చ వంశస్సథలు వయిానిన రెండువందల నలువది యేడుగుర్చ, 
1 దినవృత్తంత్ములు 9:10; 1 దినవృత్తంత్ములు 24:7; ఎజ్రా 3:9; నెహెమ్యా 7:39; 1 
దినవృత్తంత్ములు 24:11; ఎజ్రా 7:24; నెహెమ్యా 10:28; నెహెమ్యా 11:10;  

వచనము 39 

హార్మము వంశస్సథలు వయిానిన పదునేడుగుర్చ, 
ఎజ్రా 10:20; 1 దినవృత్తంత్ములు 24:14; నెహెమ్యా 7:40; 1 దినవృత్తంత్ములు 9:12; 
నెహెమ్యా 3:29; యిరిీయా 20:1;  

వచనము 40 

లేవీయులలో యేషూవ కదీీయేలు హోదవాా అనువారి వంశస్సథలు కలిసి డెబబది నలుగుర్చ, 
ఎజ్రా 10:22; 1 దినవృత్తంత్ములు 9:12; నెహెమ్యా 7:41; యిరిీయా 20:1;  

వచనము 41 

గాయకులలో ఆసాపు వంశస్సథలు నూట ఇర్చవది యెనమండుగుర్చ, 
ఎజ్రా 10:21; 1 దినవృత్తంత్ములు 24:8; నెహెమ్యా 7:42;  

వచనము 42 

ద్వారపాలకులలో షల్లుము అటేర్చ టలోీను అకూేబు హటీటా షోబయి అనువారందరి వంశస్సథలు 
నూట ముపీది తొమీండుగుర్చ, 

ఎజ్రా 3:9; నెహెమ్యా 7:43; ఎజ్రా 7:7;  
వచనము 43 

నెతీనీయులలో జీహా వంశస్సథలు హశూపా వంశస్సథలు టబ్బబయోతు వంశస్సథలు, 
1 దినవృత్తంత్ములు 6:39; 1 దినవృత్తంత్ములు 15:17; 1 దినవృత్తంత్ములు 25:1; 1 
దినవృత్తంత్ములు 25:2; నెహెమ్యా 7:44; నెహెమ్యా 11:17; ఎజ్రా 7:7;  
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వచనము 44 

కేరోస్స వంశస్సథలు, సీయహా వంశస్సథలు, పాదోను వంశస్సథలు, 
1 దినవృత్తంత్ములు 26:1-19; నెహెమ్యా 7:45; ఎజ్రా 7:7;  

వచనము 45 

లెబ్బనా వంశస్సథలు, హగాబ్బ వంశస్సథలు, అకూేబు వంశస్సథలు, 
ఎజ్రా 2:58; 1 దినవృత్తంత్ములు 9:2; నెహెమ్యా 7:46-56; నెహెమ్యా 10:28; నెహెమ్యా 
7:46; యెహోషువ 9:27; ఎజ్రా 7:7; ఎజ్రా 8:17; ఎజ్రా 8:20; నెహెమ్యా 3:26; నెహెమ్యా 
11:3; యెహెజ్కేలు 48:18;  

వచనము 46 

హాగాబు వంశస్సథలు, షలీయి వంశస్సథలు, హానాను వంశస్సథలు, 
నెహెమ్యా 7:47;  

వచనము 47 

గిదేదలు వంశస్సథలు, గ్హర్చ వంశస్సథలు, రెవాయా వంశస్సథలు, 
నెహెమ్యా 7:48;  

వచనము 48 

రెజీను వంశస్సథలు, నెకోద్వ వంశస్సథలు, గ్జ్ఞజము వంశస్సథలు, 
నెహెమ్యా 7:48;  

వచనము 49 

ఉజ్ఞజ వంశస్సథలు, పాసెయ వంశస్సథలు, బేసాయి వంశస్సథలు, 
ఈ వచనమునకు రిఫరెన్స్ లు లేవు 

వచనము 50 

అసాన వంశస్సథలు, మెహూనీము వంశస్సథలు, నెపూసీము వంశస్సథలు, 
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ఈ వచనమునకు రిఫరెన్స్ లు లేవు 

వచనము 51 

బకూబకు వంశస్సథలు, హకూపా వంశస్సథలు, హరూూర్చ వంశస్సథలు, 
నెహెమ్యా 7:51;  

వచనము 52 

బజీుతు వంశస్సథలు, మెహీద్వ వంశస్సథలు, హరా ావంశస్సథలు, 
నెహెమ్యా 7:52;  

వచనము 53 

బరోేస్స వంశస్సథలు, సీసెరా వంశస్సథలు, తెమహు వంశస్సథలు, 
ఈ వచనమునకు రిఫరెన్స్ లు లేవు 

వచనము 54 

నెజీయహు వంశస్సథలు, హటీపా వంశస్సథలు, 
నెహెమ్యా 7:54;  

వచనము 55 

సొలొమోను స్వవకుల వంశస్సథలు, సొటయి వంశస్సథలు, సోపెరెతు వంశస్సథలు, పెరూద్వ వంశస్సథలు, 
నెహెమ్యా 7:55;  

వచనము 56 

యహలా వంశస్సథలు, దరోేను వంశస్సథలు, గిదేదలు వంశస్సథలు, 
ఈ వచనమునకు రిఫరెన్స్ లు లేవు 

వచనము 57 

షెఫటా వంశస్సథలు, హటీటలు వంశస్సథలు, జెబ్బయీము సంబంధమైన పకెరెతు వంశస్సథలు, ఆమీ 
వంశస్సథలు, 
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1 రాజులు 9:21; నెహెమ్యా 7:57; నెహెమ్యా 11:3;  
వచనము 58 

నెతీనీయులును సొలొమోను స్వవకుల వంశస్సథలును అందర్చను కలిసి మూడువందల తొంబది 
యిదదర్చ. 

నెహెమ్యా 7:58; నెహెమ్యా 7:19;  
వచనము 59 

మరియు తేలెీలహు తేలూరాా కెరూబు అద్వదను ఇమ్మీర్చ అను సథలములలోనుండి కొందర్చ వచిురి. 
అయితే వీర్చ త్మ పత్ర్చలయొకే యింటినైనను వంశావళినైనను చూపంప లేకపోయినందున వార్చ 

ఇశ్రాయేలీయులో కారో తెలియకపోయెను. 
నెహెమ్యా 7:59; నెహెమ్యా 7:59;  

వచనము 60 

వార్చ ఎవరనగా ద్నలాయాా వంశస్సథలు, టోబీయా వంశస్సథలు, నెకోద్వ వంశస్సథలు, వీర్చ ఆర్చవందల 
ఏబది యిదదర్చ. 

ఎజ్రా 7:7; యెహోషువ 9:21; యెహోషువ 9:23; యెహోషువ 9:27; 1 దినవృత్తంత్ములు 9:2; 
నెహెమ్యా 3:26; నెహెమ్యా 7:60; 1 రాజులు 9:21; 1 రాజులు 5:15; ఎజ్రా 2:43; ఎజ్రా 8:17; 
ప్రసంగి 2:7;  

వచనము 61 

మరియు యాజ్కులలో హబ్బయాా వంశస్సథలు, హాకోేజు వంశస్సథలు, గిలాదీయుడైన బరిజలుయి యొకే 
కుమ్యరెతలలో ఒకతెను పెండిు చేసికొని వారి పేళ్ునుబటిట బరిజలుయి అని పలువబడినవాని వంశస్సథలు. 
నెహెమ్యా 7:61; సంఖ్యాకాండము 1:18; 1 దినవృత్తంత్ములు 9:1; 2 దినవృత్తంత్ములు 
31:17; యెహెజ్కేలు 13:9;  

వచనము 62 
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వీర్చ వంశావళి లెకేలో త్మ త్మ పేర్చలను వదకినపుీడు అవి కనబడకపోయినందున యాజ్క 
ధరీములోనుండి ప్రతేాకింపబడి అపవిత్రులుగా ఎంచబడిరి. 

నెహెమ్యా 7:62;  
వచనము 63 

మరియు పారసీకుల అధికారి ఊర్మమును తుమీీముుును ధరించుకొనగ్ల యొక యాజ్కుడు 
ఏరీడువరకు మీర్చ ప్రతిష్ఠతి్మైన వస్సతవులను భుజ్కంపకూడదని వారి కాజ్ఞపాంచెను. 

నెహెమ్యా 7:63; నెహెమ్యా 7:64; 2 సమూయేలు 17:27; 2 సమూయేలు 19:31-39; 1 రాజులు 
2:7; నెహెమ్యా 3:21;  

వచనము 64 

సమ్యజ్ము యొకే లెకే మొత్తము నలువది రెండువేల మూడువందల అర్చవదిమంది యాయెను. 
లేవీయకాండము 21:21-23; సంఖ్యాకాండము 3:10; సంఖ్యాకాండము 16:40; సంఖ్యాకాండము 
18:7; యెహెజ్కేలు 44:10-14; లేవీయకాండము 21:15; 1 దినవృత్తంత్ములు 9:1; ఎజ్రా 8:1; 
నెహెమ్యా 7:5; యెహెజ్కేలు 13:9;  

వచనము 65 

వీర్చగాక వీరి ద్వస్సలును ద్వస్సరాండ్రును ఏడు వేల మూడువందల ముపీది యేడుగుర్చ. మరియు 
వారిలో గాయకులును గాయకురాండ్రును రెండువందలమంది యుండిరి. 

నెహెమ్యా 7:65; నెహెమ్యా 8:9; నెహెమ్యా 10:1; లేవీయకాండము 2:3; లేవీయకాండము 2:10; 
లేవీయకాండము 6:17; లేవీయకాండము 6:29; లేవీయకాండము 7:16; లేవీయకాండము 
10:17; లేవీయకాండము 10:18; లేవీయకాండము 22:2; లేవీయకాండము 22:3; 
లేవీయకాండము 22:10; లేవీయకాండము 22:14-16; సంఖ్యాకాండము 18:9-11; 
సంఖ్యాకాండము 18:19; సంఖ్యాకాండము 18:32; నిరగమకాండము 28:30; లేవీయకాండము 
8:8; సంఖ్యాకాండము 27:21; దిాతీయోపదేశకాండము 33:8; 1 సమూయేలు 28:6; 
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దిాతీయోపదేశకాండము 16:17; 1 దినవృత్తంత్ములు 9:1; యెహెజ్కేలు 13:9; యెహెజ్కేలు 
44:24; హగ్గయి 1:1; హగ్గయి 2:2;  

వచనము 66 

వారి గుఱ్ఱములు ఏడువందల ముపీది యార్చ, వారి కంచరగాడిదలు రెండువందల నలువది 
యయిదు, 

ఎజ్రా 9:8; నెహెమ్యా 7:66-69; యెషయా 10:20-22; యిరిీయా 23:3; కీరతనలు 147:2;  
వచనము 67 

వారి ఒంటెలు నాలుగువందల ముపీది యయిదు, గాడి దలు ఆర్చవేల ఏడువందల ఇర్చవదియు 
ఉండెను. 

యెషయా 14:1; యెషయా 14:2; నిరగమకాండము 15:20; నిరగమకాండము 15:21; 2 
సమూయేలు 19:35; నెహెమ్యా 7:67; కీరతనలు 68:25; కీరతనలు 148:12; కీరతనలు 148:13; 
ప్రసంగి 2:8; యిరిీయా 9:17; యిరిీయా 9:18; మత్తయి 9:23; కీరతనలు 147:2;  

వచనము 68 

కుట్లంబ ప్రధ్యనులు కొందర్చ యెరూషలేములోనుండు యెహోవా మందిరమునకు వచిు, దేవుని 
మందిరమును ద్వని సథలములో నిలుపుటకు కానుకలను స్వాచాారీణములుగా అరిీంచిరి. 

లేవీయకాండము 19:19; 1 రాజులు 10:25; నెహెమ్యా 7:68;  
వచనము 69 

పని నెరవేర్చుటకు త్మ శకితకొలది ఖజ్ఞనాకు పదునార్చ వేల మూడువందల తులముల బంగారమును 
రెండు లక్షల యేబది వేల తులముల వండిని యాజ్కుల కొరకు నూర్చ వస్త్రములను ఇచిురి. 

నెహెమ్యా 7:68;  
వచనము 70 
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యాజ్కులును లేవీయులును జ్నులలో కొందర్చను గాయకులును ద్వారపాలకులును నెతీనీయులును 
త్మ పటటణములకు వచిు కాపురము చేసిరి. మరియు ఇశ్రాయేలీయులందర్చను త్మ త్మ 

పటటణములందు కాపురము చేసిరి. 
నిరగమకాండము 35:5-19; నిరగమకాండము 35:29; నిరగమకాండము 36:3; సంఖ్యాకాండము 
7:3-89; 1 దినవృత్తంత్ములు 29:5-17; నెహెమ్యా 7:70-73; కీరతనలు 110:3; ల్లకా 21:1-
4; 2 కొరిందీయులకు 8:3; 2 కొరిందీయులకు 8:12; 2 కొరిందీయులకు 9:7; ఎజ్రా 3:3; 1 
దినవృత్తంత్ములు 21:18; 1 దినవృత్తంత్ములు 22:1; 2 దినవృత్తంత్ములు 3:1; 
నిరగమకాండము 25:2; నిరగమకాండము 35:22; నిరగమకాండము 35:27; లేవీయకాండము 
23:38; సంఖ్యాకాండము 7:2; సంఖ్యాకాండము 7:84; 2 దినవృత్తంత్ములు 35:8; ఎజ్రా 1:4; 
మ్యర్చే 12:44;   
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వచనము 1 

ఏడవ నెలలో ఇశ్రాయేలీయులు త్మ త్మ పటటణములకు వచిున త్ర్చవాత్ జ్నులు ఏకమనస్స్ 
కలిగినవారై యెరూషలేములో కూడి, 

ఎజ్రా 8:25-34; 1 రాజులు 7:51; 1 దినవృత్తంత్ములు 22:14; 1 దినవృత్తంత్ములు 26:20-
28; నెహెమ్యా 7:71; నెహెమ్యా 7:72; నిరగమకాండము 35:22; లేవీయకాండము 23:38; 
సంఖ్యాకాండము 6:21; సంఖ్యాకాండము 7:2; సంఖ్యాకాండము 7:84; 2 రాజులు 12:4; 1 
దినవృత్తంత్ములు 29:5; 2 దినవృత్తంత్ములు 35:8; మ్యర్చే 12:44; అపోసతలుల కారాములు 
11:29;  

వచనము 2 

యోజ్ఞద్వకు కుమ్యర్చడైన యేషూవయును యాజ్కులైన అత్ని సంబంధులును షయలీతయేలు 
కుమ్యర్చడైన జెర్చబ్బబబెలును అత్ని సంబంధులును లేచి, దైవజ్నుడైన మోషే నియమించిన 

ధరీశాస్త్రమునందు వ్రాయబడిన ప్రకారముగా దహనబలులు అరిీంచుటకై ఇశ్రాయేలీయుల దేవుని 
బలిప్పఠమును కటిటరి. 

ఎజ్రా 6:16; ఎజ్రా 6:17; 1 దినవృత్తంత్ములు 11:2; నెహెమ్యా 7:73; నెహెమ్యా 11:3-36; 1 
దినవృత్తంత్ములు 9:2; నెహెమ్యా 10:28; యెషయా 44:26; యిరిీయా 33:26; యెహెజ్కేలు 
37:12;  

వచనము 3 

వార్చ దేశమందు కాపురస్సథలైన వారికి భయపడుచు, ఆ బలిప్పఠమును ద్వని పురాత్న సథలమున నిలిప, 
ద్వనిమీద ఉదయమునను అసతమయమునను యెహోవాకు దహన బలులు అరిీంచుచు వచిురి 

నిరగమకాండము 23:14-17; లేవీయకాండము 16:29; లేవీయకాండము 23:24; లేవీయకాండము 
23:27-44; సంఖ్యాకాండము 29:1-40; నెహెమ్యా 8:2; నెహెమ్యా 8:14; నాాయాధిపతులు 
20:1; నెహెమ్యా 8:1; జెఫనాా 3:9; అపోసతలుల కారాములు 2:46; అపోసతలుల కారాములు 4:32; 
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1 కొరిందీయులకు 1:10; 1 రాజులు 8:1; నెహెమ్యా 7:73; కీరతనలు 102:14; యిరిీయా 30:3; 
యోహాను 11:55;  

వచనము 4 

మరియు గ్రంథమునుబటిట వార్చ పరణశాలల పండుగ్ను నడిపంచి,ఏ దినమునకు నియమింపబడిన 
లెకేచొపుీన ఆ దినపు దహనబలిని విధి చొపుీన అరిీంపసాగిరి. 

హగ్గయి 1:1; హగ్గయి 1:12; హగ్గయి 1:14; హగ్గయి 2:2-4; జెకరాా 3:1; జెకరాా 3:8; జెకరాా 
6:11; ఎజ్రా 2:2; 1 దినవృత్తంత్ములు 3:17; 1 దినవృత్తంత్ములు 3:19; హగ్గయి 2:21; 
హగ్గయి 2:23; జెకరాా 4:6-10; మత్తయి 1:12; మత్తయి 1:13; ల్లకా 3:27; నిరగమకాండము 
20:24; నిరగమకాండము 20:25; సంఖ్యాకాండము 28:3-31; దిాతీయోపదేశకాండము 12:5-7; 
2 దినవృత్తంత్ములు 6:6; కీరతనలు 78:68; ఎజ్రా 3:8; ఎజ్రా 4:2; ఎజ్రా 5:2; ఎజ్రా 10:18; 
నెహెమ్యా 12:7; యెషయా 27:9; హగ్గయి 2:14;  

వచనము 5 

త్ర్చవాత్ నిత్ామైన దహనబలిని, అమ్యవాసాలకును యెహోవా యొకే నియామకమైన పండుగ్లకును 
ప్రతిష్ఠతి్మైన దహనబలులను, ఒకొేకేడు తెచిున స్వాచాారీణలను అరిీంచుచు వచిురి. 

2 దినవృత్తంత్ములు 4:1; ఎజ్రా 4:11-16; ఎజ్రా 8:21; ఎజ్రా 8:22; కీరతనలు 27:1; కీరతనలు 
27:2; కీరతనలు 56:2-4; నిరగమకాండము 29:38-42; సంఖ్యాకాండము 28:2-8; 1 
దినవృత్తంత్ములు 16:40; ఎజ్రా 2:68; ఎజ్రా 4:4; ఎజ్రా 5:15; యెషయా 27:9; యిరిీయా 
17:26; యెహెజ్కేలు 43:16; హగ్గయి 2:14;  

వచనము 6 

ఏడవ నెల మొదటి దినమునుండి యెహోవాకు దహనబలులు అరిీంప మొదలుపెటిటరి. అయితే 
యెహోవా మందిరము యొకే పునాది అపీటికి ఇంకను వేయబడలేదు. 
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నిరగమకాండము 23:16; లేవీయకాండము 23:34-36; నెహెమ్యా 8:14-17; జెకరాా 14:16-19; 
యోహాను 7:2; యోహాను 7:37; సంఖ్యాకాండము 29:12-38; నిరగమకాండము 5:13; 
నిరగమకాండము 29:38; యిరిీయా 52:34; సంఖ్యాకాండము 28:6; సంఖ్యాకాండము 29:6; 
సంఖ్యాకాండము 29:13; దిాతీయోపదేశకాండము 16:13; 1 రాజులు 8:2; 1 దినవృత్తంత్ములు 
16:37; నెహెమ్యా 8:17; హోషేయ 12:9;  

వచనము 7 

మరియు వార్చ కాసెవారికిని వడ్రవారికిని ద్రవాము నిచిురి. అదియుగాక పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు 
త్మకు సెలవిచిునట్లు దేవద్వర్చ మ్రానులను లెబ్బనోనునుండి సముద్రముమీద యొపేీ పటటణమునకు 
తెపీంచుటకు సీదోనీయులకును త్తర్చవారికిని భోజ్నపద్వరథములను పానమును నూనెను ఇచిురి. 
నిరగమకాండము 29:38-42; సంఖ్యాకాండము 28:3-10; సంఖ్యాకాండము 28:11; 
సంఖ్యాకాండము 28:19; సంఖ్యాకాండము 28:27; సంఖ్యాకాండము 29:2; సంఖ్యాకాండము 
29:8; సంఖ్యాకాండము 29:13; లేవీయకాండము 1:3; దిాతీయోపదేశకాండము 12:6; 
దిాతీయోపదేశకాండము 12:17; 2 దినవృత్తంత్ములు 29:31; 2 దినవృత్తంత్ములు 29:32; 
నిరగమకాండము 25:2; సంఖ్యాకాండము 29:39; 2 దినవృత్తంత్ములు 31:14; యెహెజ్కేలు 
46:12;  

వచనము 8 

యెరూషలేములోనుండు దేవుని యొకే మందిరమునకు వార్చ వచిున రెండవ సంవత్్రము రెండవ 
నెలలో షయలీతయేలు కుమ్యర్చడైన జెర్చబ్బబబెలును, యోజ్ఞద్వకు కుమ్యర్చడైన యేషూవయును, 
చెరలోనుండి విడిపంపబడి యెరూషలేమునకు వచిున వారందర్చను పని ఆరంభంచి, యిర్చవది 
సంవత్్రములు మొదలుకొని పై యీడుగ్ల లేవీయులను యెహోవా మందిరము యొకే పనికి 

నిరణయించిరి. 
లేవీయకాండము 23:24; సంఖ్యాకాండము 29:1;  
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వచనము 9 

యేషూవయు అత్ని కుమ్యర్చలును అత్ని సహోదర్చలును, కదీీయేలును అత్ని కుమ్యర్చలును, 
హోదవాా కుమ్యర్చలును, హేనాద్వదు కుమ్యర్చలును, వారి కుమ్యర్చలును, లేవీయులైన వారి 
బంధువులును, దేవుని మందిరములో పనివారిచేత్ పని చేయించుటకు నియమింపబడిరి. 

2 రాజులు 12:11; 2 రాజులు 12:12; 2 రాజులు 22:5; 2 రాజులు 22:6; 2 
దినవృత్తంత్ములు 24:12; 2 దినవృత్తంత్ములు 24:13; 1 రాజులు 5:6; 1 రాజులు 5:9-11; 
2 దినవృత్తంత్ములు 2:10-15; యెహెజ్కేలు 27:17; అపోసతలుల కారాములు 12:20; 2 
దినవృత్తంత్ములు 2:16; యోనా 1:3; అపోసతలుల కారాములు 9:36; అపోసతలుల కారాములు 
10:5; అపోసతలుల కారాములు 10:6; ఎజ్రా 6:3-5; 1 దినవృత్తంత్ములు 14:1; 1 
దినవృత్తంత్ములు 22:2; 1 దినవృత్తంత్ములు 22:4; 2 దినవృత్తంత్ములు 34:10; ద్వనియేలు 
10:1; హగ్గయి 1:8;  

వచనము 10 

శిలీకార్చలు యెహోవా మందిరము యొకే పునాదిని వేయుచుండగా ఇశ్రాయేలు రాజైన ద్వవీదు 
నిరణయించిన విధిచొపుీన త్మ వస్త్రములు ధరించుకొనినవారై యాజ్కులు బ్బకాలతోను, ఆసాపు 
వంశస్సథలగు లేవీయులు చేయి త్ళ్ములతోను నిలువబడి యెహోవాను సోతత్రము చేసిరి 

ఎజ్రా 3:2; సంఖ్యాకాండము 4:3; 1 దినవృత్తంత్ములు 23:24-32; 1 రాజులు 6:38; 1 
దినవృత్తంత్ములు 3:17; ఎజ్రా 2:2; ఎజ్రా 5:16; ఎజ్రా 6:14; నెహెమ్యా 7:1; నెహెమ్యా 7:7; 
నెహెమ్యా 12:1; యిరిీయా 30:3; హగ్గయి 1:1; జెకరాా 4:9;  

వచనము 11 

వీర్చ వంతు చొపుీన కూడి యెహోవా దయాళుడు, ఇశ్రాయేలీయుల విషయమై ఆయన కృప 
నిరంత్రము నిలుచునని పాడుచు యెహోవాను స్సతతించిరి. మరియు యెహోవా మందిరము యొకే 
పునాది వేయబడుట చూచి, జ్నులందర్చను గొపీ శబదముతో యెహోవాకు సోతత్రము చేసిరి. 
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ఎజ్రా 2:40; ఎజ్రా 2:40; నెహెమ్యా 7:43; ఎజ్రా 2:2; ఎజ్రా 2:36; నెహెమ్యా 7:7;  
వచనము 12 

మునుపటి మందిరమును చూచిన యాజ్కులలోను లేవీయులలోను కుట్లంబ ప్రధ్యనులలోను 
వృదుులైన అనేకులు, ఇపుీడు వేయబడిన యీ మందిరము యొకే పునాదిని చూచి గొపీ శబదముతో 

ఏడిురి. అయితే మరి అనేకులు సంతోషముచేత్ బహుగా అరచిరి. 
జెకరాా 4:10; నిరగమకాండము 28:40-42; 1 సమూయేలు 22:18; 1 దినవృత్తంత్ములు 
15:27; నెహెమ్యా 12:24-26; సంఖ్యాకాండము 10:1-10; 1 దినవృత్తంత్ములు 15:24; 1 
దినవృత్తంత్ములు 16:5; 1 దినవృత్తంత్ములు 16:6; 1 దినవృత్తంత్ములు 16:42; 1 
దినవృత్తంత్ములు 6:39; 1 దినవృత్తంత్ములు 16:37; 1 దినవృత్తంత్ములు 25:1-7; 2 
దినవృత్తంత్ములు 35:15; 1 దినవృత్తంత్ములు 6:31-48; 1 దినవృత్తంత్ములు 16:4-7; 1 
దినవృత్తంత్ములు 23:5; 2 దినవృత్తంత్ములు 29:25; 2 దినవృత్తంత్ములు 29:26; 
సంఖ్యాకాండము 10:10; 2 సమూయేలు 6:15; 1 దినవృత్తంత్ములు 6:32; 1 
దినవృత్తంత్ములు 15:16; 1 దినవృత్తంత్ములు 15:28; 1 దినవృత్తంత్ములు 23:30; 2 
దినవృత్తంత్ములు 5:12; 2 దినవృత్తంత్ములు 20:21; ఎజ్రా 5:16; నెహెమ్యా 12:27; కీరతనలు 
149:3; యిరిీయా 30:19; హగ్గయి 2:15; ల్లకా 19:37;  

వచనము 13 

ఏది సంతోష శబదమో యేది దుుఃఖ శబదమో జ్నులు తెలిసికొనలేకపోయిరి. జ్నులు గొపీ ధాని 
చేసినందున ఆ శబదము బహుదూరము వినబడెను. 

నిరగమకాండము 15:21; నెహెమ్యా 12:24; నెహెమ్యా 12:40; కీరతనలు 24:7-10; యెషయా 
6:3; 1 దినవృత్తంత్ములు 16:34; 1 దినవృత్తంత్ములు 16:41; 2 దినవృత్తంత్ములు 7:3; 
కీరతనలు 103:17; కీరతనలు 106:1; కీరతనలు 107:1; కీరతనలు 135:3; కీరతనలు 136:1-26; 
కీరతనలు 145:1-11; యిరిీయా 33:11; ల్లకా 1:50; యెహోషువ 6:5; యెహోషువ 6:10; 
యెహోషువ 6:16; కీరతనలు 47:1; కీరతనలు 47:5; యెషయా 12:6; యెషయా 44:23; జెకరాా 
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9:9; కీరతనలు 102:13; కీరతనలు 102:14; ప్రకటన 21:10-14; నిరగమకాండము 32:17; 
లేవీయకాండము 9:24; 2 సమూయేలు 6:15; 1 దినవృత్తంత్ములు 6:32; 1 దినవృత్తంత్ములు 
15:16; 1 దినవృత్తంత్ములు 15:28; 1 దినవృత్తంత్ములు 23:30; 1 దినవృత్తంత్ములు 
25:1; 2 దినవృత్తంత్ములు 5:12; 2 దినవృత్తంత్ములు 5:13; 2 దినవృత్తంత్ములు 20:21; 
ఎజ్రా 6:16; నెహెమ్యా 9:5; నెహెమ్యా 12:27; యోబు 8:21; యోబు 38:7; కీరతనలు 27:6; 
కీరతనలు 32:11; కీరతనలు 53:6; కీరతనలు 63:5; కీరతనలు 74:21; కీరతనలు 85:6; కీరతనలు 95:1; 
కీరతనలు 118:29; కీరతనలు 126:2; కీరతనలు 132:9; యెషయా 26:1; యిరిీయా 17:26; 
నహూము 1:7; జెఫనాా 3:14; జెకరాా 4:7; హెబ్రీయులకు 13:15;   
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వచనము 1 

అంత్ట యూద్వవంశస్సథలకును బెనాామీనీయులకును విరోధులైనవార్చ, చెరనివారణ యయినవార్చ 
ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు ఆలయమును కట్లటచునన సంగ్తి విని 

హగ్గయి 2:3; యోబు 8:7; యెషయా 41:14; యెషయా 60:22; ద్వనియేలు 2:34; ద్వనియేలు 
2:35; జెకరాా 4:10; మత్తయి 13:31; మత్తయి 13:32; కీరతనలు 126:6; యిరిీయా 31:8; 
యిరిీయా 31:9; 1 దినవృత్తంత్ములు 22:5; 2 దినవృత్తంత్ములు 20:19; ఎజ్రా 4:2; ఎజ్రా 
6:16; యోబు 38:7; కీరతనలు 132:9; యిరిీయా 30:3; యిరిీయా 50:4; యెహెజ్కేలు 7:20; 
మత్తయి 28:8; అపోసతలుల కారాములు 16:25;  

వచనము 2 

జ్ర్చబ్బబబెలు నొదదకును పెదదలలో ప్రధ్యనులయొదదకును వచిు మీర్చ ఆశ్రయించునట్లు మ్మమును మీ 
దేవుని ఆశ్రయించువారము. ఇచుటికి మముీను రపీంచిన అషూరా్చ రాజైన ఏసరూదోదను యొకే 

కాలము మొదలుకొని మ్మము యెహోవాకు బలులు అరిీంచువారము, మ్మమును మీతో కలిసి కటెటదమని 
చెపీరి. 

హగ్గయి 2:1-9; నాాయాధిపతులు 2:5; నెహెమ్యా 12:43; కీరతనలు 5:11; యిరిీయా 33:11; 
జెకరాా 4:7; ల్లకా 19:37-40; నిరగమకాండము 32:17; నిరగమకాండము 32:18; 1 
సమూయేలు 4:5; 1 రాజులు 1:40; 1 రాజులు 1:45; కీరతనలు 100:1; కీరతనలు 100:2; 2 
దినవృత్తంత్ములు 20:19; యిరిీయా 50:4; జెకరాా 4:10; మత్తయి 28:8; అపోసతలుల 
కారాములు 16:25;  

వచనము 3 

అందుకు జెర్చబ్బబబెలును యేషూవయు ఇశ్రాయేలీయుల పెదదలలో త్కిేన ప్రధ్యనులును మీర్చ మ్యతో 
కలిసి మ్య దేవునికి మందిరమును కట్లటటకు నిమిత్తము లేదు;మ్మమ్మ కూడుకొని పారసీకదేశపు రాజైన 
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కోరెషు మ్యకిచిున ఆజ్ాప్రకారము ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు మందిరమును కట్లటదుమని 
వారితో చెపీరి. 

ఎజ్రా 7:9; 1 రాజులు 5:4; 1 రాజులు 5:5; 1 దినవృత్తంత్ములు 22:9; 1 దినవృత్తంత్ములు 
22:10; నెహెమ్యా 4:1-11; ద్వనియేలు 9:25; 1 కొరిందీయులకు 16:9; ఎజ్రా 1:11; ఎజ్రా 
6:16; ఎజ్రా 6:19; ఎజ్రా 6:20; ఎజ్రా 10:7; ఎజ్రా 10:16; ద్వనియేలు 5:13; 2 రాజులు 
17:41; ఎజ్రా 4:10; నెహెమ్యా 6:9; జెకరాా 1:19; మత్తయి 2:8; ల్లకా 9:52; యోహాను 4:9;  

వచనము 4 

దేశపు జ్నులు యూద్వ వంశస్సథలకు ఇబబంది కలుగ్జ్కసి కట్లటచునన వారిని బ్బధపరచిరి. 
ఎజ్రా 1:5; ఎజ్రా 2:2; ఎజ్రా 3:2; ఎజ్రా 3:12; సామెత్లు 26:23-26; 2 కొరిందీయులకు 
11:13-15; గ్లతీయులకు 2:4; 2 తిమోతి 3:8; 2 పేతుర్చ 2:1; 2 పేతుర్చ 2:2; 2 రాజులు 
17:24; 2 రాజులు 17:27-33; 2 రాజులు 17:41; ఎజ్రా 4:10; 2 రాజులు 19:37; 
ఆదికాండము 10:11; కీరతనలు 73:8; యెషయా 37:37; హోషేయ 14:3; సంఖ్యాకాండము 
24:22; యెహోషువ 22:25; 1 దినవృత్తంత్ములు 1:17; నెహెమ్యా 12:1; యెషయా 7:8; 
యెషయా 37:38; ఓబధ్యా 1:19; హగ్గయి 1:1; మత్తయి 2:8; యోహాను 4:22;  

వచనము 5 

మరియు పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు యొకే దినములనినటిలోను పారసీకదేశపు రాజైన దరాావేషు 
యొకే పరిపాలనకాలము వరకు వారి ఉదేదశమును భంగ్పరచుటకై వార్చ మంత్రులకు 

లంచములిచిురి. 
నెహెమ్యా 2:20; యోహాను 4:22; యోహాను 4:23; అపోసతలుల కారాములు 8:21; రోమీయులకు 
9:4; రోమీయులకు 9:5; 3 యోహాను 1:9; 3 యోహాను 1:10; ఎజ్రా 1:1-3; ఎజ్రా 6:3-5; 2 
దినవృత్తంత్ములు 36:22; 2 దినవృత్తంత్ములు 36:23; యెషయా 44:28; యెషయా 45:1; 
యెషయా 45:4; మత్తయి 10:16; యెహోషువ 22:25; ఎజ్రా 2:2; ఎజ్రా 6:14; ద్వనియేలు 
10:1; 2 కొరిందీయులకు 6:15; ఎఫెసీయులకు 2:12;  
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వచనము 6 

మరియు అహషేారోషు ఏలనారంభంచినపుీడు వార్చ యూద్వ దేశస్సథలనుగూరిుయు యెరూషలేము 
పటటణపువారినిగూరిుయు ఉత్తరము వ్రాసి వారిమీద త్పుీ మోపరి. 

ఎజ్రా 3:3; నెహెమ్యా 6:9; యెషయా 35:3; యెషయా 35:4; యిరిీయా 38:4; నెహెమ్యా 4:7; 
నెహెమ్యా 4:8; నెహెమ్యా 4:11; 2 సమూయేలు 4:1; నెహెమ్యా 2:10; ద్వనియేలు 10:13; 
జెకరాా 1:19;  

వచనము 7 

అరతహషసత యొకే దినములలో బిష్లుమును మిత్రిద్వతును టాబెయేలును వారి పక్షముగానునన త్కిేన 
వార్చను పారసీకదేశపు రాజైన అరతహషసతకు ఉత్తరము వ్రాసి పంపరి. ఆ యుత్తరము సిరియా భాషలో 

వ్రాయబడి సిరియా భాషలోనే త్త్ీరాము చేయబడినది. 
కీరతనలు 2:1; కీరతనలు 2:2; నహూము 1:11; అపోసతలుల కారాములు 24:1-27; ఎజ్రా 4:24; 
ఎజ్రా 5:5-17; ఎజ్రా 6:1-18; ద్వనియేలు 8:3; ద్వనియేలు 10:1; ద్వనియేలు 11:2;  

వచనము 8 

మరియు మంత్రియగు రెహూమును లేఖకుడగు ష్ఠవుాయియు ఈ ప్రకారముగా యెరూషలేము 
సంగ్తినిగూరిు ఉత్తరము వ్రాసి రాజైన అరతహషసతయొదదకు పంపరి. 

మత్తయి 27:37; అపోసతలుల కారాములు 24:5-9; అపోసతలుల కారాములు 24:13; అపోసతలుల 
కారాములు 25:7; ప్రకటన 12:10; ఆదికాండము 26:21; ఎస్వతర్చ 1:1; ద్వనియేలు 11:2;  

వచనము 9 

అంత్ట మంత్రియగు రెహూమును లేఖకుడగు ష్ఠవుయాియు వారి పక్షముగానునన త్కిేనవారైన 
దీనాయీయులును అపర్త్ేయుాలును టరెీలాయేలును అపారా్యులును అరెేవాయులును 

బబులోనువార్చను షూషనాేయులును ద్నహావేయులును ఏలామీయులును 
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ఎజ్రా 4:9; ఎజ్రా 4:17; ఎజ్రా 5:6; ఎజ్రా 4:8; ఎజ్రా 7:27; 2 రాజులు 18:26; యెషయా 
36:11; ద్వనియేలు 2:4; 1 రాజులు 21:8; ఎజ్రా 8:36; యిరిీయా 29:25; ఓబధ్యా 1:19; 
జెకరాా 1:19;  

వచనము 10 

ఘనుడును, శ్రేషుడిునైన ఆసనపీర్చ నది యివత్లకు రపీంచి షోమ్రోను పటటణములందును నది 
యవత్లనునన ప్రదేశమందును ఉంచిన త్కిేన జ్నములును, నది యివత్లనునన త్కిేన వార్చను 

ఉత్తరము ఒకటి వ్రాసిరి. 
ఎజ్రా 4:9; 2 సమూయేలు 8:17; 2 సమూయేలు 20:25; 2 రాజులు 18:18; 1 రాజులు 21:8; 
ఎజ్రా 2:2; ఎజ్రా 4:7; ఎజ్రా 4:23;  

వచనము 11 

వీర్చ రాజైన అరతహషసతకు వ్రాసి పంపంచిన ఉత్తరము నకలు. నది యివత్లనునన త్మ ద్వస్సలమైన 
మ్మము రాజైన త్మకు తెలియజ్కయునదేమనగా 

2 రాజులు 17:24; 2 రాజులు 17:30; 2 రాజులు 17:31; ఎజ్రా 5:6; ఎజ్రా 6:6; ఎస్వతర్చ 1:2; 
ఎస్వతర్చ 2:3; ద్వనియేలు 8:2; ఆదికాండము 10:22; యెషయా 21:2; యిరిీయా 25:25; 
యిరిీయా 49:34; యెహెజ్కేలు 32:24; అపోసతలుల కారాములు 2:9; ఎజ్రా 4:7; ఎజ్రా 4:8; 
ఎజ్రా 4:17; ఎజ్రా 4:23; ఎజ్రా 6:13; నెహెమ్యా 4:2; యెషయా 23:13;  

వచనము 12 

త్మ సనినధినుండి మ్యయొదదకు వచిున యూదులు యెరూషలేమునకు వచిు, తిర్చగుబ్బట్లచేసిన ఆ 
చెడుపటటణమును కట్లటచునానర్చ. వార్చ ద్వని ప్రాకారములను నిలిప ద్వని పునాదులను మరమీతు 

చేయుచునానర్చ. 
ఎజ్రా 4:1; 2 రాజులు 17:24-41; రోమీయులకు 13:7; ఎజ్రా 4:11; ఎజ్రా 4:17; ఎజ్రా 7:12; 
1 రాజులు 13:32; ఎజ్రా 4:2; నెహెమ్యా 4:2; యెషయా 8:7; యెషయా 23:13;  
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వచనము 13 

కావున రాజ్వైన త్మకు తెలియవలసినదేమనగా, ఈ పటటణమును కటిట ద్వని ప్రాకారములను 
నిలువబెటిటనయెడల వార్చ శిస్సతగాని స్సంకముగాని పనునగాని యియాక యుందుర్చ, అపుీడు 

రాజునకు రావలసిన పైకము నషటమగును. 
1 రాజులు 21:8; ఎజ్రా 3:3; ఎజ్రా 4:10; ఎజ్రా 4:17; ఎజ్రా 5:6; ఎజ్రా 7:11; ఎజ్రా 7:12;  

వచనము 14 

మ్మము రాజు యొకే ఉపుీ తిననవారము గ్నుక రాజునకు నషటము రాకుండ మ్మము చూడవలెనని ఈ 
యుత్తరమును పంప రాజ్వైన త్మకు ఈ సంగ్తి తెలియజ్కసితివిుు. 

ఎజ్రా 4:15; ఎజ్రా 4:19; 2 రాజులు 18:20; 2 రాజులు 24:1; 2 దినవృత్తంత్ములు 36:13; 
యిరిీయా 52:3; యెహెజ్కేలు 17:12-21; ల్లకా 23:2-5; అపోసతలుల కారాములు 24:5; 1 
ద్నస్లోనీకయులకు 5:22; 1 పేతుర్చ 2:13-15; కీరతనలు 48:1; కీరతనలు 48:2; యెషయా 1:21-
23; ల్లకా 13:34; నెహెమ్యా 1:3; ద్వనియేలు 9:25; నెహెమ్యా 6:6; ఎస్వతర్చ 3:8; యిరిీయా 
38:4; ద్వనియేలు 3:8; మీకా 7:11; మ్యర్చే 12:14; యోహాను 18:35; అపోసతలుల కారాములు 
16:20; అపోసతలుల కారాములు 17:7;  

వచనము 15 

మరియు త్మ పూరిాకులు వ్రాయించిన రాజ్ాపు దసాతవేజులను చూచినయెడల, ఈ పటటణపువార్చ 
తిర్చగుబ్బట్ల చేయువార్చగాను, రాజులకును దేశములకును హాని చేయువార్చగాను, 

కలహకార్చలుగాను కనబడుదురనియు, అందువలననే యీ పటటణము నాశనము పంద్నననియు 
రాజ్ాపు దసాతవేజులవలననే త్మకు తెలియవచుును. 

నెహెమ్యా 5:4; కీరతనలు 52:2; కీరతనలు 119:69; ఎజ్రా 7:24; మత్తయి 9:9; మత్తయి 17:25; 
రోమీయులకు 13:6; రోమీయులకు 13:7; ఎజ్రా 4:22; నెహెమ్యా 5:14; నెహెమ్యా 9:37; 
మత్తయి 22:17; మ్యర్చే 12:14; ల్లకా 20:22;  
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వచనము 16 

కావున రాజ్వైన త్మకు మ్మము రూఢిపరచునదేమనగా, ఈ పటటణము కటటబడి ద్వని ప్రాకారములు 
నిలువబెటటబడినయెడల నది యివత్ల త్మకు హకుే ఎంత్మ్యత్రము ఉండదు. 

యెహెజ్కేలు 33:31; యోహాను 12:5; యోహాను 12:6; యోహాను 19:12-15; నెహెమ్యా 5:14;  
వచనము 17 

అపుీడు రాజు మంత్రియగు రెహూమునకును లేఖకుడగు ష్ఠవుయాికిని షోమ్రోనులో నివసించువారి 
పక్షముగానునన మిగిలిన వారికిని నది యవత్లనుండు త్కిేనవారికిని మీకు క్షేమసంప్రాపతయగును 

గాక అని యీ మొదలగు మ్యటలు వ్రాయించి సెలవిచిునదేమనగా 

ఎజ్రా 4:12; నెహెమ్యా 2:19; నెహెమ్యా 6:6; ఎస్వతర్చ 3:5-8; ద్వనియేలు 6:4-13; అపోసతలుల 
కారాములు 17:6; అపోసతలుల కారాములు 17:7; 2 రాజులు 24:20; 2 రాజులు 25:1; 2 
రాజులు 25:4; యిరిీయా 52:3-34; ఎజ్రా 4:19; ఎజ్రా 5:17; ఎజ్రా 6:1; సామెత్లు 25:2; 
అపోసతలుల కారాములు 25:7;  

వచనము 18 

మీర్చ మ్యకు పంపన ఉత్తరమును శాంత్ముగా చదివించుకొనానము. 
ఎజ్రా 4:20; 2 సమూయేలు 8:3; 1 రాజులు 4:24; ఎజ్రా 6:8; ఎజ్రా 7:21; నెహెమ్యా 2:19;  

వచనము 19 

అందువిషయమై మ్య యాజ్నాుబటిట వదకగా, ఆదినుండి ఆ పటటణపువార్చ రాజులమీద కలహమును 
తిర్చగుబ్బట్లను చేయువారని మ్యకు అగుపడినది. 

ఎజ్రా 4:7; ఎజ్రా 4:9; ఎజ్రా 5:7; ఎజ్రా 7:12; ల్లకా 10:5; అపోసతలుల కారాములు 23:26; 
రోమీయులకు 1:7; ఎజ్రా 4:10; ఎజ్రా 4:11; ఆదికాండము 43:23; ఎజ్రా 4:23; ద్వనియేలు 
4:1; ద్వనియేలు 6:25; ఓబధ్యా 1:19;  

వచనము 20 
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మరియు యెరూషలేము పటటణమందు బలమైన రాజులు ప్రభుత్ాము చేసిరి. వార్చ నది యవత్లి 
దేశములనినటిని ఏలినందున వారికి శిస్సతను స్సంకమును పనునను చెలుు చుండెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెన్స్ లు లేవు 

వచనము 21 

కాబటిట యిపుీడు ఆ మనుషుాలు ఆ పని చాలించి, మ్మము సెలవిచుువరకు ఆ పటటణమును కటటక 
మ్యనవలెనని ఆజ్ఞపాంచుడి. 

ఎజ్రా 4:15; ఎజ్రా 5:17; ఎజ్రా 6:1; ఎజ్రా 6:2; దిాతీయోపదేశకాండము 13:14; సామెత్లు 
25:2; 2 రాజులు 18:7; 2 రాజులు 24:20; యెహెజ్కేలు 17:13-19; ఎజ్రా 4:12; ఎజ్రా 4:21; 
ల్లకా 20:22;  

వచనము 22 

ఇది త్పీకుండ చేయుటకు మీర్చ జ్ఞగ్రత్తపడుడి. రాజులకు నషటము కలుగునట్లు ద్రోహము 
పెర్చగ్కుండ చూడుడి అని సెలవిచెును. 

1 రాజులు 4:21; 1 రాజులు 4:24; 1 దినవృత్తంత్ములు 18:3; కీరతనలు 72:8; ఎజ్రా 4:16; 
ఆదికాండము 15:18; యెహోషువ 1:3; యెహోషువ 1:4; 1 దినవృత్తంత్ములు 18:6; 1 
దినవృత్తంత్ములు 18:13; 1 దినవృత్తంత్ములు 19:19; 2 దినవృత్తంత్ములు 9:14; 2 
దినవృత్తంత్ములు 9:23; 2 దినవృత్తంత్ములు 9:24; 2 దినవృత్తంత్ములు 17:11; 2 
దినవృత్తంత్ములు 26:7; 2 దినవృత్తంత్ములు 26:8; ఆదికాండము 17:6; సంఖ్యాకాండము 
24:7; దిాతీయోపదేశకాండము 15:6; దిాతీయోపదేశకాండము 19:8; 1 దినవృత్తంత్ములు 
17:8; ఎజ్రా 6:8; ఎజ్రా 7:21; నెహెమ్యా 5:4; విలాపవాకాములు 1:1; యెహెజ్కేలు 16:13; 
యెహెజ్కేలు 19:11; రోమీయులకు 13:6;  

వచనము 23 
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రాజైన అరతహషసత పంపంచిన యుత్తరము యొకే ప్రతి రెహూమునకును ష్ఠవుయాికిని వీరి 
పక్షముగానునన వారికిని వినిపంపబడినపుీడు వార్చ త్ారగా యెరూషలేములోనునన 

యూదులయొదదకు వచిు, బలవంత్ముచేత్ను అధికారముచేత్ను వార్చ పని ఆపునట్లు చేయగా 

ఎజ్రా 4:19; ఎజ్రా 6:8;  
వచనము 24 

యెరూషలేములో నుండు దేవుని మందిరపు పని నిలిచిపోయెను. ఈలాగున పారసీకదేశపు రాజైన 
దరాావేషు ఏలుబడియందు రెండవ సంవత్్రమువరకు ఆ పని నిలిచిపోయెను. 

ఎజ్రా 4:13; ఎస్వతర్చ 3:8; ఎస్వతర్చ 3:9; ఎస్వతర్చ 7:3; ఎస్వతర్చ 7:4; ద్వనియేలు 6:2;   
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వచనము 1 

ప్రవకతలైన హగ్గయియు ఇదోద కుమ్యర్చడైన జెకరాాయు యూద్వ దేశమందును యెరూషలేమునందును 
ఉనన యూదులకు ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామమున ప్రకటింపగా 

ఎజ్రా 4:8; ఎజ్రా 4:9; ఎజ్రా 4:17; సామెత్లు 4:16; మీకా 2:1; రోమీయులకు 3:15; ఎజ్రా 
5:6; ఎజ్రా 6:8; ఎజ్రా 6:13; హగ్గయి 1:2;  

వచనము 2 

షయలీతయేలు కుమ్యర్చడైన జెర్చబ్బబబెలును యోజ్ఞద్వకు కుమ్యర్చడైన యేషూవయును లేచి 
యెరూషలేములోనుండు దేవుని మందిరమును కటటనారంభంచిరి. మరియు దేవుని యొకే ప్రవకతలు 

వారితోకూడ నుండి సహాయము చేయుచువచిురి. 
నెహెమ్యా 6:3; నెహెమ్యా 6:9; యోబు 20:5; 1 ద్నస్లోనీకయులకు 2:18; ఎజ్రా 5:5; ఎజ్రా 
6:1; హగ్గయి 1:15; ఎజ్రా 4:5; ఎజ్రా 6:14; ద్వనియేలు 9:25; ద్వనియేలు 10:13; హగ్గయి 
1:2; హగ్గయి 2:15; జెకరాా 1:1;  

వచనము 3 

అంత్ట నది యివత్ల అధికారియైన త్తెతనైయును షెత్రోబజ్నయియును వారి పక్షముననునన వార్చను 
యూదులయొదదకు వచిుఈ మందిరమును కట్లటటకును ఈ ప్రాకారమును నిలుపుటకును ఎవర్చ మీకు 

సెలవిచిురని అడుగ్గా 

హగ్గయి 1:1-15; జెకరాా 1:1-21; మీకా 5:4; హగ్గయి 1:2-8; జెకరాా 1:3; జెకరాా 1:4; జెకరాా 
4:6-10; నిరగమకాండము 31:6; ఎజ్రా 6:14; నెహెమ్యా 2:17; హగ్గయి 1:3; హగ్గయి 2:18; 
జెకరాా 8:9;  

వచనము 4 

ఈ కటటడమును చేయించినవారి పేర్చలు మొదలైన సంగ్తులను మ్మము వారితో చెపీతివిుు. 
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ఎజ్రా 3:2; హగ్గయి 1:12-15; జెకరాా 6:11; ఎజ్రా 6:14; హగ్గయి 2:4-9; హగ్గయి 2:20-23; 
జెకరాా 3:1; జెకరాా 4:14; 2 కొరిందీయులకు 1:24; నిరగమకాండము 31:6; 1 
దినవృత్తంత్ములు 3:17; 1 దినవృత్తంత్ములు 6:15; ఎజ్రా 2:2; ఎజ్రా 5:16; ఎజ్రా 10:18; 
నెహెమ్యా 2:17; నెహెమ్యా 7:7; నెహెమ్యా 12:1; హగ్గయి 1:2; హగ్గయి 1:14; హగ్గయి 2:18; 
హగ్గయి 2:21; జెకరాా 8:9; మత్తయి 1:12;  

వచనము 5 

యూదుల దేవుడు వారి పెదదలమీద త్న దృష్ఠట యుంచినందున ఆ సంతినిగూరిు దరాావేషు ఎదుటికి 
వచుువార్చ ఆజ్నాొందు వరకు అధికార్చలు వారిని పని మ్యనిీంపలేదు. 

ఎజ్రా 5:6; ఎజ్రా 6:6; ఎజ్రా 6:13; ఎజ్రా 7:21; నెహెమ్యా 2:7-9; ఎజ్రా 5:9; ఎజ్రా 1:3; 
మత్తయి 21:23; అపోసతలుల కారాములు 4:7; జెకరాా 1:19;  

వచనము 6 

నది యివత్ల అధికారియైన త్తెతనైయును షెత్రోబజ్నయియును, నది యివత్ల నుండువారి 
పక్షముగానునన అపరె్కాయులును, రాజైన దరాావేషునకు పంపన ఉత్తరము నకలు 

ఎజ్రా 5:10; ఎజ్రా 5:9;  
వచనము 7 

రాజైన దరాావేషునకు సకల క్షేమప్రాపత యగునుగాక. 
ఎజ్రా 7:6; ఎజ్రా 7:28; ఎజ్రా 8:22; 2 దినవృత్తంత్ములు 16:9; కీరతనలు 32:8; కీరతనలు 
33:18; కీరతనలు 34:15; కీరతనలు 76:10; ఫిలిప్పీయులకు 1:28; 1 పేతుర్చ 3:12; కీరతనలు 
129:2-5; ఎజ్రా 6:6-12; దిాతీయోపదేశకాండము 11:12; ఎజ్రా 4:5; ఎజ్రా 4:24; ఎజ్రా 6:8; 
నెహెమ్యా 2:8;  

వచనము 8 
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రాజ్వైన త్మకు తెలియవలసినదేమనగా, మ్మము యూద్వ ప్రదేశములోనికి వళిుతివిుు, అకేడ 
మహాదేవుని యొకే మందిరము ఉననది; అది గొపీ రాళ్ుచేత్ కటటబడినది, గోడలలో మ్రానులు 

వేయబడినవి మరియు ఈ పని త్ారగా జ్ర్చగుచు వారిచేతిలో వృదిుయగుచుననది. 
ఎజ్రా 4:11; ఎజ్రా 4:23; ఎజ్రా 4:9; ఎజ్రా 6:6; ఎజ్రా 4:7; ఎజ్రా 5:3; ఎజ్రా 6:13; ఎజ్రా 7:11; 
ఎజ్రా 8:36;  

వచనము 9 

ఈ మందిరమును కట్లటటకును ఈ ప్రాకారములను నిలుపుటకును ఎవర్చ మీకు సెలవిచిురని మ్మము 
అకేడనునన పెదదలను అడిగితివిుు. 

ఎజ్రా 4:17; ద్వనియేలు 3:9; ద్వనియేలు 4:1; ద్వనియేలు 6:21; యోహాను 14:27; 2 
ద్నస్లోనీకయులకు 3:16;  

వచనము 10 

వారిలో అధికార్చలైన వారిపేళుు వ్రాసి త్మకు తెలియజ్కయుటకై వారి పేళ్ును అడుగ్గా 

ఎజ్రా 2:1; నెహెమ్యా 7:6; నెహెమ్యా 11:3; ఎస్వతర్చ 1:1; ఎస్వతర్చ 1:22; ఎజ్రా 1:2; ఎజ్రా 1:3; 
ఎజ్రా 6:10; ఎజ్రా 7:23; దిాతీయోపదేశకాండము 10:17; దిాతీయోపదేశకాండము 32:31; 
కీరతనలు 145:3; ద్వనియేలు 2:47; ద్వనియేలు 3:26; ద్వనియేలు 4:2; ద్వనియేలు 4:34-37; 
ద్వనియేలు 6:26; మ్యర్చే 13:1; మ్యర్చే 13:2; 2 రాజులు 12:12; ఎజ్రా 7:14; నెహెమ్యా 1:3; 
నెహెమ్యా 4:7; హగ్గయి 1:14;  

వచనము 11 

వార్చ ఈలాగున ప్రతుాత్తరమిచిురి మ్మము భూమ్యాకాశముల దేవుని యొకే స్వవకులమై అనేక 
సంవత్్రముల క్రందట ఇశ్రాయేలీయులలో నొక గొపీరాజు కటిటంచి నిలిపన మందిరమును మరల 

కట్లటచునానము. 
ఎజ్రా 5:3; ఎజ్రా 5:4;  
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వచనము 12 

మ్య పత్ర్చలు ఆకాశమందలి దేవునికి కోపము పుటిటంచినందున ఆయన వారిని కలీదయుడైన 
నెబుకద్ననజ్రను బబులోను రాజుచేతికి అపీగించెను. అత్డు ఈ మందిరమును నాశనముచేసి 

జ్నులను బబులోను దేశములోనికి చెరపట్లటకొని పోయెను. 
ఎజ్రా 5:4;  

వచనము 13 

అయితే బబులోను రాజైన కోరెషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవత్్రమందు రాజైన కోరెషు దేవుని 
మందిరమును తిరిగి కట్లటటకు ఆజ్ ాఇచెును. 

యెహోషువ 24:15; కీరతనలు 119:46; ద్వనియేలు 3:26; యోనా 1:9; మత్తయి 10:32; ల్లకా 
12:8; అపోసతలుల కారాములు 27:23; రోమీయులకు 1:16; రోమీయులకు 6:16; గ్లతీయులకు 
6:14; 1 రాజులు 6:1; 1 రాజులు 7:51; 2 దినవృత్తంత్ములు 3:1; 2 దినవృత్తంత్ములు 
5:14; 1 రాజులు 3:1; 1 దినవృత్తంత్ములు 17:12; నెహెమ్యా 1:4; యెహెజ్కేలు 16:13; 
యెహెజ్కేలు 19:11; ప్రకటన 16:11;  

వచనము 14 

మరియు నెబుకద్ననజ్ర్చ యెరూషలేమందునన దేవాలయములో నుండి తీసి బబులోను పటటణమందునన 
గుడిలోనికి కొనిపోయిన దేవుని మందిరపు వండి బంగార్చ ఉపకరణములను రాజైన కోరెషు బబులోను 

పటటణపు మందిరములో నుండి తెపీంచి 

2 రాజులు 21:12-15; 2 దినవృత్తంత్ములు 34:24; 2 దినవృత్తంత్ములు 34:25; 2 
దినవృత్తంత్ములు 36:16; 2 దినవృత్తంత్ములు 36:17; నెహెమ్యా 9:26; నెహెమ్యా 9:27; 
యెషయా 59:1; యెషయా 59:2; యిరిీయా 5:29; ద్వనియేలు 9:5; దిాతీయోపదేశకాండము 
28:15-68; దిాతీయోపదేశకాండము 29:24-28; దిాతీయోపదేశకాండము 31:17; 
దిాతీయోపదేశకాండము 32:30; నాాయాధిపతులు 2:14; నాాయాధిపతులు 4:2; నాాయాధిపతులు 
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6:1; 1 రాజులు 9:6-9; 2 దినవృత్తంత్ములు 7:19-22; కీరతనలు 106:40; 2 రాజులు 24:2; 
2 రాజులు 24:10-17; 2 రాజులు 25:1; 2 రాజులు 25:8-11; 2 రాజులు 25:12-30; 2 
దినవృత్తంత్ములు 36:6-10; యిరిీయా 39:1-14; ద్వనియేలు 1:1; ద్వనియేలు 1:2; 2 
దినవృత్తంత్ములు 29:6; నెహెమ్యా 1:4; ప్రకటన 16:11;  

వచనము 15 

త్ను అధికారిగా చేసిన షేషబజ్జర్చ అనునత్నికి అపీగించి నీవు ఈ ఉపకరణములను తీసికొని 
యెరూషలేము పటటణమందుండు దేవాలయమునకు పోయి దేవుని మందిరమును ద్వని సథలమందు 

కటిటంచుమని అత్నికి ఆజ్ ాఇచెును. 
ఎజ్రా 1:1-8; ఎజ్రా 6:3-5; యెషయా 44:28; యెషయా 45:1; ఎజ్రా 6:14; ఎజ్రా 7:13; 
యిరిీయా 27:22; ద్వనియేలు 10:1;  

వచనము 16 

కాబటిట ఆ షేషబజ్జర్చ వచిు యెరూషలేములో నుండు దేవుని మందిరపు పునాదిని వేయించెను. 
అపీటినుండి నేటివరకు అది కటటబడుచుననను ఇంకను సమ్యపతకాకుండ ఉననది. 

ఎజ్రా 1:7-10; ఎజ్రా 6:5; 2 దినవృత్తంత్ములు 36:7; 2 దినవృత్తంత్ములు 36:18; యిరిీయా 
52:19; ద్వనియేలు 5:2; ద్వనియేలు 5:3; ఎజ్రా 7:27; సామెత్లు 21:1; ఎజ్రా 5:16; ఎజ్రా 
1:11; హగ్గయి 1:1; హగ్గయి 1:14; హగ్గయి 2:2; హగ్గయి 2:21; అపోసతలుల కారాములు 
13:7; అపోసతలుల కారాములు 13:8; అపోసతలుల కారాములు 13:12; ఎజ్రా 1:8;  

వచనము 17 

కాబటిట రాజ్వైన త్మకు అనుకూలమైతే బబులోను పటటణమందునన రాజుయొకే ఖజ్ఞనాలో వదకించి, 
యెరూషలేములో నుండు దేవుని మందిరమును కట్లటటకు రాజైన కోరెషు నిరణయము చేసెనో లేదో అది 

తెలిసికొని, రాజ్వైన త్మర్చ ఆజ్ ాఇచిు యీ సంగ్తినిగూరిు త్మ చిత్తము 
తెలియజ్కయగోర్చచునానము. 
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ఎజ్రా 1:2; ఎజ్రా 3:3; ఎజ్రా 6:3;   
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వచనము 1 

అపుీడు రాజైన దరాావేషు ఆజ్ా ఇచిునందున బబులోనులో ఖజ్ఞనాలోని దసాతవేజు కొట్లటలో వదకగా 

ఎజ్రా 5:14; ఎజ్రా 5:2; ఎజ్రా 3:8; ఎజ్రా 3:10; హగ్గయి 1:12-14; హగ్గయి 2:18; జెకరాా 
4:10; ఎజ్రా 6:15; ఎజ్రా 1:8; జెకరాా 4:9;  

వచనము 2 

మ్యదీయుల ప్రదేశమందు ఎగ్బత్నా యను పురములో ఒక గ్రంథము దొరికెను. ద్వనిలో 
వ్రాయబడియునన యీ సంగ్తి కనబడెను. 

ఎజ్రా 4:15; ఎజ్రా 4:19; ఎజ్రా 6:1; ఎజ్రా 6:2; సామెత్లు 25:2; ఎజ్రా 6:3-5; నెహెమ్యా 2:5;  
వచనము 3 

రాజైన కోరెషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవత్్రమందు అత్డు యెరూషలేములో ఉండు దేవుని 
మందిరమునుగూరిు నిరణయించినది బలులు అరిీంపత్గిన సథలముగా మందిరము కటిటంపబడవలెను; 
ద్వని పునాదులు గ్టిటగా వేయబడవలెను; ద్వని నిడివి అర్చవది మూరలును ద్వని వడలుీ అర్చవది 

మూరలును ఉండవలెను; 
ఎజ్రా 4:15; ఎజ్రా 4:19; ఎజ్రా 5:17; యోబు 29:16; సామెత్లు 25:2; కీరతనలు 40:7; 
యిరిీయా 36:2-4; యిరిీయా 36:20-23; యిరిీయా 36:29; యిరిీయా 36:32; యెహెజ్కేలు 
2:9; యెహెజ్కేలు 3:1; ప్రకటన 5:1; ఎజ్రా 4:5; ఎజ్రా 4:24; ఎజ్రా 7:13; ఎజ్రా 9:9; యెషయా 
13:3; ద్వనియేలు 9:25;  

వచనము 4 

మూడు వర్చసలు గొపీ రాళ్ుచేత్ను ఒక వర్చస క్రొత్త మ్రానులచేత్ను కటిటంపబడవలెను; ద్వని 
వాయమును రాజు యొకే ఖజ్ఞనాలో నుండి యియావలెను. 

ఎజ్రా 2:1; ఎజ్రా 4:19; ఎజ్రా 5:17; నెహెమ్యా 7:6; యిరిీయా 36:2; అపోసతలుల కారాములు 
2:9;  
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వచనము 5 

మరియు యెరూషలేములోనునన ఆలయములోనుండి నెబుకద్ననజ్ర్చ బబులోనునకు తీసికొని వచిున 
దేవుని మందిరము యొకే వండి బంగార్చ ఉపకరణములు తిరిగి అపీగింపబడి, 

యెరూషలేములోనునన మందిరమునకు తేబడి, దేవుని మందిరములో వాటి సథలమందు 
పెటటబడవలెను. 

ఎజ్రా 1:1-4; ఎజ్రా 5:13-15; 2 దినవృత్తంత్ములు 36:22; 2 దినవృత్తంత్ములు 36:23; 
దిాతీయోపదేశకాండము 12:5; దిాతీయోపదేశకాండము 12:6; దిాతీయోపదేశకాండము 12:11-
14; 2 దినవృత్తంత్ములు 2:6; కీరతనలు 122:4; 1 రాజులు 6:2; 1 రాజులు 6:3; 2 
దినవృత్తంత్ములు 3:3; 2 దినవృత్తంత్ములు 3:4; యెహెజ్కేలు 41:13-15; ప్రకటన 21:16; 
ఎజ్రా 3:7; ఎజ్రా 4:3; ఎజ్రా 5:15; ఎజ్రా 5:17; యెషయా 44:28; యెషయా 60:10; యిరిీయా 
30:18; ద్వనియేలు 10:1;  

వచనము 6 

కావున రాజైన దరాావేషు ఈలాగు సెలవిచెును నది యవత్ల అధికారియైన త్తెతనై అను నీవును, 
షెత్రోబజ్నయి అను నీవును నది యవత్ల మీతోకూడ నునన అపరె్కాయులును యూదుల జోలికి పోక 

1 రాజులు 6:36; ఎజ్రా 7:20-23; కీరతనలు 68:29; కీరతనలు 72:10; యెషయా 49:23; 
యెషయా 60:6-10; ప్రకటన 12:16; 1 రాజులు 6:2; ఎజ్రా 6:8; ఎజ్రా 7:15; హగ్గయి 1:8;  

వచనము 7 

దేవుని మందిరపు పని జ్ర్చగ్నిచిు, వారి అధికారిని పెదదలను దేవుని మందిరమును ద్వని సథలమందు 
కటిటంపనియుాడి. 

ఎజ్రా 1:7; ఎజ్రా 1:8; ఎజ్రా 5:14; యిరిీయా 27:16; యిరిీయా 27:18-22; ద్వనియేలు 1:2; 
ద్వనియేలు 5:2; 2 రాజులు 24:13; 2 రాజులు 25:14; 2 రాజులు 25:15; 2 
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దినవృత్తంత్ములు 36:6; 2 దినవృత్తంత్ములు 36:7; 2 దినవృత్తంత్ములు 36:10; 2 
దినవృత్తంత్ములు 36:18; యిరిీయా 52:19; 2 తిమోతి 2:20;  

వచనము 8 

మరియు దేవుని మందిరమును కటిటంచునట్లుగా యూదుల యొకే పెదదలకు మీర్చ చేయవలసిన 
సహాయమునుగూరిు మ్మము నిరణయించినదేమనగా రాజు యొకే సొముీలోనుండి, అనగా నది 

యవత్లనుండి వచిున పనునలోనుండి వార్చ చేయు పని నిమిత్తము త్డవు ఏమ్యత్రమును చేయక వారి 
వాయమునకు కావలసినద్వని ఇయావలెను. 

ఎజ్రా 5:3; ఎజ్రా 5:6; ఆదికాండము 32:28; ఆదికాండము 43:14; నెహెమ్యా 1:11; కీరతనలు 
76:10; సామెత్లు 21:1; సామెత్లు 21:30; యెషయా 27:8; అపోసతలుల కారాములు 4:26-
28; రోమీయులకు 8:31; ఎజ్రా 4:9; ఎజ్రా 5:5; ఎజ్రా 6:22; ఎజ్రా 7:21; ఎజ్రా 7:25; 
నెహెమ్యా 2:7;  

వచనము 9 

మరియు ఆకాశమందలి దేవునికి దహనబలులు అరిీంచుటకై కోడెలే గాని గొఱ్ఱపటేటళ్లు గాని గొఱ్ఱ 
పలులేగాని గోధుమలే గాని ఉపేీ గాని ద్రాక్షారసమ్మ గాని నూనెయే గాని, యెరూషలేములో నునన 
యాజ్కులు ఆకాశమందలి దేవునికి స్సవాసనయైన అరీణలను అరిీంచి, రాజును అత్ని 
కుమ్యర్చలును జీవించునట్లు ప్రారథనచేయు నిమిత్తమై వార్చ చెపీనద్వనినిబటిట ప్రతిదినమును 

త్పీకుండ 

అపోసతలుల కారాములు 5:38; అపోసతలుల కారాములు 5:39; యెషయా 49:23;  
వచనము 10 

వారికి కావలసినదంత్యు ఇయావలెను. 
ఎజ్రా 6:4; ఎజ్రా 4:16; ఎజ్రా 4:20; ఎజ్రా 7:15-22; కీరతనలు 68:29-31; హగ్గయి 2:8; ఎజ్రా 
4:21; ఎజ్రా 4:23; ఎజ్రా 5:5; లేవీయకాండము 22:25; 2 దినవృత్తంత్ములు 30:5; ఎజ్రా 
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7:20; నెహెమ్యా 9:37; నెహెమ్యా 11:23; యెహెజ్కేలు 45:17; ద్వనియేలు 6:26; రోమీయులకు 
13:6; 2 కొరిందీయులకు 9:14;  

వచనము 11 

ఇంకను మ్మము నిరణయించినదేమనగా, ఎవడైనను ఈ ఆజ్నాు భంగ్పరచినయెడల వాని యింటి 
వనునగాడి ఊడదీయబడి నిలువనెత్తబడి ద్వనిమీద వాడు ఉరితీయింప బడును, ఆ త్పుీనుబటిట వాని 

యిలుు పెంటరాశి చేయబడును. 
లేవీయకాండము 1:3-5; లేవీయకాండము 1:10; లేవీయకాండము 9:2; కీరతనలు 50:9-13; 
నిరగమకాండము 29:38-42; సంఖ్యాకాండము 28:1; సంఖ్యాకాండము 29:40; లేవీయకాండము 
2:1-16; సంఖ్యాకాండము 15:4-31; 1 దినవృత్తంత్ములు 9:29; లేవీయకాండము 2:13; 
మ్యర్చే 9:49; యెషయా 49:23; నిరగమకాండము 34:15; దిాతీయోపదేశకాండము 32:31; ఎజ్రా 
7:17; నెహెమ్యా 11:23; యెహెజ్కేలు 45:17;  

వచనము 12 

ఏ రాజులేగాని యే జ్నులేగాని యీ ఆజ్నాు భంగ్పరచి యెరూషలేములోనునన దేవుని మందిరమును 
నశింపజ్కయుటకై చెయిాచాపనయెడల, త్న నామమును అకేడ ఉంచిన దేవుడు వారిని 

నశింపజ్కయును. దరాావేషు అను నేనే యీ ఆజ్ ాఇచిుతిని. మరియు అది అతివేగ్ముగా జ్ర్చగ్వలెనని 
వ్రాయించి అత్డు త్కీదుగా పంపంచెను. 

ఆదికాండము 8:21; లేవీయకాండము 1:9; లేవీయకాండము 1:13; ఎఫెసీయులకు 5:2; ఎజ్రా 
7:23; యిరిీయా 29:7; 1 తిమోతి 2:1; 1 తిమోతి 2:2; ఆదికాండము 20:17; నిరగమకాండము 
8:28; లేవీయకాండము 4:31; 1 రాజులు 1:47; ఎజ్రా 5:8; ఎజ్రా 7:17; ద్వనియేలు 2:46; 
జెకరాా 7:2; అపోసతలుల కారాములు 8:24; ప్రకటన 16:11;  

వచనము 13 
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అపుీడు నది యివత్ల అధికారియైన త్తెతనైయును షెత్రోబజ్నయియును వారి పక్షమున నుననవార్చను 
రాజైన దరాావేషు ఇచిున ఆజ్చాొపుీన వేగ్ముగా పని జ్రిపంచిరి. 

ఎజ్రా 7:26; ఎస్వతర్చ 5:4; ఎస్వతర్చ 7:10; 2 రాజులు 9:37; 2 రాజులు 10:27; ద్వనియేలు 2:5; 
ద్వనియేలు 3:29; 2 సమూయేలు 21:6; ద్వనియేలు 3:28;  

వచనము 14 

యూదుల పెదదలు కటిటంచుచు, ప్రవకతయైన హగ్గయియు ఇదోద కుమ్యర్చడైన జెకరాాయు 
హెచురించుచుననందున పని బ్బగుగా జ్రిపరి. ఈ ప్రకారము ఇశ్రాయేలీయుల దేవుని ఆజ్ా 

ననుసరించి వార్చ కటిటంచుచు, కోరెషు దరాావేషు అరతహషసత అను పారసీకదేశపు రాజుల ఆజ్చాొపుీన 
ఆ పని సమ్యపత చేసిరి. 

నిరగమకాండము 20:24; దిాతీయోపదేశకాండము 12:5; దిాతీయోపదేశకాండము 12:11; 
దిాతీయోపదేశకాండము 16:2; 1 రాజులు 9:3; 2 దినవృత్తంత్ములు 7:16; కీరతనలు 132:13; 
కీరతనలు 132:14; కీరతనలు 5:10; కీరతనలు 21:8-10; కీరతనలు 137:8; కీరతనలు 137:9; 
యెషయా 60:12; ఓబధ్యా 1:10; జెకరాా 12:2-4; అపోసతలుల కారాములు 5:38; అపోసతలుల 
కారాములు 5:39; అపోసతలుల కారాములు 9:5; ప్రకటన 19:14-21; ఎస్వతర్చ 3:14; ఎస్వతర్చ 
3:15; ఎస్వతర్చ 8:14; ఎజ్రా 6:13; ప్రసంగి 9:10; దిాతీయోపదేశకాండము 12:21; 1 
దినవృత్తంత్ములు 22:7; ఎజ్రా 7:14; ఎజ్రా 7:15; నెహెమ్యా 1:9;  

వచనము 15 

రాజైన దరాావేషు ఏలుబడియందు ఆరవ సంవత్్రము అద్వర్చ నెల మూడవనాటికి మందిరము 
సమ్యపత చేయబడెను. 

ఎజ్రా 4:9; ఎజ్రా 4:23; ఎజ్రా 5:6; ఎస్వతర్చ 6:11; యోబు 5:12; యోబు 5:13; సామెత్లు 
29:26; ఎజ్రా 5:3; ఎజ్రా 6:12; ఎజ్రా 6:14; ఎజ్రా 8:36;  

వచనము 16 
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అపుీడు ఇశ్రాయేలీయులును యాజ్కులును లేవీయులును చెరలోనుండి విడుదల నొందిన 
త్కిేనవార్చను దేవుని మందిరమును ఆనందముతో ప్రతిష్ఠంిచిరి. 

ఎజ్రా 3:8; ఎజ్రా 4:3; ఎజ్రా 5:1; ఎజ్రా 5:2; హగ్గయి 1:12-14; హగ్గయి 2:2-15; జెకరాా 2:1; 
జెకరాా 4:14; జెకరాా 6:1-15; జెకరాా 4:9; యెషయా 44:28; హగ్గయి 1:8; ఎజ్రా 6:13; ఎజ్రా 
1:1-4; ఎజ్రా 4:24; ఎజ్రా 5:13; ఎజ్రా 7:1; 1 రాజులు 6:38; ఎజ్రా 7:7; ఎజ్రా 9:9; ఎస్వతర్చ 
1:1; ప్రసంగి 9:10; ద్వనియేలు 10:1; జెకరాా 1:16; జెకరాా 7:1;  

వచనము 17 

దేవుని మందిరమును ప్రతిష్ఠంిచినపుీడు నూర్చ ఎడును రెండు వందల పటేటళ్ును నాలుగువందల 
గొఱ్ఱపలులను ఇశ్రాయేలీయులకందరికిని పాపపరిహారారథ బలిగా ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రముల 

లెకేచొపుీన పండ్రండు మ్మకపోతులను అరిీంచిరి. 
ఎస్వతర్చ 3:7; ఎస్వతర్చ 3:13; ఎస్వతర్చ 8:12; ఎస్వతర్చ 9:1; ఎస్వతర్చ 9:15; ఎస్వతర్చ 9:17; ఎస్వతర్చ 
9:19; ఎస్వతర్చ 9:21; 1 రాజులు 6:38; 1 రాజులు 7:51; ఎజ్రా 5:16; ఎజ్రా 9:9; నెహెమ్యా 
6:15; ప్రసంగి 9:10; జెకరాా 1:1; జెకరాా 1:16; జెకరాా 4:7; జెకరాా 4:9; జెకరాా 7:1;  

వచనము 18 

మరియు వార్చ యెరూషలేములోనునన దేవుని స్వవ జ్రిపంచుటకై మోషే యొకే గ్రంథమందు 
వ్రాసినద్వనినిబటిట త్రగ్తుల చొపుీన యాజ్కులను వర్చసల చొపుీన లేవీయులను నిరణయించిరి. 

1 దినవృత్తంత్ములు 9:2; నెహెమ్యా 7:73; ఎజ్రా 4:1; 1 రాజులు 8:63; 2 దినవృత్తంత్ములు 
7:5; 2 దినవృత్తంత్ములు 7:9; యోహాను 10:22; ఎజ్రా 6:22; ఎజ్రా 3:11; ఎజ్రా 3:12; 
దిాతీయోపదేశకాండము 12:7; 1 దినవృత్తంత్ములు 15:28; 2 దినవృత్తంత్ములు 7:10; 2 
దినవృత్తంత్ములు 30:23; 2 దినవృత్తంత్ములు 30:26; నెహెమ్యా 8:10; నెహెమ్యా 12:43; 
కీరతనలు 122:1; ఫిలిప్పీయులకు 4:4; సంఖ్యాకాండము 7:10; 2 సమూయేలు 6:17; 1 
దినవృత్తంత్ములు 15:25; 1 దినవృత్తంత్ములు 16:1; ఎజ్రా 2:70; ఎజ్రా 6:19; నెహెమ్యా 
12:27; ద్వనియేలు 5:13;  
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వచనము 19 

చెరలోనుండి విడుదల నొందినవార్చ మొదటి నెల పదునాలుగ్వ దినమున పసాే పండుగ్ ఆచరించిరి. 
ఎజ్రా 8:35; సంఖ్యాకాండము 7:2-89; 1 రాజులు 8:63; 1 రాజులు 8:64; 1 
దినవృత్తంత్ములు 16:1-3; 2 దినవృత్తంత్ములు 7:5; 2 దినవృత్తంత్ములు 29:31-35; 
లేవీయకాండము 4:3; లేవీయకాండము 4:13; లేవీయకాండము 4:14; లేవీయకాండము 4:22; 
లేవీయకాండము 4:23; లేవీయకాండము 4:28; 2 దినవృత్తంత్ములు 29:21-23; 1 రాజులు 
18:31; ల్లకా 22:30; ప్రకటన 7:4-8; ప్రకటన 21:12; నిరగమకాండము 24:4; 
లేవీయకాండము 9:3; లేవీయకాండము 16:5; సంఖ్యాకాండము 7:10; సంఖ్యాకాండము 15:24; 
2 సమూయేలు 6:17; 1 దినవృత్తంత్ములు 29:21; 2 దినవృత్తంత్ములు 29:32; ఎజ్రా 2:70; 
యెహెజ్కేలు 46:12; మత్తయి 19:28; అపోసతలుల కారాములు 26:7; యాకోబు 1:1;  

వచనము 20 

యాజ్కులును లేవీయులును త్ముీను త్ము పవిత్రపరచుకొని పవిత్రులైన త్ర్చవాత్, చెరలోనుండి 
విడుదలనొందిన వారందరికొరకును త్మ బంధువులైన యాజ్కుల కొరకును త్మకొరకును 

పసాేపశువును వధించిరి. 
1 దినవృత్తంత్ములు 23:1; 1 దినవృత్తంత్ములు 26:32; 2 దినవృత్తంత్ములు 35:4; 2 
దినవృత్తంత్ములు 35:5; సంఖ్యాకాండము 3:6; సంఖ్యాకాండము 8:9-26; యెహోషువ 8:31; 1 
దినవృత్తంత్ములు 6:32; 1 దినవృత్తంత్ములు 23:6; 2 దినవృత్తంత్ములు 8:14; 2 
దినవృత్తంత్ములు 29:35; 2 దినవృత్తంత్ములు 31:2; 2 దినవృత్తంత్ములు 35:2; 2 
దినవృత్తంత్ములు 35:10; ల్లకా 1:8;  

వచనము 21 

కావున చెరలో నుండి విడుదలనొంది తిరిగివచిున ఇశ్రాయేలీయులును, ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన 
యెహోవాను ఆశ్రయించుటకై దేశమందుండు అనాజ్నులలో అపవిత్రత్ నుండి త్ముీను త్ము 
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ప్రతేాకించుకొనిన వారందర్చను వచిు, తిని పులియని రొటెటల పండుగ్ను ఏడు దినములు 
ఆనందముతో ఆచరించిరి. 

ఎజ్రా 6:16; నిరగమకాండము 12:6-36; యెహోషువ 5:10; 2 దినవృత్తంత్ములు 30:1; 2 
దినవృత్తంత్ములు 35:27; సంఖ్యాకాండము 9:2; 2 దినవృత్తంత్ములు 35:1; ఎజ్రా 4:1; 
ద్వనియేలు 5:13;  

వచనము 22 

ఏలయనగా ఇశ్రాయేలీయుల దేవుని మందిరపు పనివిషయమై వారిచేతులను బలపరచుటకు యెహోవా 
అషూరా్చ రాజు హృదయమును వారివైపు త్రిపీ వారిని సంతోష్ఠంపజ్కసెను. 

2 దినవృత్తంత్ములు 29:34; 2 దినవృత్తంత్ములు 30:15-17; నిరగమకాండము 12:21; 2 
దినవృత్తంత్ములు 35:11; హెబ్రీయులకు 7:27; 2 దినవృత్తంత్ములు 35:6; ఎజ్రా 4:1; 
ద్వనియేలు 5:13;   
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వచనము 1 

ఈ సంగ్తులు జ్రిగినపమీట పారసీకదేశపు రాజైన అరతహషసత యొకే యేలుబడిలో ఎజ్రా బబులోను 
దేశమునుండి యెరూషలేము పటటణమునకు వచెును. ఇత్డు శెరాయా కుమ్యర్చడై యుండెను, 

శెరాయా అజ్రాా కుమ్యర్చడు అజ్రాా హిలీేయా కుమ్యర్చడు 

ఎజ్రా 9:11; సంఖ్యాకాండము 9:6; సంఖ్యాకాండము 9:7; సంఖ్యాకాండము 9:10-14; యెషయా 
52:11; యెహెజ్కేలు 36:25; 2 కొరిందీయులకు 6:17; 2 కొరిందీయులకు 7:1; నిరగమకాండము 
12:47-49; కీరతనలు 93:5; 2 దినవృత్తంత్ములు 35:6; నెహెమ్యా 12:30; మత్తయి 18:17;  

వచనము 2 

హిలీేయా షల్లుము కుమ్యర్చడు షల్లుము సాదోకు కుమ్యర్చడు సాదోకు అహీటూబు కుమ్యర్చడు 

నిరగమకాండము 12:15-20; నిరగమకాండము 13:6; నిరగమకాండము 13:7; 2 దినవృత్తంత్ములు 
30:21; 2 దినవృత్తంత్ములు 35:17; మత్తయి 26:17; 1 కొరిందీయులకు 5:7; 1 
కొరిందీయులకు 5:8; ఎజ్రా 7:27; సామెత్లు 16:7; సామెత్లు 21:1; యోహాను 19:11; ఎజ్రా 
6:6-12; ఎజ్రా 1:1; 2 రాజులు 23:29; 2 దినవృత్తంత్ములు 33:11; జెకరాా 10:10; జెకరాా 
10:11; నాాయాధిపతులు 7:11; 2 దినవృత్తంత్ములు 29:36; ఎజ్రా 6:16; ఎజ్రా 7:6; ఎజ్రా 
9:1; నెహెమ్యా 2:8; నెహెమ్యా 2:18; యోబు 4:3; యిరిీయా 30:19; యిరిీయా 31:13; 
యిరిీయా 33:11; యెహెజ్కేలు 23:23;  

వచనము 3 

అహీటూబు అమరాా కుమ్యర్చడు అమరాా అజ్రాా కుమ్యర్చడు అజ్రాా మెరాయోతు కుమ్యర్చడు 

ఎజ్రా 7:12; ఎజ్రా 7:21; ఎజ్రా 6:14; నెహెమ్యా 2:1; ఎజ్రా 7:10; ఎజ్రా 8:1; ఎజ్రా 10:44; 
నెహెమ్యా 8:2-9; 2 రాజులు 25:18; 1 దినవృత్తంత్ములు 6:4-14; 1 దినవృత్తంత్ములు 
9:11; నెహెమ్యా 11:11; యిరిీయా 52:24-27; 2 రాజులు 22:4; 2 రాజులు 22:8; 2 
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దినవృత్తంత్ములు 34:9; 2 దినవృత్తంత్ములు 34:15; 1 దినవృత్తంత్ములు 6:14; 1 
దినవృత్తంత్ములు 6:50; 2 దినవృత్తంత్ములు 17:8; నెహెమ్యా 12:36; ద్వనియేలు 9:25;  

వచనము 4 

మెరాయోతు జెరహాా కుమ్యర్చడు జెరహాా ఉజీజ కుమ్యర్చడు ఉజీజ బుకీే కుమ్యర్చడు 

2 సమూయేలు 8:17; 1 రాజులు 2:35;  
వచనము 5 

బుకీే అబీషూవ కుమ్యర్చడు అబీషూవ ఫీనెహాస్స కుమ్యర్చడు ఫీనెహాస్స ఎలియాజ్ర్చ కుమ్యర్చడు 
ఎలియాజ్ర్చ ప్రధ్యనయాజ్కుడైన అహరోను కుమ్యర్చడు. 

1 దినవృత్తంత్ములు 6:7; 1 దినవృత్తంత్ములు 6:11;  
వచనము 6 

ఈ ఎజ్రా ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అనుగ్రహించిన మోషే యొకే ధరీశాస్త్రమందు 
ప్రవీణత్గ్ల శాస్త్రి మరియు అత్ని దేవుడైన యెహోవా హసతము అత్నికి తోడుగా ఉననందున అత్డు ఏ 

మనవి చేసినను రాజు అనుగ్రహించును. 
1 దినవృత్తంత్ములు 6:6;  

వచనము 7 

మరియు రాజైన అరతహషసత ఏలుబడియందు ఏడవ సంవత్్రమున ఇశ్రాయేలీయులు కొందర్చను 
యాజ్కులు కొందర్చను లేవీయులును గాయకులును ద్వారపాలకులును నెతీనీయులును బయలుదేరి 

యెరూషలేము పటటణమునకు వచిురి. 
నిరగమకాండము 6:25; సంఖ్యాకాండము 25:7-13; సంఖ్యాకాండము 31:6; యెహోషువ 22:13; 
యెహోషువ 22:31; నాాయాధిపతులు 20:28; 1 దినవృత్తంత్ములు 6:4; 1 దినవృత్తంత్ములు 
6:50-52; కీరతనలు 106:30; కీరతనలు 106:31; లేవీయకాండము 10:6; లేవీయకాండము 
10:12; లేవీయకాండము 10:16; సంఖ్యాకాండము 3:32; సంఖ్యాకాండము 20:25-28; 
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సంఖ్యాకాండము 27:2; సంఖ్యాకాండము 31:31; సంఖ్యాకాండము 31:54; యెహోషువ 14:1; 
యెహోషువ 24:33; 1 దినవృత్తంత్ములు 24:1-6; 2 దినవృత్తంత్ములు 19:11; 2 
దినవృత్తంత్ములు 26:20; హెబ్రీయులకు 5:4;  

వచనము 8 

రాజు ఏలుబడియందు ఏడవ సంవత్్రము అయిదవ మ్యసమున ఎజ్రా యెరూషలేమునకు వచెును. 
ఎజ్రా 7:11; ఎజ్రా 7:12; ఎజ్రా 7:21; కీరతనలు 45:1; మత్తయి 13:52; నెహెమ్యా 8:4; నెహెమ్యా 
8:9; నెహెమ్యా 8:13; నెహెమ్యా 12:26; నెహెమ్యా 12:36; యిరిీయా 8:8; 1 కొరిందీయులకు 
1:20; దిాతీయోపదేశకాండము 4:5; దిాతీయోపదేశకాండము 28:1; మత్తయి 28:20; 1 
కొరిందీయులకు 15:1; 1 ద్నస్లోనీకయులకు 4:1; 1 ద్నస్లోనీకయులకు 4:2; ఎజ్రా 7:11-26; 
ఎజ్రా 7:9; ఎజ్రా 7:28; ఎజ్రా 6:22; ఎజ్రా 8:18; ఎజ్రా 8:22; ఎజ్రా 8:31; ఆదికాండము 
32:28; నెహెమ్యా 1:10; నెహెమ్యా 1:11; నెహెమ్యా 2:8; నెహెమ్యా 2:12; నెహెమ్యా 2:18; 
నెహెమ్యా 4:15; సామెత్లు 3:6; యెషయా 50:2; యెషయా 59:1; 1 రాజులు 8:50; 1 
దినవృత్తంత్ములు 2:55; 1 దినవృత్తంత్ములు 24:6; 2 దినవృత్తంత్ములు 34:13; ఎజ్రా 
5:5; ఎజ్రా 7:10; ఎజ్రా 9:9; నెహెమ్యా 1:7; ఎస్వతర్చ 2:9; సామెత్లు 22:11; యిరిీయా 40:5; 
మత్తయి 2:4; మత్తయి 8:19; అపోసతలుల కారాములు 18:24;  

వచనము 9 

మొదటి నెల మొదటి దినమందు అత్డు బబులోను దేశమునుండి బయలుదేరి, త్న దేవుని 
కర్చణాహసతము త్నకు తోడుగానుననందున అయిదవ నెల మొదటి దినమున యెరూషలేమునకు 

చేరెను. 
ఎజ్రా 8:1-14; ఎజ్రా 2:40; ఎజ్రా 2:41; ఎజ్రా 8:15-20; 1 దినవృత్తంత్ములు 6:31-48; 1 
దినవృత్తంత్ములు 25:1-8; ఎజ్రా 2:42; 1 దినవృత్తంత్ములు 9:17-27; నెహెమ్యా 7:45; 
ఎజ్రా 7:24; ఎజ్రా 2:43-70; ఎజ్రా 8:20; నెహెమ్యా 7:46-73; నెహెమ్యా 10:28; ఎజ్రా 7:11; 
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ఎజ్రా 7:12; ఎజ్రా 6:14; ఎజ్రా 8:1; నెహెమ్యా 2:1; నిరగమకాండము 1:1; 1 దినవృత్తంత్ములు 
23:5; 2 దినవృత్తంత్ములు 34:13; ఎజ్రా 2:58; ఎజ్రా 8:17;  

వచనము 10 

ఎజ్రా యెహోవా ధరీశాస్త్రమును పరిశోధించి ద్వని చొపుీన నడచుకొనుటకును, ఇశ్రాయేలీయులకు 
ద్వని కటటడలను విధులను నేర్చీటకును దృఢనిశుయము చేసికొనెను. 

ఎజ్రా 8:32; ఎజ్రా 9:9; ఎజ్రా 10:9; ఎస్వతర్చ 2:16; ద్వనియేలు 9:25;  
వచనము 11 

యెహోవా ఆజ్ాల వాకాములయందును, ఆయన ఇశ్రాయేలీయులకు విధించిన కటటడలయందును 
శాస్త్రియు యాజ్కుడునైన ఎజ్రాకు రాజైన అరతహషసత యిచిున త్కీదు నకలు 

ఎజ్రా 7:6; నెహెమ్యా 2:8; నెహెమ్యా 2:18; ఎజ్రా 4:1; ఎజ్రా 7:28; ఎజ్రా 8:17; ఎజ్రా 8:22; 
ఎజ్రా 8:31; ఎజ్రా 8:32; ఎజ్రా 10:9; యెషయా 66:14; యిరిీయా 27:22; ద్వనియేలు 9:24; 
అపోసతలుల కారాములు 11:21;  

వచనము 12 

రాజైన అరతహషసత, ఆకాశమందలి దేవుని ధరీశాస్త్రమందు శాస్త్రియు యాజ్కుడునైన ఎజ్రాకు క్షేమము, 
మొదలగు మ్యటలు వ్రాసి యీలాగు సెలవిచెును 

1 సమూయేలు 7:3; 1 దినవృత్తంత్ములు 29:18; 2 దినవృత్తంత్ములు 12:14; 2 
దినవృత్తంత్ములు 19:3; యోబు 11:13; కీరతనలు 10:17; కీరతనలు 57:7; ఎజ్రా 7:6; కీరతనలు 
1:2; కీరతనలు 19:7; కీరతనలు 119:45; కీరతనలు 119:96-100; దిాతీయోపదేశకాండము 
16:12; మత్తయి 5:19; మత్తయి 7:24; యోహాను 13:17; ప్రకటన 22:14; ఎజ్రా 7:25; 
దిాతీయోపదేశకాండము 33:10; 2 దినవృత్తంత్ములు 17:8; 2 దినవృత్తంత్ములు 17:9; 2 
దినవృత్తంత్ములు 30:22; నెహెమ్యా 8:1-9; మలాకీ 2:7; అపోసతలుల కారాములు 1:1; 1 
తిమోతి 3:2; 2 తిమోతి 4:2; తీతుకు 2:1; తీతుకు 2:15; నిరగమకాండము 24:12; 
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నిరగమకాండము 35:34; 2 దినవృత్తంత్ములు 30:19; 2 దినవృత్తంత్ములు 34:14; ఎజ్రా 
7:1; ఎజ్రా 7:21; మత్తయి 13:52; 2 తిమోతి 2:2; హెబ్రీయులకు 5:12;  

వచనము 13 

చేత్నునన నీ దేవుని ధరీ శాస్త్రమునుబటిట యూద్వనుగూరిుయు యెరూషలేమునుగూరిుయు 
విమరశచేయుటకు నీవు రాజుచేత్ను అత్ని యేడుగుర్చ మంత్రులచేత్ను పంపబడితివి గ్నుక మ్మము 

చేసిన నిరణయమ్మమనగా, 
ఎజ్రా 4:11; ఎజ్రా 5:6; ఎజ్రా 7:6; మత్తయి 23:2; మత్తయి 23:13; మ్యర్చే 7:1-13; ఎజ్రా 
7:7; ఎజ్రా 7:21; నెహెమ్యా 8:1; నెహెమ్యా 8:9; నెహెమ్యా 12:26; యెషయా 49:23; 
ద్వనియేలు 9:25; మత్తయి 2:4;  

వచనము 14 

మ్య రాజ్ామందుండు ఇశ్రాయేలీయులలోను వారి యాజ్కులలోను లేవీయులలోను యెరూషలేము 
పటటణమునకు వళుుటకు మనుఃపూరాకముగా ఇషటపడు వారెవరో వారందర్చ నీతోకూడ వళ్ువచుును. 

1 రాజులు 4:24; 1 రాజులు 20:1; యెషయా 10:8; యెహెజ్కేలు 26:7; ద్వనియేలు 2:37; 
ద్వనియేలు 2:47; 1 తిమోతి 6:15; ప్రకటన 17:14; ప్రకటన 19:16; ఎజ్రా 4:10; ఎజ్రా 4:11; 
ఎజ్రా 4:17; 2 రాజులు 18:28; ఎజ్రా 7:1; ఎజ్రా 7:6; ఎజ్రా 7:7; ఎజ్రా 7:21; యెషయా 13:3; 
యెషయా 60:10; ద్వనియేలు 6:26; యోనా 1:9; మత్తయి 2:4; అపోసతలుల కారాములు 18:24; 
ప్రకటన 16:11;  

వచనము 15 

మరియు యెరూషలేములో నివాసముగ్ల ఇశ్రాయేలీయుల దేవునికి రాజును అత్ని యొకే 
మంత్రులును స్వాచాగా అరిీంచిన వండి బంగారములను నీవు తీసికొని పోవలెను. 

ఎజ్రా 5:13; ఎజ్రా 6:1; 2 దినవృత్తంత్ములు 30:5; ఎస్వతర్చ 3:15; ఎస్వతర్చ 9:14; కీరతనలు 
148:6; ఎజ్రా 1:3; కీరతనలు 110:3; ఫిలిప్పీయులకు 2:13; ప్రకటన 22:17; 2 
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దినవృత్తంత్ములు 36:23; ఎజ్రా 7:21; ఎజ్రా 7:23; ఎజ్రా 8:1; కీరతనలు 68:29; ద్వనియేలు 
6:26; యోనా 1:9;  

వచనము 16 

మరియు బబులోను ప్రదేశమందంత్ట నీకు దొరకు వండి బంగారములంత్యును, జ్నులును 
యాజ్కులును యెరూషలేములోనునన త్మ దేవుని మందిరమునకు స్వాచాగా అరిీంచు వస్సతవులను 

నీవు తీసికొని పోవలెను. 
ఎస్వతర్చ 1:14; ఎజ్రా 7:25; ఎజ్రా 7:26; దిాతీయోపదేశకాండము 17:18; దిాతీయోపదేశకాండము 
17:19; యెషయా 8:20; ఎజ్రా 1:3; ఎజ్రా 5:8; ఎజ్రా 6:12; ద్వనియేలు 2:47; ద్వనియేలు 
6:20; ద్వనియేలు 6:26; ఎజ్రా 7:28; ఎస్వతర్చ 3:1; జెకరాా 6:10;  

వచనము 17 

త్డవు చేయక నీవు ఆ ద్రవాముచేత్ ఎడును పటేుళ్ును గొఱ్ఱపలులను, వాటితోకూడ ఉండవలసిన 
భోజ్నారీణలను పానారీణలనుకొని, యెరూషలేమందుండు మీ దేవుని మందిరపు బలిప్పఠము మీద 

వాటిని అరిీంచుము. 
ఎజ్రా 6:4; ఎజ్రా 6:8-10; కీరతనలు 68:29; కీరతనలు 68:30; కీరతనలు 72:10; కీరతనలు 76:11; 
యెషయా 60:6-9; ప్రకటన 21:24-26; ఎజ్రా 6:12; 2 దినవృత్తంత్ములు 2:6; 2 
దినవృత్తంత్ములు 6:2; 2 దినవృత్తంత్ములు 6:6; కీరతనలు 9:11; కీరతనలు 26:8; కీరతనలు 
76:2; కీరతనలు 135:21; దిాతీయోపదేశకాండము 14:26; 1 దినవృత్తంత్ములు 29:5; 2 
దినవృత్తంత్ములు 32:23; ఎజ్రా 1:6; ఎజ్రా 8:25; ప్రసంగి 10:19; జెకరాా 7:2;  

వచనము 18 

మిగిలిన వండి బంగారములతో మీ దేవుని చిత్తనుసారముగా నీకును నీ వారికిని యుకతమని 
తోచినద్వనిని చేయవచుును. 
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ఎజ్రా 8:25-28; ఎజ్రా 1:4; ఎజ్రా 1:6; 1 దినవృత్తంత్ములు 29:6; 1 దినవృత్తంత్ములు 
29:9; 1 దినవృత్తంత్ములు 29:17; 2 కొరిందీయులకు 8:12; 2 కొరిందీయులకు 9:7; 
నిరగమకాండము 25:2; 2 రాజులు 12:4; 1 దినవృత్తంత్ములు 29:5; 2 దినవృత్తంత్ములు 
31:14; 2 దినవృత్తంత్ములు 35:8;  

వచనము 19 

మరియు నీ దేవుని మందిరపు స్వవకొరకు నీకియాబడిన ఉపకరణములను నీవు యెరూషలేములోని 
దేవుని యెదుట అపీగింపవలెను. 

ఎజ్రా 6:9; ఎజ్రా 6:10; దిాతీయోపదేశకాండము 14:24-26; మత్తయి 21:12; మత్తయి 21:13; 
యోహాను 2:14; సంఖ్యాకాండము 15:4-13; దిాతీయోపదేశకాండము 12:5-11; యెషయా 
16:1;  

వచనము 20 

నీ దేవుని మందిర విషయములో ద్వనమిచుుటకై మరి ఏదైనను నీకు కావలసినయెడల అది 
రాజుయొకే ఖజ్ఞనాలో నుండి నీకియాబడును. 

2 రాజులు 12:15; 2 రాజులు 22:7; ఎజ్రా 7:26; ఎఫెసీయులకు 5:17; ఎజ్రా 7:23;  
వచనము 21 

మరియు రాజునైన అరతహషసత అను నేనే నది యవత్లనునన ఖజ్ఞనాద్వర్చలైన మీకు ఇచుు ఆజ్ ా
యేదనగా, ఆకాశమందలి దేవుని ధరీశాస్త్రములో శాస్త్రియు యాజ్కుడునైన ఎజ్రా మిముీను ఏదైన 

అడిగినయెడల ఆలసాము కాకుండ మీర్చ ద్వని చేయవలెను. 
ఎజ్రా 8:27-30; ఎజ్రా 8:33; ఎజ్రా 8:34; 2 దినవృత్తంత్ములు 32:19; యిరిీయా 3:17; 
యిరిీయా 27:22;  

వచనము 22 
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వయిా త్తముల గోధుమలు రెండువందల మణుగుల వండి మూడువందల త్తముల ద్రాక్షారసము 
మూడువందల త్తముల నూనె లెకేలేకుండ ఉపుీను ఇయావలెను. 

ఎజ్రా 6:4; ఎజ్రా 6:8-18; దిాతీయోపదేశకాండము 32:31; నెహెమ్యా 11:23; నెహెమ్యా 13:14;  
వచనము 23 

ఆకాశమందలి దేవునిచేత్ ఏది నిరణయమ్యయెనో ద్వని ఆకాశమందలి దేవుని మందిరమునకు 
జ్ఞగ్రత్తగా చేయింపవలసినది. రాజు యొకే రాజ్ాము మీదికిని అత్ని కుమ్యర్చల మీదికిని 

కోపమెందుకు రావలెను? 

ఎజ్రా 7:12; ఎజ్రా 7:13; ఎజ్రా 4:16; ఎజ్రా 4:20; ఎజ్రా 6:6; ఎజ్రా 7:6; ఎజ్రా 7:10; ఎజ్రా 
7:11; దిాతీయోపదేశకాండము 32:31; నాాయాధిపతులు 5:3; ఎజ్రా 5:3; ఎజ్రా 8:36; నెహెమ్యా 
2:7; ద్వనియేలు 3:3; మత్తయి 13:52; ప్రకటన 16:11;  

వచనము 24 

మరియు యాజ్కులును లేవీయులును గాయకులును ద్వారపాలకులును నెతీనీయులును, దేవుని 
మందిరపు స్వవకులునైన వారందరినిగూరిు మ్మము మీకు నిరణయించినదేమనగా, వారికి శిస్సత గాని 

స్సంకము గాని పనున గాని వేయుట కటటడపు నాాయము కాదని తెలిసికొనుడి. 
ల్లకా 16:7; యెహెజ్కేలు 45:14; ల్లకా 16:6; లేవీయకాండము 2:13; దిాతీయోపదేశకాండము 
14:26; 2 దినవృత్తంత్ములు 2:10;  

వచనము 25 

మరియు ఎజ్రా, నది యవత్లనునన జ్నులకు తీర్చీ తీర్చుటకై నీ దేవుడు నీకు దయచేసిన జ్ఞనాము 
చొపుీన నీవు నీ దేవుని యొకే ధరీశాస్త్రవిధులను తెలిసికొనినవారిలో కొందరిని అధికార్చలగాను 
నాాయాధిపతులగాను ఉంచవలెను, ఆ ధరీశాస్త్రవిషయములో తెలియని వారెవరో వారికి నేరీవలెను. 
ఎజ్రా 7:13; ఎజ్రా 7:18; కీరతనలు 119:4; ఎజ్రా 6:10-12; జెకరాా 12:3; నిరగమకాండము 5:3; 
ఎజ్రా 5:8; ఎజ్రా 10:4; యిరిీయా 29:7; ద్వనియేలు 3:28; ప్రకటన 16:11;  
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వచనము 26 

నీ దేవుని ధరీశాస్త్రము గాని, రాజుయొకే చటటము గాని, గైకొననివాడెవడో త్ారగా విచారణ చేసి, 
మరణశిక్షయైనను సాదేశ త్ాగ్మైనను ఆసిత జ్పతయైనను ఖైదునైనను వానికి విధింపవలెను. 

ఎజ్రా 7:7; ఎజ్రా 2:36-55; ఆదికాండము 47:22; 1 సమూయేలు 17:25; 1 దినవృత్తంత్ములు 
9:33; 1 దినవృత్తంత్ములు 15:16; ఎజ్రా 4:13; ఎజ్రా 8:15; నెహెమ్యా 9:37; నెహెమ్యా 
13:14; మత్తయి 22:17;  

వచనము 27 

యెరూషలేములో నుండు యెహోవా మందిరమును అలంకరించుటకు రాజునకు బుదిు 
పుటిటంచినందునను, రాజును అత్ని మంత్రులును రాజు యొకే మహాధిపతులును నాకు దయ 
అనుగ్రహింపజ్కసినందునను, మన పత్ర్చల దేవుడైన యెహోవాకు సోతత్రము కలుగును గాక. 

ఎజ్రా 7:14; 1 రాజులు 3:28; 1 దినవృత్తంత్ములు 22:12; కీరతనలు 19:7; కీరతనలు 119:98-
100; సామెత్లు 2:6; సామెత్లు 6:23; యాకోబు 1:5; యాకోబు 3:17; యాకోబు 3:18; 
నిరగమకాండము 18:21-25; దిాతీయోపదేశకాండము 16:18; 1 దినవృత్తంత్ములు 23:4; 2 
దినవృత్తంత్ములు 19:8-10; ఎజ్రా 6:6; ఎజ్రా 7:10; 2 దినవృత్తంత్ములు 17:7-9; నెహెమ్యా 
8:1-3; నెహెమ్యా 8:7; నెహెమ్యా 8:8; నెహెమ్యా 9:3; నెహెమ్యా 13:1-3; మలాకీ 2:7; మత్తయి 
13:52; మత్తయి 23:2; మత్తయి 23:3; మ్యర్చే 6:34; రోమీయులకు 10:14-17; 2 
దినవృత్తంత్ములు 30:22; యిరిీయా 30:21; రోమీయులకు 7:1; 2 తిమోతి 2:2; హెబ్రీయులకు 
8:11; 2 పేతుర్చ 3:15;  

వచనము 28 

నా దేవుడైన యెహోవా హసతము నాకు తోడుగా ఉననందున నేను బలపరచబడి, నాతోకూడ వచుుటకు 
ఇశ్రాయేలీయుల ప్రధ్యనులను సమకూరిుతిని. 
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ఎజ్రా 6:11; ద్వనియేలు 3:28; ద్వనియేలు 3:29; ద్వనియేలు 6:26; 2 దినవృత్తంత్ములు 
30:12; నిరగమకాండము 21:1; నిరగమకాండము 22:31; లేవీయకాండము 20:1-27; 
దిాతీయోపదేశకాండము 13:1-18; కీరతనలు 52:5; ఎజ్రా 7:14; ఎజ్రా 7:18; ఎజ్రా 10:8; 
నెహెమ్యా 13:21; నెహెమ్యా 13:25; యిరిీయా 30:21;   
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వచనము 1 

రాజైన అరతహషసత ఏలుబడి కాలమందు బబులోను దేశమునుండి నాతోకూడ వచిున యింటి పెదదల 
వంశావళి. 

ఎజ్రా 6:22; 1 దినవృత్తంత్ములు 29:10-30; ఫిలిప్పీయులకు 4:10; ఎజ్రా 6:22; నెహెమ్యా 
2:12; నెహెమ్యా 7:5; 2 కొరిందీయులకు 8:16; హెబ్రీయులకు 8:10; హెబ్రీయులకు 10:16; 
యాకోబు 1:17; ప్రకటన 17:17; నెహెమ్యా 2:8; సామెత్లు 21:1; యెషయా 60:13; 
ఆదికాండము 43:14; నిరగమకాండము 35:21; నిరగమకాండము 35:34; 1 సమూయేలు 25:32; 
1 రాజులు 8:50; 2 దినవృత్తంత్ములు 18:31; 2 దినవృత్తంత్ములు 30:12; 2 
దినవృత్తంత్ములు 31:8; 2 దినవృత్తంత్ములు 32:23; 2 దినవృత్తంత్ములు 33:13; ఎజ్రా 
1:1; ఎజ్రా 4:7; ఎజ్రా 5:14; నెహెమ్యా 1:11; నెహెమ్యా 13:14; కీరతనలు 96:9; కీరతనలు 
102:14; కీరతనలు 126:3; సామెత్లు 3:6; సామెత్లు 16:1; సామెత్లు 29:26; యిరిీయా 
40:5; ద్వనియేలు 1:9; హగ్గయి 1:14; మత్తయి 21:3; ల్లకా 6:38; ల్లకా 7:5; యోహాను 
13:2; అపోసతలుల కారాములు 5:30; అపోసతలుల కారాములు 7:23; అపోసతలుల కారాములు 
22:14; అపోసతలుల కారాములు 28:10; రోమీయులకు 6:17; ఫిలిప్పీయులకు 2:13;  

వచనము 2 

ఫీనెహాస్స వంశములో గెరోామును, ఈత్మ్యర్చ వంశములో ద్వనియేలును, ద్వవీదు వంశములో 
హటూటషును, 

ఎజ్రా 9:9; ఆదికాండము 32:28; ఆదికాండము 43:14; నెహెమ్యా 1:11; ఎజ్రా 7:14; యోనా 
3:7; ఎజ్రా 7:6; ఎజ్రా 7:9; ఎజ్రా 5:5; ఎజ్రా 8:18; నెహెమ్యా 2:8; 2 తిమోతి 4:17; 2 తిమోతి 
4:18; 1 రాజులు 8:50; ఎజ్రా 8:22; ఎజ్రా 8:31; కీరతనలు 126:3; సామెత్లు 21:1; సామెత్లు 
29:26; ద్వనియేలు 1:9; హగ్గయి 1:14; ల్లకా 6:38; ల్లకా 7:5;  

వచనము 3 
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షెకనాా పరోషుల వంశములలో జెకరాాయు వంశావళికి నూట ఏబదిమంది పుర్చషులును 
లెకిేంపబడిరి. 

ఎజ్రా 1:5; 1 దినవృత్తంత్ములు 9:34; 1 దినవృత్తంత్ములు 24:31; 1 దినవృత్తంత్ములు 
26:32; 2 దినవృత్తంత్ములు 26:12; నెహెమ్యా 7:70; నెహెమ్యా 7:71; ఎజ్రా 2:62; 1 
దినవృత్తంత్ములు 4:33; 1 దినవృత్తంత్ములు 9:1; ఎజ్రా 7:7; ఎజ్రా 7:13; ఎజ్రా 8:16; 
నెహెమ్యా 12:36; కీరతనలు 147:2;  

వచనము 4 

పహతోీయాబు వంశములో జెరహా కుమ్యర్చడైన ఎలోాయేనైయు రెండు వందలమంది పుర్చషులును 

1 దినవృత్తంత్ములు 6:3; 1 దినవృత్తంత్ములు 6:4-15; 1 దినవృత్తంత్ములు 24:1-6; 1 
దినవృత్తంత్ములు 3:1; 1 దినవృత్తంత్ములు 3:22; ఎజ్రా 8:15;  

వచనము 5 

షెకనాా వంశములో యహజీయేలు కుమ్యర్చడును మూడువందల మంది పుర్చషులును 

ఎజ్రా 2:3; నెహెమ్యా 7:8; నెహెమ్యా 10:14;  
వచనము 6 

ఆదీను వంశములో యోనాత్ను కుమ్యర్చడైన ఎబెదును ఏబదిమంది పుర్చషులును 

ఎజ్రా 2:6; నెహెమ్యా 7:11; నెహెమ్యా 10:14; ఎజ్రా 10:30; నెహెమ్యా 3:11;  
వచనము 7 

ఏలాము వంశములో అత్లాా కుమ్యర్చడైన యెషయాయు డెబబదిమంది పుర్చషులును 

ఈ వచనమునకు రిఫరెన్స్ లు లేవు 

వచనము 8 

షెఫటా వంశములో మిఖ్యయేలు కుమ్యర్చడైన జెబద్వాయు ఎనుబదిమంది పుర్చషులును 

ఎజ్రా 2:15; నెహెమ్యా 7:20; నెహెమ్యా 10:16;  
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వచనము 9 

యోవాబు వంశములో యెహీయేలు కుమ్యర్చడైన ఓబద్వాయు రెండువందల పదునెనిమిదిమంది 
పుర్చషులును 

ఎజ్రా 2:7; ఎజ్రా 2:31; నెహెమ్యా 7:12; నెహెమ్యా 7:34; ఎజ్రా 10:26;  
వచనము 10 

షెలోమీతు వంశములో యోసిపాా కుమ్యర్చడును నూట అర్చవదిమంది పుర్చషులును 

ఎజ్రా 2:4; నెహెమ్యా 7:9; నెహెమ్యా 11:4;  
వచనము 11 

బేబై వంశములో బేబై కుమ్యర్చడైన జెకరాాయు ఇర్చవది ఎనిమిదిమంది పుర్చషులును 

ఎజ్రా 2:6; నెహెమ్యా 7:11;  
వచనము 12 

అజ్ఞగదు వంశములో హకాేటాను కుమ్యర్చడైన యోహానానును నూట పదిమంది పుర్చషులును 

ఈ వచనమునకు రిఫరెన్స్ లు లేవు 

వచనము 13 

అదోనీకాము యొకే చినన కుమ్యర్చలలో ఎలీపేలెట్లను యెహీయేలును షెమయాయు అర్చవదిమంది 
పుర్చషులును 

ఎజ్రా 2:11; ఎజ్రా 10:28; నెహెమ్యా 7:16; ఎజ్రా 8:16; నెహెమ్యా 10:15;  
వచనము 14 

బిగ్ాయి వంశములో ఊతైయును జ్బ్బబదును డెబబదిమంది పుర్చషులును. 
ఎజ్రా 2:12; నెహెమ్యా 7:17; నాాయాధిపతులు 2:11; నెహెమ్యా 10:15;  

వచనము 15 
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వీరిని నేను అహవా వైపునకు పార్చ నదియొదదకు సమకూరిుతిని. అచుట మ్మము మూడు దినములు 
గుడారములలో ఉంటిమి. అంత్లో నేను జ్నులను యాజ్కులను త్నికీ చూడగా లేవీయుడొకడును 

నాకు కనబడలేదు. 
ఎజ్రా 2:13; నెహెమ్యా 7:18; ఎజ్రా 8:16;  

వచనము 16 

అపుీడు నేను పెదదలైన ఎలీయెజెర్చ అర్మయేలు షెమయా ఎలానత్ను యార్మబు ఎలానత్ను నాత్ను 
జెకరాా మెషులాుము అను వారిని, ఉపదేశకులగు యోయార్మబు ఎలానత్నులను పలువనంపంచి 

ఎజ్రా 2:14; నెహెమ్యా 7:19; నెహెమ్యా 10:12; నెహెమ్యా 10:16;  
వచనము 17 

కాసిపాా అను సథలమందుండు అధికారియైన ఇదోదయొదదకు వారిని పంప, మ్య దేవుని మందిరమునకు 
పరిచారకులను మ్యయొదదకు తీసికొని వచుునట్లుగా కాసిపాా అను సథలమందుండు ఇదోదతోను అత్ని 

బంధువులైన నెతీనీయులతోను చెపీవలసిన మ్యటలను వారికి తెలియజెపీతిని. 
కీరతనలు 137:1; యెహెజ్కేలు 1:1; యెహెజ్కేలు 3:15; అపోసతలుల కారాములు 16:13; ఎజ్రా 
8:21; ఎజ్రా 8:31; ఎజ్రా 8:2; ఎజ్రా 7:7; ఎజ్రా 7:24; నెహెమ్యా 12:27; యిరిీయా 31:6;  

వచనము 18 

మ్య దేవుని కర్చణాహసతము మ్యకు తోడుగా ఉననందున వార్చ ప్రజ్ఞవాంతుడైన ఒకనిని షేరేబ్బాను 
అత్ని కుమ్యర్చలను సహోదర్చలను, పదునెనిమిదిమందిని తోడుకొని వచిురి. ఆ ప్రజ్ఞవాంతుడు 

మహలి కుమ్యర్చలలో ఒకడు; ఈ మహలి ఇశ్రాయేలునకు పుటిటన లేవి వంశస్సథడు. 
ఎజ్రా 8:13; ఎజ్రా 10:21; ఎజ్రా 10:39; ఎజ్రా 8:11; ఎజ్రా 8:1; ఎజ్రా 8:18; 1 రాజులు 
3:11; 1 దినవృత్తంత్ములు 12:32; 1 దినవృత్తంత్ములు 26:14; 2 దినవృత్తంత్ములు 
2:12; సామెత్లు 2:6; సామెత్లు 20:5; సామెత్లు 28:2; ద్వనియేలు 2:21; 2 తిమోతి 2:7; 1 
యోహాను 5:20; నెహెమ్యా 6:10; నెహెమ్యా 11:10;  
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వచనము 19 

హషబ్బాను అత్నితోకూడ మెరార్మయుడగు యెషయాను అత్ని బంధువులును వారి కుమ్యర్చలునైన 
యిర్చవదిమందిని వార్చ తోడుకొని వచిురి. 

ఎజ్రా 7:9; ఎజ్రా 8:31; నిరగమకాండము 4:15; దిాతీయోపదేశకాండము 18:18; 2 సమూయేలు 
14:3; 2 సమూయేలు 14:19; యిరిీయా 1:9; యిరిీయా 15:19; ఎజ్రా 2:43; ఎజ్రా 2:58; 
ఎజ్రా 7:7; సంఖ్యాకాండము 8:22-26; సంఖ్యాకాండము 18:6; 1 దినవృత్తంత్ములు 23:3-6; 1 
దినవృత్తంత్ములు 23:26-32; తీతుకు 1:5; ఎజ్రా 8:20;  

వచనము 20 

మరియు లేవీయులు చేయవలసిన స్వవలో తోడీడుటకై ద్వవీదును అధిపతులును నిరణయించిన 
నెతీనీయులలో రెండువందల ఇర్చవదిమంది వచిురి. వీరందర్చను పేర్చు ఉద్వహరింపబడి 

నియమింపబడినవార్చ. 
ఎజ్రా 8:22; ఎజ్రా 7:28; నెహెమ్యా 2:8; సామెత్లు 3:6; ఎజ్రా 8:16; సామెత్లు 24:3; 
యిరిీయా 3:15; ద్వనియేలు 1:20; 1 కొరిందీయులకు 14:20; సంఖ్యాకాండము 3:20; 1 
దినవృత్తంత్ములు 6:19; ఎజ్రా 8:24; నెహెమ్యా 8:7; నెహెమ్యా 9:4; నెహెమ్యా 9:5; నెహెమ్యా 
10:12; నెహెమ్యా 12:24; ఎజ్రా 7:6; యెషయా 66:14; అపోసతలుల కారాములు 11:21;  

వచనము 21 

అపుీడు దేవుని సనినధిని మముీను మ్మము దుుఃఖపరచుకొని, మ్యకును మ్య చిననవారికిని మ్య ఆసితకిని 
శుభప్రయాణము కలుగునట్లుగా ఆయనను వేడుకొనుటకు అహవా నది దగ్గర ఉపవాసముండుడని 

ప్రకటించితిని. 
నెహెమ్యా 3:17; నెహెమ్యా 10:11; 1 దినవృత్తంత్ములు 6:1; 1 దినవృత్తంత్ములు 6:16; 1 
దినవృత్తంత్ములు 6:19; ఎజ్రా 8:24; నెహెమ్యా 11:22;  

వచనము 22 



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎజా్ర 

Page 72 of 97 

మ్మలు కలుగ్జ్కయుటకై ఆయనను ఆశ్రయించువారికందరికిని మ్య దేవుని హసతము తోడుగా ఉండును 
గాని, ఆయన హసతమును ఆయన ఉగ్రత్యు ఆయనను విసరిజంచు వారందరిమీదికి వచుునని మ్మము 
రాజుతో చెపీయుంటిమి గ్నుక మ్యరగమందునన శత్రువుల విషయమై మ్యకు సహాయము చేయునట్లు 

కాలబలమును రౌతులును రాజునొదద కావలెనని మనవి చేయుటకు సిగుగ నాకు తోచెను. 
ఎజ్రా 8:17; ఎజ్రా 2:43; ఎజ్రా 7:7; 1 దినవృత్తంత్ములు 9:2; ఫిలిప్పీయులకు 4:3; యెహోషువ 
9:27; 1 దినవృత్తంత్ములు 16:41;  

వచనము 23 

మ్మము ఉపవాసముండి ఆ సంగ్తినిబటిట మ్య దేవుని వేడుకొనగా ఆయన మ్య మనవిని అంగ్బకరించెను 

నాాయాధిపతులు 20:26; 1 సమూయేలు 7:6; 2 దినవృత్తంత్ములు 20:3; యోవేలు 1:14; 
యోవేలు 2:12-18; యోనా 3:5; లేవీయకాండము 16:29; లేవీయకాండము 16:31; 
లేవీయకాండము 23:29; యెషయా 58:3; యెషయా 58:5; యిరిీయా 31:8; యిరిీయా 31:9; 
యిరిీయా 50:4; యిరిీయా 50:5; కీరతనలు 5:8; కీరతనలు 107:2-8; కీరతనలు 143:8-10; 
సామెత్లు 3:6; యెషయా 30:21; యెషయా 35:8; యెషయా 42:16; యెషయా 49:10; 
యిరిీయా 10:23; సంఖ్యాకాండము 14:3; సంఖ్యాకాండము 14:31; కీరతనలు 8:2; మ్యర్చే 
10:13-16; అపోసతలుల కారాములు 2:39; ఆదికాండము 24:42; ఆదికాండము 24:48; 
ఆదికాండము 43:8; లేవీయకాండము 23:27; సంఖ్యాకాండము 29:7; సంఖ్యాకాండము 30:13; 
యెహోషువ 9:14; ఎజ్రా 3:3; ఎజ్రా 8:15; ఎజ్రా 8:31; కీరతనలు 107:7; కీరతనలు 121:8; 
కీరతనలు 137:1; యిరిీయా 42:3; ద్వనియేలు 9:3; యోనా 3:7; 1 ద్నస్లోనీకయులకు 3:11;  

వచనము 24 

గ్నుక నేను యాజ్కులలోనుండి ప్రధ్యనులైన పండ్రండుమందిని, అనగా షేరేబ్బాను హషబ్బాను వీరి 
బంధువులలో పదిమందిని ఏరీరచి 

1 కొరిందీయులకు 9:15; 2 కొరిందీయులకు 7:14; ఎజ్రా 7:6; ఎజ్రా 7:9; ఎజ్రా 7:28; 1 
దినవృత్తంత్ములు 28:9; 2 దినవృత్తంత్ములు 16:9; కీరతనలు 33:18; కీరతనలు 33:19; 
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కీరతనలు 34:15; కీరతనలు 34:22; యెషయా 3:10; యెషయా 3:11; విలాపవాకాములు 3:25; 
రోమీయులకు 8:28; 1 పేతుర్చ 3:12; యెహోషువ 23:16; 2 దినవృత్తంత్ములు 15:2; కీరతనలు 
21:8; కీరతనలు 21:9; కీరతనలు 34:16; కీరతనలు 90:11; జెఫనాా 1:2-6; హెబ్రీయులకు 10:38; 
1 పేతుర్చ 3:12; యెహోషువ 24:20; ఎజ్రా 3:3; ఎజ్రా 5:5; ఎజ్రా 8:18; ఎజ్రా 8:30; ఎజ్రా 
8:31; నెహెమ్యా 2:7; నెహెమ్యా 2:9; సామెత్లు 3:6; యెషయా 44:8; యెషయా 45:19; 
యెషయా 66:14;  

వచనము 25 

మ్య దేవుని మందిరమును ప్రతిష్ఠంిచుట విషయములో రాజును అత్ని మంత్రులును అధిపతులును 
అకేడ నునన ఇశ్రాయేలీయులందర్చను ప్రతిష్ఠంిచిన వండి బంగారములను ఉపకరణములను త్తచి 

వారికి అపీగించితిని. 
నెహెమ్యా 9:1; ఎస్వతర్చ 4:16; ద్వనియేలు 9:3; ల్లకా 2:37; అపోసతలుల కారాములు 10:30; 
యిరిీయా 29:12; యిరిీయా 29:13; యిరిీయా 33:3; యిరిీయా 50:4; యిరిీయా 50:5; 
ఎజ్రా 8:31; దిాతీయోపదేశకాండము 4:29; 1 దినవృత్తంత్ములు 5:20; 2 దినవృత్తంత్ములు 
33:12; 2 దినవృత్తంత్ములు 33:13; కీరతనలు 66:18-20; యెషయా 19:22; యిరిీయా 
29:12; యిరిీయా 29:13; మత్తయి 7:7; మత్తయి 7:8; ఆదికాండము 25:21; సామెత్లు 3:6; 
అపోసతలుల కారాములు 8:24;  

వచనము 26 

వయిానిన మూడువందల మణుగుల వండిని రెండువందల మణుగుల వండి ఉపకరణములను, 
రెండువందల మణుగుల బంగారమును, 

ఎజ్రా 8:18; ఎజ్రా 8:19; సంఖ్యాకాండము 3:8; నెహెమ్యా 10:11; యెహెజ్కేలు 44:8; యోహాను 
12:6;  

వచనము 27 
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ఏడువేల తులములు గ్ల యిర్చవది బంగారపు గినెనలను, బంగారమంత్ వలగ్ల పరిశుదుమైన రెండు 
రాగి పాత్రలను త్తచి 

ఎజ్రా 8:33; ఎజ్రా 1:8; 2 కొరిందీయులకు 8:20; 2 కొరిందీయులకు 8:21; ఫిలిప్పీయులకు 4:8; 
ఎజ్రా 7:15; ఎజ్రా 7:16; ఆదికాండము 23:16; సంఖ్యాకాండము 1:50; సంఖ్యాకాండము 7:13; 
సంఖ్యాకాండము 7:85; 2 రాజులు 12:4; 1 దినవృత్తంత్ములు 9:28; 1 దినవృత్తంత్ములు 
28:13; 2 దినవృత్తంత్ములు 35:8; ఎజ్రా 1:6; ఎజ్రా 2:69; యెషయా 52:11;  

వచనము 28 

వారిచేతికి అపీగించి మీర్చ యెహోవాకు ప్రతిష్ఠంిపబడినవార్చ, పాత్రలును ప్రతిష్ఠతి్ములైనవి. ఈ 
వండి బంగారములును మీ పత్ర్చల దేవుడైన యెహోవాకు స్వాచాారీణలైయుననవి. 

నిరగమకాండము 38:21; సంఖ్యాకాండము 7:85; ఎజ్రా 8:33; జెకరాా 6:10;  
వచనము 29 

కాబటిట మీర్చ యెరూషలేములో యెహోవా మందిరపు ఖజ్ఞనా గ్దులలో, యాజ్కుల యొకేయు 
లేవీయుల యొకేయు ఇశ్రాయేలు పెదదల యొకేయు ప్రధ్యనులైన వారి యెదుట, వాటిని త్తచి 

అపీగించువరకు వాటిని భద్రముగా ఉంచుడని వారితో చెపీతిని. 
విలాపవాకాములు 4:2; 1 రాజులు 20:6; ఎజ్రా 7:19;  

వచనము 30 

కాబటిట యాజ్కులును లేవీయులును వాటి యెతుత ఎంతో తెలిసికొని, యెరూషలేములోనునన మన 
దేవుని మందిరమునకు కొనిపోవుటకై ఆ వండి బంగారములను పాత్రలను తీసికొనిరి. 

లేవీయకాండము 21:6-8; దిాతీయోపదేశకాండము 33:8; యెషయా 52:11; ఎజ్రా 1:7-11; 
లేవీయకాండము 22:2; లేవీయకాండము 22:3; సంఖ్యాకాండము 4:4-15; సంఖ్యాకాండము 
4:19; సంఖ్యాకాండము 4:20; సంఖ్యాకాండము 7:13; సంఖ్యాకాండము 7:84-88; 1 రాజులు 
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7:48-51; 1 దినవృత్తంత్ములు 23:28; 2 దినవృత్తంత్ములు 24:14; సంఖ్యాకాండము 3:25; 
జెకరాా 7:2;  

వచనము 31 

మ్మము మొదటి నెల పండ్రండవ దినమందు యెరూషలేమునకు వచుుటకై అహవా నదినుండి 
బయలుదేరగా, మ్య దేవుని హసతము మ్యకు తోడుగానుండి, శత్రువులచేతిలోనుండియు మ్యరగమందు 

పంచియుననవారిచేతిలోనుండియు మముీను త్పీంచినందున 

1 దినవృత్తంత్ములు 26:20-26; మ్యర్చే 13:34; మ్యర్చే 13:35; అపోసతలుల కారాములు 
20:31; 2 తిమోతి 4:5; ఎజ్రా 8:33; ఎజ్రా 8:34; 1 దినవృత్తంత్ములు 23:28; యిరిీయా 
35:2; యెహెజ్కేలు 40:7;  

వచనము 32 

మ్మము యెరూషలేమునకు వచిు మూడుదినములు అకేడ బసచేసితివిుు. 
ఎజ్రా 8:22; 1 దినవృత్తంత్ములు 29:2; 1 దినవృత్తంత్ములు 29:3; కీరతనలు 122:9; 
యెషయా 60:13; ఎజ్రా 8:33;  

వచనము 33 

నాలుగ్వ దినమున వండి బంగారములును పాత్రలును మ్య దేవుని మందిరమందు యాజ్కుడైన 
ఊరియా కుమ్యర్చడైన మెరేమోతుచేత్ త్తనిక వేయబడెను. అత్నితో కూడ ఫీనెహాస్స కుమ్యర్చడైన 
ఎలియాజ్ర్చ ఉండెను; వీరితో లేవీయులైన యేషూవ కుమ్యర్చడైన యోజ్ఞబ్బదును బినూనయి 

కుమ్యర్చడైన నోవద్వాయును కూడ నుండిరి. 
ఎజ్రా 8:15; ఎజ్రా 8:21; ఎజ్రా 8:22; ఎజ్రా 7:9; ఎజ్రా 7:28; యోబు 5:19-24; కీరతనలు 
91:9-14; యెషయా 41:10-14; అపోసతలుల కారాములు 25:3; అపోసతలుల కారాములు 26:22; 
ఎజ్రా 8:22; ఎజ్రా 7:6; ఎజ్రా 8:17; ఎజ్రా 8:23; కీరతనలు 121:8; కీరతనలు 137:1; యెషయా 
66:14; హోషేయ 6:9; అపోసతలుల కారాములు 20:3;  
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వచనము 34 

సంఖా చొపుీనను ఎతుత చొపుీనను అనినటిని సరిచూచిన త్ర్చవాత్ వాటి యెతుత ఎంతైనది లెకేలలో 
వ్రాసిరి. 

ఎజ్రా 7:8; ఎజ్రా 7:9; నెహెమ్యా 2:11;  
వచనము 35 

మరియు చెరలోనికి కొనిపోబడిన వారికి పుటిట చెరనుండి విడుదలనొంది తిరిగి వచిునవార్చ 
ఇశ్రాయేలీయుల దేవునికి దహనబలులు అరిీంచిరి. ఇశ్రాయేలీయులందరికొరకు పండ్రండు ఎడును 

తొంబదియార్చ పటేటళ్ును డెబబదియేడు గొఱ్ఱపలులను, పాపపరిహారారథబలిగా పండ్రండు 
మ్మకపోతులను తెచిు అనినటిని దహనబలిగా యెహోవాకు అరిీంచిరి. 

ఎజ్రా 8:26; ఎజ్రా 8:30; 1 దినవృత్తంత్ములు 28:14-18; 2 కొరిందీయులకు 8:20; 2 
కొరిందీయులకు 8:21; నెహెమ్యా 10:5; నెహెమ్యా 3:4; నెహెమ్యా 8:7; నెహెమ్యా 10:9; 
సంఖ్యాకాండము 1:50; 1 దినవృత్తంత్ములు 6:50; 1 దినవృత్తంత్ములు 28:13; ఎజ్రా 1:6; 
ఎజ్రా 7:19; ఎజ్రా 8:25; ఎజ్రా 8:29; ఎజ్రా 10:23;  

వచనము 36 

వార్చ రాజు యొకే నిరణయములను రాజుయొకే స్వనాధిపతులకును నది యివత్లనునన 
అధికార్చలకును అపీగించిన త్ర్చవాత్ వీర్చ జ్నులకును దేవుని మందిరపు పనికిని సహాయము 

చేసిరి. 
సంఖ్యాకాండము 1:50; ఎజ్రా 7:19; ఎజ్రా 8:29;   
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వచనము 1 

ఈ సంగ్తులు సమ్యపతమైన త్ర్చవాత్ పెదదలు నాయొదదకు వచిు ఇశ్రాయేలీయులును యాజ్కులును 
లేవీయులును, కనానీయులు హితీతయులు పెరిజీజయులు యెబ్బసీయులు అమోీనీయులు 

మోయాబీయులు ఐగుప్పతయులు అమోర్మయులు అను దేశపు జ్నములలోనుండి త్ముీను త్ము 
వేర్చపరచుకొనక, వార్చ చేయు అసహామైన కారాములను త్మ్మ చేయుచు, 

లేవీయకాండము 1:1; లేవీయకాండము 7:38; 2 దినవృత్తంత్ములు 29:31; 2 
దినవృత్తంత్ములు 29:32; కీరతనలు 66:10-15; కీరతనలు 116:12-19; ల్లకా 1:74; ల్లకా 
1:75; ఎజ్రా 6:17; సంఖ్యాకాండము 7:27; నిరగమకాండము 29:14; లేవీయకాండము 4:3; 
లేవీయకాండము 4:21; సంఖ్యాకాండము 15:24; 2 దినవృత్తంత్ములు 29:21; అపోసతలుల 
కారాములు 26:7;  

వచనము 2 

వారి కుమ్యరెతలను పెండిు చేసికొనుచు, త్మ కుమ్యర్చలకును తీసికొనుచు, పరిశుదు సంత్తిగా 
ఉండవలసిన త్ము ఆ దేశపు జ్నులతో కలిసి కొనినవారైరి. ఈ అపరాధము చేసినవారిలో పెదదలును 

అధికార్చలును నిజ్ముగా ముఖ్యాలైయుండిరని చెపీరి. 
ఎజ్రా 7:21-24; ఎజ్రా 4:7-23; ఎజ్రా 5:6-17; ఎజ్రా 6:13; యెషయా 56:6; యెషయా 56:7; 
అపోసతలుల కారాములు 18:27; ప్రకటన 12:16; ఎస్వతర్చ 9:3;  

వచనము 3 

నేను ఈ సంగ్తి విని నా వస్త్రమును పై దుపీటిని చింపుకొని, నా త్ల వండ్రుకలను నా గ్డడపు 
వండ్రుకలను పెరికి వేసికొని విభ్రంతిపడి కూర్చుంటిని. 

ఎజ్రా 10:8; యిరిీయా 26:10; యిరిీయా 26:16; ఎజ్రా 6:21; ఎజ్రా 6:22; ఎజ్రా 10:10; 
ఎజ్రా 10:11; నిరగమకాండము 33:16; సంఖ్యాకాండము 23:9; నెహెమ్యా 9:2; నెహెమ్యా 13:3; 
యెషయా 52:11; 2 కొరిందీయులకు 6:14-18; లేవీయకాండము 18:3; లేవీయకాండము 
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18:24-30; దిాతీయోపదేశకాండము 12:30; దిాతీయోపదేశకాండము 12:31; 
దిాతీయోపదేశకాండము 18:9; 2 దినవృత్తంత్ములు 33:2; కీరతనలు 106:35; రోమీయులకు 
2:17-25; ఆదికాండము 15:16; ఆదికాండము 15:19-21; నిరగమకాండము 23:23; 
దిాతీయోపదేశకాండము 20:17; దిాతీయోపదేశకాండము 20:18; దిాతీయోపదేశకాండము 23:3-
5; 1 రాజులు 11:1; 1 రాజులు 11:5-7; నెహెమ్యా 4:3; నెహెమ్యా 4:7; నెహెమ్యా 13:1-3; 
సంఖ్యాకాండము 25:1-3; ఆదికాండము 6:2; ఆదికాండము 24:37; నిరగమకాండము 8:26; 
సంఖ్యాకాండము 25:6; దిాతీయోపదేశకాండము 7:3; యెహోషువ 5:1; యెహోషువ 17:15; 
యెహోషువ 23:12; నాాయాధిపతులు 2:2; నాాయాధిపతులు 16:1; ఎజ్రా 9:11; ఎజ్రా 10:18; 
నెహెమ్యా 10:28; నెహెమ్యా 10:30; నెహెమ్యా 13:7; యెహెజ్కేలు 16:3; యెహెజ్కేలు 16:44; 
హోషేయ 7:8; మలాకీ 2:11; 1 కొరిందీయులకు 7:14; 2 కొరిందీయులకు 11:29;  

వచనము 4 

చెరపటటబడినవారి అపరాధమును చూచి, ఇశ్రాయేలీయుల దేవుని మ్యటకు భయపడిన వారందర్చను 
నాయొదదకు కూడి వచిురి. నేను విభ్రంతిపడి సాయంత్రపు అరీణ వేళ్వరకు కూర్చుంటిని. 

ఎజ్రా 10:18-44; నిరగమకాండము 34:16; దిాతీయోపదేశకాండము 7:1-4; నెహెమ్యా 13:23; 
నెహెమ్యా 13:24; మలాకీ 2:11; నిరగమకాండము 19:6; నిరగమకాండము 22:31; 
దిాతీయోపదేశకాండము 7:6; దిాతీయోపదేశకాండము 14:2; యెషయా 6:13; మలాకీ 2:15; 1 
కొరిందీయులకు 7:14; ఆదికాండము 6:2; నెహెమ్యా 13:3; నెహెమ్యా 13:23; నెహెమ్యా 
13:24; 2 కొరిందీయులకు 6:14; ఎజ్రా 10:18-44; నెహెమ్యా 13:4; నెహెమ్యా 13:17; 
నెహెమ్యా 13:28; లేవీయకాండము 21:15; సంఖ్యాకాండము 16:3; సంఖ్యాకాండము 23:9; 
దిాతీయోపదేశకాండము 7:3; యెహోషువ 22:15; యెహోషువ 23:12; నాాయాధిపతులు 16:1; 
ఎజ్రా 9:14; నెహెమ్యా 9:2; నెహెమ్యా 10:28; అపోసతలుల కారాములు 16:1; 1 కొరిందీయులకు 
5:2;  

వచనము 5 



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎజా్ర 

Page 80 of 97 

సాయంత్రపు అరీణ వేళ్ను శ్రమ తీరగా నేను లేచి, నా వస్త్రమును పై దుపీటిని చింపుకొని 
మోకాళ్ుమీద పడి, నా దేవుడైన యెహోవాత్ట్లటచేతులెతి ్ త్ 

యెహోషువ 7:6; 2 రాజులు 18:37; 2 రాజులు 19:1; యోబు 1:20; యిరిీయా 36:24; 
లేవీయకాండము 21:5; నెహెమ్యా 13:25; యెషయా 15:2; యిరిీయా 7:29; యిరిీయా 48:37; 
యిరిీయా 48:38; యెహెజ్కేలు 7:18; మీకా 1:16; నెహెమ్యా 1:4; యోబు 2:12; యోబు 
2:13; కీరతనలు 66:3; కీరతనలు 143:4; యెహెజ్కేలు 3:15; ద్వనియేలు 4:19; ద్వనియేలు 8:27; 
ఆదికాండము 37:34; నిరగమకాండము 33:4; 1 సమూయేలు 8:6; 2 రాజులు 22:19; నెహెమ్యా 
13:8; కీరతనలు 119:53; యెషయా 22:12; యెషయా 36:22; యోవేలు 2:1; అపోసతలుల 
కారాములు 14:14; 2 కొరిందీయులకు 12:21;  

వచనము 6 

నా దేవా నా దేవా, నా ముఖము నీ వైపు ఎతిత కొనుటకు సిగుగపడి ఖినునడనై యునానను. మ్య దోషములు 
మ్య త్లలకు పైగా హెచిుయుననవి, మ్య అపరాధము ఆకాశమంత్ యెతుతగా పెరిగియుననది. 

ఎజ్రా 10:3; 2 దినవృత్తంత్ములు 34:27; కీరతనలు 119:136; యెషయా 66:2; యెహెజ్కేలు 
9:4; నిరగమకాండము 29:39; ద్వనియేలు 9:21; అపోసతలుల కారాములు 3:1; నిరగమకాండము 
29:41; సంఖ్యాకాండము 28:4; నాాయాధిపతులు 20:26; 1 రాజులు 18:36; 2 రాజులు 
22:19; ఎజ్రా 10:6; నెహెమ్యా 13:8; కీరతనలు 141:2; యిరిీయా 38:17; ద్వనియేలు 10:2; 
యోవేలు 2:1; మలాకీ 2:15; అపోసతలుల కారాములు 10:30; 2 కొరిందీయులకు 7:15;  

వచనము 7 

మ్య పత్ర్చల దినములు మొదలుకొని నేటివరకు మ్మము మికిేలి అపరాధులము; మ్య దోషములనుబటిట 
మ్మమును మ్య రాజులును మ్య యాజ్కులును అనాదేశముల రాజుల వశమునకును ఖడగమునకును 
చెరకును దోపునకును నేటిదినమున నుననట్లు అపీగింపబడుటచేత్ మిగుల సిగుగనొందినవారమైతివిుు. 

2 దినవృత్తంత్ములు 6:13; కీరతనలు 95:6; ల్లకా 22:41; అపోసతలుల కారాములు 21:5; 
ఎఫెసీయులకు 3:14; నిరగమకాండము 9:29; నిరగమకాండము 9:33; 1 రాజులు 8:22; 1 రాజులు 
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8:38; 1 రాజులు 8:54; కీరతనలు 141:2; కీరతనలు 143:6; యెషయా 1:15; నిరగమకాండము 
29:41; సంఖ్యాకాండము 28:4; నాాయాధిపతులు 20:26; 1 సమూయేలు 7:6; 1 రాజులు 
8:33; 1 రాజులు 18:36; 2 రాజులు 19:14; 2 దినవృత్తంత్ములు 6:24; పరమగ్బత్ము 2:14; 
యెషయా 37:1; యెహెజ్కేలు 9:8; ద్వనియేలు 6:10; ద్వనియేలు 9:3; ద్వనియేలు 9:21; 
ద్వనియేలు 10:2; అపోసతలుల కారాములు 7:60; అపోసతలుల కారాములు 10:30;  

వచనము 8 

అయితే ఇపుీడు మ్య దేవుడు మ్య నేత్రములకు వలుగిచిు, మ్య ద్వసాములో మముీను కొంచెము 
తెపీరిలుజ్కయునట్లుగాను, మ్యలో ఒక శేషము ఉండనిచిునట్లుగాను, త్న పరిశుదుసథలమందు 

మముీను సిథరపరచునట్లుగాను, మ్య దేవుడైన యెహోవా కొంత్మట్లటకు మ్యయెడల 
దయచూపయునానడు. 

యోబు 40:4; యోబు 42:6; యిరిీయా 3:3; యిరిీయా 3:24; యిరిీయా 3:25; యిరిీయా 
6:15; యిరిీయా 8:12; యిరిీయా 31:19; యెహెజ్కేలు 16:63; ద్వనియేలు 9:7; ద్వనియేలు 
9:8; రోమీయులకు 6:21; ఆదికాండము 13:13; కీరతనలు 38:4; యెషయా 1:18; యెషయా 
59:12; 2 దినవృత్తంత్ములు 28:9; ల్లకా 15:21; ప్రకటన 18:5; ఆదికాండము 18:27; 
నిరగమకాండము 32:31; యెహోషువ 7:1; 1 రాజులు 8:47; 1 రాజులు 18:42; 2 
దినవృత్తంత్ములు 6:37; ఎజ్రా 10:10; నెహెమ్యా 1:6; నెహెమ్యా 9:2; కీరతనలు 44:15; 
కీరతనలు 106:6; పరమగ్బత్ము 2:14; పరమగ్బత్ము 4:3; యెషయా 24:5; యిరిీయా 5:6; 
యిరిీయా 14:7; యిరిీయా 14:20; యిరిీయా 30:15; యిరిీయా 44:3; యిరిీయా 51:9; 
యెహెజ్కేలు 14:13; యెహెజ్కేలు 36:31; యెహెజ్కేలు 36:32; ద్వనియేలు 9:5; హోషేయ 2:5; 
యోనా 1:2; జెకరాా 1:2; మత్తయి 18:24; ల్లకా 18:13; 2 ద్నస్లోనీకయులకు 3:14;  

వచనము 9 

నిజ్ముగా మ్మము ద్వస్సలమైతివిుు; అయితే మ్య దేవుడవైన నీవు మ్య ద్వసాములో మముీను విడువక, 
పారసీకదేశపు రాజుల యెదుట మ్యకు దయ కనుపరచి, మ్మము తెపీరిలుునట్లుగా మ్య దేవుని 
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మందిరమును నిలిప, ద్వని పాడైన సథలములను తిరిగి బ్బగుచేయుటకును, యూద్వ దేశమందును 
యెరూషలేము పటటణమందును మ్యకు ఒక ఆశ్రయము నిచుుటకును కృప చూపంచితివి. 

సంఖ్యాకాండము 32:14; 2 దినవృత్తంత్ములు 29:6; 2 దినవృత్తంత్ములు 30:7; నెహెమ్యా 
9:32-34; కీరతనలు 106:6; కీరతనలు 106:7; విలాపవాకాములు 5:7; ద్వనియేలు 9:5-8; జెకరాా 
1:4; జెకరాా 1:5; మత్తయి 23:30-33; అపోసతలుల కారాములు 7:51; అపోసతలుల కారాములు 
7:52; లేవీయకాండము 26:14-46; దిాతీయోపదేశకాండము 4:25-28; దిాతీయోపదేశకాండము 
28:15-68; దిాతీయోపదేశకాండము 29:22-28; దిాతీయోపదేశకాండము 30:17-19; 
దిాతీయోపదేశకాండము 31:20-22; దిాతీయోపదేశకాండము 32:15-28; 1 సమూయేలు 
12:15; 1 రాజులు 9:6-9; నెహెమ్యా 9:30; 2 రాజులు 17:5-8; 2 రాజులు 18:9-12; 2 
రాజులు 24:1-4; 2 దినవృత్తంత్ములు 36:16-19; నెహెమ్యా 9:36; నెహెమ్యా 9:37; 
ద్వనియేలు 9:11-14; ద్వనియేలు 9:7; ద్వనియేలు 9:8; నెహెమ్యా 9:32; యిరిీయా 25:18; 
యిరిీయా 44:22; నిరగమకాండము 32:31; దిాతీయోపదేశకాండము 29:28; 1 రాజులు 8:47; 
2 దినవృత్తంత్ములు 6:37; 2 దినవృత్తంత్ములు 10:19; 2 దినవృత్తంత్ములు 36:14; 2 
దినవృత్తంత్ములు 36:17; నెహెమ్యా 1:6; నెహెమ్యా 9:2; యెషయా 24:5; యిరిీయా 2:26; 
యిరిీయా 3:25; యిరిీయా 7:19; యిరిీయా 7:25; యిరిీయా 14:7; యిరిీయా 14:20; 
యిరిీయా 30:15; యిరిీయా 32:23; యిరిీయా 32:32; యిరిీయా 44:9; యెహెజ్కేలు 2:3; 
యెహెజ్కేలు 11:12; యెహెజ్కేలు 23:43; ద్వనియేలు 9:6; హోషేయ 2:5; హోషేయ 4:7; జెకరాా 
1:2; ల్లకా 20:22;  

వచనము 10 

మ్య దేవా, యింత్ కృపనొందిన త్ర్చవాత్ మ్మమ్మమి చెపీగ్లము? నిజ్ముగా ప్రవకతలైన నీ 
ద్వస్సలద్వారా నీవిచిున ఆజ్ాలను మ్మము అనుసరింపకపోతివిుు గ్ద్వ. 

ఎజ్రా 9:9; నెహెమ్యా 1:11; నెహెమ్యా 9:31; హబకూేకు 3:2; ఎజ్రా 9:14; 2 రాజులు 19:4; 2 
రాజులు 19:30; 2 రాజులు 19:31; యెషయా 1:9; యిరిీయా 42:2; యిరిీయా 44:14; 
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యెహెజ్కేలు 6:8; యెహెజ్కేలు 6:9; యెహెజ్కేలు 14:22; జెకరాా 8:6; జెకరాా 8:12; 
రోమీయులకు 9:27; రోమీయులకు 11:5; రోమీయులకు 11:6; ప్రసంగి 12:11; యెషయా 
22:23-25; జెకరాా 10:4; యెషయా 56:5; ప్రకటన 3:12; 1 సమూయేలు 14:27; 1 
సమూయేలు 14:29; యోబు 33:30; కీరతనలు 13:3; కీరతనలు 34:5; కీరతనలు 85:6; కీరతనలు 
138:7; యెషయా 57:15; యెహెజ్కేలు 37:11-14; హోషేయ 6:2; నిరగమకాండము 27:19; 
నిరగమకాండము 38:20; ఎజ్రా 2:64; నెహెమ్యా 1:2; సామెత్లు 15:30; యెషయా 14:3; 
విలాపవాకాములు 3:22; మీకా 7:19;  

వచనము 11 

వార్చ మీర్చ సాత్ంత్రించుకొనబోవు దేశము ద్వని నివాస్సల అపవిత్రత్చేత్ను వార్చ చేయు అసహామైన 
వాటిచేత్ను అపవిత్రమ్యయెను, వార్చ జ్రిగించిన అసహామైన వాటిచేత్ ఆ దేశము నలుదికుేల 

నిండినద్వయెను. 
నెహెమ్యా 9:36; నెహెమ్యా 9:37; కీరతనలు 106:45; కీరతనలు 106:46; కీరతనలు 136:23; 
కీరతనలు 136:24; యెహెజ్కేలు 11:16; ఎజ్రా 1:1-4; ఎజ్రా 1:7-11; ఎజ్రా 6:1-12; ఎజ్రా 7:6; 
ఎజ్రా 7:8; ఎజ్రా 7:11-28; ఎజ్రా 6:14; ఎజ్రా 6:15; హగ్గయి 1:9; జెకరాా 4:6-10; యెషయా 
5:2; యెషయా 5:5; ద్వనియేలు 9:25; జెకరాా 2:5; ఎజ్రా 7:28; ఎజ్రా 9:8; నెహెమ్యా 1:2; 
ఎస్వతర్చ 4:14; కీరతనలు 85:6; యెషయా 14:3; యెషయా 49:24; యిరిీయా 51:5; 
విలాపవాకాములు 3:22; మీకా 7:19; యోహాను 8:33; ప్రకటన 21:12;  

వచనము 12 

కాబటిట మీర్చ మీ కుమ్యరెతలను వారి కుమ్యర్చల కియాకుడి. వారి కుమ్యరెతలను మీ కుమ్యర్చల కొరకు 
పుచుుకొనకుడి. మరియు వారికి క్షేమభాగ్ాములు కలుగ్వలెనని మీర్చ ఎననటికిని 

కోరకుండినయెడల,మీర్చ బలముగానుండి, ఆ దేశముయొకే స్సఖమును అనుభవించి, మీ పలులకు 
నిత్ా సాాసథయముగా ద్వని నపీగించెదరని చెపీరి. 
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ఆదికాండము 44:16; యెహోషువ 7:8; విలాపవాకాములు 3:22; ద్వనియేలు 9:4-16; 
రోమీయులకు 3:19; నాాయాధిపతులు 2:2; 2 రాజులు 21:9; యెషయా 38:15; యిరిీయా 
9:13; ద్వనియేలు 9:10;  

వచనము 13 

అయితే మ్య దుష్క్ేయిలనుబటిటయు మ్య గొపీ అపరాధములనుబటిటయు ఈ శ్రమలనినయు మ్యమీదికి 
వచిున త్ర్చవాత్, మ్య దేవుడవైన నీవు మ్య దోషములకు రావలసిన శిక్షలో కొంచెమ్మ మ్యమీద ఉంచి, 

మ్యకు ఈ విధముగా విడుదల కలుగ్జ్కయగా మ్మము నీ ఆజ్ాలను మీరి 

ఎజ్రా 9:1; లేవీయకాండము 18:24-30; దిాతీయోపదేశకాండము 12:31; 
దిాతీయోపదేశకాండము 18:12; 2 దినవృత్తంత్ములు 33:2; ఎజ్రా 6:21; యెహెజ్కేలు 36:25-
27; 2 కొరిందీయులకు 7:1; 2 రాజులు 21:16; యెహోషువ 23:12; యెహోషువ 24:14; 
నాాయాధిపతులు 3:6; 1 రాజులు 21:26; 2 రాజులు 21:9; నెహెమ్యా 13:23; యిరిీయా 26:5; 
ద్వనియేలు 9:10; మలాకీ 2:10; మ్యర్చే 12:2; అపోసతలుల కారాములు 11:8; 2 కొరిందీయులకు 
6:14; ప్రకటన 17:4;  

వచనము 14 

ఈ అసహా కారాములను జ్రిగించిన జ్నులతో సంబంధములు చేసికొనినయెడల, మ్మము నాశనమగు 
వరకు శేషమైనను లేకుండునట్లును, త్పీంచుకొనుటకు సాధనమైనను లేకుండునట్లును, నీవు 

కోపపడుదువు గ్ద్వ. 
నిరగమకాండము 23:32; నిరగమకాండము 34:16; దిాతీయోపదేశకాండము 7:3; యెహోషువ 
23:12; యెహోషువ 23:13; దిాతీయోపదేశకాండము 23:6; 2 దినవృత్తంత్ములు 19:2; 2 
యోహాను 1:10; 2 యోహాను 1:11; దిాతీయోపదేశకాండము 6:1; దిాతీయోపదేశకాండము 6:2; 
యెహోషువ 1:6-9; యెషయా 1:19; ఆదికాండము 18:18; ఆదికాండము 18:19; కీరతనలు 
112:1; కీరతనలు 112:2; సామెత్లు 13:22; సామెత్లు 20:7; ఆదికాండము 6:2; ఆదికాండము 
45:20; నాాయాధిపతులు 3:6; 1 రాజులు 11:2; 1 దినవృత్తంత్ములు 28:8; నెహెమ్యా 
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10:30; నెహెమ్యా 13:23; హోషేయ 7:8; మలాకీ 2:11; అపోసతలుల కారాములు 11:8; 2 
కొరిందీయులకు 6:14;  

వచనము 15 

యెహోవా ఇశ్రాయేలీయుల దేవా, నీవు నీతిమంతుడవై యునానవు, అందువలననే నేటిదినమున 
ఉననట్లుగా మ్మము శేష్ఠంచి నిలుచుచునానము. చిత్తగించుము; మ్మము నీ సనినధిని అపరాధులము గ్నుక 

నీ సనినధిని నిలుచుటకు అర్చూలము కామని ప్రారథన చేసితిని. 
నెహెమ్యా 9:32; యెహెజ్కేలు 24:13; యెహెజ్కేలు 24:14; గ్లతీయులకు 3:4; కీరతనలు 
103:10; విలాపవాకాములు 3:22; విలాపవాకాములు 3:39; విలాపవాకాములు 3:40; 
హబకూేకు 3:2; కీరతనలు 106:45; కీరతనలు 106:46; లేవీయకాండము 26:41; 
సంఖ్యాకాండము 32:14; యెహోషువ 22:17; యెహోషువ 22:18; నాాయాధిపతులు 16:14; 1 
సమూయేలు 12:24; 1 రాజులు 21:1; నెహెమ్యా 13:18; యోబు 11:6; యోబు 34:23; 
యోబు 34:31; కీరతనలు 28:4; కీరతనలు 51:14; యెషయా 49:24; యెషయా 59:12; 
యిరిీయా 30:15; విలాపవాకాములు 1:18; ద్వనియేలు 9:7; జెకరాా 1:2; ల్లకా 23:41; 
యోహాను 5:14;   
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వచనము 1 

ఎజ్రా యేడుుచు దేవుని మందిరము ఎదుట సాష్లటంగ్పడుచు, పాపమును ఒపుీకొని ప్రారథన చేసెను. 
ఇశ్రాయేలీయులలో పుర్చషులు స్త్రీలు చిననవార్చ మికిేలి గొపీ సమూహముగా అత్నియొదదకు 

కూడివచిు బహుగా ఏడాగా 

యోహాను 5:14; రోమీయులకు 6:1; 2 పేతుర్చ 2:20; 2 పేతుర్చ 2:21; ఎజ్రా 9:2; 
నిరగమకాండము 23:32; నాాయాధిపతులు 2:2; నెహెమ్యా 13:23-27; నిరగమకాండము 32:10; 
సంఖ్యాకాండము 16:21; సంఖ్యాకాండము 16:45; దిాతీయోపదేశకాండము 9:8; 
దిాతీయోపదేశకాండము 9:14; ఎజ్రా 9:8; దిాతీయోపదేశకాండము 32:26; 
దిాతీయోపదేశకాండము 32:27; యెషయా 1:9; యిరిీయా 46:28; యెహెజ్కేలు 6:8; 
నిరగమకాండము 17:14; సంఖ్యాకాండము 32:14; యెహోషువ 22:17; యెహోషువ 22:18; 
నాాయాధిపతులు 16:14; 1 సమూయేలు 12:24; 1 రాజులు 3:1; 1 రాజులు 21:1; 2 
దినవృత్తంత్ములు 20:24; 2 దినవృత్తంత్ములు 33:2; నెహెమ్యా 1:2; యోబు 34:31; 
కీరతనలు 119:53; యెషయా 10:20; ల్లకా 13:9; రోమీయులకు 9:27;  

వచనము 2 

ఏలాము కుమ్యర్చలలో నొకడగు యెహీయేలు కుమ్యర్చడైన షెకనాా ఎజ్రాతో ఇటునెను మ్మము 
దేశమందుండు అనాజ్నములలోని స్త్రీలను పెండిుచేసికొని మ్య దేవుని దృష్ఠటకి పాపము చేసితివిుు; 
అయితే ఈ విషయములో ఇశ్రాయేలీయులు త్మ నడవడి దిదుదకొందురను నిర్మక్షణ కదుద. 

నెహెమ్యా 9:33; నెహెమ్యా 9:34; ద్వనియేలు 9:7-11; ద్వనియేలు 9:14; రోమీయులకు 10:3; 
విలాపవాకాములు 3:22; విలాపవాకాములు 3:23; యెషయా 64:6; యెషయా 64:7; యెహెజ్కేలు 
33:10; జెకరాా 3:3; జెకరాా 3:4; యోహాను 8:21; యోహాను 8:24; 1 కొరిందీయులకు 
15:17; యోబు 9:2; యోబు 9:3; కీరతనలు 130:3; కీరతనలు 143:2; రోమీయులకు 3:19; 
ఆదికాండము 44:16; నిరగమకాండము 32:31; లేవీయకాండము 26:41; యెహోషువ 22:15; 
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నెహెమ్యా 9:2; యోబు 40:4; కీరతనలు 116:5; కీరతనలు 119:137; కీరతనలు 129:4; యిరిీయా 
14:7; యెహెజ్కేలు 7:16; ల్లకా 13:9;  

వచనము 3 

కాబటిట యీ పని ధరీశాసానాుసారముగా జ్ర్చగునట్లు ఏలినవాడవైన నీ యోచననుబటిటయు, దైవాజ్కాు 
భయపడువారి యోచననుబటిటయు, ఈ భారాలను వారికి పుటిటనవారిని వలివేయించెదమని మన 

దేవునితో నిబంధన చేసికొనెదము. 
ద్వనియేలు 9:3; ద్వనియేలు 9:4; ద్వనియేలు 9:20; అపోసతలుల కారాములు 10:30; 
లేవీయకాండము 26:40; లేవీయకాండము 26:41; కీరతనలు 32:5; హోషేయ 14:2; 1 యోహాను 
1:8-10; కీరతనలు 119:136; యిరిీయా 9:1; యిరిీయా 13:17; జెకరాా 12:10; ల్లకా 
19:41; రోమీయులకు 9:2; 1 రాజులు 8:30; 1 రాజులు 9:3; 2 దినవృత్తంత్ములు 20:9; 
దిాతీయోపదేశకాండము 31:12; 2 దినవృత్తంత్ములు 20:13; నెహెమ్యా 10:28; యోవేలు 
2:16-18; అపోసతలుల కారాములు 21:5; నాాయాధిపతులు 2:4; నాాయాధిపతులు 2:5; నెహెమ్యా 
8:9; లేవీయకాండము 16:21; యెహోషువ 8:35; 1 సమూయేలు 30:4; 2 రాజులు 22:19; 
నెహెమ్యా 1:4; నెహెమ్యా 13:8; యెషయా 38:3; ల్లకా 7:38; అపోసతలుల కారాములు 5:14; 
అపోసతలుల కారాములు 20:37; 1 కొరిందీయులకు 5:2; 1 కొరిందీయులకు 12:21; 2 
కొరిందీయులకు 12:21;  

వచనము 4 

లెముీ ఈ పని నీ యధీనములో నుననది, మ్మమును నీతోకూడ నుందుము, నీవు ధైరాము తెచుుకొని 
దీని జ్రిగించుమనగా 

ఎజ్రా 10:26; నెహెమ్యా 3:29; ఎజ్రా 2:7; ఎజ్రా 2:31; నెహెమ్యా 7:12; నెహెమ్యా 7:34; 
యాకోబు 2:9; నిరగమకాండము 34:12; నెహెమ్యా 13:27; నిరగమకాండము 34:6; 
నిరగమకాండము 34:7; యెషయా 55:6; యెషయా 55:7; యిరిీయా 3:12; యిరిీయా 3:13; 1 
యోహాను 1:7-9; నిరగమకాండము 18:24; లేవీయకాండము 5:19; 1 రాజులు 11:2; నెహెమ్యా 
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2:17; సామెత్లు 27:9; మలాకీ 2:10; మలాకీ 2:11; అపోసతలుల కారాములు 27:22; 1 
కొరిందీయులకు 7:12;  

వచనము 5 

ఎజ్రా లేచి, ప్రధ్యన యాజ్కులును లేవీయులును ఇశ్రాయేలీయులందర్చను ఆ మ్యట ప్రకారము 
చేయునట్లుగా వారిచేత్ ప్రమ్యణము చేయించెను. వార్చ ప్రమ్యణము చేసికొనగా 

దిాతీయోపదేశకాండము 29:12; యెహోషువ 9:6; 2 రాజులు 11:17; 2 దినవృత్తంత్ములు 
29:10; 2 దినవృత్తంత్ములు 34:31; 2 దినవృత్తంత్ములు 34:32; నెహెమ్యా 9:38; నెహెమ్యా 
10:29-39; 2 దినవృత్తంత్ములు 30:12; ఎజ్రా 9:4; 2 దినవృత్తంత్ములు 34:21; 2 
దినవృత్తంత్ములు 34:27; కీరతనలు 119:59; కీరతనలు 119:120; యెషయా 66:2; యెహెజ్కేలు 
9:4; దిాతీయోపదేశకాండము 7:2; దిాతీయోపదేశకాండము 7:3; యెహోషువ 23:12; 
యెహోషువ 23:13; నెహెమ్యా 8:14; నెహెమ్యా 13:1-3; యెషయా 8:20; 1 కొరిందీయులకు 
7:12; 1 కొరిందీయులకు 7:13; 2 రాజులు 23:3; 2 దినవృత్తంత్ములు 23:16; ఎజ్రా 10:5; 
ఎజ్రా 10:12; సామెత్లు 13:13; మలాకీ 2:10; అపోసతలుల కారాములు 24:25; ఫిలిప్పీయులకు 
2:12;  

వచనము 6 

ఎజ్రా దేవుని మందిరము ఎదుటనుండి లేచి, ఎలాాషీబు కుమ్యర్చడైన యోహానాను యొకే గ్దిలో 
ప్రవేశించెను. అత్డు అచుటికి వచిు, చెరపటటబడినవారి అపరాధమునుబటిట దుుఃఖించుచు, 

భోజ్నమైనను పానమైనను చేయకుండెను. 
యెహోషువ 7:10-26; 1 దినవృత్తంత్ములు 22:16; 1 దినవృత్తంత్ములు 22:19; ప్రసంగి 
9:10; ఎజ్రా 7:23-28; మ్యర్చే 13:34; యెహోషువ 1:16-18; 1 దినవృత్తంత్ములు 28:10; 
1 దినవృత్తంత్ములు 28:21; యెషయా 35:3; యెషయా 35:4; హెబ్రీయులకు 10:24; 
హెబ్రీయులకు 12:12; హెబ్రీయులకు 12:13; ఆదికాండము 42:1; నిరగమకాండము 14:15; 
యెహోషువ 1:18; 1 దినవృత్తంత్ములు 19:13; ఎజ్రా 10:12;  
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వచనము 7 

చెరనుండి విడుదలనొందిన వారందర్చ యెరూషలేమునకు కూడి రావలెనని యూద్వ 
దేశమంత్టియందును యెరూషలేము పటటణమందును ప్రకటన చేయబడెను. 

సామెత్లు 1:5; సామెత్లు 9:9; సామెత్లు 15:23; సామెత్లు 25:11; సామెత్లు 25:12; 
సామెత్లు 27:9; ఎజ్రా 10:3; నెహెమ్యా 5:12; నెహెమ్యా 10:29; నెహెమ్యా 13:25; మత్తయి 
26:63; నిరగమకాండము 14:15; నిరగమకాండము 18:24; మత్తయి 2:4;  

వచనము 8 

మరియు మూడు దినములలోగా ప్రధ్యనులును పెదదలును చేసిన యోచన చొపుీన ఎవడైనను 
రాకపోయినయెడల వాని ఆసిత దేవునికి ప్రతిష్ఠతి్మగుననియు, వాడు విడుదల నొందినవారి 

సమ్యజ్ములోనుండి వలివేయబడుననియు నిరణయించిరి. 
నెహెమ్యా 13:5; నెహెమ్యా 3:1; నెహెమ్యా 3:20; నెహెమ్యా 12:10; నెహెమ్యా 12:22; నెహెమ్యా 
13:28; దిాతీయోపదేశకాండము 9:18; యోబు 23:12; యోహాను 4:31-34; ఎజ్రా 9:4; 
యెషయా 22:12; ద్వనియేలు 9:3; సంఖ్యాకాండము 25:6; కీరతనలు 102:4; కీరతనలు 119:53; 
యెషయా 58:5;  

వచనము 9 

యూద్వ వంశస్సథలందర్చను బెనాామీనీయులందర్చను ఆ మూడు దినములలోగా యెరూషలేమునకు 
కూడి వచిురి. అది తొమిీదవ నెల; ఆ నెల యిర్చవదియవ దినమున జ్నులందర్చను దేవుని మందిరపు 

వీధిలో కూర్చుని గొపీ వరాాలచేత్ త్డియుచు, ఆ సంగ్తిని త్లంచుటవలన వణకుచుండిరి. 
ఎజ్రా 1:1; 2 దినవృత్తంత్ములు 30:5; 2 దినవృత్తంత్ములు 14:4; ఎజ్రా 4:1; ద్వనియేలు 
5:13;  

వచనము 10 
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అపుీడు యాజ్కుడైన ఎజ్రా లేచి వారితో ఇటునెను మీర్చ ఆజ్నాు మీరి అనాస్త్రీలను పెండిుచేసికొని, 
ఇశ్రాయేలీయుల అపరాధమును ఎకుేవ చేసితిరి. 

ఎజ్రా 7:26; నాాయాధిపతులు 21:5; 1 సమూయేలు 11:7; లేవీయకాండము 27:28; యెహోషువ 
6:19; నెహెమ్యా 13:3; మత్తయి 18:17; యోహాను 9:22; యోహాను 9:34; యోహాను 16:2; 1 
కొరిందీయులకు 5:13; లేవీయకాండము 27:21; దిాతీయోపదేశకాండము 17:12; యెహోషువ 
6:17; ఎజ్రా 9:1;  

వచనము 11 

కాబటిట యిపుీడు మీ పత్ర్చల యొకే దేవుడైన యెహోవా యెదుట మీ పాపమును ఒపుీకొని, ఆయన 
చిత్తనుసారముగా నడుచుకొనుటకు సిదుపడి, దేశపు జ్నులను అనాస్త్రీలను విసరిజంచి మిముీను మీర్చ 

ప్రతేాకపరచుకొని యుండుడి. 
ఎజ్రా 7:8; ఎజ్రా 7:9; ఎస్వతర్చ 2:16; 1 సమూయేలు 12:17; 1 సమూయేలు 12:18; యిరిీయా 
10:10; యిరిీయా 10:13; నిరగమకాండము 1:1; 2 దినవృత్తంత్ములు 32:6; యోబు 37:6; 
యోబు 37:13; అపోసతలుల కారాములు 24:25; అపోసతలుల కారాములు 28:2; 2 
కొరిందీయులకు 7:15;  

వచనము 12 

అందుకు సమ్యజ్కులందర్చ ఎలుగెతిత అత్నితో ఇటునిరి నీవు చెపీనట్లుగానే మ్మము 
చేయవలసియుననది. 

ఎజ్రా 9:6; సంఖ్యాకాండము 32:14; యెహోషువ 22:17; యెహోషువ 22:18; 2 
దినవృత్తంత్ములు 28:13; మత్తయి 23:32; యెహోషువ 7:19; ఎజ్రా 9:1; నెహెమ్యా 10:30; 
నెహెమ్యా 13:23; యిరిీయా 5:6; 2 తిమోతి 2:16;  

వచనము 13 
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అయితే జ్నులు అనేకులై యునానర్చ, మరియు ఇపుీడు వరాము బలముగా వచుుచుననందున మ్మము 
బయట నిలువలేము, ఈ పని యొకటి రెండు దినములలో జ్ర్చగునది కాదు; ఈ విషయములో 
అనేకులము అపరాధులము; కాబటిట సమ్యజ్పు పెదదలనందరిని యీ పనిమీద ఉంచవలెను, 

లేవీయకాండము 26:40-42; యెహోషువ 7:19; కీరతనలు 32:5; సామెత్లు 28:13; యిరిీయా 
3:13; 1 యోహాను 1:7-9; యెషయా 1:16-18; యెషయా 56:4; రోమీయులకు 12:2; 
కొలొస్యులకు 1:10; హెబ్రీయులకు 13:21; ఎజ్రా 9:1; నెహెమ్యా 13:3; 2 కొరిందీయులకు 
6:17; దిాతీయోపదేశకాండము 7:3; దిాతీయోపదేశకాండము 7:4; 1 కొరిందీయులకు 2:12-14; 
లేవీయకాండము 5:5; 2 దినవృత్తంత్ములు 30:22; నెహెమ్యా 1:6; నెహెమ్యా 9:2; నెహెమ్యా 
10:28; 1 కొరిందీయులకు 7:12;  

వచనము 14 

మన పటటణములయందు ఎవరెవర్చ అనాస్త్రీలను పెండిుచేసికొనిరో వారందర్చను నిరణయకాలమందు 
రావలెను; మరియు ప్రతి పటటణము యొకే పెదదలును నాాయాధిపతులును ఈ సంగ్తినిబటిట మ్యమీదికి 
వచిున దేవుని కఠినమైన కోపము మ్యమీదికి రాకుండ తొలగిపోవునట్లుగా వారితోకూడ రావలెను అని 

చెపెీను. 
ఎజ్రా 10:44; ఎజ్రా 10:3; ఎజ్రా 10:4; నెహెమ్యా 13:23; కీరతనలు 78:37; కీరతనలు 78:57; 
లేవీయకాండము 5:5; నెహెమ్యా 5:12;  

వచనము 15 

అపుీడు అశాహేలు కుమ్యర్చడైన యోనాత్నును తికాా కుమ్యర్చడైన యహజ్ఞాయును మ్యత్రమ్మ ఆ 
పనికి నిరణయింపబడిరి. మెషులాుమును లేవీయుడైన షబెబతైయును వారికి సహాయులై యుండిరి. 

ఎజ్రా 10:18-44; మత్తయి 7:13; మత్తయి 7:14; యోబు 37:6;  
వచనము 16 
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చెరనుండి విడుదలనొందిన వార్చ అట్లుచేయగా యాజ్కుడైన ఎజ్రాయును పెదదలలో కొందర్చ 
ప్రధ్యనులును వారి పత్ర్చల యింటి పేర్చలనుబటిట త్మ త్మ పేర్చల ప్రకారము అందరిని వేర్చగా 

ఉంచి, పదియవ నెల మొదటి దినమున ఈ సంగ్తిని విమరిశంచుటకు కూర్చుండిరి. 
దిాతీయోపదేశకాండము 17:9; దిాతీయోపదేశకాండము 17:18; దిాతీయోపదేశకాండము 17:19; 
2 దినవృత్తంత్ములు 19:5-7; సంఖ్యాకాండము 25:4; దిాతీయోపదేశకాండము 13:17; 
యెహోషువ 7:26; 2 దినవృత్తంత్ములు 29:10; 2 దినవృత్తంత్ములు 30:8; కీరతనలు 78:38; 
యెషయా 12:1; నిరగమకాండము 32:12; 2 దినవృత్తంత్ములు 28:11;  

వచనము 17 

మొదటి నెల మొదటి దినమున అనాస్త్రీలను పెండిు చేసికొనిన వారందరి సంగ్తి వార్చ సమ్యపతము 
చేసిరి. 

నెహెమ్యా 3:6; నెహెమ్యా 10:20; నెహెమ్యా 12:33; నెహెమ్యా 11:16;  
వచనము 18 

యాజ్కుల వంశములో అనాస్త్రీలను పెండిుచేసికొని యుననట్లు కనబడినవార్చ ఎవరనగా యోజ్ఞద్వకు 
కుమ్యర్చడైన యేషూవ వంశములోను, అత్ని సహోదర్చలలోను మయశేయాయు, ఎలీయెజెర్చను, 

యార్మబును గెదలాాయును. 
దిాతీయోపదేశకాండము 13:14; యోబు 29:16; యోహాను 7:51; ఎజ్రా 4:1; ద్వనియేలు 5:13;  

వచనము 19 

వీర్చ త్మ భారాలను పరిత్ాజ్కంచెదమని మ్యట యిచిురి. మరియు వార్చ అపరాధులై యుననందున 
అపరాధ విషయములో మందలో ఒక పటేటలును చెలిుంచిరి. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెన్స్ లు లేవు 

వచనము 20 

ఇమ్మీర్చ వంశములో హనానీ జెబద్వా 
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ఎజ్రా 9:1; లేవీయకాండము 21:7; లేవీయకాండము 21:13-15; 1 సమూయేలు 2:22-24; 
నెహెమ్యా 13:28; యిరిీయా 23:11; యిరిీయా 23:14; యెహెజ్కేలు 44:22; మలాకీ 2:8; 
మలాకీ 2:9; 1 తిమోతి 3:11; ఎజ్రా 2:2; ఎజ్రా 3:2; ఎజ్రా 5:2; 1 దినవృత్తంత్ములు 6:14; 1 
దినవృత్తంత్ములు 6:15; నెహెమ్యా 12:10; హగ్గయి 1:1; జెకరాా 3:1; నెహెమ్యా 8:4; 
నెహెమ్యా 8:7; లేవీయకాండము 16:6; ఎజ్రా 9:2; ఎజ్రా 10:13; ఎజ్రా 10:25; మలాకీ 2:12;  

వచనము 21 

హార్మము వంశములో మయశేయా ఏలీయా షెమయా యెహీయేలు ఉజ్కజయా, 
2 రాజులు 10:15; 1 దినవృత్తంత్ములు 29:24; 2 దినవృత్తంత్ములు 30:8; 
విలాపవాకాములు 5:6; గ్లతీయులకు 2:9; లేవీయకాండము 5:15; లేవీయకాండము 5:16; 
లేవీయకాండము 6:4; లేవీయకాండము 6:6; లేవీయకాండము 4:13; లేవీయకాండము 9:3; 
లేవీయకాండము 16:6; మలాకీ 2:12; 2 కొరిందీయులకు 6:14;  

వచనము 22 

పషూర్చ వంశములో ఎలోాయేనై మయశేయా ఇష్లీయేలు నెత్నేలు యోజ్ఞబ్బదు ఎలాాశా, 
ఎజ్రా 2:37; 1 దినవృత్తంత్ములు 24:14; నెహెమ్యా 7:40;  

వచనము 23 

లేవీయులలో యోజ్ఞబ్బదు ష్ఠమీ కెలిథా అను కెలాయా పెత్హయా యూద్వ ఎలీయెజెర్చ, 
ఎజ్రా 2:39; 1 దినవృత్తంత్ములు 24:8; నెహెమ్యా 7:42; ఎజ్రా 8:16; నెహెమ్యా 10:8;  

వచనము 24 

గాయకులలో ఎలాాషీబు, ద్వారపాలకులలో షల్లుము తెలెము ఊరి అనువార్చ. 
ఎజ్రా 2:38; 1 దినవృత్తంత్ములు 9:12; నెహెమ్యా 7:41; 1 దినవృత్తంత్ములు 2:39; 
నెహెమ్యా 8:7;  

వచనము 25 
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ఇశ్రాయేలీయులలో ఎవరెవరనగా పరోషు వంశములో రమ్యా యిజీజయా మలీేయా మీయామిను 
ఎలియేజ్ర్చ మలీేయా, బెనాయా, 

ఎజ్రా 8:33; నెహెమ్యా 11:16; నెహెమ్యా 10:10; ఎజ్రా 10:25; నెహెమ్యా 8:7;  
వచనము 26 

ఏలాము వంశములో మత్తనాా జెకరాా యెహీయేలు అబీద యెరేమోతు ఏలీయాా. 
ఎజ్రా 10:25;  

వచనము 27 

జ్త్తత వంశములో ఎలోాయేనై ఎలాాషీబు మత్తనాా యెరేమోతు జ్ఞబ్బదు అజీజ్ఞ. 
ఎజ్రా 10:18; ఎజ్రా 10:23; ఎజ్రా 10:24; ఎజ్రా 2:3; నెహెమ్యా 7:8;  

వచనము 28 

బేబై వంశములో యెహోహానాను హననాా జ్బబయి అత్ుయి, 
ఎజ్రా 10:2; ఎజ్రా 2:7; ఎజ్రా 2:31; ఎజ్రా 8:7; నెహెమ్యా 7:12; నెహెమ్యా 7:34; ఎజ్రా 10:2;  

వచనము 29 

బ్బనీ వంశములో మెషులాుము మల్లుకు అద్వయా యాషూబు షెయాలు 

ఎజ్రా 2:8; నెహెమ్యా 7:13;  
వచనము 30 

రామోతు, పహతోీయాబు వంశములో అద్వన కెలాలు బెనాయా మయశేయా మత్తనాా బెసలేలు 
బినూనయి మనషే,ా 

ఎజ్రా 2:11; ఎజ్రా 8:11; నెహెమ్యా 7:16; నెహెమ్యా 7:31; నెహెమ్యా 10:15;  
వచనము 31 

హారిము వంశములో ఎలీయెజెర్చ ఇషీయాా మలీేయా షెమయా 

ఎజ్రా 2:10; నెహెమ్యా 7:15; నెహెమ్యా 10:4; ఎజ్రా 10:34; నెహెమ్యా 8:4;  
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వచనము 32 

ష్ఠమోాను బెనాామీను మల్లుకు షెమరాా, 
ఎజ్రా 2:6; ఎజ్రా 8:4; నెహెమ్యా 7:11;  

వచనము 33 

హాషుము వంశములో మతెతనై మత్తత్త జ్ఞబ్బదు ఎలీపేలెట్ల యెరేమై మనషే ాష్ఠమీ, 
ఎజ్రా 2:32; నెహెమ్యా 7:35; నెహెమ్యా 3:11; నెహెమ్యా 6:10; నెహెమ్యా 7:42;  

వచనము 34 

బ్బనీ వంశములో మయదై అమ్రాము ఊయేలు 

ఈ వచనమునకు రిఫరెన్స్ లు లేవు 

వచనము 35 

బెనాయా బేద్వా కెల్లహు 

ఎజ్రా 2:19; నెహెమ్యా 7:22; నెహెమ్యా 8:4;  
వచనము 36 

వనాా మెరేమోతు ఎలాాషీబు 

ఎజ్రా 10:29; ఎజ్రా 2:10;  
వచనము 37 

మత్తనాా మతెతనై యహశావు  
ఈ వచనమునకు రిఫరెన్స్ లు లేవు 

వచనము 38 

బ్బనీ బినూనయి ష్ఠమీ 

ఈ వచనమునకు రిఫరెన్స్ లు లేవు 

వచనము 39 



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎజా్ర 

Page 97 of 97 

ష్ఠలెమ్యా నాత్ను అద్వయా 

ఈ వచనమునకు రిఫరెన్స్ లు లేవు 

వచనము 40 

మకనదబయి ష్లమై ష్లరాయి  
ఈ వచనమునకు రిఫరెన్స్ లు లేవు 

వచనము 41 

అజ్రేలు షెలెమ్యా షెమరాా 
ఎజ్రా 8:16;  

వచనము 42 

షల్లుము అమరాా యోస్వపు 

ఈ వచనమునకు రిఫరెన్స్ లు లేవు 

వచనము 43 

నెబో వంశములో యెహీయేలు మతితత్ా జ్ఞబ్బదు జెబీనా యదదయి యోవేలు బెనాయా అనువార్చ 

ఈ వచనమునకు రిఫరెన్స్ లు లేవు 

వచనము 44 

వీరందర్చను అనాస్త్రీలను పెండిుచేసికొని యుండిరి. ఈ స్త్రీలలో కొందర్చ పలులు గ్లవార్చ. 
ఈ వచనమునకు రిఫరెన్స్ లు లేవు 
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