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www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 3 85



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఓబ#$

వచనము 1 

ఓబదాయ్కు కలిగిన దరశ్నము. ఎదోమును గురించి పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నది. 

యెహోవాయొదద్నుండి వచిచ్న సమాచారము మాకు వినబడెను. ఎదోము మీద యుదధ్ము చేయుదము 

లెండని జనులను రేపుటకై దూత పంపబడియునాన్డు. 

లేవీయకాండము 26:5 => మీ దార్క్షపండల్ కాలమువరకు మీ నూరుప్ సాగుచుండును, మీరు తృపిత్గా 

భుజించి మీ దేశములో నిరభ్యముగా నివసించెదరు. 

యెహెజేక్లు 36:35 => పాడైన భూమి ఏదెను వనమువలె ఆయెననియు, పాడుగాను 

నిరజ్నముగానునన్ యీ పటట్ణములు నివాసులతో నిండి పార్కారములు గలవాయెననియు జనులు 

చెపుప్దురు. 

హోషేయ 2:21 => ఆ దినమున నేను మనవి ఆలకింతును; ఆకాశపు మనవి నేను ఆలకింపగా అది 

భూమియొకక్ మనవి ఆలకించును; 

హోషేయ 2:22 => భూమి ధానయ్ దార్కాష్రస తైలముల మనవి ఆలకింపగా అవి యెజెర్యేలు చేయు 

మనవి ఆలకించును. 

హోషేయ 2:23 => నేను దానిని భూమియందు నాకొరకై వితుత్దును; జాలి నొందని దానియందు 

నేను జాలి చేసికొందును; నా జనము కానివారితో మీరే నా జనమని నేను చెపప్గా వారు నీవే మా 

దేవుడవు అని యందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యోహాను 4:35 => ఇంక నాలుగు నెలలైన తరువాత కోతకాలము వచుచ్నని మీరు చెపుప్దురు గదా. 

ఇదిగో మీ కనున్లెతిత్ పొలములను చూడుడి; అవి ఇపుప్డే తెలల్బారి కోతకు వచిచ్యునన్వని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

యెషయా 35:1 => అరణయ్మును ఎండిన భూమియు సంతోషించును అడవి ఉలల్సించి కసూత్రి 

పుషప్మువలె పూయును  
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యెషయా 35:2 => అది బహుగా పూయుచు ఉలల్సించును ఉలల్సించి సంగీతములు పాడును 

లెబానోను సౌందరయ్ము దానికి కలుగును కరెమ్లు షారోనులకునన్ సొగసు దానికుండును అవి 

యెహోవా మహిమను మన దేవుని తేజసుస్ను చూచును.  

యెషయా 55:13 => ముండల్చెటల్కు బదులుగా దేవదారువృక్షములు మొలుచును దురదగొండిచెటల్కు 

బదులుగా గొంజివృక్షములు ఎదుగును అది యెహోవాకు ఖాయ్తిగాను ఆయనకు కొటిట్వేయబడని 

నితయ్మైన జాఞ్పక సూచనగాను ఉండును.  

యోవేలు 3:18 => ఆ దినమందు పరవ్తములలోనుండి కొర్తత్ దార్కాష్రసము పారును, 

కొండలలోనుండి పాలు పర్వహించును. యూదా నదులనిన్టిలో నీళుల్ పారును, నీటి ఊట యెహోవా 

మందిర ములోనుండి ఉబికి పారి షితీత్ము లోయను తడుపును. 

యోవేలు 3:20 => ఈలాగున నేను ఇంతకుముందు పర్తికారము చేయని పార్ణదోషమునకై 

పర్తికారము చేయుదును. 

ఆమోసు 9:5 => ఆయన సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా; ఆయన భూమిని మొతత్గా అది 

కరిగిపోవును, అందులోని నివాసులందరును పర్లాపింతురు, నైలునది వలెనే అది యంతయు 

ఉబుకుచుండును, ఐగుపుత్ దేశపు నైలునది వలెనే అది అణగిపోవును. 

నాయ్యాధిపతులు 5:5 => యెహోవా సనిన్ధిని కొండలలోనుండి పర్వాహములు వచెచ్ను ఇశార్యేలు 

దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని సీనాయిలోనుండి పర్వాహములు వచెచ్ను.  

కీరత్నలు 97:5 => యెహోవా సనిన్ధిని సరవ్లోకనాధుని సనిన్ధిని పరవ్తములు మైనమువలె 

కరగుచునన్వి.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:3 => నీవు పటట్ణములో దీవింపబడుదువు ; పొలములో 

దీవింపబడుదువు; 

కీరత్నలు 46:6 => జనములు ఘోషించుచునన్వి రాజయ్ములు కదలుచునన్వి ఆయన తన కంఠధవ్ని 

వినిపించగా భూమి కరగిపోవుచునన్ది. 

కీరత్నలు 107:37 => వాటివలన ససయ్ఫలసమృదిధ్ పొందునటుల్ను ఆయన ఆకలికొనినవారిని అచచ్ట 

కాపురముంచెను 
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యెషయా 64:1 => గగనము చీలుచ్కొని నీవు దిగివచెచ్దవు గాక నీ సనిన్ధిని పరవ్తములు 

తతత్రిలుల్ను గాక. 

యిరిమ్యా 31:31 => ఇదిగో నేను ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను కొర్తత్ నిబంధన చేయు 

దినములు వచుచ్చునన్వి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 28:26 => వారు అందులో నిరఛ్యముగా నివసించి యిండుల్ కటుట్కొని దార్క్షతోటలు 

నాటుకొందురు, వారి చుటుట్ ఉండి వారిని తిరసక్రించుచు వచిచ్నవారికందరికి నేను శిక్షవిధించిన 

తరువాత వారు నిరభ్యముగా నివసించు కాలమున నేను తమ దేవుడైన యెహోవానై యునాన్నని వారు 

తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 36:8 => ఇశార్యేలు పరవ్తములారా, యిక కొంతకాలమునకు ఇశార్యేలీయులగు నా 

జనులు వచెచ్దరు, మీరు చిగురుపెటిట్ వారికొరకు మీ ఫలములు ఫలించుదురు. 

యోవేలు 2:19 => మరియు యెహోవా తన జనులకు ఉతత్రమిచిచ్ చెపిప్నదేమనగా ఇకను 

అనయ్జనులలో మిముమ్ను అవమానాసప్దముగా చేయక, మీరు తృపిత్నొందునంతగా నేను ధానయ్మును 

కొర్తత్ దార్కాష్రసమును తైలమును మీకు పంపించెదను 

యోవేలు 2:24 => కొటుల్ ధానయ్ముతో నిండును, కొతత్ దార్కాష్రసమును కొర్తత్ తైలమును గానుగలకు 

పైగా పొరిల్ పారును. 

జెకరాయ్ 8:12 => సమాధాన సూచకమైన దార్క్షచెటుల్ ఫలమిచుచ్ను, భూమి పండును, 

ఆకాశమునుండి మంచు కురియును, ఈ జనులలో శేషించినవారికి వీటిననిన్టిని నేను సావ్సథ్య్ముగా 

ఇతుత్ను; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 9:17 => వారు ఎంతో కేష్మముగా ఉనాన్రు, ఎంతో సొగసుగా ఉనాన్రు; ధానయ్ముచేత 

యౌవనులును కొర్తత్ దార్కాష్రసముచేత యౌవన సతరీలును వృదిధ్నొందుదురు. 

మారుక్ 14:25 => నేను దేవుని రాజయ్ములో దార్కాష్రసము కొర్తత్దిగా తార్గు దినమువరకు ఇకను 

దానిని తార్గనని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19 => పర్భువు సముఖమునుండి విశార్ంతికాలములు వచుచ్నటుల్ను 
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2 పేతురు 3:10 => అయితే పర్భువు దినము దొంగ వచిచ్నటుల్ వచుచ్ను. ఆ దినమున ఆకాశములు 

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 

వచనము 2 

నేను అనయ్జనులలో నినున్ అలుప్నిగా చేసితిని, నీవు బహుగా తృణీకరింపబడుదువు. 

కీరత్నలు 53:6 => సీయోనులోనుండి ఇశార్యేలునకు రక్షణ కలుగునుగాక. దేవుడు చెరలోనునన్ తన 

పర్జలను రపిప్ంచునపుప్డు యాకోబు హరిష్ంచును ఇశార్యేలు సంతోషించును. 

యిరిమ్యా 30:3 => రాబోవు దినములలో నేను ఇశార్యేలువారును యూదావారునగు నా పర్జలను 

చెరలోనుండి విడిపించి, వారి పితరులకు నేనిచిచ్న దేశమును వారు సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ వారిని 

తిరిగి రపిప్ంచెదనని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున నేను నీతో చెపిప్న మాటలనిన్టిని ఒక 

పుసత్కములో వార్సియుంచుకొనుము.  

యిరిమ్యా 30:18 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు యాకోబు నివాససథ్లములను 

కరుణించి వాని గుడారములను నేను చెరలోనుండి రపిప్ంతును; అపుప్డు పటట్ణము దాని కొండమీద 

కటట్బడును, నగరియు యథాపర్కారము నివాసులు గలదగును. 

యిరిమ్యా 31:23 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు--చెరలోనుండి నేను వారిని తిరిగి రపిప్ంచిన తరువాత యూదాదేశములోను దాని 

పటట్ణములలోను జనులు నీతికేష్తర్మా, పర్తిషిఠ్త పరవ్తమా, యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించును గాక 

అను మాట ఇకను వాడుకొందురు. 

యెహెజేక్లు 16:53 => నీవు చేసినది అంతటి విషయమై నీవు బిడియపడి సిగుగ్నొంది వారిని 

ఓదారుచ్నటుల్ 

యెహెజేక్లు 39:25 => కాబటిట్ పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నా పరిశుదద్ 

నామమునుబటిట్ రోషము కలిగినవాడనై యాకోబు సంతతివారిని చెరలోనుండి రపిప్ంచెదను, 

ఇశార్యేలీయులందరియెడల జాలిపడెదను. 
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యోవేలు 3:1 => ఆ దినములలో, అనగా యూదావారిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లను నేను 

చెరలోనుండి రపిప్ంచు కాలమున 

యోవేలు 3:2 => అనయ్జనులనందరిని సమకూరిచ్, యెహోషాపాతు లోయలోనికి తోడుకొనిపోయి, 

వారు ఆ యా దేశములలోనికి నా సావ్సథ్య్మగు ఇశార్యేలీయులను చెదరగొటిట్, నా దేశమును తాము 

పంచుకొనుటనుబటిట్ నా జనుల పక్షమున అకక్డ నేను ఆ అనయ్జనులతో వాయ్జెయ్మాడుదును. 

యెషయా 61:4 => చాలకాలమునుండి పాడుగానునన్ సథ్లములను వారు కటుట్దురు పూరవ్మున 

పాడైన సథ్లములను కటుట్దురు పాడైన పటట్ణములను నూతనముగా సాథ్పింతురు తరతరములనుండి 

శిథిలములైయునన్ పురములను బాగుచేయుదురు. 

యెషయా 65:21 => జనులు ఇండుల్ కటుట్కొని వాటిలో కాపురముందురు దార్క్షతోటలు 

నాటించుకొని వాటి ఫలముల ననుభవింతురు. 

యిరిమ్యా 30:18 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు యాకోబు నివాససథ్లములను 

కరుణించి వాని గుడారములను నేను చెరలోనుండి రపిప్ంతును; అపుప్డు పటట్ణము దాని కొండమీద 

కటట్బడును, నగరియు యథాపర్కారము నివాసులు గలదగును. 

యిరిమ్యా 31:38 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు రాబోవు దినములలో హననేయ్లు 

గోపురము మొదలుకొని మూలగుమమ్మువరకు పటట్ణము యెహోవా పేరట కటట్బడును. 

యిరిమ్యా 31:39 => కొలనూలు దాని కెదురుగా గారేబుకొండవరకు పోవుచు గోయావరకు తిరిగి 

సాగును. 

యిరిమ్యా 31:40 => శవములును బూడిదయు వేయబడు లోయ అంతయు కిదోర్ను వాగువరకును 

గుఱఱ్ముల గవినివరకును తూరుప్దిశనునన్ పొలములనిన్యు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తములగును. అది 

మరి ఎనన్డును పెలల్గింపబడదు, పడదోర్యబడదు. 

యెహెజేక్లు 36:33 => మీ దోషములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్తను నేను తీసివేసి మీ 

పటట్ణములలో మిముమ్ను నివసింపజేయునాడు పాడైపోయిన సథ్లములు మరల కటట్బడును. 

యెహెజేక్లు 36:34 => మారగ్సుథ్ల దృషిట్కి పాడుగాను నిరజ్నముగాను అగుపడిన భూమి సేదయ్ము 

చేయబడును. 
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యెహెజేక్లు 36:35 => పాడైన భూమి ఏదెను వనమువలె ఆయెననియు, పాడుగాను 

నిరజ్నముగానునన్ యీ పటట్ణములు నివాసులతో నిండి పార్కారములు గలవాయెననియు జనులు 

చెపుప్దురు. 

యెహెజేక్లు 36:36 => అపుప్డు యెహోవానైన నేను పాడైపోయిన సథ్లములను కటుట్వాడననియు, 

పాడైపోయిన సథ్లములలో చెటల్ను నాటువాడననియు మీ చుటుట్ శేషించిన అనయ్జనులు తెలిసికొందురు. 

యెహోవానైన నేను మాట ఇచిచ్యునాన్ను, నేను దాని నెరవేరుత్ను. 

యెహెజేక్లు 37:25 => మీ పితరులు నివసించునటుల్ నా సేవకుడైన యాకోబునకు నేనిచిచ్న 

దేశములో వారు నివసింతురు, వారి పిలల్లును వారి పిలల్ల పిలల్లును అకక్డ నితయ్ము నివసింతురు, నా 

సేవకుడైన దావీదు ఎలల్కాలము వారికి అధిపతియై యుండును. 

యెహెజేక్లు 37:26 => నేను వారితో సమాధానారథ్మైన నిబంధన చేసెదను, అది నాకును వారికిని 

నితయ్ నిబంధనగా ఉండును, నేను వారిని సిథ్రపరచెదను, వారిని విసత్రింపజేసి వారిమధయ్ నా పరిశుదధ్ 

సథ్లమును నితయ్ము ఉంచెదను. 

యెహెజేక్లు 37:27 => నా మందిరము వారికి పైగా నుండును, నేను వారి దేవుడనైయుందును 

వారు నా జనులైయుందురు. 

యెహెజేక్లు 37:28 => మరియు వారిమధయ్ నా పరిశుదధ్ సథ్లము నితయ్ము ఉండుటనుబటిట్ 

యెహోవానైన నేను ఇశార్యేలీయులను పరిశుదధ్పరచువాడనని అనయ్జనులు తెలిసికొందురు. 

ఆమోసు 5:11 => దోష నివృతిత్కి రూకలు పుచుచ్కొని నీతిమంతులను బాధపెటుట్చు, గుమమ్మునకు 

వచుచ్ బీదవారిని అనాయ్యము చేయుటవలన 

యెషయా 62:8 => యెహోవా ఈలాగున పర్మాణము చేసెను నిశచ్యముగా ఇకను నీ ధానయ్మును 

నీ శతుర్వులకు ఆహారముగా నేనియయ్ను నీవు పర్యాసపడి తీసిన దార్కాష్రసమును అనుయ్లు తార్గరు.  

యెషయా 62:9 => ధానయ్ము కూరిచ్నవారే దాని భుజించి యెహోవాకు సుత్తి చెలిల్ంతురు పండుల్ 

కోసినవారే నా పరిశుదాధ్లయమంటపములలో దాని తార్గుదురు.  

యెహెజేక్లు 28:26 => వారు అందులో నిరఛ్యముగా నివసించి యిండుల్ కటుట్కొని దార్క్షతోటలు 

నాటుకొందురు, వారి చుటుట్ ఉండి వారిని తిరసక్రించుచు వచిచ్నవారికందరికి నేను శిక్షవిధించిన 
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తరువాత వారు నిరభ్యముగా నివసించు కాలమున నేను తమ దేవుడైన యెహోవానై యునాన్నని వారు 

తెలిసికొందురు. 

జెఫనాయ్ 1:13 => వారి ఆసిత్ దోపుడుసొమమ్గును, వారి ఇండుల్ పాడగును, వారు ఇండుల్ కటుట్దురు 

గాని వాటిలో కాపురముండరు, దార్క్షతోటలు నాటుదురు గాని వాటి రసమును పానము చేయరు. 

ఆదికాండము 48:4 => ఇదిగో నీకు సంతానాభివృదిధ్ పొందించి నినున్ విసత్రింపచేసి నీవు జనముల 

సమూహమగునటుల్ చేసి, నీ తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశమును నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్దనని 

సెలవిచెచ్ను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:3 => నీవు పటట్ణములో దీవింపబడుదువు ; పొలములో 

దీవింపబడుదువు; 

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

ఐగుపుత్లోనుండియు పతోర్సులోనుండియు కూషులోనుండియు ఏలాములోనుండియు 

షీనారులోనుండియు హమాతులోనుండియు సముదర్దీవ్పములలోనుండియు విడిపించి రపిప్ంచుటకు 

యెహోవా రెండవమారు తన చెయియ్ చాచును  

యెషయా 44:26 => నేనే నా సేవకుని మాట రూఢిపరచువాడను నా దూతల ఆలోచన 

నెరవేరుచ్వాడను యెరూషలేము నివాససథ్లమగుననియు యూదా నగరులనుగూరిచ్ అవి 

కటట్బడుననియు నేను ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, దాని పాడైన సథ్లములను బాగుచేయువాడను నేనే.  

యెషయా 58:12 => పూరవ్కాలమునుండి పాడైపోయిన సథ్లములను నీ జనులు కటెట్దరు 

అనేకతరముల కిర్ందట పాడైపోయిన పునాదులను నీవు మరల కటెట్దవు విరుగబడినదానిని 

బాగుచేయువాడవనియు దేశములో నివసించునటుల్గా తోర్వలు సిదధ్పరచువాడవనియు నీకు పేరు 

పెటట్బడును. ఆయన నీతియే ఆయనకు ఆధారమాయెను. 

యిరిమ్యా 3:16 => మీరు ఆ దేశములో అభివృదిధ్పొంది విసత్రించు దినములలో జనులు యెహోవా 

నిబంధన మందసమని ఇకను చెపప్రు, అది వారి మనసుస్లోనికి రాదు, దానిని జాఞ్పకము చేసికొనరు, 

అది పోయినందుకు చింతపడరు, ఇకమీదట దాని చేయరాదు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

Page  of 10 85



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఓబ#$

యిరిమ్యా 12:14 => నేను నాజనులైన ఇశార్యేలునకు సావ్ధీనపరచిన సావ్సథ్య్ము నాకర్మించుకొను 

దుషు ట్లగు నా పొరుగువారినిగూరిచ్ యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను వారి దేశములోనుండి 

వారిని పెలల్గింతును; మరియు వారి మధయ్నుండి యూదావారిని పెలల్గింతును. 

యిరిమ్యా 16:15 => అనక ఉతత్రదేశములోనుండియు ఆయన వారిని తరిమిన 

దేశములనిన్టిలోనుండియు ఇశార్యేలీయులను రపిప్ంచిన యెహోవా జీవముతోడని జనులు 

పర్మాణము చేయుదురు. 

యిరిమ్యా 23:3 => మరియు నేను వాటిని తోలివేసిన దేశములనిన్టిలోనుండి నా గొఱఱ్ల శేషమును 

సమకూరిచ్ తమ దొడల్కు వాటిని రపిప్ంచెదను; అవి అభివృదిధ్పొంది విసత్రించును.  

యి రిమ్ యా 2 3 : 8 = > ఉ తత్ ర దే శ ము లో నుం డి యు , నే ను వా రి ని చె ద ర గొ టిట్ న 

దేశములనిన్టిలోనుండియు వారిని రపిప్ంచిన యెహోవానగు నాతోడని పర్మాణము చేతురని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; మరియు వారు తమ దేశములో నివసింతురు. 

యిరిమ్యా 29:14 => ననున్ నేను మీకు కనుపరచుకొందును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. నేను 

మిముమ్ను చెరలోనుండి రపిప్ంచెదను; నేను మిముమ్ను చెరపటిట్ యే జనులలోనికి ఏ సథ్లములలోనికి 

మిముమ్ను తోలివేసితినో ఆ జనులందరిలోనుండియు ఆ సథ్లములనిన్టిలోనుండియు మిముమ్ను 

సమకూరిచ్ రపిప్ంచెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. ఎచచ్టనుండి మిముమ్ను చెరకు పంపితినో అచచ్టికే 

మిముమ్ను మరల రపిప్ంతును. 

యిరిమ్యా 31:5 => నీవు షోమోర్ను కొండలమీద దార్కాష్వలుల్లను మరల నాటెదవు, నాటువారు వాటి 

ఫలములను అనుభవించెదరు. 

యిరిమ్యా 32:15 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇండుల్ను పొలములును దార్క్షతోటలును ఇంక ఈ దేశములో కొనబడును. 

యిరిమ్యా 32:37 => ఇదిగో నాకు కలిగిన కోపోదేర్కముచేతను మహా రౌదర్ముచేతను నేను వారిని 

వెళల్గొటిట్న దేశములనిన్టిలోనుండి వారిని సమకూరిచ్ యీ సథ్లమునకు తిరిగిరపిప్ంచి వారిని 

నిరభ్యముగా నివసింపజేసెదను. 
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యిరిమ్యా 33:7 => చెరలోనుండిన యూదావారిని ఇశార్యేలువారిని నేను రపిప్ంచుచునాన్ను, 

మొదట నుండినటుల్ వారిని సాథ్పించుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 46:27 => నా సేవకుడవైన యాకోబూ, భయపడకుము ఇశార్యేలూ, జడియకుము 

దూరములోనుండి నినున్ రకిష్ంచుచునాన్ను వారునన్ చెరలోనుండి నీ సంతతివారిని రకిష్ంచుచునాన్ను 

ఎవరి భయమును లేకుండ యాకోబు తిరిగివచుచ్ను అతడు నిమమ్ళించి నెమమ్దినొందును.  

యిరిమ్యా 49:39 => అయితే కాలాంతమున చెరపటట్బడిన ఏలాము వారిని నేను మరల 

రపిప్ంచెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 50:19 => ఇశార్యేలువారిని తమ మేతసథ్లమునకు నేను తిరిగి రపిప్ంచెదను వారు 

కరెమ్లుమీదను బాషానుమీదను మేయుదురు ఎఫార్యిము కొండలమీదను గిలాదులోను మేయుచు 

సంతుషిట్నొందును.  

యెహెజేక్లు 11:17 => కాగా నీవు ఈ మాట పర్కటింపుము పర్భువైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ యా జనముల మధయ్నుండి నేను మిముమ్ను సమకూరిచ్, మీరు 

చెదరగొటట్బడిన దేశములలోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచి, ఇశార్యేలు దేశమును మీ వశము చేసెదను.  

యెహెజేక్లు 20:41 => జనములలోనుండి నేను మిముమ్ను రపిప్ంచునపుప్డును, మిముమ్ను 

చెదరగొటిట్న ఆ యా దేశములలోనుండి మిముమ్ను సమకూరుచ్నపుప్డును, పరిమళధూపముగా 

మిముమ్ను అంగీకరించెదను, అనయ్జనులయెదుటను మీ మధయ్ను ననున్ నేను పరిశుదధ్పరచుకొందును. 

యెహెజేక్లు 28:25 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనులలో చెదిరిపోయిన 

ఇశార్యేలీయులను నేను సమకూరిచ్ , జనుల సమక్షమున వారి మధయ్ను ననున్ నేను 

పరిశుదధ్పరచుకొందును, అపుప్డు నా సేవకుడైన యాకోబునకు నేనిచిచ్న తమ దేశములో వారు 

నివసించెదరు. 

యెహెజేక్లు 34:13 => ఆ యా జనులలోనుండి వాటిని తోడుకొనివచిచ్, ఆ యా దేశములలోనుండి 

వాటిని సమకూరిచ్ వాటి సవ్దేశములోనికి వాటిని తెచిచ్ పరవ్తములమీదను వాగులయొదద్ను 

దేశమందునన్ సకలమైన కాపురపు సథ్లములందును వాటిని మేపెదను. 
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యెహెజేక్లు 36:10 => మీమీద మానవజాతిని , అనగా ఇశార్యేలీయులనందరిని , 

విసత్రింపజేసెదను, నా పటట్ణములకు నివాసులు వతుత్రు, పాడైపోయిన పటట్ణములు మరల 

కటట్బడును. 

యెహెజేక్లు 36:24 => నేను అనయ్జనులలోనుండి మిముమ్ను తోడుకొని, ఆ యా దేశములలోనుండి 

సమకూరిచ్, మీ సవ్దేశములోనికి మిముమ్ను రపిప్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 37:12 => కాబటిట్ పర్వచనమెతిత్ వారితో ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నా పర్జలారా, మీరునన్ సమాధులను నేను తెరచెదను, సమాధులలోనుండి 

మిముమ్ను బయటికి రపిప్ంచి ఇశార్యేలు దేశములోనికి తోడుకొని వచెచ్దను. 

యెహెజేక్లు 37:21 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఏ యే అనయ్జనులలో 

ఇశార్యేలీయులు చెదరిపోయిరో ఆ యా అనయ్జనులలోనుండి వారిని రకిష్ంచి, వారు ఎచచ్టెచచ్ట 

ఉనాన్రో అచచ్టనుండి వారిని సమకూరిచ్ వారి సవ్దేశములోనికి తోడుకొనివచిచ్ 

యెహెజేక్లు 38:8 => చాలదినములైన తరువాత నీవు శిక్షనొందుదువు; సంవతస్రముల అంతములో 

నీవు ఖడగ్మునుండి తపిప్ంచుకొని, ఆ యా జనములలో చెదరిపోయి యెడతెగక పాడుగా ఉనన్ 

ఇశార్యేలీయుల పరవ్తములమీద నివసించుటకై మరల సమకూరచ్బడిన జనులయొదద్కును, ఆ యా 

జనులలోనుండి రపిప్ంచబడి నిరభ్యముగా నివసించు జనులందరియొదద్కును నీవు వచెచ్దవు.  

హోషేయ 2:15 => అకక్డనుండి దానిని తోడుకొనివచిచ్ దానికి దార్క్షచెటల్నితుత్ను; ఆకోరు (శర్మగల) 

లోయను నిరీక్షణ దావ్రముగా చేసెదను, బాలయ్మున ఐగుపుత్ దేశములోనుండి అది వచిచ్నపుప్డు నా 

మాట వినినటుల్ 

హోషేయ 11:11 => వారు వణకుచు పకుష్లు ఎగురునటుల్గా ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వతుత్రు; 

గువవ్లు ఎగురునటుల్గా అషూష్రు దేశములోనుండి ఎగిరి వతుత్రు; నేను వారిని తమ నివాసములలో 

కాపురముంతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యోవేలు 2:19 => మరియు యెహోవా తన జనులకు ఉతత్రమిచిచ్ చెపిప్నదేమనగా ఇకను 

అనయ్జనులలో మిముమ్ను అవమానాసప్దముగా చేయక, మీరు తృపిత్నొందునంతగా నేను ధానయ్మును 

కొర్తత్ దార్కాష్రసమును తైలమును మీకు పంపించెదను 
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యోవేలు 2:22 => పశువులారా, భయపడకుడి, గడిడ్బీళల్లో పచిచ్క మొలుచును, చెటుల్ ఫలించును, 

అంజూరపు చెటుల్ను, దార్క్షచెటుల్ సమృదిధ్గా ఫలించును, 

యోవేలు 3:18 => ఆ దినమందు పరవ్తములలోనుండి కొర్తత్ దార్కాష్రసము పారును, 

కొండలలోనుండి పాలు పర్వహించును. యూదా నదులనిన్టిలో నీళుల్ పారును, నీటి ఊట యెహోవా 

మందిర ములోనుండి ఉబికి పారి షితీత్ము లోయను తడుపును. 

ఓబధాయ్ 1:20 => మరియు ఇశార్యేలీయుల దండు, అనగా వారిలో చెరపటట్బడినవారు సారెపతు 

వరకు కనానీయుల దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు; యెరూషలేమువారిలో చెరపటట్బడి 

సెఫారాదునకు పోయినవారు దకిష్ణ దేశపు పటట్ణములను సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

జెఫనాయ్ 2:7 => తమ దేవుడైన యెహోవా యూదావారిని కటాకిష్ంచి వారిని చెరలోనుండి రపిప్ంచగా 

అచచ్ట వారిలో శేషించిన వారికి ఒక సథ్లముండును; వారు అచచ్ట తమ మందలను మేపుదురు, 

అసత్మయమున వారు అషెక్లోను ఇండల్లో పండుకొందురు. 

జెఫనాయ్ 3:20 => ఆ కాలమున మీరు చూచుచుండగా నేను మిముమ్ను చెరలోనుండి రపిప్ంచి, 

మిముమ్ను సమకూరిచ్న తరువాత మిముమ్ను నడిపింతును; నిజముగా భూమిమీద నునన్ జనులందరి 

దృషిట్కి నేను మీకు ఖాయ్తిని మంచి పేరును తెపిప్ంతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 1:17 => నీవు ఇంకను పర్కటన చేయవలసినదేమనగా ఇక నా పటట్ణములు భాగయ్ముతో 

మరి ఎకుక్వగా నింపబడును, ఇంకను యెహోవా సీయోనును ఓదారుచ్ను, యెరూషలేమును ఆయన 

ఇకను కోరుకొనును. 

జెకరాయ్ 8:7 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా తూరుప్ 

దేశములోనుండియు పడమటి దేశములోనుండియు నేను నా జనులను రపిప్ంచి రకిష్ంచి 

జెకరాయ్ 8:8 => యెరూషలేములో నివసించుటకై వారిని తోడుకొని వచెచ్దను, వారు నా జనులై 

యుందురు, నేను వారికి దేవుడనైయుందును; ఇది నీతి సతయ్ములనుబటిట్ జరుగును. 

జెకరాయ్ 9:17 => వారు ఎంతో కేష్మముగా ఉనాన్రు, ఎంతో సొగసుగా ఉనాన్రు; ధానయ్ముచేత 

యౌవనులును కొర్తత్ దార్కాష్రసముచేత యౌవన సతరీలును వృదిధ్నొందుదురు. 
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మారుక్ 14:25 => నేను దేవుని రాజయ్ములో దార్కాష్రసము కొర్తత్దిగా తార్గు దినమువరకు ఇకను 

దానిని తార్గనని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

రోమీయులకు 11:26 => వారు పర్వేశించునపుప్డు విమోచకుడు సీయోనులోనుండి వచిచ్ 

యాకోబులో నుండి భకిత్హీనతను తొలగించును; 

వచనము 3 

అతుయ్నన్తమైన పరవ్తములమీద ఆసీనుడవైయుండి కొండసందులలో నివసించువాడా ననున్ కిర్ందికి 

పడదోర్యగల వాడెవడని అనుకొనువాడా, నీ హృదయపు గరవ్ముచేత నీవు మోసపోతివి. 

యెషయా 60:21 => నీ జనులందరు నీతిమంతులై యుందురు ననున్ నేను మహిమపరచుకొనునటుల్ 

వారు నేను నాటిన కొమమ్గాను నేను చేసిన పనిగాను ఉండి దేశమును శాశవ్తముగా 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు.  

యిరిమ్యా 24:6 => వారికి మేలు కలుగునటుల్ నేను వారిమీద దృషిట్యుంచుచు, ఈ దేశమునకు 

వారిని మరల తీసికొనివచిచ్, పడగొటట్క వారిని కటెట్దను, పెలల్గింపక వారిని నాటెదను. 

యిరిమ్యా 32:41 => వారికి మేలుచేయుటకు వారియందు ఆనందించుచునాన్ను, నా 

పూరణ్హృదయముతోను నా పూరాణ్తమ్తోను ఈ దేశములో నిశచ్యముగా వారిని నాటెదను. 

యెహెజేక్లు 34:28 => ఇక వారు అనయ్జనులకు దోపుడు సొముమ్గా ఉండరు, దుషట్మృగములు 

వారినిక భకిష్ంపవు, ఎవరివలనను భయములేకుండ వారు సురకిష్త ముగా నివసించెదరు. 

యెహెజేక్లు 37:25 => మీ పితరులు నివసించునటుల్ నా సేవకుడైన యాకోబునకు నేనిచిచ్న 

దేశములో వారు నివసింతురు, వారి పిలల్లును వారి పిలల్ల పిలల్లును అకక్డ నితయ్ము నివసింతురు, నా 

సేవకుడైన దావీదు ఎలల్కాలము వారికి అధిపతియై యుండును. 

యోవేలు 3:20 => ఈలాగున నేను ఇంతకుముందు పర్తికారము చేయని పార్ణదోషమునకై 

పర్తికారము చేయుదును. 

మీకా 4:4 => ఎవరి భయము లేకుండ పర్తివాడును తన దార్క్షచెటుట్కిర్ందను తన అంజూరపు 

చెటుట్కిర్ందను కూరుచ్ండును; సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మాట యిచిచ్యునాన్డు. 
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ఆదికాండము 48:4 => ఇదిగో నీకు సంతానాభివృదిధ్ పొందించి నినున్ విసత్రింపచేసి నీవు జనముల 

సమూహమగునటుల్ చేసి, నీ తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశమును నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్దనని 

సెలవిచెచ్ను 

2 సమూయేలు 7:10 => మరియు ఇశార్యేలీయులను నా జనులు ఇకను కదిలింపబడకుండ తమ 

సవ్సథ్లమందు నివసించునటుల్ దానియందు వారిని నాటి, పూరవ్ము ఇశార్యేలీయులను నా జనులమీద 

నేను నాయ్యాధిపతులను నియమించిన తరువాత జరుగుచు వచిచ్నటుల్ దురుబ్దిధ్ గల జనులు ఇకను 

వారిని కషట్పెటట్కయుండునటుల్గా చేసి 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:9 => మరియు నేను నా జనులైన ఇశార్యేలీయుల కొరకు ఒక సథ్లము 

ఏరప్రచి వారిని నాటుదును, వారు మరి తిరుగులాడక తమ సాథ్నమందు కాపురముందురు, 

పూరవ్మందు జరిగినటుల్ను, నా జనులైన ఇశార్యేలీయులమీద నేను నాయ్యాధిపతులను నిరణ్యించిన 

కాలము మొదలుకొని జరుగుచు వచిచ్నటుల్ను, దుషు ట్లు వారిని ఇక శర్మ పెటట్కుందురు; 

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

ఐగుపుత్లోనుండియు పతోర్సులోనుండియు కూషులోనుండియు ఏలాములోనుండియు 

షీనారులోనుండియు హమాతులోనుండియు సముదర్దీవ్పములలోనుండియు విడిపించి రపిప్ంచుటకు 

యెహోవా రెండవమారు తన చెయియ్ చాచును  

యెషయా 61:4 => చాలకాలమునుండి పాడుగానునన్ సథ్లములను వారు కటుట్దురు పూరవ్మున 

పాడైన సథ్లములను కటుట్దురు పాడైన పటట్ణములను నూతనముగా సాథ్పింతురు తరతరములనుండి 

శిథిలములైయునన్ పురములను బాగుచేయుదురు. 

యిరిమ్యా 3:16 => మీరు ఆ దేశములో అభివృదిధ్పొంది విసత్రించు దినములలో జనులు యెహోవా 

నిబంధన మందసమని ఇకను చెపప్రు, అది వారి మనసుస్లోనికి రాదు, దానిని జాఞ్పకము చేసికొనరు, 

అది పోయినందుకు చింతపడరు, ఇకమీదట దాని చేయరాదు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 3:18 => ఆ దినములలో యూదా వంశసుథ్లును ఇశార్యేలు వంశసుథ్లును కలిసి 

ఉతత్రదేశములోనుండి పర్యాణమై, మీ పితరులకు నేను సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్న దేశమునకు వచెచ్దరు. 
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యిరిమ్యా 12:14 => నేను నాజనులైన ఇశార్యేలునకు సావ్ధీనపరచిన సావ్సథ్య్ము నాకర్మించుకొను 

దుషు ట్లగు నా పొరుగువారినిగూరిచ్ యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను వారి దేశములోనుండి 

వారిని పెలల్గింతును; మరియు వారి మధయ్నుండి యూదావారిని పెలల్గింతును. 

యిరిమ్యా 23:3 => మరియు నేను వాటిని తోలివేసిన దేశములనిన్టిలోనుండి నా గొఱఱ్ల శేషమును 

సమకూరిచ్ తమ దొడల్కు వాటిని రపిప్ంచెదను; అవి అభివృదిధ్పొంది విసత్రించును.  

యి రిమ్ యా 2 3 : 8 = > ఉ తత్ ర దే శ ము లో నుం డి యు , నే ను వా రి ని చె ద ర గొ టిట్ న 

దేశములనిన్టిలోనుండియు వారిని రపిప్ంచిన యెహోవానగు నాతోడని పర్మాణము చేతురని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; మరియు వారు తమ దేశములో నివసింతురు. 

యిరిమ్యా 30:3 => రాబోవు దినములలో నేను ఇశార్యేలువారును యూదావారునగు నా పర్జలను 

చెరలోనుండి విడిపించి, వారి పితరులకు నేనిచిచ్న దేశమును వారు సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ వారిని 

తిరిగి రపిప్ంచెదనని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున నేను నీతో చెపిప్న మాటలనిన్టిని ఒక 

పుసత్కములో వార్సియుంచుకొనుము.  

యిరిమ్యా 32:15 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇండుల్ను పొలములును దార్క్షతోటలును ఇంక ఈ దేశములో కొనబడును. 

యిరిమ్యా 32:37 => ఇదిగో నాకు కలిగిన కోపోదేర్కముచేతను మహా రౌదర్ముచేతను నేను వారిని 

వెళల్గొటిట్న దేశములనిన్టిలోనుండి వారిని సమకూరిచ్ యీ సథ్లమునకు తిరిగిరపిప్ంచి వారిని 

నిరభ్యముగా నివసింపజేసెదను. 

యిరిమ్యా 33:7 => చెరలోనుండిన యూదావారిని ఇశార్యేలువారిని నేను రపిప్ంచుచునాన్ను, 

మొదట నుండినటుల్ వారిని సాథ్పించుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 50:19 => ఇశార్యేలువారిని తమ మేతసథ్లమునకు నేను తిరిగి రపిప్ంచెదను వారు 

కరెమ్లుమీదను బాషానుమీదను మేయుదురు ఎఫార్యిము కొండలమీదను గిలాదులోను మేయుచు 

సంతుషిట్నొందును.  
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యెహెజేక్లు 11:17 => కాగా నీవు ఈ మాట పర్కటింపుము పర్భువైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ యా జనముల మధయ్నుండి నేను మిముమ్ను సమకూరిచ్, మీరు 

చెదరగొటట్బడిన దేశములలోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచి, ఇశార్యేలు దేశమును మీ వశము చేసెదను.  

యెహెజేక్లు 28:25 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనులలో చెదిరిపోయిన 

ఇశార్యేలీయులను నేను సమకూరిచ్ , జనుల సమక్షమున వారి మధయ్ను ననున్ నేను 

పరిశుదధ్పరచుకొందును, అపుప్డు నా సేవకుడైన యాకోబునకు నేనిచిచ్న తమ దేశములో వారు 

నివసించెదరు. 

యెహెజేక్లు 36:11 => మీమీద మనుషుయ్లను పశువులను విసత్రింపజేసెదను, అవి విసత్రించి 

అభివృదిధ్నొందును, పూరవ్మునన్టుట్ మిముమ్ను నివాససథ్లముగా చేసి, మునుపటికంటె అధికమైన 

మేలు మీకు కలుగజేసెదను, అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 36:14 => నీవు మనుషుయ్లను భకిష్ంపవు, ఇక నీ జనులను పుతర్హీనులుగా చేయవు; 

ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్ 

యెహెజేక్లు 36:24 => నేను అనయ్జనులలోనుండి మిముమ్ను తోడుకొని, ఆ యా దేశములలోనుండి 

సమకూరిచ్, మీ సవ్దేశములోనికి మిముమ్ను రపిప్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 36:33 => మీ దోషములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్తను నేను తీసివేసి మీ 

పటట్ణములలో మిముమ్ను నివసింపజేయునాడు పాడైపోయిన సథ్లములు మరల కటట్బడును. 

యెహెజేక్లు 37:12 => కాబటిట్ పర్వచనమెతిత్ వారితో ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నా పర్జలారా, మీరునన్ సమాధులను నేను తెరచెదను, సమాధులలోనుండి 

మిముమ్ను బయటికి రపిప్ంచి ఇశార్యేలు దేశములోనికి తోడుకొని వచెచ్దను. 

యెహెజేక్లు 37:21 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఏ యే అనయ్జనులలో 

ఇశార్యేలీయులు చెదరిపోయిరో ఆ యా అనయ్జనులలోనుండి వారిని రకిష్ంచి, వారు ఎచచ్టెచచ్ట 

ఉనాన్రో అచచ్టనుండి వారిని సమకూరిచ్ వారి సవ్దేశములోనికి తోడుకొనివచిచ్ 

యెహెజేక్లు 38:8 => చాలదినములైన తరువాత నీవు శిక్షనొందుదువు; సంవతస్రముల అంతములో 

నీవు ఖడగ్మునుండి తపిప్ంచుకొని, ఆ యా జనములలో చెదరిపోయి యెడతెగక పాడుగా ఉనన్ 
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ఇశార్యేలీయుల పరవ్తములమీద నివసించుటకై మరల సమకూరచ్బడిన జనులయొదద్కును, ఆ యా 

జనులలోనుండి రపిప్ంచబడి నిరభ్యముగా నివసించు జనులందరియొదద్కును నీవు వచెచ్దవు.  

హోషేయ 11:11 => వారు వణకుచు పకుష్లు ఎగురునటుల్గా ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వతుత్రు; 

గువవ్లు ఎగురునటుల్గా అషూష్రు దేశములోనుండి ఎగిరి వతుత్రు; నేను వారిని తమ నివాసములలో 

కాపురముంతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యోవేలు 2:22 => పశువులారా, భయపడకుడి, గడిడ్బీళల్లో పచిచ్క మొలుచును, చెటుల్ ఫలించును, 

అంజూరపు చెటుల్ను, దార్క్షచెటుల్ సమృదిధ్గా ఫలించును, 

ఓబధాయ్ 1:20 => మరియు ఇశార్యేలీయుల దండు, అనగా వారిలో చెరపటట్బడినవారు సారెపతు 

వరకు కనానీయుల దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు; యెరూషలేమువారిలో చెరపటట్బడి 

సెఫారాదునకు పోయినవారు దకిష్ణ దేశపు పటట్ణములను సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

జెఫనాయ్ 2:7 => తమ దేవుడైన యెహోవా యూదావారిని కటాకిష్ంచి వారిని చెరలోనుండి రపిప్ంచగా 

అచచ్ట వారిలో శేషించిన వారికి ఒక సథ్లముండును; వారు అచచ్ట తమ మందలను మేపుదురు, 

అసత్మయమున వారు అషెక్లోను ఇండల్లో పండుకొందురు. 

జెఫనాయ్ 3:15 => తాను మీకు విధించిన శిక్షను యెహోవా కొటిట్వేసియునాన్డు; మీ శతుర్వులను 

ఆయన వెళల్గొటిట్యునాన్డు; ఇశార్యేలుకు రాజైన యెహోవా మీ మధయ్ ఉనాన్డు, ఇక మీదట మీకు 

అపాయము సంభవింపదు. 

జెకరాయ్ 8:7 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా తూరుప్ 

దేశములోనుండియు పడమటి దేశములోనుండియు నేను నా జనులను రపిప్ంచి రకిష్ంచి 

జెకరాయ్ 8:8 => యెరూషలేములో నివసించుటకై వారిని తోడుకొని వచెచ్దను, వారు నా జనులై 

యుందురు, నేను వారికి దేవుడనైయుందును; ఇది నీతి సతయ్ములనుబటిట్ జరుగును. 

జెకరాయ్ 9:8 => నేను కనున్లారా చూచితిని గనుక బాధించువారు ఇకను సంచరింపకుండను, 

తిరుగులాడు సైనయ్ములు నా మందిరముమీదికి రాకుండను దానిని కాపాడుకొనుటకై నేనొక 

దండుపేటను ఏరప్రచెదను. 
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జెకరాయ్ 14:11 => పటట్ణము ఎతుత్గా కనబడును, జనులు అకక్డ నివసింతురు, శాపము ఇకను 

కలుగదు, యెరూషలేము నివాసులు నిరభ్యముగా నివసింతురు. 

రోమీయులకు 11:26 => వారు పర్వేశించునపుప్డు విమోచకుడు సీయోనులోనుండి వచిచ్ 

యాకోబులో నుండి భకిత్హీనతను తొలగించును; 

వచనము 4 

పకిష్రాజు గూడంత యెతుత్న నివాసము చేసికొని నక్షతర్ములలో నీవు దాని కటిట్నను అచచ్టనుండియు 

నేను నినున్ కిర్ందపడవేతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

కీరత్నలు 137:7 => యెహోవా, ఎదోము జనులు చేసినది జాఞ్పకము చేసికొనుము యెరూషలేము 

పాడైన దినమును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము. దానిని నాశనము చేయుడి సమూలధవ్ంసము 

చేయుడి అని వారు చాటిరి గదా.  

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

రాతిర్ యెంత వేళైనది? అని యొకడు శేయీరులోనుండి కేకలు వేసి ననున్ అడుగుచునాన్డు  

యెషయా 34:1 => రాషట్రములారా, నాయొదద్కు వచిచ్ వినుడి జనములారా, చెవి యొగిగ్ ఆలకించుడి 

భూమియు దాని సంపూరణ్తయు లోకమును దానిలో పుటిట్నదంతయు వినును గాక. 

యెషయా 34:2 => యెహోవా కోపము సమసత్ జనములమీదికి వచుచ్చునన్ది వారి సరవ్ 

సైనయ్ములమీద ఆయన కోర్ధము వచుచ్చునన్ది ఆయన వారిని శపించి వధకు అపప్గించెను. 

యెషయా 34:3 => వారిలో చంపబడినవారు బయట వేయబడెదరు వారి శవములు కంపుకొటుట్ను 

వారి రకత్మువలన కొండలు కరగిపోవును. 

యెషయా 34:4 => ఆకాశ సైనయ్మంతయు కీష్ణించును కాగితపు చుటట్వలె ఆకాశవైశాలయ్ములు 

చుటట్బడును. దార్కాష్వలిల్నుండి ఆకు వాడి రాలునటుల్ అంజూరపుచెటుట్నుండి వాడినది రాలునటుల్ వాటి 

సైనయ్మంతయు రాలిపోవును.  

యెషయా 34:5 => నిజముగా ఆకాశమందు నా ఖడగ్ము మతిత్లుల్ను ఎదోముమీద తీరుప్తీరుచ్టకు 

నేను శపించిన జనముమీద తీరుప్తీరుచ్టకు అది దిగును 
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యెషయా 34:6 => యెహోవా ఖడగ్ము రకత్మయమగును అది కొర్వువ్చేత కపప్బడును 

గొఱఱ్పిలల్లయొకక్యు మేకలయొకక్యు రకత్ముచేతను పొటే ల్ళల్ మూతర్గర్ంథులమీది కొర్వువ్చేతను 

కపప్బడును ఏలయనగా బొసార్లో యెహోవా బలి జరిగించును ఎదోము దేశములో ఆయన మహా 

సంహారము చేయును.  

యెషయా 34:7 => వాటితోకూడ గురుపోతులును వృషభములును కోడెలును దిగిపోవుచునన్వి 

ఎదోమీయుల భూమి రకత్ముతో నానుచునన్ది వారి మనున్ కొర్వువ్తో బలిసియునన్ది.  

యెషయా 34:8 => అది యెహోవా పర్తిదండనచేయు దినము సీయోను వాయ్జెయ్మునుగూరిచ్న 

పర్తికార సంవతస్రము. 

యెషయా 34:9 => ఎదోము కాలువలు కీలగును దాని మనున్ గంధకముగా మారచ్బడును దాని 

భూమి దహించు గంధకముగా ఉండును.  

యెషయా 34:10 => అది రేయింబగళుల్ ఆరక యుండును దాని పొగ నితయ్ము లేచును అది 

తరతరములు పాడుగా నుండును ఎనన్డును ఎవడును దానిలో బడి దాటడు  

యెషయా 34:11 => గూడబాతులును ఏదుపందులును దాని ఆకర్మించుకొనును గుడల్గూబయు 

కాకియు దానిలో నివసించును ఆయన తారుమారు అను కొలనూలును చాచును శూనయ్మను 

గుండును పటుట్ను. 

యెషయా 34:12 => రాజయ్ము పర్కటించుటకు వారి పర్ధానులు అకక్డ లేకపోవుదురు దాని 

అధిపతులందరు గతమైపోయిరి.  

యెషయా 34:13 => ఎదోము నగరులలో ముళల్చెటుల్ పెరుగును దాని దురగ్ములలో దురదగొండుల్ను 

గచచ్లును పుటుట్ను అది అడవికుకక్లకు నివాససథ్లముగాను నిపుప్కోళల్కు సాలగాను ఉండును  

యెషయా 34:14 => అడవిపిలుల్లును నకక్లును అచచ్ట కలిసికొనును అచచ్ట అడవిమేక తనతోటి 

జంతువును కనుగొనును అచచ్ట చువవ్పిటట్ దిగి విశర్మసథ్లము చూచుకొనును 

యెషయా 34:15 => చితత్గూబ గూడు కటుట్కొనును అచచ్ట గుడుల్పెటిట్ పొదిగి నీడలో వాటిని 

కూరుచ్ను అచచ్టనే తెలల్గదద్లు తమ జాతిపకుష్లతో కూడుకొనును.  
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యెషయా 34:16 => యెహోవా గర్ంథమును పరిశీలించి చదువుకొనుడి ఆ జంతువులలో ఏదియు 

లేక యుండదు దేని జతపకిష్ దానియొదద్ ఉండక మానదు నా నోటనుండి వచిచ్న ఆజఞ్ యిదే ఆయన 

నోటి ఊపిరి వాటిని పోగుచేయును.  

యెషయా 34:17 => అవి రావలెనని ఆయన చీటుల్వేసెను ఆయన కొలనూలు చేతపటుట్కొని వాటికి 

ఆ దేశమును పంచిపెటుట్ను. అవి నితయ్ము దాని ఆకర్మించుకొనును యుగయుగములు దానిలో 

నివసించును.  

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

శోభితవసత్రము ధరించినవాడై గంభీరముగా నడచుచు బొసార్నుండి బలాతిశయముతో వచుచ్చునన్ 

యితడెవడు? నీతినిబటిట్ మాటలాడుచునన్ నేనే రకిష్ంచుటకు బలాఢుయ్డనైన నేనే.  

యెషయా 63:2 => నీ వసత్రము ఎఱఱ్గా ఉనన్దేమి? నీ బటట్లు దార్క్షగానుగను తొర్కుక్చుండువాని 

బటట్లవలె ఉనన్వేమి? 

యెషయా 63:3 => ఒంటరిగా దార్క్షగానుగను తొర్కిక్తిని, జనములలో ఎవడును నాతోకూడ 

ఉండలేదు కోపగించుకొని వారిని తొర్కిక్తిని రౌదర్ముచేత వారిని అణగదొర్కిక్తిని వారి రకత్ము నా 

వసత్రములమీద చిందినది, నా బటట్లనిన్యు డాగులే.  

యెషయా 63:4 => పగతీరుచ్కొను దినము నా మనసుస్నకు వచెచ్ను విముకిత్ చేయదగిన 

సంవతస్రము వచిచ్యుండెను 

యెషయా 63:5 => నేను చూచి ఆశచ్రయ్పడితిని సహాయము చేయువాడొకడును లేకపోయెను 

ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను కావున నా బాహువు నాకు సహాయము చేసెను నా ఉగర్త 

నాకాధారమాయెను.  

యెషయా 63:6 => కోపముగలిగి జనములను తొర్కిక్వేసితిని ఆగర్హపడి వారిని మతిత్లల్జేసితిని వారి 

రకత్మును నేల పోసివేసితిని.  

యిరిమ్యా 9:25 => అనయ్జనులందరును సునన్తి పొందనివారు గనుక, ఇశార్యేలీయులందరు 

హృదయ సంబంధమైన సునన్తి నొందినవారుకారు గనుక, రాబోవు దినములలో సునన్తిపొందియు 

సునన్తి లేనివారివలెనుండు 

Page  of 22 85



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఓబ#$

యిరిమ్యా 9:26 => ఐగుపీత్యులను యూదావారిని ఎదోమీయులను అమోమ్నీయులను 

మోయాబీయులను గడ డ్పు పర్కక్లను కతిత్రించుకొను అరణయ్ నివాసులైన వారినందరిని నేను 

శికిష్ంచెదను, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 25:17 => అంతట యెహోవా చేతిలోనుండి నేను ఆ పాతర్ను తీసికొని, యెహోవా ననున్ 

పంపిన జనములనిన్టికి దాని తార్గించితిని. 

యిరిమ్యా 25:21 => ఎదోమీయులును మోయాబీయులును అమోమ్నీయులును 

యిరిమ్యా 49:17 => ఎదోము పాడైపోవును, దాని మారగ్మున నడుచువారు ఆశచ్రయ్పడి దాని 

యిడుమలనిన్యు చూచి వేళాకోళము చేయుదురు. 

యిరిమ్యా 49:18 => సొదొమయు గొమొఱాఱ్యు వాటి సమీప పటట్ణములును పడగొటట్బడిన 

తరువాత వాటిలో ఎవడును కాపురముండకపోయినటుల్ ఏ మనుషుయ్డును అకక్డ కాపురముండడు, ఏ 

నరుడును దానిలో బసచేయడు. 

యిరిమ్యా 49:19 => చిరకాలము నిలుచు నివాసమును పటుట్కొనవలెనని శతుర్వులు యొరాద్ను 

పర్వాహములో నుండి సింహమువలె వచుచ్చునాన్రు, నిమిషములోనే నేను వారిని దానియొదద్నుండి 

తోలివేయుదును, నేనెవని నేరప్రతునో వానిని దానిమీద నియమించెదను; ననున్ పోలియునన్వాడై నాకు 

ఆకేష్పణ కలుగచేయువాడేడి? ననున్ ఎదిరింపగల కాపరియేడి?  

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

నివాసులనుగూరిచ్ ఆయన ఉదేద్శించినదాని వినుడి. నిశచ్యముగా మందలో అలుప్లైన వారిని 

శతుర్వులు లాగుదురు, నిశచ్యముగా వారి నివాససథ్లము వారినిబటిట్ ఆశచ్రయ్పడును. 

యిరిమ్యా 49:21 => వారు పడిపోగా అఖండమైన ధవ్ని పుటెట్ను; భూమి దానికి దదద్రిలుల్చునన్ది, 

అంగలారుప్ ఘోషయు ఎఱఱ్సముదర్ము దనుక వినబడెను. 

యిరిమ్యా 49:22 => శతుర్వు పకిష్రాజువలె లేచి యెగిరి బొసార్మీద పడవలెనని తన రెకక్లు 

విపుప్కొనుచునాన్డు; ఆ దినమున ఎదోము బలాఢుయ్ల హృదయములు పర్సవించు సతరీ హృదయమువలె 

ఉండును.  
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విలాపవాకయ్ములు 4:21 => అతని నీడకిర్ందను అనయ్జనులమధయ్ను బర్దికెదమని మేమనుకొనన్వాడు 

పటట్బడెను. ఊజు దేశములో నివసించు ఎదోముకుమారీ, సంతోషించుము ఉతస్హించుము ఈ 

గినెన్లోనిది తార్గుట నీ పాలవును నీవు దానిలోనిది తార్గి మతిత్లిల్ నినున్ దిగంబరినిగా చేసికొందువు  

విలాపవాకయ్ములు 4:22 => సీయోనుకుమారీ, నీ దోషశిక్ష సమాపత్మాయెను ఇకమీదట ఆయన 

మరెనన్డును నినున్ చెరలోనికి కొనిపోడు ఎదోముకుమారీ, నీ దోషమునకు ఆయన శిక్ష విధించును నీ 

పాపములను ఆయన వెలల్డిపరచును.  

యెహెజేక్లు 25:12 => మరియు పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఎదోమీయులు 

యూదావారిమీద పగతీరుచ్కొనుచునాన్రు, తీరుచ్కొనుటలో వారు బహుగా దోషులైరి గనుక పర్భువైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

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

నుండకుండ నేను సమసత్మును నిరూమ్లము చేయుదును, తేమాను పటట్ణము మొదలుకొని నేను దాని 

పాడుచేయుదును, దదానువరకు జనులందరును ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

యెహెజేక్లు 25:14 => నా జనులైన ఇశార్యేలీయులచేత ఎదోము వారిమీద నా పగ 

తీరుచ్కొందును, ఎదోమీయుల విషయమై నా కోపమునుబటిట్యు నా రౌదర్మునుబటిట్యు నేను 

ఆలోచించినదానిని వారు నెరవేరుచ్దురు, ఎదోమీయులు నా కోర్ధము తెలిసికొందురు; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 35:3 => దానికి మాటయెతిత్ ఈలాగు పర్వచింపుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా శేయీరు పరవ్తమా, నేను నీకు విరోధినైతిని, నా హసత్ము నీమీద చాపి నినున్ 

పాడుగాను నిరజ్నముగాను చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 35:4 => నీవు నిరజ్నముగా ఉండునటుల్ నీ పటట్ణములను ఎడారులుగా చేసెదను, నీవు 

పాడవుదువు, అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని నీవు తెలిసికొందువు. 

యెహెజేక్లు 35:5 => ఇశార్యేలీయులయెడల ఎడతెగని పగకలిగి, వారి దోషసమాపిత్కాలమున 

వారికి ఉపదర్వము కలిగిన సమయమున నీవు వారిని ఖడగ్మున కపప్గించితివి గనుక 
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యెహెజేక్లు 35:6 => నా జీవముతోడు నేను నినున్ రకత్ముగా చేసెదను, రకత్ము నినున్ తరుమును, 

రకత్ము నీకిషట్మాయెను గనుక రకత్మే నినున్ తరుమును, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 35:7 => వచుచ్వారును పోవువారును లేకుండ అందరిని నిరూమ్లముచేసి నేను శేయీరు 

పరవ్తమును పాడుగాను నిరజ్నముగాను చేయుదును. 

యెహెజేక్లు 35:8 => అతని పరవ్తములను హతమైనవారితో నింపుదును, నీ కొండలలోను నీ 

లోయలలోను నీ వాగులనిన్టిలోను వారు ఖడగ్ముచేత హతులై కూలుదురు. 

యెహెజేక్లు 35:9 => నేను యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొనునటుల్ నీ పటట్ణములు మరల 

కటట్బడకుండ ఎలల్పుప్డును పాడుగా ఉండజేయుదును.  

యెహెజేక్లు 35:10 => యెహోవా అకక్డనుండినను ఆ రెండు జనములును ఆ రెండు దేశములును 

మనవే; మనము వాటిని సావ్ధీనపరచుకొందము రండని నీవనుకొంటివే; 

యెహెజేక్లు 35:11 => నా జీవముతోడు నీవు వారియెడల పటిట్న పగవలన వారికి చూపిన 

అసూయచొపుప్నను కోర్ధముచొపుప్నను నేను నీకు తగిన పనిచేసి, నినున్ శికిష్ంచుటవలన వారికి ననున్ 

నేనే తెలియపరచుకొందును. 

యెహెజేక్లు 35:12 => అవి పాడైనవి, మనకు ఆహారముగా అపప్గింపబడినవని నీవు ఇశార్యేలు 

పరవ్తములనుగురించి పలికిన దూషణమాటలనిన్యు యెహోవానగు నాకు వినబడెనని నీవు 

తెలిసికొందువు. 

యెహెజేక్లు 35:13 => పెదద్నోరు చేసికొని మీరు నామీద విసాత్రముగా ఆడిన మాటలు నాకు 

వినబడెను. 

యెహెజేక్లు 35:14 => పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా లోకమంతయు 

సంతోషించునపుప్డు నాశనము నేను నీ మీదికి రపిప్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 35:15 => ఇశార్యేలీయుల సావ్సథ్య్ము పాడైపోవుట చూచి నీవు సంతోషించితివి గనుక 

నీకును ఆ పర్కారముగానే చేసెదను; శేయీరు పరవ్తమా, నీవు పాడవుదువు, ఎదోము దేశము 

యావతుత్ను పాడైపోవును, అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 
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యోవేలు 3:19 => ఐగుపీత్యులును ఎదోమీయులును యూదావారిమీద బలాతాక్రము చేసి తమ 

తమ దేశములలో నిరోద్షులగు వారికి పార్ణహాని కలుగజేసిరి గనుక ఐగుపుత్దేశము పాడగును, 

ఎదోముదేశము నిరజ్నమైన యెడారిగా ఉండును. 

ఆమోసు 1:11 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఎదోము మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ వానిని శికిష్ంతును. ఏలయనగా వాడు కనికరము చాలించుకొని 

ఖడగ్ము పటుట్కొని యెడతెగని కోపముతో తనకు సహోదరులగు వారిని మానక చీలుచ్చువచెచ్ను. 

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

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

అరణయ్మందునన్ నకక్లపాలు చేసితిని. 

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

ఎదోమీయులు అనుకొందురు; అయితే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

వారు కటుట్కొనన్ను నేను వాటిని కిర్ంద పడదోర్యుదును; లోకులు వారి దేశము భకిత్హీనుల 

పర్దేశమనియు, వారు యెహోవా నితయ్కోపాగిన్కి పాతుర్లనియు పేరు పెటుట్దురు. 

యిరిమ్యా 49:14 => యెహోవా యొదద్నుండి నాకు వరత్మానము వచెచ్ను; జనములయొదద్కు దూత 

పంపబడియునాన్డు, కూడికొని ఆమెమీదికి రండి యుదధ్మునకు లేచిరండి. 

యిరిమ్యా 49:15 => జనములలో అలుప్నిగాను మనుషుయ్లలో నీచునిగాను నేను నినున్ 

చేయుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 51:46 => ఏటేట వదంతి పుటుట్చు వచుచ్ను దేశములో బలాతాక్రము జరుగుచునన్ది 

ఏలికమీద ఏలిక లేచుచునాన్డు దేశములో వినబడు వదంతికి భయపడకుడి మీ హృదయములలో 

దిగులు పుటట్నియయ్కుడి.  

మతత్యి 24:6 => మరియు మీరు యుదధ్ములను గూరిచ్యు యుదధ్ సమాచారములను గూరిచ్యు 

వినబోదురు; మీరు కలవరపడకుండ చూచుకొనుడి. ఇవి జరుగవలసియునన్వి గాని అంతము వెంటనే 

రాదు. 
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మారుక్ 13:7 => మీరు యుదధ్ములను గూరిచ్యు యుదధ్సమాచారములను గూరిచ్యు వినునపుప్డు 

కలవరపడకుడి; ఇవి జరుగవలసియునన్వి గాని అంతము వెంటనే రాదు. 

యెషయా 18:2 => అది సముదర్మారగ్ముగా జలములమీద జముమ్ పడవలలో రాయబారులను 

పంపుచునన్ది వేగిరపడు దూతలారా, యెతత్యినవారును నునుపైన చరమ్ముగలవారునగు 

జనమునొదద్కు దూరములోనునన్ భీకరజనమునొదద్కు పోవుడి. నదులు పారుచునన్ దేశముగలవారును 

దౌషిట్కులై జనములను తొర్కుక్చుండువారునగు జనమునొదద్కు పోవుడి. 

యెషయా 18:3 => పరవ్తములమీద ఒకడు ధవ్జమెతుత్నపుప్డు లోక నివాసులైన మీరు భూమిమీద 

కాపురముండు మీరు చూడుడి బాకా ఊదునపుప్డు ఆలకించుడి. 

యెషయా 30:4 => యాకోబువారి అధిపతులు సోయనులో కనబడునపుప్డు వారి రాయబారులు 

హానేసులో పర్వేశించునపుప్డు 

యిరిమ్యా 6:4 => ఆమెతో యుదధ్మునకు సిదధ్పరచుకొనుడి; లెండి, మధాయ్హన్మందు 

బయలుదేరుదము. అయోయ్, మనకు శర్మ, పొర్దుద్ గుర్ంకుచునన్ది, సాయంకాలపు ఛాయలు 

పొడుగవుచునన్వి. 

యిరిమ్యా 6:5 => లెండి ఆమె నగరులను నశింపజేయుటకు రాతిర్ బయలుదేరుదము. 

యిరిమ్యా 50:9 => ఉతత్రదేశమునుండి మహాజనముల సమూహమును నేను రేపుచునాన్ను 

బబులోనునకు విరోధముగా దానిని రపిప్ంచుచునాన్ను ఆ జనులు దానిమీదికి యుదధ్పంకుత్లు 

తీరుచ్చునాన్రు వారి మధయ్నుండియే ఆమె పటట్బడును పర్జఞ్గల బలాఢుయ్లు దోపుడుసొముమ్ పటుట్కొనక 

మరలని రీతిగా వారి బాణములు అమోఘములై తిరిగిరాకుండును.  

యిరిమ్యా 50:10 => కలీద్యుల దేశము దోపుడుసొమమ్గును దాని దోచుకొను వారందరు సంతుషిట్ 

నొందెదరు ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 50:11 => నా సావ్సథ్య్మును దోచుకొనువారలారా, సంతోషించుచు ఉతస్హించుచు 

నురిపిడిచేయుచు పెయయ్వలె గంతులువేయుచు బలమైన గుఱఱ్ములవలె మీరు సకిలించుచునాన్రే?  

యిరిమ్యా 50:12 => మీ తలిల్ బహుగా సిగుగ్పడును మిముమ్ను కనన్ది తెలల్బోవును ఇదిగో అది 

జనములనిన్టిలో అతినీచ జనమగును అది యెడారియు ఎండినభూమియు అడవియు నగును.  
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యిరిమ్యా 50:13 => యెహోవా రౌదర్మునుబటిట్ అది నిరజ్నమగును అది కేవలము పాడైపోవును 

బబులోను మారగ్మున పోవువారందరు ఆశచ్రయ్పడి దాని తెగుళల్నిన్యు చూచి--ఆహా నీకీగతి పటిట్నదా? 

అందురు  

యిరిమ్యా 50:14 => ఆమె యెహోవాకు విరోధముగా పాపము చేసినది. విలుల్ తొర్కుక్వారలారా, 

మీరందరు బబులోనునకు విరోధముగా దాని చుటుట్ యుదధ్పంకుత్లు తీరుచ్డి ఎడతెగక దానిమీద 

బాణములు వేయుడి  

యిరిమ్యా 50:15 => చుటుట్ కూడి దానినిబటిట్ కేకలువేయుడి అది లోబడ నొపుప్కొనుచునన్ది దాని 

బురుజులు పడిపోవుచునన్వి దాని పార్కారములు విరుగగొటట్బడుచునన్వి ఇది యెహోవా చేయు 

పర్తికారము. దానిమీద పగతీరుచ్కొనుడి అది చేసినటే ట్ దానికి చేయుడి. 

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

పోవుటకై జనములను పర్తిషిఠ్ంచుడి దానిమీద పడుటకై అరారాతు మినీన్ అషక్నజు అను రాజయ్ములను 

పిలిపించుడి దానిమీదికి జనులను నడిపించుటకై సేనాధిపతిని నియమించుడి రోమముగల 

గొంగళిపురుగులంత విసాత్రముగా గుఱఱ్ములను దానిమీదికి రపిప్ంచుడి.  

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

యేలికలను అతడు ఏలుచుండు సరవ్దేశమును జనులనందరిని పర్తిషిఠ్ంచుడి  

మీకా 2:13 => పార్కారములు పడగొటుట్వాడు వారికి ముందుగా పోవును, వారు గుమమ్మును 

పడగొటిట్ దాని దావ్రా దాటిపోవుదురు, వారి రాజు వారికి ముందుగా నడుచును, యెహోవా వారికి 

నాయకుడుగా ఉండును.  

ఆదికాండము 25:23 => రెండు జనములు నీ గరభ్ములో కలవు. రెండు జనపదములు నీ 

కడుపులోనుండి పర్తేయ్కముగా వచుచ్ను. ఒక జనపదము కంటె ఒక జనపదము బలిషట్మై యుండును. 

పెదద్వాడు చినన్వానికి దాసుడగును అనెను.  

2 రాజులు 19:7 => అతనిలో ఒక యాతమ్ను నేను పుటిట్ంతును, అతడు వదంతి విని తన 

దేశమునకు వెళిళ్పోవును; తన దేశమందు కతిత్చేత అతని కూలచేయుదును. 
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యెషయా 34:5 => నిజముగా ఆకాశమందు నా ఖడగ్ము మతిత్లుల్ను ఎదోముమీద తీరుప్తీరుచ్టకు 

నేను శపించిన జనముమీద తీరుప్తీరుచ్టకు అది దిగును 

యిరిమ్యా 49:7 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఎదోమునుగూరిచ్ ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు తేమానులో జాఞ్నమిక నేమియులేదా? వివేకులకు ఇక ఆలోచన లేకపోయెనా? వారి 

జాఞ్నము వయ్రథ్మాయెనా? 

యెహెజేక్లు 25:8 => మరియు పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇతర 

జనములనిన్టికిని యూదా వారికిని భేదమేమియని మోయాబీయులును శేయీరు పటట్ణపువారును 

అందురు గనుక 

యెహెజేక్లు 32:29 => అకక్డ ఎదోమును దాని రాజులును దాని అధిపతులందరును ఉనాన్రు; 

వారు పరాకర్మవంతులైనను కతిత్పాలైన వారియొదద్ ఉంచబడిరి; సునన్తిలేని వారియొదద్ను 

పాతాళములోనికి దిగిపోయిన వారియొదద్ను వారును పండుకొనిరి. 

యెహెజేక్లు 35:2 => నరపుతుర్డా, శేయీరు పరవ్తమువైపు నీ ముఖము తిర్పుప్కొని 

యెహెజేక్లు 36:5 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా సంతుషట్ హృదయులై నా దేశమును 

హీనముగా చూచి దోపుడు సొముమ్గా ఉండుటకై తమకు అది సావ్సథ్య్మని దాని సావ్ధీనపరచుకొనిన 

ఎదోమీయులనందరినిబటిట్యు, శేషించిన అనయ్జనులనుబటిట్యు నారోషాగిన్తో యథారథ్ముగా మాట 

ఇచిచ్యునాన్ను.  

వచనము 5 

చోరులే గాని రాతిర్ కనన్ము వేయువారే గాని నీ మీదికి వచిచ్నయెడల తమకు కావలసినంత మటుట్కు 

దోచుకొందురు గదా. దార్క్షపండల్ను ఏరువారు నీయొదద్కు వచిచ్నయెడల పరిగె యేరుకొనువారికి 

కొంత యుండనితుత్రుగదా; నినున్ చూడగా నీవు బొతిత్గా చెడిపోయియునాన్వు. 

సంఖాయ్కాండము 24:18 => ఎదోమును శేయీరును ఇశార్యేలుకు శతుర్వులు వారు 

సావ్ధీనపరచబడుదురు ఇశార్యేలు పరాకర్మమొందును. 
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1 సమూయేలు 2:7 => యెహోవా దారిదర్య్మును ఐశవ్రయ్మును కలుగజేయువాడు 

కుర్ంగజేయువాడును లేవనెతుత్వాడును ఆయనే. 

1 సమూయేలు 2:8 => దరిదుర్లను అధికారులతో కూరుచ్ండబెటుట్టకును మహిమగల 

సింహాసనమును సవ్తంతిర్ంపజేయుటకును వారిని మంటిలోనుండి యెతుత్వాడు ఆయనే లేమిగలవారిని 

పెంటకుపప్మీదినుండి లేవనెతుత్వాడు ఆయనే . భూమియొకక్ సత్ంభములు యెహోవా 

వశము,లోకమును వాటిమీద ఆయన నిలిపియునాన్డు. 

యోబు 34:25 => వారి కిర్యలను ఆయన తెలిసికొనుచునాన్డు రాతిర్యందు ఆయన నాశనము 

కలుగజేయగా వారు నలుగగొటట్బడుదురు. 

యోబు 34:26 => దుషు ట్లని బహిరంగముగానే ఆయన వారిని శికిష్ంచును. 

యోబు 34:27 => ఏలయనగా వారు ఆయనను అనుసరించుట మానిరి ఆయన ఆజఞ్లలో దేనినైనను 

లక్షయ్పెటట్కపోయిరి. 

యోబు 34:28 => బీదల మొఱఱ్ను ఆయనయొదద్కు వచుచ్నటుల్ చేసిరి దీనుల మొఱఱ్ను ఆయనకు 

వినబడునటుల్ చేసిరి. 

యోబు 34:29 => ఆయన సమాధానము కలుగజేసినయెడల శిక్ష విధింపగలవాడెవడు? ఆయన 

తన ముఖమును దాచుకొనినయెడల ఆయనను చూడగలవాడెవడు? అది అనేకులను గూరిచ్నదైనను 

ఒకటే, ఒకని గూరిచ్నదైనను ఒకటే 

కీరత్నలు 107:39 => వారు బాధవలనను ఇబబ్ందివలనను దుఃఖమువలనను తగిగ్పోయినపుప్డు 

కీరత్ నలు 1 0 7 : 4 0 = > రాజులను తృణీకరించుచు తోర్వలేని యెడారిలో వారిని 

తిరుగులాడజేయువాడు. 

యెషయా 23:9 => సరవ్సౌందరయ్ గరావ్తిశయమును అపవితర్పరచుటకును భూమిమీదనునన్ 

సరవ్ఘనులను అవమానపరచుటకును సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు చేయ 

నుదేద్శించెను.  
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యెహెజేక్లు 29:15 => వారికను జనములమీద అతిశయపడకుండునటుల్ రాజయ్ములనిన్టిలో వారు 

హీనమైన రాజయ్ముగా ఉందురు; వారు ఇక రాషట్రములమీద పర్భుతవ్ము చేయకుండునటుల్ నేను వారిని 

తగిగ్ంచెదను. 

మీకా 7:10 => నా శతుర్వు దాని చూచును. నీ దేవుడైన యెహోవా యెకక్డనని నాతో అనినది 

అవమానము నొందును, అది నా కండల్కు అగపడును, ఇపుప్డు అది వీధిలోనునన్ బురదవలె 

తొర్కక్బడును. 

లూకా 1:51 => ఆయన తన బాహువుతో పరాకర్మము చూపెను వారి హృదయముల ఆలోచన 

విషయమై గరివ్షు ఠ్లను చెదరగొటెట్ను.  

లూకా 1:52 => సింహాసనములనుండి బలవంతులను పడదోర్సి దీనులనెకిక్ంచెను  

యిరిమ్యా 49:15 => జనములలో అలుప్నిగాను మనుషుయ్లలో నీచునిగాను నేను నినున్ 

చేయుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 32:29 => అకక్డ ఎదోమును దాని రాజులును దాని అధిపతులందరును ఉనాన్రు; 

వారు పరాకర్మవంతులైనను కతిత్పాలైన వారియొదద్ ఉంచబడిరి; సునన్తిలేని వారియొదద్ను 

పాతాళములోనికి దిగిపోయిన వారియొదద్ను వారును పండుకొనిరి. 

వచనము 6 

ఏశావు సంతతివారి సొముమ్ సోదా చూడబడును; వారు దాచి పెటిట్న ధనమంతయు పటట్బడును. 

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

అహంకారమైన మనసుస్ నడచును 

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

వినయముండును. 

సామెతలు 29:23 => ఎవని గరవ్ము వానిని తగిగ్ంచును వినయ మనసుక్డు ఘనతనొందును 

యెషయా 10:14 => పకిష్గూటిలో ఒకడు చెయియ్ వేసినటుట్ జనముల ఆసిత్ నాచేత చికెక్ను. ఒకడు 

విడువబడిన గుడల్ను ఏరుకొనునపుప్డు రెకక్ను ఆడించునదియైనను నోరు తెరచునదియైనను 
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కిచకిచలాడునదియైనను లేకపోవునటుల్ నిరభయ్ంతరముగా నేను సరవ్లోకమును ఏరుకొనుచునాన్నని 

అనుకొనును.  

యెషయా 10:15 => గొడ డ్లి తనతో నరుకువాని చూచి అతిశయపడునా? రంపము తనతో 

కోయువానిమీద పొగడుకొనునా? కోల తనెన్తుత్వానిని ఆడించినటుల్ను దండము కఱఱ్కానివానిని 

ఎతిత్నటుల్ను ఉండును గదా?  

యెషయా 10:16 => పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా బలిసిన అషూష్రీయులమీదికి 

క్షయరోగము పంపును వారికిర్ంద అగిన్జావ్లలుగల కొరవికటెట్ రాజును. 

యెషయా 16:6 => మోయాబీయులు బహు గరవ్ముగలవారని మేము వినియునాన్ము వారి 

గరవ్మునుగూరిచ్యు వారి అహంకార గరవ్కోర్ధములనుగూరిచ్యు వినియునాన్ము. వారు వదరుట 

వయ్రథ్ము.  

యిరిమ్యా 48:29 => మోయోబీయుల గరవ్మునుగూరిచ్ వింటిమి, వారు బహు గరవ్పోతులు వారి 

అతిశయమును గూరిచ్యు గరవ్మును గూరిచ్యు  

యిరిమ్యా 48:30 => అహంకారమును గూరిచ్యు పొగరును గూరిచ్యు మాకు సమాచారము 

వచెచ్ను వారి తామసమును వచించరాని వారి పర్గలభ్ములును నాకు తెలిసేయునన్వి చేయదగని 

కిర్యలు వారు బహుగా చేయుచునాన్రు ఇదే యెహోవా వాకుక్  

యిరిమ్యా 49:16 => నీవు భీకరుడవు; కొండసందులలో నివసించువాడా, పరవ్త శిఖరమును 

సావ్ధీనపరచుకొనువాడా, నీ హృదయగరవ్ము నినున్ మోసపుచెచ్ను, నీవు పకిష్రాజువలె నీ గూటిని 

ఉనన్త సథ్లములో కటుట్కొనినను అకక్డనుండి నినున్ కిర్ంద పడదోర్సెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

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

ఎదోమీయులు అనుకొందురు; అయితే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

వారు కటుట్కొనన్ను నేను వాటిని కిర్ంద పడదోర్యుదును; లోకులు వారి దేశము భకిత్హీనుల 

పర్దేశమనియు, వారు యెహోవా నితయ్కోపాగిన్కి పాతుర్లనియు పేరు పెటుట్దురు. 
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2 రాజులు 14:7 => మరియు ఉపుప్లోయలో అతడు యుదధ్ముచేసి ఎదోమీయులలో 

పదివేలమందిని హతముచేసి, సెల అను పటట్ణమును పటుట్కొని దానికి యొకత్యేలని పేరు పెటెట్ను; 

నేటివరకు దానికి అదే పేరు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:12 => పార్ణముతోనునన్ మరి పదివేలమందిని యూదావారు 

చెరపటుట్కొని, వారిని ఒక పేటుమీదికి తీసికొనిపోయి ఆ పేటుమీదనుండి వారిని పడవేయగా వారు 

తుతుత్నియలైపోయిరి. 

యెషయా 14:13 => నేను ఆకాశమున కెకిక్పోయెదను దేవుని నక్షతర్ములకు పైగా నా 

సింహాసనమును హెచిచ్ంతును ఉతత్రదికుక్ననునన్ సభాపరవ్తముమీద కూరుచ్ందును 

యెషయా 14:14 => మేఘమండలముమీది కెకుక్దును మహోనన్తునితో ననున్ సమానునిగా 

చేసికొందును అని నీవు మనసుస్లో అనుకొంటివిగదా? 

యెషయా 14:15 => నీవు పాతాళమునకు నరకములో ఒక మూలకు తోర్యబడితివే. 

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

వాటి ఫలమేమవునో మనసుస్నకు తెచుచ్కొనకపోతివి.  

యెషయా 47:8 => కాబటిట్ సుఖాసకుత్రాలవై నిరభ్యముగా నివసించుచు నేనే ఉనాన్ను నేను తపప్ 

మరి ఎవరును లేరు నేను విధవరాలనై కూరుచ్ండను పుతర్శోకము నేను చూడనని 

అనుకొనుచునన్దానా, ఈ మాటను వినుము  

యిరిమ్యా 49:4 => విశావ్సఘాతకురాలా నాయొదద్కు ఎవడును రాలేడని నీ ధనమునే ఆశర్యముగా 

చేసికొనన్దానా, 

పర్కటన 18:7 => అది నేను రాణినిగా కూరుచ్ండు దానను, నేను విధవరాలను కాను, దుఃఖము 

చూడనే చూడనని తన మనసుస్లో అనుకొనెను గనుక, అది తనున్తాను ఎంతగా గొపప్చేసికొని 

సుఖభోగములను అనుభవించెనో అంతగా వేదనను దుఃఖమును దానికి కలుగజేయుడి 

పర్కటన 18:8 => అందుచేత ఒకక్ దినముననే దాని తెగుళుల్, అనగా మరణమును దుఃఖమును 

కరవును వచుచ్ను; దానికి తీరుప్ తీరుచ్చునన్ దేవుడైన పర్భువు బలిషు ఠ్డు గనుక అది అగిన్చేత బొతిత్గా 

కాలిచ్వేయబడెను 
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2 సమూయేలు 17:12 => అపుప్డు మనము అతడు కనబడిన సథ్లములలో ఏదో యొకదానియందు 

అతనిమీద పడుదుము; నేలమీద మంచుపడురీతిగా మనము అతనిమీదికి వచిచ్నయెడల అతని 

పక్షపువారిలో ఒకడును తపిప్ంచుకొనజాలడు. 

2 సమూయేలు 17:28 => అరణయ్మందు జనులు అలసినవారై ఆకలిగొని దపిప్గొనియుందురని 

తలంచి, పరుపులు పాతర్లు కుండలు గోధుమలు యవలుపిండి వేచిన గోధుమలు కాయధానయ్ములు 

చికుక్డుకాయలు పేలాలు 

1 రాజులు 20:32 => కావున వారు తమ నడుములకు గోనెలు కటుట్కొని తలమీద తార్ళుల్ వేసికొని 

ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు వచిచ్ నీ దాసుడైన బెనహ్దదు దయచేసి ననున్ బర్దుకనిమమ్ని మనవిచేయుటకై 

మముమ్ను పంపెనని చెపప్గా అతడు బెనహ్దదు నా సహోదరుడు, అతడు ఇంకను సజీవుడై యునాన్డా 

అని యడిగెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:23 => అపుప్డు ఇశార్యేలురాజైన యెహోయాషు యెహోయాహాజునకు 

పుటిట్న యోవాషు కుమారుడును యూదారాజునైన అమజాయ్ను బేతెష్మెషులో పటుట్కొని 

యెరూషలేమునకు తీసికొనివచిచ్, యెరూషలేము పార్కారమును ఎఫార్యిము గుమమ్ము మొదలుకొని 

మూలగుమమ్మువరకు నాలుగువందల మూరల పొడుగున పడగొటెట్ను. 

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

హామాను ననున్ గాక మరి ఎవరిని రాజు ఘనపరచ నపేకిష్ంచునని తనలో తాననుకొని రాజుతో 

ఇటల్నెను 

యోబు 20:6 => వారి ఘనత ఆకాశమంత యెతుత్గా పెరిగినను మేఘములంత యెతుత్గా వారు 

తలలెతిత్నను 

యోబు 40:11 => నీ ఆగర్హమును పర్వాహములుగా కుమమ్రించుము గరివ్షు ట్లైన వారినందరిని 

చూచి వారిని కుర్ంగజేయుము. 

కీరత్నలు 101:5 => తమ పొరుగువారిని చాటున దూషించువారిని నేను సంహరించెదను అహంకార 

దృషిట్గలవారిని గరివ్ంచిన హృదయము గలవారిని నేను సహింపను 
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కీరత్నలు 108:10 => కోటగల పటట్ణములోనికి ననున్ ఎవడు తోడుకొనిపోవును? ఎదోములోనికి 

ననెన్వడు నడిపించును? 

పరమగీతము 2:14 => బండసందులలో ఎగురు నా పావురమా, పేటుబీటల నాశర్యించు నా 

పావురమా, నీ సవ్రము మధురము నీ ముఖము మనోహరము నీ ముఖము నాకు కనబడనిముమ్ నీ 

సవ్రము నాకు వినబడనిముమ్.  

యెషయా 42:11 => అరణయ్మును దాని పురములును కేదారు నివాస గార్మములును బిగగ్రగా 

పాడవలెను సెల నివాసులు సంతోషించుదురు గాక పరవ్తముల శిఖరములనుండి వారు కేకలు 

వేయుదురు గాక. 

యెషయా 47:1 => కనయ్కయైన బబులోనూ, కిర్ందికి దిగి మంటిలో కూరుచ్ండుము కలీద్యుల 

కుమారీ , సింహాసనము లేకయే నేలమీద కూరుచ్ండుము నీవు మృదువువనియైనను 

సుకుమారివనియైనను జనులు ఇకమీదట చెపప్రు.  

యిరిమ్యా 21:13 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే లోయలో నివసించుదానా, మైదానమందలి 

బండవంటిదానా, మా మీదికి రాగలవాడెవడు, మా నివాససథ్లములలో పర్వేశించువాడెవడు? 

అనుకొనువారలారా, 

యిరిమ్యా 37:9 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు కలీద్యులు నిశచ్యముగా 

మాయొదద్నుండి వెళె ల్దరనుకొని మిముమ్ను మీరు మోసపుచుచ్కొనకుడి, వారు వెళల్నేవెళల్రు. 

యిరిమ్యా 48:28 => మోయాబు నివాసులారా, పటట్ణములు విడువుడి కొండపేటు సందులలో 

గూడు కటుట్కొను గువవ్లవలె కొండలో కాపురముండుడి.  

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

దదానీయులారా, పారిపోవుడి వెనుకకు మళుల్డి బహులోతున దాగుకొనుడి. 

యిరిమ్యా 51:53 => బబులోను తన బలమైన ఉనన్త సథ్లములను దురగ్ములుగా చేసికొని 

ఆకాశమునకు ఎకిక్నను పాడుచేయువారు నాయొదద్నుండి వచిచ్ దానిమీద పడుదురు ఇదే యెహోవా 

వాకుక్.  
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యెహెజేక్లు 16:49 => నీ చెలెల్లైన సొదొమ చేసిన దోషమేదనగా, దానికిని దాని కుమారెత్లకును 

కలిగిన గరవ్మును ఆహార సమృదిధ్యు నిరివ్చారమైన సుఖసిథ్తియు ననునదియే; అది దీనులకును 

దరిదుర్లకును సహాయము చేయకుండెను.  

యెహెజేక్లు 31:10 => కావున పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ యెతుత్నుబటిట్ 

నీవు అతిశయపడితివి, తన కొన మేఘములకంటజేసి తన యెతుత్నుబటిట్ అతడు గరివ్ం చెను. 

జెఫనాయ్ 2:10 => వారు అతిశయపడి సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా జనులను దూషించిరి 

గనుక వారి గరవ్మునుబటిట్ యిది వారికి సంభవించును. 

మారుక్ 7:22 => నరహతయ్లును వయ్భిచారములును లోభములును చెడుతనములును కృతిర్మమును 

కామవికారమును మతస్రమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకమును వచుచ్ను. 

రోమీయులకు 7:11 => ఏలయనగా పాపము ఆజఞ్ను హేతువు చేసికొని ననున్ మోసపుచిచ్ దానిచేత 

ననున్ చంపెను. 

గలతీయులకు 6:7 => మోసపోకుడి, దేవుడు వెకిక్రింపబడడు; మనుషుయ్డు ఏమి వితుత్నో ఆ పంటనే 

కోయును. 

ఎఫెసీయులకు 4:22 => కావున మునుపటి పర్వరత్న విషయములోనైతే, మోసకరమైన దురాశవలన 

చెడిపోవు మీ పార్చీనసవ్భావమును వదలుకొని 

తీతుకు 3:3 => ఎందుకనగా మనము కూడ మునుపు అవివేకులమును అవిధేయులమును 

మోసపోయిన వారమును నానావిధములైన దురాశలకును భోగములకును దాసులమునైయుండి, 

దుషట్తవ్ము నందును అసూయ యందును కాలము గడుపుచు, అసహుయ్లమై యొకని నొకడు 

దేవ్షించుచు ఉంటిమి గాని 

హెబీర్యులకు 3:13 => నేడు మీరాయన శబద్మును వినినయెడల, కోపము పుటిట్ంచినపప్టివలె మీ 

హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడని ఆయన చెపెప్ను గనుక, 

యాకోబు 1:22 => మీరు వినువారు మాతర్మైయుండి మిముమ్ను మీరు మోసపుచుచ్కొనకుండ, 

వాకయ్పర్కారము పర్వరిత్ంచువారునై యుండుడి. 
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వచనము 7 

నీతో సంధిచేసినవారు నినున్ తమ సరిహదుద్ వరకు పంపివేయుదురు; నీతో సమాధానముగా ఉనన్వారు 

నినున్ మోసపుచిచ్ నీకు బలాతాక్రము చేయుదురు; వారు నీ యనన్ము తిని నీకొరకు ఉరి యొడుడ్దురు; 

ఎదోమునకు వివేచన లేకపోయెను. 

యోబు 20:6 => వారి ఘనత ఆకాశమంత యెతుత్గా పెరిగినను మేఘములంత యెతుత్గా వారు 

తలలెతిత్నను 

యోబు 20:7 => తమ మలము నశించురీతిగా వారెనన్టికిని నుండకుండ నశించుదురు. వారిని 

చూచినవారు వారేమైరని యడుగుదురు. 

యోబు 39:27 => పకిష్రాజు నీ ఆజఞ్కు లోబడి ఆకాశవీధి కెకుక్నా? తన గూడు ఎతత్యినచోటను 

కటుట్కొనునా? 

యోబు 39:28 => అది రాతికొండమీద నివసించును కొండపేటుమీదను ఎవరును ఎకక్జాలని 

యెతుత్ చోటను గూడు కటుట్కొనును.  

యిరిమ్యా 49:16 => నీవు భీకరుడవు; కొండసందులలో నివసించువాడా, పరవ్త శిఖరమును 

సావ్ధీనపరచుకొనువాడా, నీ హృదయగరవ్ము నినున్ మోసపుచెచ్ను, నీవు పకిష్రాజువలె నీ గూటిని 

ఉనన్త సథ్లములో కటుట్కొనినను అకక్డనుండి నినున్ కిర్ంద పడదోర్సెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

హబకూక్కు 2:9 => తనకు అపాయము రాకుండునటుల్ తన నివాసమును బలపరచుకొని, తన 

యింటివారికొరకై అనాయ్యముగా లాభము సంపాదించుకొనువానికి శర్మ. 

యెషయా 14:12 => తేజోనక్షతర్మా, వేకువచుకాక్, నీవెటుల్ ఆకాశమునుండి పడితివి? జనములను 

పడగొటిట్న నీవు నేలమటట్మువరకు ఎటుల్ నరకబడితివి? 

యెషయా 14:13 => నేను ఆకాశమున కెకిక్పోయెదను దేవుని నక్షతర్ములకు పైగా నా 

సింహాసనమును హెచిచ్ంతును ఉతత్రదికుక్ననునన్ సభాపరవ్తముమీద కూరుచ్ందును 

యెషయా 14:14 => మేఘమండలముమీది కెకుక్దును మహోనన్తునితో ననున్ సమానునిగా 

చేసికొందును అని నీవు మనసుస్లో అనుకొంటివిగదా? 
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యెషయా 14:15 => నీవు పాతాళమునకు నరకములో ఒక మూలకు తోర్యబడితివే. 

యిరిమ్యా 51:53 => బబులోను తన బలమైన ఉనన్త సథ్లములను దురగ్ములుగా చేసికొని 

ఆకాశమునకు ఎకిక్నను పాడుచేయువారు నాయొదద్నుండి వచిచ్ దానిమీద పడుదురు ఇదే యెహోవా 

వాకుక్.  

ఆమోసు 9:2 => వారు పాతాళములో చొచిచ్పోయినను అచచ్టనుండి నా హసత్ము వారిని బయటికి 

లాగును; ఆకాశమునకెకిక్ పోయినను అచచ్టనుండి వారిని దింపి తెచెచ్దను. 

1 రాజులు 20:32 => కావున వారు తమ నడుములకు గోనెలు కటుట్కొని తలమీద తార్ళుల్ వేసికొని 

ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు వచిచ్ నీ దాసుడైన బెనహ్దదు దయచేసి ననున్ బర్దుకనిమమ్ని మనవిచేయుటకై 

మముమ్ను పంపెనని చెపప్గా అతడు బెనహ్దదు నా సహోదరుడు, అతడు ఇంకను సజీవుడై యునాన్డా 

అని యడిగెను. 

యోబు 29:18 => అపుప్డు నేనిటల్నుకొంటిని నా గూటియొదద్నే నేను చచెచ్దను హంసవలె నేను 

దీరాఘ్యువు గలవాడనవుదును. 

యోబు 40:11 => నీ ఆగర్హమును పర్వాహములుగా కుమమ్రించుము గరివ్షు ట్లైన వారినందరిని 

చూచి వారిని కుర్ంగజేయుము. 

కీరత్నలు 101:5 => తమ పొరుగువారిని చాటున దూషించువారిని నేను సంహరించెదను అహంకార 

దృషిట్గలవారిని గరివ్ంచిన హృదయము గలవారిని నేను సహింపను 

కీరత్నలు 104:17 => అచచ్ట పకుష్లు తమ గూళుల్ కటుట్కొనును అచచ్ట సరళవృక్షములపైన 

కొంగలు నివాసము చేయుచునన్వి. 

కీరత్నలు 108:10 => కోటగల పటట్ణములోనికి ననున్ ఎవడు తోడుకొనిపోవును? ఎదోములోనికి 

ననెన్వడు నడిపించును? 

కీరత్నలు 139:8 => నేను ఆకాశమునకెకిక్నను నీవు అకక్డను ఉనాన్వు నేను పాతాళమందు 

పండుకొనినను నీవు అకక్డను ఉనాన్వు 

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

అహంకారమైన మనసుస్ నడచును 
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యెషయా 16:6 => మోయాబీయులు బహు గరవ్ముగలవారని మేము వినియునాన్ము వారి 

గరవ్మునుగూరిచ్యు వారి అహంకార గరవ్కోర్ధములనుగూరిచ్యు వినియునాన్ము. వారు వదరుట 

వయ్రథ్ము.  

యెషయా 47:1 => కనయ్కయైన బబులోనూ, కిర్ందికి దిగి మంటిలో కూరుచ్ండుము కలీద్యుల 

కుమారీ , సింహాసనము లేకయే నేలమీద కూరుచ్ండుము నీవు మృదువువనియైనను 

సుకుమారివనియైనను జనులు ఇకమీదట చెపప్రు.  

యిరిమ్యా 21:13 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే లోయలో నివసించుదానా, మైదానమందలి 

బండవంటిదానా, మా మీదికి రాగలవాడెవడు, మా నివాససథ్లములలో పర్వేశించువాడెవడు? 

అనుకొనువారలారా, 

యిరిమ్యా 22:23 => లెబానోను నివాసినీ, దేవదారు వృక్షములలో గూడు కటుట్కొనినదానా, 

పర్సవించు సతరీకి కలుగు వేదనవంటి కషట్ము నీకు వచుచ్నపుప్డు నీవు బహుగా కేకలువేయుదువు గదా!  

యిరిమ్యా 48:28 => మోయాబు నివాసులారా, పటట్ణములు విడువుడి కొండపేటు సందులలో 

గూడు కటుట్కొను గువవ్లవలె కొండలో కాపురముండుడి.  

యిరిమ్యా 49:4 => విశావ్సఘాతకురాలా నాయొదద్కు ఎవడును రాలేడని నీ ధనమునే ఆశర్యముగా 

చేసికొనన్దానా, 

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

దదానీయులారా, పారిపోవుడి వెనుకకు మళుల్డి బహులోతున దాగుకొనుడి. 

మతత్యి 11:23 => కపెరన్హూమా, ఆకాశము మటుట్నకు హెచిచ్ంపబడెదవా? నీవు 

పాతాళమువరకు దిగిపోయెదవు. నీలో చేయబడిన అదుభ్తములు సొదొమలో చేయబడినయెడల అది 

నేటివరకు నిలిచియుండును. 

మారుక్ 7:22 => నరహతయ్లును వయ్భిచారములును లోభములును చెడుతనములును కృతిర్మమును 

కామవికారమును మతస్రమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకమును వచుచ్ను. 

లూకా 10:15 => ఓ కపెరన్హూమా, ఆకాశము మటుట్కు హెచిచ్ంపబడెదవా? నీవు 

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

మనుషుయ్ని ముఖమువంటి ముఖము గలది; నాలుగవ జీవి యెగురుచునన్ పకిష్రాజు వంటిది. 

వచనము 8 

ఆ దినమందు ఏశావు పరవ్తములలో వివేచన లేకపోవునటుల్ ఎదోములోనుండి జాఞ్నులను 

నాశముచేతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 49:9 => దార్క్షపండుల్ ఏరువారు నీయొదద్కు వచిచ్నయెడల వారు పరిగెలను విడువరా? 

రాతిర్ దొంగలు వచిచ్నయెడల తమకు చాలునంత దొరుకువరకు నషట్ము చేయుదురు గదా? 

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

అహహా బలాఢుయ్లు పడిపోయిరి. 

యెషయా 14:12 => తేజోనక్షతర్మా, వేకువచుకాక్, నీవెటుల్ ఆకాశమునుండి పడితివి? జనములను 

పడగొటిట్న నీవు నేలమటట్మువరకు ఎటుల్ నరకబడితివి? 

యిరిమ్యా 50:23 => సరవ్భూమిని కొటుట్చునన్ సమెమ్ట తెగి బొతిత్గా విరుగగొటట్బడెను 

అనయ్జనులలో బబులోను బొతిత్గా పాడైపోయెను. 

విలాపవాకయ్ములు 1:1 => జనభరితమైన పటట్ణము ఎటుల్ ఏకాకియై దుఃఖాకార్ంతమాయెను? అది 

విధవరాలివంటిదాయెను. అనయ్జనులలో ఘనతకెకిక్నది సంసాథ్నములలో రాచకుమారెత్యైనది ఎటుల్ 

పనున్ చెలిల్ంచునదైపోయెను?  

జెఫనాయ్ 2:15 => నావంటి పటట్ణము మరియొకటి లేదని మురియుచు ఉతాస్హపడుచు 

నిరివ్చారముగా ఉండిన పటట్ణము ఇదే. అది పాడైపోయెనే, మృగములు పండుకొను సథ్లమాయెనే అని 

దాని మారగ్మున పోవువారందరు చెపుప్కొనుచు, ఈసడించుచు పోపొమమ్ని చేసైగ చేయుదురు.  

పర్కటన 18:10 => దాని విషయమై రొముమ్ కొటుట్కొనుచు ఏడుచ్చు--అయోయ్, అయోయ్, బబులోను 

మహా పటట్ణమా, బలమైన పటట్ణమా, ఒకక్ గడియలోనే నీకు తీరుప్ వచెచ్నుగదా అని చెపుప్కొందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:21 => నీ దార్క్షపండల్ను కోసికొనునపుప్డు నీ వెనుకనునన్ పరిగెను 

ఏరుకొనకూడదు; అది పరదేశులకును తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును ఉండవలెను. 
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యెషయా 17:6 => అయినను ఒలీవచెటుల్ దులుపగా పైకొమమ్ చివరను రెండు మూడు పండుల్ 

మిగిలియుండునటుల్ ఫలభరితమైన చెటుట్న వాలు కొమమ్లయందు మూడు నాలుగు పండుల్ 

మిగిలియుండునటుల్ దానిలో పరిగె పండుల్ండునని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యెషయా 24:13 => ఒలీవ చెటుట్ను దులుపునపుప్డును దార్క్షఫలముల కోత తీరినతరువాత 

పరిగెపండల్ను ఏరుకొనునపుప్డును జరుగునటుల్గా భూమిమధయ్ జనములలో జరుగును.  

మీకా 7:1 => వేసవికాలపు పండల్ను ఏరుకొనిన తరువాతను, దార్క్షపండల్ పరిగె ఏరుకొనిన 

తరువాతను ఏలాగుండునో నా సిథ్తి ఆలాగేయునన్ది. దార్క్షపండల్ గెల యొకటియు లేకపోయెను, నా 

పార్ణమునకిషట్మైన యొక కొర్తత్ అంజూరపు పండైనను లేకపోయెను. 

లేవీయకాండము 19:10 => నీ ఫలవృక్షముల తోటలో రాలిన పండల్ను ఏరుకొనకూడదు, 

బీదలకును పరదేశులకును వాటిని విడిచిపెటట్వలెను; 

నాయ్యాధిపతులు 6:4 => వారి యెదుట దిగి, గాజాకు పోవునంత దూరము భూమి పంటను 

పాడుచేసి, ఒక గొఱఱ్నుగాని యెదుద్నుగాని గాడిదనుగాని జీవనసాధనమైన మరిదేనినిగాని 

ఇశార్యేలీయులకు ఉండనీయలేదు. 

యిరిమ్యా 6:9 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు దార్క్షచెటుట్ 

ఫలమును ఏరుకొనునటుల్ మనుషుయ్లు ఏమియు మిగులకుండ ఇశార్యేలు శేషమును ఏరుదురు; 

దార్క్షపండల్ను ఏరువాడు చినన్ తీగెలను ఏరుటకై తన చెయియ్ మరల వేయునటుల్ నీ చెయియ్ వేయుము. 

యిరిమ్యా 49:4 => విశావ్సఘాతకురాలా నాయొదద్కు ఎవడును రాలేడని నీ ధనమునే ఆశర్యముగా 

చేసికొనన్దానా, 

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

నివాసమైనదానా, ఖాయ్తినొందిన పట ణ్ణమా, నీవెటుల్ నాశనమైతివి? సముదర్ పర్యాణము 

చేయుటవలన దానికిని దాని నివాసులకును బలము కలిగెను, సముదర్వాసులందరిని భీతిలల్చేసినది 

ఇదే. 
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వచనము 9 

తేమానూ, నీ బలాఢుయ్లు విసమ్యమొందుదురు, అందువలన ఏశావు యొకక్ పరవ్త నివాసులందరు 

హతులై నిరూమ్లమగుదురు. 

కీరత్నలు 139:1 => యెహోవా, నీవు ననున్ పరిశోధించి తెలిసికొనియునాన్వు 

యెషయా 10:13 => అతడు నేను వివేకిని నా బాహుబలముచేతను నాబుదిధ్చేతను ఆలాగు చేసితిని 

నేను జనముల సరిహదుద్లను మారిచ్ వారి ఖజానాలను దోచుకొంటిని మహా బలిషు ఠ్డనై 

సింహాసనాసీనులను తోర్సివేసితిని  

యెషయా 10:14 => పకిష్గూటిలో ఒకడు చెయియ్ వేసినటుట్ జనముల ఆసిత్ నాచేత చికెక్ను. ఒకడు 

విడువబడిన గుడల్ను ఏరుకొనునపుప్డు రెకక్ను ఆడించునదియైనను నోరు తెరచునదియైనను 

కిచకిచలాడునదియైనను లేకపోవునటుల్ నిరభయ్ంతరముగా నేను సరవ్లోకమును ఏరుకొనుచునాన్నని 

అనుకొనును.  

యెషయా 45:3 => పేరుపెటిట్ నినున్ పిలిచిన ఇశార్యేలు దేవుడనైన యెహోవాను నేనేయని నీవు 

తెలిసికొనునటుల్ అంధకారసథ్లములలో ఉంచబడిన నిధులను రహసయ్సథ్లములలోని మరుగైన 

ధనమును నీకిచెచ్దను.  

యిరిమ్యా 4 9 : 1 0 = > నేను ఏశావును దిగంబరినిగా చేయుచునాన్ను , అతడు 

దాగియుండకుండునటుల్ నేనతని మరుగుసథ్లమును బయలుపరచుచునాన్ను, అతని సంతానమును 

అతని సవ్జాతివారును అతని పొరుగువారును నాశనమగుచునాన్రు, అతడును లేకపోవును. 

యిరిమ్యా 50:37 => ఖడగ్ము వారి గుఱఱ్ములమీద పడును వారి రథములమీద పడును ఖడగ్ము 

వారిమీదికి దిగుటచేత దానిలోనునన్ పరదేశులు సతరీలవంటివారగుదురు అది దాని నిధులమీద పడగా 

అవి దోచుకొనబడును.  

మతత్యి 6:19 => భూమిమీద మీకొరకు ధనమును కూరుచ్కొనవదుద్; ఇకక్డ చిమెమ్టయు, తుపుప్ను 

తినివేయును, దొంగలు కనన్మువేసి దొంగిలెదరు. 
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మతత్యి 6:20 => పరలోకమందు మీకొరకు ధనమును కూరుచ్కొనుడి; అచచ్ట చిమెమ్టయైనను, 

తుపైప్నను దాని తినివేయదు, దొంగలు కనన్మువేసి దొంగిలరు. 

దానియేలు 2:22 => ఆయన మరుగు మాటలను మరమ్ములను బయలుపరచును , 

అంధకారములోని సంగతులు ఆయనకు తెలియును; వెలుగు యొకక్ నివాససథ్లము ఆయనయొదద్ 

నునన్ది. 

యిరిమ్యా 6:9 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు దార్క్షచెటుట్ 

ఫలమును ఏరుకొనునటుల్ మనుషుయ్లు ఏమియు మిగులకుండ ఇశార్యేలు శేషమును ఏరుదురు; 

దార్క్షపండల్ను ఏరువాడు చినన్ తీగెలను ఏరుటకై తన చెయియ్ మరల వేయునటుల్ నీ చెయియ్ వేయుము. 

యిరిమ్యా 49:9 => దార్క్షపండుల్ ఏరువారు నీయొదద్కు వచిచ్నయెడల వారు పరిగెలను విడువరా? 

రాతిర్ దొంగలు వచిచ్నయెడల తమకు చాలునంత దొరుకువరకు నషట్ము చేయుదురు గదా? 

జెఫనాయ్ 1:12 => ఆ కాలమున నేను దీపములు పటుట్కొని యెరూషలేమును పరిశోధింతును, 

మడిడ్మీద నిలిచిన దార్కాష్రసమువంటివారై యెహోవా మేలైనను కీడైనను చేయువాడు కాడని మనసుస్లో 

అనుకొనువారిని శికిష్ంతును. 

వచనము 10 

నీ సహోదరులైన యాకోబు సంతతికి నీవు చేసిన బలాతాక్రమునుబటిట్ నీవు అవమానము నొందుదువు, 

ఇక నెనన్టికిని లేకుండ నీవు నిరూమ్లమగుదువు. 

కీరత్నలు 55:12 => ననున్ దూషించువాడు శతుర్వు కాడు శతుర్వైనయెడల నేను దాని 

సహింపవచుచ్ను నామీద మిటిట్పడువాడు నాయందు పగపటిట్నవాడు కాడు అటిట్వాడైతే నేను 

దాగియుండవచుచ్ను. 

కీరత్నలు 55:13 => ఈ పనిచేసిన నీవు నా సహకారివి నా చెలికాడవు నా పరిచయుడవు. 

యిరిమ్యా 4:30 => దోచుకొనబడినదానా, నీవేమి చేయుదువు? రకత్ వరణ్వసత్రములు కటుట్కొని సువరణ్ 

భూషణములు ధరించి కాటుకచేత నీ కనున్లు పెదద్విగా చేసికొనుచునాన్వే; నినున్ నీవు 
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అలంకరించుకొనుట వయ్రథ్మే; నీ విటకాండుర్ నినున్ తృణీకరించుదురు, వారే నీ పార్ణము 

తీయజూచుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 30:14 => నీ సేన్హితులందరు నినున్ మరచియునాన్రు, వారు నినున్గూరిచ్ విచారింపరు. 

విలాపవాకయ్ములు 1:19 => నా విటకాండర్ను నేను పిలువనంపగా వారు ననున్ మోసపుచిచ్రి నా 

యాజకులును నా పెదద్లును పార్ణసంరక్షణకై ఆహారము వెదకపోయి పటట్ణములో పార్ణము 

విడిచినవారైరి.  

యెహెజేక్లు 23:22 => కావున ఒహొలీబా, పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ 

మనసుస్నకు ఎడమైపోయిన నీ విటకాండర్ను రేపి నలుదికుక్లు వారిని నీమీదికి రపిప్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 23:23 => గుఱఱ్ములనెకుక్ బబులోనువారిని కలీద్యులను అధిపతులను 

పర్ధానాధికారులనందరిని అషూష్రీయులను సౌందరయ్ముగల శేర్షు ఠ్లను అధిపతులను అధికారులను 

శూరులను మంతుర్లను అందరిని నీమీదికి నేను రపిప్ంచుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 23:24 => ఆయుధములు పటుట్కొని చకర్ములుగల రథములతోను గొపప్ సైనయ్ముతోను 

వారు నీమీదికి వచిచ్, కేడెములను డాళల్ను పటుట్కొని శిరసాత్ర్ణములు ధరించుకొని వారు నీమీదికి వచిచ్ 

నినున్ చుటుట్కొందురు, వారు తమ మరాయ్దచొపుప్న నినున్ శికిష్ంచునటుల్ నేను నినున్గూరిచ్న తీరుప్ 

వారికపప్గింతును. 

యెహెజేక్లు 23:25 => ఉగర్తతో వారు నినున్ శికిష్ంచునటుల్ నా రోషము నీకు చూపుదును, నీ 

చెవులను నీ ముకుక్ను వారు తెగగోయుదురు, నీలో శేషించినవారు ఖడగ్ముచేత కూలుదురు, నీ 

కుమారులను నీ కుమారెత్లను వారు పటుట్కొందురు, నీలో శేషించినవారు అగిన్చేత దహింపబడుదురు.  

పర్కటన 17:12 => నీవు చూచిన ఆ పది కొముమ్లు పదిమంది రాజులు. వారిదివరకు రాజయ్మును 

పొందలేదు గాని యొక గడియ కూర్రమృగముతో కూడ రాజులవలె అధికారము పొందుదురు. 

పర్కటన 17:13 => వీరు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ బలమును అధికారమును ఆ మృగమునకు 

అపప్గింతురు. 
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పర్కటన 17:14 => వీరు గొఱఱ్పిలల్తో యుదధ్ముచేతురు గాని, గొఱఱ్పిలల్ పర్భువులకు పర్భువును 

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

పర్కటన 17:15 => మరియు ఆ దూత నాతో ఈలాగు చెపెప్ను ఆ వేశయ్ కూరుచ్నన్ చోట నీవు చూచిన 

జలములు పర్జలను, జన సమూహములను, జనములను, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిని 

సూచించును. 

పర్కటన 17:16 => నీవు ఆ పది కొముమ్లు గల ఆ మృగమును చూచితివే, వారు ఆ వేశయ్ను 

దేవ్షించి, దానిని దికుక్లేని దానిగాను దిగంబరిగాను చేసి, దాని మాంసము భకిష్ంచి అగిన్చేత దానిని 

బొతిత్గా కాలిచ్వేతురు. 

పర్కటన 17:17 => దేవుని మాటలు నెరవేరువరకు వారు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ 

రాజయ్మును ఆ మృగమునకు అపప్గించుటవలన తన సంకలప్ము కొనసాగించునటుల్ దేవుడు వారికి 

బుదిధ్ పుటిట్ంచెను. 

యిరిమ్యా 20:10 => నలుదికుక్ల భయము అని అనేకులు గుసగుసలాడగా వింటిని. వారు 

దురామ్రుగ్డని మీరు చాటించినయెడల మేమును చాటింతుమందురు; అతడొకవేళ చికుక్పడును, 

అపుప్డు మనమతని పటుట్కొని అతనిమీద పగతీరుచ్కొందమని చెపుప్కొనుచు, నాకు సేన్హితులైన 

వారందరు నేను పడిపోగా చూడవలెనని కనిపెటుట్కొనియునాన్రు. 

యిరిమ్యా 38:22 => యూదా రాజు నగరులో శేషించియునన్ సతరీలందరు బబులోను 

అధిపతులయొదద్కు కొనిపోబడెదరు, ఆలాగు జరుగగా ఆ సతరీలు నినున్ చూచి నీ పిర్యసేన్హితులు నినున్ 

మోసపుచిచ్ నీ పైని విజయము పొందియునాన్రు, నీ పాదములు బురదలో దిగబడియుండగా వారు 

వెనుకతీసిరని యందురు. 

కీరత్నలు 41:9 => నేను నముమ్కొనిన నా విహితుడు నా యింట భోజనము చేసినవాడు. ననున్ 

తనున్టకై తన మడిమెనెతెత్ను  
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యోహాను 13:18 => మిముమ్నందరినిగూరిచ్ నేను చెపప్లేదు; నేను ఏరప్రచుకొనినవారిని 

ఎరుగుదును గాని నాతో కూడ భోజనము చేయువాడు నాకు విరోధముగా తన మడమ యెతెత్ను అను 

లేఖనము నెరవేరుటకై యీలాగు జరుగును. 

యెషయా 19:11 => ఫరోయొకక్ జాఞ్నులైన ఆలోచనకరత్లు సోయను అధిపతులు కేవలము 

అవివేకులైరి. ఆలోచనశకిత్ పశుపార్యమాయెను నేను జాఞ్ని కుమారుడను పూరవ్పురాజుల 

కుమారుడనని ఫరోతో మీరెటుల్ చెపుప్దురు?  

యెషయా 19:12 => నీ జాఞ్నులు ఏమైరి? సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఐగుపుత్నుగూరిచ్ 

నిరణ్యించినదానిని వారు గర్హించి నీతో చెపప్వలెను గదా? 

యెషయా 19:13 => సోయను అధిపతులు అవివేకులైరి నోపు అధిపతులు మోసపోయిరి. ఐగుపుత్ 

గోతర్ నిరావ్హకులు అది మారగ్ము తపుప్నటుల్ చేసిరి 

యెషయా 19:14 => యెహోవా ఐగుపుత్మీద మూరఖ్తగల ఆతమ్ను కుమమ్రించియునాన్డు మతుత్డు 

తన వాంతిలో తూలిపడునటుల్ ఐగుపుత్ను తన పని అంతటి విషయమై వారు తూలచేసియునాన్రు 

యెషయా 27:11 => దానికొమమ్లు ఎండినవై విరిచివేయబడును సతరీలు వచిచ్ వాటిని 

తగలబెటుట్దురు. వారు బుదిధ్గల జనులు కారు వారిని సృజించినవాడు వారియందు జాలిపడడు. 

వారిని పుటిట్ంచినవాడు వారికి దయచూపడు. 

యిరిమ్యా 49:7 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఎదోమునుగూరిచ్ ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు తేమానులో జాఞ్నమిక నేమియులేదా? వివేకులకు ఇక ఆలోచన లేకపోయెనా? వారి 

జాఞ్నము వయ్రథ్మాయెనా? 

హోషేయ 13:13 => పర్సూతి వేదనలు కలిగినటుట్గా అతనికి వేదన పుటుట్ను, పిలల్పుటుట్ 

సమయమున బయటికి రాని శిశువైనటుట్గా అతడు బుదిధ్లేనివాడై వృదిధ్కి రాడు. 

మీకా 7:6 => కుమారుడు తండిర్ని నిరల్క్షయ్పెటుట్చునాన్డు, కుమారెత్ తలిల్మీదికిని కోడలు అతత్మీదికిని 

లేచెదరు, ఎవరి ఇంటివారు వారికే విరోధులగుదురు. 

వచనము 11 
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నీవు పగవాడవై నిలిచిన దినమందు, పరదేశులు వారి ఆసిత్ని పటుట్కొనిపోయిన దినమందు, అనుయ్లు 

వారి గుమమ్ములలోనికి చొరబడి యెరూషలేముమీద చీటుల్వేసిన దినమందు నీవును వారితో 

కలిసికొంటివి గదా. 

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

భంగపరచును 

యోబు 5:13 => జాఞ్నులను వారి కృతిర్మములోనే ఆయన పటుట్కొనును కపటుల ఆలోచనను 

తలకిర్ందుచేయును 

యోబు 5:14 => పగటివేళ వారికి అంధకారము తారసిలుల్ను రాతిర్ ఒకడు తడువులాడునటుల్ 

మధాయ్హన్కాలమున వారు తడువులాడుదురు 

కీరత్నలు 33:10 => అనయ్జనముల ఆలోచనలను యెహోవా వయ్రథ్పరచును జనముల యోచనలను 

ఆయన నిషఫ్లములుగా జేయును. 

యెషయా 19:3 => ఐగుపీత్యులయొకక్ శౌరయ్ము నశించును వారి ఆలోచనశకిత్ని నేను 

మా నిప్ వే సె ద ను కా వు న వా రు వి గర్ హ ము ల యొ దద్ కు ను గొ ణు గు వా రి యొ దద్ కు ను 

కరణ్పిశాచిగలవారియొదద్కును సోదెగాండర్యొదద్కును విచారింప వెళుల్దురు.  

యెషయా 19:13 => సోయను అధిపతులు అవివేకులైరి నోపు అధిపతులు మోసపోయిరి. ఐగుపుత్ 

గోతర్ నిరావ్హకులు అది మారగ్ము తపుప్నటుల్ చేసిరి 

యెషయా 19:14 => యెహోవా ఐగుపుత్మీద మూరఖ్తగల ఆతమ్ను కుమమ్రించియునాన్డు మతుత్డు 

తన వాంతిలో తూలిపడునటుల్ ఐగుపుత్ను తన పని అంతటి విషయమై వారు తూలచేసియునాన్రు 

యెషయా 29:14 => కాగా నేను మరల ఈ జనులయెడల ఒక ఆశచ్రయ్కారయ్ము జరిగింతును బహు 

ఆశచ్రయ్ముగా జరిగింతును వారి జాఞ్నుల జాఞ్నము వయ్రథ్మగును వారి బుదిధ్మంతుల బుదిధ్ 

మరుగైపోవును.  

1 కొరిందీయులకు 3:19 => ఈ లోకజాఞ్నము దేవుని దృషిట్కి వెఱిఱ్తనమే. జాఞ్నులను వారి 

కుయుకిత్లో ఆయన పటుట్కొనును;  
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1 కొరిందీయులకు 3:20 => మరియు జాఞ్నుల యోచనలు వయ్రథ్ములని పర్భువునకు తెలియును అని 

వార్యబడియునన్ది. 

యెషయా 2:11 => నరుల అహంకారదృషిట్ తగిగ్ంపబడును మనుషుయ్ల గరవ్ము అణగదొర్కక్బడును 

ఆ దినమున యెహోవా మాతర్మే ఘనత వహించును.  

యిరిమ్యా 49:7 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఎదోమునుగూరిచ్ ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు తేమానులో జాఞ్నమిక నేమియులేదా? వివేకులకు ఇక ఆలోచన లేకపోయెనా? వారి 

జాఞ్నము వయ్రథ్మాయెనా? 

వచనము 12 

నీ సహోదరుని శర్మానుభవదినము చూచి నీవు ఆనందమొంద తగదు; యూదావారి నాశనదినమున 

వారి సిథ్తిని చూచి నీవు సంతోషింపతగదు; 

కీరత్నలు 76:5 => కఠినహృదయులు దోచుకొనబడియునాన్రు వారు నిదర్నొందియునాన్రు 

పరాకర్మశాలులందరి బాహుబలము హరించెను. 

కీరత్నలు 76:6 => యాకోబు దేవా, నీ గదిద్ంపునకు రథసారథులకును గుఱఱ్ములకును గాఢనిదర్ 

కలిగెను. 

యెషయా 19:16 => ఆ దినమున ఐగుపీత్యులు సతరీలవంటివారగుదురు. సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా వారిపైన తన చెయియ్ ఆడించును ఆడుచుండు ఆయన చెయియ్ చూచి వారు వణకి 

భయపడుదురు. 

యెషయా 19:17 => యూదా దేశము ఐగుపుత్నకు భయంకరమగును తమకు విరోధముగా 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఉదేద్శించినదానినిబటిట్ ఒకడు పర్సాత్పించినయెడల ఐగుపీత్యులు 

వణకుదురు.  

యిరిమ్యా 49:22 => శతుర్వు పకిష్రాజువలె లేచి యెగిరి బొసార్మీద పడవలెనని తన రెకక్లు 

విపుప్కొనుచునాన్డు; ఆ దినమున ఎదోము బలాఢుయ్ల హృదయములు పర్సవించు సతరీ హృదయమువలె 

ఉండును.  

Page  of 48 85



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఓబ#$

యిరిమ్యా 50:36 => పర్గలభ్ములు పలుకువారు ఖడగ్వశులై పిచిచ్వాండర్గుదురు. బలాఢుయ్లు 

నిరూమ్లమగువరకు ఖడగ్ము వారిమీద పడును  

యిరిమ్యా 50:37 => ఖడగ్ము వారి గుఱఱ్ములమీద పడును వారి రథములమీద పడును ఖడగ్ము 

వారిమీదికి దిగుటచేత దానిలోనునన్ పరదేశులు సతరీలవంటివారగుదురు అది దాని నిధులమీద పడగా 

అవి దోచుకొనబడును.  

ఆమోసు 2:16 => మరియు ఆ దినమందు బలాఢుయ్లలో బహు ధైరయ్ము గలవాడు దిగంబరియై 

పారిపోవును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

నహూము 3:13 => నీ జనులు సతరీలవంటి వారైరి, నీ శతుర్వులు చొచుచ్నటుల్ నీ దేశపు గవునుల 

యడ డ్కఱఱ్లు తీయబడియునన్వి, అగిన్ నీ అడ డ్గడియలను కాలుచ్చునన్ది. 

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

ఏశావు కుమారుడైన ఎలీఫజునకు ఉపపతిన్. 

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

యోబు ముగుగ్రు సేన్హితులు అతనికి సంభవించిన ఆపదలనిన్టినిగూరిచ్ వినిన వారై, అతనితో కలిసి 

దుఃఖించుటకును అతనిని ఓదారుచ్టకును పోవలెనని ఆలోచించుకొని తమ తమ సథ్లములను 

విడిచివచిచ్రి. 

యిరిమ్యా 49:7 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఎదోమునుగూరిచ్ ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు తేమానులో జాఞ్నమిక నేమియులేదా? వివేకులకు ఇక ఆలోచన లేకపోయెనా? వారి 

జాఞ్నము వయ్రథ్మాయెనా? 

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

నివాసులనుగూరిచ్ ఆయన ఉదేద్శించినదాని వినుడి. నిశచ్యముగా మందలో అలుప్లైన వారిని 

శతుర్వులు లాగుదురు, నిశచ్యముగా వారి నివాససథ్లము వారినిబటిట్ ఆశచ్రయ్పడును. 

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

నుండకుండ నేను సమసత్మును నిరూమ్లము చేయుదును, తేమాను పటట్ణము మొదలుకొని నేను దాని 

పాడుచేయుదును, దదానువరకు జనులందరును ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 
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ఆమోసు 1:12 => తేమానుమీద అగిన్ వేసెదను, అది బొసార్ యొకక్ నగరులను దహించివేయును.  

యెషయా 34:5 => నిజముగా ఆకాశమందు నా ఖడగ్ము మతిత్లుల్ను ఎదోముమీద తీరుప్తీరుచ్టకు 

నేను శపించిన జనముమీద తీరుప్తీరుచ్టకు అది దిగును 

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

గొఱఱ్పిలల్లయొకక్యు మేకలయొకక్యు రకత్ముచేతను పొటే ల్ళల్ మూతర్గర్ంథులమీది కొర్వువ్చేతను 

కపప్బడును ఏలయనగా బొసార్లో యెహోవా బలి జరిగించును ఎదోము దేశములో ఆయన మహా 

సంహారము చేయును.  

యెషయా 34:7 => వాటితోకూడ గురుపోతులును వృషభములును కోడెలును దిగిపోవుచునన్వి 

ఎదోమీయుల భూమి రకత్ముతో నానుచునన్ది వారి మనున్ కొర్వువ్తో బలిసియునన్ది.  

యెషయా 34:8 => అది యెహోవా పర్తిదండనచేయు దినము సీయోను వాయ్జెయ్మునుగూరిచ్న 

పర్తికార సంవతస్రము. 

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

శోభితవసత్రము ధరించినవాడై గంభీరముగా నడచుచు బొసార్నుండి బలాతిశయముతో వచుచ్చునన్ 

యితడెవడు? నీతినిబటిట్ మాటలాడుచునన్ నేనే రకిష్ంచుటకు బలాఢుయ్డనైన నేనే.  

యెషయా 63:2 => నీ వసత్రము ఎఱఱ్గా ఉనన్దేమి? నీ బటట్లు దార్క్షగానుగను తొర్కుక్చుండువాని 

బటట్లవలె ఉనన్వేమి? 

యెషయా 63:3 => ఒంటరిగా దార్క్షగానుగను తొర్కిక్తిని, జనములలో ఎవడును నాతోకూడ 

ఉండలేదు కోపగించుకొని వారిని తొర్కిక్తిని రౌదర్ముచేత వారిని అణగదొర్కిక్తిని వారి రకత్ము నా 

వసత్రములమీద చిందినది, నా బటట్లనిన్యు డాగులే.  

ఓబధాయ్ 1:21 => మరియు ఏశావు యొకక్ కొండకు తీరుప్తీరుచ్టకై సీయోను కొండమీద రక్షకులు 

పుటుట్దురు; అపుప్డు రాజయ్ము యెహోవాది యగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:5 => వారితో కలహపడవదుద్; ఏలయనగా ఏశావుకు సావ్సథ్య్ముగా 

శేయీరు మనెన్ము నేనిచిచ్యునాన్ను గనుక వారి భూమిలోనిది ఒక అడుగైనను మీకియయ్ను. 
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ఆదికాండము 36:15 => ఏశావు కుమారులలో వీరు నాయకులు; ఏశావు పర్థమ కుమారుడైన 

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

నాయకుడు, 

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

తిమాన్ అమాలేకు. 

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

హుషాము అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

యిరిమ్యా 4 9 : 1 0 = > నేను ఏశావును దిగంబరినిగా చేయుచునాన్ను , అతడు 

దాగియుండకుండునటుల్ నేనతని మరుగుసథ్లమును బయలుపరచుచునాన్ను, అతని సంతానమును 

అతని సవ్జాతివారును అతని పొరుగువారును నాశనమగుచునాన్రు, అతడును లేకపోవును. 

ఓబధాయ్ 1:18 => మరియు యాకోబు సంతతివారు అగిన్యు, యోసేపు సంతతివారు మంటయు 

అగుదురు; ఏశావు సంతతివారు వారికి కొయయ్కాలుగా ఉందురు; ఏశావు సంతతివారిలో ఎవడును 

తపిప్ంచుకొనకుండ యోసేపు సంతతివారు వారిలో మండి వారిని కాలుచ్దురు. యెహోవా మాట 

యిచిచ్యునాన్డు. 

హబకూక్కు 3:3 => దేవుడు తేమానులోనుండి బయలుదేరుచునాన్డు పరిశుదధ్దేవుడు 

పారానులోనుండి వేంచేయుచునాన్డు.(సెలా.) ఆయన మహిమ ఆకాశమండలమంతటను 

కనబడుచునన్ది భూమి ఆయన పర్భావముతో నిండియునన్ది.  

వచనము 13 

నా జనుల ఆపదిద్నమున నీవు వారి గుమమ్ములలోనికి చొరబడ దగదు; వారి ఆపదిద్నమున నీవు 

సంతోషపడుచు వారి బాధను చూడతగదు; వారి ఆపదిద్నమున నీవు వారి ఆసిత్ని పటుట్కొనతగదు; 

ఆదికాండము 27:11 => అందుకు యాకోబు నా సహోదరుడైన ఏశావు రోమము గలవాడు, నేను 

నునన్నివాడను గదా. 
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ఆదికాండము 27:41 => తన తండిర్ యాకోబుకిచిచ్న దీవెన నిమితత్ము ఏశావు అతనిమీద 

పగపటెట్ను. మరియు ఏశావు నా తండిర్నిగూరిచ్న దుఃఖదినములు సమీపముగా నునన్వి; అపుప్డు నా 

తముమ్డైన యాకోబును చంపెదననుకొనెను. 

సంఖాయ్కాండము 20:14 => మోషే కాదేషునుండి ఎదోము రాజునొదద్కు దూతలను పంపి నీ 

సహోదరుడగు ఇశార్యేలు అడుగునదేమనగా మాకు వచిచ్న కషట్ము యావతుత్ను నీకు తెలిసినది; 

సంఖాయ్కాండము 20:15 => మా పితరులు ఐగుపుత్నకు వెళి ల్రి; మేము చాలా దినములు ఐగుపుత్లో 

నివసించితివిు; ఐగుపీత్యులు మముమ్ను మా పితరులను శర్మపెటిట్రి. 

సంఖాయ్కాండము 20:16 => మేము యెహోవాకు మొఱపెటట్గా ఆయన మా మొఱనువిని, దూతను 

పంపి ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచెను. ఇదిగో మేము నీ పొలిమేరల చివర కాదేషు పటట్ణములో 

ఉనాన్ము. 

సంఖాయ్కాండము 20:17 => మముమ్ను నీ దేశమును దాటిపోనిముమ్; పొలములలో బడియైనను 

దార్క్షతోటలలో బడియైనను వెళల్ము; బావుల నీళుల్ తార్గము; రాజమారగ్మున నడిచిపోయెదము. నీ 

పొలిమేరలను దాటువరకు కుడివైపునకైనను ఎడమవైపునకైనను తిరుగకుండ పోయెదమని చెపిప్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 20:18 => ఎదోమీయులు నీవు నా దేశములో బడి వెళల్కూడదు; నేను ఖడగ్ముతో 

నీకు ఎదురుగా వచెచ్దను సుమీ అని అతనితో చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 20:19 => ఇశార్యేలీయులు మేము రాజమారగ్ముననే వెళె ల్దము; నేనును నా 

పశువులును నీ నీళుల్ తార్గునెడల వాటి విలువ నిచుచ్కొందును మరేమి లేదు, కాలినడకనే 

దాటిపోవుదును; అంతే అని అతనితో చెపిప్నపుప్డు అతడు నీవు రానేకూడదనెను. 

సంఖాయ్కాండము 20:20 => అంతట ఎదోము బహు జనముతోను మహా బలముతోను బయలుదేరి 

వారికెదురుగా వచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 20:21 => ఎదోము ఇశార్యేలు తన పొలిమేరలలోబడి దాటిపోవుటకు 

సెలవియయ్లేదు గనుక ఇశార్యేలీయులు అతనియొదద్నుండి తొలగిపోయిరి. 

కీరత్నలు 83:5 => ఏకమనసుస్తో వారు ఆలోచన చేసికొనియునాన్రు నీకు విరోధముగా నిబంధన 

చేయుచునాన్రు. 
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కీరత్నలు 83:6 => గుడారపువాసులైన ఎదోమీయులును ఇషామ్యేలీయులును మోయాబీయులును 

హగీర్యీలును 

కీరత్నలు 83:7 => గెబలువారును అమోమ్నీయులును అమాలేకీయులును ఫిలిషీత్యులును తూరు 

నివాసులును నీకు విరోధముగా నిబంధన చేసికొనియునాన్రు.  

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

చేయుచునాన్రు.(సెలా.) 

కీరత్నలు 83:9 => మిదాయ్నునకు నీవు చేసినటుల్ కీషోను ఏటియొదద్ను నీవు సీసెరాకును 

యాబీనునకును చేసినటుల్ వారికిని చేయుము.  

కీరత్నలు 137:7 => యెహోవా, ఎదోము జనులు చేసినది జాఞ్పకము చేసికొనుము యెరూషలేము 

పాడైన దినమును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము. దానిని నాశనము చేయుడి సమూలధవ్ంసము 

చేయుడి అని వారు చాటిరి గదా.  

విలాపవాకయ్ములు 4:21 => అతని నీడకిర్ందను అనయ్జనులమధయ్ను బర్దికెదమని మేమనుకొనన్వాడు 

పటట్బడెను. ఊజు దేశములో నివసించు ఎదోముకుమారీ, సంతోషించుము ఉతస్హించుము ఈ 

గినెన్లోనిది తార్గుట నీ పాలవును నీవు దానిలోనిది తార్గి మతిత్లిల్ నినున్ దిగంబరినిగా చేసికొందువు  

యెహెజేక్లు 25:12 => మరియు పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఎదోమీయులు 

యూదావారిమీద పగతీరుచ్కొనుచునాన్రు, తీరుచ్కొనుటలో వారు బహుగా దోషులైరి గనుక పర్భువైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

యెహెజేక్లు 35:5 => ఇశార్యేలీయులయెడల ఎడతెగని పగకలిగి, వారి దోషసమాపిత్కాలమున 

వారికి ఉపదర్వము కలిగిన సమయమున నీవు వారిని ఖడగ్మున కపప్గించితివి గనుక 

యెహెజేక్లు 35:6 => నా జీవముతోడు నేను నినున్ రకత్ముగా చేసెదను, రకత్ము నినున్ తరుమును, 

రకత్ము నీకిషట్మాయెను గనుక రకత్మే నినున్ తరుమును, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 35:12 => అవి పాడైనవి, మనకు ఆహారముగా అపప్గింపబడినవని నీవు ఇశార్యేలు 

పరవ్తములనుగురించి పలికిన దూషణమాటలనిన్యు యెహోవానగు నాకు వినబడెనని నీవు 

తెలిసికొందువు. 
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యెహెజేక్లు 35:13 => పెదద్నోరు చేసికొని మీరు నామీద విసాత్రముగా ఆడిన మాటలు నాకు 

వినబడెను. 

యెహెజేక్లు 35:14 => పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా లోకమంతయు 

సంతోషించునపుప్డు నాశనము నేను నీ మీదికి రపిప్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 35:15 => ఇశార్యేలీయుల సావ్సథ్య్ము పాడైపోవుట చూచి నీవు సంతోషించితివి గనుక 

నీకును ఆ పర్కారముగానే చేసెదను; శేయీరు పరవ్తమా, నీవు పాడవుదువు, ఎదోము దేశము 

యావతుత్ను పాడైపోవును, అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

ఆమోసు 1:11 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఎదోము మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ వానిని శికిష్ంతును. ఏలయనగా వాడు కనికరము చాలించుకొని 

ఖడగ్ము పటుట్కొని యెడతెగని కోపముతో తనకు సహోదరులగు వారిని మానక చీలుచ్చువచెచ్ను. 

కీరత్నలు 69:7 => నీ నిమితత్ము నేను నిందనొందినవాడనైతిని నీ నిమితత్ము సిగుగ్ నా ముఖమును 

కపెప్ను. 

కీరత్నలు 89:45 => అతని యౌవనదినములను తగిగ్ంచియునాన్వు. సిగుగ్తో అతని కపిప్యునాన్వు 

(సెలా.) 

కీరత్నలు 109:29 => నా విరోధులు అవమానము ధరించుకొందురు గాక తమ సిగుగ్నే 

నిలువుటంగీవలె కపుప్కొందురు గాక 

కీరత్నలు 132:18 => అతని శతుర్వులకు అవమానమును వసత్రముగా ధరింపజేసెదను అతని 

కిరీటము అతనిమీదనే యుండి తేజరిలుల్ను అనెను. 

యిరిమ్యా 3:25 => సిగుగ్నొందినవారమై సాగిలపడుదము రండి, మనము కనబడకుండ 

అవమానము మనలను మరుగుచేయును గాక; మన దేవుడైన యెహోవా మాట వినక మనమును మన 

పితరులును మన బాలయ్మునుండి నేటివరకు మన దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా పాపము 

చేసినవారము. 

యిరిమ్యా 51:51 => మేము దూషణవాకయ్ము విని సిగుగ్పడియునాన్ము అనుయ్లు యెహోవా 

మందిరపు పరిశుదధ్ సథ్లములలోనికి వచిచ్యునాన్రు మా ముఖములు తెలల్బోవుచునన్వి  
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యెహెజేక్లు 7:18 => వారు గోనెపటట్ కటుట్కొందురు, వారికి ఘోరమైన భయము తగులును, 

అందరు సిగుగ్పడుదురు, అందరి తలలు బోడియగును. 

మీకా 7:10 => నా శతుర్వు దాని చూచును. నీ దేవుడైన యెహోవా యెకక్డనని నాతో అనినది 

అవమానము నొందును, అది నా కండల్కు అగపడును, ఇపుప్డు అది వీధిలోనునన్ బురదవలె 

తొర్కక్బడును. 

యిరిమ్యా 49:13 => బొసార్ పాడుగాను అపహాసాయ్సప్దముగాను ఎడారిగాను శాపవచనముగాను 

ఉండుననియు, దాని పటట్ణములనిన్యు ఎనన్టెనన్టికి పాడుగా నుండుననియు నా తోడని పర్మాణము 

చేసియునాన్నని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 49:17 => ఎదోము పాడైపోవును, దాని మారగ్మున నడుచువారు ఆశచ్రయ్పడి దాని 

యిడుమలనిన్యు చూచి వేళాకోళము చేయుదురు. 

యిరిమ్యా 49:18 => సొదొమయు గొమొఱాఱ్యు వాటి సమీప పటట్ణములును పడగొటట్బడిన 

తరువాత వాటిలో ఎవడును కాపురముండకపోయినటుల్ ఏ మనుషుయ్డును అకక్డ కాపురముండడు, ఏ 

నరుడును దానిలో బసచేయడు. 

యిరిమ్యా 49:19 => చిరకాలము నిలుచు నివాసమును పటుట్కొనవలెనని శతుర్వులు యొరాద్ను 

పర్వాహములో నుండి సింహమువలె వచుచ్చునాన్రు, నిమిషములోనే నేను వారిని దానియొదద్నుండి 

తోలివేయుదును, నేనెవని నేరప్రతునో వానిని దానిమీద నియమించెదను; ననున్ పోలియునన్వాడై నాకు 

ఆకేష్పణ కలుగచేయువాడేడి? ననున్ ఎదిరింపగల కాపరియేడి?  

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

నివాసులనుగూరిచ్ ఆయన ఉదేద్శించినదాని వినుడి. నిశచ్యముగా మందలో అలుప్లైన వారిని 

శతుర్వులు లాగుదురు, నిశచ్యముగా వారి నివాససథ్లము వారినిబటిట్ ఆశచ్రయ్పడును. 

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

నుండకుండ నేను సమసత్మును నిరూమ్లము చేయుదును, తేమాను పటట్ణము మొదలుకొని నేను దాని 

పాడుచేయుదును, దదానువరకు జనులందరును ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 
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యెహెజేక్లు 25:14 => నా జనులైన ఇశార్యేలీయులచేత ఎదోము వారిమీద నా పగ 

తీరుచ్కొందును, ఎదోమీయుల విషయమై నా కోపమునుబటిట్యు నా రౌదర్మునుబటిట్యు నేను 

ఆలోచించినదానిని వారు నెరవేరుచ్దురు, ఎదోమీయులు నా కోర్ధము తెలిసికొందురు; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 35:6 => నా జీవముతోడు నేను నినున్ రకత్ముగా చేసెదను, రకత్ము నినున్ తరుమును, 

రకత్ము నీకిషట్మాయెను గనుక రకత్మే నినున్ తరుమును, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 35:7 => వచుచ్వారును పోవువారును లేకుండ అందరిని నిరూమ్లముచేసి నేను శేయీరు 

పరవ్తమును పాడుగాను నిరజ్నముగాను చేయుదును. 

యెహెజేక్లు 35:15 => ఇశార్యేలీయుల సావ్సథ్య్ము పాడైపోవుట చూచి నీవు సంతోషించితివి గనుక 

నీకును ఆ పర్కారముగానే చేసెదను; శేయీరు పరవ్తమా, నీవు పాడవుదువు, ఎదోము దేశము 

యావతుత్ను పాడైపోవును, అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

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

అరణయ్మందునన్ నకక్లపాలు చేసితిని. 

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

ఎదోమీయులు అనుకొందురు; అయితే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

వారు కటుట్కొనన్ను నేను వాటిని కిర్ంద పడదోర్యుదును; లోకులు వారి దేశము భకిత్హీనుల 

పర్దేశమనియు, వారు యెహోవా నితయ్కోపాగిన్కి పాతుర్లనియు పేరు పెటుట్దురు. 

సంఖాయ్కాండము 20:20 => అంతట ఎదోము బహు జనముతోను మహా బలముతోను బయలుదేరి 

వారికెదురుగా వచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:4 => శేయీరులో కాపురమునన్ ఏశావు సంతానమైన మీ సహోదరుల 

పొలిమేరను దాటి వెళల్బోవుచునాన్రు, వారు మీకు భయపడుదురు; మీరు మికిక్లి జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:7 => ఎదోమీయులు నీ సహోదరులు గనుక వారిని దేవ్షింపకూడదు. 

ఐగుపుత్ దేశములో నీవు పరదేశివైయుంటివి గనుక ఐగుపీత్యులను దేవ్షింపకూడదు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 30:7 => అపుప్డు నినున్ హింసించిన నీ శతుర్వులమీదికిని నినున్ 

దేవ్షించినవారిమీదికిని నీ దేవుడైన యెహోవా ఆ సమసత్ శాపములను తెపిప్ంచును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => యెహోవా పర్వకత్యగు ఓదేదు అను ఒకడు అచచ్ట ఉండెను. 

అతడు షోమోర్నునకు వచిచ్న సమూహము ఎదుటికిపోయి వారితో ఈలాగు చెపెప్ను ఆలకించుడి, మీ 

పితరుల దేవుడైన యెహోవా యూదావారి మీద కోపించినందుచేత ఆయన వారిని మీచేతికి 

అపప్గించెను; మీరు ఆకాశమునంటునంత రౌదర్ముతో వారిని సంహరించితిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:17 => రాజైన ఆహాజు తనకు సహాయము చేయుడని అషూష్రు 

రాజులయొదద్కు వరత్మానము పంపెను. 

ఎజార్ 6:12 => ఏ రాజులేగాని యే జనులేగాని యీ ఆజఞ్ను భంగపరచి యెరూషలేములోనునన్ 

దేవుని మందిరమును నశింపజేయుటకై చెయియ్చాపినయెడల, తన నామమును అకక్డ ఉంచిన దేవుడు 

వారిని నశింపజేయును. దరాయ్వేషు అను నేనే యీ ఆజఞ్ ఇచిచ్తిని. మరియు అది అతివేగముగా 

జరుగవలెనని వార్యించి అతడు తాకీదుగా పంపించెను. 

కీరత్నలు 18:18 => ఆపతాక్లమందు వారు నామీదికి రాగా యెహోవా ననున్ ఆదుకొనెను. 

యెషయా 33:1 => దోచుకొనబడకపోయినను దోచుకొనుచుండు నీకు శర్మ నినెన్వరు 

వంచింపకపోయినను వంచించుచుండు నీకు శర్మ నీవు దోచుకొనుట మానిన తరువాత నీవు 

దోచుకొనబడెదవు నీవు వంచించుట ముగించిన తరువాత జనులు నినున్ వంచించెదరు.  

యెషయా 47:6 => నా జనులమీద కోపపడి నా సావ్సథ్య్ము నపవితర్పరచి వారిని నీచేతికి 

అపప్గించితిని నీవు వారియందు కనికరపడక వృదుద్లమీద నీ కాడిమార్నును మికిక్లి బరువుగా 

మోపితివి.  

యిరిమ్యా 10:25 => నినెన్రుగని అనయ్జనులమీదను నీ నామమునుబటిట్ పార్రిథ్ంపని 

వంశములమీదను నీ ఉగర్తను కుమమ్రించుము; వారు యాకోబును మింగివేయుచునాన్రు, 

నిరూమ్లము చేయవలెనని వారు అతని మింగివేయుచునాన్రు, వాని నివాసమును పాడుచేయుచునాన్రు. 
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యిరిమ్యా 12:14 => నేను నాజనులైన ఇశార్యేలునకు సావ్ధీనపరచిన సావ్సథ్య్ము నాకర్మించుకొను 

దుషు ట్లగు నా పొరుగువారినిగూరిచ్ యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను వారి దేశములోనుండి 

వారిని పెలల్గింతును; మరియు వారి మధయ్నుండి యూదావారిని పెలల్గింతును. 

యెహెజేక్లు 35:2 => నరపుతుర్డా, శేయీరు పరవ్తమువైపు నీ ముఖము తిర్పుప్కొని 

యోవేలు 3:2 => అనయ్జనులనందరిని సమకూరిచ్, యెహోషాపాతు లోయలోనికి తోడుకొనిపోయి, 

వారు ఆ యా దేశములలోనికి నా సావ్సథ్య్మగు ఇశార్యేలీయులను చెదరగొటిట్, నా దేశమును తాము 

పంచుకొనుటనుబటిట్ నా జనుల పక్షమున అకక్డ నేను ఆ అనయ్జనులతో వాయ్జెయ్మాడుదును. 

యోవేలు 3:19 => ఐగుపీత్యులును ఎదోమీయులును యూదావారిమీద బలాతాక్రము చేసి తమ 

తమ దేశములలో నిరోద్షులగు వారికి పార్ణహాని కలుగజేసిరి గనుక ఐగుపుత్దేశము పాడగును, 

ఎదోముదేశము నిరజ్నమైన యెడారిగా ఉండును. 

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

ఓబధాయ్ 1:18 => మరియు యాకోబు సంతతివారు అగిన్యు, యోసేపు సంతతివారు మంటయు 

అగుదురు; ఏశావు సంతతివారు వారికి కొయయ్కాలుగా ఉందురు; ఏశావు సంతతివారిలో ఎవడును 

తపిప్ంచుకొనకుండ యోసేపు సంతతివారు వారిలో మండి వారిని కాలుచ్దురు. యెహోవా మాట 

యిచిచ్యునాన్డు. 

జెకరాయ్ 1:15 => నిమమ్ళముగా ఉనన్ అనయ్జనులమీద నేను బహుగా కోపించుచునాన్ను; ఏలయనగా 

నేను కొంచెము కోపపడగా కీడు చేయవలెననన్ తాతప్రయ్ముతో వారు సహాయులైరి. 

జెకరాయ్ 2:8 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మిముమ్ను ముటిట్నవాడు 

తన కనుగుడుడ్ను ముటిట్నవాడని యెంచి తనకు ఘనత తెచుచ్కొనదలచి, మిముమ్ను దోచుకొనిన 

అనయ్జనులయొదద్కు ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు. 

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 
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వచనము 14 

వారిలో తపిప్ంచుకొనినవారిని సంహరించుటకు అడ డ్తోర్వలలో నీవు నిలువ తగదు, శర్మదినమందు 

అతనికి శేషించినవారిని శతుర్వులచేతికి అపప్గింప తగదు. 

2 రాజులు 24:10 => ఆ కాలమందు బబులోను రాజైన నెబుకదెన్జరుయొకక్ సేవకులు 

యెరూషలేముమీదికి వచిచ్ పటట్ణమునకు ముటట్డివేసిరి. 

2 రాజులు 24:11 => వారు పటట్ణమునకు ముటట్డి వేయుచుండగా బబులోను రాజైన నెబుకదెన్జరు 

తానే దానిమీదికి వచెచ్ను. 

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

సేవకులును అతని కిర్ంది అధిపతులును అతని పరివారమును బయలువెళి ల్ బబులోనురాజునొదద్కు 

రాగా బబులోనురాజు యేలుబడిలో ఎనిమిదవ సంవతస్రమున అతని పటుట్కొనెను. 

2 రాజులు 24:13 => మరియు అతడు యెహోవా మందిరపు ధననిధిలోనునన్ పదారథ్ములను, రాజు 

ఖజానాలోనునన్ సొముమ్ను, పటుట్కొని ఇశార్యేలు రాజైన సొలొమోను యెహోవా ఆలయమునకు 

చేయించిన బంగారపు ఉపకరణములనిన్టిని యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న తునకలుగా 

చేయించి యెతిత్కొనిపోయెను. 

2 రాజులు 24:14 => అదియుగాక అతడు దేశపు జనులలో అతి బీదలైనవారు తపప్ మరి ఎవరును 

లేకుండ యెరూషలేము పటట్ణమంతటిలోనునన్ అధిపతులను పరాకర్మశాలులను పదివేలమందిని, 

వీరు గాక కంసాలివారిని కమమ్రివారిని చెరతీసికొనిపోయెను. 

2 రాజులు 24:15 => అతడు యెహోయాకీనును రాజు తలిల్ని రాజు భారయ్లను అతని పరివారమును 

దేశములోని గొపప్వారిని చెరపటిట్ యెరూషలేమునుండి బబులోను పురమునకు తీసికొనిపోయెను. 

2 రాజులు 24:16 => ఏడు వేలమంది పరాకర్మశాలులను వెయియ్మంది కంసాలివారిని 

కమమ్ రివారిని యుదధ్మందు తేరిన శకిత్మంతులనందరిని బబులోనురాజు చెరపటిట్ 

బబులోనుపురమునకు తీసికొనివచెచ్ను. 
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2 రాజులు 25:11 => పటట్ణమందు మిగిలియుండిన వారిని, బబులోనురాజు పక్షము చేరినవారిని, 

సామానయ్ జనులలో శేషించినవారిని రాజదేహసంరక్షకుల అధిపతియైన నెబూజరదాను 

చెరగొనిపోయెను గాని 

యిరిమ్యా 52:28 => నెబుకదెర్జరు తన యేలుబడియందు ఏడవ సంవతస్రమున మూడువేల 

ఇరువది ముగుగ్రు యూదులను చెరగొనిపోయెను 

యిరిమ్యా 52:29 => నెబుకదెర్జరు ఏలుబడియందు పదునెనిమిదవ సంవతస్రమున అతడు 

యెరూషలేమునుండి ఎనిమిదివందల ముపప్ది యిదద్రిని చెరగొనిపోయెను. 

యిరిమ్యా 52:30 => నెబుకదెర్జరు ఏలుబడియందు ఇరువది మూడవ సంవతస్రమున రాజ 

దేహసంరక్షకుల యధిపతియగు నెబూజరదాను యూదులలో ఏడువందల నలుబది యయిదుగురు 

మనుషుయ్లను చెరగొనిపోయెను; ఆ మనుషుయ్ల వెరసి నాలుగువేల ఆరువందలు. 

యోవేలు 3:3 => వారు నా జనులమీద చీటుల్వేసి, వేశయ్కు బదులుగా ఒక బాలుని ఇచిచ్ దార్కాష్రసము 

కొనుటకై యొక చినన్దానిని ఇచిచ్ తార్గుచు వచిచ్రి గదా? 

నహూము 3:10 => అయినను అది చెరపటట్బడి కొనిపోబడెను, రాజమారగ్ముల మొగలయందు 

శతుర్వులు దానిలోని చినన్పిలల్లను బండలకు వేసి కొటిట్ చంపిరి, దాని ఘనులమీద చీటుల్వేసి దాని 

పర్ధానుల నందరిని సంకెళల్తో బంధించిరి. 

కీరత్నలు 50:18 => నీవు దొంగను చూచినపుప్డు వానితో ఏకీభవించెదవు వయ్భిచారులతో నీవు 

సాంగతయ్ము చేసెదవు. 

కీరత్నలు 137:7 => యెహోవా, ఎదోము జనులు చేసినది జాఞ్పకము చేసికొనుము యెరూషలేము 

పాడైన దినమును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము. దానిని నాశనము చేయుడి సమూలధవ్ంసము 

చేయుడి అని వారు చాటిరి గదా.  

యోబు 18:20 => తరావ్త వచిచ్నవారు వారిమీద పడిన శిక్షనుచూచి విసమ్యమొందుదురు 

పూరవ్ముండినవారు దానిని చూచి దిగులుపడుదురు. 

సామెతలు 17:5 => బీదలను వెకిక్రించువాడు వారి సృషిట్కరత్ను నిందించువాడు. ఆపదను చూచి 

సంతోషించువాడు నిరోద్షిగా ఎంచబడడు. 
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యిరిమ్యా 40:11 => మోయాబులో నేమి అమోమ్నీయుల మధయ్నేమి ఎదోములో నేమి యేయే 

పర్దేశములలోనేమి యునన్ యూదులందరు బబులోను రాజు యూదాలో జనశేషమును విడిచెననియు, 

షాఫాను కుమారుడైన అహీకాము కుమారుడగు గెదలాయ్ను వారిమీద నియమించెననియు వినినపుప్డు  

యెహెజేక్లు 24:6 => కాబటిట్ పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నరహంతకులునన్ 

పటట్ణమునకు శర్మ; మడిడ్గల కుండా, మానకుండ మడిడ్గలిగియుండు కుండా, నీకు శర్మ; చీటి దాని 

వంతున పడలేదు, వండినదానిని ముకక్వెంబడి ముకక్గా దానిలోనుండి తీసికొనిరముమ్. 

యెహెజేక్లు 35:5 => ఇశార్యేలీయులయెడల ఎడతెగని పగకలిగి, వారి దోషసమాపిత్కాలమున 

వారికి ఉపదర్వము కలిగిన సమయమున నీవు వారిని ఖడగ్మున కపప్గించితివి గనుక 

ఆమోసు 1:6 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా గాజా మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ దాని శికిష్ంతును; ఏలయనగా ఎదోము వారి కపప్గింపవలెనని 

తాము చెరపటిట్నవారినందరిని కొనిపోయిరి. 

వచనము 15 

యెహోవా దినము అనయ్జనులందరి మీదికి వచుచ్చునన్ది. అపుప్డు నీవు చేసినటే ట్ నీకును చేయబడును, 

నీవు చేసినదే నీ నెతిత్మీదికి వచుచ్ను. 

కీరత్నలు 22:17 => నా యెముకలనిన్యు నేను లెకిక్ంపగలను వారు నిదానించుచు ననున్ తేరి 

చూచుచునాన్రు 

కీరత్నలు 37:13 => వారి కాలము వచుచ్చుండుట పర్భువు చూచుచునాన్డు. వారిని చూచి ఆయన 

నవువ్చునాన్డు. 

కీరత్నలు 54:7 => ఆపదలనిన్టిలోనుండి ఆయన ననున్ విడిపించియునాన్డు నా శతుర్వుల గతిని 

చూచి నా కనున్ సంతోషించుచునన్ది. 

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

సంభవించినదానిని దేవుడు నాకు చూపించును. 
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కీరత్నలు 92:11 => నాకొరకు పొంచినవారి గతి నాకనున్లు ఆశతీర చూచెను నాకు విరోధముగా 

లేచిన దుషు ట్లకు సంభవించినది నా చెవులకు వినబడెను 

మీకా 4:11 => మనము చూచుచుండగా సీయోను అపవితర్పరచబడును గాక అని చెపుప్కొనుచు 

అనయ్జనులనేకులు నీమీదికి కూడి వచిచ్యునాన్రు. 

మీకా 7:8 => నా శతుర్వా, నామీద అతిశయింపవదుద్, నేను కిర్ందపడినను, తిరిగిలేతును; నేను 

అంధకారమందు కూరుచ్నన్ను యెహోవా నాకు వెలుగుగా నుండును. 

మీకా 7:9 => నేను యెహోవా దృషిట్కి పాపము చేసితిని గనుక ఆయన నా పక్షమున వాయ్జెయ్మాడి నా 

పక్షమున నాయ్యము తీరుచ్వరకు నేను ఆయన కోపాగిన్ని సహింతును; ఆయన ననున్ వెలుగులోనికి 

రపిప్ంచును, ఆయన నీతిని నేను చూచెదను. 

మీకా 7:10 => నా శతుర్వు దాని చూచును. నీ దేవుడైన యెహోవా యెకక్డనని నాతో అనినది 

అవమానము నొందును, అది నా కండల్కు అగపడును, ఇపుప్డు అది వీధిలోనునన్ బురదవలె 

తొర్కక్బడును. 

మతత్యి 27:40 => దేవాలయమును పడగొటిట్ మూడు దినములలో కటుట్వాడా, నినున్ నీవే 

రకిష్ంచుకొనుము; నీవు దేవుని కుమారుడవైతే సిలువమీదనుండి దిగుమని చెపుప్చు ఆయనను 

దూషించిరి 

మతత్యి 27:41 => ఆలాగే శాసు త్ర్లును పెదద్లును పర్ధానయాజకులును కూడ ఆయనను 

అపహసించుచు 

మతత్యి 27:42 => వీడు ఇతరులను రకిష్ంచెను, తనున్ తానే రకిష్ంచుకొనలేడు; ఇశార్యేలు 

రాజుగదా, యిపుప్డు సిలువమీదనుండి దిగినయెడల వాని నముమ్దుము. 

మతత్యి 27:43 => వాడు దేవునియందు విశావ్సముంచెను, నేను దేవుని కుమారుడనని చెపెప్ను 

గనుక ఆయనకిషు ట్డైతే ఆయన ఇపుప్డు వానిని తపిప్ంచునని చెపిప్రి. 

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

అతనికి కీడు కలుగుట చూచి నేను ఉలల్సించినయెడలను 
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సామెతలు 17:5 => బీదలను వెకిక్రించువాడు వారి సృషిట్కరత్ను నిందించువాడు. ఆపదను చూచి 

సంతోషించువాడు నిరోద్షిగా ఎంచబడడు. 

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

మనసుస్న నులల్సింపకుము. 

సామెతలు 24:18 => యెహోవా అది చూచి అసహియ్ంచుకొని వానిమీదనుండి తన కోపము 

తిర్పుప్కొనునేమో. 

విలాపవాకయ్ములు 4:21 => అతని నీడకిర్ందను అనయ్జనులమధయ్ను బర్దికెదమని మేమనుకొనన్వాడు 

పటట్బడెను. ఊజు దేశములో నివసించు ఎదోముకుమారీ, సంతోషించుము ఉతస్హించుము ఈ 

గినెన్లోనిది తార్గుట నీ పాలవును నీవు దానిలోనిది తార్గి మతిత్లిల్ నినున్ దిగంబరినిగా చేసికొందువు  

యెహెజేక్లు 25:6 => మరియు పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు చేతులు చరచుకొని 

కాళల్తో నేలతనిన్ ఇశార్యేలీయుల శర్మను చూచి మీ మనసుస్లోని తిరసాక్రము కొలది ఉలల్సించితిరి 

గనుక నేను యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొనునటుల్  

యెహెజేక్లు 25:7 => నేను మీకు విరోధినై, మిముమ్ను జనములకు దోపుడుసొముమ్గా అపప్గింతును, 

అనయ్జనులలో ఉండకుండ మిముమ్ను నిరూమ్లముచేతును, జనము కాకుండ మిముమ్ను నశింపజేతును 

సమూలధవ్ంసము చేతును. 

యెహెజేక్లు 35:15 => ఇశార్యేలీయుల సావ్సథ్య్ము పాడైపోవుట చూచి నీవు సంతోషించితివి గనుక 

నీకును ఆ పర్కారముగానే చేసెదను; శేయీరు పరవ్తమా, నీవు పాడవుదువు, ఎదోము దేశము 

యావతుత్ను పాడైపోవును, అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

మీకా 7:8 => నా శతుర్వా, నామీద అతిశయింపవదుద్, నేను కిర్ందపడినను, తిరిగిలేతును; నేను 

అంధకారమందు కూరుచ్నన్ను యెహోవా నాకు వెలుగుగా నుండును. 

లూకా 19:41 => ఆయన పటట్ణమునకు సమీపించినపుప్డు దానిని చూచి దాని విషయమై యేడిచ్ 

1 సమూయేలు 2:3 => యెహోవా అనంతజాఞ్నియగు దేవుడు ఆయనే కిర్యలను పరీకిష్ంచువాడు 

ఇకను అంత గరవ్ముగా మాటలాడకుడి గరవ్పుమాటలు మీ నోట రానియయ్కుడి. 
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కీరత్నలు 31:18 => అబదిధ్కుల పెదవులు మూయబడును గాక. వారు గరవ్మును అసహయ్మును 

అగపరచుచు నీతిమంతులమీద కఠోరమైన మాటలు పలుకుదురు.  

యెషయా 37:24 => నీ దూతలచేత యెహోవాను తిరసక్రించి నీవీలాగు పలికితివి నా రథముల 

సముదాయముతో నేను పరవ్త శిఖరముల మీదికిని లెబానోను పారశ్వ్ములకును ఎకిక్యునాన్ను 

ఎతుత్గల దాని దేవదారు వృక్షములను శేర్షఠ్మైన సరళవృక్షములను నరికివేసియునాన్ను వాని దూరపు 

సరిహదుద్లలోనునన్ సతర్ములలోనికిని కరెమ్లు ఫలవంతములగు కేష్తర్మైన అడవిలోనికిని 

పర్వేశించియునాన్ను.  

యాకోబు 3:5 => ఆలాగుననే నాలుక కూడ చినన్ అవయవమైనను బహుగా అదిరిపడును. ఎంత 

కొంచెము నిపుప్ ఎంత విసాత్రమైన అడవిని తగులబెటుట్ను!  

2 పేతురు 2:18 => వీరు వయ్రథ్మైన డంబపు మాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన 

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 

యూదా 1:16 => వారు తమ దురాశల చొపుప్న నడుచుచు, లాభము నిమితత్ము మనుషుయ్లను 

కొనియాడుచు, సణుగువారును తమ గతినిగూరిచ్ నిందించువారునై యునాన్రు; వారి నోరు డంబమైన 

మాటలు పలుకును.  

పర్కటన 13:5 => డంబపు మాటలను దేవదూషణలను పలుకు ఒక నోరు దానికి ఇయయ్బడెను. 

మరియు నలువదిరెండు నెలలు తన కారయ్ము జరుపనధికారము దానికి ఏరాప్టాయెను 

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

చూచి బయటనునన్ తన యిదద్రు సహోదరులకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

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

దార్క్షతోటను సావ్ధీనపరచుకొనబోయెను. 

సామెతలు 27:10 => నీ సేన్హితునినైనను నీ తండిర్ సేన్హితునైనను విడిచిపెటట్కుము నీకు అపద 

కలిగిన దినమందు నీ సహోదరుని యింటికి వెళల్కుము దూరములోనునన్ సహోదరునికంటె దగగ్రనునన్ 

పొరుగువాడు వాసి, 
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యెషయా 14:29 => ఫిలిషిత్యా, నినున్ కొటిట్న దండము తుతుత్నియలుగా విరువబడెనని అంతగా 

సంతోషింపకుము సరప్బీజమునుండి మిడునాగు పుటుట్ను దాని ఫలము ఎగురు సరప్ము. 

యెషయా 16:3 => ఆలోచన చెపుప్ము విమరశ్చేయుము. చీకటి కమిమ్నటుల్ మధాయ్హన్మున నీ నీడ 

మామీద ఉండనియుయ్ము. చెదరినవారిని దాచిపెటుట్ము పారిపోయినవారిని పటిట్యయ్కుము 

యిరిమ్యా 48:27 => ఇశార్యేలును నీవు అపహాసాయ్సప్దముగా ఎంచలేదా? అతడు దొంగలకు 

జతగాడైనటుట్గా నీవు అతనిగూరిచ్ పలుకునపుప్డెలల్ తల ఆడించుచు వచిచ్తివి  

యిరిమ్యా 49:5 => నీ లోయలో జలములు పర్వహించుచునన్వని, నీవేల నీ లోయలనుగూరిచ్ 

యతిశయించుచునాన్వు ? పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

యిరిమ్యా 50:11 => నా సావ్సథ్య్మును దోచుకొనువారలారా, సంతోషించుచు ఉతస్హించుచు 

నురిపిడిచేయుచు పెయయ్వలె గంతులువేయుచు బలమైన గుఱఱ్ములవలె మీరు సకిలించుచునాన్రే?  

విలాపవాకయ్ములు 1:21 => నేను నిటూ ట్రుప్ విడుచుట విని ననాన్దరించువాడొకడును లేడాయెను 

నీవు నాకు ఆపద కలుగజేసితివనన్ వారత్ నా విరోధులందరు విని సంతోషించుచునాన్రు. నీవు 

చాటించిన దినమును నీవు రపిప్ంచుదువు అపుప్డు వారు ననున్ పోలియుండెదరు.  

విలాపవాకయ్ములు 2:16 => నీ శతుర్వులందరు నినున్చూచి నోరుతెరచెదరు వారు ఎగతాళిచేసి 

పండుల్కొరుకుచు దాని మింగివేసియునాన్ము ఇదేగదా మనము కనిపెటిట్న దినము అది తటసిథ్ంచెను, 

దాని మనము చూచియునాన్ము అని యనుకొనెదరు.  

యెహెజేక్లు 36:5 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా సంతుషట్ హృదయులై నా దేశమును 

హీనముగా చూచి దోపుడు సొముమ్గా ఉండుటకై తమకు అది సావ్సథ్య్మని దాని సావ్ధీనపరచుకొనిన 

ఎదోమీయులనందరినిబటిట్యు, శేషించిన అనయ్జనులనుబటిట్యు నారోషాగిన్తో యథారథ్ముగా మాట 

ఇచిచ్యునాన్ను.  

ఓబధాయ్ 1:14 => వారిలో తపిప్ంచుకొనినవారిని సంహరించుటకు అడ డ్తోర్వలలో నీవు నిలువ 

తగదు, శర్మదినమందు అతనికి శేషించినవారిని శతుర్వులచేతికి అపప్గింప తగదు. 
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మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

పర్కటన 11:10 => ఈ యిదద్రు పర్వకత్లు భూనివాసులను బాధించినందున భూనివాసులు వారి గతి 

చూచి సంతోషించుచు, ఉతస్హించుచు, ఒకనికొకడు కటన్ములు పంపుకొందురు. 

వచనము 16 

మీరు నా పరిశుదధ్మైన కొండమీద తార్గినటుల్ అనయ్జనులందరును నితయ్ము తార్గుదురు; తాము 

ఇకనెనన్డు నుండని వారైనటుల్ వారేమియు మిగులకుండ తార్గుదురు. 

2 సమూయేలు 16:12 => యెహోవా నా శర్మను లక్షయ్పెటుట్నేమో, వాడు పలికిన శాపమునకు 

బదులుగా యెహోవా నాకు మేలు చేయునేమో. 

కీరత్నలు 22:17 => నా యెముకలనిన్యు నేను లెకిక్ంపగలను వారు నిదానించుచు ననున్ తేరి 

చూచుచునాన్రు 

జెకరాయ్ 1:15 => నిమమ్ళముగా ఉనన్ అనయ్జనులమీద నేను బహుగా కోపించుచునాన్ను; ఏలయనగా 

నేను కొంచెము కోపపడగా కీడు చేయవలెననన్ తాతప్రయ్ముతో వారు సహాయులైరి. 

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

చూచి బయటనునన్ తన యిదద్రు సహోదరులకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:17 => రాజైన ఆహాజు తనకు సహాయము చేయుడని అషూష్రు 

రాజులయొదద్కు వరత్మానము పంపెను. 

యిరిమ్యా 46:21 => పరదేశులైన ఆమె కూలి సిఫాయిలు పెంపుడు దూడలవలె ఉనాన్రు వారేగదా 

వెనుకతటుట్ తిరిగిరి యొకడును నిలువకుండ పారిపోయిరి వారికి ఆపదిద్నము వచిచ్యునన్ది 

శికాష్దినము వారికాసనన్మాయెను.  

యిరిమ్యా 48:27 => ఇశార్యేలును నీవు అపహాసాయ్సప్దముగా ఎంచలేదా? అతడు దొంగలకు 

జతగాడైనటుట్గా నీవు అతనిగూరిచ్ పలుకునపుప్డెలల్ తల ఆడించుచు వచిచ్తివి  
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విలాపవాకయ్ములు 1:21 => నేను నిటూ ట్రుప్ విడుచుట విని ననాన్దరించువాడొకడును లేడాయెను 

నీవు నాకు ఆపద కలుగజేసితివనన్ వారత్ నా విరోధులందరు విని సంతోషించుచునాన్రు. నీవు 

చాటించిన దినమును నీవు రపిప్ంచుదువు అపుప్డు వారు ననున్ పోలియుండెదరు.  

యెహెజేక్లు 35:10 => యెహోవా అకక్డనుండినను ఆ రెండు జనములును ఆ రెండు దేశములును 

మనవే; మనము వాటిని సావ్ధీనపరచుకొందము రండని నీవనుకొంటివే; 

వచనము 17 

అయితే సీయోను కొండ పర్తిషిఠ్తమగును, తపిప్ంచుకొనినవారు దానిమీద నివసింతురు, యాకోబు 

సంతతివారు తమ సావ్సథ్య్ములను సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

ఆమోసు 1:6 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా గాజా మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ దాని శికిష్ంతును; ఏలయనగా ఎదోము వారి కపప్గింపవలెనని 

తాము చెరపటిట్నవారినందరిని కొనిపోయిరి. 

ఆమోసు 1:9 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా తూరు మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ దానిని శికిష్ంతును; ఏలయనగా దాని జనులు సహోదర నిబంధనను 

జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనక పటట్బడిన వారినందరిని ఎదోమీయులకు అపప్గించిరి.  

కీరత్నలు 31:8 => నీవు శతుర్వులచేత ననున్ చెరపెటట్లేదు విశాలసథ్లమున నా పాదములు 

నిలువబెటిట్తివి. 

ఓబధాయ్ 1:12 => నీ సహోదరుని శర్మానుభవదినము చూచి నీవు ఆనందమొంద తగదు; 

యూదావారి నాశనదినమున వారి సిథ్తిని చూచి నీవు సంతోషింపతగదు; 

ఆదికాండము 35:3 => మనము లేచి బేతేలునకు వెళుల్దము; నాశర్మ దినమున నాకుతత్రమిచిచ్ నేను 

వెళి ల్న మారగ్మున నాకు తోడైయుండిన దేవునికి బలిపీఠమును అకక్డ కటెట్దనని చెపెప్ను. 

యెషయా 37:3 => వీరు గోనెపటట్ కటుట్కొనినవారై అతనియొదద్కు వచిచ్ అతనితో ఇటల్నిరి హిజిక్యా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ దినము శర్మయు శిక్షయు దూషణయు గల దినము, పిలల్లు పుటట్వచిచ్రి గాని 

కనుటకు శకిత్ చాలదు. 
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యిరిమ్యా 30:7 => అయోయ్, యెంత భయంకరమైన దినము! అటిట్ దినము మరియొకటి రాదు; అది 

యాకోబు సంతతివారికి ఆపద తెచుచ్దినము; అయినను వారు దానిలో పడకుండ రకిష్ంపబడుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:15 => తన యజమానుని యొదద్నుండి తపిప్ంచుకొని నీయొదద్కు 

వచిచ్న దాసుని వాని యజమానునికి అపప్గింపకూడదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:17 => రాజైన ఆహాజు తనకు సహాయము చేయుడని అషూష్రు 

రాజులయొదద్కు వరత్మానము పంపెను. 

వచనము 18 

మరియు యాకోబు సంతతివారు అగిన్యు, యోసేపు సంతతివారు మంటయు అగుదురు; ఏశావు 

సంతతివారు వారికి కొయయ్కాలుగా ఉందురు; ఏశావు సంతతివారిలో ఎవడును తపిప్ంచుకొనకుండ 

యోసేపు సంతతివారు వారిలో మండి వారిని కాలుచ్దురు. యెహోవా మాట యిచిచ్యునాన్డు. 

కీరత్నలు 110:5 => పర్భువు నీ కుడిపారశ్వ్మందుండి తన కోపదినమున రాజులను నలుగగొటుట్ను. 

కీరత్నలు 110:6 => అనయ్జనులకు ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను దేశము శవములతో నిండియుండును 

విశాల దేశముమీది పర్ధానుని ఆయన నలుగగొటుట్ను.  

యిరిమ్యా 9:25 => అనయ్జనులందరును సునన్తి పొందనివారు గనుక, ఇశార్యేలీయులందరు 

హృదయ సంబంధమైన సునన్తి నొందినవారుకారు గనుక, రాబోవు దినములలో సునన్తిపొందియు 

సునన్తి లేనివారివలెనుండు 

యిరిమ్యా 9:26 => ఐగుపీత్యులను యూదావారిని ఎదోమీయులను అమోమ్నీయులను 

మోయాబీయులను గడ డ్పు పర్కక్లను కతిత్రించుకొను అరణయ్ నివాసులైన వారినందరిని నేను 

శికిష్ంచెదను, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 25:15 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నీవు ఈ కోర్ధపు 

మదయ్పాతర్ను నాచేతిలోనుండి తీసికొని, నేను నినున్ పంపుచునన్ జనములనిన్టికి దాని తార్గింపుము. 

యిరిమ్యా 25:16 => వారు దాని తార్గి సొకిక్ సోలుచు నేను వారిమీదికి పంపుచునన్ ఖడగ్మునుబటిట్ 

వెఱిఱ్వాండర్గుదురు. 
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యిరిమ్యా 25:17 => అంతట యెహోవా చేతిలోనుండి నేను ఆ పాతర్ను తీసికొని, యెహోవా ననున్ 

పంపిన జనములనిన్టికి దాని తార్గించితిని. 

యిరిమ్యా 25:18 => నేటివలెనే పాడుగాను నిరజ్నముగాను అపహాసాయ్సప్దముగాను 

శాపాసప్దముగాను చేయుటకు యెరూషలేమునకును యూదా పటట్ణములకును దాని 

మహారాజులకును దాని అధిపతులకును తార్గించితిని. 

యిరిమ్యా 25:19 => మరియు ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోయును అతని దాసులును అతని పర్ధానులును 

అతని జనులందరును 

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

దేశపు రాజులందరును అషెక్లోనును, గాజయును, ఎకోర్నును అషోడ్దు శేషపువారును 

యిరిమ్యా 25:21 => ఎదోమీయులును మోయాబీయులును అమోమ్నీయులును 

యిరిమ్యా 25:22 => తూరు రాజులందరును సీదోను రాజులందరును సముదర్మునకు ఆవలి 

దీవ్పపు రాజులును 

యిరిమ్యా 25:23 => దదానీయులును తేమానీయులును బూజీయులును గడ డ్పుపర్కక్లను 

కతిత్రించుకొనువారందరును 

యిరిమ్యా 25:24 => అరబిదేశపు రాజులందరును అరణయ్ములో నివసించు మిశిర్తజనముల 

రాజులందరును 

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

యిరిమ్యా 25:26 => సమీపమున ఉనన్వారేమి దూరమున ఉనన్వారేమి ఉతత్రదేశముల 

రాజులందరును భూమిమీదనునన్ రాజయ్ములనిన్యు దానిలోనిది తార్గుదురు; షేషకు రాజు వారి 

తరువాత తార్గును. 

యిరిమ్యా 2 5 : 2 7 = > నీవు వారితో ఈలాగు చెపుప్ము ఇశార్యేలు దేవుడును 

సైనయ్ములకధిపతియునైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మీమీదికి పంపబోవు 

యుదధ్ముచేత తార్గి మతిత్లిల్ కకుక్కొనినవారివలెనే యుండి మీరు మరల లేవకుండ పడుదురు. 
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యిరిమ్యా 25:28 => మేము తార్గమని వారు నీచేతిలోనుండి ఆ పాతర్ను తీసికొననొలల్నియెడల నీవు 

వారితో ఇటల్నుము మీరు అవశయ్ముగా దాని తార్గవలెనని సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 25:29 => నా పేరు పెటట్బడిన పటట్ణమునకు నేను కీడుచేయ మొదలుపెటట్గా మీకు 

శిక్షలేకుండ పోవునా? మీరు శికిష్ంపబడకపోరు. భూలోక నివాసులందరిమీదికి నేను ఖడగ్మును 

రపిప్ంచుచునాన్ను; ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 49:12 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నాయ్యముచేత ఆ పాతర్లోనిది తార్గను 

రానివారు నిశచ్యముగా దానిలోనిది తార్గుచునాన్రే, నీవు మాతర్ము బొతిత్గా శిక్ష నొందకపోవుదువా? 

శిక్ష తపిప్ంచుకొనక నీవు నిశచ్యముగా తార్గుదువు. 

విలాపవాకయ్ములు 4:21 => అతని నీడకిర్ందను అనయ్జనులమధయ్ను బర్దికెదమని మేమనుకొనన్వాడు 

పటట్బడెను. ఊజు దేశములో నివసించు ఎదోముకుమారీ, సంతోషించుము ఉతస్హించుము ఈ 

గినెన్లోనిది తార్గుట నీ పాలవును నీవు దానిలోనిది తార్గి మతిత్లిల్ నినున్ దిగంబరినిగా చేసికొందువు  

విలాపవాకయ్ములు 4:22 => సీయోనుకుమారీ, నీ దోషశిక్ష సమాపత్మాయెను ఇకమీదట ఆయన 

మరెనన్డును నినున్ చెరలోనికి కొనిపోడు ఎదోముకుమారీ, నీ దోషమునకు ఆయన శిక్ష విధించును నీ 

పాపములను ఆయన వెలల్డిపరచును.  

యెహెజేక్లు 30:3 => యెహోవా దినము వచెచ్ను, అది దురిద్నము, అనయ్జనులు శిక్షనొందు దినము. 

యోవేలు 3:11 => చుటుట్పటల్నునన్ అనయ్జనులారా, తవ్రపడి రండి; సమకూడి రండి. యెహోవా, నీ 

పరాకర్మశాలురను ఇకక్డికి తోడుకొని రముమ్. 

యోవేలు 3:12 => నలుదికుక్లనునన్ అనయ్జనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను యెహోషాపాతు లోయలో 

ఆసీనుడనగుదును; అనయ్జనులు లేచి అచచ్టికి రావలెను 

యోవేలు 3:13 => పైరు ముదిరినది, కొడవలిపెటిట్ కోయుడి; గానుగ నిండియునన్ది; తొటుల్ పొరిల్ 

పారుచునన్వి, జనుల దోషము అతయ్ధికమాయెను, మీరు దిగి రండి. 

యోవేలు 3:14 => తీరుప్ తీరుచ్ లోయలో రావలసిన యెహోవా దినము వచేచ్యునన్ది; తీరుప్కై 

జనులు గుంపులు గుంపులుగా కూడియునాన్రు. 
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మీకా 5:15 => నేను అతాయ్గర్హము తెచుచ్కొని నా మాట ఆలకించని జనములకు 

పర్తికారముచేతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 14:14 => యూదావారు యెరూషలేమునొదద్ యుదధ్ము చేయుదురు, బంగారును వెండియు 

వసత్రములును చుటుట్నునన్ అనయ్జనులందరి ఆసిత్యంతయు విసాత్రముగా కూరచ్బడును. 

జెకరాయ్ 14:15 => ఆలాగుననే గుఱఱ్ముల మీదను కంచరగాడిదల మీదను ఒంటెల మీదను 

గారద్భముల మీదను దండుపాళెములో ఉనన్ పశువులనిన్టి మీదను తెగుళుల్ పడును. 

జెకరాయ్ 14:16 => మరియు యెరూషలేము మీదికి వచిచ్న అనయ్జనులలో శేషించిన వారందరును 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయను రాజునకు మొర్కుక్టకును పరణ్శాలపండుగ 

ఆచరించుటకును ఏటేట వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 14:17 => లోకమందుండు కుటుంబములలో సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయను 

రాజునకు మొర్కుక్టకై యెరూషలేమునకు రాని వారందరిమీద వరష్ము కురువకుండును. 

జెకరాయ్ 14:18 => ఐగుపీత్యుల కుటుంబపువారు బయలుదేరకయు రాకయు ఉండినయెడల వారికి 

వరష్ము లేకపోవును, పరణ్శాలపండుగ ఆచరించుటకై రాని అనయ్జనులకు తాను నియమించిన 

తెగులుతో యెహోవా వారిని మొతుత్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 1:7 => అపుప్డు అదోనీబెజెకుతమ కాళుల్చేతుల బొటట్నవేర్ళుల్ కోయబడిన 

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

పర్తిఫలమిచెచ్ననెను. వారు యెరూషలేమునకు అతని తోడుకొనిరాగా అతడు అకక్డ చనిపోయెను. 

కీరత్నలు 137:8 => పాడు చేయబడబోవు బబులోను కుమారీ, నీవు మాకు చేసిన కిర్యలనుబటిట్ నీకు 

పర్తికారము చేయువాడు ధనుయ్డు  

యెహెజేక్లు 35:15 => ఇశార్యేలీయుల సావ్సథ్య్ము పాడైపోవుట చూచి నీవు సంతోషించితివి గనుక 

నీకును ఆ పర్కారముగానే చేసెదను; శేయీరు పరవ్తమా, నీవు పాడవుదువు, ఎదోము దేశము 

యావతుత్ను పాడైపోవును, అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

యోవేలు 3:7 => ఇదిగో మీరు చేసిన దానిని మీ నెతిత్మీదికి రాజేయుదును; మీరు వారిని అమిమ్ 

పంపివేసిన ఆ యా సథ్లములలోనుండి నేను వారిని రపిప్ంతును 
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యోవేలు 3:8 => మీ కుమారులను కుమారెత్లను యూదావారికి అమిమ్వేయింతును; వారు 

దూరముగా నివసించు జనులైన షెబాయీయులకు వారిని అమిమ్వేతురు; యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట 

యిదే. 

హబకూక్కు 2:8 => బహు జనముల ఆసిత్ని నీవు కొలల్పెటిట్యునాన్వు గనుక శేషించిన జనులు 

దేశములకును పటట్ణములకును వాటిలోని నివాసులకును నీవు చేసిన నరహతయ్ను బటిట్యు 

బలాతాక్రమును బటిట్యు నినున్ కొలల్పెటుట్దురు. 

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

కొలుచు కొలత చొపుప్ననే మీకును కొలువబడును. 

యాకోబు 2:13 => కనికరము చూపనివాడు కనికరములేని తీరుప్ పొందును; కనికరము తీరుప్ను 

మించి అతిశయపడును. 

యెహెజేక్లు 35:6 => నా జీవముతోడు నేను నినున్ రకత్ముగా చేసెదను, రకత్ము నినున్ తరుమును, 

రకత్ము నీకిషట్మాయెను గనుక రకత్మే నినున్ తరుమును, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యోవేలు 2:1 => సీయోను కొండమీద బాకా ఊదుడి నా పరిశుదధ్ పరవ్తముమీద హెచచ్రికనాదము 

చేయుడి యెహోవా దినము వచుచ్చునన్దనియు అది సమీపమాయెననియు దేశనివాసులందరు 

వణకుదురు గాక. 

వచనము 19 

దకిష్ణ దికుక్న నివసించువారు ఏశావు యొకక్ పరవ్తమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు; 

మైదానమందుండువారు ఫిలిషీత్యుల దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు; మరియు ఎఫార్యిమీయుల 

భూములను షోమోర్నునకు చేరిన పొలమును వారు సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. బెనాయ్మీనీయులు గిలాదు 

దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు.  

కీరత్నలు 75:8 => యెహోవా చేతిలో ఒక పాతర్యునన్ది అందులోని దార్కాష్రసము పొంగుచునన్ది, 

అది సంబారముతో నిండియునన్ది ఆయన దానిలోనిది పోయుచునాన్డు భూమిమీదనునన్ 

భకిత్హీనులందరు మడిడ్తోకూడ దానిని పీలిచ్ మింగివేయవలెను.  
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కీరత్నలు 75:9 => నేనైతే నితయ్ము ఆయన సుత్తిని పర్చురము చేయుదును యాకోబు దేవుని నేను 

నితయ్ము కీరిత్ంచెదను. 

యెషయా 49:25 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు బలాఢుయ్లు చెరపటిట్నవారు సహితము 

విడిపింపబడుదురు భీకరులు చెరపటిట్నవారు విడిపింపబడుదురు నీతో యుదధ్ము చేయువారితో నేనే 

యుదధ్ము చేసెదను నీ పిలల్లను నేనే రకిష్ంచెదను.  

యెషయా 49:26 => యెహోవానైన నేనే నీ రక్షకుడననియు యాకోబు బలవంతుడు నీ 

విమోచకుడనియు మనుషుయ్లందరు ఎరుగునటుల్ నినున్ బాధపరచువారికి తమ సవ్మాంసము 

తినిపించెదను కొర్తత్ దార్కాష్రసముచేత మతుత్లైనటుట్గా తమ రకత్ముచేత వారు మతుత్లగుదురు.  

యెషయా 51:22 => నీ పర్భువగు యెహోవా తన జనుల నిమితత్ము వాయ్జెయ్మాడు నీ దేవుడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇదిగో తూలిపడజేయు పాతర్ను నా కోర్ధ పాతర్ను నీచేతిలోనుండి 

తీసివేసియునాన్ను నీవికను దానిలోనిది తార్గవు.  

యెషయా 51:23 => నినున్ బాధపరచువారి చేతిలో దాని పెటెట్దను మేము దాటిపోవునటుల్ కిర్ందికి 

వంగి సాగిలపడుమని వారు నీతో చెపప్గా నీవు నీ వీపును దాటువారికి దారిగాచేసి నేలకు దానిని 

వంచితివి గదా వారికే ఆ పాతర్ను తార్గనిచెచ్దను.  

యిరిమ్యా 25:15 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నీవు ఈ కోర్ధపు 

మదయ్పాతర్ను నాచేతిలోనుండి తీసికొని, నేను నినున్ పంపుచునన్ జనములనిన్టికి దాని తార్గింపుము. 

యిరిమ్యా 25:16 => వారు దాని తార్గి సొకిక్ సోలుచు నేను వారిమీదికి పంపుచునన్ ఖడగ్మునుబటిట్ 

వెఱిఱ్వాండర్గుదురు. 

యిరిమ్యా 2 5 : 2 7 = > నీవు వారితో ఈలాగు చెపుప్ము ఇశార్యేలు దేవుడును 

సైనయ్ములకధిపతియునైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మీమీదికి పంపబోవు 

యుదధ్ముచేత తార్గి మతిత్లిల్ కకుక్కొనినవారివలెనే యుండి మీరు మరల లేవకుండ పడుదురు. 

యిరిమ్యా 25:28 => మేము తార్గమని వారు నీచేతిలోనుండి ఆ పాతర్ను తీసికొననొలల్నియెడల నీవు 

వారితో ఇటల్నుము మీరు అవశయ్ముగా దాని తార్గవలెనని సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  
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యిరిమ్యా 25:29 => నా పేరు పెటట్బడిన పటట్ణమునకు నేను కీడుచేయ మొదలుపెటట్గా మీకు 

శిక్షలేకుండ పోవునా? మీరు శికిష్ంపబడకపోరు. భూలోక నివాసులందరిమీదికి నేను ఖడగ్మును 

రపిప్ంచుచునాన్ను; ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 49:12 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నాయ్యముచేత ఆ పాతర్లోనిది తార్గను 

రానివారు నిశచ్యముగా దానిలోనిది తార్గుచునాన్రే, నీవు మాతర్ము బొతిత్గా శిక్ష నొందకపోవుదువా? 

శిక్ష తపిప్ంచుకొనక నీవు నిశచ్యముగా తార్గుదువు. 

యోవేలు 3:17 => అనుయ్లికమీదట దానిలో సంచరింపకుండ యెరూషలేము పరిశుదధ్పటట్ణముగా 

ఉండును; మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే, నాకు పర్తిషిఠ్తమగు సీయోను పరవ్తమందు నివ 

సించుచునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు. 

1 పేతురు 4:17 => తీరుప్ దేవుని ఇంటియొదద్ ఆరంభమగు కాలము వచిచ్యునన్ది; అది 

మనయొదద్నే ఆరంభమైతే దేవుని సువారత్కు అవిధేయులైన వారి గతి యేమవును? 

యెషయా 42:14 => చిరకాలమునుండి నేను మౌనముగా ఉంటిని ఊరకొని ననున్ అణచుకొంటిని 

పర్సవవేదన పడు సతరీవలె విడువకుండ నేను బలవంతముగా ఊపిరితీయుచు ఒగరుచ్చు 

రోజుచునునాన్ను.  

హబకూక్కు 1:9 => వెనుక చూడకుండ బలాతాక్రము చేయుటకై వారు వతుత్రు, ఇసుక రేణువులంత 

విసాత్రముగా వారు జనులను చెరపటుట్కొందురు. 

యెషయా 8:9 => జనులారా, రేగుడి మీరు ఓడిపోవుదురు; దూరదేశసుథ్లారా, మీరందరు 

ఆలకించుడి మీరు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు. 

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

దేవుడు మాతోనునాన్డు. 

యెషయా 29:7 => అరీయేలుతో యుదధ్ము చేయు సమసత్ జనుల సమూహమును దానిమీదను దాని 

కోటమీదను యుదధ్ము చేయువారును దాని బాధపరచువారందరును రాతిర్ కనన్ సవ్పన్మువలె 

ఉందురు.  
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యెషయా 29:8 => ఆకలిగొనన్వాడు కలలో భోజనముచేసి మేలొక్నగా వాని పార్ణము 

తృపిత్పడకపోయినటుల్ను దపిప్గొనినవాడు కలలో పానముచేసి మేలొక్నగా సొమమ్సిలిల్నవాని పార్ణము 

ఇంకను ఆశగొని యునన్టుల్ను సీయోను కొండమీద యుదధ్ముచేయు జనముల సమూహమంతటికి 

సంభవించును.  

సామెతలు 17:5 => బీదలను వెకిక్రించువాడు వారి సృషిట్కరత్ను నిందించువాడు. ఆపదను చూచి 

సంతోషించువాడు నిరోద్షిగా ఎంచబడడు. 

యెషయా 47:6 => నా జనులమీద కోపపడి నా సావ్సథ్య్ము నపవితర్పరచి వారిని నీచేతికి 

అపప్గించితిని నీవు వారియందు కనికరపడక వృదుద్లమీద నీ కాడిమార్నును మికిక్లి బరువుగా 

మోపితివి.  

యిరిమ్యా 25:29 => నా పేరు పెటట్బడిన పటట్ణమునకు నేను కీడుచేయ మొదలుపెటట్గా మీకు 

శిక్షలేకుండ పోవునా? మీరు శికిష్ంపబడకపోరు. భూలోక నివాసులందరిమీదికి నేను ఖడగ్మును 

రపిప్ంచుచునాన్ను; ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 20:40 => నిజముగా ఇశార్యేలీయుల ఉనన్తమైన కొండయగు నా పరిశుదధ్ 

పరవ్తమందు దేశములోనునన్ ఇశార్యేలీయులందరును నాకు సేవ చేయుదురు; ఇదే పర్భువైన 

యెహోవా వాకుక్. అచచ్టనే నేను వారిని అంగీకరించెదను. అచచ్టనే మీ పర్తిషిఠ్తమైన యరప్ణలను, 

మీ పర్థమ ఫలదానములను, పర్తిషిఠ్తములగు మీ కానుకలననిన్టిని నేనంగీకరించెదను.  

ఆమోసు 9:8 => పర్భువైన యెహోవా కనున్ ఈ పాపిషిఠ్ రాజయ్ముమీద నునన్ది, దానిని భూమిమీద 

ఉండకుండ నాశనముచేతును. అయితే యాకోబు సంతతివారిని సరవ్నాశముచేయక విడిచి 

పెటుట్దును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

ఓబధాయ్ 1:18 => మరియు యాకోబు సంతతివారు అగిన్యు, యోసేపు సంతతివారు మంటయు 

అగుదురు; ఏశావు సంతతివారు వారికి కొయయ్కాలుగా ఉందురు; ఏశావు సంతతివారిలో ఎవడును 

తపిప్ంచుకొనకుండ యోసేపు సంతతివారు వారిలో మండి వారిని కాలుచ్దురు. యెహోవా మాట 

యిచిచ్యునాన్డు. 
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జెకరాయ్ 12:1 => దేవోకిత్ ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ వచిచ్న యెహోవా వాకుక్. ఆకాశమండలమును 

విశాలపరచి భూమికి పునాదివేసి మనుషుయ్ల అంతరంగములో జీవాతమ్ను సృజించు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా 

వచనము 20 

మరియు ఇశార్యేలీయుల దండు, అనగా వారిలో చెరపటట్బడినవారు సారెపతు వరకు కనానీయుల 

దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు; యెరూషలేమువారిలో చెరపటట్బడి సెఫారాదునకు పోయినవారు 

దకిష్ణ దేశపు పటట్ణములను సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

యెషయా 46:13 => నా నీతిని దగగ్రకు రపిప్ంచియునాన్ను అది దూరమున లేదు నా రక్షణ 

ఆలసయ్ము చేయలేదు సీయోనులో రక్షణనుండ నియమించుచునాన్ను ఇశార్యేలునకు నా మహిమను 

అనుగర్హించుచునాన్ను.  

యోవేలు 2:32 => యెహోవా సెలవిచిచ్నటుల్ సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను 

తపిప్ంచుకొనిన వారుందురు, శేషించినవారిలో యెహోవా పిలుచువారు కనబడుదురు. ఆ దినమున 

యెహోవా నామమునుబటిట్ ఆయనకు పార్రథ్నచేయు వారందరును రకిష్ంపబడుదురు. 

యిరిమ్యా 46:28 => నా సేవకుడవైన యాకోబు, నేను నీకు తోడైునాన్ను భయపడకుము నేనెకక్డికి 

నినున్ చెదరగొటిట్తినో ఆ సమసత్ దేశపర్జలను సమూల నాశనము చేసెదను అయితే నినున్ సమూల 

నాశనము చేయను నినున్ శికిష్ంపక విడువను గాని నాయ్యమునుబటిట్ నినున్ శికిష్ంచెదను ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

ఆమోసు 9:8 => పర్భువైన యెహోవా కనున్ ఈ పాపిషిఠ్ రాజయ్ముమీద నునన్ది, దానిని భూమిమీద 

ఉండకుండ నాశనముచేతును. అయితే యాకోబు సంతతివారిని సరవ్నాశముచేయక విడిచి 

పెటుట్దును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 44:14 => కావున తాము మరలివచిచ్ యూదా దేశములో కాపురముండవలెననన్ 

మకుక్వచేత ఐగుపుత్లో ఆగుటకై అకక్డికి వెళుల్ యూదా వారిలోని శేషము ఎవరును తపిప్ంచుకొనరు, 

శేషమేమియు ఉండదు, పారిపోవువారు గాక మరి ఎవరును తిరిగిరారు.  
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యిరిమ్యా 44:28 => ఖడగ్ము తపిప్ంచుకొనువారు కొదిద్మందియై ఐగుపుత్ దేశములోనుండి యూదా 

దేశమునకు తిరిగివచెచ్దరు, అపప్డు ఐగుపుత్ దేశములో కాపురముండుటకు వెళి ల్న యూదావారిలో 

శేషము ఎవరి మాట నిలకడగా నుండునో, నాదో తమదో అది తెలిసికొందురు.  

యెహెజేక్లు 7:16 => వారిలో ఎవరైనను తపిప్ంచుకొనినయెడల వారందరును లోయలోని 

గువవ్లవలె పరవ్తములమీదనుండి తమ దోషములనుబటిట్ మూలుగ్లిడుదురు. 

యెషయా 1:27 => సీయోనుకు నాయ్యము చేతను తిరిగివచిచ్న దాని నివాసులకు నీతిచేతను 

విమోచనము కలుగును. 

యెషయా 4:3 => సీయోనులో శేషించినవారికి యెరూషలేములో నిలువబడినవానికి అనగా జీవము 

పొందుటకై యెరూషలేములో దాఖలైన పర్తివానికి పరిశుదుధ్డని పేరు పెటుట్దురు. 

యెషయా 4:4 => తీరుప్తీరుచ్ ఆతమ్వలనను దహించు ఆతమ్వలనను పర్భువు సీయోను 

కూమారెత్లకునన్ కలమ్షమును కడిగివేయునపుప్డు యెరూషలేమునకు తగిలిన రకత్మును దాని 

మధయ్నుండి తీసివేసి దాని శుదిధ్చేయునపుప్డు  

యెషయా 60:21 => నీ జనులందరు నీతిమంతులై యుందురు ననున్ నేను మహిమపరచుకొనునటుల్ 

వారు నేను నాటిన కొమమ్గాను నేను చేసిన పనిగాను ఉండి దేశమును శాశవ్తముగా 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు.  

యోవేలు 3:17 => అనుయ్లికమీదట దానిలో సంచరింపకుండ యెరూషలేము పరిశుదధ్పటట్ణముగా 

ఉండును; మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే, నాకు పర్తిషిఠ్తమగు సీయోను పరవ్తమందు నివ 

సించుచునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు. 

జెకరాయ్ 8:3 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను సీయోను నొదద్కు మరల వచిచ్, 

యెరూషలేములో నివాసముచేతును, సతయ్మును అనుసరించు పురమనియు, సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా పరవ్తము పరిశుదధ్ పరవ్తమనియు పేరుల్ పెటట్బడును. 

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

మాట వార్యబడును; యెహోవా మందిరములోనునన్ పాతర్లు బలిపీఠము ఎదుటనునన్ పళె ల్ములవలె 

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

అధిపతియగు యెహోవాకు పర్తిషిట్తములగును; బలిపశువులను వధించువారందరును వాటిలో 

కావలసినవాటిని తీసికొని వాటిలో వండుకొందురు. ఆ దినమున కనానీయుడు ఇకను సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా మందిరములో ఉండడు. 

పర్కటన 21:27 => గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు వార్యబడినవారే దానిలో పర్వేశింతురు గాని 

నిషిదధ్మైనదేదైనను, అసహయ్మైన దానిని అబదధ్మైన దానిని జరిగించువాడైనను దానిలోనికి పర్వేశింపనే 

పర్వేశింపడు. 

యెషయా 14:1 => ఏలయనగా యెహోవా యాకోబునందు జాలిపడును ఇంకను ఇశార్యేలును 

ఏరప్రచుకొనును వారిని సవ్దేశములో నివసింపజేయును పరదేశులు వారిని కలిసికొందురు వారు 

యాకోబు కుటుంబమును హతుత్కొనియుందురు 

యెషయా 14:2 => జనములు వారిని తీసికొనివచిచ్ వారి సవ్దేశమున వారిని పర్వేశపెటుట్దురు 

ఇశార్యేలు వంశసుథ్లు యెహోవా దేశములోవారిని దాసులనుగాను పనికతెత్లనుగాను 

సావ్ధీనపరచుకొందురు వారు తముమ్ను చెరలో పెటిట్నవారిని చెరలో పెటిట్  

యోవేలు 3:19 => ఐగుపీత్యులును ఎదోమీయులును యూదావారిమీద బలాతాక్రము చేసి తమ 

తమ దేశములలో నిరోద్షులగు వారికి పార్ణహాని కలుగజేసిరి గనుక ఐగుపుత్దేశము పాడగును, 

ఎదోముదేశము నిరజ్నమైన యెడారిగా ఉండును. 

యోవేలు 3:20 => ఈలాగున నేను ఇంతకుముందు పర్తికారము చేయని పార్ణదోషమునకై 

పర్తికారము చేయుదును. 

యోవేలు 3:21 => అయితే యూదా దేశములో నివాసులు నితయ్ముందురు, తరతరములకు 

యెరూషలేము నివాసముగా నుండును, యెహోవా సీయోనులో నివాసిగా వసించును. 

ఆమోసు 9:11 => పడిపోయిన దావీదు గుడారమును ఆ దినమున నేను లేవనెతిత్ దాని గోడను 

బాగుచేసి దాని పోయిన చోటల్ను బాగుచేసి, ఎదోము శేషమును నా నామము ధరించిన 

అనయ్జనులనందరిని నా జనులు సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ 
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ఆమోసు 9:12 => పూరవ్పు రీతిగా దానిని మరల కటుట్దును; ఈలాగు జరిగించు యెహోవా వాకుక్ 

ఇదే. 

ఆమోసు 9:13 => రాబోవు దినములలో కోయువారు దునున్వారి వెంటనే వతుత్రు; వితత్నము 

చలుల్వారి వెంటనే దార్క్షపండుల్ తొర్కుక్వారు వతుత్రు; పరవ్తములనుండి మధురమైన దార్కాష్రసము 

సర్వించును, కొండలనిన్ రసధారలగును; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

ఆమోసు 9:14 => మరియు శర్మనొందుచునన్ నా జనులగు ఇశార్యేలీయులను నేను చెరలోనుండి 

రపిప్ంతును, పాడైన పటట్ణములను మరల కటుట్కొని వారు కాపురముందురు, దార్క్షతోటలు నాటి వాటి 

రసమును తార్గుదురు, వనములు వేసి వాటి పండల్ను తిందురు. 

ఆమోసు 9:15 => వారి దేశమందు నేను వారిని నాటుదును, నేను వారికిచిచ్న దేశములోనుండి 

వారు ఇక పెరికివేయబడరని నీ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

ఆదికాండము 27:40 => నీవు నీ కతిత్చేత బర్దుకుదువు నీ సహోదరునికి దాసుడవగుదువు నీవు 

తిరుగులాడుచుండగా నీ మెడమీదనుండి అతనికాడి విరిచివేయుదువు అని అతని కుతత్రమిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 48:1 => మన దేవుని పటట్ణమందు ఆయన పరిశుదధ్ పరవ్తమందు యెహోవా 

గొపప్వాడును బహు కీరత్నీయుడునైయునాన్డు. 

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

తపిప్ంచుకొనినవారికి భూమిపంట అతిశయాసప్దముగాను శుభలక్షణముగాను ఉండును.  

యెషయా 59:20 => సీయోనునొదద్కును యాకోబులో తిరుగుబాటు చేయుట మాని మళుల్కొనిన 

వారియొదద్కును విమోచకుడు వచుచ్ను ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యెషయా 65:9 => యాకోబునుండి సంతానమును యూదానుండి నా పరవ్తములను 

సావ్ధీనపరచుకొనువారిని పుటిట్ంచెదను నేను ఏరప్రచుకొనినవారు దాని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు నా 

సేవకులు అకక్డ నివసించెదరు. 

యిరిమ్యా 8:19 => యెహోవా సీయోనులో లేకపోయెనా? ఆమె రాజు ఆమెలో లేకపోయెనా? అని 

బహు దూరదేశమునుండి నా పర్జల రోదనశబద్ము వినబడుచునన్ది; వారి విగర్హములచేతను 

అనయ్మైన మాయా రూపములచేతను నాకేల కోపము తెపిప్ంచిరి? 
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యిరిమ్యా 23:6 => అతని దినములలో యూదా రక్షణనొందును, ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా 

నివసించును, యెహోవా మనకు నీతియని అతనికి పేరు పెటుట్దురు. 

యిరిమ్యా 31:23 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు--చెరలోనుండి నేను వారిని తిరిగి రపిప్ంచిన తరువాత యూదాదేశములోను దాని 

పటట్ణములలోను జనులు నీతికేష్తర్మా, పర్తిషిఠ్త పరవ్తమా, యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించును గాక 

అను మాట ఇకను వాడుకొందురు. 

యిరిమ్యా 32:37 => ఇదిగో నాకు కలిగిన కోపోదేర్కముచేతను మహా రౌదర్ముచేతను నేను వారిని 

వెళల్గొటిట్న దేశములనిన్టిలోనుండి వారిని సమకూరిచ్ యీ సథ్లమునకు తిరిగిరపిప్ంచి వారిని 

నిరభ్యముగా నివసింపజేసెదను. 

యిరిమ్యా 50:19 => ఇశార్యేలువారిని తమ మేతసథ్లమునకు నేను తిరిగి రపిప్ంచెదను వారు 

కరెమ్లుమీదను బాషానుమీదను మేయుదురు ఎఫార్యిము కొండలమీదను గిలాదులోను మేయుచు 

సంతుషిట్నొందును.  

యెహెజేక్లు 20:41 => జనములలోనుండి నేను మిముమ్ను రపిప్ంచునపుప్డును, మిముమ్ను 

చెదరగొటిట్న ఆ యా దేశములలోనుండి మిముమ్ను సమకూరుచ్నపుప్డును, పరిమళధూపముగా 

మిముమ్ను అంగీకరించెదను, అనయ్జనులయెదుటను మీ మధయ్ను ననున్ నేను పరిశుదధ్పరచుకొందును. 

యెహెజేక్లు 28:25 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనులలో చెదిరిపోయిన 

ఇశార్యేలీయులను నేను సమకూరిచ్ , జనుల సమక్షమున వారి మధయ్ను ననున్ నేను 

పరిశుదధ్పరచుకొందును, అపుప్డు నా సేవకుడైన యాకోబునకు నేనిచిచ్న తమ దేశములో వారు 

నివసించెదరు. 

యెహెజేక్లు 36:12 => మానవజాతిని, అనగా నా జనులగు ఇశార్యేలీయులను నేను మీలో 

సంచారము చేయించెదను, వారు నినున్ సవ్తంతిర్ంచుకొందురు, మీరికమీదట వారిని పుతర్హీనులుగా 

చేయక వారికి సావ్సథ్య్మగుదురు.  
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యెహెజేక్లు 37:21 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఏ యే అనయ్జనులలో 

ఇశార్యేలీయులు చెదరిపోయిరో ఆ యా అనయ్జనులలోనుండి వారిని రకిష్ంచి, వారు ఎచచ్టెచచ్ట 

ఉనాన్రో అచచ్టనుండి వారిని సమకూరిచ్ వారి సవ్దేశములోనికి తోడుకొనివచిచ్ 

దానియేలు 12:1 => ఆ కాలమందు నీ జనుల పక్షమున నిలుచునటిట్ మహా అధిపతియగు 

మిఖాయేలు వచుచ్ను. అపుప్డు నీ జనులు రాజయ్ముగా కూడిన కాలము మొదలుకొని యీ కాలము 

వరకు ఎనన్టికిని కలుగనంత ఆపద కలుగును; అయితే నీ జనులలో గర్ంథమునందు 

దాఖలైనవారెవరో వారు తపిప్ంచుకొందురు. 

హోషేయ 11:11 => వారు వణకుచు పకుష్లు ఎగురునటుల్గా ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వతుత్రు; 

గువవ్లు ఎగురునటుల్గా అషూష్రు దేశములోనుండి ఎగిరి వతుత్రు; నేను వారిని తమ నివాసములలో 

కాపురముంతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 8:8 => యెరూషలేములో నివసించుటకై వారిని తోడుకొని వచెచ్దను, వారు నా జనులై 

యుందురు, నేను వారికి దేవుడనైయుందును; ఇది నీతి సతయ్ములనుబటిట్ జరుగును. 

జెకరాయ్ 8:12 => సమాధాన సూచకమైన దార్క్షచెటుల్ ఫలమిచుచ్ను, భూమి పండును, 

ఆకాశమునుండి మంచు కురియును, ఈ జనులలో శేషించినవారికి వీటిననిన్టిని నేను సావ్సథ్య్ముగా 

ఇతుత్ను; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 12:1 => దేవోకిత్ ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ వచిచ్న యెహోవా వాకుక్. ఆకాశమండలమును 

విశాలపరచి భూమికి పునాదివేసి మనుషుయ్ల అంతరంగములో జీవాతమ్ను సృజించు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:6 => కాబటిట్ వారు కూడి వచిచ్నపుప్డు పర్భువా, యీ కాలమందు 

ఇశార్యేలునకు రాజయ్మును మరల అనుగర్హించెదవా? అని ఆయనను అడుగగా ఆయన 

వచనము 21 

మరియు ఏశావు యొకక్ కొండకు తీరుప్తీరుచ్టకై సీయోను కొండమీద రక్షకులు పుటుట్దురు; అపుప్డు 

రాజయ్ము యెహోవాది యగును. 
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యెషయా 10:17 => ఇశార్యేలుయొకక్ వెలుగు అగిన్యును అతని పరిశుదధ్ దేవుడు 

జావ్లయునగును; అది అషూష్రుయొకక్ బలురకక్సిచెటల్కును గచచ్పొదలకును అంటుకొని 

ఒకక్దినమున వాటిని మింగివేయును.  

యెషయా 31:9 => వారి పడుచువారు దాసులగుదురు భీతిచేత వారి ఆశర్యదురగ్ము సమసిపోవును 

వారి అధిపతులు ధవ్జమును చూచి భీతినొంది వెనుక దీయుదురని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

సీయోనులో ఆయన అగిన్యు యెరూషలేములో ఆయన కొలిమియు ఉనన్వి.  

మీకా 5:8 => యాకోబు సంతతిలో శేషించినవారు అనయ్జనుల మధయ్ను అనేక జనములలోను 

అడవిమృగములలో సింహమువలెను, ఎవడును విడిపింపకుండ లోపలికి చొచిచ్ గొఱఱ్ల మందలను 

తొర్కిక్ చీలుచ్ కొదమసింహమువలెను ఉందురు. 

జెకరాయ్ 12:6 => ఆ దినమున నేను యూదా అధికారులను కటెట్లకిర్ంది నిపుప్లుగాను పనలకిర్ంది 

దివిటీగానుచేతును, వారు నలుదికుక్లనునన్ జనములనందరిని దహించుదురు. యెరూషలేమువారు 

ఇంకను తమ సవ్సథ్లమగు యెరూషలేములో నివసించుదురు. 

2 సమూయేలు 19:20 => నేను పాపము చేసితినని నాకు తెలిసినది గనుక యోసేపు వారందరితో 

కూడ నా యేలినవాడవును రాజవునగు నినున్ ఎదురొక్నుటకై నేను ముందుగా వచిచ్యునాన్ననెను. 

యెహెజేక్లు 37:16 => నరపుతుర్డా, నీవు కఱఱ్తునక యొకటి తీసికొని దానిమీద 

యూదావారిదనియు, వారి తోటివారగు ఇశార్యేలీయులదనియు పేళుల్ వార్యుము. మరియొక తునక 

తీసికొని దానిమీద ఎఫార్యిమునకు తునక, అనగా యోసేపు వంశసుథ్లదనియు వారి తోటివారగు 

ఇశార్యేలువారిదనియు వార్యుము. 

యెహెజేక్లు 37:19 => ఆ రెండు తునకలను వారి సమక్షమున నీవు చేతపటుట్కొని వారితో 

ఇటల్నుము పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఎఫార్యిము చేతిలోనునన్ తునక, అనగా ఏ 

తునకమీద ఇశార్యేలువారందరి పేళుల్ను వారి తోటివారి పేళుల్ను నేను ఉంచితినో యోసేపు అను ఆ 

తునకను యూదావారి తునకను నేను పటుట్కొని యొకటిగా జోడించి నాచేతిలో ఏకమైన తునకగా 

చేసెదను. 

Page  of 82 85



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఓబ#$

ఆమోసు 5:15 => కీడును దేవ్షించి మేలును పేర్మించుచు, గుమమ్ములలో నాయ్యము సిథ్రపరచుడి; 

ఒక వేళ దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా యోసేపు సంతతిలో శేషించిన వారియందు 

కనికరించును. 

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

పూసికొనుచుందురు గాని యోసేపు సంతతివారికి కలిగిన ఉపదర్వమును గురించి చింతపడరు. 

కీరత్నలు 83:6 => గుడారపువాసులైన ఎదోమీయులును ఇషామ్యేలీయులును మోయాబీయులును 

హగీర్యీలును 

కీరత్నలు 83:7 => గెబలువారును అమోమ్నీయులును అమాలేకీయులును ఫిలిషీత్యులును తూరు 

నివాసులును నీకు విరోధముగా నిబంధన చేసికొనియునాన్రు.  

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

చేయుచునాన్రు.(సెలా.) 

కీరత్నలు 83:9 => మిదాయ్నునకు నీవు చేసినటుల్ కీషోను ఏటియొదద్ను నీవు సీసెరాకును 

యాబీనునకును చేసినటుల్ వారికిని చేయుము.  

కీరత్నలు 83:10 => వారు ఏనోద్రులో నశించిరి భూమికి పెంట అయిరి. 

కీరత్నలు 83:11 => ఓరేబు జెయేబు అనువారికి నీవు చేసినటుల్ వారి పర్ధానులకును చేయుము 

జెబహు సలుమ్నాన్ అనువారికి చేసినటుల్ వారి సకల రాజులకును చేయుము. 

కీరత్నలు 83:12 => దేవుని నివాససథ్లములను మనము ఆకర్మించుకొందమని వారు 

చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 83:13 => నా దేవా, సుడి తిరుగు ధూళివలెను గాలి యెదుటి వగుడాకులవలెను వారిని 

చేయుము 

కీరత్నలు 83:14 => అగిన్ అడవిని కాలుచ్నటుల్ కారుచిచుచ్ కొండలను తగులపెటుట్నటుల్ 

కీరత్నలు 83:15 => నీ తుపానుచేత వారిని తరుముము నీ సుడిగాలిచేత వారికి భీతి పుటిట్ంచుము. 

యెషయా 5:24 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయొకక్ ధరమ్శాసత్రమును నిరల్క్షయ్పెటుట్దురు 

ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుని వాకుక్ను తృణీకరించుదురు. కాబటిట్ అగిన్జావ్ల కొయయ్కాలును 
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కాలిచ్వేయునటుల్ ఎండిన గడిడ్ మంటలో భసమ్మగునటుల్ వారి వేరు కుళి ల్పోవును వారి పువువ్ ధూళివలె 

పైకి ఎగిరిపోవును.  

యెషయా 47:14 => వారు కొయయ్కాలువలెనైరి అగిన్ వారిని కాలిచ్వేయుచునన్ది జావ్లయొకక్ 

బలమునుండి తముమ్తాము తపిప్ంచుకొనలేక యునాన్రు అది కాచుకొనుటకు నిపుప్కాదు ఎదుట 

కూరుచ్ండి కాచుకొనదగినది కాదు.  

యోవేలు 2:5 => రథములు ధవ్ని చేయునటుల్ కొయయ్కాలు అగిన్లో కాలుచు ధవ్ని చేయునటుల్ 

యుదధ్మునకు సిదధ్మైన శూరులు ధవ్ని చేయునటుల్ అవి పరవ్త శిఖరములమీద గంతులు 

వేయుచునన్వి. 

నహూము 1:10 => ముండల్కంపవలె శతుర్వులు కూడినను వారు దార్కాష్రసము తార్గి మతుత్లైనను 

ఎండిపోయిన చెతత్వలె కాలిపోవుదురు. 

1 కొరిందీయులకు 3:12 => ఎవడైనను ఈ పునాదిమీద బంగారము, వెండి, వెలగల రాళుల్, కఱఱ్, 

గడిడ్, కొయయ్కాలు మొదలైనవాటితో కటిట్నయెడల, 

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

నివాసులందరు హతులై నిరూమ్లమగుదురు. 

ఓబధాయ్ 1:10 => నీ సహోదరులైన యాకోబు సంతతికి నీవు చేసిన బలాతాక్రమునుబటిట్ నీవు 

అవమానము నొందుదువు, ఇక నెనన్టికిని లేకుండ నీవు నిరూమ్లమగుదువు. 

ఓబధాయ్ 1:16 => మీరు నా పరిశుదధ్మైన కొండమీద తార్గినటుల్ అనయ్జనులందరును నితయ్ము 

తార్గుదురు; తాము ఇకనెనన్డు నుండని వారైనటుల్ వారేమియు మిగులకుండ తార్గుదురు. 

నిరగ్మకాండము 5:12 => అపుప్డు పర్జలు గడిడ్కి మారుగా కొయయ్కాలు కూరుచ్టకు ఐగుపుత్ 

దేశమందంతటను చెదిరిపోయిరి. 

యెహోషువ 10:39 => దానిని దాని రాజును దాని సమసత్ పురములను పటుట్కొని కతిత్వాతను 

హతము చేసి దానిలోనునన్ వారినందరిని నిరూమ్లము చేసిరి. అతడు హెబోర్నుకు చేసినటుల్, లిబాన్కును 

దాని రాజునకును చేసినటుల్, అతడు దెబీరుకును దాని రాజునకును చేసెను. 
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కీరత్నలు 137:7 => యెహోవా, ఎదోము జనులు చేసినది జాఞ్పకము చేసికొనుము యెరూషలేము 

పాడైన దినమును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము. దానిని నాశనము చేయుడి సమూలధవ్ంసము 

చేయుడి అని వారు చాటిరి గదా.  

యెషయా 11:14 => వారు ఫిలిషీత్యుల భుజముమీద ఎకుక్దురు పడమటివైపుకు 

పరుగెతిత్పోవుదురు ఏకీభవించి తూరుప్వారిని దోచుకొందురు ఎదోమును మోయాబును 

ఆకర్మించుకొందురు అమోమ్నీయులు వారికి లోబడుదురు  

యిరిమ్యా 25:21 => ఎదోమీయులును మోయాబీయులును అమోమ్నీయులును 

యిరిమ్యా 49:13 => బొసార్ పాడుగాను అపహాసాయ్సప్దముగాను ఎడారిగాను శాపవచనముగాను 

ఉండుననియు, దాని పటట్ణములనిన్యు ఎనన్టెనన్టికి పాడుగా నుండుననియు నా తోడని పర్మాణము 

చేసియునాన్నని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

ఆమోసు 9:12 => పూరవ్పు రీతిగా దానిని మరల కటుట్దును; ఈలాగు జరిగించు యెహోవా వాకుక్ 

ఇదే. 

జెకరాయ్ 10:6 => నేను యూదావారిని బలశాలురుగా చేసెదను, యోసేపు సంతతివారికి రక్షణ 

కలుగజేసి వారికి నివాససథ్లము ఇచెచ్దను, నేను వారియెడల జాలిపడుదును, నేను వారి దేవుడనైన 

యెహోవాను, నేను వారి మనవి ఆలకింపగా నేను వారిని విడిచిపెటిట్న సంగతి వారు మరచిపోవుదురు. 

జెకరాయ్ 12:3 => ఆ దినమందు నేను యెరూషలేమును సమసత్మైన జనులకు బరువైన 

రాయిగాచేతును, దానిని ఎతిత్ మోయువారందరు మికిక్లి గాయపడుదురు, భూజనులందరును దానికి 

విరోధులై కూడుదురు. 

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

అరణయ్మందునన్ నకక్లపాలు చేసితిని. 

మలాకీ 4:1 => ఏలయనగా నియమింపబడిన దినము వచుచ్చునన్ది, కొలిమి కాలునటుల్ అది 

కాలును; గరివ్షు ఠ్లందరును దురామ్రుగ్లందరును కొయయ్కాలువలె ఉందురు, వారిలో ఒకనికి వేరైనను 

చిగురైనను లేకుండ, రాబోవుదినము అందరిని కాలిచ్వేయునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.
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