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www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 3 306



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !ఫ#$

వచనము 1 

యూదారాజగు ఆమోను కుమారుడైన యోషీయా దినములలో హిజిక్యాకు పుటిట్న అమరాయ్ 

కుమారుడగు గెదలాయ్కు జననమైన కూషీ కుమారుడగు జెఫనాయ్కు పర్తయ్క్షమైన యెహోవా వాకుక్. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:15 => నేను నేడు నీకాజాఞ్పించు ఆయన సమసత్మైన ఆజఞ్లను 

కటట్డలను నీవు అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని నీ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్నమాట విననియెడల 

ఈ శాపములనిన్యు నీకు సంభవించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:16 => పటట్ణములో నీవు శపింపబడుదువు; పొలములో నీవు 

శపింపబడుదువు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:17 => నీ గంపయు పిండి పిసుకు నీ తొటిట్యు శపింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:18 => నీ గరభ్ఫలము నీ భూమిపంట నీ ఆవులు నీ గొఱఱ్మేకల 

మందలు శపింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:30 => సతరీని పర్ధానము చేసికొందువు గాని వేరొకడు ఆమెను కూడును. 

ఇలుల్కటుట్దువు గాని దానిలో నివసింపవు. దార్క్షతోట నాటుదువు గాని దాని పండుల్ తినవు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:31 => నీ యెదుద్ నీ కనున్లయెదుట వధింపబడునుగాని దాని 

మాంసము నీవు తినవు. నీ గాడిద నీ యెదుటనుండి బలాతాక్రముచేత కొనిపోబడి నీయొదద్కు మరల 

తేబడదు. నీ గొఱఱ్మేకలు నీ శతుర్వులకు ఇయయ్బడును, నినున్ రకిష్ంచువాడెవడును ఉండడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:32 => నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును అనయ్జనమునకు 

ఇయయ్బడుదురు. వారి నిమితత్ము నీ కనున్లు దినమెలల్ చూచి చూచి కీష్ణించిపోవునుగాని నీచేత 

నేమియు కాకపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:33 => నీవెరుగని జనము నీ పొలము పంటను నీ కషాట్రిజ్తమంతయు 

తినివేయును. నీవు హింసను బాధను మాతర్మే నితయ్ము పొందుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:34 => నీ కనున్లయెదుట జరుగుదానిని చూచుటవలన నీకు 

వెఱిఱ్యెతుత్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:35 => యెహోవా నీ అరకాలు మొదలుకొని నీ నడినెతిత్వరకు 

మోకాళల్మీదను తొడలమీదను కుదరని చెడుపుండుల్ పుటిట్ంచి నినున్ బాధించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:36 => యెహోవా నినున్ను నీవు నీమీద నియమించుకొను నీ రాజును, 

నీవేగాని నీ పితరులేగాని యెరుగని జనమునకపప్గించును. అకక్డ నీవు కొయయ్దేవతలను 

రాతిదేవతలను పూజించెదవు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:37 => యెహోవా నినున్ చెదరగొటుట్ చోటి పర్జలలో విసమ్యమునకు 

సామెతకు, నిందకు నీవు హేతువైయుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:38 => విసాత్రమైన వితత్నములు పొలములోనికి తీసికొనిపోయి 

కొంచెమే యింటికి తెచుచ్కొందువు; ఏలయనగా మిడతలుదాని తినివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:39 => దార్క్షతోటలను నీవు నాటి బాగుచేయుదువు గాని ఆ 

దార్క్షలరసమును తార్గవు, దార్క్షపండల్ను సమకూరుచ్కొనవు; ఏలయనగా పురుగు వాటిని తినివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:40 => ఒలీవచెటుల్ నీ సమసత్ పార్ంతములలో నుండును గాని తైలముతో 

తలనంటుకొనవు; నీ ఒలీవకాయలు రాలిపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:41 => కుమారులను కుమారెత్లను కందువు గాని వారు నీయొదద్ 

నుండరు, వారు చెరపటట్బడుదురు. 

యిరిమ్యా 14:2 => యూదా దుఃఖించుచునన్ది, దాని గుమమ్ములు అంగలారుచ్చునన్వి, జనులు 

విచారగర్సుత్లై నేలకు వంగుదురు, యెరూషలేము చేయు అంగలారుప్ పైకెకుక్చునన్ది. 

యిరిమ్యా 14:3 => వారిలో పర్ధానులు బీదవారిని నీళల్కు పంపుచునాన్రు, వారు చెరువులయొదద్కు 

రాగా నీళుల్ దొరుకుటలేదు, వటిట్ కుండలు తీసికొని వారు మరల వచుచ్చునాన్రు, సిగుగ్ను అవమానము 

నొందినవారై తమ తలలు కపుప్కొనుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 14:4 => దేశములో వరష్ము కురువక పోయినందున నేల చీలియునన్ది గనుక సేదయ్ము 

చేయువారు సిగుగ్పడి తలలు కపుప్కొనుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 14:5 => లేళుల్ పొలములో ఈని గడిడ్లేనందున పిలల్లను విడిచిపెటుట్చునన్వి. 
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యిరిమ్యా 14:6 => అడవి గాడిదలును చెటుల్లేని మెటట్లమీద నిలువబడి నకక్లవలె గాలి 

పీలుచ్చునన్వి, మేత ఏమియు లేనందున వాటి కనున్లు కీష్ణించుచునన్వి. 

యిరిమ్యా 14:7 => యెహోవా, మా తిరుగుబాటులు అనేకములు, నీకు విరోధముగా మేము 

పాపము చేసితివిు; మా దోషములు మా మీద దోషారోపణ చేయుచునన్వి; నీ నామమునుబటిట్ నీవే 

కారయ్ము జరిగించుము. 

యిరిమ్యా 14:8 => ఇశార్యేలునకు ఆశర్యుడా, కషట్కాలమున వారికి రక్షకుడా, మా దేశములో నీ 

వేల పరదేశివలె నునాన్వు? ఏల రాతిర్వేళను బసచేయుటకు గుడారమువేయు పర్యాణసుథ్నివలె 

ఉనాన్వు; 

యోవేలు 1:10 => పొలము పాడైపోయెను భూమి అంగలారుచ్చునన్ది ధానయ్ము నశించెను కొర్తత్ 

దార్కాష్రసము లేకపోయెను తైలవృక్షములు వాడిపోయెను. 

యోవేలు 1:11 => భూమిమీది పైరు చెడిపోయెను గోధుమ కఱఱ్లను యవల కఱఱ్లను చూచి 

సేదయ్గాండాల్రా, సిగుగ్నొందుడి. దార్క్షతోట కాపరులారా, రోదనము చేయుడి. 

యోవేలు 1:12 => దార్క్షచెటుల్ చెడిపోయెను అంజూరపుచెటుల్ వాడిపోయెను దానిమమ్చెటుల్ను 

ఈతచెటుల్ను జలద్రుచెటుల్ను తోట చెటల్నిన్యు వాడిపోయినవి నరులకు సంతోషమేమియు లేకపోయెను. 

యోవేలు 1:13 => యాజకులారా, గోనెపటట్ కటుట్కొని అంగలారుచ్డి. బలిపీఠమునొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువారలారా, రోదనము చేయుడి. నా దేవుని పరిచారకులారా, గోనెపటట్ వేసికొని రాతిర్ అంతయు 

గడపుడి. నైవేదయ్మును పానారప్ణమును మీ దేవుని మందిరమునకు రాకుండ నిలిచిపోయెను.  

యోవేలు 1:16 => మనము చూచుచుండగా మన దేవుని మందిరములో ఇక సంతోషమును 

ఉతస్వమును నిలిచిపోయెను మన ఆహారము నాశనమాయెను. 

యోవేలు 1:17 => వితత్నము మంటిపెడడ్లకిర్ంద కుళిల్పోవుచునన్ది పైరు మాడిపోయినందున 

ధానయ్పుకొటుల్ వటిట్వాయెను కళల్పుకొటుల్ నేలపడియునన్వి.  

యోవేలు 1:18 => మేతలేక పశువులు బహుగా మూలుగ్చునన్వి ఎడుల్ మందలుగా కూడి ఆకలికి 

అలాల్డుచునన్వి గొఱఱ్మందలు చెడిపోవుచునన్వి. 
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ఆమోసు 4:6 => మీ పటట్ణములనిన్టిలోను నేను మీకు దంతశుదిధ్ కలుగజేసినను, మీరునన్ 

సథ్లములనిన్టిలోను మీకు ఆహారము లేకుండ చేసినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్.  

ఆమోసు 4:7 => మరియు కోతకాలమునకు ముందు మూడు నెలలు వానలేకుండ చేసితిని; ఒక 

పటట్ణముమీద కురిపించి మరియొక పటట్ణముమీద కురిపింపకపోతిని; ఒకచోట వరష్ము కురిసెను, 

వరష్ము లేనిచోటు ఎండిపోయెను. 

ఆమోసు 4:8 => రెండు మూడు పటట్ణములవారు నీళుల్ తార్గుటకు ఒక పటట్ణమునకే పోగా అచచ్టి 

నీరు వారికి చాలకపోయెను; అయినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

ఆమోసు 4:9 => మరియు మీ ససయ్ములను ఎండుతెగులుచేతను కాటుకచేతను నేను పాడుచేసితిని, 

గొంగళి పురుగు వచిచ్ మీ విసాత్రమైన వనములను దార్క్షతోటలను అంజూరపుచెటల్ను ఒలీవచెటల్ను 

తినివేసెను, అయినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

ఆమోసు 4:10 => మరియు నేను ఐగుపీత్యుల మీదికి తెగుళుల్ పంపించినటుల్ మీమీదికి తెగుళుల్ 

పంపించితిని; మీ దండుపేటలో పుటిట్న దురగ్ంధము మీ నాసికారంధర్ములకు ఎకుక్ నంతగా మీ 

యౌవనులను ఖడగ్ముచేత హతము చేయించి మీ గుఱఱ్ములను కొలల్పెటిట్ంచితిని; అయినను మీరు 

నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

హగగ్యి 2:16 => నాటనుండి యొకడు ఇరువది కుపప్ల కంకులు వేయగా పది కుపప్లంత ధానయ్మే 

తేలుచునన్ది; తీసికొనవలెనని ఏబది కొలల తొటిట్యొదద్కు ఒకడు రాగా ఇరువదికొలలు మాతర్మే 

దొరకును. 

హగగ్యి 2:17 => తెగులుతోను కాటుకతోను వడగండల్తోను మీ కషాట్రిజ్తమంతటిని నేను నాశనము 

చేసియునాన్ను; అయినను మీలో ఒకడును తిరిగి నాయొదద్కు రాలేదు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

నిరగ్మకాండము 9:31 => అపుప్డు జనుపచెటుల్ పువువ్లు పూసెను, యవలచేలు వెనున్లు వేసినవి 

గనుక జనుప యవలచేలును చెడగొటట్బడెను గాని 

నిరగ్మకాండము 15:2 => యెహోవాయే నా బలము నా గానము ఆయన నాకు రక్షణయు ఆయెను. 

ఆయన నా దేవుడు ఆయనను వరిణ్ంచెదను ఆయన నా పితరుల దేవుడు ఆయన మహిమ నుతించెదను. 
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లేవీయకాండము 26:32 => నేనే మీ దేశమును పాడుచేసిన తరువాత దానిలో కాపురముండు మీ 

శతుర్వులు దాని చూచి ఆశచ్రయ్పడెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:8 => అది గోధుమలు యవలు దార్క్షచెటుల్ అంజూరపుచెటుల్ 

దానిమమ్పండుల్ను గల దేశము, ఒలీవ నూనెయు తేనెయు గల దేశము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:18 => నీ గరభ్ఫలము నీ భూమిపంట నీ ఆవులు నీ గొఱఱ్మేకల 

మందలు శపింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:51 => నినున్ నశింపజేయువరకు నీ పశువులను నీ పొలముల 

ఫలములను వారు తినివేతురు నినున్ నశింపజేయువరకు ధానయ్మునేగాని దార్కాష్రసమునేగాని 

తైలమునేగాని పశువుల మందలనేగాని గొఱఱ్మేక మందలనేగాని నీకు నిలువనియయ్రు.  

1 సమూయేలు 30:6 => దావీదు మికిక్లి దుఃఖపడెను. మరియు తమ తమ కుమారులనుబటిట్యు 

కుమారెత్లనుబటిట్యు జనులకందరికి పార్ణము విసికినందున రాళుల్ రువివ్ దావీదును చంపుదము 

రండని వారు చెపుప్కొనగా దావీదు తన దేవుడైన యెహోవానుబటిట్ ధైరయ్ము తెచుచ్కొనెను. 

1 రాజులు 17:6 => అకక్డ కాకోలములు ఉదయమందు రొటెట్ను మాంసమును అసత్మయమందు 

రొటెట్ను మాంసమును అతనియొదద్కు తీసికొని వచుచ్చుండెను; అతడు వాగు నీరు తార్గుచు వచెచ్ను. 

1 రాజులు 18:5 => అహాబు దేశములోని ఉదకధారలనిన్టిని నదులనిన్టిని చూడబోయి, 

పశువులనిన్టిని పోగొటుట్కొనకుండ గుఱఱ్ములను కంచరగాడిదలను పార్ణములతో కాపాడుటకై మనకు 

గడిడ్ దొరుకునేమో తెలిసికొనుమని ఓబదాయ్కు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

యోబు 5:20 => కాష్మకాలమున మరణమునుండియు యుదధ్మున ఖడగ్బలమునుండియు ఆయన 

నినున్ తపిప్ంచును. 

కీరత్నలు 9:2 => మహోనన్తుడా, నేను నినున్గూరిచ్ సంతోషించి హరిష్ంచుచునాన్ను నీ నామమును 

కీరిత్ంచెదను.  

కీరత్నలు 25:17 => నా హృదయ వేదనలు అతి విసాత్రములు ఇకక్టుట్లోనుండి ననున్ విడిపింపుము. 

కీరత్నలు 43:4 => అపుప్డు నేను దేవుని బలిపీఠమునొదద్కు నాకు ఆనందసంతోషములు కలుగజేయు 

దేవునియొదద్కు చేరుదును దేవా నా దేవా, సితారా వాయించుచు నీకు కృత జఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదను  
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కీరత్నలు 73:25 => ఆకాశమందు నీవు తపప్ నాకెవరునాన్రు? నీవు నాకుండగా లోకములోనిది 

ఏదియు నా కకక్రలేదు. 

కీరత్నలు 77:6 => నేను పాడిన పాట రాతిర్యందు జాఞ్పకము చేసికొందును హృదయమున 

ధాయ్నించుకొందును. దేవా, నా ఆతమ్ నీ తీరుప్మారగ్ము శర్దధ్గా వెదకెను. 

కీరత్నలు 89:52 => యెహోవా నితయ్ము సుత్తినొందును గాక ఆమేన  ఆమేన . 

కీరత్నలు 97:12 => నీతిమంతులారా, యెహోవాయందు సంతోషించుడి ఆయన పరిశుదధ్ 

నామమునుబటిట్ ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి. 

కీరత్నలు 104:34 => ఆయననుగూరిచ్న నా ధాయ్నము ఆయనకు ఇంపుగా నుండునుగాక నేను 

యెహోవాయందు సంతోషించెదను. 

సామెతలు 3:26 => యెహోవా నీకు ఆధారమగును నీ కాలు చికుక్బడకుండునటుల్ ఆయన నినున్ 

కాపాడును. 

యెషయా 15:6 => ఏలయనగా నిమీము నీటి తావులు ఎడారులాయెను అది ఇంకను అడవిగా 

ఉండును. గడిడ్ యెండిపోయెను, చెటుట్ చేమలు వాడబారుచునన్వి పచచ్నిది ఎకక్డను కనబడదు  

యెషయా 16:10 => ఆనందసంతోషములు ఫలభరితమైన పొలమునుండి మానిపోయెను 

దార్క్షలతోటలో సంగీతము వినబడదు ఉతాస్హధవ్ని వినబడదు గానుగులలో దార్క్షగెలలను 

తొర్కుక్వాడెవడును లేడు దార్క్షలతొటిట్ తొర్కుక్వాని సంతోషపుకేకలు నేను మానిప్ంచియునాన్ను.  

యెషయా 19:15 => తలయైనను తోకయైనను కొమమ్యైనను రెలల్యినను ఐగుపుత్లో పని 

సాగింపువారెవరును లేరు 

యెషయా 24:15 => అందునుబటిట్ తూరుప్దిశనునన్వారలారా, యెహోవాను ఘనపరచుడి సముదర్ 

దీవ్పవాసులారా, ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా నామమును ఘనపరచుడి. 

యెషయా 32:10 => నిశిచ్ంతగల సతరీలారా, యిక ఒక సంవతస్రమునకు మీకు తొందర కలుగును 

దార్క్షపంట పోవును పండుల్ ఏరుటకు రావు. 

యిరిమ్యా 5:17 => వారు నీ పంటను నీ ఆహారమును నాశనము చేయుదురు, నీ కుమారులను నీ 

కుమారెత్లను నాశనము చేయుదురు, నీ గొఱఱ్లను నీ పశువులను నాశనము చేయుదురు, నీ దార్క్షచెటల్ 
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ఫలమును నీ అంజూరపుచెటల్ ఫలమును నాశనము చేయుదురు, నీకు ఆశర్యముగానునన్ 

పార్కారములుగల పటట్ణములను వారు కతిత్చేత పాడుచేయుదురు. 

యిరిమ్యా 8:13 => దార్క్షచెటుట్న ఫలములు లేకుండునటుల్ను, అంజూరపుచెటుట్న అంజూరపు పండుల్ 

లేకుండునటుల్ను, ఆకులు వాడిపోవునటుల్ను నేను వారిని బొతిత్గా కొటిట్వేయుచునాన్ను; వారిమీదికి 

వచుచ్వారిని నేనాలాగున పంపుచునాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 12:4 => భూమి యెనాన్ళుల్ దుఃఖింపవలెను? దేశమంతటిలోని గడిడ్ ఎనాన్ళుల్ 

ఎండిపోవలెను? అతడు మన అంతము చూడడని దుషు ట్లు చెపుప్కొనుచుండగా దేశములో 

నివసించువారి చెడుతనమువలన జంతువులును పకుష్లును సమసిపోవుచునన్వి. 

యిరిమ్యా 14:22 => జనముల వయ్రథ్ దేవతలలో వరష్ము కురిపింపగలవారునాన్రా? ఆకాశము 

వాననియయ్గలదా? మా దేవుడవైన యెహోవా, నీవే గదా దాని చేయుచునాన్వు? నీవే యీ 

కిర్యలనిన్యు చేయుచునాన్వు; నీకొరకే మేము కనిపెటుట్చునాన్ము. 

యోవేలు 1:7 => అవి నా దార్క్షచెటల్ను పాడుచేసియునన్వి నా అంజూరపు చెటల్ను తుతుత్నియలుగా 

కొరికియునన్వి బెరడు ఒలిచి వాటిని పారవేయగా చెటల్కొమమ్లు తెలుపాయెను  

యోవేలు 1:12 => దార్క్షచెటుల్ చెడిపోయెను అంజూరపుచెటుల్ వాడిపోయెను దానిమమ్చెటుల్ను 

ఈతచెటుల్ను జలద్రుచెటుల్ను తోట చెటల్నిన్యు వాడిపోయినవి నరులకు సంతోషమేమియు లేకపోయెను. 

యోవేలు 1:19 => అగిన్చేత అరణయ్ములోని మేతసథ్లములు కాలిపోయినవి మంట తోటచెటల్నిన్టిని 

కాలిచ్వేసెను యెహోవా, నీకే నేను మొఱఱ్ పెటుట్చునాన్ను.  

యోవేలు 2:23 => సీయోను జనులారా, ఉతస్హించి మీ దేవుడైన యెహోవాయందు సంతోషించుడి; 

తన నీతినిబటిట్ ఆయన తొలకరి వరష్మును మీకనుగర్హించును, వాన కురిపించి పూరవ్మందువలె 

తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును మీకనుగిర్హించును 

మీకా 7:7 => అయినను యెహోవా కొరకు నేను ఎదురుచూచెదను, రక్షణకరత్యగు నా దేవునికొరకు 

నేను కనిపెటిట్యుందును, నా దేవుడు నా పార్రథ్న నాలకించును. 
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హగగ్యి 2:19 => కొటల్లో ధానయ్మునన్దా? దార్క్షచెటల్యినను అంజూరపుచెటల్యినను 

దానిమమ్చెటల్యినను ఒలీవచెటల్యినను ఫలించకపోయెను గదా. అయితే ఇది మొదలుకొని నేను 

మిముమ్ను ఆశీరవ్దించెదను. 

మలాకీ 3:11 => మీ పంటను తినివేయు పురుగులను నేను గదిద్ంచెదను, అవి మీ భూమిపంటను 

నాశనము చేయవు, మీ దార్క్షచెటుల్ అకాలఫలములను రాలప్క యుండునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు 

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

యోహాను 16:22 => అటువలె మీరును ఇపుప్డు దుఃఖపడుచునాన్రు గాని మిముమ్ను మరల 

చూచెదను, అపుప్డు మీ హృదయము సంతోషించును, మీ సంతోషమును ఎవడును మీయొదద్నుండి 

తీసివేయడు. 

రోమీయులకు 5:11 => అంతేకాదు; మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా మనము దేవునియందు 

అతిశయపడుచునాన్ము; ఆయన దావ్రానే మనము ఇపుప్డు సమాధానసిథ్తి పొందియునాన్ము. 

రోమీయులకు 12:12 => నిరీక్షణ గలవారై సంతోషించుచు, శర్మయందు ఓరుప్ గలవారై, 

పార్రథ్నయందు పటుట్దల కలిగియుండుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:1 => మెటుట్కు నా సహోదరులారా, పర్భువునందు ఆనందించుడి. అదే 

సంగతులను మీకు వార్యుట నాకు కషట్మైనది కాదు, మీకు అది కేష్మకరము. 

1 పేతురు 1:8 => మీరాయనను చూడకపోయినను ఆయనను పేర్మించుచునాన్రు; ఇపుప్డు 

ఆయనను కనున్లార చూడకయే విశవ్సించుచు, మీ విశావ్సమునకు ఫలమును, 

1 యోహాను 1:4 => మన సంతోషము పరిపూరణ్మవుటకై మేమీ సంగతులను వార్యుచునాన్ము. 

వచనము 2 

ఏమియు విడవకుండ భూమిమీదనునన్ సమసత్మును నేను ఊడిచ్వేసెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:18 => నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లముననే నీవు, నీ 

కుమారుడు, నీ కుమారెత్, నీ దాసుడు, నీ దాసి, నీ యింటనుండు లేవీయులు, కలిసికొని నీ దేవుడైన 
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యెహోవా సనిన్ధిని తిని, నీవు చేయు పర్యతన్ములనిన్టిలో నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని 

సంతోషించుదువు.  

1 సమూయేలు 2:1 => మరియు హనాన్ విజాఞ్పనచేసి యీలాగనెను నా హృదయము 

యెహోవాయందు సంతోషించుచునన్ది. యెహోవాయందు నాకు మహా బలము కలిగెను నీవలని 

రక్షణను బటిట్ సంతోషించుచునాన్ను నా విరోధులమీద నేను అతిశయపడుదును. 

యోబు 13:15 => ఇదిగో ఆయన ననున్ చంపినను, నేను ఆయన కొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను. ఆయన 

సనిన్ధిని నా పర్వరత్న నాయ్యమని రుజువుపరతును. 

కీరత్నలు 33:1 => నీతిమంతులారా, యెహోవానుబటిట్ ఆనందగానము చేయుడి. సుత్తిచేయుట 

యథారథ్వంతులకు శోభసక్రము. 

కీరత్నలు 46:1 => దేవుడు మనకు ఆశర్యమును దురగ్మునైయునాన్డు ఆపతాక్లములో ఆయన 

నముమ్కొనదగిన సహాయకుడు 

కీరత్నలు 46:2 => కావున భూమి మారుప్నొందినను నడిసముదర్ములలో పరవ్తములు మునిగినను 

కీరత్నలు 46:3 => వాటి జలములు ఘోషించుచు నురుగుకటిట్నను ఆ పొంగునకు పరవ్తములు 

కదలినను మనము భయపడము.(సెలా.) 

కీరత్నలు 46:4 => ఒక నది కలదు, దాని కాలువలు దేవుని పటట్ణమును సరోవ్నన్తుని మందిరపు 

పరిశుదధ్ సథ్లమును సంతోషపరచుచునన్వి.  

కీరత్నలు 46:5 => దేవుడు ఆ పటట్ణములోనునాన్డు దానికి చలనము లేదు అరుణోదయమున దేవుడు 

దానికి సహాయము చేయుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 85:6 => నీ పర్జలు నీయందు సంతోషించునటుల్ నీవు మరల మముమ్ను బర్దికింపవా?  

కీరత్నలు 97:12 => నీతిమంతులారా, యెహోవాయందు సంతోషించుడి ఆయన పరిశుదధ్ 

నామమునుబటిట్ ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి. 

కీరత్నలు 104:34 => ఆయననుగూరిచ్న నా ధాయ్నము ఆయనకు ఇంపుగా నుండునుగాక నేను 

యెహోవాయందు సంతోషించెదను. 
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కీరత్నలు 118:15 => నీతిమంతుల గుడారములలో రక్షణనుగూరిచ్న ఉతాస్హ సునాదము 

వినబడును యెహోవా దకిష్ణహసత్ము సాహస కారయ్ములను చేయును. 

కీరత్నలు 149:2 => ఇశార్యేలీయులు తముమ్ను పుటిట్ంచినవానినిబటిట్ సంతో షించుదురు గాక 

సీయోను జనులు తమ రాజునుబటిట్ ఆనందించుదురు గాక. 

యెషయా 41:16 => నీవు వాటిని గాలించగా గాలి వాటిని కొనిపోవును సుడిగాలి వాటిని 

చెదరగొటుట్ను. నీవు యెహోవానుబటిట్ సంతోషించుదువు ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవునిబటిట్ 

అతిశయపడుదువు. 

యెషయా 61:10 => శృంగారమైనపాగా ధరించుకొనిన పెండిల్కుమారుని రీతిగాను ఆభరణములతో 

అలంకరించుకొనిన పెండిల్కుమారెత్ రీతిగాను ఆయన రక్షణవసత్రములను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు 

నీతి అను పైబటట్ను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు కాగా యెహోవానుబటిట్ మహానందముతో నేను 

ఆనందించుచునాన్ను నా దేవునిబటిట్ నా ఆతమ్ ఉలల్సించుచునన్ది  

జెకరాయ్ 10:7 => ఎఫార్యిమువారు బలాఢుయ్లవంటి వారగుదురు, దార్కాష్రస పానము చేయువారు 

సంతోషించునటుల్ వారు మనసుస్న ఆనందింతురు, వారి బిడడ్లు దాని చూచి ఆనందపడుదురు, 

యెహోవానుబటిట్ వారు హృదయపూరవ్కముగా ఉలల్సించుదురు. 

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

లూకా 1:47 => ఆయన తన దాసురాలి దీనసిథ్తిని కటాకిష్ంచెను 

రోమీయులకు 5:2 => మరియు ఆయనదావ్రా మనము విశావ్సమువలన ఈ కృపయందు 

పర్వేశముగల వారమై, అందులో నిలిచియుండి, దేవుని మహిమనుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 5:3 => అంతే కాదు; శర్మ ఓరుప్ను, ఓరుప్ పరీక్షను, పరీక్ష నిరీక్షణను 

కలుగజేయునని యెరిగి  

ఫిలిపీప్యులకు 4:4 => ఎలల్పుప్డును పర్భువునందు ఆనందించుడి, మరల చెపుప్దును ఆనందించుడి. 

యాకోబు 1:2 => నా సహోదరులారా, మీ విశావ్సమునకు కలుగు పరీక్ష ఓరుప్ను పుటిట్ంచునని 

యెరిగి,  
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యాకోబు 1:9 => దీనుడైన సహోదరుడు తనకు కలిగిన ఉనన్తదశయందు అతిశయింపవలెను, 

ధనవంతుడైన సహోదరుడు తనకు కలిగిన దీనదశయందు అతిశయింపవలెను. 

యాకోబు 1:10 => ఏలయనగా ఇతడు గడిడ్పువువ్వలె గతించిపోవును.  

1 పేతురు 1:8 => మీరాయనను చూడకపోయినను ఆయనను పేర్మించుచునాన్రు; ఇపుప్డు 

ఆయనను కనున్లార చూడకయే విశవ్సించుచు, మీ విశావ్సమునకు ఫలమును, 

1 పేతురు 4:12 => పిర్యులారా, మిముమ్ను శోధించుటకు మీకు కలుగుచునన్ అగిన్వంటి 

మహాశర్మనుగూరిచ్ మీకేదో యొక వింత సంభవించునటుల్ ఆశచ్రయ్పడకుడి. 

1 పేతురు 4:13 => కీర్సుత్ మహిమ బయలుపరచబడినపుప్డు మీరు మహానందముతో సంతోషించు 

నిమితత్ము, కీర్సుత్ శర్మలలో మీరు పాలివారై యునన్ంతగా సంతోషించుడి. 

నిరగ్మకాండము 15:2 => యెహోవాయే నా బలము నా గానము ఆయన నాకు రక్షణయు ఆయెను. 

ఆయన నా దేవుడు ఆయనను వరిణ్ంచెదను ఆయన నా పితరుల దేవుడు ఆయన మహిమ నుతించెదను. 

కీరత్నలు 25:5 => ననున్ నీ సతయ్ము ననుసరింపజేసి నాకు ఉపదేశము చేయుము. నీవే నా 

రక్షణకరత్వైన దేవుడవు దినమెలల్ నీకొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను.  

కీరత్నలు 27:1 => యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణయునై యునాన్డు, నేను ఎవరికి 

భయపడుదును? యెహోవా నా పార్ణదురగ్ము, ఎవరికి వెరతును? 

కీరత్నలు 118:14 => యెహోవా నా దురగ్ము నా గానము ఆయన నాకు రక్షణాధారమాయెను. 

యెషయా 12:2 => ఇదిగో నా రక్షణకు కారణభూతుడగు దేవుడు, నేను భయపడక ఆయనను 

నముమ్కొనుచునాన్ను యెహోవా యెహోవాయే నాకు బలము ఆయనే నా కీరత్నకాసప్దము ఆయన నాకు 

రక్షణాధారమాయెను 

మీకా 7:7 => అయినను యెహోవా కొరకు నేను ఎదురుచూచెదను, రక్షణకరత్యగు నా దేవునికొరకు 

నేను కనిపెటిట్యుందును, నా దేవుడు నా పార్రథ్న నాలకించును. 

లూకా 2:30 => అనయ్జనులకు నినున్ బయలుపరచుటకు వెలుగుగాను నీ పర్జలైన ఇశార్యేలుకు 

మహిమగాను  
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దివ్తీయోపదేశకాండము 16:11 => అపుప్డు నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారెత్యును నీ 

దాసుడును నీ దాసియును నీ గార్మములలోనునన్ లేవీయులును నీ మధయ్నునన్ పరదేశులును 

తలిదండుర్లు లేనివారును విధవరాండుర్ను నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమును సాథ్పించుటకై 

ఏరప్రచుకొను సథ్లమున నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:7 => మరియు నీవు సమాధానబలుల నరిప్ంచి అకక్డ భోజనము చేసి 

నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషింపవలెను. 

1 సమూయేలు 30:6 => దావీదు మికిక్లి దుఃఖపడెను. మరియు తమ తమ కుమారులనుబటిట్యు 

కుమారెత్లనుబటిట్యు జనులకందరికి పార్ణము విసికినందున రాళుల్ రువివ్ దావీదును చంపుదము 

రండని వారు చెపుప్కొనగా దావీదు తన దేవుడైన యెహోవానుబటిట్ ధైరయ్ము తెచుచ్కొనెను. 

1 రాజులు 17:6 => అకక్డ కాకోలములు ఉదయమందు రొటెట్ను మాంసమును అసత్మయమందు 

రొటెట్ను మాంసమును అతనియొదద్కు తీసికొని వచుచ్చుండెను; అతడు వాగు నీరు తార్గుచు వచెచ్ను. 

యోబు 27:10 => వాడు సరవ్శకుత్నియందు ఆనందించునా? వాడు అనిన్ సమయములలో దేవునికి 

పార్రథ్న చేయునా? 

కీరత్నలు 9:2 => మహోనన్తుడా, నేను నినున్గూరిచ్ సంతోషించి హరిష్ంచుచునాన్ను నీ నామమును 

కీరిత్ంచెదను.  

కీరత్నలు 9:14 => మరణదావ్రమున పర్వేశించకుండ ననున్ ఉదధ్రించువాడా, ననున్ దేవ్షించువారు 

నాకు కలుగజేయు బాధను చూడుము. 

కీరత్నలు 13:5 => నేనైతే నీ కృపయందు నమిమ్క యుంచియునాన్ను నీ రక్షణవిషయమై నా 

హృదయము హరిష్ంచుచునన్ది యెహోవా నాకు మహోపకారములు చేసియునాన్డు నేను ఆయనను 

కీరిత్ంచెదను. 

కీరత్నలు 20:5 => యెహోవా నీ రక్షణనుబటిట్ మేము జయోతాస్హము చేయుచునాన్ము మా దేవుని 

నామమునుబటిట్ మా ధవ్జము ఎతుత్చునాన్ము నీ పార్రథ్నలనిన్యు యెహోవా సఫలపరచునుగాక. 

కీరత్నలు 27:5 => ఆపతాక్లమున ఆయన తన పరణ్శాలలో ననున్ దాచును తన గుడారపు మాటున 

ననున్ దాచును ఆశర్యదురగ్ముమీద ఆయన ననున్ ఎకిక్ంచును.  
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కీరత్నలు 35:9 => అపుప్డు యెహోవాయందు నేను హరిష్ంచుదును ఆయన రక్షణనుబటిట్ నేను 

సంతోషించుదును. 

కీరత్నలు 43:4 => అపుప్డు నేను దేవుని బలిపీఠమునొదద్కు నాకు ఆనందసంతోషములు కలుగజేయు 

దేవునియొదద్కు చేరుదును దేవా నా దేవా, సితారా వాయించుచు నీకు కృత జఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదను  

కీరత్నలు 51:14 => దేవా, నా రక్షణకరత్యగు దేవా రకాత్పరాధమునుండి ననున్ విడిపింపుము 

అపుప్డు నా నాలుక నీ నీతినిగూరిచ్ ఉతాస్హగానము చేయును. 

కీరత్నలు 71:22 => నా దేవా, నేనుకూడ నీ సతయ్మునుబటిట్ సవ్రమండల వాదయ్ముతో నినున్ 

సుత్తించెదను ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవా, సితారాతో నినున్ కీరిత్ంచెదను. 

కీరత్నలు 73:25 => ఆకాశమందు నీవు తపప్ నాకెవరునాన్రు? నీవు నాకుండగా లోకములోనిది 

ఏదియు నా కకక్రలేదు. 

కీరత్నలు 77:6 => నేను పాడిన పాట రాతిర్యందు జాఞ్పకము చేసికొందును హృదయమున 

ధాయ్నించుకొందును. దేవా, నా ఆతమ్ నీ తీరుప్మారగ్ము శర్దధ్గా వెదకెను. 

సామెతలు 3:26 => యెహోవా నీకు ఆధారమగును నీ కాలు చికుక్బడకుండునటుల్ ఆయన నినున్ 

కాపాడును. 

యెషయా 15:6 => ఏలయనగా నిమీము నీటి తావులు ఎడారులాయెను అది ఇంకను అడవిగా 

ఉండును. గడిడ్ యెండిపోయెను, చెటుట్ చేమలు వాడబారుచునన్వి పచచ్నిది ఎకక్డను కనబడదు  

యెషయా 16:10 => ఆనందసంతోషములు ఫలభరితమైన పొలమునుండి మానిపోయెను 

దార్క్షలతోటలో సంగీతము వినబడదు ఉతాస్హధవ్ని వినబడదు గానుగులలో దార్క్షగెలలను 

తొర్కుక్వాడెవడును లేడు దార్క్షలతొటిట్ తొర్కుక్వాని సంతోషపుకేకలు నేను మానిప్ంచియునాన్ను.  

యెషయా 17:10 => ఏలయనగా నీవు నీ రక్షణకరత్యగు దేవుని మరచిపోతివి నీ ఆశర్యదురగ్మైన 

నీ శైలమును జాఞ్పకము చేసికొనలేదు అందుచేత నీవు రమయ్మైన వనములను నాటుచు వచిచ్తివి 

వాటిలో అనయ్మైన దార్కాష్వలుల్లను నాటితివి 

యెషయా 24:15 => అందునుబటిట్ తూరుప్దిశనునన్వారలారా, యెహోవాను ఘనపరచుడి సముదర్ 

దీవ్పవాసులారా, ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా నామమును ఘనపరచుడి. 
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యెషయా 29:19 => యెహోవాయందు దీనులకు కలుగు సంతోషము అధికమగును మనుషుయ్లలో 

బీదలు ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవునియందు అనందించెదరు.  

యెషయా 58:14 => నీవు యెహోవాయందు ఆనందించెదవు దేశముయొకక్ ఉనన్తసథ్లములమీద 

నేను నినెన్కిక్ంచెదను నీ తండిర్యైన యాకోబు సావ్సథ్య్మును నీ యనుభవములో ఉంచెదను యెహోవా 

సెలవిచిచ్న వాకుక్ ఇదే.  

యిరిమ్యా 5:17 => వారు నీ పంటను నీ ఆహారమును నాశనము చేయుదురు, నీ కుమారులను నీ 

కుమారెత్లను నాశనము చేయుదురు, నీ గొఱఱ్లను నీ పశువులను నాశనము చేయుదురు, నీ దార్క్షచెటల్ 

ఫలమును నీ అంజూరపుచెటల్ ఫలమును నాశనము చేయుదురు, నీకు ఆశర్యముగానునన్ 

పార్కారములుగల పటట్ణములను వారు కతిత్చేత పాడుచేయుదురు. 

యోవేలు 1:12 => దార్క్షచెటుల్ చెడిపోయెను అంజూరపుచెటుల్ వాడిపోయెను దానిమమ్చెటుల్ను 

ఈతచెటుల్ను జలద్రుచెటుల్ను తోట చెటల్నిన్యు వాడిపోయినవి నరులకు సంతోషమేమియు లేకపోయెను. 

యోవేలు 1:19 => అగిన్చేత అరణయ్ములోని మేతసథ్లములు కాలిపోయినవి మంట తోటచెటల్నిన్టిని 

కాలిచ్వేసెను యెహోవా, నీకే నేను మొఱఱ్ పెటుట్చునాన్ను.  

యోవేలు 2:23 => సీయోను జనులారా, ఉతస్హించి మీ దేవుడైన యెహోవాయందు సంతోషించుడి; 

తన నీతినిబటిట్ ఆయన తొలకరి వరష్మును మీకనుగర్హించును, వాన కురిపించి పూరవ్మందువలె 

తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును మీకనుగిర్హించును 

హగగ్యి 2:19 => కొటల్లో ధానయ్మునన్దా? దార్క్షచెటల్యినను అంజూరపుచెటల్యినను 

దానిమమ్చెటల్యినను ఒలీవచెటల్యినను ఫలించకపోయెను గదా. అయితే ఇది మొదలుకొని నేను 

మిముమ్ను ఆశీరవ్దించెదను. 

యోహాను 16:22 => అటువలె మీరును ఇపుప్డు దుఃఖపడుచునాన్రు గాని మిముమ్ను మరల 

చూచెదను, అపుప్డు మీ హృదయము సంతోషించును, మీ సంతోషమును ఎవడును మీయొదద్నుండి 

తీసివేయడు. 

రోమీయులకు 5:11 => అంతేకాదు; మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా మనము దేవునియందు 

అతిశయపడుచునాన్ము; ఆయన దావ్రానే మనము ఇపుప్డు సమాధానసిథ్తి పొందియునాన్ము. 
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రోమీయులకు 12:12 => నిరీక్షణ గలవారై సంతోషించుచు, శర్మయందు ఓరుప్ గలవారై, 

పార్రథ్నయందు పటుట్దల కలిగియుండుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:1 => మెటుట్కు నా సహోదరులారా, పర్భువునందు ఆనందించుడి. అదే 

సంగతులను మీకు వార్యుట నాకు కషట్మైనది కాదు, మీకు అది కేష్మకరము. 

1 యోహాను 1:4 => మన సంతోషము పరిపూరణ్మవుటకై మేమీ సంగతులను వార్యుచునాన్ము. 

వచనము 3 

మనుషుయ్లనేమి పశువులనేమి నేను ఊడిచ్వేసెదను; ఆకాశపకుష్లనేమి సముదర్ మతస్య్ములనేమి 

దురజ్నులనేమి వారు చేసిన అపవాదములనేమి నేను ఊడిచ్వేసెదను; భూమిమీద ఎవరును లేకుండ 

మనుషయ్జాతిని నిరూమ్లము చేసెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

కీరత్నలు 18:1 => యెహోవా నా బలమా, నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 27:1 => యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణయునై యునాన్డు, నేను ఎవరికి 

భయపడుదును? యెహోవా నా పార్ణదురగ్ము, ఎవరికి వెరతును? 

కీరత్నలు 46:1 => దేవుడు మనకు ఆశర్యమును దురగ్మునైయునాన్డు ఆపతాక్లములో ఆయన 

నముమ్కొనదగిన సహాయకుడు 

యెషయా 12:2 => ఇదిగో నా రక్షణకు కారణభూతుడగు దేవుడు, నేను భయపడక ఆయనను 

నముమ్కొనుచునాన్ను యెహోవా యెహోవాయే నాకు బలము ఆయనే నా కీరత్నకాసప్దము ఆయన నాకు 

రక్షణాధారమాయెను 

యెషయా 45:24 => యెహోవాయందే నీతి బలములునన్వని జనులు ననున్గూరిచ్ చెపుప్దురు 

ఆయనయొదద్కే మనుషుయ్లు వచెచ్దరు ఆయనమీద కోపపడినవారందరు సిగుగ్పడుదురు  

జెకరాయ్ 10:12 => నేను వారిని యెహోవాయందు బలశాలురగా చేయుదును, ఆయన నామము 

సమ్రించుచు వారు వయ్వహరింతురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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2 కొరిందీయులకు 12:9 => అందుకు నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశకిత్ 

పరిపూరణ్మగుచునన్దని ఆయన నాతో చెపెప్ను. కాగా కీర్సుత్ శకిత్ నామీద నిలిచియుండు నిమితత్ము, 

విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును 

2 కొరిందీయులకు 12:10 => నేనెపుప్డు బలహీనుడనో అపుప్డే బలవంతుడను గనుక కీర్సుత్ 

నిమితత్ము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబబ్ందులలోను హింసలలోను 

ఉపదర్వములలోను నేను సంతోషించుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 3:16 => కీర్సుత్ మీ హృదయములలో విశావ్సముదావ్రా నివసించునటుల్గాను, 

ఫిలిపీప్యులకు 4:13 => ననున్ బలపరచువానియందే నేను సమసత్మును చేయగలను. 

కొలొసస్యులకు 1:11 => ఆయనకు తగినటుట్గా నడుచుకొనవలెననియు, ఆనందముతో కూడిన 

పూరణ్మైన ఓరుప్ను దీరఘ్శాంతమును కనుపరచునటుల్ ఆయన మహిమ శకిత్నిబటిట్ సంపూరణ్ బలముతో 

బలపరచబడవలెననియు, 

2 సమూయేలు 22:34 => ఆయన నా కాళుల్ జింకకాళల్వలె చేయును ఎతత్యిన సథ్లములమీద ననున్ 

నిలుపును. 

కీరత్నలు 18:33 => ఆయన నాకాళుల్ జింక కాళల్వలె చేయుచునాన్డు ఎతత్యిన సథ్లములమీద ననున్ 

నిలుపుచునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:13 => భూమియొకక్ ఉనన్తసథ్లములమీద వాని నెకిక్ంచెను పొలముల 

పంట వానికి తినిపించెను కొండబండనుండి తేనెను చెకుముకి రాతిబండనుండి నూనెను అతనికి 

జుఱిఱ్ంచెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:29 => ఇశార్యేలూ, నీ భాగయ్మెంత గొపప్ది యెహోవా రకిష్ంచిన నినున్ 

పోలినవాడెవడు? ఆయన నీకు సహాయకరమైన కేడెము నీకు ఔనన్తయ్మును కలిగించు ఖడగ్ము నీ 

శతుర్వులు నీకు లోబడినటుల్గా వారు వేషము వేయుదురు నీవు వారి ఉనన్తసథ్లములను తొర్కుక్దువు. 

యెషయా 58:14 => నీవు యెహోవాయందు ఆనందించెదవు దేశముయొకక్ ఉనన్తసథ్లములమీద 

నేను నినెన్కిక్ంచెదను నీ తండిర్యైన యాకోబు సావ్సథ్య్మును నీ యనుభవములో ఉంచెదను యెహోవా 

సెలవిచిచ్న వాకుక్ ఇదే.  

Page  of 19 306



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !ఫ#$

కీరత్నలు 4:1 => నా నీతికి ఆధారమగు దేవా, నేను మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు నాకుతత్రమిముమ్ ఇరుకులో 

నాకు విశాలత కలుగజేసినవాడవు నీవే ననున్ కరుణించి నా పార్రథ్న నంగీకరించుము. 

కీరత్నలు 4:2 => నరులారా, ఎంతకాలము నా గౌరవమును అవమానముగా మారెచ్దరు? 

ఎంతకాలము వయ్రథ్మైనదానిని పేర్మించెదరు? ఎంతకాలము అబదధ్మైనవాటిని వెదకెదరు? 

కీరత్నలు 4:3 => యెహోవా తన భకుత్లను తనకు ఏరప్రచుకొనుచునాన్డని తెలిసికొనుడి. నేను 

యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన ఆలకించును. 

కీరత్నలు 4:4 => భయమునొంది పాపము చేయకుడి మీరు పడకలమీద నుండగా మీ 

హృదయములలో ధాయ్నము చేసికొని ఊరకుండుడి (సెలా.) 

కీరత్నలు 4:5 => నీతియుకత్మైన బలులు అరిప్ంచుచు యెహోవాను నముమ్కొనుడి 

కీరత్నలు 4:6 => మాకు మేలు చూపువాడెవడని పలుకువారనేకులు. యెహోవా, నీ సనిన్ధికాంతి 

మామీద పర్కాశింపజేయుము. 

కీరత్నలు 4:7 => వారి ధానయ్ దార్కాష్రసములు విసత్రించిన నాటి సంతోషముకంటె అధికమైన 

సంతోషము నీవు నా హృదయములో పుటిట్ంచితివి. 

కీరత్నలు 4:8 => యెహోవా, నెమమ్దితో పండుకొని నిదర్పోవుదును నేను ఒంటరిగా నుండినను నీవే 

ననున్ సురకిష్తముగా నివసింపజేయుదువు. 

కీరత్నలు 6:1 => యెహోవా, నీ కోపముచేత ననున్ గదిద్ంపకుము నీ ఉగర్తతో ననున్ శికిష్ంపకుము. 

కీరత్నలు 6:2 => యెహోవా, నేను కృశించియునాన్ను, ననున్ కరుణించుము యెహోవా, నా 

యెముకలు అదరుచునన్వి, ననున్ బాగుచేయుము 

కీరత్నలు 6:3 => నా పార్ణము బహుగా అదరుచునన్ది. యెహోవా, నీవు ఎంతవరకు కరుణింపక 

యుందువు? 

కీరత్నలు 6:4 => యెహోవా, తిరిగి రముమ్, ననున్ విడిపింపుము నీ కృపనుబటిట్ ననున్ రకిష్ంచుము. 

కీరత్నలు 6:5 => మరణమైనవారికి నినున్గూరిచ్న జాఞ్పకము లేదు పాతాళములో ఎవరు నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు?  
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కీరత్నలు 6:6 => నేను మూలుగుచు అలసియునాన్ను పర్తి రాతిర్యు కనీన్రు విడుచుచు నా పరుపు 

తేలజేయుచునాన్ను. నా కనీన్ళల్చేత నా పడక కొటుట్కొనిపోవుచునన్ది. 

కీరత్నలు 6:7 => విచారముచేత నా కనున్లు గుంటలు పడుచునన్వి నాకు బాధ కలిగించువారిచేత 

అవి చివికియునన్వి. 

కీరత్నలు 6:8 => యెహోవా నా రోదన ధవ్ని వినియునాన్డు పాపము చేయువారలారా, మీరందరు 

నాయొదద్నుండి తొలగిపోవుడి. 

కీరత్నలు 6:9 => యెహోవా నా వినన్పము ఆలకించియునాన్డు యెహోవా నా పార్రథ్న 

నంగీకరించును. 

కీరత్నలు 6:10 => నా శతుర్వులందరు సిగుగ్పడి బహుగా అదరుచునాన్రు వారు ఆకసిమ్కముగా 

సిగుగ్పడి వెనుకకు మళుల్దురు. 

కీరత్నలు 54:1 => దేవా, నీ నామమునుబటిట్ ననున్ రకిష్ంపుము నీ పరాకర్మమునుబటిట్ నాకు 

నాయ్యము తీరుచ్ము. 

కీరత్నలు 54:2 => దేవా, నా పార్రథ్న ఆలకింపుము నా నోటి మాటలు చెవినిబెటుట్ము. 

కీరత్నలు 54:3 => అనుయ్లు నా మీదికి లేచియునాన్రు బలాఢుయ్లు నా పార్ణము తీయ జూచుచునాన్రు 

వారు తమయెదుట దేవుని ఉంచుకొనన్వారు కారు. (సెలా.) 

కీరత్నలు 54:4 => ఇదిగో దేవుడే నాకు సహాయకుడు పర్భువే నా పార్ణమును ఆదరించువాడు 

కీరత్నలు 54:5 => నా శతుర్వులు చేయు కీడు ఆయన వారిమీదికి రపిప్ంచును నీ సతయ్మునుబటిట్ 

వారిని నశింపజేయుము సేచాచ్రప్ణలైన బలులను నేను నీకరిప్ంచెదను. 

కీరత్నలు 54:6 => యెహోవా, నీ నామము ఉతత్మము నేను దానికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

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

చూచి నా కనున్ సంతోషించుచునన్ది. 

కీరత్నలు 55:1 => దేవా, చెవియొగిగ్ నా పార్రథ్న ఆలకింపుము నా వినన్పమునకు విముఖుడవై 

యుండకుము. 
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కీరత్నలు 55:2 => నా మనవి ఆలకించి నాకుతత్రమిముమ్. 

కీరత్నలు 55:3 => శతుర్వుల శబద్మునుబటిట్యు దుషు ట్ల బలాతాక్రమునుబటిట్యు నేను 

చింతాకార్ంతుడనై విశార్ంతి లేక మూలుగుచునాన్ను. వారు నామీద దోషము మోపుచునాన్రు 

ఆగర్హముగలవారై ననున్ హింసించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 55:4 => నా గుండె నాలో వేదన పడుచునన్ది మరణభయము నాలో పుటుట్చునన్ది 

కీరత్నలు 55:5 => దిగులును వణకును నాకు కలుగుచునన్వి మహా భయము ననున్ ముంచివేసెను. 

కీరత్నలు 55:6 => ఆహా గువవ్వలె నాకు రెకక్లునన్యెడల నేను ఎగిరిపోయి నెమమ్దిగా నుందునే 

కీరత్నలు 55:7 => తవ్రపడి దూరముగా పారిపోయి పెనుగాలిని సుడిగాలిని తపిప్ంచుకొని 

కీరత్నలు 55:8 => అరణయ్ములో నివసించియుందునే అనుకొంటిని. 

కీరత్నలు 55:9 => పటట్ణములో బలాతాక్ర కలహములు జరుగుట నేను చూచుచునాన్ను. పర్భువా, 

అటిట్పనులు చేయువారిని నిరూమ్లము చేయుము వారి నాలుకలు ఛేదించుము. 

కీరత్నలు 55:10 => రాతిర్ంబగళుల్ వారు పటట్ణపు పార్కారములమీద తిరుగుచునాన్రు పాపమును 

చెడుతనమును దానిలో జరుగుచునన్వి. 

కీరత్నలు 55:11 => దాని మధయ్ను నాశనకిర్యలు జరుగుచునన్వి వంచనయు కపటమును దాని 

అంగడి వీధులలో మానక జరుగుచునన్వి.  

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. 

కీరత్నలు 55:14 => మనము కూడి మధురమైన గోషిఠ్చేసి యునన్వారము ఉతస్వమునకు వెళుల్ 

సమూహముతో దేవుని మందిరమునకు పోయి యునన్వారము.  

కీరత్నలు 55:15 => వారికి మరణము అకసామ్తుత్గా వచుచ్నుగాక సజీవులుగానే వారు 

పాతాళమునకు దిగిపోవుదురు గాక చెడుతనము వారి నివాసములలోను వారి అంతరంగమునందును 

ఉనన్ది  
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కీరత్నలు 55:16 => అయితే నేను దేవునికి మొఱఱ్పెటుట్కొందును యెహోవా ననున్ రకిష్ంచును. 

కీరత్నలు 55:17 => సాయంకాలమున ఉదయమున మధాయ్హన్మున నేను ధాయ్నించుచు 

మొఱఱ్పెటుట్కొందును ఆయన నా పార్రథ్న నాలకించును 

కీరత్నలు 55:18 => నా శతుర్వులు అనేకులైయునాన్రు అయినను వారు నామీదికి రాకుండునటుల్ 

సమాధానము కలుగజేసి ఆయన నా పార్ణమును విమోచించియునాన్డు.  

కీరత్నలు 55:19 => పురాతనకాలము మొదలుకొని ఆసీనుడగు దేవుడు, మారుమనసుస్ లేనివారై 

తనకు భయపడనివారికి ఉతత్రమిచుచ్ను. 

కీరత్నలు 55:20 => తమతో సమాధానముగా నునన్వారికి వారు బలాతాక్రము చేయుదురు తాము 

చేసిన నిబంధన నతికర్మింతురు.  

కీరత్నలు 55:21 => వారి నోటి మాటలు వెనన్వలె మృదువుగా నునన్వి అయితే వారి హృదయములో 

కలహమునన్ది. వారి మాటలు చమురుకంటె నునుపైనవి అయితే అవి వరదీసిన కతుత్లే.  

కీరత్నలు 55:22 => నీ భారము యెహోవామీద మోపుము ఆయనే నినున్ ఆదుకొనును 

నీతిమంతులను ఆయన ఎనన్డును కదలనీయడు. 

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

వంచకులును సగముకాలమైన బర్దుకరు. నేనైతే నీయందు నమిమ్కయుంచియునాన్ను. 

కీరత్నలు 67:1 => భూమిమీద నీ మారగ్ము తెలియబడునటుల్ను అనయ్జనులందరిలో నీ రక్షణ 

తెలియబడునటుల్ను 

కీరత్నలు 67:2 => దేవుడు మముమ్ను కరుణించి మముమ్ను ఆశీరవ్దించును గాక ఆయన తన 

ముఖకాంతి మామీద పర్కాశింపజేయును గాక.(సెలా.) 

కీరత్నలు 67:3 => దేవా, పర్జలు నినున్ సుత్తించుదురు గాక. పర్జలందరు నినున్ సుత్తించుదురు గాక. 

నాయ్యమునుబటిట్ నీవు జనములకు తీరుప్ తీరుచ్దువు భూమిమీదనునన్ జనములను ఏలెదవు.(సెలా.) 

కీరత్నలు 67:4 => జనములు సంతోషించుచు ఉతాస్హధవ్ని చేయును గాక 

కీరత్నలు 67:5 => దేవా, పర్జలు నినున్ సుత్తించుదురు గాక. పర్జలందరు నినున్ సుత్తించుదురు గాక. 
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కీరత్నలు 67:6 => అపుప్డు భూమి దాని ఫలములిచుచ్ను దేవుడు మా దేవుడు మముమ్ను 

ఆశీరవ్దించును. 

కీరత్నలు 67:7 => దేవుడు మముమ్ను దీవించును భూదిగంత నివాసులందరు ఆయనయందు 

భయభకుత్లు నిలుపుదురు. 

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

కీరత్నలు 76:2 => షాలేములో ఆయన గుడారమునన్ది సీయోనులో ఆయన ఆలయమునన్ది. 

కీరత్నలు 76:3 => అకక్డ వింటి అగిన్ బాణములను కేడెములను కతుత్లను యుదాధ్యుధములను 

ఆయన విరుగగొటెట్ను.(సెలా.) 

కీరత్నలు 76:4 => దుషట్మృగములుండు పరవ్తముల సౌందరయ్ముకంటె నీవు అధిక తేజసుస్ 

గలవాడవు. 

కీరత్నలు 76:5 => కఠినహృదయులు దోచుకొనబడియునాన్రు వారు నిదర్నొందియునాన్రు 

పరాకర్మశాలులందరి బాహుబలము హరించెను. 

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

కలిగెను. 

కీరత్నలు 76:7 => నీవు, నీవే భయంకరుడవు నీవు కోపపడు వేళ నీ సనిన్ధిని నిలువగలవాడెవడు? 

కీరత్నలు 76:8 => నీవు తీరిచ్న తీరుప్ ఆకాశములోనుండి వినబడజేసితివి  

కీరత్నలు 76:9 => దేశములో శర్మనొందిన వారినందరిని రకిష్ంచుటకై నాయ్యపు తీరుప్నకు దేవుడు 

లేచినపుప్డు భూమి భయపడి ఊరకుండెను.(సెలా.) 

కీరత్నలు 76:10 => నరుల ఆగర్హము నినున్ సుత్తించును ఆగర్హ శేషమును నీవు ధరించుకొందువు. 

కీరత్నలు 76:11 => మీ దేవుడైన యెహోవాకు మొర్కుక్కొని మీ మొర్కుక్బడులను చెలిల్ంచుడి ఆయన 

చుటుట్నునన్వారందరు భయంకరుడగు ఆయనకు కానుకలు తెచిచ్ అరిప్ంపవలెను. 

కీరత్నలు 76:12 => అధికారుల పొగరును ఆయన అణచివేయువాడు భూరాజులకు ఆయన 

భీకరుడు. 
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2 సమూయేలు 2:18 => సెరూయా ముగుగ్రు కుమారులగు యోవాబును అబీషైయును 

అశాహేలును అచచ్ట నుండిరి. అశాహేలు అడవిలేడియంత తేలికగా పరుగెతత్గలవాడు గనుక 

కీరత్నలు 27:5 => ఆపతాక్లమున ఆయన తన పరణ్శాలలో ననున్ దాచును తన గుడారపు మాటున 

ననున్ దాచును ఆశర్యదురగ్ముమీద ఆయన ననున్ ఎకిక్ంచును.  

కీరత్నలు 59:9 => నా బలమా, నీకొరకు నేను కనిపెటుట్కొనుచునాన్ను నా ఉనన్తమైన దురగ్ము 

దేవుడే. 

కీరత్నలు 71:22 => నా దేవా, నేనుకూడ నీ సతయ్మునుబటిట్ సవ్రమండల వాదయ్ముతో నినున్ 

సుత్తించెదను ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవా, సితారాతో నినున్ కీరిత్ంచెదను. 

కీరత్నలు 150:4 => తంబురతోను నాటయ్ముతోను ఆయనను సుత్తించుడి. తంతివాదయ్ములతోను 

పిలల్నగోర్వితోను ఆయనను సుత్తించుడి. 

సామెతలు 18:10 => యెహోవా నామము బలమైన దురగ్ము. నీతిమంతుడు అందులోనికి పరుగెతిత్ 

సురకిష్తముగా నుండును. 

యెషయా 33:16 => పరవ్తములలోని శిలలు అతనికి కోటయగును తపప్క అతనికి ఆహారము 

దొరకును అతని నీళుల్ అతనికి శాశవ్తముగా ఉండును. 

యెషయా 38:20 => మన జీవితదినములనిన్యు యెహోవా మందిరములో తంతివాదయ్ములు 

వాయింతుము. 

యిరిమ్యా 16:19 => యెహోవా, నా బలమా, నా దురగ్మా, ఆపతాక్లమందు నా ఆశర్యమా, 

భూదిగంతములనుండి జనములు నీయొదద్కు వచిచ్ మా పితరులు వయ్రథ్మును మాయా రూపమును 

నిష పర్యోజనమునగు వాటిని మాతర్ము సవ్తంతిర్ంచుకొనిరని చెపుప్దురు. 

యెహెజేక్లు 36:2 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆహా పార్చీనములైన ఉనన్త 

సథ్లములు మా సావ్సథ్య్ములైనవని మిముమ్ను గురించి శతుర్వులు చెపుప్కొనిరి. 

ఆమోసు 4:13 => పరవ్తములను నిరూపించువాడును గాలిని పుటిట్ంచువాడును ఆయనే. 

ఉదయమున చీకటి కమమ్జేయువాడును మనుషుయ్ల యోచనలు వారికి తెలియజేయువాడును ఆయనే; 
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భూమియొకక్ ఉనన్తసథ్లము మీద సంచరించు దేవుడును సైనయ్ములకు అధిపతియునగు యెహోవా 

అని ఆయనకు పేరు. 

మీకా 1:3 => ఇదిగో యెహోవా తన సథ్లము విడిచి బయలుదేరుచునాన్డు, ఆయన దిగి 

భూమియొకక్ ఉనన్తసథ్లములమీద నడువబోవుచునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 6:15 => పాదములకు సమాధాన సువారత్వలననైన సిదధ్మనసస్ను జోడు తొడుగుకొని 

నిలువబడుడి. 

వచనము 4 

నా హసత్మును యూదావారి మీదను యెరూషలేము నివాసులందరి మీదను చాపి, బయలుదేవత 

యొకక్ భకుత్లలో శేషించినవారిని, దానికి పర్తిషిఠ్తులగువారిని, దాని అరచ్కులను నిరూమ్లము 

చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 1:3 => యాజకుడునగు యెహెజేక్లునకు పర్తయ్క్షముకాగా అకక్డనే యెహోవా హసత్ము 

అతనిమీదికి వచెచ్ను. 

హోషేయ 1:1 => ఉజిజ్యా యోతాము ఆహాజు హిజిక్యా అను యూదారాజుల దినములలోను, 

యెహోయాషు కుమారుడైన యరొబాము అను ఇశార్యేలు రాజు దినములలోను బెయేరి కుమారుడైన 

హోషేయకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవా వాకుక్.  

2 తిమోతి 3:16 => దైవజనుడు సనన్దుధ్డై పర్తి సతాక్రయ్మునకు పూరణ్ముగా సిదధ్పడి యుండునటుల్ 

దైవావేశమువలన కలిగిన పర్తి లేఖనము ఉపదేశించుటకును,  

2 పేతురు 1:19 => మరియు ఇంతకంటె సిథ్రమైన పర్వచన వాకయ్ము మనకునన్ది. తెలల్వారి 

వేకువచుకక్ మీ హృదయములలో ఉదయించువరకు ఆ వాకయ్ము చీకటిగల చోటున వెలుగిచుచ్ 

దీపమైనటుట్నన్ది; దానియందు మీరు లక్షయ్ముంచినయెడల మీకు మేలు. 

2 రాజులు 22:1 => యోషీయా యేలనారంభించినపుప్డు ఎనిమిదేండల్ వాడై యెరూషలేమునందు 

ముపప్దియొక సంవతస్రములు ఏలెను, అతని తలిల్ బొసక్తు ఊరివాడగు అదాయాకు కుమారెత్యైన 

యెదీదా. 
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2 రాజులు 23:37 => ఇతడును తన పితరుల చరయ్లనిన్టి పర్కారముగా యెహోవా దృషిట్కి చెడు 

నడత నడిచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:1 => యోషీయా యేలనారంభించినపుప్డు ఎనిమిదేండల్వాడై 

యెరూషలేములో ముపప్ది యొక సంవతస్రము ఏలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:27 => అతడు చేసిన సమసత్ కిర్యలనుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు 

యూదారాజుల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

యిరిమ్యా 1:2 => ఆమోను కుమారుడైన యోషీయా యూదాకు రాజైయుండగా అతని యేలుబడి 

పదుమూడవ సంవతస్రమున యెహోవా వాకుక్ యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమాయెను. 

యిరిమ్యా 25:3 => ఆమోను కుమారుడును యూదా రాజునైన యోషీయా పదుమూడవ 

సంవతస్రము మొదలుకొని నేటివరకు ఈ యిరువది మూడు సంవతస్రములు యెహోవా వాకుక్ నాకు 

పర్తయ్క్షమగుచు వచెచ్ను; నేను పెందలకడ లేచి మీకు ఆ మాటలు పర్కటించుచు వచిచ్నను మీరు 

వినకపోతిరి. 

యిరిమ్యా 9:26 => ఐగుపీత్యులను యూదావారిని ఎదోమీయులను అమోమ్నీయులను 

మోయాబీయులను గడడ్పు పర్కక్లను కతిత్రించుకొను అరణయ్ నివాసులైన వారినందరిని నేను 

శికిష్ంచెదను, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 36:14 => పర్ధానులందరు కూషీకి ఇనుమనుమడును షెలెమాయ్కు మనుమడును 

నెతనాయ్కు కుమారుడునైన యెహూదిని బారూకు నొదద్కు పంపి నీవు పర్జల వినికిడిలో చదివిన 

పుసత్కమును చేతపటుట్కొని రమమ్ని ఆజఞ్ నియయ్గా నేరీయా కుమారుడగు బారూకు ఆ గర్ంథమును 

చేతపటుట్కొని వచెచ్ను.  

లూకా 3:2 => అనన్యు, కయపయు పర్ధాన యాజకులుగాను, ఉనన్కాలమున అరణయ్ములోనునన్ 

జెకరాయ్ కుమారుడైన యోహాను నొదద్కు దేవుని వాకయ్ము వచెచ్ను. 

వచనము 5 
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మిదె ద్లమీద ఎకిక్ ఆకాశ సమూహములకు మొర్కుక్వారిని యెహోవా పేరును బటిట్యు, బయలుదేవత 

తమకు రాజనుదాని నామమును బటిట్యు మొర్కిక్ పర్మాణము చేయువారిని నేను నిరూమ్లము 

చేసెదను. 

2 రాజులు 22:16 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యూదా రాజు చదివించిన గర్ంథములో 

వార్యబడియునన్ కీడంతటిని ఏదియు విడిచిపెటట్కుండ నేను ఈ సథ్లముమీదికిని దాని 

కాపురసుథ్లమీదికిని రపిప్ంతును. 

2 రాజులు 22:17 => ఈ జనులు ననున్ విడిచి యితరదేవతలకు ధూపము వేయుచు, తమ సకల 

కారయ్ములచేత నాకు కోపము పుటిట్ంచియునాన్రు గనుక నా కోపము ఆరిపోకుండ ఈ సథ్లముమీద 

రగులుకొనుచునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:21 => యిరీమ్యాదావ్రా పలుకబడిన యెహోవా మాట నెరవేరుటకై 

విశార్ంతిదినములను దేశము అనుభవించువరకు ఇది సంభవించెను. దేశము పాడుగానునన్ డెబబ్ది 

సంవతస్రముల కాలము అది విశార్ంతిదినముల ననుభవించెను.  

యెషయా 6:11 => పర్భువా, ఎనాన్ళల్ వరకని నేనడుగగా ఆయన నివాసులు లేక పటట్ణములును, 

మనుషుయ్లు లేక యిండుల్ను పాడగువరకును దేశము బొతిత్గా బీడగువరకును 

యిరిమ్యా 6:8 => యెరూషలేమా, నేను నీయొదద్నుండి తొలగింపబడకుండునటుల్ను నేను నినున్ 

పాడైన నిరామ్నుషయ్ పర్దేశముగా చేయకుండునటుల్ను శిక్షకు లోబడుము. 

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 24:8 => మరియు యూదారాజైన సిదిక్యాను అతని పర్ధానులను దేశములో శేషించిన 

వారిని ఐగుపుత్ దేశమున నివసించువారిని, మికిక్లి జబుబ్వైనందున తినశకయ్ముకాని ఆ జబుబ్ 

అంజూరపుపండల్వలె ఉండజేసెదనని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 
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యిరిమ్యా 24:9 => మరియు వారు యిటు అటు చెదరగొటట్బడుటకై భూ రాజయ్ములనిన్టిలోను, 

నేను వారిని తోలివేయు సథ్లములనిన్టిలోను, వారిని భీతికరముగాను నిందాసప్దముగాను 

సామెతగాను అపహాసయ్ముగాను శాపాసప్దముగాను ఉండజేసెదను. 

యిరిమ్యా 24:10 => నేను వారికిని వారి పితరులకును ఇచిచ్న దేశములో ఉండకుండ వారు 

పాడైపోవువరకు నేను ఖడగ్మును కాష్మమును తెగులును వారిలోకి పంపెదను. 

యిరిమ్యా 34:22 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే నేను ఆజఞ్ ఇచిచ్ యీ పటట్ణమునకు వారిని మరల 

రపిప్ంచుచునాన్ను, వారు దానిమీద యుదధ్ముచేసి దాని పటుట్కొని మంటపెటిట్ దాని కాలిచ్వేసెదరు; 

మరియు యూదా పటట్ణములను పాడుగాను నిరజ్నముగాను చేయుదును.  

యిరిమ్యా 36:29 => మరియు యూదా రాజైన యెహోయాకీమునుగూరిచ్ నీవీమాట చెపప్వలెను 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా బబులోను రాజు నిశచ్యముగా వచిచ్ యీ దేశమును పాడుచేసి 

అందులో మనుషుయ్లైనను జంతువులైనను ఉండకుండ చేయునని ఇందులో నీవేల వార్సితివని చెపిప్ 

నీవు ఈ గర్ంథమును కాలిచ్వేసితివే; 

యెహెజేక్లు 33:27 => నా జీవముతోడు పాడైపోయిన సథ్లములలో ఉండువారు ఖడగ్ముచేత 

కూలుదురు, బయట పొలములో ఉండువారిని నేను మృగములకు ఆహారముగా ఇచెచ్దను, 

కోటలలోనివారును గుహలలోనివారును తెగులుచేత చచెచ్దరు. 

యెహెజేక్లు 33:28 => ఆ దేశమును నిరజ్నముగాను పాడుగానుచేసి దాని బలాతిశయమును 

మానిప్ంచెదను, ఎవరును వాటిలో సంచరింపకుండ ఇశార్యేలీయుల మనయ్ములు పాడవును. 

యెహెజేక్లు 33:29 => వారు చేసిన హేయకిర్యలనిన్టినిబటిట్ వారి దేశమును పాడుగాను 

నిరజ్నముగాను నేను చేయగా నేనే యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

మీకా 7:13 => అయితే దేశనివాసులు చేసిన కిర్యలనుబటిట్ దేశము పాడగును. 

ఎజార్ 8:22 => మేలు కలుగజేయుటకై ఆయనను ఆశర్యించువారికందరికిని మా దేవుని హసత్ము 

తోడుగా ఉండును గాని, ఆయన హసత్మును ఆయన ఉగర్తయు ఆయనను విసరిజ్ంచు వారందరిమీదికి 

వచుచ్నని మేము రాజుతో చెపిప్యుంటిమి గనుక మారగ్మందునన్ శతుర్వుల విషయమై మాకు 
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సహాయము చేయునటుల్ కాలబ్లమును రౌతులును రాజునొదద్ కావలెనని మనవి చేయుటకు సిగుగ్ నాకు 

తోచెను. 

యిరిమ్యా 4:25 => నేను చూడగా నరుడొకడును లేకపోయెను, ఆకాశపకుష్లనిన్యు 

ఎగిరిపోయియుండెను. 

యెహెజేక్లు 6:6 => నేనే యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొనునటుల్ మీ బలిపీఠములు 

విడువబడి పాడైపోవును, మీ విగర్హములు ఛినాన్ భినన్ములగును,సూరయ్ దేవతకు మీరు నిలిపిన 

సత్ంభములు పడగొటట్బడును, మీ పనులు నాశనమగును, మీ నివాస సథ్లములనిన్టిలో నునన్ మీ 

పటట్ణములు పాడైపోవును, మీ ఉనన్త సథ్లములు విడువబడును, 

మీకా 2:4 => ఆ దినమున జనులు మిముమ్ను గురించి బహుగా అంగలారుచ్చు సామెత నెతుత్దురు. 

వారు చెపుప్ సామెత ఏదనగా మనము బొతిత్గా చెడిపోయి యునాన్మనియు, ఆయన నా జనుల 

సావ్సథ్య్మును అనుయ్లకిచిచ్యునాన్డనియు , మనయొదద్ నుండకుండ ఆయన దానిని 

తీసివేసెసేయనియు,మన భూములను తిరుగబడినవారికి ఆయన విభజించియునాన్డనియు 

ఇశార్యేలీయులు అనుకొను చునన్టుల్ జనులు చెపుప్కొందురు.  

హబకూక్కు 1:5 => అనయ్జనులలో జరుగునది చూడుడి , ఆలోచించుడి , కేవలము 

విసమ్యమునొందుడి. మీ దినములలో నేనొక కారయ్ము జరిగింతును, ఆలాగు జరుగునని యొకడు 

మీకు తెలిపినను మీరతని నమమ్కయుందురు. 

జెఫనాయ్ 1:18 => యెహోవా ఉగర్తదినమున తమ వెండి బంగారములు వారిని తపిప్ంపలేకపోవును, 

రోషాగిన్చేత భూమియంతయు దహింపబడును, హఠాతుత్గా ఆయన భూనివాసులనందరిని 

సరవ్నాశనము చేయబోవుచునాన్డు.  

వచనము 6 

యెహోవాను అనుసరింపక ఆయనను విసరిజ్ంచి ఆయనయొదద్ విచారణ చేయనివారిని నేను 

నిరూమ్లము చేసెదను. 
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యిరిమ్యా 4:23 => నేను భూమిని చూడగా అది నిరాకారముగాను శూనయ్ముగాను ఉండెను; 

ఆకాశముతటుట్ చూడగా అచచ్ట వెలుగులేకపోయెను. 

యిరిమ్యా 4:24 => పరవ్తములను చూడగా అవి కంపించుచునన్వి కొండలనిన్యు కదులుచునన్వి. 

యిరిమ్యా 4:25 => నేను చూడగా నరుడొకడును లేకపోయెను, ఆకాశపకుష్లనిన్యు 

ఎగిరిపోయియుండెను. 

యిరిమ్యా 4:26 => నేను చూచుచుండగా ఫలవంతమైన భూమి యెడారి ఆయెను, అందులోని 

పటట్ ణములనిన్యు యెహోవా కోపాగిన్ కి నిలువలేక ఆయన యెదుట నుండకుండ 

పడగొటట్బడియుండెను. 

యిరిమ్యా 4:27 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈదేశమంతయు పాడగును గాని 

నిశేశ్షముగా దాని నాశనము చేయను. 

యిరిమ్యా 4:28 => దానినిబటిట్ భూమి దుఃఖించుచునన్ది, పైన ఆకాశము కారు కమిమ్యునన్ది, 

అయితే నేను దానిని నిరణ్యించినపుప్డు మాట ఇచిచ్తిని, నేను పశాచ్తాత్ప పడుటలేదు 

రదుద్చేయుటలేదు. 

యిరిమ్యా 4:29 => రౌతులును విలుకాండుర్ను చేయు ధవ్ని విని పటట్ణసుథ్లందరు 

పారిపోవుచునాన్రు, తుపప్లలో దూరుచునాన్రు, మెటట్లకు ఎకుక్చునాన్రు, పర్తి పటట్ణము 

నిరజ్నమాయెను వాటిలొ నివాసులెవరును లేరు, 

యిరిమ్యా 12:4 => భూమి యెనాన్ళుల్ దుఃఖింపవలెను? దేశమంతటిలోని గడిడ్ ఎనాన్ళుల్ 

ఎండిపోవలెను? అతడు మన అంతము చూడడని దుషు ట్లు చెపుప్కొనుచుండగా దేశములో 

నివసించువారి చెడుతనమువలన జంతువులును పకుష్లును సమసిపోవుచునన్వి. 

హోషేయ 4:3 => కాబటిట్ దేశము పర్లాపించుచునన్ది, దాని పశువులును ఆకాశపకుష్లును 

కాపురసుథ్లందరును కీష్ణించుచునాన్రు, సముదర్ మతస్య్ములు కూడ గతించిపోవుచునన్వి. 

యెషయా 27:9 => కావున యాకోబు దోషమునకు ఈలాగున పార్యశిచ్తత్ము చేయబడును 

ఇదంతయు అతని పాపపరిహారమునకు కలుగు ఫలము. ఛినాన్భినన్ములుగా చేయబడు సునన్పు 
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రాళల్వలె అతడు బలిపీఠపు రాళల్నిన్టిని కొటుట్నపుప్డు దేవతాసత్ంభము సూరయ్దేవతా పర్తిమలు ఇకను 

మరల లేవవు.  

యెహెజేక్లు 7:19 => తమ వెండిని వీధులలో పారవేయుదురు, తమ బంగారమును నిషిదధ్మని 

యెంచుదురు, యెహోవా ఉగర్త దినమందు వారి వెండియేగాని బంగారమేగాని వారిని 

తపిప్ంచజాలదు, అది వారి దోషకిర్యలు విడువకుండ అభయ్ంతరమాయెను గనుక దానివలన వారు 

తమ ఆకలి తీరుచ్కొనజాలకపోదురు, తమ ఉదరమును పోషించుకొనజాలకపోదురు. 

యెహెజేక్లు 14:3 => నరపుతుర్డా, యీ మనుషుయ్లు తమ హృదయములలో విగర్హములనే 

నిలుపుకొని దోషము పుటిట్ంచు అభయ్ంతరమును తమయెదుటనే పెటుట్కొనియునాన్రు, వీరు నాయొదద్ 

ఏమైన విచారణచేయదగునా? 

యెహెజేక్లు 14:4 => కావున నీవు వారికి సంగతి తెలియజేసి యీలాగు చెపుప్ము పర్భువైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా తమ విసాత్రమైన విగర్హములనుబటిట్ తమ మనసుస్న విగర్హములను 

నిలుపుకొని తమకు దోషము కలుగజేసికొని తమ యెదుట అభయ్ంతరమును పెటుట్కొని పర్వకత్యొదద్కు 

వచుచ్ ఇశార్యేలీయులందరు  

యెహెజేక్లు 14:5 => తమ విగర్హముల మూలముగా నాకు అనుయ్లైరి గనుక నేను వారి 

హృదయమును లోపరచునటుల్ యెహోవానగు నేనే వారికి పర్తుయ్తత్రమిచుచ్చునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 14:6 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులకు నీవు ఈ మాట చెపుప్ము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ విగర్హములను విడిచిపెటిట్ మీరు చేయు హేయ కృతయ్ములనిన్టిని మాని 

మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి 

యెహెజేక్లు 14:7 => ఇశార్యేలీయులలోను వారి దేశములో నివసించు పరదేశులలోను ఎవరైనను 

ననున్ అనుసరించక నాకు అనుయ్లై తమ మనసుస్న విగర్హములను నిలుపుకొని తమకు దోషము 

కలుగజేసికొని అభయ్ంతరమును తమయెదుట పెటుట్కొని తమ నిమితత్మై నాయొదద్ 

విచారణచేయవలెనని పర్వకత్యొదద్కు వచిచ్నయెడల యెహోవానగు నేనే సవ్యముగా వారికి 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను.  
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యెహెజేక్లు 44:12 => విగర్హముల ఎదుట జనులకు పరిచారకులై ఇశార్యేలీయులు తొటిర్లిల్ 

పాపము చేయుటకు వారు కారకులైరి గనుక నేను వారికి విరోధినైతిని; వారు తమ దోషమును 

భరించుదురు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్.  

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

మాకు దేవుడని మేమికమీదట మాచేతిపనితో చెపప్ము; తండిర్లేనివారియెడల వాతస్లయ్ము 

చూపువాడవు నీవే గదా. 

హోషేయ 14:8 => ఎఫార్యిమూ బొమమ్లతో నాకిక నిమితత్మేమి? నేనే ఆలకించుచునాన్ను, నేనే 

ఎఫార్యిమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుచునాన్ను, నేను చిగురుపెటుట్ సరళవృక్షమువంటి వాడను, 

నావలననే నీకు ఫలము కలుగును. 

మీకా 5:11 => నీ దేశమందునన్ పటట్ణములను నాశనముచేతును, నీ కోటలను పడగొటుట్దును, 

నీలో చిలల్ంగివారు లేకుండ నిరూమ్లముచేతును. 

మీకా 5:12 => మేఘములను చూచి మంతిర్ంచువారు ఇక నీలో ఉండరు. 

మీకా 5:13 => నీచేతిపనికి నీవు మొర్కక్కుండునటుల్ చెకిక్న విగర్హములును దేవతా సత్ంభములును 

నీ మధయ్ ఉండకుండ నాశనముచేతును, 

మీకా 5:14 => నీ మధయ్ను దేవతా సత్ంభములుండకుండ వాటిని పెలల్గింతును, నీ పటట్ణములను 

పడగొటుట్దును. 

జెకరాయ్ 13:2 => ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ ఆ దినమున విగర్హముల పేళుల్ 

ఇకను జాఞ్పకము రాకుండ దేశములోనుండి నేను వాటిని కొటిట్వేతును; మరియు పర్వకత్లను 

అపవితార్తమ్ను దేశములో లేకుండచేతును. 

మతత్యి 23:39 => ఇది మొదలుకొని పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు సుత్తింపబడుగాకని మీరు 

చెపుప్వరకు ననున్ చూడరని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

పర్కటన 2:14 => అయినను నేను నీమీద కొనిన్ తపిప్దములు మోపవలసియునన్ది. అవేవనగా, 

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినునటుల్ను, జారతవ్ము చేయునటుల్ను, ఇశార్యేలీయులకు ఉరి 

యొడుడ్మని బాలాకునకు నేరిప్న బిలాము బోధను అనుసరించువారు నీలో ఉనాన్రు 
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యెహెజేక్లు 14:13 => నరపుతుర్డా, ఏ దేశమైతే విశావ్సఘాతకమై నా దృషిట్కి పాపముచేసినదో 

దానికి నేను విరోధినై పార్ణాధారమగు ఆహారము లేకుండజేసి కరవు పంపించి మనుషుయ్లను 

పశువులను నిరూమ్లము చేయుదును  

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

వారు తమ నీతిచేత తముమ్నుమాతర్మే రకిష్ంచుకొందురు, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 14:15 => బాటసారులు సంచరింపకుండ ఆ దేశము నిరజ్నమై పాడగునటుల్ నేను 

దానిమీదికి దుషట్ మృగములను రపిప్ంచగా 

యెహెజేక్లు 14:16 => ఆ ముగుగ్రు దానిలో ఉండినను ఆ దేశము పాడైపోవును; నా జీవముతోడు 

వారు తముమ్ను మాతర్మే రకిష్ంచుకొందురుగాని కుమాళల్నైనను కుమారెత్లనైనను రకిష్ంపజాలకుందురు, 

ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 14:17 => నేను అటిట్ దేశముమీదికి యుదధ్ము రపిప్ంచి ఖడగ్మును పిలిచి నీవు ఈ 

దేశమునందు సంచరించి మనుషుయ్లను పశువులను నిరూమ్లము చేయుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్నయెడల 

యెహెజేక్లు 14:18 => ఆ ముగుగ్రును దానిలో ఉనన్ను నా జీవము తోడు వారు తముమ్ను మాతర్మే 

రకిష్ంచుకొందురుగాని కమాళల్నైనను కుమారెత్లనైనను రకిష్ంపజాలకుందురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 14:19 => అటిట్ దేశములోనికి తెగులు పంపి మనుషుయ్లును పశువులును 

నిరూమ్లమగుటకై పార్ణహానికరమగునంతగా నేను నా రౌదర్మును కుమమ్ రించినయెడల 

యెహెజేక్లు 14:20 => నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగుగ్రు దానిలో ఉనన్ను నా 

జీవముతోడు వారు తమ నీతిచేత తముమ్ను మాతర్మే రకిష్ంచుకొందురుగాని కుమారునినై నను 

కుమారెత్నైనను రకిష్ంపజాలకుందురు 

యెహెజేక్లు 14:21 => పర్భువగు యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు మనుషుయ్లను 

పశువులను నిరూమ్లము చేయవలెనని నేను ఖడగ్ముచేతను కాష్మముచేతను దుషట్మృగములచేతను 

తెగులుచేతను ఈ నాలుగు విధముల యెరూషలేము మీద తీరుప్తీరిచ్నయెడల అటిట్ వారుండినను వారు 

దాని రకిష్ంపలేరు 
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యెహెజేక్లు 15:6 => కావున పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను 

అగిన్కపప్గించిన దార్క్షచెటుట్ అడవిచెటల్లో ఏలాటిదో యెరూషలేము కాపురసుథ్లును ఆలాటివారే గనుక 

నేను వారిని అపప్గింపబోవుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 15:7 => నేను వారిమీద కఠినదృషిట్ నిలుపుదును, వారు అగిన్ని తపిప్ంచుకొనినను 

అగిన్యే వారిని దహించును; వారియెడల నేను కఠినదృషిట్ గలవాడనై యుండగా నేనే యెహోవానని 

మీరు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 15:8 => వారు నా విషయమై విశావ్సఘాతకులైరి గనుక నేను దేశమును 

పాడుచేసెదను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

ఆదికాండము 6:7 => అపుప్డు యెహోవా నేను సృజించిన నరులును నరులతోకూడ జంతువులును 

పురుగులును ఆకాశ పకాష్య్దులును భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయుదును; ఏలయనగా నేను 

వారిని సృషిట్ంచినందుకు సంతాపము నొందియునాన్ననెను 

ఆదికాండము 7:21 => అపుప్డు పకుష్లేమి పశువులేమి మృగములేమి భూమిమీద పార్కు 

పురుగులేమి భూమిమీద సంచరించు సమసత్ శరీరులేమి సమసత్ నరులేమి చచిచ్పోయిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:25 => వారి దేవతల పర్తిమలను మీరు అగిన్చేత కాలిచ్వేయవలెను; వాటి 

మీదనునన్ వెండిబంగారములను అపేకిష్ంపకూడదు. నీవు దానివలన చికుక్బడుదువేమో గనుక దానిని 

తీసికొనకూడదు. ఏలయనగా అది నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయము. 

యెషయా 2:18 => విగర్హములు బొతిత్గా నశించిపోవును. 

యెషయా 17:8 => మానవులు తముమ్ను సృషిట్ంచినవానివైపు చూతురు వారి కనున్లు 

ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుని లక్షయ్పెటుట్ను 

యిరిమ్యా 4:25 => నేను చూడగా నరుడొకడును లేకపోయెను, ఆకాశపకుష్లనిన్యు 

ఎగిరిపోయియుండెను. 

యిరిమ్యా 10:15 => అవి ఆశను చెడగొటుట్ మాయాకారయ్ములు, విమరశ్కాలములో అవి 

నశించిపోవును, 
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యిరిమ్యా 21:6 => మనుషుయ్లనేమి పశువులనేమి యీ పటట్ణపు నివాసులనందరిని హతము 

చేసెదను; గొపప్ తెగులుచేత వారు చచెచ్దరు. 

యిరిమ్యా 50:3 => ఉతత్రదికుక్నుండి దానిమీదికి ఒక జనము వచుచ్చునన్ది ఏ నివాసియు లేకుండ 

అది దాని దేశమును పాడుచేయును మనుషుయ్లేమి పశువులేమి అందరును పారిపోవుదురు అందరును 

తరిల్పోవుదురు.  

యెహెజేక్లు 6:6 => నేనే యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొనునటుల్ మీ బలిపీఠములు 

విడువబడి పాడైపోవును, మీ విగర్హములు ఛినాన్ భినన్ములగును,సూరయ్ దేవతకు మీరు నిలిపిన 

సత్ంభములు పడగొటట్బడును, మీ పనులు నాశనమగును, మీ నివాస సథ్లములనిన్టిలో నునన్ మీ 

పటట్ణములు పాడైపోవును, మీ ఉనన్త సథ్లములు విడువబడును, 

యెహెజేక్లు 14:17 => నేను అటిట్ దేశముమీదికి యుదధ్ము రపిప్ంచి ఖడగ్మును పిలిచి నీవు ఈ 

దేశమునందు సంచరించి మనుషుయ్లను పశువులను నిరూమ్లము చేయుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్నయెడల 

యెహెజేక్లు 23:48 => సతరీలందరు మీ కామాతురతచొపుప్న చేయకూడదని నేరుచ్కొనునటుల్ మీ 

కామాతురతను దేశములో నుండకుండ మానిప్ంచుదును. 

జెఫనాయ్ 1:18 => యెహోవా ఉగర్తదినమున తమ వెండి బంగారములు వారిని తపిప్ంపలేకపోవును, 

రోషాగిన్చేత భూమియంతయు దహింపబడును, హఠాతుత్గా ఆయన భూనివాసులనందరిని 

సరవ్నాశనము చేయబోవుచునాన్డు.  

వచనము 7 

పర్భువైన యెహోవా దినము సమీపమాయెను, ఆయన బలియొకటి సిదధ్పరచియునాన్డు, తాను 

పిలిచిన వారిని ఆయన పర్తిషిఠ్ంచియునాన్డు, యెహోవా సనిన్ ధిని మౌనముగా నుండుడి. 

నిరగ్మకాండము 15:12 => నీ దకిష్ణహసత్మును చాపితివి భూమి వారిని మింగివేసెను. 

2 రాజులు 21:13 => నేను షోమోర్నును కొలిచిన నూలును, అహాబు కుటుంబికులను సరిచూచిన 

మటట్పు గుండును యెరూషలేముమీద సాగలాగుదును; ఒకడు పళె ల్మును తుడుచునపుప్డు దాని 

బోరిల్ంచి తుడుచునటుల్ నేను యెరూషలేమును తుడిచివేసెదను. 
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యెషయా 14:26 => సరవ్లోకమునుగూరిచ్ నేను చేసిన ఆలోచన ఇదే జనములందరిమీద 

చాపబడిన బాహువు ఇదే. 

యెషయా 14:27 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దాని నియమించియునాన్డు 

రదుద్పరచగలవాడెవడు? బాహువు చాచినవాడు ఆయనే దాని తిర్పప్గలవాడెవడు? 

2 రాజులు 23:4 => రాజు బయలు దేవతకును అషేరా దేవికిని నక్షతర్ములకును చేయబడిన 

ఉపకరణములనిన్టి యెహోవా ఆలయములోనుండి ఇవతలకు తీసికొని రావలెనని పర్ధానయాజకుడైన 

హిలీక్యాకును రెండవ వరుస యాజకులకును దావ్రపాలకులకును ఆజఞ్ ఇయయ్గా హిలీక్యా వాటిని 

యెరూషలేము వెలుపల కిదోర్ను పొలములో కాలిచ్వేసి, బూడిదెను బేతేలు ఊరికి పంపివేసెను. 

2 రాజులు 23:5 => మరియు యూదా పటట్ణములయందునన్ ఉనన్త సథ్లములలోను యెరూషలేము 

చుటుట్నునన్ చోటల్లోను ధూపము వేయుటకై యూదా రాజులు నియమించిన అరచ్కులనేమి, 

బయలునకును సూరయ్చందుర్లకును గర్హములకును నక్షతర్ములకును ధూపము వేయు వారినేమి, 

అతడు అందరిని నిలిపివేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:4 => అతడు చూచుచుండగా జనులు బయలు దేవతల బలిపీఠములను 

పడగొటిట్, వాటిపైన ఉనన్ సూరయ్ దేవతల విగర్హములను అతని ఆజఞ్చొపుప్న నరికివేసి, దేవతా 

సత్ంభములను చెకిక్న విగర్హములను పోత విగర్హములను తుతుత్నియలుగా కొటిట్ చూరణ్ముచేసి, 

వాటికి బలులు అరిప్ంచినవారి సమాధులమీద చలిల్వేసిరి. 

హోషేయ 10:5 => బేతావెనులో నునన్ దూడవిషయమై షోమోర్ను నివాసులు భయపడుదురు, దాని 

పర్భావము పోయెనని పర్జలును, సంతోషించుచుండిన దాని అరచ్కులును దుఃఖింతురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:24 => ఆయన వారి రాజులను నీచేతికపప్గించును. నీవు 

ఆకాశముకిర్ందనుండి వారి నామమును నశింపజేయవలెను; నీవు వారిని నశింపజేయువరకు ఏ 

మనుషుయ్డును నీ యెదుట నిలువలేకపోవును. 

1 రాజులు 9:9 => జనులిటల్ందురు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి తమ పితరులను రపిప్ంచిన తమ 

దేవుడైన యెహోవాను వారు విడిచి యితర దేవతలను ఆధారము చేసికొని కొలిచి పూజించుచు వచిచ్రి 

గనుక యెహోవా ఈ కీడంతయు వారిమీదికి రపిప్ంచియునాన్డు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 24:18 => జనులు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మందిరమును విడచి, 

దేవతాసత్ంభములకును విగర్హములకును పూజచేసిరి; వారు, చేసిన యీ యపరాధము నిమితత్ము 

యూదావారిమీదికిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లమీదికిని కోపము వచెచ్ను. 

యెషయా 1:28 => అతికర్మము చేయువారును పాపులును నిశేశ్షముగా నాశనమగుదురు 

యెహోవాను విసరిజ్ంచువారు లయమగుదురు. 

యెషయా 48:19 => నీ సంతానము ఇసుకవలె విసాత్రమగును నీ గరభ్ఫలము దాని రేణువులవలె 

విసత్రించును వారి నామము నా సనిన్ధినుండి కొటిట్వేయబడదు మరువబడదు 

యెషయా 65:12 => నేను మాటలాడగా మీరు ఆలకింపక నా దృషిట్కి చెడడ్దైనదాని చేసితిరి 

నాకిషట్ము కానిదాని కోరితిరి నేను ఖడగ్మును మీకు అదృషట్ముగా నియమించుదును మీరందరు వధకు 

లోనగుదురు.  

యిరిమ్యా 10:15 => అవి ఆశను చెడగొటుట్ మాయాకారయ్ములు, విమరశ్కాలములో అవి 

నశించిపోవును, 

యిరిమ్యా 15:6 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే నీవు ననున్ విసరిజ్ంచియునాన్వు వెనుకతీసియునాన్వు 

గనుక నినున్ నశింపజేయునటుల్ నేను నీ మీదికి నా చేతిని చాచియునాన్ను; సంతాపపడి పడి నేను 

విసికియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 44:26 => కాబటిట్ ఐగుపుత్లో నివసించు సమసత్మైన యూదులారా, యెహోవా 

మాటవినుడి యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా పర్భువగు యెహోవా అను నేను నా జీవముతోడు 

పర్మాణము చేయుచు, ఐగుపుత్లో నివసించు యూదులలో ఎవరును ఇకమీదట నా నామము నోట 

పలకరని నా ఘనమైన నామముతోడు నేను పర్మాణము చేయుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 6:6 => నేనే యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొనునటుల్ మీ బలిపీఠములు 

విడువబడి పాడైపోవును, మీ విగర్హములు ఛినాన్ భినన్ములగును,సూరయ్ దేవతకు మీరు నిలిపిన 

సత్ంభములు పడగొటట్బడును, మీ పనులు నాశనమగును, మీ నివాస సథ్లములనిన్టిలో నునన్ మీ 

పటట్ణములు పాడైపోవును, మీ ఉనన్త సథ్లములు విడువబడును, 
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యెహెజేక్లు 20:39 => ఇశార్యేలు యింటివారలారా, మీరు నామాట విననియెడల మీరు 

పెటుట్కొనిన విగర్హములను, మీ కిషట్మైనటుట్గా పూజించుకొనుడి, గాని మీ అరప్ణలచేతను మీ 

విగర్హములచేతను నా పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచకుడి అని పర్భువైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

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

అనయ్జనులలో ఉండకుండ మిముమ్ను నిరూమ్లముచేతును, జనము కాకుండ మిముమ్ను నశింపజేతును 

సమూలధవ్ంసము చేతును. 

జెకరాయ్ 13:2 => ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ ఆ దినమున విగర్హముల పేళుల్ 

ఇకను జాఞ్పకము రాకుండ దేశములోనుండి నేను వాటిని కొటిట్వేతును; మరియు పర్వకత్లను 

అపవితార్తమ్ను దేశములో లేకుండచేతును. 

రోమీయులకు 11:4 => అయితే దేవోకిత్ అతనితో ఏమి చెపుప్చునన్ది? బయలుకు మోకాళూ ల్నని 

యేడువేలమంది పురుషులను నేను శేషముగా నుంచుకొనియునాన్ను. 

వచనము 8 

యెహోవా యేరప్రచిన బలి దినమందు అధిపతులను రాజకుమారులను అనయ్దేశసుథ్లవలె వసత్రములు 

వేసికొనువారినందరిని నేను శికిష్ంతును. 

2 రాజులు 23:12 => మరియు యూదారాజులు చేయించిన ఆహాజు మేడగది పైనునన్ 

బలిపీఠములను, యెహోవా మందిరపు రెండు సాలలలో మనషే ష్ చేయించిన బలిపీఠములను రాజు 

పడగొటిట్ంచి ఛినాన్భినన్ములుగా చేయించి ఆ ధూళిని కిదోర్ను వాగులో పోయించెను. 

యిరిమ్యా 19:13 => యెరూషలేము ఇండుల్ను యూదారాజుల నగరులును ఆ తోఫెతు సథ్లమువలెనే 

అపవితర్ములగును; ఏ యిండల్మీద జనులు ఆకాశ సమూహమను దేవతలకు ధూపము వేయుదురో, 

లేక అనయ్దేవతలకు పానారప్ణముల నరిప్ంచుదురో ఆ యిండల్నిన్టికి ఆలాగే జరుగును. 

Page  of 39 306



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !ఫ#$

యిరిమ్యా 32:29 => ఈ పటట్ణముమీద యుదధ్ముచేయు కలీద్యులు వచిచ్, యీ పటట్ణమునకు 

అగిన్ ముటిట్ంచి, యే మిదె ద్లమీద జనులు బయలునకు ధూపారప్ణచేసి అనయ్దేవతలకు 

పానారప్ణములనరిప్ంచి నాకు కోపము పుటిట్ంచిరో ఆ మిదె ద్లనిన్టిని కాలిచ్వేసెదరు.  

1 రాజులు 18:21 => ఏలీయా జనులందరి దగగ్రకు వచిచ్ యెనాన్ళల్ మటుట్కు మీరు రెండు తలంపుల 

మధయ్ తడబడుచుందురు? యెహోవా దేవుడైతే ఆయనను అనుస రించుడి, బయలు దేవుడైతే వాని 

ననుసరించుడని పర్కటన చేయగా, జనులు అతనికి పర్తుయ్తత్రముగా ఒక మాటైనను పలుకక పోయిరి. 

2 రాజులు 17:33 => ఈ పర్కారముగా వారు యెహోవా యందు భయభకుత్లు గలవారైయుండి, 

తాము ఏ జనులలోనుండి పటట్బడిరో ఆ యా జనుల మరాయ్దచొపుప్న తమ దేవతలను 

పూజించుచుండిరి. 

2 రాజులు 17:41 => ఆ పర్జలు ఆలాగున యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారైనను తాము 

పెటుట్కొనిన విగర్హములను పూజించుచు వచిచ్రి. మరియు తమ పితరులు చేసినటుల్ వారి 

యింటివారును వారి సంతతివారును నేటివరకు చేయుచునాన్రు. 

మతత్యి 6:24 => ఎవడును ఇదద్రు యజమానులకు దాసుడుగా నుండనేరడు; అతడు ఒకని దేవ్షించి 

యొకని పేర్మించును; లేదా యొకని పక్షముగానుండి యొకని తృణీకరించును. మీరు దేవునికిని 

సిరికిని దాసులుగా నుండనేరరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:20 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి ఆయనను సేవించి 

ఆయనను హతుత్కొని ఆయన నామమున పర్మాణము చేయవలెను. 

యెషయా 48:1 => యాకోబు వంశసుథ్లై ఇశార్యేలు అను పేరు కలిగినవారలారా, యూదా 

జలములలోనుండి బయలుదేరి వచిచ్నవారై యెహోవా నామముతోడని పర్మాణము చేయుచు 

ఇశార్యేలు దేవుని నామమును సమ్రించుచు నీతిసతయ్ములను అనుసరింపనివారలారా, ఈ మాట 

ఆలకించుడి.  

యిరిమ్యా 4:2 => సతయ్మునుబటిట్యు నాయ్యమునుబటిట్యు నీతినిబటిట్యు యెహోవా జీవముతోడని 

పర్మాణము చేసినయెడల జనములు ఆయనయందు తమకు ఆశీరావ్దము కలుగుననుకొందురు, 

ఆయనయందే అతిశయపడుదురు. 
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హోషేయ 4:15 => ఇశార్యేలూ, నీవు వేశయ్వైతివి; అయినను యూదా ఆ పాపములో పాలు 

పొందకపోవును గాక. గిలాగ్లునకు పోవదుద్; బేతావెనునకు పోవదుద్; యెహోవా జీవము తోడని 

పర్మాణము చేయవదుద్. 

యెషయా 44:5 => ఒకడునేను యెహోవావాడననును, మరియొకడు యాకోబు పేరు చెపుప్కొనును, 

మరియొకడు యెహోవా వాడనని తనచేతితో వార్సి ఇశార్యేలను మారుపేరు పెటుట్కొనును. 

యెషయా 45:23 => నా యెదుట పర్తి మోకాలు వంగుననియు పర్తి నాలుకయు నాతోడని 

పర్మాణము చేయుననియు నేను నా పేరట పర్మాణము చేసియునాన్ను నీతిగల నా నోటి మాట 

బయలుదేరియునన్ది అది వయ్రథ్ము కానేరదు.  

రోమీయులకు 14:11 => నా తోడు, పర్తి మోకాలును నా యెదుట వంగును, పర్తి నాలుకయు 

దేవుని సుత్తించును అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు 

యెహోషువ 23:7 => మీయొదద్ మిగిలియునన్ యీ జనుల సహవాసము చేయక వారి దేవతల 

పేళల్ను ఎతత్క వాటి తోడని పర్మాణము చేయక వాటిని పూజింపక వాటికి నమసక్రింపక 

1 రాజులు 11:33 => అయితే నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును, నేను యెరూషలేము 

పటట్ణమును కోరుకొనినందునను ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలోనుండి వానికి ఒక గోతర్ము 

ఉండనితుత్ను. 

ఆమోసు 5:26 => మీరు మీ దేవతయైన మోలెకు గుడారమును, మీరు పెటుట్కొనిన విగర్హముల 

పీఠమును మీరు మోసికొని వచిచ్తిరి గదా. 

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

నా కుమారునికి పెండిల్చేయక 

నిరగ్మకాండము 20:23 => మీరు ననున్ కొలుచుచు, వెండి దేవతలనైనను బంగారు దేవతలనైనను 

చేసికొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:19 => సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములైన ఆకాశసైనయ్మును చూచి 

మరలుకొలప్బడి, నీ దేవుడైన యెహోవా సరావ్కాశము కిర్ందనునన్ సమసత్ పర్జలకొరకు 

పంచిపెటిట్నవాటికి నమసక్రించి వాటిని పూజింపకుండునటుల్ను మీరు బహు జాగర్తత్పడుడి. 
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1 రాజులు 9:9 => జనులిటల్ందురు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి తమ పితరులను రపిప్ంచిన తమ 

దేవుడైన యెహోవాను వారు విడిచి యితర దేవతలను ఆధారము చేసికొని కొలిచి పూజించుచు వచిచ్రి 

గనుక యెహోవా ఈ కీడంతయు వారిమీదికి రపిప్ంచియునాన్డు. 

1 రాజులు 11:5 => సొలొమోను అషాత్రోతు అను సీదోనీయుల దేవతను మిలోక్ము అను 

అమోమ్నీయుల హేయమైన దేవతను అనుసరించి నడిచెను. 

2 రాజులు 23:5 => మరియు యూదా పటట్ణములయందునన్ ఉనన్త సథ్లములలోను యెరూషలేము 

చుటుట్నునన్ చోటల్లోను ధూపము వేయుటకై యూదా రాజులు నియమించిన అరచ్కులనేమి, 

బయలునకును సూరయ్చందుర్లకును గర్హములకును నక్షతర్ములకును ధూపము వేయు వారినేమి, 

అతడు అందరిని నిలిపివేసెను. 

2 రాజులు 23:13 => యెరూషలేము ఎదుటనునన్ హేయమను పరవ్తపు కుడిపారశ్వ్మందు 

అషాత్రోతు అను సీదోనీయుల విగర్హమునకును, కెమోషు అను మోయాబీయుల విగర్హమునకును, 

మిలోక్ము అను అమోమ్నీయుల విగర్హమునకును ఇశార్యేలు రాజైన సొలొమోను కటిట్ంచిన ఉనన్త 

సథ్లములను రాజు అపవితర్పరచి 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:3 => ఇతడు తన తండిర్యైన హిజిక్యా పడగొటిట్న ఉనన్తసథ్లములను 

తిరిగికటిట్ంచి, బయలు దేవతకు బలిపీఠములను నిలిపి, దేవతాసత్ంభములను చేయించి, 

ఆకాశనక్షతర్ములనిన్టిని పూజించి కొలిచెను. 

కీరత్నలు 63:11 => రాజు దేవునిబటిట్ సంతోషించును. ఆయనతోడని పర్మాణము చేయు 

పర్తివాడును అతిశయిలుల్ను అబదధ్ములాడువారి నోరు మూయబడును. 

కీరత్నలు 86:11 => యెహోవా, నేను నీ సతయ్ము ననుసరించి నడచుకొనునటుల్ నీ మారగ్మును నాకు 

బోధింపుము. నీ నామమునకు భయపడునటుల్ నా హృదయమునకు ఏకదృషిట్ కలుగజేయుము. 

కీరత్నలు 101:3 => నా కనున్లయెదుట నేను ఏ దుషాక్రయ్మును ఉంచుకొనను భకిత్మారగ్ము 

తొలగినవారి కిర్యలు నాకు అసహయ్ములు అవి నాకు అంటనియయ్ను  

కీరత్నలు 119:10 => నా పూరణ్హృదయముతో నినున్ వెదకియునాన్ను ననున్ నీ ఆజఞ్లను విడిచి 

తిరుగనియయ్కుము. 
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యెషయా 65:16 => దేశములో తనకు ఆశీరావ్దము కలుగవలెనని కోరువాడు నమమ్దగిన దేవుడు 

తనాన్శీరవ్దింపవలెనని కోరుకొనును దేశములో పర్మాణము చేయువాడు నమమ్దగిన దేవుని తోడని 

పర్మాణము చేయును పూరవ్ము కలిగిన బాధలు నా దృషిట్కి మరువబడును అవి నా దృషిట్కి 

మరుగవును.  

యిరిమ్యా 5:7 => నీ పిలల్లు ననున్ విడిచి దైవము కానివాటి తోడని పర్మాణము చేయుదురు; నేను 

వారిని తృపిత్గ పోషించినను వారు వయ్భిచారము చేయుచు వేశయ్ల ఇండల్లో గుంపులు కూడుదురు; 

నేనెటుల్ నినున్ క్షమించుదును? 

యిరిమ్యా 7:9 => ఇదేమి? మీరు జారచోర కిర్యలను నరహతయ్ను చేయుచు 

యిరిమ్యా 8:2 => వారు పేర్మించుచు పూజించుచు అనుసరించుచు విచారణచేయుచు 

నమసక్రించుచు వచిచ్న ఆ సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ముల యెదుట వాటిని పరచెదరు; అవి కూరచ్బడకయు 

పాతిపెటట్బడకయు భూమిమీద పెంటవలె పడియుండును.  

యిరిమ్యా 12:16 => బయలుతోడని పర్మాణము చేయుట వారు నా పర్జలకు నేరిప్నటుల్గా 

యెహోవా జీవము తోడని నా నామమునుబటిట్ పర్మాణము చేయుటకై తాము నా పర్జల మారగ్ములను 

జాగర్తత్గా నేరుచ్కొనినయెడల వారు నా పర్జలమధయ్ వరిధ్లుల్దురు. 

యిరిమ్యా 44:26 => కాబటిట్ ఐగుపుత్లో నివసించు సమసత్మైన యూదులారా, యెహోవా 

మాటవినుడి యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా పర్భువగు యెహోవా అను నేను నా జీవముతోడు 

పర్మాణము చేయుచు, ఐగుపుత్లో నివసించు యూదులలో ఎవరును ఇకమీదట నా నామము నోట 

పలకరని నా ఘనమైన నామముతోడు నేను పర్మాణము చేయుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 49:3 => హెషోబ్నూ, అంగలారుచ్ము, హాయి పాడాయెను, మలోక్మును అతని 

యాజకులును అతని యధిపతులును చెరలోనికి పోవుచునాన్రు; రబాబ్ నివాసినులారా, కేకలువేయుడి, 

గోనెపటట్ కటుట్కొనుడి, మీరు అంగలారిచ్ కంచెలలో ఇటు అటు తిరుగులాడుడి. 

యెహెజేక్లు 20:39 => ఇశార్యేలు యింటివారలారా, మీరు నామాట విననియెడల మీరు 

పెటుట్కొనిన విగర్హములను, మీ కిషట్మైనటుట్గా పూజించుకొనుడి, గాని మీ అరప్ణలచేతను మీ 
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విగర్హములచేతను నా పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచకుడి అని పర్భువైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

హోషేయ 7:8 => ఎఫార్యిము అనయ్జనులతో కలిసిపోయెను; ఎఫార్యిము ఎవరును తిర్పిప్వేయని 

అపప్మువంటి వాడాయెను. 

హోషేయ 10:2 => వారి మనసుస్ కపటమైనది గనుక వారు తవ్రలోనే తమ అపరాధమునకు శిక్ష 

నొందుదురు; యెహోవా వారి బలిపీఠములను తుతుత్నియలుగా చేయును, వారు పర్తిషిట్ంచిన 

దేవతాసత్ంభములను పాడుచేయును. 

ఆమోసు 8:14 => షోమోర్ను యొకక్ దోషమునకు కారణమగు దాని తోడనియు, దానూ, నీ దేవుని 

జీవము తోడనియు, బెయేరెష్బా మారగ్ జీవము తోడనియు పర్మాణము చేయువారు ఇకను లేవకుండ 

కూలుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:9 => మరునాడు వారు పర్యాణమైపోయి పటట్ణమునకు 

సమీపించినపుప్డు పగలు ఇంచుమించు పండెర్ండు గంటలకు పేతురు పార్రథ్న చేయుటకు మిదె ద్మీది 

కెకెక్ను.  

2 కొరిందీయులకు 6:16 => దేవుని ఆలయమునకు విగర్హములతో ఏమి పొందిక? మనము 

జీవముగల దేవుని ఆలయమై యునాన్ము; అందుకు దేవుడీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నేను వారిలో 

నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడనైయుందును వారు నా పర్జలైయుందురు.  

పర్కటన 3:15 => నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును, నీవు చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను లేవు; నీవు 

చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను ఉండిన మేలు. 

వచనము 9 

మరియు ఇండల్ గడపలు దాటివచిచ్ యజమానుని యింటిని మోసముతోను బలాతాక్రముతోను 

నింపువారిని ఆ దినమందు నేను శికిష్ంతును. 
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1 సమూయేలు 15:11 => సౌలు ననున్ అనుసరింపక వెనుకతీసి నా ఆజఞ్లను గైకొనకపోయెను 

గనుక అతనిని రాజుగా నిరణ్యించినందుకు నేను పశాచ్తాత్ప పడుచునాన్ను. అందుకు సమూయేలు 

కోపావేశుడై రాతిర్ అంత యెహోవాకు మొఱఱ్పెటుట్చుండెను. 

కీరత్నలు 36:3 => వాని నోటి మాటలు పాపమునకును కపటమునకును ఆసప్దములు బుదిధ్గలిగి 

పర్వరిత్ంపను మేలుచేయను వాడు మానివేసియునాన్డు. 

కీరత్నలు 125:5 => తమ వంకర తోర్వలకు తొలగిపోవువారిని పాపము చేయువారితో కూడ 

యెహోవా కొనిపోవును ఇశార్యేలుమీద సమాధానముండును గాక. 

యెషయా 1:4 => పాపిషిఠ్ జనమా, దోషభరితమైన పర్జలారా, దుషట్సంతానమా, చెరుపుచేయు 

పిలల్లారా, మీకు శర్మ. వారు యెహోవాను విసరిజ్ంచియునాన్రు ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్దేవుని 

దూషింతురు ఆయనను విడిచి తొలగిపోయియునాన్రు. 

యిరిమ్యా 2:13 => నా జనులు రెండు నేరములు చేసియునాన్రు, జీవజలముల ఊటనైన ననున్ 

విడిచియునాన్రు, తమకొరకు తొటల్ను, అనగా బదద్లై నీళుల్ నిలువని తొటల్ను తొలిపించుకొనియునాన్రు. 

యిరిమ్యా 2:17 => నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ మారగ్ములో నడిపించుచుండగా నీవు ఆయనను 

విసరిజ్ంచుటవలన నీకు నీవే యీ బాధ కలుగజేసికొంటివి గదా. 

యిరిమ్యా 3:10 => ఇంతగా జరిగినను విశావ్సఘాతకురాలగు ఆమె సహోదరియైన యూదా 

పైవేషమునకే గాని తన పూరణ్హృదయముతో నాయొదద్కు తిరుగుటలేదని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 15:6 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే నీవు ననున్ విసరిజ్ంచియునాన్వు వెనుకతీసియునాన్వు 

గనుక నినున్ నశింపజేయునటుల్ నేను నీ మీదికి నా చేతిని చాచియునాన్ను; సంతాపపడి పడి నేను 

విసికియునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 3:20 => మరియు నీతిగలవాడు తన నీతిని విడిచి దురీన్తిని అనుసరించినందున నేను 

అతని ముందర అభయ్ంతరము పెటట్గా అతడు మరణమగును నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయనియెడల 

పూరవ్ము తాను చేసిన నీతి జాఞ్పకమునకు రాకుండ అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును, 

అయితే అతని పార్ణవిషయములో నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 
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హోషేయ 4:15 => ఇశార్యేలూ, నీవు వేశయ్వైతివి; అయినను యూదా ఆ పాపములో పాలు 

పొందకపోవును గాక. గిలాగ్లునకు పోవదుద్; బేతావెనునకు పోవదుద్; యెహోవా జీవము తోడని 

పర్మాణము చేయవదుద్. 

హోషేయ 4:16 => పెయయ్ మొండితనము చూపునటుట్ ఇశార్యేలువారు మొండితనము 

చూపియునాన్రు గనుక విశాలసథ్లమందు మేయు గొఱఱ్పిలల్కు సంభవించునటుల్ దేవుడు వారికి 

సంభవింపజేయును. 

హోషేయ 11:7 => ననున్ విసరిజ్ంచవలెనని నా జనులు తీరామ్నము చేసికొనియునాన్రు; 

మహోనన్తుని తటుట్ చూడవలెనని పర్వకత్లు పిలిచినను చూచుటకు ఎవడును యతన్ము చేయడు 

హెబీర్యులకు 10:38 => నా యెదుట నీతిమంతుడైనవాడు విశావ్సమూలముగా జీవించును గాని 

అతడు వెనుకతీసినయెడల అతని యందు నా ఆతమ్కు సంతోషముండదు. 

హెబీర్యులకు 10:39 => అయితే మనము నశించుటకు వెనుకతీయువారము కాము గాని ఆతమ్ను 

రకిష్ంచుకొనుటకు విశావ్సము కలిగినవారమై యునాన్ము. 

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

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 

2 పేతురు 2:19 => తామే భర్షట్తవ్మునకు దాసులైయుండియు, అటిట్వారికి సావ్తంతర్య్ము ఇతుత్మని 

చెపుప్దురు. ఒకడు దేనివలన జయింపబడునో దానికి దాసుడగును గదా 

2 పేతురు 2:20 => వారు పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన అనుభవజాఞ్నముచేత ఈ 

లోకమాలినయ్ములను తపిప్ంచుకొనిన తరువాత మరల వాటిలో చికుక్బడి వాటిచేత 

జయింపబడినయెడల, వారి కడవరి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె మరి చెడడ్దగును. 

2 పేతురు 2:21 => వారు నీతిమారగ్మును అనుభవపూరవ్కముగా తెలిసికొని, తమకు 

అపప్గింపబడిన పరిశుదధ్మైన ఆజఞ్నుండి తొలగిపోవుటకంటె ఆ మారగ్ము అనుభవపూరవ్కముగా 

తెలియక యుండుటయే వారికి మేలు. 
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2 పేతురు 2:22 => కుకక్ తన వాంతికి తిరిగినటుట్ను, కడుగబడిన పంది బురదలో దొరుల్టకు 

మళిల్నటుట్ను అను నిజమైన సామితె చొపుప్న వీరికి సంభవించెను. 

కీరత్నలు 10:4 => దుషు ట్లు పొగరెకిక్ యెహోవా విచారణ చేయడనుకొందురు దేవుడు లేడని 

వారెలల్పుప్డు యోచించుదురు 

కీరత్నలు 14:2 => వివేకము కలిగి దేవుని వెదకువారు కలరేమో అని యెహోవా ఆకాశమునుండి 

చూచి నరులను పరిశీలించెను 

కీరత్నలు 14:3 => వారందరు దారి తొలగి బొతిత్గా చెడియునాన్రు మేలుచేయు వారెవరును లేరు, 

ఒకక్డైనను లేడు 

యెషయా 43:22 => యాకోబూ, నీవు నాకు మొఱఱ్పెటుట్టలేదు ఇశార్యేలూ, ననున్గూరిచ్ నీవు 

విసికితివి గదా. 

హోషేయ 7:7 => పొయియ్ కాలునటుల్ వారందరు బహు మంటమండి తమ నాయ్యాధిపతులను 

మింగివేయుదురు, వారి రాజులందరును కూలిరి, వారిలో ననున్ సమ్రించువాడొకడును లేడు. 

రోమీయులకు 3:11 => గర్హించువాడెవడును లేడు దేవుని వెదకువాడెవడును లేడు 

హెబీర్యులకు 2:3 => ఇంత గొపప్ రక్షణను మనము నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల ఏలాగు 

తపిప్ంచుకొందుము? అటిట్ రక్షణ పర్భువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, 

యెహోషువ 23:12 => అయితే మీరు వెనుకకు తొలగి మీయొదద్ మిగిలియునన్ యీ జనములను 

హతుత్కొని వారితో వియయ్మంది, వారితో మీరును మీతో వారును సాంగతయ్ము చేసినయెడల 

రూతు 1:15 => ఆమె ఇదిగో నీ తోడికోడలు తన జనులయొదద్కును తన దేవునియొదద్కును 

తిరిగిపోయినదే; నీవును నీ తోడికోడలి వెంబడి వెళుల్మనెను. 

2 సమూయేలు 22:22 => యెహోవా మారగ్ములను నేను అనుసరించుచునాన్ను. భకిత్హీనుడనై నా 

దేవుని విడచినవాడను కాను. 

యోబు 15:4 => నీవు భయభకుత్లను వయ్రథ్ము చేయుచునాన్వు. దేవుని గూరిచ్న ధాయ్నమును 

హీనపరచుచునాన్వు. 
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యోబు 23:11 => నా పాదములు ఆయన అడుగుజాడలు విడువక నడచినవి నేను ఇటు అటు 

తొలగక ఆయన మారగ్ము ననుసరించితిని. 

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

లక్షయ్పెటట్కపోయిరి. 

కీరత్నలు 44:18 => మా హృదయము వెనుకకు మరలిపోలేదు మా అడుగులు నీ మారగ్మును విడిచి 

తొలగిపోలేదు. 

కీరత్నలు 53:3 => వారందరును దారి తొలగి బొతిత్గా చెడియునాన్రు ఒకడును తపప్కుండ 

అందరును చెడియునాన్రు మేలు చేయువారెవరును లేరు ఒకక్డైనను లేడు.  

కీరత్నలు 101:3 => నా కనున్లయెదుట నేను ఏ దుషాక్రయ్మును ఉంచుకొనను భకిత్మారగ్ము 

తొలగినవారి కిర్యలు నాకు అసహయ్ములు అవి నాకు అంటనియయ్ను  

కీరత్నలు 119:10 => నా పూరణ్హృదయముతో నినున్ వెదకియునాన్ను ననున్ నీ ఆజఞ్లను విడిచి 

తిరుగనియయ్కుము. 

సామెతలు 2:13 => అటిట్వారు చీకటి తోర్వలలో నడువవలెనని యథారథ్ మారగ్ములను 

విడిచిపెటెట్దరు 

సామెతలు 14:14 => భకిత్ విడిచినవాని మారగ్ములు వానికే వెకక్సమగును మంచివాని సవ్భావము 

వానికే సంతోషమిచుచ్ను. 

సామెతలు 21:16 => వివేకమారగ్ము విడిచి తిరుగువాడు పేర్తల గుంపులో కాపురముండును. 

యిరిమ్యా 10:25 => నినెన్రుగని అనయ్జనులమీదను నీ నామమునుబటిట్ పార్రిథ్ంపని 

వంశములమీదను నీ ఉగర్తను కుమమ్రించుము; వారు యాకోబును మింగివేయుచునాన్రు, 

నిరూమ్లము చేయవలెనని వారు అతని మింగివేయుచునాన్రు, వాని నివాసమును పాడుచేయుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 11:10 => ఏదనగా వారు నా మాటలు విననొలల్కపోయిన తమ పితరుల దోషచరయ్లను 

జరుప తిరిగియునాన్రు; మరియు వారు అనయ్దేవతలను పూజించుటకై వాటిని అనుసరించుచు, వారి 

పితరులతో నేను చేసిన నిబంధనను ఇశార్యేలు వంశసుథ్లును యూదా వంశసుథ్లును భంగము 

చేసియునాన్రు.  
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యిరిమ్యా 18:10 => ఆ జనము నా మాట వినకుండ నా దృషిట్కి కీడుచేసినయెడల దానికి 

చేయదలచిన మేలునుగూరిచ్ నేను సంతాపపడుదును. 

యిరిమ్యా 34:11 => అయితే పిమమ్ట వారు మనసుస్ మారుచ్కొని, తాము సవ్తంతుర్లుగా పోనిచిచ్న 

దాస దాసీజనులను మరల దాసులుగాను దాసీలుగాను లోపరచుకొనిరి. 

యెహెజేక్లు 18:24 => అయితే నీతిపరుడు తన నీతిని విడిచి పాపము చేసి, దుషు ట్లు చేయు 

హేయకిర్యలనిన్టి పర్కారము జరిగించినయెడల అతడు బర్దుకునా? అతడు చేసిన నీతి కారయ్ములు 

ఏమాతర్మును జాఞ్పకములోనికి రావు, అతడు విశావ్సఘాతకుడై చేసిన పాపమునుబటిట్ 

మరణమునొందును. 

హోషేయ 4:10 => వారు యెహోవాను లక్షయ్పెటుట్ట మానిరి గనుక వారు భోజనము చేసినను తృపిత్ 

పొందక యుందురు, వయ్భిచారము చేసినను అభివృదిధ్ నొందక యుందురు.  

ఆమోసు 5:7 => నాయ్యమును అనాయ్యమునకు మారిచ్, నీతిని నేలను పడవేయువారలారా, 

లూకా 11:26 => వెళిల్, తనకంటె చెడడ్వైన మరి యేడు (అపవితర్) ఆతమ్లను వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను; 

అవి అందులో పర్వేశించి అకక్డనే కాపురముండును; అందుచేత ఆ మనుషుయ్ని కడపటి సిథ్తి 

మొదటిదానికంటె చెడడ్దగునని చెపెప్ను.  

యోహాను 6:66 => అపప్టినుండి ఆయన శిషుయ్లలో అనేకులు వెనుకతీసి, మరి ఎనన్డును 

ఆయనను వెంబడింపలేదు. 

కొలొసస్యులకు 1:23 => పునాదిమీద కటట్బడినవారై సిథ్రముగా ఉండి, మీరు వినన్టిట్యు, 

ఆకాశము కిర్ంద ఉనన్ సమసత్ సృషిట్కి పర్కటింపబడినటిట్యు ఈ సువారత్వలన కలుగు నిరీక్షణనుండి 

తొలగిపోక, విశావ్సమందు నిలిచియుండినయెడల ఇది మీకు కలుగును. పౌలను నేను ఆ సువారత్కు 

పరిచారకుడనైతిని. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 
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2 పేతురు 2:21 => వారు నీతిమారగ్మును అనుభవపూరవ్కముగా తెలిసికొని, తమకు 

అపప్గింపబడిన పరిశుదధ్మైన ఆజఞ్నుండి తొలగిపోవుటకంటె ఆ మారగ్ము అనుభవపూరవ్కముగా 

తెలియక యుండుటయే వారికి మేలు. 

పర్కటన 3:15 => నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును, నీవు చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను లేవు; నీవు 

చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను ఉండిన మేలు. 

వచనము 10 

ఆ దినమందు మతస్య్పు గుమమ్ములో రోదన శబద్మును, పటట్ణపు దిగువ భాగమున అంగలారుప్ను 

వినబడును, కొండల దికుక్నుండి గొపప్ నాశనము వచుచ్ను. ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

1 సమూయేలు 2:9 => తన భకుత్ల పాదములు తొటిర్లల్కుండ ఆయన వారిని కాపాడును దురామ్రుగ్లు 

అంధకారమందు మాటు మణుగుదురు బలముచేత ఎవడును జయము నొందడు. 

1 సమూయేలు 2:10 => యెహోవాతో వాదించువారు నాశనమగుదురు పరమండలములో నుండి 

ఆయన వారిపైన యురుమువలె గరిజ్ంచును లోకపు సరిహదుద్లలో నుండువారికి ఆయన తీరుప్ 

తీరుచ్ను తాను నియమించిన రాజునకు ఆయన బలమిచుచ్ను తాను అభిషేకించినవానికి అధికబలము 

కలుగజేయును. 

యోబు 40:4 => చితత్గించుము, నేను నీచుడను, నేను, నీకు ఏమని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను? నా 

నోటిమీద నాచేతిని ఉంచుకొందును.  

యోబు 40:5 => ఒక మారు మాటలాడితిని నేను మరల నోరెతత్ను. రెండు సారులు మాటలాడితిని 

ఇకను పలుకను. 

కీరత్నలు 46:10 => ఊరకుండుడి నేనే దేవుడనని తెలిసికొనుడి అనయ్జనులలో నేను 

మహోనన్తుడనగుదును భూమిమీద నేను మహోనన్తుడనగుదును  

కీరత్నలు 76:8 => నీవు తీరిచ్న తీరుప్ ఆకాశములోనుండి వినబడజేసితివి  

కీరత్నలు 76:9 => దేశములో శర్మనొందిన వారినందరిని రకిష్ంచుటకై నాయ్యపు తీరుప్నకు దేవుడు 

లేచినపుప్డు భూమి భయపడి ఊరకుండెను.(సెలా.) 
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యెషయా 6:5 => నేను అయోయ్, నేను అపవితర్మైన పెదవులు గలవాడను; అపవితర్మైన 

పెదవులుగల జనుల మధయ్ను నివసించువాడను; నేను నశించితిని; రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవాను నేను కనున్లార చూచితిననుకొంటిని. 

ఆమోసు 6:10 => ఒకని దాయాది కాలచ్బోవు వానితోకూడ ఎముకలను ఇంటిలోనుండి బయటికి 

కొనిపోవుటకై శవమును ఎతిత్నపుప్డు ఇంటి వెనుకటి భాగమున ఒకనిచూచి యింటిలో మరి ఎవరైన 

మిగిలియునాన్రా? యని అడుగగా అతడు ఇంకెవరును లేరనును; అంతట దాయా దిటల్నును నీవిక 

నేమియు పలుకక ఊరకుండుము, యెహోవా నామము సమ్రించకూడదు;  

హబకూక్కు 2:20 => అయితే యెహోవా తన పరిశుదాధ్లయములో ఉనాన్డు, ఆయన సనిన్ధిని 

లోకమంతయు మౌనముగా ఉండునుగాక. 

జెకరాయ్ 2:13 => సకల జనులారా, యెహోవా తన పరిశుదధ్మైన నివాసము విడిచి వచుచ్చునాన్డు, 

ఆయన సనిన్ధిని మౌనులై యుండుడి. 

రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 9:20 => అవును గాని ఓ మనుషుయ్డా, దేవునికి ఎదురు చెపుప్టకు నీవెవడవు? 

ననెన్ందుకీలాగు చేసితివని రూపింపబడినది రూపించినవానితో చెపుప్నా? 

జెఫనాయ్ 1:14 => యెహోవా మహాదినము సమీపమాయెను, యెహోవా దినము సమీపమై అతి 

శీఘర్ముగా వచుచ్చునన్ది. ఆలకించుడి, యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది, పరాకర్మశాలురు 

మహారోదనము చేయుదురు. 

యెషయా 2:12 => అహంకారాతిశయముగల పర్తిదానికిని ఔనన్తయ్ము గల పర్తిదానికిని 

విమరిశ్ంచు దినమొకటి సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నియమించియునాన్డు అవి 

అణగదొర్కక్బడును. 

యెషయా 13:6 => యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది ఘోషించుడి అది పర్ళయమువలె సరవ్శకుత్డగు 

దేవుని యొదద్నుండి వచుచ్ను. 
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యెహెజేక్లు 7:7 => దేశ నివాసులారా, మీమీదికి దురిద్నము వచుచ్చునన్ది, సమయము 

వచుచ్చునన్ది, దినము సమీపమాయెను, ఉతాస్హధవ్ని కాదు శర్మ ధవ్నియే పరవ్తములమీద 

వినబడుచునన్ది. 

యెహెజేక్లు 7:10 => ఇదిగో యిదే ఆ దినము, అది వచేచ్యునన్ది, ఆ దురిద్నము 

ఉదయించుచునన్ది, ఆ దండము పూచియునన్ది, ఆ గరవ్ము చిగిరించియునన్ది, బలాతాక్రము పుటిట్ 

దుషు ట్లను దండించునదాయెను. 

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

చేయుడి యెహోవా దినము వచుచ్చునన్దనియు అది సమీపమాయెననియు దేశనివాసులందరు 

వణకుదురు గాక. 

యోవేలు 2:2 => ఆ దినము అంధకారమయముగా ఉండును మహాంధకారము కముమ్ను 

మేఘములును గాఢాంధకారమును ఆ దినమున కముమ్ను పరవ్తములమీద ఉదయకాంతి 

కనబడునటుల్ అవి కనబడుచునన్వి. అవి బలమైన యొక గొపప్ సమూహము ఇంతకుముందు అటిట్వి 

పుటట్లేదు ఇకమీదట తరతరములకు అటిట్వి పుటట్వు.  

యోవేలు 2:11 => యెహోవా తన సైనయ్మును నడిపించుచు ఉరుమువలె గరిజ్ంచుచునాన్డు ఆయన 

దండు బహు గొపప్దైయునన్ది ఆయన ఆజఞ్ను నెరవేరుచ్నది బలముగలది యెహోవా దినము బహు 

భయంకరము, దానికి తాళగలవాడెవడు?  

యోవేలు 2:31 => యెహోవాయొకక్ భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకముందు సూరుయ్డు 

తేజోహీనుడగును, చందుర్డు రకత్వరణ్మగును. 

ఆమోసు 5:18 => యెహోవా దినము రావలెనని ఆశపెటుట్కొనియునన్ వారలారా, మీకు శర్మ; 

యెహోవా దినము వచుచ్టవలన మీకు పర్యోజనమేమి? అది వెలుగుకాదు, అంధకారము. 

ఆమోసు 5:19 => ఒకడు సింహము నొదద్నుండి తపిప్ంచుకొనగా ఎలుగుబంటి యెదురైనటుట్, వాడు 

ఇంటిలోనికి పోయి గోడమీద చెయియ్వేయగా పాము వాని కరచినటుట్ ఆ దినముండును. 

ఆమోసు 5:20 => యెహోవా దినము నిజముగా వెలుగై యుండదు కాదా? వెలుగు ఏమాతర్మును 

లేక అది కారుచీకటిగా ఉండదా? 
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మలాకీ 4:1 => ఏలయనగా నియమింపబడిన దినము వచుచ్చునన్ది, కొలిమి కాలునటుల్ అది 

కాలును; గరివ్షుఠ్లందరును దురామ్రుగ్లందరును కొయయ్కాలువలె ఉందురు, వారిలో ఒకనికి వేరైనను 

చిగురైనను లేకుండ, రాబోవుదినము అందరిని కాలిచ్వేయునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:5 => మీ సహనమును సకల జనులకు తెలియబడనియుయ్డి. పర్భువు సమీపముగా 

ఉనాన్డు. 

2 పేతురు 3:10 => అయితే పర్భువు దినము దొంగ వచిచ్నటుల్ వచుచ్ను. ఆ దినమున ఆకాశములు 

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 

2 పేతురు 3:11 => ఇవనిన్యు ఇటుల్ లయమైపోవునవి గనుక, ఆకాశములు రవులుకొని 

లయమైపోవునటిట్యు, పంచభూతములు మహావేండర్ముతో కరిగిపోవునటిట్యు, 

2 పేతురు 3:12 => దేవుని దినపు రాకడకొరకు కనిపెటుట్చు, దానిని ఆశతో అపేకిష్ంచుచు, మీరు 

పరిశుదధ్మైన పర్వరత్నతోను భకిత్తోను ఎంతో జాగర్తత్ గలవారై యుండవలెను. 

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.  

యిరిమ్యా 46:10 => ఇది పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవాకు పగతీరుచ్ దినము. 

ఆయన తన శతుర్వులకు పర్తిదండన చేయును ఖడగ్ము కడుపార తినును, అది తనివితీర రకత్ము 

తార్గును. ఉతత్ర దేశములో యూఫర్టీసు నదియొదద్ పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా 

బలి జరిగింపబోవుచునాన్డు.  

యెహెజేక్లు 39:17 => నరపుతుర్డా, పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా సకలజాతుల 

పకుష్లకును భూమృగములకనిన్టికిని యీ సమాచారము తెలియజేయుము నేను మీ కొరకు వధించు 
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బలికి నలుదికుక్లనుండి కూడి రండి; ఇశార్యేలీయుల పరవ్తములమీద నొక గొపప్ బలి జరుగును, 

మీరు మాంసము తిందురు రకత్ము తార్గుదురు;  

యెహెజేక్లు 39:18 => బలాఢుయ్ల మాంసము తిందురు, భూపతుల రకత్మును, బాషానులో కొర్వివ్న 

పొటే ల్ళల్ యొకక్యు గొఱఱ్పిలల్ల యొకక్యు మేకలయొకక్యు కోడెలయొకక్యు రకత్ము తార్గుదురు. 

యెహెజేక్లు 39:19 => నేను మీ కొరకు బలి వధింపబోవుచునాన్ను, మీరు కడుపార కొర్వువ్ 

తిందురు, మతుత్ కలుగునంతగా రకత్ము తార్గుదురు. 

యెహెజేక్లు 39:20 => నే నేరప్రచిన పంకిత్ని కూరుచ్ండి గుఱఱ్ములను రౌతులను బలాఢుయ్లను 

ఆయుధసుథ్లను మీరు కడుపార భకిష్ంతురు, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

పర్కటన 19:17 => మరియు ఒక దూత సూరయ్బింబములో నిలిచియుండుట చూచితిని. 

పర్కటన 19:18 => అతడు గొపప్ శబద్ముతో ఆరభ్టించి రండి, రాజుల మాంసమును 

సహసార్ధిపతుల మాంసమును బలిషుఠ్ల మాంసమును గుఱఱ్ముల మాంసమును వాటిమీద 

కూరుచ్ండువారి మాంసమును, సవ్తంతుర్లదేమి దాసులదేమి కొదిద్వారిదేమి గొపప్వారిదేమి, అందరి 

యొకక్ మాంసమును తినుటకై దేవుని గొపప్ విందునకు కూడి రండని ఆకాశమధయ్మందు ఎగురుచునన్ 

సమసత్ పకుష్లను పిలిచెను 

సామెతలు 9:1 => జాఞ్నము నివాసమును కటుట్కొని దానికి ఏడు సత్ంభములు చెకుక్కొనినది 

సామెతలు 9:2 => పశువులను వధించి దార్కాష్రసమును కలిపియునన్ది భోజనపదారథ్ములను 

సిదధ్పరచియునన్ది 

సామెతలు 9:3 => తన పనికతెత్లచేత జనులను పిలువనంపినది పటట్ణమందలి మెటట్లమీద అది 

నిలిచి 

సామెతలు 9:4 => జాఞ్నము లేనివాడా, ఇకక్డికి రమమ్ని పర్కటించుచునన్ది. తెలివి లేనివారితో అది 

ఇటల్నుచునన్ది 

సామెతలు 9:5 => వచిచ్ నేను సిదధ్పరచిన ఆహారమును భుజించుడి నేను కలిపిన దార్కాష్రసమును 

పానము చేయుడి 
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సామెతలు 9:6 => ఇక జాఞ్నము లేనివారై యుండక బర్దుకుడి తెలివి కలుగజేయు మారగ్ములో 

చకక్గా నడువుడి. 

మతత్యి 22:4 => కాగా అతడు ఇదిగో నా విందు సిదధ్పరచియునాన్ను; ఎదుద్లును కొర్వివ్న 

పశువులును వధింపబడినవి; అంతయు సిదధ్ముగా ఉనన్ది; పెండిల్విందుకు రండని పిలువబడిన 

వారితో చెపుప్డని వేరే దాసులను పంపెను గాని 

లూకా 14:16 => ఆయన అతనితో నిటల్నెను ఒక మనుషుయ్డు గొపప్ విందు చేయించి అనేకులను 

పిలిచెను. 

లూకా 14:17 => విందుకాలమందు అతడు ఇపుప్డు సిదధ్మైయునన్ది, రండని పిలువబడినవారితో 

చెపుప్టకు తన దాసుని పంపెను. 

1 సమూయేలు 16:5 => అతడు సమాధానముగానే వచిచ్తిని; మీరు శుదుధ్లై నాతోకూడ బలికి 

రండని చెపిప్, యెషష్యిని అతని కుమారులను శుదిధ్ చేసి బలి అరిప్ంచెను. 

1 సమూయేలు 20:26 => అయినను అతనికి ఏదో ఒకటి సంభవించినందున అతడు అపవితుర్డై 

యుండునేమో, అతడు అపవితుర్డై యుండుట యవశయ్మని సౌలు అనుకొని ఆ దినమున ఏమియు 

అనలేదు. 

కొలొసస్యులకు 1:12 => తేజోవాసులైన పరిశుదుధ్ల సావ్సథ్య్ములో పాలివారమగుటకు మనలను 

పాతుర్లనుగాచేసిన తండిర్కి మీరు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపవలెననియు దేవుని బతిమాలుచునాన్ము. 

యెషయా 29:2 => నేను అరీయేలును బాధింపగా దుఃఖమును విలాపమును కలుగును అందుచేత 

అది నిజముగా నాకు అగిన్గుండమగును.  

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

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

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

వాకుక్. 

మతత్యి 22:3 => ఆ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన వారిని రపిప్ంచుటకు అతడు తన దాసులను 

పంపినపుప్డు వారు రానొలల్కపోయిరి. 
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వచనము 11 

కనానీయులందరు నాశమైరి, దర్వయ్ము సమకూరుచ్కొనినవారందరును నిరూమ్లము చేయబడిరి గనుక 

మకేత్షు లోయ నివాసులారా, అంగలారుచ్డి. 

యెషయా 10:12 => కావున సీయోను కొండమీదను యెరూషలేము మీదను పర్భువు తన 

కారయ్మంతయు నెరవేరిచ్న తరువాత నేను అషూష్రు రాజుయొకక్ హృదయగరవ్మువలని 

ఫలమునుబటిట్యు అతని కనున్ల అహంకారపు చూపులనుబటిట్యు అతని శికిష్ంతును. 

యెషయా 24:21 => ఆ దినమున యెహోవా ఉనన్త సథ్లమందునన్ ఉనన్త సథ్ల సమూహమును 

భూమిమీదనునన్ భూరాజులను దండించును 

2 రాజులు 23:30 => అతని సేవకులు అతని శవమును రథముమీద ఉంచి, మెగిదోద్నుండి 

యెరూషలేమునకు తీసికొనివచిచ్ అతని సమాధియందు పాతిపెటిట్రి. అపుప్డు దేశపు జనులు 

యోషీయా కుమారుడైన యెహోయాహాజును తీసికొని అతనికి పటాట్భిషేకముచేసి అతని తండిర్కి 

మారుగా అతనిని రాజుగానుంచిరి. 

2 రాజులు 23:31 => యెహోయాహాజు ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది మూడేండల్వాడై 

యెరూషలేములో మూడు మాసములు ఏలెను. అతని తలిల్ లిబాన్ ఊరివాడైన యిరీమ్యా కుమారెత్యగు 

హమూటలు. 

2 రాజులు 23:32 => ఇతడు తన పితరులు చేసినదంతటి పర్కారముగా యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత 

నడచెను. 

2 రాజులు 23:33 => ఇతడు యెరూషలేములో ఏలుబడి చేయకుండ ఫరోనెకో హమాతు 

దేశమందునన్ రిబాల్ పటట్ణమందు అతనిని బంధకములలో ఉంచి, దేశముమీద ఏబది మణుగుల 

వెండిని, రెండు మణుగుల బంగారమును పనున్గా నిరణ్యించి 

2 రాజులు 23:34 => యోషీయా కుమారుడైన ఎలాయ్కీమును అతని తండిర్యైన యోషీయాకు 

మారుగా రాజుగా నియమించి, అతనికి యెహోయాకీమను మారుపేరుపెటిట్ యెహోయాహాజు ఐగుపుత్ 

దేశమునకు కొనిపోగా అతడచచ్ట మృతిబొందెను. 
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2 రాజులు 24:12 => అపుప్డు యూదారాజైన యెహోయాకీనును అతని తలిల్యును అతని 

సేవకులును అతని కిర్ంది అధిపతులును అతని పరివారమును బయలువెళిల్ బబులోనురాజునొదద్కు 

రాగా బబులోనురాజు యేలుబడిలో ఎనిమిదవ సంవతస్రమున అతని పటుట్కొనెను. 

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

ఖజానాలోనునన్ సొముమ్ను, పటుట్కొని ఇశార్యేలు రాజైన సొలొమోను యెహోవా ఆలయమునకు 

చేయించిన బంగారపు ఉపకరణములనిన్టిని యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న తునకలుగా 

చేయించి యెతిత్కొనిపోయెను. 

2 రాజులు 25:6 => వారు రాజును పటుట్కొని రిబాల్ పటట్ణమందునన్ బబులోను రాజునొదద్కు 

తీసికొనిపోయినపుప్డు రాజు అతనికి శిక్ష విధించెను. 

2 రాజులు 25:7 => సిదిక్యా చూచుచుండగా వారు అతని కుమారులను చంపించి సిదిక్యా 

కనున్లు ఊడదీయించి యితత్డి సంకెళల్తో అతని బంధించి బబులోను పటట్ణమునకు తీసికొనిపోయిరి. 

2 రాజులు 25:19 => మరియు ఆయుధసుథ్లమీద నియమింపబడియునన్ అధిపతిని, 

పటట్ణములోనుండి తీసికొని, రాజు సముఖమును కనిపెటుట్కొని యుండువారిలో పటట్ణమందు దొరకిన 

అయిదుగురిని, దేశపుజనులను సంఖయ్ చేయువారి అధిపతియొకక్ లేఖికుని, సామానయ్జనులలో 

పటట్ణమందు దొరకిన అరువదిమందిని పటుట్కొనెను. 

2 రాజులు 25:20 => రాజదేహసంరక్షకుల అధిపతియగు నెబూజరదాను వీరిని తీసికొని రిబాల్ 

పటట్ణమందునన్ బబులోనురాజునొదద్కు రాగా 

2 రాజులు 25:21 => బబులోనురాజు హమాతు దేశమందునన్ రిబాల్ పటట్ణమందు వారిని 

చంపించెను. ఈ రీతిగా యూదా వారు తమ దేశములోనుండి ఎతిత్కొనిపోబడిరి. 

యెషయా 39:7 => మరియు నీ గరభ్మందు పుటిట్న నీ పుతర్సంతును బబులోను రాజు నగరునందు 

నపుంసకులగా చేయుటకై వారు తీసికొనిపోవుదురు. 

యిరిమ్యా 22:11 => తన తండిర్యైన యోషీయాకు పర్తిగా ఏలినవాడై యీ సథ్లములోనుండి 

వెళిల్పోయిన యూదా రాజైన యోషీయా కుమారుడగు షలూల్మునుగూరిచ్ యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు అతడు ఇకక్డికి తిరిగిరాడు; 
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యిరిమ్యా 22:12 => ఈ దేశమునిక చూడక వారు అతని తీసికొనిపోయిన సథ్లమునందే అతడు 

చచుచ్ను. 

యిరిమ్యా 22:13 => నీతి తపిప్ తన నగరును సాథ్పించువానికి శర్మ; నాయ్యము తపిప్ తన 

మేడగదులను కటిట్ంచుకొనుచు , జీతమియయ్క తన పొరుగువానిచేత ఊరకయే కొలువు 

చేయించుకొనువానికి శర్మ. 

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

కటిట్ంచుకొందుననుకొని, విసాత్రమైన కిటికీలు చేసికొనుచు, దేవదారు పలకలను దానికి 

సరంబీవేయుచు, ఇంగిలీకముతో1 రంగువేయుచు నునాన్డే; 

యిరిమ్యా 22:15 => నీవు అతిశయపడి దేవదారు పలకల గృహమును కటిట్ంచుకొనుటచేత 

రాజవగుదువా? నీ తండిర్ అనన్ పానములు కలిగి నీతినాయ్యముల ననుసరించుచు కేష్మముగా 

ఉండలేదా? 

యిరిమ్యా 22:16 => అతడు దీనులకును దరిదుర్లకును నాయ్యము తీరుచ్చు సుఖముగా బర్దికెను, 

ఆలాగున చేయుటే ననున్ తెలిసికొనుట కాదా? యిదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 22:17 => అయితే నీ దృషిట్యు నీ కోరికయు అనాయ్యముగా లాభము 

సంపాదించుకొనుటయందే, నిరపదాధుల రకత్ము ఒలికించుటయందే నిలిచియునన్వి. అందుకొరకే 

నీవు జనులను బాధించుచునాన్వు, అందుకొరకే బలాతాక్రము చేయుచునాన్వు. 

యిరిమ్యా 22:18 => కావున యోషీయా కుమారుడగు యెహోయాకీమను యూదా రాజునుగూరిచ్ 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జనులు అయోయ్ నా సహోదరుడా, అయోయ్ సహోదరీ, అని 

అతనిగూరిచ్ అంగలారచ్రు; అయోయ్ నా యేలినవాడా, అయోయ్, శోభావంతుడా; అని అతనికొరకు 

అంగలారచ్రు.  

యిరిమ్యా 22:19 => అతడు యెరూషలేము గుమమ్ముల ఆవలికి ఈడువబడి పారవేయబడి గాడిద 

పాతిపెటట్బడు రీతిగా పాతిపెటట్బడును. 
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యిరిమ్యా 22:24 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యూదా రాజైన యెహోయాకీము 

కుమారుడగు కొనాయ్ నా కుడిచేతికి శిఖా ఉంగరముగా ఉండినను దానిమీదనుండియు నినున్ 

ఊడదీసివేసెదనని నాతోడని పర్మాణము చేయుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 22:25 => నీ పార్ణమును ఎవరు తీయజూచుచునాన్రో నీవెవరికి భయపడుచునాన్వో 

వారిచేతికి , అనగా బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరు చేతికిని కలీద్యుల చేతికిని నినున్ 

అపప్గించుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 22:26 => నినున్ను నినున్ కనిన నీ తలిల్ని మీ జనమ్ భూమికాని పరదేశములోనికి 

విసరివేసెదను, మీరు అకక్డనే చచెచ్దరు. 

యిరిమ్యా 22:27 => వారు తిరిగి రావలెనని బహుగా ఆశపడు దేశమునకు వారు తిరిగిరారు. 

యిరిమ్యా 22:28 => కొనాయ్ అను ఇతడు హేయమైన ఓటికుండ వంటివాడా? పనికిమాలిన 

ఘటమా? అతడును అతని సంతానమును విసరివేయబడి, తామెరుగని దేశములోనికి ఏల 

తోర్యబడిరి? 

యిరిమ్యా 22:29 => దేశమా, దేశమా, దేశమా, యెహోవా మాట వినుము. 

యిరిమ్యా 22:30 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు సంతానహీనుడనియు, తన 

దినములలో వరిధ్లల్నివాడనియు ఈ మనుషుయ్నిగూరిచ్ వార్యుడి; అతని సంతానములో ఎవడును 

వరిధ్లల్డు, వారిలో ఎవడును దావీదు సింహాసనమందు కూరుచ్ండడు; ఇక మీదట ఎవడును యూదాలో 

రాజుగా నుండడు. 

యిరిమ్యా 39:6 => బబులోను రాజు రిబాల్ పటట్ణములో సిదిక్యా కుమారులను అతని 

కనున్లయెదుట చంపించెను, మరియు బబులోను రాజు యూదా పర్ధానులందరిని చంపించెను. 

యిరిమ్యా 39:7 => అంతట అతడు సిదిక్యా కనున్లు ఊడదీయించి అతని బబులోనునకు 

తీసికొనిపోవుటకై సంకెళల్తో బంధించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:5 => సతరీ పురుషవేషము వేసికొనకూడదు; పురుషుడు సతరీ వేషమును 

ధరింపకూడదు; ఆలాగు చేయువారందరు నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయులు. 
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2 రాజులు 10:22 => అపుప్డతడు వసత్రశాలమీద ఉనన్ అధికారిని పిలిచి బయలునకు మొర్కుక్వారి 

కందరికి వసత్రములు బయటికి తెపిప్ంచుమని చెపప్గా వాడు తెపిప్ంచెను. 

యెషయా 3:18 => ఆ దినమున యెహోవా గలుల్గలుల్మను వారి పాద భూషణములను సూరయ్బింబ 

భూషణములను చందర్వంకలను భూషణములను 

యెషయా 3:19 => కరణ్భూషణములను కడియములను నాణమైన ముసుకులను  

యెషయా 3:20 => కులాల్యీలను కాళల్ గొలుసులను ఒడాడ్ణములను పరిమళ దర్వయ్పు బరిణలను  

యెషయా 3:21 => రక్షరేకులను ఉంగరములను ముకుక్ కముమ్లను 

యెషయా 3:22 => ఉతస్వ వసత్రములను ఉతత్రీయములను పైటలను సంచులను 

యెషయా 3:23 => చేతి అదద్ములను సనన్పునారతో చేసిన ముసుకులను పాగాలను శాలువులను 

తీసివేయును.  

యెషయా 3:24 => అపుప్డు పరిమళ దర్వయ్మునకు పర్తిగా మురుగుడును నడికటుట్కు పర్తిగా 

తార్డును అలిల్న జడకు పర్తిగా బోడితలయు పర్శసత్మైన పైవసత్రమునకు పర్తిగా గోనెపటట్యు 

అందమునకు పర్తిగా వాతయును ఉండును.  

యెషయా 29:2 => నేను అరీయేలును బాధింపగా దుఃఖమును విలాపమును కలుగును అందుచేత 

అది నిజముగా నాకు అగిన్గుండమగును.  

యిరిమ్యా 46:10 => ఇది పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవాకు పగతీరుచ్ దినము. 

ఆయన తన శతుర్వులకు పర్తిదండన చేయును ఖడగ్ము కడుపార తినును, అది తనివితీర రకత్ము 

తార్గును. ఉతత్ర దేశములో యూఫర్టీసు నదియొదద్ పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా 

బలి జరిగింపబోవుచునాన్డు.  

జెకరాయ్ 10:3 => నా కోపాగిన్ మండుచు కాపరులమీద పడును, మేకలను నేను శికిష్ంచెదను, 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా తన మందయగు యూదావారిని దరిశ్ంచి వారిని తనకు 

రాజకీయములగు అశవ్ములవంటి వారినిగా చేయును. 

వచనము 12 
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ఆ కాలమున నేను దీపములు పటుట్కొని యెరూషలేమును పరిశోధింతును, మడిడ్మీద నిలిచిన 

దార్కాష్రసమువంటివారై యెహోవా మేలైనను కీడైనను చేయువాడు కాడని మనసుస్లో అనుకొనువారిని 

శికిష్ంతును. 

1 సమూయేలు 5:5 => కాబటిట్ దాగోను యాజకులేమి దాగోను గుడికి వచుచ్ వారేమి నేటివరకు 

ఎవరును అషోడ్దులో దాగోనుయొకక్ గుడిగడపను తొర్కుక్టలేదు. 

1 సమూయేలు 2:15 => ఇదియు గాక వారు కొర్వువ్ను దహింపకమునుపు యాజకుని పనివాడు 

వచిచ్ బలిపశువును వధించువానితోయాజకునికి వండించుటకై మాంసమిముమ్, ఉడకబెటిట్న మాంసము 

అతడు నీయొదద్ తీసికొనడు, పచిచ్ మాంసమే కావలెను అని చెపుప్చువచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 2:16 => ఈ క్షణమందే వారు కొర్వువ్ను దహింతురు, తరువాత నీ మనసుస్ 

వచిచ్నంతమటుట్కు తీసికొనవచుచ్నని వానితో ఆ మనిషి చెపిప్నయెడల వాడు ఆలాగువదుద్ ఇపుప్డే 

యియయ్వలెను, లేనియెడల బలవంతముచేత తీసికొందుననును. 

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

నయమాను తీసికొనివచిచ్న వాటిని అంగీకరించుటకు నా యజమానునికి మనసుస్ లేకపోయెను గాని, 

యెహోవా జీవముతోడు నేను పరుగెతిత్కొనిపోయి అతని కలిసికొని అతనియొదద్ ఏదైనను 

తీసికొందుననుకొని 

2 రాజులు 5:21 => నయమానును కలిసికొనుటకై పోవుచుండగా, నయమాను తన వెనుకనుండి 

పరుగున వచుచ్చునన్ వానిని చూచి తన రథముమీదనుండి దిగి వానిని ఎదురొక్ని కేష్మమా అని 

అడిగెను. అతడు కేష్మమే అని చెపిప్ 

2 రాజులు 5:22 => నా యజమానుడు నాచేత వరత్మానము పంపి పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఇదద్రు 

యౌవనులు ఎఫార్యిము మనయ్మునుండి నాయొదద్కు ఇపుప్డే వచిచ్రిగనుక నీవు వారికొరకు రెండు 

మణుగుల వెండియు రెండు దుసుత్ల బటట్లును దయచేయుమని సెలవిచుచ్చునాన్డనెను. 
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2 రాజులు 5:23 => అందుకు నయమాను నీకు అనుకూలమైతే రెటిట్ంపు వెండి తీసికొనుమని 

బతిమాలి, రెండు సంచులలో నాలుగు మణుగుల వెండి కటిట్ రెండు దుసుత్ల బటట్లనిచిచ్, తన 

పనివారిలో ఇదద్రిమీద వాటిని వేయగా వారు గేహజీ ముందర వాటిని మోసికొనిపోయిరి. 

2 రాజులు 5:24 => మెటల్దగగ్రకు వారు రాగానే వారియొదద్నుండి గేహజీ వాటిని తీసికొని యింటిలో 

దాచి వారికి సెలవియయ్గా వారు వెళిల్పోయిరి. 

2 రాజులు 5:25 => అతడు లోపలికి పోయి తన యజమానుని ముందర నిలువగా ఎలీషా వానిని 

చూచి గేహజీ, నీవెచచ్టనుండి వచిచ్తివని అడిగినందుకు వాడు నీ దాసుడనైన నేను ఎచచ్టికిని 

పోలేదనెను. 

2 రాజులు 5:26 => అంతట ఎలీషా వానితో ఆ మనుషుయ్డు తన రథము దిగి నినున్ ఎదురొక్నుటకు 

తిరిగి వచిచ్నపుప్డు నా మనసు నీతోకూడ రాలేదా? దర్వయ్మును వసత్రములను ఒలీవచెటల్ తోటలను 

దార్క్షతోటలను గొఱఱ్లను ఎడల్ను దాసదాసీలను సంపాదించుకొనుటకు ఇది సమయమా? 

2 రాజులు 5:27 => కాబటిట్ నయమానునకు కలిగిన కుషుఠ్ నీకును నీ సంతతికిని సరవ్కాలము 

అంటియుండును అని చెపప్గా వాడు మంచువలె తెలల్నైన కుషఠ్ము గలిగి ఎలీషా ఎదుటనుండి బయటికి 

వెళె ల్ను. 

నెహెమాయ్ 5:15 => అయితే నాకు ముందుగా నుండిన అధికారులు జనులయొదద్నుండి ఆహారమును 

దార్కాష్రసమును నలువది తులముల వెండిని తీసికొనుచు వచిచ్రి; వారి పనివారు సహా జనుల మీద 

భారము మోపుచు వచిచ్రి, అయితే దేవుని భయముచేత నేనాలాగున చేయలేదు. 

సామెతలు 29:12 => అబదధ్ముల నాలకించు రాజునకు ఉదోయ్గసుథ్లందరు దుషు ట్లుగా నుందురు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:19 => ఆమె యజమానులు తమ లాభసాధనము పోయెనని చూచి, 

పౌలును సీలను పటుట్కొని గార్మపు చావడిలోనికి అధికారుల యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయిరి. 

లేవీయకాండము 6:4 => అతడు పాపముచేసి అపరాధియగును గనుక అతడు తాను దోచుకొనిన 

సొముమ్ను గూరిచ్గాని బలాతాక్రముచేతను అపహరించినదాని గూరిచ్గాని తనకు అపప్గింపబడినదాని 

గూరిచ్గాని, పోయి తనకు దొరికినదాని గూరిచ్గాని, దేనిగూరిచ్యైతే తాను అబదధ్పర్మాణము చేసెనో 

దానినంతయు మరల ఇచుచ్కొనవలెను. 
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1 రాజులు 18:26 => వారు తమకు ఇయయ్బడిన యెదుద్ను తీసికొని సిదధ్ముచేసి, ఉదయము 

మొదలుకొని మధాయ్హన్ము వరకు బయలా, మా పార్రథ్న వినుమని బయలు పేరునుబటిట్ పార్రథ్నచేసిరి 

గాని యొక మాటయైనను పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడెవడును లేకపోగా, వారు తాము చేసిన బలిపీఠమునొదద్ 

గంతులువేయ మొదలుపెటిట్రి. 

యెషయా 59:6 => వారి పటుట్బటట్ నేయుటకు పనికిరాదు వారు నేసినది ధరించుకొనుటకు ఎవనికిని 

వినియోగింపదు వారి కిర్యలు పాపకిర్యలే వారు బలాతాక్రము చేయువారే.  

యిరిమ్యా 17:11 => నాయ్యవిరోధముగా ఆసిత్ సంపాదించుకొనువాడు తాను పెటట్ని గుడల్ను 

పొదుగు కౌజుపిటట్వలె నునాన్డు; సగము పార్యములో వాడు దానిని విడువవలసి వచుచ్ను; అటిట్వాడు 

కడపట వాటిని విడుచుచు అవివేకిగా కనబడును. 

యెహెజేక్లు 8:17 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, నీవు చూచితివే; యూదావారు 

ఇకక్డ ఇటిట్ హేయ కృతయ్ములు జరిగించుట చాలదా? వారు దేశమును బలాతాక్రముతో నింపుచు 

నాకు కోపము పుటిట్ంచుదురు, తీగె ముకుక్నకు పెటుట్చు మరి ఎకుక్వగా నాకు కోపము పుటిట్ంచుదురు. 

యెహెజేక్లు 18:7 => ఎవనినైనను భాదపెటట్కయు, ఋణసుథ్నికి అతని తాకటుట్ను చెలిల్ంచి 

బలాతాక్రముచేత ఎవనికైనను నషట్ము కలుగజేయకయు నుండువాడై, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ 

దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 

యెహెజేక్లు 28:16 => అయితే నీకు కలిగిన విసాత్రమైన వరత్కముచేత లోలోపల నీవు అనాయ్యము 

పెంచుకొని పాపము చేయుచు వచిచ్తివి గనుక దేవుని పరవ్తముమీద నీవుండకుండ నేను నినున్ 

అపవితర్పరచితిని ఆశర్యముగా ఉనన్ కెరూబూ, కాలుచునన్ రాళల్మధయ్ను నీవికను సంచరింపవు, 

నినున్ నాశనము చేసితిని.  

ఆమోసు 3:10 => వారు నీతి కిర్యలు చేయ తెలియక తమ నగరులలో బలాతాక్రముచేతను 

దోపుడుచేతను సొముమ్ సమకూరుచ్కొందురు. 

మీకా 6:10 => అనాయ్యము చేయువారి యిండల్లో అనాయ్యముచేత సంపాదించిన సొతుత్లును, 

చినన్దిగా చేయబడిన హేయమైన కొలయు ఉనన్వి గదా. 
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జెఫనాయ్ 1:13 => వారి ఆసిత్ దోపుడుసొమమ్గును, వారి ఇండుల్ పాడగును, వారు ఇండుల్ కటుట్దురు 

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

వచనము 13 

వారి ఆసిత్ దోపుడుసొమమ్గును, వారి ఇండుల్ పాడగును, వారు ఇండుల్ కటుట్దురు గాని వాటిలో 

కాపురముండరు, దార్క్షతోటలు నాటుదురు గాని వాటి రసమును పానము చేయరు. 

జెఫనాయ్ 1:7 => పర్భువైన యెహోవా దినము సమీపమాయెను, ఆయన బలియొకటి 

సిదధ్పరచియునాన్డు, తాను పిలిచిన వారిని ఆయన పర్తిషిఠ్ంచియునాన్డు, యెహోవా సనిన్ ధిని 

మౌనముగా నుండుడి. 

జెఫనాయ్ 1:15 => ఆ దినము ఉగర్తదినము, శర్మయు ఉపదర్వమును మహా నాశనమును కముమ్ 

దినము, అంధకారమును గాఢాంధకారమును కముమ్ దినము, మేఘములును గాఢాంధ కారమును 

కముమ్ దినము. 

యిరిమ్యా 39:2 => సిదిక్యా యేలుబడియందు పదకొండవ సంవతస్రము నాలుగవ నెల 

తొమిమ్దవ దినమున పటట్ణ పార్కారములు పడగొటట్బడెను. 

యెషయా 22:4 => నేను సంతాపము కలిగి యేడుచ్చునాన్ను నాకు విముఖులై యుండుడి నా 

జనమునకు కలిగిన నాశనమునుగూరిచ్ ననున్ ఓదారుచ్టకు తీవరపడకుడి. 

యెషయా 22:5 => దరశ్నపు లోయలో సైనయ్ములకధిపతియు పర్భువునగు యెహోవా 

అలల్రిదినమొకటి నియమించియునాన్డు ఓటమి తొర్కుక్డు కలవరము ఆయన కలుగజేయును ఆయన 

పార్కారములను పడగొటట్గా కొండవైపు ధవ్ని వినబడును.  

యెషయా 59:11 => మేమందరము ఎలుగుబంటల్వలె బొబబ్రించుచునాన్ము గువవ్లవలె 

దుఃఖరవము చేయుచునాన్ము నాయ్యముకొరకు కాచుకొనుచునాన్ము గాని అది లభించుటలేదు 

రక్షణకొరకు కాచుకొనుచునాన్ము గాని అది మాకు దూరముగా ఉనన్ది  
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యిరిమ్యా 4:19 => నా కడుపు, నా కడుపు, నా అంతరంగములో నాకెంతో వేదనగానునన్ది; నా 

గుండె నరములు, నా గుండె కొటుట్కొనుచునన్ది, తాళలేను; నా పార్ణమా, బాకానాదము 

వినబడుచునన్ది గదా, యుదధ్ఘోష నీకు వినబడుచునన్ది గదా? 

యిరిమ్యా 4:20 => కీడు వెంట కీడు వచుచ్చునన్ది, దేశమంతయు దోచుకొనబడుచునన్ది, నా 

గుడారములును హఠాతుత్గాను నిమిషములో నా డేరా తెరలును దోచుకొనబడియునన్వి. 

యిరిమ్యా 4:21 => నేను ఎనాన్ళుల్ ధవ్జమును చూచుచుండవలెను బూరధవ్ని నేనెనాన్ళుల్ 

వినుచుండవలెను? 

యిరిమ్యా 4:31 => పర్సవవేదనపడు సతరీ కేకలు వేయునటుల్, తొలికానుపు కనుచు వేదనపడు సతరీ 

కేకలు వేయునటుల్ సీయోను కుమారెత్ అయోయ్ , నాకు శర్మ , నరహంతకులపాలై నేను 

మూరిచ్లుల్చునాన్ను అని యెగరోజుచు చేతులారుచ్చు కేకలు వేయుట నాకు వినబడుచునన్ది. 

ఆమోసు 8:3 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మందిరములో వారు పాడు పాటలు ఆ 

దినమున పర్లాపములగును , శవములు లెకక్కు ఎకుక్వగును , పర్తిసథ్లమందును అవి 

పారవేయబడును. ఊరకుండుడి. 

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

పడమరగా లోయయందు మతస్య్పు గుమమ్ము వరకు ఓపెలు చుటుట్ను బహు ఎతుత్గల గోడను 

కటిట్ంచెను. మరియు యూదా దేశములోని బలమైన పటట్ణములనిన్టిలోను సేనాధిపతులను ఉంచెను. 

నెహెమాయ్ 3:3 => మతస్య్పు గుమమ్మును హసెస్నాయా వంశసుథ్లు కటిట్రి; మరియు వారు దానికి 

దూలములను ఎతిత్ తలుపులు నిలిపి తాళములను గడియలను ఆమరిచ్రి. 

2 రాజులు 22:14 => కాబటిట్ యాజకుడైన హిలీక్యాయును, అహికామును, అకోబ్రును, 

షాఫానును, అశాయాయును పర్వకి త్ర్యగు హులాద్యొదద్కు వచిచ్రి. ఈమె వసత్రశాలకు అధికారియగు 

హరహ్షుకు పుటిట్న తికావ్కు కుమారుడైన షలూల్మునకు భారయ్యై యెరూషలేములో రెండవ భాగమందు 

కాపురసుథ్రాలై యుండెను. ఈమెయొదద్కు వారు వచిచ్ మాటలాడగా 
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2 దినవృతాత్ంతములు 32:22 => ఈ పర్కారము యెహోవా హిజిక్యాను యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లను అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు చేతిలోనుండియు అందరి చేతిలోనుండియు రకిష్ంచి, 

అనిన్వైపులను వారిని కాపాడినందున 

2 సమూయేలు 5:7 => యెబూసీయులు దావీదు లోపలికి రాలేడని తలంచి నీవు వచిచ్నయెడల 

ఇచచ్టి గుర్డిడ్వారును కుంటివారును నినున్ తోలివేతురని దావీదునకు వరత్మానము పంపియుండిరి 

అయినను దావీదు పురమనబడిన1 సీయోను కోటను దావీదు సావ్ధీనపరచుకొనెను. ఆ దినమున 

అతడు 

2 సమూయేలు 5:9 => దావీదు ఆ కోటలో కాపురముండి దానికి దావీదుపురమను పేరు పెటెట్ను. 

మరియు మిలోల్నుండి దిగువకు దావీదు ఒక పార్కారమును కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:1 => తరువాత సొలొమోను యెరూషలేములో తన తండిర్యైన దావీదునకు 

యెహోవా పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మోరీయా పరవ్తమందు దావీదు సిదధ్పరచిన సథ్లమున యెబూసీయుడైన 

ఒరాన్ను కళల్మందు దావీదు ఏరప్రచిన సథ్లమున యెహోవాకు ఒక మందిరమును కటట్నారంభించెను. 

నిరగ్మకాండము 11:6 => అపుప్డు ఐగుపుత్ దేశమందంతట మహా ఘోష పుటుట్ను. అటిట్ ఘోష 

అంతకుముందు పుటట్లేదు, అటిట్ది ఇకమీదట పుటట్దు. 

నెహెమాయ్ 12:39 => మరియు వారు ఎఫార్యిము గుమమ్ము అవతలనుండియు, పాత గుమమ్ము 

అవతలనుండియు, మతస్య్పు గుమమ్ము అవతలనుండియు, హననేయ్లు గోపురమునుండియు, మేయా 

గోపురమునుండియు, గొఱఱ్ల గుమమ్మువరకు వెళిల్ బందీగృహపు గుమమ్ములో నిలిచిరి. 

యెషయా 52:5 => నా జనులు ఊరకయే కొనిపోబడియునాన్రు వారిని బాధపరచువారు వారిని 

చూచి గరిజ్ంచుచునాన్రు ఇదే యెహోవా వాకుక్ దినమెలల్ నా నామము దూషింపబడుచునన్ది  

యిరిమ్యా 4:6 => సీయోను చూచునటుల్ ధవ్జము ఎతుత్డి; పారిపోయి తపిప్ంచుకొనుటకు ఆలసయ్ము 

చేయకుడని చెపుప్డి; యెహోవానగు నేను ఉతత్రదికుక్నుండి కీడును రపిప్ంచుచునాన్ను, గొపప్ 

నాశనమును రపిప్ంచుచునాన్ను,  
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యిరిమ్యా 18:22 => ననున్ పటుట్కొనుటకు వారు గొయియ్ తర్వివ్రి, నా కాళల్కు ఉరులనొగిగ్రి; 

వారిమీదికి నీవు ఆకసిమ్కముగా దండును రపిప్ంచుటవలన వారి యిండల్లోనుండి కేకలు వినబడును 

గాక. 

యిరిమ్యా 30:5 => యెహోవా యిటల్నెను సమాధానము లేని కాలమున భీతిచేతను దిగులుచేతను 

జనులు కేకవేయగా వినుచునాన్ము. 

యిరిమ్యా 46:12 => నీకు సిగుగ్కలిగిన సంగతి జనములకు వినబడెను నీ రోదనధవ్ని 

దేశమందంతట వినబడుచునన్ది బలాఢుయ్లు బలాఢుయ్లను తగిలి కూలుచునాన్రు ఒకనిమీద ఒకడు 

పడి అందరు కూలుదురు.  

యిరిమ్యా 47:2 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జలములు ఉతత్రదికుక్నుండి పొరిల్ 

వరదలై మనుషుయ్లు మొఱఱ్పెటుట్నటుల్గాను దేశనివాసులందరు అంగలారుచ్నటుల్ గాను, దేశముమీదను 

అందునన్ సమసత్ముమీదను పటట్ణముమీదను దానిలో నివసించు వారిమీదను పర్వహించును. 

యిరిమ్యా 51:54 => ఆలకించుడి, బబులోనులోనుండి రోదనధవ్ని వినబడుచునన్ది కలీద్యుల 

దేశములో మహా నాశనధవ్ని వినబడుచునన్ది.  

జెఫనాయ్ 1:14 => యెహోవా మహాదినము సమీపమాయెను, యెహోవా దినము సమీపమై అతి 

శీఘర్ముగా వచుచ్చునన్ది. ఆలకించుడి, యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది, పరాకర్మశాలురు 

మహారోదనము చేయుదురు. 

జెకరాయ్ 11:3 => గొఱఱ్బోయల రోదన శబద్ము వినబడుచునన్ది, ఏలయనగా వారి అతిశయాసప్దము 

లయమాయెను. కొదమ సింహముల గరజ్నము వినబడుచునన్ది, ఏలయనగా యొరాద్ను యొకక్ 

మహారణయ్ము పాడైపోయెను. 

వచనము 14 

యెహోవా మహాదినము సమీపమాయెను, యెహోవా దినము సమీపమై అతి శీఘర్ముగా వచుచ్చునన్ది. 

ఆలకించుడి, యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది, పరాకర్మశాలురు మహారోదనము చేయుదురు. 
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యిరిమ్యా 4:8 => ఇందుకై గోనెపటట్ కటుట్కొనుడి; రోదనము చేయుడి, కేకలు వేయుడి, యెహోవా 

కోపాగిన్ మనమీదికి రాకుండ మానిపోలేదు;  

యిరిమ్యా 25:34 => మందకాపరులారా, గోలలెతుత్డి, మొఱఱ్పెటుట్డి; మందలోని పర్ధానులారా, 

బూడిద చలుల్కొనుడి. మీరు మరణమునొందుటకై దినములు పూరిత్యాయెను, నేను మిముమ్ను 

చెదరగొటెట్దను, రమయ్మైన పాతర్వలె మీరు పడుదురు.  

యెహెజేక్లు 21:12 => నరపుతుర్డా అంగలారుచ్ము, కేకలువేయుము, అది నా జనులమీదికిని 

ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులమీదికిని వచుచ్చునన్ది, ఖడగ్భయము నా జనులకు తటసిథ్ంచినది గనుక నీ 

తొడను చరచుకొనుము. 

యోవేలు 1:5 => మతుత్లారా, మేలుకొని కనీన్రు విడువుడి దార్కాష్రసపానము చేయువారలారా, 

రోదనము చేయుడి. కొర్తత్ దార్కాష్రసము మీ నోటికి రాకుండ నాశనమాయెను, 

యోవేలు 1:13 => యాజకులారా, గోనెపటట్ కటుట్కొని అంగలారుచ్డి. బలిపీఠమునొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువారలారా, రోదనము చేయుడి. నా దేవుని పరిచారకులారా, గోనెపటట్ వేసికొని రాతిర్ అంతయు 

గడపుడి. నైవేదయ్మును పానారప్ణమును మీ దేవుని మందిరమునకు రాకుండ నిలిచిపోయెను.  

జెకరాయ్ 11:2 => దేవదారు వృక్షములు కూలెను , వృక్షరాజములు పాడైపోయెను ; 

సరళవృక్షములారా, అంగలారుచ్డి చికక్ని అడవి నరకబడెను; సింధూరవృక్షములారా, అంగలారుచ్డి. 

జెకరాయ్ 11:3 => గొఱఱ్బోయల రోదన శబద్ము వినబడుచునన్ది, ఏలయనగా వారి అతిశయాసప్దము 

లయమాయెను. కొదమ సింహముల గరజ్నము వినబడుచునన్ది, ఏలయనగా యొరాద్ను యొకక్ 

మహారణయ్ము పాడైపోయెను. 

యాకోబు 5:1 => ఇదిగో ధనవంతులారా, మీమీదికి వచెచ్డి ఉపదర్వములనుగూరిచ్ పర్లాపించి 

యేడువుడి. 

నెహెమాయ్ 3:31 => అతని ఆనుకొని నెతీనీయుల సథ్లమునకును మిపాక్దు దావ్రమునకు 

ఎదురుగానునన్ వరత్కుల సథ్లము యొకక్ మూలవరకును బంగారపు పనివాని కుమారుడైన మలీక్యా 

బాగుచేసెను. 
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నెహెమాయ్ 3:32 => మరియు మూలకును గొఱఱ్ల గుమమ్మునకును మధయ్ను బంగారపు పనివారును 

వరత్కులును బాగుచేసిరి. 

హోషేయ 12:7 => ఎఫార్యిమువారు కనానీయుల వరత్కులవంటివారై అనాయ్యపు తార్సును 

వాడుకచేసెదరు, బాధ పెటట్వలెననన్ కోరిక వారికి కలదు. 

హోషేయ 12:8 => నేను ఐశవ్రయ్వంతుడనైతిని, నాకు బహు ఆసిత్ దొరికెను, నా కషాట్రిజ్తములో 

దేనినిబటిట్యు శిక్షకు తగిన పాపము నాలోనునన్టుట్ ఎవరును కనుపరచలేరని ఎఫార్యిము 

అనుకొనుచునాన్డు. 

యోహాను 2:16 => పావురములు అముమ్ వారితో వీటిని ఇకక్డ నుండి తీసికొనిపొండి; నా తండిర్ 

యిలుల్ వాయ్పారపుటిలుల్గా చేయకుడని చెపెప్ను. 

పర్కటన 18:11 => లోకములోని వరత్కులును, ఆ పటట్ణమును చూచి యేడుచ్చు, తమ సరకులను, 

అనగా బంగారు వెండి రతన్ములు ముతయ్ములు సనన్పు నారబటట్లు ఊదా రంగు బటట్లు పటుట్బటట్లు 

రకత్వరణ్పు బటట్లు మొదలైన సరకులను, 

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

విలువగల కఱఱ్ యితత్డి యినుము చలువరాళుల్ మొదలైనవాటితో చేయబడిన పర్తివిధమైన వసుత్వులను, 

పర్కటన 18:13 => దాలిచ్నిచెకక్ ఓమము ధూపదర్వయ్ములు అతత్రు సాంబార్ణి దార్కాష్రసము నూనె 

మెతత్ని పిండి గోదుమలు పశువులు గొఱఱ్లు మొదలగు వాటిని, గుఱఱ్ములను రథములను దాసులను 

మనుషుయ్ల పార్ణములను ఇకమీదట ఎవడును కొనడు;  

పర్కటన 18:14 => నీ పార్ణమునకు ఇషట్మైన ఫలములు నినున్ విడిచిపోయెను, రుచయ్మైనవనిన్యు 

దివయ్మైనవనిన్యు నీకు దొరకకుండ నశించిపోయినవి, అవి యికమీదట కనబడనే కనబడవని 

చెపుప్కొనుచు, దానిగూరిచ్ దుఃఖపడుదురు. 

పర్కటన 18:15 => ఆ పటట్ణముచేత ధనవంతులైన యీ సరకుల వరత్కులు ఏడుచ్చు దుఃఖపడుచు  

పర్కటన 18:16 => అయోయ్, అయోయ్, సనన్పు నారబటట్లను ధూమర్ రకత్వరణ్పు వసత్రములను 

ధరించుకొని, బంగారముతోను రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడిన మహా పటట్ణమా, 
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యింత ఐశవ్రయ్ము ఒకక్ గడియలోనే పాడై పోయెనే అని చెపుప్కొనుచు దాని భాదను చూచి 

భయకార్ంతులై దూరముగా నిలుచుందురు 

పర్కటన 18:17 => పర్తి నావికుడును, ఎకక్డికైనను సబురుచేయు పర్తివాడును, ఓడవారును, 

సముదర్ముమీద పనిచేసి జీవనముచేయు వారందరును దూరముగా నిలిచి దాని దహనధూమమును 

చూచి 

పర్కటన 18:18 => ఈ మహా పటట్ణముతో సమానమైనదేది అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేసి 

యిరిమ్యా 18:22 => ననున్ పటుట్కొనుటకు వారు గొయియ్ తర్వివ్రి, నా కాళల్కు ఉరులనొగిగ్రి; 

వారిమీదికి నీవు ఆకసిమ్కముగా దండును రపిప్ంచుటవలన వారి యిండల్లోనుండి కేకలు వినబడును 

గాక. 

యిరిమ్యా 30:5 => యెహోవా యిటల్నెను సమాధానము లేని కాలమున భీతిచేతను దిగులుచేతను 

జనులు కేకవేయగా వినుచునాన్ము. 

యిరిమ్యా 47:2 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జలములు ఉతత్రదికుక్నుండి పొరిల్ 

వరదలై మనుషుయ్లు మొఱఱ్పెటుట్నటుల్గాను దేశనివాసులందరు అంగలారుచ్నటుల్ గాను, దేశముమీదను 

అందునన్ సమసత్ముమీదను పటట్ణముమీదను దానిలో నివసించు వారిమీదను పర్వహించును. 

యెహెజేక్లు 30:2 => నరపుతుర్డా, సమాచార మెతిత్ పర్వచింపుము, పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆహా శర్మదినము వచెచ్నే, అంగలారుచ్డి, శర్మదినము వచెచ్నే, 

జెఫనాయ్ 1:18 => యెహోవా ఉగర్తదినమున తమ వెండి బంగారములు వారిని తపిప్ంపలేకపోవును, 

రోషాగిన్చేత భూమియంతయు దహింపబడును, హఠాతుత్గా ఆయన భూనివాసులనందరిని 

సరవ్నాశనము చేయబోవుచునాన్డు.  

పర్కటన 2:23 => దాని పిలల్లను నిశచ్యముగా చంపెదను. అందువలన అంతరిందిర్యములను 

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 

వచనము 15 
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ఆ దినము ఉగర్తదినము, శర్మయు ఉపదర్వమును మహా నాశనమును కముమ్ దినము, 

అంధకారమును గాఢాంధకారమును కముమ్ దినము, మేఘములును గాఢాంధ కారమును కముమ్ 

దినము. 

యిరిమ్యా 16:16 => ఇదే యెహోవా వాకుక్ వారిని పటుట్కొనుటకు నేను చాలమంది జాలరులను 

పిలిపించెదను. తరువాత పర్తి పరవ్తముమీదనుండియు పర్తి కొండమీదనుండియు మెటట్ల 

సందులలోనుండియు వారిని వేటాడి తోలివేయుటకై అనేకులైన వేటగాండర్ను పిలిపించెదను.  

యిరిమ్యా 16:17 => ఏలయనగా వారు పోయిన తోర్వలనిన్టి మీద దృషిట్ యుంచితిని, ఏదియు నా 

కనున్లకు మరుగు కాలేదు, వారి దోషమును నాకు మరుగైయుండదు. 

ఆమోసు 9:1 => యెహోవా బలిపీఠమునకు పైగా నిలిచియుండుట నేను చూచితిని. అపుప్డు ఆయన 

నా కాజఞ్ ఇచిచ్న దేమనగా గడపలు కదలిపోవునటుల్గా పై కముమ్లను కొటిట్ వారందరి తలలమీద 

వాటిని పడవేసి పగులగొటుట్ము ; తరువాత వారిలో ఒకడును తపిప్ంచుకొనకుండను , 

తపిప్ంచుకొనువారిలో ఎవడును బర్దుకకుండను నేను వారినందరిని ఖడగ్ముచేత వధింతును. 

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

లాగును; ఆకాశమునకెకిక్ పోయినను అచచ్టనుండి వారిని దింపి తెచెచ్దను. 

ఆమోసు 9:3 => వారు కరెమ్లు పరవ్త శిఖరమున దాగినను నేను వారిని వెదకిపటిట్ అచచ్టనుండి 

తీసికొని వచెచ్దను; నా కనున్లకు కనబడకుండ వారు సముదర్ములో మునిగినను అచచ్టి సరప్మునకు 

నేనాజఞ్ ఇతుత్ను, అది వారిని కరచును. 

ఓబధాయ్ 1:6 => ఏశావు సంతతివారి సొముమ్ సోదా చూడబడును; వారు దాచి పెటిట్న ధనమంతయు 

పటట్బడును. 

యిరిమ్యా 48:11 => మోయాబు తన బాలయ్మునుండి నెమమ్దినొందెను ఈ కుండలోనుండి ఆ 

కుండలోనికి కుమమ్రింపబడకుండ అది మడిడ్మీద నిలిచెను అదెనన్డును చెరలోనికి పోయినది కాదు 

అందుచేత దాని సారము దానిలో నిలిచియునన్ది దాని వాసన ఎపప్టివలెనే నిలుచుచునన్ది. 
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ఆమోసు 6:1 => సీయోనులో నిరివ్చారముగా నునన్వారికి శర్మ, షోమోర్ను పరవ్తములమీద 

నిశిచ్ంతగా నివసించువారికి శర్మ; ఇశార్యేలువారికి విచారణకరత్లై జనములలో ముఖయ్జనమునకు 

పెదద్లైనవారికి శర్మ 

పర్కటన 2:23 => దాని పిలల్లను నిశచ్యముగా చంపెదను. అందువలన అంతరిందిర్యములను 

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 

యోబు 21:15 => మేము ఆయనను సేవించుటకు సరవ్శకుత్డగువాడెవడు? మేము ఆయననుగూరిచ్ 

పార్రథ్నచేయుటచేత మాకేమి లాభము కలుగును? అని వారు చెపుప్దురు 

కీరత్నలు 10:11 => దేవుడు మరచిపోయెను ఆయన విముఖుడై యెపుప్డును చూడకుండును అని 

వారు తమ హృదయములలో అనుకొందురు. 

కీరత్నలు 10:12 => యెహోవా లెముమ్, దేవా బాధపడువారిని మరువక నీ చెయియ్ యెతుత్ము 

కీరత్నలు 10:13 => దుషు ట్లు దేవుని తృణీకరించుట యేల? నీవు విచారణ చేయవని వారు తమ 

హృదయములలో అనుకొనుట యేల?  

కీరత్నలు 14:1 => దేవుడు లేడని బుదిధ్హీనులు తమ హృదయములో అనుకొందురు. వారు 

చెడిపోయినవారు అసహయ్కారయ్ములు చేయుదురు. మేలుచేయు వాడొకడును లేడు. 

కీరత్నలు 94:7 => విధవరాండర్ను పరదేశులను చంపుచునాన్రు తండిర్లేనివారిని హతము 

చేయుచునాన్రు. 

యెషయా 5:19 => ఆయనను తవ్రపడనిముమ్ మేము ఆయన కారయ్మును చూచునటుల్ ఆయనను 

దానిని వెంటనే చేయనిముమ్ ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుని ఆలోచన మాకు తెలియబడునటుల్ అది 

మా యెదుట కనబడనిముమ్  

యిరిమ్యా 10:5 => అవి తాటిచెటుట్వలె తినన్గా ఉనన్వి, అవి పలుకవు నడువనేరవు గనుక వాటిని 

మోయవలసివచెచ్ను; వాటికి భయపడకుడి అవి హాని చేయనేరవు మేలుచేయుట వాటివలనకాదు. 
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యెహెజేక్లు 8:12 => అపుప్డాయన నాకు సెలవిచిచ్నదేమనగా నరపుతుర్డా యెహోవా మముమ్ను 

కానకయుండును, యెహోవా దేశమును విసరిజ్ంచెను అని యనుకొని, ఇశార్యేలీయుల పెదద్లు 

చీకటిలో తమ విగర్హపు గదులలో వారిలో పర్తివాడు చేయుదానిని నీవు చూచుచునాన్వు గదా.  

యెహెజేక్లు 9:9 => ఆయన నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను ఇశార్యేలు వారి యొకక్యు యూదావారి 

యొకక్యు దోషము బహు ఘోరముగా ఉనన్ది; వారు యెహోవా దేశమును విసరిజ్ంచెననియు ఆయన 

మముమ్ను కానడనియు ననుకొని, దేశమును హతయ్తోను పటట్ణమును తిరుగుబాటుతోను 

నింపియునాన్రు. 

మలాకీ 3:14 => దేవునిసేవ చేయుట నిషఫ్లమనియు, ఆయన ఆజఞ్లను గైకొని సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా సనిన్ధిని మనము దుఃఖాకార్ంతులుగా తిరుగుటవలన పర్యోజనమేమనియు, 

మలాకీ 3:15 => గరివ్షుఠ్లు ధనుయ్లగుదురనియు యెహోవాను శోధించు దురామ్రుగ్లు 

వరిధ్లుల్దురనియు, వారు సంరక్షణ పొందుదురనియు మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

2 పేతురు 3:4 => ఆయన రాకడనుగూరిచ్న వాగాద్నమేమాయెను? పితరులు నిదిర్ంచినది 

మొదలుకొని సమసత్మును సృషిట్ ఆరంభముననునన్టే ట్ నిలిచియునన్దే అని చెపుప్దురని మొదట మీరు 

తెలిసికొనవలెను 

ఆదికాండము 18:21 => నేను దిగిపోయి నాయొదద్కు వచిచ్న ఆ మొర చొపుప్ననే వారు 

సంపూరణ్ముగా చేసిరో లేదో చూచెదను; చేయనియెడల నేను తెలిసికొందుననెను. 

యోబు 10:6 => నేను దోషిని కాననియు నీచేతిలోనుండి విడిపింపగలవాడెవడును లేడనియు నీవు 

ఎరిగియుండియు 

యోబు 10:17 => సింహము వేటాడునటుల్ నీవు ననున్ వేటాడుచుందువు ఎడతెగక నామీదికి కొర్తత్ 

సాకుష్లను పిలిచెదవు ఎడతెగక నామీద నీ ఉగర్తను పెంచెదవు ఎడతెగక సమూహము వెనుక 

సమూహమును నా మీదికి రాజేసెదవు. 

యోబు 22:13 => దేవునికి ఏమి తెలియును? గాఢాంధకారములోనుండి ఆయన నాయ్యము 

కనుగొనునా? 
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కీరత్నలు 10:15 => దుషు ట్ల భుజమును విరుగగొటుట్ము చెడడ్వారి దుషట్తవ్ము ఏమియు 

కనబడకపోవువరకు దానినిగూరిచ్ విచారణ చేయుము. 

కీరత్నలు 55:19 => పురాతనకాలము మొదలుకొని ఆసీనుడగు దేవుడు, మారుమనసుస్ లేనివారై 

తనకు భయపడనివారికి ఉతత్రమిచుచ్ను. 

కీరత్నలు 73:11 => దేవుడు ఎటుల్ తెలిసికొనును మహోనన్తునికి తెలివియునన్దా? అని 

వారనుకొందురు. 

కీరత్నలు 139:4 => యెహోవా, మాట నా నాలుకకు రాకమునుపే అది నీకు పూరిత్గా తెలిసియునన్ది. 

యెషయా 5:18 => భకిత్హీనతయను తార్ళల్తో దోషమును లాగుకొనువారికి శర్మ. బండిమోకులచేత 

పాపమును లాగుకొనువారికి శర్మ వారు ఇటల్నుకొనుచునాన్రు 

యెషయా 28:15 => మేము మరణముతో నిబంధన చేసికొంటిమి పాతాళముతో ఏకమైతివిు 

ఉపదర్వము పర్వాహమువలె వడిగా దాటునపుప్డు అది మాయొదద్కు రాదు అబదధ్ములను మాకు 

ఆశర్యముగా చేసికొంటిమి మాయకిర్ంద దాగియునాన్ము అని మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రే.  

యెషయా 29:15 => తమ ఆలోచనలు యెహోవాకు కనబడకుండ లోలోపల వాటిని మరుగుచేయ 

జూచువారికి శర్మ. మముమ్నెవరు చూచెదరు? మా పని యెవరికి తెలియును? అనుకొని చీకటిలో తమ 

కిర్యలు జరిగించువారికి శర్మ.  

యిరిమ్యా 13:22 => నీవు ఇవి నా కేల సంభవించెనని నీ మనసుస్లో అనుకొనినయెడల నీవు చేసిన 

విసాత్రమైన దోషములనుబటిట్ నీ బటట్చెంగులు తొలగిపోయెను, నీ మడిమెలు సిగుగ్నొందెను. 

యిరిమ్యా 23:17 => వారు ననున్ తృణీకరించు వారితో మీకు కేష్మము కలుగునని యెహోవా 

సెలవిచెచ్ననియు; ఒకడు తన హృదయ మూరఖ్త చొపుప్న నడవగా వానితో మీకు కీడు రాదనియు 

చెపుప్చు, యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ మాటలాడక తమకు తోచిన దరశ్నమునుబటిట్ పలుకుదురు. 

దానియేలు 4:4 => నెబుకదెన్జరను నేను నా యింట విశార్ంతియు నా నగరమందు కేష్మమును 

గలవాడనై యుండి యొక కల కంటిని; అది నాకు భయము కలుగజేసెను. 

మలాకీ 2:17 => మీ మాటలచేత మీరు యెహోవాను ఆయాసపెటుట్చు, దేనిచేత ఆయనను 

ఆయాసపెటుట్చునాన్మని మీరడుగుచునాన్రే. దురామ్రుగ్లు యెహోవా దృషిట్కి మంచివారు, వారియందు 
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ఆయన సంతోషపడును;లేక నాయ్యకరత్యగు దేవుడు ఏమాయెను అని చెపుప్కొనుటచేతనే 

మీరాయనను ఆయాసపెటుట్చునాన్రు. 

మతత్యి 22:11 => రాజు కూరుచ్నన్వారిని చూడ లోపలికి వచిచ్, అకక్డ పెండిల్వసత్రము 

ధరించుకొనని యొకని చూచి 

మారుక్ 11:11 => ఆయన యెరూషలేమునకు వచిచ్ దేవాలయములో పర్వేశించి, చుటుట్ 

సమసత్మును చూచి, సాయంకాలమైనందున పండెర్ండుమందితో కూడ బేతనియకు వెళె ల్ను. 

వచనము 16 

ఆ దినమున పార్కారములుగల పటట్ణముల దగగ్రను, ఎతత్యిన గోపురముల దగగ్రను యుదధ్ 

ఘోషణయు బాకానాదమును వినబడును. 

జెఫనాయ్ 1:9 => మరియు ఇండల్ గడపలు దాటివచిచ్ యజమానుని యింటిని మోసముతోను 

బలాతాక్రముతోను నింపువారిని ఆ దినమందు నేను శికిష్ంతును. 

యెషయా 6:11 => పర్భువా, ఎనాన్ళల్ వరకని నేనడుగగా ఆయన నివాసులు లేక పటట్ణములును, 

మనుషుయ్లు లేక యిండుల్ను పాడగువరకును దేశము బొతిత్గా బీడగువరకును 

యెషయా 24:1 => ఆలకించుడి యెహోవా దేశమును వటిట్దిగా చేయుచునాన్డు ఆయన దాని 

పాడుగాచేసి కలోల్లపరచుచునాన్డు దాని నివాసులను చెదరగొటుట్చునాన్డు. 

యెషయా 24:2 => పర్జలకు కలిగినటుట్ యాజకులకు కలుగును దాసులకు కలిగినటుల్ 

యజమానులకు కలుగును దాసీలకు కలిగినటుల్ వారి యజమానురాండర్కు కలుగును కొనువారికి 

కలిగినటుల్ అముమ్వారికి కలుగును అపిప్చుచ్వారికి కలిగినటుల్ అపుప్ పుచుచ్కొనువారికి కలుగును 

వడిడ్కిచుచ్వారికి కలిగినటుల్ వడిడ్కి తీసుకొనువారికి కలుగును.  

యెషయా 24:3 => దేశము కేవలము వటిట్దిగా చేయబడును అది కేవలము కొలల్సొమమ్గును. 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డు 
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యిరిమ్యా 4:7 => పొదలలోనుండి సింహము బయలుదేరియునన్ది; జనముల వినాశకుడు 

బయలుదేరియునాన్డు, నీ దేశమును నాశనము చేయుటకు అతడు పర్యాణమై తన నివాసమును 

విడిచియునాన్డు, నీ పటట్ణములు పాడై నిరజ్నముగానుండును.  

యిరిమ్యా 4:20 => కీడు వెంట కీడు వచుచ్చునన్ది, దేశమంతయు దోచుకొనబడుచునన్ది, నా 

గుడారములును హఠాతుత్గాను నిమిషములో నా డేరా తెరలును దోచుకొనబడియునన్వి. 

యిరిమ్యా 5:17 => వారు నీ పంటను నీ ఆహారమును నాశనము చేయుదురు, నీ కుమారులను నీ 

కుమారెత్లను నాశనము చేయుదురు, నీ గొఱఱ్లను నీ పశువులను నాశనము చేయుదురు, నీ దార్క్షచెటల్ 

ఫలమును నీ అంజూరపుచెటల్ ఫలమును నాశనము చేయుదురు, నీకు ఆశర్యముగానునన్ 

పార్కారములుగల పటట్ణములను వారు కతిత్చేత పాడుచేయుదురు. 

యిరిమ్యా 9:11 => యెరూషలేమును పాడు దిబబ్లుగాను నకక్లకు చోటుగాను నేను 

చేయుచునాన్ను, యూదాపటట్ణములను నివాసిలేని పాడు సథ్లముగా చేయుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 9:19 => మనము వలసబోతిమే సిగుగ్నొందితిమే, వారు మన నివాసములను పడగొటట్గా 

మనము దేశము విడువవలసివచెచ్నే అని సీయోనులో రోదనధవ్ని వినబడుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 12:10 => కాపరులనేకులు నా దార్క్షతోటలను చెరిపివేసియునాన్రు, నా సొతుత్ను 

తొర్కిక్వేసియునాన్రు; నాకిషట్మైన పొలమును పాడుగాను ఎడారిగాను చేసియునాన్రు. 

యిరిమ్యా 12:11 => వారు దాని పాడుచేయగా అది పాడై ననున్ చూచి దుఃఖించుచునన్ది; 

దానిగూరిచ్ చింతించువాడొకడును లేడు గనుక దేశమంతయు పాడాయెను. 

యిరిమ్యా 12:12 => పాడుచేయువారు అరణయ్మందలి చెటుల్లేని మెటట్లనిన్టిమీదికి వచుచ్చునాన్రు; 

దేశముయొకక్ యీ కొననుండి ఆ కొనవరకు యెహోవా ఖడగ్ము తిరుగుచు హతము చేయుచునన్ది; 

శరీరులకు కేష్మమేమియు లేదు. 

యిరిమ్యా 12:13 => జనులు గోధుమలు చలిల్ ముండల్పంట కోయుదురు; వారు అలసట 

పడుచునాన్రు గాని పర్యోజనము లేకపోయెను; యెహోవా కోపాగిన్వలన కోతకు పంటలేక మీరు 

సిగుగ్పడుదురు. 
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యెహెజేక్లు 7:19 => తమ వెండిని వీధులలో పారవేయుదురు, తమ బంగారమును నిషిదధ్మని 

యెంచుదురు, యెహోవా ఉగర్త దినమందు వారి వెండియేగాని బంగారమేగాని వారిని 

తపిప్ంచజాలదు, అది వారి దోషకిర్యలు విడువకుండ అభయ్ంతరమాయెను గనుక దానివలన వారు 

తమ ఆకలి తీరుచ్కొనజాలకపోదురు, తమ ఉదరమును పోషించుకొనజాలకపోదురు. 

యెహెజేక్లు 7:21 => వారు దాని అపవితర్పరచునటుల్ అనుయ్లచేతికి దోపుడు సొముమ్గాను 

దురామ్రుగ్లైన జనులకు లూటిగాను నేను దానిని అపప్గించెదను. 

యెహెజేక్లు 22:31 => కావున నేను నా కోర్ధమును వారిమీద కుమమ్రింతును, వారి పర్వరత్న 

ఫలము వారిమీదికి రపిప్ంచి నా ఉగర్తాగిన్చేత వారిని దహింతును; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

మీకా 3:12 => కాబటిట్ చేను దునన్బడునటుల్ మిముమ్నుబటిట్ సీయోను దునన్బడును, యెరూషలేము 

రాళల్ కుపప్లగును, మందిరమునన్ పరవ్తము అరణయ్ములోని ఉనన్తసథ్లములవలె అగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:30 => సతరీని పర్ధానము చేసికొందువు గాని వేరొకడు ఆమెను కూడును. 

ఇలుల్కటుట్దువు గాని దానిలో నివసింపవు. దార్క్షతోట నాటుదువు గాని దాని పండుల్ తినవు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:39 => దార్క్షతోటలను నీవు నాటి బాగుచేయుదువు గాని ఆ 

దార్క్షలరసమును తార్గవు, దార్క్షపండల్ను సమకూరుచ్కొనవు; ఏలయనగా పురుగు వాటిని తినివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:51 => నినున్ నశింపజేయువరకు నీ పశువులను నీ పొలముల 

ఫలములను వారు తినివేతురు నినున్ నశింపజేయువరకు ధానయ్మునేగాని దార్కాష్రసమునేగాని 

తైలమునేగాని పశువుల మందలనేగాని గొఱఱ్మేక మందలనేగాని నీకు నిలువనియయ్రు.  

యెషయా 5:8 => సథ్లము మిగులకుండ మీరు మాతర్మే దేశములో నివసించునటుల్ ఇంటికి ఇలుల్ 

కలుపుకొని పొలమునకు పొలము చేరుచ్కొను మీకు శర్మ. 

యెషయా 5:9 => నేను చెవులార వినునటుల్ సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సప్షట్ముగా ఈ మాట 

నాతో సెలవిచెచ్ను. నిజముగా గొపప్వియు దివయ్మైనవియునైన యిండుల్ అనేకములు నివాసులులేక 

పాడైపోవును.  

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

నాటించుకొని వాటి ఫలముల ననుభవింతురు. 
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యెషయా 65:22 => వారు కటుట్కొనన్ యిండల్లో వేరొకరు కాపురముండరు వారు నాటుకొనన్వాటిని 

వేరొకరు అనుభవింపరు నా జనుల ఆయుషయ్ము వృకాష్యుషయ్మంత యగును నేను 

ఏరప్రచుకొనినవారు తాము చేసికొనినదాని ఫలమును పూరిత్గా అనుభవింతురు  

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

వచుచ్ బీదవారిని అనాయ్యము చేయుటవలన 

మీకా 6:15 => నీవు వితత్నము వితుత్దువు గాని కొయయ్క యుందువు, ఒలీవపండల్ను దార్క్షపండల్ను 

తొర్కుక్దువు గాని తైలము పూసికొనకయు దార్కాష్రసము పానము చేయకయు ఉందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:6 => దార్క్షతోటవేసి యింక దాని పండుల్ తినక ఒకడు యుదధ్ములో 

చనిపోయినయెడల వేరొకడు దాని పండుల్ తినునుగనుక అటిట్వాడును తన యింటికి తిరిగి వెళల్వచుచ్ను. 

యెషయా 16:10 => ఆనందసంతోషములు ఫలభరితమైన పొలమునుండి మానిపోయెను 

దార్క్షలతోటలో సంగీతము వినబడదు ఉతాస్హధవ్ని వినబడదు గానుగులలో దార్క్షగెలలను 

తొర్కుక్వాడెవడును లేడు దార్క్షలతొటిట్ తొర్కుక్వాని సంతోషపుకేకలు నేను మానిప్ంచియునాన్ను.  

యెషయా 17:10 => ఏలయనగా నీవు నీ రక్షణకరత్యగు దేవుని మరచిపోతివి నీ ఆశర్యదురగ్మైన 

నీ శైలమును జాఞ్పకము చేసికొనలేదు అందుచేత నీవు రమయ్మైన వనములను నాటుచు వచిచ్తివి 

వాటిలో అనయ్మైన దార్కాష్వలుల్లను నాటితివి 

యెషయా 32:10 => నిశిచ్ంతగల సతరీలారా, యిక ఒక సంవతస్రమునకు మీకు తొందర కలుగును 

దార్క్షపంట పోవును పండుల్ ఏరుటకు రావు. 

యిరిమ్యా 6:12 => ఏమియు మిగులకుండ వారి యిండుల్ను వారి పొలములును వారి భారయ్లును 

ఇతరులకు అపప్గింపబడుదురు, ఈ దేశనివాసులమీద నేను నా చెయియ్ చాపుచునాన్ను; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్ 

యిరిమ్యా 8:10 => గనుక వారి భారయ్లను అనుయ్ల కపప్గింతును, వారిని జయించువారికి వారి 

పొలములను అపప్గింతును. అలుప్లేమి ఘనులేమి అందరును మోసముచేసి దోచుకొనువారు; 

పర్వకత్లేమి యాజకులేమి అందరును వంచకులు. 
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విలాపవాకయ్ములు 5:2 => మా సావ్సథ్య్ము పరదేశుల వశమాయెను. మా యిండుల్ అనుయ్ల 

సావ్ధీనమాయెను. 

హోషేయ 2:9 => కాబటిట్ నా ధానయ్మును నా దార్కాష్రసమును వాటి వాటి కాలములలో ఇయయ్క 

దీనియొదద్ నుండి తీసివేసెదను. దాని మాన సంరక్షణారథ్మైన నా గొఱఱ్బొచుచ్ను జనుపనారయు దానికి 

దొరకకుండ నేను ఉంచుకొందును; 

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. 

వచనము 17 

జనులు యెహోవా దృషిట్కి పాపము చేసిరి గనుక నేను వారి మీదికి ఉపదర్వము రపిప్ంపబోవుచునాన్ను; 

వారు గుర్డిడ్ వారివలె నడిచెదరు, వారి రకత్ము దుముమ్వలె కారును, వారి మాంసము పెంటవలె 

పారవేయబడును. 

జెఫనాయ్ 1:7 => పర్భువైన యెహోవా దినము సమీపమాయెను, ఆయన బలియొకటి 

సిదధ్పరచియునాన్డు, తాను పిలిచిన వారిని ఆయన పర్తిషిఠ్ంచియునాన్డు, యెహోవా సనిన్ ధిని 

మౌనముగా నుండుడి. 

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

యాకోబు సంతతివారికి ఆపద తెచుచ్దినము; అయినను వారు దానిలో పడకుండ రకిష్ంపబడుదురు. 

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

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

చేయుడి యెహోవా దినము వచుచ్చునన్దనియు అది సమీపమాయెననియు దేశనివాసులందరు 

వణకుదురు గాక. 
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యోవేలు 2:11 => యెహోవా తన సైనయ్మును నడిపించుచు ఉరుమువలె గరిజ్ంచుచునాన్డు ఆయన 

దండు బహు గొపప్దైయునన్ది ఆయన ఆజఞ్ను నెరవేరుచ్నది బలముగలది యెహోవా దినము బహు 

భయంకరము, దానికి తాళగలవాడెవడు?  

యోవేలు 2:31 => యెహోవాయొకక్ భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకముందు సూరుయ్డు 

తేజోహీనుడగును, చందుర్డు రకత్వరణ్మగును. 

మలాకీ 4:5 => యెహోవా నియమించిన భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకమునుపు నేను 

పర్వకత్యగు ఏలీయాను మీయొదద్కు పంపుదును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:20 => పర్భువు పర్తయ్క్షమగు ఆ మహాదినము రాకమునుపు సూరుయ్డు 

చీకటిగాను చందుర్డు రకత్ముగాను మారుదురు.  

పర్కటన 6:17 => మీరు మామీద పడి ఆయన సనిన్ధికిని గొఱఱ్పిలల్ ఉగర్తకును మముమ్ను 

మరుగుచేయుడి అని పరవ్తములతోను బండలతోను చెపుప్చునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 7:6 => అంతము వచుచ్చునన్ది, అంతమే వచుచ్చునన్ది, అది నీ కొరకు 

కనిపెటుట్చునన్ది, ఇదిగో సమీపమాయెను. 

యెహెజేక్లు 7:7 => దేశ నివాసులారా, మీమీదికి దురిద్నము వచుచ్చునన్ది, సమయము 

వచుచ్చునన్ది, దినము సమీపమాయెను, ఉతాస్హధవ్ని కాదు శర్మ ధవ్నియే పరవ్తములమీద 

వినబడుచునన్ది. 

యెహెజేక్లు 7:12 => కాలము వచుచ్చునన్ది, దినము సమీపమాయెను, వారి సమూహమంతటిమీద 

ఉగర్త నిలిచియునన్ది గనుక కొనువారికి సంతోషముండ పనిలేదు, అముమ్వానికి దుఃఖముండ 

పనిలేదు. 

యెహెజేక్లు 12:23 => కావున నీవు వారికి ఈ మాట తెలియజేయుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇకమీదట ఇశార్యేలీయులలో ఎవరును ఈ సామెత పలుకకుండ నేను దానిని 

నిరరథ్కము చేసెదను గనుక నీవు వారితో ఇటల్నుము దినములు వచుచ్చునన్వి, పర్తిదరశ్నము 

నెరవేరును 
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ఆమోసు 8:2 => ఆమోసూ, నీకు కనబడుచునన్దేమని ననన్డుగగా వేసవికాలపు పండల్గంప నాకు 

కనబడుచునన్దని నేనంటిని, అపుప్డు యెహోవా నాతో సెలవిచిచ్నదేమనగా నా జనులగు 

ఇశార్యేలీయులకు అంతము వచేచ్యునన్ది, నేనికను వారిని విచారణచేయక మానను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:5 => మీ సహనమును సకల జనులకు తెలియబడనియుయ్డి. పర్భువు సమీపముగా 

ఉనాన్డు. 

యాకోబు 5:9 => సహోదరులారా, మీరు తీరుప్ పొందకుండు నిమితత్ము ఒకనిమీదనొకడు 

సణగకుడి; ఇదిగో నాయ్యాధిపతి వాకిట నిలిచియునాన్డు. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

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

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

వాకుక్. 

యెషయా 22:4 => నేను సంతాపము కలిగి యేడుచ్చునాన్ను నాకు విముఖులై యుండుడి నా 

జనమునకు కలిగిన నాశనమునుగూరిచ్ ననున్ ఓదారుచ్టకు తీవరపడకుడి. 

యెషయా 22:5 => దరశ్నపు లోయలో సైనయ్ములకధిపతియు పర్భువునగు యెహోవా 

అలల్రిదినమొకటి నియమించియునాన్డు ఓటమి తొర్కుక్డు కలవరము ఆయన కలుగజేయును ఆయన 

పార్కారములను పడగొటట్గా కొండవైపు ధవ్ని వినబడును.  

యెషయా 66:6 => ఆలకించుడి, పటట్ణములో అలల్రిధవ్ని పుటుట్చునన్ది దేవాలయమునుండి శబద్ము 

వినబడుచునన్ది తన శతుర్వులకు పర్తికారము చేయుచుండు యెహోవా శబద్ము వినబడుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 25:36 => ఆలకించుడి, మందకాపరుల మొఱఱ్ వినబడుచునన్ది, మందలోని పర్ధానుల 

గోల వినబడుచునన్ది, యెహోవా వారి మేతభూమిని పాడు చేసియునాన్డు. 
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యోవేలు 2:11 => యెహోవా తన సైనయ్మును నడిపించుచు ఉరుమువలె గరిజ్ంచుచునాన్డు ఆయన 

దండు బహు గొపప్దైయునన్ది ఆయన ఆజఞ్ను నెరవేరుచ్నది బలముగలది యెహోవా దినము బహు 

భయంకరము, దానికి తాళగలవాడెవడు?  

యోవేలు 3:16 => యెహోవా సీయోనులో నుండి గరిజ్ంచుచునాన్డు; యెరూషలేములోనుండి తన 

సవ్రము వినబడజేయుచునాన్డు; భూమాయ్కాశములు వణకుచునన్వి. అయితే యెహోవా తన జనులకు 

ఆశర్యమగును, ఇశార్యేలీయులకు దురగ్ముగా ఉండును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:16 => ఆరాభ్టముతోను, పర్ధానదూత శబద్ముతోను, దేవుని బూరతోను 

పరలోకమునుండి పర్భువు దిగివచుచ్ను; కీర్సుత్నందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు. 

హెబీర్యులకు 12:26 => అపుప్డాయన శబద్ము భూమిని చలింపచేసెను గాని యిపుప్డు 

నేనింకొకసారి భూమిని మాతర్మే కాక ఆకాశమును కూడ కంపింపచేతును అని మాట 

యిచిచ్యునాన్డు. 

యెషయా 15:4 => హెషోబ్నును ఏలాలేయును మొఱఱ్పెటుట్చునన్వి యాహసువరకు వారి సవ్రము 

వినబడుచునన్ది మోయాబీయుల యోధులు కేకలువేయుదురు మోయాబు పార్ణము అతనిలో 

వణకుచునన్ది.  

యెషయా 33:7 => వారి శూరులు బయట రోదనము చేయుచునాన్రు సమాధాన రాయబారులు 

ఘోరముగా ఏడుచ్చునాన్రు. 

యిరిమ్యా 48:41 => కోటలు పడగొటట్బడియునన్వి దురగ్ములు పటట్బడియునన్వి. ఆ దినమున 

మోయాబు శూరుల హృదయము పర్సవించు సతరీ హృదయమువలె ఉండును.  

పర్కటన 6:15 => భూరాజులును, ఘనులును, సవాసార్ధిపతులును, ధనికులును, బలిషుఠ్లును, పర్తి 

దాసుడును, పర్తి సవ్తంతుర్డును కొండ గుహలలోను  

పర్కటన 6:16 => బండల సందులలోను దాగుకొని సింహాసనాసీనుడై యునన్వాని యొకక్యు 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు ఉగర్త మహాదినము వచెచ్ను; దానికి తాళజాలినవాడెవడు?  

పర్కటన 6:17 => మీరు మామీద పడి ఆయన సనిన్ధికిని గొఱఱ్పిలల్ ఉగర్తకును మముమ్ను 

మరుగుచేయుడి అని పరవ్తములతోను బండలతోను చెపుప్చునాన్రు. 
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ఎసేత్రు 4:1 => జరిగినదంతయు తెలియగానే మొరెద్కై తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్లు వేసికొని 

బూడిదె పోసికొని పటట్ణము మధయ్కు బయలువెళిల్ మహా శోకముతో రోదనముచేసి 

యెషయా 8:22 => భూమి తటుట్ తేరిచూడగా బాధలును అంధకారమును దుసస్హమైన వేదనయు 

కలుగును; వారు గాఢాంధకారములోనికి తోలివేయబడెదరు. 

యెషయా 13:6 => యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది ఘోషించుడి అది పర్ళయమువలె సరవ్శకుత్డగు 

దేవుని యొదద్నుండి వచుచ్ను. 

యిరిమ్యా 46:10 => ఇది పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవాకు పగతీరుచ్ దినము. 

ఆయన తన శతుర్వులకు పర్తిదండన చేయును ఖడగ్ము కడుపార తినును, అది తనివితీర రకత్ము 

తార్గును. ఉతత్ర దేశములో యూఫర్టీసు నదియొదద్ పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా 

బలి జరిగింపబోవుచునాన్డు.  

యెహెజేక్లు 13:5 => యెహోవా దినమున ఇశార్యేలీయులు యుదధ్మందు సిథ్రముగా నిలుచునటుల్ 

మీరు గోడలలోనునన్ బీటల దగగ్ర నిలువరు, పార్కారమును దిటట్పరచరు. 

హోషేయ 9:7 => శికాష్దినములు వచేచ్యునన్వి; పర్తికార దినములు వచేచ్యునన్వి; తాము చేసిన 

విసాత్రమైన దోషమును తాము చూపిన విశేషమైన పగను ఎరిగినవారై తమ పర్వకత్లు అవివేకులనియు, 

దురాతమ్ననుసరించిన వారు వెఱిఱ్వారనియు ఇశార్యేలువారు తెలిసికొందురు. 

యోవేలు 1:15 => ఆహా, యెహోవా దినము వచెచ్నే అది ఎంత భయంకరమైన దినము! అది 

పర్ళయమువలెనే సరవ్శకుత్నియొదద్నుండి వచుచ్ను.  

యోవేలు 2:2 => ఆ దినము అంధకారమయముగా ఉండును మహాంధకారము కముమ్ను 

మేఘములును గాఢాంధకారమును ఆ దినమున కముమ్ను పరవ్తములమీద ఉదయకాంతి 

కనబడునటుల్ అవి కనబడుచునన్వి. అవి బలమైన యొక గొపప్ సమూహము ఇంతకుముందు అటిట్వి 

పుటట్లేదు ఇకమీదట తరతరములకు అటిట్వి పుటట్వు.  

ఆమోసు 5:18 => యెహోవా దినము రావలెనని ఆశపెటుట్కొనియునన్ వారలారా, మీకు శర్మ; 

యెహోవా దినము వచుచ్టవలన మీకు పర్యోజనమేమి? అది వెలుగుకాదు, అంధకారము. 
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జెకరాయ్ 5:2 => నీకేమి కనబడుచునన్దని అతడు ననన్డుగగా నేను, ఇరువైమూరల నిడివియు 

పదిమూరల వెడలుప్నుగల యెగిరిపోవు పుసత్కమొకటి నాకు కనబడుచునన్దంటిని. 

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

కాలును; గరివ్షుఠ్లందరును దురామ్రుగ్లందరును కొయయ్కాలువలె ఉందురు, వారిలో ఒకనికి వేరైనను 

చిగురైనను లేకుండ, రాబోవుదినము అందరిని కాలిచ్వేయునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 24:29 => ఆ దినముల శర్మ ముగిసిన వెంటనే చీకటి సూరుయ్ని కముమ్ను, చందుర్డు 

కాంతిని ఇయయ్డు, ఆకాశమునుండి నక్షతర్ములు రాలును, ఆకాశమందలి శకుత్లు కదలింపబడును. 

మారుక్ 13:24 => ఆ దినములలో ఆ శర్మ తీరినతరువాత చీకటి సూరుయ్ని కముమ్ను, చందుర్డు తన 

కాంతిని ఇయయ్డు, ఆకాశమునుండి నక్షతర్ములు రాలును, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:19 => పైన ఆకాశమందు మహతాక్రయ్ములను కిర్ంద భూమిమీద సూచక 

కిర్యలను రకత్మును అగిన్ని పొగఆవిరిని కలుగజేసెదను. 

పర్కటన 3:11 => నేను తవ్రగా వచుచ్చునాన్ను; ఎవడును నీ కిరీటము నపహరింపకుండునటుల్ నీకు 

కలిగినదానిని గటిట్గా పటుట్కొనుము. 

పర్కటన 22:12 => ఇదిగో తవ్రగా వచుచ్చునాన్ను. వానివాని కిర్య చొపుప్న పర్తివాని కిచుచ్టకు 

నేను సిదధ్పరచిన జీతము నాయొదద్ ఉనన్ది. 

వచనము 18 

యెహోవా ఉగర్తదినమున తమ వెండి బంగారములు వారిని తపిప్ంపలేకపోవును, రోషాగిన్చేత 

భూమియంతయు దహింపబడును, హఠాతుత్గా ఆయన భూనివాసులనందరిని సరవ్నాశనము 

చేయబోవుచునాన్డు.  

జెఫనాయ్ 1:18 => యెహోవా ఉగర్తదినమున తమ వెండి బంగారములు వారిని తపిప్ంపలేకపోవును, 

రోషాగిన్చేత భూమియంతయు దహింపబడును, హఠాతుత్గా ఆయన భూనివాసులనందరిని 

సరవ్నాశనము చేయబోవుచునాన్డు.  
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జెఫనాయ్ 2:2 => విధి నిరణ్యము కాకమునుపే యెహోవా కోపాగిన్ మీమీదికి రాకమునుపే, మిముమ్ను 

శికిష్ంచుటకై యెహోవా ఉగర్తదినము రాకమునుపే కూడిరండి. 

యెషయా 22:5 => దరశ్నపు లోయలో సైనయ్ములకధిపతియు పర్భువునగు యెహోవా 

అలల్రిదినమొకటి నియమించియునాన్డు ఓటమి తొర్కుక్డు కలవరము ఆయన కలుగజేయును ఆయన 

పార్కారములను పడగొటట్గా కొండవైపు ధవ్ని వినబడును.  

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

యాకోబు సంతతివారికి ఆపద తెచుచ్దినము; అయినను వారు దానిలో పడకుండ రకిష్ంపబడుదురు. 

ఆమోసు 5:18 => యెహోవా దినము రావలెనని ఆశపెటుట్కొనియునన్ వారలారా, మీకు శర్మ; 

యెహోవా దినము వచుచ్టవలన మీకు పర్యోజనమేమి? అది వెలుగుకాదు, అంధకారము. 

ఆమోసు 5:19 => ఒకడు సింహము నొదద్నుండి తపిప్ంచుకొనగా ఎలుగుబంటి యెదురైనటుట్, వాడు 

ఇంటిలోనికి పోయి గోడమీద చెయియ్వేయగా పాము వాని కరచినటుట్ ఆ దినముండును. 

ఆమోసు 5:20 => యెహోవా దినము నిజముగా వెలుగై యుండదు కాదా? వెలుగు ఏమాతర్మును 

లేక అది కారుచీకటిగా ఉండదా? 

లూకా 21:22 => లేఖనములలో వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరుటకై అవి పర్తిదండన దినములు. 

లూకా 21:23 => ఆ దినములలో గరిభ్ణులకును పాలిచుచ్వారికిని శర్మ. భూమిమీద మికిక్లి 

యిబబ్ందియు ఈ పర్జలమీద కోపమును వచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:5 => నీ కాఠినయ్మును, మారుప్పొందని నీ హృదయమును అనుసరించి, ఉగర్త 

దినమందు, అనగా దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్ బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగర్తను 

సమకూరుచ్కొనుచునాన్వు. 

2 పేతురు 3:7 => అయితే ఇపుప్డునన్ ఆకాశమును భూమియు భకిత్హీనుల తీరుప్ను నాశనమును 

జరుగు దినమువరకు అగిన్కొరకు నిలువచేయబడినవై , అదే వాకయ్మువలన భదర్ము 

చేయబడియునన్వి. 

పర్కటన 6:17 => మీరు మామీద పడి ఆయన సనిన్ధికిని గొఱఱ్పిలల్ ఉగర్తకును మముమ్ను 

మరుగుచేయుడి అని పరవ్తములతోను బండలతోను చెపుప్చునాన్రు. 

Page  of 85 306



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !ఫ#$

యోబు 3:4 => ఆ దినము అంధకారమగును గాక పైనుండి దేవుడు దాని నెంచకుండును గాక 

వెలుగు దానిమీద పర్కాశింపకుండును గాక 

యోబు 3:5 => చీకటియు గాఢాంధకారమును మరల దానిని తమయొదద్కు తీసికొనును గాక. 

మేఘము దాని కముమ్ను గాక పగలును కముమ్నటిట్ అంధకారము దాని బెదరించును గాక 

యోబు 3:6 => అంధకారము ఆ రాతిర్ని పటుట్కొనును గాక సంవతస్రపు దినములలో నేనొకదాననని 

అది హరిష్ంపకుండును గాక మాసముల సంఖయ్లో అది చేరకుండును గాక. 

యోబు 3:7 => ఆ రాతిర్ యెవడును జననము కాకపోవును గాక దానిలో ఏ ఉతాస్హధవ్ని 

పుటట్కుండును గాక 

యోబు 3:8 => దినములు అశుభదినములని చెపుప్వారు దానిని శపించుదురు గాక భుజంగమును 

రేపుటకు నేరుప్గలవారు దానిని శపించుదురు గాక. 

యోవేలు 2:2 => ఆ దినము అంధకారమయముగా ఉండును మహాంధకారము కముమ్ను 

మేఘములును గాఢాంధకారమును ఆ దినమున కముమ్ను పరవ్తములమీద ఉదయకాంతి 

కనబడునటుల్ అవి కనబడుచునన్వి. అవి బలమైన యొక గొపప్ సమూహము ఇంతకుముందు అటిట్వి 

పుటట్లేదు ఇకమీదట తరతరములకు అటిట్వి పుటట్వు.  

యోవేలు 2:11 => యెహోవా తన సైనయ్మును నడిపించుచు ఉరుమువలె గరిజ్ంచుచునాన్డు ఆయన 

దండు బహు గొపప్దైయునన్ది ఆయన ఆజఞ్ను నెరవేరుచ్నది బలముగలది యెహోవా దినము బహు 

భయంకరము, దానికి తాళగలవాడెవడు?  

1 సమూయేలు 2:9 => తన భకుత్ల పాదములు తొటిర్లల్కుండ ఆయన వారిని కాపాడును దురామ్రుగ్లు 

అంధకారమందు మాటు మణుగుదురు బలముచేత ఎవడును జయము నొందడు. 

యోబు 15:23 => అబాబ్, ఆహారమెకక్డ దొరుకునని దానికొరకు తిరుగులాడును. అంధకారదినము 

సమీపించుచునన్దని వానికి తెలియును. 

యోబు 21:30 => అవి ఏవనగా దురజ్నులు ఆపతాక్లమందు కాపాడబడుదురు ఉగర్తదినమందు 

వారు తోడుకొని పోబడుదురు. 
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యెషయా 8:22 => భూమి తటుట్ తేరిచూడగా బాధలును అంధకారమును దుసస్హమైన వేదనయు 

కలుగును; వారు గాఢాంధకారములోనికి తోలివేయబడెదరు. 

యెషయా 13:10 => ఆకాశ నక్షతర్ములును నక్షతర్రాసులును తమ వెలుగు పర్కాశింపనియయ్వు 

ఉదయకాలమున సూరుయ్ని చీకటికముమ్ను చందుర్డు పర్కాశింపడు. 

యిరిమ్యా 4:19 => నా కడుపు, నా కడుపు, నా అంతరంగములో నాకెంతో వేదనగానునన్ది; నా 

గుండె నరములు, నా గుండె కొటుట్కొనుచునన్ది, తాళలేను; నా పార్ణమా, బాకానాదము 

వినబడుచునన్ది గదా, యుదధ్ఘోష నీకు వినబడుచునన్ది గదా? 

యిరిమ్యా 46:10 => ఇది పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవాకు పగతీరుచ్ దినము. 

ఆయన తన శతుర్వులకు పర్తిదండన చేయును ఖడగ్ము కడుపార తినును, అది తనివితీర రకత్ము 

తార్గును. ఉతత్ర దేశములో యూఫర్టీసు నదియొదద్ పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా 

బలి జరిగింపబోవుచునాన్డు.  

యెహెజేక్లు 34:12 => తమ గొఱఱ్లు చెదరిపోయినపుప్డు కాపరులు వాటిని వెదకునటుల్ నేను నా 

గొఱఱ్లను వెదకి, చీకటిగల మబుబ్దినమందు ఎకక్డెకక్డికి అవి చెదరిపోయెనో అకక్డనుండి నేను 

వాటిని తపిప్ంచి  

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

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

వాకుక్. 

మతత్యి 24:29 => ఆ దినముల శర్మ ముగిసిన వెంటనే చీకటి సూరుయ్ని కముమ్ను, చందుర్డు 

కాంతిని ఇయయ్డు, ఆకాశమునుండి నక్షతర్ములు రాలును, ఆకాశమందలి శకుత్లు కదలింపబడును. 
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వచనము 1 

సిగుగ్మాలిన జనులారా, కూడిరండి, పొటుట్ గాలికి ఎగురునటుల్ సమయము గతించుచునన్ది. 

యెషయా 59:10 => గోడ కొరకు గుర్డిడ్వారివలె తడవులాడుచునాన్ము కనున్లు లేనివారివలె 

తడవులాడుచునాన్ము సంధయ్చీకటియందువలెనే మధాయ్హన్కాలమున కాలుజారి పడుచునాన్ము బాగుగ 

బర్తుకుచునన్వారిలోనుండియు చచిచ్నవారివలె ఉనాన్ము.  

యిరిమ్యా 4:19 => నా కడుపు, నా కడుపు, నా అంతరంగములో నాకెంతో వేదనగానునన్ది; నా 

గుండె నరములు, నా గుండె కొటుట్కొనుచునన్ది, తాళలేను; నా పార్ణమా, బాకానాదము 

వినబడుచునన్ది గదా, యుదధ్ఘోష నీకు వినబడుచునన్ది గదా? 

యిరిమ్యా 4:20 => కీడు వెంట కీడు వచుచ్చునన్ది, దేశమంతయు దోచుకొనబడుచునన్ది, నా 

గుడారములును హఠాతుత్గాను నిమిషములో నా డేరా తెరలును దోచుకొనబడియునన్వి. 

యిరిమ్యా 6:1 => బెనాయ్మీనీయులారా, యెరూషలేములోనుండి పారిపోవుడి, తెకోవలో బూరధవ్ని 

చేయుడి, బేత  హకెక్రెము మీద ఆనవాలుకై ధవ్జము నిలువబెటుట్డి, కీడు ఉతత్ర దికుక్నుండి 

వచుచ్చునన్ది, గొపప్ దండు వచుచ్చునన్ది. 

యిరిమ్యా 8:16 => దానునుండి వచుచ్వారి గుఱఱ్ముల బుసలు వినబడెను, వారి గుఱఱ్ముల 

సకిలింపు ధవ్నిచేత దేశమంతయు కంపించుచునన్ది, వారు వచిచ్ దేశమును అందులోనునన్ 

యావతుత్ను నాశనము చేయుదురు, పటట్ణమును అందులో నివసించువారిని నాశనము చేయుదురు. 

హోషేయ 5:8 => గిబియాలో బాకానాదము చేయుడి, రామాలో బూర ఊదుడి; బెనాయ్మీనీయులారా 

మీ మీదికి శిక్ష వచుచ్చునన్దని బేతావెనులో బొబబ్పెటుట్డి. 

హోషేయ 8:1 => బాకా నీ నోటను ఉంచి ఊదుము, జనులు నా నిబంధన నతికర్మించి నా 

ధరమ్శాసత్రమును మీరియునాన్రు గనుక పకిష్రాజు వార్లినటుట్ శతుర్వు యెహోవా మందిరమునకు 

వచుచ్నని పర్కటింపుము. 

ఆమోసు 3:6 => పటట్ణమందు బాకానాదము వినబడగా జనులకు భయము పుటట్కుండునా? 

యెహోవా చేయనిది పటట్ణములో ఉపదర్వము కలుగునా? 
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హబకూక్కు 1 :6 => ఆలకించుడి , తమవికాని ఉనికిపటుట్లను ఆకర్మించవలెనని 

భూదిగంతములవరకు సంచరించు ఉదేర్కముగల కూర్రులగు కలీద్యులను నేను రేపుచునాన్ను. 

హబకూక్కు 1:7 => వారు ఘోరమైన భీకర జనముగా ఉనాన్రు, వారు పర్భుతవ్మును విధులను తమ 

యిచఛ్వచిచ్నటుల్ ఏరప్రచుకొందురు. 

హబకూక్కు 1:8 => వారి గుఱఱ్ములు చిరుతపులులకంటె వేగముగా పరుగులెతుత్ను, రాతిర్యందు 

తిరుగులాడు తోడేళల్ కంటెను అవి చురుకైనవి; వారి రౌతులు దూరమునుండి వచిచ్ తటాలున 

జొరబడుదురు, ఎరను పటుట్కొనుటకై పకిష్రాజు వడిగా వచుచ్నటుల్ వారు పరుగులెతిత్ వతుత్రు.  

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

విసాత్రముగా వారు జనులను చెరపటుట్కొందురు. 

హబకూక్కు 1:10 => రాజులను అపహాసయ్ముచేతురు, అధిపతులను హేళనచేతురు, పార్కారముగల 

దురగ్ములనిన్టిని తృణీకరింతురు, మంటిదిబబ్ వేసి వాటిని పటుట్కొందురు. 

హబకూక్కు 3:6 => ఆయన నిలువబడగా భూమి కంపించును ఆయన చూడగా జనులందరు ఇటు 

అటు తొలుగుదురు ఆదికాల పరవ్తములు బదద్లైపోవును పురాతన గిరులు అణగును పూరవ్కాలము 

మొదలుకొని ఆయన ఈలాగు జరిగించువాడు.  

కీరత్నలు 48:12 => ముందు రాబోవు తరములకు దాని వివరము మీరు చెపుప్నటుల్ సీయోనుచుటుట్ 

తిరుగుచు దానిచుటుట్ సంచరించుడి 

కీరత్నలు 48:13 => దాని బురుజులను లెకిక్ంచుడి దాని పార్కారములను నిదానించి చూడుడి దాని 

నగరులలో సంచరించి వాటిని చూడుడి. 

యెషయా 2:12 => అహంకారాతిశయముగల పర్తిదానికిని ఔనన్తయ్ము గల పర్తిదానికిని 

విమరిశ్ంచు దినమొకటి సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నియమించియునాన్డు అవి 

అణగదొర్కక్బడును. 

యెషయా 2:13 => ఔనన్తయ్ము కలిగి అతిశయించు లెబానోను దేవదారు వృక్షములకనిన్టికిని 

బాషాను సిందూర వృక్షములకనిన్టికిని 

యెషయా 2:14 => ఉనన్తపరవ్తములకనిన్టికిని ఎతత్యిన మెటల్కనిన్టికిని 
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యెషయా 2:15 => ఉనన్తమైన పర్తిగోపురమునకును బురుజులుగల పర్తి కోటకును 

యెషయా 32:14 => నగరి విడువబడును జనసమూహముగల పటట్ణము విడువబడును కొండయు 

కాపరుల గోపురమును ఎలల్కాలము గుహలుగా ఉండును  

సంఖాయ్కాండము 10:9 => మిముమ్ను బాధించు శతుర్వులకు విరోధముగా మీ దేశములో 

యుదధ్మునకు వెళుల్నపుప్డు ఆ బూరలు ఆరాభ్టముగా ఊదవలెను అపుప్డు మీ దేవుడైన యెహోవా 

సనిన్ధిని మీరు జాఞ్పకమునకు వచిచ్ మీ శతుర్వులనుండి రకిష్ంపబడుదురు. 

యెషయా 13:10 => ఆకాశ నక్షతర్ములును నక్షతర్రాసులును తమ వెలుగు పర్కాశింపనియయ్వు 

ఉదయకాలమున సూరుయ్ని చీకటికముమ్ను చందుర్డు పర్కాశింపడు. 

యిరిమ్యా 18:22 => ననున్ పటుట్కొనుటకు వారు గొయియ్ తర్వివ్రి, నా కాళల్కు ఉరులనొగిగ్రి; 

వారిమీదికి నీవు ఆకసిమ్కముగా దండును రపిప్ంచుటవలన వారి యిండల్లోనుండి కేకలు వినబడును 

గాక. 

యిరిమ్యా 20:16 => నా తలిల్ నాకు సమాధిగానుండి ఆమె ఎలల్పుప్డు గరభ్వతిగానుండునటుల్ అతడు 

గరభ్ములోనే ననున్ చంపలేదు గనుక 

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

చేయుడి యెహోవా దినము వచుచ్చునన్దనియు అది సమీపమాయెననియు దేశనివాసులందరు 

వణకుదురు గాక. 

వచనము 2 

విధి నిరణ్యము కాకమునుపే యెహోవా కోపాగిన్ మీమీదికి రాకమునుపే, మిముమ్ను శికిష్ంచుటకై 

యెహోవా ఉగర్తదినము రాకమునుపే కూడిరండి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:28 => వెఱిఱ్తనముచేతను గుర్డిడ్తనముచేతను హృదయ 

విసమ్యముచేతను యెహోవా నినున్ బాధించును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:29 => అపుప్డు గుర్డిడ్వాడు చీకటిలో తడువులాడు రీతిగా నీవు 

మధాయ్హన్మందు తడువులాడుదువు; నీ మారగ్ములను వరిధ్లల్చేసికొనలేవు; నీవు హింసింపబడి 

నితయ్మును దోచుకొనబడెదవు; నినున్ తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోవును, 

కీరత్నలు 79:3 => ఒకడు నీళుల్పోసినటుల్ యెరూషలేముచుటుట్ వారి రకత్ము పారబోసియునాన్రు 

వారిని పాతిపెటుట్వారెవరును లేరు.  

యెషయా 29:10 => యెహోవా మీమీద గాఢనిదార్తమ్ను కుమమ్రించియునాన్డు మీకు నేతర్ములుగా 

ఉనన్ పర్వకత్లను చెడగొటిట్యునాన్డు మీకు శిరసుస్లుగా ఉనన్ దీరఘ్దరుశ్లకు ముసుకువేసియునాన్డు.  

యెషయా 59:9 => కావున నాయ్యము మాకు దూరముగా ఉనన్ది నీతి మముమ్ను కలిసికొనుటలేదు 

వెలుగుకొరకు మేము కనిపెటుట్కొనుచునాన్ము గాని చీకటియే పార్పిత్ంచును పర్కాశముకొరకు 

ఎదురుచూచుచునాన్ము గాని అంధకారములోనే నడచుచునాన్ము  

యెషయా 59:10 => గోడ కొరకు గుర్డిడ్వారివలె తడవులాడుచునాన్ము కనున్లు లేనివారివలె 

తడవులాడుచునాన్ము సంధయ్చీకటియందువలెనే మధాయ్హన్కాలమున కాలుజారి పడుచునాన్ము బాగుగ 

బర్తుకుచునన్వారిలోనుండియు చచిచ్నవారివలె ఉనాన్ము.  

విలాపవాకయ్ములు 4:14 => జనులు వీధులలో అంధులవలె తిరుగులాడెదరు వారు రకత్ము అంటిన 

అపవితుర్లు ఎవరును వారి వసత్రములను ముటట్కూడదు. 

మతత్యి 15:14 => వారి జోలికి పోకుడి; వారు గుర్డిడ్వారైయుండి గుర్డిడ్వారికి తోర్వ చూపువారు. 

గుర్డిడ్వాడు గుర్డిడ్వానికి తోర్వ చూపినయెడల వారిదద్రు గుంటలో పడుదురు గదా అనెను. 

యోహాను 9:40 => ఆయనయొదద్నునన్ పరిసయుయ్లలో కొందరు ఈ మాట విని మేమును 

గుర్డిడ్వారమా అని అడిగిరి. 

యోహాను 9:41 => అందుకు యేసు మీరు గుర్డిడ్వారైతే మీకు పాపము లేకపోవును గాని 

చూచుచునాన్మని మీరిపుప్డు చెపుప్కొనుచునాన్రు గనుక మీ పాపము నిలిచియునన్దని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 11:7 => ఆలాగైన ఏమగును?ఇశార్యేలు వెదకునది ఏదో అది వారికి దొరకలేదు, 

ఏరాప్టు నొందినవారికి అది దొరికెను; తకిక్నవారు కఠినచితుత్లైరి. 
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రోమీయులకు 11:25 => సహోదరులారా, మీ దృషిట్కి మీరే బుదిధ్మంతులమని అనుకొనకుండునటుల్ 

ఈ మరమ్ము మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. అదేమనగా, అనయ్జనుల పర్వేశము సంపూరణ్మగువరకు 

ఇశార్యేలునకు కఠిన మనసుస్ కొంతమటుట్కు కలిగెను. 

2 కొరిందీయులకు 4:4 => దేవుని సవ్రూపియైయునన్ కీర్సుత్ మహిమను కనుపరచు సువారత్ 

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 

2 పేతురు 1:9 => ఇవి ఎవనికి లేకపోవునో వాడు తన పూరవ్పాపములకు శుదిధ్ కలిగిన సంగతి 

మరచిపోయి, గుర్డిడ్వాడును దూరదృషిట్ లేనివాడు నగును. 

1 యోహాను 2:11 => తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు చీకటిలో ఉండి, చీకటిలో నడుచుచునాన్డు; 

చీకటి అతని కనున్లకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను గనుక తానెకక్డికి పోవుచునాన్డో అతనికి 

తెలియదు. 

పర్కటన 3:17 => నీవు దౌరాభ్గుయ్డవును దికుక్మాలిన వాడవును దరిదుర్డవును గుర్డిడ్వాడవును 

దిగంబరుడవునై యునాన్వని యెరుగక నేను ధనవంతుడను, ధనవృదిధ్ చేసియునాన్ను, నాకేమియు 

కొదువలేదని చెపుప్కొనుచునాన్వు. 

యెషయా 24:5 => లోకనివాసులు ధరమ్శాసనములను అతికర్మించియునాన్రు కటట్డను మారిచ్ 

నితయ్నిబంధనను మీరియునాన్రు. దాని నివాసులచేత లోకము అపవితర్మాయెను. 

యెషయా 24:6 => శాపము దేశమును నాశనము చేయుచునన్ది దాని నివాసులు శిక్షకు పాతుర్లైరి 

దేశనివాసులు కాలిపోయిరి శేషించిన మనుషుయ్లు కొదిద్గానే యునాన్రు. 

యెషయా 50:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మీ తలిల్ని విడనాడిన పరితాయ్గ 

పతిర్క ఎకక్డనునన్ది? నా అపుప్లవారిలో ఎవనికి మిముమ్ను అమిమ్వేసితిని? మీ దోషములనుబటిట్ 

మీరు అమమ్బడితిరి మీ అతికర్మములనుబటిట్ మీ తలిల్ పరితాయ్గము చేయబడెను.  

యెషయా 59:12 => మేము చేసిన తిరుగుబాటు కిర్యలు నీ యెదుట విసత్రించియునన్వి మా 

పాపములు మామీద సాక్షయ్ము పలుకుచునన్వి మా తిరుగుబాటు కిర్యలు మాకు కనబడుచునన్వి. మా 

దోషములు మాకు తెలిసేయునన్వి.  
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యెషయా 59:13 => తిరుగుబాటు చేయుటయు యెహోవాను విసరిజ్ంచుటయు మా దేవుని 

వెంబడింపక వెనుకదీయుటయు బాధకరమైన మాటలు విధికి వయ్తిరికత్మైన మాటలు వచించుటయు 

హృదయమున యోచించుకొని అసతయ్పుమాటలు పలుకుటయు ఇవియే మావలన జరుగుచునన్వి.  

యెషయా 59:14 => నాయ్యమునకు ఆటంకము కలుగుచునన్ది నీతి దూరమున నిలుచుచునన్ది 

సతయ్ము సంతవీధిలో పడియునన్ది ధరమ్ము లోపల పర్వేశింపనేరదు. 

యెషయా 59:15 => సతయ్ము లేకపోయెను చెడుతనము విసరిజ్ంచువాడు దోచబడుచునాన్డు 

నాయ్యము జరుగకపోవుట యెహోవా చూచెను అది ఆయన దృషిట్కి పర్తికూలమైయుండెను.  

యిరిమ్యా 2:17 => నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ మారగ్ములో నడిపించుచుండగా నీవు ఆయనను 

విసరిజ్ంచుటవలన నీకు నీవే యీ బాధ కలుగజేసికొంటివి గదా. 

యిరిమ్యా 2:19 => నీ దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచుటయు, నీకు నాయెడల భయభకుత్లు 

లేకుండుటయు, బాధకును శర్మకును కారణమగునని నీవు తెలిసికొని గర్హించునటుల్ నీ చెడుతనము 

నినున్ శికిష్ంచును, నీవు చేసిన దోర్హము నినున్ గదిద్ంచునని పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 4:18 => నీ పర్వరత్నయు నీ కిర్యలును వీటిని నీమీదికి రపిప్ంచెను. నీ చెడుతనమే దీనికి 

కారణము, ఇది చేదుగానునన్ది గదా, నీ హృదయము నంటుచునన్ది గదా? 

విలాపవాకయ్ములు 1:8 => యెరూషలేము ఘోరమైన పాపము చేసెను అందుచేతను అది 

అపవితుర్రాలాయెను దాని ఘనపరచినవారందరు దాని మానమును చూచి దాని తృణీకరించుదురు. 

అది నిటూ ట్రుప్ విడుచుచు వెనుకకు తిరుగుచునన్ది  

విలాపవాకయ్ములు 1:14 => కాడి కటిట్నటుల్గా తానే నా యపరాధములను నాకు కటిట్యునాన్డు అవి 

పైనవేయబడినవై నా మెడమీదికెకెక్ను నా బలమును ఆయన బలహీనతగా చేసియునాన్డు పర్భువు 

శతుర్వులచేతికి ననున్ అపప్గించియునాన్డు నేను వారియెదుట లేవలేకపోతిని.  

విలాపవాకయ్ములు 1:18 => యెహోవా నాయ్యసుథ్డు నేను ఆయన ఆజఞ్కు తిరుగుబాటు చేసితిని 

సకల జనములారా, చితత్గించి ఆలకించుడి నా శర్మ చూడుడి నా కనయ్కలును నా యౌవనులును 

చెరలోనికి పోయియునాన్రు 

Page  of 94 306



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !ఫ#$

విలాపవాకయ్ములు 4:13 => దానిలో నీతిమంతుల రకత్మును ఓడిచ్న దాని పర్వకత్ల 

పాపములనుబటిట్యు దాని యాజకుల దోషమునుబటిట్యు  

విలాపవాకయ్ములు 4:14 => జనులు వీధులలో అంధులవలె తిరుగులాడెదరు వారు రకత్ము అంటిన 

అపవితుర్లు ఎవరును వారి వసత్రములను ముటట్కూడదు. 

విలాపవాకయ్ములు 4:15 => పొముమ్ అపవితుర్డా, పొముమ్ పొముమ్ ముటట్వదద్ని జనులు వారితోననిరి. 

వారు పారిపోయి తిరుగులాడుచుండగా అనయ్జనులైన వారు ఇకను వారికక్డ కాపురముండకూడదని 

చెపుప్కొనిరి 

విలాపవాకయ్ములు 5:16 => మా తలమీదనుండి కిరీటము పడిపోయెను మేము పాపము 

చేసియునాన్ము, మాకు శర్మ. 

విలాపవాకయ్ములు 5:17 => దీనివలన మాకు ధైరయ్ము చెడియునన్ది. సీయోను పరవ్తము పాడైనది 

యెహెజేక్లు 22:25 => ఉగర్త దినమందు నీకు వరష్ము రాదు, అందులో పర్వకత్లు కుటర్ 

చేయుదురు, గరిజ్ంచుచుండు సింహము వేటను చీలుచ్నటుల్ వారు మనుషుయ్లను భకిష్ంతురు. సొతుత్లను 

దర్వయ్మును వారు పటుట్కొందురు, దానిలో చాలామందిని వారు విధవరాండుర్గా చేయుదురు, 

యెహెజేక్లు 22:26 => దాని యాజకులు నా ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించుదురు, నాకు 

పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వులను అపవితర్పరచుదురు, పర్తిషిఠ్తమైనదానికిని సాధారణమైనదానికిని 

భేదమెంచరు, పవితర్మేదో అపవితర్మేదో తెలిసికొనుటకు జనులకు నేరప్రు, నేను విధించిన 

విశార్ంతిదినములను ఆచరింపరు, వారి మధయ్ నేను దూషింపబడుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 22:27 => దానిలో అధిపతులు లాభము సంపాదించుటకై నరహతయ్ చేయుటలోను 

మనుషుయ్లను నశింపజేయుటలోను వేటను చీలుచ్ తోడేళల్వలె ఉనాన్రు. 

యెహెజేక్లు 22:28 => మరియు దాని పర్వకత్లు వయ్రథ్మైన దరశ్నములు కనుచు, యెహోవా 

ఏమియు సెలవియయ్నపుప్డు పర్భువైన యెహోవా యీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపుప్చు, వటిట్ 

సోదెగాండర్యి జనులు కటిట్న మంటిగోడకు గచుచ్పూత పూయువారైయునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 22:29 => మరియు సామానయ్ జనులు బలాతాక్రము చేయుచు దొంగిలించుదురు, 

వారు దీనులను దరిదుర్లను హింసించుదురు, అనాయ్యముగా వారు పరదేశులను బాధించుదురు. 
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యెహెజేక్లు 22:30 => నేను దేశమును పాడుచేయకుండునటుల్ పార్కారమును దిటట్పరచుటకును, 

బదద్లైన సందులలో నిలుచుటకును, తగినవాడెవడని నేను ఎంత విచారించినను ఒకడైనను 

కనబడలేదు. 

యెహెజేక్లు 22:31 => కావున నేను నా కోర్ధమును వారిమీద కుమమ్రింతును, వారి పర్వరత్న 

ఫలము వారిమీదికి రపిప్ంచి నా ఉగర్తాగిన్చేత వారిని దహింతును; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 9:5 => మేమైతే నీ దాసులగు పర్వకత్లు నీ నామమునుబటిట్ మా రాజులకును మా 

యధిపతులకును మా పితరులకును యూదయదేశ జనులకందరికిని చెపిప్న మాటలను ఆలకింపక 

దానియేలు 9:6 => నీ ఆజఞ్లను నీ విధులను అనుసరించుట మాని, పాపులమును దుషు ట్లమునై 

చెడుతనమందు పర్వరిత్ంచుచు తిరుగుబాటు చేసినవారము. 

దానియేలు 9:7 => పర్భువా, నీవే నీతిమంతుడవు; మేమైతే సిగుగ్చేత ముఖవికారమొందినవారము; 

మేము నీమీద తిరుగుబాటు చేసితివిు; దానినిబటిట్ నీవు సకల దేశములకు మముమ్ను తరిమితివి, 

యెరూషలేములోను యూదయ దేశములోను నివసించుచు సవ్దేశవాసులుగా ఉనన్టిట్యు, పరదేశ 

వాసులుగా ఉనన్టిట్యు ఇశార్యేలీయులందరికిని మాకును ఈ దినమున సిగేగ్ తగియునన్ది. 

దానియేలు 9:8 => పర్భువా, నీకు విరోధముగా పాపము చేసినందున మాకును మా రాజులకును 

మా యధిపతులకును మా పితరులకును ముఖము చినన్బోవునటుల్గా సిగేగ్ తగియునన్ది. 

దానియేలు 9:9 => మేము మా దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా తిరుగుబాటు చేసితివిు; అయితే 

ఆయన కృపాక్షమాపణలుగల దేవుడైయునాన్డు. 

దానియేలు 9:10 => ఆయన తన దాసులగు పర్వకత్ల దావ్రా మాకు ఆజఞ్లు ఇచిచ్, వాటిని 

అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని సెలవిచెచ్ను గాని, మేము మా దేవుడైన యెహోవా మాట 

వినకపోతివిు. 

దానియేలు 9:11 => ఇశార్యేలీయులందరు నీ ధరమ్శాసత్రము నతికర్మించి నీ మాట వినక 

తిరుగుబాటు చేసిరి. మేము పాపము చేసితివిు గనుక నేను శపించెదనని నీవు నీ దాసుడగు మోషే 

ధరమ్శాసత్రమందు పర్మాణము చేసియునన్టుల్ ఆ శాపమును మామీద కుమమ్రించితివి. 
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దానియేలు 9:12 => యెరూషలేములో జరిగిన కీడు మరి ఏ దేశములోను జరుగలేదు; ఆయన మా 

మీదికిని, మాకు ఏలికలుగా ఉండు మా నాయ్యాధిపతుల మీదికిని ఇంత గొపప్ కీడు రపిప్ంచి, తాను 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరెచ్ను. 

దానియేలు 9:13 => మోషే ధరమ్శాసత్రమందు వార్సిన కీడంతయు మాకు సంభవించినను మేము మా 

చెడు నడవడి మానకపోతివిు; నీ సతయ్మును అనుసరించి బుదిధ్ తెచుచ్కొనునటుల్ మా దేవుడైన 

యెహోవాను సమాధానపరచుకొనక పోతివిు. 

దానియేలు 9:14 => మేము మా దేవుడైన యెహోవా మాట వినలేదు గనుక ఆయన తన సమసత్ 

కారయ్ముల విషయమై నాయ్యసుథ్డై యుండి, సమయము కనిపెటిట్, ఈ కీడు మా మీదికి రాజేసెను. 

దానియేలు 9:15 => పర్భువా మా దేవా, నీవు నీ బాహుబలమువలన నీ జనమును ఐగుపుత్లోనుండి 

రపిప్ంచుటవలన ఇపప్టి వరకు నీ నామమునకు ఘనత తెచుచ్కొంటివి. మేమైతే పాపముచేసి 

చెడునడతలు నడిచినవారము. 

దానియేలు 9:16 => పర్భువా, మా పాపములను బటిట్యు మా పితరుల దోషమును బటిట్యు, 

యెరూషలేము నీ జనులచుటుట్ నునన్ సకల పర్జల యెదుట నిందాసప్దమైనది. యెరూషలేము నీకు 

పర్తిషిఠ్తమైన పరవ్తము; ఆ పటట్ణముమీదికి వచిచ్న నీ కోపమును నీ రౌదర్మును తొలగనిమమ్ని నీ 

నీతికారయ్ములనిన్టినిబటిట్ విజాఞ్పనము చేసికొనుచునాన్ను. 

దానియేలు 9:17 => ఇపుప్డైతే మా దేవా, దీనినిబటిట్ నీ దాసుడు చేయు పార్రథ్నలను విజాఞ్పనలను 

ఆలకించి, పర్భువు చితాత్నుసారముగా శిథిలమైపోయిన నీ పరిశుదధ్సథ్లము మీదికి నీ ముఖపర్కాశము 

రానిముమ్. 

దానియేలు 9:18 => నీ గొపప్ కనికరములను బటిట్యే మేము నినున్ పార్రిథ్ంచుచునాన్ము గాని మా 

సవ్నీతి కారయ్ములనుబటిట్ నీ సనిన్ధిని నిలువబడి పార్రిథ్ంచుట లేదు. మా దేవా, చెవి యొగిగ్ 

ఆలకింపుము; నీ కనున్లు తెరచి, నీ పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణముమీదికి వచిచ్న నాశనమును, నీ 

పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణమును దృషిట్ంచి చూడుము.  
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దానియేలు 9:19 => పర్భువా ఆలకింపుము, పర్భువా క్షమింపుము, పర్భువా ఆలసయ్ము చేయక 

చెవియొగిగ్ నా మనవి చితత్గించుము. నా దేవా, యీ పటట్ణమును ఈ జనమును నీ పేరు పెటట్బడినవే; 

నీ ఘనతను బటిట్యే నా పార్రథ్న వినుమని వేడుకొంటిని. 

మీకా 3:9 => యాకోబు సంతతివారి పర్ధానులారా, ఇశార్యేలీయుల యధిపతులారా, నాయ్యమును 

తృణీకరించుచు దురీన్తిని నీతిగా ఎంచువారలారా, యీ మాట ఆలకించుడి. 

మీకా 3:10 => నరహతయ్ చేయుటచేత సీయోనును మీరు కటుట్దురు. దుషట్తవ్ము జరిగించుటచేత 

యెరూషలేమును మీరు కటుట్దురు. 

మీకా 3:11 => జనుల పర్ధానులు లంచము పుచుచ్కొని తీరుప్ తీరుచ్దురు, వారి యాజకులు కూలికి 

బోధింతురు, పర్వకత్లు దర్వయ్ము కొరకు సోదె చెపుప్దురు; అయినను వారు, యెహోవాను ఆధారము 

చేసికొని యెహోవా మన మధయ్నునాన్డు గదా, యే కీడును మనకు రానేరదని యనుకొందురు. 

మీకా 3:12 => కాబటిట్ చేను దునన్బడునటుల్ మిముమ్నుబటిట్ సీయోను దునన్బడును, యెరూషలేము 

రాళల్ కుపప్లగును, మందిరమునన్ పరవ్తము అరణయ్ములోని ఉనన్తసథ్లములవలె అగును. 

మీకా 7:13 => అయితే దేశనివాసులు చేసిన కిర్యలనుబటిట్ దేశము పాడగును. 

2 రాజులు 9:33 => దీనిని కిర్ంద పడదోర్యుడని అతడు చెపప్గా వారు దానిని కిర్ందికి 

పడదోర్సినందున దాని రకత్ములో కొంత గోడమీదను గుఱఱ్ములమీదను చిందెను. మరియు 

గుఱఱ్ములచేత అతడు దానిని తొర్కిక్ంచెను. 

2 రాజులు 9:34 => అతడు లోపల పర్వేశించి అనన్పానములు చేసిన తరువాత ఆ శాపగర్సుత్రాలు 

రాజకుమారెత్ గనుక మీరు వెళిల్ దానిని కనుగొని పాతిపెటుట్డని ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

2 రాజులు 9:35 => వారు దానిని పాతిపెటట్బోయిరి; అయితే దాని కపాలమును పాదములును 

అరచేతులును తపప్ మరి ఏమియు కనబడలేదు. 

2 రాజులు 9:36 => వారు తిరిగివచిచ్ అతనితో ఆ సంగతి తెలియజెపప్గా అతడిటల్నెను ఇది 

యెజెబెలని యెవరును గురుత్పటట్లేకుండ యెజెర్యేలు భూభాగమందు కుకక్లు యెజెబెలు 

మాంసమును తినును. 
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2 రాజులు 9:37 => యెజెబెలుయొకక్ కళేబరము యెజెర్యేలు భూభాగమందునన్ 

పెంటవలెనుండును అని తన సేవకుడును తిషీబ్యుడునగు ఏలీయాదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న 

మాటచొపుప్న యిది జరిగెను. 

కీరత్నలు 79:2 => వారు నీ సేవకుల కళేబరములను ఆకాశపకుష్లకు ఎరగాను నీ భకుత్ల శవములను 

భూజంతువులకు ఆహారముగాను పారవేసియునాన్రు. 

కీరత్నలు 79:3 => ఒకడు నీళుల్పోసినటుల్ యెరూషలేముచుటుట్ వారి రకత్ము పారబోసియునాన్రు 

వారిని పాతిపెటుట్వారెవరును లేరు.  

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

యిరిమ్యా 9:21 => వీధులలో పసిపిలల్లు లేకుండను, రాజ మారగ్ములలో యౌవనులు లేకుండను, 

వారిని నాశనము చేయుటకై మరణము మన కిటికీలను ఎకుక్చునన్ది, మన నగరులలో 

పర్వేశించుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 9:22 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే నీవీమాట చెపుప్ము చేలమీద పెంటపడునటుల్ పంట 

కోయువాని వెనుక పిడికిళుల్ పడునటుల్ ఎవడును సమకూరచ్కుండ మనుషుయ్ల శవములు పడును, 

వాటిని కూరుచ్వాడెవడును లేకపోవును. 

యిరిమ్యా 15:3 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే చంపుటకు ఖడగ్ము, చీలుచ్టకు కుకక్లు, 

తినివేయుటకును నాశనము చేయుటకును ఆకాశపకుష్లు భూమృగములు అను ఈ నాలుగు విధముల 

బాధలు వారికి నియమించియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 16:4 => వారు ఘోరమైన మరణము నొందెదరు; వారినిగూరిచ్ రోదనము చేయబడదు, 

వారు పాతిపెటట్బడక భూమిమీద పెంటవలె పడి యుండెదరు, వారు ఖడగ్ముచేతను కాష్మముచేతను 

నశించెదరు; వారి శవములు ఆకాశపకుష్లకును భూజంతువులకును ఆహారముగా ఉండును. 

యిరిమ్యా 16:5 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను ఈ పర్జలకు నా సమాధానము 

కలుగనియయ్కయు వారియెడల నా కృపావాతస్లయ్ములను చూపకయు ఉనాన్ను గనుక రోదనముచేయు 

ఇంటిలోనికి నీవు పోకుము, వారినిగూరిచ్ అంగలారుచ్టకు పోకుము, ఎవరినిని ఓదారుచ్టకు 

వెళల్కుము; ఇదే యెహోవా వాకుక్ 
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యిరిమ్యా 16:6 => ఘనులేమి అలుప్లేమి యీ దేశమందునన్వారు చనిపోయి పాతిపెటట్బడరు, వారి 

నిమితత్ము ఎవరును అంగలారచ్కుందురు, ఎవరును తముమ్ను తాము కోసికొనకుందురు, వారి 

నిమితత్ము ఎవరును తముమ్ను తాము బోడి చేసికొనకుందురు. 

యిరిమ్యా 18:21 => వారి కుమారులను కాష్మమునకు అపప్గింపుము, ఖడగ్ బలమునకు వారిని 

అపప్గింపుము, వారి భారయ్లు పిలల్లులేనివారై విధవరాండర్గుదురు గాక, వారి పురుషులు 

మరణహతులగుదురు గాక, వారి యౌవనులు యుదధ్ములో ఖడగ్ముచేత హతులగుదురు గాక. 

విలాపవాకయ్ములు 2:21 => యౌవనుడును వృదుధ్డును వీధులలో నేలను పడియునాన్రు నా 

కనయ్కలును నా యౌవనులును ఖడగ్ముచేత కూలియునాన్రు నీ ఉగర్తదినమున నీవు వారిని 

హతముచేసితివి దయతలచక వారినందరిని వధించితివి.  

విలాపవాకయ్ములు 4:14 => జనులు వీధులలో అంధులవలె తిరుగులాడెదరు వారు రకత్ము అంటిన 

అపవితుర్లు ఎవరును వారి వసత్రములను ముటట్కూడదు. 

ఆమోసు 4:10 => మరియు నేను ఐగుపీత్యుల మీదికి తెగుళుల్ పంపించినటుల్ మీమీదికి తెగుళుల్ 

పంపించితిని; మీ దండుపేటలో పుటిట్న దురగ్ంధము మీ నాసికారంధర్ములకు ఎకుక్ నంతగా మీ 

యౌవనులను ఖడగ్ముచేత హతము చేయించి మీ గుఱఱ్ములను కొలల్పెటిట్ంచితిని; అయినను మీరు 

నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

1 రాజులు 14:10 => కాబటిట్ యరొబాము సంతతి వారిమీదికి నేను కీడు రపిప్ంచుచు, ఇశార్యేలు 

వారిలో అలుప్లుగాని ఘనులుగాని లేకుండ మగవారినందరిని యరొబాము వంశమునుండి 

నిరూమ్లము చేసి, పెంట అంతయు పోవునటుల్గా ఒకడు అవతలకు దానిని ఊడిచ్వేసినటుల్ యరొబాము 

సంతతిలో శేషించినవారిని నేను ఊడిచ్వేయుదును. 

యెషయా 5:25 => దానినిబటిట్ యెహోవా కోపము ఆయన పర్జలమీద మండుచునన్ది. ఆయన 

వారిమీదికి తన బాహువు చాచి వారిని కొటట్గా పరవ్తములు వణకుచునన్వి. వీధులమధయ్ను వారి 

కళేబరములు పెంటవలె పడియునన్వి. ఇంతగా జరిగినను ఆయన కోపము చలాల్రలేదు ఆయన 

బాహువు ఇంకను చాపబడియునన్ది.  
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యిరిమ్యా 8:2 => వారు పేర్మించుచు పూజించుచు అనుసరించుచు విచారణచేయుచు 

నమసక్రించుచు వచిచ్న ఆ సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ముల యెదుట వాటిని పరచెదరు; అవి కూరచ్బడకయు 

పాతిపెటట్బడకయు భూమిమీద పెంటవలె పడియుండును.  

యెహెజేక్లు 16:38 => జారిణులై హతయ్లు జరిగించు సతరీలకు రావలసిన తీరుప్ నీకు విధించి, 

కోర్ధముతోను రోషముతోను నీకు రకత్ము నియమింతును. 

యెహెజేక్లు 30:11 => జనములలో భయంకరులగు తన జనులను తోడుకొని ఆ దేశమును 

లయపరుచుటకు అతడు వచుచ్ను, ఐగుపీత్యులను చంపుటకై వారు తమ ఖడగ్ములను ఒరదీసి 

హతమైన వారితో దేశమును నింపెదరు. 

మీకా 2:3 => కాబటిట్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా--గొపప్ అపాయకాలము వచుచ్చునన్ది. దాని 

కిర్ందనుండి తమ మెడలను తపిప్ంచుకొనలేకుండునంతగాను, గరవ్ముగా నడువ లేకుండునంతగాను 

ఈ వంశమునకు కీడుచేయ నుదేద్శించుచునాన్ను. 

వచనము 3 

దేశములో సాతివ్కులై ఆయన నాయ్యవిధులననుసరించు సమసత్ దీనులారా, యెహోవాను వెదకుడి; 

మీరు వెదకి వినయము గలవారై నీతిని అనుసరించినయెడల ఒకవేళ ఆయన ఉగర్తదినమున మీరు 

దాచబడుదురు. 

జెఫనాయ్ 1:11 => కనానీయులందరు నాశమైరి, దర్వయ్ము సమకూరుచ్కొనినవారందరును 

నిరూమ్లము చేయబడిరి గనుక మకేత్షు లోయ నివాసులారా, అంగలారుచ్డి. 

కీరత్నలు 49:6 => తమ ఆసిత్యే పార్పకమని నమిమ్ తమ ధనవిసాత్రతనుబటిట్ పొగడుకొనువారికి 

నేనేల భయపడవలెను?  

కీరత్నలు 49:7 => ఎవడును ఏ విధముచేతనైనను తన సహోదరుని విమోచింపలేడు 

కీరత్నలు 49:8 => వాడు కుళుల్ చూడక నితయ్ము బర్తుకునటుల్ వాని నిమితత్ము దేవుని సనిన్ధిని 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగలవాడు ఎవడును లేడు 
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కీరత్నలు 49:9 => వారి పార్ణవిమోచన ధనము బహు గొపప్ది అది ఎనన్టికిని తీరక 

అటుల్ండవలసినదే. 

కీరత్నలు 52:5 => కావున దేవుడు సదాకాలము నినున్ అణగగొటుట్ను నినున్ పటుట్కొని ఆయన నీ 

గుడారములోనుండి నినున్ పెలల్గించును సజీవుల దేశములోనుండి నినున్ నిరూమ్లము చేయును.

(సెలా.) 

కీరత్నలు 52:6 => నీతిమంతులు చూచి భయభకుత్లు కలిగి 

కీరత్నలు 52:7 => ఇదిగో దేవుని తనకు దురగ్ముగా నుంచుకొనక తన ధనసమృదిధ్యందు 

నమిమ్కయుంచి తన చేటును బలపరచుకొనినవాడు వీడేయని చెపుప్కొనుచు వానిని చూచి నవువ్దురు.  

సామెతలు 11:4 => ఉగర్తదినమందు ఆసిత్ అకక్రకు రాదు నీతి మరణమునుండి రకిష్ంచును. 

సామెతలు 18:11 => ధనవంతునికి వాని ఆసిత్ ఆశర్యపటట్ణము వాని దృషిట్కి అది యెతత్యిన 

పార్కారము. 

యెషయా 2:20 => ఆ దినమున యెహోవా భూమిని గజగజ వణకింప లేచునపుప్డు ఆయన భీకర 

సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మాహాతమ్య్మునుండియు కొండల గుహలలోను బండబీటలలోను  

యెషయా 2:21 => దూరవలెననన్ ఆశతో నరులు తాము పూజించుటకై చేయించుకొనిన వెండి 

విగర్హములను సువరణ్ విగర్హములను ఎలుకలకును గబిబ్లములకును పారవేయుదురు. 

యిరిమ్యా 9:23 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జాఞ్ని తన జాఞ్నమునుబటిట్యు శూరుడు 

తన శౌరయ్మునుబటిట్యు అతిశయింపకూడదు , ఐశవ్రయ్వంతుడు తన ఐశవ్రయ్మునుబటిట్ 

అతిశయింపకూడదు. 

యిరిమ్యా 9:24 => అతిశయించువాడు దేనినిబటిట్ అతిశయింపవలెననగా, భూమిమీద 

కృపచూపుచు నీతి నాయ్యములు జరిగించుచునునన్ యెహోవాను నేనేయని గర్హించి ననున్ 

పరిశీలనగా తెలిసికొనుటనుబటిట్యే అతిశయింపవలెను; అటిట్ వాటిలో నేనానందించువాడనని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 7:19 => తమ వెండిని వీధులలో పారవేయుదురు, తమ బంగారమును నిషిదధ్మని 

యెంచుదురు, యెహోవా ఉగర్త దినమందు వారి వెండియేగాని బంగారమేగాని వారిని 
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తపిప్ంచజాలదు, అది వారి దోషకిర్యలు విడువకుండ అభయ్ంతరమాయెను గనుక దానివలన వారు 

తమ ఆకలి తీరుచ్కొనజాలకపోదురు, తమ ఉదరమును పోషించుకొనజాలకపోదురు. 

మతత్యి 16:26 => ఒక మనుషుయ్డు లోకమంతయు సంపాదించుకొని తన పార్ణమును 

పోగొటుట్కొంటే అతనికేమి పర్యోజనము? ఒక మనుషుయ్డు తన పార్ణమునకు పర్తిగా నేమి 

యియయ్గలడు? 

లూకా 12:19 => నా పార్ణముతో పార్ణమా, అనేక సంవతస్రములకు, విసాత్రమైన ఆసిత్ నీకు 

స మ కూ రచ్ బ డి యు నన్ ది ; సు ఖిం చు ము , తి ను ము , తార్ గు ము , సం తో షిం చు మ ని 

చెపుప్కొందుననుకొనెను. 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱిఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 12:21 => దేవుని యెడల ధనవంతుడు కాక తనకొరకే సమకూరుచ్కొనువాడు ఆలాగుననే 

యుండునని చెపెప్ను. 

లూకా 16:22 => ఆ దరిదుర్డు చనిపోయి దేవదూతలచేత అబార్హాము రొముమ్న (ఆనుకొనుటకు) 

కొనిపోబడెను. ధనవంతుడు కూడ చనిపోయి పాతిపెటట్బడెను. 

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 

జెఫనాయ్ 1:15 => ఆ దినము ఉగర్తదినము, శర్మయు ఉపదర్వమును మహా నాశనమును కముమ్ 

దినము, అంధకారమును గాఢాంధకారమును కముమ్ దినము, మేఘములును గాఢాంధ కారమును 

కముమ్ దినము. 

యోబు 21:30 => అవి ఏవనగా దురజ్నులు ఆపతాక్లమందు కాపాడబడుదురు ఉగర్తదినమందు 

వారు తోడుకొని పోబడుదురు. 

జెఫనాయ్ 3:8 => కాబటిట్ యెహోవా సెలవిచుచ్ వాకుక్ ఏదనగా నాకొరకు కనిపెటుట్డి, నేను లేచి యెర 

పటుట్కొను దినము కొరకు కనిపెటిట్యుండుడి, నా ఉగర్తను నాకోపాగిన్ అంతటిని వారిమీద 
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కుమమ్రించుటకై అనయ్జనులను పోగు చేయుటకును గుంపులు గుంపులుగా రాజయ్ములను 

సమకూరుచ్టకును నేను నిశచ్యించుకొంటిని; నా రోషాగిన్చేత భూమియంతయు కాలిపోవును.  

లేవీయకాండము 26:33 => జనములలోనికి మిముమ్ను చెదరగొటిట్ మీవెంట కతిత్ దూసెదను, మీ 

దేశము పాడైపోవును, మీ పటట్ములు పాడుపడును. 

లేవీయకాండము 26:34 => మీరు మీ శతుర్వుల దేశములో ఉండగా మీ దేశము పాడైయునన్ 

దినములనిన్యు అది తన విశార్ంతికాలములను అనుభవించును. 

లేవీయకాండము 26:35 => అది పాడైయుండు దినములనిన్యు అది విశర్మించును. మీరు దానిలో 

నివసించినపుప్డు అది విశార్ంతికాలములో పొందకపోయిన విశార్ంతిని అది పాడైయుండు దినములలో 

అనుభవించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:20 => అయితే యెహోవా వానిని క్షమింపనొలల్డు; అటిట్వాడు 

మీలోనుండినయెడల నిశచ్యముగా యెహోవా కోపమును ఓరవ్మియు ఆ మనుషుయ్నిమీద 

పొగరాజును; ఈ గర్ంథములో వార్యబడిన శాపములనిన్యు వానికి తగులును. యెహోవా అతని పేరు 

ఆకాశము కిర్ందనుండకుండ తుడిచివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:21 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో వార్యబడిన నిబంధన 

శా ప ము ల నిన్ టి ని బ టిట్  వా ని కి కీ డు క లు గ జే యు ట కై యె హో వా ఇ శార్ యే లీ యు ల 

గోతర్ములనిన్టిలోనుండి వాని వేరుపరచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:22 => కాబటిట్ మీ తరువాత పుటుట్ మీ సంతతివారును 

దూరదేశమునుండి వచుచ్ పరదేశులును సమసత్ జనములును ఆ దేశముయొకక్ తెగుళల్ను యెహోవా 

దానిమీదికి తెపిప్ంచిన సంకటములను చూచి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:23 => వారు, యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేత నశింపజేసిన సొదొమ 

గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయీములవలె ఆ సమసత్ దేశమును గంధకముచేతను ఉపుప్చేతను చెడిపోయి, 

వితత్బడకయు దానిలో ఏదియు బుటట్కయు దానిలో ఏ కూరయు మొలవకయు ఉండుట చూచి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:24 => యెహోవా దేనిబటిట్ యీ దేశమును ఇటుల్ చేసెనో? యీ మహా 

కోపాగిన్కి హేతువేమో? అని చెపుప్కొందురు. 

Page  of 104 306



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !ఫ#$

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:25 => మరియు వారు వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవా ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి వారిని రపిప్ంచిన తరువాత ఆయన తమతో చేసిన నిబంధనను వారు నిరాకరించిరి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:26 => తామెరుగని అనయ్దేవతలను, ఆయన వారికి నియమింపని 

దేవతలను, పూజించి వాటికి నమసక్రించిరి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:27 => గనుక యీ గర్ంథములో వార్యబడిన శాపములనిన్టిని యీ 

దేశముమీదికి తెపిప్ంచుటకు దానిమీద యెహోవా కోపము రవులుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:28 => యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేతను అతుయ్గర్తచేతను తమ 

దేశములోనుండి వారిని పెలల్గించి, నేడునన్టుల్గా వారిని వెళల్గొటిట్ పరదేశము పాలు చేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:17 => కావున నా కోపము ఆ దినమున వారిమీద రగులుకొనును. 

నేను వారిని విడిచి వారికి విరోధినగుదును, వారు కీష్ణించిపోవుదురు. విసాత్రమైన కీడులు ఆపదలు 

వారికి పార్పిత్ంచును. ఆ దినమున వారు, మన దేవుడు మన మధయ్ నుండకపోయినందున గదా యీ 

కీడులు మనకు పార్పిత్ంచెననుకొందురు. 

యెషయా 24:1 => ఆలకించుడి యెహోవా దేశమును వటిట్దిగా చేయుచునాన్డు ఆయన దాని 

పాడుగాచేసి కలోల్లపరచుచునాన్డు దాని నివాసులను చెదరగొటుట్చునాన్డు. 

యెషయా 24:2 => పర్జలకు కలిగినటుట్ యాజకులకు కలుగును దాసులకు కలిగినటుల్ 

యజమానులకు కలుగును దాసీలకు కలిగినటుల్ వారి యజమానురాండర్కు కలుగును కొనువారికి 

కలిగినటుల్ అముమ్వారికి కలుగును అపిప్చుచ్వారికి కలిగినటుల్ అపుప్ పుచుచ్కొనువారికి కలుగును 

వడిడ్కిచుచ్వారికి కలిగినటుల్ వడిడ్కి తీసుకొనువారికి కలుగును.  

యెషయా 24:3 => దేశము కేవలము వటిట్దిగా చేయబడును అది కేవలము కొలల్సొమమ్గును. 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డు 

యెషయా 24:4 => దేశము వాయ్కులముచేత వాడిపోవుచునన్ది లోకము దుఃఖముచేత 

కీష్ణించిపోవుచునన్ది భూజనులలో గొపప్వారు కీష్ణించిపోవుచునాన్రు. 

యెషయా 24:5 => లోకనివాసులు ధరమ్శాసనములను అతికర్మించియునాన్రు కటట్డను మారిచ్ 

నితయ్నిబంధనను మీరియునాన్రు. దాని నివాసులచేత లోకము అపవితర్మాయెను. 
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యెషయా 24:6 => శాపము దేశమును నాశనము చేయుచునన్ది దాని నివాసులు శిక్షకు పాతుర్లైరి 

దేశనివాసులు కాలిపోయిరి శేషించిన మనుషుయ్లు కొదిద్గానే యునాన్రు. 

యెషయా 24:7 => కొర్తత్ దార్కాష్రసము అంగలారుచ్చునన్ది దార్కాష్వలిల్ కీష్ణించుచునన్ది 

సంతోషహృదయులందరు నిటూ ట్రుప్ విడుచుచునాన్రు. తంబురల సంతోషనాదము నిలిచిపోయెను 

యెషయా 24:8 => ఉలల్సించువారి ధవ్ని మానిపోయెను సితారాల యింపైన శబద్ము నిలిచిపోయెను. 

యెషయా 24:9 => పాటలు పాడుచు మనుషుయ్లు దార్కాష్రసము తార్గరు పానము చేయువారికి 

మదయ్ము చేదాయెను 

యెషయా 24:10 => నిరాకారమైన పటట్ణము నిరూమ్లము చేయబడెను ఎవడును పర్వేశింపకుండ 

పర్తి యిలుల్ మూయబడియునన్ది. 

యెషయా 24:11 => దార్కాష్రసము లేదని పొలములలో జనులు కేకలు వేయుచునాన్రు 

సంతోషమంతయు అసత్మించెను దేశములో ఆనందము లేదు. 

యెషయా 24:12 => పటట్ణములో పాడు మాతర్ము శేషించెను గుమమ్ములు విరుగగొటట్బడెను. 

యిరిమ్యా 4:26 => నేను చూచుచుండగా ఫలవంతమైన భూమి యెడారి ఆయెను, అందులోని 

పటట్ ణములనిన్యు యెహోవా కోపాగిన్ కి నిలువలేక ఆయన యెదుట నుండకుండ 

పడగొటట్బడియుండెను. 

యిరిమ్యా 4:27 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈదేశమంతయు పాడగును గాని 

నిశేశ్షముగా దాని నాశనము చేయను. 

యిరిమ్యా 4:28 => దానినిబటిట్ భూమి దుఃఖించుచునన్ది, పైన ఆకాశము కారు కమిమ్యునన్ది, 

అయితే నేను దానిని నిరణ్యించినపుప్డు మాట ఇచిచ్తిని, నేను పశాచ్తాత్ప పడుటలేదు 

రదుద్చేయుటలేదు. 

యిరిమ్యా 4:29 => రౌతులును విలుకాండుర్ను చేయు ధవ్ని విని పటట్ణసుథ్లందరు 

పారిపోవుచునాన్రు, తుపప్లలో దూరుచునాన్రు, మెటట్లకు ఎకుక్చునాన్రు, పర్తి పటట్ణము 

నిరజ్నమాయెను వాటిలొ నివాసులెవరును లేరు, 
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యిరిమ్యా 7:20 => అందువలన పర్భువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ 

సథ్లముమీదను నరులమీదను జంతువులమీదను పొలముల చెటల్మీదను భూమిపంటమీదను నా 

కోపమును నా ఉగర్తను కుమమ్రించెదను, ఆరప్శకయ్ము కాకుండ అది మండును.  

యిరిమ్యా 7:34 => ఉలాల్సధవ్నియు ఆనందధవ్నియు పెండిల్కుమారుని సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ 

సవ్రమును యూదా పటట్ణములలోను యెరూషలేము వీధులలోను లేకుండచేసెదను; ఈ దేశము 

తపప్క పాడైపోవును. 

యిరిమ్యా 9:11 => యెరూషలేమును పాడు దిబబ్లుగాను నకక్లకు చోటుగాను నేను 

చేయుచునాన్ను, యూదాపటట్ణములను నివాసిలేని పాడు సథ్లముగా చేయుచునాన్ను. 

జెఫనాయ్ 3:8 => కాబటిట్ యెహోవా సెలవిచుచ్ వాకుక్ ఏదనగా నాకొరకు కనిపెటుట్డి, నేను లేచి యెర 

పటుట్కొను దినము కొరకు కనిపెటిట్యుండుడి, నా ఉగర్తను నాకోపాగిన్ అంతటిని వారిమీద 

కుమమ్రించుటకై అనయ్జనులను పోగు చేయుటకును గుంపులు గుంపులుగా రాజయ్ములను 

సమకూరుచ్టకును నేను నిశచ్యించుకొంటిని; నా రోషాగిన్చేత భూమియంతయు కాలిపోవును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:21 => వారు దైవము కానిదానివలన నాకు రోషము పుటిట్ంచిరి తమ 

వయ్రథ్ పర్వరత్నవలన నాకు ఆగర్హము పుటిట్ంచిరి కాబటిట్ జనముకాని వారివలన వారికి రోషము 

పుటిట్ంతును అవివేక జనమువలన వారికి కోపము పుటిట్ంతును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:22 => నా కోపాగిన్ రగులుకొనును పాతాళాగాధమువరకు అది 

దహించును అది భూమిని దాని పంటను కాలుచ్ను పరవ్తముల పునాదులను రవలబెటుట్ను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:23 => వారికి ఆపదలను విసత్రింపజేసెదను వారిమీద నా 

బాణములనిన్టిని వేసెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:24 => వారు కరవుచేత కీష్ణించుదురు మంటచేతను కూర్రమైన 

హతయ్చేతను హరించిపోవుదురు బురదలో పార్కు పాముల విషమును మృగముల కోరలను వారిమీదికి 

రపిప్ంచెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:25 => బయట ఖడగ్మును లోపట భయమును యౌవనులను 

కనయ్కలను శిశువులను నెరిసిన తలవెండుర్కలు గలవారిని నశింపజేయును. 
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1 రాజులు 14:22 => యూదావారు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి తమ పితరులు చేసినదానంతటిని 

మించునటుల్గా పాపము చేయుచు ఆయనకు రోషము పుటిట్ంచిరి. 

కీరత్నలు 78:58 => వారు ఉనన్తసథ్లములను కటిట్ ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిరి విగర్హములను 

పెటుట్కొని ఆయనకు రోషము కలుగజేసిరి. 

కీరత్నలు 79:5 => యెహోవా, ఎంతవరకు కోపపడుదువు? ఎలల్పుప్డును కోపపడుదువా? నీ రోషము 

అగిన్వలె ఎలల్పుప్డును మండునా?  

యెహెజేక్లు 8:3 => మరియు చెయియ్వంటిది ఒకటి ఆయన చాపి నా తలవెండుర్కలు పటుట్కొనగా 

ఆతమ్ భూమాయ్కాశముల మధయ్కు ననెన్తిత్ , నేను దేవుని దరశ్నములను చూచుచుండగా 

యెరూషలేమునకు ఉతత్రపువైపుననునన్ ఆవరణ దావ్రముదగగ్ర రోషము పుటిట్ంచు విగర్హసాథ్నములో 

ననున్ దించెను. 

యెహెజేక్లు 8:4 => అంతట లోయలో నాకు కనబడిన దరశ్నరూపముగా ఇశార్యేలీయుల దేవుని 

పర్భావము అచచ్ట కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 8:5 => నరపుతుర్డా, ఉతత్రపువైపు తేరి చూడుమని యెహోవా నాకు సెలవియయ్గా నేను 

ఉతత్రపువైపు తేరి చూచితిని; ఉతత్రపువైపున బలిపీఠపు గుమమ్ము లోపల రోషము పుటిట్ంచు ఈ 

విగర్హము కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 16:38 => జారిణులై హతయ్లు జరిగించు సతరీలకు రావలసిన తీరుప్ నీకు విధించి, 

కోర్ధముతోను రోషముతోను నీకు రకత్ము నియమింతును. 

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.  

యెహెజేక్లు 36:6 => కాబటిట్ ఇశార్యేలు దేశమునుగూరిచ్ పర్వచనమెతిత్, పరవ్తములతోను 

కొండలతోను వాగులతోను లోయలతోను ఈ మాట తెలియజెపుప్ము పర్భువైన యెహోవా 
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సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు అనయ్జనులవలన అవమానము నొందితిరి గనుక రోషముతోను 

కోపముతోను నేను మాట ఇచిచ్యునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 10:22 => పర్భువునకు రోషము పుటిట్ంచెదమా? ఆయన కంటె మనము 

బలవంతులమా? 

జెఫనాయ్ 1:2 => ఏమియు విడవకుండ భూమిమీదనునన్ సమసత్మును నేను ఊడిచ్వేసెదను; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

జెఫనాయ్ 1:3 => మనుషుయ్లనేమి పశువులనేమి నేను ఊడిచ్వేసెదను; ఆకాశపకుష్లనేమి సముదర్ 

మతస్య్ములనేమి దురజ్నులనేమి వారు చేసిన అపవాదములనేమి నేను ఊడిచ్వేసెదను; భూమిమీద 

ఎవరును లేకుండ మనుషయ్జాతిని నిరూమ్లము చేసెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెషయా 1:24 => కావున పర్భువును ఇశార్యేలుయొకక్ బలిషుఠ్డును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవా ఈలాగున అనుకొనుచునాన్డు ఆహా, నా శతుర్వులనుగూరిచ్ నేనికను ఆయాసపడను నా 

విరోధులమీద నేను పగతీరుచ్కొందును.  

నిరగ్మకాండము 10:7 => అపుప్డు ఫరో సేవకులు అతని చూచి ఎనాన్ళల్వరకు వీడు మనకు ఉరిగా 

నుండును? తమ దేవుడైన యెహోవాను సేవించుటకు ఈ మనుషుయ్లను పోనిముమ్; ఐగుపుత్ దేశము 

నశించినదని నీకింకను తెలియదా అనిరి 

సంఖాయ్కాండము 25:11 => వారి మధయ్ను నేను ఓరవ్లేనిదానిని తాను ఓరవ్లేకపోవుటవలన 

ఇశార్యేలీయులమీదనుండి నా కోపము మళిల్ంచెను గనుక నేను ఓరవ్లేకయుండియు 

ఇశార్యేలీయులను నశింపజేయలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:24 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా దహించు అగిన్యు 

రోషముగల దేవుడునైయునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:19 => నీవు ఏమాతర్మైనను నీ దేవుడైన యెహోవాను మరచి 

యితరదేవతలననుసరించి పూజించి నమసక్రించినయెడల మీరు నిశచ్యముగా నశించిపోదురని నేడు 

మిముమ్నుగూరిచ్ నేను సాక్షయ్ము పలికియునాన్ను. 
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2 రాజులు 22:17 => ఈ జనులు ననున్ విడిచి యితరదేవతలకు ధూపము వేయుచు, తమ సకల 

కారయ్ములచేత నాకు కోపము పుటిట్ంచియునాన్రు గనుక నా కోపము ఆరిపోకుండ ఈ సథ్లముమీద 

రగులుకొనుచునన్ది. 

యోబు 3:15 => బంగారము సంపాదించి తమ యిండల్ను వెండితో నింపుకొనిన అధిపతులతో 

నిదిర్ంచి విశర్మించియుందును. 

యోబు 20:28 => వారి యింటికివచిచ్న ఆరజ్న కనబడకపోవును దేవుని కోపదినమున వారి ఆసిత్ 

నాశనమగును. 

యోబు 36:19 => నీవు మొఱఱ్పెటుట్టయు బల పర్యతన్ములు చేయుటయు బాధనొందకుండ నినున్ 

తపిప్ంచునా? 

సామెతలు 10:2 => భకిత్హీనుల ధనము వారికి లాభకరము కాదు నీతి మరణమునుండి రకిష్ంచును. 

సామెతలు 10:3 => యెహోవా నీతిమంతుని ఆకలిగొననియయ్డు భకిత్హీనుని ఆశను 

భంగముచేయును. 

సామెతలు 27:24 => ధనము శాశవ్తము కాదు కిరీటము తరతరములు ఉండునా? 

పర్సంగి 5:13 => సూరుయ్ని కిర్ంద మనసుస్నకు ఆయాసకరమైనదొకటి జరుగుట నేను చూచితిని. 

అదేదనగా ఆసిత్గలవాడు తన ఆసిత్ని దాచిపెటుట్కొని తనకు నాశనము తెపిప్ంచుకొనును. 

యెషయా 10:3 => దరశ్నదినమున దూరమునుండి వచుచ్ పర్ళయదినమున మీరేమి చేయుదురు? 

సహాయమునొందుటకు ఎవరియొదద్కు పారిపోవుదురు? మీ ఐశవ్రయ్మును ఎకక్డ దాచుకొందురు? 

యెషయా 42:13 => యెహోవా శూరునివలె బయలుదేరును యోధునివలె ఆయన తన ఆసకిత్ 

రేపుకొనును ఆయన హుంకరించుచు తన శతుర్వులను ఎదిరించును వారియెదుట తన పరాకర్మము 

కనుపరచుకొనును.  

యిరిమ్యా 2:15 => కొదమ సింహములు వానిపైని బొబబ్లు పెటెట్ను గరిజ్ంచెను, అవి అతని దేశము 

పాడుచేసెను, అతని పటట్ణములు నివాసులులేక పాడాయెను. 

యిరిమ్యా 21:12 => దావీదు వంశసుథ్లారా, యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు అనుదినము 

నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్డి, దోచుకొనబడినవానిని బాధపెటుట్వాని చేతిలోనుండి విడిపించుడి, ఆలాగు 
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చేయనియెడల మీ దుషట్కిర్యలనుబటిట్ నా కోర్ధము అగిన్వలె బయలువెడలి, యెవడును ఆరప్లేకుండ 

మిముమ్ను దహించును. 

యెహెజేక్లు 6:6 => నేనే యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొనునటుల్ మీ బలిపీఠములు 

విడువబడి పాడైపోవును, మీ విగర్హములు ఛినాన్ భినన్ములగును,సూరయ్ దేవతకు మీరు నిలిపిన 

సత్ంభములు పడగొటట్బడును, మీ పనులు నాశనమగును, మీ నివాస సథ్లములనిన్టిలో నునన్ మీ 

పటట్ణములు పాడైపోవును, మీ ఉనన్త సథ్లములు విడువబడును, 

యెహెజేక్లు 7:11 => వారిలోనైనను వారి గుంపులోనైనను వారి ఆసిత్లోనైనను వారికునన్ 

పర్భావములోనైనను ఏమియు శేషింపదు. 

యెహెజేక్లు 15:8 => వారు నా విషయమై విశావ్సఘాతకులైరి గనుక నేను దేశమును 

పాడుచేసెదను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 22:21 => మిముమ్ను పోగుచేసి నా కోపాగిన్ని మీమీద ఊదగా నిశచ్యముగా మీరు 

దానిలో కరిగిపోవుదురు. 

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.  

యెహెజేక్లు 30:11 => జనములలో భయంకరులగు తన జనులను తోడుకొని ఆ దేశమును 

లయపరుచుటకు అతడు వచుచ్ను, ఐగుపీత్యులను చంపుటకై వారు తమ ఖడగ్ములను ఒరదీసి 

హతమైన వారితో దేశమును నింపెదరు. 

ఆమోసు 4:3 => ఇటు అటు తొలగకుండ మీరందరు పార్కారపు గండల్దావ్రా పోవుదురు, హరోమ్ను 

మారగ్మున వెలివేయబడుదురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మీకా 2:3 => కాబటిట్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా--గొపప్ అపాయకాలము వచుచ్చునన్ది. దాని 

కిర్ందనుండి తమ మెడలను తపిప్ంచుకొనలేకుండునంతగాను, గరవ్ముగా నడువ లేకుండునంతగాను 

ఈ వంశమునకు కీడుచేయ నుదేద్శించుచునాన్ను. 
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జెఫనాయ్ 2:2 => విధి నిరణ్యము కాకమునుపే యెహోవా కోపాగిన్ మీమీదికి రాకమునుపే, మిముమ్ను 

శికిష్ంచుటకై యెహోవా ఉగర్తదినము రాకమునుపే కూడిరండి. 

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

కాలును; గరివ్షుఠ్లందరును దురామ్రుగ్లందరును కొయయ్కాలువలె ఉందురు, వారిలో ఒకనికి వేరైనను 

చిగురైనను లేకుండ, రాబోవుదినము అందరిని కాలిచ్వేయునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

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

తినివేయును, దొంగలు కనన్మువేసి దొంగిలెదరు. 

మారుక్ 10:24 => ఆయన మాటలకు శిషుయ్లు విసమ్యమొందిరి. అందుకు యేసు తిరిగి వారితో 

ఇటల్నెను పిలల్లారా, తమ ఆసిత్యందు నమిమ్కయుంచువారు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట ఎంతో 

దురల్భము; 

రోమీయులకు 4:15 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్రము ఉగర్తను పుటిట్ంచును; ధరమ్శాసత్రము లేనియెడల 

అతికర్మమును లేకపోవును. 

హెబీర్యులకు 10:27 => నాయ్యపు తీరుప్నకు భయముతో ఎదురుచూచుటయు, విరోధులను 

దహింపబోవు తీక్షణమైన అగిన్యు నికను ఉండును. 

యాకోబు 5:1 => ఇదిగో ధనవంతులారా, మీమీదికి వచెచ్డి ఉపదర్వములనుగూరిచ్ పర్లాపించి 

యేడువుడి. 

పర్కటన 18:11 => లోకములోని వరత్కులును, ఆ పటట్ణమును చూచి యేడుచ్చు, తమ సరకులను, 

అనగా బంగారు వెండి రతన్ములు ముతయ్ములు సనన్పు నారబటట్లు ఊదా రంగు బటట్లు పటుట్బటట్లు 

రకత్వరణ్పు బటట్లు మొదలైన సరకులను, 

వచనము 4 

గాజా పటట్ణము నిరజ్నమగును, అషెక్లోను పాడైపోవును, మధాయ్హన్కాలమందు అషోడ్దువారు 

బయటికి పారదోలబడుదురు, ఎకోర్ను పటట్ణము దునన్బడును. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 20:4 => యూదావారు యెహోవావలని సహాయమును వేడుకొనుటకై 

కూడుకొనిరి, యెహోవాయొదద్ విచారించుటకు యూదా పటట్ణములనిన్టిలోనుండి జనులు వచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 8:1 => ఏడవ నెల రాగా ఇశార్యేలీయులు తమ పటట్ణములలో నివాసులై యుండిరి. 

అపుప్డు జనులందరును ఏక మనసుక్లై, నీటి గుమమ్ము ఎదుటనునన్ మైదానమునకు వచిచ్ యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన మోషే ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును తెమమ్ని ఎజార్ అను శాసిత్తో చెపప్గా 

నెహెమాయ్ 9:1 => ఈ నెల యిరువది నాలుగవ దినమందు ఇశార్యేలీయులు ఉపవాసముండి 

గోనెపటట్లు కటుట్కొని తలమీద ధూళి పోసికొని కూడి వచిచ్రి. 

ఎసేత్రు 4:16 => నీవు పోయి షూషనునందు కనబడిన యూదులనందరిని సమాజమందిరమునకు 

సమకూరిచ్, నా నిమితత్ము ఉపవాసముండి మూడు దినములు అనన్పానములు చేయకుండుడి; నేనును 

నా పని కతెత్లును కూడ ఉపవాసముందుము; పర్వేశించుట నాయ్య వయ్తిరికత్ముగా నునన్ను నేను 

రాజునొదద్కు పర్వేశించుదును; నేను నశించిన నశించెదను. 

యోవేలు 1:14 => ఉపవాసదినము పర్తిషిఠ్ంచుడి వర్తదినము ఏరప్రచుడి. యెహోవాను 

బతిమాలుకొనుటకై పెదద్లను దేశములోని జనులందరిని మీదేవుడైన యెహోవా మందిరములో 

సమకూరుచ్డి.  

యోవేలు 2:12 => ఇపుప్డైనను మీరు ఉపవాసముండి కనీన్రు విడుచుచు దుఃఖించుచు 

మనఃపూరవ్కముగా తిరిగి నాయొదద్కు రండి. ఇదే యెహోవా వాకుక్ 

యోవేలు 2:13 => మీ దేవుడైన యెహోవా కరుణావాతస్లయ్ములు గలవాడును, శాంతమూరిత్యు 

అతయ్ంతకృపగలవాడునై యుండి, తాను చేయనుదేద్శించిన కీడును చేయక పశాచ్తాత్ప పడును గనుక 

మీ వసత్రములను కాక మీ హృదయములను చింపుకొని ఆయనతటుట్ తిరుగుడి. 

యోవేలు 2:14 => ఒకవేళ ఆయన మనసుస్ తిర్పుప్కొని పశాచ్తాత్పపడి మీ దేవుడైన యెహోవాకు 

తగిన నైవేదయ్మును పానారప్ణమును మీకు దీవెనగా అనుగర్హించును; అనుగర్హింపడని యెవడు 

చెపప్గలడు? 

యోవేలు 2:15 => సీయోనులో బాకా ఊదుడి, ఉపవాసదినము పర్తిషిఠ్ంచుడి, వర్తదినము 

నియమించి పర్కటన చేయుడి. 
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యోవేలు 2:16 => జనులను సమకూరుచ్డి, సమాజకూటము పర్తిషిఠ్ంచుడి, పెదద్లను 

పిలువనంపించుడి, చినన్వారిని సత్నయ్పానము చేయు బిడడ్లను తోడుకొని రండి; పెండిల్కుమారుడు 

అంతఃపురములోనుండియు పెండిల్కుమారెత్ గదిలోనుండియు రావలయును.  

యోవేలు 2:17 => యెహోవాకు పరిచరయ్చేయు యాజకులు మంటపమునకును బలిపీఠమునకును 

మధయ్ నిలువబడి కనీన్రు విడుచుచు యెహోవా, నీ జనులయెడల జాలి చేసికొని, అనయ్జనులు వారిమీద 

పర్భుతవ్ము చేయునటుల్ వారిని అవమానమునకపప్గింపకుము; లేనియెడల అనయ్జనులు వారి దేవుడు 

ఏమాయెనందురుగదా యని వేడుకొనవలెను.  

యోవేలు 2:18 => అపుప్డు యెహోవా తన దేశమునుబటిట్ రోషము పూని తన జనులయెడల జాలి 

చేసికొనెను. 

మతత్యి 18:20 => ఏలయనగా ఇదద్రు ముగుగ్రు నా నామమున ఎకక్డ కూడియుందురో అకక్డ 

నేను వారి మధయ్న ఉందునని చెపెప్ను. 

యెషయా 1:4 => పాపిషిఠ్ జనమా, దోషభరితమైన పర్జలారా, దుషట్సంతానమా, చెరుపుచేయు 

పిలల్లారా, మీకు శర్మ. వారు యెహోవాను విసరిజ్ంచియునాన్రు ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్దేవుని 

దూషింతురు ఆయనను విడిచి తొలగిపోయియునాన్రు. 

యెషయా 1:5 => నితయ్ము తిరుగుబాటు చేయుచు మీరేల ఇంకను కొటట్బడుదురు? పర్తివాడు 

నడినెతిత్ని వాయ్ధి గలిగియునాన్డు పర్తివాని గుండె బలహీనమయెయ్ను.  

యెషయా 1:6 => అరకాలు మొదలుకొని తలవరకు సవ్సథ్త కొంచెమైనను లేదు ఎకక్డ చూచినను 

గాయములు దెబబ్లు పచిచ్ పుండుల్ అవి పిండబడలేదు కటట్బడలేదు తైలముతో మెతత్న చేయబడలేదు. 

యెషయా 1:10 => సొదొమ నాయ్యాధిపతులారా, యెహోవామాట ఆలకించుడి. గొమొఱాఱ్ 

జనులారా, మన దేవుని ఉపదేశమునకు చెవియొగుగ్డి. 

యెషయా 1:11 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఇదే విసాత్రమైన మీ బలులు నాకేల? 

దహనబలులగు పాటే ట్ళుల్ను బాగుగా మేపిన దూడల కొర్వువ్ను నాకు వెకక్సమాయెను కోడెల 

రకత్మందైనను గొఱఱ్పిలల్ల రకత్మందైనను మేకపోతుల రకత్మందైనను నాకిషట్ములేదు. 

Page  of 114 306



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !ఫ#$

యెషయా 1:12 => నా సనిన్ధిని కనబడవలెనని మీరు వచుచ్చునాన్రే నా ఆవరణములను 

తొర్కుక్టకు మిముమ్ను రమమ్నన్వాడెవడు?  

యెషయా 1:13 => మీ నైవేదయ్ము వయ్రథ్ము అది నాకు అసహయ్ము పుటిట్ంచు ధూపారప్ణము 

దానినికను తేకుడి అమావాసయ్యు విశార్ంతిదినమును సమాజకూట పర్కటనమును జరుగుచునన్వి 

పాపులగుంపుకూడిన ఉతస్వసమాజమును నే నోరచ్జాలను. 

యెషయా 1:14 => మీ అమావాసయ్ ఉతస్వములును నియామక కాలములును నాకు హేయములు 

అవి నాకు బాధకరములు వాటిని సహింపలేక విసికియునాన్ను. 

యెషయా 1:15 => మీరు మీచేతులు చాపునపుప్డు మిముమ్ను చూడక నా కనున్లు కపుప్కొందును 

మీరు బహుగా పార్రథ్నచేసినను నేను వినను మీచేతులు రకత్ముతో నిండియునన్వి. 

యిరిమ్యా 12 :7 => నా మందిరమును నేను విడిచియునాన్ను , నా సావ్సథ్య్మును 

విసరిజ్ంచియునాన్ను; నా పార్ణపిర్యురాలిని ఆమె శతుర్వులచేతికి అపప్గించియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 12:8 => నా సావ్సథ్య్ము నాకు అడవిలోని సింహమువంటిదాయెను; ఆమె నామీద 

గరిజ్ంచుచునన్ది గనుక నేను ఆమెకు విరోధినైతిని. 

యిరిమ్యా 12:9 => నా సావ్సథ్య్ము నాకు పొడల పొడల కూర్రపకిష్ ఆయెనా? కూర్రపకుష్లు 

దానిచుటుట్ కూడుచునన్వా? రండి అడవిజంతువులనిన్టిని పోగుచేయుడి; మింగివేయుటకై అవి 

రావలెను. 

జెకరాయ్ 11:8 => ఒక నెలలోగా కాపరులలో ముగుగ్రిని సంహరించితిని; ఏలయనగా నేను వారి 

విషయమై సహనము లేనివాడను కాగా వారు నా విషయమై ఆయాసపడిరి. 

యెషయా 26:8 => మేము నీకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునాన్ము మా పార్ణము నీ నామమును నీ 

సమ్రణను ఆశించుచునన్ది. 

యెషయా 26:9 => రాతిర్వేళ నా పార్ణము నినున్ ఆశించుచునన్ది నాలోనునన్ ఆతమ్ ఆసకిత్తో నినున్ 

ఆశర్యించుచునన్ది. నీ తీరుప్లు లోకమునకు రాగా లోకనివాసులు నీతిని నేరుచ్కొందురు.  

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

మిముమ్ను మీరు పరిశుదధ్పరచుకొనుడి; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా 
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ఇశార్యేలీయులారా, మీ మధయ్ శాపగర్సత్మైన దొకటి కలదు; మీరు దానిని మీ మధయ్ నుండకుండ 

నిరూమ్లము చేయువరకు మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు నిలువలేరు. 

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

చేయునెడల మీరు ననున్ కనుగొందురు, 

యెహెజేక్లు 36:7 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ చుటుట్నునన్ అనయ్జనులు 

అవమానము నొందుదురని నేను పర్మాణము చేయుచునాన్ను. 

హోషేయ 5:15 => వారు మనసుస్ తిర్పుప్కొని ననున్ వెదకువరకు నేను తిరిగి నా సథ్లమునకు 

పోవుదును; తమకు దురవసథ్ సంభవింపగా వారు ననున్ బహు శీఘర్ముగా వెదకుదురు. 

హోషేయ 6:1 => మనము యెహోవాయొదద్కు మరలుదము రండి, ఆయన మనలను చీలిచ్వేసెను, 

ఆయనే మనలను సవ్సథ్పరచును; ఆయన మనలను కొటెట్ను, ఆయనే మనలను బాగుచేయును 

హోషేయ 10:12 => నీతి ఫలించునటుల్ మీరు వితత్నము వేయుడి పేర్మయను కోత మీరు కోయుడి, 

యెహోవాను వెదకుటకు ఇదే సమయము గనుక ఆయన పర్తయ్క్షమై మీమీద నీతివరష్ము 

కురిపించునటుల్ ఇదివరకెనన్డును దునన్ని బీడుభూమి దునున్డి. 

జెకరాయ్ 1:2 => యెహోవా మీ పితరులమీద బహుగా కోపించెను. 

జెకరాయ్ 7:7 => యెరూషలేములోను దాని చుటుట్ను పటట్ణములలోను దకిష్ణ దేశములోను 

మైదానములోను జనులు విసత్రించి కేష్మముగా ఉనన్కాలమున పూరివ్కులగు పర్వకత్ల దావ్రా యెహోవా 

పర్కటన చేసిన ఆజఞ్లను మీరు మనసుస్నకు తెచుచ్కొనకుండవచుచ్నా?  

వచనము 5 

సముదర్పార్ంతమందు నివసించు కెరేతీయులారా, మీకు శర్మ; ఫిలిషీత్యుల దేశమైన కనానూ, 

నినున్గూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీయందు ఒక కాపురసుథ్డైనను లేకుండ నేను నినున్ 

లయముచేతును. 

జెఫనాయ్ 3:8 => కాబటిట్ యెహోవా సెలవిచుచ్ వాకుక్ ఏదనగా నాకొరకు కనిపెటుట్డి, నేను లేచి యెర 

పటుట్కొను దినము కొరకు కనిపెటిట్యుండుడి, నా ఉగర్తను నాకోపాగిన్ అంతటిని వారిమీద 
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కుమమ్రించుటకై అనయ్జనులను పోగు చేయుటకును గుంపులు గుంపులుగా రాజయ్ములను 

సమకూరుచ్టకును నేను నిశచ్యించుకొంటిని; నా రోషాగిన్చేత భూమియంతయు కాలిపోవును.  

2 రాజులు 22:16 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యూదా రాజు చదివించిన గర్ంథములో 

వార్యబడియునన్ కీడంతటిని ఏదియు విడిచిపెటట్కుండ నేను ఈ సథ్లముమీదికిని దాని 

కాపురసుథ్లమీదికిని రపిప్ంతును. 

2 రాజులు 22:17 => ఈ జనులు ననున్ విడిచి యితరదేవతలకు ధూపము వేయుచు, తమ సకల 

కారయ్ములచేత నాకు కోపము పుటిట్ంచియునాన్రు గనుక నా కోపము ఆరిపోకుండ ఈ సథ్లముమీద 

రగులుకొనుచునన్ది. 

2 రాజులు 23:26 => అయినను మనషే ష్ యెహోవాకు పుటిట్ంచిన కోపమునుబటిట్ ఆయన కోపాగిన్ 

యింకను చలాల్రకుండ యూదామీద మండుచునే యుండెను. 

2 రాజులు 23:27 => కాబటిట్ యెహోవా నేను ఇశార్యేలువారిని వెళల్గొటిట్నటుల్ యూదావారిని నా 

సముఖమునకు దూరముగా చేసి, నేను కోరుకొనిన యెరూషలేము పటట్ణమును, నా నామమును 

అచచ్ట ఉంచుదునని నేను చెపిప్యునన్ మందిరమును నేను విసరిజ్ంచెదనని అనుకొనియుండెను. 

యెహెజేక్లు 12:25 => యెహోవానైన నేను మాటయిచుచ్చునాన్ను, నేనిచుచ్ మాట యికను 

ఆలసయ్ములేక జరుగును. తిరుగుబాటు చేయువారలారా, మీ దినములలో నేను మాటయిచిచ్ దాని 

నెరవేరెచ్దను, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 24:35 => ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలు ఏ మాతర్మును 

గతింపవు. 

2 పేతురు 3:4 => ఆయన రాకడనుగూరిచ్న వాగాద్నమేమాయెను? పితరులు నిదిర్ంచినది 

మొదలుకొని సమసత్మును సృషిట్ ఆరంభముననునన్టే ట్ నిలిచియునన్దే అని చెపుప్దురని మొదట మీరు 

తెలిసికొనవలెను 

2 పేతురు 3:5 => ఏలయనగా పూరవ్మునుండి ఆకాశముండెననియు, నీళల్లోనుండియు 

నీళల్వలనను సమకూరచ్బడిన భూమియు దేవుని వాకయ్మువలన కలిగెననియు వారు బుదిధ్పూరవ్కముగా 

మరతురు. 
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2 పేతురు 3:6 => ఆ నీళల్వలన అపుప్డునన్ లోకము నీటివరదలో మునిగి నశించెను. 

2 పేతురు 3:7 => అయితే ఇపుప్డునన్ ఆకాశమును భూమియు భకిత్హీనుల తీరుప్ను నాశనమును 

జరుగు దినమువరకు అగిన్కొరకు నిలువచేయబడినవై , అదే వాకయ్మువలన భదర్ము 

చేయబడియునన్వి. 

2 పేతురు 3:8 => పిర్యులారా, ఒక సంగతి మరచిపోకుడి. ఏమనగా పర్భువు దృషిట్కి ఒక దినము 

వెయియ్ సంవతస్రములవలెను, వెయియ్ సంవతస్రములు ఒక దినమువలెను ఉనన్వి. 

2 పేతురు 3:9 => కొందరు ఆలసయ్మని యెంచుకొనునటుల్ పర్భువు తన వాగాద్నమునుగూరిచ్ 

ఆలసయ్ము చేయువాడు కాడు గాని యెవడును నశింపవలెనని యిచఛ్యింపక, అందరు మారుమనసుస్ 

పొందవలెనని కోరుచు, మీయెడల ధీరఘ్శాంతము గలవాడైయునాన్డు. 

2 పేతురు 3:10 => అయితే పర్భువు దినము దొంగ వచిచ్నటుల్ వచుచ్ను. ఆ దినమున ఆకాశములు 

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 

యోబు 21:18 => వారు తుపాను ఎదుట కొటుట్కొనిపోవు చెతత్వలెను గాలి యెగరగొటుట్ పొటుట్వలెను 

ఉండునటుల్ ఆయన కోపపడి వారికి వేదనలు నియమించుట అరుదు గదా. 

కీరత్నలు 1:4 => దుషు ట్లు ఆలాగున నుండక గాలి చెదరగొటుట్ పొటుట్వలె నుందురు. 

యెషయా 17:13 => జనములు విసాత్రజలముల ఘోషవలె ఘోషించును ఆయన వారిని 

బెదరించును వారు దూరముగా పారిపోవుదురు కొండమీది పొటుట్ గాలికి ఎగిరిపోవునటుల్ తుపాను 

ఎదుట గిరగిర తిరుగు కసువు ఎగిరిపోవునటుల్ వారును తరుమబడుదురు.  

యెషయా 41:15 => కకుక్లు పెటట్బడి పదునుగల కొర్తత్దైన నురిపిడి మార్నుగా నినున్ 

నియమించియునాన్ను నీవు పరవ్తములను నూరుచ్దువు వాటిని పొడి చేయుదువు కొండలను 

పొటుట్వలె చేయుదువు  

యెషయా 41:16 => నీవు వాటిని గాలించగా గాలి వాటిని కొనిపోవును సుడిగాలి వాటిని 

చెదరగొటుట్ను. నీవు యెహోవానుబటిట్ సంతోషించుదువు ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవునిబటిట్ 

అతిశయపడుదువు. 
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హోషేయ 13:3 => కాబటిట్ వారు ఉదయమున కనబడు మేఘమువలెను పెందలకడ గతించు 

పార్తఃకాలపు మంచువలె నుందురు; కళల్ములోనుండి గాలి యెగురగొటుట్ పొటుట్ వలెను, కిటకీలోగుండ 

పోవు పొగవలె నుందురు. 

జెఫనాయ్ 1:18 => యెహోవా ఉగర్తదినమున తమ వెండి బంగారములు వారిని తపిప్ంపలేకపోవును, 

రోషాగిన్చేత భూమియంతయు దహింపబడును, హఠాతుత్గా ఆయన భూనివాసులనందరిని 

సరవ్నాశనము చేయబోవుచునాన్డు.  

2 దినవృతాత్ంతములు 36:16 => పెందలకడ లేచి పంపుచువచిచ్నను వారు దేవుని దూతలను 

ఎగతాళిచేయుచు, ఆయన వాకయ్ములను తృణీకరించుచు, ఆయన పర్వకత్లను హింసించుచు రాగా, 

నివారింప శకయ్ముకాకుండ యెహోవా కోపము ఆయన జనులమీదికి వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:17 => ఆయన వారిమీదికి కలీద్యుల రాజును రపిప్ంపగా అతడు వారికి 

పరిశుదధ్ సథ్లముగానునన్ మందిరములోనే వారి యౌవనులను ఖడగ్ముచేత సంహరించెను. అతడు 

యౌవనులయందైనను, యువతులయందైనను, ముసలివారియందైనను, నెరసిన వెండుర్కలుగల 

వారియందైనను కనికరింపలేదు. దేవుడు వారినందరిని అతని చేతికపప్గించెను. 

కీరత్నలు 2:12 => ఆయన కోపము తవ్రగా రగులుకొనును కుమారుని ముదుద్పెటుట్కొనుడి; 

లేనియెడల ఆయన కోపించును అపుప్డు మీరు తోర్వ తపిప్ నశించెదరు . ఆయనను 

ఆశర్యించువారందరు ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 50:22 => దేవుని మరచువారలారా, దీని యోచించుకొనుడి లేనియెడల నేను మిముమ్ను 

చీలిచ్వేయుదును తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోవును  

యిరిమ్యా 23:20 => తన కారయ్మును సఫలపరచువరకును తన హృదయాలోచనలను 

నెరవేరుచ్వరకును యెహోవా కోపము చలాల్రదు; అంతయ్దినములలో ఈ సంగతిని మీరు బాగుగా 

గర్హించుదురు. 

విలాపవాకయ్ములు 4:11 => యెహోవా తన ఉగర్తను నెరవేరిచ్ తన కోపాగిన్ని కుమమ్రించెను 

సీయోనులో ఆయన అగిన్ రాజబెటెట్ను అది దాని పునాదులను కాలిచ్వేసెను.  
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నహూము 1:6 => ఆయన ఉగర్తను సహింపగలవాడెవడు? ఆయన కోపాగిన్ యెదుట 

నిలువగలవాడెవడు? ఆయన కోపము అగిన్వలె పారును, ఆయన కొండలను కొటట్గా అవి బదద్లగును. 

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

కాలును; గరివ్షుఠ్లందరును దురామ్రుగ్లందరును కొయయ్కాలువలె ఉందురు, వారిలో ఒకనికి వేరైనను 

చిగురైనను లేకుండ, రాబోవుదినము అందరిని కాలిచ్వేయునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మలాకీ 4:2 => అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతిసూరుయ్డు 

ఉదయించును; అతని రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు 

గంతులు వేయునటుల్ గంతులు వేయుదురు. 

లూకా 13:24 => ఆయన వారిని చూచి ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశింప పోరాడుడి; అనేకులు 

పర్వేశింపజూతురు గాని వారివలన కాదని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 13:25 => ఇంటి యజమానుడు లేచి తలుపువేసిన తరువాత మీరు వెలుపల నిలిచి 

తలుపుతటిట్ అయాయ్, మాకు తలుపు తీయుమని చెపప్ నారంభించినపుప్డు 

లూకా 13:26 => ఆయన మీరెకక్డివారో మిముమ్ను ఎరుగనని ఉతత్రము మీతో చెపుప్ను. అందుకు 

మీరు నీ సముఖమందు మేము తిని తార్గుచుంటిమే; నీవు మా వీధులలో బోధించితివే అని 

చెపప్సాగుదురు. 

లూకా 13:27 => అపుప్డాయన మీరెకక్డివారో మిముమ్ను ఎరుగనని మీతో చెపుప్చునాన్ను; 

అకర్మము చేయు మీరందరు నాయొదద్నుండి తొలగిపొండని చెపుప్ను. 

లూకా 13:28 => అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులును సకల పర్వకత్లును దేవుని రాజయ్ములో 

ఉండుటయు, మీరు వెలుపలికి తోర్యబడుటయు, మీరు చూచునపుప్డు మీరు ఏడుచ్చు పండుల్ 

కొరుకుదురు.  

కీరత్నలు 95:7 => రండి నమసాక్రము చేసి సాగిలపడుదము మనలను సృజించిన యెహోవా 

సనిన్ధిని మోకరించుదము నేడు మీరు ఆయన మాట నంగీకరించినయెడల ఎంత మేలు. 
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కీరత్నలు 95:8 => అరణయ్మందు మెరీబాయొదద్ మీరు కఠినపరచుకొనినటుల్ మసాస్దినమందు మీరు 

కఠినపరచుకొనినటుల్ మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడి.  

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

మిముమ్ను మీరు పరిశుదధ్పరచుకొనుడి; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా 

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

నిరూమ్లము చేయువరకు మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు నిలువలేరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:11 => యెహోవాను ఆశర్యించుడి ఆయన బలము నాశర్యించుడి 

ఆయన సనిన్ధి నితయ్ము వెదకుడి. 

కీరత్నలు 105:4 => యెహోవాను వెదకుడి ఆయన బలమును వెదకుడి ఆయన సనిన్ధిని నితయ్ము 

వెదకుడి 

యెషయా 13:6 => యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది ఘోషించుడి అది పర్ళయమువలె సరవ్శకుత్డగు 

దేవుని యొదద్నుండి వచుచ్ను. 

యిరిమ్యా 4:4 => అవిధేయులై యుండుట మానుకొని మీ దుషట్కిర్యలనుబటిట్ యెవడును 

ఆరిప్వేయలేనంతగా నా ఉగర్త అగిన్వలె కాలచ్కుండునటుల్ యూదావారలారా, యెరూషలేము 

నివాసులారా, యెహోవాకు లోబడియుండుడి. 

యిరిమ్యా 5:31 => పర్వకత్లు అబదధ్పర్వచనములు పలికెదరు, యాజకులు వారి పక్షమున ఏలుబడి 

చేసెదరు, ఆలాగు జరుగుట నా పర్జలకు ఇషట్ము; దాని ఫలము నొందునపుప్డు మీరేమి చేయుదురు? 

యిరిమ్యా 13:24 => కాబటిట్ అడవిగాలికి పొటుట్ ఎగురునటుల్ నేను వారిని చెదరగొటెట్దను. 

యెహెజేక్లు 13:5 => యెహోవా దినమున ఇశార్యేలీయులు యుదధ్మందు సిథ్రముగా నిలుచునటుల్ 

మీరు గోడలలోనునన్ బీటల దగగ్ర నిలువరు, పార్కారమును దిటట్పరచరు. 

దానియేలు 4:27 => రాజా, నా యోచన నీ దృషిట్కి అంగీకారమగునుగాక; ఒకవేళ నీవు నీ 

పాపములు మాని నీతి నాయ్యములననుసరించి, నీవు బాధపెటిట్న వారియందు కరుణ చూపినయెడల 

నీకునన్ కేష్మము నీకికమీదట నుండునని దానియేలు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

ఆమోసు 5:13 => ఇది చెడుకాలము గనుక ఈ కాలమున బుదిధ్మంతుడు ఊరకుండును. 
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జెఫనాయ్ 1:15 => ఆ దినము ఉగర్తదినము, శర్మయు ఉపదర్వమును మహా నాశనమును కముమ్ 

దినము, అంధకారమును గాఢాంధకారమును కముమ్ దినము, మేఘములును గాఢాంధ కారమును 

కముమ్ దినము. 

మలాకీ 3:17 => నేను నియమింపబోవు దినము రాగా వారు నావారై నా సవ్కీయ సంపాదయ్మై 

యుందురు; తండిర్ తనున్ సేవించు కుమారుని కనికరించునటుట్ నేను వారిని కనికరింతునని 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:20 => పర్భువు పర్తయ్క్షమగు ఆ మహాదినము రాకమునుపు సూరుయ్డు 

చీకటిగాను చందుర్డు రకత్ముగాను మారుదురు.  

వచనము 6 

సముదర్పార్ంతము గొఱఱ్ల కాపరులు దిగు మేతసథ్లమగును, మందలకు దొడుల్ అచచ్ట నుండును. 

కీరత్నలు 105:4 => యెహోవాను వెదకుడి ఆయన బలమును వెదకుడి ఆయన సనిన్ధిని నితయ్ము 

వెదకుడి 

యెషయా 55:6 => యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయనను వెదకుడి ఆయన 

సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి.  

యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషు ట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

యిరిమ్యా 3:13 => నీ దేవుడైన యెహోవామీద తిరుగుబాటుచేయుచు, నా మాటను అంగీకరింపక 

పర్తి పచచ్ని చెటుట్కిర్ంద అనుయ్లతో కలిసికొనుటకు నీవు ఇటు అటు పోయిన నీ దోషము 

ఒపుప్కొనుము; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 3:14 => భర్షు ట్లగు పిలల్లారా, తిరిగిరండి, నేను మీ యజమానుడను; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్ ఒకానొక పటట్ణములోనుండి ఒకనిగాను, ఒకానొక కుటుంబములోనుండి ఇదద్రినిగాను 

మిముమ్ను తీసికొని సీయోనునకు రపిప్ంచెదను.  
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యిరిమ్యా 4:1 => ఇదే యెహోవా వాకుక్ ఇశార్యేలూ, నీవు తిరిగి రానుదేద్శించినయెడల నాయొదద్కే 

రావలెను, నీవు ఇటు అటు తిరుగుట మాని నీ హేయకిర్యలను నా సనిన్ధినుండి తొలగించి 

యిరిమ్యా 4:2 => సతయ్మునుబటిట్యు నాయ్యమునుబటిట్యు నీతినిబటిట్యు యెహోవా జీవముతోడని 

పర్మాణము చేసినయెడల జనములు ఆయనయందు తమకు ఆశీరావ్దము కలుగుననుకొందురు, 

ఆయనయందే అతిశయపడుదురు. 

యిరిమ్యా 29:12 => మీరు నాకు మొఱఱ్పెటుట్దురేని మీరు నాకు పార్రథ్నచేయుచు వతుత్రేని నేను మీ 

మనవి ఆలకింతును. 

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

చేయునెడల మీరు ననున్ కనుగొందురు, 

హోషేయ 7:10 => ఇశార్యేలుకునన్ అతిశయాసప్దము అతనిమీద సాక్షయ్ము పలుకును. ఇంత 

జరిగినను వారు తమ దేవుడైన యెహోవాయొదద్కు తిరుగకయునాన్రు, ఆయనను వెదకక యునాన్రు. 

హోషేయ 10:12 => నీతి ఫలించునటుల్ మీరు వితత్నము వేయుడి పేర్మయను కోత మీరు కోయుడి, 

యెహోవాను వెదకుటకు ఇదే సమయము గనుక ఆయన పర్తయ్క్షమై మీమీద నీతివరష్ము 

కురిపించునటుల్ ఇదివరకెనన్డును దునన్ని బీడుభూమి దునున్డి. 

ఆమోసు 5:4 => ఇశార్యేలీయులతో యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ననాన్శర్యించుడి, 

ననాన్శర్యించినయెడల మీరు బర్దుకుదురు. 

ఆమోసు 5:5 => బేతేలును ఆశర్యింపకుడి, గిలాగ్లులో పర్వేశింపకుడి, బెయేరెష్బాకు వెళల్కుడి; 

గిలాగ్లు అవశయ్ముగా చెరపటట్బడిపోవును, బేతేలు శూనయ్మగును. 

ఆమోసు 5:6 => యెహోవాను ఆశర్యించుడి; అపుప్డు మీరు బర్దుకుదురు, ఆశర్యింపనియెడల 

బేతేలులో ఎవరును ఆరిప్వేయలేకుండ అగిన్ పడినటుల్ ఆయన యోసేపు సంతతిమీద పడి దాని 

నాశనము చేయును. 

ఆమోసు 5:14 => మీరు బర్దుకునటుల్ కీడు విడిచి మేలు వెదకుడి; ఆలాగు చేసినయెడల మీరనుకొను 

చొపుప్న దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా మీకు తోడుగా నుండును. 

Page  of 123 306



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !ఫ#$

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

ఒక వేళ దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా యోసేపు సంతతిలో శేషించిన వారియందు 

కనికరించును. 

మతత్యి 7:7 => అడుగుడి మీకియయ్బడును. వెదకుడి మీకు దొరకును, తటుట్డి మీకు తీయబడును. 

మతత్యి 7:8 => అడుగు పర్తివాడును పొందును, వెదకువానికి దొరకును, తటుట్వానికి తీయబడును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:27 => నీ మనసుస్ మెతత్నిదై యీ సథ్లముమీదను దాని కాపురసుథ్లమీదను 

దేవుడు పలికిన మాటలను నీవు వినినపుప్డు నా సనిన్ధిని నినున్ నీవు తగిగ్ంచుకొని నీ వసత్రములు 

చింపుకొని నా సనిన్ధిని కనీన్రు విడిచితివి గనుక నీ మనవిని నేను ఆలకించితిని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:28 => నేను నీ పితరులయొదద్ నినున్ చేరుచ్దును; నెమమ్దిగలవాడవై నీవు 

నీ సమాధిలోనికి చేరచ్బడుదువు; ఈ సథ్లముమీదికిని దాని కాపురసుథ్లమీదికిని నేను రపిప్ంచు 

అపాయము నీవు కనున్లార చూడవు. 

కీరత్నలు 22:26 => దీనులు భోజనముచేసి తృపిత్పొందెదరు యెహోవాను వెదకువారు ఆయనను 

సుత్తించెదరు మీ హృదయములు తెపప్రిలిల్ నితయ్ము బర్దుకును. 

కీరత్నలు 25:8 => యెహోవా ఉతత్ముడును యథారథ్వంతుడునై యునాన్డు కావున తన 

మారగ్మునుగూరిచ్ ఆయన పాపులకు ఉపదేశించును.  

కీరత్నలు 25:9 => నాయ్యవిధులనుబటిట్ ఆయన దీనులను నడిపించును తన మారగ్మును దీనులకు 

నేరుప్ను. 

కీరత్నలు 76:9 => దేశములో శర్మనొందిన వారినందరిని రకిష్ంచుటకై నాయ్యపు తీరుప్నకు దేవుడు 

లేచినపుప్డు భూమి భయపడి ఊరకుండెను.(సెలా.) 

కీరత్నలు 149:4 => యెహోవా తన పర్జలందు పీర్తిగలవాడు. ఆయన దీనులను రక్షణతో 

అలంకరించును. 

యెషయా 61:1 => పర్భువగు యెహోవా ఆతమ్ నా మీదికి వచిచ్యునన్ది దీనులకు సువరత్మానము 

పర్కటించుటకు యెహోవా ననున్ అభిషేకించెను నలిగిన హృదయముగలవారిని దృఢపరచుటకును 

చెరలోనునన్వారికి విడుదలను బంధింపబడినవారికి విముకిత్ని పర్కటించుటకును  
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యిరిమ్యా 22:15 => నీవు అతిశయపడి దేవదారు పలకల గృహమును కటిట్ంచుకొనుటచేత 

రాజవగుదువా? నీ తండిర్ అనన్ పానములు కలిగి నీతినాయ్యముల ననుసరించుచు కేష్మముగా 

ఉండలేదా? 

యిరిమ్యా 22:16 => అతడు దీనులకును దరిదుర్లకును నాయ్యము తీరుచ్చు సుఖముగా బర్దికెను, 

ఆలాగున చేయుటే ననున్ తెలిసికొనుట కాదా? యిదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 8:19 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా నాలుగవ నెలలోని 

ఉపవాసము, అయిదవ నెలలోని ఉపవాసము, ఏడవ నెలలోని ఉపవాసము, పదియవ నెలలోని 

ఉపవాసము యూదా యింటివారికి సంతోషమును ఉతాస్హమును పుటిట్ంచు మనోహరములైన 

పండుగలగును. కాబటిట్ సతయ్మును సమాధానమును పిర్యముగా ఎంచుడి. 

మతత్యి 5:5 => సాతివ్కులు ధనుయ్లు ? వారు భూలోకమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

యాకోబు 1:21 => అందుచేత సమసత్ కలమ్షమును, విఱఱ్వీగుచునన్ దుషట్తవ్మును మాని, లోపల 

నాటబడి మీ ఆతమ్లను రకిష్ంచుటకు శకిత్గల వాకయ్మును సాతివ్కముతో అంగీకరించుడి. 

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

వాకయ్పర్కారము పర్వరిత్ంచువారునై యుండుడి. 

1 పేతురు 3:4 => సాధువైనటిట్యు, మృదువైనటిట్యునైన గుణమను అక్షయాలంకారము గల మీ 

హృదయపు అంతరంగ సవ్భావము మీకు అలంకారముగా ఉండవలెను; అది దేవుని దృషిట్కి మిగుల 

విలువగలది. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:13 => సహోదరులారా, నేనిదివరకే పటుట్కొని యునాన్నని తలంచుకొనను. 

అయితే ఒకటి చేయుచునాన్ను; వెనుక ఉనన్వి మరచి ముందునన్ వాటికొరకై వేగిరపడుచు 

ఫిలిపీప్యులకు 3:14 => కీర్సుత్యేసునందు దేవుని ఉనన్తమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును 

పొందవలెనని, గురియొదద్కే పరుగెతుత్చునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:1 => మెటుట్కు సహోదరులారా, మేము పర్భువైన యేసు దావ్రా మీకిచిచ్న 

ఆజఞ్ను మీరెరుగుదురు. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 4:10 => ఆలాగుననే మాసిదోనియ యందంతట ఉనన్ సహోదరులందరిని 

మీరు పేర్మించుచునాన్రు. సహోదరులారా, మీరు పేర్మయందు మరి యొకుక్వగా అభివృదిధ్ 

నొందుచుండ వలెననియు, 

1 పేతురు 1 : 2 2 = > మీరు సతయ్మునకు విధేయులవుటచేత మీ మనసుస్లను 

పవితర్పరచుకొనినవారైయుండి, యొకనినొకడు హృదయపూరవ్కముగాను మికక్టముగాను 

పేర్మించుడి.  

2 పేతురు 3:18 => మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ అనుగర్హించు కృపయందును 

జాఞ్నమందును అభివృదిధ్ పొందుడి. ఆయనకు ఇపుప్డును యుగాంతదినము వరకును మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

2 సమూయేలు 12:22 => అతడు బిడడ్ పార్ణముతో ఉనన్పుప్డు దేవుడు నాయందు కనికరించి వాని 

బర్దికించునేమో యనుకొని నేను ఉపవాసముండి యేడుచ్చుంటిని. 

యోవేలు 2:13 => మీ దేవుడైన యెహోవా కరుణావాతస్లయ్ములు గలవాడును, శాంతమూరిత్యు 

అతయ్ంతకృపగలవాడునై యుండి, తాను చేయనుదేద్శించిన కీడును చేయక పశాచ్తాత్ప పడును గనుక 

మీ వసత్రములను కాక మీ హృదయములను చింపుకొని ఆయనతటుట్ తిరుగుడి. 

యోవేలు 2:14 => ఒకవేళ ఆయన మనసుస్ తిర్పుప్కొని పశాచ్తాత్పపడి మీ దేవుడైన యెహోవాకు 

తగిన నైవేదయ్మును పానారప్ణమును మీకు దీవెనగా అనుగర్హించును; అనుగర్హింపడని యెవడు 

చెపప్గలడు? 

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

ఒక వేళ దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా యోసేపు సంతతిలో శేషించిన వారియందు 

కనికరించును. 

యోనా 3:9 => మనుషుయ్లందరు తమ దురామ్రగ్ములను విడిచి తాము చేయు బలాతాక్రమును 

మానివేయవలెను, మనుషుయ్లేమి పశువులేమి సమసత్మును గోనెపటట్ కటుట్కొనవలెను, జనులు 

మనఃపూరవ్కముగా దేవుని వేడుకొనవలెను అని దూతలు నీనెవె పటట్ణములో చాటించి పర్కటన చేసిరి. 
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ఆదికాండము 7:15 => జీవాతమ్గల సమసత్ శరీరులలో రెండేసి రెండేసి ఓడలోనునన్ నోవహు నొదద్ 

పర్వేశించెను. 

ఆదికాండము 7:16 => పర్వేశించినవనిన్యు దేవుడు అతని కాజాఞ్పించిన పర్కారము సమసత్ 

శరీరులలో మగదియు ఆడుదియు పర్వేశించెను; అపుప్డు యెహోవా ఓడలో అతని మూసివేసెను. 

నిరగ్మకాండము 12:27 => మీరు ఇది యెహోవాకు పసాక్బలి; ఆయన ఐగుపీత్యులను హతము 

చేయుచు మన యిండల్ను కాచినపుప్డు ఆయన ఐగుపుత్లోనునన్ ఇశార్యేలీయుల యిండల్ను 

విడిచిపెటెట్ను అనవలెనని చెపెప్ను. అపుప్డు పర్జలు తలలు వంచి నమసాక్రము చేసిరి. 

కీరత్నలు 31:20 => మనుషుయ్ల కపటోపాయములు వారి నంటకుండ నీ సనిన్ధి చాటున వారిని 

దాచుచునాన్వు వాకక్లహము మానిప్ వారిని గుడారములో దాచుచునాన్వు  

కీరత్నలు 32:6 => కావున నీ దరశ్నకాలమందు భకిత్గలవారందరు నినున్ పార్రథ్న చేయుదురు. విసాత్ర 

జలపర్వాహములు పొరలివచిచ్నను నిశచ్యముగా అవి వారిమీదికి రావు. 

కీరత్నలు 32:7 => నా దాగు చోటు నీవే, శర్మలోనుండి నీవు ననున్ రకిష్ంచెదవు విమోచన 

గానములతో నీవు ననున్ ఆవరించెదవు  

కీరత్నలు 57:1 => ననున్ కరుణింపుము దేవా ననున్ కరుణింపుము నేను నీ శరణుజొచిచ్యునాన్ను 

ఈ ఆపదలు తొలగిపోవువరకు నీ రెకక్లనీడను శరణుజొచిచ్యునాన్ను. 

కీరత్నలు 91:1 => మహోనన్తుని చాటున నివసించువాడే సరవ్శకుత్ని నీడను విశర్మించువాడు. 

సామెతలు 18:10 => యెహోవా నామము బలమైన దురగ్ము. నీతిమంతుడు అందులోనికి పరుగెతిత్ 

సురకిష్తముగా నుండును. 

యెషయా 26:20 => నా జనమా, ఇదిగో వారి దోషమునుబటిట్ భూనివాసులను శికిష్ంచుటకు 

యెహోవా తన నివాసములోనుండి వెడలివచుచ్చునాన్డు భూమి తనమీద చంపబడినవారిని ఇకను 

కపప్కుండ తాను తార్గిన రకత్మును బయలుపరచును.  

యెషయా 26:21 => నీవు వెళిల్ నీ అంతఃపురములలో పర్వేశించుము నీవు వెళిల్ నీ తలుపులు 

వేసికొనుము ఉగర్త తీరిపోవువరకు కొంచెముసేపు దాగియుండుము. 
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యిరిమ్యా 39:18 => నీవు ననున్ నముమ్ కొంటివి గనుక నిశచ్యముగా నేను నినున్ తపిప్ంచెదను, 

నీవు ఖడగ్ముచేత పడవు, దోపుడుసొముమ్ దకిక్ంచుకొనునటుల్ నీ పార్ణమును నీవు దకిక్ంచుకొందువు; 

ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 45:5 => నీ నిమితత్ము నీవు గొపప్వాటిని వెదకుచునాన్వా? వెదకవదుద్; నేను 

సరవ్శరీరులమీదికి కీడు రపిప్ంచుచునాన్ను, అయితే నీవు వెళుల్ సథ్లములనిన్టిలో దోపుడుసొముమ్ 

దొరికినటుట్గా నీ పార్ణమును నీకిచుచ్చునాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

కొలొసస్యులకు 3:2 => పైనునన్ వాటిమీదనేగాని, భూసంబంధమైన వాటిమీద మనసుస్ 

పెటుట్కొనకుడి; 

కొలొసస్యులకు 3:3 => ఏలయనగా మీరు మృతిపొందితిరి, మీ జీవము కీర్సుత్తో కూడ 

దేవునియందు దాచబడియునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 3:4 => మనకు జీవమైయునన్ కీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీరును ఆయనతో కూడ 

మహిమయందు పర్తయ్క్షపరచబడుదురు. 

1 సమూయేలు 14:6 => యోనాతాను ఈ సునన్తిలేని వారి దండు కాపరుల మీదికి పోదము రముమ్, 

యెహోవా మన కారయ్మును సాగించునేమో, అనేకుల చేతనైనను కొదిద్మంది చేతనైనను రకిష్ంచుటకు 

యెహోవాకు అడడ్మా అని తన ఆయుధములు మోయువానితో చెపప్గా 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:11 => యెహోవాను ఆశర్యించుడి ఆయన బలము నాశర్యించుడి 

ఆయన సనిన్ధి నితయ్ము వెదకుడి. 

కీరత్నలు 10:4 => దుషు ట్లు పొగరెకిక్ యెహోవా విచారణ చేయడనుకొందురు దేవుడు లేడని 

వారెలల్పుప్డు యోచించుదురు 

కీరత్నలు 25:10 => ఆయన చేసిన నిబంధనను ఆయన నియమించిన శాసనములను గైకొనువారి 

విషయములో యెహోవా తోర్వలనిన్యు కృపా సతయ్మయములై యునన్వి  

కీరత్నలు 147:6 => యెహోవా దీనులను లేవనెతుత్వాడు భకిత్హీనులను ఆయన నేలను కూలుచ్ను. 
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యెషయా 1:17 => కీడుచేయుట మానుడి మేలుచేయ నేరుచ్కొనుడి నాయ్యము జాగర్తత్గా 

విచారించుడి, హింసించబడు వానిని విడిపించుడి తండిర్లేనివానికి నాయ్యము తీరుచ్డి విధవరాలి పక్ష 

ముగా వాదించుడి. 

యెషయా 3:10 => మీకు మేలు కలుగునని నీతిమంతులతో చెపుప్ము వారు తమ కిర్యల ఫలము 

అనుభవింతురు. 

యెషయా 11:4 => కంటిచూపునుబటిట్ అతడు తీరుప్తీరచ్డు తాను వినుదానినిబటిట్ విమరశ్చేయడు 

నీతినిబటిట్ బీదలకు తీరుప్తీరుచ్ను భూనివాసులలో దీనులైనవారికి యథారథ్ముగా విమరశ్చేయును తన 

వాగద్ండముచేత లోకమును కొటుట్ను తన పెదవుల ఊపిరిచేత దుషు ట్లను చంపును  

యెషయా 13:6 => యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది ఘోషించుడి అది పర్ళయమువలె సరవ్శకుత్డగు 

దేవుని యొదద్నుండి వచుచ్ను. 

యెషయా 29:19 => యెహోవాయందు దీనులకు కలుగు సంతోషము అధికమగును మనుషుయ్లలో 

బీదలు ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవునియందు అనందించెదరు.  

యెషయా 51:1 => నీతిని అనుసరించుచు యెహోవాను వెదకుచు నుండువారలారా, నా మాట 

వినుడి మీరు ఏ బండనుండి చెకక్బడితిరో దాని ఆలోచించుడి మీరు ఏ గుంటనుండి తవవ్బడితిరో దాని 

ఆలోచించుడి  

యిరిమ్యా 5:31 => పర్వకత్లు అబదధ్పర్వచనములు పలికెదరు, యాజకులు వారి పక్షమున ఏలుబడి 

చేసెదరు, ఆలాగు జరుగుట నా పర్జలకు ఇషట్ము; దాని ఫలము నొందునపుప్డు మీరేమి చేయుదురు? 

యిరిమ్యా 36:3 => నేను యూదా వారికి చేయనుదేద్శించు కీడంతటినిగూరిచ్ వారు విని నేను వారి 

దోషమును వారి పాపమును క్షమించునటుల్ తమ దురామ్రగ్తను విడిచి పశాచ్తాత్పపడుదురేమో. 

విలాపవాకయ్ములు 3:29 => నిరీక్షణాధారము కలుగునేమోయని అతడు బూడిదెలో మూతి 

పెటుట్కొనవలెను. 

యెహెజేక్లు 13:5 => యెహోవా దినమున ఇశార్యేలీయులు యుదధ్మందు సిథ్రముగా నిలుచునటుల్ 

మీరు గోడలలోనునన్ బీటల దగగ్ర నిలువరు, పార్కారమును దిటట్పరచరు. 
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యెహెజేక్లు 14:20 => నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగుగ్రు దానిలో ఉనన్ను నా 

జీవముతోడు వారు తమ నీతిచేత తముమ్ను మాతర్మే రకిష్ంచుకొందురుగాని కుమారునినై నను 

కుమారెత్నైనను రకిష్ంపజాలకుందురు 

దానియేలు 4:27 => రాజా, నా యోచన నీ దృషిట్కి అంగీకారమగునుగాక; ఒకవేళ నీవు నీ 

పాపములు మాని నీతి నాయ్యములననుసరించి, నీవు బాధపెటిట్న వారియందు కరుణ చూపినయెడల 

నీకునన్ కేష్మము నీకికమీదట నుండునని దానియేలు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

ఆమోసు 5:13 => ఇది చెడుకాలము గనుక ఈ కాలమున బుదిధ్మంతుడు ఊరకుండును. 

మీకా 6:8 => మనుషుయ్డా, యేది ఉతత్మమో అది నీకు తెలియజేయబడియునన్ది; నాయ్యముగా 

నడుచుకొనుటయు, కనికరమును పేర్మించుటయు, దీనమనసుస్ కలిగి నీ దేవుని యెదుట 

పర్వరిత్ంచుటయు, ఇంతేగదా యెహోవా నినన్డుగుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:20 => పర్భువు పర్తయ్క్షమగు ఆ మహాదినము రాకమునుపు సూరుయ్డు 

చీకటిగాను చందుర్డు రకత్ముగాను మారుదురు.  

ఎఫెసీయులకు 4:2 => మీరు పిలువబడిన పిలుపునకు తగినటుల్గా దీరఘ్శాంతముతో కూడిన సంపూరణ్ 

వినయముతోను సాతివ్కముతోను నడుచుకొనవలెనని, 

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

గలవాడై, తన యోగయ్ పర్వరత్నవలన తన కిర్యలను కనుపరచవలెను. 

పర్కటన 7:3 => ఈ దూత మేము మా దేవుని దాసులను వారి నొసళల్యందు ముదిర్ంచు వరకు 

భూమికైనను సముదర్మునకైనను చెటల్కైనను హాని చేయవదద్ని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

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

దేశపు రాజులందరును అషెక్లోనును, గాజయును, ఎకోర్నును అషోడ్దు శేషపువారును 

యిరిమ్యా 47:1 => ఫరో గాజాను కొటట్కమునుపు ఫిలిషీత్యులనుగూరిచ్ పర్వకత్యైన యిరీమ్యాకు 

పర్తయ్క్షమైన యెహోవా వాకుక్ 

యిరిమ్యా 47:2 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జలములు ఉతత్రదికుక్నుండి పొరిల్ 

వరదలై మనుషుయ్లు మొఱఱ్పెటుట్నటుల్గాను దేశనివాసులందరు అంగలారుచ్నటుల్ గాను, దేశముమీదను 

అందునన్ సమసత్ముమీదను పటట్ణముమీదను దానిలో నివసించు వారిమీదను పర్వహించును. 

యిరిమ్యా 47:3 => వారి బలమైన గుఱఱ్ముల డెకక్లు నేలతనున్ శబద్మునకును, అతని రథముల 

వేగమునకును, అతని చకర్ముల ఉరుమువంటి ధవ్నికిని తండుర్లు భయపడి బలహీనులై తమ పిలల్ల 

తటుట్ తిరిగిచూడరు. 

యిరిమ్యా 47:4 => ఫిలిషీత్యులనందరిని లయపరచుటకును , తూరు సీదోనులకు 

సహాయకుడొకడైనను నిలువకుండ అందరిని నిరూమ్లము చేయుటకును దినము వచుచ్చునన్ది. 

యెహోవా కఫోత్రు దీవ్పశేషులైన ఫిలిషీత్యులను నాశనము చేయును, 

యిరిమ్యా 47:5 => గాజా బోడియాయెను, మైదానములో శేషించిన ఆషెక్లోను నాశనమాయెను. 

ఎనాన్ళల్వరకు నినున్ నీవే గాయపరచుకొందువు? 

యిరిమ్యా 47:6 => యెహోవా ఖడగ్మా, యెంతవరకు విశర్మింపక యుందువు? నీ వరలోనికి దూరి 

విశర్మించి ఊరకుండుము. 

యిరిమ్యా 47:7 => అషెక్లోను మీదికిని సముదర్ తీరము మీదికిని పొమమ్ని యెహోవా నీకు ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యునాన్డు గదా; నీవేలాగు విశర్మించుదువు? అచచ్టికే పొమమ్ని ఆయన ఖడగ్మునకు ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 25:15 => మరియు పర్భువగు యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఫీలిషీత్యులు 

పగతీరుచ్కొనుచు నాశము చేయుచు , మానని కోర్ధముగలవారై తిరసాక్రము చేయుచు 

పగతీరుచ్కొనుచునాన్రు గనుక 
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యెహెజేక్లు 25:16 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఫిలిషీత్యులమీద నేను చెయియ్ 

చాపి కెరేతీయులను నిరూమ్లము చేసెదను. సముదర్ తీరమున నివసించు శేషమును నశింపజేసెదను. 

యెహెజేక్లు 25:17 => కోర్ధముతో వారిని శికిష్ంచి వారిమీద నా పగ పూరిత్గా తీరుచ్కొందును; నేను 

వారిమీద నా పగ తీరుచ్కొనగా నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

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

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ దాని శికిష్ంతును; ఏలయనగా ఎదోము వారి కపప్గింపవలెనని 

తాము చెరపటిట్నవారినందరిని కొనిపోయిరి. 

ఆమోసు 1:7 => గాజా యొకక్ పార్కారముమీద నేను అగిన్ వేసెదను, అది వారి నగరులను 

దహించివేయును; 

ఆమోసు 1:8 => అషోడ్దులో నివాసులను నిరూమ్లముచేతును, అషెక్లోనులో రాజదండము 

వహించిన వాడుండకుండ నిరూమ్లముచేతును , ఇంకను శేషించియునన్ ఫిలిషీత్యులును 

క్షయమగునటుల్ నేను ఎకోర్నును మొతెత్దనని పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

జెకరాయ్ 9:5 => అషెక్లోను దానిని చూచి జడియును, గాజా దానిని చూచి బహుగా వణకును, 

ఎకోర్ను పటట్ణము తాను నముమ్కొనినది అవమానము నొందగా చూచి భీతినొందును, గాజారాజు 

లేకుండపోవును, అషెక్లోను నిరజ్నముగా ఉండును. 

జెకరాయ్ 9:6 => అషోడ్దులో సంకరజనము కాపురముండును, ఫిలిషీత్యుల అతిశయాసప్దమును నేను 

నాశనము చేసెదను. 

జెకరాయ్ 9:7 => వారి నోటనుండి రకత్మును వారికను తినకుండ వారి పండల్నుండి హేయమైన 

మాంసమును నేను తీసివేసెదను. వారును శేషముగా నుందురు, మన దేవునికి వారు యూదావారిలో 

పెదద్లవలె నుందురు, ఎకోర్నువారును యెబూసీయులవలె నుందురు. 

కీరత్నలు 91:6 => చీకటిలో సంచరించు తెగులునకైనను మధాయ్హన్మందు పాడుచేయు 

రోగమునకైనను నీవు భయపడకుందువు. 
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యిరిమ్యా 6:4 => ఆమెతో యుదధ్మునకు సిదధ్పరచుకొనుడి; లెండి, మధాయ్హన్మందు 

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

పొడుగవుచునన్వి. 

యిరిమ్యా 15:8 => వారి విధవరాండుర్ సముదర్పు ఇసుకకంటె విసాత్రముగా ఉందురు; 

మధాయ్హన్కాలమున యౌవనుల తలిల్మీదికి దోచుకొనువారిని నేను రపిప్ంతును; పరితాపమును 

భయములను ఆకసామ్తుత్గా వారిమీదికి రాజేతును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:23 => గాజావరకు గార్మములలో నివసించిన ఆవీయులను 

కఫోత్రులోనుండి బయలుదేరి వచిచ్న కఫాత్రీయులు నశింపజేసి వారిచోట నివసించిరి. 

యెహోషువ 5:1 => వారు దాటుచుండగా ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా యొరాద్ను 

నీళల్ను ఎండచేసిన సంగతి యొరాద్నుకు పడమటి దికుక్ననునన్ అమోరీయుల రాజులందరును 

సముదర్మునొదద్నునన్ కనానీయుల రాజులందరును వినినపుప్డు వారి గుండెలు చెదరిపోయెను. 

ఇశార్యేలీయుల భయముచేత వారికిక ధైరయ్మేమియు లేకపోయెను. 

యెహోషువ 13:3 => కనానీయులవని యెంచబడిన ఉతత్రదికుక్న ఎకోర్నీయుల సరిహదుద్వరకును 

ఫిలిషీత్యుల అయిదుగురు సరాద్రులకు చేరిన గాజీయుల యొకక్యు అషోడ్దీయుల యొకక్యు 

అషెక్లోనీయుల యొకక్యు గాతీయుల యొకక్యు ఎకోర్నీయుల యొకక్యు దేశమును 

యెహోషువ 15:45 => ఎకోర్ను మొదలుకొని సముదర్మువరకు అషోడ్దు పార్ంతమంతయు, 

యెహోషువ 15:47 => గాజాను వాటి పార్ంతము వరకును వాటి గార్మములును పలెల్లును, 

1 రాజులు 14:15 => ఇశార్యేలువారు దేవతా సత్ంభములను నిలిపి యెహోవాకు కోపము 

పుటిట్ంచియునాన్రు గనుక నీటియందు రెలుల్ అలల్లాడునటుల్ యెహోవా ఇశార్యేలు వారిని మొతిత్, 

ఒకడు వేరును పెలల్గించినటుల్ వారి పితరులకు తాను ఇచిచ్న యీ మంచిదేశములోనుండి వారిని 

పెలల్గించి వారిని యూఫర్టీసునది అవతలకు చెదరగొటుట్ను. 

యెషయా 14:30 => అపుప్డు అతిబీదలైనవారు భోజనము చేయుదురు దరిదుర్లు సురకిష్తముగా 

పండుకొందురు కరవుచేత నీ బీజమును చంపెదను అది నీ శేషమును హతము చేయును. 
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యిరిమ్యా 47:5 => గాజా బోడియాయెను, మైదానములో శేషించిన ఆషెక్లోను నాశనమాయెను. 

ఎనాన్ళల్వరకు నినున్ నీవే గాయపరచుకొందువు? 

యెహెజేక్లు 25:16 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఫిలిషీత్యులమీద నేను చెయియ్ 

చాపి కెరేతీయులను నిరూమ్లము చేసెదను. సముదర్ తీరమున నివసించు శేషమును నశింపజేసెదను. 

ఆమోసు 1:7 => గాజా యొకక్ పార్కారముమీద నేను అగిన్ వేసెదను, అది వారి నగరులను 

దహించివేయును; 

ఆమోసు 1:8 => అషోడ్దులో నివాసులను నిరూమ్లముచేతును, అషెక్లోనులో రాజదండము 

వహించిన వాడుండకుండ నిరూమ్లముచేతును , ఇంకను శేషించియునన్ ఫిలిషీత్యులును 

క్షయమగునటుల్ నేను ఎకోర్నును మొతెత్దనని పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

ఓబధాయ్ 1 :19 => దకిష్ణ దికుక్న నివసించువారు ఏశావు యొకక్ పరవ్తమును 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు; మైదానమందుండువారు ఫిలిషీత్యుల దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు; 

మ రి యు ఎ ఫార్ యి మీ యు ల భూ ము ల ను షో మోర్ ను న కు చే రి న పొ ల ము ను వా రు 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. బెనాయ్మీనీయులు గిలాదు దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు.  

వచనము 8 

మోయాబువారు చేసిన నిందయు, అమోమ్నువారు పలికిన దూషణ మాటలును నాకు వినబడెను; వారు 

నా జనుల సరిహదుద్లలో పర్వేశించి అతిశయపడి వారిని దూషించిరి. 

యిరిమ్యా 47:7 => అషెక్లోను మీదికిని సముదర్ తీరము మీదికిని పొమమ్ని యెహోవా నీకు ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యునాన్డు గదా; నీవేలాగు విశర్మించుదువు? అచచ్టికే పొమమ్ని ఆయన ఖడగ్మునకు ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 25:16 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఫిలిషీత్యులమీద నేను చెయియ్ 

చాపి కెరేతీయులను నిరూమ్లము చేసెదను. సముదర్ తీరమున నివసించు శేషమును నశింపజేసెదను. 
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ఆమోసు 3:1 => ఐగుపుత్ దేశమునుండి యెహోవా రపిప్ంచిన ఇశార్యేలీయులారా , 

మిముమ్నుగూరిచ్యు ఆయన రపిప్ంచిన కుటుంబము వారినందరినిగూరిచ్యు ఆయన సెలవిచిచ్న 

మాట ఆలకించుడి. 

ఆమోసు 5:1 => ఇశార్యేలు వారలారా, మిముమ్నుగూరిచ్ నేనెతుత్ ఈ అంగలారుప్ మాట 

ఆలకించుడి. 

జెకరాయ్ 1:6 => అయినను నా సేవకులైన పర్వకత్లకు నేను సెలవిచిచ్న మాటలును కటట్డలును మీ 

పితరుల విషయములో నెరవేరలేదా? నెరవేరగా వారు తిరిగి మన పర్వరత్నను బటిట్యు కిర్యలను 

బటిట్యు యెహోవా మనకు చేయదలచిన పర్కారముగా ఆయన అంతయు మనకు చేసియునాన్డని 

చెపుప్కొనిరి. 

మారుక్ 12:12 => తముమ్నుగూరిచ్ ఆ ఉపమానము చెపెప్నని వారు గర్హించి ఆయనను 

పటుట్కొనుటకు సమయము చూచుచుండిరి గాని జనసమూహమునకు భయపడి ఆయనను 

విడిచిపోయిరి. 

యెహోషువ 13:3 => కనానీయులవని యెంచబడిన ఉతత్రదికుక్న ఎకోర్నీయుల సరిహదుద్వరకును 

ఫిలిషీత్యుల అయిదుగురు సరాద్రులకు చేరిన గాజీయుల యొకక్యు అషోడ్దీయుల యొకక్యు 

అషెక్లోనీయుల యొకక్యు గాతీయుల యొకక్యు ఎకోర్నీయుల యొకక్యు దేశమును 

నాయ్యాధిపతులు 3:3 => ఫిలిషీత్యుల అయిదుగురు సరాద్రుల జనులును, కనానీయులందరును, 

సీదోనీయులును, బయలె హ్రోమ్ను మొదలుకొని హమాతునకు పోవు మారగ్మువరకు లెబానోను కొండలో 

నివసించు హివీవ్యులును,  

లేవీయకాండము 23:30 => ఆ దినమున ఏ పనినైనను చేయు పర్తివానిని వాని పర్జలలో 

నుండకుండ నాశము చేసెదను. 

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

కాలేబు దకిష్ణ దేశమునకును వచిచ్ వాటిని దోచుకొని సికల్గును కాలిచ్వేసితిమని చెపెప్ను. 

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

అధిపతి; దావీదు కుమారులు సభా ముఖుయ్లు. 
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1 రాజులు 1:38 => కాబటిట్ యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును యెహోయాదా 

కుమారుడైన బెనాయాయును కెరేతీయులును పెలేతీయులును రాజైన దావీదు కంచర గాడిదమీద 

సొలొమోనును ఎకిక్ంచి గిహోనునకు తీసికొనిరాగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:17 => యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా కెరేతీయులకును 

పెలేతీయులకును అధిపతియై యుండెను; మరియు దావీదుయొకక్ కుమారులు రాజునకు సహాయులై 

యుండిరి. 

యెషయా 11:14 => వారు ఫిలిషీత్యుల భుజముమీద ఎకుక్దురు పడమటివైపుకు 

పరుగెతిత్పోవుదురు ఏకీభవించి తూరుప్వారిని దోచుకొందురు ఎదోమును మోయాబును 

ఆకర్మించుకొందురు అమోమ్నీయులు వారికి లోబడుదురు  

యెషయా 12:6 => సీయోను నివాసీ, ఉతాస్హధవ్ని బిగగ్రగా చేయుము నీ మధయ్నునన్ 

ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు ఘనుడైయునాన్డు. 

యిరిమ్యా 2:15 => కొదమ సింహములు వానిపైని బొబబ్లు పెటెట్ను గరిజ్ంచెను, అవి అతని దేశము 

పాడుచేసెను, అతని పటట్ణములు నివాసులులేక పాడాయెను. 

యిరిమ్యా 46:19 => ఐగుపుత్ నివాసులారా, నొపు పాడైపోవును అది నిరజ్నమై కాలచ్బడును 

పర్యాణమునకు కావలసినవాటిని సిదధ్పరచుకొనుడి.  

వచనము 9 

నా జీవముతోడు మోయాబు దేశము సొదొమ పటట్ణమువలెను, అమోమ్ను దేశము గొమొఱాఱ్ 

పటట్ణమువలెను అగును. అవి ముండల్చెటల్కును ఉపుప్గోతులకును సాథ్నమై నితయ్ము పాడుగా ఉండును; 

నా జనులలో శేషించువారు ఆ దేశములను దోచుకొందురు; నా జనులలో శేషించువారు వాటిని 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. కాబటిట్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ 

ఇదే. 

జెఫనాయ్ 2:14 => దానిలో పసుల మందలు పండుకొనును; సకలజాతి జంతువులును గంపులుగా 

కూడును; గూడబాతులును తుంబోళుల్ను వారి దావ్రముల పైకముమ్లమీద నిలుచును; పకుష్ల 
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శబద్ములును కిటికీలలో వినబడును; గడపలమీద నాశనము కనుపించును. వారు చేసికొనిన దేవదారు 

కఱఱ్పని యంతటిని యెహోవా నాశనము చేయును. 

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.  

యెషయా 17:2 => దమసుక్ పటట్ణము కాకపోవలసివచెచ్ను అది పాడై దిబబ్గానగును అరోయేరు 

పటట్ణములు నిరామ్నుషయ్ములగును అవి గొఱఱ్ల మందలు మేయు తావులగును ఎవడును వాటిని 

బెదరింపకుండ మందలు అచచ్ట పండుకొనును.  

యెహెజేక్లు 25:5 => నేను రబాబ్ పటట్ణమును ఒంటెలసాలగా చేసెదను, అమోమ్నీయుల దేశమును 

గొఱఱ్ల దొడిడ్గా చేసెదను, అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు. 

యెషయా 5:17 => అది మేతబీడుగా నుండును గొఱఱ్పిలల్లు అచచ్ట మేయును గరివ్ంచినవారి బీడు 

భూమిని విదేశీయులైన కాపరులు అనుభవింతురు. 

యెషయా 7:25 => పారచేత తర్వవ్బడుచుండిన కొండలనిన్టిలోనునన్ బలురకక్సి చెటల్ 

భయముచేతను గచచ్పొదల భయముచేతను జనులు అకక్డికి పోరు; అది యెడల్ను తోలుటకును 

గొఱఱ్లు తొర్కుక్టకును ఉపయోగమగును. 

యిరిమ్యా 33:12 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

మనుషుయ్లైనను జంతువులైనను లేక పాడైయునన్ యీ సథ్లములోను దాని పటట్ణములనిన్టిలోను 

గొఱఱ్ల మందలను మేపుచు పరుండబెటుట్ కాపరులుందురు. 

యిరిమ్యా 47:7 => అషెక్లోను మీదికిని సముదర్ తీరము మీదికిని పొమమ్ని యెహోవా నీకు ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యునాన్డు గదా; నీవేలాగు విశర్మించుదువు? అచచ్టికే పొమమ్ని ఆయన ఖడగ్మునకు ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యునాన్డు. 

రోమీయులకు 9:29 => మరియు యెషయా ముందు చెపిప్న పర్కారము సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

పర్భువు, మనకు సంతానము శేషింపచేయకపోయినయెడల సొదొమవలె నగుదుము, గొమొఱాఱ్ను 

పోలియుందుము. 
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వచనము 10 

వారు అతిశయపడి సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా జనులను దూషించిరి గనుక వారి 

గరవ్మునుబటిట్ యిది వారికి సంభవించును. 

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

సంతోషింపకుము సరప్బీజమునుండి మిడునాగు పుటుట్ను దాని ఫలము ఎగురు సరప్ము. 

యెషయా 14:30 => అపుప్డు అతిబీదలైనవారు భోజనము చేయుదురు దరిదుర్లు సురకిష్తముగా 

పండుకొందురు కరవుచేత నీ బీజమును చంపెదను అది నీ శేషమును హతము చేయును. 

యెషయా 14:31 => గుమమ్మా, పర్లాపింపుమీ, పటట్ణమా, అంగలారుప్మీ. ఫిలిషిత్యా, నీవు 

బొతిత్గా కరిగిపోయియునాన్వు ఉతత్రదికుక్నుండి పొగ లేచుచునన్ది వచుచ్వారి పటాలములలో 

వెనుకతీయువాడు ఒకడును లేడు. 

యెషయా 14:32 => జనముల దూత కియయ్వలసిన పర్తుయ్తత్రమేది? యెహోవా సీయోనును 

సాథ్పించియునాన్డు ఆయన జనులలో శర్మనొందినవారు దాని ఆశర్యింతురు అని చెపప్వలెను. 

ఓబధాయ్ 1 :19 => దకిష్ణ దికుక్న నివసించువారు ఏశావు యొకక్ పరవ్తమును 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు; మైదానమందుండువారు ఫిలిషీత్యుల దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు; 

మ రి యు ఎ ఫార్ యి మీ యు ల భూ ము ల ను షో మోర్ ను న కు చే రి న పొ ల ము ను వా రు 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. బెనాయ్మీనీయులు గిలాదు దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు.  

జెకరాయ్ 9:6 => అషోడ్దులో సంకరజనము కాపురముండును, ఫిలిషీత్యుల అతిశయాసప్దమును నేను 

నాశనము చేసెదను. 

జెకరాయ్ 9:7 => వారి నోటనుండి రకత్మును వారికను తినకుండ వారి పండల్నుండి హేయమైన 

మాంసమును నేను తీసివేసెదను. వారును శేషముగా నుందురు, మన దేవునికి వారు యూదావారిలో 

పెదద్లవలె నుందురు, ఎకోర్నువారును యెబూసీయులవలె నుందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:26 => పర్భువు దూత నీవు లేచి, దకిష్ణముగా వెళిల్, యెరూషలేమునుండి 

గాజాకు పోవు అరణయ్మారగ్మును కలసికొమమ్ని ఫిలిపుప్తో చెపప్గా అతడు లేచి వెళె ల్ను.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:40 => అయితే ఫిలిపుప్ అజోతులో కనబడెను. అకక్డనుండి కైసరయకు 

వచుచ్వరకు అతడు పటట్ణములనిన్టిలో సంచరించుచు సువారత్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

జెఫనాయ్ 2:9 => నా జీవముతోడు మోయాబు దేశము సొదొమ పటట్ణమువలెను, అమోమ్ను దేశము 

గొమొఱాఱ్ పటట్ణమువలెను అగును. అవి ముండల్చెటల్కును ఉపుప్గోతులకును సాథ్నమై నితయ్ము పాడుగా 

ఉండును; నా జనులలో శేషించువారు ఆ దేశములను దోచుకొందురు; నా జనులలో శేషించువారు 

వాటిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. కాబటిట్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 

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

ఐగుపుత్లోనుండియు పతోర్సులోనుండియు కూషులోనుండియు ఏలాములోనుండియు 

షీనారులోనుండియు హమాతులోనుండియు సముదర్దీవ్పములలోనుండియు విడిపించి రపిప్ంచుటకు 

యెహోవా రెండవమారు తన చెయియ్ చాచును  

యిరిమ్యా 31:7 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు యాకోబునుబటిట్ సంతోషముగా 

పాడుడి, రాజయ్ములకు శిరసస్గు జనమునుబటిట్ ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి, పర్కటించుడి సుత్తి చేయుడి 

యెహోవా, ఇశార్యేలులో శేషించిన నీ పర్జను రకిష్ంపుమీ అని బతిమాలుడి. 

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

ఇశార్యేలీయులలో శేషించినవారిని తపప్క సమకూరుచ్దును. బొసార్ గొఱఱ్లు కూడునటుల్ వారిని 

సమకూరుచ్దును, తమ మేతసథ్లములలో వారిని పోగుచేతును, గొపప్ ధవ్ని పుటుట్నటుల్గా మనుషుయ్లు 

విసాత్రముగా కూడుదురు. 

మీకా 4:7 => కుంటివారిని శేషముగాను దూరమునకు వెళల్గొటట్బడినవారిని బలమైన జనముగాను 

నేనుచేతును, యెహోవా సీయోను కొండయందు ఇపప్టినుండి శాశవ్తకాలమువరకు వారికి రాజుగా 

ఉండును. 

మీకా 5:3 => కాబటిట్ పర్సవమగు సతరీ పిలల్ను కనువరకు ఆయన వారిని అపప్గించును, అపుప్డు 

ఆయన సహోదరులలో శేషించినవారును ఇశార్యేలీయులతో కూడ తిరిగివతుత్రు. 
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మీకా 5 :4 => ఆయన నిలిచి యెహోవా బలముపొంది తన దేవుడైన యెహోవా 

నామమహాతమ్య్మునుబటిట్ తన మందను మేపును . కాగా వారు నిలుతురు , ఆయన 

భూమయ్ంతములవరకు పర్బలుడగును, 

మీకా 5:5 => ఆయన సమాధానమునకు కారకుడగును, అషూష్రు మన దేశములో చొరబడి మన 

నగరులలో పర్వేశింపగా వాని నెదిరించుటకు మేము ఏడుగురు గొఱఱ్ల కాపరులను ఎనమండుగురు 

పర్ధానులను నియమింతుము. 

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

మేపుదురు, అషూష్రీయులు మన దేశములో చొరబడి మన సరిహదుద్లలో పర్వేశించినపుప్డు ఆయన 

యీలాగున మనలను రకిష్ంచును. 

మీకా 5:7 => యాకోబు సంతతిలో శేషించినవారు యెహోవా కురిపించు మంచువలెను, 

మనుషయ్పర్యతన్ము లేకుండను నరుల యోచన లేకుండను గడిడ్మీద పడు వరష్మువలెను ఆ యా 

జనముల మధయ్ను నుందురు. 

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

అడవిమృగములలో సింహమువలెను, ఎవడును విడిపింపకుండ లోపలికి చొచిచ్ గొఱఱ్ల మందలను 

తొర్కిక్ చీలుచ్ కొదమసింహమువలెను ఉందురు. 

హగగ్యి 1:12 => షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలును యెహోజాదాకు కుమారుడును 

పర్ధానయాజకుడునగు యెహోషువయు శేషించిన జనులందరును తమ దేవుడైన యెహోవా మాటలు 

ఆలకించి, తమ దేవుడైన యెహోవా పర్వకత్యైన హగగ్యిని పంపించి, తెలియజేసిన వారత్ విని 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు పూనిరి. 

హగగ్యి 2:2 => నీవు యూదాదేశపు అధికారియగు షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలుతోను 

పర్ధానయాజకుడగు యెహోజాదాకు కుమారుడైన యెహోషువతోను శేషించిన జనులతోను ఇటల్నుము 

రోమీయులకు 11:5 => ఆలాగుననే అపప్టికాలమందు సయితము కృపయొకక్ యేరాప్టుచొపుప్న 

శేషము మిగిలియునన్ది. 
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ఆదికాండము 50:24 => యోసేపు తన సహోదరులను చూచి నేను చనిపోవుచునాన్ను; దేవుడు 

నిశచ్యముగా మిముమ్ను చూడవచిచ్, యీ దేశములోనుండి తాను అబార్హాము ఇసాస్కు 

యాకోబులతో పర్మాణము చేసి యిచిచ్న దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవునని చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 4:31 => మరియు యెహోవా ఇశార్యేలీయులను చూడవచిచ్ తమ బాధను 

కనిపెటెట్నను మాట జనులు విని తలవంచుకొని నమసాక్రము చేసిరి. 

లూకా 1:68 => పర్భువైన ఇశార్యేలు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక  

లూకా 7:16 => అందరు భయాకార్ంతులై మనలో గొపప్ పర్వకత్ బయలుదేరి యునాన్డనియు, దేవుడు 

తన పర్జలకు దరశ్నమనుగర్హించి యునాన్డనియు దేవుని మహిమపరచిరి. 

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. 

కీరత్నలు 85:1 => యెహోవా, నీవు నీ దేశము ఎడల కటాక్షము చూపియునాన్వు చెరకుపోయిన 

యాకోబు సంతతిని నీవు వెనుకకు రపిప్ంచియునాన్వు.  

కీరత్నలు 126:1 => సీయోనుకు తిరిగివచిచ్నవారిని యెహోవా చెరలోనుండి రపిప్ంచినపుప్డు 

కీరత్నలు 126:2 => మనము కలకనినవారివలె నుంటిమి మన నోటినిండ నవువ్ండెను మన నాలుక 

ఆనందగానముతో నిండియుండెను. అపుప్డు యెహోవా వీరికొరకు గొపప్కారయ్ములు చేసెనని 

అనయ్జనులు చెపుప్కొనిరి.  

కీరత్నలు 126:3 => యెహోవా మనకొరకు గొపప్కారయ్ములు చేసియునాన్డు మనము 

సంతోషభరితులమైతివిు. 

కీరత్నలు 126:4 => దకిష్ణదేశములో పర్వాహములు పారునటుల్గా యెహోవా, చెరపటట్బడిన మా 

వారిని రపిప్ంచుము. 

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

ఏరప్రచుకొనును వారిని సవ్దేశములో నివసింపజేయును పరదేశులు వారిని కలిసికొందురు వారు 

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

ఉతత్రదేశములోనుండి పర్యాణమై, మీ పితరులకు నేను సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్న దేశమునకు వచెచ్దరు. 

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

సమకూరిచ్ తమ దొడల్కు వాటిని రపిప్ంచెదను; అవి అభివృదిధ్పొంది విసత్రించును.  

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 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 30:19 => వాటిలో కృతజఞ్తా సోత్తర్ములను సంభర్మపడువారి సవ్రమును వినబడును, 

జనులు తకుక్వమంది కాకుండ నేను వారిని విసత్రింపజేసెదను, అలుప్లు కాకుండ నేను వారిని 

ఘనులుగా జేసెదను. 

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

మొదట నుండినటుల్ వారిని సాథ్పించుచునాన్ను. 

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

నామమునుబటిట్ రోషము కలిగినవాడనై యాకోబు సంతతివారిని చెరలోనుండి రపిప్ంచెదను, 

ఇశార్యేలీయులందరియెడల జాలిపడెదను. 
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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. 

మీకా 4:10 => సీయోను కుమారీ, పర్మాతి సతరీవలెనే నీవు వేదనపడి పర్సవించుము, నీవు పటట్ణము 

విడిచి బయట వాసముచేతువు, బబులోను పురమువరకు నీవు వెళుల్దువు, అకక్డనే నీవు రక్షణ 

నొందుదువు, అకక్డనే యెహోవా నీ శతుర్వులచేతిలోనుండి నినున్ విమోచించును. 

ఎజార్ 2:1 => బబులోను రాజైన నెబుకదెన్జరుచేత బబులోను దేశమునకు చెరగా తీసికొని 

పోబడినవారికి ఆ దేశమందు పుటిట్ చెరలోనుండి విడిపింపబడి 

యెషయా 23:17 => డెబబ్ది సంవతస్రముల అంతమున యెహోవా తూరును దరిశ్ంచును అది 

వేశయ్జీతమునకు మరల భూమిమీదనునన్ సమసత్ లోక రాజయ్ములతో వయ్భిచారము చేయును.  

యిరిమ్యా 29:10 => యెహోవా ఈ ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు బబులోను రాజయ్మునకు డెబబ్ది 

సంవతస్రములు గతించిన తరువాతనే మిముమ్నుగూరిచ్ నేను పలికిన శుభవారత్ నెరవేరిచ్ యీ 

సథ్లమునకు మిముమ్ను తిరిగి రపిప్ంచునటుల్ నేను మిముమ్ను దరిశ్ంతును.  

యిరిమ్యా 33:12 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

మనుషుయ్లైనను జంతువులైనను లేక పాడైయునన్ యీ సథ్లములోను దాని పటట్ణములనిన్టిలోను 

గొఱఱ్ల మందలను మేపుచు పరుండబెటుట్ కాపరులుందురు. 

యిరిమ్యా 47:7 => అషెక్లోను మీదికిని సముదర్ తీరము మీదికిని పొమమ్ని యెహోవా నీకు ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యునాన్డు గదా; నీవేలాగు విశర్మించుదువు? అచచ్టికే పొమమ్ని ఆయన ఖడగ్మునకు ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యునాన్డు. 

హోషేయ 6:11 => చెరలోనికి వెళిల్న నా పర్జలను నేను తిరిగి రపిప్ంచినపుప్డు ఓ యూదా, అతడు 

నీకు కోతకాలము నిరణ్యించును. 
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జెఫనాయ్ 3:13 => ఇశార్యేలీయులలో మిగిలినవారు పాపము చేయరు, అబదధ్మాడరు, 

కపటములాడు నాలుక వారి నోటనుండదు; వారు ఎవరి భయము లేకుండ విశార్ంతి గలవారై 

అనన్పానములు పుచుచ్కొందురు; 

జెకరాయ్ 10:3 => నా కోపాగిన్ మండుచు కాపరులమీద పడును, మేకలను నేను శికిష్ంచెదను, 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా తన మందయగు యూదావారిని దరిశ్ంచి వారిని తనకు 

రాజకీయములగు అశవ్ములవంటి వారినిగా చేయును. 

వచనము 11 

జనముల దీవ్పములలో నివసించు వారందరును తమతమ సాథ్నములనుండి తనకే నమసాక్రము 

చేయునటుల్ భూమిలోనునన్ దేవతలను ఆయన నిరూమ్లము చేయును, యెహోవా వారికి 

భయంకరుడుగా ఉండును. 

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

జతగాడైనటుట్గా నీవు అతనిగూరిచ్ పలుకునపుప్డెలల్ తల ఆడించుచు వచిచ్తివి  

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

గూడు కటుట్కొను గువవ్లవలె కొండలో కాపురముండుడి.  

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

అతిశయమును గూరిచ్యు గరవ్మును గూరిచ్యు  

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

జనములనిన్టికిని యూదా వారికిని భేదమేమియని మోయాబీయులును శేయీరు పటట్ణపువారును 

అందురు గనుక 

యెహెజేక్లు 25:9 => తూరుప్ననునన్ వారిని రపిప్ంచి, దేశమునకు భూషణముగానునన్ పొలిమేర 

పురములగు బేతేయ్షీమోతును బయలెమ్యోనును కిరయ్తాయిమును మోయాబీయుల సరిహదుద్లోగానునన్ 

పటట్ణములనిన్టిని, అమోమ్నీయులనందరిని వారికి సావ్సథ్య్ముగా అపప్గింతును; 

యెహెజేక్లు 25:10 => జనములలో అమోమ్నీయులు ఇకను జాఞ్పకమునకు రారు. 
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యెహెజేక్లు 25:11 => నేను యెహోవానై యునాన్నని మోయాబీయులు తెలిసికొనునటుల్ నేనీలాగున 

వారికి శిక్ష విధింతును. 

కీరత్నలు 83:4 => వారు ఇశార్యేలను పేరు ఇకను జాఞ్పకము రాకపోవునటుల్ జనముగా నుండకుండ 

వారిని సంహరించుదము రండని చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

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

చేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 83:6 => గుడారపువాసులైన ఎదోమీయులును ఇషామ్యేలీయులును మోయాబీయులును 

హగీర్యీలును 

కీరత్నలు 83:7 => గెబలువారును అమోమ్నీయులును అమాలేకీయులును ఫిలిషీత్యులును తూరు 

నివాసులును నీకు విరోధముగా నిబంధన చేసికొనియునాన్రు.  

యిరిమ్యా 49:1 => అమోమ్నీయులనుగూరిచ్ యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలునకు 

కుమారులు లేరా? అతనికి వారసుడు లేకపోయెనా? మలోక్ము గాదును ఎందుకు 

సవ్తంతిర్ంచుకొనును? అతని పర్జలు దాని పటట్ణములలో ఎందుకు నివసింతురు? 

యెహెజేక్లు 25:3 => అమోమ్నీయులారా, పర్భువైన యెహోవా మాట ఆలకించుడి. పర్భువైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నా పరిశుదధ్సథ్లము అపవితర్పరచబడినపుప్డు, ఇశార్యేలీయుల 

దేశము పాడుచేయబడిన కాలమున యూదావారు చెరలోనికి పోయినపుప్డు, మీరు సంతోషమని 

చెపుప్కొనుచు వచిచ్తిరి గనుక  

యెహెజేక్లు 25:4 => నేను మిముమ్ను తూరుప్ననుండు మనుషుయ్లకు సావ్సథ్య్ముగా అపప్గించెదను, 

వారు తమ డేరాలను మీ దేశములోవేసి మీ మధయ్ కాపురముందురు, వారు మీ పంటలు తిందురు మీ 

పాలు తార్గుదురు.  

యెహెజేక్లు 25:5 => నేను రబాబ్ పటట్ణమును ఒంటెలసాలగా చేసెదను, అమోమ్నీయుల దేశమును 

గొఱఱ్ల దొడిడ్గా చేసెదను, అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు. 
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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 36:2 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆహా పార్చీనములైన ఉనన్త 

సథ్లములు మా సావ్సథ్య్ములైనవని మిముమ్ను గురించి శతుర్వులు చెపుప్కొనిరి. 

ఆమోసు 1:13 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అమోమ్నీయులు మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ 

చేసిన దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ వారిని శికిష్ంతును; ఏలయనగా తమ సరిహదుద్లను మరి 

విశాలము చేయదలచి, గిలాదులోని గరిభ్ణి సతరీల కడుపులను చీలిచ్రి. 

ఆదికాండము 27:29 => జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ 

బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై యుండుము నీ తలిల్ పుతుర్లు నీకు సాగిలపడుదురు నినున్ శపించువారు 

శపింపబడుదురు నినున్ దీవించువారు దీవింపబడుదురు గాక 

యెషయా 15:1 => మోయాబును గూరిచ్న దేవోకిత్ ఒక రాతిర్లో ఆరోమ్యాబు పాడై నశించును ఒకక్ 

రాతిర్లో కీరోమ్యాబు పాడై నశించును  

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 25:21 => ఎదోమీయులును మోయాబీయులును అమోమ్నీయులును 

యిరిమ్యా 30:16 => నినున్ మింగువారందరు మింగివేయబడుదురు, నినున్ బాధించువారందరు 

ఎవడును తపప్కుండ చెరలోనికి పోవుదురు, నినున్ దోచుకొనువారు దోపుడు సొమమ్గుదురు, నినున్ 

అపహరించువారినందరిని దోపుడుసొముమ్గా అపప్గించెదను.  
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యిరిమ్యా 48:1 => మోయాబును గూరిచ్నది. ఇశార్యేలు దేవుడగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. నెబోకు శర్మ, అది పాడైపోవుచునన్ది. కిరయ్తాయిము పటట్బడినదై అవమానము 

నొందుచునన్ది ఎతత్యిన కోట పడగొటట్బడినదై అవమానము నొందుచునన్ది ఇకను మోయాబునకు 

పర్సిదిధ్యుండదు. 

యిరిమ్యా 48:24 => మోయాబుదేశ పురములనిన్టికిని శిక్ష విధింపబడియునన్ది. 

యిరిమ్యా 48:26 => మోయాబు యెహోవాకు విరోధముగా తనున్ తాను గొపప్చేసికొనెను దాని 

మతిత్లల్జేయుడి మోయాబు తన వమనములో పొరుల్చునన్ది అది అపహాసయ్మునొందును.  

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

అతిశయమును గూరిచ్యు గరవ్మును గూరిచ్యు  

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

పండుల్కొరుకుచు దాని మింగివేసియునాన్ము ఇదేగదా మనము కనిపెటిట్న దినము అది తటసిథ్ంచెను, 

దాని మనము చూచియునాన్ము అని యనుకొనెదరు.  

విలాపవాకయ్ములు 3:61 => యెహోవా, వారి దూషణయు వారు నామీద చేయు ఆలోచనలనిన్టిని 

యె హె జేక్ లు 2 1 : 2 8 = > మ రి యు న ర పు తుర్ డా , నీ వు పర్ వ చిం చి ఇ టల్ ను ము 

అ మోమ్ నీ యు ల ను గూ రిచ్ యు , వా రు చే యు నిం ద ను గూ రిచ్ యు పర్ భు వై న యె హో వా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా హతము చేయుటకు ఖడగ్ము ఖడగ్మే దూయబడియునన్ది, తళతళలాడుచు 

మెరుగుపెటిట్న ఖడగ్ము వధచేయుటకు దూయబడియునన్ది. 

యెహెజేక్లు 25:2 => నరపుతుర్డా, అమోమ్నీయుల తటుట్ ముఖము తిర్పుప్కొని వారినిగూరిచ్ యీ 

మాట పర్వచింపుము. 

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 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. 

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.  

యెహెజేక్లు 36:15 => నినున్గూరిచ్ అనయ్జనులు చేయు అపహాసయ్ము నీకిక వినబడకుండ చేసెదను, 

జనములవలన కలుగు అవమానము నీవిక భరింపవు, నీవు నీ జనులను పుతర్హీనులగా 

చేయకయుందువు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

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. 

ఆమోసు 2:1 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మోయాబు మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ దానిని శికిష్ంతును; ఏలయనగా వారు ఎదోము రాజు ఎముకలను 

కాలిచ్ సునన్ము చేసిరి. 

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

గనుక వారి గరవ్మునుబటిట్ యిది వారికి సంభవించును. 

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

తన కనుగుడుడ్ను ముటిట్నవాడని యెంచి తనకు ఘనత తెచుచ్కొనదలచి, మిముమ్ను దోచుకొనిన 

అనయ్జనులయొదద్కు ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు. 

వచనము 12 

కూషీయులారా, మీరును నా ఖడగ్ముచేత హతులవుదురు. 

Page  of 148 306



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !ఫ#$

సంఖాయ్కాండము 14:21 => అయితే నా జీవముతోడు, భూమి అంతయు యెహోవా మహిమతో 

నిండుకొనియుండును. 

యెషయా 49:18 => కనున్లెతిత్ నలుదిశల చూడుము వీరందరు కూడుకొనుచు నీయొదద్కు 

వచుచ్చునాన్రు నీవు వీరినందరిని ఆభరణముగా ధరించుకొందువు పెండిల్కుమారెత్ ఒడాడ్ణము 

ధరించుకొనునటుల్ నీవు వారిని అలంకారముగా ధరించుకొందువు నా జీవముతోడని పర్మాణము 

చేయుచునాన్నని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 46:18 => పరవ్తములలో తాబోరు ఎటిట్దో సముదర్ పార్ంతములలో కరెమ్లు ఎటిట్దో నా 

జీవముతోడు అతడు అటిట్వాడై వచుచ్ను రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా వాకుక్ ఇదే.  

రోమీయులకు 14:11 => నా తోడు, పర్తి మోకాలును నా యెదుట వంగును, పర్తి నాలుకయు 

దేవుని సుత్తించును అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు 

యెషయా 11:14 => వారు ఫిలిషీత్యుల భుజముమీద ఎకుక్దురు పడమటివైపుకు 

పరుగెతిత్పోవుదురు ఏకీభవించి తూరుప్వారిని దోచుకొందురు ఎదోమును మోయాబును 

ఆకర్మించుకొందురు అమోమ్నీయులు వారికి లోబడుదురు  

యెషయా 15:1 => మోయాబును గూరిచ్న దేవోకిత్ ఒక రాతిర్లో ఆరోమ్యాబు పాడై నశించును ఒకక్ 

రాతిర్లో కీరోమ్యాబు పాడై నశించును  

యెషయా 16:14 => కూలివాని లెకక్పర్కారము మూడేండల్లోగా మోయాబీయులయొకక్ 

పర్భావమును వారిగొపప్ వారి సమూహమును అవమానపరచబడును శేషము బహు కొదిద్గా 

మిగులును అది అతి సవ్లప్ముగా నుండును. 

యెషయా 25:10 => యెహోవా హసత్ము ఈ పరవ్తముమీద నిలుచును పెంటకుపప్లో వరిగడిడ్ 

తొర్కక్బడునటుల్ మోయాబీయులు తమ చోటనే తొర్కక్బడుదురు.  

యిరిమ్యా 48:1 => మోయాబును గూరిచ్నది. ఇశార్యేలు దేవుడగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. నెబోకు శర్మ, అది పాడైపోవుచునన్ది. కిరయ్తాయిము పటట్బడినదై అవమానము 

నొందుచునన్ది ఎతత్యిన కోట పడగొటట్బడినదై అవమానము నొందుచునన్ది ఇకను మోయాబునకు 

పర్సిదిధ్యుండదు. 
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యిరిమ్యా 49:7 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఎదోమునుగూరిచ్ ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు తేమానులో జాఞ్నమిక నేమియులేదా? వివేకులకు ఇక ఆలోచన లేకపోయెనా? వారి 

జాఞ్నము వయ్రథ్మాయెనా? 

యెహెజేక్లు 25:1 => మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 26:21 => నినున్ భీతికి కారణముగా జేతును, నీవు లేకపోవుదువు, ఎంత వెదకినను 

నీవెనన్టికిని కనబడకయుందువు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

ఆమోసు 1:13 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అమోమ్నీయులు మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ 

చేసిన దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ వారిని శికిష్ంతును; ఏలయనగా తమ సరిహదుద్లను మరి 

విశాలము చేయదలచి, గిలాదులోని గరిభ్ణి సతరీల కడుపులను చీలిచ్రి. 

ఆమోసు 1:14 => రబాబ్ యొకక్ పార్కారముమీద నేను అగిన్ రాజబెటుట్దును; రణకేకలతోను, 

సుడిగాలి వీచునపుప్డు కలుగు పర్ళయమువలెను అది దాని నగరుల మీదికి వచిచ్ వాటిని 

దహించివేయును.  

ఆమోసు 1:15 => వారి రాజును అతని అధిపతులును అందరును చెరలోనికి కొనిపోబడుదురని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

ఆమోసు 2:1 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మోయాబు మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ దానిని శికిష్ంతును; ఏలయనగా వారు ఎదోము రాజు ఎముకలను 

కాలిచ్ సునన్ము చేసిరి. 

ఆమోసు 2:2 => మోయాబుమీద నేను అగిన్ వేసెదను, అది కెరీయోతు నగరులను దహించివేయును. 

గొలుల్ను రణకేకలును బాకానాదమును వినబడుచుండగా మోయాబు చచుచ్ను. 

ఆమోసు 2:3 => మోయాబీయులకు నాయ్యాధిపతి యుండకుండ వారిని నిరూమ్లము చేసెదను, 

వారితోకూడ వారి అధిపతులనందరిని నేను సంహరించెదనని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

జెఫనాయ్ 2:14 => దానిలో పసుల మందలు పండుకొనును; సకలజాతి జంతువులును గంపులుగా 

కూడును; గూడబాతులును తుంబోళుల్ను వారి దావ్రముల పైకముమ్లమీద నిలుచును; పకుష్ల 
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శబద్ములును కిటికీలలో వినబడును; గడపలమీద నాశనము కనుపించును. వారు చేసికొనిన దేవదారు 

కఱఱ్పని యంతటిని యెహోవా నాశనము చేయును. 

ఆదికాండము 1 9 : 2 4 = > అపుప్డు యెహోవా సొదొమమీదను గొమొఱాఱ్ మీ దను 

యెహోవాయొదద్నుండి గంధకమును అగిన్ని ఆకాశమునుండి కురిపించి 

ఆదికాండము 19:25 => ఆ పటట్ణములను ఆ మైదానమంతటిని ఆ పటట్ణములలో 

నివసించినవారినందరిని నేలమొలకలను నాశనము చేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:23 => వారు, యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేత నశింపజేసిన సొదొమ 

గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయీములవలె ఆ సమసత్ దేశమును గంధకముచేతను ఉపుప్చేతను చెడిపోయి, 

వితత్బడకయు దానిలో ఏదియు బుటట్కయు దానిలో ఏ కూరయు మొలవకయు ఉండుట చూచి 

యెషయా 13:19 => అపుప్డు రాజయ్ములకు భూషణమును కలీద్యులకు అతిశయాసప్దమును 

మాహాతమ్య్మునగు బబులోను దేవుడు పాడుచేసిన సొదొమ గొమొఱాఱ్లవలెనగును.  

యెషయా 13:20 => అది మరెనన్డును నివాససథ్లముగానుండదు తరతరములకు దానిలో ఎవడును 

కాపురముండడు అరబీయులలో ఒకడైనను అకక్డ తన గుడారము వేయడు గొఱఱ్ల కాపరులు తమ 

మందలను అకక్డ పరుండనియయ్రు  

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

గచచ్లును పుటుట్ను అది అడవికుకక్లకు నివాససథ్లముగాను నిపుప్కోళల్కు సాలగాను ఉండును  

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

తరువాత వాటిలో ఎవడును కాపురముండకపోయినటుల్ ఏ మనుషుయ్డును అకక్డ కాపురముండడు, ఏ 

నరుడును దానిలో బసచేయడు. 

యిరిమ్యా 50:40 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే సొదొమను గొమొఱాఱ్ను వాటి సమీప పటట్ణములను 

దేవుడు నాశనము చేసినపుప్డు జరిగిన రీతిగా ఎవడును అకక్డ కాపురముండకపోవును ఏ నరుడును 

దానిలో బసచేయడు.  

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 3:13 => ఇశార్యేలీయులలో మిగిలినవారు పాపము చేయరు, అబదధ్మాడరు, 

కపటములాడు నాలుక వారి నోటనుండదు; వారు ఎవరి భయము లేకుండ విశార్ంతి గలవారై 

అనన్పానములు పుచుచ్కొందురు; 

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. 

మీకా 5:7 => యాకోబు సంతతిలో శేషించినవారు యెహోవా కురిపించు మంచువలెను, 

మనుషయ్పర్యతన్ము లేకుండను నరుల యోచన లేకుండను గడిడ్మీద పడు వరష్మువలెను ఆ యా 

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

అడవిమృగములలో సింహమువలెను, ఎవడును విడిపింపకుండ లోపలికి చొచిచ్ గొఱఱ్ల మందలను 

తొర్కిక్ చీలుచ్ కొదమసింహమువలెను ఉందురు. 

ఆదికాండము 19:38 => చినన్దికూడ కుమారుని కని వానికి బెనన్మిమ్ అను పేరు పెటెట్ను. అతడు 

నేటివరకు అమోమ్నీయులకు మూలపురుషుడుగా ఎంచబడును. 

ఆదికాండము 27:29 => జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ 

బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై యుండుము నీ తలిల్ పుతుర్లు నీకు సాగిలపడుదురు నినున్ శపించువారు 

శపింపబడుదురు నినున్ దీవించువారు దీవింపబడుదురు గాక 

నాయ్యాధిపతులు 9:45 => ఆ దినమంతయు అబీమెలెకు ఆ పటట్ణసుథ్లతో యుదధ్ముచేసి 

పటట్ణమును చుటుట్కొని అందులోనునన్ జనులను చంపి పటట్ణమును పడగొటిట్ దాని సథ్లమున ఉపుప్ 

జలెల్ను. 

2 రాజులు 2:20 => అతడు కొర్తత్ పాతర్లో ఉపుప్వేసి నాయొదద్కు తీసికొనిరండని వారితో చెపెప్ను. 

వారు దాని తీసికొనిరాగా 

యోబు 30:7 => తుపప్లలో వారు ఓండర్ పెటుట్దురు ముళల్చెటల్కిర్ంద వారు కూడియుందురు. 

యోబు 31:40 => గోధుమలకు పర్తిగా ముళుల్ను యవలకు పర్తిగా కలుపును మొలచును గాక. 

యోబు వాకయ్ములు ఇంతటితో సమాపత్ములాయెను.  

కీరత్నలు 107:33 => దేశనివాసుల చెడుతనమునుబటిట్  

యెషయా 1:9 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా బహు కొదిద్పాటి శేషము మనకు 

నిలుపనియెడల మనము సొదొమవలె నుందుము గొమొఱాఱ్తో సమానముగా ఉందుము. 

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

గరవ్మునుగూరిచ్యు వారి అహంకార గరవ్కోర్ధములనుగూరిచ్యు వినియునాన్ము. వారు వదరుట 

వయ్రథ్ము.  

యెషయా 17:14 => సాయంకాలమున తలల్డిలుల్దురు ఉదయము కాకమునుపు లేకపోవుదురు ఇదే 

మముమ్ను దోచుకొనువారి భాగము, మా సొముమ్ దొంగిలువారికి పటుట్ గతి యిదే.  
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యెషయా 34:13 => ఎదోము నగరులలో ముళల్చెటుల్ పెరుగును దాని దురగ్ములలో దురదగొండుల్ను 

గచచ్లును పుటుట్ను అది అడవికుకక్లకు నివాససథ్లముగాను నిపుప్కోళల్కు సాలగాను ఉండును  

యిరిమ్యా 17:6 => వాడు ఎడారిలోని అరుహావృక్షమువలె ఉండును; మేలు వచిచ్నపుప్డు అది 

వానికి కనబడదు, వాడు అడవిలో కాలిన నేలయందును నిరజ్నమైన చవిటి భూమియందును 

నివసించును. 

యిరిమ్యా 20:16 => నా తలిల్ నాకు సమాధిగానుండి ఆమె ఎలల్పుప్డు గరభ్వతిగానుండునటుల్ అతడు 

గరభ్ములోనే ననున్ చంపలేదు గనుక 

యిరిమ్యా 31:7 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు యాకోబునుబటిట్ సంతోషముగా 

పాడుడి, రాజయ్ములకు శిరసస్గు జనమునుబటిట్ ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి, పర్కటించుడి సుత్తి చేయుడి 

యెహోవా, ఇశార్యేలులో శేషించిన నీ పర్జను రకిష్ంపుమీ అని బతిమాలుడి. 

యిరిమ్యా 48:9 => మోయాబునకు రెకక్లు పెటుట్డి అది వేగిరముగా బయలుదేరి పోవలెను. నివాసి 

యెవడును లేకుండ దాని పటట్ణములు పాడగును.  

యిరిమ్యా 48:21 => మైదానములోని దేశమునకు శిక్ష విధింపబడియునన్ది హోలోనునకును 

యాహసునకును మేఫాతునకును దీబోనుకును  

యిరిమ్యా 49:33 => హాసోరు చిరకాలము పాడై నకక్లకు నివాస సథ్లముగా ఉండును అకక్డ ఏ 

మనుషుయ్డును కాపురముండడు ఏ నరుడును దానిలో బసచేయడు. 

యెహెజేక్లు 16:50 => వారు అహంకరించి నా దృషిట్కి హేయకిర్యలు చేసిరి గనుక నేను దాని 

చూచి వారిని వెళల్గొటిట్తిని. 

యెహెజేక్లు 21:32 => అగిన్ నినున్ మింగును, నీ రకత్ము దేశములో కారును, నీవెనన్టికిని 

జాఞ్పకమునకు రాకయుందువు; యెహోవానగు నేనే మాట ఇచిచ్యునాన్ను. 

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. 
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యెహెజేక్లు 33:11 => కాగా వారితో ఇటల్నుము నా జీవముతోడు దురామ్రుగ్డు మరణము 

నొందుటవలన నాకు సంతోషము లేదు; దురామ్రుగ్డు తన దురామ్రగ్తనుండి మరలి బర్దుకుటవలన 

నాకు సంతోషము కలుగును. కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి, మీ దురామ్రగ్తనుండి 

మరలి మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి, మీరెందుకు మరణము నొందుదురు? ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

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

కటట్బడకుండ ఎలల్పుప్డును పాడుగా ఉండజేయుదును.  

యెహెజేక్లు 39:10 => వారు పొలములో కటెట్లు ఏరుకొనకయు అడవులలో మార్నులు 

నరుకకయునుండి, ఆయుధములు పొయియ్లో కాలుచ్చుందురు, తముమ్ను దోచుకొనినవారిని తామే 

దోచుకొందురు, తమ సొముమ్ కొలల్పెటిట్నవారి సొముమ్ తామే కొలల్పెటుట్దురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

హోషేయ 11:8 => ఎఫార్యిమూ, నేనెటుల్ నినున్ విడిచిపెటుట్దును? ఇశార్యేలూ, నేను నినున్ ఎటుల్ 

విసరిజ్ంతును? అదామ్నువలె నినున్ నేను ఎటుల్చేతును? సెబోయీమునకు చేసినటుల్ నీకు ఎటుల్చేతును? 

నా మనసుస్ మారినది, సహింపలేకుండ నా యంతరంగము మండుచునన్ది. 

జెకరాయ్ 2:9 => నేను నాచేతిని వారిమీద ఆడించగా వారు తమ దాసులకు దోపుడు సొమమ్గుదురు; 

అపుప్డు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా ననున్ పంపియునాన్డని మీరు తెలిసికొందురు. 

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

గంధకములు కురిసి వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

2 పేతురు 2:6 => మరియు ఆయన సొదొమ గొమొఱాఱ్లను పటట్ణములను భసమ్ము చేసి, ముందుకు 

భకిత్హీనులగువారికి వాటిని దృషాట్ంతముగా ఉంచుటకై వాటికి నాశనము విధించి, 

వచనము 13 

ఆయన ఉతత్ర దేశముమీద తన హసత్మును చాపి అషూష్రు దేశమును నాశనము చేయును; నీనెవె 

పటట్ణమును పాడుచేసి దానిని ఆరిపోయిన యెడారివలె చేయును. 
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జెఫనాయ్ 2:8 => మోయాబువారు చేసిన నిందయు, అమోమ్నువారు పలికిన దూషణ మాటలును నాకు 

వినబడెను; వారు నా జనుల సరిహదుద్లలో పర్వేశించి అతిశయపడి వారిని దూషించిరి. 

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  

దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

దానియేలు 5:20 => అయితే అతడు మనసుస్న అతిశయించి, బలాతాక్రము చేయుటకు అతని 

హృదయమును కఠినము చేసికొనగా దేవుడు అతని పర్భుతవ్మునతనియొదద్నుండి తీసివేసి అతని 

ఘనతను పోగొటెట్ను.  

దానియేలు 5:21 => అపుప్డతడు మానవులయొదద్నుండి తరమబడి పశువులవంటి మనసుస్ 

గలవాడాయెను. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ములలో ఏలుచు, ఎవరిని సాథ్పింపగోరునో 

వారిని సాథ్పించునని అతడు తెలిసికొనువరకు అతడు అడవి గాడిదలమధయ్ నివసించుచు పశువులవలె 

గడిడ్ మేయుచు ఆకాశపుమంచుచేత తడిసిన శరీరము గలవాడాయెను.  

దానియేలు 5:22 => బెలష్సస్రూ, అతని కుమారుడవగు నీవు ఈ సంగతి యంతయు ఎరిగి 

యుండియు , నీ మనసుస్ను అణచుకొనక , పరలోకమందునన్ పర్భువుమీద నినున్ నీవే 

హెచిచ్ంచుకొంటివి. 

దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 

వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ 
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రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  

ఓబధాయ్ 1:3 => అతుయ్నన్తమైన పరవ్తములమీద ఆసీనుడవైయుండి కొండసందులలో 

నివసించువాడా ననున్ కిర్ందికి పడదోర్యగల వాడెవడని అనుకొనువాడా, నీ హృదయపు గరవ్ముచేత 

నీవు మోసపోతివి. 

1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 

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

నిరగ్మకాండము 10:3 => కాబటిట్ మోషే అహరోనులు ఫరోయొదద్కు వెళిల్, అతనిని చూచి యీలాగు 

చెపిప్రి హెబీర్యుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవు ఎనాన్ళల్వరకు నాకు లొంగనొలల్క 

యుందువు? ననున్ సేవించుటకు నా జనులను పోనిముమ్. 

యెషయా 10:12 => కావున సీయోను కొండమీదను యెరూషలేము మీదను పర్భువు తన 

కారయ్మంతయు నెరవేరిచ్న తరువాత నేను అషూష్రు రాజుయొకక్ హృదయగరవ్మువలని 

ఫలమునుబటిట్యు అతని కనున్ల అహంకారపు చూపులనుబటిట్యు అతని శికిష్ంతును. 

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

నేను జనముల సరిహదుద్లను మారిచ్ వారి ఖజానాలను దోచుకొంటిని మహా బలిషుఠ్డనై 

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.  
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యెషయా 10:15 => గొడడ్లి తనతో నరుకువాని చూచి అతిశయపడునా? రంపము తనతో 

కోయువానిమీద పొగడుకొనునా? కోల తనెన్తుత్వానిని ఆడించినటుల్ను దండము కఱఱ్కానివానిని 

ఎతిత్నటుల్ను ఉండును గదా?  

యెషయా 37:22 => అతనిగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్మాట ఏదనగా సీయోను కుమారియైన 

కనయ్క నినున్ దూషణ చేయుచునన్ది ఆమె నినున్ అపహాసయ్ము చేయుచునన్ది యెరూషలేము కుమారి 

నినున్ చూచి తల ఊచుచునన్ది.  

యెషయా 37:23 => నీవు ఎవరిని తిరసక్రించితివి? ఎవరిని దూషించితివి? నీవు గరివ్ంచి యెవరిని 

భయపెటిట్తివి? ఇశార్యేలీయుల పరిశుదధ్ దేవునినే గదా? 

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

సముదాయముతో నేను పరవ్త శిఖరముల మీదికిని లెబానోను పారశ్వ్ములకును ఎకిక్యునాన్ను 

ఎతుత్గల దాని దేవదారు వృక్షములను శేర్షఠ్మైన సరళవృక్షములను నరికివేసియునాన్ను వాని దూరపు 

సరిహదుద్లలోనునన్ సతర్ములలోనికిని కరెమ్లు ఫలవంతములగు కేష్తర్మైన అడవిలోనికిని 

పర్వేశించియునాన్ను.  

యెషయా 37:25 => నేను తర్వివ్ నీళుల్ పానము చేసియునాన్ను నా అరకాలిచేత నేను దిటట్మైన 

సథ్లముల నదులననిన్టిని ఎండిపోచేసియునాన్ను 

యెషయా 37:26 => నేనే పూరవ్మందే దీని కలుగజేసితిననియు పురాతన కాలమందే దీని 

నిరణ్యించితిననియు నీకు వినబడలేదా? పార్కారములుగల పటట్ణములను నీవు పాడు దిబబ్లుగా 

చేయుట నావలననే సంభవించినది.  

యెషయా 37:27 => కాబటిట్ వాటి కాపురసుథ్లు బలహీనులై జడిసిరి. విభార్ంతినొంది పొలములోని 

గడిడ్వలెను కాడవేయని చేలవలెను అయిరి. 

యెషయా 37:28 => నీవు కూరుచ్ండుటయు బయలువెళుల్టయు లోపలికి వచుచ్టయు 

నామీదవేయు రంకెలును నాకు తెలిసేయునన్వి. 
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యెషయా 37:29 => నామీద నీవు వేయు రంకెలును నీవు చేసిన కలహమును నా చెవులలో 

జొచెచ్ను నా గాలము నీ ముకుక్నకు తగిలించెదను నా కళె ల్ము నీ నోటిలో పెటిట్ నినున్ మళిల్ంచెదను 

నీవు వచిచ్న మారగ్ముననే నినున్ మళిల్ంచెదను.  

యెహెజేక్లు 38:14 => కాగా నరపుతుర్డా, పర్వచనమెతిత్ గోగుతో ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నా జనులగు ఇశార్యేలీయులు నిరభ్యముగా నివసించు కాలమున నీవు 

తెలిసికొందువుగదా? 

యెహెజేక్లు 38:15 => ఉతత్రదికుక్న దూరముననునన్ నీ సథ్లములలోనుండి నీవును నీతోకూడ 

జనములనేకములును గుఱర్ములెకిక్ బహు విసాత్రమైన సైనయ్ముగా కూడివచిచ్ 

యెహెజేక్లు 38:16 => మేఘము భూమిని కమిమ్నటుల్ ఇశార్యేలీయులగు నా జనులమీద పడెదరు; 

అంతయ్దినములందు అది సంభవించును, అనయ్జనులు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ నినున్బటిట్ వారి యెదుట 

ననున్ నేను పరిశుదధ్ పరచుకొను సమయమున, గోగూ, నేను నా దేశముమీదికి నినున్ రపిప్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 38:17 => పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నినున్ వారిమీదికి రపిప్ంచెదనని 

పూరవ్మందు ఏటేట పర్వచించుచు వచిచ్న ఇశార్యేలీయుల పర్వకత్లైన నా సేవకులదావ్రా నేను 

సెలవిచిచ్నమాట నినున్గూరిచ్నదే గదా? 

యెహెజేక్లు 38:18 => ఆ దినమున, గోగు ఇశార్యేలీయుల దేశముమీదికి రాబోవు ఆ దినమున, 

నా కోపము బహుగా రగులుకొనును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్ 

యోబు 19:5 => మిమమ్ను మీరు నామీద హెచిచ్ంచుకొందురా? నా నేరము నామీద మీరు 

మోపుదురా? 

యెషయా 17:14 => సాయంకాలమున తలల్డిలుల్దురు ఉదయము కాకమునుపు లేకపోవుదురు ఇదే 

మముమ్ను దోచుకొనువారి భాగము, మా సొముమ్ దొంగిలువారికి పటుట్ గతి యిదే.  

యిరిమ్యా 48:14 => మేము బలాఢుయ్లమనియు యుదధ్శూరులమనియు మీరెటుల్ చెపుప్కొందురు? 

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

జతగాడైనటుట్గా నీవు అతనిగూరిచ్ పలుకునపుప్డెలల్ తల ఆడించుచు వచిచ్తివి  
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విలాపవాకయ్ములు 1:9 => దాని యపవితర్త దాని చెంగులమీదనునన్ది దాని కడవరి సిథ్తిని అది 

జాఞ్పకముచేసికొనక యుండెను అది ఎంతోవింతగా హీనదశ చెందినది దాని నాదరించువాడొకడును 

లేకపోయెను. యెహోవా, శతుర్వులు అతిశయిలుల్టచేత నాకు కలిగిన శర్మను దృషిట్ంచుము.  

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 39:10 => వారు పొలములో కటెట్లు ఏరుకొనకయు అడవులలో మార్నులు 

నరుకకయునుండి, ఆయుధములు పొయియ్లో కాలుచ్చుందురు, తముమ్ను దోచుకొనినవారిని తామే 

దోచుకొందురు, తమ సొముమ్ కొలల్పెటిట్నవారి సొముమ్ తామే కొలల్పెటుట్దురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

జెకరాయ్ 9:6 => అషోడ్దులో సంకరజనము కాపురముండును, ఫిలిషీత్యుల అతిశయాసప్దమును నేను 

నాశనము చేసెదను. 

వచనము 14 

దానిలో పసుల మందలు పండుకొనును; సకలజాతి జంతువులును గంపులుగా కూడును; 

గూడబాతులును తుంబోళుల్ను వారి దావ్రముల పైకముమ్లమీద నిలుచును; పకుష్ల శబద్ములును 

కిటికీలలో వినబడును; గడపలమీద నాశనము కనుపించును. వారు చేసికొనిన దేవదారు కఱఱ్పని 

యంతటిని యెహోవా నాశనము చేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:38 => నిజముగా తన పర్జలకు తీరుప్చేయును. ఆయనవారి 

నైవేదయ్ముల కొర్వువ్ను తిని వారి పానీయారప్ణమైన దార్కాష్రసమును తార్గిన వారి దేవతలేమైరి? వారు 

ఆశర్యించిన దురగ్ములే లేచి మీకు సహాయము చేయవచుచ్ను వారు మీకు శరణము కానియుయ్డి అని 

చెపుప్ను. 

హోషేయ 2:17 => అది ఇక మీదట బయలుదేవతల పేళల్ను జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనకుండను అవి 

దాని నోట రాకుండను నేను చేసెదను. 
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జెకరాయ్ 13:2 => ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ ఆ దినమున విగర్హముల పేళుల్ 

ఇకను జాఞ్పకము రాకుండ దేశములోనుండి నేను వాటిని కొటిట్వేతును; మరియు పర్వకత్లను 

అపవితార్తమ్ను దేశములో లేకుండచేతును. 

కీరత్నలు 2:8 => ననున్ అడుగుము, జనములను నీకు సావ్సథ్య్ముగాను భూమిని దిగంతములవరకు 

సొతుత్గాను ఇచెచ్దను. 

కీరత్నలు 2:9 => ఇనుపదండముతో నీవు వారిని నలుగగొటెట్దవు కుండను పగులగొటిట్నటుట్ వారిని 

ముకక్ చెకక్లుగా పగులగొటెట్దవు 

కీరత్నలు 2:10 => కాబటిట్ రాజులారా, వివేకులై యుండుడి భూపతులారా, బోధనొందుడి. 

కీరత్నలు 2:11 => భయభకుత్లు కలిగి యెహోవాను సేవించుడి గడగడ వణకుచు సంతోషించుడి. 

కీరత్నలు 2:12 => ఆయన కోపము తవ్రగా రగులుకొనును కుమారుని ముదుద్పెటుట్కొనుడి; 

లేనియెడల ఆయన కోపించును అపుప్డు మీరు తోర్వ తపిప్ నశించెదరు . ఆయనను 

ఆశర్యించువారందరు ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 22:27 => భూదిగంతముల నివాసులందరు జాఞ్పకము చేసికొని యెహోవాతటుట్ తిరిగెదరు 

అనయ్జనుల వంశసుథ్లందరు నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరు 

కీరత్నలు 22:28 => రాజయ్ము యెహోవాదే అనయ్జనులలో ఏలువాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 22:29 => భూమిమీద వరిథ్లుల్చునన్వారందరు అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు 

నమసాక్రము చేసెదరు తమ పార్ణము కాపాడుకొనలేక మంటిపాలగు వారందరు ఆయన సనిన్ధిని 

మోకరించెదరు 

కీరత్నలు 22:30 => ఒక సంతతివారు ఆయనను సేవించెదరు రాబోవు తరమునకు పర్భువునుగూరిచ్ 

వివరింతురు. 

కీరత్నలు 72:8 => సముదర్మునుండి సముదర్మువరకు యూఫర్టీసునది మొదలుకొని 

భూదిగంతములవరకు అతడు రాజయ్ము చేయును. 

కీరత్నలు 72:9 => అరణయ్వాసులు అతనికి లోబడుదురు. అతని శతుర్వులు మనున్ నాకెదరు. 
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కీరత్నలు 72:10 => తరీ ష్షు రాజులు దీవ్పముల రాజులు కపప్ము చెలిల్ంచెదరు షేబ రాజులును సెబా 

రాజులును కానుకలు తీసికొనివచెచ్దరు.  

కీరత్నలు 72:11 => రాజులందరు అతనికి నమసాక్రము చేసెదరు. అనయ్జనులందరు అతని 

సేవించెదరు. 

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

చిగురుచ్చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు ధనుయ్డని 

చెపుప్కొందురు. 

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

లేవు. 

కీరత్నలు 97:6 => ఆకాశము ఆయన నీతిని తెలియజేయుచునన్ది సమసత్ జనములకు ఆయన 

మహిమ కనబడుచునన్ది 

కీరత్నలు 97:7 => వయ్రథ్ విగర్హములనుబటిట్ అతిశయపడుచు చెకిక్న పర్తిమలను 

పూజించువారందరు సిగుగ్పడుదురు సకలదేవతలు ఆయనకు నమసాక్రము చేయును. 

కీరత్నలు 97:8 => యెహోవా, సీయోను నివాసులు ఆ సంగతి విని నీ నాయ్యవిధులనుబటిట్ 

సంతోషించుచునాన్రు యూదా కుమారెత్లు ఆనందించుచునాన్రు.  

కీరత్నలు 117:1 => యెహోవా కృప మనయెడల హెచుచ్గానునన్ది. ఆయన విశావ్సయ్త నిరంతరము 

నిలుచును. 

కీరత్నలు 117:2 => కాబటిట్ సమసత్ అనయ్జనులారా, యెహోవాను సుత్తించుడి సరవ్ జనములారా, 

ఆయనను కొనియాడుడి యెహోవాను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 138:4 => యెహోవా, భూరాజులందరు నీవు సెలవిచిచ్న మాటలు విని నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదరు. 

యెషయా 2:2 => అంతయ్దినములలో పరవ్తములపైన యెహోవా మందిర పరవ్తము పరవ్త 

శిఖరమున సిథ్రపరచబడి కొండల కంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడును పర్వాహము వచిచ్నటుల్ సమసత్ 

అనయ్జనులు దానిలోనికి వచెచ్దరు  
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యెషయా 2:3 => ఆ కాలమున సీయోనులోనుండి ధరమ్శాసత్రము యెరూషలేములోనుండి యెహోవా 

వాకుక్ బయలువెళుల్ను. జనములు గుంపులు గుంపులుగా వచిచ్ యాకోబు దేవుని మందిరమునకు 

యెహోవా పరవ్తమునకు మనము వెళుల్దము రండి ఆయన తన మారగ్ముల విషయమై మనకు 

బోధించును మనము ఆయన తోర్వలలో నడుతము అని చెపుప్కొందురు.  

యెషయా 2:4 => ఆయన మధయ్వరిత్యై అనయ్జనులకు నాయ్యము తీరుచ్ను అనేక జనములకు 

తీరుప్తీరుచ్ను వారు తమ ఖడగ్ములను నాగటి నకుక్లుగాను తమ యీటెలను మచుచ్కతుత్లుగాను 

సాగగొటుట్దురు జనముమీదికి జనము ఖడగ్మెతత్క యుండును యుదధ్ముచేయ నేరుచ్కొనుట ఇక 

మానివేయును.  

యెషయా 11:9 => నా పరిశుదధ్ పరవ్తమందంతటను ఏ మృగమును హానిచేయదు నాశము 

చేయదు సముదర్ము జలముతో నిండియునన్టుట్ లోకము యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నముతో 

నిండియుండును. 

యెషయా 11:10 => ఆ దినమున పర్జలకు ధవ్జముగా నిలుచుచుండు యెషష్యి వేరు చిగురునొదద్ 

జనములు విచారణ చేయును ఆయన విశర్మసథ్లము పర్భావము గలదగును. 

మీకా 4:1 => అంతయ్దినములలో యెహోవా మందిరపరవ్తము పరవ్తముల శిఖరమున సిథ్రపరచబడి 

కొండలకంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడగా పర్వాహము వచిచ్నటుల్ జనులు దానిలోనికి వతుత్రు. 

మీకా 4:2 => కాబటిట్ ఆ కాలమున అనయ్జనులనేకులు వచిచ్ సీయోనులోనుండి ధరమ్శాసత్రమును, 

యెరూషలేములో నుండి యెహోవా వాకుక్ను బయలువెళుల్ను; యాకోబు దేవుని మందిరమునకు 

యెహోవా పరవ్తమునకు మనము వెళుల్దము రండి, ఆయన తన మారగ్ముల విషయమై మనకు 

బోధించును, మనము ఆయన తోర్వలలో నడుచుకొందము అని చెపుప్కొందురు. 

మీకా 4:3 => ఆయన మధయ్వరిత్యై అనేక జనములకు నాయ్యము తీరుచ్ను, దూరమున నివసించు 

బలము గల అనయ్జనులకు తీరుప్ తీరుచ్ను. వారు తమ ఖడగ్ములను నాగటి నకుక్లుగాను తమ 

యీటెలను మచుచ్కతుత్లుగాను సాగకొటుట్దురు, జనము మీదికి జనము ఖడగ్ము ఎతత్క యుండును, 

యుధద్ముచేయ నేరుచ్కొనుట జనులు ఇక మానివేతురు. 
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జెకరాయ్ 2:11 => ఆ దినమున అనయ్జనులనేకులు యెహోవాను హతుత్కొని నాకు జనులగుదురు, నేను 

మీ మధయ్ నివాసముచేతును; అపుప్డు యెహోవా ననున్ మీయొదద్కు పంపియునాన్డని మీరు 

తెలిసికొందురు. 

జెకరాయ్ 8:20 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనములును అనేక 

పటట్ణముల నివాసులును ఇంకను వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 

జెకరాయ్ 14:9 => యెహోవా సరవ్లోకమునకు రాజై యుండును, ఆ దినమున యెహోవా ఒకక్డే 

అనియు, ఆయనకు పేరు ఒకక్టే అనియు తెలియబడును. 

జెకరాయ్ 14:10 => యెరూషలేము బెనాయ్మీను గుమమ్మునుండి మూలగుమమ్ము వరకును, అనగా 

మొదటి గుమమ్పు కొనవరకును, హననేయ్లు గుమమ్మునుండి రాజు గానుగుల వరకును వాయ్పించును, 

మరియు గెబనుండి యెరూషలేము దకిష్ణపుతటుట్న నునన్ రిమోమ్ను వరకు దేశమంతయు మైదానముగా 

ఉండును, 

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

కలుగదు, యెరూషలేము నివాసులు నిరభ్యముగా నివసింతురు. 

జెకరాయ్ 14:12 => మరియు యెహోవా తెగుళుల్ పుటిట్ంచి యెరూషలేముమీద యుదధ్ము చేసిన 

జనములనందరిని ఈలాగున మొతుత్ను; వారు నిలిచియునన్ పాటుననే వారి దేహములు కుళిల్పోవును, 

వారి కనున్లు కనుతొఱఱ్లలో ఉండియే కుళిల్పోవును వారి నాలుకలు నోళల్లో ఉండియే కుళిల్పోవును. 

జెకరాయ్ 14:13 => ఆ దినమున యెహోవా వారిలో గొపప్ కలోల్లము పుటిట్ంపగా వారందరు 

ఒకరికొకరు విరోధులై ఒకరిమీద నొకరు పడుదురు. 

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

వసత్రములును చుటుట్నునన్ అనయ్జనులందరి ఆసిత్యంతయు విసాత్రముగా కూరచ్బడును. 
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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. 

జెకరాయ్ 14:19 => ఐగుపీత్యులకును, పరణ్శాలపండుగ ఆచరించుటకు రాని అనయ్జనులకందరికిని 

రాగల శిక్ష యిదే. 

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

మాట వార్యబడును; యెహోవా మందిరములోనునన్ పాతర్లు బలిపీఠము ఎదుటనునన్ పళె ల్ములవలె 

పర్తిషిఠ్తములుగా ఎంచబడును. 

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

అధిపతియగు యెహోవాకు పర్తిషిట్తములగును; బలిపశువులను వధించువారందరును వాటిలో 

కావలసినవాటిని తీసికొని వాటిలో వండుకొందురు. ఆ దినమున కనానీయుడు ఇకను సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా మందిరములో ఉండడు. 

మలాకీ 1:11 => తూరుప్దిశ మొదలుకొని పడమటి దిశవరకు అనయ్జనులలో నా నామము 

ఘనముగా ఎంచబడును, సకల సథ్లములలో ధూపమును పవితర్మైన యరప్ణయును అరిప్ంపబడును, 

అనయ్జనులలో నా నామము ఘనముగా ఎంచబడునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 
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యోహాను 4:21 => అమామ్, ఒక కాలము వచుచ్చునన్ది, ఆ కాలమందు ఈ పరవ్తముమీదనైనను 

యెరూషలేములోనైనను మీరు తండిర్ని ఆరాధింపరు. నా మాట నముమ్ము; 

యోహాను 4:22 => మీరు మీకు తెలియనిదానిని ఆరాధించువారు, మేము మాకు తెలిసినదానిని 

ఆరాధించువారము; రక్షణ యూదులలో నుండియే కలుగుచునన్ది. 

యోహాను 4:23 => అయితే యథారథ్ముగా ఆరాధించువారు ఆతమ్తోను సతయ్ముతోను తండిర్ని 

ఆరాధించుకాలము వచుచ్చునన్ది; అది ఇపుప్డును వచేచ్యునన్ది; తనున్ ఆరాధించువారు అటిట్వారే 

కావలెనని తండిర్ కోరుచునాన్డు (మూలభాషలో - వెదుకుచునాన్డు) 

1 తిమోతి 2:8 => కావున పర్తి సథ్లమందును పురుషులు కోపమును సంశయమును లేనివారై, 

పవితర్మైనచేతులెతిత్ పార్రథ్న చేయవలెనని కోరుచునాన్ను. 

పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

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

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

దేశములలో వారు వేరైపోయిరి. 

యెషయా 24:14 => శేషించినవారు బిగగ్రగా ఉతాస్హధవ్ని చేయుదురు యెహోవా 

మహాతమ్య్మునుబటిట్ సముదర్తీరమున నునన్వారు కేకలు వేయుదురు. 

యెషయా 24:15 => అందునుబటిట్ తూరుప్దిశనునన్వారలారా, యెహోవాను ఘనపరచుడి సముదర్ 

దీవ్పవాసులారా, ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా నామమును ఘనపరచుడి. 

యెషయా 24:16 => నీతిమంతునికి సోత్తర్మని భూదిగంతమునుండి సంగీతములు మనకు 

వినబడెను. అపుప్డు నేను అయోయ్ నాకు శర్మ నేను చెడిపోతిని చెడిపోతిని. మోసము చేయువారు 

మోసము చేయుదురు మోసము చేయువారు బహుగా మోసము చేయుదురు.  

యెషయా 42:4 => భూలోకమున నాయ్యము సాథ్పించువరకు అతడు మందగిలడు నలుగుడుపడడు 

దీవ్పములు అతని బోధకొరకు కనిపెటుట్ను. 
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యెషయా 42:10 => సముదర్పర్యాణము చేయువారలారా, సముదర్ములోని సమసత్మా, 

దీవ్పములారా, దీవ్ప నివాసులారా, యెహోవాకు కొర్తత్ గీతము పాడుడి భూదిగంతములనుండి 

ఆయనను సుత్తించుడి.  

యెషయా 49:1 => దీవ్పములారా, నా మాట వినుడి, దూరముననునన్ జనములారా, ఆలకించుడి, 

నేను గరభ్మున పుటట్గానే యెహోవా ననున్ పిలిచెను తలిల్ ననున్ ఒడిలో పెటుట్కొనినది మొదలుకొని 

ఆయన నా నామము జాఞ్పకము చేసికొనెను.  

నిరగ్మకాండము 12:12 => ఆ రాతిర్ నేను ఐగుపుత్ దేశమందు సంచరించి, ఐగుపుత్ దేశమందలి 

మనుషుయ్లలోనేగాని జంతువులలోనేగాని తొలి సంతతి యంతయు హతముచేసి, ఐగుపుత్ 

దేవతలకందరికిని తీరుప్ తీరెచ్దను; నేను యెహోవాను. 

సంఖాయ్కాండము 33:4 => అపుప్డు ఐగుపీత్యుల దేవతలకు యెహోవా తీరుప్ తీరెచ్ను. 

యెహోషువ 3:11 => జీవముగల దేవుడు మీ మధయ్ నునాన్డనియు, ఆయన నిశచ్యముగా మీ 

యెదుటనుండి కనానీయులను హితీత్యులను హివీవ్యులను పెరిజీజ్యులను గెరే గ్షీయులను 

అమోరీయులను యెబూసీయులను వెళల్గొటుట్ననియు దీనివలన మీరు తెలిసికొందురు. 

1 సమూయేలు 5:3 => అయితే మరునాడు అషోడ్దువారు పార్తఃకాలమందు లేవగా, ఇదిగో దాగోను 

యెహోవా మందసము ఎదుట నేలను బోరల్బడియుండెను కనుక వారు దాగోనును లేవనెతిత్ వాని 

సాథ్నమందు మరల ఉంచిరి. 

కీరత్నలు 65:5 => మాకు రక్షణకరత్వైన దేవా, భూదిగంతముల నివాసులకందరికిని దూర 

సముదర్ము మీదనునన్ వారికిని ఆశర్యమైన వాడా, నీవు నీతినిబటిట్ భీకరకిర్యలచేత మాకు 

ఉతత్రమిచుచ్చునాన్వు  

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

దీవ్పములనిన్యు సంతోషించునుగాక.  

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

ఐగుపుత్లోనుండియు పతోర్సులోనుండియు కూషులోనుండియు ఏలాములోనుండియు 
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షీనారులోనుండియు హమాతులోనుండియు సముదర్దీవ్పములలోనుండియు విడిపించి రపిప్ంచుటకు 

యెహోవా రెండవమారు తన చెయియ్ చాచును  

యెషయా 17:4 => ఆ దినమున యాకోబుయొకక్ పర్భావము కీష్ణించిపోవును వాని కొర్వివ్న 

శరీరము కృశించిపోవును  

యెషయా 24:15 => అందునుబటిట్ తూరుప్దిశనునన్వారలారా, యెహోవాను ఘనపరచుడి సముదర్ 

దీవ్పవాసులారా, ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా నామమును ఘనపరచుడి. 

యెషయా 40:15 => జనములు చేదనుండి జారు బిందువులవంటివి జనులు తార్సుమీది 

ధూళివంటివారు దీవ్పములు గాలికి ఎగురు సూక్షమ్ రేణువులవలె నునన్వి.  

యెషయా 51:5 => నేను ఏరప్రచు నా నీతి సమీపముగా ఉనన్ది నేను కలుగజేయు రక్షణ 

బయలుదేరుచునన్ది నా బాహువులు జనములకు తీరుప్తీరుచ్ను దీవ్పవాసులు నా తటుట్ చూచి నిరీక్షణ 

గలవారగుదురు వారు నా బాహువును ఆశర్యింతురు.  

యెషయా 56:3 => యెహోవాను హతుత్కొను అనుయ్డు నిశచ్యముగా యెహోవా తన జనులలోనుండి 

ననున్ వెలివేయునని అనుకొనవదుద్. షండుడు నేను ఎండిన చెటట్ని అనుకొనవదుద్.  

యెషయా 60:9 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ ఆయన నినున్ శృంగారించినందున 

ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవుని నామమునుబటిట్ దూరమునుండి నీ కుమారులను తమ వెండి 

బంగారములను తీసికొని వచుచ్టకు దీవ్పములు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునన్వి తరీ ష్షు ఓడలు 

మొదట వచుచ్చునన్వి.  

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

తపిప్ంచుకొనినవారిని విలుకాండైరన తరీ ష్షు పూలు లూదు అను జనులయొదద్కును తుబాలు యావాను 

నివాసులయొదద్కును నేను పంపెదను ననున్గూరిచ్న సమాచారము విననటిట్యు నా మహిమను 

చూడనటిట్యు దూరదీవ్పవాసులయొదద్కు వారిని పంపెదను వారు జనములలో నా మహిమను 

పర్కటించెదరు. 

యిరిమ్యా 10:11 => మీరు వారితో ఈలాగు చెపప్వలెను ఆకాశమును భూమిని సృషిట్ంపని యీ 

దేవతలు భూమిమీద నుండకుండను ఆకాశముకిర్ంద ఉండకుండను నశించును. 
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యిరిమ్యా 31:10 => జనులారా, యెహోవా మాట వినుడి; దూరమైన దీవ్పములలోని వారికి దాని 

పర్కటింపుడి ఇశార్యేలును చెదరగొటిట్నవాడు వాని సమకూరిచ్, గొఱఱ్లకాపరి తన మందను 

కాపాడునటుల్ కాపాడునని తెలియజేయుడి. 

యిరిమ్యా 43:12 => ఐగుపుత్ దేవతల గుళల్లో నేను అగిన్ రాజబెటుట్చునాన్ను, వాటిని నెబుకదెర్జరు 

కాలిచ్వేయును, ఆ దేవతలను చెరగొనిపోవును, గొఱఱ్లకాపరి తన వసత్రమును చుటుట్కొనునటుల్ అతడు 

ఐగుపుత్ దేశమును తనకు చుటుట్కొని నిరాటంకముగా అకక్డనుండి సాగిపోవును. 

యిరిమ్యా 46:25 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నోలోనుండు ఆమోను దేవతను ఫరోను ఐగుపుత్ను దాని దేవతలను దాని రాజులను 

ఫరోను అతని నాశర్యించువారిని నేను దండించుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 50:2 => జనములలో పర్కటించుడి సమాచారము తెలియజేయుడి ధవ్జమునెతిత్ 

మరుగుచేయక చాటించుడి బబులోను పటట్బడును బేలు అవమానము నొందును మెరోదకు నేల 

పడవేయబడును బబులోను విగర్హములు అవమానము నొందును దాని బొమమ్లు బోరల్దోర్యబడును  

యిరిమ్యా 51:18 => అవి ఆశను చెడగొటుట్ మాయాకారయ్ములు విమరశ్కాలమున అవి 

నశించిపోవును. 

యెహెజేక్లు 30:13 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు విగర్హములను నిరూమ్లముచేసి, 

నొపులో ఒక బొమమ్లేకుండ చేసెదను, ఇక ఐగుపుత్ దేశములో అధిపతిగా ఉండుటకెవడును 

లేకపోవును, ఐగుపుత్ దేశములో భయము పుటిట్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 39:6 => నేను మాగోగు మీదికిని దీవ్పములలో నిరివ్చారముగా నివసించువారి మీదికిని 

అగిన్ పంపెదను, అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

దానియేలు 11:18 => అతడు దీవ్పముల జనములతటుట్ తన మనసుస్ను తిర్పుప్కొని యనేకులను 

పటుట్కొనును. అయితే అతనివలన కలిగిన యవమానమును ఒక యధికారి నివారణ చేయును. 

మరియు ఆయన యవమానము అతని మీదికి మరల వచుచ్నటుల్ చేయును, అది అతనికి రాక తపప్దు. 
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జెకరాయ్ 14:20 => ఆ దినమున గుఱఱ్ముల యొకక్ కళె ల్ములమీద యెహోవాకు పర్తిషిట్తము అను 

మాట వార్యబడును; యెహోవా మందిరములోనునన్ పాతర్లు బలిపీఠము ఎదుటనునన్ పళె ల్ములవలె 

పర్తిషిఠ్తములుగా ఎంచబడును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:1 => అనయ్జనులును దేవుని వాకయ్మంగీకరించిరని అపొసత్లులును 

యూదయ యందంతటనునన్ సహోదరులును వినిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:27 => మరియు ఈ మన వృతిత్యందు లక్షయ్ము తపిప్పోవుటయే గాక, 

మహాదేవియైన అరెత్మి దేవియొకక్ గుడికూడ తృణీకరింపబడి, ఆసియ యందంతటను 

భూలోకమందును పూజింపబడుచునన్ ఈమెయొకక్ గొపప్తనము తొలగిపోవునని భయము 

తోచుచునన్దని వారితో చెపెప్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => మీయొదద్ మాకెటిట్ పర్వేశము కలిగెనో, అకక్డి జనులు 

మముమ్నుగూరిచ్ తెలియజెపుప్చునాన్రు. మరియు మీరు విగర్హములను విడిచిపెటిట్, జీవము 

గలవాడును సతయ్వంతుడునగు దేవునికి దాసులగుటకును, 

వచనము 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.  

యెషయా 18:1 => ఓహో కూషు నదుల అవతల తటతట కొటుట్కొనుచునన్ రెకక్లుగల దేశమా!  

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. 
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యెషయా 18:4 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డు ఎండ కాయుచుండగాను 

వేసవికోతకాలమున మేఘములు మంచు కురియుచుండగాను నేను నిమమ్ళించి నా నివాససథ్లమున 

కనిపెటుట్చుందును. 

యెషయా 18:5 => కోతకాలము రాకమునుపు పువువ్ వాడిపోయిన తరువాత దార్క్షకాయ 

ఫలమగుచుండగా ఆయన పోటకతుత్లచేత దార్క్షతీగెలను నరికి వాయ్పించు లతాతంతులను 

కోసివేయును.  

యెషయా 18:6 => అవి కొండలలోని కూర్రపకుష్లకును భూమిమీదనునన్ మృగములకును 

విడువబడును వేసవికాలమున కూర్రపకుష్లును శీతకాలమున భూమిమీదనునన్ మృగములును వాటిని 

తినును.  

యెషయా 18:7 => ఆ కాలమున ఎతత్యినవారును నునుపైన చరమ్ముగలవారును. 

దూరములోనునన్ భీకరమైనవారును నదులు పారు దేశము గలవారునైయునన్ దౌషిట్కులగు ఆ జనులు 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాకు అరప్ణముగా ఆయన నామమునకు నివాససథ్లముగానుండు 

సీయోను పరవ్తమునకు తేబడుదురు.  

యెషయా 20:4 => అషూష్రు రాజు చెరపటట్బడిన ఐగుపీత్యులను, తమ దేశమునుండి కొనిపోబడిన 

కూషీయులను, పినన్లను పెదద్లను, దిగంబరులనుగాను చెపుప్లు లేనివారినిగాను పటుట్కొనిపోవును. 

ఐగుపీత్యులకు అవమానమగునటుల్ పిరుదులమీది వసత్ర మును ఆయన తీసివేసి వారిని కొనిపోవును. 

యెషయా 20:5 => వారు తాము నముమ్కొనిన కూషీయులనుగూరిచ్యు, తాము అతి 

శయకారణముగా ఎంచుకొనిన ఐగుపీత్యులనుగూరిచ్యు విసమ్యమొంది సిగుగ్పడుదురు. 

యెషయా 43:3 => యెహోవానగు నేను నీకు దేవుడను, ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడనైన నేనే నినున్ 

రకిష్ంచువాడను నీపార్ణరక్షణ కర్యముగా ఐగుపుత్ను ఇచిచ్యునాన్ను నీకు బదులుగా కూషును సెబాను 

ఇచిచ్యునాన్ను.  

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

డాళుల్ పటుట్కొను కూషీయులును పూతీయులును విలుకాండైరన లూదీయులును బయలుదేరవలెను. 
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యిరిమ్యా 46:10 => ఇది పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవాకు పగతీరుచ్ దినము. 

ఆయన తన శతుర్వులకు పర్తిదండన చేయును ఖడగ్ము కడుపార తినును, అది తనివితీర రకత్ము 

తార్గును. ఉతత్ర దేశములో యూఫర్టీసు నదియొదద్ పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా 

బలి జరిగింపబోవుచునాన్డు.  

యెహెజేక్లు 30:4 => ఖడగ్ము ఐగుపుత్ దేశముమీద పడును, ఐగుపీత్యులలో హతులు కూలగా 

కూషు దేశసుథ్లు వాయ్కులపడుదురు, శతుర్వులు ఐగుపీత్యుల ఆసిత్ని పటుట్కొని దేశపు పునాదులను 

పడగొటుట్దురు.  

యెహెజేక్లు 30:5 => కూషీయులును పూతీయులును లూదీయులును కూబీయులును నిబంధన 

దేశపువారును మిశిర్త జనులందరును ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

యెహెజేక్లు 30:6 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఐగుపుత్ను ఉదధ్రించువారు కూలుదురు, దాని 

బలగరవ్ము అణగిపోవును, మిగోద్లు మొదలుకొని సెవేనేవరకు జనులు ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

యెహెజేక్లు 30:7 => పాడైపోయిన దేశముల మధయ్ ఐగుపీత్యులు దికుక్లేనివారుగా నుందురు, 

నలుదికుక్ల పాడైపోయిన పటట్ణములమధయ్ వారి పటట్ణములుండును. 

యెహెజేక్లు 30:8 => ఐగుపుత్ దేశములో అగిన్ రగులబెటిట్ నేను దానికి సహాయకులు లేకుండ 

చేయగా నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 30:9 => ఆ దినమందు దూతలు నా యెదుటనుండి బయలుదేరి ఓడలెకిక్ 

నిరివ్చారులైన కూషీయులను భయపెటుట్దురు, ఐగుపుత్నకు విమరశ్కలిగిన దినమున జరిగినటుట్ వారికి 

భయభార్ంతులు పుటుట్ను, అదిగో అది వచేచ్యునన్ది. 

కీరత్నలు 17:13 => యెహోవా లెముమ్, వానిని ఎదురొక్ని వానిని పడగొటుట్ము దుషు ట్నిచేతిలోనుండి 

నీ ఖడగ్ముచేత ననున్ రకిష్ంపుము 

యెషయా 10:5 => అషూష్రీయులకు శర్మ వారు నా కోపమునకు సాధనమైన దండము నా దుడుడ్కఱఱ్ 

నా ఉగర్త వారిచేతిలో ఉనన్ది. 

యెషయా 13:5 => సరవ్లోకమును పాడుచేయుటకై ఆయన దూరదేశమునుండి ఆకాశ 

దిగంతములనుండి యెహోవాయును ఆయన కోర్ధము తీరుచ్ ఆయుధములును వచుచ్చునాన్రు.  
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యిరిమ్యా 47:6 => యెహోవా ఖడగ్మా, యెంతవరకు విశర్మింపక యుందువు? నీ వరలోనికి దూరి 

విశర్మించి ఊరకుండుము. 

యిరిమ్యా 47:7 => అషెక్లోను మీదికిని సముదర్ తీరము మీదికిని పొమమ్ని యెహోవా నీకు ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యునాన్డు గదా; నీవేలాగు విశర్మించుదువు? అచచ్టికే పొమమ్ని ఆయన ఖడగ్మునకు ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యునాన్డు. 

యిరిమ్యా 51:20 => నీవు నాకు గండర్గొడడ్లి వంటివాడవు యుదాధ్యుధము వంటివాడవు నీవలన 

నేను జనములను విరుగగొటుట్చునాన్ను నీవలన రాజయ్ములను విరుగగొటుట్చునాన్ను.  

యిరిమ్యా 51:21 => నీవలన గుఱఱ్ములను రౌతులను విరుగగొటుట్చునాన్ను. నీవలన రథములను 

వాటి నెకిక్నవారిని విరుగగొటుట్చునాన్ను.  

యిరిమ్యా 51:22 => నీవలన సతరీలను పురుషులను విరుగగొటుట్చునాన్ను నీవలన ముసలివారిని 

బాలురను విరుగగొటుట్చునాన్ను నీవలన యౌవనులను కనయ్కలను విరుగగొటుట్చునాన్ను.  

యిరిమ్యా 51:23 => నీవలన గొఱఱ్లకాపరులను వారి గొఱఱ్లమందలను విరుగగొటుట్చునాన్ను 

నీవలన దునున్వారిని వారి దుకిక్టెదుద్లను విరుగగొటుట్చునాన్ను నీవలన ఏలికలను అధిపతులను 

విరుగగొటుట్చునాన్ను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:41 => ననున్ దేవ్షించువారికి పర్తిఫలమిచెచ్దను రకత్ముచేత నా 

బాణములను మతిత్లల్ చేసెదను. 

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

నేను శపించిన జనముమీద తీరుప్తీరుచ్టకు అది దిగును 

యిరిమ్యా 12:12 => పాడుచేయువారు అరణయ్మందలి చెటుల్లేని మెటట్లనిన్టిమీదికి వచుచ్చునాన్రు; 

దేశముయొకక్ యీ కొననుండి ఆ కొనవరకు యెహోవా ఖడగ్ము తిరుగుచు హతము చేయుచునన్ది; 

శరీరులకు కేష్మమేమియు లేదు. 

యిరిమ్యా 25:33 => ఆ దినమున యెహోవాచేత హతులైన వారు ఈ దేశముయొకక్ యీ దిశనుండి 

ఆ దిశవరకు కనబడుదురు. ఎవరును వారినిగూరిచ్ అంగలారచ్రు, వారిని సమకూరచ్రు, పాతిపెటట్రు, 

పెంటవలె వారి శవములు నేలమీద పడియుండును. 
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యెహెజేక్లు 21:3 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను నీకు విరోధినైతిని. నీతిపరులనేమి 

దుషు ట్లనేమి నీలో ఎవరు నుండకుండ అందరిని నిరూమ్లము చేయుటకై నా ఖడగ్ము ఒరదూసి 

యునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 30:9 => ఆ దినమందు దూతలు నా యెదుటనుండి బయలుదేరి ఓడలెకిక్ 

నిరివ్చారులైన కూషీయులను భయపెటుట్దురు, ఐగుపుత్నకు విమరశ్కలిగిన దినమున జరిగినటుట్ వారికి 

భయభార్ంతులు పుటుట్ను, అదిగో అది వచేచ్యునన్ది. 

యెహెజేక్లు 30:24 => మరియు బబులోను రాజుయొకక్ చేతులను బలపరచి నా ఖడగ్ము అతని 

చేతికిచెచ్దను, ఫరోయొకక్ చేతులను నేను విరిచినందున బబులోనురాజు చూచుచుండగా ఫరో 

చావుదెబబ్ తినినవాడై మూలుగ్లిడును.  
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వచనము 1 

ముషక్రమైనదియు భర్షట్మైనదియు అనాయ్యము చేయునదియునగు పటట్ణమునకు శర్మ. 

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.  

యెషయా 10:12 => కావున సీయోను కొండమీదను యెరూషలేము మీదను పర్భువు తన 

కారయ్మంతయు నెరవేరిచ్న తరువాత నేను అషూష్రు రాజుయొకక్ హృదయగరవ్మువలని 

ఫలమునుబటిట్యు అతని కనున్ల అహంకారపు చూపులనుబటిట్యు అతని శికిష్ంతును. 

యెషయా 10:16 => పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా బలిసిన అషూష్రీయులమీదికి 

క్షయరోగము పంపును వారికిర్ంద అగిన్జావ్లలుగల కొరవికటెట్ రాజును. 

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

ఐగుపుత్లోనుండియు పతోర్సులోనుండియు కూషులోనుండియు ఏలాములోనుండియు 

షీనారులోనుండియు హమాతులోనుండియు సముదర్దీవ్పములలోనుండియు విడిపించి రపిప్ంచుటకు 

యెహోవా రెండవమారు తన చెయియ్ చాచును  

యెహెజేక్లు 31:3 => అషూష్రీయులు లెబానోను దేవదారు వృక్షమైనటుట్ండిరి. దాని కొమమ్లు 

శృంగారములు, దాని గుబురు విశాలము, దానికొన బహు ఎతత్యినందున మేఘములకు అంటెను. 

యెహెజేక్లు 31:4 => నీళుల్ండుటవలన అది మికిక్లి గొపప్దాయెను, లోతైన నది ఆధారమైనందున 

అది మికిక్లి యెతుత్గా పెరిగెను, అది యుండుచోటున ఆ నది కాలువలు పారుచు పొలములోను 

చెటల్నిన్టికిని పర్వహించెను. 

యెహెజేక్లు 31:5 => కాబటిట్ అది ఎదిగి పొలములోని చెటల్నిన్టికంటె ఎతుత్గలదాయెను, దాని 

శాఖలు బహు విసాత్రములాయెను, నీరు సమృదిధ్గా ఉనన్ందున దాని చిగుళుల్ పెదద్కొమమ్లాయెను. 
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యెహెజేక్లు 31:6 => ఆకాశపకుష్లనిన్యు దాని శాఖలలో గూళుల్కటుట్కొనెను, భూజంతువులనిన్యు 

దాని కొమమ్లకిర్ంద పిలల్లు పెటెట్ను, దాని నీడను సకలమైన గొపప్ జనములు నివసించెను. 

యెహెజేక్లు 31:7 => ఈలాగున అది పొడుగైన కొమమ్లు కలిగి దాని వేరు విసాత్ర జలమునన్చోట 

పారుటవలన అది మికిక్లి గొపప్దై కంటికి అందమైనదాయెను.  

యె హె జేక్ లు 3 1 : 8 = > దే వు ని వ న ము లో ను నన్  దే వ దా రు వృ క్ష ము లు దా ని 

మరుగుచేయలేకపోయెను, సరళవృక్షములు దాని శాఖలంత గొపప్వికావు అకోష్ట వృక్షములు దాని 

కొమమ్లంత గొపప్వికావు, దానికునన్ శృంగారము దేవుని వనములోనునన్ వృక్షములలో దేనికిని లేదు. 

యెహెజేక్లు 31:9 => విసాత్రమైన కొమమ్లతో నేను దానిని శృంగారించినందున దేవుని వనమైన 

ఏదెనులోనునన్ వృక్షములనిన్యు దాని సొగసు చూచి దానియందు అసూయపడెను. 

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

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

యెహెజేక్లు 31:11 => కాబటిట్ యతని దుషట్తవ్మునుబటిట్ యతనిని తరిమివేసి, జనములలో 

బలముగల జనమునకు నేనతని నపప్గించెదను; ఆ జనము అతనికి తగినపని చేయును. 

యెహెజేక్లు 31:12 => జనములలో కూర్రులైన పరదేశులు అతనిని నరికిపారవేసిరి, కొండలలోను 

లోయలనిన్టిలోను అతని కొమమ్లు పడెను, భూమియందునన్ వాగులలో అతని శాఖలు విరిగిపడెను, 

భూజనులందరును అతని నీడను విడిచి అతనిని పడియుండనిచిచ్రి. 

యెహెజేక్లు 31:13 => పడిపోయిన అతని మోడుమీద ఆకాశపకుష్లనిన్యు దిగి వార్లును, అతని 

కొమమ్లమీద భూజంతువులనిన్యు పడును. 

యెహెజేక్లు 31:14 => నీరునన్చోటున నునన్ వృక్షములనిన్టిలో ఏదియు తన యెతుత్నుబటిట్ 

అతిశయపడి, తన కొనను మేఘములకంటజేసి, యే వృక్షముగాని దాని యెతుత్నుబటిట్ 

గరివ్ంపకుండునటుల్, కిర్ందిలోకమునకు పోవు నరులయొదద్కు దిగువారితోకూడ మరణము పాలైరి. 

యెహెజేక్లు 31:15 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అతడు పాతాళములోనికి పోయిన 

దినమున నేను అంగలారుప్ కలుగజేసితిని, అగాధజలములు అతని కపప్జేసితిని, అనేక జలములను 

ఆపి అతనినిబటిట్ నేను వాటి పర్వాహములను బంధించితిని, అతనికొరకు నేను లెబానోను పరవ్తమును 
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గాఢాంధకారము కమమ్జేసితిని, ఫలవృక్షములనిన్యు అతనిగూరిచ్ వాయ్కులపడెను, పాతాళములోనికి 

నేనతని దింపగా గోతిలోనికి పోవువారియొదద్కు అతని పడవేయగా 

యెహెజేక్లు 31:16 => అతని పాటు ధవ్నిచేత జనములను వణకజేసితిని, నీరు పీలుచ్ లెబానోను 

శేర్షఠ్వృక్షములనిన్యు ఏదెను వృక్షములనిన్యు పాతాళములో తముమ్ను తాము ఓదారుచ్కొనిరి.  

యెహెజేక్లు 31:17 => అనయ్జనులమధయ్ అతని నీడను నివసించి అతనికి సహాయులగువారు 

అతనితోకూడ పాతాళమునకు అతడు హతము చేసినవారియొదద్కు దిగిరి. 

యెహెజేక్లు 31:18 => కాబటిట్ ఘనముగాను గొపప్గానునన్ నీవు ఏదెను వనములోని వృక్షములలో 

దేనికి సముడవు? నీవు పాతాళములోనికి తోర్యబడి, ఘనులై అకక్డికి దిగిపోయిన రాజులయొదద్ 

ఉందువు; ఖడగ్ముచేత హతులైన వారియొదద్ను సునన్తినొందని వారియొదద్ను నీవు పడియునాన్వు. 

ఫరోకును అతని సమూహమునకును ఈలాగు సంభవించును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

నహూము 1:1 => నీనెవెనుగూరిచ్న దేవోకిత్, ఎలోక్షు వాడగు నహూమునకు కలిగిన దరశ్నమును 

వివరించు గర్ంథము. 

నహూము 2:10 => అది వటిట్దిగాను శూనయ్ముగాను పాడుగాను అగుచునన్ది, జనుల హృదయము 

కరిగిపోవుచునన్ది, మోకాళుల్ వణకుచునన్వి, అందరి నడుములు బహుగా నొచుచ్చునన్వి, అందరి 

ముఖములు తెలల్బోవుచునన్వి. 

నహూము 2:11 => సింహముల గుహ యేమాయెను? సింహపుపిలల్ల మేతసథ్లమేమాయెను? 

ఎవరును బెదరింపకుండ సింహమును ఆడుసింహమును సింహపు పిలల్లును తిరుగులాడు 

సథ్లమేమాయెను? 

నహూము 3:7 => అపుప్డు నినున్ చూచువారందరు నీయొదద్నుండి పారిపోయి నీనెవె పాడైపోయెనే, 

దానికొరకు అంగలారుచ్వారెవరు? నినున్ ఓదారుచ్వారిని ఎకక్డనుండి పిలుచుకొని వచెచ్దము 

అందురు. 

నహూము 3:15 => అచచ్టనే అగిన్ నినున్ కాలిచ్వేయును, ఖడగ్ము నినున్ నాశనము చేయును, 

గొంగళిపురుగు తినివేయు రీతిగా అది నినున్ తినివేయును, నీవు సంఖయ్కు గొంగళి పురుగులంత 

విసాత్రముగాను మిడుతలంత విసాత్రముగాను ఉండుము. 
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నహూము 3:18 => అషూష్రు రాజా, నీ కాపరులు నిదర్పోయిరి, నీ పర్ధానులు పండుకొనిరి, నీ 

జనులు పరవ్తములమీద చెదరిపోయిరి, వారిని సమకూరుచ్వాడొకడును లేడు. 

నహూము 3:19 => నీకు తగిలిన దెబబ్ బహు చెడడ్ది, నీ గాయమునకు చికితస్ ఎవడును 

చేయజాలడు, జనులందరు ఎడతెగక నీచేత హింసనొందిరి, నినున్గూరిచ్న వారత్ వినువారందరు నీ 

విషయమై చపప్టుల్ కొటుట్దురు.  

జెకరాయ్ 10:10 => ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వారిని మరల రపిప్ంచి అషూష్రు దేశములోనుండి 

సమకూరిచ్, యెకక్డను చోటు చాలనంత విసాత్రముగా గిలాదు దేశములోనికిని లెబానోను 

దేశములోనికిని వారిని తోడుకొని వచెచ్దను. 

జెకరాయ్ 10:11 => యెహోవా దుఃఖసముదర్మును దాటి సముదర్ తరంగములను అణచివేయును, 

నైలునదియొకక్ లోతైన సథ్లములను ఆయన ఎండజేయును, అషూష్రీయుల అతిశయాసప్దము 

కొటిట్వేయబడును, ఐగుపీత్యులు రాజదండమును పోగొటుట్కొందురు. 

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

కాలహును 

కీరత్నలు 107:33 => దేశనివాసుల చెడుతనమునుబటిట్  

యెషయా 14:17 => భూమిని కంపింపజేసి రాజయ్ములను వణకించినవాడు ఇతడేనా? లోకమును 

అడవిగాచేసి దాని పటట్ణములను పాడుచేసినవాడు ఇతడేనా? తాను చెరపటిట్నవారిని తమ 

నివాససథ్లమునకు పోనియయ్నివాడు ఇతడేనా?  

యిరిమ్యా 49:33 => హాసోరు చిరకాలము పాడై నకక్లకు నివాస సథ్లముగా ఉండును అకక్డ ఏ 

మనుషుయ్డును కాపురముండడు ఏ నరుడును దానిలో బసచేయడు. 

యిరిమ్యా 50:18 => కావున ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు అషూష్రు రాజును నేను దండించినటుల్ బబులోను రాజును అతని దేశమును 

దండించెదను.  

యోనా 1:2 => నీనెవె పటట్ణసుథ్ల దోషము నా దృషిట్కి ఘోరమాయెను గనుక నీవు లేచి నీనెవె 

మహాపటట్ణమునకు పోయి దానికి దురగ్తి కలుగునని పర్కటింపుము. 
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యోనా 3:2 => నీవు లేచి నీనెవె మహాపురమునకు పోయి నేను నీకు తెలియజేయు సమాచారము 

దానికి పర్కటన చేయుము. 

నహూము 1:8 => పర్ళయజలమువలె ఆయన ఆ పురసాథ్నమును నిరూమ్లము చేయును, తన 

శతుర్వులు అంధకారములో దిగువరకు ఆయన వారిని తరుమును, 

వచనము 2 

అది దేవుని మాట ఆలకించదు, శిక్షకు లోబడదు, యెహోవాయందు విశావ్సముంచదు, దాని 

దేవునియొదద్కు రాదు. 

జెఫనాయ్ 2:6 => సముదర్పార్ంతము గొఱఱ్ల కాపరులు దిగు మేతసథ్లమగును, మందలకు దొడుల్ 

అచచ్ట నుండును. 

యెషయా 13:19 => అపుప్డు రాజయ్ములకు భూషణమును కలీద్యులకు అతిశయాసప్దమును 

మాహాతమ్య్మునగు బబులోను దేవుడు పాడుచేసిన సొదొమ గొమొఱాఱ్లవలెనగును.  

యెషయా 13:20 => అది మరెనన్డును నివాససథ్లముగానుండదు తరతరములకు దానిలో ఎవడును 

కాపురముండడు అరబీయులలో ఒకడైనను అకక్డ తన గుడారము వేయడు గొఱఱ్ల కాపరులు తమ 

మందలను అకక్డ పరుండనియయ్రు  

యెషయా 13:21 => నకక్లు అకక్డ పండుకొనును గురుపోతులు వారి యిండల్లో ఉండును 

నిపుప్కోళుల్ అకక్డ నివసించును కొండమేకలు అకక్డ గంతులు వేయును  

యెషయా 13:22 => వారి నగరులలో నకక్లును వారి సుఖవిలాస మందిరములలో 

అడవికుకక్లును మొరలిడును ఆ దేశమునకు కాలము సమీపించియునన్ది దాని దినములు 

సంకుచితములు.  

యెషయా 34:11 => గూడబాతులును ఏదుపందులును దాని ఆకర్మించుకొనును గుడల్గూబయు 

కాకియు దానిలో నివసించును ఆయన తారుమారు అను కొలనూలును చాచును శూనయ్మను 

గుండును పటుట్ను. 
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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.  

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.  

పర్కటన 18:2 => అతడు గొపప్ సవ్రముతో అరభ్టించి యిటల్నెను మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను. అది దయయ్ములకు నివాస సథ్లమును, పర్తి అపవితార్తమ్కు ఉనికిపటుట్ను, 

అపవితర్మును అసహయ్మునైన పర్తి పకిష్కి ఉనికిపటుట్ను ఆయెను 

ఆమోసు 9:1 => యెహోవా బలిపీఠమునకు పైగా నిలిచియుండుట నేను చూచితిని. అపుప్డు ఆయన 

నా కాజఞ్ ఇచిచ్న దేమనగా గడపలు కదలిపోవునటుల్గా పై కముమ్లను కొటిట్ వారందరి తలలమీద 

వాటిని పడవేసి పగులగొటుట్ము ; తరువాత వారిలో ఒకడును తపిప్ంచుకొనకుండను , 

తపిప్ంచుకొనువారిలో ఎవడును బర్దుకకుండను నేను వారినందరిని ఖడగ్ముచేత వధింతును. 

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

కటిట్ంచుకొందుననుకొని, విసాత్రమైన కిటికీలు చేసికొనుచు, దేవదారు పలకలను దానికి 

సరంబీవేయుచు, ఇంగిలీకముతో1 రంగువేయుచు నునాన్డే; 
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కీరత్నలు 102:6 => నేను అడవిలోని గూడబాతును పోలియునాన్ను పాడైన సథ్లములలోని 

పగిడికంటెవలె నునాన్ను. 

యెషయా 5:17 => అది మేతబీడుగా నుండును గొఱఱ్పిలల్లు అచచ్ట మేయును గరివ్ంచినవారి బీడు 

భూమిని విదేశీయులైన కాపరులు అనుభవింతురు. 

యెషయా 14:17 => భూమిని కంపింపజేసి రాజయ్ములను వణకించినవాడు ఇతడేనా? లోకమును 

అడవిగాచేసి దాని పటట్ణములను పాడుచేసినవాడు ఇతడేనా? తాను చెరపటిట్నవారిని తమ 

నివాససథ్లమునకు పోనియయ్నివాడు ఇతడేనా?  

యెషయా 14:23 => నేను దానిని తుంబోడికి సావ్ధీనముగాను నీటి మడుగులగాను చేయుదును. 

నాశనమను చీపురుకటట్తో దాని తుడిచివేసెదను అని సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెహెజేక్లు 25:5 => నేను రబాబ్ పటట్ణమును ఒంటెలసాలగా చేసెదను, అమోమ్నీయుల దేశమును 

గొఱఱ్ల దొడిడ్గా చేసెదను, అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు. 

జెఫనాయ్ 2:9 => నా జీవముతోడు మోయాబు దేశము సొదొమ పటట్ణమువలెను, అమోమ్ను దేశము 

గొమొఱాఱ్ పటట్ణమువలెను అగును. అవి ముండల్చెటల్కును ఉపుప్గోతులకును సాథ్నమై నితయ్ము పాడుగా 

ఉండును; నా జనులలో శేషించువారు ఆ దేశములను దోచుకొందురు; నా జనులలో శేషించువారు 

వాటిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. కాబటిట్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 

వచనము 3 

దాని మధయ్ దాని అధిపతులు గరజ్నచేయు సింహములు, దాని నాయ్యాధిపతులు రాతిర్యందు 

తిరుగులాడుచు తెలల్వారువరకు ఎరలో ఏమియు మిగులకుండ భకిష్ంచు తోడేళుల్.  

యెషయా 10:12 => కావున సీయోను కొండమీదను యెరూషలేము మీదను పర్భువు తన 

కారయ్మంతయు నెరవేరిచ్న తరువాత నేను అషూష్రు రాజుయొకక్ హృదయగరవ్మువలని 

ఫలమునుబటిట్యు అతని కనున్ల అహంకారపు చూపులనుబటిట్యు అతని శికిష్ంతును. 

Page  of 182 306



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !ఫ#$

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

నేను జనముల సరిహదుద్లను మారిచ్ వారి ఖజానాలను దోచుకొంటిని మహా బలిషుఠ్డనై 

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 22:2 => ఏమివచిచ్ నీలోనివారందరు మేడలమీది కెకిక్యునాన్రు? అలల్రితో నిండి 

కేకలువేయు పురమా, ఉలాల్సముతో బొబబ్లు పెటుట్ దురగ్మా, నీలో హతులైనవారు ఖడగ్ముచేత 

హతము కాలేదు యుదధ్ములో వధింపబడలేదు.  

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

వాటి ఫలమేమవునో మనసుస్నకు తెచుచ్కొనకపోతివి.  

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 బలిషుఠ్డు గనుక అది అగిన్చేత బొతిత్గా 

కాలిచ్వేయబడెను 

పర్కటన 18:9 => దానితో వయ్భిచారము చేసి సుఖభోగములను అనుభవించిన భూరాజులు దాని 

బాధ చూచి భయాకార్ంతులై దూరమున నిలువబడి దాని దహనధూమమును చూచునపుప్డు 

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

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

Page  of 183 306



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !ఫ#$

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

మరి ఎవరును లేరు నేను విధవరాలనై కూరుచ్ండను పుతర్శోకము నేను చూడనని 

అనుకొనుచునన్దానా, ఈ మాటను వినుము  

యెహెజేక్లు 28:2 => నరపుతుర్డా, తూరు అధిపతితో ఈలాగు పర్కటింపుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా గరివ్షుఠ్డవై నేనొక దేవతను, దేవతనైనటుట్ సముదర్ము మధయ్ను నేను ఆసీనుడనై 

యునాన్ను అని నీవనుకొనుచునాన్వు; నీవు దేవుడవు కాక మానవుడవై యుండియు దేవునికి తగినంత 

అభిపార్యము కలిగియునాన్వు, నీవు దానియేలునకంటె జాఞ్నవంతుడవు, నీకు మరమ్మైనదేదియు లేదు. 

యెహెజేక్లు 28:9 => నేను దేవుడనని నినున్ చంపువానియెదుట నీవు చెపుప్దువా? నినున్ 

చంపువానిచేతిలో నీవు మానవుడవే కాని దేవుడవు కావు గదా. 

యెహెజేక్లు 29:3 => ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో, నైలునదిలో పండుకొనియునన్ పెదద్మొసలీ, నేను నీకు 

విరోధిని; నైలునది నాది, నేనే దాని కలుగజేసితిని అని నీవు చెపుప్కొనుచునాన్వే;  

యెషయా 14:4 => నీ బాధను నీ పర్యాసమును నీచేత చేయింపబడిన కఠినదాసయ్మును కొటిట్వేసి 

యెహోవా నినున్ విశర్మింపజేయు దినమున నీవు బబులోను రాజునుగూరిచ్ అపహాసయ్పు గీతము ఎతిత్ 

యీలాగున పాడుదువు బాధించినవారు ఎటుల్ నశించిపోయిరి? రేగుచుండిన పటట్ణము ఎటుల్ 

నాశనమాయెను?  

యెషయా 14:5 => దుషు ట్ల దుడుడ్కఱఱ్ను మానని హతయ్చేత జనములను కూర్రముగా కొటిట్న ఏలికల 

రాజదండమును యెహోవా విరుగగొటిట్యునాన్డు. 

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

విధవరాలివంటిదాయెను. అనయ్జనులలో ఘనతకెకిక్నది సంసాథ్నములలో రాచకుమారెత్యైనది ఎటుల్ 

పనున్ చెలిల్ంచునదైపోయెను?  

విలాపవాకయ్ములు 2:1 => పర్భువు కోపపడి సీయోను కుమారెత్ను మేఘముతో కపిప్యునాన్డు 

ఆయన ఇశార్యేలు సౌందరయ్మును ఆకాశమునుండి భూమిమీదికి పడవేసెను కోపదినమందు ఆయన 

తన పాదపీఠమును జాఞ్పకము చేసికొనకపోయెను.  
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పర్కటన 18:10 => దాని విషయమై రొముమ్ కొటుట్కొనుచు ఏడుచ్చు--అయోయ్, అయోయ్, బబులోను 

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

పర్కటన 18:11 => లోకములోని వరత్కులును, ఆ పటట్ణమును చూచి యేడుచ్చు, తమ సరకులను, 

అనగా బంగారు వెండి రతన్ములు ముతయ్ములు సనన్పు నారబటట్లు ఊదా రంగు బటట్లు పటుట్బటట్లు 

రకత్వరణ్పు బటట్లు మొదలైన సరకులను, 

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

విలువగల కఱఱ్ యితత్డి యినుము చలువరాళుల్ మొదలైనవాటితో చేయబడిన పర్తివిధమైన వసుత్వులను, 

పర్కటన 18:13 => దాలిచ్నిచెకక్ ఓమము ధూపదర్వయ్ములు అతత్రు సాంబార్ణి దార్కాష్రసము నూనె 

మెతత్ని పిండి గోదుమలు పశువులు గొఱఱ్లు మొదలగు వాటిని, గుఱఱ్ములను రథములను దాసులను 

మనుషుయ్ల పార్ణములను ఇకమీదట ఎవడును కొనడు;  

పర్కటన 18:14 => నీ పార్ణమునకు ఇషట్మైన ఫలములు నినున్ విడిచిపోయెను, రుచయ్మైనవనిన్యు 

దివయ్మైనవనిన్యు నీకు దొరకకుండ నశించిపోయినవి, అవి యికమీదట కనబడనే కనబడవని 

చెపుప్కొనుచు, దానిగూరిచ్ దుఃఖపడుదురు. 

పర్కటన 18:15 => ఆ పటట్ణముచేత ధనవంతులైన యీ సరకుల వరత్కులు ఏడుచ్చు దుఃఖపడుచు  

పర్కటన 18:16 => అయోయ్, అయోయ్, సనన్పు నారబటట్లను ధూమర్ రకత్వరణ్పు వసత్రములను 

ధరించుకొని, బంగారముతోను రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడిన మహా పటట్ణమా, 

యింత ఐశవ్రయ్ము ఒకక్ గడియలోనే పాడై పోయెనే అని చెపుప్కొనుచు దాని భాదను చూచి 

భయకార్ంతులై దూరముగా నిలుచుందురు 

పర్కటన 18:17 => పర్తి నావికుడును, ఎకక్డికైనను సబురుచేయు పర్తివాడును, ఓడవారును, 

సముదర్ముమీద పనిచేసి జీవనముచేయు వారందరును దూరముగా నిలిచి దాని దహనధూమమును 

చూచి 

పర్కటన 18:18 => ఈ మహా పటట్ణముతో సమానమైనదేది అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేసి 
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పర్కటన 18:19 => తమ తలలమీద దుముమ్ పోసికొని యేడుచ్చు దుఃఖించుచు అయోయ్, అయోయ్, ఆ 

మహా పటట్ణము; అందులో సముదర్ముమీద ఓడలుగల వారందరు, దానియందలి అధిక వయ్యముచేత 

ధనవంతులైరి; అది ఒకక్ గడియలో పాడైపోయెనే అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేయుచుండిరి. 

1 రాజులు 9:7 => నేను ఇశార్యేలీయుల కిచిచ్న యీ దేశములో వారిని ఉండనియయ్క వారిని 

నిరూమ్లము చేసి, నా నామమునకు నేను పరిశుదధ్ పరచిన యీ మందిరమును నా సముఖములోనుండి 

కొటిట్వేసెదను; ఇశార్యేలీయులు సరవ్జనములలో చెదరిపోయి సామెతగాను హేళనగాను 

చేయబడుదురు. 

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

యెహోవా ఈ దేశమునకును ఈ మందిరమునకును ఈలాగున ఎందుకు చేసెనని యడుగగా 

యోబు 27:23 => మనుషుయ్లు వారిని చూచి చపప్టుల్ కొటుట్దురు వారి సథ్లములోనుండి వారిని 

చీకొటిట్ తోలివేయుదురు. 

కీరత్నలు 52:6 => నీతిమంతులు చూచి భయభకుత్లు కలిగి 

కీరత్నలు 52:7 => ఇదిగో దేవుని తనకు దురగ్ముగా నుంచుకొనక తన ధనసమృదిధ్యందు 

నమిమ్కయుంచి తన చేటును బలపరచుకొనినవాడు వీడేయని చెపుప్కొనుచు వానిని చూచి నవువ్దురు.  

విలాపవాకయ్ములు 2:15 => తోర్వను వెళుల్వారందరు నినున్చూచి చపప్టుల్కొటెట్దరు వారు 

యెరూషలేముకుమారిని చూచి పరిపూరణ్ సౌందరయ్ముగల పటట్ణమనియు సరవ్ భూనివాసులకు 

ఆనందకరమైన నగరియనియు జనులు ఈ పటట్ణమునుగూరిచ్యేనా చెపిప్రి? అని యనుకొనుచు 

గేలిచేసి తల ఊచెదరు  

యెహెజేక్లు 27:36 => జనులలోని వరత్కులు నినున్ అపహసించుదురు భీతికి హేతువగుదువు, నీవు 

బొతిత్గా నాశనమగుదువు. 

నహూము 3:19 => నీకు తగిలిన దెబబ్ బహు చెడడ్ది, నీ గాయమునకు చికితస్ ఎవడును 

చేయజాలడు, జనులందరు ఎడతెగక నీచేత హింసనొందిరి, నినున్గూరిచ్న వారత్ వినువారందరు నీ 

విషయమై చపప్టుల్ కొటుట్దురు.  

మతత్యి 27:39 => ఆ మారగ్మున వెళుల్చుండినవారు తలలూచుచు 
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యెషయా 14:13 => నేను ఆకాశమున కెకిక్పోయెదను దేవుని నక్షతర్ములకు పైగా నా 

సింహాసనమును హెచిచ్ంతును ఉతత్రదికుక్ననునన్ సభాపరవ్తముమీద కూరుచ్ందును 

యిరిమ్యా 9:26 => ఐగుపీత్యులను యూదావారిని ఎదోమీయులను అమోమ్నీయులను 

మోయాబీయులను గడడ్పు పర్కక్లను కతిత్రించుకొను అరణయ్ నివాసులైన వారినందరిని నేను 

శికిష్ంచెదను, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 19:8 => ఆ మారగ్మున పోవు పర్తివాడును ఆశచ్రయ్పడి దానికి కలిగిన యిడుమలనిన్టిని 

చూచి అపహాసయ్ము చేయునంతగా ఈ పటట్ణమును పాడుగాను అపహాసాయ్సప్దముగాను నేను 

చేసెదను. 

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

యిడుమలనిన్యు చూచి వేళాకోళము చేయుదురు. 

యిరిమ్యా 49:31 => మీరు లేచి ఒంటరిగా నివసించుచు గుమమ్ములు పెటట్కయు గడియలు 

అమరచ్కయు నిశిచ్ంతగాను కేష్మముగాను నివసించు జనముమీద పడుడి.  

యిరిమ్యా 50:13 => యెహోవా రౌదర్మునుబటిట్ అది నిరజ్నమగును అది కేవలము పాడైపోవును 

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

అందురు  

యిరిమ్యా 51:37 => బబులోను నిరజ్నమై కసువు దిబబ్లుగా ఉండును నకక్లకు నివాససథ్లమగును 

అది పాడై యెగతాళికి కారణముగా ఉండును.  

యెహెజేక్లు 25:5 => నేను రబాబ్ పటట్ణమును ఒంటెలసాలగా చేసెదను, అమోమ్నీయుల దేశమును 

గొఱఱ్ల దొడిడ్గా చేసెదను, అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు. 

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

నివాసమైనదానా, ఖాయ్తినొందిన పటణ్ణమా, నీవెటుల్ నాశనమైతివి? సముదర్ పర్యాణము 
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చేయుటవలన దానికిని దాని నివాసులకును బలము కలిగెను, సముదర్వాసులందరిని భీతిలల్చేసినది 

ఇదే. 

యెహెజేక్లు 30:9 => ఆ దినమందు దూతలు నా యెదుటనుండి బయలుదేరి ఓడలెకిక్ 

నిరివ్చారులైన కూషీయులను భయపెటుట్దురు, ఐగుపుత్నకు విమరశ్కలిగిన దినమున జరిగినటుట్ వారికి 

భయభార్ంతులు పుటుట్ను, అదిగో అది వచేచ్యునన్ది. 

ఓబధాయ్ 1:5 => 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. 

నహూము 3:6 => పదిమంది యెదుట నీమీద మాలినయ్ము వేసి నినున్ అవమానపరచెదను. 

జెఫనాయ్ 2:6 => సముదర్పార్ంతము గొఱఱ్ల కాపరులు దిగు మేతసథ్లమగును, మందలకు దొడుల్ 

అచచ్ట నుండును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:4 => ఆ దీవ్పవాసులు ఆ జంతువతని చేతిని వేర్లాడుట చూచినపుప్డు 

నిశచ్యముగా ఈ మనుషుయ్డు నరహంతకుడు; ఇతడు సముదర్మునుండి తపిప్ంచుకొనినను 

నాయ్యమాతనిని బర్దుకనియయ్దని తమలో తాము చెపుప్కొనిరి. 

వచనము 4 

దాని పర్వకత్లు గపాప్లు కొటుట్వారు, విశావ్సఘాతకులు; దాని యాజకులు ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించి 

పర్తిషిఠ్త వసుత్వులను అపవితర్పరతురు. 

లేవీయకాండము 1:16 => మరియు దాని మలముతో దాని పొటట్ను ఊడదీసి బలిపీఠము 

తూరుప్దికుక్న బూడిదెను వేయుచోట దానిని పారవేయవలెను. 

యెషయా 5:7 => ఇశార్యేలు వంశము సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దార్క్షతోట యూదా 

మనుషుయ్లు ఆయన కిషట్మైన వనము. ఆయన నాయ్యము కావలెనని చూడగా బలాతాక్రము 

కనబడెను నీతి కావలెనని చూడగా రోదనము వినబడెను.  
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యెషయా 30:12 => అందుచేతను ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

మీరు ఈ వాకయ్మువదద్ని తోర్సివేసి బలాతాక్రమును కృతిర్మమును నముమ్కొని అటిట్వాటిని ఆధారము 

చేసికొంటిరి గనుక  

యెషయా 59:13 => తిరుగుబాటు చేయుటయు యెహోవాను విసరిజ్ంచుటయు మా దేవుని 

వెంబడింపక వెనుకదీయుటయు బాధకరమైన మాటలు విధికి వయ్తిరికత్మైన మాటలు వచించుటయు 

హృదయమున యోచించుకొని అసతయ్పుమాటలు పలుకుటయు ఇవియే మావలన జరుగుచునన్వి.  

యిరిమ్యా 6:6 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు చెటల్ను నరికి 

యెరూషలేమునకు ఎదురుగా ముటట్డిదిబబ్ కటుట్డి, ఈ పటట్ణము కేవలము అనాయ్యమును 

అనుసరించి నడచునది గనుక శిక్ష నొందవలసివచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 22:17 => అయితే నీ దృషిట్యు నీ కోరికయు అనాయ్యముగా లాభము 

సంపాదించుకొనుటయందే, నిరపదాధుల రకత్ము ఒలికించుటయందే నిలిచియునన్వి. అందుకొరకే 

నీవు జనులను బాధించుచునాన్వు, అందుకొరకే బలాతాక్రము చేయుచునాన్వు. 

యెహెజేక్లు 22:7 => నీలో తలిదండుర్లు అవమానమొందుదురు, నీ మధయ్నునన్ పరదేశులు 

దౌరజ్నయ్ము నొందుదురు, నీలో తండిర్లేని వారును విధవరాండుర్ను హింసింపబడుదురు, 

యెహెజేక్లు 22:29 => మరియు సామానయ్ జనులు బలాతాక్రము చేయుచు దొంగిలించుదురు, 

వారు దీనులను దరిదుర్లను హింసించుదురు, అనాయ్యముగా వారు పరదేశులను బాధించుదురు. 

ఆమోసు 3:9 => అషోడ్దు నగరులలో పర్కటన చేయుడి, ఐగుపుత్ దేశపు నగరులలో పర్కటన చేయుడి; 

ఎటల్నగా--మీరు షోమోర్నునకు ఎదురుగానునన్ పరవ్తములమీదికి కూడివచిచ్ అందులో జరుగుచునన్ 

గొపప్ అలల్రి చూడుడి; అందులో జనులు పడుచునన్ బాధ కనుగొనుడి. 

ఆమోసు 4:1 => షోమోర్ను పరవ్తముననునన్ బాషాను ఆవులారా, దరిదుర్లను బాధపెటుట్చు బీదలను 

నలుగగొటుట్ వారలారా మాకు పానము తెచిచ్ ఇయుయ్డని మీ యజమానులతో చెపుప్వారలారా, యీ 

మాట ఆలకించుడి. పర్భువైన యెహోవా తన పరిశుదధ్త తోడని చేసిన పర్మాణమేదనగా 

మీకా 2:2 => వారు భూములు ఆశించి పటుట్కొందురు, ఇండుల్ ఆశించి ఆకర్మించుకొందురు, ఒక 

మనిషిని వాని కుటుంబమును ఇంటివానిని వాని సావ్సథ్య్మును అనాయ్యముగా ఆకర్మింతురు. 
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జెకరాయ్ 7:10 => విధవరాండర్ను తండిర్లేనివారిని పరదేశులను దరిదుర్లను బాధపెటట్కుడి, మీ 

హృదయమందు సహోదరులలో ఎవరికిని కీడు చేయదలచకుడి. 

మలాకీ 3:5 => తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను మీయొదద్కు రాగా, చిలల్ంగివాండర్ మీదను వయ్భిచారుల మీదను 

అపర్మాణికుల మీదను, నాకు భయపడక వారి కూలి విషయములో కూలివారిని విధవరాండర్ను 

తండిర్లేనివారిని బాధపెటిట్ పరదేశులకు అనాయ్యము చేయువారి మీదను దృఢముగా సాక్షయ్ము 

పలుకుదునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

నిరగ్మకాండము 23:6 => దరిదుర్ని వాయ్జెయ్ములో నాయ్యము విడిచి తీరుప్ తీరచ్కూడదు 

కీరత్నలు 55:10 => రాతిర్ంబగళుల్ వారు పటట్ణపు పార్కారములమీద తిరుగుచునాన్రు పాపమును 

చెడుతనమును దానిలో జరుగుచునన్వి. 

యెషయా 1:5 => నితయ్ము తిరుగుబాటు చేయుచు మీరేల ఇంకను కొటట్బడుదురు? పర్తివాడు 

నడినెతిత్ని వాయ్ధి గలిగియునాన్డు పర్తివాని గుండె బలహీనమయెయ్ను.  

యెషయా 1:21 => అయోయ్, నమమ్కమైన నగరము వేశయ్ ఆయెనే! అది నాయ్యముతో 

నిండియుండెను నీతి దానిలో నివసించెను ఇపుప్డైతే నరహంతకులు దానిలో కాపురమునాన్రు.  

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

కూమారెత్లకునన్ కలమ్షమును కడిగివేయునపుప్డు యెరూషలేమునకు తగిలిన రకత్మును దాని 

మధయ్నుండి తీసివేసి దాని శుదిధ్చేయునపుప్డు  

యెషయా 59:14 => నాయ్యమునకు ఆటంకము కలుగుచునన్ది నీతి దూరమున నిలుచుచునన్ది 

సతయ్ము సంతవీధిలో పడియునన్ది ధరమ్ము లోపల పర్వేశింపనేరదు. 

యిరిమ్యా 3:5 => ఆయన నితయ్ము కోపించునా? నిరంతరము కోపము చూపునా? అని 

నీవనుకొనినను నీవు చేయదలచిన దుషాక్రయ్ములు చేయుచునే యునాన్వు. 

యిరిమ్యా 5:3 => యెహోవా, యథారథ్తమీదనే గదా నీవు దృషిట్ యుంచుచునాన్వు? నీవు వారిని 

కొటిట్తివిగాని వారికి దుఃఖము కలుగలేదు; వారిని కీష్ణింపజేసియునాన్వు గాని వారు శిక్షకు 

లోబడనొలల్కునాన్రు. రాతికంటె తమ ముఖములను కఠినముగా చేసికొనియునాన్రు, మళుల్టకు 

సమమ్తింపరు. 
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యిరిమ్యా 9:13 => అందుకు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు వారు నా మాట వినకయు 

దాని ననుసరింపకయు, నేను వారికి నియమించిన నా ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచి 

యిరిమ్యా 11:9 => మరియు యెహోవా నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను యూదావారిలోను 

యెరూషలేము నివాసులలోను కుటర్ జరుగునటుల్గా కనబడుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 13:27 => నీ వయ్భిచారమును నీ సకిలింపును నీ జార కారయ్ములను కామాతురతను 

నేనెరుగుదును; పొలములలో నునన్ మెటట్లమీద నీ హేయ కిర్యలు నాకు కనబడుచునన్వి; 

యెరూషలేమా, నీకు శర్మ, నినున్ నీవు పవితర్ పరచుకొననొలల్వు; ఇక నెంతకాలము ఈలాగు 

జరుగును?  

యిరిమ్యా 16:18 => వారు తమ హేయదేవతల కళేబరములచేత నా దేశమును 

అపవితర్పరచియునాన్రు, తమ హేయకిర్యలతో నా సావ్సథ్య్మును నింపియునాన్రు గనుక నేను మొదట 

వారి దోషమునుబటిట్యు వారి పాపమునుబటిట్యు రెండంతలుగా వారికి పర్తికారము చేసెదను. 

యిరిమ్యా 30:15 => నీ గాయముచేత నీవు అరచెదవేమి? నీకు కలిగిన నొపిప్ నివారణ కాదు; నీ 

పాపములు విసత్రించినందున నీ దోషములనుబటిట్ నేను నినున్ ఈలాగు చేయుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 32:32 => నా యెదుటనుండి వారి దుష పర్వరత్నను నేను నివారణచేయ ఉదేద్శించునటుల్, 

వారు ఈ పటట్ణమును కటిట్నదినము మొదలుకొని ఇదివరకును అది నాకు కోపము పుటిట్ంచుటకు 

కారణమాయెను.  

యిరిమ్యా 38:4 => ఇతడు ఇటిట్ సమాచారము వారికి పర్కటన చేయుటవలన ఈ పటట్ణములో 

నిలిచియునన్ యోధుల చేతులను పర్జలందరి చేతులను బలహీనము చేయుచునాన్డు; చితత్గించి వానికి 

మరణశిక్ష విధింపుము. 

యిరిమ్యా 51:5 => తమ దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఇశార్యేలువారిని 

యూదావారిని విసరిజ్ంపలేదు గాని ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవునికి విరోధముగా తాము చేసిన 

అపరాధముతో వారిదేశము నిండియునన్ది.  
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విలాపవాకయ్ములు 1:5 => దాని విరోధులు అధికారులైరి దాని శతుర్వులు వరిధ్లుల్చునాన్రు దాని 

అతికర్మము విసాత్రమని యెహోవా దానిని శర్మపరచుచునాన్డు. విరోధులు దాని పసిపిలల్లను 

చెరపటుట్కొనిపోయిరి  

యెహెజేక్లు 9:9 => ఆయన నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను ఇశార్యేలు వారి యొకక్యు యూదావారి 

యొకక్యు దోషము బహు ఘోరముగా ఉనన్ది; వారు యెహోవా దేశమును విసరిజ్ంచెననియు ఆయన 

మముమ్ను కానడనియు ననుకొని, దేశమును హతయ్తోను పటట్ణమును తిరుగుబాటుతోను 

నింపియునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 16:23 => ఇంతగా చెడుతనము జరిగించినందుకు నీకు శర్మ నీకు శర్మ; యిదే 

పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 16:36 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ విటకాండర్తో నీవు నీ సొముమ్ 

వయ్యపరచి నీవు వయ్భిచారము చేసి నీ మానము నీవు కనుపరచుకొనిన దానినిబటిట్యు, నీ 

విటకాండర్నుబటిట్యు, హేయ విగర్హములనుబటిట్యు, నీవు వాటికపప్గించిన నీ బిడడ్ల 

రకత్మునుబటిట్యు,  

యెహెజేక్లు 19:2 => నీ తలిల్ ఎటువంటిది? ఆడుసింహము వంటిది, ఆడు సింహముల మధయ్ 

పండుకొనెను, కొదమసింహముల మధయ్ తన పిలల్లను పెంచెను; 

యెహెజేక్లు 33:29 => వారు చేసిన హేయకిర్యలనిన్టినిబటిట్ వారి దేశమును పాడుగాను 

నిరజ్నముగాను నేను చేయగా నేనే యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

హోషేయ 4:2 => అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకుటయు అబదధ్మాడుటయు హతయ్ చేయుటయు 

దొంగిలించుటయు వయ్భిచరించుటయు వాడుకయెయ్ను; జనులు కనన్ము వేసెదరు, మానక నరహతయ్ 

చేసెదరు. 

హోషేయ 5:2 => వారు మితి లేకుండ తిరుగుబాటు చేసిరి గనుక నేను వారినందరిని శికిష్ంతును. 

నహూము 3:1 => నరహతయ్ చేసిన పటట్ణమా, నీకు శర్మ; అది ఎడతెగక యెర పటుట్కొనుచు 

మోసముతోను బలాతాక్రముతోను నిండియునన్ది. 

Page  of 192 306



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !ఫ#$

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:6 => ఈ విషయమందెవడును అతికర్మించి తన సహోదరునికి మోసము 

చేయకుండవలెను; ఎందుకనగా మేము పూరవ్ము మీతో చెపిప్ సాక్షయ్మిచిచ్న పర్కారము పర్భువు 

వీటనిన్టి విషయమై పర్తిదండన చేయువాడు. 

వచనము 5 

అయితే నాయ్యము తీరుచ్ యెహోవా దాని మధయ్నునాన్డు; ఆయన అకర్మము చేయువాడు కాడు, 

అనుదినము తపప్కుండ ఆయన నాయ్యవిధులను బయలుపరచును, ఆయనకు రహసయ్మైనదేదియు 

లేదు; అయినను నీతిహీనులు సిగెగ్రుగరు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:15 => నేను నేడు నీకాజాఞ్పించు ఆయన సమసత్మైన ఆజఞ్లను 

కటట్డలను నీవు అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని నీ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్నమాట విననియెడల 

ఈ శాపములనిన్యు నీకు సంభవించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:16 => పటట్ణములో నీవు శపింపబడుదువు; పొలములో నీవు 

శపింపబడుదువు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:17 => నీ గంపయు పిండి పిసుకు నీ తొటిట్యు శపింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:18 => నీ గరభ్ఫలము నీ భూమిపంట నీ ఆవులు నీ గొఱఱ్మేకల 

మందలు శపింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:19 => నీవు లోపలికి వచుచ్నపుప్డు శపింపబడుదువు; వెలుపలికి 

వెళుల్నపుప్డును శపింపబడుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:20 => నీవు ననున్ విడిచి చేసిన నీ దుషాక్రయ్ములచేత నీవు హతము 

చేయబడి వేగముగా నశించువరకు, నీవు చేయబూనుకొను కారయ్ములనిన్టి విషయములోను యెహోవా 

శాపమును కలవరమును గదిద్ంపును నీ మీదికి తెపిప్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:21 => నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశములో నుండకుండ నినున్ 

కీష్ణింపజేయువరకు యెహోవా తెగులు నినున్ వెంటాడును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:22 => యెహోవా క్షయరోగముచేతను జవ్రముచేతను మంటచేతను 

మహాతాపముచేతను ఖడగ్ముచేతను కంకి కాటుకచేతను బూజుచేతను నినున్ కొటుట్ను; నీవు 

నశించువరకు అవి నినున్ తరుమును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:23 => నీ తలపైని ఆకాశము ఇతత్డివలె ఉండును, నీ కిర్ందనునన్ నేల 

యినుమువలె ఉండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:24 => యెహోవా నీ దేశపు వరష్మును ధూళిగాను బుగిగ్గాను చేయును; 

నీవు నశించువరకు అది ఆకాశమునుండి నీమీదికి వచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:25 => యెహోవా నీ శతుర్వులయెదుట నినున్ ఓడించును. 

ఒకక్మారగ్మున వారియెదుటికి బయలుదేరి నీవు యేడు మారగ్ముల వారి యెదుటనుండి పారిపోయి, 

భూరాజయ్ములనిన్టిలోనికి యిటు అటు చెదరగొటట్బడుదువు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:26 => నీ కళేబరము సకలమైన ఆకాశపకుష్లకును భూజంతువులకును 

ఆహారమగును; వాటిని బెదరించువాడెవడును ఉండడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:27 => యెహోవా ఐగుపుత్ పుంటిచేతను మూలవాయ్ధిచేతను కుషు ట్చేతను 

గజిజ్చేతను నినున్ బాధించును; నీవు వాటిని పోగొటుట్కొనజాలకుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:28 => వెఱిఱ్తనముచేతను గుర్డిడ్తనముచేతను హృదయ 

విసమ్యముచేతను యెహోవా నినున్ బాధించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:29 => అపుప్డు గుర్డిడ్వాడు చీకటిలో తడువులాడు రీతిగా నీవు 

మధాయ్హన్మందు తడువులాడుదువు; నీ మారగ్ములను వరిధ్లల్చేసికొనలేవు; నీవు హింసింపబడి 

నితయ్మును దోచుకొనబడెదవు; నినున్ తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోవును, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:30 => సతరీని పర్ధానము చేసికొందువు గాని వేరొకడు ఆమెను కూడును. 

ఇలుల్కటుట్దువు గాని దానిలో నివసింపవు. దార్క్షతోట నాటుదువు గాని దాని పండుల్ తినవు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:31 => నీ యెదుద్ నీ కనున్లయెదుట వధింపబడునుగాని దాని 

మాంసము నీవు తినవు. నీ గాడిద నీ యెదుటనుండి బలాతాక్రముచేత కొనిపోబడి నీయొదద్కు మరల 

తేబడదు. నీ గొఱఱ్మేకలు నీ శతుర్వులకు ఇయయ్బడును, నినున్ రకిష్ంచువాడెవడును ఉండడు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:32 => నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును అనయ్జనమునకు 

ఇయయ్బడుదురు. వారి నిమితత్ము నీ కనున్లు దినమెలల్ చూచి చూచి కీష్ణించిపోవునుగాని నీచేత 

నేమియు కాకపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:33 => నీవెరుగని జనము నీ పొలము పంటను నీ కషాట్రిజ్తమంతయు 

తినివేయును. నీవు హింసను బాధను మాతర్మే నితయ్ము పొందుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:34 => నీ కనున్లయెదుట జరుగుదానిని చూచుటవలన నీకు 

వెఱిఱ్యెతుత్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:35 => యెహోవా నీ అరకాలు మొదలుకొని నీ నడినెతిత్వరకు 

మోకాళల్మీదను తొడలమీదను కుదరని చెడుపుండుల్ పుటిట్ంచి నినున్ బాధించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:36 => యెహోవా నినున్ను నీవు నీమీద నియమించుకొను నీ రాజును, 

నీవేగాని నీ పితరులేగాని యెరుగని జనమునకపప్గించును. అకక్డ నీవు కొయయ్దేవతలను 

రాతిదేవతలను పూజించెదవు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:37 => యెహోవా నినున్ చెదరగొటుట్ చోటి పర్జలలో విసమ్యమునకు 

సామెతకు, నిందకు నీవు హేతువైయుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:38 => విసాత్రమైన వితత్నములు పొలములోనికి తీసికొనిపోయి 

కొంచెమే యింటికి తెచుచ్కొందువు; ఏలయనగా మిడతలుదాని తినివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:39 => దార్క్షతోటలను నీవు నాటి బాగుచేయుదువు గాని ఆ 

దార్క్షలరసమును తార్గవు, దార్క్షపండల్ను సమకూరుచ్కొనవు; ఏలయనగా పురుగు వాటిని తినివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:40 => ఒలీవచెటుల్ నీ సమసత్ పార్ంతములలో నుండును గాని తైలముతో 

తలనంటుకొనవు; నీ ఒలీవకాయలు రాలిపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:41 => కుమారులను కుమారెత్లను కందువు గాని వారు నీయొదద్ 

నుండరు, వారు చెరపటట్బడుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:42 => మిడతల దండు నీ చెటల్నిన్టిని నీ భూమి పంటను 

ఆకర్మించుకొనును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:43 => నీ మధయ్నునన్ పరదేశి నీకంటె మికిక్లి హెచచ్గును నీవు మికిక్లి 

తగిగ్పోదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:44 => అతడు నీకు అపిప్చుచ్నుగాని నీవు అతనికి అపిప్యయ్లేవు. 

అతడు తలగానుండును నీవు తోకగానుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:45 => నీవు నాశనము చేయబడువరకు ఈ శాపములనిన్యు నీమీదికి 

వచిచ్ నినున్ తరిమి నినున్ పటుట్కొనును; ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించిన ఆయన 

ఆజఞ్లను ఆయన కటట్డలను అనుసరించి నడుచుకొనునటుల్ నీవు ఆయన మాట వినలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:46 => మరియు అవి చిరకాలమువరకు నీమీదను నీ 

సంతానముమీదను సూచనగాను విసమ్యకారణముగాను ఉండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:47 => నీకు సరవ్సమృదిధ్ కలిగియుండియు నీవు సంతోషముతోను 

హృదయానందముతోను నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు దాసుడవు కాలేదు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:48 => గనుక ఆకలిదపుప్లతోను వసత్రహీనతతోను అనిన్ 

లోపములతోను యెహోవా నీమీదికి రపిప్ంచు నీ శతుర్వులకు దాసుడవగుదువు. వారు నినున్ 

నశింపజేయువరకు నీ మెడమీద ఇనుపకాడి యుంచుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:49 => యెహోవా దూరమైయునన్ భూదిగంతమునుండి ఒక జనమును, 

అనగా నీకు రాని భాష కలిగిన జనమును, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:50 => కూర్రముఖము కలిగి వృదుధ్లను యౌవనసుథ్లను కటాకిష్ంపని 

జనమును గదద్ యెగిరివచుచ్నటుల్ నీమీదికి రపిప్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:51 => నినున్ నశింపజేయువరకు నీ పశువులను నీ పొలముల 

ఫలములను వారు తినివేతురు నినున్ నశింపజేయువరకు ధానయ్మునేగాని దార్కాష్రసమునేగాని 

తైలమునేగాని పశువుల మందలనేగాని గొఱఱ్మేక మందలనేగాని నీకు నిలువనియయ్రు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:52 => మరియు నీవు ఆశర్యించిన ఉనన్త పార్కారములుగల నీ 

కోటలు పడువరకును నీ దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను వారు నినున్ ముటట్డివేయుదురు. 
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నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న నీ దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను నినున్ 

ముటట్డివేయుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:53 => అపుప్డు ముటట్డిలోను నీ శతుర్వులు నినున్ పెటుట్ ఇబబ్ందిలోను 

నీ గరభ్ఫలమును, అనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న నీ కుమారులయొకక్యు నీ 

కుమారెత్లయొకక్యు మాంసమును తిందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28 :54 => మీలో బహు మృదువైన సవ్భావమును అతి 

సుకుమారమునుగల మనుషుయ్ని కనున్ తన సహోదరునియెడలను తన కౌగిటి భారయ్యెడలను తాను 

చంపక విడుచు తన కడమ పిలల్లయెడలను చెడడ్దైనందున 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:55 => అతడు తాను తిను తన పిలల్లమాంసములో కొంచెమైనను 

వారిలో నెవనికిని పెటట్డు; ఏలయనగా మీ శతుర్వులు మీ గార్మములనిన్టియందు మిముమ్ను 

ఇరుకుపరచుటవలనను ముటట్డివేయుటవలనను వానికి మిగిలినదేమియు ఉండదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:56 => నీ గార్మములలో నీ శతుర్వులు నినున్ ఇరుకుపరచుటవలనను 

ముటట్డివేయుటవలనను ఏమియు లేకపోవుటచేత మీలో మృదుతవ్మును  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:57 => అతి సుకుమారమును కలిగి మృదుతవ్ముచేతను అతి 

సుకుమారముచేతను నేలమీద తన అరకాలు మోప తెగింపని సతరీ తన కాళల్మధయ్నుండి పడు మావిని 

తాను కనబోవు పిలల్లను తాను రహసయ్ముగా తినవలెనని తన కౌగిటి పెనిమిటియెడలనైనను తన 

కుమారునియెడలనైనను తన కుమారెత్యెడలనైనను కటాక్షము చూపకపోవును. 

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

వాకయ్ములనిన్టిని అనుసరించి గైకొనుచు, నీ దేవుడైన యెహోవా అను ఆ మహిమగల భీకరమైన 

నామమునకు భయపడనియెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:59 => యెహోవా నీకును నీ సంతతికిని ఆశచ్రయ్మైన తెగుళల్ను 

కలుగజేయును. అవి దీరఘ్కాలముండు గొపప్ తెగుళుల్ను చెడడ్ రోగములునై యుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:60 => నీవు భయపడిన ఐగుపుత్ క్షయవాయ్ధులనిన్టిని ఆయన నీమీదికి 

తెపిప్ంచును; అవి నినున్ వెంటాడును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:61 => మరియు నీవు నశించువరకు ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో 

వార్యబడని పర్తి రోగమును పర్తి తెగులును ఆయన నీకు కలుగజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:62 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట వినలేదుగనుక 

ఆకాశనక్షతర్ములవలె విసాత్రములైన మీరు, లెకక్కు తకుక్వై కొదిద్మందే మిగిలియుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:63 => కాబటిట్ మీకు మేలు చేయుచు మిముమ్ను విసత్రింపజేయుటకు 

మీ దేవుడైన యెహోవా మీయందు ఎటుల్ సంతోషించెనో అటుల్ మిముమ్ను నశింపజేయుటకును మిముమ్ 

సంహరించుటకును యెహోవా సంతోషించును గనుక నీవు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు పర్వేశించుచునన్ 

దేశములోనుండి పెలల్గింపబడుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:64 => దేశముయొకక్ యీ కొన మొదలుకొని ఆ కొనవరకును సమసత్ 

జనములలోనికి యెహోవా నినున్ చెదరగొటుట్ను. అకక్డ నీవైనను నీ పితరులైనను ఎరుగని 

కొయయ్వియు రాతివియునైన అనయ్దేవతలను పూజింతువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:65 => ఆ జనములలో నీకు నెమమ్ది కలుగదు; నీ అరకాలికి విశార్ంతి 

కలుగదు. అకక్డ యెహోవా హృదయకంపమును నేతర్కీష్ణతయు మనోవేదనయు నీకు కలుగజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:66 => నీకు ఎలల్పుప్డు పార్ణభయము కలిగియుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:67 => నీవు రేయింబగళుల్ భయపడుదువు. నీ పార్ణము నీకు దకుక్నను 

నమమ్కము నీకేమియు ఉండదు. నీ హృదయములో పుటుట్ భయముచేతను, నీ కనున్ చూచువా అయోయ్ 

యెపుప్డు సాయంకాలమగునా అనియు, సాయంకాలమున అయోయ్ యెపుప్డు ఉదయమగునా అనియు 

అనుకొందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:68 => మరియు నీవు మరిఎపుప్డును దీనిని చూడకూడదని నేను నీతో 

చెపిప్న మారగ్మున యెహోవా ఐగుపుత్నకు ఓడలమీద నినున్ మరల రపిప్ంచును. అకక్డ మీరు 

దాసులగాను దాసీలగాను నీ శతుర్వులకు మిముమ్ను అమమ్జూపు కొనువారుందురు గాని మిముమ్ను 

కొనువాడొకడైన నుండడు. 
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నెహెమాయ్ 9:26 => అయినను వారు అవిధేయులై నీమీద తిరుగుబాటుచేసి, నీ ధరమ్శాసత్రమును 

లక్షయ్పెటట్క తోర్సివేసి, నీతటుట్ తిరుగవలెనని తమకు పర్కటన చేసిన నీ పర్వకత్లను చంపి నీకు బహుగా 

విసుకు పుటిట్ంచిరి. 

యిరిమ్యా 7:23 => ఏదనగానా మాటలు మీరు అంగీకరించినయెడల నేను మీకు 

దేవుడనైయుందును మీరు నాకు జనులైయుందురు ; మీకు కేష్మము కలుగునటుల్ నేను 

మీకాజాఞ్పించుచునన్ మారగ్మంతటియందు మీరు నడుచుకొనుడి. 

యిరిమ్యా 7:24 => అయితే వారు వినకపోయిరి, చెవియొగగ్కుండిరి, ముందుకుసాగక 

వెనుకదీయుచు తమ ఆలోచనలనుబటిట్ తమ దుషట్ హృదయకాఠినయ్ము ననుసరించి నడుచుచు వచిచ్రి. 

యిరిమ్యా 7:25 => మీ పితరులు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి బయలుదేరి వచిచ్న దినము మొదలుకొని 

నేటివరకు మీరు వెనుకదీయుచు వచిచ్నవారే; నేను అనుదినము పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన నా 

సేవకులనందరిని మీయొదద్కు పంపుచు వచిచ్తిని. 

యిరిమ్యా 7:26 => వారు నా మాట వినకయునాన్రు చెవియొగగ్కయునాన్రు తమ మెడను వంచక 

మనసుస్ను కఠినపరచుకొనుచునాన్రు; వారు తమ పితరులకంటె మరి దుషు ట్లైరి. 

యిరిమ్యా 7:27 => నీవు ఈ మాటలనిన్యు వారితో చెపిప్నను వారు నీ మాటలంగీకరింపరు, నీవు 

వారిని పిలిచినను వారు నీకుతత్రమియయ్రు 

యిరిమ్యా 7:28 => గనుక నీవు వారితో ఈలాగు చెపుప్ము వీరు తమ దేవుడైన యెహోవా మాట 

విననివారు, శిక్షకు లోబడనొలల్నివారు, కాబటిట్ నమమ్కము వారిలోనుండి తొలగిపోయియునన్ది, అది 

వారి నోట నుండకుండ కొటిట్వేయబడియునన్ది. 

యిరిమ్యా 22:21 => నీ కేష్మకాలములలో నీతో మాటలాడితిని గాని నేను విననని నీవంటివి; 

నామాట వినకపోవుటే నీ బాలయ్మునుండి నీకు వాడుక. 

జెకరాయ్ 7:11 => అయితే వారు ఆలకింపనొలల్క మూరు ఖ్లై వినకుండ చెవులు మూసికొనిరి. 

జెకరాయ్ 7:12 => ధరమ్శాసత్రమును, పూరివ్కులైన పర్వకత్ల దావ్రా సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా తన ఆతమ్ పేర్రేపణచేత తెలియజేసిన మాటలను, తాము వినకుండునటుల్ హృదయములను 
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కురువిందమువలె కఠినపరచుకొనిరి గనుక సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయొదద్నుండి 

మహోగర్త వారిమీదికి వచెచ్ను. 

జెకరాయ్ 7:13 => కావున సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను 

పిలిచినపుప్డు వారు ఆలకింపకపోయిరి గనుక వారు పిలిచినపుప్డు నేను ఆలకింపను. 

జెకరాయ్ 7:14 => మరియు వారెరుగని అనయ్జనులలో నేను వారిని చెదరగొటుట్దును. వారు తమ 

దేశమును విడిచినమీదట అందులో ఎవరును సంచరింపకుండ అది పాడగును; ఈలాగున వారు 

మనోహరమైన తమ దేశమునకు నాశనము కలుగజేసియునాన్రు. 

యెషయా 1:5 => నితయ్ము తిరుగుబాటు చేయుచు మీరేల ఇంకను కొటట్బడుదురు? పర్తివాడు 

నడినెతిత్ని వాయ్ధి గలిగియునాన్డు పర్తివాని గుండె బలహీనమయెయ్ను.  

యిరిమ్యా 2:30 => నేను మీ పిలల్లను హతము చేయుట వయ్రథ్మే; వారు శిక్షకు లోబడరు; 

నాశనవాంఛగల సింహమువలె మీ ఖడగ్ము మీ పర్వకత్లను సంహరించుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 5:3 => యెహోవా, యథారథ్తమీదనే గదా నీవు దృషిట్ యుంచుచునాన్వు? నీవు వారిని 

కొటిట్తివిగాని వారికి దుఃఖము కలుగలేదు; వారిని కీష్ణింపజేసియునాన్వు గాని వారు శిక్షకు 

లోబడనొలల్కునాన్రు. రాతికంటె తమ ముఖములను కఠినముగా చేసికొనియునాన్రు, మళుల్టకు 

సమమ్తింపరు. 

యెహెజేక్లు 24:13 => నీకు కలిగిన అపవితర్త నీ కామాతురతయే; నినున్ శుభర్పరచుటకు నేను 

పూనుకొనినను నీవు శుభర్పడకపోతివి , నా కోర్ధమును నీమీద తీరుచ్కొనువరకు నీవు 

శుభర్పడకయుందువు. 

కీరత్నలు 50:17 => దిదుద్బాటు నీకు అసహయ్ముగదా నీవు నా మాటలను నీ వెనుకకు తోర్సివేసెదవు. 

సామెతలు 1:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట తెలివికి మూలము మూరు ఖ్లు 

జాఞ్నమును ఉపదేశమును తిరసక్రించుదురు. 

సామెతలు 5:12 => అయోయ్, ఉపదేశము నేనెటుల్ తోర్సివేసితిని? నా హృదయము గదిద్ంపు నెటుల్ 

తృణీకరించెను? 
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యిరిమ్యా 32:33 => నేను పెందలకడ లేచి వారికి బోధించినను వారు నా బోధ 

నంగీకరింపకపోయిరి, వారు నా తటుట్ ముఖము తిర్పుప్కొనక వీపునే తిర్పుప్కొనిరి. 

యిరిమ్యా 35:13 => నీవు వెళిల్ యూదావారికిని యెరూషలేము నివాసులకును ఈ మాట 

పర్కటింపుము యెహోవా వాకుక్ ఇదే మీరు శిక్షకు లోబడి నా మాటలను ఆలంకిపరా? యిదే యెహోవా 

వాకుక్. 

యిరిమ్యా 35:17 => కాబటిట్ ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈ మాట 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను వారితో మాటలాడితిని గాని వారు వినకపోయిరి, నేను వారిని పిలిచితిని గాని 

వారు పర్తుయ్తత్రమియయ్కపోయిరి గనుక యూదావారిమీదికిని యెరూషలేము నివాసులందరి మీదికిని 

రపిప్ంచెదనని నేను చెపిప్న కీడంతయు వారిమీదికి రపిప్ంచుచునాన్ను.  

యోహాను 3:18 => ఆయనయందు విశావ్సముంచువానికి తీరుప్ తీరచ్బడదు; విశవ్సింపనివాడు 

దేవుని అదివ్తీయకుమారుని నామమందు విశావ్సముంచలేదు గనుక వానికి ఇంతకు మునుపే తీరుప్ 

తీరచ్బడెను. 

యోహాను 3:19 => ఆ తీరుప్ ఇదే; వెలుగు లోకములోనికి వచెచ్ను గాని తమ కిర్యలు చెడడ్వైనందున 

మనుషుయ్లు వెలుగును పేర్మింపక చీకటినే పేర్మించిరి. 

కీరత్నలు 78:22 => వారు దేవునియందు విశావ్సముంచకపోయిరి. ఆయన దయచేసిన రక్షణయందు 

నమిమ్క యుంచలేదు. 

యెషయా 30:1 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే లోబడని పిలల్లకు శర్మ పాపమునకు పాపము 

కూరుచ్కొనునటుల్గా వారు ననున్ అడుగక ఆలోచన చేయుదురు నా ఆతమ్ నియమింపని 

సంధిచేసికొందురు  

యెషయా 30:2 => వారు నా నోటి మాట విచారణచేయక ఫరోబలముచేత తముమ్ను తాము 

బలపరచుకొనుటకు ఐగుపుత్నీడను శరణుజొచుచ్టకు ఐగుపుత్నకు పర్యాణము చేయుదురు.  

యెషయా 30:3 => ఫరోవలన కలుగు బలము మీకు అవమానకరమగును ఐగుపుత్నీడను 

శరణుజొచుచ్టవలన సిగుగ్ కలుగును. 
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యెషయా 31:1 => ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుని లక్షయ్పెటట్కయు యెహోవాయొదద్ విచారింపకయు 

సహాయము నిమితత్ము ఐగుపుత్నకు వెళుల్చు గుఱఱ్ములను ఆధారము చేసికొని వారి రథములు 

విసాత్రములనియు రౌతులు బలాఢుయ్లనియు వారిని ఆశర్యించువారికి శర్మ.  

యిరిమ్యా 17:5 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నరులను ఆశర్యించి శరీరులను 

తనకాధారముగా చేసికొనుచు తన హృదయమును యెహోవామీదనుండి తొలగించుకొనువాడు 

శాపగర్సుత్డు. 

యిరిమ్యా 17:6 => వాడు ఎడారిలోని అరుహావృక్షమువలె ఉండును; మేలు వచిచ్నపుప్డు అది 

వానికి కనబడదు, వాడు అడవిలో కాలిన నేలయందును నిరజ్నమైన చవిటి భూమియందును 

నివసించును. 

కీరత్నలు 10:4 => దుషు ట్లు పొగరెకిక్ యెహోవా విచారణ చేయడనుకొందురు దేవుడు లేడని 

వారెలల్పుప్డు యోచించుదురు 

యెషయా 29:13 => పర్భువు ఈలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డు ఈ పర్జలు నోటిమాటతో నాయొదద్కు 

వచుచ్చునాన్రు పెదవులతో ననున్ ఘనపరచుచునాన్రు గాని తమ హృదయమును నాకు దూరము 

చేసికొనియునాన్రు వారు నాయెడల చూపు భయభకుత్లు మానవుల విధులనుబటిట్ వారు నేరుచ్కొనినవి.  

యెషయా 43:22 => యాకోబూ, నీవు నాకు మొఱఱ్పెటుట్టలేదు ఇశార్యేలూ, ననున్గూరిచ్ నీవు 

విసికితివి గదా. 

హెబీర్యులకు 10:22 => మనసాస్కిష్కి కలమ్షము తోచకుండునటుల్ పోర్కిష్ంపబడిన హృదయములు 

గలవారమును, నిరమ్లమైన ఉదకముతో సాన్నము చేసిన శరీరములు గలవారమునై యుండి, విశావ్స 

విషయములో సంపూరణ్ నిశచ్యత కలిగి, యథారథ్మైన హృదయముతో మనము దేవుని 

సనిన్ధానమునకు చేరుదము. 

నాయ్యాధిపతులు 6:10 => మీరు అమోరీయుల దేశమున నివసించుచునాన్రు, వారి దేవతలకు 

భయపడకుడి అని మీతో చెపిప్తిని గాని మీరు నా మాట వినకపోతిరి. 

యెషయా 30:9 => వారు తిరుగబడు జనులు అబదధ్మాడు పిలల్లు యెహోవా ధరమ్శాసత్రము 

విననొలల్ని పిలల్లు 
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యిరిమ్యా 7:28 => గనుక నీవు వారితో ఈలాగు చెపుప్ము వీరు తమ దేవుడైన యెహోవా మాట 

విననివారు, శిక్షకు లోబడనొలల్నివారు, కాబటిట్ నమమ్కము వారిలోనుండి తొలగిపోయియునన్ది, అది 

వారి నోట నుండకుండ కొటిట్వేయబడియునన్ది. 

యిరిమ్యా 31:18 => నీవు ననున్ శికిష్ంచితివి, కాడికి అలవాటుకాని కోడె దెబబ్లకు లోబడునటుల్గా 

నేను శిక్షకు లోబడుచునాన్ను, నీవు నా దేవుడవైన యెహోవావు, నీవు నా మనసుస్ను తిర్పిప్నయెడల 

నేను తిరుగుదును అని ఎఫార్యిము అంగలారుచ్చుండగా నేను ఇపుప్డే వినుచునాన్ను.  

యెహెజేక్లు 22:24 => నరపుతుర్డా, యెరూషలేమునకు నీవీమాట పర్కటింపుము నీవు పవితర్ము 

కాని దేశమువై యునాన్వు 

హోషేయ 5:2 => వారు మితి లేకుండ తిరుగుబాటు చేసిరి గనుక నేను వారినందరిని శికిష్ంతును. 

మీకా 6:9 => ఆలకించుడి; యెహోవా పటట్ణమునకు పర్కటన చేయుచునాన్డు. జాఞ్నము గలవాడు నీ 

నామమును లక్షయ్పెటుట్ను, శిక్షనుగూరిచ్న వారత్ను శిక్షను నిరణ్యించిన వానినిగూరిచ్న వారత్ను 

ఆలకించుడి 

జెఫనాయ్ 3:7 => దాని విషయమై నా నిరణ్యమంతటిచొపుప్న మీ నివాససథ్లము సరవ్నాశము 

కాకుండునటుల్, నాయందు భయభకుత్లు కలిగి శిక్షకు లోబడుదురని నేననుకొంటిని గాని వారు 

దుష కిర్యలు చేయుటయందు అతాయ్శ గలవారైరి. 

1 కొరిందీయులకు 11:32 => మనము తీరుప్ పొందినయెడల లోకముతోపాటు మనకు శికాష్విధి 

కలుగకుండునటుల్ పర్భువుచేత శికిష్ంపబడుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:14 => ఈ పతిర్క మూలముగా మేము చెపిప్న మాటకు ఎవడైనను 

లోబడనియెడల అతనిని కనిపెటిట్, అతడు సిగుగ్పడు నిమితత్ము అతనితో సాంగతయ్ము చేయకుడి. 

పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 

వచనము 6 
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నేను అనయ్జనులను నిరూమ్లము చేయగా వారి కోటలును పాడగును, ఒకడైన సంచరించకుండ వారి 

వీధులను పాడుచేసియునాన్ను, జనము లేకుండను వాటియందెవరును కాపురముండకుండను వారి 

పటట్ణములను లయపరచినవాడను నేనే. 

యోబు 4:8 => నేను చూచినంతవరకు అకర్మమును దునిన్ కీడును వితుత్వారు దానినే కోయుదురు. 

యోబు 4:9 => దేవుడు ఊదగా వారు నశించుదురు ఆయన కోపాగిన్ శావ్సమువలన వారు 

లేకపోవుదురు. 

యోబు 4:10 => సింహగరజ్నయు కూర్రసింహపు శబద్మును నిలిచిపోవును. కొదమ సింహముల 

కోరలును విరిగిపోవును. 

యోబు 4:11 => ఎర లేనందున ఆడుసింహము నశించును సింహపు పిలల్లు చెలాల్చెదరగొటట్బడును. 

కీరత్నలు 10:8 => తామునన్ పలెల్లయందలి మాటుచోటులలో పొంచియుందురు చాటైన సథ్లములలో 

నిరపరాధులను చంపుదురు వారి కనున్లు నిరాధారులను పటుట్కొనవలెనని పొంచి చూచును. 

కీరత్నలు 10:9 => గుహలోని సింహమువలె వారు చాటైన సథ్లములలో పొంచియుందురు 

బాధపడువారిని పటుట్కొన పొంచియుందురు బాధపడువారిని తమ వలలోనికి లాగి పటుట్కొందురు. 

కీరత్నలు 10:10 => కాగా నిరాధారులు నలిగి వంగుదురు వారి బలాతాక్రమువలన నిరాధారులు 

కూలుదురు. 

సామెతలు 28:15 => బొబబ్రించు సింహమును తిరుగులాడు ఎలుగుబంటియు దరిదుర్లైన జనుల 

నేలు దుషు ట్డును సమానములు. 

యెషయా 1:23 => నీ అధికారులు దోర్హులు దొంగల సహవాసులు వారందరు లంచము కోరుదురు 

బహుమానములకొరకు కనిపెటుట్దురు తండిర్లేనివారి పక్షమున నాయ్యము తీరచ్రు, విధవరాండర్ 

వాయ్జెయ్ము విచారించరు.  

యిరిమ్యా 22:17 => అయితే నీ దృషిట్యు నీ కోరికయు అనాయ్యముగా లాభము 

సంపాదించుకొనుటయందే, నిరపదాధుల రకత్ము ఒలికించుటయందే నిలిచియునన్వి. అందుకొరకే 

నీవు జనులను బాధించుచునాన్వు, అందుకొరకే బలాతాక్రము చేయుచునాన్వు. 
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యెహెజేక్లు 22:6 => నీలోని ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులందరును తమ శకిత్కొలది నరహతయ్ 

చేయుదురు, 

యెహెజేక్లు 22:25 => ఉగర్త దినమందు నీకు వరష్ము రాదు, అందులో పర్వకత్లు కుటర్ 

చేయుదురు, గరిజ్ంచుచుండు సింహము వేటను చీలుచ్నటుల్ వారు మనుషుయ్లను భకిష్ంతురు. సొతుత్లను 

దర్వయ్మును వారు పటుట్కొందురు, దానిలో చాలామందిని వారు విధవరాండుర్గా చేయుదురు, 

యెహెజేక్లు 22:26 => దాని యాజకులు నా ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించుదురు, నాకు 

పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వులను అపవితర్పరచుదురు, పర్తిషిఠ్తమైనదానికిని సాధారణమైనదానికిని 

భేదమెంచరు, పవితర్మేదో అపవితర్మేదో తెలిసికొనుటకు జనులకు నేరప్రు, నేను విధించిన 

విశార్ంతిదినములను ఆచరింపరు, వారి మధయ్ నేను దూషింపబడుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 22:27 => దానిలో అధిపతులు లాభము సంపాదించుటకై నరహతయ్ చేయుటలోను 

మనుషుయ్లను నశింపజేయుటలోను వేటను చీలుచ్ తోడేళల్వలె ఉనాన్రు. 

మీకా 3:1 => నేనీలాగు పర్కటించితిని యాకోబు సంతతియొకక్ పర్ధానులారా, ఇశార్యేలీయుల 

అధిపతులారా, ఆలకించుడి; నాయ్యము ఎరిగియుండుట మీ ధరమ్మే గదా. 

మీకా 3:2 => అయినను మేలు నసహియ్ంచుకొని కీడుచేయ నిషట్పడుదురు, నా జనుల చరమ్ము 

ఊడదీసి వారి యెముకలమీది మాంసము చీలుచ్చుందురు. 

మీకా 3:3 => నా జనుల మాంసమును భుజించుచు వారి చరమ్మును ఒలిచి వారి యెముకలను 

విరిచి, ఒకడు కుండలోవేయు మాంసమును ముకక్లు చేయునటుట్ బానలోవేయు మాంసముగా వారిని 

తుతుత్నియలుగా పగులగొటిట్యునాన్రు. 

మీకా 3:4 => వారు దురామ్రగ్త ననుసరించి నడుచుకొనియునాన్రు గనుక వారు యెహోవాకు మొఱఱ్ 

పెటిట్నను ఆయన వారి మనవి అంగీకరింపక ఆ కాలమందు వారికి కనబడకుండ తనున్ 

మరుగుచేసికొనును. 

మీకా 3:9 => యాకోబు సంతతివారి పర్ధానులారా, ఇశార్యేలీయుల యధిపతులారా, నాయ్యమును 

తృణీకరించుచు దురీన్తిని నీతిగా ఎంచువారలారా, యీ మాట ఆలకించుడి. 
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మీకా 3:10 => నరహతయ్ చేయుటచేత సీయోనును మీరు కటుట్దురు. దుషట్తవ్ము జరిగించుటచేత 

యెరూషలేమును మీరు కటుట్దురు. 

మీకా 3:11 => జనుల పర్ధానులు లంచము పుచుచ్కొని తీరుప్ తీరుచ్దురు, వారి యాజకులు కూలికి 

బోధింతురు, పర్వకత్లు దర్వయ్ము కొరకు సోదె చెపుప్దురు; అయినను వారు, యెహోవాను ఆధారము 

చేసికొని యెహోవా మన మధయ్నునాన్డు గదా, యే కీడును మనకు రానేరదని యనుకొందురు. 

యిరిమ్యా 5:6 => వారు తిరుగుబాటుచేసి బహుగా విశావ్సఘాతకులైరి గనుక అరణయ్మునుండి 

వచిచ్న సింహము వారిని చంపును, అడవి తోడేలు వారిని నాశనము చేయును, చిరుతపులి వారి 

పటట్ణములయొదద్ పొంచియుండును, వాటిలోనుండి బయలుదేరు పర్తివాడు చీలచ్బడును. 

హబకూక్కు 1:8 => వారి గుఱఱ్ములు చిరుతపులులకంటె వేగముగా పరుగులెతుత్ను, రాతిర్యందు 

తిరుగులాడు తోడేళల్ కంటెను అవి చురుకైనవి; వారి రౌతులు దూరమునుండి వచిచ్ తటాలున 

జొరబడుదురు, ఎరను పటుట్కొనుటకై పకిష్రాజు వడిగా వచుచ్నటుల్ వారు పరుగులెతిత్ వతుత్రు.  

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

అసత్మయమందు దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనును. 

నిరగ్మకాండము 21:6 => వాని యజమానుడు దేవుని యొదద్కు వానిని తీసికొనిరావలెను, మరియు 

వాని యజమానుడు తలుపునొదద్కైనను దావ్రబంధమునొదద్కైనను వాని తోడుకొనిపోయి వాని చెవిని 

కదురుతో గుచచ్వలెను. తరువాత వాడు నిరంతరము వానికి దాసుడైయుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:19 => నీవు నాయ్యము తపిప్ తీరుప్ తీరచ్కూడదు; పక్షపాతము 

చేయకూడదు; లంచము పుచుచ్కొనకూడదు. ఏలయనగా లంచము జాఞ్నుల కనున్లకు గుర్డిడ్తనము 

కలుగజేయును నీతిమంతుల మాటలకు అపారథ్ము పుటిట్ంచును. 

1 సమూయేలు 22:18 => రాజు దోయేగుతో నీవు ఈ యాజకులమీద పడుమని చెపెప్ను. అపుప్డు 

ఎదోమీయుడైన దోయేగు యాజకులమీద పడి ఏఫోదు ధరించుకొనిన యెనుబది యయిదుగురిని ఆ 

దినమున హతముచేసెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 36:14 => అదియుగాక యాజకులలోను జనులలోను అధిపతులగువారు, 

అనయ్జనులు పూజించు హేయమైన విగర్హములను పెటుట్కొని బహుగా దోర్హులై, యెహోవా 

యెరూషలేములో పరిశుదధ్పరచిన మందిరమును అపవితర్పరచిరి. 

యోబు 24:5 => అరణయ్ములోని అడవిగాడిదలు తిరుగునటుల్ బీదవారు తమ పనిమీద బయలుదేరి 

వేటను వెదకుదురు ఎడారిలో వారి పిలల్లకు ఆహారము దొరకును 

సామెతలు 4:17 => కీడుచేత దొరికినదానిని వారు భుజింతురు బలాతాక్రముచేత దొరికిన 

దార్కాష్రసమును తార్గుదురు 

సామెతలు 30:14 => దేశములో ఉండకుండ వారు దరిదుర్లను మింగునటుల్ను మనుషుయ్లలో 

ఉండకుండ బీదలను నశింపజేయునటుల్ను ఖడగ్మువంటి పళుల్ను కతుత్లవంటి దవడపళుల్ను గల వారి 

తరము కలదు. 

పర్సంగి 3:16 => మరియు లోకమునందు విమరశ్ సాథ్నమున దురామ్రగ్త జరుగుటయు, 

నాయ్యముండవలసిన సాథ్నమున దురామ్రగ్త జరుగుటయు నాకు కనబడెను. 

యెషయా 59:6 => వారి పటుట్బటట్ నేయుటకు పనికిరాదు వారు నేసినది ధరించుకొనుటకు ఎవనికిని 

వినియోగింపదు వారి కిర్యలు పాపకిర్యలే వారు బలాతాక్రము చేయువారే.  

యిరిమ్యా 5:5 => ఘనులైనవారియొదద్కు పోయెదను వారితో మాటలాడెదను, వారు యెహోవా 

మారగ్మును, తమ దేవుని నాయ్యవిధిని ఎరిగినవారై యుందురుగదా అని నేననుకొంటిని. అయితే 

ఒకడును తపప్కుండ వారు కాడిని విరిచినవారుగాను కటల్ను తెంపుకొనినవారుగాను ఉనాన్రు. 

యిరిమ్యా 6:13 => అలుప్లేమి ఘనులేమి వారందరు మోసము చేసి దోచుకొనువారు, పర్వకత్లేమి 

యాజకులేమి అందరు వంచకులు. 

యిరిమ్యా 23:1 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే నా మందలో చేరిన గొఱఱ్లను నశింపజేయుచు 

చెదరగొటుట్ కాపరులకు శర్మ. 

యిరిమ్యా 34:19 => అనగా యూదా అధిపతులను యెరూషలేము అధిపతులను రాజ 

పరివారములోని వారిని యాజకులను దేశజనులనందరిని ఆ దూడయొకక్ రెండు భాగముల మధయ్ 

నడచినవారినందరిని ఆ దూడతో సమానులుగా చేయుచునాన్ను.  
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విలాపవాకయ్ములు 4:13 => దానిలో నీతిమంతుల రకత్మును ఓడిచ్న దాని పర్వకత్ల 

పాపములనుబటిట్యు దాని యాజకుల దోషమునుబటిట్యు  

యెహెజేక్లు 7:23 => దేశము రకత్ముతో నిండియునన్ది, పటట్ణము బలాతాక్రముతో నిండియునన్ది. 

సంకెళుల్ సిదధ్పరచుము. 

యెహెజేక్లు 11:6 => ఈ పటట్ణములో మీరు బహుగా హతయ్ జరిగించితిరి, మీచేత హతులైన 

వారితో వీధులు నిండియునన్వి. 

యెహెజేక్లు 22:3 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ కాలము వచుచ్నటుల్ నరహతయ్లు 

చేయు పటట్ణమా, నినున్ అపవితర్పరచుకొనునటుల్ విగర్హములు పెటుట్కొను పటట్ణమా, నీవు చేసిన 

నరహతయ్లచేత నీకు నీవే నేరసాథ్పన చేసికొంటివి, నీవు పెటుట్కొనిన విగర్హములచేత నినున్ నీవే 

అపవితర్పరచుకొంటివి,  

యెహెజేక్లు 22:12 => ననున్ మరచిపోయి నరహతయ్కై లంచము పుచుచ్కొనువారు నీలో నునాన్రు, 

అపిప్చిచ్ వడిడ్ పుచుచ్కొని నీ పొరుగువారిని బాధించుచు నీవు బలవంతముగా వారిని 

దోచుకొనుచునాన్వు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 22:26 => దాని యాజకులు నా ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించుదురు, నాకు 

పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వులను అపవితర్పరచుదురు, పర్తిషిఠ్తమైనదానికిని సాధారణమైనదానికిని 

భేదమెంచరు, పవితర్మేదో అపవితర్మేదో తెలిసికొనుటకు జనులకు నేరప్రు, నేను విధించిన 

విశార్ంతిదినములను ఆచరింపరు, వారి మధయ్ నేను దూషింపబడుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 22:27 => దానిలో అధిపతులు లాభము సంపాదించుటకై నరహతయ్ చేయుటలోను 

మనుషుయ్లను నశింపజేయుటలోను వేటను చీలుచ్ తోడేళల్వలె ఉనాన్రు. 

యెహెజేక్లు 33:26 => మీరు ఖడగ్ము నాధారము చేసికొనువారు, హేయకిర్యలు జరిగించువారు, 

పొరుగువాని భారయ్ను చెరుపువారు; మీవంటి వారు దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురా? నీవీలాగున 

వారికి చెపుప్ము పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదెమనగా 
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యెహెజేక్లు 34:2 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయుల కాపరులనుగూరిచ్ ఈ మాట పర్వచింపుము, ఆ 

కాపరులతో ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా తమ కడుపు నింపుకొను 

ఇశార్యేలీయుల కాపరులకు శర్మ; కాపరులు గొఱఱ్లను మేపవలెను గదా.  

యెహెజేక్లు 34:3 => మీరు కొర్వివ్న గొఱఱ్లను వధించి కొర్వువ్ను తిని బొచుచ్ను కపుప్కొందురు గాని 

గొఱఱ్లను మేపరు, 

హోషేయ 6:9 => బందిపోటు దొంగలు పొంచియుండునటుల్ యాజకులు పొంచియుండి షెకెము 

మారగ్ములో నరహతయ్ చేసెదరు; వారు ఘోరమైన కాముకతవ్ము జరిగించువారై యునాన్రు, 

హోషేయ 9:15 => వారి చెడుతనమంతయు గిలాగ్లులో కనబడుచునన్ది; అచచ్టనే నేను వారికి 

విరోధినైతిని, వారి దుషట్కిర్యలనుబటిట్ వారినికను పేర్మింపక నా మందిరములోనుండి వారిని 

వెలివేతును; వారి యధిపతులందరును తిరుగుబాటు చేయువారు. 

ఆమోసు 2:7 => దరిదుర్ల నోటిలో మనున్ వేయుటకు బహు ఆశపడుదురు; దీనుల తోర్వకు అడడ్ము 

వచెచ్దరు; తండిర్యు కుమారుడును ఒకదానినే కూడి నా పరిశుదధ్నామమును అవమానపరచుదురు; 

మీకా 3:2 => అయినను మేలు నసహియ్ంచుకొని కీడుచేయ నిషట్పడుదురు, నా జనుల చరమ్ము 

ఊడదీసి వారి యెముకలమీది మాంసము చీలుచ్చుందురు. 

మీకా 3:10 => నరహతయ్ చేయుటచేత సీయోనును మీరు కటుట్దురు. దుషట్తవ్ము జరిగించుటచేత 

యెరూషలేమును మీరు కటుట్దురు. 

మీకా 3:11 => జనుల పర్ధానులు లంచము పుచుచ్కొని తీరుప్ తీరుచ్దురు, వారి యాజకులు కూలికి 

బోధింతురు, పర్వకత్లు దర్వయ్ము కొరకు సోదె చెపుప్దురు; అయినను వారు, యెహోవాను ఆధారము 

చేసికొని యెహోవా మన మధయ్నునాన్డు గదా, యే కీడును మనకు రానేరదని యనుకొందురు. 

మీకా 6:12 => వారిలోని ఐశవ్రయ్వంతులు ఎడతెగక బలాతాక్రము చేయుదురు, పటట్ణసుథ్లు 

అబదధ్మాడుదురు, వారి నోటిలోని నాలుక కపటముగా మాటలాడును. 

నహూము 2:11 => సింహముల గుహ యేమాయెను? సింహపుపిలల్ల మేతసథ్లమేమాయెను? 

ఎవరును బెదరింపకుండ సింహమును ఆడుసింహమును సింహపు పిలల్లును తిరుగులాడు 

సథ్లమేమాయెను? 
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జెకరాయ్ 11:3 => గొఱఱ్బోయల రోదన శబద్ము వినబడుచునన్ది, ఏలయనగా వారి అతిశయాసప్దము 

లయమాయెను. కొదమ సింహముల గరజ్నము వినబడుచునన్ది, ఏలయనగా యొరాద్ను యొకక్ 

మహారణయ్ము పాడైపోయెను. 

మతత్యి 7:15 => అబదధ్ పర్వకత్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. వారు గొఱఱ్ల చరమ్ములు వేసికొని 

మీయొదద్కు వతుత్రు కాని లోపల వారు కూర్రమైన తోడేళుల్. 

లూకా 10:3 => మీరు వెళుల్డి; ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱఱ్పిలల్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను 

పంపుచునాన్ను. 

లూకా 11:39 => అందుకు పర్భువిటల్నెను పరిసయుయ్లైన మీరు గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్ 

చేయుదురు గాని మీ అంతరంగము దోపుతోను చెడుతనముతోను నిండియునన్ది. 

లూకా 13:32 => ఆయన వారిని చూచి మీరు వెళిల్, ఆ నకక్తో ఈలాగు చెపుప్డి ఇదిగో నేడును 

రేపును నేను దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చు (రోగులను) సవ్సథ్పరచుచునుండి మూడవ దినమున పూరణ్సిదిధ్ 

పొందెదను. 

యోహాను 10:8 => గొఱఱ్లు పోవు దావ్రమును నేనే; నాకు ముందు వచిచ్న వారందరు దొంగలును 

దోచుకొనువారునై యునాన్రు; గొఱఱ్లు వారి సవ్రము వినలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:29 => నేను వెళిల్పోయిన తరువాత కూర్రమైన తోడేళుల్ మీలో 

పర్వేశించునని నాకు తెలియును; వారు మందను కనికరింపరు. 

వచనము 7 

దాని విషయమై నా నిరణ్యమంతటిచొపుప్న మీ నివాససథ్లము సరవ్నాశము కాకుండునటుల్, నాయందు 

భయభకుత్లు కలిగి శిక్షకు లోబడుదురని నేననుకొంటిని గాని వారు దుష కిర్యలు చేయుటయందు 

అతాయ్శ గలవారైరి. 

యెషయా 9:15 => పెదద్లును ఘనులును తల; కలల్లాడు పర్వకత్లు తోక. 

యెషయా 56:10 => వారి కాపరులు గుర్డిడ్వారు వారందరు తెలివిలేనివారు వారందరు 

మూగకుకక్లు మొరుగలేరు కలవరించుచు పండుకొనువారు నిదార్సకుత్లు. 
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యెషయా 56:11 => కుకక్లు తిండికి ఆతురపడును, ఎంత తినినను వాటికి తృపిత్లేదు. ఈ 

కాపరులు అటిట్వారే వారు దేనిని వివేచింపజాలరు వారందరు తమకిషట్మైన మారగ్మున పోవుదురు 

ఒకడు తపప్కుండ అందరు సవ్పర్యోజనమే విచారించుకొందురు.  

యెషయా 56:12 => వారిటల్ందురు నేను దార్కాష్రసము తెపిప్ంచెదను మనము మదయ్ము 

నిండారులగునటుల్ తార్గుదము రండి నేడు జరిగినటుట్ రేపు మరి లక్షణముగా జరుగును. 

యిరిమ్యా 5:31 => పర్వకత్లు అబదధ్పర్వచనములు పలికెదరు, యాజకులు వారి పక్షమున ఏలుబడి 

చేసెదరు, ఆలాగు జరుగుట నా పర్జలకు ఇషట్ము; దాని ఫలము నొందునపుప్డు మీరేమి చేయుదురు? 

యిరిమ్యా 6:13 => అలుప్లేమి ఘనులేమి వారందరు మోసము చేసి దోచుకొనువారు, పర్వకత్లేమి 

యాజకులేమి అందరు వంచకులు. 

యిరిమ్యా 6:14 => సమాధానములేని సమయమున సమాధానము సమాధానమని చెపుప్చు, నా 

పర్జలకునన్ గాయమును పైపైన మాతర్మే బాగుచేయుదురు. 

యిరిమ్యా 8:10 => గనుక వారి భారయ్లను అనుయ్ల కపప్గింతును, వారిని జయించువారికి వారి 

పొలములను అపప్గింతును. అలుప్లేమి ఘనులేమి అందరును మోసముచేసి దోచుకొనువారు; 

పర్వకత్లేమి యాజకులేమి అందరును వంచకులు. 

యిరిమ్యా 14:13 => అందుకు నేను అయోయ్, పర్భువైన యెహోవా మీరు ఖడగ్ము చూడరు మీకు 

కాష్మము కలుగదు, ఈ చోటను నేను సిథ్రమైన సమాధానము మీకిచెచ్దనని పర్వకత్లు వారితో 

చెపుప్చునాన్రవి నేననగా 

యిరిమ్యా 14:14 => యెహోవా నాతో ఇటల్నెను పర్వకత్లు నా నామమునుబటిట్ అబదధ్ములు 

పర్కటించుచునాన్రు; నేను వారిని పంపలేదు, వారికి ఆజఞ్ ఇయయ్లేదు, వారితో మాటలాడలేదు, వారు 

అసతయ్ దరశ్నమును శకునమును మాయతంతర్మును తమ హృదయమునపుటిట్న వంచనను పర్కటన 

చేయుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 14:15 => కావున నేను వారిని పంపకపోయినను, నా నామమునుబటిట్ ఖడగ్మైనను 

కాష్మమైనను ఈ దేశములోనికి రాదని చెపుప్చు అబదధ్పర్వచనములు పర్కటించు పర్వకత్లనుగూరిచ్ 
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యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆ పర్వకత్లు ఖడగ్మువలనను కాష్మమువలనను 

లయమగుదురు.  

యిరిమ్యా 23:9 => పర్వకత్లను గూరిచ్నది. యెహోవాను గూరిచ్యు ఆయన పరిశుదధ్మైన మాటలను 

గూరిచ్యు నా గుండె నాలో పగులుచునన్ది, నా యెముకలనిన్యు కదలుచునన్వి, నేను 

మతిత్లిల్నవానివలెను దార్కాష్రసవశుడైన బలాఢుయ్నివలెను ఉనాన్ను. 

యిరిమ్యా 23:10 => దేశము వయ్భిచారులతో నిండియునన్ది, జనుల నడవడి చెడడ్దాయెను, వారి 

శౌరయ్ము అనాయ్యమున కుపయోగించుచునన్ది గనుక శాపగర్సత్మై దేశము దుఃఖపడుచునన్ది; 

అడవిబీళుల్ ఎండిపోయెను. 

యిరిమ్యా 23:11 => పర్వకత్లేమి యాజకులేమి అందరును అపవితుర్లు; నా మందిరములో వారి 

చెడుతనము నాకు కనబడెను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 23:12 => వారి దండన సంవతస్రమున వారి మీదికి నేను కీడు రపిప్ంచుచునాన్ను గనుక 

గాఢాంధకారములో నడుచువానికి జారుడు నేలవలె వారి మారగ్ముండును; దానిలో వారు తరుమబడి 

పడిపోయెదరు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 23:13 => షోమోర్ను పర్వకత్లు అవివేక కిర్యలు చేయగా చూచితిని; వారు బయలు 

పేరట పర్వచనము చెపిప్ నా జనమైన ఇశార్యేలును తోర్వ తపిప్ంచిరి. 

యిరిమ్యా 23:14 => యెరూషలేము పర్వకత్లు ఘోరమైన కిర్యలు చేయగా నేను చూచితిని, వారు 

వయ్భిచారులు అసతయ్ వరత్నులు, ఎవడును తన దురామ్రగ్తనుండి మరలక దురామ్రుగ్ల చేతులను 

బలపరచుదురు, వారందరు నా దృషిట్కి సొదొమవలెనైరి, దాని నివాసులు గొమొఱాఱ్వలెనైరి. 

యిరిమ్యా 23:15 => కావున సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈ పర్వకత్లనుగూరిచ్ 

సెలవిచుచ్నదేమనగా యెరూషలేము పర్వకత్ల అపవితర్త దేశమంతట వాయ్పించెను గనుక తినుటకు 

మాచిపతిర్యు తార్గుటకు చేదునీళుల్ను నేను వారి కిచుచ్చునాన్ను. 

యిరిమ్యా 23:16 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీకు 

పర్చనములు పర్కటించు పర్వకత్ల మాటలను ఆలకింపకుడి, వారు మిముమ్ను భర్మ పెటుట్దురు. 
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యిరిమ్యా 23:17 => వారు ననున్ తృణీకరించు వారితో మీకు కేష్మము కలుగునని యెహోవా 

సెలవిచెచ్ననియు; ఒకడు తన హృదయ మూరఖ్త చొపుప్న నడవగా వానితో మీకు కీడు రాదనియు 

చెపుప్చు, యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ మాటలాడక తమకు తోచిన దరశ్నమునుబటిట్ పలుకుదురు. 

యిరిమ్యా 23:25 => కలకంటిని కలకంటిని అని చెపుప్చు నా నామమున అబదధ్ములు పర్కటించు 

పర్వకత్లు పలికిన మాట నేను వినియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 2 3 : 2 6 = > ఇ క నెపప్ టి వ రకు ఈలాగున జరుగుచుండును ? తమ 

హృదయకాపటయ్మునుబటిట్ అబదధ్ములు పర్కటించు పర్వకత్లు దీని నాలోచింపరా? 

యిరిమ్యా 23:27 => బయలును పూజింపవలెనని తమ పితరులు నా నామమును మరచినటుల్ 

వీరందరు తమ పొరుగువారితో చెపుప్ కలలచేత నా జనులు నా నామమును మరచునటుల్ చేయవలెనని 

యోచించుచునాన్రా? 

యిరిమ్యా 23:32 => మాయా సవ్పన్ములను పర్కటించి వాటిని చెపుప్చు, అబదధ్ములచేతను, 

మాయాపర్గలభ్తచేతను నా పర్జలను దారి తొలగించువారికి నేను విరోధినై యునాన్ను; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. నేను వారిని పంపలేదు, వారికి ఆజఞ్ ఇయయ్లేదు, వారు ఈ జనులకు ఏమాతర్మును 

పర్యోజనకారులు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 27:14 => కావున మీరు బబులోను రాజునకు దాసులు కాకుందురని మీతో చెపుప్ 

పర్వకత్లు అబదద్మే పర్కటించుచునాన్రు, నేను వారిని పంపలేదు, వారి మాటల నంగీకరింపవదుద్, ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 27:15 => నేను మిముమ్ను తోలివేయునటుల్ను, మీరును మీతో పర్వచించు మీ పర్వకత్లును 

నశించునటుల్ను, వారు నా నామమునుబటిట్ అబదధ్ముగా పర్వచించుచునాన్రు. మరియు 

యాజకులతోను ఈ పర్జలందరితోను నేను ఈ మాటలు చెపిప్తిని 

విలాపవాకయ్ములు 2:14 => నీ పర్వకత్లు నిరరథ్కమైన వయ్రథ్దరశ్నములు చూచియునాన్రు నీవు 

చెరలోనికిపోకుండ తపిప్ంచుటకై వారు నీ దోషములను నీకు వెలల్డిచేయలేదు. వారు వయ్రథ్మైన 

ఉపదేశములు పొందినవారైరి తోర్వతపిప్ంచు దరశ్నములు చూచినవారైరి.  
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యెహెజేక్లు 13:3 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దరశ్నమేమియు కలుగకునన్ను 

సవ్బుదిధ్ ననుసరించు అవివేక పర్వకత్లకు శర్మ. 

యెహెజేక్లు 13:4 => ఇశార్యేలీయులారా, మీ పర్వకత్లు పాడైన సథ్లములలోనుండు నకక్లతో 

సాటిగా ఉనాన్రు. 

యెహెజేక్లు 13:5 => యెహోవా దినమున ఇశార్యేలీయులు యుదధ్మందు సిథ్రముగా నిలుచునటుల్ 

మీరు గోడలలోనునన్ బీటల దగగ్ర నిలువరు, పార్కారమును దిటట్పరచరు. 

యెహెజేక్లు 13:6 => వారు వయ్రథ్మైన దరశ్నములు చూచి, అబదధ్పు సోదె చూచి యెహోవా తముమ్ను 

పంపకపోయినను, తాము చెపిప్నమాట సిథ్రమని నముమ్నటుల్ ఇది యెహోవా వాకుక్ అని చెపుప్దురు. 

యెహెజేక్లు 13:7 => నేను సెలవియయ్కపోయినను ఇది యెహోవా వాకుక్ అని మీరు చెపిప్నయెడల 

మీరు కనినది వయ్రథ్మైన దరశ్నముగదా? మీరు నమమ్దగని సోదెగాండర్యితిరి గదా? 

యెహెజేక్లు 13:8 => కావున పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీరు వయ్రథ్మైన 

మాటలు పలుకుచు నిరరథ్కమైన దరశ్నములు కనుచునాన్రు గనుక నేను మీకు విరోధిని; ఇదే పర్భువగు 

యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 13:9 => వయ్రథ్మైన దరశ్నములు కనుచు, నమమ్దగని సోదెగాండర్యిన పర్వకత్లకు నేను 

పగవాడను, వారు నా జనుల సభలోనికి రారు, ఇశార్యేలీయుల సంఖయ్లో చేరినవారు కాకపోదురు, 

వారు ఇశార్యేలీయుల దేశములోనికి తిరిగిరారు, అపుప్డు నేను పర్భువైన యెహోవానని మీరు 

తెలిసికొందురు.  

యెహెజేక్లు 13:10 => సమాధానమేమియు లేకపోయినను వారు సమాధానమని చెపిప్ నా 

జనులను మోసపుచుచ్చునాన్రు; నా జనులు మంటిగోడను కటట్గా వారు వచిచ్ దానిమీద గచుచ్పూత 

పూసెదరు. 

యెహెజేక్లు 13:11 => ఇందువలననే పూయుచునన్ వారితో నీ విటల్నుము వరష్ము పర్వాహముగా 

కురియును, గొపప్ వడగండుల్ పడును, తుపాను దాని పడగొటట్గా అది పడిపోవును.  

యెహెజేక్లు 13:12 => ఆ గోడ పడగా జనులు మిముమ్ను చూచి మీరు పూసిన పూత యేమాయెనని 

అడుగుదురు గదా? 
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యెహెజేక్లు 13:13 => ఇందుకు పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను రౌదర్ము 

తెచుచ్కొని తుపానుచేత దానిని పడగొటుట్దును, నా కోపమునుబటిట్ వరష్ము పర్వాహముగా కురియును, 

నా రౌదర్మునుబటిట్ గొపప్ వడగండుల్ పడి దానిని లయపరచును,  

యెహెజేక్లు 13:14 => దాని పునాది కనబడునటుల్ మీరు గచుచ్పూత పూసిన గోడను నేను నేలతో 

సమముగా కూలెచ్దను, అది పడిపోగా దానికిర్ంద మీరును నాశనమగుదురు, అపుప్డు నేను 

యెహోవానని మీరు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 13:15 => ఈలాగున ఆ గోడమీదను దానిమీద గచుచ్పూత పూసినవారిమీదను నా 

కోపము నేను తీరుచ్కొని, ఆ గోడకును దానికి పూత పూసినవారికిని పని తీరెనని మీతో చెపుప్దును. 

యెహెజేక్లు 13:16 => యెరూషలేమునకు సమాధానము లేకపోయినను ఆ పూత పూయువారు 

సమాధానారథ్మైన దరశ్నములు కనుచు పర్వచించువారు ఇశార్యేలీయుల పర్వకత్లే; ఇదే పర్భువగు 

యెహోవా వాకుక్.  

హోషేయ 9:7 => శికాష్దినములు వచేచ్యునన్వి; పర్తికార దినములు వచేచ్యునన్వి; తాము చేసిన 

విసాత్రమైన దోషమును తాము చూపిన విశేషమైన పగను ఎరిగినవారై తమ పర్వకత్లు అవివేకులనియు, 

దురాతమ్ననుసరించిన వారు వెఱిఱ్వారనియు ఇశార్యేలువారు తెలిసికొందురు. 

మీకా 2:11 => వయ్రథ్మైన మాటలు పలుకుచు, అబదిధ్కుడై దార్కాష్రసమును బటిట్యు మదయ్మును 

బటిట్యు నేను మీకు ఉపనాయ్సము చేయుదునని అబదధ్ము చెపుప్చు ఒకడు వచిచ్నయెడల వాడే ఈ 

జనులకు పర్వకత్యగును. 

మీకా 3:5 => ఆహారము నమలుచు, సమాధానమని పర్కటించువారును, ఒకడు తమ నోట 

ఆహారము పెటట్నియెడల అతనిమీద యుదధ్ము పర్కటించువారునై నా జనులను పొరపెటుట్ 

పర్వకత్లనుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

మీకా 3:6 => మీకు దరశ్నము కలుగకుండ రాతిర్ కముమ్ను, సోదె చెపప్కుండ మీకు చీకటి కలుగును; 

ఇటిట్ పర్వకత్లకు సూరుయ్డు కనబడకుండ అసత్మించును, పగలు చీకటిపడును 

మతత్యి 7:15 => అబదధ్ పర్వకత్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. వారు గొఱఱ్ల చరమ్ములు వేసికొని 

మీయొదద్కు వతుత్రు కాని లోపల వారు కూర్రమైన తోడేళుల్. 
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2 కొరిందీయులకు 11:13 => ఏలయనగా అటిట్వారు కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లుల వేషము 

ధరించుకొనువారైయుండి, దొంగ అపొసత్లులును మోసగాండర్గు పనివారునై యునాన్రు. 

2 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

1 యోహాను 4:1 => పిర్యులారా, అనేకులైన అబదధ్ పర్వకత్లు లోకములోనికి బయలువెళిల్ యునాన్రు 

గనుక పర్తి ఆతమ్ను నమమ్క, ఆ యా ఆతమ్లు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీకిష్ంచుడి. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

1 సమూయేలు 2:12 => ఏలీ కుమారులు యెహోవాను ఎరుగనివారై మికిక్లి దురామ్రుగ్లై యుండిరి. 

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

బలిపశువును వధించిన మీదట మాంసము ఉడుకుచుండగా యాజకుని వారు మూడు ముండుల్గల 

కొంకిని తీసికొనివచిచ్ 

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

గుచిచ్నపుడు ఆ కొంకిచేత బయటకు వచిచ్నదంతయు యాజకుడు తనకొరకు తీసికొనును. షిలోహుకు 

వచుచ్ ఇశార్యేలీయులందరికిని వీరు ఈలాగున చేయుచువచిచ్రి. 
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1 సమూయేలు 2:15 => ఇదియు గాక వారు కొర్వువ్ను దహింపకమునుపు యాజకుని పనివాడు 

వచిచ్ బలిపశువును వధించువానితోయాజకునికి వండించుటకై మాంసమిముమ్, ఉడకబెటిట్న మాంసము 

అతడు నీయొదద్ తీసికొనడు, పచిచ్ మాంసమే కావలెను అని చెపుప్చువచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 2:16 => ఈ క్షణమందే వారు కొర్వువ్ను దహింతురు, తరువాత నీ మనసుస్ 

వచిచ్నంతమటుట్కు తీసికొనవచుచ్నని వానితో ఆ మనిషి చెపిప్నయెడల వాడు ఆలాగువదుద్ ఇపుప్డే 

యియయ్వలెను, లేనియెడల బలవంతముచేత తీసికొందుననును. 

1 సమూయేలు 2:17 => అందువలన జనులు యెహోవాకు నైవేదయ్ము చేయుటయందు 

అసహయ్పడుటకు ఆ యౌవనులు కారణమైరి, గనుక వారి పాపము యెహోవా సనిన్ధిని బహు 

గొపప్దాయెను. 

1 సమూయేలు 2:22 => ఏలీ బహు వృదుధ్డాయెను. ఇశార్యేలీయులకు తన కుమారులు చేసిన 

కారయ్ములనిన్యు, వారు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రము దగగ్రకు సేవ చేయుటకువచిచ్న సతరీలతో 

శయనించుటయను మాట చెవినిపడగా వారిని పిలిచి యిటల్నెను 

యెహెజేక్లు 22:26 => దాని యాజకులు నా ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించుదురు, నాకు 

పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వులను అపవితర్పరచుదురు, పర్తిషిఠ్తమైనదానికిని సాధారణమైనదానికిని 

భేదమెంచరు, పవితర్మేదో అపవితర్మేదో తెలిసికొనుటకు జనులకు నేరప్రు, నేను విధించిన 

విశార్ంతిదినములను ఆచరింపరు, వారి మధయ్ నేను దూషింపబడుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 44:7 => ఆహారమును కొర్వువ్ను రకత్మును మీరు నా కరిప్ంచునపుప్డు నా పరిశుదధ్ 

సథ్లములో ఉండి దాని నపవితర్పరచునటుల్ హృదయమందును, శరీరమందును సునన్తిలేని అనుయ్లను 

దానిలోనికి మీరు తోడుకొనిరాగా వారు మీ హేయ కిర్యలనిన్టిని ఆధారముచేసికొని నా నిబంధనను 

భంగపరచిరి. 

యెహెజేక్లు 44:8 => నేను మీకపప్గించిన నా పరిశుదధ్మైన వసుత్వులను మీరు కాపాడక, వారు 

కాపాడవలెనని మీకు మారుగా అనుయ్లను ఉంచితిరి. 
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హోషేయ 4:6 => నా జనులు జాఞ్నము లేనివారై నశించుచునాన్రు. నీవు జాఞ్నమును 

విసరిజ్ంచుచునాన్వు గనుక నాకు యాజకుడవు కాకుండ నేను నినున్ విసరిజ్ంతును; నీవు నీ దేవుని 

ధరమ్శాసత్రము మరచితివి గనుక నేనును నీ కుమారులను మరతును. 

హోషేయ 4:7 => తమకు కలిమి కలిగిన కొలది వారు నాయెడల అధికపాపము చేసిరి గనుక వారి 

ఘనతను నీచసిథ్తికి మారుచ్దును. 

హోషేయ 4:8 => నా జనుల పాపములను ఆహారముగ చేసికొందురు గనుక జనులు మరి 

యధికముగా పాపము చేయవలెనని వారు కోరుదురు. 

మలాకీ 2:8 => అయితే మీరు మారగ్ము తపిప్తిరి, ధరమ్శాసత్ర విషయములో మీరు అనేకులను 

అభయ్ంతరపరచి, లేవీయులతో చేయబడిన నిబంధనను నిరరథ్కము చేసియునాన్రు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:14 => అదియుగాక యాజకులలోను జనులలోను అధిపతులగువారు, 

అనయ్జనులు పూజించు హేయమైన విగర్హములను పెటుట్కొని బహుగా దోర్హులై, యెహోవా 

యెరూషలేములో పరిశుదధ్పరచిన మందిరమును అపవితర్పరచిరి. 

యెషయా 59:6 => వారి పటుట్బటట్ నేయుటకు పనికిరాదు వారు నేసినది ధరించుకొనుటకు ఎవనికిని 

వినియోగింపదు వారి కిర్యలు పాపకిర్యలే వారు బలాతాక్రము చేయువారే.  

యిరిమ్యా 9:2 => నా జనులందరు వయ్భిచారులును దోర్హుల సమూహమునై యునాన్రు. అహహా, 

అరణయ్ములో బాటసారుల బస నాకు దొరికిన ఎంత మేలు? నేను నా జనులను విడిచి 

వారియొదద్నుండి తొలగిపోవుదును. 

యిరిమ్యా 23:1 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే నా మందలో చేరిన గొఱఱ్లను నశింపజేయుచు 

చెదరగొటుట్ కాపరులకు శర్మ. 

యిరిమ్యా 23:11 => పర్వకత్లేమి యాజకులేమి అందరును అపవితుర్లు; నా మందిరములో వారి 

చెడుతనము నాకు కనబడెను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 23:14 => యెరూషలేము పర్వకత్లు ఘోరమైన కిర్యలు చేయగా నేను చూచితిని, వారు 

వయ్భిచారులు అసతయ్ వరత్నులు, ఎవడును తన దురామ్రగ్తనుండి మరలక దురామ్రుగ్ల చేతులను 

బలపరచుదురు, వారందరు నా దృషిట్కి సొదొమవలెనైరి, దాని నివాసులు గొమొఱాఱ్వలెనైరి. 
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యిరిమ్యా 26:7 => యిరీమ్యా యీ మాటలను యెహోవా మందిరములో పలుకుచుండగా 

యాజకులును పర్వకత్లును జనులందరును వినిరి. 

యిరిమ్యా 29:23 => చెరపటట్బడి బబులోనులోనునన్ యూదావారందరును బబులోను రాజు 

అగిన్లో కాలిచ్న సిదిక్యావలెను అహాబువలెను యెహోవా నినున్ చేయునుగాకని చెపుప్చు వారి పేళల్ను 

శాపవచనముగా వాడుకొందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 34:19 => అనగా యూదా అధిపతులను యెరూషలేము అధిపతులను రాజ 

పరివారములోని వారిని యాజకులను దేశజనులనందరిని ఆ దూడయొకక్ రెండు భాగముల మధయ్ 

నడచినవారినందరిని ఆ దూడతో సమానులుగా చేయుచునాన్ను.  

విలాపవాకయ్ములు 4:13 => దానిలో నీతిమంతుల రకత్మును ఓడిచ్న దాని పర్వకత్ల 

పాపములనుబటిట్యు దాని యాజకుల దోషమునుబటిట్యు  

యెహెజేక్లు 7:23 => దేశము రకత్ముతో నిండియునన్ది, పటట్ణము బలాతాక్రముతో నిండియునన్ది. 

సంకెళుల్ సిదధ్పరచుము. 

యెహెజేక్లు 13:2 => నరపుతుర్డా, పర్వచించుచునన్ ఇశార్యేలీయుల పర్వకత్లకు విరోధముగా 

పర్వచించి, మనసుస్ వచిచ్నటుల్ పర్వచించువారితో నీవీలాగు చెపుప్ము యెహోవా మాట ఆలకించుడి. 

యెహెజేక్లు 22:12 => ననున్ మరచిపోయి నరహతయ్కై లంచము పుచుచ్కొనువారు నీలో నునాన్రు, 

అపిప్చిచ్ వడిడ్ పుచుచ్కొని నీ పొరుగువారిని బాధించుచు నీవు బలవంతముగా వారిని 

దోచుకొనుచునాన్వు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 22:28 => మరియు దాని పర్వకత్లు వయ్రథ్మైన దరశ్నములు కనుచు, యెహోవా 

ఏమియు సెలవియయ్నపుప్డు పర్భువైన యెహోవా యీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపుప్చు, వటిట్ 

సోదెగాండర్యి జనులు కటిట్న మంటిగోడకు గచుచ్పూత పూయువారైయునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 34:2 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయుల కాపరులనుగూరిచ్ ఈ మాట పర్వచింపుము, ఆ 

కాపరులతో ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా తమ కడుపు నింపుకొను 

ఇశార్యేలీయుల కాపరులకు శర్మ; కాపరులు గొఱఱ్లను మేపవలెను గదా.  
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యెహెజేక్లు 44:10 => మరియు ఇశార్యేలీయులు ననున్ విసరిజ్ంచి తమ విగర్హములను 

అనుసరింపగా, వారితోకూడ ననున్ విసరిజ్ంచిన లేవీయులు తమ దోషమును భరించుదురు. 

యెహెజేక్లు 44:23 => పర్తిషిఠ్తమైనదేదో పర్తిషిఠ్తము కానిదేదో పవితర్మైనదేదో అపవితర్మైనదేదో 

కనుగొనుటకు వారు నా జనులకు నేరుప్నటుల్ 

1 కొరిందీయులకు 3:17 => ఎవడైనను దేవుని ఆలయమును పాడుచేసినయెడల దేవుడు వానిని 

పాడుచేయును. దేవుని ఆలయము పరిశుదధ్మైయునన్ది; మీరు ఆ ఆలయమైయునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 1:17 => కావున నేనీలాగు ఉదేద్శించి చపలచితుత్డనుగా నడుచుకొంటినా? 

అవును అవునని చెపుప్చు, కాదు కాదనునటుట్ పర్వరిత్ంపవలెనని నా యోచనలను శరీరానుసారముగా 

యోచించుచునాన్నా? 

వచనము 8 

కాబటిట్ యెహోవా సెలవిచుచ్ వాకుక్ ఏదనగా నాకొరకు కనిపెటుట్డి, నేను లేచి యెర పటుట్కొను దినము 

కొరకు కనిపెటిట్యుండుడి, నా ఉగర్తను నాకోపాగిన్ అంతటిని వారిమీద కుమమ్రించుటకై 

అనయ్జనులను పోగు చేయుటకును గుంపులు గుంపులుగా రాజయ్ములను సమకూరుచ్టకును నేను 

నిశచ్యించుకొంటిని; నా రోషాగిన్చేత భూమియంతయు కాలిపోవును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:4 => ఆయన ఆశర్యదురగ్ముగా నునాన్డు; ఆయన కారయ్ము 

సంపూరణ్ము ఆయన చరయ్లనిన్యు నాయ్యములు ఆయన నిరోద్షియై నముమ్కొనదగిన దేవుడు. ఆయన 

నీతిపరుడు యథారథ్వంతుడు. 

కీరత్నలు 99:3 => భయంకరమైన నీ గొపప్ నామమును వారు సుత్తించెదరు. యెహోవా పరిశుదుధ్డు. 

కీరత్నలు 99:4 => యథారథ్తనుబటిట్ నీవు నాయ్యమును పేర్మించు రాజును సిథ్రపరచియునాన్వు 

యాకోబు సంతతిమధయ్ నీవు నీతి నాయ్యములను జరిగించియునాన్వు. 

కీరత్నలు 145:17 => యెహోవా తన మారగ్ములనిన్టిలో నీతిగలవాడు తన కిర్యలనిన్టిలో 

కృపచూపువాడు 
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పర్సంగి 3:16 => మరియు లోకమునందు విమరశ్ సాథ్నమున దురామ్రగ్త జరుగుటయు, 

నాయ్యముండవలసిన సాథ్నమున దురామ్రగ్త జరుగుటయు నాకు కనబడెను. 

పర్సంగి 3:17 => పర్తి పర్యతన్మునకును పర్తి కిర్యకును తగిన సమయమునన్దనియు, 

నీతిమంతులకును దురామ్రుగ్లకును దేవుడే తీరుప్ తీరుచ్ననియు నా హృదయములో నేననుకొంటిని. 

యెషయా 45:21 => మీ పర్మాణవాకయ్ములు నా సనిన్ధిని తెలియజేయుడి జనులు కూడుకొని 

ఆలోచన చేసికొందురు గాక; పూరవ్కాలము మొదలుకొని ఆ కారయ్మును తెలియజేసినవాడెవడు? 

చాలకాలము కిర్ందట దాని పర్కటించినవాడెవడు? యెహోవానగు నేనే గదా? నేను తపప్ వేరొక దేవుడు 

లేడు. నేను నీతిపరుడనగు దేవుడను, రకిష్ంచువాడను నేనే నేను తపప్ మరి ఏ దేవుడును లేడు  

హబకూక్కు 1:3 => ననెన్ందుకు దోషము చూడనిచుచ్చునాన్వు? బాధ నీవేల ఊరకయే 

చూచుచునాన్వు? ఎకక్డ చూచినను నాశనమును బలాతాక్రమును అగుపడుచునన్వి, జగడమును 

కలహమును రేగుచునన్వి. 

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

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

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 3:26 => కీర్సుత్యేసు రకత్మునందలి విశావ్సముదావ్రా ఆయనను కరుణాధారముగా 

బయలుపరచెను. దేవుడిపప్టి కాలమందు తన నీతిని కనబరచు నిమితత్ము, తాను నీతిమంతుడును 

యేసునందు విశావ్సము గలవానిని నీతిమంతునిగా తీరుచ్వాడునై యుండుటకు ఆయన ఆలాగు 

చేసెను. 

1 పేతురు 1:17 => పక్షపాతము లేకుండ కిర్యలనుబటిట్ పర్తివానిని తీరుప్ తీరుచ్వాడు తండిర్ అని 

మీరాయనకు పార్రథ్న చేయుచునాన్రు గనుక మీరు పరదేశులై యునన్ంతకాలము భయముతో 

గడుపుడి.  

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

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

అపాయము సంభవింపదు. 
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జెఫనాయ్ 3:17 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీమధయ్ ఉనాన్డు; ఆయన శకిత్మంతుడు, ఆయన మిముమ్ను 

రకిష్ంచును, ఆయన బహు ఆనందముతో నీయందు సంతోషించును, నీయందు తనకునన్ పేర్మనుబటిట్ 

శాంతము వహించి నీయందలి సంతోషముచేత ఆయన హరిష్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:14 => నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ విడిపించుటకును నీ శతుర్వులను 

నీకు అపప్గించుటకును నీ పాళెములో సంచరించుచుండును గనుక ఆయన నీలో అసహయ్మైన 

దేనినైనను చూచి నినున్ విడువకుండునటుల్ నీ పాళెము పరిశుదథ్ముగా ఉండవలెను. 

యెషయా 12:6 => సీయోను నివాసీ, ఉతాస్హధవ్ని బిగగ్రగా చేయుము నీ మధయ్నునన్ 

ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు ఘనుడైయునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 48:35 => దాని కైవారము పదునెనిమిదివేల కొలకఱఱ్ల పరిమాణము. యెహోవా 

యుండు సథ్లమని నాటనుండి ఆ పటట్ణమునకు పేరు. 

మీకా 3:11 => జనుల పర్ధానులు లంచము పుచుచ్కొని తీరుప్ తీరుచ్దురు, వారి యాజకులు కూలికి 

బోధింతురు, పర్వకత్లు దర్వయ్ము కొరకు సోదె చెపుప్దురు; అయినను వారు, యెహోవాను ఆధారము 

చేసికొని యెహోవా మన మధయ్నునాన్డు గదా, యే కీడును మనకు రానేరదని యనుకొందురు. 

జెకరాయ్ 2:5 => నేను దానిచుటుట్ అగిన్పార్కారముగా ఉందును, నేను దాని మధయ్ను నివాసినై 

మహిమకు కారణముగా ఉందును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

ఆదికాండము 18:25 => ఆ చొపుప్న చేసి దుషు ట్లతో కూడ నీతిమంతులను చంపుట నీకు 

దూరమవును గాక. నీతిమంతుని దుషు ట్నితో సమముగా ఎంచుట నీకు దూరమవు గాక. 

సరవ్లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు నాయ్యము చేయడా అని చెపిప్నపుప్డు 

యోబు 8:3 => దేవుడు నాయ్యవిధిని రదుద్పరచునా? సరవ్శకుత్డగు దేవుడు నాయ్యమును 

రదుద్పరచునా? 

యోబు 34:10 => విజాఞ్నముగల మనుషుయ్లారా, నా మాట ఆలకించుడి దేవుడు అనాయ్యము 

చేయుట అసంభవము. సరవ్శకుత్డు దుషాక్రయ్ము చేయుట అసంభవము  

యోబు 34:17 => నాయ్యమును దేవ్షించువాడు లోకము నేలునా? నాయ్యసంపనున్డైన వానిమీద 

నేరము మోపుదువా? 
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యోబు 34:18 => నీవు పనికిమాలిన వాడవని రాజుతోనైనను మీరు దుషు ట్లని పర్ధానులతోనైనను 

అనవచుచ్నా? 

యోబు 34:19 => రాజులయెడల పక్షపాతము చూపనివానితోను బీదలకనన్ ధనముగలవారిని 

ఎకుక్వగా చూడని వానితోను ఆలాగు పలుకుట తగునా? వారందరు ఆయన నిరిమ్ంచినవారు కారా? 

యెషయా 28:19 => వచుచ్నపుప్డెలల్ను అది మిముమ్ను ఈడుచ్కొనిపోవును పర్తి ఉదయము పర్తి 

పగలు పర్తి రాతిర్ అది వచుచ్ను ఇటిట్ పర్కటన గర్హించుటవలన మహా భయము పుటుట్ను.  

యెషయా 33:2 => యెహోవా, నీకొరకు కనిపెటుట్చునాన్ము మాయందు కరుణించుము 

ఉదయకాలమున వారికి బాహువుగాను ఆపతాక్లమున మాకు రక్షణాధారముగాను ఉండుము. 

యెషయా 50:4 => అలసినవానిని మాటలచేత ఊరడించు జాఞ్నము నాకు కలుగునటుల్ శిషుయ్నికి 

తగిన నోరు యెహోవా నాకు దయచేసియునాన్డు శిషుయ్లు వినునటుల్గా నేను వినుటకై ఆయన పర్తి 

యుదయమున నాకు విను బుదిధ్ పుటిట్ంచుచునాన్డు.  

యిరిమ్యా 21:12 => దావీదు వంశసుథ్లారా, యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు అనుదినము 

నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్డి, దోచుకొనబడినవానిని బాధపెటుట్వాని చేతిలోనుండి విడిపించుడి, ఆలాగు 

చేయనియెడల మీ దుషట్కిర్యలనుబటిట్ నా కోర్ధము అగిన్వలె బయలువెడలి, యెవడును ఆరప్లేకుండ 

మిముమ్ను దహించును. 

విలాపవాకయ్ములు 3:23 => అనుదినము నూతనముగా ఆయనకు వాతస్లయ్త పుటుట్చునన్ది నీవు 

ఎంతైన నమమ్దగినవాడవు.  

కీరత్నలు 37:6 => ఆయన వెలుగునువలె నీ నీతిని మధాయ్హన్మునువలె నీ నిరోద్షతవ్మును 

వెలల్డిపరచును. 

యెషయా 42:3 => నలిగిన రెలుల్ను అతడు విరువడు మకమకలాడుచునన్ జనుపనార వతిత్ని ఆరప్డు 

అతడు సతయ్ము ననుసరించి నాయ్యము కనుపరచును.  

యెషయా 42:4 => భూలోకమున నాయ్యము సాథ్పించువరకు అతడు మందగిలడు నలుగుడుపడడు 

దీవ్పములు అతని బోధకొరకు కనిపెటుట్ను. 
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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. 

లూకా 12:2 => మరుగైనదేదియు బయలుపరచబడకపోదు; రహసయ్మైనదేదియు తెలియబడకపోదు. 

రోమీయులకు 2:5 => నీ కాఠినయ్మును, మారుప్పొందని నీ హృదయమును అనుసరించి, ఉగర్త 

దినమందు, అనగా దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్ బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగర్తను 

సమకూరుచ్కొనుచునాన్వు. 

1 కొరిందీయులకు 4:5 => కాబటిట్ సమయము రాకమునుపు, అనగా పర్భువు వచుచ్వరకు, 

దేనినిగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్కుడి. ఆయన అంధకారమందలి రహసయ్ములను వెలుగులోనికి తెచిచ్ 

హృదయములలోని ఆలోచనలను బయలుపరచునపుప్డు, పర్తివానికిని తగిన మెపుప్ దేవుని వలన 

కలుగును. 

యిరిమ్యా 3:3 => కావున వానలు కురియక మానెను, కడవరి వరష్ము లేకపోయియునన్ది, 

అయినను నీకు వయ్భిచార సతరీ ధైరయ్మువంటి ధైరయ్ము గలదు, సిగుగ్ పడనొలల్కునాన్వు. 

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

వారు ఏమాతర్మును సిగుగ్పడరు; అవమానము నొందితిమని వారికి తోచనేలేదు గనుక 

పడిపోవువారితో వారు పడిపోవుదురు, నేను వారిని విమరిశ్ంచు కాలమున వారు తొటిర్లుల్దురని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 8:12 => తాము హేయమైన కిర్యలు చేయుచునన్ందున సిగుగ్పడవలసి వచెచ్ను గాని 

వారేమాతర్మును సిగుగ్పడరు; అవమానము నొందితిమని వారికి తోచనేలేదు గనుక పడిపోవువారిలో 

వారు పడిపోవుదురు; నేను వారిని విమరిశ్ంచుకాలమున వారు తొటిర్లుల్దురని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

కీరత్నలు 92:15 => వారు ముసలితనమందు ఇంక చిగురుపెటుట్చుందురు సారము కలిగి 

పచచ్గానుందురు. 
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యెషయా 26:7 => నీతిమంతులు పోవుమారగ్ము సమముగా ఉండును నీతిమంతుల తోర్వను నీవు 

సరాళము చేయుచునాన్వు. యెహోవా, నీ తీరుప్ల మారగ్మున నీవు వచుచ్చునాన్వని 

యిరిమ్యా 12:1 => యెహోవా, నేను నీతో వాదించునపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా కనబడుదువు; 

అయినను నాయ్యము విధించుటనుగూరిచ్ నేను నీతో మాటలాడుదును; దుషు ట్లు తమ మారగ్ములలో 

వరిధ్లల్నేల? మహా విశావ్సఘాతకులు సుఖింపనేల? 

విలాపవాకయ్ములు 1:18 => యెహోవా నాయ్యసుథ్డు నేను ఆయన ఆజఞ్కు తిరుగుబాటు చేసితిని 

సకల జనములారా, చితత్గించి ఆలకించుడి నా శర్మ చూడుడి నా కనయ్కలును నా యౌవనులును 

చెరలోనికి పోయియునాన్రు 

యెహెజేక్లు 18:25 => అయితే యెహోవా మారగ్ము నాయ్యము కాదని మీరు చెపుప్చునాన్రు. 

ఇశార్యేలీయులారా, నా మాట ఆలకించుడి, నా మారగ్ము నాయ్యమే మీ మారగ్మేగదా 

అనాయ్యమైనది? 

హోషేయ 6:5 => కాబటిట్ నేను చేసిన తీరుప్లు వెలుగువలె పర్కాశించునటుల్ పర్వకత్లచేత నేను వారిని 

కొటిట్ బదద్లు చేసియునాన్ను, నానోటి మాటలచేత వారిని వధించి యునాన్ను. 

హోషేయ 14:9 => జాఞ్నులు ఈ సంగతులు వివేచింతురు, బుదిధ్మంతులు వాటిని గర్హింతురు; 

ఏలయనగా యెహోవా మారగ్ములు చకక్నివి, నీతిమంతులు దాని ననుసరించి నడచుకొందురు గాని 

తిరుగుబాటు చేయువారి దారికి అది అడడ్ము గనుక వారు తొటిర్లుల్దురు. 

రోమీయులకు 2:2 => అటిట్ కారయ్ములు చేయువారిమీద దేవుని తీరుప్ సతయ్మును అనుసరించినదే 

అని యెరుగుదుము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:6 => ఈ విషయమందెవడును అతికర్మించి తన సహోదరునికి మోసము 

చేయకుండవలెను; ఎందుకనగా మేము పూరవ్ము మీతో చెపిప్ సాక్షయ్మిచిచ్న పర్కారము పర్భువు 

వీటనిన్టి విషయమై పర్తిదండన చేయువాడు. 

పర్కటన 15:3 => వారు పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ కిర్యలు ఘనమైనవి, ఆశచ్రయ్మైనవి; 

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 
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వచనము 9 

అపుప్డు జనులందరు యెహోవా నామమునుబటిట్ యేకమనసుక్లై ఆయనను సేవించునటుల్ నేను వారికి 

పవితర్మైన పెదవులనిచెచ్దను. 

యెషయా 10:1 => విధవరాండుర్ తమకు దోపుడుసొముమ్గా ఉండవలెననియు 

యెషయా 10:2 => తలిదండుర్లు లేనివారిని కొలల్పెటుట్కొనవలెననియు కోరి నాయ్యవిమరశ్ 

జరిగింపకుండ దరిదుర్లను తొలగించుటకును నా పర్జలలోని బీదల నాయ్యమును తపిప్ంచుటకును 

అనాయ్యపు విధులను విధించువారికిని బాధకరమైన శాసనములను వార్యించువారికిని శర్మ.  

యెషయా 10:3 => దరశ్నదినమున దూరమునుండి వచుచ్ పర్ళయదినమున మీరేమి చేయుదురు? 

సహాయమునొందుటకు ఎవరియొదద్కు పారిపోవుదురు? మీ ఐశవ్రయ్మును ఎకక్డ దాచుకొందురు? 

యెషయా 10:4 => వారు చెరపటట్బడినవారి కిర్ంద దాగుకొనుచునాన్రు హతులైనవారి కిర్ంద 

కూలుచునాన్రు ఈలాగు జరిగినను యెహోవా కోపము చలాల్రలేదు ఆయన బాహువు ఇంకను 

చాపబడియునన్ది.  

యెషయా 10:5 => అషూష్రీయులకు శర్మ వారు నా కోపమునకు సాధనమైన దండము నా దుడుడ్కఱఱ్ 

నా ఉగర్త వారిచేతిలో ఉనన్ది. 

యెషయా 10:6 => భకిత్హీనులగు జనములమీదికి నేను వారిని పంపెదను దోపుడుసొముమ్ 

దోచుకొనుటకును కొలల్పెటుట్టకును వీధులను తొర్కిక్ంచుటకును నా ఉగర్తకు పాతుర్లగు 

జనులనుగూరిచ్ వారికాజాఞ్పించెదను.  

యెషయా 10:7 => అయితే అతడు ఆలాగనుకొనడు అది అతని ఆలోచనకాదు; నాశనము 

చేయవలెననియు చాల జనములను నిరూమ్లము చేయవలెననియు అతని ఆలోచన. 

యెషయా 10:8 => అతడిటల్నుకొనుచునాన్డు నా యధిపతులందరు మహారాజులు కారా?  

యెషయా 10:9 => కలోన్ కరెక్మీషువలె నుండలేదా? హమాతు అరాప్దువలె నుండలేదా? షోమోర్ను 

దమసుక్వలె నుండలేదా? 
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యెషయా 10:10 => విగర్హములను పూజించు రాజయ్ములు నాచేతికి చికిక్నవి గదా? వాటి 

విగర్హములు యెరూషలేము షోమోర్నుల విగర్హములకంటె ఎకుక్వైనవి గదా? 

యెషయా 10:11 => షోమోర్నునకును దాని విగర్హములకును నేను చేసినటుల్ యెరూషలేమునకును 

దాని విగర్హములకును చేయకపోదునా అనెను. 

యెషయా 10:12 => కావున సీయోను కొండమీదను యెరూషలేము మీదను పర్భువు తన 

కారయ్మంతయు నెరవేరిచ్న తరువాత నేను అషూష్రు రాజుయొకక్ హృదయగరవ్మువలని 

ఫలమునుబటిట్యు అతని కనున్ల అహంకారపు చూపులనుబటిట్యు అతని శికిష్ంతును. 

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

నేను జనముల సరిహదుద్లను మారిచ్ వారి ఖజానాలను దోచుకొంటిని మహా బలిషుఠ్డనై 

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 10:15 => గొడడ్లి 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 10:17 => ఇశార్యేలుయొకక్ వెలుగు అగిన్యును అతని పరిశుదధ్ దేవుడు 

జావ్లయునగును; అది అషూష్రుయొకక్ బలురకక్సిచెటల్కును గచచ్పొదలకును అంటుకొని 

ఒకక్దినమున వాటిని మింగివేయును.  

యెషయా 10:18 => ఒకడు వాయ్ధిగర్సుత్డై కీష్ణించిపోవునటుల్గా శరీర పార్ణములతోకూడ అతని 

అడవికిని అతని ఫలభరితమైన పొలములకును కలిగిన మహిమను అది నాశనము చేయును.  
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యెషయా 10:19 => అతని అడవిచెటల్ శేషము కొంచెమగును బాలుడు వాటిని లెకక్ పెటట్వచుచ్ను. 

యెషయా 10:20 => ఆ దినమున ఇశార్యేలు శేషమును యాకోబు కుటుంబికులలో 

తపిప్ంచుకొనినవారును తముమ్ను హతము చేసినవానిని ఇకను ఆశర్యింపక సతయ్మునుబటిట్ 

ఇశార్యేలీయుల పరిశుదధ్ దేవుడైన యెహోవాను నిజముగా ఆశర్యించెదరు.  

యెషయా 10:21 => శేషము తిరుగును, యాకోబు శేషము బలవంతుడగు దేవునివైపు తిరుగును. 

యెషయా 10:22 => నీ జనులైన ఇశార్యేలు సముదర్పు ఇసుకవలె ఉండినను దానిలో శేషమే 

తిరుగును, సమూలనాశనము నిరణ్యింపబడెను. నీతి పర్వాహమువలె వచుచ్ను  

యెషయా 10:23 => ఏలయనగా తాను నిరణ్యించిన సమూలనాశనము పర్భువును 

సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా సరవ్లోకమున కలుగజేయును.  

యెషయా 10:24 => పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

సీయోనులో నివసించుచునన్ నా జనులారా, ఐగుపీత్యులు చేసినటుట్ అషూష్రు కఱఱ్తో నినున్ కొటిట్ 

నీమీద తన దండము ఎతిత్నను వానికి భయపడకుము. ఇకను కొదిద్ కాలమైన తరువాత నా కోపము 

చలాల్రును  

యెషయా 10:25 => వారిని నాశనము చేయుటకు నా ఉగర్త తిరుగును. 

యెషయా 10:26 => ఓరేబు బండయొదద్ మిదాయ్నును హతము చేసినటుల్ సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా తన కొరడాలను వానిమీద ఆడించును. ఆయన దండము సముదర్మువరకు వచుచ్ను 

ఐగుపీత్యులు దండమెతిత్నటుల్ ఆయన దానినెతుత్ను.  

యెషయా 10:27 => ఆ దినమున నీ భుజముమీదనుండి అతని బరువు తీసివేయబడును. నీ 

మెడమీదనుండి అతని కాడి కొటిట్వేయబడును నీవు బలిసినందున ఆ కాడి విరుగగొటట్బడును. 

యెషయా 10:28 => అషూష్రీయులు ఆయాతుమీద పడుచునాన్రు మిగోర్ను మారగ్ముగా 

పోవుచునాన్రు మికమ్షులో తమ సామగిర్ ఉంచుచునాన్రు 

యెషయా 10:29 => వారు కొండసందు దాటి వచుచ్చునాన్రు రామా వణకుచునన్ది గెబలో 

బసచేతము రండని అనుచునాన్రు సౌలు గిబాయ్ నివాసులు పారిపోవుదురు. 
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యెషయా 10:30 => గలీల్ములారా, బిగగ్రగా కేకలువేయుడి లాయిషా, ఆలకింపుము అయయ్యోయ్, 

అనాతోతు 

యెషయా 10:31 => మదేమ్నా జనులు పారిపోవుదురు గిబానివాసులు పారిపోదురు 

యెషయా 10:32 => ఈ దినమే దండు నోబులో దిగును ఈ దినమే సీయోను కుమారి పరవ్తమను 

యెరూషలేము కొండమీద వారు తమ చెయియ్ ఆడించుదురు 

యెషయా 10:33 => చూడుడి పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా భీకరముగా 

కొమమ్లను తెగగొటట్గా మికిక్లి యెతుత్గల చెటుల్ నరకబడును ఉనన్తమైనవి పడిపోవును. 

యెషయా 10:34 => ఆయన అడవిపొదలను ఇనుపకతిత్తో కొటిట్వేయును లెబానోను బలవంతుడైన 

యొకనిచేత కూలిపోవును. 

యెషయా 15:1 => మోయాబును గూరిచ్న దేవోకిత్ ఒక రాతిర్లో ఆరోమ్యాబు పాడై నశించును ఒకక్ 

రాతిర్లో కీరోమ్యాబు పాడై నశించును  

యెషయా 16:14 => కూలివాని లెకక్పర్కారము మూడేండల్లోగా మోయాబీయులయొకక్ 

పర్భావమును వారిగొపప్ వారి సమూహమును అవమానపరచబడును శేషము బహు కొదిద్గా 

మిగులును అది అతి సవ్లప్ముగా నుండును. 

యెషయా 19:1 => ఐగుపుత్నుగూరిచ్న దేవోకిత్ యెహోవా వేగముగల మేఘము ఎకిక్ ఐగుపుత్నకు 

వచుచ్చునాన్డు ఐగుపుత్ విగర్హములు ఆయన సనిన్ధిని కలవరపడును ఐగుపీత్యుల గుండె 

కరగుచునన్ది 

యెషయా 19:2 => నేను ఐగుపీత్యులమీదికి ఐగుపీత్యులను రేపెదను సహోదరులమీదికి 

సహోదరులు పొరుగువారిమీదికి పొరుగువారు లేచుదురు పటట్ణముతో పటట్ణము యుదధ్ము చేయును 

రాజయ్ముతో రాజయ్ము యుదధ్ము చేయును  

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.  
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యెషయా 19:4 => నేను ఐగుపీత్యులను కూర్రమైన అధికారికి అపప్గించెదను బలాతాక్రుడైన రాజు 

వారి నేలును అని పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 19:5 => సముదర్జలములు ఇంకిపోవును నదియును ఎండి పొడినేలయగును 

యెషయా 19:6 => ఏటి పాయలును కంపుకొటుట్ను ఐగుపుత్ కాలువలు ఇంకి యెండిపోవును రెలుల్ను 

తుంగలును వాడిపోవును. 

యెషయా 19:7 => నైలునదీ పార్ంతమున దాని తీరముననునన్ బీడులును దానియొదద్ వితత్బడిన 

పైరంతయు ఎండి కొటుట్కొనిపోయి కనబడకపోవును. 

యెషయా 19:8 => జాలరులును దుఃఖించెదరు నైలునదిలో గాలములు వేయువారందరు 

పర్లాపించెదరు జలములమీద వలలు వేయువారు కృశించిపోవుదురు 

యెషయా 19:9 => దువెవ్నతో దువవ్బడు జనుపనారపని చేయువారును తెలల్ని బటట్లు 

నేయువారును సిగుగ్పడుదురు. రాజయ్ సత్ంభములు పడగొటట్బడును 

యెషయా 19:10 => కూలిపని చేయువారందరు మనోవాయ్ధి పొందుదురు. 

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 19:15 => తలయైనను తోకయైనను కొమమ్యైనను రెలల్యినను ఐగుపుత్లో పని 

సాగింపువారెవరును లేరు 
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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.  

యెషయా 19:18 => ఆ దినమున కనాను భాషతో మాటలాడుచు యెహోవా వారమని 

పర్మాణముచేయు అయిదు పటట్ణములు ఐగుపుత్దేశములో ఉండును, వాటిలో ఒకటి నాశనపురము. 

యెషయా 19:19 => ఆ దినమున ఐగుపుత్దేశము మధయ్ను యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును దాని 

సరిహదుద్నొదద్ యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమైన యొక సత్ంభమును ఉండును.  

యెషయా 19:20 => అది ఐగుపుత్దేశములో సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాకు సూచనగాను 

సాకాష్య్రథ్ముగాను ఉండును. బాధకులనుగూరిచ్ వారు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన వారి 

నిమితత్ము శూరుడైన యొక రక్షకుని పంపును అతడు వారిని విమోచించును.  

యెషయా 19:21 => ఐగుపీత్యులు తెలిసికొనునటుల్ యెహోవా తనున్ వెలల్డిపరచుకొనును ఆ 

దినమున ఐగుపీత్యులు యెహోవాను తెలిసికొందురు వారు బలి నైవేదయ్ముల నరిప్ంచి ఆయనను 

సేవించెదరు యెహోవాకు మొర్కుక్కొనెదరు తాము చేసికొనిన మొర్కుక్బడులను చెలిల్ంచెదరు. 

యెషయా 19:22 => యెహోవా వారిని కొటుట్ను సవ్సథ్పరచవలెనని ఐగుపీత్యులను కొటుట్ను వారు 

యెహోవా వైపు తిరుగగా ఆయన వారి పార్రథ్న నంగీకరించి వారిని సవ్సథ్పరచును.  

యెషయా 19:23 => ఆ దినమున ఐగుపుత్నుండి అషూష్రుకు రాజమారగ్మేరప్డును అషూష్రీయులు 

ఐగుపుత్నకును ఐగుపీత్యులు అషూష్రునకును వచుచ్చు పోవుచునుందురు ఐగుపీత్యులును 

అషూష్రీయులును యెహోవాను సేవించెదరు. 

యెషయా 19:24 => ఆ దినమున ఐగుపుత్ అషూష్రీయులతోకూడ ఇశార్యేలు మూడవ జనమై 

భూమిమీద ఆశీరావ్ద కారణముగ నుండును. 
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యెషయా 19:25 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నా జనమైన ఐగుపీత్యులారా, నాచేతుల 

పనియైన అషూష్రీయులారా, నా సావ్సథ్య్మైన ఇశార్యేలీయులారా, మీరు ఆశీరవ్దింపబడుదురని చెపిప్ 

వారిని ఆశీరవ్దించును. 

యెషయా 37:11 => అషూష్రు రాజులు సకలదేశములను బొతిత్గా నశింపజేసిన సంగతి నీకు 

వినబడినది గదా; నీవు మాతర్ము తపిప్ంచుకొందువా? 

యెషయా 37:12 => నా పితరులు నిరూమ్లముచేసిన గోజానువారు గాని హారానువారు గాని 

రెజెపులు గాని తెలశాశ్రులోనుండిన ఏదెనీయులు గాని తమ దేవతల సహాయమువలన 

తపిప్ంచుకొనిరా? 

యెషయా 37:13 => హమాతు రాజు ఏమాయెను? అరాప్దు రాజును సెపరవ్యీము హేన ఇవావ్ 

అను పటట్ణముల రాజులును ఏమైరి? అని వార్సిరి 

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

సముదాయముతో నేను పరవ్త శిఖరముల మీదికిని లెబానోను పారశ్వ్ములకును ఎకిక్యునాన్ను 

ఎతుత్గల దాని దేవదారు వృక్షములను శేర్షఠ్మైన సరళవృక్షములను నరికివేసియునాన్ను వాని దూరపు 

సరిహదుద్లలోనునన్ సతర్ములలోనికిని కరెమ్లు ఫలవంతములగు కేష్తర్మైన అడవిలోనికిని 

పర్వేశించియునాన్ను.  

యెషయా 37:25 => నేను తర్వివ్ నీళుల్ పానము చేసియునాన్ను నా అరకాలిచేత నేను దిటట్మైన 

సథ్లముల నదులననిన్టిని ఎండిపోచేసియునాన్ను 

యెషయా 37:26 => నేనే పూరవ్మందే దీని కలుగజేసితిననియు పురాతన కాలమందే దీని 

నిరణ్యించితిననియు నీకు వినబడలేదా? పార్కారములుగల పటట్ణములను నీవు పాడు దిబబ్లుగా 

చేయుట నావలననే సంభవించినది.  

యెషయా 37:36 => అంతట యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రువారి దండు పేటలో లక్ష 

యెనుబదియైదువేలమందిని మొతెత్ను ; ఉదయమున జనులు లేవగా వారందరును 

మృతకళేబరములుగా ఉండిరి. 
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యిరిమ్యా 25:9 => ఈ దేశముమీదికిని దీని నివాసులమీదికిని చుటుట్నునన్ యీ జనులందరి 

మీదికిని వారిని రపిప్ంచుచునాన్ను; ఈ జనులను శాపగర్సుత్లగాను విసమ్యాసప్దముగాను 

అపహాసాయ్సప్దముగాను ఎపప్టికిని పాడుగాను ఉండజేసెదను. 

యిరిమ్యా 25:10 => సంతోషనాదమును ఉలాల్స శబద్మును, పెండిల్కుమారుని సవ్రమును 

పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును తిరుగటిరాళల్ ధవ్నిని దీపకాంతిని వారిలో ఉండకుండ చేసెదను. 

యిరిమ్యా 25:11 => ఈ దేశమంతయు పాడుగాను నిరజ్నముగాను ఉండును; ఈ జనులు డెబబ్ది 

సంవతస్రములు బబులోను రాజునకు దాసులుగా ఉందురు. 

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 గడడ్పుపర్కక్లను 

కతిత్రించుకొనువారందరును 

యిరిమ్యా 25:24 => అరబిదేశపు రాజులందరును అరణయ్ములో నివసించు మిశిర్తజనముల 

రాజులందరును 

యిరిమ్యా 25:25 => జిమీ రాజులందరును ఏలాము రాజులందరును మాదీయుల రాజులందరును 
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యిరిమ్యా 25:26 => సమీపమున ఉనన్వారేమి దూరమున ఉనన్వారేమి ఉతత్రదేశముల 

రాజులందరును భూమిమీదనునన్ రాజయ్ములనిన్యు దానిలోనిది తార్గుదురు; షేషకు రాజు వారి 

తరువాత తార్గును. 

నహూము 2:1 => లయకరత్ నీమీదికి వచుచ్చునాన్డు, నీ దురగ్మునకు కావలికాయుము, మారగ్ములో 

కావలియుండుము, నడుము బిగించుకొని బహు బలముగా ఎదిరించుము, 

నహూము 3:19 => నీకు తగిలిన దెబబ్ బహు చెడడ్ది, నీ గాయమునకు చికితస్ ఎవడును 

చేయజాలడు, జనులందరు ఎడతెగక నీచేత హింసనొందిరి, నినున్గూరిచ్న వారత్ వినువారందరు నీ 

విషయమై చపప్టుల్ కొటుట్దురు.  

1 కొరిందీయులకు 10:6 => వారు ఆశించిన పర్కారము మనము చెడడ్వాటిని ఆశించకుండునటుల్ ఈ 

సంగతులు మనకు దృషాట్ంతములుగా ఉనన్వి. 

1 కొరిందీయులకు 10:11 => ఈ సంగతులు దృషాట్ంతములుగా వారికి సంభవించి, 

యుగాంతమందునన్ మనకు బుదిధ్ కలుగుటకై వార్యబడెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:19 => నీవు ఏమాతర్మైనను నీ దేవుడైన యెహోవాను మరచి 

యితరదేవతలననుసరించి పూజించి నమసక్రించినయెడల మీరు నిశచ్యముగా నశించిపోదురని నేడు 

మిముమ్నుగూరిచ్ నేను సాక్షయ్ము పలికియునాన్ను. 

కీరత్నలు 76:12 => అధికారుల పొగరును ఆయన అణచివేయువాడు భూరాజులకు ఆయన 

భీకరుడు. 

యెషయా 14:26 => సరవ్లోకమునుగూరిచ్ నేను చేసిన ఆలోచన ఇదే జనములందరిమీద 

చాపబడిన బాహువు ఇదే. 

యిరిమ్యా 2:15 => కొదమ సింహములు వానిపైని బొబబ్లు పెటెట్ను గరిజ్ంచెను, అవి అతని దేశము 

పాడుచేసెను, అతని పటట్ణములు నివాసులులేక పాడాయెను. 

యిరిమ్యా 5:17 => వారు నీ పంటను నీ ఆహారమును నాశనము చేయుదురు, నీ కుమారులను నీ 

కుమారెత్లను నాశనము చేయుదురు, నీ గొఱఱ్లను నీ పశువులను నాశనము చేయుదురు, నీ దార్క్షచెటల్ 
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ఫలమును నీ అంజూరపుచెటల్ ఫలమును నాశనము చేయుదురు, నీకు ఆశర్యముగానునన్ 

పార్కారములుగల పటట్ణములను వారు కతిత్చేత పాడుచేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 6:6 => నేనే యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొనునటుల్ మీ బలిపీఠములు 

విడువబడి పాడైపోవును, మీ విగర్హములు ఛినాన్ భినన్ములగును,సూరయ్ దేవతకు మీరు నిలిపిన 

సత్ంభములు పడగొటట్బడును, మీ పనులు నాశనమగును, మీ నివాస సథ్లములనిన్టిలో నునన్ మీ 

పటట్ణములు పాడైపోవును, మీ ఉనన్త సథ్లములు విడువబడును, 

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

యెహెజేక్లు 32:32 => సజీవుల లోకములో అతనిచేత భయము పుటిట్ంచితిని గనుక ఫరోయు అతని 

వారందరును కతిత్పాలైన వారియొదద్ సునన్తిలేనివారితో కూడ పండుకొందురు, ఇదే పర్భువగు 

యెహోవా వాకుక్. 

హోషేయ 10:9 => ఇశార్యేలూ, గిబియా దినములనుండి నీవు పాపము చేయుచు వచిచ్తివి, అచచ్ట 

వారు నిలిచియుండిరి. దురామ్రుగ్లమీద జరిగిన యుదధ్ము గిబియాలో వారిమీదకి రాగా 

నహూము 2:10 => అది వటిట్దిగాను శూనయ్ముగాను పాడుగాను అగుచునన్ది, జనుల హృదయము 

కరిగిపోవుచునన్ది, మోకాళుల్ వణకుచునన్వి, అందరి నడుములు బహుగా నొచుచ్చునన్వి, అందరి 

ముఖములు తెలల్బోవుచునన్వి. 

జెకరాయ్ 7:14 => మరియు వారెరుగని అనయ్జనులలో నేను వారిని చెదరగొటుట్దును. వారు తమ 

దేశమును విడిచినమీదట అందులో ఎవరును సంచరింపకుండ అది పాడగును; ఈలాగున వారు 

మనోహరమైన తమ దేశమునకు నాశనము కలుగజేసియునాన్రు. 

వచనము 10 

చెదరిపోయినవారై నాకు పార్రథ్నచేయు నా జనులు కూషు దేశపు నదుల అవతలనుండి నాకు 

నైవేదయ్ముగా తీసికొని రాబడుదురు. 

జెఫనాయ్ 3:2 => అది దేవుని మాట ఆలకించదు, శిక్షకు లోబడదు, యెహోవాయందు 

విశావ్సముంచదు, దాని దేవునియొదద్కు రాదు. 

Page  of 235 306



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !ఫ#$

యెషయా 5:4 => నేను నా దార్క్షతోటకు చేసినదానికంటె మరేమి దానికి చేయగలను? అది 

దార్క్షపండుల్ కాయునని నేను కనిపెటిట్నపుడు అది కారుదార్క్షలు కాయుటకు కారణమేమి? 

యెషయా 63:8 => వారు నా జనులనియు అబదధ్ములాడనేరని పిలల్లనియు అనుకొని ఆయన వారికి 

రక్షకుడాయెను. 

యిరిమ్యా 8:6 => నేను చెవియొగిగ్ వారి మాటలు వినియునాన్ను, పనికిమాలిన మాటలు 

వారాడుకొనుచునాన్రు నేనేమి చేసితినని చెపిప్ తన చెడుతనమునుగూరిచ్ పశాచ్తాత్పపడువాడొకడును 

లేకపోయెను? యుదధ్మునకు చొరబడు గుఱఱ్మువలె పర్తివాడును తనకిషట్మైన మారగ్మునకు 

తిరుగుచునాన్డు.  

యిరిమ్యా 36:3 => నేను యూదా వారికి చేయనుదేద్శించు కీడంతటినిగూరిచ్ వారు విని నేను వారి 

దోషమును వారి పాపమును క్షమించునటుల్ తమ దురామ్రగ్తను విడిచి పశాచ్తాత్పపడుదురేమో. 

లూకా 19:42 => నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను 

తెలిసికొనినయెడల నీకెంతో మేలు; గాని యిపుప్డవి నీ కనున్లకు మరుగు చేయబడియునన్వి. 

లూకా 19:43 => (పర్భువు) నినున్ దరిశ్ంచిన కాలము నీవు ఎరుగకుంటివి గనుక నీ శతుర్వులు నీ 

చుటుట్ గటుట్కటిట్ ముటట్డివేసి, అనిన్ పర్కక్లను నినున్ అరికటిట్, నీలోనునన్ నీ పిలల్లతో కూడ నినున్ నేల 

కలిపి 

లూకా 19:44 => నీలో రాతిమీద రాయి నిలిచియుండనియయ్ని దినములు వచుచ్నని చెపెప్ను. 

2 పేతురు 3:9 => కొందరు ఆలసయ్మని యెంచుకొనునటుల్ పర్భువు తన వాగాద్నమునుగూరిచ్ 

ఆలసయ్ము చేయువాడు కాడు గాని యెవడును నశింపవలెనని యిచఛ్యింపక, అందరు మారుమనసుస్ 

పొందవలెనని కోరుచు, మీయెడల ధీరఘ్శాంతము గలవాడైయునాన్డు. 

యిరిమ్యా 7:7 => ఈ సథ్లమున తమకు నితయ్ముగా నుండుటకై పూరవ్కాలమున నేను మీ 

పితరులకిచిచ్న దేశమున మిముమ్ను కాపురముంచుదును. 

యిరిమ్యా 17:25 => దావీదు సింహాసనమందు ఆసీనులై, రథములమీదను గుఱఱ్ములమీదను ఎకిక్ 

తిరుగుచుండు రాజులును అధిపతులును ఈ పటట్ణపు గుమమ్ములలో పర్వేశింతురు. వారును వారి 
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అధిపతులును యూదావారును యెరూషలేము నివాసులును ఈ పటట్ణపు గుమమ్ములలో పర్వేశింతురు; 

మరియు ఈ పటట్ణము నితయ్ము నిలుచును.  

యిరిమ్యా 17:26 => మరియు జనులు దహనబలులను బలులను నైవేదయ్ములను 

ధూ ప దర్ వయ్ ము ల ను తీ సి కొ ని యూ దా ప టట్ ణ ము ల లో నుం డి యు , యె రూ ష లే ము 

పార్ంతములలోనుండియు, బెనాయ్మీను దేశములోనుండియు, మైదానపు దేశములోనుండియు, 

మనయ్ములోనుండియు, దకిష్ణదేశములోనుండియు వచెచ్దరు; యెహోవా మందిరమునకు సుత్తియాగ 

దర్వయ్ములను తీసికొనివచెచ్దరు. 

యిరిమ్యా 17:27 => అయితే మీరు విశార్ంతిదినమును పర్తిషిఠ్తదినముగా నెంచి, ఆ దినమున 

బరువులు మోసికొనుచు యెరూషలేము గుమమ్ములలో పర్వేశింపకూడదని నేను చెపిప్న మాట మీరు 

విననియెడల నేను దాని గుమమ్ములలో అగిన్ రగులబెటెట్దను, అది యెరూషలేము నగరులను 

కాలిచ్వేయును, దానిని ఆరుప్టకు ఎవరికిని సాధయ్ము కాకపోవును. 

యిరిమ్యా 25:5 => మీరందరు మీ చెడడ్మారగ్మును మీ దుషట్ కిర్యలను విడిచిపెటిట్ తిరిగినయెడల, 

యెహోవా మీకును మీ పితరులకును నితయ్నివాసముగా దయచేసిన దేశములో మీరు నివసింతురని 

చెపుప్టకై,  

యిరిమ్యా 38:17 => అపుప్డు యిరీమ్యా సిదిక్యాతో ఇటల్నెను దేవుడు, ఇశార్యేలు దేవుడును 

సైనయ్ములకధిపతియునైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నీవు బబులోనురాజు 

అధిపతులయొదద్కు వెళిల్నయెడల నీవు బర్దికెదవు, ఈపటట్ణము అగిన్చేత కాలచ్బడదు, నీవును నీ 

యింటివారును బర్దుకుదురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:6 => రెమలాయ్ కుమారుడైన పెకహు యూదావారిలో పరాకర్మశాలులైన 

లక్ష ఇరువది వేలమందిని ఒకక్నాడు హతముచేసెను. వారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను 

విసరిజ్ంచినందున వారికిటిట్గతి పటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:7 => పరాకర్మశాలియైన ఎఫార్యిమీయుడగు జిఖీర్ రాజసంతతివాడైన 

మయశేయాను సభా ముఖుయ్డైన అజీర్కామును పర్ధాన మంతిర్యైన ఎలొక్నానును హతము చేసెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 28:8 => ఇదియు గాక ఇశార్యేలువారు తమ సహోదరులైన వీరిలోనుండి 

సతరీలనేమి కుమారులనేమి కుమారెత్లనేమి రెండు లక్షల మందిని చెరతీసికొనిపోయిరి. మరియు 

వారియొదద్నుండి విసాత్రమైన కొలల్సొముమ్ తీసికొని దానిని షోమోర్నునకు తెచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:1 => రాజు ఇటిట్ నమమ్కమైన చరయ్ చూపిన తరువాత అషూష్రు రాజైన 

సనె హ్ రీబు వచిచ్ , యూదాదేశములో చొరబడి పార్కార పురములయెదుట దిగి వాటిని 

లోపరచుకొనజూచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:2 => సనె హ్రీబు దండెతిత్ వచిచ్ యెరూషలేముమీద యుదధ్ము చేయ 

నుదేద్శించి యునాన్డని హిజిక్యా చూచి 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:11 => కాబటిట్ యెహోవా అషూష్రు రాజుయొకక్ సైనాయ్ధిపతులను 

వారిమీదికి రపిప్ంచెను. మనషే ష్ తపిప్ంచుకొనిపోకుండ వారు అతని పటుట్కొని, గొలుసులతో బంధించి 

అతనిని బబులోనునకు తీసికొనిపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:3 => ఐగుపుత్ రాజు యెరూషలేమునకు వచిచ్ అతని తొలగించి, ఆ 

దేశమునకు రెండువందల మణుగుల వెండిని రెండు మణుగుల బంగారమును జులామ్నాగా నిరణ్యించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:4 => అతని సహోదరుడైన ఎలాయ్కీమును యూదామీదను 

యెరూషలేముమీదను రాజుగా నియమించి, అతనికి యెహోయాకీము అను మారు పేరుపెటెట్ను. నెకో 

అతని సహోదరుడైన యెహోయాహాజును పటుట్కొని ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోయెను.  

2 దినవృతాత్ంతములు 36:5 => యెహోయాకీము ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యయిదేండల్వాడై 

యెరూషలేములో పదకొండు సంవతస్రములు ఏలెను. అతడు తన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి 

చెడునడత నడచుటచేత 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:6 => అతనిమీదికి బబులోనురాజైన నెబుకదెన్జరు వచిచ్ అతని 

బబులోనునకు తీసికొనిపోవుటకై గొలుసులతో బంధించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:7 => మరియు నెబుకదెన్జరు యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములలో 

కొనిన్టిని బబులోనునకు తీసికొనిపోయి బబులోనులోనునన్ తన గుడిలో ఉంచెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 36:8 => యెహోయాకీము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు 

హేయదేవతలను పెటుట్కొనుటనుగూరిచ్యు, అతని సకల పర్వరత్ననుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు 

యూదారాజుల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. అతని కుమారుడైన యెహోయాకీను అతనికి 

బదులుగా రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:9 => యెహోయాకీను ఏలనారంభించినపుప్డు ఎనిమిదేండల్వాడై 

యెరూషలేములో మూడు నెలల పది దినములు ఏలెను. అతడు యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడిచెను 

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

యెహోయాకీనును బబులోనునకు రపిప్ంచి, అతని సహోదరుడైన సిదిక్యాను యూదామీదను 

యెరూషలేము మీదను రాజుగా నియమించెను. మరియు అతడు రాజు వెంట యెహోవా 

మందిరములోని పర్శసత్మైన ఉపకరణములను తెపిప్ంచెను. 

మీకా 2:1 => మంచములమీద పరుండి మోసపు కిర్యలు యోచించుచు దుషాక్రయ్ములు 

చేయువారికి శర్మ; ఆలాగు చేయుట వారి సావ్ధీనములో నునన్ది గనుక వారు పొర్దుద్ పొడవగానే 

చేయుదురు. 

మీకా 2:2 => వారు భూములు ఆశించి పటుట్కొందురు, ఇండుల్ ఆశించి ఆకర్మించుకొందురు, ఒక 

మనిషిని వాని కుటుంబమును ఇంటివానిని వాని సావ్సథ్య్మును అనాయ్యముగా ఆకర్మింతురు. 

ఆదికాండము 6:12 => దేవుడు భూలోకమును చూచినపుప్డు అది చెడిపోయి యుండెను; 

భూమిమీద సమసత్ శరీరులు తమ మారగ్మును చెరిపివేసుకొని యుండిరి.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:16 => కావున మీరు చెడిపోయి భూమిమీదనునన్ యే జంతువు 

పర్తిమనైనను 

హోషేయ 9:9 => గిబియాలో చెడుకారయ్ములు జరిగిననాడు జనులు దురామ్రుగ్లైనటుల్ వారు బహు 

దురామ్రుగ్లైరి; యెహోవా వారి దోషమును జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్డు, వారి పాపములకై ఆయన 

వారికి శిక్ష విధించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:5 => వారు తముమ్ చెరుపుకొనిరి; ఆయన పుతుర్లు కారు; వారు 

కళంకులు మూరఖ్తగల వకర్వంశము. 
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నెహెమాయ్ 1:7 => నీ యెదుట బహు అసహయ్ముగా పర్వరిత్ంచితివిు, నీ సేవకుడైన మోషేచేత నీవు 

నిరణ్యించిన ఆజఞ్లనైనను కటట్డలనైనను విధులనైనను మేము గైకొనకపోతివిు. 

కీరత్నలు 99:8 => యెహోవా మా దేవా, నీవు వారికుతత్రమిచిచ్తివి వారికిర్యలనుబటిట్ పర్తికారము 

చేయుచునే వారి విషయములో నీవు పాపము పరిహరించు దేవుడవైతివి.  

యిరిమ్యా 5:3 => యెహోవా, యథారథ్తమీదనే గదా నీవు దృషిట్ యుంచుచునాన్వు? నీవు వారిని 

కొటిట్తివిగాని వారికి దుఃఖము కలుగలేదు; వారిని కీష్ణింపజేసియునాన్వు గాని వారు శిక్షకు 

లోబడనొలల్కునాన్రు. రాతికంటె తమ ముఖములను కఠినముగా చేసికొనియునాన్రు, మళుల్టకు 

సమమ్తింపరు. 

యిరిమ్యా 6:8 => యెరూషలేమా, నేను నీయొదద్నుండి తొలగింపబడకుండునటుల్ను నేను నినున్ 

పాడైన నిరామ్నుషయ్ పర్దేశముగా చేయకుండునటుల్ను శిక్షకు లోబడుము. 

యిరిమ్యా 7:28 => గనుక నీవు వారితో ఈలాగు చెపుప్ము వీరు తమ దేవుడైన యెహోవా మాట 

విననివారు, శిక్షకు లోబడనొలల్నివారు, కాబటిట్ నమమ్కము వారిలోనుండి తొలగిపోయియునన్ది, అది 

వారి నోట నుండకుండ కొటిట్వేయబడియునన్ది. 

యిరిమ్యా 17:23 => అయితే వారు వినకపోయిరి, చెవినిబెటట్క పోయిరి, వినకుండను 

బోధనొందకుండను మొండికి తిరిగిరి. 

యెహెజేక్లు 6:6 => నేనే యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొనునటుల్ మీ బలిపీఠములు 

విడువబడి పాడైపోవును, మీ విగర్హములు ఛినాన్ భినన్ములగును,సూరయ్ దేవతకు మీరు నిలిపిన 

సత్ంభములు పడగొటట్బడును, మీ పనులు నాశనమగును, మీ నివాస సథ్లములనిన్టిలో నునన్ మీ 

పటట్ణములు పాడైపోవును, మీ ఉనన్త సథ్లములు విడువబడును, 

యెహెజేక్లు 24:13 => నీకు కలిగిన అపవితర్త నీ కామాతురతయే; నినున్ శుభర్పరచుటకు నేను 

పూనుకొనినను నీవు శుభర్పడకపోతివి , నా కోర్ధమును నీమీద తీరుచ్కొనువరకు నీవు 

శుభర్పడకయుందువు. 

యెహెజేక్లు 30:3 => యెహోవా దినము వచెచ్ను, అది దురిద్నము, అనయ్జనులు శిక్షనొందు దినము. 
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హోషేయ 10:9 => ఇశార్యేలూ, గిబియా దినములనుండి నీవు పాపము చేయుచు వచిచ్తివి, అచచ్ట 

వారు నిలిచియుండిరి. దురామ్రుగ్లమీద జరిగిన యుదధ్ము గిబియాలో వారిమీదకి రాగా 

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

పంపెను. 

1 కొరిందీయులకు 10:6 => వారు ఆశించిన పర్కారము మనము చెడడ్వాటిని ఆశించకుండునటుల్ ఈ 

సంగతులు మనకు దృషాట్ంతములుగా ఉనన్వి. 

పర్కటన 2:22 => ఇదిగో నేను దానిని మంచము పటిట్ంచి దానితో కూడ వయ్భిచరించువారు దాని 

కిర్యల విషయమై మారుమనసుస్ పొందితేనే గాని వారిని బహు శర్మలపాలుచేతును, 

వచనము 11 

ఆ దినమున నీ గరవ్మునుబటిట్ సంతోషించువారిని నీలోనుండి నేను వెళల్గొటుట్దును గనుక నా 

పరిశుదధ్మైన కొండయందు నీవిక గరవ్ము చూపవు, నామీద తిరుగబడి నీవు చేసిన కిర్యలవిషయమై 

నీకు సిగుగ్ కలుగదు 

కీరత్నలు 27:14 => ధైరయ్ము తెచుచ్కొని నీ హృదయమును నిబబ్రముగా నుంచుకొనుము 

యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము.  

కీరత్నలు 37:7 => యెహోవా యెదుట మౌనముగానుండి ఆయనకొరకు కనిపెటుట్కొనుము. తన 

మారగ్మున వరిథ్లుల్వాని చూచి వయ్సనపడకుము దురాలోచనలు నెరవేరుచ్కొనువాని చూచి 

వయ్సనపడకుము. 

కీరత్నలు 37:34 => యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము ఆయన మారగ్ము ననుసరించుము 

భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ ఆయన నినున్ హెచిచ్ంచును భకిత్హీనులు నిరూమ్లము కాగా నీవు 

చూచెదవు.  

కీరత్నలు 62:1 => నా పార్ణము దేవుని నముమ్కొని మౌనముగా ఉనన్ది. ఆయనవలన నాకు రక్షణ 

కలుగును. ఆయనే నా ఆశర్యదురగ్ము ఆయనే నా రక్షణకరత్ 
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కీరత్నలు 62:5 => నా పార్ణమా, దేవుని నముమ్కొని మౌనముగా నుండుము ఆయనవలననే నాకు 

నిరీక్షణ కలుగుచునన్ది.  

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

యజమానురాలి చేతితటుట్ను చూచునటుల్ మన దేవుడైన యెహోవా మనలను కరుణించువరకు మన 

కనున్లు ఆయనతటుట్ చూచుచునన్వి.  

కీరత్నలు 130:5 => యెహోవా కొరకు నేను కనిపెటుట్కొనుచునాన్ను నా పార్ణము ఆయన కొరకు 

కనిపెటుట్కొనుచునన్ది ఆయన మాటమీద నేను ఆశపెటుట్కొనియునాన్ను. 

కీరత్నలు 130:6 => కావలివారు ఉదయముకొరకు కనిపెటుట్టకంటె ఎకుక్వగా నా పార్ణము పర్భువు 

కొరకు కనిపెటుట్చునన్ది కావలివారు ఉదయము కొరకు కనిపెటుట్టకంటె ఎకుక్వగా నా పార్ణము 

కనిపెటుట్చునన్ది.  

సామెతలు 20:22 => కీడుకు పర్తికీడు చేసెదననుకొనవదుద్ యెహోవా కొరకు కనిపెటుట్కొనుము 

ఆయన నినున్ రకిష్ంచును. 

యెషయా 30:18 => కావున మీయందు దయచూపవలెనని యెహోవా ఆలసయ్ము చేయుచునాన్డు 

మిముమ్ను కరుణింపవలెనని ఆయన నిలువబడియునాన్డు యెహోవా నాయ్యముతీరుచ్ దేవుడు ఆయన 

నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనువారందరు ధనుయ్లు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:25 => తనున్ ఆశర్యించువారియెడల యెహోవా దయాళుడు తనున్ 

వెదకువారియెడల ఆయన దయచూపువాడు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:26 => నరులు ఆశకలిగి యెహోవా అనుగర్హించు రక్షణకొరకు ఓపికతో 

కనిపెటుట్ట మంచిది. 

హోషేయ 12:6 => కాబటిట్ నీవు నీ దేవునితటుట్ తిరుగవలెను; కనికరమును నాయ్యమును 

అనుసరించుచు ఎడతెగక నీ దేవునియందు నమిమ్క నుంచుము. 

మీకా 7:7 => అయినను యెహోవా కొరకు నేను ఎదురుచూచెదను, రక్షణకరత్యగు నా దేవునికొరకు 

నేను కనిపెటిట్యుందును, నా దేవుడు నా పార్రథ్న నాలకించును. 
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యాకోబు 5:7 => సహోదరులారా, పర్భువు రాకడ వరకు ఓపిక కలిగి యుండుడి; చూడుడి; 

వయ్వసాయకుడు తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును సమకూడు వరకు విలువైన భూఫలము 

నిమితత్ము ఓపికతో కాచుకొనుచు దానికొరకు కనిపెటుట్ను గదా 

యాకోబు 5:8 => పర్భువు రాక సమీపించుచునన్ది గనుక మీరును ఓపిక కలిగియుండుడి, మీ 

హృదయములను సిథ్రపరచుకొనుడి. 

కీరత్నలు 12:5 => బాధపడువారికి చేయబడిన బలాతాక్రమునుబటిట్యు దరిదుర్ల 

నిటూ ట్రుప్లనుబటిట్యు నేనిపుప్డే లేచెదను రక్షణను కోరుకొనువారికి నేను రక్షణ కలుగజేసెదను అని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

కీరత్నలు 78:65 => అపుప్డు నిదర్నుండి మేలొక్ను ఒకనివలెను మదయ్వశుడై ఆరభ్టించు 

పరాకర్మశాలి వలెను పర్భువు మేలొక్నెను. 

కీరత్నలు 78:66 => ఆయన తన విరోధులను వెనుకకు తరిమికొటెట్ను నితయ్మైన నింద వారికి 

కలుగజేసెను. 

యెషయా 42:13 => యెహోవా శూరునివలె బయలుదేరును యోధునివలె ఆయన తన ఆసకిత్ 

రేపుకొనును ఆయన హుంకరించుచు తన శతుర్వులను ఎదిరించును వారియెదుట తన పరాకర్మము 

కనుపరచుకొనును.  

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

పర్సవవేదన పడు సతరీవలె విడువకుండ నేను బలవంతముగా ఊపిరితీయుచు ఒగరుచ్చు 

రోజుచునునాన్ను.  

యెషయా 59:16 => సంరక్షకుడు లేకపోవుట ఆయన చూచెను మధయ్వరిత్ లేకుండుట చూచి 

ఆశచ్రయ్పడెను. కాబటిట్ ఆయన బాహువు ఆయనకు సహాయము చేసెను ఆయన నీతియే ఆయనకు 

ఆధారమాయెను. 

యెషయా 59:17 => నీతిని కవచముగా ఆయన ధరించుకొనెను రక్షణను తలమీద శిరసాత్ర్ణముగా 

ధరించుకొనెను 
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యెషయా 59:18 => పర్తిదండనను వసత్రముగా వేసికొనెను ఆసకిత్ని పైవసత్రముగా ధరించుకొనెను 

వారి కిర్యలనుబటిట్ ఆయన పర్తిదండన చేయును తన శతుర్వులకు రౌదర్ము చూపును తన విరోధులకు 

పర్తికారము చేయును దీవ్పసుథ్లకు పర్తికారము చేయును.  

యెహెజేక్లు 38:14 => కాగా నరపుతుర్డా, పర్వచనమెతిత్ గోగుతో ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నా జనులగు ఇశార్యేలీయులు నిరభ్యముగా నివసించు కాలమున నీవు 

తెలిసికొందువుగదా? 

యెహెజేక్లు 38:15 => ఉతత్రదికుక్న దూరముననునన్ నీ సథ్లములలోనుండి నీవును నీతోకూడ 

జనములనేకములును గుఱర్ములెకిక్ బహు విసాత్రమైన సైనయ్ముగా కూడివచిచ్ 

యెహెజేక్లు 38:16 => మేఘము భూమిని కమిమ్నటుల్ ఇశార్యేలీయులగు నా జనులమీద పడెదరు; 

అంతయ్దినములందు అది సంభవించును, అనయ్జనులు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ నినున్బటిట్ వారి యెదుట 

ననున్ నేను పరిశుదధ్ పరచుకొను సమయమున, గోగూ, నేను నా దేశముమీదికి నినున్ రపిప్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 38:17 => పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నినున్ వారిమీదికి రపిప్ంచెదనని 

పూరవ్మందు ఏటేట పర్వచించుచు వచిచ్న ఇశార్యేలీయుల పర్వకత్లైన నా సేవకులదావ్రా నేను 

సెలవిచిచ్నమాట నినున్గూరిచ్నదే గదా? 

యెహెజేక్లు 38:18 => ఆ దినమున, గోగు ఇశార్యేలీయుల దేశముమీదికి రాబోవు ఆ దినమున, 

నా కోపము బహుగా రగులుకొనును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్ 

యెహెజేక్లు 38:19 => కాబటిట్ నేను రోషమును మహా రౌదర్మును గలిగినవాడనై యీలాగు 

పర్మాణము చేసితిని. ఇశార్యేలీయుల దేశములో మహాకంపము పుటుట్ను. 

యెహెజేక్లు 38:20 => సముదర్పు చేపలును ఆకాశపకుష్లును భూజంతువులును భూమిమీద పార్కు 

పురుగులనిన్యు భూమిమీదనుండు నరులందరును నాకు భయపడి వణకుదురు, పరవ్తములు 

నాశనమగును, కొండపేటులు పడును, గోడలనిన్యు నేలపడును 

యెహెజేక్లు 38:21 => నా పరవ్తములనిన్టిలో అతనిమీదికి ఖడగ్ము రపిప్ంచెదను, పర్తివాని 

ఖడగ్ము వాని సహోదరునిమీద పడును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 
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యెహెజేక్లు 38:22 => తెగులు పంపి హతయ్ కలుగజేసి అతనిమీదను అతని సైనయ్పు వారిమీదను 

అతనితో కూడిన జనములనేకములమీదను పర్ళయమైన వానను పెదద్ వడగండల్ను అగిన్గంధకములను 

కురిపించి నేను అతనితో వాయ్జెయ్మాడుదును. 

యెహెజేక్లు 38:23 => నేను యెహోవానై యునాన్నని అనయ్జనులు అనేకులు తెలిసికొనునటుల్ నేను 

ఘనత వహించి ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొని వారియెదుట ననున్ తెలియపరచుకొందును. 

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 3:9 => అనయ్జనులకు ఈ సమాచారము పర్కటన చేయుడి యుదధ్ము పర్తిషిఠ్ంచుడి, 

బలాఢుయ్లను రేపుడి, యోధులందరు సిదధ్పడి రావలెను. 

యోవేలు 3:10 => మీ కఱుఱ్లు చెడగొటిట్ ఖడగ్ములు చేయుడి, మీ పోటకతుత్లు చెడగొటిట్ ఈటెలు 

చేయుడి; బలహీనుడు నేను బలాఢుయ్డను అనుకొనవలెను. 

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

పరాకర్మశాలురను ఇకక్డికి తోడుకొని రముమ్. 

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. 

యోవేలు 3:15 => సూరయ్చందుర్లు తేజోహీనులైరి; నక్షతర్ ముల కాంతి తపిప్పోయెను. 

యోవేలు 3:16 => యెహోవా సీయోనులో నుండి గరిజ్ంచుచునాన్డు; యెరూషలేములోనుండి తన 

సవ్రము వినబడజేయుచునాన్డు; భూమాయ్కాశములు వణకుచునన్వి. అయితే యెహోవా తన జనులకు 

ఆశర్యమగును, ఇశార్యేలీయులకు దురగ్ముగా ఉండును. 
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మీకా 4:11 => మనము చూచుచుండగా సీయోను అపవితర్పరచబడును గాక అని చెపుప్కొనుచు 

అనయ్జనులనేకులు నీమీదికి కూడి వచిచ్యునాన్రు. 

మీకా 4:12 => కళల్ములో ఒకడు పనలు కూరుచ్నటుట్ యెహోవా వారిని సమకూరుచ్ను, అయితే 

వారు ఆయన తలంపులు తెలిసికొనకునాన్రు, ఆయన ఆలోచన వారు గర్హింపకునాన్రు.  

మీకా 4:13 => సీయోను కుమారీ, నీ శృంగము ఇనుపదిగాను నీ డెకక్లు ఇతత్డివిగాను నేను 

చేయుచునాన్ను, లేచి కళల్ము తొర్కుక్ము, అనేక జనములను నీవు అణగదొర్కుక్దువు, వారికి దొరికిన 

లాభమును నేను యెహోవాకు పర్తిషిట్ంచుదును, వారి ఆసిత్ని సరవ్లోకనాధునికి పర్తిషిట్ంచుదును. 

జెకరాయ్ 14:2 => ఏలయనగా యెరూషలేము మీద యుదధ్ము చేయుటకు నేను అనయ్జనులందరిని 

సమకూరచ్బోవుచునాన్ను; పటట్ణము పటట్బడును, ఇండుల్ కొలల్పెటట్బడును, సతరీలు చెరుపబడుదురు, 

పటట్ణములో సగముమంది చెరపటట్బడి పోవుదురు; అయితే శేషించువారు నిరూమ్లము కాకుండ 

పటట్ణములో నిలుతురు. 

జెకరాయ్ 14:3 => అపుప్డు యెహోవా బయలుదేరి తాను యుదధ్కాలమున యుదధ్ము చేయు రీతిగా ఆ 

అనయ్జనులతో యుదధ్ము చేయును. 

మతత్యి 25:32 => అపుప్డు సమసత్ జనములు ఆయనయెదుట పోగుచేయబడుదురు; గొలల్వాడు 

మేకలలోనుండి గొఱఱ్లను వేరుపరచునటుల్ ఆయన వారిని వేరుపరచి 

పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళిల్ 

పర్కటన 19:17 => మరియు ఒక దూత సూరయ్బింబములో నిలిచియుండుట చూచితిని. 

పర్కటన 19:18 => అతడు గొపప్ శబద్ముతో ఆరభ్టించి రండి, రాజుల మాంసమును 

సహసార్ధిపతుల మాంసమును బలిషుఠ్ల మాంసమును గుఱఱ్ముల మాంసమును వాటిమీద 

కూరుచ్ండువారి మాంసమును, సవ్తంతుర్లదేమి దాసులదేమి కొదిద్వారిదేమి గొపప్వారిదేమి, అందరి 

యొకక్ మాంసమును తినుటకై దేవుని గొపప్ విందునకు కూడి రండని ఆకాశమధయ్మందు ఎగురుచునన్ 

సమసత్ పకుష్లను పిలిచెను 

Page  of 246 306



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !ఫ#$

పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 

జెఫనాయ్ 1:18 => యెహోవా ఉగర్తదినమున తమ వెండి బంగారములు వారిని తపిప్ంపలేకపోవును, 

రోషాగిన్చేత భూమియంతయు దహింపబడును, హఠాతుత్గా ఆయన భూనివాసులనందరిని 

సరవ్నాశనము చేయబోవుచునాన్డు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:21 => వారు దైవము కానిదానివలన నాకు రోషము పుటిట్ంచిరి తమ 

వయ్రథ్ పర్వరత్నవలన నాకు ఆగర్హము పుటిట్ంచిరి కాబటిట్ జనముకాని వారివలన వారికి రోషము 

పుటిట్ంతును అవివేక జనమువలన వారికి కోపము పుటిట్ంతును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:22 => నా కోపాగిన్ రగులుకొనును పాతాళాగాధమువరకు అది 

దహించును అది భూమిని దాని పంటను కాలుచ్ను పరవ్తముల పునాదులను రవలబెటుట్ను.  

పరమగీతము 8:6 => పేర్మ మరణమంత బలవంతమైనది ఈరష్య్ పాతాళమంత కఠోరమైనది దాని 

జావ్లలు అగిన్జావ్లా సమములు అది యెహోవా పుటిట్ంచు జావ్ల నీ హృదయముమీద ననున్ 

నామాక్షరముగా ఉంచుము నీ భుజమునకు నామాక్షరముగా ననున్ంచుము.  

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.  

యెహెజేక్లు 36:6 => కాబటిట్ ఇశార్యేలు దేశమునుగూరిచ్ పర్వచనమెతిత్, పరవ్తములతోను 

కొండలతోను వాగులతోను లోయలతోను ఈ మాట తెలియజెపుప్ము పర్భువైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు అనయ్జనులవలన అవమానము నొందితిరి గనుక రోషముతోను 

కోపముతోను నేను మాట ఇచిచ్యునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 38:19 => కాబటిట్ నేను రోషమును మహా రౌదర్మును గలిగినవాడనై యీలాగు 

పర్మాణము చేసితిని. ఇశార్యేలీయుల దేశములో మహాకంపము పుటుట్ను. 
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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 

సంఖాయ్కాండము 5:14 => వాని మనసుస్లో రోషము పుటిట్ అపవితర్పరచబడిన తన భారయ్మీద 

కోపపడినయెడల, లేక వాని మనసుస్లో రోషముపుటిట్ అపవితర్పరచబడని తన భారయ్మీద 

కోపపడినయెడల,  

సంఖాయ్కాండము 25:11 => వారి మధయ్ను నేను ఓరవ్లేనిదానిని తాను ఓరవ్లేకపోవుటవలన 

ఇశార్యేలీయులమీదనుండి నా కోపము మళిల్ంచెను గనుక నేను ఓరవ్లేకయుండియు 

ఇశార్యేలీయులను నశింపజేయలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:24 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా దహించు అగిన్యు 

రోషముగల దేవుడునైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 9:19 => యెహోవా లెముమ్, నరులు పర్బలకపోవుదురు గాక నీ సనిన్ధిని జనములు తీరుప్ 

పొందుదురు గాక. 

కీరత్నలు 78:49 => ఆయన ఉపదర్వము కలుగజేయు దూతల సేనగా తన కోపాగిన్ని ఉగర్తను 

మహోగర్తను శర్మను వారిమీద విడిచెను. 

కీరత్నలు 79:5 => యెహోవా, ఎంతవరకు కోపపడుదువు? ఎలల్పుప్డును కోపపడుదువా? నీ రోషము 

అగిన్వలె ఎలల్పుప్డును మండునా?  

కీరత్నలు 82:8 => దేవా లెముక్, భూమికి తీరుప్ తీరుచ్ము అనయ్జనులందరు నీకే సావ్సథ్య్ముగా 

ఉందురు. 

యెషయా 30:27 => ఇదిగో కోపముతో మండుచు దటట్ముగా లేచు పొగతో కూడినదై యెహోవా 

నామము దూరమునుండి వచుచ్చునన్ది ఆయన పెదవులు ఉగర్తతో నిండియునన్వి ఆయన నాలుక 

దహించు అగిన్జావ్లవలె ఉనన్ది.  

యెషయా 31:2 => అయినను ఆయనయు బుదిధ్మంతుడుగా ఉనాన్డు. మాట తపప్క దుషు ట్ల 

యింటివారిమీదను కీడుచేయువారికి తోడప్డువారిమీదను ఆయన లేచును. 
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యెషయా 33:10 => యెహోవా ఇటల్నుకొనుచునాన్డు ఇపుప్డే లేచెదను ఇపుప్డే ననున్ 

గొపప్చేసికొనెదను. ఇపుప్డే నాకు ఘనత తెచుచ్కొనెదను. 

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

సైనయ్ములమీద ఆయన కోర్ధము వచుచ్చునన్ది ఆయన వారిని శపించి వధకు అపప్గించెను. 

యెషయా 59:19 => పడమటి దికుక్ననునన్వారు యెహోవా నామమునకు భయపడుదురు 

సూరోయ్దయ దికుక్ననునన్వారు ఆయన మహిమకు భయపడుదురు యెహోవా పుటిట్ంచు గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవు పర్వాహజలమువలె ఆయన వచుచ్ను.  

యిరిమ్యా 25:32 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జనమునుండి 

జనమునకు కీడు వాయ్పించుచునన్ది, భూదిగంతములనుండి గొపప్ తుపాను బయలువెళుల్చునన్ది. 

యిరిమ్యా 45:5 => నీ నిమితత్ము నీవు గొపప్వాటిని వెదకుచునాన్వా? వెదకవదుద్; నేను 

సరవ్శరీరులమీదికి కీడు రపిప్ంచుచునాన్ను, అయితే నీవు వెళుల్ సథ్లములనిన్టిలో దోపుడుసొముమ్ 

దొరికినటుట్గా నీ పార్ణమును నీకిచుచ్చునాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 38:15 => ఉతత్రదికుక్న దూరముననునన్ నీ సథ్లములలోనుండి నీవును నీతోకూడ 

జనములనేకములును గుఱర్ములెకిక్ బహు విసాత్రమైన సైనయ్ముగా కూడివచిచ్ 

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

పరాకర్మశాలురను ఇకక్డికి తోడుకొని రముమ్. 

జెఫనాయ్ 2:2 => విధి నిరణ్యము కాకమునుపే యెహోవా కోపాగిన్ మీమీదికి రాకమునుపే, మిముమ్ను 

శికిష్ంచుటకై యెహోవా ఉగర్తదినము రాకమునుపే కూడిరండి. 

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

కలిగిన బలమును నాశనముచేతును; రథములను వాటిని ఎకిక్న వారిని కిర్ంద పడవేతును; 

గుఱఱ్ములును రౌతులును ఒకరి ఖడగ్ముచేత ఒకరు కూలుదురు. 

జెకరాయ్ 2:13 => సకల జనులారా, యెహోవా తన పరిశుదధ్మైన నివాసము విడిచి వచుచ్చునాన్డు, 

ఆయన సనిన్ధిని మౌనులై యుండుడి. 
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హెబీర్యులకు 10:27 => నాయ్యపు తీరుప్నకు భయముతో ఎదురుచూచుటయు, విరోధులను 

దహింపబోవు తీక్షణమైన అగిన్యు నికను ఉండును. 

2 పేతురు 3:7 => అయితే ఇపుప్డునన్ ఆకాశమును భూమియు భకిత్హీనుల తీరుప్ను నాశనమును 

జరుగు దినమువరకు అగిన్కొరకు నిలువచేయబడినవై , అదే వాకయ్మువలన భదర్ము 

చేయబడియునన్వి. 

వచనము 12 

దుఃఖితులగు దీనులను యెహోవా నామము నాశర్యించు జనశేషముగా నీమధయ్ నుండనితుత్ను. 

యెషయా 19:18 => ఆ దినమున కనాను భాషతో మాటలాడుచు యెహోవా వారమని 

పర్మాణముచేయు అయిదు పటట్ణములు ఐగుపుత్దేశములో ఉండును, వాటిలో ఒకటి నాశనపురము. 

మతత్యి 12:35 => సజజ్నుడు తన మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను తెచుచ్ను; దురజ్నుడు 

తన చెడడ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను తెచుచ్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:29 => వినువారికి మేలు కలుగునటుల్ అవసరమునుబటిట్ కేష్మాభివృదిధ్కరమైన 

అనుకూల వచనమే పలుకుడి గాని దురాభ్ష యేదైనను మీనోట రానియయ్కుడి. 

ఆదికాండము 11:1 => భూమియందంతట ఒకక్ భాషయు ఒకక్ పలుకును ఉండెను. 

1 రాజులు 8:41 => మరియు ఇశార్యేలీయులగు నీ జనుల సంబంధులు కాని పరదేశులు నీ 

నామమునుబటిట్ దూర దేశమునుండి వచిచ్ 

1 రాజులు 8:42 => నీ ఘనమైన నామమును గూరిచ్యు, నీ బాహుబలమును గూరిచ్యు, నీవు 

చాపిన బాహువు పర్సిదిధ్ని గూరిచ్యు విందురు. వారు వచిచ్ యీ మందిరము తటుట్ తిరిగి పార్రథ్న 

చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:43 => ఆకాశమను నీ నివాససథ్లమందు నీవు విని, పరదేశులు నినున్ వేడుకొనుదాని 

పర్కారము సమసత్ము ననుగర్హించుము, అపుప్డు లోకములోని జనులందరును నీ నామమును ఎరిగి, 

ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులవలెనే నీయందు భయభకుత్లు కలిగి, నేను కటిట్ంచిన యీ 

మందిరమునకు నీ పేరు పెటట్బడినదని తెలిసికొందురు. 
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కీరత్నలు 22:27 => భూదిగంతముల నివాసులందరు జాఞ్పకము చేసికొని యెహోవాతటుట్ తిరిగెదరు 

అనయ్జనుల వంశసుథ్లందరు నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరు 

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

లేవు. 

కీరత్నలు 86:10 => నీవు సృజించిన అనయ్జనులందరును వచిచ్ నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము 

చేయుదురు నీ నామమును ఘనపరచుదురు 

కీరత్నలు 113:3 => సూరోయ్దయము మొదలుకొని సూరాయ్సత్మయము వరకు యెహోవా నామము 

సుత్తినొందదగినది. 

యిరిమ్యా 16:19 => యెహోవా, నా బలమా, నా దురగ్మా, ఆపతాక్లమందు నా ఆశర్యమా, 

భూదిగంతములనుండి జనములు నీయొదద్కు వచిచ్ మా పితరులు వయ్రథ్మును మాయా రూపమును 

నిష పర్యోజనమునగు వాటిని మాతర్ము సవ్తంతిర్ంచుకొనిరని చెపుప్దురు. 

హబకూక్కు 2:14 => ఏలయనగా సముదర్ము జలములతో నిండియునన్టుట్ భూమి యెహోవా 

మాహాతమ్య్మునుగూరిచ్న జాఞ్నముతో నిండియుండును. 

జెకరాయ్ 2:11 => ఆ దినమున అనయ్జనులనేకులు యెహోవాను హతుత్కొని నాకు జనులగుదురు, నేను 

మీ మధయ్ నివాసముచేతును; అపుప్డు యెహోవా ననున్ మీయొదద్కు పంపియునాన్డని మీరు 

తెలిసికొందురు. 

జెకరాయ్ 8:20 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనములును అనేక 

పటట్ణముల నివాసులును ఇంకను వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 8:21 => ఒక పటట్ణపువారు మరియొక పటట్ణపువారియొదద్కు వచిచ్ఆలసయ్ము చేయక 

యెహొవాను శాంతిపరచుటకును, సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును మనము 

పోదము రండి అని చెపప్గా వారు మేమును వతుత్మందురు. 

జెకరాయ్ 8:22 => అనేక జనములును బలముగల జనులును యెరూషలేములో సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును, యెహోవాను శాంతిపరచుటకును వతుత్రు. 
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జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 

జెకరాయ్ 14:9 => యెహోవా సరవ్లోకమునకు రాజై యుండును, ఆ దినమున యెహోవా ఒకక్డే 

అనియు, ఆయనకు పేరు ఒకక్టే అనియు తెలియబడును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:4 => అందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై ఆ ఆతమ్ వారికి వాక శకిత్ 

అనుగర్హించినకొలది అనయ్భాషలతో మాటలాడసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:5 => ఆ కాలమున ఆకాశము కిర్ందనుండు పర్తి జనములోనుండి వచిచ్న 

భకిత్గల యూదులు యెరూషలేములో కాపురముండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:6 => ఈ శబద్ము కలుగగా జనులు గుంపులుగా కూడివచిచ్, పర్తి 

మనుషుయ్డు తన తన సవ్భాషతో వారు మాటలాడుట విని కలవరపడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:7 => అంతట అందరు విభార్ంతినొంది ఆశచ్రయ్పడి ఇదిగో 

మాటలాడుచునన్ వీరందరు గలిలయులు కారా?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:8 => మనలో పర్తివాడు తాను పుటిట్న దేశపు భాషతో వీరు మాటలాడుట 

మనము వినుచునాన్మే; ఇదేమి? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:9 => పారీత్యులు మాదీయులు ఏలామీయులు, మెసొపొతమియ 

యూదయ కపప్దొకియ, పొంతు ఆసియ ఫుర్గియ పంపులియ ఐగుపుత్ అను దేశములయందలి వారు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:10 => కురేనేదగగ్ర లిబియ పార్ంతములయందు కాపురమునన్వారు, 

రోమానుండి పరవాసులుగా వచిచ్నవారు, యూదులు, యూదమత పర్విషు ట్లు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:11 => కేర్తీయులు అరబీయులు మొదలైన మనమందరమును, వీరు మన 

భాషలతో దేవుని గొపప్కారయ్ములను వివరించుట వినుచునాన్మని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:12 => అందరు విభార్ంతినొంది యెటుతోచక యిదేమగునో అని ఒకనితో 

ఒకడు చెపుప్కొనిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:13 => కొందరైతే వీరు కొర్తత్ మదయ్ముతో నిండియునాన్రని అపహాసయ్ము 

చేసిరి. 

రోమీయులకు 15:6 => కీర్సుత్యేసు చితత్పర్కారము ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసినవారై 

యుండునటుల్ ఓరుప్నకును ఆదరణకును కరత్యగు దేవుడు మీకు అనుగర్హించును గాక. 

రోమీయులకు 15:7 => కాబటిట్ కీర్సుత్ మిముమ్ను చేరుచ్కొనిన పర్కారము దేవునికి మహిమ 

కలుగునటుల్ మీరును ఒకనినొకడు చేరుచ్కొనుడి. 

రోమీయులకు 15:8 => నేను చెపుప్నదేమనగా, పితరులకు చేయబడిన వాగాద్నముల విషయములో 

దేవుడు సతయ్వంతుడని సాథ్పించుటకును, అనయ్జనులు ఆయన కనికరమునుగూరిచ్ దేవుని 

మహిమపరచుటకును కీర్సుత్ సునన్తిగలవారికి పరిచారకుడాయెను. 

రోమీయులకు 15:9 => అందువిషయమై ఈ హేతువు చేతను అనయ్జనులలో నేను నినున్ 

సుత్తింతును; నీ నామ సంకీరత్నము చేయుదును అని వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 15:10 => మరియు అనయ్జనులారా, ఆయన పర్జలతో సంతోషించుడి అనియు 

రోమీయులకు 15:11 => మరియు సమసత్ అనయ్జనులారా, పర్భువును సుత్తించుడి సకల పర్జలు 

ఆయనను కొనియాడుదురుగాక అనియు చెపిప్యునన్ది. 

పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

ఆదికాండము 4:26 => మరియు షేతునకుకూడ కుమారుడు పుటెట్ను; అతనికి ఎనోషను పేరు 

పెటెట్ను. అపుప్డు యెహోవా నామమున పార్రథ్న చేయుట ఆరంభమైనది. 

ఆదికాండము 13:4 => తాను మొదట బలిపీఠమును కటిట్న చోట చేరెను. అకక్డ అబార్ము 

యెహోవా నామమున పార్రథ్న చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 36:10 => అయిదు తెరలను ఒక దానితో ఒకటి కూరెచ్ను; మిగిలిన అయిదు 

తెరలను ఒకదానితో ఒకటి కూరెచ్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 10:12 => కాబటిట్ ఇశార్యేలూ, నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి ఆయన 

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

పూరాణ్తమ్తోను సేవించి, 

ఎజార్ 3:1 => ఏడవ నెలలో ఇశార్యేలీయులు తమ తమ పటట్ణములకు వచిచ్న తరువాత జనులు 

ఏకమనసుస్ కలిగినవారై యెరూషలేములో కూడి, 

నెహెమాయ్ 13:24 => వారి కుమారులలో సగము మంది అషోడ్దు భాష మాటలాడువారు. వారు ఆ 

యా భాషలు మాటలాడువారు గాని యూదుల భాష వారిలో ఎవరికిని రాదు. 

యెషయా 1:26 => మొదటనుండినటుల్ నీకు నాయ్యాధిపతులను మరల ఇచెచ్దను ఆదిలో 

నుండినటుల్ నీకు ఆలోచనకరత్లను మరల నియమించెదను అపుప్డు నీతిగల పటట్ణమనియు 

నమమ్కమైన నగరమనియు నీకు పేరు పెటట్బడును.  

యెషయా 52:8 => ఆలకించుము నీ కావలివారు పలుకుచునాన్రు కూడుకొని బిగగ్రగా 

పాడుచునాన్రు యెహోవా సీయోనును మరల రపిప్ంచగా వారు కనున్లార చూచుచునాన్రు.  

యెషయా 59:19 => పడమటి దికుక్ననునన్వారు యెహోవా నామమునకు భయపడుదురు 

సూరోయ్దయ దికుక్ననునన్వారు ఆయన మహిమకు భయపడుదురు యెహోవా పుటిట్ంచు గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవు పర్వాహజలమువలె ఆయన వచుచ్ను.  

యెహెజేక్లు 11:19 => వారు నా కటట్డలను నా విధులను అనుసరించి గైకొనునటుల్ నేను వారి 

శరీరములలోనుండి రాతిగుండెను తీసివేసి వారికి మాంసపు గుండెను ఇచిచ్, వారికి ఏకమనసుస్ 

కలుగజేసి వారియందు నూతన ఆతమ్ పుటిట్ంతును. 

యెహెజేక్లు 37:17 => అపుప్డది యేకమైన తునకయగునటుల్ ఒకదానితో ఒకటి జోడించుము, అవి 

నీచేతిలో ఒకటే తునకయగును. 

హోషేయ 2:14 => పిమమ్ట దానిని ఆకరిష్ంచి అరణయ్ములోనికి కొనిపోయి అకక్డ దానితో పేర్మగా 

మాటలాడుదును; 

మీకా 4:1 => అంతయ్దినములలో యెహోవా మందిరపరవ్తము పరవ్తముల శిఖరమున సిథ్రపరచబడి 

కొండలకంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడగా పర్వాహము వచిచ్నటుల్ జనులు దానిలోనికి వతుత్రు. 
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మలాకీ 1:11 => తూరుప్దిశ మొదలుకొని పడమటి దిశవరకు అనయ్జనులలో నా నామము 

ఘనముగా ఎంచబడును, సకల సథ్లములలో ధూపమును పవితర్మైన యరప్ణయును అరిప్ంపబడును, 

అనయ్జనులలో నా నామము ఘనముగా ఎంచబడునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యోహాను 17:21 => వారును మనయందు ఏకమైయుండవలెనని వారికొరకు మాతర్ము నేను 

పార్రిథ్ంచుటలేదు; వారి వాకయ్మువలన నాయందు విశావ్సముంచువారందరును ఏకమై యుండవలెనని 

వారికొరకును పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:1 => పెంతెకొసత్ను పండుగదినము వచిచ్నపుప్డు అందరు ఒకచోట 

కూడియుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:1 => అనయ్జనులును దేవుని వాకయ్మంగీకరించిరని అపొసత్లులును 

యూదయ యందంతటనునన్ సహోదరులును వినిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:47 => ఏలయనగా నీవు భూదిగంతములవరకు రక్షణారథ్ముగా 

ఉండునటుల్ నినున్ అనయ్జనులకు వెలుగుగా ఉంచియునాన్ను అని పర్భువు మాకాజాఞ్పించెననిరి. 

ఎఫెసీయులకు 4:13 => పరిశుదుధ్లు సంపూరుణ్లగునటుల్ కీర్సుత్ శరీరము కేష్మాభివృదిధ్ చెందుటకును, 

పరిచరయ్ ధరమ్ము జరుగుటకును, ఆయన కొందరిని అపొసత్లులనుగాను, కొందరిని పర్వకత్లనుగాను, 

కొందరిని సువారిత్కులనుగాను, కొందరిని కాపరులనుగాను ఉపదేశకులనుగాను నియమించెను. 

1 పేతురు 1:17 => పక్షపాతము లేకుండ కిర్యలనుబటిట్ పర్తివానిని తీరుప్ తీరుచ్వాడు తండిర్ అని 

మీరాయనకు పార్రథ్న చేయుచునాన్రు గనుక మీరు పరదేశులై యునన్ంతకాలము భయముతో 

గడుపుడి.  

వచనము 13 

ఇశార్యేలీయులలో మిగిలినవారు పాపము చేయరు, అబదధ్మాడరు, కపటములాడు నాలుక వారి 

నోటనుండదు; వారు ఎవరి భయము లేకుండ విశార్ంతి గలవారై అనన్పానములు పుచుచ్కొందురు; 
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కీరత్నలు 68:31 => ఐగుపుత్లోనుండి పర్ధానులు వచెచ్దరు కూషీయులు దేవునితటుట్ తమచేతులు 

చాచుకొని పరుగెతిత్వచెచ్దరు.  

కీరత్నలు 72:8 => సముదర్మునుండి సముదర్మువరకు యూఫర్టీసునది మొదలుకొని 

భూదిగంతములవరకు అతడు రాజయ్ము చేయును. 

కీరత్నలు 72:9 => అరణయ్వాసులు అతనికి లోబడుదురు. అతని శతుర్వులు మనున్ నాకెదరు. 

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

రాజులును కానుకలు తీసికొనివచెచ్దరు.  

కీరత్నలు 72:11 => రాజులందరు అతనికి నమసాక్రము చేసెదరు. అనయ్జనులందరు అతని 

సేవించెదరు. 

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 18:1 => ఓహో కూషు నదుల అవతల తటతట కొటుట్కొనుచునన్ రెకక్లుగల దేశమా!  

యెషయా 18:7 => ఆ కాలమున ఎతత్యినవారును నునుపైన చరమ్ముగలవారును. 

దూరములోనునన్ భీకరమైనవారును నదులు పారు దేశము గలవారునైయునన్ దౌషిట్కులగు ఆ జనులు 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాకు అరప్ణముగా ఆయన నామమునకు నివాససథ్లముగానుండు 

సీయోను పరవ్తమునకు తేబడుదురు.  

యెషయా 27:12 => ఆ దినమున యూఫర్టీసు నదీపర్వాహము మొదలుకొని ఐగుపుత్ నదివరకు 

యెహోవా తన ధానయ్మును తొర్కుక్ను. ఇశార్యేలీయులారా, మీరు ఒకరినొకరు కలిసికొని 

కూరచ్బడుదురు.  

యెషయా 27:13 => ఆ దినమున పెదద్ బూర ఊదబడును అషూష్రు దేశములో నశింప 

సిదధ్మైనవారును ఐగుపుత్దేశములో వెలివేయబడినవారును, వచెచ్దరు, యెరూషలేములోనునన్ 

పరిశుదధ్పరవ్తమున యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుదురు.  
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యెషయా 49:20 => నీవు సంతానహీనురాలవైనపుప్డు నీకు పుటిట్న కుమారులు ఈ సథ్లము మాకు 

ఇరుకుగా ఉనన్ది. ఇంక విశాలమైన సథ్లము మాకిమమ్ని నీ చెవులలో చెపుప్దురు.  

యెషయా 49:21 => అపుప్డు నీవు నేను నా పిలల్లను పోగొటుట్కొని, సంతానహీనురాలను, ఒంటరినై 

ఇటు అటు తిరుగులాడుచునన్ పరదేశురాలనే గదా? వీరిని నాయందు కనినవాడెవడు? వీరిని 

పెంచినవాడెవడు? నేను ఒంటరికతెత్నై విడువబడితిని, వీరు ఎకక్డ ఉండిరి? అని నీ మనసుస్లో 

నీవనుకొందువు.  

యెషయా 49:22 => పర్భువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను జనములతటుట్ నా 

చెయి యెతుత్చునాన్ను జనములతటుట్ నా ధవ్జము ఎతుత్చునాన్ను వారు నీ కుమారులను 

రొముమ్ననుంచుకొని వచెచ్దరు నీ కుమారెత్లు వారి భుజములమీద మోయబడెదరు  

యెషయా 49:23 => రాజులు నినున్ పోషించు తండుర్లుగాను వారి రాణులు నీకు పాలిచుచ్ 

దాదులుగాను ఉండెదరు వారు భూమిమీద సాగిలపడి నీకు నమసాక్రము చేసెదరు నీ పాదముల 

ధూళి నాకెదరు. అపుప్డు నేను యెహోవాననియు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనువారు అవమానము 

నొందరనియు నీవు తెలిసికొందువు.  

యెషయా 60:4 => కనున్లెతిత్ చుటుట్ చూడుము వీరందరు కూడుకొని నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్రు నీ 

కుమారులు దూరమునుండి వచుచ్చునాన్రు నీ కుమారెత్లు చంకనెతత్బడి వచుచ్చునాన్రు. 

యెషయా 60:5 => నీవు చూచి పర్కాశింతువు నీ గుండె కొటుట్కొనుచు ఉపొప్ంగును 

సముదర్వాయ్పారము నీ వైపు తిర్పప్బడును జనముల ఐశవ్రయ్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

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

వాయ్పించును వారందరు షేబనుండి వచెచ్దరు బంగారమును ధూపదర్వయ్మును తీసికొనివచెచ్దరు 

యెహోవా సోత్తర్ములను పర్కటించెదరు.  

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

పరిచరయ్కు ఉపయోగములగును అవి నా బలిపీఠముమీద అంగీకారములగును నా 

శృంగారమందిరమును నేను శృంగారించెదను.  

యెషయా 60:8 => మేఘమువలెను ఎగయు గువవ్లవలెను గూళల్కు ఎగసివచుచ్ వీరెవరు? 
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యెషయా 60:9 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ ఆయన నినున్ శృంగారించినందున 

ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవుని నామమునుబటిట్ దూరమునుండి నీ కుమారులను తమ వెండి 

బంగారములను తీసికొని వచుచ్టకు దీవ్పములు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునన్వి తరీ ష్షు ఓడలు 

మొదట వచుచ్చునన్వి.  

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

చేయుదురు ఏలయనగా నేను కోపపడి నినున్ కొటిట్తినిగాని కటాకిష్ంచి నీ మీద జాలిపడుచునాన్ను.  

యెషయా 60:11 => నీయొదద్కు జనముల భాగయ్ము తేబడునటుల్ వారి రాజులు జయోతాస్హముతో 

రపిప్ంపబడునటుల్ నీ దావ్రములు రాతిర్ంబగళుల్ వేయబడక నితయ్ము తెరువబడియుండును.  

యెషయా 60:12 => నినున్ సేవింపనొలల్ని జనమైనను రాజయ్మైనను నిలువదు అటిట్ జనములు 

నిరూమ్లము చేయబడును. 

యెషయా 66:18 => వారి కిర్యలు వారి తలంపులు నాకు తెలిసేయునన్వి అపుప్డు సమసత్ 

జనములను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిని సమకూరెచ్దను వారు వచిచ్ నా మహిమను చూచెదరు.  

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

తపిప్ంచుకొనినవారిని విలుకాండైరన తరీ ష్షు పూలు లూదు అను జనులయొదద్కును తుబాలు యావాను 

నివాసులయొదద్కును నేను పంపెదను ననున్గూరిచ్న సమాచారము విననటిట్యు నా మహిమను 

చూడనటిట్యు దూరదీవ్పవాసులయొదద్కు వారిని పంపెదను వారు జనములలో నా మహిమను 

పర్కటించెదరు. 

యెషయా 66:20 => ఇశార్యేలీయులు పవితర్మైన పాతర్లో నైవేదయ్మును యెహోవా 

మందిరములోనికి తెచుచ్నటుల్గా గుఱఱ్ములమీదను రథములమీదను డోలీలమీదను 

కంచరగాడిదలమీదను ఒంటెలమీదను ఎకిక్ంచి సరవ్జనములలోనుండి నాకు పర్తిషిఠ్త పరవ్తమగు 

యెరూషలేమునకు మీ సవ్దేశీయులను యెహోవాకు నైవేదయ్ముగా వారు తీసికొనివచెచ్దరని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  
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యెషయా 66:21 => మరియు యాజకులుగాను లేవీయులుగాను ఉండుటకై నేను వారిలో కొందరిని 

ఏరప్రచుకొందును అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు . మరియు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు  

మలాకీ 1:11 => తూరుప్దిశ మొదలుకొని పడమటి దిశవరకు అనయ్జనులలో నా నామము 

ఘనముగా ఎంచబడును, సకల సథ్లములలో ధూపమును పవితర్మైన యరప్ణయును అరిప్ంపబడును, 

అనయ్జనులలో నా నామము ఘనముగా ఎంచబడునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:27 => అపుప్డు ఐతియొపీయుల రాణియైన కందాకే కిర్ంద మంతిర్యై 

ఆమెయొకక్ ధనాగారమంతటిమీదనునన్ ఐతియొపీయుడైన నపుంసకుడు ఆరాధించుటకు 

యెరూషలేమునకు వచిచ్యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:17 => కొనిన్ సంవతస్రములైన తరువాత నేను నా సవ్జనులకు 

దానదర్వయ్మును కానుకలును అపప్గించుటకు వచిచ్తిని. 

రోమీయులకు 11:11 => కాబటిట్ నేనడుగునది ఏమనగా, వారు పడిపోవునటుల్గా తొటిర్లిల్రా? 

అటల్నరాదు. 

రోమీయులకు 11:12 => వారికి రోషము పుటిట్ంచుటకై వారి తొటుర్పాటువలన అనయ్జనులకు 

రక్షణకలిగెను. వారి తొటుర్పాటు లోకమునకు ఐశవ్రయ్మును, వారి కీష్ణదశ అనయ్జనులకు 

ఐశవ్రయ్మును అయినయెడల వారి పరిపూరణ్త యెంత యెకుక్వగా ఐశవ్రయ్కరమగును! 

రోమీయులకు 15:16 => ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జాఞ్పకము చేయవలెనని యుండి యెకుక్వ 

ధైరయ్ము కలిగి సంకేష్పముగా మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 పేతురు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడైన పేతురు, తండిర్యైన దేవుని భవిషయ్ద  జాఞ్నమునుబటిట్, 

యెషయా 11:12 => జనములను పిలుచుటకు ఆయన యొక ధవ్జము నిలువబెటుట్ను 

భర్షు ట్లైపోయిన ఇశార్యేలీయులను పోగుచేయును భూమియొకక్ నాలుగు దిగంతములనుండి 

చెదరిపోయిన యూదావారిని సమకూరుచ్ను.  
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యెషయా 18:7 => ఆ కాలమున ఎతత్యినవారును నునుపైన చరమ్ముగలవారును. 

దూరములోనునన్ భీకరమైనవారును నదులు పారు దేశము గలవారునైయునన్ దౌషిట్కులగు ఆ జనులు 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాకు అరప్ణముగా ఆయన నామమునకు నివాససథ్లముగానుండు 

సీయోను పరవ్తమునకు తేబడుదురు.  

యెషయా 19:21 => ఐగుపీత్యులు తెలిసికొనునటుల్ యెహోవా తనున్ వెలల్డిపరచుకొనును ఆ 

దినమున ఐగుపీత్యులు యెహోవాను తెలిసికొందురు వారు బలి నైవేదయ్ముల నరిప్ంచి ఆయనను 

సేవించెదరు యెహోవాకు మొర్కుక్కొనెదరు తాము చేసికొనిన మొర్కుక్బడులను చెలిల్ంచెదరు. 

మీకా 4:1 => అంతయ్దినములలో యెహోవా మందిరపరవ్తము పరవ్తముల శిఖరమున సిథ్రపరచబడి 

కొండలకంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడగా పర్వాహము వచిచ్నటుల్ జనులు దానిలోనికి వతుత్రు. 

యోహాను 7:35 => అందుకు యూదులు మనము ఈయనను కనుగొనకుండునటుల్ ఈయన ఎకక్డికి 

వెళల్బోవుచునాన్డు? గీర్సుదేశసుథ్లలో చెదరిపోయిన వారియొదద్కు వెళిల్ గీర్సుదేశసుథ్లకు బోధించునా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:47 => ఏలయనగా నీవు భూదిగంతములవరకు రక్షణారథ్ముగా 

ఉండునటుల్ నినున్ అనయ్జనులకు వెలుగుగా ఉంచియునాన్ను అని పర్భువు మాకాజాఞ్పించెననిరి. 

పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

వచనము 14 

సీయోను నివాసులారా, ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి; ఇశార్యేలీయులారా, జయధవ్ని చేయుడి; 

యెరూషలేము నివాసులారా, పూరణ్హృదయముతో సంతోషించి గంతులు వేయుడి. 

జెఫనాయ్ 3:19 => ఆ కాలమున నినున్ హింసపెటుట్వారినందరిని నేను శికిష్ంతును, కుంటుచు 

నడుచువారిని నేను రకిష్ంతును, చెదరగొటట్బడినవారిని సమకూరుచ్దును, ఏ యే దేశములలో వారు 

అవమానము నొందిరో అకక్డనెలల్ నేను వారికి ఖాయ్తిని మంచి పేరును కలుగజేసెదను,  
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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. 

కీరత్నలు 49:5 => నాకొరకు పొంచువారి దోషకృతయ్ములు ననున్ చుటుట్కొనినపుప్డు 

ఆపతాక్లములలో నేనేల భయపడవలెను?  

యెషయా 45:17 => యెహోవావలన ఇశార్యేలు నితయ్మైన రక్షణ పొందియునన్ది మీరు 

ఎనన్టెనన్టికి సిగుగ్పడకయు విసమ్య మొందకయు నుందురు.  

యెషయా 54:4 => భయపడకుము నీవు సిగుగ్పడనకక్రలేదు అవమానమును తలంచకుము నీవు 

లజజ్పడనకక్రలేదు, నీవు నీ బాలయ్కాలపు సిగుగ్ను మరచుదువు నీ వైధవయ్పు నిందను ఇకమీదట 

జాఞ్పకము చేసికొనవు. 

యెషయా 61:7 => మీ యవమానమునకు పర్తిగా రెటిట్ంపు ఘనత నొందుదురు నిందకు పర్తిగా 

తాము పొందిన భాగము ననుభవించి వారు సంతోషింతురు వారు తమ దేశములో 

రెటిట్ంపుభాగమునకు కరత్లగుదురు నితాయ్నందము వారికి కలుగును.  

యెషయా 65:13 => కావున పర్భువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆలకించుడి నా 

సేవకులు భోజనము చేయుదురు గాని మీరు ఆకలిగొనెదరు నా సేవకులు పానము చేసెదరు గాని 

మీరు దపిప్గొనెదరు. నా సేవకులు సంతోషించెదరు గాని మీరు సిగుగ్పడెదరు  

యెషయా 65:14 => నా సేవకులు హృదయానందముచేత కేకలు వేసెదరుగాని మీరు 

చింతాకార్ంతులై యేడెచ్దరు మనోదుఃఖముచేత పర్లాపించెదరు.  

యోవేలు 2:26 => నా జనులు ఇక నెనన్టికిని సిగుగ్నొందరు. 

యోవేలు 2:27 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులమధయ్ నునన్వాడను నేనే యనియు, నేనే మీ దేవుడనైన 

యెహోవాననియు, నేను తపప్ వేరు దేవుడొకడును లేడనియు మీరు తెలిసికొందురు; నా జనులు ఇక 

నెనన్డను సిగుగ్నొందక యుందురు. 
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రోమీయులకు 9:33 => ఇదిగో నేను అడుడ్రాతిని అడుడ్బండను సీయోనులో సాథ్పించుచునాన్ను; 

ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడు సిగుగ్పరచబడడు అని వార్యబడిన పర్కారము వారు అడుడ్రాయి 

తగిలి, తొటుర్పడిరి. 

1 పేతురు 2:6 => ఏలయనగా ఇదిగో నేను ముఖయ్మును ఏరప్రచబడినదియు అమూలయ్మునగు 

మూలరాతిని సీయోనులొ సాథ్పించుచునాన్ను; ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడు ఏమాతర్మును 

సిగుగ్పడడు అను మాట లేఖనమందు వార్యబడియునన్ది. 

సంఖాయ్కాండము 16:3 => మోషే అహరోనులకు విరోధముగా పోగుపడి మీతో మాకిక పనిలేదు; ఈ 

సరవ్సమాజములోని పర్తివాడును పరిశుదుధ్డే యెహోవా వారిమధయ్నునాన్డు; యెహోవా సంఘముమీద 

మిముమ్ను మీరేల హెచిచ్ంచుకొనుచునాన్రనగా, 

యెషయా 48:1 => యాకోబు వంశసుథ్లై ఇశార్యేలు అను పేరు కలిగినవారలారా, యూదా 

జలములలోనుండి బయలుదేరి వచిచ్నవారై యెహోవా నామముతోడని పర్మాణము చేయుచు 

ఇశార్యేలు దేవుని నామమును సమ్రించుచు నీతిసతయ్ములను అనుసరింపనివారలారా, ఈ మాట 

ఆలకించుడి.  

యెషయా 48:2 => వారు మేము పరిశుదధ్ పటట్ణసుథ్లమను పేరు పెటుట్కొని ఇశార్యేలు దేవుని 

ఆశర్యించుదురు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు.  

యిరిమ్యా 7:4 => ఈ సథ్లము యెహోవా ఆలయము, ఈ సథ్లము యెహోవా ఆలయము, ఈ సథ్లము 

యెహోవా ఆలయము అని మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రే; యీ మోసకరమైన మాటలు ఆధారము 

చేసికొనకుడి. 

యిరిమ్యా 7:9 => ఇదేమి? మీరు జారచోర కిర్యలను నరహతయ్ను చేయుచు 

యిరిమ్యా 7:10 => అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకుచు బయలునకు ధూపమువేయుచు మీరెరుగని 

దేవతలను అనుసరించుచునాన్రే; అయినను నా నామము పెటట్బడిన యీ మందిరములోనికి వచిచ్ నా 

సనిన్ధిని నిలుచుచు విడుదలనొందియునాన్మని మీరు చెపుప్దురు; ఈ హేయకిర్యలనిన్యు 

జరిగించుటకేనా మీరు విడుదలనొందితిరి? 
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యిరిమ్యా 7:11 => నాదని చాటబడిన యీ మందిరము మీ దృషిట్కి దొంగలగుహయైనదా? 

ఆలోచించుడి, నేనే యీ సంగతి కనుగొనుచునాన్ను. ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 7:12 => పూరవ్మున నేను నా నామము నిలిపిన షిలోహునందునన్ నా సథ్లమునకు 

పోయి విచారణ చేయుడి, ఇశార్యేలీయులైన నా జనుల దుషట్తవ్మునుబటిట్ నేను దానికి చేసిన కారయ్ము 

చూడుడి; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

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

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

రోతగా చేసెదను, 

యెహెజేక్లు 7:21 => వారు దాని అపవితర్పరచునటుల్ అనుయ్లచేతికి దోపుడు సొముమ్గాను 

దురామ్రుగ్లైన జనులకు లూటిగాను నేను దానిని అపప్గించెదను. 

యెహెజేక్లు 7:22 => వారిని చూడకుండ నా ముఖమును నేను తిర్పుప్కొందును గనుక శతుర్వులు 

నా నిధిసాథ్నమును అపవితర్పరచుదురు, దొంగలు చొరబడి దానిని అపవితర్పరచుదురు. 

యెహెజేక్లు 7:23 => దేశము రకత్ముతో నిండియునన్ది, పటట్ణము బలాతాక్రముతో నిండియునన్ది. 

సంకెళుల్ సిదధ్పరచుము. 

యెహెజేక్లు 7:24 => బలాఢుయ్ల యతిశయము ఆగిపోవునటుల్ను వారి పరిశుదధ్సథ్లములు 

అపవితర్ములగునటుల్ను అనయ్జనులలో దుషు ట్లను నేను రపిప్ంచెదను; ఆ దుషు ట్లు వారి యిండల్ను 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

యెహెజేక్లు 24:21 => ఇశార్యేలీయులకు నీవీలాగున పర్కటింపుము పర్భువైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా మీకు అతిశయాసప్దముగాను, మీ కనున్లకు ముచచ్టగాను, మీ మనసుస్నకు 

ఇషట్ముగాను ఉనన్ నా పరిశుదధ్ సథ్లమును నేను చెరపబోవుచునాన్ను, మీరు వెనుక విడిచిన మీ 

కుమారులును కుమారెత్లును అకక్డనే ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

మీకా 3:11 => జనుల పర్ధానులు లంచము పుచుచ్కొని తీరుప్ తీరుచ్దురు, వారి యాజకులు కూలికి 

బోధింతురు, పర్వకత్లు దర్వయ్ము కొరకు సోదె చెపుప్దురు; అయినను వారు, యెహోవాను ఆధారము 

చేసికొని యెహోవా మన మధయ్నునాన్డు గదా, యే కీడును మనకు రానేరదని యనుకొందురు. 
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మతత్యి 3:9 => దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 2:17 => నీవు యూదుడవని పేరు పెటుట్కొని ధరమ్శాసత్రమును ఆశర్యించి 

దేవునియందు అతిశయించుచునాన్వు కావా? 

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

కీరత్నలు 87:2 => యాకోబు నివాసములనిన్టికంటె సీయోను గుమమ్ములు యెహోవాకు పిర్యములై 

యునన్వి 

యెషయా 11:9 => నా పరిశుదధ్ పరవ్తమందంతటను ఏ మృగమును హానిచేయదు నాశము 

చేయదు సముదర్ము జలముతో నిండియునన్టుట్ లోకము యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నముతో 

నిండియుండును. 

దానియేలు 9:16 => పర్భువా, మా పాపములను బటిట్యు మా పితరుల దోషమును బటిట్యు, 

యెరూషలేము నీ జనులచుటుట్ నునన్ సకల పర్జల యెదుట నిందాసప్దమైనది. యెరూషలేము నీకు 

పర్తిషిఠ్తమైన పరవ్తము; ఆ పటట్ణముమీదికి వచిచ్న నీ కోపమును నీ రౌదర్మును తొలగనిమమ్ని నీ 

నీతికారయ్ములనిన్టినిబటిట్ విజాఞ్పనము చేసికొనుచునాన్ను. 

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

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

చేయుచునుంటిని. 

లేవీయకాండము 26:19 => మీ బల గరవ్మును భంగపరచి, ఆకాశము ఇనుమువలెను భూమి 

ఇతత్డివలెను ఉండచేసెదను. 

సామెతలు 2:14 => కీడుచేయ సంతోషించుదురు అతిమూరు ఖ్ల పర్వరత్నయందు ఉలల్సించుదురు. 

యెషయా 1:25 => నా హసత్ము నీమీద పెటిట్ కాష్రము వేసి నీ మషు ట్ను నిరమ్లము చేసి నీలో కలిపిన 

తగరమంతయు తీసివేసెదను.  

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

ఆ దినమున యెహోవా మాతర్మే ఘనత వహించును.  
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యెషయా 3:16 => మరియు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేదనగా సీయోను కుమారెత్లు గరివ్షుఠ్రాండైర 

మెడచాచి నడచుచు ఓర చూపులు చూచుచు కులుకుతో నడచుచు, తమ కాళల్గజజ్లను 

మోర్గించుచునాన్రు; 

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

సంతోషింపకుము సరప్బీజమునుండి మిడునాగు పుటుట్ను దాని ఫలము ఎగురు సరప్ము. 

యెషయా 26:6 => కాళుల్, బీదలకాళుల్, దీనులకాళుల్, దాని తొర్కుక్ చునన్వి. 

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 13:9 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ విధముగానే యూదావారి 

గరవ్మును యెరూషలేము నివాసుల మహా గరవ్మును నేను భంగపరచుదును. 

యెహెజేక్లు 14:6 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులకు నీవు ఈ మాట చెపుప్ము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ విగర్హములను విడిచిపెటిట్ మీరు చేయు హేయ కృతయ్ములనిన్టిని మాని 

మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి 

యెహెజేక్లు 16:15 => అయితే నీ సౌందరయ్మును నీవు ఆధారము చేసికొని, నీకు కీరిత్ వచిచ్నందున 

నీవు వేశయ్వై దారినిపోవు పర్తి వానితో బహుగా వయ్భిచరించుచు వచిచ్తివి, పిలిచిన వానితోనెలల్ పోతివి. 

యెహెజేక్లు 16:56 => నీ చుటుట్ ఉండి నినున్ తృణీకరించిన ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లును సిరియా 

కుమారెత్లును నినున్ అవమానపరచగా 

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

చేయుడి యెహోవా దినము వచుచ్చునన్దనియు అది సమీపమాయెననియు దేశనివాసులందరు 

వణకుదురు గాక. 

ఆమోసు 6:13 => నాయ్యమును ఘోరమైన అనాయ్యముగాను, నీతిఫలమును ఘోర 

దురామ్రగ్ముగాను మారిచ్తిరి. 
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ఆమోసు 9:10 => ఆ కీడు మనలను తరిమి పటట్దు, మనయొదద్కు రాదు అని నా జనులలో 

అనుకొను పాపాతుమ్లందరును ఖడగ్ముచేత చతుత్రు. 

నహూము 2:2 => దోచుకొనువారు వారిని దోపుడుసొముమ్గా పటుట్కొనినను, వారి దార్కాష్వలుల్లను 

నరికివేసినను, అతిశయాసప్దముగా ఇశార్యేలీయులకు వలె యెహోవా యాకోబు సంతతికి మరల 

అతిశయాసప్దముగా అనుగర్హించును. 

జెకరాయ్ 11:3 => గొఱఱ్బోయల రోదన శబద్ము వినబడుచునన్ది, ఏలయనగా వారి అతిశయాసప్దము 

లయమాయెను. కొదమ సింహముల గరజ్నము వినబడుచునన్ది, ఏలయనగా యొరాద్ను యొకక్ 

మహారణయ్ము పాడైపోయెను. 

రోమీయులకు 3:27 => కాబటిట్ అతిశయకారణమెకక్డ? అది కొటిట్వేయబడెను. ఎటిట్ 

నాయ్యమునుబటిట్ అది కొటిట్వేయబడెను? కిర్యా నాయ్యమునుబటిట్యా? కాదు, విశావ్స 

నాయ్యమునుబటిట్యే. 

రోమీయులకు 11:20 => మంచిది; వారు అవిశావ్సమునుబటిట్ విరిచివేయబడిరి, నీవైతే 

విశావ్సమునుబటిట్ నిలిచియునాన్వు; గరివ్ంపక భయపడుము; 

వచనము 15 

తాను మీకు విధించిన శిక్షను యెహోవా కొటిట్వేసియునాన్డు; మీ శతుర్వులను ఆయన 

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

అపాయము సంభవింపదు. 

యెషయా 14:32 => జనముల దూత కియయ్వలసిన పర్తుయ్తత్రమేది? యెహోవా సీయోనును 

సాథ్పించియునాన్డు ఆయన జనులలో శర్మనొందినవారు దాని ఆశర్యింతురు అని చెపప్వలెను. 

యెషయా 61:1 => పర్భువగు యెహోవా ఆతమ్ నా మీదికి వచిచ్యునన్ది దీనులకు సువరత్మానము 

పర్కటించుటకు యెహోవా ననున్ అభిషేకించెను నలిగిన హృదయముగలవారిని దృఢపరచుటకును 

చెరలోనునన్వారికి విడుదలను బంధింపబడినవారికి విముకిత్ని పర్కటించుటకును  
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యెషయా 61:2 => యెహోవా హితవతస్రమును మన దేవుని పర్తిదండన దినమును 

పర్కటించుటకును దుఃఖాకార్ంతులందరిని ఓదారుచ్టకును  

యెషయా 61:3 => సీయోనులో దుఃఖించువారికి ఉలాల్సవసత్రములు ధరింపజేయుటకును బూడిదెకు 

పర్తిగా పూదండను దుఃఖమునకు పర్తిగా ఆనందతైలమును భారభరితమైన ఆతమ్కు పర్తిగా 

సుత్తివసత్రమును వారికిచుచ్టకును ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు . యెహోవా తనున్ 

మహిమపరచుకొనునటుల్ నీతి అను మసత్కివృక్షములనియు యెహోవా నాటిన చెటల్నియు వారికి పేరు 

పెటట్బడును.  

జెకరాయ్ 11:11 => అది విరువబడిన దినమున నేను చెపిప్నది యెహోవా వాకుక్ అని మందలో 

బలహీనములై ననున్ కనిపెటుట్కొని యునన్ గొఱఱ్లు తెలిసికొనెను. 

జెకరాయ్ 13:8 => దేశమంతట జనులలో రెండు భాగములవారు తెగవేయబడి చతుత్రు, మూడవ 

భాగము వారు శేషింతురు. 

జెకరాయ్ 13:9 => ఆ మూడవ భాగమును నేను అగిన్లోనుండి వెండిని తీసి శుదధ్పరచినటుల్ 

శుదధ్పరతును. బంగారమును శోధించినటుల్ వారిని శోధింతును; వారు నా నామమునుబటిట్ 

మొఱఱ్పెటట్గా నేను వారి మొఱఱ్ను ఆలకింతును. వీరు నా జనులని నేను చెపుప్దును, యెహోవా మా 

దేవుడని వారు చెపుప్దురు. 

మతత్యి 5:3 => ఆతమ్ విషయమై దీనులైనవారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

మతత్యి 11:5 => గుర్డిడ్వారు చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు 

శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటివారు వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ 

పర్కటింపబడుచునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 1:27 => ఏ శరీరియు దేవుని యెదుట అతిశయింపకుండునటుల్, 

1 కొరిందీయులకు 1:28 => జాఞ్నులను సిగుగ్పరచుటకు లోకములోనుండు వెఱిఱ్వారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. బలవంతులైనవారిని సిగుగ్పరచుటకు లోకములో బలహీనులైనవారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 
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యాకోబు 2:5 => నా పిర్య సహోదరులారా, ఆలకించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిదుర్లైనవారిని 

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

కీరత్నలు 37:40 => ఆయన భకిత్హీనులచేతిలోనుండి వారిని విడిపించి రకిష్ంచును. 

యెషయా 50:10 => మీలో యెహోవాకు భయపడి ఆయన సేవకునిమాట వినువాడెవడు? 

వెలుగులేకయే చీకటిలో నడచువాడు యెహోవా నామమును ఆశర్యించి తన దేవుని నముమ్కొనవలెను. 

నహూము 1:7 => యెహోవా ఉతత్ముడు, శర్మదినమందు ఆయన ఆశర్యదురగ్ము, తనయందు 

నమిమ్కయుంచు వారిని ఆయన ఎరుగును. 

మతత్యి 12:21 => ఈయన నామమందు అనయ్జనులు నిరీకిష్ంచెదరు అనునదే 

రోమీయులకు 15:12 => మరియు యెషయా యీలాగు చెపుప్చునాన్డు యెషష్యిలోనుండి వేరు 

చిగురు, అనగా అనయ్జనులనేలుటకు లేచువాడు వచుచ్ను; ఆయనయందు అనయ్జనులు నిరీక్షణ 

యుంచుదురు. 

ఎఫెసీయులకు 1:12 => దేవుడు తన చితత్పర్కారమైన సంకలప్మునుబటిట్ మనలను ముందుగా 

నిరణ్యించి, ఆయనయందు సావ్సథ్య్ముగా ఏరప్రచెను. ఆయన తన చితాత్నుసారముగా చేసిన 

నిరణ్యము చొపుప్న సమసత్కారయ్ములను జరిగించుచునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 1:13 => మీరును సతయ్వాకయ్మును, అనగా మీ రక్షణ సువారత్ను విని, కీర్సుత్నందు 

విశావ్సముంచి, వాగాద్నము చేయబడిన ఆతమ్చేత ముదిర్ంపబడితిరి. 

1 పేతురు 1:21 => మీరు క్షయ బీజమునుండి కాక, శాశవ్తమగు జీవముగల దేవుని 

వాకయ్మూలముగా అక్షయ బీజమునుండి పుటిట్ంపబడినవారు గనుక నిషక్పటమైన సహోదర పేర్మ 

కలుగునటుల్,  

కీరత్నలు 74:19 => దుషట్మృగమునకు నీ గువవ్యొకక్ పార్ణము నపప్గింపకుము శర్మనొందు 

నీవారిని నితయ్ము మరువకుము. 

కీరత్నలు 130:7 => ఇశార్యేలూ, యెహోవా మీద ఆశపెటుట్కొనుము యెహోవా యొదద్ కృప 

దొరుకును. ఆయనయొదద్ సంపూరణ్ విమోచన దొరుకును. 
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సామెతలు 13:8 => ఒకని పార్ణమునకు వాని ఐశవ్రయ్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయును దరిదుర్డు 

బెదరింపు మాటలు వినడు. 

యెషయా 25:4 => కాబటిట్ బలిషుఠ్లైన జనులు నినున్ ఘనపరచెదరు భీకరజనముల పటట్ణసుథ్లు నీకు 

భయపడుదురు. 

యెషయా 29:19 => యెహోవాయందు దీనులకు కలుగు సంతోషము అధికమగును మనుషుయ్లలో 

బీదలు ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవునియందు అనందించెదరు.  

యెషయా 30:17 => మీరు పరవ్తముమీదనుండు కొయయ్వలెను కొండమీదనుండు జెండావలెను 

అగువరకు ఒకని గదిద్ంపునకు మీలో వెయియ్మంది పారిపోయెదరు అయిదుగురి గదిద్ంపునకు మీరు 

పారిపోయెదరు. 

జెకరాయ్ 11:7 => కాబటిట్ నేను సౌందరయ్మనునటిట్యు బంధకమనునటిట్యు రెండు 

కఱఱ్లుచేతపటుట్కొని వధకేరప్డిన గొఱఱ్లను ముఖయ్ముగా వాటిలో మికిక్లి బలహీనమైన వాటిని మేపుచు 

వచిచ్తిని. 

లూకా 4:18 => పర్భువు ఆతమ్ నామీద ఉనన్ది బీదలకు సువారత్ పర్కటించుటకై ఆయన ననున్ 

అభిషేకించెను చెరలోనునన్ వారికి విడుదలను, గుర్డిడ్వారికి చూపును, (కలుగునని) పర్కటించుటకును 

నలిగినవారిని విడిపించుటకును 

లూకా 6:20 => అంతట ఆయన తన శిషుయ్లతటుట్ పారచూచి ఇటల్నెను బీదలైన మీరు ధనుయ్లు, 

దేవుని రాజయ్ము మీది. 

లూకా 7:22 => అపుప్డాయన మీరు వెళిల్, కనన్వాటిని వినన్వాటిని యోహానుకు తెలుపుడి. గుర్డిడ్వారు 

చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటి వారు 

వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ పర్కటించబడుచునన్ది 

రోమీయులకు 11:26 => వారు పర్వేశించునపుప్డు విమోచకుడు సీయోనులోనుండి వచిచ్ 

యాకోబులో నుండి భకిత్హీనతను తొలగించును; 

1 కొరిందీయులకు 1:26 => సహోదరులారా, మిముమ్ను పిలిచిన పిలుపును చూడుడి. మీలో 

లోకరీతిని జాఞ్నులైనను, ఘనులైనను, గొపప్ వంశమువారైనను అనేకులు పిలువబడలేదు గాని 
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వచనము 16 

ఆ దినమున జనులు మీతో ఇటల్ందురు యెరూషలేమూ, భయపడకుము, సీయోనూ, ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొనుము; 

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. 

యెషయా 6:13 => దానిలో పదియవ భాగము మాతర్ము విడువబడినను అదియును 

నాశనమగును. సిందూర మసత్కివృక్షములు నరకబడిన తరువాత అది మిగిలియుండు మొదుద్వలె 

నుండును; అటిట్ మొదుద్నుండి పరిశుదధ్మైన చిగురు పుటుట్ను. 

యెషయా 10:20 => ఆ దినమున ఇశార్యేలు శేషమును యాకోబు కుటుంబికులలో 

తపిప్ంచుకొనినవారును తముమ్ను హతము చేసినవానిని ఇకను ఆశర్యింపక సతయ్మునుబటిట్ 

ఇశార్యేలీయుల పరిశుదధ్ దేవుడైన యెహోవాను నిజముగా ఆశర్యించెదరు.  

యెషయా 10:21 => శేషము తిరుగును, యాకోబు శేషము బలవంతుడగు దేవునివైపు తిరుగును. 

యెషయా 10:22 => నీ జనులైన ఇశార్యేలు సముదర్పు ఇసుకవలె ఉండినను దానిలో శేషమే 

తిరుగును, సమూలనాశనము నిరణ్యింపబడెను. నీతి పర్వాహమువలె వచుచ్ను  

మీకా 4:7 => కుంటివారిని శేషముగాను దూరమునకు వెళల్గొటట్బడినవారిని బలమైన జనముగాను 

నేనుచేతును, యెహోవా సీయోను కొండయందు ఇపప్టినుండి శాశవ్తకాలమువరకు వారికి రాజుగా 

ఉండును. 

రోమీయులకు 11:4 => అయితే దేవోకిత్ అతనితో ఏమి చెపుప్చునన్ది? బయలుకు మోకాళూ ల్నని 

యేడువేలమంది పురుషులను నేను శేషముగా నుంచుకొనియునాన్ను. 

రోమీయులకు 11:5 => ఆలాగుననే అపప్టికాలమందు సయితము కృపయొకక్ యేరాప్టుచొపుప్న 

శేషము మిగిలియునన్ది. 
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రోమీయులకు 11:6 => అది కృపచేతనైనయెడల ఇకను కిర్యల మూలమైనది కాదు; కానియెడల 

కృప ఇకను కృప కాకపోవును. 

రోమీయులకు 11:7 => ఆలాగైన ఏమగును?ఇశార్యేలు వెదకునది ఏదో అది వారికి దొరకలేదు, 

ఏరాప్టు నొందినవారికి అది దొరికెను; తకిక్నవారు కఠినచితుత్లైరి. 

యెషయా 11:6 => తోడేలు గొఱఱ్పిలల్యొదద్ వాసముచేయును చిఱుతపులి మేకపిలల్యొదద్ 

పండుకొనును దూడయు కొదమసింహమును పెంచబడిన కోడెయు కూడుకొనగా బాలుడు వాటిని 

తోలును.  

యెషయా 11:7 => ఆవులు ఎలుగులు కూడి మేయును వాటి పిలల్లు ఒకక్చోటనే పండుకొనును 

ఎదుద్ మేయునటుల్ సింహము గడిడ్ మేయును. 

యెషయా 11:8 => పాలుకుడుచు పిలల్ నాగుపాము పుటట్యొదద్ ఆటాల్డును మిడినాగు పుటట్మీద 

పాలువిడిచిన పిలల్ తన చెయియ్ చాచును 

యెషయా 11:9 => నా పరిశుదధ్ పరవ్తమందంతటను ఏ మృగమును హానిచేయదు నాశము 

చేయదు సముదర్ము జలముతో నిండియునన్టుట్ లోకము యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నముతో 

నిండియుండును. 

యెషయా 35:8 => అకక్డ దారిగానునన్ రాజమారగ్ము ఏరప్డును అది పరిశుదధ్ మారగ్మనబడును 

అది అపవితుర్లు పోకూడని మారగ్ము అది మారగ్మున పోవువారికి ఏరప్రచబడును మూఢులైనను 

దానిలో నడచుచు తోర్వను తపప్కయుందురు  

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

వారు నేను నాటిన కొమమ్గాను నేను చేసిన పనిగాను ఉండి దేశమును శాశవ్తముగా 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు.  

యిరిమ్యా 31:33 => ఈ దినములైన తరువాత నేను ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను 

చేయబోవు నిబంధన యిదే, వారి మనసుస్లలో నా ధరమ్విధి ఉంచెదను, వారి హృదయముమీద దాని 

వార్సెదను; యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 
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యెహెజేక్లు 36:25 => మీ అపవితర్త యావతుత్ పోవునటుల్ నేను మీ మీద శుదధ్జలము చలుల్దును, 

మీ విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 

యెహెజేక్లు 36:26 => నూతన హృదయము మీకిచెచ్దను, నూతన సవ్భావము మీకు 

కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిచెచ్దను. 

యెహెజేక్లు 36:27 => నా ఆతమ్ను మీయందుంచి, నా కటట్డల ననుసరించువారినిగాను నా 

విధులను గైకొనువారినిగాను మిముమ్ను చేసెదను. 

యోవేలు 3:17 => అనుయ్లికమీదట దానిలో సంచరింపకుండ యెరూషలేము పరిశుదధ్పటట్ణముగా 

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

సించుచునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు. 

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

యెరూషలేము నివాసముగా నుండును, యెహోవా సీయోనులో నివాసిగా వసించును. 

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

మాట వార్యబడును; యెహోవా మందిరములోనునన్ పాతర్లు బలిపీఠము ఎదుటనునన్ పళె ల్ములవలె 

పర్తిషిఠ్తములుగా ఎంచబడును. 

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

అధిపతియగు యెహోవాకు పర్తిషిట్తములగును; బలిపశువులను వధించువారందరును వాటిలో 

కావలసినవాటిని తీసికొని వాటిలో వండుకొందురు. ఆ దినమున కనానీయుడు ఇకను సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా మందిరములో ఉండడు. 

మతత్యి 13:41 => మనుషయ్కుమారుడు తన దూతలను పంపును; వారాయన రాజయ్ములోనుండి 

ఆటంకములగు సకలమైనవాటిని దురీన్తిపరులను సమకూరిచ్ అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. 

1 యోహాను 3:9 => దేవుని మూలముగా పుటిట్న పర్తివానిలో ఆయన బీజము నిలుచును గనుక 

వాడు పాపము చేయడు; వాడు దేవుని మూలముగా పుటిట్నవాడు గనుక పాపము చేయజాలడు. 

1 యోహాను 3:10 => దీనినిబటిట్ దేవుని పిలల్లెవరో అపవాది పిలల్లెవరో తేటపడును. నీతిని 

జరిగించని పర్తివాడును, తన సహోదరుని పేర్మింపని పర్తివాడును దేవుని సంబంధులు కారు. 

Page  of 272 306



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !ఫ#$

1 యోహాను 5 : 1 8 = > మనము దేవుని సం బంధులమనియు , లోకమంతయు 

దుషు ట్నియందునన్దనియు ఎరుగుదుము. 

యెషయా 63:8 => వారు నా జనులనియు అబదధ్ములాడనేరని పిలల్లనియు అనుకొని ఆయన వారికి 

రక్షకుడాయెను. 

యోహాను 1:47 => యేసు నతనయేలు తనయొదద్కు వచుచ్ట చూచి ఇదిగో యితడు నిజముగా 

ఇశార్యేలీయుడు, ఇతనియందు ఏ కపటమును లేదని అతనిగూరిచ్ చెపెప్ను. 

కొలొసస్యులకు 3:9 => ఒకనితో ఒకడు అబదధ్మాడకుడి; ఏలయనగా పార్చీన సవ్భావమును దాని 

కిర్యలతో కూడ  

పర్కటన 14:5 => వీరినోట ఏ అబదధ్మును కనబడలేదు; వీరు అనిందుయ్లు. 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

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

నిషిదధ్మైనదేదైనను, అసహయ్మైన దానిని అబదధ్మైన దానిని జరిగించువాడైనను దానిలోనికి పర్వేశింపనే 

పర్వేశింపడు. 

కీరత్నలు 23:2 => పచిచ్కగల చోటల్ను ఆయన ననున్ పరుండజేయుచునాన్డు శాంతికరమైన 

జలములయొదద్ ననున్ నడిపించుచునాన్డు. 

యెషయా 65:10 => ననున్గూరిచ్ విచారణచేసిన నా పర్జలనిమితత్ము షారోను గొఱఱ్ల 

మేతభూమియగును ఆకోరు లోయ పశువులు పరుండు సథ్లముగా ఉండును.  

యిరిమ్యా 23:4 => నేను వాటి మీద కాపరులను నియమించెదను; ఇకమీదట అవి 

భయపడకుండను బెదరిపోకుండను వాటిలో ఒకటైనను తపిప్పోకుండను వీరు నా గొఱఱ్లను మేపెదరు; 

ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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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. 

యెహెజేక్లు 34:14 => నేను మంచి మేతగలచోట వాటిని మేపెదను, ఇశార్యేలుయొకక్ ఉనన్త 

సథ్లములమీద వాటికి దొడిడ్ యేరప్డును, అకక్డ అవి మంచి దొడిడ్లో పండుకొనును, ఇశార్యేలు 

పరవ్తములమీద బలమైన మేతగల సథ్లమందు అవి మేయును,  

యెహెజేక్లు 34:15 => నేనే నా గొఱఱ్లను మేపి పరుండబెటుట్దును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 34:23 => వాటిని మేపుటకై నేను నా సేవకుడైన దావీదును వాటిమీద కాపరినిగా 

నియమించెదను, అతడు వాటికి కాపరిగా ఉండి వాటిని మేపును. 

యెహెజేక్లు 34:24 => యెహోవానైన నేను వారికి దేవుడనైయుందును, నా సేవకుడైన దావీదు 

వారిమధయ్ అధిపతిగా ఉండును, యెహోవానైన నేను మాటయిచిచ్యునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 34:25 => మరియు అవి అరణయ్ములో నిరభ్యముగా నివసించునటుల్ను, అడవిలో 

నిరభ్యముగా పండుకొనునటుల్ను నేను వారితో సమాధానారథ్ నిబంధన చేయుదును, దుషట్మృగములు 

దేశములో లేకుండ చేయుదును. 

యెహెజేక్లు 34:26 => వారిని నా పరవ్తము చుటుట్పటల్ సథ్లములను దీవెనకరముగా చేయుదును. 

ఋతువుల పర్కారము వరష్ము కురిపించెదను, దీవెనకరమగు వరష్ములు కురియును, 

యెహెజేక్లు 34:27 => ఫలవృక్ష ములు ఫలములిచుచ్ను, భూమి పంటపండును, వారు దేశములో 

నిరభ్యముగా నివసింతురు, నేను వారి కాడికటల్ను తెంపి వారిని దాసులుగా చేసినవారి చేతిలోనుండి 

వారిని విడిపింపగా నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

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

వారినిక భకిష్ంపవు, ఎవరివలనను భయములేకుండ వారు సురకిష్త ముగా నివసించెదరు. 

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

చెటుట్కిర్ందను కూరుచ్ండును; సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మాట యిచిచ్యునాన్డు. 
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మీకా 5 :4 => ఆయన నిలిచి యెహోవా బలముపొంది తన దేవుడైన యెహోవా 

నామమహాతమ్య్మునుబటిట్ తన మందను మేపును . కాగా వారు నిలుతురు , ఆయన 

భూమయ్ంతములవరకు పర్బలుడగును, 

మీకా 5:5 => ఆయన సమాధానమునకు కారకుడగును, అషూష్రు మన దేశములో చొరబడి మన 

నగరులలో పర్వేశింపగా వాని నెదిరించుటకు మేము ఏడుగురు గొఱఱ్ల కాపరులను ఎనమండుగురు 

పర్ధానులను నియమింతుము. 

మీకా 7:14 => నీచేతికఱఱ్ తీసికొని నీ జనులను కరెమ్లునకు చేరిన అడవిలో పర్తేయ్కముగా నివసించు 

నీ సావ్సథ్య్పువారిని మేపుము. బాషానులోను గిలాదులోను వారు పూరవ్కాలమున మేసినటుట్ 

మేయుదురు. 

పర్కటన 7:15 => అందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట ఉండి రాతిర్ంబగళుల్ ఆయన 

ఆలయములో ఆయనను సేవించుచునాన్రు. సింహాసనాసీనుడైన వాడు తానే తన గుడారము వారిమీద 

కపుప్ను; 

పర్కటన 7:16 => వారికి ఇకమీదట ఆకలియైనను దాహమైనను ఉండదు, సూరుయ్ని యెండయైనను 

ఏ వడగాలియైనను వారికి తగులదు, 

పర్కటన 7:17 => ఏలయనగా సింహాసనమధయ్మందుండు గొఱఱ్పిలల్ వారికి కాపరియై, జీవజలముల 

బుగగ్లయొదద్కు వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి కనున్లనుండి పర్తి బాషప్బిందువును 

తుడిచివేయును. 

యెషయా 17:2 => దమసుక్ పటట్ణము కాకపోవలసివచెచ్ను అది పాడై దిబబ్గానగును అరోయేరు 

పటట్ణములు నిరామ్నుషయ్ములగును అవి గొఱఱ్ల మందలు మేయు తావులగును ఎవడును వాటిని 

బెదరింపకుండ మందలు అచచ్ట పండుకొనును.  

యెషయా 54:14 => నీవు నీతిగలదానవై సాథ్పింపబడుదువు నీవు భయపడనకక్రలేదు, 

బాధించువారు నీకు దూరముగా నుందురు భీతి నీకు దూరముగా ఉండును అది నీ దగగ్రకు రానేరాదు.  

యిరిమ్యా 30:10 => మరియు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నా సేవకుడవైన యాకోబూ, 

భయపడకుము ; ఇశార్యేలూ , విసమ్యమొందకుము ,నేను దూరముననుండు నినున్ను , 
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చెరలోనికిపోయిన దేశముననుండు నీ సంతానపువారిని రకిష్ంచుచునాన్ను; బెదరించువాడు లేకుండ 

యాకోబు సంతతి తిరిగివచిచ్ నిమమ్ళించి నెమమ్దిపొందును. 

యెహెజేక్లు 39:26 => వారు నాయెడల తాము చూపిన విశావ్సఘాతకమును తమ అవమానమును 

తాము భరించుదురు. నేను అనయ్జనులందరిలోనుండి వారిని సమకూరిచ్ వారి శతుర్వుల 

దేశములోనుండి రపిప్ంచిన తరువాత వారు సురకిష్తముగాను నిరభ్యముగాను తమ దేశములో 

నివసించునపుప్డు  

1 పేతురు 3:14 => మీరొకవేళ నీతి నిమితత్ము శర్మపడినను మీరు ధనుయ్లే; వారి బెదరింపునకు 

భయపడకుడి కలవరపడకుడి; 

లేవీయకాండము 26:6 => ఆ దేశములో నేను మీకు కేష్మము కలుగజేసెదను. మీరు 

పండుకొనునపుప్డు ఎవడును మిముమ్ను భయపెటట్డు, ఆ దేశములో దుషట్మృగములు లేకుండ 

చేసెదను, మీ దేశములోనికి ఖడగ్మురాదు; 

యెషయా 1:26 => మొదటనుండినటుల్ నీకు నాయ్యాధిపతులను మరల ఇచెచ్దను ఆదిలో 

నుండినటుల్ నీకు ఆలోచనకరత్లను మరల నియమించెదను అపుప్డు నీతిగల పటట్ణమనియు 

నమమ్కమైన నగరమనియు నీకు పేరు పెటట్బడును.  

యిరిమ్యా 23:6 => అతని దినములలో యూదా రక్షణనొందును, ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా 

నివసించును, యెహోవా మనకు నీతియని అతనికి పేరు పెటుట్దురు. 

యిరిమ్యా 31:7 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు యాకోబునుబటిట్ సంతోషముగా 

పాడుడి, రాజయ్ములకు శిరసస్గు జనమునుబటిట్ ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి, పర్కటించుడి సుత్తి చేయుడి 

యెహోవా, ఇశార్యేలులో శేషించిన నీ పర్జను రకిష్ంపుమీ అని బతిమాలుడి. 

యెహెజేక్లు 34:15 => నేనే నా గొఱఱ్లను మేపి పరుండబెటుట్దును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 45:8 => అది ఇశార్యేలీయులలో అతనికి భూసావ్సథ్య్ముగా ఉండును. 
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మీకా 5:7 => యాకోబు సంతతిలో శేషించినవారు యెహోవా కురిపించు మంచువలెను, 

మనుషయ్పర్యతన్ము లేకుండను నరుల యోచన లేకుండను గడిడ్మీద పడు వరష్మువలెను ఆ యా 

జనముల మధయ్ను నుందురు. 

జెఫనాయ్ 2:9 => నా జీవముతోడు మోయాబు దేశము సొదొమ పటట్ణమువలెను, అమోమ్ను దేశము 

గొమొఱాఱ్ పటట్ణమువలెను అగును. అవి ముండల్చెటల్కును ఉపుప్గోతులకును సాథ్నమై నితయ్ము పాడుగా 

ఉండును; నా జనులలో శేషించువారు ఆ దేశములను దోచుకొందురు; నా జనులలో శేషించువారు 

వాటిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. కాబటిట్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 

వచనము 17 

నీ దేవుడైన యెహోవా నీమధయ్ ఉనాన్డు; ఆయన శకిత్మంతుడు, ఆయన మిముమ్ను రకిష్ంచును, ఆయన 

బహు ఆనందముతో నీయందు సంతోషించును, నీయందు తనకునన్ పేర్మనుబటిట్ శాంతము వహించి 

నీయందలి సంతోషముచేత ఆయన హరిష్ంచును. 

ఎజార్ 3:11 => వీరు వంతు చొపుప్న కూడి యెహోవా దయాళుడు, ఇశార్యేలీయుల విషయమై 

ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని పాడుచు యెహోవాను సుత్తించిరి. మరియు యెహోవా 

మందిరము యొకక్ పునాది వేయబడుట చూచి, జనులందరును గొపప్ శబద్ముతో యెహోవాకు 

సోత్తర్ము చేసిరి. 

ఎజార్ 3:12 => మునుపటి మందిరమును చూచిన యాజకులలోను లేవీయులలోను కుటుంబ 

పర్ధానులలోను వృదుధ్లైన అనేకులు, ఇపుప్డు వేయబడిన యీ మందిరము యొకక్ పునాదిని చూచి 

గొపప్ శబద్ముతో ఏడిచ్రి. అయితే మరి అనేకులు సంతోషముచేత బహుగా అరచిరి. 

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

గొపప్ ధవ్ని చేసినందున ఆ శబద్ము బహుదూరము వినబడెను. 
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నెహెమాయ్ 12:43 => మరియు దేవుడు తమకు మహానందము కలుగజేసెనని ఆ దినమున వారు 

గొపప్ బలులను అరిప్ంచి సంతోషించిరి. వారి భారయ్లు పిలల్లుకూడ సంతోషించిరి. అందువలన 

యెరూషలేములో పుటిట్న ఆనందధవ్ని బహు దూరమునకు వినబడెను. 

కీరత్నలు 14:7 => సీయోనులోనుండి ఇశార్యేలునకు రక్షణ కలుగునుగాక. యెహోవా చెరలోని తన 

పర్జలను రపిప్ంచునపుప్డు యాకోబు హరిష్ంచును, ఇశార్యేలు సంతోషించును. 

కీరత్నలు 47:5 => దేవుడు ఆరాభ్టముతో ఆరోహణమాయెను బూరధవ్నితో యెహోవా 

ఆరోహణమాయెను. 

కీరత్నలు 47:6 => దేవుని కీరిత్ంచుడి కీరిత్ంచుడి మన రాజును కీరిత్ంచుడి కీరిత్ంచుడి. 

కీరత్నలు 47:7 => దేవుడు సరవ్భూమికి రాజైయునాన్డు రమయ్ముగా కీరత్నలు పాడుడి. 

కీరత్నలు 81:1 => మనకు బలమైయునన్ దేవునికి ఆనందగానము చేయుడి యాకోబు దేవునిబటిట్ 

ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి. 

కీరత్నలు 81:2 => కీరత్న యెతుత్డి గిలకతపెప్ట పటుట్కొనుడి సవ్రమండలమును మనోహరమైన 

సితారాను వాయించుడి. 

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

పునన్మనాడు కొముమ్ ఊదుడి. 

కీరత్నలు 95:1 => రండి యెహోవానుగూరిచ్ ఉతాస్హధవ్ని చేయుదము మన రక్షణ దురగ్మునుబటిట్ 

సంతోషగానము చేయుదము 

కీరత్నలు 95:2 => కృతజఞ్తాసుత్తులతో ఆయన సనిన్ధికి వచెచ్దము కీరత్నలు పాడుచు ఆయన పేరట 

సంతోషగానము చేయుదము. 

కీరత్నలు 100:1 => సమసత్ త్ దేశములారా, యెహోవాకు ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి. 

కీరత్నలు 100:2 => సంతోషముతో యెహోవాను సేవించుడి ఉతాస్హగానము చేయుచు ఆయన 

సనిన్ధికి రండి. 
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కీరత్నలు 126:2 => మనము కలకనినవారివలె నుంటిమి మన నోటినిండ నవువ్ండెను మన నాలుక 

ఆనందగానముతో నిండియుండెను. అపుప్డు యెహోవా వీరికొరకు గొపప్కారయ్ములు చేసెనని 

అనయ్జనులు చెపుప్కొనిరి.  

కీరత్నలు 126:3 => యెహోవా మనకొరకు గొపప్కారయ్ములు చేసియునాన్డు మనము 

సంతోషభరితులమైతివిు. 

యెషయా 12:6 => సీయోను నివాసీ, ఉతాస్హధవ్ని బిగగ్రగా చేయుము నీ మధయ్నునన్ 

ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు ఘనుడైయునాన్డు. 

యెషయా 24:14 => శేషించినవారు బిగగ్రగా ఉతాస్హధవ్ని చేయుదురు యెహోవా 

మహాతమ్య్మునుబటిట్ సముదర్తీరమున నునన్వారు కేకలు వేయుదురు. 

యెషయా 24:15 => అందునుబటిట్ తూరుప్దిశనునన్వారలారా, యెహోవాను ఘనపరచుడి సముదర్ 

దీవ్పవాసులారా, ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా నామమును ఘనపరచుడి. 

యెషయా 24:16 => నీతిమంతునికి సోత్తర్మని భూదిగంతమునుండి సంగీతములు మనకు 

వినబడెను. అపుప్డు నేను అయోయ్ నాకు శర్మ నేను చెడిపోతిని చెడిపోతిని. మోసము చేయువారు 

మోసము చేయుదురు మోసము చేయువారు బహుగా మోసము చేయుదురు.  

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 40:9 => సీయోనూ, సువారత్ పర్టించుచునన్దానా, ఉనన్తపరవ్తము ఎకుక్ము 

యెరూషలేమూ, సువారత్ పర్కటించుచునన్దానా, బలముగా పర్కటించుము భయపడక పర్కటింపుమి 

ఇదిగో మీ దేవుడు అని యూదా పటట్ణములకు పర్కటించుము.  

యెషయా 42:10 => సముదర్పర్యాణము చేయువారలారా, సముదర్ములోని సమసత్మా, 

దీవ్పములారా, దీవ్ప నివాసులారా, యెహోవాకు కొర్తత్ గీతము పాడుడి భూదిగంతములనుండి 

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

పాడవలెను సెల నివాసులు సంతోషించుదురు గాక పరవ్తముల శిఖరములనుండి వారు కేకలు 

వేయుదురు గాక. 

యెషయా 42:12 => పర్భావముగలవాడని మనుషుయ్లు యెహోవాను కొనియాడుదురు గాక 

దీవ్పములలో ఆయన సోత్తర్ము పర్చురము చేయుదురు గాక 

యెషయా 51:11 => యెహోవా విమోచించినవారు సంగీతనాదముతో సీయోనునకు తిరిగివచెచ్దరు 

నితయ్సంతోషము వారి తలలమీద ఉండును వారు సంతోషానందము గలవారగుదురు దుఃఖమును 

నిటూ ట్రుప్ను తొలగిపోవును.  

యెషయా 54:1 => గొడార్లా, పిలల్లు కననిదానా, జయగీతమెతుత్ము పర్సవవేదన పడనిదానా, 

జయకీరత్న నెతిత్ ఆనందపడుము సంసారిపిలల్లకంటె విడువబడినదాని పిలల్లు విసాత్రమగుదురని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 65:13 => కావున పర్భువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆలకించుడి నా 

సేవకులు భోజనము చేయుదురు గాని మీరు ఆకలిగొనెదరు నా సేవకులు పానము చేసెదరు గాని 

మీరు దపిప్గొనెదరు. నా సేవకులు సంతోషించెదరు గాని మీరు సిగుగ్పడెదరు  

యెషయా 65:14 => నా సేవకులు హృదయానందముచేత కేకలు వేసెదరుగాని మీరు 

చింతాకార్ంతులై యేడెచ్దరు మనోదుఃఖముచేత పర్లాపించెదరు.  

యెషయా 65:18 => నేను సృజించుచునన్దానిగూరిచ్ మీరు ఎలల్పుప్డు హరిష్ంచి ఆనందించుడి 

నిశచ్యముగా నేను యెరూషలేమును ఆనందకరమైన సథ్లముగాను ఆమె పర్జలను 

హరిష్ంచువారినిగాను సృజించుచునాన్ను.  

యెషయా 65:19 => నేను యెరూషలేమునుగూరిచ్ ఆనందించెదను నా జనులనుగూరిచ్ హరిష్ంచెదను 

రోదనధవ్నియు విలాపధవ్నియు దానిలో ఇకను వినబడవు.  

యిరిమ్యా 30:19 => వాటిలో కృతజఞ్తా సోత్తర్ములను సంభర్మపడువారి సవ్రమును వినబడును, 

జనులు తకుక్వమంది కాకుండ నేను వారిని విసత్రింపజేసెదను, అలుప్లు కాకుండ నేను వారిని 

ఘనులుగా జేసెదను. 
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యిరిమ్యా 31:13 => వారి దుఃఖమునకు పర్తిగా సంతోషమిచిచ్ వారిని ఆదరించెదను, విచారము 

కొటిట్వేసి నేను వారికి ఆనందము కలుగజేతును గనుక కనయ్కలును యౌవనులును వృదుధ్లును కూడి 

నాటయ్మందు సంతోషించెదరు. 

యిరిమ్యా 33:11 => సంతోష సవ్రమును ఆనంద శబద్మును పెండిల్ కుమారుని సవ్రమును 

పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును యెహోవా మంచివాడు , ఆయన కృప నిరంతరముండును , 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను సుత్తించుడి అని పలుకువారి సవ్రమును మరల వినబడును; 

యెహోవా మందిరములోనికి సుత్తి యాగములను తీసికొని వచుచ్వారి సవ్రమును మరల వినబడును; 

మునుపటివలె ఉండుటకై చెరలోనునన్ యీ దేశసుథ్లను నేను రపిప్ంచుచునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

జెకరాయ్ 2:10 => సీయోను నివాసులారా, నేను వచిచ్ మీమధయ్ను నివాసముచేతును; 

సంతోషముగానుండి పాటలు పాడుడి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 2:11 => ఆ దినమున అనయ్జనులనేకులు యెహోవాను హతుత్కొని నాకు జనులగుదురు, నేను 

మీ మధయ్ నివాసముచేతును; అపుప్డు యెహోవా ననున్ మీయొదద్కు పంపియునాన్డని మీరు 

తెలిసికొందురు. 

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

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

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డు. 

జెకరాయ్ 9:10 => ఎఫార్యిములో రథములుండకుండ నేను చేసెదను, యెరూషలేములో గుఱఱ్ములు 

లేకుండ చేసెదను, యుదధ్పువిలుల్ లేకుండ పోవును, నీ రాజు సమాధానవారత్ అనయ్జనులకు 

తెలియజేయును , సముదర్మునుండి సముదర్మువరకు యూఫర్టీసు నది మొదలుకొని 

భూదిగంతమువరకు అతడు ఏలును. 

జెకరాయ్ 9:15 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వారిని కాపాడును గనుక వారు భకిష్ంచుచు, 

వడిసెల రాళల్ను అణగదొర్కుక్చు తార్గుచు, దార్కాష్రసము తార్గువారి వలె బొబబ్లిడుచు, బలిపశురకత్ 

పాతర్లును బలిపీఠపు మూలలును నిండునటుల్ రకత్ముతో నిండియుందురు. 
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జెకరాయ్ 9:16 => నా జనులు యెహోవా దేశములో కిరీటమందలి రతన్ములవలె నునాన్రు గనుక 

కాపరి తన మందను రకిష్ంచునటుల్ వారి దేవుడైన యెహోవా ఆ దినమున వారిని రకిష్ంచును. 

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

యౌవనులును కొర్తత్ దార్కాష్రసముచేత యౌవన సతరీలును వృదిధ్నొందుదురు. 

మతత్యి 21:9 => జనసమూహములలో ఆయనకు ముందు వెళుల్చుండినవారును వెనుక 

వచుచ్చుండినవారును దావీదు కుమారునికి జయము పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు సుత్తింపబడునుగాక 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో జయము అని కేకలు వేయుచుండిరి. 

లూకా 2:10 => అయితే ఆ దూత భయపడకుడి; ఇదిగో పర్జలందరికిని కలుగబోవు మహా 

సంతోషకరమైన సువరత్మానము నేను మీకు తెలియజేయుచునాన్ను; 

లూకా 2:11 => దావీదు పటట్ణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుటిట్యునాన్డు, ఈయన పర్భువైన 

కీర్సుత్ 

లూకా 2:12 => దానికిదే మీకానవాలు; ఒక శిశువు పొతిత్గుడడ్లతో చుటట్బడి యొక తొటిట్లో 

పండుకొనియుండుట మీరు చూచెదరని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 2:13 => వెంటనే పరలోక సైనయ్సమూహము ఆ దూతతో కూడ నుండి 

లూకా 2:14 => సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో దేవునికి మహిమయు ఆయనకిషు ట్లైన మనుషుయ్లకు 

భూమిమీద సమాధానమును కలుగునుగాక అని దేవుని సోత్తర్ము చేయుచుండెను. 

పర్కటన 19:1 => అటుతరువాత బహు జనుల శబద్మువంటి గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు 

ఈలాగు చెపప్గా వింటిని పర్భువును సుత్తించుడి, రక్షణ మహిమ పర్భావములు మన దేవునికే చెలుల్ను; 

పర్కటన 19:2 => ఆయన తీరుప్లు సతయ్ములును నాయ్యములునై యునన్వి; తన వయ్భిచారముతో 

భూలోకమును చెరిపిన గొపప్ వేశయ్కు ఆయన తీరుప్ తీరిచ్ తన దాసుల రకత్మునుబటిట్ దానికి 

పర్తిదండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారు పర్భువును సుత్తించుడి అనిరి. 

పర్కటన 19:3 => ఆ పటట్ణపు పొగ యుగయుగములు పైకి లేచుచునన్ది. 

పర్కటన 19:4 => అపుప్డు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును నాలుగు జీవులును సాగిలపడి ఆమేన , 

పర్భువును సుత్తించుడి అని చెపుప్చు సింహాసనాసీనుడగు దేవునికి నమసాక్రము చేసిరి. 
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పర్కటన 19:5 => మరియు మన దేవుని దాసులారా, ఆయనకు భయపడు వారలారా, కొదిద్వారేమి 

గొపప్వా రేమి మీరందరు ఆయనను సుత్ తించుడి అని చెపుప్చునన్  యొక సవ్ రము 

సింహాసనమునొదద్నుండి వచెచ్ను. 

పర్కటన 19:6 => అపుప్డు గొపప్ జన సమూహపు శబద్మును, విసాత్రమైన జలముల శబద్మును, 

బలమైన ఉరుముల శబద్మును పోలిన యొక సవ్రము సరావ్ధికారియు పర్భువునగు మన దేవుడు 

ఏలుచునాన్డు 

మీకా 4:8 => మందల గోపురమా, సీయోను కుమారెత్ పరవ్తమా, మునుపటిలాగున యెరూషలేము 

కుమారెత్మీద నీకు పర్భుతవ్ము కలుగును; 

1 రాజులు 8:66 => ఎనిమిదవ దినమున అతడు జనులకు సెలవియయ్గా, వారు రాజును పొగడి 

యెహోవా తన దాసుడైన దావీదునకును ఇశార్యేలీయులగు తన జనులకును చేసిన మేలంతటినిబటిట్ 

సంతోషించుచు ఆనంద హృదయులై తమ తమ గుడారములకు వెళిల్పోయిరి. 

కీరత్నలు 27:6 => ఇపుప్డు ననున్ చుటుట్కొనియునన్ నా శతుర్వులకంటె ఎతుత్గా నా తల యెతత్బడును. 

ఆయన గుడారములో నేను ఉతాస్హధవ్ని చేయుచు బలులు అరిప్ంచెదను. నేను పాడెదను, 

యెహోవానుగూరిచ్ సుత్తిగానము చేసెదను. 

కీరత్నలు 35:27 => నా నిరోద్షతవ్మునుబటిట్ ఆనందించువారు ఉతాస్హధవ్నిచేసి సంతోషించుదురు 

గాక తన సేవకుని కేష్మమును చూచి ఆనందించు యెహోవా ఘనపరచబడును గాక అని వారు 

నితయ్ము పలుకుదురు.  

కీరత్నలు 47:1 => సరవ్జనులారా, చపప్టుల్ కొటుట్డి జయధవ్నులతో దేవునిగూరిచ్ ఆరాభ్టము 

చేయుడి. 

కీరత్నలు 92:4 => ఎందుకనగా యెహోవా, నీ కారయ్ముచేత నీవు ననున్ సంతోషపరచుచునాన్వు 

నీచేతిపనులబటిట్ నేను ఉతస్హించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 97:8 => యెహోవా, సీయోను నివాసులు ఆ సంగతి విని నీ నాయ్యవిధులనుబటిట్ 

సంతోషించుచునాన్రు యూదా కుమారెత్లు ఆనందించుచునాన్రు.  
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కీరత్నలు 97:12 => నీతిమంతులారా, యెహోవాయందు సంతోషించుడి ఆయన పరిశుదధ్ 

నామమునుబటిట్ ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి. 

కీరత్నలు 98:4 => సరవ్భూజనులారా, యెహోవానుబటిట్ ఉతస్హించుడి ఆరాభ్టముతో 

సంతోషగానము చేయుడి కీరత్నలు పాడుడి. 

కీరత్నలు 106:5 => నీ సావ్సథ్య్మైనవారితో కూడికొని యాడునటుల్ నీ పర్జలయందు నీకునన్ 

దయచొపుప్న ననున్ జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము నాకు దరశ్నమిచిచ్ ననున్ రకిష్ంపుము.  

కీరత్నలు 108:3 => జనులమధయ్ నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదను. పర్జలలో నినున్ కీరిత్ంచెదను 

కీరత్నలు 132:9 => నీ యాజకులు నీతిని వసత్రమువలె ధరించుకొందురుగాక నీ భకుత్లు 

ఉతాస్హగానము చేయుదురు గాక. 

కీరత్నలు 138:5 => యెహోవా మహా పర్భావముగలవాడని వారు యెహోవా మారగ్ములనుగూరిచ్ 

గానము చేసెదరు. 

పరమగీతము 1:4 => ననున్ ఆకరిష్ంచుము మేము నీయొదద్కు పరుగెతిత్ వచెచ్దము రాజు తన 

అంతఃపురములోనికి ననున్ చేరుచ్కొనెను నినున్బటిట్ మేము సంతోషించి ఉతస్హించెదము 

దార్కాష్రసముకనన్ నీ పేర్మను ఎకుక్వగా సమ్రించెదము యథారథ్మైన మనసుస్తో వారు నినున్ 

పేర్మించుచునాన్రు.  

యెషయా 25:9 => ఆ దినమున జనులీలాగు నందురు ఇదిగో మనలను రకిష్ంచునని మనము 

కనిపెటుట్కొని యునన్ మన దేవుడు మనము కనిపెటుట్కొనిన యెహోవా ఈయనే ఆయన రక్షణనుబటిట్ 

సంతోషించి ఉతస్హింతము.  

యెషయా 30:19 => సీయోనులో యెరూషలేములోనే యొక జనము కాపురముండును. జనమా, 

నీవిక నేమాతర్ము కనీన్ళుల్ విడువవు ఆయన నీ మొఱఱ్విని నిశచ్యముగా నినున్ కరుణించును ఆయన నీ 

మాట వినగానే నీకు ఉతత్రమిచుచ్ను.  

యెషయా 37:22 => అతనిగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్మాట ఏదనగా సీయోను కుమారియైన 

కనయ్క నినున్ దూషణ చేయుచునన్ది ఆమె నినున్ అపహాసయ్ము చేయుచునన్ది యెరూషలేము కుమారి 

నినున్ చూచి తల ఊచుచునన్ది.  
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యెషయా 40:1 => మీ దేవుడు సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా, 

యెషయా 51:3 => యెహోవా సీయోనును ఆదరించుచునాన్డు దాని పాడైన సథ్లములనిన్టిని 

ఆదరించి దాని అరణయ్సథ్లములను ఏదెనువలె చేయుచునాన్డు దాని యెడారి భూములు యెహోవా 

తోటవలె నగునటుల్ చేయుచునాన్డు ఆనంద సంతోషములును కృతజఞ్తాసుత్తియు సంగీతగానమును 

దానిలో వినబడును  

యెషయా 52:9 => యెరూషలేమునందు పాడైయునన్ సథ్లములారా, ఉతస్హించి యేకముగా 

సంగీతగానము చేయుడి యెహోవా తన జనులను ఆదరించెను యెరూషలేమును విమోచించెను.  

యెషయా 65:16 => దేశములో తనకు ఆశీరావ్దము కలుగవలెనని కోరువాడు నమమ్దగిన దేవుడు 

తనాన్శీరవ్దింపవలెనని కోరుకొనును దేశములో పర్మాణము చేయువాడు నమమ్దగిన దేవుని తోడని 

పర్మాణము చేయును పూరవ్ము కలిగిన బాధలు నా దృషిట్కి మరువబడును అవి నా దృషిట్కి 

మరుగవును.  

యిరిమ్యా 29:11 => నేను మిముమ్నుగూరిచ్ ఉదేద్శించిన సంగతులను నేనెరుగుదును, రాబోవు 

కాలమందు మీకు నిరీక్షణ కలుగునటుల్గా అవి సమాధానకరమైన ఉదేద్శములేగాని హానికరమైనవి 

కావు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 31:7 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు యాకోబునుబటిట్ సంతోషముగా 

పాడుడి, రాజయ్ములకు శిరసస్గు జనమునుబటిట్ ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి, పర్కటించుడి సుత్తి చేయుడి 

యెహోవా, ఇశార్యేలులో శేషించిన నీ పర్జను రకిష్ంపుమీ అని బతిమాలుడి. 

విలాపవాకయ్ములు 1:6 => సీయోను కుమారి సౌందరయ్మంతయు తొలగిపోయెను దాని యధిపతులు 

మేతలేని దుపుప్లవలె ఉనాన్రు వారు బలహీనులై తరుమువారియెదుట నిలువలేక పారిపోయిరి.  

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. 
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యోవేలు 2:23 => సీయోను జనులారా, ఉతస్హించి మీ దేవుడైన యెహోవాయందు సంతోషించుడి; 

తన నీతినిబటిట్ ఆయన తొలకరి వరష్మును మీకనుగర్హించును, వాన కురిపించి పూరవ్మందువలె 

తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును మీకనుగిర్హించును 

యోవేలు 3:17 => అనుయ్లికమీదట దానిలో సంచరింపకుండ యెరూషలేము పరిశుదధ్పటట్ణముగా 

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

సించుచునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు. 

జెకరాయ్ 1:13 => యెహోవా నాతో మాటలాడిన దూతకు ఆదరణయైన మధుర వచనములతో 

ఉతత్రమిచెచ్ను. 

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

యుందురు, నేను వారికి దేవుడనైయుందును; ఇది నీతి సతయ్ములనుబటిట్ జరుగును. 

జెకరాయ్ 10:7 => ఎఫార్యిమువారు బలాఢుయ్లవంటి వారగుదురు, దార్కాష్రస పానము చేయువారు 

సంతోషించునటుల్ వారు మనసుస్న ఆనందింతురు, వారి బిడడ్లు దాని చూచి ఆనందపడుదురు, 

యెహోవానుబటిట్ వారు హృదయపూరవ్కముగా ఉలల్సించుదురు. 

మతత్యి 11:3 => అని ఆయనను అడుగుటకు తన శిషుయ్లనంపెను. 

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

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డని సీయోను కుమారితో చెపుప్డి అనునది. 

లూకా 1:47 => ఆయన తన దాసురాలి దీనసిథ్తిని కటాకిష్ంచెను 

లూకా 1:54 => అబార్హామునకును అతని సంతానమునకును యుగాంతమువరకు తన కనికరము 

చూపి జాఞ్పకము చేసికొందునని మన పితరులతో సెలవిచిచ్నటుట్  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19 => పర్భువు సముఖమునుండి విశార్ంతికాలములు వచుచ్నటుల్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:6 => ఇపుప్డైతే దేవుడు మన పితరులకు చేసిన వాగాద్నము విషయమైన 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ నేను విమరిశ్ంపబడుటకు నిలిచియునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:1 => మెటుట్కు నా సహోదరులారా, పర్భువునందు ఆనందించుడి. అదే 

సంగతులను మీకు వార్యుట నాకు కషట్మైనది కాదు, మీకు అది కేష్మకరము. 
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వచనము 18 

నీ నియామక కాలపు పండుగలకు రాలేక చింతపడు నీ సంబంధులను నేను సమకూరెచ్దను, వారు 

గొపప్ అవమానము పొందినవారు. 

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

తొలగించెననుకొనెను. 

కీరత్నలు 85:3 => నీ ఉగర్త అంతయు మానివేసియునాన్వు నీ కోపాగిన్ని చలాల్రుచ్కొనియునాన్వు 

యెషయా 25:8 => మరెనన్డును ఉండకుండ మరణమును ఆయన మింగివేయును. పర్భువైన 

యెహోవా పర్తివాని ముఖముమీది బాషప్ బిందువులను తుడిచివేయును భూమిమీదనుండి తన జనుల 

నిందను తీసివేయును ఈలాగున జరుగునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

యెషయా 40:1 => మీ దేవుడు సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా, 

యెషయా 40:2 => నా జనులను ఓదారుచ్డి ఓదారుచ్డి యెరూషలేముతో పేర్మగా మాటలాడుడి 

ఆమె యుదధ్కాలము సమాపత్మయెయ్ను ఆమె దోషరుణము తీరచ్బడెను యెహోవా చేతివలన ఆమె తన 

సమసత్ పాపముల నిమితత్ము రెండింతలు పొందెనను సమాచారము ఆమెకు పర్కటించుడి.  

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.  

మీకా 7:18 => తన సావ్సథ్య్ములో శేషించినవారి దోషమును పరిహరించి, వారు చేసిన 

అతికర్మముల విషయమై వారిని క్షమించు దేవుడవైన నీతో సముడైన దేవుడునాన్డా? ఆయన 

కనికరము చూపుటయందు సంతోషించువాడు గనుక నిరంతరము కోపముంచడు. 

మీకా 7:19 => ఆయన మరల మనయందు జాలిపడును, మన దోషములను అణచివేయును, వారి 

పాపములనిన్టిని సముదర్పు అగాధములలో నీవు పడవేతువు. 

మీకా 7:20 => పూరవ్కాలమున నీవు మా పితరులైన అబార్హాము యాకోబులకు పర్మాణము చేసిన 

సతయ్మును కనికరమును నీవు అనుగర్హింతువు. 
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జెకరాయ్ 1:14 => కాబటిట్ నాతో మాటలాడుచునన్ దూత నాతో ఇటల్నెను నీవు పర్కటన 

చేయవలసినదేమనగా సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను 

యెరూషలేము విషయములోను సీయోను విషయములోను అధికాసకిత్ కలిగియునాన్ను; 

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

నేను కొంచెము కోపపడగా కీడు చేయవలెననన్ తాతప్రయ్ముతో వారు సహాయులైరి. 

జెకరాయ్ 1:16 => కాబటిట్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా వాతస్లయ్ము గలవాడనై నేను యెరూషలేము 

తటుట్ తిరిగియునాన్ను; అందులో నా మందిరము కటట్బడును; యెరూషలేముమీద శిలప్కారులు నూలు 

సాగలాగుదురు; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 8:13 => యూదా వారలారా, ఇశార్యేలు వారలారా, మీరు అనయ్జనులలో నేలాగు 

శాపాసప్దమై యుంటిరో ఆలాగే మీరు ఆశీరావ్దాసప్దమగునటుల్ నేను మిముమ్ను రకిష్ంతును; 

భయపడక ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి. 

జెకరాయ్ 8:14 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ పితరులు నాకు 

కోపము పుటిట్ంపగా దయ తలచక నేను మీకు కీడుచేయ నుదేద్శించినటుల్ 

జెకరాయ్  8 : 1 5 = > ఈ కాలమున యెరూషలేమునకును యూదావారికిని మేలు 

చేయనుదేద్శించుచునాన్ను గనుక భయపడకుడి. 

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 10:7 => ఎఫార్యిమువారు బలాఢుయ్లవంటి వారగుదురు, దార్కాష్రస పానము చేయువారు 

సంతోషించునటుల్ వారు మనసుస్న ఆనందింతురు, వారి బిడడ్లు దాని చూచి ఆనందపడుదురు, 

యెహోవానుబటిట్ వారు హృదయపూరవ్కముగా ఉలల్సించుదురు. 

యెషయా 13:1 => ఆమోజు కుమారుడైన యెషయాకు బబులోనుగూరిచ్ పర్తయ్క్షమైన దేవోకిత్ 

యెషయా 14:32 => జనముల దూత కియయ్వలసిన పర్తుయ్తత్రమేది? యెహోవా సీయోనును 

సాథ్పించియునాన్డు ఆయన జనులలో శర్మనొందినవారు దాని ఆశర్యింతురు అని చెపప్వలెను. 
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యిరిమ్యా 50:1 => బబులోనునుగూరిచ్యు కలీద్యుల దేశమునుగూరిచ్యు పర్వకత్యైన యిరీమ్యా 

దావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న వాకుక్ 

యిరిమ్యా 51:64 => నేను దానిమీదికి రపిప్ంపబోవుచునన్ అపాయములచేత బబులోను మరల పైకి 

రాలేక ఆలాగే మునిగిపోవును, దాని జనులు అలసియుందురు అను మాటలు నీవు పర్కటింపవలెను. 

యిరీమ్యాయొకక్ మాటలు ఇంతటితో ముగిసెను. 

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

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

తొర్కక్బడును. 

మీకా 7:16 => అనయ్జనులు అది చూచి తమకు కలిగిన బలమంత కొంచెమని సిగుగ్పడి నోరు 

మూసికొందురు. వారి చెవులు చెవుడెకిక్పోవును. 

మీకా 7:17 => సరప్ములాగున వారు మనున్ నాకుదురు, భూమిమీద పార్కు పురుగులవలె తమ 

యిరవులలోనుండి వణకుచు పార్కి వతుత్రు, మన దేవుడైన యెహోవాయొదద్కు భయపడుచు వతుత్రు, 

నినున్బటిట్ భయము నొందుదురు. 

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

దేశములకును పటట్ణములకును వాటిలోని నివాసులకును నీవు చేసిన నరహతయ్ను బటిట్యు 

బలాతాక్రమును బటిట్యు నినున్ కొలల్పెటుట్దురు. 

హబకూక్కు 2:17 => లెబానోనునకు నీవు చేసిన బలాతాక్రము నీమీదికే వచుచ్ను, పశువులను 

బెదరించిన బెదరు నీమీదనే పడును. దేశములకును పటట్ణములకును వాటిలోని నివాసులకును నీవు 

చేసిన నరహతయ్ను బటిట్యు జరిగిన బలాతాక్రమును బటిట్యు ఇది సంభవించును.  

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

తన కనుగుడుడ్ను ముటిట్నవాడని యెంచి తనకు ఘనత తెచుచ్కొనదలచి, మిముమ్ను దోచుకొనిన 

అనయ్జనులయొదద్కు ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు. 

జెకరాయ్ 2:9 => నేను నాచేతిని వారిమీద ఆడించగా వారు తమ దాసులకు దోపుడు సొమమ్గుదురు; 

అపుప్డు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా ననున్ పంపియునాన్డని మీరు తెలిసికొందురు. 
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జెకరాయ్ 12:3 => ఆ దినమందు నేను యెరూషలేమును సమసత్మైన జనులకు బరువైన 

రాయిగాచేతును, దానిని ఎతిత్ మోయువారందరు మికిక్లి గాయపడుదురు, భూజనులందరును దానికి 

విరోధులై కూడుదురు. 

రోమీయులకు 8:33 => దేవునిచేత ఏరప్రచబడిన వారిమీద నేరము మోపువాడెవడు? 

నీతిమంతులుగా తీరుచ్వాడు దేవుడే; 

రోమీయులకు 8:34 => శిక్ష విధించువాడెవడు? చనిపోయిన కీర్సుత్యేసే; అంతేకాదు, 

మృతులలోనుండి లేచినవాడును దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనన్వాడును మనకొరకు విజాఞ్పనము కూడ 

చేయువాడును ఆయనే  

పర్కటన 12:10 => మరియు ఒక గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు ఈలాగు చెపుప్ట వింటిని 

రాతిర్ంబగళుల్ మన దేవుని యెదుట మన సహోదరులమీద నేరము మోపువాడైన అపవాది 

పడదోర్యబడియునాన్డు గనుక ఇపుప్డు రక్షణయు శకిత్యు రాజయ్మును మన దేవునివాయెను; ఇపుప్డు 

అధికారము ఆయన కీర్సుత్దాయెను. 

యెషయా 33:22 => యెహోవా మనకు నాయ్యాధిపతి యెహోవా మన శాసనకరత్ యెహోవా మన 

రాజు ఆయన మనలను రకిష్ంచును. 

యెహెజేక్లు 37:24 => నా సేవకుడైన దావీదు వారికి రాజవును, వారికందరికి కాపరి యొకక్డే 

యుండును, వారు నా విధులను అనుసరింతురు, నా కటట్డలను గైకొని ఆచరింతురు. 

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

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

సేవకుడైన దావీదు ఎలల్కాలము వారికి అధిపతియై యుండును. 

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

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

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డు. 

యోహాను 1:49 => నతనయేలు బోధకుడా, నీవు దేవుని కుమారుడవు, ఇశార్యేలు రాజవు అని 

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

కూరుచ్ండెను. 

యోహాను 19:19 => మరియు పిలాతు యూదులరాజైన నజరేయుడగు యేసు అను పైవిలాసము 

వార్యించి సిలువమీద పెటిట్ంచెను. 

పర్కటన 19:16 => రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన వసత్రము 

మీదను తొడ మీదను వార్యబడియునన్ది. 

జెఫనాయ్ 3:5 => అయితే నాయ్యము తీరుచ్ యెహోవా దాని మధయ్నునాన్డు; ఆయన అకర్మము 

చేయువాడు కాడు, అనుదినము తపప్కుండ ఆయన నాయ్యవిధులను బయలుపరచును, ఆయనకు 

రహసయ్మైనదేదియు లేదు; అయినను నీతిహీనులు సిగెగ్రుగరు 

జెఫనాయ్ 3:17 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీమధయ్ ఉనాన్డు; ఆయన శకిత్మంతుడు, ఆయన మిముమ్ను 

రకిష్ంచును, ఆయన బహు ఆనందముతో నీయందు సంతోషించును, నీయందు తనకునన్ పేర్మనుబటిట్ 

శాంతము వహించి నీయందలి సంతోషముచేత ఆయన హరిష్ంచును. 

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. 

యెహెజేక్లు 48:35 => దాని కైవారము పదునెనిమిదివేల కొలకఱఱ్ల పరిమాణము. యెహోవా 

యుండు సథ్లమని నాటనుండి ఆ పటట్ణమునకు పేరు. 

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

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

యెరూషలేము నివాసముగా నుండును, యెహోవా సీయోనులో నివాసిగా వసించును. 

పర్కటన 7:15 => అందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట ఉండి రాతిర్ంబగళుల్ ఆయన 

ఆలయములో ఆయనను సేవించుచునాన్రు. సింహాసనాసీనుడైన వాడు తానే తన గుడారము వారిమీద 

కపుప్ను; 

పర్కటన 21:3 => అపుప్డు ఇదిగో దేవుని నివాసము మనుషుయ్లతో కూడ ఉనన్ది, ఆయన వారితో 

కాపురముండును, వారాయన పర్జలైయుందురు, దేవుడు తానే వారి దేవుడైయుండి వారికి 

తోడైయుండును. 

పర్కటన 21:4 => ఆయన వారి కనున్ల పర్తి బాషప్బిందువును తుడిచివేయును, మరణము ఇక 

ఉండదు, దుఃఖమైనను ఏడైప్నను వేదనయైనను ఇక ఉండదు, మొదటి సంగతులు గతించి పోయెనని 

సింహాసనములోనుండి వచిచ్న గొపప్ సవ్రము చెపుప్ట వింటిని. 

యెషయా 35:10 => వారి తలలమీద నితాయ్నందముండును వారు ఆనందసంతోషములు గలవారై 

వచెచ్దరు. దుఃఖమును నిటూ ట్రుప్ను ఎగిరిపోవును.  

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 60:18 => ఇకను నీ దేశమున బలాతాక్రమను మాట వినబడదు నీ సరిహదుద్లలో పాడు 

అను మాటగాని నాశనము అను మాటగాని వినబడదు రక్షణయే నీకు పార్కారములనియు పర్ఖాయ్తియే 

నీ గుమమ్ములనియు నీవు చెపుప్కొందువు.  

యెషయా 65:19 => నేను యెరూషలేమునుగూరిచ్ ఆనందించెదను నా జనులనుగూరిచ్ హరిష్ంచెదను 

రోదనధవ్నియు విలాపధవ్నియు దానిలో ఇకను వినబడవు.  

యెహెజేక్లు 39:29 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులమీద నేను నా ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను గనుక 

నేనికను వారికి పరాజుమ్ఖుడనై యుండను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 
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యోవేలు 3:17 => అనుయ్లికమీదట దానిలో సంచరింపకుండ యెరూషలేము పరిశుదధ్పటట్ణముగా 

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

సించుచునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు. 

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

వారు ఇక పెరికివేయబడరని నీ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

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

కలుగదు, యెరూషలేము నివాసులు నిరభ్యముగా నివసింతురు. 

సంఖాయ్కాండము 11:15 => నామీద నీ కటాక్షము వచిచ్నయెడల నేను నా బాధను చూడకుండునటుల్ 

ననున్ చంపుము. 

కీరత్నలు 27:6 => ఇపుప్డు ననున్ చుటుట్కొనియునన్ నా శతుర్వులకంటె ఎతుత్గా నా తల యెతత్బడును. 

ఆయన గుడారములో నేను ఉతాస్హధవ్ని చేయుచు బలులు అరిప్ంచెదను. నేను పాడెదను, 

యెహోవానుగూరిచ్ సుత్తిగానము చేసెదను. 

కీరత్నలు 46:5 => దేవుడు ఆ పటట్ణములోనునాన్డు దానికి చలనము లేదు అరుణోదయమున దేవుడు 

దానికి సహాయము చేయుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 138:5 => యెహోవా మహా పర్భావముగలవాడని వారు యెహోవా మారగ్ములనుగూరిచ్ 

గానము చేసెదరు. 

యెషయా 12:6 => సీయోను నివాసీ, ఉతాస్హధవ్ని బిగగ్రగా చేయుము నీ మధయ్నునన్ 

ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు ఘనుడైయునాన్డు. 

యెషయా 25:10 => యెహోవా హసత్ము ఈ పరవ్తముమీద నిలుచును పెంటకుపప్లో వరిగడిడ్ 

తొర్కక్బడునటుల్ మోయాబీయులు తమ చోటనే తొర్కక్బడుదురు.  

యెషయా 52:9 => యెరూషలేమునందు పాడైయునన్ సథ్లములారా, ఉతస్హించి యేకముగా 

సంగీతగానము చేయుడి యెహోవా తన జనులను ఆదరించెను యెరూషలేమును విమోచించెను.  

యిరిమ్యా 30:10 => మరియు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నా సేవకుడవైన యాకోబూ, 

భయపడకుము ; ఇశార్యేలూ , విసమ్యమొందకుము ,నేను దూరముననుండు నినున్ను , 
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చెరలోనికిపోయిన దేశముననుండు నీ సంతానపువారిని రకిష్ంచుచునాన్ను; బెదరించువాడు లేకుండ 

యాకోబు సంతతి తిరిగివచిచ్ నిమమ్ళించి నెమమ్దిపొందును. 

యిరిమ్యా 33:14 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే ఇశార్యేలు వంశసుథ్లనుగూరిచ్యు యూదా 

వంశసుథ్లనుగూరిచ్యు నేను చెపిప్న మంచిమాట నెరవేరుచ్ దినములు వచుచ్చునన్వి. 

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

మనవే; మనము వాటిని సావ్ధీనపరచుకొందము రండని నీవనుకొంటివే; 

హోషేయ 11:9 => నా ఉగర్తాగిన్నిబటిట్ నాకు కలిగిన యోచనను నేను నెరవేరచ్ను; నేను మరల 

ఎఫార్యిమును లయపరచను, నేను మీ మధయ్ పరిశుదధ్దేవుడను గాని మనుషుయ్డను కాను, మిముమ్ను 

దహించునంతగా నేను కోపింపను. 

జెఫనాయ్ 3:19 => ఆ కాలమున నినున్ హింసపెటుట్వారినందరిని నేను శికిష్ంతును, కుంటుచు 

నడుచువారిని నేను రకిష్ంతును, చెదరగొటట్బడినవారిని సమకూరుచ్దును, ఏ యే దేశములలో వారు 

అవమానము నొందిరో అకక్డనెలల్ నేను వారికి ఖాయ్తిని మంచి పేరును కలుగజేసెదను,  

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

మరి ఎకుక్వగా నింపబడును, ఇంకను యెహోవా సీయోనును ఓదారుచ్ను, యెరూషలేమును ఆయన 

ఇకను కోరుకొనును. 

జెకరాయ్ 2:10 => సీయోను నివాసులారా, నేను వచిచ్ మీమధయ్ను నివాసముచేతును; 

సంతోషముగానుండి పాటలు పాడుడి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

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

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డని సీయోను కుమారితో చెపుప్డి అనునది. 

మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 
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మారుక్ 15:32 => ఇశార్యేలు రాజగు కీర్సుత్ ఇపుప్డు సిలువమీదనుండి దిగి రావచుచ్ను. అపుప్డు 

మనము చూచి నముమ్దమని యొకరితో ఒకరు చెపుప్కొనిరి. ఆయనతోకూడ సిలువ వేయబడినవారును 

ఆయనను నిందించిరి. 

లూకా 1:71 => మన శతుర్వులనుండియు మనలను దేవ్షించు వారందరి చేతినుండియు తపిప్ంచి 

రక్షణ కలుగజేసెను. 

లూకా 1:74 => అబార్హాముతో తాను చేసిన పర్మాణమును జాఞ్పకము చేసికొనుటకును  

యోహాను 12:13 => ఖరూజ్రపుమటట్లు పటుట్కొని ఆయనను ఎదురొక్నబోయి జయము, పర్భువు 

పేరట వచుచ్చునన్ ఇశార్యేలు రాజు సుత్తింపబడునుగాక అని కేకలువేసిరి.  

యోహాను 18:33 => పలాతు తిరిగి అధికారమందిరములో పర్వేశించి యేసును పిలిపించి యూదుల 

రాజువు నీవేనా? అని ఆయననడుగగా 

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

ఇశార్యేలునకు రాజయ్మును మరల అనుగర్హించెదవా? అని ఆయనను అడుగగా ఆయన 

రోమీయులకు 3:26 => కీర్సుత్యేసు రకత్మునందలి విశావ్సముదావ్రా ఆయనను కరుణాధారముగా 

బయలుపరచెను. దేవుడిపప్టి కాలమందు తన నీతిని కనబరచు నిమితత్ము, తాను నీతిమంతుడును 

యేసునందు విశావ్సము గలవానిని నీతిమంతునిగా తీరుచ్వాడునై యుండుటకు ఆయన ఆలాగు 

చేసెను. 

వచనము 19 

ఆ కాలమున నినున్ హింసపెటుట్వారినందరిని నేను శికిష్ంతును, కుంటుచు నడుచువారిని నేను 

రకిష్ంతును, చెదరగొటట్బడినవారిని సమకూరుచ్దును, ఏ యే దేశములలో వారు అవమానము 

నొందిరో అకక్డనెలల్ నేను వారికి ఖాయ్తిని మంచి పేరును కలుగజేసెదను,  

యెషయా 35:3 => సడలిన చేతులను బలపరచుడి తొటిర్లుల్ మోకాళల్ను దృఢపరచుడి. 
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యెషయా 35:4 => తతత్రిలుల్ హృదయులతో ఇటల్నుడి భయపడక ధైరయ్ముగా ఉండుడి పర్తిదండన 

చేయుటకై మీ దేవుడు వచుచ్చునాన్డు పర్తిదండనను దేవుడు చేయదగిన పర్తికారమును ఆయన 

చేయును ఆయన వచిచ్ తానే మిముమ్ను రకిష్ంచును.  

యెషయా 40:9 => సీయోనూ, సువారత్ పర్టించుచునన్దానా, ఉనన్తపరవ్తము ఎకుక్ము 

యెరూషలేమూ, సువారత్ పర్కటించుచునన్దానా, బలముగా పర్కటించుము భయపడక పర్కటింపుమి 

ఇదిగో మీ దేవుడు అని యూదా పటట్ణములకు పర్కటించుము.  

యెషయా 41:10 => నీవు నా దాసుడవనియు నేను నినున్ ఉపేకిష్ంపక యేరప్రచుకొంటిననియు నేను 

నీతో చెపిప్యునాన్ను నీకు తోడైయునాన్ను భయపడకుము నేను నీ దేవుడనైయునాన్ను 

దిగులుపడకుము నేను నినున్ బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా 

దకిష్ణహసత్ముతో నినున్ ఆదుకొందును. 

యెషయా 41:13 => నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను భయపడకుము నేను నీకు సహాయము 

చేసెదనని చెపుప్చు నీ కుడిచేతిని పటుట్కొనుచునాన్ను.  

యెషయా 41:14 => పురుగువంటి యాకోబూ, సవ్లప్జనమగు ఇశార్యేలూ, భయపడకుడి నేను 

నీకు సహాయము చేయుచునాన్ను అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ విమోచకుడు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుడే. 

యెషయా 43:1 => అయితే యాకోబూ, నినున్ సృజించినవాడగు యెహోవా ఇశార్యేలూ, నినున్ 

నిరిమ్ంచినవాడు ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను నినున్ విమోచించియునాన్ను భయపడకుము, 

పేరుపెటిట్ నినున్ పిలిచియునాన్ను నీవు నా సొతుత్.  

యెషయా 43:2 => నీవు జలములలో బడి దాటునపుప్డు నేను నీకు తోడైయుందును నదులలో బడి 

వెళుల్నపుప్డు అవి నీమీద పొరిల్పారవు. నీవు అగిన్మధయ్ను నడచునపుప్డు కాలిపోవు, జావ్లలు నినున్ 

కాలచ్వు  

యెషయా 44:2 => నినున్ సృషిట్ంచి గరభ్ములో నినున్ నిరిమ్ంచి నీకు సహాయము చేయువాడైన 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నా సేవకుడవగు యాకోబూ, నేను ఏరప్రచుకొనిన 

యెషూరూనూ, భయపడకుము. 
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యెషయా 54:4 => భయపడకుము నీవు సిగుగ్పడనకక్రలేదు అవమానమును తలంచకుము నీవు 

లజజ్పడనకక్రలేదు, నీవు నీ బాలయ్కాలపు సిగుగ్ను మరచుదువు నీ వైధవయ్పు నిందను ఇకమీదట 

జాఞ్పకము చేసికొనవు. 

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 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. 

హగగ్యి 2:4 => అయినను యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా జెరుబాబ్బెలూ, ధైరయ్ము తెచుచ్కొముమ్; 

పర్ధానయాజకుడగు యెహోజాదాకు కుమారుడవైన యెహోషువా, ధైరయ్ము తెచుచ్కొముమ్; 

దేశములోనునన్ సమసత్జనులారా, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని పని జరిగించుడి; నేను మీకు తోడుగా ఉనాన్ను; 

ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

హగగ్యి 2:5 => మీరు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్నపుప్డు నేను మీతో చేసిన నిబంధన జాఞ్పకము 

చేసికొనుడి; నా ఆతమ్ మీమధయ్న ఉనన్ది గనుక భయపడకుడి. 

జెకరాయ్  8 : 1 5 = > ఈ కాలమున యెరూషలేమునకును యూదావారికిని మేలు 

చేయనుదేద్శించుచునాన్ను గనుక భయపడకుడి. 

యోహాను 12:12 => మరునాడు ఆ పండుగకు వచిచ్న బహు జనసమూహము యేసు 

యెరూషలేమునకు వచుచ్చునాన్డని విని 

హెబీర్యులకు 12:12 => కాబటిట్ వడలినచేతులను సడలిన మోకాళల్ను బలపరచుడి.  

2 కొరిందీయులకు 4:1 => కాబటిట్ ఈ పరిచరయ్ పొందినందున కరుణింపబడినవారమై 

అధైరయ్పడము. 
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గలతీయులకు 6:9 => మనము మేలుచేయుటయందు విసుకక యుందము. మనము అలయక 

మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము. 

ఎఫెసీయులకు 3:13 => కాబటిట్ మీ నిమితత్మై నాకు వచిచ్న శర్మలను చూచి మీరు అధైరయ్పడవదద్ని 

వేడుకొనుచునాన్ను, ఇవి మీకు మహిమకరములై యునన్వి. 

హెబీర్యులకు 12:3 => మీరు అలసట పడకయు మీ పార్ణములు విసుకకయు ఉండునటుల్, 

పాపాతుమ్లు తనకు వయ్తిరేకముగ చేసిన తిరసాక్రమంతయు ఓరుచ్కొనిన ఆయనను తలంచుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 12:4 => మీరు పాపముతో పోరాడుటలో రకత్ము కారునంతగా ఇంక దానిని 

ఎదిరింపలేదు.  

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

నినున్ గదిద్ంచినపుప్డు విసుకకుము 

పర్కటన 2:3 => నీవు సహనము కలిగి నా నామము నిమితత్ము భారము భరించి అలయలేదనియు 

నేనెరుగుదును. 

యెహోషువ 18:3 => కావున యెహోషువ ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నెను మీ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా మీకిచిచ్న దేశమును సావ్ధీనపరచుకొన వెళల్కుండ మీరెనాన్ళుల్ తడవుచేసెదరు? 

2 సమూయేలు 4:1 => హెబోర్నులో అబేన్రు చనిపోయెనను సంగతి సౌలు కుమారుడు విని 

అధైరయ్పడెను, ఇశార్యేలు వారికందరికి ఏమియు తోచకయుండెను. 

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

ఆ దినమున యెహోవా మాతర్మే ఘనత వహించును.  

యిరిమ్యా 30:10 => మరియు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నా సేవకుడవైన యాకోబూ, 

భయపడకుము ; ఇశార్యేలూ , విసమ్యమొందకుము ,నేను దూరముననుండు నినున్ను , 

చెరలోనికిపోయిన దేశముననుండు నీ సంతానపువారిని రకిష్ంచుచునాన్ను; బెదరించువాడు లేకుండ 

యాకోబు సంతతి తిరిగివచిచ్ నిమమ్ళించి నెమమ్దిపొందును. 

యోవేలు 2:21 => దేశమా, భయపడక సంతోషించి గంతులు వేయుము, యెహోవా 

గొపప్కారయ్ములు చేసెను. 
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యోహాను 4:22 => మీరు మీకు తెలియనిదానిని ఆరాధించువారు, మేము మాకు తెలిసినదానిని 

ఆరాధించువారము; రక్షణ యూదులలో నుండియే కలుగుచునన్ది. 

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

కూరుచ్ండెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:13 => సహోదరులారా, మీరైతే మేలు చేయుటలో విసుకవదుద్. 

వచనము 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. 

జెఫనాయ్ 3:5 => అయితే నాయ్యము తీరుచ్ యెహోవా దాని మధయ్నునాన్డు; ఆయన అకర్మము 

చేయువాడు కాడు, అనుదినము తపప్కుండ ఆయన నాయ్యవిధులను బయలుపరచును, ఆయనకు 

రహసయ్మైనదేదియు లేదు; అయినను నీతిహీనులు సిగెగ్రుగరు 

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

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

అపాయము సంభవింపదు. 

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

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

ఆదికాండము 18:14 => యెహోవాకు అసాధయ్మైనది ఏదైన నునన్దా? మీదటికి ఈ కాలమున 

నిరణ్యకాలమందు నీయొదద్కు తిరిగి వచెచ్దను. అపుప్డు శారాకు కుమారుడు కలుగుననెను. 

కీరత్నలు 24:8 => మహిమగల యీ రాజు ఎవడు? బలశౌరయ్ములుగల యెహోవా యుదధ్శూరుడైన 

యెహోవా. 

కీరత్నలు 24:9 => గుమమ్ములారా, మీ తలలు పైకెతిత్కొనుడి, పురాతనమైన తలుపులారా, 

మహిమగల రాజు పర్వేశించునటుల్ మిముమ్ను లేవనెతిత్కొనుడి.  
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కీరత్నలు 24:10 => మహిమగల యీ రాజు ఎవడు? సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే. ఆయనే 

యీ మహిమగల రాజు. 

యెషయా 9:6 => ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను మనకు కుమారుడు అనుగర్హింపబడెను 

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

యెషయా 12:2 => ఇదిగో నా రక్షణకు కారణభూతుడగు దేవుడు, నేను భయపడక ఆయనను 

నముమ్కొనుచునాన్ను యెహోవా యెహోవాయే నాకు బలము ఆయనే నా కీరత్నకాసప్దము ఆయన నాకు 

రక్షణాధారమాయెను 

యెషయా 12:6 => సీయోను నివాసీ, ఉతాస్హధవ్ని బిగగ్రగా చేయుము నీ మధయ్నునన్ 

ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు ఘనుడైయునాన్డు. 

యెషయా 63:12 => తమలో తన పరిశుదాధ్తమ్ను ఉంచినవాడేడి? మోషే కుడిచేతి వైపున 

మహిమగల తన బాహువును పోనిచిచ్నవాడేడి? 

హెబీర్యులకు 7:25 => ఈయన తనదావ్రా దేవునియొదద్కు వచుచ్వారి పక్షమున, విజాఞ్పనము 

చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచునాన్డు గనుక వారిని సంపూరణ్ముగా రకిష్ంచుటకు 

శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

సంఖాయ్కాండము 14:8 => యెహోవా మనయందు ఆనందించినయెడల ఆ దేశములో మనలను 

చేరిచ్ దానిని మనకిచుచ్ను;. అది పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:9 => మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీచేతిపనులనిన్టి 

విషయములోను, నీ గరభ్ఫల విషయములోను, నీ పశువుల విషయములోను, నీ భూమిపంట 

విషయములోను నీకు మేలగునటుల్ నినున్ వరిధ్లల్జేయును.  

కీరత్నలు 147:11 => తనయందు భయభకుత్లు గలవారియందు తన కృపకొరకు 

కనిపెటుట్వారియందు యెహోవా ఆనందించువాడైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 149:4 => యెహోవా తన పర్జలందు పీర్తిగలవాడు. ఆయన దీనులను రక్షణతో 

అలంకరించును. 
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యెషయా 62:4 => విడువబడినదానివని ఇకమీదట నీవనబడవు పాడైనదని ఇకను నీ 

దేశమునుగూరిచ్ చెపప్బడదు హెపీస్బా అని నీకును బూయ్లా అని నీ భూమికిని పేళుల్ పెటట్బడును. 

యెహోవా నినున్గూరిచ్ ఆనందించుచునాన్డు నీ దేశము వివాహితమగును.  

యెషయా 62:5 => యౌవనుడు కనయ్కను వరించి పెండిల్చేసికొనునటుల్ నీ కుమారులు నినున్ వరించి 

పెండిల్చేసికొనెదరు పెండిల్కుమారుడు పెండిల్కూతురిని చూచి సంతోషించునటుల్ నీ దేవుడు నినున్గూరిచ్ 

సంతోషించును.  

యెషయా 65:19 => నేను యెరూషలేమునుగూరిచ్ ఆనందించెదను నా జనులనుగూరిచ్ హరిష్ంచెదను 

రోదనధవ్నియు విలాపధవ్నియు దానిలో ఇకను వినబడవు.  

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

పూరణ్హృదయముతోను నా పూరాణ్తమ్తోను ఈ దేశములో నిశచ్యముగా వారిని నాటెదను. 

లూకా 15:5 => అది దొరకినపుప్డు సంతోషముతో దానిని తన భుజములమీద వేసికొని యింటికి 

వచిచ్ తన సేన్హితులను పొరుగువారిని పిలిచి 

లూకా 15:6 => మీరు నాతోకూడ సంతోషించుడి; తపిప్పోయిన నా గొఱఱ్ దొరకినదని వారితో 

చెపుప్ను గదా. 

లూకా 15:23 => కొర్వివ్న దూడను తెచిచ్ వధించుడి, మనము తిని సంతోషపడుదము; 

లూకా 15:24 => ఈ నా కుమారుడు చనిపోయి మరల బర్దికెను, తపిప్పోయి దొరకెనని చెపెప్ను; 

అంతట వారు సంతోషపడసాగిరి. 

లూకా 15:32 => మనము సంతోషపడి ఆనందించుట యుకత్మే; ఈ నీ తముమ్డు చనిపోయి తిరిగి 

బర్దికెను, తపిప్పోయి దొరకెనని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 15:11 => మీయందు నా సంతోషము ఉండవలెననియు, మీ సంతోషము పరిపూరణ్ము 

కావలెననియు, ఈ సంగతులు మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

ఆదికాండము 1:31 => దేవుడు తాను చేసినది యావతుత్ను చూచినపుప్డు అది చాలమంచిదిగ 

నుండెను. అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా ఆరవ దినమాయెను. 
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ఆదికాండము 2:2 => దేవుడు తాను చేసిన తన పని యేడవదినములోగా సంపూరిత్చేసి, తాను చేసిన 

తన పని యంతటినుండి యేడవ దినమున విశర్మించెను. 

యెషయా 18:4 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డు ఎండ కాయుచుండగాను 

వేసవికోతకాలమున మేఘములు మంచు కురియుచుండగాను నేను నిమమ్ళించి నా నివాససథ్లమున 

కనిపెటుట్చుందును. 

యోహాను 13:1 => తాను ఈ లోకమునుండి తండిర్యొదద్కు వెళల్వలసిన గడియ వచెచ్నని యేసు 

పసాక్పండుగకు ముందే యెరిగినవాడై, లోకములోనునన్ తనవారిని పేర్మించి, వారిని అంతమువరకు 

పేర్మించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:8 => అయితే యెహోవా మిముమ్ను పేర్మించువాడు గనుకను, తాను మీ 

తండుర్లకు చేసిన పర్మాణమును నెరవేరుచ్వాడు గనుకను, యెహోవా బాహుబలముచేత మిముమ్ను 

రపిప్ంచి దాసుల గృహములోనుండియు ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో చేతిలోనుండియు మిముమ్ను విడిపించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:63 => కాబటిట్ మీకు మేలు చేయుచు మిముమ్ను విసత్రింపజేయుటకు 

మీ దేవుడైన యెహోవా మీయందు ఎటుల్ సంతోషించెనో అటుల్ మిముమ్ను నశింపజేయుటకును మిముమ్ 

సంహరించుటకును యెహోవా సంతోషించును గనుక నీవు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు పర్వేశించుచునన్ 

దేశములోనుండి పెలల్గింపబడుదువు. 

యోబు 36:7 => నీతిమంతులను ఆయన చూడకపోడు సింహాసనముమీద కూరుచ్ండు రాజులతో 

ఆయన వారిని నితయ్మును కూరుచ్ండబెటుట్ను వారు ఘనపరచబడుదురు.  

కీరత్నలు 25:13 => అతని పార్ణము నెమమ్దిగా ఉండును అతని సంతానము భూమిని 

సవ్తంతిర్ంచుకొనును.  

కీరత్నలు 35:27 => నా నిరోద్షతవ్మునుబటిట్ ఆనందించువారు ఉతాస్హధవ్నిచేసి సంతోషించుదురు 

గాక తన సేవకుని కేష్మమును చూచి ఆనందించు యెహోవా ఘనపరచబడును గాక అని వారు 

నితయ్ము పలుకుదురు.  

కీరత్నలు 45:11 => ఈ రాజు నీ పర్భువు అతడు నీ సౌందరయ్మును కోరినవాడు అతనికి 

నమసక్రించుము. 
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కీరత్నలు 104:31 => యెహోవా మహిమ నితయ్ముండునుగాక. యెహోవా తన కిర్యలను చూచి 

ఆనందించును గాక. 

కీరత్నలు 119:94 => నీ ఉపదేశములను నేను వెదకుచునాన్ను నేను నీవాడనే ననున్ రకిష్ంచుము. 

కీరత్నలు 132:14 => ఇది నేను కోరినసాథ్నము, ఇది నితయ్ము నాకు విశర్మసాథ్నముగా నుండును 

ఇకక్డనే నేను నివసించెదను 

సామెతలు 23:15 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమునకు జాఞ్నము లభించినయెడల నా 

హృదయముకూడ సంతోషించును. 

పరమగీతము 2:6 => అతని యెడమచెయియ్ నా తలకిర్ందనునన్ది కుడిచేత అతడు ననున్ 

కౌగిలించుచునాన్డు. 

పరమగీతము 3 :11 => సీయోను కుమారెత్లారా , వేంచేయుడి కిరీటము ధరించిన 

సొలొమోనురాజును చూడుడి వివాహదినమున అతని తలిల్ అతనికి పెటిట్న కిరీటము చూడుడి ఆ 

దినము అతనికి బహు సంతోషకరము.  

పరమగీతము 4:9 => నా సహోదరీ, పార్ణేశవ్రీ, నీవు నా హృదయమును వశపరచుకొంటివి ఒక 

చూపుతో నా హృదయమును వశపరచుకొంటివి . నీ హారములలో ఒకదానిచేత ననున్ 

వశపరచుకొంటివి.  

పరమగీతము 6:2 => ఉదాయ్నవనమునందు మేపుటకును పదమ్ములను ఏరుకొనుటకును. నా 

పిర్యుడు తన ఉదాయ్నవనమునకు పోయెను పరిమళ పుషప్సాథ్నమునకు పోయెను.  

పరమగీతము 7:6 => నా పిర్యురాలా, ఆనందకరమైన వాటిలో నీవు అతిసుందరమైనదానవు అతి 

మనోహరమైనదానవు. 

యెషయా 5:7 => ఇశార్యేలు వంశము సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దార్క్షతోట యూదా 

మనుషుయ్లు ఆయన కిషట్మైన వనము. ఆయన నాయ్యము కావలెనని చూడగా బలాతాక్రము 

కనబడెను నీతి కావలెనని చూడగా రోదనము వినబడెను.  
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యెషయా 35:4 => తతత్రిలుల్ హృదయులతో ఇటల్నుడి భయపడక ధైరయ్ముగా ఉండుడి పర్తిదండన 

చేయుటకై మీ దేవుడు వచుచ్చునాన్డు పర్తిదండనను దేవుడు చేయదగిన పర్తికారమును ఆయన 

చేయును ఆయన వచిచ్ తానే మిముమ్ను రకిష్ంచును.  

యెషయా 45:21 => మీ పర్మాణవాకయ్ములు నా సనిన్ధిని తెలియజేయుడి జనులు కూడుకొని 

ఆలోచన చేసికొందురు గాక; పూరవ్కాలము మొదలుకొని ఆ కారయ్మును తెలియజేసినవాడెవడు? 

చాలకాలము కిర్ందట దాని పర్కటించినవాడెవడు? యెహోవానగు నేనే గదా? నేను తపప్ వేరొక దేవుడు 

లేడు. నేను నీతిపరుడనగు దేవుడను, రకిష్ంచువాడను నేనే నేను తపప్ మరి ఏ దేవుడును లేడు  

యెషయా 53:10 => అతని నలుగగొటుట్టకు యెహోవాకు ఇషట్మాయెను ఆయన అతనికి వాయ్ధి 

కలుగజేసెను. అతడు తనున్తానే అపరాధ పరిహారారథ్ బలిచేయగా అతని సంతానము చూచును. 

అతడు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును, యెహోవా ఉదేద్శము అతనివలన సఫలమగును.  

యిరిమ్యా 30:10 => మరియు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నా సేవకుడవైన యాకోబూ, 

భయపడకుము ; ఇశార్యేలూ , విసమ్యమొందకుము ,నేను దూరముననుండు నినున్ను , 

చెరలోనికిపోయిన దేశముననుండు నీ సంతానపువారిని రకిష్ంచుచునాన్ను; బెదరించువాడు లేకుండ 

యాకోబు సంతతి తిరిగివచిచ్ నిమమ్ళించి నెమమ్దిపొందును. 

యిరిమ్యా 33:9 => భూజనులందరియెదుట వారు నాకిషట్మైన పేరుగాను సోత్తర్కారణముగాను 

ఘనతాసప్దముగాను ఉందురు, నేను వారికి చేయు సకల ఉపకారములనుగూరిచ్న వరత్మానమును 

జనులు విని నేను వారికి కలుగజేయు సమసత్ కేష్మమునుబటిట్యు సమసత్మైన మేలునుబటిట్యు 

భయపడుచు దిగులునొందుదురు. 

హోషేయ 14:4 => వారు విశావ్సఘాతకులు కాకుండ నేను వారిని గుణపరచుదును. వారిమీదనునన్ 

నా కోపము చలాల్రెను, మనసూఫ్రిత్గా వారిని సేన్హింతును. 

యోవేలు 2:21 => దేశమా, భయపడక సంతోషించి గంతులు వేయుము, యెహోవా 

గొపప్కారయ్ములు చేసెను. 
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యోవేలు 2:27 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులమధయ్ నునన్వాడను నేనే యనియు, నేనే మీ దేవుడనైన 

యెహోవాననియు, నేను తపప్ వేరు దేవుడొకడును లేడనియు మీరు తెలిసికొందురు; నా జనులు ఇక 

నెనన్డను సిగుగ్నొందక యుందురు. 

మీకా 7:18 => తన సావ్సథ్య్ములో శేషించినవారి దోషమును పరిహరించి, వారు చేసిన 

అతికర్మముల విషయమై వారిని క్షమించు దేవుడవైన నీతో సముడైన దేవుడునాన్డా? ఆయన 

కనికరము చూపుటయందు సంతోషించువాడు గనుక నిరంతరము కోపముంచడు. 

జెకరాయ్ 2:10 => సీయోను నివాసులారా, నేను వచిచ్ మీమధయ్ను నివాసముచేతును; 

సంతోషముగానుండి పాటలు పాడుడి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్  8 : 1 5 = > ఈ కాలమున యెరూషలేమునకును యూదావారికిని మేలు 

చేయనుదేద్శించుచునాన్ను గనుక భయపడకుడి. 

మతత్యి 18:13 => వాడు దాని కనుగొనినయెడల తొంబదితొమిమ్ది గొఱఱ్లనుగూరిచ్ 

సంతోషించునంతకంటె దానినిగూరిచ్ యెకుక్వగా సంతోషించునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 26:29 => నా తండిర్ రాజయ్ములో మీతోకూడ నేను ఈ దార్కాష్రసము కొర్తత్దిగా తార్గు 

దినమువరకు, ఇకను దాని తార్గనని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 5:34 => అందుకు యేసు పెండిల్కుమారుడు తమతో ఉనన్ంత కాలము పెండిల్ ఇంటివారిచేత 

మీరు ఉపవాసము చేయింపగలరా? 

లూకా 10:21 => ఆ గడియలోనే యేసు పరిశుదాధ్తమ్యందు బహుగా ఆనందించి-తండీర్, 

ఆకాశమునకును భూమికిని పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి 

పసిబాలురకు బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను; అవును తండీర్, ఆలాగు నీ దృషిట్కి 

అనుకూలమాయెను. 

లూకా 12:37 => పర్భువు వచిచ్ యే దాసులు మెలకువగా ఉండుట కనుగొనునో ఆ దాసులు 

ధనుయ్లు; అతడు నడుము కటుట్కొని వారిని భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండబెటిట్, తానే వచిచ్ వారికి 

ఉపచారము చేయునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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యోహాను 4:22 => మీరు మీకు తెలియనిదానిని ఆరాధించువారు, మేము మాకు తెలిసినదానిని 

ఆరాధించువారము; రక్షణ యూదులలో నుండియే కలుగుచునన్ది. 

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

కూరుచ్ండెను. 

యోహాను 14:21 => నా ఆజఞ్లను అంగీకరించి వాటిని గైకొనువాడే ననున్ పేర్మించువాడు; ననున్ 

పేర్మించువాడు నా తండిర్వలన పేర్మింపబడును; నేనును వానిని పేర్మించి, వానికి ననున్ 

కనబరచుకొందునని చెపెప్ను. 

యోహాను 16:27 => మీరు ననున్ పేర్మించి, నేను దేవునియొదద్నుండి బయలుదేరి వచిచ్తినని 

నమిమ్తిరి గనుక తండిర్ తానే మిముమ్ను పేర్మించుచునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 12:9 => అందుకు నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశకిత్ 

పరిపూరణ్మగుచునన్దని ఆయన నాతో చెపెప్ను. కాగా కీర్సుత్ శకిత్ నామీద నిలిచియుండు నిమితత్ము, 

విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును 

ఫిలిపీప్యులకు 3:1 => మెటుట్కు నా సహోదరులారా, పర్భువునందు ఆనందించుడి. అదే 

సంగతులను మీకు వార్యుట నాకు కషట్మైనది కాదు, మీకు అది కేష్మకరము.
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