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www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 3 1355



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

వచనము 1 

యూదారాజగు యెహోయాకీము ఏలుబడిలో మూడవ సంవతస్రమున బబులోనురాజగు నెబుకదెన్జరు 

యెరూషలేముమీదికి వచిచ్ దాని ముటట్డివేయగా 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 2 

పర్భువు యూదారాజగు యెహోయాకీమును దేవుని మందిరములోని శేషించిన ఉపకరణములను, ఆ 

రాజుచేతికపప్గించెను గనుక అతడు ఆ వసుత్వులను షీనారు దేశములోని తన దేవతాలయమునకు 

తీసికొనిపోయి తన దేవతాలయపు బొకక్సములో ఉంచెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 3 

రాజు అషెప్నజు అను తన నపుంసకుల యధిపతిని పిలిపించి అతనికీలాగు ఆజాఞ్పించెను 

ఇశార్యేలీయుల రాజవంశములలో ముఖుయ్లై, లోపములేని సౌందరయ్మును సకల విదాయ్ పర్వీణతయు 

జాఞ్నమును గలిగి,  

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

యెహోవా పరవ్తము మీద చూచుకొనును అని నేటివరకు చెపప్బడును. 

యిరిమ్యా 33:16 => ఆ దినములలో యూదావారు రకిష్ంపబడుదురు. యెరూషలేము నివాసులు 

సురకిష్తముగా నివసింతురు, యెహోవాయే మనకు నీతియని యెరూషలేమునకు పేరుపెటట్బడును. 

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. 
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నిరగ్మకాండము 15:26 => మీ దేవుడైన యెహోవా వాకుక్ను శర్దధ్గా విని ఆయన దృషిట్కి 

నాయ్యమైనది చేసి, ఆయన ఆజఞ్లకు విధేయులై ఆయన కటట్డలనిన్టిని అనుసరించి నడచినయెడల, 

నేను ఐగుపీత్యులకు కలుగజేసిన రోగములలో ఏదియు మీకు రానియయ్ను; నినున్ సవ్సథ్పరచు 

యెహోవాను నేనే అనెను 

నిరగ్మకాండము 17:15 => తరువాత మోషే ఒక బలిపీఠమును కటిట్ దానికి యెహోవా నిసీస్ అని 

పేరు పెటిట్ 

నాయ్యాధిపతులు 6:24 => అకక్డ గిదోయ్ను యెహోవా నామమున బలిపీఠము కటిట్, దానికి యెహోవా 

సమాధానకరత్యను పేరుపెటెట్ను. నేటివరకు అది అబీయెజీర్యుల ఒఫార్లో ఉనన్ది. 

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

దానికి సహాయము చేయుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 48:3 => దాని నగరులలో దేవుడు ఆశర్యముగా పర్తయ్క్షమగుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 48:14 => ఈ దేవుడు సదాకాలము మనకు దేవుడైయునాన్డు మరణమువరకు ఆయన 

మనలను నడిపించును. 

కీరత్నలు 68:18 => నీవు ఆరోహణమైతివి పటట్బడినవారిని చెరపటుట్కొనిపోతివి మనుషుయ్లచేత నీవు 

కానుకలు తీసికొనియునాన్వు. యెహోవా అను దేవుడు అకక్డ నివసించునటుల్ విశావ్సఘాతకులచేత 

సహితము నీవు కానుకలు తీసికొనియునాన్వు.  

కీరత్నలు 77:13 => దేవా నీ మారగ్ము పరిశుదద్మైనది. దేవునివంటి మహా దేవుడు ఎకక్డనునాన్డు? 

కీరత్నలు 132:14 => ఇది నేను కోరినసాథ్నము, ఇది నితయ్ము నాకు విశర్మసాథ్నముగా నుండును 

ఇకక్డనే నేను నివసించెదను 

యెషయా 12:6 => సీయోను నివాసీ, ఉతాస్హధవ్ని బిగగ్రగా చేయుము నీ మధయ్నునన్ 

ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు ఘనుడైయునాన్డు. 

యెషయా 14:32 => జనముల దూత కియయ్వలసిన పర్తుయ్తత్రమేది? యెహోవా సీయోనును 

సాథ్పించియునాన్డు ఆయన జనులలో శర్మనొందినవారు దాని ఆశర్యింతురు అని చెపప్వలెను. 
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యెషయా 2 4 : 2 3 = > చందుర్డు వెలవెలబోవును సూరుయ్ని ముఖము మారును 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను రాజగును. 

పెదద్లయెదుట ఆయన పర్భావము కనబడును.  

యిరిమ్యా 3:17 => ఆ కాలమున యెహోవాయొకక్ సింహాసనమని యెరూషలేమునకు పేరు 

పెటెట్దరు; జనములనిన్యు తమ దుషట్మనసుస్లో పుటుట్ మూరఖ్తవ్ము చొపుప్న నడుచుకొనక యెహోవా 

నామమునుబటిట్ యెరూషలేమునకు గుంపులుగా కూడి వచెచ్దరు. 

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

యెరూషలేము నివాసముగా నుండును, యెహోవా సీయోనులో నివాసిగా వసించును. 

జెకరాయ్ 2:10 => సీయోను నివాసులారా, నేను వచిచ్ మీమధయ్ను నివాసముచేతును; 

సంతోషముగానుండి పాటలు పాడుడి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

పర్కటన 21:3 => అపుప్డు ఇదిగో దేవుని నివాసము మనుషుయ్లతో కూడ ఉనన్ది, ఆయన వారితో 

కాపురముండును, వారాయన పర్జలైయుందురు, దేవుడు తానే వారి దేవుడైయుండి వారికి 

తోడైయుండును. 

పర్కటన 22:3 => ఇకమీదట శాపగర్సత్మైనదేదియు దానిలో ఉండదు, దేవుని యొకక్యు గొఱఱ్పిలల్ 

యొకక్యు సింహాసనము దానిలో ఉండును. 

ఆదికాండము 35:7 => అతడు తన సహోదరుని యెదుటనుండి పారిపోయినపుప్డు దేవుడకక్డ 

అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను గనుక అకక్డ బలిపీఠమును కటిట్ ఆ చోటికి ఏల  బేతేలను పేరుపెటిట్రి. 

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

అహోలీయాబును అతనికి తోడు చేసితిని. నేను నీకాజాఞ్పించినవనిన్యు చేయునటుల్ జాఞ్న 

హృదయులందరి హృదయములలో జాఞ్నమును ఉంచియునాన్ను. 

సంఖాయ్కాండము 23:21 => ఆయన యాకోబులో ఏ దోషమును కనుగొనలేదు ఇశార్యేలులో ఏ 

వంకరతనమును చూడలేదు అతని దేవుడైన యెహోవా అతనికి తోడైయునాన్డు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:13 => రాజైన రెహబాము యెరూషలేమునందు సిథ్రపడి యేలుబడి 

చేసెను; రెహబాము ఏలనారంభించినపుప్డు నలుబదియొక సంవతస్రముల యీడుగలవాడై 
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యుండెను; తన నామమును అచచ్ట ఉంచుటకై ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టిలోనుండి యెహోవా 

కోరుకొనిన పటట్ణమగు యెరూషలేమునందు అతడు పదునేడు సంవతస్రములు ఏలెను, అతని తలిల్ 

పేరు నయమా, ఆమె అమోమ్నీయురాలు. 

కీరత్నలు 87:5 => పర్తి జనము దానిలోనే జనిమ్ంచెననియు సరోవ్నన్తుడు తానే దాని 

సిథ్రపరచెననియు సీయోనునుగూరిచ్ చెపుప్కొందురు. 

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 25:10 => యెహోవా హసత్ము ఈ పరవ్తముమీద నిలుచును పెంటకుపప్లో వరిగడిడ్ 

తొర్కక్బడునటుల్ మోయాబీయులు తమ చోటనే తొర్కక్బడుదురు.  

యెషయా 29:22 => అందుచేతను అబార్హామును విమోచించిన యెహోవా యాకోబు 

కుటుంబమునుగూరిచ్ యీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇకమీదట యాకోబు సిగుగ్పడడు ఇకమీదట అతని 

ముఖము తెలల్బారదు.  

యెషయా 33:20 => ఉతస్వకాలములలో మనము కూడుకొనుచునన్ సీయోను పటట్ణమును 

చూడుము నిమమ్ళమైన కాపురముగాను తియయ్బడని గుడారముగాను నీ కనున్లు యెరూషలేమును 

చూచును దాని మేకులెనన్డును ఊడదీయబడవు దాని తార్ళల్లో ఒకక్టియైనను తెగదు.  

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

గుఱఱ్ముల గవినివరకును తూరుప్దిశనునన్ పొలములనిన్యు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తములగును. అది 

మరి ఎనన్డును పెలల్గింపబడదు, పడదోర్యబడదు. 

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

మనవే; మనము వాటిని సావ్ధీనపరచుకొందము రండని నీవనుకొంటివే; 

యెహెజేక్లు 43:7 => నరపుతుర్డా, యిది నా గదెద్ సథ్లము, నా పాదపీఠము; ఇకక్డ నేను 

ఇశార్యేలీయులమధయ్ నితయ్మును నివసించెదను, వారు ఇకను జారతవ్ముచేసి తమ రాజుల 
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కళేబరములకు ఉనన్త సథ్లములను కటిట్, తామైనను తమ రాజులైనను నా పరిశుదధ్నామమును 

అపవితర్పరచక యుందురు, నాకును వారికిని మధయ్ గోడమాతర్ముంచి 

యెహెజేక్లు 48:8 => యూదావారి సరిహదుద్ను అనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా మీరు పర్తిషిట్ంచు 

పర్తిషిట్త భూమియుండును. దాని వెడలుప్ ఇరువదియైదు వేల కొలకఱఱ్లు; దాని నిడివి తూరుప్నుండి 

పడమరవరకు తకిక్నభాగముల నిడివివలెనే యుండును; పరిశుదధ్సథ్లము దాని మధయ్ ఉండవలెను. 

యోవేలు 3:17 => అనుయ్లికమీదట దానిలో సంచరింపకుండ యెరూషలేము పరిశుదధ్పటట్ణముగా 

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

సించుచునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు. 

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. 

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

యెరూషలేములో నివాసముచేతును, సతయ్మును అనుసరించు పురమనియు, సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా పరవ్తము పరిశుదధ్ పరవ్తమనియు పేరుల్ పెటట్బడును. 

రోమీయులకు 11:26 => వారు పర్వేశించునపుప్డు విమోచకుడు సీయోనులోనుండి వచిచ్ 

యాకోబులో నుండి భకిత్హీనతను తొలగించును; 

పర్కటన 11:1 => మరియు ఒకడుచేతికఱఱ్వంటి కొలకఱఱ్ నాకిచిచ్ నీవు లేచి దేవుని ఆలయమును 

బలిపీఠమును కొలతవేసి, ఆలయములో పూజించువారిని లెకక్పెటుట్ము. 
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పర్కటన 21:11 => దానియందలి వెలుగు ధగధగ మెరయు సూరయ్కాంతమువంటి అమూలయ్ 

రతన్మును పోలియునన్ది. 

పర్కటన 21:16 => ఆ పటట్ణము చచచ్వుకమైనది, దాని పొడుగు దాని వెడలుప్తో సమానము. 

అతడు ఆ కొలకఱఱ్తో పటట్ణమును కొలువగా దాని కొలత యేడు వందల యేబది కోసులైనది; దాని 

పొడుగును ఎతుత్ను వెడలుప్ను సమముగా ఉనన్ది.  

వచనము 4 

తతవ్జాఞ్నము తెలిసినవారై రాజు నగరునందు నిలువదగిన కొందరు బాలురను రపిప్ంచి, కలీద్యుల 

విదయ్ను భాషను వారికి నేరుప్ము. 

2 రాజులు 24:1 => యెహోయాకీము దినములలో బబులోనురాజైన నెబుకదెన్జరు 

యెరూషలేముమీదికి వచెచ్ను. యెహోయాకీము అతనికి దాసుడై మూడేండల్ సేవ చేసిన తరువాత 

అతనిమీద తిరుగుబాటుచేయగా 

2 రాజులు 24:2 => యెహోవా అతనిమీదికిని, తన సేవకులైన పర్వకత్లదావ్రా తాను సెలవిచిచ్న 

మాటచొపుప్న యూదాదేశమును నాశనముచేయుటకై దానిమీదికిని, కలీద్యుల సైనయ్ములను 

సిరియనుల సైనయ్ములను మోయాబీయుల సైనయ్ములను ఆమోమ్నీయుల సైనయ్ములను రపిప్ంచెను. 

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

ఖజానాలోనునన్ సొముమ్ను, పటుట్కొని ఇశార్యేలు రాజైన సొలొమోను యెహోవా ఆలయమునకు 

చేయించిన బంగారపు ఉపకరణములనిన్టిని యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న తునకలుగా 

చేయించి యెతిత్కొనిపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 36:7 => మరియు నెబుకదెన్జరు యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములలో 

కొనిన్టిని బబులోనునకు తీసికొనిపోయి బబులోనులోనునన్ తన గుడిలో ఉంచెను. 

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

యెరూషలేముమీదికి వచిచ్ పటట్ణమునకు ముటట్డివేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:6 => అతనిమీదికి బబులోనురాజైన నెబుకదెన్జరు వచిచ్ అతని 

బబులోనునకు తీసికొనిపోవుటకై గొలుసులతో బంధించెను. 

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

యెహోయాకీనును బబులోనునకు రపిప్ంచి, అతని సహోదరుడైన సిదిక్యాను యూదామీదను 

యెరూషలేము మీదను రాజుగా నియమించెను. మరియు అతడు రాజు వెంట యెహోవా 

మందిరములోని పర్శసత్మైన ఉపకరణములను తెపిప్ంచెను. 

ఎజార్ 5:12 => మా పితరులు ఆకాశమందలి దేవునికి కోపము పుటిట్ంచినందున ఆయన వారిని 

కలీద్యుడైన నెబుకదెన్జరను బబులోను రాజుచేతికి అపప్గించెను. అతడు ఈ మందిరమును 

నాశనముచేసి జనులను బబులోను దేశములోనికి చెరపటుట్కొని పోయెను. 

యిరిమ్యా 25:1 => యోషీయా కుమారుడును యూదారాజునైన యెహోయాకీము నాలుగవ 

సంవతస్రమున, అనగా బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు మొదటి సంవతస్రమున యూదా 

పర్జలందరినిగూరిచ్ యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమైన వాకుక్.  

యిరిమ్యా 35:1 => యోషీయా కుమారుడును యూదారాజునైన యెహోయాకీము దినములలో 

యెహోవా యొదద్నుండి యిరీమ్యాకు వాకుక్ పర్తయ్క్షమై 

యిరిమ్యా 35:11 => అయితే బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు ఈ దేశములో పర్వేశింపగా కలీద్యుల 

దండునకును సిరియనుల దండునకును భయపడి, మనము యెరూషలేమునకు పోదము రండని 

మేము చెపుప్కొంటిమి గనుక మేము యెరూషలేములో కాపురమునాన్మని చెపిప్రి. 

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

ఇరువది ముగుగ్రు యూదులను చెరగొనిపోయెను 
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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 2:1 => నెబుకదెన్జరు తన యేలుబడియందు రెండవ సంవతస్రమున కలలు కనెను. 

అందును గురించి ఆయన మనసుస్ కలతపడగా ఆయనకు నిదర్పటట్కుండెను. 

వచనము 5 

మరియు రాజు తాను భుజించు ఆహారములోనుండియు తాను పానముచేయు 

దార్కాష్రసములోనుండియు అనుదిన భాగము వారికి నియమించి, మూడు సంవతస్రములు వారిని 

పోషించి పిమమ్ట వారిని తన యెదుట నిలువబెటుట్నటుల్ ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.  

దానియేలు 2:37 => రాజా, పరలోకమందునన్ దేవుడు రాజయ్మును అధికారమును బలమును 

ఘనతయు తమరికి అనుగర్హించియునాన్డు; తమరు రాజులకు రాజై యునాన్రు. 

దానియేలు 2:38 => ఆయన మనుషుయ్లు నివసించు పర్తి సథ్లమందును, మనుషుయ్లనేమి 

భూజంతువులనేమి ఆకాశపకుష్లనేమి అనిన్టిని ఆయన తమరిచేతికపప్గించియునాన్డు, వారందరి 

మీద తమరికి పర్భుతవ్ము ననుగర్హించియునాన్డు; తామే ఆ బంగారపు శిరసుస్  

దానియేలు 5:18 => రాజా చితత్గించుము; మహోనన్తుడగు దేవుడు మహరద్శను రాజయ్మును 

పర్భావమును ఘనతను నీ తండిర్యగు నెబుకదెన్జరునకు ఇచెచ్ను.  

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.  
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:52 => మరియు నీవు ఆశర్యించిన ఉనన్త పార్కారములుగల నీ 

కోటలు పడువరకును నీ దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను వారు నినున్ ముటట్డివేయుదురు. 

నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న నీ దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను నినున్ 

ముటట్డివేయుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:30 => తమ ఆశర్యదురగ్ము వారిని అమిమ్వేయనియెడల యెహోవా 

వారిని అపప్గింపనియెడల ఒకక్డు ఎటుల్ వేయిమందిని తరుమును? ఇదద్రు ఎటుల్ పదివేలమందిని 

పారదోలుదురు? 

నాయ్యాధిపతులు 2:14 => కాబటిట్ యెహోవా కోపాగిన్ ఇశార్యేలీయులమీద మండెను; ఆయన 

దోచుకొనువారి చేతికి వారిని అపప్గించెను. వారు ఇశార్యేలీయులను దోచుకొనిరి; ఆయన వారి 

చుటుట్నునన్వారి శతుర్వులచేతికి వారిని అపప్గించెను గనుక వారు తమ శతుర్వుల యెదుట 

నిలువలేకపోయిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 3:8 => అందునుగూరిచ్ యెహోవా కోపము ఇశార్యేలీయులమీద మండగా 

ఆయన అరామన్హరాయిముయొకక్ రాజైన కూషనిర్షాతాయిము చేతులకు దాసులగుటకై వారిని 

అమిమ్ వేసెను . ఇశార్యేలీయులు ఎనిమిది సంవతస్ రములు కూషనిర్షాతాయిమునకు 

దాసులుగానుండిరి 

నాయ్యాధిపతులు 4:2 => యెహోవా హాసోరులో ఏలు కనాను రాజైన యాబీను చేతికి వారిని 

అపప్గించెను. అతని సేనాధిపతి అనుయ్ల హరోషెతులో నివసించిన సీసెరా. 

కీరత్నలు 106:41 => ఆయన వారిని అనయ్జనులచేతికి అపప్గించెను వారి పగవారు వారిని 

ఏలుచుండిరి. 

కీరత్నలు 106:42 => వారి శతుర్వులు వారిని బాధపెటిట్రి వారు శతుర్వుల చేతికిర్ంద అణపబడిరి. 

యెషయా 42:24 => యెహోవాకు విరోధముగా మనము పాపము చేసితివిు వారు ఆయన 

మారగ్ములలో నడవనొలల్కపోయిరి ఆయన ఉపదేశమును వారంగీకరింపకపోయిరి యాకోబును 

దోపుసొముమ్గా అపప్గించినవాడు, దోచుకొనువారికి ఇశార్యేలును అపప్గించినవాడు యెహోవాయే 

గదా?  
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దానియేలు 5:2 => బెలష్సస్రు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా తానును తన యధిపతులును తన 

రాణులును తన ఉపపతున్లును వాటిలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గునటుల్, తన తండిర్యగు 

నెబుకదెన్జరు యెరూషలేములోని యాలయములోనుండి తెచిచ్న వెండి బంగారు పాతర్లను తెమమ్ని 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.  

2 దినవృతాత్ంతములు 36:7 => మరియు నెబుకదెన్జరు యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములలో 

కొనిన్టిని బబులోనునకు తీసికొనిపోయి బబులోనులోనునన్ తన గుడిలో ఉంచెను. 

యిరిమ్యా 27:19 => బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు యెరూషలేములోనుండి యెహోయాకీము 

కుమారుడైన యెకోనాయ్ను యూదా యెరూషలేముల పర్ధానులనందరిని బబులోనునకు చెరగా 

తీసికొనిపోయినపుప్డు  

యిరిమ్యా 27:20 => అతడు విడిచిపెటిట్న సత్ంభములనుగూరిచ్యు సముదర్మునుగూరిచ్యు 

గ డ మం చె ల ను గూ రిచ్ యు ఈ ప టట్ ణ ము లో మి గి లి న ఉ ప క ర ణ ము ల ను గూ రిచ్ యు 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

ఆదికాండము 10:10 => షీనారు దేశములోని బాబెలు ఎరెకు అకక్దు కలేన్ అను పటట్ణములు అతని 

రాజయ్మునకు మొదలు. 

ఆదికాండము 11:2 => వారు తూరుప్న పర్యాణమై పోవుచుండగా షీనారు దేశమందొక మైదానము 

వారికి కనబడెను. అకక్డ వారు నివసించి 

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

ఐగుపుత్లోనుండియు పతోర్సులోనుండియు కూషులోనుండియు ఏలాములోనుండియు 

షీనారులోనుండియు హమాతులోనుండియు సముదర్దీవ్పములలోనుండియు విడిపించి రపిప్ంచుటకు 

యెహోవా రెండవమారు తన చెయియ్ చాచును  

జెకరాయ్ 5:11 => షీనారు దేశమందు దానికొక సాలను కటుట్టకు వారు పోవుచునాన్రు; అది 

సిదధ్మైనపుప్డు అకక్డ దానిని పీఠముమీద పెటిట్ యుంచుదురని అతడు నాకుతత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 5:2 => బెలష్సస్రు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా తానును తన యధిపతులును తన 

రాణులును తన ఉపపతున్లును వాటిలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గునటుల్, తన తండిర్యగు 
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నెబుకదెన్జరు యెరూషలేములోని యాలయములోనుండి తెచిచ్న వెండి బంగారు పాతర్లను తెమమ్ని 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.  

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

తీసికొనన్ సువరో ణ్పకరణములను తెచిచ్యుంచగా, రాజును అతని యధిపతులును అతని రాణులును 

అతని ఉపపతున్లును వాటిలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:23 => ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు మన దేవత మన శతుర్వైన సమోస్నును 

మనచేతికి అపప్గించియునన్దని చెపుప్కొని, తమ దేవతయైన దాగోనుకు మహాబలి అరిప్ంచుటకును 

పండుగ ఆచరించుటకును కూడుకొనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:24 => జనులు సమోస్నును చూచినపుప్డు మన దేశమును పాడుచేసినవాడును 

మనలో అనేకులను చంపినవాడునైన మన శతుర్వుని మన దేవత మనచేతి కపప్గించియునన్దని 

చెపుప్కొనుచు తమ దేవతను సుత్తించిరి. 

1 సమూయేలు 5:2 => దాగోను గుడిలో దాగోను ఎదుట దాని నుంచిరి. 

1 సమూయేలు 31:9 => అతని తలను ఛేదించి అతని ఆయుధములను తీసి తమ బొమమ్ల 

గుళల్లోను జనులలోను జయవరత్మానము తెలియజేయుటకై ఫిలిషీత్యుల దేశములో నలుదిశలు 

వాటిని పంపిరి. 

1 సమూయేలు 31:10 => మరియు వారు అతని ఆయుధములను అషాత్రోతు దేవిగుడిలో ఉంచి 

అతని మొండెమును బేతాష్ను పటట్ణపు గోడకు తగిలించిరి. 

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

గుడియందుంచిన యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములను రాజైన కోరెషు బయటికి తెపిప్ంచెను. 

యిరిమ్యా 51:44 => బబులోనులోనే బేలును శికిష్ంచుచునాన్ను వాడు మింగినదానిని 

వానినోటనుండి కకిక్ంచుచునాన్ను ఇకమీదట జనములు వానియొదద్కు సమూహములుగా కూడి రావు 

బబులోను పార్కారము కూలును;  

హబకూక్కు 1:16 => కావున వలవలన మంచి భాగమును పుషిట్నిచుచ్ భోజనమును తనకు 

కలుగుచునన్వని వాడు తన వలకు బలుల నరిప్ంచుచునాన్డు, తన ఉరులకు ధూపము వేయుచునాన్డు. 
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ఆదికాండము 14:1 => షీనారు రాజైన అమార్పేలు, ఎలాల్సరు రాజైన అరోయ్కు, ఏలాము రాజైన 

కదొరాల్యోమెరు, గోయీయుల రాజైన తిదాలు అనువారి దినములలో 

నిరగ్మకాండము 20:5 => ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; 

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

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

యెరూషలేముమీదికి వచిచ్ పటట్ణమునకు ముటట్డివేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:1 => ఈ పర్కారము ఇశార్యేలీయులందరును తమ వంశములచొపుప్న 

సరిచూడబడిన మీదట వారి పేళుల్ ఇశార్యేలు రాజుల గర్ంథమందు వార్యబడెను. యూదా వారు 

చేసిన దోర్హమునకై వారు బాబెలునకు చెరగొనిపోబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:6 => అతనిమీదికి బబులోనురాజైన నెబుకదెన్జరు వచిచ్ అతని 

బబులోనునకు తీసికొనిపోవుటకై గొలుసులతో బంధించెను. 

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

యెహోయాకీనును బబులోనునకు రపిప్ంచి, అతని సహోదరుడైన సిదిక్యాను యూదామీదను 

యెరూషలేము మీదను రాజుగా నియమించెను. మరియు అతడు రాజు వెంట యెహోవా 

మందిరములోని పర్శసత్మైన ఉపకరణములను తెపిప్ంచెను. 

ఎజార్ 5:12 => మా పితరులు ఆకాశమందలి దేవునికి కోపము పుటిట్ంచినందున ఆయన వారిని 

కలీద్యుడైన నెబుకదెన్జరను బబులోను రాజుచేతికి అపప్గించెను. అతడు ఈ మందిరమును 

నాశనముచేసి జనులను బబులోను దేశములోనికి చెరపటుట్కొని పోయెను. 

ఎజార్ 6:5 => మరియు యెరూషలేములోనునన్ ఆలయములోనుండి నెబుకదెన్జరు బబులోనునకు 

తీసికొని వచిచ్న దేవుని మందిరము యొకక్ వెండి బంగారు ఉపకరణములు తిరిగి అపప్గింపబడి, 

యెరూషలేములోనునన్ మందిరమునకు తేబడి, దేవుని మందిరములో వాటి సథ్లమందు పెటట్బడవలెను. 
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యెషయా 39:6 => రాబోవు దినములలో ఏమియు మిగులకుండ నీ యింటనునన్ సమసత్మును, 

నేటివరకు నీ పితరులు సమకూరిచ్ దాచిపెటిట్నది అంతయును బబులోను పటట్ణమునకు 

ఎతిత్కొనిపోవుదురని సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

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

నపుంసకులగా చేయుటకై వారు తీసికొనిపోవుదురు. 

యిరిమ్యా 20:5 => ఈ పటట్ణములోని ఐశవ్రయ్మంతయు దానికి వచిచ్న లాభమంతయు దాని 

అమూలయ్ వసుత్వులనిన్యు యూదా రాజుల నిధులనిన్యు నేనపప్గింతును, వారి శతుర్వులచేతికే వాటి 

నపప్గింతును, శతుర్వులు వాటిని దోచుకొని పటుట్కొని బబులోనునకు తీసికొనిపోవుదురు. 

యిరిమ్యా 27:16 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములు ఇపుప్డే 

శీఘర్ముగా బబులోనునుండి మరల తేబడునని పర్వచింపు మీ పర్వకత్లు మీతో అబదధ్ములు 

చెపుప్చునాన్రు, వారి మాటలకు చెవియొగగ్కుడి.  

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

సథ్లములోనుండి బబులోనునకు తీసికొనిపోయిన యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములనిన్టిని ఇచచ్టికి 

మరల తెపిప్ంచెదను.  

యిరిమ్యా 35:11 => అయితే బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు ఈ దేశములో పర్వేశింపగా కలీద్యుల 

దండునకును సిరియనుల దండునకును భయపడి, మనము యెరూషలేమునకు పోదము రండని 

మేము చెపుప్కొంటిమి గనుక మేము యెరూషలేములో కాపురమునాన్మని చెపిప్రి. 

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 52:17 => మరియు యెహోవా మందిరములోనుండిన ఇతత్డి సత్ంభములను 

మందిరములోనుండిన మటల్ను ఇతత్డి సముదర్మును కలీద్యులు తునకలుగా కొటిట్ ఆ ఇతత్డి అంతయు 

బబులోనునకు గొనిపోయిరి.  

Page  of 16 1355



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

దానియేలు 11:8 => మరియు అతడు వారి దేవతలను సొముమ్లను విలువగల వారి వెండి బంగారు 

వసుత్వులను సహా చెరపటిట్ ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోవును. అతడైతే కొనిన్ సంవతస్రములు ఉతత్ర దేశపు 

రాజు పర్భుతవ్ము కంటె ఎకుక్వ పర్భుతవ్ము చేయును. 

మతత్యి 1:11 => యూదులు బబులోనుకు కొనిపోబడిన కాలములో యోషీయా యెకొనాయ్ను అతని 

సహోదరులను కనెను. 

వచనము 6 

యూదులలోనుండి దానియేలు, హననాయ్, మిషాయేలు, అజరాయ్ అనువారు వీరిలోనుండిరి. 

2 రాజులు 20:17 => వచుచ్ దినములలో ఏమియు మిగులకుండ నీ నగరునందునన్ సమసత్మును, 

నేటివరకు నీ పితరులు సమకూరిచ్ దాచిపెటిట్నదంతయును బబులోను పటట్ణమునకు 

ఎతిత్కొనిపోబడునని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

2 రాజులు 20:18 => మరియు నీ గరభ్మందు పుటిట్న నీ పుతర్సంతును బబులోనురాజు నగరునందు 

నపుంసకులగా చేయుటకై వారు తీసికొనిపోవుదురు. 

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

నపుంసకులగా చేయుటకై వారు తీసికొనిపోవుదురు. 

యిరిమ్యా 41:1 => ఏడవ మాసమున ఎలీషామా మనుమడును నెతనాయ్ కుమారుడును 

రాజవంశసుథ్డును రాజుయొకక్ పర్ధానులలో నొకడునగు ఇషామ్యేలనువాడును, అతనితో పదిమంది 

మనుషుయ్లును, మిసాప్లోనునన్ అహీకాము కుమారుడైన గెదలాయ్యొదద్కు వచిచ్ అకక్డ అతనితోకూడ 

మిసాప్లో భోజనము చేసిరి.  

1 సమూయేలు 8:15 => మీ ధానయ్ములోను దార్క్ష పండల్లోను పదియవ భాగము తీసి తన పరివార 

జనమునకును సేవకులకును ఇచుచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:8 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు తన పరివారములోనునన్ యొకని 

పిలిపించి ఇవూ ల్ కుమారుడైన మీకాయాను శీఘర్ముగా రపిప్ంచుమని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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ఎసేత్రు 1:10 => ఏడవ దినమందు రాజు దార్కాష్రసము తార్గి సంతోషముగా నునన్పుప్డు, 

కూడివచిచ్న జనమునకును, అధిపతులకును రాణియైన వషిత్యొకక్ సౌందరయ్మును కనుపరచవలెనని 

రాజ కిరీటము ధరించుకొనిన ఆమెను తన సనిన్ధికి పిలుచుకొని వచుచ్నటుల్ 

యెషయా 56:3 => యెహోవాను హతుత్కొను అనుయ్డు నిశచ్యముగా యెహోవా తన జనులలోనుండి 

ననున్ వెలివేయునని అనుకొనవదుద్. షండుడు నేను ఎండిన చెటట్ని అనుకొనవదుద్.  

యిరిమ్యా 29:2 => యూదాలోను యెరూషలేములోనునన్ అధిపతులును, శిలప్కారులును, 

కంసాలులును యెరూషలేమును విడిచివెళి ల్న తరువాత పర్వకత్యైన యిరీమ్యా పతిర్కలో లిఖించి, 

యూదారాజైన సిదిక్యా బబులోనులోనునన్ బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరునొదద్కు పంపిన షాఫాను 

కుమారుడైన ఎలాయ్శాచేతను,  

దానియేలు 1:7 => నపుంసకుల యధిపతి దానియేలునకు బెలెత్షాజరు అనియు, హననాయ్కు 

షదర్కనియు, మిషాయేలునకు మేషాకనియు, అజరాయ్కు అబేదెన్గో అనియు పేళుల్ పెటెట్ను. 

దానియేలు 11:8 => మరియు అతడు వారి దేవతలను సొముమ్లను విలువగల వారి వెండి బంగారు 

వసుత్వులను సహా చెరపటిట్ ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోవును. అతడైతే కొనిన్ సంవతస్రములు ఉతత్ర దేశపు 

రాజు పర్భుతవ్ము కంటె ఎకుక్వ పర్భుతవ్ము చేయును. 

వచనము 7 

నపుంసకుల యధిపతి దానియేలునకు బెలెత్షాజరు అనియు, హననాయ్కు షదర్కనియు, మిషాయేలునకు 

మేషాకనియు, అజరాయ్కు అబేదెన్గో అనియు పేళుల్ పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 21:8 => ఆ పిలల్వాడు పెరిగి పాలు విడిచెను. ఇసాస్కు పాలు విడిచిన దినమందు 

అబార్హాము గొపప్ విందు చేసెను. 

ఆదికాండము 21:14 => కాబటిట్ తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి ఆహారమును నీళల్ తితిత్ని తీసికొని 

ఆ పిలల్వానితోకూడ హాగరునకు అపప్గించి ఆమె భుజము మీద వాటిని పెటిట్ ఆమెను పంపివేసెను. 

ఆమె వెళి ల్ బెయేరెష్బా అరణయ్ములో ఇటు అటు తిరుగుచుండెను.  
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ఆదికాండము 21:15 => ఆ తితిత్లోని నీళుల్ అయిపోయిన తరువాత ఆమె ఒక పొదకిర్ంద ఆ 

చినన్వాని పడవేసి 

ఆదికాండము 21:16 => యీ పిలల్వాని చావు నేను చూడలేనని అనుకొని, వింటివేత దూరము వెళి ల్ 

అతనికెదురుగా కూరుచ్ండెను. ఆమె యెదురుగా కూరుచ్ండి యెలుగెతిత్ యేడెచ్ను. 

లేవీయకాండము 21:18 => ఏలయనగా ఎవనియందు కళంకముండునో వాడు గుర్డిడ్వాడేగాని 

కుంటివాడేగాని ముకిక్డివాడేగాని విపరీతమైన అవయవము గలవాడే గాని 

లేవీయకాండము 21:19 => కాలైనను చేయినైనను విరిగినవాడే గాని 

లేవీయకాండము 21:20 => గూనివాడేగాని గుజు జ్వాడేగాని కంటిలో పువువ్ గలవాడేగాని 

గజిజ్గలవాడేగాని చిరుగుడుగలవాడేగాని వృషణములు నలిగినవాడేగాని సమీపింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 21:21 => యాజకుడైన అహరోను సంతానములో కళంకముగల యే 

మనుషుయ్డును యెహోవాకు హోమదర్వయ్ములను అరిప్ంచుటకు సమీపింపకూడదు. అతడు కళంకము 

గలవాడు; అటిట్వాడు తన దేవునికి ఆహారము అరిప్ంచుటకు సమీపింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 24:19 => ఒకడు తన పొరుగువానికి కళంకము కలుగజేసినయెడల వాడు 

చేసినటుల్ వానికి చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 24:20 => విరుగగొటట్బడిన దాని విషయములో విరుగగొటట్బడుటయే శిక్ష. 

కంటికి కనున్ పంటికి పలుల్, చెలల్వలెను. వాడు ఒకనికి కళంకము కలుగజేసినందున వానికి కళంకము 

కలుగజేయవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:18 => అతడు మీరు తాబోరులో చంపిన మనుషుయ్లు ఎటిట్వారని జెబహును 

సలుమ్నాన్ను అడుగగా వారు నీవంటివారే, వారందరును రాజకుమారులను పోలియుండిరనగా 

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

లేడు; అరికాలు మొదలుకొని తలవరకు ఏ లోపమును అతనియందు లేకపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:20 => ఆ కాలమందు మోషే పుటెట్ను. అతడు దివయ్సుందరుడై తన తండిర్ 

యింట మూడు నెలలు పెంచబడెను. 
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ఎఫెసీయులకు 5:27 => నిరోద్షమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని 

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

దానియేలు 2:20 => ఎటల్నగా దేవుడు జాఞ్న బలములు కలవాడు, యుగములనిన్టను దేవుని 

నామము సుత్తినొందునుగాక. 

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

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 

దానియేలు 5:11 => నీ రాజయ్ములో ఒక మనుషుయ్డునాన్డు. అతడు పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ గలవాడు; 

నీ తండిర్కాలములో అతడు దైవజాఞ్నమువంటి జాఞ్నమును బుదిధ్యు తెలివియు గలవాడై యుండుట నీ 

తండిర్ కనుగొనెను గనుక నీ తండిర్యైన రాజగు నెబుకదెన్జరు శకునగాండర్కును గారడీవిదయ్ 

గలవారికిని కలీద్యులకును జోయ్తిషుయ్లకును పై యధిపతిగా అతని నియమించెను.  

పర్సంగి 7:19 => పటట్ణమందుండు పదిమంది అధికారులకంటె జాఞ్నము గలవానికి జాఞ్నమే 

యెకుక్వైన ఆధారము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:22 => మోషే ఐగుపీత్యుల సకల విదయ్లను అభయ్సించి, 

మాటలయందును కారయ్ములయందును పర్వీణుడై యుండెను. 

దానియేలు 1:17 => ఈ నలుగురు బాలుర సంగతి ఏమనగా, దేవుడు వారికి జాఞ్నమును సకల శాసత్ర 

పర్వీణతయు వివేచనయు అనుగర్హించెను. మరియు దానియేలు సకల విధములగు దరశ్నములను 

సవ్పన్భావములను గర్హించు తెలివిగలవాడై యుండెను. 

దానియేలు 1:18 => నెబుకదెన్జరు తన సముఖమునకు వారిని తేవలెనని ఆజఞ్ ఇచిచ్ నియమించిన 

దినములు కాగానే నపుంసకుల యధిపతి రాజు సముఖమున వారిని నిలువబెటెట్ను. 

దానియేలు 1:19 => రాజు వారితో మాటలాడగా వారందరిలో దానియేలు, హననాయ్, మిషాయేలు, 

అజరాయ్ వంటి వారెవరును కనబడలేదు గనుక వారే రాజు సముఖమున నిలిచిరి. 
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దానియేలు 1:20 => రాజు వీరియొదద్ విచారణ చేయగా జాఞ్నవివేకముల సంబంధమైన 

పర్తివిషయములో వీరు తన రాజయ్మందంతటనుండు శకునగాండర్కంటెను గారడీవిదయ్గల 

వారందరికంటెను పది యంతలు శేర్షు ఠ్లని తెలియబడెను. 

సామెతలు 22:29 => తన పనిలో నిపుణత గలవానిని చూచితివా? అలుప్లైనవారి యెదుట కాదు 

వాడు రాజుల యెదుటనే నిలుచును. 

వచనము 8 

రాజు భుజించు భోజనమును పానముచేయు దార్కాష్రసమును పుచుచ్కొని తనున్ 

అపవితర్పరచుకొనకూడదని దానియేలు ఉదేద్శించి, తాను అపవితుర్డు కాకుండునటుల్ వాటిని 

పుచుచ్కొనకుండ సెలవిమమ్ని నపుంసకుల యధిపతిని వేడుకొనగా 

1 రాజులు 4:22 => ఒకొక్కక్ దినమునకు సొలొమోను భోజనపు సామగిర్ యెంతయనగా, 

ఆరువందల తూముల సనన్పు గోధుమపిండియు, వేయినిన్ రెండువందల తూముల ముతకపిండియు, 

1 రాజులు 4:23 => కొర్వివ్న యెడుల్ పదియు, విడియెడుల్ ఇరువదియు, నూరు గొఱఱ్లును, ఇవియు 

గాక ఎఱఱ్దుపుప్లు దుపుప్లు జింకలు కొర్వివ్న బాతులును తేబడెను. 

2 రాజులు 25:30 => మరియు అతని బతెత్ము ఏనాటికి ఆనాడు రాజుచేత నిరణ్యింపబడినదై అతడు 

బర్దికిననాన్ళుల్ ఆ చొపుప్న అతని కియయ్బడుచుండెను. 

మతత్యి 6:11 => మా అనుదినాహారము నేడు మాకు దయచేయుము. 

లూకా 11:3 => మాకు కావలసిన అనుదినాహారము దినదినము మాకు దయచేయుము; 

దానియేలు 1:19 => రాజు వారితో మాటలాడగా వారందరిలో దానియేలు, హననాయ్, మిషాయేలు, 

అజరాయ్ వంటి వారెవరును కనబడలేదు గనుక వారే రాజు సముఖమున నిలిచిరి. 

ఆదికాండము 41:46 => యోసేపు బయలుదేరి ఐగుపుత్ దేశమందంతట సంచరించెను. యోసేపు 

ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో యెదుట నిలిచినపుప్డు ముపప్ది సంవతస్రములవాడై యుండెను. అపుప్డు 

యోసేపు ఫరో యెదుటనుండి వెళి ల్ ఐగుపుత్ దేశమందంతట సంచారము చేసెను. 
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1 సమూయేలు 16:22 => అంతట సౌలు దావీదు నా అనుగర్హము పొందెను గనుక అతడు నా 

సముఖమందు సేవచేయుటకు ఒపుప్కొనుమని యెషష్యికి వరత్మానము పంపెను. 

1 రాజులు 10:8 => నీ జనులు భాగయ్వంతులు, నీ ముందర ఎలల్పుప్డును నిలిచి నీ 

జాఞ్నవచనములను వినుచుండు నీ సేవకులును భాగయ్వంతులు 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:7 => నీ సేవకుల భాగయ్ము మంచిది, ఎలల్పుప్డును నీ సముఖమున నిలిచి నీ 

జాఞ్నసంభాషణ వినుచుండు నీ సేవకులైన వీరి భాగయ్ము మంచిది. 

యిరిమ్యా 15:19 => కాబటిట్ యెహోవా ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నాతటుట్ తిరిగినయెడల నీవు నా 

సనిన్ధిని నిలుచునటుల్ నేను నినున్ తిరిగి రపిప్ంతును. ఏవి నీచములో యేవి ఘనములో నీవు 

గురుతుపటిట్నయెడల నీవు నా నోటివలె ఉందువు; వారు నీతటుట్నకు తిరుగవలెను గాని నీవు వారి 

తటుట్నకు తిరుగకూడదు 

లూకా 1:19 => దూత నేను దేవుని సముఖమందు నిలుచు గబిర్యేలును; నీతో మాటలాడుటకును 

ఈ సువరత్మానము నీకు తెలుపుటకును పంపబడితిని. 

లూకా 21:36 => కాబటిట్ మీరు జరుగబోవు వీటినెలల్ను తపిప్ంచుకొని, మనుషయ్కుమారుని యెదుట 

నిలువబడుటకు శకిత్గలవారగునటుల్ ఎలల్పుప్డును పార్రథ్న చేయుచు మెలకువగా ఉండుడని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 141:4 => పాపము చేయువారితో కూడ నేను దురీన్తికారయ్ములలో చొరబడకుండునటుల్ నా 

మనసుస్ దుషాక్రయ్మునకు తిరుగనియయ్కుము వారి రుచిగల పదారథ్ములు నేను తినకయుందును గాక. 

వచనము 9 

దేవుడు నపుంసకుల యధిపతి దృషిట్కి దానియేలునకు కృపాకటాక్షమునొంద ననుగర్హించెను గనుక 

నపుంసకుల యధిపతి దానియేలుతో ఇటల్నెను 

దానియేలు 2:17 => అపుప్డు దానియేలు తన యింటికి పోయి తన సేన్హితులైన హననాయ్కును 

మిషాయేలునకును అజరాయ్కును సంగతి తెలియజేసి 

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

వారు తమ నీతిచేత తముమ్నుమాతర్మే రకిష్ంచుకొందురు, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 
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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 

యెహెజేక్లు 28:3 => నీ జాఞ్నముచేతను నీ వివేకముచేతను ఐశవ్రయ్మునొందితివి, 

మతత్యి 24:15 => కాబటిట్ పర్వకత్యైన దానియేలు దావ్రా చెపప్బడిన నాశనకరమైన హేయవసుత్వు 

పరిశుదధ్సథ్లమందు నిలుచుట మీరు చూడగానే చదువువాడు గర్హించుగాక 

మారుక్ 13:14 => మరియు నాశకరమైన హేయవసుత్వు నిలువరాని సథ్లమందు నిలుచుట మీరు 

చూచునపుప్డు చదువువాడు గర్హించుగాక యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను; 

ఎసేత్రు 2:7 => తన పినతండిర్ కుమారెత్యైన హదసాస్ అను ఎసేత్రు తలితండుర్లు లేనిదై యుండగా 

అతడామెను పెంచుకొనెను. ఆమె అందమైన రూపమును సుందర ముఖమును గలదై యుండెను. ఆమె 

తలిదండుర్లు మరణము పొందిన తరువాత మొరెద్కై ఆమెను తన కుమారెత్గా సీవ్కరించెను. 

దానియేలు 2:25 => కావున అరోయ్కు రాజునకు భావము తెలియజెపప్గల యొక మనుషుయ్ని 

చెరపటట్బడిన యూదులలో నేను కనుగొంటినని రాజు సముఖమున మనవి చేసి, దానియేలును తవ్రగా 

రాజు సనిన్ధికి తోడుకొనిపోయెను. 

దానియేలు 6:13 => అందుకు వారు చెరపటట్బడిన యూదులలో నునన్ ఆ దానియేలు, నినేన్గాని 

నీవు పుటిట్ంచిన శాసనమునేగాని లక్షయ్పెటట్క, అనుదినము ముమామ్రు పార్రథ్న చేయుచు 

వచుచ్చునాన్డనిరి. 

వచనము 10 

మీకు అనన్పానములను నియమించిన రాజగు నా యజమానునికి నేను భయపడుచునాన్ను; మీ ఈడు 

బాలుర ముఖముల కంటె మీ ముఖములు కృశించినటుల్ ఆయనకు కనబడనేల? అటల్యితే మీరు 

రాజుచేత నాకు పార్ణాపాయము కలుగజేతురు.  
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దానియేలు 1:3 => రాజు అషెప్నజు అను తన నపుంసకుల యధిపతిని పిలిపించి అతనికీలాగు 

ఆజాఞ్పించెను ఇశార్యేలీయుల రాజవంశములలో ముఖుయ్లై, లోపములేని సౌందరయ్మును సకల విదాయ్ 

పర్వీణతయు జాఞ్నమును గలిగి,  

దానియేలు 1:10 => మీకు అనన్పానములను నియమించిన రాజగు నా యజమానునికి నేను 

భయపడుచునాన్ను; మీ ఈడు బాలుర ముఖముల కంటె మీ ముఖములు కృశించినటుల్ ఆయనకు 

కనబడనేల? అటల్యితే మీరు రాజుచేత నాకు పార్ణాపాయము కలుగజేతురు.  

దానియేలు 1:11 => నపుంసకుల యధిపతి దానియేలు, హననాయ్, మిషాయేలు, అజరాయ్ 

అనువారిమీద నియమించిన నియామకునితో దానియేలు ఇటల్నెను. 

దానియేలు 4:8 => కడపట బెలెత్షాజరను నా దేవత పేరునుబటిట్ బిరుదుపొందిన దానియేలనువాడు 

నా యెదుటికి వచెచ్ను; పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ అతనియందుండెను, కావున నేనతనికి నా కలను 

చెపిప్తిని. 

దానియేలు 5:12 => ఈ దానియేలు శేర్షఠ్మైన బుదిధ్ గలవాడై కలలు తెలియజేయుటకును, 

మరమ్ములు బయలుపరచుటకును, కఠినమైన పర్శన్లకుతత్రమిచుచ్టకును జాఞ్నమును తెలివియు 

గలవాడుగా కనబడెను గనుక ఆ రాజు అతనికి బెలెత్షాజరు అను పేరు పెటెట్ను. ఈ దానియేలును 

పిలువనంపుము, అతడు దీని భావము నీకు తెలియజెపుప్ను. 

ఆదికాండము 41:45 => మరియు ఫరో యోసేపునకు జపన్తప్నేహు అను పేరు పెటిట్, అతనికి ఓను 

యొకక్ యాజకుడైన పోతీఫెర కుమారెత్యగు ఆసెనతు నిచిచ్ పెండిల్చేసెను. 

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

మారుగా రాజుగా నియమించి, అతనికి యెహోయాకీమను మారుపేరుపెటిట్ యెహోయాహాజు ఐగుపుత్ 

దేశమునకు కొనిపోగా అతడచచ్ట మృతిబొందెను. 

2 రాజులు 24:17 => మరియు బబులోను రాజు అతని పినతండిర్యైన మతత్నాయ్కు సిదిక్యా అను 

మారుపేరు పెటిట్ అతని సాథ్నమందు రాజుగా నియమించెను. 
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దానియేలు 2:49 => అంతట దానియేలు రాజునొదద్ మనవి చేసికొనగా రాజు షదర్కు మేషాకు 

అబేదెన్గోయను వారిని బబులోను సంసాథ్నము మీద విచారణకరత్లనుగా నియమించెను; అయితే 

దానియేలు రాజుసనిన్ధిని ఉండెను. 

దానియేలు 3:12 => రాజా, తాము షదర్కు, మేషాకు, అబేదన్గో అను ముగుగ్రు యూదులను 

బబులోను దేశములోని రాచకారయ్ములు విచారించుటకు నియమించితిరి; ఆ మనుషుయ్లు తమరి 

ఆజఞ్ను లక్షయ్పెటట్లేదు, తమరి దేవతలను పూజించుటలేదు, తమరు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రించుటయే లేదు అనిరి. 

దానియేలు 3:13 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హమును రౌదర్మును గలవాడై షదర్కును 

మేషాకును అబేదెన్గోను పటుట్కొని రండని ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు ఆ మనుషుయ్లను పటుట్కొని 

రాజసనిన్ధికి తీసికొని వచిచ్రి. 

దానియేలు 3:14 => అంతట నెబుకదెన్జరు వారితో ఇటల్నెను షదర్కూ, మేషాకూ, అబేదెన్గో మీరు 

నా దేవతను పూజించుట లేదనియు, నేను నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు పర్తిమకు నమసక్రించుట 

లేదనియు నాకు వినబడినది. అది నిజమా? 

దానియేలు 3:15 => బాకాను పిలల్ంగోర్విని పెదద్వీణను వీణను సుంఫోనీయను విపంచికను 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను మీరు విను సమయములో సాగిలపడి, నేను చేయించిన పర్తిమకు 

నమసక్రించుటకు సిదధ్ముగా ఉండిన యెడల సరే మీరు నమసక్రింపని యెడల తక్షణమే మండుచునన్ 

వేడిమిగల అగిన్గుండములో మీరు వేయబడుదురు; నాచేతిలో నుండి మిముమ్ను విడిపింపగల 

దేవుడెకక్డ నునాన్డు? 

దానియేలు 3:16 => షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోయు రాజుతో ఈలాగు చెపిప్రి నెబుకదెన్జరూ, 

యిందును గురించి నీకు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెననన్ చింత మాకు లేదు. 

దానియేలు 3:17 => మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో 

నుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను 

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 
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దానియేలు 3:18 => రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 

దానియేలు 3:19 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హము నొందినందున షదర్కు, మేషాకు, 

అబేదెన్గోయను వారి విషయములో ఆయన ముఖము వికారమాయెను గనుక గుండము ఎపప్టికనన్ 

ఏడంతలు వేడిమిగా చేయుమని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

దానియేలు 3:20 => మరియు తన సైనయ్ములో నుండు బలిషు ఠ్లలో కొందరిని పిలువ నంపించి 

షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోను బంధించి వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండములో వేయుడని 

ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

దానియేలు 3:21 => వారు వారి అంగీలను నిలువుటంగీలను పైవసత్రములను తకిక్న వసత్రములను 

తియయ్కయే, యునన్పాటున ముగుగ్రిని వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండము నడుమ పడవేసిరి. 

దానియేలు 3:22 => రాజాజఞ్ తీవర్మైనందునను గుండము మికిక్లి వేడిమిగలదైనందునను షదర్కు, 

మేషాకు, అబేదెన్గోలను విసిరివేసిన ఆ మనుషుయ్లు అగిన్జావ్లలచేత కాలచ్బడి చనిపోయిరి. 

దానియేలు 3:23 => షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను ఆ ముగగ్రు మనుషుయ్లు బంధింపబడినవారై 

వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండములో పడగా 

దానియేలు 3:24 => రాజగు నెబుకదెన్జరు ఆశచ్రయ్పడి తీవరముగ లేచి మేము ముగుగ్రు 

మనుషుయ్లను బంధించి యీ అగిన్లో వేసితివిుగదా యని తన మంతుర్ల నడిగెను. వారు రాజా, 

సతయ్మే అని రాజుతో పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

దానియేలు 3:25 => అందుకు రాజు నేను నలుగురు మనుషుయ్లు బంధకములు లేక అగిన్లో 

సంచరించుట చూచుచునాన్ను; వారికి హాని యేమియు కలుగలేదు; నాలగ్వవాని రూపము దేవతల 

రూపమును బోలినదని వారికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 3:26 => అంతట నెబుకదెన్జరు వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండము వాకిలి దగగ్రకు 

వచిచ్ షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో యనువారలారా, మహోనన్తుడగు దేవుని సేవకులారా, 

బయటికివచిచ్ నాయొదద్కు రండని పిలువగా, షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో ఆ అగిన్లోనుండి బయటికి 

వచిచ్రి. 

Page  of 26 1355



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

దానియేలు 3:27 => అధిపతులును సేనాధిపతులును సంసాథ్నాధిపతులును రాజుయొకక్ పర్ధాన 

మంతుర్లును కూడి వచిచ్ ఆ మనుషుయ్లను పరీకిష్ంచి, వారి శరీరములకు అగిన్ యేహాని 

చేయకుండుటయు, వారి తలవెండుర్కలలో ఒకటైనను కాలిపోకుండుటయు, వారి వసత్రములు 

చెడిపోకుండుటయు, అగిన్ వాసనయైనను వారి దేహములకు తగలకుండుటయు చూచిరి. 

దానియేలు 3:28 => నెబుకదెన్జరు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వీరి దేవుడు పూజారు హ్డు; 

ఆయన తన దూతనంపి తనాన్శర్యించిన దాసులను రకిష్ంచెను. వారు తమ దేవునికి గాక మరి ఏ 

దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి 

రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 

దానియేలు 3:29 => కాగా నేనొక శాసనము నియమించుచునాన్ను; ఏదనగా, ఇవివ్ధముగ 

రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డగు దేవుడు గాక మరి ఏ దేవుడును లేడు. కాగా ఏ జనులలోగాని రాషట్రములోగాని 

యేభాష మాటలాడువారిలో గాని షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో యనువారి దేవుని ఎవడు దూషించునో 

వాడు తుతుత్నియలుగా చేయబడును; వాని యిలుల్ ఎపుప్డును పెంటకుపప్గా ఉండుననెను. 

దానియేలు 3:30 => అంతట నుండి రాజు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వారిని బబులోను 

సంసాథ్నములో హెచిచ్ంచెను. 

1 సమూయేలు 8:15 => మీ ధానయ్ములోను దార్క్ష పండల్లోను పదియవ భాగము తీసి తన పరివార 

జనమునకును సేవకులకును ఇచుచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:8 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు తన పరివారములోనునన్ యొకని 

పిలిపించి ఇవూ ల్ కుమారుడైన మీకాయాను శీఘర్ముగా రపిప్ంచుమని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

ఎసేత్రు 2:7 => తన పినతండిర్ కుమారెత్యైన హదసాస్ అను ఎసేత్రు తలితండుర్లు లేనిదై యుండగా 

అతడామెను పెంచుకొనెను. ఆమె అందమైన రూపమును సుందర ముఖమును గలదై యుండెను. ఆమె 

తలిదండుర్లు మరణము పొందిన తరువాత మొరెద్కై ఆమెను తన కుమారెత్గా సీవ్కరించెను. 

దానియేలు 2:17 => అపుప్డు దానియేలు తన యింటికి పోయి తన సేన్హితులైన హననాయ్కును 

మిషాయేలునకును అజరాయ్కును సంగతి తెలియజేసి 
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దానియేలు 2:26 => రాజు నేను చూచిన కలయు దాని భావమును తెలియజెపుప్ట నీకు శకయ్మా? 

అని బెలెత్షాజరు అను దానియేలును అడుగగా 

దానియేలు 4:19 => అందుకు బెలెత్షాజరను దానియేలు ఒక గంటసేపు అతి విసమ్యమునొంది 

మనసుస్నందు కలవరపడగా, రాజు బెలెత్షాజరూ, యీ దరశ్నమువలన గాని దాని భావమువలన గాని 

నీవు కలవరపడకుము అనెను. అంతట బెలెత్షాజరు నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నఫలము తమరిని 

దేవ్షించు వారికి కలుగునుగాక, దాని భావము తమరి శతుర్వులకు చెందునుగాక, 

దానియేలు 10:1 => పారసీకరాజగు కోరెషు పరిపాలన కాలములో మూడవ సంవతస్రమున 

బెలెత్షాజరు అను దానియేలునకు ఒక సంగతి బయలుపరచబడెను; గొపప్ యుదధ్ము జరుగుననన్ ఆ 

సంగతి నిజమే; దానియేలు దాని గర్హించెను; అది దరశ్నమువలన అతనికి తెలిసినదాయెను.  

వచనము 11 

నపుంసకుల యధిపతి దానియేలు, హననాయ్, మిషాయేలు, అజరాయ్ అనువారిమీద నియమించిన 

నియామకునితో దానియేలు ఇటల్నెను. 

రూతు 1:17 => నీవు మృతిబొందు చోటను నేను మృతిబొందెదను, అకక్డనే పాతిపెటట్బడెదను. 

మరణము తపప్ మరి ఏదైనను నినున్ ననున్ పర్తేయ్కించినయెడల యెహోవా నాకు ఎంత కీడైన 

చేయునుగాక అనెను. 

రూతు 1:18 => తనతో కూడ వచుచ్టకు ఆమెకు మనసుస్ కుదిరినదని నయోమి తెలిసికొనినపుప్డు 

అందును గురించి ఆమెతో మాటలాడుట మానెను గనుక వారిదద్రు బేతెల్హేమునకు వచుచ్వరకు 

పర్యాణము చేసిరి. 

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

నా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచునని యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదునకు 

సెలవిచిచ్నటుల్ నా దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచుటకు నేను ఉదేద్శము 

గలవాడనై యునాన్ను. 
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కీరత్నలు 119:106 => నీ నాయ్యవిధులను నేననుసరించెదనని నేను పర్మాణము చేసియునాన్ను నా 

మాట నెరవేరుచ్దును. 

కీరత్నలు 119:115 => నేను నా దేవుని ఆజఞ్లను అనుసరించెదను దుష కిర్యలు చేయువారలారా, 

నాయొదద్నుండి తొలగుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:23 => అతడు వచిచ్ దేవుని కృపను చూచి సంతోషించి, పర్భువును 

సిథ్రహృదయముతో హతుత్కొనవలెనని అందరిని హెచచ్రించెను. 

1 కొరిందీయులకు 7:37 => ఎవడైనను తన కుమారెత్కు పెండిల్ చేయనవసరము లేకయుండి, అతడు 

సిథ్రచితుత్డును, తన ఇషట్పర్కారము జరుప శకిత్గలవాడునై, ఆమెను వివాహము లేకుండ ఉంచవలెనని 

తన మనసుస్లో నిశచ్యించుకొనినయెడల బాగుగా పర్వరిత్ంచుచునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 9:7 => సణుగుకొనకయు బలవంతముగా కాకయు పర్తివాడును తన 

హృదయములో నిశచ్యించుకొనిన పర్కారము ఇయయ్వలెను; దేవుడు ఉతాస్హముగా ఇచుచ్వానిని 

పేర్మించును. 

లేవీయకాండము 11:45 => నేను మీకు దేవుడనైయుండుటకు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను 

రపిప్ంచిన యెహోవాను; నేను పరిశుదుధ్డను గనుక మీరును పరిశుదుధ్లు కావలెను. 

లేవీయకాండము 11:46 => అపవితర్మైన దానికిని పవితర్మైన దానికిని తినదగిన జంతువులకును 

తినదగని జంతువులకును భేదము చేయునటుల్ 

లేవీయకాండము 11:47 => జంతువులను గూరిచ్యు, పకుష్లను గూరిచ్యు, జలచరములైన సమసత్ 

జీవులను గూరిచ్యు, నేలమీద పార్కు సమసత్ జీవులను గూరిచ్యు చేసిన విధి యిదే అని చెపుప్మనెను. 

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. 

కీరత్నలు 106:28 => మరియు వారు బయలెప్యోరును హతుత్కొని, చచిచ్నవారికి అరిప్ంచిన 

బలిమాంసమును భుజించిరి. 
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కీరత్నలు 141:4 => పాపము చేయువారితో కూడ నేను దురీన్తికారయ్ములలో చొరబడకుండునటుల్ నా 

మనసుస్ దుషాక్రయ్మునకు తిరుగనియయ్కుము వారి రుచిగల పదారథ్ములు నేను తినకయుందును గాక. 

యెహెజేక్లు 4:13 => నేను వారిని తోలివేయు జనములలో ఇశార్యేలీయులు ఈ పర్కారము 

అపవితర్మైన ఆహారమును భుజింతురని యెహోవా నాకు సెలవిచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 4:14 => అందుకు అయోయ్, పర్భువా, యెహోవా, నేనెనన్డును అపవితర్త 

నొందినవాడను కానే, బాలయ్మునుండి నేటివరకును చచిచ్నదానినైనను మృగములు చీలిచ్నదానినైనను 

నేను తినినవాడను కానే, నిషిదధ్మైన మాంసము నా నోట ఎనన్డును పడలేదే అని నేననగా 

హోషేయ 9:3 => ఎఫార్యిమీయులు ఐగుపుత్నకు మరలుదురు, అషూష్రు దేశములో వారు 

అపవితర్మైన వాటిని తిందురు, యెహోవా దేశములో వారు నివసింపకూడదు. 

హోషేయ 9:4 => యెహోవాకు దార్కాష్రస పానారప్ణమును వారరిప్ంపరు వారరిప్ంచు బలులయందు 

ఆయనకిషట్ము లేదు, వారు ఆహారముగా పుచుచ్కొనునది పర్లాపము చేయువారి ఆహారమువలె 

నగును, దాని భుజించు వారందరు అపవితుర్లగుదురు; తమ ఆహారము తమకే సరిపడును గాని అది 

యెహోవా మందిరములోనికి రాదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:14 => అయితే పేతురు వదుద్ పర్భువా, నిషిదధ్మైనది అపవితర్మైనది 

ఏదైనను నేనెనన్డును తినలేదని చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:15 => దేవుడు పవితర్ము చేసినవాటిని నీవు నిషిదధ్మైన వాటినిగా 

ఎంచవదద్ని మరల రెండవమారు ఆ శబద్ము అతనికి వినబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:16 => ఈలాగు ముమామ్రు జరిగెను. వెంటనే ఆ పాతర్ ఆకాశమున 

కెతత్బడెను. 

రోమీయులకు 14:15 => నీ సహోదరుడు నీ భోజనమూలముగా దుఃఖంచినయెడల నీవికను పేర్మ 

కలిగి నడుచుకొనువాడవు కావు. ఎవనికొరకు కీర్సుత్ చనిపోయెనో వానిని నీ భోజనముచేత పాడు 

చేయకుము. 

రోమీయులకు 14:16 => మీకునన్ మేలైనది దూషణపాలు కానియయ్కుడి. 
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రోమీయులకు 14:17 => దేవుని రాజయ్ము భోజనమును పానమును కాదుగాని, నీతియు 

సమాధానమును పరిశుదాధ్తమ్యందలి ఆనందమునై యునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 8:7 => అయితే అందరియందు ఈ జాఞ్నము లేదు. కొందరిదివరకు 

విగర్హమును ఆరాధించినవారు గనుక తాము భుజించు పదారథ్ములు విగర్హమునకు బలి 

యియయ్బడినవని యెంచి భుజించుదురు;  

1 కొరిందీయులకు 8:8 => భోజనమునుబటిట్ దేవుని యెదుట మనము మెపుప్పొందము; 

తినకపోయినందున మనకు తకుక్వలేదు, తినినందున మనకు ఎకుక్వలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 8:9 => అయినను మీకు కలిగియునన్ యీ సావ్తంతర్య్మువలన బలహీనులకు 

అభయ్ంతరము కలుగకుండ చూచుకొనుడి. 

1 కొరిందీయులకు 8:10 => ఏలయనగా జాఞ్నముగల నీవు విగర్హాలయమందు భోజనపంకిత్ని 

కూరుచ్ండగా ఒకడు చూచినయెడల, బలహీనమైన మనసాస్కిష్గల అతడు విగర్హములకు బలి 

యియయ్బడిన పదారథ్ములను తినుటకు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనును గదా? 

1 కొరిందీయులకు 10:18 => శరీరపర్కారమైన ఇశార్యేలును చూడుడి. బలి అరిప్ంచినవాటిని 

తినువారు బలిపీఠముతో పాలివారుకారా? 

1 కొరిందీయులకు 10:19 => ఇక నేను చెపుప్నదేమి? విగర్హారిప్తములో ఏమైన ఉనన్దనియైనను 

విగర్హములలో ఏమైన ఉనన్దనియైనను చెపెప్దనా? 

1 కొరిందీయులకు 10:20 => లేదుగాని, అనయ్జనులరిప్ంచు బలులు దేవునికి కాదు దయయ్ములకే 

అరిప్ంచుచునాన్రని చెపుప్చునాన్ను. మీరు దయయ్ములతో పాలివారవుట నాకిషట్ము లేదు. 

1 కొరిందీయులకు 10:21 => మీరు పర్భువు పాతర్లోనిది దయయ్ముల పాతర్లోనిది కూడ 

తార్గనేరరు; పర్భువు బలల్మీద ఉనన్దానిలోను దయయ్ముల బలల్మీద ఉనన్దానిలోను కూడ పాలు 

పొందనేరరు. 

1 కొరిందీయులకు 10:28 => అయితే ఎవడైనను మీతో ఇది బలి అరిప్ంపబడినదని చెపిప్నయెడల 

అటుల్ తెలిపినవాని నిమితత్మును మనసాస్కిష్ నిమితత్మును తినకుడి. 
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1 కొరిందీయులకు 10:29 => మనసాస్కిష్ నిమితత్మనగా నీ సొంత మనసాస్కిష్ నిమితత్ము కాదు 

ఎదుటివాని మనసాస్కిష్ నిమితత్మే యీలాగు చెపుప్చునాన్ను. ఎందుకనగా వేరొకని మనసాస్కిష్నిబటిట్ నా 

సావ్తంతర్య్ విషయములో తీరుప్ తీరచ్బడనేల? 

1 కొరిందీయులకు 10:30 => నేను కృతజఞ్తతో పుచుచ్కొనినయెడల నేను దేనినిమితత్ము 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్నో దాని నిమితత్ము నేను దూషింపబడనేల? 

1 కొరిందీయులకు 10:31 => కాబటిట్ మీరు భోజనము చేసినను పానము చేసినను మీరేమి చేసినను 

సమసత్మును దేవుని మహిమకొరకు చేయుడి. 

లేవీయకాండము 11:2 => మీరు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుడి భూమిమీదనునన్ జీవులనిన్టిలోను 

మీరు ఈ జీవులను మాతర్ము తినవచుచ్ను; 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:8 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు తన పరివారములోనునన్ యొకని 

పిలిపించి ఇవూ ల్ కుమారుడైన మీకాయాను శీఘర్ముగా రపిప్ంచుమని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

సామెతలు 23:3 => అతని రుచిగల పదారథ్ములను ఆశింపకుము అవి మోసపుచుచ్ ఆహారములు. 

సామెతలు 23:6 => ఎదుటివాని మేలు ఓరచ్లేనివానితో కలిసి భోజనము చేయకుము వాని రుచిగల 

పదారథ్ముల నాశింపకుము. 

పర్సంగి 12:1 => దురిద్నములు రాకముందే ఇపుప్డు వీటియందు నాకు సంతోషము లేదని నీవు చెపుప్ 

సంవతస్రములు రాకముందే, 

2 తిమోతి 3:10 => అయితే నీవు నా బోధను నా పర్వరత్నను నా ఉదేద్శమును నా విశావ్సమును నా 

దీరఘ్శాంతమును నా పేర్మను నా ఓరుప్ను, 

వచనము 12 

భోజనమునకు శాకధానాయ్దులను పానమునకు నీళుల్ను నీ దాసులమగు మాకిపిప్ంచి, దయచేసి పది 

దినములవరకు మముమ్ను పరీకిష్ంపుము. 

ఆదికాండము 32:28 => అపుప్డు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుషుయ్లతోను పోరాడి గెలిచితివి 

గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశార్యేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 39:21 => అయితే యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండి, అతనియందు కనికరపడి 

అతనిమీద ఆ చెరసాల యొకక్ అధిపతికి కటాక్షము కలుగునటుల్ చేసెను. 

1 రాజులు 8:50 => నీకు విరోధముగా పాపముచేసిన నీ జనులు ఏ తపుప్లచేత నీ విషయమై 

అపరాధులైరో ఆ తపుప్లను వారికి క్షమించి, వారిని చెరలోనికి కొనిపోయినవారు వారిని 

కనికరించునటుల్ వారియెడల కనికరము పుటిట్ంచుము. 

ఎజార్ 7:27 => యెరూషలేములో నుండు యెహోవా మందిరమును అలంకరించుటకు రాజునకు 

బుదిధ్ పుటిట్ంచినందునను, రాజును అతని మంతుర్లును రాజు యొకక్ మహాధిపతులును నాకు దయ 

అనుగర్హింపజేసినందునను, మన పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

ఎజార్ 7:28 => నా దేవుడైన యెహోవా హసత్ము నాకు తోడుగా ఉనన్ందున నేను బలపరచబడి, 

నాతోకూడ వచుచ్టకు ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులను సమకూరిచ్తిని. 

నెహెమాయ్ 1:11 => యెహోవా చెవి యొగిగ్ నీ దాసుడనైన నా మొఱఱ్ను, నీ నామమును భయభకుత్లతో 

ఘనపరచుటయందు ఆనందించు నీ దాసుల మొఱఱ్ను ఆలకించి, ఈ దినమందు నీ దాసుని ఆలోచన 

సఫలపరచి , ఈ మనుషుయ్డు నాయందు దయచూపునటుల్ అనుగర్హించుమని నినున్ 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను, అని పార్రిథ్ంచితిని. నేను రాజునకు గినెన్ అందించువాడనై యుంటిని. 

నెహెమాయ్ 2:4 => అపుప్డు రాజు ఏమి కావలసి నీవు మనవి చేయుచునాన్వని ననన్డుగగా, నేను 

ఆకాశమందలి దేవునికి పార్రథ్న చేసి 

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

యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన ఆలకించును. 

కీరత్నలు 106:46 => వారిని చెరగొనిపోయిన వారికందరికి వారియెడల కనికరము పుటిట్ంచెను. 

సామెతలు 16:7 => ఒకని పర్వరత్న యెహోవాకు పీర్తికరమగునపుప్డు ఆయన వాని శతుర్వులను 

సహా వానికి మితుర్లుగా చేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:10 => దయను జాఞ్నమును ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోయెదుట అతనికి 

అనుగర్హించినందున ఫరో ఐగుపుత్నకును తన యింటికంతటికిని అతనిని అధిపతిగా నియమించెను. 
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ఆదికాండము 30:27 => అందుకు లాబాను అతనితో నీ కటాక్షము నా మీదనునన్యెడల నా మాట 

వినుము; నినున్బటిట్ యెహోవా ననున్ ఆశీరవ్దించెనని శకునము చూచి తెలిసికొంటినని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 12:36 => యెహోవా పర్జలయెడల ఐగుపీత్యులకు కటాక్షము కలుగజేసెను గనుక 

వారు వారికి కావలసిన వాటిని ఇచిచ్రి. అటుల్ వారు ఐగుపీత్యులను దోచుకొనిరి. 

నెహెమాయ్ 2:8 => పటట్ణపార్కారమునకును, మందిరముతో సంబంధించిన కోటగుమమ్ములకును, 

నేను పర్వేశింపబోవు ఇంటికిని, దూలములు మార్నులు ఇచుచ్నటుల్గా రాజుగారి అడవులను కాయు 

ఆసాపునకు ఒక తాకీదును ఇయుయ్డని అడిగితిని; ఆలాగు నాకు తోడుగా ఉండి నాకు కృప 

చూపుచునన్ నా దేవుని కరుణాహసత్ము కొలది రాజు నా మనవి ఆలకించెను. 

ఎసేత్రు 2:9 => ఆ చినన్ది అతని దృషిట్కి ఇంపైనది గనుక ఆమె అతనివలన దయపొందెను; కాబటిట్ 

ఆమె పరిమళ కిర్యలకొరకైన వసుత్వులను ఆమెకు కావలసిన భోజనపదారథ్ములను, రాజు 

ఇంటిలోనుండి ఆమెకు ఇయయ్దగిన యేడుగురు ఆడుపిలల్లను అతడు ఆమెకు తవ్రగా ఏరప్రచి ఆమెను 

ఆమె చెలికతెత్లను అంతఃపురములో అతి శేర్షఠ్మైన సథ్లమందుంచెను. 

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

మంచివాడవని అనిపించుకొందువు.  

పర్సంగి 12:1 => దురిద్నములు రాకముందే ఇపుప్డు వీటియందు నాకు సంతోషము లేదని నీవు చెపుప్ 

సంవతస్రములు రాకముందే, 

వచనము 13 

పిమమ్ట మా ముఖములను, రాజు నియమించిన భోజనము భుజించు బాలుర ముఖములను చూచి 

నీకు తోచినటుట్గా నీ దాసులమైన మాయెడల జరిగింపుము. 

సామెతలు 29:25 => భయపడుటవలన మనుషుయ్లకు ఉరి వచుచ్ను యెహోవాయందు నమిమ్క 

యుంచువాడు సురకిష్తముగా నుండును. 
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యోహాను 12:42 => అయినను అధికారులలో కూడ అనేకులు ఆయనయందు విశావ్సముంచిరి 

గాని , సమాజములోనుండి వెలివేయబడుదుమేమోయని పరిసయుయ్లకు భయపడి వారు 

ఒపుప్కొనలేదు. 

యోహాను 12:43 => వారు దేవుని మెపుప్కంటె మనుషుయ్ల మెపుప్ను ఎకుక్వగా అపేకిష్ంచిరి. 

మతత్యి 6:16 => మీరు ఉపవాసము చేయునపుప్డు వేషధారులవలె దుఃఖముఖులై యుండకుడి; 

తాము ఉపవాసము చేయుచునన్టుట్ మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారు తమ ముఖములను వికారము 

చేసికొందురు; వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 6:17 => ఉపవాసము చేయుచునన్టుట్ మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని కాక, రహసయ్మందునన్ 

నీ తండిర్కే కనబడవలెనని, నీవు ఉపవాసము చేయునపుప్డు నీ తల అంటుకొని, నీ ముఖము 

కడుగుకొనుము. 

మతత్యి 6:18 => అపుప్డు రహసయ్మందు చూచుచునన్ నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

1 రాజులు 8:50 => నీకు విరోధముగా పాపముచేసిన నీ జనులు ఏ తపుప్లచేత నీ విషయమై 

అపరాధులైరో ఆ తపుప్లను వారికి క్షమించి, వారిని చెరలోనికి కొనిపోయినవారు వారిని 

కనికరించునటుల్ వారియెడల కనికరము పుటిట్ంచుము. 

దానియేలు 1:7 => నపుంసకుల యధిపతి దానియేలునకు బెలెత్షాజరు అనియు, హననాయ్కు 

షదర్కనియు, మిషాయేలునకు మేషాకనియు, అజరాయ్కు అబేదెన్గో అనియు పేళుల్ పెటెట్ను. 

వచనము 14 

అందుకతడు ఈ విషయములో వారి మాటకు సమమ్తించి పది దినములవరకు వారిని పరీకిష్ంచెను. 

దానియేలు 1:16 => రాజు వారికి నియమించిన భోజనమును పానముకొరకైన దార్కాష్రసమును ఆ 

నియామకుడు తీసివేసి, వారికి శాకధానాయ్దుల నిచెచ్ను. 

దానియేలు 1:7 => నపుంసకుల యధిపతి దానియేలునకు బెలెత్షాజరు అనియు, హననాయ్కు 

షదర్కనియు, మిషాయేలునకు మేషాకనియు, అజరాయ్కు అబేదెన్గో అనియు పేళుల్ పెటెట్ను. 

Page  of 35 1355



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

దానియేలు 2:17 => అపుప్డు దానియేలు తన యింటికి పోయి తన సేన్హితులైన హననాయ్కును 

మిషాయేలునకును అజరాయ్కును సంగతి తెలియజేసి 

వచనము 15 

పది దినములైన పిమమ్ట వారి ముఖములు రాజు భోజనము భుజించు బాలురందరి ముఖముల కంటె 

సౌందరయ్ముగాను కళగాను కనబడగా 

దానియేలు 1:16 => రాజు వారికి నియమించిన భోజనమును పానముకొరకైన దార్కాష్రసమును ఆ 

నియామకుడు తీసివేసి, వారికి శాకధానాయ్దుల నిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 1:29 => దేవుడు ఇదిగో భూమిమీదనునన్ వితత్నములిచుచ్ పర్తి చెటుట్ను 

వితత్నములిచుచ్ వృక్షఫలముగల పర్తి వృక్షమును మీకిచిచ్యునాన్ను; అవి మీకాహారమగును. 

ఆదికాండము 1:30 => భూమిమీదనుండు జంతువులనిన్టికిని ఆకాశ పకుష్లనిన్టికిని భూమిమీద 

పార్కు సమసత్ జీవులకును పచచ్ని చెటల్నిన్యు ఆహారమగునని పలికెను. ఆ పర్కారమాయెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:3 => ఆహారమువలననే గాక యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్తి మాటవలన 

నరులు బర్దుకుదురని నీకు తెలియజేయుటకు ఆయన నినున్ అణచి నీకు ఆకలి కలుగజేసి, నీవేగాని నీ 

పితరులేగాని యెనన్డెరుగని మనాన్తో నినున్ పోషించెను. 

రోమీయులకు 14:2 => ఒకడు సమసత్మును తినవచుచ్నని నముమ్చునాన్డు, మరియొకడు 

బలహీనుడైయుండి, కూరగాయలనే తినుచునాన్డు. 

దానియేలు 12:11 => అనుదిన బలి నిలుపు చేయబడిన కాలము మొదలుకొని నాశనము 

కలుగజేయు హేయమైన దానిని నిలువబెటుట్వరకు వెయియ్నిన్ రెండువందల తొంబది దినములగును. 

వచనము 16 

రాజు వారికి నియమించిన భోజనమును పానముకొరకైన దార్కాష్రసమును ఆ నియామకుడు తీసివేసి, 

వారికి శాకధానాయ్దుల నిచెచ్ను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 
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వచనము 17 

ఈ నలుగురు బాలుర సంగతి ఏమనగా, దేవుడు వారికి జాఞ్నమును సకల శాసత్ర పర్వీణతయు 

వివేచనయు అనుగర్హించెను. మరియు దానియేలు సకల విధములగు దరశ్నములను 

సవ్పన్భావములను గర్హించు తెలివిగలవాడై యుండెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 18 

నెబుకదెన్జరు తన సముఖమునకు వారిని తేవలెనని ఆజఞ్ ఇచిచ్ నియమించిన దినములు కాగానే 

నపుంసకుల యధిపతి రాజు సముఖమున వారిని నిలువబెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 23:25 => నీ దేవుడైన యెహోవానే సేవింపవలెను, అపుప్డు ఆయన నీ ఆహారమును 

నీ పానమును దీవించును. నేను నీ మధయ్నుండి రోగము తొలగించెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:1 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట శర్దధ్గా విని నేడు నేను నీకు 

ఆజాఞ్పించుచునన్ ఆయన ఆజఞ్లననిన్టిని అనుసరించి నడుచుకొనినయెడల నీ దేవుడైన యెహోవా 

భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములకంటె నినున్ హెచిచ్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:2 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట వినినయెడల ఈ దీవెనలనిన్యు 

నీమీదికి వచిచ్ నీకు పార్పిత్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:3 => నీవు పటట్ణములో దీవింపబడుదువు ; పొలములో 

దీవింపబడుదువు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:4 => నీ గరభ్ఫలము నీ భూఫలము నీ పశువుల మందలు నీ 

దుకిక్టెదుద్లు నీ గొఱఱ్మేకల మందలు దీవింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:5 => నీ గంపయు పిండి పిసుకు నీ తొటిట్యు దీవింపబడును. 

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

వెళుల్నపుప్డు దీవింపబడుదువు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:7 => నీమీదపడు నీ శతుర్వులను యెహోవా నీ యెదుట హతమగునటుల్ 

చేయును; వారొక తోర్వను నీమీదికి బయలుదేరివచిచ్ యేడు తోర్వల నీ యెదుటనుండి పారిపోవుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:8 => నీ కొటల్లోను నీవు చేయు పర్యతన్ములనిన్టిలోను నీకు దీవెన 

కలుగునటుల్ యెహోవా ఆజాఞ్పించును. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో ఆయన నినున్ 

ఆశీరవ్దించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:9 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లననుసరించి ఆయన 

మారగ్ములలో నడుచుకొనినయెడల యెహోవా నీకు పర్మాణము చేసియునన్టుల్ ఆయన తనకు పర్తిషిట్త 

జనముగా నినున్ సాథ్పించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28 :10 => భూపర్జలందరు యెహోవా నామమున నీవు 

పిలువబడుచుండుట చూచి నీకు భయపడుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:11 => మరియు యెహోవా నీకిచెచ్దనని నీ పితరులతో 

పర్మాణముచేసిన దేశమున యెహోవా నీ గరభ్ఫల విషయములోను నీ పశువుల విషయములోను నీ 

నేలపంట విషయములోను నీకు సమృదిధ్గా మేలు కలుగజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:12 => యెహోవా నీ దేశముమీద వరష్ము దాని కాలమందు 

కురిపించుటకును నీవు చేయు కారయ్మంతటిని ఆశీరవ్దించుటకును, ఆకాశమను తన మంచి ధననిధిని 

తెరచును. నీవు అనేక జనములకు అపిప్చెచ్దవు కాని అపుప్చేయవు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:13 => నేడు నేను మీకాజాఞ్పించు మాటలనిన్టిలో దేని విషయములోను 

కుడికిగాని యెడమకుగాని తొలగి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:14 => అనుయ్ల దేవతలను అనుసరింపకయు వాటిని పూజింపకయు 

నునన్యెడల, నీవు అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని నేడు నేను నీకాజాఞ్పించుచునన్ నీ దేవుడైన 

యెహోవా ఆజఞ్లను విని వాటిని అనుసరించి గైకొనినయెడల, యెహోవా నినున్ తలగా 

నియమించునుగాని తోకగా నియమింపడు. నీవు పైవాడవుగా ఉందువుగాని కిర్ందివాడవుగా ఉండవు. 
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2 రాజులు 4:42 => మరియు ఒకడు బయలాష్లిషానుండి మొదటిపంట బాపతు యవలపిండితో 

చేయబడిన యిరువది రొటెట్లను, కొర్తత్ గోధుమ వెనున్లను కొనిన్ పండల్ను తీసికొనివచిచ్ దైవజనుడైన 

అతనికి కానుకగా ఇయయ్గా అతడు జనులు భోజనము చేయుటకు దాని వడిడ్ంచుమనెను. 

2 రాజులు 4:43 => అయితే అతని పనివాడు నూరుమందికి వడిడ్ంచుటకు ఇవి యెంతవని చెపప్గా 

అతడు వారు తినగా మిగులునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక జనులు భోజనము చేయునటుల్ 

వడిడ్ంచుమని మరల ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 రాజులు 4:44 => పనివాడు వారికి వడిడ్ంపగా యెహోవా సెలవిచిచ్నటుల్ అది వారు తినిన 

తరువాత మిగిలిపోయెను. 

కీరత్నలు 37:16 => నీతిమంతునికి కలిగినది కొంచెమైనను బహుమంది భకిత్హీనులకునన్ 

ధనసమృదిధ్కంటె శేర్షట్ము. 

సామెతలు 10:22 => యెహోవా ఆశీరావ్దము ఐశవ్రయ్మిచుచ్ను నరుల కషట్ముచేత ఆ 

యాశీరావ్దము ఎకుక్వ కాదు. 

హగగ్యి 1:6 => మీరు విసాత్రముగా వితిత్నను మీకు కొంచెమే పండెను, మీరు భోజనము 

చేయుచునన్ను ఆకలి తీరకయునన్ది, పానము చేయుచునన్ను దాహము తీరకయునన్ది, బటట్లు 

కపుప్కొనుచునన్ను చలి ఆగకునన్ది, పనివారు కషట్ముచేసి జీతము సంపాదించుకొనినను జీతము 

చినిగిపోయిన సంచిలో వేసినటుట్గా ఉనన్ది. 

హగగ్యి 1:9 => విసాత్రముగా కావలెనని మీరు ఎదురుచూచితిరి గాని కొంచెముగా పండెను; మీరు 

దానిని ఇంటికి తేగా నేను దానిని చెదరగొటిట్తిని; ఎందుచేతనని యెహోవా అడుగుచునాన్డు. నా 

మందిరము పాడైయుండగా మీరందరు మీ మీ యిండుల్ కటుట్కొనుటకు తవ్రపడుటచేతనే గదా.  

మలాకీ 2:2 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు ఆ యాజఞ్ను 

ఆలకింపకయు, నా నామమును ఘనపరచునటుల్ మనఃపూరవ్కముగా దానిని ఆలోచింపకయు 

ఉండినయెడల నేను మీ మీదికి శాపము తెపిప్ంచి మీకు కలిగిన ఆశీరావ్దఫలమును శపింతును; మీరు 

దానిని మనసుస్నకు తెచుచ్కొనరైతిరి గనుక ఇంతకు మునుపే నేను వాటిని శపించి యుంటిని. 
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మతత్యి 4:4 => అందుకాయన మనుషుయ్డు రొటెట్వలన మాతర్ము కాదుగాని దేవుని నోటనుండి 

వచుచ్ పర్తి మాటవలనను జీవించును అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

మారుక్ 6:41 => అంతట ఆయన ఆ అయిదు రొటెట్లను రెండు చేపలను పటుట్కొని, ఆకాశమువైపు 

కనున్లెతిత్ ఆశీరవ్దించి, ఆ రొటెట్లు విరిచి, వారికి వడిడ్ంచుటకు తన శిషుయ్లకిచిచ్, ఆ రెండు చేపలను 

అందరికిని పంచిపెటెట్ను 

మారుక్ 6:42 => వారందరు తిని తృపిత్ పొందిన  

1 రాజులు 19:8 => అతడు లేచి భోజనముచేసి, ఆ భోజనపు బలముచేత నలువది రాతిర్ంబగళుల్ 

పర్యాణముచేసి, దేవుని పరవ్తమని పేరుపెటట్బడిన హోరేబునకు వచిచ్ 

విలాపవాకయ్ములు 4:7 => దాని ఘనులు హిమముకనన్ శుదధ్మైనవారు వారు పాలకంటె తెలల్నివారు 

వారి శరీరములు పగడములకంటె ఎఱఱ్నివి వారి దేహకాంతి నీలమువంటిది. 

వచనము 19 

రాజు వారితో మాటలాడగా వారందరిలో దానియేలు, హననాయ్, మిషాయేలు, అజరాయ్ వంటి 

వారెవరును కనబడలేదు గనుక వారే రాజు సముఖమున నిలిచిరి. 

దానియేలు 1:11 => నపుంసకుల యధిపతి దానియేలు, హననాయ్, మిషాయేలు, అజరాయ్ 

అనువారిమీద నియమించిన నియామకునితో దానియేలు ఇటల్నెను. 

దానియేలు 1:12 => భోజనమునకు శాకధానాయ్దులను పానమునకు నీళుల్ను నీ దాసులమగు 

మాకిపిప్ంచి, దయచేసి పది దినములవరకు మముమ్ను పరీకిష్ంపుము. 

రోమీయులకు 14:2 => ఒకడు సమసత్మును తినవచుచ్నని నముమ్చునాన్డు, మరియొకడు 

బలహీనుడైయుండి, కూరగాయలనే తినుచునాన్డు. 

వచనము 20 

రాజు వీరియొదద్ విచారణ చేయగా జాఞ్నవివేకముల సంబంధమైన పర్తివిషయములో వీరు తన 

రాజయ్మందంతటనుండు శకునగాండర్కంటెను గారడీవిదయ్గల వారందరికంటెను పది యంతలు 

శేర్షు ఠ్లని తెలియబడెను. 
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దానియేలు 2:21 => ఆయన కాలములను సమయములను మారుచ్వాడై యుండి, రాజులను 

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 

దానియేలు 2:23 => మా పితరుల దేవా, నీవు వివేకమును బలమును నాకనుగర్హించి యునాన్వు; 

మేమడిగిన యీ సంగతి ఇపుప్డు నాకు తెలియజేసి యునాన్వు గనుక నేను నినున్ సుత్తించుచు 

ఘనపరచుచునాన్ను; ఏలయనగా రాజుయొకక్ సంగతి నీవే మాకు తెలియజేసితివని దానియేలు మరల 

చెపెప్ను. 

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

గల హృదయము నీకిచుచ్చునాన్ను; పూరివ్కులలో నీవంటివాడు ఒకడును లేడు, ఇకమీదట 

నీవంటివాడొకడును ఉండడు. 

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

విచారించుటయందు రాజు దైవజాఞ్నము నొందినవాడని గర్హించి అతనికి భయపడిరి. 

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

సొలొమోనునకు దయచేసెను 

1 రాజులు 4:30 => గనుక సొలొమోనునకు కలిగిన జాఞ్నము తూరుప్దేశసుథ్ల జాఞ్నముకంటెను 

ఐగుపీత్యుల జాఞ్నమంతటి కంటెను అధికమై యుండెను. 

1 రాజులు 4:31 => అతడు సమసత్మైన వారికంటెను, ఎజార్హీయుడైన ఏతానుకంటెను మహోలు 

కుమారులైన హేమాను కలోక్లు దరద్ అను వారికంటెను జాఞ్నవంతుడై యుండెను గనుక అతని కీరిత్ 

చుటుట్నునన్ జనములనిన్టిలో వాయ్పితమాయెను. 

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

ఈ జనులమధయ్ను ఉండి కారయ్ములను చకక్పెటుట్నటుల్ తగిన జాఞ్నమును తెలివిని నాకు 

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

ముందుగానునన్ రాజులకైనను నీ తరువాత వచుచ్ రాజులకైనను కలుగని ఐశవ్రయ్మును సొముమ్ను 

ఘనతను నీకిచెచ్దను అని చెపెప్ను. 

యోబు 32:8 => అయినను నరులలో ఆతమ్ ఒకటియునన్ది సరవ్శకుత్డగు దేవుని ఊపిరి వారికి 

వివేచన కలుగజేయును. 

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

అవి నాకు కలుగజేయుచునన్వి. 

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

నాకు విశేషజాఞ్నము కలదు. 

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

విశేషజాఞ్నము కలదు. 

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

వచుచ్ను. 

పర్సంగి 2:26 => ఏలయనగా దైవదృషిట్కి మంచివాడుగా నుండువానికి దేవుడు జాఞ్నమును తెలివిని 

ఆనందమును అనుగర్హించును; అయితే దైవదృషిట్కి ఇషుట్డగు వానికిచుచ్టకై పర్యాసపడి పోగుచేయు 

పనిని ఆయన పాపాతుమ్నికి నిరణ్యించును . ఇదియు వయ్రథ్ముగాను ఒకడు గాలికై 

పర్యాసపడినటుట్గాను ఉనన్ది. 

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

బోధించుచునాన్డు. 

లూకా 21:15 => మీ విరోధులందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాకుక్ను 

జాఞ్నమును నేను మీకు అనుగర్హింతును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:10 => మాటలాడుటయందు అతడు అగపరచిన జాఞ్నమును అతనిని 

పేర్రేపించిన ఆతమ్ను వారెదిరింపలేకపోయిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:10 => దయను జాఞ్నమును ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోయెదుట అతనికి 

అనుగర్హించినందున ఫరో ఐగుపుత్నకును తన యింటికంతటికిని అతనిని అధిపతిగా నియమించెను. 

కొలొసస్యులకు 1:9 => అందుచేత ఈ సంగతి వినిననాటనుండి మేమును మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయుట మానక, మీరు సంపూరణ్ జాఞ్నమును ఆతమ్ సంబంధమైన వివేకమును గలవారును,  

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

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

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

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:22 => మోషే ఐగుపీత్యుల సకల విదయ్లను అభయ్సించి, 

మాటలయందును కారయ్ములయందును పర్వీణుడై యుండెను. 

దానియేలు 4:9 => ఎటల్నగా శకునగాండర్ అధిపతియగు బెలెత్షాజరూ, పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ 

నీయందునన్దనియు, ఏ మరమ్ము నినున్ కలతపెటట్దనియు నేనెరుగుదును గనుక నేను కనిన కలయు 

దాని భావమును నాకు తెలియజెపుప్ము. 

దానియేలు 4:10 => నేను నా పడకమీద పరుండి యుండగా నాకు ఈ దరశ్నములు కలిగెను; నేను 

చూడగా భూమిమధయ్ను మిగుల ఎతుత్గల యొక చెటుట్ కనబడెను. 

దానియేలు 5:11 => నీ రాజయ్ములో ఒక మనుషుయ్డునాన్డు. అతడు పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ గలవాడు; 

నీ తండిర్కాలములో అతడు దైవజాఞ్నమువంటి జాఞ్నమును బుదిధ్యు తెలివియు గలవాడై యుండుట నీ 

తండిర్ కనుగొనెను గనుక నీ తండిర్యైన రాజగు నెబుకదెన్జరు శకునగాండర్కును గారడీవిదయ్ 

గలవారికిని కలీద్యులకును జోయ్తిషుయ్లకును పై యధిపతిగా అతని నియమించెను.  

దానియేలు 5:12 => ఈ దానియేలు శేర్షఠ్మైన బుదిధ్ గలవాడై కలలు తెలియజేయుటకును, 

మరమ్ములు బయలుపరచుటకును, కఠినమైన పర్శన్లకుతత్రమిచుచ్టకును జాఞ్నమును తెలివియు 
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గలవాడుగా కనబడెను గనుక ఆ రాజు అతనికి బెలెత్షాజరు అను పేరు పెటెట్ను. ఈ దానియేలును 

పిలువనంపుము, అతడు దీని భావము నీకు తెలియజెపుప్ను. 

దానియేలు 5:14 => దేవతల ఆతమ్యు వివేకమును బుదిధ్యు విశేష జాఞ్నమును నీయందునన్వని 

నినున్గూరిచ్ వింటిని. 

దానియేలు 10:1 => పారసీకరాజగు కోరెషు పరిపాలన కాలములో మూడవ సంవతస్రమున 

బెలెత్షాజరు అను దానియేలునకు ఒక సంగతి బయలుపరచబడెను; గొపప్ యుదధ్ము జరుగుననన్ ఆ 

సంగతి నిజమే; దానియేలు దాని గర్హించెను; అది దరశ్నమువలన అతనికి తెలిసినదాయెను.  

ఆదికాండము 41:8 => తెలల్వారినపుప్డు అతని మనసుస్ కలవరపడెను గనుక అతడు ఐగుపుత్ 

శకునగాండర్నందరిని అకక్డి విదావ్ంసులనందరిని పిలువనంపి ఫరో తన కలలను వివరించి వారితో 

చెపెప్ను గాని ఫరోకు వాటి భావము తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

ఆదికాండము 41:9 => అపుప్డు పానదాయకుల అధిపతినేడు నా తపిప్దములను జాఞ్పకము 

చేసికొనుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 41:10 => ఫరో తన దాసులమీద కోపగించి ననున్ను భక్షయ్కారుల అధిపతిని మా 

ఉభయులను రాజసంరక్షక సేనాధిపతి యింట కావలిలో ఉంచెను. 

ఆదికాండము 41:11 => ఒక రాతిర్ నేను అతడు మేమిదద్రము కలలు కంటిమి. ఒకొక్కడు వేరువేరు 

భావములు గల కలలు చెరి యొకటి కంటిమి. 

ఆదికాండము 41:12 => అకక్డ రాజ సంరక్షక సేనాధిపతికి దాసుడైయుండిన యొక హెబీర్ 

పడుచువాడు మాతో కూడ ఉండెను. అతనితో మా కలలను మేము వివరించి చెపిప్నపుప్డు అతడు వాటి 

భావమును మాకు తెలిపెను 

ఆదికాండము 41:13 => అతడు మాకు ఏయే భావము తెలిపెనో ఆ యా భావముల చొపుప్న 

జరిగెను. నా ఉదోయ్గము నాకు మరల ఇపిప్ంచి భక్షయ్కారుని వేర్లాడదీయించెనని ఫరోతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 41:14 => ఫరో యోసేపును పిలువనంపెను. కాబటిట్ చెరసాలలోనుండి అతని తవ్రగా 

రపిప్ంచిరి. అతడు కౌష్రము చేయించుకొని మంచి బటట్లు కటుట్కొని ఫరోయొదద్కు వచెచ్ను. 
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ఆదికాండము 41:15 => ఫరో యోసేపుతో నేనొక కల కంటిని, దాని భావమును 

తెలుపగలవారెవరును లేరు. నీవు కలను వినన్యెడల దాని భావమును తెలుపగలవని నినున్గూరిచ్ 

వింటినని అతనితో చెపిప్నందుకు 

సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  

2 దినవృతాత్ంతములు 26:5 => దేవుని పర్తయ్క్షత విషయమందు తెలివికలిగిన జెకరాయ్ దినములలో 

అతడు దేవుని ఆశర్యించెను, అతడు యెహోవాను ఆశర్యించినంత కాలము దేవుడు అతని 

వరిధ్లల్జేసెను. 

యెహెజేక్లు 28:3 => నీ జాఞ్నముచేతను నీ వివేకముచేతను ఐశవ్రయ్మునొందితివి, 

1 కొరిందీయులకు 12:7 => అయినను అందరి పర్యోజనము కొరకు పర్తివానికి ఆతమ్ పర్తయ్క్షత 

అనుగర్హింపబడుచునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 12:8 => ఏలాగనగా, ఒకనికి ఆతమ్ మూలముగా బుదిధ్ వాకయ్మును, 

మరియొకనికి ఆ ఆతమ్ననుసరించిన జాఞ్న వాకయ్మును, 

1 కొరిందీయులకు 12:9 => మరియొకనికి ఆ ఆతమ్వలననే విశావ్సమును, మరియొకనికి ఆ ఒకక్ 

ఆతమ్వలననే సవ్సథ్పరచు వరములను 

1 కొరిందీయులకు 12:10 => మరియొకనికి అదుభ్తకారయ్ములను చేయు శకిత్యు, మరియొకనికి 

పర్వచన వరమును, మరియొకనికి ఆతమ్ల వివేచనయు, మరియొకనికి నానావిధ భాషలును, మరి 

యొకనికి భాషల అరథ్ము చెపుప్ శకిత్యు అనుగర్హింపబడియునన్వి. 

1 కొరిందీయులకు 12:11 => అయినను వీటిననిన్టిని ఆ ఆతమ్ యొకడే తన చితత్ము చొపుప్న 

పర్తివానికి పర్తేయ్కముగా పంచి యిచుచ్చు కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునాన్డు. 

1 రాజులు 10:24 => అతని హృదయమందు దేవుడు ఉంచిన జాఞ్నవాకుక్లను వినుటకై 

లోకులందరును అతని చూడగోరిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 9:23 => దేవుడు సొలొమోనుయొకక్ హృదయమందుంచిన జాఞ్నోకుత్లను 

వినుటకై భూరాజులందరును అతని ముఖదరశ్నము చేయగోరిరి. 

పర్సంగి 12:1 => దురిద్నములు రాకముందే ఇపుప్డు వీటియందు నాకు సంతోషము లేదని నీవు చెపుప్ 

సంవతస్రములు రాకముందే, 

దానియేలు 1:4 => తతవ్జాఞ్నము తెలిసినవారై రాజు నగరునందు నిలువదగిన కొందరు బాలురను 

రపిప్ంచి, కలీద్యుల విదయ్ను భాషను వారికి నేరుప్ము. 

దానియేలు 2:49 => అంతట దానియేలు రాజునొదద్ మనవి చేసికొనగా రాజు షదర్కు మేషాకు 

అబేదెన్గోయను వారిని బబులోను సంసాథ్నము మీద విచారణకరత్లనుగా నియమించెను; అయితే 

దానియేలు రాజుసనిన్ధిని ఉండెను. 

జెకరాయ్ 2:4 => రెండవ దూత పరుగెతిత్పోయి యెరూషలేములో మనుషుయ్లును పశువులును 

విసాత్రమైనందున అది పార్కారములు లేని మైదానముగా ఉండునని ఈ యౌవనునికి తెలియజేయుమని 

మొదటిదూతకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

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

నీకు వివేకమను గర్హించును. 

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

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

వచనము 21 

ఈ దానియేలు కోరెషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవతస్రము వరకు జీవించెను. 

1 సమూయేలు 8:15 => మీ ధానయ్ములోను దార్క్ష పండల్లోను పదియవ భాగము తీసి తన పరివార 

జనమునకును సేవకులకును ఇచుచ్ను. 

1 రాజులు 22:9 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు తన పరివారములో ఒకనిని పిలిచి ఇవూ ల్ 

కుమారుడైన మీకాయాను శీఘర్ముగా ఇకక్డికి రపిప్ంచుమని సెలవిచెచ్ను. 
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ఎసేత్రు 1:10 => ఏడవ దినమందు రాజు దార్కాష్రసము తార్గి సంతోషముగా నునన్పుప్డు, 

కూడివచిచ్న జనమునకును, అధిపతులకును రాణియైన వషిత్యొకక్ సౌందరయ్మును కనుపరచవలెనని 

రాజ కిరీటము ధరించుకొనిన ఆమెను తన సనిన్ధికి పిలుచుకొని వచుచ్నటుల్ 

దానియేలు 2:16 => అపుప్డు దానియేలు రాజసనిన్ధికి పోయి సవ్పన్ భావమును తెలియజెపుప్టకై 

తనకు సమయము దయచేయుమని రాజును బతిమాలెను. 
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వచనము 1 

నెబుకదెన్జరు తన యేలుబడియందు రెండవ సంవతస్రమున కలలు కనెను. అందును గురించి ఆయన 

మనసుస్ కలతపడగా ఆయనకు నిదర్పటట్కుండెను. 

దానియేలు 1:5 => మరియు రాజు తాను భుజించు ఆహారములోనుండియు తాను పానముచేయు 

దార్కాష్రసములోనుండియు అనుదిన భాగము వారికి నియమించి, మూడు సంవతస్రములు వారిని 

పోషించి పిమమ్ట వారిని తన యెదుట నిలువబెటుట్నటుల్ ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.  

ఆదికాండము 41:46 => యోసేపు బయలుదేరి ఐగుపుత్ దేశమందంతట సంచరించెను. యోసేపు 

ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో యెదుట నిలిచినపుప్డు ముపప్ది సంవతస్రములవాడై యుండెను. అపుప్డు 

యోసేపు ఫరో యెదుటనుండి వెళి ల్ ఐగుపుత్ దేశమందంతట సంచారము చేసెను. 

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

అహాబునొదద్కు వచిచ్ ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా 

జీవముతోడు నా మాట పర్కారము గాక, యీ సంవతస్రములలో మంచైనను వరష్మైనను పడదని 

పర్కటించెను. 

సామెతలు 22:29 => తన పనిలో నిపుణత గలవానిని చూచితివా? అలుప్లైనవారి యెదుట కాదు 

వాడు రాజుల యెదుటనే నిలుచును. 

యిరిమ్యా 15:19 => కాబటిట్ యెహోవా ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నాతటుట్ తిరిగినయెడల నీవు నా 

సనిన్ధిని నిలుచునటుల్ నేను నినున్ తిరిగి రపిప్ంతును. ఏవి నీచములో యేవి ఘనములో నీవు 

గురుతుపటిట్నయెడల నీవు నా నోటివలె ఉందువు; వారు నీతటుట్నకు తిరుగవలెను గాని నీవు వారి 

తటుట్నకు తిరుగకూడదు 

ఎసేత్రు 1:10 => ఏడవ దినమందు రాజు దార్కాష్రసము తార్గి సంతోషముగా నునన్పుప్డు, 

కూడివచిచ్న జనమునకును, అధిపతులకును రాణియైన వషిత్యొకక్ సౌందరయ్మును కనుపరచవలెనని 

రాజ కిరీటము ధరించుకొనిన ఆమెను తన సనిన్ధికి పిలుచుకొని వచుచ్నటుల్ 
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సామెతలు 16:20 => ఉపదేశమునకు చెవి యొగుగ్వాడు మేలునొందును యెహోవాను 

ఆశర్యించువాడు ధనుయ్డు. 

దానియేలు 2:13 => ఇటిట్ శాసనము బయలుదేరుటవలన జాఞ్నులు చంపబడవలసి యుండగా, వారు 

దానియేలును ఆతని సేన్హితులను చంపజూచిరి. 

దానియేలు 2:16 => అపుప్డు దానియేలు రాజసనిన్ధికి పోయి సవ్పన్ భావమును తెలియజెపుప్టకై 

తనకు సమయము దయచేయుమని రాజును బతిమాలెను. 

వచనము 2 

కాగా రాజు తాను కనిన కలలను తనకు తెలియజెపుప్టకై శకునగాండర్ను గారడీవిదయ్ గలవారిని 

మాంతిర్కులను కలీద్యులను పిలువనంపుడని యాజఞ్ ఇయయ్గా వారు వచిచ్ రాజు సముఖమున నిలచిరి. 

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

సొలొమోనునకు దయచేసెను 

1 రాజులు 4:30 => గనుక సొలొమోనునకు కలిగిన జాఞ్నము తూరుప్దేశసుథ్ల జాఞ్నముకంటెను 

ఐగుపీత్యుల జాఞ్నమంతటి కంటెను అధికమై యుండెను. 

1 రాజులు 4:31 => అతడు సమసత్మైన వారికంటెను, ఎజార్హీయుడైన ఏతానుకంటెను మహోలు 

కుమారులైన హేమాను కలోక్లు దరద్ అను వారికంటెను జాఞ్నవంతుడై యుండెను గనుక అతని కీరిత్ 

చుటుట్నునన్ జనములనిన్టిలో వాయ్పితమాయెను. 

1 రాజులు 4:32 => అతడు మూడువేల సామెతలు చెపెప్ను, వెయియ్నిన్ యయిదు కీరత్నలు 

రచించెను. 

1 రాజులు 4:33 => మరియు లెబానోనులో ఉండు దేవదారు వృక్షమునే గాని గోడలోనుండి 

మొలుచు హిసోస్పు మొకక్నే గాని చెటల్నిన్టినిగూరిచ్ అతడు వార్సెను; మరియు మృగములు పకుష్లు 

పార్కు జంతువులు జలచరములు అనువాటి ననిన్టినిగూరిచ్యు అతడు వార్సెను. 

1 రాజులు 4:34 => అతని జాఞ్నపు మాటలు తెలిసికొనుటకై అతని జాఞ్నమునుగూరిచ్ వినిన 

భూపతులందరిలోనుండియు, జనులందరిలోనుండియు మనుషుయ్లు సొలొమోను నొదద్కు వచిచ్రి. 
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1 రాజులు 10:1 => షేబదేశపు రాణి యెహోవా నామమును గూరిచ్యు, సొలొమోనునకు కలిగిన 

కీరిత్ని గూరిచ్యు విని, గూఢారథ్ముగల మాటలచేత అతనిని శోధించుటకై వచెచ్ను. 

1 రాజులు 10:2 => ఆమె గొపప్ పరివారముతో, గంధవరగ్మును విసాత్రమైన బంగారమును 

రతన్ములను ఒంటెలమీద ఎకిక్ంచుకొని యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. సొలొమోను దరశ్నముచేసి 

తనకు తోచినదాని నంతటినిబటిట్ అతనితో మాటలాడగా 

1 రాజులు 10:3 => ఆమె వేసిన పర్శన్లనిన్టికి సొలొమోను పర్తుయ్తత్రము చెపెప్ను; రాజునకు 

మరుగైనదేదియు లేనందున ఆమె పర్శన్ వేసిన వాటనిన్టి భావము చెపెప్ను. 

1 రాజులు 10:23 => ఈ పర్కారము రాజైన సొలొమోను ధనముచేతను జాఞ్నముచేతను 

భూపతులందరిలో అధికుడై యుండెను. 

1 రాజులు 10:24 => అతని హృదయమందు దేవుడు ఉంచిన జాఞ్నవాకుక్లను వినుటకై 

లోకులందరును అతని చూడగోరిరి. 

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

నాకు విశేషజాఞ్నము కలదు. 

ఆదికాండము 31:7 => మీ తండిర్ ననున్ మోసపుచిచ్ పదిమారుల్ నా జీతము మారెచ్ను; అయినను 

దేవుడు అతని నాకు హాని చేయనియయ్లేదు. 

సంఖాయ్కాండము 14:22 => నేను ఐగుపుత్లోను అరణయ్ములోను చేసిన సూచక కిర్యలను నా 

మహిమను చూచిన యీ మనుషుయ్లందరు ఈ పది మారులు నా మాట వినక ననున్ పరిశోధించిరి. 

నెహెమాయ్ 4:12 => మా శతుర్వులయొదద్ నివాసులైయునన్ యూదులు వచిచ్ నలుదికుక్లనుండి మీరు 

మా సహాయమునకు రావలెనని మాటి మాటికి మాతో చెపప్గా 

యోబు 19:3 => పదిమారులు మీరు ననున్ నిందించితిరి సిగుగ్లేక మీరు ననున్ బాధించెదరు. 

దానియేలు 2:2 => కాగా రాజు తాను కనిన కలలను తనకు తెలియజెపుప్టకై శకునగాండర్ను 

గారడీవిదయ్ గలవారిని మాంతిర్కులను కలీద్యులను పిలువనంపుడని యాజఞ్ ఇయయ్గా వారు వచిచ్ రాజు 

సముఖమున నిలచిరి. 
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దానియేలు 2:3 => రాజు వారితో నేనొక కల కంటిని, ఆ కల భావము తెలిసికొనవలెనని నేను 

మనోవాయ్కుల మొందియునాన్ననగా 

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

దాసులకు కల సెలవియుయ్డి; మేము దాని భావమును తెలియజేసెదము. 

దానియేలు 2:5 => రాజు నేను దాని మరచిపోతిని గాని, కలను దాని భావమును మీరు 

తెలియజేయనియెడల మీరు తుతుత్నియలుగా చేయబడుదురు; మీ యిండుల్ పెంటకుపప్గా చేయబడును.  

దానియేలు 2:6 => కలను దాని భావమును తెలియజేసినయెడల దానములును బహుమానములును 

మహా ఘనతయు నా సముఖములో నొందుదురు గనుక కలను దాని భావమును తెలియజేయుడనగా 

వారు 

దానియేలు 2:7 => రాజు ఆ కలను తమరి దాసులమైన మాకు చెపిప్నయెడల మేము దాని 

భావమును 

దానియేలు 2:8 => తెలియజేసెదమని మరల పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. అందుకు రాజు ఉతత్రమిచిచ్ చెపిప్నది 

ఏమనగా నేను మరచియుండుట మీరు చూచి కాలహరణము చేయవలెనని మీరు కనిపెటుట్చునన్టుల్ 

నేను బాగుగా గర్హించుచునాన్ను. 

దానియేలు 2:9 => కాలము ఉపాయముగా గడపవలెనని అబదధ్మును మోసపు మాటలను 

నాయెదుట పలుక నుదేద్శించి యునాన్రు. మీరు కలను చెపప్లేకపోయినయెడల నేను చెపిప్న మాట 

ఖండితము గనుక కలను నాకు చెపుప్డి అపుప్డు దాని భావమును తెలియజేయుటకు మీకు సామరథ్య్ము 

కలదని నేను తెలిసికొందును. 

దానియేలు 2:10 => అందుకు కలీద్యులు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి భూమిమీద ఏ మనుషుయ్డును 

రాజు అడిగిన సంగతి చెపప్జాలడు, ఏ చకర్వరిత్యు అధికారియు శకునగానియొదద్ను గారడీవిదయ్ 

గలవానియొదద్ను కలీద్యునియొదద్ను ఇటిట్ సంగతి విచారింపలేదు. 

దానియేలు 2:11 => రాజు విచారించిన సంగతి బహు అసాధారణమైనది, దేవతలు కాక 

మరెవరును ఈ సంగతి తెలియజెపప్జాలరు; దేవతల నివాసములు శరీరుల మధయ్ ఉండవుగదా. 
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దానియేలు 2:21 => ఆయన కాలములను సమయములను మారుచ్వాడై యుండి, రాజులను 

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 

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

అంధకారములోని సంగతులు ఆయనకు తెలియును; వెలుగు యొకక్ నివాససథ్లము ఆయనయొదద్ 

నునన్ది. 

దానియేలు 2:23 => మా పితరుల దేవా, నీవు వివేకమును బలమును నాకనుగర్హించి యునాన్వు; 

మేమడిగిన యీ సంగతి ఇపుప్డు నాకు తెలియజేసి యునాన్వు గనుక నేను నినున్ సుత్తించుచు 

ఘనపరచుచునాన్ను; ఏలయనగా రాజుయొకక్ సంగతి నీవే మాకు తెలియజేసితివని దానియేలు మరల 

చెపెప్ను. 

దానియేలు 4:7 => శకునగాండుర్ను గారడీవిదయ్ గలవారును కలీద్యులును జోయ్తిషుయ్లును నా 

సనిన్ధికి రాగా నేను కనిన కలను వారితో చెపిప్తిని గాని వారు దాని భావమును నాకు 

తెలుపలేకపోయిరి. 

దానియేలు 4:8 => కడపట బెలెత్షాజరను నా దేవత పేరునుబటిట్ బిరుదుపొందిన దానియేలనువాడు 

నా యెదుటికి వచెచ్ను; పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ అతనియందుండెను, కావున నేనతనికి నా కలను 

చెపిప్తిని. 

దానియేలు 4:9 => ఎటల్నగా శకునగాండర్ అధిపతియగు బెలెత్షాజరూ, పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ 

నీయందునన్దనియు, ఏ మరమ్ము నినున్ కలతపెటట్దనియు నేనెరుగుదును గనుక నేను కనిన కలయు 

దాని భావమును నాకు తెలియజెపుప్ము. 

దానియేలు 4:10 => నేను నా పడకమీద పరుండి యుండగా నాకు ఈ దరశ్నములు కలిగెను; నేను 

చూడగా భూమిమధయ్ను మిగుల ఎతుత్గల యొక చెటుట్ కనబడెను. 

దానియేలు 4:11 => ఆ చెటుట్ వృదిధ్పొంది బర్హామ్ండమైనదాయెను; దాని పైకొమమ్లు 

ఆకాశమునకంటునంత ఎతుత్గాను దాని ఆకారము భూతలమంత విశాలముగాను ఉండెను. 
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దానియేలు 4:12 => దాని ఆకులు సొగసుగాను దాని పండుల్ విసాత్రముగాను కనబడెను. అందులో 

సమసత్ జీవకోటల్కు చాలునంత ఆహారముండెను; దాని నీడను అడవిజంతువులు పండుకొనెను, దాని 

కొమమ్లలో ఆకాశపకుష్లు కూరుచ్ండెను ; సకల మనుషుయ్లకు చాలునంత ఆహారము 

దానియందుండెను. 

దానియేలు 4:13 => మరియు నేను నా పడకమీద పండుకొని యుండి నా మనసుస్నకు కలిగిన 

దరశ్నములను చూచుచుండగా,  

దానియేలు 4:14 => జాగరూకుడగు ఒక పరిశుదుధ్డు ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ ఈలాగు బిగగ్రగా 

పర్కటించెను ఈ చెటుట్ను నరికి దాని కొమమ్లను కొటిట్ దాని ఆకులను తీసివేసి దాని పండల్ను 

పారవేయుడి; పశువులను దాని నీడనుండి తోలివేయుడి; పకుష్లను దాని కొమమ్లనుండి ఎగురగొటుట్డి. 

దానియేలు 4:15 => అయితే అది మంచునకు తడిసి పశువులవలె పచిచ్కలో నివసించునటుల్ దాని 

మొదుద్ను ఇనుము ఇతత్డి కలిసిన కటుట్తో కటిట్ంచి, పొలములోని గడిడ్పాలగునటుల్ దానిని భూమిలో 

విడువుడి. 

దానియేలు 4:16 => ఏడు కాలములు గడచువరకు వానికునన్ మానవమనసుస్నకు బదులుగా 

పశువుమనసుస్ వానికి కలుగును. 

దానియేలు 4:17 => ఈ ఆజఞ్ జాగరూకులగు దేవదూతల పర్కటన ననుసరించి జరుగును, 

నిరణ్యమైన పరిశుదుధ్ల పర్కటన ననుసరించి సంభవించును. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల 

రా జయ్ ము పై ని అ ధి కా రి యై యుం డి , తా నె వ రి కి అ ను గర్ హిం ప ని చఛ్ యిం చు నో 

వారికనుగర్హించుననియు , ఆ యా రాజయ్ముపైన అతయ్ లప్  మనుషుయ్లను ఆయన 

నియమించుచునాన్డనియు మనుషుయ్లందరు తెలిసికొనునటుల్ ఈలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:18 => బెలెత్షాజరూ, నెబుకదెన్జరను నాకు కలిగిన దరశ్నము ఇదే; నీవు తపప్ నా 

రాజయ్ములో మరి ఏ జాఞ్నియు దాని భావము నాకు చెపప్నేరడు. నీయందు పరిశుదధ్దేవతల 

ఆతమ్యునన్ది గనుక నీవే దానిని చెపప్ సమరుథ్డవంటిని. 

దానియేలు 5:7 => రాజు గారడీ విదయ్గల వారిని కలీద్యులను జోయ్తిషుయ్లను పిలువనంపుడని 

ఆతురముగా ఆజఞ్ ఇచిచ్, బబులోనులోని జాఞ్నులు రాగానే ఇటల్నెను ఈ వార్తను చదివి దీని భావమును 
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నాకు తెలియజెపుప్వాడెవడో వాడు ఊదారంగు వసత్రము కటుట్కొని తన మెడను సువరణ్మయమైన 

కంఠభూషణము ధరింపబడినవాడై రాజయ్ములో మూడవ యధిపతిగా ఏలును. 

దానియేలు 5:8 => రాజు నియమించిన జాఞ్నులందరు అతని సముఖమునకు వచిచ్రి గాని ఆ వార్త 

చదువుటయైనను దాని భావము తెలియజెపుప్ట యైనను వారివలల్ కాకపోయెను. 

దానియేలు 5:17 => అందుకు దానియేలు ఇటల్నెను నీ దానములు నీయొదద్ నుంచుకొనుము, నీ 

బహుమానములు మరి ఎవనికైన నిముమ్; అయితే నేను ఈ వార్తను చదివి దాని భావమును రాజునకు 

తెలియజెపెప్దను. 

ఆదికాండము 41:8 => తెలల్వారినపుప్డు అతని మనసుస్ కలవరపడెను గనుక అతడు ఐగుపుత్ 

శకునగాండర్నందరిని అకక్డి విదావ్ంసులనందరిని పిలువనంపి ఫరో తన కలలను వివరించి వారితో 

చెపెప్ను గాని ఫరోకు వాటి భావము తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 7:11 => అపుప్డు ఫరో తన విదావ్ంసులను మంతర్జుఞ్లను పిలిపించెను. ఐగుపుత్ 

శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములచేత ఆలాగే చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 7:12 => వారిలో పర్తివాడును తన కఱఱ్ను పడవేసినపుప్డు అది సరప్మాయెనుగాని 

అహరోను కఱఱ్ వారి కఱఱ్లను మింగివేయగా 

నిరగ్మకాండము 7:22 => ఐగుపుత్ శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములవలన అటుల్ చేయగా 

యెహోవా చెపిప్నటుట్ ఫరో హృదయము కఠినమాయెను, అతడు మోషే అహరోనుల మాట 

వినకపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 8:7 => శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములవలన అలాగు చేసి ఐగుపుత్ 

దేశముమీదికి కపప్లను రాజేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 8:19 => శకునగాండుర్ ఇది దైవశకిత్ అని ఫరోతో చెపిప్రి. అయితే యెహోవా 

చెపిప్నటుట్ ఫరో హృదయము కఠినమాయెను, అతడు వారిమాట వినకపోయెను. 

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 47:12 => నీ బాలయ్మునుండి నీవు పర్యాసపడి అభయ్సించిన నీ కరణ్పిశాచ తంతర్ములను 

నీ విసాత్రమైన శకునములను చూపుటకు నిలువుము ఒకవేళ అవి నీకు పర్యోజనములగునేమో 

ఒకవేళ నీవు మనుషుయ్లను బెదరింతువేమో  

యెషయా 47:13 => నీ విసాత్రమైన యోచనలవలన నీవు అలసియునాన్వు జోయ్తిషుక్లు 

నక్షతర్సూచకులు మాసచరయ్ చెపుప్వారు నిలువబడి నీమీదికి వచుచ్నవి రాకుండ నినున్ తపిప్ంచి 

రకిష్ంచుదురేమో ఆలోచించుము.  

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

బలమునుండి తముమ్తాము తపిప్ంచుకొనలేక యునాన్రు అది కాచుకొనుటకు నిపుప్కాదు ఎదుట 

కూరుచ్ండి కాచుకొనదగినది కాదు.  

2 తిమోతి 3:8 => యనేన్, యంబేర్ అనువారు మోషేను ఎదిరించినటుట్ వీరును చెడిన మనసుస్ కలిగి 

విశావ్స విషయములో భర్షుట్లై సతయ్మును ఎదిరింతురు. 

2 తిమోతి 3:9 => అయినను వారి అవివేకమేలాగు తేటపడెనో ఆలాగే వీరిది కూడ అందరికి 

తేటపడును గనుక వీరు ఇకముందుకు సాగరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:6 => ఈ కటట్డలనిన్టిని మీరు గైకొని అనుసరింపవలెను. వాటినిగూరిచ్ 

విను జనముల దృషిట్కి అదే మీకు జాఞ్నము, అదే మీకు వివేకము. వారు చూచి నిశచ్యముగా ఈ గొపప్ 

జనము జాఞ్నవివేచనలు గల జనమని చెపుప్కొందురు. 

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

బయలుదేరి నపుప్డెలల్ను దావీదు బహు వివేకము గలిగి పర్వరిత్ంచుచు రాగా సౌలు సేవకులందరికంటె 

అతని పేరు బహు పర్సిదిధ్కెకెక్ను. 

1 రాజులు 4:30 => గనుక సొలొమోనునకు కలిగిన జాఞ్నము తూరుప్దేశసుథ్ల జాఞ్నముకంటెను 

ఐగుపీత్యుల జాఞ్నమంతటి కంటెను అధికమై యుండెను. 

ఎజార్ 8:18 => మా దేవుని కరుణాహసత్ము మాకు తోడుగా ఉనన్ందున వారు పర్జాఞ్వంతుడైన 

ఒకనిని షేరేబాయ్ను అతని కుమారులను సహోదరులను, పదునెనిమిదిమందిని తోడుకొని వచిచ్రి. ఆ 

పర్జాఞ్వంతుడు మహలి కుమారులలో ఒకడు; ఈ మహలి ఇశార్యేలునకు పుటిట్న లేవి వంశసుథ్డు. 
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యెషయా 44:25 => నేనే పర్గలుభ్ల పర్వచనములను వయ్రథ్ము చేయువాడను సోదెకాండర్ను 

వెఱి ఱ్వారినిగా చేయువాడను జాఞ్నులను వెనుకకు తిర్పిప్ వారి విదయ్ను అవిదయ్గా చేయువాడను నేనే.  

యెహెజేక్లు 28:3 => నీ జాఞ్నముచేతను నీ వివేకముచేతను ఐశవ్రయ్మునొందితివి, 

దానియేలు 2:13 => ఇటిట్ శాసనము బయలుదేరుటవలన జాఞ్నులు చంపబడవలసి యుండగా, వారు 

దానియేలును ఆతని సేన్హితులను చంపజూచిరి. 

దానియేలు 4:9 => ఎటల్నగా శకునగాండర్ అధిపతియగు బెలెత్షాజరూ, పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ 

నీయందునన్దనియు, ఏ మరమ్ము నినున్ కలతపెటట్దనియు నేనెరుగుదును గనుక నేను కనిన కలయు 

దాని భావమును నాకు తెలియజెపుప్ము. 

వచనము 3 

రాజు వారితో నేనొక కల కంటిని, ఆ కల భావము తెలిసికొనవలెనని నేను మనోవాయ్కుల 

మొందియునాన్ననగా 

దానియేలు 6:28 => ఈ దానియేలు దరాయ్వేషు పర్భుతవ్ కాలమందును పారసీకుడగు కోరెషు 

పర్భుతవ్ కాలమందును వరిథ్లెల్ను. 

దానియేలు 10:1 => పారసీకరాజగు కోరెషు పరిపాలన కాలములో మూడవ సంవతస్రమున 

బెలెత్షాజరు అను దానియేలునకు ఒక సంగతి బయలుపరచబడెను; గొపప్ యుదధ్ము జరుగుననన్ ఆ 

సంగతి నిజమే; దానియేలు దాని గర్హించెను; అది దరశ్నమువలన అతనికి తెలిసినదాయెను.  

కీరత్నలు 110:1 => పర్భువు నా పర్భువుతో సెలవిచిచ్న వాకుక్ నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు 

పీఠముగా చేయువరకు నా కుడి పారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము.  

కీరత్నలు 112:8 => వాని మనసుస్ సిథ్రముగా నుండును తన శతుర్వుల విషయమైన తన కోరిక 

నెరవేరువరకు వాడు భయపడడు. 

దానియేలు 5:13 => అపుప్డు వారు దానియేలును పిలువనంపించిరి. అతడు రాగా రాజు ఇటల్నెను 

రాజగు నా తండిర్ యూదయలో నుండి ఇకక్డికి తీసికొనివచిచ్న చెర సంబంధమగు 

యూదులలోనుండు దానియేలు నీవే గదా?  
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దానియేలు 9:1 => మాదీయుడగు అహషేవ్రోషు యొకక్ కుమారుడైన దరాయ్వేషు కలీద్యులపైన 

రాజాయెను. 

వచనము 4 

కలీద్యులు సిరియా బాషతో ఇటల్నిరి రాజు చిరకాలము జీవించునుగాక. తమరి దాసులకు కల 

సెలవియుయ్డి; మేము దాని భావమును తెలియజేసెదము. 

దానియేలు 1:1 => యూదారాజగు యెహోయాకీము ఏలుబడిలో మూడవ సంవతస్రమున 

బబులోనురాజగు నెబుకదెన్జరు యెరూషలేముమీదికి వచిచ్ దాని ముటట్డివేయగా 

దానియేలు 1:2 => పర్భువు యూదారాజగు యెహోయాకీమును దేవుని మందిరములోని శేషించిన 

ఉపకరణములను, ఆ రాజుచేతికపప్గించెను గనుక అతడు ఆ వసుత్వులను షీనారు దేశములోని తన 

దేవతాలయమునకు తీసికొనిపోయి తన దేవతాలయపు బొకక్సములో ఉంచెను. 

దానియేలు 1:3 => రాజు అషెప్నజు అను తన నపుంసకుల యధిపతిని పిలిపించి అతనికీలాగు 

ఆజాఞ్పించెను ఇశార్యేలీయుల రాజవంశములలో ముఖుయ్లై, లోపములేని సౌందరయ్మును సకల విదాయ్ 

పర్వీణతయు జాఞ్నమును గలిగి,  

దానియేలు 1:4 => తతవ్జాఞ్నము తెలిసినవారై రాజు నగరునందు నిలువదగిన కొందరు బాలురను 

రపిప్ంచి, కలీద్యుల విదయ్ను భాషను వారికి నేరుప్ము. 

దానియేలు 1:5 => మరియు రాజు తాను భుజించు ఆహారములోనుండియు తాను పానముచేయు 

దార్కాష్రసములోనుండియు అనుదిన భాగము వారికి నియమించి, మూడు సంవతస్రములు వారిని 

పోషించి పిమమ్ట వారిని తన యెదుట నిలువబెటుట్నటుల్ ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.  

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 36:7 => మరియు నెబుకదెన్జరు యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములలో 

కొనిన్టిని బబులోనునకు తీసికొనిపోయి బబులోనులోనునన్ తన గుడిలో ఉంచెను. 

యిరిమ్యా 25:1 => యోషీయా కుమారుడును యూదారాజునైన యెహోయాకీము నాలుగవ 

సంవతస్రమున, అనగా బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు మొదటి సంవతస్రమున యూదా 

పర్జలందరినిగూరిచ్ యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమైన వాకుక్.  

దానియేలు 2:3 => రాజు వారితో నేనొక కల కంటిని, ఆ కల భావము తెలిసికొనవలెనని నేను 

మనోవాయ్కుల మొందియునాన్ననగా 

దానియేలు 4:5 => నేను నా పడకమీద పరుండియుండగా నా మనసుస్న పుటిట్న తలంపులు ననున్ 

కలతపెటెట్ను. 

ఆదికాండము 40:5 => వారిదద్రు, అనగా చెరసాలలో బంధింపబడిన ఐగుపుత్ రాజుయొకక్ 

పానదాయకుడును, భక్షయ్కారుడును ఒకక్టే రాతిర్యందు కలలు కనిరి; ఒకొక్కక్డు వేరు వేరు 

భావముల కల కనెను. 

ఆదికాండము 40:6 => తెలల్వారినపుప్డు యోసేపు వారియొదద్కు వచిచ్ వారిని చూడగా వారు 

చింతాకార్ంతులై యుండిరి. 

ఆదికాండము 40:7 => అతడు ఎందుచేత నేడు మీ ముఖములు చినన్బోయియునన్వని తన 

యజమానుని యింట తనతో కావలియందునన్ ఫరో ఉదోయ్గసుథ్ల నడిగెను. 

ఆదికాండము 40:8 => అందుకు వారు మేము కలలు కంటిమి; వాటి భావము చెపప్గలవారెవరును 

లేరని అతనితోననగా యోసేపు వారిని చూచి భావములు చెపుప్ట దేవుని అధీనమే గదా; మీరు 

దయచేసి ఆ కలలు నాకు వివరించి చెపుప్డనెను 

ఆదికాండము 41:1 => రెండేండుల్ గడిచిన తరువాత ఫరో ఒక కల కనెను. అందులో అతడు 

ఏటిదగగ్ర నిలిచియుండగా 

ఆదికాండము 41:2 => చూపునకు అందమైనవియు బలిసినవియునైన యేడు ఆవులు యేటిలో 

నుండి పైకి వచుచ్చు జముమ్లో మేయుచుండెను. 
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ఆదికాండము 41:3 => వాటి తరువాత చూపునకు వికారమై చికిక్పోయిన మరి యేడు ఆవులు 

ఏటిలోనుండి పైకి వచుచ్చు ఏటియొడుడ్న ఆ ఆవుల దగగ్ర నిలుచుండెను. 

ఆదికాండము 41:4 => అపుప్డు చూపునకు వికారమై చికిక్పోయిన ఆ ఆవులు చూపునకు అందమై 

బలిసిన ఆవులను తినివేయుచుండెను. అంతలో ఫరో మేలుకొనెను. 

ఆదికాండము 41:5 => అతడు నిదిర్ంచి రెండవసారి కల కనెను. అందులో మంచి పుషిట్గల యేడు 

వెనున్లు ఒకక్ దంటున పుటుట్చుండెను. 

ఆదికాండము 41:6 => మరియు తూరుప్ గాలిచేత చెడిపోయిన యేడు పీలవెనున్లు వాటి తరువాత 

మొలిచెను. 

ఆదికాండము 41:7 => అపుప్డు నిండైన పుషిట్గల ఆ యేడు వెనున్లను ఆ పీలవెనున్లు మింగివేసెను. 

అంతలో ఫరో మేలుకొని అది కల అని గర్హించెను. 

ఆదికాండము 41:8 => తెలల్వారినపుప్డు అతని మనసుస్ కలవరపడెను గనుక అతడు ఐగుపుత్ 

శకునగాండర్నందరిని అకక్డి విదావ్ంసులనందరిని పిలువనంపి ఫరో తన కలలను వివరించి వారితో 

చెపెప్ను గాని ఫరోకు వాటి భావము తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

ఆదికాండము 41:9 => అపుప్డు పానదాయకుల అధిపతినేడు నా తపిప్దములను జాఞ్పకము 

చేసికొనుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 41:10 => ఫరో తన దాసులమీద కోపగించి ననున్ను భక్షయ్కారుల అధిపతిని మా 

ఉభయులను రాజసంరక్షక సేనాధిపతి యింట కావలిలో ఉంచెను. 

ఆదికాండము 41:11 => ఒక రాతిర్ నేను అతడు మేమిదద్రము కలలు కంటిమి. ఒకొక్కడు వేరువేరు 

భావములు గల కలలు చెరి యొకటి కంటిమి. 

ఆదికాండము 41:12 => అకక్డ రాజ సంరక్షక సేనాధిపతికి దాసుడైయుండిన యొక హెబీర్ 

పడుచువాడు మాతో కూడ ఉండెను. అతనితో మా కలలను మేము వివరించి చెపిప్నపుప్డు అతడు వాటి 

భావమును మాకు తెలిపెను 

ఆదికాండము 41:13 => అతడు మాకు ఏయే భావము తెలిపెనో ఆ యా భావముల చొపుప్న 

జరిగెను. నా ఉదోయ్గము నాకు మరల ఇపిప్ంచి భక్షయ్కారుని వేర్లాడదీయించెనని ఫరోతో చెపప్గా 
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ఆదికాండము 41:14 => ఫరో యోసేపును పిలువనంపెను. కాబటిట్ చెరసాలలోనుండి అతని తవ్రగా 

రపిప్ంచిరి. అతడు కౌష్రము చేయించుకొని మంచి బటట్లు కటుట్కొని ఫరోయొదద్కు వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 41:15 => ఫరో యోసేపుతో నేనొక కల కంటిని, దాని భావమును 

తెలుపగలవారెవరును లేరు. నీవు కలను వినన్యెడల దాని భావమును తెలుపగలవని నినున్గూరిచ్ 

వింటినని అతనితో చెపిప్నందుకు 

ఆదికాండము 41:16 => యోసేపు నావలన కాదు, దేవుడే ఫరోకు కేష్మకరమైన ఉతత్రమిచుచ్నని 

ఫరోతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:17 => అందుకు ఫరో నా కలలో నేను ఏటియొడుడ్న నిలుచుంటిని. 

ఆదికాండము 41:18 => బలిసినవియు, చూపున కందమైనవియునైన, యేడు ఆవులు ఏటిలోనుండి 

పైకివచిచ్ జముమ్లో మేయుచుండెను. 

ఆదికాండము 41:19 => మరియు నీరసమై బహు వికారరూపము కలిగి చికిక్ పోయిన మరి యేడు 

ఆవులు వాటి తరువాత పైకి వచెచ్ను. వీటి అంత వికారమైనవి ఐగుపుత్ దేశమందు ఎకక్డను నాకు 

కనబడలేదు. 

ఆదికాండము 41:20 => చికిక్పోయి వికారముగానునన్ ఆవులు బలిసిన మొదటి యేడు ఆవులను 

తినివేసెను. 

ఆదికాండము 41:21 => అవి వాటి కడుపులో పడెను గాని అవి కడుపులో పడినటుట్ కనబడలేదు, 

మొదట ఉండినటే ల్ అవి చూపునకు వికారముగా నుండెను. అంతలో నేను మేలుకొంటిని. 

ఆదికాండము 41:22 => మరియు నా కలలో నేను చూడగా పుషిట్గల యేడు మంచి వెనున్లు 

ఒకక్దంటున పుటెట్ను. 

ఆదికాండము 41:23 => మరియు తూరుప్ గాలిచేత చెడిపోయి యెండిన యేడు పీలవెనున్లు వాటి 

తరువాత మొలిచెను. 

ఆదికాండము 41:24 => ఈ పీలవెనున్లు ఆ మంచి వెనున్లను మింగివేసెను. ఈ కలను జాఞ్నులకు 

తెలియచెపిప్తిని గాని దాని భావమును తెలుపగలవారెవరును లేరని అతనితో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 41:25 => అందుకు యోసేపు ఫరో కనిన కల ఒకక్టే. దేవుడు తాను 

చేయబోవుచునన్ది ఫరోకు తెలియచేసెను. ఆ యేడు మంచి ఆవులు ఏడు సంవతస్రములు 

ఆదికాండము 41:26 => ఆ యేడు మంచి వెనున్లును ఏడు సంవతస్ రములు. 

ఆదికాండము 41:27 => కల ఒకక్టే. వాటి తరువాత, చికిక్పోయి వికారమై పైకివచిచ్న యేడు 

ఆవులును ఏడు సంవతస్రములు; తూరుప్ గాలిచేత చెడిపోయిన యేడు పీలవెనున్లు కరవుగల యేడు 

సంవతస్రములు. 

ఆదికాండము 41:28 => నేను ఫరోతో చెపుప్ మాట యిదే. దేవుడు తాను చేయబోవుచునన్ది ఫరోకు 

చూపించెను. 

ఆదికాండము 41:29 => ఇదిగో ఐగుపుత్ దేశమందంతటను బహు సమృదిధ్గా పంటపండు ఏడు 

సంవతస్రములు వచుచ్చునన్వి. 

ఆదికాండము 41:30 => మరియు కరవు గల యేడు సంవతస్రములు వాటి తరువాత వచుచ్ను; 

అపుప్డు ఐగుపుత్ దేశమందు ఆ పంట సమృదిధ్ యావతుత్ను మరువబడును, ఆ కరవు దేశమును 

పాడుచేయును. 

ఆదికాండము 41:31 => దాని తరువాత కలుగు కరవుచేత దేశమందు ఆ పంట సమృదిధ్ 

తెలియబడకపోవును; ఆ కరవు మికిక్లి భారముగా నుండును. 

ఆదికాండము 41:32 => ఈ కారయ్ము దేవునివలన నిరణ్యింపబడియునన్ది. ఇది దేవుడు శీఘర్ముగా 

జరిగించును. అందుచేతనే ఆ కల ఫరోకు రెటిట్ంప బడెను. 

ఆదికాండము 41:33 => కాబటిట్ ఫరో వివేక జాఞ్నములుగల ఒక మనుషుయ్ని చూచుకొని ఐగుపుత్ 

దేశముమీద అతని నియమింపవలెను. 

ఆదికాండము 41:34 => ఫరో అటుల్ చేసి యీ దేశముపైన అధిపతులను నియమించి సమృదిధ్గా 

పంటపండు ఏడు సంవతస్రములలో ఐగుపుత్ దేశమందంతటను అయిదవ భాగము తీసికొనవలెను. 

ఆదికాండము 41:35 => రాబోవు ఈ మంచి సంవతస్రములలో దొరుకు ఆహారమంతయు 

సమకూరిచ్ ఆ ధానయ్ము ఫరోచేతికపప్గించి ఆ యా పటట్ణములలో ఆహారమునకై భదర్ము చేయవలెను. 
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ఆదికాండము 41:36 => కరవుచేత ఈ దేశము నశించిపోకుండ ఆ ఆహారము ఐగుపుత్ దేశములో 

రాబోవు కరవు సంవతస్రములు ఏడింటికి ఈ దేశమందు సంగర్హముగా నుండునని ఫరోతో చెపెప్ను. 

యోబు 33:15 => మంచముమీద కునుకు సమయమున గాఢనిదర్ పటుట్నపుప్డు కలలో రాతిర్ కలుగు 

సవ్పన్ములలో 

యోబు 33:16 => నరులు గరివ్షు ఠ్లు కాకుండ చేయునటుల్ తాము తలచిన కారయ్ము వారు 

మానుకొన చేయునటుల్ 

యోబు 33:17 => గోతికి పోకుండ వారిని కాపాడునటుల్ కతిత్వలన నశింపకుండ వారి పార్ణమును 

తపిప్ంచునటుల్ 

దానియేలు 6:18 => అంతట రాజు తన నగరునకు వెళి ల్ ఆ రాతిర్ అంత ఉపవాసముండి 

నాటయ్వాయిదయ్ములను జరుగనియయ్లేదు; అతనికి నిదర్పటట్కపోయెను. 

ఎసేత్రు 6:1 => ఆ రాతిర్ నిదర్పటట్క పోయినందున రాజయ్పు సమాచార గర్ంథము తెమమ్ని రాజు ఆజఞ్ 

ఇయయ్గా అది రాజు ఎదుట చదివి వినిపింపబడెను. 

ఆదికాండము 28:12 => అపుప్డతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచెచ్న భూమిమీద 

నిలుపబడియుండెను; దాని కొన ఆకాశమునంటెను; దానిమీద దేవుని దూతలు ఎకుక్చు 

దిగుచునుండిరి. 

ఆదికాండము 37:5 => యోసేపు ఒక కల కని తన సహోదరులతో అది తెలియచెపప్గా వారు 

అతనిమీద మరి పగపటిట్రి. 

ఆదికాండము 40:6 => తెలల్వారినపుప్డు యోసేపు వారియొదద్కు వచిచ్ వారిని చూడగా వారు 

చింతాకార్ంతులై యుండిరి. 

ఆదికాండము 41:8 => తెలల్వారినపుప్డు అతని మనసుస్ కలవరపడెను గనుక అతడు ఐగుపుత్ 

శకునగాండర్నందరిని అకక్డి విదావ్ంసులనందరిని పిలువనంపి ఫరో తన కలలను వివరించి వారితో 

చెపెప్ను గాని ఫరోకు వాటి భావము తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 
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2 రాజులు 9:3 => తైలపుగినెన్ తీసికొని అతని తలమీద తైలము పోసి నేను నినున్ ఇశార్యేలుమీద 

పటాట్భిషికుత్నిగా చేసితినని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని అతనితో చెపిప్, ఆలసయ్ము చేయక 

తలుపుతీసి పారిపొముమ్. 

ఎజార్ 1:1 => పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవతస్రమందు యిరీమ్యా దావ్రా 

పలుకబడిన తన వాకయ్మును నెరవేరుచ్టకై యెహోవా పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు మనసుస్ను 

పేర్రేపింపగా అతడు తన రాజయ్మందంతట చాటింపు చేయించి వార్తమూలముగా ఇటుల్ పర్కటన 

చేయించెను 

యోబు 7:14 => నీవు సవ్పన్ములవలన ననున్ బెదరించెదవు దరశ్నములవలన ననున్ భయపెటెట్దవు. 

దానియేలు 4:7 => శకునగాండుర్ను గారడీవిదయ్ గలవారును కలీద్యులును జోయ్తిషుయ్లును నా 

సనిన్ధికి రాగా నేను కనిన కలను వారితో చెపిప్తిని గాని వారు దాని భావమును నాకు 

తెలుపలేకపోయిరి. 

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

నడుము కీళుల్వదలి అతని మోకాళుల్ గడగడ వణకుచు కొటుట్కొనుచుండెను. 

దానియేలు 5:9 => అందుకు రాజగు బెలష్సస్రు మిగుల భయాకార్ంతుడై తన యధిపతులు 

విసమ్యమొందునటుల్గా ముఖవికారము గలవాడాయెను. 

దానియేలు 7:1 => బబులోను రాజగు బెలష్సస్రు యొకక్ పరిపాలనలో మొదటి సంవతస్రమున 

దానియేలునకు దరశ్నములు కలిగెను; అతడు తన పడకమీద పరుండి యొక కల కని ఆ కల సంగతిని 

సంకేష్పముగా వివరించి వార్సెను. 

దానియేలు 7:15 => నాకు కలిగిన దరశ్నములు ననున్ కలవరపరచుచునన్ందున దానియేలను నేను 

నా దేహములో మనోదుఃఖము గలవాడనైతిని. 

వచనము 5 

రాజు నేను దాని మరచిపోతిని గాని, కలను దాని భావమును మీరు తెలియజేయనియెడల మీరు 

తుతుత్నియలుగా చేయబడుదురు; మీ యిండుల్ పెంటకుపప్గా చేయబడును.  
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దానియేలు 1:20 => రాజు వీరియొదద్ విచారణ చేయగా జాఞ్నవివేకముల సంబంధమైన 

పర్తివిషయములో వీరు తన రాజయ్మందంతటనుండు శకునగాండర్కంటెను గారడీవిదయ్గల 

వారందరికంటెను పది యంతలు శేర్షు ఠ్లని తెలియబడెను. 

దానియేలు 4:6 => కావున ఆ సవ్పన్భావము నాకు తెలియజేయుటకై బబులోను జాఞ్నులనందరిని నా 

యెదుటికి పిలువనంపవలెనని ఆజఞ్ నేనిచిచ్తిని. 

దానియేలు 5:7 => రాజు గారడీ విదయ్గల వారిని కలీద్యులను జోయ్తిషుయ్లను పిలువనంపుడని 

ఆతురముగా ఆజఞ్ ఇచిచ్, బబులోనులోని జాఞ్నులు రాగానే ఇటల్నెను ఈ వార్తను చదివి దీని భావమును 

నాకు తెలియజెపుప్వాడెవడో వాడు ఊదారంగు వసత్రము కటుట్కొని తన మెడను సువరణ్మయమైన 

కంఠభూషణము ధరింపబడినవాడై రాజయ్ములో మూడవ యధిపతిగా ఏలును. 

ఆదికాండము 41:8 => తెలల్వారినపుప్డు అతని మనసుస్ కలవరపడెను గనుక అతడు ఐగుపుత్ 

శకునగాండర్నందరిని అకక్డి విదావ్ంసులనందరిని పిలువనంపి ఫరో తన కలలను వివరించి వారితో 

చెపెప్ను గాని ఫరోకు వాటి భావము తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 7:11 => అపుప్డు ఫరో తన విదావ్ంసులను మంతర్జుఞ్లను పిలిపించెను. ఐగుపుత్ 

శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములచేత ఆలాగే చేసిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:10 => తన కుమారునైనను తన కుమారెత్నైనను అగిన్గుండము 

దాటించువానినైనను, శకునము చెపుప్ సోదెగానినైనను, మేఘ శకునములనుగాని సరప్ 

శకునములనుగాని చెపుప్వానినైనను, చిలల్ంగివానినైనను, మాంతిర్కునినైనను, ఇందర్జాలకునినైనను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:11 => కరణ్పిశాచి నడుగువానినైనను, దయయ్ములయొదద్ విచారణ 

చేయువానినైనను మీ మధయ్ ఉండనియయ్కూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:12 => వీటిని చేయు పర్తివాడును యెహోవాకు హేయుడు. ఆ 

హేయములైన వాటినిబటిట్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీ యెదుటనుండి ఆ జనములను వెళల్గొటుట్చునాన్డు. 

యెషయా 8:19 => వారు మిముమ్ను చూచి కరణ్పిశాచిగలవారియొదద్కును కిచకిచలాడి గొణుగు 

మంతర్జుఞ్లయొదద్కును వెళి ల్ విచారించుడని చెపుప్నపుప్డు జనులు తమ దేవుని యొదద్నే 

విచారింపవదాద్? సజీవుల పక్షముగా చచిచ్న వారియొదద్కు వెళల్దగునా? 
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యెషయా 19:3 => ఐగుపీత్యులయొకక్ శౌరయ్ము నశించును వారి ఆలోచనశకిత్ని నేను 

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

కరణ్పిశాచిగలవారియొదద్కును సోదెగాండర్యొదద్కును విచారింప వెళుల్దురు.  

యెషయా 47:12 => నీ బాలయ్మునుండి నీవు పర్యాసపడి అభయ్సించిన నీ కరణ్పిశాచ తంతర్ములను 

నీ విసాత్రమైన శకునములను చూపుటకు నిలువుము ఒకవేళ అవి నీకు పర్యోజనములగునేమో 

ఒకవేళ నీవు మనుషుయ్లను బెదరింతువేమో  

యెషయా 47:13 => నీ విసాత్రమైన యోచనలవలన నీవు అలసియునాన్వు జోయ్తిషుక్లు 

నక్షతర్సూచకులు మాసచరయ్ చెపుప్వారు నిలువబడి నీమీదికి వచుచ్నవి రాకుండ నినున్ తపిప్ంచి 

రకిష్ంచుదురేమో ఆలోచించుము.  

1 సమూయేలు 6:2 => ఫిలిషీత్యుల యాజకులను శకునము చూచువారిని పిలువనంపించి 

యెహోవా మందసమును ఏమి చేయుదుము? ఏమి చేసి సవ్సథ్లమునకు దానిని పంపుదుమో 

తెలియజెపుప్డనగా 

ఎసేత్రు 1:13 => విధిని రాజయ్ధరమ్మును ఎరిగిన వారందరిచేత రాజు పర్తి సంగతి 

పరిషక్రించుకొనువాడు గనుక 

యెషయా 47:9 => ఒకక్ దినములోగా ఒకక్ నిమిషముననే పుతర్శోకమును వైధవయ్మును ఈ 

రెండును నీకు సంభవించును. నీవు అధికముగా శకునము చూచినను అతయ్ధికమైన కరణ్పిశాచ 

తంతర్ములను నీవు ఆధారముగా చేసికొనినను ఆ యపాయములు నీమీదికి సంపూరిత్గా వచుచ్ను.  

దానియేలు 2:27 => దానియేలు రాజు సముఖములో ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను రాజడిగిన యీ 

మరమ్ము జాఞ్నులైనను గారడీవిదయ్ గలవారైనను శకునగాండర్యినను , జోయ్తిషుక్లైనను 

తెలియజెపప్జాలరు. 

దానియేలు 4:7 => శకునగాండుర్ను గారడీవిదయ్ గలవారును కలీద్యులును జోయ్తిషుయ్లును నా 

సనిన్ధికి రాగా నేను కనిన కలను వారితో చెపిప్తిని గాని వారు దాని భావమును నాకు 

తెలుపలేకపోయిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:19 => మరియు మాంతిర్క విదయ్ అభయ్సించినవారు అనేకులు తమ 

పుసత్కములు తెచిచ్, అందరియెదుట వాటిని కాలిచ్వేసిరి. వారు లెకక్చూడగా వాటి వెల యేబదివేల 

వెండి రూకలాయెను. 

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

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

వచనము 6 

కలను దాని భావమును తెలియజేసినయెడల దానములును బహుమానములును మహా ఘనతయు నా 

సముఖములో నొందుదురు గనుక కలను దాని భావమును తెలియజేయుడనగా వారు 

దానియేలు 2:1 => నెబుకదెన్జరు తన యేలుబడియందు రెండవ సంవతస్రమున కలలు కనెను. 

అందును గురించి ఆయన మనసుస్ కలతపడగా ఆయనకు నిదర్పటట్కుండెను. 

ఆదికాండము 40:8 => అందుకు వారు మేము కలలు కంటిమి; వాటి భావము చెపప్గలవారెవరును 

లేరని అతనితోననగా యోసేపు వారిని చూచి భావములు చెపుప్ట దేవుని అధీనమే గదా; మీరు 

దయచేసి ఆ కలలు నాకు వివరించి చెపుప్డనెను 

ఆదికాండము 41:15 => ఫరో యోసేపుతో నేనొక కల కంటిని, దాని భావమును 

తెలుపగలవారెవరును లేరు. నీవు కలను వినన్యెడల దాని భావమును తెలుపగలవని నినున్గూరిచ్ 

వింటినని అతనితో చెపిప్నందుకు 

దానియేలు 2:26 => రాజు నేను చూచిన కలయు దాని భావమును తెలియజెపుప్ట నీకు శకయ్మా? 

అని బెలెత్షాజరు అను దానియేలును అడుగగా 

దానియేలు 4:9 => ఎటల్నగా శకునగాండర్ అధిపతియగు బెలెత్షాజరూ, పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ 

నీయందునన్దనియు, ఏ మరమ్ము నినున్ కలతపెటట్దనియు నేనెరుగుదును గనుక నేను కనిన కలయు 

దాని భావమును నాకు తెలియజెపుప్ము. 

దానియేలు 5:15 => ఈ వార్త చదివి దాని భావము తెలియజెపప్వలెనని జాఞ్నులను గారడీవిదయ్ 

గలవారిని పిలిపించితిని గాని వారు ఈ సంగతియొకక్ భావమును తెలుపలేకపోయిరి. 
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దానియేలు 7:15 => నాకు కలిగిన దరశ్నములు ననున్ కలవరపరచుచునన్ందున దానియేలను నేను 

నా దేహములో మనోదుఃఖము గలవాడనైతిని. 

వచనము 7 

రాజు ఆ కలను తమరి దాసులమైన మాకు చెపిప్నయెడల మేము దాని భావమును 

ఆదికాండము 31:47 => లాబాను దానికి యగర  శాహదూతా అను పేరు పెటెట్ను. అయితే యాకోబు 

దానికి గలేదు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఎజార్ 4:7 => అరత్హషసత్ యొకక్ దినములలో బిషాల్మును మితిర్దాతును టాబెయేలును వారి 

పక్షముగానునన్ తకిక్న వారును పారసీకదేశపు రాజైన అరత్హషసత్కు ఉతత్రము వార్సి పంపిరి. ఆ 

యుతత్రము సిరియా భాషలో వార్యబడి సిరియా భాషలోనే తాతప్రయ్ము చేయబడినది. 

యెషయా 36:11 => ఎలాయ్కీము షెబాన్ యోవాహు అను వారు చితత్గించుము నీ దాసులమైన మాకు 

సిరియా భాష తెలియును గనుక దానితో మాటలాడుము, పార్కారముమీదనునన్ పర్జల వినికిడిలో 

యూదుల భాషతో మాటలాడకుమని రబాష్కేతో అనగా 

దానియేలు 7:1 => బబులోను రాజగు బెలష్సస్రు యొకక్ పరిపాలనలో మొదటి సంవతస్రమున 

దానియేలునకు దరశ్నములు కలిగెను; అతడు తన పడకమీద పరుండి యొక కల కని ఆ కల సంగతిని 

సంకేష్పముగా వివరించి వార్సెను. 

దానియేలు 3:9 => రాజగు నెబుకదెన్జరు నొదద్ ఈలాగు మనవి చేసిరి రాజు చిరకాలము జీవించును 

గాక. 

దానియేలు 4:19 => అందుకు బెలెత్షాజరను దానియేలు ఒక గంటసేపు అతి విసమ్యమునొంది 

మనసుస్నందు కలవరపడగా, రాజు బెలెత్షాజరూ, యీ దరశ్నమువలన గాని దాని భావమువలన గాని 

నీవు కలవరపడకుము అనెను. అంతట బెలెత్షాజరు నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నఫలము తమరిని 

దేవ్షించు వారికి కలుగునుగాక, దాని భావము తమరి శతుర్వులకు చెందునుగాక, 
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దానియేలు 5:10 => రాజునకును అతని యధిపతులకును జరిగిన సంగతి రాణి తెలిసికొని విందు 

గృహమునకు వచిచ్ ఇటల్నెను రాజు చిరకాలము జీవించునుగాక, నీ తలంపులు నినున్ 

కలవరపరచనియయ్కుము, నీ మనసుస్ నిబబ్రముగా ఉండనిముమ్. 

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

ఇటల్నిరి రాజగు దరాయ్వేషూ, చిరంజీవివై యుందువుగాక. 

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

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

చూచితిరా? జనులందరిలో అతనివంటి వాడొకడును లేడని చెపప్గా, జనులందరు బొబబ్లు పెటుట్చు 

రాజు చిరంజీవి యగుగాక అని కేకలు వేసిరి. 

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

దూడలను గొఱఱ్లను బలిగా అరిప్ంచి రాజకుమారులనందరిని సైనాయ్ధిపతులను యాజకుడైన 

అబాయ్తారును పిలిపింపగా వారు వాని సముఖములో అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు రాజైన 

అదోనీయా చిరంజీవియగునుగాక అని పలుకుచునాన్రు. 

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

దావీదు సదాకాలము బర్దుకును గాక అనెను. 

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

సమాధులుండు పటట్ణము పాడైపోయి, దాని గుమమ్ములును అగిన్చేత కాలచ్బడి యుండగా నాకు 

దుఃఖముఖము లేకపోవునా అని రాజుతో అంటిని. 

మతత్యి 21:9 => జనసమూహములలో ఆయనకు ముందు వెళుల్చుండినవారును వెనుక 

వచుచ్చుండినవారును దావీదు కుమారునికి జయము పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు సుత్తింపబడునుగాక 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో జయము అని కేకలు వేయుచుండిరి. 

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

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

దావీదు రాజయ్ము సుత్తింపబడుగాక సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో జయము అని కేకలు వేయుచుండిరి. 
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దానియేలు 4:7 => శకునగాండుర్ను గారడీవిదయ్ గలవారును కలీద్యులును జోయ్తిషుయ్లును నా 

సనిన్ధికి రాగా నేను కనిన కలను వారితో చెపిప్తిని గాని వారు దాని భావమును నాకు 

తెలుపలేకపోయిరి. 

దానియేలు 5:8 => రాజు నియమించిన జాఞ్నులందరు అతని సముఖమునకు వచిచ్రి గాని ఆ వార్త 

చదువుటయైనను దాని భావము తెలియజెపుప్ట యైనను వారివలల్ కాకపోయెను. 

ఆదికాండము 41:8 => తెలల్వారినపుప్డు అతని మనసుస్ కలవరపడెను గనుక అతడు ఐగుపుత్ 

శకునగాండర్నందరిని అకక్డి విదావ్ంసులనందరిని పిలువనంపి ఫరో తన కలలను వివరించి వారితో 

చెపెప్ను గాని ఫరోకు వాటి భావము తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

యెషయా 44:25 => నేనే పర్గలుభ్ల పర్వచనములను వయ్రథ్ము చేయువాడను సోదెకాండర్ను 

వెఱి ఱ్వారినిగా చేయువాడను జాఞ్నులను వెనుకకు తిర్పిప్ వారి విదయ్ను అవిదయ్గా చేయువాడను నేనే.  

2 సమూయేలు 16:16 => దావీదుతో సేన్హముగానునన్ అరీక్యుడైన హూషైయనునతడు 

అబాష్లోమునొదద్కువచిచ్ అతని దరిశ్ంచి రాజు చిరంజీవియగును గాక రాజు చిరంజీవియగును గాక 

అని పలుకగా 

2 రాజులు 18:26 => హిలీక్యా కుమారుడైన ఎలాయ్కీము షెబాన్యు యోవాహు అనువారు 

చితత్గించుము, నీ దాసులమైన మాకు సిరియా భాష తెలియును గనుక దానితో మాటలాడుము; 

పార్కారముమీద నునన్ పర్జల వినికిడిలో యూదుల భాషతో మాటలాడకుమని రబాష్కేతో అనగా 

దానియేలు 2:7 => రాజు ఆ కలను తమరి దాసులమైన మాకు చెపిప్నయెడల మేము దాని 

భావమును 

దానియేలు 4:9 => ఎటల్నగా శకునగాండర్ అధిపతియగు బెలెత్షాజరూ, పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ 

నీయందునన్దనియు, ఏ మరమ్ము నినున్ కలతపెటట్దనియు నేనెరుగుదును గనుక నేను కనిన కలయు 

దాని భావమును నాకు తెలియజెపుప్ము. 

వచనము 8 
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తెలియజేసెదమని మరల పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. అందుకు రాజు ఉతత్రమిచిచ్ చెపిప్నది ఏమనగా నేను 

మరచియుండుట మీరు చూచి కాలహరణము చేయవలెనని మీరు కనిపెటుట్చునన్టుల్ నేను బాగుగా 

గర్హించుచునాన్ను. 

దానియేలు 3:29 => కాగా నేనొక శాసనము నియమించుచునాన్ను; ఏదనగా, ఇవివ్ధముగ 

రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డగు దేవుడు గాక మరి ఏ దేవుడును లేడు. కాగా ఏ జనులలోగాని రాషట్రములోగాని 

యేభాష మాటలాడువారిలో గాని షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో యనువారి దేవుని ఎవడు దూషించునో 

వాడు తుతుత్నియలుగా చేయబడును; వాని యిలుల్ ఎపుప్డును పెంటకుపప్గా ఉండుననెను. 

1 సమూయేలు 15:33 => సమూయేలు నీ కతిత్ సతరీలకు సంతులేకుండ చేసినటుల్ నీ తలిల్కిని సతరీలలో 

సంతులేకపోవునని అతనితో చెపిప్ గిలాగ్లులో యెహోవా సనిన్ధిని అగగును తుతుత్నియలుగా నరికెను. 

కీరత్నలు 50:22 => దేవుని మరచువారలారా, దీని యోచించుకొనుడి లేనియెడల నేను మిముమ్ను 

చీలిచ్వేయుదును తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోవును  

కీరత్నలు 58:7 => పారు నీళల్వలె వారు గతించిపోవుదురు అతడు తన బాణములను సంధింపగా అవి 

తునాతునకలైపోవును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:16 => దాని కొలల్సొమమ్ంతటిని విశాలవీధిలో చేరిచ్, నీ దేవుడైన 

యెహోవా పేరట ఆ పురమును దాని కొలల్సొమమ్ంతటిని అగిన్తో బొతిత్గా కాలిచ్వేయవలెను. అది తిరిగి 

కటట్బడక యెలల్పుప్డును పాడుదిబబ్యై యుండును.  

యెహోషువ 6:26 => ఆ కాలమున యెహోషువ జనులచేత శపథము చేయించి వారికీలాగు 

ఆజాఞ్పించెను ఎవడు యెరికో పటట్ణమును కటిట్ంచ పూనుకొనునో వాడు యెహోవా దృషిట్కి 

శాపగర్సుత్డగును; వాడు దాని పునాది వేయగా వాని జేయ్షఠ్కుమారుడు చచుచ్ను; దాని తలుపులను 

నిలువనెతత్గా వాని కనిషఠ్కుమారుడు చచుచ్ను; 

2 రాజులు 10:27 => మరియు బయలు పర్తిమను గుడిని కిర్ంద పడగొటిట్ దానిని పెంటయిలుల్గా 

చేసిరి. నేటివరకు అది ఆలాగేయునన్ది 
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ఎజార్ 6:11 => ఇంకను మేము నిరణ్యించినదేమనగా, ఎవడైనను ఈ ఆజఞ్ను భంగపరచినయెడల 

వాని యింటి వెనున్గాడి ఊడదీయబడి నిలువనెతత్బడి దానిమీద వాడు ఉరితీయింప బడును, ఆ 

తపుప్నుబటిట్ వాని యిలుల్ పెంటరాశి చేయబడును. 

1 సమూయేలు 22:16 => రాజు అహీమెలెకూ, నీకును నీ తండిర్ ఇంటివారికందరికిని మరణము 

నిశచ్యము అని చెపిప్ 

1 రాజులు 18:12 => అయితే నేను నీయొదద్నుండి పోవు క్షణమందే యెహోవా ఆతమ్ నాకు తెలియని 

సథ్లమునకు నినున్ కొంచుపోవును, అపుప్డు  

దానియేలు 3:6 => సాగిలపడి నమసక్రింపని వాడెవడో వాడు మండుచునన్ అగిన్గుండములో 

తక్షణమే వేయబడును. 

దానియేలు 4:9 => ఎటల్నగా శకునగాండర్ అధిపతియగు బెలెత్షాజరూ, పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ 

నీయందునన్దనియు, ఏ మరమ్ము నినున్ కలతపెటట్దనియు నేనెరుగుదును గనుక నేను కనిన కలయు 

దాని భావమును నాకు తెలియజెపుప్ము. 

వచనము 9 

కాలము ఉపాయముగా గడపవలెనని అబదధ్మును మోసపు మాటలను నాయెదుట పలుక నుదేద్శించి 

యునాన్రు. మీరు కలను చెపప్లేకపోయినయెడల నేను చెపిప్న మాట ఖండితము గనుక కలను నాకు 

చెపుప్డి అపుప్డు దాని భావమును తెలియజేయుటకు మీకు సామరథ్య్ము కలదని నేను తెలిసికొందును. 

దానియేలు 2:48 => అపుప్డు రాజు దానియేలును బహుగా హెచిచ్ంచి, అనేక గొపప్ దానములిచిచ్, 

అతనిని బబులోను సంసాథ్నమంతటిమీద అధిపతినిగాను బబులోను జాఞ్నులందరిలో పర్ధానునిగాను 

నియమించెను. 

దానియేలు 5:7 => రాజు గారడీ విదయ్గల వారిని కలీద్యులను జోయ్తిషుయ్లను పిలువనంపుడని 

ఆతురముగా ఆజఞ్ ఇచిచ్, బబులోనులోని జాఞ్నులు రాగానే ఇటల్నెను ఈ వార్తను చదివి దీని భావమును 

నాకు తెలియజెపుప్వాడెవడో వాడు ఊదారంగు వసత్రము కటుట్కొని తన మెడను సువరణ్మయమైన 

కంఠభూషణము ధరింపబడినవాడై రాజయ్ములో మూడవ యధిపతిగా ఏలును. 
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దానియేలు 5:16 => అంతరాభ్వములను బయలుపరచుటకును కఠినమైన పర్శన్లకు 

ఉతత్రమిచుచ్టకును నీవు సమరుధ్డవని నినున్గూరిచ్ వినియునాన్ను గనుక ఈ వార్తను చదువుటకును 

దాని భావమును తెలియజెపుప్టకును నీకు శకయ్మైన యెడల నీవు ఊదారంగు వసత్రము కటుట్కొని 

మెడను సువరణ్ కంఠభూషణము ధరించుకొని రాజయ్ములో మూడవ యధిపతివిగా ఏలుదువు. 

దానియేలు 5:29 => మెడను బంగారపు హారము వేసి పర్భుతవ్ము చేయుటలో నతడు మూడవ 

యధికారియని చాటించిరి. 

సంఖాయ్కాండము 22:7 => కాబటిట్ మోయాబు పెదద్లును మిదాయ్ను పెదద్లును సోదె సొముమ్ను 

చేతపటుట్కొని బిలామునొదద్కు వచిచ్ బాలాకు మాటలను అతనితో చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 22:17 => నేను నీకు బహు ఘనత కలుగజేసెదను; నీవు నాతో ఏమి చెపుప్దువో 

అది చేసెదను గనుక నీవు దయచేసి వచిచ్, నా నిమితత్ము ఈ జనమును శపించుమని సిపోప్రు 

కుమారుడైన బాలాకు చెపెప్ననిరి. 

సంఖాయ్కాండము 22:37 => బాలాకు బిలాముతో నినున్ పిలుచుటకు నేను నీయొదద్కు దూతలను 

పంపియుంటిని గదా. నాయొదద్కు నీవేల రాకపోతివి? నినున్ ఘనపరచ సమరుథ్డను కానా? అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 24:11 => నేను నినున్ మికిక్లి ఘనపరచెదనని చెపిప్తిని గాని యెహోవా నీవు 

ఘనతపొందకుండ ఆటంకపరచెననెను. 

దానియేలు 5:17 => అందుకు దానియేలు ఇటల్నెను నీ దానములు నీయొదద్ నుంచుకొనుము, నీ 

బహుమానములు మరి ఎవనికైన నిముమ్; అయితే నేను ఈ వార్తను చదివి దాని భావమును రాజునకు 

తెలియజెపెప్దను. 

వచనము 10 

అందుకు కలీద్యులు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి భూమిమీద ఏ మనుషుయ్డును రాజు అడిగిన సంగతి 

చెపప్జాలడు, ఏ చకర్వరిత్యు అధికారియు శకునగానియొదద్ను గారడీవిదయ్ గలవానియొదద్ను 

కలీద్యునియొదద్ను ఇటిట్ సంగతి విచారింపలేదు. 
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దానియేలు 2:4 => కలీద్యులు సిరియా బాషతో ఇటల్నిరి రాజు చిరకాలము జీవించునుగాక. తమరి 

దాసులకు కల సెలవియుయ్డి; మేము దాని భావమును తెలియజేసెదము. 

దానియేలు 2:9 => కాలము ఉపాయముగా గడపవలెనని అబదధ్మును మోసపు మాటలను 

నాయెదుట పలుక నుదేద్శించి యునాన్రు. మీరు కలను చెపప్లేకపోయినయెడల నేను చెపిప్న మాట 

ఖండితము గనుక కలను నాకు చెపుప్డి అపుప్డు దాని భావమును తెలియజేయుటకు మీకు సామరథ్య్ము 

కలదని నేను తెలిసికొందును. 

పర్సంగి 10:4 => ఏలువాడు నీమీద కోపపడినయెడల నీ ఉదోయ్గమునుండి నీవు తొలగిపోకుము; 

ఓరుప్ గొపప్ దోర్హకారయ్ములు జరుగకుండ చేయును. 

ఆదికాండము 41:41 => మరియు ఫరోచూడుము, ఐగుపుత్ దేశమంతటి మీద నినున్ 

నియమించియునాన్నని యోసేపుతో చెపెప్ను. 

దానియేలు 4:7 => శకునగాండుర్ను గారడీవిదయ్ గలవారును కలీద్యులును జోయ్తిషుయ్లును నా 

సనిన్ధికి రాగా నేను కనిన కలను వారితో చెపిప్తిని గాని వారు దాని భావమును నాకు 

తెలుపలేకపోయిరి. 

దానియేలు 4:18 => బెలెత్షాజరూ, నెబుకదెన్జరను నాకు కలిగిన దరశ్నము ఇదే; నీవు తపప్ నా 

రాజయ్ములో మరి ఏ జాఞ్నియు దాని భావము నాకు చెపప్నేరడు. నీయందు పరిశుదధ్దేవతల 

ఆతమ్యునన్ది గనుక నీవే దానిని చెపప్ సమరుథ్డవంటిని. 

వచనము 11 

రాజు విచారించిన సంగతి బహు అసాధారణమైనది, దేవతలు కాక మరెవరును ఈ సంగతి 

తెలియజెపప్జాలరు; దేవతల నివాసములు శరీరుల మధయ్ ఉండవుగదా. 

ఎఫెసీయులకు 5:16 => అజాఞ్నులవలె కాక, జాఞ్నులవలె నడుచుకొనునటుల్ జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

కొలొసస్యులకు 4:5 => సమయము పోనియయ్క సదివ్నియోగము చేసికొనుచు, సంఘమునకు 

వెలుపటి వారియెడల జాఞ్నము కలిగి నడుచుకొనుడి. 
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ఆదికాండము 41:41 => మరియు ఫరోచూడుము, ఐగుపుత్ దేశమంతటి మీద నినున్ 

నియమించియునాన్నని యోసేపుతో చెపెప్ను. 

వచనము 12 

అందుకు రాజు కోపము తెచుచ్కొని అతాయ్గర్హము గలవాడై బబులోనులోని జాఞ్నులనందరిని 

సంహరింపవలెనని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

దానియేలు 3:15 => బాకాను పిలల్ంగోర్విని పెదద్వీణను వీణను సుంఫోనీయను విపంచికను 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను మీరు విను సమయములో సాగిలపడి, నేను చేయించిన పర్తిమకు 

నమసక్రించుటకు సిదధ్ముగా ఉండిన యెడల సరే మీరు నమసక్రింపని యెడల తక్షణమే మండుచునన్ 

వేడిమిగల అగిన్గుండములో మీరు వేయబడుదురు; నాచేతిలో నుండి మిముమ్ను విడిపింపగల 

దేవుడెకక్డ నునాన్డు? 

ఎసేత్రు 4:11 => యొకక్ అంతరృగ్హమున పర్వేశించినయెడల బర్దుకునటుల్గా రాజు తన బంగారపు 

దండమును ఎవరితటుట్ చాపునో వారు తపప్ పర్తివాడు సంహరింపబడుననన్ కఠినమైన ఆజఞ్ కలదని 

రాజసేవకులకందరికిని అతని సంసాథ్నములలోనునన్ జనులకందరికిని తెలిసేయునన్ది. నేటికి ముపప్ది 

దినములనుండి రాజునొదద్కు పర్వేశించుటకు నేను పిలువబడలేదని చెపుప్మనెను. 

1 రాజులు 22:6 => ఇశార్యేలురాజు దాదాపు నాలుగు వందలమంది పర్వకత్లను పిలిపించి 

యుదధ్ము చేయుటకు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోదునా పోకుందునా అని వారినడిగెను. అందుకు 

యెహోవా దానిని రాజైన నీచేతికి అపప్గించును గనుక 

1 రాజులు 22:22 => అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా 

ఉందునని చెపప్గా ఆయన నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము 

చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

సామెతలు 12:19 => నిజమాడు పెదవులు నితయ్ము సిథ్రమైయుండును అబదధ్మాడు నాలుక 

క్షణమాతర్మే యుండును. 
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యెషయా 44:25 => నేనే పర్గలుభ్ల పర్వచనములను వయ్రథ్ము చేయువాడను సోదెకాండర్ను 

వెఱి ఱ్వారినిగా చేయువాడను జాఞ్నులను వెనుకకు తిర్పిప్ వారి విదయ్ను అవిదయ్గా చేయువాడను నేనే.  

యెహెజేక్లు 13:6 => వారు వయ్రథ్మైన దరశ్నములు చూచి, అబదధ్పు సోదె చూచి యెహోవా తముమ్ను 

పంపకపోయినను, తాము చెపిప్నమాట సిథ్రమని నముమ్నటుల్ ఇది యెహోవా వాకుక్ అని చెపుప్దురు. 

యెహెజేక్లు 13:17 => మరియు నరపుతుర్డా, మనసుస్నకు వచిచ్నటుట్ పర్వచించు నీ జనుల 

కుమారెత్లమీద కఠినదృషిట్యుంచి వారికి విరోధముగా ఈలాగు పర్వచింపుము 

యెహెజేక్లు 13:19 => అబదధ్పు మాటలనంగీకరించు నా జనులతో అబదధ్ఫు మాటలు చెపుప్చు, 

చేరెడు యవలకును రొటెట్ముకక్లకును ఆశపడి మరణమునకు పాతుర్లు కానివారిని చంపుచు, 

బర్దుకుటకు అపాతుర్లైన వారిని బర్దికించుచు నా జనులలో మీరు ననున్ దూషించెదరు. 

2 కొరిందీయులకు 2:17 => కావున ఇటిట్ సంగతులకు చాలినవాడెవడు? మేము దేవుని వాకయ్మును 

కలిపి చెరిపెడు అనేకులవలె ఉండక, నిషాక్పటయ్ము గలవారమును దేవునివలన నియమింపబడిన 

వారమునైయుండి, కీర్సుత్నందు దేవుని యెదుట బోధించుచునాన్ము. 

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

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 

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

యతని 

దానియేలు 5:31 => మాదీయుడగు దరాయ్వేషు అరువది రెండు సంవతస్రముల వాడై సింహాసనము 

నెకెక్ను. 

దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

Page  of 76 1355



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

యెషయా 41:23 => ఇకమీదట రాబోవు సంగతులను తెలియజెపుప్డి అపుప్డు మీరు దేవతలని 

మేము ఒపుప్కొందుము మేము ఒకరినొకరము సాటిచేసికొని కనుగొనునటుల్ మేలైనను కీడైనను 

చేయుడి.  

నిరగ్మకాండము 5:18 => మీరు పొండి, పనిచేయుడి, గడిడ్ మీకియయ్బడదు, అయితే ఇటుకల లెకక్ 

మీరపప్గింపక తపప్దని చెపెప్ను. 

దానియేలు 2:7 => రాజు ఆ కలను తమరి దాసులమైన మాకు చెపిప్నయెడల మేము దాని 

భావమును 

దానియేలు 2:15 => రాజు నొదద్నుండి ఈ యాజఞ్ యింత తవ్రితముగా వచుచ్ట ఏమని దానియేలు 

రాజుయొకక్ అధిపతియైన అరోయ్కు నడుగగా అరోయ్కు ఆ సంగతి దానియేలునకు తెలియజెపెప్ను. 

దానియేలు 2:16 => అపుప్డు దానియేలు రాజసనిన్ధికి పోయి సవ్పన్ భావమును తెలియజెపుప్టకై 

తనకు సమయము దయచేయుమని రాజును బతిమాలెను. 

మీకా 3:7 => అపుప్డు ధీరఘ్దరుశ్లు సిగుగ్నొందుదురు, సోదెగాండుర్ తెలల్బోవుదురు. దేవుడు తమకు 

పర్తుయ్తత్రమియయ్కుండుట చూచి నోరు మూసికొందురు. 

వచనము 13 

ఇటిట్ శాసనము బయలుదేరుటవలన జాఞ్నులు చంపబడవలసి యుండగా, వారు దానియేలును ఆతని 

సేన్హితులను చంపజూచిరి. 

నిరగ్మకాండము 8:18 => శకునగాండుర్కూడ పేలను పుటిట్ంచవలెనని తమ మంతర్ములచేత అటుల్ 

చేసిరి గాని అది వారివలన కాకపోయెను. పేలు మనుషుయ్లమీదను జంతువులమీదను ఉండగా 

నిరగ్మకాండము 8:19 => శకునగాండుర్ ఇది దైవశకిత్ అని ఫరోతో చెపిప్రి. అయితే యెహోవా 

చెపిప్నటుట్ ఫరో హృదయము కఠినమాయెను, అతడు వారిమాట వినకపోయెను. 

లేవీయకాండము 19:26 => రకత్ము కూడినదేదియు తినకూడదు, శకునములు చూడకూడదు, 

మంతర్ యోగములు చేయకూడదు, 
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యెషయా 41:28 => నేను చూడగా ఎవడును లేకపోయెను నేను వారిని పర్శన్వేయగా 

పర్తుయ్తత్రమియయ్గల ఆలోచనకరత్ యెవడును లేకపోయెను.  

యెషయా 44:25 => నేనే పర్గలుభ్ల పర్వచనములను వయ్రథ్ము చేయువాడను సోదెకాండర్ను 

వెఱి ఱ్వారినిగా చేయువాడను జాఞ్నులను వెనుకకు తిర్పిప్ వారి విదయ్ను అవిదయ్గా చేయువాడను నేనే.  

దానియేలు 2:27 => దానియేలు రాజు సముఖములో ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను రాజడిగిన యీ 

మరమ్ము జాఞ్నులైనను గారడీవిదయ్ గలవారైనను శకునగాండర్యినను , జోయ్తిషుక్లైనను 

తెలియజెపప్జాలరు. 

వచనము 14 

అపుప్డు దానియేలు బబులోనులోని జాఞ్నులను చంపుటకై బయలుదేరిన రాజ దేహసంరక్షకుల 

యధిపతియగు అరోయ్కు దగగ్రకు పోయి, జాఞ్నయుకత్ముగా మనవి చేసెను 

దానియేలు 2:27 => దానియేలు రాజు సముఖములో ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను రాజడిగిన యీ 

మరమ్ము జాఞ్నులైనను గారడీవిదయ్ గలవారైనను శకునగాండర్యినను , జోయ్తిషుక్లైనను 

తెలియజెపప్జాలరు. 

దానియేలు 2:28 => అయితే మరమ్ములను బయలుపరచగల దేవుడొకడు పరలోకమందునాన్డు, 

అంతయ్దినములయందు కలుగబోవుదానిని ఆయన రాజగు నెబుకదెన్జరునకు తెలియజేసెను. తాము 

పడకమీద పరుండగా తమరి మనసుస్లో కలిగిన సవ్పన్దరశ్నములు ఏవనగా 

దానియేలు 5:11 => నీ రాజయ్ములో ఒక మనుషుయ్డునాన్డు. అతడు పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ గలవాడు; 

నీ తండిర్కాలములో అతడు దైవజాఞ్నమువంటి జాఞ్నమును బుదిధ్యు తెలివియు గలవాడై యుండుట నీ 

తండిర్ కనుగొనెను గనుక నీ తండిర్యైన రాజగు నెబుకదెన్జరు శకునగాండర్కును గారడీవిదయ్ 

గలవారికిని కలీద్యులకును జోయ్తిషుయ్లకును పై యధిపతిగా అతని నియమించెను.  

ఆదికాండము 41:39 => మరియు ఫరో దేవుడు ఇదంతయు నీకు తెలియపరచెను గనుక నీవలె 

వివేకజాఞ్నములు గలవారెవరును లేరు. 
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నిరగ్మకాండము 8:19 => శకునగాండుర్ ఇది దైవశకిత్ అని ఫరోతో చెపిప్రి. అయితే యెహోవా 

చెపిప్నటుట్ ఫరో హృదయము కఠినమాయెను, అతడు వారిమాట వినకపోయెను. 

మతత్యి 19:26 => యేసు వారిని చూచి ఇది మనుషుయ్లకు అసాధయ్మే గాని దేవునికి సమసత్మును 

సాధయ్మని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 29:45 => నేను ఇశార్యేలీయుల మధయ్ నివసించి వారికి దేవుడనైయుందును.  

సంఖాయ్కాండము 35:34 => మీరు నివసించు దేశమును అపవితర్పరచకూడదు. అందులో నేను మీ 

మధయ్ను నివసించుచునాన్ను . నిజముగా యెహోవా అను నేను ఇశార్యేలీయులమధయ్ 

నివసించుచునాన్ను. 

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

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

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

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

కీరత్నలు 68:18 => నీవు ఆరోహణమైతివి పటట్బడినవారిని చెరపటుట్కొనిపోతివి మనుషుయ్లచేత నీవు 

కానుకలు తీసికొనియునాన్వు. యెహోవా అను దేవుడు అకక్డ నివసించునటుల్ విశావ్సఘాతకులచేత 

సహితము నీవు కానుకలు తీసికొనియునాన్వు.  

కీరత్ నలు 1 1 3 : 5 = > ఉనన్తమందు ఆసీనుడైయునన్ మన దేవుడైన యెహోవాను 

పోలియునన్వాడెవడు? 

కీరత్నలు 113:6 => ఆయన భూమాయ్కాశములను వంగిచూడ ననుగర్హించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 132:14 => ఇది నేను కోరినసాథ్నము, ఇది నితయ్ము నాకు విశర్మసాథ్నముగా నుండును 

ఇకక్డనే నేను నివసించెదను 

యెషయా 8:18 => ఇదిగో, నేనును, యెహోవా నా కిచిచ్న పిలల్లును, సీయోను కొండమీద 

నివసించు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవావలని సూచనలుగాను, మహతాక్రయ్ములుగాను 

ఇశార్యేలీయుల మధయ్ ఉనాన్ము. 
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యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

వి న య ము గ ల వా రి పార్ ణ ము ను ఉ జీజ్ విం ప జే యు ట కు ను న లి గి న వా రి పార్ ణ ము ను 

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

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

పాదపీఠము మీరు నా నిమితత్ము కటట్నుదేద్శించు ఇలుల్ ఏపాటిది? నాకు విశర్మసాథ్నముగా మీరు 

కటట్నుదేద్శించునది ఏపాటిది?  

యెషయా 66:2 => అవనిన్యు నా హసత్కృతయ్ములు అవి నావలన కలిగినవని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయముగలవాడై నా మాట విని వణకుచుండునో 

వానినే నేను దృషిట్ంచుచునాన్ను.  

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

యెరూషలేము నివాసముగా నుండును, యెహోవా సీయోనులో నివాసిగా వసించును. 

యోహాను 1:1 => ఆదియందు వాకయ్ముండెను, వాకయ్ము దేవునియొదద్ ఉండెను, వాకయ్ము 

దేవుడైయుండెను. 

యోహాను 1:2 => ఆయన ఆదియందు దేవునియొదద్ ఉండెను. సమసత్మును ఆయన మూలముగా 

కలిగెను, 

యోహాను 1:3 => కలిగియునన్దేదియు ఆయన లేకుండ కలుగలేదు. 

యోహాను 1:14 => ఆ వాకయ్ము శరీరధారియై, కృపాసతయ్సంపూరు ణ్డుగా మనమధయ్ నివసించెను; 

తండిర్వలన కలిగిన అదివ్తీయ కుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి 

యోహాను 14:17 => లోకము ఆయనను చూడదు, ఆయనను ఎరుగదు గనుక ఆయనను 

పొందనేరదు; మీరు ఆయనను ఎరుగుదురు. ఆయన మీతోకూడ నివసించును, మీలో ఉండును. 

యోహాను 14:23 => యేసు ఒకడు ననున్ పేర్మించినయెడల వాడు నా మాట గైకొనును, అపుప్డు నా 

తండిర్ వానిని పేర్మించును, మేము వానియొదద్కు వచిచ్ వానియొదద్ నివాసము చేతుము. 
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2 కొరిందీయులకు 6:16 => దేవుని ఆలయమునకు విగర్హములతో ఏమి పొందిక? మనము 

జీవముగల దేవుని ఆలయమై యునాన్ము; అందుకు దేవుడీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నేను వారిలో 

నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడనైయుందును వారు నా పర్జలైయుందురు.  

పర్కటన 21:3 => అపుప్డు ఇదిగో దేవుని నివాసము మనుషుయ్లతో కూడ ఉనన్ది, ఆయన వారితో 

కాపురముండును, వారాయన పర్జలైయుందురు, దేవుడు తానే వారి దేవుడైయుండి వారికి 

తోడైయుండును. 

ఆదికాండము 40:8 => అందుకు వారు మేము కలలు కంటిమి; వాటి భావము చెపప్గలవారెవరును 

లేరని అతనితోననగా యోసేపు వారిని చూచి భావములు చెపుప్ట దేవుని అధీనమే గదా; మీరు 

దయచేసి ఆ కలలు నాకు వివరించి చెపుప్డనెను 

నిరగ్మకాండము 8:18 => శకునగాండుర్కూడ పేలను పుటిట్ంచవలెనని తమ మంతర్ములచేత అటుల్ 

చేసిరి గాని అది వారివలన కాకపోయెను. పేలు మనుషుయ్లమీదను జంతువులమీదను ఉండగా 

2 రాజులు 5:7 => ఇశార్యేలు రాజు ఈ పతిర్కను చదివి వసత్రములు చింపుకొని చంపుటకును 

బర్తికించుటకును నేను దేవుడనా? ఒకనికి కలిగిన కుషఠ్రోగమును మానుప్మని నాయొదద్కు ఇతడు 

పంపుటయేమి? నాతో కలహమునకు కారణము అతడు ఎటుల్ వెదకుచునాన్డో మీరు 

ఆలోచించుడనెను. 

యెషయా 41:28 => నేను చూడగా ఎవడును లేకపోయెను నేను వారిని పర్శన్వేయగా 

పర్తుయ్తత్రమియయ్గల ఆలోచనకరత్ యెవడును లేకపోయెను.  

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

అంధకారములోని సంగతులు ఆయనకు తెలియును; వెలుగు యొకక్ నివాససథ్లము ఆయనయొదద్ 

నునన్ది. 

దానియేలు 4:8 => కడపట బెలెత్షాజరను నా దేవత పేరునుబటిట్ బిరుదుపొందిన దానియేలనువాడు 

నా యెదుటికి వచెచ్ను; పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ అతనియందుండెను, కావున నేనతనికి నా కలను 

చెపిప్తిని. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:19 => హేరోదు అతని కోసరము వెదకినపుప్డు అతడు కనబడనందున 

కావలివారిని విమరిశ్ంచి వారిని చంపనాజాఞ్పించెను. అటు తరువాత హేరోదు యూదయనుండి 

కైసరయకు వెళి ల్ అకక్డ నివసించెను. 

వచనము 15 

రాజు నొదద్నుండి ఈ యాజఞ్ యింత తవ్రితముగా వచుచ్ట ఏమని దానియేలు రాజుయొకక్ 

అధిపతియైన అరోయ్కు నడుగగా అరోయ్కు ఆ సంగతి దానియేలునకు తెలియజెపెప్ను. 

దానియేలు 3:13 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హమును రౌదర్మును గలవాడై షదర్కును 

మేషాకును అబేదెన్గోను పటుట్కొని రండని ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు ఆ మనుషుయ్లను పటుట్కొని 

రాజసనిన్ధికి తీసికొని వచిచ్రి. 

యోబు 5:2 => దౌరాభ్గయ్మునుగూరిచ్ యేడుచ్టవలన మూఢులు నశించెదరు బుదిధ్లేనివారు 

అసూయవలన చచెచ్దరు. 

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

సామెతలు 16:14 => రాజు కోర్ధము మరణదూత జాఞ్నియైనవాడు ఆ కోర్ధమును శాంతిపరచును.  

సామెతలు 19:12 => రాజు కోపము సింహగరజ్న వంటిది అతని కటాక్షము గడిడ్మీద కురియు 

మంచువంటిది. 

సామెతలు 20:2 => రాజువలని భయము సింహగరజ్న వంటిది రాజునకు కోర్ధము పుటిట్ంచువారు 

తమకు పార్ణమోసము తెచుచ్కొందురు 

సామెతలు 27:3 => రాయి బరువు ఇసుక భారము మూఢుని కోపము ఆ రెంటికంటె బరువు. 

సామెతలు 27:4 => కోర్ధము కూర్రమైనది కోపము వరదవలె పొరుల్నది. రోషము ఎదుట ఎవడు 

నిలువగలడు? 

సామెతలు 29:22 => కోపిషు ఠ్డు కలహము రేపును ముంగోపి అధికమైన దుషిర్క్యలు చేయును. 

మతత్యి 2:16 => ఆ జాఞ్నులు తనున్ అపహసించిరని హేరోదు గర్హించి బహు ఆగర్హము 

తెచుచ్కొని, తాను జాఞ్నులవలన వివరముగా తెలిసికొనిన కాలమునుబటిట్, బేతెల్హేములోను దాని సకల 
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పార్ంతములలోను, రెండు సంవతస్రములు మొదలుకొని తకుక్వ వయసుస్ గల మగపిలల్లనందరిని 

వధించెను. 

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

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

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

1 సమూయేలు 22:16 => రాజు అహీమెలెకూ, నీకును నీ తండిర్ ఇంటివారికందరికిని మరణము 

నిశచ్యము అని చెపిప్ 

ఎసేత్రు 1:12 => రాణియైన వషిత్ నపుంసకులచేత ఇయయ్బడిన రాజాజఞ్ పర్కారము వచుచ్టకు 

ఒపప్కపోగా రాజు మిగుల కోపగించెను, అతని కోపము రగులుకొనెను. 

ఎసేత్రు 1:13 => విధిని రాజయ్ధరమ్మును ఎరిగిన వారందరిచేత రాజు పర్తి సంగతి 

పరిషక్రించుకొనువాడు గనుక 

ఎసేత్రు 6:13 => హామాను తనకు సంభవించినదంతయు తన భారయ్యైన జెరెషుకును తన 

సేన్హితులకందరికిని తెలుపగా, అతనియొదద్నునన్ జాఞ్నులును అతని భారయ్యైన జెరెషును ఎవనిచేత 

నీకు అధికారనషట్ము కలుగుచునన్దో ఆ మొరెద్కై యూదుల వంశపువాడైనయెడల అతనిమీద నీకు 

జయము కలుగదు, అతనిచేత అవశయ్ముగా చెడిపోదువని ఆతనితో అనిరి. 

దానియేలు 2:24 => ఇటుల్ండగా దానియేలు బబులోనులోని జాఞ్నులను నశింపజేయుటకు రాజు 

నియమించిన అరోయ్కు నొదద్కు వెళి ల్ బబులోనులోని జాఞ్నులను నశింపజేయవదుద్, ననున్ రాజు 

సముఖమునకు తోడుకొనిపొముమ్, నేను ఆ కల భావమును రాజునకు తెలియజేసెదననెను. 

దానియేలు 3:6 => సాగిలపడి నమసక్రింపని వాడెవడో వాడు మండుచునన్ అగిన్గుండములో 

తక్షణమే వేయబడును. 

దానియేలు 5:19 => దేవుడు అతనికిటిట్ మహరద్శ ఇచిచ్నందున తానెవరిని చంపగోరెనో వారిని 

చంపెను; ఎవరిని రకిష్ంపగోరెనో వారిని రకిష్ంచెను, ఎవరిని హెచిచ్ంపగోరెనో వారిని హెచిచ్ంచెను; 

ఎవరిని పడవేయగోరెనో వారిని పడవేసెను. కాబటిట్ సకల రాషట్రములును జనులును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడు వారును అతనికి భయపడుచు అతని యెదుట వణకుచు నుండిరి. 
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మతత్యి 20:25 => గనుక యేసు తనయొదద్కు వారిని పిలిచి అనయ్జనులలో అధికారులు వారిమీద 

పర్భుతవ్ము చేయుదురనియు, వారిలో గొపప్వారు వారిమీద అధికారము చేయుదురనియు మీకు 

తెలియును. 

వచనము 16 

అపుప్డు దానియేలు రాజసనిన్ధికి పోయి సవ్పన్ భావమును తెలియజెపుప్టకై తనకు సమయము 

దయచేయుమని రాజును బతిమాలెను. 

దానియేలు 6:9 => కాగా రాజగు దరాయ్వేషు శాసనము వార్యించి సంతకము చేసెను. 

దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళి ల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 

యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 

దానియేలు 6:11 => ఆ మనుషుయ్లు గుంపుకూడి వచిచ్ దానియేలు తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుటయు 

ఆయనను బతిమాలుకొనుటయు చూచి 

దానియేలు 6:12 => రాజు సముఖమునకు వచిచ్ శాసన విషయమునుబటిట్ రాజా, ముపప్ది దినముల 

వరకు నీకు తపప్ మరి ఏ దేవునికైనను మానవునికైనను ఎవడును పార్రథ్న చేయకూడదు; ఎవడైన 

చేసినయెడల వాడు సింహముల గుహలో పడదోర్యబడునని నీవు ఆజఞ్ ఇయయ్లేదా? అని మనవి 

చేయగా రాజు మాదీయుల యొకక్యు పారసీకుల యొకక్యు పదధ్తి పర్కారము ఆ సంగతి సిథ్రము; 

ఎవరును దాని రదుద్పరచజాలరనెను. 

దానియేలు 6:13 => అందుకు వారు చెరపటట్బడిన యూదులలో నునన్ ఆ దానియేలు, నినేన్గాని 

నీవు పుటిట్ంచిన శాసనమునేగాని లక్షయ్పెటట్క, అనుదినము ముమామ్రు పార్రథ్న చేయుచు 

వచుచ్చునాన్డనిరి. 

దానియేలు 6:14 => రాజు ఈ మాట విని బహుగా వాయ్కులపడి, దానియేలును రకిష్ంపవలెనని తన 

మనసుస్ దృఢము చేసికొని, సూరుయ్డసత్మించు వరకు అతని విడిపించుటకు పర్యతన్ము చేసెను. 
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దానియేలు 6:15 => ఆ మనుషుయ్లు దీని చూచి రాజసనిన్ధికి సందడిగా కూడి వచిచ్ రాజా, రాజు 

సిథ్రపరచిన యే శాసనము గాని తీరామ్నము గాని యెవడును రదుద్పరచజాలడు; ఇది మాదీయులకును 

పారసీకులకును విధియని తమరు తెలిసికొనవలెననిరి. 

ఎసేత్రు 3:12 => మొదటి నెల పదమూడవ దినమందు రాజుయొకక్ వార్తగాండుర్ పిలువబడిరి; 

హామాను ఆజాఞ్పించిన పర్కారము అంతయు ఆ యా సంసాథ్నములమీద నుంచబడిన రాజుయొకక్ 

అధిపతులకును అధికారులకును, ఆ యా సంసాథ్నములలోని జనములమీద నుంచబడిన 

అధిపతులకును అధికారులకును, వారి వారి లిపినిబటిట్యు, ఆ యా జనముల భాషనుబటిట్యు, రాజైన 

అహషేవ్రోషు పేరట ఆ వార్తగాండర్చేత తాకీదులు వార్యింపబడి రాజు ఉంగరముచేత 

ముదిర్ంపబడెను. 

ఎసేత్రు 3:13 => అదారు అను పండెర్ండవ నెల పదమూడవ దినమందు యౌవనులనేమి 

వృదుధ్లనేమి శిశువులనేమి సతరీలనేమి యూదులనందరిని ఒకక్దినమందే బొతిత్గా నిరూమ్లము చేసి వారి 

సొముమ్ కొలల్పుచుచ్కొమమ్ని తాకీదులు అంచెవారిచేత రాజయ్ సంసాథ్నములనిన్టికిని పంపబడెను. 

ఎసేత్రు 3:14 => మరియు ఒకానొక దినమునకు వారు సిదధ్పడవలెనను ఆ ఆజఞ్కు ఒక పర్తి 

పర్బలింపబడినదై పర్తి సంసాథ్నములోనునన్ సమసత్ జనులకు ఇయయ్బడుటకు పంపబడెను. 

ఎసేత్రు 3:15 => అంచెవారు రాజాజఞ్చేత తవ్రపెటట్బడి బయలువెళి ల్రి. ఆ యాజఞ్ షూషను కోటలో 

ఇయయ్బడెను, దాని విని షూషను పటట్ణము కలతపడెను. అంతట రాజును హామానును విందుకు 

కూరుచ్ండిరి. 

కీరత్నలు 94:20 => కటట్డవలన కీడు కలిప్ంచు దుషుట్ల పరిపాలనతో నీకు పొందుకలుగునా? 

సామెతలు 28:15 => బొబబ్రించు సింహమును తిరుగులాడు ఎలుగుబంటియు దరిదుర్లైన జనుల 

నేలు దుషుట్డును సమానములు. 

సామెతలు 28:16 => వివేకము లేనివాడవై జనులను అధికముగా బాధపెటుట్ అధికారీ, దురాల్భమును 

దేవ్షించువాడు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును. 

సామెతలు 28:17 => పార్ణము తీసి దోషము కటుట్కొనినవాడు గోతికి పరుగెతుత్చునాన్డు ఎవరును 

అటిట్వానిని ఆపకూడదు. 
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యెషయా 10:1 => విధవరాండుర్ తమకు దోపుడుసొముమ్గా ఉండవలెననియు 

దానియేలు 1:19 => రాజు వారితో మాటలాడగా వారందరిలో దానియేలు, హననాయ్, మిషాయేలు, 

అజరాయ్ వంటి వారెవరును కనబడలేదు గనుక వారే రాజు సముఖమున నిలిచిరి. 

దానియేలు 1:20 => రాజు వీరియొదద్ విచారణ చేయగా జాఞ్నవివేకముల సంబంధమైన 

పర్తివిషయములో వీరు తన రాజయ్మందంతటనుండు శకునగాండర్కంటెను గారడీవిదయ్గల 

వారందరికంటెను పది యంతలు శేర్షు ఠ్లని తెలియబడెను. 

దానియేలు 6:12 => రాజు సముఖమునకు వచిచ్ శాసన విషయమునుబటిట్ రాజా, ముపప్ది దినముల 

వరకు నీకు తపప్ మరి ఏ దేవునికైనను మానవునికైనను ఎవడును పార్రథ్న చేయకూడదు; ఎవడైన 

చేసినయెడల వాడు సింహముల గుహలో పడదోర్యబడునని నీవు ఆజఞ్ ఇయయ్లేదా? అని మనవి 

చేయగా రాజు మాదీయుల యొకక్యు పారసీకుల యొకక్యు పదధ్తి పర్కారము ఆ సంగతి సిథ్రము; 

ఎవరును దాని రదుద్పరచజాలరనెను. 

సామెతలు 19:12 => రాజు కోపము సింహగరజ్న వంటిది అతని కటాక్షము గడిడ్మీద కురియు 

మంచువంటిది. 

దానియేలు 2:24 => ఇటుల్ండగా దానియేలు బబులోనులోని జాఞ్నులను నశింపజేయుటకు రాజు 

నియమించిన అరోయ్కు నొదద్కు వెళి ల్ బబులోనులోని జాఞ్నులను నశింపజేయవదుద్, ననున్ రాజు 

సముఖమునకు తోడుకొనిపొముమ్, నేను ఆ కల భావమును రాజునకు తెలియజేసెదననెను. 

దానియేలు 3:6 => సాగిలపడి నమసక్రింపని వాడెవడో వాడు మండుచునన్ అగిన్గుండములో 

తక్షణమే వేయబడును. 

దానియేలు 5:19 => దేవుడు అతనికిటిట్ మహరద్శ ఇచిచ్నందున తానెవరిని చంపగోరెనో వారిని 

చంపెను; ఎవరిని రకిష్ంపగోరెనో వారిని రకిష్ంచెను, ఎవరిని హెచిచ్ంపగోరెనో వారిని హెచిచ్ంచెను; 

ఎవరిని పడవేయగోరెనో వారిని పడవేసెను. కాబటిట్ సకల రాషట్రములును జనులును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడు వారును అతనికి భయపడుచు అతని యెదుట వణకుచు నుండిరి. 
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మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

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

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

మతత్యి 20:25 => గనుక యేసు తనయొదద్కు వారిని పిలిచి అనయ్జనులలో అధికారులు వారిమీద 

పర్భుతవ్ము చేయుదురనియు, వారిలో గొపప్వారు వారిమీద అధికారము చేయుదురనియు మీకు 

తెలియును. 

వచనము 17 

అపుప్డు దానియేలు తన యింటికి పోయి తన సేన్హితులైన హననాయ్కును మిషాయేలునకును 

అజరాయ్కును సంగతి తెలియజేసి 

2 సమూయేలు 20:16 => అపుప్డు యుకిత్గల యొక సతరీ పార్కారము ఎకిక్ ఓహో ఆలకించుడి, 

ఆలకించుడి, నేను అతనితో మాటలాడునటుల్ యోవాబును ఇకక్డికి రమమ్ని చెపుప్డని కేకవేయగా 

యోవాబు ఆమె దగగ్రకు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 20:17 => అంతట ఆమె యోవాబువు నీవేనా అని అతని నడుగగా అతడు నేనే 

అనెను. అందుకామె నీ దాసురాలనగు నేను నీతో మాటలాడుదునా అని అడుగగా అతడు 

మాటలాడవచుచ్ననెను. 

2 సమూయేలు 20:18 => అంతట ఆమె పూరవ్కాలమున జనులు ఆబేలునందు సంగతి 

విచారింపవలెనని చెపుప్ట కదుద్; ఆలాగున చేసి కారయ్ములు ముగించుచు వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 20:19 => నేను ఇశార్యేలునందు నిమమ్ళసుథ్లలోను యధారథ్వంతులలోను 

చేరికయైనదానను; ఇశార్యేలీయుల పటట్ణములలో పర్ధానమగు ఒక పటట్ణమును లయము 

చేయవలెనని నీవు ఉదేద్శించుచునాన్వు; యెహోవా సావ్సథ్య్మును నీవెందుకు నిరూమ్లము చేయుదువని 

చెపప్గా 

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

చేయను, సంగతి అది కానే కాదు. 

Page  of 87 1355



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

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

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

పటట్ణము విడిచిపోవుదునని చెపప్గా ఆమె యోవాబుతో చితత్ము, వాని తల పార్కారము పైనుండి 

పడవేయబడునని చెపిప్ పోయి 

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

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

అతడు బాకా ఊదించిన తరువాత జనులందరును ఆ పటట్ణమును విడిచి యెవరి గుడారములకు వారు 

పోయిరి; యోవాబు యెరూషలేమునకు రాజునొదద్కు తిరిగివచెచ్ను. 

పర్సంగి 9:13 => మరియు నేను జరుగు దీనిని చూచి యిది జాఞ్నమని తలంచితిని, యిది నా దృషిట్కి 

గొపప్దిగా కనబడెను. 

పర్సంగి 9:14 => ఏమనగా ఒక చినన్ పటట్ణముండెను, దానియందు కొదిద్మంది కాపురముండిరి; 

దానిమీదికి గొపప్ రాజు వచిచ్ దాని ముటట్డివేసి దానియెదుట గొపప్ బురుజులు కటిట్ంచెను; 

పర్సంగి 9:15 => అయితే అందులో జాఞ్నముగల యొక బీదవాడుండి తన జాఞ్నముచేత ఆ 

పటట్ణమును రకిష్ంచెను, అయినను ఎవరును ఆ బీదవానిని జాఞ్పకముంచుకొనలేదు. 

పర్సంగి 9:16 => కాగా నేనిటల్నుకొంటిని-బలముకంటె జాఞ్నము శేర్షఠ్మేగాని బీదవారి జాఞ్నము 

తృణీకరింపబడును, వారి మాటలు ఎవరును లక్షయ్ము చేయరు. 

పర్సంగి 9:17 => బుదిధ్హీనులలో ఏలువాని కేకలకంటె మెలల్గా వినబడిన జాఞ్నుల మాటలు 

శేర్షఠ్ములు. 

పర్సంగి 9:18 => యుదాధ్యుధములకంటె జాఞ్నము శేర్షఠ్ము; ఒక పాపాతుమ్డు అనేకమైన మంచి 

పనులను చెరుపును. 

ఆదికాండము 37:36 => మిదాయ్నీయులు ఐగుపుత్నకు అతని తీసికొనిపోయి, ఫరోయొకక్ 

ఉదోయ్గసుథ్డును రాజ సంరక్షక సేనాధిపతియునైన పోతీఫరునకు అతనిని అమిమ్ వేసిరి. 
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యిరిమ్యా 39:9 => అపుప్డు రాజదేహ సంరక్షకుల కధిపతియగు నెబూజరదాను శేషించి 

పటట్ణములో నిలిచియునన్ పర్జలను, దోర్హులై తమ రాజును విడిచి తనతో చేరినవారిని, శేషించిన 

పర్జలనందరిని బబులోనునకు కొనిపోయెను. 

యిరిమ్యా 52:12 => అయిదవ నెల పదియవ దినమున, అనగా బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు 

ఏలుబడియందు పందొమిమ్దవ సంవతస్రమున బబులోను రాజు ఎదుట నిలుచు నెబూజరదానను 

రాజదేహసంరక్షకుల యధిపతి యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 52:14 => మరియు రాజదేహసంరక్షకుల యధిపతితోకూడ నుండిన కలీద్యుల 

సేనాసంబంధులందరు యెరూషలేము చుటుట్నునన్ పార్కారములనిన్టిని పడగొటిట్రి 

వచనము 18 

తానును తన సేన్హితులును బబులోనులో తకిక్న జాఞ్నులతో కూడ నశింపకుండునటుల్ ఆ కలయొకక్ 

మరమ్విషయములో పరలోకమందునన్ దేవునివలన కటాక్షము పొందు నిమితత్మై ఆయనను 

వేడుకొనుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

దానియేలు 2:9 => కాలము ఉపాయముగా గడపవలెనని అబదధ్మును మోసపు మాటలను 

నాయెదుట పలుక నుదేద్శించి యునాన్రు. మీరు కలను చెపప్లేకపోయినయెడల నేను చెపిప్న మాట 

ఖండితము గనుక కలను నాకు చెపుప్డి అపుప్డు దాని భావమును తెలియజేయుటకు మీకు సామరథ్య్ము 

కలదని నేను తెలిసికొందును. 

దానియేలు 2:24 => ఇటుల్ండగా దానియేలు బబులోనులోని జాఞ్నులను నశింపజేయుటకు రాజు 

నియమించిన అరోయ్కు నొదద్కు వెళి ల్ బబులోనులోని జాఞ్నులను నశింపజేయవదుద్, ననున్ రాజు 

సముఖమునకు తోడుకొనిపొముమ్, నేను ఆ కల భావమును రాజునకు తెలియజేసెదననెను. 

యోహాను 13:27 => వాడు ఆ ముకక్ పుచుచ్కొనగానే సాతాను వానిలో పర్వేశించెను. యేసు నీవు 

చేయుచునన్ది తవ్రగా చేయుమని వానితో చెపప్గా 

వచనము 19 
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అంతట రాతిర్యందు దరశ్నముచేత ఆ మరమ్ము దానియేలునకు బయలుపరచబడెను గనుక 

దానియేలు పరలోకమందునన్ దేవుని సుత్తించెను. 

దానియేలు 2:9 => కాలము ఉపాయముగా గడపవలెనని అబదధ్మును మోసపు మాటలను 

నాయెదుట పలుక నుదేద్శించి యునాన్రు. మీరు కలను చెపప్లేకపోయినయెడల నేను చెపిప్న మాట 

ఖండితము గనుక కలను నాకు చెపుప్డి అపుప్డు దాని భావమును తెలియజేయుటకు మీకు సామరథ్య్ము 

కలదని నేను తెలిసికొందును. 

దానియేలు 2:10 => అందుకు కలీద్యులు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి భూమిమీద ఏ మనుషుయ్డును 

రాజు అడిగిన సంగతి చెపప్జాలడు, ఏ చకర్వరిత్యు అధికారియు శకునగానియొదద్ను గారడీవిదయ్ 

గలవానియొదద్ను కలీద్యునియొదద్ను ఇటిట్ సంగతి విచారింపలేదు. 

దానియేలు 2:11 => రాజు విచారించిన సంగతి బహు అసాధారణమైనది, దేవతలు కాక 

మరెవరును ఈ సంగతి తెలియజెపప్జాలరు; దేవతల నివాసములు శరీరుల మధయ్ ఉండవుగదా. 

దానియేలు 1:18 => నెబుకదెన్జరు తన సముఖమునకు వారిని తేవలెనని ఆజఞ్ ఇచిచ్ నియమించిన 

దినములు కాగానే నపుంసకుల యధిపతి రాజు సముఖమున వారిని నిలువబెటెట్ను. 

దానియేలు 1:19 => రాజు వారితో మాటలాడగా వారందరిలో దానియేలు, హననాయ్, మిషాయేలు, 

అజరాయ్ వంటి వారెవరును కనబడలేదు గనుక వారే రాజు సముఖమున నిలిచిరి. 

వచనము 20 

ఎటల్నగా దేవుడు జాఞ్న బలములు కలవాడు, యుగములనిన్టను దేవుని నామము సుత్తినొందునుగాక. 

దానియేలు 1:7 => నపుంసకుల యధిపతి దానియేలునకు బెలెత్షాజరు అనియు, హననాయ్కు 

షదర్కనియు, మిషాయేలునకు మేషాకనియు, అజరాయ్కు అబేదెన్గో అనియు పేళుల్ పెటెట్ను. 

దానియేలు 1:11 => నపుంసకుల యధిపతి దానియేలు, హననాయ్, మిషాయేలు, అజరాయ్ 

అనువారిమీద నియమించిన నియామకునితో దానియేలు ఇటల్నెను. 
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దానియేలు 3:12 => రాజా, తాము షదర్కు, మేషాకు, అబేదన్గో అను ముగుగ్రు యూదులను 

బబులోను దేశములోని రాచకారయ్ములు విచారించుటకు నియమించితిరి; ఆ మనుషుయ్లు తమరి 

ఆజఞ్ను లక్షయ్పెటట్లేదు, తమరి దేవతలను పూజించుటలేదు, తమరు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రించుటయే లేదు అనిరి. 

దానియేలు 1:6 => యూదులలోనుండి దానియేలు, హననాయ్, మిషాయేలు, అజరాయ్ అనువారు 

వీరిలోనుండిరి. 

దానియేలు 2:30 => ఇతర మనుషుయ్లకందరి కంటె నాకు విశేష జాఞ్నముండుటవలన ఈ మరమ్ము 

నాకు బయలుపరచబడలేదు. రాజునకు దాని భావమును తెలియజేయు నిమితత్మును, తమరి మనసుస్ 

యొకక్ ఆలోచనలు తాము తెలిసికొను నిమితత్మును అది బయలుపరచబడెను. 

దానియేలు 2:49 => అంతట దానియేలు రాజునొదద్ మనవి చేసికొనగా రాజు షదర్కు మేషాకు 

అబేదెన్గోయను వారిని బబులోను సంసాథ్నము మీద విచారణకరత్లనుగా నియమించెను; అయితే 

దానియేలు రాజుసనిన్ధిని ఉండెను. 

మలాకీ 3:16 => అపుప్డు, యెహోవా యందు భయభకుత్లు గలవారు ఒకరితో ఒకరు 

మాటలాడుకొనుచుండగా యెహోవా చెవియొగిగ్ ఆలకించెను. మరియు యెహోవా యందు 

భయభకుత్లు కలిగి ఆయన నామమును సమ్రించుచు ఉండువారికి జాఞ్పకారథ్ముగా ఒక గర్ంథము 

ఆయన సముఖమునందు వార్యబడెను. 

వచనము 21 

ఆయన కాలములను సమయములను మారుచ్వాడై యుండి, రాజులను తోర్సివేయుచు నియమించుచు 

ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 

దానియేలు 3:17 => మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో 

నుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను 

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 
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1 సమూయేలు 17:37 => సింహముయొకక్ బలమునుండియు, ఎలుగుబంటి యొకక్ 

బలమునుండియు ననున్ రకిష్ంచిన యెహోవా ఈ ఫిలిషీత్యుని చేతిలోనుండి కూడను ననున్ 

విడిపించుననియు చెపెప్ను. అందుకు సౌలు పొముమ్; యెహోవా నీకు తోడుగా నుండును గాక అని 

దావీదుతో అనెను. 

ఎసేత్రు 4:15 => అపుప్డు ఎసేత్రు మొరెద్కైతో మరల ఇటల్నెను. 

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. 

ఎసేత్రు 4:17 => అటువలెనే మొరెద్కై బయలుదేరి ఎసేత్రు తనకు ఆజాఞ్పించిన యంతటి పర్కారముగా 

జరిగించెను. 

కీరత్నలు 50:15 => ఆపతాక్లమున నీవు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నినున్ విడిపించెదను నీవు 

ననున్ మహిమ పరచెదవు. 

కీరత్నలు 91:15 => అతడు నాకు మొఱఱ్పెటట్గా నేనతనికి ఉతత్రమిచెచ్దను శర్మలో నేనతనికి 

తోడైయుండెదను అతని విడిపించి అతని గొపప్చేసెదను 

సామెతలు 3:5 => నీ సవ్బుదిధ్ని ఆధారము చేసికొనక నీ పూరణ్హృదయముతో యెహోవాయందు 

నమమ్కముంచుము 

సామెతలు 3:6 => నీ పర్వరత్న అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒపుప్కొనుము అపుప్డు 

ఆయన నీ తోర్వలను సరాళము చేయును.  

యెషయా 37:4 => జీవముగల దేవుని దూషించుటకై అషూష్రు రాజైన తన యజమానునిచేత 

పంపబడిన రబాష్కే పలికిన మాటలు నీ దేవుడైన యెహోవా ఒకవేళ ఆలకించి, నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

వినబడియునన్ ఆ మాటలనుబటిట్ ఆయన అషూష్రు రాజును గదిద్ంచునేమో. కాబటిట్ నిలిచిన 

శేషముకొరకు నీవు హెచుచ్గా పార్రథ్న చేయుము.  
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యిరిమ్యా 33:3 => నాకు మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నీకు ఉతత్రమిచెచ్దను, నీవు గర్హింపలేని గొపప్ 

సంగతులను గూఢమైన సంగతులను నీకు తెలియజేతును. 

మతత్యి 18:12 => తొంబదితొమిమ్దింటిని కొండలమీద విడిచివెళి ల్ తపిప్పోయినదానిని వెదకడా? 

మతత్యి 18:19 => మరియు మీలో ఇదద్రు తాము వేడుకొను దేనినిగూరిచ్యైనను భూమిమీద 

ఏకీభవించినయెడల అది పరలోకమందునన్ నాతండిర్వలన వారికి దొరకునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:24 => వారు విని, యేక మనసుస్తో దేవునికిటుల్ బిగగ్రగా మొఱపెటిట్రి. 

నాథా, నీవు ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును వాటిలోని సమసత్మును కలుగజేసినవాడవు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:25 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి చేసిరి? పర్జలెందుకు వయ్రథ్మైన 

ఆలోచనలు పెటుట్కొనిరి?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:26 => పర్భువు మీదను ఆయన కీర్సుత్ మీదను భూరాజులు లేచిరి, 

అధికారులును ఏకముగా కూడుకొనిరి అని నీవు పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా మా తండిర్యు నీ సేవకుడునైన 

దావీదు నోట పలికించితివి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:29 => పర్భువా, ఈ సమయమునందు వారి బెదరింపులు చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:30 => రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును, నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన యేసు 

నామము దావ్రా సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుటకును నీ చెయియ్ చాచియుండగా, నీ 

దాసులు బహు ధైరయ్ముగా నీ వాకయ్మును బోధించునటుల్ అనుగర్హించుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:31 => వారు పార్రథ్న చేయగానే వారు కూడియునన్ చోటు కంపించెను; 

అపుప్డు వారందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై దేవుని వాకయ్మును ధైరయ్ముగా బోధించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:4 => అతనిని పటుట్కొని చెరసాలలో వేయించి, పసాక్ పండుగైన పిమమ్ట 

పర్జలయొదద్కు అతని తేవలెనని ఉదేద్శించి, అతనికి కావలియుండుటకు నాలుగు చతుషట్యముల 

సైనికులకు అతనిని అపప్గించెను 

రోమీయులకు 15:30 => సహోదరులారా, నేను యూదయలోనునన్ అవిధేయుల చేతులలోనుండి 

తపిప్ంపబడి యెరూషలేములో చేయవలసియునన్ యీ పరిచరయ్ పరిశుదుధ్లకు పీర్తికరమగునటుల్ను, 

2 తిమోతి 4:17 => అయితే నా దావ్రా సువారత్ పూరణ్ముగా పర్కటింపబడు నిమితత్మును, 

అనయ్జనులందరును దాని విను నిమితత్మును, పర్భువు నా పర్కక్ నిలిచి ననున్ బలపరచెను గనుక నేను 

సింహము నోటనుండి తపిప్ంపబడితిని 

2 తిమోతి 4:18 => పర్భువు పర్తి దుషాక్రయ్మునుండి ననున్ తపిప్ంచి తన పరలోకరాజయ్మునకు 

చేరునటుల్ ననున్ రకిష్ంచును. యుగయుగములు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక, ఆమేన . 

ఆదికాండము 18:28 => ఏబదిమంది నీతిమంతులలో ఒకవేళ ఐదుగురు తకుక్వైతే ఐదుగురు 

తకుక్వైనందున ఆ పటట్ణమంతయు నాశనము చేయుదువా అని మరల అడిగెను. అందుకాయన 

అకక్డ నలుబది యైదుగురు నాకు కనబడినయెడల నాశనము చేయననెను; 

మలాకీ 3:18 => అపుప్డు నీతిగలవారెవరో దురామ్రుగ్లెవరో దేవుని సేవించువారెవరో ఆయనను 

సేవించని వారెవరో మీరు తిరిగి కనుగొందురు. 

2 పేతురు 2:9 => భకుత్లను శోధనలోనుండి తపిప్ంచుటకును, దురీణ్తిపరులను ముఖయ్ముగా 

మలినమైన దురాశ కలిగి శరీరానుసారముగా నడుచుకొనుచు, పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, 

ఆదికాండము 41:16 => యోసేపు నావలన కాదు, దేవుడే ఫరోకు కేష్మకరమైన ఉతత్రమిచుచ్నని 

ఫరోతో చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:29 => రహసయ్ములు మన దేవుడైన యెహోవాకు చెందును. అయితే 

మనము ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ బయలుపరచబడినవి యెలల్పుప్డు 

మనవియు మన సంతతివారివియు నగునని చెపుప్దురు. 

నెహెమాయ్ 1:4 => ఈ మాటలు వినినపుప్డు నేను కూరుచ్ండి యేడిచ్, కొనిన్ దినములు దుఃఖముతో 

ఉపవాసముండి, ఆకాశమందలి దేవుని యెదుట విజాఞ్పన చేసితిని. 
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యెషయా 45:11 => ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడగు సృషిట్కరత్యైన యెహోవా ఈ మాట 

సెలవిచుచ్చునాన్డు రాగలవాటినిగూరిచ్ ననన్డుగుదురా? నా కుమారులనుగూరిచ్యు నా 

హసత్కారయ్ములనుగూరిచ్యు నాకే ఆజాఞ్పింతురా? 

దానియేలు 2:23 => మా పితరుల దేవా, నీవు వివేకమును బలమును నాకనుగర్హించి యునాన్వు; 

మేమడిగిన యీ సంగతి ఇపుప్డు నాకు తెలియజేసి యునాన్వు గనుక నేను నినున్ సుత్తించుచు 

ఘనపరచుచునాన్ను; ఏలయనగా రాజుయొకక్ సంగతి నీవే మాకు తెలియజేసితివని దానియేలు మరల 

చెపెప్ను. 

దానియేలు 2:28 => అయితే మరమ్ములను బయలుపరచగల దేవుడొకడు పరలోకమందునాన్డు, 

అంతయ్దినములయందు కలుగబోవుదానిని ఆయన రాజగు నెబుకదెన్జరునకు తెలియజేసెను. తాము 

పడకమీద పరుండగా తమరి మనసుస్లో కలిగిన సవ్పన్దరశ్నములు ఏవనగా 

దానియేలు 2:30 => ఇతర మనుషుయ్లకందరి కంటె నాకు విశేష జాఞ్నముండుటవలన ఈ మరమ్ము 

నాకు బయలుపరచబడలేదు. రాజునకు దాని భావమును తెలియజేయు నిమితత్మును, తమరి మనసుస్ 

యొకక్ ఆలోచనలు తాము తెలిసికొను నిమితత్మును అది బయలుపరచబడెను. 

యోనా 1:9 => అతడు వారితో ఇటల్నెను నేను హెబీర్యుడను; సముదర్మునకును భూమికిని 

సృషిట్కరత్యై ఆకాశమందుండు దేవుడైయునన్ యెహోవా యందు నేను భయభకుత్లు గలవాడనై 

యునాన్ను. 

మలాకీ 3:16 => అపుప్డు, యెహోవా యందు భయభకుత్లు గలవారు ఒకరితో ఒకరు 

మాటలాడుకొనుచుండగా యెహోవా చెవియొగిగ్ ఆలకించెను. మరియు యెహోవా యందు 

భయభకుత్లు కలిగి ఆయన నామమును సమ్రించుచు ఉండువారికి జాఞ్పకారథ్ముగా ఒక గర్ంథము 

ఆయన సముఖమునందు వార్యబడెను. 

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

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  
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యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

పర్కటన 16:11 => తమకు కలిగిన వేదనలను బటిట్యు పుండల్ను బటిట్యు పరలోకమందునన్ దేవుని 

దూషించిరి గాని తమ కిర్యలను మాని మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

వచనము 22 

ఆయన మరుగు మాటలను మరమ్ములను బయలుపరచును, అంధకారములోని సంగతులు ఆయనకు 

తెలియును; వెలుగు యొకక్ నివాససథ్లము ఆయనయొదద్ నునన్ది. 

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

అంధకారములోని సంగతులు ఆయనకు తెలియును; వెలుగు యొకక్ నివాససథ్లము ఆయనయొదద్ 

నునన్ది. 

దానియేలు 2:27 => దానియేలు రాజు సముఖములో ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను రాజడిగిన యీ 

మరమ్ము జాఞ్నులైనను గారడీవిదయ్ గలవారైనను శకునగాండర్యినను , జోయ్తిషుక్లైనను 

తెలియజెపప్జాలరు. 

దానియేలు 2:28 => అయితే మరమ్ములను బయలుపరచగల దేవుడొకడు పరలోకమందునాన్డు, 

అంతయ్దినములయందు కలుగబోవుదానిని ఆయన రాజగు నెబుకదెన్జరునకు తెలియజేసెను. తాము 

పడకమీద పరుండగా తమరి మనసుస్లో కలిగిన సవ్పన్దరశ్నములు ఏవనగా 

దానియేలు 2:29 => రాజా, పర్సుత్తకాలము గడచిన పిమమ్ట ఏమి జరుగునో అనుకొని తాము 

పడకమీద పరుండి మనోచింత గలవారై యుండగా మరమ్ములను బయలుపరచువాడు 

కలుగబోవుదానిని తమరికి తెలియజేసెను. 

దానియేలు 4:9 => ఎటల్నగా శకునగాండర్ అధిపతియగు బెలెత్షాజరూ, పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ 

నీయందునన్దనియు, ఏ మరమ్ము నినున్ కలతపెటట్దనియు నేనెరుగుదును గనుక నేను కనిన కలయు 

దాని భావమును నాకు తెలియజెపుప్ము. 
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2 రాజులు 6:8 => సిరియా రాజు ఇశార్యేలుతో యుదధ్ము చేయవలెనని కోరి తన సేవకులతో 

ఆలోచనచేసి ఫలాని సథ్లమందు మన దండుపేట ఉంచుదమని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 6:9 => అయితే ఆ దైవజనుడు ఇశార్యేలు రాజునకు వరత్మానము పంపి ఫలాని 

సథ్లమునకు నీవు పోవదుద్, అచచ్టికి సిరియనులు వచిచ్ దిగియునాన్రని తెలియజేసెను గనుక 

2 రాజులు 6:10 => ఇశార్యేలు రాజు దైవజనుడు తనకు తెలిపి హెచచ్రిక చేసిన సథ్లమునకు పంపి 

సంగతి తెలిసికొని తనవారిని రకిష్ంచుకొనెను. ఈలాగు మాటిమాటికి జరుగుచు వచిచ్నందున 

2 రాజులు 6:11 => సిరియా రాజు కలోల్లపడి తన సేవకులను పిలిచి మనలో ఇశార్యేలు రాజు 

పక్షము వహించిన వారెవరైనది మాకు తెలియజెపప్రాదా అని వారి నడుగగా 

2 రాజులు 6:12 => అతని సేవకులలో ఒకడు రాజవైన నా యేలినవాడా, ఇశార్యేలు రాజు 

పక్షమున ఎవరును లేరుగాని ఇశార్యేలులో నునన్ పర్వకత్యగు ఎలీషా మీ అంతఃపురమందు మీరు 

అనుకొనిన మాటలు ఇశార్యేలు రాజునకు తెలియజేయుననెను. 

కీరత్నలు 25:14 => యెహోవా మరమ్ము ఆయనయందు భయభకుత్లు గలవారికి తెలిసియునన్ది 

ఆయన తన నిబంధనను వారికి తెలియజేయును.  

ఆమోసు 3:7 => తన సేవకులైన పర్వకత్లకు తాను సంకలిప్ంచిన దానిని బయలుపరచకుండ 

పర్భువైన యెహోవా యేమియు చేయడు. 

1 కొరిందీయులకు 2:9 => ఇందునుగూరిచ్ దేవుడు తనున్ పేర్మించువారికొరకు ఏవి సిదధ్పరచెనో 

అవి కంటికి కనబడలేదు, చెవికి వినబడలేదు, మనుషయ్ హృదయమునకు గోచరముకాలేదు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 2:10 => మనకైతే దేవుడు వాటిని తన ఆతమ్వలన బయలుపరచియునాన్డు; ఆ 

ఆతమ్ అనిన్టిని, దేవుని మరమ్ములను కూడ పరిశోధించుచునాన్డు. 

దానియేలు 7:7 => పిమమ్ట రాతిర్యందు నాకు దరశ్నములు కలిగినపుప్డు నేను చూచుచుండగా, 

ఘోరమును భయంకరమునగు నాలుగవ జంతువొకటి కనబడెను. అది తనకు ముందుగా నుండిన 

యితర జంతువులకు భినన్మైనది; అది మహా బలమహాతత్య్ములు గలది; దానికి పెదద్ 
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ఇనుపదంతములును పది కొముమ్లు నుండెను. అది సమసత్మును భకిష్ంచుచు తుతుత్నియలుగా 

చేయుచు మిగిలినదానిని కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను. 

సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  

యోబు 4:13 => గాఢనిదర్ మనుషుయ్లకు వచుచ్ సమయమున రాతిర్ కలలవలన పుటుట్ తలంపులలో 

అది కలిగెను. 

యోబు 33:15 => మంచముమీద కునుకు సమయమున గాఢనిదర్ పటుట్నపుప్డు కలలో రాతిర్ కలుగు 

సవ్పన్ములలో 

యోబు 33:16 => నరులు గరివ్షు ఠ్లు కాకుండ చేయునటుల్ తాము తలచిన కారయ్ము వారు 

మానుకొన చేయునటుల్ 

మతత్యి 2:12 => తరువాత హేరోదు నొదద్కు వెళల్వదద్ని సవ్పన్మందు దేవునిచేత బోధింపబడినవారై 

వారు మరియొక మారగ్మున తమ దేశమునకు తిరిగి వెళి ల్రి. 

మతత్యి 2:13 => వారు వెళిళ్న తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత సవ్పన్మందు యోసేపునకు 

పర్తయ్క్షమై హేరోదు ఆ శిశువును సంహరింపవలెనని ఆయనను వెదకబోవుచునాన్డు గనుక నీవు లేచి 

ఆ శిశువును ఆయన తలిల్ని వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్నకు పారిపోయి, నేను నీతో తెలియజెపుప్వరకు 

అకక్డనే యుండుమని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 40:22 => మరియు యోసేపు వారికి తెలిపిన భావము చొపుప్న భక్షయ్కారుల అధిపతిని 

వేర్లాడదీయించెను. 

ఆదికాండము 46:2 => అపుప్డు రాతిర్ దరశ్నములయందు దేవుడు యాకోబూ యాకోబూ అని 

ఇశార్యేలును పిలిచెను. అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

నిరగ్మకాండము 8:19 => శకునగాండుర్ ఇది దైవశకిత్ అని ఫరోతో చెపిప్రి. అయితే యెహోవా 

చెపిప్నటుట్ ఫరో హృదయము కఠినమాయెను, అతడు వారిమాట వినకపోయెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 29:29 => రహసయ్ములు మన దేవుడైన యెహోవాకు చెందును. అయితే 

మనము ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ బయలుపరచబడినవి యెలల్పుప్డు 

మనవియు మన సంతతివారివియు నగునని చెపుప్దురు. 

యెహోషువ 22:33 => ఇశార్యేలీయులు విని సంతోషించిరి. అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు దేవుని 

సుత్తించి, రూబేనీయులును గాదీయులును నివసించు దేశమును పాడుచేయుటకు వారిమీద యుదధ్ము 

చేయుట మానిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:5 => దేవుని పర్తయ్క్షత విషయమందు తెలివికలిగిన జెకరాయ్ దినములలో 

అతడు దేవుని ఆశర్యించెను, అతడు యెహోవాను ఆశర్యించినంత కాలము దేవుడు అతని 

వరిధ్లల్జేసెను. 

దానియేలు 2:47 => మరియు రాజు ఈ మరమ్మును బయలుపరచుటకు నీవు సమరుథ్డవైతివే; నీ 

దేవుడు దేవతలకు దేవుడును రాజులకు పర్భువును మరమ్ములు బయలుపరచువాడునై యునాన్డని 

దానియేలునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

యోనా 1:9 => అతడు వారితో ఇటల్నెను నేను హెబీర్యుడను; సముదర్మునకును భూమికిని 

సృషిట్కరత్యై ఆకాశమందుండు దేవుడైయునన్ యెహోవా యందు నేను భయభకుత్లు గలవాడనై 

యునాన్ను. 

జెకరాయ్ 1:8 => రాతిర్ ఎఱఱ్ని గుఱఱ్మునెకిక్న మనుషుయ్డొకడు నాకు కనబడెను; అతడు లోయలోనునన్ 

గొంజిచెటల్లో నిలువబడియుండగా అతని వెనుక ఎఱఱ్ని గుఱఱ్ములును చుకక్లు చుకక్లుగల 

గుఱఱ్ములును తెలల్ని గుఱఱ్ములును కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:10 => దమసుక్లో అననీయ అను ఒక శిషుయ్డుండెను. పర్భువు 

దరశ్నమందు అననీయా, అని అతనిని పిలువగా 

1 పేతురు 1:12 => పరలోకమునుండి పంపబడిన పరిశుదాధ్తమ్వలన మీకు సువారత్ పర్కటించిన 

వారిదావ్రా మీకిపుప్డు తెలుపబడిన యీ సంగతుల విషయమై, తమ కొరకు కాదు గాని మీకొరకే 

తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 
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పర్కటన 16:11 => తమకు కలిగిన వేదనలను బటిట్యు పుండల్ను బటిట్యు పరలోకమందునన్ దేవుని 

దూషించిరి గాని తమ కిర్యలను మాని మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

వచనము 23 

మా పితరుల దేవా, నీవు వివేకమును బలమును నాకనుగర్హించి యునాన్వు; మేమడిగిన యీ సంగతి 

ఇపుప్డు నాకు తెలియజేసి యునాన్వు గనుక నేను నినున్ సుత్తించుచు ఘనపరచుచునాన్ను; ఏలయనగా 

రాజుయొకక్ సంగతి నీవే మాకు తెలియజేసితివని దానియేలు మరల చెపెప్ను. 

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

గాక అనియు చెపెప్ను. అపుప్డతడు అనిన్టిలో ఇతనికి పదియవ వంతు ఇచెచ్ను. 

1 రాజులు 8:56 => ఎటల్నగా తాను చేసిన వాగాద్నమంతటినిబటిట్ ఇశార్యేలీయులగు తన జనులకు 

నెమమ్ది దయచేసిన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలిగియుండును గాక. తన దాసుడైన మోషేదావ్రా ఆయన 

చేసిన శుభవాగాద్నములో ఒక మాటైన తపిప్పోయినదికాదు 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:10 => రాజైన దావీదుకూడను బహుగా సంతోషపడి, సమాజము 

పూరణ్ముగా ఉండగా యెహోవాకు ఇటుల్ సోత్తర్ములు చెలిల్ంచెను మాకు తండిర్గానునన్ ఇశార్యేలీయుల 

దేవా యెహోవా, నిరంతరము నీవు సోత్తార్రు హ్డవు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:20 => ఈలాగు పలికిన తరువాత దావీదు ఇపుప్డు మీ దేవుడైన 

యెహోవాను సుత్తించుడని సమాజకులందరితో చెపప్గా, వారందరును తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాను సుత్తించి యెహోవా సనిన్ధిని రాజు ముందరను తలవంచి నమసాక్రము చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:21 => మరియు అతడు జనులను హెచచ్రిక చేసిన తరువాత 

యెహోవాను సుత్తించుటకు గాయకులను ఏరప్రచి, వారు పరిశుదాధ్లంకారములు ధరించి సైనయ్ము 

ముందర నడచుచు యెహోవా కృప నిరంతరముండును, ఆయనను సుత్తించుడి అని సోత్తర్ము 

చేయుటకు వారిని నియమించెను. 

కీరత్నలు 41:13 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా శాశవ్తకాలమునుండి శాశవ్తకాలమువరకు 

సుత్తింపబడును గాక. ఆమేన . ఆమేన .  
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కీరత్నలు 50:23 => సుత్తియాగము అరిప్ంచువాడు ననున్ మహిమపరచుచునాన్డు నేను వానికి దేవుని 

రక్షణ కనుపరచునటుల్ వాడు మారగ్ము సిదధ్పరచుకొనెను.  

కీరత్నలు 72:18 => దేవుడైన యెహోవా ఇశార్యేలుయొకక్ దేవుడు సుత్తింపబడును గాక ఆయన 

మాతర్మే ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడు. 

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

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

ముగిసెను. 

కీరత్నలు 103:1 => నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము. నా అంతరంగముననునన్ 

సమసత్మా, ఆయన పరిశుదధ్ నామమును సనున్తించుము. 

కీరత్నలు 103:2 => నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము ఆయన చేసిన ఉపకారములలో 

దేనిని మరువకుము 

కీరత్నలు 113:2 => ఇది మొదలుకొని యెలల్కాలము యెహోవా నామము సనున్తింపబడునుగాక. 

కీరత్నలు 115:18 => మేమైతే ఇది మొదలుకొని నితయ్ము యెహోవాను సుత్తించెదము యెహోవాను 

సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 145:1 => రాజవైన నా దేవా, నినున్ ఘనపరచెదను. నీ నామమును నితయ్ము 

సనున్తించెదను 

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

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

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 

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

అంధకారములోని సంగతులు ఆయనకు తెలియును; వెలుగు యొకక్ నివాససథ్లము ఆయనయొదద్ 

నునన్ది. 
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దానియేలు 2:23 => మా పితరుల దేవా, నీవు వివేకమును బలమును నాకనుగర్హించి యునాన్వు; 

మేమడిగిన యీ సంగతి ఇపుప్డు నాకు తెలియజేసి యునాన్వు గనుక నేను నినున్ సుత్తించుచు 

ఘనపరచుచునాన్ను; ఏలయనగా రాజుయొకక్ సంగతి నీవే మాకు తెలియజేసితివని దానియేలు మరల 

చెపెప్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:11 => యెహోవా, భూమాయ్కాశములయందుండు సమసత్మును నీ 

వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; 

యెహోవా, రాజయ్ము నీది, నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => ఐశవ్రయ్మును గొపప్తనమును నీవలన కలుగును, నీవు 

సమసత్మును ఏలువాడవు, బలమును పరాకర్మమును నీ దానములు, హెచిచ్ంచువాడవును అందరికి 

బలము ఇచుచ్వాడవును నీవే. 

యోబు 12:13 => జాఞ్నశౌరయ్ములు ఆయనయొదద్ ఉనన్వి ఆలోచనయు వివేచనయు ఆయనకు 

కలవు. 

యోబు 12:16 => బలమును జాఞ్నమును ఆయనకు సవ్భావలక్షణములు మోసపడువారును 

మోసపుచుచ్వారును ఆయన వశమున నునాన్రు. 

యోబు 12:17 => ఆలోచనకరత్లను వసత్రహీనులనుగా చేసి ఆయన వారిని తోడుకొనిపోవును. 

నాయ్యాధిపతులను అవివేకులనుగా కనుపరచును. 

యోబు 12:18 => రాజుల అధికారమును ఆయన కొటిట్వేయును వారి నడుములకు గొలుసులు 

కటుట్ను. 

యోబు 12:19 => యాజకులను వసత్రహీనులనుగాచేసి వారిని తోడుకొనిపోవును సిథ్రముగా 

నాటుకొనినవారిని ఆయన పడగొటుట్ను. 

యోబు 12:20 => వాకాచ్తురయ్ము గలవారి పలుకును ఆయన నిరరథ్కము చేయును పెదద్లను 

బుదిధ్లేనివారినిగా చేయును. 

యోబు 12:21 => అధిపతులను ఆయన తిరసాక్రము చేయును బలాఢుయ్ల నడికటల్ను విపుప్ను. 
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యోబు 12:22 => చీకటిలోని రహసయ్ములను ఆయన బయలుపరచుచు మరణాంధకారమును 

వెలుగులోనికి రపిప్ంచును 

కీరత్నలు 62:11 => బలము తనదని ఒక మారు దేవుడు సెలవిచెచ్ను రెండు మారులు ఆ మాట నాకు 

వినబడెను. 

కీరత్నలు 147:5 => మన పర్భువు గొపప్వాడు ఆయన అధిక శకిత్గలవాడు ఆయన జాఞ్నమునకు 

మితిలేదు. 

సామెతలు 8:14 => ఆలోచన చెపుప్టయు లెసైస్న జాఞ్నము నిచుచ్టయు నా వశము జాఞ్నాధారము 

నేనే, పరాకర్మము నాదే. 

యిరిమ్యా 32:19 => ఆలోచన విషయములో నీవే గొపప్వాడవు, కిర్యలు జరిగించు విషయములో 

శకిత్ సంపనున్డవు, వారి పర్వరత్నలనుబటిట్యు వారి కిర్యాఫలమునుబటిట్యు అందరికి 

పర్తిఫలమిచుచ్టకై నరపుతుర్ల మారగ్ములనిన్టిని నీవు కనున్లార చూచుచునాన్వు. 

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

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

మిముమ్ను నిరోద్షులనుగా నిలువబెటుట్టకును, శకిత్గల మన రక్షకుడైన అదివ్తీయ దేవునికి, 

పర్కటన 5:12 => వారు వధింపబడిన గొఱఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును 

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరు హ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 

1 రాజులు 10:3 => ఆమె వేసిన పర్శన్లనిన్టికి సొలొమోను పర్తుయ్తత్రము చెపెప్ను; రాజునకు 

మరుగైనదేదియు లేనందున ఆమె పర్శన్ వేసిన వాటనిన్టి భావము చెపెప్ను. 

యోబు 9:4 => ఆయన మహా వివేకి, అధిక బలసంపనున్డు ఆయనతో పోరాడ తెగించి హాని 

నొందనివాడెవడు? 

దానియేలు 1:4 => తతవ్జాఞ్నము తెలిసినవారై రాజు నగరునందు నిలువదగిన కొందరు బాలురను 

రపిప్ంచి, కలీద్యుల విదయ్ను భాషను వారికి నేరుప్ము. 

దానియేలు 2:23 => మా పితరుల దేవా, నీవు వివేకమును బలమును నాకనుగర్హించి యునాన్వు; 

మేమడిగిన యీ సంగతి ఇపుప్డు నాకు తెలియజేసి యునాన్వు గనుక నేను నినున్ సుత్తించుచు 
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ఘనపరచుచునాన్ను; ఏలయనగా రాజుయొకక్ సంగతి నీవే మాకు తెలియజేసితివని దానియేలు మరల 

చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 11:36 => ఆయన మూలమునను ఆయన దావ్రాను ఆయన నిమితత్మును సమసత్ము 

కలిగియునన్వి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 కొరిందీయులకు 1:21 => దేవుని జాఞ్నానుసారముగా లోకము తన జాఞ్నముచేత దేవునిని 

ఎరుగకుండినందున, సువారత్ పర్కటనయను వెఱి ఱ్తనముచేత నముమ్వారిని రకిష్ంచుట దేవుని 

దయాపూరవ్క సంకలప్మాయెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:30 => అయితే ఆయన మూలముగా మీరు కీర్సుత్యేసునందునాన్రు.  

ఎఫెసీయులకు 1:8 => కాలము సంపూరణ్మైనపుప్డు జరుగవలసిన యేరాప్టునుబటిట్, ఆయన తన 

దయాసంకలప్ము చొపుప్న తన చితత్మునుగూరిచ్న మరమ్మును మనకు తెలియజేసి, 

2 పేతురు 3:15 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ దీరఘ్శాంతము రక్షణారథ్మైనదని యెంచుకొనుడి. 

ఆలాగు మన పిర్య సహోదరుడైన పౌలు కూడ తనకు అనుగర్హింపబడిన జాఞ్నము చొపుప్న మీకు 

వార్సియునాన్డు. 

వచనము 24 

ఇటుల్ండగా దానియేలు బబులోనులోని జాఞ్నులను నశింపజేయుటకు రాజు నియమించిన అరోయ్కు 

నొదద్కు వెళి ల్ బబులోనులోని జాఞ్నులను నశింపజేయవదుద్, ననున్ రాజు సముఖమునకు 

తోడుకొనిపొముమ్, నేను ఆ కల భావమును రాజునకు తెలియజేసెదననెను. 

దానియేలు 2:9 => కాలము ఉపాయముగా గడపవలెనని అబదధ్మును మోసపు మాటలను 

నాయెదుట పలుక నుదేద్శించి యునాన్రు. మీరు కలను చెపప్లేకపోయినయెడల నేను చెపిప్న మాట 

ఖండితము గనుక కలను నాకు చెపుప్డి అపుప్డు దాని భావమును తెలియజేయుటకు మీకు సామరథ్య్ము 

కలదని నేను తెలిసికొందును. 
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దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

దానియేలు 11:6 => కొనిన్ సంవతస్రములైన పిమమ్ట వారు ఉభయులు కూడుకొనెదరు. మరియు 

వారు ఉభయులు సమాధానపడవలెనని కోరగా దకిష్ణ దేశపు రాజకుమారెత్ ఉతత్ర దేశపు రాజునొదద్కు 

వచుచ్ను. అయినను ఆమె భుజబలము నిలుపుకొననేరదు; అతడైనను అతని భుజబలమైనను 

నిలువదు; వారు ఆమెను, ఆమెను తీసికొని వచిచ్న వారిని, ఆమెను కనినవారిని, ఈ కాలమందు 

ఆమెను బలపరచిన వారిని అపప్గించెదరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:30 => దీరఘ్దరిశ్ సమూయేలు మాటలనుబటిట్యు, పర్వకత్యగు నాతాను 

మాటలనుబటిట్యు, దీరఘ్దరిశ్ గాదు మాటలనుబటిట్యు వార్యబడియునన్ది. 

ఎసేత్రు 1:13 => విధిని రాజయ్ధరమ్మును ఎరిగిన వారందరిచేత రాజు పర్తి సంగతి 

పరిషక్రించుకొనువాడు గనుక 

యోబు 34:24 => విచారణ లేకుండనే బలవంతులను ఆయన నిరూమ్లము చేయుచునాన్డు వారి 

సాథ్నమున ఇతరులను నియమించుచునాన్డు. 

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

కలుగజేయగా వారు నలుగగొటట్బడుదురు. 

యోబు 34:26 => దుషుట్లని బహిరంగముగానే ఆయన వారిని శికిష్ంచును. 

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

లక్షయ్పెటట్కపోయిరి. 

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

వినబడునటుల్ చేసిరి. 

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

తన ముఖమును దాచుకొనినయెడల ఆయనను చూడగలవాడెవడు? అది అనేకులను గూరిచ్నదైనను 

ఒకటే, ఒకని గూరిచ్నదైనను ఒకటే 
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కీరత్నలు 31:14 => యెహోవా, నీయందు నమిమ్క యుంచియునాన్ను నీవే నా దేవుడవని నేను 

అనుకొనుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 31:15 => నా కాలగతులు నీ వశములో నునన్వి. నా శతుర్వులచేతిలోనుండి ననున్ 

రకిష్ంపుము ననున్ తరుమువారినుండి ననున్ రకిష్ంపుము.  

పర్సంగి 3:1 => పర్తి దానికి సమయము కలదు. ఆకాశము కిర్ంద పర్తి పర్యతన్మునకు సమయము 

కలదు. 

పర్సంగి 3:2 => పుటుట్టకు, చచుచ్టకు; నాటుటకు నాటబడినదాని పెరికివేయుటకు, 

పర్సంగి 3:3 => చంపుటకు బాగుచేయుటకు; పడగొటుట్టకు కటుట్టకు; 

పర్సంగి 3:4 => ఏడుచ్టకు నవువ్టకు; దుఃఖించుటకు నాటయ్మాడుటకు; 

పర్సంగి 3:5 => రాళల్ను పారవేయుటకు రాళల్ను కుపప్వేయుటకు; కౌగలించుటకు కౌగలించుట 

మానుటకు; 

పర్సంగి 3:6 => వెదకుటకు పోగొటుట్కొనుటకు, దాచుకొనుటకు పారవేయుటకు; 

పర్సంగి 3:7 => చింపుటకు కుటుట్టకు; మౌనముగా నుండుటకు మాటలాడుటకు; 

పర్సంగి 3:8 => పేర్మించుటకు దేవ్షించుటకు; యుదధ్ము చేయుటకు సమాధానపడుటకు. 

యిరిమ్యా 27:5 => అధిక బలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను భూమిని భూమిమీదనునన్ 

నరులను జంతువులను నేనే సృజించి, ఎవరికిచుచ్ట నాయ్యమని నాకు తోచునో వారికే 

యిచుచ్చునాన్ను. 

యిరిమ్యా 27:6 => ఇపుప్డైతే దేశములనిన్టిని నా దాసుడగు బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు 

వశము చేయుచునాన్ను; అతని సేవించుటకై భూజంతువులనుకూడ అతని వశము చేయుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 27:7 => అతని సవ్దేశమునకు కాలము వచుచ్వరకు సమసత్జనులు అతనికిని అతని 

కుమారునికిని అతని కుమారుని కుమారునికిని దాసులైయుందురు, ఆ కాలము రాగా బహుజనముల 

మహారాజులు అతనిచేత దాసయ్ము చేయించుకొందురు. 

దానియేలు 4:17 => ఈ ఆజఞ్ జాగరూకులగు దేవదూతల పర్కటన ననుసరించి జరుగును, 

నిరణ్యమైన పరిశుదుధ్ల పర్కటన ననుసరించి సంభవించును. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల 
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రా జయ్ ము పై ని అ ధి కా రి యై యుం డి , తా నె వ రి కి అ ను గర్ హిం ప ని చఛ్ యిం చు నో 

వారికనుగర్హించుననియు , ఆ యా రాజయ్ముపైన అతయ్ లప్  మనుషుయ్లను ఆయన 

నియమించుచునాన్డనియు మనుషుయ్లందరు తెలిసికొనునటుల్ ఈలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:32 => తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ 

నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన 

అధికారియై యుండి, తానెవనికి దాని అనుగర్హింప నిశచ్యించునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు 

తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగునని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 2:7 => యెహోవా దారిదర్య్మును ఐశవ్రయ్మును కలుగజేయువాడు 

కుర్ంగజేయువాడును లేవనెతుత్వాడును ఆయనే. 

1 సమూయేలు 2:8 => దరిదుర్లను అధికారులతో కూరుచ్ండబెటుట్టకును మహిమగల 

సింహాసనమును సవ్తంతిర్ంపజేయుటకును వారిని మంటిలోనుండి యెతుత్వాడు ఆయనే లేమిగలవారిని 

పెంటకుపప్మీదినుండి లేవనెతుత్వాడు ఆయనే . భూమియొకక్ సత్ంభములు యెహోవా 

వశము,లోకమును వాటిమీద ఆయన నిలిపియునాన్డు. 

యోబు 12:18 => రాజుల అధికారమును ఆయన కొటిట్వేయును వారి నడుములకు గొలుసులు 

కటుట్ను. 

కీరత్నలు 75:5 => కొముమ్ ఎతత్కుడి, ఎతుత్గా కొముమ్ ఎతత్కుడి పొగరుపటిట్న మాటలాడకుడి అని 

భకిత్హీనులకు నేను ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 75:6 => తూరుప్నుండియైనను పడమటినుండియైనను అరణయ్మునుండియైనను హెచుచ్ 

కలుగదు. 

కీరత్నలు 113:7 => పర్ధానులతో తన పర్జల పర్ధానులతో వారిని కూరుచ్ండబెటుట్టకై 

కీరత్నలు 113:8 => ఆయన నేలనుండి దరిదుర్లను లేవనెతుత్వాడు పెంట కుపప్మీదనుండి బీదలను 

పైకెతుత్వాడు 

సామెతలు 8:15 => నావలన రాజులు ఏలుదురు అధికారులు నాయ్యమునుబటిట్ పాలన చేయుదురు. 
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సామెతలు 8:16 => నావలన అధిపతులును లోకములోని ఘనులైన నాయ్యాధిపతులందరును 

పర్భుతవ్ము చేయుదురు. 

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

విషయమై గరివ్షు ఠ్లను చెదరగొటెట్ను.  

లూకా 1:52 => సింహాసనములనుండి బలవంతులను పడదోర్సి దీనులనెకిక్ంచెను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:21 => ఆ తరువాత వారు రాజు కావలెనని కోరగా దేవుడు బెనాయ్మీను 

గోతీర్యుడును కీషు కుమారుడునైన సౌలును వారికి నలువది ఏండల్ వరకు దయచేసెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:22 => తరువాత అతనిని తొలగించి దావీదును వారికి రాజుగా 

ఏరప్రచెను. మరియు ఆయన నేను యెషష్యి కుమారుడైన దావీదును కనుగొంటిని; అతడు నా 

యిషాట్నుసారుడైన మనుషుయ్డు, అతడు నా ఉదేద్శములనిన్యు నెరవేరుచ్నని చెపిప్ అతనినిగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

పర్కటన 19:16 => రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన వసత్రము 

మీదను తొడ మీదను వార్యబడియునన్ది. 

నిరగ్మకాండము 31:3 => విచితర్మైన పనులను కలిప్ంచుటకును బంగారుతోను వెండితోను 

ఇతత్డితోను పని చేయుటకును పొదుగుటకై  

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

అహోలీయాబును అతనికి తోడు చేసితిని. నేను నీకాజాఞ్పించినవనిన్యు చేయునటుల్ జాఞ్న 

హృదయులందరి హృదయములలో జాఞ్నమును ఉంచియునాన్ను. 

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

విసత్రించియునన్ందున వారిని లెకక్ పెటుట్టయు వారి విశాలదేశమును తనకీ చేయుటయు అసాధయ్ము. 

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

మంచి చెడడ్లు వివేచించి నీ జనులకు నాయ్యము తీరుచ్నటుల్ నీ దాసుడనైన నాకు వివేకముగల 

హృదయము దయచేయుము. 

1 రాజులు 3:10 => సొలొమోను చేసిన యీ మనవి పర్భువునకు అనుకూలమాయెను గనుక 
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1 రాజులు 3:11 => దేవుడు అతనికి ఈలాగు సెలవిచెచ్ను దీరాఘ్యువునైనను ఐశవ్రయ్మునైనను నీ 

శతుర్వుల పార్ణమునైనను అడుగక, నాయ్యములను గర్హించుటకు వివేకము అనుగర్హించుమని నీవు 

అడిగితివి. 

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

గల హృదయము నీకిచుచ్చునాన్ను; పూరివ్కులలో నీవంటివాడు ఒకడును లేడు, ఇకమీదట 

నీవంటివాడొకడును ఉండడు. 

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

విచారించుటయందు రాజు దైవజాఞ్నము నొందినవాడని గర్హించి అతనికి భయపడిరి. 

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

సొలొమోనునకు దయచేసెను 

1 రాజులు 10:24 => అతని హృదయమందు దేవుడు ఉంచిన జాఞ్నవాకుక్లను వినుటకై 

లోకులందరును అతని చూడగోరిరి. 

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

యెహోవా నీకు వివేకమును తెలివిని అనుగర్హించి ఇశార్యేలీయులమీద నీకు అధికారము 

దయచేయును గాక. 

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

ఈ జనులమధయ్ను ఉండి కారయ్ములను చకక్పెటుట్నటుల్ తగిన జాఞ్నమును తెలివిని నాకు 

దయచేయుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:11 => అందుకు దేవుడు సొలొమోనుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఈ 

పర్కారము యోచించుకొని, ఐశవ్రయ్మునైనను సొముమ్నైనను ఘనతనైనను నీ శతుర్వుల పార్ణమునైనను 

దీరాఘ్యువునైనను అడుగక, నేను నినున్ వారిమీద రాజుగా నియమించిన నా జనులకు నాయ్యము 

తీరుచ్టకు తగిన జాఞ్నమును తెలివిని అడిగియునాన్వు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 1:12 => కాబటిట్ జాఞ్నమును తెలివియు నీకియయ్బడును, నీకనన్ 

ముందుగానునన్ రాజులకైనను నీ తరువాత వచుచ్ రాజులకైనను కలుగని ఐశవ్రయ్మును సొముమ్ను 

ఘనతను నీకిచెచ్దను అని చెపెప్ను. 

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

వచుచ్ను. 

సామెతలు 2:7 => ఆయన యథారథ్వంతులను వరిధ్లల్జేయును యుకత్మారగ్ము తపప్క 

నడుచుకొనువారికి ఆయన కేడెముగా నునాన్డు. 

లూకా 21:15 => మీ విరోధులందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాకుక్ను 

జాఞ్నమును నేను మీకు అనుగర్హింతును. 

1 కొరిందీయులకు 1:30 => అయితే ఆయన మూలముగా మీరు కీర్సుత్యేసునందునాన్రు.  

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

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

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

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

యాకోబు 3:15 => ఈ జాఞ్నము పైనుండి దిగివచుచ్నది కాక భూసంబంధమైనదియు పర్కృతి 

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 

యాకోబు 3:16 => ఏలయనగా, మతస్రమును వివాదమును ఎకక్డ ఉండునో అకక్డ అలల్రియు 

పర్తి నీచకారయ్మును ఉండును. 

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

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 
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యెహోషువ 6:2 => అపుప్డు యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను చూడుము; నేను యెరికోను దాని 

రాజును పరాకర్మముగల శూరులను నీచేతికి అపప్గించుచునాన్ను. 

యెహోషువ 8:1 => మరియు యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను భయపడకుము, జడియకుము, 

యుదధ్సనన్ధుధ్లైన వారినందరిని తోడుకొని హాయిమీదికి పొముమ్. చూడుము; నేను హాయి రాజును 

అతని జనులను అతని పటట్ణమును అతని దేశమును నీచేతికపప్గించుచునాన్ను. 

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

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

చాలదు; 

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

ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యెహోవా జనులైన ఇశార్యేలు వారిమీద నేను 

నినున్ పటాట్భిషికుత్నిగా చేయుచునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:23 => దేవుడు సొలొమోనుయొకక్ హృదయమందుంచిన జాఞ్నోకుత్లను 

వినుటకై భూరాజులందరును అతని ముఖదరశ్నము చేయగోరిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:23 => పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఆజాఞ్పించునదేమనగా 

ఆకాశమందలి దేవుడైన యెహోవా లోకమందునన్ సకలజనములను నా వశముచేసి, యూదా 

దేశమందునన్ యెరూషలేములో తనకు మందిరమును కటిట్ంచుమని నాకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు; 

కావున మీలో ఎవరు ఆయన జనులైయునాన్రో వారు బయలుదేరవచుచ్ను; వారి దేవుడైన యెహోవా 

వారికి తోడుగా నుండునుగాక. 

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

యెహోవా లోకమందునన్ సకల జనములను నా వశముచేసి, యూదాదేశమందునన్ యెరూషలేములో 

తనకు మందిరమును కటిట్ంచుమని నాకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు. 

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

ఎలాన్తాను నాతాను జెకరాయ్ మెషులాల్ము అను వారిని, ఉపదేశకులగు యోయారీబు ఎలాన్తానులను 

పిలువనంపించి 
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యోబు 12:21 => అధిపతులను ఆయన తిరసాక్రము చేయును బలాఢుయ్ల నడికటల్ను విపుప్ను. 

యోబు 24:1 => సరవ్శకుత్డగువాడు నియామకకాలములను ఎందుకు ఏరాప్టు చేయడు? ఆయన 

నెరిగియునన్వారు ఆయన దినములను ఎందుచేత చూడకునాన్రు? 

యోబు 32:8 => అయినను నరులలో ఆతమ్ ఒకటియునన్ది సరవ్శకుత్డగు దేవుని ఊపిరి వారికి 

వివేచన కలుగజేయును. 

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

వివేకము నిముమ్. 

యిరిమ్యా 43:10 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇదిగో నా దాసుడగు బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరును నేను పిలువనంపించి 

తీసికొనివచిచ్, నేను పాతిపెటిట్న యీ రాళల్మీద అతని సింహాసనము ఉంచెదను, అతడు రతన్కంబళిని 

వాటిమీదనే వేయించును.  

యెహెజేక్లు 31:9 => విసాత్రమైన కొమమ్లతో నేను దానిని శృంగారించినందున దేవుని వనమైన 

ఏదెనులోనునన్ వృక్షములనిన్యు దాని సొగసు చూచి దానియందు అసూయపడెను. 

దానియేలు 1:4 => తతవ్జాఞ్నము తెలిసినవారై రాజు నగరునందు నిలువదగిన కొందరు బాలురను 

రపిప్ంచి, కలీద్యుల విదయ్ను భాషను వారికి నేరుప్ము. 

దానియేలు 1:17 => ఈ నలుగురు బాలుర సంగతి ఏమనగా, దేవుడు వారికి జాఞ్నమును సకల శాసత్ర 

పర్వీణతయు వివేచనయు అనుగర్హించెను. మరియు దానియేలు సకల విధములగు దరశ్నములను 

సవ్పన్భావములను గర్హించు తెలివిగలవాడై యుండెను. 

దానియేలు 1:20 => రాజు వీరియొదద్ విచారణ చేయగా జాఞ్నవివేకముల సంబంధమైన 

పర్తివిషయములో వీరు తన రాజయ్మందంతటనుండు శకునగాండర్కంటెను గారడీవిదయ్గల 

వారందరికంటెను పది యంతలు శేర్షు ఠ్లని తెలియబడెను. 

దానియేలు 2:20 => ఎటల్నగా దేవుడు జాఞ్న బలములు కలవాడు, యుగములనిన్టను దేవుని 

నామము సుత్తినొందునుగాక. 
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దానియేలు 2:23 => మా పితరుల దేవా, నీవు వివేకమును బలమును నాకనుగర్హించి యునాన్వు; 

మేమడిగిన యీ సంగతి ఇపుప్డు నాకు తెలియజేసి యునాన్వు గనుక నేను నినున్ సుత్తించుచు 

ఘనపరచుచునాన్ను; ఏలయనగా రాజుయొకక్ సంగతి నీవే మాకు తెలియజేసితివని దానియేలు మరల 

చెపెప్ను. 

దానియేలు 4:25 => తమయొదద్ నుండకుండ మనుషుయ్లు నినున్ తరుముదురు, నీవు 

అడవిజంతువుల మధయ్ నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ తినెదవు; ఆకాశపుమంచు నీమీదపడి 

నినున్ తడుపును; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన అధికారియై యునాన్డనియు, 

తానెవనికి దాని ననుగర్హింప నిచఛ్యించునో వానికి అనుగర్హించుననియు నీవు తెలిసికొనువరకు 

ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగును. 

దానియేలు 10:1 => పారసీకరాజగు కోరెషు పరిపాలన కాలములో మూడవ సంవతస్రమున 

బెలెత్షాజరు అను దానియేలునకు ఒక సంగతి బయలుపరచబడెను; గొపప్ యుదధ్ము జరుగుననన్ ఆ 

సంగతి నిజమే; దానియేలు దాని గర్హించెను; అది దరశ్నమువలన అతనికి తెలిసినదాయెను.  

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 1 : 7 = > కా ల ము ల ను స మ య ము ల ను తం డిర్ త న 

సావ్ధీనమందుంచుకొనియునాన్డు; వాటిని తెలిసికొనుట మీ పనికాదు.  

రోమీయులకు 13:1 => పర్తివాడును పై అధికారులకు లోబడి యుండవలెను; ఏలయనగా 

దేవునివలన కలిగినది తపప్ మరి ఏ అధికారమును లేదు; ఉనన్ అధికారములు దేవుని వలననే 

నియమింపబడియునన్వి. 

1 కొరిందీయులకు 12:8 => ఏలాగనగా, ఒకనికి ఆతమ్ మూలముగా బుదిధ్ వాకయ్మును, 

మరియొకనికి ఆ ఆతమ్ననుసరించిన జాఞ్న వాకయ్మును, 

ఎఫెసీయులకు 1:8 => కాలము సంపూరణ్మైనపుప్డు జరుగవలసిన యేరాప్టునుబటిట్, ఆయన తన 

దయాసంకలప్ము చొపుప్న తన చితత్మునుగూరిచ్న మరమ్మును మనకు తెలియజేసి, 

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

గలవాడై, తన యోగయ్ పర్వరత్నవలన తన కిర్యలను కనుపరచవలెను. 
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2 పేతురు 3:15 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ దీరఘ్శాంతము రక్షణారథ్మైనదని యెంచుకొనుడి. 

ఆలాగు మన పిర్య సహోదరుడైన పౌలు కూడ తనకు అనుగర్హింపబడిన జాఞ్నము చొపుప్న మీకు 

వార్సియునాన్డు. 

వచనము 25 

కావున అరోయ్కు రాజునకు భావము తెలియజెపప్గల యొక మనుషుయ్ని చెరపటట్బడిన యూదులలో 

నేను కనుగొంటినని రాజు సముఖమున మనవి చేసి, దానియేలును తవ్రగా రాజు సనిన్ధికి 

తోడుకొనిపోయెను. 

దానియేలు 2:11 => రాజు విచారించిన సంగతి బహు అసాధారణమైనది, దేవతలు కాక 

మరెవరును ఈ సంగతి తెలియజెపప్జాలరు; దేవతల నివాసములు శరీరుల మధయ్ ఉండవుగదా. 

దానియేలు 2:28 => అయితే మరమ్ములను బయలుపరచగల దేవుడొకడు పరలోకమందునాన్డు, 

అంతయ్దినములయందు కలుగబోవుదానిని ఆయన రాజగు నెబుకదెన్జరునకు తెలియజేసెను. తాము 

పడకమీద పరుండగా తమరి మనసుస్లో కలిగిన సవ్పన్దరశ్నములు ఏవనగా 

దానియేలు 2:29 => రాజా, పర్సుత్తకాలము గడచిన పిమమ్ట ఏమి జరుగునో అనుకొని తాము 

పడకమీద పరుండి మనోచింత గలవారై యుండగా మరమ్ములను బయలుపరచువాడు 

కలుగబోవుదానిని తమరికి తెలియజేసెను. 

ఆదికాండము 37:5 => యోసేపు ఒక కల కని తన సహోదరులతో అది తెలియచెపప్గా వారు 

అతనిమీద మరి పగపటిట్రి. 

ఆదికాండము 37:6 => అతడు వారిని చూచి నేను కనిన యీ కలను మీరు దయచేసి వినుడి. 

ఆదికాండము 37:7 => అదేమనగా మనము చేనిలో పనలు కటుట్చుంటిమి; నా పన లేచి 

నిలుచుండగా మీ పనలు నా పనను చుటుట్కొని నా పనకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:8 => అందుకతని సహోదరులు నీవు నిశచ్యముగా మముమ్నేలెదవా? మామీద 

నీవు అధికారివగుదువా అని అతనితో చెపిప్, అతని కలలనుబటిట్యు అతని మాటలనుబటిట్యు 

అతనిమీద మరింత పగపటట్రి 
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ఆదికాండము 37:9 => అతడింకొక కల కని తన సహోదరులకు తెలియచేసి ఇదిగో నేను మరియొక 

కలకంటిని; అందులో సూరయ్చందుర్లును పదకొండు నక్షతర్ములును నాకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:16 => యోసేపు నావలన కాదు, దేవుడే ఫరోకు కేష్మకరమైన ఉతత్రమిచుచ్నని 

ఫరోతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:25 => అందుకు యోసేపు ఫరో కనిన కల ఒకక్టే. దేవుడు తాను 

చేయబోవుచునన్ది ఫరోకు తెలియచేసెను. ఆ యేడు మంచి ఆవులు ఏడు సంవతస్రములు 

ఆదికాండము 41:26 => ఆ యేడు మంచి వెనున్లును ఏడు సంవతస్ రములు. 

ఆదికాండము 41:27 => కల ఒకక్టే. వాటి తరువాత, చికిక్పోయి వికారమై పైకివచిచ్న యేడు 

ఆవులును ఏడు సంవతస్రములు; తూరుప్ గాలిచేత చెడిపోయిన యేడు పీలవెనున్లు కరవుగల యేడు 

సంవతస్రములు. 

ఆదికాండము 41:28 => నేను ఫరోతో చెపుప్ మాట యిదే. దేవుడు తాను చేయబోవుచునన్ది ఫరోకు 

చూపించెను. 

యోబు 12:22 => చీకటిలోని రహసయ్ములను ఆయన బయలుపరచుచు మరణాంధకారమును 

వెలుగులోనికి రపిప్ంచును 

కీరత్నలు 25:14 => యెహోవా మరమ్ము ఆయనయందు భయభకుత్లు గలవారికి తెలిసియునన్ది 

ఆయన తన నిబంధనను వారికి తెలియజేయును.  

యెషయా 41:22 => జరుగబోవువాటిని విశదపరచి మాయెదుట తెలియజెపుప్డి పూరవ్మైనవాటిని 

విశదపరచుడి మేమాలోచించి వాటి ఫలమును తెలిసికొనునటుల్ వాటిని మాకు తెలియజెపుప్డి 

లేనియెడల రాగలవాటిని మాకు తెలియజెపుప్డి.  

యెషయా 41:26 => మేము ఒపుప్కొనునటుల్ జరిగినదానిని ఆదినుండియు తెలియజెపిప్నవాడెవడు? 

ఆ వాదము నాయ్యమని మేము అనునటుల్ పూరవ్కాలమున దానిని తెలియజెపిప్నవాడెవడు? దాని 

తెలియజెపుప్వాడెవడును లేడు వినుపించు వాడెవడును లేడుమీ మాటలు వినువాడెవడును లేడు. 

యెషయా 42:9 => మునుపటి సంగతులు సంభవించెను గదా కొర్తత్ సంగతులు 

తెలియజేయుచునాన్ను పుటట్కమునుపే వాటిని మీకు తెలుపుచునాన్ను. 
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మతత్యి 13:13 => ఇందునిమితత్ము నేను ఉపమానరీతిగా వారికి బోధించుచునాన్ను.ఈ పర్జలు 

కనున్లార చూచి, చెవులారా విని, హృదయముతో గర్హించి  

రోమీయులకు 16:25 => సమసత్మైన అనయ్జనులు విశావ్సమునకు విధేయులగునటుల్, అనాదినుండి 

రహసయ్ముగా ఉంచబడి యిపుప్డు పర్తయ్క్షపరచబడిన మరమ్ము, నితయ్దేవుని ఆజఞ్ పర్కారము పర్వకత్ల 

లేఖనములదావ్రా వారికి తెలుపబడియునన్ది. ఈ మరమ్మును అనుసరించియునన్ నా సువారత్ 

పర్కారముగాను, 

రోమీయులకు 16:26 => యేసుకీర్సుత్ను గూరిచ్న పర్కటన పర్కారముగాను, మిముమ్ను సిథ్రపరచుటకు 

శకిత్మంతుడును  

1 కొరిందీయులకు 2:9 => ఇందునుగూరిచ్ దేవుడు తనున్ పేర్మించువారికొరకు ఏవి సిదధ్పరచెనో 

అవి కంటికి కనబడలేదు, చెవికి వినబడలేదు, మనుషయ్ హృదయమునకు గోచరముకాలేదు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 2:10 => మనకైతే దేవుడు వాటిని తన ఆతమ్వలన బయలుపరచియునాన్డు; ఆ 

ఆతమ్ అనిన్టిని, దేవుని మరమ్ములను కూడ పరిశోధించుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 2:11 => ఒక మనుషుయ్ని సంగతులు అతనిలోనునన్ మనుషాయ్తమ్కే గాని 

మనుషుయ్లలో మరి ఎవనికి తెలియును? ఆలాగే దేవుని సంగతులు దేవుని ఆతమ్కే గాని మరి ఎవనికిని 

తెలియవు. 

ఎఫెసీయులకు 3:5 => ఈ మరమ్మిపుప్డు ఆతమ్ మూలముగా దేవుని పరిశుదుధ్లగు అపొసత్లులకును 

పర్వకత్ లకును బయలుపరచబడి యునన్టుట్గా పూరవ్కాలములయందు మనుషుయ్లకు 

తెలియపరచబడలేదు. 

యోబు 26:6 => ఆయన దృషిట్కి పాతాళము తెరువబడియునన్ది నాశనకూపము బటట్బయలుగా 

నునన్ది. 

కీరత్నలు 139:11 => అంధకారము ననున్ మరుగుచేయును నాకు కలుగు వెలుగు రాతిర్వలె ఉండును 

అని నేననుకొనినయెడల 
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కీరత్నలు 139:12 => చీకటియైనను నీకు చీకటి కాకపోవును రాతిర్ పగటివలె నీకు వెలుగుగా 

ఉండును చీకటియు వెలుగును నీకు ఏకరీతిగా ఉనన్వి 

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

సథ్లములలో దాగగలవాడెవడైన కలడా? నేను భూమాయ్కాశముల యందంతట నునన్వాడను కానా? 

యిదే యెహోవా వాకుక్. 

లూకా 12:2 => మరుగైనదేదియు బయలుపరచబడకపోదు; రహసయ్మైనదేదియు తెలియబడకపోదు. 

లూకా 12:3 => అందుచేత మీరు చీకటిలో మాటలాడుకొనునవి వెలుగులో వినబడును, మీరు 

గదులయందు చెవిలో చెపుప్కొనునది మిదెద్లమీద చాటింపబడును. 

యోహాను 21:17 => మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ, ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 

అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 

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. 

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

దానియేలు 5:11 => నీ రాజయ్ములో ఒక మనుషుయ్డునాన్డు. అతడు పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ గలవాడు; 

నీ తండిర్కాలములో అతడు దైవజాఞ్నమువంటి జాఞ్నమును బుదిధ్యు తెలివియు గలవాడై యుండుట నీ 

తండిర్ కనుగొనెను గనుక నీ తండిర్యైన రాజగు నెబుకదెన్జరు శకునగాండర్కును గారడీవిదయ్ 

గలవారికిని కలీద్యులకును జోయ్తిషుయ్లకును పై యధిపతిగా అతని నియమించెను.  

దానియేలు 5:14 => దేవతల ఆతమ్యు వివేకమును బుదిధ్యు విశేష జాఞ్నమును నీయందునన్వని 

నినున్గూరిచ్ వింటిని. 
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కీరత్నలు 36:9 => నీయొదద్ జీవపు ఊట కలదు నీ వెలుగును పొందియే మేము వెలుగు 

చూచుచునాన్ము. 

కీరత్నలు 104:2 => వసత్రమువలె వెలుగును నీవు కపుప్కొనియునాన్వు. తెరను పరచినటుట్ 

ఆకాశవిశాలమును నీవు పరచియునాన్వు.  

యోహాను 1:9 => నిజమైన వెలుగు ఉండెను; అది లోకములోనికి వచుచ్చు పర్తి మనుషుయ్ని 

వెలిగించుచునన్ది. 

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

నడువక జీవపు వెలుగు గలిగియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 12:45 => ననున్ చూచువాడు ననున్ పంపినవానినే చూచుచునాన్డు. 

యోహాను 12:46 => నాయందు విశావ్సముంచు పర్తివాడు చీకటిలో నిలిచియుండకుండునటుల్ నేను 

ఈ లోకమునకు వెలుగుగా వచిచ్యునాన్ను. 

1 తిమోతి 6:16 => సమీపింపరాని తేజసుస్లో ఆయన మాతర్మే వసించుచు అమరతవ్ము 

గలవాడైయునాన్డు. మనుషుయ్లలో ఎవడును ఆయనను చూడలేదు, ఎవడును చూడనేరడు; ఆయనకు 

ఘనతయు శాశవ్తమైన పర్భావమును కలిగియుండును గాక. ఆమేన . 

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

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

1 యోహాను 1:5 => మేమాయనవలన విని మీకు పర్కటించు వరత్మాన మేమనగా దేవుడు 

వెలుగైయునాన్డు; ఆయనయందు చీకటి ఎంతమాతర్మును లేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:29 => రహసయ్ములు మన దేవుడైన యెహోవాకు చెందును. అయితే 

మనము ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ బయలుపరచబడినవి యెలల్పుప్డు 

మనవియు మన సంతతివారివియు నగునని చెపుప్దురు. 
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1 రాజులు 2 :15 => అతడు రాజయ్ము నాదై యుండెననియు , నేను ఏలవలెనని 

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

కాక నా సహోదరునిదాయెను; అది యెహోవావలన అతనికి పార్పత్మాయెను, 

2 రాజులు 6:12 => అతని సేవకులలో ఒకడు రాజవైన నా యేలినవాడా, ఇశార్యేలు రాజు 

పక్షమున ఎవరును లేరుగాని ఇశార్యేలులో నునన్ పర్వకత్యగు ఎలీషా మీ అంతఃపురమందు మీరు 

అనుకొనిన మాటలు ఇశార్యేలు రాజునకు తెలియజేయుననెను. 

యోబు 12:21 => అధిపతులను ఆయన తిరసాక్రము చేయును బలాఢుయ్ల నడికటల్ను విపుప్ను. 

కీరత్నలు 75:7 => దేవుడే తీరుప్ తీరుచ్వాడు ఆయన ఒకని తగిగ్ంచును ఒకని హెచిచ్ంచును 

యిరిమ్యా 32:17 => యెహోవా, పర్భువా సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అను పేరు 

వహించువాడా, శూరుడా, మహాదేవా, నీ యధికబలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను 

భూమాయ్కాశములను సృజించితివి, నీకు అసాధయ్మైనదేదియు లేదు. 

యెహెజేక్లు 28:3 => నీ జాఞ్నముచేతను నీ వివేకముచేతను ఐశవ్రయ్మునొందితివి, 

దానియేలు 2:19 => అంతట రాతిర్యందు దరశ్నముచేత ఆ మరమ్ము దానియేలునకు 

బయలుపరచబడెను గనుక దానియేలు పరలోకమందునన్ దేవుని సుత్తించెను. 

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

పటట్బడును. 

1 కొరిందీయులకు 2:10 => మనకైతే దేవుడు వాటిని తన ఆతమ్వలన బయలుపరచియునాన్డు; ఆ 

ఆతమ్ అనిన్టిని, దేవుని మరమ్ములను కూడ పరిశోధించుచునాన్డు. 

1 పేతురు 1:12 => పరలోకమునుండి పంపబడిన పరిశుదాధ్తమ్వలన మీకు సువారత్ పర్కటించిన 

వారిదావ్రా మీకిపుప్డు తెలుపబడిన యీ సంగతుల విషయమై, తమ కొరకు కాదు గాని మీకొరకే 

తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 

వచనము 26 
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రాజు నేను చూచిన కలయు దాని భావమును తెలియజెపుప్ట నీకు శకయ్మా? అని బెలెత్షాజరు అను 

దానియేలును అడుగగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:13 => మా దేవా, మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము, 

పర్భావముగల నీ నామమును కొనియాడుచునాన్ము. 

కీరత్నలు 50:14 => దేవునికి సుత్తి యాగము చేయుము మహోనన్తునికి నీ మొర్కుక్బడులు 

చెలిల్ంచుము. 

కీరత్నలు 103:1 => నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము. నా అంతరంగముననునన్ 

సమసత్మా, ఆయన పరిశుదధ్ నామమును సనున్తించుము. 

కీరత్నలు 103:2 => నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము ఆయన చేసిన ఉపకారములలో 

దేనిని మరువకుము 

కీరత్నలు 103:3 => ఆయన నీ దోషములనిన్టిని క్షమించువాడు నీ సంకటములనిన్టిని 

కుదురుచ్వాడు. 

కీరత్నలు 103:4 => సమాధిలోనుండి నీ పార్ణమును విమోచించుచునాన్డు కరుణాకటాక్షములను 

నీకు కిరీటముగా ఉంచుచునాన్డు 

యెషయా 12:1 => ఆ దినమున మీరీలాగందురు యెహోవా, నీవు నామీద కోపపడితివి నీ కోపము 

చలాల్రెను నినున్ సుత్తించుచునాన్ను నీవు ననున్ ఆదరించియునాన్వు. 

మతత్యి 11:25 => ఆ సమయమున యేసు చెపిప్నదేమనగా తండీర్, ఆకాశమునకును భూమికిని 

పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి పసిబాలురకు 

బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను. 

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. 
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యోహాను 11:41 => అంతట వారు ఆ రాయి తీసివేసిరి. యేసు కనున్లు పైకెతిత్ తండీర్, నీవు నా 

మనవి వినినందున నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 32:9 => అపుప్డు యాకోబు నా తండిర్యైన అబార్హాము దేవా, నా తండిర్యైన 

ఇసాస్కు దేవా, నీ దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి వెళుల్ము, నీకు మేలు చేసెదనని నాతో 

చెపిప్న యెహోవా, 

ఆదికాండము 32:10 => నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమసత్మైన ఉపకారములకును సమసత్ 

సతయ్మునకును అపాతుర్డను, ఎటల్నగా నాచేతికఱఱ్తో మాతర్మే యీ యొరాద్ను దాటితిని; ఇపుప్డు నేను 

రెండు గుంపులైతిని. 

ఆదికాండము 32:11 => నా సహోదరుడైన ఏశావుచేతినుండి దయచేసి ననున్ తపిప్ంచుము; అతడు 

వచిచ్ పిలల్లతో తలిల్ని, ననున్ చంపునేమో అని అతనికి భయపడుచునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 3:15 => మరియు దేవుడు మోషేతో నిటల్నెను మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, 

అనగా అబార్హాము దేవుడు ఇసాస్కు దేవుడు యాకోబు దేవుడునైన యెహోవా మీయొదద్కు ననున్ 

పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో చెపప్వలెను. నిరంతరము నా నామము ఇదే, తరతరములకు ఇది 

నా జాఞ్పకారథ్క నామము. 

1 రాజులు 8:57 => కాబటిట్ మన దేవుడైన యెహోవా మనలను వదలకను విడువకను, మన 

పితరులకు తోడుగానునన్టుల్ మనకును తోడుగా ఉండి 

1 రాజులు 18:36 => అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు సమయమున పర్వకత్యగు ఏలీయా దగగ్రకు 

వచిచ్ యీలాగు పార్రథ్న చేసెను యెహోవా, అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలుల దేవా, ఇశార్యేలీయుల 

మధయ్ నీవు దేవుడవై యునాన్వనియు, నేను నీ సేవకుడనై యునాన్ననియు, ఈ కారయ్ములనిన్యు నీ 

సెలవుచేత చేసితిననియు ఈ దినమున కనుపరచుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:10 => రాజైన దావీదుకూడను బహుగా సంతోషపడి, సమాజము 

పూరణ్ముగా ఉండగా యెహోవాకు ఇటుల్ సోత్తర్ములు చెలిల్ంచెను మాకు తండిర్గానునన్ ఇశార్యేలీయుల 

దేవా యెహోవా, నిరంతరము నీవు సోత్తార్రు హ్డవు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 20:6 => మా పితరుల దేవా యెహోవా, నీవు ఆకాశమందు దేవుడవై 

యునాన్వు, అనయ్జనుల రాజయ్ములను ఏలువాడవు నీవే; నీవు బాహుబలము గలవాడవు, పరాకర్మము 

గలవాడవు, నినెన్దిరించుటకెవరికిని బలము చాలదు. 

దానియేలు 2:20 => ఎటల్నగా దేవుడు జాఞ్న బలములు కలవాడు, యుగములనిన్టను దేవుని 

నామము సుత్తినొందునుగాక. 

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

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 

సామెతలు 8:14 => ఆలోచన చెపుప్టయు లెసైస్న జాఞ్నము నిచుచ్టయు నా వశము జాఞ్నాధారము 

నేనే, పరాకర్మము నాదే. 

సామెతలు 21:22 => జాఞ్నియైన యొకడు పరాకర్మశాలుల పటట్ణ పార్కారమెకుక్ను అటిట్వాడు 

దానికి ఆశర్యమైన కోటను పడగొటుట్ను. 

సామెతలు 24:5 => జాఞ్నము గలవాడు బలవంతుడుగా నుండును తెలివి గలవాడు శకిత్మంతుడుగా 

నుండును. 

పర్సంగి 7:19 => పటట్ణమందుండు పదిమంది అధికారులకంటె జాఞ్నము గలవానికి జాఞ్నమే 

యెకుక్వైన ఆధారము. 

పర్సంగి 9:16 => కాగా నేనిటల్నుకొంటిని-బలముకంటె జాఞ్నము శేర్షఠ్మేగాని బీదవారి జాఞ్నము 

తృణీకరింపబడును, వారి మాటలు ఎవరును లక్షయ్ము చేయరు. 

పర్సంగి 9:18 => యుదాధ్యుధములకంటె జాఞ్నము శేర్షఠ్ము; ఒక పాపాతుమ్డు అనేకమైన మంచి 

పనులను చెరుపును. 

దానియేలు 2:18 => తానును తన సేన్హితులును బబులోనులో తకిక్న జాఞ్నులతో కూడ 

నశింపకుండునటుల్ ఆ కలయొకక్ మరమ్విషయములో పరలోకమందునన్ దేవునివలన కటాక్షము 

పొందు నిమితత్మై ఆయనను వేడుకొనుడని వారిని హెచచ్రించెను. 
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దానియేలు 2:29 => రాజా, పర్సుత్తకాలము గడచిన పిమమ్ట ఏమి జరుగునో అనుకొని తాము 

పడకమీద పరుండి మనోచింత గలవారై యుండగా మరమ్ములను బయలుపరచువాడు 

కలుగబోవుదానిని తమరికి తెలియజేసెను. 

దానియేలు 2:30 => ఇతర మనుషుయ్లకందరి కంటె నాకు విశేష జాఞ్నముండుటవలన ఈ మరమ్ము 

నాకు బయలుపరచబడలేదు. రాజునకు దాని భావమును తెలియజేయు నిమితత్మును, తమరి మనసుస్ 

యొకక్ ఆలోచనలు తాము తెలిసికొను నిమితత్మును అది బయలుపరచబడెను. 

ఆదికాండము 18:17 => అపుప్డు యెహోవా నేను చేయబోవు కారయ్ము అబార్హామునకు దాచెదనా? 

కీరత్నలు 25:14 => యెహోవా మరమ్ము ఆయనయందు భయభకుత్లు గలవారికి తెలిసియునన్ది 

ఆయన తన నిబంధనను వారికి తెలియజేయును.  

ఆమోసు 3:7 => తన సేవకులైన పర్వకత్లకు తాను సంకలిప్ంచిన దానిని బయలుపరచకుండ 

పర్భువైన యెహోవా యేమియు చేయడు. 

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

దాసులని పిలువక సేన్హితులని పిలుచుచునాన్ను, ఎందుకనగా నేను నా తండిర్వలన వినిన 

సంగతులనిన్టిని మీకు తెలియజేసితిని. 

పర్కటన 1:1 => యేసుకీర్సుత్ తన దాసులకు కనుపరచుటకు దేవుడాయనకు అనుగర్హించిన 

పర్తయ్క్షత. ఈ సంగతులు తవ్రలో సంభవింపనైయునన్వి; ఆయన తన దూత దావ్రా వరత్మానము 

పంపి తన దాసుడైన యోహానుకు వాటిని సూచించెను. 

పర్కటన 5:5 => ఆ పెదద్లలో ఒకడు ఏడువకుము; ఇదిగో దావీదుకు చిగురైన యూదా గోతర్పు 

సింహము ఏడు ముదర్లను తీసి ఆ గర్ంథమును విపుప్టకై జయము పొందెనని నాతో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 10:24 => అతని హృదయమందు దేవుడు ఉంచిన జాఞ్నవాకుక్లను వినుటకై 

లోకులందరును అతని చూడగోరిరి. 

2 రాజులు 6:12 => అతని సేవకులలో ఒకడు రాజవైన నా యేలినవాడా, ఇశార్యేలు రాజు 

పక్షమున ఎవరును లేరుగాని ఇశార్యేలులో నునన్ పర్వకత్యగు ఎలీషా మీ అంతఃపురమందు మీరు 

అనుకొనిన మాటలు ఇశార్యేలు రాజునకు తెలియజేయుననెను. 
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సామెతలు 2:6 => యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి 

వచుచ్ను. 

దానియేలు 1:17 => ఈ నలుగురు బాలుర సంగతి ఏమనగా, దేవుడు వారికి జాఞ్నమును సకల శాసత్ర 

పర్వీణతయు వివేచనయు అనుగర్హించెను. మరియు దానియేలు సకల విధములగు దరశ్నములను 

సవ్పన్భావములను గర్హించు తెలివిగలవాడై యుండెను. 

దానియేలు 2:36 => తాము కనిన కలయిదే, దాని భావము రాజు సముఖమున మేము 

తెలియజెపెప్దము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:14 => అపుప్డతడు మన పితరుల దేవుడు తన చితత్మును 

తెలిసికొనుటకును, ఆ నీతిమంతుని చూచుటకును, ఆయన నోటిమాట వినుటకును నినున్ 

నియమించియునాన్డు;  

కొలొసస్యులకు 1:12 => తేజోవాసులైన పరిశుదుధ్ల సావ్సథ్య్ములో పాలివారమగుటకు మనలను 

పాతుర్లనుగాచేసిన తండిర్కి మీరు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపవలెననియు దేవుని బతిమాలుచునాన్ము. 

పర్కటన 11:17 => వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు దేవుడవైన పర్భువా, సరావ్ధికారీ, నీవు నీ 

మహాబలమును సీవ్కరించి యేలుచునాన్వు గనుక మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

వచనము 27 

దానియేలు రాజు సముఖములో ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను రాజడిగిన యీ మరమ్ము జాఞ్నులైనను 

గారడీవిదయ్ గలవారైనను శకునగాండర్యినను, జోయ్తిషుక్లైనను తెలియజెపప్జాలరు. 

దానియేలు 2:15 => రాజు నొదద్నుండి ఈ యాజఞ్ యింత తవ్రితముగా వచుచ్ట ఏమని దానియేలు 

రాజుయొకక్ అధిపతియైన అరోయ్కు నడుగగా అరోయ్కు ఆ సంగతి దానియేలునకు తెలియజెపెప్ను. 

దానియేలు 2:12 => అందుకు రాజు కోపము తెచుచ్కొని అతాయ్గర్హము గలవాడై బబులోనులోని 

జాఞ్నులనందరిని సంహరింపవలెనని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

దానియేలు 2:13 => ఇటిట్ శాసనము బయలుదేరుటవలన జాఞ్నులు చంపబడవలసి యుండగా, వారు 

దానియేలును ఆతని సేన్హితులను చంపజూచిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

దానియేలు 2:36 => తాము కనిన కలయిదే, దాని భావము రాజు సముఖమున మేము 

తెలియజెపెప్దము. 

దానియేలు 2:45 => చేతి సహాయము లేక పరవ్తమునుండి తియయ్బడిన ఆ రాయి యినుమును 

ఇతత్డిని మటిట్ని వెండిని బంగారమును పగులగొటట్గా తమరు చూచితిరే; యిందువలన మహా దేవుడు 

ముందు జరుగబోవు సంగతి రాజునకు తెలియజేసియునాన్డు; కల నిశచ్యము, దాని భావము 

నమమ్దగినది అని దానియేలు రాజుతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:24 => దేవుని వాకయ్ము పర్బలమై వాయ్పించుచుండెను. 

వచనము 28 

అయితే మరమ్ములను బయలుపరచగల దేవుడొకడు పరలోకమందునాన్డు, అంతయ్దినములయందు 

కలుగబోవుదానిని ఆయన రాజగు నెబుకదెన్జరునకు తెలియజేసెను. తాము పడకమీద పరుండగా 

తమరి మనసుస్లో కలిగిన సవ్పన్దరశ్నములు ఏవనగా 

సామెతలు 24:11 => చావునకై పటట్బడినవారిని నీవు తపిప్ంచుము నాశమునందు పడుటకు 

జోగుచునన్ వారిని నీవు రకిష్ంపవా? 

పర్సంగి 9:10 => చేయుటకు నీచేతికి వచిచ్న యే పనినైనను నీ శకిత్లోపము లేకుండ చేయుము; నీవు 

పోవు పాతాళమునందు పనియైనను ఉపాయమైనను తెలివియైనను జాఞ్నమైనను లేదు. 

దానియేలు 1:6 => యూదులలోనుండి దానియేలు, హననాయ్, మిషాయేలు, అజరాయ్ అనువారు 

వీరిలోనుండిరి. 

దానియేలు 6:13 => అందుకు వారు చెరపటట్బడిన యూదులలో నునన్ ఆ దానియేలు, నినేన్గాని 

నీవు పుటిట్ంచిన శాసనమునేగాని లక్షయ్పెటట్క, అనుదినము ముమామ్రు పార్రథ్న చేయుచు 

వచుచ్చునాన్డనిరి. 
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నెహెమాయ్ 7:6 => జెరుబాబ్బెలు యేషూవ నెహెమాయ్ అజరాయ్ రయమాయ్ నహమానీ మొరెద్కై బిలాష్ను 

మిసెప్రేతు బిగవ్యి నెహూము బయనా అనువారితోకూడ బాబెలు రాజైన నెబుకదెన్జరుచేత చెరలోనికి 

కొనిపోబడి 

1 కొరిందీయులకు 1:27 => ఏ శరీరియు దేవుని యెదుట అతిశయింపకుండునటుల్, 

1 కొరిందీయులకు 1:28 => జాఞ్నులను సిగుగ్పరచుటకు లోకములోనుండు వెఱి ఱ్వారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. బలవంతులైనవారిని సిగుగ్పరచుటకు లోకములో బలహీనులైనవారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 

ఆదికాండము 41:14 => ఫరో యోసేపును పిలువనంపెను. కాబటిట్ చెరసాలలోనుండి అతని తవ్రగా 

రపిప్ంచిరి. అతడు కౌష్రము చేయించుకొని మంచి బటట్లు కటుట్కొని ఫరోయొదద్కు వచెచ్ను. 

దానియేలు 5:13 => అపుప్డు వారు దానియేలును పిలువనంపించిరి. అతడు రాగా రాజు ఇటల్నెను 

రాజగు నా తండిర్ యూదయలో నుండి ఇకక్డికి తీసికొనివచిచ్న చెర సంబంధమగు 

యూదులలోనుండు దానియేలు నీవే గదా?  

వచనము 29 

రాజా, పర్సుత్తకాలము గడచిన పిమమ్ట ఏమి జరుగునో అనుకొని తాము పడకమీద పరుండి 

మనోచింత గలవారై యుండగా మరమ్ములను బయలుపరచువాడు కలుగబోవుదానిని తమరికి 

తెలియజేసెను. 

దానియేలు 1:7 => నపుంసకుల యధిపతి దానియేలునకు బెలెత్షాజరు అనియు, హననాయ్కు 

షదర్కనియు, మిషాయేలునకు మేషాకనియు, అజరాయ్కు అబేదెన్గో అనియు పేళుల్ పెటెట్ను. 

దానియేలు 4:8 => కడపట బెలెత్షాజరను నా దేవత పేరునుబటిట్ బిరుదుపొందిన దానియేలనువాడు 

నా యెదుటికి వచెచ్ను; పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ అతనియందుండెను, కావున నేనతనికి నా కలను 

చెపిప్తిని. 

దానియేలు 4:19 => అందుకు బెలెత్షాజరను దానియేలు ఒక గంటసేపు అతి విసమ్యమునొంది 

మనసుస్నందు కలవరపడగా, రాజు బెలెత్షాజరూ, యీ దరశ్నమువలన గాని దాని భావమువలన గాని 
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నీవు కలవరపడకుము అనెను. అంతట బెలెత్షాజరు నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నఫలము తమరిని 

దేవ్షించు వారికి కలుగునుగాక, దాని భావము తమరి శతుర్వులకు చెందునుగాక, 

దానియేలు 5:12 => ఈ దానియేలు శేర్షఠ్మైన బుదిధ్ గలవాడై కలలు తెలియజేయుటకును, 

మరమ్ములు బయలుపరచుటకును, కఠినమైన పర్శన్లకుతత్రమిచుచ్టకును జాఞ్నమును తెలివియు 

గలవాడుగా కనబడెను గనుక ఆ రాజు అతనికి బెలెత్షాజరు అను పేరు పెటెట్ను. ఈ దానియేలును 

పిలువనంపుము, అతడు దీని భావము నీకు తెలియజెపుప్ను. 

దానియేలు 2:3 => రాజు వారితో నేనొక కల కంటిని, ఆ కల భావము తెలిసికొనవలెనని నేను 

మనోవాయ్కుల మొందియునాన్ననగా 

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

దాసులకు కల సెలవియుయ్డి; మేము దాని భావమును తెలియజేసెదము. 

దానియేలు 2:5 => రాజు నేను దాని మరచిపోతిని గాని, కలను దాని భావమును మీరు 

తెలియజేయనియెడల మీరు తుతుత్నియలుగా చేయబడుదురు; మీ యిండుల్ పెంటకుపప్గా చేయబడును.  

దానియేలు 2:6 => కలను దాని భావమును తెలియజేసినయెడల దానములును బహుమానములును 

మహా ఘనతయు నా సముఖములో నొందుదురు గనుక కలను దాని భావమును తెలియజేయుడనగా 

వారు 

దానియేలు 2:7 => రాజు ఆ కలను తమరి దాసులమైన మాకు చెపిప్నయెడల మేము దాని 

భావమును 

దానియేలు 4:18 => బెలెత్షాజరూ, నెబుకదెన్జరను నాకు కలిగిన దరశ్నము ఇదే; నీవు తపప్ నా 

రాజయ్ములో మరి ఏ జాఞ్నియు దాని భావము నాకు చెపప్నేరడు. నీయందు పరిశుదధ్దేవతల 

ఆతమ్యునన్ది గనుక నీవే దానిని చెపప్ సమరుథ్డవంటిని. 

దానియేలు 5:16 => అంతరాభ్వములను బయలుపరచుటకును కఠినమైన పర్శన్లకు 

ఉతత్రమిచుచ్టకును నీవు సమరుధ్డవని నినున్గూరిచ్ వినియునాన్ను గనుక ఈ వార్తను చదువుటకును 

దాని భావమును తెలియజెపుప్టకును నీకు శకయ్మైన యెడల నీవు ఊదారంగు వసత్రము కటుట్కొని 

మెడను సువరణ్ కంఠభూషణము ధరించుకొని రాజయ్ములో మూడవ యధిపతివిగా ఏలుదువు. 
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ఆదికాండము 41:15 => ఫరో యోసేపుతో నేనొక కల కంటిని, దాని భావమును 

తెలుపగలవారెవరును లేరు. నీవు కలను వినన్యెడల దాని భావమును తెలుపగలవని నినున్గూరిచ్ 

వింటినని అతనితో చెపిప్నందుకు 

1 సమూయేలు 17:33 => సౌలు ఈ ఫిలిషీత్యుని ఎదురొక్ని వానితో పోటాల్డుటకు నీకు బలము 

చాలదు; నీవు బాలుడవు, వాడు బాలయ్మునుండి యుదాధ్భాయ్సము చేసినవాడని దావీదుతో అనెను. 

వచనము 30 

ఇతర మనుషుయ్లకందరి కంటె నాకు విశేష జాఞ్నముండుటవలన ఈ మరమ్ము నాకు 

బయలుపరచబడలేదు. రాజునకు దాని భావమును తెలియజేయు నిమితత్మును, తమరి మనసుస్ 

యొకక్ ఆలోచనలు తాము తెలిసికొను నిమితత్మును అది బయలుపరచబడెను. 

దానియేలు 2:2 => కాగా రాజు తాను కనిన కలలను తనకు తెలియజెపుప్టకై శకునగాండర్ను 

గారడీవిదయ్ గలవారిని మాంతిర్కులను కలీద్యులను పిలువనంపుడని యాజఞ్ ఇయయ్గా వారు వచిచ్ రాజు 

సముఖమున నిలచిరి. 

దానియేలు 2:10 => అందుకు కలీద్యులు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి భూమిమీద ఏ మనుషుయ్డును 

రాజు అడిగిన సంగతి చెపప్జాలడు, ఏ చకర్వరిత్యు అధికారియు శకునగానియొదద్ను గారడీవిదయ్ 

గలవానియొదద్ను కలీద్యునియొదద్ను ఇటిట్ సంగతి విచారింపలేదు. 

దానియేలు 2:11 => రాజు విచారించిన సంగతి బహు అసాధారణమైనది, దేవతలు కాక 

మరెవరును ఈ సంగతి తెలియజెపప్జాలరు; దేవతల నివాసములు శరీరుల మధయ్ ఉండవుగదా. 

దానియేలు 5:7 => రాజు గారడీ విదయ్గల వారిని కలీద్యులను జోయ్తిషుయ్లను పిలువనంపుడని 

ఆతురముగా ఆజఞ్ ఇచిచ్, బబులోనులోని జాఞ్నులు రాగానే ఇటల్నెను ఈ వార్తను చదివి దీని భావమును 

నాకు తెలియజెపుప్వాడెవడో వాడు ఊదారంగు వసత్రము కటుట్కొని తన మెడను సువరణ్మయమైన 

కంఠభూషణము ధరింపబడినవాడై రాజయ్ములో మూడవ యధిపతిగా ఏలును. 

దానియేలు 5:8 => రాజు నియమించిన జాఞ్నులందరు అతని సముఖమునకు వచిచ్రి గాని ఆ వార్త 

చదువుటయైనను దాని భావము తెలియజెపుప్ట యైనను వారివలల్ కాకపోయెను. 
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యోబు 5:12 => వంచకులు తమ పనాన్గములను నెరవేరచ్ నేరకుండ ఆయన వారి ఉపాయములను 

భంగపరచును 

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

తలకిర్ందుచేయును 

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

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

కరణ్పిశాచిగలవారియొదద్కును సోదెగాండర్యొదద్కును విచారింప వెళుల్దురు.  

యెషయా 44:25 => నేనే పర్గలుభ్ల పర్వచనములను వయ్రథ్ము చేయువాడను సోదెకాండర్ను 

వెఱి ఱ్వారినిగా చేయువాడను జాఞ్నులను వెనుకకు తిర్పిప్ వారి విదయ్ను అవిదయ్గా చేయువాడను నేనే.  

యెషయా 47:12 => నీ బాలయ్మునుండి నీవు పర్యాసపడి అభయ్సించిన నీ కరణ్పిశాచ తంతర్ములను 

నీ విసాత్రమైన శకునములను చూపుటకు నిలువుము ఒకవేళ అవి నీకు పర్యోజనములగునేమో 

ఒకవేళ నీవు మనుషుయ్లను బెదరింతువేమో  

యెషయా 47:13 => నీ విసాత్రమైన యోచనలవలన నీవు అలసియునాన్వు జోయ్తిషుక్లు 

నక్షతర్సూచకులు మాసచరయ్ చెపుప్వారు నిలువబడి నీమీదికి వచుచ్నవి రాకుండ నినున్ తపిప్ంచి 

రకిష్ంచుదురేమో ఆలోచించుము.  

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

బలమునుండి తముమ్తాము తపిప్ంచుకొనలేక యునాన్రు అది కాచుకొనుటకు నిపుప్కాదు ఎదుట 

కూరుచ్ండి కాచుకొనదగినది కాదు.  

ఆదికాండము 41:8 => తెలల్వారినపుప్డు అతని మనసుస్ కలవరపడెను గనుక అతడు ఐగుపుత్ 

శకునగాండర్నందరిని అకక్డి విదావ్ంసులనందరిని పిలువనంపి ఫరో తన కలలను వివరించి వారితో 

చెపెప్ను గాని ఫరోకు వాటి భావము తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 7:11 => అపుప్డు ఫరో తన విదావ్ంసులను మంతర్జుఞ్లను పిలిపించెను. ఐగుపుత్ 

శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములచేత ఆలాగే చేసిరి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 29:29 => రహసయ్ములు మన దేవుడైన యెహోవాకు చెందును. అయితే 

మనము ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ బయలుపరచబడినవి యెలల్పుప్డు 

మనవియు మన సంతతివారివియు నగునని చెపుప్దురు. 

ఎసేత్రు 1:13 => విధిని రాజయ్ధరమ్మును ఎరిగిన వారందరిచేత రాజు పర్తి సంగతి 

పరిషక్రించుకొనువాడు గనుక 

యెహెజేక్లు 28:3 => నీ జాఞ్నముచేతను నీ వివేకముచేతను ఐశవ్రయ్మునొందితివి, 

దానియేలు 2:19 => అంతట రాతిర్యందు దరశ్నముచేత ఆ మరమ్ము దానియేలునకు 

బయలుపరచబడెను గనుక దానియేలు పరలోకమందునన్ దేవుని సుత్తించెను. 

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

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

వచనము 31 

రాజా, తాము చూచుచుండగా బర్హామ్ండమగు ఒక పర్తిమ కనబడెను గదా. ఈ గొపప్ పర్తిమ మహా 

పర్కాశమును, భయంకరమునైన రూపమును గలదై తమరి యెదుట నిలిచెను. 

కీరత్నలు 115:3 => మా దేవుడు ఆకాశమందునాన్డు తన కిచఛ్వచిచ్నటుల్గా సమసత్మును ఆయన 

చేయుచునాన్డు 

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

పరిశుదధ్పరచబడు గాక, 

దానియేలు 2:18 => తానును తన సేన్హితులును బబులోనులో తకిక్న జాఞ్నులతో కూడ 

నశింపకుండునటుల్ ఆ కలయొకక్ మరమ్విషయములో పరలోకమందునన్ దేవునివలన కటాక్షము 

పొందు నిమితత్మై ఆయనను వేడుకొనుడని వారిని హెచచ్రించెను. 
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దానియేలు 2:47 => మరియు రాజు ఈ మరమ్మును బయలుపరచుటకు నీవు సమరుథ్డవైతివే; నీ 

దేవుడు దేవతలకు దేవుడును రాజులకు పర్భువును మరమ్ములు బయలుపరచువాడునై యునాన్డని 

దానియేలునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 40:8 => అందుకు వారు మేము కలలు కంటిమి; వాటి భావము చెపప్గలవారెవరును 

లేరని అతనితోననగా యోసేపు వారిని చూచి భావములు చెపుప్ట దేవుని అధీనమే గదా; మీరు 

దయచేసి ఆ కలలు నాకు వివరించి చెపుప్డనెను 

ఆదికాండము 41:16 => యోసేపు నావలన కాదు, దేవుడే ఫరోకు కేష్మకరమైన ఉతత్రమిచుచ్నని 

ఫరోతో చెపెప్ను. 

యెషయా 41:22 => జరుగబోవువాటిని విశదపరచి మాయెదుట తెలియజెపుప్డి పూరవ్మైనవాటిని 

విశదపరచుడి మేమాలోచించి వాటి ఫలమును తెలిసికొనునటుల్ వాటిని మాకు తెలియజెపుప్డి 

లేనియెడల రాగలవాటిని మాకు తెలియజెపుప్డి.  

యెషయా 41:23 => ఇకమీదట రాబోవు సంగతులను తెలియజెపుప్డి అపుప్డు మీరు దేవతలని 

మేము ఒపుప్కొందుము మేము ఒకరినొకరము సాటిచేసికొని కనుగొనునటుల్ మేలైనను కీడైనను 

చేయుడి.  

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

ఉదయమున చీకటి కమమ్జేయువాడును మనుషుయ్ల యోచనలు వారికి తెలియజేయువాడును ఆయనే; 

భూమియొకక్ ఉనన్తసథ్లము మీద సంచరించు దేవుడును సైనయ్ములకు అధిపతియునగు యెహోవా 

అని ఆయనకు పేరు. 

దానియేలు 10:14 => ఈ దరశ్నపు సంగతి ఇంక అనేకదినముల వరకు జరుగదు; అయితే 

దినముల అంతమందు నీ జనమునకు సంభవింపబోవు ఈ సంగతిని నీకు తెలియజేయ వచిచ్తినని 

అతడు నాతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 49:1 => యాకోబు తన కుమారులను పిలిపించి యిటల్నెను. మీరు కూడి రండి, 

అంతయ్ దినములలో మీకు సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియచేసెదను. 
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సంఖాయ్కాండము 24:14 => చితత్గించుము; నేను నా జనులయొదద్కు వెళుల్చునాన్ను. అయితే కడపటి 

దినములలో ఈ జనులు నీ జనులకేమి చేయుదురో అది నీకు విశదపరచెదను రమమ్ని చెపిప్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:30 => ఈ సంగతులనిన్యు నీకు సంభవించిన తరువాత నీకు బాధ 

కలుగునపుప్డు అంతయ్దినములలో నీవు నీ దేవుడైన యెహోవావైపు తిరిగి ఆయన మాట వినినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:19 => కాబటిట్ మీరు కీరత్న వార్సి ఇశార్యేలీయులకు నేరుప్డి. ఈ కీరత్న 

ఇశార్యేలీయులమీద నాకు సాకాష్య్రథ్ముగా నుండునటుల్ దానిని వారికి కంఠపాఠముగా చేయించుము. 

యెషయా 2:2 => అంతయ్దినములలో పరవ్తములపైన యెహోవా మందిర పరవ్తము పరవ్త 

శిఖరమున సిథ్రపరచబడి కొండల కంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడును పర్వాహము వచిచ్నటుల్ సమసత్ 

అనయ్జనులు దానిలోనికి వచెచ్దరు  

యిరిమ్యా 30:24 => తన కారయ్ము ముగించువరకు తన హృదయాలోచనలను నెరవేరుచ్వరకు 

యెహోవా కోపాగిన్ చలాల్రదు, అంతయ్దినములలో మీరీ సంగతిని గర్హింతురు. 

యిరిమ్యా 48:47 => అయితే అంతయ్దినములలో చెరపటట్బడిన మోయాబు వారిని నేను తిరిగి 

రపిప్ంచెదను ఇదే యెహోవా వాకుక్. ఇంతటితో మోయాబునుగూరిచ్న శికాష్విధి ముగిసెను. 

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

నీవు ఖడగ్మునుండి తపిప్ంచుకొని, ఆ యా జనములలో చెదరిపోయి యెడతెగక పాడుగా ఉనన్ 

ఇశార్యేలీయుల పరవ్తములమీద నివసించుటకై మరల సమకూరచ్బడిన జనులయొదద్కును, ఆ యా 

జనులలోనుండి రపిప్ంచబడి నిరభ్యముగా నివసించు జనులందరియొదద్కును నీవు వచెచ్దవు.  

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. 

హోషేయ 3:5 => తరువాత ఇశార్యేలీయులు తిరిగివచిచ్ తమ దేవుడైన యెహోవాయొదద్ను తమ 

రాజైన దావీదు నొదద్ను విచారణ చేయుదురు. ఈ దినముల అంతమందు వారు భయభకుత్లు కలిగి 

యెహోవా అనుగర్హము నొందుటకై ఆయనయొదద్కు వతుత్రు. 
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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. 

2 తిమోతి 3:1 => అంతయ్దినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచుచ్నని తెలిసికొనుము. 

హెబీర్యులకు 1:1 => పూరవ్కాలమందు నానాసమయములలోను నానా విధములుగాను పర్వకత్ల 

దావ్రా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు 

2 పేతురు 3:3 => అంతయ్దినములలో అపహాసకులు అపహసించుచు వచిచ్, తమ సవ్కీయ దురాశల 

చొపుప్న నడుచుకొనుచు, 

ఆదికాండము 41:8 => తెలల్వారినపుప్డు అతని మనసుస్ కలవరపడెను గనుక అతడు ఐగుపుత్ 

శకునగాండర్నందరిని అకక్డి విదావ్ంసులనందరిని పిలువనంపి ఫరో తన కలలను వివరించి వారితో 

చెపెప్ను గాని ఫరోకు వాటి భావము తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

ఆదికాండము 41:25 => అందుకు యోసేపు ఫరో కనిన కల ఒకక్టే. దేవుడు తాను 

చేయబోవుచునన్ది ఫరోకు తెలియచేసెను. ఆ యేడు మంచి ఆవులు ఏడు సంవతస్రములు 

సంఖాయ్కాండము 20:10 => తరువాత మోషే అహరోనులు ఆ బండయెదుట సమాజమును 

పోగుచేసినపుప్డు అతడు వారితో దోర్హులారా వినుడి; మేము ఈ బండలోనుండి మీకొరకు నీళుల్ 

రపిప్ంపవలెనా? అనెను. 

2 రాజులు 6:12 => అతని సేవకులలో ఒకడు రాజవైన నా యేలినవాడా, ఇశార్యేలు రాజు 

పక్షమున ఎవరును లేరుగాని ఇశార్యేలులో నునన్ పర్వకత్యగు ఎలీషా మీ అంతఃపురమందు మీరు 

అనుకొనిన మాటలు ఇశార్యేలు రాజునకు తెలియజేయుననెను. 
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ఎజార్ 1:2 => పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఆజాఞ్పించునదేమనగా ఆకాశమందలి దేవుడైన 

యెహోవా లోకమందునన్ సకల జనములను నా వశముచేసి, యూదాదేశమందునన్ యెరూషలేములో 

తనకు మందిరమును కటిట్ంచుమని నాకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు. 

యోబు 4:13 => గాఢనిదర్ మనుషుయ్లకు వచుచ్ సమయమున రాతిర్ కలలవలన పుటుట్ తలంపులలో 

అది కలిగెను. 

యోబు 11:6 => ఆయనే జాఞ్నరహసయ్ములు నీకు తెలియజేసిన మేలు అపుప్డు జాఞ్నము నీ 

యోచనకు మించినదని నీవు తెలిసికొందువు నీ దోషములో అధికభాగము దేవుడు 

మరచిపోయియునాన్డని తెలిసికొనుము. 

పర్సంగి 8:1 => జాఞ్నులతో సములైనవారెవరు? జరుగువాటి భావమును ఎరిగినవారెవరు? 

మనుషుయ్ల జాఞ్నము వారి ముఖమునకు తేజసుస్నిచుచ్ను, దానివలన వారి మోటుతనము 

మారచ్బడును. 

యెషయా 44:8 => మీరు వెరవకుడి భయపడకుడి పూరవ్కాలమునుండి నేను నీకు ఆ సంగతి 

వినిపించి తెలియజేయలేదా? మీరే నాకు సాకుష్లు, నేను తపప్ వేరొక దేవుడునాన్డా? నేను తపప్ 

ఆశర్యదురగ్మేదియు లేదు, ఉనన్టుట్ నేనెరుగను. 

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

రపిప్ంచెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 28:3 => నీ జాఞ్నముచేతను నీ వివేకముచేతను ఐశవ్రయ్మునొందితివి, 

దానియేలు 2:11 => రాజు విచారించిన సంగతి బహు అసాధారణమైనది, దేవతలు కాక 

మరెవరును ఈ సంగతి తెలియజెపప్జాలరు; దేవతల నివాసములు శరీరుల మధయ్ ఉండవుగదా. 

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

అంధకారములోని సంగతులు ఆయనకు తెలియును; వెలుగు యొకక్ నివాససథ్లము ఆయనయొదద్ 

నునన్ది. 
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దానియేలు 2:29 => రాజా, పర్సుత్తకాలము గడచిన పిమమ్ట ఏమి జరుగునో అనుకొని తాము 

పడకమీద పరుండి మనోచింత గలవారై యుండగా మరమ్ములను బయలుపరచువాడు 

కలుగబోవుదానిని తమరికి తెలియజేసెను. 

దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 

దానియేలు 4:5 => నేను నా పడకమీద పరుండియుండగా నా మనసుస్న పుటిట్న తలంపులు ననున్ 

కలతపెటెట్ను. 

దానియేలు 7:1 => బబులోను రాజగు బెలష్సస్రు యొకక్ పరిపాలనలో మొదటి సంవతస్రమున 

దానియేలునకు దరశ్నములు కలిగెను; అతడు తన పడకమీద పరుండి యొక కల కని ఆ కల సంగతిని 

సంకేష్పముగా వివరించి వార్సెను. 

లూకా 11:2 => అందుకాయన మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు తండీర్ , నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడునుగాక, నీ రాజయ్ము వచుచ్నుగాక, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:12 => పేతురు దీనిని చూచి పర్జలతో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయులారా, 

మీరు వీని విషయమై యెందుకు ఆశచ్రయ్పడుచునాన్రు? మాసొంత శకిత్చేతనైనను భకిత్చేతనైనను 

నడవను వీనికి బలమిచిచ్నటుట్గా మీరెందుకు మాతటుట్ తేరి చూచుచునాన్రు? 

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

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 

భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 

ఎఫెసీయులకు 1:17 => మరియు మీ మనోనేతర్ములు వెలిగింపబడినందున, ఆయన మిముమ్ను 

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 
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హెబీర్యులకు 1:2 => ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని దావ్రా మనతో మాటలాడెను. ఆయన 

ఆ కుమారుని సమసత్మునకును వారసునిగా నియమించెను. ఆయన దావ్రా పర్పంచములను 

నిరిమ్ంచెను. 

1 పేతురు 1:12 => పరలోకమునుండి పంపబడిన పరిశుదాధ్తమ్వలన మీకు సువారత్ పర్కటించిన 

వారిదావ్రా మీకిపుప్డు తెలుపబడిన యీ సంగతుల విషయమై, తమ కొరకు కాదు గాని మీకొరకే 

తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 

పర్కటన 1:1 => యేసుకీర్సుత్ తన దాసులకు కనుపరచుటకు దేవుడాయనకు అనుగర్హించిన 

పర్తయ్క్షత. ఈ సంగతులు తవ్రలో సంభవింపనైయునన్వి; ఆయన తన దూత దావ్రా వరత్మానము 

పంపి తన దాసుడైన యోహానుకు వాటిని సూచించెను. 

వచనము 32 

ఆ పర్తిమ యొకక్ శిరసుస్ మేలిమి బంగారుమయమైనదియు,దాని రొముమ్ను భుజములును 

వెండివియు, దాని ఉదరమును తొడలును ఇతత్డివియు, 

యెహెజేక్లు 38:10 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ కాలమందు నీ మనసుస్లో 

అభిపార్యములు పుటుట్ను, 

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

అంధకారములోని సంగతులు ఆయనకు తెలియును; వెలుగు యొకక్ నివాససథ్లము ఆయనయొదద్ 

నునన్ది. 

దానియేలు 2:28 => అయితే మరమ్ములను బయలుపరచగల దేవుడొకడు పరలోకమందునాన్డు, 

అంతయ్దినములయందు కలుగబోవుదానిని ఆయన రాజగు నెబుకదెన్జరునకు తెలియజేసెను. తాము 

పడకమీద పరుండగా తమరి మనసుస్లో కలిగిన సవ్పన్దరశ్నములు ఏవనగా 
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దానియేలు 2:47 => మరియు రాజు ఈ మరమ్మును బయలుపరచుటకు నీవు సమరుథ్డవైతివే; నీ 

దేవుడు దేవతలకు దేవుడును రాజులకు పర్భువును మరమ్ములు బయలుపరచువాడునై యునాన్డని 

దానియేలునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

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

ఉదయమున చీకటి కమమ్జేయువాడును మనుషుయ్ల యోచనలు వారికి తెలియజేయువాడును ఆయనే; 

భూమియొకక్ ఉనన్తసథ్లము మీద సంచరించు దేవుడును సైనయ్ములకు అధిపతియునగు యెహోవా 

అని ఆయనకు పేరు. 

ఆదికాండము 41:25 => అందుకు యోసేపు ఫరో కనిన కల ఒకక్టే. దేవుడు తాను 

చేయబోవుచునన్ది ఫరోకు తెలియచేసెను. ఆ యేడు మంచి ఆవులు ఏడు సంవతస్రములు 

ఆదికాండము 49:1 => యాకోబు తన కుమారులను పిలిపించి యిటల్నెను. మీరు కూడి రండి, 

అంతయ్ దినములలో మీకు సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియచేసెదను. 

యోబు 4:13 => గాఢనిదర్ మనుషుయ్లకు వచుచ్ సమయమున రాతిర్ కలలవలన పుటుట్ తలంపులలో 

అది కలిగెను. 

యిరిమ్యా 19:5 => నేను విధింపనిదియు సెలవియయ్నిదియు నా మనసుస్నకు తోచనిదియునైన 

ఆచారము నాచరించిరి; తమ కుమారులను దహనబలులుగా కాలుచ్టకై బయలునకు బలిపీఠములను 

కటిట్ంచిరి. 

దానియేలు 2:23 => మా పితరుల దేవా, నీవు వివేకమును బలమును నాకనుగర్హించి యునాన్వు; 

మేమడిగిన యీ సంగతి ఇపుప్డు నాకు తెలియజేసి యునాన్వు గనుక నేను నినున్ సుత్తించుచు 

ఘనపరచుచునాన్ను; ఏలయనగా రాజుయొకక్ సంగతి నీవే మాకు తెలియజేసితివని దానియేలు మరల 

చెపెప్ను. 

దానియేలు 4:5 => నేను నా పడకమీద పరుండియుండగా నా మనసుస్న పుటిట్న తలంపులు ననున్ 

కలతపెటెట్ను. 
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దానియేలు 7:1 => బబులోను రాజగు బెలష్సస్రు యొకక్ పరిపాలనలో మొదటి సంవతస్రమున 

దానియేలునకు దరశ్నములు కలిగెను; అతడు తన పడకమీద పరుండి యొక కల కని ఆ కల సంగతిని 

సంకేష్పముగా వివరించి వార్సెను. 

జెకరాయ్ 9:11 => మరియు నీవు చేసిన నిబంధన రకత్మునుబటిట్ తాము పడిన నీరులేని గోతిలోనుండి 

చెరపటట్బడిన నీవారిని నేను విడిపించెదను. 

1 పేతురు 1:12 => పరలోకమునుండి పంపబడిన పరిశుదాధ్తమ్వలన మీకు సువారత్ పర్కటించిన 

వారిదావ్రా మీకిపుప్డు తెలుపబడిన యీ సంగతుల విషయమై, తమ కొరకు కాదు గాని మీకొరకే 

తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 

పర్కటన 1:1 => యేసుకీర్సుత్ తన దాసులకు కనుపరచుటకు దేవుడాయనకు అనుగర్హించిన 

పర్తయ్క్షత. ఈ సంగతులు తవ్రలో సంభవింపనైయునన్వి; ఆయన తన దూత దావ్రా వరత్మానము 

పంపి తన దాసుడైన యోహానుకు వాటిని సూచించెను. 

వచనము 33 

దాని మోకాళుల్ ఇనుపవియు, దాని పాదములలో ఒక భాగము ఇనుపదియు ఒక భాగము మటిట్దియునై 

యుండెను. 

ఆదికాండము 41:16 => యోసేపు నావలన కాదు, దేవుడే ఫరోకు కేష్మకరమైన ఉతత్రమిచుచ్నని 

ఫరోతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:12 => పేతురు దీనిని చూచి పర్జలతో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయులారా, 

మీరు వీని విషయమై యెందుకు ఆశచ్రయ్పడుచునాన్రు? మాసొంత శకిత్చేతనైనను భకిత్చేతనైనను 

నడవను వీనికి బలమిచిచ్నటుట్గా మీరెందుకు మాతటుట్ తేరి చూచుచునాన్రు? 

1 కొరిందీయులకు 15:8 => అందరికి కడపట అకాలమందు పుటిట్నటుట్నన్ నాకును కనబడెను; 

1 కొరిందీయులకు 15:9 => ఏలయనగా నేను అపొసత్లులందరిలో తకుక్వవాడను దేవుని 

సంఘమును హింసించినందున అపొసత్లుడనబడుటకు యోగుయ్డను కాను. 
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1 కొరిందీయులకు 15:10 => అయినను నేనేమైయునాన్నో అది దేవుని కృపవలననే 

అయియునాన్ను. మరియు నాకు అనుగర్హింపబడిన ఆయన కృప నిషఫ్లము కాలేదు గాని, 

వారందరికంటె నేనెకుక్వగా పర్యాసపడితిని.  

1 కొరిందీయులకు 15:11 => నేనైననేమి వారైననేమి, ఆలాగుననే మేము పర్కటించుచునాన్ము, 

ఆలాగుననే మీరును విశవ్సించితిరి. 

1 కొరిందీయులకు 15:12 => కీర్సుత్ మృతులలోనుండి లేపబడియునాన్డని పర్కటింపబడుచుండగా 

మీలో కొందరు మృతుల పునరుతాథ్నము లేదని యెటుల్ చెపుప్చునాన్రు? 

దానియేలు 2:17 => అపుప్డు దానియేలు తన యింటికి పోయి తన సేన్హితులైన హననాయ్కును 

మిషాయేలునకును అజరాయ్కును సంగతి తెలియజేసి 

దానియేలు 2:18 => తానును తన సేన్హితులును బబులోనులో తకిక్న జాఞ్నులతో కూడ 

నశింపకుండునటుల్ ఆ కలయొకక్ మరమ్విషయములో పరలోకమందునన్ దేవునివలన కటాక్షము 

పొందు నిమితత్మై ఆయనను వేడుకొనుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

దానియేలు 2:49 => అంతట దానియేలు రాజునొదద్ మనవి చేసికొనగా రాజు షదర్కు మేషాకు 

అబేదెన్గోయను వారిని బబులోను సంసాథ్నము మీద విచారణకరత్లనుగా నియమించెను; అయితే 

దానియేలు రాజుసనిన్ధిని ఉండెను. 

యెషయా 43:3 => యెహోవానగు నేను నీకు దేవుడను, ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడనైన నేనే నినున్ 

రకిష్ంచువాడను నీపార్ణరక్షణ కర్యముగా ఐగుపుత్ను ఇచిచ్యునాన్ను నీకు బదులుగా కూషును సెబాను 

ఇచిచ్యునాన్ను.  

యెషయా 43:4 => నీవు నా దృషిట్కి పిర్యుడవైనందున ఘనుడవైతివి నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్ను 

గనుక నీకు పర్తిగా మనుషుయ్లను అపప్గించుచునాన్ను నీ పార్ణమునకు పర్తిగా జనములను 

అపప్గించుచునాన్ను. 

యెషయా 45:4 => నా సేవకుడైన యాకోబు నిమితత్ము నేను ఏరప్రచుకొనిన ఇశార్యేలు నిమితత్ము 

నేను నీకు పేరుపెటిట్ నినున్ పిలిచితిని. నీవు ననున్ ఎరుగకుండినపప్టికిని నీకు బిరుదులిచిచ్తిని  
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మతత్యి 24:22 => ఆ దినములు తకుక్వ చేయబడక పోయినయెడల ఏ శరీరియు తపిప్ంచుకొనడు. 

ఏరప్రచబడినవారి నిమితత్ము ఆ దినములు తకుక్వ చేయబడును. 

మారుక్ 13:20 => పర్భువు ఆ దినములను తకుక్వ చేయనియెడల ఏ శరీరియు 

తపిప్ంచుకొనకపోవును; ఏరప్రచబడినవారి నిమితత్ము, అనగా తాను ఏరప్రచుకొనినవారి నిమితత్ము 

ఆయన ఆ దినములను తకుక్వ చేసెను. 

రోమీయులకు 8:28 => దేవుని పేర్మించువారికి, అనగా ఆయన సంకలప్ముచొపుప్న 

పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమసత్మును సమకూడి జరుగుచునన్వని యెరుగుదుము. 

1 కొరిందీయులకు 3:21 => కాబటిట్ యెవడును మనుషుయ్లయందు అతిశయింపకూడదు; 

సమసత్మును మీవి. 

1 కొరిందీయులకు 3:22 => పౌలైనను అపొలోల్యైనను, కేఫాయైనను, లోకమైనను, జీవమైనను, 

మరణమైనను, పర్సుత్తమందునన్వియైనను రాబోవునవియైనను సమసత్మును మీవే. 

1 కొరిందీయులకు 3:23 => మీరు కీర్సుత్ వారు; కీర్సుత్ దేవునివాడు. 

2 కొరిందీయులకు 4:15 => పర్భువైన యేసును లేపినవాడు యేసుతో మముమ్నుకూడ లేపి, 

మీతోకూడ తన యెదుట నిలువబెటుట్నని యెరిగి, మేమును విశవ్సించుచునాన్ము గనుక 

మాటలాడుచునాన్ము. 

దానియేలు 2:47 => మరియు రాజు ఈ మరమ్మును బయలుపరచుటకు నీవు సమరుథ్డవైతివే; నీ 

దేవుడు దేవతలకు దేవుడును రాజులకు పర్భువును మరమ్ములు బయలుపరచువాడునై యునాన్డని 

దానియేలునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 40:22 => మరియు యోసేపు వారికి తెలిపిన భావము చొపుప్న భక్షయ్కారుల అధిపతిని 

వేర్లాడదీయించెను. 

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

ఇశార్యేలీయులనుబటిట్ ఆయన జనుల నిమితత్ము, రాజయ్ము పర్బలము చేయుననియు దావీదు 

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

రాజయ్మును ఉనన్త సిథ్తిలోనికి తెచిచ్నందున ఆయన తనున్ ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా సిథ్రపరచెనని 

దావీదు గర్హించెను. 

కీరత్నలు 105:19 => అతడు చెపిప్న సంగతి నెరవేరువరకు యెహోవా వాకుక్ అతని 

పరిశోధించుచుండెను. 

దానియేలు 2:23 => మా పితరుల దేవా, నీవు వివేకమును బలమును నాకనుగర్హించి యునాన్వు; 

మేమడిగిన యీ సంగతి ఇపుప్డు నాకు తెలియజేసి యునాన్వు గనుక నేను నినున్ సుత్తించుచు 

ఘనపరచుచునాన్ను; ఏలయనగా రాజుయొకక్ సంగతి నీవే మాకు తెలియజేసితివని దానియేలు మరల 

చెపెప్ను. 

జెకరాయ్ 4:5 => నాతో మాటలాడుచునన్ దూత ఇదేమిటో నీకు తెలియదా యని ననన్డుగగా నేను--నా 

యేలినవాడా, నాకు తెలియదంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:25 => పేతురు లోపలికి రాగా కొరేన్లి అతనిని ఎదురొక్ని అతని 

పాదములమీద పడి నమసాక్రము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:10 => అపుప్డు పౌలు అయయ్లారా, యీ పర్యాణమువలన 

సరకులకును ఓడకును మాతర్మే కాక మన పార్ణములకుకూడ హానియు బహు నషట్మును కలుగునటుల్ 

నాకు తోచుచునన్దని చెపిప్ వారిని హెచచ్రించెను 

వచనము 34 

మరియుచేతి సహాయము లేక తీయబడిన ఒక రాయి, యినుమును మటిట్యు కలిసిన ఆ పర్తిమ 

యొకక్ పాదములమీద పడి దాని పాదములను తుతుత్నియలుగా విరుగగొటిట్నటుట్ తమకు కనబడెను. 

దానియేలు 7:3 => అపుప్డు నాలుగు మికిక్లి గొపప్ జంతువులు మహా సముదర్ములోనుండి 

పైకెకెక్ను. ఆ జంతువులు ఒక దానికొకటి భినన్ములై యుండెను. 
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దానియేలు 7:4 => మొదటిది సింహమును పోలినది గాని దానికి పకిష్రాజు రెకక్లవంటి 

రెకక్లుండెను. నేను చూచుచుండగా దాని రెకక్లు తీయబడినవి గనుక మనుషుయ్నివలె అది పాదములు 

పెటుట్కొని నేలపైన నిలువబడెను. మరియు మానవమనసుస్ వంటి మనసుస్ దానికియయ్బడెను.  

దానియేలు 7:5 => రెండవ జంతువు ఎలుగుబంటిని పోలినది, అది యొక పారశ్వ్ముమీద పండుకొని 

తన నోట పండల్మధయ్ మూడు పర్కక్టెముకలను పటుట్కొనినది. కొందరు లెముమ్, విసాత్రముగా 

మాంసము భకిష్ంచుము అని దానితో చెపిప్రి. 

దానియేలు 7:6 => అటు పిమమ్ట చిరుతపులిని పోలిన మరియొక జంతువును చూచితిని. దాని 

వీపున పకిష్రెకక్లవంటి నాలుగు రెకక్లుండెను ; దానికి నాలుగు తలలుండెను ; దానికి 

ఆధిపతయ్మియయ్బడెను. 

దానియేలు 7:7 => పిమమ్ట రాతిర్యందు నాకు దరశ్నములు కలిగినపుప్డు నేను చూచుచుండగా, 

ఘోరమును భయంకరమునగు నాలుగవ జంతువొకటి కనబడెను. అది తనకు ముందుగా నుండిన 

యితర జంతువులకు భినన్మైనది; అది మహా బలమహాతత్య్ములు గలది; దానికి పెదద్ 

ఇనుపదంతములును పది కొముమ్లు నుండెను. అది సమసత్మును భకిష్ంచుచు తుతుత్నియలుగా 

చేయుచు మిగిలినదానిని కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను. 

దానియేలు 7:8 => నేను ఈ కొముమ్లను కనిపెటట్గా ఒక చినన్కొముమ్ వాటిమధయ్ను లేచెను; దానికి 

సథ్లమిచుచ్టకై ఆ కొముమ్లలో మూడు పెరికివేయబడినవి. ఈ కొముమ్నకు మానవుల కనున్లవంటి 

కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును ఉండెను.  

దానియేలు 7:9 => ఇంక సింహాసనములను వేయుట చూచితిని; మహా వృదుధ్డొకడు కూరుచ్ండెను. 

ఆయన వసత్రము హిమమువలె ధవళముగాను, ఆయన తలవెండుర్కలు శుదధ్మైన గొఱఱ్బొచుచ్వలె 

తెలల్గాను ఉండెను. ఆయన సింహాసనము అగిన్జావ్లలవలె మండుచుండెను; దాని చకర్ములు అగిన్వలె 

ఉండెను. 

దానియేలు 7:10 => అగిన్వంటి పర్వాహము ఆయనయొదద్నుండి పర్వహించుచుండెను. వేవేలకొలది 

ఆయనకు పరిచారకులుండిరి; కోటల్కొలది మనుషుయ్లు ఆయన యెదుట నిలిచిరి, తీరుప్తీరుచ్టకై 

గర్ంథములు తెరువబడెను. 
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దానియేలు 7:11 => అపుప్డు నేను చూచుచుండగా, ఆ కొముమ్ పలుకుచునన్ మహా గరవ్పు మాటల 

నిమితత్ము వారు ఆ జంతువును చంపినటుట్ కనబడెను; తరువాత దాని కళేబరము మండుచునన్ 

అగిన్లో వేయబడెను. 

దానియేలు 7:12 => మిగిలిన ఆ జంతువుల పర్భుతవ్ము తొలగిపోయెను; సమయము వచుచ్వరకు 

అవి సజీవుల మధయ్ను ఉండవలెనని యొక సమయము ఒక కాలము వాటికి ఏరాప్టాయెను. 

దానియేలు 7:13 => రాతిర్ కలిగిన దరశ్నములను నేనింక చూచుచుండగా, ఆకాశమేఘారూఢుడై 

మనుషయ్కుమారుని పోలిన యొకడు వచిచ్, ఆ మహా వృదుధ్డగువాని సనిన్ధిని పర్వేశించి, ఆయన 

సముఖమునకు తేబడెను. 

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

సేవించునటుల్ పర్భుతవ్మును మహిమయు ఆధిపతయ్మును ఆయన కీయబడెను. ఆయన పర్భుతవ్ము 

శాశవ్తమైనది అదెనన్టికిని తొలగిపోదు; ఆయన రాజయ్ము ఎపుప్డును లయము కాదు. 

దానియేలు 7:15 => నాకు కలిగిన దరశ్నములు ననున్ కలవరపరచుచునన్ందున దానియేలను నేను 

నా దేహములో మనోదుఃఖము గలవాడనైతిని. 

దానియేలు 7:16 => నేను దగగ్ర నిలిచియునన్ వారిలో ఒకనియొదద్కు పోయి ఇందునుగూరిచ్న 

నిజమంతయు నాకు చెపుప్మని అడుగగా, అతడు నాతో మాటలాడి ఆ సంగతుల భావమును నాకు 

తెలియజేసెను. 

దానియేలు 7:17 => ఎటల్నగా ఈ మహా జంతువులు నాలుగైయుండి లోకమందు పర్భుతవ్ము 

చేయబోవు నలుగురు రాజులను సూచించుచునన్వి. 

మతత్యి 4:8 => మరల అపవాది మిగుల ఎతత్యిన యొక కొండ మీదికి ఆయనను తోడుకొనిపోయి, 

యీ లోక రాజయ్ములనిన్టిని, వాటి మహిమను ఆయనకు చూపి 

లూకా 4:5 => అపుప్డు అపవాది ఆయనను తీసికొనిపోయి, భూలోక రాజయ్ములనిన్టిని ఒక 

నిమిషములో ఆయనకు చూపించి 
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యెషయా 13:11 => లోకుల చెడుతనమునుబటిట్యు దుషుట్ల దోషమునుబటిట్యు నేను వారిని 

శికిష్ంపబోవుచునాన్ను అహంకారుల అతిశయమును మానిప్ంచెదను బలాతాక్రుల గరవ్మును 

అణచివేసెదను. 

యెషయా 25:3 => భీకరుల ఊపిరి గోడకు తగిలిన గాలివానవలె ఉండగా నీవు బీదలకు 

శరణయ్ముగా ఉంటివి దరిదుర్లకు కలిగిన శర్మలో వారికి శరణయ్ముగాను గాలివాన తగులకుండ 

ఆశర్యముగాను వెటట్ తగులకుండ నీడగాను ఉంటివి.  

యెషయా 25:4 => కాబటిట్ బలిషు ఠ్లైన జనులు నినున్ ఘనపరచెదరు భీకరజనముల పటట్ణసుథ్లు నీకు 

భయపడుదురు. 

యెషయా 25:5 => ఎండిన దేశములో ఎండవేడిమి అణగిపోవునటుల్ నీవు అనుయ్ల ఘోషను 

అణచివేసితివి మేఘచాఛ్యవలన ఎండ అణచివేయబడునటుల్ బలాతాక్రుల జయకీరత్న 

అణచివేయబడును.  

యెహెజేక్లు 28:7 => నేను పరదేశులను అనయ్జనులలో కూర్రులను నీ మీదికి రపిప్ంచుచునాన్ను, 

వారు నీ జాఞ్నశోభను చెరుపుటకై తమ ఖడగ్ములను ఒరదీసి నీ సౌందరయ్మును నీచపరతురు,  

హబకూక్కు 1:7 => వారు ఘోరమైన భీకర జనముగా ఉనాన్రు, వారు పర్భుతవ్మును విధులను తమ 

యిచఛ్వచిచ్నటుల్ ఏరప్రచుకొందురు. 

ఆదికాండము 40:9 => అపుప్డు పానదాయకుల అధిపతి యోసేపును చూచి నా కలలో ఒక 

దార్కాష్వలిల్ నా యెదుట ఉండెను; 

యెషయా 27:7 => అతని కొటిట్నవారిని ఆయన కొటిట్నటుల్ ఆయన అతని కొటెట్నా? అతనివలన 

చంపబడినవారు చంపబడినటుల్ అతడు చంపబడెనా? 

దానియేలు 3:1 => రాజగు నెబుకదెన్జరు బంగారు పర్తిమ యొకటి చేయించి, బబులోను 

దేశములోని దూరాయను మైదానములో దాని నిలువబెటిట్ంచెను. అది అరువది మూరల ఎతుత్ను ఆరు 

మూరల వెడలుప్నై యుండెను.  

వచనము 35 
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అంతట ఇనుమును మటిట్యు ఇతత్డియు వెండియు బంగారమును ఏకముగా దంచబడి కళల్ములోని 

చెతత్వలె కాగా వాటికి సథ్లము ఎచచ్టను దొరకకుండ గాలి వాటిని కొటుట్కొనిపోయెను; పర్తిమను 

విరుగగొటిట్న ఆ రాయి సరవ్భూతలమంత మహా పరవ్తమాయెను. 

దానియేలు 2:37 => రాజా, పరలోకమందునన్ దేవుడు రాజయ్మును అధికారమును బలమును 

ఘనతయు తమరికి అనుగర్హించియునాన్డు; తమరు రాజులకు రాజై యునాన్రు. 

దానియేలు 2:38 => ఆయన మనుషుయ్లు నివసించు పర్తి సథ్లమందును, మనుషుయ్లనేమి 

భూజంతువులనేమి ఆకాశపకుష్లనేమి అనిన్టిని ఆయన తమరిచేతికపప్గించియునాన్డు, వారందరి 

మీద తమరికి పర్భుతవ్ము ననుగర్హించియునాన్డు; తామే ఆ బంగారపు శిరసుస్  

దానియేలు 4:22 => రాజా, ఆ చెటుట్ నినున్ సూచించుచునన్ది; నీవు వృదిధ్పొంది మహా 

బలముగలవాడవైతివి; నీ పర్భావము వృదిధ్నొంది ఆకాశమంత ఎతాత్యెను; నీ పర్భుతవ్ము 

లోకమంతట వాయ్పించియునన్ది. 

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

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

దానియేలు 7:4 => మొదటిది సింహమును పోలినది గాని దానికి పకిష్రాజు రెకక్లవంటి 

రెకక్లుండెను. నేను చూచుచుండగా దాని రెకక్లు తీయబడినవి గనుక మనుషుయ్నివలె అది పాదములు 

పెటుట్కొని నేలపైన నిలువబడెను. మరియు మానవమనసుస్ వంటి మనసుస్ దానికియయ్బడెను.  

యెషయా 14:4 => నీ బాధను నీ పర్యాసమును నీచేత చేయింపబడిన కఠినదాసయ్మును కొటిట్వేసి 

యెహోవా నినున్ విశర్మింపజేయు దినమున నీవు బబులోను రాజునుగూరిచ్ అపహాసయ్పు గీతము ఎతిత్ 

యీలాగున పాడుదువు బాధించినవారు ఎటుల్ నశించిపోయిరి? రేగుచుండిన పటట్ణము ఎటుల్ 

నాశనమాయెను?  

యిరిమ్యా 51:7 => బబులోను యెహోవా చేతిలో సరవ్భూమికి మతుత్ కలిగించు బంగారుపాతర్యై 

యుండెను. దానిచేతి మదయ్మును అనయ్జనులు తార్గి మతిత్లిల్యునాన్రు.  
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పర్కటన 17:4 => ఆ సతరీ ధూమర్ రకత్వరణ్ముగల వసత్రము ధరించుకొని, బంగారముతోను 

రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడినదై, ఏహయ్మైన కారయ్ములతోను తాను చేయుచునన్ 

వయ్భిచార సంబంధమైన అపవితర్ కారయ్ములతోను నిండిన యొక సువరణ్ పాతర్ను తనచేత 

పటుట్కొనియుండెను. 

దానియేలు 2:39 => తాము చనిపోయిన తరువాత తమరి రాజయ్ముకంటె తకుక్వైన రాజయ్మొకటి 

లేచును. అటుతరువాత లోకమంత యేలునటిట్ మూడవ రాజయ్మొకటి లేచును. అది యితత్డి 

వంటిదగును.  

దానియేలు 7:5 => రెండవ జంతువు ఎలుగుబంటిని పోలినది, అది యొక పారశ్వ్ముమీద పండుకొని 

తన నోట పండల్మధయ్ మూడు పర్కక్టెముకలను పటుట్కొనినది. కొందరు లెముమ్, విసాత్రముగా 

మాంసము భకిష్ంచుము అని దానితో చెపిప్రి. 

దానియేలు 8:3 => నేను ఊలయి యను నదిపర్కక్ను ఉనన్టుట్ నాకు దరశ్నము కలిగెను. నేను 

కనున్లెతిత్ చూడగా, ఒక పొటే ట్లు ఆ నది పర్కక్ను నిలిచియుండెను; దానికి రెండు కొముమ్లు, ఆ 

కొముమ్లు ఎతత్యినవి గాని యొకటి రెండవ దానికంటె ఎతుత్గా ఉండెను; ఎతుత్గలది దానికి తరువాత 

మొలిచినది.  

దానియేలు 8:4 => ఆ పొటే ట్లు కొముమ్తో పశిచ్మము గాను ఉతత్రము గాను దకిష్ణము గాను 

పొడుచుచుండుట చూచితిని. ఇటుల్ జరుగగా దానిని ఎదిరించుటకైనను, అది పటట్కుండ 

తపిప్ంచుకొనుటకైనను, ఏ జంతువునకును శకిత్లేకపోయెను; అది తనకిషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు 

బలము చూపుచు వచెచ్ను. 

దానియేలు 11:2 => ఇపుప్డు సతయ్మును నీకు తెలియజేయుచునాన్ను; ఏమనగా ఇంక ముగుగ్రు 

రాజులు పారసీకముమీద రాజయ్ము చేసిన పిమమ్ట అందరికంటె అధికైశవ్రయ్ము కలిగిన నాలుగవ 

రాజొకడు వచుచ్ను. అతడు తనకునన్ సంపతుత్చేత బలవంతుడై అందరిని గేర్కేయుల రాజయ్మునకు 

విరోధముగా రేపును.  
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దానియేలు 2:39 => తాము చనిపోయిన తరువాత తమరి రాజయ్ముకంటె తకుక్వైన రాజయ్మొకటి 

లేచును. అటుతరువాత లోకమంత యేలునటిట్ మూడవ రాజయ్మొకటి లేచును. అది యితత్డి 

వంటిదగును.  

దానియేలు 7:6 => అటు పిమమ్ట చిరుతపులిని పోలిన మరియొక జంతువును చూచితిని. దాని 

వీపున పకిష్రెకక్లవంటి నాలుగు రెకక్లుండెను ; దానికి నాలుగు తలలుండెను ; దానికి 

ఆధిపతయ్మియయ్బడెను. 

దానియేలు 8:5 => నేను ఈ సంగతి ఆలోచించుచుండగా ఒక మేకపోతు పడమటనుండి వచిచ్, కాళుల్ 

నేల మోపకుండ భూమి యందంతట పరగులెతెత్ను; దాని రెండు కనున్ల మధయ్నొక పర్సిదధ్మైన 

కొముమ్ండెను. 

దానియేలు 8:6 => ఈ మేకపోతు నేను నదిపర్కక్ను నిలుచుట చూచిన రెండు కొముమ్లు గల పొటే ట్లు 

సమీపమునకు వచిచ్, భయంకరమైన కోపముతోను బలముతోను దానిమీదికి డీకొని వచెచ్ను. 

దానియేలు 8:7 => నేను చూడగా ఆ మేకపోతు పొటే ట్లును కలిసికొని, మికిక్లి రౌదర్ము గలదై 

దానిమీదికి వచిచ్ ఆ పొటే ట్లును గెలిచి దాని రెండు కొముమ్లను పగులగొటెట్ను. ఆ పొటే ట్లు దాని 

నెదిరింపలేక పోయినందున ఆ మేకపోతు దానిని నేలను పడవేసి తొర్కుక్చుండెను; దాని బలమును 

అణచి ఆ పొటే ట్లును తపిప్ంచుట ఎవరిచేతను కాకపోయెను.  

దానియేలు 8:8 => ఆ మేకపోతు అతయ్ధికముగా బలము చూపుచు వచెచ్ను; అది బహుగా 

పుషిట్నొందగా దాని పెదద్కొముమ్ విరిగెను; విరిగినదానికి బదులుగా నాలుగు పర్సిదధ్మైన కొముమ్లు 

ఆకాశపు నలుదికుక్లకు నాలుగు పెరిగెను, 

దానియేలు 11:3 => అంతలో శూరుడగు ఒక రాజు పుటిట్ మహా విశాలమైన రాజయ్ము నేలి 

యిషాట్నుసారముగా జరిగించును. 

దానియేలు 11:4 => అతడు రాజైన తరువాత అతని రాజయ్ము శిథిలమై ఆకాశపు నలుదికుక్ల 

విభాగింపబడును. అది అతని వంశపు వారికి గాని అతడు పర్భుతవ్ము చేసిన పర్కారము పర్భుతవ్ము 

చేయువారికి గాని విభాగింపబడదు, అతని పర్భుతవ్ము వేరుతో పెరికివేయబడును, అతని 

వంశపువారు దానిని పొందరు గాని అనుయ్లు పొందుదురు.  
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దానియేలు 11:5 => అయితే దకిష్ణ దేశపు రాజును, అతని అధిపతులలో ఒకడును బలము 

పొందెదరు అతడు, ఇతనికంటె గొపప్వాడై యేలును; అతని పర్భుతవ్ము గొపప్ పర్భుతవ్మగును. 

దానియేలు 11:6 => కొనిన్ సంవతస్రములైన పిమమ్ట వారు ఉభయులు కూడుకొనెదరు. మరియు 

వారు ఉభయులు సమాధానపడవలెనని కోరగా దకిష్ణ దేశపు రాజకుమారెత్ ఉతత్ర దేశపు రాజునొదద్కు 

వచుచ్ను. అయినను ఆమె భుజబలము నిలుపుకొననేరదు; అతడైనను అతని భుజబలమైనను 

నిలువదు; వారు ఆమెను, ఆమెను తీసికొని వచిచ్న వారిని, ఆమెను కనినవారిని, ఈ కాలమందు 

ఆమెను బలపరచిన వారిని అపప్గించెదరు. 

దానియేలు 11:7 => అతనికి బదులుగా ఆమె వంశములో ఒకడు సేనకు అధిపతియై ఉతత్ర దేశపు 

రాజు కోటలో జొరబడి యిషాట్నుసారముగా జరిగించుచు వారిని గెలుచును 

దానియేలు 11:8 => మరియు అతడు వారి దేవతలను సొముమ్లను విలువగల వారి వెండి బంగారు 

వసుత్వులను సహా చెరపటిట్ ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోవును. అతడైతే కొనిన్ సంవతస్రములు ఉతత్ర దేశపు 

రాజు పర్భుతవ్ము కంటె ఎకుక్వ పర్భుతవ్ము చేయును. 

దానియేలు 11:9 => అతడు దకిష్ణ దేశపు రాజు దేశములో జొరబడి మరలి తన రాజయ్మునకు 

వచుచ్ను. 

దానియేలు 11:10 => అతని కుమారులు యుదధ్ము చేయబూని మహా సైనయ్ముల సమూహమును 

సమకూరుచ్కొందురు. అతడు వచిచ్ యేరువలె పర్వహించి ఉపొప్ంగును; యుదధ్ము చేయబూని 

కోటదనుక వచుచ్ను. 

దానియేలు 11:11 => అంతలో దకిష్ణ దేశపు రాజు అతుయ్గుర్డై బయలుదేరి ఉతత్ర దేశపు రాజుతో 

యుదధ్ము జరిగించును; ఉతత్ర దేశపు రాజు గొపప్ సైనయ్మును సమకూరుచ్కొనినను అది ఓడిపోవును. 

దానియేలు 11:12 => ఆ గొపప్ సైనయ్ము ఓడిపోయినందున దకిష్ణ దేశపు రాజు మనసుస్న 

అతిశయపడును; వేలకొలది సైనికులను హతము చేసినను అతనికి జయము కానేరదు. 

దానియేలు 11:13 => ఏలయనగా ఉతత్ర దేశపు రాజు మొదటి సైనయ్ముకంటె ఇంక గొపప్ 

సైనయ్మును సమకూరుచ్కొని మరల వచుచ్ను. ఆ కాలాంతమున, అనగా కొనిన్ సంవతస్రములైన 

పిమమ్ట అతడు గొపప్ సైనయ్మును విశేషమైన సామగిర్ని సమకూరిచ్ నిశచ్యముగా వచుచ్ను. 
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దానియేలు 11:14 => ఆ కాలములయందు అనేకులు దకిష్ణ దేశపు రాజుతో యుదధ్ము చేయుటకు 

కూడివచెచ్దరు. నీ జనములోని బందిపోటు దొంగలు దరశ్నమును రుజువుపరచునటుల్ కూడుదురు 

గాని నిలువలేక కూలుదురు. 

దానియేలు 11:15 => అంతలో ఉతత్ర దేశపు రాజు వచిచ్ ముటట్డిదిబబ్ వేయును. దకిష్ణ దేశపు రాజు 

యొకక్ బలము నిలువలేక పోయినందునను, అతడు ఏరప్రచుకొనిన జనము దృఢశౌరయ్ము పొందక 

పోయినందునను ఉతత్ర దేశపు రాజు పార్కారములుగల పటట్ణమును పటుట్కొనును. 

దానియేలు 11:16 => వచిచ్నవాని కెదురుగా ఎవరును నిలువలేక పోయినందున తనకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతడు జరిగించును గనుక ఆనందముగల ఆ దేశములో అతడుండగా అది అతని 

బలమువలన పాడైపోవును. 

దానియేలు 11:17 => అతడు తన రాజయ్ము యొకక్ సమసత్ బలమును కూరుచ్కొని రావలెనని 

ఉదేద్శింపగా అతనితో సంధి చేయబడును; ఏమనగా నశింపజేయవచుచ్నని యొక కుమారెత్ను అతని 

కిచెచ్దరు, అయితే ఆమె సమమ్తింపక అతని కలిసికొనదు. 

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. 

దానియేలు 11:19 => అపుప్డతడు తన ముఖమును తన దేశములోని కోటలతటుట్ తిర్పుప్కొనును 

గాని ఆటంకపడి కూలి అగుపడకపోవును. 

దానియేలు 11:20 => అతనికి మారుగా మరియొకడు లేచి ఘనమైన రాజయ్ము దావ్రా పనున్ 

పుచుచ్కొను వానిని లేపును; కొనిన్ దినములైన పిమమ్ట అతడు నాశనమగును గాని యీ నాశనము 

ఆగర్హమువలననైనను యుదధ్మువలననైనను కలుగదు. 

పరమగీతము 7:1 => రాజకుమార పుతిర్కా, నీ పాదరక్షలతో నీవెంత అందముగా నడుచుచునాన్వు! 

నీ ఊరువులు శిలప్కారి చేసిన ఆభరణ సూతర్ములవలె ఆడుచునన్వి. 

Page  of 149 1355



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

దానియేలు 3:1 => రాజగు నెబుకదెన్జరు బంగారు పర్తిమ యొకటి చేయించి, బబులోను 

దేశములోని దూరాయను మైదానములో దాని నిలువబెటిట్ంచెను. అది అరువది మూరల ఎతుత్ను ఆరు 

మూరల వెడలుప్నై యుండెను.  

దానియేలు 7:3 => అపుప్డు నాలుగు మికిక్లి గొపప్ జంతువులు మహా సముదర్ములోనుండి 

పైకెకెక్ను. ఆ జంతువులు ఒక దానికొకటి భినన్ములై యుండెను. 

వచనము 36 

తాము కనిన కలయిదే, దాని భావము రాజు సముఖమున మేము తెలియజెపెప్దము. 

దానియేలు 2:40 => పిమమ్ట నాలుగవ రాజయ్మొకటి లేచును. అది ఇనుమువలె బలముగా 

ఉండును. ఇనుము సమసత్మైన వాటిని దంచి విరుగగొటుట్నది గదా; ఇనుము పగులగొటుట్నటుల్ అది 

రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ పొడిచేయును. 

దానియేలు 2:41 => పాదములును వేర్ళుల్ను కొంతమటుట్నకు కుమమ్రి మటిట్దిగాను కొంతమటుట్నకు 

ఇనుపదిగా నునన్టుట్ తమరికి కనబడెను గనుక ఆ రాజయ్ములో భేదములుండును. అయితే ఇనుము 

బురదతో కలిసియునన్టుట్ కనబడెను గనుక ఆ రాజయ్ములో ఆలాగున నుండును, ఆ రాజయ్ము 

ఇనుమువంటి బలముగలదై యుండును.  

దానియేలు 2:42 => పాదముల వేర్ళుల్ కొంతమటుట్నకు ఇనుపవిగాను కొంతమటుట్నకు మటిట్విగాను 

ఉనన్టుల్ ఆ రాజయ్ము ఒక విషయములో బలముగాను ఒక విషయములో నీరసముగాను ఉండును. 

దానియేలు 2:43 => ఇనుమును బురదయు మిళితమై యుండుట తమరికి కనబడెను; అటువలె 

మనుషయ్జాతులు మిళితములై యినుము మటిట్తో అతకనటుల్ వారు ఒకరితో ఒకరు పొసగక 

యుందురు. 

దానియేలు 7:7 => పిమమ్ట రాతిర్యందు నాకు దరశ్నములు కలిగినపుప్డు నేను చూచుచుండగా, 

ఘోరమును భయంకరమునగు నాలుగవ జంతువొకటి కనబడెను. అది తనకు ముందుగా నుండిన 

యితర జంతువులకు భినన్మైనది; అది మహా బలమహాతత్య్ములు గలది; దానికి పెదద్ 
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ఇనుపదంతములును పది కొముమ్లు నుండెను. అది సమసత్మును భకిష్ంచుచు తుతుత్నియలుగా 

చేయుచు మిగిలినదానిని కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను. 

దానియేలు 7:8 => నేను ఈ కొముమ్లను కనిపెటట్గా ఒక చినన్కొముమ్ వాటిమధయ్ను లేచెను; దానికి 

సథ్లమిచుచ్టకై ఆ కొముమ్లలో మూడు పెరికివేయబడినవి. ఈ కొముమ్నకు మానవుల కనున్లవంటి 

కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును ఉండెను.  

దానియేలు 7:19 => ఇనుపదంతములును ఇతిత్డి గోళుల్ను గల ఆ నాలుగవ జంతువు సంగతి 

ఏమైనదని నేను తెలిసికొనగోరితిని; అది యెనన్టికి భినన్మును మిగుల భయంకరమునై, సమసత్మును 

పగులగొటుట్చు మింగుచు మిగిలిన దానిని కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను. 

దానియేలు 7:20 => మరియు దాని తలపైనునన్ పది కొముమ్ల సంగతియు, వాటి మధయ్నుండి పెరిగి 

మూడు కొముమ్లను కొటిట్వేసి, కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును గల ఆ వేరగు కొముమ్ 

సంగతియు, అనగా దాని కడమ కొముమ్లకంటె బలము కలిగిన ఆ కొముమ్ సంగతియు విచారించితిని. 

దానియేలు 7:21 => ఈ కొముమ్ పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయుచు వారిని గెలుచునదాయెను. 

దానియేలు 7:22 => ఆ మహా వృదుధ్డు వచిచ్ మహోనన్తుని పరిశుదుధ్ల విషయములో తీరుప్ 

తీరుచ్వరకు ఆలాగు జరుగును గాని సమయము వచిచ్నపుప్డు ఆ పరిశుదుధ్లు రాజయ్మునేలుదురను 

సంగతి నేను గర్హించితిని. 

దానియేలు 7:23 => నేనడగినదానికి ఆ పరిచారకుడు ఈలాగున చెపెప్ను ఆ నాలుగవ జంతువు 

లోకములో తకిక్న ఆ మూడు రాజయ్ములకు భినన్మగు నాలుగవ రాజయ్మును సూచించుచునన్ది. అది 

సమసత్మును అణగదొర్కుక్చు పగులగొటుట్చు లోకమంతయు భకిష్ంచును. 

దానియేలు 7:24 => ఆ పది కొముమ్లు ఆ రాజయ్ము నుండి పుటట్బోవు పదిమంది రాజులను 

సూచించుచునన్వి; కడపట ముందుగా ఉనన్ రాజులకు భినన్మగు మరియొక రాజుపుటిట్ ఆ ముగుగ్రు 

రాజులను పడదోర్యును. 

దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 
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దానియేలు 7:26 => అతని యధికారము నశింపజేయుటకును నిరూమ్లము చేయుటకును తీరుప్ 

విధింపబడెను గనుక అది కొటిట్వేయబడును. 

దానియేలు 2:41 => పాదములును వేర్ళుల్ను కొంతమటుట్నకు కుమమ్రి మటిట్దిగాను కొంతమటుట్నకు 

ఇనుపదిగా నునన్టుట్ తమరికి కనబడెను గనుక ఆ రాజయ్ములో భేదములుండును. అయితే ఇనుము 

బురదతో కలిసియునన్టుట్ కనబడెను గనుక ఆ రాజయ్ములో ఆలాగున నుండును, ఆ రాజయ్ము 

ఇనుమువంటి బలముగలదై యుండును.  

దానియేలు 7:3 => అపుప్డు నాలుగు మికిక్లి గొపప్ జంతువులు మహా సముదర్ములోనుండి 

పైకెకెక్ను. ఆ జంతువులు ఒక దానికొకటి భినన్ములై యుండెను. 

జెకరాయ్ 6:3 => మూడవ రథమునకు తెలల్ని గుఱఱ్ములు నాలుగవ రథమునకు చుకక్లు చుకక్లుగల 

బలమైన గుఱఱ్ములుండెను. 

వచనము 37 

రాజా, పరలోకమందునన్ దేవుడు రాజయ్మును అధికారమును బలమును ఘనతయు తమరికి 

అనుగర్హించియునాన్డు; తమరు రాజులకు రాజై యునాన్రు. 

దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 

దానియేలు 2:45 => చేతి సహాయము లేక పరవ్తమునుండి తియయ్బడిన ఆ రాయి యినుమును 

ఇతత్డిని మటిట్ని వెండిని బంగారమును పగులగొటట్గా తమరు చూచితిరే; యిందువలన మహా దేవుడు 

ముందు జరుగబోవు సంగతి రాజునకు తెలియజేసియునాన్డు; కల నిశచ్యము, దాని భావము 

నమమ్దగినది అని దానియేలు రాజుతో చెపెప్ను. 
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దానియేలు 7:13 => రాతిర్ కలిగిన దరశ్నములను నేనింక చూచుచుండగా, ఆకాశమేఘారూఢుడై 

మనుషయ్కుమారుని పోలిన యొకడు వచిచ్, ఆ మహా వృదుధ్డగువాని సనిన్ధిని పర్వేశించి, ఆయన 

సముఖమునకు తేబడెను. 

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

సేవించునటుల్ పర్భుతవ్మును మహిమయు ఆధిపతయ్మును ఆయన కీయబడెను. ఆయన పర్భుతవ్ము 

శాశవ్తమైనది అదెనన్టికిని తొలగిపోదు; ఆయన రాజయ్ము ఎపుప్డును లయము కాదు. 

దానియేలు 7:27 => ఆకాశమంతటి కిర్ందనునన్ రాజయ్మును అధికారమును రాజయ్మహాతమ్య్మును 

మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లకు చెందును. ఆయన రాజయ్ము నితయ్ము నిలుచును, అధికారులందరును 

దానికి దాసులై విధేయులగుదురు. ఇంతలో సంగతి సమాపత్మాయెను అని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 118:22 => ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయెను. 

యెషయా 28:16 => పర్భువగు యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు సీయోనులో పునాదిగా 

రాతిని వేసినవాడను నేనే అది పరిశోధింపబడిన రాయి అమూలయ్మైన తలరాయి బహు సిథ్రమైన 

పునాదియైన మూలరాయియై యునన్ది విశవ్సించువాడు కలవరపడడు. 

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

రాయిగాచేతును, దానిని ఎతిత్ మోయువారందరు మికిక్లి గాయపడుదురు, భూజనులందరును దానికి 

విరోధులై కూడుదురు. 

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

పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:11 => ఇలుల్ కటుట్వారైన మీరు తృణీకరించిన రాయి ఆయనే; ఆ రాయి 

మూలకు తలరాయి ఆయెను. 

1 పేతురు 2:7 => విశవ్సించుచునన్ మీకు, ఆయన అమూలయ్మైనవాడు; విశవ్సింపనివారికైతే ఇలుల్ 

కటుట్వారు ఏ రాతిని నిషేధించిరో అదే మూలకు తలరాయి ఆయెను. మరియు అది అడుడ్రాయియు 

అడుడ్బండయు ఆయెను. 
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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. 

దానియేలు 8:25 => మరియు నతడు ఉపాయము కలిగినవాడై మోసము చేసి తనకు లాభము 

తెచుచ్కొనును; అతడు అతిశయపడి తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును; కేష్మముగా నునన్ కాలమందు 

అనేకులను సంహరించును; అతడు రాజాధిరాజుతో యుదధ్ము చేయును గాని కడపట అతని బలము 

దైవాధీనమువలన కొటిట్వేయబడును. 

జెకరాయ్ 4:6 => అపుప్డతడు నాతో ఇటల్నెను జెరుబాబ్బెలునకు పర్తయ్క్షమగు యెహోవా వాకుక్ ఇదే; 

శకిత్చేతనైనను బలముచేతనైననుకాక నా ఆతమ్చేతనే ఇది జరుగునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా సెలవిచెచ్ను. 

యోహాను 1:13 => వారు దేవునివలన పుటిట్నవారే గాని, రకత్మువలన నైనను శరీరేచఛ్వలన నైనను 

మానుషేచఛ్వలన నైనను పుటిట్నవారు కారు. 

2 కొరిందీయులకు 5:1 => భూమిమీద మన గుడారమైన యీ నివాసము శిథిలమైపోయినను, 

చేతిపనికాక దేవునిచేత కటట్బడినదియు నితయ్మైనదియునైన నివాసము పరలోకమందు మనకునన్దని 

యెరుగుదుము. 

హెబీర్యులకు 9:24 => అందువలన నిజమైన పరిశుదధ్సథ్లమును పోలి హసత్కృతమైన 

పరిశుదధ్సథ్లములలో కీర్సుత్ పర్వేశింపలేదు గాని, యిపుప్డు మనకొరకు దేవుని సముఖమందు 

కనబడుటకు పరలొకమందే పర్వేశించెను 

దానియేలు 2:45 => చేతి సహాయము లేక పరవ్తమునుండి తియయ్బడిన ఆ రాయి యినుమును 

ఇతత్డిని మటిట్ని వెండిని బంగారమును పగులగొటట్గా తమరు చూచితిరే; యిందువలన మహా దేవుడు 

ముందు జరుగబోవు సంగతి రాజునకు తెలియజేసియునాన్డు; కల నిశచ్యము, దాని భావము 

నమమ్దగినది అని దానియేలు రాజుతో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 2:8 => ననున్ అడుగుము, జనములను నీకు సావ్సథ్య్ముగాను భూమిని దిగంతములవరకు 

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

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

విశాల దేశముమీది పర్ధానుని ఆయన నలుగగొటుట్ను.  

కీరత్నలు 149:6 => వారినోట దేవునికి చేయబడు ఉతాస్హసోత్తర్ములునన్వి. 

కీరత్నలు 149:7 => అనయ్జనులకు పర్తిదండన చేయుటకును పర్జలను శికిష్ంచుటకును 

కీరత్నలు 149:8 => గొలుసులతో వారి రాజులను ఇనుప సంకెళల్తో వారి ఘనులను 

బంధించుటకును 

కీరత్నలు 149:9 => విధింపబడిన తీరుప్ వారిమీద నడుపుటకును వారిచేతిలో రెండంచులుగల 

ఖడగ్మునన్ది. ఆయన భకుత్లకందరికి ఘనత యిదే యెహోవాను సుత్తించుడి.  

యెషయా 60:12 => నినున్ సేవింపనొలల్ని జనమైనను రాజయ్మైనను నిలువదు అటిట్ జనములు 

నిరూమ్లము చేయబడును. 

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

రాయిగాచేతును, దానిని ఎతిత్ మోయువారందరు మికిక్లి గాయపడుదురు, భూజనులందరును దానికి 

విరోధులై కూడుదురు. 

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

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 
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పర్కటన 19:11 => మరియు పరలోకము తెరువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డిదిగో, తెలల్ని 

గుఱఱ్మొకటి కనబడెను. దానిమీద కూరుచ్ండి యునన్వాడు నమమ్కమైనవాడును సతయ్వంతుడును అను 

నామము గలవాడు. ఆయన నీతినిబటిట్ విమరశ్ చేయుచు యుదధ్ము జరిగించుచునాన్డు 

పర్కటన 19:12 => ఆయన నేతర్ములు అగిన్జావ్ల వంటివి, ఆయన శిరసుస్మీద అనేక 

కిరీటములుండెను. వార్యబడిన యొక నామము ఆయనకు కలదు, అది ఆయనకేగాని మరి ఎవనికిని 

తెలియదు; 

పర్కటన 19:13 => రకత్ ములో ముంచబడిన వసత్రము ఆయన ధరించుకొని యుండెను. మరియు 

దేవుని వాకయ్ము అను నామము ఆయనకు పెటట్బడియునన్ది. 

పర్కటన 19:14 => పరలోకమందునన్ సేనలు శుభర్మైన తెలల్ని నారబటట్లు ధరించుకొని తెలల్ని 

గుఱఱ్ము లెకిక్ ఆయనను వెంబడించుచుండిరి. 

పర్కటన 19:15 => జనములను కొటుట్టకై ఆయన నోటనుండి వాడిగల ఖడగ్ము 

బయలువెడలుచునన్ది. ఆయన యినుప దండముతో వారిని ఏలును; ఆయనే సరావ్ధికారియగు దేవుని 

తీక్షణమైన ఉగర్త అను మదయ్పుతొటిట్ తొర్కుక్ను. 

పర్కటన 19:16 => రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన వసత్రము 

మీదను తొడ మీదను వార్యబడియునన్ది. 

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

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

సహసార్ధిపతుల మాంసమును బలిషు ఠ్ల మాంసమును గుఱఱ్ముల మాంసమును వాటిమీద 

కూరుచ్ండువారి మాంసమును, సవ్తంతుర్లదేమి దాసులదేమి కొదిద్వారిదేమి గొపప్వారిదేమి, అందరి 

యొకక్ మాంసమును తినుటకై దేవుని గొపప్ విందునకు కూడి రండని ఆకాశమధయ్మందు ఎగురుచునన్ 

సమసత్ పకుష్లను పిలిచెను 

పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 
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పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

పర్కటన 19:21 => కడమ వారు గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వాని నోటనుండి వచిచ్న ఖడగ్ముచేత 

వధింపబడిరి; వారి మాంసమును పకుష్లనిన్యు కడుపార తినెను. 

2 సమూయేలు 3:1 => సౌలు కుటుంబికులకును దావీదు కుటుంబికులకును బహుకాలము 

యుదధ్ము జరుగగా దావీదు అంతకంతకు పర్బలెను; సౌలు కుటుంబము అంతకంతకు నీరసిలెల్ను. 

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. 

యోబు 34:20 => వారు నిమిషములో చనిపోవుదురు మధయ్రాతిర్ పర్జలు కలోల్లమునొంది 

నాశనమగుదురు బలవంతులు దైవికముగా కొనిపోబడెదరు.  

యోబు 34:24 => విచారణ లేకుండనే బలవంతులను ఆయన నిరూమ్లము చేయుచునాన్డు వారి 

సాథ్నమున ఇతరులను నియమించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 72:4 => పర్జలలో శర్మనొందువారికి అతడు నాయ్యము తీరుచ్ను బీదల పిలల్లను రకిష్ంచి 

బాధపెటుట్వారిని నలగగొటుట్ను.  

యెహెజేక్లు 32:28 => నీవు సునన్తిలేనివారి మధయ్ నాశనమై కతిత్పాలైన వారియొదద్ 

పండుకొందువు. 

యెహెజేక్లు 40:2 => దేవుని దరశ్నవశుడనైన ననున్ ఇశార్యేలీయుల దేశములోనికి తోడుకొనివచిచ్, 

మిగుల ఉనన్తమైన పరవ్తముమీద ఉంచెను. దానిపైన దకిష్ణపుతటుట్న పటట్ణమువంటిదొకటి 

నాకగుపడెను. 

యెహెజేక్లు 47:5 => ఆయన ఇంకను వెయియ్ మూరలు కొలువగా నీళుల్ మికిక్లి లోతై నేను 

దాటలేనంత నది కనబడెను, దాట వీలులేకుండ ఈదవలసినంత నీరుగల నదియాయెను. 
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దానియేలు 7:9 => ఇంక సింహాసనములను వేయుట చూచితిని; మహా వృదుధ్డొకడు కూరుచ్ండెను. 

ఆయన వసత్రము హిమమువలె ధవళముగాను, ఆయన తలవెండుర్కలు శుదధ్మైన గొఱఱ్బొచుచ్వలె 

తెలల్గాను ఉండెను. ఆయన సింహాసనము అగిన్జావ్లలవలె మండుచుండెను; దాని చకర్ములు అగిన్వలె 

ఉండెను. 

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

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

నాయకుడుగా ఉండును.  

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 4:7 => గొపప్ పరవ్తమా, జెరుబాబ్బెలును అడడ్గించుటకు నీవు ఏమాతర్పు దానవు? నీవు 

చదునుభూమి వగుదువు; కృప కలుగును గాక కృప కలుగునుగాక అని జనులు కేకలువేయగా అతడు 

పైరాయి తీసికొని పెటిట్ంచును. 

జెకరాయ్ 4:10 => కారయ్ములు అలప్ములైయునన్ కాలమును తృణీకరించినవాడెవడు? లోకమంతటను 

సంచారము చేయు యెహోవా యొకక్ యేడు నేతర్ములు జెరుబాబ్బెలుచేతిలో గుండునూలుండుట 

చూచి సంతోషించును. 

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

దివిటీగానుచేతును, వారు నలుదికుక్లనునన్ జనములనందరిని దహించుదురు. యెరూషలేమువారు 

ఇంకను తమ సవ్సథ్లమగు యెరూషలేములో నివసించుదురు. 

జెకరాయ్ 14:3 => అపుప్డు యెహోవా బయలుదేరి తాను యుదధ్కాలమున యుదధ్ము చేయు రీతిగా ఆ 

అనయ్జనులతో యుదధ్ము చేయును. 

మతత్యి 13:32 => అది వితత్నములనిన్టిలో చినన్దేగాని పెరిగినపుప్డు కూరమొకక్లనిన్టిలో పెదద్దై 

ఆకాశపకుష్లు వచిచ్ దాని కొమమ్లయందు నివసించునంత చెటట్గును. 
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మతత్యి 21:44 => మరియు ఈ రాతిమీద పడువాడు తునకలైపోవును గాని అది ఎవనిమీద పడునో 

వానిని నలి చేయుననెను. 

మారుక్ 4:31 => అది ఆవగింజను పోలియునన్ది. ఆవగింజ భూమిలో వితత్బడినపుప్డు 

భూమిమీదనునన్ వితత్నములనిన్టికంటె చినన్దే గాని 

మారుక్ 14:58 => ఆయనమీద అబదధ్సాక్షయ్ము చెపిప్రి 

లూకా 13:19 => ఒక మనుషుయ్డు తీసికొనిపోయి తన తోటలో వేసిన ఆవగింజను పోలియునన్ది. 

అది పెరిగి వృక్షమాయెను; ఆకాశపకుష్లు దాని కొమమ్లయందు నివసించెననెను. 

లూకా 20:18 => ఈ రాతిమీద పడు పర్తివాడును తునకలైపోవును; గాని అది ఎవనిమీద పడునో 

వానిని నలిచేయుననెను. 

యోహాను 3:30 => ఆయన హెచచ్వలసియునన్ది, నేను తగగ్వలసియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:17 => అయినను ఇది పర్జలలో ఇంక వాయ్పింపకుండుటకై ఇకమీదట ఈ 

నామమునుబటిట్ యే మనుషుయ్లతోనైనను మాటలాడకూడదని మనము వారిని బెదరుపెటట్వలెనని 

చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:24 => అంతట దేవాలయపు అధిపతియు పర్ధానయాజకులును ఆ 

మాటలు విని ఇది యేమవునో అని వారి విషయమై యెటుతోచక యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:6 => ఇపుప్డైతే దేవుడు మన పితరులకు చేసిన వాగాద్నము విషయమైన 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ నేను విమరిశ్ంపబడుటకు నిలిచియునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 1:28 => జాఞ్నులను సిగుగ్పరచుటకు లోకములోనుండు వెఱి ఱ్వారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. బలవంతులైనవారిని సిగుగ్పరచుటకు లోకములో బలహీనులైనవారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 15:28 => మరియు సమసత్మును ఆయనకు లోపరచబడినపుప్డు దేవుడు 

సరవ్ములో సరవ్మగు నిమితత్ము కుమారుడు తనకు సమసత్మును లోపరచిన దేవునికి తానే లోబడును. 
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1 పేతురు 1:11 => వాటి తరువాత కలుగబోవు మహిమలనుగూరిచ్యు ముందుగా 

సాక్షయ్మిచుచ్నపుడు, ఆ ఆతమ్, యే కాలమును ఎటిట్ కాలమును సూచించుచు వచెచ్నో దానిని విచారించి 

పరిశోధించిరి. 

1 పేతురు 2:4 => మనుషుయ్లచేత విసరిజ్ంపబడినను, దేవుని దృషిట్కి ఏరప్రచబడినదియు 

అమూలయ్మును సజీవమునైన రాయియగు పర్భువునొదద్కు వచిచ్నవారై, 

వచనము 38 

ఆయన మనుషుయ్లు నివసించు పర్తి సథ్లమందును, మనుషుయ్లనేమి భూజంతువులనేమి 

ఆకాశపకుష్లనేమి అనిన్టిని ఆయన తమరిచేతికపప్గించియునాన్డు, వారందరి మీద తమరికి 

పర్భుతవ్ము ననుగర్హించియునాన్డు; తామే ఆ బంగారపు శిరసుస్  

కీరత్నలు 1:4 => దుషుట్లు ఆలాగున నుండక గాలి చెదరగొటుట్ పొటుట్వలె నుందురు. 

కీరత్నలు 1:5 => కాబటిట్ నాయ్యవిమరశ్లో దుషుట్లును నీతిమంతుల సభలో పాపులును నిలువరు. 

యెషయా 17:13 => జనములు విసాత్రజలముల ఘోషవలె ఘోషించును ఆయన వారిని 

బెదరించును వారు దూరముగా పారిపోవుదురు కొండమీది పొటుట్ గాలికి ఎగిరిపోవునటుల్ తుపాను 

ఎదుట గిరగిర తిరుగు కసువు ఎగిరిపోవునటుల్ వారును తరుమబడుదురు.  

యెషయా 17:14 => సాయంకాలమున తలల్డిలుల్దురు ఉదయము కాకమునుపు లేకపోవుదురు ఇదే 

మముమ్ను దోచుకొనువారి భాగము, మా సొముమ్ దొంగిలువారికి పటుట్ గతి యిదే.  

యెషయా 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. 

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. 

యోబు 6:17 => వేసవి రాగానే అవి మాయమైపోవును వెటట్ కలుగగానే అవి తమ సథ్లమును విడిచి 

ఆరిపోవును. 

కీరత్నలు 37:10 => ఇక కొంతకాలమునకు భకిత్హీనులు లేకపోవుదురు వారి సథ్లమును జాగర్తత్గా 

పరిశీలించినను వారు కనబడకపోవుదురు. 

కీరత్నలు 37:36 => అయినను ఒకడు ఆ దారిని పోయి చూడగా వాడు లేకపోయెను నేను వెదకితిని 

గాని వాడు కనబడకపోయెను.  

కీరత్నలు 103:16 => దానిమీద గాలి వీచగా అది లేకపోవును ఆ మీదట దాని చోటు దాని నెరుగదు. 

పర్కటన 12:8 => ఆ ఘటసరప్మును దాని దూతలును యుదధ్ము చేసిరి గాని గెలువలేకపోయిరి 

గనుక పరలోకమందు వారికిక సథ్లము లేకపోయెను.  

పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

యెషయా 2:2 => అంతయ్దినములలో పరవ్తములపైన యెహోవా మందిర పరవ్తము పరవ్త 

శిఖరమున సిథ్రపరచబడి కొండల కంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడును పర్వాహము వచిచ్నటుల్ సమసత్ 

అనయ్జనులు దానిలోనికి వచెచ్దరు  

యెషయా 2:3 => ఆ కాలమున సీయోనులోనుండి ధరమ్శాసత్రము యెరూషలేములోనుండి యెహోవా 

వాకుక్ బయలువెళుల్ను. జనములు గుంపులు గుంపులుగా వచిచ్ యాకోబు దేవుని మందిరమునకు 
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యెహోవా పరవ్తమునకు మనము వెళుల్దము రండి ఆయన తన మారగ్ముల విషయమై మనకు 

బోధించును మనము ఆయన తోర్వలలో నడుతము అని చెపుప్కొందురు.  

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. 

కీరత్నలు 22:27 => భూదిగంతముల నివాసులందరు జాఞ్పకము చేసికొని యెహోవాతటుట్ తిరిగెదరు 

అనయ్జనుల వంశసుథ్లందరు నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరు 

కీరత్నలు 46:9 => ఆయనే భూదిగంతములవరకు యుదధ్ములు మానుప్వాడు. విలుల్ విరుచువాడును 

బలెల్మును తెగనరుకువాడును ఆయనే యుదధ్ రథములను అగిన్లో కాలిచ్వేయువాడు ఆయనే.  

కీరత్నలు 66:4 => సరవ్లోకము నీకు నమసక్రించి నినున్ కీరిత్ంచును నీ నామమునుబటిట్ నినున్ 

కీరిత్ంచును.(సెలా.) 

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 72:16 => దేశములోను పరవ్త శిఖరములమీదను ససయ్ సమృదిధ్ కలుగును దాని పంట 

లెబానోను వృక్షములవలె తాండవమాడు చుండును నేలమీది పచిచ్కవలె పటట్ణసుథ్లు తేజరిలుల్దురు.  

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

చిగురుచ్చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు ధనుయ్డని 

చెపుప్కొందురు. 
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కీరత్నలు 72:18 => దేవుడైన యెహోవా ఇశార్యేలుయొకక్ దేవుడు సుత్తింపబడును గాక ఆయన 

మాతర్మే ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడు. 

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

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

ముగిసెను. 

కీరత్నలు 80:9 => దానికి తగిన సథ్లము సిదధ్పరచితివి దాని వేరు లోతుగా పారి అది దేశమంతట 

వాయ్పించెను 

కీరత్నలు 80:10 => దాని నీడ కొండలను కపెప్ను దాని తీగెలు దేవుని దేవదారు వృక్షములను 

ఆవరించెను. 

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

లేవు. 

యెషయా 11:9 => నా పరిశుదధ్ పరవ్తమందంతటను ఏ మృగమును హానిచేయదు నాశము 

చేయదు సముదర్ము జలముతో నిండియునన్టుట్ లోకము యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నముతో 

నిండియుండును. 

జెకరాయ్ 14:8 => ఆ దినమున జీవజలములు యెరూషలేములోనుండి పారి సగము తూరుప్ 

సముదర్మునకును సగము పడమటి సముదర్మునకును దిగును . వేసవికాలమందును 

చలికాలమందును ఆలాగుననే జరుగును. 

జెకరాయ్ 14:9 => యెహోవా సరవ్లోకమునకు రాజై యుండును, ఆ దినమున యెహోవా ఒకక్డే 

అనియు, ఆయనకు పేరు ఒకక్టే అనియు తెలియబడును. 

1 కొరిందీయులకు 15:25 => ఎందుకనగా తన శతుర్వులనందరిని తన పాదముల కిర్ంద 

ఉంచువరకు ఆయన రాజయ్పరిపాలన చేయుచుండవలెను. 

పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 
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పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 

పర్కటన 20:3 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచువరకు ఇక జనములను మోసపరచకుండునటుల్ 

అగాధమును మూసి దానికి ముదర్ వేసెను ; అటుపిమమ్ట వాడు కొంచెము కాలము 

విడిచిపెటట్బడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 24:24 => కితీత్ము తీరమునుండి ఓడలు వచుచ్ను. అవి అషూష్రును ఏబెరును 

బాధించును. కితీత్యులుకూడ నితయ్నాశనము పొందుదురనెను. 

2 సమూయేలు 3:1 => సౌలు కుటుంబికులకును దావీదు కుటుంబికులకును బహుకాలము 

యుదధ్ము జరుగగా దావీదు అంతకంతకు పర్బలెను; సౌలు కుటుంబము అంతకంతకు నీరసిలెల్ను. 

2 సమూయేలు 22:43 => నేల ధూళివలె వారిని నలుగగొటెట్దను పొడిగా వారిని కొటెట్దను వీధిలోని 

పెంటవలె నేను వారిని పారపోసి అణగదొర్కెక్దను. 

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. 

యోబు 34:24 => విచారణ లేకుండనే బలవంతులను ఆయన నిరూమ్లము చేయుచునాన్డు వారి 

సాథ్నమున ఇతరులను నియమించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 68:1 => దేవుడు లేచును గాక ఆయన శతుర్వులు చెదరిపోవుదురు గాక ఆయనను 

దేవ్షించువారు ఆయన సనిన్ధినుండి పారిపోవుదురు గాక.  

కీరత్నలు 72:4 => పర్జలలో శర్మనొందువారికి అతడు నాయ్యము తీరుచ్ను బీదల పిలల్లను రకిష్ంచి 

బాధపెటుట్వారిని నలగగొటుట్ను.  

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

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  
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యెషయా 60:12 => నినున్ సేవింపనొలల్ని జనమైనను రాజయ్మైనను నిలువదు అటిట్ జనములు 

నిరూమ్లము చేయబడును. 

యెషయా 60:22 => వారిలో ఒంటరియైనవాడు వేయిమందియగును ఎనిన్కలేనివాడు బలమైన 

జనమగును యెహోవానగు నేను తగినకాలమున ఈ కారయ్మును తవ్రపెటుట్దును.  

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. 

యెహెజేక్లు 17:22 => మరియు పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఎతత్యిన 

దేవదారువృక్షపు పైకొమమ్ యొకటి నేను తీసి దాని నాటుదును, పైగా నునన్దాని శాఖలలో లేతదాని 

తుర్ంచి అతుయ్నన్త పరవ్తముమీద దాని నాటుదును. 

యెహెజేక్లు 32:28 => నీవు సునన్తిలేనివారి మధయ్ నాశనమై కతిత్పాలైన వారియొదద్ 

పండుకొందువు. 

యెహెజేక్లు 40:2 => దేవుని దరశ్నవశుడనైన ననున్ ఇశార్యేలీయుల దేశములోనికి తోడుకొనివచిచ్, 

మిగుల ఉనన్తమైన పరవ్తముమీద ఉంచెను. దానిపైన దకిష్ణపుతటుట్న పటట్ణమువంటిదొకటి 

నాకగుపడెను. 

యెహెజేక్లు 47:5 => ఆయన ఇంకను వెయియ్ మూరలు కొలువగా నీళుల్ మికిక్లి లోతై నేను 

దాటలేనంత నది కనబడెను, దాట వీలులేకుండ ఈదవలసినంత నీరుగల నదియాయెను. 

దానియేలు 2:45 => చేతి సహాయము లేక పరవ్తమునుండి తియయ్బడిన ఆ రాయి యినుమును 

ఇతత్డిని మటిట్ని వెండిని బంగారమును పగులగొటట్గా తమరు చూచితిరే; యిందువలన మహా దేవుడు 

ముందు జరుగబోవు సంగతి రాజునకు తెలియజేసియునాన్డు; కల నిశచ్యము, దాని భావము 

నమమ్దగినది అని దానియేలు రాజుతో చెపెప్ను. 

దానియేలు 7:9 => ఇంక సింహాసనములను వేయుట చూచితిని; మహా వృదుధ్డొకడు కూరుచ్ండెను. 

ఆయన వసత్రము హిమమువలె ధవళముగాను, ఆయన తలవెండుర్కలు శుదధ్మైన గొఱఱ్బొచుచ్వలె 
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తెలల్గాను ఉండెను. ఆయన సింహాసనము అగిన్జావ్లలవలె మండుచుండెను; దాని చకర్ములు అగిన్వలె 

ఉండెను. 

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

సేవించునటుల్ పర్భుతవ్మును మహిమయు ఆధిపతయ్మును ఆయన కీయబడెను. ఆయన పర్భుతవ్ము 

శాశవ్తమైనది అదెనన్టికిని తొలగిపోదు; ఆయన రాజయ్ము ఎపుప్డును లయము కాదు. 

దానియేలు 8:25 => మరియు నతడు ఉపాయము కలిగినవాడై మోసము చేసి తనకు లాభము 

తెచుచ్కొనును; అతడు అతిశయపడి తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును; కేష్మముగా నునన్ కాలమందు 

అనేకులను సంహరించును; అతడు రాజాధిరాజుతో యుదధ్ము చేయును గాని కడపట అతని బలము 

దైవాధీనమువలన కొటిట్వేయబడును. 

దానియేలు 11:45 => కాబటిట్ తన నగరు డేరాను సముదర్ములకును పరిశుదాధ్నందములుగల 

పరవ్తమునకును మధయ్ వేయును; అయితే అతనికి నాశనము రాకుండుటకై సహాయము 

చేయువాడెవడును లేకపోవును. 

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

పుటుట్దురు; అపుప్డు రాజయ్ము యెహోవాది యగును. 

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

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

నాయకుడుగా ఉండును.  

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 4:7 => గొపప్ పరవ్తమా, జెరుబాబ్బెలును అడడ్గించుటకు నీవు ఏమాతర్పు దానవు? నీవు 

చదునుభూమి వగుదువు; కృప కలుగును గాక కృప కలుగునుగాక అని జనులు కేకలువేయగా అతడు 

పైరాయి తీసికొని పెటిట్ంచును. 
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జెకరాయ్ 4:10 => కారయ్ములు అలప్ములైయునన్ కాలమును తృణీకరించినవాడెవడు? లోకమంతటను 

సంచారము చేయు యెహోవా యొకక్ యేడు నేతర్ములు జెరుబాబ్బెలుచేతిలో గుండునూలుండుట 

చూచి సంతోషించును. 

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

రాయిగాచేతును, దానిని ఎతిత్ మోయువారందరు మికిక్లి గాయపడుదురు, భూజనులందరును దానికి 

విరోధులై కూడుదురు. 

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

దివిటీగానుచేతును, వారు నలుదికుక్లనునన్ జనములనందరిని దహించుదురు. యెరూషలేమువారు 

ఇంకను తమ సవ్సథ్లమగు యెరూషలేములో నివసించుదురు. 

జెకరాయ్ 14:3 => అపుప్డు యెహోవా బయలుదేరి తాను యుదధ్కాలమున యుదధ్ము చేయు రీతిగా ఆ 

అనయ్జనులతో యుదధ్ము చేయును. 

మతత్యి 13:32 => అది వితత్నములనిన్టిలో చినన్దేగాని పెరిగినపుప్డు కూరమొకక్లనిన్టిలో పెదద్దై 

ఆకాశపకుష్లు వచిచ్ దాని కొమమ్లయందు నివసించునంత చెటట్గును. 

మతత్యి 21:44 => మరియు ఈ రాతిమీద పడువాడు తునకలైపోవును గాని అది ఎవనిమీద పడునో 

వానిని నలి చేయుననెను. 

మారుక్ 4:31 => అది ఆవగింజను పోలియునన్ది. ఆవగింజ భూమిలో వితత్బడినపుప్డు 

భూమిమీదనునన్ వితత్నములనిన్టికంటె చినన్దే గాని 

లూకా 13:19 => ఒక మనుషుయ్డు తీసికొనిపోయి తన తోటలో వేసిన ఆవగింజను పోలియునన్ది. 

అది పెరిగి వృక్షమాయెను; ఆకాశపకుష్లు దాని కొమమ్లయందు నివసించెననెను. 

లూకా 20:18 => ఈ రాతిమీద పడు పర్తివాడును తునకలైపోవును; గాని అది ఎవనిమీద పడునో 

వానిని నలిచేయుననెను. 

యోహాను 3:30 => ఆయన హెచచ్వలసియునన్ది, నేను తగగ్వలసియునన్ది. 

Page  of 167 1355



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

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:17 => అయినను ఇది పర్జలలో ఇంక వాయ్పింపకుండుటకై ఇకమీదట ఈ 

నామమునుబటిట్ యే మనుషుయ్లతోనైనను మాటలాడకూడదని మనము వారిని బెదరుపెటట్వలెనని 

చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:24 => అంతట దేవాలయపు అధిపతియు పర్ధానయాజకులును ఆ 

మాటలు విని ఇది యేమవునో అని వారి విషయమై యెటుతోచక యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:6 => ఇపుప్డైతే దేవుడు మన పితరులకు చేసిన వాగాద్నము విషయమైన 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ నేను విమరిశ్ంపబడుటకు నిలిచియునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 1:28 => జాఞ్నులను సిగుగ్పరచుటకు లోకములోనుండు వెఱి ఱ్వారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. బలవంతులైనవారిని సిగుగ్పరచుటకు లోకములో బలహీనులైనవారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 15:28 => మరియు సమసత్మును ఆయనకు లోపరచబడినపుప్డు దేవుడు 

సరవ్ములో సరవ్మగు నిమితత్ము కుమారుడు తనకు సమసత్మును లోపరచిన దేవునికి తానే లోబడును. 

1 పేతురు 1:11 => వాటి తరువాత కలుగబోవు మహిమలనుగూరిచ్యు ముందుగా 

సాక్షయ్మిచుచ్నపుడు, ఆ ఆతమ్, యే కాలమును ఎటిట్ కాలమును సూచించుచు వచెచ్నో దానిని విచారించి 

పరిశోధించిరి. 

వచనము 39 

తాము చనిపోయిన తరువాత తమరి రాజయ్ముకంటె తకుక్వైన రాజయ్మొకటి లేచును. అటుతరువాత 

లోకమంత యేలునటిట్ మూడవ రాజయ్మొకటి లేచును. అది యితత్డి వంటిదగును.  

దానియేలు 2:23 => మా పితరుల దేవా, నీవు వివేకమును బలమును నాకనుగర్హించి యునాన్వు; 

మేమడిగిన యీ సంగతి ఇపుప్డు నాకు తెలియజేసి యునాన్వు గనుక నేను నినున్ సుత్తించుచు 

ఘనపరచుచునాన్ను; ఏలయనగా రాజుయొకక్ సంగతి నీవే మాకు తెలియజేసితివని దానియేలు మరల 

చెపెప్ను. 
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దానియేలు 2:24 => ఇటుల్ండగా దానియేలు బబులోనులోని జాఞ్నులను నశింపజేయుటకు రాజు 

నియమించిన అరోయ్కు నొదద్కు వెళి ల్ బబులోనులోని జాఞ్నులను నశింపజేయవదుద్, ననున్ రాజు 

సముఖమునకు తోడుకొనిపొముమ్, నేను ఆ కల భావమును రాజునకు తెలియజేసెదననెను. 

ఆదికాండము 40:12 => అపుప్డు యోసేపు దాని భావమిదే; ఆ మూడు తీగెలు మూడు దినములు; 

వచనము 40 

పిమమ్ట నాలుగవ రాజయ్మొకటి లేచును. అది ఇనుమువలె బలముగా ఉండును. ఇనుము సమసత్మైన 

వాటిని దంచి విరుగగొటుట్నది గదా; ఇనుము పగులగొటుట్నటుల్ అది రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ 

పొడిచేయును. 

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

నునన్ రాజులందరిమీదను అతనికి అధికారముండెను. అతని కాలమున నలుదికుక్ల నెమమ్ది 

కలిగియుండెను. 

ఎజార్ 7:12 => రాజైన అరత్హషసత్, ఆకాశమందలి దేవుని ధరమ్శాసత్రమందు శాసిత్యు యాజకుడునైన 

ఎజార్కు కేష్మము, మొదలగు మాటలు వార్సి యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెషయా 10:8 => అతడిటల్నుకొనుచునాన్డు నా యధిపతులందరు మహారాజులు కారా?  

యెషయా 47:5 => కలీద్యుల కుమారీ, మౌనముగానుండి చీకటిలోనికి పొముమ్ రాజయ్ములకు 

దొరసానియని యికమీదట జనులు నినున్గూరిచ్ చెపప్రు. 

యిరిమ్యా 27:6 => ఇపుప్డైతే దేశములనిన్టిని నా దాసుడగు బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు 

వశము చేయుచునాన్ను; అతని సేవించుటకై భూజంతువులనుకూడ అతని వశము చేయుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 27:7 => అతని సవ్దేశమునకు కాలము వచుచ్వరకు సమసత్జనులు అతనికిని అతని 

కుమారునికిని అతని కుమారుని కుమారునికిని దాసులైయుందురు, ఆ కాలము రాగా బహుజనముల 

మహారాజులు అతనిచేత దాసయ్ము చేయించుకొందురు. 
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యెహెజేక్లు 26:7 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా రారాజగు బబులోను రాజైన 

నెబుకదెర్జరును నేను తూరుపటట్ణము మీదికి రపిప్ంచుచునాన్ను, అతడు గుఱఱ్ములతోను 

రథములతోను రౌతులతోను గుంపులు గుంపులుగానునన్ సైనయ్ముతోను ఉతత్రదికుక్నుండివచిచ్ 

హోషేయ 8:10 => వారు కానుకలు ఇచిచ్ అనయ్జనులలో విటకాండర్ను పిలుచుకొనినను ఇపుప్డే నేను 

వారిని సమకూరుచ్దును; అధిపతులుగల రాజు పెటుట్ భారముచేత వారు తవ్రలో తగిగ్పోవుదురు. 

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

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

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

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

దానియేలు 4:25 => తమయొదద్ నుండకుండ మనుషుయ్లు నినున్ తరుముదురు, నీవు 

అడవిజంతువుల మధయ్ నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ తినెదవు; ఆకాశపుమంచు నీమీదపడి 

నినున్ తడుపును; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన అధికారియై యునాన్డనియు, 

తానెవనికి దాని ననుగర్హింప నిచఛ్యించునో వానికి అనుగర్హించుననియు నీవు తెలిసికొనువరకు 

ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:32 => తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ 

నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన 

అధికారియై యుండి, తానెవనికి దాని అనుగర్హింప నిశచ్యించునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు 

తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగునని చెపెప్ను. 

దానియేలు 5:18 => రాజా చితత్గించుము; మహోనన్తుడగు దేవుడు మహరద్శను రాజయ్మును 

పర్భావమును ఘనతను నీ తండిర్యగు నెబుకదెన్జరునకు ఇచెచ్ను.  

2 దినవృతాత్ంతములు 36:23 => పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఆజాఞ్పించునదేమనగా 

ఆకాశమందలి దేవుడైన యెహోవా లోకమందునన్ సకలజనములను నా వశముచేసి, యూదా 

దేశమందునన్ యెరూషలేములో తనకు మందిరమును కటిట్ంచుమని నాకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు; 
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కావున మీలో ఎవరు ఆయన జనులైయునాన్రో వారు బయలుదేరవచుచ్ను; వారి దేవుడైన యెహోవా 

వారికి తోడుగా నుండునుగాక. 

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

యెహోవా లోకమందునన్ సకల జనములను నా వశముచేసి, యూదాదేశమందునన్ యెరూషలేములో 

తనకు మందిరమును కటిట్ంచుమని నాకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు. 

సామెతలు 8:15 => నావలన రాజులు ఏలుదురు అధికారులు నాయ్యమునుబటిట్ పాలన చేయుదురు. 

యిరిమ్యా 28:14 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ జనులందరును బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరునకు దాసులు కావలెనని వారి 

మెడమీద ఇనుపకాడి యుంచితిని గనుక వారు అతనికి దాసులగుదురు, భూజంతువులను కూడ నేను 

అతనికి అపప్గించియునాన్ను. 

పర్కటన 19:16 => రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన వసత్రము 

మీదను తొడ మీదను వార్యబడియునన్ది. 

దానియేలు 4:3 => ఆయన సూచక కిర్యలు ఎంతో బర్హామ్ండమైనవి; ఆయన అదుభ్తములు ఎంతో 

ఘనమైనవి, ఆయన రాజయ్ము శాశవ్త రాజయ్ము; ఆయన ఆధిపతయ్ము తరతరములు నిలుచుచునన్ది. 

దానియేలు 4:34 => ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ 

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

కీరత్నలు 62:11 => బలము తనదని ఒక మారు దేవుడు సెలవిచెచ్ను రెండు మారులు ఆ మాట నాకు 

వినబడెను. 

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

యోహాను 19:11 => అందుకు యేసు పైనుండి నీకు ఇయయ్బడియుంటేనే తపప్ నామీద నీకు ఏ 

అధికారమును ఉండదు; అందుచేత ననున్ నీకు అపప్గించిన వానికి ఎకుక్వ పాపము కలదనెను. 
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పర్కటన 4:11 => పర్భువా, మా దేవా, నీవు సమసత్మును సృషిట్ంచితివి; నీ చితత్మునుబటిట్ అవి 

యుండెను; దానిని బటిట్యే సృషిట్ంపబడెను గనుక నీవే మహిమ ఘనత పర్భావములు పొంద 

నరు హ్డవని చెపుప్చు, తమ కిరీటములను ఆ సింహాసనము ఎదుట వేసిరి 

పర్కటన 5:12 => వారు వధింపబడిన గొఱఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును 

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరు హ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 

యెహోషువ 8:1 => మరియు యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను భయపడకుము, జడియకుము, 

యుదధ్సనన్ధుధ్లైన వారినందరిని తోడుకొని హాయిమీదికి పొముమ్. చూడుము; నేను హాయి రాజును 

అతని జనులను అతని పటట్ణమును అతని దేశమును నీచేతికపప్గించుచునాన్ను. 

2 సమూయేలు 10:19 => హదదెజరునకు సేవకులగు రాజులందరు తాము ఇశార్యేలీయుల 

యెదుట నిలువలేకుండ కొటట్బడియుండుట చూచి ఇశార్యేలీయులతో సమాధానపడి వారికి లోబడిరి. 

సిరియనులు భయాకార్ంతులై అమోమ్నీయులకు ఇక సహాయము చేయుట మానిరి. 

1 రాజులు 20:1 => తనయొదద్ గుఱఱ్ములను రథములను సమకూరుచ్కొనిన ముపప్ది ఇదద్రు 

రాజులుండగా సిరియా రాజైన బెనహ్దదు తన సైనయ్మంతటిని సమకూరుచ్కొని బయలుదేరి షోమోర్నుకు 

ముటట్డివేసి దానిమీద యుదధ్ము చేసెను. 

2 రాజులు 18:24 => అటల్యితే నా యజమానుని సేవకులలో అతయ్లుప్డైన అధిపతియగు ఒకనిని 

నీవేలాగు ఎదిరింతువు? రథములను రౌతులను పంపునని ఐగుపుత్ రాజును నీవు ఆశర్యించుకొంటివే. 

2 రాజులు 25:28 => అతనితో దయగా మాటలాడి, అతని పీఠమును బబులోనులో తనయొదద్నునన్ 

రాజుల పీఠములకంటె ఎతుత్చేసెను. 

ఎసేత్రు 1:4 => అతడు తన మహిమగల రాజయ్ముయొకక్ ఐశవ్రయ్ పర్భావములను, తన 

మహతాయ్తిశయ ఘనతలను అనేక దినములు, అనగా నూట ఎనుబది దినములు కనుపరచెను. 

కీరత్నలు 75:7 => దేవుడే తీరుప్ తీరుచ్వాడు ఆయన ఒకని తగిగ్ంచును ఒకని హెచిచ్ంచును 

పరమగీతము 5:11 => అతని శిరసుస్ అపరంజి వంటిది అతని తలవెండుర్కలు కాకపక్షములవలె 

కృషణ్ వరణ్ములు అవి నొకుక్లు నొకుక్లుగా కనబడుచునన్వి. 

Page  of 172 1355



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

యెషయా 13:19 => అపుప్డు రాజయ్ములకు భూషణమును కలీద్యులకు అతిశయాసప్దమును 

మాహాతమ్య్మునగు బబులోను దేవుడు పాడుచేసిన సొదొమ గొమొఱాఱ్లవలెనగును.  

యిరిమ్యా 5:15 => ఇశార్యేలు కుటుంబము వారలారా, ఆలకించుడి, దూరముననుండి మీ మీదికి 

ఒక జనమును రపిప్ంచెదను, అది బలమైన జనము పురాతనమైన జనము; దాని భాష నీకు రానిది, ఆ 

జనులు పలుకుమాటలు నీకు బోధపడవు. 

యిరిమ్యా 34:1 => బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరును అతని సమసత్ సేనయు అతని 

అధికారముకిర్ందనునన్ భూరాజయ్ములనిన్యు జనములనిన్యు కూడి యెరూషలేముమీదను దాని 

పురములనిన్టిమీదను యుదధ్ము చేయుచుండగా యెహోవా యొదద్నుండి యిరీమ్యాకు దరశ్నమైన 

వాకుక్. 

యిరిమ్యా 52:32 => అతనితో దయగా మాటలాడి అతనితోకూడ బబులోనులోనుండు రాజుల 

సింహాసనముకంటె ఎతత్యిన సింహాసనము అతనికి నియమించెను. 

యెహెజేక్లు 28:14 => అభిషేకమునొందిన కెరూబువై యొక ఆశర్యముగా నీవుంటివి; అందుకే 

నేను నినున్ నియమించితిని. దేవునికి పర్తిషిఠ్ంపబడిన పరవ్తముమీద నీవుంటివి, కాలుచునన్ 

రాళల్మధయ్ను నీవు సంచరించుచుంటివి. 

యెహెజేక్లు 31:9 => విసాత్రమైన కొమమ్లతో నేను దానిని శృంగారించినందున దేవుని వనమైన 

ఏదెనులోనునన్ వృక్షములనిన్యు దాని సొగసు చూచి దానియందు అసూయపడెను. 

దానియేలు 1:2 => పర్భువు యూదారాజగు యెహోయాకీమును దేవుని మందిరములోని శేషించిన 

ఉపకరణములను, ఆ రాజుచేతికపప్గించెను గనుక అతడు ఆ వసుత్వులను షీనారు దేశములోని తన 

దేవతాలయమునకు తీసికొనిపోయి తన దేవతాలయపు బొకక్సములో ఉంచెను. 

దానియేలు 2:32 => ఆ పర్తిమ యొకక్ శిరసుస్ మేలిమి బంగారుమయమైనదియు,దాని రొముమ్ను 

భుజములును వెండివియు, దాని ఉదరమును తొడలును ఇతత్డివియు, 

దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 
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ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 

దానియేలు 2:47 => మరియు రాజు ఈ మరమ్మును బయలుపరచుటకు నీవు సమరుథ్డవైతివే; నీ 

దేవుడు దేవతలకు దేవుడును రాజులకు పర్భువును మరమ్ములు బయలుపరచువాడునై యునాన్డని 

దానియేలునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 4:22 => రాజా, ఆ చెటుట్ నినున్ సూచించుచునన్ది; నీవు వృదిధ్పొంది మహా 

బలముగలవాడవైతివి; నీ పర్భావము వృదిధ్నొంది ఆకాశమంత ఎతాత్యెను; నీ పర్భుతవ్ము 

లోకమంతట వాయ్పించియునన్ది. 

దానియేలు 7:3 => అపుప్డు నాలుగు మికిక్లి గొపప్ జంతువులు మహా సముదర్ములోనుండి 

పైకెకెక్ను. ఆ జంతువులు ఒక దానికొకటి భినన్ములై యుండెను. 

దానియేలు 7:17 => ఎటల్నగా ఈ మహా జంతువులు నాలుగైయుండి లోకమందు పర్భుతవ్ము 

చేయబోవు నలుగురు రాజులను సూచించుచునన్వి. 

జెకరాయ్ 1:18 => అపుప్డు నేను తేరిచూడగా నాలుగు కొముమ్లు కనబడెను. 

మతత్యి 4:9 => నీవు సాగిలపడి నాకు నమసాక్రము చేసినయెడల వీటిననిన్టిని నీకిచెచ్దనని 

ఆయనతో చెపప్గా 

మతత్యి 20:25 => గనుక యేసు తనయొదద్కు వారిని పిలిచి అనయ్జనులలో అధికారులు వారిమీద 

పర్భుతవ్ము చేయుదురనియు, వారిలో గొపప్వారు వారిమీద అధికారము చేయుదురనియు మీకు 

తెలియును. 

పర్కటన 6:4 => అపుప్డు ఎఱఱ్నిదైన వేరొక గుఱఱ్ము బయలువెళెళ్ను; మనుషుయ్లు ఒకని ఒకడు 

చంపుకొనునటుల్ భూలోకములో సమాధానము లేకుండ చేయుటకు ఈ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానికి 

అధికార మియయ్బడెను; మరియు అతనికి ఒక పెదద్ ఖడగ్మియయ్బడెను 

వచనము 41 
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పాదములును వేర్ళుల్ను కొంతమటుట్నకు కుమమ్రి మటిట్దిగాను కొంతమటుట్నకు ఇనుపదిగా నునన్టుట్ 

తమరికి కనబడెను గనుక ఆ రాజయ్ములో భేదములుండును. అయితే ఇనుము బురదతో 

కలిసియునన్టుట్ కనబడెను గనుక ఆ రాజయ్ములో ఆలాగున నుండును, ఆ రాజయ్ము ఇనుమువంటి 

బలముగలదై యుండును.  

దానియేలు 4:21 => దాని ఆకులు సొగసుగాను దాని పండుల్ విసాత్రములుగాను కనబడెను, 

అందులో సమసత్ జీవకోటల్కు చాలినంత ఆహారముండెను, దాని నీడను అడవిజంతువులు 

పండుకొనెను, దాని కొమమ్లలో ఆకాశపకుష్లు కూరుచ్ండెనుగదా 

దానియేలు 4:22 => రాజా, ఆ చెటుట్ నినున్ సూచించుచునన్ది; నీవు వృదిధ్పొంది మహా 

బలముగలవాడవైతివి; నీ పర్భావము వృదిధ్నొంది ఆకాశమంత ఎతాత్యెను; నీ పర్భుతవ్ము 

లోకమంతట వాయ్పించియునన్ది. 

కీరత్నలు 50:10 => అడవిమృగములనిన్యు వేయికొండలమీది పశువులనిన్యు నావేగదా 

కీరత్నలు 50:11 => కొండలలోని పకుష్లనిన్టిని నేనెరుగుదును పొలములలోని పశావ్దులు నా 

వశమైయునన్వి. 

యిరిమ్యా 27:5 => అధిక బలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను భూమిని భూమిమీదనునన్ 

నరులను జంతువులను నేనే సృజించి, ఎవరికిచుచ్ట నాయ్యమని నాకు తోచునో వారికే 

యిచుచ్చునాన్ను. 

యిరిమ్యా 27:6 => ఇపుప్డైతే దేశములనిన్టిని నా దాసుడగు బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు 

వశము చేయుచునాన్ను; అతని సేవించుటకై భూజంతువులనుకూడ అతని వశము చేయుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 27:7 => అతని సవ్దేశమునకు కాలము వచుచ్వరకు సమసత్జనులు అతనికిని అతని 

కుమారునికిని అతని కుమారుని కుమారునికిని దాసులైయుందురు, ఆ కాలము రాగా బహుజనముల 

మహారాజులు అతనిచేత దాసయ్ము చేయించుకొందురు. 

దానియేలు 2:32 => ఆ పర్తిమ యొకక్ శిరసుస్ మేలిమి బంగారుమయమైనదియు,దాని రొముమ్ను 

భుజములును వెండివియు, దాని ఉదరమును తొడలును ఇతత్డివియు, 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 2:24 => మీరు లేచి సాగి అరోన్ను ఏరు దాటుడి; ఇదిగో అమోరీయుడైన 

హెషోబ్ను రాజగు సీహోనును అతని దేశమును నీచేతికి అపప్గించితిని. దాని సావ్ధీనపరచుకొన 

మొదలుపెటిట్ అతనితో యుదధ్ము చేయుడి. 

యెహోషువ 8:1 => మరియు యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను భయపడకుము, జడియకుము, 

యుదధ్సనన్ధుధ్లైన వారినందరిని తోడుకొని హాయిమీదికి పొముమ్. చూడుము; నేను హాయి రాజును 

అతని జనులను అతని పటట్ణమును అతని దేశమును నీచేతికపప్గించుచునాన్ను. 

2 రాజులు 18:24 => అటల్యితే నా యజమానుని సేవకులలో అతయ్లుప్డైన అధిపతియగు ఒకనిని 

నీవేలాగు ఎదిరింతువు? రథములను రౌతులను పంపునని ఐగుపుత్ రాజును నీవు ఆశర్యించుకొంటివే. 

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

యెహోవా లోకమందునన్ సకల జనములను నా వశముచేసి, యూదాదేశమందునన్ యెరూషలేములో 

తనకు మందిరమును కటిట్ంచుమని నాకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు. 

పరమగీతము 5:11 => అతని శిరసుస్ అపరంజి వంటిది అతని తలవెండుర్కలు కాకపక్షములవలె 

కృషణ్ వరణ్ములు అవి నొకుక్లు నొకుక్లుగా కనబడుచునన్వి. 

యెషయా 13:19 => అపుప్డు రాజయ్ములకు భూషణమును కలీద్యులకు అతిశయాసప్దమును 

మాహాతమ్య్మునగు బబులోను దేవుడు పాడుచేసిన సొదొమ గొమొఱాఱ్లవలెనగును.  

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 47:5 => కలీద్యుల కుమారీ, మౌనముగానుండి చీకటిలోనికి పొముమ్ రాజయ్ములకు 

దొరసానియని యికమీదట జనులు నినున్గూరిచ్ చెపప్రు. 

యిరిమ్యా 5:15 => ఇశార్యేలు కుటుంబము వారలారా, ఆలకించుడి, దూరముననుండి మీ మీదికి 

ఒక జనమును రపిప్ంచెదను, అది బలమైన జనము పురాతనమైన జనము; దాని భాష నీకు రానిది, ఆ 

జనులు పలుకుమాటలు నీకు బోధపడవు. 
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యిరిమ్యా 27:6 => ఇపుప్డైతే దేశములనిన్టిని నా దాసుడగు బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు 

వశము చేయుచునాన్ను; అతని సేవించుటకై భూజంతువులనుకూడ అతని వశము చేయుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 28:14 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ జనులందరును బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరునకు దాసులు కావలెనని వారి 

మెడమీద ఇనుపకాడి యుంచితిని గనుక వారు అతనికి దాసులగుదురు, భూజంతువులను కూడ నేను 

అతనికి అపప్గించియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 34:1 => బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరును అతని సమసత్ సేనయు అతని 

అధికారముకిర్ందనునన్ భూరాజయ్ములనిన్యు జనములనిన్యు కూడి యెరూషలేముమీదను దాని 

పురములనిన్టిమీదను యుదధ్ము చేయుచుండగా యెహోవా యొదద్నుండి యిరీమ్యాకు దరశ్నమైన 

వాకుక్. 

యిరిమ్యా 51:7 => బబులోను యెహోవా చేతిలో సరవ్భూమికి మతుత్ కలిగించు బంగారుపాతర్యై 

యుండెను. దానిచేతి మదయ్మును అనయ్జనులు తార్గి మతిత్లిల్యునాన్రు.  

యిరిమ్యా 51:41 => షేషకు పటట్బడెను జగత  పర్సిదధ్మైన పటట్ణము పటట్బడెను బబులోను 

జనములకు విసమ్యాసప్దమాయెను. 

యెహెజేక్లు 17:3 => నానావిధములగు విచితర్ వరణ్ములు గల రెకక్లును ఈకెలును పొడుగైన పెదద్ 

రెకక్లునుగల యొక గొపప్ పకిష్రాజు లెబానోను పరవ్తమునకు వచిచ్ యొక దేవదారు వృక్షపు 

పైకొమమ్ను పటుట్కొనెను. 

యెహెజేక్లు 28:14 => అభిషేకమునొందిన కెరూబువై యొక ఆశర్యముగా నీవుంటివి; అందుకే 

నేను నినున్ నియమించితిని. దేవునికి పర్తిషిఠ్ంపబడిన పరవ్తముమీద నీవుంటివి, కాలుచునన్ 

రాళల్మధయ్ను నీవు సంచరించుచుంటివి. 

యెహెజేక్లు 31:9 => విసాత్రమైన కొమమ్లతో నేను దానిని శృంగారించినందున దేవుని వనమైన 

ఏదెనులోనునన్ వృక్షములనిన్యు దాని సొగసు చూచి దానియందు అసూయపడెను. 
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దానియేలు 1:2 => పర్భువు యూదారాజగు యెహోయాకీమును దేవుని మందిరములోని శేషించిన 

ఉపకరణములను, ఆ రాజుచేతికపప్గించెను గనుక అతడు ఆ వసుత్వులను షీనారు దేశములోని తన 

దేవతాలయమునకు తీసికొనిపోయి తన దేవతాలయపు బొకక్సములో ఉంచెను. 

దానియేలు 5:18 => రాజా చితత్గించుము; మహోనన్తుడగు దేవుడు మహరద్శను రాజయ్మును 

పర్భావమును ఘనతను నీ తండిర్యగు నెబుకదెన్జరునకు ఇచెచ్ను.  

దానియేలు 11:11 => అంతలో దకిష్ణ దేశపు రాజు అతుయ్గుర్డై బయలుదేరి ఉతత్ర దేశపు రాజుతో 

యుదధ్ము జరిగించును; ఉతత్ర దేశపు రాజు గొపప్ సైనయ్మును సమకూరుచ్కొనినను అది ఓడిపోవును. 

జెకరాయ్ 6:1 => నేను మరల తేరిచూడగా రెండు పరవ్తముల మధయ్నుండి నాలుగు రథములు 

బయలుదేరుచుండెను, ఆ పరవ్తములు ఇతత్డి పరవ్తములై యుండెను. 

మతత్యి 4:9 => నీవు సాగిలపడి నాకు నమసాక్రము చేసినయెడల వీటిననిన్టిని నీకిచెచ్దనని 

ఆయనతో చెపప్గా 

లూకా 22:19 => పిమమ్ట ఆయన యొక రొటెట్ పటుట్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి దాని విరిచి, 

వారికిచిచ్ ఇది మీ కొరకు ఇయయ్బడుచునన్ నా శరీరము; ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుటకు దీనిని 

చేయుడని చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 10:4 => అందరు ఆతమ్ సంబంధమైన ఒకే పానీయమును పానము చేసిరి. 

ఏలయనగా తముమ్ను వెంబడించిన ఆతమ్సంబంధమైన బండలోనిది తార్గిరి; ఆ బండ కీర్సేత్. 

పర్కటన 6:4 => అపుప్డు ఎఱఱ్నిదైన వేరొక గుఱఱ్ము బయలువెళెళ్ను; మనుషుయ్లు ఒకని ఒకడు 

చంపుకొనునటుల్ భూలోకములో సమాధానము లేకుండ చేయుటకు ఈ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానికి 

అధికార మియయ్బడెను; మరియు అతనికి ఒక పెదద్ ఖడగ్మియయ్బడెను 

వచనము 42 

పాదముల వేర్ళుల్ కొంతమటుట్నకు ఇనుపవిగాను కొంతమటుట్నకు మటిట్విగాను ఉనన్టుల్ ఆ రాజయ్ము 

ఒక విషయములో బలముగాను ఒక విషయములో నీరసముగాను ఉండును. 
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దానియేలు 2:32 => ఆ పర్తిమ యొకక్ శిరసుస్ మేలిమి బంగారుమయమైనదియు,దాని రొముమ్ను 

భుజములును వెండివియు, దాని ఉదరమును తొడలును ఇతత్డివియు, 

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

యతని 

దానియేలు 5:29 => మెడను బంగారపు హారము వేసి పర్భుతవ్ము చేయుటలో నతడు మూడవ 

యధికారియని చాటించిరి. 

దానియేలు 5:30 => ఆ రాతిర్యందే కలీద్యుల రాజగు బెలష్సస్రు హతుడాయెను. 

దానియేలు 5:31 => మాదీయుడగు దరాయ్వేషు అరువది రెండు సంవతస్రముల వాడై సింహాసనము 

నెకెక్ను. 

దానియేలు 7:5 => రెండవ జంతువు ఎలుగుబంటిని పోలినది, అది యొక పారశ్వ్ముమీద పండుకొని 

తన నోట పండల్మధయ్ మూడు పర్కక్టెముకలను పటుట్కొనినది. కొందరు లెముమ్, విసాత్రముగా 

మాంసము భకిష్ంచుము అని దానితో చెపిప్రి. 

దానియేలు 8:3 => నేను ఊలయి యను నదిపర్కక్ను ఉనన్టుట్ నాకు దరశ్నము కలిగెను. నేను 

కనున్లెతిత్ చూడగా, ఒక పొటే ట్లు ఆ నది పర్కక్ను నిలిచియుండెను; దానికి రెండు కొముమ్లు, ఆ 

కొముమ్లు ఎతత్యినవి గాని యొకటి రెండవ దానికంటె ఎతుత్గా ఉండెను; ఎతుత్గలది దానికి తరువాత 

మొలిచినది.  

దానియేలు 8:4 => ఆ పొటే ట్లు కొముమ్తో పశిచ్మము గాను ఉతత్రము గాను దకిష్ణము గాను 

పొడుచుచుండుట చూచితిని. ఇటుల్ జరుగగా దానిని ఎదిరించుటకైనను, అది పటట్కుండ 

తపిప్ంచుకొనుటకైనను, ఏ జంతువునకును శకిత్లేకపోయెను; అది తనకిషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు 

బలము చూపుచు వచెచ్ను. 

దానియేలు 8:20 => నీవు చూచిన రెండు కొముమ్లుగల ఆ పొటే ట్లునన్దే, అది మాదీయుల 

యొకక్యు పారసీకుల యొకక్యు రాజులను సూచించుచునన్ది. 

దానియేలు 11:2 => ఇపుప్డు సతయ్మును నీకు తెలియజేయుచునాన్ను; ఏమనగా ఇంక ముగుగ్రు 

రాజులు పారసీకముమీద రాజయ్ము చేసిన పిమమ్ట అందరికంటె అధికైశవ్రయ్ము కలిగిన నాలుగవ 
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రాజొకడు వచుచ్ను. అతడు తనకునన్ సంపతుత్చేత బలవంతుడై అందరిని గేర్కేయుల రాజయ్మునకు 

విరోధముగా రేపును.  

యెషయా 44:28 => కోరెషుతో నా మందకాపరీ, నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్వాడా, అని 

చెపుప్వాడను నేనే. యెరూషలేముతో నీవు కటట్బడుదువనియు దేవాలయమునకు పునాది 

వేయబడుననియు నేను చెపుప్చునాన్ను.  

యెషయా 45:1 => అతని పక్షమున జనములను జయించుటకు నేను అతని కుడిచేతిని 

పటుట్కొనియునాన్ను నేను రాజుల నడికటల్ను విపెప్దను, దావ్రములు అతని యెదుట వేయబడకుండ 

తలుపులు తీసెదను అని యెహోవా తాను అభిషేకించిన కోరెషును గురించి సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 45:2 => నేను నీకు ముందుగా పోవుచు మెటట్గానునన్ సథ్లములను సరాళము చేసెదను. 

ఇతత్డి తలుపులను పగులగొటెట్దను ఇనుపగడియలను విడగొటెట్దను. 

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

తెలిసికొనునటుల్ అంధకారసథ్లములలో ఉంచబడిన నిధులను రహసయ్సథ్లములలోని మరుగైన 

ధనమును నీకిచెచ్దను.  

యెషయా 45:4 => నా సేవకుడైన యాకోబు నిమితత్ము నేను ఏరప్రచుకొనిన ఇశార్యేలు నిమితత్ము 

నేను నీకు పేరుపెటిట్ నినున్ పిలిచితిని. నీవు ననున్ ఎరుగకుండినపప్టికిని నీకు బిరుదులిచిచ్తిని  

యెషయా 45:5 => నేను యెహోవాను, మరి ఏ దేవుడును లేడు నేను తపప్ ఏ దేవుడును లేడు. 

దానియేలు 2:32 => ఆ పర్తిమ యొకక్ శిరసుస్ మేలిమి బంగారుమయమైనదియు,దాని రొముమ్ను 

భుజములును వెండివియు, దాని ఉదరమును తొడలును ఇతత్డివియు, 

దానియేలు 7:6 => అటు పిమమ్ట చిరుతపులిని పోలిన మరియొక జంతువును చూచితిని. దాని 

వీపున పకిష్రెకక్లవంటి నాలుగు రెకక్లుండెను ; దానికి నాలుగు తలలుండెను ; దానికి 

ఆధిపతయ్మియయ్బడెను. 

దానియేలు 7:7 => పిమమ్ట రాతిర్యందు నాకు దరశ్నములు కలిగినపుప్డు నేను చూచుచుండగా, 

ఘోరమును భయంకరమునగు నాలుగవ జంతువొకటి కనబడెను. అది తనకు ముందుగా నుండిన 

యితర జంతువులకు భినన్మైనది; అది మహా బలమహాతత్య్ములు గలది; దానికి పెదద్ 
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ఇనుపదంతములును పది కొముమ్లు నుండెను. అది సమసత్మును భకిష్ంచుచు తుతుత్నియలుగా 

చేయుచు మిగిలినదానిని కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను. 

దానియేలు 7:23 => నేనడగినదానికి ఆ పరిచారకుడు ఈలాగున చెపెప్ను ఆ నాలుగవ జంతువు 

లోకములో తకిక్న ఆ మూడు రాజయ్ములకు భినన్మగు నాలుగవ రాజయ్మును సూచించుచునన్ది. అది 

సమసత్మును అణగదొర్కుక్చు పగులగొటుట్చు లోకమంతయు భకిష్ంచును. 

దానియేలు 8:5 => నేను ఈ సంగతి ఆలోచించుచుండగా ఒక మేకపోతు పడమటనుండి వచిచ్, కాళుల్ 

నేల మోపకుండ భూమి యందంతట పరగులెతెత్ను; దాని రెండు కనున్ల మధయ్నొక పర్సిదధ్మైన 

కొముమ్ండెను. 

దానియేలు 8:6 => ఈ మేకపోతు నేను నదిపర్కక్ను నిలుచుట చూచిన రెండు కొముమ్లు గల పొటే ట్లు 

సమీపమునకు వచిచ్, భయంకరమైన కోపముతోను బలముతోను దానిమీదికి డీకొని వచెచ్ను. 

దానియేలు 8:7 => నేను చూడగా ఆ మేకపోతు పొటే ట్లును కలిసికొని, మికిక్లి రౌదర్ము గలదై 

దానిమీదికి వచిచ్ ఆ పొటే ట్లును గెలిచి దాని రెండు కొముమ్లను పగులగొటెట్ను. ఆ పొటే ట్లు దాని 

నెదిరింపలేక పోయినందున ఆ మేకపోతు దానిని నేలను పడవేసి తొర్కుక్చుండెను; దాని బలమును 

అణచి ఆ పొటే ట్లును తపిప్ంచుట ఎవరిచేతను కాకపోయెను.  

దానియేలు 8:8 => ఆ మేకపోతు అతయ్ధికముగా బలము చూపుచు వచెచ్ను; అది బహుగా 

పుషిట్నొందగా దాని పెదద్కొముమ్ విరిగెను; విరిగినదానికి బదులుగా నాలుగు పర్సిదధ్మైన కొముమ్లు 

ఆకాశపు నలుదికుక్లకు నాలుగు పెరిగెను, 

దానియేలు 8:9 => ఈ కొముమ్లలో ఒకదానిలో నుండి యొక చినన్కొముమ్ మొలిచెను. అది 

దకిష్ణముగాను తూరుప్గాను ఆనందదేశపు దికుక్గాను అతయ్ధికముగా బలిసెను. 

దానియేలు 8:10 => ఆకాశ సైనయ్ము నంటునంతగా పెరిగి నక్షతర్ములలో కొనిన్టిని పడవేసి 

కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను 

దానియేలు 8:11 => ఆ సైనయ్ము యొకక్ అధిపతికి విరోధముగా తనున్ హెచిచ్ంచుకొని, అనుదిన 

బలయ్రప్ణమును నిలిపివేసి ఆయన ఆలయమును పడదోర్సెను. 
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దానియేలు 8:12 => అతికర్మము జరిగినందున అనుదినబలిని నిలుపుచేయుటకై యొక సేన 

అతనికియయ్బడెను. అతడు సతయ్మును వయ్రథ్పరచి ఇషాట్నుసారముగా జరిగించుచు అభివృదిధ్ నొందెను. 

దానియేలు 8:13 => అపుప్డు పరిశుదుధ్లలో ఒకడు మాటలాడగా వింటిని; అంతలో 

మాటలాడుచునన్ ఆ పరిశుదుధ్నితో మరియొక పరిశుదుధ్డు మాటలాడుచుండెను. ఏమనగా, 

అనుదినబలినిగూరిచ్యు, అతికర్మము జరిగినందున సంభవించు నాశనకరమైన హేయ 

వసుత్వునుగూరిచ్యు కలిగిన యీ దరశ్నము నెరవేరుటకు ఎనాన్ళుల్ పటుట్ననియు, ఈ ఆలయ 

సాథ్నమును జనసమూహమును కాళల్కిర్ంద తొర్కక్బడుట ఎనాన్ళుల్ జరుగునోయనియు 

మాటలాడుకొనిరి. 

దానియేలు 8:14 => అందుకతడు రెండువేల మూడువందల దినముల మటుట్కే యని నాతో చెపెప్ను. 

అపుప్డు ఆలయ పవితర్తనుగూరిచ్న తీరుప్ తీరచ్బడును. 

దానియేలు 10:20 => అతడు నేనెందుకు నీయొదద్కు వచిచ్తినో అది నీకు తెలిసినది గదా; నేను 

పారసీకుడగు అధిపతితో యుదధ్ము చేయుటకు మరల పోయెదను. నేను బయలుదేరుచుండగానే 

గేర్కేయుల దేశము యొకక్ అధిపతి వచుచ్ను. 

దానియేలు 11:3 => అంతలో శూరుడగు ఒక రాజు పుటిట్ మహా విశాలమైన రాజయ్ము నేలి 

యిషాట్నుసారముగా జరిగించును. 

దానియేలు 11:4 => అతడు రాజైన తరువాత అతని రాజయ్ము శిథిలమై ఆకాశపు నలుదికుక్ల 

విభాగింపబడును. అది అతని వంశపు వారికి గాని అతడు పర్భుతవ్ము చేసిన పర్కారము పర్భుతవ్ము 

చేయువారికి గాని విభాగింపబడదు, అతని పర్భుతవ్ము వేరుతో పెరికివేయబడును, అతని 

వంశపువారు దానిని పొందరు గాని అనుయ్లు పొందుదురు.  

దానియేలు 11:5 => అయితే దకిష్ణ దేశపు రాజును, అతని అధిపతులలో ఒకడును బలము 

పొందెదరు అతడు, ఇతనికంటె గొపప్వాడై యేలును; అతని పర్భుతవ్ము గొపప్ పర్భుతవ్మగును. 

దానియేలు 11:6 => కొనిన్ సంవతస్రములైన పిమమ్ట వారు ఉభయులు కూడుకొనెదరు. మరియు 

వారు ఉభయులు సమాధానపడవలెనని కోరగా దకిష్ణ దేశపు రాజకుమారెత్ ఉతత్ర దేశపు రాజునొదద్కు 

వచుచ్ను. అయినను ఆమె భుజబలము నిలుపుకొననేరదు; అతడైనను అతని భుజబలమైనను 
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నిలువదు; వారు ఆమెను, ఆమెను తీసికొని వచిచ్న వారిని, ఆమెను కనినవారిని, ఈ కాలమందు 

ఆమెను బలపరచిన వారిని అపప్గించెదరు. 

దానియేలు 11:7 => అతనికి బదులుగా ఆమె వంశములో ఒకడు సేనకు అధిపతియై ఉతత్ర దేశపు 

రాజు కోటలో జొరబడి యిషాట్నుసారముగా జరిగించుచు వారిని గెలుచును 

దానియేలు 11:8 => మరియు అతడు వారి దేవతలను సొముమ్లను విలువగల వారి వెండి బంగారు 

వసుత్వులను సహా చెరపటిట్ ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోవును. అతడైతే కొనిన్ సంవతస్రములు ఉతత్ర దేశపు 

రాజు పర్భుతవ్ము కంటె ఎకుక్వ పర్భుతవ్ము చేయును. 

దానియేలు 11:9 => అతడు దకిష్ణ దేశపు రాజు దేశములో జొరబడి మరలి తన రాజయ్మునకు 

వచుచ్ను. 

దానియేలు 11:10 => అతని కుమారులు యుదధ్ము చేయబూని మహా సైనయ్ముల సమూహమును 

సమకూరుచ్కొందురు. అతడు వచిచ్ యేరువలె పర్వహించి ఉపొప్ంగును; యుదధ్ము చేయబూని 

కోటదనుక వచుచ్ను. 

దానియేలు 11:11 => అంతలో దకిష్ణ దేశపు రాజు అతుయ్గుర్డై బయలుదేరి ఉతత్ర దేశపు రాజుతో 

యుదధ్ము జరిగించును; ఉతత్ర దేశపు రాజు గొపప్ సైనయ్మును సమకూరుచ్కొనినను అది ఓడిపోవును. 

దానియేలు 11:12 => ఆ గొపప్ సైనయ్ము ఓడిపోయినందున దకిష్ణ దేశపు రాజు మనసుస్న 

అతిశయపడును; వేలకొలది సైనికులను హతము చేసినను అతనికి జయము కానేరదు. 

దానియేలు 11:13 => ఏలయనగా ఉతత్ర దేశపు రాజు మొదటి సైనయ్ముకంటె ఇంక గొపప్ 

సైనయ్మును సమకూరుచ్కొని మరల వచుచ్ను. ఆ కాలాంతమున, అనగా కొనిన్ సంవతస్రములైన 

పిమమ్ట అతడు గొపప్ సైనయ్మును విశేషమైన సామగిర్ని సమకూరిచ్ నిశచ్యముగా వచుచ్ను. 

దానియేలు 11:14 => ఆ కాలములయందు అనేకులు దకిష్ణ దేశపు రాజుతో యుదధ్ము చేయుటకు 

కూడివచెచ్దరు. నీ జనములోని బందిపోటు దొంగలు దరశ్నమును రుజువుపరచునటుల్ కూడుదురు 

గాని నిలువలేక కూలుదురు. 
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దానియేలు 11:15 => అంతలో ఉతత్ర దేశపు రాజు వచిచ్ ముటట్డిదిబబ్ వేయును. దకిష్ణ దేశపు రాజు 

యొకక్ బలము నిలువలేక పోయినందునను, అతడు ఏరప్రచుకొనిన జనము దృఢశౌరయ్ము పొందక 

పోయినందునను ఉతత్ర దేశపు రాజు పార్కారములుగల పటట్ణమును పటుట్కొనును. 

దానియేలు 11:16 => వచిచ్నవాని కెదురుగా ఎవరును నిలువలేక పోయినందున తనకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతడు జరిగించును గనుక ఆనందముగల ఆ దేశములో అతడుండగా అది అతని 

బలమువలన పాడైపోవును. 

దానియేలు 11:17 => అతడు తన రాజయ్ము యొకక్ సమసత్ బలమును కూరుచ్కొని రావలెనని 

ఉదేద్శింపగా అతనితో సంధి చేయబడును; ఏమనగా నశింపజేయవచుచ్నని యొక కుమారెత్ను అతని 

కిచెచ్దరు, అయితే ఆమె సమమ్తింపక అతని కలిసికొనదు. 

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. 

దానియేలు 11:19 => అపుప్డతడు తన ముఖమును తన దేశములోని కోటలతటుట్ తిర్పుప్కొనును 

గాని ఆటంకపడి కూలి అగుపడకపోవును. 

దానియేలు 11:20 => అతనికి మారుగా మరియొకడు లేచి ఘనమైన రాజయ్ము దావ్రా పనున్ 

పుచుచ్కొను వానిని లేపును; కొనిన్ దినములైన పిమమ్ట అతడు నాశనమగును గాని యీ నాశనము 

ఆగర్హమువలననైనను యుదధ్మువలననైనను కలుగదు. 

జెకరాయ్ 6:3 => మూడవ రథమునకు తెలల్ని గుఱఱ్ములు నాలుగవ రథమునకు చుకక్లు చుకక్లుగల 

బలమైన గుఱఱ్ములుండెను. 

జెకరాయ్ 6:6 => నలల్ని గుఱఱ్ములునన్ రథము ఉతత్ర దేశములోనికి పోవునది; తెలల్ని గుఱఱ్ములునన్ 

రథము వాటి వెంబడిపోవును, చుకక్లు చుకక్లుగల గుఱఱ్ములుగల రథము దకిష్ణ దేశములోనికి 

పోవును. 

వచనము 43 
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ఇనుమును బురదయు మిళితమై యుండుట తమరికి కనబడెను; అటువలె మనుషయ్జాతులు 

మిళితములై యినుము మటిట్తో అతకనటుల్ వారు ఒకరితో ఒకరు పొసగక యుందురు. 

దానియేలు 2:33 => దాని మోకాళుల్ ఇనుపవియు, దాని పాదములలో ఒక భాగము ఇనుపదియు 

ఒక భాగము మటిట్దియునై యుండెను. 

దానియేలు 7:19 => ఇనుపదంతములును ఇతిత్డి గోళుల్ను గల ఆ నాలుగవ జంతువు సంగతి 

ఏమైనదని నేను తెలిసికొనగోరితిని; అది యెనన్టికి భినన్మును మిగుల భయంకరమునై, సమసత్మును 

పగులగొటుట్చు మింగుచు మిగిలిన దానిని కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను. 

దానియేలు 7:20 => మరియు దాని తలపైనునన్ పది కొముమ్ల సంగతియు, వాటి మధయ్నుండి పెరిగి 

మూడు కొముమ్లను కొటిట్వేసి, కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును గల ఆ వేరగు కొముమ్ 

సంగతియు, అనగా దాని కడమ కొముమ్లకంటె బలము కలిగిన ఆ కొముమ్ సంగతియు విచారించితిని. 

దానియేలు 7:21 => ఈ కొముమ్ పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయుచు వారిని గెలుచునదాయెను. 

దానియేలు 7:22 => ఆ మహా వృదుధ్డు వచిచ్ మహోనన్తుని పరిశుదుధ్ల విషయములో తీరుప్ 

తీరుచ్వరకు ఆలాగు జరుగును గాని సమయము వచిచ్నపుప్డు ఆ పరిశుదుధ్లు రాజయ్మునేలుదురను 

సంగతి నేను గర్హించితిని. 

దానియేలు 7:23 => నేనడగినదానికి ఆ పరిచారకుడు ఈలాగున చెపెప్ను ఆ నాలుగవ జంతువు 

లోకములో తకిక్న ఆ మూడు రాజయ్ములకు భినన్మగు నాలుగవ రాజయ్మును సూచించుచునన్ది. అది 

సమసత్మును అణగదొర్కుక్చు పగులగొటుట్చు లోకమంతయు భకిష్ంచును. 

దానియేలు 7:24 => ఆ పది కొముమ్లు ఆ రాజయ్ము నుండి పుటట్బోవు పదిమంది రాజులను 

సూచించుచునన్వి; కడపట ముందుగా ఉనన్ రాజులకు భినన్మగు మరియొక రాజుపుటిట్ ఆ ముగుగ్రు 

రాజులను పడదోర్యును. 

దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 
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దానియేలు 7:26 => అతని యధికారము నశింపజేయుటకును నిరూమ్లము చేయుటకును తీరుప్ 

విధింపబడెను గనుక అది కొటిట్వేయబడును. 

దానియేలు 8:24 => అతడు గెలుచును గాని తన సవ్బలమువలన గెలువడు; ఆశచ్రయ్ముగా 

శతుర్వులను నాశనము చేయుటయందు అభివృదిధ్ పొందుచు, ఇషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు 

బలవంతులను, అనగా పరిశుదధ్ జనమును నశింపజేయును. 

దానియేలు 9:26 => ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు 

నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  

దానియేలు 11:37 => అతడు అందరికంటె ఎకుక్వగా తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును గనుక తన 

పితరుల దేవతలను లక్షయ్పెటట్డు; మరియు సతరీలకాంకిష్తా దేవతను గాని, యే దేవతను గాని 

లక్షయ్పెటట్డు. 

దానియేలు 11:38 => అతడు తన పితరులెరుగని దేవతను, అనగా పార్కారముల దేవతను వారి 

దేవతకు మారుగా ఘనపరచును; బంగారును వెండిని విలువగల రాళల్ను మనోహరమైన వసుత్వులను 

అరిప్ంచి, ఆ దేవతను ఘనపరచును. 

దానియేలు 11:39 => మరియు ఈ కొర్తత్ దేవతను ఆధారము చేసికొని, కోటలకు పార్కారములు 

కటిట్ంచి, నూతన విధముగా తనవారికి మహా ఘనత కలుగజేయును; దేశమును కర్యమునకు 

విభజించి యిచిచ్ అనేకుల మీద తనవారికి పర్భుతవ్మిచుచ్ను. 

దానియేలు 11:40 => అంతయ్కాలమందు దకిష్ణ దేశపు రాజు అతనితో యుదధ్ము చేయును. 

మరియు ఉతత్ర దేశపు రాజు రథములను గుఱఱ్పు రౌతులను అనేకమైన ఓడలను సమకూరుచ్కొని, 

తుపానువలె అతని మీదపడి దేశముల మీదుగా పర్వాహమువలె వెళుల్ను. 
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దానియేలు 11:41 => అతడు ఆనందదేశమున పర్వేశించుటవలన అనేకులు కూలుదురు గాని 

ఎదోమీయులును మోయాబీయులును అమోమ్నీయులలో ముఖుయ్లును అతనిచేతిలోనుండి 

తపిప్ంచుకొనెదరు. 

దానియేలు 11:42 => అతడు ఇతర దేశముల మీదికి తన సేన నంపించును; ఐగుపుత్ సహా 

తపిప్ంచుకొననేరదు. 

దానియేలు 11:43 => అతడు విలువగల సమసత్ బంగారు వెండి వసుత్వులను ఐగుపుత్ యొకక్ 

విలువగల వసుత్వులనిన్టిని వశపరచుకొని, లుబీయులను కూషీయులను తనకు పాదసేవకులుగా 

చేయును. 

దానియేలు 11:44 => అంతట తూరుప్నుండియు ఉతత్రమునుండియు వరత్మానములు వచిచ్ యతని 

కలతపరచును గనుక అతాయ్గర్హము కలిగి అనేకులను పాడుచేయుటకును నశింపజేయుటకును 

అతడు బయలుదేరును. 

దానియేలు 11:45 => కాబటిట్ తన నగరు డేరాను సముదర్ములకును పరిశుదాధ్నందములుగల 

పరవ్తమునకును మధయ్ వేయును; అయితే అతనికి నాశనము రాకుండుటకై సహాయము 

చేయువాడెవడును లేకపోవును. 

యోహాను 11:48 => మనమాయనను ఈలాగు చూచుచు ఊరకుండినయెడల అందరు 

ఆయనయందు విశావ్సముంచెదరు; అపుప్డు రోమీయులు వచిచ్ మన సథ్లమును మన జనమును 

ఆకర్మించుకొందురని చెపిప్రి.  

దానియేలు 7:7 => పిమమ్ట రాతిర్యందు నాకు దరశ్నములు కలిగినపుప్డు నేను చూచుచుండగా, 

ఘోరమును భయంకరమునగు నాలుగవ జంతువొకటి కనబడెను. అది తనకు ముందుగా నుండిన 

యితర జంతువులకు భినన్మైనది; అది మహా బలమహాతత్య్ములు గలది; దానికి పెదద్ 

ఇనుపదంతములును పది కొముమ్లు నుండెను. అది సమసత్మును భకిష్ంచుచు తుతుత్నియలుగా 

చేయుచు మిగిలినదానిని కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను. 

యిరిమ్యా 15:12 => ఇనుమునైనను ఉతత్రమునుండి వచుచ్ యినుమునైనను కంచునైనను ఎవడైన 

విరువగలడా? 
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ఆమోసు 1:3 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దమసుక్ మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ దాని శికిష్ంతును; ఏలయనగా దాని జనులు పంట దుళల్గొటుట్ ఇనుప 

పనిముటల్తో గిలాదును నూరిచ్రి. 

విలాపవాకయ్ములు 3:11 => నాకు తోర్వలేకుండ చేసి నా యవయవములను విడదీసియునాన్డు నాకు 

దికుక్లేకుండ చేసియునాన్డు 

దానియేలు 7:23 => నేనడగినదానికి ఆ పరిచారకుడు ఈలాగున చెపెప్ను ఆ నాలుగవ జంతువు 

లోకములో తకిక్న ఆ మూడు రాజయ్ములకు భినన్మగు నాలుగవ రాజయ్మును సూచించుచునన్ది. అది 

సమసత్మును అణగదొర్కుక్చు పగులగొటుట్చు లోకమంతయు భకిష్ంచును. 

జెకరాయ్ 6:3 => మూడవ రథమునకు తెలల్ని గుఱఱ్ములు నాలుగవ రథమునకు చుకక్లు చుకక్లుగల 

బలమైన గుఱఱ్ములుండెను. 

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. 

1 కొరిందీయులకు 15:28 => మరియు సమసత్మును ఆయనకు లోపరచబడినపుప్డు దేవుడు 

సరవ్ములో సరవ్మగు నిమితత్ము కుమారుడు తనకు సమసత్మును లోపరచిన దేవునికి తానే లోబడును. 

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

పొందలేదు గాని యొక గడియ కూర్రమృగముతో కూడ రాజులవలె అధికారము పొందుదురు. 

పర్కటన 17:18 => మరియు నీవు చూచిన ఆ సతరీ భూరాజుల నేలు ఆ మహా పటట్ణమే. 

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 

వచనము 44 
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ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. దానికెనన్టికిని 

నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది ముందు 

చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు నిలుచును. 

దానియేలు 2:33 => దాని మోకాళుల్ ఇనుపవియు, దాని పాదములలో ఒక భాగము ఇనుపదియు 

ఒక భాగము మటిట్దియునై యుండెను. 

దానియేలు 2:34 => మరియుచేతి సహాయము లేక తీయబడిన ఒక రాయి, యినుమును మటిట్యు 

కలిసిన ఆ పర్తిమ యొకక్ పాదములమీద పడి దాని పాదములను తుతుత్నియలుగా విరుగగొటిట్నటుట్ 

తమకు కనబడెను. 

దానియేలు 2:35 => అంతట ఇనుమును మటిట్యు ఇతత్డియు వెండియు బంగారమును ఏకముగా 

దంచబడి కళల్ములోని చెతత్వలె కాగా వాటికి సథ్లము ఎచచ్టను దొరకకుండ గాలి వాటిని 

కొటుట్కొనిపోయెను; పర్తిమను విరుగగొటిట్న ఆ రాయి సరవ్భూతలమంత మహా పరవ్తమాయెను. 

దానియేలు 7:7 => పిమమ్ట రాతిర్యందు నాకు దరశ్నములు కలిగినపుప్డు నేను చూచుచుండగా, 

ఘోరమును భయంకరమునగు నాలుగవ జంతువొకటి కనబడెను. అది తనకు ముందుగా నుండిన 

యితర జంతువులకు భినన్మైనది; అది మహా బలమహాతత్య్ములు గలది; దానికి పెదద్ 

ఇనుపదంతములును పది కొముమ్లు నుండెను. అది సమసత్మును భకిష్ంచుచు తుతుత్నియలుగా 

చేయుచు మిగిలినదానిని కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను. 

దానియేలు 7:24 => ఆ పది కొముమ్లు ఆ రాజయ్ము నుండి పుటట్బోవు పదిమంది రాజులను 

సూచించుచునన్వి; కడపట ముందుగా ఉనన్ రాజులకు భినన్మగు మరియొక రాజుపుటిట్ ఆ ముగుగ్రు 

రాజులను పడదోర్యును. 

పర్కటన 12:3 => అంతట పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను. ఇదిగో యెఱఱ్ని మహా 

ఘటసరప్ము; దానికి ఏడు తలలును పది కొముమ్లును ఉండెను; దాని తలలమీద ఏడు 

కిరీటములుండెను. 
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పర్కటన 13:1 => మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము 

సముదర్ములోనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద 

దేవదూషణకరమైన పేళుల్ను ఉండెను. 

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

పొందలేదు గాని యొక గడియ కూర్రమృగముతో కూడ రాజులవలె అధికారము పొందుదురు. 

జెకరాయ్ 6:3 => మూడవ రథమునకు తెలల్ని గుఱఱ్ములు నాలుగవ రథమునకు చుకక్లు చుకక్లుగల 

బలమైన గుఱఱ్ములుండెను. 

పర్కటన 17:18 => మరియు నీవు చూచిన ఆ సతరీ భూరాజుల నేలు ఆ మహా పటట్ణమే. 

వచనము 45 

చేతి సహాయము లేక పరవ్తమునుండి తియయ్బడిన ఆ రాయి యినుమును ఇతత్డిని మటిట్ని వెండిని 

బంగారమును పగులగొటట్గా తమరు చూచితిరే; యిందువలన మహా దేవుడు ముందు జరుగబోవు 

సంగతి రాజునకు తెలియజేసియునాన్డు; కల నిశచ్యము, దాని భావము నమమ్దగినది అని 

దానియేలు రాజుతో చెపెప్ను. 

దానియేలు 7:24 => ఆ పది కొముమ్లు ఆ రాజయ్ము నుండి పుటట్బోవు పదిమంది రాజులను 

సూచించుచునన్వి; కడపట ముందుగా ఉనన్ రాజులకు భినన్మగు మరియొక రాజుపుటిట్ ఆ ముగుగ్రు 

రాజులను పడదోర్యును. 

పర్కటన 13:1 => మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము 

సముదర్ములోనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద 

దేవదూషణకరమైన పేళుల్ను ఉండెను. 

దానియేలు 7:7 => పిమమ్ట రాతిర్యందు నాకు దరశ్నములు కలిగినపుప్డు నేను చూచుచుండగా, 

ఘోరమును భయంకరమునగు నాలుగవ జంతువొకటి కనబడెను. అది తనకు ముందుగా నుండిన 

యితర జంతువులకు భినన్మైనది; అది మహా బలమహాతత్య్ములు గలది; దానికి పెదద్ 
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ఇనుపదంతములును పది కొముమ్లు నుండెను. అది సమసత్మును భకిష్ంచుచు తుతుత్నియలుగా 

చేయుచు మిగిలినదానిని కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను. 

పర్కటన 12:3 => అంతట పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను. ఇదిగో యెఱఱ్ని మహా 

ఘటసరప్ము; దానికి ఏడు తలలును పది కొముమ్లును ఉండెను; దాని తలలమీద ఏడు 

కిరీటములుండెను. 

వచనము 46 

అంతట రాజగు నెబుకదెన్జరు దానియేలునకు సాషాఠ్ంగ నమసాక్రము చేసి అతని పూజించి, నైవేదయ్ 

ధూపములు అతనికి సమరిప్ంప ఆజాఞ్పించెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 47 

మరియు రాజు ఈ మరమ్మును బయలుపరచుటకు నీవు సమరుథ్డవైతివే; నీ దేవుడు దేవతలకు 

దేవుడును రాజులకు పర్భువును మరమ్ములు బయలుపరచువాడునై యునాన్డని దానియేలునకు 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

రూతు 1:1 => నాయ్యాధిపతులు ఏలిన దినములయందు దేశములో కరవు కలుగగా యూదా 

బేతెల్హేమునుండి ఒక మనుషుయ్డు తన భారయ్ను తన యిదద్రు కుమారులను వెంట బెటుట్కొని 

మోయాబు దేశమున కాపురముండుటకు వెళెళ్ను. 

దానియేలు 2:28 => అయితే మరమ్ములను బయలుపరచగల దేవుడొకడు పరలోకమందునాన్డు, 

అంతయ్దినములయందు కలుగబోవుదానిని ఆయన రాజగు నెబుకదెన్జరునకు తెలియజేసెను. తాము 

పడకమీద పరుండగా తమరి మనసుస్లో కలిగిన సవ్పన్దరశ్నములు ఏవనగా 

దానియేలు 2:37 => రాజా, పరలోకమందునన్ దేవుడు రాజయ్మును అధికారమును బలమును 

ఘనతయు తమరికి అనుగర్హించియునాన్డు; తమరు రాజులకు రాజై యునాన్రు. 

ఆదికాండము 49:10 => షిలోహు వచుచ్వరకు యూదాయొదద్నుండి దండము తొలగదు అతని కాళల్ 

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  
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కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 

కీరత్నలు 2:7 => కటట్డను నేను వివరించెదను యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నా 

కుమారుడవు నేడు నినున్ కనియునాన్ను. 

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

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

నాయ్యము తీరుచ్ను. 

కీరత్నలు 72:3 => నీతినిబటిట్ పరవ్తములును చినన్కొండలును పర్జలకు నెమమ్ది పుటిట్ంచును. 

కీరత్నలు 72:4 => పర్జలలో శర్మనొందువారికి అతడు నాయ్యము తీరుచ్ను బీదల పిలల్లను రకిష్ంచి 

బాధపెటుట్వారిని నలగగొటుట్ను.  

కీరత్నలు 72:5 => సూరుయ్డు నిలుచునంతకాలము చందుర్డు నిలుచునంతకాలము తరములనిన్టను 

జనులు నీయందు భయభకుత్లు కలిగియుందురు.  

కీరత్నలు 72:6 => గడిడ్కోసిన బీటిమీద కురియు వానవలెను భూమిని తడుపు మంచి వరష్మువలెను 

అతడు విజయము చేయును. 

కీరత్నలు 72:7 => అతని దినములలో నీతిమంతులు వరిధ్లుల్దురు చందుర్డు లేకపోవువరకు 

కేష్మాభివృదిధ్ కలుగును. 
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కీరత్నలు 72:8 => సముదర్మునుండి సముదర్మువరకు యూఫర్టీసునది మొదలుకొని 

భూదిగంతములవరకు అతడు రాజయ్ము చేయును. 

కీరత్నలు 72:9 => అరణయ్వాసులు అతనికి లోబడుదురు. అతని శతుర్వులు మనున్ నాకెదరు. 

కీరత్నలు 72:10 => తరీ ష్షు రాజులు దీవ్పముల రాజులు కపప్ము చెలిల్ంచెదరు షేబ రాజులును సెబా 

రాజులును కానుకలు తీసికొనివచెచ్దరు.  

కీరత్నలు 72:11 => రాజులందరు అతనికి నమసాక్రము చేసెదరు. అనయ్జనులందరు అతని 

సేవించెదరు. 

కీరత్నలు 72:12 => దరిదుర్లు మొఱఱ్పెటట్గా అతడు వారిని విడిపించును. దీనులను నిరాధారులను 

అతడు విడిపించును. 

కీరత్నలు 72:13 => నిరుపేదలయందును బీదలయందును అతడు కనికరించును బీదల 

పార్ణములను అతడు రకిష్ంచును  

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

పార్ణము అతని దృషిట్కి పిర్యముగా ఉండును. 

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

కేష్మమునకై జనులు నితయ్ము పార్రథ్న చేయుదురు దినమంతయు అతని పొగడుదురు. 

కీరత్నలు 72:16 => దేశములోను పరవ్త శిఖరములమీదను ససయ్ సమృదిధ్ కలుగును దాని పంట 

లెబానోను వృక్షములవలె తాండవమాడు చుండును నేలమీది పచిచ్కవలె పటట్ణసుథ్లు తేజరిలుల్దురు.  

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

చిగురుచ్చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు ధనుయ్డని 

చెపుప్కొందురు. 

కీరత్నలు 72:18 => దేవుడైన యెహోవా ఇశార్యేలుయొకక్ దేవుడు సుత్తింపబడును గాక ఆయన 

మాతర్మే ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడు. 
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కీరత్నలు 72:19 => ఆయన మహిమగల నామము నితయ్ము సుత్తింపబడును గాక సరవ్భూమియు 

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

ముగిసెను. 

కీరత్నలు 72:20 => యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు పార్రథ్నలు ముగిసెను.  

కీరత్నలు 89:3 => నేను ఏరప్రచుకొనినవానితో నిబంధన చేసియునాన్ను నితయ్ము నీ సంతానమును 

సిథ్రపరచెదను  

కీరత్నలు 89:4 => తరతరములకు నీ సింహాసనమును సాథ్పించెదనని చెపిప్ నా సేవకుడైన దావీదుతో 

పర్మాణము చేసియునాన్ను. (సెలా.)  

కీరత్నలు 89:19 => అపుప్డు నీవు దరశ్నమున నీ భకుత్లతో ఇటుల్ సెలవిచిచ్యుంటివి నేను ఒక 

శూరునికి సహాయము చేసియునాన్ను పర్జలలోనుండి యేరప్రచబడిన యొకని నేను 

హెచిచ్ంచియునాన్ను. 

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

నభిషేకించియునాన్ను. 

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

బలపరచును. 

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

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

పగపటుట్వారిని మొతెత్దను.  

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

అతని కొముమ్ హెచిచ్ంపబడును. 

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

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

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

అతుయ్నన్తునిగా నుంచెదను. 

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

సిథ్రముగానుండును. 

కీరత్నలు 89:29 => శాశవ్తకాలమువరకు అతని సంతానమును ఆకాశమునన్ంతవరకు అతని 

సింహాసనమును నేను నిలిపెదను. 

కీరత్నలు 89:30 => అతని కుమారులు నా ధరమ్శాసత్రము విడిచి నా నాయ్యవిధుల నాచరింపనియెడల 

కీరత్నలు 89:31 => వారు నా కటట్డలను అపవితర్పరచి నా ఆజఞ్లను గైకొననియెడల 

కీరత్నలు 89:32 => నేను వారి తిరుగుబాటునకు దండముతోను వారి దోషమునకు దెబబ్లతోను 

వారిని శికిష్ంచెదను. 

కీరత్నలు 89:33 => కాని నా కృపను అతనికి బొతిత్గా ఎడముచేయను అబదిధ్కుడనై నా విశావ్సయ్తను 

విడువను. 

కీరత్నలు 89:34 => నా నిబంధనను నేను రదుద్పరచను నా పెదవులగుండ బయలువెళి ల్న మాటను 

మారచ్ను. 

కీరత్నలు 89:35 => అతని సంతానము శాశవ్తముగా ఉండుననియు అతని సింహాసనము 

సూరుయ్డునన్ంతకాలము నా సనిన్ధిని ఉండుననియు  

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

ఉనన్టుల్ అది సిథ్రపరచబడుననియు 

కీరత్నలు 110:1 => పర్భువు నా పర్భువుతో సెలవిచిచ్న వాకుక్ నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు 

పీఠముగా చేయువరకు నా కుడి పారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము.  

కీరత్నలు 110:2 => యెహోవా నీ పరిపాలన దండమును సీయోనులోనుండి సాగజేయుచునాన్డు నీ 

శతుర్వులమధయ్ను నీవు పరిపాలన చేయుము.  
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కీరత్నలు 110:3 => యుదధ్సనాన్హ దినమున నీ పర్జలు ఇషట్పూరవ్కముగా వచెచ్దరు. నీ 

యౌవనసుథ్లలో శేర్షు ఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  

కీరత్నలు 110:4 => మెలీక్సెదెకు కర్మము చొపుప్న నీవు నిరంతరము యాజకుడవై యుందువని 

యెహోవా పర్మాణము చేసియునాన్డు, ఆయన మాట తపప్నివాడు.  

యెషయా 9:6 => ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను మనకు కుమారుడు అనుగర్హింపబడెను 

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

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

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 3:3 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడని అరణయ్ములో 

కేకవేయు నొకని శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా చెపప్బడినవాడితడే. 

మతత్యి 28:18 => అయితే యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ పరలోకమందును భూమిమీదను నాకు 

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 1:20 => ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత కీర్సుత్ను మృతులలోనుండి లేపి, సమసత్మైన 

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  

ఎఫెసీయులకు 1:21 => గాక రాబోవు యుగమునందును పేరుపొందిన పర్తి నామము కంటెను, 

ఎంతో హెచుచ్గా పరలోకమునందు ఆయనను తన కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండబెటుట్కొనియునాన్డు. 
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ఎఫెసీయులకు 1:22 => మరియు సమసత్మును ఆయన పాదములకిర్ంద ఉంచి, సమసత్ముపైని 

ఆయనను సంఘమునకు శిరసుస్గా నియమించెను. 

దానియేలు 4:3 => ఆయన సూచక కిర్యలు ఎంతో బర్హామ్ండమైనవి; ఆయన అదుభ్తములు ఎంతో 

ఘనమైనవి, ఆయన రాజయ్ము శాశవ్త రాజయ్ము; ఆయన ఆధిపతయ్ము తరతరములు నిలుచుచునన్ది. 

దానియేలు 4:34 => ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ 

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

దానియేలు 6:26 => నా సముఖమున నియమించినదేమనగా నా రాజయ్ములోని సకల పర్భుతవ్ముల 

యందుండు నివాసులు దానియేలు యొకక్ దేవునికి భయపడుచు ఆయన సముఖమున 

వణకుచుండవలెను. ఆయనే జీవముగల దేవుడు, ఆయనే యుగయుగములుండువాడు, ఆయన 

రాజయ్ము నాశనము కానేరదు, ఆయన ఆధిపతయ్ము తుదమటుట్నకుండును. 

దానియేలు 7:13 => రాతిర్ కలిగిన దరశ్నములను నేనింక చూచుచుండగా, ఆకాశమేఘారూఢుడై 

మనుషయ్కుమారుని పోలిన యొకడు వచిచ్, ఆ మహా వృదుధ్డగువాని సనిన్ధిని పర్వేశించి, ఆయన 

సముఖమునకు తేబడెను. 

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

సేవించునటుల్ పర్భుతవ్మును మహిమయు ఆధిపతయ్మును ఆయన కీయబడెను. ఆయన పర్భుతవ్ము 

శాశవ్తమైనది అదెనన్టికిని తొలగిపోదు; ఆయన రాజయ్ము ఎపుప్డును లయము కాదు. 

కీరత్నలు 145:13 => నీ రాజయ్ము శాశవ్తరాజయ్ము నీ రాజయ్పరిపాలన తరతరములు నిలుచును. 

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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మీకా 4:7 => కుంటివారిని శేషముగాను దూరమునకు వెళల్గొటట్బడినవారిని బలమైన జనముగాను 

నేనుచేతును, యెహోవా సీయోను కొండయందు ఇపప్టినుండి శాశవ్తకాలమువరకు వారికి రాజుగా 

ఉండును. 

లూకా 1:32 => ఆయన గొపప్వాడై సరోవ్నన్తుని కుమారుడనబడును; పర్భువైన దేవుడు ఆయన 

తండిర్యైన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచుచ్ను. 

లూకా 1:33 => ఆయన యాకోబు వంశసుథ్లను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజయ్ము 

అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

యోహాను 12:34 => జనసమూహము కీర్సుత్ ఎలల్పుప్డు ఉండునని ధరమ్శాసత్రము చెపుప్ట వింటిమి. 

మనుషయ్కుమారుడు పైకెతత్బడవలెనని నీవు చెపుప్చునన్ సంగతి ఏమిటి? మనుషయ్కుమారుడగు ఈయన 

ఎవరని ఆయన నడిగిరి. 

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. 

దానియేలు 8:25 => మరియు నతడు ఉపాయము కలిగినవాడై మోసము చేసి తనకు లాభము 

తెచుచ్కొనును; అతడు అతిశయపడి తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును; కేష్మముగా నునన్ కాలమందు 

అనేకులను సంహరించును; అతడు రాజాధిరాజుతో యుదధ్ము చేయును గాని కడపట అతని బలము 

దైవాధీనమువలన కొటిట్వేయబడును. 

కీరత్నలు 2:9 => ఇనుపదండముతో నీవు వారిని నలుగగొటెట్దవు కుండను పగులగొటిట్నటుట్ వారిని 

ముకక్ చెకక్లుగా పగులగొటెట్దవు 

కీరత్నలు 21:8 => నీ హసత్ము నీ శతుర్వులందరిని చికిక్ంచుకొనును నీ దకిష్ణహసత్ము నినున్ 

దేవ్షించువారిని చికిక్ంచుకొనును. 

కీరత్నలు 21:9 => నీవు పర్తయ్క్షమైనపుప్డు వారు అగిన్గుండమువలె అగుదురు తన కోపమువలన 

యెహోవా వారిని నిరూమ్లము చేయును అగిన్ వారిని దహించును. 
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యెషయా 60:12 => నినున్ సేవింపనొలల్ని జనమైనను రాజయ్మైనను నిలువదు అటిట్ జనములు 

నిరూమ్లము చేయబడును. 

1 కొరిందీయులకు 15:24 => అటుతరువాత ఆయన సమసత్మైన ఆధిపతయ్మును, సమసత్మైన 

అధికారమును, బలమును కొటిట్వేసి తన తండిర్యైన దేవునికి రాజయ్ము అపప్గించును; అపుప్డు 

అంతము వచుచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 15:25 => ఎందుకనగా తన శతుర్వులనందరిని తన పాదముల కిర్ంద 

ఉంచువరకు ఆయన రాజయ్పరిపాలన చేయుచుండవలెను. 

పర్కటన 2:27 => అతడు ఇనుప దండముతో వారిని ఏలును; వారు కుమమ్రవాని పాతర్లవలె 

పగులగొటట్బడుదురు; 

పర్కటన 19:15 => జనములను కొటుట్టకై ఆయన నోటనుండి వాడిగల ఖడగ్ము 

బయలువెడలుచునన్ది. ఆయన యినుప దండముతో వారిని ఏలును; ఆయనే సరావ్ధికారియగు దేవుని 

తీక్షణమైన ఉగర్త అను మదయ్పుతొటిట్ తొర్కుక్ను. 

పర్కటన 19:16 => రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన వసత్రము 

మీదను తొడ మీదను వార్యబడియునన్ది. 

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

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

సహసార్ధిపతుల మాంసమును బలిషు ఠ్ల మాంసమును గుఱఱ్ముల మాంసమును వాటిమీద 

కూరుచ్ండువారి మాంసమును, సవ్తంతుర్లదేమి దాసులదేమి కొదిద్వారిదేమి గొపప్వారిదేమి, అందరి 

యొకక్ మాంసమును తినుటకై దేవుని గొపప్ విందునకు కూడి రండని ఆకాశమధయ్మందు ఎగురుచునన్ 

సమసత్ పకుష్లను పిలిచెను 

పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 
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పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

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

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

ఆదికాండము 24:7 => నా తండిర్ యింటనుండియు నేను పుటిట్న దేశమునుండియు ననున్ తెచిచ్ 

నాతో మాటలాడి నీ సంతానమునకు ఈ దేశమునిచెచ్దనని పర్మాణము చేసి నాతో చెపిప్న పరలోకపు 

దేవుడగు యెహోవా తన దూతను నీకు ముందుగా పంపును; అకక్డనుండి నీవు నా కుమారునికి 

భారయ్ను తీసికొనివచెచ్దవు. 

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 

నిరగ్మకాండము 15:18 => నీచేతులు సాథ్పించిన పరిశుదాధ్లయమందు వారిని నిలువపెటెట్దవు. 

యెహోవా నిరంతరమును ఏలువాడు. 

సంఖాయ్కాండము 23:24 => ఇదిగో ఆ జనము ఆడు సింహమువలె లేచును అది సింహమువలె నికిక్ 

నిలుచును అది వేటను తిని చంపబడిన వాటి రకత్ము తార్గువరకు పండుకొనదు. 

సంఖాయ్కాండము 24:7 => నీళుల్ అతని బొకెక్నలనుండి కారును అతని సంతతి బహు 

జలములయొదద్ నివసించును అతని రాజు అగగుకంటె గొపప్వాడగును అతని రాజయ్ము 

అధికమైనదగును. 

యెహోషువ 6:2 => అపుప్డు యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను చూడుము; నేను యెరికోను దాని 

రాజును పరాకర్మముగల శూరులను నీచేతికి అపప్గించుచునాన్ను. 

2 సమూయేలు 3:1 => సౌలు కుటుంబికులకును దావీదు కుటుంబికులకును బహుకాలము 

యుదధ్ము జరుగగా దావీదు అంతకంతకు పర్బలెను; సౌలు కుటుంబము అంతకంతకు నీరసిలెల్ను. 
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2 సమూయేలు 5:10 => దావీదు అంతకంతకు వరిధ్లెల్ను. సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అతనికి 

తోడుగా ఉండెను. 

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

సింహాసనము నితయ్ము సిథ్రపరచబడును అనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:12 => అతడు నాకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును, అతని 

సింహాసనమును నేను నితయ్సాథ్పన చేసెదను. 

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

ఆజఞ్లను నా నాయ్యవిధులను అనుసరించినయెడల, నేనతని రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రపరచుదును. 

యోబు 34:20 => వారు నిమిషములో చనిపోవుదురు మధయ్రాతిర్ పర్జలు కలోల్లమునొంది 

నాశనమగుదురు బలవంతులు దైవికముగా కొనిపోబడెదరు.  

యోబు 34:24 => విచారణ లేకుండనే బలవంతులను ఆయన నిరూమ్లము చేయుచునాన్డు వారి 

సాథ్నమున ఇతరులను నియమించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 29:10 => యెహోవా పర్ళయ జలములమీద ఆసీనుడాయెను యెహోవా నితయ్ము రాజుగా 

ఆసీనుడైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 45:6 => దేవా, నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలుచును నీ రాజదండము నాయ్యారథ్మైన 

దండము. 

కీరత్నలు 72:5 => సూరుయ్డు నిలుచునంతకాలము చందుర్డు నిలుచునంతకాలము తరములనిన్టను 

జనులు నీయందు భయభకుత్లు కలిగియుందురు.  

కీరత్నలు 72:7 => అతని దినములలో నీతిమంతులు వరిధ్లుల్దురు చందుర్డు లేకపోవువరకు 

కేష్మాభివృదిధ్ కలుగును. 

కీరత్నలు 89:29 => శాశవ్తకాలమువరకు అతని సంతానమును ఆకాశమునన్ంతవరకు అతని 

సింహాసనమును నేను నిలిపెదను. 

కీరత్నలు 96:10 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు లోకము కదలకుండ సిథ్రపరచబడియునన్ది 

నాయ్యమునుబటిట్ ఆయన జనములను పరిపాలన చేయును. ఈ వారత్ను అనయ్జనులలో పర్కటించుడి  
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కీరత్నలు 146:10 => యెహోవా నిరంతరము ఏలును సీయోనూ, నీ దేవుడు తరములనిన్టను 

రాజయ్ము చేయును 

యెషయా 60:22 => వారిలో ఒంటరియైనవాడు వేయిమందియగును ఎనిన్కలేనివాడు బలమైన 

జనమగును యెహోవానగు నేను తగినకాలమున ఈ కారయ్మును తవ్రపెటుట్దును.  

యిరిమ్యా 33:14 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే ఇశార్యేలు వంశసుథ్లనుగూరిచ్యు యూదా 

వంశసుథ్లనుగూరిచ్యు నేను చెపిప్న మంచిమాట నెరవేరుచ్ దినములు వచుచ్చునన్వి. 

విలాపవాకయ్ములు 5:19 => యెహోవా, నీవు నితయ్ము ఆసీనుడవైయుందువు నీ సింహాసనము 

తరతరములుండును. 

యెహెజేక్లు 17:22 => మరియు పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఎతత్యిన 

దేవదారువృక్షపు పైకొమమ్ యొకటి నేను తీసి దాని నాటుదును, పైగా నునన్దాని శాఖలలో లేతదాని 

తుర్ంచి అతుయ్నన్త పరవ్తముమీద దాని నాటుదును. 

యెహెజేక్లు 21:27 => నేను దానిని పడదోర్యుదును పడదోర్యుదును పడదోర్యుదును; దాని 

సావ్సథ్య్కరత్ వచుచ్వరకు అదియు నిలువదు, అపుప్డు నేను దానిని అతనికిచెచ్దను.  

దానియేలు 2:34 => మరియుచేతి సహాయము లేక తీయబడిన ఒక రాయి, యినుమును మటిట్యు 

కలిసిన ఆ పర్తిమ యొకక్ పాదములమీద పడి దాని పాదములను తుతుత్నియలుగా విరుగగొటిట్నటుట్ 

తమకు కనబడెను. 

దానియేలు 7:9 => ఇంక సింహాసనములను వేయుట చూచితిని; మహా వృదుధ్డొకడు కూరుచ్ండెను. 

ఆయన వసత్రము హిమమువలె ధవళముగాను, ఆయన తలవెండుర్కలు శుదధ్మైన గొఱఱ్బొచుచ్వలె 

తెలల్గాను ఉండెను. ఆయన సింహాసనము అగిన్జావ్లలవలె మండుచుండెను; దాని చకర్ములు అగిన్వలె 

ఉండెను. 

దానియేలు 7:27 => ఆకాశమంతటి కిర్ందనునన్ రాజయ్మును అధికారమును రాజయ్మహాతమ్య్మును 

మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లకు చెందును. ఆయన రాజయ్ము నితయ్ము నిలుచును, అధికారులందరును 

దానికి దాసులై విధేయులగుదురు. ఇంతలో సంగతి సమాపత్మాయెను అని చెపెప్ను. 
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ఓబధాయ్ 1:21 => మరియు ఏశావు యొకక్ కొండకు తీరుప్తీరుచ్టకై సీయోను కొండమీద రక్షకులు 

పుటుట్దురు; అపుప్డు రాజయ్ము యెహోవాది యగును. 

యోనా 1:9 => అతడు వారితో ఇటల్నెను నేను హెబీర్యుడను; సముదర్మునకును భూమికిని 

సృషిట్కరత్యై ఆకాశమందుండు దేవుడైయునన్ యెహోవా యందు నేను భయభకుత్లు గలవాడనై 

యునాన్ను. 

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

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

నాయకుడుగా ఉండును.  

మీకా 4:1 => అంతయ్దినములలో యెహోవా మందిరపరవ్తము పరవ్తముల శిఖరమున సిథ్రపరచబడి 

కొండలకంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడగా పర్వాహము వచిచ్నటుల్ జనులు దానిలోనికి వతుత్రు. 

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. 

మీకా 4:8 => మందల గోపురమా, సీయోను కుమారెత్ పరవ్తమా, మునుపటిలాగున యెరూషలేము 

కుమారెత్మీద నీకు పర్భుతవ్ము కలుగును; 

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. 

హగగ్యి 2:7 => నేను అనయ్జనులనందరిని కదలింపగా అనయ్జనులందరి యొకక్ యిషట్వసుత్వులు 

తేబడును; నేను ఈ మందిరమును మహిమతో నింపుదును; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

వాకుక్. 

Page  of 203 1355



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

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

రాయిగాచేతును, దానిని ఎతిత్ మోయువారందరు మికిక్లి గాయపడుదురు, భూజనులందరును దానికి 

విరోధులై కూడుదురు. 

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

దివిటీగానుచేతును, వారు నలుదికుక్లనునన్ జనములనందరిని దహించుదురు. యెరూషలేమువారు 

ఇంకను తమ సవ్సథ్లమగు యెరూషలేములో నివసించుదురు. 

జెకరాయ్ 14:3 => అపుప్డు యెహోవా బయలుదేరి తాను యుదధ్కాలమున యుదధ్ము చేయు రీతిగా ఆ 

అనయ్జనులతో యుదధ్ము చేయును. 

జెకరాయ్ 14:9 => యెహోవా సరవ్లోకమునకు రాజై యుండును, ఆ దినమున యెహోవా ఒకక్డే 

అనియు, ఆయనకు పేరు ఒకక్టే అనియు తెలియబడును. 

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

భూమియందును నెరవేరును గాక, 

మతత్యి 8:11 => అనేకులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు వచిచ్ అబార్హాముతో కూడను, 

ఇసాస్కుతో కూడను, యాకోబుతో కూడను, పరలోకరాజయ్మందు కూరుచ్ందురు గాని 

మతత్యి 12:28 => దేవుని ఆతమ్వలన నేను దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునన్యెడల నిశచ్యముగా 

దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్కు వచిచ్యునన్ది. 

మతత్యి 13:32 => అది వితత్నములనిన్టిలో చినన్దేగాని పెరిగినపుప్డు కూరమొకక్లనిన్టిలో పెదద్దై 

ఆకాశపకుష్లు వచిచ్ దాని కొమమ్లయందు నివసించునంత చెటట్గును. 

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

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డని సీయోను కుమారితో చెపుప్డి అనునది. 
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మతత్యి 21:44 => మరియు ఈ రాతిమీద పడువాడు తునకలైపోవును గాని అది ఎవనిమీద పడునో 

వానిని నలి చేయుననెను. 

మతత్యి 25:1 => పరలోకరాజయ్ము, తమ దివిటీలు పటుట్కొని పెండిల్కుమారుని ఎదురొక్నుటకు 

బయలుదేరిన పదిమంది కనయ్కలను పోలియునన్ది. 

మారుక్ 1:15 => కాలము సంపూరణ్మైయునన్ది, దేవుని రాజయ్ము సమీపించియునన్ది ? 

మారుమనసుస్ పొంది సువారత్ నముమ్డని చెపుప్చు దేవుని సువారత్ పర్కటించుచు, గలిలయకు వచెచ్ను. 

మారుక్ 4:31 => అది ఆవగింజను పోలియునన్ది. ఆవగింజ భూమిలో వితత్బడినపుప్డు 

భూమిమీదనునన్ వితత్నములనిన్టికంటె చినన్దే గాని 

లూకా 10:9 => అందులో నునన్ రోగులను సవ్సథ్పరచుడి దేవుని రాజయ్ము మీ దగగ్రకు 

వచిచ్యునన్దని వారితో చెపుప్డి. 

లూకా 11:2 => అందుకాయన మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు తండీర్ , నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడునుగాక, నీ రాజయ్ము వచుచ్నుగాక, 

లూకా 11:20 => అయితే నేను దేవుని వేర్లితో దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునన్యెడల నిశచ్యముగా 

దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్కు వచిచ్యునన్ది. 

లూకా 13:19 => ఒక మనుషుయ్డు తీసికొనిపోయి తన తోటలో వేసిన ఆవగింజను పోలియునన్ది. 

అది పెరిగి వృక్షమాయెను; ఆకాశపకుష్లు దాని కొమమ్లయందు నివసించెననెను. 

లూకా 17:20 => దేవుని రాజయ్మెపుప్డు వచుచ్నని పరిసయుయ్లు ఆయన నడిగినపుప్డు ఆయన 

దేవుని రాజయ్ము పర్తయ్క్షముగా రాదు. 

లూకా 20:18 => ఈ రాతిమీద పడు పర్తివాడును తునకలైపోవును; గాని అది ఎవనిమీద పడునో 

వానిని నలిచేయుననెను. 

లూకా 22:18 => ఇకమీదట దేవుని రాజయ్ము వచుచ్వరకు నేను దార్కాష్రసము తార్గనని మీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను. 
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లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

యోహాను 3:30 => ఆయన హెచచ్వలసియునన్ది, నేను తగగ్వలసియునన్ది. 

యోహాను 18:36 => యేసు నా రాజయ్ము ఈ లోకసంబంధమైనది కాదు; నా రాజయ్ము ఈ 

లోకసంబంధమైనదైతే నేను యూదులకు అపప్గింపబడకుండునటుల్ నా సేవకులు పోరాడుదురు గాని 

నా రాజయ్ము ఇహసంబంధమైనది కాదనెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:3 => ఆయన శర్మపడిన తరువాత నలువది దినములవరకు 

వారికగపడుచు, దేవుని రాజయ్ విషయములనుగూరిచ్ బోధించుచు, అనేక పర్మాణములను చూపి వారికి 

తనున్తాను సజీవునిగా కనుపరచుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:24 => అంతట దేవాలయపు అధిపతియు పర్ధానయాజకులును ఆ 

మాటలు విని ఇది యేమవునో అని వారి విషయమై యెటుతోచక యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:24 => దేవుని వాకయ్ము పర్బలమై వాయ్పించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:6 => ఇపుప్డైతే దేవుడు మన పితరులకు చేసిన వాగాద్నము విషయమైన 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ నేను విమరిశ్ంపబడుటకు నిలిచియునాన్ను. 

రోమీయులకు 14:17 => దేవుని రాజయ్ము భోజనమును పానమును కాదుగాని, నీతియు 

సమాధానమును పరిశుదాధ్తమ్యందలి ఆనందమునై యునన్ది. 

రోమీయులకు 15:12 => మరియు యెషయా యీలాగు చెపుప్చునాన్డు యెషష్యిలోనుండి వేరు 

చిగురు, అనగా అనయ్జనులనేలుటకు లేచువాడు వచుచ్ను; ఆయనయందు అనయ్జనులు నిరీక్షణ 

యుంచుదురు. 

1 కొరిందీయులకు 1:28 => జాఞ్నులను సిగుగ్పరచుటకు లోకములోనుండు వెఱి ఱ్వారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. బలవంతులైనవారిని సిగుగ్పరచుటకు లోకములో బలహీనులైనవారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 
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ఎఫెసీయులకు 1:10 => ఈ సంకలప్మునుబటిట్ ఆయన పరలోకములో ఉనన్వేగాని, భూమిమీద 

ఉనన్వేగాని, సమసత్మును కీర్సుత్నందు ఏకముగా సమకూరచ్వలెనని తనలోతాను నిరణ్యించుకొనెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:9 => అందుచేతను పరలోకమందునన్వారిలో గాని, భూమిమీద ఉనన్వారిలో 

గాని, 

1 తిమోతి 1:17 => సకల యుగములలో రాజైయుండి, అక్షయుడును అదృశుయ్డునగు అదివ్తీయ 

దేవునికి ఘనతయు మహిమయు యుగయుగములు కలుగును గాక. ఆమేన . 

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

పర్తయ్క్షతను కనుపరచును. ఆ సరావ్ధిపతి రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువునైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 10:13 => అపప్టినుండి తన శతుర్వులు తన పాదములకు పాదపీఠముగా 

చేయబడువరకు కనిపెటుట్చు దేవుని కుడిపారశ్య్మున ఆసీనుడాయెను. 

హెబీర్యులకు 12:28 => అందువలన మనము నిశచ్లమైన రాజయ్మును పొంది, దైవ కృప 

కలిగియుందము. ఆ కృప కలిగి వినయ భయభకుత్లతో దేవునికి పీర్తికరమైన సేవచేయుదము, 

1 పేతురు 1:10 => మీకు కలుగు ఆ కృపనుగూరిచ్ పర్వచించిన పర్వకత్లు ఈ రక్షణనుగూరిచ్ 

పరిశీలించుచు, తమయందునన్ కీర్సుత్ ఆతమ్ కీర్సుత్ విషయమైన శర్మలనుగూరిచ్యు,  

1 పేతురు 1:11 => వాటి తరువాత కలుగబోవు మహిమలనుగూరిచ్యు ముందుగా 

సాక్షయ్మిచుచ్నపుడు, ఆ ఆతమ్, యే కాలమును ఎటిట్ కాలమును సూచించుచు వచెచ్నో దానిని విచారించి 

పరిశోధించిరి. 

పర్కటన 12:10 => మరియు ఒక గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు ఈలాగు చెపుప్ట వింటిని 

రాతిర్ంబగళుల్ మన దేవుని యెదుట మన సహోదరులమీద నేరము మోపువాడైన అపవాది 

పడదోర్యబడియునాన్డు గనుక ఇపుప్డు రక్షణయు శకిత్యు రాజయ్మును మన దేవునివాయెను; ఇపుప్డు 

అధికారము ఆయన కీర్సుత్దాయెను. 

పర్కటన 16:11 => తమకు కలిగిన వేదనలను బటిట్యు పుండల్ను బటిట్యు పరలోకమందునన్ దేవుని 

దూషించిరి గాని తమ కిర్యలను మాని మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 
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పర్కటన 17:14 => వీరు గొఱఱ్పిలల్తో యుదధ్ముచేతురు గాని, గొఱఱ్పిలల్ పర్భువులకు పర్భువును 

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

పర్కటన 20:4 => అంతట సింహాసనములను చూచితిని; వాటిమీద ఆసీనులై యుండువారికి 

విమరశ్చేయుటకు అధికారము ఇయయ్బడెను. మరియు కూర్రమృగమునకైనను దాని పర్తిమకైనను 

నమసాక్రము చేయక, తమ నోసలల్యందుగానిచేతులయందుగాని దాని ముదర్ వేయించుకొనని 

వారిని, యేసు విషయమై తామిచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్ము దేవుని వాకయ్ము నిమితత్ము శిరచేచ్దనము 

చేయబడినవారి ఆతమ్లను చూచితిని. వారు బర్తికినవారై, వెయియ్ సంవతస్రములు కీర్సుత్తో కూడా 

రాజయ్ము చేసిరి 

వచనము 48 

అపుప్డు రాజు దానియేలును బహుగా హెచిచ్ంచి, అనేక గొపప్ దానములిచిచ్, అతనిని బబులోను 

సంసాథ్నమంతటిమీద అధిపతినిగాను బబులోను జాఞ్నులందరిలో పర్ధానునిగాను నియమించెను. 

దానియేలు 2:24 => ఇటుల్ండగా దానియేలు బబులోనులోని జాఞ్నులను నశింపజేయుటకు రాజు 

నియమించిన అరోయ్కు నొదద్కు వెళి ల్ బబులోనులోని జాఞ్నులను నశింపజేయవదుద్, ననున్ రాజు 

సముఖమునకు తోడుకొనిపొముమ్, నేను ఆ కల భావమును రాజునకు తెలియజేసెదననెను. 

దానియేలు 2:35 => అంతట ఇనుమును మటిట్యు ఇతత్డియు వెండియు బంగారమును ఏకముగా 

దంచబడి కళల్ములోని చెతత్వలె కాగా వాటికి సథ్లము ఎచచ్టను దొరకకుండ గాలి వాటిని 

కొటుట్కొనిపోయెను; పర్తిమను విరుగగొటిట్న ఆ రాయి సరవ్భూతలమంత మహా పరవ్తమాయెను. 

యెషయా 28:16 => పర్భువగు యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు సీయోనులో పునాదిగా 

రాతిని వేసినవాడను నేనే అది పరిశోధింపబడిన రాయి అమూలయ్మైన తలరాయి బహు సిథ్రమైన 

పునాదియైన మూలరాయియై యునన్ది విశవ్సించువాడు కలవరపడడు. 
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జెకరాయ్ 12:3 => ఆ దినమందు నేను యెరూషలేమును సమసత్మైన జనులకు బరువైన 

రాయిగాచేతును, దానిని ఎతిత్ మోయువారందరు మికిక్లి గాయపడుదురు, భూజనులందరును దానికి 

విరోధులై కూడుదురు. 

మతత్యి 21:24 => యేసు నేనును మిముమ్నొక మాట అడుగుదును; అది మీరు నాతో 

చెపిప్నయెడల, నేనును ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్నో అది మీతో చెపుప్దును. 

దానియేలు 2:34 => మరియుచేతి సహాయము లేక తీయబడిన ఒక రాయి, యినుమును మటిట్యు 

కలిసిన ఆ పర్తిమ యొకక్ పాదములమీద పడి దాని పాదములను తుతుత్నియలుగా విరుగగొటిట్నటుట్ 

తమకు కనబడెను. 

లూకా 17:20 => దేవుని రాజయ్మెపుప్డు వచుచ్నని పరిసయుయ్లు ఆయన నడిగినపుప్డు ఆయన 

దేవుని రాజయ్ము పర్తయ్క్షముగా రాదు. 

2 కొరిందీయులకు 10:4 => మా యుదోధ్పకరణములు శరీర సంబంధమైనవి కావు గాని, దేవుని 

యెదుట దురగ్ములను పడదోర్యజాలినంత బలముకలవై యునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 10:5 => మేము వితరక్ములను, దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నమును అడడ్గించు పర్తి 

ఆటంకమును పడదోర్సి, పర్తి ఆలోచనను కీర్సుత్కు లోబడునటుల్ చెరపటిట్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:17 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా పరమ దేవుడును పరమ 

పర్భువునై యునాన్డు. ఆయనే మహా దేవుడు పరాకర్మవంతుడు భయంకరుడైన దేవుడు. ఆయన నరుల 

ముఖమును లక్షయ్పెటట్నివాడు, లంచము పుచుచ్కొననివాడు. 

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

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

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

సుత్తినొందతగినవాడు సమసత్ దేవతలకంటె ఆయన పూజుయ్డు. 

నెహెమాయ్ 4:14 => అంతట నేను లేచి చూచి పర్ధానులతోను అధికారులతోను జనులతోను వారికి 

మీరు భయపడకుడి, మహా ఘనుడును భయంకరుడునగు యెహోవాను జాఞ్పకము చేసికొని, మీ 
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సహోదరుల పక్షముగాను మీ కుమారుల పక్షముగాను మీ కుమారెత్ల పక్షముగాను మీ భారయ్ల 

పక్షముగాను మీ నివాసము మీకుండునటుల్ యుదధ్ము చేయుడి అంటిని. 

నెహెమాయ్ 9:32 => చేసిన నిబంధనను నిలుపుచు కృప చూపునటిట్ మహా పరాకర్మశాలివియు 

భయంకరుడవునగు మా దేవా, అషూష్రు రాజుల దినములు మొదలుకొని యీ దినములవరకు మా 

మీదికిని మా రాజుల మీదికిని పర్ధానుల మీదికిని మా పితరుల మీదికిని నీ జనులందరి మీదికిని 

వచిచ్న శర్మయంతయు నీ దృషిట్కి అలప్ముగా ఉండకుండును గాక. 

యోబు 36:26 => ఆలోచించుము, దేవుడు మహోనన్తుడు మనము ఆయనను ఎరుగము ఆయన 

సంవతస్రముల సంఖయ్ మితిలేనిది. 

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

గొపప్వాడును బహు కీరత్నీయుడునైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 96:4 => యెహోవా మహాతమ్య్ము గలవాడు ఆయన అధికసోత్తర్ము పొందతగినవాడు 

సమసత్ దేవతలకంటెను ఆయన పూజనీయుడు. 

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

నేనెరుగుదును. 

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

ఆయన మహాతమ్య్ము గర్హింప శకయ్ము కానిది  

యిరిమ్యా 32:18 => నీవు వేవేలమందికి కృపచూపుచు, తండుర్ల దోషమును వారి తరువాత వారి 

పిలల్ల ఒడిలో వేయువాడవు. 

యిరిమ్యా 32:19 => ఆలోచన విషయములో నీవే గొపప్వాడవు, కిర్యలు జరిగించు విషయములో 

శకిత్ సంపనున్డవు, వారి పర్వరత్నలనుబటిట్యు వారి కిర్యాఫలమునుబటిట్యు అందరికి 

పర్తిఫలమిచుచ్టకై నరపుతుర్ల మారగ్ములనిన్టిని నీవు కనున్లార చూచుచునాన్వు. 

మలాకీ 1:11 => తూరుప్దిశ మొదలుకొని పడమటి దిశవరకు అనయ్జనులలో నా నామము 

ఘనముగా ఎంచబడును, సకల సథ్లములలో ధూపమును పవితర్మైన యరప్ణయును అరిప్ంపబడును, 
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అనయ్జనులలో నా నామము ఘనముగా ఎంచబడునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

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

ఆదికాండము 41:28 => నేను ఫరోతో చెపుప్ మాట యిదే. దేవుడు తాను చేయబోవుచునన్ది ఫరోకు 

చూపించెను. 

ఆదికాండము 41:32 => ఈ కారయ్ము దేవునివలన నిరణ్యింపబడియునన్ది. ఇది దేవుడు శీఘర్ముగా 

జరిగించును. అందుచేతనే ఆ కల ఫరోకు రెటిట్ంప బడెను. 

మతత్యి 24:35 => ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలు ఏ మాతర్మును 

గతింపవు. 

పర్కటన 1:19 => కాగా నీవు చూచినవాటిని, ఉనన్వాటిని, వీటివెంట కలుగబోవువాటిని,  

పర్కటన 4:1 => ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నేను చూడగా, అదిగో పరలోకమందు ఒక తలుపు 

తెరువబడియుండెను. మరియు నేను మొదట వినిన సవ్రము బూరధవ్ని వలె నాతో మాటలాడగా 

వింటిని. ఆ మాటలాడినవాడు ఇకక్డికి ఎకిక్రముమ్; ఇకమీదట జరుగవలసిన వాటిని నీకు 

కనుపరచెదననెను 

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

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

ఆదికాండము 27:29 => జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ 

బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై యుండుము నీ తలిల్ పుతుర్లు నీకు సాగిలపడుదురు నినున్ శపించువారు 

శపింపబడుదురు నినున్ దీవించువారు దీవింపబడుదురు గాక 

ఆదికాండము 41:25 => అందుకు యోసేపు ఫరో కనిన కల ఒకక్టే. దేవుడు తాను 

చేయబోవుచునన్ది ఫరోకు తెలియచేసెను. ఆ యేడు మంచి ఆవులు ఏడు సంవతస్రములు 

సంఖాయ్కాండము 22:9 => దేవుడు బిలామునొదద్కు వచిచ్ నీయొదద్నునన్ యీ మనుషుయ్లు ఎవరని 

అడుగగా 

Page  of 211 1355



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

సంఖాయ్కాండము 24:24 => కితీత్ము తీరమునుండి ఓడలు వచుచ్ను. అవి అషూష్రును ఏబెరును 

బాధించును. కితీత్యులుకూడ నితయ్నాశనము పొందుదురనెను. 

2 సమూయేలు 3:1 => సౌలు కుటుంబికులకును దావీదు కుటుంబికులకును బహుకాలము 

యుదధ్ము జరుగగా దావీదు అంతకంతకు పర్బలెను; సౌలు కుటుంబము అంతకంతకు నీరసిలెల్ను. 

2 సమూయేలు 5:10 => దావీదు అంతకంతకు వరిధ్లెల్ను. సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అతనికి 

తోడుగా ఉండెను. 

యోబు 34:20 => వారు నిమిషములో చనిపోవుదురు మధయ్రాతిర్ పర్జలు కలోల్లమునొంది 

నాశనమగుదురు బలవంతులు దైవికముగా కొనిపోబడెదరు.  

యోబు 34:24 => విచారణ లేకుండనే బలవంతులను ఆయన నిరూమ్లము చేయుచునాన్డు వారి 

సాథ్నమున ఇతరులను నియమించుచునాన్డు. 

యెషయా 2:2 => అంతయ్దినములలో పరవ్తములపైన యెహోవా మందిర పరవ్తము పరవ్త 

శిఖరమున సిథ్రపరచబడి కొండల కంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడును పర్వాహము వచిచ్నటుల్ సమసత్ 

అనయ్జనులు దానిలోనికి వచెచ్దరు  

యెషయా 53:12 => కావున గొపప్వారితో నేనతనికి పాలు పంచిపెటెట్దను ఘనులతో కలిసి అతడు 

కొలల్సొముమ్ విభాగించుకొనును. ఏలయనగా మరణము నొందునటుల్ అతడు తన పార్ణమును 

ధారపోసెను అతికర్మము చేయువారిలో ఎంచబడినవాడాయెను అనేకుల పాపమును భరించుచు 

తిరుగుబాటు చేసినవారినిగూరిచ్ విజాఞ్పనము చేసెను  

యెషయా 60:12 => నినున్ సేవింపనొలల్ని జనమైనను రాజయ్మైనను నిలువదు అటిట్ జనములు 

నిరూమ్లము చేయబడును. 

యెహెజేక్లు 17:22 => మరియు పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఎతత్యిన 

దేవదారువృక్షపు పైకొమమ్ యొకటి నేను తీసి దాని నాటుదును, పైగా నునన్దాని శాఖలలో లేతదాని 

తుర్ంచి అతుయ్నన్త పరవ్తముమీద దాని నాటుదును. 
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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. 

దానియేలు 7:9 => ఇంక సింహాసనములను వేయుట చూచితిని; మహా వృదుధ్డొకడు కూరుచ్ండెను. 

ఆయన వసత్రము హిమమువలె ధవళముగాను, ఆయన తలవెండుర్కలు శుదధ్మైన గొఱఱ్బొచుచ్వలె 

తెలల్గాను ఉండెను. ఆయన సింహాసనము అగిన్జావ్లలవలె మండుచుండెను; దాని చకర్ములు అగిన్వలె 

ఉండెను. 

దానియేలు 8:25 => మరియు నతడు ఉపాయము కలిగినవాడై మోసము చేసి తనకు లాభము 

తెచుచ్కొనును; అతడు అతిశయపడి తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును; కేష్మముగా నునన్ కాలమందు 

అనేకులను సంహరించును; అతడు రాజాధిరాజుతో యుదధ్ము చేయును గాని కడపట అతని బలము 

దైవాధీనమువలన కొటిట్వేయబడును. 

హగగ్యి 2:7 => నేను అనయ్జనులనందరిని కదలింపగా అనయ్జనులందరి యొకక్ యిషట్వసుత్వులు 

తేబడును; నేను ఈ మందిరమును మహిమతో నింపుదును; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

వాకుక్. 

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

దివిటీగానుచేతును, వారు నలుదికుక్లనునన్ జనములనందరిని దహించుదురు. యెరూషలేమువారు 

ఇంకను తమ సవ్సథ్లమగు యెరూషలేములో నివసించుదురు. 

జెకరాయ్ 14:3 => అపుప్డు యెహోవా బయలుదేరి తాను యుదధ్కాలమున యుదధ్ము చేయు రీతిగా ఆ 

అనయ్జనులతో యుదధ్ము చేయును. 

జెకరాయ్ 14:9 => యెహోవా సరవ్లోకమునకు రాజై యుండును, ఆ దినమున యెహోవా ఒకక్డే 

అనియు, ఆయనకు పేరు ఒకక్టే అనియు తెలియబడును. 
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మతత్యి 13:32 => అది వితత్నములనిన్టిలో చినన్దేగాని పెరిగినపుప్డు కూరమొకక్లనిన్టిలో పెదద్దై 

ఆకాశపకుష్లు వచిచ్ దాని కొమమ్లయందు నివసించునంత చెటట్గును. 

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

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డని సీయోను కుమారితో చెపుప్డి అనునది. 

మతత్యి 21:44 => మరియు ఈ రాతిమీద పడువాడు తునకలైపోవును గాని అది ఎవనిమీద పడునో 

వానిని నలి చేయుననెను. 

మారుక్ 4:31 => అది ఆవగింజను పోలియునన్ది. ఆవగింజ భూమిలో వితత్బడినపుప్డు 

భూమిమీదనునన్ వితత్నములనిన్టికంటె చినన్దే గాని 

మారుక్ 14:58 => ఆయనమీద అబదధ్సాక్షయ్ము చెపిప్రి 

లూకా 13:19 => ఒక మనుషుయ్డు తీసికొనిపోయి తన తోటలో వేసిన ఆవగింజను పోలియునన్ది. 

అది పెరిగి వృక్షమాయెను; ఆకాశపకుష్లు దాని కొమమ్లయందు నివసించెననెను. 

లూకా 20:18 => ఈ రాతిమీద పడు పర్తివాడును తునకలైపోవును; గాని అది ఎవనిమీద పడునో 

వానిని నలిచేయుననెను. 

యోహాను 3:30 => ఆయన హెచచ్వలసియునన్ది, నేను తగగ్వలసియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:3 => ఆయన శర్మపడిన తరువాత నలువది దినములవరకు 

వారికగపడుచు, దేవుని రాజయ్ విషయములనుగూరిచ్ బోధించుచు, అనేక పర్మాణములను చూపి వారికి 

తనున్తాను సజీవునిగా కనుపరచుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:24 => అంతట దేవాలయపు అధిపతియు పర్ధానయాజకులును ఆ 

మాటలు విని ఇది యేమవునో అని వారి విషయమై యెటుతోచక యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:6 => ఇపుప్డైతే దేవుడు మన పితరులకు చేసిన వాగాద్నము విషయమైన 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ నేను విమరిశ్ంపబడుటకు నిలిచియునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 1:28 => జాఞ్నులను సిగుగ్పరచుటకు లోకములోనుండు వెఱి ఱ్వారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. బలవంతులైనవారిని సిగుగ్పరచుటకు లోకములో బలహీనులైనవారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 
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ఫిలిపీప్యులకు 2:9 => అందుచేతను పరలోకమందునన్వారిలో గాని, భూమిమీద ఉనన్వారిలో 

గాని, 

1 పేతురు 2:4 => మనుషుయ్లచేత విసరిజ్ంపబడినను, దేవుని దృషిట్కి ఏరప్రచబడినదియు 

అమూలయ్మును సజీవమునైన రాయియగు పర్భువునొదద్కు వచిచ్నవారై, 

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 49 

అంతట దానియేలు రాజునొదద్ మనవి చేసికొనగా రాజు షదర్కు మేషాకు అబేదెన్గోయను వారిని 

బబులోను సంసాథ్నము మీద విచారణకరత్లనుగా నియమించెను; అయితే దానియేలు రాజుసనిన్ధిని 

ఉండెను. 

లూకా 17:16 => గొపప్ శబద్ముతో దేవుని మహిమపరచుచు, తిరిగివచిచ్ ఆయనకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, ఆయన పాదములయొదద్ సాగిలపడెను; వాడు సమరయుడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:25 => పేతురు లోపలికి రాగా కొరేన్లి అతనిని ఎదురొక్ని అతని 

పాదములమీద పడి నమసాక్రము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:13 => పటట్ణమునకు ఎదురుగా ఉనన్ దుయ్పతి యొకక్ పూజారి యెడల్ను 

పూదండలను దావ్రముల యొదద్కు తీసికొనివచిచ్ సమూహముతో కలిసి, బలి అరిప్ంపవలెనని 

యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:6 => వారతని శరీరము వాచునో లేక అతడు అకసామ్తుత్గా పడిచచుచ్నో 

అని కనిపెటుట్చుండిరి. చాలసేపు కనిపెటుట్చుండిన తరువాత అతనికి ఏ హానియు కలుగకుండుట 

చూచి ఆ అభిపార్యము మాని ఇతడొక దేవత అని చెపప్సాగిరి. 

పర్కటన 11:16 => అంతట దేవుని యెదుట సింహాసనాసీనులగు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు 

సాషాట్ంగపడి దేవునికి నమసాక్రముచేసి 
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పర్కటన 19:10 => అందుకు నేను అతనికి నమసాక్రము చేయుటకై అతని పాదముల యెదుట 

సాగిలపడగా అతడు వదుద్ సుమీ. నేను నీతోను, యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము చెపుప్ నీ సహోదరులతోను 

సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుము. యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము పర్వచనసారమని 

(మూల భాషలో - పర్వచన ఆతమ్యని) నాతో చెపెప్ను 

పర్కటన 22:8 => యోహానను నేను ఈ సంగతులను వినినవాడను చూచినవాడను; నేను విని 

చూచినపుప్డు వాటిని నాకు చూపుచునన్ దూత పాదముల యెదుట నమసాక్రము చేయుటకు 

సాగిలపడగా, 

లేవీయకాండము 26:31 => నా మనసుస్ మీయందు అసహయ్పడును, నేను మీ పటట్ణములను 

పాడుచేసెదను; మీ పరిశుదధ్సథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ సువాసనగల వాటి సువాసనను 

ఆఘార్ణింపను. 

ఎజార్ 6:10 => వారికి కావలసినదంతయు ఇయయ్వలెను. 

ఆదికాండము 41:40 => నీవు నా యింటికి అధికారివై యుండవలెను, నా పర్జలందరు నీకు 

విధేయులై యుందురు; సింహాసన విషయములో మాతర్మే నేను నీకంటె పైవాడనై యుందునని 

యోసేపుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:42 => మరియు ఫరో తనచేతినునన్ తన ఉంగరము తీసి యోసేపుచేతిని పెటిట్, 

సనన్పు నారబటట్లు అతనికి తొడిగించి, అతని మెడకు బంగారు గొలుసు వేసి 

సామెతలు 22:11 => హృదయశుదిధ్ని పేర్మించుచు దయగల మాటలు పలుకువానికి రాజు 

సేన్హితుడగును. 

సా మె త లు 2 4 : 2 6 = > స రి యై న మా ట ల తో పర్ తుయ్ తత్ ర మి చుచ్ ట పె ద వు ల తో 

ముదుద్పెటుట్కొనినటుల్ండును. 

యిరిమ్యా 34:5 => నీకంటె ముందుగానుండిన పూరవ్రాజులైన నీ పితరులకొరకు ధూపదర్వయ్ములు 

కాలిచ్నటుల్ -- అయోయ్ నా యేలినవాడా, అని నినున్గూరిచ్ అంగలారుచ్చు జనులు నీకొరకును 

ధూపదర్వయ్ము కాలుచ్దురు; ఆలాగు కావలెనని ఆజఞ్ ఇచిచ్నవాడను నేనే అని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 
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వచనము 1 

రాజగు నెబుకదెన్జరు బంగారు పర్తిమ యొకటి చేయించి, బబులోను దేశములోని దూరాయను 

మైదానములో దాని నిలువబెటిట్ంచెను. అది అరువది మూరల ఎతుత్ను ఆరు మూరల వెడలుప్నై 

యుండెను.  

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:17 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా పరమ దేవుడును పరమ 

పర్భువునై యునాన్డు. ఆయనే మహా దేవుడు పరాకర్మవంతుడు భయంకరుడైన దేవుడు. ఆయన నరుల 

ముఖమును లక్షయ్పెటట్నివాడు, లంచము పుచుచ్కొననివాడు. 

యెహోషువ 22:22 => దేవుళల్లో యెహోవా దేవుడు, దేవుళల్లో యెహోవాయే దేవుడు; సంగతి 

ఆయనకు తెలియును, ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొందురు, దోర్హము చేతనైనను యెహోవామీద 

తిరుగుబాటు చేతనైనను మేము ఈ పని చేసినయెడల నేడు మముమ్ బర్దుకనియయ్కుడి. 

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

దానియేలు 2:37 => రాజా, పరలోకమందునన్ దేవుడు రాజయ్మును అధికారమును బలమును 

ఘనతయు తమరికి అనుగర్హించియునాన్డు; తమరు రాజులకు రాజై యునాన్రు. 

దానియేలు 4:17 => ఈ ఆజఞ్ జాగరూకులగు దేవదూతల పర్కటన ననుసరించి జరుగును, 

నిరణ్యమైన పరిశుదుధ్ల పర్కటన ననుసరించి సంభవించును. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల 

రా జయ్ ము పై ని అ ధి కా రి యై యుం డి , తా నె వ రి కి అ ను గర్ హిం ప ని చఛ్ యిం చు నో 

వారికనుగర్హించుననియు , ఆ యా రాజయ్ముపైన అతయ్ లప్  మనుషుయ్లను ఆయన 

నియమించుచునాన్డనియు మనుషుయ్లందరు తెలిసికొనునటుల్ ఈలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:32 => తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ 

నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన 

Page  of 218 1355



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

అధికారియై యుండి, తానెవనికి దాని అనుగర్హింప నిశచ్యించునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు 

తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగునని చెపెప్ను. 

యోబు 12:19 => యాజకులను వసత్రహీనులనుగాచేసి వారిని తోడుకొనిపోవును సిథ్రముగా 

నాటుకొనినవారిని ఆయన పడగొటుట్ను. 

కీరత్నలు 2:10 => కాబటిట్ రాజులారా, వివేకులై యుండుడి భూపతులారా, బోధనొందుడి. 

కీరత్నలు 2:11 => భయభకుత్లు కలిగి యెహోవాను సేవించుడి గడగడ వణకుచు సంతోషించుడి. 

కీరత్నలు 72:11 => రాజులందరు అతనికి నమసాక్రము చేసెదరు. అనయ్జనులందరు అతని 

సేవించెదరు. 

కీరత్నలు 82:1 => దేవుని సమాజములో దేవుడు నిలిచియునాన్డు దైవముల మధయ్ను ఆయన తీరుప్ 

తీరుచ్చునాన్డు. 

సామెతలు 8:15 => నావలన రాజులు ఏలుదురు అధికారులు నాయ్యమునుబటిట్ పాలన చేయుదురు. 

సామెతలు 8:16 => నావలన అధిపతులును లోకములోని ఘనులైన నాయ్యాధిపతులందరును 

పర్భుతవ్ము చేయుదురు. 

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

పర్తయ్క్షతను కనుపరచును. ఆ సరావ్ధిపతి రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువునైయునాన్డు. 

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

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

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

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

పర్కటన 19:16 => రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన వసత్రము 

మీదను తొడ మీదను వార్యబడియునన్ది. 

దానియేలు 2:19 => అంతట రాతిర్యందు దరశ్నముచేత ఆ మరమ్ము దానియేలునకు 

బయలుపరచబడెను గనుక దానియేలు పరలోకమందునన్ దేవుని సుత్తించెను. 
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దానియేలు 2:28 => అయితే మరమ్ములను బయలుపరచగల దేవుడొకడు పరలోకమందునాన్డు, 

అంతయ్దినములయందు కలుగబోవుదానిని ఆయన రాజగు నెబుకదెన్జరునకు తెలియజేసెను. తాము 

పడకమీద పరుండగా తమరి మనసుస్లో కలిగిన సవ్పన్దరశ్నములు ఏవనగా 

దానియేలు 4:8 => కడపట బెలెత్షాజరను నా దేవత పేరునుబటిట్ బిరుదుపొందిన దానియేలనువాడు 

నా యెదుటికి వచెచ్ను; పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ అతనియందుండెను, కావున నేనతనికి నా కలను 

చెపిప్తిని. 

దానియేలు 4:9 => ఎటల్నగా శకునగాండర్ అధిపతియగు బెలెత్షాజరూ, పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ 

నీయందునన్దనియు, ఏ మరమ్ము నినున్ కలతపెటట్దనియు నేనెరుగుదును గనుక నేను కనిన కలయు 

దాని భావమును నాకు తెలియజెపుప్ము. 

ఆదికాండము 41:39 => మరియు ఫరో దేవుడు ఇదంతయు నీకు తెలియపరచెను గనుక నీవలె 

వివేకజాఞ్నములు గలవారెవరును లేరు. 

ఆమోసు 3:7 => తన సేవకులైన పర్వకత్లకు తాను సంకలిప్ంచిన దానిని బయలుపరచకుండ 

పర్భువైన యెహోవా యేమియు చేయడు. 

ఆదికాండము 31:29 => మీకు హాని చేయుటకు నాచేతనవును; అయితే పోయిన రాతిర్ మీ 

తండిర్యొకక్ దేవుడు నీవు యాకోబుతో మంచి గాని చెడడ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని నాతో 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 40:8 => అందుకు వారు మేము కలలు కంటిమి; వాటి భావము చెపప్గలవారెవరును 

లేరని అతనితోననగా యోసేపు వారిని చూచి భావములు చెపుప్ట దేవుని అధీనమే గదా; మీరు 

దయచేసి ఆ కలలు నాకు వివరించి చెపుప్డనెను 

ఆదికాండము 41:16 => యోసేపు నావలన కాదు, దేవుడే ఫరోకు కేష్మకరమైన ఉతత్రమిచుచ్నని 

ఫరోతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:25 => అందుకు యోసేపు ఫరో కనిన కల ఒకక్టే. దేవుడు తాను 

చేయబోవుచునన్ది ఫరోకు తెలియచేసెను. ఆ యేడు మంచి ఆవులు ఏడు సంవతస్రములు 
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ఆదికాండము 41:42 => మరియు ఫరో తనచేతినునన్ తన ఉంగరము తీసి యోసేపుచేతిని పెటిట్, 

సనన్పు నారబటట్లు అతనికి తొడిగించి, అతని మెడకు బంగారు గొలుసు వేసి 

ఆదికాండము 49:1 => యాకోబు తన కుమారులను పిలిపించి యిటల్నెను. మీరు కూడి రండి, 

అంతయ్ దినములలో మీకు సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియచేసెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:31 => వారి ఆశర్యదురగ్ము మన ఆశర్యదురగ్మువంటిది కాదు 

ఇందుకు మన శతుర్వులే తీరప్రులు. 

రూతు 1:16 => అందుకు రూతు నా వెంబడి రావదద్నియు ననున్ విడిచి పెటుట్మనియు ననున్ 

బర్తిమాలుకొనవదుద్. నీవు వెళుల్ చోటికే నేను వచెచ్దను, నీవు నివసించు చోటనే నేను నివసించెదను, నీ 

జనమే నా జనము నీ దేవుడే నా దేవుడు; 

1 సమూయేలు 17:46 => ఈ దినమున యెహోవా నినున్ నాచేతికి అపప్గించును; నేను నినున్ చంపి 

నీ తల తెగవేతును; ఇశార్యేలీయులలో దేవుడునాన్డని లోక నివాసులందరును తెలిసికొనునటుల్ నేను 

ఈ దినమున ఫిలిషీత్యులయొకక్ కళేబరములను ఆకాశపకుష్లకును భూమృగములకును ఇతుత్ను. 

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

విచారించుటయందు రాజు దైవజాఞ్నము నొందినవాడని గర్హించి అతనికి భయపడిరి. 

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 

2 రాజులు 5:15 => అపుప్డతడు తన పరివారముతోకూడ దైవజనుని దగగ్రకు తిరిగివచిచ్ అతని 

ముందర నిలిచి చితత్గించుము; ఇశార్యేలులోనునన్ దేవుడు తపప్ లోకమంతటియందును మరియొక 

దేవుడు లేడని నేను ఎరుగుదును; ఇపుప్డు నీవు నీ దాసుడనైన నాయొదద్ బహుమానము 

తీసికొనవలసినదని అతనితో చెపప్గా 

2 రాజులు 6:12 => అతని సేవకులలో ఒకడు రాజవైన నా యేలినవాడా, ఇశార్యేలు రాజు 

పక్షమున ఎవరును లేరుగాని ఇశార్యేలులో నునన్ పర్వకత్యగు ఎలీషా మీ అంతఃపురమందు మీరు 

అనుకొనిన మాటలు ఇశార్యేలు రాజునకు తెలియజేయుననెను. 
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2 రాజులు 19:17 => యెహోవా, అషూష్రు రాజులు ఆ జనములను వారి దేశములను పాడుచేసి 

ఎజార్ 1:3 => కావున మీలో ఎవరు ఆయన జనులైయునాన్రో వారు యూదాదేశమందునన్ 

యెరూషలేమునకు బయలుదేరి, యెరూషలేములోని దేవుని మందిరమును, అనగా ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవా మందిరమును కటట్వలెను; వారి దేవుడు వారికి తోడైయుండును గాక. 

ఎజార్ 5:8 => రాజవైన తమకు తెలియవలసినదేమనగా, మేము యూదా పర్దేశములోనికి వెళి ల్తివిు, 

అకక్డ మహాదేవుని యొకక్ మందిరము ఉనన్ది; అది గొపప్ రాళల్చేత కటట్బడినది, గోడలలో మార్నులు 

వేయబడినవి మరియు ఈ పని తవ్రగా జరుగుచు వారిచేతిలో వృదిధ్యగుచునన్ది. 

ఎజార్ 7:12 => రాజైన అరత్హషసత్, ఆకాశమందలి దేవుని ధరమ్శాసత్రమందు శాసిత్యు యాజకుడునైన 

ఎజార్కు కేష్మము, మొదలగు మాటలు వార్సి యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

ఎజార్ 7:14 => మా రాజయ్మందుండు ఇశార్యేలీయులలోను వారి యాజకులలోను లేవీయులలోను 

యెరూషలేము పటట్ణమునకు వెళుల్టకు మనఃపూరవ్కముగా ఇషట్పడు వారెవరో వారందరు నీతోకూడ 

వెళల్వచుచ్ను. 

యోబు 11:6 => ఆయనే జాఞ్నరహసయ్ములు నీకు తెలియజేసిన మేలు అపుప్డు జాఞ్నము నీ 

యోచనకు మించినదని నీవు తెలిసికొందువు నీ దోషములో అధికభాగము దేవుడు 

మరచిపోయియునాన్డని తెలిసికొనుము. 

కీరత్నలు 87:4 => రహబును ఐగుపుత్ బబులోనును నాకు పరిచయులని నేను తెలియజెపుప్చునాన్ను 

ఫిలిషీత్య తూరు కూషులను చూడుము వీరు అచచ్ట జనిమ్ంచిరని యందురు. 

పర్సంగి 8:1 => జాఞ్నులతో సములైనవారెవరు? జరుగువాటి భావమును ఎరిగినవారెవరు? 

మనుషుయ్ల జాఞ్నము వారి ముఖమునకు తేజసుస్నిచుచ్ను, దానివలన వారి మోటుతనము 

మారచ్బడును. 

యెషయా 44:8 => మీరు వెరవకుడి భయపడకుడి పూరవ్కాలమునుండి నేను నీకు ఆ సంగతి 

వినిపించి తెలియజేయలేదా? మీరే నాకు సాకుష్లు, నేను తపప్ వేరొక దేవుడునాన్డా? నేను తపప్ 

ఆశర్యదురగ్మేదియు లేదు, ఉనన్టుట్ నేనెరుగను. 
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యెహెజేక్లు 26:7 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా రారాజగు బబులోను రాజైన 

నెబుకదెర్జరును నేను తూరుపటట్ణము మీదికి రపిప్ంచుచునాన్ను, అతడు గుఱఱ్ములతోను 

రథములతోను రౌతులతోను గుంపులు గుంపులుగానునన్ సైనయ్ముతోను ఉతత్రదికుక్నుండివచిచ్ 

యెహెజేక్లు 28:3 => నీ జాఞ్నముచేతను నీ వివేకముచేతను ఐశవ్రయ్మునొందితివి, 

యెహెజేక్లు 36:23 => అనయ్జనుల మధయ్ మీరు దూషించిన నా ఘనమైన నామమును నేను 

పరిశుదధ్ పరచుదును, వారి యెదుట మీయందు నేను ననున్ పరిశుదధ్ పరచుకొనగా నేను పర్భువగు 

యెహోవానని వారు తెలిసికొందురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 2:29 => రాజా, పర్సుత్తకాలము గడచిన పిమమ్ట ఏమి జరుగునో అనుకొని తాము 

పడకమీద పరుండి మనోచింత గలవారై యుండగా మరమ్ములను బయలుపరచువాడు 

కలుగబోవుదానిని తమరికి తెలియజేసెను. 

దానియేలు 2:30 => ఇతర మనుషుయ్లకందరి కంటె నాకు విశేష జాఞ్నముండుటవలన ఈ మరమ్ము 

నాకు బయలుపరచబడలేదు. రాజునకు దాని భావమును తెలియజేయు నిమితత్మును, తమరి మనసుస్ 

యొకక్ ఆలోచనలు తాము తెలిసికొను నిమితత్మును అది బయలుపరచబడెను. 

దానియేలు 3:26 => అంతట నెబుకదెన్జరు వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండము వాకిలి దగగ్రకు 

వచిచ్ షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో యనువారలారా, మహోనన్తుడగు దేవుని సేవకులారా, 

బయటికివచిచ్ నాయొదద్కు రండని పిలువగా, షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో ఆ అగిన్లోనుండి బయటికి 

వచిచ్రి. 

దానియేలు 3:28 => నెబుకదెన్జరు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వీరి దేవుడు పూజారు హ్డు; 

ఆయన తన దూతనంపి తనాన్శర్యించిన దాసులను రకిష్ంచెను. వారు తమ దేవునికి గాక మరి ఏ 

దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి 

రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 

దానియేలు 5:11 => నీ రాజయ్ములో ఒక మనుషుయ్డునాన్డు. అతడు పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ గలవాడు; 

నీ తండిర్కాలములో అతడు దైవజాఞ్నమువంటి జాఞ్నమును బుదిధ్యు తెలివియు గలవాడై యుండుట నీ 
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తండిర్ కనుగొనెను గనుక నీ తండిర్యైన రాజగు నెబుకదెన్జరు శకునగాండర్కును గారడీవిదయ్ 

గలవారికిని కలీద్యులకును జోయ్తిషుయ్లకును పై యధిపతిగా అతని నియమించెను.  

1 పేతురు 1:12 => పరలోకమునుండి పంపబడిన పరిశుదాధ్తమ్వలన మీకు సువారత్ పర్కటించిన 

వారిదావ్రా మీకిపుప్డు తెలుపబడిన యీ సంగతుల విషయమై, తమ కొరకు కాదు గాని మీకొరకే 

తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 

వచనము 2 

రాజగు నెబుకదెన్జరు అధిపతులను సేనాధిపతులను సంసాథ్నాధిపతులను మంతుర్లను 

ఖజానాదారులను ధరమ్శాసత్ర విధాయకులను నాయ్యాధిపతులను సంసాథ్నములలో ఆధికయ్ము 

వహించిన వారినందరిని సమకూరుచ్టకును, రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన పర్తిమ యొకక్ 

పర్తిషఠ్కు రపిప్ంచుటకును దూతలను పంపించగా 

దానియేలు 2:6 => కలను దాని భావమును తెలియజేసినయెడల దానములును బహుమానములును 

మహా ఘనతయు నా సముఖములో నొందుదురు గనుక కలను దాని భావమును తెలియజేయుడనగా 

వారు 

దానియేలు 5:16 => అంతరాభ్వములను బయలుపరచుటకును కఠినమైన పర్శన్లకు 

ఉతత్రమిచుచ్టకును నీవు సమరుధ్డవని నినున్గూరిచ్ వినియునాన్ను గనుక ఈ వార్తను చదువుటకును 

దాని భావమును తెలియజెపుప్టకును నీకు శకయ్మైన యెడల నీవు ఊదారంగు వసత్రము కటుట్కొని 

మెడను సువరణ్ కంఠభూషణము ధరించుకొని రాజయ్ములో మూడవ యధిపతివిగా ఏలుదువు. 

ఆదికాండము 41:39 => మరియు ఫరో దేవుడు ఇదంతయు నీకు తెలియపరచెను గనుక నీవలె 

వివేకజాఞ్నములు గలవారెవరును లేరు. 

ఆదికాండము 41:40 => నీవు నా యింటికి అధికారివై యుండవలెను, నా పర్జలందరు నీకు 

విధేయులై యుందురు; సింహాసన విషయములో మాతర్మే నేను నీకంటె పైవాడనై యుందునని 

యోసేపుతో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 41:41 => మరియు ఫరోచూడుము, ఐగుపుత్ దేశమంతటి మీద నినున్ 

నియమించియునాన్నని యోసేపుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:42 => మరియు ఫరో తనచేతినునన్ తన ఉంగరము తీసి యోసేపుచేతిని పెటిట్, 

సనన్పు నారబటట్లు అతనికి తొడిగించి, అతని మెడకు బంగారు గొలుసు వేసి 

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

అతని ముందర జనులు కేకలువేసిరి. అటుల్ ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద అతని నియమించెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:16 => వారు బిలామునొదద్కు వచిచ్ అతనితో నీవు దయచేసి నాయొదద్కు 

వచుచ్టకు ఏమియు అడడ్ము చెపప్కుము. 

సంఖాయ్కాండము 22:17 => నేను నీకు బహు ఘనత కలుగజేసెదను; నీవు నాతో ఏమి చెపుప్దువో 

అది చేసెదను గనుక నీవు దయచేసి వచిచ్, నా నిమితత్ము ఈ జనమును శపించుమని సిపోప్రు 

కుమారుడైన బాలాకు చెపెప్ననిరి. 

సంఖాయ్కాండము 24:11 => నేను నినున్ మికిక్లి ఘనపరచెదనని చెపిప్తిని గాని యెహోవా నీవు 

ఘనతపొందకుండ ఆటంకపరచెననెను. 

1 సమూయేలు 17:25 => ఇశార్యేలీయులలో ఒకడు వచుచ్చునన్ ఆ మనిషిని చూచితిరే; నిజముగా 

ఇశార్యేలీయులను తిరసక్రించుటకై వాడు బయలుదేరుచునాన్డు, వానిని చంపినవానికి రాజు బహుగ 

ఐశవ్రయ్ము కలుగజేసి తన కుమారెత్నిచిచ్ పెండిల్చేసి వాని తండిర్ ఇంటివారిని ఇశార్యేలీయులలో 

సవ్తంతుర్లుగా చేయుననగా 

1 సమూయేలు 25:2 => కరెమ్లులోని మాయోనునందు ఆసిత్గలవాడొకడు కాపురముండెను. అతడు 

బహు భాగయ్వంతుడు, అతనికి మూడువేల గొఱఱ్లును వెయియ్ మేకలును ఉండెను. అతడు కరెమ్లులో 

తన గొఱఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించుటకై పోయియుండెను. 

2 సమూయేలు 19:32 => బరిజ్లల్యి యెనుబది సంవతస్రముల వయసుస్కలిగి బహు ముసలివాడై 

యుండెను. అతడు అధిక ఐశవ్రయ్వంతుడు గనుక రాజు మహనయీములో నుండగా అతనికి భోజన 

పదారథ్ములను పంపించుచు వచెచ్ను. 
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2 రాజులు 5:1 => సిరియా రాజు సైనాయ్ధిపతియైన నయమాను అను నొకడుండెను. అతనిచేత 

యెహోవాయే సిరియా దేశమునకు జయము కలుగజేసియుండెను గనుక అతడు తన యజమానుని 

దృషిట్కి ఘనుడై దయపొందినవాడాయెను. అతడు మహా పరాకర్మశాలియై యుండెను గాని అతడు కుషఠ్ 

రోగి. 

యోబు 1:3 => అతనికి ఏడువేల గొఱఱ్లును మూడువేల ఒంటెలును ఐదువందల జతల యెడుల్ను 

ఐదువందల ఆడు గాడిదలును కలిగి, బహుమంది పనివారును అతనికి ఆసిత్గా నుండెను గనుక 

తూరుప్ దికుక్ జనులందరిలో అతడే గొపప్వాడుగా నుండెను. 

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. 

దానియేలు 5:29 => మెడను బంగారపు హారము వేసి పర్భుతవ్ము చేయుటలో నతడు మూడవ 

యధికారియని చాటించిరి. 

దానియేలు 6:1 => తన రాజయ్మంతటిపైన అధిపతులుగా ఉండుటకై నూట ఇరువదిమంది 

యధిపతులను నియమించుటకు దరాయ్వేషునకు ఇషట్మాయెను. 

దానియేలు 6:2 => వారిపైన ముగుగ్రిని పర్ధానులగా నియమించెను; ఆ ముగుగ్రిలో దానియేలు 

ముఖుయ్డు. రాజునకు నషట్ము కలుగకుండునటుల్ ఆ యధిపతులు తపప్కుండ వీరికి లెకక్లు 

ఒపప్జెపప్వలెనని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

దానియేలు 4:9 => ఎటల్నగా శకునగాండర్ అధిపతియగు బెలెత్షాజరూ, పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ 

నీయందునన్దనియు, ఏ మరమ్ము నినున్ కలతపెటట్దనియు నేనెరుగుదును గనుక నేను కనిన కలయు 

దాని భావమును నాకు తెలియజెపుప్ము. 

దానియేలు 5:11 => నీ రాజయ్ములో ఒక మనుషుయ్డునాన్డు. అతడు పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ గలవాడు; 

నీ తండిర్కాలములో అతడు దైవజాఞ్నమువంటి జాఞ్నమును బుదిధ్యు తెలివియు గలవాడై యుండుట నీ 

తండిర్ కనుగొనెను గనుక నీ తండిర్యైన రాజగు నెబుకదెన్జరు శకునగాండర్కును గారడీవిదయ్ 

గలవారికిని కలీద్యులకును జోయ్తిషుయ్లకును పై యధిపతిగా అతని నియమించెను.  
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1 సమూయేలు 2:8 => దరిదుర్లను అధికారులతో కూరుచ్ండబెటుట్టకును మహిమగల 

సింహాసనమును సవ్తంతిర్ంపజేయుటకును వారిని మంటిలోనుండి యెతుత్వాడు ఆయనే లేమిగలవారిని 

పెంటకుపప్మీదినుండి లేవనెతుత్వాడు ఆయనే . భూమియొకక్ సత్ంభములు యెహోవా 

వశము,లోకమును వాటిమీద ఆయన నిలిపియునాన్డు. 

ఎసేత్రు 8:2 => రాజు హామానుచేతిలోనుండి తీసికొనిన తన ఉంగరమును మొరెద్కైకి ఇచెచ్ను. ఎసేత్రు 

మొరెద్కైని హామాను ఇంటిమీద అధికారిగా ఉంచెను. 

ఎసేత్రు 10:2 => మొరెద్కై యొకక్ బలమునుగూరిచ్యు, అతడు సామరథ్య్ముచేత చేసిన 

కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్యు, రాజు అతనిని ఘనపరచిన సంగతినిగూరిచ్యు మాదీయుల యొకక్యు 

పారసీకుల యొకక్యు రాజయ్సమాచార గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

కీరత్నలు 87:4 => రహబును ఐగుపుత్ బబులోనును నాకు పరిచయులని నేను తెలియజెపుప్చునాన్ను 

ఫిలిషీత్య తూరు కూషులను చూడుము వీరు అచచ్ట జనిమ్ంచిరని యందురు. 

యెహెజేక్లు 28:3 => నీ జాఞ్నముచేతను నీ వివేకముచేతను ఐశవ్రయ్మునొందితివి, 

దానియేలు 3:1 => రాజగు నెబుకదెన్జరు బంగారు పర్తిమ యొకటి చేయించి, బబులోను 

దేశములోని దూరాయను మైదానములో దాని నిలువబెటిట్ంచెను. అది అరువది మూరల ఎతుత్ను ఆరు 

మూరల వెడలుప్నై యుండెను.  

దానియేలు 5:7 => రాజు గారడీ విదయ్గల వారిని కలీద్యులను జోయ్తిషుయ్లను పిలువనంపుడని 

ఆతురముగా ఆజఞ్ ఇచిచ్, బబులోనులోని జాఞ్నులు రాగానే ఇటల్నెను ఈ వార్తను చదివి దీని భావమును 

నాకు తెలియజెపుప్వాడెవడో వాడు ఊదారంగు వసత్రము కటుట్కొని తన మెడను సువరణ్మయమైన 

కంఠభూషణము ధరింపబడినవాడై రాజయ్ములో మూడవ యధిపతిగా ఏలును. 

దానియేలు 5:13 => అపుప్డు వారు దానియేలును పిలువనంపించిరి. అతడు రాగా రాజు ఇటల్నెను 

రాజగు నా తండిర్ యూదయలో నుండి ఇకక్డికి తీసికొనివచిచ్న చెర సంబంధమగు 

యూదులలోనుండు దానియేలు నీవే గదా?  
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దానియేలు 8:27 => ఈ దరశ్నము కలుగగా దానియేలను నేను మూరిఛ్లిల్ కొనాన్ళుల్ వాయ్ధిగర్సుత్డనై 

యుంటిని; పిమమ్ట నేను కుదురై రాజు కొరకు చేయవలసిన పని చేయుచు వచిచ్తిని. ఈ 

దరశ్నమునుగూరిచ్ విసమ్యము గలవాడనైతిని గాని దాని సంగతి తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

వచనము 3 

ఆ యధిపతులును సేనాధిపతులును సంసాథ్నాధిపతులును మంతుర్లును ఖజానాదారులును 

ధరమ్శాసత్రవిధాయకులును నాయ్యాధిపతులును సంసాథ్నములలో ఆధికయ్ము వహించిన వారందరును 

రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన పర్తిమ యొకక్ పర్తిషఠ్కు కూడివచిచ్, రాజగు నెబుకదెన్జరు 

నిలువబెటిట్ంచిన పర్తిమ యెదుట నిలుచుండిరి.  

దానియేలు 2:17 => అపుప్డు దానియేలు తన యింటికి పోయి తన సేన్హితులైన హననాయ్కును 

మిషాయేలునకును అజరాయ్కును సంగతి తెలియజేసి 

దానియేలు 1:17 => ఈ నలుగురు బాలుర సంగతి ఏమనగా, దేవుడు వారికి జాఞ్నమును సకల శాసత్ర 

పర్వీణతయు వివేచనయు అనుగర్హించెను. మరియు దానియేలు సకల విధములగు దరశ్నములను 

సవ్పన్భావములను గర్హించు తెలివిగలవాడై యుండెను. 

దానియేలు 3:12 => రాజా, తాము షదర్కు, మేషాకు, అబేదన్గో అను ముగుగ్రు యూదులను 

బబులోను దేశములోని రాచకారయ్ములు విచారించుటకు నియమించితిరి; ఆ మనుషుయ్లు తమరి 

ఆజఞ్ను లక్షయ్పెటట్లేదు, తమరి దేవతలను పూజించుటలేదు, తమరు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రించుటయే లేదు అనిరి. 

దానియేలు 3:13 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హమును రౌదర్మును గలవాడై షదర్కును 

మేషాకును అబేదెన్గోను పటుట్కొని రండని ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు ఆ మనుషుయ్లను పటుట్కొని 

రాజసనిన్ధికి తీసికొని వచిచ్రి. 

దానియేలు 3:14 => అంతట నెబుకదెన్జరు వారితో ఇటల్నెను షదర్కూ, మేషాకూ, అబేదెన్గో మీరు 

నా దేవతను పూజించుట లేదనియు, నేను నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు పర్తిమకు నమసక్రించుట 

లేదనియు నాకు వినబడినది. అది నిజమా? 
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దానియేలు 3:15 => బాకాను పిలల్ంగోర్విని పెదద్వీణను వీణను సుంఫోనీయను విపంచికను 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను మీరు విను సమయములో సాగిలపడి, నేను చేయించిన పర్తిమకు 

నమసక్రించుటకు సిదధ్ముగా ఉండిన యెడల సరే మీరు నమసక్రింపని యెడల తక్షణమే మండుచునన్ 

వేడిమిగల అగిన్గుండములో మీరు వేయబడుదురు; నాచేతిలో నుండి మిముమ్ను విడిపింపగల 

దేవుడెకక్డ నునాన్డు? 

దానియేలు 3:16 => షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోయు రాజుతో ఈలాగు చెపిప్రి నెబుకదెన్జరూ, 

యిందును గురించి నీకు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెననన్ చింత మాకు లేదు. 

దానియేలు 3:17 => మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో 

నుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను 

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 

దానియేలు 3:18 => రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 

దానియేలు 3:19 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హము నొందినందున షదర్కు, మేషాకు, 

అబేదెన్గోయను వారి విషయములో ఆయన ముఖము వికారమాయెను గనుక గుండము ఎపప్టికనన్ 

ఏడంతలు వేడిమిగా చేయుమని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

దానియేలు 3:20 => మరియు తన సైనయ్ములో నుండు బలిషు ఠ్లలో కొందరిని పిలువ నంపించి 

షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోను బంధించి వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండములో వేయుడని 

ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

దానియేలు 3:21 => వారు వారి అంగీలను నిలువుటంగీలను పైవసత్రములను తకిక్న వసత్రములను 

తియయ్కయే, యునన్పాటున ముగుగ్రిని వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండము నడుమ పడవేసిరి. 

దానియేలు 3:22 => రాజాజఞ్ తీవర్మైనందునను గుండము మికిక్లి వేడిమిగలదైనందునను షదర్కు, 

మేషాకు, అబేదెన్గోలను విసిరివేసిన ఆ మనుషుయ్లు అగిన్జావ్లలచేత కాలచ్బడి చనిపోయిరి. 

దానియేలు 3:23 => షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను ఆ ముగగ్రు మనుషుయ్లు బంధింపబడినవారై 

వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండములో పడగా 
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దానియేలు 3:24 => రాజగు నెబుకదెన్జరు ఆశచ్రయ్పడి తీవరముగ లేచి మేము ముగుగ్రు 

మనుషుయ్లను బంధించి యీ అగిన్లో వేసితివిుగదా యని తన మంతుర్ల నడిగెను. వారు రాజా, 

సతయ్మే అని రాజుతో పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

దానియేలు 3:25 => అందుకు రాజు నేను నలుగురు మనుషుయ్లు బంధకములు లేక అగిన్లో 

సంచరించుట చూచుచునాన్ను; వారికి హాని యేమియు కలుగలేదు; నాలగ్వవాని రూపము దేవతల 

రూపమును బోలినదని వారికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 3:26 => అంతట నెబుకదెన్జరు వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండము వాకిలి దగగ్రకు 

వచిచ్ షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో యనువారలారా, మహోనన్తుడగు దేవుని సేవకులారా, 

బయటికివచిచ్ నాయొదద్కు రండని పిలువగా, షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో ఆ అగిన్లోనుండి బయటికి 

వచిచ్రి. 

దానియేలు 3:27 => అధిపతులును సేనాధిపతులును సంసాథ్నాధిపతులును రాజుయొకక్ పర్ధాన 

మంతుర్లును కూడి వచిచ్ ఆ మనుషుయ్లను పరీకిష్ంచి, వారి శరీరములకు అగిన్ యేహాని 

చేయకుండుటయు, వారి తలవెండుర్కలలో ఒకటైనను కాలిపోకుండుటయు, వారి వసత్రములు 

చెడిపోకుండుటయు, అగిన్ వాసనయైనను వారి దేహములకు తగలకుండుటయు చూచిరి. 

దానియేలు 3:28 => నెబుకదెన్జరు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వీరి దేవుడు పూజారు హ్డు; 

ఆయన తన దూతనంపి తనాన్శర్యించిన దాసులను రకిష్ంచెను. వారు తమ దేవునికి గాక మరి ఏ 

దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి 

రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 

దానియేలు 3:29 => కాగా నేనొక శాసనము నియమించుచునాన్ను; ఏదనగా, ఇవివ్ధముగ 

రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డగు దేవుడు గాక మరి ఏ దేవుడును లేడు. కాగా ఏ జనులలోగాని రాషట్రములోగాని 

యేభాష మాటలాడువారిలో గాని షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో యనువారి దేవుని ఎవడు దూషించునో 

వాడు తుతుత్నియలుగా చేయబడును; వాని యిలుల్ ఎపుప్డును పెంటకుపప్గా ఉండుననెను. 

దానియేలు 3:30 => అంతట నుండి రాజు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వారిని బబులోను 

సంసాథ్నములో హెచిచ్ంచెను. 
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సామెతలు 28:12 => నీతిమంతులకు జయము కలుగుట మహాఘనతకు కారణము దుషుట్లు 

గొపప్వారగునపుప్డు జనులు దాగియుందురు. 

ఎసేత్రు 2:19 => రెండవమారు కనయ్కలు కూరచ్బడినపుప్డు మొరెద్కై రాజు గుమమ్ములో కూరుచ్ని 

యుండెను. 

ఎసేత్రు 2:21 => ఆ దినములలో మొరెద్కై రాజు గుమమ్ములో కూరుచ్ని యుండగా రాజుయొకక్ 

యిదద్రు షండులైన బిగాత్ను తెరెషు అను దావ్రపాలకులు కోపగర్సుత్లై రాజైన అహషేవ్రోషును 

చంపుటకు ఆలోచించుకొని యుండిరి. 

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

మోకాళూ ల్ని హామానునకు నమసక్రించిరి. మొరెద్కై వంగకయు నమసాక్రము చేయకయు నుండగా 

యిరిమ్యా 39:3 => యెరూషలేము పటట్బడగా అధిపతులందరు, నేరగ్ల షరేజరు సవుగ్రెన్బో 

షండులకధిపతియగు శరెస్కీము, జాఞ్నులకధిపతియగు నేరగ్ల షరేజరు మొదలైన బబులోను రాజు 

అధిపతులందరు లోపలికి వచిచ్ మధయ్గుమమ్ములో కూరుచ్ండిరి. 

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

ఒక వేళ దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా యోసేపు సంతతిలో శేషించిన వారియందు 

కనికరించును. 

దానియేలు 1:7 => నపుంసకుల యధిపతి దానియేలునకు బెలెత్షాజరు అనియు, హననాయ్కు 

షదర్కనియు, మిషాయేలునకు మేషాకనియు, అజరాయ్కు అబేదెన్గో అనియు పేళుల్ పెటెట్ను. 

దానియేలు 2:30 => ఇతర మనుషుయ్లకందరి కంటె నాకు విశేష జాఞ్నముండుటవలన ఈ మరమ్ము 

నాకు బయలుపరచబడలేదు. రాజునకు దాని భావమును తెలియజేయు నిమితత్మును, తమరి మనసుస్ 

యొకక్ ఆలోచనలు తాము తెలిసికొను నిమితత్మును అది బయలుపరచబడెను. 

దానియేలు 6:2 => వారిపైన ముగుగ్రిని పర్ధానులగా నియమించెను; ఆ ముగుగ్రిలో దానియేలు 

ముఖుయ్డు. రాజునకు నషట్ము కలుగకుండునటుల్ ఆ యధిపతులు తపప్కుండ వీరికి లెకక్లు 

ఒపప్జెపప్వలెనని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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దానియేలు 8:27 => ఈ దరశ్నము కలుగగా దానియేలను నేను మూరిఛ్లిల్ కొనాన్ళుల్ వాయ్ధిగర్సుత్డనై 

యుంటిని; పిమమ్ట నేను కుదురై రాజు కొరకు చేయవలసిన పని చేయుచు వచిచ్తిని. ఈ 

దరశ్నమునుగూరిచ్ విసమ్యము గలవాడనైతిని గాని దాని సంగతి తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:34 => నీమీద నేరము మోపువారు కూడ వచిచ్నపుప్డు నీ సంగతి 

పూరణ్ముగా విచారింతునని చెపిప్, 

వచనము 4 

ఇటుల్ండగా ఒక దూత చాటించినది ఏమనగా జనులారా, దేశసుథ్లారా, ఆ యా భాషలు మాటలాడు 

వారలారా, మీకాజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను. 

దానియేలు 2:31 => రాజా, తాము చూచుచుండగా బర్హామ్ండమగు ఒక పర్తిమ కనబడెను గదా. ఈ 

గొపప్ పర్తిమ మహా పర్కాశమును, భయంకరమునైన రూపమును గలదై తమరి యెదుట నిలిచెను. 

దానియేలు 2:32 => ఆ పర్తిమ యొకక్ శిరసుస్ మేలిమి బంగారుమయమైనదియు,దాని రొముమ్ను 

భుజములును వెండివియు, దాని ఉదరమును తొడలును ఇతత్డివియు, 

దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 

వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ 

రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  

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

చేసికొనకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 32:2 => అందుకు అహరోను మీ భారయ్లకు మీ కుమారులకు మీ కుమారెత్లకు 

చెవులనునన్ బంగారు పోగులను తీసి నాయొదద్కు తెండని వారితో చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 32:3 => పర్జలందరు తమ చెవులనునన్ బంగారు పోగులను తీసి అహరోను నొదద్కు 

తెచిచ్రి. 
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నిరగ్మకాండము 32:4 => అతడు వారియొదద్ వాటిని తీసికొని పోగరతో రూపమును ఏరప్రచి దానిని 

పోతపోసిన దూడగా చేసెను. అపుప్డు వారు ఓ ఇశార్యేలూ, ఐగుపుత్ దేశములోనుండి నినున్ రపిప్ంచిన 

నీ దేవుడు ఇదే అనిరి. 

నిరగ్మకాండము 32:31 => అపుప్డు మోషే యెహోవా యొదద్కు తిరిగివెళి ల్ అయోయ్ యీ పర్జలు గొపప్ 

పాపము చేసిరి; వారు బంగారు దేవతను తమకొరకు చేసికొనిరి. 

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. 

నాయ్యాధిపతులు 8:26 => మిదాయ్ను రాజుల ఒంటి మీదనునన్ చందర్హారములు కరణ్భూషణములు 

ధూమర్ వరణ్పు బటట్లు గాకను, ఒంటెల మెడలనునన్ గొలుసులు గాకను, అతడు అడిగిన బంగారు 

పోగుల యెతుత్ వెయియ్నిన్ ఏడువందల తులముల బంగారము. గిదోయ్ను దానితో ఒక ఏఫోదును 

చేయించుకొని తన పటట్ణమైన ఒఫార్లో దాని ఉంచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:27 => కావున ఇశార్యేలీయులందరు అకక్డికి పోయి దానిననుసరించి 

వయ్భిచారులైరి. అది గిదోయ్నుకును అతని యింటివారికిని ఉరిగానుండెను. 

1 రాజులు 12:28 => ఆలోచనచేసి రెండు బంగారపు దూడలు చేయించి, జనులను పిలిచి 

యెరూషలేమునకు పోవుట మీకు బహు కషట్ము; 

2 రాజులు 19:17 => యెహోవా, అషూష్రు రాజులు ఆ జనములను వారి దేశములను పాడుచేసి 

2 రాజులు 19:18 => వారి దేవతలను అగిన్లో వేసినది నిజమే. ఆ రాజయ్ముల దేవతలు నిజమైన 

దేవుండుల్ కాక మనుషుయ్లచేత చేయబడిన కఱఱ్లు రాళేల్ గనుక వారు వారిని నిరూమ్లము చేసిరి. 

కీరత్నలు 115:4 => వారి విగర్హములు వెండి బంగారువి అవి మనుషుయ్ల చేతిపనులు 

కీరత్నలు 115:5 => వాటికి నోరుండియు పలుకవు కనున్లుండియు చూడవు 

కీరత్నలు 115:6 => చెవులుండియు వినవు ముకుక్లుండియు వాసనచూడవు 

కీరత్నలు 115:7 => చేతులుండియు ముటుట్కొనవు పాదములుండియు నడువవు గొంతుకతో 

మాటలాడవు. 
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కీరత్నలు 115:8 => వాటిని చేయువారును వాటియందు నమిమ్కయుంచు వారందరును 

వాటివంటివారై యునాన్రు. 

కీరత్నలు 135:15 => అనయ్జనుల విగర్హములు వెండి బంగారువి అవి మనుషుయ్ల చేతిపనులు. 

యెషయా 2:20 => ఆ దినమున యెహోవా భూమిని గజగజ వణకింప లేచునపుప్డు ఆయన భీకర 

సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మాహాతమ్య్మునుండియు కొండల గుహలలోను బండబీటలలోను  

యెషయా 30:22 => చెకక్బడిన మీ వెండి పర్తిమల కపుప్ను పోతపోసిన మీ బంగారు విగర్హముల 

బటట్లను మీరు అపవితర్పరతురు హేయములని వాటిని పారవేయుదురు. లేచిపొమమ్ని దానితో 

చెపుప్దురు.  

యెషయా 40:19 => విగర్హమును చూడగా శిలిప్ దానిని పోతపోయును కంసాలి దానిని బంగారు 

రేకులతో పొదుగును దానికి వెండి గొలుసులు చేయును  

యెషయా 40:20 => విలువగలదానిని అరిప్ంపజాలని నీరసుడు పుచచ్ని మార్ను ఏరప్రచుకొనును 

కదలని విగర్హమును సాథ్పించుటకు నేరుప్గల పనివాని వెదకి పిలుచుకొనును.  

యెషయా 40:21 => మీకు తెలియదా? మీరు వినలేదా? మొదటినుండి ఎవరును మీతో చెపప్లేదా? 

భూమిని సాథ్పించుటనుబటిట్ మీరుదాని గర్హింపలేదా?  

యెషయా 40:22 => ఆయన భూమండలముమీద ఆసీనుడైయునాన్డు దాని నివాసులు మిడతలవలె 

కనబడుచునాన్రు ఒకడు తెరను విపిప్నటుల్ ఆయన ఆకాశవైశాలయ్మును వాయ్పింపజేసెను ఒకడు 

గుడారము వేసినటుల్ ఆయన దానిని నివాస సథ్లముగా ఏరప్రచెను.  

యెషయా 40:23 => రాజులను ఆయన లేకుండ చేయును భూమియొకక్ నాయ్యాధిపతులను 

మాయాసవ్రూపులుగా చేయును. 

యెషయా 40:24 => వారు నాటబడగనే వితత్బడగనే వారి మొదలు భూమిలో వేరు తనన్కమునుపే 

ఆయన వారిమీద ఊదగా వారు వాడిపోవుదురు సుడిగాలి పొటుట్ను ఎగరగొటుట్నటుల్ ఆయన వారిని 

ఎగరగొటుట్ను.  

యెషయా 40:25 => నీవు ఇతనితో సమానుడవని మీరు ననెన్వనికి సాటి చేయుదురు? అని 

పరిశుదుధ్డు అడుగుచునాన్డు. 
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యెషయా 40:26 => మీకనున్లు పైకెతిత్ చూడుడి వీటిని ఎవడు సృజించెను? వీటి లెకక్చొపుప్న వీటి 

సమూహములను బయలుదేరజేసి వీటనిన్టికిని పేరులు పెటిట్ పిలుచువాడే గదా. తన అధికశకిత్చేతను 

తనకు కలిగియునన్ బలాతిశయముచేతను ఆయన యొకక్టియైనను విడిచిపెటట్డు.  

యెషయా 40:27 => యాకోబూ నా మారగ్ము యెహోవాకు మరుగైయునన్ది నా నాయ్యము నా 

దేవుని దృషిట్కి కనబడలేదు అని నీవేల అనుచునాన్వు? ఇశార్యేలూ, నీవేల ఈలాగు చెపుప్చునాన్వు?  

యెషయా 40:28 => నీకు తెలియలేదా? నీవు వినలేదా? భూదిగంతములను సృజించిన యెహోవా 

నితుయ్డగు దేవుడు ఆయన సొమమ్సిలల్డు అలయడు ఆయన జాఞ్నమును శోధించుట అసాధయ్ము.  

యెషయా 40:29 => సొమమ్సిలిల్నవారికి బలమిచుచ్వాడు ఆయనే శకిత్హీనులకు బలాభివృదిధ్ 

కలుగజేయువాడు ఆయనే. 

యెషయా 40:30 => బాలురు సొమమ్సిలుల్దురు అలయుదురు యౌవనసుథ్లు తపప్క తొటిర్లుల్దురు 

యెషయా 40:31 => యెహోవాకొరకు ఎదురుచూచువారు నూతన బలము పొందుదురు వారు 

పకిష్రాజులవలె రెకక్లు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెతుత్దురు సొమమ్సిలల్క నడిచిపోవుదురు. 

యెషయా 46:6 => దానికి సాగిలపడి నమసాక్రము చేయుటకై సంచినుండి బంగారము మెండుగా 

పోయువారును వెండి తూచువారును దాని దేవతగా నిరూపించవలెనని కంసాలిని కూలికి పిలుతురు. 

యిరిమ్యా 10:9 => తరీ ష్షునుండి రేకులుగా సాగగొటట్బడిన వెండియు ఉపాజునుండి బంగారమును 

తెతుత్రు, అది పనివాని పనియే గదా; పోతపోయువాడు దాని చేసెను, నీల ధూమర్వరణ్ములుగల 

వసత్రములు వాటికునన్వి, అవనిన్యు నేరప్రులగు పనివారి పనియే. 

యిరిమ్యా 16:20 => నరులు తమకు దేవతలను కలిప్ంచుకొందురా? అయినను అవి దైవములు 

కావు. 

హోషేయ 8:4 => నాకు అనుకూలులుకాని రాజులను వారు నియమించుకొని యునాన్రు, నేనెరుగని 

అధిపతులను తమకుంచుకొని యునాన్రు, విగర్హ నిరామ్ణమందు తమ వెండి బంగార ములను 

వినియోగించుటచేత వాటిని పోగొటుట్కొని యునాన్రు. 
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హబకూక్కు 2:19 => కఱఱ్నుచూచి మేలుకొమమ్నియు, మూగరాతిని చూచి లెమమ్నియు చెపుప్వానికి 

శర్మ; అది ఏమైన బోధింపగలదా? అది బంగారముతోను వెండితోను పూత పూయబడెను గాని 

దానిలో శావ్సమెంతమాతర్మును లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:29 => కాబటిట్ మనము దేవుని సంతానమైయుండి, మనుషుయ్ల 

చమతాక్ర కలప్నలవలన మలచ్బడిన బంగారమునైనను వెండినైనను రాతినైనను దేవతవ్ము 

పోలియునన్దని తలంపకూడదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:26 => అయితే చేతులతో చేయబడినవి దేవతలు కావని యీ పౌలు 

చెపిప్, ఎఫెసులో మాతర్ము కాదు, దాదాపు ఆసియయందంతట బహు జనమును ఒపిప్ంచి, 

తిర్పిప్యునన్ సంగతి మీరు చూచియు వినియు నునాన్రు 

పర్కటన 9:20 => ఈ దెబబ్లచేత చావక మిగిలిన జనులు, దయయ్ములను, చూడను వినను నడువను 

శకిత్లేనివై, బంగారు వెండి కంచు రాయి కరర్లతో చేయబడిన తమ హసత్కృతములైన విగర్హములను 

పూజింపకుండ విడిచిపెటుట్నటుల్ మారుమనసుస్ పొందలేదు. 

దానియేలు 3:30 => అంతట నుండి రాజు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వారిని బబులోను 

సంసాథ్నములో హెచిచ్ంచెను. 

దానియేలు 2:48 => అపుప్డు రాజు దానియేలును బహుగా హెచిచ్ంచి, అనేక గొపప్ దానములిచిచ్, 

అతనిని బబులోను సంసాథ్నమంతటిమీద అధిపతినిగాను బబులోను జాఞ్నులందరిలో పర్ధానునిగాను 

నియమించెను. 

ఎసేత్రు 1:1 => అహషేవ్రోషు దినములలో జరిగిన చరయ్ల వివరము; హిందూ దేశము మొదలుకొని 

కూషు దేశము వరకు నూట ఇరువది యేడు సంసాథ్నములను అహషేవ్రోషు ఏలెను. 

యెషయా 41:6 => వారు ఒకనికొకడు సహాయము చేసికొందురు ధైరయ్ము వహించుమని యొకనితో 

ఒకడు చెపుప్కొందురు. 

యెషయా 41:7 => అతుకుటనుగూరిచ్ అది బాగుగా ఉనన్దని చెపిప్ శిలిప్ కంసాలిని 

పోర్తాస్హపరచును సుతెత్తో నునుపుచేయువాడు దాగలిమీద కొటుట్వానిని పోర్తాస్హపరచును 

విగర్హము కదలకుండ పనివాడు మేకులతో దాని బిగించును.  
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యెషయా 44:10 => ఎందుకును పనికిరాని విగర్హమును పోతపోసి దానినొక దేవునిగా 

నిరూపించువాడెవడు? 

యెషయా 44:11 => ఇదిగో దాని పూజించువారందరు సిగుగ్పడుదురు ఆ శిలప్కారులు 

నరమాతుర్లేగదా? వారందరు పోగుచేయబడి నిలువబడవలెను నిశచ్యముగా వారు భయపడి 

సిగుగ్పడుదురు. 

యెషయా 46:7 => వారు భుజముమీద దాని నెకిక్ంచుకొందురు దాని మోసికొనిపోయి తగినచోట 

నిలువబెటుట్దురు ఆ చోటు విడువకుండ అది అకక్డనే నిలుచును ఒకడు దానికి మొఱఱ్పెటిట్నను 

ఉతత్రము చెపప్దు వాని శర్మ పోగొటిట్ యెవనిని రకిష్ంపదు.  

యిరిమ్యా 50:38 => నీళల్కు ఎదద్డి తగులును అవి ఇంకిపోవును అది చెకక్బడిన విగర్హములుగల 

దేశము జనులు భీకర పర్తిమలనుబటిట్ పిచిచ్చేషట్లు చేయుదురు.  

యిరిమ్యా 51:7 => బబులోను యెహోవా చేతిలో సరవ్భూమికి మతుత్ కలిగించు బంగారుపాతర్యై 

యుండెను. దానిచేతి మదయ్మును అనయ్జనులు తార్గి మతిత్లిల్యునాన్రు.  

దానియేలు 3:14 => అంతట నెబుకదెన్జరు వారితో ఇటల్నెను షదర్కూ, మేషాకూ, అబేదెన్గో మీరు 

నా దేవతను పూజించుట లేదనియు, నేను నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు పర్తిమకు నమసక్రించుట 

లేదనియు నాకు వినబడినది. అది నిజమా? 

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

దేవతలను సుత్తించుచు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా 

జెకరాయ్ 10:9 => అనయ్జనులలో నేను వారిని వితత్గా దూరదేశములలో వారు ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొందురు, వారును వారి బిడడ్లును సజీవులై తిరిగి వతుత్రు, 

వచనము 5 

ఏమనగా, బాకా పిలల్ంగోర్వి పెదద్వీణ సుంఫోనీయ వీణ విపంచిక సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులు 

మీకు వినబడునపుప్డు రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు పర్తిమ యెదుట సాగిలపడి 

నమసక్రించుడి. 
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నిరగ్మకాండము 32:4 => అతడు వారియొదద్ వాటిని తీసికొని పోగరతో రూపమును ఏరప్రచి దానిని 

పోతపోసిన దూడగా చేసెను. అపుప్డు వారు ఓ ఇశార్యేలూ, ఐగుపుత్ దేశములోనుండి నినున్ రపిప్ంచిన 

నీ దేవుడు ఇదే అనిరి. 

నిరగ్మకాండము 32:5 => అహరోను అది చూచి దాని యెదుట ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచెను. మరియు 

అహరోను రేపు యెహోవాకు పండుగ జరుగునని చాటింపగా 

నిరగ్మకాండము 32:6 => మరునాడు వారు ఉదయమున లేచి దహన బలులను సమాధాన 

బలులనరిప్ంచిరి. అపుప్డు జనులు తినుటకును తార్గుటకును కూరుచ్ండి ఆడుటకు లేచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 25:2 => ఆ సతరీలు తమ దేవతల బలులకు పర్జలను పిలువగా వీరు భోజనముచేసి 

వారి దేవతలకు నమసక్రించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:23 => ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు మన దేవత మన శతుర్వైన సమోస్నును 

మనచేతికి అపప్గించియునన్దని చెపుప్కొని, తమ దేవతయైన దాగోనుకు మహాబలి అరిప్ంచుటకును 

పండుగ ఆచరించుటకును కూడుకొనిరి. 

1 రాజులు 12:32 => మరియు యరొబాము యూదాదేశమందు జరుగు ఉతస్వమువంటి 

ఉతస్వమును ఎనిమిదవ మాసము పదునైదవ దినమందు జరుప నిరణ్యించి, బలిపీఠముమీద బలులు 

అరిప్ంచుచు వచెచ్ను. ఈ పర్కారము బేతేలునందును తాను చేయించిన దూడలకు బలులు 

అరిప్ంచుచుండెను. మరియు తాను చేయించిన యునన్తమైన సథ్లమునకు యాజకులను 

బేతేలునందుంచెను. 

సామెతలు 29:12 => అబదధ్ముల నాలకించు రాజునకు ఉదోయ్గసుథ్లందరు దుషుట్లుగా నుందురు 

పర్కటన 17:2 => భూరాజులు ఆమెతో వయ్భిచరించిరి, భూనివాసులు ఆమె వయ్భిచార మదయ్ములో 

మతుత్లైరి. 

ఎసేత్రు 1:3 => తన యేలుబడి యందు మూడవ సంవతస్రమున తన అధిపతులకందరికిని 

సేవకులకును విందు చేయించెను. పారసీక దేశము యొకక్యు మాదయ్ దేశము యొకక్యు 

పరాకర్మశాలులును ఘనులును సంసాథ్నాధిపతులును అతని సనిన్ధినుండగా 
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ఎసేత్రు 9:3 => మొరెద్కైనిగూరిచ్న భయము తమకు కలిగినందున సంసాథ్నముల యొకక్ 

అధిపతులును అధికారులును పర్భువులును రాజు పని నడిపించువారును యూదులకు సహాయము 

చేసిరి. 

యిరిమ్యా 51:44 => బబులోనులోనే బేలును శికిష్ంచుచునాన్ను వాడు మింగినదానిని 

వానినోటనుండి కకిక్ంచుచునాన్ను ఇకమీదట జనములు వానియొదద్కు సమూహములుగా కూడి రావు 

బబులోను పార్కారము కూలును;  

దానియేలు 3:24 => రాజగు నెబుకదెన్జరు ఆశచ్రయ్పడి తీవరముగ లేచి మేము ముగుగ్రు 

మనుషుయ్లను బంధించి యీ అగిన్లో వేసితివిుగదా యని తన మంతుర్ల నడిగెను. వారు రాజా, 

సతయ్మే అని రాజుతో పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

దానియేలు 3:27 => అధిపతులును సేనాధిపతులును సంసాథ్నాధిపతులును రాజుయొకక్ పర్ధాన 

మంతుర్లును కూడి వచిచ్ ఆ మనుషుయ్లను పరీకిష్ంచి, వారి శరీరములకు అగిన్ యేహాని 

చేయకుండుటయు, వారి తలవెండుర్కలలో ఒకటైనను కాలిపోకుండుటయు, వారి వసత్రములు 

చెడిపోకుండుటయు, అగిన్ వాసనయైనను వారి దేహములకు తగలకుండుటయు చూచిరి. 

దానియేలు 6:7 => రాజయ్పు పర్ధానులు సేనాధిపతులు అధిపతులు మంతుర్లు సంసాథ్నాధిపతులు 

అందరును కూడి, రాజొక ఖండితమైన చటట్ము సిథ్రపరచి దానిని శాసనముగా చాటింపజేయునటుల్ 

యోచన చేసిరి. ఎటల్నగా ముపప్ది దినముల వరకు నీయొదద్ తపప్ మరి ఏ దేవునియొదద్నైనను 

మానవునియొదద్నైనను ఎవడును ఏ మనవియు చేయకూడదు; ఎవడైనను చేసిన యెడల వాడు 

సింహముల గుహలో పడదోర్యబడును. రాజా, యీ పర్కారముగా రాజు శాసనము ఒకటి పుటిట్ంచి  

మతత్యి 20:25 => గనుక యేసు తనయొదద్కు వారిని పిలిచి అనయ్జనులలో అధికారులు వారిమీద 

పర్భుతవ్ము చేయుదురనియు, వారిలో గొపప్వారు వారిమీద అధికారము చేయుదురనియు మీకు 

తెలియును. 

వచనము 6 

సాగిలపడి నమసక్రింపని వాడెవడో వాడు మండుచునన్ అగిన్గుండములో తక్షణమే వేయబడును. 
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ఎసేత్రు 3:12 => మొదటి నెల పదమూడవ దినమందు రాజుయొకక్ వార్తగాండుర్ పిలువబడిరి; 

హామాను ఆజాఞ్పించిన పర్కారము అంతయు ఆ యా సంసాథ్నములమీద నుంచబడిన రాజుయొకక్ 

అధిపతులకును అధికారులకును, ఆ యా సంసాథ్నములలోని జనములమీద నుంచబడిన 

అధిపతులకును అధికారులకును, వారి వారి లిపినిబటిట్యు, ఆ యా జనముల భాషనుబటిట్యు, రాజైన 

అహషేవ్రోషు పేరట ఆ వార్తగాండర్చేత తాకీదులు వార్యింపబడి రాజు ఉంగరముచేత 

ముదిర్ంపబడెను. 

కీరత్నలు 82:1 => దేవుని సమాజములో దేవుడు నిలిచియునాన్డు దైవముల మధయ్ను ఆయన తీరుప్ 

తీరుచ్చునాన్డు. 

కీరత్నలు 82:2 => ఎంతకాలము మీరు అనాయ్యముగా తీరుప్తీరుచ్దురు? ఎంతకాలము 

భకిత్హీనులయెడల పక్షపాతము చూపుదురు?(సెలా.) 

కీరత్నలు 82:3 => పేదలకును తలిదండుర్లు లేనివారికిని నాయ్యము తీరుచ్డి శర్మగలవారికిని 

దీనులకును నాయ్యము తీరుచ్డి. 

కీరత్నలు 82:4 => దరిదుర్లను నిరుపేదలను విడిపించుడి భకిత్హీనుల చేతిలోనుండి వారిని 

తపిప్ంచుడి. 

కీరత్నలు 82:5 => జనులకు తెలివిలేదు వారు గర్హింపరు వారు అంధకారములో ఇటు అటు 

తిరుగులాడుదురు దేశమునకునన్ ఆధారములనిన్యు కదలుచునన్వి. 

కీరత్నలు 82:6 => మీరు దైవములనియు మీరందరు సరోవ్నన్తుని కుమారులనియు నేనే 

సెలవిచిచ్యునాన్ను. 

కీరత్నలు 82:7 => అయినను ఇతర మనుషుయ్లు చనిపోవునటుల్ మీరును చనిపోవుదురు 

అధికారులలో ఒకడు కూలునటుల్ మీరును కూలుదురు.  

కీరత్నలు 82:8 => దేవా లెముక్, భూమికి తీరుప్ తీరుచ్ము అనయ్జనులందరు నీకే సావ్సథ్య్ముగా 

ఉందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:34 => అయితే అతడు యూదుడని వారు తెలిసికొనినపుప్డు అందరును 

ఏక శబద్ముతో రెండు గంటలసేపు ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి మహాదేవి అని కేకలువేసిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:35 => అంతట కరణము సమూహమును సముదాయించి 

ఎఫెసీయులారా, ఎఫెసీయుల పటట్ణము అరెత్మి మహాదేవికిని దుయ్పతి యొదద్నుండి పడిన మూరిత్కిని 

పాలకురాలై యునన్దని తెలియనివాడెవడు 

రోమీయులకు 1:21 => మరియు వారు దేవుని నెరిగియు ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచలేదు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపనులేదు గాని తమ వాదములయందు వయ్రుథ్లైరి. 

రోమీయులకు 1:22 => వారి అవివేకహృదయము అంధకారమయమాయెను; తాము జాఞ్నులమని 

చెపుప్కొనుచు బుదిధ్హీనులైరి. 

రోమీయులకు 1:23 => వారు అక్షయుడగు దేవుని మహిమను క్షయమగు మనుషుయ్ల యొకక్యు, 

పకుష్ల యొకక్యు, చతుషాప్ద జంతువుల యొకక్యు, పురుగుల యొకక్యు, పర్తిమాసవ్రూపముగా 

మారిచ్రి. 

రోమీయులకు 1:24 => ఈ హేతువుచేత వారు తమ హృదయముల దురాశలను అనుసరించి, తమ 

శరీరములను పరసప్రము అవమానపరచుకొనునటుల్ దేవుడు వారిని అపవితర్తకు అపప్గించెను. 

రోమీయులకు 1:25 => అటిట్వారు దేవుని సతయ్మును అసతయ్మునకు మారిచ్, సృషిట్కరత్కు పర్తిగా 

సృషట్మును పూజించి సేవించిరి. యుగములవరకు ఆయన సోత్తార్రు హ్డైయునాన్డు, ఆమేన . 

రోమీయులకు 1:26 => అందువలన దేవుడు తుచఛ్మైన అభిలాషలకు వారిని అపప్గించెను. వారి 

సతరీలు సయితము సావ్భావికమైన ధరమ్మును విడిచి సావ్భావిక విరుదధ్మైన ధరమ్మును అనుసరించిరి. 

రోమీయులకు 1:27 => అటువలె పురుషులు కూడ సతరీయొకక్ సావ్భావికమైన ధరమ్మును విడిచి, 

పురుషులతో పురుషులు అవాచయ్మైనది చేయుచు, తమ తపిప్దమునకు తగిన పర్తిఫలమును పొందుచు 

ఒకరియెడల ఒకరు కామతపుత్లైరి 

రోమీయులకు 1:28 => మరియు వారు తమ మనసుస్లో దేవునికి చోటియయ్నొలల్కపోయిరి గనుక 

చేయరాని కారయ్ములు చేయుటకు దేవుడు భర్షట్మనసుస్కు వారినపప్గించెను. 

రోమీయులకు 3:11 => గర్హించువాడెవడును లేడు దేవుని వెదకువాడెవడును లేడు 
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1 కొరిందీయులకు 1:24 => ఆయన యూదులకు ఆటంకముగాను అనయ్జనులకు వెఱి ఱ్తనముగాను 

ఉనాన్డు; గాని యూదులకేమి, గీర్సు దేశసుథ్లకేమి, పిలువబడినవారికే కీర్సుత్ దేవుని శకిత్యును దేవుని 

జాఞ్నమునైయునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 1:25 => దేవుని వెఱి ఱ్తనము మనుషయ్ జాఞ్నముకంటె జాఞ్నము గలది, దేవుని 

బలహీనత మనుషుయ్ల బలముకంటె బలమైనది. 

1 కొరిందీయులకు 1:26 => సహోదరులారా, మిముమ్ను పిలిచిన పిలుపును చూడుడి. మీలో 

లోకరీతిని జాఞ్నులైనను, ఘనులైనను, గొపప్ వంశమువారైనను అనేకులు పిలువబడలేదు గాని 

పర్కటన 13:13 => అది ఆకాశమునుండి భూమికి మనుషుయ్ల యెదుట అగిన్ దిగివచుచ్నటుట్గా గొపప్ 

సూచనలు చేయుచునన్ది. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

పార్ణమిచుచ్టకై దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  

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

అపప్గింతురు. 

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

రాజయ్మును ఆ మృగమునకు అపప్గించుటవలన తన సంకలప్ము కొనసాగించునటుల్ దేవుడు వారికి 

బుదిధ్ పుటిట్ంచెను. 
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ఎసేత్రు 3:13 => అదారు అను పండెర్ండవ నెల పదమూడవ దినమందు యౌవనులనేమి 

వృదుధ్లనేమి శిశువులనేమి సతరీలనేమి యూదులనందరిని ఒకక్దినమందే బొతిత్గా నిరూమ్లము చేసి వారి 

సొముమ్ కొలల్పుచుచ్కొమమ్ని తాకీదులు అంచెవారిచేత రాజయ్ సంసాథ్నములనిన్టికిని పంపబడెను. 

ఎజార్ 7:21 => మరియు రాజునైన అరత్హషసత్ అను నేనే నది యవతలనునన్ ఖజానాదారులైన మీకు 

ఇచుచ్ ఆజఞ్ యేదనగా, ఆకాశమందలి దేవుని ధరమ్శాసత్రములో శాసిత్యు యాజకుడునైన ఎజార్ 

మిముమ్ను ఏదైన అడిగినయెడల ఆలసయ్ము కాకుండ మీరు దాని చేయవలెను. 

ఎసేత్రు 1:3 => తన యేలుబడి యందు మూడవ సంవతస్రమున తన అధిపతులకందరికిని 

సేవకులకును విందు చేయించెను. పారసీక దేశము యొకక్యు మాదయ్ దేశము యొకక్యు 

పరాకర్మశాలులును ఘనులును సంసాథ్నాధిపతులును అతని సనిన్ధినుండగా 

యిరిమ్యా 51:44 => బబులోనులోనే బేలును శికిష్ంచుచునాన్ను వాడు మింగినదానిని 

వానినోటనుండి కకిక్ంచుచునాన్ను ఇకమీదట జనములు వానియొదద్కు సమూహములుగా కూడి రావు 

బబులోను పార్కారము కూలును;  

దానియేలు 3:24 => రాజగు నెబుకదెన్జరు ఆశచ్రయ్పడి తీవరముగ లేచి మేము ముగుగ్రు 

మనుషుయ్లను బంధించి యీ అగిన్లో వేసితివిుగదా యని తన మంతుర్ల నడిగెను. వారు రాజా, 

సతయ్మే అని రాజుతో పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

దానియేలు 3:27 => అధిపతులును సేనాధిపతులును సంసాథ్నాధిపతులును రాజుయొకక్ పర్ధాన 

మంతుర్లును కూడి వచిచ్ ఆ మనుషుయ్లను పరీకిష్ంచి, వారి శరీరములకు అగిన్ యేహాని 

చేయకుండుటయు, వారి తలవెండుర్కలలో ఒకటైనను కాలిపోకుండుటయు, వారి వసత్రములు 

చెడిపోకుండుటయు, అగిన్ వాసనయైనను వారి దేహములకు తగలకుండుటయు చూచిరి. 

వచనము 7 

సకలజనులకు బాకా పిలల్ంగోర్వి పెదద్వీణ వీణ సుంఫోనీయ విపంచిక సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులు 

వినబడగా ఆ జనులును దేశసుథ్లును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారును సాగిలపడి, రాజగు 

నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు పర్తిమకు నమసాక్రము చేసిరి. 
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దానియేలు 4:14 => జాగరూకుడగు ఒక పరిశుదుధ్డు ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ ఈలాగు బిగగ్రగా 

పర్కటించెను ఈ చెటుట్ను నరికి దాని కొమమ్లను కొటిట్ దాని ఆకులను తీసివేసి దాని పండల్ను 

పారవేయుడి; పశువులను దాని నీడనుండి తోలివేయుడి; పకుష్లను దాని కొమమ్లనుండి ఎగురగొటుట్డి. 

సామెతలు 9:13 => బుదిధ్హీనత అనునది బొబబ్లు పెటుట్నది అది కాముకురాలు దానికేమియు 

తెలివిలేదు. 

సామెతలు 9:14 => అది తన ఇంటివాకిట కూరుచ్ండును ఊరి రాజవీధులలో పీఠము మీద 

కూరుచ్ండును.  

సామెతలు 9:15 => ఆ దారిని పోవువారిని చూచి తమ తోర్వను చకక్గా వెళుల్వారిని చూచి 

యెషయా 40:9 => సీయోనూ, సువారత్ పర్టించుచునన్దానా, ఉనన్తపరవ్తము ఎకుక్ము 

యెరూషలేమూ, సువారత్ పర్కటించుచునన్దానా, బలముగా పర్కటించుము భయపడక పర్కటింపుమి 

ఇదిగో మీ దేవుడు అని యూదా పటట్ణములకు పర్కటించుము.  

యెషయా 58:1 => తాళక బూర ఊదినటుల్ ఎలుగెతిత్ బిగగ్రగా కేకలు వేయుము వారు చేసిన 

తిరుగుబాటును నా జనులకు తెలియజేయుము యాకోబు ఇంటివారికి వారి పాపములను 

తెలియజేయుము  

హోషేయ 5:11 => ఎఫార్యిమీయులు మానవ పదధ్తినిబటిట్ పర్వరిత్ంప గోరువారు; వారికధిక శర్మ 

కలుగును, వారు శికిష్ంపబడి హింస నొందుదురు బాధింపబడుదురు. 

మీకా 6:16 => ఏలయనగా మీరు ఒమీ నియమించిన కటట్డల నాచరించుచు, అహాబు ఇంటివారు 

చేసిన కిర్యలనిన్టి ననుసరించుచు వారి యోచనలనుబటిట్ నడుచుచునాన్రు గనుక నా జనులకు 

రావలసిన అవమానమును మీరు పొందగా మిముమ్ను భీతిపుటిట్ంచు జనులుగాను పటట్ణనివాసులను 

అపహాసాయ్సప్దముగాను చేయబోవుచునాన్ను. 

దానియేలు 4:1 => రాజగు నెబుకదెన్జరు లోకమంతట నివసించు సకల జనులకును దేశసుథ్లకును 

ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారికిని ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునుగాక. 
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దానియేలు 6:25 => అపుప్డు రాజగు దరాయ్వేషు లోకమంతట నివసించు సకల జనులకును 

రాషట్రములకును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని ఈలాగు వార్యించెను మీకు కేష్మాభివృదిధ్ 

కలుగును గాక. 

ఎసేత్రు 8:9 => సీవాను అను మూడవ నెలలో ఇరువది మూడవ దినమందు రాజుయొకక్ 

వార్తగాండుర్ పిలువబడిరి; మొరెద్కై ఆజాఞ్పించిన పర్కారమంతయు యూదులకును, హిందూ దేశము 

మొదలుకొని కూషు దేశమువరకు వాయ్పించియునన్ నూట ఇరువది యేడు సంసాథ్నములలో నునన్ 

అధిపతులకును అధికారులకును, ఆ యా సంసాథ్నములకును దాని దాని వార్తనుబటిట్యు దాని దాని 

భాషనుబటిట్యు తాకీదులు వార్యబడెను. 

కీరత్నలు 94:20 => కటట్డవలన కీడు కలిప్ంచు దుషుట్ల పరిపాలనతో నీకు పొందుకలుగునా? 

దానియేలు 3:9 => రాజగు నెబుకదెన్జరు నొదద్ ఈలాగు మనవి చేసిరి రాజు చిరకాలము జీవించును 

గాక. 

దానియేలు 3:10 => రాజా, తాము ఒక కటట్డ నియమించితిరి; ఏదనగా బాకాను పిలల్ంగోర్విని 

పెదద్వీణను వీణను విపంచికను సుంఫోనీయను సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను విను పర్తివాడు 

సాగిలపడి ఆ బంగారు పర్తిమకు నమసాక్రము చేయవలెను. 

దానియేలు 5:19 => దేవుడు అతనికిటిట్ మహరద్శ ఇచిచ్నందున తానెవరిని చంపగోరెనో వారిని 

చంపెను; ఎవరిని రకిష్ంపగోరెనో వారిని రకిష్ంచెను, ఎవరిని హెచిచ్ంపగోరెనో వారిని హెచిచ్ంచెను; 

ఎవరిని పడవేయగోరెనో వారిని పడవేసెను. కాబటిట్ సకల రాషట్రములును జనులును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడు వారును అతనికి భయపడుచు అతని యెదుట వణకుచు నుండిరి. 

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

సేవించునటుల్ పర్భుతవ్మును మహిమయు ఆధిపతయ్మును ఆయన కీయబడెను. ఆయన పర్భుతవ్ము 

శాశవ్తమైనది అదెనన్టికిని తొలగిపోదు; ఆయన రాజయ్ము ఎపుప్డును లయము కాదు. 

వచనము 8 

ఆ సమయమందు కలీద్యులలో కొందరు ముఖుయ్లు వచిచ్ యూదులపైని కొండెములు చెపిప్ 
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దానియేలు 3:10 => రాజా, తాము ఒక కటట్డ నియమించితిరి; ఏదనగా బాకాను పిలల్ంగోర్విని 

పెదద్వీణను వీణను విపంచికను సుంఫోనీయను సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను విను పర్తివాడు 

సాగిలపడి ఆ బంగారు పర్తిమకు నమసాక్రము చేయవలెను. 

దానియేలు 3:15 => బాకాను పిలల్ంగోర్విని పెదద్వీణను వీణను సుంఫోనీయను విపంచికను 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను మీరు విను సమయములో సాగిలపడి, నేను చేయించిన పర్తిమకు 

నమసక్రించుటకు సిదధ్ముగా ఉండిన యెడల సరే మీరు నమసక్రింపని యెడల తక్షణమే మండుచునన్ 

వేడిమిగల అగిన్గుండములో మీరు వేయబడుదురు; నాచేతిలో నుండి మిముమ్ను విడిపింపగల 

దేవుడెకక్డ నునాన్డు? 

2 సమూయేలు 6:5 => దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును సరళవృక్షపు కఱఱ్తో చేయబడిన 

నానావిధములైన సితారాలను సవ్ర మండలములను తంబురలను మృదంగములను పెదద్ తాళములను 

వాయించుచు యెహోవా సనిన్ధిని నాటయ్మాడుచుండిరి. 

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

వాటి నాదముచేత నేల బదద్లగునటుల్ అతయ్ధికముగా సంతోషించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:8 => దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును తమ పూరణ్శకిత్తో దేవుని 

సనిన్ధిని పాటలు పాడుచు, సితారాలను సవ్రమండలములను తంబురలను తాళములను 

వాయించుచు బూరలు ఊదుచుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:11 => మరియు అతడు యూదా పరవ్తములయందు బలిపీఠములను 

కటిట్ంచి యెరూషలేము కాపురసుథ్లు దేవుని విసరిజ్ంచునటుల్ చేసెను. యూదావారిని విగర్హపూజకు 

లోపరచెను. 

కీరత్నలు 150:3 => బూరధవ్నితో ఆయనను సుత్తించుడి. సవ్రమండలముతోను సితారాతోను 

ఆయనను సుత్తించుడి. 

పర్సంగి 2:8 => నాకొరకు నేను వెండి బంగారములను, రాజులు సంపాదించు సంపదను, ఆ యా 

దేశములలో దొరుకు సంపతుత్ను కూరుచ్కొంటిని; నేను గాయకులను గాయకురాండర్ను 

మనుషుయ్లిచఛ్యించు సంపదలను సంపాదించుకొని బహుమంది ఉపపతున్లను ఉంచుకొంటిని. 
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యెషయా 46:6 => దానికి సాగిలపడి నమసాక్రము చేయుటకై సంచినుండి బంగారము మెండుగా 

పోయువారును వెండి తూచువారును దాని దేవతగా నిరూపించవలెనని కంసాలిని కూలికి పిలుతురు. 

దానియేలు 3:9 => రాజగు నెబుకదెన్జరు నొదద్ ఈలాగు మనవి చేసిరి రాజు చిరకాలము జీవించును 

గాక. 

వచనము 9 

రాజగు నెబుకదెన్జరు నొదద్ ఈలాగు మనవి చేసిరి రాజు చిరకాలము జీవించును గాక. 

దానియేలు 3:11 => సాగిలపడి నమసక్రింపని వాడెవడో వాడు మండుచునన్ అగిన్గుండములో 

వేయబడును. 

దానియేలు 3:15 => బాకాను పిలల్ంగోర్విని పెదద్వీణను వీణను సుంఫోనీయను విపంచికను 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను మీరు విను సమయములో సాగిలపడి, నేను చేయించిన పర్తిమకు 

నమసక్రించుటకు సిదధ్ముగా ఉండిన యెడల సరే మీరు నమసక్రింపని యెడల తక్షణమే మండుచునన్ 

వేడిమిగల అగిన్గుండములో మీరు వేయబడుదురు; నాచేతిలో నుండి మిముమ్ను విడిపింపగల 

దేవుడెకక్డ నునాన్డు? 

నిరగ్మకాండము 20:5 => ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; 

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

యెషయా 44:17 => దానిలో మిగిలిన భాగముతో తనకు దేవతగానునన్ విగర్హమును 

చేయించుకొనును దానియెదుట సాగిలపడుచు నమసాక్రము చేయుచు నీవే నా దేవుడవు ననున్ 

రకిష్ంపుమని పార్రిథ్ంచును.  

మతత్యి 4:9 => నీవు సాగిలపడి నాకు నమసాక్రము చేసినయెడల వీటిననిన్టిని నీకిచెచ్దనని 

ఆయనతో చెపప్గా 
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పర్కటన 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

పార్ణమిచుచ్టకై దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  

పర్కటన 13:17 => ఆ ముదర్, అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరిటి సంఖయ్యైనను గలవాడు 

తపప్, కర్య వికర్యములు చేయుటకు మరి యెవనికిని అధికారము లేకుండునటుల్ను అది వారిని 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 

దానియేలు 2:5 => రాజు నేను దాని మరచిపోతిని గాని, కలను దాని భావమును మీరు 

తెలియజేయనియెడల మీరు తుతుత్నియలుగా చేయబడుదురు; మీ యిండుల్ పెంటకుపప్గా చేయబడును.  

దానియేలు 2:12 => అందుకు రాజు కోపము తెచుచ్కొని అతాయ్గర్హము గలవాడై బబులోనులోని 

జాఞ్నులనందరిని సంహరింపవలెనని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

దానియేలు 2:13 => ఇటిట్ శాసనము బయలుదేరుటవలన జాఞ్నులు చంపబడవలసి యుండగా, వారు 

దానియేలును ఆతని సేన్హితులను చంపజూచిరి. 

మారుక్ 6:27 => వెంటనే రాజు అతని తల తెమమ్ని ఆజాఞ్పించి యొక బంటౌర్తును పంపెను. వాడు 

వెళి ల్ చెరసాలలో అతని తల గొటిట్ 

ఆదికాండము 19:28 => సొదొమ గొమొఱాఱ్ల తటుట్ను ఆ మైదానపు పర్దేశము యావతుత్ను చూడగా 

అదిగో ఆ పర్దేశపు పొగ ఆవము పొగవలె లేచుచుండెను. 

యిరిమ్యా 29:22 => ఆలకించుడి, వారు ఇశార్యేలీయులలో దురామ్రగ్ము జరిగించుచు, తమ 

పొరుగువారి భారయ్లతో వయ్భిచరించుచు, నేను వారి కాజాఞ్పింపని అబదధ్పు మాటలను నా 

నామమునుబటిట్ పర్కటించుచు వచిచ్రి, నేనే యీ సంగతిని తెలిసికొనినవాడనై సాకిష్గానునాన్ను. కాగా 

బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరుచేతికి వారిని అపప్గించుచునాన్ను, మీరు చూచుచుండగా అతడు వారిని 

హతము చేయును; 
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యెహెజేక్లు 22:18 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయులు నా దృషిట్కి మషుట్వంటివారైరి, అందరును 

కొలిమిలోని ఇతత్డియు తగరమును ఇనుమును సీసమునైరి, వారు వెండి మషుట్వంటివారైరి. 

యెహెజేక్లు 22:19 => కావున పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరందరును మషుట్వంటి 

వారైతిరి. నేను మిముమ్ను యెరూషలేము మధయ్ను పోగుచేసెదను, ఒకడు వెండియు ఇతత్డియు 

ఇనుమును సీసమును తగరమును పోగుచేసి కొలిమిలో వేసి దానిమీద అగిన్ ఊది కరిగించినటుల్ 

యెహెజేక్లు 22:20 => నా కోపముచేతను రౌదర్ముచేతను మిముమ్ను పోగుచేసి అకక్డ మిముమ్ను 

కరిగింతును. 

యెహెజేక్లు 22:21 => మిముమ్ను పోగుచేసి నా కోపాగిన్ని మీమీద ఊదగా నిశచ్యముగా మీరు 

దానిలో కరిగిపోవుదురు. 

యెహెజేక్లు 22:22 => కొలిమిలో వెండి కరుగునటుల్ మీరు దానిలో కరిగిపోవుదురు, అపుప్డు 

యెహోవానైన నేను నా కోర్ధమును మీమీద కుమమ్రించితినని మీరు తెలిసికొందురు. 

మతత్యి 13:42 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును ఉండును. 

మతత్యి 13:50 => వీరిని అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును 

ఉండును. 

పర్కటన 9:2 => అతడు అగాధము తెరవగా పెదద్ కొలిమిలోనుండి లేచు పొగవంటి పొగ ఆ 

అగాధములోనుండి లేచెను; ఆ అగాధములోని పొగచేత సూరుయ్నిని వాయుమండలమున చీకటి 

కమెమ్ను. 

పర్కటన 14:11 => వారి బాధ సంబంధమైన పొగ యుగయుగములు లేచును; ఆ 

కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని నమసాక్రము చేయువారును, దాని పేరుగల ముదర్ 

ఎవడైనను వేయించుకొనినయెడల వాడును రాతిర్ంబగళుల్ నెమమ్దిలేనివారై యుందురు.  

2 దినవృతాత్ంతములు 21:11 => మరియు అతడు యూదా పరవ్తములయందు బలిపీఠములను 

కటిట్ంచి యెరూషలేము కాపురసుథ్లు దేవుని విసరిజ్ంచునటుల్ చేసెను. యూదావారిని విగర్హపూజకు 

లోపరచెను. 
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దానియేలు 5:19 => దేవుడు అతనికిటిట్ మహరద్శ ఇచిచ్నందున తానెవరిని చంపగోరెనో వారిని 

చంపెను; ఎవరిని రకిష్ంపగోరెనో వారిని రకిష్ంచెను, ఎవరిని హెచిచ్ంపగోరెనో వారిని హెచిచ్ంచెను; 

ఎవరిని పడవేయగోరెనో వారిని పడవేసెను. కాబటిట్ సకల రాషట్రములును జనులును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడు వారును అతనికి భయపడుచు అతని యెదుట వణకుచు నుండిరి. 

దానియేలు 6:7 => రాజయ్పు పర్ధానులు సేనాధిపతులు అధిపతులు మంతుర్లు సంసాథ్నాధిపతులు 

అందరును కూడి, రాజొక ఖండితమైన చటట్ము సిథ్రపరచి దానిని శాసనముగా చాటింపజేయునటుల్ 

యోచన చేసిరి. ఎటల్నగా ముపప్ది దినముల వరకు నీయొదద్ తపప్ మరి ఏ దేవునియొదద్నైనను 

మానవునియొదద్నైనను ఎవడును ఏ మనవియు చేయకూడదు; ఎవడైనను చేసిన యెడల వాడు 

సింహముల గుహలో పడదోర్యబడును. రాజా, యీ పర్కారముగా రాజు శాసనము ఒకటి పుటిట్ంచి  

ఎఫెసీయులకు 6 :9 => యజమానులారా , మీకును వారికిని యజమానుడైనవాడు 

పరలోకమందునాన్డనియు, ఆయనకు పక్షపాతము లేదనియు ఎరిగినవారై, వారిని బెదరించుట మాని, 

ఆ పర్కారమే వారియెడల పర్వరిత్ంచుడి. 

వచనము 10 

రాజా, తాము ఒక కటట్డ నియమించితిరి; ఏదనగా బాకాను పిలల్ంగోర్విని పెదద్వీణను వీణను 

విపంచికను సుంఫోనీయను సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను విను పర్తివాడు సాగిలపడి ఆ బంగారు 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయవలెను. 

దానియేలు 3:10 => రాజా, తాము ఒక కటట్డ నియమించితిరి; ఏదనగా బాకాను పిలల్ంగోర్విని 

పెదద్వీణను వీణను విపంచికను సుంఫోనీయను సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను విను పర్తివాడు 

సాగిలపడి ఆ బంగారు పర్తిమకు నమసాక్రము చేయవలెను. 

యిరిమ్యా 51:7 => బబులోను యెహోవా చేతిలో సరవ్భూమికి మతుత్ కలిగించు బంగారుపాతర్యై 

యుండెను. దానిచేతి మదయ్మును అనయ్జనులు తార్గి మతిత్లిల్యునాన్రు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:16 => ఆయన గతకాలములలో సమసత్జనులను తమ తమ 

మారగ్ములయందు నడువనిచెచ్ను. 
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1 యోహాను 5:19 => మనము సతయ్వంతుడైన వానిని ఎరుగవలెనని దేవుని కుమారుడు వచిచ్ 

మనకు వివేకమనుగర్హించి యునాన్డని యెరుగుదుము.  

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 13:3 => దాని తలలలో ఒకదానికి చావుదెబబ్ తగిలినటుట్ండెను; అయితే ఆ చావుదెబబ్ 

మానిపోయెను గనుక భూజనులందరు మృగము వెంట వెళుళ్చు ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 17:8 => నీవు చూచిన ఆ మృగము ఉండెను గాని యిపుప్డు లేదు; అయితే అది 

అగాధజలములోనుండి పైకి వచుచ్టకును నాశనమునకు పోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 

భూనివాసులలో జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ 

మృగముండెను గాని యిపుప్డు లేదు అయితే ముందుకు వచుచ్ననన్ సంగతి తెలిసికొని 

అశచ్రయ్పడుదురు. 

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 

2 సమూయేలు 6:5 => దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును సరళవృక్షపు కఱఱ్తో చేయబడిన 

నానావిధములైన సితారాలను సవ్ర మండలములను తంబురలను మృదంగములను పెదద్ తాళములను 

వాయించుచు యెహోవా సనిన్ధిని నాటయ్మాడుచుండిరి. 
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2 రాజులు 16:11 => కాబటిట్ యాజకుడైన ఊరియా రాజైన ఆహాజు దమసుక్పటట్ణము నుండి 

పంపిన మచుచ్నకు సమమైన యొక బలిపీఠమును కటిట్ంచి, రాజైన ఆహాజు దమసుక్నుండి తిరిగి 

రాకమునుపే సిదధ్పరచెను. 

పర్సంగి 2:8 => నాకొరకు నేను వెండి బంగారములను, రాజులు సంపాదించు సంపదను, ఆ యా 

దేశములలో దొరుకు సంపతుత్ను కూరుచ్కొంటిని; నేను గాయకులను గాయకురాండర్ను 

మనుషుయ్లిచఛ్యించు సంపదలను సంపాదించుకొని బహుమంది ఉపపతున్లను ఉంచుకొంటిని. 

హబకూక్కు 2:19 => కఱఱ్నుచూచి మేలుకొమమ్నియు, మూగరాతిని చూచి లెమమ్నియు చెపుప్వానికి 

శర్మ; అది ఏమైన బోధింపగలదా? అది బంగారముతోను వెండితోను పూత పూయబడెను గాని 

దానిలో శావ్సమెంతమాతర్మును లేదు. 

వచనము 11 

సాగిలపడి నమసక్రింపని వాడెవడో వాడు మండుచునన్ అగిన్గుండములో వేయబడును. 

దానియేలు 6:12 => రాజు సముఖమునకు వచిచ్ శాసన విషయమునుబటిట్ రాజా, ముపప్ది దినముల 

వరకు నీకు తపప్ మరి ఏ దేవునికైనను మానవునికైనను ఎవడును పార్రథ్న చేయకూడదు; ఎవడైన 

చేసినయెడల వాడు సింహముల గుహలో పడదోర్యబడునని నీవు ఆజఞ్ ఇయయ్లేదా? అని మనవి 

చేయగా రాజు మాదీయుల యొకక్యు పారసీకుల యొకక్యు పదధ్తి పర్కారము ఆ సంగతి సిథ్రము; 

ఎవరును దాని రదుద్పరచజాలరనెను. 

దానియేలు 6:13 => అందుకు వారు చెరపటట్బడిన యూదులలో నునన్ ఆ దానియేలు, నినేన్గాని 

నీవు పుటిట్ంచిన శాసనమునేగాని లక్షయ్పెటట్క, అనుదినము ముమామ్రు పార్రథ్న చేయుచు 

వచుచ్చునాన్డనిరి. 

ఎజార్ 4:12 => తమ సనిన్ధినుండి మాయొదద్కు వచిచ్న యూదులు యెరూషలేమునకు వచిచ్, 

తిరుగుబాటుచేసిన ఆ చెడుపటట్ణమును కటుట్చునాన్రు. వారు దాని పార్కారములను నిలిపి దాని 

పునాదులను మరమమ్తు చేయుచునాన్రు. 
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ఎజార్ 4:13 => కావున రాజవైన తమకు తెలియవలసినదేమనగా, ఈ పటట్ణమును కటిట్ దాని 

పార్కారములను నిలువబెటిట్నయెడల వారు శిసుత్గాని సుంకముగాని పనున్గాని యియయ్క యుందురు, 

అపుప్డు రాజునకు రావలసిన పైకము నషట్మగును. 

ఎజార్ 4:14 => మేము రాజు యొకక్ ఉపుప్ తినన్వారము గనుక రాజునకు నషట్ము రాకుండ మేము 

చూడవలెనని ఈ యుతత్రమును పంపి రాజవైన తమకు ఈ సంగతి తెలియజేసితివిు. 

ఎజార్ 4:15 => మరియు తమ పూరివ్కులు వార్యించిన రాజయ్పు దసాత్వేజులను చూచినయెడల, ఈ 

పటట్ణపువారు తిరుగుబాటు చేయువారుగాను, రాజులకును దేశములకును హాని చేయువారుగాను, 

కలహకారులుగాను కనబడుదురనియు, అందువలననే యీ పటట్ణము నాశనము పొందెననియు 

రాజయ్పు దసాత్వేజులవలననే తమకు తెలియవచుచ్ను. 

ఎజార్ 4:16 => కావున రాజవైన తమకు మేము రూఢిపరచునదేమనగా, ఈ పటట్ణము కటట్బడి దాని 

పార్కారములు నిలువబెటట్బడినయెడల నది యివతల తమకు హకుక్ ఎంతమాతర్ము ఉండదు. 

ఎసేత్రు 3:6 => మొరెద్కై పార్ణము మాతర్ము తీయుట సవ్లప్కారయ్మని యెంచి, మొరెద్కై యొకక్ జనులు 

ఎవరైనది తెలిసికొని, అహషేవ్రోషు యొకక్ రాజయ్మందంతటనుండు మొరెద్కై సవ్జనులగు 

యూదులనందరిని సంహరించుటకు ఆలోచించెను. 

ఎసేత్ రు 3 : 8 = > అంతట హామాను అహషేవ్రోషుతో చెపిప్నదేమనగా మీ రాజయ్ 

సంసాథ్నములనిన్టియందుండు జనులలో ఒక జాతివారు చెదరియునాన్రు; వారి విధులు సకలజనుల 

విధులకు వేరుగా ఉనన్వి; వారు రాజుయొకక్ ఆజఞ్లను గైకొనువారు కారు; కాబటిట్ వారిని ఉండనిచుచ్ట 

రాజునకు పర్యోజనకరము కాదు. 

ఎసేత్రు 3:9 => రాజునకు సమమ్తియైతే వారు హతము చేయబడునటుల్ను, నేను ఆ పనిచేయువారికి 

ఇరువదివేల మణుగుల వెండిని రాజుయొకక్ ఖజానాలో ఉంచుటకు తూచి అపప్గించునటుల్ను, చటట్ము 

పుటిట్ంచుమనగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:20 => అంతట నాయ్యాధిపతుల యొదద్కు వారిని తీసికొనివచిచ్ ఈ 

మనుషుయ్లు యూదులైయుండి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:21 => రోమీయులమైన మనము అంగీకరించుటకైనను చేయుటకైనను 

కూడని ఆచారములు పర్చురించుచు, మన పటట్ణము గలిబిలి చేయుచునాన్రని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:22 => అపుప్డు జనసమూహము వారిమీదికి దొమిమ్గా వచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులును వారి వసత్రములు లాగివేసి వారిని బెతత్ములతో కొటట్వలెనని ఆజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:6 => అయితే వారు కనబడనందున యాసోనును కొందరు 

సహోదరులను ఆ పటట్ణపు అధికారులయొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయి భూలోకమును తలకిర్ందుచేసిన వీరు 

ఇకక్డికి కూడ వచిచ్యునాన్రు; యాసోను వీరిని చేరుచ్కొనియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:7 => వీరందరు యేసు అను వేరొక రాజునాన్డని చెపిప్, కైసరు 

చటట్ములకు విరోధముగా నడుచుకొనువారు అని కేకలువేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:8 => ఈ మాటలు వినుచునన్ జనసమూహమును పటట్ణపు 

అధికారులను కలవరపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:22 => అయినను ఈ విషయమై నీ అభిపార్యము నీవలన 

వినగోరుచునాన్ము; ఈ మతభేదమునుగూరిచ్ అంతట ఆకేష్పణ చేయుచునాన్రు ఇంతమటుట్కు మాకు 

తెలియుననిరి. 

1 పేతురు 4:3 => మనము పోకిరి చేషట్లు, దురాశలు, మదయ్పానము, అలల్రితో కూడిన ఆటపాటలు, 

తార్గుబోతుల విందులు, చేయదగని విగర్హ పూజలు మొదలైనవాటియందు నడుచుకొనుచు, 

అనయ్జనుల ఇషట్ము నెరవేరుచ్చుండుటకు గతించిన కాలమే చాలును, 

1 పేతురు 4:4 => అపరిమితమైన ఆ దురావ్య్పారమునందు తమతో కూడ మీరు 

పరుగెతత్కపోయినందుకు వారు ఆశచ్రయ్పడుచు మిముమ్ను దూషించుచునాన్రు. 

ఎసేత్రు 3:4 => ఈ పర్కారము వారు పర్తిదినము అతనితో చెపుప్చు వచిచ్నను అతడు వారి మాట 

చెవిని బెటట్కపోయెను గనుక వారు మొరెద్కై యొకక్ మాటలు సిథ్రపడునో లేదో చూతమని దాని 

హామానునకు తెలిపిరి. ఏలయనగా అతడు నేను యూదుడను గనుక ఆ పని చేయజాలనని వారితో 

చెపిప్యుండెను. 
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సామెతలు 30:10 => దాసునిగూరిచ్ వాని యజమానునితో కొండెములు చెపప్కుము వాడు నినున్ 

శపించును ఒకవేళ నీవు శికాష్రు హ్డవగుదువు. 

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

దేవతలను సుత్తించుచు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా 

దానియేలు 6:4 => అందుకా పర్ధానులును అధిపతులును రాజయ్పాలన విషయములో 

దానియేలుమీద ఏదైన ఒక నింద మోపవలెనని యుండి తగిన హేతువు కనిపెటుట్చుండిరి గాని 

దానియేలు నమమ్కసుథ్డై యే నేరమైనను ఏ తపప్యినను చేయువాడు కాడు గనుక దానియేలులో 

తపప్యినను లోపమైనను కనుగొనలేకపోయిరి.  

వచనము 12 

రాజా, తాము షదర్కు, మేషాకు, అబేదన్గో అను ముగుగ్రు యూదులను బబులోను దేశములోని 

రాచకారయ్ములు విచారించుటకు నియమించితిరి; ఆ మనుషుయ్లు తమరి ఆజఞ్ను లక్షయ్పెటట్లేదు, తమరి 

దేవతలను పూజించుటలేదు, తమరు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు పర్తిమకు నమసక్రించుటయే లేదు 

అనిరి. 

దానియేలు 3:4 => ఇటుల్ండగా ఒక దూత చాటించినది ఏమనగా జనులారా, దేశసుథ్లారా, ఆ యా 

భాషలు మాటలాడు వారలారా, మీకాజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను. 

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

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులు మీకు వినబడునపుప్డు రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన 

బంగారు పర్తిమ యెదుట సాగిలపడి నమసక్రించుడి. 

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

దాసులకు కల సెలవియుయ్డి; మేము దాని భావమును తెలియజేసెదము. 

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

గృహమునకు వచిచ్ ఇటల్నెను రాజు చిరకాలము జీవించునుగాక, నీ తలంపులు నినున్ 

కలవరపరచనియయ్కుము, నీ మనసుస్ నిబబ్రముగా ఉండనిముమ్. 
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దానియేలు 6:6 => కాబటిట్ ఆ పర్ధానులును అధిపతులును రాజు నొదద్కు సందడిగా కూడి వచిచ్ 

ఇటల్నిరి రాజగు దరాయ్వేషూ, చిరంజీవివై యుందువుగాక. 

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

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

వానికి పనున్ను, ఎవనికి సుంకమో వానికి సుంకమును చెలిల్ంచుడి. ఎవనియెడల భయముండవలెనో 

వానియెడల భయమును, ఎవనియెడల సనామ్నముండవలెనో వానియెడల సనామ్నమును కలిగియుండి, 

అందరికిని వారి వారి ఋణములను తీరుచ్డి. 

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

దావీదు సదాకాలము బర్దుకును గాక అనెను. 

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

తలమీద కిరీటము పెటిట్, ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును అతని చేతికిచిచ్న తరువాత వారు అతని 

పటాట్భిషికుత్నిగా చేసి చపప్టుల్కొటిట్ రాజు చిరంజీవియగునుగాకని చాటించిరి. 

ఎజార్ 5:7 => రాజైన దరాయ్వేషునకు సకల కేష్మపార్పిత్ యగునుగాక. 

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

సమాధులుండు పటట్ణము పాడైపోయి, దాని గుమమ్ములును అగిన్చేత కాలచ్బడి యుండగా నాకు 

దుఃఖముఖము లేకపోవునా అని రాజుతో అంటిని. 

ఎసేత్రు 3:4 => ఈ పర్కారము వారు పర్తిదినము అతనితో చెపుప్చు వచిచ్నను అతడు వారి మాట 

చెవిని బెటట్కపోయెను గనుక వారు మొరెద్కై యొకక్ మాటలు సిథ్రపడునో లేదో చూతమని దాని 

హామానునకు తెలిపిరి. ఏలయనగా అతడు నేను యూదుడను గనుక ఆ పని చేయజాలనని వారితో 

చెపిప్యుండెను. 

దానియేలు 3:24 => రాజగు నెబుకదెన్జరు ఆశచ్రయ్పడి తీవరముగ లేచి మేము ముగుగ్రు 

మనుషుయ్లను బంధించి యీ అగిన్లో వేసితివిుగదా యని తన మంతుర్ల నడిగెను. వారు రాజా, 

సతయ్మే అని రాజుతో పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 
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వచనము 13 

అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హమును రౌదర్మును గలవాడై షదర్కును మేషాకును అబేదెన్గోను 

పటుట్కొని రండని ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు ఆ మనుషుయ్లను పటుట్కొని రాజసనిన్ధికి తీసికొని వచిచ్రి. 

దానియేలు 3:4 => ఇటుల్ండగా ఒక దూత చాటించినది ఏమనగా జనులారా, దేశసుథ్లారా, ఆ యా 

భాషలు మాటలాడు వారలారా, మీకాజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను. 

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

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులు మీకు వినబడునపుప్డు రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన 

బంగారు పర్తిమ యెదుట సాగిలపడి నమసక్రించుడి. 

దానియేలు 3:6 => సాగిలపడి నమసక్రింపని వాడెవడో వాడు మండుచునన్ అగిన్గుండములో 

తక్షణమే వేయబడును. 

దానియేలు 3:7 => సకలజనులకు బాకా పిలల్ంగోర్వి పెదద్వీణ వీణ సుంఫోనీయ విపంచిక 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులు వినబడగా ఆ జనులును దేశసుథ్లును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడువారును సాగిలపడి, రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు పర్తిమకు 

నమసాక్రము చేసిరి. 

దానియేలు 6:12 => రాజు సముఖమునకు వచిచ్ శాసన విషయమునుబటిట్ రాజా, ముపప్ది దినముల 

వరకు నీకు తపప్ మరి ఏ దేవునికైనను మానవునికైనను ఎవడును పార్రథ్న చేయకూడదు; ఎవడైన 

చేసినయెడల వాడు సింహముల గుహలో పడదోర్యబడునని నీవు ఆజఞ్ ఇయయ్లేదా? అని మనవి 

చేయగా రాజు మాదీయుల యొకక్యు పారసీకుల యొకక్యు పదధ్తి పర్కారము ఆ సంగతి సిథ్రము; 

ఎవరును దాని రదుద్పరచజాలరనెను. 

నిరగ్మకాండము 1:16 => మీరు హెబీర్ సతరీలకు మంతర్సానిపని చేయుచు వారిని కానుప్పీటలమీద 

చూచినపుప్డు మగవాడైనయెడల వాని చంపుడి, ఆడుదైనయెడల దాని బర్దుకనియుయ్డని వారితో 

చెపెప్ను. 
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నిరగ్మకాండము 1:22 => అయితే ఫరో హెబీర్యులలో పుటిట్న పర్తి కుమారుని నదిలో పారవేయుడి, 

పర్తి కుమారెత్ను బర్దుకనియుయ్డి అని తన జనులందరికి ఆజాఞ్పించెను. 

ఎసేత్రు 3:12 => మొదటి నెల పదమూడవ దినమందు రాజుయొకక్ వార్తగాండుర్ పిలువబడిరి; 

హామాను ఆజాఞ్పించిన పర్కారము అంతయు ఆ యా సంసాథ్నములమీద నుంచబడిన రాజుయొకక్ 

అధిపతులకును అధికారులకును, ఆ యా సంసాథ్నములలోని జనములమీద నుంచబడిన 

అధిపతులకును అధికారులకును, వారి వారి లిపినిబటిట్యు, ఆ యా జనముల భాషనుబటిట్యు, రాజైన 

అహషేవ్రోషు పేరట ఆ వార్తగాండర్చేత తాకీదులు వార్యింపబడి రాజు ఉంగరముచేత 

ముదిర్ంపబడెను. 

ఎసేత్రు 3:13 => అదారు అను పండెర్ండవ నెల పదమూడవ దినమందు యౌవనులనేమి 

వృదుధ్లనేమి శిశువులనేమి సతరీలనేమి యూదులనందరిని ఒకక్దినమందే బొతిత్గా నిరూమ్లము చేసి వారి 

సొముమ్ కొలల్పుచుచ్కొమమ్ని తాకీదులు అంచెవారిచేత రాజయ్ సంసాథ్నములనిన్టికిని పంపబడెను. 

ఎసేత్రు 3:14 => మరియు ఒకానొక దినమునకు వారు సిదధ్పడవలెనను ఆ ఆజఞ్కు ఒక పర్తి 

పర్బలింపబడినదై పర్తి సంసాథ్నములోనునన్ సమసత్ జనులకు ఇయయ్బడుటకు పంపబడెను. 

కీరత్నలు 94:20 => కటట్డవలన కీడు కలిప్ంచు దుషుట్ల పరిపాలనతో నీకు పొందుకలుగునా? 

పర్సంగి 3:16 => మరియు లోకమునందు విమరశ్ సాథ్నమున దురామ్రగ్త జరుగుటయు, 

నాయ్యముండవలసిన సాథ్నమున దురామ్రగ్త జరుగుటయు నాకు కనబడెను. 

యెషయా 10:1 => విధవరాండుర్ తమకు దోపుడుసొముమ్గా ఉండవలెననియు 

యోహాను 11:57 => పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును ఆయన ఎకక్డ ఉనన్ది ఎవనికైనను 

తెలిసియునన్యెడల తాము ఆయనను పటుట్కొనగలుగుటకు తమకు తెలియజేయవలెనని ఆజాఞ్పించి 

యుండిరి. 

పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  
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పర్కటన 13:17 => ఆ ముదర్, అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరిటి సంఖయ్యైనను గలవాడు 

తపప్, కర్య వికర్యములు చేయుటకు మరి యెవనికిని అధికారము లేకుండునటుల్ను అది వారిని 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 

నిరగ్మకాండము 15:20 => మరియు అహరోను సహోదరియు పర్వకి త్ర్యునగు మిరాయ్ము తంబురను 

చేతపటుట్కొనెను. సతరీలందరు తంబురలతోను నాటయ్ములతోను ఆమె వెంబడి వెళల్గా 

నిరగ్మకాండము 15:21 => మిరాయ్ము వారితో కలిసి యిటుల్ పలల్వి యెతిత్ పాడెను యెహోవాను 

గానము చేయుడి ఆయన మిగుల అతిశయించి జయించెను గుఱఱ్మును దాని రౌతును సముదర్ములో 

ఆయన పడదోర్సెను. 

నిరగ్మకాండము 32:18 => అతడు అది జయధవ్ని కాదు, అపజయ ధవ్ని కాదు, సంగీత ధవ్ని నాకు 

వినబడుచునన్దనెను. 

నిరగ్మకాండము 32:19 => అతడు పాళెమునకు సమీపింపగా, ఆ దూడను, వారు నాటయ్మాడుటను 

చూచెను. అందుకు మోషే కోపము మండెను; అతడు కొండదిగువను తనచేతులలోనుండి ఆ పలకలను 

పడవేసి వాటిని పగులగొటెట్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:16 => అంతట దావీదు మీరు మీ బంధువులగు పాటకులను పిలిచి, 

సవ్రమండలములు సితారాలు తాళములు లోనగు వాదయ్ విశేషములతో గంభీర ధవ్ని చేయుచు, 

సంతోషముతో సవ్రములెతిత్ పాడునటుల్ ఏరాప్టు చేయుడని లేవీయుల అధిపతులకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

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

బూరలు ఊదుచు, తాళములు కొటుట్చు, సవ్రమండలములు సితారాలు వాయించుచు యెహోవా 

నిబంధన మందసమును తీసికొనివచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:5 => వారిలో ఆసాపు అధిపతి, జెకరాయ్ అతని తరువాతివాడు, 

యెమీయేలు షెమీరామోతు యెహీయేలు మతిత్తాయ్ ఏలీయాబు బెనాయా ఓబేదెదోము యెహీయేలు 

అనువారు సవ్రమండలములను సితారాలను వాయించుటకై నియమింపబడిరి, ఆసాపు తాళములను 

వాయించువాడు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 16:6 => బెనాయా యహజీయేలు అను యాజకులు ఎపుప్డును దేవుని 

నిబంధన మందసము ఎదుట బూరలు ఊదువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:5 => వీరందరును దేవుని వాకుక్విషయములో రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు 

హేమానుయొకక్ కుమారులు. హేమాను సంతతిని గొపప్చేయుటకై దేవుడు హేమానునకు 

పదునలుగురు కుమారులను ముగుగ్రు కుమారెత్లను అనుగర్హించియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:6 => వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును 

రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు 

వాయించుచు గానము చేయుచు, తమ తండిర్ చేతికిర్ంద దేవుని మందిరపు సేవ జరిగించుచుండిరి. 

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

పర్వకత్యైన నాతానును చేసిన నిరణ్యము చొపుప్న యెహోవా మందిరములో తాళములను 

సవ్రమండలములను సితారాలను వాయించుటకై అతడు లేవీయులను ఏరాప్టు చేసెను. ఆలాగు 

జరుగవలెనని యెహోవా తన పర్వకత్లదావ్రా ఆజాఞ్పించియుండెను. 
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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 92:1 => యెహోవాను సుత్తించుట మంచిది మహోనన్తుడా,  

కీరత్నలు 92:2 => నీ నామమును కీరిత్ంచుట మంచిది. ఉదయమున నీ కృపను పర్తి రాతిర్ నీ 

విశావ్సయ్తను 

కీరత్నలు 92:3 => పది తంతుల సవ్రమండలముతోను గంభీర ధవ్నిగల సితారాతోను పర్చురించుట 

మంచిది. 

కీరత్నలు 149:3 => నాటయ్ముతో వారు ఆయన నామమును సుత్తించుదురు గాక తంబురతోను 

సితారాతోను ఆయననుగూరిచ్ గానము చేయుదురు గాక.  

కీరత్నలు 149:4 => యెహోవా తన పర్జలందు పీర్తిగలవాడు. ఆయన దీనులను రక్షణతో 

అలంకరించును. 

కీరత్నలు 150:3 => బూరధవ్నితో ఆయనను సుత్తించుడి. సవ్రమండలముతోను సితారాతోను 

ఆయనను సుత్తించుడి. 

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

పిలల్నగోర్వితోను ఆయనను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 150:5 => మోర్గు తాళములతో ఆయనను సుత్తించుడి. గంభీరధవ్నిగల తాళములతో 

ఆయనను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 150:6 => సకలపార్ణులు యెహోవాను సుత్తించుదురు గాక యెహోవాను సుత్తించుడి. 

ఆమోసు 6:5 => సవ్రమండలముతో కలిసి పిచిచ్పాటలు పాడుచు, దావీదువలెనే వాయించు 

వాదయ్ములను కలిప్ంచుకొందురు. 
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2 సమూయేలు 6:5 => దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును సరళవృక్షపు కఱఱ్తో చేయబడిన 

నానావిధములైన సితారాలను సవ్ర మండలములను తంబురలను మృదంగములను పెదద్ తాళములను 

వాయించుచు యెహోవా సనిన్ధిని నాటయ్మాడుచుండిరి. 

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

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులు మీకు వినబడునపుప్డు రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన 

బంగారు పర్తిమ యెదుట సాగిలపడి నమసక్రించుడి. 

దానియేలు 3:7 => సకలజనులకు బాకా పిలల్ంగోర్వి పెదద్వీణ వీణ సుంఫోనీయ విపంచిక 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులు వినబడగా ఆ జనులును దేశసుథ్లును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడువారును సాగిలపడి, రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు పర్తిమకు 

నమసాక్రము చేసిరి. 

దానియేలు 3:15 => బాకాను పిలల్ంగోర్విని పెదద్వీణను వీణను సుంఫోనీయను విపంచికను 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను మీరు విను సమయములో సాగిలపడి, నేను చేయించిన పర్తిమకు 

నమసక్రించుటకు సిదధ్ముగా ఉండిన యెడల సరే మీరు నమసక్రింపని యెడల తక్షణమే మండుచునన్ 

వేడిమిగల అగిన్గుండములో మీరు వేయబడుదురు; నాచేతిలో నుండి మిముమ్ను విడిపింపగల 

దేవుడెకక్డ నునాన్డు? 

దానియేలు 3:24 => రాజగు నెబుకదెన్జరు ఆశచ్రయ్పడి తీవరముగ లేచి మేము ముగుగ్రు 

మనుషుయ్లను బంధించి యీ అగిన్లో వేసితివిుగదా యని తన మంతుర్ల నడిగెను. వారు రాజా, 

సతయ్మే అని రాజుతో పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

మతత్యి 10:28 => మరియు ఆతమ్ను చంపనేరక దేహమునే చంపువారికి భయపడకుడి గాని, 

ఆతమ్ను దేహమునుకూడ నరకములో నశింపజేయగలవానికి మికిక్లి భయపడుడి. 

వచనము 14 
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అంతట నెబుకదెన్జరు వారితో ఇటల్నెను షదర్కూ, మేషాకూ, అబేదెన్గో మీరు నా దేవతను పూజించుట 

లేదనియు, నేను నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు పర్తిమకు నమసక్రించుట లేదనియు నాకు వినబడినది. 

అది నిజమా? 

దానియేలు 3:6 => సాగిలపడి నమసక్రింపని వాడెవడో వాడు మండుచునన్ అగిన్గుండములో 

తక్షణమే వేయబడును. 

దానియేలు 6:7 => రాజయ్పు పర్ధానులు సేనాధిపతులు అధిపతులు మంతుర్లు సంసాథ్నాధిపతులు 

అందరును కూడి, రాజొక ఖండితమైన చటట్ము సిథ్రపరచి దానిని శాసనముగా చాటింపజేయునటుల్ 

యోచన చేసిరి. ఎటల్నగా ముపప్ది దినముల వరకు నీయొదద్ తపప్ మరి ఏ దేవునియొదద్నైనను 

మానవునియొదద్నైనను ఎవడును ఏ మనవియు చేయకూడదు; ఎవడైనను చేసిన యెడల వాడు 

సింహముల గుహలో పడదోర్యబడును. రాజా, యీ పర్కారముగా రాజు శాసనము ఒకటి పుటిట్ంచి  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:23 => చెరసాల బహు భదర్ముగా మూసియుండుటయు, కావలివారు 

తలుపుల ముందర నిలిచియుండుటయు చూచితివిు గాని తలుపులు తీసినపుప్డు లోపల మాకొకడైనను 

కనబడలేదని వారికి తెలిపిరి. 

వచనము 15 

బాకాను పిలల్ంగోర్విని పెదద్వీణను వీణను సుంఫోనీయను విపంచికను సకలవిధములగు 

వాదయ్ధవ్నులను మీరు విను సమయములో సాగిలపడి, నేను చేయించిన పర్తిమకు నమసక్రించుటకు 

సిదధ్ముగా ఉండిన యెడల సరే మీరు నమసక్రింపని యెడల తక్షణమే మండుచునన్ వేడిమిగల 

అగిన్గుండములో మీరు వేయబడుదురు; నాచేతిలో నుండి మిముమ్ను విడిపింపగల దేవుడెకక్డ 

నునాన్డు? 

దానియేలు 2:49 => అంతట దానియేలు రాజునొదద్ మనవి చేసికొనగా రాజు షదర్కు మేషాకు 

అబేదెన్గోయను వారిని బబులోను సంసాథ్నము మీద విచారణకరత్లనుగా నియమించెను; అయితే 

దానియేలు రాజుసనిన్ధిని ఉండెను. 
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దానియేలు 6:13 => అందుకు వారు చెరపటట్బడిన యూదులలో నునన్ ఆ దానియేలు, నినేన్గాని 

నీవు పుటిట్ంచిన శాసనమునేగాని లక్షయ్పెటట్క, అనుదినము ముమామ్రు పార్రథ్న చేయుచు 

వచుచ్చునాన్డనిరి. 

1 సమూయేలు 18:7 => ఆ సతరీలు గాన పర్తిగానములు చేయుచు వాయించుచు సౌలు 

వేలకొలదియు, దావీదు పదివేలకొలదియు (శతుర్వులను) హతము చేసిరనిరి.  

1 సమూయేలు 18:8 => ఆ మాటలు సౌలునకు ఇంపుగా నుండనందున అతడు బహు కోపము 

తెచుచ్కొని వారు దావీదునకు పదివేలకొలది అనియు, నాకు వేలకొలది అనియు సుత్తులు పాడిరే; 

రాజయ్ము తపప్ మరి ఏమి అతడు తీసికొనగలడు అనుకొనెను 

1 సమూయేలు 18:9 => కాబటిట్ నాటనుండి సౌలు దావీదుమీద విషపు చూపు నిలిపెను. 

1 సమూయేలు 18:10 => మరునాడు దేవుని యొదద్నుండి దురాతమ్ సౌలుమీదికి బలముగా 

వచిచ్నందున అతడు ఇంటిలో పర్వచించుచుండగా1 దావీదు మునుపటిలాగున వీణ చేతపటుట్కొని 

వాయించెను. 

1 సమూయేలు 18:11 => ఒకపుప్డు సౌలు చేతిలో నొక యీటె యుండగా దావీదును పొడిచి 

గోడకు బిగించుదుననుకొని సౌలు ఆ యీటెను విసిరెను. అయితే అది తగలకుండ దావీదు రెండు 

మారులు తపిప్ంచుకొనెను. 

ఎసేత్ రు 3 : 8 = > అంతట హామాను అహషేవ్రోషుతో చెపిప్నదేమనగా మీ రాజయ్ 

సంసాథ్నములనిన్టియందుండు జనులలో ఒక జాతివారు చెదరియునాన్రు; వారి విధులు సకలజనుల 

విధులకు వేరుగా ఉనన్వి; వారు రాజుయొకక్ ఆజఞ్లను గైకొనువారు కారు; కాబటిట్ వారిని ఉండనిచుచ్ట 

రాజునకు పర్యోజనకరము కాదు. 

సామెతలు 27:4 => కోర్ధము కూర్రమైనది కోపము వరదవలె పొరుల్నది. రోషము ఎదుట ఎవడు 

నిలువగలడు? 

పర్సంగి 4:4 => మరియు కషట్మంతయు నేరుప్తో కూడిన పనులనిన్యు నరులకు రోషకారణములని 

నాకు కనబడెను; ఇదియు వయ్రథ్ముగా నొకడు గాలిని పటుట్కొనుటకై చేయు పర్యతన్మువలె నునన్ది. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:28 => పర్ధానయాజకుడు వారిని చూచి మీరు ఈ నామమునుబటిట్ 

బోధింపకూడదని మేము మీకు ఖండితముగా ఆజాఞ్పింపలేదా? ఇదిగో మీరు యెరూషలేమును మీ 

బోధతో నింపి, యీ మనుషుయ్ని హతయ్ మామీదికి తేవలెనని ఉదేద్శించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:7 => వీరందరు యేసు అను వేరొక రాజునాన్డని చెపిప్, కైసరు 

చటట్ములకు విరోధముగా నడుచుకొనువారు అని కేకలువేసిరి. 

ఎసేత్రు 3:4 => ఈ పర్కారము వారు పర్తిదినము అతనితో చెపుప్చు వచిచ్నను అతడు వారి మాట 

చెవిని బెటట్కపోయెను గనుక వారు మొరెద్కై యొకక్ మాటలు సిథ్రపడునో లేదో చూతమని దాని 

హామానునకు తెలిపిరి. ఏలయనగా అతడు నేను యూదుడను గనుక ఆ పని చేయజాలనని వారితో 

చెపిప్యుండెను. 

దానియేలు 1:7 => నపుంసకుల యధిపతి దానియేలునకు బెలెత్షాజరు అనియు, హననాయ్కు 

షదర్కనియు, మిషాయేలునకు మేషాకనియు, అజరాయ్కు అబేదెన్గో అనియు పేళుల్ పెటెట్ను. 

దానియేలు 2:17 => అపుప్డు దానియేలు తన యింటికి పోయి తన సేన్హితులైన హననాయ్కును 

మిషాయేలునకును అజరాయ్కును సంగతి తెలియజేసి 

వచనము 16 

షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోయు రాజుతో ఈలాగు చెపిప్రి నెబుకదెన్జరూ, యిందును గురించి 

నీకు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెననన్ చింత మాకు లేదు. 

దానియేలు 3:19 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హము నొందినందున షదర్కు, మేషాకు, 

అబేదెన్గోయను వారి విషయములో ఆయన ముఖము వికారమాయెను గనుక గుండము ఎపప్టికనన్ 

ఏడంతలు వేడిమిగా చేయుమని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

దానియేలు 2:12 => అందుకు రాజు కోపము తెచుచ్కొని అతాయ్గర్హము గలవాడై బబులోనులోని 

జాఞ్నులనందరిని సంహరింపవలెనని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 4:5 => కయీనును అతని యరప్ణను ఆయన లక్షయ్పెటట్లేదు. కాబటిట్ కయీనుకు 

మికిక్లి కోపము వచిచ్ అతడు తన ముఖము చినన్బుచుచ్కొనగా  
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1 సమూయేలు 20:30 => సౌలు యోనాతానుమీద బహుగా కోపపడి ఆగడగొటుట్దాని కొడుకా, 

నీకును నీ తలిల్ మానమునకును సిగుగ్ కలుగునటుల్గా నీవు యెషష్యి కుమారుని సీవ్కరించిన సంగతి 

నాకు తెలిసినది కాదా? 

1 సమూయేలు 20:31 => యెషష్యి కుమారుడు భూమిమీద బర్దుకునంత కాలము నీకైనను నీ 

రాజయ్మునకైనను సిథ్రత కలుగదు గదా; కాబటిట్ నీవు వరత్మానము పంపి అతనిని నా దగగ్రకు 

రపిప్ంచుము, నిజముగా అతడు మరణమునకరు హ్డని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 20:32 => అంతట యోనాతాను అతడెందుకు మరణ శిక్ష నొందవలెను? అతడు 

ఏమి చేసెనని సౌలు నడుగగా 

1 సమూయేలు 20:33 => సౌలు అతనిని పొడువవలెనని యీటె విసిరెను; అందువలన తన తండిర్ 

దావీదును చంపనుదేద్శము గలిగియునాన్డని యోనాతాను తెలిసికొని 

ఎసేత్రు 3:5 => మొరెద్కై వంగకయు నమసక్రింపకయు నుండుట హామాను చూచినపుప్డు బహుగా 

కోపగించి 

ఎసేత్రు 3:6 => మొరెద్కై పార్ణము మాతర్ము తీయుట సవ్లప్కారయ్మని యెంచి, మొరెద్కై యొకక్ జనులు 

ఎవరైనది తెలిసికొని, అహషేవ్రోషు యొకక్ రాజయ్మందంతటనుండు మొరెద్కై సవ్జనులగు 

యూదులనందరిని సంహరించుటకు ఆలోచించెను. 

సామెతలు 17:12 => పిలల్లను పోగొటుట్కొనిన యెలుగుబంటిని ఎదురొక్నవచుచ్ను గాని మూరఖ్పు 

పనులు చేయుచునన్ మూరుఖ్ని ఎదురొక్నరాదు 

సామెతలు 27:3 => రాయి బరువు ఇసుక భారము మూఢుని కోపము ఆ రెంటికంటె బరువు. 

సామెతలు 29:22 => కోపిషు ఠ్డు కలహము రేపును ముంగోపి అధికమైన దుషిర్క్యలు చేయును. 

లూకా 6:11 => అపుప్డు వారు వెఱి ఱ్ కోపముతో నిండుకొని, యేసును ఏమి చేయుదమా అని 

యొకనితోనొకడు మాటలాడుకొనిరి. 

మతత్యి 10:18 => వీరికిని అనయ్జనులకును సాకాష్య్రథ్మై నా నిమితత్ము మీరు అధిపతులయొదద్కును 

రాజులయొదద్కును తేబడుదురు. 
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మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:25 => అపుప్డు ఒకడు వచిచ్ ఇదిగో మీరు చెరసాలలో వేయించిన 

మనుషుయ్లు దేవాలయములో నిలిచి పర్జలకు బోధించుచునాన్రని వారికి తెలుపగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:26 => అధిపతి బంటౌర్తులతో కూడ పోయి, పర్జలు రాళల్తో 

కొటుట్దురేమో అని భయపడి, బలాతాక్రము చేయకయే వారిని తీసికొని వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:27 => వారిని తీసికొని వచిచ్ సభలో నిలువబెటట్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:24 => కొనిన్ దినములైన తరువాత ఫేలికుస్ యూదురాలైన దుర్సిలల్ అను 

తన భారయ్తోకూడ వచిచ్ పౌలును పిలిపించి, కీర్సుత్యేసునందలి విశావ్సమునుగూరిచ్ అతడు 

బోధింపగా వినెను. 

ఎసేత్రు 1:12 => రాణియైన వషిత్ నపుంసకులచేత ఇయయ్బడిన రాజాజఞ్ పర్కారము వచుచ్టకు 

ఒపప్కపోగా రాజు మిగుల కోపగించెను, అతని కోపము రగులుకొనెను. 

ఎసేత్రు 5:9 => ఆ దినమందు హామాను సంతోషించి మనోలాల్సము గలవాడై బయలువెళి ల్, 

రాజుగుమమ్ముననుండు మొరెద్కై తనున్ చూచియు అతడు లేచి నిలువకయు కదలకయు ఉనన్ందున 

మొరెద్కైమీద బహుగా కోపగించెను. 

సామెతలు 16:14 => రాజు కోర్ధము మరణదూత జాఞ్నియైనవాడు ఆ కోర్ధమును శాంతిపరచును.  

విలాపవాకయ్ములు 1:15 => నేను చూచుచుండగా పర్భువు నా బలాఢుయ్లనందరిని కొటిట్వేసెను నా 

యౌవనులను అణగదొర్కక్వలెనని ఆయన నామీద నియామకకూటము కూడను చాటించెను. 

యెహోవా కనయ్కయైన యూదాకుమారిని దార్క్షగానుగలో వేసి తొర్కిక్యునాన్డు.  
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దానియేలు 6:14 => రాజు ఈ మాట విని బహుగా వాయ్కులపడి, దానియేలును రకిష్ంపవలెనని తన 

మనసుస్ దృఢము చేసికొని, సూరుయ్డసత్మించు వరకు అతని విడిపించుటకు పర్యతన్ము చేసెను. 

మతత్యి 2:16 => ఆ జాఞ్నులు తనున్ అపహసించిరని హేరోదు గర్హించి బహు ఆగర్హము 

తెచుచ్కొని, తాను జాఞ్నులవలన వివరముగా తెలిసికొనిన కాలమునుబటిట్, బేతెల్హేములోను దాని సకల 

పార్ంతములలోను, రెండు సంవతస్రములు మొదలుకొని తకుక్వ వయసుస్ గల మగపిలల్లనందరిని 

వధించెను. 

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

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

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

వచనము 17 

మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో నుండి మముమ్ను 

తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను రకిష్ంచును; ఒక 

వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 

నిరగ్మకాండము 21:13 => అయితే వాడు చంపవలెనని పొంచియుండకయే దైవికముగా వానిచేత ఆ 

హతయ్ జరిగినయెడల వాడు పారిపోగల యొక సథ్లమును నీకు నిరణ్యించెదను. 

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

చంప లేచినయెడల వాడు నా బలిపీఠము నాశర్యించినను వాని లాగివేసి చంపవలెను. 

దానియేలు 3:1 => రాజగు నెబుకదెన్జరు బంగారు పర్తిమ యొకటి చేయించి, బబులోను 

దేశములోని దూరాయను మైదానములో దాని నిలువబెటిట్ంచెను. అది అరువది మూరల ఎతుత్ను ఆరు 

మూరల వెడలుప్నై యుండెను.  

దానియేలు 4:8 => కడపట బెలెత్షాజరను నా దేవత పేరునుబటిట్ బిరుదుపొందిన దానియేలనువాడు 

నా యెదుటికి వచెచ్ను; పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ అతనియందుండెను, కావున నేనతనికి నా కలను 

చెపిప్తిని. 
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యెషయా 46:1 => బేలు కూలుచునన్ది నెబో కుర్ంగుచునన్ది వాటి పర్తిమలు జంతువులమీదను 

పశువులమీదను మోయబడుచునన్వి 

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  

యెషయా 44:10 => ఎందుకును పనికిరాని విగర్హమును పోతపోసి దానినొక దేవునిగా 

నిరూపించువాడెవడు? 

యోహాను 19:10 => గనుక పిలాతు నాతో మాటలాడవా? నినున్ విడుదల చేయుటకు నాకు 

అధికారము కలదనియు, నినున్ సిలువ వేయుటకు నాకు అధికారము కలదనియు నీవెరుగవా? అని 

ఆయనతో అనెను. 

వచనము 18 

రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు పర్తిమకు 

నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 

దానియేలు 3:10 => రాజా, తాము ఒక కటట్డ నియమించితిరి; ఏదనగా బాకాను పిలల్ంగోర్విని 

పెదద్వీణను వీణను విపంచికను సుంఫోనీయను సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను విను పర్తివాడు 

సాగిలపడి ఆ బంగారు పర్తిమకు నమసాక్రము చేయవలెను. 

లూకా 4:7 => కాబటిట్ నీవు నాకు మొర్కిక్తివా యిదంతయు నీదగునని ఆయనతో చెపెప్ను. 

లూకా 4:8 => అందుకు యేసు నీ దేవుడైన పర్భువునకు మొర్కిక్ ఆయనను మాతర్ము సేవింపవలెను 

అని వార్యబడి యునన్దని వానికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 3:17 => మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో 

నుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను 

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 
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నిరగ్మకాండము 32:32 => అయోయ్ నీవు వారి పాపమును ఒకవేళ పరిహరించితివా, లేనియెడల 

నీవు వార్సిన నీ గర్ంథములో నుండి నా పేరు తుడిచివేయుమని బర్తిమాలుకొనుచునాన్ననెను. 

లూకా 13:9 => అది ఫలించిన సరి, లేనియెడల నరికించివేయుమని అతనితో చెపెప్ను.  

దానియేలు 3:28 => నెబుకదెన్జరు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వీరి దేవుడు పూజారు హ్డు; 

ఆయన తన దూతనంపి తనాన్శర్యించిన దాసులను రకిష్ంచెను. వారు తమ దేవునికి గాక మరి ఏ 

దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి 

రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 

దానియేలు 3:29 => కాగా నేనొక శాసనము నియమించుచునాన్ను; ఏదనగా, ఇవివ్ధముగ 

రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డగు దేవుడు గాక మరి ఏ దేవుడును లేడు. కాగా ఏ జనులలోగాని రాషట్రములోగాని 

యేభాష మాటలాడువారిలో గాని షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో యనువారి దేవుని ఎవడు దూషించునో 

వాడు తుతుత్నియలుగా చేయబడును; వాని యిలుల్ ఎపుప్డును పెంటకుపప్గా ఉండుననెను. 

దానియేలు 6:16 => అంతట రాజు ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును పటుట్కొనిపోయి 

సింహముల గుహలో పడదోర్సిరి; పడదోర్యగా రాజు నీవు అనుదినము తపప్క సేవించుచునన్ నీ దేవుడే 

నినున్ రకిష్ంచునని దానియేలుతో చెపెప్ను. 

దానియేలు 6:20 => అతడు గుహ దగగ్రకు రాగానే, దుఃఖ సవ్రముతో దానియేలును పిలిచి జీవము 

గల దేవుని సేవకుడవైన దానియేలూ, నితయ్ము నీవు సేవించుచునన్ నీ దేవుడు నినున్ రకిష్ంపగలిగెనా? 

అని యతనిని అడిగెను. 

నిరగ్మకాండము 5:2 => ఫరో నేను అతని మాట విని ఇశార్యేలీయులను పోనిచుచ్టకు యెహోవా 

ఎవడు? నేను యెహోవాను ఎరుగను, ఇశార్యేలీయులను పోనీయననెను. 

2 రాజులు 18:35 => యెహోవా మాచేతిలోనుండి యెరూషలేమును విడిపించుననుటకు ఆ యా 

దేశముల దేవతలలో ఏదైనను తన దేశమును మాచేతిలోనుండి విడిపించినది కలదా అని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:15 => కాబటిట్ యిపుప్డు హిజిక్యాచేత మీరు మోసపోకుడి, మీరు ఇటిట్ 

పేర్రేపణకు లోబడకుడి, అతని నముమ్కొనకుడి, యే జనుల దేవుడైనను ఏ రాజయ్పు దేవుడైనను తన 

Page  of 270 1355



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

జనులను నాచేతిలో నుండి గాని నా పితరుల చేతిలోనుండి గాని విడిపింపలేక పోగా, మీ దేవుడు 

నాచేతిలోనుండి మిముమ్ను మొదలే విడిపింపలేకపోవునుగదా అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:16 => అతని సేవకులు దేవుడైన యెహోవా మీదను ఆయన సేవకుడైన 

హిజిక్యా మీదను ఇంకను పేలాపనలు పేలిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:17 => అదియుగాక ఇతర దేశముల జనుల దేవతలు తమ జనులను 

నాచేతిలోనుండి యేలాగున విడిపింపలేకపోయిరో ఆలాగున హిజిక్యా సేవించు దేవుడును తన 

జనులను నాచేతిలోనుండి విడిపింపలేకపోవునని ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవాను నిందించుటకును, 

ఆయనమీద అపవాదములు పలుకుటకును అతడు పతిర్కలు వార్సి పంపెను. 

యెషయా 36:20 => యెహోవా నా చేతిలోనుండి యెరూషలేమును విడిపించుననుటకు ఈ 

దేశముల దేవతలలో ఏదైనను తన దేశమును నా చేతిలోనుండి విడిపించినది కలదా? అని చెపెప్ను. 

యెషయా 37:23 => నీవు ఎవరిని తిరసక్రించితివి? ఎవరిని దూషించితివి? నీవు గరివ్ంచి యెవరిని 

భయపెటిట్తివి? ఇశార్యేలీయుల పరిశుదధ్ దేవునినే గదా? 

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

గనుక ఆయనకిషుట్డైతే ఆయన ఇపుప్డు వానిని తపిప్ంచునని చెపిప్రి. 

మతత్యి 10:19 => వారు మిముమ్ను అపప్గించునపుప్డు, ఏలాగు మాటాడుదుము? ఏమి 

చెపుప్దుము? అని చింతింపకుడి; మీరేమి చెపప్వలెనో అది ఆ గడియలోనే మీకనుగర్హింపబడును. 

మారుక్ 13:11 => వారు మిముమ్ను అపప్గించుటకు కొనిపోవునపుప్డు మీరు ఏమి చెపుప్దుమా అని 

ముందుగా చింతింపకుడి, ఆ గడియలోనే మీకేది ఇయయ్బడునో అదే చెపుప్డి; చెపుప్వాడు 

పరిశుదాధ్తమ్యే గాని మీరు కారు. 

లూకా 12:11 => వారు సమాజమందిరముల పెదద్ల యొదద్కును అధిపతుల యొదద్కును అధికారుల 

యొదద్కును మిముమ్ను తీసికొనిపోవునపుప్డు మీరుఏలాగు ఏమి ఉతత్రమిచెచ్దమా, యేమి 

మాటలాడుదుమా అని చింతింపకుడి, 

లూకా 21:14 => కాబటిట్ మేమేమి సమాధానము చెపుప్దుమా అని ముందుగా చింతింపకుందుమని 

మీ మనసుస్లో నిశచ్యించుకొనుడి. 
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లూకా 21:15 => మీ విరోధులందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాకుక్ను 

జాఞ్నమును నేను మీకు అనుగర్హింతును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:8 => పేతురు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవాడై యిటల్నెను పర్జల 

అధికారులారా, పెదద్లారా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:9 => ఆ దురబ్లునికి చేయబడిన ఉపకారమునుగూరిచ్ వాడు దేనివలన 

సవ్సథ్త పొందెనని నేడు మముమ్ను విమరిశ్ంచుచునాన్రు గనుక 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 4 : 1 0 = > మీ రం ద రు ను ఇ శార్ యే లు పర్ జ లం ద రు ను 

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:11 => ఇలుల్ కటుట్వారైన మీరు తృణీకరించిన రాయి ఆయనే; ఆ రాయి 

మూలకు తలరాయి ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:12 => మరి ఎవనివలనను రక్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే మనము 

రక్షణ పొందవలెను గాని, ఆకాశము కిర్ంద మనుషుయ్లలో ఇయయ్బడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ 

పొందలేము అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:19 => అందుకు పేతురును యోహానును వారినిచూచి దేవునిమాట 

వినుటకంటె మీ మాట వినుట దేవుని దృషిట్కి నాయ్యమా? మీరే చెపుప్డి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:29 => అందుకు పేతురును అపొసత్లులు నుమనుషుయ్లకు కాదు దేవునికే 

మేము లోబడవలెను గదా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:15 => సభలో కూరుచ్నన్వారందరు అతనివైపు తేరిచూడగా అతని 

ముఖము దేవదూత ముఖమువలె వారికి కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:10 => అపుప్డు అధిపతి మాటలాడుమని పౌలునకు సైగచేయగా 

అతడిటల్నెను తమరు బహు సంవతస్రములనుండి యీ జనమునకు నాయ్యాధిపతులై యునాన్రని 

యెరిగి నేను ధైరయ్ముతో సమాధానము చెపుప్కొనుచునాన్ను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:11 => యెరూషలేములో ఆరాధించుటకు నేను వెళి ల్ననాటనుండి 

పండెర్ండు దినములు మాతర్మే అయినదని తమరు విచారించి తెలిసికొనవచుచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:12 => దేవాలయములో నేమి, సమాజమందిరములలో నేమి, 

పటట్ణములోనేమి, నేను ఎవనితోను తరిక్ంచుటయైనను, జనులను గుమికూరుచ్టయైనను వారు 

చూడలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:13 => మరియు వారు ఇపుప్డు నామీద మోపు నేరములను తమరికి 

ఋజువుపరచలేరు. 

ఆదికాండము 44:18 => యూదా అతని సమీపించి ఏలినవాడా ఒక మనవి; ఒక మాట యేలిన 

వారితో తమ దాసుని చెపుప్కొననిముమ్; తమ కోపము తమ దాసునిమీద రవులుకొననీయకుము; 

తమరు ఫరో అంతవారు గదా 

నాయ్యాధిపతులు 18:28 => అది సీదోనుకు దూరమైనందునను, వారికి అనుయ్లతో 

సాంగతయ్మేమియు లేనందునను వారిలో ఎవడును తపిప్ంచుకొనలేదు. అది బేతెర్హోబునకు 

సమీపమైన లోయలోనునన్ది. 

2 సమూయేలు 6:5 => దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును సరళవృక్షపు కఱఱ్తో చేయబడిన 

నానావిధములైన సితారాలను సవ్ర మండలములను తంబురలను మృదంగములను పెదద్ తాళములను 

వాయించుచు యెహోవా సనిన్ధిని నాటయ్మాడుచుండిరి. 

1 రాజులు 19:2 => యెజెబెలు ఒక దూతచేత ఏలీయాకు ఈ వరత్మానము పంపించెను రేపు ఈ 

వేళకు నేను నీ పార్ణమును వారిలో ఒకని పార్ణమువలె చేయనియెడల దేవుడు నాకు గొపప్ 

అపాయము కలుగజేయునుగాక. 

2 రాజులు 18:22 => మా దేవుడైన యెహోవాను మేము నముమ్కొనుచునాన్మని మీరు నాతో 

చెపెప్దరేమో సరే. యెరూషలేమందునన్ యీ బలిపీఠమునొదద్ మాతర్మే మీరు నమసాక్రము 

చేయవలెనని యూదా వారికిని యెరూషలేము వారికిని ఆజఞ్ ఇచిచ్ హిజిక్యా యెవని 

ఉనన్తసథ్లములను బలిపీఠములను పడగొటెట్నో ఆయనేగదా యెహోవా? 
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2 రాజులు 18:29 => హిజిక్యా చేత మోసపోకుడి; నాచేతిలోనుండి మిముమ్ను విడిపింప శకిత్ 

వానికి చాలదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:11 => మరియు అతడు యూదా పరవ్తములయందు బలిపీఠములను 

కటిట్ంచి యెరూషలేము కాపురసుథ్లు దేవుని విసరిజ్ంచునటుల్ చేసెను. యూదావారిని విగర్హపూజకు 

లోపరచెను. 

యోబు 10:7 => నీవేల నా దోషమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుచునాన్వు? నా పాపమును ఏల 

వెదకుచునాన్వు?  

కీరత్నలు 11:3 => పునాదులు పాడైపోగా నీతిమంతులేమి చేయగలరు? 

కీరత్నలు 12:4 => మా నాలుకలచేత మేము సాధించెదము మా పెదవులు మావి, మాకు పర్భువు 

ఎవడని వారనుకొందురు. 

కీరత్నలు 14:6 => బాధపడువారి ఆలోచనను మీరు తృణీకరించుదురు అయినను యెహోవా వారికి 

ఆశర్యమైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 71:11 => దేవుడు వానిని విడిచెను తపిప్ంచువారెవరును లేరు వానిని తరిమి పటుట్కొనుడి 

అని వారనుకొనుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 73:9 => ఆకాశముతటుట్ వారు ముఖము ఎతుత్దురు వారి నాలుక భూసంచారము 

చేయును.  

సామెతలు 30:31 => శోణంగి కుకక్, మేకపోతు, తన సైనయ్మునకు ముందు నడుచుచునన్ రాజు. 

పర్సంగి 2:8 => నాకొరకు నేను వెండి బంగారములను, రాజులు సంపాదించు సంపదను, ఆ యా 

దేశములలో దొరుకు సంపతుత్ను కూరుచ్కొంటిని; నేను గాయకులను గాయకురాండర్ను 

మనుషుయ్లిచఛ్యించు సంపదలను సంపాదించుకొని బహుమంది ఉపపతున్లను ఉంచుకొంటిని. 

పర్సంగి 8:4 => రాజుల ఆజఞ్ అధికారము గలది, నీవు చేయు పని ఏమని రాజుతో 

చెపప్గలవాడెవడు? 

యెషయా 36:14 => హిజిక్యాచేత మోసపోకుడి; మిముమ్ను విడిపింప శకిత్ వానికి చాలదు. 
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యెషయా 36:18 => ఆ యా జనముల దేవతలలో ఏదైనను తన దేశమును అషూష్రు రాజు 

చేతిలోనుండి విడిపించెనా? హమాతు దేవతలేమాయెను? 

యెషయా 50:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు ఎవడును లేకపోనేల? నేను పిలిచినపుప్డు ఎవడును 

ఉతత్రమియయ్కుండనేల? నా చెయియ్ విమోచింపలేనంత కురచయై పోయెనా? విడిపించుటకు నాకు 

శకిత్లేదా? నా గదిద్ంపుచేత సముదర్మును ఎండబెటుట్దును నదులను ఎడారిగా చేయుదును నీళుల్ 

లేనందున వాటి చేపలు కంపుకొటిట్ దాహముచేత చచిచ్పోవును.  

యెషయా 51:13 => బాధపెటుట్వాడు నాశనము చేయుటకు సిదధ్పడునపుప్డు వాని కోర్ధమునుబటిట్ 

నితయ్ము భయపడుచు, ఆకాశములను వాయ్పింపజేసి భూమి పునాదులనువేసిన యెహోవాను నీ 

సృషిట్కరత్యైన యెహోవాను మరచుదువా? బాధపెటుట్వాని కోర్ధము ఏమాయెను?  

యిరిమ్యా 9:23 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జాఞ్ని తన జాఞ్నమునుబటిట్యు శూరుడు 

తన శౌరయ్మునుబటిట్యు అతిశయింపకూడదు , ఐశవ్రయ్వంతుడు తన ఐశవ్రయ్మునుబటిట్ 

అతిశయింపకూడదు. 

యిరిమ్యా 44:16 => మహా సమాజముగా కూడినవారును ఐగుపుత్ దేశమందలి పతోర్సులో 

కాపురముండు జనులందరును యిరీమ్యాకు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి యెహోవా నామమునుబటిట్ 

నీవు మాకు పర్కటించు ఈ మాటను మేమంగీకరింపము, 

యెహెజేక్లు 36:20 => వారు తాము వెళి ల్న సథ్లములలోని జనులయొదద్ చేరగా ఆ జనులు వీరు 

యెహోవా జనులే గదా, ఆయన దేశములోనుండి వచిచ్నవారే గదా, అని చెపుప్టవలన నా పరిశుదధ్ 

నామమునకు దూషణ కలుగుటకు ఇశార్యేలీయులు కారణమైరి. 

దానియేలు 2:9 => కాలము ఉపాయముగా గడపవలెనని అబదధ్మును మోసపు మాటలను 

నాయెదుట పలుక నుదేద్శించి యునాన్రు. మీరు కలను చెపప్లేకపోయినయెడల నేను చెపిప్న మాట 

ఖండితము గనుక కలను నాకు చెపుప్డి అపుప్డు దాని భావమును తెలియజేయుటకు మీకు సామరథ్య్ము 

కలదని నేను తెలిసికొందును. 
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దానియేలు 3:5 => ఏమనగా, బాకా పిలల్ంగోర్వి పెదద్వీణ సుంఫోనీయ వీణ విపంచిక 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులు మీకు వినబడునపుప్డు రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన 

బంగారు పర్తిమ యెదుట సాగిలపడి నమసక్రించుడి. 

దానియేలు 3:6 => సాగిలపడి నమసక్రింపని వాడెవడో వాడు మండుచునన్ అగిన్గుండములో 

తక్షణమే వేయబడును. 

దానియేలు 3:20 => మరియు తన సైనయ్ములో నుండు బలిషు ఠ్లలో కొందరిని పిలువ నంపించి 

షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోను బంధించి వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండములో వేయుడని 

ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

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

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

తొర్కక్బడును. 

మతత్యి 13:42 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును ఉండును. 

మతత్యి 20:25 => గనుక యేసు తనయొదద్కు వారిని పిలిచి అనయ్జనులలో అధికారులు వారిమీద 

పర్భుతవ్ము చేయుదురనియు, వారిలో గొపప్వారు వారిమీద అధికారము చేయుదురనియు మీకు 

తెలియును. 

యోహాను 19:10 => గనుక పిలాతు నాతో మాటలాడవా? నినున్ విడుదల చేయుటకు నాకు 

అధికారము కలదనియు, నినున్ సిలువ వేయుటకు నాకు అధికారము కలదనియు నీవెరుగవా? అని 

ఆయనతో అనెను. 

ఎఫెసీయులకు 6 :9 => యజమానులారా , మీకును వారికిని యజమానుడైనవాడు 

పరలోకమందునాన్డనియు, ఆయనకు పక్షపాతము లేదనియు ఎరిగినవారై, వారిని బెదరించుట మాని, 

ఆ పర్కారమే వారియెడల పర్వరిత్ంచుడి. 

హెబీర్యులకు 7:25 => ఈయన తనదావ్రా దేవునియొదద్కు వచుచ్వారి పక్షమున, విజాఞ్పనము 

చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచునాన్డు గనుక వారిని సంపూరణ్ముగా రకిష్ంచుటకు 

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

కొంచెము నిపుప్ ఎంత విసాత్రమైన అడవిని తగులబెటుట్ను!  

వచనము 19 

అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హము నొందినందున షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వారి 

విషయములో ఆయన ముఖము వికారమాయెను గనుక గుండము ఎపప్టికనన్ ఏడంతలు వేడిమిగా 

చేయుమని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 1:17 => అయితే ఆ మంతర్సానులు దేవునికి భయపడి, ఐగుపుత్ రాజు 

తమకాజాఞ్పించినటుల్ చేయక మగపిలల్లను బర్దుకనియయ్గా  

ఎసేత్రు 3:4 => ఈ పర్కారము వారు పర్తిదినము అతనితో చెపుప్చు వచిచ్నను అతడు వారి మాట 

చెవిని బెటట్కపోయెను గనుక వారు మొరెద్కై యొకక్ మాటలు సిథ్రపడునో లేదో చూతమని దాని 

హామానునకు తెలిపిరి. ఏలయనగా అతడు నేను యూదుడను గనుక ఆ పని చేయజాలనని వారితో 

చెపిప్యుండెను. 

ఎసేత్రు 5:9 => ఆ దినమందు హామాను సంతోషించి మనోలాల్సము గలవాడై బయలువెళి ల్, 

రాజుగుమమ్ముననుండు మొరెద్కై తనున్ చూచియు అతడు లేచి నిలువకయు కదలకయు ఉనన్ందున 

మొరెద్కైమీద బహుగా కోపగించెను. 

యోబు 36:21 => జాగర్తత్పడుము చెడుతనము చేయకుండుము. దుఃఖానుభవముకనన్ అది 

మంచిదని నీవు వాని కోరుకొనియునాన్వు. 

కీరత్నలు 112:7 => వాని హృదయము యెహోవాను ఆశర్యించి సిథ్రముగా నుండును వాడు 

దురావ్రత్కు జడియడు. 

కీరత్నలు 119:46 => సిగుగ్పడక రాజులయెదుట నీ శాసనములనుగూరిచ్ నేను మాటలాడెదను. 

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

ధైరయ్ముగా నుందురు. 

Page  of 277 1355



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

పర్సంగి 4:12 => ఒంటరియగు నొకనిమీద మరియొకడు పడినయెడల ఇదద్రు కూడి వాని 

నెదిరింపగలరు, మూడు పేటల తార్డు తవ్రగా తెగిపోదు గదా? 

యెషయా 44:8 => మీరు వెరవకుడి భయపడకుడి పూరవ్కాలమునుండి నేను నీకు ఆ సంగతి 

వినిపించి తెలియజేయలేదా? మీరే నాకు సాకుష్లు, నేను తపప్ వేరొక దేవుడునాన్డా? నేను తపప్ 

ఆశర్యదురగ్మేదియు లేదు, ఉనన్టుట్ నేనెరుగను. 

యెషయా 51:12 => నేను నేనే మిముమ్ నోదారుచ్వాడను చనిపోవు నరునికి తృణమాతుర్డగు నరునికి 

ఎందుకు భయపడుదువు? 

యిరిమ్యా 26:14 => ఇదిగో నేను మీ వశములోనునాన్ను, మీ దృషిట్కేది మంచిదో యేది 

యుకత్మైనదో అదే నాకు చేయుడి. 

దానియేలు 3:28 => నెబుకదెన్జరు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వీరి దేవుడు పూజారు హ్డు; 

ఆయన తన దూతనంపి తనాన్శర్యించిన దాసులను రకిష్ంచెను. వారు తమ దేవునికి గాక మరి ఏ 

దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి 

రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 

మతత్యి 10:19 => వారు మిముమ్ను అపప్గించునపుప్డు, ఏలాగు మాటాడుదుము? ఏమి 

చెపుప్దుము? అని చింతింపకుడి; మీరేమి చెపప్వలెనో అది ఆ గడియలోనే మీకనుగర్హింపబడును. 

మతత్యి 22:21 => అందుకాయన ఆలాగైతే కైసరువి కైసరునకును, దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని 

వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:63 => అందుకు పర్ధానయాజకుడు ఆయనను చూచి నీవు దేవుని కుమారుడవైన 

కీర్సుత్వైతే ఆ మాట మాతో చెపుప్మని జీవముగల దేవుని తోడని నీకు ఆనబెటుట్చునాన్ననెను. అందుకు 

యేసు నీవనన్టే ట్. 

మారుక్ 13:11 => వారు మిముమ్ను అపప్గించుటకు కొనిపోవునపుప్డు మీరు ఏమి చెపుప్దుమా అని 

ముందుగా చింతింపకుడి, ఆ గడియలోనే మీకేది ఇయయ్బడునో అదే చెపుప్డి; చెపుప్వాడు 

పరిశుదాధ్తమ్యే గాని మీరు కారు. 
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లూకా 12:4 => నా సేన్హితులైన మీతో నేను చెపుప్నదేమనగా దేహమును చంపిన తరువాత 

మరేమియు చేయనేరని వారికి భయపడకుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:1 => ఆ కాలమందు యెరూషలేములోని సంఘమునకు గొపప్ హింస 

కలిగినందున, అపొసత్లులు తపప్ అందరు యూదయ సమరయ దేశములయందు చెదరిపోయిరి. 

1 కొరిందీయులకు 13:3 => బీదల పోషణకొరకు నా ఆసిత్ అంతయు ఇచిచ్నను, కాలచ్బడుటకు నా 

శరీరమును అపప్గించినను, పేర్మ లేనివాడనైతే నాకు పర్యోజనమేమియు లేదు. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:6 => దేనినిగూరిచ్యు చింతపడకుడి గాని పర్తి విషయములోను పార్రథ్న 

విజాఞ్పనములచేత కృతజఞ్తాపూరవ్కముగా మీ వినన్పములు దేవునికి తెలియజేయుడి. 

హెబీర్యులకు 11:23 => మోషే పుటిట్నపుప్డు అతని తలిదండుర్లు ఆ శిశువు సుందరుడై యుండుట 

చూచి, విశావ్సమునుబటిట్ రాజాజఞ్కు భయపడక, మూడు మాసములు అతని దాచిపెటిట్రి. 

హెబీర్యులకు 13:6 => కాబటిట్ పర్భువు నాకు సహాయుడు, నేను భయపడను, నరమాతుర్డు నాకేమి 

చేయగలడు? అని మంచి ధైరయ్ముతో చెపప్గలవారమై యునాన్ము.  

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

లోబడియుండెను. మీరును యోగయ్ముగా నడుచుకొనుచు, ఏ భయమునకు బెదరక యునన్యెడల 

ఆమెకు పిలల్లగుదురు. 

1 పేతురు 3:15 => నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్ కలిగినవారై, మీలో ఉనన్ నిరీక్షణనుగూరిచ్ మిముమ్ను 

హేతువు అడుగు పర్తివానికిని సాతివ్కముతోను భయముతోను సమాధానము చెపుప్టకు ఎలల్పుప్డు 

సిదధ్ముగా ఉండి, మీ హృదయములయందు కీర్సుత్ను పర్భువుగా పర్తిషిఠ్ంచుడి; 

1 పేతురు 4:19 => కాబటిట్ దేవుని చితత్పర్కారము బాధపడువారు సత పర్వరత్న గలవారై, నమమ్కమైన 

సృషిట్కరత్కు తమ ఆతమ్లను అపప్గించుకొనవలెను. 

పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 
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వచనము 20 

మరియు తన సైనయ్ములో నుండు బలిషు ఠ్లలో కొందరిని పిలువ నంపించి షదర్కును, మేషాకును, 

అబేదెన్గోను బంధించి వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండములో వేయుడని ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

దానియేలు 6:20 => అతడు గుహ దగగ్రకు రాగానే, దుఃఖ సవ్రముతో దానియేలును పిలిచి జీవము 

గల దేవుని సేవకుడవైన దానియేలూ, నితయ్ము నీవు సేవించుచునన్ నీ దేవుడు నినున్ రకిష్ంపగలిగెనా? 

అని యతనిని అడిగెను. 

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

దానియేలు 6:22 => నేను నా దేవుని దృషిట్కి నిరోద్షినిగా కనబడితిని గనుక ఆయన తన 

దూతనంపించి, సింహములు నాకు ఏహానియు చేయకుండ వాటి నోళుల్ మూయించెను. రాజా, నీ 

దృషిట్కి నేను నేరము చేసినవాడను కాను గదా అనెను. 

దానియేలు 6:27 => ఆయన విడిపించువాడును రకిష్ంచువాడునైయుండి, పరమందును 

భూమిమీదను సూచక కిర్యలను ఆశచ్రయ్కారయ్ములను చేయువాడు. ఆయనే సింహముల నోటనుండి 

ఈ దానియేలును రకిష్ంచెను అని వార్యించెను. 

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. 

1 సమూయేలు 17:37 => సింహముయొకక్ బలమునుండియు, ఎలుగుబంటి యొకక్ 

బలమునుండియు ననున్ రకిష్ంచిన యెహోవా ఈ ఫిలిషీత్యుని చేతిలోనుండి కూడను ననున్ 
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విడిపించుననియు చెపెప్ను. అందుకు సౌలు పొముమ్; యెహోవా నీకు తోడుగా నుండును గాక అని 

దావీదుతో అనెను. 

1 సమూయేలు 17:46 => ఈ దినమున యెహోవా నినున్ నాచేతికి అపప్గించును; నేను నినున్ చంపి 

నీ తల తెగవేతును; ఇశార్యేలీయులలో దేవుడునాన్డని లోక నివాసులందరును తెలిసికొనునటుల్ నేను 

ఈ దినమున ఫిలిషీత్యులయొకక్ కళేబరములను ఆకాశపకుష్లకును భూమృగములకును ఇతుత్ను. 

యోబు 5:19 => ఆరు బాధలలోనుండి ఆయన నినున్ విడిపించును ఏడు బాధలు కలిగినను నీకు ఏ 

కీడును తగులదు. 

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

తన ముఖమును దాచుకొనినయెడల ఆయనను చూడగలవాడెవడు? అది అనేకులను గూరిచ్నదైనను 

ఒకటే, ఒకని గూరిచ్నదైనను ఒకటే 

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

భయపడుదును? యెహోవా నా పార్ణదురగ్ము, ఎవరికి వెరతును? 

కీరత్నలు 27:2 => నా శరీరమాంసము తినుటకై దుషుట్లు నామీదికి వచిచ్నపుప్డు ననున్ బాధించు 

శతుర్వులు నామీదికి వచిచ్నపుప్డు వారు తొటిర్లిల్కూలిరి  

కీరత్నలు 62:1 => నా పార్ణము దేవుని నముమ్కొని మౌనముగా ఉనన్ది. ఆయనవలన నాకు రక్షణ 

కలుగును. ఆయనే నా ఆశర్యదురగ్ము ఆయనే నా రక్షణకరత్ 

కీరత్నలు 62:2 => ఎతత్యిన నాకోట ఆయనే, నేను అంతగా కదలింపబడను. ఎనాన్ళుల్ మీరు ఒకని 

పైబడుదురు?  

కీరత్నలు 62:3 => ఒరుగుచునన్ గోడను పడబోవు కంచెను ఒకడు పడదోర్యునటుల్ మీరందరు 

ఎనాన్ళుల్ ఒకని పడదోర్య చూచుదురు? 

కీరత్నలు 62:4 => అతని ఔనన్తయ్మునుండి అతని పడదోర్యుటకే వారు ఆలోచించుదురు 

అబదధ్మాడుట వారికి సంతోషము వారు తమ నోటితో శుభవచనములు పలుకుచు అంతరంగములో 

దూషించుదురు. (సెలా.)  
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కీరత్నలు 62:5 => నా పార్ణమా, దేవుని నముమ్కొని మౌనముగా నుండుము ఆయనవలననే నాకు 

నిరీక్షణ కలుగుచునన్ది.  

కీరత్నలు 62:6 => ఆయనే నా ఆశర్యదురగ్ము నా రక్షణాధారము నా ఎతత్యిన కోట ఆయనే, నేను 

కదలింపబడను. 

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

వారి బర్దుకును తృణీకరింతువు. 

కీరత్నలు 115:3 => మా దేవుడు ఆకాశమందునాన్డు తన కిచఛ్వచిచ్నటుల్గా సమసత్మును ఆయన 

చేయుచునాన్డు 

కీరత్నలు 121:5 => యెహోవాయే నినున్ కాపాడువాడు నీ కుడిపర్కక్ను యెహోవా నీకు నీడగా 

ఉండును. 

కీరత్నలు 121:6 => పగలు ఎండ దెబబ్యైనను నీకు తగులదు. రాతిర్ వెనెన్ల దెబబ్యైనను నీకు 

తగులదు. 

కీరత్నలు 121:7 => ఏ అపాయమును రాకుండ యెహోవా నినున్ కాపాడును ఆయన నీ పార్ణమును 

కాపాడును 

కీరత్నలు 18:10 => కెరూబుమీద ఎకిక్ ఆయన యెగిరివచెచ్ను గాలి రెకక్లమీద పర్తయ్క్షమాయెను. 

కీరత్నలు 18:11 => గుడారమువలె అంధకారము తన చుటుట్ వాయ్పింపజేసెను జలాంధకారమును 

ఆకాశమేఘములను తనకు మాటుగా చేసికొనెను. 

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

నముమ్కొనుచునాన్ను యెహోవా యెహోవాయే నాకు బలము ఆయనే నా కీరత్నకాసప్దము ఆయన నాకు 

రక్షణాధారమాయెను 

యెషయా 26:3 => ఎవనిమనసుస్ నీమీద ఆనుకొనునో వానిని నీవు పూరణ్శాంతిగలవానిగా 

కాపాడుదువు. ఏలయనగా అతడు నీయందు విశావ్సముంచియునాన్డు. 

యెషయా 26:4 => యెహోవా యెహోవాయే నితాయ్శర్యదురగ్ము యుగయుగములు యెహోవాను 

నముమ్కొనుడి. 
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యెషయా 54:14 => నీవు నీతిగలదానవై సాథ్పింపబడుదువు నీవు భయపడనకక్రలేదు, 

బాధించువారు నీకు దూరముగా నుందురు భీతి నీకు దూరముగా ఉండును అది నీ దగగ్రకు రానేరాదు.  

లూకా 1:37 => దేవుడు చెపిప్న యే మాటయైనను నిరరథ్కము కానేరదని ఆమెతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:13 => పౌలు ఇదెందుకు? మీరు ఏడిచ్ నా గుండె బదద్లు చేసెదరేల? 

నేనైతే పర్భువైన యేసు నామము నిమితత్ము యెరూషలేములో బంధింపబడుటకు మాతర్మే గాక 

చనిపోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనాన్నని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:20 => కొనిన్ దినములు సూరుయ్డైనను నక్షతర్ములైనను కనబడక 

పెదద్గాలి మామీద కొటిట్నందున పార్ణములతో తపిప్ంచుకొందుమను ఆశ బొతిత్గ పోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:21 => వారు బహు కాలము భోజనములేక యునన్ందున పౌలు వారి 

మధయ్ను నిలిచి అయయ్లారా, మీరు నా మాటవిని కేర్తునుండి బయలుదేరకయే యుండవలసినది. 

అపుప్డీ హానియు నషట్మును కలుగకపోవును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:22 => ఇపుప్డైనను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడని మిముమ్ను 

వేడుకొనుచునాన్ను; ఓడకేగాని మీలో ఎవని పార్ణమునకును హానికలుగదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:23 => నేను ఎవనివాడనో, యెవనిని సేవించుచునాన్నో, ఆ దేవుని దూత 

గడచిన రాతిర్ నాయొదద్ నిలిచి పౌలా, భయపడకుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:25 => కాబటిట్ అయయ్లారా, ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి; నాతో దూత చెపిప్న 

పర్కారము జరుగునని నేను దేవుని నముమ్చునాన్ను. 

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

విరోధియెవడు? 
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హెబీర్యులకు 7:25 => ఈయన తనదావ్రా దేవునియొదద్కు వచుచ్వారి పక్షమున, విజాఞ్పనము 

చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచునాన్డు గనుక వారిని సంపూరణ్ముగా రకిష్ంచుటకు 

శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

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

యెహోవా పరవ్తము మీద చూచుకొనును అని నేటివరకు చెపప్బడును. 

ఆదికాండము 32:11 => నా సహోదరుడైన ఏశావుచేతినుండి దయచేసి ననున్ తపిప్ంచుము; అతడు 

వచిచ్ పిలల్లతో తలిల్ని, ననున్ చంపునేమో అని అతనికి భయపడుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 37:40 => ఆయన భకిత్హీనులచేతిలోనుండి వారిని విడిపించి రకిష్ంచును. 

సామెతలు 3:25 => ఆకసిమ్కముగా భయము కలుగునపుప్డు దురామ్రుగ్లకు నాశనము వచుచ్నపుప్డు 

నీవు భయపడవదుద్ 

పర్సంగి 4:12 => ఒంటరియగు నొకనిమీద మరియొకడు పడినయెడల ఇదద్రు కూడి వాని 

నెదిరింపగలరు, మూడు పేటల తార్డు తవ్రగా తెగిపోదు గదా? 

యెషయా 44:17 => దానిలో మిగిలిన భాగముతో తనకు దేవతగానునన్ విగర్హమును 

చేయించుకొనును దానియెదుట సాగిలపడుచు నమసాక్రము చేయుచు నీవే నా దేవుడవు ననున్ 

రకిష్ంపుమని పార్రిథ్ంచును.  

దానియేలు 2:18 => తానును తన సేన్హితులును బబులోనులో తకిక్న జాఞ్నులతో కూడ 

నశింపకుండునటుల్ ఆ కలయొకక్ మరమ్విషయములో పరలోకమందునన్ దేవునివలన కటాక్షము 

పొందు నిమితత్మై ఆయనను వేడుకొనుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

దానియేలు 3:15 => బాకాను పిలల్ంగోర్విని పెదద్వీణను వీణను సుంఫోనీయను విపంచికను 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను మీరు విను సమయములో సాగిలపడి, నేను చేయించిన పర్తిమకు 

నమసక్రించుటకు సిదధ్ముగా ఉండిన యెడల సరే మీరు నమసక్రింపని యెడల తక్షణమే మండుచునన్ 

వేడిమిగల అగిన్గుండములో మీరు వేయబడుదురు; నాచేతిలో నుండి మిముమ్ను విడిపింపగల 

దేవుడెకక్డ నునాన్డు? 
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దానియేలు 3:24 => రాజగు నెబుకదెన్జరు ఆశచ్రయ్పడి తీవరముగ లేచి మేము ముగుగ్రు 

మనుషుయ్లను బంధించి యీ అగిన్లో వేసితివిుగదా యని తన మంతుర్ల నడిగెను. వారు రాజా, 

సతయ్మే అని రాజుతో పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

దానియేలు 3:26 => అంతట నెబుకదెన్జరు వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండము వాకిలి దగగ్రకు 

వచిచ్ షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో యనువారలారా, మహోనన్తుడగు దేవుని సేవకులారా, 

బయటికివచిచ్ నాయొదద్కు రండని పిలువగా, షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో ఆ అగిన్లోనుండి బయటికి 

వచిచ్రి. 

దానియేలు 3:29 => కాగా నేనొక శాసనము నియమించుచునాన్ను; ఏదనగా, ఇవివ్ధముగ 

రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డగు దేవుడు గాక మరి ఏ దేవుడును లేడు. కాగా ఏ జనులలోగాని రాషట్రములోగాని 

యేభాష మాటలాడువారిలో గాని షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో యనువారి దేవుని ఎవడు దూషించునో 

వాడు తుతుత్నియలుగా చేయబడును; వాని యిలుల్ ఎపుప్డును పెంటకుపప్గా ఉండుననెను. 

దానియేలు 5:18 => రాజా చితత్గించుము; మహోనన్తుడగు దేవుడు మహరద్శను రాజయ్మును 

పర్భావమును ఘనతను నీ తండిర్యగు నెబుకదెన్జరునకు ఇచెచ్ను.  

దానియేలు 6:16 => అంతట రాజు ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును పటుట్కొనిపోయి 

సింహముల గుహలో పడదోర్సిరి; పడదోర్యగా రాజు నీవు అనుదినము తపప్క సేవించుచునన్ నీ దేవుడే 

నినున్ రకిష్ంచునని దానియేలుతో చెపెప్ను. 

మలాకీ 3:18 => అపుప్డు నీతిగలవారెవరో దురామ్రుగ్లెవరో దేవుని సేవించువారెవరో ఆయనను 

సేవించని వారెవరో మీరు తిరిగి కనుగొందురు. 

లూకా 12:4 => నా సేన్హితులైన మీతో నేను చెపుప్నదేమనగా దేహమును చంపిన తరువాత 

మరేమియు చేయనేరని వారికి భయపడకుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:23 => నేను ఎవనివాడనో, యెవనిని సేవించుచునాన్నో, ఆ దేవుని దూత 

గడచిన రాతిర్ నాయొదద్ నిలిచి పౌలా, భయపడకుము; 

1 కొరిందీయులకు 10:13 => సాధారణముగా మనుషుయ్లకు కలుగు శోధనతపప్ మరి ఏదియు 

మీకు సంభవింపలేదు. దేవుడు నమమ్దగినవాడు; మీరు సహింపగలిగినంతకంటె ఎకుక్వగా ఆయన 
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మిముమ్ను శోధింపబడనియయ్డు. అంతేకాదు, సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతోకూడ 

తపిప్ంచుకొను మారగ్మును కలుగజేయును.  

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

అడుగువాటనిన్టికంటెను, ఊహించువాటనిన్టికంటెను అతయ్ధికముగా చేయ శకిత్గల దేవునికి, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:11 => అందువలన మన దేవుని యొకక్యు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

యొకక్యు కృప చొపుప్న మీయందు మన పర్భువైన యేసు నామమును, ఆయనయందు మీరును 

మహిమనొందునటుల్, 

పర్కటన 7:3 => ఈ దూత మేము మా దేవుని దాసులను వారి నొసళల్యందు ముదిర్ంచు వరకు 

భూమికైనను సముదర్మునకైనను చెటల్కైనను హాని చేయవదద్ని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

వచనము 21 

వారు వారి అంగీలను నిలువుటంగీలను పైవసత్రములను తకిక్న వసత్రములను తియయ్కయే, 

యునన్పాటున ముగుగ్రిని వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండము నడుమ పడవేసిరి. 

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

సనిన్ధిని నా పర్వరత్న నాయ్యమని రుజువుపరతును. 

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

ధైరయ్ముగా నుందురు. 

యెషయా 51:12 => నేను నేనే మిముమ్ నోదారుచ్వాడను చనిపోవు నరునికి తృణమాతుర్డగు నరునికి 

ఎందుకు భయపడుదువు? 

యెషయా 51:13 => బాధపెటుట్వాడు నాశనము చేయుటకు సిదధ్పడునపుప్డు వాని కోర్ధమునుబటిట్ 

నితయ్ము భయపడుచు, ఆకాశములను వాయ్పింపజేసి భూమి పునాదులనువేసిన యెహోవాను నీ 

సృషిట్కరత్యైన యెహోవాను మరచుదువా? బాధపెటుట్వాని కోర్ధము ఏమాయెను?  

మతత్యి 10:28 => మరియు ఆతమ్ను చంపనేరక దేహమునే చంపువారికి భయపడకుడి గాని, 

ఆతమ్ను దేహమునుకూడ నరకములో నశింపజేయగలవానికి మికిక్లి భయపడుడి. 
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మతత్యి 10:32 => మనుషుయ్లయెదుట ననున్ ఒపుప్కొనువాడెవడో పరలోకమందునన్ నా 

తండిర్యెదుట నేనును వానిని ఒపుప్కొందును. 

మతత్యి 10:33 => మనుషుయ్లయెదుట ఎవడు ననున్ ఎరుగననునో వానిని పరలోకమందునన్ నా 

తండిర్యెదుట నేనును ఎరుగనందును. 

మతత్యి 10:39 => తన పార్ణము దకిక్ంచుకొనువాడు దాని పోగొటుట్కొనును గాని నా నిమితత్ము 

తన పార్ణము పోగొటుట్కొనువాడు దాని దకిక్ంచుకొనును. 

మతత్యి 16:2 => సాయంకాలమున మీరు ఆకాశము ఎఱఱ్గా ఉనన్ది గనుక వరష్ము 

కురియదనియు, 

లూకా 12:3 => అందుచేత మీరు చీకటిలో మాటలాడుకొనునవి వెలుగులో వినబడును, మీరు 

గదులయందు చెవిలో చెపుప్కొనునది మిదెద్లమీద చాటింపబడును. 

లూకా 12:4 => నా సేన్హితులైన మీతో నేను చెపుప్నదేమనగా దేహమును చంపిన తరువాత 

మరేమియు చేయనేరని వారికి భయపడకుడి. 

లూకా 12:5 => ఎవనికి మీరు భయపడవలెనో మీకు తెలియజేయుదును; చంపిన తరువాత 

నరకములో పడదోర్య శకిత్గలవానికి భయపడుడి, ఆయనకే భయపడుడని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 12:6 => అయిదు పిచుచ్కలు రెండు కాసులకు అమమ్బడును గదా; అయినను వాటిలో 

ఒకటైనను దేవునియెదుట మరువబడదు. 

లూకా 12:7 => మీ తలవెండుర్కలనిన్యు లెకిక్ంపబడియునన్వి. భయపడకుడి; మీరు అనేకమైన 

పిచుచ్కలకంటె శేర్షు ఠ్లు కారా? 

లూకా 12:8 => మరియు నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా, ననున్ మనుషుయ్లయెదుట 

ఒపుప్కొనువాడెవడో, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని దూతల యెదుట వానిని ఒపుప్కొనును. 

లూకా 12:9 => మనుషుయ్లయెదుట ననున్ ఎరుగననువానిని, నేనును ఎరుగనని దేవుని 

దూతలయెదుట చెపుప్దును. 
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అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 4 : 1 0 = > మీ రం ద రు ను ఇ శార్ యే లు పర్ జ లం ద రు ను 

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:11 => ఇలుల్ కటుట్వారైన మీరు తృణీకరించిన రాయి ఆయనే; ఆ రాయి 

మూలకు తలరాయి ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:12 => మరి ఎవనివలనను రక్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే మనము 

రక్షణ పొందవలెను గాని, ఆకాశము కిర్ంద మనుషుయ్లలో ఇయయ్బడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ 

పొందలేము అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:13 => వారు పేతురు యోహానుల ధైరయ్మును చూచినపుప్డు వారు 

విదయ్లేని పామరులని గర్హించి ఆశచ్రయ్పడి, వారు యేసుతోకూడ ఉండినవారని గురెత్రిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:19 => అందుకు పేతురును యోహానును వారినిచూచి దేవునిమాట 

వినుటకంటె మీ మాట వినుట దేవుని దృషిట్కి నాయ్యమా? మీరే చెపుప్డి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:29 => అందుకు పేతురును అపొసత్లులు నుమనుషుయ్లకు కాదు దేవునికే 

మేము లోబడవలెను గదా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:30 => మీరు మార్నున వేర్లాడవేసి సంహరించిన యేసును మన పితరుల 

దేవుడు లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:32 => మేమును, దేవుడు తనకు విధేయులైనవారికి అనుగర్హించిన 

పరిశుదాధ్తమ్యు, ఈ సంగతులకు సాకుష్లమై యునాన్మని చెపిప్రి. 

పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 
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పర్కటన 2:11 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. జయించువాడు 

రెండవ మరణమువలన ఏ హానియు చెందడు. 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

నిరగ్మకాండము 20:3 => నేను తపప్ వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 20:4 => పైన ఆకాశమందేగాని కిర్ంది భూమియందేగాని భూమికిర్ంద 

నీళల్యందేగాని యుండు దేని రూపమునయినను విగర్హమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి 

సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 20:5 => ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; 

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

లేవీయకాండము 19:4 => మీరు వయ్రథ్మైన దేవతలతటుట్ తిరుగకూడదు. మీరు పోతవిగర్హములను 

చేసికొనకూడదు. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను  

1 రాజులు 21:11 => అతని పటట్ణపు పెదద్లును పటట్ణమందు నివసించు సామంతులును యెజెబెలు 

తమకు పంపిన తాకీదు పర్కారముగా జరిగించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:4 => అయినను యోవాబు మాట చెలల్క రాజు మాటయే చెలెల్ను గనుక 

యోవాబు ఇశార్యేలు దేశమందంతట సంచరించి తిరిగి యెరూషలేమునకు వచిచ్ జనుల సంఖయ్ వెరసి 

దావీదునకు అపప్గించెను. 

సామెతలు 3:25 => ఆకసిమ్కముగా భయము కలుగునపుప్డు దురామ్రుగ్లకు నాశనము వచుచ్నపుప్డు 

నీవు భయపడవదుద్ 

దానియేలు 3:25 => అందుకు రాజు నేను నలుగురు మనుషుయ్లు బంధకములు లేక అగిన్లో 

సంచరించుట చూచుచునాన్ను; వారికి హాని యేమియు కలుగలేదు; నాలగ్వవాని రూపము దేవతల 

రూపమును బోలినదని వారికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 
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దానియేలు 5:18 => రాజా చితత్గించుము; మహోనన్తుడగు దేవుడు మహరద్శను రాజయ్మును 

పర్భావమును ఘనతను నీ తండిర్యగు నెబుకదెన్జరునకు ఇచెచ్ను.  

హబకూక్కు 2:19 => కఱఱ్నుచూచి మేలుకొమమ్నియు, మూగరాతిని చూచి లెమమ్నియు చెపుప్వానికి 

శర్మ; అది ఏమైన బోధింపగలదా? అది బంగారముతోను వెండితోను పూత పూయబడెను గాని 

దానిలో శావ్సమెంతమాతర్మును లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:38 => కాబటిట్ సహోదరులారా, మీకు ఈయన దావ్రానే పాపక్షమాపణ 

పర్చురమగుచునన్దనియు, 

వచనము 22 

రాజాజఞ్ తీవర్మైనందునను గుండము మికిక్లి వేడిమిగలదైనందునను షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోలను 

విసిరివేసిన ఆ మనుషుయ్లు అగిన్జావ్లలచేత కాలచ్బడి చనిపోయిరి. 

దానియేలు 3:13 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హమును రౌదర్మును గలవాడై షదర్కును 

మేషాకును అబేదెన్గోను పటుట్కొని రండని ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు ఆ మనుషుయ్లను పటుట్కొని 

రాజసనిన్ధికి తీసికొని వచిచ్రి. 

సామెతలు 21:24 => అహంకారియైన గరివ్షు ఠ్నికి అపహాసకుడని పేరు అటిట్వాడు అమిత 

గరవ్ముతో పర్వరిత్ంచును. 

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

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

వంచితివి గదా వారికే ఆ పాతర్ను తార్గనిచెచ్దను.  

లూకా 12:4 => నా సేన్హితులైన మీతో నేను చెపుప్నదేమనగా దేహమును చంపిన తరువాత 

మరేమియు చేయనేరని వారికి భయపడకుడి. 

లూకా 12:5 => ఎవనికి మీరు భయపడవలెనో మీకు తెలియజేయుదును; చంపిన తరువాత 

నరకములో పడదోర్య శకిత్గలవానికి భయపడుడి, ఆయనకే భయపడుడని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:33 => వారు ఈ మాట విని అతాయ్గర్హము తెచుచ్కొని వీరిని 

చంపనుదేద్శించగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:54 => వారీ మాటలు విని కోపముతో మండిపడి అతనిని చూచి పండుల్ 

కొరికిరి. 

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

నడుము కీళుల్వదలి అతని మోకాళుల్ గడగడ వణకుచు కొటుట్కొనుచుండెను. 

ఆదికాండము 4:5 => కయీనును అతని యరప్ణను ఆయన లక్షయ్పెటట్లేదు. కాబటిట్ కయీనుకు 

మికిక్లి కోపము వచిచ్ అతడు తన ముఖము చినన్బుచుచ్కొనగా  

ఆదికాండము 4:6 => యెహోవా కయీనుతో నీకు కోపమేల? ముఖము చినన్బుచుచ్కొని 

యునాన్వేమి? 

ఆదికాండము 31:2 => మరియు అతడు లాబాను ముఖము చూచినపుప్డు అది నినన్ మొనన్ 

ఉండినటుల్ అతనియెడల ఉండలేదు. 

నిరగ్మకాండము 15:9 => తరిమెదను కలిసికొనియెదను దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనియెదను 

వాటివలన నా ఆశ తీరుచ్కొనియెదను నా కతిత్ దూసెదను నా చెయియ్ వారిని నాశనము చేయునని 

శతుర్వనుకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 15:10 => నీవు నీ గాలిని విసరజేసితివి సముదర్ము వారిని కపెప్ను వారు మహా 

అగాధమైన నీళల్లో సీసమువలె మునిగిరి. 

1 రాజులు 20:10 => బెనహ్దదు మరల అతనియొదద్కు దూతలను పంపి నాతోకూడ వచిచ్న 

వారందరును పిడికెడు ఎతిత్కొనిపోవుటకు షోమోర్ను యొకక్ ధూళి చాలినయెడల దేవతలు నాకు గొపప్ 

అపాయము కలుగజేయుదురు గాక అని వరత్మానము చేసెను. 

1 రాజులు 20:11 => అందుకు ఇశార్యేలు రాజు తన ఆయుధమును నడుమున బిగించుకొనువాడు 

దానివిపిప్ తీసివేసినవానివలె అతిశయపడకూడదని చెపుప్డనెను. 

2 రాజులు 19:27 => నీవు కూరుచ్ండుటయు బయలువెళుల్టయు లోపలికి వచుచ్టయు 

నామీదవేయు రంకెలును నాకు తెలిసేయునన్వి. 
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2 రాజులు 19:28 => నామీద నీవు వేయు రంకెలును నీవు చేసిన కలహమును నా చెవులలో 

జొచెచ్ను గనుక నా గాలమును నీ ముకుక్నకు తగిలించెదను. నా కళె ల్ము నీ నోటిలో పెటిట్ నినున్ 

మళి ల్ంచెదను. నీవు వచిచ్న మారగ్ముననే నినున్ మళి ల్ంచెదను. 

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

సామెతలు 16:14 => రాజు కోర్ధము మరణదూత జాఞ్నియైనవాడు ఆ కోర్ధమును శాంతిపరచును.  

సామెతలు 27:3 => రాయి బరువు ఇసుక భారము మూఢుని కోపము ఆ రెంటికంటె బరువు. 

సామెతలు 27:4 => కోర్ధము కూర్రమైనది కోపము వరదవలె పొరుల్నది. రోషము ఎదుట ఎవడు 

నిలువగలడు? 

దానియేలు 6:24 => రాజు ఆజఞ్ ఇయయ్గా దానియేలుమీద నింద మోపిన ఆ మనుషుయ్లను వారు 

తోడుకొనివచిచ్ సింహముల గుహలో పడదోర్సిరి, వారిని వారి కుమారులను వారి భారయ్లను 

పడదోర్సిరి. వారా గుహ అడుగునకు రాకమునుపే సింహముల పాలైరి, సింహములు వారి 

యెముకలను సహితము పగులగొరికి పొడిచేసెను.  

లేవీయకాండము 26:18 => ఇవనిన్యు సంభవించినను మీరింక నా మాటలు విననియెడల నేను మీ 

పాపములనుబటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:21 => మీరు నా మాట విననొలల్క నాకు విరోధముగా నడిచినయెడల నేను మీ 

పాపములనుబటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిముమ్ను బాధించెదను. 

లేవీయకాండము 26:24 => నేనుకూడ మీకు విరోధముగా నడిచెదను; మీ పాపములనుబటిట్ ఇక 

ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:28 => నేను కోపపడి మీకు విరోధముగా నడిచెదను. నేనే మీ పాపములనుబటిట్ 

యేడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

1 రాజులు 18:33 => కటెట్లను కర్మముగా పేరిచ్ యెదుద్ను తునకలుగా కోసి ఆ కటెట్లమీద ఉంచి, 

జనులు చూచుచుండగా మీరు నాలుగు తొటల్నిండ నీళుల్ నింపి దహనబలి పశుమాంసముమీదను 

కటెట్లమీదను పోయుడని చెపెప్ను 
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1 రాజులు 18:34 => అదియైన తరువాత రెండవమారు ఆ పర్కారమే చేయుడని అతడు చెపప్గా 

వారు రెండవమారును ఆలాగు చేసిరి; మూడవమారును చేయుడనగా వారు మూడవమారును చేసిరి; 

అపుప్డు 

1 రాజులు 18:35 => ఆ నీళుల్ బలిపీఠము చుటుట్ను పొరిల్ పారెను; మరియు అతడు కందకమును 

నీళల్తో నింపెను. 

మతత్యి 27:63 => అయాయ్, ఆ వంచకుడు సజీవుడై యుండినపుప్డు మూడు దినములైన తరువాత 

నేను లేచెదనని చెపిప్నది మాకు జాఞ్పకమునన్ది. 

మతత్యి 27:64 => కాబటిట్ మూడవ దినమువరకు సమాధిని భదర్ముచేయ నాజాఞ్పించుము; వాని 

శిషుయ్లు వచిచ్ వానిని ఎతుత్కొనిపోయి ఆయన మృతులలోనుండి లేచెనని పర్జలతో చెపుప్దురేమో; 

అపుప్డు మొదటి వంచనకంటె కడపటి వంచన మరి చెడడ్దై యుండునని చెపిప్రి. 

మతత్యి 27:65 => అందుకు పిలాతు కావలివారునాన్రుగదా మీరు వెళి ల్ మీచేతనైనంతమటుట్కు 

సమాధిని భదర్ము చేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 27:66 => వారు వెళి ల్ కావలివారిని కూడ ఉంచుకొని, రాతికి ముదర్వేసి సమాధిని భదర్ము 

చేసిరి. 

ఆదికాండము 19:9 => ఈ మనుషుయ్లు నా యింటినీడకు వచిచ్యునాన్రు గనుక వారిని మీరేమి 

చేయకూడదని చెపిప్నపుప్డు వారు నీవు అవతలికి పొమమ్నిరి. మరియు వారు వీడెవడో మనలోనికి 

పరదేశిగావచిచ్ తీరప్రిగానుండ చూచుచునాన్డు; కాగా వారికంటె నీకు ఎకుక్వ కీడు చేసెదమని చెపిప్ 

లోతు అను ఆ మనుషుయ్నిమీద దొమిమ్గాపడి తలుపు పగులగొటుట్టకు సమీపించిరి. 

ఆదికాండము 44:18 => యూదా అతని సమీపించి ఏలినవాడా ఒక మనవి; ఒక మాట యేలిన 

వారితో తమ దాసుని చెపుప్కొననిముమ్; తమ కోపము తమ దాసునిమీద రవులుకొననీయకుము; 

తమరు ఫరో అంతవారు గదా 

నిరగ్మకాండము 11:8 => అపుప్డు నీ సేవకులైన వీరందరు నాయొదద్కు వచిచ్ నాకు నమసాక్రము 

చేసి నీవును, నినున్ ఆశర్యించియునన్ యీ పర్జలందరును బయలువెళుల్డని చెపుప్దురు. ఆ తరువాత 

నేను వెళుల్దుననెను. మోషే ఆలాగు చెపిప్ ఫరోయెదద్నుండి అతాయ్గర్హముతో వెళి ల్పోయెను 

Page  of 293 1355



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

1 సమూయేలు 22:16 => రాజు అహీమెలెకూ, నీకును నీ తండిర్ ఇంటివారికందరికిని మరణము 

నిశచ్యము అని చెపిప్ 

ఎసేత్రు 1:12 => రాణియైన వషిత్ నపుంసకులచేత ఇయయ్బడిన రాజాజఞ్ పర్కారము వచుచ్టకు 

ఒపప్కపోగా రాజు మిగుల కోపగించెను, అతని కోపము రగులుకొనెను. 

ఎసేత్రు 3:5 => మొరెద్కై వంగకయు నమసక్రింపకయు నుండుట హామాను చూచినపుప్డు బహుగా 

కోపగించి 

ఎసేత్రు 7:7 => రాజు ఆగర్హమొంది దార్కాష్రసపు విందును విడిచి నగరు వనమునకు పోయెను. 

అయితే రాజు తనకు ఏదో హానిచేయ నుదేద్శించెనని హామాను తెలిసికొని, రాణియైన ఎసేత్రు ఎదుట 

తన పార్ణముకొరకు వినన్పము చేయుటకై నిలిచెను. 

కీరత్నలు 124:3 => యెహోవా మనకు తోడైయుండనియెడల వారు మనలను పార్ణముతోనే 

మింగివేసియుందురు 

సామెతలు 14:29 => దీరఘ్శాంతము గలవాడు మహా వివేకి ముంగోపి మూఢతవ్మును 

బహుమానముగా పొందును. 

సామెతలు 19:12 => రాజు కోపము సింహగరజ్న వంటిది అతని కటాక్షము గడిడ్మీద కురియు 

మంచువంటిది. 

యెషయా 51:13 => బాధపెటుట్వాడు నాశనము చేయుటకు సిదధ్పడునపుప్డు వాని కోర్ధమునుబటిట్ 

నితయ్ము భయపడుచు, ఆకాశములను వాయ్పింపజేసి భూమి పునాదులనువేసిన యెహోవాను నీ 

సృషిట్కరత్యైన యెహోవాను మరచుదువా? బాధపెటుట్వాని కోర్ధము ఏమాయెను?  

యిరిమ్యా 36:32 => యిరీమ్యా యింకొక గర్ంథమును తీసికొని లేఖికుడగు నేరియా కుమారుడైన 

బారూకుచేతికి అపప్గింపగా అతడు యిరీమ్యా నోటిమాటలనుబటిట్ యూదారాజైన యెహోయాకీము 

అగిన్లో కాలిచ్న గర్ంథపు మాటలనిన్టిని వార్సెను; మరియు ఆ మాటలు గాక అటిట్వి అనేకములు 

అతడు వాటితో కూరెచ్ను. 

Page  of 294 1355



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

యెహెజేక్లు 21:14 => నరపుతుర్డా, చేతులు చరచుకొనుచు సమాచారము పర్వచింపుము, ఖడగ్ము 

ముమామ్రు రెటిట్ంపబడినదై జనులను హతము చేయునదైయునన్ది, అది గొపప్వాని అంతఃపురము 

చొచిచ్ వాని హతము చేయునది. 

మతత్యి 2:16 => ఆ జాఞ్నులు తనున్ అపహసించిరని హేరోదు గర్హించి బహు ఆగర్హము 

తెచుచ్కొని, తాను జాఞ్నులవలన వివరముగా తెలిసికొనిన కాలమునుబటిట్, బేతెల్హేములోను దాని సకల 

పార్ంతములలోను, రెండు సంవతస్రములు మొదలుకొని తకుక్వ వయసుస్ గల మగపిలల్లనందరిని 

వధించెను. 

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

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

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

మతత్యి 20:25 => గనుక యేసు తనయొదద్కు వారిని పిలిచి అనయ్జనులలో అధికారులు వారిమీద 

పర్భుతవ్ము చేయుదురనియు, వారిలో గొపప్వారు వారిమీద అధికారము చేయుదురనియు మీకు 

తెలియును. 

1 కొరిందీయులకు 13:4 => పేర్మ దీరఘ్కాలము సహించును, దయ చూపించును. పేర్మ 

మతస్రపడదు; పేర్మ డంబముగా పర్వరిత్ంపదు; అది ఉపొప్ంగదు; 

హెబీర్యులకు 11:34 => అగిన్ బలమును చలాల్రిచ్రి; ఖడగ్ధారను తపిప్ంచుకొనిరి; బలహీనులుగా 

ఉండి బలపరచబడిరి; యుదధ్ములో పరాకర్మశాలులైరి; అనుయ్ల సేనలను పారదోలిరి. 

వచనము 23 

షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను ఆ ముగగ్రు మనుషుయ్లు బంధింపబడినవారై వేడిమి గలిగి 

మండుచునన్ ఆ గుండములో పడగా 

దానియేలు 3:15 => బాకాను పిలల్ంగోర్విని పెదద్వీణను వీణను సుంఫోనీయను విపంచికను 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను మీరు విను సమయములో సాగిలపడి, నేను చేయించిన పర్తిమకు 

నమసక్రించుటకు సిదధ్ముగా ఉండిన యెడల సరే మీరు నమసక్రింపని యెడల తక్షణమే మండుచునన్ 
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వేడిమిగల అగిన్గుండములో మీరు వేయబడుదురు; నాచేతిలో నుండి మిముమ్ను విడిపింపగల 

దేవుడెకక్డ నునాన్డు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:4 => అతనిని పటుట్కొని చెరసాలలో వేయించి, పసాక్ పండుగైన పిమమ్ట 

పర్జలయొదద్కు అతని తేవలెనని ఉదేద్శించి, అతనికి కావలియుండుటకు నాలుగు చతుషట్యముల 

సైనికులకు అతనిని అపప్గించెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:5 => పేతురు చెరసాలలో ఉంచబడెను, సంఘమయితే అతనికొరకు 

అతాయ్సకిత్తో దేవునికి పార్రథ్న చేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:23 => వారు చాల దెబబ్లు కొటిట్ వారిని చెరసాలలో వేసి భదర్ముగా 

కనిపెటట్వలెనని చెరసాల నాయకునికాజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:25 => అయితే మధయ్రాతిర్వేళ పౌలును సీలయు దేవునికి పార్రిథ్ంచుచు 

కీరత్నలు పాడుచునుండిరి; ఖయిదీలు వినుచుండిరి. 

1 సమూయేలు 22:16 => రాజు అహీమెలెకూ, నీకును నీ తండిర్ ఇంటివారికందరికిని మరణము 

నిశచ్యము అని చెపిప్ 

కీరత్నలు 21:9 => నీవు పర్తయ్క్షమైనపుప్డు వారు అగిన్గుండమువలె అగుదురు తన కోపమువలన 

యెహోవా వారిని నిరూమ్లము చేయును అగిన్ వారిని దహించును. 

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

కీరత్నలు 140:10 => కణకణలాడు నిపుప్లు వారిమీద వేయబడును గాక వారు తిరిగి 

లేవకుండునటుల్ అగిన్గుండములో వారు కూలచ్బడుదురుగాక అగాధ జలములలోనికి తోర్యబడుదురు 

గాక  

దానియేలు 5:19 => దేవుడు అతనికిటిట్ మహరద్శ ఇచిచ్నందున తానెవరిని చంపగోరెనో వారిని 

చంపెను; ఎవరిని రకిష్ంపగోరెనో వారిని రకిష్ంచెను, ఎవరిని హెచిచ్ంపగోరెనో వారిని హెచిచ్ంచెను; 

ఎవరిని పడవేయగోరెనో వారిని పడవేసెను. కాబటిట్ సకల రాషట్రములును జనులును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడు వారును అతనికి భయపడుచు అతని యెదుట వణకుచు నుండిరి. 
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మతత్యి 2:16 => ఆ జాఞ్నులు తనున్ అపహసించిరని హేరోదు గర్హించి బహు ఆగర్హము 

తెచుచ్కొని, తాను జాఞ్నులవలన వివరముగా తెలిసికొనిన కాలమునుబటిట్, బేతెల్హేములోను దాని సకల 

పార్ంతములలోను, రెండు సంవతస్రములు మొదలుకొని తకుక్వ వయసుస్ గల మగపిలల్లనందరిని 

వధించెను. 

మతత్యి 22:13 => అంతట రాజు వీని కాళుల్ చేతులు కటిట్ వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; 

అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండునని పరిచారకులతో చెపెప్ను. 

వచనము 24 

రాజగు నెబుకదెన్జరు ఆశచ్రయ్పడి తీవరముగ లేచి మేము ముగుగ్రు మనుషుయ్లను బంధించి యీ 

అగిన్లో వేసితివిుగదా యని తన మంతుర్ల నడిగెను. వారు రాజా, సతయ్మే అని రాజుతో 

పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

ఆదికాండము 39:20 => అతనిని పటుట్కొని రాజు ఖైదీలు బంధింపబడు చెరసాలలో వేయించెను. 

అతడకక్డ చెరసాలలో ఉండెను. 

యిరిమ్యా 29:22 => ఆలకించుడి, వారు ఇశార్యేలీయులలో దురామ్రగ్ము జరిగించుచు, తమ 

పొరుగువారి భారయ్లతో వయ్భిచరించుచు, నేను వారి కాజాఞ్పింపని అబదధ్పు మాటలను నా 

నామమునుబటిట్ పర్కటించుచు వచిచ్రి, నేనే యీ సంగతిని తెలిసికొనినవాడనై సాకిష్గానునాన్ను. కాగా 

బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరుచేతికి వారిని అపప్గించుచునాన్ను, మీరు చూచుచుండగా అతడు వారిని 

హతము చేయును; 

దానియేలు 5:19 => దేవుడు అతనికిటిట్ మహరద్శ ఇచిచ్నందున తానెవరిని చంపగోరెనో వారిని 

చంపెను; ఎవరిని రకిష్ంపగోరెనో వారిని రకిష్ంచెను, ఎవరిని హెచిచ్ంపగోరెనో వారిని హెచిచ్ంచెను; 

ఎవరిని పడవేయగోరెనో వారిని పడవేసెను. కాబటిట్ సకల రాషట్రములును జనులును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడు వారును అతనికి భయపడుచు అతని యెదుట వణకుచు నుండిరి. 

మతత్యి 13:42 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును ఉండును. 

వచనము 25 
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అందుకు రాజు నేను నలుగురు మనుషుయ్లు బంధకములు లేక అగిన్లో సంచరించుట 

చూచుచునాన్ను; వారికి హాని యేమియు కలుగలేదు; నాలగ్వవాని రూపము దేవతల రూపమును 

బోలినదని వారికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 12:33 => ఐగుపీత్యులు మనమందరము చచిచ్నవారమనుకొని, తమ 

దేశములోనుండి పర్జలను పంపుటకు తవ్రపడి వారిని బలవంతము చేసిరి. 

దానియేలు 6:24 => రాజు ఆజఞ్ ఇయయ్గా దానియేలుమీద నింద మోపిన ఆ మనుషుయ్లను వారు 

తోడుకొనివచిచ్ సింహముల గుహలో పడదోర్సిరి, వారిని వారి కుమారులను వారి భారయ్లను 

పడదోర్సిరి. వారా గుహ అడుగునకు రాకమునుపే సింహముల పాలైరి, సింహములు వారి 

యెముకలను సహితము పగులగొరికి పొడిచేసెను.  

సామెతలు 11:8 => నీతిమంతుడు బాధనుండి తపిప్ంపబడును భకిత్హీనుడు బాధపాలగును 

సామెతలు 21:18 => నీతిమంతునికొరకు భకిత్హీనులు పార్యశిచ్తత్మగుదురు యథారథ్వంతులకు 

పర్తిగా విశావ్సఘాతకులు కూలుదురు 

జెకరాయ్ 12:2 => నేను యెరూషలేము చుటుట్నునన్ జనులకందరికి మతుత్ పుటిట్ంచు పాతర్గా 

చేయబోవుచునాన్ను; శతుర్వులు యెరూషలేమునకు ముటట్డివేయగా అది యూదా మీదికిని వచుచ్ను.  

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

రాయిగాచేతును, దానిని ఎతిత్ మోయువారందరు మికిక్లి గాయపడుదురు, భూజనులందరును దానికి 

విరోధులై కూడుదురు. 

మతత్యి 27:5 => అతడు ఆ వెండి నాణములు దేవాలయములో పారవేసి, పోయి ఉరిపెటుట్కొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:19 => హేరోదు అతని కోసరము వెదకినపుప్డు అతడు కనబడనందున 

కావలివారిని విమరిశ్ంచి వారిని చంపనాజాఞ్పించెను. అటు తరువాత హేరోదు యూదయనుండి 

కైసరయకు వెళి ల్ అకక్డ నివసించెను. 

ఆదికాండము 39:20 => అతనిని పటుట్కొని రాజు ఖైదీలు బంధింపబడు చెరసాలలో వేయించెను. 

అతడకక్డ చెరసాలలో ఉండెను. 
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1 రాజులు 13:28 => అతడు పోయి అతని శవము మారగ్మందు పడియుండుటయు, గాడిదయు 

సింహమును శవముదగగ్ర నిలిచి యుండుటయు, సింహము గాడిదను చీలిచ్వేయక శవమును 

తినకయుండుటయు చూచి 

2 రాజులు 1:10 => అందుకు ఏలీయా నేను దైవజనుడనైతే అగిన్ ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ నినున్ నీ 

యేబదిమందిని దహించును గాక అని యేబదిమందికి అధిపతియైన వానితో చెపప్గా, అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి వానిని వాని యేబదిమందిని దహించెను. 

మతత్యి 13:42 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును ఉండును. 

వచనము 26 

అంతట నెబుకదెన్జరు వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండము వాకిలి దగగ్రకు వచిచ్ షదర్కు, మేషాకు, 

అబేదెన్గో యనువారలారా, మహోనన్తుడగు దేవుని సేవకులారా, బయటికివచిచ్ నాయొదద్కు రండని 

పిలువగా, షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో ఆ అగిన్లోనుండి బయటికి వచిచ్రి. 

దానియేలు 6:16 => అంతట రాజు ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును పటుట్కొనిపోయి 

సింహముల గుహలో పడదోర్సిరి; పడదోర్యగా రాజు నీవు అనుదినము తపప్క సేవించుచునన్ నీ దేవుడే 

నినున్ రకిష్ంచునని దానియేలుతో చెపెప్ను. 

దానియేలు 6:17 => వారు ఒక రాయి తీసికొనివచిచ్ ఆ గుహ దావ్రమున వేసి దాని మూసిరి; 

మరియు దానియేలునుగూరిచ్ రాజు యొకక్ తీరామ్నము మారునేమోయని, రాజు ముదర్ను అతని 

యధికారుల ముదర్ను వేసి దాని ముదిర్ంచిరి. 

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

వానిని విడిపించును. 

కీరత్నలు 66:11 => నీవు బందీగృహములో మముమ్ ఉంచితివి మా నడుములమీద గొపప్భారము 

పెటిట్తివి. 

కీరత్నలు 66:12 => నరులు మా నెతిత్మీద ఎకుక్నటుల్ చేసితివి మేము నిపుప్లలోను నీళల్లోను 

పడితివిు అయినను నీవు సమృధిధ్గలచోటికి మముమ్ రపిప్ంచియునాన్వు.  
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కీరత్నలు 124:1 => మనుషుయ్లు మనమీదికి లేచినపుప్డు యెహోవా మనకు తోడైయుండనియెడల 

కీరత్నలు 124:2 => వారి ఆగర్హము మనపైని రగులుకొనినపుప్డు 

కీరత్నలు 124:3 => యెహోవా మనకు తోడైయుండనియెడల వారు మనలను పార్ణముతోనే 

మింగివేసియుందురు 

కీరత్నలు 124:4 => జలములు మనలను ముంచివేసియుండును పర్వాహము మన 

పార్ణములమీదుగా పొరిల్ పారియుండును 

కీరత్నలు 124:5 => పర్వాహములై ఘోషించు జలములు మన పార్ణములమీదుగా పొరిల్ 

పారియుండును అని ఇశార్యేలీయులు అందురు గాక. 

యిరిమ్యా 38:6 => వారు యిరీమ్యాను పటుట్కొని కారాగృహములోనునన్ రాజకుమారుడగు 

మలీక్యా గోతిలోనికి దింపిరి. అందులోనికి యిరీమ్యాను తార్ళల్తో దింపినపుప్డు ఆ గోతిలో నీళుల్ 

లేవు, బురద మాతర్మే యుండెను, ఆ బురదలో యిరీమ్యా దిగబడెను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:52 => ఒకడు పకిష్ని తరుమునటుల్ శతుర్వులు నిరిన్మితత్ముగా ననున్ వెనువెంట 

తరుముదురు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:53 => వారు చెరసాలలో నా పార్ణము తీసివేసిరి నాపైన రాయియుంచిరి 

విలాపవాకయ్ములు 3:54 => నీళుల్ నా తలమీదుగా పారెను నాశనమైతినని నేననుకొంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 1:8 => సహోదరులారా, ఆసియలో మాకు తటసిథ్ంచిన శర్మనుగూరిచ్ మీకు 

తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు; అదేదనగా మేము బర్దుకుదుమను నమమ్కములేక యుండునటుల్గా, 

మా శకిత్కి మించిన అతయ్ధిక భారమువలన కుర్ంగిపోతివిు. 

2 కొరిందీయులకు 1:9 => మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము 

నమిమ్కయుంచకుండునటుల్ మరణమగుదుమను నిశచ్యము మామటుట్కు మాకు కలిగియుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:10 => ఆయన అటిట్ గొపప్ మరణమునుండి మముమ్ను తపిప్ంచెను, ఇక 

ముందుకును తపిప్ంచును. మరియు మాకొరకు పార్రథ్న చేయుటవలన మీరు కూడ సహాయము 

చేయుచుండగా, ఆయన ఇక ముందుకును మముమ్ను తపిప్ంచునని ఆయనయందు నిరీక్షణ 

గలవారమై యునాన్ము. 
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2 కొరిందీయులకు 4:17 => మేము దృశయ్మైనవాటిని చూడక అదృశయ్మైనవాటినే నిదానించి 

చూచుచునాన్ము గనుక క్షణమాతర్ముండు మా చులకని శర్మ మాకొరకు అంతకంతకు ఎకుక్వగా 

నితయ్మైన మహిమ భారమును కలుగజేయుచునన్ది.  

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. 

ఎసేత్రు 3:4 => ఈ పర్కారము వారు పర్తిదినము అతనితో చెపుప్చు వచిచ్నను అతడు వారి మాట 

చెవిని బెటట్కపోయెను గనుక వారు మొరెద్కై యొకక్ మాటలు సిథ్రపడునో లేదో చూతమని దాని 

హామానునకు తెలిపిరి. ఏలయనగా అతడు నేను యూదుడను గనుక ఆ పని చేయజాలనని వారితో 

చెపిప్యుండెను. 

వచనము 27 

అధిపతులును సేనాధిపతులును సంసాథ్నాధిపతులును రాజుయొకక్ పర్ధాన మంతుర్లును కూడి వచిచ్ 

ఆ మనుషుయ్లను పరీకిష్ంచి, వారి శరీరములకు అగిన్ యేహాని చేయకుండుటయు, వారి 

తలవెండుర్కలలో ఒకటైనను కాలిపోకుండుటయు, వారి వసత్రములు చెడిపోకుండుటయు, అగిన్ 

వాసనయైనను వారి దేహములకు తగలకుండుటయు చూచిరి. 

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

నడుము కీళుల్వదలి అతని మోకాళుల్ గడగడ వణకుచు కొటుట్కొనుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:23 => చెరసాల బహు భదర్ముగా మూసియుండుటయు, కావలివారు 

తలుపుల ముందర నిలిచియుండుటయు చూచితివిు గాని తలుపులు తీసినపుప్డు లోపల మాకొకడైనను 

కనబడలేదని వారికి తెలిపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:24 => అంతట దేవాలయపు అధిపతియు పర్ధానయాజకులును ఆ 

మాటలు విని ఇది యేమవునో అని వారి విషయమై యెటుతోచక యుండిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:25 => అపుప్డు ఒకడు వచిచ్ ఇదిగో మీరు చెరసాలలో వేయించిన 

మనుషుయ్లు దేవాలయములో నిలిచి పర్జలకు బోధించుచునాన్రని వారికి తెలుపగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:6 => లేచి పటట్ణములోనికి వెళుల్ము, అకక్డ నీవు ఏమి చేయవలెనో అది 

నీకు తెలుపబడునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:13 => అతడు తలవాకిటి తలుపు తటుట్చుండగా, రొదే అను ఒక చినన్ది 

ఆలకించుటకు వచెచ్ను. 

దానియేలు 3:2 => రాజగు నెబుకదెన్జరు అధిపతులను సేనాధిపతులను సంసాథ్నాధిపతులను 

మంతుర్లను ఖజానాదారులను ధరమ్శాసత్ర విధాయకులను నాయ్యాధిపతులను సంసాథ్నములలో 

ఆధికయ్ము వహించిన వారినందరిని సమకూరుచ్టకును, రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన 

పర్తిమ యొకక్ పర్తిషఠ్కు రపిప్ంచుటకును దూతలను పంపించగా 

దానియేలు 3:3 => ఆ యధిపతులును సేనాధిపతులును సంసాథ్నాధిపతులును మంతుర్లును 

ఖజానాదారులును ధరమ్శాసత్రవిధాయకులును నాయ్యాధిపతులును సంసాథ్నములలో ఆధికయ్ము 

వహించిన వారందరును రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన పర్తిమ యొకక్ పర్తిషఠ్కు కూడివచిచ్, 

రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన పర్తిమ యెదుట నిలుచుండిరి.  

దానియేలు 3:9 => రాజగు నెబుకదెన్జరు నొదద్ ఈలాగు మనవి చేసిరి రాజు చిరకాలము జీవించును 

గాక. 

దానియేలు 3:10 => రాజా, తాము ఒక కటట్డ నియమించితిరి; ఏదనగా బాకాను పిలల్ంగోర్విని 

పెదద్వీణను వీణను విపంచికను సుంఫోనీయను సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను విను పర్తివాడు 

సాగిలపడి ఆ బంగారు పర్తిమకు నమసాక్రము చేయవలెను. 

దానియేలు 3:17 => మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో 

నుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను 

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 
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దానియేలు 4:22 => రాజా, ఆ చెటుట్ నినున్ సూచించుచునన్ది; నీవు వృదిధ్పొంది మహా 

బలముగలవాడవైతివి; నీ పర్భావము వృదిధ్నొంది ఆకాశమంత ఎతాత్యెను; నీ పర్భుతవ్ము 

లోకమంతట వాయ్పించియునన్ది. 

దానియేలు 4:27 => రాజా, నా యోచన నీ దృషిట్కి అంగీకారమగునుగాక; ఒకవేళ నీవు నీ 

పాపములు మాని నీతి నాయ్యములననుసరించి, నీవు బాధపెటిట్న వారియందు కరుణ చూపినయెడల 

నీకునన్ కేష్మము నీకికమీదట నుండునని దానియేలు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 5:18 => రాజా చితత్గించుము; మహోనన్తుడగు దేవుడు మహరద్శను రాజయ్మును 

పర్భావమును ఘనతను నీ తండిర్యగు నెబుకదెన్జరునకు ఇచెచ్ను.  

దానియేలు 6:7 => రాజయ్పు పర్ధానులు సేనాధిపతులు అధిపతులు మంతుర్లు సంసాథ్నాధిపతులు 

అందరును కూడి, రాజొక ఖండితమైన చటట్ము సిథ్రపరచి దానిని శాసనముగా చాటింపజేయునటుల్ 

యోచన చేసిరి. ఎటల్నగా ముపప్ది దినముల వరకు నీయొదద్ తపప్ మరి ఏ దేవునియొదద్నైనను 

మానవునియొదద్నైనను ఎవడును ఏ మనవియు చేయకూడదు; ఎవడైనను చేసిన యెడల వాడు 

సింహముల గుహలో పడదోర్యబడును. రాజా, యీ పర్కారముగా రాజు శాసనము ఒకటి పుటిట్ంచి  

దానియేలు 6:22 => నేను నా దేవుని దృషిట్కి నిరోద్షినిగా కనబడితిని గనుక ఆయన తన 

దూతనంపించి, సింహములు నాకు ఏహానియు చేయకుండ వాటి నోళుల్ మూయించెను. రాజా, నీ 

దృషిట్కి నేను నేరము చేసినవాడను కాను గదా అనెను. 

1 సమూయేలు 17:55 => సౌలు దావీదు ఫిలిషీత్యునికి ఎదురుగా పోవుట చూచినపుప్డు తన 

సైనాయ్ధిపతియైన అబేన్రును పిలిచి అబేన్రూ, ఈ యౌవనుడు ఎవని కుమారుడని అడుగగా అబేన్రు 

రాజా, నీ పార్ణముతోడు నాకు తెలియదనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:13 => రాజా, మధాయ్హన్మందు నా చుటుట్ను నాతోకూడ వచిచ్నవారి 

చుటుట్ను ఆకాశమునుండి సూరయ్ తేజసుస్కంటె మికిక్లి పర్కాశమానమైన యొక వెలుగు తోర్వలో 

పర్కాశించుట చూచితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:27 => అగిర్పప్ రాజా, తమరు పర్వకత్లను నముమ్చునాన్రా? 

నముమ్చునాన్రని నేనెరుగుదును. 
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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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:7 => ఇదిగో పర్భువు దూత అతని దగగ్ర నిలిచెను; అతడుండిన గదిలో 

వెలుగు పర్కాశించెను. దూత పేతురు పర్కక్ను తటిట్ తవ్రగా లెమమ్ని చెపిప్ అతని లేపగా సంకెళుల్ అతని 

చేతులనుండి ఊడిపడెను. 

వచనము 28 

నెబుకదెన్జరు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వీరి దేవుడు పూజారు హ్డు; ఆయన తన దూతనంపి 

తనాన్శర్యించిన దాసులను రకిష్ంచెను. వారు తమ దేవునికి గాక మరి ఏ దేవునికి నమసక్రింపకయు, 

ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 

యెషయా 43:2 => నీవు జలములలో బడి దాటునపుప్డు నేను నీకు తోడైయుందును నదులలో బడి 

వెళుల్నపుప్డు అవి నీమీద పొరిల్పారవు. నీవు అగిన్మధయ్ను నడచునపుప్డు కాలిపోవు, జావ్లలు నినున్ 

కాలచ్వు  

కీరత్నలు 91:3 => వేటకాని ఉరిలోనుండి ఆయన నినున్ విడిపించును నాశనకరమైన తెగులు 

రాకుండ నినున్ రకిష్ంచును 

కీరత్నలు 91:4 => ఆయన తన రెకక్లతో నినున్ కపుప్ను ఆయన రెకక్లకిర్ంద నీకు ఆశర్యము 

కలుగును ఆయన సతయ్ము, కేడెమును డాలునైయునన్ది.  

కీరత్నలు 91:5 => రాతిర్వేళ కలుగు భయమునకైనను పగటివేళ ఎగురు బాణమునకైనను 

కీరత్నలు 91:6 => చీకటిలో సంచరించు తెగులునకైనను మధాయ్హన్మందు పాడుచేయు 

రోగమునకైనను నీవు భయపడకుందువు. 

కీరత్నలు 91:7 => నీ పర్కక్ను వేయిమంది పడినను నీ కుడిపర్కక్ను పదివేలమంది కూలినను 

అపాయము నీయొదద్కు రాదు. 

కీరత్నలు 91:8 => నీవు కనున్లార చూచుచుండగా భకిత్హీనులకు పర్తిఫలము కలుగును 
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కీరత్నలు 91:9 => యెహోవా, నీవే నా ఆశర్యము అని నీవు మహోనన్తుడైన దేవుని నీకు 

నివాససథ్లముగా చేసికొనియునాన్వు 

మారుక్ 16:18 => పాములను ఎతిత్పటుట్కొందురు, మరణకరమైనదేది తార్గినను అది వారికి 

హానిచేయదు, రోగులమీద చేతులుంచినపుప్డు వారు సవ్సథ్త నొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:5 => అతడైతే ఆ విషజంతువును అగిన్లో జాడించివేసి, యే హానియు 

పొందలేదు. 

1 పేతురు 3:13 => మీరు మంచి విషయములో ఆసకిత్ గలవారైతే మీకు హాని చేయువాడెవడు? 

దానియేలు 3:18 => రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 

దానియేలు 3:28 => నెబుకదెన్జరు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వీరి దేవుడు పూజారు హ్డు; 

ఆయన తన దూతనంపి తనాన్శర్యించిన దాసులను రకిష్ంచెను. వారు తమ దేవునికి గాక మరి ఏ 

దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి 

రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 

యోబు 1:6 => దేవదూతలు యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకై వచిచ్న దినమొకటి తటసిథ్ంచెను. ఆ 

దినమున అపవాది2 యగువాడు వారితో కలిసి వచెచ్ను. 

యోబు 38:7 => ఉదయనక్షతర్ములు ఏకముగా కూడి పాడినపుప్డు దేవదూతలందరును1 

ఆనందించి జయధవ్నులు చేసినపుప్డు దాని మూలరాతిని వేసినవాడెవడు?  

కీరత్నలు 34:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారి చుటుట్ ఆయనదూత కావలియుండి 

వారిని రకిష్ంచును 

సామెతలు 30:4 => ఆకాశమునకెకిక్ మరల దిగినవాడెవడు? తన పిడికిళల్తో గాలిని 

పటుట్కొనన్వాడెవడు? బటట్లో నీళుల్ మూటకటిట్నవాడెవడు? భూమియొకక్ దికుక్లనిన్టిని 

సాథ్పించినవాడెవడు? ఆయన పేరేమో ఆయన కుమారుని పేరేమో నీకు తెలిసియునన్దా?  

లూకా 1:35 => దూత పరిశుదాధ్తమ్ నీమీదికి వచుచ్ను; సరోవ్నన్తుని శకిత్ నినున్ కముమ్కొనును గనుక 

పుటట్బోవు శిశువు పరిశుదుధ్డై దేవుని కుమారుడనబడును. 
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యోహాను 19:7 => అందుకు యూదులు మాకొక నియమము కలదు; తాను దేవుని కుమారుడనని 

ఇతడు చెపుప్కొనెను గనుక ఆ నియమము చొపుప్న ఇతడు చావవలెనని అతనితో చెపిప్రి. 

యోహాను 19:8 => పిలాతు ఆ మాట విని మరి యెకుక్వగా భయపడి, తిరిగి అధికారమందిరములో 

పర్వేశించి 

రోమీయులకు 1:4 => దేవుడు తన కుమారుడును మన పర్భువునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన ఆ 

సువారత్ను పరిశుదధ్ లేఖనములయందు తన పర్వకత్లదావ్రా ముందు వాగాద్నము చేసెను. 

1 రాజులు 18:33 => కటెట్లను కర్మముగా పేరిచ్ యెదుద్ను తునకలుగా కోసి ఆ కటెట్లమీద ఉంచి, 

జనులు చూచుచుండగా మీరు నాలుగు తొటల్నిండ నీళుల్ నింపి దహనబలి పశుమాంసముమీదను 

కటెట్లమీదను పోయుడని చెపెప్ను 

2 రాజులు 1:10 => అందుకు ఏలీయా నేను దైవజనుడనైతే అగిన్ ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ నినున్ నీ 

యేబదిమందిని దహించును గాక అని యేబదిమందికి అధిపతియైన వానితో చెపప్గా, అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి వానిని వాని యేబదిమందిని దహించెను. 

దానియేలు 6:23 => రాజు ఇందునుగూరిచ్ యతి సంతోషభరితుడై దానియేలును గుహలోనుండి పైకి 

తీయుడని ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును బయటికి తీసిరి. అతడు తన దేవునియందు 

భకిత్గలవాడైనందున అతనికి ఏ హానియు కలుగలేదు. 

మతత్యి 2:13 => వారు వెళిళ్న తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత సవ్పన్మందు యోసేపునకు 

పర్తయ్క్షమై హేరోదు ఆ శిశువును సంహరింపవలెనని ఆయనను వెదకబోవుచునాన్డు గనుక నీవు లేచి 

ఆ శిశువును ఆయన తలిల్ని వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్నకు పారిపోయి, నేను నీతో తెలియజెపుప్వరకు 

అకక్డనే యుండుమని అతనితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 14:33 => అంతట దోనెలోనునన్వారు వచిచ్ నీవు నిజముగా దేవుని కుమారుడవని చెపిప్ 

ఆయనకు మొర్కిక్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:7 => ఇదిగో పర్భువు దూత అతని దగగ్ర నిలిచెను; అతడుండిన గదిలో 

వెలుగు పర్కాశించెను. దూత పేతురు పర్కక్ను తటిట్ తవ్రగా లెమమ్ని చెపిప్ అతని లేపగా సంకెళుల్ అతని 

చేతులనుండి ఊడిపడెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:11 => పేతురుకు తెలివివచిచ్ పర్భువు తన దూతను పంపి హేరోదు 

చేతిలోనుండియు, యూదులను పర్జలు నాకు చేయనుదేద్శించిన వాటనిన్టినుండియు ననున్ 

తపిప్ంచియునాన్డని యిపుప్డు నాకు నిజముగా తెలియునని అనుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:37 => అయితే పౌలు వారు నాయ్యము విచారింపకయే రోమీయులమైన 

మముమ్ను బహిరంగముగా కొటిట్ంచి చెరసాలలో వేయించి, యిపుప్డు మముమ్ను రహసయ్ముగా 

వెళల్గొటుట్దురా? మేము ఒపప్ము; వారే వచిచ్ మముమ్ను వెలుపలికి తీసికొనిపోవలెనని చెపెప్ను 

వచనము 29 

కాగా నేనొక శాసనము నియమించుచునాన్ను; ఏదనగా, ఇవివ్ధముగ రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డగు దేవుడు 

గాక మరి ఏ దేవుడును లేడు. కాగా ఏ జనులలోగాని రాషట్రములోగాని యేభాష మాటలాడువారిలో 

గాని షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో యనువారి దేవుని ఎవడు దూషించునో వాడు తుతుత్నియలుగా 

చేయబడును; వాని యిలుల్ ఎపుప్డును పెంటకుపప్గా ఉండుననెను. 

దానియేలు 3:17 => మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో 

నుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను 

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 

దానియేలు 2:47 => మరియు రాజు ఈ మరమ్మును బయలుపరచుటకు నీవు సమరుథ్డవైతివే; నీ 

దేవుడు దేవతలకు దేవుడును రాజులకు పర్భువును మరమ్ములు బయలుపరచువాడునై యునాన్డని 

దానియేలునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 6:20 => అతడు గుహ దగగ్రకు రాగానే, దుఃఖ సవ్రముతో దానియేలును పిలిచి జీవము 

గల దేవుని సేవకుడవైన దానియేలూ, నితయ్ము నీవు సేవించుచునన్ నీ దేవుడు నినున్ రకిష్ంపగలిగెనా? 

అని యతనిని అడిగెను. 

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

సేవకులమై అనేక సంవతస్రముల కిర్ందట ఇశార్యేలీయులలో నొక గొపప్రాజు కటిట్ంచి నిలిపిన 

మందిరమును మరల కటుట్చునాన్ము. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:17 => ఆమె పౌలును మముమ్ను వెంబడించి ఈ మనుషుయ్లు 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని దాసులు; వీరు మీకు రక్షణ మారగ్ము పర్చురించువారై యునాన్రని కేకలువేసి 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:23 => నేను ఎవనివాడనో, యెవనిని సేవించుచునాన్నో, ఆ దేవుని దూత 

గడచిన రాతిర్ నాయొదద్ నిలిచి పౌలా, భయపడకుము; 

గలతీయులకు 1:10 => ఇపుప్డు నేను మనుషుయ్ల దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా దేవుని 

దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా? నేను మనుషుయ్లను సంతోషపెటట్ గోరుచునాన్నా? 

నేనిపప్టికిని మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వాడనైతే కీర్సుత్దాసుడను కాకయేపోవుదును. 

పర్కటన 19:5 => మరియు మన దేవుని దాసులారా, ఆయనకు భయపడు వారలారా, కొదిద్వారేమి 

గొపప్వారేమి మీరందరు ఆయనను సుత్ తించుడి అని చెపుప్చునన్  యొక సవ్ రము 

సింహాసనమునొదద్నుండి వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 14:18 => మరియు షాలేము రాజైన మెలీక్సెదెకు రొటెట్ను దార్కాష్రసమును 

తీసికొనివచెచ్ను. అతడు సరోవ్నన్తుడగు దేవునికి యాజకుడు. 

యెహోషువ 3:17 => జనులు యెరికో యెదుటను దాటగా యెహోవా నిబంధన మందసమును 

మోయు యాజకులు యొరాద్నుమధయ్ ఆరిన నేలను సిథ్రముగా నిలిచిరి. జనులందరు యొరాద్నును 

దాటుట తుదముటుట్వరకు ఇశార్యేలీయులందరు ఆరిన నేలమీద దాటుచు వచిచ్రి. 

యెహోషువ 4:10 => పర్జలతో చెపప్వలెనని యెహోవా యెహోషువకు ఆజాఞ్పించినదంతయు, 

అనగా మోషే యెహోషువకు ఆజాఞ్పించినదంతయు, నెరవేరువరకు యాజకులు మందసమును 

మోయుచు యొరాద్ను నడుమ నిలుచుండగా జనులు తవ్రపడి దాటిరి. 

యెహోషువ 4:16 => ఆజాఞ్పించుమని యెహోషువతో సెలవియయ్గా 

యెహోషువ 4:17 => యెహోషువ యొరాద్నులోనుండి యెకిక్ రండని ఆ యాజకుల కాజాఞ్పించెను. 

యెహోషువ 4:18 => యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు యాజకులు యొరాద్ను 

నడుమనుండి యెకిక్ వచిచ్నపుప్డు ఆ యాజకుల అరకాళుల్ పొడినేలను నిలువగానే యొరాద్ను నీళుల్ 

వాటిచోటికి ఎపప్టివలెనే మరలి దాని గటల్నిన్టి మీద పొరిల్ పారెను. 
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యెషయా 28:16 => పర్భువగు యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు సీయోనులో పునాదిగా 

రాతిని వేసినవాడను నేనే అది పరిశోధింపబడిన రాయి అమూలయ్మైన తలరాయి బహు సిథ్రమైన 

పునాదియైన మూలరాయియై యునన్ది విశవ్సించువాడు కలవరపడడు. 

యెషయా 52:12 => మీరు తవ్రపడి బయలుదేరరు, పారిపోవురీతిగా వెళల్రు. యెహోవా మీ 

ముందర నడచును ఇశార్యేలు దేవుడు మీ సైనయ్పు వెనుకటి భాగమును కావలికాయును  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:37 => అయితే పౌలు వారు నాయ్యము విచారింపకయే రోమీయులమైన 

మముమ్ను బహిరంగముగా కొటిట్ంచి చెరసాలలో వేయించి, యిపుప్డు మముమ్ను రహసయ్ముగా 

వెళల్గొటుట్దురా? మేము ఒపప్ము; వారే వచిచ్ మముమ్ను వెలుపలికి తీసికొనిపోవలెనని చెపెప్ను 

యెహోషువ 4:17 => యెహోషువ యొరాద్నులోనుండి యెకిక్ రండని ఆ యాజకుల కాజాఞ్పించెను. 

యెహోషువ 4:24 => మీరు ఎలల్పుప్డును మీ దేవుడైన యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

నిలుపుటకును, మేము దాటువరకు మీ దేవుడైన యెహోవా తానే మాయెదుట ఎఱఱ్సముదర్మును 

ఎండచేసినటుల్ మీరు దాటువరకు మీ యెదుట యొరాద్ను నీళళ్ను ఎండచేసెనని చెపిప్ యీ సంగతి 

వారికి తెలియపరచవలెను. 

ఎజార్ 5:8 => రాజవైన తమకు తెలియవలసినదేమనగా, మేము యూదా పర్దేశములోనికి వెళి ల్తివిు, 

అకక్డ మహాదేవుని యొకక్ మందిరము ఉనన్ది; అది గొపప్ రాళల్చేత కటట్బడినది, గోడలలో మార్నులు 

వేయబడినవి మరియు ఈ పని తవ్రగా జరుగుచు వారిచేతిలో వృదిధ్యగుచునన్ది. 

యెషయా 54:17 => నీకు విరోధముగా రూపింపబడిన యే ఆయుధమును వరిధ్లల్దు 

నాయ్యవిమరశ్లో నీకు దోషారోపణచేయు పర్తివానికి నీవు నేరసాథ్పన చేసెదవు యెహోవాయొకక్ 

సేవకుల నీతి నావలన కలుగుచునన్ది; ఇది వారి సావ్సథ్య్ము, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 4:2 => మహోనన్తుడగు దేవుడు నాయెడల చేసిన అదుభ్తములను సూచక కిర్యలను 

మీకు తెలియజేయుటకు నాకు మనసుస్ కలిగెను. 

మీకా 6:6 => ఏమి తీసికొనివచిచ్ నేను యెహోవాను దరిశ్ంతును? ఏమి తీసికొనివచిచ్ 

మహోనన్తుడైన దేవుని సనిన్ధిని నమసాక్రముచేతును? దహనబలులను ఏడాది దూడలను అరిప్ంచి 

దరిశ్ంతునా? 
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మతత్యి 2:13 => వారు వెళిళ్న తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత సవ్పన్మందు యోసేపునకు 

పర్తయ్క్షమై హేరోదు ఆ శిశువును సంహరింపవలెనని ఆయనను వెదకబోవుచునాన్డు గనుక నీవు లేచి 

ఆ శిశువును ఆయన తలిల్ని వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్నకు పారిపోయి, నేను నీతో తెలియజెపుప్వరకు 

అకక్డనే యుండుమని అతనితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 6:22 => అయినను ఇపుప్డు పాపమునుండి విమోచింపబడి దేవునికి దాసులైనందున 

పరిశుదధ్త కలుగుటయే మీకు ఫలము; దాని అంతము నితయ్జీవము. 

పర్కటన 7:3 => ఈ దూత మేము మా దేవుని దాసులను వారి నొసళల్యందు ముదిర్ంచు వరకు 

భూమికైనను సముదర్మునకైనను చెటల్కైనను హాని చేయవదద్ని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

వచనము 30 

అంతట నుండి రాజు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వారిని బబులోను సంసాథ్నములో 

హెచిచ్ంచెను. 

దానియేలు 3:2 => రాజగు నెబుకదెన్జరు అధిపతులను సేనాధిపతులను సంసాథ్నాధిపతులను 

మంతుర్లను ఖజానాదారులను ధరమ్శాసత్ర విధాయకులను నాయ్యాధిపతులను సంసాథ్నములలో 

ఆధికయ్ము వహించిన వారినందరిని సమకూరుచ్టకును, రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన 

పర్తిమ యొకక్ పర్తిషఠ్కు రపిప్ంచుటకును దూతలను పంపించగా 

దానియేలు 3:3 => ఆ యధిపతులును సేనాధిపతులును సంసాథ్నాధిపతులును మంతుర్లును 

ఖజానాదారులును ధరమ్శాసత్రవిధాయకులును నాయ్యాధిపతులును సంసాథ్నములలో ఆధికయ్ము 

వహించిన వారందరును రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన పర్తిమ యొకక్ పర్తిషఠ్కు కూడివచిచ్, 

రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన పర్తిమ యెదుట నిలుచుండిరి.  

1 సమూయేలు 17:46 => ఈ దినమున యెహోవా నినున్ నాచేతికి అపప్గించును; నేను నినున్ చంపి 

నీ తల తెగవేతును; ఇశార్యేలీయులలో దేవుడునాన్డని లోక నివాసులందరును తెలిసికొనునటుల్ నేను 

ఈ దినమున ఫిలిషీత్యులయొకక్ కళేబరములను ఆకాశపకుష్లకును భూమృగములకును ఇతుత్ను. 
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1 సమూయేలు 17:47 => అపుప్డు యెహోవా కతిత్చేతను ఈటెచేతను రకిష్ంచువాడు కాడని యీ 

దండువారందరు తెలిసికొందురు; యుదధ్ము యెహోవాదే; ఆయన మిముమ్ను మాచేతికి అపప్గించునని 

చెపెప్ను. 

2 రాజులు 19:19 => యెహోవా మా దేవా; లోకమందునన్ సమసత్ జనులు నీవే నిజముగా 

అదివ్తీయ దేవుడవైన యెహోవావని తెలిసికొనునటుల్గా అతనిచేతిలోనుండి మముమ్ను రకిష్ంచుము. 

కీరత్నలు 83:18 => యెహోవా అను నామము ధరించిన నీవు మాతర్మే సరవ్లోకములో 

మహోనన్తుడవని వారెరుగుదురు గాక. 

కీరత్నలు 96:7 => జనముల కుటుంబములారా, యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి మహిమబలములు 

యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. 

కీరత్నలు 96:8 => యెహోవా నామమునకు తగిన మహిమ ఆయనకు చెలిల్ంచుడి నైవేదయ్ము తీసికొని 

ఆయన ఆవరణములలోనికి రండి. 

కీరత్నలు 96:9 => పరిశుదాధ్లంకారములు ధరించుకొని యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుడి 

సరవ్భూజనులారా, ఆయన సనిన్ధిని వణకుడి.  

యెషయా 26:11 => యెహోవా, నీ హసత్మెతత్బడియునన్దిగాని జనులు దాని చూడనొలల్రు 

జనులకొరకైన నీ ఆసకిత్ని చూచి వారు సిగుగ్పడుదురు నిశచ్యముగా అగిన్ నీ శతుర్వులను 

మింగివేయును. 

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, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:10 => కురేనేదగగ్ర లిబియ పార్ంతములయందు కాపురమునన్వారు, 

రోమానుండి పరవాసులుగా వచిచ్నవారు, యూదులు, యూదమత పర్విషుట్లు, 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:26 => రాజు ఈ సంగతులెరుగును గనుక అతని యెదుట నేను 

ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను; వాటిలో ఒకటియు అతనికి మరుగైయుండలేదని రూఢిగా 

నముమ్చునాన్ను; ఇది యొక మూలను జరిగిన కారయ్ము కాదు. 

యెషయా 43:2 => నీవు జలములలో బడి దాటునపుప్డు నేను నీకు తోడైయుందును నదులలో బడి 

వెళుల్నపుప్డు అవి నీమీద పొరిల్పారవు. నీవు అగిన్మధయ్ను నడచునపుప్డు కాలిపోవు, జావ్లలు నినున్ 

కాలచ్వు  

హెబీర్యులకు 11:34 => అగిన్ బలమును చలాల్రిచ్రి; ఖడగ్ధారను తపిప్ంచుకొనిరి; బలహీనులుగా 

ఉండి బలపరచబడిరి; యుదధ్ములో పరాకర్మశాలులైరి; అనుయ్ల సేనలను పారదోలిరి. 

మతత్యి 10:30 => మీ తలవెండుర్కలనిన్యు లెకిక్ంపబడియునన్వి  

లూకా 21:17 => నా నామము నిమితత్ము మీరు మనుషుయ్లందరిచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

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

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

ఇది మీ పార్ణరక్షణకు సహాయమగును. మీలో ఎవని తలనుండియు ఒక వెండుర్కయైనను నశింపదని 

చెపుప్చు, ఆహారము పుచుచ్కొనుడని అందరిని బతిమాలెను. 

నిరగ్మకాండము 3:2 => ఒక పొద నడిమిని అగిన్జావ్లలో యెహోవా దూత అతనికి 

పర్తయ్క్షమాయెను. అతడు చూచినపుప్డు అగిన్వలన ఆ పొద మండుచుండెను. గాని పొద కాలిపోలేదు. 
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1 రాజులు 13:28 => అతడు పోయి అతని శవము మారగ్మందు పడియుండుటయు, గాడిదయు 

సింహమును శవముదగగ్ర నిలిచి యుండుటయు, సింహము గాడిదను చీలిచ్వేయక శవమును 

తినకయుండుటయు చూచి 

యెషయా 33:13 => దూరసుథ్లారా, ఆలకించుడి నేను చేసినదాని చూడుడి సమీపసుథ్లారా, నా 

పరాకర్మమును తెలిసికొనుడి. 

దానియేలు 6:7 => రాజయ్పు పర్ధానులు సేనాధిపతులు అధిపతులు మంతుర్లు సంసాథ్నాధిపతులు 

అందరును కూడి, రాజొక ఖండితమైన చటట్ము సిథ్రపరచి దానిని శాసనముగా చాటింపజేయునటుల్ 

యోచన చేసిరి. ఎటల్నగా ముపప్ది దినముల వరకు నీయొదద్ తపప్ మరి ఏ దేవునియొదద్నైనను 

మానవునియొదద్నైనను ఎవడును ఏ మనవియు చేయకూడదు; ఎవడైనను చేసిన యెడల వాడు 

సింహముల గుహలో పడదోర్యబడును. రాజా, యీ పర్కారముగా రాజు శాసనము ఒకటి పుటిట్ంచి  

దానియేలు 6:23 => రాజు ఇందునుగూరిచ్ యతి సంతోషభరితుడై దానియేలును గుహలోనుండి పైకి 

తీయుడని ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును బయటికి తీసిరి. అతడు తన దేవునియందు 

భకిత్గలవాడైనందున అతనికి ఏ హానియు కలుగలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:30 => నలువది ఏండల్యిన పిమమ్ట సీనాయి పరవ్తారణయ్మందు ఒక 

పొదలోని అగిన్జావ్లలో ఒక దేవదూత అతనికగపడెను. 
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వచనము 1 

రాజగు నెబుకదెన్జరు లోకమంతట నివసించు సకల జనులకును దేశసుథ్లకును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడు వారికిని ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునుగాక. 

దానియేలు 2:47 => మరియు రాజు ఈ మరమ్మును బయలుపరచుటకు నీవు సమరుథ్డవైతివే; నీ 

దేవుడు దేవతలకు దేవుడును రాజులకు పర్భువును మరమ్ములు బయలుపరచువాడునై యునాన్డని 

దానియేలునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 4:34 => ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ 

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

దానియేలు 6:26 => నా సముఖమున నియమించినదేమనగా నా రాజయ్ములోని సకల పర్భుతవ్ముల 

యందుండు నివాసులు దానియేలు యొకక్ దేవునికి భయపడుచు ఆయన సముఖమున 

వణకుచుండవలెను. ఆయనే జీవముగల దేవుడు, ఆయనే యుగయుగములుండువాడు, ఆయన 

రాజయ్ము నాశనము కానేరదు, ఆయన ఆధిపతయ్ము తుదమటుట్నకుండును. 

ఆదికాండము 9:26 => మరియు అతడు షేము దేవుడైన యెహోవా సుత్తింపబడును గాక కనాను 

అతనికి దాసుడగును.  

ఎజార్ 1:3 => కావున మీలో ఎవరు ఆయన జనులైయునాన్రో వారు యూదాదేశమందునన్ 

యెరూషలేమునకు బయలుదేరి, యెరూషలేములోని దేవుని మందిరమును, అనగా ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవా మందిరమును కటట్వలెను; వారి దేవుడు వారికి తోడైయుండును గాక. 

ఎజార్ 7:23 => ఆకాశమందలి దేవునిచేత ఏది నిరణ్యమాయెనో దాని ఆకాశమందలి దేవుని 

మందిరమునకు జాగర్తత్గా చేయింపవలసినది. రాజు యొకక్ రాజయ్ము మీదికిని అతని కుమారుల 

మీదికిని కోపమెందుకు రావలెను? 
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ఎజార్ 7:24 => మరియు యాజకులును లేవీయులును గాయకులును దావ్రపాలకులును 

నెతీనీయులును , దేవుని మందిరపు సేవకులునైన వారందరినిగూరిచ్ మేము మీకు 

నిరణ్యించినదేమనగా, వారికి శిసుత్ గాని సుంకము గాని పనున్ గాని వేయుట కటట్డపు నాయ్యము 

కాదని తెలిసికొనుడి. 

ఎజార్ 7:25 => మరియు ఎజార్, నది యవతలనునన్ జనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై నీ దేవుడు నీకు 

దయచేసిన జాఞ్నము చొపుప్న నీవు నీ దేవుని యొకక్ ధరమ్శాసత్రవిధులను తెలిసికొనినవారిలో కొందరిని 

అధికారులగాను నాయ్యాధిపతులగాను ఉంచవలెను, ఆ ధరమ్శాసత్రవిషయములో తెలియని వారెవరో 

వారికి నేరప్వలెను. 

ఎజార్ 7:26 => నీ దేవుని ధరమ్శాసత్రము గాని, రాజుయొకక్ చటట్ము గాని, గైకొననివాడెవడో తవ్రగా 

విచారణ చేసి, మరణశిక్షయైనను సవ్దేశ తాయ్గమైనను ఆసిత్ జపిత్యైనను ఖైదునైనను వానికి 

విధింపవలెను. 

ఎజార్ 7:27 => యెరూషలేములో నుండు యెహోవా మందిరమును అలంకరించుటకు రాజునకు 

బుదిధ్ పుటిట్ంచినందునను, రాజును అతని మంతుర్లును రాజు యొకక్ మహాధిపతులును నాకు దయ 

అనుగర్హింపజేసినందునను, మన పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

ఎజార్ 7:28 => నా దేవుడైన యెహోవా హసత్ము నాకు తోడుగా ఉనన్ందున నేను బలపరచబడి, 

నాతోకూడ వచుచ్టకు ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులను సమకూరిచ్తిని. 

దానియేలు 3:25 => అందుకు రాజు నేను నలుగురు మనుషుయ్లు బంధకములు లేక అగిన్లో 

సంచరించుట చూచుచునాన్ను; వారికి హాని యేమియు కలుగలేదు; నాలగ్వవాని రూపము దేవతల 

రూపమును బోలినదని వారికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 6:22 => నేను నా దేవుని దృషిట్కి నిరోద్షినిగా కనబడితిని గనుక ఆయన తన 

దూతనంపించి, సింహములు నాకు ఏహానియు చేయకుండ వాటి నోళుల్ మూయించెను. రాజా, నీ 

దృషిట్కి నేను నేరము చేసినవాడను కాను గదా అనెను. 
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దానియేలు 6:23 => రాజు ఇందునుగూరిచ్ యతి సంతోషభరితుడై దానియేలును గుహలోనుండి పైకి 

తీయుడని ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును బయటికి తీసిరి. అతడు తన దేవునియందు 

భకిత్గలవాడైనందున అతనికి ఏ హానియు కలుగలేదు. 

ఆదికాండము 19:15 => తెలల్వారినపుప్డు ఆ దూతలు లోతును తవ్రపెటిట్ లెముమ్; ఈ ఊరి 

దోషశిక్షలో నశించిపోకుండ నీ భారయ్ను ఇకక్డనునన్ నీ యిదద్రు కుమారెత్లను తీసికొని రమమ్ని చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 19:16 => అతడు తడవు చేసెను. అపుప్డు అతని మీద యెహోవా కనికరపడుటవలన 

ఆ మనుషుయ్లు అతనిచేతిని అతని భారయ్చేతిని అతని యిదద్రు కుమారెత్లచేతులను పటుట్కొని వెలుపలికి 

తీసికొని వచిచ్ ఆ ఊరి బయటనుంచిరి 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:21 => యెహోవా ఒక దూతను పంపెను. అతడు అషూష్రు రాజు 

దండులోని పరాకర్మశాలులనందరిని సేనా నాయకులను అధికారులను నాశనము చేయగా 

అషూష్రురాజు సిగుగ్నొందినవాడై తన దేశమునకు తిరిగిపోయెను. అంతట అతడు తన దేవుని గుడిలో 

చొచిచ్నపుప్డు అతని కడుపున పుటిట్నవారే అతని అకక్డ కతిత్చేత చంపిరి. 

కీరత్నలు 34:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారి చుటుట్ ఆయనదూత కావలియుండి 

వారిని రకిష్ంచును 

కీరత్నలు 34:8 => యెహోవా ఉతత్ముడని రుచి చూచి తెలిసికొనుడి ఆయనను ఆశర్యించు నరుడు 

ధనుయ్డు. 

కీరత్నలు 103:20 => యెహోవా దూతలారా, ఆయన ఆజఞ్కు లోబడి ఆయన వాకయ్ము నెరవేరుచ్ 

బలశూరులారా, ఆయనను సనున్తించుడి. 

యెషయా 37:36 => అంతట యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రువారి దండు పేటలో లక్ష 

యెనుబదియైదువేలమందిని మొతెత్ను ; ఉదయమున జనులు లేవగా వారందరును 

మృతకళేబరములుగా ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:19 => అయితే పర్భువు దూత రాతిర్వేళ ఆ చెరసాల తలుపులు తీసి వారిని 

వెలుపలికి తీసికొని వచిచ్ మీరు వెళి ల్ దేవాలయములో నిలువబడి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:7 => ఇదిగో పర్భువు దూత అతని దగగ్ర నిలిచెను; అతడుండిన గదిలో 

వెలుగు పర్కాశించెను. దూత పేతురు పర్కక్ను తటిట్ తవ్రగా లెమమ్ని చెపిప్ అతని లేపగా సంకెళుల్ అతని 

చేతులనుండి ఊడిపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:8 => అపుప్డు దూత అతనితో నీవు నడుము కటుట్కొని చెపుప్లు 

తొడుగుకొనుమనెను. అతడాలాగు చేసిన తరువాత దూత నీ వసత్రము పైనవేసికొని నా వెంబడి రమమ్ని 

అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:9 => అతడు వెలుపలికి వచిచ్ దూత వెంబడి వెళి ల్, దూతవలన జరిగినది 

నిజముగా జరిగెనని గర్హింపక, తనకు దరశ్నము కలిగెనని తలంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:10 => మొదటి కావలిని రెండవ కావలిని దాటి పటట్ణమునకుపోవు 

ఇనుప గవినియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు దానంతట అదే వారికి తెరచుకొనెను. వారు బయలుదేరి యొక 

వీధి దాటినవెంటనే దూత అతనిని విడిచిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:11 => పేతురుకు తెలివివచిచ్ పర్భువు తన దూతను పంపి హేరోదు 

చేతిలోనుండియు, యూదులను పర్జలు నాకు చేయనుదేద్శించిన వాటనిన్టినుండియు ననున్ 

తపిప్ంచియునాన్డని యిపుప్డు నాకు నిజముగా తెలియునని అనుకొనెను. 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:20 => యుదధ్మందు వారు దేవునికి మొఱఱ్పెటట్గా, ఆయనమీద వారు 

నమిమ్కయుంచినందున ఆయన వారి మొఱఱ్ ఆలకించెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:20 => అంతట వారు ఉదయముననే లేచి తెకోవ అరణయ్మునకు పోయిరి; 

వారు పోవుచుండగా యెహోషాపాతు నిలువబడి యూదా వారలారా, యెరూషలేము కాపురసుథ్లారా, 

నా మాట వినుడి; మీ దేవుడైన యెహోవాను నముమ్కొనుడి, అపుప్డు మీరు సిథ్రపరచబడుదురు; ఆయన 

పర్వకత్లను నముమ్కొనుడి, అపుప్డు మీరు కృతారుథ్లగుదురని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 22:4 => మా పితరులు నీయందు నమిమ్కయుంచిరి వారు నీయందు నమిమ్కయుంచగా నీవు 

వారిని రకిష్ంచితివి. 
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కీరత్నలు 22:5 => వారు నీకు మొఱఱ్పెటిట్ విడుదలనొందిరి నీయందు నమిమ్కయుంచి 

సిగుగ్పడకపోయిరి. 

కీరత్నలు 33:18 => వారి పార్ణమును మరణమునుండి తపిప్ంచుటకును కరవులో వారిని 

సజీవులనుగా కాపాడుటకును 

కీరత్నలు 33:21 => మన పార్ణము యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునన్ది ఆయనే మనకు 

సహాయమును మనకు కేడెమునై యునాన్డు.  

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

శరణుజొచిచ్నవారిలో ఎవరును అపరాధులుగా ఎంచబడరు. 

కీరత్నలు 62:8 => జనులారా, యెలల్పుప్డు ఆయనయందు నమిమ్కయుంచుడి ఆయన సనిన్ధిని మీ 

హృదయములు కుమమ్రించుడి దేవుడు మనకు ఆశర్యము.(సెలా.) 

కీరత్నలు 84:11 => దేవుడైన యెహోవా సూరుయ్డును కేడెమునైయునాన్డు యెహోవా కృపయు 

ఘనతయు అనుగర్హించును యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు.  

కీరత్నలు 84:12 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీయందు నమిమ్కయుంచువారు ధనుయ్లు. 

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

ఆశపెటుట్కొనునో వాడు ధనుయ్డు 

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

సృజించినవాడు ఆయన ఎనన్డును మాట తపప్నివాడు. 

కీరత్నలు 147:11 => తనయందు భయభకుత్లు గలవారియందు తన కృపకొరకు 

కనిపెటుట్వారియందు యెహోవా ఆనందించువాడైయునాన్డు. 

యెషయా 26:3 => ఎవనిమనసుస్ నీమీద ఆనుకొనునో వానిని నీవు పూరణ్శాంతిగలవానిగా 

కాపాడుదువు. ఏలయనగా అతడు నీయందు విశావ్సముంచియునాన్డు. 

యెషయా 26:4 => యెహోవా యెహోవాయే నితాయ్శర్యదురగ్ము యుగయుగములు యెహోవాను 

నముమ్కొనుడి. 

Page  of 319 1355



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

యిరిమ్యా 17:7 => యెహోవాను నముమ్కొనువాడు ధనుయ్డు, యెహోవా వానికి ఆశర్యముగా 

ఉండును. 

యిరిమ్యా 17:8 => వాడు జలములయొదద్ నాటబడిన చెటుట్వలె నుండును; అది కాలువల ఓరను 

దాని వేళుల్ తనున్ను; వెటట్ కలిగినను దానికి భయపడదు, దాని ఆకు పచచ్గానుండును, వరష్ములేని 

సంవతస్రమున చింతనొందదు కాపు మానదు. 

2 కొరిందీయులకు 1:9 => మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము 

నమిమ్కయుంచకుండునటుల్ మరణమగుదుమను నిశచ్యము మామటుట్కు మాకు కలిగియుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:10 => ఆయన అటిట్ గొపప్ మరణమునుండి మముమ్ను తపిప్ంచెను, ఇక 

ముందుకును తపిప్ంచును. మరియు మాకొరకు పార్రథ్న చేయుటవలన మీరు కూడ సహాయము 

చేయుచుండగా, ఆయన ఇక ముందుకును మముమ్ను తపిప్ంచునని ఆయనయందు నిరీక్షణ 

గలవారమై యునాన్ము. 

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,  

ఎజార్ 6:11 => ఇంకను మేము నిరణ్యించినదేమనగా, ఎవడైనను ఈ ఆజఞ్ను భంగపరచినయెడల 

వాని యింటి వెనున్గాడి ఊడదీయబడి నిలువనెతత్బడి దానిమీద వాడు ఉరితీయింప బడును, ఆ 

తపుప్నుబటిట్ వాని యిలుల్ పెంటరాశి చేయబడును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:19 => అందుకు పేతురును యోహానును వారినిచూచి దేవునిమాట 

వినుటకంటె మీ మాట వినుట దేవుని దృషిట్కి నాయ్యమా? మీరే చెపుప్డి; 
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రోమీయులకు 12:1 => కాబటిట్ సహోదరులారా, పరిశుదధ్మును దేవునికి అనుకూలమునైన 

సజీవయాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమరిప్ంచుకొనుడని దేవుని వాతస్లయ్మునుబటిట్ 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. ఇటిట్ సేవ మీకు యుకత్మైనది. 

రోమీయులకు 14:7 => మనలో ఎవడును తన కోసమే బర్దుకడు, ఎవడును తన కోసమే చనిపోడు. 

రోమీయులకు 14:8 => మనము బర్దికినను పర్భువు కోసమే బర్దుకుచునాన్ము; చనిపోయినను 

పర్భువు కోసమే చనిపోవుచునాన్ము. కాబటిట్ మనము బర్దికినను చనిపోయినను పర్భువు వారమై 

యునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:20 => నేను మిగుల అపేకిష్ంచుచు నిరీకిష్ంచుచునన్ పర్కారముగా మీ 

పార్రథ్నవలనను, యేసుకీర్సుత్ యొకక్ ఆతమ్ నాకు సమృదిధ్గా కలుగుటవలనను, ఆ పర్కటన నాకు 

రక్షణారథ్ముగా పరిణమించునని నేనెరుగుదును. 

హెబీర్యులకు 11:37 => రాళల్తో కొటట్బడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడగ్ముతో 

చంపబడిరి , గొఱఱ్చరమ్ములను మేకచరమ్ములను వేసికొని , దరిదుర్లైయుండి శర్మపడి 

హింసపొందుచు, 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

దానియేలు 3:16 => షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోయు రాజుతో ఈలాగు చెపిప్రి నెబుకదెన్జరూ, 

యిందును గురించి నీకు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెననన్ చింత మాకు లేదు. 

దానియేలు 3:17 => మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో 

నుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను 

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 

దానియేలు 3:18 => రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 
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నిరగ్మకాండము 20:5 => ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; 

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

మతత్యి 4:10 => యేసు వానితో సాతానా, పొముమ్ పర్భువైన నీ దేవునికి మొర్కిక్ ఆయనను 

మాతర్ము సేవింపవలెను అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

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

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

యింటనుండి నా కుమారునికి భారయ్ను తీసికొని వచెచ్దవు 

ఆదికాండము 31:29 => మీకు హాని చేయుటకు నాచేతనవును; అయితే పోయిన రాతిర్ మీ 

తండిర్యొకక్ దేవుడు నీవు యాకోబుతో మంచి గాని చెడడ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని నాతో 

చెపెప్ను. 

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 13:28 => అతడు పోయి అతని శవము మారగ్మందు పడియుండుటయు, గాడిదయు 

సింహమును శవముదగగ్ర నిలిచి యుండుటయు, సింహము గాడిదను చీలిచ్వేయక శవమును 

తినకయుండుటయు చూచి 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:18 => ఈ పర్కారము ఇశార్యేలువారు ఆ కాలమందు తగిగ్ంపబడిరి గాని 

యూదావారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యించిన హేతువుచేత జయమొందిరి. 

ఎజార్ 7:26 => నీ దేవుని ధరమ్శాసత్రము గాని, రాజుయొకక్ చటట్ము గాని, గైకొననివాడెవడో తవ్రగా 

విచారణ చేసి, మరణశిక్షయైనను సవ్దేశ తాయ్గమైనను ఆసిత్ జపిత్యైనను ఖైదునైనను వానికి 

విధింపవలెను. 

కీరత్నలు 37:40 => ఆయన భకిత్హీనులచేతిలోనుండి వారిని విడిపించి రకిష్ంచును. 
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కీరత్నలు 97:10 => యెహోవాను పేర్మించువారలారా, చెడుతనమును అసహియ్ంచుకొనుడి తన 

భకుత్ల పార్ణములను ఆయన కాపాడుచునాన్డు. భకిత్హీనులచేతిలోనుండి ఆయన వారిని 

విడిపించును. 

కీరత్నలు 145:6 => నీ భీకరకారయ్ముల వికర్మమును మనుషుయ్లు వివరించెదరు నేను నీ 

మహాతమ్య్మును వరిణ్ంచెదను. 

సామెతలు 16:20 => ఉపదేశమునకు చెవి యొగుగ్వాడు మేలునొందును యెహోవాను 

ఆశర్యించువాడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 29:25 => భయపడుటవలన మనుషుయ్లకు ఉరి వచుచ్ను యెహోవాయందు నమిమ్క 

యుంచువాడు సురకిష్తముగా నుండును. 

యెహెజేక్లు 36:23 => అనయ్జనుల మధయ్ మీరు దూషించిన నా ఘనమైన నామమును నేను 

పరిశుదధ్ పరచుదును, వారి యెదుట మీయందు నేను ననున్ పరిశుదధ్ పరచుకొనగా నేను పర్భువగు 

యెహోవానని వారు తెలిసికొందురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 3:15 => బాకాను పిలల్ంగోర్విని పెదద్వీణను వీణను సుంఫోనీయను విపంచికను 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను మీరు విను సమయములో సాగిలపడి, నేను చేయించిన పర్తిమకు 

నమసక్రించుటకు సిదధ్ముగా ఉండిన యెడల సరే మీరు నమసక్రింపని యెడల తక్షణమే మండుచునన్ 

వేడిమిగల అగిన్గుండములో మీరు వేయబడుదురు; నాచేతిలో నుండి మిముమ్ను విడిపింపగల 

దేవుడెకక్డ నునాన్డు? 

దానియేలు 3:29 => కాగా నేనొక శాసనము నియమించుచునాన్ను; ఏదనగా, ఇవివ్ధముగ 

రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డగు దేవుడు గాక మరి ఏ దేవుడును లేడు. కాగా ఏ జనులలోగాని రాషట్రములోగాని 

యేభాష మాటలాడువారిలో గాని షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో యనువారి దేవుని ఎవడు దూషించునో 

వాడు తుతుత్నియలుగా చేయబడును; వాని యిలుల్ ఎపుప్డును పెంటకుపప్గా ఉండుననెను. 

దానియేలు 6:16 => అంతట రాజు ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును పటుట్కొనిపోయి 

సింహముల గుహలో పడదోర్సిరి; పడదోర్యగా రాజు నీవు అనుదినము తపప్క సేవించుచునన్ నీ దేవుడే 

నినున్ రకిష్ంచునని దానియేలుతో చెపెప్ను. 
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దానియేలు 6:20 => అతడు గుహ దగగ్రకు రాగానే, దుఃఖ సవ్రముతో దానియేలును పిలిచి జీవము 

గల దేవుని సేవకుడవైన దానియేలూ, నితయ్ము నీవు సేవించుచునన్ నీ దేవుడు నినున్ రకిష్ంపగలిగెనా? 

అని యతనిని అడిగెను. 

నహూము 1:7 => యెహోవా ఉతత్ముడు, శర్మదినమందు ఆయన ఆశర్యదురగ్ము, తనయందు 

నమిమ్కయుంచు వారిని ఆయన ఎరుగును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:11 => పేతురుకు తెలివివచిచ్ పర్భువు తన దూతను పంపి హేరోదు 

చేతిలోనుండియు, యూదులను పర్జలు నాకు చేయనుదేద్శించిన వాటనిన్టినుండియు ననున్ 

తపిప్ంచియునాన్డని యిపుప్డు నాకు నిజముగా తెలియునని అనుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:17 => ఆమె పౌలును మముమ్ను వెంబడించి ఈ మనుషుయ్లు 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని దాసులు; వీరు మీకు రక్షణ మారగ్ము పర్చురించువారై యునాన్రని కేకలువేసి 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:23 => నేను ఎవనివాడనో, యెవనిని సేవించుచునాన్నో, ఆ దేవుని దూత 

గడచిన రాతిర్ నాయొదద్ నిలిచి పౌలా, భయపడకుము; 

రోమీయులకు 6:13 => మరియు మీ అవయవములను దురీన్తి సాధనములుగా పాపమునకు 

అపప్గింపకుడి, అయితే మృతులలోనుండి సజీవులమనుకొని, మిముమ్ను మీరే దేవునికి 

అపప్గించుకొనుడి, మీ అవయవములను నీతిసాధనములుగా దేవునికి అపప్గించుడి. 

1 తిమోతి 4:10 => మనుషుయ్లకందరికి రక్షకుడును, మరి విశేషముగా విశావ్సులకు రక్షకుడునైన 

జీవము గల దేవునియందు మనము నిరీక్షణనుంచియునాన్ము గనుక ఇందు నిమితత్ము పర్యాసముతో 

పాటుపడుచునాన్ము. 

పర్కటన 22:6 => మరియు ఆ దూత యీలాగు నాతో చెపెప్ను ఈ మాటలు నమమ్కములును 

సతయ్ములునై యునన్వి; పర్వకత్ల ఆతమ్లకు దేవుడగు పర్భువు, తవ్రలో సంభవింపవలసిన వాటిని తన 

దాసులకు చూపుటకై తన దూతను పంపెను. 

వచనము 2 
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మహోనన్తుడగు దేవుడు నాయెడల చేసిన అదుభ్తములను సూచక కిర్యలను మీకు తెలియజేయుటకు 

నాకు మనసుస్ కలిగెను. 

దానియేలు 6:26 => నా సముఖమున నియమించినదేమనగా నా రాజయ్ములోని సకల పర్భుతవ్ముల 

యందుండు నివాసులు దానియేలు యొకక్ దేవునికి భయపడుచు ఆయన సముఖమున 

వణకుచుండవలెను. ఆయనే జీవముగల దేవుడు, ఆయనే యుగయుగములుండువాడు, ఆయన 

రాజయ్ము నాశనము కానేరదు, ఆయన ఆధిపతయ్ము తుదమటుట్నకుండును. 

దానియేలు 6:27 => ఆయన విడిపించువాడును రకిష్ంచువాడునైయుండి, పరమందును 

భూమిమీదను సూచక కిర్యలను ఆశచ్రయ్కారయ్ములను చేయువాడు. ఆయనే సింహముల నోటనుండి 

ఈ దానియేలును రకిష్ంచెను అని వార్యించెను. 

దానియేలు 3:15 => బాకాను పిలల్ంగోర్విని పెదద్వీణను వీణను సుంఫోనీయను విపంచికను 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను మీరు విను సమయములో సాగిలపడి, నేను చేయించిన పర్తిమకు 

నమసక్రించుటకు సిదధ్ముగా ఉండిన యెడల సరే మీరు నమసక్రింపని యెడల తక్షణమే మండుచునన్ 

వేడిమిగల అగిన్గుండములో మీరు వేయబడుదురు; నాచేతిలో నుండి మిముమ్ను విడిపింపగల 

దేవుడెకక్డ నునాన్డు? 

దానియేలు 3:17 => మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో 

నుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను 

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 

దానియేలు 3:28 => నెబుకదెన్జరు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వీరి దేవుడు పూజారు హ్డు; 

ఆయన తన దూతనంపి తనాన్శర్యించిన దాసులను రకిష్ంచెను. వారు తమ దేవునికి గాక మరి ఏ 

దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి 

రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 

దానియేలు 2:5 => రాజు నేను దాని మరచిపోతిని గాని, కలను దాని భావమును మీరు 

తెలియజేయనియెడల మీరు తుతుత్నియలుగా చేయబడుదురు; మీ యిండుల్ పెంటకుపప్గా చేయబడును.  
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దానియేలు 6:27 => ఆయన విడిపించువాడును రకిష్ంచువాడునైయుండి, పరమందును 

భూమిమీదను సూచక కిర్యలను ఆశచ్రయ్కారయ్ములను చేయువాడు. ఆయనే సింహముల నోటనుండి 

ఈ దానియేలును రకిష్ంచెను అని వార్యించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:31 => వారి ఆశర్యదురగ్ము మన ఆశర్యదురగ్మువంటిది కాదు 

ఇందుకు మన శతుర్వులే తీరప్రులు. 

కీరత్నలు 3:8 => రక్షణ యెహోవాది నీ పర్జలమీదికి నీ ఆశీరావ్దము వచుచ్నుగాక. (సెలా.) 

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

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:24 => ఆకాశమందేగాని భూమియందేగాని నీవు చేయు కిర్యలను 

చేయగల దేవుడెవడు? నీవు చూపు పరాకర్మమును చూపగల దేవుడెవడు? 

రూతు 1:16 => అందుకు రూతు నా వెంబడి రావదద్నియు ననున్ విడిచి పెటుట్మనియు ననున్ 

బర్తిమాలుకొనవదుద్. నీవు వెళుల్ చోటికే నేను వచెచ్దను, నీవు నివసించు చోటనే నేను నివసించెదను, నీ 

జనమే నా జనము నీ దేవుడే నా దేవుడు; 

1 సమూయేలు 17:46 => ఈ దినమున యెహోవా నినున్ నాచేతికి అపప్గించును; నేను నినున్ చంపి 

నీ తల తెగవేతును; ఇశార్యేలీయులలో దేవుడునాన్డని లోక నివాసులందరును తెలిసికొనునటుల్ నేను 

ఈ దినమున ఫిలిషీత్యులయొకక్ కళేబరములను ఆకాశపకుష్లకును భూమృగములకును ఇతుత్ను. 

2 రాజులు 5:15 => అపుప్డతడు తన పరివారముతోకూడ దైవజనుని దగగ్రకు తిరిగివచిచ్ అతని 

ముందర నిలిచి చితత్గించుము; ఇశార్యేలులోనునన్ దేవుడు తపప్ లోకమంతటియందును మరియొక 

దేవుడు లేడని నేను ఎరుగుదును; ఇపుప్డు నీవు నీ దాసుడనైన నాయొదద్ బహుమానము 

తీసికొనవలసినదని అతనితో చెపప్గా 

2 రాజులు 10:27 => మరియు బయలు పర్తిమను గుడిని కిర్ంద పడగొటిట్ దానిని పెంటయిలుల్గా 

చేసిరి. నేటివరకు అది ఆలాగేయునన్ది 

ఎజార్ 6:11 => ఇంకను మేము నిరణ్యించినదేమనగా, ఎవడైనను ఈ ఆజఞ్ను భంగపరచినయెడల 

వాని యింటి వెనున్గాడి ఊడదీయబడి నిలువనెతత్బడి దానిమీద వాడు ఉరితీయింప బడును, ఆ 

తపుప్నుబటిట్ వాని యిలుల్ పెంటరాశి చేయబడును. 
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ఎజార్ 7:26 => నీ దేవుని ధరమ్శాసత్రము గాని, రాజుయొకక్ చటట్ము గాని, గైకొననివాడెవడో తవ్రగా 

విచారణ చేసి, మరణశిక్షయైనను సవ్దేశ తాయ్గమైనను ఆసిత్ జపిత్యైనను ఖైదునైనను వానికి 

విధింపవలెను. 

ఎసేత్రు 1:22 => పర్తి పురుషుడు తన యింటిలో అధికారిగా నుండవలెననియు, పర్తి పురుషుడు తన 

సవ్భాష ననుసరించి తన యింటివారితో మాటలాడవలెననియు ఆజఞ్ ఇచిచ్, పర్తి సంసాథ్నమునకు దాని 

వార్త పర్కారముగాను, పర్తి జనమునకు దాని భాష పర్కారముగాను రాజు తన సకలమైన 

సంసాథ్నములకు దానినిగూరిచ్న తాకీదులు పంపించెను. 

కీరత్నలు 77:14 => ఆశచ్రయ్కిర్యలు జరిగించు దేవుడవు నీవే జనములలో నీ శకిత్ని నీవు 

పర్తయ్క్షపరచుకొనియునాన్వు. 

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

అదివ్తీయ దేవుడవు. 

కీరత్నలు 105:1 => యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన నామమును పర్కటన చేయుడి 

జనములలో ఆయన కారయ్ములను తెలియచేయుడి.  

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

నేనెరుగుదును. 

కీరత్నలు 145:6 => నీ భీకరకారయ్ముల వికర్మమును మనుషుయ్లు వివరించెదరు నేను నీ 

మహాతమ్య్మును వరిణ్ంచెదను. 

యెషయా 44:17 => దానిలో మిగిలిన భాగముతో తనకు దేవతగానునన్ విగర్హమును 

చేయించుకొనును దానియెదుట సాగిలపడుచు నమసాక్రము చేయుచు నీవే నా దేవుడవు ననున్ 

రకిష్ంపుమని పార్రిథ్ంచును.  

యెషయా 50:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు ఎవడును లేకపోనేల? నేను పిలిచినపుప్డు ఎవడును 

ఉతత్రమియయ్కుండనేల? నా చెయియ్ విమోచింపలేనంత కురచయై పోయెనా? విడిపించుటకు నాకు 

శకిత్లేదా? నా గదిద్ంపుచేత సముదర్మును ఎండబెటుట్దును నదులను ఎడారిగా చేయుదును నీళుల్ 

లేనందున వాటి చేపలు కంపుకొటిట్ దాహముచేత చచిచ్పోవును.  
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యిరిమ్యా 51:44 => బబులోనులోనే బేలును శికిష్ంచుచునాన్ను వాడు మింగినదానిని 

వానినోటనుండి కకిక్ంచుచునాన్ను ఇకమీదట జనములు వానియొదద్కు సమూహములుగా కూడి రావు 

బబులోను పార్కారము కూలును;  

యెహెజేక్లు 36:23 => అనయ్జనుల మధయ్ మీరు దూషించిన నా ఘనమైన నామమును నేను 

పరిశుదధ్ పరచుదును, వారి యెదుట మీయందు నేను ననున్ పరిశుదధ్ పరచుకొనగా నేను పర్భువగు 

యెహోవానని వారు తెలిసికొందురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 4:1 => రాజగు నెబుకదెన్జరు లోకమంతట నివసించు సకల జనులకును దేశసుథ్లకును 

ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారికిని ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునుగాక. 

దానియేలు 5:19 => దేవుడు అతనికిటిట్ మహరద్శ ఇచిచ్నందున తానెవరిని చంపగోరెనో వారిని 

చంపెను; ఎవరిని రకిష్ంపగోరెనో వారిని రకిష్ంచెను, ఎవరిని హెచిచ్ంపగోరెనో వారిని హెచిచ్ంచెను; 

ఎవరిని పడవేయగోరెనో వారిని పడవేసెను. కాబటిట్ సకల రాషట్రములును జనులును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడు వారును అతనికి భయపడుచు అతని యెదుట వణకుచు నుండిరి. 

దానియేలు 6:20 => అతడు గుహ దగగ్రకు రాగానే, దుఃఖ సవ్రముతో దానియేలును పిలిచి జీవము 

గల దేవుని సేవకుడవైన దానియేలూ, నితయ్ము నీవు సేవించుచునన్ నీ దేవుడు నినున్ రకిష్ంపగలిగెనా? 

అని యతనిని అడిగెను. 

హబకూక్కు 2:19 => కఱఱ్నుచూచి మేలుకొమమ్నియు, మూగరాతిని చూచి లెమమ్నియు చెపుప్వానికి 

శర్మ; అది ఏమైన బోధింపగలదా? అది బంగారముతోను వెండితోను పూత పూయబడెను గాని 

దానిలో శావ్సమెంతమాతర్మును లేదు. 

హెబీర్యులకు 7:25 => ఈయన తనదావ్రా దేవునియొదద్కు వచుచ్వారి పక్షమున, విజాఞ్పనము 

చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచునాన్డు గనుక వారిని సంపూరణ్ముగా రకిష్ంచుటకు 

శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

వచనము 3 
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ఆయన సూచక కిర్యలు ఎంతో బర్హామ్ండమైనవి; ఆయన అదుభ్తములు ఎంతో ఘనమైనవి, ఆయన 

రాజయ్ము శాశవ్త రాజయ్ము; ఆయన ఆధిపతయ్ము తరతరములు నిలుచుచునన్ది. 

1 సమూయేలు 2:30 => నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని యాజ 

కతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్ యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్నకు కేవలము 

పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున యెహోవా 

వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. 

కీరత్నలు 91:14 => అతడు ననున్ పేర్మించుచునాన్డు గనుక నేనతని తపిప్ంచెదను అతడు నా 

నామము నెరిగినవాడు గనుక నేనతని ఘనపరచెదను 

యోహాను 12:26 => ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల ననున్ వెంబడింపవలెను; అపుప్డు నేను ఎకక్డ 

ఉందునో అకక్డ నా సేవకుడును ఉండును; ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల నా తండిర్ అతని 

ఘనపరచును. 

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

విరోధియెవడు? 

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

ఫలమిచుచ్ చెటుట్వలె నుండును అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును. 

సామెతలు 22:11 => హృదయశుదిధ్ని పేర్మించుచు దయగల మాటలు పలుకువానికి రాజు 

సేన్హితుడగును. 

దానియేలు 3:1 => రాజగు నెబుకదెన్జరు బంగారు పర్తిమ యొకటి చేయించి, బబులోను 

దేశములోని దూరాయను మైదానములో దాని నిలువబెటిట్ంచెను. అది అరువది మూరల ఎతుత్ను ఆరు 

మూరల వెడలుప్నై యుండెను.  

వచనము 4 
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నెబుకదెన్జరను నేను నా యింట విశార్ంతియు నా నగరమందు కేష్మమును గలవాడనై యుండి యొక 

కల కంటిని; అది నాకు భయము కలుగజేసెను. 

దానియేలు 3:4 => ఇటుల్ండగా ఒక దూత చాటించినది ఏమనగా జనులారా, దేశసుథ్లారా, ఆ యా 

భాషలు మాటలాడు వారలారా, మీకాజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను. 

దానియేలు 3:29 => కాగా నేనొక శాసనము నియమించుచునాన్ను; ఏదనగా, ఇవివ్ధముగ 

రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డగు దేవుడు గాక మరి ఏ దేవుడును లేడు. కాగా ఏ జనులలోగాని రాషట్రములోగాని 

యేభాష మాటలాడువారిలో గాని షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో యనువారి దేవుని ఎవడు దూషించునో 

వాడు తుతుత్నియలుగా చేయబడును; వాని యిలుల్ ఎపుప్డును పెంటకుపప్గా ఉండుననెను. 

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

సేవించునటుల్ పర్భుతవ్మును మహిమయు ఆధిపతయ్మును ఆయన కీయబడెను. ఆయన పర్భుతవ్ము 

శాశవ్తమైనది అదెనన్టికిని తొలగిపోదు; ఆయన రాజయ్ము ఎపుప్డును లయము కాదు. 

ఎసేత్రు 3:12 => మొదటి నెల పదమూడవ దినమందు రాజుయొకక్ వార్తగాండుర్ పిలువబడిరి; 

హామాను ఆజాఞ్పించిన పర్కారము అంతయు ఆ యా సంసాథ్నములమీద నుంచబడిన రాజుయొకక్ 

అధిపతులకును అధికారులకును, ఆ యా సంసాథ్నములలోని జనములమీద నుంచబడిన 

అధిపతులకును అధికారులకును, వారి వారి లిపినిబటిట్యు, ఆ యా జనముల భాషనుబటిట్యు, రాజైన 

అహషేవ్రోషు పేరట ఆ వార్తగాండర్చేత తాకీదులు వార్యింపబడి రాజు ఉంగరముచేత 

ముదిర్ంపబడెను. 

ఎసేత్రు 8:9 => సీవాను అను మూడవ నెలలో ఇరువది మూడవ దినమందు రాజుయొకక్ 

వార్తగాండుర్ పిలువబడిరి; మొరెద్కై ఆజాఞ్పించిన పర్కారమంతయు యూదులకును, హిందూ దేశము 

మొదలుకొని కూషు దేశమువరకు వాయ్పించియునన్ నూట ఇరువది యేడు సంసాథ్నములలో నునన్ 

అధిపతులకును అధికారులకును, ఆ యా సంసాథ్నములకును దాని దాని వార్తనుబటిట్యు దాని దాని 

భాషనుబటిట్యు తాకీదులు వార్యబడెను. 
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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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:6 => ఈ శబద్ము కలుగగా జనులు గుంపులుగా కూడివచిచ్, పర్తి 

మనుషుయ్డు తన తన సవ్భాషతో వారు మాటలాడుట విని కలవరపడిరి. 

దానియేలు 6:25 => అపుప్డు రాజగు దరాయ్వేషు లోకమంతట నివసించు సకల జనులకును 

రాషట్రములకును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని ఈలాగు వార్యించెను మీకు కేష్మాభివృదిధ్ 

కలుగును గాక. 

దానియేలు 6:27 => ఆయన విడిపించువాడును రకిష్ంచువాడునైయుండి, పరమందును 

భూమిమీదను సూచక కిర్యలను ఆశచ్రయ్కారయ్ములను చేయువాడు. ఆయనే సింహముల నోటనుండి 

ఈ దానియేలును రకిష్ంచెను అని వార్యించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:18 => అపుప్డు ముపప్దిమందికి అధిపతియైన అమాశై ఆతమ్వశుడై 

దావీదూ, మేము నీవారము; యెషష్యి కుమారుడా, మేము నీ పక్షమున ఉనాన్ము; నీకు సమాధానము 

కలుగునుగాక, సమాధానము కలుగునుగాక, నీ సహకారులకును సమాధానము కలుగునుగాక,నీ 

దేవుడే నీకు సహాయము చేయునని పలుకగా దావీదు వారిని చేరుచ్కొని వారిని తన దండునకు 

అధిపతులుగా చేసెను. 

ఎజార్ 4:17 => అపుప్డు రాజు మంతిర్యగు రెహూమునకును లేఖకుడగు షివుష్యికిని షోమోర్నులో 

నివసించువారి పక్షముగానునన్ మిగిలిన వారికిని నది యవతలనుండు తకిక్నవారికిని మీకు 

కేష్మసంపార్పిత్యగును గాక అని యీ మొదలగు మాటలు వార్యించి సెలవిచిచ్నదేమనగా 

ఎజార్ 5:7 => రాజైన దరాయ్వేషునకు సకల కేష్మపార్పిత్ యగునుగాక. 

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 1:2 => మన తండిర్యైన దేవునినుండియు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు మీకు 

కృపయు సమాధానమును కలుగును గాక. 
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1 తిమోతి 1:2 => విశావ్సమునుబటిట్ నా నిజమైన కుమారుడగు తిమోతికి శుభమని చెపిప్ 

వార్యునది. తండిర్యైన దేవునినుండియు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునుండియు కృపయు కనికరమును 

సమాధానమును నీకు కలుగును గాక. 

1 పేతురు 1:2 => ఆతమ్వలని పరిశుదధ్త పొందినవారై విధేయులగుటకును, యేసుకీర్సుత్ రకత్మువలన 

పోర్కిష్ంపబడుటకును ఏరప్రచబడినవారికి, అనగా పొంతు, గలతీయ, కపప్దొకియ, ఆసియ, బితునియ 

అను దేశములయందు చెదరిన వారిలో చేరిన యాతిర్కులకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. మీకు 

కృపయు సమాధానమును విసత్రిలుల్ను గాక. 

ఆదికాండము 28:12 => అపుప్డతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచెచ్న భూమిమీద 

నిలుపబడియుండెను; దాని కొన ఆకాశమునంటెను; దానిమీద దేవుని దూతలు ఎకుక్చు 

దిగుచునుండిరి. 

2 రాజులు 25:1 => అతని యేలుబడిలో తొమిమ్దవ సంవతస్రమందు పదియవ మాసము పదియవ 

దినమందు బబులోను రాజైన నెబుకదెన్జరును అతని సైనయ్మంతయును యెరూషలేము మీదికి వచిచ్ 

దానికెదురుగా దిగి దాని చుటుట్ను ముటట్డిదిబబ్లు కటిట్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:24 => అనయ్జనులలో ఆయన మహిమను పర్చురించుడి సమసత్ 

జనములలో ఆయన ఆశచ్రయ్కారయ్ములను పర్చురించుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:5 => కావున బహుకాలమునుండి వారు వార్యబడిన పర్కారము ఇంత 

ఘనముగా నాచరింపకుండుట చూచి, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు యెరూషలేములో 

పసాక్పండుగ ఆచరించుటకై రావలసినదని బెయేరెష్బా మొదలుకొని దాను వరకు 

ఇశార్యేలీయులుండు దేశమంతటను చాటింపవలెనని వారు నిరణ్యము చేసిరి. 

ఎసేత్రు 1:22 => పర్తి పురుషుడు తన యింటిలో అధికారిగా నుండవలెననియు, పర్తి పురుషుడు తన 

సవ్భాష ననుసరించి తన యింటివారితో మాటలాడవలెననియు ఆజఞ్ ఇచిచ్, పర్తి సంసాథ్నమునకు దాని 

వార్త పర్కారముగాను, పర్తి జనమునకు దాని భాష పర్కారముగాను రాజు తన సకలమైన 

సంసాథ్నములకు దానినిగూరిచ్న తాకీదులు పంపించెను. 
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ఎసేత్రు 8:10 => రాజైన అహషేవ్రోషు పేరట తాకీదులు మొరెద్కై వార్యించి రాజు ఉంగరముతో 

ముదిర్ంచి గుఱఱ్ములమీద, అనగా రాజనగరు పనికి పెంచబడిన బీజాశవ్ములమీద అంచెగాండర్ 

నెకిక్ంచి ఆ తాకీదులను వారిచేత పంపెను. 

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

కీరత్నలు 96:3 => అనయ్జనులలో ఆయన మహిమను పర్చురించుడి సమసత్ జనములలో ఆయన 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములను పర్చురించుడి 

కీరత్నలు 105:1 => యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన నామమును పర్కటన చేయుడి 

జనములలో ఆయన కారయ్ములను తెలియచేయుడి.  

కీరత్నలు 119:46 => సిగుగ్పడక రాజులయెదుట నీ శాసనములనుగూరిచ్ నేను మాటలాడెదను. 

కీరత్నలు 145:5 => మహోనన్తమైన నీ పర్భావమహిమను నీ ఆశచ్రయ్కారయ్ములను నేను 

ధాయ్నించెదను 

యెషయా 33:13 => దూరసుథ్లారా, ఆలకించుడి నేను చేసినదాని చూడుడి సమీపసుథ్లారా, నా 

పరాకర్మమును తెలిసికొనుడి. 

యెషయా 64:2 => నీ శతుర్వులకు నీ నామమును తెలియజేయుటకై అగిన్ గచచ్పొదలను 

కాలుచ్రీతిగాను అగిన్ నీళల్ను పొంగజేయురీతిగాను నీవు దిగివచెచ్దవు గాక.  

యిరిమ్యా 34:1 => బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరును అతని సమసత్ సేనయు అతని 

అధికారముకిర్ందనునన్ భూరాజయ్ములనిన్యు జనములనిన్యు కూడి యెరూషలేముమీదను దాని 

పురములనిన్టిమీదను యుదధ్ము చేయుచుండగా యెహోవా యొదద్నుండి యిరీమ్యాకు దరశ్నమైన 

వాకుక్. 

యిరిమ్యా 51:44 => బబులోనులోనే బేలును శికిష్ంచుచునాన్ను వాడు మింగినదానిని 

వానినోటనుండి కకిక్ంచుచునాన్ను ఇకమీదట జనములు వానియొదద్కు సమూహములుగా కూడి రావు 

బబులోను పార్కారము కూలును;  

మారుక్ 5:19 => ఆయన వానికి సెలవియయ్క నీవు నీ యింటివారియొదద్కు వెళి ల్, పర్భువు నీయందు 

కనికరపడి, నీకు చేసిన కారయ్ములనిన్టిని వారికి తెలియజెపుప్మనెను. 
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లూకా 8:39 => జనసమూహము ఆయన కొరకు ఎదురుచూచుచుండెను గనుక యేసు 

తిరిగివచిచ్నపుప్డు వారు ఆయనను చేరుచ్కొనిరి. 

యో హా ను 1 4 : 2 7 = > శాం తి మీ క ను గర్ హిం చి వె ళుల్ చు నాన్ ను ; నా శాం తి నే 

మీకనుగర్హించుచునాన్ను; లోకమిచుచ్నటుట్గా నేను మీకనుగర్హించుటలేదు; మీ హృదయమును 

కలవరపడనియయ్కుడి, వెరవనియయ్కుడి. 

2 కొరిందీయులకు 1:2 => మన తండిర్యైన దేవునినుండియు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు 

కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. 

2 పేతురు 1:2 => తన మహిమను బటిట్యు, గుణాతిశయమును బటిట్యు, మనలను 

పిలిచినవానిగూరిచ్న అనుభవజాఞ్నమూలముగా ఆయన దైవశకిత్, జీవమునకును భకిత్కిని 

కావలసినవాటిననిన్టిని మనకు దయచేయుచునన్ందున, 

3 యోహాను 1:14 => శీఘర్ముగా నినున్ చూడ నిరీకిష్ంచుచునాన్ను; అపుప్డు ముఖాముఖిగా 

మాటలాడుకొనెదము. నీకు సమాధానము కలుగును గాక. మన సేన్హితులు నీకు వందనములు 

చెపుప్చునాన్రు. నీయొదద్నునన్ సేన్హితులకు పేరు పేరు వరుసను వందనములు చెపుప్ము. 

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

పర్కటన 7:9 => అటుతరువాత నేను చూడగా, ఇదిగో, పర్తి జనములోనుండియు పర్తి 

వంశములోనుండియు పర్జలలోనుండియు, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిలోనుండియు వచిచ్, 

యెవడును లెకిక్ంపజాలని యొక గొపప్ సమూహము కనబడెను. వారు తెలల్ని వసత్రములు 

ధరించుకొనన్వారై, ఖరూ జ్రపుమటట్లుచేత పటుట్కుని సింహాసనము ఎదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను 

నిలువబడి 

పర్కటన 14:6 => అపుప్డు మరియొక దూతను చూచితిని. అతడు భూనివాసులకు, అనగా పర్తి 

జనమునకును పర్తి వంశమునకును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని పర్తి పర్జకును 

పర్కటించునటుల్ నితయ్సువారత్ తీసికొని ఆకాశమధయ్మున ఎగురుచుండెను 
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వచనము 5 

నేను నా పడకమీద పరుండియుండగా నా మనసుస్న పుటిట్న తలంపులు ననున్ కలతపెటెట్ను. 

యెహోషువ 7:19 => అపుప్డు యెహోషువ ఆకానుతో నా కుమారుడా ఇశార్యేలు దేవుడైన 

యెహోవాకు మహిమను చెలిల్ంచి, ఆయన యెదుట ఒపుప్కొని, నీవు చేసినదానిని మరుగుచేయక నాకు 

తెలుపుమని నినున్ వేడుకొనుచునాన్నని చెపప్గా 

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

అపుప్డు నా నాలుక నీ నీతినిగూరిచ్ ఉతాస్హగానము చేయును. 

కీరత్నలు 71:18 => దేవా, వచుచ్ తరమునకు నీ బాహుబలమునుగూరిచ్యు పుటట్బోవువారికందరికి 

నీ శౌరయ్మునుగూరిచ్యు నేను తెలియజెపుప్నటుల్ తలనెరసి వృదుధ్నైయుండువరకు ననున్ విడువకుము. 

కీరత్నలు 92:1 => యెహోవాను సుత్తించుట మంచిది మహోనన్తుడా,  

కీరత్నలు 92:2 => నీ నామమును కీరిత్ంచుట మంచిది. ఉదయమున నీ కృపను పర్తి రాతిర్ నీ 

విశావ్సయ్తను 

దానియేలు 3:26 => అంతట నెబుకదెన్జరు వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండము వాకిలి దగగ్రకు 

వచిచ్ షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో యనువారలారా, మహోనన్తుడగు దేవుని సేవకులారా, 

బయటికివచిచ్ నాయొదద్కు రండని పిలువగా, షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో ఆ అగిన్లోనుండి బయటికి 

వచిచ్రి. 

కీరత్నలు 66:16 => దేవునియందు భయభకుత్లు గలవారలారా, మీరందరు వచిచ్ ఆలకించుడి 

ఆయన నాకొరకు చేసిన కారయ్ములను నేను వినిపించెదను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:3 => నేను కిలికియలోని తారుస్లో పుటిట్న యూదుడను. అయితే ఈ 

పటట్ణములో గమలీయేలు పాదములయొదద్ పెరిగి, మన పితరుల ధరమ్శాసత్రసంబంధమగు నిషఠ్యందు 

శికిష్తుడనై, మీరందరు నేడు ఉనన్ పర్కారము దేవుని గూరిచ్ ఆసకుత్డనై యుండి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:4 => ఈ మారగ్ములోనునన్ పురుషులను సతరీలను బంధించి చెరసాలలో 

వేయించుచు మరణమువరకు హింసించితిని. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:5 => ఇందునుగూరిచ్ పర్ధానయాజకుడును పెదద్లందరును నాకు 

సాకుష్లైయునాన్రు. నేను వారివలన సహోదరులయొదద్కు పతిర్కలు తీసికొని, దమసుక్లోని వారినికూడ 

బంధించి దండించుటకై యెరూషలేమునకు తేవలెనని అకక్డికి వెళి ల్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:6 => నేను పర్యాణము చేయుచు దమసుక్నకు సమీపించినపుప్డు 

మధాయ్హన్కాలమందు ఆకాశమునుండి గొపప్ వెలుగు అకసామ్తుత్గా నా చుటుట్ పర్కాశించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:7 => నేను నేలమీద పడి సౌలా సౌలా, నీవెందుకు, ననున్ 

హింసించుచునాన్వని నాతో ఒక సవ్రము పలుకుట వింటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:8 => అందుకు నేను పర్భువా, నీవెవడవని అడిగినపుప్డు ఆయన నేను 

నీవు హింసించుచునన్ నజరేయుడనగు యేసును అని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:9 => నాతోకూడ నునన్వారు ఆ వెలుగును చూచిరి గాని నాతో 

మాటలాడినవాని సవ్రము వారు వినలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:10 => అపుప్డు నేను పర్భువా, నేనేమి చేయవలెనని అడుగగా, పర్భువు 

నీవు లేచి దమసుక్లోనికి వెళుల్ము; అకక్డ నీవు చేయుటకు నియమింపబడినవనిన్యు నీకు 

చెపప్బడునని నాతో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22 :11 => ఆ వెలుగు యొకక్ పర్భావము వలన నేను 

చూడలేకపోయినందున నాతోకూడ ఉనన్వారు ననున్ నడిపింపగా దమసుక్లోనికి వచిచ్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:12 => అంతట ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న భకిత్పరుడును, అకక్డ 

కాపురమునన్ యూదులందరిచేత మంచిపేరు పొందినవాడునైన అననీయ అను ఒకడు నాయొదద్కు 

వచిచ్ నిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:13 => సౌలా! సహోదరా, దృషిట్ పొందుమని నాతో చెపప్గా ఆ 

గడియలోనే నేను దృషిట్పొంది అతని చూచితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:14 => అపుప్డతడు మన పితరుల దేవుడు తన చితత్మును 

తెలిసికొనుటకును, ఆ నీతిమంతుని చూచుటకును, ఆయన నోటిమాట వినుటకును నినున్ 

నియమించియునాన్డు;  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:15 => నీవు కనన్వాటిని గూరిచ్యు వినన్వాటిని గూరిచ్యు సకల 

మనుషుయ్లయెదుట ఆయనకు సాకిష్వైయుందువు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:16 => గనుక నీవు తడవుచేయుట ఎందుకు? లేచి ఆయన 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేసి బాపిత్సమ్ము పొంది నీ పాపములను కడిగివేసికొనుమని చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:9 => నజరేయుడైన యేసు నామమునకు విరోధముగా అనేక 

కారయ్ములు చేయవలెనని నేననుకొంటిని; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:10 => యెరూషలేములో నేనాలాగు చేసితిని. నేను పర్ధాన 

యాజకులవలన అధికారము పొంది, పరిశుదుధ్లను అనేకులను చెరసాలలలో వేసి, వారిని 

చంపినపుప్డు సమమ్తించితిని; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:11 => అనేక పరాయ్యములు సమాజమందిరములనిన్టిలో వారిని 

దండించి వారు దేవదూషణచేయునటుల్ బలవంతపెటట్ చూచితిని. మరియు వారిమీద మికిక్లి కోర్ధము 

గలవాడనై యితర పటట్ణములకును వెళి ల్ వారిని హింసించుచుంటిని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:12 => అందు నిమితత్ము నేను పర్ధానయాజకులచేత అధికారమును 

ఆజఞ్యు పొంది దమసుక్నకు పోవుచుండగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:13 => రాజా, మధాయ్హన్మందు నా చుటుట్ను నాతోకూడ వచిచ్నవారి 

చుటుట్ను ఆకాశమునుండి సూరయ్ తేజసుస్కంటె మికిక్లి పర్కాశమానమైన యొక వెలుగు తోర్వలో 

పర్కాశించుట చూచితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:14 => మేమందరమును నేలపడినపుప్డు సౌలా సౌలా, ననెన్ందుకు 

హింసించుచునాన్వు? మునికోలలకు ఎదురు తనున్ట నీకు కషట్మని హెబీర్ భాషలో ఒక సవ్రము నాతో 

పలుకుట వింటిని.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:15 => అపుప్డు నేను పర్భువా, నీవు ఎవడవని అడుగగా పర్భువు నేను 

నీవు హింసించుచునన్ యేసును. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:16 => నీవు ననున్ చూచియునన్ సంగతినిగూరిచ్యు నేను నీకు 

కనబడబోవు సంగతినిగూరిచ్యు నినున్ పరిచారకునిగాను సాకిష్నిగాను నియమించుటకై 

కనబడియునాన్ను. నీవు లేచి నీ పాదములు మోపి నిలువుము;  

ఆదికాండము 41:16 => యోసేపు నావలన కాదు, దేవుడే ఫరోకు కేష్మకరమైన ఉతత్రమిచుచ్నని 

ఫరోతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:41 => మరియు ఫరోచూడుము, ఐగుపుత్ దేశమంతటి మీద నినున్ 

నియమించియునాన్నని యోసేపుతో చెపెప్ను. 

ఎజార్ 5:8 => రాజవైన తమకు తెలియవలసినదేమనగా, మేము యూదా పర్దేశములోనికి వెళి ల్తివిు, 

అకక్డ మహాదేవుని యొకక్ మందిరము ఉనన్ది; అది గొపప్ రాళల్చేత కటట్బడినది, గోడలలో మార్నులు 

వేయబడినవి మరియు ఈ పని తవ్రగా జరుగుచు వారిచేతిలో వృదిధ్యగుచునన్ది. 

యోబు 9:10 => ఎవడును తెలిసికొనలేని మహతత్యిన కారయ్ములను లెకక్లేననిన్ అదుభ్తకిర్యలను 

ఆయన చేయుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 72:18 => దేవుడైన యెహోవా ఇశార్యేలుయొకక్ దేవుడు సుత్తింపబడును గాక ఆయన 

మాతర్మే ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడు. 

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

కీరత్నలు 107:8 => ఆయన కృపనుబటిట్యు నరులకు ఆయన చేయు ఆశచ్రయ్కారయ్ములనుబటిట్యు 

వారు యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు గాక 

యెషయా 25:1 => యెహోవా, నీవే నా దేవుడవు నేను నినున్ హెచిచ్ంచెదను నీ నామమును 

సుత్తించెదను నీవు అదుభ్తములు చేసితివి, సతయ్సవ్భావము ననుసరించి నీవు పూరవ్కాలమున చేసిన నీ 

ఆలోచనలు నెరవేరిచ్తివి 

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

ఆశచ్రయ్మైన ఆలోచనశకిత్యు అధిక బుదిధ్యు అనుగర్హించువాడు ఆయనే  
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యెహెజేక్లు 36:23 => అనయ్జనుల మధయ్ మీరు దూషించిన నా ఘనమైన నామమును నేను 

పరిశుదధ్ పరచుదును, వారి యెదుట మీయందు నేను ననున్ పరిశుదధ్ పరచుకొనగా నేను పర్భువగు 

యెహోవానని వారు తెలిసికొందురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 6:27 => ఆయన విడిపించువాడును రకిష్ంచువాడునైయుండి, పరమందును 

భూమిమీదను సూచక కిర్యలను ఆశచ్రయ్కారయ్ములను చేయువాడు. ఆయనే సింహముల నోటనుండి 

ఈ దానియేలును రకిష్ంచెను అని వార్యించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:11 => కేర్తీయులు అరబీయులు మొదలైన మనమందరమును, వీరు మన 

భాషలతో దేవుని గొపప్కారయ్ములను వివరించుట వినుచునాన్మని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:17 => ఆమె పౌలును మముమ్ను వెంబడించి ఈ మనుషుయ్లు 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని దాసులు; వీరు మీకు రక్షణ మారగ్ము పర్చురించువారై యునాన్రని కేకలువేసి 

చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 7:1 => రాజులను సంహారము చేసి, తిరిగి వచుచ్చునన్ అబార్హామును 

పర్కటన 15:1 => మరియు ఆశచ్రయ్మైన మరియొక గొపప్ సూచన పరలోకమందు చూచితిని. 

అదేమనగా, ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దూతలు. ఇవే కడవరి తెగుళుల్; వీటితో 

దేవుని కోపము సమాపత్మాయెను. 

పర్కటన 15:3 => వారు పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ కిర్యలు ఘనమైనవి, ఆశచ్రయ్మైనవి; 

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 

వచనము 6 

కావున ఆ సవ్పన్భావము నాకు తెలియజేయుటకై బబులోను జాఞ్నులనందరిని నా యెదుటికి 

పిలువనంపవలెనని ఆజఞ్ నేనిచిచ్తిని. 

దానియేలు 6:27 => ఆయన విడిపించువాడును రకిష్ంచువాడునైయుండి, పరమందును 

భూమిమీదను సూచక కిర్యలను ఆశచ్రయ్కారయ్ములను చేయువాడు. ఆయనే సింహముల నోటనుండి 

ఈ దానియేలును రకిష్ంచెను అని వార్యించెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 4:34 => మీ దేవుడైన యెహోవా ఐగుపుత్లో మా కనున్లయెదుట 

చేసినవాటనిన్టిచొపుప్న ఏ దేవుడైనను శోధనలతోను సూచక కిర్యలతోను మహతాక్రయ్ములతోను 

యుదధ్ముతోను బాహుబలముతోను చాచిన చేతితోను మహా భయంకర కారయ్ములతోను ఎపుప్డైనను 

వచిచ్ ఒక జనములోనుండి తనకొరకు ఒక జనమును తీసికొన యతన్ముచేసెనా? 

కీరత్నలు 71:19 => దేవా, నీ నీతి మహాకాశమంత ఉనన్తమైనది గొపప్ కారయ్ములు చేసిన దేవా, 

నీతో సాటియైనవాడెవడు?  

కీరత్నలు 71:20 => అనేకమైన కఠినబాధలను మాకు కలుగజేసినవాడా, నీవు మరల మముమ్ 

బర్దికించెదవు భూమియొకక్ అగాధ సథ్లములలోనుండి నీవు మరల మముమ్ లేవనెతెత్దవు.  

కీరత్నలు 72:18 => దేవుడైన యెహోవా ఇశార్యేలుయొకక్ దేవుడు సుత్తింపబడును గాక ఆయన 

మాతర్మే ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడు. 

కీరత్నలు 77:19 => నీ మారగ్ము సముదర్ములో నుండెను. నీ తోర్వలు మహా జలములలో ఉండెను. 

నీ యడుగుజాడలు గురిత్ంపబడక యుండెను. 

కీరత్నలు 86:10 => నీవు సృజించిన అనయ్జనులందరును వచిచ్ నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము 

చేయుదురు నీ నామమును ఘనపరచుదురు 

కీరత్నలు 92:5 => యెహోవా, నీ కారయ్ములు ఎంత దొడడ్వి! నీ ఆలోచనలు అతి గంభీరములు, 

కీరత్నలు 104:24 => యెహోవా, నీ కారయ్ములు ఎనెన్నిన్ విధములుగా నునన్వి! జాఞ్నముచేత నీవు 

వాటనిన్టిని నిరిమ్ంచితివి నీవు కలుగజేసినవాటితో భూమి నిండియునన్ది. 

కీరత్నలు 105:27 => వారు ఐగుపీత్యుల మధయ్ను ఆయన సూచక కిర్యలను హాము దేశములో 

మహతాక్రయ్ములను జరిగించిరి 

యెషయా 25:1 => యెహోవా, నీవే నా దేవుడవు నేను నినున్ హెచిచ్ంచెదను నీ నామమును 

సుత్తించెదను నీవు అదుభ్తములు చేసితివి, సతయ్సవ్భావము ననుసరించి నీవు పూరవ్కాలమున చేసిన నీ 

ఆలోచనలు నెరవేరిచ్తివి 

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

ఆశచ్రయ్మైన ఆలోచనశకిత్యు అధిక బుదిధ్యు అనుగర్హించువాడు ఆయనే  
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రోమీయులకు 11:33 => ఆహా, దేవుని బుదిధ్ జాఞ్నముల బాహుళయ్ము ఎంతో గంభీరము; ఆయన 

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 

హెబీర్యులకు 2:4 => దేవుడు తన చితాత్నుసారముగా సూచక కిర్యలచేతను, మహతాక్రయ్ 

ములచేతను, నానావిధములైన అదుభ్తములచేతను, వివిధములైన పరిశుదాధ్తమ్ వరములను 

అనుగర్హించుటచేతను, వారితో కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగా వినినవారిచేత మనకు దృఢ పరచబడెను. 

దానియేలు 4:17 => ఈ ఆజఞ్ జాగరూకులగు దేవదూతల పర్కటన ననుసరించి జరుగును, 

నిరణ్యమైన పరిశుదుధ్ల పర్కటన ననుసరించి సంభవించును. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల 

రా జయ్ ము పై ని అ ధి కా రి యై యుం డి , తా నె వ రి కి అ ను గర్ హిం ప ని చఛ్ యిం చు నో 

వారికనుగర్హించుననియు , ఆ యా రాజయ్ముపైన అతయ్ లప్  మనుషుయ్లను ఆయన 

నియమించుచునాన్డనియు మనుషుయ్లందరు తెలిసికొనునటుల్ ఈలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:34 => ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ 

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 

దానియేలు 6:26 => నా సముఖమున నియమించినదేమనగా నా రాజయ్ములోని సకల పర్భుతవ్ముల 

యందుండు నివాసులు దానియేలు యొకక్ దేవునికి భయపడుచు ఆయన సముఖమున 
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వణకుచుండవలెను. ఆయనే జీవముగల దేవుడు, ఆయనే యుగయుగములుండువాడు, ఆయన 

రాజయ్ము నాశనము కానేరదు, ఆయన ఆధిపతయ్ము తుదమటుట్నకుండును. 

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

సేవించునటుల్ పర్భుతవ్మును మహిమయు ఆధిపతయ్మును ఆయన కీయబడెను. ఆయన పర్భుతవ్ము 

శాశవ్తమైనది అదెనన్టికిని తొలగిపోదు; ఆయన రాజయ్ము ఎపుప్డును లయము కాదు. 

దానియేలు 7:27 => ఆకాశమంతటి కిర్ందనునన్ రాజయ్మును అధికారమును రాజయ్మహాతమ్య్మును 

మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లకు చెందును. ఆయన రాజయ్ము నితయ్ము నిలుచును, అధికారులందరును 

దానికి దాసులై విధేయులగుదురు. ఇంతలో సంగతి సమాపత్మాయెను అని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 66:7 => ఆయన తన పరాకర్మమువలన నితయ్ము ఏలుచునాన్డు? అనయ్జనులమీద ఆయన 

తన దృషిట్ యుంచియునాన్డు. దోర్హులు తముమ్ తాము హెచిచ్ంచుకొన తగదు.(సెలా.) 

కీరత్నలు 145:13 => నీ రాజయ్ము శాశవ్తరాజయ్ము నీ రాజయ్పరిపాలన తరతరములు నిలుచును. 

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

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

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

ఆయనే రాజు, ఆయన ఉగర్తకు భూమి కంపించును, జనములు ఆయన కోపమును సహింపలేవు. 

లూకా 1:32 => ఆయన గొపప్వాడై సరోవ్నన్తుని కుమారుడనబడును; పర్భువైన దేవుడు ఆయన 

తండిర్యైన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచుచ్ను. 

లూకా 1:33 => ఆయన యాకోబు వంశసుథ్లను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజయ్ము 

అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

1 తిమోతి 1:17 => సకల యుగములలో రాజైయుండి, అక్షయుడును అదృశుయ్డునగు అదివ్తీయ 

దేవునికి ఘనతయు మహిమయు యుగయుగములు కలుగును గాక. ఆమేన . 
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హెబీర్యులకు 1:8 => గాని తన కుమారునిగూరిచ్యైతే దేవా, నీ సింహాసనము నిరంతరము 

నిలుచునది; నీ రాజదండము నాయ్యారథ్మయినది. 

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. 

యోబు 25:2 => అధికారమును భీకరతవ్మును ఆయనకు తోడైయునన్వి ఆయన తన ఉనన్త 

సథ్లములలో సమాధానము కలుగజేయును. 

1 పేతురు 4:11 => ఒకడు బోధించినయెడల దైవోకుత్లను బోధించునటుట్ బోధింపవలెను; ఒకడు 

ఉపచారము చేసినయెడల దేవుడు అనుగర్హించు సామరథ్య్మునొంది చేయవలెను. ఇందువలన దేవుడు 

అనిన్టిలోను యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మహిమపరచబడును. యుగయుగములు మహిమయు పర్భావమును 

ఆయనకుండును గాక. ఆమేన . 

ఆదికాండము 41:41 => మరియు ఫరోచూడుము, ఐగుపుత్ దేశమంతటి మీద నినున్ 

నియమించియునాన్నని యోసేపుతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 15:18 => నీచేతులు సాథ్పించిన పరిశుదాధ్లయమందు వారిని నిలువపెటెట్దవు. 

యెహోవా నిరంతరమును ఏలువాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:11 => యెహోవా, భూమాయ్కాశములయందుండు సమసత్మును నీ 

వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; 

యెహోవా, రాజయ్ము నీది, నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 

యోబు 9:10 => ఎవడును తెలిసికొనలేని మహతత్యిన కారయ్ములను లెకక్లేననిన్ అదుభ్తకిర్యలను 

ఆయన చేయుచునాన్డు. 

యోబు 36:24 => మనుషుయ్లు కీరిత్ంచిన ఆయన కారయ్మును మహిమపరచుటకై నీవు 

జాగర్తత్పడుము. 

కీరత్నలు 107:8 => ఆయన కృపనుబటిట్యు నరులకు ఆయన చేయు ఆశచ్రయ్కారయ్ములనుబటిట్యు 

వారు యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు గాక 
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కీరత్నలు 111:2 => యెహోవా కిర్యలు గొపప్వి వాటియందు ఇషట్ము గలవారందరు వాటిని 

విచారించుదురు. 

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

శౌరయ్మునుబటిట్ నీ నామము ఘనమైనదాయెను. 

యెహెజేక్లు 36:23 => అనయ్జనుల మధయ్ మీరు దూషించిన నా ఘనమైన నామమును నేను 

పరిశుదధ్ పరచుదును, వారి యెదుట మీయందు నేను ననున్ పరిశుదధ్ పరచుకొనగా నేను పర్భువగు 

యెహోవానని వారు తెలిసికొందురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 2:37 => రాజా, పరలోకమందునన్ దేవుడు రాజయ్మును అధికారమును బలమును 

ఘనతయు తమరికి అనుగర్హించియునాన్డు; తమరు రాజులకు రాజై యునాన్రు. 

దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

యోహాను 10:29 => వాటిని నాకిచిచ్న నా తండిర్ అందరికంటె గొపప్వాడు గనుక నా 

తండిర్చేతిలోనుండి యెవడును వాటిని అపహరింపలేడు; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:11 => కేర్తీయులు అరబీయులు మొదలైన మనమందరమును, వీరు మన 

భాషలతో దేవుని గొపప్కారయ్ములను వివరించుట వినుచునాన్మని చెపుప్కొనిరి. 

రోమీయులకు 11:36 => ఆయన మూలమునను ఆయన దావ్రాను ఆయన నిమితత్మును సమసత్ము 

కలిగియునన్వి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

పర్కటన 15:1 => మరియు ఆశచ్రయ్మైన మరియొక గొపప్ సూచన పరలోకమందు చూచితిని. 

అదేమనగా, ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దూతలు. ఇవే కడవరి తెగుళుల్; వీటితో 

దేవుని కోపము సమాపత్మాయెను. 

పర్కటన 15:3 => వారు పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ కిర్యలు ఘనమైనవి, ఆశచ్రయ్మైనవి; 

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 
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వచనము 7 

శకునగాండుర్ను గారడీవిదయ్ గలవారును కలీద్యులును జోయ్తిషుయ్లును నా సనిన్ధికి రాగా నేను కనిన 

కలను వారితో చెపిప్తిని గాని వారు దాని భావమును నాకు తెలుపలేకపోయిరి. 

కీరత్నలు 30:6 => నేనెనన్డు కదలనని నా కేష్మకాలమున అనుకొంటిని. 

కీరత్నలు 30:7 => యెహోవా, దయకలిగి నీవే నా పరవ్తమును సిథ్రపరచితివి నీ ముఖమును నీవు 

దాచుకొనినపుప్డు నేను కలత జెందితిని 

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

వాటి ఫలమేమవునో మనసుస్నకు తెచుచ్కొనకపోతివి.  

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

మరి ఎవరును లేరు నేను విధవరాలనై కూరుచ్ండను పుతర్శోకము నేను చూడనని 

అనుకొనుచునన్దానా, ఈ మాటను వినుము  

యెషయా 56:12 => వారిటల్ందురు నేను దార్కాష్రసము తెపిప్ంచెదను మనము మదయ్ము 

నిండారులగునటుల్ తార్గుదము రండి నేడు జరిగినటుట్ రేపు మరి లక్షణముగా జరుగును. 

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. 

యెహెజేక్లు 28:2 => నరపుతుర్డా, తూరు అధిపతితో ఈలాగు పర్కటింపుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా గరివ్షు ఠ్డవై నేనొక దేవతను, దేవతనైనటుట్ సముదర్ము మధయ్ను నేను ఆసీనుడనై 

యునాన్ను అని నీవనుకొనుచునాన్వు; నీవు దేవుడవు కాక మానవుడవై యుండియు దేవునికి తగినంత 

అభిపార్యము కలిగియునాన్వు, నీవు దానియేలునకంటె జాఞ్నవంతుడవు, నీకు మరమ్మైనదేదియు లేదు. 

యెహెజేక్లు 28:3 => నీ జాఞ్నముచేతను నీ వివేకముచేతను ఐశవ్రయ్మునొందితివి, 

యెహెజేక్లు 28:4 => నీ ధనాగారములలోనికి వెండి బంగారములను తెచుచ్కొంటివి. 
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యెహెజేక్లు 28:5 => నీకు కలిగిన జాఞ్నాతిశయముచేతను వరత్కముచేతను నీవు విసాత్రమైన 

ఐశవ్రయ్ము సంపాదించుకొంటివి, నీకు ఐశవ్రయ్ము కలిగినదని నీవు గరివ్ంచినవాడవైతివి. 

యెహెజేక్లు 28:17 => నీ సౌందరయ్ము చూచుకొని నీవు గరివ్ంచినవాడవై, నీ తేజసుస్ చూచుకొని నీ 

జాఞ్నమును చెరుపుకొంటివి, కావున నేను నినున్ నేలను పడవేసెదను, రాజులు చూచుచుండగా నినున్ 

హేళనకపప్గించెదను.  

యెహెజేక్లు 29:3 => ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో, నైలునదిలో పండుకొనియునన్ పెదద్మొసలీ, నేను నీకు 

విరోధిని; నైలునది నాది, నేనే దాని కలుగజేసితిని అని నీవు చెపుప్కొనుచునాన్వే;  

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

మడిడ్మీద నిలిచిన దార్కాష్రసమువంటివారై యెహోవా మేలైనను కీడైనను చేయువాడు కాడని మనసుస్లో 

అనుకొనువారిని శికిష్ంతును. 

లూకా 12:19 => నా పార్ణముతో పార్ణమా, అనేక సంవతస్రములకు, విసాత్రమైన ఆసిత్ నీకు 

స మ కూ రచ్ బ డి యు నన్ ది ; సు ఖిం చు ము , తి ను ము , తార్ గు ము , సం తో షిం చు మ ని 

చెపుప్కొందుననుకొనెను. 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱి ఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

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

మీకు బాగుగా తెలియును. 

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

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

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

దేవదారు మార్నులతో కటట్బడిన నగరులో నివాసము చేయుచునాన్ను; యెహోవా నిబంధన 

మందసము తెరలచాటున నునన్దని చెపప్గా 
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ఎసేత్రు 1:2 => ఆ కాలమందు రాజైన అహషేవ్రోషు షూషను కోటలో నుండి రాజయ్పరిపాలన 

చేయుచుండగా 

దానియేలు 4:19 => అందుకు బెలెత్షాజరను దానియేలు ఒక గంటసేపు అతి విసమ్యమునొంది 

మనసుస్నందు కలవరపడగా, రాజు బెలెత్షాజరూ, యీ దరశ్నమువలన గాని దాని భావమువలన గాని 

నీవు కలవరపడకుము అనెను. అంతట బెలెత్షాజరు నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నఫలము తమరిని 

దేవ్షించు వారికి కలుగునుగాక, దాని భావము తమరి శతుర్వులకు చెందునుగాక, 

వచనము 8 

కడపట బెలెత్షాజరను నా దేవత పేరునుబటిట్ బిరుదుపొందిన దానియేలనువాడు నా యెదుటికి వచెచ్ను; 

పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ అతనియందుండెను, కావున నేనతనికి నా కలను చెపిప్తిని. 

దానియేలు 2:1 => నెబుకదెన్జరు తన యేలుబడియందు రెండవ సంవతస్రమున కలలు కనెను. 

అందును గురించి ఆయన మనసుస్ కలతపడగా ఆయనకు నిదర్పటట్కుండెను. 

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

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

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

నడుము కీళుల్వదలి అతని మోకాళుల్ గడగడ వణకుచు కొటుట్కొనుచుండెను. 

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

గృహమునకు వచిచ్ ఇటల్నెను రాజు చిరకాలము జీవించునుగాక, నీ తలంపులు నినున్ 

కలవరపరచనియయ్కుము, నీ మనసుస్ నిబబ్రముగా ఉండనిముమ్. 

దానియేలు 7:28 => దానియేలను నేను విని మనసుస్నందు అధికమైన కలత గలవాడనైతిని; 

అందుచేత నా ముఖము వికారమాయెను; అయితే ఆ సంగతి నా మనసుస్లో నుంచుకొంటిని. 

ఆదికాండము 41:1 => రెండేండుల్ గడిచిన తరువాత ఫరో ఒక కల కనెను. అందులో అతడు 

ఏటిదగగ్ర నిలిచియుండగా 

Page  of 347 1355



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

యోబు 7:13 => నా మంచము నాకు ఆదరణ ఇచుచ్ను. నా పరుపు నా బాధకు ఉపశాంతి ఇచుచ్ను 

అని నేననుకొనగా 

యోబు 7:14 => నీవు సవ్పన్ములవలన ననున్ బెదరించెదవు దరశ్నములవలన ననున్ భయపెటెట్దవు. 

దానియేలు 2:28 => అయితే మరమ్ములను బయలుపరచగల దేవుడొకడు పరలోకమందునాన్డు, 

అంతయ్దినములయందు కలుగబోవుదానిని ఆయన రాజగు నెబుకదెన్జరునకు తెలియజేసెను. తాము 

పడకమీద పరుండగా తమరి మనసుస్లో కలిగిన సవ్పన్దరశ్నములు ఏవనగా 

దానియేలు 2:29 => రాజా, పర్సుత్తకాలము గడచిన పిమమ్ట ఏమి జరుగునో అనుకొని తాము 

పడకమీద పరుండి మనోచింత గలవారై యుండగా మరమ్ములను బయలుపరచువాడు 

కలుగబోవుదానిని తమరికి తెలియజేసెను. 

ఆదికాండము 37:5 => యోసేపు ఒక కల కని తన సహోదరులతో అది తెలియచెపప్గా వారు 

అతనిమీద మరి పగపటిట్రి. 

ఆదికాండము 40:5 => వారిదద్రు, అనగా చెరసాలలో బంధింపబడిన ఐగుపుత్ రాజుయొకక్ 

పానదాయకుడును, భక్షయ్కారుడును ఒకక్టే రాతిర్యందు కలలు కనిరి; ఒకొక్కక్డు వేరు వేరు 

భావముల కల కనెను. 

ఆదికాండము 40:6 => తెలల్వారినపుప్డు యోసేపు వారియొదద్కు వచిచ్ వారిని చూడగా వారు 

చింతాకార్ంతులై యుండిరి. 

ఆదికాండము 41:8 => తెలల్వారినపుప్డు అతని మనసుస్ కలవరపడెను గనుక అతడు ఐగుపుత్ 

శకునగాండర్నందరిని అకక్డి విదావ్ంసులనందరిని పిలువనంపి ఫరో తన కలలను వివరించి వారితో 

చెపెప్ను గాని ఫరోకు వాటి భావము తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

యోబు 4:13 => గాఢనిదర్ మనుషుయ్లకు వచుచ్ సమయమున రాతిర్ కలలవలన పుటుట్ తలంపులలో 

అది కలిగెను. 

యోబు 33:15 => మంచముమీద కునుకు సమయమున గాఢనిదర్ పటుట్నపుప్డు కలలో రాతిర్ కలుగు 

సవ్పన్ములలో 
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దానియేలు 4:9 => ఎటల్నగా శకునగాండర్ అధిపతియగు బెలెత్షాజరూ, పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ 

నీయందునన్దనియు, ఏ మరమ్ము నినున్ కలతపెటట్దనియు నేనెరుగుదును గనుక నేను కనిన కలయు 

దాని భావమును నాకు తెలియజెపుప్ము. 

దానియేలు 4:13 => మరియు నేను నా పడకమీద పండుకొని యుండి నా మనసుస్నకు కలిగిన 

దరశ్నములను చూచుచుండగా,  

దానియేలు 4:19 => అందుకు బెలెత్షాజరను దానియేలు ఒక గంటసేపు అతి విసమ్యమునొంది 

మనసుస్నందు కలవరపడగా, రాజు బెలెత్షాజరూ, యీ దరశ్నమువలన గాని దాని భావమువలన గాని 

నీవు కలవరపడకుము అనెను. అంతట బెలెత్షాజరు నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నఫలము తమరిని 

దేవ్షించు వారికి కలుగునుగాక, దాని భావము తమరి శతుర్వులకు చెందునుగాక, 

దానియేలు 7:1 => బబులోను రాజగు బెలష్సస్రు యొకక్ పరిపాలనలో మొదటి సంవతస్రమున 

దానియేలునకు దరశ్నములు కలిగెను; అతడు తన పడకమీద పరుండి యొక కల కని ఆ కల సంగతిని 

సంకేష్పముగా వివరించి వార్సెను. 

దానియేలు 7:15 => నాకు కలిగిన దరశ్నములు ననున్ కలవరపరచుచునన్ందున దానియేలను నేను 

నా దేహములో మనోదుఃఖము గలవాడనైతిని. 

లూకా 24:38 => అపుప్డాయన మీరెందుకు కలవరపడుచునాన్రు? మీ హృదయములలో 

సందేహములు పుటట్నేల? 

వచనము 9 

ఎటల్నగా శకునగాండర్ అధిపతియగు బెలెత్షాజరూ, పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ నీయందునన్దనియు, ఏ 

మరమ్ము నినున్ కలతపెటట్దనియు నేనెరుగుదును గనుక నేను కనిన కలయు దాని భావమును నాకు 

తెలియజెపుప్ము. 

దానియేలు 2:2 => కాగా రాజు తాను కనిన కలలను తనకు తెలియజెపుప్టకై శకునగాండర్ను 

గారడీవిదయ్ గలవారిని మాంతిర్కులను కలీద్యులను పిలువనంపుడని యాజఞ్ ఇయయ్గా వారు వచిచ్ రాజు 

సముఖమున నిలచిరి. 
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ఆదికాండము 41:7 => అపుప్డు నిండైన పుషిట్గల ఆ యేడు వెనున్లను ఆ పీలవెనున్లు మింగివేసెను. 

అంతలో ఫరో మేలుకొని అది కల అని గర్హించెను. 

ఆదికాండము 41:8 => తెలల్వారినపుప్డు అతని మనసుస్ కలవరపడెను గనుక అతడు ఐగుపుత్ 

శకునగాండర్నందరిని అకక్డి విదావ్ంసులనందరిని పిలువనంపి ఫరో తన కలలను వివరించి వారితో 

చెపెప్ను గాని ఫరోకు వాటి భావము తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

యెషయా 8:19 => వారు మిముమ్ను చూచి కరణ్పిశాచిగలవారియొదద్కును కిచకిచలాడి గొణుగు 

మంతర్జుఞ్లయొదద్కును వెళి ల్ విచారించుడని చెపుప్నపుప్డు జనులు తమ దేవుని యొదద్నే 

విచారింపవదాద్? సజీవుల పక్షముగా చచిచ్న వారియొదద్కు వెళల్దగునా? 

యెషయా 47:12 => నీ బాలయ్మునుండి నీవు పర్యాసపడి అభయ్సించిన నీ కరణ్పిశాచ తంతర్ములను 

నీ విసాత్రమైన శకునములను చూపుటకు నిలువుము ఒకవేళ అవి నీకు పర్యోజనములగునేమో 

ఒకవేళ నీవు మనుషుయ్లను బెదరింతువేమో  

యెషయా 47:13 => నీ విసాత్రమైన యోచనలవలన నీవు అలసియునాన్వు జోయ్తిషుక్లు 

నక్షతర్సూచకులు మాసచరయ్ చెపుప్వారు నిలువబడి నీమీదికి వచుచ్నవి రాకుండ నినున్ తపిప్ంచి 

రకిష్ంచుదురేమో ఆలోచించుము.  

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

బలమునుండి తముమ్తాము తపిప్ంచుకొనలేక యునాన్రు అది కాచుకొనుటకు నిపుప్కాదు ఎదుట 

కూరుచ్ండి కాచుకొనదగినది కాదు.  

ఆదికాండము 41:38 => అతడు తన సేవకులను చూచి ఇతనివలె దేవుని ఆతమ్గల మనుషుయ్ని 

కనుగొనగలమా అని యనెను. 

ఎసేత్రు 1:13 => విధిని రాజయ్ధరమ్మును ఎరిగిన వారందరిచేత రాజు పర్తి సంగతి 

పరిషక్రించుకొనువాడు గనుక 

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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దానియేలు 5:7 => రాజు గారడీ విదయ్గల వారిని కలీద్యులను జోయ్తిషుయ్లను పిలువనంపుడని 

ఆతురముగా ఆజఞ్ ఇచిచ్, బబులోనులోని జాఞ్నులు రాగానే ఇటల్నెను ఈ వార్తను చదివి దీని భావమును 

నాకు తెలియజెపుప్వాడెవడో వాడు ఊదారంగు వసత్రము కటుట్కొని తన మెడను సువరణ్మయమైన 

కంఠభూషణము ధరింపబడినవాడై రాజయ్ములో మూడవ యధిపతిగా ఏలును. 

వచనము 10 

నేను నా పడకమీద పరుండి యుండగా నాకు ఈ దరశ్నములు కలిగెను; నేను చూడగా భూమిమధయ్ను 

మిగుల ఎతుత్గల యొక చెటుట్ కనబడెను. 

దానియేలు 2:1 => నెబుకదెన్జరు తన యేలుబడియందు రెండవ సంవతస్రమున కలలు కనెను. 

అందును గురించి ఆయన మనసుస్ కలతపడగా ఆయనకు నిదర్పటట్కుండెను. 

దానియేలు 2:2 => కాగా రాజు తాను కనిన కలలను తనకు తెలియజెపుప్టకై శకునగాండర్ను 

గారడీవిదయ్ గలవారిని మాంతిర్కులను కలీద్యులను పిలువనంపుడని యాజఞ్ ఇయయ్గా వారు వచిచ్ రాజు 

సముఖమున నిలచిరి. 

దానియేలు 2:7 => రాజు ఆ కలను తమరి దాసులమైన మాకు చెపిప్నయెడల మేము దాని 

భావమును 

యెషయా 44:25 => నేనే పర్గలుభ్ల పర్వచనములను వయ్రథ్ము చేయువాడను సోదెకాండర్ను 

వెఱి ఱ్వారినిగా చేయువాడను జాఞ్నులను వెనుకకు తిర్పిప్ వారి విదయ్ను అవిదయ్గా చేయువాడను నేనే.  

యిరిమ్యా 27:9 => కాబటిట్ మీ పర్వకత్లేమి సోదెగాండేర్మి కలలు కనువారేమి కాలజాఞ్నులేమి 

మంతర్జుఞ్లేమి మీరు బబులోను రాజునకు దాసులు కాకుందురని మీతో పలుకునపుడు మీరు వారిని 

లక్షయ్పెటట్కుడి. 

యిరిమ్యా 27:10 => మీరు మీ భూమిని అనుభవింపకుండ మిముమ్ను దూరముగా 

తోలివేయునటుల్ను, మిముమ్ను నేను వెళల్గొటుట్నటుల్ను, మీరు నశించునటుల్ను వారు అబదధ్ 

పర్వచనములు మీకు పర్కటింతురు. 
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2 తిమోతి 3:8 => యనేన్, యంబేర్ అనువారు మోషేను ఎదిరించినటుట్ వీరును చెడిన మనసుస్ కలిగి 

విశావ్స విషయములో భర్షుట్లై సతయ్మును ఎదిరింతురు. 

2 తిమోతి 3:9 => అయినను వారి అవివేకమేలాగు తేటపడెనో ఆలాగే వీరిది కూడ అందరికి 

తేటపడును గనుక వీరు ఇకముందుకు సాగరు. 

ఆదికాండము 41:8 => తెలల్వారినపుప్డు అతని మనసుస్ కలవరపడెను గనుక అతడు ఐగుపుత్ 

శకునగాండర్నందరిని అకక్డి విదావ్ంసులనందరిని పిలువనంపి ఫరో తన కలలను వివరించి వారితో 

చెపెప్ను గాని ఫరోకు వాటి భావము తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

ఆదికాండము 41:24 => ఈ పీలవెనున్లు ఆ మంచి వెనున్లను మింగివేసెను. ఈ కలను జాఞ్నులకు 

తెలియచెపిప్తిని గాని దాని భావమును తెలుపగలవారెవరును లేరని అతనితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 7:11 => అపుప్డు ఫరో తన విదావ్ంసులను మంతర్జుఞ్లను పిలిపించెను. ఐగుపుత్ 

శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములచేత ఆలాగే చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 8:18 => శకునగాండుర్కూడ పేలను పుటిట్ంచవలెనని తమ మంతర్ములచేత అటుల్ 

చేసిరి గాని అది వారివలన కాకపోయెను. పేలు మనుషుయ్లమీదను జంతువులమీదను ఉండగా 

1 రాజులు 4:30 => గనుక సొలొమోనునకు కలిగిన జాఞ్నము తూరుప్దేశసుథ్ల జాఞ్నముకంటెను 

ఐగుపీత్యుల జాఞ్నమంతటి కంటెను అధికమై యుండెను. 

ఎసేత్రు 1:13 => విధిని రాజయ్ధరమ్మును ఎరిగిన వారందరిచేత రాజు పర్తి సంగతి 

పరిషక్రించుకొనువాడు గనుక 

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

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

కరణ్పిశాచిగలవారియొదద్కును సోదెగాండర్యొదద్కును విచారింప వెళుల్దురు.  

యెషయా 41:28 => నేను చూడగా ఎవడును లేకపోయెను నేను వారిని పర్శన్వేయగా 

పర్తుయ్తత్రమియయ్గల ఆలోచనకరత్ యెవడును లేకపోయెను.  
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యెషయా 47:9 => ఒకక్ దినములోగా ఒకక్ నిమిషముననే పుతర్శోకమును వైధవయ్మును ఈ 

రెండును నీకు సంభవించును. నీవు అధికముగా శకునము చూచినను అతయ్ధికమైన కరణ్పిశాచ 

తంతర్ములను నీవు ఆధారముగా చేసికొనినను ఆ యపాయములు నీమీదికి సంపూరిత్గా వచుచ్ను.  

దానియేలు 1:20 => రాజు వీరియొదద్ విచారణ చేయగా జాఞ్నవివేకముల సంబంధమైన 

పర్తివిషయములో వీరు తన రాజయ్మందంతటనుండు శకునగాండర్కంటెను గారడీవిదయ్గల 

వారందరికంటెను పది యంతలు శేర్షు ఠ్లని తెలియబడెను. 

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

దాసులకు కల సెలవియుయ్డి; మేము దాని భావమును తెలియజేసెదము. 

దానియేలు 4:18 => బెలెత్షాజరూ, నెబుకదెన్జరను నాకు కలిగిన దరశ్నము ఇదే; నీవు తపప్ నా 

రాజయ్ములో మరి ఏ జాఞ్నియు దాని భావము నాకు చెపప్నేరడు. నీయందు పరిశుదధ్దేవతల 

ఆతమ్యునన్ది గనుక నీవే దానిని చెపప్ సమరుథ్డవంటిని. 

దానియేలు 5:8 => రాజు నియమించిన జాఞ్నులందరు అతని సముఖమునకు వచిచ్రి గాని ఆ వార్త 

చదువుటయైనను దాని భావము తెలియజెపుప్ట యైనను వారివలల్ కాకపోయెను. 

వచనము 11 

ఆ చెటుట్ వృదిధ్పొంది బర్హామ్ండమైనదాయెను; దాని పైకొమమ్లు ఆకాశమునకంటునంత ఎతుత్గాను 

దాని ఆకారము భూతలమంత విశాలముగాను ఉండెను. 

దానియేలు 1:7 => నపుంసకుల యధిపతి దానియేలునకు బెలెత్షాజరు అనియు, హననాయ్కు 

షదర్కనియు, మిషాయేలునకు మేషాకనియు, అజరాయ్కు అబేదెన్గో అనియు పేళుల్ పెటెట్ను. 

దానియేలు 5:12 => ఈ దానియేలు శేర్షఠ్మైన బుదిధ్ గలవాడై కలలు తెలియజేయుటకును, 

మరమ్ములు బయలుపరచుటకును, కఠినమైన పర్శన్లకుతత్రమిచుచ్టకును జాఞ్నమును తెలివియు 

గలవాడుగా కనబడెను గనుక ఆ రాజు అతనికి బెలెత్షాజరు అను పేరు పెటెట్ను. ఈ దానియేలును 

పిలువనంపుము, అతడు దీని భావము నీకు తెలియజెపుప్ను. 
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యెషయా 46:1 => బేలు కూలుచునన్ది నెబో కుర్ంగుచునన్ది వాటి పర్తిమలు జంతువులమీదను 

పశువులమీదను మోయబడుచునన్వి 

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  

దానియేలు 4:9 => ఎటల్నగా శకునగాండర్ అధిపతియగు బెలెత్షాజరూ, పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ 

నీయందునన్దనియు, ఏ మరమ్ము నినున్ కలతపెటట్దనియు నేనెరుగుదును గనుక నేను కనిన కలయు 

దాని భావమును నాకు తెలియజెపుప్ము. 

దానియేలు 4:18 => బెలెత్షాజరూ, నెబుకదెన్జరను నాకు కలిగిన దరశ్నము ఇదే; నీవు తపప్ నా 

రాజయ్ములో మరి ఏ జాఞ్నియు దాని భావము నాకు చెపప్నేరడు. నీయందు పరిశుదధ్దేవతల 

ఆతమ్యునన్ది గనుక నీవే దానిని చెపప్ సమరుథ్డవంటిని. 

దానియేలు 2:11 => రాజు విచారించిన సంగతి బహు అసాధారణమైనది, దేవతలు కాక 

మరెవరును ఈ సంగతి తెలియజెపప్జాలరు; దేవతల నివాసములు శరీరుల మధయ్ ఉండవుగదా. 

దానియేలు 5:11 => నీ రాజయ్ములో ఒక మనుషుయ్డునాన్డు. అతడు పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ గలవాడు; 

నీ తండిర్కాలములో అతడు దైవజాఞ్నమువంటి జాఞ్నమును బుదిధ్యు తెలివియు గలవాడై యుండుట నీ 

తండిర్ కనుగొనెను గనుక నీ తండిర్యైన రాజగు నెబుకదెన్జరు శకునగాండర్కును గారడీవిదయ్ 

గలవారికిని కలీద్యులకును జోయ్తిషుయ్లకును పై యధిపతిగా అతని నియమించెను.  

దానియేలు 5:14 => దేవతల ఆతమ్యు వివేకమును బుదిధ్యు విశేష జాఞ్నమును నీయందునన్వని 

నినున్గూరిచ్ వింటిని. 

సంఖాయ్కాండము 11:17 => నేను దిగి అకక్డ నీతో మాటలాడెదను. మరియు నీమీద వచిచ్న ఆతమ్లో 

పాలు వారిమీద ఉంచెదను; ఈ జనుల భారమును నీవు ఒంటిగా మోయకుండునటుల్ వారు దానిలో 

నొకపాలు నీతోకూడ భరింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:18 => నీవు జనులను చూచి యిటల్నుము మిముమ్ను మీరు రేపటికి 

పరిశుదధ్పరచుకొనుడి; మీరు మాంసము తిందురు. యెహోవా వినునటుల్ ఏడిచ్ మాకు ఎవరు 
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మాంసము పెటుట్దురు? ఐగుపుత్లో మాకు బాగుగానే జరిగినదని మీరు చెపుప్కొంటిరి గనుక యెహోవా 

మీకు మాంసమిచుచ్ను, మీరు తిందురు. 

సంఖాయ్కాండము 11:19 => ఒకక్ దినము కాదు, రెండు దినములు కాదు, అయిదు దినములు 

కాదు, పది దినములు కాదు, ఇరువది దినములు కాదు. 

సంఖాయ్కాండము 11:20 => ఒక నెల దినములవరకు, అనగా అది మీ నాసికారంధర్ములలోనుండి 

వచిచ్ మీకు అసహయ్ము పుటుట్వరకు దానిని తిందురు; ఏలయనగా మీరు మీ మధయ్నునన్ యెహోవాను 

నిరల్క్షయ్ముచేసి ఆయన సనిన్ధిని ఏడిచ్ ఐగుపుత్లోనుండి యెందుకు వచిచ్తిమనుకొంటిరి.  

సంఖాయ్కాండము 11:21 => అందుకు మోషే నేను ఈ జనులమధయ్ ఉనాన్ను; వారు ఆరులక్షల 

పాదచారులు వారు నెలదినములు తినుటకు వారికి మాంసమిచెచ్దనని చెపిప్తివి. 

సంఖాయ్కాండము 11:22 => వారు తృపిత్గా తినునటుల్ వారినిమితత్ము గొఱఱ్లను పశువులను 

చంపవలెనా? వారు తృపిత్గా తినునటుల్ సముదర్పు చేపలనిన్యు వారినిమితత్ము కూరచ్వలెనా? అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:23 => అందుకు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను యెహోవా బాహుబలము 

తకుక్వైనదా? నా మాట నీయెడల నెరవేరునో లేదో యిపుప్డు చూచెదవు. 

సంఖాయ్కాండము 11:24 => మోషే బయటికి వచిచ్ యెహోవా మాటలను జనులతో చెపిప్, జనుల 

పెదద్లలోనుండి డెబబ్దిమంది మనుషుయ్లను పోగుచేసి గుడారముచుటుట్ వారిని నిలువబెటట్గా 

సంఖాయ్కాండము 11:25 => యెహోవా మేఘములో దిగి అతనితో మాటలాడి అతనిమీద వచిచ్న 

ఆతమ్లో పాలు ఆ డెబబ్దిమంది పెదద్లమీద ఉంచెను; కావున ఆ ఆతమ్ వారిమీద నిలిచినపుప్డు వారు 

పర్వచించిరి గాని మరల పర్వచింపలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 11:26 => ఆ మనుషుయ్లలో నిదద్రు పాళెములో నిలిచియుండిరి; వారిలో ఒకని 

పేరు ఎలాద్దు, రెండవవాని పేరు మేదాదు; వారి మీదను ఆతమ్ నిలిచియుండెను; వారు 

వార్యబడినవారిలోను ఉండియు వారు గుడారమునకు వెళల్క తమ పాళెములోనే పర్వచించిరి.  

సంఖాయ్కాండము 11:27 => అపుప్డు ఒక యౌవనుడు మోషేయొదద్కు పరుగెతిత్వచిచ్ ఎలాద్దు 

మేదాదులు పాళెములో పర్వచించుచునాన్రని చెపప్గా 
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సంఖాయ్కాండము 11:28 => మోషే ఏరప్రచుకొనినవారిలో నూను కుమారుడును మోషేకు 

పరిచారకుడునైన యెహోషువ మోషే నా పర్భువా, వారిని నిషేధింపుమని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 11:29 => అందుకు మోషేనా నిమితత్ము నీకు రోషము వచెచ్నా? యెహోవా 

పర్జలందరును పర్వకత్లగునటుల్ యెహోవా తన ఆతమ్ను వారిమీద ఉంచునుగాక అని అతనితో అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:30 => అపుప్డు మోషేయు ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును పాళెములోనికి వెళి ల్రి. 

యెషయా 63:11 => అపుప్డు ఆయన పూరవ్దినములను మోషేను తన జనులను జాఞ్పకము 

చే సి కొ నె ను . త న మం ద కా ప రు ల కు స హ కా రి యై స ము దర్ ము లో నుం డి త ముమ్ ను 

తోడుకొనివచిచ్నవాడేడి?  

ఆదికాండము 40:8 => అందుకు వారు మేము కలలు కంటిమి; వాటి భావము చెపప్గలవారెవరును 

లేరని అతనితోననగా యోసేపు వారిని చూచి భావములు చెపుప్ట దేవుని అధీనమే గదా; మీరు 

దయచేసి ఆ కలలు నాకు వివరించి చెపుప్డనెను 

ఆదికాండము 40:9 => అపుప్డు పానదాయకుల అధిపతి యోసేపును చూచి నా కలలో ఒక 

దార్కాష్వలిల్ నా యెదుట ఉండెను; 

ఆదికాండము 41:38 => అతడు తన సేవకులను చూచి ఇతనివలె దేవుని ఆతమ్గల మనుషుయ్ని 

కనుగొనగలమా అని యనెను. 

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 41:28 => నేను చూడగా ఎవడును లేకపోయెను నేను వారిని పర్శన్వేయగా 

పర్తుయ్తత్రమియయ్గల ఆలోచనకరత్ యెవడును లేకపోయెను.  
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దానియేలు 1:20 => రాజు వీరియొదద్ విచారణ చేయగా జాఞ్నవివేకముల సంబంధమైన 

పర్తివిషయములో వీరు తన రాజయ్మందంతటనుండు శకునగాండర్కంటెను గారడీవిదయ్గల 

వారందరికంటెను పది యంతలు శేర్షు ఠ్లని తెలియబడెను. 

దానియేలు 2:26 => రాజు నేను చూచిన కలయు దాని భావమును తెలియజెపుప్ట నీకు శకయ్మా? 

అని బెలెత్షాజరు అను దానియేలును అడుగగా 

దానియేలు 2:47 => మరియు రాజు ఈ మరమ్మును బయలుపరచుటకు నీవు సమరుథ్డవైతివే; నీ 

దేవుడు దేవతలకు దేవుడును రాజులకు పర్భువును మరమ్ములు బయలుపరచువాడునై యునాన్డని 

దానియేలునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 3:14 => అంతట నెబుకదెన్జరు వారితో ఇటల్నెను షదర్కూ, మేషాకూ, అబేదెన్గో మీరు 

నా దేవతను పూజించుట లేదనియు, నేను నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు పర్తిమకు నమసక్రించుట 

లేదనియు నాకు వినబడినది. అది నిజమా? 

దానియేలు 4:17 => ఈ ఆజఞ్ జాగరూకులగు దేవదూతల పర్కటన ననుసరించి జరుగును, 

నిరణ్యమైన పరిశుదుధ్ల పర్కటన ననుసరించి సంభవించును. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల 

రా జయ్ ము పై ని అ ధి కా రి యై యుం డి , తా నె వ రి కి అ ను గర్ హిం ప ని చఛ్ యిం చు నో 

వారికనుగర్హించుననియు , ఆ యా రాజయ్ముపైన అతయ్ లప్  మనుషుయ్లను ఆయన 

నియమించుచునాన్డనియు మనుషుయ్లందరు తెలిసికొనునటుల్ ఈలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:19 => అందుకు బెలెత్షాజరను దానియేలు ఒక గంటసేపు అతి విసమ్యమునొంది 

మనసుస్నందు కలవరపడగా, రాజు బెలెత్షాజరూ, యీ దరశ్నమువలన గాని దాని భావమువలన గాని 

నీవు కలవరపడకుము అనెను. అంతట బెలెత్షాజరు నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నఫలము తమరిని 

దేవ్షించు వారికి కలుగునుగాక, దాని భావము తమరి శతుర్వులకు చెందునుగాక, 

దానియేలు 10:1 => పారసీకరాజగు కోరెషు పరిపాలన కాలములో మూడవ సంవతస్రమున 

బెలెత్షాజరు అను దానియేలునకు ఒక సంగతి బయలుపరచబడెను; గొపప్ యుదధ్ము జరుగుననన్ ఆ 

సంగతి నిజమే; దానియేలు దాని గర్హించెను; అది దరశ్నమువలన అతనికి తెలిసినదాయెను.  
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వచనము 12 

దాని ఆకులు సొగసుగాను దాని పండుల్ విసాత్రముగాను కనబడెను. అందులో సమసత్ జీవకోటల్కు 

చాలునంత ఆహారముండెను; దాని నీడను అడవిజంతువులు పండుకొనెను, దాని కొమమ్లలో 

ఆకాశపకుష్లు కూరుచ్ండెను; సకల మనుషుయ్లకు చాలునంత ఆహారము దానియందుండెను. 

దానియేలు 1:20 => రాజు వీరియొదద్ విచారణ చేయగా జాఞ్నవివేకముల సంబంధమైన 

పర్తివిషయములో వీరు తన రాజయ్మందంతటనుండు శకునగాండర్కంటెను గారడీవిదయ్గల 

వారందరికంటెను పది యంతలు శేర్షు ఠ్లని తెలియబడెను. 

దానియేలు 2:48 => అపుప్డు రాజు దానియేలును బహుగా హెచిచ్ంచి, అనేక గొపప్ దానములిచిచ్, 

అతనిని బబులోను సంసాథ్నమంతటిమీద అధిపతినిగాను బబులోను జాఞ్నులందరిలో పర్ధానునిగాను 

నియమించెను. 

దానియేలు 5:11 => నీ రాజయ్ములో ఒక మనుషుయ్డునాన్డు. అతడు పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ గలవాడు; 

నీ తండిర్కాలములో అతడు దైవజాఞ్నమువంటి జాఞ్నమును బుదిధ్యు తెలివియు గలవాడై యుండుట నీ 

తండిర్ కనుగొనెను గనుక నీ తండిర్యైన రాజగు నెబుకదెన్జరు శకునగాండర్కును గారడీవిదయ్ 

గలవారికిని కలీద్యులకును జోయ్తిషుయ్లకును పై యధిపతిగా అతని నియమించెను.  

దానియేలు 4:8 => కడపట బెలెత్షాజరను నా దేవత పేరునుబటిట్ బిరుదుపొందిన దానియేలనువాడు 

నా యెదుటికి వచెచ్ను; పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ అతనియందుండెను, కావున నేనతనికి నా కలను 

చెపిప్తిని. 

ఆదికాండము 41:38 => అతడు తన సేవకులను చూచి ఇతనివలె దేవుని ఆతమ్గల మనుషుయ్ని 

కనుగొనగలమా అని యనెను. 

1 సమూయేలు 4:8 => అయయ్యోయ్ మహా శూరుడగు ఈ దేవుని చేతిలోనుండి మనలను ఎవరు 

విడిపింపగలరు? అరణయ్మందు అనేకమైన తెగుళల్చేత ఐగుపీత్యులను హతము చేసిన దేవుడు ఈయనే 

గదా. 
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దానియేలు 4:5 => నేను నా పడకమీద పరుండియుండగా నా మనసుస్న పుటిట్న తలంపులు ననున్ 

కలతపెటెట్ను. 

దానియేలు 2:3 => రాజు వారితో నేనొక కల కంటిని, ఆ కల భావము తెలిసికొనవలెనని నేను 

మనోవాయ్కుల మొందియునాన్ననగా 

ఆదికాండము 11:6 => అపుప్డు యెహోవా ఇదిగో జనము ఒకక్టే; వారికందరికి భాష ఒకక్టే; 

వారు ఈ పని ఆరంభించియునాన్రు. ఇకమీదట వారు చేయదలచు ఏ పనియైనను చేయకుండ వారికి 

ఆటంకమేమియు నుండదు 

ఆదికాండము 11:7 => గనుక మనము దిగిపోయి వారిలో ఒకని మాట ఒకనికి తెలియకుండ అకక్డ 

వారి భాషను తారుమారు చేయుదము రండని అనుకొనెను. 

ఆదికాండము 11:8 => ఆలాగు యెహోవా అకక్డ నుండి భూమియందంతట వారిని చెదరగొటెట్ను 

గనుక వారు ఆ పటట్ణమును కటుట్ట మానిరి. 

యెషయా 33:18 => నీ హృదయము భయంకరమైనవాటినిబటిట్ ధాయ్నించును. జనసంఖయ్ 

వార్యువాడెకక్డ ఉనాన్డు? తూచువాడెకక్డ ఉనాన్డు? బురుజులను లెకిక్ంచువాడెకక్డ ఉనాన్డు?  

యెషయా 54:14 => నీవు నీతిగలదానవై సాథ్పింపబడుదువు నీవు భయపడనకక్రలేదు, 

బాధించువారు నీకు దూరముగా నుందురు భీతి నీకు దూరముగా ఉండును అది నీ దగగ్రకు రానేరాదు.  

యెహెజేక్లు 28:3 => నీ జాఞ్నముచేతను నీ వివేకముచేతను ఐశవ్రయ్మునొందితివి, 

దానియేలు 4:18 => బెలెత్షాజరూ, నెబుకదెన్జరను నాకు కలిగిన దరశ్నము ఇదే; నీవు తపప్ నా 

రాజయ్ములో మరి ఏ జాఞ్నియు దాని భావము నాకు చెపప్నేరడు. నీయందు పరిశుదధ్దేవతల 

ఆతమ్యునన్ది గనుక నీవే దానిని చెపప్ సమరుథ్డవంటిని. 

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

దాసులకు కల సెలవియుయ్డి; మేము దాని భావమును తెలియజేసెదము. 

దానియేలు 2:5 => రాజు నేను దాని మరచిపోతిని గాని, కలను దాని భావమును మీరు 

తెలియజేయనియెడల మీరు తుతుత్నియలుగా చేయబడుదురు; మీ యిండుల్ పెంటకుపప్గా చేయబడును.  

Page  of 359 1355



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

ఆదికాండము 40:9 => అపుప్డు పానదాయకుల అధిపతి యోసేపును చూచి నా కలలో ఒక 

దార్కాష్వలిల్ నా యెదుట ఉండెను; 

ఆదికాండము 40:10 => ఆ దార్కాష్వలిల్కి మూడు తీగెలుండెను, అది చిగిరించినటుట్ ఉండెను; దాని 

పువువ్లు వికసించెను; దాని గెలలు పండి దార్క్షఫలములాయెను. 

ఆదికాండము 40:11 => మరియు ఫరో గినెన్ నాచేతిలో ఉండెను; ఆ దార్క్షఫలములు నేను పటుట్కొని 

ఫరో గినెన్లో వాటిని పిండి ఆ గినెన్ ఫరోచేతికిచిచ్తినని తన కలను అతనితో వివరించి చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 40:12 => అపుప్డు యోసేపు దాని భావమిదే; ఆ మూడు తీగెలు మూడు దినములు; 

ఆదికాండము 40:13 => ఇంక మూడు దినములలోగా ఫరో నీ తలను పైకెతిత్ నీ ఉదోయ్గము నీకు 

మరల ఇపిప్ంచును. నీవు అతనికి పానదాయకుడవైయునన్నాటి మరాయ్ద చొపుప్న ఫరో గినెన్ను 

అతనిచేతికపప్గించెదవు 

ఆదికాండము 40:14 => కాబటిట్ నీకు కేష్మము కలిగినపుప్డు ననున్ జాఞ్పకము చేసికొని నాయందు 

కరుణించి ఫరోతో ననున్గూరిచ్ మాటలాడి యీ యింటిలోనుండి ననున్ బయటికి రపిప్ంచుము. 

ఆదికాండము 40:15 => ఏలయనగా నేను హెబీర్యుల దేశములోనుండి దొంగిలబడితిని, అది 

నిశచ్యము. మరియు ఈ చెరసాలలో ననున్ వేయుటకు ఇకక్డ సహా నేనేమియు చేయలేదని అతనితో 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 40:16 => అతడు తెలిపిన భావము మంచిదని భక్షయ్కారుల అధిపతి చూచి అతనితో 

నిటల్నెను నేనును కల కంటిని; ఇదిగో తెలల్ని పిండివంటలు గల మూడు గంపలు నా తలమీద ఉండెను. 

ఆదికాండము 40:17 => మీది గంపలో ఫరో నిమితత్ము సమసత్విధములైన పిండివంటలు ఉండెను. 

పకుష్లు నా తలమీదనునన్ ఆ గంపలోనుండి వాటిని తీసికొని తినుచుండెను.  

ఆదికాండము 40:18 => అందుకు యోసేపు దాని భావమిదే; ఆ మూడు గంపలు మూడు దినములు 

ఆదికాండము 40:19 => ఇంక మూడు దినములలోగా ఫరో నీ మీదనుండి నీ తలను పైకెతిత్ 

మార్నుమీద నినున్ వేర్లాడదీయించును. అపుప్డు పకుష్లు నీ మీద నుండి నీ మాంసమును తినివేయునని 

ఉతత్రమిచెచ్ను. 
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ఆదికాండము 41:15 => ఫరో యోసేపుతో నేనొక కల కంటిని, దాని భావమును 

తెలుపగలవారెవరును లేరు. నీవు కలను వినన్యెడల దాని భావమును తెలుపగలవని నినున్గూరిచ్ 

వింటినని అతనితో చెపిప్నందుకు 

ఆదికాండము 41:16 => యోసేపు నావలన కాదు, దేవుడే ఫరోకు కేష్మకరమైన ఉతత్రమిచుచ్నని 

ఫరోతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:17 => అందుకు ఫరో నా కలలో నేను ఏటియొడుడ్న నిలుచుంటిని. 

ఆదికాండము 41:18 => బలిసినవియు, చూపున కందమైనవియునైన, యేడు ఆవులు ఏటిలోనుండి 

పైకివచిచ్ జముమ్లో మేయుచుండెను. 

ఆదికాండము 41:19 => మరియు నీరసమై బహు వికారరూపము కలిగి చికిక్ పోయిన మరి యేడు 

ఆవులు వాటి తరువాత పైకి వచెచ్ను. వీటి అంత వికారమైనవి ఐగుపుత్ దేశమందు ఎకక్డను నాకు 

కనబడలేదు. 

ఆదికాండము 41:20 => చికిక్పోయి వికారముగానునన్ ఆవులు బలిసిన మొదటి యేడు ఆవులను 

తినివేసెను. 

ఆదికాండము 41:21 => అవి వాటి కడుపులో పడెను గాని అవి కడుపులో పడినటుట్ కనబడలేదు, 

మొదట ఉండినటే ల్ అవి చూపునకు వికారముగా నుండెను. అంతలో నేను మేలుకొంటిని. 

ఆదికాండము 41:22 => మరియు నా కలలో నేను చూడగా పుషిట్గల యేడు మంచి వెనున్లు 

ఒకక్దంటున పుటెట్ను. 

ఆదికాండము 41:23 => మరియు తూరుప్ గాలిచేత చెడిపోయి యెండిన యేడు పీలవెనున్లు వాటి 

తరువాత మొలిచెను. 

ఆదికాండము 41:24 => ఈ పీలవెనున్లు ఆ మంచి వెనున్లను మింగివేసెను. ఈ కలను జాఞ్నులకు 

తెలియచెపిప్తిని గాని దాని భావమును తెలుపగలవారెవరును లేరని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:25 => అందుకు యోసేపు ఫరో కనిన కల ఒకక్టే. దేవుడు తాను 

చేయబోవుచునన్ది ఫరోకు తెలియచేసెను. ఆ యేడు మంచి ఆవులు ఏడు సంవతస్రములు 

ఆదికాండము 41:26 => ఆ యేడు మంచి వెనున్లును ఏడు సంవతస్ రములు. 
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ఆదికాండము 41:27 => కల ఒకక్టే. వాటి తరువాత, చికిక్పోయి వికారమై పైకివచిచ్న యేడు 

ఆవులును ఏడు సంవతస్రములు; తూరుప్ గాలిచేత చెడిపోయిన యేడు పీలవెనున్లు కరవుగల యేడు 

సంవతస్రములు. 

ఆదికాండము 41:28 => నేను ఫరోతో చెపుప్ మాట యిదే. దేవుడు తాను చేయబోవుచునన్ది ఫరోకు 

చూపించెను. 

ఆదికాండము 41:29 => ఇదిగో ఐగుపుత్ దేశమందంతటను బహు సమృదిధ్గా పంటపండు ఏడు 

సంవతస్రములు వచుచ్చునన్వి. 

ఆదికాండము 41:30 => మరియు కరవు గల యేడు సంవతస్రములు వాటి తరువాత వచుచ్ను; 

అపుప్డు ఐగుపుత్ దేశమందు ఆ పంట సమృదిధ్ యావతుత్ను మరువబడును, ఆ కరవు దేశమును 

పాడుచేయును. 

ఆదికాండము 41:31 => దాని తరువాత కలుగు కరవుచేత దేశమందు ఆ పంట సమృదిధ్ 

తెలియబడకపోవును; ఆ కరవు మికిక్లి భారముగా నుండును. 

ఆదికాండము 41:32 => ఈ కారయ్ము దేవునివలన నిరణ్యింపబడియునన్ది. ఇది దేవుడు శీఘర్ముగా 

జరిగించును. అందుచేతనే ఆ కల ఫరోకు రెటిట్ంప బడెను. 

ఆదికాండము 41:33 => కాబటిట్ ఫరో వివేక జాఞ్నములుగల ఒక మనుషుయ్ని చూచుకొని ఐగుపుత్ 

దేశముమీద అతని నియమింపవలెను. 

ఆదికాండము 41:34 => ఫరో అటుల్ చేసి యీ దేశముపైన అధిపతులను నియమించి సమృదిధ్గా 

పంటపండు ఏడు సంవతస్రములలో ఐగుపుత్ దేశమందంతటను అయిదవ భాగము తీసికొనవలెను. 

ఆదికాండము 41:35 => రాబోవు ఈ మంచి సంవతస్రములలో దొరుకు ఆహారమంతయు 

సమకూరిచ్ ఆ ధానయ్ము ఫరోచేతికపప్గించి ఆ యా పటట్ణములలో ఆహారమునకై భదర్ము చేయవలెను. 

ఆదికాండము 41:36 => కరవుచేత ఈ దేశము నశించిపోకుండ ఆ ఆహారము ఐగుపుత్ దేశములో 

రాబోవు కరవు సంవతస్రములు ఏడింటికి ఈ దేశమందు సంగర్హముగా నుండునని ఫరోతో చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:13 => గిదోయ్ను వచిచ్నపుప్డు ఒకడు తాను కనిన కలను తన చెలికానికి 

వివరించుచుండెను. ఎటల్నగా నేనొక కలగంటిని, అదేమనగా యవలరొటెట్ ఒకటి మిదాయ్నీయుల 
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దండులోనికి దొరిల్ యొక గుడారమునకు వచిచ్ దాని పడగొటిట్ తలకిర్ందు చేసినపుప్డు ఆ గుడారము 

పడిపోయెనని చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:14 => అందుకు వాని చెలికాడు అది ఇశార్యేలీయుడైన యోవాషు కుమారుడగు 

గిదోయ్ను ఖడగ్మేగాని మరేమికాదు; దేవుడు మిదాయ్నీయులను ఈ దండంతను అతనిచేతికి 

అపప్గింపబోవుచునాన్డని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:15 => గిదోయ్ను ఆ కల వివరమును దాని తాతప్రయ్మును వినినపుప్డు అతడు 

యెహోవాకు నమసాక్రము చేసి ఇశార్యేలీయుల దండులోనికి తిరిగివెళి ల్ లెండి, యెహోవా 

మిదాయ్నీయుల దండును మీచేతికి అపప్గించుచునాన్డని చెపిప్ 

ఆదికాండము 40:5 => వారిదద్రు, అనగా చెరసాలలో బంధింపబడిన ఐగుపుత్ రాజుయొకక్ 

పానదాయకుడును, భక్షయ్కారుడును ఒకక్టే రాతిర్యందు కలలు కనిరి; ఒకొక్కక్డు వేరు వేరు 

భావముల కల కనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:6 => ఈ కటట్డలనిన్టిని మీరు గైకొని అనుసరింపవలెను. వాటినిగూరిచ్ 

విను జనముల దృషిట్కి అదే మీకు జాఞ్నము, అదే మీకు వివేకము. వారు చూచి నిశచ్యముగా ఈ గొపప్ 

జనము జాఞ్నవివేచనలు గల జనమని చెపుప్కొందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:29 => రహసయ్ములు మన దేవుడైన యెహోవాకు చెందును. అయితే 

మనము ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ బయలుపరచబడినవి యెలల్పుప్డు 

మనవియు మన సంతతివారివియు నగునని చెపుప్దురు. 

2 రాజులు 6:12 => అతని సేవకులలో ఒకడు రాజవైన నా యేలినవాడా, ఇశార్యేలు రాజు 

పక్షమున ఎవరును లేరుగాని ఇశార్యేలులో నునన్ పర్వకత్యగు ఎలీషా మీ అంతఃపురమందు మీరు 

అనుకొనిన మాటలు ఇశార్యేలు రాజునకు తెలియజేయుననెను. 

దానియేలు 1:17 => ఈ నలుగురు బాలుర సంగతి ఏమనగా, దేవుడు వారికి జాఞ్నమును సకల శాసత్ర 

పర్వీణతయు వివేచనయు అనుగర్హించెను. మరియు దానియేలు సకల విధములగు దరశ్నములను 

సవ్పన్భావములను గర్హించు తెలివిగలవాడై యుండెను. 
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దానియేలు 2:19 => అంతట రాతిర్యందు దరశ్నముచేత ఆ మరమ్ము దానియేలునకు 

బయలుపరచబడెను గనుక దానియేలు పరలోకమందునన్ దేవుని సుత్తించెను. 

దానియేలు 2:47 => మరియు రాజు ఈ మరమ్మును బయలుపరచుటకు నీవు సమరుథ్డవైతివే; నీ 

దేవుడు దేవతలకు దేవుడును రాజులకు పర్భువును మరమ్ములు బయలుపరచువాడునై యునాన్డని 

దానియేలునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 4:17 => ఈ ఆజఞ్ జాగరూకులగు దేవదూతల పర్కటన ననుసరించి జరుగును, 

నిరణ్యమైన పరిశుదుధ్ల పర్కటన ననుసరించి సంభవించును. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల 

రా జయ్ ము పై ని అ ధి కా రి యై యుం డి , తా నె వ రి కి అ ను గర్ హిం ప ని చఛ్ యిం చు నో 

వారికనుగర్హించుననియు , ఆ యా రాజయ్ముపైన అతయ్ లప్  మనుషుయ్లను ఆయన 

నియమించుచునాన్డనియు మనుషుయ్లందరు తెలిసికొనునటుల్ ఈలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:19 => అందుకు బెలెత్షాజరను దానియేలు ఒక గంటసేపు అతి విసమ్యమునొంది 

మనసుస్నందు కలవరపడగా, రాజు బెలెత్షాజరూ, యీ దరశ్నమువలన గాని దాని భావమువలన గాని 

నీవు కలవరపడకుము అనెను. అంతట బెలెత్షాజరు నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నఫలము తమరిని 

దేవ్షించు వారికి కలుగునుగాక, దాని భావము తమరి శతుర్వులకు చెందునుగాక, 

మీకా 6:6 => ఏమి తీసికొనివచిచ్ నేను యెహోవాను దరిశ్ంతును? ఏమి తీసికొనివచిచ్ 

మహోనన్తుడైన దేవుని సనిన్ధిని నమసాక్రముచేతును? దహనబలులను ఏడాది దూడలను అరిప్ంచి 

దరిశ్ంతునా? 

వచనము 13 

మరియు నేను నా పడకమీద పండుకొని యుండి నా మనసుస్నకు కలిగిన దరశ్నములను 

చూచుచుండగా,  

దానియేలు 4:20 => తాము చూచిన చెటుట్ వృదిధ్నొంది బర్హామ్ండమైనదాయెను; దాని పైకొమమ్లు 

ఆకాశమునకంటునంత ఎతుత్గాను దాని ఆకారము భూతలమంత విశాలముగాను ఉండెను. 
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దానియేలు 4:21 => దాని ఆకులు సొగసుగాను దాని పండుల్ విసాత్రములుగాను కనబడెను, 

అందులో సమసత్ జీవకోటల్కు చాలినంత ఆహారముండెను, దాని నీడను అడవిజంతువులు 

పండుకొనెను, దాని కొమమ్లలో ఆకాశపకుష్లు కూరుచ్ండెనుగదా 

దానియేలు 4:22 => రాజా, ఆ చెటుట్ నినున్ సూచించుచునన్ది; నీవు వృదిధ్పొంది మహా 

బలముగలవాడవైతివి; నీ పర్భావము వృదిధ్నొంది ఆకాశమంత ఎతాత్యెను; నీ పర్భుతవ్ము 

లోకమంతట వాయ్పించియునన్ది. 

దానియేలు 4:23 => చెటుట్ను నరుకుము, దాని నాశనము చేయుము గాని దాని మొదుద్ను భూమిలో 

ఉండనిముమ్; ఇనుము ఇతిత్డి కలిసిన కటుట్తో ఏడు కాలములు గడచువరకు పొలములోని పచిచ్కలో 

దాని కటిట్ంచి, ఆకాశపు మంచుకు తడవనిచిచ్ పశువులతో పాలుపొందనిమమ్ని జాగరూకుడగు ఒక 

పరిశుదుధ్డు పరలోకమునుండి దిగివచిచ్ పర్కటించుట నీవు వింటివి గదా.  

దానియేలు 4:24 => రాజా, యీ దరశ్నభావమేదనగా, సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు రాజగు నా 

యేలినవానిగూరిచ్ చేసిన తీరామ్నమేదనగా 

దానియేలు 4:25 => తమయొదద్ నుండకుండ మనుషుయ్లు నినున్ తరుముదురు, నీవు 

అడవిజంతువుల మధయ్ నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ తినెదవు; ఆకాశపుమంచు నీమీదపడి 

నినున్ తడుపును; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన అధికారియై యునాన్డనియు, 

తానెవనికి దాని ననుగర్హింప నిచఛ్యించునో వానికి అనుగర్హించుననియు నీవు తెలిసికొనువరకు 

ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:26 => చెటుట్యొకక్ మొదుద్నుండనియుయ్డని వారు చెపిప్రిగదా దానివలన సరోవ్నన్తుడు 

అధికారియని నీవు తెలిసికొనినమీదట నీ రాజయ్ము నీకు మరల ఖాయముగ వచుచ్నని తెలిసికొముమ్. 

కీరత్నలు 37:35 => భకిత్హీనుడు ఎంతో పర్బలియుండుట నేను చూచియుంటిని అది మొలచిన 

చోటనే విసత్రించిన చెటుట్వలె వాడు వరిధ్లిల్యుండెను.  

కీరత్నలు 37:36 => అయినను ఒకడు ఆ దారిని పోయి చూడగా వాడు లేకపోయెను నేను వెదకితిని 

గాని వాడు కనబడకపోయెను.  
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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. 

యిరిమ్యా 12:2 => నీవు వారిని నాటుచునాన్వు, వారు వేరు తనున్చునాన్రు, వారు ఎదిగి ఫలముల 

నిచుచ్చునాన్రు; వారి నోటికి నీవు సమీపముగా ఉనాన్వు గాని వారి అంతరిందిర్యములకు దూరముగా 

ఉనాన్వు.  

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. 

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. 
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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 

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 
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ఉందువు; ఖడగ్ముచేత హతులైన వారియొదద్ను సునన్తినొందని వారియొదద్ను నీవు పడియునాన్వు. 

ఫరోకును అతని సమూహమునకును ఈలాగు సంభవించును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

ఆదికాండము 40:9 => అపుప్డు పానదాయకుల అధిపతి యోసేపును చూచి నా కలలో ఒక 

దార్కాష్వలిల్ నా యెదుట ఉండెను; 

నాయ్యాధిపతులు 9:8 => చెటుల్ తమమీద రాజును ఒకనిని అభిషేకించు కొనవలెనను మనసుస్కలిగి 

బయలుదేరి 

యెహెజేక్లు 17:23 => ఇశార్యేలు దేశములోని యెతుత్గల పరవ్తము మీద నేను దానిని నాటగా 

అది శాఖలు విడిచి బహుగా ఫలించు శేర్షఠ్మైన దేవదారు చెటట్గును, సకల జాతుల పకుష్లును దానిలో 

గూళుల్ కటుట్కొనును. 

దానియేలు 1:17 => ఈ నలుగురు బాలుర సంగతి ఏమనగా, దేవుడు వారికి జాఞ్నమును సకల శాసత్ర 

పర్వీణతయు వివేచనయు అనుగర్హించెను. మరియు దానియేలు సకల విధములగు దరశ్నములను 

సవ్పన్భావములను గర్హించు తెలివిగలవాడై యుండెను. 

దానియేలు 4:13 => మరియు నేను నా పడకమీద పండుకొని యుండి నా మనసుస్నకు కలిగిన 

దరశ్నములను చూచుచుండగా,  

హోషేయ 14:6 => అతని కొమమ్లు విశాలముగా పెరుగును, ఒలీవచెటుట్నకు కలిగినంత 

సౌందరయ్ము అతనికి కలుగును, లెబానోనుకునన్ంత సువాసన అతనికుండును. 

మారుక్ 4:32 => వితత్బడిన తరువాత అది మొలిచి యెదిగి కూరమొకక్లనిన్టికంటె పెదద్దై గొపప్ 

కొమమ్లు వేయును గనుక ఆకాశపకుష్లు దాని నీడను నివసింపగలవనెను. 

వచనము 14 

జాగరూకుడగు ఒక పరిశుదుధ్డు ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ ఈలాగు బిగగ్రగా పర్కటించెను ఈ చెటుట్ను 

నరికి దాని కొమమ్లను కొటిట్ దాని ఆకులను తీసివేసి దాని పండల్ను పారవేయుడి; పశువులను దాని 

నీడనుండి తోలివేయుడి; పకుష్లను దాని కొమమ్లనుండి ఎగురగొటుట్డి. 
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దానియేలు 4:21 => దాని ఆకులు సొగసుగాను దాని పండుల్ విసాత్రములుగాను కనబడెను, 

అందులో సమసత్ జీవకోటల్కు చాలినంత ఆహారముండెను, దాని నీడను అడవిజంతువులు 

పండుకొనెను, దాని కొమమ్లలో ఆకాశపకుష్లు కూరుచ్ండెనుగదా 

దానియేలు 4:22 => రాజా, ఆ చెటుట్ నినున్ సూచించుచునన్ది; నీవు వృదిధ్పొంది మహా 

బలముగలవాడవైతివి; నీ పర్భావము వృదిధ్నొంది ఆకాశమంత ఎతాత్యెను; నీ పర్భుతవ్ము 

లోకమంతట వాయ్పించియునన్ది. 

ఆదికాండము 11:4 => మరియు వారు మనము భూమియందంతట చెదిరిపోకుండ ఒక 

పటట్ణమును ఆకాశమునంటు శిఖరముగల ఒక గోపురమును కటుట్కొని, పేరు సంపాదించుకొందము 

రండని మాటలాడుకొనగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:1 => ఇశార్యేలూ వినుము; నీకంటె గొపప్ బలముగల జనములను 

ఆకాశమంటు పార్కారములు గల గొపప్ పటట్ణములను సావ్ధీనపరచుకొనుటకై నేడు నీవు యొరాద్నును 

దాటబోవుచునాన్వు. 

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

పాతాళమువరకు దిగిపోయెదవు. నీలో చేయబడిన అదుభ్తములు సొదొమలో చేయబడినయెడల అది 

నేటివరకు నిలిచియుండును. 

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

తలలెతిత్నను 

యెహెజేక్లు 19:11 => భూపతులకు దండములైనటిట్ గటిట్చువవ్లు దానికి కలిగియుండెను, అది 

మేఘములనంటునంతగా పెరిగెను, విసాత్రమైన దాని కొమమ్లు బహు ఎతుత్గా కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 31:5 => కాబటిట్ అది ఎదిగి పొలములోని చెటల్నిన్టికంటె ఎతుత్గలదాయెను, దాని 

శాఖలు బహు విసాత్రములాయెను, నీరు సమృదిధ్గా ఉనన్ందున దాని చిగుళుల్ పెదద్కొమమ్లాయెను. 

యెహెజేక్లు 31:17 => అనయ్జనులమధయ్ అతని నీడను నివసించి అతనికి సహాయులగువారు 

అతనితోకూడ పాతాళమునకు అతడు హతము చేసినవారియొదద్కు దిగిరి. 
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యోహాను 21:25 => యేసు చేసిన కారయ్ములు ఇంకను అనేకములు కలవు. వాటిలో పర్తిదానిని 

వివరించి వార్సినయెడల అటుల్ వార్యబడిన గర్ంథములకు భూలోకమైనను చాలదని నాకు 

తోచుచునన్ది. 

రోమీయులకు 8:39 => మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందలి దేవుని పేర్మనుండి మనలను 

ఎడబాపనేరవని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

వచనము 15 

అయితే అది మంచునకు తడిసి పశువులవలె పచిచ్కలో నివసించునటుల్ దాని మొదుద్ను ఇనుము ఇతత్డి 

కలిసిన కటుట్తో కటిట్ంచి, పొలములోని గడిడ్పాలగునటుల్ దానిని భూమిలో విడువుడి. 

యిరిమ్యా 27:6 => ఇపుప్డైతే దేశములనిన్టిని నా దాసుడగు బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు 

వశము చేయుచునాన్ను; అతని సేవించుటకై భూజంతువులనుకూడ అతని వశము చేయుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 27:7 => అతని సవ్దేశమునకు కాలము వచుచ్వరకు సమసత్జనులు అతనికిని అతని 

కుమారునికిని అతని కుమారుని కుమారునికిని దాసులైయుందురు, ఆ కాలము రాగా బహుజనముల 

మహారాజులు అతనిచేత దాసయ్ము చేయించుకొందురు. 

యెహెజేక్లు 17:23 => ఇశార్యేలు దేశములోని యెతుత్గల పరవ్తము మీద నేను దానిని నాటగా 

అది శాఖలు విడిచి బహుగా ఫలించు శేర్షఠ్మైన దేవదారు చెటట్గును, సకల జాతుల పకుష్లును దానిలో 

గూళుల్ కటుట్కొనును. 

యెహెజేక్లు 31:6 => ఆకాశపకుష్లనిన్యు దాని శాఖలలో గూళుల్కటుట్కొనెను, భూజంతువులనిన్యు 

దాని కొమమ్లకిర్ంద పిలల్లు పెటెట్ను, దాని నీడను సకలమైన గొపప్ జనములు నివసించెను. 

విలాపవాకయ్ములు 4:20 => మాకు నాసికారంధర్ముల ఊపిరివంటివాడు యెహోవాచేత అభిషేకము 

నొందినవాడు వారు తర్వివ్న గుంటలలో పటట్బడెను. 

మారుక్ 13:32 => ఆ దినమును గూరిచ్యు ఆ గడియను గూరిచ్యు తండిర్ తపప్ ఏ మనుషుయ్డైనను, 

పరలోకమందలి దూతలైనను, కుమారుడైనను ఎరుగరు. 
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లూకా 13:19 => ఒక మనుషుయ్డు తీసికొనిపోయి తన తోటలో వేసిన ఆవగింజను పోలియునన్ది. 

అది పెరిగి వృక్షమాయెను; ఆకాశపకుష్లు దాని కొమమ్లయందు నివసించెననెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:15 => ముండల్పొద మీరు నిజముగా ననున్ మీమీద రాజుగా నియమించుకొన 

గోరినయెడల రండి నా నీడను ఆశర్యించుడి; లేదా అగిన్ నాలోనుండి బయలుదేరి లెబానోను 

దేవదారు చెటల్ను కాలిచ్వేయునని చెటల్తో చెపెప్ను. 

యెహెజేక్లు 31:3 => అషూష్రీయులు లెబానోను దేవదారు వృక్షమైనటుట్ండిరి. దాని కొమమ్లు 

శృంగారములు, దాని గుబురు విశాలము, దానికొన బహు ఎతత్యినందున మేఘములకు అంటెను. 

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 31:17 => అనయ్జనులమధయ్ అతని నీడను నివసించి అతనికి సహాయులగువారు 

అతనితోకూడ పాతాళమునకు అతడు హతము చేసినవారియొదద్కు దిగిరి. 

దానియేలు 4:14 => జాగరూకుడగు ఒక పరిశుదుధ్డు ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ ఈలాగు బిగగ్రగా 

పర్కటించెను ఈ చెటుట్ను నరికి దాని కొమమ్లను కొటిట్ దాని ఆకులను తీసివేసి దాని పండల్ను 

పారవేయుడి; పశువులను దాని నీడనుండి తోలివేయుడి; పకుష్లను దాని కొమమ్లనుండి ఎగురగొటుట్డి. 

మతత్యి 13:32 => అది వితత్నములనిన్టిలో చినన్దేగాని పెరిగినపుప్డు కూరమొకక్లనిన్టిలో పెదద్దై 

ఆకాశపకుష్లు వచిచ్ దాని కొమమ్లయందు నివసించునంత చెటట్గును. 

వచనము 16 

ఏడు కాలములు గడచువరకు వానికునన్ మానవమనసుస్నకు బదులుగా పశువుమనసుస్ వానికి 

కలుగును. 

దానియేలు 4:5 => నేను నా పడకమీద పరుండియుండగా నా మనసుస్న పుటిట్న తలంపులు ననున్ 

కలతపెటెట్ను. 
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దానియేలు 4:10 => నేను నా పడకమీద పరుండి యుండగా నాకు ఈ దరశ్నములు కలిగెను; నేను 

చూడగా భూమిమధయ్ను మిగుల ఎతుత్గల యొక చెటుట్ కనబడెను. 

దానియేలు 7:1 => బబులోను రాజగు బెలష్సస్రు యొకక్ పరిపాలనలో మొదటి సంవతస్రమున 

దానియేలునకు దరశ్నములు కలిగెను; అతడు తన పడకమీద పరుండి యొక కల కని ఆ కల సంగతిని 

సంకేష్పముగా వివరించి వార్సెను. 

దానియేలు 4:17 => ఈ ఆజఞ్ జాగరూకులగు దేవదూతల పర్కటన ననుసరించి జరుగును, 

నిరణ్యమైన పరిశుదుధ్ల పర్కటన ననుసరించి సంభవించును. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల 

రా జయ్ ము పై ని అ ధి కా రి యై యుం డి , తా నె వ రి కి అ ను గర్ హిం ప ని చఛ్ యిం చు నో 

వారికనుగర్హించుననియు , ఆ యా రాజయ్ముపైన అతయ్ లప్  మనుషుయ్లను ఆయన 

నియమించుచునాన్డనియు మనుషుయ్లందరు తెలిసికొనునటుల్ ఈలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:23 => చెటుట్ను నరుకుము, దాని నాశనము చేయుము గాని దాని మొదుద్ను భూమిలో 

ఉండనిముమ్; ఇనుము ఇతిత్డి కలిసిన కటుట్తో ఏడు కాలములు గడచువరకు పొలములోని పచిచ్కలో 

దాని కటిట్ంచి, ఆకాశపు మంచుకు తడవనిచిచ్ పశువులతో పాలుపొందనిమమ్ని జాగరూకుడగు ఒక 

పరిశుదుధ్డు పరలోకమునుండి దిగివచిచ్ పర్కటించుట నీవు వింటివి గదా.  

కీరత్నలు 103:20 => యెహోవా దూతలారా, ఆయన ఆజఞ్కు లోబడి ఆయన వాకయ్ము నెరవేరుచ్ 

బలశూరులారా, ఆయనను సనున్తించుడి. 

దానియేలు 8:13 => అపుప్డు పరిశుదుధ్లలో ఒకడు మాటలాడగా వింటిని; అంతలో 

మాటలాడుచునన్ ఆ పరిశుదుధ్నితో మరియొక పరిశుదుధ్డు మాటలాడుచుండెను. ఏమనగా, 

అనుదినబలినిగూరిచ్యు, అతికర్మము జరిగినందున సంభవించు నాశనకరమైన హేయ 

వసుత్వునుగూరిచ్యు కలిగిన యీ దరశ్నము నెరవేరుటకు ఎనాన్ళుల్ పటుట్ననియు, ఈ ఆలయ 

సాథ్నమును జనసమూహమును కాళల్కిర్ంద తొర్కక్బడుట ఎనాన్ళుల్ జరుగునోయనియు 

మాటలాడుకొనిరి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 33:2 => శేయీరులోనుండి వారికి ఉదయించెను ఆయన పారాను 

కొండనుండి పర్కాశించెను వేవేల పరిశుదద్ సమూహముల మధయ్నుండి ఆయన వచెచ్ను ఆయన 

కుడిపారశ్వ్మున అగిన్జావ్లలు మెరియుచుండెను. 

కీరత్నలు 89:7 => పరిశుదధ్దూతల సభలో ఆయన మికిక్లి భీకరుడు తన చుటుట్నునన్ వారందరికంటె 

భయంకరుడు. 

జెకరాయ్ 14:5 => కొండలమధయ్ కనబడు లోయ ఆజీలు వరకు సాగగా మీరు ఆ కొండ లోయలోనికి 

పారిపోవుదురు. యూదా రాజైన ఉజిజ్యా దినములలో కలిగిన భూకంపమునకు మీరు భయపడి 

పారిపోయినటుల్ మీరు పారిపోవుదురు, అపుప్డు నీతోకూడ పరిశుదుద్లందరును వచెచ్దరు. నా దేవుడైన 

యెహోవా పర్తయ్క్షమగును. 

మతత్యి 25:31 => తన మహిమతో మనుషయ్కుమారుడును ఆయనతో కూడ సమసత్ దూతలును 

వచుచ్నపుప్డు ఆయన తన మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండును. 

మారుక్ 1:24 => వాడు నజరేయుడవగు యేసూ, మాతో నీకేమి, మముమ్ నశింపజేయుటకు 

వచిచ్తివా? నీవెవడవో నాకు తెలియును; నీవు దేవుని పరిశుదుధ్డవు అని కేకలువేసెను. 

లూకా 4:34 => వాడు నజరేయుడవైన యేసూ, మాతో నీకేమి? మముమ్ నశింపజేయ వచిచ్తివా? 

నీవెవడవో నేనెరుగుదును; నీవు దేవుని పరిశుదుధ్డవని బిగగ్రగా కేకలు వేసెను. 

యూదా 1:14 => ఆదాము మొదలుకొని యేడవ వాడైన హనోకు కూడ వీరినిగూరిచ్ పర్వచించి 

యిటల్నెను ఇదిగో అందరికిని తీరుప్ తీరుచ్టకును, వారిలో భకిత్ హీనులందరును భకిత్హీనముగా చేసిన 

వారి భకిత్హీన కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్యు,  

పర్కటన 14:10 => ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగర్తపాతర్లో పోయబడిన దేవుని కోపమను 

మదయ్మును వాడు తార్గును. పరిశుదధ్ దూతల యెదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను అగిన్గంధకములచేత 

వాడు బాధింపబడును. 

యెషయా 10:34 => ఆయన అడవిపొదలను ఇనుపకతిత్తో కొటిట్వేయును లెబానోను బలవంతుడైన 

యొకనిచేత కూలిపోవును. 
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వచనము 17 

ఈ ఆజఞ్ జాగరూకులగు దేవదూతల పర్కటన ననుసరించి జరుగును, నిరణ్యమైన పరిశుదుధ్ల పర్కటన 

ననుసరించి సంభవించును. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైని అధికారియై యుండి, 

తానెవరికి అనుగర్హింప నిచఛ్యించునో వారికనుగర్హించుననియు, ఆ యా రాజయ్ముపైన అతయ్లప్ 

మనుషుయ్లను ఆయన నియమించుచునాన్డనియు మనుషుయ్లందరు తెలిసికొనునటుల్ ఈలాగు 

జరుగును. 

దానియేలు 3:4 => ఇటుల్ండగా ఒక దూత చాటించినది ఏమనగా జనులారా, దేశసుథ్లారా, ఆ యా 

భాషలు మాటలాడు వారలారా, మీకాజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను. 

పర్కటన 10:3 => సింహము గరిజ్ంచునటుల్ గొపప్ శబద్ముతో ఆరభ్టించెను. ఆయన 

ఆరభ్టించినపుప్డు ఏడు ఉరుములు వాటివాటి శబద్ములు పలికెను. 

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 

దానియేలు 4:23 => చెటుట్ను నరుకుము, దాని నాశనము చేయుము గాని దాని మొదుద్ను భూమిలో 

ఉండనిముమ్; ఇనుము ఇతిత్డి కలిసిన కటుట్తో ఏడు కాలములు గడచువరకు పొలములోని పచిచ్కలో 

దాని కటిట్ంచి, ఆకాశపు మంచుకు తడవనిచిచ్ పశువులతో పాలుపొందనిమమ్ని జాగరూకుడగు ఒక 

పరిశుదుధ్డు పరలోకమునుండి దిగివచిచ్ పర్కటించుట నీవు వింటివి గదా.  

దానియేలు 5:20 => అయితే అతడు మనసుస్న అతిశయించి, బలాతాక్రము చేయుటకు అతని 

హృదయమును కఠినము చేసికొనగా దేవుడు అతని పర్భుతవ్మునతనియొదద్నుండి తీసివేసి అతని 

ఘనతను పోగొటెట్ను.  

మతత్యి 3:10 => ఇపుప్డే గొడడ్లి చెటల్వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలింపని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడును. 

మతత్యి 7:19 => మంచి ఫలములు ఫలింపని పర్తిచెటుట్ నరకబడి అగిన్లో వేయబడును. 
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లూకా 3:9 => ఇపుప్డే గొడడ్లి చెటల్ వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలించని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడునని చెపెప్ను. 

లూకా 13:7 => గనుక అతడు ఇదిగో మూడేండల్నుండి నేను ఈ అంజూరపు చెటుట్న పండుల్ 

వెదకవచుచ్చునాన్ను గాని యేమియు దొరకలేదు; దీనిని నరికివేయుము, దీనివలన ఈ భూమియు ఏల 

వయ్రథ్మైపోవలెనని దార్క్షతోట మాలితో చెపెప్ను.  

లూకా 13:8 => అయితే వాడు అయాయ్, నేను దానిచుటుట్ తర్వివ్, యెరువు వేయుమటుట్కు ఈ 

సంవతస్రము కూడ ఉండనిముమ్; 

లూకా 13:9 => అది ఫలించిన సరి, లేనియెడల నరికించివేయుమని అతనితో చెపెప్ను.  

దానియేలు 4:12 => దాని ఆకులు సొగసుగాను దాని పండుల్ విసాత్రముగాను కనబడెను. అందులో 

సమసత్ జీవకోటల్కు చాలునంత ఆహారముండెను; దాని నీడను అడవిజంతువులు పండుకొనెను, దాని 

కొమమ్లలో ఆకాశపకుష్లు కూరుచ్ండెను ; సకల మనుషుయ్లకు చాలునంత ఆహారము 

దానియందుండెను. 

యిరిమ్యా 51:6 => మీరు దాని దోషములలో పడి నశింపకుండునటుల్ బబులోనులోనుండి 

పారిపోవుడి మీ పార్ణములు రకిష్ంచుకొనుడి ఇది యెహోవాకు పర్తికారకాలము అది చేసిన 

కిర్యలనుబటిట్ ఆయన దానికి పర్తికారము చేయుచునాన్డు.  

యిరిమ్యా 51:9 => మనము బబులోనును సవ్సథ్పరచగోరితివిు అయితే అది సవ్సథ్త నొందలేదు దాని 

విడిచిపెటుట్డి. మన మన దేశములకు వెళుల్దము రండి దాని శిక్ష ఆకాశమంత యెతుత్గా సాగుచునన్ది 

అది మేఘములంత ఉనన్తముగా ఎకుక్చునన్ది  

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. 
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యోబు 24:20 => కనన్గరభ్ము వారిని మరచును, పురుగు వారిని కమమ్గా తినివేయును వారు మరి 

ఎపుప్డును జాఞ్పకములోనికి రారు వృక్షము విరిగి పడిపోవునటుల్ దురామ్రుగ్లు పడిపోవుదురు 

యెషయా 10:34 => ఆయన అడవిపొదలను ఇనుపకతిత్తో కొటిట్వేయును లెబానోను బలవంతుడైన 

యొకనిచేత కూలిపోవును. 

దానియేలు 4:17 => ఈ ఆజఞ్ జాగరూకులగు దేవదూతల పర్కటన ననుసరించి జరుగును, 

నిరణ్యమైన పరిశుదుధ్ల పర్కటన ననుసరించి సంభవించును. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల 

రా జయ్ ము పై ని అ ధి కా రి యై యుం డి , తా నె వ రి కి అ ను గర్ హిం ప ని చఛ్ యిం చు నో 

వారికనుగర్హించుననియు , ఆ యా రాజయ్ముపైన అతయ్ లప్  మనుషుయ్లను ఆయన 

నియమించుచునాన్డనియు మనుషుయ్లందరు తెలిసికొనునటుల్ ఈలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:32 => తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ 

నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన 

అధికారియై యుండి, తానెవనికి దాని అనుగర్హింప నిశచ్యించునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు 

తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగునని చెపెప్ను. 

దానియేలు 5:7 => రాజు గారడీ విదయ్గల వారిని కలీద్యులను జోయ్తిషుయ్లను పిలువనంపుడని 

ఆతురముగా ఆజఞ్ ఇచిచ్, బబులోనులోని జాఞ్నులు రాగానే ఇటల్నెను ఈ వార్తను చదివి దీని భావమును 

నాకు తెలియజెపుప్వాడెవడో వాడు ఊదారంగు వసత్రము కటుట్కొని తన మెడను సువరణ్మయమైన 

కంఠభూషణము ధరింపబడినవాడై రాజయ్ములో మూడవ యధిపతిగా ఏలును. 

పర్కటన 6:13 => పెదద్ గాలిచేత ఊగులాడు అంజూరపు చెటుట్నుండి అకాలపు కాయలు రాలినటుట్ 

ఆకాశ నక్షతర్ములు భూమిమీద రాలెను. 

పర్కటన 18:9 => దానితో వయ్భిచారము చేసి సుఖభోగములను అనుభవించిన భూరాజులు దాని 

బాధ చూచి భయాకార్ంతులై దూరమున నిలువబడి దాని దహనధూమమును చూచునపుప్డు 

వచనము 18 
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బెలెత్షాజరూ, నెబుకదెన్జరను నాకు కలిగిన దరశ్నము ఇదే; నీవు తపప్ నా రాజయ్ములో మరి ఏ 

జాఞ్నియు దాని భావము నాకు చెపప్నేరడు. నీయందు పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్యునన్ది గనుక నీవే దానిని 

చెపప్ సమరుథ్డవంటిని. 

దానియేలు 4:25 => తమయొదద్ నుండకుండ మనుషుయ్లు నినున్ తరుముదురు, నీవు 

అడవిజంతువుల మధయ్ నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ తినెదవు; ఆకాశపుమంచు నీమీదపడి 

నినున్ తడుపును; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన అధికారియై యునాన్డనియు, 

తానెవనికి దాని ననుగర్హింప నిచఛ్యించునో వానికి అనుగర్హించుననియు నీవు తెలిసికొనువరకు 

ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:26 => చెటుట్యొకక్ మొదుద్నుండనియుయ్డని వారు చెపిప్రిగదా దానివలన సరోవ్నన్తుడు 

అధికారియని నీవు తెలిసికొనినమీదట నీ రాజయ్ము నీకు మరల ఖాయముగ వచుచ్నని తెలిసికొముమ్. 

దానియేలు 4:27 => రాజా, నా యోచన నీ దృషిట్కి అంగీకారమగునుగాక; ఒకవేళ నీవు నీ 

పాపములు మాని నీతి నాయ్యములననుసరించి, నీవు బాధపెటిట్న వారియందు కరుణ చూపినయెడల 

నీకునన్ కేష్మము నీకికమీదట నుండునని దానియేలు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

యోబు 14:7 => వృక్షము నరకబడినయెడల అది తిరిగి చిగురుచ్ననియు దానికి లేతకొమమ్లు 

వేయుననియు నమమ్కము కలదు. 

యోబు 14:8 => దాని వేరు భూమిలో పాతదై పోయినను దాని అడుగుమొదుద్ మంటిలో 

చీకిపోయినను 

యోబు 14:9 => నీటి వాసన మాతర్ముచేత అది చిగురుచ్ను లేత మొకక్వలె అది కొమమ్లు వేయును. 

యెహెజేక్లు 29:14 => చెరలోనుండి వారిని తోడుకొని పతోర్సు అను వారి సవ్దేశములోనికి వారిని 

మరల రపిప్ంచెదను, అకక్డ వారు హీనమైన యొక రాజయ్ముగా ఉందురు, 

యెహెజేక్లు 29:15 => వారికను జనములమీద అతిశయపడకుండునటుల్ రాజయ్ములనిన్టిలో వారు 

హీనమైన రాజయ్ముగా ఉందురు; వారు ఇక రాషట్రములమీద పర్భుతవ్ము చేయకుండునటుల్ నేను వారిని 

తగిగ్ంచెదను. 
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దానియేలు 4:23 => చెటుట్ను నరుకుము, దాని నాశనము చేయుము గాని దాని మొదుద్ను భూమిలో 

ఉండనిముమ్; ఇనుము ఇతిత్డి కలిసిన కటుట్తో ఏడు కాలములు గడచువరకు పొలములోని పచిచ్కలో 

దాని కటిట్ంచి, ఆకాశపు మంచుకు తడవనిచిచ్ పశువులతో పాలుపొందనిమమ్ని జాగరూకుడగు ఒక 

పరిశుదుధ్డు పరలోకమునుండి దిగివచిచ్ పర్కటించుట నీవు వింటివి గదా.  

దానియేలు 4:26 => చెటుట్యొకక్ మొదుద్నుండనియుయ్డని వారు చెపిప్రిగదా దానివలన సరోవ్నన్తుడు 

అధికారియని నీవు తెలిసికొనినమీదట నీ రాజయ్ము నీకు మరల ఖాయముగ వచుచ్నని తెలిసికొముమ్. 

దానియేలు 4:36 => ఆ సమయమందు నా బుదిధ్ మరల నాకు వచెచ్ను, రాజయ్ సంబంధమగు 

పర్భావమును నా ఘనతయు నా తేజసుస్ను నాకు కలిగెను; నా మంతుర్లును నా కిర్ంది యధిపతులును 

నాయొదద్ ఆలోచన చేయవచిచ్రి. నా రాజయ్ము నాకు సిథ్రపడగా నేను మరి ఎకుక్వ ఘనత నొందితిని.  

జెకరాయ్ 6:1 => నేను మరల తేరిచూడగా రెండు పరవ్తముల మధయ్నుండి నాలుగు రథములు 

బయలుదేరుచుండెను, ఆ పరవ్తములు ఇతత్డి పరవ్తములై యుండెను. 

వచనము 19 

అందుకు బెలెత్షాజరను దానియేలు ఒక గంటసేపు అతి విసమ్యమునొంది మనసుస్నందు 

కలవరపడగా, రాజు బెలెత్షాజరూ, యీ దరశ్నమువలన గాని దాని భావమువలన గాని నీవు 

కలవరపడకుము అనెను. అంతట బెలెత్షాజరు నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నఫలము తమరిని దేవ్షించు 

వారికి కలుగునుగాక, దాని భావము తమరి శతుర్వులకు చెందునుగాక, 

దానియేలు 4:32 => తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ 

నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన 

అధికారియై యుండి, తానెవనికి దాని అనుగర్హింప నిశచ్యించునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు 

తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగునని చెపెప్ను. 

దానియేలు 4:33 => ఆ గడియలోనే ఆలాగున నెబుకదెన్జరునకు సంభవించెను; మానవులలోనుండి 

అతని తరిమిరి, అతడు పశువులవలె గడిడ్ మేసెను, ఆకాశపుమంచు అతని దేహమును తడపగా అతని 

తలవెండుర్కలు పకిష్రాజు రెకక్ల ఈకెలవంటివియు అతని గోళుల్ పకుష్ల గోళల్వంటివియు నాయెను.  
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యెషయా 6:10 => వారు కనున్లతో చూచి, చెవులతో విని, హృదయముతో గర్హించి, మనసుస్ 

మారుచ్కొని సవ్సథ్త పొందకపోవునటుల్ ఈ జనుల హృదయము కొర్వవ్చేసి వారి చెవులు మందపరచి 

వారి కనున్లు మూయించుమని చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 1:11 => ఆకాశములు కూడ నీచేతి పనులే అవి నశించును గాని నీవు 

నిలిచియుందువు అవనిన్యు వసత్రమువలె పాతగిలును 

మారుక్ 5:4 => పలుమారు వాని కాళల్కును చేతులకును సంకెళుల్వేసి బంధించినను, వాడు ఆ 

చేతిసంకెళుల్ తెంపి , కాలిసంకెళల్ను తుతుత్నియలుగా చేసెను గనుక ఎవడును వానిని 

సాధుపరచలేకపోయెను. 

మారుక్ 5:5 => వాడు ఎలల్పుప్డును రాతిర్ంబగళుల్ సమాధులలోను కొండలలోను కేకలువేయుచు, 

తనున్తాను రాళల్తో గాయపరచుకొనుచునుండెను. 

లూకా 8:27 => ఆయన ఒడుడ్న దిగినపుప్డు ఆ ఊరివాడొకడు ఆయనకు ఎదురుగా వచెచ్ను. వాడు 

దయయ్ములు పటిట్నవాడై, బహుకాలమునుండి బటట్లు కటుట్కొనక, సమాధులలోనేగాని యింటిలో 

ఉండువాడు కాడు. 

లూకా 8:28 => వాడు యేసును చూచి, కేకలువేసి ఆయన యెదుట సాగిలపడి యేసూ, 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి? ననున్ బాధపరచకుమని నినున్ వేడుకొనుచునాన్ను 

అని కేకలువేసి చెపెప్ను. 

లూకా 8:29 => ఏలయనగా ఆయన ఆ మనుషుయ్ని విడిచి వెలుపలికి రమమ్ని ఆ అపవితార్తమ్కు 

ఆజాఞ్పించెను. అది అనేక పరాయ్యములు వానిని పటుట్చువచెచ్ను గనుక వానిని గొలుసులతోను 

కాలిసంకెళల్తోను కటిట్ కావలియందుంచిరి గాని, వాడు బంధకములను తెంపగా దయయ్ము వానిని 

అడవిలోనికి తరుముకొని పోయెను. 

దానియేలు 4:23 => చెటుట్ను నరుకుము, దాని నాశనము చేయుము గాని దాని మొదుద్ను భూమిలో 

ఉండనిముమ్; ఇనుము ఇతిత్డి కలిసిన కటుట్తో ఏడు కాలములు గడచువరకు పొలములోని పచిచ్కలో 

దాని కటిట్ంచి, ఆకాశపు మంచుకు తడవనిచిచ్ పశువులతో పాలుపొందనిమమ్ని జాగరూకుడగు ఒక 

పరిశుదుధ్డు పరలోకమునుండి దిగివచిచ్ పర్కటించుట నీవు వింటివి గదా.  
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దానియేలు 4:25 => తమయొదద్ నుండకుండ మనుషుయ్లు నినున్ తరుముదురు, నీవు 

అడవిజంతువుల మధయ్ నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ తినెదవు; ఆకాశపుమంచు నీమీదపడి 

నినున్ తడుపును; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన అధికారియై యునాన్డనియు, 

తానెవనికి దాని ననుగర్హింప నిచఛ్యించునో వానికి అనుగర్హించుననియు నీవు తెలిసికొనువరకు 

ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:31 => రాజు నోట ఈ మాట యుండగా ఆకాశమునుండి యొక శబద్ము వచెచ్ను, 

ఏదనగా రాజగు నెబుకదెన్జరూ, యిదే నీకు పర్కటన నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి తొలగిపోయెను. 

దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

దానియేలు 11:13 => ఏలయనగా ఉతత్ర దేశపు రాజు మొదటి సైనయ్ముకంటె ఇంక గొపప్ 

సైనయ్మును సమకూరుచ్కొని మరల వచుచ్ను. ఆ కాలాంతమున, అనగా కొనిన్ సంవతస్రములైన 

పిమమ్ట అతడు గొపప్ సైనయ్మును విశేషమైన సామగిర్ని సమకూరిచ్ నిశచ్యముగా వచుచ్ను. 

దానియేలు 12:7 => నారబటట్లు వేసికొని యేటిపైన ఆడుచునన్ ఆ మనుషుయ్ని మాటను నేను 

వింటిని; ఏమనగా, అతడు తన కుడిచేతిని ఎడమచేతిని ఆకాశమువైపుకెతిత్ నితయ్జీవియగు వాని 

నామమున ఒటుట్పెటుట్కొని, ఒకకాలము కాలములు అరధ్కాలము పరిశుదధ్జనము యొకక్ బలమును 

కొటిట్వేయుట ముగింపబడగా సకల సంగతులు సమాపత్ములగుననెను.  

పర్కటన 12:14 => అందువలన ఆమె అరణయ్ములో ఉనన్ తన చోటికి ఎగురునటుల్ గొపప్ పకిష్రాజు 

రెకక్లు రెండు ఆమెకు ఇయయ్బడెను. అచచ్ట ఆ సరప్ముఖమును చూడకుండ ఆమె ఒక కాలము 

కాలములు అరధ్కాలము పోషింపబడెను 

యోబు 12:24 => భూజనుల అధిపతుల వివేచనను ఆయన నిరరథ్క పరచును తోర్వలేని 

మహారణయ్ములో వారిని తిరుగులాడ చేయును. 

దానియేలు 4:34 => ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ 

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 
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ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

దానియేలు 4:36 => ఆ సమయమందు నా బుదిధ్ మరల నాకు వచెచ్ను, రాజయ్ సంబంధమగు 

పర్భావమును నా ఘనతయు నా తేజసుస్ను నాకు కలిగెను; నా మంతుర్లును నా కిర్ంది యధిపతులును 

నాయొదద్ ఆలోచన చేయవచిచ్రి. నా రాజయ్ము నాకు సిథ్రపడగా నేను మరి ఎకుక్వ ఘనత నొందితిని.  

వచనము 20 

తాము చూచిన చెటుట్ వృదిధ్నొంది బర్హామ్ండమైనదాయెను; దాని పైకొమమ్లు ఆకాశమునకంటునంత 

ఎతుత్గాను దాని ఆకారము భూతలమంత విశాలముగాను ఉండెను. 

దానియేలు 4:13 => మరియు నేను నా పడకమీద పండుకొని యుండి నా మనసుస్నకు కలిగిన 

దరశ్నములను చూచుచుండగా,  

దానియేలు 4:14 => జాగరూకుడగు ఒక పరిశుదుధ్డు ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ ఈలాగు బిగగ్రగా 

పర్కటించెను ఈ చెటుట్ను నరికి దాని కొమమ్లను కొటిట్ దాని ఆకులను తీసివేసి దాని పండల్ను 

పారవేయుడి; పశువులను దాని నీడనుండి తోలివేయుడి; పకుష్లను దాని కొమమ్లనుండి ఎగురగొటుట్డి. 

1 రాజులు 22:19 => మీకాయా యిటల్నెను యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఆలకించుము; యెహోవా 

సింహాసనాసీనుడై యుండగా పరలోకసైనయ్మంతయు ఆయన కుడి పారశ్వ్మునను ఎడమ 

పారశ్వ్మునను నిలిచియుండుట నేను చూచితిని 

1 రాజులు 22:20 => అహాబు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోయి అకక్డ ఓడిపోవునటుల్గా ఎవడు అతనిని 

పేర్రేపించునని యెహోవా సెలవియయ్గా, ఒకడు ఈ విధముగాను మరియొకడు ఆ విధముగాను 

యోచన చెపుప్చుండిరి. 

1 తిమోతి 5:21 => విరోధబుదిధ్తోనైనను పక్షపాతముతోనైనను ఏమియు చేయక, నేను చెపిప్న ఈ 

సంగతులను గైకొనవలెనని దేవుని యెదుటను, కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, ఏరప్రచబడిన దేవ దూతల 

యెదుటను నీకు ఆనబెటుట్చునాన్ను. 
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దానియేలు 4:8 => కడపట బెలెత్షాజరను నా దేవత పేరునుబటిట్ బిరుదుపొందిన దానియేలనువాడు 

నా యెదుటికి వచెచ్ను; పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ అతనియందుండెను, కావున నేనతనికి నా కలను 

చెపిప్తిని. 

దానియేలు 4:9 => ఎటల్నగా శకునగాండర్ అధిపతియగు బెలెత్షాజరూ, పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ 

నీయందునన్దనియు, ఏ మరమ్ము నినున్ కలతపెటట్దనియు నేనెరుగుదును గనుక నేను కనిన కలయు 

దాని భావమును నాకు తెలియజెపుప్ము. 

దానియేలు 4:13 => మరియు నేను నా పడకమీద పండుకొని యుండి నా మనసుస్నకు కలిగిన 

దరశ్నములను చూచుచుండగా,  

యెషయా 6:3 => వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా, పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు; 

సరవ్లోకము ఆయన మహిమతో నిండియునన్ది అని గొపప్ సవ్రముతో గాన పర్తిగానములు 

చేయుచుండిరి. 

యెషయా 6:8 => అపుప్డు నేను ఎవని పంపెదను? మా నిమితత్ము ఎవడు పోవునని పర్భువు 

సెలవియయ్గా వింటిని. అంతట నేను చితత్గించుము నేనునాన్ను ననున్ పంపుమనగా 

పర్కటన 4:8 => ఈ నాలుగు జీవులలో పర్తి జీవికి ఆరేసి రెకక్లుండెను, అవి చుటుట్ను రెకక్ల 

లోపటను కనున్లతో నిండియునన్వి. అవి భూత వరత్మాన భవిషయ్తాక్లములలో ఉండు 

సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, అని మానక రాతిర్ంబగళుల్ 

చెపుప్చుండును. 

కీరత్నలు 9:16 => యెహోవా పర్తయ్క్షమాయెను, ఆయన తీరుప్ తీరిచ్యునాన్డు. దుషుట్లు తాము 

చేసికొనినదానిలో చికిక్యునాన్రు(హిగాగ్యోన  సెలా.) 

కీరత్నలు 83:17 => వారు నితయ్ము సిగుగ్పడి భీతి నొందుదురు గాక వారు భర్మసి నశించుదురు 

గాక. 

కీరత్నలు 83:18 => యెహోవా అను నామము ధరించిన నీవు మాతర్మే సరవ్లోకములో 

మహోనన్తుడవని వారెరుగుదురు గాక. 
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యెహెజేక్లు 25:17 => కోర్ధముతో వారిని శికిష్ంచి వారిమీద నా పగ పూరిత్గా తీరుచ్కొందును; నేను 

వారిమీద నా పగ తీరుచ్కొనగా నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

దానియేలు 4:25 => తమయొదద్ నుండకుండ మనుషుయ్లు నినున్ తరుముదురు, నీవు 

అడవిజంతువుల మధయ్ నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ తినెదవు; ఆకాశపుమంచు నీమీదపడి 

నినున్ తడుపును; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన అధికారియై యునాన్డనియు, 

తానెవనికి దాని ననుగర్హింప నిచఛ్యించునో వానికి అనుగర్హించుననియు నీవు తెలిసికొనువరకు 

ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:32 => తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ 

నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన 

అధికారియై యుండి, తానెవనికి దాని అనుగర్హింప నిశచ్యించునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు 

తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగునని చెపెప్ను. 

దానియేలు 4:33 => ఆ గడియలోనే ఆలాగున నెబుకదెన్జరునకు సంభవించెను; మానవులలోనుండి 

అతని తరిమిరి, అతడు పశువులవలె గడిడ్ మేసెను, ఆకాశపుమంచు అతని దేహమును తడపగా అతని 

తలవెండుర్కలు పకిష్రాజు రెకక్ల ఈకెలవంటివియు అతని గోళుల్ పకుష్ల గోళల్వంటివియు నాయెను.  

దానియేలు 4:34 => ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ 

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

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

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 
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దానియేలు 5:18 => రాజా చితత్గించుము; మహోనన్తుడగు దేవుడు మహరద్శను రాజయ్మును 

పర్భావమును ఘనతను నీ తండిర్యగు నెబుకదెన్జరునకు ఇచెచ్ను.  

దానియేలు 5:19 => దేవుడు అతనికిటిట్ మహరద్శ ఇచిచ్నందున తానెవరిని చంపగోరెనో వారిని 

చంపెను; ఎవరిని రకిష్ంపగోరెనో వారిని రకిష్ంచెను, ఎవరిని హెచిచ్ంపగోరెనో వారిని హెచిచ్ంచెను; 

ఎవరిని పడవేయగోరెనో వారిని పడవేసెను. కాబటిట్ సకల రాషట్రములును జనులును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడు వారును అతనికి భయపడుచు అతని యెదుట వణకుచు నుండిరి. 

దానియేలు 5:20 => అయితే అతడు మనసుస్న అతిశయించి, బలాతాక్రము చేయుటకు అతని 

హృదయమును కఠినము చేసికొనగా దేవుడు అతని పర్భుతవ్మునతనియొదద్నుండి తీసివేసి అతని 

ఘనతను పోగొటెట్ను.  

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.  

యిరిమ్యా 27:5 => అధిక బలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను భూమిని భూమిమీదనునన్ 

నరులను జంతువులను నేనే సృజించి, ఎవరికిచుచ్ట నాయ్యమని నాకు తోచునో వారికే 

యిచుచ్చునాన్ను. 

యిరిమ్యా 27:6 => ఇపుప్డైతే దేశములనిన్టిని నా దాసుడగు బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు 

వశము చేయుచునాన్ను; అతని సేవించుటకై భూజంతువులనుకూడ అతని వశము చేయుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 27:7 => అతని సవ్దేశమునకు కాలము వచుచ్వరకు సమసత్జనులు అతనికిని అతని 

కుమారునికిని అతని కుమారుని కుమారునికిని దాసులైయుందురు, ఆ కాలము రాగా బహుజనముల 

మహారాజులు అతనిచేత దాసయ్ము చేయించుకొందురు. 

కీరత్నలు 75:6 => తూరుప్నుండియైనను పడమటినుండియైనను అరణయ్మునుండియైనను హెచుచ్ 

కలుగదు. 

కీరత్నలు 75:7 => దేవుడే తీరుప్ తీరుచ్వాడు ఆయన ఒకని తగిగ్ంచును ఒకని హెచిచ్ంచును 
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దానియేలు 4:25 => తమయొదద్ నుండకుండ మనుషుయ్లు నినున్ తరుముదురు, నీవు 

అడవిజంతువుల మధయ్ నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ తినెదవు; ఆకాశపుమంచు నీమీదపడి 

నినున్ తడుపును; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన అధికారియై యునాన్డనియు, 

తానెవనికి దాని ననుగర్హింప నిచఛ్యించునో వానికి అనుగర్హించుననియు నీవు తెలిసికొనువరకు 

ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగును. 

దానియేలు 11:21 => అతనికి బదులుగా నీచుడగు ఒకడు వచుచ్ను; అతనికి రాజయ్ఘనత నియయ్రు 

గాని నెమమ్ది కాలమందు అతడు వచిచ్ యిచచ్కపు మాటలచేత రాజయ్మును అపహరించును. 

నిరగ్మకాండము 9:16 => నా బలమును నీకు చూపునటుల్ను, భూలోకమందంతట నా నామమును 

పర్చురము చేయునటుల్ను ఇందుకే నేను నినున్ నియమించితిని. 

1 సమూయేలు 2:8 => దరిదుర్లను అధికారులతో కూరుచ్ండబెటుట్టకును మహిమగల 

సింహాసనమును సవ్తంతిర్ంపజేయుటకును వారిని మంటిలోనుండి యెతుత్వాడు ఆయనే లేమిగలవారిని 

పెంటకుపప్మీదినుండి లేవనెతుత్వాడు ఆయనే . భూమియొకక్ సత్ంభములు యెహోవా 

వశము,లోకమును వాటిమీద ఆయన నిలిపియునాన్డు. 

1 రాజులు 21:25 => తన భారయ్యైన యెజెబెలు పేర్రేపణచేత యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయ తనున్ 

తాను అముమ్కొనిన అహాబువంటి వాడు ఎవవ్డును లేడు. 

2 రాజులు 21:6 => అతడు తన కుమారుని అగిన్గుండము దాటించి, జోయ్తిషమును శకునములను 

వాడుకచేసి, యకిష్ణిగాండర్తోను సోదెగాండర్తోను సాంగతయ్ము చేసెను. ఈ పర్కారము అతడు 

యెహోవా దృషిట్కి బహుగా చెడుతనము జరిగించుచు ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచెను 

2 రాజులు 21:7 => యెహోవా దావీదునకును అతని కుమారుడైన సొలొమోనునకును ఆజఞ్ ఇచిచ్ఈ 

మందిరమున ఇశార్యేలు గోతర్సాథ్నములలోనుండి నేను కోరుకొనిన యెరూషలేమునందు నా 

నామమును సదాకాలము ఉంచుదునని సెలవిచిచ్న యెహోవా మందిరమందు తాను చేయించిన 

అషేరా పర్తిమను ఉంచెను. 
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2 రాజులు 21:8 => మరియు ఇశార్యేలీయులకు నేను ఆజాఞ్పించినదంతటిని, నా సేవకుడగు మోషే 

వారికి వార్సియిచిచ్న ధరమ్శాసత్రమును వారు గైకొనినయెడల వారి పితరులకు నేనిచిచ్న దేశములోనుండి 

వారి పాదములను ఇక తొలగిపోనియయ్నని యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట వారు వినక 

2 రాజులు 21:9 => ఇశార్యేలీయులయెదుట నిలువకుండ యెహోవా లయముచేసిన జనములు 

జరిగించిన చెడుతనమును మించిన చెడుతనము చేయునటుల్ మనషేష్ వారిని రేపెను. 

2 రాజులు 21:10 => కాగా యెహోవా తన సేవకులైన పర్వకత్ల దావ్రా ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 

2 రాజులు 21:11 => యూదారాజైన మనషేష్ యీ హేయమైన కారయ్ములను చేసి, తనకు ముందునన్ 

అమోరీయులను మించిన చెడునడత కనుపరచి, తాను పెటుట్కొనిన విగర్హములవలన యూదావారు 

పాపము చేయుటకు కారకుడాయెను. 

2 రాజులు 21:12 => కావున ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా వినువాని 

రెండు చెవులు గింగురుమనునంత కీడు యెరూషలేము మీదికిని యూదావారి మీదికిని రపిప్ంచుచు 

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

మటట్పు గుండును యెరూషలేముమీద సాగలాగుదును; ఒకడు పళె ల్మును తుడుచునపుప్డు దాని 

బోరిల్ంచి తుడుచునటుల్ నేను యెరూషలేమును తుడిచివేసెదను. 

2 రాజులు 21:14 => మరియు నా సావ్సథ్య్ములో శేషించినవారిని నేను తోర్సివేసి వారి 

శతుర్వులచేతికి వారిని అపప్గించెదను. 

2 రాజులు 21:15 => వారు తమ పితరులు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్న నాటనుండి నేటివరకు 

నా దృషిట్కి కీడుచేసి నాకు కోపము పుటిట్ంచుచునాన్రు గనుక వారు తమ శతుర్వులందరిచేత దోచబడి 

నషట్ము నొందుదురు. 

2 రాజులు 21:16 => మరియు మనషేష్ యెహోవా దృషిట్కి చెడు నడత నడిచి, యూదావారిని 

పాపములో దింపినది గాక యెరూషలేమును ఈ కొననుండి ఆ కొనవరకు రకత్ముతో నిండునటుల్ 

నిరపరాధుల రకత్మును బహుగా ఒలికించెను. 
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2 రాజులు 21:17 => మనషేష్ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన దాని 

నంతటినిగూరిచ్యు, అతడు చేసిన దోషమునుగూరిచ్యు, యూదారాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 21:18 => మనషేష్ తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి ఉజా జ్యొకక్ తోటలో తన నగరు దగగ్ర 

సమాధిచేయబడెను; అతని కుమారుడైన ఆమోను అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:22 => ఆపతాక్లమందు అతడు యెహోవా దృషిట్కి మరి యధికముగా 

అతికర్మములు జరిగించెను; అటుల్ చేసినవాడు ఈ ఆహాజు రాజే. 

కీరత్నలు 12:8 => నరులలో నీచవరత్న పర్బలమైనపుప్డు దుషుట్లు గరివ్షుట్లై నలుదికుక్ల 

తిరుగులాడుదురు. 

కీరత్నలు 113:7 => పర్ధానులతో తన పర్జల పర్ధానులతో వారిని కూరుచ్ండబెటుట్టకై 

కీరత్నలు 113:8 => ఆయన నేలనుండి దరిదుర్లను లేవనెతుత్వాడు పెంట కుపప్మీదనుండి బీదలను 

పైకెతుత్వాడు 

యెహెజేక్లు 7:24 => బలాఢుయ్ల యతిశయము ఆగిపోవునటుల్ను వారి పరిశుదధ్సథ్లములు 

అపవితర్ములగునటుల్ను అనయ్జనులలో దుషుట్లను నేను రపిప్ంచెదను; ఆ దుషుట్లు వారి యిండల్ను 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

1 కొరిందీయులకు 1:28 => జాఞ్నులను సిగుగ్పరచుటకు లోకములోనుండు వెఱి ఱ్వారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. బలవంతులైనవారిని సిగుగ్పరచుటకు లోకములో బలహీనులైనవారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 

నిరగ్మకాండము 7:17 => కాగా యెహోవా ఆజఞ్ ఏదనగా నేను యెహోవానని దీనిబటిట్ నీవు 

తెలిసికొందువని యెహోవా చెపుప్చునాన్డు. ఇదిగో నాచేతిలోనునన్ యీ కఱఱ్తో నేను ఏటి నీటిని 

కొటుట్దును అది రకత్ముగా మారచ్బడును. 

సంఖాయ్కాండము 33:53 => ఆ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొని దానిలో నివసింపవలెను; ఏలయనగా 

దాని సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ ఆ దేశమును మీకిచిచ్తిని. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 2:24 => మీరు లేచి సాగి అరోన్ను ఏరు దాటుడి; ఇదిగో అమోరీయుడైన 

హెషోబ్ను రాజగు సీహోనును అతని దేశమును నీచేతికి అపప్గించితిని. దాని సావ్ధీనపరచుకొన 

మొదలుపెటిట్ అతనితో యుదధ్ము చేయుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:8 => మహోనన్తుడు జనములకు వారి సావ్సథ్య్ములను 

విభాగించినపుప్డు నరజాతులను పర్తేయ్కించినపుప్డు ఇశార్యేలీయుల లెకక్నుబటిట్ పర్జలకు 

సరిహదుద్లను నియమించెను.  

యెహోషువ 6:2 => అపుప్డు యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను చూడుము; నేను యెరికోను దాని 

రాజును పరాకర్మముగల శూరులను నీచేతికి అపప్గించుచునాన్ను. 

1 సమూయేలు 15:28 => అపుప్డు సమూయేలు అతనితో ఇటల్నెను నేడు యెహోవా 

ఇశార్యేలీయుల రాజయ్మును నీచేతిలోనుండి లాగివేసి నీకంటె ఉతత్ముడైన నీ పొరుగువానికి దానిని 

అపప్గించియునాన్డు. 

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

ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యెహోవా జనులైన ఇశార్యేలు వారిమీద నేను 

నినున్ పటాట్భిషికుత్నిగా చేయుచునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:6 => మా పితరుల దేవా యెహోవా, నీవు ఆకాశమందు దేవుడవై 

యునాన్వు, అనయ్జనుల రాజయ్ములను ఏలువాడవు నీవే; నీవు బాహుబలము గలవాడవు, పరాకర్మము 

గలవాడవు, నినెన్దిరించుటకెవరికిని బలము చాలదు. 

యోబు 9:24 => భూమి దుషుట్లచేతికి అపప్గింపబడియునన్ది వారి నాయ్యాధిపతులు మంచి చెడడ్లు 

గురిత్ంపలేకుండ ఆయన చేయును. ఆయన గాక ఇవి అనిన్యు జరిగించువాడు మరిఎవడు?  

యోబు 21:7 => భకిత్హీనులు ఏల బర్దుకుదురు? వారు వృదుధ్లై బలాభివృదిధ్ ఏల నొందుదురు? 

కీరత్నలు 7:17 => యెహోవా నాయ్యము విధించువాడని నేను ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచెదను సరోవ్నన్తుడైన యెహోవా నామమును కీరిత్ంచెదను. 

సామెతలు 30:9 => ఎకుక్వైనయెడల నేను కడుపు నిండినవాడనై నినున్ విసరిజ్ంచి యెహోవా 

యెవడని అందునేమో లేక బీదనై దొంగిలి నా దేవుని నామమును దూషింతునేమో.  
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యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

వి న య ము గ ల వా రి పార్ ణ ము ను ఉ జీజ్ విం ప జే యు ట కు ను న లి గి న వా రి పార్ ణ ము ను 

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

దానియేలు 2:47 => మరియు రాజు ఈ మరమ్మును బయలుపరచుటకు నీవు సమరుథ్డవైతివే; నీ 

దేవుడు దేవతలకు దేవుడును రాజులకు పర్భువును మరమ్ములు బయలుపరచువాడునై యునాన్డని 

దానియేలునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 4:24 => రాజా, యీ దరశ్నభావమేదనగా, సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు రాజగు నా 

యేలినవానిగూరిచ్ చేసిన తీరామ్నమేదనగా 

దానియేలు 4:34 => ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ 

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

దానియేలు 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.  

హోషేయ 2:7 => అది తన విటకాండర్ను వెంటాడి వారిని ఎదురొక్నలేక పోవును; ఎంత వెదకినను 

వారు దానికి కనబడక యుందురు. అపుప్డు అది ఇపప్టి కంటె పూరవ్మే నా సిథ్తి బాగుగ నుండెను 

గనుక నేను తిరిగి నా మొదటి పెనిమిటియొదద్కు వెళుల్దుననుకొనును. 

యోహాను 19:11 => అందుకు యేసు పైనుండి నీకు ఇయయ్బడియుంటేనే తపప్ నామీద నీకు ఏ 

అధికారమును ఉండదు; అందుచేత ననున్ నీకు అపప్గించిన వానికి ఎకుక్వ పాపము కలదనెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:48 => అయినను ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా పాదపీఠము 

మీరు నాకొరకు ఏలాటి మందిరము కటుట్దురు?నా విశార్ంతి సథ్లమేది? 

వచనము 21 

దాని ఆకులు సొగసుగాను దాని పండుల్ విసాత్రములుగాను కనబడెను, అందులో సమసత్ జీవకోటల్కు 

చాలినంత ఆహారముండెను, దాని నీడను అడవిజంతువులు పండుకొనెను, దాని కొమమ్లలో 

ఆకాశపకుష్లు కూరుచ్ండెనుగదా 

దానియేలు 4:7 => శకునగాండుర్ను గారడీవిదయ్ గలవారును కలీద్యులును జోయ్తిషుయ్లును నా 

సనిన్ధికి రాగా నేను కనిన కలను వారితో చెపిప్తిని గాని వారు దాని భావమును నాకు 

తెలుపలేకపోయిరి. 

దానియేలు 2:7 => రాజు ఆ కలను తమరి దాసులమైన మాకు చెపిప్నయెడల మేము దాని 

భావమును 

దానియేలు 5:8 => రాజు నియమించిన జాఞ్నులందరు అతని సముఖమునకు వచిచ్రి గాని ఆ వార్త 

చదువుటయైనను దాని భావము తెలియజెపుప్ట యైనను వారివలల్ కాకపోయెను. 

దానియేలు 5:15 => ఈ వార్త చదివి దాని భావము తెలియజెపప్వలెనని జాఞ్నులను గారడీవిదయ్ 

గలవారిని పిలిపించితిని గాని వారు ఈ సంగతియొకక్ భావమును తెలుపలేకపోయిరి. 

ఆదికాండము 41:8 => తెలల్వారినపుప్డు అతని మనసుస్ కలవరపడెను గనుక అతడు ఐగుపుత్ 

శకునగాండర్నందరిని అకక్డి విదావ్ంసులనందరిని పిలువనంపి ఫరో తన కలలను వివరించి వారితో 

చెపెప్ను గాని ఫరోకు వాటి భావము తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

ఆదికాండము 41:15 => ఫరో యోసేపుతో నేనొక కల కంటిని, దాని భావమును 

తెలుపగలవారెవరును లేరు. నీవు కలను వినన్యెడల దాని భావమును తెలుపగలవని నినున్గూరిచ్ 

వింటినని అతనితో చెపిప్నందుకు 

Page  of 390 1355



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

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

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

కరణ్పిశాచిగలవారియొదద్కును సోదెగాండర్యొదద్కును విచారింప వెళుల్దురు.  

యెషయా 47:12 => నీ బాలయ్మునుండి నీవు పర్యాసపడి అభయ్సించిన నీ కరణ్పిశాచ తంతర్ములను 

నీ విసాత్రమైన శకునములను చూపుటకు నిలువుము ఒకవేళ అవి నీకు పర్యోజనములగునేమో 

ఒకవేళ నీవు మనుషుయ్లను బెదరింతువేమో  

యెషయా 47:13 => నీ విసాత్రమైన యోచనలవలన నీవు అలసియునాన్వు జోయ్తిషుక్లు 

నక్షతర్సూచకులు మాసచరయ్ చెపుప్వారు నిలువబడి నీమీదికి వచుచ్నవి రాకుండ నినున్ తపిప్ంచి 

రకిష్ంచుదురేమో ఆలోచించుము.  

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

బలమునుండి తముమ్తాము తపిప్ంచుకొనలేక యునాన్రు అది కాచుకొనుటకు నిపుప్కాదు ఎదుట 

కూరుచ్ండి కాచుకొనదగినది కాదు.  

దానియేలు 4:8 => కడపట బెలెత్షాజరను నా దేవత పేరునుబటిట్ బిరుదుపొందిన దానియేలనువాడు 

నా యెదుటికి వచెచ్ను; పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ అతనియందుండెను, కావున నేనతనికి నా కలను 

చెపిప్తిని. 

దానియేలు 4:9 => ఎటల్నగా శకునగాండర్ అధిపతియగు బెలెత్షాజరూ, పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ 

నీయందునన్దనియు, ఏ మరమ్ము నినున్ కలతపెటట్దనియు నేనెరుగుదును గనుక నేను కనిన కలయు 

దాని భావమును నాకు తెలియజెపుప్ము. 

దానియేలు 2:26 => రాజు నేను చూచిన కలయు దాని భావమును తెలియజెపుప్ట నీకు శకయ్మా? 

అని బెలెత్షాజరు అను దానియేలును అడుగగా 

దానియేలు 2:27 => దానియేలు రాజు సముఖములో ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను రాజడిగిన యీ 

మరమ్ము జాఞ్నులైనను గారడీవిదయ్ గలవారైనను శకునగాండర్యినను , జోయ్తిషుక్లైనను 

తెలియజెపప్జాలరు. 
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దానియేలు 2:28 => అయితే మరమ్ములను బయలుపరచగల దేవుడొకడు పరలోకమందునాన్డు, 

అంతయ్దినములయందు కలుగబోవుదానిని ఆయన రాజగు నెబుకదెన్జరునకు తెలియజేసెను. తాము 

పడకమీద పరుండగా తమరి మనసుస్లో కలిగిన సవ్పన్దరశ్నములు ఏవనగా 

1 రాజులు 14:2 => యరొబాము తన భారయ్తో ఇటల్నెను నీవు లేచి యరొబాము భారయ్వని 

తెలియబడకుండ మారువేషము వేసికొని షిలోహునకు పొముమ్; ఈ జనుల మీద నేను రాజునగుదునని 

నాకు సమాచారము తెలియజెపిప్న పర్వకత్యగు అహీయా అకక్డ ఉనాన్డు. 

1 రాజులు 14:3 => కాబటిట్ నీవు పది రొటెట్లును అపప్ములును ఒక బుడిడ్ తేనెయు చేతపటుట్కొని 

అతని దరిశ్ంచుము. బిడడ్ యేమగునో అతడు నీకు తెలియజేయునని చెపప్గా 

ఆమోసు 3:7 => తన సేవకులైన పర్వకత్లకు తాను సంకలిప్ంచిన దానిని బయలుపరచకుండ 

పర్భువైన యెహోవా యేమియు చేయడు. 

ఆదికాండము 41:38 => అతడు తన సేవకులను చూచి ఇతనివలె దేవుని ఆతమ్గల మనుషుయ్ని 

కనుగొనగలమా అని యనెను. 

పర్సంగి 8:1 => జాఞ్నులతో సములైనవారెవరు? జరుగువాటి భావమును ఎరిగినవారెవరు? 

మనుషుయ్ల జాఞ్నము వారి ముఖమునకు తేజసుస్నిచుచ్ను, దానివలన వారి మోటుతనము 

మారచ్బడును. 

దానియేలు 5:11 => నీ రాజయ్ములో ఒక మనుషుయ్డునాన్డు. అతడు పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ గలవాడు; 

నీ తండిర్కాలములో అతడు దైవజాఞ్నమువంటి జాఞ్నమును బుదిధ్యు తెలివియు గలవాడై యుండుట నీ 

తండిర్ కనుగొనెను గనుక నీ తండిర్యైన రాజగు నెబుకదెన్జరు శకునగాండర్కును గారడీవిదయ్ 

గలవారికిని కలీద్యులకును జోయ్తిషుయ్లకును పై యధిపతిగా అతని నియమించెను.  

మారుక్ 6:20 => ఎందుకనగా యోహాను నీతిమంతుడును పరిశుదుధ్డునగు మనుషుయ్డని హేరోదు 

ఎరిగి, అతనికి భయపడి అతని కాపాడుచు వచెచ్ను. మరియు అతని మాటలు వినినపుప్డు, 

ఏమిచేయను తోచకపోయినను సంతోషముతో వినుచుండెను. 

వచనము 22 
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రాజా, ఆ చెటుట్ నినున్ సూచించుచునన్ది; నీవు వృదిధ్పొంది మహా బలముగలవాడవైతివి; నీ పర్భావము 

వృదిధ్నొంది ఆకాశమంత ఎతాత్యెను; నీ పర్భుతవ్ము లోకమంతట వాయ్పించియునన్ది. 

దానియేలు 4:8 => కడపట బెలెత్షాజరను నా దేవత పేరునుబటిట్ బిరుదుపొందిన దానియేలనువాడు 

నా యెదుటికి వచెచ్ను; పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ అతనియందుండెను, కావున నేనతనికి నా కలను 

చెపిప్తిని. 

దానియేలు 1:7 => నపుంసకుల యధిపతి దానియేలునకు బెలెత్షాజరు అనియు, హననాయ్కు 

షదర్కనియు, మిషాయేలునకు మేషాకనియు, అజరాయ్కు అబేదెన్గో అనియు పేళుల్ పెటెట్ను. 

దానియేలు 2:26 => రాజు నేను చూచిన కలయు దాని భావమును తెలియజెపుప్ట నీకు శకయ్మా? 

అని బెలెత్షాజరు అను దానియేలును అడుగగా 

దానియేలు 5:12 => ఈ దానియేలు శేర్షఠ్మైన బుదిధ్ గలవాడై కలలు తెలియజేయుటకును, 

మరమ్ములు బయలుపరచుటకును, కఠినమైన పర్శన్లకుతత్రమిచుచ్టకును జాఞ్నమును తెలివియు 

గలవాడుగా కనబడెను గనుక ఆ రాజు అతనికి బెలెత్షాజరు అను పేరు పెటెట్ను. ఈ దానియేలును 

పిలువనంపుము, అతడు దీని భావము నీకు తెలియజెపుప్ను. 

దానియేలు 4:9 => ఎటల్నగా శకునగాండర్ అధిపతియగు బెలెత్షాజరూ, పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ 

నీయందునన్దనియు, ఏ మరమ్ము నినున్ కలతపెటట్దనియు నేనెరుగుదును గనుక నేను కనిన కలయు 

దాని భావమును నాకు తెలియజెపుప్ము. 

దానియేలు 7:28 => దానియేలను నేను విని మనసుస్నందు అధికమైన కలత గలవాడనైతిని; 

అందుచేత నా ముఖము వికారమాయెను; అయితే ఆ సంగతి నా మనసుస్లో నుంచుకొంటిని. 

దానియేలు 8:27 => ఈ దరశ్నము కలుగగా దానియేలను నేను మూరిఛ్లిల్ కొనాన్ళుల్ వాయ్ధిగర్సుత్డనై 

యుంటిని; పిమమ్ట నేను కుదురై రాజు కొరకు చేయవలసిన పని చేయుచు వచిచ్తిని. ఈ 

దరశ్నమునుగూరిచ్ విసమ్యము గలవాడనైతిని గాని దాని సంగతి తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 
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దానియేలు 10:16 => అపుప్డు నరసవ్రూపియగు ఒకడు నా పెదవులను ముటట్గా నేను నోరు తెరచి 

నాయెదుట నిలిచియునన్ వానితో ఇటల్ంటిని నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నమువలన నాకు వేదన 

కలిగినందున నా బలము తొలగిపోయెను, 

దానియేలు 10:17 => నా యేలిన వాని దాసుడనైన నేను నా యేలినవాని యెదుట ఏలాగున 

మాటలాడుదును? నా బలము తొలగిపోయెను, ఊపిరి విడువలేక యునాన్నని చెపప్గా 

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? 

హబకూక్కు 3:10 => నినున్ చూచి పరవ్తములు కంపించును జలములు పర్వాహములుగా పారును 

సముదార్గాధము ఘోషించుచు తనచేతులు పైకెతుత్ను. 

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

గలవాడనై యుండి యొక కల కంటిని; అది నాకు భయము కలుగజేసెను. 

దానియేలు 4:5 => నేను నా పడకమీద పరుండియుండగా నా మనసుస్న పుటిట్న తలంపులు ననున్ 

కలతపెటెట్ను. 

1 సమూయేలు 3:17 => ఏలీ నీతో యెహోవా యేమి సెలవిచెచ్నో మరుగుచేయక దయచేసి నాతో 

చెపుప్ము. ఆయన నీతో సెలవిచిచ్న సంగతులలో ఏదైన నీవు మరుగు చేసినయెడల అంతకంటె 

అధికమైన కీడు ఆయన నీకు కలుగజేయునుగాకని చెపప్గా 

దానియేలు 4:24 => రాజా, యీ దరశ్నభావమేదనగా, సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు రాజగు నా 

యేలినవానిగూరిచ్ చేసిన తీరామ్నమేదనగా 

దానియేలు 10:16 => అపుప్డు నరసవ్రూపియగు ఒకడు నా పెదవులను ముటట్గా నేను నోరు తెరచి 

నాయెదుట నిలిచియునన్ వానితో ఇటల్ంటిని నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నమువలన నాకు వేదన 

కలిగినందున నా బలము తొలగిపోయెను, 

ఆదికాండము 31:35 => ఆమె తన తండిర్తో తమయదుట నేను లేవలేనందున తాము 

కోపపడకూడదు; నేను కడగానునాన్నని చెపెప్ను. అతడెంత వెదకినను ఆ విగర్హములు దొరకలేదు. 
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ఆదికాండము 32:4 => మీరు నా పర్భువైన ఏశావుతో ఇంతవరకు నేను లాబానునొదద్ నివసించి 

యుంటిని;  

ఆదికాండము 32:5 => నాకు పశువులు గాడిదలు మందలు దాసదాసీ జనమును కలరు; నీ 

కటాక్షము నాయందు కలుగునటుల్గా నా పర్భువునకిది తెలియచేయనంపితినని నీ సేవకుడైన యాకోబు 

అనెనని చెపుప్డని వారి కాజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 32:18 => నీవు ఇవి నీ సేవకుడైన యాకోబువి, ఇది నా పర్భువైన ఏశావు కొరకు 

పంపబడిన కానుక; అదిగో అతడు మా వెనుక వచుచ్చునాన్డని చెపుప్మని ఆజాఞ్పించెను. 

నిరగ్మకాండము 32:32 => అయోయ్ నీవు వారి పాపమును ఒకవేళ పరిహరించితివా, లేనియెడల 

నీవు వార్సిన నీ గర్ంథములో నుండి నా పేరు తుడిచివేయుమని బర్తిమాలుకొనుచునాన్ననెను. 

1 సమూయేలు 1:15 => హనాన్ అది కాదు, నా యేలినవాడా, నేను మనోధుఃఖము గలదాననై 

యునాన్ను; నేను దార్కాష్రసమునైనను మదయ్మునైనను పానము చేయలేదు గాని నా ఆతమ్ను యెహోవా 

సనిన్ధిని కుమమ్రించుకొనుచునాన్ను. 

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

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

చేసి 

1 సమూయేలు 26:15 => అందుకు దావీదు నీవు మగవాడవు కావా? ఇశార్యేలీయులలో నీ 

వంటివాడెవడు? నీకు యజమానుడగు రాజునకు నీవెందుకు కాపు కాయకపోతివి? నీకు 

యజమానుడగు రాజును సంహరించుటకు జనులలో ఒకడు చేరువకు వచెచ్నే; 

2 సమూయేలు 18:31 => అంతలో కూషీ వచిచ్ నా యేలినవాడా రాజా, నేను నీకు 

శుభసమాచారము తెచిచ్తిని; యీ దినమున యెహోవా నీ మీదికి వచిచ్నవారినందరిని ఓడించి నీకు 

నాయ్యము తీరెచ్నని చెపిప్నపుప్డు 

1 రాజులు 18:7 => ఓబదాయ్ మారగ్మున పోవుచుండగా ఏలీయా అతనిని ఎదురొక్నెను. ఓబదాయ్ 

యితని నెరిగి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడవైన ఏలీయావు నీవే గదా యని అడుగగా 
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2 సమూయేలు 18:32 => రాజు బాలుడగు అబాష్లోము కేష్మముగా ఉనాన్డా? అని యడిగెను. 

అందుకు కూషీ చెపిప్నదేమనగా నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ శతుర్వులును నీకు హాని 

చేయవలెనని నీ మీదికి వచిచ్నవారందరును ఆ బాలుడునన్టుట్గానే యుందురు గాక. 

యిరిమ్యా 29:7 => నేను మిముమ్ను చెరగొనిపోయిన పటట్ణముయొకక్ కేష్మముకోరి దానికొరకు 

యెహోవాను పార్రథ్న చేయుడి, దాని కేష్మము మీ కేష్మమునకు కారణమగును. 

ఆదికాండము 40:5 => వారిదద్రు, అనగా చెరసాలలో బంధింపబడిన ఐగుపుత్ రాజుయొకక్ 

పానదాయకుడును, భక్షయ్కారుడును ఒకక్టే రాతిర్యందు కలలు కనిరి; ఒకొక్కక్డు వేరు వేరు 

భావముల కల కనెను. 

ఆదికాండము 40:12 => అపుప్డు యోసేపు దాని భావమిదే; ఆ మూడు తీగెలు మూడు దినములు; 

ఆదికాండము 41:8 => తెలల్వారినపుప్డు అతని మనసుస్ కలవరపడెను గనుక అతడు ఐగుపుత్ 

శకునగాండర్నందరిని అకక్డి విదావ్ంసులనందరిని పిలువనంపి ఫరో తన కలలను వివరించి వారితో 

చెపెప్ను గాని ఫరోకు వాటి భావము తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

1 సమూయేలు 25:26 => నా యేలినవాడా, యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు పార్ణహాని 

చేయకుండ యెహోవా నినున్ ఆపియునాన్డు. నీ చెయియ్ నినున్ సంరకిష్ంచెననన్మాట నిజమని యెహోవా 

జీవముతోడు నీ జీవముతోడు అని పర్మాణము చేయుచునాన్ను. నీ శతుర్వులును నా యేలినవాడవైన 

నీకు కీడుచేయ నుదేద్శించువారును నాబాలువలె ఉందురు గాక. 

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

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

మాటలు నీకు చెపప్వలెనని నాకు ఆజఞ్యాయెను. 

ఎజార్ 9:3 => నేను ఈ సంగతి విని నా వసత్రమును పై దుపప్టిని చింపుకొని, నా తల వెండుర్కలను నా 

గడడ్పు వెండుర్కలను పెరికి వేసికొని విభార్ంతిపడి కూరుచ్ంటిని. 

యోబు 27:7 => నాకు శతుర్వులైనవారు దుషుట్లుగా కనబడుదురు గాక ననెన్దిరించువారు 

నీతిలేనివారుగా కనబడుదురు గాక. 
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కీరత్నలు 119:53 => నీ ధరమ్శాసత్రమును విడిచి నడుచుచునన్ భకిత్హీనులను చూడగా నాకు అధిక 

రోషము పుటుట్చునన్ది 

పర్సంగి 8:1 => జాఞ్నులతో సములైనవారెవరు? జరుగువాటి భావమును ఎరిగినవారెవరు? 

మనుషుయ్ల జాఞ్నము వారి ముఖమునకు తేజసుస్నిచుచ్ను, దానివలన వారి మోటుతనము 

మారచ్బడును. 

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

దాసులకు కల సెలవియుయ్డి; మేము దాని భావమును తెలియజేసెదము. 

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

నడుము కీళుల్వదలి అతని మోకాళుల్ గడగడ వణకుచు కొటుట్కొనుచుండెను. 

లూకా 24:38 => అపుప్డాయన మీరెందుకు కలవరపడుచునాన్రు? మీ హృదయములలో 

సందేహములు పుటట్నేల? 

వచనము 23 

చెటుట్ను నరుకుము, దాని నాశనము చేయుము గాని దాని మొదుద్ను భూమిలో ఉండనిముమ్; ఇనుము 

ఇతిత్డి కలిసిన కటుట్తో ఏడు కాలములు గడచువరకు పొలములోని పచిచ్కలో దాని కటిట్ంచి, ఆకాశపు 

మంచుకు తడవనిచిచ్ పశువులతో పాలుపొందనిమమ్ని జాగరూకుడగు ఒక పరిశుదుధ్డు 

పరలోకమునుండి దిగివచిచ్ పర్కటించుట నీవు వింటివి గదా.  

దానియేలు 4:10 => నేను నా పడకమీద పరుండి యుండగా నాకు ఈ దరశ్నములు కలిగెను; నేను 

చూడగా భూమిమధయ్ను మిగుల ఎతుత్గల యొక చెటుట్ కనబడెను. 

దానియేలు 4:11 => ఆ చెటుట్ వృదిధ్పొంది బర్హామ్ండమైనదాయెను; దాని పైకొమమ్లు 

ఆకాశమునకంటునంత ఎతుత్గాను దాని ఆకారము భూతలమంత విశాలముగాను ఉండెను. 

దానియేలు 4:12 => దాని ఆకులు సొగసుగాను దాని పండుల్ విసాత్రముగాను కనబడెను. అందులో 

సమసత్ జీవకోటల్కు చాలునంత ఆహారముండెను; దాని నీడను అడవిజంతువులు పండుకొనెను, దాని 
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కొమమ్లలో ఆకాశపకుష్లు కూరుచ్ండెను ; సకల మనుషుయ్లకు చాలునంత ఆహారము 

దానియందుండెను. 

యెహెజేక్లు 31:3 => అషూష్రీయులు లెబానోను దేవదారు వృక్షమైనటుట్ండిరి. దాని కొమమ్లు 

శృంగారములు, దాని గుబురు విశాలము, దానికొన బహు ఎతత్యినందున మేఘములకు అంటెను. 

యెహెజేక్లు 31:16 => అతని పాటు ధవ్నిచేత జనములను వణకజేసితిని, నీరు పీలుచ్ లెబానోను 

శేర్షఠ్వృక్షములనిన్యు ఏదెను వృక్షములనిన్యు పాతాళములో తముమ్ను తాము ఓదారుచ్కొనిరి.  

కీరత్నలు 37:35 => భకిత్హీనుడు ఎంతో పర్బలియుండుట నేను చూచియుంటిని అది మొలచిన 

చోటనే విసత్రించిన చెటుట్వలె వాడు వరిధ్లిల్యుండెను.  

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

వెదకువాడు. 

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.  

యిరిమ్యా 51:9 => మనము బబులోనును సవ్సథ్పరచగోరితివిు అయితే అది సవ్సథ్త నొందలేదు దాని 

విడిచిపెటుట్డి. మన మన దేశములకు వెళుల్దము రండి దాని శిక్ష ఆకాశమంత యెతుత్గా సాగుచునన్ది 

అది మేఘములంత ఉనన్తముగా ఎకుక్చునన్ది  

యెహెజేక్లు 19:11 => భూపతులకు దండములైనటిట్ గటిట్చువవ్లు దానికి కలిగియుండెను, అది 

మేఘములనంటునంతగా పెరిగెను, విసాత్రమైన దాని కొమమ్లు బహు ఎతుత్గా కనబడెను. 

మారుక్ 4:32 => వితత్బడిన తరువాత అది మొలిచి యెదిగి కూరమొకక్లనిన్టికంటె పెదద్దై గొపప్ 

కొమమ్లు వేయును గనుక ఆకాశపకుష్లు దాని నీడను నివసింపగలవనెను. 

వచనము 24 
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రాజా, యీ దరశ్నభావమేదనగా, సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు రాజగు నా యేలినవానిగూరిచ్ చేసిన 

తీరామ్నమేదనగా 

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

కొంగలు నివాసము చేయుచునన్వి. 

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

వెదకువాడు. 

యెహెజేక్లు 17:23 => ఇశార్యేలు దేశములోని యెతుత్గల పరవ్తము మీద నేను దానిని నాటగా 

అది శాఖలు విడిచి బహుగా ఫలించు శేర్షఠ్మైన దేవదారు చెటట్గును, సకల జాతుల పకుష్లును దానిలో 

గూళుల్ కటుట్కొనును. 

యెహెజేక్లు 19:11 => భూపతులకు దండములైనటిట్ గటిట్చువవ్లు దానికి కలిగియుండెను, అది 

మేఘములనంటునంతగా పెరిగెను, విసాత్రమైన దాని కొమమ్లు బహు ఎతుత్గా కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 31:6 => ఆకాశపకుష్లనిన్యు దాని శాఖలలో గూళుల్కటుట్కొనెను, భూజంతువులనిన్యు 

దాని కొమమ్లకిర్ంద పిలల్లు పెటెట్ను, దాని నీడను సకలమైన గొపప్ జనములు నివసించెను. 

దానియేలు 2:38 => ఆయన మనుషుయ్లు నివసించు పర్తి సథ్లమందును, మనుషుయ్లనేమి 

భూజంతువులనేమి ఆకాశపకుష్లనేమి అనిన్టిని ఆయన తమరిచేతికపప్గించియునాన్డు, వారందరి 

మీద తమరికి పర్భుతవ్ము ననుగర్హించియునాన్డు; తామే ఆ బంగారపు శిరసుస్  

దానియేలు 4:11 => ఆ చెటుట్ వృదిధ్పొంది బర్హామ్ండమైనదాయెను; దాని పైకొమమ్లు 

ఆకాశమునకంటునంత ఎతుత్గాను దాని ఆకారము భూతలమంత విశాలముగాను ఉండెను. 

లూకా 13:19 => ఒక మనుషుయ్డు తీసికొనిపోయి తన తోటలో వేసిన ఆవగింజను పోలియునన్ది. 

అది పెరిగి వృక్షమాయెను; ఆకాశపకుష్లు దాని కొమమ్లయందు నివసించెననెను. 

వచనము 25 

తమయొదద్ నుండకుండ మనుషుయ్లు నినున్ తరుముదురు, నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ నివాసము 

చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ తినెదవు; ఆకాశపుమంచు నీమీదపడి నినున్ తడుపును; సరోవ్నన్తుడగు 
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దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన అధికారియై యునాన్డనియు, తానెవనికి దాని ననుగర్హింప 

నిచఛ్యించునో వానికి అనుగర్హించుననియు నీవు తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు 

జరుగును. 

దానియేలు 2:37 => రాజా, పరలోకమందునన్ దేవుడు రాజయ్మును అధికారమును బలమును 

ఘనతయు తమరికి అనుగర్హించియునాన్డు; తమరు రాజులకు రాజై యునాన్రు. 

దానియేలు 2:38 => ఆయన మనుషుయ్లు నివసించు పర్తి సథ్లమందును, మనుషుయ్లనేమి 

భూజంతువులనేమి ఆకాశపకుష్లనేమి అనిన్టిని ఆయన తమరిచేతికపప్గించియునాన్డు, వారందరి 

మీద తమరికి పర్భుతవ్ము ననుగర్హించియునాన్డు; తామే ఆ బంగారపు శిరసుస్  

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

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులమీద నేను నినున్ రాజుగా పటాట్భిషేకముచేసి 

సౌలుచేతిలోనుండి నినున్ విడిపించి నీ యజమానుని నగరిని నీకనుగర్హించి 

మతత్యి 14:4 => హేరోదు ఆమె నిమితత్ము యోహానును పటుట్కొని బంధించి చెరసాలలో 

వేయించియుండెను. 

దానియేలు 5:18 => రాజా చితత్గించుము; మహోనన్తుడగు దేవుడు మహరద్శను రాజయ్మును 

పర్భావమును ఘనతను నీ తండిర్యగు నెబుకదెన్జరునకు ఇచెచ్ను.  

దానియేలు 5:19 => దేవుడు అతనికిటిట్ మహరద్శ ఇచిచ్నందున తానెవరిని చంపగోరెనో వారిని 

చంపెను; ఎవరిని రకిష్ంపగోరెనో వారిని రకిష్ంచెను, ఎవరిని హెచిచ్ంపగోరెనో వారిని హెచిచ్ంచెను; 

ఎవరిని పడవేయగోరెనో వారిని పడవేసెను. కాబటిట్ సకల రాషట్రములును జనులును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడు వారును అతనికి భయపడుచు అతని యెదుట వణకుచు నుండిరి. 

దానియేలు 5:20 => అయితే అతడు మనసుస్న అతిశయించి, బలాతాక్రము చేయుటకు అతని 

హృదయమును కఠినము చేసికొనగా దేవుడు అతని పర్భుతవ్మునతనియొదద్నుండి తీసివేసి అతని 

ఘనతను పోగొటెట్ను.  
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దానియేలు 5:21 => అపుప్డతడు మానవులయొదద్నుండి తరమబడి పశువులవంటి మనసుస్ 

గలవాడాయెను. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ములలో ఏలుచు, ఎవరిని సాథ్పింపగోరునో 

వారిని సాథ్పించునని అతడు తెలిసికొనువరకు అతడు అడవి గాడిదలమధయ్ నివసించుచు పశువులవలె 

గడిడ్ మేయుచు ఆకాశపుమంచుచేత తడిసిన శరీరము గలవాడాయెను.  

దానియేలు 5:22 => బెలష్సస్రూ, అతని కుమారుడవగు నీవు ఈ సంగతి యంతయు ఎరిగి 

యుండియు , నీ మనసుస్ను అణచుకొనక , పరలోకమందునన్ పర్భువుమీద నినున్ నీవే 

హెచిచ్ంచుకొంటివి. 

దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 

వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ 

రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  

ఆదికాండము 11:4 => మరియు వారు మనము భూమియందంతట చెదిరిపోకుండ ఒక 

పటట్ణమును ఆకాశమునంటు శిఖరముగల ఒక గోపురమును కటుట్కొని, పేరు సంపాదించుకొందము 

రండని మాటలాడుకొనగా 

ఆదికాండము 28:12 => అపుప్డతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచెచ్న భూమిమీద 

నిలుపబడియుండెను; దాని కొన ఆకాశమునంటెను; దానిమీద దేవుని దూతలు ఎకుక్చు 

దిగుచునుండిరి. 

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

అతడు షోమోర్నునకు వచిచ్న సమూహము ఎదుటికిపోయి వారితో ఈలాగు చెపెప్ను ఆలకించుడి, మీ 

పితరుల దేవుడైన యెహోవా యూదావారి మీద కోపించినందుచేత ఆయన వారిని మీచేతికి 

అపప్గించెను; మీరు ఆకాశమునంటునంత రౌదర్ముతో వారిని సంహరించితిరి. 

కీరత్నలు 36:5 => యెహోవా, నీ కృప ఆకాశము నంటుచునన్ది నీ సతయ్సంధతవ్ము అంతరిక్షము 

నంటుచునన్ది. 
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కీరత్నలు 108:4 => యెహోవా, నీ కృప ఆకాశముకంటె ఎతత్యినది నీ సతయ్ము మేఘములంత 

ఎతుత్గానునన్ది. 

యిరిమ్యా 27:6 => ఇపుప్డైతే దేశములనిన్టిని నా దాసుడగు బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు 

వశము చేయుచునాన్ను; అతని సేవించుటకై భూజంతువులనుకూడ అతని వశము చేయుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 27:7 => అతని సవ్దేశమునకు కాలము వచుచ్వరకు సమసత్జనులు అతనికిని అతని 

కుమారునికిని అతని కుమారుని కుమారునికిని దాసులైయుందురు, ఆ కాలము రాగా బహుజనముల 

మహారాజులు అతనిచేత దాసయ్ము చేయించుకొందురు. 

యిరిమ్యా 27:8 => ఏ జనము ఏ రాజయ్ము బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరునకు దాసయ్ము 

చేయనొలల్క బబులోను రాజుయొకక్ కాడిని తన మెడమీద పెటుట్కొనదో దానిని నేను అతనిచేత బొతిత్గా 

నాశనము చేయించువరకు ఆ జనమును ఖడగ్ముచేతను కాష్మముచేతను తెగులుచేతను శికిష్ంచెదను; 

ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

పర్కటన 18:5 => దాని పాపములు ఆకాశమునంటుచునన్వి, దాని నేరములను దేవుడు జాఞ్పకము 

చేసికొనియునాన్డు.  

నాయ్యాధిపతులు 3:12 => ఇశార్యేలీయులు మరల యెహోవా దృషిట్కి దోషులైరి గనుక వారు 

యెహోవా దృషిట్కి దోషులైనందున యెహోవా ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేయుటకు మోయాబు 

రాజైన ఎగోల్నును బలపరచెను. 

2 రాజులు 18:24 => అటల్యితే నా యజమానుని సేవకులలో అతయ్లుప్డైన అధిపతియగు ఒకనిని 

నీవేలాగు ఎదిరింతువు? రథములను రౌతులను పంపునని ఐగుపుత్ రాజును నీవు ఆశర్యించుకొంటివే. 

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

తలలెతిత్నను 

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

మరి ఎవరును లేరు నేను విధవరాలనై కూరుచ్ండను పుతర్శోకము నేను చూడనని 

అనుకొనుచునన్దానా, ఈ మాటను వినుము  
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యిరిమ్యా 34:1 => బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరును అతని సమసత్ సేనయు అతని 

అధికారముకిర్ందనునన్ భూరాజయ్ములనిన్యు జనములనిన్యు కూడి యెరూషలేముమీదను దాని 

పురములనిన్టిమీదను యుదధ్ము చేయుచుండగా యెహోవా యొదద్నుండి యిరీమ్యాకు దరశ్నమైన 

వాకుక్. 

యిరిమ్యా 51:41 => షేషకు పటట్బడెను జగత  పర్సిదధ్మైన పటట్ణము పటట్బడెను బబులోను 

జనములకు విసమ్యాసప్దమాయెను. 

యిరిమ్యా 51:44 => బబులోనులోనే బేలును శికిష్ంచుచునాన్ను వాడు మింగినదానిని 

వానినోటనుండి కకిక్ంచుచునాన్ను ఇకమీదట జనములు వానియొదద్కు సమూహములుగా కూడి రావు 

బబులోను పార్కారము కూలును;  

యెహెజేక్లు 17:3 => నానావిధములగు విచితర్ వరణ్ములు గల రెకక్లును ఈకెలును పొడుగైన పెదద్ 

రెకక్లునుగల యొక గొపప్ పకిష్రాజు లెబానోను పరవ్తమునకు వచిచ్ యొక దేవదారు వృక్షపు 

పైకొమమ్ను పటుట్కొనెను. 

యెహెజేక్లు 31:9 => విసాత్రమైన కొమమ్లతో నేను దానిని శృంగారించినందున దేవుని వనమైన 

ఏదెనులోనునన్ వృక్షములనిన్యు దాని సొగసు చూచి దానియందు అసూయపడెను. 

దానియేలు 2:32 => ఆ పర్తిమ యొకక్ శిరసుస్ మేలిమి బంగారుమయమైనదియు,దాని రొముమ్ను 

భుజములును వెండివియు, దాని ఉదరమును తొడలును ఇతత్డివియు, 

దానియేలు 3:24 => రాజగు నెబుకదెన్జరు ఆశచ్రయ్పడి తీవరముగ లేచి మేము ముగుగ్రు 

మనుషుయ్లను బంధించి యీ అగిన్లో వేసితివిుగదా యని తన మంతుర్ల నడిగెను. వారు రాజా, 

సతయ్మే అని రాజుతో పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

దానియేలు 4:11 => ఆ చెటుట్ వృదిధ్పొంది బర్హామ్ండమైనదాయెను; దాని పైకొమమ్లు 

ఆకాశమునకంటునంత ఎతుత్గాను దాని ఆకారము భూతలమంత విశాలముగాను ఉండెను. 

దానియేలు 5:19 => దేవుడు అతనికిటిట్ మహరద్శ ఇచిచ్నందున తానెవరిని చంపగోరెనో వారిని 

చంపెను; ఎవరిని రకిష్ంపగోరెనో వారిని రకిష్ంచెను, ఎవరిని హెచిచ్ంపగోరెనో వారిని హెచిచ్ంచెను; 
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ఎవరిని పడవేయగోరెనో వారిని పడవేసెను. కాబటిట్ సకల రాషట్రములును జనులును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడు వారును అతనికి భయపడుచు అతని యెదుట వణకుచు నుండిరి. 

లూకా 22:19 => పిమమ్ట ఆయన యొక రొటెట్ పటుట్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి దాని విరిచి, 

వారికిచిచ్ ఇది మీ కొరకు ఇయయ్బడుచునన్ నా శరీరము; ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుటకు దీనిని 

చేయుడని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 9:17 => మరియు లేఖనము ఫరోతో ఈలాగు చెపెప్ను నేను నీయందు నా బలము 

చూపుటకును, నా నామము భూలోకమందంతట పర్చురమగుటకును, అందునిమితత్మే నినున్ 

నియమించితిని. 

వచనము 26 

చెటుట్యొకక్ మొదుద్నుండనియుయ్డని వారు చెపిప్రిగదా దానివలన సరోవ్నన్తుడు అధికారియని నీవు 

తెలిసికొనినమీదట నీ రాజయ్ము నీకు మరల ఖాయముగ వచుచ్నని తెలిసికొముమ్. 

దానియేలు 4:13 => మరియు నేను నా పడకమీద పండుకొని యుండి నా మనసుస్నకు కలిగిన 

దరశ్నములను చూచుచుండగా,  

దానియేలు 4:14 => జాగరూకుడగు ఒక పరిశుదుధ్డు ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ ఈలాగు బిగగ్రగా 

పర్కటించెను ఈ చెటుట్ను నరికి దాని కొమమ్లను కొటిట్ దాని ఆకులను తీసివేసి దాని పండల్ను 

పారవేయుడి; పశువులను దాని నీడనుండి తోలివేయుడి; పకుష్లను దాని కొమమ్లనుండి ఎగురగొటుట్డి. 

దానియేలు 4:15 => అయితే అది మంచునకు తడిసి పశువులవలె పచిచ్కలో నివసించునటుల్ దాని 

మొదుద్ను ఇనుము ఇతత్డి కలిసిన కటుట్తో కటిట్ంచి, పొలములోని గడిడ్పాలగునటుల్ దానిని భూమిలో 

విడువుడి. 

దానియేలు 4:16 => ఏడు కాలములు గడచువరకు వానికునన్ మానవమనసుస్నకు బదులుగా 

పశువుమనసుస్ వానికి కలుగును. 

దానియేలు 4:17 => ఈ ఆజఞ్ జాగరూకులగు దేవదూతల పర్కటన ననుసరించి జరుగును, 

నిరణ్యమైన పరిశుదుధ్ల పర్కటన ననుసరించి సంభవించును. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల 
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రా జయ్ ము పై ని అ ధి కా రి యై యుం డి , తా నె వ రి కి అ ను గర్ హిం ప ని చఛ్ యిం చు నో 

వారికనుగర్హించుననియు , ఆ యా రాజయ్ముపైన అతయ్ లప్  మనుషుయ్లను ఆయన 

నియమించుచునాన్డనియు మనుషుయ్లందరు తెలిసికొనునటుల్ ఈలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:15 => అయితే అది మంచునకు తడిసి పశువులవలె పచిచ్కలో నివసించునటుల్ దాని 

మొదుద్ను ఇనుము ఇతత్డి కలిసిన కటుట్తో కటిట్ంచి, పొలములోని గడిడ్పాలగునటుల్ దానిని భూమిలో 

విడువుడి. 

దానియేలు 5:21 => అపుప్డతడు మానవులయొదద్నుండి తరమబడి పశువులవంటి మనసుస్ 

గలవాడాయెను. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ములలో ఏలుచు, ఎవరిని సాథ్పింపగోరునో 

వారిని సాథ్పించునని అతడు తెలిసికొనువరకు అతడు అడవి గాడిదలమధయ్ నివసించుచు పశువులవలె 

గడిడ్ మేయుచు ఆకాశపుమంచుచేత తడిసిన శరీరము గలవాడాయెను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 29:30 => దీరఘ్దరిశ్ సమూయేలు మాటలనుబటిట్యు, పర్వకత్యగు నాతాను 

మాటలనుబటిట్యు, దీరఘ్దరిశ్ గాదు మాటలనుబటిట్యు వార్యబడియునన్ది. 

యోబు 14:7 => వృక్షము నరకబడినయెడల అది తిరిగి చిగురుచ్ననియు దానికి లేతకొమమ్లు 

వేయుననియు నమమ్కము కలదు. 

యెషయా 10:34 => ఆయన అడవిపొదలను ఇనుపకతిత్తో కొటిట్వేయును లెబానోను బలవంతుడైన 

యొకనిచేత కూలిపోవును. 

యిరిమ్యా 18:6 => ఇశార్యేలువారలారా, ఈ కుమమ్రి మంటికి చేసినటుల్ నేను మీకు చేయలేనా? 

యిదే యెహోవా వాకుక్ జిగటమనున్ కుమమ్రిచేతిలొ ఉనన్టుట్గా ఇశార్యేలువారలారా, మీరు నాచేతిలో 

ఉనాన్రు. 

దానియేలు 4:14 => జాగరూకుడగు ఒక పరిశుదుధ్డు ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ ఈలాగు బిగగ్రగా 

పర్కటించెను ఈ చెటుట్ను నరికి దాని కొమమ్లను కొటిట్ దాని ఆకులను తీసివేసి దాని పండల్ను 

పారవేయుడి; పశువులను దాని నీడనుండి తోలివేయుడి; పకుష్లను దాని కొమమ్లనుండి ఎగురగొటుట్డి. 

దానియేలు 4:16 => ఏడు కాలములు గడచువరకు వానికునన్ మానవమనసుస్నకు బదులుగా 

పశువుమనసుస్ వానికి కలుగును. 
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లూకా 3:9 => ఇపుప్డే గొడడ్లి చెటల్ వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలించని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడునని చెపెప్ను. 

వచనము 27 

రాజా, నా యోచన నీ దృషిట్కి అంగీకారమగునుగాక; ఒకవేళ నీవు నీ పాపములు మాని నీతి 

నాయ్యములననుసరించి, నీవు బాధపెటిట్న వారియందు కరుణ చూపినయెడల నీకునన్ కేష్మము 

నీకికమీదట నుండునని దానియేలు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 4:17 => ఈ ఆజఞ్ జాగరూకులగు దేవదూతల పర్కటన ననుసరించి జరుగును, 

నిరణ్యమైన పరిశుదుధ్ల పర్కటన ననుసరించి సంభవించును. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల 

రా జయ్ ము పై ని అ ధి కా రి యై యుం డి , తా నె వ రి కి అ ను గర్ హిం ప ని చఛ్ యిం చు నో 

వారికనుగర్హించుననియు , ఆ యా రాజయ్ముపైన అతయ్ లప్  మనుషుయ్లను ఆయన 

నియమించుచునాన్డనియు మనుషుయ్లందరు తెలిసికొనునటుల్ ఈలాగు జరుగును. 

యోబు 20:29 => ఇది దేవునివలన దుషుట్లైన నరులకు పార్పిత్ంచు భాగము దేవునివలన వారికి 

నియమింపబడిన సావ్సథ్య్ము ఇదే. 

కీరత్నలు 2:7 => కటట్డను నేను వివరించెదను యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నా 

కుమారుడవు నేడు నినున్ కనియునాన్ను. 

కీరత్నలు 148:6 => ఆయన వాటిని నితయ్సాథ్యువులుగా సిథ్రపరచియునాన్డు ఆయన వాటికి కటట్డ 

నియమించెను ఏదియు దాని నతికర్మింపదు.  

యెషయా 14:24 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా పర్మాణపూరవ్ కముగా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను ఉదేద్శించినటుల్ నిశచ్యముగా జరుగును నేను యోచించినటుల్ సిథ్రపడును.  

యెషయా 14:25 => నా దేశములో అషూష్రును సంహరించెదను నా పరవ్తములమీద వాని 

నలుగదొర్కెక్దను వాని కాడి నా జనులమీదనుండి తొలగిపోవును వాని భారము వారి 

భుజముమీదనుండి తొలగింపబడును. 
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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? 

యెషయా 23:9 => సరవ్సౌందరయ్ గరావ్తిశయమును అపవితర్పరచుటకును భూమిమీదనునన్ 

సరవ్ఘనులను అవమానపరచుటకును సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు చేయ 

నుదేద్శించెను.  

యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  

యెషయా 46:11 => తూరుప్నుండి కూర్రపకిష్ని రపిప్ంచుచునాన్ను దూరదేశమునుండి నేను 

యోచించిన కారయ్మును నెరవేరుచ్వానిని పిలుచుచునాన్ను నేను చెపిప్యునాన్ను దాని నెరవేరెచ్దను 

ఉదేద్శించియునాన్ను సఫలపరచెదను. 

యోబు 1:12 => యెహోవా ఇదిగో అతనికి కలిగిన సమసత్మును నీ వశమున ఉనన్ది; అతనికి 

మాతర్ము ఏ హానియు చేయకూడదని అపవాదికి సెలవియయ్గా వాడు యెహోవా సనిన్ధినుండి 

బయలువెళె ల్ను. 

యోబు 1:13 => ఒకదినమున యోబు కుమారులును కుమారెత్లును తమ అనన్యింట 

భోజనముచేయుచు దార్కాష్రసము పానము చేయుచునుండగా ఒక దూత అతనియొదద్కు వచిచ్ 

యోబు 1:14 => ఎదుద్లు నాగలి దునున్చు గాడిదలు వాటి సమీపమున మేయుచునుండగా 

షెబాయీయులు వాటిమీద పడి వాటిని పటుట్కొనిపోయి 

యోబు 1:15 => ఖడగ్ముతో పనివారిని హతముచేసిరి. జరిగినది నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

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

పడి గొఱఱ్లను పనివారిని రగులబెటిట్ కాలిచ్వేసెను; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

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

సమూహములుగా వచిచ్ ఒంటెలమీద పడి వాటిని కొనిపోయి ఖడగ్ముచేత పనివారిని చంపిరి; నీకు 

దానిని తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

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

తమ అనన్ యింట భోజనము చేయుచు దార్కాష్రసము పానము చేయుచుండగా 

యోబు 1:19 => గొపప్ సుడిగాలి అరణయ్మారగ్ముగా వచిచ్ ఆ యింటి నాలుగు మూలలను కొటట్గా 

అది యౌవనుల మీద పడినందున వారు చనిపోయిరి; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 40:11 => నీ ఆగర్హమును పర్వాహములుగా కుమమ్రించుము గరివ్షుట్లైన వారినందరిని 

చూచి వారిని కుర్ంగజేయుము. 

యోబు 40:12 => గరివ్షుట్లైన వారిని చూచి వారిని అణగగొటుట్ము దుషుట్లు ఎకక్డనునన్ను వారిని 

అకక్డనే అణగదొర్కుక్ము.  

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

తిరుగులాడజేయువాడు. 

యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

వి న య ము గ ల వా రి పార్ ణ ము ను ఉ జీజ్ విం ప జే యు ట కు ను న లి గి న వా రి పార్ ణ ము ను 

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

దానియేలు 4:19 => అందుకు బెలెత్షాజరను దానియేలు ఒక గంటసేపు అతి విసమ్యమునొంది 

మనసుస్నందు కలవరపడగా, రాజు బెలెత్షాజరూ, యీ దరశ్నమువలన గాని దాని భావమువలన గాని 
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నీవు కలవరపడకుము అనెను. అంతట బెలెత్షాజరు నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నఫలము తమరిని 

దేవ్షించు వారికి కలుగునుగాక, దాని భావము తమరి శతుర్వులకు చెందునుగాక, 

దానియేలు 4:31 => రాజు నోట ఈ మాట యుండగా ఆకాశమునుండి యొక శబద్ము వచెచ్ను, 

ఏదనగా రాజగు నెబుకదెన్జరూ, యిదే నీకు పర్కటన నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి తొలగిపోయెను. 

లూకా 14:5 => మీలో ఎవని గాడిదయైనను ఎదద్యినను గుంటలో పడినయెడల విశార్ంతిదినమున 

దానిని పైకి తీయడా? అని వారినడిగెను. 

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

మీరు నాకొరకు ఏలాటి మందిరము కటుట్దురు?నా విశార్ంతి సథ్లమేది? 

వచనము 28 

పైన జెపిప్నదంతయు రాజగు నెబుకదెన్జరునకు సంభవించెను. 

దానియేలు 4:32 => తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ 

నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన 

అధికారియై యుండి, తానెవనికి దాని అనుగర్హింప నిశచ్యించునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు 

తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగునని చెపెప్ను. 

దానియేలు 4:33 => ఆ గడియలోనే ఆలాగున నెబుకదెన్జరునకు సంభవించెను; మానవులలోనుండి 

అతని తరిమిరి, అతడు పశువులవలె గడిడ్ మేసెను, ఆకాశపుమంచు అతని దేహమును తడపగా అతని 

తలవెండుర్కలు పకిష్రాజు రెకక్ల ఈకెలవంటివియు అతని గోళుల్ పకుష్ల గోళల్వంటివియు నాయెను.  

దానియేలు 5:21 => అపుప్డతడు మానవులయొదద్నుండి తరమబడి పశువులవంటి మనసుస్ 

గలవాడాయెను. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ములలో ఏలుచు, ఎవరిని సాథ్పింపగోరునో 

వారిని సాథ్పించునని అతడు తెలిసికొనువరకు అతడు అడవి గాడిదలమధయ్ నివసించుచు పశువులవలె 

గడిడ్ మేయుచు ఆకాశపుమంచుచేత తడిసిన శరీరము గలవాడాయెను.  
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దానియేలు 5:22 => బెలష్సస్రూ, అతని కుమారుడవగు నీవు ఈ సంగతి యంతయు ఎరిగి 

యుండియు , నీ మనసుస్ను అణచుకొనక , పరలోకమందునన్ పర్భువుమీద నినున్ నీవే 

హెచిచ్ంచుకొంటివి. 

దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 

వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ 

రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  

దానియేలు 5:24 => కావున ఆయన యెదుటనుండి ఈ యరచేయి వచిచ్ ఈ వార్తను వార్సెను; 

వార్సిన శాసనమేదనగా, మెనే మెనే టెకేల  ఉఫారీస్న . 

దానియేలు 5:25 => ఈ వాకయ్భావమేమనగా, మినే అనగా దేవుడు నీ పర్భుతవ్ విషయములో 

లెకక్చూచి దాని ముగించెను. 

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

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

పారసీకులకును ఇయయ్బడును. 

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

యతని 

దానియేలు 5:29 => మెడను బంగారపు హారము వేసి పర్భుతవ్ము చేయుటలో నతడు మూడవ 

యధికారియని చాటించిరి. 

దానియేలు 5:30 => ఆ రాతిర్యందే కలీద్యుల రాజగు బెలష్సస్రు హతుడాయెను. 

దానియేలు 5:31 => మాదీయుడగు దరాయ్వేషు అరువది రెండు సంవతస్రముల వాడై సింహాసనము 

నెకెక్ను. 

యోబు 30:3 => దారిదర్య్ముచేతను కాష్మముచేతను శుషిక్ంచినవారై ఎడారిలో చాల దినములనుండి 

పాడై నిరామ్నుషయ్ముగానునన్ యెడారిలో ఆహారముకొరకు వారు తిరుగులాడుదురు  
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యోబు 30:4 => వారు తుపప్లలోని తుతిత్చెటల్ను పెరుకుదురు తంగేడు వేళుల్ వారికి 

ఆహారమైయునన్వి. 

యోబు 30:5 => వారు నరుల మధయ్నుండి తరిమివేయబడిన వారు దొంగను తరుముచు కేకలు 

వేయునటుల్ మనుషుయ్లు వారిని తరుముచు కేకలు వేయుదురు. భయంకరమైన లోయలలోను  

యోబు 30:6 => నేల సందులలోను బండల సందులలోను వారు కాపురముండవలసి వచెచ్ను. 

యోబు 30:7 => తుపప్లలో వారు ఓండర్ పెటుట్దురు ముళల్చెటల్కిర్ంద వారు కూడియుందురు. 

యోబు 30:8 => వారు మోటువారికిని పేరు పర్తిషఠ్తలు లేనివారికిని పుటిట్నవారు వారు 

దేశములోనుండి తరుమబడినవారు. 

మారుక్ 5:3 => వాడు సమాధులలో వాసము చేసెడివాడు, సంకెళల్తోనైనను ఎవడును వాని 

బంధింపలేకపోయెను. 

మారుక్ 5:4 => పలుమారు వాని కాళల్కును చేతులకును సంకెళుల్వేసి బంధించినను, వాడు ఆ 

చేతిసంకెళుల్ తెంపి , కాలిసంకెళల్ను తుతుత్నియలుగా చేసెను గనుక ఎవడును వానిని 

సాధుపరచలేకపోయెను. 

కీరత్నలు 106:20 => తమ మహిమాసప్దమును గడిడ్మేయు ఎదుద్ రూపమునకు మారిచ్రి. 

దానియేలు 4:17 => ఈ ఆజఞ్ జాగరూకులగు దేవదూతల పర్కటన ననుసరించి జరుగును, 

నిరణ్యమైన పరిశుదుధ్ల పర్కటన ననుసరించి సంభవించును. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల 

రా జయ్ ము పై ని అ ధి కా రి యై యుం డి , తా నె వ రి కి అ ను గర్ హిం ప ని చఛ్ యిం చు నో 

వారికనుగర్హించుననియు , ఆ యా రాజయ్ముపైన అతయ్ లప్  మనుషుయ్లను ఆయన 

నియమించుచునాన్డనియు మనుషుయ్లందరు తెలిసికొనునటుల్ ఈలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:32 => తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ 

నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన 

అధికారియై యుండి, తానెవనికి దాని అనుగర్హింప నిశచ్యించునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు 

తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగునని చెపెప్ను. 
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దానియేలు 4:34 => ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ 

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

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

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 

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.  

కీరత్నలు 75:7 => దేవుడే తీరుప్ తీరుచ్వాడు ఆయన ఒకని తగిగ్ంచును ఒకని హెచిచ్ంచును 

కీరత్నలు 83:18 => యెహోవా అను నామము ధరించిన నీవు మాతర్మే సరవ్లోకములో 

మహోనన్తుడవని వారెరుగుదురు గాక. 

యిరిమ్యా 27:5 => అధిక బలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను భూమిని భూమిమీదనునన్ 

నరులను జంతువులను నేనే సృజించి, ఎవరికిచుచ్ట నాయ్యమని నాకు తోచునో వారికే 

యిచుచ్చునాన్ను. 

సంఖాయ్కాండము 33:53 => ఆ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొని దానిలో నివసింపవలెను; ఏలయనగా 

దాని సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ ఆ దేశమును మీకిచిచ్తిని. 

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

శేయీరు మనెన్ము నేనిచిచ్యునాన్ను గనుక వారి భూమిలోనిది ఒక అడుగైనను మీకియయ్ను. 
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యెహోషువ 8:1 => మరియు యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను భయపడకుము, జడియకుము, 

యుదధ్సనన్ధుధ్లైన వారినందరిని తోడుకొని హాయిమీదికి పొముమ్. చూడుము; నేను హాయి రాజును 

అతని జనులను అతని పటట్ణమును అతని దేశమును నీచేతికపప్గించుచునాన్ను. 

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

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

చాలదు; 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:30 => దీరఘ్దరిశ్ సమూయేలు మాటలనుబటిట్యు, పర్వకత్యగు నాతాను 

మాటలనుబటిట్యు, దీరఘ్దరిశ్ గాదు మాటలనుబటిట్యు వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:5 => ఇశార్యేలు రాజయ్మును ఎలల్పుప్డును ఏలునటుల్గా ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవా దావీదుతోను అతని సంతతివారితోను భంగము కాజాలని1 నిబంధన చేసి దానిని 

వారికిచెచ్నని మీరు తెలిసికొందురు గదా. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:6 => మా పితరుల దేవా యెహోవా, నీవు ఆకాశమందు దేవుడవై 

యునాన్వు, అనయ్జనుల రాజయ్ములను ఏలువాడవు నీవే; నీవు బాహుబలము గలవాడవు, పరాకర్మము 

గలవాడవు, నినెన్దిరించుటకెవరికిని బలము చాలదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:13 => ఆయనకు మొరలిడగా, ఆయన అతని వినన్పములను ఆలకించి 

యెరూషలేమునకు అతని రాజయ్ములోనికి అతని తిరిగి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు యెహోవా దేవుడై 

యునాన్డని మనషేష్ తెలిసికొనెను. 

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

యెహోవా లోకమందునన్ సకల జనములను నా వశముచేసి, యూదాదేశమందునన్ యెరూషలేములో 

తనకు మందిరమును కటిట్ంచుమని నాకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు. 

యోబు 30:5 => వారు నరుల మధయ్నుండి తరిమివేయబడిన వారు దొంగను తరుముచు కేకలు 

వేయునటుల్ మనుషుయ్లు వారిని తరుముచు కేకలు వేయుదురు. భయంకరమైన లోయలలోను  

యోబు 36:22 => ఆలోచించుము, దేవుడు శకిత్మంతుడై ఘనత వహించిన వాడు ఆయనను పోలిన 

బోధకుడెవడు? 
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కీరత్నలు 7:17 => యెహోవా నాయ్యము విధించువాడని నేను ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచెదను సరోవ్నన్తుడైన యెహోవా నామమును కీరిత్ంచెదను. 

కీరత్నలు 24:1 => భూమియు దాని సంపూరణ్తయు లోకమును దాని నివాసులును యెహోవావే. 

కీరత్నలు 59:13 => కోపముచేత వారిని నిరూమ్లము చేయుము వారు లేకపోవునటుల్ వారిని 

నిరూమ్లము చేయుము దేవుడు యాకోబు వంశమును ఏలుచునాన్డని భూదిగంతములవరకు 

మనుషుయ్లు ఎరుగునటుల్ చేయుము.(సెలా.)  

కీరత్నలు 103:19 => యెహోవా ఆకాశమందు తన సింహాసనమును సిథ్రపరచియునాన్డు. ఆయన 

అనిన్టిమీద రాజయ్పరిపాలన చేయుచునాన్డు.  

కీరత్నలు 119:46 => సిగుగ్పడక రాజులయెదుట నీ శాసనములనుగూరిచ్ నేను మాటలాడెదను. 

సామెతలు 8:15 => నావలన రాజులు ఏలుదురు అధికారులు నాయ్యమునుబటిట్ పాలన చేయుదురు. 

యెషయా 44:8 => మీరు వెరవకుడి భయపడకుడి పూరవ్కాలమునుండి నేను నీకు ఆ సంగతి 

వినిపించి తెలియజేయలేదా? మీరే నాకు సాకుష్లు, నేను తపప్ వేరొక దేవుడునాన్డా? నేను తపప్ 

ఆశర్యదురగ్మేదియు లేదు, ఉనన్టుట్ నేనెరుగను. 

యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

వి న య ము గ ల వా రి పార్ ణ ము ను ఉ జీజ్ విం ప జే యు ట కు ను న లి గి న వా రి పార్ ణ ము ను 

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 22:16 => అచచ్ట అనయ్జనుల ఎదుటనే నీ అంతట నీవే భర్షు ఠ్డవై నేను యెహోవానని 

నీవు తెలిసికొందువు.  

దానియేలు 2:37 => రాజా, పరలోకమందునన్ దేవుడు రాజయ్మును అధికారమును బలమును 

ఘనతయు తమరికి అనుగర్హించియునాన్డు; తమరు రాజులకు రాజై యునాన్రు. 
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దానియేలు 4:15 => అయితే అది మంచునకు తడిసి పశువులవలె పచిచ్కలో నివసించునటుల్ దాని 

మొదుద్ను ఇనుము ఇతత్డి కలిసిన కటుట్తో కటిట్ంచి, పొలములోని గడిడ్పాలగునటుల్ దానిని భూమిలో 

విడువుడి. 

దానియేలు 4:16 => ఏడు కాలములు గడచువరకు వానికునన్ మానవమనసుస్నకు బదులుగా 

పశువుమనసుస్ వానికి కలుగును. 

దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

హోషేయ 2:7 => అది తన విటకాండర్ను వెంటాడి వారిని ఎదురొక్నలేక పోవును; ఎంత వెదకినను 

వారు దానికి కనబడక యుందురు. అపుప్డు అది ఇపప్టి కంటె పూరవ్మే నా సిథ్తి బాగుగ నుండెను 

గనుక నేను తిరిగి నా మొదటి పెనిమిటియొదద్కు వెళుల్దుననుకొనును. 

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

లూకా 20:4 => యోహాను ఇచిచ్న బాపిత్సమ్ము పరలోకమునుండి కలిగినదా మనుషుయ్లనుండి 

కలిగినదా? అని వారినడుగగా 

యోహాను 19:11 => అందుకు యేసు పైనుండి నీకు ఇయయ్బడియుంటేనే తపప్ నామీద నీకు ఏ 

అధికారమును ఉండదు; అందుచేత ననున్ నీకు అపప్గించిన వానికి ఎకుక్వ పాపము కలదనెను. 

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

మీరు నాకొరకు ఏలాటి మందిరము కటుట్దురు?నా విశార్ంతి సథ్లమేది? 

యాకోబు 4:7 => కాబటిట్ దేవునికి లోబడి యుండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అపుప్డు వాడు 

మీయొదద్నుండి పారిపోవును. 

వచనము 29 

పండెర్ండు నెలలు గడచిన పిమమ్ట అతడు తన రాజధానియగు బబులోనులోని నగరునందు 

సంచరించుచుండగా 
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దానియేలు 4:15 => అయితే అది మంచునకు తడిసి పశువులవలె పచిచ్కలో నివసించునటుల్ దాని 

మొదుద్ను ఇనుము ఇతత్డి కలిసిన కటుట్తో కటిట్ంచి, పొలములోని గడిడ్పాలగునటుల్ దానిని భూమిలో 

విడువుడి. 

మతత్యి 5:34 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఎంతమాతర్ము ఒటుట్ పెటుట్కొనవదుద్; ఆకాశము 

తోడనవదుద్; అది దేవుని సింహాసనము, భూమి తోడనవదుద్, 

మతత్యి 21:20 => శిషుయ్లదిచూచి ఆశచ్రయ్పడి అంజూరపుచెటుట్ ఎంత తవ్రగా ఎండిపోయెనని 

చెపుప్కొనిరి. 

లూకా 15:18 => నేను లేచి నా తండిర్యొదద్కు వెళి ల్--తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; 

లూకా 15:21 => అపుప్డు ఆ కుమారుడు అతనితో తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; ఇకమీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు యోగుయ్డను 

కాననెను. 

దానియేలు 4:32 => తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ 

నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన 

అధికారియై యుండి, తానెవనికి దాని అనుగర్హింప నిశచ్యించునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు 

తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగునని చెపెప్ను. 

దానియేలు 4:34 => ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ 

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

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

లూకా 20:4 => యోహాను ఇచిచ్న బాపిత్సమ్ము పరలోకమునుండి కలిగినదా మనుషుయ్లనుండి 

కలిగినదా? అని వారినడుగగా 
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వచనము 30 

రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాలపటట్ణము నా బలాధికారమును నా పర్భావ ఘనతను 

కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కటిట్ంచినది కాదా అని తనలో తాననుకొనెను. 

ఆదికాండము 41:33 => కాబటిట్ ఫరో వివేక జాఞ్నములుగల ఒక మనుషుయ్ని చూచుకొని ఐగుపుత్ 

దేశముమీద అతని నియమింపవలెను. 

ఆదికాండము 41:34 => ఫరో అటుల్ చేసి యీ దేశముపైన అధిపతులను నియమించి సమృదిధ్గా 

పంటపండు ఏడు సంవతస్రములలో ఐగుపుత్ దేశమందంతటను అయిదవ భాగము తీసికొనవలెను. 

ఆదికాండము 41:35 => రాబోవు ఈ మంచి సంవతస్రములలో దొరుకు ఆహారమంతయు 

సమకూరిచ్ ఆ ధానయ్ము ఫరోచేతికపప్గించి ఆ యా పటట్ణములలో ఆహారమునకై భదర్ము చేయవలెను. 

ఆదికాండము 41:36 => కరవుచేత ఈ దేశము నశించిపోకుండ ఆ ఆహారము ఐగుపుత్ దేశములో 

రాబోవు కరవు సంవతస్రములు ఏడింటికి ఈ దేశమందు సంగర్హముగా నుండునని ఫరోతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:37 => ఆ మాట ఫరో దృషిట్కిని అతని సమసత్ సేవకుల దృషిట్కిని 

యుకత్మైయుండెను గనుక 

కీరత్నలు 119:46 => సిగుగ్పడక రాజులయెదుట నీ శాసనములనుగూరిచ్ నేను మాటలాడెదను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 

2 కొరిందీయులకు 5:11 => కావున మేము పర్భువు విషయమైన భయమునెరిగి మనుషుయ్లను 

పేర్రేపించుచునాన్ము. మేము దేవునికి పర్తయ్క్షపరచబడినవారము; మీ మనసాస్కుష్లకు కూడ 

పర్తయ్క్షపరచబడియునాన్మని నముమ్చునాన్ను. 

యోబు 34:31 => ఒకడు నేను శిక్షనొందితిని నేను ఇకను పాపము చేయను 

యోబు 34:32 => నాకు తెలియనిదానిని నాకు నేరుప్ము నేను దుషాక్రయ్ము చేసియునన్యెడల 

ఇకను చేయనని దేవునితో చెపుప్నా? 
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సామెతలు 16:6 => కృపాసతయ్ములవలన దోషమునకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగును యెహోవాయందు 

భయభకుత్లు కలిగియుండుటవలన మనుషుయ్లు చెడుతనమునుండి తొలగిపోవుదురు. 

సామెతలు 28:13 => అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు 

కనికరము పొందును. 

యెషయా 55:6 => యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయనను వెదకుడి ఆయన 

సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి.  

యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషుట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

యెహెజేక్లు 18:21 => అయితే దుషుట్డు తాను చేసిన పాపములనిన్టిని విడిచి, నా కటట్డలనిన్టిని 

అనుసరించి నీతిని అనుసరించి నాయ్యము జరిగించినయెడల అతడు మరణమునొందడు, 

అవశయ్ముగా అతడు బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 18:27 => మరియు దుషుట్డు తాను చేయుచు వచిచ్న దుషట్తవ్మునుండి మరలి నీతి 

నాయ్యములను జరిగించినయెడల తన పార్ణము రకిష్ంచుకొనును. 

యెహెజేక్లు 18:28 => అతడు ఆలోచించుకొని తాను చేయుచువచిచ్న అతికర్మకిర్యలనిన్టిని 

చేయక మానెను గనుక అతడు మరణమునొందక అవశయ్ముగా బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 18:29 => అయితే ఇశార్యేలీయులు యెహోవా మారగ్ము నాయ్యముకాదని 

చెపుప్చునాన్రు. ఇశార్యేలీయులారా, నా మారగ్ము నాయ్యమేగాని మీ మారగ్ము నాయ్యము కాదు. 

యెహెజేక్లు 18:30 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, యెవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధింతును. 

మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీ అకర్మములు మీకు శికాష్ కారణములు కాకుండునటుల్ వాటిననిన్టిని 

విడిచిపెటుట్డి.  

యెహెజేక్లు 18:31 => మీరు జరిగించిన అకర్మ కిర్యలనిన్టిని విడిచి నూతన హృదయమును 

నూతన బుదిద్యు తెచుచ్కొనుడి. ఇశార్యేలీయులారా, మీరెందుకు మరణమునొందుదురు? ఇదే 

పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 
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యెహెజేక్లు 18:32 => మరణమునొందువాడు మరణమునొందుటనుబటిట్ నేను సంతోషించువాడను 

కాను. కావున మీరు మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి అపుప్డు మీరు బర్దుకుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

మతత్యి 3:8 => అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో మీరు చెపుప్కొన తలంచవదుద్; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:22 => కాబటిట్ యీ నీ చెడుతనము మానుకొని మారుమనసుస్నొంది 

పర్భువును వేడుకొనుము; ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచుచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 

యాకోబు 4:9 => వాయ్కులపడుడి, దుఃఖపడుడి, యేడువుడి, మీ నవువ్ దుఃఖమునకును మీ 

ఆనందము చింతకును మారుచ్కొనుడి. 

యాకోబు 4:10 => పర్భువు దృషిట్కి మిముమ్ను మీరు తగిగ్ంచుకొనుడి. అపుప్డాయన మిముమ్ను 

హెచిచ్ంచును. 

1 పేతురు 4:8 => పేర్మ అనేక పాపములను కపుప్ను గనుక అనిన్టికంటె ముఖయ్ముగా ఒకనియెడల 

ఒకడు మికక్టమైన పేర్మ గలవారై యుండుడి. 

కీరత్నలు 41:1 => బీదలను కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు ఆపతాక్లమందు యెహోవా వానిని 

తపిప్ంచును. 

కీరత్నలు 41:2 => యెహోవా వానిని కాపాడి బర్దికించును భూమిమీద వాడు ధనుయ్డగును వాని 

శతుర్వుల యిచఛ్కు నీవు వానిని అపప్గింపవు.  

కీరత్నలు 41:3 => రోగశయయ్మీద యెహోవా వానిని ఆదరించును రోగము కలుగగా నీవే వానిని 

సవ్సథ్పరచుదువు. 
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యెషయా 58:5 => అటిట్ ఉపవాసము నాకనుకూలమా? మనషుయ్డు తన పార్ణమును 

బాధపరచుకొనవలసిన దినము అటిట్దేనా? ఒకడు జముమ్వలె తలవంచుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని 

బూడిదె పరచుకొని కూరుచ్ండుట ఉపవాసమా? అటిట్ ఉపవాసము యెహోవాకు పీర్తికరమని 

మీరనుకొందురా?  

యెషయా 58:6 => దురామ్రుగ్లు కటిట్న కటల్ను విపుప్టయు కాడిమాను మోకులు తీయుటయు 

బాధింపబడినవారిని విడిపించుటయు పర్తి కాడిని విరుగగొటుట్టయు నే నేరప్రచుకొనిన ఉపవాసము 

గదా?  

యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

యెషయా 58:10 => ఆశించినదానిని ఆకలిగొనిన వానికిచిచ్ శర్మపడినవానిని తృపిత్పరచినయెడల 

చీకటిలో నీ వెలుగు పర్కాశించును అంధకారము నీకు మధాయ్హన్మువలె నుండును.  

యెషయా 58:11 => యెహోవా నినున్ నితయ్ము నడిపించును కాష్మకాలమున ఆయన నినున్ 

తృపిత్పరచి నీ యెముకలను బలపరచును నీవు నీరుకటిట్న తోటవలెను ఎపుప్డును ఉబుకుచుండు నీటి 

ఊటవలెను ఉండెదవు.  

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

అనేకతరముల కిర్ందట పాడైపోయిన పునాదులను నీవు మరల కటెట్దవు విరుగబడినదానిని 

బాగుచేయువాడవనియు దేశములో నివసించునటుల్గా తోర్వలు సిదధ్పరచువాడవనియు నీకు పేరు 

పెటట్బడును. ఆయన నీతియే ఆయనకు ఆధారమాయెను. 

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

బలాతాక్రముచేత ఎవనికైనను నషట్ము కలుగజేయకయు నుండువాడై, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ 

దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 

లూకా 11:41 => కాగా మీకు కలిగినవి ధరమ్ము చేయుడి, అపుప్డు మీ కనిన్యు శుదిధ్గా ఉండును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:3 => పగలు ఇంచుమించు మూడుగంటలవేళ దేవుని దూత 

అతనియొదద్కు వచిచ్ కొరేన్లీ, అని పిలుచుట దరశ్నమందు తేటగా అతనికి కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:4 => అతడు దూత వైపు తేరిచూచి భయపడి పర్భువా, యేమని 

అడిగెను. అందుకు దూత నీ పార్రథ్నలును నీ ధరమ్కారయ్ములును దేవుని సనిన్ధికి జాఞ్పకారథ్ముగా 

చేరినవి. 

గలతీయులకు 5:6 => యేసుకీర్సుత్నందుండు వారికి సునన్తి పొందుటయందేమియు లేదు, 

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు గాని పేర్మవలన కారయ్సాధ కమగు విశావ్ సమే 

పర్యోజనకరమగును. 

గలతీయులకు 5:13 => సహోదరులారా, మీరు సవ్తంతుర్లుగా ఉండుటకు పిలువబడితిరి. అయితే 

ఒక మాట, ఆ సావ్తంతర్య్మును శారీరకిర్యలకు హేతువు చేసికొనక, పేర్మ కలిగినవారై యొకనికొకడు 

దాసులైయుండుడి. 

గలతీయులకు 5:22 => అయితే ఆతమ్ ఫలమేమనగా, పేర్మ, సంతోషము, సమాధానము, 

దీరఘ్శాంతము, దయాళుతవ్ము, మంచితనము, విశావ్సము, సాతివ్కము, ఆశానిగర్హము. 

ఎఫెసీయులకు 4:28 => దొంగిలువాడు ఇకమీదట దొంగిలక అకక్ర గలవానికి పంచిపెటుట్టకు 

వీలుకలుగు నిమితత్ము తనచేతులతో మంచి పనిచేయుచు కషట్పడవలెను. 

1 రాజులు 21:29 => అహాబు నాకు భయపడి వినయముగా పర్వరిత్ంచుట చూచితివా? నాకు 

భయపడి అతడు వినయముగా పర్వరిత్ంచుటచేత ఆ అపాయము అతని కాలమునందు 

సంభవింపకుండ ఆపి, అతని కుమారుని కాలమునందు అతని కుటుంబికులమీదికి నేను దాని 

రపిప్ంచెదను. 

యోవేలు 2:14 => ఒకవేళ ఆయన మనసుస్ తిర్పుప్కొని పశాచ్తాత్పపడి మీ దేవుడైన యెహోవాకు 

తగిన నైవేదయ్మును పానారప్ణమును మీకు దీవెనగా అనుగర్హించును; అనుగర్హింపడని యెవడు 

చెపప్గలడు? 
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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. 

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

శికిష్ంచుటకై యెహోవా ఉగర్తదినము రాకమునుపే కూడిరండి. 

జెఫనాయ్ 2:3 => దేశములో సాతివ్కులై ఆయన నాయ్యవిధులననుసరించు సమసత్ దీనులారా, 

యెహోవాను వెదకుడి; మీరు వెదకి వినయము గలవారై నీతిని అనుసరించినయెడల ఒకవేళ ఆయన 

ఉగర్తదినమున మీరు దాచబడుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:13 => అది నీ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి నీకు నీతియగును. 

యోబు 30:25 => బాధలోనునన్వారి నిమితత్ము నేను ఏడవలేదా? దరిదుర్ల నిమితత్ము నేను 

దుఖింపలేదా? 

సామెతలు 10:2 => భకిత్హీనుల ధనము వారికి లాభకరము కాదు నీతి మరణమునుండి రకిష్ంచును. 

సామెతలు 10:32 => నీతిమంతుని పెదవులు ఉపయుకత్ములైన సంగతులు పలుకును భకిత్హీనుల 

నోట మూరఖ్పు మాటలు వచుచ్ను. 

సామెతలు 11:17 => దయగలవాడు తనకే మేలు చేసికొనును కూర్రుడు తన శరీరమునకు బాధ 

తెచుచ్కొనును 

సామెతలు 14:21 => తన పొరుగువాని తిరసక్రించువాడు పాపము చేయువాడు బీదలను 

కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 28:2 => దేశసుథ్ల దోషమువలన దాని అధికారులు అనేకులగుదురు బుదిధ్జాఞ్నములు 

గలవారిచేత దాని అధికారము సిథ్రపరచబడును. 

సామెతలు 29:14 => ఏ రాజు దరిదుర్లకు సతయ్ముగా నాయ్యము తీరుచ్నో ఆ రాజు సింహాసనము 

నితయ్ముగా సిథ్రపరచబడును. 

సామెతలు 31:9 => నీ నోరు తెరచి నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ము దీనులకును శర్మపడువారికిని 

దరిదుర్లకును నాయ్యము జరిగింపుము. 
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పర్సంగి 11:2 => ఏడుగురికిని ఎనమండుగురికిని భాగము పంచిపెటుట్ము, భూమిమీద ఏమి కీడు 

జరుగునో నీవెరుగవు. 

యెషయా 1:17 => కీడుచేయుట మానుడి మేలుచేయ నేరుచ్కొనుడి నాయ్యము జాగర్తత్గా 

విచారించుడి, హింసించబడు వానిని విడిపించుడి తండిర్లేనివానికి నాయ్యము తీరుచ్డి విధవరాలి పక్ష 

ముగా వాదించుడి. 

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

మామీద ఉండనియుయ్ము. చెదరినవారిని దాచిపెటుట్ము పారిపోయినవారిని పటిట్యయ్కుము 

యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

యిరిమ్యా 29:7 => నేను మిముమ్ను చెరగొనిపోయిన పటట్ణముయొకక్ కేష్మముకోరి దానికొరకు 

యెహోవాను పార్రథ్న చేయుడి, దాని కేష్మము మీ కేష్మమునకు కారణమగును. 

యిరిమ్యా 38:20 => అందుకు యిరీమ్యా వారు నినన్పప్గింపరు, నీవు బర్దికి బాగుగానుండునటుల్ 

నేను నీతో చెపుప్చునన్ సంగతినిగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్ మాటను చితత్గించి ఆలకించుము. 

యెహెజేక్లు 18:17 => బీదవాని మీద అనాయ్యముగా చెయియ్వేయక లాభముకొరకు 

అపిప్యయ్కయు, వడిడ్ పుచుచ్కొనకయు నుండినవాడై, నా విధుల నాచరించుచు నా కటట్డల 

ననుసరించుచు నుండినయెడల అతడు తన తండిర్చేసిన దోషమునుబటిట్ చావడు, అతడు అవశయ్ముగా 

బర్దుకును. 

దానియేలు 3:24 => రాజగు నెబుకదెన్జరు ఆశచ్రయ్పడి తీవరముగ లేచి మేము ముగుగ్రు 

మనుషుయ్లను బంధించి యీ అగిన్లో వేసితివిుగదా యని తన మంతుర్ల నడిగెను. వారు రాజా, 

సతయ్మే అని రాజుతో పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

హోషేయ 6:6 => నేను బలిని కోరను గాని కనికరమునే కోరుచునాన్ను, దహనబలులకంటె 

దేవునిగూరిచ్న జాఞ్నము నాకిషట్మైనది. 
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యోనా 3:8 => ఒకవేళ దేవుడు మనసుస్ తిర్పుప్ కొని పశాచ్తత్పుత్డై మనము లయము కాకుండ తన 

కోపాగిన్ చలాల్రుచ్కొనును గనుక మనుషుయ్లు ఏదియు పుచుచ్కొనకూడదు, పశువులుగాని 

యెదుద్లుగాని గొఱఱ్లుగాని మేత మేయకూడదు, నీళుల్ తార్గకూడదు, 

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

హబకూక్కు 2:12 => నరహతయ్ చేయుటచేత పటట్ణమును కటిట్ంచువారికి శర్మ; దుషట్తవ్ము 

జరిగించుటచేత కోటను సాథ్పించు వారికి శర్మ. 

మతత్యి 5:7 => కనికరము గలవారు ధనుయ్లు; వారు కనికరము పొందుదురు.  

మతత్యి 5:42 => నినున్ అడుగువానికిముమ్, నినున్ అపుప్ అడుగగోరు వానినుండి నీ ముఖము 

తిర్పుప్కొనవదుద్. 

మతత్యి 6:1 => మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారి యెదుట మీ నీతికారయ్ము చేయకుండ 

జాగర్తత్పడుడి; లేనియెడల పరలోకమందునన్ మీ తండిర్యొదద్ మీరు ఫలము పొందరు. 

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

మారుక్ 6:20 => ఎందుకనగా యోహాను నీతిమంతుడును పరిశుదుధ్డునగు మనుషుయ్డని హేరోదు 

ఎరిగి, అతనికి భయపడి అతని కాపాడుచు వచెచ్ను. మరియు అతని మాటలు వినినపుప్డు, 

ఏమిచేయను తోచకపోయినను సంతోషముతో వినుచుండెను. 

లూకా 3:11 => అతడు రెండు అంగీలు గలవాడు ఏమియు లేనివానికియయ్వలెననియు, ఆహారము 

గలవాడును ఆలాగే చేయవలెననియు వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 16:9 => అనాయ్యపు సిరివలన మీకు సేన్హితులను సంపాదించుకొనుడి; ఎందుకనగా ఆ సిరి 

మిముమ్ను వదిలిపోవునపుప్డు వారు నితయ్మైన నివాసములలో మిముమ్ను చేరుచ్కొందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను 

వచనము 31 
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రాజు నోట ఈ మాట యుండగా ఆకాశమునుండి యొక శబద్ము వచెచ్ను, ఏదనగా రాజగు 

నెబుకదెన్జరూ, యిదే నీకు పర్కటన నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి తొలగిపోయెను. 

సంఖాయ్కాండము 23:19 => దేవుడు అబదధ్మాడుటకు ఆయన మానవుడు కాడు పశాచ్తాత్పపడుటకు 

ఆయన నరపుతుర్డు కాడు ఆయన చెపిప్ చేయకుండునా? ఆయన మాట యిచిచ్ సాథ్పింపకుండునా? 

సామెతలు 10:24 => భకిత్హీనుడు దేనికి భయపడునో అదే వానిమీదికి వచుచ్ను నీతిమంతులు 

ఆశించునది వారికి దొరుకును. 

జెకరాయ్ 1:6 => అయినను నా సేవకులైన పర్వకత్లకు నేను సెలవిచిచ్న మాటలును కటట్డలును మీ 

పితరుల విషయములో నెరవేరలేదా? నెరవేరగా వారు తిరిగి మన పర్వరత్నను బటిట్యు కిర్యలను 

బటిట్యు యెహోవా మనకు చేయదలచిన పర్కారముగా ఆయన అంతయు మనకు చేసియునాన్డని 

చెపుప్కొనిరి. 

మతత్యి 24:35 => ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలు ఏ మాతర్మును 

గతింపవు. 

వచనము 32 

తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ నివాసము చేయుచు 

పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన అధికారియై యుండి, 

తానెవనికి దాని అనుగర్హింప నిశచ్యించునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు తెలిసికొనువరకు ఏడు 

కాలములు నీకీలాగు జరుగునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 6:3 => అపుప్డు యెహోవా నా ఆతమ్ నరులతో ఎలల్పుప్డును వాదించదు; వారు తమ 

అకర్మ విషయములో నరమాతుర్లై యునాన్రు; అయినను వారి దినములు నూట ఇరువది 

యేండల్గుననెను. 

పర్సంగి 8:11 => దుష కిర్యకు తగిన శిక్ష శీఘర్ముగా కలుగకపోవుటచూచి మనుషుయ్లు 

భయమువిడిచి హృదయపూరవ్కముగా దుష కిర్యలు చేయుదురు. 
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1 పేతురు 3:20 => దేవుని దీరఘ్శాంతము ఇంక కనిపెటుట్చుండినపుప్డు పూరవ్ము నోవహు 

దినములలో ఓడ సిదధ్పరచబడుచుండగా, అవిధేయులైన వారియొదద్కు, అనగా చెరలో ఉనన్ 

ఆతమ్లయొదద్కు, ఆయన ఆతమ్రూపిగానే వెళి ల్ వారికి పర్కటించెను. ఆ ఓడలో కొందరు, అనగా ఎనిమిది 

మంది నీటిదావ్రా రక్షణ పొందిరి. 

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 

2 పేతురు 3:15 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ దీరఘ్శాంతము రక్షణారథ్మైనదని యెంచుకొనుడి. 

ఆలాగు మన పిర్య సహోదరుడైన పౌలు కూడ తనకు అనుగర్హింపబడిన జాఞ్నము చొపుప్న మీకు 

వార్సియునాన్డు. 

పర్కటన 2:21 => మారుమనసుస్ పొందుటకు నేను దానికి సమయమిచిచ్తిని గాని అది తన 

జారతవ్ము విడిచిపెటిట్ మారుమనసుస్ పొందనొలల్దు. 

2 సమూయేలు 7:1 => యెహోవా నలుదికుక్ల అతని శతుర్వులమీద అతనికి విజయమిచిచ్ అతనికి 

నెమమ్ది కలుగజేసిన తరువాత రాజుతన నగరియందు కాపురముండి నాతానను పర్వకత్ను పిలువనంపి 

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

దేవదారు మార్నులతో కటట్బడిన నగరులో నివాసము చేయుచునాన్ను; యెహోవా నిబంధన 

మందసము తెరలచాటున నునన్దని చెపప్గా 

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

వాటి ఫలమేమవునో మనసుస్నకు తెచుచ్కొనకపోతివి.  

వచనము 33 
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ఆ గడియలోనే ఆలాగున నెబుకదెన్జరునకు సంభవించెను; మానవులలోనుండి అతని తరిమిరి, అతడు 

పశువులవలె గడిడ్ మేసెను, ఆకాశపుమంచు అతని దేహమును తడపగా అతని తలవెండుర్కలు 

పకిష్రాజు రెకక్ల ఈకెలవంటివియు అతని గోళుల్ పకుష్ల గోళల్వంటివియు నాయెను.  

దానియేలు 5:20 => అయితే అతడు మనసుస్న అతిశయించి, బలాతాక్రము చేయుటకు అతని 

హృదయమును కఠినము చేసికొనగా దేవుడు అతని పర్భుతవ్మునతనియొదద్నుండి తీసివేసి అతని 

ఘనతను పోగొటెట్ను.  

కీరత్నలు 73:8 => ఎగతాళి చేయుచు బలాతాక్రముచేత జరుగు కీడునుగూరిచ్ వారు 

మాటలాడుదురు. గరవ్ముగా మాటలాడుదురు. 

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

అహంకారమైన మనసుస్ నడచును 

హబకూక్కు 1:15 => వాడు గాలము వేసి మానవులనందరిని గుచిచ్ లాగియునాన్డు, ఉరులు ఒగిగ్ 

చికిక్ంచుకొనుచునాన్డు, వాడు తన వలతో వారిని కూరుచ్కొని సంతోషపడి గంతులువేయుచునాన్డు.  

హబకూక్కు 1:16 => కావున వలవలన మంచి భాగమును పుషిట్నిచుచ్ భోజనమును తనకు 

కలుగుచునన్వని వాడు తన వలకు బలుల నరిప్ంచుచునాన్డు, తన ఉరులకు ధూపము వేయుచునాన్డు. 

హబకూక్కు 2:4 => వారు యథారథ్పరులు కాక తమలో తాము అతిశయపడుదురు; అయితే 

నీతిమంతుడు విశావ్సము మూలముగ బర్దుకును. 

హబకూక్కు 2:5 => మరియు దార్కాష్రసము మోసకరము, తననుబటిట్ అతిశయించువాడు నిలువడు, 

అటిట్వాడు పాతాళమంత విశాలముగా ఆశపెటుట్ను, మరణమంతగా పర్బలినను తృపిత్నొందక 

సకలజనములను వశపరచుకొనును, సకల జనులను సమకూరుచ్కొనును. 

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. 
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లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱి ఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

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

తగిగ్ంచుకొనువాడు హెచిచ్ంపబడునని చెపెప్ను. 

1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 

ఆదికాండము 10:10 => షీనారు దేశములోని బాబెలు ఎరెకు అకక్దు కలేన్ అను పటట్ణములు అతని 

రాజయ్మునకు మొదలు. 

ఆదికాండము 11:2 => వారు తూరుప్న పర్యాణమై పోవుచుండగా షీనారు దేశమందొక మైదానము 

వారికి కనబడెను. అకక్డ వారు నివసించి 

ఆదికాండము 11:3 => మనము ఇటికలు చేసి బాగుగా కాలుచ్దము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. రాళల్కు పర్తిగా ఇటికలును, అడుసునకు పర్తిగా మటిట్కీలును వారికుండెను. 

ఆదికాండము 11:4 => మరియు వారు మనము భూమియందంతట చెదిరిపోకుండ ఒక 

పటట్ణమును ఆకాశమునంటు శిఖరముగల ఒక గోపురమును కటుట్కొని, పేరు సంపాదించుకొందము 

రండని మాటలాడుకొనగా 

ఆదికాండము 11:5 => యెహోవా నరుల కుమారులు కటిట్న పటట్ణమును గోపురమును చూడ 

దిగివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 11:6 => అపుప్డు యెహోవా ఇదిగో జనము ఒకక్టే; వారికందరికి భాష ఒకక్టే; 

వారు ఈ పని ఆరంభించియునాన్రు. ఇకమీదట వారు చేయదలచు ఏ పనియైనను చేయకుండ వారికి 

ఆటంకమేమియు నుండదు 

ఆదికాండము 11:7 => గనుక మనము దిగిపోయి వారిలో ఒకని మాట ఒకనికి తెలియకుండ అకక్డ 

వారి భాషను తారుమారు చేయుదము రండని అనుకొనెను. 
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ఆదికాండము 11:8 => ఆలాగు యెహోవా అకక్డ నుండి భూమియందంతట వారిని చెదరగొటెట్ను 

గనుక వారు ఆ పటట్ణమును కటుట్ట మానిరి. 

ఆదికాండము 11:9 => దానికి బాబెలు అను పేరు పెటిట్రి; ఎందుకనగా అకక్డ యెహోవా 

భూజనులందరి భాషను తారుమారు చేసెను. అకక్డ నుండి యెహోవా భూమియందంతట వారిని 

చెదరగొటెట్ను. 

పర్కటన 16:19 => పర్సిదధ్మైన మహా పటట్ణము మూడు భాగములాయెను, అనయ్జనుల పటట్ణములు 

కూలిపోయెను, తన తీక్షణమైన ఉగర్తయను మదయ్ముగల పాతర్ను మహా బబులోనునకు ఇయయ్వలెనని 

దానిని దేవుని సముఖమందు జాఞ్పకము చేసిరి. 

పర్కటన 17:5 => దాని నొసట దాని పేరు ఈలాగు వార్యబడి యుండెను మరమ్ము, వేశయ్లకును 

భూమిలోని ఏహయ్మైన వాటికిని తలిల్యైన మహా బబులోను. 

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

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

పర్కటన 18:21 => తరువాత బలిషు ఠ్డైన యొక దూత గొపప్ తిరుగటి రాతివంటి రాయి యెతిత్ 

సముదర్ములో పడవేసి ఈలాగు మహా పటట్ణమైన బబులోను వేగముగా పడదోర్యబడి ఇక ఎనన్టికిని 

కనబడకపోవును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => ఐశవ్రయ్మును గొపప్తనమును నీవలన కలుగును, నీవు 

సమసత్మును ఏలువాడవు, బలమును పరాకర్మమును నీ దానములు, హెచిచ్ంచువాడవును అందరికి 

బలము ఇచుచ్వాడవును నీవే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:13 => మా దేవా, మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము, 

పర్భావముగల నీ నామమును కొనియాడుచునాన్ము. 

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

మాకుండుటకు నేనెంత మాతర్పువాడను? నా జనులెంత మాతర్పువారు? సమసత్మును నీవలననే 

కలిగెను గదా? నీ సవ్సంపాదయ్ములో కొంత మేము నీకిచిచ్యునాన్ము. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 2:5 => నేను కటిట్ంచు మందిరము గొపప్దిగానుండును; మా దేవుడు 

సకలమైన దేవతలకంటె మహనీయుడు గనుక 

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

ఆయనకు మందిరమును కటిట్ంచుటకు చాలినవాడెవడు? ఆయన సనిన్ధిని ఆయనకు మందిరమును 

కటిట్ంచుటకైనను నేనేమాతర్పువాడను? ధూపము వేయుటకే నేను ఆయనకు మందిరమును 

కటట్దలచియునాన్ను. 

యెషయా 10:8 => అతడిటల్నుకొనుచునాన్డు నా యధిపతులందరు మహారాజులు కారా?  

యెషయా 10:9 => కలోన్ కరెక్మీషువలె నుండలేదా? హమాతు అరాప్దువలె నుండలేదా? షోమోర్ను 

దమసుక్వలె నుండలేదా? 

యెషయా 10:10 => విగర్హములను పూజించు రాజయ్ములు నాచేతికి చికిక్నవి గదా? వాటి 

విగర్హములు యెరూషలేము షోమోర్నుల విగర్హములకంటె ఎకుక్వైనవి గదా? 

యెషయా 10:11 => షోమోర్నునకును దాని విగర్హములకును నేను చేసినటుల్ యెరూషలేమునకును 

దాని విగర్హములకును చేయకపోదునా అనెను. 

యెషయా 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 బలిషు ఠ్డనై 

సింహాసనాసీనులను తోర్సివేసితిని  

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

విడువబడిన గుడల్ను ఏరుకొనునపుప్డు రెకక్ను ఆడించునదియైనను నోరు తెరచునదియైనను 

కిచకిచలాడునదియైనను లేకపోవునటుల్ నిరభయ్ంతరముగా నేను సరవ్లోకమును ఏరుకొనుచునాన్నని 

అనుకొనును.  
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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 37:24 => 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 

యెహెజేక్లు 28:2 => నరపుతుర్డా, తూరు అధిపతితో ఈలాగు పర్కటింపుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా గరివ్షు ఠ్డవై నేనొక దేవతను, దేవతనైనటుట్ సముదర్ము మధయ్ను నేను ఆసీనుడనై 

యునాన్ను అని నీవనుకొనుచునాన్వు; నీవు దేవుడవు కాక మానవుడవై యుండియు దేవునికి తగినంత 

అభిపార్యము కలిగియునాన్వు, నీవు దానియేలునకంటె జాఞ్నవంతుడవు, నీకు మరమ్మైనదేదియు లేదు. 

యెహెజేక్లు 28:3 => నీ జాఞ్నముచేతను నీ వివేకముచేతను ఐశవ్రయ్మునొందితివి, 

యెహెజేక్లు 28:4 => నీ ధనాగారములలోనికి వెండి బంగారములను తెచుచ్కొంటివి. 

యెహెజేక్లు 28:5 => నీకు కలిగిన జాఞ్నాతిశయముచేతను వరత్కముచేతను నీవు విసాత్రమైన 

ఐశవ్రయ్ము సంపాదించుకొంటివి, నీకు ఐశవ్రయ్ము కలిగినదని నీవు గరివ్ంచినవాడవైతివి. 

యెహెజేక్లు 29:3 => ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో, నైలునదిలో పండుకొనియునన్ పెదద్మొసలీ, నేను నీకు 

విరోధిని; నైలునది నాది, నేనే దాని కలుగజేసితిని అని నీవు చెపుప్కొనుచునాన్వే;  

దానియేలు 5:18 => రాజా చితత్గించుము; మహోనన్తుడగు దేవుడు మహరద్శను రాజయ్మును 

పర్భావమును ఘనతను నీ తండిర్యగు నెబుకదెన్జరునకు ఇచెచ్ను.  

దానియేలు 5:19 => దేవుడు అతనికిటిట్ మహరద్శ ఇచిచ్నందున తానెవరిని చంపగోరెనో వారిని 

చంపెను; ఎవరిని రకిష్ంపగోరెనో వారిని రకిష్ంచెను, ఎవరిని హెచిచ్ంపగోరెనో వారిని హెచిచ్ంచెను; 
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ఎవరిని పడవేయగోరెనో వారిని పడవేసెను. కాబటిట్ సకల రాషట్రములును జనులును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడు వారును అతనికి భయపడుచు అతని యెదుట వణకుచు నుండిరి. 

ఎసేత్రు 1:4 => అతడు తన మహిమగల రాజయ్ముయొకక్ ఐశవ్రయ్ పర్భావములను, తన 

మహతాయ్తిశయ ఘనతలను అనేక దినములు, అనగా నూట ఎనుబది దినములు కనుపరచెను. 

కీరత్నలు 49:20 => ఘనత నొందియుండియు బుదిధ్హీనులైనవారు నశించు జంతువులను 

పోలియునాన్రు. 

కీరత్నలు 104:1 => నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము. యెహోవా, నా దేవా నీవు అధిక 

ఘనత వహించినవాడవు నీవు మహాతమ్య్మును పర్భావమును ధరించియునాన్వు. 

కీరత్నలు 145:5 => మహోనన్తమైన నీ పర్భావమహిమను నీ ఆశచ్రయ్కారయ్ములను నేను 

ధాయ్నించెదను 

కీరత్నలు 145:6 => నీ భీకరకారయ్ముల వికర్మమును మనుషుయ్లు వివరించెదరు నేను నీ 

మహాతమ్య్మును వరిణ్ంచెదను. 

కీరత్నలు 145:7 => నీ మహా దయాళుతవ్మునుగూరిచ్న కీరిత్ని వారు పర్కటించెదరు నీ నీతినిగూరిచ్ 

వారు గానము చేసెదరు 

కీరత్నలు 145:8 => యెహోవా దయాదాకిష్ణయ్ములు గలవాడు ఆయన దీరఘ్శాంతుడు 

కృపాతిశయముగలవాడు. 

కీరత్నలు 145:9 => యెహోవా అందరికి ఉపకారి ఆయన కనికరములు ఆయన సమసత్ 

కారయ్ములమీద నునన్వి. 

కీరత్నలు 145:10 => యెహోవా, నీ కిర్యలనిన్యు నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునన్వి నీ 

భకుత్లు నినున్ సనున్తించుదురు.  

కీరత్నలు 145:11 => ఆయన రాజయ్ మహోనన్త పర్భావమును ఆయన బలమును నరులకు 

తెలియజేయుటకై 

కీరత్నలు 145:12 => నీ భకుత్లు నీ రాజయ్పర్భావమునుగూరిచ్ చెపుప్కొందురు నీ శౌరయ్మునుగూరిచ్ 

పలుకుదురు 
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1 కొరిందీయులకు 10:31 => కాబటిట్ మీరు భోజనము చేసినను పానము చేసినను మీరేమి చేసినను 

సమసత్మును దేవుని మహిమకొరకు చేయుడి. 

పర్కటన 21:24 => జనములు దాని వెలుగునందు సంచరింతురు; భూరాజులు తమ మహిమను 

దానిలోనికి తీసికొని వతుత్రు. 

పర్కటన 21:25 => అకక్డ రాతిర్ లేనందున దాని గుమమ్ములు పగటివేళ ఏమాతర్మును వేయబడవు.  

పర్కటన 21:26 => జనములు తమ మహిమను ఘనతను దానిలోనికి తీసికొని వచెచ్దరు. 

ఆదికాండము 3:5 => ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనున్లు తెరవబడుననియు, 

మీరు మంచిచెడడ్లను ఎరిగినవారై దేవతలవలె ఉందురనియు దేవునికి తెలియునని సతరీతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 4:17 => కయీను తన భారయ్ను కూడినపుప్డు ఆమె గరభ్వతియై హనోకును కనెను. 

అపుప్డతడు ఒక ఊరు కటిట్ంచి ఆ ఊరికి తన కుమారుని పేరునుబటిట్ హనోకను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 11:4 => మరియు వారు మనము భూమియందంతట చెదిరిపోకుండ ఒక 

పటట్ణమును ఆకాశమునంటు శిఖరముగల ఒక గోపురమును కటుట్కొని, పేరు సంపాదించుకొందము 

రండని మాటలాడుకొనగా 

నిరగ్మకాండము 14:4 => అయితే నేను ఫరో హృదయమును కఠిన పరచెదను; అతడు వారిని 

తరుమగా; నేను ఫరోవలనను అతని సమసత్ సేన వలనను మహిమ తెచుచ్కొందును; నేను 

యెహోవానని ఐగుపీత్యులందరు తెలిసికొందురనెను. వారు ఆలాగు దిగిరి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:17 => అయితే మీరు మా సామరథ్య్ము మా బాహుబలము ఇంత 

భాగయ్ము మాకు కలుగజేసెనని అనుకొందురేమో. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:27 => ఇదంతయు యెహోవా చేసినది కాదు మా బలముచేత వారిని 

గెలిచితివిు అని వారనుకొందురేమో విరోధి గరవ్మునకు భయపడి చెదరగొటట్లేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 7:2 => యెహోవా నీతో నునన్ జనులు ఎకుక్వమంది, నేను వారిచేతికి 

మిదాయ్నీయులను అపప్గింపతగదు ; ఇశార్యేలీయులు నా బాహుబలము నాకు రక్షణ 

కలుగచేసికొనెననుకొని నామీద అతిశయించుదురేమో. 
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1 సమూయేలు 2:3 => యెహోవా అనంతజాఞ్నియగు దేవుడు ఆయనే కిర్యలను పరీకిష్ంచువాడు 

ఇకను అంత గరవ్ముగా మాటలాడకుడి గరవ్పుమాటలు మీ నోట రానియయ్కుడి. 

2 సమూయేలు 7:1 => యెహోవా నలుదికుక్ల అతని శతుర్వులమీద అతనికి విజయమిచిచ్ అతనికి 

నెమమ్ది కలుగజేసిన తరువాత రాజుతన నగరియందు కాపురముండి నాతానను పర్వకత్ను పిలువనంపి 

2 సమూయేలు 18:18 => తన పేరు నిలుపుటకు తనకు కుమారులు లేరనుకొని, అబాష్లోము తాను 

బర్దికియుండగా ఒక సత్ంభము తెచిచ్ దానిని రాజు లోయలో తన పేరట నిలువబెటిట్, అతడు ఆ 

సత్ంభమునకు తన పేరు పెటిట్యుండెను. నేటివరకు అబాష్లోము సత్ంభమని దానికి పేరు. 

2 రాజులు 18:19 => అపుప్డు రబాష్కే వారితో ఇటల్నెను ఈ మాట హిజిక్యాతో తెలియజెపుప్డు 

మహారాజైన అషూష్రు రాజు సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవు ఈలాగు చెపప్వలెను. నీవు నముమ్కొను ఈ 

ఆశర్యాసప్దము ఏపాటి పర్యోజనకారి? 

2 రాజులు 19:24 => నేను తర్వివ్ పరుల నీళుల్ పానము చేసియునాన్ను నా అరకాలిచేత నేను 

దిటట్మైన సథ్లముల నదులననిన్టిని ఎండిపోజేసియునాన్ను. 

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

దేవదారు మార్నులతో కటట్బడిన నగరులో నివాసము చేయుచునాన్ను; యెహోవా నిబంధన 

మందసము తెరలచాటున నునన్దని చెపప్గా 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:11 => యెహోవా, భూమాయ్కాశములయందుండు సమసత్మును నీ 

వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; 

యెహోవా, రాజయ్ము నీది, నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 

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

మాకుండుటకు నేనెంత మాతర్పువాడను? నా జనులెంత మాతర్పువారు? సమసత్మును నీవలననే 

కలిగెను గదా? నీ సవ్సంపాదయ్ములో కొంత మేము నీకిచిచ్యునాన్ము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:13 => నేనును నా పితరులును ఇతరదేశముల జనులకందరికిని ఏమేమి 

చేసితిమో మీరెరుగరా? ఆ దేశ జనుల దేవతలు వారి దేశములను నాచేతిలోనుండి యేమాతర్మైనను 

రకిష్ంప చాలియుండెనా? 
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ఎసేత్రు 5:11 => తనకు కలిగిన గొపప్ ఐశవ్రయ్మునుగూరిచ్యు, చాలామంది పిలల్లు 

తనకుండుటనుగూరిచ్యు, రాజు తనున్ ఘనపరచి రాజు కిర్ందనుండు అధిపతులమీదను 

సేవకులమీదను తనున్ ఏలాగున పెదద్గాచేసెనో దానినిగూరిచ్యు వారితో మాటలాడెను. 

యోబు 31:25 => నా ఆసిత్ గొపప్దని గాని నాచేతికి విసాత్రము సొతుత్ దొరికెనని గాని నేను 

సంతోషించినయెడలను 

యోబు 33:17 => గోతికి పోకుండ వారిని కాపాడునటుల్ కతిత్వలన నశింపకుండ వారి పార్ణమును 

తపిప్ంచునటుల్ 

కీరత్నలు 12:3 => యెహోవా ఇచచ్కములాడు పెదవులనిన్టిని బింకములాడు నాలుకలనిన్టిని 

కోసివేయును. 

కీరత్నలు 30:6 => నేనెనన్డు కదలనని నా కేష్మకాలమున అనుకొంటిని. 

కీరత్నలు 73:6 => కావున గరవ్ము కంఠహారమువలె వారిని చుటుట్కొనుచునన్ది వసత్రమువలె వారు 

బలాతాక్రము ధరించుకొందురు. 

కీరత్నలు 87:4 => రహబును ఐగుపుత్ బబులోనును నాకు పరిచయులని నేను తెలియజెపుప్చునాన్ను 

ఫిలిషీత్య తూరు కూషులను చూడుము వీరు అచచ్ట జనిమ్ంచిరని యందురు. 

సామెతలు 11:2 => అహంకారము వెంబడి అవమానము వచుచ్ను వినయము గలవారియొదద్ 

జాఞ్నమునన్ది. 

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

సామెతలు 30:9 => ఎకుక్వైనయెడల నేను కడుపు నిండినవాడనై నినున్ విసరిజ్ంచి యెహోవా 

యెవడని అందునేమో లేక బీదనై దొంగిలి నా దేవుని నామమును దూషింతునేమో.  

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

జాఞ్నము సంపాదించితిననియు, జాఞ్నమును విదయ్ను నేను పూరణ్ముగా అభయ్సించితిననియు నా 

మనసుస్లో నేననుకొంటిని. 

పర్సంగి 2:4 => నేను గొపప్ పనులు చేయ బూనుకొంటిని, నాకొరకు ఇండుల్ కటిట్ంచుకొంటిని, 

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

నేను జనముల సరిహదుద్లను మారిచ్ వారి ఖజానాలను దోచుకొంటిని మహా బలిషు ఠ్డనై 

సింహాసనాసీనులను తోర్సివేసితిని  

యెషయా 13:19 => అపుప్డు రాజయ్ములకు భూషణమును కలీద్యులకు అతిశయాసప్దమును 

మాహాతమ్య్మునగు బబులోను దేవుడు పాడుచేసిన సొదొమ గొమొఱాఱ్లవలెనగును.  

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

సింహాసనమును హెచిచ్ంతును ఉతత్రదికుక్ననునన్ సభాపరవ్తముమీద కూరుచ్ందును 

యెషయా 23:13 => ఇదిగో కలీద్యుల దేశమును చూడుము వారికను జనముగా ఉండరు 

అషూష్రీయులు దానిని అడవిమృగములకు నివాసముగా చేసియునాన్రు. వారు కోటలు కటిట్ంచి దాని 

నగరులను పడగొటిట్యునాన్రు. 

యెషయా 36:4 => అపుప్డు రబాష్కే వారితో ఇటల్నెను ఈ మాట హిజిక్యాతో తెలియజెపుప్డి 

మహారాజైన అషూష్రు రాజు సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవీలాగు చెపప్వలెను. నీవు నముమ్కొను ఈ 

ఆశర్యాసప్దుడు ఏపాటి పర్యోజనకారి? 

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

మరి ఎవరును లేరు నేను విధవరాలనై కూరుచ్ండను పుతర్శోకము నేను చూడనని 

అనుకొనుచునన్దానా, ఈ మాటను వినుము  

యిరిమ్యా 9:23 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జాఞ్ని తన జాఞ్నమునుబటిట్యు శూరుడు 

తన శౌరయ్మునుబటిట్యు అతిశయింపకూడదు , ఐశవ్రయ్వంతుడు తన ఐశవ్రయ్మునుబటిట్ 

అతిశయింపకూడదు. 

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

కటిట్ంచుకొందుననుకొని, విసాత్రమైన కిటికీలు చేసికొనుచు, దేవదారు పలకలను దానికి 

సరంబీవేయుచు, ఇంగిలీకముతో1 రంగువేయుచు నునాన్డే; 

యిరిమ్యా 49:25 => పర్సిదిధ్గల పటట్ణము బొతిత్గా విడువబడెను నాకు ఆనందమునిచుచ్ పటట్ణము 

బొతిత్గా విడువబడెను. 
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యిరిమ్యా 50:31 => పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా వాకుక్ ఇదే గరివ్షు ఠ్డా, నేను 

నీకు విరోధినైయునాన్ను నీ దినము వచుచ్చునన్ది నేను నినున్ శికిష్ంచుకాలము వచుచ్చునన్ది  

యిరిమ్యా 51:25 => సరవ్భూమిని నశింపజేయు నాశనపరవ్తమా, నేను నీకు విరోధిని ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. నేను నీమీదికి నా చేయి చాపి శిలలపైనుండి నినున్ కిర్ందికి దొరలించుదును 

చిచుచ్పెటిట్న కొండవలె ఉండజేయుదును.  

యిరిమ్యా 51:41 => షేషకు పటట్బడెను జగత  పర్సిదధ్మైన పటట్ణము పటట్బడెను బబులోను 

జనములకు విసమ్యాసప్దమాయెను. 

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

ఆకాశమునకు ఎకిక్నను పాడుచేయువారు నాయొదద్నుండి వచిచ్ దానిమీద పడుదురు ఇదే యెహోవా 

వాకుక్.  

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

కలిగిన గరవ్మును ఆహార సమృదిధ్యు నిరివ్చారమైన సుఖసిథ్తియు ననునదియే; అది దీనులకును 

దరిదుర్లకును సహాయము చేయకుండెను.  

యెహెజేక్లు 28:5 => నీకు కలిగిన జాఞ్నాతిశయముచేతను వరత్కముచేతను నీవు విసాత్రమైన 

ఐశవ్రయ్ము సంపాదించుకొంటివి, నీకు ఐశవ్రయ్ము కలిగినదని నీవు గరివ్ంచినవాడవైతివి. 

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

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

దానియేలు 2:32 => ఆ పర్తిమ యొకక్ శిరసుస్ మేలిమి బంగారుమయమైనదియు,దాని రొముమ్ను 

భుజములును వెండివియు, దాని ఉదరమును తొడలును ఇతత్డివియు, 

దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 
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దానియేలు 7:4 => మొదటిది సింహమును పోలినది గాని దానికి పకిష్రాజు రెకక్లవంటి 

రెకక్లుండెను. నేను చూచుచుండగా దాని రెకక్లు తీయబడినవి గనుక మనుషుయ్నివలె అది పాదములు 

పెటుట్కొని నేలపైన నిలువబడెను. మరియు మానవమనసుస్ వంటి మనసుస్ దానికియయ్బడెను.  

ఆమోసు 6:13 => నాయ్యమును ఘోరమైన అనాయ్యముగాను, నీతిఫలమును ఘోర 

దురామ్రగ్ముగాను మారిచ్తిరి. 

హబకూక్కు 1:11 => తమ బలమునే తమకు దేవతగా భావింతురు, గాలి కొటుట్కొనిపోవునటుల్ వారు 

కొటుట్కొనిపోవుచు అపరాధులగుదురు. 

మలాకీ 3:15 => గరివ్షు ఠ్లు ధనుయ్లగుదురనియు యెహోవాను శోధించు దురామ్రుగ్లు 

వరిధ్లుల్దురనియు, వారు సంరక్షణ పొందుదురనియు మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

మతత్యి 4:8 => మరల అపవాది మిగుల ఎతత్యిన యొక కొండ మీదికి ఆయనను తోడుకొనిపోయి, 

యీ లోక రాజయ్ములనిన్టిని, వాటి మహిమను ఆయనకు చూపి 

లూకా 14:9 => నినున్ను అతనిని పిలిచినవాడు వచిచ్ ఇతనికి చోటిమమ్ని నీతో చెపుప్ను, అపుప్డు 

నీవు సిగుగ్పడి కడపటి చోటున కూరుచ్ండసాగుదువు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:23 => కాబటిట్ మరునాడు అగిర్పప్యు బెరీన్కేయు మికిక్లి 

ఆడంబరముతో వచిచ్, సహసార్ధిపతులతోను పటట్ణమందలి పర్ముఖులతోను అధికారమందిరములో 

పర్వేశించిన తరువాత ఫేసుత్ ఆజఞ్నియయ్గా పౌలు తేబడెను. 

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

కలిగినవాటిలో పరునివలన నీవు పొందనిది ఏది? పొందియుండియు పొందనటుట్ నీవు 

అతిశయింపనేల? 

గలతీయులకు 6:14 => అయితే మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ సిలువయందు తపప్ మరి దేనియందును 

అతిశయించుట నాకు దూరమవును గాక; దానివలన నాకు లోకమును లోకమునకు నేనును 

సిలువవేయబడి యునాన్ము 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:6 => మరియు మేము కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లులమై యునన్ందున 

అధికారము చేయుటకు సమరుథ్లమై యునన్ను, మీవలననే గాని యితరులవలననే గాని, 

మనుషుయ్లవలన కలుగు ఘనతను మేము కోరలేదు. 

1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షుట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

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

కొంచెము నిపుప్ ఎంత విసాత్రమైన అడవిని తగులబెటుట్ను!  

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

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 

1 యోహాను 2:16 => లోకములో ఉనన్దంతయు, అనగా శరీరాశయు నేతార్శయు 

జీవపుడంబమును తండిర్వలన పుటిట్నవి కావు; అవి లోకసంబంధమైనవే. 

వచనము 34 

ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ గలవాడనై నా కండుల్ 

ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి ఘనపరచి సుత్తించితిని; 

ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు నునన్వి. 

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

దేవతలను సుత్తించుచు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా 

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

గోడ పూతమీద ఏదో యొక వార్త వార్యుచునన్టుట్ండెను. రాజు ఆ హసత్ము వార్యుట చూడగా  
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నిరగ్మకాండము 15:9 => తరిమెదను కలిసికొనియెదను దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనియెదను 

వాటివలన నా ఆశ తీరుచ్కొనియెదను నా కతిత్ దూసెదను నా చెయియ్ వారిని నాశనము చేయునని 

శతుర్వనుకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 15:10 => నీవు నీ గాలిని విసరజేసితివి సముదర్ము వారిని కపెప్ను వారు మహా 

అగాధమైన నీళల్లో సీసమువలె మునిగిరి. 

యోబు 20:23 => వారు కడుపు నింపుకొననైయుండగా దేవుడు వారిమీద తన కోపాగిన్ 

కురిపించును వారు తినుచుండగా దాని కురిపించును. 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱి ఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:22 => జనులు ఇది దైవసవ్రమేకాని మానవసవ్రము కాదని కేకలు 

వేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

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

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

దానియేలు 4:24 => రాజా, యీ దరశ్నభావమేదనగా, సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు రాజగు నా 

యేలినవానిగూరిచ్ చేసిన తీరామ్నమేదనగా 

దానియేలు 4:34 => ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ 

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

మతత్యి 3:17 => మరియు ఇదిగో ఈయనే నా పిర్య కుమారుడు, ఈయనయందు 

నేనానందించుచునాన్నని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 
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యోహాను 12:28 => తండీర్, నీ నామము మహిమపరచుమని చెపెప్ను. అంతట నేను దానిని 

మహిమపరచితిని, మరల మహిమపరతును అని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:3 => అతడు పర్యాణము చేయుచు దమసుక్ దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు, 

అకసామ్తుత్గా ఆకాశమునుండి యొక వెలుగు అతని చుటుట్ పర్కాశించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:4 => అపుప్డతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్ 

హింసించుచునాన్వని తనతో ఒక సవ్రము పలుకుట వినెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:5 => పర్భువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు 

హింసించుచునన్ యేసును; 

పర్కటన 16:7 => అందుకు అవును పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ తీరుప్లు సతయ్ములును 

నాయ్యములునై యునన్వని బలిపీఠము చెపుప్ట వింటిని. 

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

యతని 

1 సమూయేలు 13:14 => యెహోవా తన చితాత్నుసారమైన మనసుస్ గల యొకని 

కనుగొనియునాన్డు. నీకు ఆజాఞ్పించినదాని నీవు గైకొనకపోతివి గనుక యెహోవా తన జనులమీద 

అతనిని అధిపతినిగా నియమించును. 

1 సమూయేలు 15:23 => తిరుగుబాటు చేయుట సోదె చెపుప్టయను పాపముతో సమానము; 

మూరఖ్తను అగపరచుట మాయావిగర్హము గృహదేవతలను పూజించుటతో సమానము. యెహోవా 

ఆజఞ్ను నీవు విసరిజ్ంతివి గనుక నీవు రాజుగా ఉండకుండ ఆయన నినున్ విసరిజ్ంచెననగా 

సంఖాయ్కాండము 22:9 => దేవుడు బిలామునొదద్కు వచిచ్ నీయొదద్నునన్ యీ మనుషుయ్లు ఎవరని 

అడుగగా 

యెహోషువ 8:14 => హాయి రాజు దాని చూచినపుప్డు అతడును అతని జనులందరును 

పటట్ణసుథ్లందరును తవ్రపడి పెందలకడ లేచి మైదానము నెదుట ఇశార్యేలీయులను ఎదురొక్ని, 

తాము అంతకుముందు నిరణ్యించుకొనిన సథ్లమున యుదధ్ము చేయుటకు బయలుదేరిరి. తనున్ 
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పటుట్కొనుటకు పొంచియునన్ వారు పటట్ణమునకు పడమటివైపున నుండిన సంగతి అతడు 

తెలిసికొనలేదు. 

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

ఇకను అంత గరవ్ముగా మాటలాడకుడి గరవ్పుమాటలు మీ నోట రానియయ్కుడి. 

కీరత్నలు 12:3 => యెహోవా ఇచచ్కములాడు పెదవులనిన్టిని బింకములాడు నాలుకలనిన్టిని 

కోసివేయును. 

పర్సంగి 4:14 => అటిట్వాడు తన దేశమందు బీదవాడుగా పుటిట్నను పటాట్భిషేకము నొందుటకు 

చెరసాలలోనుండి బయలువెళుల్ను. 

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

సింహాసనమును హెచిచ్ంతును ఉతత్రదికుక్ననునన్ సభాపరవ్తముమీద కూరుచ్ందును 

యెషయా 14:27 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దాని నియమించియునాన్డు 

రదుద్పరచగలవాడెవడు? బాహువు చాచినవాడు ఆయనే దాని తిర్పప్గలవాడెవడు? 

యిరిమ్యా 9:23 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జాఞ్ని తన జాఞ్నమునుబటిట్యు శూరుడు 

తన శౌరయ్మునుబటిట్యు అతిశయింపకూడదు , ఐశవ్రయ్వంతుడు తన ఐశవ్రయ్మునుబటిట్ 

అతిశయింపకూడదు. 

యిరిమ్యా 50:31 => పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా వాకుక్ ఇదే గరివ్షు ఠ్డా, నేను 

నీకు విరోధినైయునాన్ను నీ దినము వచుచ్చునన్ది నేను నినున్ శికిష్ంచుకాలము వచుచ్చునన్ది  

యెహెజేక్లు 28:2 => నరపుతుర్డా, తూరు అధిపతితో ఈలాగు పర్కటింపుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా గరివ్షు ఠ్డవై నేనొక దేవతను, దేవతనైనటుట్ సముదర్ము మధయ్ను నేను ఆసీనుడనై 

యునాన్ను అని నీవనుకొనుచునాన్వు; నీవు దేవుడవు కాక మానవుడవై యుండియు దేవునికి తగినంత 

అభిపార్యము కలిగియునాన్వు, నీవు దానియేలునకంటె జాఞ్నవంతుడవు, నీకు మరమ్మైనదేదియు లేదు. 

యెహెజేక్లు 28:9 => నేను దేవుడనని నినున్ చంపువానియెదుట నీవు చెపుప్దువా? నినున్ 

చంపువానిచేతిలో నీవు మానవుడవే కాని దేవుడవు కావు గదా. 
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యెహెజేక్లు 29:3 => ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో, నైలునదిలో పండుకొనియునన్ పెదద్మొసలీ, నేను నీకు 

విరోధిని; నైలునది నాది, నేనే దాని కలుగజేసితిని అని నీవు చెపుప్కొనుచునాన్వే;  

దానియేలు 4:16 => ఏడు కాలములు గడచువరకు వానికునన్ మానవమనసుస్నకు బదులుగా 

పశువుమనసుస్ వానికి కలుగును. 

దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

దానియేలు 7:4 => మొదటిది సింహమును పోలినది గాని దానికి పకిష్రాజు రెకక్లవంటి 

రెకక్లుండెను. నేను చూచుచుండగా దాని రెకక్లు తీయబడినవి గనుక మనుషుయ్నివలె అది పాదములు 

పెటుట్కొని నేలపైన నిలువబడెను. మరియు మానవమనసుస్ వంటి మనసుస్ దానికియయ్బడెను.  

దానియేలు 8:8 => ఆ మేకపోతు అతయ్ధికముగా బలము చూపుచు వచెచ్ను; అది బహుగా 

పుషిట్నొందగా దాని పెదద్కొముమ్ విరిగెను; విరిగినదానికి బదులుగా నాలుగు పర్సిదధ్మైన కొముమ్లు 

ఆకాశపు నలుదికుక్లకు నాలుగు పెరిగెను, 

గలతీయులకు 6:14 => అయితే మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ సిలువయందు తపప్ మరి దేనియందును 

అతిశయించుట నాకు దూరమవును గాక; దానివలన నాకు లోకమును లోకమునకు నేనును 

సిలువవేయబడి యునాన్ము 

వచనము 35 

భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన యెడలను భూనివాసుల 

యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని నీవేమి చేయుచునాన్వని 

ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

దానియేలు 4:14 => జాగరూకుడగు ఒక పరిశుదుధ్డు ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ ఈలాగు బిగగ్రగా 

పర్కటించెను ఈ చెటుట్ను నరికి దాని కొమమ్లను కొటిట్ దాని ఆకులను తీసివేసి దాని పండల్ను 

పారవేయుడి; పశువులను దాని నీడనుండి తోలివేయుడి; పకుష్లను దాని కొమమ్లనుండి ఎగురగొటుట్డి. 
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దానియేలు 4:15 => అయితే అది మంచునకు తడిసి పశువులవలె పచిచ్కలో నివసించునటుల్ దాని 

మొదుద్ను ఇనుము ఇతత్డి కలిసిన కటుట్తో కటిట్ంచి, పొలములోని గడిడ్పాలగునటుల్ దానిని భూమిలో 

విడువుడి. 

దానియేలు 4:16 => ఏడు కాలములు గడచువరకు వానికునన్ మానవమనసుస్నకు బదులుగా 

పశువుమనసుస్ వానికి కలుగును. 

దానియేలు 4:25 => తమయొదద్ నుండకుండ మనుషుయ్లు నినున్ తరుముదురు, నీవు 

అడవిజంతువుల మధయ్ నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ తినెదవు; ఆకాశపుమంచు నీమీదపడి 

నినున్ తడుపును; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన అధికారియై యునాన్డనియు, 

తానెవనికి దాని ననుగర్హింప నిచఛ్యించునో వానికి అనుగర్హించుననియు నీవు తెలిసికొనువరకు 

ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:26 => చెటుట్యొకక్ మొదుద్నుండనియుయ్డని వారు చెపిప్రిగదా దానివలన సరోవ్నన్తుడు 

అధికారియని నీవు తెలిసికొనినమీదట నీ రాజయ్ము నీకు మరల ఖాయముగ వచుచ్నని తెలిసికొముమ్. 

దానియేలు 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.  

యోబు 30:5 => వారు నరుల మధయ్నుండి తరిమివేయబడిన వారు దొంగను తరుముచు కేకలు 

వేయునటుల్ మనుషుయ్లు వారిని తరుముచు కేకలు వేయుదురు. భయంకరమైన లోయలలోను  

యోబు 30:6 => నేల సందులలోను బండల సందులలోను వారు కాపురముండవలసి వచెచ్ను. 

యోబు 30:7 => తుపప్లలో వారు ఓండర్ పెటుట్దురు ముళల్చెటల్కిర్ంద వారు కూడియుందురు. 

దానియేలు 4:17 => ఈ ఆజఞ్ జాగరూకులగు దేవదూతల పర్కటన ననుసరించి జరుగును, 

నిరణ్యమైన పరిశుదుధ్ల పర్కటన ననుసరించి సంభవించును. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల 

రా జయ్ ము పై ని అ ధి కా రి యై యుం డి , తా నె వ రి కి అ ను గర్ హిం ప ని చఛ్ యిం చు నో 

Page  of 444 1355



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

వారికనుగర్హించుననియు , ఆ యా రాజయ్ముపైన అతయ్ లప్  మనుషుయ్లను ఆయన 

నియమించుచునాన్డనియు మనుషుయ్లందరు తెలిసికొనునటుల్ ఈలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:25 => తమయొదద్ నుండకుండ మనుషుయ్లు నినున్ తరుముదురు, నీవు 

అడవిజంతువుల మధయ్ నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ తినెదవు; ఆకాశపుమంచు నీమీదపడి 

నినున్ తడుపును; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన అధికారియై యునాన్డనియు, 

తానెవనికి దాని ననుగర్హింప నిచఛ్యించునో వానికి అనుగర్హించుననియు నీవు తెలిసికొనువరకు 

ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగును. 

నిరగ్మకాండము 8:10 => అందుకతడు మా దేవుడైన యెహోవా వంటి వారెవరును లేరు అని నీవు 

తెలిసికొనునటుల్ నీ మాట చొపుప్న జరుగును; 

నిరగ్మకాండము 9:14 => సమసత్ భూమిలో నావంటివారెవరును లేరని నీవు తెలిసికొనవలెనని 

ఈసారి నేను నా తెగుళళ్నిన్యు నీ హృదయము నొచుచ్నంతగా నీ సేవకులమీదికిని నీ పర్జలమీదికిని 

పంపెదను; 

నిరగ్మకాండము 9:29 => మోషే అతని చూచి నేను ఈ పటట్ణమునుండి బయలువెళల్గానే నాచేతులు 

యెహోవావైపు ఎతెత్దను. ఈ ఉరుములు మానును, ఈ వడగండుల్ను ఇకమీదట పడవు. అందువలన 

భూమి యెహోవాదని నీకు తెలియబడును. 

యెహోషువ 4:24 => మీరు ఎలల్పుప్డును మీ దేవుడైన యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

నిలుపుటకును, మేము దాటువరకు మీ దేవుడైన యెహోవా తానే మాయెదుట ఎఱఱ్సముదర్మును 

ఎండచేసినటుల్ మీరు దాటువరకు మీ యెదుట యొరాద్ను నీళళ్ను ఎండచేసెనని చెపిప్ యీ సంగతి 

వారికి తెలియపరచవలెను. 

యోబు 12:18 => రాజుల అధికారమును ఆయన కొటిట్వేయును వారి నడుములకు గొలుసులు 

కటుట్ను. 

యోబు 12:19 => యాజకులను వసత్రహీనులనుగాచేసి వారిని తోడుకొనిపోవును సిథ్రముగా 

నాటుకొనినవారిని ఆయన పడగొటుట్ను. 
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యోబు 12:20 => వాకాచ్తురయ్ము గలవారి పలుకును ఆయన నిరరథ్కము చేయును పెదద్లను 

బుదిధ్లేనివారినిగా చేయును. 

యోబు 12:21 => అధిపతులను ఆయన తిరసాక్రము చేయును బలాఢుయ్ల నడికటల్ను విపుప్ను. 

సామెతలు 8:15 => నావలన రాజులు ఏలుదురు అధికారులు నాయ్యమునుబటిట్ పాలన చేయుదురు. 

సామెతలు 8:16 => నావలన అధిపతులును లోకములోని ఘనులైన నాయ్యాధిపతులందరును 

పర్భుతవ్ము చేయుదురు. 

యెషయా 37:20 => యెహోవా, లోకమందునన్ నీవే నిజముగా నీవే అదివ్తీయ దేవుడవైన 

యెహోవావని సమసత్ జనులు తెలిసికొనునటుల్ అతని చేతిలోనుండి మముమ్ను రకిష్ంచుము. 

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

తెలిసికొనునటుల్ అంధకారసథ్లములలో ఉంచబడిన నిధులను రహసయ్సథ్లములలోని మరుగైన 

ధనమును నీకిచెచ్దను.  

యిరిమ్యా 27:5 => అధిక బలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను భూమిని భూమిమీదనునన్ 

నరులను జంతువులను నేనే సృజించి, ఎవరికిచుచ్ట నాయ్యమని నాకు తోచునో వారికే 

యిచుచ్చునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 7:17 => కాగా యెహోవా ఆజఞ్ ఏదనగా నేను యెహోవానని దీనిబటిట్ నీవు 

తెలిసికొందువని యెహోవా చెపుప్చునాన్డు. ఇదిగో నాచేతిలోనునన్ యీ కఱఱ్తో నేను ఏటి నీటిని 

కొటుట్దును అది రకత్ముగా మారచ్బడును. 

సంఖాయ్కాండము 22:9 => దేవుడు బిలామునొదద్కు వచిచ్ నీయొదద్నునన్ యీ మనుషుయ్లు ఎవరని 

అడుగగా 

సంఖాయ్కాండము 33:53 => ఆ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొని దానిలో నివసింపవలెను; ఏలయనగా 

దాని సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ ఆ దేశమును మీకిచిచ్తిని. 

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

శేయీరు మనెన్ము నేనిచిచ్యునాన్ను గనుక వారి భూమిలోనిది ఒక అడుగైనను మీకియయ్ను. 
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1 సమూయేలు 15:28 => అపుప్డు సమూయేలు అతనితో ఇటల్నెను నేడు యెహోవా 

ఇశార్యేలీయుల రాజయ్మును నీచేతిలోనుండి లాగివేసి నీకంటె ఉతత్ముడైన నీ పొరుగువానికి దానిని 

అపప్గించియునాన్డు. 

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

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

చాలదు; 

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

ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యెహోవా జనులైన ఇశార్యేలు వారిమీద నేను 

నినున్ పటాట్భిషికుత్నిగా చేయుచునాన్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:11 => యెహోవా, భూమాయ్కాశములయందుండు సమసత్మును నీ 

వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; 

యెహోవా, రాజయ్ము నీది, నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:6 => మా పితరుల దేవా యెహోవా, నీవు ఆకాశమందు దేవుడవై 

యునాన్వు, అనయ్జనుల రాజయ్ములను ఏలువాడవు నీవే; నీవు బాహుబలము గలవాడవు, పరాకర్మము 

గలవాడవు, నినెన్దిరించుటకెవరికిని బలము చాలదు. 

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

యెహోవా లోకమందునన్ సకల జనములను నా వశముచేసి, యూదాదేశమందునన్ యెరూషలేములో 

తనకు మందిరమును కటిట్ంచుమని నాకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు. 

యోబు 12:21 => అధిపతులను ఆయన తిరసాక్రము చేయును బలాఢుయ్ల నడికటల్ను విపుప్ను. 

యోబు 36:22 => ఆలోచించుము, దేవుడు శకిత్మంతుడై ఘనత వహించిన వాడు ఆయనను పోలిన 

బోధకుడెవడు? 

కీరత్నలు 83:18 => యెహోవా అను నామము ధరించిన నీవు మాతర్మే సరవ్లోకములో 

మహోనన్తుడవని వారెరుగుదురు గాక. 
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కీరత్నలు 93:1 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు పర్భావమును ఆయన వసత్రముగా 

ధరించియునాన్డు యెహోవా బలముధరించి బలముతో నడుము కటుట్కొనియునాన్డు కదలకుండునటుల్ 

భూలోకము సిథ్రపరచబడియునన్ది. 

యెషయా 51:13 => బాధపెటుట్వాడు నాశనము చేయుటకు సిదధ్పడునపుప్డు వాని కోర్ధమునుబటిట్ 

నితయ్ము భయపడుచు, ఆకాశములను వాయ్పింపజేసి భూమి పునాదులనువేసిన యెహోవాను నీ 

సృషిట్కరత్యైన యెహోవాను మరచుదువా? బాధపెటుట్వాని కోర్ధము ఏమాయెను?  

యెషయా 64:2 => నీ శతుర్వులకు నీ నామమును తెలియజేయుటకై అగిన్ గచచ్పొదలను 

కాలుచ్రీతిగాను అగిన్ నీళల్ను పొంగజేయురీతిగాను నీవు దిగివచెచ్దవు గాక.  

యెహెజేక్లు 22:16 => అచచ్ట అనయ్జనుల ఎదుటనే నీ అంతట నీవే భర్షు ఠ్డవై నేను యెహోవానని 

నీవు తెలిసికొందువు.  

యెహెజేక్లు 28:9 => నేను దేవుడనని నినున్ చంపువానియెదుట నీవు చెపుప్దువా? నినున్ 

చంపువానిచేతిలో నీవు మానవుడవే కాని దేవుడవు కావు గదా. 

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 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. 

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

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 

దానియేలు 2:37 => రాజా, పరలోకమందునన్ దేవుడు రాజయ్మును అధికారమును బలమును 

ఘనతయు తమరికి అనుగర్హించియునాన్డు; తమరు రాజులకు రాజై యునాన్రు. 
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దానియేలు 2:47 => మరియు రాజు ఈ మరమ్మును బయలుపరచుటకు నీవు సమరుథ్డవైతివే; నీ 

దేవుడు దేవతలకు దేవుడును రాజులకు పర్భువును మరమ్ములు బయలుపరచువాడునై యునాన్డని 

దానియేలునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 4:16 => ఏడు కాలములు గడచువరకు వానికునన్ మానవమనసుస్నకు బదులుగా 

పశువుమనసుస్ వానికి కలుగును. 

దానియేలు 4:33 => ఆ గడియలోనే ఆలాగున నెబుకదెన్జరునకు సంభవించెను; మానవులలోనుండి 

అతని తరిమిరి, అతడు పశువులవలె గడిడ్ మేసెను, ఆకాశపుమంచు అతని దేహమును తడపగా అతని 

తలవెండుర్కలు పకిష్రాజు రెకక్ల ఈకెలవంటివియు అతని గోళుల్ పకుష్ల గోళల్వంటివియు నాయెను.  

దానియేలు 4:34 => ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ 

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

దానియేలు 4:36 => ఆ సమయమందు నా బుదిధ్ మరల నాకు వచెచ్ను, రాజయ్ సంబంధమగు 

పర్భావమును నా ఘనతయు నా తేజసుస్ను నాకు కలిగెను; నా మంతుర్లును నా కిర్ంది యధిపతులును 

నాయొదద్ ఆలోచన చేయవచిచ్రి. నా రాజయ్ము నాకు సిథ్రపడగా నేను మరి ఎకుక్వ ఘనత నొందితిని.  

దానియేలు 5:18 => రాజా చితత్గించుము; మహోనన్తుడగు దేవుడు మహరద్శను రాజయ్మును 

పర్భావమును ఘనతను నీ తండిర్యగు నెబుకదెన్జరునకు ఇచెచ్ను.  

దానియేలు 7:4 => మొదటిది సింహమును పోలినది గాని దానికి పకిష్రాజు రెకక్లవంటి 

రెకక్లుండెను. నేను చూచుచుండగా దాని రెకక్లు తీయబడినవి గనుక మనుషుయ్నివలె అది పాదములు 

పెటుట్కొని నేలపైన నిలువబడెను. మరియు మానవమనసుస్ వంటి మనసుస్ దానికియయ్బడెను.  

దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

Page  of 449 1355



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

హోషేయ 2:7 => అది తన విటకాండర్ను వెంటాడి వారిని ఎదురొక్నలేక పోవును; ఎంత వెదకినను 

వారు దానికి కనబడక యుందురు. అపుప్డు అది ఇపప్టి కంటె పూరవ్మే నా సిథ్తి బాగుగ నుండెను 

గనుక నేను తిరిగి నా మొదటి పెనిమిటియొదద్కు వెళుల్దుననుకొనును. 

మతత్యి 4:9 => నీవు సాగిలపడి నాకు నమసాక్రము చేసినయెడల వీటిననిన్టిని నీకిచెచ్దనని 

ఆయనతో చెపప్గా 

మారుక్ 5:3 => వాడు సమాధులలో వాసము చేసెడివాడు, సంకెళల్తోనైనను ఎవడును వాని 

బంధింపలేకపోయెను. 

యోహాను 19:11 => అందుకు యేసు పైనుండి నీకు ఇయయ్బడియుంటేనే తపప్ నామీద నీకు ఏ 

అధికారమును ఉండదు; అందుచేత ననున్ నీకు అపప్గించిన వానికి ఎకుక్వ పాపము కలదనెను. 

రోమీయులకు 13:1 => పర్తివాడును పై అధికారులకు లోబడి యుండవలెను; ఏలయనగా 

దేవునివలన కలిగినది తపప్ మరి ఏ అధికారమును లేదు; ఉనన్ అధికారములు దేవుని వలననే 

నియమింపబడియునన్వి. 

యాకోబు 4:7 => కాబటిట్ దేవునికి లోబడి యుండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అపుప్డు వాడు 

మీయొదద్నుండి పారిపోవును. 

వచనము 36 

ఆ సమయమందు నా బుదిధ్ మరల నాకు వచెచ్ను, రాజయ్ సంబంధమగు పర్భావమును నా ఘనతయు 

నా తేజసుస్ను నాకు కలిగెను; నా మంతుర్లును నా కిర్ంది యధిపతులును నాయొదద్ ఆలోచన 

చేయవచిచ్రి. నా రాజయ్ము నాకు సిథ్రపడగా నేను మరి ఎకుక్వ ఘనత నొందితిని.  

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

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

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

జరుగుచునన్దని నీకు తెలియదా? 
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యెషయా 30:14 => కుమమ్రి కుండ పగులగొటట్బడునటుల్ ఆయన ఏమియు విడిచిపెటట్క దాని 

పగులగొటుట్ను పొయిలోనుండి నిపుప్ తీయుటకు గాని గుంటలోనుండి నీళుల్ తీయుటకు గాని దానిలో 

ఒకక్ పెంకైనను దొరకదు.  

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

మీకు బాగుగా తెలియును. 

దానియేలు 4:25 => తమయొదద్ నుండకుండ మనుషుయ్లు నినున్ తరుముదురు, నీవు 

అడవిజంతువుల మధయ్ నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ తినెదవు; ఆకాశపుమంచు నీమీదపడి 

నినున్ తడుపును; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన అధికారియై యునాన్డనియు, 

తానెవనికి దాని ననుగర్హింప నిచఛ్యించునో వానికి అనుగర్హించుననియు నీవు తెలిసికొనువరకు 

ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:32 => తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ 

నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన 

అధికారియై యుండి, తానెవనికి దాని అనుగర్హింప నిశచ్యించునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు 

తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగునని చెపెప్ను. 

యోబు 12:21 => అధిపతులను ఆయన తిరసాక్రము చేయును బలాఢుయ్ల నడికటల్ను విపుప్ను. 

యోబు 12:24 => భూజనుల అధిపతుల వివేచనను ఆయన నిరరథ్క పరచును తోర్వలేని 

మహారణయ్ములో వారిని తిరుగులాడ చేయును. 

యోబు 18:18 => జనులు వారిని వెలుగులోనుండి చీకటిలోనికి తోలుదురు భూలోకములోనుండి 

వారిని తరుముదురు. 

యోబు 30:5 => వారు నరుల మధయ్నుండి తరిమివేయబడిన వారు దొంగను తరుముచు కేకలు 

వేయునటుల్ మనుషుయ్లు వారిని తరుముచు కేకలు వేయుదురు. భయంకరమైన లోయలలోను  

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

తిరుగులాడజేయువాడు. 
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యెషయా 51:13 => బాధపెటుట్వాడు నాశనము చేయుటకు సిదధ్పడునపుప్డు వాని కోర్ధమునుబటిట్ 

నితయ్ము భయపడుచు, ఆకాశములను వాయ్పింపజేసి భూమి పునాదులనువేసిన యెహోవాను నీ 

సృషిట్కరత్యైన యెహోవాను మరచుదువా? బాధపెటుట్వాని కోర్ధము ఏమాయెను?  

దానియేలు 4:16 => ఏడు కాలములు గడచువరకు వానికునన్ మానవమనసుస్నకు బదులుగా 

పశువుమనసుస్ వానికి కలుగును. 

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.  

మారుక్ 5:3 => వాడు సమాధులలో వాసము చేసెడివాడు, సంకెళల్తోనైనను ఎవడును వాని 

బంధింపలేకపోయెను. 

వచనము 37 

ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు సతయ్ములును, ఆయన 

మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని ఆయన అణపశకుత్డనియు, 

ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

దానియేలు 4:16 => ఏడు కాలములు గడచువరకు వానికునన్ మానవమనసుస్నకు బదులుగా 

పశువుమనసుస్ వానికి కలుగును. 

దానియేలు 4:26 => చెటుట్యొకక్ మొదుద్నుండనియుయ్డని వారు చెపిప్రిగదా దానివలన సరోవ్నన్తుడు 

అధికారియని నీవు తెలిసికొనినమీదట నీ రాజయ్ము నీకు మరల ఖాయముగ వచుచ్నని తెలిసికొముమ్. 

దానియేలు 4:32 => తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ 

నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన 

అధికారియై యుండి, తానెవనికి దాని అనుగర్హింప నిశచ్యించునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు 

తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగునని చెపెప్ను. 
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కీరత్నలు 121:1 => కొండలతటుట్ నా కనున్లెతుత్చునాన్ను నాకు సహాయము ఎకక్డనుండి వచుచ్ను? 

కీరత్నలు 123:1 => ఆకాశమందు ఆసీనుడవైనవాడా, నీ తటుట్ నా కనున్లెతుత్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 130:1 => యెహోవా, అగాధసథ్లములలోనుండి నేను నీకు మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 130:2 => పర్భువా, నా పార్రథ్న ఆలకింపుము. నీ చెవియొగిగ్ నా ఆరత్ధవ్ని వినుము. 

యోనా 2:2 => నేను ఉపదర్వములో ఉండి యెహోవాకు మనవిచేయగా ఆయన నాకు 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను ; పాతాళగరభ్ములోనుండి నేను కేకలు వేయగా నీవు నా పార్రథ్న 

నంగీకరించియునాన్వు. 

యోనా 2:3 => నీవు ననున్ అగాధమైన సముదర్గరభ్ములో పడవేసియునాన్వు, పర్వాహములు ననున్ 

చుటుట్కొనియునన్వి, నీ తరంగములును నీ కరుళుల్ను ననున్ కపిప్యునన్వి. 

యోనా 2:4 => నీ సనిన్ధిలోనుండి నేను వెలివేయబడినను, నీ పరిశుదాధ్లయము తటుట్ మరల 

చూచెదననుకొంటిని. 

లూకా 18:13 => అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుచుండి, ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్టకైనను 

ధైరయ్ము చాలక రొముమ్ కొటుట్కొనుచు దేవా, పాపినైన ననున్ కరుణించుమని పలికెను. 

యోబు 1:21 => నేను నా తలిల్గరభ్ములోనుండి దిగంబరినై వచిచ్తిని, దిగంబరినై అకక్డికి 

తిరిగివెళె ల్దను; యెహోవా ఇచెచ్ను యెహోవా తీసికొనిపోయెను, యెహోవా నామమునకు సుత్తి 

కలుగునుగాక. 

కీరత్నలు 50:14 => దేవునికి సుత్తి యాగము చేయుము మహోనన్తునికి నీ మొర్కుక్బడులు 

చెలిల్ంచుము. 

కీరత్నలు 103:1 => నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము. నా అంతరంగముననునన్ 

సమసత్మా, ఆయన పరిశుదధ్ నామమును సనున్తించుము. 

కీరత్నలు 103:2 => నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము ఆయన చేసిన ఉపకారములలో 

దేనిని మరువకుము 

కీరత్నలు 103:3 => ఆయన నీ దోషములనిన్టిని క్షమించువాడు నీ సంకటములనిన్టిని 

కుదురుచ్వాడు. 
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కీరత్నలు 103:4 => సమాధిలోనుండి నీ పార్ణమును విమోచించుచునాన్డు కరుణాకటాక్షములను 

నీకు కిరీటముగా ఉంచుచునాన్డు 

కీరత్నలు 107:8 => ఆయన కృపనుబటిట్యు నరులకు ఆయన చేయు ఆశచ్రయ్కారయ్ములనుబటిట్యు 

వారు యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు గాక 

కీరత్నలు 107:15 => ఆయన కృపనుబటిట్యు నరులకు ఆయన చేయు ఆశచ్రయ్కారయ్ములనుబటిట్యు 

వారు యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు గాక. 

కీరత్నలు 107:22 => వారు కృతజఞ్తారప్ణలు చెలిల్ంచుదురుగాక ఉతాస్హధవ్నితో ఆయన 

కారయ్ములను పర్కటించుదురుగాక.  

కీరత్నలు 107:31 => ఆయన కృపనుబటిట్యు నరులకు ఆయనచేయు ఆశచ్రయ్కారయ్ములనుబటిట్యు 

వారు యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు గాక. 

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

దీవ్పవాసులారా, ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా నామమును ఘనపరచుడి. 

విలాపవాకయ్ములు 3:19 => నా శర్మను నా దురవసథ్ను నేను తార్గిన మాచిపతిర్ని చేదును జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. 

విలాపవాకయ్ములు 3:20 => ఎడతెగక నా ఆతమ్ వాటిని జాఞ్పకము చేసికొని నాలో కుర్ంగియునన్ది 

అది నీకింకను జాఞ్పకమునన్ది గదా.  

విలాపవాకయ్ములు 3:21 => నేను దీని జాఞ్పకము చేసికొనగా నాకు ఆశ పుటుట్చునన్ది. 

విలాపవాకయ్ములు 3:22 => యెహోవా కృపగలవాడు ఆయన వాతస్లయ్త యెడతెగక నిలుచునది 

గనుక మనము నిరూమ్లము కాకునన్వారము.  

విలాపవాకయ్ములు 3:23 => అనుదినము నూతనముగా ఆయనకు వాతస్లయ్త పుటుట్చునన్ది నీవు 

ఎంతైన నమమ్దగినవాడవు.  

దానియేలు 4:17 => ఈ ఆజఞ్ జాగరూకులగు దేవదూతల పర్కటన ననుసరించి జరుగును, 

నిరణ్యమైన పరిశుదుధ్ల పర్కటన ననుసరించి సంభవించును. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల 

రా జయ్ ము పై ని అ ధి కా రి యై యుం డి , తా నె వ రి కి అ ను గర్ హిం ప ని చఛ్ యిం చు నో 
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వారికనుగర్హించుననియు , ఆ యా రాజయ్ముపైన అతయ్ లప్  మనుషుయ్లను ఆయన 

నియమించుచునాన్డనియు మనుషుయ్లందరు తెలిసికొనునటుల్ ఈలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:32 => తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ 

నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన 

అధికారియై యుండి, తానెవనికి దాని అనుగర్హింప నిశచ్యించునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు 

తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగునని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 7:17 => యెహోవా నాయ్యము విధించువాడని నేను ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచెదను సరోవ్నన్తుడైన యెహోవా నామమును కీరిత్ంచెదను. 

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

కీరిత్ంచెదను.  

కీరత్నలు 92:1 => యెహోవాను సుత్తించుట మంచిది మహోనన్తుడా,  

విలాపవాకయ్ములు 3:38 => మహోనన్తుడైన దేవుని నోటనుండి కీడును మేలును బయలువెళుల్ను 

గదా? 

దానియేలు 12:7 => నారబటట్లు వేసికొని యేటిపైన ఆడుచునన్ ఆ మనుషుయ్ని మాటను నేను 

వింటిని; ఏమనగా, అతడు తన కుడిచేతిని ఎడమచేతిని ఆకాశమువైపుకెతిత్ నితయ్జీవియగు వాని 

నామమున ఒటుట్పెటుట్కొని, ఒకకాలము కాలములు అరధ్కాలము పరిశుదధ్జనము యొకక్ బలమును 

కొటిట్వేయుట ముగింపబడగా సకల సంగతులు సమాపత్ములగుననెను.  

కీరత్నలు 90:2 => పరవ్తములు పుటట్కమునుపు భూమిని లోకమును నీవు పుటిట్ంపకమునుపు 

యుగయుగములు నీవే దేవుడవు 

కీరత్నలు 102:24 => నేనీలాగు మనవిచేసితిని నా దేవా, నాదినముల మధయ్ను ననున్ కొనిపోకుము 

నీ సంవతస్రములు తరతరములుండును. 

కీరత్నలు 146:10 => యెహోవా నిరంతరము ఏలును సీయోనూ, నీ దేవుడు తరములనిన్టను 

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

ఆయనే రాజు, ఆయన ఉగర్తకు భూమి కంపించును, జనములు ఆయన కోపమును సహింపలేవు. 

యోహాను 5:26 => తండిర్ యేలాగు తనంతట తానే జీవముగలవాడై యునాన్డో ఆలాగే 

కుమారుడును తనంతట తానే జీవముగలవాడై యుండుటకు కుమారునికి అధికారము 

అనుగర్హించెను. 

1 తిమోతి 1:17 => సకల యుగములలో రాజైయుండి, అక్షయుడును అదృశుయ్డునగు అదివ్తీయ 

దేవునికి ఘనతయు మహిమయు యుగయుగములు కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 తిమోతి 6:16 => సమీపింపరాని తేజసుస్లో ఆయన మాతర్మే వసించుచు అమరతవ్ము 

గలవాడైయునాన్డు. మనుషుయ్లలో ఎవడును ఆయనను చూడలేదు, ఎవడును చూడనేరడు; ఆయనకు 

ఘనతయు శాశవ్తమైన పర్భావమును కలిగియుండును గాక. ఆమేన . 

పర్కటన 4:10 => ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని 

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

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

సముదర్మును అందులో ఉనన్వాటిని సృషిట్ంచి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానితోడు 

ఒటుట్పెటుట్కొని ఇక ఆలసయ్ముండదు గాని 

దానియేలు 4:3 => ఆయన సూచక కిర్యలు ఎంతో బర్హామ్ండమైనవి; ఆయన అదుభ్తములు ఎంతో 

ఘనమైనవి, ఆయన రాజయ్ము శాశవ్త రాజయ్ము; ఆయన ఆధిపతయ్ము తరతరములు నిలుచుచునన్ది. 

దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 

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

సేవించునటుల్ పర్భుతవ్మును మహిమయు ఆధిపతయ్మును ఆయన కీయబడెను. ఆయన పర్భుతవ్ము 

శాశవ్తమైనది అదెనన్టికిని తొలగిపోదు; ఆయన రాజయ్ము ఎపుప్డును లయము కాదు. 
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కీరత్నలు 10:16 => యెహోవా నిరంతరము రాజైయునాన్డు ఆయన దేశములోనుండి అనయ్జనులు 

నశించిపోయిరి. 

కీరత్నలు 145:13 => నీ రాజయ్ము శాశవ్తరాజయ్ము నీ రాజయ్పరిపాలన తరతరములు నిలుచును. 

యెషయా 9:6 => ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను మనకు కుమారుడు అనుగర్హింపబడెను 

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

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

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

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

ఆయనే రాజు, ఆయన ఉగర్తకు భూమి కంపించును, జనములు ఆయన కోపమును సహింపలేవు. 

మీకా 4:7 => కుంటివారిని శేషముగాను దూరమునకు వెళల్గొటట్బడినవారిని బలమైన జనముగాను 

నేనుచేతును, యెహోవా సీయోను కొండయందు ఇపప్టినుండి శాశవ్తకాలమువరకు వారికి రాజుగా 

ఉండును. 

లూకా 1:33 => ఆయన యాకోబు వంశసుథ్లను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజయ్ము 

అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

కీరత్నలు 90:1 => పర్భువా, తరతరములనుండి మాకు నివాససథ్లము నీవే. 

ఆదికాండము 14:22 => అబార్ము నేనే అబార్మును ధనవంతునిగా చేసితినని నీవు చెపప్కుండునటుల్ 

ఒక నూలు పోగైనను చెపుప్ల వారైనను నీవాటిలో ఏదైనను తీసికొన 
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నిరగ్మకాండము 19:5 => కాగా మీరు నా మాట శర్దధ్గా విని నా నిబంధన ననుసరించి 

నడిచినయెడల మీరు సమసత్దేశ జనులలో నాకు సవ్కీయ సంపాదయ్మగుదురు. 

యెహోషువ 2:11 => మేము వినినపుప్డు మా గుండెలు కరిగిపోయెను. మీ దేవుడైన యెహోవా పైన 

ఆకాశమందును కిర్ంద భూమియందును దేవుడే. మీ యెదుట ఎటిట్ మనుషుయ్లకైనను ధైరయ్మేమాతర్ము 

ఉండదు. 

యెహోషువ 4:24 => మీరు ఎలల్పుప్డును మీ దేవుడైన యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

నిలుపుటకును, మేము దాటువరకు మీ దేవుడైన యెహోవా తానే మాయెదుట ఎఱఱ్సముదర్మును 

ఎండచేసినటుల్ మీరు దాటువరకు మీ యెదుట యొరాద్ను నీళళ్ను ఎండచేసెనని చెపిప్ యీ సంగతి 

వారికి తెలియపరచవలెను. 

1 సమూయేలు 2:30 => నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని యాజ 

కతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్ యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్నకు కేవలము 

పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున యెహోవా 

వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. 

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

ఆసీనుడగుటకు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా ఒకని నాకు దయచేసినందుకు ఆయనకు 

సోత్తర్ము కలుగునుగాక అనెను. 

2 రాజులు 5:15 => అపుప్డతడు తన పరివారముతోకూడ దైవజనుని దగగ్రకు తిరిగివచిచ్ అతని 

ముందర నిలిచి చితత్గించుము; ఇశార్యేలులోనునన్ దేవుడు తపప్ లోకమంతటియందును మరియొక 

దేవుడు లేడని నేను ఎరుగుదును; ఇపుప్డు నీవు నీ దాసుడనైన నాయొదద్ బహుమానము 

తీసికొనవలసినదని అతనితో చెపప్గా 

2 రాజులు 19:15 => యెహోవా సనిన్ధిని ఇటల్ని పార్రథ్న చేసెను యెహోవా, కెరూబుల మధయ్ను 

నివసించుచునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవా, భూమాయ్కాశములను కలుగజేసిన అదివ్తీయ దేవా, నీవు 

లోకమందునన్ సకల రాజయ్ములకు దేవుడవైయునాన్వు. 
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2 రాజులు 19:19 => యెహోవా మా దేవా; లోకమందునన్ సమసత్ జనులు నీవే నిజముగా 

అదివ్తీయ దేవుడవైన యెహోవావని తెలిసికొనునటుల్గా అతనిచేతిలోనుండి మముమ్ను రకిష్ంచుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:11 => యెహోవా, భూమాయ్కాశములయందుండు సమసత్మును నీ 

వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; 

యెహోవా, రాజయ్ము నీది, నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:13 => ఆయనకు మొరలిడగా, ఆయన అతని వినన్పములను ఆలకించి 

యెరూషలేమునకు అతని రాజయ్ములోనికి అతని తిరిగి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు యెహోవా దేవుడై 

యునాన్డని మనషేష్ తెలిసికొనెను. 

ఎజార్ 5:8 => రాజవైన తమకు తెలియవలసినదేమనగా, మేము యూదా పర్దేశములోనికి వెళి ల్తివిు, 

అకక్డ మహాదేవుని యొకక్ మందిరము ఉనన్ది; అది గొపప్ రాళల్చేత కటట్బడినది, గోడలలో మార్నులు 

వేయబడినవి మరియు ఈ పని తవ్రగా జరుగుచు వారిచేతిలో వృదిధ్యగుచునన్ది. 

యోబు 9:4 => ఆయన మహా వివేకి, అధిక బలసంపనున్డు ఆయనతో పోరాడ తెగించి హాని 

నొందనివాడెవడు? 

యోబు 25:2 => అధికారమును భీకరతవ్మును ఆయనకు తోడైయునన్వి ఆయన తన ఉనన్త 

సథ్లములలో సమాధానము కలుగజేయును. 

కీరత్నలు 89:13 => పరాకర్మముగల బాహువు నీకు కలదు నీ హసత్ము బలమైనది నీ దకిష్ణహసత్ము 

ఉనన్తమైనది. 

కీరత్నలు 92:8 => యెహోవా, నీవే నితయ్ము మహోనన్తుడవుగా నుందువు 

కీరత్నలు 93:2 => పురాతనకాలమునుండి నీ సింహాసనము సిథ్రమాయెను సదాకాలము ఉనన్వాడవు 

నీవే 

కీరత్నలు 99:2 => సీయోనులో యెహోవా మహోనన్తుడు జనములనిన్టిపైన ఆయన 

హెచిచ్యునాన్డు. 

కీరత్నలు 103:19 => యెహోవా ఆకాశమందు తన సింహాసనమును సిథ్రపరచియునాన్డు. ఆయన 

అనిన్టిమీద రాజయ్పరిపాలన చేయుచునాన్డు.  
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కీరత్నలు 145:12 => నీ భకుత్లు నీ రాజయ్పర్భావమునుగూరిచ్ చెపుప్కొందురు నీ శౌరయ్మునుగూరిచ్ 

పలుకుదురు 

పర్సంగి 3:14 => దేవుడు చేయు పనులనిన్యు శాశవ్తములని నేను తెలిసికొంటిని; దాని కేదియు 

చేరచ్బడదు దానినుండి ఏదియు తీయబడదు ; మనుషుయ్లు తనయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండునటుల్ దేవుడిటిట్ నియమము చేసియునాన్డు. 

యెషయా 40:17 => ఆయన దృషిట్కి సమసత్ జనములు లేనటుట్గానే యుండును ఆయన దృషిట్కి అవి 

అభావముగాను శూనయ్ముగాను ఎంచబడును. 

యెషయా 54:16 => ఆలకించుము, నిపుప్లూది తన వృతిత్కి తగినటుట్గా పనిముటుట్ చేయు కమమ్రిని 

సృజించువాడను నేనే నాశనము చేయుటకై పాడుచేయువాని సృజించువాడను నేనే  

యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

వి న య ము గ ల వా రి పార్ ణ ము ను ఉ జీజ్ విం ప జే యు ట కు ను న లి గి న వా రి పార్ ణ ము ను 

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

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

శౌరయ్మునుబటిట్ నీ నామము ఘనమైనదాయెను. 

యెహెజేక్లు 36:23 => అనయ్జనుల మధయ్ మీరు దూషించిన నా ఘనమైన నామమును నేను 

పరిశుదధ్ పరచుదును, వారి యెదుట మీయందు నేను ననున్ పరిశుదధ్ పరచుకొనగా నేను పర్భువగు 

యెహోవానని వారు తెలిసికొందురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 2:37 => రాజా, పరలోకమందునన్ దేవుడు రాజయ్మును అధికారమును బలమును 

ఘనతయు తమరికి అనుగర్హించియునాన్డు; తమరు రాజులకు రాజై యునాన్రు. 

దానియేలు 3:28 => నెబుకదెన్జరు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వీరి దేవుడు పూజారు హ్డు; 

ఆయన తన దూతనంపి తనాన్శర్యించిన దాసులను రకిష్ంచెను. వారు తమ దేవునికి గాక మరి ఏ 
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దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి 

రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 

దానియేలు 4:25 => తమయొదద్ నుండకుండ మనుషుయ్లు నినున్ తరుముదురు, నీవు 

అడవిజంతువుల మధయ్ నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ తినెదవు; ఆకాశపుమంచు నీమీదపడి 

నినున్ తడుపును; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన అధికారియై యునాన్డనియు, 

తానెవనికి దాని ననుగర్హింప నిచఛ్యించునో వానికి అనుగర్హించుననియు నీవు తెలిసికొనువరకు 

ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:31 => రాజు నోట ఈ మాట యుండగా ఆకాశమునుండి యొక శబద్ము వచెచ్ను, 

ఏదనగా రాజగు నెబుకదెన్జరూ, యిదే నీకు పర్కటన నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి తొలగిపోయెను. 

దానియేలు 4:36 => ఆ సమయమందు నా బుదిధ్ మరల నాకు వచెచ్ను, రాజయ్ సంబంధమగు 

పర్భావమును నా ఘనతయు నా తేజసుస్ను నాకు కలిగెను; నా మంతుర్లును నా కిర్ంది యధిపతులును 

నాయొదద్ ఆలోచన చేయవచిచ్రి. నా రాజయ్ము నాకు సిథ్రపడగా నేను మరి ఎకుక్వ ఘనత నొందితిని.  

దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

దానియేలు 6:26 => నా సముఖమున నియమించినదేమనగా నా రాజయ్ములోని సకల పర్భుతవ్ముల 

యందుండు నివాసులు దానియేలు యొకక్ దేవునికి భయపడుచు ఆయన సముఖమున 

వణకుచుండవలెను. ఆయనే జీవముగల దేవుడు, ఆయనే యుగయుగములుండువాడు, ఆయన 

రాజయ్ము నాశనము కానేరదు, ఆయన ఆధిపతయ్ము తుదమటుట్నకుండును. 

దానియేలు 6:27 => ఆయన విడిపించువాడును రకిష్ంచువాడునైయుండి, పరమందును 

భూమిమీదను సూచక కిర్యలను ఆశచ్రయ్కారయ్ములను చేయువాడు. ఆయనే సింహముల నోటనుండి 

ఈ దానియేలును రకిష్ంచెను అని వార్యించెను. 
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దానియేలు 7:27 => ఆకాశమంతటి కిర్ందనునన్ రాజయ్మును అధికారమును రాజయ్మహాతమ్య్మును 

మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లకు చెందును. ఆయన రాజయ్ము నితయ్ము నిలుచును, అధికారులందరును 

దానికి దాసులై విధేయులగుదురు. ఇంతలో సంగతి సమాపత్మాయెను అని చెపెప్ను. 

యోనా 1:14 => కాబటిట్ వారు యెహోవా, నీ చితత్పర్కారముగా నీవే దీని చేసితివి; ఈ మనుషుయ్నిబటిట్ 

మముమ్ను లయము చేయకుందువు గాక; నిరోద్షిని చంపితిరనన్ నేరము మామీద మోపకుందువు గాక 

అని యెహోవాకు మనవిచేసికొని 

యోనా 1:16 => ఇది చూడగా ఆ మనుషుయ్లు యెహోవాకు మిగుల భయపడి, ఆయనకు బలి 

అరిప్ంచి మొర్కుక్బళుల్ చేసిరి. 

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

మతత్యి 21:29 => వాడు పోను అని యుతత్రమిచెచ్ను గాని పిమమ్ట మనసుస్ మారుచ్కొని పోయెను. 

లూకా 1:64 => వెంటనే అతని నోరు తెరవబడి, నాలుక సడలి, అతడు దేవుని సుత్తించుచు 

మాటలాడసాగెను. 

లూకా 8:39 => జనసమూహము ఆయన కొరకు ఎదురుచూచుచుండెను గనుక యేసు 

తిరిగివచిచ్నపుప్డు వారు ఆయనను చేరుచ్కొనిరి. 

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

మీరు నాకొరకు ఏలాటి మందిరము కటుట్దురు?నా విశార్ంతి సథ్లమేది? 

రోమీయులకు 11:36 => ఆయన మూలమునను ఆయన దావ్రాను ఆయన నిమితత్మును సమసత్ము 

కలిగియునన్వి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

2 కొరిందీయులకు 1:3 => కనికరము చూపు తండిర్, సమసత్మైన ఆదరణను అనుగర్హించు దేవుడు, 

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ తండిర్యునైన దేవుడు సుత్తింపబడునుగాక. 

ఎఫెసీయులకు 1:3 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యగు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక. 

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 
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ఎఫెసీయులకు 4:6 => అందరికి తండిర్యైన దేవుడు ఒకక్డే. ఆయన అందరికి పైగా ఉనన్వాడై 

అందరిలోను వాయ్పించి అందరిలో ఉనాన్డు. 

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

పర్తయ్క్షతను కనుపరచును. ఆ సరావ్ధిపతి రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువునైయునాన్డు. 

యాకోబు 4:7 => కాబటిట్ దేవునికి లోబడి యుండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అపుప్డు వాడు 

మీయొదద్నుండి పారిపోవును. 

1 పేతురు 4:11 => ఒకడు బోధించినయెడల దైవోకుత్లను బోధించునటుట్ బోధింపవలెను; ఒకడు 

ఉపచారము చేసినయెడల దేవుడు అనుగర్హించు సామరథ్య్మునొంది చేయవలెను. ఇందువలన దేవుడు 

అనిన్టిలోను యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మహిమపరచబడును. యుగయుగములు మహిమయు పర్భావమును 

ఆయనకుండును గాక. ఆమేన . 

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

విడిపించినవానికి మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాక, ఆమేన . ఆయన 

మనలను తన తండిర్యగు దేవునికి ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను జేసెను. 
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వచనము 1 

రాజగు బెలష్సస్రు తన యధిపతులలో వెయియ్మందికి గొపప్ విందుచేయించి, ఆ వెయియ్మందితో 

కలిసికొని దార్కాష్రసము తార్గుచుండెను. 

యోబు 34:14 => ఆయన తన మనసుస్ తనమీదనే ఉంచుకొనినయెడల తన శావ్సనిశావ్సములను 

తనయొదద్కు తిరిగి తీసికొనినయెడల 

యోబు 34:15 => శరీరులందరు ఏకముగా నశించెదరు నరులు మరల ధూళియై పోవుదురు. 

యోబు 34:19 => రాజులయెడల పక్షపాతము చూపనివానితోను బీదలకనన్ ధనముగలవారిని 

ఎకుక్వగా చూడని వానితోను ఆలాగు పలుకుట తగునా? వారందరు ఆయన నిరిమ్ంచినవారు కారా? 

యోబు 34:20 => వారు నిమిషములో చనిపోవుదురు మధయ్రాతిర్ పర్జలు కలోల్లమునొంది 

నాశనమగుదురు బలవంతులు దైవికముగా కొనిపోబడెదరు.  

యోబు 34:21 => ఆయన దృషిట్ నరుల మారగ్ములమీద నుంచబడియునన్ది ఆయన 

వారినడకలనిన్యు కనిపెటిట్ చూచుచునాన్డు. 

యోబు 34:22 => దుష కిర్యలు చేయువారు దాగుకొనుటకు చీకటియైనను మరణాంధకారమైనను 

లేదు. 

యోబు 34:23 => ఒకడు నాయ్యవిమరశ్లోనికి రాకముందు బహుకాలము అతనిని 

విచారణచేయుట దేవునికి అగతయ్ము లేదు. 

యోబు 34:24 => విచారణ లేకుండనే బలవంతులను ఆయన నిరూమ్లము చేయుచునాన్డు వారి 

సాథ్నమున ఇతరులను నియమించుచునాన్డు. 

యెషయా 40:15 => జనములు చేదనుండి జారు బిందువులవంటివి జనులు తార్సుమీది 

ధూళివంటివారు దీవ్పములు గాలికి ఎగురు సూక్షమ్ రేణువులవలె నునన్వి.  

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

యెషయా 40:17 => ఆయన దృషిట్కి సమసత్ జనములు లేనటుట్గానే యుండును ఆయన దృషిట్కి అవి 

అభావముగాను శూనయ్ముగాను ఎంచబడును. 
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యెషయా 40:22 => ఆయన భూమండలముమీద ఆసీనుడైయునాన్డు దాని నివాసులు మిడతలవలె 

కనబడుచునాన్రు ఒకడు తెరను విపిప్నటుల్ ఆయన ఆకాశవైశాలయ్మును వాయ్పింపజేసెను ఒకడు 

గుడారము వేసినటుల్ ఆయన దానిని నివాస సథ్లముగా ఏరప్రచెను.  

యెషయా 40:23 => రాజులను ఆయన లేకుండ చేయును భూమియొకక్ నాయ్యాధిపతులను 

మాయాసవ్రూపులుగా చేయును. 

యెషయా 40:24 => వారు నాటబడగనే వితత్బడగనే వారి మొదలు భూమిలో వేరు తనన్కమునుపే 

ఆయన వారిమీద ఊదగా వారు వాడిపోవుదురు సుడిగాలి పొటుట్ను ఎగరగొటుట్నటుల్ ఆయన వారిని 

ఎగరగొటుట్ను.  

1 సమూయేలు 3:18 => సమూయేలు దేనిని మరుగుచేయక సంగతి అంతయు అతనికి 

తెలియజెపెప్ను. ఏలీ విని సెలవిచిచ్నవాడు యెహోవా; తన దృషిఠ్కి అనుకూలమైనదానిని ఆయన 

చేయునుగాక అనెను. 

యోబు 23:13 => అయితే ఆయన ఏకమనసుస్గలవాడు ఆయనను మారచ్గలవాడెవడు? ఆయన 

తనకిషట్మైనది ఏదో అదే చేయును. 

కీరత్నలు 33:9 => ఆయన మాట సెలవియయ్గా దాని పర్కారమాయెను ఆయన ఆజాఞ్పింపగానే 

కారయ్ము సిథ్రపరచబడెను. 

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

ఆయన నిషఫ్లములుగా జేయును. 

కీరత్నలు 33:11 => యెహోవా ఆలోచన సదాకాలము నిలుచును ఆయన సంకలప్ములు 

తరతరములకు ఉండును. 

కీరత్నలు 115:3 => మా దేవుడు ఆకాశమందునాన్డు తన కిచఛ్వచిచ్నటుల్గా సమసత్మును ఆయన 

చేయుచునాన్డు 

కీ రత్ నలు 1 3 5 : 6 = > ఆకాశమందును భూమియందును సముదర్ములయందును 

మహాసముదర్ములనిన్టి యందును ఆయన తనకిషట్మైనదంతయు జరిగించువాడు 
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యెషయా 14:24 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా పర్మాణపూరవ్ కముగా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను ఉదేద్శించినటుల్ నిశచ్యముగా జరుగును నేను యోచించినటుల్ సిథ్రపడును.  

యెషయా 14:25 => నా దేశములో అషూష్రును సంహరించెదను నా పరవ్తములమీద వాని 

నలుగదొర్కెక్దను వాని కాడి నా జనులమీదనుండి తొలగిపోవును వాని భారము వారి 

భుజముమీదనుండి తొలగింపబడును. 

యెషయా 14:26 => సరవ్లోకమునుగూరిచ్ నేను చేసిన ఆలోచన ఇదే జనములందరిమీద 

చాపబడిన బాహువు ఇదే. 

యెషయా 14:27 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దాని నియమించియునాన్డు 

రదుద్పరచగలవాడెవడు? బాహువు చాచినవాడు ఆయనే దాని తిర్పప్గలవాడెవడు? 

యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  

యెషయా 46:11 => తూరుప్నుండి కూర్రపకిష్ని రపిప్ంచుచునాన్ను దూరదేశమునుండి నేను 

యోచించిన కారయ్మును నెరవేరుచ్వానిని పిలుచుచునాన్ను నేను చెపిప్యునాన్ను దాని నెరవేరెచ్దను 

ఉదేద్శించియునాన్ను సఫలపరచెదను. 

మతత్యి 11:25 => ఆ సమయమున యేసు చెపిప్నదేమనగా తండీర్, ఆకాశమునకును భూమికిని 

పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి పసిబాలురకు 

బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను. 

మతత్యి 11:26 => అవును తండీర్, ఈలాగు చేయుట నీ దృషిట్కి అనుకూలమాయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

ఎఫెసీయులకు 1:11 => మరియు కీర్సుత్నందు ముందుగా నిరీకిష్ంచిన మనము తన మహిమకు కీరిత్ 

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

వంగునటుల్ను, 

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

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 

కీరత్నలు 33:8 => లోకులందరు యెహోవాయందు భయభకుత్లు నిలుపవలెను. భూలోక 

నివాసులందరు ఆయనకు వెరవవలెను. 

కీరత్నలు 33:14 => తానునన్ నివాససథ్లములోనుండి భూలోక నివాసులందరివైపు ఆయన 

చూచుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 49:1 => సరవ్జనులారా ఆలకించుడి. 

యెషయా 26:9 => రాతిర్వేళ నా పార్ణము నినున్ ఆశించుచునన్ది నాలోనునన్ ఆతమ్ ఆసకిత్తో నినున్ 

ఆశర్యించుచునన్ది. నీ తీరుప్లు లోకమునకు రాగా లోకనివాసులు నీతిని నేరుచ్కొందురు.  

యోబు 9:4 => ఆయన మహా వివేకి, అధిక బలసంపనున్డు ఆయనతో పోరాడ తెగించి హాని 

నొందనివాడెవడు? 

యోబు 9:13 => దేవుని కోపము చలాల్రదు రాహాబు సహాయులు ఆయనకు లోబడుదురు. 

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

తన ముఖమును దాచుకొనినయెడల ఆయనను చూడగలవాడెవడు? అది అనేకులను గూరిచ్నదైనను 

ఒకటే, ఒకని గూరిచ్నదైనను ఒకటే 

యోబు 40:9 => దేవునికి కలిగియునన్ బాహుబలము నీకు కలదా? ఆయన ఉరుము ధవ్నివంటి 

సవ్రముతో నీవు గరిజ్ంపగలవా? 

యోబు 40:10 => ఆడంబర మహాతమ్య్ములతో నినున్ నీవు అలంకరించుకొనుము గౌరవ 

పర్భావములను ధరించుకొనుము. 

యోబు 40:11 => నీ ఆగర్హమును పర్వాహములుగా కుమమ్రించుము గరివ్షుట్లైన వారినందరిని 

చూచి వారిని కుర్ంగజేయుము. 
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యోబు 40:12 => గరివ్షుట్లైన వారిని చూచి వారిని అణగగొటుట్ము దుషుట్లు ఎకక్డనునన్ను వారిని 

అకక్డనే అణగదొర్కుక్ము.  

యోబు 42:2 => నీవు సమసత్కిర్యలను చేయగలవనియు నీవు ఉదేద్శించినది ఏదియు నిషఫ్లము 

కానేరదనియు నేనిపుప్డు తెలిసికొంటిని. 

సామెతలు 21:30 => యెహోవాకు విరోధమైన జాఞ్నమైనను వివేచనయైనను ఆలోచనయైనను 

నిలువదు. 

యెషయా 43 :13 => ఈ దినము మొదలుకొని నేనే ఆయనను నాచేతిలోనుండి 

విడిపించగలవాడెవడును లేడు నేను కారయ్ము చేయగా తిర్పిప్వేయువాడెవడు?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:39 => దేవునివలన కలిగినదాయెనా మీరు వారిని వయ్రథ్పరచలేరు; 

మీరొకవేళ దేవునితో పోరాడువారవుదురు సుమీ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:5 => పర్భువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు 

హింసించుచునన్ యేసును; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:17 => కాబటిట్ పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచిన మనకు 

అనుగర్హించినటుట్ దేవుడు వారికి కూడ సమానవరము అనుగర్హించియుండగా, దేవుని అడడ్గించుటకు 

నేను ఏపాటివాడనని చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 10:22 => పర్భువునకు రోషము పుటిట్ంచెదమా? ఆయన కంటె మనము 

బలవంతులమా? 

యోబు 9:12 => ఆయన పటుట్కొనిపోగా ఆయనను అడడ్గింపగలవాడెవడు? నీవేమి చేయుచునాన్వని 

ఆయనను అడుగతగినవాడెవడు?  

యోబు 33:12 => ఈ విషయములో నీవు నాయ్యము కనిపెటట్లేదు నేను నీకు పర్తుయ్తత్రము 

చెపెప్దను. 

యోబు 33:13 => తన కిర్యలలో దేనిగూరిచ్యు ఆయన పర్తుయ్తత్రమియయ్డు దేవుడు నరుల శకిత్కి 

మించినవాడు, నీవేల ఆయనతో పోరాడుదువు?  
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యోబు 40:2 => ఆకేష్పణలు చేయజూచువాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునితో వాదింపవచుచ్నా? దేవునితో 

వాదించువాడు ఇపుప్డు పర్తుయ్తత్ర మియయ్వలెను. 

యెషయా 45:9 => మంటికుండ పెంకులలో ఒక పెంకైయుండి తనున్ సృజించినవానితో 

వాదించువానికి శర్మ. జిగటమనున్ దాని రూపించువానితో నీవేమి చేయుచునాన్వని అనదగునా? 

వీనికి చేతులు లేవని నీవు చేసినది నీతో చెపప్దగునా?  

యెషయా 45:10 => నీవు ఏమి కనుచునాన్వని తన తండిర్తో చెపుప్వానికి శర్మ నీవు గరభ్ము 

ధరించినదేమి అని సతరీతో చెపుప్వానికి శర్మ. 

యెషయా 45:11 => ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడగు సృషిట్కరత్యైన యెహోవా ఈ మాట 

సెలవిచుచ్చునాన్డు రాగలవాటినిగూరిచ్ ననన్డుగుదురా? నా కుమారులనుగూరిచ్యు నా 

హసత్కారయ్ములనుగూరిచ్యు నాకే ఆజాఞ్పింతురా? 

రోమీయులకు 9:19 => అటల్యితే ఆయన చితత్మును ఎదిరించినవాడెవడు? ఆయన ఇకను నేరము 

మోపనేల అని నీవు నాతో చెపుప్దువు. 

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

ననెన్ందుకీలాగు చేసితివని రూపింపబడినది రూపించినవానితో చెపుప్నా? 

రోమీయులకు 11:33 => ఆహా, దేవుని బుదిధ్ జాఞ్నముల బాహుళయ్ము ఎంతో గంభీరము; ఆయన 

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 

రోమీయులకు 11:34 => పర్భువు మనసుస్ను ఎరిగినవాడెవడు? ఆయనకు ఆలోచన చెపిప్న 

వాడెవడు? 

రోమీయులకు 11:35 => ముందుగా ఆయనకిచిచ్, పర్తిఫలము పొందగలవాడెవడు? 

రోమీయులకు 11:36 => ఆయన మూలమునను ఆయన దావ్రాను ఆయన నిమితత్మును సమసత్ము 

కలిగియునన్వి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 కొరిందీయులకు 2:16 => పర్భువు మనసుస్ను ఎరిగి ఆయనకు బోధింపగలవాడెవడు? మనమైతే 

కీర్సుత్ మనసుస్ కలిగినవారము. 
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ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

నిరగ్మకాండము 19:5 => కాగా మీరు నా మాట శర్దధ్గా విని నా నిబంధన ననుసరించి 

నడిచినయెడల మీరు సమసత్దేశ జనులలో నాకు సవ్కీయ సంపాదయ్మగుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:39 => కాబటిట్ పైనునన్ ఆకాశమందును కిర్ందనునన్ భూమియందును 

యెహోవాయే దేవుడనియు, మరియొక దేవుడు లేడనియు నేడు నీవు ఎరిగి జాఞ్పకమునకు 

తెచుచ్కొనుము 

యెహోషువ 2:2 => దేశమును వేగు చూచుటకు ఇశార్యేలీయుల యొదద్నుండి మనుషుయ్లు రాతిర్వేళ 

ఇకక్డికి వచిచ్రని యెరికో రాజునకు వరత్మానము వచెచ్ను. 

యెహోషువ 2:11 => మేము వినినపుప్డు మా గుండెలు కరిగిపోయెను. మీ దేవుడైన యెహోవా పైన 

ఆకాశమందును కిర్ంద భూమియందును దేవుడే. మీ యెదుట ఎటిట్ మనుషుయ్లకైనను ధైరయ్మేమాతర్ము 

ఉండదు. 

యెహోషువ 4:24 => మీరు ఎలల్పుప్డును మీ దేవుడైన యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

నిలుపుటకును, మేము దాటువరకు మీ దేవుడైన యెహోవా తానే మాయెదుట ఎఱఱ్సముదర్మును 

ఎండచేసినటుల్ మీరు దాటువరకు మీ యెదుట యొరాద్ను నీళళ్ను ఎండచేసెనని చెపిప్ యీ సంగతి 

వారికి తెలియపరచవలెను. 

యెహోషువ 6:2 => అపుప్డు యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను చూడుము; నేను యెరికోను దాని 

రాజును పరాకర్మముగల శూరులను నీచేతికి అపప్గించుచునాన్ను. 

యెహోషువ 8:1 => మరియు యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను భయపడకుము, జడియకుము, 

యుదధ్సనన్ధుధ్లైన వారినందరిని తోడుకొని హాయిమీదికి పొముమ్. చూడుము; నేను హాయి రాజును 

అతని జనులను అతని పటట్ణమును అతని దేశమును నీచేతికపప్గించుచునాన్ను. 

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

పొందు? వానిని శపింపనియుయ్డు, దావీదును శపింపుమని యెహోవా వానికి సెలవియయ్గా నీవు 

ఈలాగున నెందుకు చేయుచునాన్వని ఆకేష్పణ చేయగలవాడెవడని చెపిప్ 
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1 రాజులు 12:15 => జనులు చేసిన మనవిని రాజు ఈ పర్కారము అంగీకరింపకపోయెను. 

షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా నెబాతు కుమారుడైన యరొబాముతో తాను పలికించిన మాట 

నెరవేరచ్వలెనని యెహోవా ఈలాగున జరిగించెను. 

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

పటాట్భిషికుత్నిగా చేసితినని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని అతనితో చెపిప్, ఆలసయ్ము చేయక 

తలుపుతీసి పారిపొముమ్. 

2 రాజులు 19:15 => యెహోవా సనిన్ధిని ఇటల్ని పార్రథ్న చేసెను యెహోవా, కెరూబుల మధయ్ను 

నివసించుచునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవా, భూమాయ్కాశములను కలుగజేసిన అదివ్తీయ దేవా, నీవు 

లోకమందునన్ సకల రాజయ్ములకు దేవుడవైయునాన్వు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:11 => యెహోవా, భూమాయ్కాశములయందుండు సమసత్మును నీ 

వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; 

యెహోవా, రాజయ్ము నీది, నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:13 => ఆయనకు మొరలిడగా, ఆయన అతని వినన్పములను ఆలకించి 

యెరూషలేమునకు అతని రాజయ్ములోనికి అతని తిరిగి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు యెహోవా దేవుడై 

యునాన్డని మనషేష్ తెలిసికొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:23 => పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఆజాఞ్పించునదేమనగా 

ఆకాశమందలి దేవుడైన యెహోవా లోకమందునన్ సకలజనములను నా వశముచేసి, యూదా 

దేశమందునన్ యెరూషలేములో తనకు మందిరమును కటిట్ంచుమని నాకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు; 

కావున మీలో ఎవరు ఆయన జనులైయునాన్రో వారు బయలుదేరవచుచ్ను; వారి దేవుడైన యెహోవా 

వారికి తోడుగా నుండునుగాక. 

యోబు 9:7 => ఉదయింపవదద్ని ఆయన సూరుయ్నికి ఆజాఞ్పింపగా అతడు ఉదయింపడు ఆయన 

నక్షతర్ములను మరుగుపరచును. 

యోబు 11:10 => ఆయన సంచారముచేయుచు ఒకని చెరలో వేసి వాయ్జెయ్మాడ పిలిచినపుప్డు 

ఆయన నడడ్గింపగలవాడెవడు? 
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యోబు 14:5 => నరుల ఆయుషాక్లము పరిమితి కలది, వారి నెలలసంఖయ్ నీకు తెలిసేయునన్ది. 

మించజాలని వయఃపరిమాణము నీవు వారికి నియమించియునాన్వు 

యోబు 33:11 => ఆయన నా కాళల్ను బొండలో బిగించుచునాన్డు. నా తోర్వలనిన్టిని 

కనిపెటుట్చునాన్డని నీవనుచునాన్వు. 

యోబు 34:13 => ఎవడైన భూమిని ఆయనకు అపప్గింత పెటెట్నా? ఎవడైన సరవ్పర్పంచ భారమును 

ఆయన కపప్గించెనా? 

కీరత్నలు 39:9 => దాని చేసినది నీవే గనుక నోరు తెరవక నేను మౌనినైతిని. 

కీరత్నలు 66:7 => ఆయన తన పరాకర్మమువలన నితయ్ము ఏలుచునాన్డు? అనయ్జనులమీద ఆయన 

తన దృషిట్ యుంచియునాన్డు. దోర్హులు తముమ్ తాము హెచిచ్ంచుకొన తగదు.(సెలా.) 

కీరత్నలు 89:13 => పరాకర్మముగల బాహువు నీకు కలదు నీ హసత్ము బలమైనది నీ దకిష్ణహసత్ము 

ఉనన్తమైనది. 

కీరత్నలు 92:8 => యెహోవా, నీవే నితయ్ము మహోనన్తుడవుగా నుందువు 

కీరత్నలు 99:2 => సీయోనులో యెహోవా మహోనన్తుడు జనములనిన్టిపైన ఆయన 

హెచిచ్యునాన్డు. 

కీరత్నలు 103:19 => యెహోవా ఆకాశమందు తన సింహాసనమును సిథ్రపరచియునాన్డు. ఆయన 

అనిన్టిమీద రాజయ్పరిపాలన చేయుచునాన్డు.  

కీరత్నలు 145:12 => నీ భకుత్లు నీ రాజయ్పర్భావమునుగూరిచ్ చెపుప్కొందురు నీ శౌరయ్మునుగూరిచ్ 

పలుకుదురు 

సామెతలు 19:21 => నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుటుట్ను యెహోవా యొకక్ 

తీరామ్నమే సిథ్రము. 

సామెతలు 21:1 => యెహోవా చేతిలో రాజు హృదయము నీటి కాలువలవలె నునన్ది. ఆయన తన 

చితత్వృతిత్ చొపుప్న దాని తిర్పుప్ను. 

సామెతలు 29:26 => అనేకులు ఏలువాని దయ కోరుచుందురు మనుషుయ్లను తీరుప్ తీరుచ్ట 

యెహోవా వశము. 
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పర్సంగి 1:15 => వంకరగానునన్ దానిని చకక్పరచ శకయ్ముకాదు, లోపము గలది లెకక్కు రాదు. 

పర్సంగి 3:14 => దేవుడు చేయు పనులనిన్యు శాశవ్తములని నేను తెలిసికొంటిని; దాని కేదియు 

చేరచ్బడదు దానినుండి ఏదియు తీయబడదు ; మనుషుయ్లు తనయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండునటుల్ దేవుడిటిట్ నియమము చేసియునాన్డు. 

పర్సంగి 7:13 => దేవుని కిర్యలను ధాయ్నించుము; ఆయన వంకరగా చేసినదానిని ఎవడు 

చకక్పరచును? 

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

నెరవేరుచ్దురు గనుక దుషాక్రయ్ములో పాలుపుచుచ్కొనకుము. 

పర్సంగి 9:11 => మరియు నేను ఆలోచింపగా సూరుయ్నికిర్ంద జరుగుచునన్ది నాకు తెలియబడెను. 

వడిగలవారు పరుగులో గెలువరు; బలము గలవారు యుదధ్మునందు విజయమొందరు; జాఞ్నము 

గలవారికి అనన్ము దొరకదు; బుదిధ్మంతులగుటవలన ఐశవ్రయ్ము కలుగదు; తెలివి గలవారికి 

అనుగర్హము దొరకదు; ఇవియనిన్యు అదృషట్వశముచేతనే కాలవశముచేతనే అందరికి 

కలుగుచునన్వి. 

యెషయా 7:7 => అయితే పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆ మాట నిలువదు, 

జరుగదు. 

యెషయా 10:23 => ఏలయనగా తాను నిరణ్యించిన సమూలనాశనము పర్భువును 

సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా సరవ్లోకమున కలుగజేయును.  

యెషయా 14:6 => వారు ఆగర్హపడి మానని బలాతాక్రముచేత జనములను లోపరచిరి. 

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

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఉదేద్శించినదానినిబటిట్ ఒకడు పర్సాత్పించినయెడల ఐగుపీత్యులు 

వణకుదురు.  

యెషయా 40:17 => ఆయన దృషిట్కి సమసత్ జనములు లేనటుట్గానే యుండును ఆయన దృషిట్కి అవి 

అభావముగాను శూనయ్ముగాను ఎంచబడును. 
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యెషయా 41:11 => నీమీద కోపపడిన వారందరు సిగుగ్పడి విసమ్యమొందెదరు నీతో 

వాదించువారు మాయమై నశించిపోవుదురు  

యెషయా 54:16 => ఆలకించుము, నిపుప్లూది తన వృతిత్కి తగినటుట్గా పనిముటుట్ చేయు కమమ్రిని 

సృజించువాడను నేనే నాశనము చేయుటకై పాడుచేయువాని సృజించువాడను నేనే  

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

సథ్లములలో దాగగలవాడెవడైన కలడా? నేను భూమాయ్కాశముల యందంతట నునన్వాడను కానా? 

యిదే యెహోవా వాకుక్. 

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

వారితో ఇటల్నుము మీరు అవశయ్ముగా దాని తార్గవలెనని సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 32:19 => ఆలోచన విషయములో నీవే గొపప్వాడవు, కిర్యలు జరిగించు విషయములో 

శకిత్ సంపనున్డవు, వారి పర్వరత్నలనుబటిట్యు వారి కిర్యాఫలమునుబటిట్యు అందరికి 

పర్తిఫలమిచుచ్టకై నరపుతుర్ల మారగ్ములనిన్టిని నీవు కనున్లార చూచుచునాన్వు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:37 => పర్భువు సెలవులేనిది మాటయిచిచ్ నెరవేరచ్గలవాడెవడు? 

యెహెజేక్లు 6:7 => మీ జనులు హతులై కూలుదురు. 

యెహెజేక్లు 28:14 => అభిషేకమునొందిన కెరూబువై యొక ఆశర్యముగా నీవుంటివి; అందుకే 

నేను నినున్ నియమించితిని. దేవునికి పర్తిషిఠ్ంపబడిన పరవ్తముమీద నీవుంటివి, కాలుచునన్ 

రాళల్మధయ్ను నీవు సంచరించుచుంటివి. 

దానియేలు 3:17 => మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో 

నుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను 

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 

దానియేలు 4:3 => ఆయన సూచక కిర్యలు ఎంతో బర్హామ్ండమైనవి; ఆయన అదుభ్తములు ఎంతో 

ఘనమైనవి, ఆయన రాజయ్ము శాశవ్త రాజయ్ము; ఆయన ఆధిపతయ్ము తరతరములు నిలుచుచునన్ది. 
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దానియేలు 4:25 => తమయొదద్ నుండకుండ మనుషుయ్లు నినున్ తరుముదురు, నీవు 

అడవిజంతువుల మధయ్ నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ తినెదవు; ఆకాశపుమంచు నీమీదపడి 

నినున్ తడుపును; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన అధికారియై యునాన్డనియు, 

తానెవనికి దాని ననుగర్హింప నిచఛ్యించునో వానికి అనుగర్హించుననియు నీవు తెలిసికొనువరకు 

ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగును. 

దానియేలు 5:21 => 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 11:3 => అంతలో శూరుడగు ఒక రాజు పుటిట్ మహా విశాలమైన రాజయ్ము నేలి 

యిషాట్నుసారముగా జరిగించును. 

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  

యోనా 1:14 => కాబటిట్ వారు యెహోవా, నీ చితత్పర్కారముగా నీవే దీని చేసితివి; ఈ మనుషుయ్నిబటిట్ 

మముమ్ను లయము చేయకుందువు గాక; నిరోద్షిని చంపితిరనన్ నేరము మామీద మోపకుందువు గాక 

అని యెహోవాకు మనవిచేసికొని 

జెకరాయ్ 6:1 => నేను మరల తేరిచూడగా రెండు పరవ్తముల మధయ్నుండి నాలుగు రథములు 

బయలుదేరుచుండెను, ఆ పరవ్తములు ఇతత్డి పరవ్తములై యుండెను. 

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

భూమియందును నెరవేరును గాక, 

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 
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లూకా 4 :27 => మరియు పర్వకత్యైన ఎలీషా కాలమందు ఇశార్యేలులో అనేక 

కుషఠ్రోగులుండినను, సిరియ దేశసుథ్డైన నయమాను తపప్ మరి ఎవడును శుదిధ్ నొందలేదని నేను 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 18:27 => ఆయన మనుషుయ్లకు అసాధయ్ములైనవి దేవునికి సాధయ్ములని చెపెప్ను. 

యోహాను 19:11 => అందుకు యేసు పైనుండి నీకు ఇయయ్బడియుంటేనే తపప్ నామీద నీకు ఏ 

అధికారమును ఉండదు; అందుచేత ననున్ నీకు అపప్గించిన వానికి ఎకుక్వ పాపము కలదనెను. 

యోహాను 21:23 => కాబటిట్ ఆ శిషుయ్డు చావడను మాట సహోదరులలో పర్చురమాయెను. అయితే 

చావడని యేసు అతనితో చెపప్లేదు గాని నేను వచుచ్వరకు అతడుండుట నాకిషట్మైతే అది నీకేమని 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:17 => పడిపోయిన దావీదు గుడారమును తిరిగి కటెట్దను దాని 

పాడైనవాటిని తిరిగికటిట్ దానిని నిలువబెటెట్దనని అనాదికాలమునుండి ఈ సంగతులను తెలియ  

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

ఆకాశమునకును భూమికిని పర్భువైయునన్ందున హసత్కృతములైన ఆలయములలో నివసింపడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:12 => అపుప్డు ఫేసుత్ తన సభవారితో ఆలోచన చేసిన తరువాత కైసరు 

ఎదుట చెపుప్కొందునంటివే కైసరునొదద్కే పోవుదువని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:1 => మేము ఓడయెకిక్ ఇటలీ వెళల్వలెనని నిరణ్యమైనపుప్డు, వారు 

పౌలును మరికొందరు ఖైదీలను ఔగుసుత్ పటాలములో శతాధిపతియైన యూలి అను వానికి 

అపప్గించిరి. 

1 కొరిందీయులకు 3:7 => కాబటిట్ వృదిధ్ కలుగజేయు దేవునిలోనే గాని, నాటువానిలోనైనను నీళుల్ 

పోయువానిలోనైనను ఏమియులేదు. 

1 కొరిందీయులకు 12:11 => అయినను వీటిననిన్టిని ఆ ఆతమ్ యొకడే తన చితత్ము చొపుప్న 

పర్తివానికి పర్తేయ్కముగా పంచి యిచుచ్చు కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునాన్డు. 
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ఎఫెసీయులకు 1:5 => తన చితత్పర్కారమైన దయాసంకలప్ము చొపుప్న, యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తనకు 

కుమారులనుగా సీవ్కరించుటకై, మనలను ముందుగా తనకోసము నిరణ్యించుకొని,  

ఎఫెసీయులకు 4:6 => అందరికి తండిర్యైన దేవుడు ఒకక్డే. ఆయన అందరికి పైగా ఉనన్వాడై 

అందరిలోను వాయ్పించి అందరిలో ఉనాన్డు. 

హెబీర్యులకు 2:4 => దేవుడు తన చితాత్నుసారముగా సూచక కిర్యలచేతను, మహతాక్రయ్ 

ములచేతను, నానావిధములైన అదుభ్తములచేతను, వివిధములైన పరిశుదాధ్తమ్ వరములను 

అనుగర్హించుటచేతను, వారితో కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగా వినినవారిచేత మనకు దృఢ పరచబడెను. 

వచనము 2 

బెలష్సస్రు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా తానును తన యధిపతులును తన రాణులును తన 

ఉపపతున్లును వాటిలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గునటుల్, తన తండిర్యగు నెబుకదెన్జరు 

యెరూషలేములోని యాలయములోనుండి తెచిచ్న వెండి బంగారు పాతర్లను తెమమ్ని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.  

దానియేలు 4:34 => ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ 

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

దానియేలు 4:15 => అయితే అది మంచునకు తడిసి పశువులవలె పచిచ్కలో నివసించునటుల్ దాని 

మొదుద్ను ఇనుము ఇతత్డి కలిసిన కటుట్తో కటిట్ంచి, పొలములోని గడిడ్పాలగునటుల్ దానిని భూమిలో 

విడువుడి. 

దానియేలు 4:16 => ఏడు కాలములు గడచువరకు వానికునన్ మానవమనసుస్నకు బదులుగా 

పశువుమనసుస్ వానికి కలుగును. 

దానియేలు 4:32 => తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ 

నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన 
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అధికారియై యుండి, తానెవనికి దాని అనుగర్హింప నిశచ్యించునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు 

తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగునని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:12 => అతడు శర్మలో ఉనన్పుప్డు తన దేవుడైన యెహోవాను 

బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని సనిన్ధిని తనున్ తాను బహుగా తగిగ్ంచుకొని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:13 => ఆయనకు మొరలిడగా, ఆయన అతని వినన్పములను ఆలకించి 

యెరూషలేమునకు అతని రాజయ్ములోనికి అతని తిరిగి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు యెహోవా దేవుడై 

యునాన్డని మనషేష్ తెలిసికొనెను. 

1 సమూయేలు 2:30 => నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని యాజ 

కతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్ యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్నకు కేవలము 

పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున యెహోవా 

వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. 

యోబు 13:12 => మీ హెచచ్రిక మాటలు బూడిదె సామెతలు. మీ వాదములు మంటివాదములు 

సామెతలు 22:4 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట వినయమునకు పర్తిఫలము 

ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు జీవమును దానివలన కలుగును. 

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

మీకనుగర్హింపబడును. 

2 కొరిందీయులకు 4:17 => మేము దృశయ్మైనవాటిని చూడక అదృశయ్మైనవాటినే నిదానించి 

చూచుచునాన్ము గనుక క్షణమాతర్ముండు మా చులకని శర్మ మాకొరకు అంతకంతకు ఎకుక్వగా 

నితయ్మైన మహిమ భారమును కలుగజేయుచునన్ది.  

ఎసేత్రు 1:4 => అతడు తన మహిమగల రాజయ్ముయొకక్ ఐశవ్రయ్ పర్భావములను, తన 

మహతాయ్తిశయ ఘనతలను అనేక దినములు, అనగా నూట ఎనుబది దినములు కనుపరచెను. 
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దానియేలు 7:4 => మొదటిది సింహమును పోలినది గాని దానికి పకిష్రాజు రెకక్లవంటి 

రెకక్లుండెను. నేను చూచుచుండగా దాని రెకక్లు తీయబడినవి గనుక మనుషుయ్నివలె అది పాదములు 

పెటుట్కొని నేలపైన నిలువబడెను. మరియు మానవమనసుస్ వంటి మనసుస్ దానికియయ్బడెను.  

వచనము 3 

అందుకు వారు యెరూషలేములోని దేవుని నివాసమగు ఆలయములోనుండి తీసికొనన్ 

సువరో ణ్పకరణములను తెచిచ్యుంచగా, రాజును అతని యధిపతులును అతని రాణులును అతని 

ఉపపతున్లును వాటిలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గిరి. 

దానియేలు 4:3 => ఆయన సూచక కిర్యలు ఎంతో బర్హామ్ండమైనవి; ఆయన అదుభ్తములు ఎంతో 

ఘనమైనవి, ఆయన రాజయ్ము శాశవ్త రాజయ్ము; ఆయన ఆధిపతయ్ము తరతరములు నిలుచుచునన్ది. 

దానియేలు 4:34 => ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ 

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

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

దేవతలను సుత్తించుచు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా 

దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 

వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ 

రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  

1 పేతురు 2:9 => అయితే మీరు చీకటిలోనుండి ఆశచ్రయ్కరమైన తన వెలుగులోనికి మిముమ్ను 

పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను పర్చురము చేయు నిమితత్ము, ఏరప్రచబడిన వంశమును, 

రాజులైన యాజకసమూహమును, పరిశుదద్ జనమును, దేవుని సొతైత్న పర్జలునైయునాన్రు 
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1 పేతురు 2:10 => ఒకపుప్డు పర్జగా ఉండక యిపుప్డు దేవుని పర్జయైతిరి; ఒకపుప్డు 

కనికరింపబడక యిపుప్డు కనికరింపబడినవారైతిరి. 

దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 

వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ 

రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  

మతత్యి 11:25 => ఆ సమయమున యేసు చెపిప్నదేమనగా తండీర్, ఆకాశమునకును భూమికిని 

పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి పసిబాలురకు 

బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను. 

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

ఆకాశమునకును భూమికిని పర్భువైయునన్ందున హసత్కృతములైన ఆలయములలో నివసింపడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:4 => ఆయన ఆశర్యదురగ్ముగా నునాన్డు; ఆయన కారయ్ము 

సంపూరణ్ము ఆయన చరయ్లనిన్యు నాయ్యములు ఆయన నిరోద్షియై నముమ్కొనదగిన దేవుడు. ఆయన 

నీతిపరుడు యథారథ్వంతుడు. 

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

ఇకను అంత గరవ్ముగా మాటలాడకుడి గరవ్పుమాటలు మీ నోట రానియయ్కుడి. 

కీరత్నలు 33:4 => యెహోవా వాకయ్ము యథారథ్మైనది ఆయన చేయునదంతయు నమమ్కమైనది. 

కీరత్నలు 33:5 => ఆయన నీతిని, నాయ్యమును పేర్మించుచునాన్డు లోకము యెహోవా కృపతో 

నిండియునన్ది. 

కీరత్నలు 99:4 => యథారథ్తనుబటిట్ నీవు నాయ్యమును పేర్మించు రాజును సిథ్రపరచియునాన్వు 

యాకోబు సంతతిమధయ్ నీవు నీతి నాయ్యములను జరిగించియునాన్వు. 

కీరత్నలు 119:75 => యెహోవా, నీ తీరుప్లు నాయ్యమైనవనియు విశావ్సయ్త గలవాడవై నీవు ననున్ 

శర్మపరచితివనియు నేనెరుగుదును. 
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కీరత్నలు 145:17 => యెహోవా తన మారగ్ములనిన్టిలో నీతిగలవాడు తన కిర్యలనిన్టిలో 

కృపచూపువాడు 

కీరత్నలు 145:18 => తనకు మొఱఱ్పెటుట్వారి కందరికి తనకు నిజముగా మొఱఱ్పెటుట్వారి కందరికి 

యెహోవా సమీపముగా ఉనాన్డు. 

యెషయా 5:16 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే తీరుప్ తీరిచ్ మహిమపరచబడును 

పరిశుదుధ్డైన దేవుడు నీతినిబటిట్ తనున్ పరిశుదధ్ పరచుకొనును. 

పర్కటన 15:3 => వారు పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ కిర్యలు ఘనమైనవి, ఆశచ్రయ్మైనవి; 

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 

పర్కటన 16:7 => అందుకు అవును పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ తీరుప్లు సతయ్ములును 

నాయ్యములునై యునన్వని బలిపీఠము చెపుప్ట వింటిని. 

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. 

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

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

దానియేలు 4:31 => రాజు నోట ఈ మాట యుండగా ఆకాశమునుండి యొక శబద్ము వచెచ్ను, 

ఏదనగా రాజగు నెబుకదెన్జరూ, యిదే నీకు పర్కటన నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి తొలగిపోయెను. 

దానియేలు 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 
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వారిని సాథ్పించునని అతడు తెలిసికొనువరకు అతడు అడవి గాడిదలమధయ్ నివసించుచు పశువులవలె 

గడిడ్ మేయుచు ఆకాశపుమంచుచేత తడిసిన శరీరము గలవాడాయెను.  

దానియేలు 5:22 => బెలష్సస్రూ, అతని కుమారుడవగు నీవు ఈ సంగతి యంతయు ఎరిగి 

యుండియు , నీ మనసుస్ను అణచుకొనక , పరలోకమందునన్ పర్భువుమీద నినున్ నీవే 

హెచిచ్ంచుకొంటివి. 

దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 

వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ 

రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  

దానియేలు 5:24 => కావున ఆయన యెదుటనుండి ఈ యరచేయి వచిచ్ ఈ వార్తను వార్సెను; 

వార్సిన శాసనమేదనగా, మెనే మెనే టెకేల  ఉఫారీస్న . 

నిరగ్మకాండము 18:11 => ఐగుపీత్యులు గరివ్ంచి ఇశార్యేలీయులమీద చేసిన దౌరజ్నయ్మునుబటిట్ 

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

2 దినవృతాత్ంతములు 33:11 => కాబటిట్ యెహోవా అషూష్రు రాజుయొకక్ సైనాయ్ధిపతులను 

వారిమీదికి రపిప్ంచెను. మనషేష్ తపిప్ంచుకొనిపోకుండ వారు అతని పటుట్కొని, గొలుసులతో బంధించి 

అతనిని బబులోనునకు తీసికొనిపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:12 => అతడు శర్మలో ఉనన్పుప్డు తన దేవుడైన యెహోవాను 

బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని సనిన్ధిని తనున్ తాను బహుగా తగిగ్ంచుకొని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:19 => అతడు చేసిన పార్రథ్ననుగూరిచ్యు, అతని మనవి 

వినబడుటనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన పాపదోర్హములనిన్టినిగూరిచ్యు, తాను గుణపడకముందు 

ఉనన్ త సథ్ లములను కటిట్ం చి దేవతాసత్ంభములను చెకిక్ న విగర్హములను అచచ్ట 

నిలుపుటనుగూరిచ్యు, దీరఘ్దరుశ్లు రచించిన గర్ంథములలో వార్యబడియునన్ది. 
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యోబు 40:11 => నీ ఆగర్హమును పర్వాహములుగా కుమమ్రించుము గరివ్షుట్లైన వారినందరిని 

చూచి వారిని కుర్ంగజేయుము. 

యోబు 40:12 => గరివ్షుట్లైన వారిని చూచి వారిని అణగగొటుట్ము దుషుట్లు ఎకక్డనునన్ను వారిని 

అకక్డనే అణగదొర్కుక్ము.  

యెహెజేక్లు 16:56 => నీ చుటుట్ ఉండి నినున్ తృణీకరించిన ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లును సిరియా 

కుమారెత్లును నినున్ అవమానపరచగా 

యెహెజేక్లు 16:63 => నీవు చేసినది అంతటి నిమితత్ము నేను పార్యశిచ్తత్ము చేయగా దానిని 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొని సిగుగ్పడి సిగుగ్చేత నోరు మూసికొందువు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యాకోబు 4:6 => కాదుగాని, ఆయన ఎకుక్వ కృపనిచుచ్ను; అందుచేత దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును అని లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

యాకోబు 4:7 => కాబటిట్ దేవునికి లోబడి యుండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అపుప్డు వాడు 

మీయొదద్నుండి పారిపోవును. 

1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 

1 పేతురు 5:6 => దేవుడు తగిన సమయమందు మిముమ్ను హెచిచ్ంచునటుల్ ఆయన 

బలిషఠ్మైనచేతికిర్ంద దీనమనసుక్లై యుండుడి.  

నిరగ్మకాండము 7:17 => కాగా యెహోవా ఆజఞ్ ఏదనగా నేను యెహోవానని దీనిబటిట్ నీవు 

తెలిసికొందువని యెహోవా చెపుప్చునాన్డు. ఇదిగో నాచేతిలోనునన్ యీ కఱఱ్తో నేను ఏటి నీటిని 

కొటుట్దును అది రకత్ముగా మారచ్బడును. 

నిరగ్మకాండము 8:4 => ఆ కపప్లు నీమీదికి నీ జనులమీదికి నీ సేవకులందరిమీదికి వచుచ్నని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపుప్మనెను. 

లేవీయకాండము 26:19 => మీ బల గరవ్మును భంగపరచి, ఆకాశము ఇనుమువలెను భూమి 

ఇతత్డివలెను ఉండచేసెదను. 
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రూతు 1:16 => అందుకు రూతు నా వెంబడి రావదద్నియు ననున్ విడిచి పెటుట్మనియు ననున్ 

బర్తిమాలుకొనవదుద్. నీవు వెళుల్ చోటికే నేను వచెచ్దను, నీవు నివసించు చోటనే నేను నివసించెదను, నీ 

జనమే నా జనము నీ దేవుడే నా దేవుడు; 

1 సమూయేలు 17:10 => ఈ దినమున నేను ఇశార్యేలీయుల సైనయ్ములను తిరసక్రించుచునాన్ను. 

ఒకని నియమించిన యెడల వాడును నేనును పోటాల్డుదుమని ఆ ఫిలిషీత్యుడు చెపుప్చువచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 22:28 => శర్మపడువారిని నీవు రకిష్ంచెదవు గరివ్షు ఠ్లకు విరోధివై వారిని 

అణచివేసెదవు  

2 సమూయేలు 22:31 => దేవుడు యథారథ్వంతుడు యెహోవా వాకుక్ నిరమ్లము ఆయన 

శరణుజొచుచ్వారికందరికి ఆయన కేడెము. 

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 20:30 => తకిక్నవారు ఆఫెకు పటట్ణములోనికి పారిపోగా అచచ్టనునన్ యొక 

పార్కారము శేషించినవారిలో ఇరువదియేడు వేలమంది మీదపడెను. బెనహ్దదు పారిపోయి ఆ 

పటట్ణమందు పర్వేశించి ఆ యా గదులలో చొరగా 

2 రాజులు 14:13 => మరియు ఇశార్యేలు రాజైన యెహోయాషు అహజాయ్కు పుటిట్న యోవాషు 

కుమారుడైన అమజాయ్ అను యూదా రాజును బేతెష్మెషు దగగ్ర పటుట్కొని యెరూషలేమునకు వచిచ్, 

ఎఫార్యిము గుమమ్ము మొదలుకొని మూలగుమమ్ము వరకు యెరూషలేము పార్కారమును 

నాలుగువందల మూరల పొడుగున పడగొటెట్ను. 

2 రాజులు 18:24 => అటల్యితే నా యజమానుని సేవకులలో అతయ్లుప్డైన అధిపతియగు ఒకనిని 

నీవేలాగు ఎదిరింతువు? రథములను రౌతులను పంపునని ఐగుపుత్ రాజును నీవు ఆశర్యించుకొంటివే. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:23 => అపుప్డు ఇశార్యేలురాజైన యెహోయాషు యెహోయాహాజునకు 

పుటిట్న యోవాషు కుమారుడును యూదారాజునైన అమజాయ్ను బేతెష్మెషులో పటుట్కొని 
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యెరూషలేమునకు తీసికొనివచిచ్, యెరూషలేము పార్కారమును ఎఫార్యిము గుమమ్ము మొదలుకొని 

మూలగుమమ్మువరకు నాలుగువందల మూరల పొడుగున పడగొటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:18 => వారు రాజైన ఉజిజ్యాను ఎదిరించి ఉజిజ్యా, యెహోవాకు 

ధూపము వేయుట ధూపము వేయుటకై పర్తిషిఠ్ంపబడిన అహరోను సంతతివారైన యాజకుల 

పనియేగాని నీ పని కాదు; పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి బయటికి పొముమ్, నీవు దోర్హము చేసియునాన్వు, 

దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని ఇది నీకు ఘనత కలుగజేయదని చెపప్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:13 => నేనును నా పితరులును ఇతరదేశముల జనులకందరికిని ఏమేమి 

చేసితిమో మీరెరుగరా? ఆ దేశ జనుల దేవతలు వారి దేశములను నాచేతిలోనుండి యేమాతర్మైనను 

రకిష్ంప చాలియుండెనా? 

నెహెమాయ్ 9:10 => ఫరోయు అతని దాసులందరును అతని దేశపు జనులందరును వారియెడల 

బహు గరవ్ముగా పర్వరిత్ంచిరని నీకు తెలియగా నీవు వారియెదుట సూచక కిర్యలను 

మహతాక్రయ్ములను చూపించితివి. ఆలాగున చేయుటవలన నీవు ఈ దినమందునన్టుట్గా 

పర్సిదిధ్నొందితివి. 

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

తీసికొని, రాజు గుమమ్మునొదద్ కూరుచ్నియునన్ యూదుడైన మొరెద్కైకి ఆలాగుననే చేయుము; నీవు 

చెపిప్నదానిలో ఒకటియు విడువక అంతయు చేయుమని హామానునకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

యోబు 26:12 => తన బలమువలన ఆయన సముదర్మును రేపును తన వివేకమువలన రాహాబును 

పగులగొటుట్ను. 

యోబు 36:24 => మనుషుయ్లు కీరిత్ంచిన ఆయన కారయ్మును మహిమపరచుటకై నీవు 

జాగర్తత్పడుము. 

కీరత్నలు 18:30 => దేవుడు యథారథ్వంతుడు యెహోవా వాకుక్ నిరమ్లము తన శరణుజొచుచ్ 

వారికందరికి ఆయన కేడెము. 

కీరత్నలు 30:1 => యెహోవా, నా శతుర్వులను నా విషయమై సంతోషింపనియయ్క నీవు 

ననున్దధ్రించియునాన్వు అందుకై నేను నినున్ కొనియాడుచునాన్ను. 
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కీరత్నలు 33:11 => యెహోవా ఆలోచన సదాకాలము నిలుచును ఆయన సంకలప్ములు 

తరతరములకు ఉండును. 

కీరత్నలు 36:11 => గరివ్షు ఠ్ల పాదమును నా మీదికి రానియయ్కుము భకిత్హీనుల చేతిని ననున్ 

పారదోలనియయ్కుము. 

కీరత్నలు 76:5 => కఠినహృదయులు దోచుకొనబడియునాన్రు వారు నిదర్నొందియునాన్రు 

పరాకర్మశాలులందరి బాహుబలము హరించెను. 

కీరత్నలు 94:2 => భూలోక నాయ్యాధిపతీ లెముమ్ గరివ్షుట్లకు పర్తిఫలమిముమ్ 

కీరత్నలు 95:3 => యెహోవా మహా దేవుడు దేవతలందరికి పైన మహాతమ్య్ముగల మహారాజు 

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

దృషిట్గలవారిని గరివ్ంచిన హృదయము గలవారిని నేను సహింపను 

కీరత్నలు 119:21 => గరివ్షు ఠ్లను నీవు గదిద్ంచుచునాన్వు. నీ ఆజఞ్లను విడిచి తిరుగువారు 

శాపగర్సుత్లు. 

కీరత్నలు 138:6 => యెహోవా మహోనన్తుడైనను ఆయన దీనులను లక్షయ్పెటుట్ను ఆయన 

దూరమునుండి గరివ్షు ఠ్లను బాగుగా ఎరుగును. 

కీరత్నలు 145:5 => మహోనన్తమైన నీ పర్భావమహిమను నీ ఆశచ్రయ్కారయ్ములను నేను 

ధాయ్నించెదను 

కీరత్నలు 149:6 => వారినోట దేవునికి చేయబడు ఉతాస్హసోత్తర్ములునన్వి. 

యెషయా 2:12 => అహంకారాతిశయముగల పర్తిదానికిని ఔనన్తయ్ము గల పర్తిదానికిని 

విమరిశ్ంచు దినమొకటి సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నియమించియునాన్డు అవి 

అణగదొర్కక్బడును. 

యెషయా 5:15 => అలుప్లు అణగదొర్కక్బడుదురు ఘనులు తగిగ్ంపబడుదురు గరివ్షు ఠ్ల చూపు 

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

కారయ్మంతయు నెరవేరిచ్న తరువాత నేను అషూష్రు రాజుయొకక్ హృదయగరవ్మువలని 

ఫలమునుబటిట్యు అతని కనున్ల అహంకారపు చూపులనుబటిట్యు అతని శికిష్ంతును. 

యెషయా 10:33 => చూడుడి పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా భీకరముగా 

కొమమ్లను తెగగొటట్గా మికిక్లి యెతుత్గల చెటుల్ నరకబడును ఉనన్తమైనవి పడిపోవును. 

యెషయా 23:9 => సరవ్సౌందరయ్ గరావ్తిశయమును అపవితర్పరచుటకును భూమిమీదనునన్ 

సరవ్ఘనులను అవమానపరచుటకును సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు చేయ 

నుదేద్శించెను.  

యెషయా 25:11 => ఈతగాండుర్ ఈదుటకు తమచేతులను చాపునటుల్ వారు దాని మధయ్ను 

తమచేతులను చాపుదురు వారెనిన్ తంతర్ములు పనిన్నను యెహోవా వారి గరవ్మును అణచివేయును.  

యెషయా 33:5 => యెహోవా మహా ఘనత నొందియునాన్డు ఆయన ఉనన్తసథ్లమున నివసించుచు 

నాయ్యముతోను నీతితోను సీయోనును నింపెను. 

యెషయా 36:13 => గొపప్ శబద్ముతో యూదా భాషతో ఇటల్నెను మహారాజైన అషూష్రు రాజు 

సెలవిచిచ్న మాటలు వినుడి. రాజు సెలవిచుచ్నదేమనగా 

యెషయా 55:8 => నా తలంపులు మీ తలంపులవంటిని కావు మీ తోర్వలు నా తోర్వలవంటిని కావు 

ఇదే యెహోవా వాకుక్  

యిరిమ్యా 9:23 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జాఞ్ని తన జాఞ్నమునుబటిట్యు శూరుడు 

తన శౌరయ్మునుబటిట్యు అతిశయింపకూడదు , ఐశవ్రయ్వంతుడు తన ఐశవ్రయ్మునుబటిట్ 

అతిశయింపకూడదు. 

యిరిమ్యా 48:15 => మోయాబు పాడైపోవుచునన్ది శతుర్వులు దాని పటట్ణములలో 

చొరబడుచునాన్రు వారి యౌవనులలో శేర్షు ఠ్లు వధకు పోవుచునాన్రు సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా అను పేరుగల రాజు సెలవిచిచ్నమాట యిదే.  

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

అతిశయమును గూరిచ్యు గరవ్మును గూరిచ్యు  
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యిరిమ్యా 50:29 => బబులోనునకు రండని విలుకాండర్మ పిలువుడి విలుల్ తొర్కుక్వారలారా, 

మీరందరు దానిచుటుట్ దిగుడి. అది యెహోవామీద గరవ్పడినది ఇశార్యేలు పరిశుదుధ్నిమీద 

గరవ్పడినది దానిలో నొకడును తపిప్ంచుకొనకూడదు దాని కిర్యలనుబటిట్ దానికి పర్తికారము చేయుడి 

అది చేసిన పనియంతటినిబటిట్ దానికి పర్తికారము చేయుడి.  

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

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

దుషుట్లను దండించునదాయెను. 

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

కలిగిన గరవ్మును ఆహార సమృదిధ్యు నిరివ్చారమైన సుఖసిథ్తియు ననునదియే; అది దీనులకును 

దరిదుర్లకును సహాయము చేయకుండెను.  

యెహెజేక్లు 28:5 => నీకు కలిగిన జాఞ్నాతిశయముచేతను వరత్కముచేతను నీవు విసాత్రమైన 

ఐశవ్రయ్ము సంపాదించుకొంటివి, నీకు ఐశవ్రయ్ము కలిగినదని నీవు గరివ్ంచినవాడవైతివి. 

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.  

మీకా 2:3 => కాబటిట్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా--గొపప్ అపాయకాలము వచుచ్చునన్ది. దాని 

కిర్ందనుండి తమ మెడలను తపిప్ంచుకొనలేకుండునంతగాను, గరవ్ముగా నడువ లేకుండునంతగాను 

ఈ వంశమునకు కీడుచేయ నుదేద్శించుచునాన్ను. 

మీకా 6:8 => మనుషుయ్డా, యేది ఉతత్మమో అది నీకు తెలియజేయబడియునన్ది; నాయ్యముగా 

నడుచుకొనుటయు, కనికరమును పేర్మించుటయు, దీనమనసుస్ కలిగి నీ దేవుని యెదుట 

పర్వరిత్ంచుటయు, ఇంతేగదా యెహోవా నినన్డుగుచునాన్డు. 

హబకూక్కు 2:4 => వారు యథారథ్పరులు కాక తమలో తాము అతిశయపడుదురు; అయితే 

నీతిమంతుడు విశావ్సము మూలముగ బర్దుకును. 
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జెఫనాయ్ 2:10 => వారు అతిశయపడి సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా జనులను దూషించిరి 

గనుక వారి గరవ్మునుబటిట్ యిది వారికి సంభవించును. 

జెకరాయ్ 9:6 => అషోడ్దులో సంకరజనము కాపురముండును, ఫిలిషీత్యుల అతిశయాసప్దమును నేను 

నాశనము చేసెదను. 

మలాకీ 1:14 => నేను ఘనమైన మహారాజునై యునాన్ను; అనయ్జనులలో నా నామము 

భయంకరమైనదిగా ఎంచబడుచునన్దని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

కాబటిట్ తన మందలో మగది యుండగా యెహోవాకు మొర్కుక్బడిచేసి చెడిపోయినదానిని అరిప్ంచు 

వంచకుడు శాపగర్సుత్డు. 

మలాకీ 3:15 => గరివ్షు ఠ్లు ధనుయ్లగుదురనియు యెహోవాను శోధించు దురామ్రుగ్లు 

వరిధ్లుల్దురనియు, వారు సంరక్షణ పొందుదురనియు మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

మతత్యి 23:12 => తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడును ; తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనువాడు హెచిచ్ంపబడును. 

మారుక్ 5:19 => ఆయన వానికి సెలవియయ్క నీవు నీ యింటివారియొదద్కు వెళి ల్, పర్భువు నీయందు 

కనికరపడి, నీకు చేసిన కారయ్ములనిన్టిని వారికి తెలియజెపుప్మనెను. 

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

విషయమై గరివ్షు ఠ్లను చెదరగొటెట్ను.  

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

చెపుప్చునాన్ను. తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడుననియు తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడు 

హెచిచ్ంపబడుననియు చెపెప్ను 

రోమీయులకు 2:2 => అటిట్ కారయ్ములు చేయువారిమీద దేవుని తీరుప్ సతయ్మును అనుసరించినదే 

అని యెరుగుదుము. 

2 కొరిందీయులకు 10:5 => మేము వితరక్ములను, దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నమును అడడ్గించు పర్తి 

ఆటంకమును పడదోర్సి, పర్తి ఆలోచనను కీర్సుత్కు లోబడునటుల్ చెరపటిట్ 

Page  of 490 1355



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

ఫిలిపీప్యులకు 3:18 => అనేకులు కీర్సుత్ సిలువకు శతుర్వులుగా నడుచుకొనుచునాన్రు; వీరినిగూరిచ్ 

మీతో అనేక పరాయ్యములు చెపిప్ యిపుప్డును ఏడుచ్చు చెపుప్చునాన్ను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:5 => దేనికొరకు మీరు శర్మపడుచునాన్రో ఆ దేవుని రాజయ్మునకు మీరు 

యోగుయ్లని యెంచబడు నిమితత్ము, మీరిటుల్ ఓరుచ్కొనుట దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్నకు సప్షట్మైన 

సూచనయైయునన్ది. 

1 తిమోతి 1:17 => సకల యుగములలో రాజైయుండి, అక్షయుడును అదృశుయ్డునగు అదివ్తీయ 

దేవునికి ఘనతయు మహిమయు యుగయుగములు కలుగును గాక. ఆమేన . 

వచనము 4 

వారు బంగారు వెండి యితత్డి యినుము కఱఱ్ రాయి అను వాటితో చేసిన దేవతలను సుత్తించుచు 

దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా 

ఆదికాండము 40:20 => మూడవ దినమందు జరిగినదేమనగా, ఆ దినము ఫరో జనమ్దినము గనుక 

అతడు తన సేవకులకందరికి విందు చేయించి వారి నడుమ పానదాయకుల అధిపతి తలను 

భక్షయ్కారుల అధిపతి తలను పైకెతిత్ 

ఎసేత్రు 1:3 => తన యేలుబడి యందు మూడవ సంవతస్రమున తన అధిపతులకందరికిని 

సేవకులకును విందు చేయించెను. పారసీక దేశము యొకక్యు మాదయ్ దేశము యొకక్యు 

పరాకర్మశాలులును ఘనులును సంసాథ్నాధిపతులును అతని సనిన్ధినుండగా 

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

కలవరపరచుచునన్ది నా కిషట్మైన సంధయ్వేళ నాకు భీకరమాయెను.  

యెషయా 21:5 => వారు భోజనపు బలల్ను సిదధ్ముచేయుదురు తివాసీలు పరతురు అనన్పానములు 

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

యెషయా 22:12 => ఆ దినమున ఏడుచ్టకును అంగలారుచ్టకును తలబోడి చేసికొనుటకును 

గోనెపటట్ కటుట్కొనుటకును సైనయ్ములకధిపతియు పర్భువునగు యెహోవా మిముమ్ను పిలువగా  
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యెషయా 22:14 => సంతోషించి ఉతస్హించుదురు కాగా పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవా నాకు పర్తయ్కుష్డై నాకు వినబడునటుల్ ఇటల్నుచునాన్డు మీరు మరణము కాకుండ ఈ మీ 

దోషమునకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగదని పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా పర్మాణ 

పూరవ్కముగా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 51:39 => వారు సంతోషించి మేలుకొనక చిరకాల నిదర్ నొందునటుల్ వారు దపిప్గొనగా 

వారికి మదయ్మునిచిచ్ వారిని మతిత్లల్జేసెదను ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 51:57 => దాని అధిపతులను జాఞ్నులను అధికారులను సంసాథ్నాధిపతులను 

బలాఢుయ్లను మతిత్లల్జేసెదను వారు చిరకాల నిదర్నొంది మేలుకొనకపోదురు ఇదే రాజు వాకుక్ 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు.  

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

ఎండిపోయిన చెతత్వలె కాలిపోవుదురు. 

మారుక్ 6:21 => అయితే తగిన దినమొకటి వచెచ్ను; ఎటల్నగా, హేరోదు తన జనన దినోతస్వమందు 

తన పర్ధానులకును సహసార్ధిపతులకును గలిలయదేశ పర్ముఖులకును విందు చేయించెను. 

మారుక్ 6:22 => అపుప్డు హేరోదియ కుమారెత్ లోపలికి వచిచ్ నాటయ్మాడి హేరోదును అతనితో 

కూడ పంకిత్ని కూరుచ్నన్వారిని సంతోషపరచెను గనుక రాజు నీకిషట్మైనది ఏదైనను ననన్డుగుము, నేను 

నీకిచెచ్దనని ఆ చినన్దానితో చెపెప్ను 

నాయ్యాధిపతులు 9:27 => వారు పొలములలోనికి పోయి వారి దార్క్షపండల్ను ఏరుకొని వాటిని 

తొర్కిక్ కృతజఞ్తారప్ణమును చెలిల్ంచి తమ దేవతల మందిరములోనికి పోయి అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనుచు అబీమెలెకును దూషింపగా 

1 సమూయేలు 25:36 => అబీగయీలు తిరిగి నాబాలునొదద్కు రాగా, రాజులు విందుచేసినటుల్ 

అతడు ఇంటిలో విందుచేసి, తార్గుచు బహు సంతోషించుచు మతుత్గానుండెను గనుక తెలల్వారువరకు 

ఆమె అతనితో కొదిద్ గొపప్ మరేమియు చెపప్క ఊరకుండెను. 
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1 సమూయేలు 30:16 => తరువాత వాడు వారి దగగ్రకు దావీదును నడిపింపగా, ఫిలిషీత్యుల 

దేశములోనుండియు యూదా దేశములోనుండియు తాము దోచి తెచిచ్కొనిన సొముమ్తో తులదూగుచు, 

వారు ఆ పర్దేశమంతట చెదిరి అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు ఆటపాటలు సలుపుచుండిరి. 

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

యెరూషలేమునకు వచిచ్ యెహోవా నిబంధనగల మందసము ఎదుట నిలువబడి దహనబలులను 

సమాధానబలులను అరిప్ంచి తన సేవకులందరికిని విందు చేయించెను. 

1 రాజులు 16:9 => తిరాస్లో తనకు గృహనిరావ్హకుడగు అరాస్యింట అతడు తార్గి 

మతుత్డైయుండగా, యుదధ్ రథముల అరధ్భాగముమీద అధికారియైన జిమీ అతని మీద కుటర్చేసి 

లోపలికి చొచిచ్ 

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

తలంపు సంతోషించువారి మధయ్నుండును. 

పర్సంగి 10:19 => నవువ్లాటలు పుటిట్ంచుటకై వారు విందు చేయుదురు, దార్కాష్రసపానము వారి 

పార్ణమునకు సంతోషకరము; దర్వయ్ము అనిన్టికి అకక్రకు వచుచ్ను. 

యెషయా 5:12 => వారు సితారా సవ్రమండల తంబుర సనాన్యిలను వాయించుచు దార్కాష్రసము 

తార్గుచు విందు చేయుదురుగాని యెహోవా పని యోచింపరు ఆయన హసత్కృతయ్ములను లక్షయ్పెటట్రు. 

యెషయా 14:11 => నీ మహాతమ్య్మును నీ సవ్రమండలముల సవ్రమును పాతాళమున 

పడవేయబడెను. నీ కిర్ంద పురుగులు వాయ్పించును కీటకములు నినున్ కపుప్ను. 

యెషయా 44:11 => ఇదిగో దాని పూజించువారందరు సిగుగ్పడుదురు ఆ శిలప్కారులు 

నరమాతుర్లేగదా? వారందరు పోగుచేయబడి నిలువబడవలెను నిశచ్యముగా వారు భయపడి 

సిగుగ్పడుదురు. 

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

మరి ఎవరును లేరు నేను విధవరాలనై కూరుచ్ండను పుతర్శోకము నేను చూడనని 

అనుకొనుచునన్దానా, ఈ మాటను వినుము  
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యిరిమ్యా 25:12 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే డెబబ్ది సంవతస్రములు గడచిన తరువాత వారి 

దోషములనుబటిట్ నేను బబులోను రాజును ఆ జనులను కలీద్యుల దేశమును శికిష్ంతును; ఆ దేశము 

ఎపుప్డు పాడుగనుండునటుల్ నియమింతును.  

యిరిమ్యా 25:26 => సమీపమున ఉనన్వారేమి దూరమున ఉనన్వారేమి ఉతత్రదేశముల 

రాజులందరును భూమిమీదనునన్ రాజయ్ములనిన్యు దానిలోనిది తార్గుదురు; షేషకు రాజు వారి 

తరువాత తార్గును. 

యిరిమ్యా 27:22 => అవి బబులోనునకు తేబడును, నేను ఆ ఉపకరణములను దరిశ్ంచి తెపిప్ంచి 

యీ సథ్లములో వాటిని మరల నుంచు కాలమువరకు అవి అకక్డ నుండవలెను; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

యిరిమ్యా 50:35 => యెహోవా మాట యిదే కలీద్యులును బబులోను నివాసులును దాని 

అధిపతులును జాఞ్నులును కతిత్పాలగుదురు 

యిరిమ్యా 51:41 => షేషకు పటట్బడెను జగత  పర్సిదధ్మైన పటట్ణము పటట్బడెను బబులోను 

జనములకు విసమ్యాసప్దమాయెను. 

దానియేలు 5:30 => ఆ రాతిర్యందే కలీద్యుల రాజగు బెలష్సస్రు హతుడాయెను. 

దానియేలు 7:1 => బబులోను రాజగు బెలష్సస్రు యొకక్ పరిపాలనలో మొదటి సంవతస్రమున 

దానియేలునకు దరశ్నములు కలిగెను; అతడు తన పడకమీద పరుండి యొక కల కని ఆ కల సంగతిని 

సంకేష్పముగా వివరించి వార్సెను. 

హోషేయ 7:5 => మన రాజు దినమున అధిపతులు అతని దార్కాష్రస బలముచేత మతిత్లిల్ జబుబ్పడిరి; 

రాజు తానే అపహాసకులకు చెలికాడాయెను. 

హబకూక్కు 2:5 => మరియు దార్కాష్రసము మోసకరము, తననుబటిట్ అతిశయించువాడు నిలువడు, 

అటిట్వాడు పాతాళమంత విశాలముగా ఆశపెటుట్ను, మరణమంతగా పర్బలినను తృపిత్నొందక 

సకలజనములను వశపరచుకొనును, సకల జనులను సమకూరుచ్కొనును. 

మతత్యి 14:6 => అయితే హేరోదు జనమ్దినోతస్వము వచిచ్నపుప్డు హేరోదియ కుమారెత్ వారిమధయ్ 

నాటయ్మాడి హేరోదును సంతోషపరచెను 
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లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱి ఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 

వచనము 5 

ఆ గడియలోనే మానవ హసత్పు వేర్ళుల్ కనబడి, దీపము దగగ్ర రాజుయొకక్ నగరు గోడ పూతమీద ఏదో 

యొక వార్త వార్యుచునన్టుట్ండెను. రాజు ఆ హసత్ము వార్యుట చూడగా  

దానియేలు 1:2 => పర్భువు యూదారాజగు యెహోయాకీమును దేవుని మందిరములోని శేషించిన 

ఉపకరణములను, ఆ రాజుచేతికపప్గించెను గనుక అతడు ఆ వసుత్వులను షీనారు దేశములోని తన 

దేవతాలయమునకు తీసికొనిపోయి తన దేవతాలయపు బొకక్సములో ఉంచెను. 

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

ఖజానాలోనునన్ సొముమ్ను, పటుట్కొని ఇశార్యేలు రాజైన సొలొమోను యెహోవా ఆలయమునకు 

చేయించిన బంగారపు ఉపకరణములనిన్టిని యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న తునకలుగా 

చేయించి యెతిత్కొనిపోయెను. 

2 రాజులు 25:15 => అగిన్పాతర్లు గినెన్లు మొదలైన వెండి వసుత్వులను బంగారు వసుత్వులను 

రాజదేహసంరక్షకుల అధిపతి తీసికొనిపోయెను. 

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

ఉపకరణములనిన్టిని, యెహోవా మందిరపు నిధులలోనిదేమి రాజు నిధులలోనిదేమి అధిపతుల 

నిధులలోనిదేమి, దొరకిన దర్వయ్మంతయు బబులోనునకు తీసికొనిపోయెను. 

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

గుడియందుంచిన యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములను రాజైన కోరెషు బయటికి తెపిప్ంచెను. 

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

బయటికి తెపిప్ంచి లెకక్చేయించి, యూదులకు అధిపతియగు షేషబ్జజ్రుచేతికి అపప్గించెను. 

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

తొమిమ్ది కతుత్లును 

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

రకమైన గినెన్లును, మరి యితరమైన ఉపకరణములును వెయియ్యై యుండెను. 

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

షేషబ్జజ్రు బబులోను చరలోనుండి విడిపింపబడినవారితో కూడ కలిసి వీటనిన్టిని యెరూషలేమునకు 

తీసికొని వచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 27:16 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములు ఇపుప్డే 

శీఘర్ముగా బబులోనునుండి మరల తేబడునని పర్వచింపు మీ పర్వకత్లు మీతో అబదధ్ములు 

చెపుప్చునాన్రు, వారి మాటలకు చెవియొగగ్కుడి.  

యిరిమ్యా 27:17 => వారి మాట వినకుడి; బబులోను రాజునకు దాసులైనయెడల మీరు 

బర్దుకుదురు; ఈ పటట్ణము పాడైపోనేల? 

యిరిమ్యా 27:18 => వారు పర్వకత్లైనయెడల, యెహోవా వాకుక్ వారికి తోడైయుండినయెడల, 

యెహోవా మందిరములోను యూదారాజు మందిరములోను యెరూషలేములోను శేషించియుండు 

ఉపకరణములు బబులోనునకు కొనిపోబడకుండునటుల్ వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను 

బతిమాలుకొనుట మేలు. 
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యిరిమ్యా 27:19 => బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు యెరూషలేములోనుండి యెహోయాకీము 

కుమారుడైన యెకోనాయ్ను యూదా యెరూషలేముల పర్ధానులనందరిని బబులోనునకు చెరగా 

తీసికొనిపోయినపుప్డు  

యిరిమ్యా 27:20 => అతడు విడిచిపెటిట్న సత్ంభములనుగూరిచ్యు సముదర్మునుగూరిచ్యు 

గ డ మం చె ల ను గూ రిచ్ యు ఈ ప టట్ ణ ము లో మి గి లి న ఉ ప క ర ణ ము ల ను గూ రిచ్ యు 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 27:21 => యెహోవా మందిరములోను యూదా రాజు నగరులోను యెరూషలేములోను 

శేషించిన ఉపకరణములనుగూరిచ్ ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునైన యెహోవా 

ఈలాగుననే సెలవిచుచ్చునాన్డు 

యిరిమ్యా 27:22 => అవి బబులోనునకు తేబడును, నేను ఆ ఉపకరణములను దరిశ్ంచి తెపిప్ంచి 

యీ సథ్లములో వాటిని మరల నుంచు కాలమువరకు అవి అకక్డ నుండవలెను; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

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

బంగారునకును వెండివాటిని వెండికిని చేరుచ్కొని రాజదేహసంరక్షకుల యధిపతి గొనిపోయెను. 

దానియేలు 5:11 => నీ రాజయ్ములో ఒక మనుషుయ్డునాన్డు. అతడు పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ గలవాడు; 

నీ తండిర్కాలములో అతడు దైవజాఞ్నమువంటి జాఞ్నమును బుదిధ్యు తెలివియు గలవాడై యుండుట నీ 

తండిర్ కనుగొనెను గనుక నీ తండిర్యైన రాజగు నెబుకదెన్జరు శకునగాండర్కును గారడీవిదయ్ 

గలవారికిని కలీద్యులకును జోయ్తిషుయ్లకును పై యధిపతిగా అతని నియమించెను.  

దానియేలు 5:13 => అపుప్డు వారు దానియేలును పిలువనంపించిరి. అతడు రాగా రాజు ఇటల్నెను 

రాజగు నా తండిర్ యూదయలో నుండి ఇకక్డికి తీసికొనివచిచ్న చెర సంబంధమగు 

యూదులలోనుండు దానియేలు నీవే గదా?  

దానియేలు 5:18 => రాజా చితత్గించుము; మహోనన్తుడగు దేవుడు మహరద్శను రాజయ్మును 

పర్భావమును ఘనతను నీ తండిర్యగు నెబుకదెన్జరునకు ఇచెచ్ను.  
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2 సమూయేలు 9:7 => అందుకు దావీదు నీవు భయపడవదుద్, నీ తండిర్యైన యోనాతాను 

నిమితత్ము నిజముగా నేను నీకు ఉపకారము చూపి, నీ పితరుడైన సౌలు భూమి అంతయు నీకు మరల 

ఇపిప్ంతును; మరియు నీవు సదాకాలము నా బలల్యొదద్నే భోజనము చేయుదువని సెలవియయ్గా 

2 రాజులు 8:25 => అహాబు కుమారుడును ఇశార్యేలు రాజునైన యెహోరాము ఏలుబడిలో 

పండెర్ండవ సంవతస్ రమందు యూదా రాజైన యెహోరాము కుమారుడైన అహజాయ్ 

యేలనారంభించెను. 

2 రాజులు 8:26 => అహజాయ్ యేలనారంభించినపుప్డు ఇరువది రెండేండల్ వాడై యుండి 

యెరూషలేములో ఒక సంవతస్రము ఏలెను. అతని తలిల్పేరు అతలాయ్; ఈమె ఇశార్యేలు రాజైన ఒమీ 

కుమారెత్. 

2 రాజులు 8:27 => అతడు అహాబు కుటుంబికుల పర్వరత్నను అనుసరించుచు, వారివలెనే 

యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించెను; అతడు అహాబు ఇంటివారికి అలుల్డు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:20 => పిమమ్ట అతడు అబాష్లోము కుమారెత్యైన మయకాను వివాహము 

చేసికొనగా ఆమె అతనికి అబీయాను అతత్యిని జీజాను షెలోమీతును కనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:16 => మరియు తన తలిల్యైన మయకా అసహయ్మైన యొక దేవతా 

సత్ంభమును నిలిపినందున ఆమె యిక పటట్పుదేవియై యుండకుండ రాజైన ఆసా ఆమెను తోర్సివేసి, 

ఆమె నిలిపిన విగర్హమును పడగొటిట్ ఛినాన్భినన్ము చేసి కిదోర్ను వాగుదగగ్ర దాని కాలిచ్వేసెను. 

యిరిమ్యా 27:7 => అతని సవ్దేశమునకు కాలము వచుచ్వరకు సమసత్జనులు అతనికిని అతని 

కుమారునికిని అతని కుమారుని కుమారునికిని దాసులైయుందురు, ఆ కాలము రాగా బహుజనముల 

మహారాజులు అతనిచేత దాసయ్ము చేయించుకొందురు. 

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

దేవతలను సుత్తించుచు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా 

దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 

వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ 

Page  of 498 1355



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

రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  

సంఖాయ్కాండము 7:13 => అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది 

తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని 

నాయ్యాధిపతులు 16:25 => వారి హృదయములు సంతోషముతో నిండియుండగా వారు మనము 

పరిహాసము చేయుటకు సమోస్నును పిలిపించుదము రండని సమోస్నును బందీగృహమునుండి 

పిలువనంపిరి. వారు అతని చూచి గుడి సత్ంభముల మధయ్ను అతని నిలువబెటిట్ పరిహాసము చేయగా 

1 సమూయేలు 5:2 => దాగోను గుడిలో దాగోను ఎదుట దాని నుంచిరి. 

2 సమూయేలు 13:28 => అంతలో అబాష్లోము తన పనివారిని పిలిచి, అమోన్ను దార్కాష్రసమువలన 

సంతోషియై యుండుట మీరు కనిపెటిట్యుండి అమోన్నును హతము చేయుడని నేను మీతో 

చెపుప్నపుప్డు భయపడక అతని చంపుడి, నేను గదా మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని 

పౌరుషము చూపుడి అని గటిట్గా ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 రాజులు 2 0 : 1 2 = > బనహ్దదును ఆ రాజులును గుడారములయందు విందు 

జరిగించుకొనుచుండగా, ఈ పర్తుయ్తత్రము వారికి వచెచ్ను గనుక అతడు తన సేవకులను పిలిపించి 

యుదధ్మునకు సిదధ్పడుడని ఆజాఞ్పించెను. వారు సనన్దుధ్లై పటట్ణము ఎదుట నిలువగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:9 => అతని కవచమును దోచుకొని, అతని తలను అతని ఆయుధములను 

తీసికొనిపోయి ఫిలిషీత్యుల దేశమంతట వాటిని తిర్పిప్, జరిగినదానిని విగర్హములకును జనులకును 

చాటించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:19 => దేవుని మందిరమునకు కావలసిన ఉపకరణములనిన్టిని బంగారపు 

పీఠమును సనిన్ధి రొటెట్లు ఉంచు బలల్లను, 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:20 => మరియు రాజైన సొలొమోనునకునన్ పానపాతర్లనిన్యును 

బంగారపువై యుండెను; లెబానోను అరణయ్పు నగరుననునన్ ఉపకరణములనిన్యు బంగారముతో 

చేసినవి; హీరాముయొకక్ పనివారితో కూడ రాజు ఓడలు తరీ ష్షుకు పోయి మూడు సంవతస్రములకు 
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ఒక మారు బంగారము, వెండి, యేనుగు దంతము, కోతులు, నెమళుల్ అను సరకులతో వచుచ్చుండెను 

గనుక 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:7 => సాక్షయ్పు గుడారమును బాగుచేయుటకై యూదాలోనుండియు 

యెరూషలేములోనుండియు ఇశార్యేలీయుల సమాజకులచేత యెహోవా సేవకుడైన మోషే 

నిరణ్యించిన కానుకను లేవీయులతో నీవెందుకు చెపిప్ తెపిప్ంచలేదని యడిగెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:7 => మరియు నెబుకదెన్జరు యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములలో 

కొనిన్టిని బబులోనునకు తీసికొనిపోయి బబులోనులోనునన్ తన గుడిలో ఉంచెను. 

ఎజార్ 5:14 => మరియు నెబుకదెన్జరు యెరూషలేమందునన్ దేవాలయములో నుండి తీసి బబులోను 

పటట్ణమందునన్ గుడిలోనికి కొనిపోయిన దేవుని మందిరపు వెండి బంగారు ఉపకరణములను రాజైన 

కోరెషు బబులోను పటట్ణపు మందిరములో నుండి తెపిప్ంచి 

ఎజార్ 6:5 => మరియు యెరూషలేములోనునన్ ఆలయములోనుండి నెబుకదెన్జరు బబులోనునకు 

తీసికొని వచిచ్న దేవుని మందిరము యొకక్ వెండి బంగారు ఉపకరణములు తిరిగి అపప్గింపబడి, 

యెరూషలేములోనునన్ మందిరమునకు తేబడి, దేవుని మందిరములో వాటి సథ్లమందు పెటట్బడవలెను. 

ఎసేత్రు 1:7 => అచచ్ట కూడినవారికి వివిధమైన బంగారు పాతర్లతో పానమిచుచ్చు, రాజు సిథ్తికి 

తగినటుట్గా రాజు దార్కాష్రసమును దాసులు అధికముగా పోసిరి. 

కీరత్నలు 69:12 => గుమమ్ములలో కూరుచ్ండువారు ననున్గూరిచ్ మాటలాడుకొందురు 

తార్గుబోతులు ననున్గూరిచ్ పాటలు పాడుదురు. 

సామెతలు 31:4 => దార్కాష్రసము తార్గుట రాజులకు తగదు లెమూయేలూ, అది రాజులకు తగదు 

మదయ్పానాసకిత్ అధికారులకు తగదు. 

యిరిమ్యా 50:35 => యెహోవా మాట యిదే కలీద్యులును బబులోను నివాసులును దాని 

అధిపతులును జాఞ్నులును కతిత్పాలగుదురు 

యిరిమ్యా 51:31 => వారి నివాససథ్లములు కాలచ్బడుచునన్వి వారి అడడ్గడియలు విరిగిపోయెను 

అతని పటట్ణమంతయు పటట్బడును కోనేటి దూలములును జముమ్ను అగిన్చేత కాలచ్బడును  
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యిరిమ్యా 51:44 => బబులోనులోనే బేలును శికిష్ంచుచునాన్ను వాడు మింగినదానిని 

వానినోటనుండి కకిక్ంచుచునాన్ను ఇకమీదట జనములు వానియొదద్కు సమూహములుగా కూడి రావు 

బబులోను పార్కారము కూలును;  

దానియేలు 5:30 => ఆ రాతిర్యందే కలీద్యుల రాజగు బెలష్సస్రు హతుడాయెను. 

యోవేలు 3:5 => నా వెండిని నా బంగారమును మీరు పటుట్కొనిపోతిరి; నాకు పిర్యమైన మంచి 

వసుత్వులను పటుట్కొనిపోయి మీ గుళల్లో ఉంచుకొంటిరి. 

మారుక్ 6:22 => అపుప్డు హేరోదియ కుమారెత్ లోపలికి వచిచ్ నాటయ్మాడి హేరోదును అతనితో 

కూడ పంకిత్ని కూరుచ్నన్వారిని సంతోషపరచెను గనుక రాజు నీకిషట్మైనది ఏదైనను ననన్డుగుము, నేను 

నీకిచెచ్దనని ఆ చినన్దానితో చెపెప్ను 

2 తిమోతి 2:20 => గొపప్యింటిలో వెండి పాతర్లును బంగారు పాతర్లును మాతర్మే గాక కఱఱ్వియు 

మంటివియు కూడ ఉండును. వాటిలో కొనిన్ ఘనతకును కొనిన్ ఘనహీనతకును వినియోగింపబడును. 

వచనము 6 

అతని ముఖము వికారమాయెను, అతడు మనసుస్నందు కలవరపడగా అతని నడుము కీళుల్వదలి 

అతని మోకాళుల్ గడగడ వణకుచు కొటుట్కొనుచుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:25 => వారి హృదయములు సంతోషముతో నిండియుండగా వారు మనము 

పరిహాసము చేయుటకు సమోస్నును పిలిపించుదము రండని సమోస్నును బందీగృహమునుండి 

పిలువనంపిరి. వారు అతని చూచి గుడి సత్ంభముల మధయ్ను అతని నిలువబెటిట్ పరిహాసము చేయగా 

నాయ్యాధిపతులు 19:1 => ఇశార్యేలీయులకు రాజులేని దినములలో లేవీయుడైన యొకడు 

ఎఫార్యిమీయుల మనయ్పు ఉతత్రభాగమున పరదేశిగా నివసించుచుండెను. అతడు యూదా 

బేతెల్హేములోనుండి ఒక సతరీని తనకు ఉపపతిన్గా తెచుచ్కొనగా 

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

ఖజానాలోనునన్ సొముమ్ను, పటుట్కొని ఇశార్యేలు రాజైన సొలొమోను యెహోవా ఆలయమునకు 
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చేయించిన బంగారపు ఉపకరణములనిన్టిని యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న తునకలుగా 

చేయించి యెతిత్కొనిపోయెను. 

2 రాజులు 25:15 => అగిన్పాతర్లు గినెన్లు మొదలైన వెండి వసుత్వులను బంగారు వసుత్వులను 

రాజదేహసంరక్షకుల అధిపతి తీసికొనిపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:19 => దేవుని మందిరమునకు కావలసిన ఉపకరణములనిన్టిని బంగారపు 

పీఠమును సనిన్ధి రొటెట్లు ఉంచు బలల్లను, 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:20 => మరియు రాజైన సొలొమోనునకునన్ పానపాతర్లనిన్యును 

బంగారపువై యుండెను; లెబానోను అరణయ్పు నగరుననునన్ ఉపకరణములనిన్యు బంగారముతో 

చేసినవి; హీరాముయొకక్ పనివారితో కూడ రాజు ఓడలు తరీ ష్షుకు పోయి మూడు సంవతస్రములకు 

ఒక మారు బంగారము, వెండి, యేనుగు దంతము, కోతులు, నెమళుల్ అను సరకులతో వచుచ్చుండెను 

గనుక 

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

ఉపకరణములనిన్టిని, యెహోవా మందిరపు నిధులలోనిదేమి రాజు నిధులలోనిదేమి అధిపతుల 

నిధులలోనిదేమి, దొరకిన దర్వయ్మంతయు బబులోనునకు తీసికొనిపోయెను. 

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

గుడియందుంచిన యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములను రాజైన కోరెషు బయటికి తెపిప్ంచెను. 

ఎజార్ 5:14 => మరియు నెబుకదెన్జరు యెరూషలేమందునన్ దేవాలయములో నుండి తీసి బబులోను 

పటట్ణమందునన్ గుడిలోనికి కొనిపోయిన దేవుని మందిరపు వెండి బంగారు ఉపకరణములను రాజైన 

కోరెషు బబులోను పటట్ణపు మందిరములో నుండి తెపిప్ంచి 

యెషయా 5:14 => అందుచేతనే పాతాళము గొపప్ ఆశపెటుట్కొని అపరిమితముగా తన నోరు 

తెరచుచునన్ది వారిలో ఘనులును సామానుయ్లును ఘోషచేయువారును హరిష్ంచువారును 

పడిపోవుదురు. 

యిరిమ్యా 50:28 => ఆలకించుడి, పారిపోయి బబులోను దేశములోనుండి తపిప్ంచుకొని 

వచుచ్చునన్వారి శబద్ము వినబడుచునన్ది మన దేవుడగు యెహోవా చేయు పర్తికార సమాచారమును 
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తన ఆలయము విషయమై ఆయన చేయు పర్తికార సమాచారమును సీయోనులో పర్కటించుడి. వారు 

వచుచ్చునాన్రు.  

దానియేలు 1:2 => పర్భువు యూదారాజగు యెహోయాకీమును దేవుని మందిరములోని శేషించిన 

ఉపకరణములను, ఆ రాజుచేతికపప్గించెను గనుక అతడు ఆ వసుత్వులను షీనారు దేశములోని తన 

దేవతాలయమునకు తీసికొనిపోయి తన దేవతాలయపు బొకక్సములో ఉంచెను. 

దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 

వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ 

రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  

హోషేయ 2:8 => దానికి ధానయ్ దార్కాష్రస తైలములను విసాత్రమైన వెండి బంగారములను ఇచిచ్న 

వాడను నేనే యని విచారింపక అది వాటిని బయలుదేవతకు ఉపయోగపరచెను. 

యోవేలు 3:5 => నా వెండిని నా బంగారమును మీరు పటుట్కొనిపోతిరి; నాకు పిర్యమైన మంచి 

వసుత్వులను పటుట్కొనిపోయి మీ గుళల్లో ఉంచుకొంటిరి. 

హబకూక్కు 1:11 => తమ బలమునే తమకు దేవతగా భావింతురు, గాలి కొటుట్కొనిపోవునటుల్ వారు 

కొటుట్కొనిపోవుచు అపరాధులగుదురు. 

మలాకీ 1:12 => అయితేయెహోవా భోజనపు బలల్ అపవితర్మనియు, దానిమీద ఉంచియునన్ 

భోజనము నీచమనియు మీరు చెపుప్చు దానిని దూషింతురు 

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

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

వచనము 7 
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రాజు గారడీ విదయ్గల వారిని కలీద్యులను జోయ్తిషుయ్లను పిలువనంపుడని ఆతురముగా ఆజఞ్ ఇచిచ్, 

బబులోనులోని జాఞ్నులు రాగానే ఇటల్నెను ఈ వార్తను చదివి దీని భావమును నాకు 

తెలియజెపుప్వాడెవడో వాడు ఊదారంగు వసత్రము కటుట్కొని తన మెడను సువరణ్మయమైన 

కంఠభూషణము ధరింపబడినవాడై రాజయ్ములో మూడవ యధిపతిగా ఏలును. 

దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 

వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ 

రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  

దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:23 => ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు మన దేవత మన శతుర్వైన సమోస్నును 

మనచేతికి అపప్గించియునన్దని చెపుప్కొని, తమ దేవతయైన దాగోనుకు మహాబలి అరిప్ంచుటకును 

పండుగ ఆచరించుటకును కూడుకొనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:24 => జనులు సమోస్నును చూచినపుప్డు మన దేశమును పాడుచేసినవాడును 

మనలో అనేకులను చంపినవాడునైన మన శతుర్వుని మన దేవత మనచేతి కపప్గించియునన్దని 

చెపుప్కొనుచు తమ దేవతను సుత్తించిరి. 

యెషయా 42:8 => యెహోవాను నేనే; ఇదే నా నామము మరి ఎవనికిని నా మహిమను 

నేనిచుచ్వాడను కాను నాకు రావలసిన సోత్తర్మును విగర్హములకు చెందనియయ్ను. 

హోషేయ 2:8 => దానికి ధానయ్ దార్కాష్రస తైలములను విసాత్రమైన వెండి బంగారములను ఇచిచ్న 

వాడను నేనే యని విచారింపక అది వాటిని బయలుదేవతకు ఉపయోగపరచెను. 
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హోషేయ 2:9 => కాబటిట్ నా ధానయ్మును నా దార్కాష్రసమును వాటి వాటి కాలములలో ఇయయ్క 

దీనియొదద్ నుండి తీసివేసెదను. దాని మాన సంరక్షణారథ్మైన నా గొఱఱ్బొచుచ్ను జనుపనారయు దానికి 

దొరకకుండ నేను ఉంచుకొందును; 

హోషేయ 2:10 => దాని విటకాండుర్ చూచుచుండగా నేను దాని పోకిరితనమును బయలుపరతును, 

నాచేతిలో నుండి దాని విడిపించువాడొకడును లేకపోవును. 

హోషేయ 2:11 => దాని ఉతస్వకాలములను పండుగలను అమావాసయ్లను విశార్ంతిదినములను 

నియామకకాలములను మానిప్ంతును. 

హోషేయ 2:12 => ఇవి నా విటకాండుర్ నాకిచిచ్న జీతమని అది తన దార్క్షచెటల్నుగూరిచ్యు 

అంజూరపు చెటల్నుగూరిచ్యు చెపిప్నది గదా. నేను వాటిని లయపరతును, అడవిజంతువులు వాటిని 

భకిష్ంచునటుల్ వాటిని అడవివలెచేతును. 

హోషేయ 2:13 => అది ననున్ మరచిపోయి నగలు పెటుట్కొని శృంగారించుకొని బయలుదేవతలకు 

ధూపము వేసి యుండుటను బటిట్యు దాని విటకాండర్ను వెంటాడి యుండుటను బటిట్యు నేను దానిని 

శికిష్ంతును; ఇది యెహోవా వాకుక్. 

పర్కటన 9:20 => ఈ దెబబ్లచేత చావక మిగిలిన జనులు, దయయ్ములను, చూడను వినను నడువను 

శకిత్లేనివై, బంగారు వెండి కంచు రాయి కరర్లతో చేయబడిన తమ హసత్కృతములైన విగర్హములను 

పూజింపకుండ విడిచిపెటుట్నటుల్ మారుమనసుస్ పొందలేదు. 

పర్కటన 9:21 => మరియు తాము చేయుచునన్ నరహతయ్లును మాయ మంతర్ములును జార 

చోరతవ్ములును చేయకుండునటుల్ వారు మారుమనసుస్ పొందిన వారు కారు. 

దానియేలు 3:1 => రాజగు నెబుకదెన్జరు బంగారు పర్తిమ యొకటి చేయించి, బబులోను 

దేశములోని దూరాయను మైదానములో దాని నిలువబెటిట్ంచెను. అది అరువది మూరల ఎతుత్ను ఆరు 

మూరల వెడలుప్నై యుండెను.  

దానియేలు 3:2 => రాజగు నెబుకదెన్జరు అధిపతులను సేనాధిపతులను సంసాథ్నాధిపతులను 

మంతుర్లను ఖజానాదారులను ధరమ్శాసత్ర విధాయకులను నాయ్యాధిపతులను సంసాథ్నములలో 
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ఆధికయ్ము వహించిన వారినందరిని సమకూరుచ్టకును, రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన 

పర్తిమ యొకక్ పర్తిషఠ్కు రపిప్ంచుటకును దూతలను పంపించగా 

దానియేలు 3:3 => ఆ యధిపతులును సేనాధిపతులును సంసాథ్నాధిపతులును మంతుర్లును 

ఖజానాదారులును ధరమ్శాసత్రవిధాయకులును నాయ్యాధిపతులును సంసాథ్నములలో ఆధికయ్ము 

వహించిన వారందరును రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన పర్తిమ యొకక్ పర్తిషఠ్కు కూడివచిచ్, 

రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన పర్తిమ యెదుట నిలుచుండిరి.  

దానియేలు 3:4 => ఇటుల్ండగా ఒక దూత చాటించినది ఏమనగా జనులారా, దేశసుథ్లారా, ఆ యా 

భాషలు మాటలాడు వారలారా, మీకాజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను. 

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

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులు మీకు వినబడునపుప్డు రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన 

బంగారు పర్తిమ యెదుట సాగిలపడి నమసక్రించుడి. 

దానియేలు 3:6 => సాగిలపడి నమసక్రింపని వాడెవడో వాడు మండుచునన్ అగిన్గుండములో 

తక్షణమే వేయబడును. 

దానియేలు 3:7 => సకలజనులకు బాకా పిలల్ంగోర్వి పెదద్వీణ వీణ సుంఫోనీయ విపంచిక 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులు వినబడగా ఆ జనులును దేశసుథ్లును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడువారును సాగిలపడి, రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు పర్తిమకు 

నమసాక్రము చేసిరి. 

దానియేలు 3:8 => ఆ సమయమందు కలీద్యులలో కొందరు ముఖుయ్లు వచిచ్ యూదులపైని 

కొండెములు చెపిప్ 

దానియేలు 3:9 => రాజగు నెబుకదెన్జరు నొదద్ ఈలాగు మనవి చేసిరి రాజు చిరకాలము జీవించును 

గాక. 

దానియేలు 3:10 => రాజా, తాము ఒక కటట్డ నియమించితిరి; ఏదనగా బాకాను పిలల్ంగోర్విని 

పెదద్వీణను వీణను విపంచికను సుంఫోనీయను సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను విను పర్తివాడు 

సాగిలపడి ఆ బంగారు పర్తిమకు నమసాక్రము చేయవలెను. 
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దానియేలు 3:11 => సాగిలపడి నమసక్రింపని వాడెవడో వాడు మండుచునన్ అగిన్గుండములో 

వేయబడును. 

దానియేలు 3:12 => రాజా, తాము షదర్కు, మేషాకు, అబేదన్గో అను ముగుగ్రు యూదులను 

బబులోను దేశములోని రాచకారయ్ములు విచారించుటకు నియమించితిరి; ఆ మనుషుయ్లు తమరి 

ఆజఞ్ను లక్షయ్పెటట్లేదు, తమరి దేవతలను పూజించుటలేదు, తమరు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రించుటయే లేదు అనిరి. 

దానియేలు 3:13 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హమును రౌదర్మును గలవాడై షదర్కును 

మేషాకును అబేదెన్గోను పటుట్కొని రండని ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు ఆ మనుషుయ్లను పటుట్కొని 

రాజసనిన్ధికి తీసికొని వచిచ్రి. 

దానియేలు 3:14 => అంతట నెబుకదెన్జరు వారితో ఇటల్నెను షదర్కూ, మేషాకూ, అబేదెన్గో మీరు 

నా దేవతను పూజించుట లేదనియు, నేను నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు పర్తిమకు నమసక్రించుట 

లేదనియు నాకు వినబడినది. అది నిజమా? 

దానియేలు 3:15 => బాకాను పిలల్ంగోర్విని పెదద్వీణను వీణను సుంఫోనీయను విపంచికను 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను మీరు విను సమయములో సాగిలపడి, నేను చేయించిన పర్తిమకు 

నమసక్రించుటకు సిదధ్ముగా ఉండిన యెడల సరే మీరు నమసక్రింపని యెడల తక్షణమే మండుచునన్ 

వేడిమిగల అగిన్గుండములో మీరు వేయబడుదురు; నాచేతిలో నుండి మిముమ్ను విడిపింపగల 

దేవుడెకక్డ నునాన్డు? 

దానియేలు 3:16 => షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోయు రాజుతో ఈలాగు చెపిప్రి నెబుకదెన్జరూ, 

యిందును గురించి నీకు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెననన్ చింత మాకు లేదు. 

దానియేలు 3:17 => మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో 

నుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను 

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 

దానియేలు 3:18 => రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 
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కీరత్నలు 115:4 => వారి విగర్హములు వెండి బంగారువి అవి మనుషుయ్ల చేతిపనులు 

కీరత్నలు 115:5 => వాటికి నోరుండియు పలుకవు కనున్లుండియు చూడవు 

కీరత్నలు 115:6 => చెవులుండియు వినవు ముకుక్లుండియు వాసనచూడవు 

కీరత్నలు 115:7 => చేతులుండియు ముటుట్కొనవు పాదములుండియు నడువవు గొంతుకతో 

మాటలాడవు. 

కీరత్నలు 115:8 => వాటిని చేయువారును వాటియందు నమిమ్కయుంచు వారందరును 

వాటివంటివారై యునాన్రు. 

కీరత్నలు 135:15 => అనయ్జనుల విగర్హములు వెండి బంగారువి అవి మనుషుయ్ల చేతిపనులు. 

కీరత్నలు 135:16 => వాటికి నోరుండియు పలుకవు కనున్లుండియు చూడవు 

కీరత్నలు 135:17 => చెవులుండియు వినవు వాటి నోళల్లో ఊపిరి లేశమైన లేదు. 

కీరత్నలు 135:18 => వాటిని చేయువారును వాటియందు నమిమ్కయుంచు వారందరును వాటితో 

సమానులగుదురు. 

యెషయా 40:19 => విగర్హమును చూడగా శిలిప్ దానిని పోతపోయును కంసాలి దానిని బంగారు 

రేకులతో పొదుగును దానికి వెండి గొలుసులు చేయును  

యెషయా 40:20 => విలువగలదానిని అరిప్ంపజాలని నీరసుడు పుచచ్ని మార్ను ఏరప్రచుకొనును 

కదలని విగర్హమును సాథ్పించుటకు నేరుప్గల పనివాని వెదకి పిలుచుకొనును.  

యెషయా 42:17 => చెకిక్న విగర్హములను ఆశర్యించి పోత విగర్హములను చూచి మీరే మాకు 

దేవతలని చెపుప్వారు వెనుకకు తొలగి కేవలము సిగుగ్పడుచునాన్రు.  

యెషయా 46:6 => దానికి సాగిలపడి నమసాక్రము చేయుటకై సంచినుండి బంగారము మెండుగా 

పోయువారును వెండి తూచువారును దాని దేవతగా నిరూపించవలెనని కంసాలిని కూలికి పిలుతురు. 

యెషయా 46:7 => వారు భుజముమీద దాని నెకిక్ంచుకొందురు దాని మోసికొనిపోయి తగినచోట 

నిలువబెటుట్దురు ఆ చోటు విడువకుండ అది అకక్డనే నిలుచును ఒకడు దానికి మొఱఱ్పెటిట్నను 

ఉతత్రము చెపప్దు వాని శర్మ పోగొటిట్ యెవనిని రకిష్ంపదు.  
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యిరిమ్యా 10:4 => వెండి బంగారములచేత పనివారు దానిని అలంకరింతురు, అది కదలక 

యుండునటుల్ మేకులు పెటిట్ సుతెత్లతో బిగగొటిట్ దాని నిలుపుదురు. 

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

మోయవలసివచెచ్ను; వాటికి భయపడకుడి అవి హాని చేయనేరవు మేలుచేయుట వాటివలనకాదు. 

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

శౌరయ్మునుబటిట్ నీ నామము ఘనమైనదాయెను. 

యిరిమ్యా 10:7 => జనములకు రాజా, నీకు భయపడని వాడెవడు? జనముల జాఞ్నులందరిలోను 

వారి రాజయ్ములనిన్టిలోను నీవంటివాడెవడును లేడు గనుక నరులు నీకు భయపడుట అనుగుణయ్ము. 

యిరిమ్యా 10:8 => జనులు కేవలము పశుపార్యులు, అవివేకులు; బొమమ్ల పూజవలన వచుచ్ 

జాఞ్నము వయ్రథ్ము. 

యిరిమ్యా 10:9 => తరీ ష్షునుండి రేకులుగా సాగగొటట్బడిన వెండియు ఉపాజునుండి బంగారమును 

తెతుత్రు, అది పనివాని పనియే గదా; పోతపోయువాడు దాని చేసెను, నీల ధూమర్వరణ్ములుగల 

వసత్రములు వాటికునన్వి, అవనిన్యు నేరప్రులగు పనివారి పనియే. 

హబకూక్కు 2:19 => కఱఱ్నుచూచి మేలుకొమమ్నియు, మూగరాతిని చూచి లెమమ్నియు చెపుప్వానికి 

శర్మ; అది ఏమైన బోధింపగలదా? అది బంగారముతోను వెండితోను పూత పూయబడెను గాని 

దానిలో శావ్సమెంతమాతర్మును లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:29 => కాబటిట్ మనము దేవుని సంతానమైయుండి, మనుషుయ్ల 

చమతాక్ర కలప్నలవలన మలచ్బడిన బంగారమునైనను వెండినైనను రాతినైనను దేవతవ్ము 

పోలియునన్దని తలంపకూడదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:24 => ఏలాగనగా దేమేతిర్యను ఒక కంసాలి అరెత్మిదేవికి వెండిగుళల్ను 

చేయించుటవలన ఆ పని వారికి మిగుల లాభము కలుగజేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:25 => అతడు వారిని అటిట్ పనిచేయు ఇతరులను గుంపుకూరిచ్ 

అయయ్లారా, యీ పనివలన మనకు జీవనము బహు బాగుగా జరుగుచునన్దని మీకు తెలియును. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:26 => అయితే చేతులతో చేయబడినవి దేవతలు కావని యీ పౌలు 

చెపిప్, ఎఫెసులో మాతర్ము కాదు, దాదాపు ఆసియయందంతట బహు జనమును ఒపిప్ంచి, 

తిర్పిప్యునన్ సంగతి మీరు చూచియు వినియు నునాన్రు 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:28 => వారు విని రౌదర్ముతో నిండిన వారై ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి 

మహాదేవి అని కేకలువేసిరి; 

పర్కటన 9:20 => ఈ దెబబ్లచేత చావక మిగిలిన జనులు, దయయ్ములను, చూడను వినను నడువను 

శకిత్లేనివై, బంగారు వెండి కంచు రాయి కరర్లతో చేయబడిన తమ హసత్కృతములైన విగర్హములను 

పూజింపకుండ విడిచిపెటుట్నటుల్ మారుమనసుస్ పొందలేదు. 

ఆదికాండము 35:2 => యాకోబు తన యింటివారితోను తనయొదద్ నునన్ వారందరితోను 

మీయొదద్నునన్ అనయ్దేవతలను పారవేసి మిముమ్ను మీరు శుచిపరచుకొని మీ వసత్రములను 

మారుచ్కొనుడి. 

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

చేసికొనకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 32:18 => అతడు అది జయధవ్ని కాదు, అపజయ ధవ్ని కాదు, సంగీత ధవ్ని నాకు 

వినబడుచునన్దనెను. 

1 రాజులు 1:49 => అందుకు అదోనీయా పిలిచినవారు భయపడి లేచి తమ తమ యిండల్కు 

వెళి ల్పోయిరి. 

సామెతలు 23:33 => విపరీతమైనవి నీ కనున్లకు కనబడును నీవు వెఱి ఱ్మాటలు పలుకుదువు 

యిరిమ్యా 50:38 => నీళల్కు ఎదద్డి తగులును అవి ఇంకిపోవును అది చెకక్బడిన విగర్హములుగల 

దేశము జనులు భీకర పర్తిమలనుబటిట్ పిచిచ్చేషట్లు చేయుదురు.  
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యిరిమ్యా 51:41 => షేషకు పటట్బడెను జగత  పర్సిదధ్మైన పటట్ణము పటట్బడెను బబులోను 

జనములకు విసమ్యాసప్దమాయెను. 

యెహెజేక్లు 20:32 => అనయ్జనులేమి భూమిమీది యే జనులేమి చేయునటుల్ మేమును 

కొయయ్లకును రాళల్కును పూజచేతుమని మీరనుకొనుచునాన్రే . మీరు ఇచఛ్యించినదాని 

పర్కారమెనన్టికిని జరుగదు. 

దానియేలు 4:31 => రాజు నోట ఈ మాట యుండగా ఆకాశమునుండి యొక శబద్ము వచెచ్ను, 

ఏదనగా రాజగు నెబుకదెన్జరూ, యిదే నీకు పర్కటన నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి తొలగిపోయెను. 

హోషేయ 7:5 => మన రాజు దినమున అధిపతులు అతని దార్కాష్రస బలముచేత మతిత్లిల్ జబుబ్పడిరి; 

రాజు తానే అపహాసకులకు చెలికాడాయెను. 

ఆమోసు 6:7 => కాబటిట్ చెరలోనికి ముందుగా పోవువారితో కూడా వీరు చెరలోనికి పోవుదురు; 

అపుప్డు సుఖాసకుత్లు చేయు ఉతస్వధవ్ని గతించును. యాకోబు సంతతివారికునన్ గరవ్ము 

నాకసహయ్ము; వారి నగరులకు నేను విరోధినైతిని గనుక వారి పటట్ణములను వాటిలోని సమసత్మును 

శతుర్వుల వశము చేసెదనని 

ఆమోసు 8:10 => మీ పండుగ దినములను దుఃఖ దినములుగాను మీ పాటలను పర్లాపములుగాను 

మారుచ్దును, అందరిని మొలలమీద గోనెపటట్ కటుట్కొనజేయుదును, అందరి తలలు బోడిచేసెదను, 

ఒకనికి కలుగు ఏకపుతర్ శోకమువంటి పర్లాపము నేను పుటిట్ంతును; దాని అంతయ్దినము ఘోరమైన 

శర్మదినముగా ఉండును. 

హబకూక్కు 1:11 => తమ బలమునే తమకు దేవతగా భావింతురు, గాలి కొటుట్కొనిపోవునటుల్ వారు 

కొటుట్కొనిపోవుచు అపరాధులగుదురు. 

మలాకీ 1:12 => అయితేయెహోవా భోజనపు బలల్ అపవితర్మనియు, దానిమీద ఉంచియునన్ 

భోజనము నీచమనియు మీరు చెపుప్చు దానిని దూషింతురు 

లూకా 6:25 => అయోయ్ యిపుప్డు (కడుపు) నిండియునన్ వారలారా, మీరాకలిగొందురు. అయోయ్ 

యిపుప్డు నవువ్చునన్ వారలారా, మీరు దుఃఖించి యేడుత్రు. 

1 కొరిందీయులకు 8:5 => దేవతలనబడినవారును పర్భువులనబడినవారును అనేకులునాన్రు. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 5:7 => నిదర్పోవువారు రాతిర్వేళ నిదర్పోవుదురు, మతుత్గా ఉండువారు 

రాతిర్వేళ మతుత్గా ఉందురు. 

యాకోబు 5:13 => మీలో ఎవనికైనను శర్మ సంభవించెనా? అతడు పార్రథ్న చేయవలెను; 

ఎవనికైనను సంతోషము కలిగెనా? అతడు కీరత్నలు పాడవలెను. 

వచనము 8 

రాజు నియమించిన జాఞ్నులందరు అతని సముఖమునకు వచిచ్రి గాని ఆ వార్త చదువుటయైనను దాని 

భావము తెలియజెపుప్ట యైనను వారివలల్ కాకపోయెను. 

దానియేలు 4:31 => రాజు నోట ఈ మాట యుండగా ఆకాశమునుండి యొక శబద్ము వచెచ్ను, 

ఏదనగా రాజగు నెబుకదెన్జరూ, యిదే నీకు పర్కటన నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి తొలగిపోయెను. 

దానియేలు 4:33 => ఆ గడియలోనే ఆలాగున నెబుకదెన్జరునకు సంభవించెను; మానవులలోనుండి 

అతని తరిమిరి, అతడు పశువులవలె గడిడ్ మేసెను, ఆకాశపుమంచు అతని దేహమును తడపగా అతని 

తలవెండుర్కలు పకిష్రాజు రెకక్ల ఈకెలవంటివియు అతని గోళుల్ పకుష్ల గోళల్వంటివియు నాయెను.  

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

జరుగుచునన్దని నీకు తెలియదా? 

కీరత్నలు 78:30 => వారి ఆశ తీరకమునుపే ఆహారము ఇంక వారి నోళల్లో నుండగానే 

కీరత్నలు 78:31 => దేవుని కోపము వారిమీదికి దిగెను వారిలో బలిసినవారిని ఆయన సంహరించెను 

ఇశార్యేలులో యౌవనులను కూలెచ్ను. 

సామెతలు 29:1 => ఎనిన్సారులు గదిద్ంచినను లోబడనివాడు మరి తిరుగులేకుండ హఠాతుత్గా 

నాశనమగును. 

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. 
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లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱి ఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

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

మీకు బాగుగా తెలియును. 

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

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

దానియేలు 5:8 => రాజు నియమించిన జాఞ్నులందరు అతని సముఖమునకు వచిచ్రి గాని ఆ వార్త 

చదువుటయైనను దాని భావము తెలియజెపుప్ట యైనను వారివలల్ కాకపోయెను. 

దానియేలు 5:15 => ఈ వార్త చదివి దాని భావము తెలియజెపప్వలెనని జాఞ్నులను గారడీవిదయ్ 

గలవారిని పిలిపించితిని గాని వారు ఈ సంగతియొకక్ భావమును తెలుపలేకపోయిరి. 

దానియేలు 5:24 => కావున ఆయన యెదుటనుండి ఈ యరచేయి వచిచ్ ఈ వార్తను వార్సెను; 

వార్సిన శాసనమేదనగా, మెనే మెనే టెకేల  ఉఫారీస్న . 

దానియేలు 5:25 => ఈ వాకయ్భావమేమనగా, మినే అనగా దేవుడు నీ పర్భుతవ్ విషయములో 

లెకక్చూచి దాని ముగించెను. 

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

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

పారసీకులకును ఇయయ్బడును. 

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

యతని 

కొలొసస్యులకు 2:14 => దేవుడు వార్తరూపకమైన ఆజఞ్లవలన మనమీద ఋణముగాను మనకు 

విరోధముగాను నుండిన పతర్మును మేకులతో సిలువకు కొటిట్, దానిమీది చేవార్తను తుడిచివేసి, 

మనకు అడడ్ము లేకుండ దానిని ఎతిత్వేసి మన అపరాధములననిన్టిని క్షమించి, 

Page  of 513 1355



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

పర్కటన 20:12 => మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము 

ఎదుట నిలువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును 

వేరొక గర్ంథము విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల 

చొపుప్న మృతులు తీరుప్ పొందిరి. 

పర్కటన 20:13 => సముదర్ము తనలో ఉనన్ మృతులను అపప్గించెను; మరణమును 

పాతాళలోకమును వాటి వశముననునన్ మృతులనపప్గించెను; వారిలో పర్తివాడు తన కిర్యల చొపుప్న 

తీరుప్ పొందెను. 

పర్కటన 20:14 => మరణమును మృతుల లోకమును అగిన్గుండములో పడవేయబడెను; ఈ 

అగిన్గుండము రెండవ మరణము. 

పర్కటన 20:15 => ఎవని పేరైనను జీవగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ కనబడనియెడల వాడు 

అగిన్గుండములో పడవేయబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:12 => అంతట పర్వకత్యైన ఏలీయా యొక పతిర్క వార్సి అతనియొదద్కు 

పంపెను నీ పితరుడగు దావీదునకు దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు నీ తండిర్యైన 

యెహోషాపాతు మారగ్ములందైనను యూదారాజైన ఆసా మారగ్ములందైనను నడువక 

ఎసేత్రు 7:6 => ఎసేత్రు మా విరోధియగు ఆ పగవాడు దుషుట్డైన యీ హామానే అనెను. అంతట 

హామాను రాజు ఎదుటను రాణి యెదుటను భయాకార్ంతుడాయెను. 

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

తిరుగులాడజేయువాడు. 

యెషయా 13:8 => జనులు విభార్ంతినొందుదురు వేదనలు దుఃఖములు వారికి కలుగును 

పర్సవవేదన పడుదానివలె వారు వేదనపడెదరు ఒకరినొకరు తేరిచూతురు వారి ముఖములు 

జావ్లలవలె ఎఱఱ్బారును. 

యెషయా 21:3 => కావున నా నడుము బహు నొపిప్గానునన్ది పర్సవించు సతరీ వేదనవంటి వేదన 

ననున్ పటిట్యునన్ది బాధచేత నేను వినలేకుండ నునాన్ను విభార్ంతిచేత నేను చూడలేకుండ నునాన్ను.  
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యెషయా 21:4 => నా గుండె తటతట కొటుట్కొనుచునన్ది మహా భయము ననున్ 

కలవరపరచుచునన్ది నా కిషట్మైన సంధయ్వేళ నాకు భీకరమాయెను.  

యిరిమ్యా 50:43 => బబులోను రాజు వారి సమాచారము విని దురబ్లుడాయెను అతనికి బాధ 

కలిగెను పర్సవ సతరీ వేదనవంటి వేదన అతనికి సంభవించెను.  

యిరిమ్యా 51:41 => షేషకు పటట్బడెను జగత  పర్సిదధ్మైన పటట్ణము పటట్బడెను బబులోను 

జనములకు విసమ్యాసప్దమాయెను. 

యెహెజేక్లు 2:9 => నరపుతుర్డా, వారు తిరుగుబాటు చేసినటుల్ నీవు చేయక నేను నీతో చెపుప్ 

మాటను విని నోరుతెరచి నేనిచుచ్దాని భుజించుము అనెను. 

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. 

దానియేలు 4:5 => నేను నా పడకమీద పరుండియుండగా నా మనసుస్న పుటిట్న తలంపులు ననున్ 

కలతపెటెట్ను. 

యోహాను 8:6 => ఆయనమీద నేరము మోపవలెనని ఆయనను శోధించుచు ఈలాగున అడిగిరి. 

అయితే యేసు వంగి, నేలమీద వేర్లితో ఏమో వార్యుచుండెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:7 => నిదర్పోవువారు రాతిర్వేళ నిదర్పోవుదురు, మతుత్గా ఉండువారు 

రాతిర్వేళ మతుత్గా ఉందురు. 

వచనము 9 

అందుకు రాజగు బెలష్సస్రు మిగుల భయాకార్ంతుడై తన యధిపతులు విసమ్యమొందునటుల్గా 

ముఖవికారము గలవాడాయెను. 

దానియేలు 5:9 => అందుకు రాజగు బెలష్సస్రు మిగుల భయాకార్ంతుడై తన యధిపతులు 

విసమ్యమొందునటుల్గా ముఖవికారము గలవాడాయెను. 
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దానియేలు 2:1 => నెబుకదెన్జరు తన యేలుబడియందు రెండవ సంవతస్రమున కలలు కనెను. 

అందును గురించి ఆయన మనసుస్ కలతపడగా ఆయనకు నిదర్పటట్కుండెను. 

దానియేలు 3:19 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హము నొందినందున షదర్కు, మేషాకు, 

అబేదెన్గోయను వారి విషయములో ఆయన ముఖము వికారమాయెను గనుక గుండము ఎపప్టికనన్ 

ఏడంతలు వేడిమిగా చేయుమని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

యోబు 15:20 => తన జీవితకాలమంతయు దుషుట్డు బాధనొందును హింసకునికి ఏరప్డిన 

సంవతస్రములనిన్యు వాడు బాధనొందును. 

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

వానిమీదికి వచెచ్దరు. 

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

ఏరప్రచబడినవాడు. 

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

సమీపించుచునన్దని వానికి తెలియును. 

యోబు 15:24 => శర్మయు వేదనయు వానిని బెదరించును. యుదధ్ము చేయుటకు సిదధ్పడిన రాజు 

శతుర్వుని పటుట్కొనునటుల్ అవి వానిని పటుట్కొనును. 

యోబు 15:25 => వాడు దేవుని మీదికి చేయి చాపును సరవ్శకుత్డగువానిని ధికక్రించి 

మాటలాడును. 

యోబు 15:26 => మూరుఖ్డై ఆయనను మారొక్నును తన కేడెముల గుబకలతో ఆయనమీదికి 

పరుగెతుత్ను. 

యోబు 15:27 => వాని ముఖము కొర్వువ్ పటిట్యునన్ది వాని చిరుపర్కక్లపైని కొర్వువ్కండలు 

పెరిగియునన్వి. 

యోబు 20:19 => వారు బీదలను ముంచి విడిచిపెటిట్నవారు వారు బలాతాక్రముచేత ఒక యింటిని 

ఆకర్మించుకొనినను దానిని కటిట్ పూరిత్చేయరు. 
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యోబు 20:20 => వారు ఎడతెగక ఆశించినవారు తమ యిషట్వసుత్వులలో ఒకదానిచేతనైనను 

తముమ్ను తాము రకిష్ంచుకొనజాలరు. 

యోబు 20:21 => వారు మింగివేయనిది ఒకటియు లేదు గనుక వారి కేష్మసిథ్తి నిలువదు. 

యోబు 20:22 => వారికి సంపాదయ్ము పూరణ్ముగా కలిగిన సమయమున వారు ఇబబ్ంది పడుదురు 

దురవసథ్లోనుండు వారందరి చెయియ్ వారిమీదికి వచుచ్ను. 

యోబు 20:23 => వారు కడుపు నింపుకొననైయుండగా దేవుడు వారిమీద తన కోపాగిన్ 

కురిపించును వారు తినుచుండగా దాని కురిపించును. 

యోబు 20:24 => ఇనుప ఆయుధము తపిప్ంచుకొనుటకై వారు పారిపోగా ఇతత్డివిలుల్ వారి 

దేహములగుండ బాణములను పోవిడుచును. 

యోబు 20:25 => అది దేహమును చీలిచ్ వారి శరీరములోనుండి వచుచ్ను అది బయట తీయగా 

వారి శరీరములోనుండి పైతయ్పు తితిత్ వచుచ్ను, మరణభయము వారిమీదికి వచుచ్ను. 

యోబు 20:26 => వారి ధననిధులు అంధకారపూరణ్ములగును ఊదనకక్రలేని అగిన్ వారిని 

మింగివేయును వారి గుడారములో మిగిలినదానిని అది కాలిచ్వేయును. 

యోబు 20:27 => ఆకాశము వారి దోషమును బయలుపరచును భూమి వారిమీదికి లేచును. 

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

నశించునటుల్ వారిని పడవేయుచునాన్వు  

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

నశించుదురు.  

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

వారి బర్దుకును తృణీకరింతువు. 

యెషయా 21:2 => కఠినమైనవాటిని చూపుచునన్ దరశ్నము నాకు అనుగర్హింపబడియునన్ది. 

మోసముచేయువారు మోసము చేయుదురు దోచుకొనువారు దోచుకొందురు ఏలామూ , 

బయలుదేరుము మాదాయ్, ముటట్డివేయుము వారి నిటూ ట్రప్ంతయు మానిప్ంచుచునాన్ను.  
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యెషయా 21:3 => కావున నా నడుము బహు నొపిప్గానునన్ది పర్సవించు సతరీ వేదనవంటి వేదన 

ననున్ పటిట్యునన్ది బాధచేత నేను వినలేకుండ నునాన్ను విభార్ంతిచేత నేను చూడలేకుండ నునాన్ను.  

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

కలవరపరచుచునన్ది నా కిషట్మైన సంధయ్వేళ నాకు భీకరమాయెను.  

దానియేలు 5:9 => అందుకు రాజగు బెలష్సస్రు మిగుల భయాకార్ంతుడై తన యధిపతులు 

విసమ్యమొందునటుల్గా ముఖవికారము గలవాడాయెను. 

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

గృహమునకు వచిచ్ ఇటల్నెను రాజు చిరకాలము జీవించునుగాక, నీ తలంపులు నినున్ 

కలవరపరచనియయ్కుము, నీ మనసుస్ నిబబ్రముగా ఉండనిముమ్. 

దానియేలు 4:5 => నేను నా పడకమీద పరుండియుండగా నా మనసుస్న పుటిట్న తలంపులు ననున్ 

కలతపెటెట్ను. 

దానియేలు 4:19 => అందుకు బెలెత్షాజరను దానియేలు ఒక గంటసేపు అతి విసమ్యమునొంది 

మనసుస్నందు కలవరపడగా, రాజు బెలెత్షాజరూ, యీ దరశ్నమువలన గాని దాని భావమువలన గాని 

నీవు కలవరపడకుము అనెను. అంతట బెలెత్షాజరు నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నఫలము తమరిని 

దేవ్షించు వారికి కలుగునుగాక, దాని భావము తమరి శతుర్వులకు చెందునుగాక, 

దానియేలు 7:28 => దానియేలను నేను విని మనసుస్నందు అధికమైన కలత గలవాడనైతిని; 

అందుచేత నా ముఖము వికారమాయెను; అయితే ఆ సంగతి నా మనసుస్లో నుంచుకొంటిని. 

కీరత్నలు 69:23 => వారు చూడకపోవునటుల్ వారి కనున్లు చీకటి కముమ్ను గాక వారి నడుములకు 

ఎడతెగని వణకు పుటిట్ంచుము. 

యెషయా 13:7 => అందుచేత బాహువులనిన్యు దురబ్లములగును పర్తివాని గుండె కరగిపోవును  

యెషయా 13:8 => జనులు విభార్ంతినొందుదురు వేదనలు దుఃఖములు వారికి కలుగును 

పర్సవవేదన పడుదానివలె వారు వేదనపడెదరు ఒకరినొకరు తేరిచూతురు వారి ముఖములు 

జావ్లలవలె ఎఱఱ్బారును. 
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యెషయా 21:3 => కావున నా నడుము బహు నొపిప్గానునన్ది పర్సవించు సతరీ వేదనవంటి వేదన 

ననున్ పటిట్యునన్ది బాధచేత నేను వినలేకుండ నునాన్ను విభార్ంతిచేత నేను చూడలేకుండ నునాన్ను.  

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

కలవరపరచుచునన్ది నా కిషట్మైన సంధయ్వేళ నాకు భీకరమాయెను.  

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

కునుకడు వారి నడికటుట్ విడిపోదు వారి పాదరక్షలవారు తెగిపోదు. 

యెషయా 35:3 => సడలిన చేతులను బలపరచుడి తొటిర్లుల్ మోకాళల్ను దృఢపరచుడి. 

యెహెజేక్లు 7:17 => అందరి చేతులు సతుత్వ తపుప్ను, అందరి మోకాళుల్ నీళల్వలె తతత్రిలుల్ను. 

యెహెజేక్లు 21:7 => నీవు నిటూ ట్రుప్ విడిచెదవేమని వారు నినన్డుగగా నీవు శర్మదినము 

వచుచ్చునన్దను దురావ్రత్ నాకు వినబడినది, అందరి గుండెలు కరిగిపోవును, అందరిచేతులు 

బలహీనమవును, అందరి మనసుస్లు అధైరయ్పడును, అందరి మోకాళుల్ నీరవును, ఇంతగా కీడు 

వచుచ్చునన్ది; అది వచేచ్యునన్ది అని చెపుప్ము; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

నహూము 2:10 => అది వటిట్దిగాను శూనయ్ముగాను పాడుగాను అగుచునన్ది, జనుల హృదయము 

కరిగిపోవుచునన్ది, మోకాళుల్ వణకుచునన్వి, అందరి నడుములు బహుగా నొచుచ్చునన్వి, అందరి 

ముఖములు తెలల్బోవుచునన్వి. 

హెబీర్యులకు 12:12 => కాబటిట్ వడలినచేతులను సడలిన మోకాళల్ను బలపరచుడి.  

ఆదికాండము 40:6 => తెలల్వారినపుప్డు యోసేపు వారియొదద్కు వచిచ్ వారిని చూడగా వారు 

చింతాకార్ంతులై యుండిరి. 

ఆదికాండము 41:8 => తెలల్వారినపుప్డు అతని మనసుస్ కలవరపడెను గనుక అతడు ఐగుపుత్ 

శకునగాండర్నందరిని అకక్డి విదావ్ంసులనందరిని పిలువనంపి ఫరో తన కలలను వివరించి వారితో 

చెపెప్ను గాని ఫరోకు వాటి భావము తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

యెహోషువ 5:1 => వారు దాటుచుండగా ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా యొరాద్ను 

నీళల్ను ఎండచేసిన సంగతి యొరాద్నుకు పడమటి దికుక్ననునన్ అమోరీయుల రాజులందరును 
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సముదర్మునొదద్నునన్ కనానీయుల రాజులందరును వినినపుప్డు వారి గుండెలు చెదరిపోయెను. 

ఇశార్యేలీయుల భయముచేత వారికిక ధైరయ్మేమియు లేకపోయెను. 

1 సమూయేలు 14:15 => దండులోను పొలములోను జనులందరిలోను మహా భయకంపము 

కలిగెను. దండు కావలివారును దోపుడుగాండుర్ను భీతినొందిరి; నేలయదిరెను. వారు ఈ భయము 

దైవికమని భావించిరి. 

1 సమూయేలు 28:5 => సౌలు ఫిలిషీత్యుల దండును చూచి మనసుస్నందు భయకంపము నొంది 

ఎసేత్రు 7:6 => ఎసేత్రు మా విరోధియగు ఆ పగవాడు దుషుట్డైన యీ హామానే అనెను. అంతట 

హామాను రాజు ఎదుటను రాణి యెదుటను భయాకార్ంతుడాయెను. 

యోబు 4:4 => నీ మాటలు తొటిర్లుల్వానిని ఆదుకొనియుండెను. కుర్ంగిపోయిన మోకాళుల్ గలవానిని 

నీవు బలపరచితివి. 

యోబు 4:15 => ఒకని శావ్సము నా ముఖమును కొటట్గా నా శరీర రోమములు పులకించెను. 

కీరత్నలు 22:14 => నేను నీళల్వలె పారబోయబడి యునాన్ను నా యెముకలనిన్యు సాథ్నము 

తపిప్యునన్వి నా హృదయము నా అంతరంగమందు మైనమువలె కరగియునన్ది. 

కీరత్నలు 48:6 => వారచచ్టనుండగా వణకును పర్సవించు సతరీ వేదనయు వారిని పటెట్ను. 

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

నశించుదురు.  

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

తిరుగులాడజేయువాడు. 

యెషయా 44:25 => నేనే పర్గలుభ్ల పర్వచనములను వయ్రథ్ము చేయువాడను సోదెకాండర్ను 

వెఱి ఱ్వారినిగా చేయువాడను జాఞ్నులను వెనుకకు తిర్పిప్ వారి విదయ్ను అవిదయ్గా చేయువాడను నేనే.  

యెషయా 45:1 => అతని పక్షమున జనములను జయించుటకు నేను అతని కుడిచేతిని 

పటుట్కొనియునాన్ను నేను రాజుల నడికటల్ను విపెప్దను, దావ్రములు అతని యెదుట వేయబడకుండ 

తలుపులు తీసెదను అని యెహోవా తాను అభిషేకించిన కోరెషును గురించి సెలవిచుచ్చునాన్డు.  
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యిరిమ్యా 30:6 => మీరు విచారించి తెలిసికొనుడి; పురుషులు పర్సూతి వేదనతో పిలల్లను 

కందురా? పర్సవవేదనపడు సతరీలవలె పురుషులందరును నడుముమీద చేతులుంచుకొనుటయు, వారి 

ముఖములు తెలల్బారుటయు నాకు కనబడుచునన్దేమి? 

యిరిమ్యా 50:43 => బబులోను రాజు వారి సమాచారము విని దురబ్లుడాయెను అతనికి బాధ 

కలిగెను పర్సవ సతరీ వేదనవంటి వేదన అతనికి సంభవించెను.  

యెహెజేక్లు 21:6 => కావున నరపుతుర్డా, నిటూ ట్రుప్ విడువుము, వారు చూచుచుండగా నీ నడుము 

బదద్లగునటుల్ మనోదుఃఖముతో నిటూ ట్రుప్ విడువుము. 

యెహెజేక్లు 26:16 => సముదర్పు అధిపతులందరును తమ సింహాసనములమీదనుండి దిగి, తమ 

చొకాక్యిలను విచితర్మైన వసత్రములను తీసివేసి, దిగులుపడిన వారై నేలను కూరుచ్ండి గడగడ 

వణకుచు నినున్ చూచి విసమ్యపడుదురు.  

దానియేలు 3:24 => రాజగు నెబుకదెన్జరు ఆశచ్రయ్పడి తీవరముగ లేచి మేము ముగుగ్రు 

మనుషుయ్లను బంధించి యీ అగిన్లో వేసితివిుగదా యని తన మంతుర్ల నడిగెను. వారు రాజా, 

సతయ్మే అని రాజుతో పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

యోనా 1:10 => తాను యెహోవా సనిన్ధిలోనుండి పారిపోవుచునన్టుట్ అతడు ఆ మనుషుయ్లకు 

తెలియజేసియుండెను గనుక వారా సంగతి తెలిసికొని మరింత భయపడి నీవు చేసిన పని ఏమని అతని 

నడిగిరి. 

హెబీర్యులకు 10:27 => నాయ్యపు తీరుప్నకు భయముతో ఎదురుచూచుటయు, విరోధులను 

దహింపబోవు తీక్షణమైన అగిన్యు నికను ఉండును. 

వచనము 10 

రాజునకును అతని యధిపతులకును జరిగిన సంగతి రాణి తెలిసికొని విందు గృహమునకు వచిచ్ 

ఇటల్నెను రాజు చిరకాలము జీవించునుగాక, నీ తలంపులు నినున్ కలవరపరచనియయ్కుము, నీ మనసుస్ 

నిబబ్రముగా ఉండనిముమ్. 
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దానియేలు 4:14 => జాగరూకుడగు ఒక పరిశుదుధ్డు ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ ఈలాగు బిగగ్రగా 

పర్కటించెను ఈ చెటుట్ను నరికి దాని కొమమ్లను కొటిట్ దాని ఆకులను తీసివేసి దాని పండల్ను 

పారవేయుడి; పశువులను దాని నీడనుండి తోలివేయుడి; పకుష్లను దాని కొమమ్లనుండి ఎగురగొటుట్డి. 

దానియేలు 2:2 => కాగా రాజు తాను కనిన కలలను తనకు తెలియజెపుప్టకై శకునగాండర్ను 

గారడీవిదయ్ గలవారిని మాంతిర్కులను కలీద్యులను పిలువనంపుడని యాజఞ్ ఇయయ్గా వారు వచిచ్ రాజు 

సముఖమున నిలచిరి. 

దానియేలు 4:6 => కావున ఆ సవ్పన్భావము నాకు తెలియజేయుటకై బబులోను జాఞ్నులనందరిని నా 

యెదుటికి పిలువనంపవలెనని ఆజఞ్ నేనిచిచ్తిని. 

ఆదికాండము 41:8 => తెలల్వారినపుప్డు అతని మనసుస్ కలవరపడెను గనుక అతడు ఐగుపుత్ 

శకునగాండర్నందరిని అకక్డి విదావ్ంసులనందరిని పిలువనంపి ఫరో తన కలలను వివరించి వారితో 

చెపెప్ను గాని ఫరోకు వాటి భావము తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

యెషయా 44:25 => నేనే పర్గలుభ్ల పర్వచనములను వయ్రథ్ము చేయువాడను సోదెకాండర్ను 

వెఱి ఱ్వారినిగా చేయువాడను జాఞ్నులను వెనుకకు తిర్పిప్ వారి విదయ్ను అవిదయ్గా చేయువాడను నేనే.  

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

నెరవేరుచ్వాడను యెరూషలేము నివాససథ్లమగుననియు యూదా నగరులనుగూరిచ్ అవి 

కటట్బడుననియు నేను ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, దాని పాడైన సథ్లములను బాగుచేయువాడను నేనే.  

యెషయా 47:13 => నీ విసాత్రమైన యోచనలవలన నీవు అలసియునాన్వు జోయ్తిషుక్లు 

నక్షతర్సూచకులు మాసచరయ్ చెపుప్వారు నిలువబడి నీమీదికి వచుచ్నవి రాకుండ నినున్ తపిప్ంచి 

రకిష్ంచుదురేమో ఆలోచించుము.  

దానియేలు 5:16 => అంతరాభ్వములను బయలుపరచుటకును కఠినమైన పర్శన్లకు 

ఉతత్రమిచుచ్టకును నీవు సమరుధ్డవని నినున్గూరిచ్ వినియునాన్ను గనుక ఈ వార్తను చదువుటకును 

దాని భావమును తెలియజెపుప్టకును నీకు శకయ్మైన యెడల నీవు ఊదారంగు వసత్రము కటుట్కొని 

మెడను సువరణ్ కంఠభూషణము ధరించుకొని రాజయ్ములో మూడవ యధిపతివిగా ఏలుదువు. 
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దానియేలు 5:29 => మెడను బంగారపు హారము వేసి పర్భుతవ్ము చేయుటలో నతడు మూడవ 

యధికారియని చాటించిరి. 

దానియేలు 2:6 => కలను దాని భావమును తెలియజేసినయెడల దానములును బహుమానములును 

మహా ఘనతయు నా సముఖములో నొందుదురు గనుక కలను దాని భావమును తెలియజేయుడనగా 

వారు 

ఆదికాండము 41:42 => మరియు ఫరో తనచేతినునన్ తన ఉంగరము తీసి యోసేపుచేతిని పెటిట్, 

సనన్పు నారబటట్లు అతనికి తొడిగించి, అతని మెడకు బంగారు గొలుసు వేసి 

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

అతని ముందర జనులు కేకలువేసిరి. అటుల్ ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద అతని నియమించెను. 

ఆదికాండము 41:44 => మరియు ఫరో యోసేపుతో ఫరోను నేనే; అయినను నీ సెలవు లేక ఐగుపుత్ 

దేశమందంతటను ఏ మనుషుయ్డును తనచేతినైనను కాలినైనను ఎతత్కూడదని చెపెప్ను.  

సంఖాయ్కాండము 22:7 => కాబటిట్ మోయాబు పెదద్లును మిదాయ్ను పెదద్లును సోదె సొముమ్ను 

చేతపటుట్కొని బిలామునొదద్కు వచిచ్ బాలాకు మాటలను అతనితో చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 22:17 => నేను నీకు బహు ఘనత కలుగజేసెదను; నీవు నాతో ఏమి చెపుప్దువో 

అది చేసెదను గనుక నీవు దయచేసి వచిచ్, నా నిమితత్ము ఈ జనమును శపించుమని సిపోప్రు 

కుమారుడైన బాలాకు చెపెప్ననిరి. 

సంఖాయ్కాండము 24:11 => నేను నినున్ మికిక్లి ఘనపరచెదనని చెపిప్తిని గాని యెహోవా నీవు 

ఘనతపొందకుండ ఆటంకపరచెననెను. 

1 సమూయేలు 17:25 => ఇశార్యేలీయులలో ఒకడు వచుచ్చునన్ ఆ మనిషిని చూచితిరే; నిజముగా 

ఇశార్యేలీయులను తిరసక్రించుటకై వాడు బయలుదేరుచునాన్డు, వానిని చంపినవానికి రాజు బహుగ 

ఐశవ్రయ్ము కలుగజేసి తన కుమారెత్నిచిచ్ పెండిల్చేసి వాని తండిర్ ఇంటివారిని ఇశార్యేలీయులలో 

సవ్తంతుర్లుగా చేయుననగా 

సామెతలు 1:9 => అవి నీ తలకు సొగసైన మాలికయు నీ కంఠమునకు హారములునై యుండును 

పరమగీతము 1:10 => ఆభరణములచేత నీ చెకిక్ళుల్ను హారములచేత నీ కంఠమును శోభిలుల్చునన్వి. 
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యెహెజేక్లు 16:11 => మరియు ఆభరణములచేత నినున్ అలంకరించి నీచేతులకు కడియములు 

పెటిట్ నీ మెడకు గొలుసు తగిలించి 

దానియేలు 2:48 => అపుప్డు రాజు దానియేలును బహుగా హెచిచ్ంచి, అనేక గొపప్ దానములిచిచ్, 

అతనిని బబులోను సంసాథ్నమంతటిమీద అధిపతినిగాను బబులోను జాఞ్నులందరిలో పర్ధానునిగాను 

నియమించెను. 

దానియేలు 6:2 => వారిపైన ముగుగ్రిని పర్ధానులగా నియమించెను; ఆ ముగుగ్రిలో దానియేలు 

ముఖుయ్డు. రాజునకు నషట్ము కలుగకుండునటుల్ ఆ యధిపతులు తపప్కుండ వీరికి లెకక్లు 

ఒపప్జెపప్వలెనని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

దానియేలు 6:3 => ఈ దానియేలు అతిశేర్షఠ్మైన బుదిధ్గలవాడై పర్ధానులలోను అధిపతులలోను 

పర్ఖాయ్తి నొందియుండెను గనుక రాజయ్మంతటిమీద అతని నియమింపవలెనని రాజుదేద్శించెను. 

ఎసేత్రు 3:1 => ఈ సంగతులైన తరువాత రాజైన అహషేవ్రోషు హమెమ్దాతా కుమారుడును 

అగాగీయుడునగు హామానును ఘనపరచి వాని హెచిచ్ంచి, వాని పీఠమును తన దగగ్ర నునన్ 

అధిపతులందరికంటె ఎతుత్గా నుంచెను. 

ఎసేత్రు 10:2 => మొరెద్కై యొకక్ బలమునుగూరిచ్యు, అతడు సామరథ్య్ముచేత చేసిన 

కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్యు, రాజు అతనిని ఘనపరచిన సంగతినిగూరిచ్యు మాదీయుల యొకక్యు 

పారసీకుల యొకక్యు రాజయ్సమాచార గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

ఎసేత్రు 10:3 => యూదుడైన మొరెద్కై రాజైన అహషేవ్రోషునకు పర్ధానమంతిర్గా నుండి, 

తనవారందరితో సమాధానముగా మాటలాడుచు, తన జనులయొకక్ కేష్మమును విచారించువాడును 

యూదులలో గొపప్వాడునై తన దేశసుథ్లలో చాలామందికి ఇషుట్డుగా ఉండెను. 

నిరగ్మకాండము 7:11 => అపుప్డు ఫరో తన విదావ్ంసులను మంతర్జుఞ్లను పిలిపించెను. ఐగుపుత్ 

శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములచేత ఆలాగే చేసిరి. 

1 సమూయేలు 6:2 => ఫిలిషీత్యుల యాజకులను శకునము చూచువారిని పిలువనంపించి 

యెహోవా మందసమును ఏమి చేయుదుము? ఏమి చేసి సవ్సథ్లమునకు దానిని పంపుదుమో 

తెలియజెపుప్డనగా 
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ఎసేత్రు 1:13 => విధిని రాజయ్ధరమ్మును ఎరిగిన వారందరిచేత రాజు పర్తి సంగతి 

పరిషక్రించుకొనువాడు గనుక 

ఎసేత్రు 6:3 => రాజు ఆ సంగతి విని ఇందు నిమితత్ము మొరెద్కైకి బహుమతి యేదైనను ఘనత 

యేదైనను చేయబడెనా అని యడుగగా రాజు సేవకులు అతనికేమియు చేయబడలేదని పర్తుయ్తత్ర 

మిచిచ్రి. 

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

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

కరణ్పిశాచిగలవారియొదద్కును సోదెగాండర్యొదద్కును విచారింప వెళుల్దురు.  

యెషయా 47:9 => ఒకక్ దినములోగా ఒకక్ నిమిషముననే పుతర్శోకమును వైధవయ్మును ఈ 

రెండును నీకు సంభవించును. నీవు అధికముగా శకునము చూచినను అతయ్ధికమైన కరణ్పిశాచ 

తంతర్ములను నీవు ఆధారముగా చేసికొనినను ఆ యపాయములు నీమీదికి సంపూరిత్గా వచుచ్ను.  

యెషయా 47:12 => నీ బాలయ్మునుండి నీవు పర్యాసపడి అభయ్సించిన నీ కరణ్పిశాచ తంతర్ములను 

నీ విసాత్రమైన శకునములను చూపుటకు నిలువుము ఒకవేళ అవి నీకు పర్యోజనములగునేమో 

ఒకవేళ నీవు మనుషుయ్లను బెదరింతువేమో  

యిరిమ్యా 50:35 => యెహోవా మాట యిదే కలీద్యులును బబులోను నివాసులును దాని 

అధిపతులును జాఞ్నులును కతిత్పాలగుదురు 

దానియేలు 1:20 => రాజు వీరియొదద్ విచారణ చేయగా జాఞ్నవివేకముల సంబంధమైన 

పర్తివిషయములో వీరు తన రాజయ్మందంతటనుండు శకునగాండర్కంటెను గారడీవిదయ్గల 

వారందరికంటెను పది యంతలు శేర్షు ఠ్లని తెలియబడెను. 

దానియేలు 2:27 => దానియేలు రాజు సముఖములో ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను రాజడిగిన యీ 

మరమ్ము జాఞ్నులైనను గారడీవిదయ్ గలవారైనను శకునగాండర్యినను , జోయ్తిషుక్లైనను 

తెలియజెపప్జాలరు. 

దానియేలు 5:15 => ఈ వార్త చదివి దాని భావము తెలియజెపప్వలెనని జాఞ్నులను గారడీవిదయ్ 

గలవారిని పిలిపించితిని గాని వారు ఈ సంగతియొకక్ భావమును తెలుపలేకపోయిరి. 
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కొలొసస్యులకు 2:14 => దేవుడు వార్తరూపకమైన ఆజఞ్లవలన మనమీద ఋణముగాను మనకు 

విరోధముగాను నుండిన పతర్మును మేకులతో సిలువకు కొటిట్, దానిమీది చేవార్తను తుడిచివేసి, 

మనకు అడడ్ము లేకుండ దానిని ఎతిత్వేసి మన అపరాధములననిన్టిని క్షమించి, 

వచనము 11 

నీ రాజయ్ములో ఒక మనుషుయ్డునాన్డు. అతడు పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ గలవాడు; నీ తండిర్కాలములో 

అతడు దైవజాఞ్నమువంటి జాఞ్నమును బుదిధ్యు తెలివియు గలవాడై యుండుట నీ తండిర్ కనుగొనెను 

గనుక నీ తండిర్యైన రాజగు నెబుకదెన్జరు శకునగాండర్కును గారడీవిదయ్ గలవారికిని కలీద్యులకును 

జోయ్తిషుయ్లకును పై యధిపతిగా అతని నియమించెను.  

దానియేలు 2:27 => దానియేలు రాజు సముఖములో ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను రాజడిగిన యీ 

మరమ్ము జాఞ్నులైనను గారడీవిదయ్ గలవారైనను శకునగాండర్యినను , జోయ్తిషుక్లైనను 

తెలియజెపప్జాలరు. 

దానియేలు 4:7 => శకునగాండుర్ను గారడీవిదయ్ గలవారును కలీద్యులును జోయ్తిషుయ్లును నా 

సనిన్ధికి రాగా నేను కనిన కలను వారితో చెపిప్తిని గాని వారు దాని భావమును నాకు 

తెలుపలేకపోయిరి. 

ఆదికాండము 41:8 => తెలల్వారినపుప్డు అతని మనసుస్ కలవరపడెను గనుక అతడు ఐగుపుత్ 

శకునగాండర్నందరిని అకక్డి విదావ్ంసులనందరిని పిలువనంపి ఫరో తన కలలను వివరించి వారితో 

చెపెప్ను గాని ఫరోకు వాటి భావము తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

యెషయా 47:9 => ఒకక్ దినములోగా ఒకక్ నిమిషముననే పుతర్శోకమును వైధవయ్మును ఈ 

రెండును నీకు సంభవించును. నీవు అధికముగా శకునము చూచినను అతయ్ధికమైన కరణ్పిశాచ 

తంతర్ములను నీవు ఆధారముగా చేసికొనినను ఆ యపాయములు నీమీదికి సంపూరిత్గా వచుచ్ను.  

యెషయా 47:12 => నీ బాలయ్మునుండి నీవు పర్యాసపడి అభయ్సించిన నీ కరణ్పిశాచ తంతర్ములను 

నీ విసాత్రమైన శకునములను చూపుటకు నిలువుము ఒకవేళ అవి నీకు పర్యోజనములగునేమో 

ఒకవేళ నీవు మనుషుయ్లను బెదరింతువేమో  
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యెషయా 47:13 => నీ విసాత్రమైన యోచనలవలన నీవు అలసియునాన్వు జోయ్తిషుక్లు 

నక్షతర్సూచకులు మాసచరయ్ చెపుప్వారు నిలువబడి నీమీదికి వచుచ్నవి రాకుండ నినున్ తపిప్ంచి 

రకిష్ంచుదురేమో ఆలోచించుము.  

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

బలమునుండి తముమ్తాము తపిప్ంచుకొనలేక యునాన్రు అది కాచుకొనుటకు నిపుప్కాదు ఎదుట 

కూరుచ్ండి కాచుకొనదగినది కాదు.  

యెషయా 47:15 => నీవు ఎవరికొరకు పర్యాసపడి అలసితివో వారికి ఆలాగే జరుగుచునన్ది నీ 

బాలయ్ము మొదలుకొని నీతో వాయ్పారము చేయువారు తమ తమ చోటల్కు వెళి ల్పోవుచునాన్రు నినున్ 

రకిష్ంచువాడొకడైన నుండడు.  

నిరగ్మకాండము 8:18 => శకునగాండుర్కూడ పేలను పుటిట్ంచవలెనని తమ మంతర్ములచేత అటుల్ 

చేసిరి గాని అది వారివలన కాకపోయెను. పేలు మనుషుయ్లమీదను జంతువులమీదను ఉండగా 

యెషయా 41:28 => నేను చూడగా ఎవడును లేకపోయెను నేను వారిని పర్శన్వేయగా 

పర్తుయ్తత్రమియయ్గల ఆలోచనకరత్ యెవడును లేకపోయెను.  

యెషయా 47:13 => నీ విసాత్రమైన యోచనలవలన నీవు అలసియునాన్వు జోయ్తిషుక్లు 

నక్షతర్సూచకులు మాసచరయ్ చెపుప్వారు నిలువబడి నీమీదికి వచుచ్నవి రాకుండ నినున్ తపిప్ంచి 

రకిష్ంచుదురేమో ఆలోచించుము.  

యిరిమ్యా 50:35 => యెహోవా మాట యిదే కలీద్యులును బబులోను నివాసులును దాని 

అధిపతులును జాఞ్నులును కతిత్పాలగుదురు 

దానియేలు 1:20 => రాజు వీరియొదద్ విచారణ చేయగా జాఞ్నవివేకముల సంబంధమైన 

పర్తివిషయములో వీరు తన రాజయ్మందంతటనుండు శకునగాండర్కంటెను గారడీవిదయ్గల 

వారందరికంటెను పది యంతలు శేర్షు ఠ్లని తెలియబడెను. 

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

దాసులకు కల సెలవియుయ్డి; మేము దాని భావమును తెలియజేసెదము. 
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దానియేలు 4:18 => బెలెత్షాజరూ, నెబుకదెన్జరను నాకు కలిగిన దరశ్నము ఇదే; నీవు తపప్ నా 

రాజయ్ములో మరి ఏ జాఞ్నియు దాని భావము నాకు చెపప్నేరడు. నీయందు పరిశుదధ్దేవతల 

ఆతమ్యునన్ది గనుక నీవే దానిని చెపప్ సమరుథ్డవంటిని. 

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

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

దానియేలు 5:15 => ఈ వార్త చదివి దాని భావము తెలియజెపప్వలెనని జాఞ్నులను గారడీవిదయ్ 

గలవారిని పిలిపించితిని గాని వారు ఈ సంగతియొకక్ భావమును తెలుపలేకపోయిరి. 

కొలొసస్యులకు 2:14 => దేవుడు వార్తరూపకమైన ఆజఞ్లవలన మనమీద ఋణముగాను మనకు 

విరోధముగాను నుండిన పతర్మును మేకులతో సిలువకు కొటిట్, దానిమీది చేవార్తను తుడిచివేసి, 

మనకు అడడ్ము లేకుండ దానిని ఎతిత్వేసి మన అపరాధములననిన్టిని క్షమించి, 

వచనము 12 

ఈ దానియేలు శేర్షఠ్మైన బుదిధ్ గలవాడై కలలు తెలియజేయుటకును, మరమ్ములు 

బయలుపరచుటకును, కఠినమైన పర్శన్లకుతత్రమిచుచ్టకును జాఞ్నమును తెలివియు గలవాడుగా 

కనబడెను గనుక ఆ రాజు అతనికి బెలెత్షాజరు అను పేరు పెటెట్ను. ఈ దానియేలును పిలువనంపుము, 

అతడు దీని భావము నీకు తెలియజెపుప్ను. 

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

నడుము కీళుల్వదలి అతని మోకాళుల్ గడగడ వణకుచు కొటుట్కొనుచుండెను. 

దానియేలు 2:1 => నెబుకదెన్జరు తన యేలుబడియందు రెండవ సంవతస్రమున కలలు కనెను. 

అందును గురించి ఆయన మనసుస్ కలతపడగా ఆయనకు నిదర్పటట్కుండెను. 

యోబు 18:11 => నలుదికుక్ల భీకరమైనవి వారికి భయము కలుగజేయును భయములు వారిని 

వెంటాడి తరుమును. 

యోబు 18:12 => వారి బలము కీష్ణించిపోవును వారిని కూలుచ్టకు ఆపద కాచియుండును. 
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యోబు 18:13 => అది వారి దేహ అవయవములను భకిష్ంచును మరణజేయ్షు ఠ్డు వారి 

అవయవములను భకిష్ంచును. 

యోబు 18:14 => వారి ఆశర్యమైన వారి గుడారములోనుండి పెరికివేయబడుదురు వారు 

భీకరుడగు రాజునొదద్కు కొనిపోబడుదురు. 

కీరత్నలు 18:14 => ఆయన తన బాణములు పర్యోగించి శతుర్వులను చెదరగొటెట్ను మెరుపులు 

మెండుగా మెరపించి వారిని ఓడగొటెట్ను. 

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

దాసుడును, పర్తి సవ్తంతుర్డును కొండ గుహలలోను  

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

నడుము కీళుల్వదలి అతని మోకాళుల్ గడగడ వణకుచు కొటుట్కొనుచుండెను. 

దానియేలు 10:8 => నేను ఒంటరినై యా గొపప్ దరశ్నమును చూచితిని; చూచినందున నాలో 

బలమేమియు లేకపోయెను, నా సొగసు వికారమాయెను, బలము నా యందు నిలువలేదు. 

కీరత్నలు 48:6 => వారచచ్టనుండగా వణకును పర్సవించు సతరీ వేదనయు వారిని పటెట్ను. 

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

దేవుని యొదద్నుండి వచుచ్ను. 

యెషయా 13:7 => అందుచేత బాహువులనిన్యు దురబ్లములగును పర్తివాని గుండె కరగిపోవును  

యెషయా 13:8 => జనులు విభార్ంతినొందుదురు వేదనలు దుఃఖములు వారికి కలుగును 

పర్సవవేదన పడుదానివలె వారు వేదనపడెదరు ఒకరినొకరు తేరిచూతురు వారి ముఖములు 

జావ్లలవలె ఎఱఱ్బారును. 

యెషయా 21:2 => కఠినమైనవాటిని చూపుచునన్ దరశ్నము నాకు అనుగర్హింపబడియునన్ది. 

మోసముచేయువారు మోసము చేయుదురు దోచుకొనువారు దోచుకొందురు ఏలామూ , 

బయలుదేరుము మాదాయ్, ముటట్డివేయుము వారి నిటూ ట్రప్ంతయు మానిప్ంచుచునాన్ను.  

యెషయా 21:3 => కావున నా నడుము బహు నొపిప్గానునన్ది పర్సవించు సతరీ వేదనవంటి వేదన 

ననున్ పటిట్యునన్ది బాధచేత నేను వినలేకుండ నునాన్ను విభార్ంతిచేత నేను చూడలేకుండ నునాన్ను.  

Page  of 529 1355



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

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

కలవరపరచుచునన్ది నా కిషట్మైన సంధయ్వేళ నాకు భీకరమాయెను.  

యిరిమ్యా 6:24 => దానిగూరిచ్న వరత్మానము విని మాచేతులు బలహీనమగుచునన్వి, పర్సవించు 

సతరీ వేదన పడునటుల్ మేము వేదన పడుచునాన్ము. 

యిరిమ్యా 30:6 => మీరు విచారించి తెలిసికొనుడి; పురుషులు పర్సూతి వేదనతో పిలల్లను 

కందురా? పర్సవవేదనపడు సతరీలవలె పురుషులందరును నడుముమీద చేతులుంచుకొనుటయు, వారి 

ముఖములు తెలల్బారుటయు నాకు కనబడుచునన్దేమి? 

మతత్యి 2:3 => హేరోదు రాజు ఈ సంగతి వినన్పుప్డు అతడును అతనితో కూడ యెరూషలేము 

వారందరును కలవరపడిరి. 

వచనము 13 

అపుప్డు వారు దానియేలును పిలువనంపించిరి. అతడు రాగా రాజు ఇటల్నెను రాజగు నా తండిర్ 

యూదయలో నుండి ఇకక్డికి తీసికొనివచిచ్న చెర సంబంధమగు యూదులలోనుండు దానియేలు నీవే 

గదా?  

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

దాసులకు కల సెలవియుయ్డి; మేము దాని భావమును తెలియజేసెదము. 

దానియేలు 3:9 => రాజగు నెబుకదెన్జరు నొదద్ ఈలాగు మనవి చేసిరి రాజు చిరకాలము జీవించును 

గాక. 

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

ఇటల్నిరి రాజగు దరాయ్వేషూ, చిరంజీవివై యుందువుగాక. 

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

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

దావీదు సదాకాలము బర్దుకును గాక అనెను. 
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ఆదికాండము 35:17 => ఆమె పర్సవమువలన పర్యాసపడుచునన్పుప్డు మంతర్సాని ఆమెతో 

భయపడకుము; ఇదియు నీకు కుమారుడగునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 35:18 => ఆమె మృతిబొందెను; పార్ణము పోవుచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని 

అనెను; అతని తండిర్ అతనికి బెనాయ్మీను అను పేరు పెటెట్ను. 

1 సమూయేలు 4:20 => ఆమె మృతినొందుచుండగా దగగ్ర నిలిచియునన్ సతరీలు ఆమెతో 

భయపడవదుద్, కుమారుని కంటివనిరి గాని ఆమె పర్తుయ్తత్రమియయ్కయు లక్షయ్పెటట్కయు నుండినదై 

1 సమూయేలు 4:21 => దేవుని మందసము పటట్బడినదను సంగతిని, తన మామయు పెనిమిటియు 

చనిపోయిన సంగతిని తెలిసికొని పర్భావము ఇశార్యేలీయులలోనుండి పోయెనని చెపిప్ తన బిడడ్కు 

ఈకాబోదు1 అను పేరు పెటెట్ను. 

1 సమూయేలు 4 :22 => దేవుని మందసము పటట్బడిపోయినందున పర్భావము 

ఇశార్యేలీయులలోనుండి చెరపటట్బడి పోయెనని ఆమె చెపెప్ను. 

యోబు 13:4 => మీరైతే అబదధ్ములు కలిప్ంచువారు. మీరందరు పనికిమాలిన వైదుయ్లు. 

యోబు 21:34 => మీరు చెపుప్ పర్తుయ్తత్రములు నమమ్దగినవి కావు ఇటిట్ నిరరథ్కమైన మాటలతో 

మీరేలాగు ననున్ ఓదారచ్ జూచెదరు? 

2 సమూయేలు 16:16 => దావీదుతో సేన్హముగానునన్ అరీక్యుడైన హూషైయనునతడు 

అబాష్లోమునొదద్కువచిచ్ అతని దరిశ్ంచి రాజు చిరంజీవియగును గాక రాజు చిరంజీవియగును గాక 

అని పలుకగా 

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

సమాధులుండు పటట్ణము పాడైపోయి, దాని గుమమ్ములును అగిన్చేత కాలచ్బడి యుండగా నాకు 

దుఃఖముఖము లేకపోవునా అని రాజుతో అంటిని. 

దానియేలు 4:5 => నేను నా పడకమీద పరుండియుండగా నా మనసుస్న పుటిట్న తలంపులు ననున్ 

కలతపెటెట్ను. 

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

నడుము కీళుల్వదలి అతని మోకాళుల్ గడగడ వణకుచు కొటుట్కొనుచుండెను. 
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వచనము 14 

దేవతల ఆతమ్యు వివేకమును బుదిధ్యు విశేష జాఞ్నమును నీయందునన్వని నినున్గూరిచ్ వింటిని. 

దానియేలు 2:47 => మరియు రాజు ఈ మరమ్మును బయలుపరచుటకు నీవు సమరుథ్డవైతివే; నీ 

దేవుడు దేవతలకు దేవుడును రాజులకు పర్భువును మరమ్ములు బయలుపరచువాడునై యునాన్డని 

దానియేలునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 4:8 => కడపట బెలెత్షాజరను నా దేవత పేరునుబటిట్ బిరుదుపొందిన దానియేలనువాడు 

నా యెదుటికి వచెచ్ను; పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ అతనియందుండెను, కావున నేనతనికి నా కలను 

చెపిప్తిని. 

దానియేలు 4:9 => ఎటల్నగా శకునగాండర్ అధిపతియగు బెలెత్షాజరూ, పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ 

నీయందునన్దనియు, ఏ మరమ్ము నినున్ కలతపెటట్దనియు నేనెరుగుదును గనుక నేను కనిన కలయు 

దాని భావమును నాకు తెలియజెపుప్ము. 

దానియేలు 4:18 => బెలెత్షాజరూ, నెబుకదెన్జరను నాకు కలిగిన దరశ్నము ఇదే; నీవు తపప్ నా 

రాజయ్ములో మరి ఏ జాఞ్నియు దాని భావము నాకు చెపప్నేరడు. నీయందు పరిశుదధ్దేవతల 

ఆతమ్యునన్ది గనుక నీవే దానిని చెపప్ సమరుథ్డవంటిని. 

ఆదికాండము 41:11 => ఒక రాతిర్ నేను అతడు మేమిదద్రము కలలు కంటిమి. ఒకొక్కడు వేరువేరు 

భావములు గల కలలు చెరి యొకటి కంటిమి. 

ఆదికాండము 41:12 => అకక్డ రాజ సంరక్షక సేనాధిపతికి దాసుడైయుండిన యొక హెబీర్ 

పడుచువాడు మాతో కూడ ఉండెను. అతనితో మా కలలను మేము వివరించి చెపిప్నపుప్డు అతడు వాటి 

భావమును మాకు తెలిపెను 

ఆదికాండము 41:13 => అతడు మాకు ఏయే భావము తెలిపెనో ఆ యా భావముల చొపుప్న 

జరిగెను. నా ఉదోయ్గము నాకు మరల ఇపిప్ంచి భక్షయ్కారుని వేర్లాడదీయించెనని ఫరోతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 41:14 => ఫరో యోసేపును పిలువనంపెను. కాబటిట్ చెరసాలలోనుండి అతని తవ్రగా 

రపిప్ంచిరి. అతడు కౌష్రము చేయించుకొని మంచి బటట్లు కటుట్కొని ఫరోయొదద్కు వచెచ్ను. 
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ఆదికాండము 41:15 => ఫరో యోసేపుతో నేనొక కల కంటిని, దాని భావమును 

తెలుపగలవారెవరును లేరు. నీవు కలను వినన్యెడల దాని భావమును తెలుపగలవని నినున్గూరిచ్ 

వింటినని అతనితో చెపిప్నందుకు 

దానియేలు 5:2 => బెలష్సస్రు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా తానును తన యధిపతులును తన 

రాణులును తన ఉపపతున్లును వాటిలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గునటుల్, తన తండిర్యగు 

నెబుకదెన్జరు యెరూషలేములోని యాలయములోనుండి తెచిచ్న వెండి బంగారు పాతర్లను తెమమ్ని 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.  

దానియేలు 2:11 => రాజు విచారించిన సంగతి బహు అసాధారణమైనది, దేవతలు కాక 

మరెవరును ఈ సంగతి తెలియజెపప్జాలరు; దేవతల నివాసములు శరీరుల మధయ్ ఉండవుగదా. 

2 సమూయేలు 14:17 => మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడైయునాన్డు గనుక నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు దేవుని దూతవంటివాడవై మంచి చెడడ్లనిన్యు విచారింప 

చాలియునాన్వు; కాబటిట్ నీ దాసినగు నేను నా యేలినవాడగు రాజు సెలవిచిచ్న మాట 

సమాధానకరమగునని అనుకొంటిననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:22 => జనులు ఇది దైవసవ్రమేకాని మానవసవ్రము కాదని కేకలు 

వేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:11 => జనసమూహములు పౌలు చేసినదాని చూచి, లుకయోనియ 

భాషలో --దేవతలు మనుషయ్రూపము తాలిచ్ మనయొదద్కు దిగివచిచ్ యునాన్రని కేకలువేసి, 

పర్కటన 3:9 => యూదులు కాకయే తాము యూదులమని అబదధ్మాడు సాతాను సమాజపు వారిని 

రపిప్ంచెదను; వారు వచిచ్ నీ పాదముల యెదుట పడి నమసాక్రము చేసి, ఇదిగో, నేను నినున్ 

పేర్మించితినని తెలిసికొనునటుల్ చేసెదను. 

దానియేలు 2:48 => అపుప్డు రాజు దానియేలును బహుగా హెచిచ్ంచి, అనేక గొపప్ దానములిచిచ్, 

అతనిని బబులోను సంసాథ్నమంతటిమీద అధిపతినిగాను బబులోను జాఞ్నులందరిలో పర్ధానునిగాను 

నియమించెను. 
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దానియేలు 4:9 => ఎటల్నగా శకునగాండర్ అధిపతియగు బెలెత్షాజరూ, పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ 

నీయందునన్దనియు, ఏ మరమ్ము నినున్ కలతపెటట్దనియు నేనెరుగుదును గనుక నేను కనిన కలయు 

దాని భావమును నాకు తెలియజెపుప్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:16 => మేము పార్రథ్నాసథ్లమునకు వెళుల్చుండగా (పుతోను అను) 

దయయ్ము పటిట్నదై, సోదె చెపుప్టచేత తన యజమానులకు బహు లాభము సంపాదించుచునన్ యొక 

చినన్ది మాకు ఎదురుగా వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 40:8 => అందుకు వారు మేము కలలు కంటిమి; వాటి భావము చెపప్గలవారెవరును 

లేరని అతనితోననగా యోసేపు వారిని చూచి భావములు చెపుప్ట దేవుని అధీనమే గదా; మీరు 

దయచేసి ఆ కలలు నాకు వివరించి చెపుప్డనెను 

ఆదికాండము 41:8 => తెలల్వారినపుప్డు అతని మనసుస్ కలవరపడెను గనుక అతడు ఐగుపుత్ 

శకునగాండర్నందరిని అకక్డి విదావ్ంసులనందరిని పిలువనంపి ఫరో తన కలలను వివరించి వారితో 

చెపెప్ను గాని ఫరోకు వాటి భావము తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

ఆదికాండము 41:38 => అతడు తన సేవకులను చూచి ఇతనివలె దేవుని ఆతమ్గల మనుషుయ్ని 

కనుగొనగలమా అని యనెను. 

నిరగ్మకాండము 7:11 => అపుప్డు ఫరో తన విదావ్ంసులను మంతర్జుఞ్లను పిలిపించెను. ఐగుపుత్ 

శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములచేత ఆలాగే చేసిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:6 => ఈ కటట్డలనిన్టిని మీరు గైకొని అనుసరింపవలెను. వాటినిగూరిచ్ 

విను జనముల దృషిట్కి అదే మీకు జాఞ్నము, అదే మీకు వివేకము. వారు చూచి నిశచ్యముగా ఈ గొపప్ 

జనము జాఞ్నవివేచనలు గల జనమని చెపుప్కొందురు. 

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

విచారించుటయందు రాజు దైవజాఞ్నము నొందినవాడని గర్హించి అతనికి భయపడిరి. 

1 రాజులు 4:30 => గనుక సొలొమోనునకు కలిగిన జాఞ్నము తూరుప్దేశసుథ్ల జాఞ్నముకంటెను 

ఐగుపీత్యుల జాఞ్నమంతటి కంటెను అధికమై యుండెను. 
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1 రాజులు 10:24 => అతని హృదయమందు దేవుడు ఉంచిన జాఞ్నవాకుక్లను వినుటకై 

లోకులందరును అతని చూడగోరిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:23 => దేవుడు సొలొమోనుయొకక్ హృదయమందుంచిన జాఞ్నోకుత్లను 

వినుటకై భూరాజులందరును అతని ముఖదరశ్నము చేయగోరిరి. 

యెహెజేక్లు 28:3 => నీ జాఞ్నముచేతను నీ వివేకముచేతను ఐశవ్రయ్మునొందితివి, 

దానియేలు 1:4 => తతవ్జాఞ్నము తెలిసినవారై రాజు నగరునందు నిలువదగిన కొందరు బాలురను 

రపిప్ంచి, కలీద్యుల విదయ్ను భాషను వారికి నేరుప్ము. 

దానియేలు 1:17 => ఈ నలుగురు బాలుర సంగతి ఏమనగా, దేవుడు వారికి జాఞ్నమును సకల శాసత్ర 

పర్వీణతయు వివేచనయు అనుగర్హించెను. మరియు దానియేలు సకల విధములగు దరశ్నములను 

సవ్పన్భావములను గర్హించు తెలివిగలవాడై యుండెను. 

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

అంధకారములోని సంగతులు ఆయనకు తెలియును; వెలుగు యొకక్ నివాససథ్లము ఆయనయొదద్ 

నునన్ది. 

దానియేలు 5:13 => అపుప్డు వారు దానియేలును పిలువనంపించిరి. అతడు రాగా రాజు ఇటల్నెను 

రాజగు నా తండిర్ యూదయలో నుండి ఇకక్డికి తీసికొనివచిచ్న చెర సంబంధమగు 

యూదులలోనుండు దానియేలు నీవే గదా?  

దానియేలు 5:14 => దేవతల ఆతమ్యు వివేకమును బుదిధ్యు విశేష జాఞ్నమును నీయందునన్వని 

నినున్గూరిచ్ వింటిని. 

ఎఫెసీయులకు 1:17 => మరియు మీ మనోనేతర్ములు వెలిగింపబడినందున, ఆయన మిముమ్ను 

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 

వచనము 15 
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ఈ వార్త చదివి దాని భావము తెలియజెపప్వలెనని జాఞ్నులను గారడీవిదయ్ గలవారిని పిలిపించితిని 

గాని వారు ఈ సంగతియొకక్ భావమును తెలుపలేకపోయిరి. 

దానియేలు 5:14 => దేవతల ఆతమ్యు వివేకమును బుదిధ్యు విశేష జాఞ్నమును నీయందునన్వని 

నినున్గూరిచ్ వింటిని. 

దానియేలు 6:3 => ఈ దానియేలు అతిశేర్షఠ్మైన బుదిధ్గలవాడై పర్ధానులలోను అధిపతులలోను 

పర్ఖాయ్తి నొందియుండెను గనుక రాజయ్మంతటిమీద అతని నియమింపవలెనని రాజుదేద్శించెను. 

కీరత్నలు 16:3 => నేనీలాగందును భూమిమీదనునన్ భకుత్లే శేర్షుట్లు; వారు నాకు కేవలము ఇషుట్లు. 

సామెతలు 12:26 => నీతిమంతుడు తన పొరుగువానికి దారి చూపును భకిత్హీనుల పర్వరత్న వారిని 

దారి తపిప్ంచును. 

సామెతలు 17:27 => మితముగా మాటలాడువాడు తెలివిగలవాడు శాంతగుణము గలవాడు 

వివేకము గలవాడు. 

కొలొసస్యులకు 1:29 => అందునిమితత్ము నాలో బలముగా, కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయు ఆయన 

కిర్యాశకిత్నిబటిట్ నేను పోరాడుచు పర్యాసపడుచునాన్ను. 

దానియేలు 5:16 => అంతరాభ్వములను బయలుపరచుటకును కఠినమైన పర్శన్లకు 

ఉతత్రమిచుచ్టకును నీవు సమరుధ్డవని నినున్గూరిచ్ వినియునాన్ను గనుక ఈ వార్తను చదువుటకును 

దాని భావమును తెలియజెపుప్టకును నీకు శకయ్మైన యెడల నీవు ఊదారంగు వసత్రము కటుట్కొని 

మెడను సువరణ్ కంఠభూషణము ధరించుకొని రాజయ్ములో మూడవ యధిపతివిగా ఏలుదువు. 

1 రాజులు 10:1 => షేబదేశపు రాణి యెహోవా నామమును గూరిచ్యు, సొలొమోనునకు కలిగిన 

కీరిత్ని గూరిచ్యు విని, గూఢారథ్ముగల మాటలచేత అతనిని శోధించుటకై వచెచ్ను. 

1 రాజులు 10:2 => ఆమె గొపప్ పరివారముతో, గంధవరగ్మును విసాత్రమైన బంగారమును 

రతన్ములను ఒంటెలమీద ఎకిక్ంచుకొని యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. సొలొమోను దరశ్నముచేసి 

తనకు తోచినదాని నంతటినిబటిట్ అతనితో మాటలాడగా 
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1 రాజులు 10:3 => ఆమె వేసిన పర్శన్లనిన్టికి సొలొమోను పర్తుయ్తత్రము చెపెప్ను; రాజునకు 

మరుగైనదేదియు లేనందున ఆమె పర్శన్ వేసిన వాటనిన్టి భావము చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:1 => షేబదేశపు రాణి సొలొమోనునుగూరిచ్న పర్సిదిధ్ని వినినపుప్డు 

గూఢమైన పర్శన్లచేత సొలొమోనును శోధింపవలెనని కోరి, మికిక్లి గొపప్ పరివారమును 

వెంటబెటుట్కొని, గంధవరగ్ములను విసాత్రము బంగారమును రతన్ములను ఒంటెలమీద ఎకిక్ంచుకొని 

యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. ఆమె సొలొమోనునొదద్కు వచిచ్ తన మనసుస్లోని విషయములనిన్టిని 

గురించి అతనితో మాటలాడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:2 => సొలొమోను ఆమె పర్శన్లనిన్యు ఆమెకు విడదీసి చెపెప్ను; 

సొలొమోను ఆమెకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్లేని మరుగైన మాట యేదియు లేకపోయెను. 

దానియేలు 1:7 => నపుంసకుల యధిపతి దానియేలునకు బెలెత్షాజరు అనియు, హననాయ్కు 

షదర్కనియు, మిషాయేలునకు మేషాకనియు, అజరాయ్కు అబేదెన్గో అనియు పేళుల్ పెటెట్ను. 

దానియేలు 4:8 => కడపట బెలెత్షాజరను నా దేవత పేరునుబటిట్ బిరుదుపొందిన దానియేలనువాడు 

నా యెదుటికి వచెచ్ను; పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ అతనియందుండెను, కావున నేనతనికి నా కలను 

చెపిప్తిని. 

దానియేలు 4:19 => అందుకు బెలెత్షాజరను దానియేలు ఒక గంటసేపు అతి విసమ్యమునొంది 

మనసుస్నందు కలవరపడగా, రాజు బెలెత్షాజరూ, యీ దరశ్నమువలన గాని దాని భావమువలన గాని 

నీవు కలవరపడకుము అనెను. అంతట బెలెత్షాజరు నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నఫలము తమరిని 

దేవ్షించు వారికి కలుగునుగాక, దాని భావము తమరి శతుర్వులకు చెందునుగాక, 

ఆదికాండము 40:22 => మరియు యోసేపు వారికి తెలిపిన భావము చొపుప్న భక్షయ్కారుల అధిపతిని 

వేర్లాడదీయించెను. 

ఆదికాండము 41:15 => ఫరో యోసేపుతో నేనొక కల కంటిని, దాని భావమును 

తెలుపగలవారెవరును లేరు. నీవు కలను వినన్యెడల దాని భావమును తెలుపగలవని నినున్గూరిచ్ 

వింటినని అతనితో చెపిప్నందుకు 
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1 రాజులు 4:30 => గనుక సొలొమోనునకు కలిగిన జాఞ్నము తూరుప్దేశసుథ్ల జాఞ్నముకంటెను 

ఐగుపీత్యుల జాఞ్నమంతటి కంటెను అధికమై యుండెను. 

యెహెజేక్లు 28:3 => నీ జాఞ్నముచేతను నీ వివేకముచేతను ఐశవ్రయ్మునొందితివి, 

దానియేలు 1:17 => ఈ నలుగురు బాలుర సంగతి ఏమనగా, దేవుడు వారికి జాఞ్నమును సకల శాసత్ర 

పర్వీణతయు వివేచనయు అనుగర్హించెను. మరియు దానియేలు సకల విధములగు దరశ్నములను 

సవ్పన్భావములను గర్హించు తెలివిగలవాడై యుండెను. 

దానియేలు 2:26 => రాజు నేను చూచిన కలయు దాని భావమును తెలియజెపుప్ట నీకు శకయ్మా? 

అని బెలెత్షాజరు అను దానియేలును అడుగగా 

దానియేలు 10:1 => పారసీకరాజగు కోరెషు పరిపాలన కాలములో మూడవ సంవతస్రమున 

బెలెత్షాజరు అను దానియేలునకు ఒక సంగతి బయలుపరచబడెను; గొపప్ యుదధ్ము జరుగుననన్ ఆ 

సంగతి నిజమే; దానియేలు దాని గర్హించెను; అది దరశ్నమువలన అతనికి తెలిసినదాయెను.  

వచనము 16 

అంతరాభ్వములను బయలుపరచుటకును కఠినమైన పర్శన్లకు ఉతత్రమిచుచ్టకును నీవు సమరుధ్డవని 

నినున్గూరిచ్ వినియునాన్ను గనుక ఈ వార్తను చదువుటకును దాని భావమును తెలియజెపుప్టకును 

నీకు శకయ్మైన యెడల నీవు ఊదారంగు వసత్రము కటుట్కొని మెడను సువరణ్ కంఠభూషణము 

ధరించుకొని రాజయ్ములో మూడవ యధిపతివిగా ఏలుదువు. 

దానియేలు 8:27 => ఈ దరశ్నము కలుగగా దానియేలను నేను మూరిఛ్లిల్ కొనాన్ళుల్ వాయ్ధిగర్సుత్డనై 

యుంటిని; పిమమ్ట నేను కుదురై రాజు కొరకు చేయవలసిన పని చేయుచు వచిచ్తిని. ఈ 

దరశ్నమునుగూరిచ్ విసమ్యము గలవాడనైతిని గాని దాని సంగతి తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

దానియేలు 5:11 => నీ రాజయ్ములో ఒక మనుషుయ్డునాన్డు. అతడు పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ గలవాడు; 

నీ తండిర్కాలములో అతడు దైవజాఞ్నమువంటి జాఞ్నమును బుదిధ్యు తెలివియు గలవాడై యుండుట నీ 

తండిర్ కనుగొనెను గనుక నీ తండిర్యైన రాజగు నెబుకదెన్జరు శకునగాండర్కును గారడీవిదయ్ 

గలవారికిని కలీద్యులకును జోయ్తిషుయ్లకును పై యధిపతిగా అతని నియమించెను.  
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దానియేలు 1:21 => ఈ దానియేలు కోరెషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవతస్రము వరకు జీవించెను. 

దానియేలు 2:48 => అపుప్డు రాజు దానియేలును బహుగా హెచిచ్ంచి, అనేక గొపప్ దానములిచిచ్, 

అతనిని బబులోను సంసాథ్నమంతటిమీద అధిపతినిగాను బబులోను జాఞ్నులందరిలో పర్ధానునిగాను 

నియమించెను. 

దానియేలు 8:1 => రాజగు బెలష్సస్రు పర్భుతవ్పు మూడవ సంవతస్రమందు దానియేలను నాకు 

మొదట కలిగిన దరశ్నము గాక మరియొక దరశ్నము కలిగెను. 

దానియేలు 8:27 => ఈ దరశ్నము కలుగగా దానియేలను నేను మూరిఛ్లిల్ కొనాన్ళుల్ వాయ్ధిగర్సుత్డనై 

యుంటిని; పిమమ్ట నేను కుదురై రాజు కొరకు చేయవలసిన పని చేయుచు వచిచ్తిని. ఈ 

దరశ్నమునుగూరిచ్ విసమ్యము గలవాడనైతిని గాని దాని సంగతి తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

దానియేలు 2:25 => కావున అరోయ్కు రాజునకు భావము తెలియజెపప్గల యొక మనుషుయ్ని 

చెరపటట్బడిన యూదులలో నేను కనుగొంటినని రాజు సముఖమున మనవి చేసి, దానియేలును తవ్రగా 

రాజు సనిన్ధికి తోడుకొనిపోయెను. 

దానియేలు 6:13 => అందుకు వారు చెరపటట్బడిన యూదులలో నునన్ ఆ దానియేలు, నినేన్గాని 

నీవు పుటిట్ంచిన శాసనమునేగాని లక్షయ్పెటట్క, అనుదినము ముమామ్రు పార్రథ్న చేయుచు 

వచుచ్చునాన్డనిరి. 

ఎజార్ 4:1 => అంతట యూదావంశసుథ్లకును బెనాయ్మీనీయులకును విరోధులైనవారు, చెరనివారణ 

యయినవారు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు ఆలయమును కటుట్చునన్ సంగతి విని 

ఎజార్ 6:16 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులును యాజకులును లేవీయులును చెరలోనుండి విడుదల 

నొందిన తకిక్నవారును దేవుని మందిరమును ఆనందముతో పర్తిషిఠ్ంచిరి. 

ఎజార్ 6:19 => చెరలోనుండి విడుదల నొందినవారు మొదటి నెల పదునాలుగవ దినమున పసాక్ 

పండుగ ఆచరించిరి. 

ఎజార్ 6:20 => యాజకులును లేవీయులును తముమ్ను తాము పవితర్పరచుకొని పవితుర్లైన 

తరువాత, చెరలోనుండి విడుదలనొందిన వారందరికొరకును తమ బంధువులైన యాజకుల కొరకును 

తమకొరకును పసాక్పశువును వధించిరి. 
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ఎజార్ 10:7 => చెరనుండి విడుదలనొందిన వారందరు యెరూషలేమునకు కూడి రావలెనని యూదా 

దేశమంతటియందును యెరూషలేము పటట్ణమందును పర్కటన చేయబడెను. 

ఎజార్ 10:16 => చెరనుండి విడుదలనొందిన వారు అటుల్చేయగా యాజకుడైన ఎజార్యును పెదద్లలో 

కొందరు పర్ధానులును వారి పితరుల యింటి పేరులనుబటిట్ తమ తమ పేరుల పర్కారము అందరిని 

వేరుగా ఉంచి, పదియవ నెల మొదటి దినమున ఈ సంగతిని విమరిశ్ంచుటకు కూరుచ్ండిరి. 

దానియేలు 5:2 => బెలష్సస్రు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా తానును తన యధిపతులును తన 

రాణులును తన ఉపపతున్లును వాటిలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గునటుల్, తన తండిర్యగు 

నెబుకదెన్జరు యెరూషలేములోని యాలయములోనుండి తెచిచ్న వెండి బంగారు పాతర్లను తెమమ్ని 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.  

దానియేలు 5:11 => నీ రాజయ్ములో ఒక మనుషుయ్డునాన్డు. అతడు పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ గలవాడు; 

నీ తండిర్కాలములో అతడు దైవజాఞ్నమువంటి జాఞ్నమును బుదిధ్యు తెలివియు గలవాడై యుండుట నీ 

తండిర్ కనుగొనెను గనుక నీ తండిర్యైన రాజగు నెబుకదెన్జరు శకునగాండర్కును గారడీవిదయ్ 

గలవారికిని కలీద్యులకును జోయ్తిషుయ్లకును పై యధిపతిగా అతని నియమించెను.  

దానియేలు 5:18 => రాజా చితత్గించుము; మహోనన్తుడగు దేవుడు మహరద్శను రాజయ్మును 

పర్భావమును ఘనతను నీ తండిర్యగు నెబుకదెన్జరునకు ఇచెచ్ను.  

యోహాను 7:1 => అటుతరువాత యూదులు ఆయనను చంప వెదకినందున యేసు యూదయలో 

సంచరించనొలల్క గలిలయలో సంచరించుచుండెను. 

యోహాను 7:3 => ఆయన సహోదరులు ఆయనను చూచి నీవు చేయుచునన్ కిర్యలు నీ శిషుయ్లును 

చూచునటుల్ ఈ సథ్లము విడిచి యూదయకు వెళుల్ము. 

వచనము 17 

అందుకు దానియేలు ఇటల్నెను నీ దానములు నీయొదద్ నుంచుకొనుము, నీ బహుమానములు మరి 

ఎవనికైన నిముమ్; అయితే నేను ఈ వార్తను చదివి దాని భావమును రాజునకు తెలియజెపెప్దను. 
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దానియేలు 5:11 => నీ రాజయ్ములో ఒక మనుషుయ్డునాన్డు. అతడు పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ గలవాడు; 

నీ తండిర్కాలములో అతడు దైవజాఞ్నమువంటి జాఞ్నమును బుదిధ్యు తెలివియు గలవాడై యుండుట నీ 

తండిర్ కనుగొనెను గనుక నీ తండిర్యైన రాజగు నెబుకదెన్జరు శకునగాండర్కును గారడీవిదయ్ 

గలవారికిని కలీద్యులకును జోయ్తిషుయ్లకును పై యధిపతిగా అతని నియమించెను.  

దానియేలు 5:12 => ఈ దానియేలు శేర్షఠ్మైన బుదిధ్ గలవాడై కలలు తెలియజేయుటకును, 

మరమ్ములు బయలుపరచుటకును, కఠినమైన పర్శన్లకుతత్రమిచుచ్టకును జాఞ్నమును తెలివియు 

గలవాడుగా కనబడెను గనుక ఆ రాజు అతనికి బెలెత్షాజరు అను పేరు పెటెట్ను. ఈ దానియేలును 

పిలువనంపుము, అతడు దీని భావము నీకు తెలియజెపుప్ను. 

ఆదికాండము 41:38 => అతడు తన సేవకులను చూచి ఇతనివలె దేవుని ఆతమ్గల మనుషుయ్ని 

కనుగొనగలమా అని యనెను. 

సంఖాయ్కాండము 27:18 => అందుకు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నూను కుమారుడైన యెహోషువ 

ఆతమ్ను పొందినవాడు. నీవు అతని తీసికొని అతనిమీద నీ చెయియ్యుంచి 

దానియేలు 1:17 => ఈ నలుగురు బాలుర సంగతి ఏమనగా, దేవుడు వారికి జాఞ్నమును సకల శాసత్ర 

పర్వీణతయు వివేచనయు అనుగర్హించెను. మరియు దానియేలు సకల విధములగు దరశ్నములను 

సవ్పన్భావములను గర్హించు తెలివిగలవాడై యుండెను. 

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

అంధకారములోని సంగతులు ఆయనకు తెలియును; వెలుగు యొకక్ నివాససథ్లము ఆయనయొదద్ 

నునన్ది. 

దానియేలు 4:8 => కడపట బెలెత్షాజరను నా దేవత పేరునుబటిట్ బిరుదుపొందిన దానియేలనువాడు 

నా యెదుటికి వచెచ్ను; పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ అతనియందుండెను, కావున నేనతనికి నా కలను 

చెపిప్తిని. 

దానియేలు 6:3 => ఈ దానియేలు అతిశేర్షఠ్మైన బుదిధ్గలవాడై పర్ధానులలోను అధిపతులలోను 

పర్ఖాయ్తి నొందియుండెను గనుక రాజయ్మంతటిమీద అతని నియమింపవలెనని రాజుదేద్శించెను. 
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దానియేలు 8:27 => ఈ దరశ్నము కలుగగా దానియేలను నేను మూరిఛ్లిల్ కొనాన్ళుల్ వాయ్ధిగర్సుత్డనై 

యుంటిని; పిమమ్ట నేను కుదురై రాజు కొరకు చేయవలసిన పని చేయుచు వచిచ్తిని. ఈ 

దరశ్నమునుగూరిచ్ విసమ్యము గలవాడనైతిని గాని దాని సంగతి తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

వచనము 18 

రాజా చితత్గించుము; మహోనన్తుడగు దేవుడు మహరద్శను రాజయ్మును పర్భావమును ఘనతను నీ 

తండిర్యగు నెబుకదెన్జరునకు ఇచెచ్ను.  

దానియేలు 5:7 => రాజు గారడీ విదయ్గల వారిని కలీద్యులను జోయ్తిషుయ్లను పిలువనంపుడని 

ఆతురముగా ఆజఞ్ ఇచిచ్, బబులోనులోని జాఞ్నులు రాగానే ఇటల్నెను ఈ వార్తను చదివి దీని భావమును 

నాకు తెలియజెపుప్వాడెవడో వాడు ఊదారంగు వసత్రము కటుట్కొని తన మెడను సువరణ్మయమైన 

కంఠభూషణము ధరింపబడినవాడై రాజయ్ములో మూడవ యధిపతిగా ఏలును. 

దానియేలు 5:8 => రాజు నియమించిన జాఞ్నులందరు అతని సముఖమునకు వచిచ్రి గాని ఆ వార్త 

చదువుటయైనను దాని భావము తెలియజెపుప్ట యైనను వారివలల్ కాకపోయెను. 

దానియేలు 2:3 => రాజు వారితో నేనొక కల కంటిని, ఆ కల భావము తెలిసికొనవలెనని నేను 

మనోవాయ్కుల మొందియునాన్ననగా 

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

దాసులకు కల సెలవియుయ్డి; మేము దాని భావమును తెలియజేసెదము. 

దానియేలు 2:5 => రాజు నేను దాని మరచిపోతిని గాని, కలను దాని భావమును మీరు 

తెలియజేయనియెడల మీరు తుతుత్నియలుగా చేయబడుదురు; మీ యిండుల్ పెంటకుపప్గా చేయబడును.  

దానియేలు 2:6 => కలను దాని భావమును తెలియజేసినయెడల దానములును బహుమానములును 

మహా ఘనతయు నా సముఖములో నొందుదురు గనుక కలను దాని భావమును తెలియజేయుడనగా 

వారు 

దానియేలు 2:7 => రాజు ఆ కలను తమరి దాసులమైన మాకు చెపిప్నయెడల మేము దాని 

భావమును 
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దానియేలు 2:8 => తెలియజేసెదమని మరల పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. అందుకు రాజు ఉతత్రమిచిచ్ చెపిప్నది 

ఏమనగా నేను మరచియుండుట మీరు చూచి కాలహరణము చేయవలెనని మీరు కనిపెటుట్చునన్టుల్ 

నేను బాగుగా గర్హించుచునాన్ను. 

దానియేలు 2:9 => కాలము ఉపాయముగా గడపవలెనని అబదధ్మును మోసపు మాటలను 

నాయెదుట పలుక నుదేద్శించి యునాన్రు. మీరు కలను చెపప్లేకపోయినయెడల నేను చెపిప్న మాట 

ఖండితము గనుక కలను నాకు చెపుప్డి అపుప్డు దాని భావమును తెలియజేయుటకు మీకు సామరథ్య్ము 

కలదని నేను తెలిసికొందును. 

దానియేలు 2:10 => అందుకు కలీద్యులు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి భూమిమీద ఏ మనుషుయ్డును 

రాజు అడిగిన సంగతి చెపప్జాలడు, ఏ చకర్వరిత్యు అధికారియు శకునగానియొదద్ను గారడీవిదయ్ 

గలవానియొదద్ను కలీద్యునియొదద్ను ఇటిట్ సంగతి విచారింపలేదు. 

దానియేలు 2:11 => రాజు విచారించిన సంగతి బహు అసాధారణమైనది, దేవతలు కాక 

మరెవరును ఈ సంగతి తెలియజెపప్జాలరు; దేవతల నివాసములు శరీరుల మధయ్ ఉండవుగదా. 

యెషయా 29:10 => యెహోవా మీమీద గాఢనిదార్తమ్ను కుమమ్రించియునాన్డు మీకు నేతర్ములుగా 

ఉనన్ పర్వకత్లను చెడగొటిట్యునాన్డు మీకు శిరసుస్లుగా ఉనన్ దీరఘ్దరుశ్లకు ముసుకువేసియునాన్డు.  

యెషయా 29:11 => దీనినంతటినిగూరిచ్న పర్కటన గూఢమైన గర్ంథ వాకయ్ములవలె ఉనన్ది ఒకడు 

నీవు దయచేసి దీని చదువుమని చెపిప్ అక్షరములు తెలిసినవానికి వానిని అపప్గించును; అతడు అది 

నావలన కాదు అది గూఢారథ్ముగా ఉనన్దని చెపుప్ను.  

యెషయా 29:12 => మరియు నీవు దయచేసి దీని చదువుమని చెపిప్ అక్షరములు తెలియనివానికి 

దానిని అపప్గించును అతడు అక్షరములు నాకు తెలియవనును. 

యెషయా 47:12 => నీ బాలయ్మునుండి నీవు పర్యాసపడి అభయ్సించిన నీ కరణ్పిశాచ తంతర్ములను 

నీ విసాత్రమైన శకునములను చూపుటకు నిలువుము ఒకవేళ అవి నీకు పర్యోజనములగునేమో 

ఒకవేళ నీవు మనుషుయ్లను బెదరింతువేమో  
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యెషయా 47:13 => నీ విసాత్రమైన యోచనలవలన నీవు అలసియునాన్వు జోయ్తిషుక్లు 

నక్షతర్సూచకులు మాసచరయ్ చెపుప్వారు నిలువబడి నీమీదికి వచుచ్నవి రాకుండ నినున్ తపిప్ంచి 

రకిష్ంచుదురేమో ఆలోచించుము.  

దానియేలు 4:18 => బెలెత్షాజరూ, నెబుకదెన్జరను నాకు కలిగిన దరశ్నము ఇదే; నీవు తపప్ నా 

రాజయ్ములో మరి ఏ జాఞ్నియు దాని భావము నాకు చెపప్నేరడు. నీయందు పరిశుదధ్దేవతల 

ఆతమ్యునన్ది గనుక నీవే దానిని చెపప్ సమరుథ్డవంటిని. 

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

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

వచనము 19 

దేవుడు అతనికిటిట్ మహరద్శ ఇచిచ్నందున తానెవరిని చంపగోరెనో వారిని చంపెను; ఎవరిని 

రకిష్ంపగోరెనో వారిని రకిష్ంచెను, ఎవరిని హెచిచ్ంపగోరెనో వారిని హెచిచ్ంచెను; ఎవరిని 

పడవేయగోరెనో వారిని పడవేసెను. కాబటిట్ సకల రాషట్రములును జనులును ఆ యా భాషలు మాటలాడు 

వారును అతనికి భయపడుచు అతని యెదుట వణకుచు నుండిరి. 

ఆదికాండము 40:8 => అందుకు వారు మేము కలలు కంటిమి; వాటి భావము చెపప్గలవారెవరును 

లేరని అతనితోననగా యోసేపు వారిని చూచి భావములు చెపుప్ట దేవుని అధీనమే గదా; మీరు 

దయచేసి ఆ కలలు నాకు వివరించి చెపుప్డనెను 

దానియేలు 5:7 => రాజు గారడీ విదయ్గల వారిని కలీద్యులను జోయ్తిషుయ్లను పిలువనంపుడని 

ఆతురముగా ఆజఞ్ ఇచిచ్, బబులోనులోని జాఞ్నులు రాగానే ఇటల్నెను ఈ వార్తను చదివి దీని భావమును 

నాకు తెలియజెపుప్వాడెవడో వాడు ఊదారంగు వసత్రము కటుట్కొని తన మెడను సువరణ్మయమైన 

కంఠభూషణము ధరింపబడినవాడై రాజయ్ములో మూడవ యధిపతిగా ఏలును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8 :18 => అపొసత్లులు చేతులుంచుటవలన పరిశుదాధ్తమ్ 

అనుగర్హింపబడెనని సీమోను చూచి 
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ఆదికాండము 41:15 => ఫరో యోసేపుతో నేనొక కల కంటిని, దాని భావమును 

తెలుపగలవారెవరును లేరు. నీవు కలను వినన్యెడల దాని భావమును తెలుపగలవని నినున్గూరిచ్ 

వింటినని అతనితో చెపిప్నందుకు 

ఆదికాండము 41:42 => మరియు ఫరో తనచేతినునన్ తన ఉంగరము తీసి యోసేపుచేతిని పెటిట్, 

సనన్పు నారబటట్లు అతనికి తొడిగించి, అతని మెడకు బంగారు గొలుసు వేసి 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:5 => దేవుని పర్తయ్క్షత విషయమందు తెలివికలిగిన జెకరాయ్ దినములలో 

అతడు దేవుని ఆశర్యించెను, అతడు యెహోవాను ఆశర్యించినంత కాలము దేవుడు అతని 

వరిధ్లల్జేసెను. 

ఎసేత్రు 6:3 => రాజు ఆ సంగతి విని ఇందు నిమితత్ము మొరెద్కైకి బహుమతి యేదైనను ఘనత 

యేదైనను చేయబడెనా అని యడుగగా రాజు సేవకులు అతనికేమియు చేయబడలేదని పర్తుయ్తత్ర 

మిచిచ్రి. 

ఎసేత్రు 10:3 => యూదుడైన మొరెద్కై రాజైన అహషేవ్రోషునకు పర్ధానమంతిర్గా నుండి, 

తనవారందరితో సమాధానముగా మాటలాడుచు, తన జనులయొకక్ కేష్మమును విచారించువాడును 

యూదులలో గొపప్వాడునై తన దేశసుథ్లలో చాలామందికి ఇషుట్డుగా ఉండెను. 

సామెతలు 1:9 => అవి నీ తలకు సొగసైన మాలికయు నీ కంఠమునకు హారములునై యుండును 

యెషయా 47:13 => నీ విసాత్రమైన యోచనలవలన నీవు అలసియునాన్వు జోయ్తిషుక్లు 

నక్షతర్సూచకులు మాసచరయ్ చెపుప్వారు నిలువబడి నీమీదికి వచుచ్నవి రాకుండ నినున్ తపిప్ంచి 

రకిష్ంచుదురేమో ఆలోచించుము.  

యెహెజేక్లు 16:11 => మరియు ఆభరణములచేత నినున్ అలంకరించి నీచేతులకు కడియములు 

పెటిట్ నీ మెడకు గొలుసు తగిలించి 

దానియేలు 2:6 => కలను దాని భావమును తెలియజేసినయెడల దానములును బహుమానములును 

మహా ఘనతయు నా సముఖములో నొందుదురు గనుక కలను దాని భావమును తెలియజేయుడనగా 

వారు 
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దానియేలు 2:26 => రాజు నేను చూచిన కలయు దాని భావమును తెలియజెపుప్ట నీకు శకయ్మా? 

అని బెలెత్షాజరు అను దానియేలును అడుగగా 

దానియేలు 2:48 => అపుప్డు రాజు దానియేలును బహుగా హెచిచ్ంచి, అనేక గొపప్ దానములిచిచ్, 

అతనిని బబులోను సంసాథ్నమంతటిమీద అధిపతినిగాను బబులోను జాఞ్నులందరిలో పర్ధానునిగాను 

నియమించెను. 

దానియేలు 5:12 => ఈ దానియేలు శేర్షఠ్మైన బుదిధ్ గలవాడై కలలు తెలియజేయుటకును, 

మరమ్ములు బయలుపరచుటకును, కఠినమైన పర్శన్లకుతత్రమిచుచ్టకును జాఞ్నమును తెలివియు 

గలవాడుగా కనబడెను గనుక ఆ రాజు అతనికి బెలెత్షాజరు అను పేరు పెటెట్ను. ఈ దానియేలును 

పిలువనంపుము, అతడు దీని భావము నీకు తెలియజెపుప్ను. 

దానియేలు 5:29 => మెడను బంగారపు హారము వేసి పర్భుతవ్ము చేయుటలో నతడు మూడవ 

యధికారియని చాటించిరి. 

దానియేలు 6:2 => వారిపైన ముగుగ్రిని పర్ధానులగా నియమించెను; ఆ ముగుగ్రిలో దానియేలు 

ముఖుయ్డు. రాజునకు నషట్ము కలుగకుండునటుల్ ఆ యధిపతులు తపప్కుండ వీరికి లెకక్లు 

ఒపప్జెపప్వలెనని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

వచనము 20 

అయితే అతడు మనసుస్న అతిశయించి, బలాతాక్రము చేయుటకు అతని హృదయమును కఠినము 

చేసికొనగా దేవుడు అతని పర్భుతవ్మునతనియొదద్నుండి తీసివేసి అతని ఘనతను పోగొటెట్ను.  

దానియేలు 5:29 => మెడను బంగారపు హారము వేసి పర్భుతవ్ము చేయుటలో నతడు మూడవ 

యధికారియని చాటించిరి. 

ఆదికాండము 14:23 => నని ఆకాశమునకు భూమికిని సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడును దేవుడునైన 

యెహోవా యెదుట నా చెయియ్యెతిత్ పర్మాణము చేసియునాన్ను. 

2 రాజులు 3:13 => ఎలీషా ఇశార్యేలు రాజును చూచి నాతో నీకు నిమితత్మేమి? నీ 

తలిదండుర్లుంచుకొనిన పర్వకత్లయొదద్కు పొమమ్ని చెపెప్ను.ఆలాగనవదుద్, మోయాబీయులచేతికి 
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అపప్గింపవలెనని యెహోవా, రాజులమైన మా ముగుగ్రిని పిలిచెనని ఇశార్యేలు రాజు అతనితో 

అనినపుప్డు 

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

యెహోవా జీవముతోడు నేనేమియు తీసికొనను అని చెపెప్ను. నయమాను అతనిని ఎంతో 

బతిమాలినను అతడు ఒపప్క పోయెను. 

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

తిరిగి వచిచ్నపుప్డు నా మనసు నీతోకూడ రాలేదా? దర్వయ్మును వసత్రములను ఒలీవచెటల్ తోటలను 

దార్క్షతోటలను గొఱఱ్లను ఎడల్ను దాసదాసీలను సంపాదించుకొనుటకు ఇది సమయమా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:20 => అందుకు పేతురు నీవు దర్వయ్మిచిచ్ దేవుని వరము 

సంపాదించుకొందునని తలంచుకొనినందున నీ వెండి నీతోకూడ నశించునుగాక. 

దానియేలు 2:6 => కలను దాని భావమును తెలియజేసినయెడల దానములును బహుమానములును 

మహా ఘనతయు నా సముఖములో నొందుదురు గనుక కలను దాని భావమును తెలియజేయుడనగా 

వారు 

కీరత్నలు 119:46 => సిగుగ్పడక రాజులయెదుట నీ శాసనములనుగూరిచ్ నేను మాటలాడెదను. 

సంఖాయ్కాండము 22:18 => అందుకు బిలాము బాలాకు తన యింటెడు వెండి బంగారములను 

నాకిచిచ్నను కొదిద్పనినైనను గొపప్పనినైనను చేయునటుల్ నేను నా దేవుడైన యెహోవా నోటిమాట 

మీరలేను. 

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

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

మాటలు నీకు చెపప్వలెనని నాకు ఆజఞ్యాయెను. 

2 రాజులు 3:14 => ఎలీషా ఇటల్నెను ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు 

దేవుడైన ఆ యెహోవా జీవముతోడు యూదారాజైన యెహోషాపాతును నేను గౌరవము చేయనియెడల 

నినున్ చూచుటకైనను లక్షయ్పెటుట్టకైనను ఒపప్కపోదును. 
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కీరత్నలు 15:4 => అతని దృషిట్కి నీచుడు అసహుయ్డు అతడు యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

గలవారిని సనామ్నించును అతడు పర్మాణము చేయగా నషట్ము కలిగినను మాట తపప్డు. 

దానియేలు 1:20 => రాజు వీరియొదద్ విచారణ చేయగా జాఞ్నవివేకముల సంబంధమైన 

పర్తివిషయములో వీరు తన రాజయ్మందంతటనుండు శకునగాండర్కంటెను గారడీవిదయ్గల 

వారందరికంటెను పది యంతలు శేర్షు ఠ్లని తెలియబడెను. 

దానియేలు 10:1 => పారసీకరాజగు కోరెషు పరిపాలన కాలములో మూడవ సంవతస్రమున 

బెలెత్షాజరు అను దానియేలునకు ఒక సంగతి బయలుపరచబడెను; గొపప్ యుదధ్ము జరుగుననన్ ఆ 

సంగతి నిజమే; దానియేలు దాని గర్హించెను; అది దరశ్నమువలన అతనికి తెలిసినదాయెను.  

మారుక్ 6:20 => ఎందుకనగా యోహాను నీతిమంతుడును పరిశుదుధ్డునగు మనుషుయ్డని హేరోదు 

ఎరిగి, అతనికి భయపడి అతని కాపాడుచు వచెచ్ను. మరియు అతని మాటలు వినినపుప్డు, 

ఏమిచేయను తోచకపోయినను సంతోషముతో వినుచుండెను. 

వచనము 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 3:17 => మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో 

నుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను 

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 

దానియేలు 3:18 => రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 
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దానియేలు 4:22 => రాజా, ఆ చెటుట్ నినున్ సూచించుచునన్ది; నీవు వృదిధ్పొంది మహా 

బలముగలవాడవైతివి; నీ పర్భావము వృదిధ్నొంది ఆకాశమంత ఎతాత్యెను; నీ పర్భుతవ్ము 

లోకమంతట వాయ్పించియునన్ది. 

దానియేలు 6:22 => నేను నా దేవుని దృషిట్కి నిరోద్షినిగా కనబడితిని గనుక ఆయన తన 

దూతనంపించి, సింహములు నాకు ఏహానియు చేయకుండ వాటి నోళుల్ మూయించెను. రాజా, నీ 

దృషిట్కి నేను నేరము చేసినవాడను కాను గదా అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:13 => రాజా, మధాయ్హన్మందు నా చుటుట్ను నాతోకూడ వచిచ్నవారి 

చుటుట్ను ఆకాశమునుండి సూరయ్ తేజసుస్కంటె మికిక్లి పర్కాశమానమైన యొక వెలుగు తోర్వలో 

పర్కాశించుట చూచితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:19 => కాబటిట్ అగిర్పప్ రాజా, ఆకాశమునుండి కలిగిన ఆ దరశ్నమునకు 

నేను అవిధేయుడను కాక 

దానియేలు 2:37 => రాజా, పరలోకమందునన్ దేవుడు రాజయ్మును అధికారమును బలమును 

ఘనతయు తమరికి అనుగర్హించియునాన్డు; తమరు రాజులకు రాజై యునాన్రు. 

దానియేలు 2:38 => ఆయన మనుషుయ్లు నివసించు పర్తి సథ్లమందును, మనుషుయ్లనేమి 

భూజంతువులనేమి ఆకాశపకుష్లనేమి అనిన్టిని ఆయన తమరిచేతికపప్గించియునాన్డు, వారందరి 

మీద తమరికి పర్భుతవ్ము ననుగర్హించియునాన్డు; తామే ఆ బంగారపు శిరసుస్  

దానియేలు 4:17 => ఈ ఆజఞ్ జాగరూకులగు దేవదూతల పర్కటన ననుసరించి జరుగును, 

నిరణ్యమైన పరిశుదుధ్ల పర్కటన ననుసరించి సంభవించును. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల 

రా జయ్ ము పై ని అ ధి కా రి యై యుం డి , తా నె వ రి కి అ ను గర్ హిం ప ని చఛ్ యిం చు నో 

వారికనుగర్హించుననియు , ఆ యా రాజయ్ముపైన అతయ్ లప్  మనుషుయ్లను ఆయన 

నియమించుచునాన్డనియు మనుషుయ్లందరు తెలిసికొనునటుల్ ఈలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:22 => రాజా, ఆ చెటుట్ నినున్ సూచించుచునన్ది; నీవు వృదిధ్పొంది మహా 

బలముగలవాడవైతివి; నీ పర్భావము వృదిధ్నొంది ఆకాశమంత ఎతాత్యెను; నీ పర్భుతవ్ము 

లోకమంతట వాయ్పించియునన్ది. 
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దానియేలు 4:23 => చెటుట్ను నరుకుము, దాని నాశనము చేయుము గాని దాని మొదుద్ను భూమిలో 

ఉండనిముమ్; ఇనుము ఇతిత్డి కలిసిన కటుట్తో ఏడు కాలములు గడచువరకు పొలములోని పచిచ్కలో 

దాని కటిట్ంచి, ఆకాశపు మంచుకు తడవనిచిచ్ పశువులతో పాలుపొందనిమమ్ని జాగరూకుడగు ఒక 

పరిశుదుధ్డు పరలోకమునుండి దిగివచిచ్ పర్కటించుట నీవు వింటివి గదా.  

దానియేలు 4:24 => రాజా, యీ దరశ్నభావమేదనగా, సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు రాజగు నా 

యేలినవానిగూరిచ్ చేసిన తీరామ్నమేదనగా 

దానియేలు 4:25 => తమయొదద్ నుండకుండ మనుషుయ్లు నినున్ తరుముదురు, నీవు 

అడవిజంతువుల మధయ్ నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ తినెదవు; ఆకాశపుమంచు నీమీదపడి 

నినున్ తడుపును; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన అధికారియై యునాన్డనియు, 

తానెవనికి దాని ననుగర్హింప నిచఛ్యించునో వానికి అనుగర్హించుననియు నీవు తెలిసికొనువరకు 

ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:32 => తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ 

నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన 

అధికారియై యుండి, తానెవనికి దాని అనుగర్హింప నిశచ్యించునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు 

తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగునని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:8 => మహోనన్తుడు జనములకు వారి సావ్సథ్య్ములను 

విభాగించినపుప్డు నరజాతులను పర్తేయ్కించినపుప్డు ఇశార్యేలీయుల లెకక్నుబటిట్ పర్జలకు 

సరిహదుద్లను నియమించెను.  

కీరత్నలు 7:17 => యెహోవా నాయ్యము విధించువాడని నేను ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచెదను సరోవ్నన్తుడైన యెహోవా నామమును కీరిత్ంచెదను. 

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

కీరిత్ంచెదను.  

కీరత్నలు 47 :2 => యెహోవా మహోనన్తుడు భయంకరుడు ఆయన సరవ్భూమికి 

మహారాజైయునాన్డు. 
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కీరత్నలు 92:8 => యెహోవా, నీవే నితయ్ము మహోనన్తుడవుగా నుందువు 

విలాపవాకయ్ములు 3:35 => మహోనన్తుని సనిన్ధిని నరులకు నాయ్యము తొలగించుటయు 

విలాపవాకయ్ములు 3:38 => మహోనన్తుడైన దేవుని నోటనుండి కీడును మేలును బయలువెళుల్ను 

గదా? 

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

మీరు నాకొరకు ఏలాటి మందిరము కటుట్దురు?నా విశార్ంతి సథ్లమేది? 

యెహోషువ 6:2 => అపుప్డు యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను చూడుము; నేను యెరికోను దాని 

రాజును పరాకర్మముగల శూరులను నీచేతికి అపప్గించుచునాన్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:12 => ఇశార్యేలీయులు మరల యెహోవా దృషిట్కి దోషులైరి గనుక వారు 

యెహోవా దృషిట్కి దోషులైనందున యెహోవా ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేయుటకు మోయాబు 

రాజైన ఎగోల్నును బలపరచెను. 

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

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

చాలదు; 

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

పటాట్భిషికుత్నిగా చేసితినని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని అతనితో చెపిప్, ఆలసయ్ము చేయక 

తలుపుతీసి పారిపొముమ్. 

2 రాజులు 25:28 => అతనితో దయగా మాటలాడి, అతని పీఠమును బబులోనులో తనయొదద్నునన్ 

రాజుల పీఠములకంటె ఎతుత్చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => ఐశవ్రయ్మును గొపప్తనమును నీవలన కలుగును, నీవు 

సమసత్మును ఏలువాడవు, బలమును పరాకర్మమును నీ దానములు, హెచిచ్ంచువాడవును అందరికి 

బలము ఇచుచ్వాడవును నీవే. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 29:25 => యెహోవా సొలొమోనును ఇశార్యేలీయులందరి యెదుటను 

బహుగా ఘనపరచి, అతనికి ముందుగా ఇశార్యేలీయులను ఏలిన యే రాజునకైనను కలుగని 

రాజయ్పర్భావమును అతని కనుగర్హించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:5 => ఇశార్యేలు రాజయ్మును ఎలల్పుప్డును ఏలునటుల్గా ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవా దావీదుతోను అతని సంతతివారితోను భంగము కాజాలని1 నిబంధన చేసి దానిని 

వారికిచెచ్నని మీరు తెలిసికొందురు గదా. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:23 => పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఆజాఞ్పించునదేమనగా 

ఆకాశమందలి దేవుడైన యెహోవా లోకమందునన్ సకలజనములను నా వశముచేసి, యూదా 

దేశమందునన్ యెరూషలేములో తనకు మందిరమును కటిట్ంచుమని నాకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు; 

కావున మీలో ఎవరు ఆయన జనులైయునాన్రో వారు బయలుదేరవచుచ్ను; వారి దేవుడైన యెహోవా 

వారికి తోడుగా నుండునుగాక. 

ఎసేత్రు 1:4 => అతడు తన మహిమగల రాజయ్ముయొకక్ ఐశవ్రయ్ పర్భావములను, తన 

మహతాయ్తిశయ ఘనతలను అనేక దినములు, అనగా నూట ఎనుబది దినములు కనుపరచెను. 

యోబు 9:24 => భూమి దుషుట్లచేతికి అపప్గింపబడియునన్ది వారి నాయ్యాధిపతులు మంచి చెడడ్లు 

గురిత్ంపలేకుండ ఆయన చేయును. ఆయన గాక ఇవి అనిన్యు జరిగించువాడు మరిఎవడు?  

యోబు 12:9 => వీటి అనిన్టినిబటిట్ యోచించుకొనినయెడల యెహోవా హసత్ము వీటిని 

కలుగజేసెనని తెలిసికొనలేనివాడెవడు? 

యోబు 36:22 => ఆలోచించుము, దేవుడు శకిత్మంతుడై ఘనత వహించిన వాడు ఆయనను పోలిన 

బోధకుడెవడు? 

కీరత్నలు 56:2 => అనేకులు గరివ్ంచి నాతో పోరాడుచునాన్రు దినమెలల్ నాకొరకు పొంచియునన్వారు 

ననున్ మింగవలెనని యునాన్రు 

కీరత్నలు 75:7 => దేవుడే తీరుప్ తీరుచ్వాడు ఆయన ఒకని తగిగ్ంచును ఒకని హెచిచ్ంచును 

కీరత్నలు 92:1 => యెహోవాను సుత్తించుట మంచిది మహోనన్తుడా,  
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కీరత్ నలు 1 0 7 : 4 0 = > రాజులను తృణీకరించుచు తోర్వలేని యెడారిలో వారిని 

తిరుగులాడజేయువాడు. 

సామెతలు 8:15 => నావలన రాజులు ఏలుదురు అధికారులు నాయ్యమునుబటిట్ పాలన చేయుదురు. 

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

అతడేమేమి కోరినను అది అతనికి తకుక్వ కాకుండును; అయినను దాని ననుభవించుటకు దేవుడు 

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

కనబడుచునన్ది. 

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

వాటి ఫలమేమవునో మనసుస్నకు తెచుచ్కొనకపోతివి.  

యిరిమ్యా 9:23 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జాఞ్ని తన జాఞ్నమునుబటిట్యు శూరుడు 

తన శౌరయ్మునుబటిట్యు అతిశయింపకూడదు , ఐశవ్రయ్వంతుడు తన ఐశవ్రయ్మునుబటిట్ 

అతిశయింపకూడదు. 

యిరిమ్యా 27:6 => ఇపుప్డైతే దేశములనిన్టిని నా దాసుడగు బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు 

వశము చేయుచునాన్ను; అతని సేవించుటకై భూజంతువులనుకూడ అతని వశము చేయుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 43:10 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇదిగో నా దాసుడగు బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరును నేను పిలువనంపించి 

తీసికొనివచిచ్, నేను పాతిపెటిట్న యీ రాళల్మీద అతని సింహాసనము ఉంచెదను, అతడు రతన్కంబళిని 

వాటిమీదనే వేయించును.  

యిరిమ్యా 52:32 => అతనితో దయగా మాటలాడి అతనితోకూడ బబులోనులోనుండు రాజుల 

సింహాసనముకంటె ఎతత్యిన సింహాసనము అతనికి నియమించెను. 

యెహెజేక్లు 28:14 => అభిషేకమునొందిన కెరూబువై యొక ఆశర్యముగా నీవుంటివి; అందుకే 

నేను నినున్ నియమించితిని. దేవునికి పర్తిషిఠ్ంపబడిన పరవ్తముమీద నీవుంటివి, కాలుచునన్ 

రాళల్మధయ్ను నీవు సంచరించుచుంటివి. 
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యెహెజేక్లు 31:11 => కాబటిట్ యతని దుషట్తవ్మునుబటిట్ యతనిని తరిమివేసి, జనములలో 

బలముగల జనమునకు నేనతని నపప్గించెదను; ఆ జనము అతనికి తగినపని చేయును. 

దానియేలు 1:2 => పర్భువు యూదారాజగు యెహోయాకీమును దేవుని మందిరములోని శేషించిన 

ఉపకరణములను, ఆ రాజుచేతికపప్గించెను గనుక అతడు ఆ వసుత్వులను షీనారు దేశములోని తన 

దేవతాలయమునకు తీసికొనిపోయి తన దేవతాలయపు బొకక్సములో ఉంచెను. 

దానియేలు 3:24 => రాజగు నెబుకదెన్జరు ఆశచ్రయ్పడి తీవరముగ లేచి మేము ముగుగ్రు 

మనుషుయ్లను బంధించి యీ అగిన్లో వేసితివిుగదా యని తన మంతుర్ల నడిగెను. వారు రాజా, 

సతయ్మే అని రాజుతో పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

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

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

దానియేలు 5:2 => బెలష్సస్రు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా తానును తన యధిపతులును తన 

రాణులును తన ఉపపతున్లును వాటిలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గునటుల్, తన తండిర్యగు 

నెబుకదెన్జరు యెరూషలేములోని యాలయములోనుండి తెచిచ్న వెండి బంగారు పాతర్లను తెమమ్ని 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.  

దానియేలు 5:13 => అపుప్డు వారు దానియేలును పిలువనంపించిరి. అతడు రాగా రాజు ఇటల్నెను 

రాజగు నా తండిర్ యూదయలో నుండి ఇకక్డికి తీసికొనివచిచ్న చెర సంబంధమగు 

యూదులలోనుండు దానియేలు నీవే గదా?  

దానియేలు 5:22 => బెలష్సస్రూ, అతని కుమారుడవగు నీవు ఈ సంగతి యంతయు ఎరిగి 

యుండియు , నీ మనసుస్ను అణచుకొనక , పరలోకమందునన్ పర్భువుమీద నినున్ నీవే 

హెచిచ్ంచుకొంటివి. 

దానియేలు 7:4 => మొదటిది సింహమును పోలినది గాని దానికి పకిష్రాజు రెకక్లవంటి 

రెకక్లుండెను. నేను చూచుచుండగా దాని రెకక్లు తీయబడినవి గనుక మనుషుయ్నివలె అది పాదములు 

పెటుట్కొని నేలపైన నిలువబడెను. మరియు మానవమనసుస్ వంటి మనసుస్ దానికియయ్బడెను.  
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మీకా 6:6 => ఏమి తీసికొనివచిచ్ నేను యెహోవాను దరిశ్ంతును? ఏమి తీసికొనివచిచ్ 

మహోనన్తుడైన దేవుని సనిన్ధిని నమసాక్రముచేతును? దహనబలులను ఏడాది దూడలను అరిప్ంచి 

దరిశ్ంతునా? 

మతత్యి 4:9 => నీవు సాగిలపడి నాకు నమసాక్రము చేసినయెడల వీటిననిన్టిని నీకిచెచ్దనని 

ఆయనతో చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:17 => ఆమె పౌలును మముమ్ను వెంబడించి ఈ మనుషుయ్లు 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని దాసులు; వీరు మీకు రక్షణ మారగ్ము పర్చురించువారై యునాన్రని కేకలువేసి 

చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 8:39 => మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందలి దేవుని పేర్మనుండి మనలను 

ఎడబాపనేరవని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 9:17 => మరియు లేఖనము ఫరోతో ఈలాగు చెపెప్ను నేను నీయందు నా బలము 

చూపుటకును, నా నామము భూలోకమందంతట పర్చురమగుటకును, అందునిమితత్మే నినున్ 

నియమించితిని. 

రోమీయులకు 13:1 => పర్తివాడును పై అధికారులకు లోబడి యుండవలెను; ఏలయనగా 

దేవునివలన కలిగినది తపప్ మరి ఏ అధికారమును లేదు; ఉనన్ అధికారములు దేవుని వలననే 

నియమింపబడియునన్వి. 

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

కలిగినవాటిలో పరునివలన నీవు పొందనిది ఏది? పొందియుండియు పొందనటుట్ నీవు 

అతిశయింపనేల? 

ఎఫెసీయులకు 4:6 => అందరికి తండిర్యైన దేవుడు ఒకక్డే. ఆయన అందరికి పైగా ఉనన్వాడై 

అందరిలోను వాయ్పించి అందరిలో ఉనాన్డు. 

హెబీర్యులకు 7:1 => రాజులను సంహారము చేసి, తిరిగి వచుచ్చునన్ అబార్హామును 
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పర్కటన 9:5 => మరియు వారిని చంపుటకు అధికారము ఇయయ్బడలేదు గాని అయిదు నెలలవరకు 

బాధించుటకు వాటికి అధికారము ఇయయ్బడెను. వాటివలవ కలుగు బాధ, తేలు మనుషుయ్ని 

కుటిట్నపుప్డుండు బాధవలె ఉండును. 

పర్కటన 13:7 => మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను వారిని జయింపను దానికి 

అధికారమియయ్బడెను. పర్తి వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి 

మీదను పర్తి జనము మీదను అధికారము దానికియయ్బడెను. 

వచనము 22 

బెలష్సస్రూ, అతని కుమారుడవగు నీవు ఈ సంగతి యంతయు ఎరిగి యుండియు, నీ మనసుస్ను 

అణచుకొనక, పరలోకమందునన్ పర్భువుమీద నినున్ నీవే హెచిచ్ంచుకొంటివి. 

దానియేలు 3:4 => ఇటుల్ండగా ఒక దూత చాటించినది ఏమనగా జనులారా, దేశసుథ్లారా, ఆ యా 

భాషలు మాటలాడు వారలారా, మీకాజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను. 

దానియేలు 4:22 => రాజా, ఆ చెటుట్ నినున్ సూచించుచునన్ది; నీవు వృదిధ్పొంది మహా 

బలముగలవాడవైతివి; నీ పర్భావము వృదిధ్నొంది ఆకాశమంత ఎతాత్యెను; నీ పర్భుతవ్ము 

లోకమంతట వాయ్పించియునన్ది. 

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. 
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యిరిమ్యా 25:12 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే డెబబ్ది సంవతస్రములు గడచిన తరువాత వారి 

దోషములనుబటిట్ నేను బబులోను రాజును ఆ జనులను కలీద్యుల దేశమును శికిష్ంతును; ఆ దేశము 

ఎపుప్డు పాడుగనుండునటుల్ నియమింతును.  

యిరిమ్యా 25:13 => నేను ఆ దేశమునుగూరిచ్ సెలవిచిచ్న మాటలనిన్యు యిరీమ్యా ఈ 

జనములనిన్టినిగూరిచ్ పర్కటింపగా, ఈ గర్ంథములో వార్యబడినదంతయు ఆ దేశముమీదికి 

రపిప్ంచెదను. 

యిరిమ్యా 25:14 => ఏలయనగా నేను వారి కిర్యలనుబటిట్యు వారి చేతి కారయ్ములనుబటిట్యు 

వారికి పర్తికారముచేయునటుల్ అనేక జనములును మహారాజులును వారిచేత సేవ చేయించుకొందురు. 

యిరిమ్యా 27:5 => అధిక బలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను భూమిని భూమిమీదనునన్ 

నరులను జంతువులను నేనే సృజించి, ఎవరికిచుచ్ట నాయ్యమని నాకు తోచునో వారికే 

యిచుచ్చునాన్ను. 

యిరిమ్యా 27:6 => ఇపుప్డైతే దేశములనిన్టిని నా దాసుడగు బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు 

వశము చేయుచునాన్ను; అతని సేవించుటకై భూజంతువులనుకూడ అతని వశము చేయుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 27:7 => అతని సవ్దేశమునకు కాలము వచుచ్వరకు సమసత్జనులు అతనికిని అతని 

కుమారునికిని అతని కుమారుని కుమారునికిని దాసులైయుందురు, ఆ కాలము రాగా బహుజనముల 

మహారాజులు అతనిచేత దాసయ్ము చేయించుకొందురు. 

హబకూక్కు 2:5 => మరియు దార్కాష్రసము మోసకరము, తననుబటిట్ అతిశయించువాడు నిలువడు, 

అటిట్వాడు పాతాళమంత విశాలముగా ఆశపెటుట్ను, మరణమంతగా పర్బలినను తృపిత్నొందక 

సకలజనములను వశపరచుకొనును, సకల జనులను సమకూరుచ్కొనును. 

రోమీయులకు 13:1 => పర్తివాడును పై అధికారులకు లోబడి యుండవలెను; ఏలయనగా 

దేవునివలన కలిగినది తపప్ మరి ఏ అధికారమును లేదు; ఉనన్ అధికారములు దేవుని వలననే 

నియమింపబడియునన్వి. 

దానియేలు 2:12 => అందుకు రాజు కోపము తెచుచ్కొని అతాయ్గర్హము గలవాడై బబులోనులోని 

జాఞ్నులనందరిని సంహరింపవలెనని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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దానియేలు 2:13 => ఇటిట్ శాసనము బయలుదేరుటవలన జాఞ్నులు చంపబడవలసి యుండగా, వారు 

దానియేలును ఆతని సేన్హితులను చంపజూచిరి. 

దానియేలు 3:6 => సాగిలపడి నమసక్రింపని వాడెవడో వాడు మండుచునన్ అగిన్గుండములో 

తక్షణమే వేయబడును. 

దానియేలు 3:20 => మరియు తన సైనయ్ములో నుండు బలిషు ఠ్లలో కొందరిని పిలువ నంపించి 

షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోను బంధించి వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండములో వేయుడని 

ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

దానియేలు 3:21 => వారు వారి అంగీలను నిలువుటంగీలను పైవసత్రములను తకిక్న వసత్రములను 

తియయ్కయే, యునన్పాటున ముగుగ్రిని వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండము నడుమ పడవేసిరి. 

దానియేలు 3:29 => కాగా నేనొక శాసనము నియమించుచునాన్ను; ఏదనగా, ఇవివ్ధముగ 

రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డగు దేవుడు గాక మరి ఏ దేవుడును లేడు. కాగా ఏ జనులలోగాని రాషట్రములోగాని 

యేభాష మాటలాడువారిలో గాని షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో యనువారి దేవుని ఎవడు దూషించునో 

వాడు తుతుత్నియలుగా చేయబడును; వాని యిలుల్ ఎపుప్డును పెంటకుపప్గా ఉండుననెను. 

సామెతలు 16:14 => రాజు కోర్ధము మరణదూత జాఞ్నియైనవాడు ఆ కోర్ధమును శాంతిపరచును.  

యోహాను 19:11 => అందుకు యేసు పైనుండి నీకు ఇయయ్బడియుంటేనే తపప్ నామీద నీకు ఏ 

అధికారమును ఉండదు; అందుచేత ననున్ నీకు అపప్గించిన వానికి ఎకుక్వ పాపము కలదనెను. 

ఆదికాండము 44:18 => యూదా అతని సమీపించి ఏలినవాడా ఒక మనవి; ఒక మాట యేలిన 

వారితో తమ దాసుని చెపుప్కొననిముమ్; తమ కోపము తమ దాసునిమీద రవులుకొననీయకుము; 

తమరు ఫరో అంతవారు గదా 

1 రాజులు 21:7 => అందుకతని భారయ్యైన యెజెబెలు ఇశార్యేలులో నీవిపుప్డు రాజయ్పరిపాలనము 

చేయుటలేదా? లేచి భోజనము చేసి మనసుస్లో సంతోషముగా ఉండుము; నేనే యెజెర్యేలీయుడైన 

నాబోతు దార్క్షతోట నీకిపిప్ంచెదనని అతనితో చెపిప్ 

2 రాజులు 25:28 => అతనితో దయగా మాటలాడి, అతని పీఠమును బబులోనులో తనయొదద్నునన్ 

రాజుల పీఠములకంటె ఎతుత్చేసెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 29:25 => యెహోవా సొలొమోనును ఇశార్యేలీయులందరి యెదుటను 

బహుగా ఘనపరచి, అతనికి ముందుగా ఇశార్యేలీయులను ఏలిన యే రాజునకైనను కలుగని 

రాజయ్పర్భావమును అతని కనుగర్హించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:13 => నేనును నా పితరులును ఇతరదేశముల జనులకందరికిని ఏమేమి 

చేసితిమో మీరెరుగరా? ఆ దేశ జనుల దేవతలు వారి దేశములను నాచేతిలోనుండి యేమాతర్మైనను 

రకిష్ంప చాలియుండెనా? 

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

యెహోవా లోకమందునన్ సకల జనములను నా వశముచేసి, యూదాదేశమందునన్ యెరూషలేములో 

తనకు మందిరమును కటిట్ంచుమని నాకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు. 

సామెతలు 19:12 => రాజు కోపము సింహగరజ్న వంటిది అతని కటాక్షము గడిడ్మీద కురియు 

మంచువంటిది. 

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

నెరవేరుచ్దురు గనుక దుషాక్రయ్ములో పాలుపుచుచ్కొనకుము. 

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

బయలుదేరియునాన్డు, నీ దేశమును నాశనము చేయుటకు అతడు పర్యాణమై తన నివాసమును 

విడిచియునాన్డు, నీ పటట్ణములు పాడై నిరజ్నముగానుండును.  

యిరిమ్యా 27:6 => ఇపుప్డైతే దేశములనిన్టిని నా దాసుడగు బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు 

వశము చేయుచునాన్ను; అతని సేవించుటకై భూజంతువులనుకూడ అతని వశము చేయుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 34:1 => బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరును అతని సమసత్ సేనయు అతని 

అధికారముకిర్ందనునన్ భూరాజయ్ములనిన్యు జనములనిన్యు కూడి యెరూషలేముమీదను దాని 

పురములనిన్టిమీదను యుదధ్ము చేయుచుండగా యెహోవా యొదద్నుండి యిరీమ్యాకు దరశ్నమైన 

వాకుక్. 

యిరిమ్యా 43:10 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇదిగో నా దాసుడగు బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరును నేను పిలువనంపించి 
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తీసికొనివచిచ్, నేను పాతిపెటిట్న యీ రాళల్మీద అతని సింహాసనము ఉంచెదను, అతడు రతన్కంబళిని 

వాటిమీదనే వేయించును.  

యిరిమ్యా 51:44 => బబులోనులోనే బేలును శికిష్ంచుచునాన్ను వాడు మింగినదానిని 

వానినోటనుండి కకిక్ంచుచునాన్ను ఇకమీదట జనములు వానియొదద్కు సమూహములుగా కూడి రావు 

బబులోను పార్కారము కూలును;  

యిరిమ్యా 52:32 => అతనితో దయగా మాటలాడి అతనితోకూడ బబులోనులోనుండు రాజుల 

సింహాసనముకంటె ఎతత్యిన సింహాసనము అతనికి నియమించెను. 

యెహెజేక్లు 31:11 => కాబటిట్ యతని దుషట్తవ్మునుబటిట్ యతనిని తరిమివేసి, జనములలో 

బలముగల జనమునకు నేనతని నపప్గించెదను; ఆ జనము అతనికి తగినపని చేయును. 

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

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

దానియేలు 8:4 => ఆ పొటే ట్లు కొముమ్తో పశిచ్మము గాను ఉతత్రము గాను దకిష్ణము గాను 

పొడుచుచుండుట చూచితిని. ఇటుల్ జరుగగా దానిని ఎదిరించుటకైనను, అది పటట్కుండ 

తపిప్ంచుకొనుటకైనను, ఏ జంతువునకును శకిత్లేకపోయెను; అది తనకిషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు 

బలము చూపుచు వచెచ్ను. 

దానియేలు 11:3 => అంతలో శూరుడగు ఒక రాజు పుటిట్ మహా విశాలమైన రాజయ్ము నేలి 

యిషాట్నుసారముగా జరిగించును. 

దానియేలు 11:12 => ఆ గొపప్ సైనయ్ము ఓడిపోయినందున దకిష్ణ దేశపు రాజు మనసుస్న 

అతిశయపడును; వేలకొలది సైనికులను హతము చేసినను అతనికి జయము కానేరదు. 

మతత్యి 4:9 => నీవు సాగిలపడి నాకు నమసాక్రము చేసినయెడల వీటిననిన్టిని నీకిచెచ్దనని 

ఆయనతో చెపప్గా 

మతత్యి 20:25 => గనుక యేసు తనయొదద్కు వారిని పిలిచి అనయ్జనులలో అధికారులు వారిమీద 

పర్భుతవ్ము చేయుదురనియు, వారిలో గొపప్వారు వారిమీద అధికారము చేయుదురనియు మీకు 

తెలియును. 
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యోహాను 19:10 => గనుక పిలాతు నాతో మాటలాడవా? నినున్ విడుదల చేయుటకు నాకు 

అధికారము కలదనియు, నినున్ సిలువ వేయుటకు నాకు అధికారము కలదనియు నీవెరుగవా? అని 

ఆయనతో అనెను. 

ఎఫెసీయులకు 6 :9 => యజమానులారా , మీకును వారికిని యజమానుడైనవాడు 

పరలోకమందునాన్డనియు, ఆయనకు పక్షపాతము లేదనియు ఎరిగినవారై, వారిని బెదరించుట మాని, 

ఆ పర్కారమే వారియెడల పర్వరిత్ంచుడి. 

1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షుట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

పర్కటన 6:4 => అపుప్డు ఎఱఱ్నిదైన వేరొక గుఱఱ్ము బయలువెళెళ్ను; మనుషుయ్లు ఒకని ఒకడు 

చంపుకొనునటుల్ భూలోకములో సమాధానము లేకుండ చేయుటకు ఈ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానికి 

అధికార మియయ్బడెను; మరియు అతనికి ఒక పెదద్ ఖడగ్మియయ్బడెను 

వచనము 23 

ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని ఆలయసంబంధమగు 

ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని వాటితో తార్గుచు, 

చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ రాయి అను 

వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును ఏ దేవుని 

వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  

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

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

దానియేలు 4:31 => రాజు నోట ఈ మాట యుండగా ఆకాశమునుండి యొక శబద్ము వచెచ్ను, 

ఏదనగా రాజగు నెబుకదెన్జరూ, యిదే నీకు పర్కటన నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి తొలగిపోయెను. 

Page  of 561 1355



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

దానియేలు 4:32 => తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ 

నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన 

అధికారియై యుండి, తానెవనికి దాని అనుగర్హింప నిశచ్యించునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు 

తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగునని చెపెప్ను. 

దానియేలు 4:33 => ఆ గడియలోనే ఆలాగున నెబుకదెన్జరునకు సంభవించెను; మానవులలోనుండి 

అతని తరిమిరి, అతడు పశువులవలె గడిడ్ మేసెను, ఆకాశపుమంచు అతని దేహమును తడపగా అతని 

తలవెండుర్కలు పకిష్రాజు రెకక్ల ఈకెలవంటివియు అతని గోళుల్ పకుష్ల గోళల్వంటివియు నాయెను.  

దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

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

నిరగ్మకాండము 18:11 => ఐగుపీత్యులు గరివ్ంచి ఇశార్యేలీయులమీద చేసిన దౌరజ్నయ్మునుబటిట్ 

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

యోబు 15:25 => వాడు దేవుని మీదికి చేయి చాపును సరవ్శకుత్డగువానిని ధికక్రించి 

మాటలాడును. 

యోబు 15:26 => మూరుఖ్డై ఆయనను మారొక్నును తన కేడెముల గుబకలతో ఆయనమీదికి 

పరుగెతుత్ను. 

యోబు 15:27 => వాని ముఖము కొర్వువ్ పటిట్యునన్ది వాని చిరుపర్కక్లపైని కొర్వువ్కండలు 

పెరిగియునన్వి. 

యోబు 40:11 => నీ ఆగర్హమును పర్వాహములుగా కుమమ్రించుము గరివ్షుట్లైన వారినందరిని 

చూచి వారిని కుర్ంగజేయుము. 

యోబు 40:12 => గరివ్షుట్లైన వారిని చూచి వారిని అణగగొటుట్ము దుషుట్లు ఎకక్డనునన్ను వారిని 

అకక్డనే అణగదొర్కుక్ము.  
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సామెతలు 16:5 => గరవ్ హృదయులందరు యెహోవాకు హేయులు నిశచ్యముగా వారు శిక్ష 

నొందుదురు. 

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

అహంకారమైన మనసుస్ నడచును 

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

పడగొటిట్న నీవు నేలమటట్మువరకు ఎటుల్ నరకబడితివి? 

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

సింహాసనమును హెచిచ్ంతును ఉతత్రదికుక్ననునన్ సభాపరవ్తముమీద కూరుచ్ందును 

యెషయా 14:14 => మేఘమండలముమీది కెకుక్దును మహోనన్తునితో ననున్ సమానునిగా 

చేసికొందును అని నీవు మనసుస్లో అనుకొంటివిగదా? 

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

యెషయా 14:16 => నినున్ చూచువారు నినున్ నిదానించి చూచుచు ఇటుల్ తలపోయుదురు 

యెషయా 14:17 => భూమిని కంపింపజేసి రాజయ్ములను వణకించినవాడు ఇతడేనా? లోకమును 

అడవిగాచేసి దాని పటట్ణములను పాడుచేసినవాడు ఇతడేనా? తాను చెరపటిట్నవారిని తమ 

నివాససథ్లమునకు పోనియయ్నివాడు ఇతడేనా?  

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

విషయమై గరివ్షు ఠ్లను చెదరగొటెట్ను.  

లూకా 1:52 => సింహాసనములనుండి బలవంతులను పడదోర్సి దీనులనెకిక్ంచెను  

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

చెపుప్చునాన్ను. తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడుననియు తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడు 

హెచిచ్ంపబడుననియు చెపెప్ను 

1 సమూయేలు 6:6 => ఐగుపీత్యులును ఫరోయును తమ హృదయములను కఠినపరచుకొనినటుల్ 

మీ హృదయములను మీరెందుకు కఠినపరచుకొందురు? ఆయన వారిలో అదుభ్తకారయ్ములను 

చేయగా వారు ఈ జనులను పోనిచిచ్రి; ఇశార్యేలీయులు వెళి ల్పోయిరి గదా. 
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2 రాజులు 17:14 => వారు విననివారై తమ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి విశావ్సఘాతుకులైన తమ 

పితరులు ముషక్రులైనటుల్ తామును ముషక్రులైరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:13 => మరియు దేవుని నామమునుబటిట్ తనచేత పర్మాణముచేయించిన 

నెబుకదెన్జరు రాజుమీద అతడు తిరుగుబాటు చేసెను. అతడు మొండితనము వహించి 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా వైపు తిరుగక తన మనసుస్ను కఠినపరచుకొనెను. 

యిరిమ్యా 19:15 => సైనయ్ములకధిపతియు ఇశార్యేలు దేవుడునగు యెహోవా ఈ మాట 

సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ జనులు నా మాటలు వినకుండ మొండికి తిరిగియునాన్రు గనుక ఈ 

పటట్ణమునుగూరిచ్ నేను చెపిప్న కీడంతయు దాని మీదికిని దానితో సంబంధించిన 

పటట్ణములనిన్టిమీదికిని రపిప్ంచుచునాన్ను.  

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

హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడని ఆయన చెపెప్ను గనుక, 

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

కుమారీ , సింహాసనము లేకయే నేలమీద కూరుచ్ండుము నీవు మృదువువనియైనను 

సుకుమారివనియైనను జనులు ఇకమీదట చెపప్రు.  

యిరిమ్యా 13:18 => రాజును తలిల్యైన రాణిని చూచి ఇటల్నుము మీ శిరోభూషణములును 

తలమీదనునన్ మీ సుందరకిరీటమును పడిపోయెను; కుర్ంగి కూరుచ్ండుడి. 

యిరిమ్యా 48:18 => దేబోనులో ఆసీనురాలై యుండుదానా, మోయాబును పాడుచేసినవాడు 

నీమీదికి వచుచ్చునాన్డు. నీ కోటలను నశింపజేయుచునాన్డు. నీ గొపప్తనము విడిచి దిగిరముమ్ 

ఎండినదేశములో కూరుచ్ండుము. 

యెహెజేక్లు 30:6 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఐగుపుత్ను ఉదధ్రించువారు కూలుదురు, దాని 

బలగరవ్ము అణగిపోవును, మిగోద్లు మొదలుకొని సెవేనేవరకు జనులు ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

నిరగ్మకాండము 9:7 => ఫరో ఆ సంగతి తెలిసికొన పంపినపుప్డు ఇశార్యేలు పశువులలో ఒకటియు 

చావలేదు; అయినను అపప్టికిని ఫరో హృదయము కఠినమైనందున జనులను పంపకపోయెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 17:20 => తాను తన సహోదరులమీద గరివ్ంచి, యీ ధరమ్మును 

విడిచిపెటిట్ కుడికిగాని యెడమకుగాని తాను తొలగకయుండునటుల్ తన దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి 

యీ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిని యీ కటట్డలను అనుసరించి నడువ నేరుచ్కొనుటకు అతడు తాను 

బర్దుకు దినములనిన్టను ఆ గర్ంథమును చదువుచుండవలెను. 

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

ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు వచిచ్ నీ దాసుడైన బెనహ్దదు దయచేసి ననున్ బర్దుకనిమమ్ని మనవిచేయుటకై 

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

అని యడిగెను. 

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

ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యెహోవా జనులైన ఇశార్యేలు వారిమీద నేను 

నినున్ పటాట్భిషికుత్నిగా చేయుచునాన్ను. 

2 రాజులు 14:10 => నీవు ఎదోమీయులను హతము చేసినందున నీ హృదయమందు నీవు 

అతిశయపడుచునాన్వు సరే; యిపుప్డు నీ నగరునందు నీవుండి నీకునన్ ఘనతనుబటిట్ నీవు 

అతిశయపడుము. నీవు మాతర్ము గాక నీతొకూడ యూదావారును కూలునటుల్గా నీవెందుకు 

అపాయములో దిగుదువని చెపిప్నను 

2 రాజులు 19:22 => నీవు ఎవనిని తిరసక్రించితివి? ఎవనిని దూషించితివి? నీవు గరివ్ంచి 

యెవనిని భయపెటిట్తివి? 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:19 => నేను ఎదోమీయులను ఓడించితిని గదా యని 

నీవనుకొనుచునాన్వు; నీ హృదయము నీవు గరివ్ంచి పర్గలభ్ములాడునటుల్ చేయుచునన్ది; యింటియొదద్ 

నిలిచియుండుము; నీవు నా జోలికి వచిచ్ కీడు తెచుచ్కొనుట యెందుకు? నీవును నీతోకూడ 

యూదావారును అపజయమొందుట యెందుకు? 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:25 => అయితే హిజిక్యా మనసుస్న గరివ్ంచి తనకు చేయబడిన మేలుకు 

తగినటుల్ పర్వరిత్ంపనందున అతని మీదికిని యూదా యెరూషలేముల వారిమీదికిని కోపము రాగా 
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నెహెమాయ్ 9:29 => నీ ఆజఞ్లను విధులను ఒకడు ఆచరించినయెడల వాటివలన వాడు 

బర్దుకునుగదా. వారు మరల నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నడుచునటుల్ నీవు వారిమీద సాక్షయ్ము 

పలికినను, వారు గరివ్ంచి నీ ఆజఞ్లకు లోబడక నీ విధుల విషయములో పాపులై నినున్ తిరసక్రించి 

తమ మనసుస్ను కఠినపరచుకొని నీ మాట వినకపోయిరి. 

యోబు 9:4 => ఆయన మహా వివేకి, అధిక బలసంపనున్డు ఆయనతో పోరాడ తెగించి హాని 

నొందనివాడెవడు? 

కీరత్నలు 66:7 => ఆయన తన పరాకర్మమువలన నితయ్ము ఏలుచునాన్డు? అనయ్జనులమీద ఆయన 

తన దృషిట్ యుంచియునాన్డు. దోర్హులు తముమ్ తాము హెచిచ్ంచుకొన తగదు.(సెలా.) 

కీరత్నలు 83:2 => నీ శతుర్వులు అలల్రిచేయుచునాన్రు నినున్ దేవ్షించువారు తల యెతిత్యునాన్రు. 

కీరత్నలు 95:8 => అరణయ్మందు మెరీబాయొదద్ మీరు కఠినపరచుకొనినటుల్ మసాస్దినమందు మీరు 

కఠినపరచుకొనినటుల్ మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడి.  

కీరత్నలు 138:6 => యెహోవా మహోనన్తుడైనను ఆయన దీనులను లక్షయ్పెటుట్ను ఆయన 

దూరమునుండి గరివ్షు ఠ్లను బాగుగా ఎరుగును. 

సామెతలు 15:25 => గరివ్షు ఠ్ల యిలుల్ యెహోవా పెరికివేయును విధవరాలి పొలిమేరను ఆయన 

సాథ్పించును. 

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

యెషయా 2:12 => అహంకారాతిశయముగల పర్తిదానికిని ఔనన్తయ్ము గల పర్తిదానికిని 

విమరిశ్ంచు దినమొకటి సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నియమించియునాన్డు అవి 

అణగదొర్కక్బడును. 

యెషయా 37:23 => నీవు ఎవరిని తిరసక్రించితివి? ఎవరిని దూషించితివి? నీవు గరివ్ంచి యెవరిని 

భయపెటిట్తివి? ఇశార్యేలీయుల పరిశుదధ్ దేవునినే గదా? 

యెషయా 48:4 => నీవు మూరుఖ్డవనియు నీ మెడ యినుప నరమనియు నీ నుదురు ఇతత్డిదనియు 

నేనెరిగియుండి  
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యిరిమ్యా 44:10 => నేటివరకు వారు దీనమనసుస్ ధరింపకునాన్రు, భయము నొందకునాన్రు, 

నేను మీకును మీ పితరులకును నియమించిన ధరమ్శాసత్రమునైనను కటట్డలనైనను అనుసరింపకయే 

యునాన్రు. 

యిరిమ్యా 50:32 => గరివ్షు ఠ్డు తొటిర్లిల్ కూలును అతని లేవనెతుత్వాడెవడును లేకపోవును నేనతని 

పురములలో అగిన్ రాజబెటెట్దను అది అతని చుటుట్పటుట్లనిన్టిని కాలిచ్వేయును. 

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. 

దానియేలు 4:14 => జాగరూకుడగు ఒక పరిశుదుధ్డు ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ ఈలాగు బిగగ్రగా 

పర్కటించెను ఈ చెటుట్ను నరికి దాని కొమమ్లను కొటిట్ దాని ఆకులను తీసివేసి దాని పండల్ను 

పారవేయుడి; పశువులను దాని నీడనుండి తోలివేయుడి; పకుష్లను దాని కొమమ్లనుండి ఎగురగొటుట్డి. 

దానియేలు 8:8 => ఆ మేకపోతు అతయ్ధికముగా బలము చూపుచు వచెచ్ను; అది బహుగా 

పుషిట్నొందగా దాని పెదద్కొముమ్ విరిగెను; విరిగినదానికి బదులుగా నాలుగు పర్సిదధ్మైన కొముమ్లు 

ఆకాశపు నలుదికుక్లకు నాలుగు పెరిగెను, 

దానియేలు 11:12 => ఆ గొపప్ సైనయ్ము ఓడిపోయినందున దకిష్ణ దేశపు రాజు మనసుస్న 

అతిశయపడును; వేలకొలది సైనికులను హతము చేసినను అతనికి జయము కానేరదు. 

మీకా 2:3 => కాబటిట్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా--గొపప్ అపాయకాలము వచుచ్చునన్ది. దాని 

కిర్ందనుండి తమ మెడలను తపిప్ంచుకొనలేకుండునంతగాను, గరవ్ముగా నడువ లేకుండునంతగాను 

ఈ వంశమునకు కీడుచేయ నుదేద్శించుచునాన్ను. 

హబకూక్కు 1:11 => తమ బలమునే తమకు దేవతగా భావింతురు, గాలి కొటుట్కొనిపోవునటుల్ వారు 

కొటుట్కొనిపోవుచు అపరాధులగుదురు. 

హబకూక్కు 2:4 => వారు యథారథ్పరులు కాక తమలో తాము అతిశయపడుదురు; అయితే 

నీతిమంతుడు విశావ్సము మూలముగ బర్దుకును. 
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హబకూక్కు 2:5 => మరియు దార్కాష్రసము మోసకరము, తననుబటిట్ అతిశయించువాడు నిలువడు, 

అటిట్వాడు పాతాళమంత విశాలముగా ఆశపెటుట్ను, మరణమంతగా పర్బలినను తృపిత్నొందక 

సకలజనములను వశపరచుకొనును, సకల జనులను సమకూరుచ్కొనును. 

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

గనుక వారి గరవ్మునుబటిట్ యిది వారికి సంభవించును. 

మలాకీ 3:15 => గరివ్షు ఠ్లు ధనుయ్లగుదురనియు యెహోవాను శోధించు దురామ్రుగ్లు 

వరిధ్లుల్దురనియు, వారు సంరక్షణ పొందుదురనియు మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

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

దినమందు, అనగా దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్ బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగర్తను 

సమకూరుచ్కొనుచునాన్వు. 

2 కొరిందీయులకు 12:7 => నాకు కలిగిన పర్తయ్క్షతలు బహు విశేషముగా ఉనన్ందున నేను 

అతయ్ధికముగా హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము నాకు శరీరములో ఒక ములుల్, నేను అతయ్ధికముగా 

హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము, ననున్ నలగగొటుట్టకు సాతానుయొకక్ దూతగా ఉంచబడెను. 

గలతీయులకు 6:14 => అయితే మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ సిలువయందు తపప్ మరి దేనియందును 

అతిశయించుట నాకు దూరమవును గాక; దానివలన నాకు లోకమును లోకమునకు నేనును 

సిలువవేయబడి యునాన్ము 

ఎఫెసీయులకు 4:18 => వారైతే అంధకారమైన మనసుస్ గలవారై, తమ హృదయకాఠినయ్మువలన 

తమలోనునన్ అజాఞ్నముచేత దేవునివలన కలుగు జీవములోనుండి వేరుపరచబడినవారై, తమ 

మనసుస్నకు కలిగిన వయ్రథ్త అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 6 :9 => యజమానులారా , మీకును వారికిని యజమానుడైనవాడు 

పరలోకమందునాన్డనియు, ఆయనకు పక్షపాతము లేదనియు ఎరిగినవారై, వారిని బెదరించుట మాని, 

ఆ పర్కారమే వారియెడల పర్వరిత్ంచుడి. 

హెబీర్యులకు 3:8 => నేడు మీరాయన శబద్మును వినినయెడల, అరణయ్ములో శోధన దినమందు 

కోపము పుటిట్ంచినపప్టివలె మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడి. 

Page  of 568 1355



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

యాకోబు 4:6 => కాదుగాని, ఆయన ఎకుక్వ కృపనిచుచ్ను; అందుచేత దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును అని లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

వచనము 24 

కావున ఆయన యెదుటనుండి ఈ యరచేయి వచిచ్ ఈ వార్తను వార్సెను; వార్సిన శాసనమేదనగా, 

మెనే మెనే టెకేల  ఉఫారీస్న . 

దానియేలు 4:25 => తమయొదద్ నుండకుండ మనుషుయ్లు నినున్ తరుముదురు, నీవు 

అడవిజంతువుల మధయ్ నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ తినెదవు; ఆకాశపుమంచు నీమీదపడి 

నినున్ తడుపును; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన అధికారియై యునాన్డనియు, 

తానెవనికి దాని ననుగర్హింప నిచఛ్యించునో వానికి అనుగర్హించుననియు నీవు తెలిసికొనువరకు 

ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:32 => తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ 

నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన 

అధికారియై యుండి, తానెవనికి దాని అనుగర్హింప నిశచ్యించునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు 

తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగునని చెపెప్ను. 

దానియేలు 4:33 => ఆ గడియలోనే ఆలాగున నెబుకదెన్జరునకు సంభవించెను; మానవులలోనుండి 

అతని తరిమిరి, అతడు పశువులవలె గడిడ్ మేసెను, ఆకాశపుమంచు అతని దేహమును తడపగా అతని 

తలవెండుర్కలు పకిష్రాజు రెకక్ల ఈకెలవంటివియు అతని గోళుల్ పకుష్ల గోళల్వంటివియు నాయెను.  

యోబు 30:3 => దారిదర్య్ముచేతను కాష్మముచేతను శుషిక్ంచినవారై ఎడారిలో చాల దినములనుండి 

పాడై నిరామ్నుషయ్ముగానునన్ యెడారిలో ఆహారముకొరకు వారు తిరుగులాడుదురు  

యోబు 30:4 => వారు తుపప్లలోని తుతిత్చెటల్ను పెరుకుదురు తంగేడు వేళుల్ వారికి 

ఆహారమైయునన్వి. 

యోబు 30:5 => వారు నరుల మధయ్నుండి తరిమివేయబడిన వారు దొంగను తరుముచు కేకలు 

వేయునటుల్ మనుషుయ్లు వారిని తరుముచు కేకలు వేయుదురు. భయంకరమైన లోయలలోను  
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యోబు 30:6 => నేల సందులలోను బండల సందులలోను వారు కాపురముండవలసి వచెచ్ను. 

యోబు 30:7 => తుపప్లలో వారు ఓండర్ పెటుట్దురు ముళల్చెటల్కిర్ంద వారు కూడియుందురు. 

దానియేలు 4:17 => ఈ ఆజఞ్ జాగరూకులగు దేవదూతల పర్కటన ననుసరించి జరుగును, 

నిరణ్యమైన పరిశుదుధ్ల పర్కటన ననుసరించి సంభవించును. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల 

రా జయ్ ము పై ని అ ధి కా రి యై యుం డి , తా నె వ రి కి అ ను గర్ హిం ప ని చఛ్ యిం చు నో 

వారికనుగర్హించుననియు , ఆ యా రాజయ్ముపైన అతయ్ లప్  మనుషుయ్లను ఆయన 

నియమించుచునాన్డనియు మనుషుయ్లందరు తెలిసికొనునటుల్ ఈలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:25 => తమయొదద్ నుండకుండ మనుషుయ్లు నినున్ తరుముదురు, నీవు 

అడవిజంతువుల మధయ్ నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ తినెదవు; ఆకాశపుమంచు నీమీదపడి 

నినున్ తడుపును; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన అధికారియై యునాన్డనియు, 

తానెవనికి దాని ననుగర్హింప నిచఛ్యించునో వానికి అనుగర్హించుననియు నీవు తెలిసికొనువరకు 

ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:32 => తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ 

నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన 

అధికారియై యుండి, తానెవనికి దాని అనుగర్హింప నిశచ్యించునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు 

తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగునని చెపెప్ను. 

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 
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నిరగ్మకాండము 9:14 => సమసత్ భూమిలో నావంటివారెవరును లేరని నీవు తెలిసికొనవలెనని 

ఈసారి నేను నా తెగుళళ్నిన్యు నీ హృదయము నొచుచ్నంతగా నీ సేవకులమీదికిని నీ పర్జలమీదికిని 

పంపెదను; 

నిరగ్మకాండము 9:15 => భూమిమీద నుండకుండ నీవు నశించిపోవునటుల్ నేను నా చెయియ్ 

చాపియుంటినేని నినున్ను నీ జనులను తెగులుతో కొటిట్వేసియుందును. 

నిరగ్మకాండము 9:16 => నా బలమును నీకు చూపునటుల్ను, భూలోకమందంతట నా నామమును 

పర్చురము చేయునటుల్ను ఇందుకే నేను నినున్ నియమించితిని. 

కీరత్నలు 83:17 => వారు నితయ్ము సిగుగ్పడి భీతి నొందుదురు గాక వారు భర్మసి నశించుదురు 

గాక. 

కీరత్నలు 83:18 => యెహోవా అను నామము ధరించిన నీవు మాతర్మే సరవ్లోకములో 

మహోనన్తుడవని వారెరుగుదురు గాక. 

యెహెజేక్లు 17:24 => దాని కొమమ్ల నీడను అవి దాగును; మరియు యెహోవానగు నేనే ఘనమైన 

చెటుట్ను నీచమైనదిగాను నీచమైన చెటుట్ను ఘనమైనదిగాను చేయువాడననియు, పచచ్నిచెటుట్ 

ఎండిపోవునటుల్ను ఎండినచెటుట్ వికసించునటుల్ను చేయువాడననియు భూమియందుండు సకలమైన 

చెటల్కు తెలియబడును. యెహోవానగు నేను ఈ మాట సెలవిచిచ్తిని, నేనే దాని నెరవేరెచ్దను. 

నిరగ్మకాండము 7:17 => కాగా యెహోవా ఆజఞ్ ఏదనగా నేను యెహోవానని దీనిబటిట్ నీవు 

తెలిసికొందువని యెహోవా చెపుప్చునాన్డు. ఇదిగో నాచేతిలోనునన్ యీ కఱఱ్తో నేను ఏటి నీటిని 

కొటుట్దును అది రకత్ముగా మారచ్బడును. 

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

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

చాలదు; 

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

ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యెహోవా జనులైన ఇశార్యేలు వారిమీద నేను 

నినున్ పటాట్భిషికుత్నిగా చేయుచునాన్ను. 
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యోబు 18:18 => జనులు వారిని వెలుగులోనుండి చీకటిలోనికి తోలుదురు భూలోకములోనుండి 

వారిని తరుముదురు. 

యోబు 39:5 => అడవిగాడిదను సేవ్చఛ్గా పోనిచిచ్నవాడెవడు? అడవిగాడిద కటల్ను 

విపిప్నవాడెవడు? 

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

దానియేలు 4:23 => చెటుట్ను నరుకుము, దాని నాశనము చేయుము గాని దాని మొదుద్ను భూమిలో 

ఉండనిముమ్; ఇనుము ఇతిత్డి కలిసిన కటుట్తో ఏడు కాలములు గడచువరకు పొలములోని పచిచ్కలో 

దాని కటిట్ంచి, ఆకాశపు మంచుకు తడవనిచిచ్ పశువులతో పాలుపొందనిమమ్ని జాగరూకుడగు ఒక 

పరిశుదుధ్డు పరలోకమునుండి దిగివచిచ్ పర్కటించుట నీవు వింటివి గదా.  

హోషేయ 2:7 => అది తన విటకాండర్ను వెంటాడి వారిని ఎదురొక్నలేక పోవును; ఎంత వెదకినను 

వారు దానికి కనబడక యుందురు. అపుప్డు అది ఇపప్టి కంటె పూరవ్మే నా సిథ్తి బాగుగ నుండెను 

గనుక నేను తిరిగి నా మొదటి పెనిమిటియొదద్కు వెళుల్దుననుకొనును. 

మీకా 6:6 => ఏమి తీసికొనివచిచ్ నేను యెహోవాను దరిశ్ంతును? ఏమి తీసికొనివచిచ్ 

మహోనన్తుడైన దేవుని సనిన్ధిని నమసాక్రముచేతును? దహనబలులను ఏడాది దూడలను అరిప్ంచి 

దరిశ్ంతునా? 

మతత్యి 5:3 => ఆతమ్ విషయమై దీనులైనవారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

యోహాను 12:10 => అతనినిబటిట్ యూదులలో అనేకులు తమవారిని విడిచి యేసునందు 

విశావ్సముంచిరి గనుక  

యోహాను 19:11 => అందుకు యేసు పైనుండి నీకు ఇయయ్బడియుంటేనే తపప్ నామీద నీకు ఏ 

అధికారమును ఉండదు; అందుచేత ననున్ నీకు అపప్గించిన వానికి ఎకుక్వ పాపము కలదనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:17 => ఆమె పౌలును మముమ్ను వెంబడించి ఈ మనుషుయ్లు 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని దాసులు; వీరు మీకు రక్షణ మారగ్ము పర్చురించువారై యునాన్రని కేకలువేసి 

చెపెప్ను. 
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గలతీయులకు 6:14 => అయితే మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ సిలువయందు తపప్ మరి దేనియందును 

అతిశయించుట నాకు దూరమవును గాక; దానివలన నాకు లోకమును లోకమునకు నేనును 

సిలువవేయబడి యునాన్ము 

హెబీర్యులకు 7:1 => రాజులను సంహారము చేసి, తిరిగి వచుచ్చునన్ అబార్హామును 

వచనము 25 

ఈ వాకయ్భావమేమనగా, మినే అనగా దేవుడు నీ పర్భుతవ్ విషయములో లెకక్చూచి దాని ముగించెను. 

దానియేలు 5:18 => రాజా చితత్గించుము; మహోనన్తుడగు దేవుడు మహరద్శను రాజయ్మును 

పర్భావమును ఘనతను నీ తండిర్యగు నెబుకదెన్జరునకు ఇచెచ్ను.  

కీరత్నలు 119:46 => సిగుగ్పడక రాజులయెదుట నీ శాసనములనుగూరిచ్ నేను మాటలాడెదను. 

మతత్యి 14:4 => హేరోదు ఆమె నిమితత్ము యోహానును పటుట్కొని బంధించి చెరసాలలో 

వేయించియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:8 => పేతురు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవాడై యిటల్నెను పర్జల 

అధికారులారా, పెదద్లారా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:9 => ఆ దురబ్లునికి చేయబడిన ఉపకారమునుగూరిచ్ వాడు దేనివలన 

సవ్సథ్త పొందెనని నేడు మముమ్ను విమరిశ్ంచుచునాన్రు గనుక 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 4 : 1 0 = > మీ రం ద రు ను ఇ శార్ యే లు పర్ జ లం ద రు ను 

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:11 => ఇలుల్ కటుట్వారైన మీరు తృణీకరించిన రాయి ఆయనే; ఆ రాయి 

మూలకు తలరాయి ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:12 => మరి ఎవనివలనను రక్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే మనము 

రక్షణ పొందవలెను గాని, ఆకాశము కిర్ంద మనుషుయ్లలో ఇయయ్బడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ 

పొందలేము అనెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:13 => వారు పేతురు యోహానుల ధైరయ్మును చూచినపుప్డు వారు 

విదయ్లేని పామరులని గర్హించి ఆశచ్రయ్పడి, వారు యేసుతోకూడ ఉండినవారని గురెత్రిగిరి. 

నిరగ్మకాండము 10:3 => కాబటిట్ మోషే అహరోనులు ఫరోయొదద్కు వెళి ల్, అతనిని చూచి యీలాగు 

చెపిప్రి హెబీర్యుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవు ఎనాన్ళల్వరకు నాకు లొంగనొలల్క 

యుందువు? ననున్ సేవించుటకు నా జనులను పోనిముమ్. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:23 => తన తండిర్యైన మనషేష్ గుణపడినటుల్ యెహోవా సనిన్ధిని 

పశాచ్తత్పుత్డు కాకను గుణపడకను, ఈ ఆమోను అంతకంతకు ఎకుక్వ దోర్హకారయ్ములను చేయుచు 

వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:12 => అతడు తన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడచుచు, 

ఆయన నియమించిన పర్వకత్యైన యిరీమ్యా మాట వినకయు, తనున్ తాను తగిగ్ంచుకొనకయు 

ఉండెను. 

యెషయా 26:10 => దుషుట్లకు దయచూపినను వారు నీతిని నేరుచ్కొనరు వారు ధరమ్కేష్తర్ములో 

నివసించినను యెహోవా మాహాతమ్య్ము ఆలోచింపక అనాయ్యము చేయుదురు. 

మతత్యి 21:32 => యోహాను నీతిమారగ్మున మీయొదద్కు వచెచ్ను, మీరతనిని నమమ్లేదు; అయితే 

సుంకరులును వేశయ్లును అతనిని నమిమ్రి; మీరు అది చూచియు అతనిని నముమ్నటుల్ పశాచ్తాత్పపడక 

పోతిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:29 => అందుకు పేతురును అపొసత్లులు నుమనుషుయ్లకు కాదు దేవునికే 

మేము లోబడవలెను గదా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:30 => మీరు మార్నున వేర్లాడవేసి సంహరించిన యేసును మన పితరుల 

దేవుడు లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:32 => మేమును, దేవుడు తనకు విధేయులైనవారికి అనుగర్హించిన 

పరిశుదాధ్తమ్యు, ఈ సంగతులకు సాకుష్లమై యునాన్మని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:33 => వారు ఈ మాట విని అతాయ్గర్హము తెచుచ్కొని వీరిని 

చంపనుదేద్శించగా 

1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 

1 పేతురు 5:6 => దేవుడు తగిన సమయమందు మిముమ్ను హెచిచ్ంచునటుల్ ఆయన 

బలిషఠ్మైనచేతికిర్ంద దీనమనసుక్లై యుండుడి.  

లూకా 12:47 => తన యజమానుని చితత్మెరిగి యుండియు సిదధ్పడక, అతని చితత్ము చొపుప్న 

జరిగింపక ఉండు దాసునికి అనేకమైన దెబబ్లు తగులును. 

యోహాను 13:17 => ఈ సంగతులు మీరు ఎరుగుదురు గనుక వీటిని చేసినయెడల మీరు 

ధనుయ్లగుదురు. 

యాకోబు 4:6 => కాదుగాని, ఆయన ఎకుక్వ కృపనిచుచ్ను; అందుచేత దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును అని లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

యాకోబు 4:17 => కాబటిట్ మేలైనది చేయనెరిగియు ఆలాగు చేయనివానికి పాపము కలుగును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:6 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయుల అధిపతులును రాజును తముమ్ను తాము 

తగిగ్ంచుకొని యెహోవా నాయ్యసుథ్డని ఒపుప్కొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:5 => వారి ఆలోచనచొపుప్న అతడు పర్వరిత్ంచి, రామోతిగ్లాదులో 

సిరియారాజైన హజాయేలుతో యుదధ్ము చేయుటకై అహాబు కుమారుడైన ఇశార్యేలు రాజగు 

యెహోరాముతోకూడ పోయెను; సిరియనులచేత యెహోరామునకు గాయములు తగిలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:11 => అయినను ఆషేరు మనషేష్ జెబూలూను దేశముల వారిలోనుండి 

కొందరు కృంగిన మనసుస్తో యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 33:19 => అతడు చేసిన పార్రథ్ననుగూరిచ్యు, అతని మనవి 

వినబడుటనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన పాపదోర్హములనిన్టినిగూరిచ్యు, తాను గుణపడకముందు 

ఉనన్ త సథ్ లములను కటిట్ం చి దేవతాసత్ంభములను చెకిక్ న విగర్హములను అచచ్ట 

నిలుపుటనుగూరిచ్యు, దీరఘ్దరుశ్లు రచించిన గర్ంథములలో వార్యబడియునన్ది. 

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

వారెలల్పుప్డు యోచించుదురు 

కీరత్నలు 94:2 => భూలోక నాయ్యాధిపతీ లెముమ్ గరివ్షుట్లకు పర్తిఫలమిముమ్ 

కీరత్నలు 119:21 => గరివ్షు ఠ్లను నీవు గదిద్ంచుచునాన్వు. నీ ఆజఞ్లను విడిచి తిరుగువారు 

శాపగర్సుత్లు. 

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

అహంకారమైన మనసుస్ నడచును 

యెషయా 13:11 => లోకుల చెడుతనమునుబటిట్యు దుషుట్ల దోషమునుబటిట్యు నేను వారిని 

శికిష్ంపబోవుచునాన్ను అహంకారుల అతిశయమును మానిప్ంచెదను బలాతాక్రుల గరవ్మును 

అణచివేసెదను. 

యెహెజేక్లు 28:2 => నరపుతుర్డా, తూరు అధిపతితో ఈలాగు పర్కటింపుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా గరివ్షు ఠ్డవై నేనొక దేవతను, దేవతనైనటుట్ సముదర్ము మధయ్ను నేను ఆసీనుడనై 

యునాన్ను అని నీవనుకొనుచునాన్వు; నీవు దేవుడవు కాక మానవుడవై యుండియు దేవునికి తగినంత 

అభిపార్యము కలిగియునాన్వు, నీవు దానియేలునకంటె జాఞ్నవంతుడవు, నీకు మరమ్మైనదేదియు లేదు. 

యెహెజేక్లు 31:14 => నీరునన్చోటున నునన్ వృక్షములనిన్టిలో ఏదియు తన యెతుత్నుబటిట్ 

అతిశయపడి, తన కొనను మేఘములకంటజేసి, యే వృక్షముగాని దాని యెతుత్నుబటిట్ 

గరివ్ంపకుండునటుల్, కిర్ందిలోకమునకు పోవు నరులయొదద్కు దిగువారితోకూడ మరణము పాలైరి. 

దానియేలు 7:1 => బబులోను రాజగు బెలష్సస్రు యొకక్ పరిపాలనలో మొదటి సంవతస్రమున 

దానియేలునకు దరశ్నములు కలిగెను; అతడు తన పడకమీద పరుండి యొక కల కని ఆ కల సంగతిని 

సంకేష్పముగా వివరించి వార్సెను. 
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మతత్యి 5:3 => ఆతమ్ విషయమై దీనులైనవారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

లూకా 16:25 => అందుకు అబార్హాము - కుమారుడా, నీవు నీ జీవితకాలమందు నీకిషట్మైనటుట్ 

సుఖము అనుభవించితివి, ఆలాగుననే లాజరు కషట్ము అనుభవించెనని జాఞ్పకము చేసికొనుము; 

ఇపుప్డైతే వాడు ఇకక్డ నెమమ్ది పొందుచునాన్డు, నీవు యాతన పడుచునాన్వు 

హెబీర్యులకు 10:26 => మనము సతయ్మునుగూరిచ్ అనుభవజాఞ్నము పొందిన తరువాత 

బుదిధ్పూరవ్కముగా పాపము చేసినయెడల పాపములకు బలి యికను ఉండదు గాని 

పర్కటన 16:9 => కాగా మనుషుయ్లు తీవర్మైన వేడిమితో కాలిపోయి, యీ తెగుళల్మీద 

అధికారముగల దేవుని నామమును దూషించిరి గాని, ఆయనను మహిమపరచునటుల్ వారు 

మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

వచనము 26 

టెకేల  అనగా ఆయన నినున్ తార్సులో తూచగా నీవు తకుక్వగా కనబడితివి. 

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

తీసికొనన్ సువరో ణ్పకరణములను తెచిచ్యుంచగా, రాజును అతని యధిపతులును అతని రాణులును 

అతని ఉపపతున్లును వాటిలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గిరి. 

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

దేవతలను సుత్తించుచు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా 

2 రాజులు 14:10 => నీవు ఎదోమీయులను హతము చేసినందున నీ హృదయమందు నీవు 

అతిశయపడుచునాన్వు సరే; యిపుప్డు నీ నగరునందు నీవుండి నీకునన్ ఘనతనుబటిట్ నీవు 

అతిశయపడుము. నీవు మాతర్ము గాక నీతొకూడ యూదావారును కూలునటుల్గా నీవెందుకు 

అపాయములో దిగుదువని చెపిప్నను 

యెషయా 2:12 => అహంకారాతిశయముగల పర్తిదానికిని ఔనన్తయ్ము గల పర్తిదానికిని 

విమరిశ్ంచు దినమొకటి సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నియమించియునాన్డు అవి 

అణగదొర్కక్బడును. 
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యెషయా 33:10 => యెహోవా ఇటల్నుకొనుచునాన్డు ఇపుప్డే లేచెదను ఇపుప్డే ననున్ 

గొపప్చేసికొనెదను. ఇపుప్డే నాకు ఘనత తెచుచ్కొనెదను. 

యెషయా 37:23 => నీవు ఎవరిని తిరసక్రించితివి? ఎవరిని దూషించితివి? నీవు గరివ్ంచి యెవరిని 

భయపెటిట్తివి? ఇశార్యేలీయుల పరిశుదధ్ దేవునినే గదా? 

యిరిమ్యా 50:29 => బబులోనునకు రండని విలుకాండర్మ పిలువుడి విలుల్ తొర్కుక్వారలారా, 

మీరందరు దానిచుటుట్ దిగుడి. అది యెహోవామీద గరవ్పడినది ఇశార్యేలు పరిశుదుధ్నిమీద 

గరవ్పడినది దానిలో నొకడును తపిప్ంచుకొనకూడదు దాని కిర్యలనుబటిట్ దానికి పర్తికారము చేయుడి 

అది చేసిన పనియంతటినిబటిట్ దానికి పర్తికారము చేయుడి.  

యెహెజేక్లు 28:2 => నరపుతుర్డా, తూరు అధిపతితో ఈలాగు పర్కటింపుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా గరివ్షు ఠ్డవై నేనొక దేవతను, దేవతనైనటుట్ సముదర్ము మధయ్ను నేను ఆసీనుడనై 

యునాన్ను అని నీవనుకొనుచునాన్వు; నీవు దేవుడవు కాక మానవుడవై యుండియు దేవునికి తగినంత 

అభిపార్యము కలిగియునాన్వు, నీవు దానియేలునకంటె జాఞ్నవంతుడవు, నీకు మరమ్మైనదేదియు లేదు. 

యెహెజేక్లు 28:5 => నీకు కలిగిన జాఞ్నాతిశయముచేతను వరత్కముచేతను నీవు విసాత్రమైన 

ఐశవ్రయ్ము సంపాదించుకొంటివి, నీకు ఐశవ్రయ్ము కలిగినదని నీవు గరివ్ంచినవాడవైతివి. 

యెహెజేక్లు 28:17 => నీ సౌందరయ్ము చూచుకొని నీవు గరివ్ంచినవాడవై, నీ తేజసుస్ చూచుకొని నీ 

జాఞ్నమును చెరుపుకొంటివి, కావున నేను నినున్ నేలను పడవేసెదను, రాజులు చూచుచుండగా నినున్ 

హేళనకపప్గించెదను.  

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

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

హబకూక్కు 2:4 => వారు యథారథ్పరులు కాక తమలో తాము అతిశయపడుదురు; అయితే 

నీతిమంతుడు విశావ్సము మూలముగ బర్దుకును. 

1 తిమోతి 3:6 => అతడు గరావ్ంధుడై అపవాదికి కలిగిన శికాష్విధికి లోబడకుండునటుల్ కొర్తత్గా 

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

మరియు నలువదిరెండు నెలలు తన కారయ్ము జరుపనధికారము దానికి ఏరాప్టాయెను 

పర్కటన 13:6 => గనుక దేవుని దూషించుటకును, ఆయన నామమును, ఆయన గుడారమును, 

పరలోక నివాసులను దూషించుటకును అది తన నోరు తెరచెను. 

దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

ఆదికాండము 14:19 => అపుప్డతడు అబార్మును ఆశీరవ్దించి ఆకాశమునకు భూమికిని 

సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడునైన దేవునివలన అబార్ము ఆశీరవ్దింపబడును గాక అనియు, 

కీరత్నలు 115:16 => ఆకాశములు యెహోవా వశము భూమిని ఆయన నరులకిచిచ్యునాన్డు. 

దానియేలు 5:2 => బెలష్సస్రు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా తానును తన యధిపతులును తన 

రాణులును తన ఉపపతున్లును వాటిలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గునటుల్, తన తండిర్యగు 

నెబుకదెన్జరు యెరూషలేములోని యాలయములోనుండి తెచిచ్న వెండి బంగారు పాతర్లను తెమమ్ని 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.  

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

తీసికొనన్ సువరో ణ్పకరణములను తెచిచ్యుంచగా, రాజును అతని యధిపతులును అతని రాణులును 

అతని ఉపపతున్లును వాటిలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గిరి. 

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

దేవతలను సుత్తించుచు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా 

1 సమూయేలు 5:1 => ఫలిషీత్యులు దేవుని మందసమును పటుట్కొని ఎబెనెజరునుండి అషోడ్దునకు 

తీసికొనివచిచ్ 

1 సమూయేలు 5:2 => దాగోను గుడిలో దాగోను ఎదుట దాని నుంచిరి. 
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1 సమూయేలు 5:3 => అయితే మరునాడు అషోడ్దువారు పార్తఃకాలమందు లేవగా, ఇదిగో దాగోను 

యెహోవా మందసము ఎదుట నేలను బోరల్బడియుండెను కనుక వారు దాగోనును లేవనెతిత్ వాని 

సాథ్నమందు మరల ఉంచిరి. 

1 సమూయేలు 5:4 => ఆ మరునాడు వారు ఉదయముననే లేవగా దాగోను యెహోవా మందసము 

ఎదుట నేలను బోరల్బడి యుండెను. దాగోను యొకక్ తలయు రెండు అరచేతులును తెగవేయబడి గడప 

దగగ్ర పడియుండెను, వాని మొండెము మాతర్ము వానికి మిగిలియుండెను. 

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

ఎవరును అషోడ్దులో దాగోనుయొకక్ గుడిగడపను తొర్కుక్టలేదు. 

1 సమూయేలు 5:6 => యెహోవా హసత్ము అషోడ్దు వారిమీద భారముగా ఉండెను. అషోడ్దు వారిని 

దాని సరిహదుద్లలో నునన్వారిని ఆయన గడడ్ల రోగముతో మొతిత్ వారిని హతము చేయగా 

1 సమూయేలు 5:7 => అషోడ్దు వారు సంభవించిన దాని చూచి ఇశార్యేలీయుల దేవుని హసత్ము 

మనమీదను మన దేవతయగు దాగోను మీదను బహు భారముగా నునన్దే; ఆయన మందసము 

మనమధయ్ నుండుటయే దీనికి కారణము గదా; అది యిక మనమధయ్ నుండకూడదని చెపుప్కొని 

1 సమూయేలు 5:8 => ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులందరిని పిలువనంపించి ఇశార్యేలీయుల దేవుని 

మందసమును మనము ఏమి చేయుదుమని అడిగిరి. అందుకు వారు ఇశార్యేలీయుల దేవుని 

మందసమును ఇకక్డనుండి గాతు పటట్ణమునకు పంపుడని చెపప్గా, జనులు ఇశార్యేలీయుల దేవుని 

మందసమును అకక్డనుండి గాతునకు మోసికొనిపోయిరి. 

1 సమూయేలు 5:9 => అయితే వారు అషోడ్దునుండి గాతునకు దానిని మోసికొనిపోయిన తరువాత 

యెహోవా హసత్ము ఆ పటట్ణపు పెదద్లకు పినన్లకును రహసయ్ సాథ్నములలో గడడ్లు లేపి వారిని మొతిత్, 

గొపప్ నాశనము జేసెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:23 => ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు మన దేవత మన శతుర్వైన సమోస్నును 

మనచేతికి అపప్గించియునన్దని చెపుప్కొని, తమ దేవతయైన దాగోనుకు మహాబలి అరిప్ంచుటకును 

పండుగ ఆచరించుటకును కూడుకొనిరి. 

కీరత్నలు 115:4 => వారి విగర్హములు వెండి బంగారువి అవి మనుషుయ్ల చేతిపనులు 
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కీరత్నలు 115:5 => వాటికి నోరుండియు పలుకవు కనున్లుండియు చూడవు 

కీరత్నలు 115:6 => చెవులుండియు వినవు ముకుక్లుండియు వాసనచూడవు 

కీరత్నలు 115:7 => చేతులుండియు ముటుట్కొనవు పాదములుండియు నడువవు గొంతుకతో 

మాటలాడవు. 

కీరత్నలు 115:8 => వాటిని చేయువారును వాటియందు నమిమ్కయుంచు వారందరును 

వాటివంటివారై యునాన్రు. 

కీరత్నలు 135:15 => అనయ్జనుల విగర్హములు వెండి బంగారువి అవి మనుషుయ్ల చేతిపనులు. 

కీరత్నలు 135:16 => వాటికి నోరుండియు పలుకవు కనున్లుండియు చూడవు 

కీరత్నలు 135:17 => చెవులుండియు వినవు వాటి నోళల్లో ఊపిరి లేశమైన లేదు. 

యెషయా 37:19 => వారి దేవతలను అగిన్లో వేసినది నిజమే. ఆ రాజయ్ముల దేవతలు నిజమైన 

దేవుడు కాక మనుషుయ్లచేత చేయబడిన కఱఱ్లు రాళుల్ గాని దేవతలు కావు గనుక వారు వారిని 

నిరూమ్లముచేసిరి. 

యెషయా 46:6 => దానికి సాగిలపడి నమసాక్రము చేయుటకై సంచినుండి బంగారము మెండుగా 

పోయువారును వెండి తూచువారును దాని దేవతగా నిరూపించవలెనని కంసాలిని కూలికి పిలుతురు. 

యెషయా 46:7 => వారు భుజముమీద దాని నెకిక్ంచుకొందురు దాని మోసికొనిపోయి తగినచోట 

నిలువబెటుట్దురు ఆ చోటు విడువకుండ అది అకక్డనే నిలుచును ఒకడు దానికి మొఱఱ్పెటిట్నను 

ఉతత్రము చెపప్దు వాని శర్మ పోగొటిట్ యెవనిని రకిష్ంపదు.  

హబకూక్కు 2:18 => చెకక్డపు పనివాడు విగర్హమును చెకుక్టవలన పర్యోజనమేమి? పనివాడు 

మూగబొమమ్ను చేసి తాను రూపించినదానియందు నమిమ్కయుంచుటవలన పర్యోజనమేమి? 

అబదధ్ములు బోధించు పోతవిగర్హములయందు నమిమ్కయుంచుటవలన పర్యోజనమేమి? 

హబకూక్కు 2:19 => కఱఱ్నుచూచి మేలుకొమమ్నియు, మూగరాతిని చూచి లెమమ్నియు చెపుప్వానికి 

శర్మ; అది ఏమైన బోధింపగలదా? అది బంగారముతోను వెండితోను పూత పూయబడెను గాని 

దానిలో శావ్సమెంతమాతర్మును లేదు. 
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1 కొరిందీయులకు 8:4 => కాబటిట్ విగర్హములకు బలిగా అరిప్ంచిన వాటిని తినుట విషయము : 

లోకమందు విగర్హము వటిట్దనియు, ఒకక్డే దేవుడు తపప్ వేరొక దేవుడు లేడనియు ఎరుగుదుము. 

ఆదికాండము 2:7 => దేవుడైన యెహోవా నేలమంటితో నరుని నిరిమ్ంచి వాని నాసికా రంధర్ములలో 

జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాతమ్ ఆయెను. 

యోబు 12:10 => జీవరాసుల పార్ణమును మనుషుయ్లందరి ఆతమ్లును ఆయన వశమున నునన్వి 

గదా. 

యోబు 34:14 => ఆయన తన మనసుస్ తనమీదనే ఉంచుకొనినయెడల తన శావ్సనిశావ్సములను 

తనయొదద్కు తిరిగి తీసికొనినయెడల 

యోబు 34:15 => శరీరులందరు ఏకముగా నశించెదరు నరులు మరల ధూళియై పోవుదురు. 

కీరత్నలు 104:29 => నీవు ముఖము మరుగుచేసికొనగా అవి కలతపడును నీవు వాటి ఊపిరి 

తీసివేయునపుప్డు అవి పార్ణములు విడిచి మంటిపాలగును. 

కీరత్నలు 146:4 => వారి పార్ణము వెడలిపోవును వారు మంటిపాలగుదురు. వారి సంకలప్ములు 

నాడే నశించును. 

యెషయా 42:5 => ఆకాశములను సృజించి వాటిని విశాలపరచి భూమిని అందులో పుటిట్న 

సమసత్మును పరచి దానిమీదనునన్ జనులకు పార్ణమును దానిలో నడచువారికి జీవాతమ్ను ఇచుచ్చునన్ 

దేవుడైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:25 => ఆయన అందరికిని జీవమును ఊపిరిని సమసత్మును 

దయచేయువాడు గనుక తనకు ఏదైనను కొదువయునన్టుట్ మనుషుయ్ల చేతులతో సేవింపబడువాడు 

కాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:28 => మనమాయనయందు బర్దుకుచునాన్ము, చలించుచునాన్ము, 

ఉనికి కలిగియునాన్ము. అటువలె మనమాయన సంతానమని మీ కవీశవ్రులలో కొందరును 

చెపుప్చునాన్రు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:29 => కాబటిట్ మనము దేవుని సంతానమైయుండి, మనుషుయ్ల 

చమతాక్ర కలప్నలవలన మలచ్బడిన బంగారమునైనను వెండినైనను రాతినైనను దేవతవ్ము 

పోలియునన్దని తలంపకూడదు. 

యోబు 31:4 => ఆయన నా పర్వరత్న నెరుగును గదా నా అడుగుజాడలననిన్టిని లెకిక్ంచును గదా 

కీరత్నలు 139:3 => నా నడకను నా పడకను నీవు పరిశీలన చేసియునాన్వు, నా చరయ్లనిన్టిని నీవు 

బాగుగా తెలిసికొనియునాన్వు. 

సామెతలు 20:24 => ఒకని నడతలు యెహోవా వశము తనకు సంభవింపబోవునది యొకడెటుల్ 

తెలిసికొనగలడు? 

యిరిమ్యా 10:23 => యెహోవా, తమ మారగ్ము నేరప్రచుకొనుట నరుల వశములో లేదనియు, 

మనుషుయ్లు తమ పర్వరత్నయందు సనామ్రగ్మున పర్వరిత్ంచుట వారి వశములో లేదనియు 

నేనెరుగుదును. 

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

రోమీయులకు 1:21 => మరియు వారు దేవుని నెరిగియు ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచలేదు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపనులేదు గాని తమ వాదములయందు వయ్రుథ్లైరి. 

రోమీయులకు 1:22 => వారి అవివేకహృదయము అంధకారమయమాయెను; తాము జాఞ్నులమని 

చెపుప్కొనుచు బుదిధ్హీనులైరి. 

రోమీయులకు 1:23 => వారు అక్షయుడగు దేవుని మహిమను క్షయమగు మనుషుయ్ల యొకక్యు, 

పకుష్ల యొకక్యు, చతుషాప్ద జంతువుల యొకక్యు, పురుగుల యొకక్యు, పర్తిమాసవ్రూపముగా 

మారిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 7:17 => కాగా యెహోవా ఆజఞ్ ఏదనగా నేను యెహోవానని దీనిబటిట్ నీవు 

తెలిసికొందువని యెహోవా చెపుప్చునాన్డు. ఇదిగో నాచేతిలోనునన్ యీ కఱఱ్తో నేను ఏటి నీటిని 

కొటుట్దును అది రకత్ముగా మారచ్బడును. 
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నిరగ్మకాండము 20:23 => మీరు ననున్ కొలుచుచు, వెండి దేవతలనైనను బంగారు దేవతలనైనను 

చేసికొనకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 32:18 => అతడు అది జయధవ్ని కాదు, అపజయ ధవ్ని కాదు, సంగీత ధవ్ని నాకు 

వినబడుచునన్దనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:27 => వారు పొలములలోనికి పోయి వారి దార్క్షపండల్ను ఏరుకొని వాటిని 

తొర్కిక్ కృతజఞ్తారప్ణమును చెలిల్ంచి తమ దేవతల మందిరములోనికి పోయి అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనుచు అబీమెలెకును దూషింపగా 

నాయ్యాధిపతులు 16:24 => జనులు సమోస్నును చూచినపుప్డు మన దేశమును పాడుచేసినవాడును 

మనలో అనేకులను చంపినవాడునైన మన శతుర్వుని మన దేవత మనచేతి కపప్గించియునన్దని 

చెపుప్కొనుచు తమ దేవతను సుత్తించిరి. 

1 సమూయేలు 5:2 => దాగోను గుడిలో దాగోను ఎదుట దాని నుంచిరి. 

1 రాజులు 17:17 => అటు తరువాత ఆ యింటి యజమానురాలైన ఆమె కుమారుడు రోగియై 

పార్ణము నిలువజాలనంత వాయ్ధిగలవాడాయెను. 

1 రాజులు 18:26 => వారు తమకు ఇయయ్బడిన యెదుద్ను తీసికొని సిదధ్ముచేసి, ఉదయము 

మొదలుకొని మధాయ్హన్ము వరకు బయలా, మా పార్రథ్న వినుమని బయలు పేరునుబటిట్ పార్రథ్నచేసిరి 

గాని యొక మాటయైనను పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడెవడును లేకపోగా, వారు తాము చేసిన బలిపీఠమునొదద్ 

గంతులువేయ మొదలుపెటిట్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:9 => అతని కవచమును దోచుకొని, అతని తలను అతని ఆయుధములను 

తీసికొనిపోయి ఫిలిషీత్యుల దేశమంతట వాటిని తిర్పిప్, జరిగినదానిని విగర్హములకును జనులకును 

చాటించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:19 => దేవుని మందిరమునకు కావలసిన ఉపకరణములనిన్టిని బంగారపు 

పీఠమును సనిన్ధి రొటెట్లు ఉంచు బలల్లను, 
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2 దినవృతాత్ంతములు 24:7 => సాక్షయ్పు గుడారమును బాగుచేయుటకై యూదాలోనుండియు 

యెరూషలేములోనుండియు ఇశార్యేలీయుల సమాజకులచేత యెహోవా సేవకుడైన మోషే 

నిరణ్యించిన కానుకను లేవీయులతో నీవెందుకు చెపిప్ తెపిప్ంచలేదని యడిగెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:25 => అయితే హిజిక్యా మనసుస్న గరివ్ంచి తనకు చేయబడిన మేలుకు 

తగినటుల్ పర్వరిత్ంపనందున అతని మీదికిని యూదా యెరూషలేముల వారిమీదికిని కోపము రాగా 

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

యెహోయాకీనును బబులోనునకు రపిప్ంచి, అతని సహోదరుడైన సిదిక్యాను యూదామీదను 

యెరూషలేము మీదను రాజుగా నియమించెను. మరియు అతడు రాజు వెంట యెహోవా 

మందిరములోని పర్శసత్మైన ఉపకరణములను తెపిప్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:12 => అతడు తన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడచుచు, 

ఆయన నియమించిన పర్వకత్యైన యిరీమ్యా మాట వినకయు, తనున్ తాను తగిగ్ంచుకొనకయు 

ఉండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:23 => పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఆజాఞ్పించునదేమనగా 

ఆకాశమందలి దేవుడైన యెహోవా లోకమందునన్ సకలజనములను నా వశముచేసి, యూదా 

దేశమందునన్ యెరూషలేములో తనకు మందిరమును కటిట్ంచుమని నాకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు; 

కావున మీలో ఎవరు ఆయన జనులైయునాన్రో వారు బయలుదేరవచుచ్ను; వారి దేవుడైన యెహోవా 

వారికి తోడుగా నుండునుగాక. 

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

యెహోవా లోకమందునన్ సకల జనములను నా వశముచేసి, యూదాదేశమందునన్ యెరూషలేములో 

తనకు మందిరమును కటిట్ంచుమని నాకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు. 

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

గుడియందుంచిన యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములను రాజైన కోరెషు బయటికి తెపిప్ంచెను. 

నెహెమాయ్ 9:10 => ఫరోయు అతని దాసులందరును అతని దేశపు జనులందరును వారియెడల 

బహు గరవ్ముగా పర్వరిత్ంచిరని నీకు తెలియగా నీవు వారియెదుట సూచక కిర్యలను 
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మహతాక్రయ్ములను చూపించితివి. ఆలాగున చేయుటవలన నీవు ఈ దినమందునన్టుట్గా 

పర్సిదిధ్నొందితివి. 

యోబు 15:25 => వాడు దేవుని మీదికి చేయి చాపును సరవ్శకుత్డగువానిని ధికక్రించి 

మాటలాడును. 

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

వారెలల్పుప్డు యోచించుదురు 

కీరత్నలు 69:12 => గుమమ్ములలో కూరుచ్ండువారు ననున్గూరిచ్ మాటలాడుకొందురు 

తార్గుబోతులు ననున్గూరిచ్ పాటలు పాడుదురు. 

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

వినయముండును. 

సామెతలు 24:12 => ఈ సంగతి మాకు తెలియదని నీవనుకొనినయెడల హృదయములను 

శోధించువాడు నీ మాటను గర్హించును గదా. నినున్ కనిపెటుట్వాడు దాని నెరుగును గదా నరులకు 

వారి వారి పనులనుబటిట్ ఆయన పర్తికారము చేయును గదా.  

యెషయా 5:12 => వారు సితారా సవ్రమండల తంబుర సనాన్యిలను వాయించుచు దార్కాష్రసము 

తార్గుచు విందు చేయుదురుగాని యెహోవా పని యోచింపరు ఆయన హసత్కృతయ్ములను లక్షయ్పెటట్రు. 

యెషయా 13:11 => లోకుల చెడుతనమునుబటిట్యు దుషుట్ల దోషమునుబటిట్యు నేను వారిని 

శికిష్ంపబోవుచునాన్ను అహంకారుల అతిశయమును మానిప్ంచెదను బలాతాక్రుల గరవ్మును 

అణచివేసెదను. 

యెషయా 40:20 => విలువగలదానిని అరిప్ంపజాలని నీరసుడు పుచచ్ని మార్ను ఏరప్రచుకొనును 

కదలని విగర్హమును సాథ్పించుటకు నేరుప్గల పనివాని వెదకి పిలుచుకొనును.  

యెషయా 44:8 => మీరు వెరవకుడి భయపడకుడి పూరవ్కాలమునుండి నేను నీకు ఆ సంగతి 

వినిపించి తెలియజేయలేదా? మీరే నాకు సాకుష్లు, నేను తపప్ వేరొక దేవుడునాన్డా? నేను తపప్ 

ఆశర్యదురగ్మేదియు లేదు, ఉనన్టుట్ నేనెరుగను. 
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యెషయా 44:9 => విగర్హమును నిరిమ్ంచువారందరు మాయవంటివారు వారికిషట్మైన విగర్హములు 

నిష పర్యోజనములు తామే అందుకు సాకుష్లు, వారు గర్హించువారు కారు ఎరుగువారు కారు గనుక 

వారు సిగుగ్పడరు.  

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

మరి ఎవరును లేరు నేను విధవరాలనై కూరుచ్ండను పుతర్శోకము నేను చూడనని 

అనుకొనుచునన్దానా, ఈ మాటను వినుము  

యిరిమ్యా 27:22 => అవి బబులోనునకు తేబడును, నేను ఆ ఉపకరణములను దరిశ్ంచి తెపిప్ంచి 

యీ సథ్లములో వాటిని మరల నుంచు కాలమువరకు అవి అకక్డ నుండవలెను; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

యిరిమ్యా 48:26 => మోయాబు యెహోవాకు విరోధముగా తనున్ తాను గొపప్చేసికొనెను దాని 

మతిత్లల్జేయుడి మోయాబు తన వమనములో పొరుల్చునన్ది అది అపహాసయ్మునొందును.  

యిరిమ్యా 50:28 => ఆలకించుడి, పారిపోయి బబులోను దేశములోనుండి తపిప్ంచుకొని 

వచుచ్చునన్వారి శబద్ము వినబడుచునన్ది మన దేవుడగు యెహోవా చేయు పర్తికార సమాచారమును 

తన ఆలయము విషయమై ఆయన చేయు పర్తికార సమాచారమును సీయోనులో పర్కటించుడి. వారు 

వచుచ్చునాన్రు.  

యిరిమ్యా 50:32 => గరివ్షు ఠ్డు తొటిర్లిల్ కూలును అతని లేవనెతుత్వాడెవడును లేకపోవును నేనతని 

పురములలో అగిన్ రాజబెటెట్దను అది అతని చుటుట్పటుట్లనిన్టిని కాలిచ్వేయును. 

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

కలిగిన గరవ్మును ఆహార సమృదిధ్యు నిరివ్చారమైన సుఖసిథ్తియు ననునదియే; అది దీనులకును 

దరిదుర్లకును సహాయము చేయకుండెను.  

యెహెజేక్లు 28:9 => నేను దేవుడనని నినున్ చంపువానియెదుట నీవు చెపుప్దువా? నినున్ 

చంపువానిచేతిలో నీవు మానవుడవే కాని దేవుడవు కావు గదా. 
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యెహెజేక్లు 31:14 => నీరునన్చోటున నునన్ వృక్షములనిన్టిలో ఏదియు తన యెతుత్నుబటిట్ 

అతిశయపడి, తన కొనను మేఘములకంటజేసి, యే వృక్షముగాని దాని యెతుత్నుబటిట్ 

గరివ్ంపకుండునటుల్, కిర్ందిలోకమునకు పోవు నరులయొదద్కు దిగువారితోకూడ మరణము పాలైరి. 

దానియేలు 3:1 => రాజగు నెబుకదెన్జరు బంగారు పర్తిమ యొకటి చేయించి, బబులోను 

దేశములోని దూరాయను మైదానములో దాని నిలువబెటిట్ంచెను. అది అరువది మూరల ఎతుత్ను ఆరు 

మూరల వెడలుప్నై యుండెను.  

దానియేలు 8:11 => ఆ సైనయ్ము యొకక్ అధిపతికి విరోధముగా తనున్ హెచిచ్ంచుకొని, అనుదిన 

బలయ్రప్ణమును నిలిపివేసి ఆయన ఆలయమును పడదోర్సెను. 

దానియేలు 11:12 => ఆ గొపప్ సైనయ్ము ఓడిపోయినందున దకిష్ణ దేశపు రాజు మనసుస్న 

అతిశయపడును; వేలకొలది సైనికులను హతము చేసినను అతనికి జయము కానేరదు. 

హోషేయ 2:8 => దానికి ధానయ్ దార్కాష్రస తైలములను విసాత్రమైన వెండి బంగారములను ఇచిచ్న 

వాడను నేనే యని విచారింపక అది వాటిని బయలుదేవతకు ఉపయోగపరచెను. 

హోషేయ 7:5 => మన రాజు దినమున అధిపతులు అతని దార్కాష్రస బలముచేత మతిత్లిల్ జబుబ్పడిరి; 

రాజు తానే అపహాసకులకు చెలికాడాయెను. 

హబకూక్కు 1:16 => కావున వలవలన మంచి భాగమును పుషిట్నిచుచ్ భోజనమును తనకు 

కలుగుచునన్వని వాడు తన వలకు బలుల నరిప్ంచుచునాన్డు, తన ఉరులకు ధూపము వేయుచునాన్డు. 

హబకూక్కు 2:5 => మరియు దార్కాష్రసము మోసకరము, తననుబటిట్ అతిశయించువాడు నిలువడు, 

అటిట్వాడు పాతాళమంత విశాలముగా ఆశపెటుట్ను, మరణమంతగా పర్బలినను తృపిత్నొందక 

సకలజనములను వశపరచుకొనును, సకల జనులను సమకూరుచ్కొనును. 

లూకా 16:25 => అందుకు అబార్హాము - కుమారుడా, నీవు నీ జీవితకాలమందు నీకిషట్మైనటుట్ 

సుఖము అనుభవించితివి, ఆలాగుననే లాజరు కషట్ము అనుభవించెనని జాఞ్పకము చేసికొనుము; 

ఇపుప్డైతే వాడు ఇకక్డ నెమమ్ది పొందుచునాన్డు, నీవు యాతన పడుచునాన్వు 
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1 కొరిందీయులకు 4:7 => ఎందుకనగా నీకు ఆధికయ్ము కలుగజేయువాడెవడు? నీకు 

కలిగినవాటిలో పరునివలన నీవు పొందనిది ఏది? పొందియుండియు పొందనటుట్ నీవు 

అతిశయింపనేల? 

2 కొరిందీయులకు 10:5 => మేము వితరక్ములను, దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నమును అడడ్గించు పర్తి 

ఆటంకమును పడదోర్సి, పర్తి ఆలోచనను కీర్సుత్కు లోబడునటుల్ చెరపటిట్ 

హెబీర్యులకు 10:26 => మనము సతయ్మునుగూరిచ్ అనుభవజాఞ్నము పొందిన తరువాత 

బుదిధ్పూరవ్కముగా పాపము చేసినయెడల పాపములకు బలి యికను ఉండదు గాని 

పర్కటన 9:20 => ఈ దెబబ్లచేత చావక మిగిలిన జనులు, దయయ్ములను, చూడను వినను నడువను 

శకిత్లేనివై, బంగారు వెండి కంచు రాయి కరర్లతో చేయబడిన తమ హసత్కృతములైన విగర్హములను 

పూజింపకుండ విడిచిపెటుట్నటుల్ మారుమనసుస్ పొందలేదు. 

పర్కటన 16:9 => కాగా మనుషుయ్లు తీవర్మైన వేడిమితో కాలిపోయి, యీ తెగుళల్మీద 

అధికారముగల దేవుని నామమును దూషించిరి గాని, ఆయనను మహిమపరచునటుల్ వారు 

మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

వచనము 27 

ఫెరేన  అనగా నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి విభాగింపబడి మాదీయులకును పారసీకులకును 

ఇయయ్బడును. 

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

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

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

అహంకారమైన మనసుస్ నడచును 

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

వినయముండును. 
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యిరిమ్యా 51:8 => బబులోను నిమిషమాతర్ములోనే కూలి తుతుత్నియలాయెను దానిని చూచి 

అంగలారుచ్డి అది సవ్సథ్తనొందునేమో దాని నొపిప్కొరకు గుగిగ్లము తీసికొనిరండి.  

వచనము 28 

బెలష్సస్రు ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు దానియేలునకు ఊదారంగు వసత్రము తొడిగించి యతని 

1 సమూయేలు 28:19 => యెహోవా నినున్ను ఇశార్యేలీయులను ఫిలిషీత్యుల చేతికి అపప్గించును; 

యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దండును ఫిలిషీత్యులచేతికి అపప్గించును; రేపు నీవును నీ కుమారులును 

నాతోకూడ ఉందురు అని సౌలుతో చెపప్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:12 => అంతట పర్వకత్యైన ఏలీయా యొక పతిర్క వార్సి అతనియొదద్కు 

పంపెను నీ పితరుడగు దావీదునకు దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు నీ తండిర్యైన 

యెహోషాపాతు మారగ్ములందైనను యూదారాజైన ఆసా మారగ్ములందైనను నడువక 

యెషయా 14:11 => నీ మహాతమ్య్మును నీ సవ్రమండలముల సవ్రమును పాతాళమున 

పడవేయబడెను. నీ కిర్ంద పురుగులు వాయ్పించును కీటకములు నినున్ కపుప్ను. 

యెషయా 47:11 => కీడు నీమీదికి వచుచ్ను నీవు మంతిర్ంచి దాని పోగొటట్జాలవు ఆ కీడు నీమీద 

పడును దానిని నీవు నివారించలేవు నీకు తెలియని నాశనము నీమీదికి ఆకసిమ్కముగా వచుచ్ను.  

యిరిమ్యా 27:7 => అతని సవ్దేశమునకు కాలము వచుచ్వరకు సమసత్జనులు అతనికిని అతని 

కుమారునికిని అతని కుమారుని కుమారునికిని దాసులైయుందురు, ఆ కాలము రాగా బహుజనముల 

మహారాజులు అతనిచేత దాసయ్ము చేయించుకొందురు. 

హబకూక్కు 2:7 => వడిడ్కిచుచ్వారు హఠాతుత్గా నీమీద పడుదురు, నినున్ హింస పెటట్బోవువారు 

జాగర్తత్గా వతుత్రు, నీవు వారికి దోపుడుసొముమ్గా ఉందువు. 

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

విషయమై గరివ్షు ఠ్లను చెదరగొటెట్ను.  

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱి ఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 
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వచనము 29 

మెడను బంగారపు హారము వేసి పర్భుతవ్ము చేయుటలో నతడు మూడవ యధికారియని చాటించిరి. 

దానియేలు 9:2 => అతని ఏలుబడిలో మొదటి సంవతస్రమందు దానియేలను నేను యెహోవా తన 

పర్వకత్యగు యిరీమ్యాకు సెలవిచిచ్ తెలియజేసినటుట్, యెరూషలేము పాడుగా ఉండవలసిన డెబబ్ది 

సంవతస్రములు సంపూరిత్యౌచునన్వని గర్ంథములవలన గర్హించితిని. 

యోబు 14:14 => మరణమైన తరువాత నరులు బర్తుకుదురా? ఆలాగుండినయెడల నాకు విడుదల 

కలుగువరకు నా యుదధ్దినములనిన్యు నేను కనిపెటిట్యుందును 

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. 

యెషయా 21:1 => సముదర్తీరముననునన్ అడవిదేశమునుగూరిచ్న దేవోకిత్ దకిష్ణదికుక్న సుడిగాలి 

విసరునటుల్ అరణయ్మునుండి భీకరదేశమునుండి అది వచుచ్చునన్ది.  

యెషయా 21:2 => కఠినమైనవాటిని చూపుచునన్ దరశ్నము నాకు అనుగర్హింపబడియునన్ది. 

మోసముచేయువారు మోసము చేయుదురు దోచుకొనువారు దోచుకొందురు ఏలామూ , 

బయలుదేరుము మాదాయ్, ముటట్డివేయుము వారి నిటూ ట్రప్ంతయు మానిప్ంచుచునాన్ను.  

యెషయా 21:3 => కావున నా నడుము బహు నొపిప్గానునన్ది పర్సవించు సతరీ వేదనవంటి వేదన 

ననున్ పటిట్యునన్ది బాధచేత నేను వినలేకుండ నునాన్ను విభార్ంతిచేత నేను చూడలేకుండ నునాన్ను.  

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

కలవరపరచుచునన్ది నా కిషట్మైన సంధయ్వేళ నాకు భీకరమాయెను.  

యెషయా 21:5 => వారు భోజనపు బలల్ను సిదధ్ముచేయుదురు తివాసీలు పరతురు అనన్పానములు 

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

యెషయా 21:6 => నీవు వెళి ల్ కావలివాని నియమింపుము అతడు తనకు కనబడుదానిని 

తెలియజేయవలెను. 
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యెషయా 21:7 => జతజతలుగా వచుచ్ రౌతులును వరుసలుగా వచుచ్ గాడిదలును 

వరుసలుగావచుచ్ ఒంటెలును అతనికి కనబడగా అతడు బహు జాగర్తత్గా చెవి యొగిగ్ నిదానించి 

చూచును 

యెషయా 21:8 => సింహము గరిజ్ంచునటుట్ కేకలు వేసి నా యేలినవాడా, పగటివేళ నేను నితయ్మును 

కావలి బురుజుమీద నిలుచుచునాన్ను రాతిర్ అంతయు కావలి కాయుచునాన్ను  

యెషయా 21:9 => ఇదిగో జతజతలుగా రౌతుల దండు వచుచ్చునన్ది అని చెపెప్ను. బబులోను 

కూలెను కూలెను దాని దేవతల విగర్హములనిన్టిని ఆయన నేలను పడవేసియునాన్డు 

ముకక్ముకక్లుగా విరుగగొటిట్యునాన్డు అనిచెపుప్చు వచెచ్ను. 

యెషయా 21:10 => నేను నూరిచ్న నా ధానయ్మా, నా కళల్ములో నూరచ్బడినవాడా, ఇశార్యేలు 

దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవావలన నేను వినిన సంగతి నీకు తెలియజెపిప్యునాన్ను.  

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

కుమారీ , సింహాసనము లేకయే నేలమీద కూరుచ్ండుము నీవు మృదువువనియైనను 

సుకుమారివనియైనను జనులు ఇకమీదట చెపప్రు.  

యెషయా 47:2 => తిరుగటిదిమమ్లు తీసికొని పిండి విసరుము నీ ముసుకు పారవేయుము కాలిమీద 

జీరాడు వసత్రము తీసివేయుము కాలిమీది బటట్తీసి నదులు దాటుము.  

యెషయా 47:3 => నీ కోకయు తీసివేయబడును నీకు కలిగిన యవమానము వెలల్డియగును నేను 

పర్తిదండన చేయుచు నరులను మనిన్ంపను. 

యెషయా 47:4 => సైనయ్ములకధిపతియు ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడునగు యెహోవా అని 

మా విమోచకునికి పేరు. 

యెషయా 47:5 => కలీద్యుల కుమారీ, మౌనముగానుండి చీకటిలోనికి పొముమ్ రాజయ్ములకు 

దొరసానియని యికమీదట జనులు నినున్గూరిచ్ చెపప్రు. 

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

అపప్గించితిని నీవు వారియందు కనికరపడక వృదుద్లమీద నీ కాడిమార్నును మికిక్లి బరువుగా 

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

వాటి ఫలమేమవునో మనసుస్నకు తెచుచ్కొనకపోతివి.  

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

మరి ఎవరును లేరు నేను విధవరాలనై కూరుచ్ండను పుతర్శోకము నేను చూడనని 

అనుకొనుచునన్దానా, ఈ మాటను వినుము  

యెషయా 47:9 => ఒకక్ దినములోగా ఒకక్ నిమిషముననే పుతర్శోకమును వైధవయ్మును ఈ 

రెండును నీకు సంభవించును. నీవు అధికముగా శకునము చూచినను అతయ్ధికమైన కరణ్పిశాచ 

తంతర్ములను నీవు ఆధారముగా చేసికొనినను ఆ యపాయములు నీమీదికి సంపూరిత్గా వచుచ్ను.  

యెషయా 47:10 => నీ చెడుతనమును నీవు ఆధారము చేసికొని యెవడును ననున్ చూడడని 

అనుకొంటివి నేనునాన్ను నేను తపప్ మరి ఎవరును లేరని నీవనుకొనునటుల్గా నీ విదయ్యు నీ 

జాఞ్నమును నినున్ చెరిపివేసెను.  

యెషయా 47:11 => కీడు నీమీదికి వచుచ్ను నీవు మంతిర్ంచి దాని పోగొటట్జాలవు ఆ కీడు నీమీద 

పడును దానిని నీవు నివారించలేవు నీకు తెలియని నాశనము నీమీదికి ఆకసిమ్కముగా వచుచ్ను.  

యెషయా 47:12 => నీ బాలయ్మునుండి నీవు పర్యాసపడి అభయ్సించిన నీ కరణ్పిశాచ తంతర్ములను 

నీ విసాత్రమైన శకునములను చూపుటకు నిలువుము ఒకవేళ అవి నీకు పర్యోజనములగునేమో 

ఒకవేళ నీవు మనుషుయ్లను బెదరింతువేమో  

యెషయా 47:13 => నీ విసాత్రమైన యోచనలవలన నీవు అలసియునాన్వు జోయ్తిషుక్లు 

నక్షతర్సూచకులు మాసచరయ్ చెపుప్వారు నిలువబడి నీమీదికి వచుచ్నవి రాకుండ నినున్ తపిప్ంచి 

రకిష్ంచుదురేమో ఆలోచించుము.  

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

బలమునుండి తముమ్తాము తపిప్ంచుకొనలేక యునాన్రు అది కాచుకొనుటకు నిపుప్కాదు ఎదుట 

కూరుచ్ండి కాచుకొనదగినది కాదు.  
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యెషయా 47:15 => నీవు ఎవరికొరకు పర్యాసపడి అలసితివో వారికి ఆలాగే జరుగుచునన్ది నీ 

బాలయ్ము మొదలుకొని నీతో వాయ్పారము చేయువారు తమ తమ చోటల్కు వెళి ల్పోవుచునాన్రు నినున్ 

రకిష్ంచువాడొకడైన నుండడు.  

యిరిమ్యా 25:11 => ఈ దేశమంతయు పాడుగాను నిరజ్నముగాను ఉండును; ఈ జనులు డెబబ్ది 

సంవతస్రములు బబులోను రాజునకు దాసులుగా ఉందురు. 

యిరిమ్యా 25:12 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే డెబబ్ది సంవతస్రములు గడచిన తరువాత వారి 

దోషములనుబటిట్ నేను బబులోను రాజును ఆ జనులను కలీద్యుల దేశమును శికిష్ంతును; ఆ దేశము 

ఎపుప్డు పాడుగనుండునటుల్ నియమింతును.  

యిరిమ్యా 27:7 => అతని సవ్దేశమునకు కాలము వచుచ్వరకు సమసత్జనులు అతనికిని అతని 

కుమారునికిని అతని కుమారుని కుమారునికిని దాసులైయుందురు, ఆ కాలము రాగా బహుజనముల 

మహారాజులు అతనిచేత దాసయ్ము చేయించుకొందురు. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:18 => పరచిన పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు అని వార్యబడియునన్ది. 

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

పటాట్భిషేకము చేసిరి; అకక్డనుండి వారు సంతోషముగా వచిచ్యునాన్రు; అందువలన పటట్ణము 

అలల్రి ఆయెను; మీకు వినబడిన ధవ్ని యిదే. 

ఎసేత్రు 6:13 => హామాను తనకు సంభవించినదంతయు తన భారయ్యైన జెరెషుకును తన 

సేన్హితులకందరికిని తెలుపగా, అతనియొదద్నునన్ జాఞ్నులును అతని భారయ్యైన జెరెషును ఎవనిచేత 

నీకు అధికారనషట్ము కలుగుచునన్దో ఆ మొరెద్కై యూదుల వంశపువాడైనయెడల అతనిమీద నీకు 

జయము కలుగదు, అతనిచేత అవశయ్ముగా చెడిపోదువని ఆతనితో అనిరి. 
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యోబు 14:5 => నరుల ఆయుషాక్లము పరిమితి కలది, వారి నెలలసంఖయ్ నీకు తెలిసేయునన్ది. 

మించజాలని వయఃపరిమాణము నీవు వారికి నియమించియునాన్వు 

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

నవువ్చునాన్డు. 

సామెతలు 14:32 => అపాయము రాగా భకిత్హీనుడు నశించును మరణకాలమందు నీతిమంతునికి 

ఆశర్యము కలదు. 

యిరిమ్యా 51:13 => విసాత్రజలములయొదద్ నివసించుదానా, నిధుల సమృదిధ్గలదానా, నీ అంతము 

వచిచ్నది అనాయ్యలాభము నీకిక దొరకదు.  

యిరిమ్యా 51:44 => బబులోనులోనే బేలును శికిష్ంచుచునాన్ను వాడు మింగినదానిని 

వానినోటనుండి కకిక్ంచుచునాన్ను ఇకమీదట జనములు వానియొదద్కు సమూహములుగా కూడి రావు 

బబులోను పార్కారము కూలును;  

మతత్యి 4:9 => నీవు సాగిలపడి నాకు నమసాక్రము చేసినయెడల వీటిననిన్టిని నీకిచెచ్దనని 

ఆయనతో చెపప్గా 

వచనము 30 

ఆ రాతిర్యందే కలీద్యుల రాజగు బెలష్సస్రు హతుడాయెను. 

యోబు 31:6 => నేను యథారుథ్డనై యునాన్నని దేవుడు తెలిసికొనునటుల్ 

కీరత్నలు 62:9 => అలుప్లైనవారు వటిట్ ఊపిరియై యునాన్రు. ఘనులైనవారు మాయసవ్రూపులు 

తార్సులో వారందరు తేలిపోవుదురు వటిట్ ఊపిరికనన్ అలకనగా ఉనాన్రు 

యిరిమ్యా 6:30 => యెహోవా వారిని తోర్సివేసెను గనుక తోర్సివేయవలసిన వెండియని వారికి పేరు 

పెటట్బడును. 

యెహెజేక్లు 22:18 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయులు నా దృషిట్కి మషుట్వంటివారైరి, అందరును 

కొలిమిలోని ఇతత్డియు తగరమును ఇనుమును సీసమునైరి, వారు వెండి మషుట్వంటివారైరి. 
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యెహెజేక్లు 22:19 => కావున పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరందరును మషుట్వంటి 

వారైతిరి. నేను మిముమ్ను యెరూషలేము మధయ్ను పోగుచేసెదను, ఒకడు వెండియు ఇతత్డియు 

ఇనుమును సీసమును తగరమును పోగుచేసి కొలిమిలో వేసి దానిమీద అగిన్ ఊది కరిగించినటుల్ 

యెహెజేక్లు 22:20 => నా కోపముచేతను రౌదర్ముచేతను మిముమ్ను పోగుచేసి అకక్డ మిముమ్ను 

కరిగింతును. 

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

ధరించుకొనని యొకని చూచి 

మతత్యి 22:12 => సేన్హితుడా, పెండిల్వసత్రము లేక ఇకక్డికేలాగు వచిచ్తివని అడుగగా వాడు 

మౌనియై యుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:13 => వాని వాని పని కనబడును, ఆ దినము దానిని తేటపరచును, అది 

అగిన్చేత బయలుపరచబడును. మరియు వాని వాని పని యెటిట్దో దానిని అగిన్యే పరీకిష్ంచును. 

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

ఇకను అంత గరవ్ముగా మాటలాడకుడి గరవ్పుమాటలు మీ నోట రానియయ్కుడి. 

సామెతలు 16:2 => ఒకని నడతలనిన్యు వాని దృషిట్కి నిరోద్షములుగా కనబడును యెహోవా 

ఆతమ్లను పరిశోధించును. 

యెహెజేక్లు 5:1 => మరియు నరపుతుర్డా, నీవు మంగలకతిత్వంటి వాడిగల కతిత్యొకటి తీసికొని నీ 

తలను గడడ్మును కౌష్రము చేసికొని, తార్సు తీసికొని ఆ వెండుర్కలను తూచి భాగములు చేయుము. 

పర్కటన 3:2 => నీ కిర్యలు నా దేవుని యెదుట సంపూరణ్మైనవిగా నాకు కనబడలేదు గనుక 

జాగరూకుడవై, చావనైయునన్ మిగిలినవాటిని బలపరచుము.  

వచనము 31 

మాదీయుడగు దరాయ్వేషు అరువది రెండు సంవతస్రముల వాడై సింహాసనము నెకెక్ను. 

దానియేలు 5:31 => మాదీయుడగు దరాయ్వేషు అరువది రెండు సంవతస్రముల వాడై సింహాసనము 

నెకెక్ను. 
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దానియేలు 6:28 => ఈ దానియేలు దరాయ్వేషు పర్భుతవ్ కాలమందును పారసీకుడగు కోరెషు 

పర్భుతవ్ కాలమందును వరిథ్లెల్ను. 

దానియేలు 8:3 => నేను ఊలయి యను నదిపర్కక్ను ఉనన్టుట్ నాకు దరశ్నము కలిగెను. నేను 

కనున్లెతిత్ చూడగా, ఒక పొటే ట్లు ఆ నది పర్కక్ను నిలిచియుండెను; దానికి రెండు కొముమ్లు, ఆ 

కొముమ్లు ఎతత్యినవి గాని యొకటి రెండవ దానికంటె ఎతుత్గా ఉండెను; ఎతుత్గలది దానికి తరువాత 

మొలిచినది.  

దానియేలు 8:4 => ఆ పొటే ట్లు కొముమ్తో పశిచ్మము గాను ఉతత్రము గాను దకిష్ణము గాను 

పొడుచుచుండుట చూచితిని. ఇటుల్ జరుగగా దానిని ఎదిరించుటకైనను, అది పటట్కుండ 

తపిప్ంచుకొనుటకైనను, ఏ జంతువునకును శకిత్లేకపోయెను; అది తనకిషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు 

బలము చూపుచు వచెచ్ను. 

దానియేలు 8:20 => నీవు చూచిన రెండు కొముమ్లుగల ఆ పొటే ట్లునన్దే, అది మాదీయుల 

యొకక్యు పారసీకుల యొకక్యు రాజులను సూచించుచునన్ది. 

దానియేలు 9:1 => మాదీయుడగు అహషేవ్రోషు యొకక్ కుమారుడైన దరాయ్వేషు కలీద్యులపైన 

రాజాయెను. 

యెషయా 13:17 => వారిమీద పడుటకు నేను మాదీయులను రేపెదను వీరు వెండిని 

లక్షయ్ముచేయరు సువరణ్ముకూడ వారికి రమయ్మైనది కాదు 

యెషయా 21:2 => కఠినమైనవాటిని చూపుచునన్ దరశ్నము నాకు అనుగర్హింపబడియునన్ది. 

మోసముచేయువారు మోసము చేయుదురు దోచుకొనువారు దోచుకొందురు ఏలామూ , 

బయలుదేరుము మాదాయ్, ముటట్డివేయుము వారి నిటూ ట్రప్ంతయు మానిప్ంచుచునాన్ను.  

యెషయా 45:1 => అతని పక్షమున జనములను జయించుటకు నేను అతని కుడిచేతిని 

పటుట్కొనియునాన్ను నేను రాజుల నడికటల్ను విపెప్దను, దావ్రములు అతని యెదుట వేయబడకుండ 

తలుపులు తీసెదను అని యెహోవా తాను అభిషేకించిన కోరెషును గురించి సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 45:2 => నేను నీకు ముందుగా పోవుచు మెటట్గానునన్ సథ్లములను సరాళము చేసెదను. 

ఇతత్డి తలుపులను పగులగొటెట్దను ఇనుపగడియలను విడగొటెట్దను. 
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2 రాజులు 17:6 => హోషేయ యేలుబడిలో తొమిమ్దవ సంవతస్రమందు అషూష్రు రాజు షోమోర్ను 

పటట్ణమును పటుట్కొని ఇశార్యేలువారిని అషూష్రు దేశములోనికి చెరగొనిపోయి. గోజానునది 

దగగ్రనునన్ హాలహు హాబోరు అను సథ్లములందును మాదీయుల పటట్ణములలోను వారిని ఉంచెను. 

ఎసేత్రు 1:3 => తన యేలుబడి యందు మూడవ సంవతస్రమున తన అధిపతులకందరికిని 

సేవకులకును విందు చేయించెను. పారసీక దేశము యొకక్యు మాదయ్ దేశము యొకక్యు 

పరాకర్మశాలులును ఘనులును సంసాథ్నాధిపతులును అతని సనిన్ధినుండగా 

యోబు 34:24 => విచారణ లేకుండనే బలవంతులను ఆయన నిరూమ్లము చేయుచునాన్డు వారి 

సాథ్నమున ఇతరులను నియమించుచునాన్డు. 

యిరిమ్యా 25:13 => నేను ఆ దేశమునుగూరిచ్ సెలవిచిచ్న మాటలనిన్యు యిరీమ్యా ఈ 

జనములనిన్టినిగూరిచ్ పర్కటింపగా, ఈ గర్ంథములో వార్యబడినదంతయు ఆ దేశముమీదికి 

రపిప్ంచెదను. 

యిరిమ్యా 25:14 => ఏలయనగా నేను వారి కిర్యలనుబటిట్యు వారి చేతి కారయ్ములనుబటిట్యు 

వారికి పర్తికారముచేయునటుల్ అనేక జనములును మహారాజులును వారిచేత సేవ చేయించుకొందురు. 

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

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

యేలికలను అతడు ఏలుచుండు సరవ్దేశమును జనులనందరిని పర్తిషిఠ్ంచుడి  

యెహెజేక్లు 27:10 => పారసీక దేశపువారును లూదువారును పూతువారును నీ సైనయ్ములలో చేరి 

నీకు సిపాయిలుగా ఉనాన్రు, వారు నీ డాళల్ను శిరసాత్ర్ణములను ధరించువారు, వారిచేత నీకు తేజసుస్ 

కలిగెను. 

దానియేలు 2:9 => కాలము ఉపాయముగా గడపవలెనని అబదధ్మును మోసపు మాటలను 

నాయెదుట పలుక నుదేద్శించి యునాన్రు. మీరు కలను చెపప్లేకపోయినయెడల నేను చెపిప్న మాట 

ఖండితము గనుక కలను నాకు చెపుప్డి అపుప్డు దాని భావమును తెలియజేయుటకు మీకు సామరథ్య్ము 

కలదని నేను తెలిసికొందును. 
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దానియేలు 2:39 => తాము చనిపోయిన తరువాత తమరి రాజయ్ముకంటె తకుక్వైన రాజయ్మొకటి 

లేచును. అటుతరువాత లోకమంత యేలునటిట్ మూడవ రాజయ్మొకటి లేచును. అది యితత్డి 

వంటిదగును.  

దానియేలు 4:31 => రాజు నోట ఈ మాట యుండగా ఆకాశమునుండి యొక శబద్ము వచెచ్ను, 

ఏదనగా రాజగు నెబుకదెన్జరూ, యిదే నీకు పర్కటన నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి తొలగిపోయెను. 

దానియేలు 7:5 => రెండవ జంతువు ఎలుగుబంటిని పోలినది, అది యొక పారశ్వ్ముమీద పండుకొని 

తన నోట పండల్మధయ్ మూడు పర్కక్టెముకలను పటుట్కొనినది. కొందరు లెముమ్, విసాత్రముగా 

మాంసము భకిష్ంచుము అని దానితో చెపిప్రి. 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱి ఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 
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వచనము 1 

తన రాజయ్మంతటిపైన అధిపతులుగా ఉండుటకై నూట ఇరువదిమంది యధిపతులను 

నియమించుటకు దరాయ్వేషునకు ఇషట్మాయెను. 

దానియేలు 5:7 => రాజు గారడీ విదయ్గల వారిని కలీద్యులను జోయ్తిషుయ్లను పిలువనంపుడని 

ఆతురముగా ఆజఞ్ ఇచిచ్, బబులోనులోని జాఞ్నులు రాగానే ఇటల్నెను ఈ వార్తను చదివి దీని భావమును 

నాకు తెలియజెపుప్వాడెవడో వాడు ఊదారంగు వసత్రము కటుట్కొని తన మెడను సువరణ్మయమైన 

కంఠభూషణము ధరింపబడినవాడై రాజయ్ములో మూడవ యధిపతిగా ఏలును. 

దానియేలు 5:16 => అంతరాభ్వములను బయలుపరచుటకును కఠినమైన పర్శన్లకు 

ఉతత్రమిచుచ్టకును నీవు సమరుధ్డవని నినున్గూరిచ్ వినియునాన్ను గనుక ఈ వార్తను చదువుటకును 

దాని భావమును తెలియజెపుప్టకును నీకు శకయ్మైన యెడల నీవు ఊదారంగు వసత్రము కటుట్కొని 

మెడను సువరణ్ కంఠభూషణము ధరించుకొని రాజయ్ములో మూడవ యధిపతివిగా ఏలుదువు. 

ఆదికాండము 41:40 => నీవు నా యింటికి అధికారివై యుండవలెను, నా పర్జలందరు నీకు 

విధేయులై యుందురు; సింహాసన విషయములో మాతర్మే నేను నీకంటె పైవాడనై యుందునని 

యోసేపుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:42 => మరియు ఫరో తనచేతినునన్ తన ఉంగరము తీసి యోసేపుచేతిని పెటిట్, 

సనన్పు నారబటట్లు అతనికి తొడిగించి, అతని మెడకు బంగారు గొలుసు వేసి 

ఎసేత్రు 6:3 => రాజు ఆ సంగతి విని ఇందు నిమితత్ము మొరెద్కైకి బహుమతి యేదైనను ఘనత 

యేదైనను చేయబడెనా అని యడుగగా రాజు సేవకులు అతనికేమియు చేయబడలేదని పర్తుయ్తత్ర 

మిచిచ్రి. 

ఎసేత్రు 10:3 => యూదుడైన మొరెద్కై రాజైన అహషేవ్రోషునకు పర్ధానమంతిర్గా నుండి, 

తనవారందరితో సమాధానముగా మాటలాడుచు, తన జనులయొకక్ కేష్మమును విచారించువాడును 

యూదులలో గొపప్వాడునై తన దేశసుథ్లలో చాలామందికి ఇషుట్డుగా ఉండెను. 

సామెతలు 1:9 => అవి నీ తలకు సొగసైన మాలికయు నీ కంఠమునకు హారములునై యుండును 
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యెహెజేక్లు 16:11 => మరియు ఆభరణములచేత నినున్ అలంకరించి నీచేతులకు కడియములు 

పెటిట్ నీ మెడకు గొలుసు తగిలించి 

దానియేలు 2:6 => కలను దాని భావమును తెలియజేసినయెడల దానములును బహుమానములును 

మహా ఘనతయు నా సముఖములో నొందుదురు గనుక కలను దాని భావమును తెలియజేయుడనగా 

వారు 

దానియేలు 2:48 => అపుప్డు రాజు దానియేలును బహుగా హెచిచ్ంచి, అనేక గొపప్ దానములిచిచ్, 

అతనిని బబులోను సంసాథ్నమంతటిమీద అధిపతినిగాను బబులోను జాఞ్నులందరిలో పర్ధానునిగాను 

నియమించెను. 

దానియేలు 5:17 => అందుకు దానియేలు ఇటల్నెను నీ దానములు నీయొదద్ నుంచుకొనుము, నీ 

బహుమానములు మరి ఎవనికైన నిముమ్; అయితే నేను ఈ వార్తను చదివి దాని భావమును రాజునకు 

తెలియజెపెప్దను. 

దానియేలు 6:2 => వారిపైన ముగుగ్రిని పర్ధానులగా నియమించెను; ఆ ముగుగ్రిలో దానియేలు 

ముఖుయ్డు. రాజునకు నషట్ము కలుగకుండునటుల్ ఆ యధిపతులు తపప్కుండ వీరికి లెకక్లు 

ఒపప్జెపప్వలెనని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

వచనము 2 

వారిపైన ముగుగ్రిని పర్ధానులగా నియమించెను; ఆ ముగుగ్రిలో దానియేలు ముఖుయ్డు. రాజునకు 

నషట్ము కలుగకుండునటుల్ ఆ యధిపతులు తపప్కుండ వీరికి లెకక్లు ఒపప్జెపప్వలెనని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

దానియేలు 5:1 => రాజగు బెలష్సస్రు తన యధిపతులలో వెయియ్మందికి గొపప్ విందుచేయించి, ఆ 

వెయియ్మందితో కలిసికొని దార్కాష్రసము తార్గుచుండెను. 

దానియేలు 5:2 => బెలష్సస్రు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా తానును తన యధిపతులును తన 

రాణులును తన ఉపపతున్లును వాటిలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గునటుల్, తన తండిర్యగు 

నెబుకదెన్జరు యెరూషలేములోని యాలయములోనుండి తెచిచ్న వెండి బంగారు పాతర్లను తెమమ్ని 

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

కలవరపరచుచునన్ది నా కిషట్మైన సంధయ్వేళ నాకు భీకరమాయెను.  

యెషయా 21:5 => వారు భోజనపు బలల్ను సిదధ్ముచేయుదురు తివాసీలు పరతురు అనన్పానములు 

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

యెషయా 21:6 => నీవు వెళి ల్ కావలివాని నియమింపుము అతడు తనకు కనబడుదానిని 

తెలియజేయవలెను. 

యెషయా 21:7 => జతజతలుగా వచుచ్ రౌతులును వరుసలుగా వచుచ్ గాడిదలును 

వరుసలుగావచుచ్ ఒంటెలును అతనికి కనబడగా అతడు బహు జాగర్తత్గా చెవి యొగిగ్ నిదానించి 

చూచును 

యెషయా 21:8 => సింహము గరిజ్ంచునటుట్ కేకలు వేసి నా యేలినవాడా, పగటివేళ నేను నితయ్మును 

కావలి బురుజుమీద నిలుచుచునాన్ను రాతిర్ అంతయు కావలి కాయుచునాన్ను  

యెషయా 21:9 => ఇదిగో జతజతలుగా రౌతుల దండు వచుచ్చునన్ది అని చెపెప్ను. బబులోను 

కూలెను కూలెను దాని దేవతల విగర్హములనిన్టిని ఆయన నేలను పడవేసియునాన్డు 

ముకక్ముకక్లుగా విరుగగొటిట్యునాన్డు అనిచెపుప్చు వచెచ్ను. 

యెషయా 47:9 => ఒకక్ దినములోగా ఒకక్ నిమిషముననే పుతర్శోకమును వైధవయ్మును ఈ 

రెండును నీకు సంభవించును. నీవు అధికముగా శకునము చూచినను అతయ్ధికమైన కరణ్పిశాచ 

తంతర్ములను నీవు ఆధారముగా చేసికొనినను ఆ యపాయములు నీమీదికి సంపూరిత్గా వచుచ్ను.  

యిరిమ్యా 51:11 => బాణములు చికిలిచేయుడి కేడెములు పటుట్కొనుడి బబులోనును 

నశింపజేయుటకు యెహోవా ఆలోచించుచునాన్డు మాదీయుల రాజుల మనసుస్ను దానిమీదికి 

రేపుచునాన్డు. అది యెహోవా చేయు పర్తిదండన తన మందిరమునుగూరిచ్ ఆయన చేయు 

పర్తిదండన.  

యిరిమ్యా 51:31 => వారి నివాససథ్లములు కాలచ్బడుచునన్వి వారి అడడ్గడియలు విరిగిపోయెను 

అతని పటట్ణమంతయు పటట్బడును కోనేటి దూలములును జముమ్ను అగిన్చేత కాలచ్బడును  
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యిరిమ్యా 51:39 => వారు సంతోషించి మేలుకొనక చిరకాల నిదర్ నొందునటుల్ వారు దపిప్గొనగా 

వారికి మదయ్మునిచిచ్ వారిని మతిత్లల్జేసెదను ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 51:57 => దాని అధిపతులను జాఞ్నులను అధికారులను సంసాథ్నాధిపతులను 

బలాఢుయ్లను మతిత్లల్జేసెదను వారు చిరకాల నిదర్నొంది మేలుకొనకపోదురు ఇదే రాజు వాకుక్ 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు.  

2 సమూయేలు 13:28 => అంతలో అబాష్లోము తన పనివారిని పిలిచి, అమోన్ను దార్కాష్రసమువలన 

సంతోషియై యుండుట మీరు కనిపెటిట్యుండి అమోన్నును హతము చేయుడని నేను మీతో 

చెపుప్నపుప్డు భయపడక అతని చంపుడి, నేను గదా మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని 

పౌరుషము చూపుడి అని గటిట్గా ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 రాజులు 16:9 => తిరాస్లో తనకు గృహనిరావ్హకుడగు అరాస్యింట అతడు తార్గి 

మతుత్డైయుండగా, యుదధ్ రథముల అరధ్భాగముమీద అధికారియైన జిమీ అతని మీద కుటర్చేసి 

లోపలికి చొచిచ్ 

1 రాజులు 2 0 : 1 2 = > బనహ్దదును ఆ రాజులును గుడారములయందు విందు 

జరిగించుకొనుచుండగా, ఈ పర్తుయ్తత్రము వారికి వచెచ్ను గనుక అతడు తన సేవకులను పిలిపించి 

యుదధ్మునకు సిదధ్పడుడని ఆజాఞ్పించెను. వారు సనన్దుధ్లై పటట్ణము ఎదుట నిలువగా 

2 రాజులు 19:35 => ఆ రాతిర్యే యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రు వారి దండుపేటలో జొచిచ్ 

లక్ష యెనుబదియయిదు వేలమందిని హతముచేసెను. ఉదయమున జనులు లేచి చూడగా 

వారందరును మృతకళేబరములై యుండిరి. 

యోబు 14:5 => నరుల ఆయుషాక్లము పరిమితి కలది, వారి నెలలసంఖయ్ నీకు తెలిసేయునన్ది. 

మించజాలని వయఃపరిమాణము నీవు వారికి నియమించియునాన్వు 

యోబు 27:20 => భయములు జలపర్వాహములవలె వారిని తరిమి పటుట్కొనును రాతిర్వేళ తుఫాను 

వారిని ఎతిత్కొనిపోవును. 

యోబు 34:20 => వారు నిమిషములో చనిపోవుదురు మధయ్రాతిర్ పర్జలు కలోల్లమునొంది 

నాశనమగుదురు బలవంతులు దైవికముగా కొనిపోబడెదరు.  
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యోబు 36:20 => జనులను తమ సథ్లములలోనుండి కొటిట్వేయు రాతిర్ రావలెనని కోరుకొనకుము. 

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

తలంపు సంతోషించువారి మధయ్నుండును. 

యెషయా 5:14 => అందుచేతనే పాతాళము గొపప్ ఆశపెటుట్కొని అపరిమితముగా తన నోరు 

తెరచుచునన్ది వారిలో ఘనులును సామానుయ్లును ఘోషచేయువారును హరిష్ంచువారును 

పడిపోవుదురు. 

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

మరి ఎవరును లేరు నేను విధవరాలనై కూరుచ్ండను పుతర్శోకము నేను చూడనని 

అనుకొనుచునన్దానా, ఈ మాటను వినుము  

యెషయా 47:13 => నీ విసాత్రమైన యోచనలవలన నీవు అలసియునాన్వు జోయ్తిషుక్లు 

నక్షతర్సూచకులు మాసచరయ్ చెపుప్వారు నిలువబడి నీమీదికి వచుచ్నవి రాకుండ నినున్ తపిప్ంచి 

రకిష్ంచుదురేమో ఆలోచించుము.  

యిరిమ్యా 25:35 => మందకాపరులకు ఆశర్యసథ్లము లేకపోవును, మందలోని శేర్షఠ్ మైన వాటికి 

రక్షణ దొరకకపోవును,  

యిరిమ్యా 50:24 => బబులోనూ, నినున్ పటుట్కొనుటకై బోను పెటిట్యునాన్ను తెలియకయే నీవు 

పటట్బడియునాన్వు యెహోవాతో నీవు యుదధ్ముచేయ బూనుకొంటివి నీవు చికుక్పడి పటట్బడియునాన్వు.  

యిరిమ్యా 50:35 => యెహోవా మాట యిదే కలీద్యులును బబులోను నివాసులును దాని 

అధిపతులును జాఞ్నులును కతిత్పాలగుదురు 

యిరిమ్యా 51:52 => ఇదే యెహోవా వాకుక్. రాబోవు దినములలో నేను బబులోనుయొకక్ 

విగర్హములను శికిష్ంతును ఆమె దేశమందంతటను గాయపరచబడినవారు మూలుగ్దురు.  

దానియేలు 7:1 => బబులోను రాజగు బెలష్సస్రు యొకక్ పరిపాలనలో మొదటి సంవతస్రమున 

దానియేలునకు దరశ్నములు కలిగెను; అతడు తన పడకమీద పరుండి యొక కల కని ఆ కల సంగతిని 

సంకేష్పముగా వివరించి వార్సెను. 
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దానియేలు 8:4 => ఆ పొటే ట్లు కొముమ్తో పశిచ్మము గాను ఉతత్రము గాను దకిష్ణము గాను 

పొడుచుచుండుట చూచితిని. ఇటుల్ జరుగగా దానిని ఎదిరించుటకైనను, అది పటట్కుండ 

తపిప్ంచుకొనుటకైనను, ఏ జంతువునకును శకిత్లేకపోయెను; అది తనకిషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు 

బలము చూపుచు వచెచ్ను. 

లూకా 16:25 => అందుకు అబార్హాము - కుమారుడా, నీవు నీ జీవితకాలమందు నీకిషట్మైనటుట్ 

సుఖము అనుభవించితివి, ఆలాగుననే లాజరు కషట్ము అనుభవించెనని జాఞ్పకము చేసికొనుము; 

ఇపుప్డైతే వాడు ఇకక్డ నెమమ్ది పొందుచునాన్డు, నీవు యాతన పడుచునాన్వు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 

వచనము 3 

ఈ దానియేలు అతిశేర్షఠ్మైన బుదిధ్గలవాడై పర్ధానులలోను అధిపతులలోను పర్ఖాయ్తి నొందియుండెను 

గనుక రాజయ్మంతటిమీద అతని నియమింపవలెనని రాజుదేద్శించెను. 

దానియేలు 6:1 => తన రాజయ్మంతటిపైన అధిపతులుగా ఉండుటకై నూట ఇరువదిమంది 

యధిపతులను నియమించుటకు దరాయ్వేషునకు ఇషట్మాయెను. 

దానియేలు 9:1 => మాదీయుడగు అహషేవ్రోషు యొకక్ కుమారుడైన దరాయ్వేషు కలీద్యులపైన 

రాజాయెను. 

యిరిమ్యా 25:13 => నేను ఆ దేశమునుగూరిచ్ సెలవిచిచ్న మాటలనిన్యు యిరీమ్యా ఈ 

జనములనిన్టినిగూరిచ్ పర్కటింపగా, ఈ గర్ంథములో వార్యబడినదంతయు ఆ దేశముమీదికి 

రపిప్ంచెదను. 

యిరిమ్యా 50:24 => బబులోనూ, నినున్ పటుట్కొనుటకై బోను పెటిట్యునాన్ను తెలియకయే నీవు 

పటట్బడియునాన్వు యెహోవాతో నీవు యుదధ్ముచేయ బూనుకొంటివి నీవు చికుక్పడి పటట్బడియునాన్వు.  
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యిరిమ్యా 51:8 => బబులోను నిమిషమాతర్ములోనే కూలి తుతుత్నియలాయెను దానిని చూచి 

అంగలారుచ్డి అది సవ్సథ్తనొందునేమో దాని నొపిప్కొరకు గుగిగ్లము తీసికొనిరండి.  

యిరిమ్యా 51:44 => బబులోనులోనే బేలును శికిష్ంచుచునాన్ను వాడు మింగినదానిని 

వానినోటనుండి కకిక్ంచుచునాన్ను ఇకమీదట జనములు వానియొదద్కు సమూహములుగా కూడి రావు 

బబులోను పార్కారము కూలును;  

యిరిమ్యా 51:52 => ఇదే యెహోవా వాకుక్. రాబోవు దినములలో నేను బబులోనుయొకక్ 

విగర్హములను శికిష్ంతును ఆమె దేశమందంతటను గాయపరచబడినవారు మూలుగ్దురు.  

యిరిమ్యా 51:57 => దాని అధిపతులను జాఞ్నులను అధికారులను సంసాథ్నాధిపతులను 

బలాఢుయ్లను మతిత్లల్జేసెదను వారు చిరకాల నిదర్నొంది మేలుకొనకపోదురు ఇదే రాజు వాకుక్ 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు.  

దానియేలు 2:9 => కాలము ఉపాయముగా గడపవలెనని అబదధ్మును మోసపు మాటలను 

నాయెదుట పలుక నుదేద్శించి యునాన్రు. మీరు కలను చెపప్లేకపోయినయెడల నేను చెపిప్న మాట 

ఖండితము గనుక కలను నాకు చెపుప్డి అపుప్డు దాని భావమును తెలియజేయుటకు మీకు సామరథ్య్ము 

కలదని నేను తెలిసికొందును. 

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

యతని 

దానియేలు 8:3 => నేను ఊలయి యను నదిపర్కక్ను ఉనన్టుట్ నాకు దరశ్నము కలిగెను. నేను 

కనున్లెతిత్ చూడగా, ఒక పొటే ట్లు ఆ నది పర్కక్ను నిలిచియుండెను; దానికి రెండు కొముమ్లు, ఆ 

కొముమ్లు ఎతత్యినవి గాని యొకటి రెండవ దానికంటె ఎతుత్గా ఉండెను; ఎతుత్గలది దానికి తరువాత 

మొలిచినది.  

దానియేలు 11:1 => మాదీయుడగు దరాయ్వేషు మొదటి సంవతస్రమందు మిఖాయేలును 

సిథ్రపరచుటకును బలపరచుటకును నేను అతనియొదద్ నిలువబడితిని. 

వచనము 4 
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అందుకా పర్ధానులును అధిపతులును రాజయ్పాలన విషయములో దానియేలుమీద ఏదైన ఒక నింద 

మోపవలెనని యుండి తగిన హేతువు కనిపెటుట్చుండిరి గాని దానియేలు నమమ్కసుథ్డై యే నేరమైనను ఏ 

తపప్యినను చేయువాడు కాడు గనుక దానియేలులో తపప్యినను లోపమైనను కనుగొనలేకపోయిరి.  

దానియేలు 5:31 => మాదీయుడగు దరాయ్వేషు అరువది రెండు సంవతస్రముల వాడై సింహాసనము 

నెకెక్ను. 

1 పేతురు 2:14 => రాజు అందరికిని అధిపతియనియు, నాయకులు దురామ్రుగ్లకు పర్తిదండన 

చేయుటకును సనామ్రుగ్లకు మెపుప్ కలుగుటకును రాజువలన పంపబడినవారనియు వారికి 

లోబడియుండుడి. 

నిరగ్మకాండము 18:21 => మరియు నీవు పర్జలందరిలో సామరథ్య్ము దైవభకిత్ సతాయ్సకిత్ కలిగి, 

లంచగొండులుకాని మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని, వేయిమందికి ఒకనిగాను, నూరుమందికి 

ఒకనిగాను, ఏబదిమందికి ఒకనిగాను, పదిమందికి ఒకనిగాను, వారిమీద నాయ్యాధిపతులను 

నియమింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 18:22 => వారు ఎలల్పుప్డును పర్జలకు నాయ్యము తీరచ్వలెను. అయితే గొపప్ 

వాయ్జెయ్ములనిన్టిని నీయొదద్కు తేవలెను. పర్తి అలప్ విషయమును వారే తీరచ్వచుచ్ను. అటుల్ వారు నీతో 

కూడ ఈ భారమును మోసినయెడల నీకు సుళువుగా ఉండును. 

ఎసేత్రు 1:1 => అహషేవ్రోషు దినములలో జరిగిన చరయ్ల వివరము; హిందూ దేశము మొదలుకొని 

కూషు దేశము వరకు నూట ఇరువది యేడు సంసాథ్నములను అహషేవ్రోషు ఏలెను. 

ఎసేత్రు 1:3 => తన యేలుబడి యందు మూడవ సంవతస్రమున తన అధిపతులకందరికిని 

సేవకులకును విందు చేయించెను. పారసీక దేశము యొకక్యు మాదయ్ దేశము యొకక్యు 

పరాకర్మశాలులును ఘనులును సంసాథ్నాధిపతులును అతని సనిన్ధినుండగా 

ఎసేత్రు 8:9 => సీవాను అను మూడవ నెలలో ఇరువది మూడవ దినమందు రాజుయొకక్ 

వార్తగాండుర్ పిలువబడిరి; మొరెద్కై ఆజాఞ్పించిన పర్కారమంతయు యూదులకును, హిందూ దేశము 

మొదలుకొని కూషు దేశమువరకు వాయ్పించియునన్ నూట ఇరువది యేడు సంసాథ్నములలో నునన్ 
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అధిపతులకును అధికారులకును, ఆ యా సంసాథ్నములకును దాని దాని వార్తనుబటిట్యు దాని దాని 

భాషనుబటిట్యు తాకీదులు వార్యబడెను. 

ఎసేత్రు 9:3 => మొరెద్కైనిగూరిచ్న భయము తమకు కలిగినందున సంసాథ్నముల యొకక్ 

అధిపతులును అధికారులును పర్భువులును రాజు పని నడిపించువారును యూదులకు సహాయము 

చేసిరి. 

యెషయా 22:24 => గినెన్లవంటి పాతర్లను బుడల్వంటి సమసత్మైన చినన్ చెంబులను అనగా అతని 

పితరుల సంతాన సంబంధులగు పిలల్జలల్ లందరిని అతనిమీద వేర్లాడించెదరు. 

దానియేలు 2:48 => అపుప్డు రాజు దానియేలును బహుగా హెచిచ్ంచి, అనేక గొపప్ దానములిచిచ్, 

అతనిని బబులోను సంసాథ్నమంతటిమీద అధిపతినిగాను బబులోను జాఞ్నులందరిలో పర్ధానునిగాను 

నియమించెను. 

దానియేలు 9:1 => మాదీయుడగు అహషేవ్రోషు యొకక్ కుమారుడైన దరాయ్వేషు కలీద్యులపైన 

రాజాయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:34 => నీమీద నేరము మోపువారు కూడ వచిచ్నపుప్డు నీ సంగతి 

పూరణ్ముగా విచారింతునని చెపిప్, 

వచనము 5 

అందుకా మనుషుయ్లు అతని దేవుని పదధ్తి విషయమందేగాని మరి ఏ విషయమందును అతనిలో 

లోపము కనుగొనలేమనుకొనిరి. 

దానియేలు 2:48 => అపుప్డు రాజు దానియేలును బహుగా హెచిచ్ంచి, అనేక గొపప్ దానములిచిచ్, 

అతనిని బబులోను సంసాథ్నమంతటిమీద అధిపతినిగాను బబులోను జాఞ్నులందరిలో పర్ధానునిగాను 

నియమించెను. 

దానియేలు 2:49 => అంతట దానియేలు రాజునొదద్ మనవి చేసికొనగా రాజు షదర్కు మేషాకు 

అబేదెన్గోయను వారిని బబులోను సంసాథ్నము మీద విచారణకరత్లనుగా నియమించెను; అయితే 

దానియేలు రాజుసనిన్ధిని ఉండెను. 
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దానియేలు 5:16 => అంతరాభ్వములను బయలుపరచుటకును కఠినమైన పర్శన్లకు 

ఉతత్రమిచుచ్టకును నీవు సమరుధ్డవని నినున్గూరిచ్ వినియునాన్ను గనుక ఈ వార్తను చదువుటకును 

దాని భావమును తెలియజెపుప్టకును నీకు శకయ్మైన యెడల నీవు ఊదారంగు వసత్రము కటుట్కొని 

మెడను సువరణ్ కంఠభూషణము ధరించుకొని రాజయ్ములో మూడవ యధిపతివిగా ఏలుదువు. 

దానియేలు 5:29 => మెడను బంగారపు హారము వేసి పర్భుతవ్ము చేయుటలో నతడు మూడవ 

యధికారియని చాటించిరి. 

1 సమూయేలు 2:30 => నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని యాజ 

కతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్ యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్నకు కేవలము 

పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున యెహోవా 

వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. 

సామెతలు 3:16 => దాని కుడిచేతిలో దీరాఘ్యువును దాని యెడమచేతిలో ధనఘనతలును ఉనన్వి. 

మతత్యి 18:23 => కావున పరలోకరాజయ్ము, తన దాసులయొదద్ లెకక్ చూచుకొనగోరిన యొక 

రాజును పోలియునన్ది. 

లూకా 16:2 => అతడు వాని పిలిపించి నినున్గూరిచ్ నేను వినుచునన్ యీ మాట ఏమిటి? నీ 

గృహనిరావ్హకతవ్పు లెకక్ అపప్గించుము; నీవు ఇకమీదట గృహనిరావ్హకుడవై యుండ వలల్కాదని 

వానితో చెపెప్ను. 

ఎజార్ 4:22 => ఇది తపప్కుండ చేయుటకు మీరు జాగర్తత్పడుడి. రాజులకు నషట్ము కలుగునటుల్ 

దోర్హము పెరుగకుండ చూడుడి అని సెలవిచెచ్ను. 

ఎసేత్రు 7:4 => సంహరింపబడుటకును, హతము చేయబడి నశించుటకును, నేనును నా జనులును 

కూడ అమమ్బడినవారము. మేము దాసులముగాను దాసురాండర్ముగాను అమమ్బడినయెడల నేను 

మౌనముగా నుందును; ఏలయనగా మా విరోధిని తపిప్ంచుకొనుటకై మేము రాజవగు తమరిని 

శర్మపరచుట యుకత్ముకాదు. 
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సామెతలు 26:6 => మూరుఖ్నిచేత వరత్మానము పంపువాడు కాళుల్ తెగగొటుట్కొని విషము 

తార్గినవానితో సమానుడు. 

లూకా 19:13 => తన దాసులను పదిమందిని పిలిచి వారికి పది మినాలనిచిచ్ నేను వచుచ్వరకు 

వాయ్పారము చేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 19:14 => అయితే అతని పటట్ణసుథ్లతని దేవ్షించి ఇతడు మముమ్ నేలుట మా కిషట్ములేదని 

అతని వెనుక రాయబారము పంపిరి. 

లూకా 19:15 => అతడా రాజయ్ము సంపాదించుకొని తిరిగివచిచ్నపుప్డు, పర్తివాడును 

వాయ్పారమువలన ఏమేమి సంపాదించెనో తెలిసికొనుటకై తాను సొమిమ్చిచ్న దాసులను తనయొదద్కు 

పిలువుమని ఆజాఞ్పించెను. 

లూకా 19:16 => మొదటివాడాయన యెదుటికి వచిచ్ అయాయ్, నీ మినావలన పది మినాలు 

లభించెనని చెపప్గా 

లూకా 19:17 => అతడు భళా, మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో నమమ్కముగా ఉంటివి గనుక 

పది పటట్ణములమీద అధికారివై యుండుమని వానితో చెపెప్ను. 

లూకా 19:18 => అంతట రెండవవాడు వచిచ్ అయాయ్, నీ మినావలన అయిదు మినాలు 

లభించెననగా 

లూకా 19:19 => అతడు నీవును అయిదు పటట్ణములమీద ఉండుమని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 19:20 => అంతట మరియొకడు వచిచ్ అయాయ్, యిదిగో నీ మినా; 

లూకా 19:21 => నీవు పెటట్నిదానిని ఎతిత్కొనువాడవును, వితత్నిదానిని కోయువాడవునైన కఠినుడవు 

గనుక, నీకు భయపడి దీనిని రుమాలున కటిట్ ఉంచితినని చెపెప్ను. 

లూకా 19:22 => అందుకతడు చడడ్ దాసుడా, నీ నోటి మాటనుబటిట్యే నీకు తీరుప్ తీరుచ్దును; నేను 

పెటట్నిదానిని ఎతుత్వాడను, వితత్నిదానిని కోయువాడనునైన కఠినుడనని నీకు తెలిసియుండగా 

లూకా 19:23 => నీవెందుకు నా సొముమ్ సాహుకారులయొదద్ నుంచలేదు? అటుల్ 

చేసియుండినయెడల నేను వచిచ్ వడిడ్తో దానిని తీసికొందునే అని వానితో చెపిప్ 
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లూకా 19:24 => వీనియొదద్నుండి ఆ మినా తీసివేసి పది మినాలు గలవాని కియుయ్డని దగగ్ర 

నిలిచినవారితో చెపెప్ను. 

లూకా 19:25 => వారు అయాయ్, వానికి పది మినాలు కలవే అనిరి. 

లూకా 19:26 => అందుకతడు కలిగిన పర్తివానికిని ఇయయ్బడును, లేనివాని యొదద్నుండి వానికి 

కలిగినదియు తీసివేయబడునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 19:27 => మరియు నేను తముమ్ను ఏలుటకు ఇషట్ములేని నా శతుర్వులను ఇకక్డికి 

తీసికొనివచిచ్ నాయెదుట సంహరించుడని చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 4:2 => మరియు గృహనిరావ్హకులలో పర్తివాడును నమమ్కమైనవాడైయుండుట 

అవశయ్ము. 

ఎసేత్రు 3:1 => ఈ సంగతులైన తరువాత రాజైన అహషేవ్రోషు హమెమ్దాతా కుమారుడును 

అగాగీయుడునగు హామానును ఘనపరచి వాని హెచిచ్ంచి, వాని పీఠమును తన దగగ్ర నునన్ 

అధిపతులందరికంటె ఎతుత్గా నుంచెను. 

ఎసేత్రు 9:3 => మొరెద్కైనిగూరిచ్న భయము తమకు కలిగినందున సంసాథ్నముల యొకక్ 

అధిపతులును అధికారులును పర్భువులును రాజు పని నడిపించువారును యూదులకు సహాయము 

చేసిరి. 

దానియేలు 5:7 => రాజు గారడీ విదయ్గల వారిని కలీద్యులను జోయ్తిషుయ్లను పిలువనంపుడని 

ఆతురముగా ఆజఞ్ ఇచిచ్, బబులోనులోని జాఞ్నులు రాగానే ఇటల్నెను ఈ వార్తను చదివి దీని భావమును 

నాకు తెలియజెపుప్వాడెవడో వాడు ఊదారంగు వసత్రము కటుట్కొని తన మెడను సువరణ్మయమైన 

కంఠభూషణము ధరింపబడినవాడై రాజయ్ములో మూడవ యధిపతిగా ఏలును. 

దానియేలు 6:7 => రాజయ్పు పర్ధానులు సేనాధిపతులు అధిపతులు మంతుర్లు సంసాథ్నాధిపతులు 

అందరును కూడి, రాజొక ఖండితమైన చటట్ము సిథ్రపరచి దానిని శాసనముగా చాటింపజేయునటుల్ 

యోచన చేసిరి. ఎటల్నగా ముపప్ది దినముల వరకు నీయొదద్ తపప్ మరి ఏ దేవునియొదద్నైనను 

మానవునియొదద్నైనను ఎవడును ఏ మనవియు చేయకూడదు; ఎవడైనను చేసిన యెడల వాడు 

సింహముల గుహలో పడదోర్యబడును. రాజా, యీ పర్కారముగా రాజు శాసనము ఒకటి పుటిట్ంచి  

Page  of 612 1355



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

దానియేలు 8:27 => ఈ దరశ్నము కలుగగా దానియేలను నేను మూరిఛ్లిల్ కొనాన్ళుల్ వాయ్ధిగర్సుత్డనై 

యుంటిని; పిమమ్ట నేను కుదురై రాజు కొరకు చేయవలసిన పని చేయుచు వచిచ్తిని. ఈ 

దరశ్నమునుగూరిచ్ విసమ్యము గలవాడనైతిని గాని దాని సంగతి తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

వచనము 6 

కాబటిట్ ఆ పర్ధానులును అధిపతులును రాజు నొదద్కు సందడిగా కూడి వచిచ్ ఇటల్నిరి రాజగు 

దరాయ్వేషూ, చిరంజీవివై యుందువుగాక. 

సామెతలు 22:29 => తన పనిలో నిపుణత గలవానిని చూచితివా? అలుప్లైనవారి యెదుట కాదు 

వాడు రాజుల యెదుటనే నిలుచును. 

దానియేలు 5:12 => ఈ దానియేలు శేర్షఠ్మైన బుదిధ్ గలవాడై కలలు తెలియజేయుటకును, 

మరమ్ములు బయలుపరచుటకును, కఠినమైన పర్శన్లకుతత్రమిచుచ్టకును జాఞ్నమును తెలివియు 

గలవాడుగా కనబడెను గనుక ఆ రాజు అతనికి బెలెత్షాజరు అను పేరు పెటెట్ను. ఈ దానియేలును 

పిలువనంపుము, అతడు దీని భావము నీకు తెలియజెపుప్ను. 

దానియేలు 5:14 => దేవతల ఆతమ్యు వివేకమును బుదిధ్యు విశేష జాఞ్నమును నీయందునన్వని 

నినున్గూరిచ్ వింటిని. 

దానియేలు 9:23 => నీవు బహు పిర్యుడవు గనుక నీవు విజాఞ్పనము చేయ నారంభించినపుప్డు, ఈ 

సంగతిని నీకు చెపుప్టకు వెళల్వలెనని ఆజఞ్ బయలుదేరెను; కావున ఈ సంగతిని తెలిసికొని నీకు కలిగిన 

దరశ్నభావమును గర్హించుము. 

ఆదికాండము 41:38 => అతడు తన సేవకులను చూచి ఇతనివలె దేవుని ఆతమ్గల మనుషుయ్ని 

కనుగొనగలమా అని యనెను. 

ఆదికాండము 41:39 => మరియు ఫరో దేవుడు ఇదంతయు నీకు తెలియపరచెను గనుక నీవలె 

వివేకజాఞ్నములు గలవారెవరును లేరు. 
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ఆదికాండము 41:40 => నీవు నా యింటికి అధికారివై యుండవలెను, నా పర్జలందరు నీకు 

విధేయులై యుందురు; సింహాసన విషయములో మాతర్మే నేను నీకంటె పైవాడనై యుందునని 

యోసేపుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:41 => మరియు ఫరోచూడుము, ఐగుపుత్ దేశమంతటి మీద నినున్ 

నియమించియునాన్నని యోసేపుతో చెపెప్ను. 

నెహెమాయ్ 7:2 => నా సహోదరుడైన హనానీకిని, కోటకు అధిపతియైన హననాయ్కును 

యెరూషలేముపైన అధికారము ఇచిచ్తిని. హననాయ్ నమమ్కమైన మనుషుయ్డు, అందరికంటె ఎకుక్వగా 

దేవుని యెదుట భయభకుత్లు గలవాడు. 

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

కంఠభూషణముగా ధరించుకొనుము. నీ హృదయమను పలకమీద వాటిని వార్సికొనుము.  

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

మంచివాడవని అనిపించుకొందువు.  

సామెతలు 17:27 => మితముగా మాటలాడువాడు తెలివిగలవాడు శాంతగుణము గలవాడు 

వివేకము గలవాడు. 

పర్సంగి 2:13 => అంతట చీకటికంటె వెలుగు ఎంత పర్యోజనకరమో బుదిధ్హీనతకంటె జాఞ్నము 

అంత పర్యోజనకరమని నేను తెలిసికొంటిని. 

ఆదికాండము 41:40 => నీవు నా యింటికి అధికారివై యుండవలెను, నా పర్జలందరు నీకు 

విధేయులై యుందురు; సింహాసన విషయములో మాతర్మే నేను నీకంటె పైవాడనై యుందునని 

యోసేపుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:41 => మరియు ఫరోచూడుము, ఐగుపుత్ దేశమంతటి మీద నినున్ 

నియమించియునాన్నని యోసేపుతో చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:9 => మోషే తనచేతులను నూను కుమారుడైన యెహోషువమీద 

ఉంచియుండెను గనుక అతడు జాఞ్నాతమ్పూరు ణ్డాయెను; కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులు అతనిమాట విని 

యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేసిరి. 

Page  of 614 1355



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

1 సమూయేలు 2:8 => దరిదుర్లను అధికారులతో కూరుచ్ండబెటుట్టకును మహిమగల 

సింహాసనమును సవ్తంతిర్ంపజేయుటకును వారిని మంటిలోనుండి యెతుత్వాడు ఆయనే లేమిగలవారిని 

పెంటకుపప్మీదినుండి లేవనెతుత్వాడు ఆయనే . భూమియొకక్ సత్ంభములు యెహోవా 

వశము,లోకమును వాటిమీద ఆయన నిలిపియునాన్డు. 

దానియేలు 5:7 => రాజు గారడీ విదయ్గల వారిని కలీద్యులను జోయ్తిషుయ్లను పిలువనంపుడని 

ఆతురముగా ఆజఞ్ ఇచిచ్, బబులోనులోని జాఞ్నులు రాగానే ఇటల్నెను ఈ వార్తను చదివి దీని భావమును 

నాకు తెలియజెపుప్వాడెవడో వాడు ఊదారంగు వసత్రము కటుట్కొని తన మెడను సువరణ్మయమైన 

కంఠభూషణము ధరింపబడినవాడై రాజయ్ములో మూడవ యధిపతిగా ఏలును. 

దానియేలు 6:7 => రాజయ్పు పర్ధానులు సేనాధిపతులు అధిపతులు మంతుర్లు సంసాథ్నాధిపతులు 

అందరును కూడి, రాజొక ఖండితమైన చటట్ము సిథ్రపరచి దానిని శాసనముగా చాటింపజేయునటుల్ 

యోచన చేసిరి. ఎటల్నగా ముపప్ది దినముల వరకు నీయొదద్ తపప్ మరి ఏ దేవునియొదద్నైనను 

మానవునియొదద్నైనను ఎవడును ఏ మనవియు చేయకూడదు; ఎవడైనను చేసిన యెడల వాడు 

సింహముల గుహలో పడదోర్యబడును. రాజా, యీ పర్కారముగా రాజు శాసనము ఒకటి పుటిట్ంచి  

దానియేలు 8:27 => ఈ దరశ్నము కలుగగా దానియేలను నేను మూరిఛ్లిల్ కొనాన్ళుల్ వాయ్ధిగర్సుత్డనై 

యుంటిని; పిమమ్ట నేను కుదురై రాజు కొరకు చేయవలసిన పని చేయుచు వచిచ్తిని. ఈ 

దరశ్నమునుగూరిచ్ విసమ్యము గలవాడనైతిని గాని దాని సంగతి తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

వచనము 7 

రాజయ్పు పర్ధానులు సేనాధిపతులు అధిపతులు మంతుర్లు సంసాథ్నాధిపతులు అందరును కూడి, 

రాజొక ఖండితమైన చటట్ము సిథ్రపరచి దానిని శాసనముగా చాటింపజేయునటుల్ యోచన చేసిరి. 

ఎటల్నగా ముపప్ది దినముల వరకు నీయొదద్ తపప్ మరి ఏ దేవునియొదద్నైనను మానవునియొదద్నైనను 

ఎవడును ఏ మనవియు చేయకూడదు; ఎవడైనను చేసిన యెడల వాడు సింహముల గుహలో 

పడదోర్యబడును. రాజా, యీ పర్కారముగా రాజు శాసనము ఒకటి పుటిట్ంచి  
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దానియేలు 3:8 => ఆ సమయమందు కలీద్యులలో కొందరు ముఖుయ్లు వచిచ్ యూదులపైని 

కొండెములు చెపిప్ 

ఆదికాండము 43:18 => ఆ మనుషుయ్లు యోసేపు ఇంటికి రపిప్ంపబడినందున వారు భయపడి 

మొదట మన గోనెలలో తిరిగిపెటట్బడిన రూకల నిమితత్ము అతడు మన మీదికి అకసామ్తుత్గా వచిచ్ 

మీదపడి మనలను దాసులుగా చెరపటిట్ మన గాడిదలను తీసికొనుటకు లోపలికి తెపిప్ంచెననుకొనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 14:4 => అయితే ఫిలిషీత్యులకేమైన చేయుటకై యెహోవాచేత అతడు రేపబడెననన్ 

మాట అతని తలిదండుర్లు తెలిసికొనలేదు. ఆ కాలమున ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులను 

ఏలుచుండిరి. 

కీరత్నలు 37:12 => భకిత్హీనులు నీతిమంతులమీద దురాలోచన చేయుదురు వారిని చూచి పండుల్ 

కొరుకుదురు. 

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

నవువ్చునాన్డు. 

కీరత్నలు 37:32 => భకిత్హీనులు నీతిమంతులకొరకు పొంచియుండి వారిని చంపజూతురు. 

కీరత్నలు 37:33 => వారిచేతికి యెహోవా నీతిమంతులను అపప్గింపడు వారు విమరశ్కు 

వచిచ్నపుప్డు ఆయన వారిని దోషులుగా ఎంచడు. 

సామెతలు 29:27 => దురామ్రుగ్డు నీతిమంతులకు హేయుడు యథారథ్వరత్నుడు భకిత్హీనునికి 

హేయుడు. 

పర్సంగి 4:4 => మరియు కషట్మంతయు నేరుప్తో కూడిన పనులనిన్యు నరులకు రోషకారణములని 

నాకు కనబడెను; ఇదియు వయ్రథ్ముగా నొకడు గాలిని పటుట్కొనుటకై చేయు పర్యతన్మువలె నునన్ది. 

యిరిమ్యా 18:18 => అపుప్డు జనులు యిరీమ్యా విషయమై యుకిత్గల యోచన చేతము రండి, 

యాజకుడు ధరమ్శాసత్రము వినిపించక మానడు, జాఞ్ని యోచనలేకుండ నుండడు, పర్వకత్ వాకయ్ము 

చెపప్క మానడు, వాని మాటలలో దేనిని వినకుండ మాటలతో వాని కొటుట్దము రండి అని 

చెపుప్కొనుచుండిరి.  
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యిరిమ్యా 18:23 => యెహోవా, నాకు మరణము రావలెనని వారు నా మీద చేసిన ఆలోచన 

అంతయు నీకు తెలిసేయునన్ది, వారి దోషమునకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగనియయ్కుము, నీ సనిన్ధినుండి 

వారి పాపమును తుడిచివేయకుము; వారు నీ సనిన్ధిని తొటిర్లుల్దురు గాక, నీకు కోపము పుటుట్ 

కాలమున వారికి తగినపని చేయుము.  

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

దురామ్రుగ్డని మీరు చాటించినయెడల మేమును చాటింతుమందురు; అతడొకవేళ చికుక్పడును, 

అపుప్డు మనమతని పటుట్కొని అతనిమీద పగతీరుచ్కొందమని చెపుప్కొనుచు, నాకు సేన్హితులైన 

వారందరు నేను పడిపోగా చూడవలెనని కనిపెటుట్కొనియునాన్రు. 

మతత్యి 26:4 => యేసును మాయోపాయముచేత పటుట్కొని, చంపవలెనని యేకమై ఆలోచన చేసిరి. 

మతత్యి 27:18 => విడుదల చేయవలెనని మీరు కోరుచునాన్రు? బరబబ్నా లేక కీర్సత్నబడిన 

యేసునా? అని వారిని అడిగెను. ఏలయనగా వారు అసూయచేత ఆయనను అపప్గించిరని అతడు 

ఎరిగియుండెను 

లూకా 20:20 => వారాయనను కనిపెటుట్చు, అధిపతి వశమునకును అధికారమునకును ఆయనను 

అపప్గించుటకై ఆయన మాటలయందు తపుప్ పటట్వలెనని, తాము నీతిమంతులని అనిపించుకొను 

వేగులవారిని ఆయన యొదద్కు పంపిరి. 

లూకా 22:2 => పర్ధానయాజకులును శాసు త్ర్లును పర్జలకు భయపడిరి గనుక ఆయనను ఏలాగు 

చంపింతుమని ఉపాయము వెదకుచుండిరి. 

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

యెహోవా అతనికి తోడుగానుండెను. 

1 సమూయేలు 19:4 => యోనాతాను తన తండిర్యైన సౌలుతో దావీదునుగూరిచ్ దయగా 

మాటలాడి నీ సేవకుడైన దావీదు నీ విషయములో ఏ తపిప్దమును చేసినవాడు కాక బహు మేలుచేసెను 

గనుక, రాజా నీవు అతని విషయములో ఏ పాపము చేయకుందువు గాక. 

1 సమూయేలు 19:5 => అతడు పార్ణమునకు తెగించి ఆ ఫిలిషీత్యుని చంపగా యెహోవా 

ఇశార్యేలీయుల కందరికి గొపప్ రక్షణ కలుగజేసెను; అది నీవే చూచి సంతోషించితివి గదా; 

Page  of 617 1355



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

నిషాక్రణముగా దావీదును చంపి నిరపరాధియొకక్ పార్ణము తీసి నీవెందుకు పాపము చేయుదువని 

మనవి చేయగా 

1 సమూయేలు 22:14 => అహీమెలెకు రాజా, రాజునకు అలుల్డై నమమ్కసుథ్డై, ఆలోచనకరత్యై నీ 

నగరిలో ఘనతవహించిన దావీదు వంటివాడు నీ సేవకులందరిలో ఎవడునాన్డు? 

లూకా 23:14 => పర్జలు తిరుగబడునటుల్ చేయుచునాన్డని మీరీ మనుషుయ్ని నాయొదద్కు తెచిచ్తిరే. 

ఇదిగో నేను మీయెదుట ఇతనిని విమరిశ్ంపగా మీరితని మీద మోపిన నేరములలో ఒకక్టైనను నాకు 

కనబడలేదు 

లూకా 23:15 => హేరోదునకు కూడ కనబడలేదు. హేరోదు అతని మాయొదద్కు తిరిగి పంపెను 

గదా; ఇదిగో మరణమునకు తగినదేదియు ఇతడు చేయలేదు. 

యోహాను 19:4 => పిలాతు మరల వెలుపలికి వచిచ్ ఇదిగో ఈయనయందు ఏ దోషమును నాకు 

కనబడలేదని మీకు తెలియునటుల్ ఈయనను మీయొదద్కు వెలుపలికి తీసికొని వచుచ్చునాన్నని వారితో 

అనెను. 

2 కొరిందీయులకు 11:12 => అతిశయ కారణము వెదకువారు ఏవిషయములో 

అతిశయించుచునాన్రో, ఆ విషయములో వారును మావలెనే యునాన్రని కనబడు నిమితత్ము వారికి 

కారణము దొరకకుండ కొటిట్వేయుటకు, నేను చేయుచునన్ పర్కారమే ఇక ముందుకును చేతును 

ఫిలిపీప్యులకు 2:15 => సణుగులును సంశయములును మాని, సమసత్ కారయ్ములను చేయుడి. 

1 తిమోతి 5:14 => కాబటిట్ యౌవన సతరీలు వివాహము చేసికొని పిలల్లను కని గృహపరిపాలన 

జరిగించుచు, నిందించుటకు విరోధికి అవకాశమియయ్కుండవలెనని కోరుచునాన్ను. 

తీతుకు 2:8 => నీ ఉపదేశము మోసము లేనిదిగాను మానయ్మైనదిగాను నిరాకేష్పమైన 

హితవాకయ్ముతో కూడినదిగాను ఉండవలెను. 

1 పేతురు 2:12 => అనయ్జనులు మిముమ్ను ఏ విషయములో దురామ్రుగ్లని దూషింతురో, ఆ 

విషయములో వారు మీ సత కిర్యలను చూచి, వాటినిబటిట్ దరశ్న దినమున దేవుని మహిమపరచునటుల్, 

వారి మధయ్ను మంచి పర్వరత్న గలవారై యుండవలెనని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను 
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1 పేతురు 3:16 => అపుప్డు మీరు దేనివిషయమై దురామ్రుగ్లని దూషింపబడుదురో దాని విషయమై 

కీర్సుత్నందునన్ మీ సత పర్వరత్న మీద అపనింద వేయువారు సిగుగ్పడుదురు. 

1 పేతురు 4:14 => కీర్సుత్ నామము నిమితత్ము మీరు నిందపాలైనయెడల మహిమాసవ్రూపియైన 

ఆతమ్, అనగా దేవుని ఆతమ్, మీమీద నిలుచుచునాన్డు గనుక మీరు ధనుయ్లు. 

1 పేతురు 4:15 => మీలో ఎవడును నరహంతకుడుగా గాని, దొంగగా గాని, దురామ్రుగ్డుగా గాని, 

పరులజోలికి పోవువాడుగా గాని బాధ అనుభవింప తగదు. 

1 పేతురు 4:16 => ఎవడైనను కైరసత్వుడైనందుకు బాధ అనుభవించినయెడల అతడు సిగుగ్పడక, ఆ 

పేరును బటిట్యే దేవుని మహిమపరచవలెను. 

1 సమూయేలు 12:4 => నీవు మాకు ఏ అనాయ్యమైనను ఏ బాధనైనను చేయలేదు; ఏ మనుషుయ్ని 

యొదద్గాని నీవు దేనినైనను తీసికొనలేదని వారు చెపప్గా 

1 సమూయేలు 18:15 => దావీదు మిగుల సుబుదిధ్గలవాడై పర్వరిత్ంచుట సౌలు చూచి మరి 

యధికముగా అతనికి భయపడెను. 

ఎజార్ 4:15 => మరియు తమ పూరివ్కులు వార్యించిన రాజయ్పు దసాత్వేజులను చూచినయెడల, ఈ 

పటట్ణపువారు తిరుగుబాటు చేయువారుగాను, రాజులకును దేశములకును హాని చేయువారుగాను, 

కలహకారులుగాను కనబడుదురనియు, అందువలననే యీ పటట్ణము నాశనము పొందెననియు 

రాజయ్పు దసాత్వేజులవలననే తమకు తెలియవచుచ్ను. 

నెహెమాయ్ 6:13 => ఇందువలన నాకు భయము పుటట్గా, నేను అతడు చెపిప్నటుల్ చేసి పాపములో 

పడుదునని అనుకొని, నామీద నింద మోపునటుల్గా ననున్గూరిచ్ చెడువారత్ పుటిట్ంచుటకు వారతనికి 

లంచమిచిచ్ యుండిరి. 

నెహెమాయ్ 7:2 => నా సహోదరుడైన హనానీకిని, కోటకు అధిపతియైన హననాయ్కును 

యెరూషలేముపైన అధికారము ఇచిచ్తిని. హననాయ్ నమమ్కమైన మనుషుయ్డు, అందరికంటె ఎకుక్వగా 

దేవుని యెదుట భయభకుత్లు గలవాడు. 

యోబు 24:22 => ఆయన తన బలముచేతను బలవంతులను కాపాడుచునాన్డు కొందరు 

పార్ణమునుగూరిచ్ ఆశ విడిచినను వారు మరల బాగుపడుదురు. 
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కీరత్నలు 27:11 => యెహోవా, నీ మారగ్మును నాకు బోధింపుము. నాకొరకు పొంచియునన్వారిని 

చూచి సరాళమైన మారగ్మున ననున్ నడిపింపుము.  

కీరత్నలు 56:6 => వారు గుంపుకూడి పొంచియుందురు నా పార్ణము తీయగోరుచు వారు నా 

అడుగుజాడలు కనిపెటుట్దురు.  

కీరత్నలు 64:6 => వారు దుషట్కిర్యలను తెలిసికొనుటకు పర్యతిన్ంతురు వెదకి వెదకి ఉపాయము 

సిదధ్పరచుకొందురు పర్తివాని హృదయాంతరంగము అగాధము.  

యిరిమ్యా 29:7 => నేను మిముమ్ను చెరగొనిపోయిన పటట్ణముయొకక్ కేష్మముకోరి దానికొరకు 

యెహోవాను పార్రథ్న చేయుడి, దాని కేష్మము మీ కేష్మమునకు కారణమగును. 

మతత్యి 26:60 => అబదధ్సాకుష్లనేకులు వచిచ్నను సాక్షయ్మేమియు దొరకలేదు. 

మారుక్ 3:2 => అచచ్టివారు ఆయనమీద నేరము మోపవలెనని యుండి, విశార్ంతిదినమున వానిని 

సవ్సథ్పరచునేమో అని ఆయనను కనిపెటుట్చుండిరి. 

మారుక్ 7:2 => ఆయన శిషుయ్లలో కొందరు అపవితర్మైన చేతులతో, అనగా కడుగని చేతులతో 

భోజనము చేయుట చూచిరి. 

మారుక్ 14:55 => పర్ధానయాజకులును మహాసభ వారందరును యేసును చంపింపవలెనని 

ఆయనమీద సాక్షయ్ము వెదకిరిగాని, యేమియు వారికి దొరకలేదు. 

పర్కటన 14:5 => వీరినోట ఏ అబదధ్మును కనబడలేదు; వీరు అనిందుయ్లు. 

వచనము 8 

మాదీయుల యొకక్యు పారసీకుల యొకక్యు పదధ్తి ననుసరించి సిథ్రమగు శాసనముగా ఉండునటుల్ 

దానిమీద సంతకము చేయుమని మనవి చేసిరి. 

1 సమూయేలు 24:17 => దావీదుతో ఇటల్నెను యెహోవా ననున్ నీచేతి కపప్గింపగా ననున్ చంపక 

విడిచినందుకు 

ఎసేత్ రు 3 : 8 = > అంతట హామాను అహషేవ్రోషుతో చెపిప్నదేమనగా మీ రాజయ్ 

సంసాథ్నములనిన్టియందుండు జనులలో ఒక జాతివారు చెదరియునాన్రు; వారి విధులు సకలజనుల 
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విధులకు వేరుగా ఉనన్వి; వారు రాజుయొకక్ ఆజఞ్లను గైకొనువారు కారు; కాబటిట్ వారిని ఉండనిచుచ్ట 

రాజునకు పర్యోజనకరము కాదు. 

యోహాను 19:6 => పర్ధానయాజకులును బంటౌర్తులును ఆయనను చూచి సిలువ వేయుము సిలువ 

వేయుము అని కేకలువేయగా పిలాతు ఆయనయందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదు గనుక మీరే 

ఆయనను తీసికొనిపోయి సిలువ వేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 19:7 => అందుకు యూదులు మాకొక నియమము కలదు; తాను దేవుని కుమారుడనని 

ఇతడు చెపుప్కొనెను గనుక ఆ నియమము చొపుప్న ఇతడు చావవలెనని అతనితో చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:13 => మరియు వారు ఇపుప్డు నామీద మోపు నేరములను తమరికి 

ఋజువుపరచలేరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:14 => ధరమ్శాసత్రమందును పర్వకత్ల గర్ంథములయందును 

వార్యబడియునన్వనిన్యు నమిమ్, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:15 => నీతిమంతులకును అనీతిమంతులకును పునరుతాథ్నము 

కలుగబోవుచునన్దని వీరు నిరీకిష్ంచుచునన్టుట్ నేనుకూడ దేవునియందు నిరీక్షణయుంచి, వారు 

మతభేదమని పేరుపెటుట్ ఈ మారగ్ముచొపుప్న నా పితరుల దేవునిని సేవించుచునాన్నని తమరియెదుట 

ఒపుప్కొనుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:16 => ఈ విధమున నేనును దేవునియెడలను మనుషుయ్లయెడలను 

ఎలల్పుప్డు నా మనసాస్కిష్ నిరోద్షమైనదిగా ఉండునటుల్ అభాయ్సము చేసికొనుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:20 => లేదా, నేను మహాసభయెదుట నిలిచియునన్పుప్డు, మృతుల 

పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ నేడు వారియెదుట విమరిశ్ంపబడుచునాన్నని  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:21 => వారి మధయ్ నిలువబడి నేను బిగగ్రగా చెపిప్న యీ యొకక్ మాట 

విషయమై తపప్ నాయందు మరి ఏ నేరమైనను వీరు కనుగొనియుంటే వీరైన చెపప్వచుచ్ననెను. 

ఆదికాండము 47:16 => అందుకు యోసేపు మీ పశువులను ఇయుయ్డి ; దర్వయ్ము 

వయ్యమైపోయినయెడల మీ పశువులకు పర్తిగా నేను మీకు ధానయ్మిచెచ్దనని చెపెప్ను, కాబటిట్ వారు 
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తమ పశువులను యోసేపునొదద్కు తీసికొని వచిచ్రి. యోసేపు గుఱఱ్ములను గొఱఱ్ల మందలను 

పశువుల మందలను గాడిదలను తీసికొని వారికి ఆహారమిచెచ్ను 

1 సమూయేలు 18:15 => దావీదు మిగుల సుబుదిధ్గలవాడై పర్వరిత్ంచుట సౌలు చూచి మరి 

యధికముగా అతనికి భయపడెను. 

1 సమూయేలు 29:3 => ఫలిషీత్యుల సరాద్రులు ఈ హెబీర్యులు ఏల రావలెను అని ఆకీషును 

అడుగగా అతడు ఇనిన్ దినములు ఇనిన్ సంవతస్రములు నాయొదద్నుండిన ఇశార్యేలీయుల రాజైన 

సౌలునకు సేవకుడగు దావీదు ఇతడే కాడా? ఇతడు నాయొదద్ చేరిన నాటనుండి నేటివరకు 

ఇతనియందు తపేప్మియు నాకు కనబడలేదని ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులతో అనెను. 

నెహెమాయ్ 6:13 => ఇందువలన నాకు భయము పుటట్గా, నేను అతడు చెపిప్నటుల్ చేసి పాపములో 

పడుదునని అనుకొని, నామీద నింద మోపునటుల్గా ననున్గూరిచ్ చెడువారత్ పుటిట్ంచుటకు వారతనికి 

లంచమిచిచ్ యుండిరి. 

కీరత్నలు 27:11 => యెహోవా, నీ మారగ్మును నాకు బోధింపుము. నాకొరకు పొంచియునన్వారిని 

చూచి సరాళమైన మారగ్మున ననున్ నడిపింపుము.  

కీరత్నలు 35:20 => వారు సమాధానపు మాటలు ఆడరు దేశమందు నెమమ్దిగా నునన్వారికి 

విరోధముగా వారు కపట యోచనలు చేయుదురు. 

కీరత్నలు 64:6 => వారు దుషట్కిర్యలను తెలిసికొనుటకు పర్యతిన్ంతురు వెదకి వెదకి ఉపాయము 

సిదధ్పరచుకొందురు పర్తివాని హృదయాంతరంగము అగాధము.  

యిరిమ్యా 29:7 => నేను మిముమ్ను చెరగొనిపోయిన పటట్ణముయొకక్ కేష్మముకోరి దానికొరకు 

యెహోవాను పార్రథ్న చేయుడి, దాని కేష్మము మీ కేష్మమునకు కారణమగును. 

మతత్యి 26:60 => అబదధ్సాకుష్లనేకులు వచిచ్నను సాక్షయ్మేమియు దొరకలేదు. 

మారుక్ 7:2 => ఆయన శిషుయ్లలో కొందరు అపవితర్మైన చేతులతో, అనగా కడుగని చేతులతో 

భోజనము చేయుట చూచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:20 => వారి మాటకు నీవు సమమ్తింపవదుద్ ; వారిలో 

నలువదిమందికంటె ఎకుక్వ మనుషుయ్లు అతనికొరకు పొంచియునాన్రు. వారు అతని చంపువరకు 

Page  of 622 1355



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

అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొని యునాన్రు; ఇపప్డు నీయొదద్ మాట తీసికొనవలెనని 

కనిపెటుట్కొని సిదధ్ముగా ఉనాన్రని చెపెప్ను. 

వచనము 9 

కాగా రాజగు దరాయ్వేషు శాసనము వార్యించి సంతకము చేసెను. 

దానియేలు 6:11 => ఆ మనుషుయ్లు గుంపుకూడి వచిచ్ దానియేలు తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుటయు 

ఆయనను బతిమాలుకొనుటయు చూచి 

కీరత్నలు 56:6 => వారు గుంపుకూడి పొంచియుందురు నా పార్ణము తీయగోరుచు వారు నా 

అడుగుజాడలు కనిపెటుట్దురు.  

కీరత్నలు 62:3 => ఒరుగుచునన్ గోడను పడబోవు కంచెను ఒకడు పడదోర్యునటుల్ మీరందరు 

ఎనాన్ళుల్ ఒకని పడదోర్య చూచుదురు? 

కీరత్నలు 64:2 => కీడుచేయువారి కుటర్నుండి దుషట్కిర్యలు చేయువారి అలల్రినుండి ననున్ దాచుము 

కీరత్నలు 64:3 => ఒకడు కతిత్కి పదును పెటుట్నటుల్ వారు తమ నాలుకలకు పదును పెటుట్దురు. 

కీరత్నలు 64:4 => యథారథ్వంతులను కొటట్వలెనని చాటైన సథ్లములలో చేదుమాటలను 

బాణములుగా సంధించుదురు. వారు భయమేమియు లేక అకసామ్తుత్గా వారిని కొటెట్దరు 

కీరత్నలు 64:5 => వారు దురాలోచన దృఢపరచుకొందురు చాటుగా ఉరుల నొడుడ్టకు 

యోచించుకొనుచు మనలను ఎవరు చూచెదరని చెపుప్కొందురు. 

కీరత్నలు 64:6 => వారు దుషట్కిర్యలను తెలిసికొనుటకు పర్యతిన్ంతురు వెదకి వెదకి ఉపాయము 

సిదధ్పరచుకొందురు పర్తివాని హృదయాంతరంగము అగాధము.  

మతత్యి 27:23 => అధిపతి ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెనని అడుగగా వారు సిలువ 

వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 

మతత్యి 27:24 => పిలాతు అలల్రి ఎకుక్వగుచునన్దే గాని తనవలన పర్యోజనమేమియు లేదని 

గర్హించి, నీళుల్ తీసికొని జనసమూహము ఎదుట చేతులు కడుగుకొని ఈ నీతిమంతుని 

రకత్మునుగూరిచ్ నేను నిరపరాధిని, మీరే చూచుకొనుడని చెపెప్ను. 
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మతత్యి 27:25 => అందుకు పర్జలందరు వాని రకత్ము మా మీదను మా పిలల్లమీదను 

ఉండుగాకనిరి. 

లూకా 23:23 => అయితే వారొకే పటుట్గా పెదద్ కేకలువేసి, వీనిని సిలువ వేయుమని అడుగగా వారి 

కేకలే గెలిచెను. 

లూకా 23:24 => కాగా వారడిగినటే ట్ జరుగవలెనని పిలాతు తీరుప్తీరిచ్ 

లూకా 23:25 => అలల్రి నిమితత్మును నరహతయ్ నిమితత్మును చెరసాలలో వేయబడి యుండినవానిని 

వారడిగినటుట్ వారికి విడుదలచేసి, యేసును వారికిషట్ము వచిచ్నటుట్ చేయుటకు అపప్గించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:22 => ఈ మాటవరకు అతడు చెపిప్నది వారు ఆలకించుచుండిరి. 

అపప్డు ఇటువంటివాడు బర్దుక తగడు, భూమిమీద ఉండకుండ వానిని చంపివేయుడని కేకలు వేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:23 => వారు కేకలువేయుచు తమపై బటట్లు విదులుచ్కొని 

ఆకాశముతటుట్ దుమెమ్తిత్ పోయుచుండగా 

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

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

దాసులకు కల సెలవియుయ్డి; మేము దాని భావమును తెలియజేసెదము. 

దానియేలు 3:9 => రాజగు నెబుకదెన్జరు నొదద్ ఈలాగు మనవి చేసిరి రాజు చిరకాలము జీవించును 

గాక. 

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

గృహమునకు వచిచ్ ఇటల్నెను రాజు చిరకాలము జీవించునుగాక, నీ తలంపులు నినున్ 

కలవరపరచనియయ్కుము, నీ మనసుస్ నిబబ్రముగా ఉండనిముమ్. 

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

సమాధులుండు పటట్ణము పాడైపోయి, దాని గుమమ్ములును అగిన్చేత కాలచ్బడి యుండగా నాకు 

దుఃఖముఖము లేకపోవునా అని రాజుతో అంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:2 => పౌలు రపిప్ంపబడినపుప్డు తెరుత్లుల్ అతనిమీద నేరముమోప 

నారంభించి యిటల్నెను 
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2 సమూయేలు 16:16 => దావీదుతో సేన్హముగానునన్ అరీక్యుడైన హూషైయనునతడు 

అబాష్లోమునొదద్కువచిచ్ అతని దరిశ్ంచి రాజు చిరంజీవియగును గాక రాజు చిరంజీవియగును గాక 

అని పలుకగా 

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

దావీదు సదాకాలము బర్దుకును గాక అనెను. 

ఎసేత్రు 1:3 => తన యేలుబడి యందు మూడవ సంవతస్రమున తన అధిపతులకందరికిని 

సేవకులకును విందు చేయించెను. పారసీక దేశము యొకక్యు మాదయ్ దేశము యొకక్యు 

పరాకర్మశాలులును ఘనులును సంసాథ్నాధిపతులును అతని సనిన్ధినుండగా 

వచనము 10 

ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన యింటికి వెళి ల్, 

యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు యెరూషలేము 

తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు వచెచ్ను. 

దానియేలు 6:2 => వారిపైన ముగుగ్రిని పర్ధానులగా నియమించెను; ఆ ముగుగ్రిలో దానియేలు 

ముఖుయ్డు. రాజునకు నషట్ము కలుగకుండునటుల్ ఆ యధిపతులు తపప్కుండ వీరికి లెకక్లు 

ఒపప్జెపప్వలెనని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

దానియేలు 6:3 => ఈ దానియేలు అతిశేర్షఠ్మైన బుదిధ్గలవాడై పర్ధానులలోను అధిపతులలోను 

పర్ఖాయ్తి నొందియుండెను గనుక రాజయ్మంతటిమీద అతని నియమింపవలెనని రాజుదేద్శించెను. 

దానియేలు 3:2 => రాజగు నెబుకదెన్జరు అధిపతులను సేనాధిపతులను సంసాథ్నాధిపతులను 

మంతుర్లను ఖజానాదారులను ధరమ్శాసత్ర విధాయకులను నాయ్యాధిపతులను సంసాథ్నములలో 

ఆధికయ్ము వహించిన వారినందరిని సమకూరుచ్టకును, రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన 

పర్తిమ యొకక్ పర్తిషఠ్కు రపిప్ంచుటకును దూతలను పంపించగా 

దానియేలు 3:27 => అధిపతులును సేనాధిపతులును సంసాథ్నాధిపతులును రాజుయొకక్ పర్ధాన 

మంతుర్లును కూడి వచిచ్ ఆ మనుషుయ్లను పరీకిష్ంచి, వారి శరీరములకు అగిన్ యేహాని 
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చేయకుండుటయు, వారి తలవెండుర్కలలో ఒకటైనను కాలిపోకుండుటయు, వారి వసత్రములు 

చెడిపోకుండుటయు, అగిన్ వాసనయైనను వారి దేహములకు తగలకుండుటయు చూచిరి. 

కీరత్నలు 2:2 => మనము వారి కటుల్ తెంపుదము రండి వారి పాశములను మనయొదద్నుండి 

పారవేయుదము రండి అని చెపుప్కొనుచు 

కీరత్నలు 59:3 => నా పార్ణము తీయవలెనని వారు పొంచియునాన్రు యెహోవా, నా దోషమునుబటిట్ 

కాదు నా పాపమునుబటిట్కాదు ఊరకయే బలవంతులు నాపైని పోగుబడియునాన్రు. 

కీరత్నలు 62:4 => అతని ఔనన్తయ్మునుండి అతని పడదోర్యుటకే వారు ఆలోచించుదురు 

అబదధ్మాడుట వారికి సంతోషము వారు తమ నోటితో శుభవచనములు పలుకుచు అంతరంగములో 

దూషించుదురు. (సెలా.)  

కీరత్నలు 83:1 => దేవా, ఊరకుండకుము దేవా, మౌనముగా ఉండకుము ఊరకుండకుము. 

కీరత్నలు 83:2 => నీ శతుర్వులు అలల్రిచేయుచునాన్రు నినున్ దేవ్షించువారు తల యెతిత్యునాన్రు. 

కీరత్నలు 83:3 => నీ పర్జలమీద వారు కపటోపాయములు పనున్చునాన్రు నీ మరుగుజొచిచ్న 

వారిమీద ఆలోచన చేయుచునాన్రు 

కీరత్నలు 94:20 => కటట్డవలన కీడు కలిప్ంచు దుషుట్ల పరిపాలనతో నీకు పొందుకలుగునా? 

మీకా 6:5 => నా జనులారా, యెహోవా నీతి కారయ్ములను మీరు గర్హించునటుల్ మోయాబురాజైన 

బాలాకు యోచించిన దానిని బెయోరు కుమారుడైన బిలాము అతనికి పర్తుయ్తత్రముగా చెపిప్న 

మాటలను షితీత్ము మొదలుకొని గిలాగ్లు వరకును జరిగినవాటిని, మనసుస్నకు తెచుచ్ కొనుడి. 

మతత్యి 12:14 => అంతట పరిసయుయ్లు వెలుపలికి పోయి, ఆయనను ఏలాగు సంహరింతుమా 

అని ఆయనకు విరోధముగా ఆలోచన చేసిరి. 

మతత్యి 26:4 => యేసును మాయోపాయముచేత పటుట్కొని, చంపవలెనని యేకమై ఆలోచన చేసిరి. 

మారుక్ 15:1 => ఉదయము కాగానే పర్ధానయాజకులును పెదద్లును శాసు త్ర్లును మహాసభ 

వారందరును కలిసి ఆలోచన చేసి, యేసును బంధించి తీసికొనిపోయి పిలాతునకు అపప్గించిరి. 

యోహాను 12:10 => అతనినిబటిట్ యూదులలో అనేకులు తమవారిని విడిచి యేసునందు 

విశావ్సముంచిరి గనుక  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:5 => మరునాడు వారి అధికారులును పెదద్లును శాసు త్ర్లును 

యెరూషలేములో కూడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:6 => పర్ధానయాజకుడైన అనన్యు కయపయు, యోహానును 

అలెకస్ందుర్ను పర్ధానయాజకుని బంధువులందరు వారితోకూడ ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:7 => వారు పేతురును యోహానును మధయ్ను నిలువబెటిట్ మీరు ఏ 

బలముచేత ఏ నామమునుబటిట్ దీనిని చేసితిరని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:26 => పర్భువు మీదను ఆయన కీర్సుత్ మీదను భూరాజులు లేచిరి, 

అధికారులును ఏకముగా కూడుకొనిరి అని నీవు పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా మా తండిర్యు నీ సేవకుడునైన 

దావీదు నోట పలికించితివి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

దానియేలు 3:6 => సాగిలపడి నమసక్రింపని వాడెవడో వాడు మండుచునన్ అగిన్గుండములో 

తక్షణమే వేయబడును. 

దానియేలు 3:11 => సాగిలపడి నమసక్రింపని వాడెవడో వాడు మండుచునన్ అగిన్గుండములో 

వేయబడును. 

కీరత్నలు 10:9 => గుహలోని సింహమువలె వారు చాటైన సథ్లములలో పొంచియుందురు 

బాధపడువారిని పటుట్కొన పొంచియుందురు బాధపడువారిని తమ వలలోనికి లాగి పటుట్కొందురు. 

నహూము 2:12 => తన పిలల్లకు కావలసినంత చీలిచ్వేయుచు, ఆడుసింహములకును కావలసినంత 

గొంతుక నొకిక్పటుట్చు, తన గుహలను ఎరతోను తన నివాసములను వేటాడిపటిట్న యెరతోను నింపిన 

సింహమేమాయెను? 

Page  of 627 1355



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

ఆదికాండము 3:5 => ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనున్లు తెరవబడుననియు, 

మీరు మంచిచెడడ్లను ఎరిగినవారై దేవతలవలె ఉందురనియు దేవునికి తెలియునని సతరీతో చెపప్గా 

1 రాజులు 12:14 => నా తండిర్ మీ కాడిని బరువుగా చేసెను గాని నేను మీ కాడిని మరి బరువుగా 

చేయుదును, నా తండిర్ చబుకులతో మిముమ్ను శికిష్ంచెను గాని నేను కొరడాలతో మిముమ్ను 

శికిష్ంచుదును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:14 => వారికి కఠినమైన పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను; ఎటల్నగా నా తండిర్ మీ 

కాడిని బరువుచేసెను, నేను దానిని మరింత బరువు చేయుదును; నా తండిర్ మిముమ్ను చబుకులతో 

దండించెను, నేను మిముమ్ను కొరడాలతో దండించెదనని చెపెప్ను. 

ఎసేత్రు 1:3 => తన యేలుబడి యందు మూడవ సంవతస్రమున తన అధిపతులకందరికిని 

సేవకులకును విందు చేయించెను. పారసీక దేశము యొకక్యు మాదయ్ దేశము యొకక్యు 

పరాకర్మశాలులును ఘనులును సంసాథ్నాధిపతులును అతని సనిన్ధినుండగా 

ఎసేత్రు 7:9 => రాజుముందర నుండు షండులలో హరోబ్నా అనునొకడు ఏలినవాడా చితత్గించుము, 

రాజు మేలుకొరకు మాటలాడిన మొరెద్కైని ఉరితీయుటకు హామాను చేయించిన యేబది మూరల 

యెతుత్గల ఉరికొయయ్ హామాను ఇంటియొదద్ నాటబడి యునన్దనగా రాజు దానిమీద వాని 

ఉరితీయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

దానియేలు 3:24 => రాజగు నెబుకదెన్జరు ఆశచ్రయ్పడి తీవరముగ లేచి మేము ముగుగ్రు 

మనుషుయ్లను బంధించి యీ అగిన్లో వేసితివిుగదా యని తన మంతుర్ల నడిగెను. వారు రాజా, 

సతయ్మే అని రాజుతో పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:22 => జనులు ఇది దైవసవ్రమేకాని మానవసవ్రము కాదని కేకలు 

వేసిరి. 

వచనము 11 

ఆ మనుషుయ్లు గుంపుకూడి వచిచ్ దానియేలు తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుటయు ఆయనను 

బతిమాలుకొనుటయు చూచి 
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ఎసేత్రు 3:12 => మొదటి నెల పదమూడవ దినమందు రాజుయొకక్ వార్తగాండుర్ పిలువబడిరి; 

హామాను ఆజాఞ్పించిన పర్కారము అంతయు ఆ యా సంసాథ్నములమీద నుంచబడిన రాజుయొకక్ 

అధిపతులకును అధికారులకును, ఆ యా సంసాథ్నములలోని జనములమీద నుంచబడిన 

అధిపతులకును అధికారులకును, వారి వారి లిపినిబటిట్యు, ఆ యా జనముల భాషనుబటిట్యు, రాజైన 

అహషేవ్రోషు పేరట ఆ వార్తగాండర్చేత తాకీదులు వార్యింపబడి రాజు ఉంగరముచేత 

ముదిర్ంపబడెను. 

ఎసేత్రు 8:10 => రాజైన అహషేవ్రోషు పేరట తాకీదులు మొరెద్కై వార్యించి రాజు ఉంగరముతో 

ముదిర్ంచి గుఱఱ్ములమీద, అనగా రాజనగరు పనికి పెంచబడిన బీజాశవ్ములమీద అంచెగాండర్ 

నెకిక్ంచి ఆ తాకీదులను వారిచేత పంపెను. 

యెషయా 10:1 => విధవరాండుర్ తమకు దోపుడుసొముమ్గా ఉండవలెననియు 

దానియేలు 6:12 => రాజు సముఖమునకు వచిచ్ శాసన విషయమునుబటిట్ రాజా, ముపప్ది దినముల 

వరకు నీకు తపప్ మరి ఏ దేవునికైనను మానవునికైనను ఎవడును పార్రథ్న చేయకూడదు; ఎవడైన 

చేసినయెడల వాడు సింహముల గుహలో పడదోర్యబడునని నీవు ఆజఞ్ ఇయయ్లేదా? అని మనవి 

చేయగా రాజు మాదీయుల యొకక్యు పారసీకుల యొకక్యు పదధ్తి పర్కారము ఆ సంగతి సిథ్రము; 

ఎవరును దాని రదుద్పరచజాలరనెను. 

దానియేలు 6:15 => ఆ మనుషుయ్లు దీని చూచి రాజసనిన్ధికి సందడిగా కూడి వచిచ్ రాజా, రాజు 

సిథ్రపరచిన యే శాసనము గాని తీరామ్నము గాని యెవడును రదుద్పరచజాలడు; ఇది మాదీయులకును 

పారసీకులకును విధియని తమరు తెలిసికొనవలెననిరి. 

ఎసేత్రు 1:19 => రాజునకు సమమ్తి ఆయెనా వషిత్ రాజైన అహషేవ్రోషు సనిన్ధికి ఇకను రాకూడదని 

తమయొదద్నుండి యొక రాజాజఞ్ పుటట్వలెను. అది తపప్కుండునటుల్ పారసీకుల యొకక్యు మాదీయుల 

యొకక్యు నాయ్యము చొపుప్న నియమింపవలెను. మరియు వషిత్కంటె యోగుయ్రాలిని రాణినిగా 

తాము చేయవలెను. 
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ఎసేత్రు 8:3 => మరియు ఎసేత్రు రాజు ఎదుట మనవిచేసికొని, అతని పాదములమీద పడి, 

అగాగీయుడైన హామాను చేసిన కీడును అతడు యూదులకు విరోధముగా తలంచిన యోచనను 

వయ్రథ్పరచుడని కనీన్ళల్తో అతని వేడుకొనగా 

మతత్యి 24:35 => ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలు ఏ మాతర్మును 

గతింపవు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:5 => కావున బహుకాలమునుండి వారు వార్యబడిన పర్కారము ఇంత 

ఘనముగా నాచరింపకుండుట చూచి, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు యెరూషలేములో 

పసాక్పండుగ ఆచరించుటకై రావలసినదని బెయేరెష్బా మొదలుకొని దాను వరకు 

ఇశార్యేలీయులుండు దేశమంతటను చాటింపవలెనని వారు నిరణ్యము చేసిరి. 

ఎసేత్రు 8:8 => అయితే రాజుపేరట వార్యబడి రాజు ఉంగరముతో ముదిర్ంపబడిన తాకీదును ఏ 

మానవుడును మారచ్జాలడు; కాగా మీకిషట్మైనటుల్ మీరు రాజునైన నా పేరట యూదుల పక్షమున 

తాకీదు వార్యించి రాజు ఉంగరముతో దాని ముదిర్ంచుడి. 

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

యేలికలను అతడు ఏలుచుండు సరవ్దేశమును జనులనందరిని పర్తిషిఠ్ంచుడి  

వచనము 12 

రాజు సముఖమునకు వచిచ్ శాసన విషయమునుబటిట్ రాజా, ముపప్ది దినముల వరకు నీకు తపప్ మరి 

ఏ దేవునికైనను మానవునికైనను ఎవడును పార్రథ్న చేయకూడదు; ఎవడైన చేసినయెడల వాడు 

సింహముల గుహలో పడదోర్యబడునని నీవు ఆజఞ్ ఇయయ్లేదా? అని మనవి చేయగా రాజు 

మాదీయుల యొకక్యు పారసీకుల యొకక్యు పదధ్తి పర్కారము ఆ సంగతి సిథ్రము; ఎవరును దాని 

రదుద్పరచజాలరనెను. 

కీరత్నలు 62:9 => అలుప్లైనవారు వటిట్ ఊపిరియై యునాన్రు. ఘనులైనవారు మాయసవ్రూపులు 

తార్సులో వారందరు తేలిపోవుదురు వటిట్ ఊపిరికనన్ అలకనగా ఉనాన్రు 
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కీరత్నలు 62:10 => బలాతాక్రమందు నమిమ్కయుంచకుడి దోచుకొనుటచేత గరవ్పడకుడి ధనము 

హెచిచ్నను దానిని లక్షయ్పెటట్కుడి. 

కీరత్నలు 118:9 => రాజులను నముమ్కొనుటకంటె యెహోవాను ఆశర్యించుట మేలు. 

కీరత్నలు 146:3 => రాజులచేతనైనను నరులచేతనైనను రక్షణ కలుగదు వారిని నముమ్కొనకుడి 

సామెతలు 6:2 => నీ నోటి మాటలవలన నీవు చికుక్బడియునాన్వు నీ నోటి మాటలవలన 

పటట్బడియునాన్వు 

యెషయా 2:22 => తన నాసికారంధర్ములలో పార్ణము కలిగిన నరుని లక్షయ్పెటట్కుము; వానిని 

ఏవిషయములో ఎనిన్క చేయవచుచ్ను? 

సామెతలు 18:13 => సంగతి వినకముందు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడు తన మూఢతను బయలుపరచి 

సిగుగ్నొందును. 

యెషయా 10:1 => విధవరాండుర్ తమకు దోపుడుసొముమ్గా ఉండవలెననియు 

దానియేలు 2:13 => ఇటిట్ శాసనము బయలుదేరుటవలన జాఞ్నులు చంపబడవలసి యుండగా, వారు 

దానియేలును ఆతని సేన్హితులను చంపజూచిరి. 

వచనము 13 

అందుకు వారు చెరపటట్బడిన యూదులలో నునన్ ఆ దానియేలు, నినేన్గాని నీవు పుటిట్ంచిన 

శాసనమునేగాని లక్షయ్పెటట్క, అనుదినము ముమామ్రు పార్రథ్న చేయుచు వచుచ్చునాన్డనిరి. 

లూకా 14:26 => ఎవడైనను నాయొదద్కు వచిచ్ తన తండిర్ని తలిల్ని భారయ్ను పిలల్లను 

అనన్దముమ్లను అకక్చెలెల్ండర్ను తన పార్ణమును సహా దేవ్షింపకుంటే వాడు నా శిషుయ్డు కానేరడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:17 => అయినను ఇది పర్జలలో ఇంక వాయ్పింపకుండుటకై ఇకమీదట ఈ 

నామమునుబటిట్ యే మనుషుయ్లతోనైనను మాటలాడకూడదని మనము వారిని బెదరుపెటట్వలెనని 

చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:18 => అపుప్డు వారిని పిలిపించి మీరు యేసు నామమునుబటిట్ 

యెంతమాతర్మును మాటలాడకూడదు, బోధింపను కూడదని వారికాజాఞ్పించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:19 => అందుకు పేతురును యోహానును వారినిచూచి దేవునిమాట 

వినుటకంటె మీ మాట వినుట దేవుని దృషిట్కి నాయ్యమా? మీరే చెపుప్డి; 

1 రాజులు 8:30 => మరియు నీ దాసుడనైన నేనును నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులును ఈ 

సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్న చేయునపుప్డెలల్, నీ నివాససాథ్నమైన ఆకాశమందు విని మా వినన్పము 

అంగీకరించుము; వినునపుప్డెలల్ మముమ్ను క్షమించుము. 

1 రాజులు 8:38 => ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులలో పర్తి మనిషి తన తన మనోవాయ్ధిని 

తెలిసికొనును గదా; ఒకక్డైనను జనులందరైనను ఈ మందిరము తటుట్ తమ చేతులు చాపి పార్రథ్న 

వినన్పములు చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:44 => మరియు నీ జనులు తమ శతుర్వులతో యుదధ్ము చేయుటకై నీవు వారిని 

పంపించు ఏ సథ్లమునకైనను బయలుదేరునపుప్డు, నీవు కోరుకొనిన పటట్ణముతటుట్ను నీ 

నామఘనతకు నేను కటిట్ంచిన మందిరముతటుట్ను యెహోవావగు నీకు వారు పార్రథ్న చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:48 => తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన వారియొకక్ దేశమందు పూరణ్హృదయముతోను 

పూరాణ్తమ్తోను వారు నీ తటుట్ తిరిగి, నీవు వారి పితరులకు దయచేసిన దేశము తటుట్ను నీవు 

కోరుకొనిన పటట్ణము తటుట్ను నీ నామఘనతకు నేను కటిట్ంచిన మందిరము తటుట్ను నినున్గూరిచ్ 

పార్రథ్న చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:49 => ఆకాశమను నీ నివాససథ్లమందు నీవు వారి పార్రథ్న వినన్పములను విని వారి 

కారయ్మును నిరవ్హించి 

1 రాజులు 8:50 => నీకు విరోధముగా పాపముచేసిన నీ జనులు ఏ తపుప్లచేత నీ విషయమై 

అపరాధులైరో ఆ తపుప్లను వారికి క్షమించి, వారిని చెరలోనికి కొనిపోయినవారు వారిని 

కనికరించునటుల్ వారియెడల కనికరము పుటిట్ంచుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:38 => తాము చెరలోనునన్ దేశమందు పూరణ్హృదయముతోను 

పూరాణ్తమ్తోను నీయొదద్కు మళుల్కొని, తమ పితరులకు నీవిచిచ్న తమ దేశముమీదికిని, నీవు 

కోరుకొనిన యీ పటట్ణముమీదికిని, నీ నామ ఘనతకొరకు నేను కటిట్ంచిన యీ మందిరముమీదికిని 

మనసుస్ తిర్పిప్ వినన్పము చేసినయెడల 
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కీరత్నలు 5:7 => నేనైతే నీ కృపాతిశయమునుబటిట్ నీ మందిరములో పర్వేశించెదను నీయెడల 

భయభకుత్లు కలిగి నీ పరిశుదాధ్లయము దికుక్ చూచి నమసక్రించెదను 

యోనా 2:4 => నీ సనిన్ధిలోనుండి నేను వెలివేయబడినను, నీ పరిశుదాధ్లయము తటుట్ మరల 

చూచెదననుకొంటిని. 

హెబీర్యులకు 4:16 => గనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయము కొరకు కృప 

పొందునటుల్ ధైరయ్ముతో కృపాసనము నొదద్కు చేరుదము. 

1 రాజులు 8:54 => సొలొమోను ఈలాగు పార్రిథ్ంచుటయు వినన్పము చేయుటయు ముగించి 

ఆకాశముతటుట్ తనచేతులను చాపి, యెహోవా బలిపీఠము ఎదుట మోకాళూ ల్నుట మాని, లేచి నిలిచిన 

తరువాత 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:13 => తాను చేయించిన అయిదు మూరల పొడవును అయిదు మూరల 

వెడలుప్ను మూడు మూరల యెతుత్నుగల యితత్డి చపప్రమును ముంగిటి ఆవరణమునందుంచి, 

దానిమీద నిలిచియుండి, సమాజముగా కూడియునన్ ఇశార్యేలీయులందరి యెదుటను మోకాళూ ల్ని, 

చేతులు ఆకాశమువైపు చాపి సొలొమోను ఇటల్ని పార్రథ్న చేసెను. 

ఎజార్ 9:5 => సాయంతర్పు అరప్ణ వేళను శర్మ తీరగా నేను లేచి, నా వసత్రమును పై దుపప్టిని 

చింపుకొని మోకాళల్మీద పడి, నా దేవుడైన యెహోవాతటుట్చేతులెతి ◌్త 

కీరత్నలు 95:6 => ఆయన మన దేవుడు మనము ఆయన పాలించు పర్జలము ఆయన మేపు 

గొఱఱ్లము. 

లూకా 22:41 => ఆ చోటు చేరి ఆయన వారితో మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ పార్రథ్న 

చేయుడని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:60 => అతడు మోకాళూ ల్ని పర్భువా, వారిమీద ఈ పాపము మోపకుమని 

గొపప్ శబద్ముతో పలికెను; ఈ మాట పలికి నిదిర్ంచెను. సౌలు అతని చావునకు సమమ్తించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:40 => పేతురు అందరిని వెలుపలికి పంపి మోకాళూ ల్ని పార్రథ్నచేసి 

శవమువైపు తిరిగి తబితా, లెమమ్నగా ఆమె కనున్లు తెరచి పేతురును చూచి లేచి కూరుచ్ండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:36 => అతడీలాగు చెపిప్ మోకాళూ ల్ని వారందరితో పార్రథ్న చేసెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:5 => ఆ దినములు గడిపిన తరువాత పర్యాణమై పోవుచుండగా, 

భారయ్లతోను పిలల్లతోను వారందరు మముమ్ను పటట్ణము వెలుపలివరకు సాగనంప వచిచ్రి. వారును 

మేమును సముదర్తీరమున మోకాళూ ల్ని పార్రథ్నచేసి యొకరియొదద్ ఒకరము సెలవు పుచుచ్కొంటిమి. 

ఎఫెసీయులకు 3:14 => ఈ హేతువుచేత పరలోకమునందును, భూమిమీదను ఉనన్ పర్తి 

కుటుంబము ఏ తండిర్నిబటిట్ కుటుంబమని పిలువబడుచునన్దో ఆ తండిర్యెదుట నేను మోకాళూ ల్ని 

దానియేలు 6:13 => అందుకు వారు చెరపటట్బడిన యూదులలో నునన్ ఆ దానియేలు, నినేన్గాని 

నీవు పుటిట్ంచిన శాసనమునేగాని లక్షయ్పెటట్క, అనుదినము ముమామ్రు పార్రథ్న చేయుచు 

వచుచ్చునాన్డనిరి. 

కీరత్నలు 55:17 => సాయంకాలమున ఉదయమున మధాయ్హన్మున నేను ధాయ్నించుచు 

మొఱఱ్పెటుట్కొందును ఆయన నా పార్రథ్న నాలకించును 

కీరత్నలు 86:3 => పర్భువా, దినమెలల్ నీకు మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను ననున్ కరుణింపుము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:1 => పెంతెకొసత్ను పండుగదినము వచిచ్నపుప్డు అందరు ఒకచోట 

కూడియుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:2 => అపుప్డు వేగముగా వీచు బలమైన గాలివంటి యొకధవ్ని 

ఆకాశమునుండి అకసామ్తుత్గా, వారు కూరుచ్ండియునన్ యిలల్ంతయు నిండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:15 => మీరు ఊహించునటుట్ వీరు మతుత్లు కారు, పొర్దుద్బొడిచి 

జామయిన కాలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:1 => పగలు మూడుగంటలకు పార్రథ్న కాలమున పేతురును యోహానును 

దేవాలయమునకు ఎకిక్ వెళుల్చుండగా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:9 => మరునాడు వారు పర్యాణమైపోయి పటట్ణమునకు 

సమీపించినపుప్డు పగలు ఇంచుమించు పండెర్ండు గంటలకు పేతురు పార్రథ్న చేయుటకు మిదెద్మీది 

కెకెక్ను.  

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

నుండును. 

Page  of 634 1355



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

ఫిలిపీప్యులకు 4:6 => దేనినిగూరిచ్యు చింతపడకుడి గాని పర్తి విషయములోను పార్రథ్న 

విజాఞ్పనములచేత కృతజఞ్తాపూరవ్కముగా మీ వినన్పములు దేవునికి తెలియజేయుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:17 => మరియు మాటచేత గాని కిర్యచేత గాని, మీరేమి చేసినను పర్భువైన 

యేసుదావ్రా తండిర్యైన దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, సమసత్మును ఆయన పేరట చేయుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:17 => యెడతెగక పార్రథ్న చేయుడి; 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:18 => పర్తి విషయమునందును కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి. ఈలాగు 

చేయుట యేసుకీర్సుత్నందు మీ విషయములో దేవుని చితత్ము. 

హెబీర్యులకు 13:15 => కాబటిట్ ఆయన దావ్రా మనము దేవునికి ఎలల్పుప్డును సుత్తియాగము 

చేయుదము, అనగా ఆయన నామమును ఒపుప్కొనుచు, జిహావ్ఫలము అరిప్ంచుదము. 

నెహెమాయ్ 6:11 => నేను నావంటి వాడు పారిపోవచుచ్నా? ఇంతవాడనైన నేను నా పార్ణమును 

రకిష్ంచుకొనుటకైనను గరాభ్లయమున పర్వేశింపవచుచ్నా? నేను అందులో పర్వేశింపనంటిని. 

కీరత్నలు 11:1 => యెహోవా శరణుజొచిచ్యునాన్ను పకిష్వలె, నీ కొండకు పారిపొముమ్ అని మీరు 

నాతో చెపుప్ట యేల? 

కీరత్నలు 11:2 => దుషుట్లు విలెల్కుక్పెటిట్ యునాన్రు చీకటిలో యథారథ్హృదయులమీద వేయుటకై 

తమ బాణములు నారియందు సంధించియునాన్రు 

మతత్యి 10:28 => మరియు ఆతమ్ను చంపనేరక దేహమునే చంపువారికి భయపడకుడి గాని, 

ఆతమ్ను దేహమునుకూడ నరకములో నశింపజేయగలవానికి మికిక్లి భయపడుడి. 

మతత్యి 10:29 => రెండు పిచుచ్కలు కాసుకు అమమ్బడును గదా; అయినను మీ తండిర్ సెలవులేక 

వాటిలో ఒకటైనను నేలను పడదు. 

మతత్యి 10:30 => మీ తలవెండుర్కలనిన్యు లెకిక్ంపబడియునన్వి  

మతత్యి 10:31 => గనుక మీరు భయపడకుడి; మీరనేకమైన పిచుచ్కలకంటె శేర్షు ఠ్లు. 

మతత్యి 10:32 => మనుషుయ్లయెదుట ననున్ ఒపుప్కొనువాడెవడో పరలోకమందునన్ నా 

తండిర్యెదుట నేనును వానిని ఒపుప్కొందును. 
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మతత్యి 10:33 => మనుషుయ్లయెదుట ఎవడు ననున్ ఎరుగననునో వానిని పరలోకమందునన్ నా 

తండిర్యెదుట నేనును ఎరుగనందును. 

లూకా 12:4 => నా సేన్హితులైన మీతో నేను చెపుప్నదేమనగా దేహమును చంపిన తరువాత 

మరేమియు చేయనేరని వారికి భయపడకుడి. 

లూకా 12:5 => ఎవనికి మీరు భయపడవలెనో మీకు తెలియజేయుదును; చంపిన తరువాత 

నరకములో పడదోర్య శకిత్గలవానికి భయపడుడి, ఆయనకే భయపడుడని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 12:6 => అయిదు పిచుచ్కలు రెండు కాసులకు అమమ్బడును గదా; అయినను వాటిలో 

ఒకటైనను దేవునియెదుట మరువబడదు. 

లూకా 12:7 => మీ తలవెండుర్కలనిన్యు లెకిక్ంపబడియునన్వి. భయపడకుడి; మీరు అనేకమైన 

పిచుచ్కలకంటె శేర్షు ఠ్లు కారా? 

లూకా 12:8 => మరియు నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా, ననున్ మనుషుయ్లయెదుట 

ఒపుప్కొనువాడెవడో, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని దూతల యెదుట వానిని ఒపుప్కొనును. 

లూకా 12:9 => మనుషుయ్లయెదుట ననున్ ఎరుగననువానిని, నేనును ఎరుగనని దేవుని 

దూతలయెదుట చెపుప్దును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:18 => అపుప్డు వారిని పిలిపించి మీరు యేసు నామమునుబటిట్ 

యెంతమాతర్మును మాటలాడకూడదు, బోధింపను కూడదని వారికాజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:19 => అందుకు పేతురును యోహానును వారినిచూచి దేవునిమాట 

వినుటకంటె మీ మాట వినుట దేవుని దృషిట్కి నాయ్యమా? మీరే చెపుప్డి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:29 => పర్భువా, ఈ సమయమునందు వారి బెదరింపులు చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:20 => ఈ జీవమునుగూరిచ్న మాటలనిన్యు పర్జలతో చెపుప్డని వారితో 

అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:29 => అందుకు పేతురును అపొసత్లులు నుమనుషుయ్లకు కాదు దేవునికే 

మేము లోబడవలెను గదా. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:40 => వారతని మాటకు సమమ్తించి, అపొసత్లులను పిలిపించి కొటిట్ంచి 

యేసు నామమునుబటిట్ బోధింపకూడదని ఆజాఞ్పించి వారిని విడుదల చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:41 => ఆ నామముకొరకు అవమానము పొందుటకు పాతుర్లని 

యెంచబడినందున వారు సంతోషించుచు మహాసభ యెదుటనుండి వెళి ల్పోయి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:42 => పర్తిదినము దేవాలయములోను ఇంటింటను మానక బోధించుచు, 

యేసే కీర్సత్ని పర్కటించుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

ఫిలిపీప్యులకు 1:14 => మరియు సహోదరులైన వారిలో ఎకుక్వమంది నా బంధకముల 

మూలముగా పర్భువునందు సిథ్ర విశావ్సము గలవారై, నిరభ్యముగా దేవుని వాకయ్ము బోధించుటకు 

మరి విశేషధైరయ్ము తెచుచ్కొనిరి. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:20 => నేను మిగుల అపేకిష్ంచుచు నిరీకిష్ంచుచునన్ పర్కారముగా మీ 

పార్రథ్నవలనను, యేసుకీర్సుత్ యొకక్ ఆతమ్ నాకు సమృదిధ్గా కలుగుటవలనను, ఆ పర్కటన నాకు 

రక్షణారథ్ముగా పరిణమించునని నేనెరుగుదును. 

పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

పర్కటన 2:13 => సాతాను సింహాసనమునన్ సథ్లములో నీవు కాపురమునాన్వని నేనెరుగుదును. 

మరియు సాతాను కాపురమునన్ ఆ సథ్లములో, నాయందు విశావ్సియైయుండి ననున్గూరిచ్ సాకిష్యైన 

అంతిపయనువాడు మీ మధయ్ను చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామము గటిట్గా చేపటిట్ నాయందలి 

విశావ్సమును విసరిజ్ంపలేదని నేనెరుగుదును 

ఆదికాండము 8:6 => నలుబది దినములైన తరువాత నోవహు తాను చేసిన ఓడ కిటికీ తీసి 
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1 రాజులు 8:29 => నీ దాసుడనైన నేను చేయు పార్రథ్నను దయతో అంగీకరించునటుల్ నా నామము 

అకక్డ ఉండునని యే సథ్లమునుగూరిచ్ నీవు సెలవిచిచ్తివో ఆ సథ్లమైన యీ మందిరము తటుట్ నీ 

నేతర్ములు రేయింబగలు తెరవబడి యుండునుగాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:20 => నీ సేవకులు ఈ సథ్లము తటుట్ తిరిగి చేయు వినన్పములను వినుటకై 

నా నామమును అచచ్ట ఉంచెదనని నీవు సెలవిచిచ్న సథ్లముననునన్ యీ మందిరముమీద నీ కనుదృషిట్ 

రాతిర్ంబగళుల్ నిలుచునుగాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:34 => నీ జనులు నీవు పంపిన మారగ్మందు తమ శతుర్వులతో యుదధ్ము 

చేయుటకై బయలుదేర నుదేద్శించి, నీవు కోరుకొనిన యీ పటట్ణము తటుట్ను నీ నామమునకు నేను 

కటిట్ంచిన యీ మందిరముతటుట్ తిరిగి వినన్పము చేసినయెడల 

యోబు 36:21 => జాగర్తత్పడుము చెడుతనము చేయకుండుము. దుఃఖానుభవముకనన్ అది 

మంచిదని నీవు వాని కోరుకొనియునాన్వు. 

కీరత్నలు 11:3 => పునాదులు పాడైపోగా నీతిమంతులేమి చేయగలరు? 

కీరత్నలు 28:2 => నేను నీకు మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు నీ పరిశుదాధ్లయము వైపునకు నాచేతుల 

నెతుత్నపుప్డు నా విజాఞ్పన ధవ్ని ఆలకింపుము. 

కీరత్నలు 109:4 => నేను చూపిన పేర్మకు పర్తిగా వారు నామీద పగ పటిట్యునాన్రు అయితే నేను 

మానక పార్రథ్న చేయుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 119:110 => ననున్ పటుట్కొనుటకై భకిత్హీనులు ఉరియొడిడ్రి అయినను నీ 

ఉపదేశములనుండి నేను తొలగి తిరుగుటలేదు. 

కీరత్నలు 137:5 => యెరూషలేమా, నేను నినున్ మరచినయెడల నా కుడిచేయి తన నేరుప్ మరచును 

గాక. 

కీరత్నలు 138:2 => నీ పరిశుదాధ్లయముతటుట్ నేను నమసాక్రము చేయుచునాన్ను నీ 

నామమంతటికంటె నీవిచిచ్న వాకయ్మును నీవు గొపప్చేసియునాన్వు. నీ కృపాసతయ్ములనుబటిట్ నీ 

నామమునకు కృతజఞ్తాసుత్తులు నేను చెలిల్ంచెదను.  
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సామెతలు 28:1 => ఎవడును తరుమకుండనే దుషుట్డు పారిపోవును నీతిమంతులు సింహమువలె 

ధైరయ్ముగా నుందురు. 

దానియేలు 9:3 => అంతట నేను గోనెపటట్ కటుట్కొని, ధూళి తలపైన వేసికొని ఉపవాసముండి, 

పార్రథ్న విజాఞ్పనలు చేయుటకై పర్భువగు దేవుని యెదుట నా మనసుస్ను నిబబ్రము చేసికొంటిని. 

మతత్యి 6:5 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేషధారులవలె ఉండవదుద్; మనుషుయ్లకు 

కనబడవలెనని సమాజమందిరములలోను వీధుల మూలలలోను నిలిచి పార్రథ్న చేయుట వారికిషట్ము; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 22:21 => అందుకాయన ఆలాగైతే కైసరువి కైసరునకును, దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని 

వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 3:3 => ఆయన నీవు లేచి మధయ్ను నిలువుమని ఊచచెయియ్ గలవానితో చెపిప్ 

మారుక్ 10:17 => ఆయన బయలుదేరి మారగ్మున పోవుచుండగా ఒకడు పరుగెతిత్కొనివచిచ్ 

ఆయనయెదుట మోకాళూ ల్ని సదోబ్ధకుడా, నితయ్జీవమునకు వారసుడనగుటకు నేనేమి చేయుదునని 

ఆయన నడిగెను. 

లూకా 6:12 => ఆ దినములయందు ఆయన పార్రథ్న చేయుటకు కొండకు వెళి ల్, దేవుని 

పార్రిథ్ంచుటయందు రాతిర్ గడిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:1 => ఆ కాలమందు యెరూషలేములోని సంఘమునకు గొపప్ హింస 

కలిగినందున, అపొసత్లులు తపప్ అందరు యూదయ సమరయ దేశములయందు చెదరిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

ఎఫెసీయులకు 5:4 => కృతజఞ్తా వచనమే మీరుచచ్రింపవలెను గాని మీరు బూతులైనను, 

పోకిరిమాటలైనను, సరసోకుత్లైనను ఉచచ్రింపకూడదు; ఇవి మీకు తగవు. 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 
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హెబీర్యులకు 11:23 => మోషే పుటిట్నపుప్డు అతని తలిదండుర్లు ఆ శిశువు సుందరుడై యుండుట 

చూచి, విశావ్సమునుబటిట్ రాజాజఞ్కు భయపడక, మూడు మాసములు అతని దాచిపెటిట్రి. 

1 పేతురు 4:19 => కాబటిట్ దేవుని చితత్పర్కారము బాధపడువారు సత పర్వరత్న గలవారై, నమమ్కమైన 

సృషిట్కరత్కు తమ ఆతమ్లను అపప్గించుకొనవలెను. 

పర్కటన 11:17 => వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు దేవుడవైన పర్భువా, సరావ్ధికారీ, నీవు నీ 

మహాబలమును సీవ్కరించి యేలుచునాన్వు గనుక మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

వచనము 14 

రాజు ఈ మాట విని బహుగా వాయ్కులపడి, దానియేలును రకిష్ంపవలెనని తన మనసుస్ దృఢము 

చేసికొని, సూరుయ్డసత్మించు వరకు అతని విడిపించుటకు పర్యతన్ము చేసెను. 

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

ఇటల్నిరి రాజగు దరాయ్వేషూ, చిరంజీవివై యుందువుగాక. 

కీరత్నలు 10:9 => గుహలోని సింహమువలె వారు చాటైన సథ్లములలో పొంచియుందురు 

బాధపడువారిని పటుట్కొన పొంచియుందురు బాధపడువారిని తమ వలలోనికి లాగి పటుట్కొందురు. 

కీరత్నలు 37:32 => భకిత్హీనులు నీతిమంతులకొరకు పొంచియుండి వారిని చంపజూతురు. 

కీరత్నలు 37:33 => వారిచేతికి యెహోవా నీతిమంతులను అపప్గింపడు వారు విమరశ్కు 

వచిచ్నపుప్డు ఆయన వారిని దోషులుగా ఎంచడు. 

కీరత్నలు 137:5 => యెరూషలేమా, నేను నినున్ మరచినయెడల నా కుడిచేయి తన నేరుప్ మరచును 

గాక. 

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

ధైరయ్ముగా నుందురు. 

మతత్యి 22:21 => అందుకాయన ఆలాగైతే కైసరువి కైసరునకును, దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని 

వారితో చెపెప్ను. 
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1 పేతురు 4:19 => కాబటిట్ దేవుని చితత్పర్కారము బాధపడువారు సత పర్వరత్న గలవారై, నమమ్కమైన 

సృషిట్కరత్కు తమ ఆతమ్లను అపప్గించుకొనవలెను. 

వచనము 15 

ఆ మనుషుయ్లు దీని చూచి రాజసనిన్ధికి సందడిగా కూడి వచిచ్ రాజా, రాజు సిథ్రపరచిన యే శాసనము 

గాని తీరామ్నము గాని యెవడును రదుద్పరచజాలడు; ఇది మాదీయులకును పారసీకులకును విధియని 

తమరు తెలిసికొనవలెననిరి. 

దానియేలు 3:8 => ఆ సమయమందు కలీద్యులలో కొందరు ముఖుయ్లు వచిచ్ యూదులపైని 

కొండెములు చెపిప్ 

దానియేలు 3:9 => రాజగు నెబుకదెన్జరు నొదద్ ఈలాగు మనవి చేసిరి రాజు చిరకాలము జీవించును 

గాక. 

దానియేలు 3:10 => రాజా, తాము ఒక కటట్డ నియమించితిరి; ఏదనగా బాకాను పిలల్ంగోర్విని 

పెదద్వీణను వీణను విపంచికను సుంఫోనీయను సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను విను పర్తివాడు 

సాగిలపడి ఆ బంగారు పర్తిమకు నమసాక్రము చేయవలెను. 

దానియేలు 3:11 => సాగిలపడి నమసక్రింపని వాడెవడో వాడు మండుచునన్ అగిన్గుండములో 

వేయబడును. 

దానియేలు 3:12 => రాజా, తాము షదర్కు, మేషాకు, అబేదన్గో అను ముగుగ్రు యూదులను 

బబులోను దేశములోని రాచకారయ్ములు విచారించుటకు నియమించితిరి; ఆ మనుషుయ్లు తమరి 

ఆజఞ్ను లక్షయ్పెటట్లేదు, తమరి దేవతలను పూజించుటలేదు, తమరు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రించుటయే లేదు అనిరి. 

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

పౌలును సీలను పటుట్కొని గార్మపు చావడిలోనికి అధికారుల యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:24 => అతడు అటిట్ ఆజఞ్ను పొంది, వారిని లోపలి చెరసాలలోనికి తోర్సి, 

వారి కాళల్కు బొండవేసి బిగించెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:2 => పౌలు రపిప్ంపబడినపుప్డు తెరుత్లుల్ అతనిమీద నేరముమోప 

నారంభించి యిటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:3 => మహా ఘనతవహించిన ఫేలికాస్, మేము తమవలన ఎంతో నెమమ్ది 

అనుభవించుచునాన్మనియు, ఈ దేశజనమునకు సంభవించిన అనేకమైన కీడులు తమ పరామరశ్చేత 

దిదుద్బాటవుచునన్వనియు ఒపుప్కొని, మేము సకల విధములను సకల సథ్లములలోను పూరణ్ కృతజఞ్తతో 

అంగీకరించుచునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:4 => నేను తమకు ఎకుక్వ ఆయాసము కలుగజేయకుండ మేము 

కుల్పత్ముగా చెపుప్కొనుదానిని తమరు ఎపప్టివలె శాంతముగా వినవలెనని వేడుకొనుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:5 => ఈ మనుషుయ్డు పీడవంటివాడును, భూలోకమందునన్ సకలమైన 

యూదులను కలహమునకు రేపువాడును, నజరేయుల మతభేదమునకు నాయకుడునై యునన్టుట్ 

మేము కనుగొంటిమి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:6 => మరియు ఇతడు దేవాలయమును అపవితర్ము చేయుటకు 

యతన్పడెను గనుక మేము అతని పటుట్కొంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:7 => తమరు విమరిశ్ంచినయెడల  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:8 => మేము ఇతనిమీద మోపుచునన్ నేరములనిన్యు తమకే 

తెలియవచుచ్నని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:9 => యూదులందుకు సమమ్తించి యీ మాటలు నిజమే అని చెపిప్రి. 

దానియేలు 6:8 => మాదీయుల యొకక్యు పారసీకుల యొకక్యు పదధ్తి ననుసరించి సిథ్రమగు 

శాసనముగా ఉండునటుల్ దానిమీద సంతకము చేయుమని మనవి చేసిరి. 

ఎసేత్రు 1:19 => రాజునకు సమమ్తి ఆయెనా వషిత్ రాజైన అహషేవ్రోషు సనిన్ధికి ఇకను రాకూడదని 

తమయొదద్నుండి యొక రాజాజఞ్ పుటట్వలెను. అది తపప్కుండునటుల్ పారసీకుల యొకక్యు మాదీయుల 

యొకక్యు నాయ్యము చొపుప్న నియమింపవలెను. మరియు వషిత్కంటె యోగుయ్రాలిని రాణినిగా 

తాము చేయవలెను. 
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ఎసేత్రు 3:12 => మొదటి నెల పదమూడవ దినమందు రాజుయొకక్ వార్తగాండుర్ పిలువబడిరి; 

హామాను ఆజాఞ్పించిన పర్కారము అంతయు ఆ యా సంసాథ్నములమీద నుంచబడిన రాజుయొకక్ 

అధిపతులకును అధికారులకును, ఆ యా సంసాథ్నములలోని జనములమీద నుంచబడిన 

అధిపతులకును అధికారులకును, వారి వారి లిపినిబటిట్యు, ఆ యా జనముల భాషనుబటిట్యు, రాజైన 

అహషేవ్రోషు పేరట ఆ వార్తగాండర్చేత తాకీదులు వార్యింపబడి రాజు ఉంగరముచేత 

ముదిర్ంపబడెను. 

ఎసేత్రు 8:8 => అయితే రాజుపేరట వార్యబడి రాజు ఉంగరముతో ముదిర్ంపబడిన తాకీదును ఏ 

మానవుడును మారచ్జాలడు; కాగా మీకిషట్మైనటుల్ మీరు రాజునైన నా పేరట యూదుల పక్షమున 

తాకీదు వార్యించి రాజు ఉంగరముతో దాని ముదిర్ంచుడి. 

దానియేలు 2:13 => ఇటిట్ శాసనము బయలుదేరుటవలన జాఞ్నులు చంపబడవలసి యుండగా, వారు 

దానియేలును ఆతని సేన్హితులను చంపజూచిరి. 

దానియేలు 3:10 => రాజా, తాము ఒక కటట్డ నియమించితిరి; ఏదనగా బాకాను పిలల్ంగోర్విని 

పెదద్వీణను వీణను విపంచికను సుంఫోనీయను సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను విను పర్తివాడు 

సాగిలపడి ఆ బంగారు పర్తిమకు నమసాక్రము చేయవలెను. 

దానియేలు 6:15 => ఆ మనుషుయ్లు దీని చూచి రాజసనిన్ధికి సందడిగా కూడి వచిచ్ రాజా, రాజు 

సిథ్రపరచిన యే శాసనము గాని తీరామ్నము గాని యెవడును రదుద్పరచజాలడు; ఇది మాదీయులకును 

పారసీకులకును విధియని తమరు తెలిసికొనవలెననిరి. 

వచనము 16 

అంతట రాజు ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును పటుట్కొనిపోయి సింహముల గుహలో 

పడదోర్సిరి; పడదోర్యగా రాజు నీవు అనుదినము తపప్క సేవించుచునన్ నీ దేవుడే నినున్ రకిష్ంచునని 

దానియేలుతో చెపెప్ను. 

దానియేలు 1:6 => యూదులలోనుండి దానియేలు, హననాయ్, మిషాయేలు, అజరాయ్ అనువారు 

వీరిలోనుండిరి. 
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దానియేలు 2:25 => కావున అరోయ్కు రాజునకు భావము తెలియజెపప్గల యొక మనుషుయ్ని 

చెరపటట్బడిన యూదులలో నేను కనుగొంటినని రాజు సముఖమున మనవి చేసి, దానియేలును తవ్రగా 

రాజు సనిన్ధికి తోడుకొనిపోయెను. 

దానియేలు 5:13 => అపుప్డు వారు దానియేలును పిలువనంపించిరి. అతడు రాగా రాజు ఇటల్నెను 

రాజగు నా తండిర్ యూదయలో నుండి ఇకక్డికి తీసికొనివచిచ్న చెర సంబంధమగు 

యూదులలోనుండు దానియేలు నీవే గదా?  

దానియేలు 3:12 => రాజా, తాము షదర్కు, మేషాకు, అబేదన్గో అను ముగుగ్రు యూదులను 

బబులోను దేశములోని రాచకారయ్ములు విచారించుటకు నియమించితిరి; ఆ మనుషుయ్లు తమరి 

ఆజఞ్ను లక్షయ్పెటట్లేదు, తమరి దేవతలను పూజించుటలేదు, తమరు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రించుటయే లేదు అనిరి. 

ఎసేత్ రు 3 : 8 = > అంతట హామాను అహషేవ్రోషుతో చెపిప్నదేమనగా మీ రాజయ్ 

సంసాథ్నములనిన్టియందుండు జనులలో ఒక జాతివారు చెదరియునాన్రు; వారి విధులు సకలజనుల 

విధులకు వేరుగా ఉనన్వి; వారు రాజుయొకక్ ఆజఞ్లను గైకొనువారు కారు; కాబటిట్ వారిని ఉండనిచుచ్ట 

రాజునకు పర్యోజనకరము కాదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:29 => అందుకు పేతురును అపొసత్లులు నుమనుషుయ్లకు కాదు దేవునికే 

మేము లోబడవలెను గదా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:7 => వీరందరు యేసు అను వేరొక రాజునాన్డని చెపిప్, కైసరు 

చటట్ములకు విరోధముగా నడుచుకొనువారు అని కేకలువేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 1:17 => అయితే ఆ మంతర్సానులు దేవునికి భయపడి, ఐగుపుత్ రాజు 

తమకాజాఞ్పించినటుల్ చేయక మగపిలల్లను బర్దుకనియయ్గా  

ఎసేత్రు 3:4 => ఈ పర్కారము వారు పర్తిదినము అతనితో చెపుప్చు వచిచ్నను అతడు వారి మాట 

చెవిని బెటట్కపోయెను గనుక వారు మొరెద్కై యొకక్ మాటలు సిథ్రపడునో లేదో చూతమని దాని 

హామానునకు తెలిపిరి. ఏలయనగా అతడు నేను యూదుడను గనుక ఆ పని చేయజాలనని వారితో 

చెపిప్యుండెను. 
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కీరత్నలు 55:17 => సాయంకాలమున ఉదయమున మధాయ్హన్మున నేను ధాయ్నించుచు 

మొఱఱ్పెటుట్కొందును ఆయన నా పార్రథ్న నాలకించును 

సామెతలు 30:10 => దాసునిగూరిచ్ వాని యజమానునితో కొండెములు చెపప్కుము వాడు నినున్ 

శపించును ఒకవేళ నీవు శికాష్రు హ్డవగుదువు. 

యెహెజేక్లు 3:11 => బయలుదేరి చెరలోనునన్ నీ జనులయొదద్కు పోయి యీ మాటలు 

పర్కటింపుము, వారు వినినను వినకపోయినను పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డని 

చెపుప్మని ఆయన నాతో సెలవిచెచ్ను. 

దానియేలు 3:8 => ఆ సమయమందు కలీద్యులలో కొందరు ముఖుయ్లు వచిచ్ యూదులపైని 

కొండెములు చెపిప్ 

దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళి ల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 

యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:37 => నావంటి యొక పర్వకత్ను దేవుడు మీ సహోదరులలో మీకు 

పుటిట్ంచును అని ఇశార్యేలీయులతో చెపిప్న మోషే యితడే. 

వచనము 17 

వారు ఒక రాయి తీసికొనివచిచ్ ఆ గుహ దావ్రమున వేసి దాని మూసిరి; మరియు దానియేలునుగూరిచ్ 

రాజు యొకక్ తీరామ్నము మారునేమోయని, రాజు ముదర్ను అతని యధికారుల ముదర్ను వేసి దాని 

ముదిర్ంచిరి. 

దానియేలు 3:13 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హమును రౌదర్మును గలవాడై షదర్కును 

మేషాకును అబేదెన్గోను పటుట్కొని రండని ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు ఆ మనుషుయ్లను పటుట్కొని 

రాజసనిన్ధికి తీసికొని వచిచ్రి. 

మతత్యి 27:17 => కాబటిట్ జనులు కూడి వచిచ్నపుప్డు పిలాతు నేనెవనిని  
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మతత్యి 27:18 => విడుదల చేయవలెనని మీరు కోరుచునాన్రు? బరబబ్నా లేక కీర్సత్నబడిన 

యేసునా? అని వారిని అడిగెను. ఏలయనగా వారు అసూయచేత ఆయనను అపప్గించిరని అతడు 

ఎరిగియుండెను 

మతత్యి 27:19 => అతడు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు అతని భారయ్ నీవు ఆ 

నీతిమంతుని జోలికి పోవదుద్; ఈ పొర్దుద్ ఆయననుగూరిచ్ నేను కలలో మికిక్లి బాధపడితినని 

అతనియొదద్కు వరత్మానము పంపెను 

మతత్యి 27:20 => పర్ధానయాజకులును పెదద్లును, బరబబ్ను విడిపించుమని అడుగుటకును, 

యేసును సంహరించుటకును జనసమూహములను పేర్రేపించిరి 

మతత్యి 27:21 => అధిపతి ఈ యిదద్రిలో నేనెవనిని విడుదల చేయవలెనని మీరు కోరుచునాన్రని 

వారినడుగగా వారు బరబబ్నే అనిరి. 

మతత్యి 27:22 => అందుకు పిలాతు ఆలాగైతే కీర్సత్నబడిన యేసును ఏమిచేతునని వారినడుగగా 

సిలువ వేయుమని అందరును చెపిప్రి. 

మతత్యి 27:23 => అధిపతి ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెనని అడుగగా వారు సిలువ 

వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 

మతత్యి 27:24 => పిలాతు అలల్రి ఎకుక్వగుచునన్దే గాని తనవలన పర్యోజనమేమియు లేదని 

గర్హించి, నీళుల్ తీసికొని జనసమూహము ఎదుట చేతులు కడుగుకొని ఈ నీతిమంతుని 

రకత్మునుగూరిచ్ నేను నిరపరాధిని, మీరే చూచుకొనుడని చెపెప్ను. 

మారుక్ 6:26 => రాజు బహుగా దుఃఖపడెను గాని తాను పెటుట్కొనిన ఒటుట్ నిమితత్మును తనతో 

కూరుచ్ండియునన్వారి నిమితత్మును ఆమెకు ఇయయ్ను అననొలల్క పోయెను. 

లూకా 23:13 => అంతట పిలాతు పర్ధానయాజకులను అధికారులను పర్జలను పిలిపించి 

లూకా 23:14 => పర్జలు తిరుగబడునటుల్ చేయుచునాన్డని మీరీ మనుషుయ్ని నాయొదద్కు తెచిచ్తిరే. 

ఇదిగో నేను మీయెదుట ఇతనిని విమరిశ్ంపగా మీరితని మీద మోపిన నేరములలో ఒకక్టైనను నాకు 

కనబడలేదు 
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లూకా 23:15 => హేరోదునకు కూడ కనబడలేదు. హేరోదు అతని మాయొదద్కు తిరిగి పంపెను 

గదా; ఇదిగో మరణమునకు తగినదేదియు ఇతడు చేయలేదు. 

లూకా 23:16 => కాబటిట్ నేనితనిని  

లూకా 23:17 => శికిష్ంచి విడుదలచేయుదునని వారితో చెపప్గా 

లూకా 23:18 => వారందరు వీనిని చంపివేసి మాకు బరబబ్ను విడుదలచేయుమని ఏకగీర్వముగా 

కేకలువేసిరి. 

లూకా 23:19 => వీడు పటట్ణములో జరిగించిన యొక అలల్రి నిమితత్మును నరహతయ్ నిమితత్మును 

చెరసాలలో వేయబడినవాడు. 

లూకా 23:20 => పిలాతు యేసును విడుదల చేయగోరి వారితో తిరిగి మాటలాడినను. 

లూకా 23:21 => వారు వీనిని సిలువ వేయుము సిలువ వేయుము అని కేకలువేసిరి. 

యోహాను 19:7 => అందుకు యూదులు మాకొక నియమము కలదు; తాను దేవుని కుమారుడనని 

ఇతడు చెపుప్కొనెను గనుక ఆ నియమము చొపుప్న ఇతడు చావవలెనని అతనితో చెపిప్రి. 

యోహాను 19:8 => పిలాతు ఆ మాట విని మరి యెకుక్వగా భయపడి, తిరిగి అధికారమందిరములో 

పర్వేశించి 

యోహాను 19:9 => నీవెకక్డనుండి వచిచ్తివని యేసును అడిగెను; అయితే యేసు అతనికి ఏ 

ఉతత్రము ఇయయ్లేదు 

యోహాను 19:10 => గనుక పిలాతు నాతో మాటలాడవా? నినున్ విడుదల చేయుటకు నాకు 

అధికారము కలదనియు, నినున్ సిలువ వేయుటకు నాకు అధికారము కలదనియు నీవెరుగవా? అని 

ఆయనతో అనెను. 

యోహాను 19:11 => అందుకు యేసు పైనుండి నీకు ఇయయ్బడియుంటేనే తపప్ నామీద నీకు ఏ 

అధికారమును ఉండదు; అందుచేత ననున్ నీకు అపప్గించిన వానికి ఎకుక్వ పాపము కలదనెను. 

యోహాను 19:12 => ఈ మాటనుబటిట్ పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయుటకు యతన్ము చేసెను 

గాని యూదులు నీవు ఇతని విడుదల చేసితివా కైసరునకు సేన్హితుడవు కావు; తాను రాజునని 

చెపుప్కొను పర్తివాడును కైసరునకు విరోధముగా మాటలాడుచునన్వాడే అని కేకలువేసిరి. 
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2 సమూయేలు 3:28 => ఆ తరువాత ఈ సమాచారము దావీదునకు వినబడినపుప్డు అతడు 

అనుకొనిన దేమనగా నేనును నా రాజయ్మును నేరు కుమారుడగు అబేన్రు పార్ణము తీయుట 

విషయములో యెహోవా సనిన్ధిని ఎపప్టికిని నిరపరాధులమే. 

2 సమూయేలు 3:29 => ఈ దోషము యోవాబుమీదను అతని తండిర్కి పుటిట్న వారందరిమీదను 

మోపబడునుగాక. యోవాబు ఇంటివారిలో సార్వముగలవాడైనను కుషఠ్రోగియైనను కఱఱ్పటుట్కొని 

నడుచువాడైనను ఖడగ్ముచేత కూలువాడైనను ఆహారము లేనివాడైనను ఉండకపోడుగాక అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:16 => వారి చరయ్లటుల్ండగా ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములయందంతటను 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను వెదకుటకు మనసుస్ నిలుపుకొనినవారు తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాకు బలులనరిప్ంచుటకై యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

ఎసేత్రు 2:1 => ఈ సంగతులైన తరువాత రాజైన అహషేవ్రోషు యొకక్ ఆగర్హము చలాల్రినపుప్డు 

అతడు వషిత్ని ఆమె చేసినదానిని ఆమెకు నిరణ్యింపబడినదానిని తలంచగా 

సామెతలు 18:13 => సంగతి వినకముందు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడు తన మూఢతను బయలుపరచి 

సిగుగ్నొందును. 

దానియేలు 6:23 => రాజు ఇందునుగూరిచ్ యతి సంతోషభరితుడై దానియేలును గుహలోనుండి పైకి 

తీయుడని ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును బయటికి తీసిరి. అతడు తన దేవునియందు 

భకిత్గలవాడైనందున అతనికి ఏ హానియు కలుగలేదు. 

హగగ్యి 1:5 => కాబటిట్ సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ 

పర్వరత్ననుగూరిచ్ ఆలోచించుకొనుడి. 

మతత్యి 14:9 => రాజు దుఃఖపడినను తాను చేసిన పర్మాణము నిమితత్మును, తనతో కూడ 

భోజనమునకు కూరుచ్నన్వారి నిమితత్మును ఇయయ్నాజాఞ్పించి 

మతత్యి 19:22 => అయితే ఆ యౌవనుడు మిగుల ఆసిత్గలవాడు గనుక ఆ మాట విని 

వయ్సనపడుచు వెళి ల్పోయెను. 

2 కొరిందీయులకు 7:11 => మీరు దేవుని చితత్ పర్కారము పొందిన యీ దుఃఖము ఎటిట్ జాగర్తను 

ఎటిట్ దోషనివారణకైన పర్తివాదమును ఎటిట్ ఆగర్హమును ఎటిట్ భయమును ఎటిట్ అభిలాషను ఎటిట్ 
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ఆసకిత్ని ఎటిట్ పర్తిదండనను మీలో పుటిట్ంచెనో చూడుడి. ఆ కారయ్మునుగూరిచ్ సమసత్ 

విషయములలోను మీరు నిరోద్షులై యునాన్రని ఋజువుపరచుకొంటిరి. 

వచనము 18 

అంతట రాజు తన నగరునకు వెళి ల్ ఆ రాతిర్ అంత ఉపవాసముండి నాటయ్వాయిదయ్ములను 

జరుగనియయ్లేదు; అతనికి నిదర్పటట్కపోయెను. 

దానియేలు 6:8 => మాదీయుల యొకక్యు పారసీకుల యొకక్యు పదధ్తి ననుసరించి సిథ్రమగు 

శాసనముగా ఉండునటుల్ దానిమీద సంతకము చేయుమని మనవి చేసిరి. 

దానియేలు 6:12 => రాజు సముఖమునకు వచిచ్ శాసన విషయమునుబటిట్ రాజా, ముపప్ది దినముల 

వరకు నీకు తపప్ మరి ఏ దేవునికైనను మానవునికైనను ఎవడును పార్రథ్న చేయకూడదు; ఎవడైన 

చేసినయెడల వాడు సింహముల గుహలో పడదోర్యబడునని నీవు ఆజఞ్ ఇయయ్లేదా? అని మనవి 

చేయగా రాజు మాదీయుల యొకక్యు పారసీకుల యొకక్యు పదధ్తి పర్కారము ఆ సంగతి సిథ్రము; 

ఎవరును దాని రదుద్పరచజాలరనెను. 

ఎసేత్రు 8:8 => అయితే రాజుపేరట వార్యబడి రాజు ఉంగరముతో ముదిర్ంపబడిన తాకీదును ఏ 

మానవుడును మారచ్జాలడు; కాగా మీకిషట్మైనటుల్ మీరు రాజునైన నా పేరట యూదుల పక్షమున 

తాకీదు వార్యించి రాజు ఉంగరముతో దాని ముదిర్ంచుడి. 

కీరత్నలు 94:20 => కటట్డవలన కీడు కలిప్ంచు దుషుట్ల పరిపాలనతో నీకు పొందుకలుగునా? 

కీరత్నలు 94:21 => దుషుట్లు నీతిమంతుల పార్ణము తీయుటకై వారిమీద పడుదురు దోషులని 

నిరోద్షులకు మరణము విధించుదురు.  

ఎసేత్రు 3:12 => మొదటి నెల పదమూడవ దినమందు రాజుయొకక్ వార్తగాండుర్ పిలువబడిరి; 

హామాను ఆజాఞ్పించిన పర్కారము అంతయు ఆ యా సంసాథ్నములమీద నుంచబడిన రాజుయొకక్ 

అధిపతులకును అధికారులకును, ఆ యా సంసాథ్నములలోని జనములమీద నుంచబడిన 

అధిపతులకును అధికారులకును, వారి వారి లిపినిబటిట్యు, ఆ యా జనముల భాషనుబటిట్యు, రాజైన 
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అహషేవ్రోషు పేరట ఆ వార్తగాండర్చేత తాకీదులు వార్యింపబడి రాజు ఉంగరముచేత 

ముదిర్ంపబడెను. 

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. 

వచనము 19 

తెలల్వారుజామున రాజు వేగిరమే లేచి సింహముల గుహ దగగ్రకు తవ్రపడిపోయెను. 

2 సమూయేలు 3:39 => పటాట్భిషేకము నొందినవాడనైనను, నేడు నేను బలహీనుడనైతిని. సెరూయా 

కుమారులైన యీ మనుషుయ్లు నా కంటె బలము గలవారు, అతడు జరిగించిన దుషిర్క్యనుబటిట్ 

యెహోవా కీడుచేసినవానికి పర్తికీడు చేయునుగాక. 

సామెతలు 29:25 => భయపడుటవలన మనుషుయ్లకు ఉరి వచుచ్ను యెహోవాయందు నమిమ్క 

యుంచువాడు సురకిష్తముగా నుండును. 

యిరిమ్యా 26:14 => ఇదిగో నేను మీ వశములోనునాన్ను, మీ దృషిట్కేది మంచిదో యేది 

యుకత్మైనదో అదే నాకు చేయుడి. 

యిరిమ్యా 38:5 => అందుకు రాజైన సిదిక్యా అతడు మీవశమున ఉనాన్డు, రాజు మీకు అడడ్ము 

రాజాలడనగా 

మతత్యి 14:8 => అపుప్డామె తనతలిల్చేత పేర్రేపింపబడినదై బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను తలను ఇకక్డ 

పళె ల్ములో పెటిట్ నాకిపిప్ంచుమని యడిగెను. 

మతత్యి 14:9 => రాజు దుఃఖపడినను తాను చేసిన పర్మాణము నిమితత్మును, తనతో కూడ 

భోజనమునకు కూరుచ్నన్వారి నిమితత్మును ఇయయ్నాజాఞ్పించి 

మతత్యి 14:10 => బంటౌర్తును పంపి చెరసాలలో యోహాను తల గొటిట్ంచెను. 

మతత్యి 27:23 => అధిపతి ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెనని అడుగగా వారు సిలువ 

వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 
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మతత్యి 27:24 => పిలాతు అలల్రి ఎకుక్వగుచునన్దే గాని తనవలన పర్యోజనమేమియు లేదని 

గర్హించి, నీళుల్ తీసికొని జనసమూహము ఎదుట చేతులు కడుగుకొని ఈ నీతిమంతుని 

రకత్మునుగూరిచ్ నేను నిరపరాధిని, మీరే చూచుకొనుడని చెపెప్ను. 

మతత్యి 27:25 => అందుకు పర్జలందరు వాని రకత్ము మా మీదను మా పిలల్లమీదను 

ఉండుగాకనిరి. 

మతత్యి 27:26 => అపుప్డతడు వారు కోరినటుట్ బరబబ్ను వారికి విడుదల చేసి, యేసును 

కొరడాలతో కొటిట్ంచి సిలువవేయ నపప్గించెను. 

మారుక్ 6:25 => వెంటనే ఆమె తవ్రగా రాజునొదద్కు వచిచ్ బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను తల పళె ల్ములో 

పెటిట్ యిపుప్డే నాకిపిప్ంపగోరుచునాన్నని చెపెప్ను. 

మారుక్ 6:26 => రాజు బహుగా దుఃఖపడెను గాని తాను పెటుట్కొనిన ఒటుట్ నిమితత్మును తనతో 

కూరుచ్ండియునన్వారి నిమితత్మును ఆమెకు ఇయయ్ను అననొలల్క పోయెను. 

మారుక్ 6:27 => వెంటనే రాజు అతని తల తెమమ్ని ఆజాఞ్పించి యొక బంటౌర్తును పంపెను. వాడు 

వెళి ల్ చెరసాలలో అతని తల గొటిట్ 

మారుక్ 6:28 => పళె ల్ములో అతని తల పెటిట్ తెచిచ్ ఆ చినన్దాని కిచెచ్ను, ఆ చినన్ది తన తలిల్కిచెచ్ను. 

మారుక్ 15:14 => అందుకు పిలాతు ఎందుకు? అతడే చెడుకారయ్ము చేసెనని వారినడుగగా వారు 

వానిని సిలువ వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 

మారుక్ 15:15 => పిలాతు జనసమూహమును సంతోషపెటుట్టకు మనసుస్ గలవాడై వారికి 

బరబబ్ను విడుదలచేసి యేసును కొరడాలతో కొటిట్ంచి సిలువవేయ నపప్గించెను. 

యోహాను 19:12 => ఈ మాటనుబటిట్ పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయుటకు యతన్ము చేసెను 

గాని యూదులు నీవు ఇతని విడుదల చేసితివా కైసరునకు సేన్హితుడవు కావు; తాను రాజునని 

చెపుప్కొను పర్తివాడును కైసరునకు విరోధముగా మాటలాడుచునన్వాడే అని కేకలువేసిరి. 

యోహాను 19:13 => పిలాతు ఈ మాటలు విని, యేసును బయటికి తీసికొనివచిచ్, రాళుల్ పరచిన 

సథ్లమందు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండెను. హెబీర్ భాషలో ఆ సథ్లమునకు గబబ్తా అని పేరు. 
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యోహాను 19:14 => ఆ దినము పసాక్ను సిదధ్పరచు దినము; అపుప్డు ఉదయము ఆరు గంటలు 

కావచెచ్ను. అతడు ఇదిగో మీ రాజు అని యూదులతో చెపప్గా 

యోహాను 19:15 => అందుకు వారు ఇతనిని సంహరించుము, సంహరించుము, సిలువ వేయుము 

అని కేకలు వేసిరి. పిలాతు మీ రాజును సిలువ వేయుదునా? అని వారిని అడుగగా పర్ధానయాజకులు 

కైసరు తపప్ మాకు వేరొక రాజు లేడనిరి 

యోహాను 19:16 => అపుప్డు సిలువ వేయబడుటకై అతడాయనను వారికి అపప్గించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:27 => రెండు సంవతస్రములైన తరువాత ఫేలికుస్కు పర్తిగా పోరిక్యు 

ఫేసుత్ వచెచ్ను. అపుప్డు ఫేలికుస్ యూదులచేత మంచివాడనిపించుకొనవలెనని కోరి, పౌలును 

బంధకములలోనే విడిచిపెటిట్పోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:9 => అయితే ఫేసుత్ యూదులచేత మంచివాడనిపించుకొనవలెనని 

యెరూషలేమునకు వచిచ్ అకక్డ నా యెదుట ఈ సంగతులనుగూరిచ్ విమరిశ్ంపబడుట నీకిషట్మా అని 

పౌలును అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:11 => నేను నాయ్యము తపిప్ మరణమునకు తగినదేదైనను 

చేసినయెడల మరణమునకు వెనుకతీయను; వీరు నామీద మోపుచునన్ నేరములలో ఏదియు 

నిజముకానియెడల ననున్ వారికి అపప్గించుటకు ఎవరితరము కాదు; కైసరు ఎదుటనే 

చెపుప్కొందుననెను. 

రోమీయులకు 13:3 => పర్భుతవ్ము చేయువారు చెడడ్కారయ్ములకేగాని మంచికారయ్ములకు 

భయంకరులు కారు; నీకు మేలు కలుగుటకు అధికారులు దేవుని పరిచారకులు; వారికి భయపడక 

ఉండకోరితివా, మేలు చేయుము, అపుప్డు వారిచేత మెపుప్ పొందుదువు. 

దానియేలు 6:20 => అతడు గుహ దగగ్రకు రాగానే, దుఃఖ సవ్రముతో దానియేలును పిలిచి జీవము 

గల దేవుని సేవకుడవైన దానియేలూ, నితయ్ము నీవు సేవించుచునన్ నీ దేవుడు నినున్ రకిష్ంపగలిగెనా? 

అని యతనిని అడిగెను. 

దానియేలు 3:15 => బాకాను పిలల్ంగోర్విని పెదద్వీణను వీణను సుంఫోనీయను విపంచికను 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను మీరు విను సమయములో సాగిలపడి, నేను చేయించిన పర్తిమకు 
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నమసక్రించుటకు సిదధ్ముగా ఉండిన యెడల సరే మీరు నమసక్రింపని యెడల తక్షణమే మండుచునన్ 

వేడిమిగల అగిన్గుండములో మీరు వేయబడుదురు; నాచేతిలో నుండి మిముమ్ను విడిపింపగల 

దేవుడెకక్డ నునాన్డు? 

దానియేలు 3:17 => మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో 

నుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను 

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 

దానియేలు 3:28 => నెబుకదెన్జరు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వీరి దేవుడు పూజారు హ్డు; 

ఆయన తన దూతనంపి తనాన్శర్యించిన దాసులను రకిష్ంచెను. వారు తమ దేవునికి గాక మరి ఏ 

దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి 

రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 

యోబు 5:19 => ఆరు బాధలలోనుండి ఆయన నినున్ విడిపించును ఏడు బాధలు కలిగినను నీకు ఏ 

కీడును తగులదు. 

కీరత్నలు 37:39 => బాధ కలుగునపుప్డు ఆయనే వారికి ఆశర్య దురగ్ము. యెహోవా వారికి 

సహాయుడై వారిని రకిష్ంచును వారు యెహోవా శరణుజొచిచ్యునాన్రు గనుక 

కీరత్నలు 37:40 => ఆయన భకిత్హీనులచేతిలోనుండి వారిని విడిపించి రకిష్ంచును. 

కీరత్నలు 91:14 => అతడు ననున్ పేర్మించుచునాన్డు గనుక నేనతని తపిప్ంచెదను అతడు నా 

నామము నెరిగినవాడు గనుక నేనతని ఘనపరచెదను 

కీరత్నలు 91:15 => అతడు నాకు మొఱఱ్పెటట్గా నేనతనికి ఉతత్రమిచెచ్దను శర్మలో నేనతనికి 

తోడైయుండెదను అతని విడిపించి అతని గొపప్చేసెదను 

కీరత్నలు 91:16 => దీరాఘ్యువుచేత అతనిని తృపిత్పరచెదను నా రక్షణ అతనికి చూపించెదను. 

కీరత్నలు 118:8 => మనుషుయ్లను నముమ్కొనుటకంటె యెహోవాను ఆశర్యించుట మేలు. 

కీరత్నలు 118:9 => రాజులను నముమ్కొనుటకంటె యెహోవాను ఆశర్యించుట మేలు. 
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యెషయా 43:2 => నీవు జలములలో బడి దాటునపుప్డు నేను నీకు తోడైయుందును నదులలో బడి 

వెళుల్నపుప్డు అవి నీమీద పొరిల్పారవు. నీవు అగిన్మధయ్ను నడచునపుప్డు కాలిపోవు, జావ్లలు నినున్ 

కాలచ్వు  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:23 => నేను ఎవనివాడనో, యెవనిని సేవించుచునాన్నో, ఆ దేవుని దూత 

గడచిన రాతిర్ నాయొదద్ నిలిచి పౌలా, భయపడకుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

2 రాజులు 18:29 => హిజిక్యా చేత మోసపోకుడి; నాచేతిలోనుండి మిముమ్ను విడిపింప శకిత్ 

వానికి చాలదు. 

యెషయా 44:17 => దానిలో మిగిలిన భాగముతో తనకు దేవతగానునన్ విగర్హమును 

చేయించుకొనును దానియెదుట సాగిలపడుచు నమసాక్రము చేయుచు నీవే నా దేవుడవు ననున్ 

రకిష్ంపుమని పార్రిథ్ంచును.  

యిరిమ్యా 39:17 => ఆ దినమున నేను నినున్ విడిపించెదను, నీవు భయపడు మనుషుయ్లచేతికి నీవు 

అపప్గింపబడవని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

దానియేలు 3:23 => షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను ఆ ముగగ్రు మనుషుయ్లు బంధింపబడినవారై 

వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండములో పడగా 

మలాకీ 3:15 => గరివ్షు ఠ్లు ధనుయ్లగుదురనియు యెహోవాను శోధించు దురామ్రుగ్లు 

వరిధ్లుల్దురనియు, వారు సంరక్షణ పొందుదురనియు మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:17 => ఆమె పౌలును మముమ్ను వెంబడించి ఈ మనుషుయ్లు 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని దాసులు; వీరు మీకు రక్షణ మారగ్ము పర్చురించువారై యునాన్రని కేకలువేసి 

చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:39 => వారిని బతిమాలుకొని వెలుపలికి తీసికొనిపోయి పటట్ణము 

విడిచిపొండని వారిని వేడుకొనిరి. 

పర్కటన 7:3 => ఈ దూత మేము మా దేవుని దాసులను వారి నొసళల్యందు ముదిర్ంచు వరకు 

భూమికైనను సముదర్మునకైనను చెటల్కైనను హాని చేయవదద్ని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

వచనము 20 

అతడు గుహ దగగ్రకు రాగానే, దుఃఖ సవ్రముతో దానియేలును పిలిచి జీవము గల దేవుని సేవకుడవైన 

దానియేలూ, నితయ్ము నీవు సేవించుచునన్ నీ దేవుడు నినున్ రకిష్ంపగలిగెనా? అని యతనిని అడిగెను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:53 => వారు చెరసాలలో నా పార్ణము తీసివేసిరి నాపైన రాయియుంచిరి 

మతత్యి 27:60 => తాను రాతిలో తొలిపించుకొనిన కొర్తత్ సమాధిలో దానిని ఉంచి, సమాధి 

దావ్రమునకు పెదద్రాయి పొరిల్ంచి వెళి ల్పోయెను. 

మతత్యి 27:61 => మగద్లేనే మరియయు, వేరొక మరి యయు, అకక్డనే సమాధికి 

ఎదురుగాకూరుచ్ండియుండిరి. 

మతత్యి 27:62 => మరునాడు అనగా సిదధ్పరచు దినమునకు మరుసటి దినమున 

పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును పిలాతు నొదద్కు కూడివచిచ్ 

మతత్యి 27:63 => అయాయ్, ఆ వంచకుడు సజీవుడై యుండినపుప్డు మూడు దినములైన తరువాత 

నేను లేచెదనని చెపిప్నది మాకు జాఞ్పకమునన్ది. 

మతత్యి 27:64 => కాబటిట్ మూడవ దినమువరకు సమాధిని భదర్ముచేయ నాజాఞ్పించుము; వాని 

శిషుయ్లు వచిచ్ వానిని ఎతుత్కొనిపోయి ఆయన మృతులలోనుండి లేచెనని పర్జలతో చెపుప్దురేమో; 

అపుప్డు మొదటి వంచనకంటె కడపటి వంచన మరి చెడడ్దై యుండునని చెపిప్రి. 

మతత్యి 27:65 => అందుకు పిలాతు కావలివారునాన్రుగదా మీరు వెళి ల్ మీచేతనైనంతమటుట్కు 

సమాధిని భదర్ము చేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 27:66 => వారు వెళి ల్ కావలివారిని కూడ ఉంచుకొని, రాతికి ముదర్వేసి సమాధిని భదర్ము 

చేసిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:4 => అతనిని పటుట్కొని చెరసాలలో వేయించి, పసాక్ పండుగైన పిమమ్ట 

పర్జలయొదద్కు అతని తేవలెనని ఉదేద్శించి, అతనికి కావలియుండుటకు నాలుగు చతుషట్యముల 

సైనికులకు అతనిని అపప్గించెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:23 => వారు చాల దెబబ్లు కొటిట్ వారిని చెరసాలలో వేసి భదర్ముగా 

కనిపెటట్వలెనని చెరసాల నాయకునికాజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:24 => అతడు అటిట్ ఆజఞ్ను పొంది, వారిని లోపలి చెరసాలలోనికి తోర్సి, 

వారి కాళల్కు బొండవేసి బిగించెను. 

ఎసేత్రు 1:19 => రాజునకు సమమ్తి ఆయెనా వషిత్ రాజైన అహషేవ్రోషు సనిన్ధికి ఇకను రాకూడదని 

తమయొదద్నుండి యొక రాజాజఞ్ పుటట్వలెను. అది తపప్కుండునటుల్ పారసీకుల యొకక్యు మాదీయుల 

యొకక్యు నాయ్యము చొపుప్న నియమింపవలెను. మరియు వషిత్కంటె యోగుయ్రాలిని రాణినిగా 

తాము చేయవలెను. 

దానియేలు 3:23 => షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను ఆ ముగగ్రు మనుషుయ్లు బంధింపబడినవారై 

వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండములో పడగా 

మతత్యి 27:66 => వారు వెళి ల్ కావలివారిని కూడ ఉంచుకొని, రాతికి ముదర్వేసి సమాధిని భదర్ము 

చేసిరి. 

పర్కటన 20:3 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచువరకు ఇక జనములను మోసపరచకుండునటుల్ 

అగాధమును మూసి దానికి ముదర్ వేసెను ; అటుపిమమ్ట వాడు కొంచెము కాలము 

విడిచిపెటట్బడవలెను. 

వచనము 21 

అందుకు దానియేలు రాజు చిరకాలము జీవించును గాక. 

2 సమూయేలు 12:16 => యెహోవా ఊరియా భారయ్ దావీదునకు కనిన బిడడ్ను మొతిత్నందున అది 

బహు జబుబ్పడెను. 
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2 సమూయేలు 12:17 => దావీదు ఉపవాసముండి లోపలికిపోయి రాతిర్ అంతయు నేల పడియుండి 

బిడడ్కొరకు దేవుని బతిమాలగా, ఇంటిలో ఎనిన్కయైనవారు లేచి అతనిని నేలనుండి లేవనెతుత్టకు 

వచిచ్రిగాని అతడు సమమ్తింపక వారితోకూడ భోజనము చేయక యుండెను. 

2 సమూయేలు 19:24 => మరియు సౌలు కుమారుడగు మెఫీబోషెతు రాజును నెదురొక్నుటకు 

వచెచ్ను. రాజు పారిపోయిన దినము మొదలుకొని అతడు సుఖముగా తిరిగివచిచ్న నాటివరకు అతడు 

కాళుల్ కడుగుకొనకయు, గడడ్ము కతిత్రించుకొనకయు బటట్లు ఉదుకుకొనకయు నుండెను. 

1 రాజులు 21:27 => అహాబు ఆ మాటలు విని తన వసత్రములను చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని 

ఉపవాసముండి, గోనెపటట్మీద పరుండి వాయ్కులపడుచుండగా 

యోబు 21:12 => తంబుర సవ్రమండలములను పటుట్కొని వాయించుదురు సానికనాదము విని 

సంతోషించుదురు. 

కీరత్నలు 137:2 => వాటిమధయ్నునన్ నిరవంజిచెటల్కు మన సితారాలు తగిలించితివిు. 

పర్సంగి 2:8 => నాకొరకు నేను వెండి బంగారములను, రాజులు సంపాదించు సంపదను, ఆ యా 

దేశములలో దొరుకు సంపతుత్ను కూరుచ్కొంటిని; నేను గాయకులను గాయకురాండర్ను 

మనుషుయ్లిచఛ్యించు సంపదలను సంపాదించుకొని బహుమంది ఉపపతున్లను ఉంచుకొంటిని. 

యెషయా 24:8 => ఉలల్సించువారి ధవ్ని మానిపోయెను సితారాల యింపైన శబద్ము నిలిచిపోయెను. 

యెషయా 24:9 => పాటలు పాడుచు మనుషుయ్లు దార్కాష్రసము తార్గరు పానము చేయువారికి 

మదయ్ము చేదాయెను 

ఆమోసు 6:4 => దంతపు మంచములమీద పరుండుచు, పానుప్లమీద తముమ్ను చాచుకొనుచు, 

మందలో శేర్షఠ్మైన గొఱఱ్పిలల్లను సాలలోని కొర్వివ్న దూడలను వధించి భోజనము చేయుదురు. 

ఆమోసు 6:5 => సవ్రమండలముతో కలిసి పిచిచ్పాటలు పాడుచు, దావీదువలెనే వాయించు 

వాదయ్ములను కలిప్ంచుకొందురు. 

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

పూసికొనుచుందురు గాని యోసేపు సంతతివారికి కలిగిన ఉపదర్వమును గురించి చింతపడరు. 
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యోనా 3:3 => కాబటిట్ యోనా లేచి యెహోవా సెలవిచిచ్న ఆజఞ్ పర్కారము నీనెవె పటట్ణమునకు 

పోయెను. నీనెవె పటట్ణము దేవుని దృషిట్కి గొపప్దై మూడు దినముల పర్యాణమంత పరిమాణముగల 

పటట్ణము. 

యోనా 3:4 => యోనా ఆ పటట్ణములో ఒక దిన పర్యాణమంత దూరము సంచరించుచు ఇక 

నలువది దినములకు నీనెవె పటట్ణము నాశనమగునని పర్కటన చేయగా 

యోనా 3:5 => నీనెవె పటట్ణపువారు దేవునియందు విశావ్సముంచి ఉపవాసదినము చాటించి, 

ఘనులేమి అలుప్లేమి అందరును గోనెపటట్ కటుట్కొనిరి. 

యోనా 3:6 => ఆ సంగతి నీనెవె రాజునకు వినబడినపుప్డు అతడును తన సింహాసనము మీదనుండి 

దిగి, తన రాజవసత్రములు తీసివేసి గోనెపటట్ కటుట్కొని బూడిదెలో కూరుచ్ండెను. 

యోనా 3:7 => మరియు రాజైన తానును ఆయన మంతుర్లును ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

యోనా 3:8 => ఒకవేళ దేవుడు మనసుస్ తిర్పుప్ కొని పశాచ్తత్పుత్డై మనము లయము కాకుండ తన 

కోపాగిన్ చలాల్రుచ్కొనును గనుక మనుషుయ్లు ఏదియు పుచుచ్కొనకూడదు, పశువులుగాని 

యెదుద్లుగాని గొఱఱ్లుగాని మేత మేయకూడదు, నీళుల్ తార్గకూడదు, 

యోనా 3:9 => మనుషుయ్లందరు తమ దురామ్రగ్ములను విడిచి తాము చేయు బలాతాక్రమును 

మానివేయవలెను, మనుషుయ్లేమి పశువులేమి సమసత్మును గోనెపటట్ కటుట్కొనవలెను, జనులు 

మనఃపూరవ్కముగా దేవుని వేడుకొనవలెను అని దూతలు నీనెవె పటట్ణములో చాటించి పర్కటన చేసిరి. 

పర్కటన 18:22 => నీ వరత్కులు భూమిమీద గొపప్ పర్భువులై యుండిరి; జనములనిన్యు నీ 

మాయమంతర్ములచేత మోసపోయిరి; కావున వైణికుల యొకక్యు, గాయకుల యొకక్యు, 

పిలల్నగోర్వి ఊదువారి యొకక్యు బూరలు ఊదువారి యొకక్యు శబద్ము ఇక ఎనన్డును నీలో 

వినబడదు. మరి ఏ శిలప్మైన చేయు శిలిప్ యెవడును నీలో ఎంతమాతర్మును కనబడడు, తిరుగటి 

ధవ్ని యిక ఎనన్డును నీలో వినబడదు, 

దానియేలు 2:1 => నెబుకదెన్జరు తన యేలుబడియందు రెండవ సంవతస్రమున కలలు కనెను. 

అందును గురించి ఆయన మనసుస్ కలతపడగా ఆయనకు నిదర్పటట్కుండెను. 
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ఎసేత్రు 6:1 => ఆ రాతిర్ నిదర్పటట్క పోయినందున రాజయ్పు సమాచార గర్ంథము తెమమ్ని రాజు ఆజఞ్ 

ఇయయ్గా అది రాజు ఎదుట చదివి వినిపింపబడెను. 

కీరత్ నలు 7 7 : 4 = > నీవు నా కనున్లు మూతపడనీయవు . నేను కలవరపడుచు 

మాటలాడలేకయునాన్ను. 

యోబు 30:31 => నా సవ్రమండలము దుఃఖ సవ్రము నిచుచ్చునన్ది నా పిలల్నగోర్వి రోదనశబద్ము 

ఎతుత్చునన్ది.   

సామెతలు 25:20 => దుఃఖచితుత్నికి పాటలు వినుపించువాడు చలిదినమున పైబటట్ 

తీసివేయువానితోను సురేకారముమీద చిరకపోయువానితోను సమానుడు.  

పర్సంగి 2:23 => వాని దినములనిన్యు శర్మకరములు, వాని పాటుల్ వయ్సనకరములు, 

రాతిర్యందైనను వాని మనసుస్నకు నెమమ్ది దొరకదు; ఇదియు వయ్రథ్మే. 

దానియేలు 6:23 => రాజు ఇందునుగూరిచ్ యతి సంతోషభరితుడై దానియేలును గుహలోనుండి పైకి 

తీయుడని ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును బయటికి తీసిరి. అతడు తన దేవునియందు 

భకిత్గలవాడైనందున అతనికి ఏ హానియు కలుగలేదు. 

దానియేలు 10:3 => మూడు వారములు గడచువరకు నేను సంతోషముగా భోజనము చేయలేక 

యుంటిని; మాంసము గాని దార్కాష్రసము గాని నా నోటిలోనికి రాలేదు, సాన్నాభిషేకములను 

చేసికొనలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:37 => అయితే పౌలు వారు నాయ్యము విచారింపకయే రోమీయులమైన 

మముమ్ను బహిరంగముగా కొటిట్ంచి చెరసాలలో వేయించి, యిపుప్డు మముమ్ను రహసయ్ముగా 

వెళల్గొటుట్దురా? మేము ఒపప్ము; వారే వచిచ్ మముమ్ను వెలుపలికి తీసికొనిపోవలెనని చెపెప్ను 

వచనము 22 

నేను నా దేవుని దృషిట్కి నిరోద్షినిగా కనబడితిని గనుక ఆయన తన దూతనంపించి, సింహములు నాకు 

ఏహానియు చేయకుండ వాటి నోళుల్ మూయించెను. రాజా, నీ దృషిట్కి నేను నేరము చేసినవాడను కాను 

గదా అనెను. 
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మతత్యి 28:1 => విశార్ంతిదినము గడచిపోయిన తరువాత ఆదివారమున, తెలల్వారుచుండగా 

మగద్లేనే మరియయు వేరొక మరియయు సమాధిని చూడవచిచ్రి. 

మారుక్ 16:2 => వారు ఆదివారమున పెందలకడ (లేచి, బయలుదేరి) సూరోయ్దయమైనపుప్డు 

సమాధియొదద్కు వచుచ్చుండగా,  

2 కొరిందీయులకు 2:13 => నా మనసుస్లో నెమమ్దిలేక వారియొదద్ సెలవు తీసికొని అకక్డనుండి 

మాసిదోనియకు బయలుదేరితిని. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:5 => ఇందుచేత నేనును ఇకను నహింపజాలక, శోధకుడు మిముమ్ను 

ఒకవేళ శోధించెనేమో అనియు, మా పర్యాసము వయ్రథ్మైపోయెనేమో అనియు, మీ విశావ్సమును 

తెలిసికొనవలెనని అతని పంపితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:37 => అయితే పౌలు వారు నాయ్యము విచారింపకయే రోమీయులమైన 

మముమ్ను బహిరంగముగా కొటిట్ంచి చెరసాలలో వేయించి, యిపుప్డు మముమ్ను రహసయ్ముగా 

వెళల్గొటుట్దురా? మేము ఒపప్ము; వారే వచిచ్ మముమ్ను వెలుపలికి తీసికొనిపోవలెనని చెపెప్ను 

వచనము 23 

రాజు ఇందునుగూరిచ్ యతి సంతోషభరితుడై దానియేలును గుహలోనుండి పైకి తీయుడని ఆజఞ్ 

ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును బయటికి తీసిరి. అతడు తన దేవునియందు భకిత్గలవాడైనందున 

అతనికి ఏ హానియు కలుగలేదు. 

దానియేలు 6:16 => అంతట రాజు ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును పటుట్కొనిపోయి 

సింహముల గుహలో పడదోర్సిరి; పడదోర్యగా రాజు నీవు అనుదినము తపప్క సేవించుచునన్ నీ దేవుడే 

నినున్ రకిష్ంచునని దానియేలుతో చెపెప్ను. 

దానియేలు 6:27 => ఆయన విడిపించువాడును రకిష్ంచువాడునైయుండి, పరమందును 

భూమిమీదను సూచక కిర్యలను ఆశచ్రయ్కారయ్ములను చేయువాడు. ఆయనే సింహముల నోటనుండి 

ఈ దానియేలును రకిష్ంచెను అని వార్యించెను. 
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దానియేలు 3:15 => బాకాను పిలల్ంగోర్విని పెదద్వీణను వీణను సుంఫోనీయను విపంచికను 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను మీరు విను సమయములో సాగిలపడి, నేను చేయించిన పర్తిమకు 

నమసక్రించుటకు సిదధ్ముగా ఉండిన యెడల సరే మీరు నమసక్రింపని యెడల తక్షణమే మండుచునన్ 

వేడిమిగల అగిన్గుండములో మీరు వేయబడుదురు; నాచేతిలో నుండి మిముమ్ను విడిపింపగల 

దేవుడెకక్డ నునాన్డు? 

దానియేలు 3:17 => మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో 

నుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను 

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 

దానియేలు 3:28 => నెబుకదెన్జరు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వీరి దేవుడు పూజారు హ్డు; 

ఆయన తన దూతనంపి తనాన్శర్యించిన దాసులను రకిష్ంచెను. వారు తమ దేవునికి గాక మరి ఏ 

దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి 

రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 

దానియేలు 3:29 => కాగా నేనొక శాసనము నియమించుచునాన్ను; ఏదనగా, ఇవివ్ధముగ 

రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డగు దేవుడు గాక మరి ఏ దేవుడును లేడు. కాగా ఏ జనులలోగాని రాషట్రములోగాని 

యేభాష మాటలాడువారిలో గాని షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో యనువారి దేవుని ఎవడు దూషించునో 

వాడు తుతుత్నియలుగా చేయబడును; వాని యిలుల్ ఎపుప్డును పెంటకుపప్గా ఉండుననెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:11 => యెహోవాను ఆశర్యించుడి ఆయన బలము నాశర్యించుడి 

ఆయన సనిన్ధి నితయ్ము వెదకుడి. 

కీరత్నలు 71:14 => నేను ఎలల్పుప్డు నిరీకిష్ంతును నేను మరి యెకుక్వగా నినున్ కీరిత్ంతును 

కీరత్నలు 71:15 => నీ నీతిని నీ రక్షణను నా నోరు దినమెలల్ వివరించును అవి నాకు ఎనన్శకయ్ము 

కావు. 

కీరత్నలు 71:16 => పర్భువైన యెహోవాయొకక్ బలవతాక్రయ్ములనుబటిట్ నేను వరిణ్ంప 

మొదలుపెటెట్దను నీ నీతినిమాతర్మే నేను వరిణ్ంచెదను. 
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కీరత్నలు 71:17 => దేవా, బాలయ్మునుండి నీవు నాకు బోధించుచు వచిచ్తివి ఇంతవరకు నీ 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములు నేను తెలుపుచునే వచిచ్తిని. 

కీరత్నలు 71:18 => దేవా, వచుచ్ తరమునకు నీ బాహుబలమునుగూరిచ్యు పుటట్బోవువారికందరికి 

నీ శౌరయ్మునుగూరిచ్యు నేను తెలియజెపుప్నటుల్ తలనెరసి వృదుధ్నైయుండువరకు ననున్ విడువకుము. 

కీరత్నలు 73:23 => అయినను నేను ఎలల్పుప్డు నీయొదద్నునాన్ను నా కుడిచెయియ్ నీవు 

పటుట్కొనియునాన్వు. 

కీరత్నలు 119:112 => నీ కటట్డలను గైకొనుటకు నా హృదయమును నేను లోపరచుకొనియునాన్ను 

ఇది తుదవరకు నిలుచు నితయ్నిరణ్యము.  

కీరత్నలు 146:2 => నా జీవితకాలమంతయు నేను యెహోవాను సుత్తించెదను నేను 

బర్తుకుకాలమంతయు నా దేవుని కీరిత్ంచెదను 

సామెతలు 23:17 => పాపులను చూచి నీ హృదయమునందు మతస్రపడకుము నితయ్ము 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుము. 

సామెతలు 23:18 => నిశచ్యముగా ముందుగతి రానే వచుచ్ను నీ ఆశ భంగము కానేరదు. 

హోషేయ 12:6 => కాబటిట్ నీవు నీ దేవునితటుట్ తిరుగవలెను; కనికరమును నాయ్యమును 

అనుసరించుచు ఎడతెగక నీ దేవునియందు నమిమ్క నుంచుము. 

లూకా 18:1 => వారు విసుకక నితయ్ము పార్రథ్న చేయుచుండవలెననుటకు ఆయన వారితో ఈ 

ఉపమానము చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:4 => అయితే మేము పార్రథ్నయందును వాకయ్పరిచరయ్ యందును ఎడతెగక 

యుందుమని చెపిప్రి. 

రోమీయులకు 2:7 => సత  కిర్యను ఓపికగా చేయుచు, మహిమను ఘనతను అక్షయతను 

వెదకువారికి నితయ్జీవము నిచుచ్ను. 

కొలొసస్యులకు 4:2 => పార్రథ్నయందు నిలుకడగా ఉండి కృతజఞ్తగలవారై దానియందు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:17 => యెడతెగక పార్రథ్న చేయుడి; 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 5:18 => పర్తి విషయమునందును కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి. ఈలాగు 

చేయుట యేసుకీర్సుత్నందు మీ విషయములో దేవుని చితత్ము. 

యాకోబు 1:25 => అయితే సావ్తంతర్య్మునిచుచ్ సంపూరణ్మైన నియమములో తేరిచూచి నిలుకడగా 

ఉండువాడెవడో వాడు విని మరచువాడు కాక, కిర్యను చేయువాడైయుండి తన కిర్యలో ధనుయ్డగును. 

దానియేలు 3:17 => మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో 

నుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను 

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 

ఆదికాండము 18:14 => యెహోవాకు అసాధయ్మైనది ఏదైన నునన్దా? మీదటికి ఈ కాలమున 

నిరణ్యకాలమందు నీయొదద్కు తిరిగి వచెచ్దను. అపుప్డు శారాకు కుమారుడు కలుగుననెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:23 => అందుకు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను యెహోవా బాహుబలము 

తకుక్వైనదా? నా మాట నీయెడల నెరవేరునో లేదో యిపుప్డు చూచెదవు. 

సంఖాయ్కాండము 14:15 => కాబటిట్ నీవు ఒకక్ దెబబ్తో ఈ జనులను చంపినయెడల నీ కీరిత్నిగూరిచ్ 

వినిన జనములు 

సంఖాయ్కాండము 14:16 => పర్మాణపూరవ్కముగా తాను ఈ జనులకిచిచ్న దేశమందు వారిని 

చేరుచ్టకు శకిత్లేక యెహోవా వారిని అరణయ్ములో సంహరించెనని చెపుప్కొందురు. 

యిరిమ్యా 32:17 => యెహోవా, పర్భువా సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అను పేరు 

వహించువాడా, శూరుడా, మహాదేవా, నీ యధికబలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను 

భూమాయ్కాశములను సృజించితివి, నీకు అసాధయ్మైనదేదియు లేదు. 

లూకా 1:37 => దేవుడు చెపిప్న యే మాటయైనను నిరరథ్కము కానేరదని ఆమెతో చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1:10 => ఆయన అటిట్ గొపప్ మరణమునుండి మముమ్ను తపిప్ంచెను, ఇక 

ముందుకును తపిప్ంచును. మరియు మాకొరకు పార్రథ్న చేయుటవలన మీరు కూడ సహాయము 

చేయుచుండగా, ఆయన ఇక ముందుకును మముమ్ను తపిప్ంచునని ఆయనయందు నిరీక్షణ 

గలవారమై యునాన్ము. 
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2 తిమోతి 1:12 => ఆ హేతువుచేత ఈ శర్మలను అనుభవించుచునాన్ను గాని, నేను నమిమ్నవాని 

ఎరుగుదును గనుక సిగుగ్పడను; నేను ఆయనకు అపప్గించిన దానిని రాబోవుచునన్ ఆ దినము వరకు 

ఆయన కాపాడగలడని రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 4:16 => నేను మొదట సమాధానము చెపిప్నపుప్డు ఎవడును నా పక్షముగా నిలువలేదు, 

అందరు ననున్ విడిచిపోయిరి; ఇది వారికి నేరముగా ఎంచబడకుండును గాక. 

2 తిమోతి 4:17 => అయితే నా దావ్రా సువారత్ పూరణ్ముగా పర్కటింపబడు నిమితత్మును, 

అనయ్జనులందరును దాని విను నిమితత్మును, పర్భువు నా పర్కక్ నిలిచి ననున్ బలపరచెను గనుక నేను 

సింహము నోటనుండి తపిప్ంపబడితిని 

2 తిమోతి 4:18 => పర్భువు పర్తి దుషాక్రయ్మునుండి ననున్ తపిప్ంచి తన పరలోకరాజయ్మునకు 

చేరునటుల్ ననున్ రకిష్ంచును. యుగయుగములు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక, ఆమేన . 

హెబీర్యులకు 7:25 => ఈయన తనదావ్రా దేవునియొదద్కు వచుచ్వారి పక్షమున, విజాఞ్పనము 

చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచునాన్డు గనుక వారిని సంపూరణ్ముగా రకిష్ంచుటకు 

శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

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

మిముమ్ను నిరోద్షులనుగా నిలువబెటుట్టకును, శకిత్గల మన రక్షకుడైన అదివ్తీయ దేవునికి, 

ఆదికాండము 31:29 => మీకు హాని చేయుటకు నాచేతనవును; అయితే పోయిన రాతిర్ మీ 

తండిర్యొకక్ దేవుడు నీవు యాకోబుతో మంచి గాని చెడడ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని నాతో 

చెపెప్ను. 

ఎజార్ 7:14 => మా రాజయ్మందుండు ఇశార్యేలీయులలోను వారి యాజకులలోను లేవీయులలోను 

యెరూషలేము పటట్ణమునకు వెళుల్టకు మనఃపూరవ్కముగా ఇషట్పడు వారెవరో వారందరు నీతోకూడ 

వెళల్వచుచ్ను. 

ఎసేత్రు 3:4 => ఈ పర్కారము వారు పర్తిదినము అతనితో చెపుప్చు వచిచ్నను అతడు వారి మాట 

చెవిని బెటట్కపోయెను గనుక వారు మొరెద్కై యొకక్ మాటలు సిథ్రపడునో లేదో చూతమని దాని 
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హామానునకు తెలిపిరి. ఏలయనగా అతడు నేను యూదుడను గనుక ఆ పని చేయజాలనని వారితో 

చెపిప్యుండెను. 

సామెతలు 22:11 => హృదయశుదిధ్ని పేర్మించుచు దయగల మాటలు పలుకువానికి రాజు 

సేన్హితుడగును. 

యెషయా 36:14 => హిజిక్యాచేత మోసపోకుడి; మిముమ్ను విడిపింప శకిత్ వానికి చాలదు. 

యెషయా 44:17 => దానిలో మిగిలిన భాగముతో తనకు దేవతగానునన్ విగర్హమును 

చేయించుకొనును దానియెదుట సాగిలపడుచు నమసాక్రము చేయుచు నీవే నా దేవుడవు ననున్ 

రకిష్ంపుమని పార్రిథ్ంచును.  

యెషయా 50:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు ఎవడును లేకపోనేల? నేను పిలిచినపుప్డు ఎవడును 

ఉతత్రమియయ్కుండనేల? నా చెయియ్ విమోచింపలేనంత కురచయై పోయెనా? విడిపించుటకు నాకు 

శకిత్లేదా? నా గదిద్ంపుచేత సముదర్మును ఎండబెటుట్దును నదులను ఎడారిగా చేయుదును నీళుల్ 

లేనందున వాటి చేపలు కంపుకొటిట్ దాహముచేత చచిచ్పోవును.  

యెషయా 54:17 => నీకు విరోధముగా రూపింపబడిన యే ఆయుధమును వరిధ్లల్దు 

నాయ్యవిమరశ్లో నీకు దోషారోపణచేయు పర్తివానికి నీవు నేరసాథ్పన చేసెదవు యెహోవాయొకక్ 

సేవకుల నీతి నావలన కలుగుచునన్ది; ఇది వారి సావ్సథ్య్ము, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 3:26 => అంతట నెబుకదెన్జరు వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండము వాకిలి దగగ్రకు 

వచిచ్ షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో యనువారలారా, మహోనన్తుడగు దేవుని సేవకులారా, 

బయటికివచిచ్ నాయొదద్కు రండని పిలువగా, షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో ఆ అగిన్లోనుండి బయటికి 

వచిచ్రి. 

దానియేలు 6:22 => నేను నా దేవుని దృషిట్కి నిరోద్షినిగా కనబడితిని గనుక ఆయన తన 

దూతనంపించి, సింహములు నాకు ఏహానియు చేయకుండ వాటి నోళుల్ మూయించెను. రాజా, నీ 

దృషిట్కి నేను నేరము చేసినవాడను కాను గదా అనెను. 

మతత్యి 22:21 => అందుకాయన ఆలాగైతే కైసరువి కైసరునకును, దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని 

వారితో చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:17 => ఆమె పౌలును మముమ్ను వెంబడించి ఈ మనుషుయ్లు 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని దాసులు; వీరు మీకు రక్షణ మారగ్ము పర్చురించువారై యునాన్రని కేకలువేసి 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:23 => నేను ఎవనివాడనో, యెవనిని సేవించుచునాన్నో, ఆ దేవుని దూత 

గడచిన రాతిర్ నాయొదద్ నిలిచి పౌలా, భయపడకుము; 

రోమీయులకు 6:22 => అయినను ఇపుప్డు పాపమునుండి విమోచింపబడి దేవునికి దాసులైనందున 

పరిశుదధ్త కలుగుటయే మీకు ఫలము; దాని అంతము నితయ్జీవము. 

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

అడుగువాటనిన్టికంటెను, ఊహించువాటనిన్టికంటెను అతయ్ధికముగా చేయ శకిత్గల దేవునికి, 

2 తిమోతి 2:24 => సతయ్విషయమైన అనుభవజాఞ్నము వారికి కలుగుటకై, దేవుడొకవేళ ఎదురాడు 

వారికి మారుమనసుస్ దయచేయును; 

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

జరిగించిరి; వాగాద్నములను పొందిరి; సింహముల నోళల్ను మూసిరి; 

పర్కటన 15:3 => వారు పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ కిర్యలు ఘనమైనవి, ఆశచ్రయ్మైనవి; 

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 

వచనము 24 

రాజు ఆజఞ్ ఇయయ్గా దానియేలుమీద నింద మోపిన ఆ మనుషుయ్లను వారు తోడుకొనివచిచ్ సింహముల 

గుహలో పడదోర్సిరి, వారిని వారి కుమారులను వారి భారయ్లను పడదోర్సిరి. వారా గుహ అడుగునకు 

రాకమునుపే సింహముల పాలైరి, సింహములు వారి యెముకలను సహితము పగులగొరికి 

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

ఇటల్నిరి రాజగు దరాయ్వేషూ, చిరంజీవివై యుందువుగాక. 

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

దాసులకు కల సెలవియుయ్డి; మేము దాని భావమును తెలియజేసెదము. 

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

సమాధులుండు పటట్ణము పాడైపోయి, దాని గుమమ్ములును అగిన్చేత కాలచ్బడి యుండగా నాకు 

దుఃఖముఖము లేకపోవునా అని రాజుతో అంటిని. 

2 సమూయేలు 16:16 => దావీదుతో సేన్హముగానునన్ అరీక్యుడైన హూషైయనునతడు 

అబాష్లోమునొదద్కువచిచ్ అతని దరిశ్ంచి రాజు చిరంజీవియగును గాక రాజు చిరంజీవియగును గాక 

అని పలుకగా 

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

దావీదు సదాకాలము బర్దుకును గాక అనెను. 

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

తలమీద కిరీటము పెటిట్, ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును అతని చేతికిచిచ్న తరువాత వారు అతని 

పటాట్భిషికుత్నిగా చేసి చపప్టుల్కొటిట్ రాజు చిరంజీవియగునుగాకని చాటించిరి. 

ఎజార్ 5:7 => రాజైన దరాయ్వేషునకు సకల కేష్మపార్పిత్ యగునుగాక. 

దానియేలు 3:9 => రాజగు నెబుకదెన్జరు నొదద్ ఈలాగు మనవి చేసిరి రాజు చిరకాలము జీవించును 

గాక. 

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

గృహమునకు వచిచ్ ఇటల్నెను రాజు చిరకాలము జీవించునుగాక, నీ తలంపులు నినున్ 

కలవరపరచనియయ్కుము, నీ మనసుస్ నిబబ్రముగా ఉండనిముమ్. 

వచనము 25 
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అపుప్డు రాజగు దరాయ్వేషు లోకమంతట నివసించు సకల జనులకును రాషట్రములకును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడువారికిని ఈలాగు వార్యించెను మీకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగును గాక. 

దానియేలు 6:20 => అతడు గుహ దగగ్రకు రాగానే, దుఃఖ సవ్రముతో దానియేలును పిలిచి జీవము 

గల దేవుని సేవకుడవైన దానియేలూ, నితయ్ము నీవు సేవించుచునన్ నీ దేవుడు నినున్ రకిష్ంపగలిగెనా? 

అని యతనిని అడిగెను. 

2 సమూయేలు 22:7 => నా శర్మలో నేను యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్తిని నా దేవుని పార్రథ్న చేసితిని 

ఆయన తన ఆలయములో ఆలకించి నా పార్రథ్న అంగీకరించెను నా మొఱఱ్ ఆయన చెవులలో చొచెచ్ను. 

కీరత్నలు 31:14 => యెహోవా, నీయందు నమిమ్క యుంచియునాన్ను నీవే నా దేవుడవని నేను 

అనుకొనుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 38:21 => యెహోవా, ననున్ విడువకుము నా దేవా, నాకు దూరముగా నుండకుము. 

కీరత్నలు 118:28 => నీవు నా దేవుడవు నేను నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదను నీవు నా దేవుడవు 

నినున్ ఘనపరచెదను. 

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

నేను కనిపెటిట్యుందును, నా దేవుడు నా పార్రథ్న నాలకించును. 

మతత్యి 27:46 => ఇంచుమించు మూడు గంటలపుప్డు యేసు ఏలీ, ఏలీ, లామా సబకాత్నీ అని 

బిగగ్రగా కేకవేసెను. ఆ మాటకు నా దేవా, నా దేవా ననెన్ందుకు చెయియ్ విడిచితివని అరథ్ము. 

యోహాను 20:17 => యేసు ఆమెతో నేను ఇంకను తండిర్యొదద్కు ఎకిక్పోలేదు గనుక ననున్ 

ముటుట్కొనవదుద్; అయితే నా సహోదరులయొదద్కు వెళి ల్నా తండిర్యు మీ తండిర్యు, నా దేవుడును మీ 

దేవుడునైన వానియొదద్కు ఎకిక్పోవుచునాన్నని వారితో చెపుప్మనెను. 

యోహాను 20:18 => మగద్లేనే మరియ వచిచ్ నేను పర్భువును చూచితిని, ఆయన నాతో ఈ మాటలు 

చెపెప్నని శిషుయ్లకు తెలియజేసెను. 

దానియేలు 3:28 => నెబుకదెన్జరు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వీరి దేవుడు పూజారు హ్డు; 

ఆయన తన దూతనంపి తనాన్శర్యించిన దాసులను రకిష్ంచెను. వారు తమ దేవునికి గాక మరి ఏ 
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దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి 

రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 

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

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

ఉనాన్ము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:21 => యెహోవా ఒక దూతను పంపెను. అతడు అషూష్రు రాజు 

దండులోని పరాకర్మశాలులనందరిని సేనా నాయకులను అధికారులను నాశనము చేయగా 

అషూష్రురాజు సిగుగ్నొందినవాడై తన దేశమునకు తిరిగిపోయెను. అంతట అతడు తన దేవుని గుడిలో 

చొచిచ్నపుప్డు అతని కడుపున పుటిట్నవారే అతని అకక్డ కతిత్చేత చంపిరి. 

కీరత్నలు 34:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారి చుటుట్ ఆయనదూత కావలియుండి 

వారిని రకిష్ంచును 

యెషయా 63:9 => వారి యావదాబ్ధలో ఆయన బాధనొందెను ఆయన సనిన్ధి దూత వారిని 

రకిష్ంచెను పేర్మచేతను తాలిమిచేతను వారిని విమోచించెను పూరవ్దినములనిన్టను ఆయన వారిని 

ఎతిత్కొనుచు మోసికొనుచు వచెచ్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:11 => పేతురుకు తెలివివచిచ్ పర్భువు తన దూతను పంపి హేరోదు 

చేతిలోనుండియు, యూదులను పర్జలు నాకు చేయనుదేద్శించిన వాటనిన్టినుండియు ననున్ 

తపిప్ంచియునాన్డని యిపుప్డు నాకు నిజముగా తెలియునని అనుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:23 => నేను ఎవనివాడనో, యెవనిని సేవించుచునాన్నో, ఆ దేవుని దూత 

గడచిన రాతిర్ నాయొదద్ నిలిచి పౌలా, భయపడకుము; 

1 సమూయేలు 17:37 => సింహముయొకక్ బలమునుండియు, ఎలుగుబంటి యొకక్ 

బలమునుండియు ననున్ రకిష్ంచిన యెహోవా ఈ ఫిలిషీత్యుని చేతిలోనుండి కూడను ననున్ 

విడిపించుననియు చెపెప్ను. అందుకు సౌలు పొముమ్; యెహోవా నీకు తోడుగా నుండును గాక అని 

దావీదుతో అనెను. 
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కీరత్నలు 91:11 => నీ మారగ్ములనిన్టిలో నినున్ కాపాడుటకు ఆయన నినున్గూరిచ్ తన దూతలను 

ఆజాఞ్పించును 

కీరత్నలు 91:12 => నీ పాదములకు రాయి తగులకుండ వారు నినున్ తమచేతులమీద ఎతిత్ 

పటుట్కొందురు 

కీరత్నలు 91:13 => నీవు సింహములను నాగుపాములను తొర్కెక్దవు కొదమ సింహములను 

భుజంగములను అణగదొర్కెక్దవు. 

2 తిమోతి 4:17 => అయితే నా దావ్రా సువారత్ పూరణ్ముగా పర్కటింపబడు నిమితత్మును, 

అనయ్జనులందరును దాని విను నిమితత్మును, పర్భువు నా పర్కక్ నిలిచి ననున్ బలపరచెను గనుక నేను 

సింహము నోటనుండి తపిప్ంపబడితిని 

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

జరిగించిరి; వాగాద్నములను పొందిరి; సింహముల నోళల్ను మూసిరి; 

దానియేలు 6:23 => రాజు ఇందునుగూరిచ్ యతి సంతోషభరితుడై దానియేలును గుహలోనుండి పైకి 

తీయుడని ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును బయటికి తీసిరి. అతడు తన దేవునియందు 

భకిత్గలవాడైనందున అతనికి ఏ హానియు కలుగలేదు. 

కీరత్నలు 18:19 => విశాలమైన సథ్లమునకు ఆయన ననున్ తోడుకొని వచెచ్ను నేను ఆయనకు 

ఇషుట్డను గనుక ఆయన ననున్ తపిప్ంచెను. 

కీరత్నలు 18:20 => నా నీతినిబటిట్ యెహోవా నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను నా నిరోద్షతవ్మునుబటిట్ నాకు 

పర్తిఫలమిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 18:21 => యెహోవా మారగ్ములను నేను అనుసరించుచునాన్ను భకిత్హీనుడనై నేను నా 

దేవుని విడచినవాడను కాను 

కీరత్నలు 18:22 => ఆయన నాయ్యవిధులనిన్టిని నేను లక్షయ్పెటుట్చునాన్ను ఆయన కటట్డలను 

తోర్సివేసినవాడను కాను 

కీరత్నలు 18:23 => దోషకిర్యలు నేను చేయనొలల్కుంటిని ఆయన దృషిట్కి నేను యథారుథ్డనైతిని. 

Page  of 670 1355



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

కీరత్నలు 18:24 => కావున యెహోవా నేను నిరోద్షిగానుండుట చూచి తన దృషిట్కి కనబడిన 

నాచేతుల నిరోద్షతవ్మునుబటిట్ నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 26:6 => నిరోద్షినని నాచేతులు కడుగుకొందును యెహోవా, నీ బలిపీఠముచుటుట్ 

పర్దకిష్ణము చేయుదును. 

కీరత్నలు 84:11 => దేవుడైన యెహోవా సూరుయ్డును కేడెమునైయునాన్డు యెహోవా కృపయు 

ఘనతయు అనుగర్హించును యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు.  

యెషయా 3:10 => మీకు మేలు కలుగునని నీతిమంతులతో చెపుప్ము వారు తమ కిర్యల ఫలము 

అనుభవింతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:16 => ఈ విధమున నేనును దేవునియెడలను మనుషుయ్లయెడలను 

ఎలల్పుప్డు నా మనసాస్కిష్ నిరోద్షమైనదిగా ఉండునటుల్ అభాయ్సము చేసికొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1:12 => మా అతిశయమేదనగా, లౌకిక జాఞ్నము ననుసరింపక, 

దేవుడనుగర్హించు పరిశుదధ్తతోను నిషాక్పటయ్ముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో 

నడుచుకొంటిమనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనసాస్కిష్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టయే 

1 యోహాను 3:19 => ఇందువలన మనము సతయ్సంబంధులమని యెరుగుదుము. దేవుడు మన 

హృదయముకంటె అధికుడై, సమసత్మును ఎరిగియునాన్డు గనుక మన హృదయము ఏ యే 

విషయములలో మనయందు దోషారోపణ చేయునో ఆ యా విషయములలో ఆయన యెదుట మన 

హృదయములను సమమ్తి పరచుకొందము. 

1 యోహాను 3:20 => పిర్యులారా, మన హృదయము మనయందు దోషారోపణ చేయనియెడల 

దేవుని యెదుట ధైరయ్ము గలవారమగుదుము. 

1 యోహాను 3:21 => మరియు మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనుచు ఆయన దృషిట్కి ఇషట్మైనవి 

చేయుచునాన్ము గనుక, మనమేమి అడిగినను అది ఆయనవలన మనకు దొరుకును. 
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ఆదికాండము 40:15 => ఏలయనగా నేను హెబీర్యుల దేశములోనుండి దొంగిలబడితిని, అది 

నిశచ్యము. మరియు ఈ చెరసాలలో ననున్ వేయుటకు ఇకక్డ సహా నేనేమియు చేయలేదని అతనితో 

చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 24:9 => సౌలుతో ఇటల్నెను దావీదు నీకు కీడుచేయ నుదేద్శించుచునాన్డని జనులు 

చెపిప్న మాటలు నీవెందుకు వినుచునాన్వు? 

1 సమూయేలు 24:10 => ఆలోచించుము; ఈ దినమున యెహోవా నినున్ ఏలాగు గుహలో నాచేతికి 

అపప్గించెనో అది నీ కండాల్ర చూచితివే; కొందరు నినున్ చంపుమని నాతో చెపిప్నను నేను నీయందు 

కనికరించి ఇతడు యెహోవాచేత అభిషేకము నొందినవాడు గనుక నా యేలినవాని చంపనని నేను 

చెపిప్తిని. 

1 సమూయేలు 24:11 => నా తండీర్ చూడుము, ఇదిగో, చూడుము. నినున్ చంపక నీ వసత్రపుచెంగు 

మాతర్మే కోసితిని గనుక నావలన నీకు కీడు ఎంతమాతర్మును రాదనియు, నాలో తపిప్దము 

ఎంతమాతర్మును లేదనియు, నీవు తెలిసికొనవచుచ్ను. నీ విషయమై నేను ఏపాపమును చేయనివాడనై 

యుండగా నీవు నా పార్ణము తీయవలెనని ననున్ తరుముచునాన్వు. 

1 సమూయేలు 26:18 => నా యేలినవాడు తన దాసుని ఈలాగు ఎందుకు తరుముచునాన్డు? 

నేనేమి చేసితిని? నావలన ఏ కీడు నీకు సంభవించును? 

కీరత్నలు 7:1 => యెహోవా నా దేవా, నేను నీ శరణుజొచిచ్యునాన్ను ననున్ తరుమువారి 

చేతిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము. ననున్ తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోగా 

కీరత్నలు 7:2 => వారు సింహమువలె ముకక్లుగా చీలిచ్వేయకుండ ననున్ తపిప్ంచుము. 

కీరత్నలు 7:3 => యెహోవా నా దేవా, నేను ఈ కారయ్ము చేసినయెడల 

కీరత్నలు 7:4 => నాచేత పాపము జరిగినయెడల నాతో సమాధానముగా నుండినవానికి నేను 

కీడుచేసినయెడల 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:8 => అందుకు పౌలు యూదుల ధరమ్శాసత్రమునుగూరిచ్ గాని 

దేవాలయమునుగూరిచ్ గాని, కైసరునుగూరిచ్ గాని నేనెంతమాతర్మును తపిప్దము చేయలేదని 

సమాధానము చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:9 => అయితే ఫేసుత్ యూదులచేత మంచివాడనిపించుకొనవలెనని 

యెరూషలేమునకు వచిచ్ అకక్డ నా యెదుట ఈ సంగతులనుగూరిచ్ విమరిశ్ంపబడుట నీకిషట్మా అని 

పౌలును అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:10 => అందుకు పౌలు కైసరు నాయ్యపీఠము ఎదుట 

నిలువబడియునాన్ను; నేను విమరిశ్ంపబడవలసిన సథ్లమిదే, యూదులకు నేను అనాయ్యమేమియు 

చేయలేదని తమరికి బాగుగా తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:11 => నేను నాయ్యము తపిప్ మరణమునకు తగినదేదైనను 

చేసినయెడల మరణమునకు వెనుకతీయను; వీరు నామీద మోపుచునన్ నేరములలో ఏదియు 

నిజముకానియెడల ననున్ వారికి అపప్గించుటకు ఎవరితరము కాదు; కైసరు ఎదుటనే 

చెపుప్కొందుననెను. 

ఆదికాండము 20:5 => ఈమె నా చెలెల్లని అతడు నాతో చెపప్లేదా? మరియు ఆమె కూడ అతడు నా 

అనన్ అనెను. నేనుచేతులతో ఏ దోషము చేయక యధారథ్హృదయముతో ఈ పని చేసితిననెను. 

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

అతనిమీద ఆ చెరసాల యొకక్ అధిపతికి కటాక్షము కలుగునటుల్ చేసెను. 

ఆదికాండము 39:23 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెను గనుక ఆ చెరసాల అధిపతి అతనిచేతికి 

అపప్గింపబడిన దేనిగూరిచ్యు విచారణ చేయక యుండెను. అతడు చేయునది యావతుత్ యెహోవా 

సఫలమగునటుల్ చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 18:4 => నా తండిర్ దేవుడు నాకు సహాయమై ఫరో కతిత్వాతనుండి ననున్ 

తపిప్ంచెననుకొని రెండవవానికి ఎలీయెజెరని పేరు పెటెట్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:49 => యెహోవా దూరమైయునన్ భూదిగంతమునుండి ఒక జనమును, 

అనగా నీకు రాని భాష కలిగిన జనమును, 

1 సమూయేలు 17:35 => నేను దానిని తరిమి చంపి దాని నోటనుండి ఆ గొఱఱ్ను విడిపించితిని; 

అది నా మీదికి రాగా దాని గడడ్ము పటుట్కొని దానిని కొటిట్ చంపితిని. 
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1 రాజులు 13:28 => అతడు పోయి అతని శవము మారగ్మందు పడియుండుటయు, గాడిదయు 

సింహమును శవముదగగ్ర నిలిచి యుండుటయు, సింహము గాడిదను చీలిచ్వేయక శవమును 

తినకయుండుటయు చూచి 

యోబు 5:23 => పర్ళయమును కాష్మమును వచుచ్నపుప్డు నీవు వాటిని నిరల్క్షయ్ము చేయుదువు 

అడవిమృగములకు నీవు ఏమాతర్మును భయపడవు 

కీరత్నలు 25:21 => నీకొరకు నేను కనిపెటుట్చునాన్ను యథారథ్తయు నిరోద్షతవ్మును ననున్ 

సంరకిష్ంచును గాక. 

కీరత్నలు 34:20 => ఆయన వాని యెముకలనిన్టిని కాపాడును వాటిలో ఒకక్టియైనను విరిగిపోదు. 

కీరత్నలు 57:4 => నా పార్ణము సింహములమధయ్ నునన్ది కోపోదేర్కుల మధయ్ను నేను 

పండుకొనుచునాన్ను వారి దంతములు శూలములు అవి అంబులువారి నాలుక వాడిగల కతిత్.  

కీరత్నలు 91:13 => నీవు సింహములను నాగుపాములను తొర్కెక్దవు కొదమ సింహములను 

భుజంగములను అణగదొర్కెక్దవు. 

కీరత్నలు 97:10 => యెహోవాను పేర్మించువారలారా, చెడుతనమును అసహియ్ంచుకొనుడి తన 

భకుత్ల పార్ణములను ఆయన కాపాడుచునాన్డు. భకిత్హీనులచేతిలోనుండి ఆయన వారిని 

విడిపించును. 

యెషయా 44:8 => మీరు వెరవకుడి భయపడకుడి పూరవ్కాలమునుండి నేను నీకు ఆ సంగతి 

వినిపించి తెలియజేయలేదా? మీరే నాకు సాకుష్లు, నేను తపప్ వేరొక దేవుడునాన్డా? నేను తపప్ 

ఆశర్యదురగ్మేదియు లేదు, ఉనన్టుట్ నేనెరుగను. 

యిరిమ్యా 37:18 => మరియు యిరీమ్యా రాజైన సిదిక్యాతో ఇటల్నెను నేను నీకైనను నీ 

సేవకులకైనను ఈ పర్జలకైనను ఏ పాపము చేసినందున ననున్ చెరసాలలో వేసితివి? 

దానియేలు 3:24 => రాజగు నెబుకదెన్జరు ఆశచ్రయ్పడి తీవరముగ లేచి మేము ముగుగ్రు 

మనుషుయ్లను బంధించి యీ అగిన్లో వేసితివిుగదా యని తన మంతుర్ల నడిగెను. వారు రాజా, 

సతయ్మే అని రాజుతో పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 
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దానియేలు 5:18 => రాజా చితత్గించుము; మహోనన్తుడగు దేవుడు మహరద్శను రాజయ్మును 

పర్భావమును ఘనతను నీ తండిర్యగు నెబుకదెన్జరునకు ఇచెచ్ను.  

లూకా 2:25 => యెరూషలేమునందు సుమెయోనను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

నీతిమంతుడును భకిత్పరుడునై యుండి, ఇశార్యేలు యొకక్ ఆదరణ కొరకు కనిపెటుట్వాడు; 

పరిశుదాధ్తమ్ అతనిమీద ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:23 => చెరసాల బహు భదర్ముగా మూసియుండుటయు, కావలివారు 

తలుపుల ముందర నిలిచియుండుటయు చూచితివిు గాని తలుపులు తీసినపుప్డు లోపల మాకొకడైనను 

కనబడలేదని వారికి తెలిపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:7 => ఇదిగో పర్భువు దూత అతని దగగ్ర నిలిచెను; అతడుండిన గదిలో 

వెలుగు పర్కాశించెను. దూత పేతురు పర్కక్ను తటిట్ తవ్రగా లెమమ్ని చెపిప్ అతని లేపగా సంకెళుల్ అతని 

చేతులనుండి ఊడిపడెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:19 => కాగా దేవుడు తన ఐశవ్రయ్ము చొపుప్న కీర్సుత్యేసునందు మహిమలో మీ 

పర్తి అవసరమును తీరుచ్ను. 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

1 పేతురు 4:19 => కాబటిట్ దేవుని చితత్పర్కారము బాధపడువారు సత పర్వరత్న గలవారై, నమమ్కమైన 

సృషిట్కరత్కు తమ ఆతమ్లను అపప్గించుకొనవలెను. 

2 పేతురు 2:11 => దేవదూతలు వారికంటె మరి అధికమైన బలమును శకిత్యు గలవారైనను, 

పర్భువు ఎదుట వారిని దూషించి వారిమీద నేరము మోప వెరతురు. 

పర్కటన 22:6 => మరియు ఆ దూత యీలాగు నాతో చెపెప్ను ఈ మాటలు నమమ్కములును 

సతయ్ములునై యునన్వి; పర్వకత్ల ఆతమ్లకు దేవుడగు పర్భువు, తవ్రలో సంభవింపవలసిన వాటిని తన 

దాసులకు చూపుటకై తన దూతను పంపెను. 

వచనము 26 
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నా సముఖమున నియమించినదేమనగా నా రాజయ్ములోని సకల పర్భుతవ్ముల యందుండు నివాసులు 

దానియేలు యొకక్ దేవునికి భయపడుచు ఆయన సముఖమున వణకుచుండవలెను. ఆయనే 

జీవముగల దేవుడు, ఆయనే యుగయుగములుండువాడు, ఆయన రాజయ్ము నాశనము కానేరదు, 

ఆయన ఆధిపతయ్ము తుదమటుట్నకుండును. 

దానియేలు 6:14 => రాజు ఈ మాట విని బహుగా వాయ్కులపడి, దానియేలును రకిష్ంపవలెనని తన 

మనసుస్ దృఢము చేసికొని, సూరుయ్డసత్మించు వరకు అతని విడిపించుటకు పర్యతన్ము చేసెను. 

దానియేలు 6:18 => అంతట రాజు తన నగరునకు వెళి ల్ ఆ రాతిర్ అంత ఉపవాసముండి 

నాటయ్వాయిదయ్ములను జరుగనియయ్లేదు; అతనికి నిదర్పటట్కపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 18:9 => యెహోవా ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండి విడిపించి ఇశార్యేలీయులకు చేసిన 

మేలంతటినిగూరిచ్ యితోర్ సంతోషించెను. 

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

సొలొమోను చెపిప్న మాటలు విని బహుగా సంతోషపడి ఈ గొపప్ జనమును ఏలుటకు జాఞ్నముగల 

కుమారుని దావీదునకు దయచేసిన యెహోవాకు ఈ దినమున సోత్తర్ము కలుగునుగాక అని చెపిప్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:11 => అపుప్డు తూరు రాజైన హీరాము సొలొమోనునకు వార్సి పంపిన 

ఉతత్రమేమనగా యెహోవా తన జనమును సేన్హించి నినున్ వారిమీద రాజుగా నియమించియునాన్డు. 

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

ఒక నగరును కటిట్ంచుటకు తగిన జాఞ్నమును తెలివియుగల బుదిధ్మంతుడైన కుమారుని రాజైన 

దావీదునకు దయచేసిన, భూమాయ్కాశములకు సృషిట్కరత్యగు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

సుత్తినొందునుగాక. 

దానియేలు 3:25 => అందుకు రాజు నేను నలుగురు మనుషుయ్లు బంధకములు లేక అగిన్లో 

సంచరించుట చూచుచునాన్ను; వారికి హాని యేమియు కలుగలేదు; నాలగ్వవాని రూపము దేవతల 

రూపమును బోలినదని వారికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 
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దానియేలు 3:27 => అధిపతులును సేనాధిపతులును సంసాథ్నాధిపతులును రాజుయొకక్ పర్ధాన 

మంతుర్లును కూడి వచిచ్ ఆ మనుషుయ్లను పరీకిష్ంచి, వారి శరీరములకు అగిన్ యేహాని 

చేయకుండుటయు, వారి తలవెండుర్కలలో ఒకటైనను కాలిపోకుండుటయు, వారి వసత్రములు 

చెడిపోకుండుటయు, అగిన్ వాసనయైనను వారి దేహములకు తగలకుండుటయు చూచిరి. 

దానియేలు 3:28 => నెబుకదెన్జరు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వీరి దేవుడు పూజారు హ్డు; 

ఆయన తన దూతనంపి తనాన్శర్యించిన దాసులను రకిష్ంచెను. వారు తమ దేవునికి గాక మరి ఏ 

దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి 

రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:20 => యుదధ్మందు వారు దేవునికి మొఱఱ్పెటట్గా, ఆయనమీద వారు 

నమిమ్కయుంచినందున ఆయన వారి మొఱఱ్ ఆలకించెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:20 => అంతట వారు ఉదయముననే లేచి తెకోవ అరణయ్మునకు పోయిరి; 

వారు పోవుచుండగా యెహోషాపాతు నిలువబడి యూదా వారలారా, యెరూషలేము కాపురసుథ్లారా, 

నా మాట వినుడి; మీ దేవుడైన యెహోవాను నముమ్కొనుడి, అపుప్డు మీరు సిథ్రపరచబడుదురు; ఆయన 

పర్వకత్లను నముమ్కొనుడి, అపుప్డు మీరు కృతారుథ్లగుదురని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 37:40 => ఆయన భకిత్హీనులచేతిలోనుండి వారిని విడిపించి రకిష్ంచును. 

కీరత్నలు 118:8 => మనుషుయ్లను నముమ్కొనుటకంటె యెహోవాను ఆశర్యించుట మేలు. 

కీరత్నలు 118:9 => రాజులను నముమ్కొనుటకంటె యెహోవాను ఆశర్యించుట మేలు. 

కీరత్నలు 146:3 => రాజులచేతనైనను నరులచేతనైనను రక్షణ కలుగదు వారిని నముమ్కొనకుడి 

కీరత్నలు 146:4 => వారి పార్ణము వెడలిపోవును వారు మంటిపాలగుదురు. వారి సంకలప్ములు 

నాడే నశించును. 

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

ఆశపెటుట్కొనునో వాడు ధనుయ్డు 

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

సృజించినవాడు ఆయన ఎనన్డును మాట తపప్నివాడు. 
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సామెతలు 18:10 => యెహోవా నామము బలమైన దురగ్ము. నీతిమంతుడు అందులోనికి పరుగెతిత్ 

సురకిష్తముగా నుండును. 

యెషయా 26:3 => ఎవనిమనసుస్ నీమీద ఆనుకొనునో వానిని నీవు పూరణ్శాంతిగలవానిగా 

కాపాడుదువు. ఏలయనగా అతడు నీయందు విశావ్సముంచియునాన్డు. 

మారుక్ 9:23 => అందుకు యేసు (నముమ్ట) నీవలననైతే, నముమ్వానికి సమసత్మును సాధయ్మే యని 

అతనితో చెపెప్ను. 

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

జరిగించిరి; వాగాద్నములను పొందిరి; సింహముల నోళల్ను మూసిరి; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:49 => యెహోవా దూరమైయునన్ భూదిగంతమునుండి ఒక జనమును, 

అనగా నీకు రాని భాష కలిగిన జనమును, 

సామెతలు 11:8 => నీతిమంతుడు బాధనుండి తపిప్ంపబడును భకిత్హీనుడు బాధపాలగును 

సామెతలు 16:20 => ఉపదేశమునకు చెవి యొగుగ్వాడు మేలునొందును యెహోవాను 

ఆశర్యించువాడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 29:25 => భయపడుటవలన మనుషుయ్లకు ఉరి వచుచ్ను యెహోవాయందు నమిమ్క 

యుంచువాడు సురకిష్తముగా నుండును. 

దానియేలు 6:22 => నేను నా దేవుని దృషిట్కి నిరోద్షినిగా కనబడితిని గనుక ఆయన తన 

దూతనంపించి, సింహములు నాకు ఏహానియు చేయకుండ వాటి నోళుల్ మూయించెను. రాజా, నీ 

దృషిట్కి నేను నేరము చేసినవాడను కాను గదా అనెను. 

నహూము 1:7 => యెహోవా ఉతత్ముడు, శర్మదినమందు ఆయన ఆశర్యదురగ్ము, తనయందు 

నమిమ్కయుంచు వారిని ఆయన ఎరుగును. 

లూకా 2:25 => యెరూషలేమునందు సుమెయోనను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

నీతిమంతుడును భకిత్పరుడునై యుండి, ఇశార్యేలు యొకక్ ఆదరణ కొరకు కనిపెటుట్వాడు; 

పరిశుదాధ్తమ్ అతనిమీద ఉండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:1 => ఆ కాలమందు యెరూషలేములోని సంఘమునకు గొపప్ హింస 

కలిగినందున, అపొసత్లులు తపప్ అందరు యూదయ సమరయ దేశములయందు చెదరిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:39 => వారిని బతిమాలుకొని వెలుపలికి తీసికొనిపోయి పటట్ణము 

విడిచిపొండని వారిని వేడుకొనిరి. 

వచనము 27 

ఆయన విడిపించువాడును రకిష్ంచువాడునైయుండి, పరమందును భూమిమీదను సూచక కిర్యలను 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములను చేయువాడు. ఆయనే సింహముల నోటనుండి ఈ దానియేలును రకిష్ంచెను అని 

వార్యించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:18 => ఆ నాయ్యాధిపతులు బాగుగా విమరిశ్ంచిన తరువాత వాని 

సాక్షయ్ము అబదధ్సాక్షయ్మై తన సహోదరునిమీద వాడు అబదధ్సాక్షయ్ము చెపిప్న సంగతి 

వెలల్డియైనయెడల, వాడు తన సహోదరునికి చేయ తలంచినటే ల్ వానికి చేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:19 => అటుల్ మీ మధయ్నుండి ఆ చెడుతనమును పరిహరించుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:20 => మిగిలినవారు విని భయపడి నీ దేశమున అటిట్ దుషాక్రయ్ము 

ఇకను చేయకుందురు. 

ఎసేత్రు 7:10 => కాగా హామాను మొరెద్కైకి సిదధ్ముచేసిన ఉరి కొయయ్మీద వారు అతనినే ఉరితీసిరి. 

అపుప్డు రాజు యొకక్ ఆగర్హము చలాల్రెను. 

ఎసేత్రు 9:25 => ఎసేత్రు, రాజు ఎదుటికి వచిచ్న తరువాత రాజు అతడు యూదులకు విరోధముగా 

తలపెటిట్న చెడుయోచన తన తలమీదికే వచుచ్నటుల్గా చేసి, వాడును వాని కుమారులును 

ఉరికొయయ్మీద ఉరితీయబడునటుల్గా ఆజఞ్ వార్యించి ఇచెచ్ను. 

సామెతలు 11:8 => నీతిమంతుడు బాధనుండి తపిప్ంపబడును భకిత్హీనుడు బాధపాలగును 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:16 => కుమారుల దోషమునుబటిట్ తండుర్లకు మరణశిక్ష 

విధింపకూడదు, తండుర్ల దోషమునుబటిట్ కుమారులకు మరణశిక్ష విధింపకూడదు. ఎవని పాపము 

నిమితత్ము వాడే మరణశిక్ష నొందును. 
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యెహోషువ 7:24 => తరువాత యెహోషువయు ఇశార్యేలీయులందరును జెరహు కుమారుడైన 

ఆకానును ఆ వెండిని ఆ పైవసత్రమును ఆ బంగారు కమిమ్ని, ఆకాను కుమారులను కుమారెత్లను 

ఎదుద్లను గాడిదలను మందను డేరాను వానికి కలిగిన సమసత్మును పటుట్కొని ఆకోరు లోయలోనికి 

తీసికొనివచిచ్రి. 

యెహోషువ 7:25 => అపుప్డు యెహోషువ నీవేల మముమ్ను బాధ పరిచితివి? నేడు యెహోవా నినున్ 

బాధపరచుననగా ఇశార్యేలీయులందరు వానిని రాళల్తో చావగొటిట్రి; 

2 రాజులు 14:6 => అయితే కుమారుల దోషమునుబటిట్ తండుర్లకు మరణశిక్ష విధింపకూడదు, 

తండుర్ల దోషమునుబటిట్ కుమారులకు మరణశిక్ష విధింపకూడదు. ఎవని పాపము నిమితత్ము వాడే 

మరణశిక్ష నొందును, అని మోషే వార్సియిచిచ్న ధరమ్శాసత్రమందు యెహోవా యిచిచ్న ఆజఞ్నుబటిట్ ఆ 

నరహంతకుల పిలల్లను అతడు హతము చేయలేదు. 

ఎసేత్రు 9:10 => అరీసై అరీదై వైజాతా అను వారిని చంపిరి; అయితే కొలల్సొముమ్ వారు 

పటుట్కొనలేదు. 

దానియేలు 3:22 => రాజాజఞ్ తీవర్మైనందునను గుండము మికిక్లి వేడిమిగలదైనందునను షదర్కు, 

మేషాకు, అబేదెన్గోలను విసిరివేసిన ఆ మనుషుయ్లు అగిన్జావ్లలచేత కాలచ్బడి చనిపోయిరి. 

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

వారిని నశింపజేయుము సేచాచ్రప్ణలైన బలులను నేను నీకరిప్ంచెదను. 

యెషయా 38:13 => ఉదయమగువరకు ఓరుచ్కొంటిని సింహము ఎముకలను విరచునటుల్ నొపిప్చేత 

నా యెముకలనిన్యు విరువబడెను ఒక దినములోగానే నీవు ననున్ సమాపిత్చేయుదువు  

సంఖాయ్కాండము 24:8 => దేవుడు ఐగుపుత్లోనుండి అతని రపిప్ంచెను గురుపోతు వేగమువంటి 

వేగము అతనికి కలదు అతడు తన శతుర్వులైన జనులను భకిష్ంచును వారి యెముకలను విరుచును 

తన బాణములతో వారిని గుచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:19 => అటుల్ మీ మధయ్నుండి ఆ చెడుతనమును పరిహరించుదురు. 
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2 రాజులు 1:10 => అందుకు ఏలీయా నేను దైవజనుడనైతే అగిన్ ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ నినున్ నీ 

యేబదిమందిని దహించును గాక అని యేబదిమందికి అధిపతియైన వానితో చెపప్గా, అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి వానిని వాని యేబదిమందిని దహించెను. 

ఎసేత్రు 7:9 => రాజుముందర నుండు షండులలో హరోబ్నా అనునొకడు ఏలినవాడా చితత్గించుము, 

రాజు మేలుకొరకు మాటలాడిన మొరెద్కైని ఉరితీయుటకు హామాను చేయించిన యేబది మూరల 

యెతుత్గల ఉరికొయయ్ హామాను ఇంటియొదద్ నాటబడి యునన్దనగా రాజు దానిమీద వాని 

ఉరితీయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

సామెతలు 12:13 => పెదవులవలని దోషము అపాయకరమైన ఉరి నీతిమంతుడు ఆపదను 

తపిప్ంచుకొనును. 

సామెతలు 19:5 => కూటసాకిష్ శిక్ష నొందకపోడు అబదధ్ములాడువాడు తపిప్ంచుకొనడు. 

సామెతలు 19:12 => రాజు కోపము సింహగరజ్న వంటిది అతని కటాక్షము గడిడ్మీద కురియు 

మంచువంటిది. 

సామెతలు 30:10 => దాసునిగూరిచ్ వాని యజమానునితో కొండెములు చెపప్కుము వాడు నినున్ 

శపించును ఒకవేళ నీవు శికాష్రు హ్డవగుదువు. 

యిరిమ్యా 34:17 => కాబటిట్ యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఒకొక్కక్డు తన 

సహోదరులకును తన పొరుగువారికిని విడుదల పర్కటింపవలెనని నేను చెపిప్న మాట మీరు 

వినకపోతిరే; ఆలోచించుడి, విడుదల కావలెనని నేనే చాటించుచునాన్ను, అది ఖడగ్ కాష్మసంకటముల 

పాలగుటకైన విడుదలయే; భూరాజయ్ములనిన్టిలోను ఇటు అటు చెదరగొటుట్టకు మిముమ్ 

నపప్గించుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 50:17 => ఇశార్యేలువారు చెదిరిపోయిన గొఱఱ్లు సింహములు వారిని తొలగగొటెట్ను 

మొదట అషూష్రురాజు వారిని భకిష్ంచెను కడపట బబులోను రాజైన యీ నెబుకదెర్జరు వారి 

యెముకలను నలుగగొటుట్చునాన్డు.  
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దానియేలు 3:19 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హము నొందినందున షదర్కు, మేషాకు, 

అబేదెన్గోయను వారి విషయములో ఆయన ముఖము వికారమాయెను గనుక గుండము ఎపప్టికనన్ 

ఏడంతలు వేడిమిగా చేయుమని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 పేతురు 5:8 => నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై మెలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియైన అపవాది 

గరిజ్ంచు సింహమువలె ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచునాన్డు. 

వచనము 28 

ఈ దానియేలు దరాయ్వేషు పర్భుతవ్ కాలమందును పారసీకుడగు కోరెషు పర్భుతవ్ కాలమందును 

వరిథ్లెల్ను. 

దానియేలు 4:1 => రాజగు నెబుకదెన్జరు లోకమంతట నివసించు సకల జనులకును దేశసుథ్లకును 

ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారికిని ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునుగాక. 

ఎజార్ 1:1 => పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవతస్రమందు యిరీమ్యా దావ్రా 

పలుకబడిన తన వాకయ్మును నెరవేరుచ్టకై యెహోవా పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు మనసుస్ను 

పేర్రేపింపగా అతడు తన రాజయ్మందంతట చాటింపు చేయించి వార్తమూలముగా ఇటుల్ పర్కటన 

చేయించెను 

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

యెహోవా లోకమందునన్ సకల జనములను నా వశముచేసి, యూదాదేశమందునన్ యెరూషలేములో 

తనకు మందిరమును కటిట్ంచుమని నాకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు. 

ఎసేత్రు 3:12 => మొదటి నెల పదమూడవ దినమందు రాజుయొకక్ వార్తగాండుర్ పిలువబడిరి; 

హామాను ఆజాఞ్పించిన పర్కారము అంతయు ఆ యా సంసాథ్నములమీద నుంచబడిన రాజుయొకక్ 

అధిపతులకును అధికారులకును, ఆ యా సంసాథ్నములలోని జనములమీద నుంచబడిన 

అధిపతులకును అధికారులకును, వారి వారి లిపినిబటిట్యు, ఆ యా జనముల భాషనుబటిట్యు, రాజైన 

అహషేవ్రోషు పేరట ఆ వార్తగాండర్చేత తాకీదులు వార్యింపబడి రాజు ఉంగరముచేత 

ముదిర్ంపబడెను. 
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ఎసేత్రు 8:9 => సీవాను అను మూడవ నెలలో ఇరువది మూడవ దినమందు రాజుయొకక్ 

వార్తగాండుర్ పిలువబడిరి; మొరెద్కై ఆజాఞ్పించిన పర్కారమంతయు యూదులకును, హిందూ దేశము 

మొదలుకొని కూషు దేశమువరకు వాయ్పించియునన్ నూట ఇరువది యేడు సంసాథ్నములలో నునన్ 

అధిపతులకును అధికారులకును, ఆ యా సంసాథ్నములకును దాని దాని వార్తనుబటిట్యు దాని దాని 

భాషనుబటిట్యు తాకీదులు వార్యబడెను. 

ఎజార్ 4:17 => అపుప్డు రాజు మంతిర్యగు రెహూమునకును లేఖకుడగు షివుష్యికిని షోమోర్నులో 

నివసించువారి పక్షముగానునన్ మిగిలిన వారికిని నది యవతలనుండు తకిక్నవారికిని మీకు 

కేష్మసంపార్పిత్యగును గాక అని యీ మొదలగు మాటలు వార్యించి సెలవిచిచ్నదేమనగా 

1 పేతురు 1:2 => ఆతమ్వలని పరిశుదధ్త పొందినవారై విధేయులగుటకును, యేసుకీర్సుత్ రకత్మువలన 

పోర్కిష్ంపబడుటకును ఏరప్రచబడినవారికి, అనగా పొంతు, గలతీయ, కపప్దొకియ, ఆసియ, బితునియ 

అను దేశములయందు చెదరిన వారిలో చేరిన యాతిర్కులకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. మీకు 

కృపయు సమాధానమును విసత్రిలుల్ను గాక. 

2 పేతురు 1:2 => తన మహిమను బటిట్యు, గుణాతిశయమును బటిట్యు, మనలను 

పిలిచినవానిగూరిచ్న అనుభవజాఞ్నమూలముగా ఆయన దైవశకిత్, జీవమునకును భకిత్కిని 

కావలసినవాటిననిన్టిని మనకు దయచేయుచునన్ందున, 

యూదా 1:2 => మీకు కనికరమును సమాధానమును పేర్మయు విసత్రించును గాక. 

యెహోషువ 2:11 => మేము వినినపుప్డు మా గుండెలు కరిగిపోయెను. మీ దేవుడైన యెహోవా పైన 

ఆకాశమందును కిర్ంద భూమియందును దేవుడే. మీ యెదుట ఎటిట్ మనుషుయ్లకైనను ధైరయ్మేమాతర్ము 

ఉండదు. 

కీరత్నలు 33:8 => లోకులందరు యెహోవాయందు భయభకుత్లు నిలుపవలెను. భూలోక 

నివాసులందరు ఆయనకు వెరవవలెను. 

కీరత్నలు 145:6 => నీ భీకరకారయ్ముల వికర్మమును మనుషుయ్లు వివరించెదరు నేను నీ 

మహాతమ్య్మును వరిణ్ంచెదను. 
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యెషయా 33:13 => దూరసుథ్లారా, ఆలకించుడి నేను చేసినదాని చూడుడి సమీపసుథ్లారా, నా 

పరాకర్మమును తెలిసికొనుడి. 

యెషయా 64:2 => నీ శతుర్వులకు నీ నామమును తెలియజేయుటకై అగిన్ గచచ్పొదలను 

కాలుచ్రీతిగాను అగిన్ నీళల్ను పొంగజేయురీతిగాను నీవు దిగివచెచ్దవు గాక.  

దానియేలు 3:4 => ఇటుల్ండగా ఒక దూత చాటించినది ఏమనగా జనులారా, దేశసుథ్లారా, ఆ యా 

భాషలు మాటలాడు వారలారా, మీకాజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను. 

మారుక్ 5:19 => ఆయన వానికి సెలవియయ్క నీవు నీ యింటివారియొదద్కు వెళి ల్, పర్భువు నీయందు 

కనికరపడి, నీకు చేసిన కారయ్ములనిన్టిని వారికి తెలియజెపుప్మనెను. 

యో హా ను 1 4 : 2 7 = > శాం తి మీ క ను గర్ హిం చి వె ళుల్ చు నాన్ ను ; నా శాం తి నే 

మీకనుగర్హించుచునాన్ను; లోకమిచుచ్నటుట్గా నేను మీకనుగర్హించుటలేదు; మీ హృదయమును 

కలవరపడనియయ్కుడి, వెరవనియయ్కుడి. 

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

పర్కటన 7:9 => అటుతరువాత నేను చూడగా, ఇదిగో, పర్తి జనములోనుండియు పర్తి 

వంశములోనుండియు పర్జలలోనుండియు, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిలోనుండియు వచిచ్, 

యెవడును లెకిక్ంపజాలని యొక గొపప్ సమూహము కనబడెను. వారు తెలల్ని వసత్రములు 

ధరించుకొనన్వారై, ఖరూ జ్రపుమటట్లుచేత పటుట్కుని సింహాసనము ఎదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను 

నిలువబడి 

పర్కటన 14:6 => అపుప్డు మరియొక దూతను చూచితిని. అతడు భూనివాసులకు, అనగా పర్తి 

జనమునకును పర్తి వంశమునకును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని పర్తి పర్జకును 

పర్కటించునటుల్ నితయ్సువారత్ తీసికొని ఆకాశమధయ్మున ఎగురుచుండెను 
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వచనము 1 

బబులోను రాజగు బెలష్సస్రు యొకక్ పరిపాలనలో మొదటి సంవతస్రమున దానియేలునకు 

దరశ్నములు కలిగెను; అతడు తన పడకమీద పరుండి యొక కల కని ఆ కల సంగతిని సంకేష్పముగా 

వివరించి వార్సెను. 

దానియేలు 3:29 => కాగా నేనొక శాసనము నియమించుచునాన్ను; ఏదనగా, ఇవివ్ధముగ 

రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డగు దేవుడు గాక మరి ఏ దేవుడును లేడు. కాగా ఏ జనులలోగాని రాషట్రములోగాని 

యేభాష మాటలాడువారిలో గాని షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో యనువారి దేవుని ఎవడు దూషించునో 

వాడు తుతుత్నియలుగా చేయబడును; వాని యిలుల్ ఎపుప్డును పెంటకుపప్గా ఉండుననెను. 

ఎజార్ 6:8 => మరియు దేవుని మందిరమును కటిట్ంచునటుల్గా యూదుల యొకక్ పెదద్లకు మీరు 

చేయవలసిన సహాయమునుగూరిచ్ మేము నిరణ్యించినదేమనగా రాజు యొకక్ సొముమ్లోనుండి, 

అనగా నది యవతలనుండి వచిచ్న పనున్లోనుండి వారు చేయు పని నిమితత్ము తడవు ఏమాతర్మును 

చేయక వారి వయ్యమునకు కావలసినదాని ఇయయ్వలెను. 

ఎజార్ 6:9 => మరియు ఆకాశమందలి దేవునికి దహనబలులు అరిప్ంచుటకై కోడెలే గాని గొఱఱ్పొటే ట్ళేల్ 

గాని గొఱఱ్ పిలల్లేగాని గోధుమలే గాని ఉపేప్ గాని దార్కాష్రసమే గాని నూనెయే గాని, యెరూషలేములో 

నునన్ యాజకులు ఆకాశమందలి దేవునికి సువాసనయైన అరప్ణలను అరిప్ంచి, రాజును అతని 

కుమారులును జీవించునటుల్ పార్రథ్నచేయు నిమితత్మై వారు చెపిప్నదానినిబటిట్ పర్తిదినమును 

తపప్కుండ 

ఎజార్ 6:10 => వారికి కావలసినదంతయు ఇయయ్వలెను. 

ఎజార్ 6:11 => ఇంకను మేము నిరణ్యించినదేమనగా, ఎవడైనను ఈ ఆజఞ్ను భంగపరచినయెడల 

వాని యింటి వెనున్గాడి ఊడదీయబడి నిలువనెతత్బడి దానిమీద వాడు ఉరితీయింప బడును, ఆ 

తపుప్నుబటిట్ వాని యిలుల్ పెంటరాశి చేయబడును. 

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

దేవుని మందిరమును నశింపజేయుటకై చెయియ్చాపినయెడల, తన నామమును అకక్డ ఉంచిన దేవుడు 
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వారిని నశింపజేయును. దరాయ్వేషు అను నేనే యీ ఆజఞ్ ఇచిచ్తిని. మరియు అది అతివేగముగా 

జరుగవలెనని వార్యించి అతడు తాకీదుగా పంపించెను. 

ఎజార్ 7:12 => రాజైన అరత్హషసత్, ఆకాశమందలి దేవుని ధరమ్శాసత్రమందు శాసిత్యు యాజకుడునైన 

ఎజార్కు కేష్మము, మొదలగు మాటలు వార్సి యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

ఎజార్ 7 :13 => చేతనునన్ నీ దేవుని ధరమ్ శాసత్రమునుబటిట్ యూదానుగూరిచ్యు 

యెరూషలేమునుగూరిచ్యు విమరశ్చేయుటకు నీవు రాజుచేతను అతని యేడుగురు మంతుర్లచేతను 

పంపబడితివి గనుక మేము చేసిన నిరణ్యమేమనగా, 

కీరత్నలు 2:11 => భయభకుత్లు కలిగి యెహోవాను సేవించుడి గడగడ వణకుచు సంతోషించుడి. 

కీరత్నలు 99:1 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు జనములు వణకును ఆయన కెరూబులమీద 

ఆసీనుడైయునాన్డు భూమి కదలును. 

కీరత్నలు 99:2 => సీయోనులో యెహోవా మహోనన్తుడు జనములనిన్టిపైన ఆయన 

హెచిచ్యునాన్డు. 

కీరత్నలు 99:3 => భయంకరమైన నీ గొపప్ నామమును వారు సుత్తించెదరు. యెహోవా పరిశుదుధ్డు. 

కీరత్నలు 119:120 => నీ భయమువలన నా శరీరము వణకుచునన్ది నీ నాయ్యవిధులకు నేను 

భయపడుచునాన్ను. 

యెషయా 66:2 => అవనిన్యు నా హసత్కృతయ్ములు అవి నావలన కలిగినవని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయముగలవాడై నా మాట విని వణకుచుండునో 

వానినే నేను దృషిట్ంచుచునాన్ను.  

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

ఆయనే రాజు, ఆయన ఉగర్తకు భూమి కంపించును, జనములు ఆయన కోపమును సహింపలేవు. 

లూకా 12:5 => ఎవనికి మీరు భయపడవలెనో మీకు తెలియజేయుదును; చంపిన తరువాత 

నరకములో పడదోర్య శకిత్గలవానికి భయపడుడి, ఆయనకే భయపడుడని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 12:29 => ఏలయనగా మన దేవుడు దహించు అగిన్యైయునాన్డు. 
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దానియేలు 4:34 => ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ 

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:26 => మావలె సమసత్ శరీరులలో మరి ఎవడు సజీవుడైన దేవుని సవ్రము 

అగిన్మధయ్నుండి పలుకుట విని బర్దికెను? 

1 సమూయేలు 17:26 => దావీదు జీవముగల దేవుని సైనయ్ములను తిరసక్రించుటకు ఈ 

సునన్తిలేని ఫిలిషీత్యుడు ఎంతటివాడు? వాని చంపి ఇశార్యేలీయులనుండి యీ నింద 

తొలగించినవానికి బహుమతి యేమని తనయొదద్ నిలిచినవారినడుగగా 

1 సమూయేలు 17:36 => మీ దాసుడనైన నేను ఆ సింహమును ఎలుగుబంటిని చంపితినే, 

జీవముగల దేవుని సైనయ్ములను తిరసక్రించిన యీ సునన్తిలేని ఫిలిషీత్యుడు వాటిలో ఒకదానివలె 

అగుననియు, 

హోషేయ 1:10 => ఇశార్యేలీయుల జనసంఖయ్ అమితమై లెకక్లేని సముదర్పు ఇసుకంత 

విసాత్రమగును; ఏ సథ్లమందు మీరు నా జనులు కారనన్మాట జనులు వారితో చెపుప్దురో ఆ 

సథ్లముననే మీరు జీవముగల దేవుని కుమారులైయునాన్రని వారితో చెపుప్దురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:25 => ఆయన అందరికిని జీవమును ఊపిరిని సమసత్మును 

దయచేయువాడు గనుక తనకు ఏదైనను కొదువయునన్టుట్ మనుషుయ్ల చేతులతో సేవింపబడువాడు 

కాడు. 

రోమీయులకు 9:26 => మరియు జరుగునదేమనగా, మీరు నా పర్జలు కారని యేచోటను వారితో 

చెపప్బడెనో, ఆ చోటనే జీవముగల దేవుని కుమారులని వారికి పేరుపెటట్బడును అని హోషేయలో 

ఆయన చెపుప్చునాన్డు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => మీయొదద్ మాకెటిట్ పర్వేశము కలిగెనో, అకక్డి జనులు 

మముమ్నుగూరిచ్ తెలియజెపుప్చునాన్రు. మరియు మీరు విగర్హములను విడిచిపెటిట్, జీవము 

గలవాడును సతయ్వంతుడునగు దేవునికి దాసులగుటకును, 
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పర్కటన 4:10 => ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని 

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

పర్కటన 5:14 => ఆ నాలుగు జీవులు ఆమేన  అని చెపప్గా ఆ పెదద్లు సాగిలపడి నమసాక్రము 

చేసిరి. 

కీరత్నలు 93:1 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు పర్భావమును ఆయన వసత్రముగా 

ధరించియునాన్డు యెహోవా బలముధరించి బలముతో నడుము కటుట్కొనియునాన్డు కదలకుండునటుల్ 

భూలోకము సిథ్రపరచబడియునన్ది. 

కీరత్నలు 93:2 => పురాతనకాలమునుండి నీ సింహాసనము సిథ్రమాయెను సదాకాలము ఉనన్వాడవు 

నీవే 

కీరత్నలు 146:10 => యెహోవా నిరంతరము ఏలును సీయోనూ, నీ దేవుడు తరములనిన్టను 

రాజయ్ము చేయును 

మలాకీ 3:6 => యెహోవానైన నేను మారుప్లేనివాడను గనుక యాకోబు సంతతివారైన మీరు 

లయము కాలేదు. 

హెబీర్యులకు 6:17 => ఈ విధముగా దేవుడు తన సంకలప్ము నిశచ్లమైనదని ఆ వాగాద్నమునకు 

వారసులైనవారికి మరి నిశచ్యముగా కనుపరచవలెనని ఉదేద్శించినవాడై, తాను అబదధ్మాడజాలని 

నిశచ్లమైన రెండు సంగతులనుబటిట్, 

హెబీర్యులకు 6:18 => మనయెదుట ఉంచబడిన నిరీక్షణను చేపటుట్టకు శరణాగతులమైన మనకు 

బలమైన ధైరయ్ము కలుగునటుల్ పర్మాణము చేసి వాగాద్నమును దృఢపరచెను. 

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

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 
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ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 

దానియేలు 4:3 => ఆయన సూచక కిర్యలు ఎంతో బర్హామ్ండమైనవి; ఆయన అదుభ్తములు ఎంతో 

ఘనమైనవి, ఆయన రాజయ్ము శాశవ్త రాజయ్ము; ఆయన ఆధిపతయ్ము తరతరములు నిలుచుచునన్ది. 

దానియేలు 4:34 => ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ 

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

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

సేవించునటుల్ పర్భుతవ్మును మహిమయు ఆధిపతయ్మును ఆయన కీయబడెను. ఆయన పర్భుతవ్ము 

శాశవ్తమైనది అదెనన్టికిని తొలగిపోదు; ఆయన రాజయ్ము ఎపుప్డును లయము కాదు. 

దానియేలు 7:27 => ఆకాశమంతటి కిర్ందనునన్ రాజయ్మును అధికారమును రాజయ్మహాతమ్య్మును 

మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లకు చెందును. ఆయన రాజయ్ము నితయ్ము నిలుచును, అధికారులందరును 

దానికి దాసులై విధేయులగుదురు. ఇంతలో సంగతి సమాపత్మాయెను అని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 29:10 => యెహోవా పర్ళయ జలములమీద ఆసీనుడాయెను యెహోవా నితయ్ము రాజుగా 

ఆసీనుడైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 145:12 => నీ భకుత్లు నీ రాజయ్పర్భావమునుగూరిచ్ చెపుప్కొందురు నీ శౌరయ్మునుగూరిచ్ 

పలుకుదురు 

కీరత్నలు 145:13 => నీ రాజయ్ము శాశవ్తరాజయ్ము నీ రాజయ్పరిపాలన తరతరములు నిలుచును. 

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

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 
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లూకా 1:33 => ఆయన యాకోబు వంశసుథ్లను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజయ్ము 

అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

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 31:29 => మీకు హాని చేయుటకు నాచేతనవును; అయితే పోయిన రాతిర్ మీ 

తండిర్యొకక్ దేవుడు నీవు యాకోబుతో మంచి గాని చెడడ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని నాతో 

చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:31 => వారి ఆశర్యదురగ్ము మన ఆశర్యదురగ్మువంటిది కాదు 

ఇందుకు మన శతుర్వులే తీరప్రులు. 

యెహోషువ 4:24 => మీరు ఎలల్పుప్డును మీ దేవుడైన యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

నిలుపుటకును, మేము దాటువరకు మీ దేవుడైన యెహోవా తానే మాయెదుట ఎఱఱ్సముదర్మును 

ఎండచేసినటుల్ మీరు దాటువరకు మీ యెదుట యొరాద్ను నీళళ్ను ఎండచేసెనని చెపిప్ యీ సంగతి 

వారికి తెలియపరచవలెను. 

1 సమూయేలు 17:46 => ఈ దినమున యెహోవా నినున్ నాచేతికి అపప్గించును; నేను నినున్ చంపి 

నీ తల తెగవేతును; ఇశార్యేలీయులలో దేవుడునాన్డని లోక నివాసులందరును తెలిసికొనునటుల్ నేను 

ఈ దినమున ఫిలిషీత్యులయొకక్ కళేబరములను ఆకాశపకుష్లకును భూమృగములకును ఇతుత్ను. 

2 రాజులు 5:15 => అపుప్డతడు తన పరివారముతోకూడ దైవజనుని దగగ్రకు తిరిగివచిచ్ అతని 

ముందర నిలిచి చితత్గించుము; ఇశార్యేలులోనునన్ దేవుడు తపప్ లోకమంతటియందును మరియొక 

దేవుడు లేడని నేను ఎరుగుదును; ఇపుప్డు నీవు నీ దాసుడనైన నాయొదద్ బహుమానము 

తీసికొనవలసినదని అతనితో చెపప్గా 

2 రాజులు 17:25 => అయితే వారు కాపురముండ నారంభించినపుప్డు యెహోవా యందు 

భయభకుత్లు లేనివారు గనుక యెహోవా వారి మధయ్కు సింహములను పంపెను, అవి వారిలో 

కొందరిని చంపెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => ఐశవ్రయ్మును గొపప్తనమును నీవలన కలుగును, నీవు 

సమసత్మును ఏలువాడవు, బలమును పరాకర్మమును నీ దానములు, హెచిచ్ంచువాడవును అందరికి 

బలము ఇచుచ్వాడవును నీవే. 

ఎజార్ 1:3 => కావున మీలో ఎవరు ఆయన జనులైయునాన్రో వారు యూదాదేశమందునన్ 

యెరూషలేమునకు బయలుదేరి, యెరూషలేములోని దేవుని మందిరమును, అనగా ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవా మందిరమును కటట్వలెను; వారి దేవుడు వారికి తోడైయుండును గాక. 

ఎజార్ 5:8 => రాజవైన తమకు తెలియవలసినదేమనగా, మేము యూదా పర్దేశములోనికి వెళి ల్తివిు, 

అకక్డ మహాదేవుని యొకక్ మందిరము ఉనన్ది; అది గొపప్ రాళల్చేత కటట్బడినది, గోడలలో మార్నులు 

వేయబడినవి మరియు ఈ పని తవ్రగా జరుగుచు వారిచేతిలో వృదిధ్యగుచునన్ది. 

ఎజార్ 7:14 => మా రాజయ్మందుండు ఇశార్యేలీయులలోను వారి యాజకులలోను లేవీయులలోను 

యెరూషలేము పటట్ణమునకు వెళుల్టకు మనఃపూరవ్కముగా ఇషట్పడు వారెవరో వారందరు నీతోకూడ 

వెళల్వచుచ్ను. 

ఎజార్ 7:26 => నీ దేవుని ధరమ్శాసత్రము గాని, రాజుయొకక్ చటట్ము గాని, గైకొననివాడెవడో తవ్రగా 

విచారణ చేసి, మరణశిక్షయైనను సవ్దేశ తాయ్గమైనను ఆసిత్ జపిత్యైనను ఖైదునైనను వానికి 

విధింపవలెను. 

కీరత్నలు 10:16 => యెహోవా నిరంతరము రాజైయునాన్డు ఆయన దేశములోనుండి అనయ్జనులు 

నశించిపోయిరి. 

కీరత్నలు 33:8 => లోకులందరు యెహోవాయందు భయభకుత్లు నిలుపవలెను. భూలోక 

నివాసులందరు ఆయనకు వెరవవలెను. 

కీరత్నలు 66:7 => ఆయన తన పరాకర్మమువలన నితయ్ము ఏలుచునాన్డు? అనయ్జనులమీద ఆయన 

తన దృషిట్ యుంచియునాన్డు. దోర్హులు తముమ్ తాము హెచిచ్ంచుకొన తగదు.(సెలా.) 

కీరత్నలు 86:10 => నీవు సృజించిన అనయ్జనులందరును వచిచ్ నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము 

చేయుదురు నీ నామమును ఘనపరచుదురు 
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కీరత్నలు 96:3 => అనయ్జనులలో ఆయన మహిమను పర్చురించుడి సమసత్ జనములలో ఆయన 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములను పర్చురించుడి 

కీరత్నలు 105:1 => యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన నామమును పర్కటన చేయుడి 

జనములలో ఆయన కారయ్ములను తెలియచేయుడి.  

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

నేనెరుగుదును. 

యిరిమ్యా 5:22 => సముదర్ము దాటలేకుండునటుల్ను, దాని తరంగము లెంత పొరిల్నను అవి 

పర్బలలేకయు, ఎంత ఘోషించినను దాని దాటలేకయు ఉండునటుల్ను నితయ్ నిరణ్యముచేత దానికి 

ఇసుకను సరిహదుద్గా నియమించిన నాకు మీరు భయపడరా? నా సనిన్ధిని వణకరా? ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 6:7 => మీ జనులు హతులై కూలుదురు. 

యెహెజేక్లు 36:23 => అనయ్జనుల మధయ్ మీరు దూషించిన నా ఘనమైన నామమును నేను 

పరిశుదధ్ పరచుదును, వారి యెదుట మీయందు నేను ననున్ పరిశుదధ్ పరచుకొనగా నేను పర్భువగు 

యెహోవానని వారు తెలిసికొందురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 3:28 => నెబుకదెన్జరు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వీరి దేవుడు పూజారు హ్డు; 

ఆయన తన దూతనంపి తనాన్శర్యించిన దాసులను రకిష్ంచెను. వారు తమ దేవునికి గాక మరి ఏ 

దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి 

రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 

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

చేయుడి యెహోవా దినము వచుచ్చునన్దనియు అది సమీపమాయెననియు దేశనివాసులందరు 

వణకుదురు గాక. 

యోనా 1:16 => ఇది చూడగా ఆ మనుషుయ్లు యెహోవాకు మిగుల భయపడి, ఆయనకు బలి 

అరిప్ంచి మొర్కుక్బళుల్ చేసిరి. 
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మతత్యి 16:16 => అందుకు సీమోను పేతురు నీవు సజీవుడగు దేవుని కుమారుడవైన కీర్సుత్వని 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

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

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 

భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:29 => అతడు దీపము తెమమ్నిచెపిప్ లోపలికి వచిచ్, వణకుచు 

పౌలుకును సీలకును సాగిలపడి 

2 కొరిందీయులకు 3:3 => రాతిపలకమీద గాని సిరాతో గాని వార్యబడక, మెతత్ని హృదయములు 

అను పలకలమీద జీవముగల దేవుని ఆతమ్తో, మా పరిచరయ్మూలముగా వార్యబడిన కీర్సుత్ పతిర్కయై 

యునాన్రని మీరు తేటపరచబడుచునాన్రు. 

1 తిమోతి 3:15 => అయినను నేను ఆలసయ్ము చేసినయెడల దేవుని మందిరములో, అనగా 

జీవముగల దేవుని సంఘములో, జనులేలాగు పర్వరిత్ంపవలెనో అది నీకు తెలియవలెనని యీ 

సంగతులను నీకు వార్యుచునాన్ను. ఆ సంఘము సతయ్మునకు ఆధారమునైయునన్ది 

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

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీజ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుదిధ్చేయును. 

హెబీర్యులకు 12:22 => ఇపుప్డైతే సీయోనను కొండకును జీవముగల దేవుని పటట్ణమునకు, అనగా 

పరలోకపు యెరూషలేమునకును, వేవేలకొలది దేవదూతలయొదద్కును, 

పర్కటన 14:6 => అపుప్డు మరియొక దూతను చూచితిని. అతడు భూనివాసులకు, అనగా పర్తి 

జనమునకును పర్తి వంశమునకును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని పర్తి పర్జకును 

పర్కటించునటుల్ నితయ్సువారత్ తీసికొని ఆకాశమధయ్మున ఎగురుచుండెను 
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వచనము 2 

దానియేలు వివరించి చెపిప్నదేమనగా రాతిర్యందు దరశ్నములు కలిగినపుప్డు నేను 

తేరిచూచుచుండగా ఆకాశపు నలుదికుక్ల నుండి సముదర్ముమీద గాలి విసరుట నాకు కనబడెను. 

యోబు 36:15 => శర్మపడువారిని వారికి కలిగిన శర్మవలన ఆయన విడిపించును. బాధవలన 

వారిని విధేయులుగా చేయును. 

కీరత్నలు 18:48 => ఆయన నా శతుర్వులచేతిలోనుండి ననున్ విడిపించును. నా మీదికి 

లేచువారికంటె ఎతుత్గా నీవు ననున్హెచిచ్ంచుదువు బలాతాక్రముచేయు మనుషుయ్ల చేతిలోనుండి నీవు 

ననున్ విడిపించుదువు 

కీరత్నలు 18:50 => నీవు నియమించిన రాజునకు గొపప్ రక్షణ కలుగ జేయువాడవు అభిషేకించిన 

దావీదునకును అతని సంతానమునకును నితయ్ము కనికరము చూపువాడవు 

కీరత్నలు 32:7 => నా దాగు చోటు నీవే, శర్మలోనుండి నీవు ననున్ రకిష్ంచెదవు విమోచన 

గానములతో నీవు ననున్ ఆవరించెదవు  

కీరత్నలు 35:17 => పర్భువా, నీవెనాన్ళుల్ చూచుచు ఊరకుందువు? వారు నాశనము చేయకుండ నా 

పార్ణమును రకిష్ంపుము నా పార్ణమును సింహముల నోటనుండి విడిపింపుము  

కీరత్నలు 97:10 => యెహోవాను పేర్మించువారలారా, చెడుతనమును అసహియ్ంచుకొనుడి తన 

భకుత్ల పార్ణములను ఆయన కాపాడుచునాన్డు. భకిత్హీనులచేతిలోనుండి ఆయన వారిని 

విడిపించును. 

లూకా 1:74 => అబార్హాముతో తాను చేసిన పర్మాణమును జాఞ్పకము చేసికొనుటకును  

లూకా 1:75 => మనము శతుర్వుల చేతినుండి విడిపింపబడి, మన జీవితకాలమంతయు 

నిరభ్యులమై, ఆయన సనిన్ధిని 

2 కొరిందీయులకు 1:8 => సహోదరులారా, ఆసియలో మాకు తటసిథ్ంచిన శర్మనుగూరిచ్ మీకు 

తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు; అదేదనగా మేము బర్దుకుదుమను నమమ్కములేక యుండునటుల్గా, 

మా శకిత్కి మించిన అతయ్ధిక భారమువలన కుర్ంగిపోతివిు. 
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2 కొరిందీయులకు 1:9 => మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము 

నమిమ్కయుంచకుండునటుల్ మరణమగుదుమను నిశచ్యము మామటుట్కు మాకు కలిగియుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:10 => ఆయన అటిట్ గొపప్ మరణమునుండి మముమ్ను తపిప్ంచెను, ఇక 

ముందుకును తపిప్ంచును. మరియు మాకొరకు పార్రథ్న చేయుటవలన మీరు కూడ సహాయము 

చేయుచుండగా, ఆయన ఇక ముందుకును మముమ్ను తపిప్ంచునని ఆయనయందు నిరీక్షణ 

గలవారమై యునాన్ము. 

2 తిమోతి 4:17 => అయితే నా దావ్రా సువారత్ పూరణ్ముగా పర్కటింపబడు నిమితత్మును, 

అనయ్జనులందరును దాని విను నిమితత్మును, పర్భువు నా పర్కక్ నిలిచి ననున్ బలపరచెను గనుక నేను 

సింహము నోటనుండి తపిప్ంపబడితిని 

2 తిమోతి 4:18 => పర్భువు పర్తి దుషాక్రయ్మునుండి ననున్ తపిప్ంచి తన పరలోకరాజయ్మునకు 

చేరునటుల్ ననున్ రకిష్ంచును. యుగయుగములు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక, ఆమేన . 

దానియేలు 4:2 => మహోనన్తుడగు దేవుడు నాయెడల చేసిన అదుభ్తములను సూచక కిర్యలను 

మీకు తెలియజేయుటకు నాకు మనసుస్ కలిగెను. 

దానియేలు 4:3 => ఆయన సూచక కిర్యలు ఎంతో బర్హామ్ండమైనవి; ఆయన అదుభ్తములు ఎంతో 

ఘనమైనవి, ఆయన రాజయ్ము శాశవ్త రాజయ్ము; ఆయన ఆధిపతయ్ము తరతరములు నిలుచుచునన్ది. 

దానియేలు 4:34 => ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ 

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

యిరిమ్యా 32:19 => ఆలోచన విషయములో నీవే గొపప్వాడవు, కిర్యలు జరిగించు విషయములో 

శకిత్ సంపనున్డవు, వారి పర్వరత్నలనుబటిట్యు వారి కిర్యాఫలమునుబటిట్యు అందరికి 

పర్తిఫలమిచుచ్టకై నరపుతుర్ల మారగ్ములనిన్టిని నీవు కనున్లార చూచుచునాన్వు. 
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యిరిమ్యా 32:20 => నీవు ఐగుపుత్దేశములో చేసినటుట్ నేటివరకు ఇశార్యేలు వారి మధయ్ను ఇతర 

మనుషుయ్ల మధయ్ను సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుచు నేటివలె నీకు కీరిత్ 

తెచుచ్కొనుచునాన్వు.  

మారుక్ 16:17 => నమిమ్నవారివలన ఈ సూచక కిర్యలు కనబడును; ఏవనగా, నా నామమున 

దయయ్ములను వెళల్గొటుట్దురు; కొర్తత్ భాషలు మాటలాడుదురు, 

మారుక్ 16:18 => పాములను ఎతిత్పటుట్కొందురు, మరణకరమైనదేది తార్గినను అది వారికి 

హానిచేయదు, రోగులమీద చేతులుంచినపుప్డు వారు సవ్సథ్త నొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:30 => రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును, నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన యేసు 

నామము దావ్రా సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుటకును నీ చెయియ్ చాచియుండగా, నీ 

దాసులు బహు ధైరయ్ముగా నీ వాకయ్మును బోధించునటుల్ అనుగర్హించుము. 

హెబీర్యులకు 2:4 => దేవుడు తన చితాత్నుసారముగా సూచక కిర్యలచేతను, మహతాక్రయ్ 

ములచేతను, నానావిధములైన అదుభ్తములచేతను, వివిధములైన పరిశుదాధ్తమ్ వరములను 

అనుగర్హించుటచేతను, వారితో కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగా వినినవారిచేత మనకు దృఢ పరచబడెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:31 => వారి ఆశర్యదురగ్ము మన ఆశర్యదురగ్మువంటిది కాదు 

ఇందుకు మన శతుర్వులే తీరప్రులు. 

యెహోషువ 4:24 => మీరు ఎలల్పుప్డును మీ దేవుడైన యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

నిలుపుటకును, మేము దాటువరకు మీ దేవుడైన యెహోవా తానే మాయెదుట ఎఱఱ్సముదర్మును 

ఎండచేసినటుల్ మీరు దాటువరకు మీ యెదుట యొరాద్ను నీళళ్ను ఎండచేసెనని చెపిప్ యీ సంగతి 

వారికి తెలియపరచవలెను. 

1 సమూయేలు 17:46 => ఈ దినమున యెహోవా నినున్ నాచేతికి అపప్గించును; నేను నినున్ చంపి 

నీ తల తెగవేతును; ఇశార్యేలీయులలో దేవుడునాన్డని లోక నివాసులందరును తెలిసికొనునటుల్ నేను 

ఈ దినమున ఫిలిషీత్యులయొకక్ కళేబరములను ఆకాశపకుష్లకును భూమృగములకును ఇతుత్ను. 

2 రాజులు 5:15 => అపుప్డతడు తన పరివారముతోకూడ దైవజనుని దగగ్రకు తిరిగివచిచ్ అతని 

ముందర నిలిచి చితత్గించుము; ఇశార్యేలులోనునన్ దేవుడు తపప్ లోకమంతటియందును మరియొక 
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దేవుడు లేడని నేను ఎరుగుదును; ఇపుప్డు నీవు నీ దాసుడనైన నాయొదద్ బహుమానము 

తీసికొనవలసినదని అతనితో చెపప్గా 

కీరత్నలు 66:7 => ఆయన తన పరాకర్మమువలన నితయ్ము ఏలుచునాన్డు? అనయ్జనులమీద ఆయన 

తన దృషిట్ యుంచియునాన్డు. దోర్హులు తముమ్ తాము హెచిచ్ంచుకొన తగదు.(సెలా.) 

కీరత్నలు 74:4 => నీ పర్తయ్క్షపు గుడారములో నీ విరోధులు ఆరభ్టించుచునాన్రు విజయ ధవ్జములని 

తమ ధవ్జములను వారెతిత్యునాన్రు 

కీరత్నలు 77:14 => ఆశచ్రయ్కిర్యలు జరిగించు దేవుడవు నీవే జనములలో నీ శకిత్ని నీవు 

పర్తయ్క్షపరచుకొనియునాన్వు. 

కీరత్నలు 86:10 => నీవు సృజించిన అనయ్జనులందరును వచిచ్ నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము 

చేయుదురు నీ నామమును ఘనపరచుదురు 

కీరత్నలు 96:3 => అనయ్జనులలో ఆయన మహిమను పర్చురించుడి సమసత్ జనములలో ఆయన 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములను పర్చురించుడి 

కీరత్నలు 105:1 => యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన నామమును పర్కటన చేయుడి 

జనములలో ఆయన కారయ్ములను తెలియచేయుడి.  

కీరత్నలు 107:8 => ఆయన కృపనుబటిట్యు నరులకు ఆయన చేయు ఆశచ్రయ్కారయ్ములనుబటిట్యు 

వారు యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు గాక 

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

నేనెరుగుదును. 

యెషయా 44:17 => దానిలో మిగిలిన భాగముతో తనకు దేవతగానునన్ విగర్హమును 

చేయించుకొనును దానియెదుట సాగిలపడుచు నమసాక్రము చేయుచు నీవే నా దేవుడవు ననున్ 

రకిష్ంపుమని పార్రిథ్ంచును.  

యెషయా 50:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు ఎవడును లేకపోనేల? నేను పిలిచినపుప్డు ఎవడును 

ఉతత్రమియయ్కుండనేల? నా చెయియ్ విమోచింపలేనంత కురచయై పోయెనా? విడిపించుటకు నాకు 

Page  of 698 1355



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

శకిత్లేదా? నా గదిద్ంపుచేత సముదర్మును ఎండబెటుట్దును నదులను ఎడారిగా చేయుదును నీళుల్ 

లేనందున వాటి చేపలు కంపుకొటిట్ దాహముచేత చచిచ్పోవును.  

యెహెజేక్లు 6:7 => మీ జనులు హతులై కూలుదురు. 

యెహెజేక్లు 36:23 => అనయ్జనుల మధయ్ మీరు దూషించిన నా ఘనమైన నామమును నేను 

పరిశుదధ్ పరచుదును, వారి యెదుట మీయందు నేను ననున్ పరిశుదధ్ పరచుకొనగా నేను పర్భువగు 

యెహోవానని వారు తెలిసికొందురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 3:17 => మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో 

నుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను 

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 

దానియేలు 3:29 => కాగా నేనొక శాసనము నియమించుచునాన్ను; ఏదనగా, ఇవివ్ధముగ 

రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డగు దేవుడు గాక మరి ఏ దేవుడును లేడు. కాగా ఏ జనులలోగాని రాషట్రములోగాని 

యేభాష మాటలాడువారిలో గాని షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో యనువారి దేవుని ఎవడు దూషించునో 

వాడు తుతుత్నియలుగా చేయబడును; వాని యిలుల్ ఎపుప్డును పెంటకుపప్గా ఉండుననెను. 

దానియేలు 4:1 => రాజగు నెబుకదెన్జరు లోకమంతట నివసించు సకల జనులకును దేశసుథ్లకును 

ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారికిని ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునుగాక. 

దానియేలు 6:20 => అతడు గుహ దగగ్రకు రాగానే, దుఃఖ సవ్రముతో దానియేలును పిలిచి జీవము 

గల దేవుని సేవకుడవైన దానియేలూ, నితయ్ము నీవు సేవించుచునన్ నీ దేవుడు నినున్ రకిష్ంపగలిగెనా? 

అని యతనిని అడిగెను. 

2 తిమోతి 3:11 => అంతియొకయ ఈకొనియ లుసత్ర అను పటట్ణములలో నాకు కలిగినటిట్ 

హింసలను ఉపదర్వములను, తెలిసికొనినవాడవై ననున్ వెంబడించితివి. అటిట్ హింసలను సహించితిని 

గాని, వాటనిన్టిలోనుండి పర్భువు ననున్ తపిప్ంచెను 

పర్కటన 15:1 => మరియు ఆశచ్రయ్మైన మరియొక గొపప్ సూచన పరలోకమందు చూచితిని. 

అదేమనగా, ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దూతలు. ఇవే కడవరి తెగుళుల్; వీటితో 

దేవుని కోపము సమాపత్మాయెను. 
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వచనము 3 

అపుప్డు నాలుగు మికిక్లి గొపప్ జంతువులు మహా సముదర్ములోనుండి పైకెకెక్ను. ఆ జంతువులు ఒక 

దానికొకటి భినన్ములై యుండెను. 

దానియేలు 1:21 => ఈ దానియేలు కోరెషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవతస్రము వరకు జీవించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:22 => పారసీక దేశపు రాజైన కోరెషు ఏలుబడియందు మొదటి 

సంవతస్రమున యిరీమ్యాదావ్రా పలుకబడిన తన వాకయ్మును నెరవేరుచ్టకై యెహోవా పారసీకదేశపు 

రాజైన కోరెషు మనసుస్ను పేర్రేపింపగా అతడు తన రాజయ్మందంతటను చాటించి వార్తమూలముగా 

ఇటుల్ పర్కటన చేయించెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:23 => పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఆజాఞ్పించునదేమనగా 

ఆకాశమందలి దేవుడైన యెహోవా లోకమందునన్ సకలజనములను నా వశముచేసి, యూదా 

దేశమందునన్ యెరూషలేములో తనకు మందిరమును కటిట్ంచుమని నాకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు; 

కావున మీలో ఎవరు ఆయన జనులైయునాన్రో వారు బయలుదేరవచుచ్ను; వారి దేవుడైన యెహోవా 

వారికి తోడుగా నుండునుగాక. 

ఎజార్ 1:1 => పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవతస్రమందు యిరీమ్యా దావ్రా 

పలుకబడిన తన వాకయ్మును నెరవేరుచ్టకై యెహోవా పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు మనసుస్ను 

పేర్రేపింపగా అతడు తన రాజయ్మందంతట చాటింపు చేయించి వార్తమూలముగా ఇటుల్ పర్కటన 

చేయించెను 

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

యెహోవా లోకమందునన్ సకల జనములను నా వశముచేసి, యూదాదేశమందునన్ యెరూషలేములో 

తనకు మందిరమును కటిట్ంచుమని నాకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు. 

యెషయా 44:28 => కోరెషుతో నా మందకాపరీ, నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్వాడా, అని 

చెపుప్వాడను నేనే. యెరూషలేముతో నీవు కటట్బడుదువనియు దేవాలయమునకు పునాది 

వేయబడుననియు నేను చెపుప్చునాన్ను.  
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యెషయా 45:1 => అతని పక్షమున జనములను జయించుటకు నేను అతని కుడిచేతిని 

పటుట్కొనియునాన్ను నేను రాజుల నడికటల్ను విపెప్దను, దావ్రములు అతని యెదుట వేయబడకుండ 

తలుపులు తీసెదను అని యెహోవా తాను అభిషేకించిన కోరెషును గురించి సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 13:1 => ఆమోజు కుమారుడైన యెషయాకు బబులోనుగూరిచ్ పర్తయ్క్షమైన దేవోకిత్ 

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

యతని 

దానియేలు 8:3 => నేను ఊలయి యను నదిపర్కక్ను ఉనన్టుట్ నాకు దరశ్నము కలిగెను. నేను 

కనున్లెతిత్ చూడగా, ఒక పొటే ట్లు ఆ నది పర్కక్ను నిలిచియుండెను; దానికి రెండు కొముమ్లు, ఆ 

కొముమ్లు ఎతత్యినవి గాని యొకటి రెండవ దానికంటె ఎతుత్గా ఉండెను; ఎతుత్గలది దానికి తరువాత 

మొలిచినది.  

దానియేలు 9:1 => మాదీయుడగు అహషేవ్రోషు యొకక్ కుమారుడైన దరాయ్వేషు కలీద్యులపైన 

రాజాయెను. 

దానియేలు 10:1 => పారసీకరాజగు కోరెషు పరిపాలన కాలములో మూడవ సంవతస్రమున 

బెలెత్షాజరు అను దానియేలునకు ఒక సంగతి బయలుపరచబడెను; గొపప్ యుదధ్ము జరుగుననన్ ఆ 

సంగతి నిజమే; దానియేలు దాని గర్హించెను; అది దరశ్నమువలన అతనికి తెలిసినదాయెను.  

జెకరాయ్ 10:9 => అనయ్జనులలో నేను వారిని వితత్గా దూరదేశములలో వారు ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొందురు, వారును వారి బిడడ్లును సజీవులై తిరిగి వతుత్రు, 

వచనము 4 

మొదటిది సింహమును పోలినది గాని దానికి పకిష్రాజు రెకక్లవంటి రెకక్లుండెను. నేను 

చూచుచుండగా దాని రెకక్లు తీయబడినవి గనుక మనుషుయ్నివలె అది పాదములు పెటుట్కొని నేలపైన 

నిలువబడెను. మరియు మానవమనసుస్ వంటి మనసుస్ దానికియయ్బడెను.  

దానియేలు 5:1 => రాజగు బెలష్సస్రు తన యధిపతులలో వెయియ్మందికి గొపప్ విందుచేయించి, ఆ 

వెయియ్మందితో కలిసికొని దార్కాష్రసము తార్గుచుండెను. 
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దానియేలు 5:22 => బెలష్సస్రూ, అతని కుమారుడవగు నీవు ఈ సంగతి యంతయు ఎరిగి 

యుండియు , నీ మనసుస్ను అణచుకొనక , పరలోకమందునన్ పర్భువుమీద నినున్ నీవే 

హెచిచ్ంచుకొంటివి. 

దానియేలు 5:30 => ఆ రాతిర్యందే కలీద్యుల రాజగు బెలష్సస్రు హతుడాయెను. 

దానియేలు 8:1 => రాజగు బెలష్సస్రు పర్భుతవ్పు మూడవ సంవతస్రమందు దానియేలను నాకు 

మొదట కలిగిన దరశ్నము గాక మరియొక దరశ్నము కలిగెను. 

యిరిమ్యా 27:7 => అతని సవ్దేశమునకు కాలము వచుచ్వరకు సమసత్జనులు అతనికిని అతని 

కుమారునికిని అతని కుమారుని కుమారునికిని దాసులైయుందురు, ఆ కాలము రాగా బహుజనముల 

మహారాజులు అతనిచేత దాసయ్ము చేయించుకొందురు. 

దానియేలు 2:1 => నెబుకదెన్జరు తన యేలుబడియందు రెండవ సంవతస్రమున కలలు కనెను. 

అందును గురించి ఆయన మనసుస్ కలతపడగా ఆయనకు నిదర్పటట్కుండెను. 

దానియేలు 2:28 => అయితే మరమ్ములను బయలుపరచగల దేవుడొకడు పరలోకమందునాన్డు, 

అంతయ్దినములయందు కలుగబోవుదానిని ఆయన రాజగు నెబుకదెన్జరునకు తెలియజేసెను. తాము 

పడకమీద పరుండగా తమరి మనసుస్లో కలిగిన సవ్పన్దరశ్నములు ఏవనగా 

దానియేలు 2:29 => రాజా, పర్సుత్తకాలము గడచిన పిమమ్ట ఏమి జరుగునో అనుకొని తాము 

పడకమీద పరుండి మనోచింత గలవారై యుండగా మరమ్ములను బయలుపరచువాడు 

కలుగబోవుదానిని తమరికి తెలియజేసెను. 

దానియేలు 4:5 => నేను నా పడకమీద పరుండియుండగా నా మనసుస్న పుటిట్న తలంపులు ననున్ 

కలతపెటెట్ను. 

సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  

యోబు 33:14 => దేవుడు ఒకక్మారే పలుకును రెండు మారులు పలుకును అయితే మనుషుయ్లు 

అది కనిపెటట్రు  
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యోబు 33:15 => మంచముమీద కునుకు సమయమున గాఢనిదర్ పటుట్నపుప్డు కలలో రాతిర్ కలుగు 

సవ్పన్ములలో 

యోబు 33:16 => నరులు గరివ్షు ఠ్లు కాకుండ చేయునటుల్ తాము తలచిన కారయ్ము వారు 

మానుకొన చేయునటుల్ 

యిరిమ్యా 23:28 => కలకనిన పర్వకత్ ఆ కలను చెపప్వలెను; నా వాకుక్ ఎవనికుండునో వాడు 

సతయ్మునుబటిట్ నా మాట చెపప్వలెను; ధానయ్ముతో చెతత్కు ఏమి సంబంధము? ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యోవేలు 2:28 => తరువాత నేను సరవ్జనులమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రింతును; మీ కుమారులును 

మీ కుమారెత్లును పర్వచనములు చెపుప్దురు; మీ ముసలివారు కలలుకందురు, మీ యౌవనులు 

దరశ్నములు చూతురు. 

ఆమోసు 3:7 => తన సేవకులైన పర్వకత్లకు తాను సంకలిప్ంచిన దానిని బయలుపరచకుండ 

పర్భువైన యెహోవా యేమియు చేయడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:17 => అంతయ్దినములయందు నేను మనుషుయ్లందరిమీద నా ఆతమ్ను 

కుమమ్రించెదను మీ కుమారులును మీ కుమారెత్లును పర్వచించెదరు మీ యౌవనులకు దరశ్నములు 

కలుగును మీ వృదుధ్లు కలలు కందురు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:18 => ఆ దినములలో నా దాసులమీదను నా దాసురాండర్మీదను నా 

ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను గనుక వారు పర్వచించెదరు.  

దానియేలు 7:7 => పిమమ్ట రాతిర్యందు నాకు దరశ్నములు కలిగినపుప్డు నేను చూచుచుండగా, 

ఘోరమును భయంకరమునగు నాలుగవ జంతువొకటి కనబడెను. అది తనకు ముందుగా నుండిన 

యితర జంతువులకు భినన్మైనది; అది మహా బలమహాతత్య్ములు గలది; దానికి పెదద్ 

ఇనుపదంతములును పది కొముమ్లు నుండెను. అది సమసత్మును భకిష్ంచుచు తుతుత్నియలుగా 

చేయుచు మిగిలినదానిని కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను. 

దానియేలు 7:13 => రాతిర్ కలిగిన దరశ్నములను నేనింక చూచుచుండగా, ఆకాశమేఘారూఢుడై 

మనుషయ్కుమారుని పోలిన యొకడు వచిచ్, ఆ మహా వృదుధ్డగువాని సనిన్ధిని పర్వేశించి, ఆయన 

సముఖమునకు తేబడెను. 
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దానియేలు 7:15 => నాకు కలిగిన దరశ్నములు ననున్ కలవరపరచుచునన్ందున దానియేలను నేను 

నా దేహములో మనోదుఃఖము గలవాడనైతిని. 

ఆదికాండము 15:1 => ఇవి జరిగిన తరువాత యెహోవా వాకయ్ము అబార్మునకు దరశ్నమందు వచిచ్ 

అబార్మా, భయపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అతయ్ధికమగునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 46:2 => అపుప్డు రాతిర్ దరశ్నములయందు దేవుడు యాకోబూ యాకోబూ అని 

ఇశార్యేలును పిలిచెను. అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

యోబు 4:13 => గాఢనిదర్ మనుషుయ్లకు వచుచ్ సమయమున రాతిర్ కలలవలన పుటుట్ తలంపులలో 

అది కలిగెను. 

యెహెజేక్లు 1:1 => ముపప్దియవ సంవతస్రము నాలుగవ నెల అయిదవ దినమున నేను కెబారు 

నదీపర్దేశమున చెరలోని వారిమధయ్ కాపురముంటిని; ఆ కాలమున ఆకాశము తెరవబడగా 

దేవునిగూరిచ్న దరశ్నములు నాకు కలిగెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:1 => అతిశయపడుట నాకు తగదు గాని అతిశయపడవలసి వచిచ్నది. 

పర్భువు దరశ్నములను గూరిచ్యు పర్తయ్క్షతలను గూరిచ్యు చెపుప్దును. 

యెషయా 8:1 => మరియు యెహోవా నీవు గొపప్ పలక తీసికొని మహేరు షాలాల , హాష  బజ 1, 

అను మాటలు సామానయ్మైన అక్షరములతో దానిమీద వార్యుము. 

యెషయా 30:8 => రాబోవు దినములలో చిరకాలమువరకు నితయ్ము సాకాష్య్రథ్ముగా నుండునటుల్ 

నీవు వెళి ల్ వారియెదుట పలకమీద దీని వార్సి గర్ంథములో లిఖింపుము  

హబకూక్కు 2:2 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను చదువువాడు పరుగెతుత్చు చదువ వీలగునటుల్ 

నీవు ఆ దరశ్న విషయమును పలకమీద సప్షట్ముగా వార్యుము. 

రోమీయులకు 15:4 => ఏలయనగా ఓరుప్వలనను, లేఖనములవలని ఆదరణవలనను మనకు 

నిరీక్షణ కలుగుటకై పూరవ్మందు వార్యబడినవనిన్యు మనకు బోధకలుగు నిమితత్ము 

వార్యబడియునన్వి. 

పర్కటన 1:19 => కాగా నీవు చూచినవాటిని, ఉనన్వాటిని, వీటివెంట కలుగబోవువాటిని,  
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పర్కటన 10:4 => ఆ యేడు ఉరుములు పలికినపుప్డు నేను వార్యబోవుచుండగా ఏడు ఉరుములు 

పలికిన సంగతులకు ముదర్ వేయుము, వాటిని వార్యవదద్ని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము 

పలుకుట వింటిని. 

ఆదికాండము 28:12 => అపుప్డతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచెచ్న భూమిమీద 

నిలుపబడియుండెను; దాని కొన ఆకాశమునంటెను; దానిమీద దేవుని దూతలు ఎకుక్చు 

దిగుచునుండిరి. 

ఆదికాండము 40:5 => వారిదద్రు, అనగా చెరసాలలో బంధింపబడిన ఐగుపుత్ రాజుయొకక్ 

పానదాయకుడును, భక్షయ్కారుడును ఒకక్టే రాతిర్యందు కలలు కనిరి; ఒకొక్కక్డు వేరు వేరు 

భావముల కల కనెను. 

ఆదికాండము 41:1 => రెండేండుల్ గడిచిన తరువాత ఫరో ఒక కల కనెను. అందులో అతడు 

ఏటిదగగ్ర నిలిచియుండగా 

యెహెజేక్లు 40:2 => దేవుని దరశ్నవశుడనైన ననున్ ఇశార్యేలీయుల దేశములోనికి తోడుకొనివచిచ్, 

మిగుల ఉనన్తమైన పరవ్తముమీద ఉంచెను. దానిపైన దకిష్ణపుతటుట్న పటట్ణమువంటిదొకటి 

నాకగుపడెను. 

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

దాసులకు కల సెలవియుయ్డి; మేము దాని భావమును తెలియజేసెదము. 

దానియేలు 4:13 => మరియు నేను నా పడకమీద పండుకొని యుండి నా మనసుస్నకు కలిగిన 

దరశ్నములను చూచుచుండగా,  

వచనము 5 

రెండవ జంతువు ఎలుగుబంటిని పోలినది, అది యొక పారశ్వ్ముమీద పండుకొని తన నోట పండల్మధయ్ 

మూడు పర్కక్టెముకలను పటుట్కొనినది. కొందరు లెముమ్, విసాత్రముగా మాంసము భకిష్ంచుము అని 

దానితో చెపిప్రి. 
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పర్కటన 7:1 => అటుతరువాత భూమి యొకక్ నాలుగు దికుక్లలో నలుగురు దేవదూతలు 

నిలిచియుండి, భూమిమీదనైనను సముదర్ముమీదనైనను ఏ చెటుట్మీదనైనను గాలి వీచకుండునటుల్ 

భూమి యొకక్ నాలుగు దికుక్ల వాయువులను పటుట్కొనియుండగా చూచితిని 

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

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

సూచించును. 

యిరిమ్యా 49:36 => నలుదిశలనుండి నాలుగు వాయువులను ఏలాముమీదికి రపిప్ంచి, 

నలుదికుక్లనుండి వచుచ్ వాయువులవెంట వారిని చెదరగొటుట్దును, వెలివేయబడిన ఏలాము వారు 

పర్వేశింపని దేశమేదియు నుండదు. 

దానియేలు 7:7 => పిమమ్ట రాతిర్యందు నాకు దరశ్నములు కలిగినపుప్డు నేను చూచుచుండగా, 

ఘోరమును భయంకరమునగు నాలుగవ జంతువొకటి కనబడెను. అది తనకు ముందుగా నుండిన 

యితర జంతువులకు భినన్మైనది; అది మహా బలమహాతత్య్ములు గలది; దానికి పెదద్ 

ఇనుపదంతములును పది కొముమ్లు నుండెను. అది సమసత్మును భకిష్ంచుచు తుతుత్నియలుగా 

చేయుచు మిగిలినదానిని కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను. 

దానియేలు 8:2 => నేను దరశ్నము చూచుచుంటిని. చూచుచునన్పుప్డు నేను ఏలామను పర్దేశ 

సంబంధమగు షూషనను పటట్ణపు నగరులో ఉండగా దరశ్నము నాకు కలిగెను. 

దానియేలు 8:8 => ఆ మేకపోతు అతయ్ధికముగా బలము చూపుచు వచెచ్ను; అది బహుగా 

పుషిట్నొందగా దాని పెదద్కొముమ్ విరిగెను; విరిగినదానికి బదులుగా నాలుగు పర్సిదధ్మైన కొముమ్లు 

ఆకాశపు నలుదికుక్లకు నాలుగు పెరిగెను, 

జెకరాయ్ 1:8 => రాతిర్ ఎఱఱ్ని గుఱఱ్మునెకిక్న మనుషుయ్డొకడు నాకు కనబడెను; అతడు లోయలోనునన్ 

గొంజిచెటల్లో నిలువబడియుండగా అతని వెనుక ఎఱఱ్ని గుఱఱ్ములును చుకక్లు చుకక్లుగల 

గుఱఱ్ములును తెలల్ని గుఱఱ్ములును కనబడెను. 

జెకరాయ్ 6:5 => అతడు నాతో ఇటల్నెను ఇవి సరవ్లోకనాధుడగు యెహోవా సనిన్ధిని విడిచి 

బయలువెళుల్ ఆకాశపు చతురావ్యువులు. 
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పర్కటన 13:1 => మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము 

సముదర్ములోనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద 

దేవదూషణకరమైన పేళుల్ను ఉండెను. 

వచనము 6 

అటు పిమమ్ట చిరుతపులిని పోలిన మరియొక జంతువును చూచితిని. దాని వీపున పకిష్రెకక్లవంటి 

నాలుగు రెకక్లుండెను; దానికి నాలుగు తలలుండెను; దానికి ఆధిపతయ్మియయ్బడెను. 

దానియేలు 7:17 => ఎటల్నగా ఈ మహా జంతువులు నాలుగైయుండి లోకమందు పర్భుతవ్ము 

చేయబోవు నలుగురు రాజులను సూచించుచునన్వి. 

దానియేలు 2:32 => ఆ పర్తిమ యొకక్ శిరసుస్ మేలిమి బంగారుమయమైనదియు,దాని రొముమ్ను 

భుజములును వెండివియు, దాని ఉదరమును తొడలును ఇతత్డివియు, 

దానియేలు 2:33 => దాని మోకాళుల్ ఇనుపవియు, దాని పాదములలో ఒక భాగము ఇనుపదియు 

ఒక భాగము మటిట్దియునై యుండెను. 

దానియేలు 2:37 => రాజా, పరలోకమందునన్ దేవుడు రాజయ్మును అధికారమును బలమును 

ఘనతయు తమరికి అనుగర్హించియునాన్డు; తమరు రాజులకు రాజై యునాన్రు. 

దానియేలు 2:38 => ఆయన మనుషుయ్లు నివసించు పర్తి సథ్లమందును, మనుషుయ్లనేమి 

భూజంతువులనేమి ఆకాశపకుష్లనేమి అనిన్టిని ఆయన తమరిచేతికపప్గించియునాన్డు, వారందరి 

మీద తమరికి పర్భుతవ్ము ననుగర్హించియునాన్డు; తామే ఆ బంగారపు శిరసుస్  

దానియేలు 2:39 => తాము చనిపోయిన తరువాత తమరి రాజయ్ముకంటె తకుక్వైన రాజయ్మొకటి 

లేచును. అటుతరువాత లోకమంత యేలునటిట్ మూడవ రాజయ్మొకటి లేచును. అది యితత్డి 

వంటిదగును.  

దానియేలు 2:40 => పిమమ్ట నాలుగవ రాజయ్మొకటి లేచును. అది ఇనుమువలె బలముగా 

ఉండును. ఇనుము సమసత్మైన వాటిని దంచి విరుగగొటుట్నది గదా; ఇనుము పగులగొటుట్నటుల్ అది 

రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ పొడిచేయును. 
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జెకరాయ్ 6:1 => నేను మరల తేరిచూడగా రెండు పరవ్తముల మధయ్నుండి నాలుగు రథములు 

బయలుదేరుచుండెను, ఆ పరవ్తములు ఇతత్డి పరవ్తములై యుండెను. 

జెకరాయ్ 6:2 => మొదటి రథమునకు ఎఱఱ్ని గుఱఱ్ములు, రెండవ రథమునకు నలల్ని గుఱఱ్ములు, 

జెకరాయ్ 6:3 => మూడవ రథమునకు తెలల్ని గుఱఱ్ములు నాలుగవ రథమునకు చుకక్లు చుకక్లుగల 

బలమైన గుఱఱ్ములుండెను. 

జెకరాయ్ 6:4 => నా యేలినవాడా, యివేమిటియని నాతో మాటలాడుచునన్ దూతను నేనడుగగా 

జెకరాయ్ 6:5 => అతడు నాతో ఇటల్నెను ఇవి సరవ్లోకనాధుడగు యెహోవా సనిన్ధిని విడిచి 

బయలువెళుల్ ఆకాశపు చతురావ్యువులు. 

జెకరాయ్ 6:6 => నలల్ని గుఱఱ్ములునన్ రథము ఉతత్ర దేశములోనికి పోవునది; తెలల్ని గుఱఱ్ములునన్ 

రథము వాటి వెంబడిపోవును, చుకక్లు చుకక్లుగల గుఱఱ్ములుగల రథము దకిష్ణ దేశములోనికి 

పోవును. 

జెకరాయ్ 6:7 => బలమైన గుఱఱ్ములు బయలువెళి ల్ లోకమంతట సంచరింప పర్యతిన్ంపగా, పోయి 

లోకమందంతట సంచరించుడని అతడు సెలవిచెచ్ను గనుక అవి లోకమందంతట 

సంచరించుచుండెను. 

జెకరాయ్ 6:8 => అపుప్డతడు ననున్ పిలిచి ఉతత్ర దేశములోనికి పోవువాటిని చూడుము; అవి ఉతత్ర 

దేశమందు నా ఆతమ్ను నెమమ్దిపరచునని నాతో అనెను. 

దానియేలు 7:4 => మొదటిది సింహమును పోలినది గాని దానికి పకిష్రాజు రెకక్లవంటి 

రెకక్లుండెను. నేను చూచుచుండగా దాని రెకక్లు తీయబడినవి గనుక మనుషుయ్నివలె అది పాదములు 

పెటుట్కొని నేలపైన నిలువబడెను. మరియు మానవమనసుస్ వంటి మనసుస్ దానికియయ్బడెను.  

దానియేలు 7:5 => రెండవ జంతువు ఎలుగుబంటిని పోలినది, అది యొక పారశ్వ్ముమీద పండుకొని 

తన నోట పండల్మధయ్ మూడు పర్కక్టెముకలను పటుట్కొనినది. కొందరు లెముమ్, విసాత్రముగా 

మాంసము భకిష్ంచుము అని దానితో చెపిప్రి. 
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దానియేలు 7:6 => అటు పిమమ్ట చిరుతపులిని పోలిన మరియొక జంతువును చూచితిని. దాని 

వీపున పకిష్రెకక్లవంటి నాలుగు రెకక్లుండెను ; దానికి నాలుగు తలలుండెను ; దానికి 

ఆధిపతయ్మియయ్బడెను. 

దానియేలు 7:7 => పిమమ్ట రాతిర్యందు నాకు దరశ్నములు కలిగినపుప్డు నేను చూచుచుండగా, 

ఘోరమును భయంకరమునగు నాలుగవ జంతువొకటి కనబడెను. అది తనకు ముందుగా నుండిన 

యితర జంతువులకు భినన్మైనది; అది మహా బలమహాతత్య్ములు గలది; దానికి పెదద్ 

ఇనుపదంతములును పది కొముమ్లు నుండెను. అది సమసత్మును భకిష్ంచుచు తుతుత్నియలుగా 

చేయుచు మిగిలినదానిని కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను. 

దానియేలు 7:8 => నేను ఈ కొముమ్లను కనిపెటట్గా ఒక చినన్కొముమ్ వాటిమధయ్ను లేచెను; దానికి 

సథ్లమిచుచ్టకై ఆ కొముమ్లలో మూడు పెరికివేయబడినవి. ఈ కొముమ్నకు మానవుల కనున్లవంటి 

కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును ఉండెను.  

దానియేలు 7:17 => ఎటల్నగా ఈ మహా జంతువులు నాలుగైయుండి లోకమందు పర్భుతవ్ము 

చేయబోవు నలుగురు రాజులను సూచించుచునన్వి. 

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

గలవాడవు. 

యెహెజేక్లు 19:3 => వాటిలో ఒకదానిని అది పెంచగా అది కొదమసింహమై వేటాడ నేరుచ్కొని 

మనుషుయ్లను భకిష్ంచునదాయెను. 

యెహెజేక్లు 19:4 => అనయ్జనులు దాని సంగతి విని తమ గోతిలో దాని చికిక్ంచుకొని దాని 

ముకుక్నకు గాలము తగిలించి ఐగుపుత్ దేశమునకు దాని తీసికొనిపోయిరి. 

యెహెజేక్లు 19:5 => తలిల్ దాని కనిపెటిట్ తన ఆశ భంగమాయెనని తెలిసికొని, తన పిలల్లలో 

మరియొక దాని చేపటిట్ దాని పెంచి కొదమసింహముగా చేసెను. 

యెహెజేక్లు 19:6 => ఇదియు కొదమసింహమై కొదమసింహములతో కూడ తిరుగులాడి వేటాడ 

నేరుచ్కొని మనుషుయ్లను భకిష్ంచునదై 
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యెహెజేక్లు 19:7 => వారి నగరులను అవమానపరచి వారి పటట్ణములను పాడుచేసెను; దాని 

గరజ్నధవ్నికి దేశమును అందులోనునన్ సమసత్మును పాడాయెను. 

యెహెజేక్లు 19:8 => నలుదికుక్ల దేశపు జనులందరు దాని పటుట్కొనుటకు పొంచియుండి 

ఉరినొగగ్గా అది వారి గోతిలో చికెక్ను. 

పర్కటన 13:1 => మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము 

సముదర్ములోనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద 

దేవదూషణకరమైన పేళుల్ను ఉండెను. 

యిరిమ్యా 49:36 => నలుదిశలనుండి నాలుగు వాయువులను ఏలాముమీదికి రపిప్ంచి, 

నలుదికుక్లనుండి వచుచ్ వాయువులవెంట వారిని చెదరగొటుట్దును, వెలివేయబడిన ఏలాము వారు 

పర్వేశింపని దేశమేదియు నుండదు. 

దానియేలు 2:31 => రాజా, తాము చూచుచుండగా బర్హామ్ండమగు ఒక పర్తిమ కనబడెను గదా. ఈ 

గొపప్ పర్తిమ మహా పర్కాశమును, భయంకరమునైన రూపమును గలదై తమరి యెదుట నిలిచెను. 

జెకరాయ్ 1:18 => అపుప్డు నేను తేరిచూడగా నాలుగు కొముమ్లు కనబడెను. 

పర్కటన 21:1 => అంతట నేను కొర్తత్ ఆకాశమును కొర్తత్ భూమిని చూచితిని. మొదటి ఆకాశమును 

మొదటి భూమియు గతించిపోయెను. సముదర్మును ఇకను లేదు. 

వచనము 7 

పిమమ్ట రాతిర్యందు నాకు దరశ్నములు కలిగినపుప్డు నేను చూచుచుండగా, ఘోరమును 

భయంకరమునగు నాలుగవ జంతువొకటి కనబడెను. అది తనకు ముందుగా నుండిన యితర 

జంతువులకు భినన్మైనది; అది మహా బలమహాతత్య్ములు గలది; దానికి పెదద్ ఇనుపదంతములును పది 

కొముమ్లు నుండెను. అది సమసత్మును భకిష్ంచుచు తుతుత్నియలుగా చేయుచు మిగిలినదానిని 

కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:49 => యెహోవా దూరమైయునన్ భూదిగంతమునుండి ఒక జనమును, 

అనగా నీకు రాని భాష కలిగిన జనమును, 
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2 సమూయేలు 1:23 => సౌలును యోనాతానును తమ బర్తుకునందు సరసులుగాను నెనరు 

గలవారుగాను ఉండిరి తమ మరణమందైనను వారు ఒకరినొకరు ఎడబాసినవారు కారు వారు 

పకిష్రాజులకంటె వడిగలవారు సింహములకంటె బలముగలవారు. 

యెషయా 5:28 => వారి బాణములు వాడిగలవి వారి విండల్నిన్యు ఎకుక్పెటట్బడియునన్వి వారి 

గుఱఱ్ముల డెకక్లు చెకుముకిరాళల్తో సమానములు వారి రథచకర్ములు సుడిగాలి తిరిగినటుల్ తిరుగును  

యెషయా 5:29 => ఆడుసింహము గరిజ్ంచినటుల్ వారు గరిజ్ంచుదురు కొదమసింహము గరిజ్ంచినటుల్ 

గరజ్నచేయుచు వేటను పటుట్కొని అడడ్మేమియు లేకుండ దానిని ఎతుత్కొనిపోవుదురు 

విడిపింపగలవాడెవడును ఉండడు.  

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

బయలుదేరియునాన్డు, నీ దేశమును నాశనము చేయుటకు అతడు పర్యాణమై తన నివాసమును 

విడిచియునాన్డు, నీ పటట్ణములు పాడై నిరజ్నముగానుండును.  

యిరిమ్యా 4:13 => మేఘములు కముమ్నటుల్ ఆయన వచుచ్చునాన్డు, ఆయన రథములు 

సుడిగాలివలె నునన్వి, ఆయన గుఱఱ్ములు గదద్లకంటె వేగము గలవి, అయోయ్, మనము దోపుడు 

సొమమ్యితివిు. 

యిరిమ్యా 25:38 => కూర్రమైన ఖడగ్ముచేతను ఆయన కోపాగిన్చేతను వారి దేశము పాడుకాగా 

సింహము తన మరుగును విడిచినటుల్ ఆయన తన మరుగును విడిచెను. 

యిరిమ్యా 48:40 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా పకిష్రాజు ఎగురునటుల్ ఎగిరి అది 

మోయాబుమీద తన రెకక్లను చాపుచునన్ది. 

విలాపవాకయ్ములు 4:19 => మముమ్ను తరుమువారు ఆకాశమున ఎగురు పకిష్రాజులకనన్ 

వడిగలవారు పరవ్తములమీద వారు మముమ్ను తరుముదురు అరణయ్మందు మాకొరకు 

పొంచియుందురు.  

యెహెజేక్లు 17:3 => నానావిధములగు విచితర్ వరణ్ములు గల రెకక్లును ఈకెలును పొడుగైన పెదద్ 

రెకక్లునుగల యొక గొపప్ పకిష్రాజు లెబానోను పరవ్తమునకు వచిచ్ యొక దేవదారు వృక్షపు 

పైకొమమ్ను పటుట్కొనెను. 
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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.  

మతత్యి 24:28 => పీనుగు ఎకక్డ ఉనన్దో అకక్డ గదద్లు పోగవును. 

దానియేలు 4:31 => రాజు నోట ఈ మాట యుండగా ఆకాశమునుండి యొక శబద్ము వచెచ్ను, 

ఏదనగా రాజగు నెబుకదెన్జరూ, యిదే నీకు పర్కటన నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి తొలగిపోయెను. 

దానియేలు 4:32 => తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ 

నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన 

అధికారియై యుండి, తానెవనికి దాని అనుగర్హింప నిశచ్యించునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు 

తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగునని చెపెప్ను. 

దానియేలు 4:33 => ఆ గడియలోనే ఆలాగున నెబుకదెన్జరునకు సంభవించెను; మానవులలోనుండి 

అతని తరిమిరి, అతడు పశువులవలె గడిడ్ మేసెను, ఆకాశపుమంచు అతని దేహమును తడపగా అతని 

తలవెండుర్కలు పకిష్రాజు రెకక్ల ఈకెలవంటివియు అతని గోళుల్ పకుష్ల గోళల్వంటివియు నాయెను.  

యిరిమ్యా 50:30 => కావున ఆ దినమున దాని యౌవనసుథ్లు దాని వీధులలో కూలుదురు దాని 

యోధులందరు తుడిచివేయబడుదురు ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 50:31 => పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా వాకుక్ ఇదే గరివ్షు ఠ్డా, నేను 

నీకు విరోధినైయునాన్ను నీ దినము వచుచ్చునన్ది నేను నినున్ శికిష్ంచుకాలము వచుచ్చునన్ది  

యిరిమ్యా 50:32 => గరివ్షు ఠ్డు తొటిర్లిల్ కూలును అతని లేవనెతుత్వాడెవడును లేకపోవును నేనతని 

పురములలో అగిన్ రాజబెటెట్దను అది అతని చుటుట్పటుట్లనిన్టిని కాలిచ్వేయును. 
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దానియేలు 4:30 => రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాలపటట్ణము నా బలాధికారమును నా పర్భావ 

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

దానియేలు 5:18 => రాజా చితత్గించుము; మహోనన్తుడగు దేవుడు మహరద్శను రాజయ్మును 

పర్భావమును ఘనతను నీ తండిర్యగు నెబుకదెన్జరునకు ఇచెచ్ను.  

దానియేలు 5:19 => దేవుడు అతనికిటిట్ మహరద్శ ఇచిచ్నందున తానెవరిని చంపగోరెనో వారిని 

చంపెను; ఎవరిని రకిష్ంపగోరెనో వారిని రకిష్ంచెను, ఎవరిని హెచిచ్ంపగోరెనో వారిని హెచిచ్ంచెను; 

ఎవరిని పడవేయగోరెనో వారిని పడవేసెను. కాబటిట్ సకల రాషట్రములును జనులును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడు వారును అతనికి భయపడుచు అతని యెదుట వణకుచు నుండిరి. 

దానియేలు 5:20 => అయితే అతడు మనసుస్న అతిశయించి, బలాతాక్రము చేయుటకు అతని 

హృదయమును కఠినము చేసికొనగా దేవుడు అతని పర్భుతవ్మునతనియొదద్నుండి తీసివేసి అతని 

ఘనతను పోగొటెట్ను.  

దానియేలు 5:21 => అపుప్డతడు మానవులయొదద్నుండి తరమబడి పశువులవంటి మనసుస్ 

గలవాడాయెను. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ములలో ఏలుచు, ఎవరిని సాథ్పింపగోరునో 

వారిని సాథ్పించునని అతడు తెలిసికొనువరకు అతడు అడవి గాడిదలమధయ్ నివసించుచు పశువులవలె 

గడిడ్ మేయుచు ఆకాశపుమంచుచేత తడిసిన శరీరము గలవాడాయెను.  

దానియేలు 5:22 => బెలష్సస్రూ, అతని కుమారుడవగు నీవు ఈ సంగతి యంతయు ఎరిగి 

యుండియు , నీ మనసుస్ను అణచుకొనక , పరలోకమందునన్ పర్భువుమీద నినున్ నీవే 

హెచిచ్ంచుకొంటివి. 

దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 

వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ 

రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  
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యెషయా 14:13 => నేను ఆకాశమున కెకిక్పోయెదను దేవుని నక్షతర్ములకు పైగా నా 

సింహాసనమును హెచిచ్ంతును ఉతత్రదికుక్ననునన్ సభాపరవ్తముమీద కూరుచ్ందును 

యెషయా 14:14 => మేఘమండలముమీది కెకుక్దును మహోనన్తునితో ననున్ సమానునిగా 

చేసికొందును అని నీవు మనసుస్లో అనుకొంటివిగదా? 

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

యెషయా 14:16 => నినున్ చూచువారు నినున్ నిదానించి చూచుచు ఇటుల్ తలపోయుదురు 

యెషయా 14:17 => భూమిని కంపింపజేసి రాజయ్ములను వణకించినవాడు ఇతడేనా? లోకమును 

అడవిగాచేసి దాని పటట్ణములను పాడుచేసినవాడు ఇతడేనా? తాను చెరపటిట్నవారిని తమ 

నివాససథ్లమునకు పోనియయ్నివాడు ఇతడేనా?  

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 25:12 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే డెబబ్ది సంవతస్రములు గడచిన తరువాత వారి 

దోషములనుబటిట్ నేను బబులోను రాజును ఆ జనులను కలీద్యుల దేశమును శికిష్ంతును; ఆ దేశము 

ఎపుప్డు పాడుగనుండునటుల్ నియమింతును.  

యిరిమ్యా 25:13 => నేను ఆ దేశమునుగూరిచ్ సెలవిచిచ్న మాటలనిన్యు యిరీమ్యా ఈ 

జనములనిన్టినిగూరిచ్ పర్కటింపగా, ఈ గర్ంథములో వార్యబడినదంతయు ఆ దేశముమీదికి 

రపిప్ంచెదను. 

యిరిమ్యా 25:14 => ఏలయనగా నేను వారి కిర్యలనుబటిట్యు వారి చేతి కారయ్ములనుబటిట్యు 

వారికి పర్తికారముచేయునటుల్ అనేక జనములును మహారాజులును వారిచేత సేవ చేయించుకొందురు. 
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యిరిమ్యా 25:15 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నీవు ఈ కోర్ధపు 

మదయ్పాతర్ను నాచేతిలోనుండి తీసికొని, నేను నినున్ పంపుచునన్ జనములనిన్టికి దాని తార్గింపుము. 

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

వెఱి ఱ్వాండర్గుదురు. 

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

పంపిన జనములనిన్టికి దాని తార్గించితిని. 

యిరిమ్యా 25:18 => నేటివలెనే పాడుగాను నిరజ్నముగాను అపహాసాయ్సప్దముగాను 

శాపాసప్దముగాను చేయుటకు యెరూషలేమునకును యూదా పటట్ణములకును దాని 

మహారాజులకును దాని అధిపతులకును తార్గించితిని. 

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

అతని జనులందరును 

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

దేశపు రాజులందరును అషెక్లోనును, గాజయును, ఎకోర్నును అషోడ్దు శేషపువారును 

యిరిమ్యా 25:21 => ఎదోమీయులును మోయాబీయులును అమోమ్నీయులును 

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

దీవ్పపు రాజులును 

యిరిమ్యా 25:23 => దదానీయులును తేమానీయులును బూజీయులును గడడ్పుపర్కక్లను 

కతిత్రించుకొనువారందరును 

యిరిమ్యా 25:24 => అరబిదేశపు రాజులందరును అరణయ్ములో నివసించు మిశిర్తజనముల 

రాజులందరును 

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

యిరిమ్యా 25:26 => సమీపమున ఉనన్వారేమి దూరమున ఉనన్వారేమి ఉతత్రదేశముల 

రాజులందరును భూమిమీదనునన్ రాజయ్ములనిన్యు దానిలోనిది తార్గుదురు; షేషకు రాజు వారి 

తరువాత తార్గును. 
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హబకూక్కు 2:5 => మరియు దార్కాష్రసము మోసకరము, తననుబటిట్ అతిశయించువాడు నిలువడు, 

అటిట్వాడు పాతాళమంత విశాలముగా ఆశపెటుట్ను, మరణమంతగా పర్బలినను తృపిత్నొందక 

సకలజనములను వశపరచుకొనును, సకల జనులను సమకూరుచ్కొనును. 

హబకూక్కు 2:6 => తనదికాని దాని నాకర్మించి యభివృదిధ్ నొందినవానికి శర్మ; తాకటుట్సొముమ్ను 

విసాత్రముగా పటుట్కొనువానికి శర్మ; వాడు ఎనాన్ళుల్ నిలుచును అని చెపుప్కొనుచు వీరందరు 

ఇతనినిబటిట్ ఉపమానరీతిగా అపహాసయ్పు సామెత ఎతుత్దురు గదా. 

హబకూక్కు 2:7 => వడిడ్కిచుచ్వారు హఠాతుత్గా నీమీద పడుదురు, నినున్ హింస పెటట్బోవువారు 

జాగర్తత్గా వతుత్రు, నీవు వారికి దోపుడుసొముమ్గా ఉందువు. 

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

దేశములకును పటట్ణములకును వాటిలోని నివాసులకును నీవు చేసిన నరహతయ్ను బటిట్యు 

బలాతాక్రమును బటిట్యు నినున్ కొలల్పెటుట్దురు. 

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

యింటివారికొరకై అనాయ్యముగా లాభము సంపాదించుకొనువానికి శర్మ. 

హబకూక్కు 2:10 => నీవు చాలమంది జనములను నాశనము చేయుచు నీమీద నీవే నేరసాథ్పన 

చేసియునాన్వు, నీ దురాలోచనవలన నీ యింటివారికి అవమానము తెచిచ్యునాన్వు. 

దానియేలు 4:32 => తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ 

నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన 

అధికారియై యుండి, తానెవనికి దాని అనుగర్హింప నిశచ్యించునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు 

తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగునని చెపెప్ను. 

దానియేలు 4:36 => ఆ సమయమందు నా బుదిధ్ మరల నాకు వచెచ్ను, రాజయ్ సంబంధమగు 

పర్భావమును నా ఘనతయు నా తేజసుస్ను నాకు కలిగెను; నా మంతుర్లును నా కిర్ంది యధిపతులును 

నాయొదద్ ఆలోచన చేయవచిచ్రి. నా రాజయ్ము నాకు సిథ్రపడగా నేను మరి ఎకుక్వ ఘనత నొందితిని.  

యోబు 25:6 => మరి నిశచ్యముగా పురుగువంటి మనుషుయ్డు పురుగువంటి నరుడు ఆయన 

దృషిట్కి పవితుర్డు కానేరడు గదా. 
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కీరత్నలు 9:20 => యెహోవా, వారిని భయపెటుట్ము తాము నరమాతుర్లమని జనులు తెలిసికొందురు 

గాక.(సెలా.) 

యెహెజేక్లు 28:2 => నరపుతుర్డా, తూరు అధిపతితో ఈలాగు పర్కటింపుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా గరివ్షు ఠ్డవై నేనొక దేవతను, దేవతనైనటుట్ సముదర్ము మధయ్ను నేను ఆసీనుడనై 

యునాన్ను అని నీవనుకొనుచునాన్వు; నీవు దేవుడవు కాక మానవుడవై యుండియు దేవునికి తగినంత 

అభిపార్యము కలిగియునాన్వు, నీవు దానియేలునకంటె జాఞ్నవంతుడవు, నీకు మరమ్మైనదేదియు లేదు. 

యెహెజేక్లు 28:9 => నేను దేవుడనని నినున్ చంపువానియెదుట నీవు చెపుప్దువా? నినున్ 

చంపువానిచేతిలో నీవు మానవుడవే కాని దేవుడవు కావు గదా. 

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

గలవాడవు. 

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. 

యిరిమ్యా 12:17 => అయితే వారు నా మాట విననొలల్నియెడల నేను ఆ జనమును వేరుతో 

పెలల్గించి బొతిత్గా నాశనము చేతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

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

విపుప్కొనుచునాన్డు; ఆ దినమున ఎదోము బలాఢుయ్ల హృదయములు పర్సవించు సతరీ హృదయమువలె 

ఉండును.  

యెహెజేక్లు 1:10 => ఆ నాలుగింటి యెదుటి ముఖరూపములు మానవ ముఖమువంటివి, 

కుడిపారశ్వ్పు రూపములు సింహముఖము వంటివి. యెడమపారశ్వ్పు ముఖములు ఎదుద్ముఖము 

వంటివి. నాలుగింటికి పకిష్రాజు ముఖమువంటి ముఖములు కలవు. 

దానియేలు 2:32 => ఆ పర్తిమ యొకక్ శిరసుస్ మేలిమి బంగారుమయమైనదియు,దాని రొముమ్ను 

భుజములును వెండివియు, దాని ఉదరమును తొడలును ఇతత్డివియు, 
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దానియేలు 7:3 => అపుప్డు నాలుగు మికిక్లి గొపప్ జంతువులు మహా సముదర్ములోనుండి 

పైకెకెక్ను. ఆ జంతువులు ఒక దానికొకటి భినన్ములై యుండెను. 

దానియేలు 7:6 => అటు పిమమ్ట చిరుతపులిని పోలిన మరియొక జంతువును చూచితిని. దాని 

వీపున పకిష్రెకక్లవంటి నాలుగు రెకక్లుండెను ; దానికి నాలుగు తలలుండెను ; దానికి 

ఆధిపతయ్మియయ్బడెను. 

దానియేలు 7:12 => మిగిలిన ఆ జంతువుల పర్భుతవ్ము తొలగిపోయెను; సమయము వచుచ్వరకు 

అవి సజీవుల మధయ్ను ఉండవలెనని యొక సమయము ఒక కాలము వాటికి ఏరాప్టాయెను. 

దానియేలు 7:17 => ఎటల్నగా ఈ మహా జంతువులు నాలుగైయుండి లోకమందు పర్భుతవ్ము 

చేయబోవు నలుగురు రాజులను సూచించుచునన్వి. 

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

మనుషుయ్ని ముఖమువంటి ముఖము గలది; నాలుగవ జీవి యెగురుచునన్ పకిష్రాజు వంటిది. 

పర్కటన 9:7 => ఆ మిడతల రూపములు యుదధ్మునకు సిదధ్పరచబడిన గుఱఱ్ములను పోలియునన్వి. 

బంగారమువలె మెరయు కిరీటములవంటివి వాటి తలలమీద ఉండెను; వాటి ముఖములు మనుషయ్ 

ముఖములవంటివి, 

పర్కటన 13:2 => నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుతపులిని పోలియుండెను. దాని పాదములు 

ఎలుగుబంటి పాదముల వంటివి, దాని నోరు సింహపు నోరువంటిది, దానికి ఆ ఘటసరప్ము తన 

బలమును తన సింహాసనమును గొపప్ అధికారమును ఇచెచ్ను.  

వచనము 8 

నేను ఈ కొముమ్లను కనిపెటట్గా ఒక చినన్కొముమ్ వాటిమధయ్ను లేచెను; దానికి సథ్లమిచుచ్టకై ఆ 

కొముమ్లలో మూడు పెరికివేయబడినవి. ఈ కొముమ్నకు మానవుల కనున్లవంటి కనున్లును 

గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును ఉండెను.  
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దానియేలు 2:39 => తాము చనిపోయిన తరువాత తమరి రాజయ్ముకంటె తకుక్వైన రాజయ్మొకటి 

లేచును. అటుతరువాత లోకమంత యేలునటిట్ మూడవ రాజయ్మొకటి లేచును. అది యితత్డి 

వంటిదగును.  

దానియేలు 8:3 => నేను ఊలయి యను నదిపర్కక్ను ఉనన్టుట్ నాకు దరశ్నము కలిగెను. నేను 

కనున్లెతిత్ చూడగా, ఒక పొటే ట్లు ఆ నది పర్కక్ను నిలిచియుండెను; దానికి రెండు కొముమ్లు, ఆ 

కొముమ్లు ఎతత్యినవి గాని యొకటి రెండవ దానికంటె ఎతుత్గా ఉండెను; ఎతుత్గలది దానికి తరువాత 

మొలిచినది.  

2 రాజులు 2:24 => అతడు వెనుకకు తిరిగి వారిని చూచి యెహోవా నామమునుబటిట్ వారిని 

శపించెను. అపుప్డు రెండు ఆడు ఎలుగు బంటుల్ అడవిలోనుండి వచిచ్ వారిలో నలువది యిదద్రు 

బాలురను చీలిచ్వేసెను. 

సామెతలు 17:12 => పిలల్లను పోగొటుట్కొనిన యెలుగుబంటిని ఎదురొక్నవచుచ్ను గాని మూరఖ్పు 

పనులు చేయుచునన్ మూరుఖ్ని ఎదురొక్నరాదు 

హోషేయ 13:8 => పిలల్లు పోయిన యెలుగుబంటి యొకనిమీద పడునటుట్ నేను వారిమీద పడి వారి 

రొముమ్ను చీలిచ్వేయుదును; ఆడుసింహము ఒకని మింగివేయునటుల్ వారిని మింగివేతును; 

దుషట్మృగములు వారిని చీలిచ్వేయును. 

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

యతని 

దానియేలు 8:4 => ఆ పొటే ట్లు కొముమ్తో పశిచ్మము గాను ఉతత్రము గాను దకిష్ణము గాను 

పొడుచుచుండుట చూచితిని. ఇటుల్ జరుగగా దానిని ఎదిరించుటకైనను, అది పటట్కుండ 

తపిప్ంచుకొనుటకైనను, ఏ జంతువునకును శకిత్లేకపోయెను; అది తనకిషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు 

బలము చూపుచు వచెచ్ను. 

దానియేలు 11:2 => ఇపుప్డు సతయ్మును నీకు తెలియజేయుచునాన్ను; ఏమనగా ఇంక ముగుగ్రు 

రాజులు పారసీకముమీద రాజయ్ము చేసిన పిమమ్ట అందరికంటె అధికైశవ్రయ్ము కలిగిన నాలుగవ 
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రాజొకడు వచుచ్ను. అతడు తనకునన్ సంపతుత్చేత బలవంతుడై అందరిని గేర్కేయుల రాజయ్మునకు 

విరోధముగా రేపును.  

యెషయా 13:17 => వారిమీద పడుటకు నేను మాదీయులను రేపెదను వీరు వెండిని 

లక్షయ్ముచేయరు సువరణ్ముకూడ వారికి రమయ్మైనది కాదు 

యెషయా 13:18 => వారి విండుల్ యౌవనసుథ్లను నలుగగొటుట్ను గరభ్ఫలమందు వారు జాలిపడరు 

పిలల్లను చూచి కరుణింపరు. 

యెషయా 56:9 => పొలములోని సమసత్ జంతువులారా, అడవిలోని సమసత్ మృగములారా, 

భకిష్ంచుటకు రండి. 

యిరిమ్యా 50:21 => దండెతిత్ మెరాతయీయుల దేశముమీదికి పొముమ్ పెకోదీయుల దేశముమీదికి 

పొముమ్ వారిని హతముచేయుము వారు శాపగర్సుత్లని పర్కటించుము నేను మీకిచిచ్న ఆజఞ్ 

అంతటినిబటిట్ చేయుము.  

యిరిమ్యా 50:22 => ఆలకించుడి, దేశములో యుదధ్ధవ్ని వినబడుచునన్ది అధిక నాశనధవ్ని 

వినబడుచునన్ది 

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

అనయ్జనులలో బబులోను బొతిత్గా పాడైపోయెను. 

యిరిమ్యా 50:24 => బబులోనూ, నినున్ పటుట్కొనుటకై బోను పెటిట్యునాన్ను తెలియకయే నీవు 

పటట్బడియునాన్వు యెహోవాతో నీవు యుదధ్ముచేయ బూనుకొంటివి నీవు చికుక్పడి పటట్బడియునాన్వు.  

యిరిమ్యా 50:25 => కలీద్యుల దేశములో పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవాకు 

పనియునన్ది యెహోవా తన ఆయుధశాలను తెరచి కోపముతీరుచ్ తన ఆయుధములను వెలుపలికి 

తెచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 50:26 => నలుదికుక్లనుండి వచిచ్ దానిమీద పడుడి దాని ధానయ్పుకొటల్ను విపుప్డి కసవు 

కుపప్లువేసినటుల్ దానిని కుపప్లువేయుడి శేషమేమియు లేకుండ నాశనము చేయుడి  

యిరిమ్యా 50:27 => దాని యెడల్నిన్టిని వధించుడి అవి వధకు పోవలెను అయోయ్, వారికి శర్మ వారి 

దినము ఆసనన్మాయెను వారి దండనకాలము వచెచ్ను.  
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యిరిమ్యా 50:28 => ఆలకించుడి, పారిపోయి బబులోను దేశములోనుండి తపిప్ంచుకొని 

వచుచ్చునన్వారి శబద్ము వినబడుచునన్ది మన దేవుడగు యెహోవా చేయు పర్తికార సమాచారమును 

తన ఆలయము విషయమై ఆయన చేయు పర్తికార సమాచారమును సీయోనులో పర్కటించుడి. వారు 

వచుచ్చునాన్రు.  

యిరిమ్యా 50:29 => బబులోనునకు రండని విలుకాండర్మ పిలువుడి విలుల్ తొర్కుక్వారలారా, 

మీరందరు దానిచుటుట్ దిగుడి. అది యెహోవామీద గరవ్పడినది ఇశార్యేలు పరిశుదుధ్నిమీద 

గరవ్పడినది దానిలో నొకడును తపిప్ంచుకొనకూడదు దాని కిర్యలనుబటిట్ దానికి పర్తికారము చేయుడి 

అది చేసిన పనియంతటినిబటిట్ దానికి పర్తికారము చేయుడి.  

యిరిమ్యా 50:30 => కావున ఆ దినమున దాని యౌవనసుథ్లు దాని వీధులలో కూలుదురు దాని 

యోధులందరు తుడిచివేయబడుదురు ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 50:31 => పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా వాకుక్ ఇదే గరివ్షు ఠ్డా, నేను 

నీకు విరోధినైయునాన్ను నీ దినము వచుచ్చునన్ది నేను నినున్ శికిష్ంచుకాలము వచుచ్చునన్ది  

యిరిమ్యా 50:32 => గరివ్షు ఠ్డు తొటిర్లిల్ కూలును అతని లేవనెతుత్వాడెవడును లేకపోవును నేనతని 

పురములలో అగిన్ రాజబెటెట్దను అది అతని చుటుట్పటుట్లనిన్టిని కాలిచ్వేయును. 

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

పకుష్లకును భూమృగములకనిన్టికిని యీ సమాచారము తెలియజేయుము నేను మీ కొరకు వధించు 

బలికి నలుదికుక్లనుండి కూడి రండి; ఇశార్యేలీయుల పరవ్తములమీద నొక గొపప్ బలి జరుగును, 

మీరు మాంసము తిందురు రకత్ము తార్గుదురు;  

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

పొటే ల్ళల్ యొకక్యు గొఱఱ్పిలల్ల యొకక్యు మేకలయొకక్యు కోడెలయొకక్యు రకత్ము తార్గుదురు. 

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

తిందురు, మతుత్ కలుగునంతగా రకత్ము తార్గుదురు. 

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

ఆయుధసుథ్లను మీరు కడుపార భకిష్ంతురు, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 
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2 సమూయేలు 17:8 => నీ తండిర్యు అతని పక్షమున నునన్వారును మహా బలాఢుయ్లనియు, 

అడవిలో పిలల్లను పోగొటుట్కొనిన యెలుగుబంటల్ వంటివారై రేగిన మనసుస్తో ఉనాన్రనియు నీకు 

తెలియును. మరియు నీ తండిర్ యుదధ్మునందు పర్వీణుడు, అతడు జనులతో కూడ బసచేయడు. 

సామెతలు 30:14 => దేశములో ఉండకుండ వారు దరిదుర్లను మింగునటుల్ను మనుషుయ్లలో 

ఉండకుండ బీదలను నశింపజేయునటుల్ను ఖడగ్మువంటి పళుల్ను కతుత్లవంటి దవడపళుల్ను గల వారి 

తరము కలదు. 

యెషయా 45:1 => అతని పక్షమున జనములను జయించుటకు నేను అతని కుడిచేతిని 

పటుట్కొనియునాన్ను నేను రాజుల నడికటల్ను విపెప్దను, దావ్రములు అతని యెదుట వేయబడకుండ 

తలుపులు తీసెదను అని యెహోవా తాను అభిషేకించిన కోరెషును గురించి సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

దానియేలు 2:32 => ఆ పర్తిమ యొకక్ శిరసుస్ మేలిమి బంగారుమయమైనదియు,దాని రొముమ్ను 

భుజములును వెండివియు, దాని ఉదరమును తొడలును ఇతత్డివియు, 

జెకరాయ్ 6:6 => నలల్ని గుఱఱ్ములునన్ రథము ఉతత్ర దేశములోనికి పోవునది; తెలల్ని గుఱఱ్ములునన్ 

రథము వాటి వెంబడిపోవును, చుకక్లు చుకక్లుగల గుఱఱ్ములుగల రథము దకిష్ణ దేశములోనికి 

పోవును. 

పర్కటన 13:2 => నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుతపులిని పోలియుండెను. దాని పాదములు 

ఎలుగుబంటి పాదముల వంటివి, దాని నోరు సింహపు నోరువంటిది, దానికి ఆ ఘటసరప్ము తన 

బలమును తన సింహాసనమును గొపప్ అధికారమును ఇచెచ్ను.  

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

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

బొతిత్గా కాలిచ్వేతురు. 

వచనము 9 
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ఇంక సింహాసనములను వేయుట చూచితిని; మహా వృదుధ్డొకడు కూరుచ్ండెను. ఆయన వసత్రము 

హిమమువలె ధవళముగాను, ఆయన తలవెండుర్కలు శుదధ్మైన గొఱఱ్బొచుచ్వలె తెలల్గాను ఉండెను. 

ఆయన సింహాసనము అగిన్జావ్లలవలె మండుచుండెను; దాని చకర్ములు అగిన్వలె ఉండెను. 

దానియేలు 2:39 => తాము చనిపోయిన తరువాత తమరి రాజయ్ముకంటె తకుక్వైన రాజయ్మొకటి 

లేచును. అటుతరువాత లోకమంత యేలునటిట్ మూడవ రాజయ్మొకటి లేచును. అది యితత్డి 

వంటిదగును.  

దానియేలు 8:5 => నేను ఈ సంగతి ఆలోచించుచుండగా ఒక మేకపోతు పడమటనుండి వచిచ్, కాళుల్ 

నేల మోపకుండ భూమి యందంతట పరగులెతెత్ను; దాని రెండు కనున్ల మధయ్నొక పర్సిదధ్మైన 

కొముమ్ండెను. 

దానియేలు 8:6 => ఈ మేకపోతు నేను నదిపర్కక్ను నిలుచుట చూచిన రెండు కొముమ్లు గల పొటే ట్లు 

సమీపమునకు వచిచ్, భయంకరమైన కోపముతోను బలముతోను దానిమీదికి డీకొని వచెచ్ను. 

దానియేలు 8:7 => నేను చూడగా ఆ మేకపోతు పొటే ట్లును కలిసికొని, మికిక్లి రౌదర్ము గలదై 

దానిమీదికి వచిచ్ ఆ పొటే ట్లును గెలిచి దాని రెండు కొముమ్లను పగులగొటెట్ను. ఆ పొటే ట్లు దాని 

నెదిరింపలేక పోయినందున ఆ మేకపోతు దానిని నేలను పడవేసి తొర్కుక్చుండెను; దాని బలమును 

అణచి ఆ పొటే ట్లును తపిప్ంచుట ఎవరిచేతను కాకపోయెను.  

దానియేలు 8:20 => నీవు చూచిన రెండు కొముమ్లుగల ఆ పొటే ట్లునన్దే, అది మాదీయుల 

యొకక్యు పారసీకుల యొకక్యు రాజులను సూచించుచునన్ది. 

దానియేలు 8:21 => బొచుచ్గల ఆ మేకపోతు గేర్కుల రాజు; దాని రెండు కనున్ల మధయ్నునన్ ఆ 

పెదద్కొముమ్ వారి మొదటి రాజును సూచించుచునన్ది. 

దానియేలు 10:20 => అతడు నేనెందుకు నీయొదద్కు వచిచ్తినో అది నీకు తెలిసినది గదా; నేను 

పారసీకుడగు అధిపతితో యుదధ్ము చేయుటకు మరల పోయెదను. నేను బయలుదేరుచుండగానే 

గేర్కేయుల దేశము యొకక్ అధిపతి వచుచ్ను. 
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దానియేలు 11:3 => అంతలో శూరుడగు ఒక రాజు పుటిట్ మహా విశాలమైన రాజయ్ము నేలి 

యిషాట్నుసారముగా జరిగించును. 

దానియేలు 11:4 => అతడు రాజైన తరువాత అతని రాజయ్ము శిథిలమై ఆకాశపు నలుదికుక్ల 

విభాగింపబడును. అది అతని వంశపు వారికి గాని అతడు పర్భుతవ్ము చేసిన పర్కారము పర్భుతవ్ము 

చేయువారికి గాని విభాగింపబడదు, అతని పర్భుతవ్ము వేరుతో పెరికివేయబడును, అతని 

వంశపువారు దానిని పొందరు గాని అనుయ్లు పొందుదురు.  

దానియేలు 11:5 => అయితే దకిష్ణ దేశపు రాజును, అతని అధిపతులలో ఒకడును బలము 

పొందెదరు అతడు, ఇతనికంటె గొపప్వాడై యేలును; అతని పర్భుతవ్ము గొపప్ పర్భుతవ్మగును. 

దానియేలు 11:6 => కొనిన్ సంవతస్రములైన పిమమ్ట వారు ఉభయులు కూడుకొనెదరు. మరియు 

వారు ఉభయులు సమాధానపడవలెనని కోరగా దకిష్ణ దేశపు రాజకుమారెత్ ఉతత్ర దేశపు రాజునొదద్కు 

వచుచ్ను. అయినను ఆమె భుజబలము నిలుపుకొననేరదు; అతడైనను అతని భుజబలమైనను 

నిలువదు; వారు ఆమెను, ఆమెను తీసికొని వచిచ్న వారిని, ఆమెను కనినవారిని, ఈ కాలమందు 

ఆమెను బలపరచిన వారిని అపప్గించెదరు. 

దానియేలు 11:7 => అతనికి బదులుగా ఆమె వంశములో ఒకడు సేనకు అధిపతియై ఉతత్ర దేశపు 

రాజు కోటలో జొరబడి యిషాట్నుసారముగా జరిగించుచు వారిని గెలుచును 

దానియేలు 11:8 => మరియు అతడు వారి దేవతలను సొముమ్లను విలువగల వారి వెండి బంగారు 

వసుత్వులను సహా చెరపటిట్ ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోవును. అతడైతే కొనిన్ సంవతస్రములు ఉతత్ర దేశపు 

రాజు పర్భుతవ్ము కంటె ఎకుక్వ పర్భుతవ్ము చేయును. 

దానియేలు 11:9 => అతడు దకిష్ణ దేశపు రాజు దేశములో జొరబడి మరలి తన రాజయ్మునకు 

వచుచ్ను. 

దానియేలు 11:10 => అతని కుమారులు యుదధ్ము చేయబూని మహా సైనయ్ముల సమూహమును 

సమకూరుచ్కొందురు. అతడు వచిచ్ యేరువలె పర్వహించి ఉపొప్ంగును; యుదధ్ము చేయబూని 

కోటదనుక వచుచ్ను. 
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దానియేలు 11:11 => అంతలో దకిష్ణ దేశపు రాజు అతుయ్గుర్డై బయలుదేరి ఉతత్ర దేశపు రాజుతో 

యుదధ్ము జరిగించును; ఉతత్ర దేశపు రాజు గొపప్ సైనయ్మును సమకూరుచ్కొనినను అది ఓడిపోవును. 

దానియేలు 11:12 => ఆ గొపప్ సైనయ్ము ఓడిపోయినందున దకిష్ణ దేశపు రాజు మనసుస్న 

అతిశయపడును; వేలకొలది సైనికులను హతము చేసినను అతనికి జయము కానేరదు. 

దానియేలు 11:13 => ఏలయనగా ఉతత్ర దేశపు రాజు మొదటి సైనయ్ముకంటె ఇంక గొపప్ 

సైనయ్మును సమకూరుచ్కొని మరల వచుచ్ను. ఆ కాలాంతమున, అనగా కొనిన్ సంవతస్రములైన 

పిమమ్ట అతడు గొపప్ సైనయ్మును విశేషమైన సామగిర్ని సమకూరిచ్ నిశచ్యముగా వచుచ్ను. 

దానియేలు 11:14 => ఆ కాలములయందు అనేకులు దకిష్ణ దేశపు రాజుతో యుదధ్ము చేయుటకు 

కూడివచెచ్దరు. నీ జనములోని బందిపోటు దొంగలు దరశ్నమును రుజువుపరచునటుల్ కూడుదురు 

గాని నిలువలేక కూలుదురు. 

దానియేలు 11:15 => అంతలో ఉతత్ర దేశపు రాజు వచిచ్ ముటట్డిదిబబ్ వేయును. దకిష్ణ దేశపు రాజు 

యొకక్ బలము నిలువలేక పోయినందునను, అతడు ఏరప్రచుకొనిన జనము దృఢశౌరయ్ము పొందక 

పోయినందునను ఉతత్ర దేశపు రాజు పార్కారములుగల పటట్ణమును పటుట్కొనును. 

దానియేలు 11:16 => వచిచ్నవాని కెదురుగా ఎవరును నిలువలేక పోయినందున తనకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతడు జరిగించును గనుక ఆనందముగల ఆ దేశములో అతడుండగా అది అతని 

బలమువలన పాడైపోవును. 

దానియేలు 11:17 => అతడు తన రాజయ్ము యొకక్ సమసత్ బలమును కూరుచ్కొని రావలెనని 

ఉదేద్శింపగా అతనితో సంధి చేయబడును; ఏమనగా నశింపజేయవచుచ్నని యొక కుమారెత్ను అతని 

కిచెచ్దరు, అయితే ఆమె సమమ్తింపక అతని కలిసికొనదు. 

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. 

దానియేలు 11:19 => అపుప్డతడు తన ముఖమును తన దేశములోని కోటలతటుట్ తిర్పుప్కొనును 

గాని ఆటంకపడి కూలి అగుపడకపోవును. 
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దానియేలు 11:20 => అతనికి మారుగా మరియొకడు లేచి ఘనమైన రాజయ్ము దావ్రా పనున్ 

పుచుచ్కొను వానిని లేపును; కొనిన్ దినములైన పిమమ్ట అతడు నాశనమగును గాని యీ నాశనము 

ఆగర్హమువలననైనను యుదధ్మువలననైనను కలుగదు. 

హోషేయ 13:7 => కాబటిట్ నేను వారికి సింహమువంటివాడనైతిని; చిరుతపులి మారగ్మున 

పొంచియునన్టుల్ నేను వారిని పటుట్కొన పొంచియుందును. 

పర్కటన 13:2 => నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుతపులిని పోలియుండెను. దాని పాదములు 

ఎలుగుబంటి పాదముల వంటివి, దాని నోరు సింహపు నోరువంటిది, దానికి ఆ ఘటసరప్ము తన 

బలమును తన సింహాసనమును గొపప్ అధికారమును ఇచెచ్ను.  

దానియేలు 7:4 => మొదటిది సింహమును పోలినది గాని దానికి పకిష్రాజు రెకక్లవంటి 

రెకక్లుండెను. నేను చూచుచుండగా దాని రెకక్లు తీయబడినవి గనుక మనుషుయ్నివలె అది పాదములు 

పెటుట్కొని నేలపైన నిలువబడెను. మరియు మానవమనసుస్ వంటి మనసుస్ దానికియయ్బడెను.  

యెహెజేక్లు 17:3 => నానావిధములగు విచితర్ వరణ్ములు గల రెకక్లును ఈకెలును పొడుగైన పెదద్ 

రెకక్లునుగల యొక గొపప్ పకిష్రాజు లెబానోను పరవ్తమునకు వచిచ్ యొక దేవదారు వృక్షపు 

పైకొమమ్ను పటుట్కొనెను. 

దానియేలు 8:8 => ఆ మేకపోతు అతయ్ధికముగా బలము చూపుచు వచెచ్ను; అది బహుగా 

పుషిట్నొందగా దాని పెదద్కొముమ్ విరిగెను; విరిగినదానికి బదులుగా నాలుగు పర్సిదధ్మైన కొముమ్లు 

ఆకాశపు నలుదికుక్లకు నాలుగు పెరిగెను, 

దానియేలు 8:22 => అది పెరిగిన పిమమ్ట దానికి బదులుగా నాలుగు కొముమ్లు పుటిట్నవి గదా; 

నలుగురు రాజులు ఆ జనములో నుండి పుటుట్దురు గాని వారు అతనికునన్ బలము గలవారుగా 

ఉండరు. 

దానియేలు 11:4 => అతడు రాజైన తరువాత అతని రాజయ్ము శిథిలమై ఆకాశపు నలుదికుక్ల 

విభాగింపబడును. అది అతని వంశపు వారికి గాని అతడు పర్భుతవ్ము చేసిన పర్కారము పర్భుతవ్ము 

చేయువారికి గాని విభాగింపబడదు, అతని పర్భుతవ్ము వేరుతో పెరికివేయబడును, అతని 

వంశపువారు దానిని పొందరు గాని అనుయ్లు పొందుదురు.  
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దానియేలు 11:5 => అయితే దకిష్ణ దేశపు రాజును, అతని అధిపతులలో ఒకడును బలము 

పొందెదరు అతడు, ఇతనికంటె గొపప్వాడై యేలును; అతని పర్భుతవ్ము గొపప్ పర్భుతవ్మగును. 

దానియేలు 11:6 => కొనిన్ సంవతస్రములైన పిమమ్ట వారు ఉభయులు కూడుకొనెదరు. మరియు 

వారు ఉభయులు సమాధానపడవలెనని కోరగా దకిష్ణ దేశపు రాజకుమారెత్ ఉతత్ర దేశపు రాజునొదద్కు 

వచుచ్ను. అయినను ఆమె భుజబలము నిలుపుకొననేరదు; అతడైనను అతని భుజబలమైనను 

నిలువదు; వారు ఆమెను, ఆమెను తీసికొని వచిచ్న వారిని, ఆమెను కనినవారిని, ఈ కాలమందు 

ఆమెను బలపరచిన వారిని అపప్గించెదరు. 

దానియేలు 11:7 => అతనికి బదులుగా ఆమె వంశములో ఒకడు సేనకు అధిపతియై ఉతత్ర దేశపు 

రాజు కోటలో జొరబడి యిషాట్నుసారముగా జరిగించుచు వారిని గెలుచును 

దానియేలు 11:8 => మరియు అతడు వారి దేవతలను సొముమ్లను విలువగల వారి వెండి బంగారు 

వసుత్వులను సహా చెరపటిట్ ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోవును. అతడైతే కొనిన్ సంవతస్రములు ఉతత్ర దేశపు 

రాజు పర్భుతవ్ము కంటె ఎకుక్వ పర్భుతవ్ము చేయును. 

దానియేలు 11:9 => అతడు దకిష్ణ దేశపు రాజు దేశములో జొరబడి మరలి తన రాజయ్మునకు 

వచుచ్ను. 

దానియేలు 11:10 => అతని కుమారులు యుదధ్ము చేయబూని మహా సైనయ్ముల సమూహమును 

సమకూరుచ్కొందురు. అతడు వచిచ్ యేరువలె పర్వహించి ఉపొప్ంగును; యుదధ్ము చేయబూని 

కోటదనుక వచుచ్ను. 

దానియేలు 11:11 => అంతలో దకిష్ణ దేశపు రాజు అతుయ్గుర్డై బయలుదేరి ఉతత్ర దేశపు రాజుతో 

యుదధ్ము జరిగించును; ఉతత్ర దేశపు రాజు గొపప్ సైనయ్మును సమకూరుచ్కొనినను అది ఓడిపోవును. 

దానియేలు 11:12 => ఆ గొపప్ సైనయ్ము ఓడిపోయినందున దకిష్ణ దేశపు రాజు మనసుస్న 

అతిశయపడును; వేలకొలది సైనికులను హతము చేసినను అతనికి జయము కానేరదు. 

దానియేలు 11:13 => ఏలయనగా ఉతత్ర దేశపు రాజు మొదటి సైనయ్ముకంటె ఇంక గొపప్ 

సైనయ్మును సమకూరుచ్కొని మరల వచుచ్ను. ఆ కాలాంతమున, అనగా కొనిన్ సంవతస్రములైన 

పిమమ్ట అతడు గొపప్ సైనయ్మును విశేషమైన సామగిర్ని సమకూరిచ్ నిశచ్యముగా వచుచ్ను. 
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దానియేలు 11:14 => ఆ కాలములయందు అనేకులు దకిష్ణ దేశపు రాజుతో యుదధ్ము చేయుటకు 

కూడివచెచ్దరు. నీ జనములోని బందిపోటు దొంగలు దరశ్నమును రుజువుపరచునటుల్ కూడుదురు 

గాని నిలువలేక కూలుదురు. 

దానియేలు 11:15 => అంతలో ఉతత్ర దేశపు రాజు వచిచ్ ముటట్డిదిబబ్ వేయును. దకిష్ణ దేశపు రాజు 

యొకక్ బలము నిలువలేక పోయినందునను, అతడు ఏరప్రచుకొనిన జనము దృఢశౌరయ్ము పొందక 

పోయినందునను ఉతత్ర దేశపు రాజు పార్కారములుగల పటట్ణమును పటుట్కొనును. 

దానియేలు 11:16 => వచిచ్నవాని కెదురుగా ఎవరును నిలువలేక పోయినందున తనకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతడు జరిగించును గనుక ఆనందముగల ఆ దేశములో అతడుండగా అది అతని 

బలమువలన పాడైపోవును. 

దానియేలు 11:17 => అతడు తన రాజయ్ము యొకక్ సమసత్ బలమును కూరుచ్కొని రావలెనని 

ఉదేద్శింపగా అతనితో సంధి చేయబడును; ఏమనగా నశింపజేయవచుచ్నని యొక కుమారెత్ను అతని 

కిచెచ్దరు, అయితే ఆమె సమమ్తింపక అతని కలిసికొనదు. 

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. 

దానియేలు 11:19 => అపుప్డతడు తన ముఖమును తన దేశములోని కోటలతటుట్ తిర్పుప్కొనును 

గాని ఆటంకపడి కూలి అగుపడకపోవును. 

దానియేలు 11:20 => అతనికి మారుగా మరియొకడు లేచి ఘనమైన రాజయ్ము దావ్రా పనున్ 

పుచుచ్కొను వానిని లేపును; కొనిన్ దినములైన పిమమ్ట అతడు నాశనమగును గాని యీ నాశనము 

ఆగర్హమువలననైనను యుదధ్మువలననైనను కలుగదు. 

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. 
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దానియేలు 2:32 => ఆ పర్తిమ యొకక్ శిరసుస్ మేలిమి బంగారుమయమైనదియు,దాని రొముమ్ను 

భుజములును వెండివియు, దాని ఉదరమును తొడలును ఇతత్డివియు, 

జెకరాయ్ 6:6 => నలల్ని గుఱఱ్ములునన్ రథము ఉతత్ర దేశములోనికి పోవునది; తెలల్ని గుఱఱ్ములునన్ 

రథము వాటి వెంబడిపోవును, చుకక్లు చుకక్లుగల గుఱఱ్ములుగల రథము దకిష్ణ దేశములోనికి 

పోవును. 

పర్కటన 9:5 => మరియు వారిని చంపుటకు అధికారము ఇయయ్బడలేదు గాని అయిదు నెలలవరకు 

బాధించుటకు వాటికి అధికారము ఇయయ్బడెను. వాటివలవ కలుగు బాధ, తేలు మనుషుయ్ని 

కుటిట్నపుప్డుండు బాధవలె ఉండును. 

వచనము 10 

అగిన్వంటి పర్వాహము ఆయనయొదద్నుండి పర్వహించుచుండెను. వేవేలకొలది ఆయనకు 

పరిచారకులుండిరి; కోటల్కొలది మనుషుయ్లు ఆయన యెదుట నిలిచిరి, తీరుప్తీరుచ్టకై గర్ంథములు 

తెరువబడెను. 

దానియేలు 7:2 => దానియేలు వివరించి చెపిప్నదేమనగా రాతిర్యందు దరశ్నములు కలిగినపుప్డు 

నేను తేరిచూచుచుండగా ఆకాశపు నలుదికుక్ల నుండి సముదర్ముమీద గాలి విసరుట నాకు 

కనబడెను. 

దానియేలు 7:13 => రాతిర్ కలిగిన దరశ్నములను నేనింక చూచుచుండగా, ఆకాశమేఘారూఢుడై 

మనుషయ్కుమారుని పోలిన యొకడు వచిచ్, ఆ మహా వృదుధ్డగువాని సనిన్ధిని పర్వేశించి, ఆయన 

సముఖమునకు తేబడెను. 

దానియేలు 7:19 => ఇనుపదంతములును ఇతిత్డి గోళుల్ను గల ఆ నాలుగవ జంతువు సంగతి 

ఏమైనదని నేను తెలిసికొనగోరితిని; అది యెనన్టికి భినన్మును మిగుల భయంకరమునై, సమసత్మును 

పగులగొటుట్చు మింగుచు మిగిలిన దానిని కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను. 

Page  of 729 1355



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

దానియేలు 7:23 => నేనడగినదానికి ఆ పరిచారకుడు ఈలాగున చెపెప్ను ఆ నాలుగవ జంతువు 

లోకములో తకిక్న ఆ మూడు రాజయ్ములకు భినన్మగు నాలుగవ రాజయ్మును సూచించుచునన్ది. అది 

సమసత్మును అణగదొర్కుక్చు పగులగొటుట్చు లోకమంతయు భకిష్ంచును. 

దానియేలు 2:40 => పిమమ్ట నాలుగవ రాజయ్మొకటి లేచును. అది ఇనుమువలె బలముగా 

ఉండును. ఇనుము సమసత్మైన వాటిని దంచి విరుగగొటుట్నది గదా; ఇనుము పగులగొటుట్నటుల్ అది 

రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ పొడిచేయును. 

దానియేలు 8:10 => ఆకాశ సైనయ్ము నంటునంతగా పెరిగి నక్షతర్ములలో కొనిన్టిని పడవేసి 

కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను 

2 సమూయేలు 22:43 => నేల ధూళివలె వారిని నలుగగొటెట్దను పొడిగా వారిని కొటెట్దను వీధిలోని 

పెంటవలె నేను వారిని పారపోసి అణగదొర్కెక్దను. 

దానియేలు 7:24 => ఆ పది కొముమ్లు ఆ రాజయ్ము నుండి పుటట్బోవు పదిమంది రాజులను 

సూచించుచునన్వి; కడపట ముందుగా ఉనన్ రాజులకు భినన్మగు మరియొక రాజుపుటిట్ ఆ ముగుగ్రు 

రాజులను పడదోర్యును. 

దానియేలు 2:41 => పాదములును వేర్ళుల్ను కొంతమటుట్నకు కుమమ్రి మటిట్దిగాను కొంతమటుట్నకు 

ఇనుపదిగా నునన్టుట్ తమరికి కనబడెను గనుక ఆ రాజయ్ములో భేదములుండును. అయితే ఇనుము 

బురదతో కలిసియునన్టుట్ కనబడెను గనుక ఆ రాజయ్ములో ఆలాగున నుండును, ఆ రాజయ్ము 

ఇనుమువంటి బలముగలదై యుండును.  

దానియేలు 2:42 => పాదముల వేర్ళుల్ కొంతమటుట్నకు ఇనుపవిగాను కొంతమటుట్నకు మటిట్విగాను 

ఉనన్టుల్ ఆ రాజయ్ము ఒక విషయములో బలముగాను ఒక విషయములో నీరసముగాను ఉండును. 

పర్కటన 12:3 => అంతట పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను. ఇదిగో యెఱఱ్ని మహా 

ఘటసరప్ము; దానికి ఏడు తలలును పది కొముమ్లును ఉండెను; దాని తలలమీద ఏడు 

కిరీటములుండెను. 
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పర్కటన 13:1 => మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము 

సముదర్ములోనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద 

దేవదూషణకరమైన పేళుల్ను ఉండెను. 

పర్కటన 17:7 => ఆ దూత నాతో ఇటల్నెను నీవేల ఆశచ్రయ్పడితివి? యీ సతరీనిగూరిచ్న మరమ్మును, 

ఏడు తలలును పది కొముమ్లును గలిగి దాని మోయుచునన్ కూర్రమృగమునుగూరిచ్న మరమ్మును నేను 

నీకు తెలిపెదను. 

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

పొందలేదు గాని యొక గడియ కూర్రమృగముతో కూడ రాజులవలె అధికారము పొందుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:50 => కూర్రముఖము కలిగి వృదుధ్లను యౌవనసుథ్లను కటాకిష్ంపని 

జనమును గదద్ యెగిరివచుచ్నటుల్ నీమీదికి రపిప్ంచును. 

యోబు 9:24 => భూమి దుషుట్లచేతికి అపప్గింపబడియునన్ది వారి నాయ్యాధిపతులు మంచి చెడడ్లు 

గురిత్ంపలేకుండ ఆయన చేయును. ఆయన గాక ఇవి అనిన్యు జరిగించువాడు మరిఎవడు?  

యోబు 41:14 => దాని ముఖదావ్రములను తెరవగలవాడెవడు? దాని పళల్చుటుట్ భయకంపములు 

కలవు 

యెషయా 29:20 => బలాతాక్రులు లేకపోవుదురు పరిహాసకులు నశించెదరు. 

యిరిమ్యా 5:15 => ఇశార్యేలు కుటుంబము వారలారా, ఆలకించుడి, దూరముననుండి మీ మీదికి 

ఒక జనమును రపిప్ంచెదను, అది బలమైన జనము పురాతనమైన జనము; దాని భాష నీకు రానిది, ఆ 

జనులు పలుకుమాటలు నీకు బోధపడవు. 

యెహెజేక్లు 28:7 => నేను పరదేశులను అనయ్జనులలో కూర్రులను నీ మీదికి రపిప్ంచుచునాన్ను, 

వారు నీ జాఞ్నశోభను చెరుపుటకై తమ ఖడగ్ములను ఒరదీసి నీ సౌందరయ్మును నీచపరతురు,  

యెహెజేక్లు 40:2 => దేవుని దరశ్నవశుడనైన ననున్ ఇశార్యేలీయుల దేశములోనికి తోడుకొనివచిచ్, 

మిగుల ఉనన్తమైన పరవ్తముమీద ఉంచెను. దానిపైన దకిష్ణపుతటుట్న పటట్ణమువంటిదొకటి 

నాకగుపడెను. 
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దానియేలు 2:19 => అంతట రాతిర్యందు దరశ్నముచేత ఆ మరమ్ము దానియేలునకు 

బయలుపరచబడెను గనుక దానియేలు పరలోకమందునన్ దేవుని సుత్తించెను. 

దానియేలు 2:33 => దాని మోకాళుల్ ఇనుపవియు, దాని పాదములలో ఒక భాగము ఇనుపదియు 

ఒక భాగము మటిట్దియునై యుండెను. 

దానియేలు 2:39 => తాము చనిపోయిన తరువాత తమరి రాజయ్ముకంటె తకుక్వైన రాజయ్మొకటి 

లేచును. అటుతరువాత లోకమంత యేలునటిట్ మూడవ రాజయ్మొకటి లేచును. అది యితత్డి 

వంటిదగును.  

దానియేలు 8:7 => నేను చూడగా ఆ మేకపోతు పొటే ట్లును కలిసికొని, మికిక్లి రౌదర్ము గలదై 

దానిమీదికి వచిచ్ ఆ పొటే ట్లును గెలిచి దాని రెండు కొముమ్లను పగులగొటెట్ను. ఆ పొటే ట్లు దాని 

నెదిరింపలేక పోయినందున ఆ మేకపోతు దానిని నేలను పడవేసి తొర్కుక్చుండెను; దాని బలమును 

అణచి ఆ పొటే ట్లును తపిప్ంచుట ఎవరిచేతను కాకపోయెను.  

పర్కటన 13:2 => నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుతపులిని పోలియుండెను. దాని పాదములు 

ఎలుగుబంటి పాదముల వంటివి, దాని నోరు సింహపు నోరువంటిది, దానికి ఆ ఘటసరప్ము తన 

బలమును తన సింహాసనమును గొపప్ అధికారమును ఇచెచ్ను.  

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 

వచనము 11 

అపుప్డు నేను చూచుచుండగా, ఆ కొముమ్ పలుకుచునన్ మహా గరవ్పు మాటల నిమితత్ము వారు ఆ 

జంతువును చంపినటుట్ కనబడెను; తరువాత దాని కళేబరము మండుచునన్ అగిన్లో వేయబడెను. 

దానియేలు 7:20 => మరియు దాని తలపైనునన్ పది కొముమ్ల సంగతియు, వాటి మధయ్నుండి పెరిగి 

మూడు కొముమ్లను కొటిట్వేసి, కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును గల ఆ వేరగు కొముమ్ 

సంగతియు, అనగా దాని కడమ కొముమ్లకంటె బలము కలిగిన ఆ కొముమ్ సంగతియు విచారించితిని. 
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దానియేలు 7:21 => ఈ కొముమ్ పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయుచు వారిని గెలుచునదాయెను. 

దానియేలు 7:22 => ఆ మహా వృదుధ్డు వచిచ్ మహోనన్తుని పరిశుదుధ్ల విషయములో తీరుప్ 

తీరుచ్వరకు ఆలాగు జరుగును గాని సమయము వచిచ్నపుప్డు ఆ పరిశుదుధ్లు రాజయ్మునేలుదురను 

సంగతి నేను గర్హించితిని. 

దానియేలు 7:23 => నేనడగినదానికి ఆ పరిచారకుడు ఈలాగున చెపెప్ను ఆ నాలుగవ జంతువు 

లోకములో తకిక్న ఆ మూడు రాజయ్ములకు భినన్మగు నాలుగవ రాజయ్మును సూచించుచునన్ది. అది 

సమసత్మును అణగదొర్కుక్చు పగులగొటుట్చు లోకమంతయు భకిష్ంచును. 

దానియేలు 7:24 => ఆ పది కొముమ్లు ఆ రాజయ్ము నుండి పుటట్బోవు పదిమంది రాజులను 

సూచించుచునన్వి; కడపట ముందుగా ఉనన్ రాజులకు భినన్మగు మరియొక రాజుపుటిట్ ఆ ముగుగ్రు 

రాజులను పడదోర్యును. 

దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

దానియేలు 8:9 => ఈ కొముమ్లలో ఒకదానిలో నుండి యొక చినన్కొముమ్ మొలిచెను. అది 

దకిష్ణముగాను తూరుప్గాను ఆనందదేశపు దికుక్గాను అతయ్ధికముగా బలిసెను. 

దానియేలు 8:10 => ఆకాశ సైనయ్ము నంటునంతగా పెరిగి నక్షతర్ములలో కొనిన్టిని పడవేసి 

కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను 

దానియేలు 8:11 => ఆ సైనయ్ము యొకక్ అధిపతికి విరోధముగా తనున్ హెచిచ్ంచుకొని, అనుదిన 

బలయ్రప్ణమును నిలిపివేసి ఆయన ఆలయమును పడదోర్సెను. 

దానియేలు 8:12 => అతికర్మము జరిగినందున అనుదినబలిని నిలుపుచేయుటకై యొక సేన 

అతనికియయ్బడెను. అతడు సతయ్మును వయ్రథ్పరచి ఇషాట్నుసారముగా జరిగించుచు అభివృదిధ్ నొందెను. 

పర్కటన 13:11 => మరియు భూమిలోనుండి మరియొక కూర్రమృగము పైకి వచుచ్ట చూచితిని. 

గొఱఱ్పిలల్ కొముమ్వంటి రెండు కొముమ్లు దానికుండెను; అది ఘటసరప్మువలె మాటలాడుచుండెను; 
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పర్కటన 13:12 => అది ఆ మొదటి కూర్రమృగమునకునన్ అధికారపు చేషట్లనిన్యు దానియెదుట 

చేయుచునన్ది; మరియు చావుదెబబ్ తగిలి బాగుపడియునన్ ఆ మొదటి మృగమునకు భూమియు 

దానిలో నివసించువారును నమసాక్రము చేయునటుల్ అది బలవంతము చేయుచునన్ది 

పర్కటన 13:13 => అది ఆకాశమునుండి భూమికి మనుషుయ్ల యెదుట అగిన్ దిగివచుచ్నటుట్గా గొపప్ 

సూచనలు చేయుచునన్ది. 

దానియేలు 8:23 => వారి పర్భుతవ్ము యొకక్ అంతములో వారి యతికర్మములు సంపూరిత్ 

యగుచుండగా, కూర్రముఖము గలవాడును యుకిత్ గలవాడునై యుండి, ఉపాయము తెలిసికొను ఒక 

రాజు పుటుట్ను. 

దానియేలు 8:24 => అతడు గెలుచును గాని తన సవ్బలమువలన గెలువడు; ఆశచ్రయ్ముగా 

శతుర్వులను నాశనము చేయుటయందు అభివృదిధ్ పొందుచు, ఇషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు 

బలవంతులను, అనగా పరిశుదధ్ జనమును నశింపజేయును. 

దానియేలు 8:25 => మరియు నతడు ఉపాయము కలిగినవాడై మోసము చేసి తనకు లాభము 

తెచుచ్కొనును; అతడు అతిశయపడి తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును; కేష్మముగా నునన్ కాలమందు 

అనేకులను సంహరించును; అతడు రాజాధిరాజుతో యుదధ్ము చేయును గాని కడపట అతని బలము 

దైవాధీనమువలన కొటిట్వేయబడును. 

పర్కటన 9:7 => ఆ మిడతల రూపములు యుదధ్మునకు సిదధ్పరచబడిన గుఱఱ్ములను పోలియునన్వి. 

బంగారమువలె మెరయు కిరీటములవంటివి వాటి తలలమీద ఉండెను; వాటి ముఖములు మనుషయ్ 

ముఖములవంటివి, 

దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  
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1 సమూయేలు 2:3 => యెహోవా అనంతజాఞ్నియగు దేవుడు ఆయనే కిర్యలను పరీకిష్ంచువాడు 

ఇకను అంత గరవ్ముగా మాటలాడకుడి గరవ్పుమాటలు మీ నోట రానియయ్కుడి. 

కీరత్నలు 12:3 => యెహోవా ఇచచ్కములాడు పెదవులనిన్టిని బింకములాడు నాలుకలనిన్టిని 

కోసివేయును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని 

ఎదిరించుచు, దానికంతటికి పైగా వాడు తనున్తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు, తాను దేవుడనని తనున్ 

కనుపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూరుచ్ండును గనుక ఏవిధముగానైనను ఎవడును 

మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి. 

2 తిమోతి 3:2 => ఏలాగనగా మనుషుయ్లు సావ్రథ్ పిర్యులు ధనాపేకుష్లు బింకములాడువారు 

అహంకారులు దూషకులు తలిల్దండుర్లకు అవిధేయులు కృతజఞ్త లేనివారు అపవితుర్లు 

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

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 

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

కొనియాడుచు, సణుగువారును తమ గతినిగూరిచ్ నిందించువారునై యునాన్రు; వారి నోరు డంబమైన 

మాటలు పలుకును.  

పర్కటన 13:1 => మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము 

సముదర్ములోనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద 

దేవదూషణకరమైన పేళుల్ను ఉండెను. 

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

మరియు నలువదిరెండు నెలలు తన కారయ్ము జరుపనధికారము దానికి ఏరాప్టాయెను 

పర్కటన 13:6 => గనుక దేవుని దూషించుటకును, ఆయన నామమును, ఆయన గుడారమును, 

పరలోక నివాసులను దూషించుటకును అది తన నోరు తెరచెను. 

Page  of 735 1355



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

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. 

కీరత్నలు 94:4 => వారు వదరుచు కఠోరమైన మాటలు పలుకుచునాన్రు దోషము చేయువారందరు 

బింకములాడుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 48:25 => మోయాబు శృంగము నరికివేయబడియునన్ది దాని బాహువు 

విరువబడియునన్ది యెహోవా వాకుక్ ఇదే.  

దానియేలు 2:33 => దాని మోకాళుల్ ఇనుపవియు, దాని పాదములలో ఒక భాగము ఇనుపదియు 

ఒక భాగము మటిట్దియునై యుండెను. 

దానియేలు 7:11 => అపుప్డు నేను చూచుచుండగా, ఆ కొముమ్ పలుకుచునన్ మహా గరవ్పు మాటల 

నిమితత్ము వారు ఆ జంతువును చంపినటుట్ కనబడెను; తరువాత దాని కళేబరము మండుచునన్ 

అగిన్లో వేయబడెను. 

దానియేలు 7:24 => ఆ పది కొముమ్లు ఆ రాజయ్ము నుండి పుటట్బోవు పదిమంది రాజులను 

సూచించుచునన్వి; కడపట ముందుగా ఉనన్ రాజులకు భినన్మగు మరియొక రాజుపుటిట్ ఆ ముగుగ్రు 

రాజులను పడదోర్యును. 

దానియేలు 8:25 => మరియు నతడు ఉపాయము కలిగినవాడై మోసము చేసి తనకు లాభము 

తెచుచ్కొనును; అతడు అతిశయపడి తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును; కేష్మముగా నునన్ కాలమందు 

అనేకులను సంహరించును; అతడు రాజాధిరాజుతో యుదధ్ము చేయును గాని కడపట అతని బలము 

దైవాధీనమువలన కొటిట్వేయబడును. 

దానియేలు 11:4 => అతడు రాజైన తరువాత అతని రాజయ్ము శిథిలమై ఆకాశపు నలుదికుక్ల 

విభాగింపబడును. అది అతని వంశపు వారికి గాని అతడు పర్భుతవ్ము చేసిన పర్కారము పర్భుతవ్ము 

చేయువారికి గాని విభాగింపబడదు, అతని పర్భుతవ్ము వేరుతో పెరికివేయబడును, అతని 

వంశపువారు దానిని పొందరు గాని అనుయ్లు పొందుదురు.  
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దానియేలు 11:21 => అతనికి బదులుగా నీచుడగు ఒకడు వచుచ్ను; అతనికి రాజయ్ఘనత నియయ్రు 

గాని నెమమ్ది కాలమందు అతడు వచిచ్ యిచచ్కపు మాటలచేత రాజయ్మును అపహరించును. 

2 తిమోతి 3:1 => అంతయ్దినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచుచ్నని తెలిసికొనుము. 

పర్కటన 12:3 => అంతట పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను. ఇదిగో యెఱఱ్ని మహా 

ఘటసరప్ము; దానికి ఏడు తలలును పది కొముమ్లును ఉండెను; దాని తలలమీద ఏడు 

కిరీటములుండెను. 

పర్కటన 17:3 => అపుప్డతడు ఆతమ్వశుడనైన ననున్ అరణయ్మునకు కొనిపోగా, దేవదూషణ 

నామములతో నిండుకొని, యేడు తలలును పది కొముమ్లునుగల ఎఱఱ్ని మృగముమీద కూరుచ్ండిన 

యొక సతరీని చూచితిని 

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

పొందలేదు గాని యొక గడియ కూర్రమృగముతో కూడ రాజులవలె అధికారము పొందుదురు. 

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 

వచనము 12 

మిగిలిన ఆ జంతువుల పర్భుతవ్ము తొలగిపోయెను; సమయము వచుచ్వరకు అవి సజీవుల మధయ్ను 

ఉండవలెనని యొక సమయము ఒక కాలము వాటికి ఏరాప్టాయెను. 

దానియేలు 2:34 => మరియుచేతి సహాయము లేక తీయబడిన ఒక రాయి, యినుమును మటిట్యు 

కలిసిన ఆ పర్తిమ యొకక్ పాదములమీద పడి దాని పాదములను తుతుత్నియలుగా విరుగగొటిట్నటుట్ 

తమకు కనబడెను. 

దానియేలు 2:35 => అంతట ఇనుమును మటిట్యు ఇతత్డియు వెండియు బంగారమును ఏకముగా 

దంచబడి కళల్ములోని చెతత్వలె కాగా వాటికి సథ్లము ఎచచ్టను దొరకకుండ గాలి వాటిని 

కొటుట్కొనిపోయెను; పర్తిమను విరుగగొటిట్న ఆ రాయి సరవ్భూతలమంత మహా పరవ్తమాయెను. 
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దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 

దానియేలు 2:45 => చేతి సహాయము లేక పరవ్తమునుండి తియయ్బడిన ఆ రాయి యినుమును 

ఇతత్డిని మటిట్ని వెండిని బంగారమును పగులగొటట్గా తమరు చూచితిరే; యిందువలన మహా దేవుడు 

ముందు జరుగబోవు సంగతి రాజునకు తెలియజేసియునాన్డు; కల నిశచ్యము, దాని భావము 

నమమ్దగినది అని దానియేలు రాజుతో చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 15:24 => అటుతరువాత ఆయన సమసత్మైన ఆధిపతయ్మును, సమసత్మైన 

అధికారమును, బలమును కొటిట్వేసి తన తండిర్యైన దేవునికి రాజయ్ము అపప్గించును; అపుప్డు 

అంతము వచుచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 15:25 => ఎందుకనగా తన శతుర్వులనందరిని తన పాదముల కిర్ంద 

ఉంచువరకు ఆయన రాజయ్పరిపాలన చేయుచుండవలెను. 

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

సహసార్ధిపతుల మాంసమును బలిషు ఠ్ల మాంసమును గుఱఱ్ముల మాంసమును వాటిమీద 

కూరుచ్ండువారి మాంసమును, సవ్తంతుర్లదేమి దాసులదేమి కొదిద్వారిదేమి గొపప్వారిదేమి, అందరి 

యొకక్ మాంసమును తినుటకై దేవుని గొపప్ విందునకు కూడి రండని ఆకాశమధయ్మందు ఎగురుచునన్ 

సమసత్ పకుష్లను పిలిచెను 

పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 

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 
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పర్కటన 19:21 => కడమ వారు గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వాని నోటనుండి వచిచ్న ఖడగ్ముచేత 

వధింపబడిరి; వారి మాంసమును పకుష్లనిన్యు కడుపార తినెను. 

పర్కటన 20:1 => మరియు పెదద్ సంకెళల్నుచేత పటుట్కొని అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి గల యొక 

దేవదూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. 

పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 

పర్కటన 20:3 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచువరకు ఇక జనములను మోసపరచకుండునటుల్ 

అగాధమును మూసి దానికి ముదర్ వేసెను ; అటుపిమమ్ట వాడు కొంచెము కాలము 

విడిచిపెటట్బడవలెను. 

పర్కటన 20:4 => అంతట సింహాసనములను చూచితిని; వాటిమీద ఆసీనులై యుండువారికి 

విమరశ్చేయుటకు అధికారము ఇయయ్బడెను. మరియు కూర్రమృగమునకైనను దాని పర్తిమకైనను 

నమసాక్రము చేయక, తమ నోసలల్యందుగానిచేతులయందుగాని దాని ముదర్ వేయించుకొనని 

వారిని, యేసు విషయమై తామిచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్ము దేవుని వాకయ్ము నిమితత్ము శిరచేచ్దనము 

చేయబడినవారి ఆతమ్లను చూచితిని. వారు బర్తికినవారై, వెయియ్ సంవతస్రములు కీర్సుత్తో కూడా 

రాజయ్ము చేసిరి 

దానియేలు 7:13 => రాతిర్ కలిగిన దరశ్నములను నేనింక చూచుచుండగా, ఆకాశమేఘారూఢుడై 

మనుషయ్కుమారుని పోలిన యొకడు వచిచ్, ఆ మహా వృదుధ్డగువాని సనిన్ధిని పర్వేశించి, ఆయన 

సముఖమునకు తేబడెను. 

దానియేలు 7:22 => ఆ మహా వృదుధ్డు వచిచ్ మహోనన్తుని పరిశుదుధ్ల విషయములో తీరుప్ 

తీరుచ్వరకు ఆలాగు జరుగును గాని సమయము వచిచ్నపుప్డు ఆ పరిశుదుధ్లు రాజయ్మునేలుదురను 

సంగతి నేను గర్హించితిని. 

కీరత్నలు 90:2 => పరవ్తములు పుటట్కమునుపు భూమిని లోకమును నీవు పుటిట్ంపకమునుపు 

యుగయుగములు నీవే దేవుడవు 
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కీరత్నలు 102:24 => నేనీలాగు మనవిచేసితిని నా దేవా, నాదినముల మధయ్ను ననున్ కొనిపోకుము 

నీ సంవతస్రములు తరతరములుండును. 

కీరత్నలు 102:25 => ఆదియందు నీవు భూమికి పునాది వేసితివి ఆకాశములు కూడ నీచేతిపనులే. 

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.  

మీకా 5:2 => బేతెల్హేము ఎఫార్తా, యూదావారి కుటుంబములలో నీవు సవ్లప్గార్మమైనను 

నాకొరకు ఇశార్యేలీయులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచుచ్ను; పురాతనకాలము మొదలుకొని 

శాశవ్తకాలము ఆయన పర్తయ్క్షమగుచుండెను. 

హబకూక్కు 1:12 => యెహోవా నా దేవా, నా పరిశుదధ్ దేవా, ఆదినుండి నీవునన్వాడవు కావా? 

మేము మరణము నొందము; యెహోవా, తీరుప్ తీరుచ్టకు నీవు వారిని నియమించియునాన్వు; 

ఆశర్యదురగ్మా, మముమ్ను దండించుటకు వారిని పుటిట్ంచితివి. 

కీరత్నలు 45:8 => నీ వసత్రములెలల్ గోపరస వాసనే అగరు వాసనే లవంగిపటట్ వాసనే దంతముతో 

కటిట్న నగరులలో తంతివాదయ్ములు నినున్ సంతోషపెటుట్చునన్వి.  

కీరత్నలు 104:2 => వసత్రమువలె వెలుగును నీవు కపుప్కొనియునాన్వు. తెరను పరచినటుట్ 

ఆకాశవిశాలమును నీవు పరచియునాన్వు.  

మతత్యి 17:2 => ఆయన ముఖము సూరుయ్నివలె పర్కాశించెను; ఆయన వసత్రములు వెలుగువలె 

తెలల్నివాయెను. 

మారుక్ 9:3 => అంతలో ఆయన వసత్రములు పర్కాశమానమైనవియు మిగుల తెలల్నివియు ఆయెను; 

లోకమందు ఏ చాకలియును అంత తెలల్గా చలువచేయలేడు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:9 => కీర్సుత్ను సంపాదించుకొని, ధరమ్శాసత్రమూలమైన నా నీతిని గాక, కీర్సుత్నందలి 

విశావ్సమువలననైన నీతి, అనగా విశావ్సమునుబటిట్ దేవుడు అనుగర్హించు నీతిగలవాడనై 

ఆయనయందు అగపడు నిమితత్మును, 
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1 తిమోతి 6:16 => సమీపింపరాని తేజసుస్లో ఆయన మాతర్మే వసించుచు అమరతవ్ము 

గలవాడైయునాన్డు. మనుషుయ్లలో ఎవడును ఆయనను చూడలేదు, ఎవడును చూడనేరడు; ఆయనకు 

ఘనతయు శాశవ్తమైన పర్భావమును కలిగియుండును గాక. ఆమేన . 

1 యోహాను 1:5 => మేమాయనవలన విని మీకు పర్కటించు వరత్మాన మేమనగా దేవుడు 

వెలుగైయునాన్డు; ఆయనయందు చీకటి ఎంతమాతర్మును లేదు. 

పర్కటన 1:14 => ఆయన తలయు తలవెండుర్కలును తెలల్ని ఉనిన్ని పోలినవై హిమమంత 

ధవళముగా ఉండెను. ఆయన నేతర్ములు అగిన్జావ్లవలె ఉండెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:30 => అతని సమాధి నేటివరకు మనమధయ్ నునన్ది. అతడు పర్వకత్యై 

యుండెను గనుక అతని గరభ్ఫలములోనుండి అతని సింహాసనముమీద ఒకని కూరుచ్ండబెటుట్దును 

అని దేవుడు తనతో పర్మాణపూరవ్కముగా ఒటుట్పెటుట్కొనిన సంగతి అతడెరిగి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:33 => కాగా ఆయన దేవుని కుడిపారశ్వ్మునకు హెచిచ్ంపబడి, 

పరిశుదాధ్తమ్ను గూరిచ్న వాగాద్నమును తండిర్వలన పొంది, మీరు చూచుచు వినుచునునన్ దీనిని 

కుమమ్రించియునాన్డు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

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

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

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. 
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2 పేతురు 3:9 => కొందరు ఆలసయ్మని యెంచుకొనునటుల్ పర్భువు తన వాగాద్నమునుగూరిచ్ 

ఆలసయ్ము చేయువాడు కాడు గాని యెవడును నశింపవలెనని యిచఛ్యింపక, అందరు మారుమనసుస్ 

పొందవలెనని కోరుచు, మీయెడల ధీరఘ్శాంతము గలవాడైయునాన్డు. 

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

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 

కీరత్నలు 104:3 => జలములలో ఆయన తన గదుల దూలములను వేసియునాన్డు. మేఘములను 

తనకు వాహనముగా చేసికొని గాలి రెకక్లమీద గమనము చేయుచునాన్డు  

కీరత్నలు 104:4 => వాయువులను తనకు దూతలుగాను అగిన్జావ్లలను2 తనకు పరిచారకులుగాను 

ఆయన చేసికొనియునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 1:13 => ఆ జీవుల రూపములు మండుచునన్ నిపుప్లతోను దివిటీలతోను 

సమానములు; ఆ అగిన్ జీవుల మధయ్ను ఇటు అటు వాయ్పించెను, ఆ అగిన్ అతికాంతిగా ఉండెను, 

అగిన్లోనుండి మెరుపు బయలుదేరుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:14 => మెరుపు తీగెలు కనబడు రీతిగా జీవులు ఇటు అటు తిరుగుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:15 => ఈ జీవులను నేను చూచుచుండగా నేలమీద ఆ నాలుగింటి యెదుట 

ముఖముల పర్కక్ను చకర్మువంటిదొకటి కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 1:16 => ఆ చకర్ములయొకక్ రూపమును పనియు రకత్వరణ్పు రాతివలె నుండెను, ఆ 

నాలుగును ఒకక్ విధముగానే యుండెను. వాటి రూపమును పనియు చూడగా చకర్ములో 

చకర్మునన్టుట్గా ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 1:17 => అవి జరుగునపుప్డు నాలుగు పర్కక్లకు జరుగుచుండెను, వెనుకకు తిరుగకయే 

జరుగుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:18 => వాటి కైవారములు మికిక్లి యెతుత్గలవై భయంకరముగా ఉండెను, ఆ 

నాలుగు కైవారములు చుటుట్ కండల్తో నిండియుండెను. 
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యెహెజేక్లు 1:19 => ఆ జీవులు కదలగా ఆ చకర్ములును వాటి పర్కక్ను జరిగెను, అవి నేలనుండి 

లేచినపుప్డు చకర్ములుకూడ లేచెను. 

యెహెజేక్లు 1:20 => ఆతమ్ యెకక్డికి పోవునో అకక్డికే, అది పోవలసిన వైపునకే అవియు 

పోవుచుండెను; జీవికునన్ ఆతమ్, చకర్ములకును ఉండెను గనుక అవి లేవగానే చకర్ములును 

లేచుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:21 => జీవికునన్ ఆతమ్ చకర్ములకును ఉండెను గనుక జీవులు జరుగగా చకర్ములును 

జరుగుచుండెను, అవి నిలువగా ఇవియు నిలిచెను, అవి నేలనుండి లేవగా ఇవియు వాటితోకూడ 

లేచెను. 

యెహెజేక్లు 10:2 => అపుప్డు అవిసెనారబటట్ ధరించుకొనినవానితో యెహోవా కెరూబు కిర్ందనునన్ 

చకర్ముల మధయ్కు పోయి, కెరూబుల మధయ్నునన్ నిపుప్లు చేతులనిండ తీసికొని పటట్ణముమీద 

చలుల్మని సెలవియయ్గా, నేను చూచుచుండునంతలో అతడు లోపలికిపోయెను.  

యెహెజేక్లు 10:3 => అతడు లోపలికిపోగా కెరూబులు మందిరపు కుడిపర్కక్ను నిలిచియుండెను; 

మరియు మేఘము లోపలి ఆవరణమును కమిమ్యుండెను. 

యెహెజేక్లు 10:4 => యెహోవా మహిమ కెరూబులపైనుండి ఆరోహణమై మందిరపు గడపదగగ్ర 

దిగి నిలిచెను మరియు మందిరము మేఘముతో నిండెను, ఆవరణమును యెహోవా తేజోమహిమతో 

నిండినదాయెను. 

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

ఆవరణమువరకు వినబడెను. 

యెహెజేక్లు 10:6 => కెరూబుల మధయ్నుండు చకర్ముల దగగ్ర నుండి అగిన్ తీసికొనుమని ఆయన 

అవిసెనారబటట్ ధరించుకొనినవానికి ఆజఞ్ ఇయయ్గా, అతడు లోపలికిపోయి చకర్ముదగగ్ర నిలిచెను. 

యెహెజేక్లు 10:7 => కెరూబులలో ఒకడు కెరూబులమధయ్ నునన్ అగిన్వైపు చెయియ్ చాపి నిపుప్లు తీసి 

అవిసెనారబటట్ ధరించుకొనిన వాని చేతిలోనుంచగా అతడు అవి పటుట్కొని బయలుదేరెను; 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 33:2 => శేయీరులోనుండి వారికి ఉదయించెను ఆయన పారాను 

కొండనుండి పర్కాశించెను వేవేల పరిశుదద్ సమూహముల మధయ్నుండి ఆయన వచెచ్ను ఆయన 

కుడిపారశ్వ్మున అగిన్జావ్లలు మెరియుచుండెను. 

1 రాజులు 22:19 => మీకాయా యిటల్నెను యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఆలకించుము; యెహోవా 

సింహాసనాసీనుడై యుండగా పరలోకసైనయ్మంతయు ఆయన కుడి పారశ్వ్మునను ఎడమ 

పారశ్వ్మునను నిలిచియుండుట నేను చూచితిని 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:9 => ఇశార్యేలు రాజును యూదారాజగు యెహోషాపాతును షోమోర్ను 

ఊరు గవిని ముందరి బయలునందు తమ తమ వసత్రములను ధరించుకొని తమ తమ 

సింహాసనములమీద కూరుచ్నియుండగా పర్వకత్లందరును వారి ముందర పర్వచించుచుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:18 => మీకాయా యెహోవా మాట వినుడి, యెహోవా తన 

సింహాసనముమీద ఆసీనుడైయుండుటయు, పరమండల సైనయ్మంతయు ఆయన కుడిపర్కక్ను 

ఎడమపర్కక్ను నిలువబడుటయు నేను చూచితిని. 

ఎసేత్రు 1:4 => అతడు తన మహిమగల రాజయ్ముయొకక్ ఐశవ్రయ్ పర్భావములను, తన 

మహతాయ్తిశయ ఘనతలను అనేక దినములు, అనగా నూట ఎనుబది దినములు కనుపరచెను. 

కీరత్నలు 103:21 => యెహోవా సైనయ్ములారా, ఆయన చితత్ము నెరవేరుచ్ ఆయన పరిచారకులారా, 

మీరందరు ఆయనను సనున్తించుడి.  

కీరత్నలు 104:1 => నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము. యెహోవా, నా దేవా నీవు అధిక 

ఘనత వహించినవాడవు నీవు మహాతమ్య్మును పర్భావమును ధరించియునాన్వు. 

పరమగీతము 5:11 => అతని శిరసుస్ అపరంజి వంటిది అతని తలవెండుర్కలు కాకపక్షములవలె 

కృషణ్ వరణ్ములు అవి నొకుక్లు నొకుక్లుగా కనబడుచునన్వి. 

యెషయా 6:1 => రాజైన ఉజిజ్యా మృతినొందిన సంవతస్రమున అతుయ్నన్తమైన సింహాసనమందు 

పర్భువు ఆసీనుడైయుండగా నేను చూచితిని; ఆయన చొకాక్యి అంచులు దేవాలయమును 

నిండుకొనెను. 
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యెషయా 2 4 : 2 3 = > చందుర్డు వెలవెలబోవును సూరుయ్ని ముఖము మారును 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను రాజగును. 

పెదద్లయెదుట ఆయన పర్భావము కనబడును.  

యెషయా 30:27 => ఇదిగో కోపముతో మండుచు దటట్ముగా లేచు పొగతో కూడినదై యెహోవా 

నామము దూరమునుండి వచుచ్చునన్ది ఆయన పెదవులు ఉగర్తతో నిండియునన్వి ఆయన నాలుక 

దహించు అగిన్జావ్లవలె ఉనన్ది.  

యిరిమ్యా 49:38 => నా సింహాసనమును అచచ్టనే సాథ్పించి ఏలాములోనుండి రాజును 

అధిపతులను నాశనము చేయుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 1:15 => ఈ జీవులను నేను చూచుచుండగా నేలమీద ఆ నాలుగింటి యెదుట 

ముఖముల పర్కక్ను చకర్మువంటిదొకటి కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 1:26 => వాటి తలల పైనునన్ ఆ మండలముపైన నీలకాంతమయమైన 

సింహాసనమువంటిదొకటి కనబడెను; మరియు ఆ సింహాసనమువంటి దానిమీద నరసవ్రూపియగు 

ఒకడు ఆసీనుడైయుండెను. 

యెహెజేక్లు 8:2 => అంతట నేను చూడగా అగిన్ని పోలిన ఆకారము నాకు కనబడెను, నడుము 

మొదలుకొని దిగువకు అగిన్మయమైనటుట్గాను, నడుము మొదలుకొని పైకి తేజోమయమైనటుట్గాను, 

కరుగుచునన్ అపరంజియైనటుట్గాను ఆయన నాకు కనబడెను. 

జెకరాయ్ 14:5 => కొండలమధయ్ కనబడు లోయ ఆజీలు వరకు సాగగా మీరు ఆ కొండ లోయలోనికి 

పారిపోవుదురు. యూదా రాజైన ఉజిజ్యా దినములలో కలిగిన భూకంపమునకు మీరు భయపడి 

పారిపోయినటుల్ మీరు పారిపోవుదురు, అపుప్డు నీతోకూడ పరిశుదుద్లందరును వచెచ్దరు. నా దేవుడైన 

యెహోవా పర్తయ్క్షమగును. 

మారుక్ 13:26 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు మహా పర్భావముతోను మహిమతోను 

మేఘారూఢుడై వచుచ్ట చూచెదరు. 
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యోహాను 1:51 => మరియు ఆయన మీరు ఆకాశము తెరవబడుటయు, దేవుని దూతలు 

మనుషయ్కుమారుని పైగా ఎకుక్టయును దిగుటయును చూతురని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 20:12 => తెలల్ని వసత్రములు ధరించిన యిదద్రు దేవదూతలు యేసు దేహము ఉంచబడిన 

సథ్లములో తలవైపున ఒకడును కాళల్వైపున ఒకడును కూరుచ్ండుట కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:10 => ఆయన వెళుల్చుండగా, వారు ఆకాశమువైపు తేరి చూచుచుండిరి. 

ఇదిగో తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనిన యిదద్రు మనుషుయ్లు వారియొదద్ నిలిచి 

హెబీర్యులకు 12:29 => ఏలయనగా మన దేవుడు దహించు అగిన్యైయునాన్డు. 

పర్కటన 1:13 => తిరుగగా ఏడు సువరణ్ దీపసత్ంభములను, ఆ దీపసత్ంభముల మధయ్ను మనుషయ్ 

కుమారుని పోలిన యొకనిని చూచితిని. ఆయన తన పాదములమటుట్నకు దిగుచునన్ వసత్రము 

ధరించుకొని రొముమ్నకు బంగారు దటిట్ కటుట్కొనియుండెను. 

పర్కటన 4:2 => వెంటనే నేను ఆతమ్వశుడనైతిని. అదిగో పరలోకమందు ఒక సింహాసనము వేయబడి 

యుండెను. సింహాసనమునందు ఒకడు ఆసీసుడై యుండెను, 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

పర్కటన 20:4 => అంతట సింహాసనములను చూచితిని; వాటిమీద ఆసీనులై యుండువారికి 

విమరశ్చేయుటకు అధికారము ఇయయ్బడెను. మరియు కూర్రమృగమునకైనను దాని పర్తిమకైనను 

నమసాక్రము చేయక, తమ నోసలల్యందుగానిచేతులయందుగాని దాని ముదర్ వేయించుకొనని 

వారిని, యేసు విషయమై తామిచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్ము దేవుని వాకయ్ము నిమితత్ము శిరచేచ్దనము 

చేయబడినవారి ఆతమ్లను చూచితిని. వారు బర్తికినవారై, వెయియ్ సంవతస్రములు కీర్సుత్తో కూడా 

రాజయ్ము చేసిరి 
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వచనము 13 

రాతిర్ కలిగిన దరశ్నములను నేనింక చూచుచుండగా, ఆకాశమేఘారూఢుడై మనుషయ్కుమారుని పోలిన 

యొకడు వచిచ్, ఆ మహా వృదుధ్డగువాని సనిన్ధిని పర్వేశించి, ఆయన సముఖమునకు తేబడెను. 

కీరత్నలు 50:3 => మన దేవుడు వేంచేయుచునాన్డు ఆయన మౌనముగా నుండడు. ఆయన ముందర 

అగిన్ మండుచునన్ది ఆయనచుటుట్ పర్చండవాయువు విసరుచునన్ది.  

కీరత్నలు 97:2 => మేఘాంధకారములు ఆయనచుటుట్ నుండును నీతి నాయ్యములు ఆయన 

సింహాసనమునకు ఆధారము. 

కీరత్నలు 97:3 => అగిన్ ఆయనకు ముందు నడచుచునన్ది అది చుటుట్నునన్ ఆయన శతుర్వులను 

కాలిచ్వేయుచునన్ది. 

యెషయా 30:27 => ఇదిగో కోపముతో మండుచు దటట్ముగా లేచు పొగతో కూడినదై యెహోవా 

నామము దూరమునుండి వచుచ్చునన్ది ఆయన పెదవులు ఉగర్తతో నిండియునన్వి ఆయన నాలుక 

దహించు అగిన్జావ్లవలె ఉనన్ది.  

యెషయా 30:33 => పూరవ్మునుండి తోపెతు1 సిదధ్పరచబడియునన్ది అది మొలెకు దేవతకు 

సిదధ్పరచబడియునన్ది లోతుగాను విశాలముగాను ఆయన దాని చేసియునాన్డు అది అగిన్యు 

విసాత్రకాషఠ్ములును కలిగియునన్ది గంధక పర్వాహమువలె యెహోవా ఊపిరి దాని రగులబెటుట్ను.  

యెషయా 66:15 => ఆలకించుడి, మహాకోపముతో పర్తికారము చేయుటకును అగిన్జావ్లలతో 

గదిద్ంచుటకును యెహోవా అగిన్రూపముగా వచుచ్చునాన్డు ఆయన రథములు తుపానువలె 

తవ్రపడుచునన్వి.  

యెషయా 66:16 => అగిన్చేతను తన ఖడగ్ముచేతను శరీరులందరితో ఆయన వాయ్జెయ్మాడును 

యెహోవాచేత అనేకులు హతులవుదురు. 

నహూము 1:5 => ఆయనకు భయపడి పరవ్తములు కంపించును, కొండలు కరిగిపోవును, ఆయన 

యెదుట భూమి కంపించును, లోకమును అందలి నివాసులందరును వణకుదురు. 
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నహూము 1:6 => ఆయన ఉగర్తను సహింపగలవాడెవడు? ఆయన కోపాగిన్ యెదుట 

నిలువగలవాడెవడు? ఆయన కోపము అగిన్వలె పారును, ఆయన కొండలను కొటట్గా అవి బదద్లగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:2 => శేయీరులోనుండి వారికి ఉదయించెను ఆయన పారాను 

కొండనుండి పర్కాశించెను వేవేల పరిశుదద్ సమూహముల మధయ్నుండి ఆయన వచెచ్ను ఆయన 

కుడిపారశ్వ్మున అగిన్జావ్లలు మెరియుచుండెను. 

1 రాజులు 22:19 => మీకాయా యిటల్నెను యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఆలకించుము; యెహోవా 

సింహాసనాసీనుడై యుండగా పరలోకసైనయ్మంతయు ఆయన కుడి పారశ్వ్మునను ఎడమ 

పారశ్వ్మునను నిలిచియుండుట నేను చూచితిని 

కీరత్నలు 68:17 => దేవుని రథములు సహసర్ములు సహసర్ సహసర్ములు పర్భువు వాటిలోనునాన్డు 

సీనాయి పరిశుదధ్మైనటుట్ ఆ కొండ పరిశుదధ్మాయెను.  

జెకరాయ్ 14:5 => కొండలమధయ్ కనబడు లోయ ఆజీలు వరకు సాగగా మీరు ఆ కొండ లోయలోనికి 

పారిపోవుదురు. యూదా రాజైన ఉజిజ్యా దినములలో కలిగిన భూకంపమునకు మీరు భయపడి 

పారిపోయినటుల్ మీరు పారిపోవుదురు, అపుప్డు నీతోకూడ పరిశుదుద్లందరును వచెచ్దరు. నా దేవుడైన 

యెహోవా పర్తయ్క్షమగును. 

మతత్యి 25:31 => తన మహిమతో మనుషయ్కుమారుడును ఆయనతో కూడ సమసత్ దూతలును 

వచుచ్నపుప్డు ఆయన తన మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండును. 

హెబీర్యులకు 12:22 => ఇపుప్డైతే సీయోనను కొండకును జీవముగల దేవుని పటట్ణమునకు, అనగా 

పరలోకపు యెరూషలేమునకును, వేవేలకొలది దేవదూతలయొదద్కును, 

యూదా 1:14 => ఆదాము మొదలుకొని యేడవ వాడైన హనోకు కూడ వీరినిగూరిచ్ పర్వచించి 

యిటల్నెను ఇదిగో అందరికిని తీరుప్ తీరుచ్టకును, వారిలో భకిత్ హీనులందరును భకిత్హీనముగా చేసిన 

వారి భకిత్హీన కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్యు,  

పర్కటన 5:11 => మరియు నేను చూడగా సింహాసనమును జీవులను, పెదద్లను ఆవరించియునన్ 

అనేక దూతల సవ్రము వినబడెను, వారి లెకక్ కోటల్కొలదిగా ఉండెను. 
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కీరత్నలు 96:11 => యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు ఆకాశము సంతోషించునుగాక భూమి 

ఆనందించును గాక సముదర్మును దాని సంపూరణ్తయు ఘోషించునుగాక.  

కీరత్నలు 96:12 => పొలమును దానియందుగల సరవ్మును యెహోవా సనిన్ధిని పర్హరిష్ంచునుగాక. 

వనవృక్షములనిన్యు ఉతాస్హధవ్ని చేయునుగాక.  

కీరత్నలు 96:13 => భూజనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు నాయ్యమునుబటిట్ 

లోకమునకు తన విశావ్సయ్తనుబటిట్ జనములకు ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను. 

మలాకీ 3:16 => అపుప్డు, యెహోవా యందు భయభకుత్లు గలవారు ఒకరితో ఒకరు 

మాటలాడుకొనుచుండగా యెహోవా చెవియొగిగ్ ఆలకించెను. మరియు యెహోవా యందు 

భయభకుత్లు కలిగి ఆయన నామమును సమ్రించుచు ఉండువారికి జాఞ్పకారథ్ముగా ఒక గర్ంథము 

ఆయన సముఖమునందు వార్యబడెను. 

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. 

మలాకీ 3:18 => అపుప్డు నీతిగలవారెవరో దురామ్రుగ్లెవరో దేవుని సేవించువారెవరో ఆయనను 

సేవించని వారెవరో మీరు తిరిగి కనుగొందురు. 

పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

పర్కటన 20:12 => మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము 

ఎదుట నిలువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును 

వేరొక గర్ంథము విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల 

చొపుప్న మృతులు తీరుప్ పొందిరి. 
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పర్కటన 20:13 => సముదర్ము తనలో ఉనన్ మృతులను అపప్గించెను; మరణమును 

పాతాళలోకమును వాటి వశముననునన్ మృతులనపప్గించెను; వారిలో పర్తివాడు తన కిర్యల చొపుప్న 

తీరుప్ పొందెను. 

పర్కటన 20:14 => మరణమును మృతుల లోకమును అగిన్గుండములో పడవేయబడెను; ఈ 

అగిన్గుండము రెండవ మరణము. 

పర్కటన 20:15 => ఎవని పేరైనను జీవగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ కనబడనియెడల వాడు 

అగిన్గుండములో పడవేయబడెను. 

ఆదికాండము 24:60 => వారు రిబాక్తో మా సహోదరీ, నీవు వేలవేలకు తలిల్వగుదువు గాక, నీ 

సంతతివారు తమ పగవారి గవినిని సావ్ధీనపరచుకొందురు గాక అని ఆమెను దీవింపగా 

యోబు 25:3 => ఆయన సేనలను లెకిక్ంప శకయ్మా? ఆయన వెలుగు ఎవరిమీదనైనను 

ఉదయింపకుండునా? 

కీరత్నలు 18:8 => ఆయన నాసికారంధర్ములనుండి పొగ పుటెట్ను ఆయన నోటనుండి అగిన్వచిచ్ 

దహించెను 

కీరత్నలు 89:5 => యెహోవా, ఆకాశవైశాలయ్ము నీ ఆశచ్రయ్కారయ్ములను సుత్తించుచునన్ది 

పరిశుదధ్దూతల సమాజములో నీ విశావ్సయ్తనుబటిట్ నీకు సుత్తులు కలుగుచునన్వి. 

కీరత్నలు 103:21 => యెహోవా సైనయ్ములారా, ఆయన చితత్ము నెరవేరుచ్ ఆయన పరిచారకులారా, 

మీరందరు ఆయనను సనున్తించుడి.  

యెషయా 6:2 => ఆయనకు పైగా సెరాపులు నిలిచియుండిరి; ఒకొక్కక్రికి ఆరేసి రెకక్లుండెను. 

పర్తివాడు రెండు రెకక్లతో తన ముఖమును రెంటితో తన కాళల్ను కపుప్కొనుచు రెంటితో 

ఎగురుచుండెను. 

యెషయా 2 4 : 2 3 = > చందుర్డు వెలవెలబోవును సూరుయ్ని ముఖము మారును 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను రాజగును. 

పెదద్లయెదుట ఆయన పర్భావము కనబడును.  
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యెహెజేక్లు 1:26 => వాటి తలల పైనునన్ ఆ మండలముపైన నీలకాంతమయమైన 

సింహాసనమువంటిదొకటి కనబడెను; మరియు ఆ సింహాసనమువంటి దానిమీద నరసవ్రూపియగు 

ఒకడు ఆసీనుడైయుండెను. 

యెహెజేక్లు 8:2 => అంతట నేను చూడగా అగిన్ని పోలిన ఆకారము నాకు కనబడెను, నడుము 

మొదలుకొని దిగువకు అగిన్మయమైనటుట్గాను, నడుము మొదలుకొని పైకి తేజోమయమైనటుట్గాను, 

కరుగుచునన్ అపరంజియైనటుట్గాను ఆయన నాకు కనబడెను. 

దానియేలు 7:16 => నేను దగగ్ర నిలిచియునన్ వారిలో ఒకనియొదద్కు పోయి ఇందునుగూరిచ్న 

నిజమంతయు నాకు చెపుప్మని అడుగగా, అతడు నాతో మాటలాడి ఆ సంగతుల భావమును నాకు 

తెలియజేసెను. 

దానియేలు 7:26 => అతని యధికారము నశింపజేయుటకును నిరూమ్లము చేయుటకును తీరుప్ 

విధింపబడెను గనుక అది కొటిట్వేయబడును. 

జెకరాయ్ 6:5 => అతడు నాతో ఇటల్నెను ఇవి సరవ్లోకనాధుడగు యెహోవా సనిన్ధిని విడిచి 

బయలువెళుల్ ఆకాశపు చతురావ్యువులు. 

మతత్యి 13:39 => వాటిని వితిత్న శతుర్వు అపవాది? కోత యుగసమాపిత్; కోత కోయువారు 

దేవదూతలు. 

మతత్యి 16:27 => మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ మహిమగలవాడై తన దూతలతో కూడ 

రాబోవుచునాన్డు. అపుప్డాయన ఎవని కిర్యలచొపుప్న వానికి ఫలమిచుచ్ను. 

మతత్యి 26:53 => ఈ సమయమున నేను నా తండిర్ని వేడుకొనలేననియు, వేడుకొనినయెడల 

ఆయన పండెర్ండు సేనావూయ్హములకంటె ఎకుక్వ మంది దూతలను ఇపుప్డే నాకు పంపడనియు 

నీవనుకొనుచునాన్వా? 

మారుక్ 8:38 => వయ్భిచారమును పాపమును చేయు ఈ తరమువారిలో ననున్గూరిచ్యు నా 

మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో , వానినిగూరిచ్ మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ 

మహిమగలవాడై పరిశుదధ్ దూతలతోకూడ వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడునని చెపెప్ను. 
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మారుక్ 13:24 => ఆ దినములలో ఆ శర్మ తీరినతరువాత చీకటి సూరుయ్ని కముమ్ను, చందుర్డు తన 

కాంతిని ఇయయ్డు, ఆకాశమునుండి నక్షతర్ములు రాలును, 

లూకా 2:13 => వెంటనే పరలోక సైనయ్సమూహము ఆ దూతతో కూడ నుండి 

లూకా 9:26 => ననున్గూరిచ్యు నా మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో వానిగూరిచ్ 

మనుషయ్కుమారుడు, తనకును తన తండిర్కిని పరిశుదద్ దూతలకును కలిగియునన్ మహిమతో 

వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడును. 

యోహాను 1:51 => మరియు ఆయన మీరు ఆకాశము తెరవబడుటయు, దేవుని దూతలు 

మనుషయ్కుమారుని పైగా ఎకుక్టయును దిగుటయును చూతురని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

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

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => అపుప్డా ధరమ్విరోధి బయలుపరచబడును. పర్భువైన యేసు తన నోటి 

యూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన పర్కాశముచేత నాశనము చేయును. 

హెబీర్యులకు 1:7 => తన దూతలను వాయువులుగాను తన సేవకులను అగిన్జావ్లలుగాను 

చేసికొనువాడు అని తన దూతలనుగూరిచ్ చెపుప్చునాన్డు  

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

పర్కటన 9:16 => గుఱఱ్పురౌతుల సైనయ్ముల లెకక్ యిరువది కోటుల్; వారి లెకక్ యింత అని నేను 

వింటిని. 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 
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పర్కటన 19:10 => అందుకు నేను అతనికి నమసాక్రము చేయుటకై అతని పాదముల యెదుట 

సాగిలపడగా అతడు వదుద్ సుమీ. నేను నీతోను, యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము చెపుప్ నీ సహోదరులతోను 

సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుము. యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము పర్వచనసారమని 

(మూల భాషలో - పర్వచన ఆతమ్యని) నాతో చెపెప్ను 

పర్కటన 20:12 => మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము 

ఎదుట నిలువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును 

వేరొక గర్ంథము విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల 

చొపుప్న మృతులు తీరుప్ పొందిరి. 

వచనము 14 

సకల జనులును రాషట్రములును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారును ఆయనను సేవించునటుల్ 

పర్భుతవ్మును మహిమయు ఆధిపతయ్మును ఆయన కీయబడెను. ఆయన పర్భుతవ్ము శాశవ్తమైనది 

అదెనన్టికిని తొలగిపోదు; ఆయన రాజయ్ము ఎపుప్డును లయము కాదు. 

దానియేలు 7:8 => నేను ఈ కొముమ్లను కనిపెటట్గా ఒక చినన్కొముమ్ వాటిమధయ్ను లేచెను; దానికి 

సథ్లమిచుచ్టకై ఆ కొముమ్లలో మూడు పెరికివేయబడినవి. ఈ కొముమ్నకు మానవుల కనున్లవంటి 

కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును ఉండెను.  

దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

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

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

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

కొనియాడుచు, సణుగువారును తమ గతినిగూరిచ్ నిందించువారునై యునాన్రు; వారి నోరు డంబమైన 

మాటలు పలుకును.  

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

మరియు నలువదిరెండు నెలలు తన కారయ్ము జరుపనధికారము దానికి ఏరాప్టాయెను 

పర్కటన 13:6 => గనుక దేవుని దూషించుటకును, ఆయన నామమును, ఆయన గుడారమును, 

పరలోక నివాసులను దూషించుటకును అది తన నోరు తెరచెను. 

పర్కటన 20:4 => అంతట సింహాసనములను చూచితిని; వాటిమీద ఆసీనులై యుండువారికి 

విమరశ్చేయుటకు అధికారము ఇయయ్బడెను. మరియు కూర్రమృగమునకైనను దాని పర్తిమకైనను 

నమసాక్రము చేయక, తమ నోసలల్యందుగానిచేతులయందుగాని దాని ముదర్ వేయించుకొనని 

వారిని, యేసు విషయమై తామిచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్ము దేవుని వాకయ్ము నిమితత్ము శిరచేచ్దనము 

చేయబడినవారి ఆతమ్లను చూచితిని. వారు బర్తికినవారై, వెయియ్ సంవతస్రములు కీర్సుత్తో కూడా 

రాజయ్ము చేసిరి 

పర్కటన 20:12 => మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము 

ఎదుట నిలువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును 

వేరొక గర్ంథము విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల 

చొపుప్న మృతులు తీరుప్ పొందిరి. 

దానియేలు 7:26 => అతని యధికారము నశింపజేయుటకును నిరూమ్లము చేయుటకును తీరుప్ 

విధింపబడెను గనుక అది కొటిట్వేయబడును. 

దానియేలు 8:25 => మరియు నతడు ఉపాయము కలిగినవాడై మోసము చేసి తనకు లాభము 

తెచుచ్కొనును; అతడు అతిశయపడి తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును; కేష్మముగా నునన్ కాలమందు 

అనేకులను సంహరించును; అతడు రాజాధిరాజుతో యుదధ్ము చేయును గాని కడపట అతని బలము 

దైవాధీనమువలన కొటిట్వేయబడును. 
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దానియేలు 11:45 => కాబటిట్ తన నగరు డేరాను సముదర్ములకును పరిశుదాధ్నందములుగల 

పరవ్తమునకును మధయ్ వేయును; అయితే అతనికి నాశనము రాకుండుటకై సహాయము 

చేయువాడెవడును లేకపోవును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => అపుప్డా ధరమ్విరోధి బయలుపరచబడును. పర్భువైన యేసు తన నోటి 

యూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన పర్కాశముచేత నాశనము చేయును. 

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

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

కాలిచ్వేయబడెను 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

పర్కటన 20:10 => వారిని మోసపరచిన అపవాది అగిన్ గంధకములుగల గుండములో 

పడవేయబడెను. అచచ్ట ఆ కూర్రమృగమును అబదధ్ పర్వకత్యు ఉనాన్రు; వారు యుగయుగములు 

రాతిర్ంబగళుల్ బాధింపబడుదురు. 

కీరత్నలు 94:4 => వారు వదరుచు కఠోరమైన మాటలు పలుకుచునాన్రు దోషము చేయువారందరు 

బింకములాడుచునాన్రు. 

దానియేలు 7:20 => మరియు దాని తలపైనునన్ పది కొముమ్ల సంగతియు, వాటి మధయ్నుండి పెరిగి 

మూడు కొముమ్లను కొటిట్వేసి, కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును గల ఆ వేరగు కొముమ్ 

సంగతియు, అనగా దాని కడమ కొముమ్లకంటె బలము కలిగిన ఆ కొముమ్ సంగతియు విచారించితిని. 

దానియేలు 8:23 => వారి పర్భుతవ్ము యొకక్ అంతములో వారి యతికర్మములు సంపూరిత్ 

యగుచుండగా, కూర్రముఖము గలవాడును యుకిత్ గలవాడునై యుండి, ఉపాయము తెలిసికొను ఒక 

రాజు పుటుట్ను. 

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

కాంతిని ఇయయ్డు, ఆకాశమునుండి నక్షతర్ములు రాలును, ఆకాశమందలి శకుత్లు కదలింపబడును. 
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పర్కటన 17:8 => నీవు చూచిన ఆ మృగము ఉండెను గాని యిపుప్డు లేదు; అయితే అది 

అగాధజలములోనుండి పైకి వచుచ్టకును నాశనమునకు పోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 

భూనివాసులలో జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ 

మృగముండెను గాని యిపుప్డు లేదు అయితే ముందుకు వచుచ్ననన్ సంగతి తెలిసికొని 

అశచ్రయ్పడుదురు. 

వచనము 15 

నాకు కలిగిన దరశ్నములు ననున్ కలవరపరచుచునన్ందున దానియేలను నేను నా దేహములో 

మనోదుఃఖము గలవాడనైతిని. 

దానియేలు 7:4 => మొదటిది సింహమును పోలినది గాని దానికి పకిష్రాజు రెకక్లవంటి 

రెకక్లుండెను. నేను చూచుచుండగా దాని రెకక్లు తీయబడినవి గనుక మనుషుయ్నివలె అది పాదములు 

పెటుట్కొని నేలపైన నిలువబడెను. మరియు మానవమనసుస్ వంటి మనసుస్ దానికియయ్బడెను.  

దానియేలు 7:5 => రెండవ జంతువు ఎలుగుబంటిని పోలినది, అది యొక పారశ్వ్ముమీద పండుకొని 

తన నోట పండల్మధయ్ మూడు పర్కక్టెముకలను పటుట్కొనినది. కొందరు లెముమ్, విసాత్రముగా 

మాంసము భకిష్ంచుము అని దానితో చెపిప్రి. 

దానియేలు 7:6 => అటు పిమమ్ట చిరుతపులిని పోలిన మరియొక జంతువును చూచితిని. దాని 

వీపున పకిష్రెకక్లవంటి నాలుగు రెకక్లుండెను ; దానికి నాలుగు తలలుండెను ; దానికి 

ఆధిపతయ్మియయ్బడెను. 

దానియేలు 8:7 => నేను చూడగా ఆ మేకపోతు పొటే ట్లును కలిసికొని, మికిక్లి రౌదర్ము గలదై 

దానిమీదికి వచిచ్ ఆ పొటే ట్లును గెలిచి దాని రెండు కొముమ్లను పగులగొటెట్ను. ఆ పొటే ట్లు దాని 

నెదిరింపలేక పోయినందున ఆ మేకపోతు దానిని నేలను పడవేసి తొర్కుక్చుండెను; దాని బలమును 

అణచి ఆ పొటే ట్లును తపిప్ంచుట ఎవరిచేతను కాకపోయెను.  

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

కాంతిని ఇయయ్డు, ఆకాశమునుండి నక్షతర్ములు రాలును, ఆకాశమందలి శకుత్లు కదలింపబడును. 
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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 

వచనము 16 

నేను దగగ్ర నిలిచియునన్ వారిలో ఒకనియొదద్కు పోయి ఇందునుగూరిచ్న నిజమంతయు నాకు 

చెపుప్మని అడుగగా, అతడు నాతో మాటలాడి ఆ సంగతుల భావమును నాకు తెలియజేసెను. 

కీరత్నలు 8:4 => నీవు మనుషుయ్ని జాఞ్పకము చేసికొనుటకు వాడేపాటివాడు? నీవు నరపుతుర్ని 

దరిశ్ంచుటకు వాడేపాటివాడు? 

కీరత్నలు 8:5 => దేవునికంటె వానిని కొంచెము తకుక్వవానిగా చేసియునాన్వు. మహిమా 

పర్భావములతో వానికి కిరీటము ధరింపజేసియునాన్వు. 

యెషయా 9:6 => ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను మనకు కుమారుడు అనుగర్హింపబడెను 

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

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

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

యెహెజేక్లు 1:26 => వాటి తలల పైనునన్ ఆ మండలముపైన నీలకాంతమయమైన 

సింహాసనమువంటిదొకటి కనబడెను; మరియు ఆ సింహాసనమువంటి దానిమీద నరసవ్రూపియగు 

ఒకడు ఆసీనుడైయుండెను. 

మతత్యి 13:41 => మనుషయ్కుమారుడు తన దూతలను పంపును; వారాయన రాజయ్ములోనుండి 

ఆటంకములగు సకలమైనవాటిని దురీన్తిపరులను సమకూరిచ్ అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. 
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మతత్యి 24:30 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుని సూచన ఆకాశమందు కనబడును. అపుప్డు 

మనుషయ్కుమారుడు పర్భావముతోను మహా మహిమతోను ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్ట చూచి, 

భూమిమీదనునన్ సకల గోతర్ములవారు రొముమ్ కొటుట్కుందురు 

మతత్యి 25:31 => తన మహిమతో మనుషయ్కుమారుడును ఆయనతో కూడ సమసత్ దూతలును 

వచుచ్నపుప్డు ఆయన తన మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండును. 

మతత్యి 26:64 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకుత్ని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు మీరు చూతురని చెపప్గా 

మారుక్ 13:26 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు మహా పర్భావముతోను మహిమతోను 

మేఘారూఢుడై వచుచ్ట చూచెదరు. 

మారుక్ 14:61 => అయితే ఆయన ఉతత్రమేమియు చెపప్క ఊరకుండెను. తిరిగి పర్ధానయాజకుడు 

పరమాతుమ్ని కుమారుడవైన కీర్సుత్వు నీవేనా? అని ఆయననడుగగా 

మారుక్ 14:62 => యేసు అవును నేనే; మీరు మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకిత్మంతుని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు చూచెదరని చెపెప్ను. 

లూకా 21:27 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు పర్భావముతోను మహా మహిమతోను మేఘారూఢుడై 

వచుచ్ట చూతురు. 

లూకా 21:36 => కాబటిట్ మీరు జరుగబోవు వీటినెలల్ను తపిప్ంచుకొని, మనుషయ్కుమారుని యెదుట 

నిలువబడుటకు శకిత్గలవారగునటుల్ ఎలల్పుప్డును పార్రథ్న చేయుచు మెలకువగా ఉండుడని చెపెప్ను. 

యోహాను 3:13 => మరియు పరలోకమునుండి దిగి వచిచ్నవాడే, అనగా పరలోకములో ఉండు 

మనుషయ్కుమారుడే తపప్ పరలోకమునకు ఎకిక్పోయిన వాడెవడును లేడు. 

యోహాను 5:27 => మరియు ఆయన మనుషయ్కుమారుడు గనుక తీరుప్ తీరుచ్టకు (తండిర్) 

అధికారము అనుగర్హించెను. 

యోహాను 12:34 => జనసమూహము కీర్సుత్ ఎలల్పుప్డు ఉండునని ధరమ్శాసత్రము చెపుప్ట వింటిమి. 

మనుషయ్కుమారుడు పైకెతత్బడవలెనని నీవు చెపుప్చునన్ సంగతి ఏమిటి? మనుషయ్కుమారుడగు ఈయన 

ఎవరని ఆయన నడిగిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:56 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని 

కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటయు చూచుచునాన్నని చెపెప్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:6 => ఆయన దేవుని సవ్రూపము కలిగినవాడై యుండి, దేవునితో సమానముగా 

ఉండుట విడిచిపెటట్కూడని భాగయ్మని యెంచుకొనలేదు గాని 

ఫిలిపీప్యులకు 2:7 => మనుషుయ్ల పోలికగా పుటిట్, దాసుని సవ్రూపమును ధరించుకొని, తనున్ తానే 

రికుత్నిగా చేసికొనెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:8 => మరియు, ఆయన ఆకారమందు మనుషుయ్డుగా కనబడి, మరణము 

పొందునంతగా, అనగా సిలువమరణము పొందునంతగా విధేయత చూపినవాడై, తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనెను. 

హెబీర్యులకు 2:14 => కాబటిట్ ఆ పిలల్లు రకత్మాంసములు గలవారైనందున ఆ పర్కారమే మరణము 

యొకక్ బలము గలవానిని, అనగా అపవాదిని మరణము దావ్రా నశింపజేయుటకును, 

పర్కటన 1:7 => ఇదిగో ఆయన మేఘారూఢుడై వచుచ్చునాన్డు; పర్తి నేతర్ము ఆయనను చూచును, 

ఆయనను పొడిచినవారును చూచెదరు; భూజనులందరు ఆయనను చూచి రొముమ్ కొటుట్కొందురు; 

అవును ఆమేన . 

పర్కటన 1:13 => తిరుగగా ఏడు సువరణ్ దీపసత్ంభములను, ఆ దీపసత్ంభముల మధయ్ను మనుషయ్ 

కుమారుని పోలిన యొకనిని చూచితిని. ఆయన తన పాదములమటుట్నకు దిగుచునన్ వసత్రము 

ధరించుకొని రొముమ్నకు బంగారు దటిట్ కటుట్కొనియుండెను. 

పర్కటన 1:18 => నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో 

యుగయుగములు సజీవుడనై యునాన్ను. మరియు మరణము యొకక్యు పాతాళలోకము యొకక్యు 

తాళపుచెవులు నా సావ్ధీనములో ఉనన్వి. 

పర్కటన 14:14 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో తెలల్ని మేఘము కనపడెను. మనుషయ్కుమారుని 

పోలిన యొకడు ఆ మేఘముమీద ఆసీనుడై యుండెను ఆయన శిరసుస్మీద సువరణ్ కిరీటమును,చేతిలో 

వాడిగల కొడవలియు ఉండెను. 
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దానియేలు 7:9 => ఇంక సింహాసనములను వేయుట చూచితిని; మహా వృదుధ్డొకడు కూరుచ్ండెను. 

ఆయన వసత్రము హిమమువలె ధవళముగాను, ఆయన తలవెండుర్కలు శుదధ్మైన గొఱఱ్బొచుచ్వలె 

తెలల్గాను ఉండెను. ఆయన సింహాసనము అగిన్జావ్లలవలె మండుచుండెను; దాని చకర్ములు అగిన్వలె 

ఉండెను. 

దానియేలు 7:22 => ఆ మహా వృదుధ్డు వచిచ్ మహోనన్తుని పరిశుదుధ్ల విషయములో తీరుప్ 

తీరుచ్వరకు ఆలాగు జరుగును గాని సమయము వచిచ్నపుప్డు ఆ పరిశుదుధ్లు రాజయ్మునేలుదురను 

సంగతి నేను గర్హించితిని. 

కీరత్నలు 47:5 => దేవుడు ఆరాభ్టముతో ఆరోహణమాయెను బూరధవ్నితో యెహోవా 

ఆరోహణమాయెను. 

కీరత్నలు 68:17 => దేవుని రథములు సహసర్ములు సహసర్ సహసర్ములు పర్భువు వాటిలోనునాన్డు 

సీనాయి పరిశుదధ్మైనటుట్ ఆ కొండ పరిశుదధ్మాయెను.  

కీరత్నలు 68:18 => నీవు ఆరోహణమైతివి పటట్బడినవారిని చెరపటుట్కొనిపోతివి మనుషుయ్లచేత నీవు 

కానుకలు తీసికొనియునాన్వు. యెహోవా అను దేవుడు అకక్డ నివసించునటుల్ విశావ్సఘాతకులచేత 

సహితము నీవు కానుకలు తీసికొనియునాన్వు.  

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

పర్వాహములో నుండి సింహమువలె వచుచ్చునాన్రు, నిమిషములోనే నేను వారిని దానియొదద్నుండి 

తోలివేయుదును, నేనెవని నేరప్రతునో వానిని దానిమీద నియమించెదను; ననున్ పోలియునన్వాడై నాకు 

ఆకేష్పణ కలుగచేయువాడేడి? ననున్ ఎదిరింపగల కాపరియేడి?  

ఎఫెసీయులకు 1:20 => ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత కీర్సుత్ను మృతులలోనుండి లేపి, సమసత్మైన 

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  

ఎఫెసీయులకు 1:21 => గాక రాబోవు యుగమునందును పేరుపొందిన పర్తి నామము కంటెను, 

ఎంతో హెచుచ్గా పరలోకమునందు ఆయనను తన కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండబెటుట్కొనియునాన్డు. 
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1 తిమోతి 6:16 => సమీపింపరాని తేజసుస్లో ఆయన మాతర్మే వసించుచు అమరతవ్ము 

గలవాడైయునాన్డు. మనుషుయ్లలో ఎవడును ఆయనను చూడలేదు, ఎవడును చూడనేరడు; ఆయనకు 

ఘనతయు శాశవ్తమైన పర్భావమును కలిగియుండును గాక. ఆమేన . 

హెబీర్యులకు 9:24 => అందువలన నిజమైన పరిశుదధ్సథ్లమును పోలి హసత్కృతమైన 

పరిశుదధ్సథ్లములలో కీర్సుత్ పర్వేశింపలేదు గాని, యిపుప్డు మనకొరకు దేవుని సముఖమందు 

కనబడుటకు పరలొకమందే పర్వేశించెను 

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

కీరత్నలు 2:8 => ననున్ అడుగుము, జనములను నీకు సావ్సథ్య్ముగాను భూమిని దిగంతములవరకు 

సొతుత్గాను ఇచెచ్దను. 

కీరత్నలు 47 :2 => యెహోవా మహోనన్తుడు భయంకరుడు ఆయన సరవ్భూమికి 

మహారాజైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 80:17 => నీ కుడిచేతి మనుషుయ్నికి తోడుగాను నీకొరకై నీవు ఏరప్రచుకొనిన నరునికి 

తోడుగాను నీ బాహుబలముండును గాక. 

కీరత్నలు 145:11 => ఆయన రాజయ్ మహోనన్త పర్భావమును ఆయన బలమును నరులకు 

తెలియజేయుటకై 

సామెతలు 8:15 => నావలన రాజులు ఏలుదురు అధికారులు నాయ్యమునుబటిట్ పాలన చేయుదురు. 

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 33:14 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే ఇశార్యేలు వంశసుథ్లనుగూరిచ్యు యూదా 

వంశసుథ్లనుగూరిచ్యు నేను చెపిప్న మంచిమాట నెరవేరుచ్ దినములు వచుచ్చునన్వి. 

దానియేలు 2:34 => మరియుచేతి సహాయము లేక తీయబడిన ఒక రాయి, యినుమును మటిట్యు 

కలిసిన ఆ పర్తిమ యొకక్ పాదములమీద పడి దాని పాదములను తుతుత్నియలుగా విరుగగొటిట్నటుట్ 

తమకు కనబడెను. 

Page  of 761 1355



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

దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 

దానియేలు 7:1 => బబులోను రాజగు బెలష్సస్రు యొకక్ పరిపాలనలో మొదటి సంవతస్రమున 

దానియేలునకు దరశ్నములు కలిగెను; అతడు తన పడకమీద పరుండి యొక కల కని ఆ కల సంగతిని 

సంకేష్పముగా వివరించి వార్సెను. 

దానియేలు 7:7 => పిమమ్ట రాతిర్యందు నాకు దరశ్నములు కలిగినపుప్డు నేను చూచుచుండగా, 

ఘోరమును భయంకరమునగు నాలుగవ జంతువొకటి కనబడెను. అది తనకు ముందుగా నుండిన 

యితర జంతువులకు భినన్మైనది; అది మహా బలమహాతత్య్ములు గలది; దానికి పెదద్ 

ఇనుపదంతములును పది కొముమ్లు నుండెను. అది సమసత్మును భకిష్ంచుచు తుతుత్నియలుగా 

చేయుచు మిగిలినదానిని కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను. 

నహూము 1:3 => యెహోవా దీరఘ్శాంతుడు, మహా బలము గలవాడు, ఆయన దోషులను 

నిరోద్షులుగా ఎంచడు, యెహోవా తుపానులోను సుడిగాలిలోను వచుచ్వాడు; మేఘములు ఆయనకు 

పాదధూళిగా నునన్వి. 

జెకరాయ్ 1:8 => రాతిర్ ఎఱఱ్ని గుఱఱ్మునెకిక్న మనుషుయ్డొకడు నాకు కనబడెను; అతడు లోయలోనునన్ 

గొంజిచెటల్లో నిలువబడియుండగా అతని వెనుక ఎఱఱ్ని గుఱఱ్ములును చుకక్లు చుకక్లుగల 

గుఱఱ్ములును తెలల్ని గుఱఱ్ములును కనబడెను. 

జెకరాయ్ 6:13 => అతడే యెహోవా ఆలయము కటుట్ను; అతడు ఘనత వహించుకొని 

సింహాసనాసీనుడై యేలును,సింహాసనాసీనుడై అతడు యాజకతవ్ము చేయగా ఆ యిదద్రికి 

సమాధానకరమైన యోచనలు కలుగును. 

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

భూమియందును నెరవేరును గాక, 
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మతత్యి 16:13 => యేసు ఫిలిపుప్దైన కైసరయ పార్ంతములకు వచిచ్ మనుషయ్కుమారుడెవడని 

జనులు చెపప్కొనుచునాన్రని తన శిషుయ్లను అడుగగా 

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

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డని సీయోను కుమారితో చెపుప్డి అనునది. 

మారుక్ 2:10 => అయితే పాపములు క్షమించుటకు భూమిమీద మనుషయ్కుమారునికి అధికారము 

కలదని మీరు తెలిసికొనవలెనని వారితో చెపిప్ 

మారుక్ 8:38 => వయ్భిచారమును పాపమును చేయు ఈ తరమువారిలో ననున్గూరిచ్యు నా 

మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో , వానినిగూరిచ్ మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ 

మహిమగలవాడై పరిశుదధ్ దూతలతోకూడ వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడునని చెపెప్ను. 

మారుక్ 9:7 => మేఘమొకటి వచిచ్ వారిని కమమ్గా ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయన మాట 

వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను. 

లూకా 1:33 => ఆయన యాకోబు వంశసుథ్లను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజయ్ము 

అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

లూకా 5:24 => అయితే పాపములు క్షమించుటకు భూమి మీద మనుషయ్కుమారునికి అధికారము 

కలదని మీరు తెలిసికొనవలెను అని వారితో చెపిప్, పక్షవాయువు గల వాని చూచి నీవు లేచి, నీ 

మంచమెతిత్కొని నీ యింటికి వేలుల్మని నీతో చెపుప్చునాన్ననెను 

లూకా 22:69 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు మహాతమ్య్ముగల దేవుని కుడిపారశ్వ్మున 

ఆసీనుడగునని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 23:42 => ఆయనను చూచి యేసూ, నీవు నీ రాజయ్ములోనికి వచుచ్నపుప్డు ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుమనెను. 

లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 
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యోహాను 1:51 => మరియు ఆయన మీరు ఆకాశము తెరవబడుటయు, దేవుని దూతలు 

మనుషయ్కుమారుని పైగా ఎకుక్టయును దిగుటయును చూతురని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 8:54 => అందుకు యేసు ననున్ నేనే మహిమపరచుకొనినయెడల నా మహిమ వటిట్ది; 

మా దేవుడని మీరెవరినిగూరిచ్ చెపుప్దురో ఆ నా తండిర్యే ననున్ మహిమపరచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:9 => ఈ మాటలు చెపిప్, వారు చూచుచుండగా ఆయన 

ఆరోహణమాయెను, అపుప్డు వారి కనున్లకు కనబడకుండ ఒక మేఘము ఆయనను కొనిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:11 => గలిలయ మనుషుయ్లారా, మీరెందుకు నిలిచి ఆకాశమువైపు 

చూచుచునాన్రు? మీయొదద్నుండి పరలోకమునకు చేరుచ్కొనబడిన యీ యేసే, ఏ రీతిగా 

పరలోకమునకు వెళుల్ట మీరు చూచితిరో ఆ రీతిగానే ఆయన తిరిగివచుచ్నని వారితో చెపిప్రి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:36 => యేసుకీర్సుత్ అందరికి పర్భువు. ఆయనదావ్రా దేవుడు 

సమాధానకరమైన సువారత్ను పర్కటించి ఇశార్యేలీయులకు పంపిన వరత్మానము మీరెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:6 => ఇపుప్డైతే దేవుడు మన పితరులకు చేసిన వాగాద్నము విషయమైన 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ నేను విమరిశ్ంపబడుటకు నిలిచియునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:13 => ఆయన మనలను అంధకారసంబంధమైన అధికారములోనుండి 

విడుదలచేసి, తాను పేర్మించిన తన కుమారుని యొకక్ రాజయ్నివాసులనుగా చేసెను. 

1 పేతురు 1:11 => వాటి తరువాత కలుగబోవు మహిమలనుగూరిచ్యు ముందుగా 

సాక్షయ్మిచుచ్నపుడు, ఆ ఆతమ్, యే కాలమును ఎటిట్ కాలమును సూచించుచు వచెచ్నో దానిని విచారించి 

పరిశోధించిరి. 

పర్కటన 3:21 => నేను జయించి నా తండిర్తో కూడ ఆయన సింహాసనమునందు కూరుచ్ండియునన్ 

పర్కారము జయించువానిని నాతోకూడ నా సింహాసనమునందు కూరుచ్ండనిచెచ్దను. 

పర్కటన 10:1 => బలిషు ఠ్డైన వేరొక దూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. ఆయన 

మేఘము ధరించుకొని యుండెను, ఆయన శిరసుస్మీద ఇందర్ధనుసుస్ండెను; ఆయన ముఖము 

సూరయ్బింబమువలెను ఆయన పాదములు అగిన్సత్ంభములవలెను ఉండెను. 
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వచనము 17 

ఎటల్నగా ఈ మహా జంతువులు నాలుగైయుండి లోకమందు పర్భుతవ్ము చేయబోవు నలుగురు 

రాజులను సూచించుచునన్వి. 

దానియేలు 7:27 => ఆకాశమంతటి కిర్ందనునన్ రాజయ్మును అధికారమును రాజయ్మహాతమ్య్మును 

మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లకు చెందును. ఆయన రాజయ్ము నితయ్ము నిలుచును, అధికారులందరును 

దానికి దాసులై విధేయులగుదురు. ఇంతలో సంగతి సమాపత్మాయెను అని చెపెప్ను. 

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

కీరత్నలు 2:7 => కటట్డను నేను వివరించెదను యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నా 

కుమారుడవు నేడు నినున్ కనియునాన్ను. 

కీరత్నలు 2:8 => ననున్ అడుగుము, జనములను నీకు సావ్సథ్య్ముగాను భూమిని దిగంతములవరకు 

సొతుత్గాను ఇచెచ్దను. 

కీరత్నలు 8:6 => నీచేతిపనులమీద వానికి అధికారమిచిచ్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 110:1 => పర్భువు నా పర్భువుతో సెలవిచిచ్న వాకుక్ నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు 

పీఠముగా చేయువరకు నా కుడి పారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము.  

కీరత్నలు 110:2 => యెహోవా నీ పరిపాలన దండమును సీయోనులోనుండి సాగజేయుచునాన్డు నీ 

శతుర్వులమధయ్ను నీవు పరిపాలన చేయుము.  

మతత్యి 11:27 => సమసత్మును నా తండిర్చేత నా కపప్గింపబడియునన్ది. తండిర్గాక యెవడును 

కుమారుని ఎరుగడు; కుమారుడు గాకను, కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచ నుదేద్శించునో 

వాడుగాకను మరి ఎవడును తండిర్ని ఎరుగడు. 

మతత్యి 28:18 => అయితే యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ పరలోకమందును భూమిమీదను నాకు 

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 
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లూకా 10:22 => సమసత్మును నా తండిర్చేత నాకు అపప్గింపబడియునన్ది; కుమారుడెవడో, తండిర్ 

తపప్ మరెవడును ఎరుగడు; తండిర్ ఎవడో, కుమారుడును కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచ 

నుదేద్శించునో వాడును తపప్, మరెవడును ఎరుగడని చెపెప్ను. 

లూకా 19:11 => వారు ఈ మాటలు వినుచుండగా తాను యెరూషలేమునకు సమీపమున 

ఉండుటవలనను, దేవుని రాజయ్ము వెంటనే అగుపడునని వారు తలంచుటవలనను, ఆయన మరియొక 

ఉపమానము చెపెప్ను. ఏమనగా, 

లూకా 19:12 => రాజకుమారుడొక రాజయ్ము సంపాదించుకొని మరల రావలెనని దూరదేశమునకు 

పర్యాణమై 

యోహాను 3:35 => తండిర్ కుమారుని పేర్మించుచునాన్డు. గనుక ఆయన చేతికి సమసత్ము 

అపప్గించియునాన్డు. 

యోహాను 5:22 => తండిర్ యెవనికిని తీరుప్ తీరచ్డు గాని 

యోహాను 5:23 => తండిర్ని ఘనపరచునటుల్గా అందరును కుమారుని ఘనపరచవలెనని తీరుప్ 

తీరుచ్టకు సరావ్ధికారము కుమారునికి అపప్గించియునాన్డు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను 

పంపిన తండిర్ని ఘనపరచడు. 

యోహాను 5:24 => నా మాట విని ననున్ పంపినవానియందు విశావ్సముంచువాడు నితయ్జీవము 

గలవాడు; వాడు తీరుప్లోనికి రాక మరణములోనుండి జీవములోనికి దాటియునాన్డని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 5:25 => మృతులు దేవుని కుమారుని శబద్ము విను గడియ వచుచ్చునన్ది, ఇపుప్డే 

వచిచ్యునన్ది, దానిని వినువారు జీవింతురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 5:26 => తండిర్ యేలాగు తనంతట తానే జీవముగలవాడై యునాన్డో ఆలాగే 

కుమారుడును తనంతట తానే జీవముగలవాడై యుండుటకు కుమారునికి అధికారము 

అనుగర్హించెను. 

యోహాను 5:27 => మరియు ఆయన మనుషయ్కుమారుడు గనుక తీరుప్ తీరుచ్టకు (తండిర్) 

అధికారము అనుగర్హించెను. 
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1 కొరిందీయులకు 15:27 => దేవుడు సమసత్మును కీర్సుత్ పాదములకిర్ంద లోపరచియుంచెను. 

సమసత్మును లోపరచబడియునన్దని చెపిప్నపుప్డు ఆయనకు సమసత్మును లోపరచినవాడు తపప్ 

సమసత్మును లోపరచబడియునన్దను సంగతి విశదమే. 

ఎఫెసీయులకు 1:20 => ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత కీర్సుత్ను మృతులలోనుండి లేపి, సమసత్మైన 

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  

ఎఫెసీయులకు 1:21 => గాక రాబోవు యుగమునందును పేరుపొందిన పర్తి నామము కంటెను, 

ఎంతో హెచుచ్గా పరలోకమునందు ఆయనను తన కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండబెటుట్కొనియునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 1:22 => మరియు సమసత్మును ఆయన పాదములకిర్ంద ఉంచి, సమసత్ముపైని 

ఆయనను సంఘమునకు శిరసుస్గా నియమించెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:9 => అందుచేతను పరలోకమందునన్వారిలో గాని, భూమిమీద ఉనన్వారిలో 

గాని, 

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

వంగునటుల్ను, 

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

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 

1 పేతురు 3:22 => ఆయన పరలోకమునకు వెళి ల్ దూతల మీదను అధికారుల మీదను శకుత్ల 

మీదను అధికారము పొందినవాడై దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనాన్డు. 

పర్కటన 3:21 => నేను జయించి నా తండిర్తో కూడ ఆయన సింహాసనమునందు కూరుచ్ండియునన్ 

పర్కారము జయించువానిని నాతోకూడ నా సింహాసనమునందు కూరుచ్ండనిచెచ్దను. 

దానియేలు 3:4 => ఇటుల్ండగా ఒక దూత చాటించినది ఏమనగా జనులారా, దేశసుథ్లారా, ఆ యా 

భాషలు మాటలాడు వారలారా, మీకాజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను. 
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కీరత్నలు 72:17 => అతని పేరు నితయ్ము నిలుచును అతని నామము సూరుయ్డునన్ంతకాలము 

చిగురుచ్చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు ధనుయ్డని 

చెపుప్కొందురు. 

యెషయా 60:12 => నినున్ సేవింపనొలల్ని జనమైనను రాజయ్మైనను నిలువదు అటిట్ జనములు 

నిరూమ్లము చేయబడును. 

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. 

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

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

దానియేలు 7:18 => అయితే మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లే రాజాయ్ధికారము నొందుదురు; వారు 

యుగయుగములు యుగయుగాంతములవరకు రాజయ్మేలుదురు. 

దానియేలు 7:27 => ఆకాశమంతటి కిర్ందనునన్ రాజయ్మును అధికారమును రాజయ్మహాతమ్య్మును 

మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లకు చెందును. ఆయన రాజయ్ము నితయ్ము నిలుచును, అధికారులందరును 

దానికి దాసులై విధేయులగుదురు. ఇంతలో సంగతి సమాపత్మాయెను అని చెపెప్ను. 

దానియేలు 2:35 => అంతట ఇనుమును మటిట్యు ఇతత్డియు వెండియు బంగారమును ఏకముగా 

దంచబడి కళల్ములోని చెతత్వలె కాగా వాటికి సథ్లము ఎచచ్టను దొరకకుండ గాలి వాటిని 

కొటుట్కొనిపోయెను; పర్తిమను విరుగగొటిట్న ఆ రాయి సరవ్భూతలమంత మహా పరవ్తమాయెను. 

దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 
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దానియేలు 4:3 => ఆయన సూచక కిర్యలు ఎంతో బర్హామ్ండమైనవి; ఆయన అదుభ్తములు ఎంతో 

ఘనమైనవి, ఆయన రాజయ్ము శాశవ్త రాజయ్ము; ఆయన ఆధిపతయ్ము తరతరములు నిలుచుచునన్ది. 

దానియేలు 6:26 => నా సముఖమున నియమించినదేమనగా నా రాజయ్ములోని సకల పర్భుతవ్ముల 

యందుండు నివాసులు దానియేలు యొకక్ దేవునికి భయపడుచు ఆయన సముఖమున 

వణకుచుండవలెను. ఆయనే జీవముగల దేవుడు, ఆయనే యుగయుగములుండువాడు, ఆయన 

రాజయ్ము నాశనము కానేరదు, ఆయన ఆధిపతయ్ము తుదమటుట్నకుండును. 

కీరత్నలు 45:6 => దేవా, నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలుచును నీ రాజదండము నాయ్యారథ్మైన 

దండము. 

కీరత్నలు 145:13 => నీ రాజయ్ము శాశవ్తరాజయ్ము నీ రాజయ్పరిపాలన తరతరములు నిలుచును. 

కీరత్నలు 146:10 => యెహోవా నిరంతరము ఏలును సీయోనూ, నీ దేవుడు తరములనిన్టను 

రాజయ్ము చేయును 

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

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

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

పుటుట్దురు; అపుప్డు రాజయ్ము యెహోవాది యగును. 

మీకా 4:7 => కుంటివారిని శేషముగాను దూరమునకు వెళల్గొటట్బడినవారిని బలమైన జనముగాను 

నేనుచేతును, యెహోవా సీయోను కొండయందు ఇపప్టినుండి శాశవ్తకాలమువరకు వారికి రాజుగా 

ఉండును. 

లూకా 1:33 => ఆయన యాకోబు వంశసుథ్లను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజయ్ము 

అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 
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యోహాను 12:34 => జనసమూహము కీర్సుత్ ఎలల్పుప్డు ఉండునని ధరమ్శాసత్రము చెపుప్ట వింటిమి. 

మనుషయ్కుమారుడు పైకెతత్బడవలెనని నీవు చెపుప్చునన్ సంగతి ఏమిటి? మనుషయ్కుమారుడగు ఈయన 

ఎవరని ఆయన నడిగిరి. 

1 కొరిందీయులకు 15:24 => అటుతరువాత ఆయన సమసత్మైన ఆధిపతయ్మును, సమసత్మైన 

అధికారమును, బలమును కొటిట్వేసి తన తండిర్యైన దేవునికి రాజయ్ము అపప్గించును; అపుప్డు 

అంతము వచుచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 15:25 => ఎందుకనగా తన శతుర్వులనందరిని తన పాదముల కిర్ంద 

ఉంచువరకు ఆయన రాజయ్పరిపాలన చేయుచుండవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:26 => కడపట నశింపజేయబడు శతుర్వు మరణము. 

1 కొరిందీయులకు 15:27 => దేవుడు సమసత్మును కీర్సుత్ పాదములకిర్ంద లోపరచియుంచెను. 

సమసత్మును లోపరచబడియునన్దని చెపిప్నపుప్డు ఆయనకు సమసత్మును లోపరచినవాడు తపప్ 

సమసత్మును లోపరచబడియునన్దను సంగతి విశదమే. 

1 కొరిందీయులకు 15:28 => మరియు సమసత్మును ఆయనకు లోపరచబడినపుప్డు దేవుడు 

సరవ్ములో సరవ్మగు నిమితత్ము కుమారుడు తనకు సమసత్మును లోపరచిన దేవునికి తానే లోబడును. 

హెబీర్యులకు 12:28 => అందువలన మనము నిశచ్లమైన రాజయ్మును పొంది, దైవ కృప 

కలిగియుందము. ఆ కృప కలిగి వినయ భయభకుత్లతో దేవునికి పీర్తికరమైన సేవచేయుదము, 

నిరగ్మకాండము 15:18 => నీచేతులు సాథ్పించిన పరిశుదాధ్లయమందు వారిని నిలువపెటెట్దవు. 

యెహోవా నిరంతరమును ఏలువాడు. 

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

సింహాసనము నితయ్ము సిథ్రపరచబడును అనెను. 

2 సమూయేలు 22:44 => నా పర్జల కలహములలో పడకుండ నీవు ననున్ విడిపించితివి జనులకు 

అధికారిగా ననున్ నిలిపితివి నేను ఎరుగని జనులు ననున్ సేవించెదరు. 
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1 రాజులు 1:37 => యెహోవా నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీకు తోడుగా నుండినటుల్ ఆయన 

సొలొమోనునకు తోడుగానుండి, నా యేలినవాడైన రాజగు దావీదుయొకక్ రాజయ్ముకంటె అతని 

రాజయ్ము ఘనముగా చేయునుగాక అనెను; 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:26 => యూఫర్టీసు నది మొదలుకొని ఫిలిషీత్యుల దేశమువరకును ఐగుపుత్ 

సరిహదుద్వరకును ఉండు రాజులందరి పైని అతడు ఏలుబడి చేసెను. 

కీరత్నలు 21:7 => ఏలయనగా రాజు యెహోవాయందు నమిమ్కయుంచుచునాన్డు సరోవ్నన్తుని 

కృపచేత అతడు కదలకుండ నిలుచును. 

కీరత్నలు 22:28 => రాజయ్ము యెహోవాదే అనయ్జనులలో ఏలువాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 47 :2 => యెహోవా మహోనన్తుడు భయంకరుడు ఆయన సరవ్భూమికి 

మహారాజైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 66:4 => సరవ్లోకము నీకు నమసక్రించి నినున్ కీరిత్ంచును నీ నామమునుబటిట్ నినున్ 

కీరిత్ంచును.(సెలా.) 

కీరత్నలు 72:5 => సూరుయ్డు నిలుచునంతకాలము చందుర్డు నిలుచునంతకాలము తరములనిన్టను 

జనులు నీయందు భయభకుత్లు కలిగియుందురు.  

కీరత్నలు 80:17 => నీ కుడిచేతి మనుషుయ్నికి తోడుగాను నీకొరకై నీవు ఏరప్రచుకొనిన నరునికి 

తోడుగాను నీ బాహుబలముండును గాక. 

కీరత్నలు 145:11 => ఆయన రాజయ్ మహోనన్త పర్భావమును ఆయన బలమును నరులకు 

తెలియజేయుటకై 

సామెతలు 8:15 => నావలన రాజులు ఏలుదురు అధికారులు నాయ్యమునుబటిట్ పాలన చేయుదురు. 

యెషయా 16:5 => కృపవలన సింహాసనము సాథ్పింపబడును సతయ్సంపనున్డై దానిమీద కూరుచ్ండి 

తీరుప్తీరుచ్ నొకడు కలడు దావీదు గుడారములో అతడాసీనుడై నాయ్యము విచారించుచు నాయ్యము 

జరిగించుటకై తీవరించును. 

యెషయా 23:15 => ఒక రాజు ఏలుబడిలో జరిగినటుల్ తూరు ఆ దినమున డెబబ్ది సంవతస్రములు 

మరవబడును డెబబ్ది సంవతస్రములైన తరువాత వేశయ్ల కీరత్నలో ఉనన్టుల్ జరుగును, ఏమనగా  
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యెషయా 25:6 => ఈ పరవ్తముమీద సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సమసత్జనముల 

నిమితత్ము కొర్వివ్నవాటితో విందుచేయును మడిడ్మీదనునన్ దార్కాష్రసముతో విందుచేయును 

మూలుగుగల కొర్వివ్నవాటితో విందుచేయును మడిడ్మీది నిరమ్లమైన దార్కాష్రసముతో విందుచేయును.  

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

ఆయనే రాజు, ఆయన ఉగర్తకు భూమి కంపించును, జనములు ఆయన కోపమును సహింపలేవు. 

యిరిమ్యా 33:14 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే ఇశార్యేలు వంశసుథ్లనుగూరిచ్యు యూదా 

వంశసుథ్లనుగూరిచ్యు నేను చెపిప్న మంచిమాట నెరవేరుచ్ దినములు వచుచ్చునన్వి. 

యిరిమ్యా 33:21 => నా సేవకుడైన దావీదు సింహాసనముమీద కూరుచ్ండి రాజయ్పరిపాలనచేయు 

కుమారుడు అతనికి ఉండక మానడని అతనితో నేను చేసిన నిబంధన వయ్రథ్మగును; మరియు నా 

పరిచారకులైన లేవీయులగు యాజకులతోను నేను చేసిన నా నిబంధన వయ్రథ్మగును. 

విలాపవాకయ్ములు 5:19 => యెహోవా, నీవు నితయ్ము ఆసీనుడవైయుందువు నీ సింహాసనము 

తరతరములుండును. 

యెహెజేక్లు 1:26 => వాటి తలల పైనునన్ ఆ మండలముపైన నీలకాంతమయమైన 

సింహాసనమువంటిదొకటి కనబడెను; మరియు ఆ సింహాసనమువంటి దానిమీద నరసవ్రూపియగు 

ఒకడు ఆసీనుడైయుండెను. 

దానియేలు 2:34 => మరియుచేతి సహాయము లేక తీయబడిన ఒక రాయి, యినుమును మటిట్యు 

కలిసిన ఆ పర్తిమ యొకక్ పాదములమీద పడి దాని పాదములను తుతుత్నియలుగా విరుగగొటిట్నటుట్ 

తమకు కనబడెను. 

దానియేలు 4:1 => రాజగు నెబుకదెన్జరు లోకమంతట నివసించు సకల జనులకును దేశసుథ్లకును 

ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారికిని ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునుగాక. 
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దానియేలు 4:34 => ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ 

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

మీకా 4:1 => అంతయ్దినములలో యెహోవా మందిరపరవ్తము పరవ్తముల శిఖరమున సిథ్రపరచబడి 

కొండలకంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడగా పర్వాహము వచిచ్నటుల్ జనులు దానిలోనికి వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 6:13 => అతడే యెహోవా ఆలయము కటుట్ను; అతడు ఘనత వహించుకొని 

సింహాసనాసీనుడై యేలును,సింహాసనాసీనుడై అతడు యాజకతవ్ము చేయగా ఆ యిదద్రికి 

సమాధానకరమైన యోచనలు కలుగును. 

మతత్యి 12:28 => దేవుని ఆతమ్వలన నేను దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునన్యెడల నిశచ్యముగా 

దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్కు వచిచ్యునన్ది. 

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

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డని సీయోను కుమారితో చెపుప్డి అనునది. 

మతత్యి 25:31 => తన మహిమతో మనుషయ్కుమారుడును ఆయనతో కూడ సమసత్ దూతలును 

వచుచ్నపుప్డు ఆయన తన మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండును. 

మారుక్ 2:10 => అయితే పాపములు క్షమించుటకు భూమిమీద మనుషయ్కుమారునికి అధికారము 

కలదని మీరు తెలిసికొనవలెనని వారితో చెపిప్ 

మారుక్ 14:62 => యేసు అవును నేనే; మీరు మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకిత్మంతుని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు చూచెదరని చెపెప్ను. 

లూకా 22:69 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు మహాతమ్య్ముగల దేవుని కుడిపారశ్వ్మున 

ఆసీనుడగునని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 23:42 => ఆయనను చూచి యేసూ, నీవు నీ రాజయ్ములోనికి వచుచ్నపుప్డు ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుమనెను. 
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యోహాను 1:51 => మరియు ఆయన మీరు ఆకాశము తెరవబడుటయు, దేవుని దూతలు 

మనుషయ్కుమారుని పైగా ఎకుక్టయును దిగుటయును చూతురని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 5:27 => మరియు ఆయన మనుషయ్కుమారుడు గనుక తీరుప్ తీరుచ్టకు (తండిర్) 

అధికారము అనుగర్హించెను. 

యోహాను 8:54 => అందుకు యేసు ననున్ నేనే మహిమపరచుకొనినయెడల నా మహిమ వటిట్ది; 

మా దేవుడని మీరెవరినిగూరిచ్ చెపుప్దురో ఆ నా తండిర్యే ననున్ మహిమపరచుచునాన్డు. 

యోహాను 17:2 => నీ కుమారుడు నినున్ మహిమపరచునటుల్ నీ కుమారుని మహిమపరచుము. నీవు 

నీ కుమారునికిచిచ్న వారికందరికిని ఆయన నితయ్జీవము అనుగర్హించునటుల్ సరవ్శరీరులమీదను 

ఆయనకు అధికారమిచిచ్తివి. 

యోహాను 18:36 => యేసు నా రాజయ్ము ఈ లోకసంబంధమైనది కాదు; నా రాజయ్ము ఈ 

లోకసంబంధమైనదైతే నేను యూదులకు అపప్గింపబడకుండునటుల్ నా సేవకులు పోరాడుదురు గాని 

నా రాజయ్ము ఇహసంబంధమైనది కాదనెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:11 => గలిలయ మనుషుయ్లారా, మీరెందుకు నిలిచి ఆకాశమువైపు 

చూచుచునాన్రు? మీయొదద్నుండి పరలోకమునకు చేరుచ్కొనబడిన యీ యేసే, ఏ రీతిగా 

పరలోకమునకు వెళుల్ట మీరు చూచితిరో ఆ రీతిగానే ఆయన తిరిగివచుచ్నని వారితో చెపిప్రి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:56 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని 

కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటయు చూచుచునాన్నని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:36 => యేసుకీర్సుత్ అందరికి పర్భువు. ఆయనదావ్రా దేవుడు 

సమాధానకరమైన సువారత్ను పర్కటించి ఇశార్యేలీయులకు పంపిన వరత్మానము మీరెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:6 => ఇపుప్డైతే దేవుడు మన పితరులకు చేసిన వాగాద్నము విషయమైన 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ నేను విమరిశ్ంపబడుటకు నిలిచియునాన్ను. 
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రోమీయులకు 15:12 => మరియు యెషయా యీలాగు చెపుప్చునాన్డు యెషష్యిలోనుండి వేరు 

చిగురు, అనగా అనయ్జనులనేలుటకు లేచువాడు వచుచ్ను; ఆయనయందు అనయ్జనులు నిరీక్షణ 

యుంచుదురు. 

కొలొసస్యులకు 1:13 => ఆయన మనలను అంధకారసంబంధమైన అధికారములోనుండి 

విడుదలచేసి, తాను పేర్మించిన తన కుమారుని యొకక్ రాజయ్నివాసులనుగా చేసెను. 

1 తిమోతి 1:17 => సకల యుగములలో రాజైయుండి, అక్షయుడును అదృశుయ్డునగు అదివ్తీయ 

దేవునికి ఘనతయు మహిమయు యుగయుగములు కలుగును గాక. ఆమేన . 

హెబీర్యులకు 2:8 => ఆయన సమసత్మును లోపరచినపుప్డు వానికి లోపరచకుండ దేనిని 

విడిచిపెటట్లేదు. పర్సుత్తమందు మనము సమసత్మును వానికి లోపరచబడుట ఇంకను చూడలేదు గాని  

1 పేతురు 1:11 => వాటి తరువాత కలుగబోవు మహిమలనుగూరిచ్యు ముందుగా 

సాక్షయ్మిచుచ్నపుడు, ఆ ఆతమ్, యే కాలమును ఎటిట్ కాలమును సూచించుచు వచెచ్నో దానిని విచారించి 

పరిశోధించిరి. 

1 పేతురు 4:11 => ఒకడు బోధించినయెడల దైవోకుత్లను బోధించునటుట్ బోధింపవలెను; ఒకడు 

ఉపచారము చేసినయెడల దేవుడు అనుగర్హించు సామరథ్య్మునొంది చేయవలెను. ఇందువలన దేవుడు 

అనిన్టిలోను యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మహిమపరచబడును. యుగయుగములు మహిమయు పర్భావమును 

ఆయనకుండును గాక. ఆమేన . 

2 పేతురు 1:11 => ఆలాగున మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ నితయ్రాజయ్ములో 

పర్వేశము మీకు సమృదిధ్గా అనుగర్హింపబడును. 

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

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

పర్కటన 5:6 => మరియు సింహాసనమునకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెదద్లకును మధయ్ను, 

వధింపబడినటుల్ండిన గొఱఱ్పిలల్ నిలిచియుండుట చూచితిని. ఆ గొఱఱ్పిలల్కు ఏడు కొముమ్లును ఏడు 

కనున్లు నుండెను. ఆ కనున్లు భూమియందంతటికి పంపబడిన దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 
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వచనము 18 

అయితే మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లే రాజాయ్ధికారము నొందుదురు; వారు యుగయుగములు 

యుగయుగాంతములవరకు రాజయ్మేలుదురు. 

దానియేలు 7:28 => దానియేలను నేను విని మనసుస్నందు అధికమైన కలత గలవాడనైతిని; 

అందుచేత నా ముఖము వికారమాయెను; అయితే ఆ సంగతి నా మనసుస్లో నుంచుకొంటిని. 

దానియేలు 8:27 => ఈ దరశ్నము కలుగగా దానియేలను నేను మూరిఛ్లిల్ కొనాన్ళుల్ వాయ్ధిగర్సుత్డనై 

యుంటిని; పిమమ్ట నేను కుదురై రాజు కొరకు చేయవలసిన పని చేయుచు వచిచ్తిని. ఈ 

దరశ్నమునుగూరిచ్ విసమ్యము గలవాడనైతిని గాని దాని సంగతి తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

యిరిమ్యా 15:17 => సంతోషించు వారి సమూహములో నేను కూరుచ్ండలేదు నేను ఉలల్సింపలేదు. 

కడుపు మంటతో నీవు ననున్ నింపియునాన్వు గనుక, నీ హసత్మునుబటిట్ నేను ఏకాకినై కూరుచ్ంటిని.  

యిరిమ్యా 15:18 => నా బాధ యేల యెడతెగనిదాయెను? నా గాయము ఏల ఘోరమైనదాయెను? 

అది సవ్సథ్త నొందకపోనేల? నిశచ్యముగా నీవు నాకు ఎండమావుల వవుదువా? నిలువని 

జలములవవుదువా?  

యిరిమ్యా 17:16 => నేను నినున్ అనుసరించు కాపరినైయుండుట మానలేదు, ఘోరమైన దినమును 

చూడవలెనని నేను కోరలేదు, నీకే తెలిసియునన్ది. నా నోటనుండి వచిచ్న మాట నీ సనిన్ధిలోనునన్ది.  

హబకూక్కు 3:16 => నేను వినగా జనులమీదికి వచుచ్వారు సమీపించువరకు నేను ఊరకొని 

శర్మదినము కొరకు కనిపెటట్వలసియునన్ది నా అంతరంగము కలవరపడుచునన్ది ఆ శబద్మునకు నా 

పెదవులు కదలుచునన్వి నా యెముకలు కుళి ల్పోవుచునన్వి నా కాళుల్ వణకుచునన్వి. 

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

లూకా 19:42 => నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను 

తెలిసికొనినయెడల నీకెంతో మేలు; గాని యిపుప్డవి నీ కనున్లకు మరుగు చేయబడియునన్వి. 
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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. 

రోమీయులకు 9:2 => కీర్సుత్నందు నిజమే చెపుప్చునాన్ను, అబదధ్మాడుట లేదు. 

రోమీయులకు 9:3 => పరిశుదాధ్తమ్యందు నా మనసాస్కిష్ నాతోకూడ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్ది. 

సాధయ్మైనయెడల, దేహసంబంధులైన నా సహోదరుల కొరకు నేను కీర్సుత్నుండి వేరై శాపగర్సుత్డనై 

యుండగోరుదును. 

పర్కటన 10:9 => నేను ఆ దూతయొదద్కు వెళి ల్ ఈ చినన్ పుసత్కము నాకిమమ్ని అడుగగా ఆయన దాని 

తీసికొని తినివేయుము, అది నీ కడుపుకు చేదగును గాని నీ నోటికి తేనెవలె మధురముగా ఉండునని 

నాతో చెపెప్ను. 

పర్కటన 10:10 => అంతట నేను ఆ చినన్ పుసత్కమును దూతచేతిలోనుండి తీసికొని దానిని 

తినివేసితిని; అది నా నోటికి తేనెవలె మధురముగా ఉండెను గాని నేను దానిని తినివేసిన తరువాత నా 

కడుపుకు చేదాయెను 

పర్కటన 10:11 => అపుప్డు వారు నీవు పర్జలనుగూరిచ్యు, జనములనుగూరిచ్యు, ఆ యా 

భాషలు మాటలాడువారినిగూరిచ్యు, అనేకమంది రాజులనుగూరిచ్యు మరల పర్వచింప నగతయ్మని 

నాతో చెపిప్రి. 

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

మిముమ్ను రేపుట నాయ్యమని యెంచుకొనుచునాన్ను. 

దానియేలు 2:1 => నెబుకదెన్జరు తన యేలుబడియందు రెండవ సంవతస్రమున కలలు కనెను. 

అందును గురించి ఆయన మనసుస్ కలతపడగా ఆయనకు నిదర్పటట్కుండెను. 

దానియేలు 2:3 => రాజు వారితో నేనొక కల కంటిని, ఆ కల భావము తెలిసికొనవలెనని నేను 

మనోవాయ్కుల మొందియునాన్ననగా 
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దానియేలు 4:5 => నేను నా పడకమీద పరుండియుండగా నా మనసుస్న పుటిట్న తలంపులు ననున్ 

కలతపెటెట్ను. 

ఆదికాండము 40:7 => అతడు ఎందుచేత నేడు మీ ముఖములు చినన్బోయియునన్వని తన 

యజమానుని యింట తనతో కావలియందునన్ ఫరో ఉదోయ్గసుథ్ల నడిగెను. 

ఆదికాండము 40:8 => అందుకు వారు మేము కలలు కంటిమి; వాటి భావము చెపప్గలవారెవరును 

లేరని అతనితోననగా యోసేపు వారిని చూచి భావములు చెపుప్ట దేవుని అధీనమే గదా; మీరు 

దయచేసి ఆ కలలు నాకు వివరించి చెపుప్డనెను 

ఆదికాండము 41:8 => తెలల్వారినపుప్డు అతని మనసుస్ కలవరపడెను గనుక అతడు ఐగుపుత్ 

శకునగాండర్నందరిని అకక్డి విదావ్ంసులనందరిని పిలువనంపి ఫరో తన కలలను వివరించి వారితో 

చెపెప్ను గాని ఫరోకు వాటి భావము తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

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? 

దానియేలు 7:1 => బబులోను రాజగు బెలష్సస్రు యొకక్ పరిపాలనలో మొదటి సంవతస్రమున 

దానియేలునకు దరశ్నములు కలిగెను; అతడు తన పడకమీద పరుండి యొక కల కని ఆ కల సంగతిని 

సంకేష్పముగా వివరించి వార్సెను. 

దానియేలు 8:1 => రాజగు బెలష్సస్రు పర్భుతవ్పు మూడవ సంవతస్రమందు దానియేలను నాకు 

మొదట కలిగిన దరశ్నము గాక మరియొక దరశ్నము కలిగెను. 

దానియేలు 10:16 => అపుప్డు నరసవ్రూపియగు ఒకడు నా పెదవులను ముటట్గా నేను నోరు తెరచి 

నాయెదుట నిలిచియునన్ వానితో ఇటల్ంటిని నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నమువలన నాకు వేదన 

కలిగినందున నా బలము తొలగిపోయెను, 

వచనము 19 
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ఇనుపదంతములును ఇతిత్డి గోళుల్ను గల ఆ నాలుగవ జంతువు సంగతి ఏమైనదని నేను 

తెలిసికొనగోరితిని; అది యెనన్టికి భినన్మును మిగుల భయంకరమునై, సమసత్మును పగులగొటుట్చు 

మింగుచు మిగిలిన దానిని కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను. 

దానియేలు 7:10 => అగిన్వంటి పర్వాహము ఆయనయొదద్నుండి పర్వహించుచుండెను. వేవేలకొలది 

ఆయనకు పరిచారకులుండిరి; కోటల్కొలది మనుషుయ్లు ఆయన యెదుట నిలిచిరి, తీరుప్తీరుచ్టకై 

గర్ంథములు తెరువబడెను. 

దానియేలు 8:13 => అపుప్డు పరిశుదుధ్లలో ఒకడు మాటలాడగా వింటిని; అంతలో 

మాటలాడుచునన్ ఆ పరిశుదుధ్నితో మరియొక పరిశుదుధ్డు మాటలాడుచుండెను. ఏమనగా, 

అనుదినబలినిగూరిచ్యు, అతికర్మము జరిగినందున సంభవించు నాశనకరమైన హేయ 

వసుత్వునుగూరిచ్యు కలిగిన యీ దరశ్నము నెరవేరుటకు ఎనాన్ళుల్ పటుట్ననియు, ఈ ఆలయ 

సాథ్నమును జనసమూహమును కాళల్కిర్ంద తొర్కక్బడుట ఎనాన్ళుల్ జరుగునోయనియు 

మాటలాడుకొనిరి. 

దానియేలు 8:14 => అందుకతడు రెండువేల మూడువందల దినముల మటుట్కే యని నాతో చెపెప్ను. 

అపుప్డు ఆలయ పవితర్తనుగూరిచ్న తీరుప్ తీరచ్బడును. 

దానియేలు 8:15 => దానియేలను నేను ఈ దరశ్నము చూచితిని; దాని తెలిసికొనదగిన వివేకము 

పొందవలెనని యుండగా; మనుషుయ్ని రూపము గల యొకడు నాయెదుట నిలిచెను. 

దానియేలు 8:16 => అంతట ఊలయి నదీతీరముల మధయ్ నిలిచి పలుకుచునన్ యొక మనుషుయ్ని 

సవ్రము వింటిని; అది గబిర్యేలూ, యీ దరశ్నభావమును ఇతనికి తెలియజేయుమని చెపెప్ను. 

దానియేలు 10:5 => నేను కనున్లెతిత్ చూడగా, నారబటట్లు ధరించుకొనన్ యొకడు కనబడెను, అతడు 

నడుమున మేలిమి బంగారు నడికటుట్ కటుట్కొనియుండెను. 

దానియేలు 10:6 => అతని శరీరము రకత్వరణ్పు రాతివంటిది, అతని ముఖము మెరుపువలె ఉండెను, 

అతని కనున్లు జావ్లామయమైన దీపములను, అతని భుజములును పాదములును తళతళలాడు 

ఇతత్డిని పోలియుండెను. అతని మాటల ధవ్ని నరసమూహపు కంఠధవ్నివలె ఉండెను 
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దానియేలు 10:11 => దానియేలూ, నీవు బహు పిర్యుడవు గనుక నేను నీయొదద్కు పంపబడితిని; 

నీవు లేచి నిలువబడి నేను నీతో చెపుప్మాటలు తెలిసికొనుమనెను. అతడీమాటలు నాతో చెపప్గా నేను 

వణకుచు నిలువబడితిని. 

దానియేలు 10:12 => అపుప్డతడు దానియేలూ, భయపడకుము, నీవు తెలిసికొనవలెనని నీ 

మనసుస్ను అపప్గించి, దేవుని యెదుట నినున్ తగిగ్ంచుకొనిన ఆ మొదటి దినము మొదలుకొని నీవు 

చెపిప్న మాటలు వినబడినవి గనుక నీ మాటలనుబటిట్ నేను వచిచ్తిని  

దానియేలు 12:5 => దానియేలను నేను చూచుచుండగా మరియిదద్రు మనుషుయ్లు ఏటి అవతలి 

యొడుడ్న ఒకడును ఏటి ఇవతలి యొడుడ్వ ఒకడును నిలిచిరి. 

దానియేలు 12:6 => ఆ యిదద్రిలో ఒకడు నార బటట్లు వేసికొనన్వాడై యేటినీళల్పైన ఆడుచుండు వాని 

చూచి ఈ యాశచ్రయ్ము ఎపుప్డు సమాపత్మగునని యడుగగా  

జెకరాయ్ 1:8 => రాతిర్ ఎఱఱ్ని గుఱఱ్మునెకిక్న మనుషుయ్డొకడు నాకు కనబడెను; అతడు లోయలోనునన్ 

గొంజిచెటల్లో నిలువబడియుండగా అతని వెనుక ఎఱఱ్ని గుఱఱ్ములును చుకక్లు చుకక్లుగల 

గుఱఱ్ములును తెలల్ని గుఱఱ్ములును కనబడెను. 

జెకరాయ్ 1:9 => అపుప్డు నా యేలినవాడా, యివి ఏమని నేనడుగగా నాతో మాటలాడు దూత ఇవి 

ఏమియైనది నేను నీకు తెలియజేతుననెను. 

జెకరాయ్ 1:10 => అపుప్డు గొంజిచెటల్లో నిలువబడియునన్వాడు ఇవి లోకమంతటను 

తిరుగులాడుటకు యెహోవా పంపించిన గుఱఱ్ములని చెపెప్ను. 

జెకరాయ్ 1:11 => అవి గొంజిచెటల్మధయ్ను నిలువబడిన యెహోవా దూతను చూచి మేము 

లోకమంతట తిరుగులాడి వచిచ్యునాన్ము; ఇదిగో లోకులందరు శాంతము కలిగి నిమమ్ళముగా 

ఉనాన్రని చెపెప్ను. 

జెకరాయ్ 2:3 => అంతట నాతో మాటలాడుచునన్ దూత బయలుదేరగా మరియొక దూత యతనిని 

ఎదురొక్నవచెచ్ను. 

జెకరాయ్ 3:7 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నా మారగ్ములలొ 

నడుచుచు నేను నీకపప్గించిన దానిని భదర్ముగా గైకొనినయెడల, నీవు నా మందిరముమీద అధికారివై 
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నా ఆవరణములను కాపాడువాడవగుదువు; మరియు ఇకక్డ నిలువబడు వారికి కలిగినటుల్ నా సనిన్ధిని 

నిలుచు భాగయ్ము నీకితుత్ను. 

పర్కటన 5:5 => ఆ పెదద్లలో ఒకడు ఏడువకుము; ఇదిగో దావీదుకు చిగురైన యూదా గోతర్పు 

సింహము ఏడు ముదర్లను తీసి ఆ గర్ంథమును విపుప్టకై జయము పొందెనని నాతో చెపెప్ను. 

పర్కటన 7:13 => పెదద్లలో ఒకడు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనియునన్ వీరెవరు? ఎకక్డనుండి 

వచిచ్రని ననున్ అడిగెను.  

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

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

దానియేలు 8:15 => దానియేలను నేను ఈ దరశ్నము చూచితిని; దాని తెలిసికొనదగిన వివేకము 

పొందవలెనని యుండగా; మనుషుయ్ని రూపము గల యొకడు నాయెదుట నిలిచెను. 

జెకరాయ్ 1:9 => అపుప్డు నా యేలినవాడా, యివి ఏమని నేనడుగగా నాతో మాటలాడు దూత ఇవి 

ఏమియైనది నేను నీకు తెలియజేతుననెను. 

జెకరాయ్ 4:4 => నా యేలినవాడా, యిదేమిటియని నాతో మాటలాడుచునన్ దూతనడిగితిని. 

వచనము 20 

మరియు దాని తలపైనునన్ పది కొముమ్ల సంగతియు, వాటి మధయ్నుండి పెరిగి మూడు కొముమ్లను 

కొటిట్వేసి, కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును గల ఆ వేరగు కొముమ్ సంగతియు, అనగా దాని 

కడమ కొముమ్లకంటె బలము కలిగిన ఆ కొముమ్ సంగతియు విచారించితిని. 

దానియేలు 7:3 => అపుప్డు నాలుగు మికిక్లి గొపప్ జంతువులు మహా సముదర్ములోనుండి 

పైకెకెక్ను. ఆ జంతువులు ఒక దానికొకటి భినన్ములై యుండెను. 

దానియేలు 7:4 => మొదటిది సింహమును పోలినది గాని దానికి పకిష్రాజు రెకక్లవంటి 

రెకక్లుండెను. నేను చూచుచుండగా దాని రెకక్లు తీయబడినవి గనుక మనుషుయ్నివలె అది పాదములు 

పెటుట్కొని నేలపైన నిలువబడెను. మరియు మానవమనసుస్ వంటి మనసుస్ దానికియయ్బడెను.  
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దానియేలు 2:37 => రాజా, పరలోకమందునన్ దేవుడు రాజయ్మును అధికారమును బలమును 

ఘనతయు తమరికి అనుగర్హించియునాన్డు; తమరు రాజులకు రాజై యునాన్రు. 

దానియేలు 2:38 => ఆయన మనుషుయ్లు నివసించు పర్తి సథ్లమందును, మనుషుయ్లనేమి 

భూజంతువులనేమి ఆకాశపకుష్లనేమి అనిన్టిని ఆయన తమరిచేతికపప్గించియునాన్డు, వారందరి 

మీద తమరికి పర్భుతవ్ము ననుగర్హించియునాన్డు; తామే ఆ బంగారపు శిరసుస్  

దానియేలు 2:39 => తాము చనిపోయిన తరువాత తమరి రాజయ్ముకంటె తకుక్వైన రాజయ్మొకటి 

లేచును. అటుతరువాత లోకమంత యేలునటిట్ మూడవ రాజయ్మొకటి లేచును. అది యితత్డి 

వంటిదగును.  

దానియేలు 2:40 => పిమమ్ట నాలుగవ రాజయ్మొకటి లేచును. అది ఇనుమువలె బలముగా 

ఉండును. ఇనుము సమసత్మైన వాటిని దంచి విరుగగొటుట్నది గదా; ఇనుము పగులగొటుట్నటుల్ అది 

రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ పొడిచేయును. 

దానియేలు 8:19 => మరియు అతడు ఉగర్త సమాపత్మైన కాలమందు కలుగబోవునటిట్ సంగతులు 

నీకు తెలియజేయుచునాన్ను. ఏలయనగా అది నిరణ్యించిన అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నది 

దానియేలు 8:20 => నీవు చూచిన రెండు కొముమ్లుగల ఆ పొటే ట్లునన్దే, అది మాదీయుల 

యొకక్యు పారసీకుల యొకక్యు రాజులను సూచించుచునన్ది. 

దానియేలు 8:21 => బొచుచ్గల ఆ మేకపోతు గేర్కుల రాజు; దాని రెండు కనున్ల మధయ్నునన్ ఆ 

పెదద్కొముమ్ వారి మొదటి రాజును సూచించుచునన్ది. 

దానియేలు 8:22 => అది పెరిగిన పిమమ్ట దానికి బదులుగా నాలుగు కొముమ్లు పుటిట్నవి గదా; 

నలుగురు రాజులు ఆ జనములో నుండి పుటుట్దురు గాని వారు అతనికునన్ బలము గలవారుగా 

ఉండరు. 

దానియేలు 7:3 => అపుప్డు నాలుగు మికిక్లి గొపప్ జంతువులు మహా సముదర్ములోనుండి 

పైకెకెక్ను. ఆ జంతువులు ఒక దానికొకటి భినన్ములై యుండెను. 
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కీరత్నలు 17:14 => లోకుల చేతిలోనుండి ఈ జీవితకాలములోనే తమ పాలు పొందిన యీ లోకుల 

చేతిలోనుండి నీ హసత్బలముచేత ననున్ రకిష్ంపుము. నీవు నీ దానములతో వారి కడుపు నింపుచునాన్వు 

వారు కుమారులు కలిగి తృపిత్నొందుదురు తమ ఆసిత్ని తమ పిలల్లకు విడచిపెటుట్దురు. 

యోహాను 18:36 => యేసు నా రాజయ్ము ఈ లోకసంబంధమైనది కాదు; నా రాజయ్ము ఈ 

లోకసంబంధమైనదైతే నేను యూదులకు అపప్గింపబడకుండునటుల్ నా సేవకులు పోరాడుదురు గాని 

నా రాజయ్ము ఇహసంబంధమైనది కాదనెను.  

పర్కటన 13:1 => మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము 

సముదర్ములోనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద 

దేవదూషణకరమైన పేళుల్ను ఉండెను. 

పర్కటన 13:11 => మరియు భూమిలోనుండి మరియొక కూర్రమృగము పైకి వచుచ్ట చూచితిని. 

గొఱఱ్పిలల్ కొముమ్వంటి రెండు కొముమ్లు దానికుండెను; అది ఘటసరప్మువలె మాటలాడుచుండెను; 

ఆదికాండము 36:30 => దిషోను నాయకుడు ఏసెరు నాయకుడు దీషాను నాయకుడు. శేయీరు 

దేశమందలి వారి నాయకుల చొపుప్న వీరు హోరీయుల నాయకులు. 

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

గలవాడవు. 

1 కొరిందీయులకు 10:4 => అందరు ఆతమ్ సంబంధమైన ఒకే పానీయమును పానము చేసిరి. 

ఏలయనగా తముమ్ను వెంబడించిన ఆతమ్సంబంధమైన బండలోనిది తార్గిరి; ఆ బండ కీర్సేత్. 

వచనము 21 

ఈ కొముమ్ పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయుచు వారిని గెలుచునదాయెను. 

దానియేలు 7:22 => ఆ మహా వృదుధ్డు వచిచ్ మహోనన్తుని పరిశుదుధ్ల విషయములో తీరుప్ 

తీరుచ్వరకు ఆలాగు జరుగును గాని సమయము వచిచ్నపుప్డు ఆ పరిశుదుధ్లు రాజయ్మునేలుదురను 

సంగతి నేను గర్హించితిని. 
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దానియేలు 7:27 => ఆకాశమంతటి కిర్ందనునన్ రాజయ్మును అధికారమును రాజయ్మహాతమ్య్మును 

మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లకు చెందును. ఆయన రాజయ్ము నితయ్ము నిలుచును, అధికారులందరును 

దానికి దాసులై విధేయులగుదురు. ఇంతలో సంగతి సమాపత్మాయెను అని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 45:16 => నీ పితరులకు పర్తిగా నీకు కుమారులుందురు భూమియందంతట నీవు వారిని 

అధికారులనుగా నియమించెదవు. 

కీరత్నలు 149:5 => భకుత్లు ఘనతనొంది పర్హరిష్ంచుదురు గాక వారు సంతోషభరితులై తమ 

పడకలమీద ఉతాస్హగానము చేయుదురు గాక.  

కీరత్నలు 149:6 => వారినోట దేవునికి చేయబడు ఉతాస్హసోత్తర్ములునన్వి. 

కీరత్నలు 149:7 => అనయ్జనులకు పర్తిదండన చేయుటకును పర్జలను శికిష్ంచుటకును 

కీరత్నలు 149:8 => గొలుసులతో వారి రాజులను ఇనుప సంకెళల్తో వారి ఘనులను 

బంధించుటకును 

కీరత్నలు 149:9 => విధింపబడిన తీరుప్ వారిమీద నడుపుటకును వారిచేతిలో రెండంచులుగల 

ఖడగ్మునన్ది. ఆయన భకుత్లకందరికి ఘనత యిదే యెహోవాను సుత్తించుడి.  

యెషయా 60:12 => నినున్ సేవింపనొలల్ని జనమైనను రాజయ్మైనను నిలువదు అటిట్ జనములు 

నిరూమ్లము చేయబడును. 

యెషయా 60:13 => నా పరిశుదాధ్లయపు అలంకారము నిమితత్మై లెబానోను శేర్షఠ్మైన దేవదారు 

వృక్షములును సరళవృక్షములును గొంజిచెటుల్ను నీయొదద్కు తేబడును నేను నా పాదసథ్లమును 

మహిమపరచెదను.  

యెషయా 60:14 => నినున్ బాధించినవారి సంతానపువారు నీ యెదుటికి వచిచ్ సాగిలపడెదరు నినున్ 

తృణీకరించినవారందరు వచిచ్ నీ పాదములమీద పడెదరు. యెహోవా పటట్ణమనియు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుని సీయోననియు నీకు పేరు పెటెట్దరు.  

2 తిమోతి 2:11 => ఈ మాట నమమ్దగినది, ఏదనగా మనమాయనతో కూడ చనిపోయిన వారమైతే 

ఆయనతో కూడ బర్దుకుదుము. 
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2 తిమోతి 2:12 => సహించినవారమైతే ఆయనతో కూడ ఏలుదుము. ఆయనను ఎరుగమంటే 

మనలను ఆయన యెరుగననును. 

పర్కటన 2:26 => నేను నా తండిర్వలన అధికారము పొందినటుట్ జయించుచు, అంతము వరకు నా 

కిర్యలు జాగర్తత్గా చేయువానికి జనులమీద అధికారము ఇచెచ్దను. 

పర్కటన 2:27 => అతడు ఇనుప దండముతో వారిని ఏలును; వారు కుమమ్రవాని పాతర్లవలె 

పగులగొటట్బడుదురు; 

పర్కటన 3:21 => నేను జయించి నా తండిర్తో కూడ ఆయన సింహాసనమునందు కూరుచ్ండియునన్ 

పర్కారము జయించువానిని నాతోకూడ నా సింహాసనమునందు కూరుచ్ండనిచెచ్దను. 

పర్కటన 5:10 => మా దేవునికి వారిని ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను చేసితివి; గనుక వారు 

భూలోకమందు ఏలుదురని కొర్తత్పాట పాడుదురు. 

పర్కటన 20:4 => అంతట సింహాసనములను చూచితిని; వాటిమీద ఆసీనులై యుండువారికి 

విమరశ్చేయుటకు అధికారము ఇయయ్బడెను. మరియు కూర్రమృగమునకైనను దాని పర్తిమకైనను 

నమసాక్రము చేయక, తమ నోసలల్యందుగానిచేతులయందుగాని దాని ముదర్ వేయించుకొనని 

వారిని, యేసు విషయమై తామిచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్ము దేవుని వాకయ్ము నిమితత్ము శిరచేచ్దనము 

చేయబడినవారి ఆతమ్లను చూచితిని. వారు బర్తికినవారై, వెయియ్ సంవతస్రములు కీర్సుత్తో కూడా 

రాజయ్ము చేసిరి 

ఎఫెసీయులకు 1:3 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యగు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక. 

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 

ఎఫెసీయులకు 6:12 => ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు, గాని పర్ధానులతోను, 

అధికారులతోను, పర్సుత్త అంధకారసంబంధులగు లోకనాథులతోను, ఆకాశమండలమందునన్ 

దురాతమ్ల సమూహములతోను పోరాడుచునాన్ము. 

నాయ్యాధిపతులు 5:13 => పర్జల వీరులలో శేషించినవారును కూడి వచిచ్రి శూరులలో యెహోవా 

నాకు సహాయము చేయవచెచ్ను. 
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యెషయా 14:2 => జనములు వారిని తీసికొనివచిచ్ వారి సవ్దేశమున వారిని పర్వేశపెటుట్దురు 

ఇశార్యేలు వంశసుథ్లు యెహోవా దేశములోవారిని దాసులనుగాను పనికతెత్లనుగాను 

సావ్ధీనపరచుకొందురు వారు తముమ్ను చెరలో పెటిట్నవారిని చెరలో పెటిట్  

యెషయా 2 4 : 2 3 = > చందుర్డు వెలవెలబోవును సూరుయ్ని ముఖము మారును 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను రాజగును. 

పెదద్లయెదుట ఆయన పర్భావము కనబడును.  

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

సేవించునటుల్ పర్భుతవ్మును మహిమయు ఆధిపతయ్మును ఆయన కీయబడెను. ఆయన పర్భుతవ్ము 

శాశవ్తమైనది అదెనన్టికిని తొలగిపోదు; ఆయన రాజయ్ము ఎపుప్డును లయము కాదు. 

మీకా 4:1 => అంతయ్దినములలో యెహోవా మందిరపరవ్తము పరవ్తముల శిఖరమున సిథ్రపరచబడి 

కొండలకంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడగా పర్వాహము వచిచ్నటుల్ జనులు దానిలోనికి వతుత్రు. 

మీకా 4:8 => మందల గోపురమా, సీయోను కుమారెత్ పరవ్తమా, మునుపటిలాగున యెరూషలేము 

కుమారెత్మీద నీకు పర్భుతవ్ము కలుగును; 

మలాకీ 4:3 => నేను నియమింపబోవు దినమున దురామ్రుగ్లు మీ పాదములకిర్ంద ధూళివలె 

ఉందురు, మీరు వారిని అణగదొర్కుక్దురని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

లూకా 11:2 => అందుకాయన మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు తండీర్ , నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడునుగాక, నీ రాజయ్ము వచుచ్నుగాక, 

1 కొరిందీయులకు 6:2 => పరిశుదుధ్లు లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్దురని మీరెరుగరా? మీవలన 

లోకమునకు తీరుప్ జరుగవలసియుండగా, మికిక్లి అలప్మైన సంగతులనుగూరిచ్ తీరుప్ తీరుచ్టకు 

మీకు యోగయ్త లేదా? 

పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 
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పర్కటన 22:5 => రాతిర్ యికనెనన్డు ఉండదు; దీపకాంతి యైనను సూరయ్కాంతి యైనను 

వారికకక్రలేదు; దేవుడైన పర్భువే వారిమీద పర్కాశించును. వారు యుగయుగములు రాజయ్ము 

చేయుదురు. 

వచనము 22 

ఆ మహా వృదుధ్డు వచిచ్ మహోనన్తుని పరిశుదుధ్ల విషయములో తీరుప్ తీరుచ్వరకు ఆలాగు జరుగును 

గాని సమయము వచిచ్నపుప్డు ఆ పరిశుదుధ్లు రాజయ్మునేలుదురను సంగతి నేను గర్హించితిని. 

దానియేలు 7:7 => పిమమ్ట రాతిర్యందు నాకు దరశ్నములు కలిగినపుప్డు నేను చూచుచుండగా, 

ఘోరమును భయంకరమునగు నాలుగవ జంతువొకటి కనబడెను. అది తనకు ముందుగా నుండిన 

యితర జంతువులకు భినన్మైనది; అది మహా బలమహాతత్య్ములు గలది; దానికి పెదద్ 

ఇనుపదంతములును పది కొముమ్లు నుండెను. అది సమసత్మును భకిష్ంచుచు తుతుత్నియలుగా 

చేయుచు మిగిలినదానిని కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను. 

దానియేలు 2:40 => పిమమ్ట నాలుగవ రాజయ్మొకటి లేచును. అది ఇనుమువలె బలముగా 

ఉండును. ఇనుము సమసత్మైన వాటిని దంచి విరుగగొటుట్నది గదా; ఇనుము పగులగొటుట్నటుల్ అది 

రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ పొడిచేయును. 

దానియేలు 2:41 => పాదములును వేర్ళుల్ను కొంతమటుట్నకు కుమమ్రి మటిట్దిగాను కొంతమటుట్నకు 

ఇనుపదిగా నునన్టుట్ తమరికి కనబడెను గనుక ఆ రాజయ్ములో భేదములుండును. అయితే ఇనుము 

బురదతో కలిసియునన్టుట్ కనబడెను గనుక ఆ రాజయ్ములో ఆలాగున నుండును, ఆ రాజయ్ము 

ఇనుమువంటి బలముగలదై యుండును.  

దానియేలు 2:42 => పాదముల వేర్ళుల్ కొంతమటుట్నకు ఇనుపవిగాను కొంతమటుట్నకు మటిట్విగాను 

ఉనన్టుల్ ఆ రాజయ్ము ఒక విషయములో బలముగాను ఒక విషయములో నీరసముగాను ఉండును. 

దానియేలు 2:43 => ఇనుమును బురదయు మిళితమై యుండుట తమరికి కనబడెను; అటువలె 

మనుషయ్జాతులు మిళితములై యినుము మటిట్తో అతకనటుల్ వారు ఒకరితో ఒకరు పొసగక 

యుందురు. 
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సంఖాయ్కాండము 24:24 => కితీత్ము తీరమునుండి ఓడలు వచుచ్ను. అవి అషూష్రును ఏబెరును 

బాధించును. కితీత్యులుకూడ నితయ్నాశనము పొందుదురనెను. 

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 14:6 => వారు ఆగర్హపడి మానని బలాతాక్రముచేత జనములను లోపరచిరి. 

యెషయా 29:20 => బలాతాక్రులు లేకపోవుదురు పరిహాసకులు నశించెదరు. 

దానియేలు 2:33 => దాని మోకాళుల్ ఇనుపవియు, దాని పాదములలో ఒక భాగము ఇనుపదియు 

ఒక భాగము మటిట్దియునై యుండెను. 

జెకరాయ్ 6:7 => బలమైన గుఱఱ్ములు బయలువెళి ల్ లోకమంతట సంచరింప పర్యతిన్ంపగా, పోయి 

లోకమందంతట సంచరించుడని అతడు సెలవిచెచ్ను గనుక అవి లోకమందంతట 

సంచరించుచుండెను. 

పర్కటన 11:2 => ఆలయమునకు వెలుపటి ఆవరణమును కొలతవేయక విడిచిపెటుట్ము; అది 

అనుయ్లకియయ్బడెను, వారు నలువది రెండు నెలలు పరిశుదధ్పటట్ణమును కాలితో తొర్కుక్దురు. 

పర్కటన 13:1 => మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము 

సముదర్ములోనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద 

దేవదూషణకరమైన పేళుల్ను ఉండెను. 

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 

వచనము 23 
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నేనడగినదానికి ఆ పరిచారకుడు ఈలాగున చెపెప్ను ఆ నాలుగవ జంతువు లోకములో తకిక్న ఆ 

మూడు రాజయ్ములకు భినన్మగు నాలుగవ రాజయ్మును సూచించుచునన్ది. అది సమసత్మును 

అణగదొర్కుక్చు పగులగొటుట్చు లోకమంతయు భకిష్ంచును. 

దానియేలు 7:8 => నేను ఈ కొముమ్లను కనిపెటట్గా ఒక చినన్కొముమ్ వాటిమధయ్ను లేచెను; దానికి 

సథ్లమిచుచ్టకై ఆ కొముమ్లలో మూడు పెరికివేయబడినవి. ఈ కొముమ్నకు మానవుల కనున్లవంటి 

కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును ఉండెను.  

దానియేలు 7:11 => అపుప్డు నేను చూచుచుండగా, ఆ కొముమ్ పలుకుచునన్ మహా గరవ్పు మాటల 

నిమితత్ము వారు ఆ జంతువును చంపినటుట్ కనబడెను; తరువాత దాని కళేబరము మండుచునన్ 

అగిన్లో వేయబడెను. 

దానియేలు 7:23 => నేనడగినదానికి ఆ పరిచారకుడు ఈలాగున చెపెప్ను ఆ నాలుగవ జంతువు 

లోకములో తకిక్న ఆ మూడు రాజయ్ములకు భినన్మగు నాలుగవ రాజయ్మును సూచించుచునన్ది. అది 

సమసత్మును అణగదొర్కుక్చు పగులగొటుట్చు లోకమంతయు భకిష్ంచును. 

దానియేలు 8:9 => ఈ కొముమ్లలో ఒకదానిలో నుండి యొక చినన్కొముమ్ మొలిచెను. అది 

దకిష్ణముగాను తూరుప్గాను ఆనందదేశపు దికుక్గాను అతయ్ధికముగా బలిసెను. 

దానియేలు 8:10 => ఆకాశ సైనయ్ము నంటునంతగా పెరిగి నక్షతర్ములలో కొనిన్టిని పడవేసి 

కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను 

దానియేలు 8:11 => ఆ సైనయ్ము యొకక్ అధిపతికి విరోధముగా తనున్ హెచిచ్ంచుకొని, అనుదిన 

బలయ్రప్ణమును నిలిపివేసి ఆయన ఆలయమును పడదోర్సెను. 

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  
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దానియేలు 11:37 => అతడు అందరికంటె ఎకుక్వగా తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును గనుక తన 

పితరుల దేవతలను లక్షయ్పెటట్డు; మరియు సతరీలకాంకిష్తా దేవతను గాని, యే దేవతను గాని 

లక్షయ్పెటట్డు. 

సంఖాయ్కాండము 24:24 => కితీత్ము తీరమునుండి ఓడలు వచుచ్ను. అవి అషూష్రును ఏబెరును 

బాధించును. కితీత్యులుకూడ నితయ్నాశనము పొందుదురనెను. 

కీరత్నలు 75:4 => అహంకారులై యుండకుడని అహంకారులకు నేను ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 89:44 => అతని వైభవమును మానిప్యునాన్వు అతని సింహాసనమును నేల 

పడగొటిట్యునాన్వు 

సామెతలు 14:3 => మూఢుల నోట బెతత్మువంటి గరవ్మునన్ది. జాఞ్నుల పెదవులు వారిని 

కాపాడును. 

యెషయా 3:9 => వారి ముఖలక్షణమే వారిమీద సాక్షయ్మిచుచ్ను. తమ పాపమును మరుగుచేయక 

సొదొమవారివలె దాని బయలుపరచుదురు. తమకు తామే వారు కీడుచేసికొనియునాన్రు వారికి శర్మ 

దానియేలు 7:24 => ఆ పది కొముమ్లు ఆ రాజయ్ము నుండి పుటట్బోవు పదిమంది రాజులను 

సూచించుచునన్వి; కడపట ముందుగా ఉనన్ రాజులకు భినన్మగు మరియొక రాజుపుటిట్ ఆ ముగుగ్రు 

రాజులను పడదోర్యును. 

దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

దానియేలు 8:23 => వారి పర్భుతవ్ము యొకక్ అంతములో వారి యతికర్మములు సంపూరిత్ 

యగుచుండగా, కూర్రముఖము గలవాడును యుకిత్ గలవాడునై యుండి, ఉపాయము తెలిసికొను ఒక 

రాజు పుటుట్ను. 

హగగ్యి 2:7 => నేను అనయ్జనులనందరిని కదలింపగా అనయ్జనులందరి యొకక్ యిషట్వసుత్వులు 

తేబడును; నేను ఈ మందిరమును మహిమతో నింపుదును; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

వాకుక్. 
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2 తిమోతి 3:1 => అంతయ్దినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచుచ్నని తెలిసికొనుము. 

పర్కటన 12:3 => అంతట పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను. ఇదిగో యెఱఱ్ని మహా 

ఘటసరప్ము; దానికి ఏడు తలలును పది కొముమ్లును ఉండెను; దాని తలలమీద ఏడు 

కిరీటములుండెను. 

పర్కటన 13:1 => మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము 

సముదర్ములోనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద 

దేవదూషణకరమైన పేళుల్ను ఉండెను. 

పర్కటన 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

పార్ణమిచుచ్టకై దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 17:3 => అపుప్డతడు ఆతమ్వశుడనైన ననున్ అరణయ్మునకు కొనిపోగా, దేవదూషణ 

నామములతో నిండుకొని, యేడు తలలును పది కొముమ్లునుగల ఎఱఱ్ని మృగముమీద కూరుచ్ండిన 

యొక సతరీని చూచితిని 

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

పొందలేదు గాని యొక గడియ కూర్రమృగముతో కూడ రాజులవలె అధికారము పొందుదురు. 

వచనము 24 

ఆ పది కొముమ్లు ఆ రాజయ్ము నుండి పుటట్బోవు పదిమంది రాజులను సూచించుచునన్వి; కడపట 

ముందుగా ఉనన్ రాజులకు భినన్మగు మరియొక రాజుపుటిట్ ఆ ముగుగ్రు రాజులను పడదోర్యును. 

దానియేలు 8:12 => అతికర్మము జరిగినందున అనుదినబలిని నిలుపుచేయుటకై యొక సేన 

అతనికియయ్బడెను. అతడు సతయ్మును వయ్రథ్పరచి ఇషాట్నుసారముగా జరిగించుచు అభివృదిధ్ నొందెను. 

దానియేలు 8:24 => అతడు గెలుచును గాని తన సవ్బలమువలన గెలువడు; ఆశచ్రయ్ముగా 

శతుర్వులను నాశనము చేయుటయందు అభివృదిధ్ పొందుచు, ఇషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు 

బలవంతులను, అనగా పరిశుదధ్ జనమును నశింపజేయును. 
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దానియేలు 11:31 => అతని పక్షమున శూరులు లేచి, పరిశుదధ్సథ్లపు కోటను అపవితర్పరచి, 

అనుదిన బలి నిలిపివేసి, నాశనమును కలుగజేయు హేయమైన వసుత్వును నిలువబెటుట్దురు. 

దానియేలు 12:7 => నారబటట్లు వేసికొని యేటిపైన ఆడుచునన్ ఆ మనుషుయ్ని మాటను నేను 

వింటిని; ఏమనగా, అతడు తన కుడిచేతిని ఎడమచేతిని ఆకాశమువైపుకెతిత్ నితయ్జీవియగు వాని 

నామమున ఒటుట్పెటుట్కొని, ఒకకాలము కాలములు అరధ్కాలము పరిశుదధ్జనము యొకక్ బలమును 

కొటిట్వేయుట ముగింపబడగా సకల సంగతులు సమాపత్ములగుననెను.  

పర్కటన 11:7 => వారు సాక్షయ్ము చెపుప్ట ముగింపగానే అగాధములోనుండి వచుచ్ కూర్రమృగము 

వారితో యుదధ్ము చేసి జయించి వారిని చంపును. 

పర్కటన 11:8 => వారి శవములు ఆ మహాపటట్ణపు సంతవీధిలో పడియుండును; వానికి ఉపమాన 

రూపముగా సొదొమ అనియు ఐగుపుత్ అనియు పేరు; అచచ్ట వారి పర్భువు కూడ సిలువవేయబడెను. 

పర్కటన 11:9 => మరియు పర్జలకును, వంశములకును, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని, 

జనములకును సంబంధించినవారు మూడు దినములనన్ర వారి శవములను చూచుచు వారి 

శవములను సమాధిలో పెటట్నియయ్రు. 

పర్కటన 12:3 => అంతట పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను. ఇదిగో యెఱఱ్ని మహా 

ఘటసరప్ము; దానికి ఏడు తలలును పది కొముమ్లును ఉండెను; దాని తలలమీద ఏడు 

కిరీటములుండెను. 

పర్కటన 12:4 => దాని తోక ఆకాశ నక్షతర్ములలో మూడవ భాగము నీడిచ్ వాటిని భూమిమీద 

పడవేసెను. కననైయునన్ ఆ సతరీ కనగానే, ఆమె శిశువును మింగివేయవలెనని ఆ ఘటసరప్ము సతరీ 

యెదుట నిలుచుండెను. 

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

మరియు నలువదిరెండు నెలలు తన కారయ్ము జరుపనధికారము దానికి ఏరాప్టాయెను 

పర్కటన 13:6 => గనుక దేవుని దూషించుటకును, ఆయన నామమును, ఆయన గుడారమును, 

పరలోక నివాసులను దూషించుటకును అది తన నోరు తెరచెను. 
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పర్కటన 13:7 => మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను వారిని జయింపను దానికి 

అధికారమియయ్బడెను. పర్తి వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి 

మీదను పర్తి జనము మీదను అధికారము దానికియయ్బడెను. 

పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

పర్కటన 13:9 => ఎవడైనను చెవి గలవాడైతే వినునుగాక; 

పర్కటన 13:10 => ఎవడైనను చెరపటట్వలెనని యునన్యెడల వాడు చెరలోనికి పోవును, ఎవడైనను 

ఖడగ్ముచేత చంపినయెడల వాడు ఖడగ్ముచేత చంపబడవలెను; ఈ విషయములో పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ను 

విశావ్సమును కనబడును. 

పర్కటన 13:11 => మరియు భూమిలోనుండి మరియొక కూర్రమృగము పైకి వచుచ్ట చూచితిని. 

గొఱఱ్పిలల్ కొముమ్వంటి రెండు కొముమ్లు దానికుండెను; అది ఘటసరప్మువలె మాటలాడుచుండెను; 

పర్కటన 13:12 => అది ఆ మొదటి కూర్రమృగమునకునన్ అధికారపు చేషట్లనిన్యు దానియెదుట 

చేయుచునన్ది; మరియు చావుదెబబ్ తగిలి బాగుపడియునన్ ఆ మొదటి మృగమునకు భూమియు 

దానిలో నివసించువారును నమసాక్రము చేయునటుల్ అది బలవంతము చేయుచునన్ది 

పర్కటన 13:13 => అది ఆకాశమునుండి భూమికి మనుషుయ్ల యెదుట అగిన్ దిగివచుచ్నటుట్గా గొపప్ 

సూచనలు చేయుచునన్ది. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

పార్ణమిచుచ్టకై దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 
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పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  

పర్కటన 13:17 => ఆ ముదర్, అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరిటి సంఖయ్యైనను గలవాడు 

తపప్, కర్య వికర్యములు చేయుటకు మరి యెవనికిని అధికారము లేకుండునటుల్ను అది వారిని 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 

పర్కటన 13:18 => బుదిధ్ గలవాడు మృగము యొకక్ సంఖయ్ను లెకిక్ంపనిముమ్; అది యొక 

మనుషుయ్ని సంఖయ్యే; ఆ సంఖయ్ ఆరువందల అరువది యారు; ఇందులో జాఞ్నము కలదు. 

పర్కటన 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 

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

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 

కీరత్నలు 75:4 => అహంకారులై యుండకుడని అహంకారులకు నేను ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను. 

జెకరాయ్ 14:5 => కొండలమధయ్ కనబడు లోయ ఆజీలు వరకు సాగగా మీరు ఆ కొండ లోయలోనికి 

పారిపోవుదురు. యూదా రాజైన ఉజిజ్యా దినములలో కలిగిన భూకంపమునకు మీరు భయపడి 

పారిపోయినటుల్ మీరు పారిపోవుదురు, అపుప్డు నీతోకూడ పరిశుదుద్లందరును వచెచ్దరు. నా దేవుడైన 

యెహోవా పర్తయ్క్షమగును. 

పర్కటన 9:21 => మరియు తాము చేయుచునన్ నరహతయ్లును మాయ మంతర్ములును జార 

చోరతవ్ములును చేయకుండునటుల్ వారు మారుమనసుస్ పొందిన వారు కారు. 
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పర్కటన 13:7 => మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను వారిని జయింపను దానికి 

అధికారమియయ్బడెను. పర్తి వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి 

మీదను పర్తి జనము మీదను అధికారము దానికియయ్బడెను. 

పర్కటన 18:24 => మరియు పర్వకత్ల యొకక్యు, పరిశుదుధ్ల యొకక్యు, భూమిమీద వధింపబడిన 

వారందరి యొకక్యు రకత్ము ఆ పటట్ణములో కనబడెననెను. 

వచనము 25 

ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను నలుగగొటుట్ను; అతడు 

పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు ఒక కాలము 

కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

దానియేలు 7:9 => ఇంక సింహాసనములను వేయుట చూచితిని; మహా వృదుధ్డొకడు కూరుచ్ండెను. 

ఆయన వసత్రము హిమమువలె ధవళముగాను, ఆయన తలవెండుర్కలు శుదధ్మైన గొఱఱ్బొచుచ్వలె 

తెలల్గాను ఉండెను. ఆయన సింహాసనము అగిన్జావ్లలవలె మండుచుండెను; దాని చకర్ములు అగిన్వలె 

ఉండెను. 

దానియేలు 7:10 => అగిన్వంటి పర్వాహము ఆయనయొదద్నుండి పర్వహించుచుండెను. వేవేలకొలది 

ఆయనకు పరిచారకులుండిరి; కోటల్కొలది మనుషుయ్లు ఆయన యెదుట నిలిచిరి, తీరుప్తీరుచ్టకై 

గర్ంథములు తెరువబడెను. 

దానియేలు 7:11 => అపుప్డు నేను చూచుచుండగా, ఆ కొముమ్ పలుకుచునన్ మహా గరవ్పు మాటల 

నిమితత్ము వారు ఆ జంతువును చంపినటుట్ కనబడెను; తరువాత దాని కళేబరము మండుచునన్ 

అగిన్లో వేయబడెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => అపుప్డా ధరమ్విరోధి బయలుపరచబడును. పర్భువైన యేసు తన నోటి 

యూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన పర్కాశముచేత నాశనము చేయును. 
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పర్కటన 11:11 => అయితే ఆ మూడుదినములనన్రయైన పిమమ్ట దేవునియొదద్నుండి జీవాతమ్ వచిచ్ 

వారిలో పర్వేశించెను గనుక వారు పాదములు ఊని నిలిచిరి; వారిని చూచిన వారికి మిగుల భయము 

కలిగెను.  

పర్కటన 11:12 => అపుప్డు ఇకక్డికి ఎకిక్రండని పరలోకమునుండి గొపప్ సవ్రము తమతో చెపుప్ట 

వారు విని, మేఘారూఢులై పరలోకమునకు ఆరోహణమైరి; వారు పోవుచుండగా వారి శతుర్వులు 

వారిని చూచిరి 

పర్కటన 11:13 => ఆ గడియలోనే గొపప్ భూకంపము కలిగినందున ఆ పటట్ణములో పదియవ 

భాగము కూలిపోయెను. ఆ భూకంపమువలన ఏడువేలమంది చచిచ్రి. మిగిలినవారు భయాకార్ంతులై 

పరలోకపు దేవుని మహిమపరచిరి. 

పర్కటన 11:14 => రెండవ శర్మ గతించెను; ఇదిగో మూడవ శర్మ తవ్రగా వచుచ్చునన్ది. 

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. 

పర్కటన 11:16 => అంతట దేవుని యెదుట సింహాసనాసీనులగు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు 

సాషాట్ంగపడి దేవునికి నమసాక్రముచేసి 

పర్కటన 11:17 => వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు దేవుడవైన పర్భువా, సరావ్ధికారీ, నీవు నీ 

మహాబలమును సీవ్కరించి యేలుచునాన్వు గనుక మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

పర్కటన 14:8 => వేరొక దూత, అనగా రెండవ దూత అతని వెంబడి వచిచ్ మోహోదేర్కముతో కూడిన 

తన వయ్భిచార మదయ్మును సమసత్ జనములకు తార్గించిన యీ మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను అని చెపెప్ను. 
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పర్కటన 14:9 => మరియు వేరొక దూత, అనగా మూడవ దూత వీరి వెంబడి వచిచ్ గొపప్ సవ్రముతో 

ఈలాగు చెపెప్ను ఆ కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని యెవడైనను నమసాక్రము చేసి, 

తన నొసటి యందేమిచేతిమీదనేమి ఆ ముదర్ వేయించుకొనినయెడల 

పర్కటన 14:10 => ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగర్తపాతర్లో పోయబడిన దేవుని కోపమను 

మదయ్మును వాడు తార్గును. పరిశుదధ్ దూతల యెదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను అగిన్గంధకములచేత 

వాడు బాధింపబడును. 

పర్కటన 14:11 => వారి బాధ సంబంధమైన పొగ యుగయుగములు లేచును; ఆ 

కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని నమసాక్రము చేయువారును, దాని పేరుగల ముదర్ 

ఎవడైనను వేయించుకొనినయెడల వాడును రాతిర్ంబగళుల్ నెమమ్దిలేనివారై యుందురు.  

పర్కటన 14:12 => దేవుని ఆజఞ్లను యేసునుగూరిచ్న విశావ్సమును గైకొనుచునన్ పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ 

ఇందులో కనబడును. 

పర్కటన 14:13 => అంతట ఇపప్టినుండి పర్భువునందు మృతినొందు మృతులు ధనుయ్లని 

వార్యుమని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము చెపప్గా వింటిని. నిజమే; వారు తమ పర్యాసములు 

మాని విశార్ంతి పొందుదురు; వారి కిర్యలు వారివెంట పోవునని ఆతమ్ చెపుప్చునాన్డు 

పర్కటన 14:14 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో తెలల్ని మేఘము కనపడెను. మనుషయ్కుమారుని 

పోలిన యొకడు ఆ మేఘముమీద ఆసీనుడై యుండెను ఆయన శిరసుస్మీద సువరణ్ కిరీటమును,చేతిలో 

వాడిగల కొడవలియు ఉండెను. 

పర్కటన 14:15 => అపుప్డు మరియొక దూత దేవాలయములోనుండి వెడలివచిచ్ భూమి పైరు 

పండియునన్ది, కోతకాలము వచిచ్నది, నీ కొడవలి పెటిట్ కోయుమని గొపప్ సవ్రముతో ఆ 

మేఘముమీద ఆసీనుడైయునన్ వానితో చెపెప్ను 

పర్కటన 14:16 => మేఘముమీద ఆసీనుడై యునన్వాడు తన కొడవలి భూమిమీద వేయగా భూమి 

పైరు కోయబడెను. 

పర్కటన 14:17 => ఇంకొక దూత పరలోకమునందునన్ ఆలయములోనుండి వెడలి వచెచ్ను; 

ఇతనియొదద్ను వాడిగల కొడవలి యుండెను. 
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పర్కటన 14:18 => మరియొక దూత బలిపీఠమునుండి వెడలి వచెచ్ను. ఇతడు అగిన్మీద 

అధికారము నొందినవాడు; ఇతడు వాడియైన కొడవలి గలవానిని గొపప్ సవ్రముతో పిలిచి భూమిమీద 

ఉనన్ దార్క్షపండుల్ పరిపకవ్మైనవి; వాడియైన నీ కొడవలిపెటిట్ దాని గెలలు కోయుమని చెపెప్ను. 

పర్కటన 14:19 => కాగా ఆ దూత తన కొడవలి భూమిమీద వేసి భూమిమీదనునన్ దార్క్షపండల్ను 

కోసి, దేవుని కోపమను దార్క్షల పెదద్ తొటిట్లో వేసెను 

పర్కటన 14:20 => ఆ దార్క్షలతొటిట్ పటట్ణమునకు వెలుపట తొర్కక్బడెను; నూరు కోసుల దూరము 

గుఱఱ్ముల కళెళ్ము మటుట్కు దార్క్షల తొటిట్లోనుండి రకత్ము పర్వహించెను. 

పర్కటన 19:11 => మరియు పరలోకము తెరువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డిదిగో, తెలల్ని 

గుఱఱ్మొకటి కనబడెను. దానిమీద కూరుచ్ండి యునన్వాడు నమమ్కమైనవాడును సతయ్వంతుడును అను 

నామము గలవాడు. ఆయన నీతినిబటిట్ విమరశ్ చేయుచు యుదధ్ము జరిగించుచునాన్డు 

పర్కటన 19:12 => ఆయన నేతర్ములు అగిన్జావ్ల వంటివి, ఆయన శిరసుస్మీద అనేక 

కిరీటములుండెను. వార్యబడిన యొక నామము ఆయనకు కలదు, అది ఆయనకేగాని మరి ఎవనికిని 

తెలియదు; 

పర్కటన 19:13 => రకత్ ములో ముంచబడిన వసత్రము ఆయన ధరించుకొని యుండెను. మరియు 

దేవుని వాకయ్ము అను నామము ఆయనకు పెటట్బడియునన్ది. 

పర్కటన 19:14 => పరలోకమందునన్ సేనలు శుభర్మైన తెలల్ని నారబటట్లు ధరించుకొని తెలల్ని 

గుఱఱ్ము లెకిక్ ఆయనను వెంబడించుచుండిరి. 

పర్కటన 19:15 => జనములను కొటుట్టకై ఆయన నోటనుండి వాడిగల ఖడగ్ము 

బయలువెడలుచునన్ది. ఆయన యినుప దండముతో వారిని ఏలును; ఆయనే సరావ్ధికారియగు దేవుని 

తీక్షణమైన ఉగర్త అను మదయ్పుతొటిట్ తొర్కుక్ను. 

పర్కటన 19:16 => రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన వసత్రము 

మీదను తొడ మీదను వార్యబడియునన్ది. 

పర్కటన 19:17 => మరియు ఒక దూత సూరయ్బింబములో నిలిచియుండుట చూచితిని. 
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పర్కటన 19:18 => అతడు గొపప్ శబద్ముతో ఆరభ్టించి రండి, రాజుల మాంసమును 

సహసార్ధిపతుల మాంసమును బలిషు ఠ్ల మాంసమును గుఱఱ్ముల మాంసమును వాటిమీద 

కూరుచ్ండువారి మాంసమును, సవ్తంతుర్లదేమి దాసులదేమి కొదిద్వారిదేమి గొపప్వారిదేమి, అందరి 

యొకక్ మాంసమును తినుటకై దేవుని గొపప్ విందునకు కూడి రండని ఆకాశమధయ్మందు ఎగురుచునన్ 

సమసత్ పకుష్లను పిలిచెను 

పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

పర్కటన 19:21 => కడమ వారు గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వాని నోటనుండి వచిచ్న ఖడగ్ముచేత 

వధింపబడిరి; వారి మాంసమును పకుష్లనిన్యు కడుపార తినెను. 

పర్కటన 20:9 => వారు భూమియందంతట వాయ్పించి, పరిశుదుధ్ల శిబిరమును పిర్యమైన 

పటట్ణమును ముటట్డి వేయగా పరలోకములోనుండి అగిన్ దిగివచిచ్ వారిని దహించెను. 

పర్కటన 20:10 => వారిని మోసపరచిన అపవాది అగిన్ గంధకములుగల గుండములో 

పడవేయబడెను. అచచ్ట ఆ కూర్రమృగమును అబదధ్ పర్వకత్యు ఉనాన్రు; వారు యుగయుగములు 

రాతిర్ంబగళుల్ బాధింపబడుదురు. 

పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

పర్కటన 20:12 => మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము 

ఎదుట నిలువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును 

వేరొక గర్ంథము విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల 

చొపుప్న మృతులు తీరుప్ పొందిరి. 
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పర్కటన 20:13 => సముదర్ము తనలో ఉనన్ మృతులను అపప్గించెను; మరణమును 

పాతాళలోకమును వాటి వశముననునన్ మృతులనపప్గించెను; వారిలో పర్తివాడు తన కిర్యల చొపుప్న 

తీరుప్ పొందెను. 

పర్కటన 20:14 => మరణమును మృతుల లోకమును అగిన్గుండములో పడవేయబడెను; ఈ 

అగిన్గుండము రెండవ మరణము. 

పర్కటన 20:15 => ఎవని పేరైనను జీవగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ కనబడనియెడల వాడు 

అగిన్గుండములో పడవేయబడెను. 

దానియేలు 7:18 => అయితే మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లే రాజాయ్ధికారము నొందుదురు; వారు 

యుగయుగములు యుగయుగాంతములవరకు రాజయ్మేలుదురు. 

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

సంవతస్రము వచిచ్యుండెను 

మతత్యి 19:28 => యేసు వారితో ఇటల్నెను(పర్పంచ) పునరజ్ననమందు మనుషయ్కుమారుడు తన 

మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండునపుడు ననున్ వెంబడించిన మీరును పండెర్ండు 

సింహాసనములమీద ఆసీనులై ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి తీరుప్తీరుచ్దురు. 

లూకా 22:29 => గనుక నా తండిర్ నాకు రాజయ్మును నియమించినటుట్గా నా రాజయ్ములో నా 

బలల్యొదద్ అనన్పానములు పుచుచ్కొని,  

లూకా 22:30 => సింహాసనముల మీద కూరుచ్ండి ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి మీరు 

తీరుప్తీరుచ్టకై, నేనును మీకు రాజయ్మును నియమించుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 6:2 => పరిశుదుధ్లు లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్దురని మీరెరుగరా? మీవలన 

లోకమునకు తీరుప్ జరుగవలసియుండగా, మికిక్లి అలప్మైన సంగతులనుగూరిచ్ తీరుప్ తీరుచ్టకు 

మీకు యోగయ్త లేదా? 

1 కొరిందీయులకు 6:3 => మనము దేవదూతలకు తీరుప్ తీరుచ్దుమని యెరుగరా? ఈ జీవన 

సంబంధమైన సంగతులనుగూరిచ్ మరిముఖయ్ముగా తీరుప్ తీరచ్వచుచ్ను గదా? 
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పర్కటన 1:6 => మనలను పేర్మించుచు తన రకత్మువలన మన పాపములనుండి మనలను 

విడిపించినవానికి మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాక, ఆమేన . ఆయన 

మనలను తన తండిర్యగు దేవునికి ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను జేసెను. 

పర్కటన 3:21 => నేను జయించి నా తండిర్తో కూడ ఆయన సింహాసనమునందు కూరుచ్ండియునన్ 

పర్కారము జయించువానిని నాతోకూడ నా సింహాసనమునందు కూరుచ్ండనిచెచ్దను. 

పర్కటన 5:10 => మా దేవునికి వారిని ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను చేసితివి; గనుక వారు 

భూలోకమందు ఏలుదురని కొర్తత్పాట పాడుదురు. 

పర్కటన 20:4 => అంతట సింహాసనములను చూచితిని; వాటిమీద ఆసీనులై యుండువారికి 

విమరశ్చేయుటకు అధికారము ఇయయ్బడెను. మరియు కూర్రమృగమునకైనను దాని పర్తిమకైనను 

నమసాక్రము చేయక, తమ నోసలల్యందుగానిచేతులయందుగాని దాని ముదర్ వేయించుకొనని 

వారిని, యేసు విషయమై తామిచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్ము దేవుని వాకయ్ము నిమితత్ము శిరచేచ్దనము 

చేయబడినవారి ఆతమ్లను చూచితిని. వారు బర్తికినవారై, వెయియ్ సంవతస్రములు కీర్సుత్తో కూడా 

రాజయ్ము చేసిరి 

కీరత్నలు 49:14 => వారు పాతాళములో మందగా కూరచ్బడుదురు మరణము వారికి 

కాపరియైయుండును ఉదయమున యథారథ్వంతులు వారినేలుదురు వారి సవ్రూపములు 

నివాసములేనివై పాతాళములో క్షయమైపోవును.  

దానియేలు 7:13 => రాతిర్ కలిగిన దరశ్నములను నేనింక చూచుచుండగా, ఆకాశమేఘారూఢుడై 

మనుషయ్కుమారుని పోలిన యొకడు వచిచ్, ఆ మహా వృదుధ్డగువాని సనిన్ధిని పర్వేశించి, ఆయన 

సముఖమునకు తేబడెను. 

దానియేలు 7:26 => అతని యధికారము నశింపజేయుటకును నిరూమ్లము చేయుటకును తీరుప్ 

విధింపబడెను గనుక అది కొటిట్వేయబడును. 

దానియేలు 7:27 => ఆకాశమంతటి కిర్ందనునన్ రాజయ్మును అధికారమును రాజయ్మహాతమ్య్మును 

మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లకు చెందును. ఆయన రాజయ్ము నితయ్ము నిలుచును, అధికారులందరును 

దానికి దాసులై విధేయులగుదురు. ఇంతలో సంగతి సమాపత్మాయెను అని చెపెప్ను. 

Page  of 801 1355



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

మీకా 4:1 => అంతయ్దినములలో యెహోవా మందిరపరవ్తము పరవ్తముల శిఖరమున సిథ్రపరచబడి 

కొండలకంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడగా పర్వాహము వచిచ్నటుల్ జనులు దానిలోనికి వతుత్రు. 

పర్కటన 2:26 => నేను నా తండిర్వలన అధికారము పొందినటుట్ జయించుచు, అంతము వరకు నా 

కిర్యలు జాగర్తత్గా చేయువానికి జనులమీద అధికారము ఇచెచ్దను. 

పర్కటన 2:27 => అతడు ఇనుప దండముతో వారిని ఏలును; వారు కుమమ్రవాని పాతర్లవలె 

పగులగొటట్బడుదురు; 

పర్కటన 11:7 => వారు సాక్షయ్ము చెపుప్ట ముగింపగానే అగాధములోనుండి వచుచ్ కూర్రమృగము 

వారితో యుదధ్ము చేసి జయించి వారిని చంపును. 

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 26 

అతని యధికారము నశింపజేయుటకును నిరూమ్లము చేయుటకును తీరుప్ విధింపబడెను గనుక అది 

కొటిట్వేయబడును. 

దానియేలు 7:7 => పిమమ్ట రాతిర్యందు నాకు దరశ్నములు కలిగినపుప్డు నేను చూచుచుండగా, 

ఘోరమును భయంకరమునగు నాలుగవ జంతువొకటి కనబడెను. అది తనకు ముందుగా నుండిన 

యితర జంతువులకు భినన్మైనది; అది మహా బలమహాతత్య్ములు గలది; దానికి పెదద్ 

ఇనుపదంతములును పది కొముమ్లు నుండెను. అది సమసత్మును భకిష్ంచుచు తుతుత్నియలుగా 

చేయుచు మిగిలినదానిని కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను. 

దానియేలు 2:40 => పిమమ్ట నాలుగవ రాజయ్మొకటి లేచును. అది ఇనుమువలె బలముగా 

ఉండును. ఇనుము సమసత్మైన వాటిని దంచి విరుగగొటుట్నది గదా; ఇనుము పగులగొటుట్నటుల్ అది 

రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ పొడిచేయును. 
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లూకా 2:1 => ఆ దినములలో సరవ్లోకమునకు పర్జాసంఖయ్ వార్యవలెనని కైసరు ఔగుసుత్ వలన 

ఆజఞ్ ఆయెను. 

ఆదికాండము 36:30 => దిషోను నాయకుడు ఏసెరు నాయకుడు దీషాను నాయకుడు. శేయీరు 

దేశమందలి వారి నాయకుల చొపుప్న వీరు హోరీయుల నాయకులు. 

సంఖాయ్కాండము 24:24 => కితీత్ము తీరమునుండి ఓడలు వచుచ్ను. అవి అషూష్రును ఏబెరును 

బాధించును. కితీత్యులుకూడ నితయ్నాశనము పొందుదురనెను. 

యెషయా 25:5 => ఎండిన దేశములో ఎండవేడిమి అణగిపోవునటుల్ నీవు అనుయ్ల ఘోషను 

అణచివేసితివి మేఘచాఛ్యవలన ఎండ అణచివేయబడునటుల్ బలాతాక్రుల జయకీరత్న 

అణచివేయబడును.  

విలాపవాకయ్ములు 3:11 => నాకు తోర్వలేకుండ చేసి నా యవయవములను విడదీసియునాన్డు నాకు 

దికుక్లేకుండ చేసియునాన్డు 

దానియేలు 2:39 => తాము చనిపోయిన తరువాత తమరి రాజయ్ముకంటె తకుక్వైన రాజయ్మొకటి 

లేచును. అటుతరువాత లోకమంత యేలునటిట్ మూడవ రాజయ్మొకటి లేచును. అది యితత్డి 

వంటిదగును.  

దానియేలు 7:20 => మరియు దాని తలపైనునన్ పది కొముమ్ల సంగతియు, వాటి మధయ్నుండి పెరిగి 

మూడు కొముమ్లను కొటిట్వేసి, కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును గల ఆ వేరగు కొముమ్ 

సంగతియు, అనగా దాని కడమ కొముమ్లకంటె బలము కలిగిన ఆ కొముమ్ సంగతియు విచారించితిని. 

దానియేలు 8:13 => అపుప్డు పరిశుదుధ్లలో ఒకడు మాటలాడగా వింటిని; అంతలో 

మాటలాడుచునన్ ఆ పరిశుదుధ్నితో మరియొక పరిశుదుధ్డు మాటలాడుచుండెను. ఏమనగా, 

అనుదినబలినిగూరిచ్యు, అతికర్మము జరిగినందున సంభవించు నాశనకరమైన హేయ 

వసుత్వునుగూరిచ్యు కలిగిన యీ దరశ్నము నెరవేరుటకు ఎనాన్ళుల్ పటుట్ననియు, ఈ ఆలయ 

సాథ్నమును జనసమూహమును కాళల్కిర్ంద తొర్కక్బడుట ఎనాన్ళుల్ జరుగునోయనియు 

మాటలాడుకొనిరి. 
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పర్కటన 12:17 => అందుచేత ఆ ఘటసరప్ము ఆగర్హము తెచుచ్కొని, దేవుని అజఞ్లు గైకొనుచు 

యేసునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు ఉనన్వారైన ఆమె సంతానములో శేషించినవారితో యుదధ్ము చేయుటకై 

బయలువెడలి సముదర్తీరమున నిలిచెను 

పర్కటన 13:1 => మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము 

సముదర్ములోనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద 

దేవదూషణకరమైన పేళుల్ను ఉండెను. 

పర్కటన 17:18 => మరియు నీవు చూచిన ఆ సతరీ భూరాజుల నేలు ఆ మహా పటట్ణమే. 

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 

వచనము 27 

ఆకాశమంతటి కిర్ందనునన్ రాజయ్మును అధికారమును రాజయ్మహాతమ్య్మును మహోనన్తుని 

పరిశుదుధ్లకు చెందును. ఆయన రాజయ్ము నితయ్ము నిలుచును, అధికారులందరును దానికి దాసులై 

విధేయులగుదురు. ఇంతలో సంగతి సమాపత్మాయెను అని చెపెప్ను. 

దానియేలు 7:20 => మరియు దాని తలపైనునన్ పది కొముమ్ల సంగతియు, వాటి మధయ్నుండి పెరిగి 

మూడు కొముమ్లను కొటిట్వేసి, కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును గల ఆ వేరగు కొముమ్ 

సంగతియు, అనగా దాని కడమ కొముమ్లకంటె బలము కలిగిన ఆ కొముమ్ సంగతియు విచారించితిని. 

పర్కటన 12:3 => అంతట పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను. ఇదిగో యెఱఱ్ని మహా 

ఘటసరప్ము; దానికి ఏడు తలలును పది కొముమ్లును ఉండెను; దాని తలలమీద ఏడు 

కిరీటములుండెను. 

పర్కటన 13:1 => మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము 

సముదర్ములోనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద 

దేవదూషణకరమైన పేళుల్ను ఉండెను. 
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పర్కటన 17:3 => అపుప్డతడు ఆతమ్వశుడనైన ననున్ అరణయ్మునకు కొనిపోగా, దేవదూషణ 

నామములతో నిండుకొని, యేడు తలలును పది కొముమ్లునుగల ఎఱఱ్ని మృగముమీద కూరుచ్ండిన 

యొక సతరీని చూచితిని 

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

పొందలేదు గాని యొక గడియ కూర్రమృగముతో కూడ రాజులవలె అధికారము పొందుదురు. 

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

అపప్గింతురు. 

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

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

బొతిత్గా కాలిచ్వేతురు. 

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

రాజయ్మును ఆ మృగమునకు అపప్గించుటవలన తన సంకలప్ము కొనసాగించునటుల్ దేవుడు వారికి 

బుదిధ్ పుటిట్ంచెను. 

పర్కటన 17:18 => మరియు నీవు చూచిన ఆ సతరీ భూరాజుల నేలు ఆ మహా పటట్ణమే. 

దానియేలు 7:8 => నేను ఈ కొముమ్లను కనిపెటట్గా ఒక చినన్కొముమ్ వాటిమధయ్ను లేచెను; దానికి 

సథ్లమిచుచ్టకై ఆ కొముమ్లలో మూడు పెరికివేయబడినవి. ఈ కొముమ్నకు మానవుల కనున్లవంటి 

కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును ఉండెను.  

దానియేలు 7:20 => మరియు దాని తలపైనునన్ పది కొముమ్ల సంగతియు, వాటి మధయ్నుండి పెరిగి 

మూడు కొముమ్లను కొటిట్వేసి, కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును గల ఆ వేరగు కొముమ్ 

సంగతియు, అనగా దాని కడమ కొముమ్లకంటె బలము కలిగిన ఆ కొముమ్ సంగతియు విచారించితిని. 

దానియేలు 8:9 => ఈ కొముమ్లలో ఒకదానిలో నుండి యొక చినన్కొముమ్ మొలిచెను. అది 

దకిష్ణముగాను తూరుప్గాను ఆనందదేశపు దికుక్గాను అతయ్ధికముగా బలిసెను. 

దానియేలు 8:10 => ఆకాశ సైనయ్ము నంటునంతగా పెరిగి నక్షతర్ములలో కొనిన్టిని పడవేసి 

కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను 
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దానియేలు 8:11 => ఆ సైనయ్ము యొకక్ అధిపతికి విరోధముగా తనున్ హెచిచ్ంచుకొని, అనుదిన 

బలయ్రప్ణమును నిలిపివేసి ఆయన ఆలయమును పడదోర్సెను. 

దానియేలు 8:12 => అతికర్మము జరిగినందున అనుదినబలిని నిలుపుచేయుటకై యొక సేన 

అతనికియయ్బడెను. అతడు సతయ్మును వయ్రథ్పరచి ఇషాట్నుసారముగా జరిగించుచు అభివృదిధ్ నొందెను. 

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:3 => మొదట భర్షట్తవ్ము సంభవించి నాశన పాతుర్డగు పాపపురుషుడు 

బయలుపడితేనేగాని ఆ దినము రాదు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని 

ఎదిరించుచు, దానికంతటికి పైగా వాడు తనున్తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు, తాను దేవుడనని తనున్ 

కనుపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూరుచ్ండును గనుక ఏవిధముగానైనను ఎవడును 

మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:5 => నేనింకను మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు ఈ సంగతులను మీతో చెపిప్నది 

మీకు జాఞ్పకము లేదా? 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:6 => కాగా వాడు తన సొంతకాలమందు బయలుపరచబడవలెనని వానిని 

అడడ్గించునది ఏదో అది మీరెరుగుదురు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:7 => ధరమ్విరోధసంబంధమైన మరమ్ము ఇపప్టికే కిర్య చేయుచునన్ది 

గాని, యిదివరకు అడడ్గించుచునన్వాడు మధయ్నుండి తీసివేయబడువరకే అడడ్గించును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => అపుప్డా ధరమ్విరోధి బయలుపరచబడును. పర్భువైన యేసు తన నోటి 

యూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన పర్కాశముచేత నాశనము చేయును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

1 తిమోతి 4:2 => దయయ్ముల బోధ యందును లక్షయ్ముంచి, విశావ్స భర్షుట్లగుదురని ఆతమ్ తేటగా 

చెపుప్చునాన్డు. 

1 తిమోతి 4:3 => ఆ అబదిధ్కులు, వాత వేయబడిన మనసాస్కిష్ గలవారై, వివాహము నిషేధించుచు, 

సతయ్విషయమై అనుభవజాఞ్నము గల విశావ్సులు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి పుచుచ్కొను నిమితత్ము 

దేవుడు సృజించిన ఆహారవసుత్వులను కొనిన్టిని తినుట మానవలెనని చెపుప్చుందురు. 

కీరత్నలు 94:23 => ఆయన వారిదోషము వారిమీదికి రపిప్ంచును వారి చెడుతనమునుబటిట్ వారిని 

సంహరించును. మన దేవుడైన యెహోవా వారిని సంహరించును. 

దానియేలు 2:41 => పాదములును వేర్ళుల్ను కొంతమటుట్నకు కుమమ్రి మటిట్దిగాను కొంతమటుట్నకు 

ఇనుపదిగా నునన్టుట్ తమరికి కనబడెను గనుక ఆ రాజయ్ములో భేదములుండును. అయితే ఇనుము 

బురదతో కలిసియునన్టుట్ కనబడెను గనుక ఆ రాజయ్ములో ఆలాగున నుండును, ఆ రాజయ్ము 

ఇనుమువంటి బలముగలదై యుండును.  

దానియేలు 2:42 => పాదముల వేర్ళుల్ కొంతమటుట్నకు ఇనుపవిగాను కొంతమటుట్నకు మటిట్విగాను 

ఉనన్టుల్ ఆ రాజయ్ము ఒక విషయములో బలముగాను ఒక విషయములో నీరసముగాను ఉండును. 

దానియేలు 7:7 => పిమమ్ట రాతిర్యందు నాకు దరశ్నములు కలిగినపుప్డు నేను చూచుచుండగా, 

ఘోరమును భయంకరమునగు నాలుగవ జంతువొకటి కనబడెను. అది తనకు ముందుగా నుండిన 

యితర జంతువులకు భినన్మైనది; అది మహా బలమహాతత్య్ములు గలది; దానికి పెదద్ 

ఇనుపదంతములును పది కొముమ్లు నుండెను. అది సమసత్మును భకిష్ంచుచు తుతుత్నియలుగా 

చేయుచు మిగిలినదానిని కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను. 
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జెకరాయ్ 6:7 => బలమైన గుఱఱ్ములు బయలువెళి ల్ లోకమంతట సంచరింప పర్యతిన్ంపగా, పోయి 

లోకమందంతట సంచరించుడని అతడు సెలవిచెచ్ను గనుక అవి లోకమందంతట 

సంచరించుచుండెను. 

మారుక్ 14:22 => వారు భోజనము చేయుచుండగా, ఆయన యొక రొటెట్ను పటుట్కొని, ఆశీరవ్దించి 

విరిచి, వారికిచిచ్ మీరు తీసికొనుడి; ఇది నా శరీరమనెను. 

పర్కటన 13:11 => మరియు భూమిలోనుండి మరియొక కూర్రమృగము పైకి వచుచ్ట చూచితిని. 

గొఱఱ్పిలల్ కొముమ్వంటి రెండు కొముమ్లు దానికుండెను; అది ఘటసరప్మువలె మాటలాడుచుండెను; 

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 

వచనము 28 

దానియేలను నేను విని మనసుస్నందు అధికమైన కలత గలవాడనైతిని; అందుచేత నా ముఖము 

వికారమాయెను; అయితే ఆ సంగతి నా మనసుస్లో నుంచుకొంటిని. 

దానియేలు 7:8 => నేను ఈ కొముమ్లను కనిపెటట్గా ఒక చినన్కొముమ్ వాటిమధయ్ను లేచెను; దానికి 

సథ్లమిచుచ్టకై ఆ కొముమ్లలో మూడు పెరికివేయబడినవి. ఈ కొముమ్నకు మానవుల కనున్లవంటి 

కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును ఉండెను.  

దానియేలు 7:20 => మరియు దాని తలపైనునన్ పది కొముమ్ల సంగతియు, వాటి మధయ్నుండి పెరిగి 

మూడు కొముమ్లను కొటిట్వేసి, కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును గల ఆ వేరగు కొముమ్ 

సంగతియు, అనగా దాని కడమ కొముమ్లకంటె బలము కలిగిన ఆ కొముమ్ సంగతియు విచారించితిని. 

దానియేలు 8:24 => అతడు గెలుచును గాని తన సవ్బలమువలన గెలువడు; ఆశచ్రయ్ముగా 

శతుర్వులను నాశనము చేయుటయందు అభివృదిధ్ పొందుచు, ఇషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు 

బలవంతులను, అనగా పరిశుదధ్ జనమును నశింపజేయును. 
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దానియేలు 8:25 => మరియు నతడు ఉపాయము కలిగినవాడై మోసము చేసి తనకు లాభము 

తెచుచ్కొనును; అతడు అతిశయపడి తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును; కేష్మముగా నునన్ కాలమందు 

అనేకులను సంహరించును; అతడు రాజాధిరాజుతో యుదధ్ము చేయును గాని కడపట అతని బలము 

దైవాధీనమువలన కొటిట్వేయబడును. 

దానియేలు 11:28 => అతడు మిగుల దర్వయ్ము గలవాడై తన దేశమునకు మరలును. మరియు 

పరిశుదధ్ నిబంధనకు విరోధియై యిషాట్నుసారముగా జరిగించి తన దేశమునకు తిరిగివచుచ్ను. 

దానియేలు 11:30 => అంతట కితీత్యుల ఓడలు అతని మీదికి వచుచ్టవలన అతడు వాయ్కులపడి 

మరలి, పరిశుదధ్ నిబంధన విషయములో అతాయ్గర్హము గలవాడై, తన యిషాట్నుసారముగా 

జరిగించును. అతడు మరలి పరిశుదధ్ నిబంధనను నిషేధించిన వారెవరని విచారించును. 

దానియేలు 11:31 => అతని పక్షమున శూరులు లేచి, పరిశుదధ్సథ్లపు కోటను అపవితర్పరచి, 

అనుదిన బలి నిలిపివేసి, నాశనమును కలుగజేయు హేయమైన వసుత్వును నిలువబెటుట్దురు. 

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  

దానియేలు 11:37 => అతడు అందరికంటె ఎకుక్వగా తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును గనుక తన 

పితరుల దేవతలను లక్షయ్పెటట్డు; మరియు సతరీలకాంకిష్తా దేవతను గాని, యే దేవతను గాని 

లక్షయ్పెటట్డు. 

యెషయా 37:23 => నీవు ఎవరిని తిరసక్రించితివి? ఎవరిని దూషించితివి? నీవు గరివ్ంచి యెవరిని 

భయపెటిట్తివి? ఇశార్యేలీయుల పరిశుదధ్ దేవునినే గదా? 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని 

ఎదిరించుచు, దానికంతటికి పైగా వాడు తనున్తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు, తాను దేవుడనని తనున్ 

కనుపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూరుచ్ండును గనుక ఏవిధముగానైనను ఎవడును 

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

మరియు నలువదిరెండు నెలలు తన కారయ్ము జరుపనధికారము దానికి ఏరాప్టాయెను 

పర్కటన 13:6 => గనుక దేవుని దూషించుటకును, ఆయన నామమును, ఆయన గుడారమును, 

పరలోక నివాసులను దూషించుటకును అది తన నోరు తెరచెను. 

పర్కటన 13:11 => మరియు భూమిలోనుండి మరియొక కూర్రమృగము పైకి వచుచ్ట చూచితిని. 

గొఱఱ్పిలల్ కొముమ్వంటి రెండు కొముమ్లు దానికుండెను; అది ఘటసరప్మువలె మాటలాడుచుండెను; 

పర్కటన 6:9 => ఆయన అయిదవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు, దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును, తాము 

ఇచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్మును వధింపబడినవారి ఆతమ్లను బలిపీఠము కిర్ంద చూచితిని. 

పర్కటన 6:10 => వారు నాథా, సతయ్సవ్రూపీ, పరిశుదుధ్డా, యెందాక తీరుప్ తీరచ్కయు, మా రకత్ము 

నిమితత్ము భూనివాసులకు పర్తిదండన చేయకయు ఉందువని బిగగ్రగా కేకలు వేసిరి. 

పర్కటన 11:7 => వారు సాక్షయ్ము చెపుప్ట ముగింపగానే అగాధములోనుండి వచుచ్ కూర్రమృగము 

వారితో యుదధ్ము చేసి జయించి వారిని చంపును. 

పర్కటన 11:8 => వారి శవములు ఆ మహాపటట్ణపు సంతవీధిలో పడియుండును; వానికి ఉపమాన 

రూపముగా సొదొమ అనియు ఐగుపుత్ అనియు పేరు; అచచ్ట వారి పర్భువు కూడ సిలువవేయబడెను. 

పర్కటన 11:9 => మరియు పర్జలకును, వంశములకును, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని, 

జనములకును సంబంధించినవారు మూడు దినములనన్ర వారి శవములను చూచుచు వారి 

శవములను సమాధిలో పెటట్నియయ్రు. 

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

చూచి సంతోషించుచు, ఉతస్హించుచు, ఒకనికొకడు కటన్ములు పంపుకొందురు. 

పర్కటన 13:7 => మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను వారిని జయింపను దానికి 

అధికారమియయ్బడెను. పర్తి వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి 

మీదను పర్తి జనము మీదను అధికారము దానికియయ్బడెను. 
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పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

పర్కటన 13:9 => ఎవడైనను చెవి గలవాడైతే వినునుగాక; 

పర్కటన 13:10 => ఎవడైనను చెరపటట్వలెనని యునన్యెడల వాడు చెరలోనికి పోవును, ఎవడైనను 

ఖడగ్ముచేత చంపినయెడల వాడు ఖడగ్ముచేత చంపబడవలెను; ఈ విషయములో పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ను 

విశావ్సమును కనబడును. 

పర్కటన 14:12 => దేవుని ఆజఞ్లను యేసునుగూరిచ్న విశావ్సమును గైకొనుచునన్ పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ 

ఇందులో కనబడును. 

పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 

పర్కటన 18:24 => మరియు పర్వకత్ల యొకక్యు, పరిశుదుధ్ల యొకక్యు, భూమిమీద వధింపబడిన 

వారందరి యొకక్యు రకత్ము ఆ పటట్ణములో కనబడెననెను. 

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

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 

దానియేలు 11:31 => అతని పక్షమున శూరులు లేచి, పరిశుదధ్సథ్లపు కోటను అపవితర్పరచి, 

అనుదిన బలి నిలిపివేసి, నాశనమును కలుగజేయు హేయమైన వసుత్వును నిలువబెటుట్దురు. 

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  
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దానియేలు 11:37 => అతడు అందరికంటె ఎకుక్వగా తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును గనుక తన 

పితరుల దేవతలను లక్షయ్పెటట్డు; మరియు సతరీలకాంకిష్తా దేవతను గాని, యే దేవతను గాని 

లక్షయ్పెటట్డు. 

దానియేలు 11:38 => అతడు తన పితరులెరుగని దేవతను, అనగా పార్కారముల దేవతను వారి 

దేవతకు మారుగా ఘనపరచును; బంగారును వెండిని విలువగల రాళల్ను మనోహరమైన వసుత్వులను 

అరిప్ంచి, ఆ దేవతను ఘనపరచును. 

దానియేలు 12:11 => అనుదిన బలి నిలుపు చేయబడిన కాలము మొదలుకొని నాశనము 

కలుగజేయు హేయమైన దానిని నిలువబెటుట్వరకు వెయియ్నిన్ రెండువందల తొంబది దినములగును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని 

ఎదిరించుచు, దానికంతటికి పైగా వాడు తనున్తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు, తాను దేవుడనని తనున్ 

కనుపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూరుచ్ండును గనుక ఏవిధముగానైనను ఎవడును 

మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి. 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

1 తిమోతి 4:2 => దయయ్ముల బోధ యందును లక్షయ్ముంచి, విశావ్స భర్షుట్లగుదురని ఆతమ్ తేటగా 

చెపుప్చునాన్డు. 

1 తిమోతి 4:3 => ఆ అబదిధ్కులు, వాత వేయబడిన మనసాస్కిష్ గలవారై, వివాహము నిషేధించుచు, 

సతయ్విషయమై అనుభవజాఞ్నము గల విశావ్సులు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి పుచుచ్కొను నిమితత్ము 

దేవుడు సృజించిన ఆహారవసుత్వులను కొనిన్టిని తినుట మానవలెనని చెపుప్చుందురు. 

పర్కటన 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

పార్ణమిచుచ్టకై దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 
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పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  

పర్కటన 13:17 => ఆ ముదర్, అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరిటి సంఖయ్యైనను గలవాడు 

తపప్, కర్య వికర్యములు చేయుటకు మరి యెవనికిని అధికారము లేకుండునటుల్ను అది వారిని 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 

దానియేలు 4:25 => తమయొదద్ నుండకుండ మనుషుయ్లు నినున్ తరుముదురు, నీవు 

అడవిజంతువుల మధయ్ నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ తినెదవు; ఆకాశపుమంచు నీమీదపడి 

నినున్ తడుపును; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన అధికారియై యునాన్డనియు, 

తానెవనికి దాని ననుగర్హింప నిచఛ్యించునో వానికి అనుగర్హించుననియు నీవు తెలిసికొనువరకు 

ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:32 => తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ 

నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన 

అధికారియై యుండి, తానెవనికి దాని అనుగర్హింప నిశచ్యించునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు 

తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగునని చెపెప్ను. 

దానియేలు 12:7 => నారబటట్లు వేసికొని యేటిపైన ఆడుచునన్ ఆ మనుషుయ్ని మాటను నేను 

వింటిని; ఏమనగా, అతడు తన కుడిచేతిని ఎడమచేతిని ఆకాశమువైపుకెతిత్ నితయ్జీవియగు వాని 

నామమున ఒటుట్పెటుట్కొని, ఒకకాలము కాలములు అరధ్కాలము పరిశుదధ్జనము యొకక్ బలమును 

కొటిట్వేయుట ముగింపబడగా సకల సంగతులు సమాపత్ములగుననెను.  

దానియేలు 12:11 => అనుదిన బలి నిలుపు చేయబడిన కాలము మొదలుకొని నాశనము 

కలుగజేయు హేయమైన దానిని నిలువబెటుట్వరకు వెయియ్నిన్ రెండువందల తొంబది దినములగును. 

దానియేలు 12:12 => వెయియ్నిన్ మూడువందల ముపప్దియైదు దినములు తాళుకొని 

కనిపెటుట్కొనువాడు ధనుయ్డు. 
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పర్కటన 11:2 => ఆలయమునకు వెలుపటి ఆవరణమును కొలతవేయక విడిచిపెటుట్ము; అది 

అనుయ్లకియయ్బడెను, వారు నలువది రెండు నెలలు పరిశుదధ్పటట్ణమును కాలితో తొర్కుక్దురు. 

పర్కటన 11:3 => నేను నా యిదద్రు సాకుష్లకు అధికారము ఇచెచ్దను; వారు గోనెపటట్ ధరించుకొని 

వెయియ్నిన్ రెండువందల అరువది దినములు పర్వచింతురు. 

పర్కటన 12:6 => ఆ సతరీ అరణయ్మునకు పారిపోయెను; అచచ్ట వారు వెయియ్నిన్ రెండువందల 

అరువది దినములు ఆమెను పోషింపవలెనని దేవుడామెకు ఒక సథ్లము సిదధ్పరచియుంచెను. 

పర్కటన 12:14 => అందువలన ఆమె అరణయ్ములో ఉనన్ తన చోటికి ఎగురునటుల్ గొపప్ పకిష్రాజు 

రెకక్లు రెండు ఆమెకు ఇయయ్బడెను. అచచ్ట ఆ సరప్ముఖమును చూడకుండ ఆమె ఒక కాలము 

కాలములు అరధ్కాలము పోషింపబడెను 

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

మరియు నలువదిరెండు నెలలు తన కారయ్ము జరుపనధికారము దానికి ఏరాప్టాయెను 

పర్కటన 13:7 => మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను వారిని జయింపను దానికి 

అధికారమియయ్బడెను. పర్తి వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి 

మీదను పర్తి జనము మీదను అధికారము దానికియయ్బడెను. 

కీరత్నలు 12:3 => యెహోవా ఇచచ్కములాడు పెదవులనిన్టిని బింకములాడు నాలుకలనిన్టిని 

కోసివేయును. 

కీరత్నలు 73:9 => ఆకాశముతటుట్ వారు ముఖము ఎతుత్దురు వారి నాలుక భూసంచారము 

చేయును.  

కీరత్నలు 83:4 => వారు ఇశార్యేలను పేరు ఇకను జాఞ్పకము రాకపోవునటుల్ జనముగా నుండకుండ 

వారిని సంహరించుదము రండని చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 94:4 => వారు వదరుచు కఠోరమైన మాటలు పలుకుచునాన్రు దోషము చేయువారందరు 

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

ఇశార్యేలు వంశసుథ్లు యెహోవా దేశములోవారిని దాసులనుగాను పనికతెత్లనుగాను 

సావ్ధీనపరచుకొందురు వారు తముమ్ను చెరలో పెటిట్నవారిని చెరలో పెటిట్  

యెషయా 24:5 => లోకనివాసులు ధరమ్శాసనములను అతికర్మించియునాన్రు కటట్డను మారిచ్ 

నితయ్నిబంధనను మీరియునాన్రు. దాని నివాసులచేత లోకము అపవితర్మాయెను. 

యెషయా 36:14 => హిజిక్యాచేత మోసపోకుడి; మిముమ్ను విడిపింప శకిత్ వానికి చాలదు. 

దానియేలు 2:9 => కాలము ఉపాయముగా గడపవలెనని అబదధ్మును మోసపు మాటలను 

నాయెదుట పలుక నుదేద్శించి యునాన్రు. మీరు కలను చెపప్లేకపోయినయెడల నేను చెపిప్న మాట 

ఖండితము గనుక కలను నాకు చెపుప్డి అపుప్డు దాని భావమును తెలియజేయుటకు మీకు సామరథ్య్ము 

కలదని నేను తెలిసికొందును. 

దానియేలు 4:16 => ఏడు కాలములు గడచువరకు వానికునన్ మానవమనసుస్నకు బదులుగా 

పశువుమనసుస్ వానికి కలుగును. 

దానియేలు 7:11 => అపుప్డు నేను చూచుచుండగా, ఆ కొముమ్ పలుకుచునన్ మహా గరవ్పు మాటల 

నిమితత్ము వారు ఆ జంతువును చంపినటుట్ కనబడెను; తరువాత దాని కళేబరము మండుచునన్ 

అగిన్లో వేయబడెను. 

దానియేలు 8:11 => ఆ సైనయ్ము యొకక్ అధిపతికి విరోధముగా తనున్ హెచిచ్ంచుకొని, అనుదిన 

బలయ్రప్ణమును నిలిపివేసి ఆయన ఆలయమును పడదోర్సెను. 

దానియేలు 8:14 => అందుకతడు రెండువేల మూడువందల దినముల మటుట్కే యని నాతో చెపెప్ను. 

అపుప్డు ఆలయ పవితర్తనుగూరిచ్న తీరుప్ తీరచ్బడును. 

దానియేలు 8:23 => వారి పర్భుతవ్ము యొకక్ అంతములో వారి యతికర్మములు సంపూరిత్ 

యగుచుండగా, కూర్రముఖము గలవాడును యుకిత్ గలవాడునై యుండి, ఉపాయము తెలిసికొను ఒక 

రాజు పుటుట్ను. 

దానియేలు 11:24 => అతడు సమాధాన కేష్మముగల దేశమునకు వచిచ్, తన పితరులు కాని తన 

పితరుల పితరులు గాని చేయని దానిని చేయును; ఏదనగా అచచ్ట ఆసిత్ని, దోపుడు సొముమ్ను, 
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ధనమును విభజించి తనవారికి పంచిపెటుట్ను. అంతట కొంతకాలము పార్కారములను పటుట్కొనుటకు 

కుటర్చేయును 

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. 

మారుక్ 7:9 => మరియు ఆయన మీరు మీ పారంపరాయ్చారమును గైకొనుటకు దేవుని ఆజఞ్ను 

బొతిత్గా నిరాకరించుదురు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:3 => మొదట భర్షట్తవ్ము సంభవించి నాశన పాతుర్డగు పాపపురుషుడు 

బయలుపడితేనేగాని ఆ దినము రాదు. 

2 తిమోతి 3:2 => ఏలాగనగా మనుషుయ్లు సావ్రథ్ పిర్యులు ధనాపేకుష్లు బింకములాడువారు 

అహంకారులు దూషకులు తలిల్దండుర్లకు అవిధేయులు కృతజఞ్త లేనివారు అపవితుర్లు 

పర్కటన 17:3 => అపుప్డతడు ఆతమ్వశుడనైన ననున్ అరణయ్మునకు కొనిపోగా, దేవదూషణ 

నామములతో నిండుకొని, యేడు తలలును పది కొముమ్లునుగల ఎఱఱ్ని మృగముమీద కూరుచ్ండిన 

యొక సతరీని చూచితిని 

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

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 
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వచనము 1 

రాజగు బెలష్సస్రు పర్భుతవ్పు మూడవ సంవతస్రమందు దానియేలను నాకు మొదట కలిగిన దరశ్నము 

గాక మరియొక దరశ్నము కలిగెను. 

దానియేలు 7:10 => అగిన్వంటి పర్వాహము ఆయనయొదద్నుండి పర్వహించుచుండెను. వేవేలకొలది 

ఆయనకు పరిచారకులుండిరి; కోటల్కొలది మనుషుయ్లు ఆయన యెదుట నిలిచిరి, తీరుప్తీరుచ్టకై 

గర్ంథములు తెరువబడెను. 

దానియేలు 7:11 => అపుప్డు నేను చూచుచుండగా, ఆ కొముమ్ పలుకుచునన్ మహా గరవ్పు మాటల 

నిమితత్ము వారు ఆ జంతువును చంపినటుట్ కనబడెను; తరువాత దాని కళేబరము మండుచునన్ 

అగిన్లో వేయబడెను. 

దానియేలు 7:22 => ఆ మహా వృదుధ్డు వచిచ్ మహోనన్తుని పరిశుదుధ్ల విషయములో తీరుప్ 

తీరుచ్వరకు ఆలాగు జరుగును గాని సమయము వచిచ్నపుప్డు ఆ పరిశుదుధ్లు రాజయ్మునేలుదురను 

సంగతి నేను గర్హించితిని. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => అపుప్డా ధరమ్విరోధి బయలుపరచబడును. పర్భువైన యేసు తన నోటి 

యూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన పర్కాశముచేత నాశనము చేయును. 

పర్కటన 11:13 => ఆ గడియలోనే గొపప్ భూకంపము కలిగినందున ఆ పటట్ణములో పదియవ 

భాగము కూలిపోయెను. ఆ భూకంపమువలన ఏడువేలమంది చచిచ్రి. మిగిలినవారు భయాకార్ంతులై 

పరలోకపు దేవుని మహిమపరచిరి. 

పర్కటన 20:10 => వారిని మోసపరచిన అపవాది అగిన్ గంధకములుగల గుండములో 

పడవేయబడెను. అచచ్ట ఆ కూర్రమృగమును అబదధ్ పర్వకత్యు ఉనాన్రు; వారు యుగయుగములు 

రాతిర్ంబగళుల్ బాధింపబడుదురు. 

పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 
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దానియేలు 8:25 => మరియు నతడు ఉపాయము కలిగినవాడై మోసము చేసి తనకు లాభము 

తెచుచ్కొనును; అతడు అతిశయపడి తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును; కేష్మముగా నునన్ కాలమందు 

అనేకులను సంహరించును; అతడు రాజాధిరాజుతో యుదధ్ము చేయును గాని కడపట అతని బలము 

దైవాధీనమువలన కొటిట్వేయబడును. 

దానియేలు 11:45 => కాబటిట్ తన నగరు డేరాను సముదర్ములకును పరిశుదాధ్నందములుగల 

పరవ్తమునకును మధయ్ వేయును; అయితే అతనికి నాశనము రాకుండుటకై సహాయము 

చేయువాడెవడును లేకపోవును. 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

పర్కటన 17:8 => నీవు చూచిన ఆ మృగము ఉండెను గాని యిపుప్డు లేదు; అయితే అది 

అగాధజలములోనుండి పైకి వచుచ్టకును నాశనమునకు పోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 

భూనివాసులలో జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ 

మృగముండెను గాని యిపుప్డు లేదు అయితే ముందుకు వచుచ్ననన్ సంగతి తెలిసికొని 

అశచ్రయ్పడుదురు. 

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

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

వచనము 2 

నేను దరశ్నము చూచుచుంటిని. చూచుచునన్పుప్డు నేను ఏలామను పర్దేశ సంబంధమగు షూషనను 

పటట్ణపు నగరులో ఉండగా దరశ్నము నాకు కలిగెను. 
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దానియేలు 7:14 => సకల జనులును రాషట్రములును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారును ఆయనను 

సేవించునటుల్ పర్భుతవ్మును మహిమయు ఆధిపతయ్మును ఆయన కీయబడెను. ఆయన పర్భుతవ్ము 

శాశవ్తమైనది అదెనన్టికిని తొలగిపోదు; ఆయన రాజయ్ము ఎపుప్డును లయము కాదు. 

దానియేలు 7:18 => అయితే మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లే రాజాయ్ధికారము నొందుదురు; వారు 

యుగయుగములు యుగయుగాంతములవరకు రాజయ్మేలుదురు. 

దానియేలు 7:22 => ఆ మహా వృదుధ్డు వచిచ్ మహోనన్తుని పరిశుదుధ్ల విషయములో తీరుప్ 

తీరుచ్వరకు ఆలాగు జరుగును గాని సమయము వచిచ్నపుప్డు ఆ పరిశుదుధ్లు రాజయ్మునేలుదురను 

సంగతి నేను గర్హించితిని. 

కీరత్నలు 149:5 => భకుత్లు ఘనతనొంది పర్హరిష్ంచుదురు గాక వారు సంతోషభరితులై తమ 

పడకలమీద ఉతాస్హగానము చేయుదురు గాక.  

కీరత్నలు 149:6 => వారినోట దేవునికి చేయబడు ఉతాస్హసోత్తర్ములునన్వి. 

కీరత్నలు 149:7 => అనయ్జనులకు పర్తిదండన చేయుటకును పర్జలను శికిష్ంచుటకును 

కీరత్నలు 149:8 => గొలుసులతో వారి రాజులను ఇనుప సంకెళల్తో వారి ఘనులను 

బంధించుటకును 

కీరత్నలు 149:9 => విధింపబడిన తీరుప్ వారిమీద నడుపుటకును వారిచేతిలో రెండంచులుగల 

ఖడగ్మునన్ది. ఆయన భకుత్లకందరికి ఘనత యిదే యెహోవాను సుత్తించుడి.  

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 49:24 => బలాఢుయ్ని చేతిలోనుండి కొలల్సొముమ్ ఎవడు తీసికొనగలడు? భీకరులు 

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

విడిపింపబడుదురు భీకరులు చెరపటిట్నవారు విడిపింపబడుదురు నీతో యుదధ్ము చేయువారితో నేనే 

యుదధ్ము చేసెదను నీ పిలల్లను నేనే రకిష్ంచెదను.  

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

విమోచకుడనియు మనుషుయ్లందరు ఎరుగునటుల్ నినున్ బాధపరచువారికి తమ సవ్మాంసము 

తినిపించెదను కొర్తత్ దార్కాష్రసముచేత మతుత్లైనటుట్గా తమ రకత్ముచేత వారు మతుత్లగుదురు.  

యెషయా 54:3 => కుడివైపునకును ఎడమవైపునకును నీవు వాయ్పించెదవు నీ సంతానము 

అనయ్జనముల దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనును పాడైన పటట్ణములను నివాస సథ్లములుగా చేయును. 

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 60:13 => నా పరిశుదాధ్లయపు అలంకారము నిమితత్మై లెబానోను శేర్షఠ్మైన దేవదారు 

వృక్షములును సరళవృక్షములును గొంజిచెటుల్ను నీయొదద్కు తేబడును నేను నా పాదసథ్లమును 

మహిమపరచెదను.  

యెషయా 60:14 => నినున్ బాధించినవారి సంతానపువారు నీ యెదుటికి వచిచ్ సాగిలపడెదరు నినున్ 

తృణీకరించినవారందరు వచిచ్ నీ పాదములమీద పడెదరు. యెహోవా పటట్ణమనియు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుని సీయోననియు నీకు పేరు పెటెట్దరు.  

యెషయా 60:15 => నీవు విసరిజ్ంపబడుటనుబటిట్యు దేవ్షింపబడుటనుబటిట్యు ఎవడును నీ 

మారగ్మున దాటిపోవుటలేదు . నినున్ శాశవ్త శోభాతిశయముగాను బహు తరములకు 

సంతోషకారణముగాను చేసెదను.  

యెషయా 60:16 => యెహోవానగు నేను నీ రక్షకుడననియు బహు పరాకర్మముగల యాకోబు 

దేవుడనగు నీ విమోచకుడననియు నీకు తెలియబడునటుల్ నీవు జనముల పాలు కుడిచి రాజుల 

చంటిపాలు తార్గెదవు.  
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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,  

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

మిముమ్ను సమకూరిచ్న తరువాత మిముమ్ను నడిపింతును; నిజముగా భూమిమీద నునన్ జనులందరి 

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

జెకరాయ్ 14:9 => యెహోవా సరవ్లోకమునకు రాజై యుండును, ఆ దినమున యెహోవా ఒకక్డే 

అనియు, ఆయనకు పేరు ఒకక్టే అనియు తెలియబడును. 

పర్కటన 20:4 => అంతట సింహాసనములను చూచితిని; వాటిమీద ఆసీనులై యుండువారికి 

విమరశ్చేయుటకు అధికారము ఇయయ్బడెను. మరియు కూర్రమృగమునకైనను దాని పర్తిమకైనను 

నమసాక్రము చేయక, తమ నోసలల్యందుగానిచేతులయందుగాని దాని ముదర్ వేయించుకొనని 

వారిని, యేసు విషయమై తామిచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్ము దేవుని వాకయ్ము నిమితత్ము శిరచేచ్దనము 

చేయబడినవారి ఆతమ్లను చూచితిని. వారు బర్తికినవారై, వెయియ్ సంవతస్రములు కీర్సుత్తో కూడా 

రాజయ్ము చేసిరి 

దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 

దానియేలు 4:34 => ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ 

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

కీరత్నలు 145:13 => నీ రాజయ్ము శాశవ్తరాజయ్ము నీ రాజయ్పరిపాలన తరతరములు నిలుచును. 
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యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

లూకా 1:33 => ఆయన యాకోబు వంశసుథ్లను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజయ్ము 

అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

యోహాను 12:34 => జనసమూహము కీర్సుత్ ఎలల్పుప్డు ఉండునని ధరమ్శాసత్రము చెపుప్ట వింటిమి. 

మనుషయ్కుమారుడు పైకెతత్బడవలెనని నీవు చెపుప్చునన్ సంగతి ఏమిటి? మనుషయ్కుమారుడగు ఈయన 

ఎవరని ఆయన నడిగిరి. 

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

కీరత్నలు 2:7 => కటట్డను నేను వివరించెదను యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నా 

కుమారుడవు నేడు నినున్ కనియునాన్ను. 

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 
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కీరత్నలు 72:11 => రాజులందరు అతనికి నమసాక్రము చేసెదరు. అనయ్జనులందరు అతని 

సేవించెదరు. 

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

లేవు. 

యెషయా 60:12 => నినున్ సేవింపనొలల్ని జనమైనను రాజయ్మైనను నిలువదు అటిట్ జనములు 

నిరూమ్లము చేయబడును. 

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

పుటుట్దురు; అపుప్డు రాజయ్ము యెహోవాది యగును. 

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. 

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

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

పర్కటన 19:16 => రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన వసత్రము 

మీదను తొడ మీదను వార్యబడియునన్ది. 

నిరగ్మకాండము 15:18 => నీచేతులు సాథ్పించిన పరిశుదాధ్లయమందు వారిని నిలువపెటెట్దవు. 

యెహోవా నిరంతరమును ఏలువాడు. 

సంఖాయ్కాండము 26:53 => ఎకుక్వమందికి ఎకుక్వ సావ్సథ్య్ము ఇయయ్వలెను; 

కీరత్నలు 72:5 => సూరుయ్డు నిలుచునంతకాలము చందుర్డు నిలుచునంతకాలము తరములనిన్టను 

జనులు నీయందు భయభకుత్లు కలిగియుందురు.  

యెషయా 16:5 => కృపవలన సింహాసనము సాథ్పింపబడును సతయ్సంపనున్డై దానిమీద కూరుచ్ండి 

తీరుప్తీరుచ్ నొకడు కలడు దావీదు గుడారములో అతడాసీనుడై నాయ్యము విచారించుచు నాయ్యము 

జరిగించుటకై తీవరించును. 
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యెషయా 2 4 : 2 3 = > చందుర్డు వెలవెలబోవును సూరుయ్ని ముఖము మారును 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను రాజగును. 

పెదద్లయెదుట ఆయన పర్భావము కనబడును.  

యెషయా 26:6 => కాళుల్, బీదలకాళుల్, దీనులకాళుల్, దాని తొర్కుక్ చునన్వి. 

యెషయా 59:19 => పడమటి దికుక్ననునన్వారు యెహోవా నామమునకు భయపడుదురు 

సూరోయ్దయ దికుక్ననునన్వారు ఆయన మహిమకు భయపడుదురు యెహోవా పుటిట్ంచు గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవు పర్వాహజలమువలె ఆయన వచుచ్ను.  

విలాపవాకయ్ములు 5:19 => యెహోవా, నీవు నితయ్ము ఆసీనుడవైయుందువు నీ సింహాసనము 

తరతరములుండును. 

దానియేలు 2:34 => మరియుచేతి సహాయము లేక తీయబడిన ఒక రాయి, యినుమును మటిట్యు 

కలిసిన ఆ పర్తిమ యొకక్ పాదములమీద పడి దాని పాదములను తుతుత్నియలుగా విరుగగొటిట్నటుట్ 

తమకు కనబడెను. 

దానియేలు 6:26 => నా సముఖమున నియమించినదేమనగా నా రాజయ్ములోని సకల పర్భుతవ్ముల 

యందుండు నివాసులు దానియేలు యొకక్ దేవునికి భయపడుచు ఆయన సముఖమున 

వణకుచుండవలెను. ఆయనే జీవముగల దేవుడు, ఆయనే యుగయుగములుండువాడు, ఆయన 

రాజయ్ము నాశనము కానేరదు, ఆయన ఆధిపతయ్ము తుదమటుట్నకుండును. 

మీకా 4:1 => అంతయ్దినములలో యెహోవా మందిరపరవ్తము పరవ్తముల శిఖరమున సిథ్రపరచబడి 

కొండలకంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడగా పర్వాహము వచిచ్నటుల్ జనులు దానిలోనికి వతుత్రు. 

మీకా 4:7 => కుంటివారిని శేషముగాను దూరమునకు వెళల్గొటట్బడినవారిని బలమైన జనముగాను 

నేనుచేతును, యెహోవా సీయోను కొండయందు ఇపప్టినుండి శాశవ్తకాలమువరకు వారికి రాజుగా 

ఉండును. 

మలాకీ 4:3 => నేను నియమింపబోవు దినమున దురామ్రుగ్లు మీ పాదములకిర్ంద ధూళివలె 

ఉందురు, మీరు వారిని అణగదొర్కుక్దురని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 
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మతత్యి 6:10 => నీ రాజయ్ము వచుచ్గాక, నీ చితత్ము పరలోకమందు నెరవేరుచునన్టుల్ 

భూమియందును నెరవేరును గాక, 

లూకా 11:2 => అందుకాయన మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు తండీర్ , నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడునుగాక, నీ రాజయ్ము వచుచ్నుగాక, 

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

ఇశార్యేలునకు రాజయ్మును మరల అనుగర్హించెదవా? అని ఆయనను అడుగగా ఆయన 

1 కొరిందీయులకు 15:24 => అటుతరువాత ఆయన సమసత్మైన ఆధిపతయ్మును, సమసత్మైన 

అధికారమును, బలమును కొటిట్వేసి తన తండిర్యైన దేవునికి రాజయ్ము అపప్గించును; అపుప్డు 

అంతము వచుచ్ను. 

ఎఫెసీయులకు 1:21 => గాక రాబోవు యుగమునందును పేరుపొందిన పర్తి నామము కంటెను, 

ఎంతో హెచుచ్గా పరలోకమునందు ఆయనను తన కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండబెటుట్కొనియునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 12:28 => అందువలన మనము నిశచ్లమైన రాజయ్మును పొంది, దైవ కృప 

కలిగియుందము. ఆ కృప కలిగి వినయ భయభకుత్లతో దేవునికి పీర్తికరమైన సేవచేయుదము, 

2 పేతురు 1:11 => ఆలాగున మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ నితయ్రాజయ్ములో 

పర్వేశము మీకు సమృదిధ్గా అనుగర్హింపబడును. 

పర్కటన 2:26 => నేను నా తండిర్వలన అధికారము పొందినటుట్ జయించుచు, అంతము వరకు నా 

కిర్యలు జాగర్తత్గా చేయువానికి జనులమీద అధికారము ఇచెచ్దను. 

పర్కటన 5:10 => మా దేవునికి వారిని ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను చేసితివి; గనుక వారు 

భూలోకమందు ఏలుదురని కొర్తత్పాట పాడుదురు. 

పర్కటన 22:5 => రాతిర్ యికనెనన్డు ఉండదు; దీపకాంతి యైనను సూరయ్కాంతి యైనను 

వారికకక్రలేదు; దేవుడైన పర్భువే వారిమీద పర్కాశించును. వారు యుగయుగములు రాజయ్ము 

చేయుదురు. 

వచనము 3 
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నేను ఊలయి యను నదిపర్కక్ను ఉనన్టుట్ నాకు దరశ్నము కలిగెను. నేను కనున్లెతిత్ చూడగా, ఒక 

పొటే ట్లు ఆ నది పర్కక్ను నిలిచియుండెను; దానికి రెండు కొముమ్లు, ఆ కొముమ్లు ఎతత్యినవి గాని 

యొకటి రెండవ దానికంటె ఎతుత్గా ఉండెను; ఎతుత్గలది దానికి తరువాత మొలిచినది.  

దానియేలు 8:17 => అపుప్డతడు నేను నిలుచునన్ చోటునకు వచెచ్ను; అతడు రాగానే నేను మహా 

భయమొంది సాషాట్ంగపడితిని; అతడు నరపుతుర్డా, యీ దరశ్నము అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నదని 

తెలిసికొనుమనెను. 

దానియేలు 8:19 => మరియు అతడు ఉగర్త సమాపత్మైన కాలమందు కలుగబోవునటిట్ సంగతులు 

నీకు తెలియజేయుచునాన్ను. ఏలయనగా అది నిరణ్యించిన అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నది 

దానియేలు 11:27 => కీడు చేయుటకై ఆ యిదద్రు రాజులు తమ మనసుస్లు సిథ్రపరచుకొని, 

యేకభోజన పంకిత్లో కూరుచ్ండినను కపటవాకయ్ములాడెదరు; నిరణ్యకాలమందు సంగతి జరుగును 

గనుక వారి ఆలోచన సఫలము కానేరదు.  

దానియేలు 12:9 => అతడు ఈ సంగతులు అంతయ్కాలము వరకు మరుగుగా ఉండునటుల్ 

ముదిర్ంపబడినవి గనుక, దానియేలూ, నీవు ఊరకుండుమని చెపెప్ను. 

దానియేలు 12:13 => నీవు అంతయ్ము వరకు నిలకడగా ఉండినయెడల విశార్ంతి నొంది 

కాలాంతమందు నీ వంతులో నిలిచెదవు. 

దానియేలు 7:15 => నాకు కలిగిన దరశ్నములు ననున్ కలవరపరచుచునన్ందున దానియేలను నేను 

నా దేహములో మనోదుఃఖము గలవాడనైతిని. 

దానియేలు 8:27 => ఈ దరశ్నము కలుగగా దానియేలను నేను మూరిఛ్లిల్ కొనాన్ళుల్ వాయ్ధిగర్సుత్డనై 

యుంటిని; పిమమ్ట నేను కుదురై రాజు కొరకు చేయవలసిన పని చేయుచు వచిచ్తిని. ఈ 

దరశ్నమునుగూరిచ్ విసమ్యము గలవాడనైతిని గాని దాని సంగతి తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

దానియేలు 10:8 => నేను ఒంటరినై యా గొపప్ దరశ్నమును చూచితిని; చూచినందున నాలో 

బలమేమియు లేకపోయెను, నా సొగసు వికారమాయెను, బలము నా యందు నిలువలేదు. 
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ఆదికాండము 37:10 => అతడు తన తండిర్తోను తన సహోదరులతోను అది తెలియచెపిప్నపుప్డు 

అతని తండిర్ అతనితో నీవు కనిన యీ కల యేమిటి? నేను నీ తలిల్యు నీ సహోదరులును 

నిశచ్యముగా వచిచ్ నీకు సాషాట్ంగపడుదుమా అని అతని గదిద్ంచెను 

మారుక్ 9:15 => వెంటనే జనసమూహమంతయు ఆయనను చూచి, మిగుల విభార్ంతినొంది 

ఆయనయొదద్కు పరుగెతిత్కొనివచిచ్ ఆయనకు వందనము చేసిరి. 

లూకా 2:19 => అయితే మరియ ఆ మాటలనిన్యు తన హృదయములో తలపోసికొనుచు భదర్ము 

చేసికొనెను. 

లూకా 2:51 => అంతట ఆయన వారితో కూడ బయలుదేరి నజరేతునకు వచిచ్ వారికి లోబడి 

యుండెను. ఆయన తలిల్ ఈ సంగతులనిన్టిని తన హృదయములో భదర్ము చేసికొనెను. 

లూకా 9:44 => ఆయన చేసిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి అందరు ఆశచ్రయ్పడుచుండగా ఆయన ఈ 

మా ట లు మీ చె వు ల లో నా ట ని యుయ్ డి . మ ను షయ్ కు మా రు డు మ ను షుయ్ ల చే తి కి 

అపప్గింపబడబోవుచునాన్డని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:11 => అతని సహోదరులు అతనియందు అసూయపడిరి. అయితే అతని తండిర్ ఆ 

మాట జాఞ్పకముంచుకొనెను. 

ఆదికాండము 40:6 => తెలల్వారినపుప్డు యోసేపు వారియొదద్కు వచిచ్ వారిని చూడగా వారు 

చింతాకార్ంతులై యుండిరి. 

ఆదికాండము 41:8 => తెలల్వారినపుప్డు అతని మనసుస్ కలవరపడెను గనుక అతడు ఐగుపుత్ 

శకునగాండర్నందరిని అకక్డి విదావ్ంసులనందరిని పిలువనంపి ఫరో తన కలలను వివరించి వారితో 

చెపెప్ను గాని ఫరోకు వాటి భావము తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

యెషయా 28:19 => వచుచ్నపుప్డెలల్ను అది మిముమ్ను ఈడుచ్కొనిపోవును పర్తి ఉదయము పర్తి 

పగలు పర్తి రాతిర్ అది వచుచ్ను ఇటిట్ పర్కటన గర్హించుటవలన మహా భయము పుటుట్ను.  

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? 
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యిరిమ్యా 15:17 => సంతోషించు వారి సమూహములో నేను కూరుచ్ండలేదు నేను ఉలల్సింపలేదు. 

కడుపు మంటతో నీవు ననున్ నింపియునాన్వు గనుక, నీ హసత్మునుబటిట్ నేను ఏకాకినై కూరుచ్ంటిని.  

దానియేలు 4:5 => నేను నా పడకమీద పరుండియుండగా నా మనసుస్న పుటిట్న తలంపులు ననున్ 

కలతపెటెట్ను. 

దానియేలు 4:19 => అందుకు బెలెత్షాజరను దానియేలు ఒక గంటసేపు అతి విసమ్యమునొంది 

మనసుస్నందు కలవరపడగా, రాజు బెలెత్షాజరూ, యీ దరశ్నమువలన గాని దాని భావమువలన గాని 

నీవు కలవరపడకుము అనెను. అంతట బెలెత్షాజరు నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నఫలము తమరిని 

దేవ్షించు వారికి కలుగునుగాక, దాని భావము తమరి శతుర్వులకు చెందునుగాక, 

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

నడుము కీళుల్వదలి అతని మోకాళుల్ గడగడ వణకుచు కొటుట్కొనుచుండెను. 

దానియేలు 8:15 => దానియేలను నేను ఈ దరశ్నము చూచితిని; దాని తెలిసికొనదగిన వివేకము 

పొందవలెనని యుండగా; మనుషుయ్ని రూపము గల యొకడు నాయెదుట నిలిచెను. 

దానియేలు 10:16 => అపుప్డు నరసవ్రూపియగు ఒకడు నా పెదవులను ముటట్గా నేను నోరు తెరచి 

నాయెదుట నిలిచియునన్ వానితో ఇటల్ంటిని నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నమువలన నాకు వేదన 

కలిగినందున నా బలము తొలగిపోయెను, 

వచనము 4 

ఆ పొటే ట్లు కొముమ్తో పశిచ్మము గాను ఉతత్రము గాను దకిష్ణము గాను పొడుచుచుండుట చూచితిని. 

ఇటుల్ జరుగగా దానిని ఎదిరించుటకైనను, అది పటట్కుండ తపిప్ంచుకొనుటకైనను, ఏ జంతువునకును 

శకిత్లేకపోయెను; అది తనకిషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు బలము చూపుచు వచెచ్ను. 

దానియేలు 7:1 => బబులోను రాజగు బెలష్సస్రు యొకక్ పరిపాలనలో మొదటి సంవతస్రమున 

దానియేలునకు దరశ్నములు కలిగెను; అతడు తన పడకమీద పరుండి యొక కల కని ఆ కల సంగతిని 

సంకేష్పముగా వివరించి వార్సెను. 
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దానియేలు 8:15 => దానియేలను నేను ఈ దరశ్నము చూచితిని; దాని తెలిసికొనదగిన వివేకము 

పొందవలెనని యుండగా; మనుషుయ్ని రూపము గల యొకడు నాయెదుట నిలిచెను. 

దానియేలు 7:15 => నాకు కలిగిన దరశ్నములు ననున్ కలవరపరచుచునన్ందున దానియేలను నేను 

నా దేహములో మనోదుఃఖము గలవాడనైతిని. 

దానియేలు 7:28 => దానియేలను నేను విని మనసుస్నందు అధికమైన కలత గలవాడనైతిని; 

అందుచేత నా ముఖము వికారమాయెను; అయితే ఆ సంగతి నా మనసుస్లో నుంచుకొంటిని. 

దానియేలు 9:2 => అతని ఏలుబడిలో మొదటి సంవతస్రమందు దానియేలను నేను యెహోవా తన 

పర్వకత్యగు యిరీమ్యాకు సెలవిచిచ్ తెలియజేసినటుట్, యెరూషలేము పాడుగా ఉండవలసిన డెబబ్ది 

సంవతస్రములు సంపూరిత్యౌచునన్వని గర్ంథములవలన గర్హించితిని. 

దానియేలు 10:2 => ఆ దినముల యందు దానియేలను నేను మూడు వారములు 

దుఃఖపార్పుత్డనైతిని. 

దానియేలు 10:7 => దానియేలను నాకు ఈ దరశ్నము కలుగగా నాతోకూడనునన్ మనుషుయ్లు దాని 

చూడలేదు గాని మిగుల భయాకార్ంతులై దాగుకొన వలెనని పారిపోయిరి. 

దానియేలు 11:4 => అతడు రాజైన తరువాత అతని రాజయ్ము శిథిలమై ఆకాశపు నలుదికుక్ల 

విభాగింపబడును. అది అతని వంశపు వారికి గాని అతడు పర్భుతవ్ము చేసిన పర్కారము పర్భుతవ్ము 

చేయువారికి గాని విభాగింపబడదు, అతని పర్భుతవ్ము వేరుతో పెరికివేయబడును, అతని 

వంశపువారు దానిని పొందరు గాని అనుయ్లు పొందుదురు.  

యెహెజేక్లు 1:1 => ముపప్దియవ సంవతస్రము నాలుగవ నెల అయిదవ దినమున నేను కెబారు 

నదీపర్దేశమున చెరలోని వారిమధయ్ కాపురముంటిని; ఆ కాలమున ఆకాశము తెరవబడగా 

దేవునిగూరిచ్న దరశ్నములు నాకు కలిగెను. 

దానియేలు 5:13 => అపుప్డు వారు దానియేలును పిలువనంపించిరి. అతడు రాగా రాజు ఇటల్నెను 

రాజగు నా తండిర్ యూదయలో నుండి ఇకక్డికి తీసికొనివచిచ్న చెర సంబంధమగు 

యూదులలోనుండు దానియేలు నీవే గదా?  
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వచనము 5 

నేను ఈ సంగతి ఆలోచించుచుండగా ఒక మేకపోతు పడమటనుండి వచిచ్, కాళుల్ నేల మోపకుండ 

భూమి యందంతట పరగులెతెత్ను; దాని రెండు కనున్ల మధయ్నొక పర్సిదధ్మైన కొముమ్ండెను. 

దానియేలు 8:3 => నేను ఊలయి యను నదిపర్కక్ను ఉనన్టుట్ నాకు దరశ్నము కలిగెను. నేను 

కనున్లెతిత్ చూడగా, ఒక పొటే ట్లు ఆ నది పర్కక్ను నిలిచియుండెను; దానికి రెండు కొముమ్లు, ఆ 

కొముమ్లు ఎతత్యినవి గాని యొకటి రెండవ దానికంటె ఎతుత్గా ఉండెను; ఎతుత్గలది దానికి తరువాత 

మొలిచినది.  

దానియేలు 7:2 => దానియేలు వివరించి చెపిప్నదేమనగా రాతిర్యందు దరశ్నములు కలిగినపుప్డు 

నేను తేరిచూచుచుండగా ఆకాశపు నలుదికుక్ల నుండి సముదర్ముమీద గాలి విసరుట నాకు 

కనబడెను. 

దానియేలు 7:15 => నాకు కలిగిన దరశ్నములు ననున్ కలవరపరచుచునన్ందున దానియేలను నేను 

నా దేహములో మనోదుఃఖము గలవాడనైతిని. 

సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  

హెబీర్యులకు 1:1 => పూరవ్కాలమందు నానాసమయములలోను నానా విధములుగాను పర్వకత్ల 

దావ్రా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు 

నెహెమాయ్ 1:1 => హకలాయ్ కుమారుడైన నెహెమాయ్ యొకక్ చరయ్లు. ఇరువదియవ సంవతస్రములో 

కిసేల్వు మాసమున నేను షూషను కోటలో ఉండగా 

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

చేయుచుండగా 

Page  of 831 1355



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

ఎసేత్రు 2:8 => రాజాజఞ్యు అతని నిరణ్యమును పర్చురము చేయబడి కనయ్కలు అనేకులు షూషను 

కోటకు పోగుచేయబడి హేగే వశమునకు అపప్గింపబడగా, ఎసేత్రును రాజుయొకక్ నగరునకు తేబడి, 

సతరీలను కాయు హేగే వశమునకు అపప్గింపబడెను. 

ఎసేత్రు 3:15 => అంచెవారు రాజాజఞ్చేత తవ్రపెటట్బడి బయలువెళి ల్రి. ఆ యాజఞ్ షూషను కోటలో 

ఇయయ్బడెను, దాని విని షూషను పటట్ణము కలతపడెను. అంతట రాజును హామానును విందుకు 

కూరుచ్ండిరి. 

ఎసేత్రు 7:6 => ఎసేత్రు మా విరోధియగు ఆ పగవాడు దుషుట్డైన యీ హామానే అనెను. అంతట 

హామాను రాజు ఎదుటను రాణి యెదుటను భయాకార్ంతుడాయెను. 

ఎసేత్రు 8:15 => అపుప్డు మొరెద్కై ఊదావరణ్మును తెలుపువరణ్మును గల రాజవసత్రమును బంగారపు 

పెదద్కిరీటమును అవిసెనారతో చేయబడిన ధూమర్వరణ్ముగల వసత్రములను ధరించుకొనినవాడై రాజు 

సముఖమునుండి బయలుదేరెను; అందునిమితత్ము షూషను పటట్ణము ఆనందించి సంతోషమొందెను. 

ఎసేత్రు 9:11 => ఆ దినమున షూషను కోటయందు చంపబడినవారి లెకక్ రాజునకు తెలియజెపప్గా 

ఎసేత్రు 9:15 => షూషనునందునన్ యూదులు అదారు మాసమున పదు నాలుగవ దినమందు 

కూడుకొని, షూషనునందు మూడు వందలమందిని చంపివేసిరి; అయితే వారు కొలల్సొముమ్ 

పటుట్కొనలేదు. 

ఆదికాండము 10:22 => షేము కుమారులు ఏలాము అషూష్రు అరప్క్షదు లూదు అరామనువారు. 

ఆదికాండము 14:1 => షీనారు రాజైన అమార్పేలు, ఎలాల్సరు రాజైన అరోయ్కు, ఏలాము రాజైన 

కదొరాల్యోమెరు, గోయీయుల రాజైన తిదాలు అనువారి దినములలో 

యెషయా 21:2 => కఠినమైనవాటిని చూపుచునన్ దరశ్నము నాకు అనుగర్హింపబడియునన్ది. 

మోసముచేయువారు మోసము చేయుదురు దోచుకొనువారు దోచుకొందురు ఏలామూ , 

బయలుదేరుము మాదాయ్, ముటట్డివేయుము వారి నిటూ ట్రప్ంతయు మానిప్ంచుచునాన్ను.  

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

యిరిమ్యా 49:34 => యూదారాజైన సిదిక్యా యేలుబడి ఆరంభములో యెహోవా వాకుక్ 

పర్వకత్యైన యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమై ఏలామునుగూరిచ్  
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యిరిమ్యా 49:35 => ఈలాగు సెలవిచెచ్ను సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా 

నేను ఏలాము యొకక్ బలమునకు ముఖాయ్ధారమైన వింటిని విరుచుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 49:36 => నలుదిశలనుండి నాలుగు వాయువులను ఏలాముమీదికి రపిప్ంచి, 

నలుదికుక్లనుండి వచుచ్ వాయువులవెంట వారిని చెదరగొటుట్దును, వెలివేయబడిన ఏలాము వారు 

పర్వేశింపని దేశమేదియు నుండదు. 

యిరిమ్యా 49:37 => మరియు వారి శతుర్వులయెదుటను వారి పార్ణము తీయజూచు 

వారియెదుటను ఏలామును భయపడజేయుదును, నా కోపాగిన్చేత కీడును వారిమీదికి నేను 

రపిప్ంచుదును, వారిని నిరూమ్లము చేయువరకు వారివెంట ఖడగ్ము పంపుచునాన్ను; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

యిరిమ్యా 49:38 => నా సింహాసనమును అచచ్టనే సాథ్పించి ఏలాములోనుండి రాజును 

అధిపతులను నాశనము చేయుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

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

రపిప్ంచెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 32:24 => అకక్డ ఏలామును దాని సమూహమును సమాధిచుటుట్ నునన్వి; అందరును 

కతిత్పాలై చచిచ్రి; వారు సజీవుల లోకములో భయంకరులైనవారు, వారు సునన్తిలేనివారై 

పాతాళములోనికి దిగిపోయిరి, గోతిలోనికి దిగిపోయినవారితో కూడ వారు అవమానము నొందుదురు. 

దానియేలు 8:16 => అంతట ఊలయి నదీతీరముల మధయ్ నిలిచి పలుకుచునన్ యొక మనుషుయ్ని 

సవ్రము వింటిని; అది గబిర్యేలూ, యీ దరశ్నభావమును ఇతనికి తెలియజేయుమని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 1:1 => ఐగుపుత్లోనికి యాకోబుతో వచిచ్న ఇశార్యేలీయుల పేరులు ఏవనగా, 

రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను బెనాయ్మీను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:17 => షేము కుమారులు; ఏలాము అషూష్రు అరప్క్షదు లూదు అరాము 

ఊజు హూలు గెతెరు మెషెకు. 
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ఎజార్ 4:9 => అంతట మంతిర్యగు రెహూమును లేఖకుడగు షివుష్యియు వారి పక్షముగానునన్ 

తకిక్నవారైన దీనాయీయులును అపరస్తాక్యుయ్లును టరెప్లాయేలును అపారాస్యులును 

అరెక్వాయులును బబులోనువారును షూషనాక్యులును దెహావేయులును ఏలామీయులును 

ఎసేత్రు 8:14 => రాజనగరు పనికి పెంచబడిన బీజాశవ్ములమీద నెకిక్న అంచెగాండుర్ రాజు 

మాటవలన పేర్రేపింపబడి అతివేగముగా బయలుదేరిరి. ఆ తాకీదు షూషను కోటలో ఇయయ్బడెను. 

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 1:1 => ముపప్దియవ సంవతస్రము నాలుగవ నెల అయిదవ దినమున నేను కెబారు 

నదీపర్దేశమున చెరలోని వారిమధయ్ కాపురముంటిని; ఆ కాలమున ఆకాశము తెరవబడగా 

దేవునిగూరిచ్న దరశ్నములు నాకు కలిగెను. 

దానియేలు 8:27 => ఈ దరశ్నము కలుగగా దానియేలను నేను మూరిఛ్లిల్ కొనాన్ళుల్ వాయ్ధిగర్సుత్డనై 

యుంటిని; పిమమ్ట నేను కుదురై రాజు కొరకు చేయవలసిన పని చేయుచు వచిచ్తిని. ఈ 

దరశ్నమునుగూరిచ్ విసమ్యము గలవాడనైతిని గాని దాని సంగతి తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

దానియేలు 10:4 => మొదటి నెల యిరువది నాలుగవతేది నేను హిదెద్కెలను గొపప్ నది తీరమున 

ఉంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:9 => పారీత్యులు మాదీయులు ఏలామీయులు, మెసొపొతమియ 

యూదయ కపప్దొకియ, పొంతు ఆసియ ఫుర్గియ పంపులియ ఐగుపుత్ అను దేశములయందలి వారు, 

వచనము 6 

ఈ మేకపోతు నేను నదిపర్కక్ను నిలుచుట చూచిన రెండు కొముమ్లు గల పొటే ట్లు సమీపమునకు వచిచ్, 

భయంకరమైన కోపముతోను బలముతోను దానిమీదికి డీకొని వచెచ్ను. 
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దానియేలు 10:5 => నేను కనున్లెతిత్ చూడగా, నారబటట్లు ధరించుకొనన్ యొకడు కనబడెను, అతడు 

నడుమున మేలిమి బంగారు నడికటుట్ కటుట్కొనియుండెను. 

సంఖాయ్కాండము 24:2 => బిలాము కనున్లెతిత్ ఇశార్యేలీయులు తమ తమ గోతర్ముల చొపుప్న 

దిగియుండుట చూచినపుప్డు దేవుని ఆతమ్ అతనిమీదికి వచెచ్ను 

యెహోషువ 5:13 => యెహోషువ యెరికో పార్ంతమున నునన్పుప్డు అతడు కనున్లెతిత్ చూడగా, 

దూసిన కతిత్చేత పటుట్కొనియునన్ ఒకడు అతని యెదుట నిలిచియుండెను; యెహోషువ అతని యొదద్కు 

వెళి ల్ నీవు మా పక్షముగా నునన్వాడవా, మా విరోధుల పక్షముగా నునన్వాడవా? అని అడుగగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:16 => దావీదు కనున్లెతిత్ చూడగా, భూమాయ్కాశముల మధయ్ను 

నిలుచుచు, వరదీసిన కతిత్ చేతపటుట్కొని దానిని యెరూషలేముమీద చాపిన యెహోవా దూత 

కనబడెను. అపుప్డు దావీదును పెదద్లును గోనె పటట్లు కపుప్కొనినవారై సాషాట్ంగపడగా 

జెకరాయ్ 1:18 => అపుప్డు నేను తేరిచూడగా నాలుగు కొముమ్లు కనబడెను. 

జెకరాయ్ 2:1 => మరియు నేను తేరిచూడగా కొలనూలుచేత పటుట్కొనిన యొకడు నాకు కనబడెను. 

జెకరాయ్ 5:1 => నేను మరల తేరిచూడగా ఎగిరిపోవు పుసత్కమొకటి నాకు కనబడెను. 

జెకరాయ్ 5:5 => అపుప్డు నాతో మాటలాడుచునన్ దూత బయలువెళి ల్ నీవు నిదానించి చూచి ఇవతలకు 

వచుచ్నదేమిటో కనిపెటుట్మని నాతో చెపప్గా 

జెకరాయ్ 5:9 => నేను మరల తేరిచూడగా ఇదద్రు సతరీలు బయలుదేరిరి; సంకుబుడి కొంగ రెకక్లవంటి 

రెకక్లు వారికుండెను, గాలి వారి రెకక్లను ఆడించుచుండెను, వారు వచిచ్ తూమును 

భూమాయ్కాశముల మధయ్కు ఎతిత్ దాని మోసిరి. 

జెకరాయ్ 6:1 => నేను మరల తేరిచూడగా రెండు పరవ్తముల మధయ్నుండి నాలుగు రథములు 

బయలుదేరుచుండెను, ఆ పరవ్తములు ఇతత్డి పరవ్తములై యుండెను. 

దానియేలు 8:20 => నీవు చూచిన రెండు కొముమ్లుగల ఆ పొటే ట్లునన్దే, అది మాదీయుల 

యొకక్యు పారసీకుల యొకక్యు రాజులను సూచించుచునన్ది. 
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దానియేలు 2:39 => తాము చనిపోయిన తరువాత తమరి రాజయ్ముకంటె తకుక్వైన రాజయ్మొకటి 

లేచును. అటుతరువాత లోకమంత యేలునటిట్ మూడవ రాజయ్మొకటి లేచును. అది యితత్డి 

వంటిదగును.  

దానియేలు 7:5 => రెండవ జంతువు ఎలుగుబంటిని పోలినది, అది యొక పారశ్వ్ముమీద పండుకొని 

తన నోట పండల్మధయ్ మూడు పర్కక్టెముకలను పటుట్కొనినది. కొందరు లెముమ్, విసాత్రముగా 

మాంసము భకిష్ంచుము అని దానితో చెపిప్రి. 

దానియేలు 5:31 => మాదీయుడగు దరాయ్వేషు అరువది రెండు సంవతస్రముల వాడై సింహాసనము 

నెకెక్ను. 

దానియేలు 6:28 => ఈ దానియేలు దరాయ్వేషు పర్భుతవ్ కాలమందును పారసీకుడగు కోరెషు 

పర్భుతవ్ కాలమందును వరిథ్లెల్ను. 

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

యెహోవా లోకమందునన్ సకల జనములను నా వశముచేసి, యూదాదేశమందునన్ యెరూషలేములో 

తనకు మందిరమును కటిట్ంచుమని నాకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు. 

ఎజార్ 4:5 => మరియు పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు యొకక్ దినములనిన్టిలోను పారసీకదేశపు 

రాజైన దరాయ్వేషు యొకక్ పరిపాలనకాలము వరకు వారి ఉదేద్శమును భంగపరచుటకై వారు 

మంతుర్లకు లంచములిచిచ్రి. 

ఎసేత్రు 1:3 => తన యేలుబడి యందు మూడవ సంవతస్రమున తన అధిపతులకందరికిని 

సేవకులకును విందు చేయించెను. పారసీక దేశము యొకక్యు మాదయ్ దేశము యొకక్యు 

పరాకర్మశాలులును ఘనులును సంసాథ్నాధిపతులును అతని సనిన్ధినుండగా 

యెషయా 13:17 => వారిమీద పడుటకు నేను మాదీయులను రేపెదను వీరు వెండిని 

లక్షయ్ముచేయరు సువరణ్ముకూడ వారికి రమయ్మైనది కాదు 

యెషయా 21:2 => కఠినమైనవాటిని చూపుచునన్ దరశ్నము నాకు అనుగర్హింపబడియునన్ది. 

మోసముచేయువారు మోసము చేయుదురు దోచుకొనువారు దోచుకొందురు ఏలామూ , 

బయలుదేరుము మాదాయ్, ముటట్డివేయుము వారి నిటూ ట్రప్ంతయు మానిప్ంచుచునాన్ను.  
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యెషయా 44:28 => కోరెషుతో నా మందకాపరీ, నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్వాడా, అని 

చెపుప్వాడను నేనే. యెరూషలేముతో నీవు కటట్బడుదువనియు దేవాలయమునకు పునాది 

వేయబడుననియు నేను చెపుప్చునాన్ను.  

యిరిమ్యా 51:11 => బాణములు చికిలిచేయుడి కేడెములు పటుట్కొనుడి బబులోనును 

నశింపజేయుటకు యెహోవా ఆలోచించుచునాన్డు మాదీయుల రాజుల మనసుస్ను దానిమీదికి 

రేపుచునాన్డు. అది యెహోవా చేయు పర్తిదండన తన మందిరమునుగూరిచ్ ఆయన చేయు 

పర్తిదండన.  

యెషయా 45:1 => అతని పక్షమున జనములను జయించుటకు నేను అతని కుడిచేతిని 

పటుట్కొనియునాన్ను నేను రాజుల నడికటల్ను విపెప్దను, దావ్రములు అతని యెదుట వేయబడకుండ 

తలుపులు తీసెదను అని యెహోవా తాను అభిషేకించిన కోరెషును గురించి సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

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

యేలికలను అతడు ఏలుచుండు సరవ్దేశమును జనులనందరిని పర్తిషిఠ్ంచుడి  

యెహెజేక్లు 34:21 => మీరు భుజముతోను పర్కక్తోను తోర్సి, కొముమ్లతో రోగముగల 

వాటిననిన్టిని పొడిచి చెదరగొటెట్దరు. 

దానియేలు 2:32 => ఆ పర్తిమ యొకక్ శిరసుస్ మేలిమి బంగారుమయమైనదియు,దాని రొముమ్ను 

భుజములును వెండివియు, దాని ఉదరమును తొడలును ఇతత్డివియు, 

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

యతని 

దానియేలు 8:6 => ఈ మేకపోతు నేను నదిపర్కక్ను నిలుచుట చూచిన రెండు కొముమ్లు గల పొటే ట్లు 

సమీపమునకు వచిచ్, భయంకరమైన కోపముతోను బలముతోను దానిమీదికి డీకొని వచెచ్ను. 

దానియేలు 8:22 => అది పెరిగిన పిమమ్ట దానికి బదులుగా నాలుగు కొముమ్లు పుటిట్నవి గదా; 

నలుగురు రాజులు ఆ జనములో నుండి పుటుట్దురు గాని వారు అతనికునన్ బలము గలవారుగా 

ఉండరు. 
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వచనము 7 

నేను చూడగా ఆ మేకపోతు పొటే ట్లును కలిసికొని, మికిక్లి రౌదర్ము గలదై దానిమీదికి వచిచ్ ఆ 

పొటే ట్లును గెలిచి దాని రెండు కొముమ్లను పగులగొటెట్ను. ఆ పొటే ట్లు దాని నెదిరింపలేక పోయినందున 

ఆ మేకపోతు దానిని నేలను పడవేసి తొర్కుక్చుండెను; దాని బలమును అణచి ఆ పొటే ట్లును తపిప్ంచుట 

ఎవరిచేతను కాకపోయెను.  

దానియేలు 5:30 => ఆ రాతిర్యందే కలీద్యుల రాజగు బెలష్సస్రు హతుడాయెను. 

దానియేలు 7:5 => రెండవ జంతువు ఎలుగుబంటిని పోలినది, అది యొక పారశ్వ్ముమీద పండుకొని 

తన నోట పండల్మధయ్ మూడు పర్కక్టెముకలను పటుట్కొనినది. కొందరు లెముమ్, విసాత్రముగా 

మాంసము భకిష్ంచుము అని దానితో చెపిప్రి. 

దానియేలు 11:2 => ఇపుప్డు సతయ్మును నీకు తెలియజేయుచునాన్ను; ఏమనగా ఇంక ముగుగ్రు 

రాజులు పారసీకముమీద రాజయ్ము చేసిన పిమమ్ట అందరికంటె అధికైశవ్రయ్ము కలిగిన నాలుగవ 

రాజొకడు వచుచ్ను. అతడు తనకునన్ సంపతుత్చేత బలవంతుడై అందరిని గేర్కేయుల రాజయ్మునకు 

విరోధముగా రేపును.  

యెషయా 45:1 => అతని పక్షమున జనములను జయించుటకు నేను అతని కుడిచేతిని 

పటుట్కొనియునాన్ను నేను రాజుల నడికటల్ను విపెప్దను, దావ్రములు అతని యెదుట వేయబడకుండ 

తలుపులు తీసెదను అని యెహోవా తాను అభిషేకించిన కోరెషును గురించి సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 45:2 => నేను నీకు ముందుగా పోవుచు మెటట్గానునన్ సథ్లములను సరాళము చేసెదను. 

ఇతత్డి తలుపులను పగులగొటెట్దను ఇనుపగడియలను విడగొటెట్దను. 

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

తెలిసికొనునటుల్ అంధకారసథ్లములలో ఉంచబడిన నిధులను రహసయ్సథ్లములలోని మరుగైన 

ధనమును నీకిచెచ్దను.  

యెషయా 45:4 => నా సేవకుడైన యాకోబు నిమితత్ము నేను ఏరప్రచుకొనిన ఇశార్యేలు నిమితత్ము 

నేను నీకు పేరుపెటిట్ నినున్ పిలిచితిని. నీవు ననున్ ఎరుగకుండినపప్టికిని నీకు బిరుదులిచిచ్తిని  
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యెషయా 45:5 => నేను యెహోవాను, మరి ఏ దేవుడును లేడు నేను తపప్ ఏ దేవుడును లేడు. 

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. 

దానియేలు 8:7 => నేను చూడగా ఆ మేకపోతు పొటే ట్లును కలిసికొని, మికిక్లి రౌదర్ము గలదై 

దానిమీదికి వచిచ్ ఆ పొటే ట్లును గెలిచి దాని రెండు కొముమ్లను పగులగొటెట్ను. ఆ పొటే ట్లు దాని 

నెదిరింపలేక పోయినందున ఆ మేకపోతు దానిని నేలను పడవేసి తొర్కుక్చుండెను; దాని బలమును 

అణచి ఆ పొటే ట్లును తపిప్ంచుట ఎవరిచేతను కాకపోయెను.  

యోబు 10:7 => నీవేల నా దోషమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుచునాన్వు? నా పాపమును ఏల 

వెదకుచునాన్వు?  

కీరత్నలు 7:2 => వారు సింహమువలె ముకక్లుగా చీలిచ్వేయకుండ ననున్ తపిప్ంచుము. 

కీరత్నలు 50:22 => దేవుని మరచువారలారా, దీని యోచించుకొనుడి లేనియెడల నేను మిముమ్ను 

చీలిచ్వేయుదును తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోవును  

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

అడవిమృగములలో సింహమువలెను, ఎవడును విడిపింపకుండ లోపలికి చొచిచ్ గొఱఱ్ల మందలను 

తొర్కిక్ చీలుచ్ కొదమసింహమువలెను ఉందురు. 

దానియేలు 5:19 => దేవుడు అతనికిటిట్ మహరద్శ ఇచిచ్నందున తానెవరిని చంపగోరెనో వారిని 

చంపెను; ఎవరిని రకిష్ంపగోరెనో వారిని రకిష్ంచెను, ఎవరిని హెచిచ్ంపగోరెనో వారిని హెచిచ్ంచెను; 

ఎవరిని పడవేయగోరెనో వారిని పడవేసెను. కాబటిట్ సకల రాషట్రములును జనులును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడు వారును అతనికి భయపడుచు అతని యెదుట వణకుచు నుండిరి. 

దానియేలు 11:3 => అంతలో శూరుడగు ఒక రాజు పుటిట్ మహా విశాలమైన రాజయ్ము నేలి 

యిషాట్నుసారముగా జరిగించును. 
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దానియేలు 11:16 => వచిచ్నవాని కెదురుగా ఎవరును నిలువలేక పోయినందున తనకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతడు జరిగించును గనుక ఆనందముగల ఆ దేశములో అతడుండగా అది అతని 

బలమువలన పాడైపోవును. 

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  

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

నేను జనముల సరిహదుద్లను మారిచ్ వారి ఖజానాలను దోచుకొంటిని మహా బలిషు ఠ్డనై 

సింహాసనాసీనులను తోర్సివేసితిని  

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

విడువబడిన గుడల్ను ఏరుకొనునపుప్డు రెకక్ను ఆడించునదియైనను నోరు తెరచునదియైనను 

కిచకిచలాడునదియైనను లేకపోవునటుల్ నిరభయ్ంతరముగా నేను సరవ్లోకమును ఏరుకొనుచునాన్నని 

అనుకొనును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:2 => ఆ పర్జలు గొపప్వారు ఉనన్త దేహులు, వారు నీవు ఎరిగిన 

అనాకీయుల వంశసుథ్లు. అనాకీయుల యెదుట ఎవరు నిలువగలరు అను మాట నీవు వింటివి గదా.  

కీరత్నలు 44:5 => నీవలన మా విరోధులను అణచివేయుదుము నీ నామమువలననే, మామీదికి 

లేచువారిని మేము తొర్కిక్వేయుదుము. 

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

యేలికలను అతడు ఏలుచుండు సరవ్దేశమును జనులనందరిని పర్తిషిఠ్ంచుడి  

దానియేలు 2:32 => ఆ పర్తిమ యొకక్ శిరసుస్ మేలిమి బంగారుమయమైనదియు,దాని రొముమ్ను 

భుజములును వెండివియు, దాని ఉదరమును తొడలును ఇతత్డివియు, 

దానియేలు 2:39 => తాము చనిపోయిన తరువాత తమరి రాజయ్ముకంటె తకుక్వైన రాజయ్మొకటి 

లేచును. అటుతరువాత లోకమంత యేలునటిట్ మూడవ రాజయ్మొకటి లేచును. అది యితత్డి 

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

యతని 

దానియేలు 8:12 => అతికర్మము జరిగినందున అనుదినబలిని నిలుపుచేయుటకై యొక సేన 

అతనికియయ్బడెను. అతడు సతయ్మును వయ్రథ్పరచి ఇషాట్నుసారముగా జరిగించుచు అభివృదిధ్ నొందెను. 

వచనము 8 

ఆ మేకపోతు అతయ్ధికముగా బలము చూపుచు వచెచ్ను; అది బహుగా పుషిట్నొందగా దాని పెదద్కొముమ్ 

విరిగెను; విరిగినదానికి బదులుగా నాలుగు పర్సిదధ్మైన కొముమ్లు ఆకాశపు నలుదికుక్లకు నాలుగు 

పెరిగెను, 

దానియేలు 8:21 => బొచుచ్గల ఆ మేకపోతు గేర్కుల రాజు; దాని రెండు కనున్ల మధయ్నునన్ ఆ 

పెదద్కొముమ్ వారి మొదటి రాజును సూచించుచునన్ది. 

దానియేలు 2:32 => ఆ పర్తిమ యొకక్ శిరసుస్ మేలిమి బంగారుమయమైనదియు,దాని రొముమ్ను 

భుజములును వెండివియు, దాని ఉదరమును తొడలును ఇతత్డివియు, 

దానియేలు 2:39 => తాము చనిపోయిన తరువాత తమరి రాజయ్ముకంటె తకుక్వైన రాజయ్మొకటి 

లేచును. అటుతరువాత లోకమంత యేలునటిట్ మూడవ రాజయ్మొకటి లేచును. అది యితత్డి 

వంటిదగును.  

దానియేలు 7:6 => అటు పిమమ్ట చిరుతపులిని పోలిన మరియొక జంతువును చూచితిని. దాని 

వీపున పకిష్రెకక్లవంటి నాలుగు రెకక్లుండెను ; దానికి నాలుగు తలలుండెను ; దానికి 

ఆధిపతయ్మియయ్బడెను. 

దానియేలు 8:8 => ఆ మేకపోతు అతయ్ధికముగా బలము చూపుచు వచెచ్ను; అది బహుగా 

పుషిట్నొందగా దాని పెదద్కొముమ్ విరిగెను; విరిగినదానికి బదులుగా నాలుగు పర్సిదధ్మైన కొముమ్లు 

ఆకాశపు నలుదికుక్లకు నాలుగు పెరిగెను, 

దానియేలు 8:21 => బొచుచ్గల ఆ మేకపోతు గేర్కుల రాజు; దాని రెండు కనున్ల మధయ్నునన్ ఆ 

పెదద్కొముమ్ వారి మొదటి రాజును సూచించుచునన్ది. 
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దానియేలు 11:3 => అంతలో శూరుడగు ఒక రాజు పుటిట్ మహా విశాలమైన రాజయ్ము నేలి 

యిషాట్నుసారముగా జరిగించును. 

సంఖాయ్కాండము 24:24 => కితీత్ము తీరమునుండి ఓడలు వచుచ్ను. అవి అషూష్రును ఏబెరును 

బాధించును. కితీత్యులుకూడ నితయ్నాశనము పొందుదురనెను. 

దానియేలు 10:20 => అతడు నేనెందుకు నీయొదద్కు వచిచ్తినో అది నీకు తెలిసినది గదా; నేను 

పారసీకుడగు అధిపతితో యుదధ్ము చేయుటకు మరల పోయెదను. నేను బయలుదేరుచుండగానే 

గేర్కేయుల దేశము యొకక్ అధిపతి వచుచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:16 => ఈ మనుషుయ్లను మనమేమి చేయుదము? వారిచేత పర్సిదధ్మైన 

సూచక కిర్య చేయబడియునన్దని యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారికందరికి సప్షట్మే, అది 

జరుగలేదని చెపప్జాలము 

వచనము 9 

ఈ కొముమ్లలో ఒకదానిలో నుండి యొక చినన్కొముమ్ మొలిచెను. అది దకిష్ణముగాను తూరుప్గాను 

ఆనందదేశపు దికుక్గాను అతయ్ధికముగా బలిసెను. 

దానియేలు 8:3 => నేను ఊలయి యను నదిపర్కక్ను ఉనన్టుట్ నాకు దరశ్నము కలిగెను. నేను 

కనున్లెతిత్ చూడగా, ఒక పొటే ట్లు ఆ నది పర్కక్ను నిలిచియుండెను; దానికి రెండు కొముమ్లు, ఆ 

కొముమ్లు ఎతత్యినవి గాని యొకటి రెండవ దానికంటె ఎతుత్గా ఉండెను; ఎతుత్గలది దానికి తరువాత 

మొలిచినది.  

దానియేలు 8:23 => వారి పర్భుతవ్ము యొకక్ అంతములో వారి యతికర్మములు సంపూరిత్ 

యగుచుండగా, కూర్రముఖము గలవాడును యుకిత్ గలవాడునై యుండి, ఉపాయము తెలిసికొను ఒక 

రాజు పుటుట్ను. 

వచనము 10 

ఆకాశ సైనయ్ము నంటునంతగా పెరిగి నక్షతర్ములలో కొనిన్టిని పడవేసి కాళల్కిర్ంద 

అణగదొర్కుక్చుండెను 
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దానియేలు 11:11 => అంతలో దకిష్ణ దేశపు రాజు అతుయ్గుర్డై బయలుదేరి ఉతత్ర దేశపు రాజుతో 

యుదధ్ము జరిగించును; ఉతత్ర దేశపు రాజు గొపప్ సైనయ్మును సమకూరుచ్కొనినను అది ఓడిపోవును. 

లేవీయకాండము 26:37 => తరుమువాడు లేకయే వారు ఖడగ్మును చూచినటుట్గా ఒకనిమీదనొకడు 

పడెదరు; మీ శతుర్వులయెదుట మీరు నిలువలేకపోయెదరు. 

యెహోషువ 8:20 => హాయివారు వెనుకవైపు తిరిగి చూచినపుప్డు ఆ పటట్ణము యొకక్ పొగ 

ఆకాశమున కెకుక్చుండెను. అపుప్డు అరణయ్మునకు పారిపోయిన జనులు తిరిగి తముమ్ను 

తరుముచునన్ వారి మీద పడుచుండిరి గనుక ఈ తటట్యినను ఆ తటట్యినను పారిపోవుటకు వారికి 

వీలు లేకపోయెను. 

దానియేలు 7:7 => పిమమ్ట రాతిర్యందు నాకు దరశ్నములు కలిగినపుప్డు నేను చూచుచుండగా, 

ఘోరమును భయంకరమునగు నాలుగవ జంతువొకటి కనబడెను. అది తనకు ముందుగా నుండిన 

యితర జంతువులకు భినన్మైనది; అది మహా బలమహాతత్య్ములు గలది; దానికి పెదద్ 

ఇనుపదంతములును పది కొముమ్లు నుండెను. అది సమసత్మును భకిష్ంచుచు తుతుత్నియలుగా 

చేయుచు మిగిలినదానిని కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను. 

దానియేలు 8:4 => ఆ పొటే ట్లు కొముమ్తో పశిచ్మము గాను ఉతత్రము గాను దకిష్ణము గాను 

పొడుచుచుండుట చూచితిని. ఇటుల్ జరుగగా దానిని ఎదిరించుటకైనను, అది పటట్కుండ 

తపిప్ంచుకొనుటకైనను, ఏ జంతువునకును శకిత్లేకపోయెను; అది తనకిషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు 

బలము చూపుచు వచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 48:25 => మోయాబు శృంగము నరికివేయబడియునన్ది దాని బాహువు 

విరువబడియునన్ది యెహోవా వాకుక్ ఇదే.  

దానియేలు 7:12 => మిగిలిన ఆ జంతువుల పర్భుతవ్ము తొలగిపోయెను; సమయము వచుచ్వరకు 

అవి సజీవుల మధయ్ను ఉండవలెనని యొక సమయము ఒక కాలము వాటికి ఏరాప్టాయెను. 

దానియేలు 8:10 => ఆకాశ సైనయ్ము నంటునంతగా పెరిగి నక్షతర్ములలో కొనిన్టిని పడవేసి 

కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను 
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దానియేలు 8:27 => ఈ దరశ్నము కలుగగా దానియేలను నేను మూరిఛ్లిల్ కొనాన్ళుల్ వాయ్ధిగర్సుత్డనై 

యుంటిని; పిమమ్ట నేను కుదురై రాజు కొరకు చేయవలసిన పని చేయుచు వచిచ్తిని. ఈ 

దరశ్నమునుగూరిచ్ విసమ్యము గలవాడనైతిని గాని దాని సంగతి తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

దానియేలు 10:8 => నేను ఒంటరినై యా గొపప్ దరశ్నమును చూచితిని; చూచినందున నాలో 

బలమేమియు లేకపోయెను, నా సొగసు వికారమాయెను, బలము నా యందు నిలువలేదు. 

దానియేలు 11:15 => అంతలో ఉతత్ర దేశపు రాజు వచిచ్ ముటట్డిదిబబ్ వేయును. దకిష్ణ దేశపు రాజు 

యొకక్ బలము నిలువలేక పోయినందునను, అతడు ఏరప్రచుకొనిన జనము దృఢశౌరయ్ము పొందక 

పోయినందునను ఉతత్ర దేశపు రాజు పార్కారములుగల పటట్ణమును పటుట్కొనును. 

దానియేలు 11:16 => వచిచ్నవాని కెదురుగా ఎవరును నిలువలేక పోయినందున తనకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతడు జరిగించును గనుక ఆనందముగల ఆ దేశములో అతడుండగా అది అతని 

బలమువలన పాడైపోవును. 

వచనము 11 

ఆ సైనయ్ము యొకక్ అధిపతికి విరోధముగా తనున్ హెచిచ్ంచుకొని, అనుదిన బలయ్రప్ణమును నిలిపివేసి 

ఆయన ఆలయమును పడదోర్సెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:20 => నేను వారి పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్, పాలు తేనెలు 

పర్వహించు దేశమున వారిని పర్వేశపెటిట్న తరువాత, వారు తిని తార్గి తృపిత్పొంది కొర్వివ్నవారై 

అనయ్దేవతలతటుట్ తిరిగి వాటిని పూజించి ననున్ తృణీకరించి నా నిబంధనను మీరుదురు. 

ఎసేత్రు 9:4 => మొరెద్కై రాజుయొకక్ నగరులో గొపప్వాడాయెను. ఈ మొరెద్కై అనువాడు అంతకంతకు 

గొపప్వాడగుటచేత అతని కీరిత్ సంసాథ్నములనిన్టియందు వాయ్పించెను. 

యిరిమ్యా 5:27 => పంజరము పిటట్లతో నిండియుండునటుల్ వారి యిండుల్ కపటముతో 

నిండియునన్వి, దానిచేతనే వారు గొపప్వారును ఐశవ్రయ్వంతులును అగుదురు. 
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యెహెజేక్లు 16:7 => మరియు నేల నాటబడిన చిగురు వృదిధ్యగునటుల్ నేను నినున్ వృదిధ్లోనికి 

తేగా నీవు ఎదిగి పెదద్దానవై ఆభరణభూషితురాలవైతివి; దిగంబరివై వసత్రహీనముగానునన్ నీకు సత్నము 

లేరప్డెను, తలవెండుర్కలు పెరిగెను. 

దానియేలు 4:31 => రాజు నోట ఈ మాట యుండగా ఆకాశమునుండి యొక శబద్ము వచెచ్ను, 

ఏదనగా రాజగు నెబుకదెన్జరూ, యిదే నీకు పర్కటన నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి తొలగిపోయెను. 

దానియేలు 5:20 => అయితే అతడు మనసుస్న అతిశయించి, బలాతాక్రము చేయుటకు అతని 

హృదయమును కఠినము చేసికొనగా దేవుడు అతని పర్భుతవ్మునతనియొదద్నుండి తీసివేసి అతని 

ఘనతను పోగొటెట్ను.  

2 దినవృతాత్ంతములు 26:16 => అయితే అతడు సిథ్రపడిన తరువాత అతడు మనసుస్న గరివ్ంచి 

చెడిపోయెను. అతడు ధూపపీఠముమీద ధూపము వేయుటకై యెహోవా మందిరములో పర్వేశించి తన 

దేవుడైన యెహోవామీద దోర్హము చేయగా 

కీరత్నలు 82:6 => మీరు దైవములనియు మీరందరు సరోవ్నన్తుని కుమారులనియు నేనే 

సెలవిచిచ్యునాన్ను. 

కీరత్నలు 82:7 => అయినను ఇతర మనుషుయ్లు చనిపోవునటుల్ మీరును చనిపోవుదురు 

అధికారులలో ఒకడు కూలునటుల్ మీరును కూలుదురు.  

యెహెజేక్లు 28:9 => నేను దేవుడనని నినున్ చంపువానియెదుట నీవు చెపుప్దువా? నినున్ 

చంపువానిచేతిలో నీవు మానవుడవే కాని దేవుడవు కావు గదా. 

దానియేలు 8:22 => అది పెరిగిన పిమమ్ట దానికి బదులుగా నాలుగు కొముమ్లు పుటిట్నవి గదా; 

నలుగురు రాజులు ఆ జనములో నుండి పుటుట్దురు గాని వారు అతనికునన్ బలము గలవారుగా 

ఉండరు. 

దానియేలు 7:6 => అటు పిమమ్ట చిరుతపులిని పోలిన మరియొక జంతువును చూచితిని. దాని 

వీపున పకిష్రెకక్లవంటి నాలుగు రెకక్లుండెను ; దానికి నాలుగు తలలుండెను ; దానికి 

ఆధిపతయ్మియయ్బడెను. 
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దానియేలు 11:4 => అతడు రాజైన తరువాత అతని రాజయ్ము శిథిలమై ఆకాశపు నలుదికుక్ల 

విభాగింపబడును. అది అతని వంశపు వారికి గాని అతడు పర్భుతవ్ము చేసిన పర్కారము పర్భుతవ్ము 

చేయువారికి గాని విభాగింపబడదు, అతని పర్భుతవ్ము వేరుతో పెరికివేయబడును, అతని 

వంశపువారు దానిని పొందరు గాని అనుయ్లు పొందుదురు.  

దానియేలు 7:2 => దానియేలు వివరించి చెపిప్నదేమనగా రాతిర్యందు దరశ్నములు కలిగినపుప్డు 

నేను తేరిచూచుచుండగా ఆకాశపు నలుదికుక్ల నుండి సముదర్ముమీద గాలి విసరుట నాకు 

కనబడెను. 

మతత్యి 24:31 => మరియు ఆయన గొపప్ బూరతో తన దూతలను పంపును. వారు ఆకాశము 

యొకక్ ఈ చివరనుండి ఆ చివరవరకు నలుదికుక్లనుండి ఆయన ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేతురు. 

మారుక్ 13:27 => అపుప్డాయన తన దూతలను పంపి, భూమయ్ంతము మొదలుకొని ఆకాశాంతము 

వరకు నలుదికుక్లనుండి తాను ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేయించును. 

పర్కటన 7:1 => అటుతరువాత భూమి యొకక్ నాలుగు దికుక్లలో నలుగురు దేవదూతలు 

నిలిచియుండి, భూమిమీదనైనను సముదర్ముమీదనైనను ఏ చెటుట్మీదనైనను గాలి వీచకుండునటుల్ 

భూమి యొకక్ నాలుగు దికుక్ల వాయువులను పటుట్కొనియుండగా చూచితిని 

పర్సంగి 3:14 => దేవుడు చేయు పనులనిన్యు శాశవ్తములని నేను తెలిసికొంటిని; దాని కేదియు 

చేరచ్బడదు దానినుండి ఏదియు తీయబడదు ; మనుషుయ్లు తనయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండునటుల్ దేవుడిటిట్ నియమము చేసియునాన్డు. 

యిరిమ్యా 49:36 => నలుదిశలనుండి నాలుగు వాయువులను ఏలాముమీదికి రపిప్ంచి, 

నలుదికుక్లనుండి వచుచ్ వాయువులవెంట వారిని చెదరగొటుట్దును, వెలివేయబడిన ఏలాము వారు 

పర్వేశింపని దేశమేదియు నుండదు. 

దానియేలు 8:5 => నేను ఈ సంగతి ఆలోచించుచుండగా ఒక మేకపోతు పడమటనుండి వచిచ్, కాళుల్ 

నేల మోపకుండ భూమి యందంతట పరగులెతెత్ను; దాని రెండు కనున్ల మధయ్నొక పర్సిదధ్మైన 

కొముమ్ండెను. 

Page  of 846 1355



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

దానియేలు 8:21 => బొచుచ్గల ఆ మేకపోతు గేర్కుల రాజు; దాని రెండు కనున్ల మధయ్నునన్ ఆ 

పెదద్కొముమ్ వారి మొదటి రాజును సూచించుచునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:16 => ఈ మనుషుయ్లను మనమేమి చేయుదము? వారిచేత పర్సిదధ్మైన 

సూచక కిర్య చేయబడియునన్దని యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారికందరికి సప్షట్మే, అది 

జరుగలేదని చెపప్జాలము 

2 తిమోతి 3:1 => అంతయ్దినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచుచ్నని తెలిసికొనుము. 

వచనము 12 

అతికర్మము జరిగినందున అనుదినబలిని నిలుపుచేయుటకై యొక సేన అతనికియయ్బడెను. అతడు 

సతయ్మును వయ్రథ్పరచి ఇషాట్నుసారముగా జరిగించుచు అభివృదిధ్ నొందెను. 

దానియేలు 8:23 => వారి పర్భుతవ్ము యొకక్ అంతములో వారి యతికర్మములు సంపూరిత్ 

యగుచుండగా, కూర్రముఖము గలవాడును యుకిత్ గలవాడునై యుండి, ఉపాయము తెలిసికొను ఒక 

రాజు పుటుట్ను. 

దానియేలు 8:24 => అతడు గెలుచును గాని తన సవ్బలమువలన గెలువడు; ఆశచ్రయ్ముగా 

శతుర్వులను నాశనము చేయుటయందు అభివృదిధ్ పొందుచు, ఇషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు 

బలవంతులను, అనగా పరిశుదధ్ జనమును నశింపజేయును. 

దానియేలు 7:8 => నేను ఈ కొముమ్లను కనిపెటట్గా ఒక చినన్కొముమ్ వాటిమధయ్ను లేచెను; దానికి 

సథ్లమిచుచ్టకై ఆ కొముమ్లలో మూడు పెరికివేయబడినవి. ఈ కొముమ్నకు మానవుల కనున్లవంటి 

కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును ఉండెను.  

దానియేలు 7:20 => మరియు దాని తలపైనునన్ పది కొముమ్ల సంగతియు, వాటి మధయ్నుండి పెరిగి 

మూడు కొముమ్లను కొటిట్వేసి, కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును గల ఆ వేరగు కొముమ్ 

సంగతియు, అనగా దాని కడమ కొముమ్లకంటె బలము కలిగిన ఆ కొముమ్ సంగతియు విచారించితిని. 

దానియేలు 7:21 => ఈ కొముమ్ పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయుచు వారిని గెలుచునదాయెను. 
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దానియేలు 7:22 => ఆ మహా వృదుధ్డు వచిచ్ మహోనన్తుని పరిశుదుధ్ల విషయములో తీరుప్ 

తీరుచ్వరకు ఆలాగు జరుగును గాని సమయము వచిచ్నపుప్డు ఆ పరిశుదుధ్లు రాజయ్మునేలుదురను 

సంగతి నేను గర్హించితిని. 

దానియేలు 7:23 => నేనడగినదానికి ఆ పరిచారకుడు ఈలాగున చెపెప్ను ఆ నాలుగవ జంతువు 

లోకములో తకిక్న ఆ మూడు రాజయ్ములకు భినన్మగు నాలుగవ రాజయ్మును సూచించుచునన్ది. అది 

సమసత్మును అణగదొర్కుక్చు పగులగొటుట్చు లోకమంతయు భకిష్ంచును. 

దానియేలు 7:24 => ఆ పది కొముమ్లు ఆ రాజయ్ము నుండి పుటట్బోవు పదిమంది రాజులను 

సూచించుచునన్వి; కడపట ముందుగా ఉనన్ రాజులకు భినన్మగు మరియొక రాజుపుటిట్ ఆ ముగుగ్రు 

రాజులను పడదోర్యును. 

దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

దానియేలు 7:26 => అతని యధికారము నశింపజేయుటకును నిరూమ్లము చేయుటకును తీరుప్ 

విధింపబడెను గనుక అది కొటిట్వేయబడును. 

దానియేలు 11:21 => అతనికి బదులుగా నీచుడగు ఒకడు వచుచ్ను; అతనికి రాజయ్ఘనత నియయ్రు 

గాని నెమమ్ది కాలమందు అతడు వచిచ్ యిచచ్కపు మాటలచేత రాజయ్మును అపహరించును. 

దానియేలు 11:25 => అతడు గొపప్ సైనయ్మును సమకూరుచ్కొని, దకిష్ణ దేశపు రాజుతో యుదధ్ము 

చేయుటకు తన బలమును సిదధ్పరచి, తన మనసుస్ను రేపుకొనును గనుక దకిష్ణ దేశపు రాజు గొపప్ 

సైనయ్మును సమకూరుచ్కొని మహా బలము గలవాడై యుదధ్మునకు సిదధ్పడును. అతడు దకిష్ణ దేశపు 

రాజునకు విరోధమైన ఉపాయములు చేయనుదేద్శించినందున ఆ రాజు నిలువలేకపోవును.  

దానియేలు 11:26 => ఏమనగా, అతని భోజనమును భుజించువారు అతని పాడు చేసెదరు; 

మరియు అతని సైనయ్ము ఓడిపోవును గనుక అనేకులు హతులవుదురు. 

Page  of 848 1355



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

దానియేలు 11:27 => కీడు చేయుటకై ఆ యిదద్రు రాజులు తమ మనసుస్లు సిథ్రపరచుకొని, 

యేకభోజన పంకిత్లో కూరుచ్ండినను కపటవాకయ్ములాడెదరు; నిరణ్యకాలమందు సంగతి జరుగును 

గనుక వారి ఆలోచన సఫలము కానేరదు.  

దానియేలు 11:28 => అతడు మిగుల దర్వయ్ము గలవాడై తన దేశమునకు మరలును. మరియు 

పరిశుదధ్ నిబంధనకు విరోధియై యిషాట్నుసారముగా జరిగించి తన దేశమునకు తిరిగివచుచ్ను. 

దానియేలు 11:29 => నిరణ్యకాలమందు మరలి దకిష్ణ దికుక్నకు వచుచ్ను గాని మొదట 

నునన్టుట్గా కడపటనుండదు. 

దానియేలు 11:30 => అంతట కితీత్యుల ఓడలు అతని మీదికి వచుచ్టవలన అతడు వాయ్కులపడి 

మరలి, పరిశుదధ్ నిబంధన విషయములో అతాయ్గర్హము గలవాడై, తన యిషాట్నుసారముగా 

జరిగించును. అతడు మరలి పరిశుదధ్ నిబంధనను నిషేధించిన వారెవరని విచారించును. 

దానియేలు 11:31 => అతని పక్షమున శూరులు లేచి, పరిశుదధ్సథ్లపు కోటను అపవితర్పరచి, 

అనుదిన బలి నిలిపివేసి, నాశనమును కలుగజేయు హేయమైన వసుత్వును నిలువబెటుట్దురు. 

దానియేలు 11:32 => అందుకతడు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ నిబంధన నతికర్మించువారిని 

వశపరచుకొనును; అయితే తమ దేవుని నెరుగువారు బలము కలిగి గొపప్ కారయ్ములు చేసెదరు. 

దానియేలు 11:33 => జనములో బుదిధ్మంతులు ఆనేకులకు బోధించుదురు గాని వారు బహు 

దినములు ఖడగ్మువలనను అగిన్వలనను కుర్ంగి చెరపటట్బడి హింసింపబడి దోచబడుదురు.  

దానియేలు 11:34 => వారు కుర్ంగిపోవు సమయమందు వారికి సవ్లప్ సహాయము దొరుకును, 

అయితే అనేకులు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ వారిని హతుత్కొందురు గాని 

దానియేలు 11:35 => నిరణ్యకాలము ఇంక రాలేదు గనుక అంతయ్కాలము వరకు జనులను 

పరిశీలించుటకును పవితర్పరచుటకును బుదిధ్మంతులలో కొందరు కూలుదురు. 

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  
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దానియేలు 11:37 => అతడు అందరికంటె ఎకుక్వగా తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును గనుక తన 

పితరుల దేవతలను లక్షయ్పెటట్డు; మరియు సతరీలకాంకిష్తా దేవతను గాని, యే దేవతను గాని 

లక్షయ్పెటట్డు. 

దానియేలు 11:38 => అతడు తన పితరులెరుగని దేవతను, అనగా పార్కారముల దేవతను వారి 

దేవతకు మారుగా ఘనపరచును; బంగారును వెండిని విలువగల రాళల్ను మనోహరమైన వసుత్వులను 

అరిప్ంచి, ఆ దేవతను ఘనపరచును. 

దానియేలు 11:39 => మరియు ఈ కొర్తత్ దేవతను ఆధారము చేసికొని, కోటలకు పార్కారములు 

కటిట్ంచి, నూతన విధముగా తనవారికి మహా ఘనత కలుగజేయును; దేశమును కర్యమునకు 

విభజించి యిచిచ్ అనేకుల మీద తనవారికి పర్భుతవ్మిచుచ్ను. 

దానియేలు 11:40 => అంతయ్కాలమందు దకిష్ణ దేశపు రాజు అతనితో యుదధ్ము చేయును. 

మరియు ఉతత్ర దేశపు రాజు రథములను గుఱఱ్పు రౌతులను అనేకమైన ఓడలను సమకూరుచ్కొని, 

తుపానువలె అతని మీదపడి దేశముల మీదుగా పర్వాహమువలె వెళుల్ను. 

దానియేలు 11:41 => అతడు ఆనందదేశమున పర్వేశించుటవలన అనేకులు కూలుదురు గాని 

ఎదోమీయులును మోయాబీయులును అమోమ్నీయులలో ముఖుయ్లును అతనిచేతిలోనుండి 

తపిప్ంచుకొనెదరు. 

దానియేలు 11:42 => అతడు ఇతర దేశముల మీదికి తన సేన నంపించును; ఐగుపుత్ సహా 

తపిప్ంచుకొననేరదు. 

దానియేలు 11:43 => అతడు విలువగల సమసత్ బంగారు వెండి వసుత్వులను ఐగుపుత్ యొకక్ 

విలువగల వసుత్వులనిన్టిని వశపరచుకొని, లుబీయులను కూషీయులను తనకు పాదసేవకులుగా 

చేయును. 

దానియేలు 11:44 => అంతట తూరుప్నుండియు ఉతత్రమునుండియు వరత్మానములు వచిచ్ యతని 

కలతపరచును గనుక అతాయ్గర్హము కలిగి అనేకులను పాడుచేయుటకును నశింపజేయుటకును 

అతడు బయలుదేరును. 
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దానియేలు 11:45 => కాబటిట్ తన నగరు డేరాను సముదర్ములకును పరిశుదాధ్నందములుగల 

పరవ్తమునకును మధయ్ వేయును; అయితే అతనికి నాశనము రాకుండుటకై సహాయము 

చేయువాడెవడును లేకపోవును. 

దానియేలు 11:16 => వచిచ్నవాని కెదురుగా ఎవరును నిలువలేక పోయినందున తనకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతడు జరిగించును గనుక ఆనందముగల ఆ దేశములో అతడుండగా అది అతని 

బలమువలన పాడైపోవును. 

దానియేలు 11:41 => అతడు ఆనందదేశమున పర్వేశించుటవలన అనేకులు కూలుదురు గాని 

ఎదోమీయులును మోయాబీయులును అమోమ్నీయులలో ముఖుయ్లును అతనిచేతిలోనుండి 

తపిప్ంచుకొనెదరు. 

దానియేలు 11:45 => కాబటిట్ తన నగరు డేరాను సముదర్ములకును పరిశుదాధ్నందములుగల 

పరవ్తమునకును మధయ్ వేయును; అయితే అతనికి నాశనము రాకుండుటకై సహాయము 

చేయువాడెవడును లేకపోవును. 

కీరత్నలు 48:2 => ఉతత్రదికుక్న మహారాజు పటట్ణమైన సీయోను పరవ్ తము రమయ్మైన యెతుత్గల 

చోట నుంచబడి సరవ్భూమికి సంతోషకరముగా నునన్ది  

కీరత్నలు 105:24 => ఆయన తన పర్జలకు బహు సంతానవృదిధ్ కలుగజేసెను వారి విరోధులకంటె 

వారికి అధికబలము దయచేసెను. 

యిరిమ్యా 3:19 => నేను బిడడ్లలో నినెన్టుల్ ఉంచుకొని, రమయ్ దేశమును జనముల సావ్సథ్య్ములలో 

రాజకీయ సావ్సథ్య్మును నేనెటుల్ నీకిచెచ్దననుకొని యుంటిని. నీవు నా తండీర్ అని నాకు మొఱఱ్పెటిట్ 

ననున్ మానవనుకొంటిని గదా? 

యెహెజేక్లు 20:6 => వారిని ఐగుపుత్ దేశములోనుండి రపిప్ంచి వారికొరకు నేను విచారించినదియు, 

పాలు తేనెలు పర్వహించునదియు, సకల దేశములకు ఆభరణమైనదియునైన దేశములోనికి 

తోడుకొనిపోయెదనని చెపిప్న కాలముననే నేను పర్మాణము చేసితిని. 
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యెహెజేక్లు 20:15 => మరియు తమకిషట్మైన విగర్హముల ననుసరింపవలెనని కోరి, వారు నా 

విధులను తృణీకరించి నా కటట్డల ననుసరింపక నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను 

అపవితర్పరచగా 

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 28:18 => మరణముతో మీరు చేసికొనిన నిబంధన కొటిట్వేయబడును పాతాళముతో 

మీరు చేసికొనిన ఒడంబడిక నిలువదు పర్వాహమువలె ఉపదర్వము మీ మీదుగా దాటునపుప్డు మీరు 

దానిచేత తొర్కక్బడిన వారగుదురు 

దానియేలు 7:24 => ఆ పది కొముమ్లు ఆ రాజయ్ము నుండి పుటట్బోవు పదిమంది రాజులను 

సూచించుచునన్వి; కడపట ముందుగా ఉనన్ రాజులకు భినన్మగు మరియొక రాజుపుటిట్ ఆ ముగుగ్రు 

రాజులను పడదోర్యును. 

మలాకీ 3:12 => అపుప్డు ఆనందకరమైన దేశములో మీరు నివసింతురు గనుక అనయ్జనులందరును 

మిముమ్ను ధనుయ్లందురని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని 

ఎదిరించుచు, దానికంతటికి పైగా వాడు తనున్తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు, తాను దేవుడనని తనున్ 

కనుపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూరుచ్ండును గనుక ఏవిధముగానైనను ఎవడును 

మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి. 

పర్కటన 12:4 => దాని తోక ఆకాశ నక్షతర్ములలో మూడవ భాగము నీడిచ్ వాటిని భూమిమీద 

పడవేసెను. కననైయునన్ ఆ సతరీ కనగానే, ఆమె శిశువును మింగివేయవలెనని ఆ ఘటసరప్ము సతరీ 

యెదుట నిలుచుండెను. 

వచనము 13 

Page  of 852 1355



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

అపుప్డు పరిశుదుధ్లలో ఒకడు మాటలాడగా వింటిని; అంతలో మాటలాడుచునన్ ఆ పరిశుదుధ్నితో 

మరియొక పరిశుదుధ్డు మాటలాడుచుండెను. ఏమనగా, అనుదినబలినిగూరిచ్యు, అతికర్మము 

జరిగినందున సంభవించు నాశనకరమైన హేయ వసుత్వునుగూరిచ్యు కలిగిన యీ దరశ్నము 

నెరవేరుటకు ఎనాన్ళుల్ పటుట్ననియు, ఈ ఆలయ సాథ్నమును జనసమూహమును కాళల్కిర్ంద 

తొర్కక్బడుట ఎనాన్ళుల్ జరుగునోయనియు మాటలాడుకొనిరి. 

దానియేలు 8:24 => అతడు గెలుచును గాని తన సవ్బలమువలన గెలువడు; ఆశచ్రయ్ముగా 

శతుర్వులను నాశనము చేయుటయందు అభివృదిధ్ పొందుచు, ఇషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు 

బలవంతులను, అనగా పరిశుదధ్ జనమును నశింపజేయును. 

దానియేలు 8:25 => మరియు నతడు ఉపాయము కలిగినవాడై మోసము చేసి తనకు లాభము 

తెచుచ్కొనును; అతడు అతిశయపడి తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును; కేష్మముగా నునన్ కాలమందు 

అనేకులను సంహరించును; అతడు రాజాధిరాజుతో యుదధ్ము చేయును గాని కడపట అతని బలము 

దైవాధీనమువలన కొటిట్వేయబడును. 

దానియేలు 11:28 => అతడు మిగుల దర్వయ్ము గలవాడై తన దేశమునకు మరలును. మరియు 

పరిశుదధ్ నిబంధనకు విరోధియై యిషాట్నుసారముగా జరిగించి తన దేశమునకు తిరిగివచుచ్ను. 

దానియేలు 11:30 => అంతట కితీత్యుల ఓడలు అతని మీదికి వచుచ్టవలన అతడు వాయ్కులపడి 

మరలి, పరిశుదధ్ నిబంధన విషయములో అతాయ్గర్హము గలవాడై, తన యిషాట్నుసారముగా 

జరిగించును. అతడు మరలి పరిశుదధ్ నిబంధనను నిషేధించిన వారెవరని విచారించును. 

దానియేలు 11:33 => జనములో బుదిధ్మంతులు ఆనేకులకు బోధించుదురు గాని వారు బహు 

దినములు ఖడగ్మువలనను అగిన్వలనను కుర్ంగి చెరపటట్బడి హింసింపబడి దోచబడుదురు.  

దానియేలు 11:34 => వారు కుర్ంగిపోవు సమయమందు వారికి సవ్లప్ సహాయము దొరుకును, 

అయితే అనేకులు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ వారిని హతుత్కొందురు గాని 

దానియేలు 11:35 => నిరణ్యకాలము ఇంక రాలేదు గనుక అంతయ్కాలము వరకు జనులను 

పరిశీలించుటకును పవితర్పరచుటకును బుదిధ్మంతులలో కొందరు కూలుదురు. 
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దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  

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

సింహాసనమును హెచిచ్ంతును ఉతత్రదికుక్ననునన్ సభాపరవ్తముమీద కూరుచ్ందును 

పర్కటన 12:4 => దాని తోక ఆకాశ నక్షతర్ములలో మూడవ భాగము నీడిచ్ వాటిని భూమిమీద 

పడవేసెను. కననైయునన్ ఆ సతరీ కనగానే, ఆమె శిశువును మింగివేయవలెనని ఆ ఘటసరప్ము సతరీ 

యెదుట నిలుచుండెను. 

దానియేలు 8:7 => నేను చూడగా ఆ మేకపోతు పొటే ట్లును కలిసికొని, మికిక్లి రౌదర్ము గలదై 

దానిమీదికి వచిచ్ ఆ పొటే ట్లును గెలిచి దాని రెండు కొముమ్లను పగులగొటెట్ను. ఆ పొటే ట్లు దాని 

నెదిరింపలేక పోయినందున ఆ మేకపోతు దానిని నేలను పడవేసి తొర్కుక్చుండెను; దాని బలమును 

అణచి ఆ పొటే ట్లును తపిప్ంచుట ఎవరిచేతను కాకపోయెను.  

దానియేలు 7:7 => పిమమ్ట రాతిర్యందు నాకు దరశ్నములు కలిగినపుప్డు నేను చూచుచుండగా, 

ఘోరమును భయంకరమునగు నాలుగవ జంతువొకటి కనబడెను. అది తనకు ముందుగా నుండిన 

యితర జంతువులకు భినన్మైనది; అది మహా బలమహాతత్య్ములు గలది; దానికి పెదద్ 

ఇనుపదంతములును పది కొముమ్లు నుండెను. అది సమసత్మును భకిష్ంచుచు తుతుత్నియలుగా 

చేయుచు మిగిలినదానిని కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను. 

ఆదికాండము 37:9 => అతడింకొక కల కని తన సహోదరులకు తెలియచేసి ఇదిగో నేను మరియొక 

కలకంటిని; అందులో సూరయ్చందుర్లును పదకొండు నక్షతర్ములును నాకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

దానియేలు 11:22 => పర్వాహమువంటి బలము అతని యెదుటనుండి వారిని కొటుట్కొని 

పోవుటవలన వారు నాశనమగుదురు; సంధి చేసిన అధిపతి సహా నాశనమగును. 

దానియేలు 11:35 => నిరణ్యకాలము ఇంక రాలేదు గనుక అంతయ్కాలము వరకు జనులను 

పరిశీలించుటకును పవితర్పరచుటకును బుదిధ్మంతులలో కొందరు కూలుదురు. 
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పర్కటన 1:16 => ఆయన తన కుడిచేత ఏడు నక్షతర్ములు పటుట్కొనియుండెను; ఆయన నోటినుండి 

రెండంచులుగల వాడియైన ఖడగ్మొకటి బయలువెడలుచుండెను; ఆయన ముఖము మహా తేజసుస్తో 

పర్కాశించుచునన్ సూరుయ్నివలె ఉండెను. 

పర్కటన 6:13 => పెదద్ గాలిచేత ఊగులాడు అంజూరపు చెటుట్నుండి అకాలపు కాయలు రాలినటుట్ 

ఆకాశ నక్షతర్ములు భూమిమీద రాలెను. 

పర్కటన 11:2 => ఆలయమునకు వెలుపటి ఆవరణమును కొలతవేయక విడిచిపెటుట్ము; అది 

అనుయ్లకియయ్బడెను, వారు నలువది రెండు నెలలు పరిశుదధ్పటట్ణమును కాలితో తొర్కుక్దురు. 

వచనము 14 

అందుకతడు రెండువేల మూడువందల దినముల మటుట్కే యని నాతో చెపెప్ను. అపుప్డు ఆలయ 

పవితర్తనుగూరిచ్న తీరుప్ తీరచ్బడును. 

దానియేలు 8:25 => మరియు నతడు ఉపాయము కలిగినవాడై మోసము చేసి తనకు లాభము 

తెచుచ్కొనును; అతడు అతిశయపడి తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును; కేష్మముగా నునన్ కాలమందు 

అనేకులను సంహరించును; అతడు రాజాధిరాజుతో యుదధ్ము చేయును గాని కడపట అతని బలము 

దైవాధీనమువలన కొటిట్వేయబడును. 

దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 

వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ 

రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  

దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 
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దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  

2 రాజులు 19:22 => నీవు ఎవనిని తిరసక్రించితివి? ఎవనిని దూషించితివి? నీవు గరివ్ంచి 

యెవనిని భయపెటిట్తివి? 

2 రాజులు 19:23 => ఇశార్యేలీయుల పరిశుదధ్ దేవునినే గదా నీ దూతలచేత యెహోవాను 

తిరసక్రించి పలికించిన మాటలు ఇవే గదా.నా రథముల సముదాయముతో నేను పరవ్త 

శిఖరములకును లెబానోను పారశ్వ్ములకును ఎకిక్యునాన్ను ఎతుత్గల దాని దేవదారు వృక్షములను 

శేర్షఠ్మైన సరళవృక్షములను నరికివేసియునాన్ను వాని దూరపు సరిహదుద్లలో సతర్ములలోనికిని 

కరెమ్లు ఫలవంతములగు కేష్తర్మైన అడవిలోనికిని పర్వేశించియునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:15 => కాబటిట్ యిపుప్డు హిజిక్యాచేత మీరు మోసపోకుడి, మీరు ఇటిట్ 

పేర్రేపణకు లోబడకుడి, అతని నముమ్కొనకుడి, యే జనుల దేవుడైనను ఏ రాజయ్పు దేవుడైనను తన 

జనులను నాచేతిలో నుండి గాని నా పితరుల చేతిలోనుండి గాని విడిపింపలేక పోగా, మీ దేవుడు 

నాచేతిలోనుండి మిముమ్ను మొదలే విడిపింపలేకపోవునుగదా అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:16 => అతని సేవకులు దేవుడైన యెహోవా మీదను ఆయన సేవకుడైన 

హిజిక్యా మీదను ఇంకను పేలాపనలు పేలిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:17 => అదియుగాక ఇతర దేశముల జనుల దేవతలు తమ జనులను 

నాచేతిలోనుండి యేలాగున విడిపింపలేకపోయిరో ఆలాగున హిజిక్యా సేవించు దేవుడును తన 

జనులను నాచేతిలోనుండి విడిపింపలేకపోవునని ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవాను నిందించుటకును, 

ఆయనమీద అపవాదములు పలుకుటకును అతడు పతిర్కలు వార్సి పంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:18 => అపుప్డు వారు పటట్ణమును పటుట్కొనవలెననన్ యోచనతో, 

పార్కారము మీదనునన్ యెరూషలేము కాపురసుథ్లను బెదరించుటకును నొపిప్ంచుటకును, 

యూదాభాషలో బిగగ్రగా వారితో ఆ మాటలు పలికిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 32:19 => మరియు వారు మనుషుయ్ల చేతిపనియైన భూజనుల దేవతలమీద 

తాము పలికిన దూషణలను యెరూషలేముయొకక్ దేవుని మీద కూడను పలికిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:20 => రాజైన హిజిక్యాయును ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా అను 

పర్వకత్యును ఇందును గురించి పార్రిథ్ంచి ఆకాశముతటుట్ చూచి మొఱఱ్పెటట్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:21 => యెహోవా ఒక దూతను పంపెను. అతడు అషూష్రు రాజు 

దండులోని పరాకర్మశాలులనందరిని సేనా నాయకులను అధికారులను నాశనము చేయగా 

అషూష్రురాజు సిగుగ్నొందినవాడై తన దేశమునకు తిరిగిపోయెను. అంతట అతడు తన దేవుని గుడిలో 

చొచిచ్నపుప్డు అతని కడుపున పుటిట్నవారే అతని అకక్డ కతిత్చేత చంపిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:22 => ఈ పర్కారము యెహోవా హిజిక్యాను యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లను అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు చేతిలోనుండియు అందరి చేతిలోనుండియు రకిష్ంచి, 

అనిన్వైపులను వారిని కాపాడినందున 

యెషయా 37:23 => నీవు ఎవరిని తిరసక్రించితివి? ఎవరిని దూషించితివి? నీవు గరివ్ంచి యెవరిని 

భయపెటిట్తివి? ఇశార్యేలీయుల పరిశుదధ్ దేవునినే గదా? 

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 మళి ల్ంచెదను 

నీవు వచిచ్న మారగ్ముననే నినున్ మళి ల్ంచెదను.  

యిరిమ్యా 48:26 => మోయాబు యెహోవాకు విరోధముగా తనున్ తాను గొపప్చేసికొనెను దాని 

మతిత్లల్జేయుడి మోయాబు తన వమనములో పొరుల్చునన్ది అది అపహాసయ్మునొందును.  

యిరిమ్యా 48:42 => మోయాబు యెహోవాకంటె గొపప్వాడనని అతిశయపడగా అది జనము 

కాకుండ నిరూమ్లమాయెను.  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని 

ఎదిరించుచు, దానికంతటికి పైగా వాడు తనున్తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు, తాను దేవుడనని తనున్ 

కనుపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూరుచ్ండును గనుక ఏవిధముగానైనను ఎవడును 

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

మరియు నలువదిరెండు నెలలు తన కారయ్ము జరుపనధికారము దానికి ఏరాప్టాయెను 

పర్కటన 13:6 => గనుక దేవుని దూషించుటకును, ఆయన నామమును, ఆయన గుడారమును, 

పరలోక నివాసులను దూషించుటకును అది తన నోరు తెరచెను. 

పర్కటన 13:7 => మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను వారిని జయింపను దానికి 

అధికారమియయ్బడెను. పర్తి వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి 

మీదను పర్తి జనము మీదను అధికారము దానికియయ్బడెను. 

యెహోషువ 5:14 => అతడు కాదు, యెహోవా సేనాధిపతిగా నేను వచిచ్యునాన్ననెను. యెహోషువ 

నేలమటుట్కు సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడు తన దాసునికి సెలవిచుచ్నదేమని అడిగెను. 

యెహోషువ 5:15 => అందుకు యెహోవా సేనాధిపతి నీవు నిలిచియునన్ యీ సథ్లము 

పరిశుదధ్మైనది, నీ పాదరక్షలను తీసివేయుమని యెహోషువతో చెపప్గా యెహోషువ ఆలాగు చేసెను. 

హెబీర్యులకు 2:10 => ఎవని నిమితత్ము సమసత్మును ఉనన్వో, యెవనివలన సమసత్మును 

కలుగుచునన్వో, ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచుచ్చుండగా వారి రక్షణకరత్ను 

శర్మలదావ్రా సంపూరు ణ్నిగా చేయుట ఆయనకు తగును. 

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

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

పర్కటన 19:13 => రకత్ ములో ముంచబడిన వసత్రము ఆయన ధరించుకొని యుండెను. మరియు 

దేవుని వాకయ్ము అను నామము ఆయనకు పెటట్బడియునన్ది. 

పర్కటన 19:14 => పరలోకమందునన్ సేనలు శుభర్మైన తెలల్ని నారబటట్లు ధరించుకొని తెలల్ని 

గుఱఱ్ము లెకిక్ ఆయనను వెంబడించుచుండిరి. 

పర్కటన 19:15 => జనములను కొటుట్టకై ఆయన నోటనుండి వాడిగల ఖడగ్ము 

బయలువెడలుచునన్ది. ఆయన యినుప దండముతో వారిని ఏలును; ఆయనే సరావ్ధికారియగు దేవుని 

తీక్షణమైన ఉగర్త అను మదయ్పుతొటిట్ తొర్కుక్ను. 
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పర్కటన 19:16 => రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన వసత్రము 

మీదను తొడ మీదను వార్యబడియునన్ది. 

దానియేలు 8:12 => అతికర్మము జరిగినందున అనుదినబలిని నిలుపుచేయుటకై యొక సేన 

అతనికియయ్బడెను. అతడు సతయ్మును వయ్రథ్పరచి ఇషాట్నుసారముగా జరిగించుచు అభివృదిధ్ నొందెను. 

దానియేలు 11:31 => అతని పక్షమున శూరులు లేచి, పరిశుదధ్సథ్లపు కోటను అపవితర్పరచి, 

అనుదిన బలి నిలిపివేసి, నాశనమును కలుగజేయు హేయమైన వసుత్వును నిలువబెటుట్దురు. 

దానియేలు 12:11 => అనుదిన బలి నిలుపు చేయబడిన కాలము మొదలుకొని నాశనము 

కలుగజేయు హేయమైన దానిని నిలువబెటుట్వరకు వెయియ్నిన్ రెండువందల తొంబది దినములగును. 

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

రెండు గొఱఱ్పిలల్లను పర్తిదినము ఉదయమందు ఒక గొఱఱ్పిలల్ను 

నిరగ్మకాండము 29:39 => సాయంకాలమందు ఒక గొఱఱ్పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

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

పానీయారప్ణముగా ముపాప్వు దార్కాష్రసమును మొదటి గొఱఱ్పిలల్తో అరిప్ంపవలెను . 

సాయంకాలమందు రెండవ గొఱఱ్పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:41 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమమగునటుల్ 

ఉదయకాలమందలి అరప్ణమును దాని పానీయారప్ణమును అరిప్ంచినటుట్ దీని నరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:42 => ఇది యెహోవా సనిన్ధిని సాక్షయ్పు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ మీ 

తరతరములకు నితయ్ముగా అరిప్ంచు దహనబలి. నీతో మాటలాడుటకు నేను అకక్డికి వచిచ్ మిముమ్ను 

కలిసికొందును. 

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

దహనబలి రూపముగా పర్తి దినము నిరోద్షమైన యేడాదివగు రెండు మగ గొఱఱ్పిలల్లను 

అరిప్ంపవలెను. 

యెహెజేక్లు 46:14 => అది ఎటల్నగా తూమెడు గోధుమపిండిలో ఆరవ పాలును పిండి కలుపుటకు 

పడి నూనెయు నుండవలెను; ఇవి ఎవరును రదుద్పరచలేని నితయ్మైన కటట్డలు. 
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దానియేలు 9:26 => ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు 

నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 

దానియేలు 9:27 => అతడు ఒక వారము వరకు అనేకులకు నిబంధనను సిథ్రపరచును; 

అరధ్వారమునకు బలిని నైవేదయ్మును నిలిపివేయును హేయమైనది నిలుచువరకు నాశనము 

చేయువాడు వచుచ్ను నాశనము చేయువానికి రావలెనని నిరణ్యించిన నాశనము ముగించువరకు 

ఈలాగున జరుగును. 

లూకా 21:5 => కొందరు ఇది అందమైన రాళల్తోను అరిప్తములతోను శృంగారింపబడి యునన్దని 

దేవాలయమునుగూరిచ్, మాటలాడుచుండగా 

లూకా 21:6 => ఆయన ఈ కటట్డములు మీరు చూచుచునాన్రే, వాటిలో రాతిమీద రాయి 

యుండకుండ అవి పడదోర్యబడు దినములు వచుచ్చునన్వని చెపెప్ను. 

లూకా 21:24 => వారు కతిత్వాత కూలుదురు; చెరపటట్బడినవారై సమసత్మైన అనయ్జనముల మధయ్కు 

పోవుదురు; అనయ్జనముల కాలములు సంపూరణ్మగువరకు యెరూషలేము అనయ్జనములచేత 

తొర్కక్బడును. 

నిరగ్మకాండము 29:42 => ఇది యెహోవా సనిన్ధిని సాక్షయ్పు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ మీ 

తరతరములకు నితయ్ముగా అరిప్ంచు దహనబలి. నీతో మాటలాడుటకు నేను అకక్డికి వచిచ్ మిముమ్ను 

కలిసికొందును. 

కీరత్నలు 74:3 => శతుర్వులు పరిశుదధ్ సథ్లములోనునన్ సమసత్మును పాడుచేసియునాన్రు నితయ్ము 

పాడైయుండు చోటల్కు విజయము చేయుము. 

కీరత్నలు 94:4 => వారు వదరుచు కఠోరమైన మాటలు పలుకుచునాన్రు దోషము చేయువారందరు 

బింకములాడుచునాన్రు. 
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యిరిమ్యా 14:21 => నీ నామమునుబటిట్ మముమ్ను తోర్సివేయకుము, పర్శసత్మైన నీ 

సింహాసనమును అవమానపరచకుము, మాతో నీవు చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనుము, దాని 

భర్షఠ్పరచకుమీ. 

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

మందిరపు పరిశుదధ్ సథ్లములలోనికి వచిచ్యునాన్రు మా ముఖములు తెలల్బోవుచునన్వి  

యెహెజేక్లు 46:13 => మరియు పర్తి దినము నిరోద్షమైన యేడాది మగ గొఱఱ్పిలల్ను దహనబలిగా 

అరిప్ంపవలెను; అనుదినము ఉదయమున దానిని అరిప్ంపవలెను. మరియు అనుదినము ఉదయమున 

దానితో నైవేదయ్ము చేయవలెను. 

దానియేలు 8:13 => అపుప్డు పరిశుదుధ్లలో ఒకడు మాటలాడగా వింటిని; అంతలో 

మాటలాడుచునన్ ఆ పరిశుదుధ్నితో మరియొక పరిశుదుధ్డు మాటలాడుచుండెను. ఏమనగా, 

అనుదినబలినిగూరిచ్యు, అతికర్మము జరిగినందున సంభవించు నాశనకరమైన హేయ 

వసుత్వునుగూరిచ్యు కలిగిన యీ దరశ్నము నెరవేరుటకు ఎనాన్ళుల్ పటుట్ననియు, ఈ ఆలయ 

సాథ్నమును జనసమూహమును కాళల్కిర్ంద తొర్కక్బడుట ఎనాన్ళుల్ జరుగునోయనియు 

మాటలాడుకొనిరి. 

దానియేలు 8:26 => ఆ దినములనుగూరిచ్న దరశ్నమును వివరించియునాన్ను. అది వాసత్వము, అది 

యనేకదినములు జరిగిన పిమమ్ట నెరవేరును; నీవైతే ఈ దరశ్నము వెలల్డిచేయకుమనెను. 

దానియేలు 9:25 => యెరూషలేమును మరల కటిట్ంచవచుచ్నని ఆజఞ్ బయలుదేరిన సమయము 

మొదలుకొని అభిషికుత్డగు అధిపతి వచుచ్వరకు ఏడు వారములు పటుట్నని సప్షట్ముగా గర్హించుము. 

అరువది రెండు వారములు తొందరగల సమయములందు పటట్ణపు రాచవీధులును కందకములును 

మరల కటట్బడును. 

దానియేలు 11:22 => పర్వాహమువంటి బలము అతని యెదుటనుండి వారిని కొటుట్కొని 

పోవుటవలన వారు నాశనమగుదురు; సంధి చేసిన అధిపతి సహా నాశనమగును. 
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హోషేయ 3:4 => నిశచ్యముగా ఇశార్యేలీయులు చాల దినములు రాజు లేకయు అధిపతి లేకయు 

బలినరిప్ంపకయు నుందురు. దేవతాసత్ంభమును గాని ఏఫోదును గాని గృహదేవతలను గాని 

యుంచుకొనకుందురు. 

హెబీర్యులకు 9:6 => ఇవి ఈలాగు ఏరప్రచబడినపుప్డు యాజకులు సేవచేయుచు, నితయ్మును ఈ 

మొదటి గుడారములోనికి వెళుల్దురు గాని 

హెబీర్యులకు 10:11 => మరియు పర్తి యాజకుడు దినదినము సేవచేయుచు, పాపములను 

ఎనన్టికిని తీసివేయలేని ఆ బలులనే మాటిమాటికి అరిప్ంచుచు ఉండును. 

వచనము 15 

దానియేలను నేను ఈ దరశ్నము చూచితిని; దాని తెలిసికొనదగిన వివేకము పొందవలెనని యుండగా; 

మనుషుయ్ని రూపము గల యొకడు నాయెదుట నిలిచెను. 

దానియేలు 11:31 => అతని పక్షమున శూరులు లేచి, పరిశుదధ్సథ్లపు కోటను అపవితర్పరచి, 

అనుదిన బలి నిలిపివేసి, నాశనమును కలుగజేయు హేయమైన వసుత్వును నిలువబెటుట్దురు. 

దానియేలు 11:32 => అందుకతడు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ నిబంధన నతికర్మించువారిని 

వశపరచుకొనును; అయితే తమ దేవుని నెరుగువారు బలము కలిగి గొపప్ కారయ్ములు చేసెదరు. 

దానియేలు 11:33 => జనములో బుదిధ్మంతులు ఆనేకులకు బోధించుదురు గాని వారు బహు 

దినములు ఖడగ్మువలనను అగిన్వలనను కుర్ంగి చెరపటట్బడి హింసింపబడి దోచబడుదురు.  

దానియేలు 11:34 => వారు కుర్ంగిపోవు సమయమందు వారికి సవ్లప్ సహాయము దొరుకును, 

అయితే అనేకులు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ వారిని హతుత్కొందురు గాని 

దానియేలు 11:35 => నిరణ్యకాలము ఇంక రాలేదు గనుక అంతయ్కాలము వరకు జనులను 

పరిశీలించుటకును పవితర్పరచుటకును బుదిధ్మంతులలో కొందరు కూలుదురు. 

పర్కటన 13:7 => మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను వారిని జయింపను దానికి 

అధికారమియయ్బడెను. పర్తి వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి 

మీదను పర్తి జనము మీదను అధికారము దానికియయ్బడెను. 
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కీరత్నలు 119:43 => నా నోటనుండి సతయ్వాకయ్మును ఏమాతర్మును తీసివేయకుము నీ 

నాయ్యవిధులమీద నా ఆశ నిలిపియునాన్ను. 

కీరత్నలు 119:142 => నీ నీతి శాశవ్తమైనది నీ ధరమ్శాసత్రము కేవలము సతయ్ము. 

యెషయా 59:14 => నాయ్యమునకు ఆటంకము కలుగుచునన్ది నీతి దూరమున నిలుచుచునన్ది 

సతయ్ము సంతవీధిలో పడియునన్ది ధరమ్ము లోపల పర్వేశింపనేరదు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => అబదధ్మును నముమ్నటుల్ మోసముచేయు శకిత్ని దేవుడు వారికి 

పంపుచునాన్డు. 

దానియేలు 8:4 => ఆ పొటే ట్లు కొముమ్తో పశిచ్మము గాను ఉతత్రము గాను దకిష్ణము గాను 

పొడుచుచుండుట చూచితిని. ఇటుల్ జరుగగా దానిని ఎదిరించుటకైనను, అది పటట్కుండ 

తపిప్ంచుకొనుటకైనను, ఏ జంతువునకును శకిత్లేకపోయెను; అది తనకిషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు 

బలము చూపుచు వచెచ్ను. 

దానియేలు 11:28 => అతడు మిగుల దర్వయ్ము గలవాడై తన దేశమునకు మరలును. మరియు 

పరిశుదధ్ నిబంధనకు విరోధియై యిషాట్నుసారముగా జరిగించి తన దేశమునకు తిరిగివచుచ్ను. 

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  

1 సమూయేలు 23:9 => సౌలు తనకు కీడే యుదేద్శించుచునాన్డని దావీదు ఎరిగి యాజకుడైన 

అబాయ్తారును ఏఫోదును తెమమ్నెను. 

యోబు 12:6 => దోపిడిగాండర్ కాపురములు వరిథ్లుల్ను దేవునికి కోపము పుటిట్ంచువారు 

నిరభ్యముగానుందురు వారు తమ బాహుబలమే తమకు దేవుడనుకొందురు. 
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యిరిమ్యా 12:1 => యెహోవా, నేను నీతో వాదించునపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా కనబడుదువు; 

అయినను నాయ్యము విధించుటనుగూరిచ్ నేను నీతో మాటలాడుదును; దుషుట్లు తమ మారగ్ములలో 

వరిధ్లల్నేల? మహా విశావ్సఘాతకులు సుఖింపనేల? 

పర్కటన 13:11 => మరియు భూమిలోనుండి మరియొక కూర్రమృగము పైకి వచుచ్ట చూచితిని. 

గొఱఱ్పిలల్ కొముమ్వంటి రెండు కొముమ్లు దానికుండెను; అది ఘటసరప్మువలె మాటలాడుచుండెను; 

పర్కటన 13:12 => అది ఆ మొదటి కూర్రమృగమునకునన్ అధికారపు చేషట్లనిన్యు దానియెదుట 

చేయుచునన్ది; మరియు చావుదెబబ్ తగిలి బాగుపడియునన్ ఆ మొదటి మృగమునకు భూమియు 

దానిలో నివసించువారును నమసాక్రము చేయునటుల్ అది బలవంతము చేయుచునన్ది 

పర్కటన 13:13 => అది ఆకాశమునుండి భూమికి మనుషుయ్ల యెదుట అగిన్ దిగివచుచ్నటుట్గా గొపప్ 

సూచనలు చేయుచునన్ది. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

పార్ణమిచుచ్టకై దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  

పర్కటన 13:17 => ఆ ముదర్, అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరిటి సంఖయ్యైనను గలవాడు 

తపప్, కర్య వికర్యములు చేయుటకు మరి యెవనికిని అధికారము లేకుండునటుల్ను అది వారిని 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 

కీరత్నలు 37:12 => భకిత్హీనులు నీతిమంతులమీద దురాలోచన చేయుదురు వారిని చూచి పండుల్ 

కొరుకుదురు. 
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యిరిమ్యా 48:26 => మోయాబు యెహోవాకు విరోధముగా తనున్ తాను గొపప్చేసికొనెను దాని 

మతిత్లల్జేయుడి మోయాబు తన వమనములో పొరుల్చునన్ది అది అపహాసయ్మునొందును.  

దానియేలు 7:21 => ఈ కొముమ్ పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయుచు వారిని గెలుచునదాయెను. 

దానియేలు 8:11 => ఆ సైనయ్ము యొకక్ అధిపతికి విరోధముగా తనున్ హెచిచ్ంచుకొని, అనుదిన 

బలయ్రప్ణమును నిలిపివేసి ఆయన ఆలయమును పడదోర్సెను. 

దానియేలు 8:13 => అపుప్డు పరిశుదుధ్లలో ఒకడు మాటలాడగా వింటిని; అంతలో 

మాటలాడుచునన్ ఆ పరిశుదుధ్నితో మరియొక పరిశుదుధ్డు మాటలాడుచుండెను. ఏమనగా, 

అనుదినబలినిగూరిచ్యు, అతికర్మము జరిగినందున సంభవించు నాశనకరమైన హేయ 

వసుత్వునుగూరిచ్యు కలిగిన యీ దరశ్నము నెరవేరుటకు ఎనాన్ళుల్ పటుట్ననియు, ఈ ఆలయ 

సాథ్నమును జనసమూహమును కాళల్కిర్ంద తొర్కక్బడుట ఎనాన్ళుల్ జరుగునోయనియు 

మాటలాడుకొనిరి. 

దానియేలు 8:24 => అతడు గెలుచును గాని తన సవ్బలమువలన గెలువడు; ఆశచ్రయ్ముగా 

శతుర్వులను నాశనము చేయుటయందు అభివృదిధ్ పొందుచు, ఇషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు 

బలవంతులను, అనగా పరిశుదధ్ జనమును నశింపజేయును. 

దానియేలు 12:11 => అనుదిన బలి నిలుపు చేయబడిన కాలము మొదలుకొని నాశనము 

కలుగజేయు హేయమైన దానిని నిలువబెటుట్వరకు వెయియ్నిన్ రెండువందల తొంబది దినములగును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని 

ఎదిరించుచు, దానికంతటికి పైగా వాడు తనున్తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు, తాను దేవుడనని తనున్ 

కనుపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూరుచ్ండును గనుక ఏవిధముగానైనను ఎవడును 

మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి. 

వచనము 16 

అంతట ఊలయి నదీతీరముల మధయ్ నిలిచి పలుకుచునన్ యొక మనుషుయ్ని సవ్రము వింటిని; అది 

గబిర్యేలూ, యీ దరశ్నభావమును ఇతనికి తెలియజేయుమని చెపెప్ను. 
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దానియేలు 4:13 => మరియు నేను నా పడకమీద పండుకొని యుండి నా మనసుస్నకు కలిగిన 

దరశ్నములను చూచుచుండగా,  

దానియేలు 7:16 => నేను దగగ్ర నిలిచియునన్ వారిలో ఒకనియొదద్కు పోయి ఇందునుగూరిచ్న 

నిజమంతయు నాకు చెపుప్మని అడుగగా, అతడు నాతో మాటలాడి ఆ సంగతుల భావమును నాకు 

తెలియజేసెను. 

దానియేలు 12:5 => దానియేలను నేను చూచుచుండగా మరియిదద్రు మనుషుయ్లు ఏటి అవతలి 

యొడుడ్న ఒకడును ఏటి ఇవతలి యొడుడ్వ ఒకడును నిలిచిరి. 

దానియేలు 12:6 => ఆ యిదద్రిలో ఒకడు నార బటట్లు వేసికొనన్వాడై యేటినీళల్పైన ఆడుచుండు వాని 

చూచి ఈ యాశచ్రయ్ము ఎపుప్డు సమాపత్మగునని యడుగగా  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:2 => శేయీరులోనుండి వారికి ఉదయించెను ఆయన పారాను 

కొండనుండి పర్కాశించెను వేవేల పరిశుదద్ సమూహముల మధయ్నుండి ఆయన వచెచ్ను ఆయన 

కుడిపారశ్వ్మున అగిన్జావ్లలు మెరియుచుండెను. 

జెకరాయ్ 1:9 => అపుప్డు నా యేలినవాడా, యివి ఏమని నేనడుగగా నాతో మాటలాడు దూత ఇవి 

ఏమియైనది నేను నీకు తెలియజేతుననెను. 

జెకరాయ్ 1:10 => అపుప్డు గొంజిచెటల్లో నిలువబడియునన్వాడు ఇవి లోకమంతటను 

తిరుగులాడుటకు యెహోవా పంపించిన గుఱఱ్ములని చెపెప్ను. 

జెకరాయ్ 1:11 => అవి గొంజిచెటల్మధయ్ను నిలువబడిన యెహోవా దూతను చూచి మేము 

లోకమంతట తిరుగులాడి వచిచ్యునాన్ము; ఇదిగో లోకులందరు శాంతము కలిగి నిమమ్ళముగా 

ఉనాన్రని చెపెప్ను. 

జెకరాయ్ 1:12 => అందుకు యెహోవా దూత సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా, డెబబ్ది 

సంవతస్రములనుండి నీవు యెరూషలేము మీదను యూదా పటట్ణముల మీదను కోపముంచియునాన్వే; 

యిక ఎనాన్ళుల్ కనికరింపక యుందువు అని మనవిచేయగా 

జెకరాయ్ 1:19 => ఇవి ఏమిటివని నేను నాతో మాటలాడుచునన్ దూతనడుగగా అతడు ఇవి 

యూదావారిని ఇశార్యేలువారిని యెరూషలేము నివాసులను చెదరగొటిట్న కొముమ్లనెను. 
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జెకరాయ్ 2:3 => అంతట నాతో మాటలాడుచునన్ దూత బయలుదేరగా మరియొక దూత యతనిని 

ఎదురొక్నవచెచ్ను. 

జెకరాయ్ 2:4 => రెండవ దూత పరుగెతిత్పోయి యెరూషలేములో మనుషుయ్లును పశువులును 

విసాత్రమైనందున అది పార్కారములు లేని మైదానముగా ఉండునని ఈ యౌవనునికి తెలియజేయుమని 

మొదటిదూతకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

జెకరాయ్ 14:5 => కొండలమధయ్ కనబడు లోయ ఆజీలు వరకు సాగగా మీరు ఆ కొండ లోయలోనికి 

పారిపోవుదురు. యూదా రాజైన ఉజిజ్యా దినములలో కలిగిన భూకంపమునకు మీరు భయపడి 

పారిపోయినటుల్ మీరు పారిపోవుదురు, అపుప్డు నీతోకూడ పరిశుదుద్లందరును వచెచ్దరు. నా దేవుడైన 

యెహోవా పర్తయ్క్షమగును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:13 => మేము మీయెడల ఏలాగు పేర్మలో అభివృదిధ్పొంది 

వరిధ్లుల్చునాన్మో, ఆలాగే మీరును ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను, పేర్మలో 

అభివృదిధ్పొంది వరిధ్లుల్నటుల్ పర్భువు దయచేయును గాక. 

1 పేతురు 1:12 => పరలోకమునుండి పంపబడిన పరిశుదాధ్తమ్వలన మీకు సువారత్ పర్కటించిన 

వారిదావ్రా మీకిపుప్డు తెలుపబడిన యీ సంగతుల విషయమై, తమ కొరకు కాదు గాని మీకొరకే 

తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 

యూదా 1:14 => ఆదాము మొదలుకొని యేడవ వాడైన హనోకు కూడ వీరినిగూరిచ్ పర్వచించి 

యిటల్నెను ఇదిగో అందరికిని తీరుప్ తీరుచ్టకును, వారిలో భకిత్ హీనులందరును భకిత్హీనముగా చేసిన 

వారి భకిత్హీన కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్యు,  

నాయ్యాధిపతులు 13:18 => యెహోవా దూత నీ వేల నాపేరు అడుగుచునాన్వు? అది చెపప్శకయ్ము 

కానిదనెను. 

యెషయా 9:6 => ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను మనకు కుమారుడు అనుగర్హింపబడెను 

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  
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మతత్యి 11:27 => సమసత్మును నా తండిర్చేత నా కపప్గింపబడియునన్ది. తండిర్గాక యెవడును 

కుమారుని ఎరుగడు; కుమారుడు గాకను, కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచ నుదేద్శించునో 

వాడుగాకను మరి ఎవడును తండిర్ని ఎరుగడు. 

లూకా 10:22 => సమసత్మును నా తండిర్చేత నాకు అపప్గింపబడియునన్ది; కుమారుడెవడో, తండిర్ 

తపప్ మరెవడును ఎరుగడు; తండిర్ ఎవడో, కుమారుడును కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచ 

నుదేద్శించునో వాడును తపప్, మరెవడును ఎరుగడని చెపెప్ను. 

యోహాను 1:18 => ఎవడును ఎపుప్డైనను దేవుని చూడలేదు; తండిర్ రొముమ్ననునన్ అదివ్తీయ 

కుమారుడే ఆయనను బయలుపరచెను. 

దానియేలు 12:6 => ఆ యిదద్రిలో ఒకడు నార బటట్లు వేసికొనన్వాడై యేటినీళల్పైన ఆడుచుండు వాని 

చూచి ఈ యాశచ్రయ్ము ఎపుప్డు సమాపత్మగునని యడుగగా  

కీరత్నలు 74:9 => సూచక కిర్యలు మాకు కనబడుటలేదు, ఇకను పర్వకత్యు లేకపోయెను. ఇది 

ఎంతకాలము జరుగునో దాని నెరిగినవాడు మాలో ఎవడును లేడు. 

కీరత్నలు 79:5 => యెహోవా, ఎంతవరకు కోపపడుదువు? ఎలల్పుప్డును కోపపడుదువా? నీ రోషము 

అగిన్వలె ఎలల్పుప్డును మండునా?  

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

మనుషుయ్లు లేక యిండుల్ను పాడగువరకును దేశము బొతిత్గా బీడగువరకును 

పర్కటన 6:10 => వారు నాథా, సతయ్సవ్రూపీ, పరిశుదుధ్డా, యెందాక తీరుప్ తీరచ్కయు, మా రకత్ము 

నిమితత్ము భూనివాసులకు పర్తిదండన చేయకయు ఉందువని బిగగ్రగా కేకలు వేసిరి. 

దానియేలు 8:11 => ఆ సైనయ్ము యొకక్ అధిపతికి విరోధముగా తనున్ హెచిచ్ంచుకొని, అనుదిన 

బలయ్రప్ణమును నిలిపివేసి ఆయన ఆలయమును పడదోర్సెను. 

దానియేలు 8:12 => అతికర్మము జరిగినందున అనుదినబలిని నిలుపుచేయుటకై యొక సేన 

అతనికియయ్బడెను. అతడు సతయ్మును వయ్రథ్పరచి ఇషాట్నుసారముగా జరిగించుచు అభివృదిధ్ నొందెను. 

దానియేలు 9:27 => అతడు ఒక వారము వరకు అనేకులకు నిబంధనను సిథ్రపరచును; 

అరధ్వారమునకు బలిని నైవేదయ్మును నిలిపివేయును హేయమైనది నిలుచువరకు నాశనము 
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చేయువాడు వచుచ్ను నాశనము చేయువానికి రావలెనని నిరణ్యించిన నాశనము ముగించువరకు 

ఈలాగున జరుగును. 

దానియేలు 11:31 => అతని పక్షమున శూరులు లేచి, పరిశుదధ్సథ్లపు కోటను అపవితర్పరచి, 

అనుదిన బలి నిలిపివేసి, నాశనమును కలుగజేయు హేయమైన వసుత్వును నిలువబెటుట్దురు. 

దానియేలు 12:11 => అనుదిన బలి నిలుపు చేయబడిన కాలము మొదలుకొని నాశనము 

కలుగజేయు హేయమైన దానిని నిలువబెటుట్వరకు వెయియ్నిన్ రెండువందల తొంబది దినములగును. 

మతత్యి 24:15 => కాబటిట్ పర్వకత్యైన దానియేలు దావ్రా చెపప్బడిన నాశనకరమైన హేయవసుత్వు 

పరిశుదధ్సథ్లమందు నిలుచుట మీరు చూడగానే చదువువాడు గర్హించుగాక 

మారుక్ 13:14 => మరియు నాశకరమైన హేయవసుత్వు నిలువరాని సథ్లమందు నిలుచుట మీరు 

చూచునపుప్డు చదువువాడు గర్హించుగాక యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను; 

లూకా 21:20 => యెరూషలేము దండల్చేత చుటట్బడుట మీరు చూచునపుప్డు దాని నాశనము 

సమీపమైయునన్దని తెలిసికొనుడి. 

దానియేలు 7:23 => నేనడగినదానికి ఆ పరిచారకుడు ఈలాగున చెపెప్ను ఆ నాలుగవ జంతువు 

లోకములో తకిక్న ఆ మూడు రాజయ్ములకు భినన్మగు నాలుగవ రాజయ్మును సూచించుచునన్ది. అది 

సమసత్మును అణగదొర్కుక్చు పగులగొటుట్చు లోకమంతయు భకిష్ంచును. 

యెషయా 63:18 => నీ పరిశుదధ్ జనులు సవ్లప్కాలమే దేశమును అనుభవించిరి మా శతుర్వులు నీ 

పరిశుదాధ్లయమును తొర్కిక్యునాన్రు.  

లూకా 21:24 => వారు కతిత్వాత కూలుదురు; చెరపటట్బడినవారై సమసత్మైన అనయ్జనముల మధయ్కు 

పోవుదురు; అనయ్జనముల కాలములు సంపూరణ్మగువరకు యెరూషలేము అనయ్జనములచేత 

తొర్కక్బడును. 

హెబీర్యులకు 10:29 => ఇటుల్ండగా దేవుని కుమారుని, పాదములతో తొర్కిక్, తాను 

పరిశుదధ్పరచబడుటకు సాధనమైన నిబంధన రకత్మును అపవితర్మైనదిగా ఎంచి, కృపకు మూలమగు 

ఆతమ్ను తిరసక్రించినవాడు ఎంత ఎకుక్వైన దండనకు పాతుర్డుగా ఎంచబడునని మీకు తోచును? 
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పర్కటన 11:2 => ఆలయమునకు వెలుపటి ఆవరణమును కొలతవేయక విడిచిపెటుట్ము; అది 

అనుయ్లకియయ్బడెను, వారు నలువది రెండు నెలలు పరిశుదధ్పటట్ణమును కాలితో తొర్కుక్దురు. 

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

దహనబలి రూపముగా పర్తి దినము నిరోద్షమైన యేడాదివగు రెండు మగ గొఱఱ్పిలల్లను 

అరిప్ంపవలెను. 

1 రాజులు 18:36 => అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు సమయమున పర్వకత్యగు ఏలీయా దగగ్రకు 

వచిచ్ యీలాగు పార్రథ్న చేసెను యెహోవా, అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలుల దేవా, ఇశార్యేలీయుల 

మధయ్ నీవు దేవుడవై యునాన్వనియు, నేను నీ సేవకుడనై యునాన్ననియు, ఈ కారయ్ములనిన్యు నీ 

సెలవుచేత చేసితిననియు ఈ దినమున కనుపరచుము. 

యెషయా 5:5 => ఆలోచించుడి, నేను నా దార్క్షతోటకు చేయబోవు కారయ్మును మీకు 

తెలియజెపెప్దను నేను అది మేసివేయబడునటుల్ దాని కంచెను కొటిట్వేసెదను. అది తొర్కక్బడునటుల్ దాని 

గోడను పడగొటిట్ దాని పాడుచేసెదను 

యెషయా 28:3 => తార్గుబోతులగు ఎఫార్యిమీయుల అతిశయ కిరీటము కాళల్తో తొర్కక్బడును. 

వచనము 17 

అపుప్డతడు నేను నిలుచునన్ చోటునకు వచెచ్ను; అతడు రాగానే నేను మహా భయమొంది 

సాషాట్ంగపడితిని; అతడు నరపుతుర్డా, యీ దరశ్నము అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నదని 

తెలిసికొనుమనెను. 

దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

దానియేలు 12:7 => నారబటట్లు వేసికొని యేటిపైన ఆడుచునన్ ఆ మనుషుయ్ని మాటను నేను 

వింటిని; ఏమనగా, అతడు తన కుడిచేతిని ఎడమచేతిని ఆకాశమువైపుకెతిత్ నితయ్జీవియగు వాని 
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నామమున ఒటుట్పెటుట్కొని, ఒకకాలము కాలములు అరధ్కాలము పరిశుదధ్జనము యొకక్ బలమును 

కొటిట్వేయుట ముగింపబడగా సకల సంగతులు సమాపత్ములగుననెను.  

దానియేలు 12:11 => అనుదిన బలి నిలుపు చేయబడిన కాలము మొదలుకొని నాశనము 

కలుగజేయు హేయమైన దానిని నిలువబెటుట్వరకు వెయియ్నిన్ రెండువందల తొంబది దినములగును. 

పర్కటన 11:2 => ఆలయమునకు వెలుపటి ఆవరణమును కొలతవేయక విడిచిపెటుట్ము; అది 

అనుయ్లకియయ్బడెను, వారు నలువది రెండు నెలలు పరిశుదధ్పటట్ణమును కాలితో తొర్కుక్దురు. 

పర్కటన 11:3 => నేను నా యిదద్రు సాకుష్లకు అధికారము ఇచెచ్దను; వారు గోనెపటట్ ధరించుకొని 

వెయియ్నిన్ రెండువందల అరువది దినములు పర్వచింతురు. 

పర్కటన 12:14 => అందువలన ఆమె అరణయ్ములో ఉనన్ తన చోటికి ఎగురునటుల్ గొపప్ పకిష్రాజు 

రెకక్లు రెండు ఆమెకు ఇయయ్బడెను. అచచ్ట ఆ సరప్ముఖమును చూడకుండ ఆమె ఒక కాలము 

కాలములు అరధ్కాలము పోషింపబడెను 

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

మరియు నలువదిరెండు నెలలు తన కారయ్ము జరుపనధికారము దానికి ఏరాప్టాయెను 

దానియేలు 8:26 => ఆ దినములనుగూరిచ్న దరశ్నమును వివరించియునాన్ను. అది వాసత్వము, అది 

యనేకదినములు జరిగిన పిమమ్ట నెరవేరును; నీవైతే ఈ దరశ్నము వెలల్డిచేయకుమనెను. 

ఆదికాండము 1:5 => దేవుడు వెలుగునకు పగలనియు, చీకటికి రాతిర్ అనియు పేరు పెటెట్ను. 

అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా ఒక దినమాయెను. 

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

విమోచనము కలుగును. 

రోమీయులకు 11:26 => వారు పర్వేశించునపుప్డు విమోచకుడు సీయోనులోనుండి వచిచ్ 

యాకోబులో నుండి భకిత్హీనతను తొలగించును; 

రోమీయులకు 11:27 => నేను వారి పాపములను పరిహరించినపుప్డు నావలన వారికి కలుగు 

నిబంధన ఇదియే అని వార్యబడినటుట్ ఇశార్యేలు జనులందరును రకిష్ంపబడుదురు. 
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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. 

యెషయా 45:25 => యెహోవాయందే ఇశార్యేలు సంతతివారందరు నీతిమంతులుగా 

ఎంచబడినవారై యతిశయపడుదురు. 

గలతీయులకు 3:8 => దేవుడు విశావ్స మూలముగా అనయ్జనులను నీతిమంతులుగా తీరుచ్నని 

లేఖనము ముందుగా చూచి నీయందు అనయ్జనులందరును ఆశీరవ్దింపబడుదురు అని 

అబార్హామునకు సువారత్ను ముందుగా పర్కటించెను.  

వచనము 18 

అతడు నాతో మాటలాడుచుండగా నేను గాఢనిదర్ పటిట్నవాడనై నేలను సాషాట్ంగపడితిని గనుక అతడు 

ననున్ పటుట్కొని లేవనెతిత్ నిలువబెటెట్ను.  

దానియేలు 7:28 => దానియేలను నేను విని మనసుస్నందు అధికమైన కలత గలవాడనైతిని; 

అందుచేత నా ముఖము వికారమాయెను; అయితే ఆ సంగతి నా మనసుస్లో నుంచుకొంటిని. 

దానియేలు 7:16 => నేను దగగ్ర నిలిచియునన్ వారిలో ఒకనియొదద్కు పోయి ఇందునుగూరిచ్న 

నిజమంతయు నాకు చెపుప్మని అడుగగా, అతడు నాతో మాటలాడి ఆ సంగతుల భావమును నాకు 

తెలియజేసెను. 

దానియేలు 7:17 => ఎటల్నగా ఈ మహా జంతువులు నాలుగైయుండి లోకమందు పర్భుతవ్ము 

చేయబోవు నలుగురు రాజులను సూచించుచునన్వి. 

దానియేలు 7:18 => అయితే మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లే రాజాయ్ధికారము నొందుదురు; వారు 

యుగయుగములు యుగయుగాంతములవరకు రాజయ్మేలుదురు. 

దానియేలు 7:19 => ఇనుపదంతములును ఇతిత్డి గోళుల్ను గల ఆ నాలుగవ జంతువు సంగతి 

ఏమైనదని నేను తెలిసికొనగోరితిని; అది యెనన్టికి భినన్మును మిగుల భయంకరమునై, సమసత్మును 

పగులగొటుట్చు మింగుచు మిగిలిన దానిని కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను. 
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దానియేలు 12:8 => నేను వింటినిగాని గర్హింపలేకపోతిని నా యేలిన వాడా, వీటికి అంతమేమని 

నేనడుగగా 

మతత్యి 13:36 => అపుప్డాయన జనసమూహములను పంపివేసి, యింటిలోనికి వెళల్గా ఆయన 

శిషుయ్లాయనయొదద్కు వచిచ్ పొలము లోని గురుగులను గూరిచ్న ఉపమానభావము మాకు 

తెలియజెపుప్మనిరి. 

మతత్యి 24:15 => కాబటిట్ పర్వకత్యైన దానియేలు దావ్రా చెపప్బడిన నాశనకరమైన హేయవసుత్వు 

పరిశుదధ్సథ్లమందు నిలుచుట మీరు చూడగానే చదువువాడు గర్హించుగాక 

మారుక్ 4:12 => వెలుపలనుండువారు ఒకవేళ దేవునివైపు తిరిగి పాపక్షమాపణ పొందుదురని, 

వారు చూచుటకైతే చూచియు కనుగొనకను, వినుటకైతే వినియు గర్హింపకయు నుండుటకును 

అనిన్యు ఉపమానరీతిగా వారికి బోధింపబడుచునన్వని వారితో చెపెప్ను 

మారుక్ 13:14 => మరియు నాశకరమైన హేయవసుత్వు నిలువరాని సథ్లమందు నిలుచుట మీరు 

చూచునపుప్డు చదువువాడు గర్హించుగాక యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను; 

1 పేతురు 1:10 => మీకు కలుగు ఆ కృపనుగూరిచ్ పర్వచించిన పర్వకత్లు ఈ రక్షణనుగూరిచ్ 

పరిశీలించుచు, తమయందునన్ కీర్సుత్ ఆతమ్ కీర్సుత్ విషయమైన శర్మలనుగూరిచ్యు,  

1 పేతురు 1:11 => వాటి తరువాత కలుగబోవు మహిమలనుగూరిచ్యు ముందుగా 

సాక్షయ్మిచుచ్నపుడు, ఆ ఆతమ్, యే కాలమును ఎటిట్ కాలమును సూచించుచు వచెచ్నో దానిని విచారించి 

పరిశోధించిరి. 

పర్కటన 13:18 => బుదిధ్ గలవాడు మృగము యొకక్ సంఖయ్ను లెకిక్ంపనిముమ్; అది యొక 

మనుషుయ్ని సంఖయ్యే; ఆ సంఖయ్ ఆరువందల అరువది యారు; ఇందులో జాఞ్నము కలదు. 

దానియేలు 10:5 => నేను కనున్లెతిత్ చూడగా, నారబటట్లు ధరించుకొనన్ యొకడు కనబడెను, అతడు 

నడుమున మేలిమి బంగారు నడికటుట్ కటుట్కొనియుండెను. 

దానియేలు 10:16 => అపుప్డు నరసవ్రూపియగు ఒకడు నా పెదవులను ముటట్గా నేను నోరు తెరచి 

నాయెదుట నిలిచియునన్ వానితో ఇటల్ంటిని నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నమువలన నాకు వేదన 

కలిగినందున నా బలము తొలగిపోయెను, 
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యెహోషువ 5:14 => అతడు కాదు, యెహోవా సేనాధిపతిగా నేను వచిచ్యునాన్ననెను. యెహోషువ 

నేలమటుట్కు సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడు తన దాసునికి సెలవిచుచ్నదేమని అడిగెను. 

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.  

యెహెజేక్లు 1:26 => వాటి తలల పైనునన్ ఆ మండలముపైన నీలకాంతమయమైన 

సింహాసనమువంటిదొకటి కనబడెను; మరియు ఆ సింహాసనమువంటి దానిమీద నరసవ్రూపియగు 

ఒకడు ఆసీనుడైయుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:27 => చుటుట్ దాని లోపట కరుగుచునన్ యితత్డియు అగిన్యు నునన్టుట్ నాకు 

కనబడెను. నడుము మొదలుకొని మీదికిని నడుము మొదలుకొని దిగువకును ఆయన 

అగిన్సవ్రూపముగా నాకు కనబడెను, చుటుట్ను తేజోమయముగా కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 1:28 => వరష్ కాలమున కనబడు ఇందర్ ధనుసుస్యొకక్ తేజసుస్వలె దాని చుటుట్నునన్ 

తేజసుస్ కనబడెను. ఇది యెహోవా పర్భావ సవ్రూప దరశ్నము. నేను చూచి సాగిలపడగా నాతో 

మాటలాడు ఒకని సవ్రము నాకు వినబడెను. 

మతత్యి 24:30 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుని సూచన ఆకాశమందు కనబడును. అపుప్డు 

మనుషయ్కుమారుడు పర్భావముతోను మహా మహిమతోను ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్ట చూచి, 

భూమిమీదనునన్ సకల గోతర్ములవారు రొముమ్ కొటుట్కుందురు 

పర్కటన 1:13 => తిరుగగా ఏడు సువరణ్ దీపసత్ంభములను, ఆ దీపసత్ంభముల మధయ్ను మనుషయ్ 

కుమారుని పోలిన యొకనిని చూచితిని. ఆయన తన పాదములమటుట్నకు దిగుచునన్ వసత్రము 

ధరించుకొని రొముమ్నకు బంగారు దటిట్ కటుట్కొనియుండెను. 

దానియేలు 8:1 => రాజగు బెలష్సస్రు పర్భుతవ్పు మూడవ సంవతస్రమందు దానియేలను నాకు 

మొదట కలిగిన దరశ్నము గాక మరియొక దరశ్నము కలిగెను. 
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దానియేలు 8:17 => అపుప్డతడు నేను నిలుచునన్ చోటునకు వచెచ్ను; అతడు రాగానే నేను మహా 

భయమొంది సాషాట్ంగపడితిని; అతడు నరపుతుర్డా, యీ దరశ్నము అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నదని 

తెలిసికొనుమనెను. 

దానియేలు 8:19 => మరియు అతడు ఉగర్త సమాపత్మైన కాలమందు కలుగబోవునటిట్ సంగతులు 

నీకు తెలియజేయుచునాన్ను. ఏలయనగా అది నిరణ్యించిన అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నది 

దానియేలు 8:27 => ఈ దరశ్నము కలుగగా దానియేలను నేను మూరిఛ్లిల్ కొనాన్ళుల్ వాయ్ధిగర్సుత్డనై 

యుంటిని; పిమమ్ట నేను కుదురై రాజు కొరకు చేయవలసిన పని చేయుచు వచిచ్తిని. ఈ 

దరశ్నమునుగూరిచ్ విసమ్యము గలవాడనైతిని గాని దాని సంగతి తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

దానియేలు 9:2 => అతని ఏలుబడిలో మొదటి సంవతస్రమందు దానియేలను నేను యెహోవా తన 

పర్వకత్యగు యిరీమ్యాకు సెలవిచిచ్ తెలియజేసినటుట్, యెరూషలేము పాడుగా ఉండవలసిన డెబబ్ది 

సంవతస్రములు సంపూరిత్యౌచునన్వని గర్ంథములవలన గర్హించితిని. 

జెకరాయ్ 1:9 => అపుప్డు నా యేలినవాడా, యివి ఏమని నేనడుగగా నాతో మాటలాడు దూత ఇవి 

ఏమియైనది నేను నీకు తెలియజేతుననెను. 

వచనము 19 

మరియు అతడు ఉగర్త సమాపత్మైన కాలమందు కలుగబోవునటిట్ సంగతులు నీకు 

తెలియజేయుచునాన్ను. ఏలయనగా అది నిరణ్యించిన అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నది 

దానియేలు 10:11 => దానియేలూ, నీవు బహు పిర్యుడవు గనుక నేను నీయొదద్కు పంపబడితిని; 

నీవు లేచి నిలువబడి నేను నీతో చెపుప్మాటలు తెలిసికొనుమనెను. అతడీమాటలు నాతో చెపప్గా నేను 

వణకుచు నిలువబడితిని. 

దానియేలు 10:12 => అపుప్డతడు దానియేలూ, భయపడకుము, నీవు తెలిసికొనవలెనని నీ 

మనసుస్ను అపప్గించి, దేవుని యెదుట నినున్ తగిగ్ంచుకొనిన ఆ మొదటి దినము మొదలుకొని నీవు 

చెపిప్న మాటలు వినబడినవి గనుక నీ మాటలనుబటిట్ నేను వచిచ్తిని  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:7 => అతనితో పర్యాణము చేసిన మనుషుయ్లు ఆ సవ్రము వినిరిగాని 

యెవనిని చూడక మౌనులై నిలువబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:13 => అపుప్డు పేతురూ, నీవు లేచి చంపుకొని తినుమని ఒక 

శబద్మతనికి వినబడెను. 

పర్కటన 1:12 => ఇది వినగా నాతో మాటలాడుచునన్ సవ్రమేమిటో అని చూడ తిరిగితిని. 

దానియేలు 8:2 => నేను దరశ్నము చూచుచుంటిని. చూచుచునన్పుప్డు నేను ఏలామను పర్దేశ 

సంబంధమగు షూషనను పటట్ణపు నగరులో ఉండగా దరశ్నము నాకు కలిగెను. 

దానియేలు 12:5 => దానియేలను నేను చూచుచుండగా మరియిదద్రు మనుషుయ్లు ఏటి అవతలి 

యొడుడ్న ఒకడును ఏటి ఇవతలి యొడుడ్వ ఒకడును నిలిచిరి. 

దానియేలు 12:6 => ఆ యిదద్రిలో ఒకడు నార బటట్లు వేసికొనన్వాడై యేటినీళల్పైన ఆడుచుండు వాని 

చూచి ఈ యాశచ్రయ్ము ఎపుప్డు సమాపత్మగునని యడుగగా  

దానియేలు 12:7 => నారబటట్లు వేసికొని యేటిపైన ఆడుచునన్ ఆ మనుషుయ్ని మాటను నేను 

వింటిని; ఏమనగా, అతడు తన కుడిచేతిని ఎడమచేతిని ఆకాశమువైపుకెతిత్ నితయ్జీవియగు వాని 

నామమున ఒటుట్పెటుట్కొని, ఒకకాలము కాలములు అరధ్కాలము పరిశుదధ్జనము యొకక్ బలమును 

కొటిట్వేయుట ముగింపబడగా సకల సంగతులు సమాపత్ములగుననెను.  

దానియేలు 9:21 => నేను ఈలాగున మాటలాడుచు పార్రథ్న చేయుచునుండగా, మొదట నేను 

దరశ్నమందు చూచిన అతి పర్కాశమానుడైన గబిర్యేలను ఆ మనుషుయ్డు సాయంతర్పు బలి అరిప్ంచు 

సమయమున నాకు కనబడి ననున్ ముటెట్ను. 

లూకా 1:19 => దూత నేను దేవుని సముఖమందు నిలుచు గబిర్యేలును; నీతో మాటలాడుటకును 

ఈ సువరత్మానము నీకు తెలుపుటకును పంపబడితిని. 

లూకా 1:26 => ఆరవ నెలలో గబిర్యేలను దేవదూత గలిలయలోని నజరేతను ఊరిలో 

దానియేలు 9:22 => అతడు నాతో మాటలాడి ఆ సంగతి నాకు తెలియజేసి ఇటల్నెను దానియేలూ, 

నీకు గర్హింప శకిత్ ఇచుచ్టకు నేను వచిచ్తిని. 
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దానియేలు 10:14 => ఈ దరశ్నపు సంగతి ఇంక అనేకదినముల వరకు జరుగదు; అయితే 

దినముల అంతమందు నీ జనమునకు సంభవింపబోవు ఈ సంగతిని నీకు తెలియజేయ వచిచ్తినని 

అతడు నాతో చెపెప్ను. 

దానియేలు 10:21 => అయితే సతయ్గర్ంథమందు వార్సినది నీతో చెపెప్దను, మీ యధిపతియగు 

మిఖాయేలు గాక యీ సంగతులనుగూరిచ్ నా పక్షముగా నిలువ తెగించిన వాడొకడును లేడు.  

దానియేలు 12:7 => నారబటట్లు వేసికొని యేటిపైన ఆడుచునన్ ఆ మనుషుయ్ని మాటను నేను 

వింటిని; ఏమనగా, అతడు తన కుడిచేతిని ఎడమచేతిని ఆకాశమువైపుకెతిత్ నితయ్జీవియగు వాని 

నామమున ఒటుట్పెటుట్కొని, ఒకకాలము కాలములు అరధ్కాలము పరిశుదధ్జనము యొకక్ బలమును 

కొటిట్వేయుట ముగింపబడగా సకల సంగతులు సమాపత్ములగుననెను.  

జెకరాయ్ 1:9 => అపుప్డు నా యేలినవాడా, యివి ఏమని నేనడుగగా నాతో మాటలాడు దూత ఇవి 

ఏమియైనది నేను నీకు తెలియజేతుననెను. 

జెకరాయ్ 2:4 => రెండవ దూత పరుగెతిత్పోయి యెరూషలేములో మనుషుయ్లును పశువులును 

విసాత్రమైనందున అది పార్కారములు లేని మైదానముగా ఉండునని ఈ యౌవనునికి తెలియజేయుమని 

మొదటిదూతకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

పర్కటన 22:16 => సంఘముల కోసము ఈ సంగతులనుగూరిచ్ మీకు సాక్షయ్మిచుచ్టకు యేసు అను 

నేను నా దూతను పంపియునాన్ను. నేను దావీదు వేరు చిగురును సంతానమును, పర్కాశమానమైన 

వేకువ చుకక్యునై యునాన్ను.  

దానియేలు 12:6 => ఆ యిదద్రిలో ఒకడు నార బటట్లు వేసికొనన్వాడై యేటినీళల్పైన ఆడుచుండు వాని 

చూచి ఈ యాశచ్రయ్ము ఎపుప్డు సమాపత్మగునని యడుగగా  

వచనము 20 
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నీవు చూచిన రెండు కొముమ్లుగల ఆ పొటే ట్లునన్దే, అది మాదీయుల యొకక్యు పారసీకుల 

యొకక్యు రాజులను సూచించుచునన్ది. 

దానియేలు 10:7 => దానియేలను నాకు ఈ దరశ్నము కలుగగా నాతోకూడనునన్ మనుషుయ్లు దాని 

చూడలేదు గాని మిగుల భయాకార్ంతులై దాగుకొన వలెనని పారిపోయిరి. 

దానియేలు 10:8 => నేను ఒంటరినై యా గొపప్ దరశ్నమును చూచితిని; చూచినందున నాలో 

బలమేమియు లేకపోయెను, నా సొగసు వికారమాయెను, బలము నా యందు నిలువలేదు. 

దానియేలు 10:16 => అపుప్డు నరసవ్రూపియగు ఒకడు నా పెదవులను ముటట్గా నేను నోరు తెరచి 

నాయెదుట నిలిచియునన్ వానితో ఇటల్ంటిని నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నమువలన నాకు వేదన 

కలిగినందున నా బలము తొలగిపోయెను, 

ఆదికాండము 17:3 => అబార్ము సాగిలపడియుండగా దేవుడతనితో మాటలాడి ఇదిగో నేను 

నియమించిన నా నిబంధన నీతో చేసియునాన్ను; 

యెహెజేక్లు 1:28 => వరష్ కాలమున కనబడు ఇందర్ ధనుసుస్యొకక్ తేజసుస్వలె దాని చుటుట్నునన్ 

తేజసుస్ కనబడెను. ఇది యెహోవా పర్భావ సవ్రూప దరశ్నము. నేను చూచి సాగిలపడగా నాతో 

మాటలాడు ఒకని సవ్రము నాకు వినబడెను. 

మతత్యి 17:8 => వారు కనున్లెతిత్ చూడగా, యేసు తపప్ మరి ఎవరును వారికి కనబడలేదు. 

మారుక్ 9:4 => మరియు మోషేయు ఏలీయాయు వారికి కనబడి యేసుతో మాటలాడుచుండిరి. 

మారుక్ 9:5 => అపుప్డు పేతురు బోధకుడా, మనమికక్డ ఉండుట మంచిది; మేము నీకు ఒకటియు 

మోషేకు ఒకటియు ఏలీయాకు ఒకటియు మూడు పరణ్శాలలు కటుట్దుమని చెపెప్ను; 

పర్కటన 1:17 => నేనాయనను చూడగానే చచిచ్నవానివలె ఆయన పాదములయొదద్ పడితిని. ఆయన 

తన కుడిచేతిని నామీద ఉంచి నాతో ఇటల్నెను భయపడకుము;  

పర్కటన 19:9 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను గొఱఱ్పిలల్ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన 

వారు ధనుయ్లని వార్యుము; మరియు ఈ మాటలు దేవుని యథారథ్మైన మాటలని నాతో చెపెప్ను. 

Page  of 878 1355



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

పర్కటన 19:10 => అందుకు నేను అతనికి నమసాక్రము చేయుటకై అతని పాదముల యెదుట 

సాగిలపడగా అతడు వదుద్ సుమీ. నేను నీతోను, యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము చెపుప్ నీ సహోదరులతోను 

సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుము. యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము పర్వచనసారమని 

(మూల భాషలో - పర్వచన ఆతమ్యని) నాతో చెపెప్ను 

పర్కటన 22:8 => యోహానను నేను ఈ సంగతులను వినినవాడను చూచినవాడను; నేను విని 

చూచినపుప్డు వాటిని నాకు చూపుచునన్ దూత పాదముల యెదుట నమసాక్రము చేయుటకు 

సాగిలపడగా, 

దానియేలు 8:15 => దానియేలను నేను ఈ దరశ్నము చూచితిని; దాని తెలిసికొనదగిన వివేకము 

పొందవలెనని యుండగా; మనుషుయ్ని రూపము గల యొకడు నాయెదుట నిలిచెను. 

దానియేలు 9:23 => నీవు బహు పిర్యుడవు గనుక నీవు విజాఞ్పనము చేయ నారంభించినపుప్డు, ఈ 

సంగతిని నీకు చెపుప్టకు వెళల్వలెనని ఆజఞ్ బయలుదేరెను; కావున ఈ సంగతిని తెలిసికొని నీకు కలిగిన 

దరశ్నభావమును గర్హించుము. 

దానియేలు 10:11 => దానియేలూ, నీవు బహు పిర్యుడవు గనుక నేను నీయొదద్కు పంపబడితిని; 

నీవు లేచి నిలువబడి నేను నీతో చెపుప్మాటలు తెలిసికొనుమనెను. అతడీమాటలు నాతో చెపప్గా నేను 

వణకుచు నిలువబడితిని. 

యెహెజేక్లు 2:1 => నరపుతుర్డా, నీవు చకక్గా నిలువబడుము, నేను నీతో మాటలాడవలెను అని 

యెహెజేక్లు 6:2 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయుల పరవ్తములతటుట్ చూచి వాటివిషయమై యీ 

మాటలు పర్కటించుము 

దానియేలు 8:19 => మరియు అతడు ఉగర్త సమాపత్మైన కాలమందు కలుగబోవునటిట్ సంగతులు 

నీకు తెలియజేయుచునాన్ను. ఏలయనగా అది నిరణ్యించిన అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నది 

దానియేలు 9:27 => అతడు ఒక వారము వరకు అనేకులకు నిబంధనను సిథ్రపరచును; 

అరధ్వారమునకు బలిని నైవేదయ్మును నిలిపివేయును హేయమైనది నిలుచువరకు నాశనము 

చేయువాడు వచుచ్ను నాశనము చేయువానికి రావలెనని నిరణ్యించిన నాశనము ముగించువరకు 

ఈలాగున జరుగును. 
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దానియేలు 11:35 => నిరణ్యకాలము ఇంక రాలేదు గనుక అంతయ్కాలము వరకు జనులను 

పరిశీలించుటకును పవితర్పరచుటకును బుదిధ్మంతులలో కొందరు కూలుదురు. 

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  

దానియేలు 12:4 => దానియేలూ, నీవు ఈ మాటలను మరుగుచేసి అంతయ్కాలము వరకు ఈ 

గర్ంథమును ముదిర్ంపుము. చాలమంది నలుదిశల సంచరించినందున తెలివి అధికమగును అని నాతో 

మాటలాడు గబిర్యేలను నతడు చెపెప్ను. 

దానియేలు 12:13 => నీవు అంతయ్ము వరకు నిలకడగా ఉండినయెడల విశార్ంతి నొంది 

కాలాంతమందు నీ వంతులో నిలిచెదవు. 

హబకూక్కు 2:3 => ఆ దరశ్నవిషయము నిరణ్యకాలమున జరుగును, సమాపత్మగుటకై 

ఆతురపడుచునన్ది, అది తపప్క నెరవేరును, అది ఆలసయ్ముగా వచిచ్నను దానికొరకు కనిపెటుట్ము, 

అది తపప్క జరుగును, జాగుచేయక వచుచ్ను. 

ఆదికాండము 17:17 => అపుప్డు అబార్హాము సాగిలపడి నవివ్ నూరేండల్ వానికి సంతానము 

కలుగునా? తొంబది యేండల్ శారా కనునా? అని మనసుస్లో అనుకొనెను. 

సంఖాయ్కాండము 24:4 => అతడు పరవశుడై కనున్లు తెరచినవాడై సరవ్శకుత్ని దరశ్నము పొందెను. 

నాయ్యాధిపతులు 13:6 => ఆ సతరీ తన పెనిమిటియొదద్కు వచిచ్ దైవజనుడొకడు నాయొదద్కు వచెచ్ను; 

అతని రూపము దేవదూత రూపమును పోలినదై మికిక్లి భీకరముగా ఉండెను. అతడు ఎకక్డనుండి 

వచెచ్నో నేనడుగలేదు, అతడు తనపేరు నాతోచెపప్లేదు 

యెహెజేక్లు 3:23 => నేను లేచి మైదానపు భూమికి వెళల్గా, కెబారునది దగగ్ర యెహోవా పర్భావము 

నాకు పర్తయ్క్షమైనటుట్ ఆయన పర్భావము నిలువబడి నాకు పర్తయ్క్షమాయెను. 

దానియేలు 7:28 => దానియేలను నేను విని మనసుస్నందు అధికమైన కలత గలవాడనైతిని; 

అందుచేత నా ముఖము వికారమాయెను; అయితే ఆ సంగతి నా మనసుస్లో నుంచుకొంటిని. 

Page  of 880 1355



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

దానియేలు 8:18 => అతడు నాతో మాటలాడుచుండగా నేను గాఢనిదర్ పటిట్నవాడనై నేలను 

సాషాట్ంగపడితిని గనుక అతడు ననున్ పటుట్కొని లేవనెతిత్ నిలువబెటెట్ను.  

దానియేలు 11:40 => అంతయ్కాలమందు దకిష్ణ దేశపు రాజు అతనితో యుదధ్ము చేయును. 

మరియు ఉతత్ర దేశపు రాజు రథములను గుఱఱ్పు రౌతులను అనేకమైన ఓడలను సమకూరుచ్కొని, 

తుపానువలె అతని మీదపడి దేశముల మీదుగా పర్వాహమువలె వెళుల్ను. 

హబకూక్కు 3:2 => యెహోవా, నినున్గూరిచ్న వారత్ విని నేను భయపడుచునాన్ను యెహోవా, 

సంవతస్రములు జరుగుచుండగా నీ కారయ్ము నూతనపరచుము సంవతస్రములు జరుగుచుండగా 

దానిని తెలియజేయుము కోపించుచునే వాతస్లయ్మును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము.  

మతత్యి 17:6 => శిషుయ్లు ఈ మాట విని బోరల్బడి మికిక్లి భయపడగా 

మారుక్ 16:5 => అపుప్డు వారు సమాధిలో పర్వేశించి, తెలల్ని నిలువుటంగీ ధరించుకొనియునన్ 

యొక పడుచువాడు కుడివైపున కూరుచ్ండుట చూచి మిగుల కలవరపడిరి. 

లూకా 24:5 => వారు భయపడి ముఖములను నేల మోపియుండగా వీరు సజీవుడైన వానిని 

మీరెందుకు మృతులలో వెదకుచునాన్రు? 

వచనము 21 

బొచుచ్గల ఆ మేకపోతు గేర్కుల రాజు; దాని రెండు కనున్ల మధయ్నునన్ ఆ పెదద్కొముమ్ వారి మొదటి 

రాజును సూచించుచునన్ది. 

దానియేలు 8:17 => అపుప్డతడు నేను నిలుచునన్ చోటునకు వచెచ్ను; అతడు రాగానే నేను మహా 

భయమొంది సాషాట్ంగపడితిని; అతడు నరపుతుర్డా, యీ దరశ్నము అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నదని 

తెలిసికొనుమనెను. 

దానియేలు 8:27 => ఈ దరశ్నము కలుగగా దానియేలను నేను మూరిఛ్లిల్ కొనాన్ళుల్ వాయ్ధిగర్సుత్డనై 

యుంటిని; పిమమ్ట నేను కుదురై రాజు కొరకు చేయవలసిన పని చేయుచు వచిచ్తిని. ఈ 

దరశ్నమునుగూరిచ్ విసమ్యము గలవాడనైతిని గాని దాని సంగతి తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 
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దానియేలు 10:8 => నేను ఒంటరినై యా గొపప్ దరశ్నమును చూచితిని; చూచినందున నాలో 

బలమేమియు లేకపోయెను, నా సొగసు వికారమాయెను, బలము నా యందు నిలువలేదు. 

దానియేలు 10:9 => నేను అతని మాటలు వింటిని; అతని మాటలు విని నేను నేలను సాషాట్ంగపడి 

గాఢనిదర్ పొందినవాడనైతిని. 

లూకా 9:32 => పేతురును అతనితో కూడ ఉనన్వారును నిదర్మతుత్గా ఉండిరి. వారు 

మేలుకొనినపుప్డు, ఆయన మహిమను ఆయనతో కూడ నిలిచియునన్ యిదద్రు పురుషులను చూచిరి. 

లూకా 22:45 => ఆయన వేదనపడి మరింత ఆతురముగా పార్రథ్న చేయగా ఆయన చెమట, నేల 

పడుచునన్ గొపప్ రకత్బిందువులవలె ఆయెను. 

దానియేలు 10:10 => అపుప్డొకడుచేతితో ననున్ ముటిట్ నా మోకాళల్ను అఱచేతులను నేలమోపి ననున్ 

నిలువబెటిట్ 

దానియేలు 10:16 => అపుప్డు నరసవ్రూపియగు ఒకడు నా పెదవులను ముటట్గా నేను నోరు తెరచి 

నాయెదుట నిలిచియునన్ వానితో ఇటల్ంటిని నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నమువలన నాకు వేదన 

కలిగినందున నా బలము తొలగిపోయెను, 

దానియేలు 10:18 => అతడు మరల ననున్ ముటిట్ ననున్ బలపరచి నీవు బహు పిర్యుడవు, 

భయపడకుము, 

ఆదికాండము 15:12 => పొర్దుద్ గుర్ంకబోయినపుప్డు అబార్మునకు గాఢనిదర్ పటెట్ను. 

భయంకరమైన కటిక చీకటి అతని కమమ్గా  

యోబు 4:13 => గాఢనిదర్ మనుషుయ్లకు వచుచ్ సమయమున రాతిర్ కలలవలన పుటుట్ తలంపులలో 

అది కలిగెను. 

యెహెజేక్లు 2:2 => ఆయన నాతో మాటలాడినపుప్డు ఆతమ్ నాలోనికివచిచ్ ననున్ నిలువబెటెట్ను; 

అపుప్డు నాతో మాటలాడినవాని సవ్రము వింటిని. 

జెకరాయ్ 4:1 => నాతో మాటలాడుచునన్ దూత తిరిగివచిచ్ నిదర్పోయిన యొకని లేపినటుల్ ననున్లేపి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:6 => ఇపుప్డైతే దేవుడు మన పితరులకు చేసిన వాగాద్నము విషయమైన 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ నేను విమరిశ్ంపబడుటకు నిలిచియునాన్ను. 
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ఆదికాండము 2:21 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకు గాఢనిదర్ కలుగజేసి అతడు 

నిదిర్ంచినపుప్డు అతని పర్కక్టెముకలలో ఒక దానిని తీసి ఆ చోటును మాంసముతో పూడిచ్వేసెను. 

ఆదికాండము 17:3 => అబార్ము సాగిలపడియుండగా దేవుడతనితో మాటలాడి ఇదిగో నేను 

నియమించిన నా నిబంధన నీతో చేసియునాన్ను; 

సంఖాయ్కాండము 24:4 => అతడు పరవశుడై కనున్లు తెరచినవాడై సరవ్శకుత్ని దరశ్నము పొందెను. 

యోబు 33:15 => మంచముమీద కునుకు సమయమున గాఢనిదర్ పటుట్నపుప్డు కలలో రాతిర్ కలుగు 

సవ్పన్ములలో 

పరమగీతము 5:2 => నేను నిదిర్ంచితినేగాని నా మనసుస్ మేలుకొనియునన్ది నా సహోదరీ, నా 

పిర్యురాలా, నా పావురమా, నిషక్ళంకురాలా, ఆలంకిపుము నా తల మంచుకు తడిసినది నా 

వెండుర్కలు రాతిర్ కురియు చినుకులకు తడిసినవి. నాకు తలుపు తీయుమనుచు నాపిర్యుడు వాకిలి 

తటుట్చునాన్డు.  

దానియేలు 9:21 => నేను ఈలాగున మాటలాడుచు పార్రథ్న చేయుచునుండగా, మొదట నేను 

దరశ్నమందు చూచిన అతి పర్కాశమానుడైన గబిర్యేలను ఆ మనుషుయ్డు సాయంతర్పు బలి అరిప్ంచు 

సమయమున నాకు కనబడి ననున్ ముటెట్ను. 

దానియేలు 10:15 => అతడీమాటలు నాతో చెపప్గా నేను నా ముఖము నేలకు వంచుకొని 

మౌనినైతిని. 

మతత్యి 17:7 => యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ వారిని ముటిట్ లెండి, భయపడకుడని చెపెప్ను. 

లూకా 24:5 => వారు భయపడి ముఖములను నేల మోపియుండగా వీరు సజీవుడైన వానిని 

మీరెందుకు మృతులలో వెదకుచునాన్రు? 

పర్కటన 1:17 => నేనాయనను చూడగానే చచిచ్నవానివలె ఆయన పాదములయొదద్ పడితిని. ఆయన 

తన కుడిచేతిని నామీద ఉంచి నాతో ఇటల్నెను భయపడకుము;  

వచనము 22 

Page  of 883 1355



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

అది పెరిగిన పిమమ్ట దానికి బదులుగా నాలుగు కొముమ్లు పుటిట్నవి గదా; నలుగురు రాజులు ఆ 

జనములో నుండి పుటుట్దురు గాని వారు అతనికునన్ బలము గలవారుగా ఉండరు. 

దానియేలు 8:15 => దానియేలను నేను ఈ దరశ్నము చూచితిని; దాని తెలిసికొనదగిన వివేకము 

పొందవలెనని యుండగా; మనుషుయ్ని రూపము గల యొకడు నాయెదుట నిలిచెను. 

దానియేలు 8:16 => అంతట ఊలయి నదీతీరముల మధయ్ నిలిచి పలుకుచునన్ యొక మనుషుయ్ని 

సవ్రము వింటిని; అది గబిర్యేలూ, యీ దరశ్నభావమును ఇతనికి తెలియజేయుమని చెపెప్ను. 

దానియేలు 8:17 => అపుప్డతడు నేను నిలుచునన్ చోటునకు వచెచ్ను; అతడు రాగానే నేను మహా 

భయమొంది సాషాట్ంగపడితిని; అతడు నరపుతుర్డా, యీ దరశ్నము అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నదని 

తెలిసికొనుమనెను. 

పర్కటన 1:1 => యేసుకీర్సుత్ తన దాసులకు కనుపరచుటకు దేవుడాయనకు అనుగర్హించిన 

పర్తయ్క్షత. ఈ సంగతులు తవ్రలో సంభవింపనైయునన్వి; ఆయన తన దూత దావ్రా వరత్మానము 

పంపి తన దాసుడైన యోహానుకు వాటిని సూచించెను. 

దానియేలు 8:17 => అపుప్డతడు నేను నిలుచునన్ చోటునకు వచెచ్ను; అతడు రాగానే నేను మహా 

భయమొంది సాషాట్ంగపడితిని; అతడు నరపుతుర్డా, యీ దరశ్నము అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నదని 

తెలిసికొనుమనెను. 

దానియేలు 8:23 => వారి పర్భుతవ్ము యొకక్ అంతములో వారి యతికర్మములు సంపూరిత్ 

యగుచుండగా, కూర్రముఖము గలవాడును యుకిత్ గలవాడునై యుండి, ఉపాయము తెలిసికొను ఒక 

రాజు పుటుట్ను. 

దానియేలు 9:26 => ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు 

నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 
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దానియేలు 9:27 => అతడు ఒక వారము వరకు అనేకులకు నిబంధనను సిథ్రపరచును; 

అరధ్వారమునకు బలిని నైవేదయ్మును నిలిపివేయును హేయమైనది నిలుచువరకు నాశనము 

చేయువాడు వచుచ్ను నాశనము చేయువానికి రావలెనని నిరణ్యించిన నాశనము ముగించువరకు 

ఈలాగున జరుగును. 

దానియేలు 11:27 => కీడు చేయుటకై ఆ యిదద్రు రాజులు తమ మనసుస్లు సిథ్రపరచుకొని, 

యేకభోజన పంకిత్లో కూరుచ్ండినను కపటవాకయ్ములాడెదరు; నిరణ్యకాలమందు సంగతి జరుగును 

గనుక వారి ఆలోచన సఫలము కానేరదు.  

దానియేలు 11:35 => నిరణ్యకాలము ఇంక రాలేదు గనుక అంతయ్కాలము వరకు జనులను 

పరిశీలించుటకును పవితర్పరచుటకును బుదిధ్మంతులలో కొందరు కూలుదురు. 

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  

దానియేలు 12:7 => నారబటట్లు వేసికొని యేటిపైన ఆడుచునన్ ఆ మనుషుయ్ని మాటను నేను 

వింటిని; ఏమనగా, అతడు తన కుడిచేతిని ఎడమచేతిని ఆకాశమువైపుకెతిత్ నితయ్జీవియగు వాని 

నామమున ఒటుట్పెటుట్కొని, ఒకకాలము కాలములు అరధ్కాలము పరిశుదధ్జనము యొకక్ బలమును 

కొటిట్వేయుట ముగింపబడగా సకల సంగతులు సమాపత్ములగుననెను.  

దానియేలు 12:8 => నేను వింటినిగాని గర్హింపలేకపోతిని నా యేలిన వాడా, వీటికి అంతమేమని 

నేనడుగగా 

హబకూక్కు 2:3 => ఆ దరశ్నవిషయము నిరణ్యకాలమున జరుగును, సమాపత్మగుటకై 

ఆతురపడుచునన్ది, అది తపప్క నెరవేరును, అది ఆలసయ్ముగా వచిచ్నను దానికొరకు కనిపెటుట్ము, 

అది తపప్క జరుగును, జాగుచేయక వచుచ్ను. 

పర్కటన 10:7 => యేడవ దూత పలుకు దినములలో అతడు బూర ఊదబోవుచుండగా, దేవుడు తన 

దాసులగు పర్వకత్లకు తెలిపిన సువారత్ పర్కారము దేవుని మరమ్ము సమాపత్మగునని చెపెప్ను. 
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పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

పర్కటన 15:1 => మరియు ఆశచ్రయ్మైన మరియొక గొపప్ సూచన పరలోకమందు చూచితిని. 

అదేమనగా, ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దూతలు. ఇవే కడవరి తెగుళుల్; వీటితో 

దేవుని కోపము సమాపత్మాయెను. 

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

రాజయ్మును ఆ మృగమునకు అపప్గించుటవలన తన సంకలప్ము కొనసాగించునటుల్ దేవుడు వారికి 

బుదిధ్ పుటిట్ంచెను. 

1 రాజులు 19:5 => అతడు బదరీవృక్షము కిర్ంద పరుండి నిదిర్ంచుచుండగా ఒక దేవదూత వచిచ్ 

అతని ముటిట్ నీవు లేచి భోజనము చేయుమని చెపెప్ను. 

దానియేలు 7:17 => ఎటల్నగా ఈ మహా జంతువులు నాలుగైయుండి లోకమందు పర్భుతవ్ము 

చేయబోవు నలుగురు రాజులను సూచించుచునన్వి. 

దానియేలు 7:28 => దానియేలను నేను విని మనసుస్నందు అధికమైన కలత గలవాడనైతిని; 

అందుచేత నా ముఖము వికారమాయెను; అయితే ఆ సంగతి నా మనసుస్లో నుంచుకొంటిని. 

దానియేలు 11:29 => నిరణ్యకాలమందు మరలి దకిష్ణ దికుక్నకు వచుచ్ను గాని మొదట 

నునన్టుట్గా కడపటనుండదు. 

పర్కటన 14:7 => అతడు మీరు దేవునికి భయపడి ఆయనను మహిమపరచుడి; ఆయన తీరుప్తీరుచ్ 

గడియ వచెచ్ను గనుక ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును జలధారలను కలుగజేసిన వానికే 

నమసాక్రము చేయుడి అని గొపప్ సవ్రముతో చెపెప్ను 

వచనము 23 
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వారి పర్భుతవ్ము యొకక్ అంతములో వారి యతికర్మములు సంపూరిత్ యగుచుండగా, కూర్రముఖము 

గలవాడును యుకిత్ గలవాడునై యుండి, ఉపాయము తెలిసికొను ఒక రాజు పుటుట్ను. 

దానియేలు 8:3 => నేను ఊలయి యను నదిపర్కక్ను ఉనన్టుట్ నాకు దరశ్నము కలిగెను. నేను 

కనున్లెతిత్ చూడగా, ఒక పొటే ట్లు ఆ నది పర్కక్ను నిలిచియుండెను; దానికి రెండు కొముమ్లు, ఆ 

కొముమ్లు ఎతత్యినవి గాని యొకటి రెండవ దానికంటె ఎతుత్గా ఉండెను; ఎతుత్గలది దానికి తరువాత 

మొలిచినది.  

దానియేలు 11:1 => మాదీయుడగు దరాయ్వేషు మొదటి సంవతస్రమందు మిఖాయేలును 

సిథ్రపరచుటకును బలపరచుటకును నేను అతనియొదద్ నిలువబడితిని. 

దానియేలు 11:2 => ఇపుప్డు సతయ్మును నీకు తెలియజేయుచునాన్ను; ఏమనగా ఇంక ముగుగ్రు 

రాజులు పారసీకముమీద రాజయ్ము చేసిన పిమమ్ట అందరికంటె అధికైశవ్రయ్ము కలిగిన నాలుగవ 

రాజొకడు వచుచ్ను. అతడు తనకునన్ సంపతుత్చేత బలవంతుడై అందరిని గేర్కేయుల రాజయ్మునకు 

విరోధముగా రేపును.  

ఎసేత్రు 1:3 => తన యేలుబడి యందు మూడవ సంవతస్రమున తన అధిపతులకందరికిని 

సేవకులకును విందు చేయించెను. పారసీక దేశము యొకక్యు మాదయ్ దేశము యొకక్యు 

పరాకర్మశాలులును ఘనులును సంసాథ్నాధిపతులును అతని సనిన్ధినుండగా 

యెషయా 21:2 => కఠినమైనవాటిని చూపుచునన్ దరశ్నము నాకు అనుగర్హింపబడియునన్ది. 

మోసముచేయువారు మోసము చేయుదురు దోచుకొనువారు దోచుకొందురు ఏలామూ , 

బయలుదేరుము మాదాయ్, ముటట్డివేయుము వారి నిటూ ట్రప్ంతయు మానిప్ంచుచునాన్ను.  

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

యేలికలను అతడు ఏలుచుండు సరవ్దేశమును జనులనందరిని పర్తిషిఠ్ంచుడి  

దానియేలు 2:39 => తాము చనిపోయిన తరువాత తమరి రాజయ్ముకంటె తకుక్వైన రాజయ్మొకటి 

లేచును. అటుతరువాత లోకమంత యేలునటిట్ మూడవ రాజయ్మొకటి లేచును. అది యితత్డి 

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

యతని 

దానియేలు 7:6 => అటు పిమమ్ట చిరుతపులిని పోలిన మరియొక జంతువును చూచితిని. దాని 

వీపున పకిష్రెకక్లవంటి నాలుగు రెకక్లుండెను ; దానికి నాలుగు తలలుండెను ; దానికి 

ఆధిపతయ్మియయ్బడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:9 => పారీత్యులు మాదీయులు ఏలామీయులు, మెసొపొతమియ 

యూదయ కపప్దొకియ, పొంతు ఆసియ ఫుర్గియ పంపులియ ఐగుపుత్ అను దేశములయందలి వారు, 

వచనము 24 

అతడు గెలుచును గాని తన సవ్బలమువలన గెలువడు; ఆశచ్రయ్ముగా శతుర్వులను నాశనము 

చేయుటయందు అభివృదిధ్ పొందుచు, ఇషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు బలవంతులను, అనగా పరిశుదధ్ 

జనమును నశింపజేయును. 

దానియేలు 8:5 => నేను ఈ సంగతి ఆలోచించుచుండగా ఒక మేకపోతు పడమటనుండి వచిచ్, కాళుల్ 

నేల మోపకుండ భూమి యందంతట పరగులెతెత్ను; దాని రెండు కనున్ల మధయ్నొక పర్సిదధ్మైన 

కొముమ్ండెను. 

దానియేలు 8:6 => ఈ మేకపోతు నేను నదిపర్కక్ను నిలుచుట చూచిన రెండు కొముమ్లు గల పొటే ట్లు 

సమీపమునకు వచిచ్, భయంకరమైన కోపముతోను బలముతోను దానిమీదికి డీకొని వచెచ్ను. 

దానియేలు 8:7 => నేను చూడగా ఆ మేకపోతు పొటే ట్లును కలిసికొని, మికిక్లి రౌదర్ము గలదై 

దానిమీదికి వచిచ్ ఆ పొటే ట్లును గెలిచి దాని రెండు కొముమ్లను పగులగొటెట్ను. ఆ పొటే ట్లు దాని 

నెదిరింపలేక పోయినందున ఆ మేకపోతు దానిని నేలను పడవేసి తొర్కుక్చుండెను; దాని బలమును 

అణచి ఆ పొటే ట్లును తపిప్ంచుట ఎవరిచేతను కాకపోయెను.  

దానియేలు 10:20 => అతడు నేనెందుకు నీయొదద్కు వచిచ్తినో అది నీకు తెలిసినది గదా; నేను 

పారసీకుడగు అధిపతితో యుదధ్ము చేయుటకు మరల పోయెదను. నేను బయలుదేరుచుండగానే 

గేర్కేయుల దేశము యొకక్ అధిపతి వచుచ్ను. 
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దానియేలు 8:8 => ఆ మేకపోతు అతయ్ధికముగా బలము చూపుచు వచెచ్ను; అది బహుగా 

పుషిట్నొందగా దాని పెదద్కొముమ్ విరిగెను; విరిగినదానికి బదులుగా నాలుగు పర్సిదధ్మైన కొముమ్లు 

ఆకాశపు నలుదికుక్లకు నాలుగు పెరిగెను, 

దానియేలు 11:3 => అంతలో శూరుడగు ఒక రాజు పుటిట్ మహా విశాలమైన రాజయ్ము నేలి 

యిషాట్నుసారముగా జరిగించును. 

సంఖాయ్కాండము 24:24 => కితీత్ము తీరమునుండి ఓడలు వచుచ్ను. అవి అషూష్రును ఏబెరును 

బాధించును. కితీత్యులుకూడ నితయ్నాశనము పొందుదురనెను. 

యెషయా 23:15 => ఒక రాజు ఏలుబడిలో జరిగినటుల్ తూరు ఆ దినమున డెబబ్ది సంవతస్రములు 

మరవబడును డెబబ్ది సంవతస్రములైన తరువాత వేశయ్ల కీరత్నలో ఉనన్టుల్ జరుగును, ఏమనగా  

యిరిమ్యా 48:25 => మోయాబు శృంగము నరికివేయబడియునన్ది దాని బాహువు 

విరువబడియునన్ది యెహోవా వాకుక్ ఇదే.  

యెహెజేక్లు 27:13 => గేర్కేయులును తుబాలువారును మెషెకువారును నీలో వరత్కవాయ్పారము 

చేయుచు, నరులను ఇతత్డి వసుత్వులను ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు, 

దానియేలు 7:6 => అటు పిమమ్ట చిరుతపులిని పోలిన మరియొక జంతువును చూచితిని. దాని 

వీపున పకిష్రెకక్లవంటి నాలుగు రెకక్లుండెను ; దానికి నాలుగు తలలుండెను ; దానికి 

ఆధిపతయ్మియయ్బడెను. 

జెకరాయ్ 9:13 => యూదావారిని నాకు విలుల్గా వంచుచునాన్ను, ఎఫార్యిము వారిని బాణములుగా 

చేయుచునాన్ను. సీయోనూ, నీ కుమారులను రేపుచునాన్ను, శూరుడు ఖడగ్ము పర్యోగించునటుల్ నేను 

నినున్ పర్యోగింతును. గేర్కీయులారా, సీయోను కుమారులను మీమీదికి రేపుచునాన్ను. 

వచనము 25 

మరియు నతడు ఉపాయము కలిగినవాడై మోసము చేసి తనకు లాభము తెచుచ్కొనును; అతడు 

అతిశయపడి తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును; కేష్మముగా నునన్ కాలమందు అనేకులను 
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సంహరించును; అతడు రాజాధిరాజుతో యుదధ్ము చేయును గాని కడపట అతని బలము 

దైవాధీనమువలన కొటిట్వేయబడును. 

దానియేలు 8:3 => నేను ఊలయి యను నదిపర్కక్ను ఉనన్టుట్ నాకు దరశ్నము కలిగెను. నేను 

కనున్లెతిత్ చూడగా, ఒక పొటే ట్లు ఆ నది పర్కక్ను నిలిచియుండెను; దానికి రెండు కొముమ్లు, ఆ 

కొముమ్లు ఎతత్యినవి గాని యొకటి రెండవ దానికంటె ఎతుత్గా ఉండెను; ఎతుత్గలది దానికి తరువాత 

మొలిచినది.  

దానియేలు 11:4 => అతడు రాజైన తరువాత అతని రాజయ్ము శిథిలమై ఆకాశపు నలుదికుక్ల 

విభాగింపబడును. అది అతని వంశపు వారికి గాని అతడు పర్భుతవ్ము చేసిన పర్కారము పర్భుతవ్ము 

చేయువారికి గాని విభాగింపబడదు, అతని పర్భుతవ్ము వేరుతో పెరికివేయబడును, అతని 

వంశపువారు దానిని పొందరు గాని అనుయ్లు పొందుదురు.  

యిరిమ్యా 49:36 => నలుదిశలనుండి నాలుగు వాయువులను ఏలాముమీదికి రపిప్ంచి, 

నలుదికుక్లనుండి వచుచ్ వాయువులవెంట వారిని చెదరగొటుట్దును, వెలివేయబడిన ఏలాము వారు 

పర్వేశింపని దేశమేదియు నుండదు. 

దానియేలు 7:6 => అటు పిమమ్ట చిరుతపులిని పోలిన మరియొక జంతువును చూచితిని. దాని 

వీపున పకిష్రెకక్లవంటి నాలుగు రెకక్లుండెను ; దానికి నాలుగు తలలుండెను ; దానికి 

ఆధిపతయ్మియయ్బడెను. 

దానియేలు 8:8 => ఆ మేకపోతు అతయ్ధికముగా బలము చూపుచు వచెచ్ను; అది బహుగా 

పుషిట్నొందగా దాని పెదద్కొముమ్ విరిగెను; విరిగినదానికి బదులుగా నాలుగు పర్సిదధ్మైన కొముమ్లు 

ఆకాశపు నలుదికుక్లకు నాలుగు పెరిగెను, 

జెకరాయ్ 6:1 => నేను మరల తేరిచూడగా రెండు పరవ్తముల మధయ్నుండి నాలుగు రథములు 

బయలుదేరుచుండెను, ఆ పరవ్తములు ఇతత్డి పరవ్తములై యుండెను. 

వచనము 26 
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ఆ దినములనుగూరిచ్న దరశ్నమును వివరించియునాన్ను. అది వాసత్వము, అది యనేకదినములు 

జరిగిన పిమమ్ట నెరవేరును; నీవైతే ఈ దరశ్నము వెలల్డిచేయకుమనెను. 

దానియేలు 10:14 => ఈ దరశ్నపు సంగతి ఇంక అనేకదినముల వరకు జరుగదు; అయితే 

దినముల అంతమందు నీ జనమునకు సంభవింపబోవు ఈ సంగతిని నీకు తెలియజేయ వచిచ్తినని 

అతడు నాతో చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 24:24 => కితీత్ము తీరమునుండి ఓడలు వచుచ్ను. అవి అషూష్రును ఏబెరును 

బాధించును. కితీత్యులుకూడ నితయ్నాశనము పొందుదురనెను. 

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

నీవు ఖడగ్మునుండి తపిప్ంచుకొని, ఆ యా జనములలో చెదరిపోయి యెడతెగక పాడుగా ఉనన్ 

ఇశార్యేలీయుల పరవ్తములమీద నివసించుటకై మరల సమకూరచ్బడిన జనులయొదద్కును, ఆ యా 

జనులలోనుండి రపిప్ంచబడి నిరభ్యముగా నివసించు జనులందరియొదద్కును నీవు వచెచ్దవు.  

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. 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

ఆదికాండము 15:16 => అమోరీయుల అకర్మము ఇంకను సంపూరణ్ము కాలేదు గనుక నీ నాలుగవ 

తరమువారు ఇకక్డికి మరల వచెచ్దరని నిశచ్యముగా తెలిసికొనుమని అబార్ముతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 23:32 => మీరును మీ పితరుల పరిమాణము పూరిత్ చేయుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 
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దానియేలు 8:9 => ఈ కొముమ్లలో ఒకదానిలో నుండి యొక చినన్కొముమ్ మొలిచెను. అది 

దకిష్ణముగాను తూరుప్గాను ఆనందదేశపు దికుక్గాను అతయ్ధికముగా బలిసెను. 

దానియేలు 8:10 => ఆకాశ సైనయ్ము నంటునంతగా పెరిగి నక్షతర్ములలో కొనిన్టిని పడవేసి 

కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను 

దానియేలు 8:11 => ఆ సైనయ్ము యొకక్ అధిపతికి విరోధముగా తనున్ హెచిచ్ంచుకొని, అనుదిన 

బలయ్రప్ణమును నిలిపివేసి ఆయన ఆలయమును పడదోర్సెను. 

దానియేలు 8:12 => అతికర్మము జరిగినందున అనుదినబలిని నిలుపుచేయుటకై యొక సేన 

అతనికియయ్బడెను. అతడు సతయ్మును వయ్రథ్పరచి ఇషాట్నుసారముగా జరిగించుచు అభివృదిధ్ నొందెను. 

దానియేలు 7:8 => నేను ఈ కొముమ్లను కనిపెటట్గా ఒక చినన్కొముమ్ వాటిమధయ్ను లేచెను; దానికి 

సథ్లమిచుచ్టకై ఆ కొముమ్లలో మూడు పెరికివేయబడినవి. ఈ కొముమ్నకు మానవుల కనున్లవంటి 

కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును ఉండెను.  

దానియేలు 7:11 => అపుప్డు నేను చూచుచుండగా, ఆ కొముమ్ పలుకుచునన్ మహా గరవ్పు మాటల 

నిమితత్ము వారు ఆ జంతువును చంపినటుట్ కనబడెను; తరువాత దాని కళేబరము మండుచునన్ 

అగిన్లో వేయబడెను. 

దానియేలు 7:20 => మరియు దాని తలపైనునన్ పది కొముమ్ల సంగతియు, వాటి మధయ్నుండి పెరిగి 

మూడు కొముమ్లను కొటిట్వేసి, కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును గల ఆ వేరగు కొముమ్ 

సంగతియు, అనగా దాని కడమ కొముమ్లకంటె బలము కలిగిన ఆ కొముమ్ సంగతియు విచారించితిని. 

దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:50 => కూర్రముఖము కలిగి వృదుధ్లను యౌవనసుథ్లను కటాకిష్ంపని 

జనమును గదద్ యెగిరివచుచ్నటుల్ నీమీదికి రపిప్ంచును. 

దానియేలు 8:25 => మరియు నతడు ఉపాయము కలిగినవాడై మోసము చేసి తనకు లాభము 

తెచుచ్కొనును; అతడు అతిశయపడి తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును; కేష్మముగా నునన్ కాలమందు 
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అనేకులను సంహరించును; అతడు రాజాధిరాజుతో యుదధ్ము చేయును గాని కడపట అతని బలము 

దైవాధీనమువలన కొటిట్వేయబడును. 

దానియేలు 11:21 => అతనికి బదులుగా నీచుడగు ఒకడు వచుచ్ను; అతనికి రాజయ్ఘనత నియయ్రు 

గాని నెమమ్ది కాలమందు అతడు వచిచ్ యిచచ్కపు మాటలచేత రాజయ్మును అపహరించును. 

దానియేలు 11:24 => అతడు సమాధాన కేష్మముగల దేశమునకు వచిచ్, తన పితరులు కాని తన 

పితరుల పితరులు గాని చేయని దానిని చేయును; ఏదనగా అచచ్ట ఆసిత్ని, దోపుడు సొముమ్ను, 

ధనమును విభజించి తనవారికి పంచిపెటుట్ను. అంతట కొంతకాలము పార్కారములను పటుట్కొనుటకు 

కుటర్చేయును 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  

పర్కటన 13:11 => మరియు భూమిలోనుండి మరియొక కూర్రమృగము పైకి వచుచ్ట చూచితిని. 

గొఱఱ్పిలల్ కొముమ్వంటి రెండు కొముమ్లు దానికుండెను; అది ఘటసరప్మువలె మాటలాడుచుండెను; 

పర్కటన 13:12 => అది ఆ మొదటి కూర్రమృగమునకునన్ అధికారపు చేషట్లనిన్యు దానియెదుట 

చేయుచునన్ది; మరియు చావుదెబబ్ తగిలి బాగుపడియునన్ ఆ మొదటి మృగమునకు భూమియు 

దానిలో నివసించువారును నమసాక్రము చేయునటుల్ అది బలవంతము చేయుచునన్ది 

పర్కటన 13:13 => అది ఆకాశమునుండి భూమికి మనుషుయ్ల యెదుట అగిన్ దిగివచుచ్నటుట్గా గొపప్ 

సూచనలు చేయుచునన్ది. 
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పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

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 

దానియేలు 8:6 => ఈ మేకపోతు నేను నదిపర్కక్ను నిలుచుట చూచిన రెండు కొముమ్లు గల పొటే ట్లు 

సమీపమునకు వచిచ్, భయంకరమైన కోపముతోను బలముతోను దానిమీదికి డీకొని వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 49:4 => గూఢారథ్ముగలదానికి నేను చెవియొగెగ్దను సితారా తీసికొని నా మరుగుమాట 

బయలుపరచెదను. 

దానియేలు 8:19 => మరియు అతడు ఉగర్త సమాపత్మైన కాలమందు కలుగబోవునటిట్ సంగతులు 

నీకు తెలియజేయుచునాన్ను. ఏలయనగా అది నిరణ్యించిన అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నది 

1 తిమోతి 4:2 => దయయ్ముల బోధ యందును లక్షయ్ముంచి, విశావ్స భర్షుట్లగుదురని ఆతమ్ తేటగా 

చెపుప్చునాన్డు. 

2 తిమోతి 3:3 => అనురాగరహితులు అతిదేవ్షులు అపవాదకులు అజితేందిర్యులు కూర్రులు 

సజజ్నదేవ్షులు 

తీతుకు 1:3 => నా నిజమైన కుమారుడగు తీతుకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. ఆ నితయ్జీవమును 

అబదధ్మాడనేరని దేవుడు అనాదికాలమందే వాగాద్నము చేసెను గాని, యిపుప్డు మన రక్షకుడైన దేవుని 

ఆజఞ్ పర్కారము నాకు అపప్గింపబడిన సువారత్ పర్కటనవలన తన వాకయ్మును యుకత్కాలములయందు 

బయలుపరచెను 

పర్కటన 11:7 => వారు సాక్షయ్ము చెపుప్ట ముగింపగానే అగాధములోనుండి వచుచ్ కూర్రమృగము 

వారితో యుదధ్ము చేసి జయించి వారిని చంపును. 

వచనము 27 
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ఈ దరశ్నము కలుగగా దానియేలను నేను మూరిఛ్లిల్ కొనాన్ళుల్ వాయ్ధిగర్సుత్డనై యుంటిని; పిమమ్ట నేను 

కుదురై రాజు కొరకు చేయవలసిన పని చేయుచు వచిచ్తిని. ఈ దరశ్నమునుగూరిచ్ విసమ్యము 

గలవాడనైతిని గాని దాని సంగతి తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

పర్కటన 13:3 => దాని తలలలో ఒకదానికి చావుదెబబ్ తగిలినటుట్ండెను; అయితే ఆ చావుదెబబ్ 

మానిపోయెను గనుక భూజనులందరు మృగము వెంట వెళుళ్చు ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

పర్కటన 13:4 => ఆ మృగమునకు అధికారమిచిచ్నందున వారు ఘటసరప్మునకు నమసాక్రము 

చేసిరి. మరియు వారు ఈ మృగముతో సాటి యెవడు? దానితో యుదధ్ము చేయగల వాడెవడు? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆ మృగమునకు నమసాక్రము చేసిరి. 

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

మరియు నలువదిరెండు నెలలు తన కారయ్ము జరుపనధికారము దానికి ఏరాప్టాయెను 

పర్కటన 13:6 => గనుక దేవుని దూషించుటకును, ఆయన నామమును, ఆయన గుడారమును, 

పరలోక నివాసులను దూషించుటకును అది తన నోరు తెరచెను. 

పర్కటన 13:7 => మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను వారిని జయింపను దానికి 

అధికారమియయ్బడెను. పర్తి వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి 

మీదను పర్తి జనము మీదను అధికారము దానికియయ్బడెను. 

పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

పర్కటన 13:9 => ఎవడైనను చెవి గలవాడైతే వినునుగాక; 

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

పొందలేదు గాని యొక గడియ కూర్రమృగముతో కూడ రాజులవలె అధికారము పొందుదురు. 

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

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

రాజయ్మును ఆ మృగమునకు అపప్గించుటవలన తన సంకలప్ము కొనసాగించునటుల్ దేవుడు వారికి 

బుదిధ్ పుటిట్ంచెను. 

దానియేలు 8:12 => అతికర్మము జరిగినందున అనుదినబలిని నిలుపుచేయుటకై యొక సేన 

అతనికియయ్బడెను. అతడు సతయ్మును వయ్రథ్పరచి ఇషాట్నుసారముగా జరిగించుచు అభివృదిధ్ నొందెను. 

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  

దానియేలు 8:10 => ఆకాశ సైనయ్ము నంటునంతగా పెరిగి నక్షతర్ములలో కొనిన్టిని పడవేసి 

కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను 

దానియేలు 8:12 => అతికర్మము జరిగినందున అనుదినబలిని నిలుపుచేయుటకై యొక సేన 

అతనికియయ్బడెను. అతడు సతయ్మును వయ్రథ్పరచి ఇషాట్నుసారముగా జరిగించుచు అభివృదిధ్ నొందెను. 

దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

దానియేలు 11:31 => అతని పక్షమున శూరులు లేచి, పరిశుదధ్సథ్లపు కోటను అపవితర్పరచి, 

అనుదిన బలి నిలిపివేసి, నాశనమును కలుగజేయు హేయమైన వసుత్వును నిలువబెటుట్దురు. 

దానియేలు 11:32 => అందుకతడు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ నిబంధన నతికర్మించువారిని 

వశపరచుకొనును; అయితే తమ దేవుని నెరుగువారు బలము కలిగి గొపప్ కారయ్ములు చేసెదరు. 

దానియేలు 11:33 => జనములో బుదిధ్మంతులు ఆనేకులకు బోధించుదురు గాని వారు బహు 

దినములు ఖడగ్మువలనను అగిన్వలనను కుర్ంగి చెరపటట్బడి హింసింపబడి దోచబడుదురు.  

దానియేలు 11:34 => వారు కుర్ంగిపోవు సమయమందు వారికి సవ్లప్ సహాయము దొరుకును, 

అయితే అనేకులు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ వారిని హతుత్కొందురు గాని 
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దానియేలు 11:35 => నిరణ్యకాలము ఇంక రాలేదు గనుక అంతయ్కాలము వరకు జనులను 

పరిశీలించుటకును పవితర్పరచుటకును బుదిధ్మంతులలో కొందరు కూలుదురు. 

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  

పర్కటన 13:10 => ఎవడైనను చెరపటట్వలెనని యునన్యెడల వాడు చెరలోనికి పోవును, ఎవడైనను 

ఖడగ్ముచేత చంపినయెడల వాడు ఖడగ్ముచేత చంపబడవలెను; ఈ విషయములో పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ను 

విశావ్సమును కనబడును. 

పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:2 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు పర్తిషిట్త జనము. 

మరియు యెహోవా భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములలో విశేషముగా తనకు సవ్కీయ జనమగునటుల్ 

నినున్ ఏరప్రచుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:21 => చచిచ్నదానిని మీరు తినకూడదు. నీ యింటనునన్ పరదేశికి 

దానిని ఇయయ్వచుచ్ను. వాడు దానిని తినవచుచ్ను; లేక అనుయ్నికి దాని అమమ్వచుచ్ను; ఏలయనగా నీ 

దేవుడైన యెహోవాకు నీవు పర్తిషిఠ్త జనము. మేకపిలల్ను దాని తలిల్పాలతో వండకూడదు. 

కీరత్నలు 37:12 => భకిత్హీనులు నీతిమంతులమీద దురాలోచన చేయుదురు వారిని చూచి పండుల్ 

కొరుకుదురు. 
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యెషయా 63:18 => నీ పరిశుదధ్ జనులు సవ్లప్కాలమే దేశమును అనుభవించిరి మా శతుర్వులు నీ 

పరిశుదాధ్లయమును తొర్కిక్యునాన్రు.  

దానియేలు 2:40 => పిమమ్ట నాలుగవ రాజయ్మొకటి లేచును. అది ఇనుమువలె బలముగా 

ఉండును. ఇనుము సమసత్మైన వాటిని దంచి విరుగగొటుట్నది గదా; ఇనుము పగులగొటుట్నటుల్ అది 

రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ పొడిచేయును. 

దానియేలు 7:21 => ఈ కొముమ్ పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయుచు వారిని గెలుచునదాయెను. 

దానియేలు 8:9 => ఈ కొముమ్లలో ఒకదానిలో నుండి యొక చినన్కొముమ్ మొలిచెను. అది 

దకిష్ణముగాను తూరుప్గాను ఆనందదేశపు దికుక్గాను అతయ్ధికముగా బలిసెను. 

దానియేలు 8:25 => మరియు నతడు ఉపాయము కలిగినవాడై మోసము చేసి తనకు లాభము 

తెచుచ్కొనును; అతడు అతిశయపడి తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును; కేష్మముగా నునన్ కాలమందు 

అనేకులను సంహరించును; అతడు రాజాధిరాజుతో యుదధ్ము చేయును గాని కడపట అతని బలము 

దైవాధీనమువలన కొటిట్వేయబడును. 

దానియేలు 11:28 => అతడు మిగుల దర్వయ్ము గలవాడై తన దేశమునకు మరలును. మరియు 

పరిశుదధ్ నిబంధనకు విరోధియై యిషాట్నుసారముగా జరిగించి తన దేశమునకు తిరిగివచుచ్ను. 

దానియేలు 12:7 => నారబటట్లు వేసికొని యేటిపైన ఆడుచునన్ ఆ మనుషుయ్ని మాటను నేను 

వింటిని; ఏమనగా, అతడు తన కుడిచేతిని ఎడమచేతిని ఆకాశమువైపుకెతిత్ నితయ్జీవియగు వాని 

నామమున ఒటుట్పెటుట్కొని, ఒకకాలము కాలములు అరధ్కాలము పరిశుదధ్జనము యొకక్ బలమును 

కొటిట్వేయుట ముగింపబడగా సకల సంగతులు సమాపత్ములగుననెను.  

పర్కటన 11:2 => ఆలయమునకు వెలుపటి ఆవరణమును కొలతవేయక విడిచిపెటుట్ము; అది 

అనుయ్లకియయ్బడెను, వారు నలువది రెండు నెలలు పరిశుదధ్పటట్ణమును కాలితో తొర్కుక్దురు. 

పర్కటన 11:7 => వారు సాక్షయ్ము చెపుప్ట ముగింపగానే అగాధములోనుండి వచుచ్ కూర్రమృగము 

వారితో యుదధ్ము చేసి జయించి వారిని చంపును. 
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పర్కటన 13:7 => మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను వారిని జయింపను దానికి 

అధికారమియయ్బడెను. పర్తి వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి 

మీదను పర్తి జనము మీదను అధికారము దానికియయ్బడెను. 

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 
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వచనము 1 

మాదీయుడగు అహషేవ్రోషు యొకక్ కుమారుడైన దరాయ్వేషు కలీద్యులపైన రాజాయెను. 

దానియేలు 8:23 => వారి పర్భుతవ్ము యొకక్ అంతములో వారి యతికర్మములు సంపూరిత్ 

యగుచుండగా, కూర్రముఖము గలవాడును యుకిత్ గలవాడునై యుండి, ఉపాయము తెలిసికొను ఒక 

రాజు పుటుట్ను. 

దానియేలు 8:24 => అతడు గెలుచును గాని తన సవ్బలమువలన గెలువడు; ఆశచ్రయ్ముగా 

శతుర్వులను నాశనము చేయుటయందు అభివృదిధ్ పొందుచు, ఇషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు 

బలవంతులను, అనగా పరిశుదధ్ జనమును నశింపజేయును. 

దానియేలు 7:8 => నేను ఈ కొముమ్లను కనిపెటట్గా ఒక చినన్కొముమ్ వాటిమధయ్ను లేచెను; దానికి 

సథ్లమిచుచ్టకై ఆ కొముమ్లలో మూడు పెరికివేయబడినవి. ఈ కొముమ్నకు మానవుల కనున్లవంటి 

కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును ఉండెను.  

దానియేలు 11:21 => అతనికి బదులుగా నీచుడగు ఒకడు వచుచ్ను; అతనికి రాజయ్ఘనత నియయ్రు 

గాని నెమమ్ది కాలమందు అతడు వచిచ్ యిచచ్కపు మాటలచేత రాజయ్మును అపహరించును. 

దానియేలు 11:22 => పర్వాహమువంటి బలము అతని యెదుటనుండి వారిని కొటుట్కొని 

పోవుటవలన వారు నాశనమగుదురు; సంధి చేసిన అధిపతి సహా నాశనమగును. 

దానియేలు 11:23 => అతడు సంధి చేసినను మోసపుచుచ్ను. అతడు సవ్లప్జనము గలవాడైనను 

ఎదురాడి బలము పొందును. 

దానియేలు 11:24 => అతడు సమాధాన కేష్మముగల దేశమునకు వచిచ్, తన పితరులు కాని తన 

పితరుల పితరులు గాని చేయని దానిని చేయును; ఏదనగా అచచ్ట ఆసిత్ని, దోపుడు సొముమ్ను, 

ధనమును విభజించి తనవారికి పంచిపెటుట్ను. అంతట కొంతకాలము పార్కారములను పటుట్కొనుటకు 

కుటర్చేయును 

దానియేలు 11:25 => అతడు గొపప్ సైనయ్మును సమకూరుచ్కొని, దకిష్ణ దేశపు రాజుతో యుదధ్ము 

చేయుటకు తన బలమును సిదధ్పరచి, తన మనసుస్ను రేపుకొనును గనుక దకిష్ణ దేశపు రాజు గొపప్ 

Page  of 901 1355



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

సైనయ్మును సమకూరుచ్కొని మహా బలము గలవాడై యుదధ్మునకు సిదధ్పడును. అతడు దకిష్ణ దేశపు 

రాజునకు విరోధమైన ఉపాయములు చేయనుదేద్శించినందున ఆ రాజు నిలువలేకపోవును.  

దానియేలు 11:32 => అందుకతడు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ నిబంధన నతికర్మించువారిని 

వశపరచుకొనును; అయితే తమ దేవుని నెరుగువారు బలము కలిగి గొపప్ కారయ్ములు చేసెదరు. 

దానియేలు 11:33 => జనములో బుదిధ్మంతులు ఆనేకులకు బోధించుదురు గాని వారు బహు 

దినములు ఖడగ్మువలనను అగిన్వలనను కుర్ంగి చెరపటట్బడి హింసింపబడి దోచబడుదురు.  

దానియేలు 8:11 => ఆ సైనయ్ము యొకక్ అధిపతికి విరోధముగా తనున్ హెచిచ్ంచుకొని, అనుదిన 

బలయ్రప్ణమును నిలిపివేసి ఆయన ఆలయమును పడదోర్సెను. 

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  

దానియేలు 11:37 => అతడు అందరికంటె ఎకుక్వగా తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును గనుక తన 

పితరుల దేవతలను లక్షయ్పెటట్డు; మరియు సతరీలకాంకిష్తా దేవతను గాని, యే దేవతను గాని 

లక్షయ్పెటట్డు. 

యిరిమ్యా 48:26 => మోయాబు యెహోవాకు విరోధముగా తనున్ తాను గొపప్చేసికొనెను దాని 

మతిత్లల్జేయుడి మోయాబు తన వమనములో పొరుల్చునన్ది అది అపహాసయ్మునొందును.  

దానియేలు 11:21 => అతనికి బదులుగా నీచుడగు ఒకడు వచుచ్ను; అతనికి రాజయ్ఘనత నియయ్రు 

గాని నెమమ్ది కాలమందు అతడు వచిచ్ యిచచ్కపు మాటలచేత రాజయ్మును అపహరించును. 

దానియేలు 8:11 => ఆ సైనయ్ము యొకక్ అధిపతికి విరోధముగా తనున్ హెచిచ్ంచుకొని, అనుదిన 

బలయ్రప్ణమును నిలిపివేసి ఆయన ఆలయమును పడదోర్సెను. 

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  
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పర్కటన 17:14 => వీరు గొఱఱ్పిలల్తో యుదధ్ముచేతురు గాని, గొఱఱ్పిలల్ పర్భువులకు పర్భువును 

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

పర్కటన 19:16 => రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన వసత్రము 

మీదను తొడ మీదను వార్యబడియునన్ది. 

దానియేలు 2:34 => మరియుచేతి సహాయము లేక తీయబడిన ఒక రాయి, యినుమును మటిట్యు 

కలిసిన ఆ పర్తిమ యొకక్ పాదములమీద పడి దాని పాదములను తుతుత్నియలుగా విరుగగొటిట్నటుట్ 

తమకు కనబడెను. 

దానియేలు 2:35 => అంతట ఇనుమును మటిట్యు ఇతత్డియు వెండియు బంగారమును ఏకముగా 

దంచబడి కళల్ములోని చెతత్వలె కాగా వాటికి సథ్లము ఎచచ్టను దొరకకుండ గాలి వాటిని 

కొటుట్కొనిపోయెను; పర్తిమను విరుగగొటిట్న ఆ రాయి సరవ్భూతలమంత మహా పరవ్తమాయెను. 

దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 

దానియేలు 2:45 => చేతి సహాయము లేక పరవ్తమునుండి తియయ్బడిన ఆ రాయి యినుమును 

ఇతత్డిని మటిట్ని వెండిని బంగారమును పగులగొటట్గా తమరు చూచితిరే; యిందువలన మహా దేవుడు 

ముందు జరుగబోవు సంగతి రాజునకు తెలియజేసియునాన్డు; కల నిశచ్యము, దాని భావము 

నమమ్దగినది అని దానియేలు రాజుతో చెపెప్ను. 

దానియేలు 7:26 => అతని యధికారము నశింపజేయుటకును నిరూమ్లము చేయుటకును తీరుప్ 

విధింపబడెను గనుక అది కొటిట్వేయబడును. 

దానియేలు 11:45 => కాబటిట్ తన నగరు డేరాను సముదర్ములకును పరిశుదాధ్నందములుగల 

పరవ్తమునకును మధయ్ వేయును; అయితే అతనికి నాశనము రాకుండుటకై సహాయము 

చేయువాడెవడును లేకపోవును. 
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యోబు 34:20 => వారు నిమిషములో చనిపోవుదురు మధయ్రాతిర్ పర్జలు కలోల్లమునొంది 

నాశనమగుదురు బలవంతులు దైవికముగా కొనిపోబడెదరు.  

విలాపవాకయ్ములు 4:6 => నా జనుల కుమారి చేసిన దోషము సొదొమ పాపముకంటె అధికము 

ఎవరును దానిమీద చెయియ్ వేయకుండనే నిమిషములో ఆ పటట్ణము పాడుచేయబడెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

పర్కటన 19:21 => కడమ వారు గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వాని నోటనుండి వచిచ్న ఖడగ్ముచేత 

వధింపబడిరి; వారి మాంసమును పకుష్లనిన్యు కడుపార తినెను. 

దానియేలు 7:11 => అపుప్డు నేను చూచుచుండగా, ఆ కొముమ్ పలుకుచునన్ మహా గరవ్పు మాటల 

నిమితత్ము వారు ఆ జంతువును చంపినటుట్ కనబడెను; తరువాత దాని కళేబరము మండుచునన్ 

అగిన్లో వేయబడెను. 

దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

దానియేలు 8:10 => ఆకాశ సైనయ్ము నంటునంతగా పెరిగి నక్షతర్ములలో కొనిన్టిని పడవేసి 

కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను 

దానియేలు 9:25 => యెరూషలేమును మరల కటిట్ంచవచుచ్నని ఆజఞ్ బయలుదేరిన సమయము 

మొదలుకొని అభిషికుత్డగు అధిపతి వచుచ్వరకు ఏడు వారములు పటుట్నని సప్షట్ముగా గర్హించుము. 
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అరువది రెండు వారములు తొందరగల సమయములందు పటట్ణపు రాచవీధులును కందకములును 

మరల కటట్బడును. 

దానియేలు 11:12 => ఆ గొపప్ సైనయ్ము ఓడిపోయినందున దకిష్ణ దేశపు రాజు మనసుస్న 

అతిశయపడును; వేలకొలది సైనికులను హతము చేసినను అతనికి జయము కానేరదు. 

దానియేలు 11:22 => పర్వాహమువంటి బలము అతని యెదుటనుండి వారిని కొటుట్కొని 

పోవుటవలన వారు నాశనమగుదురు; సంధి చేసిన అధిపతి సహా నాశనమగును. 

దానియేలు 11:23 => అతడు సంధి చేసినను మోసపుచుచ్ను. అతడు సవ్లప్జనము గలవాడైనను 

ఎదురాడి బలము పొందును. 

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. 

మతత్యి 2:19 => హేరోదు చనిపోయిన తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత ఐగుపుత్లో యోసేపునకు 

సవ్పన్మందు పర్తయ్క్షమై 

పర్కటన 11:2 => ఆలయమునకు వెలుపటి ఆవరణమును కొలతవేయక విడిచిపెటుట్ము; అది 

అనుయ్లకియయ్బడెను, వారు నలువది రెండు నెలలు పరిశుదధ్పటట్ణమును కాలితో తొర్కుక్దురు. 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

పర్కటన 13:7 => మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను వారిని జయింపను దానికి 

అధికారమియయ్బడెను. పర్తి వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి 

మీదను పర్తి జనము మీదను అధికారము దానికియయ్బడెను. 

వచనము 2 
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అతని ఏలుబడిలో మొదటి సంవతస్రమందు దానియేలను నేను యెహోవా తన పర్వకత్యగు 

యిరీమ్యాకు సెలవిచిచ్ తెలియజేసినటుట్, యెరూషలేము పాడుగా ఉండవలసిన డెబబ్ది సంవతస్రములు 

సంపూరిత్యౌచునన్వని గర్ంథములవలన గర్హించితిని. 

దానియేలు 8:11 => ఆ సైనయ్ము యొకక్ అధిపతికి విరోధముగా తనున్ హెచిచ్ంచుకొని, అనుదిన 

బలయ్రప్ణమును నిలిపివేసి ఆయన ఆలయమును పడదోర్సెను. 

దానియేలు 8:12 => అతికర్మము జరిగినందున అనుదినబలిని నిలుపుచేయుటకై యొక సేన 

అతనికియయ్బడెను. అతడు సతయ్మును వయ్రథ్పరచి ఇషాట్నుసారముగా జరిగించుచు అభివృదిధ్ నొందెను. 

దానియేలు 8:13 => అపుప్డు పరిశుదుధ్లలో ఒకడు మాటలాడగా వింటిని; అంతలో 

మాటలాడుచునన్ ఆ పరిశుదుధ్నితో మరియొక పరిశుదుధ్డు మాటలాడుచుండెను. ఏమనగా, 

అనుదినబలినిగూరిచ్యు, అతికర్మము జరిగినందున సంభవించు నాశనకరమైన హేయ 

వసుత్వునుగూరిచ్యు కలిగిన యీ దరశ్నము నెరవేరుటకు ఎనాన్ళుల్ పటుట్ననియు, ఈ ఆలయ 

సాథ్నమును జనసమూహమును కాళల్కిర్ంద తొర్కక్బడుట ఎనాన్ళుల్ జరుగునోయనియు 

మాటలాడుకొనిరి. 

దానియేలు 8:14 => అందుకతడు రెండువేల మూడువందల దినముల మటుట్కే యని నాతో చెపెప్ను. 

అపుప్డు ఆలయ పవితర్తనుగూరిచ్న తీరుప్ తీరచ్బడును. 

దానియేలు 8:15 => దానియేలను నేను ఈ దరశ్నము చూచితిని; దాని తెలిసికొనదగిన వివేకము 

పొందవలెనని యుండగా; మనుషుయ్ని రూపము గల యొకడు నాయెదుట నిలిచెను. 

దానియేలు 10:1 => పారసీకరాజగు కోరెషు పరిపాలన కాలములో మూడవ సంవతస్రమున 

బెలెత్షాజరు అను దానియేలునకు ఒక సంగతి బయలుపరచబడెను; గొపప్ యుదధ్ము జరుగుననన్ ఆ 

సంగతి నిజమే; దానియేలు దాని గర్హించెను; అది దరశ్నమువలన అతనికి తెలిసినదాయెను.  

దానియేలు 12:4 => దానియేలూ, నీవు ఈ మాటలను మరుగుచేసి అంతయ్కాలము వరకు ఈ 

గర్ంథమును ముదిర్ంపుము. చాలమంది నలుదిశల సంచరించినందున తెలివి అధికమగును అని నాతో 

మాటలాడు గబిర్యేలను నతడు చెపెప్ను. 
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దానియేలు 12:9 => అతడు ఈ సంగతులు అంతయ్కాలము వరకు మరుగుగా ఉండునటుల్ 

ముదిర్ంపబడినవి గనుక, దానియేలూ, నీవు ఊరకుండుమని చెపెప్ను. 

యెహెజేక్లు 12:27 => నరపుతుర్డా వీనికి కనబడిన దరశ్నము నెరవేరుటకు బహుదినములు 

జరుగవలెననియు బహు కాలము జరిగినతరువాత కలుగు దానిని వీడు పర్వచించుచునాన్డనియు 

ఇశార్యేలీయులు చెపుప్కొనుచునాన్రు గదా 

పర్కటన 10:4 => ఆ యేడు ఉరుములు పలికినపుప్డు నేను వార్యబోవుచుండగా ఏడు ఉరుములు 

పలికిన సంగతులకు ముదర్ వేయుము, వాటిని వార్యవదద్ని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము 

పలుకుట వింటిని. 

పర్కటన 22:10 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను ఈ గర్ంథమందునన్ పర్వచన 

వాకయ్ములకు ముదర్ వేయవలదు; కాలము సమీపమైయునన్ది; 

దానియేలు 10:1 => పారసీకరాజగు కోరెషు పరిపాలన కాలములో మూడవ సంవతస్రమున 

బెలెత్షాజరు అను దానియేలునకు ఒక సంగతి బయలుపరచబడెను; గొపప్ యుదధ్ము జరుగుననన్ ఆ 

సంగతి నిజమే; దానియేలు దాని గర్హించెను; అది దరశ్నమువలన అతనికి తెలిసినదాయెను.  

దానియేలు 10:14 => ఈ దరశ్నపు సంగతి ఇంక అనేకదినముల వరకు జరుగదు; అయితే 

దినముల అంతమందు నీ జనమునకు సంభవింపబోవు ఈ సంగతిని నీకు తెలియజేయ వచిచ్తినని 

అతడు నాతో చెపెప్ను. 

యెషయా 24:22 => చెరపటట్పడినవారు గోతిలో చేరచ్బడునటుల్గా వారు చేరచ్బడి చెరసాలలో 

వేయబడుదురు బహుదినములైన తరువాత వారు దరిశ్ంపబడుదురు. 

హోషేయ 3:3 => చాల దినములు నా పక్షమున నిలిచియుండి యే పురుషుని కూడకయు 

వయ్భిచారము చేయకయు నీవుండవలెను; నీయెడల నేనును ఆలాగున నుందును. 

హోషేయ 3:4 => నిశచ్యముగా ఇశార్యేలీయులు చాల దినములు రాజు లేకయు అధిపతి లేకయు 

బలినరిప్ంపకయు నుందురు. దేవతాసత్ంభమును గాని ఏఫోదును గాని గృహదేవతలను గాని 

యుంచుకొనకుందురు. 

సంఖాయ్కాండము 24:4 => అతడు పరవశుడై కనున్లు తెరచినవాడై సరవ్శకుత్ని దరశ్నము పొందెను. 
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యిరిమ్యా 32:10 => నేను కర్యపతర్ము వార్సి ముదర్వేసి సాకుష్లను పిలిపించి తార్సుతో ఆ వెండి 

తూచి 

దానియేలు 8:14 => అందుకతడు రెండువేల మూడువందల దినముల మటుట్కే యని నాతో చెపెప్ను. 

అపుప్డు ఆలయ పవితర్తనుగూరిచ్న తీరుప్ తీరచ్బడును. 

దానియేలు 10:21 => అయితే సతయ్గర్ంథమందు వార్సినది నీతో చెపెప్దను, మీ యధిపతియగు 

మిఖాయేలు గాక యీ సంగతులనుగూరిచ్ నా పక్షముగా నిలువ తెగించిన వాడొకడును లేడు.  

దానియేలు 11:2 => ఇపుప్డు సతయ్మును నీకు తెలియజేయుచునాన్ను; ఏమనగా ఇంక ముగుగ్రు 

రాజులు పారసీకముమీద రాజయ్ము చేసిన పిమమ్ట అందరికంటె అధికైశవ్రయ్ము కలిగిన నాలుగవ 

రాజొకడు వచుచ్ను. అతడు తనకునన్ సంపతుత్చేత బలవంతుడై అందరిని గేర్కేయుల రాజయ్మునకు 

విరోధముగా రేపును.  

దానియేలు 11:31 => అతని పక్షమున శూరులు లేచి, పరిశుదధ్సథ్లపు కోటను అపవితర్పరచి, 

అనుదిన బలి నిలిపివేసి, నాశనమును కలుగజేయు హేయమైన వసుత్వును నిలువబెటుట్దురు. 

దానియేలు 12:11 => అనుదిన బలి నిలుపు చేయబడిన కాలము మొదలుకొని నాశనము 

కలుగజేయు హేయమైన దానిని నిలువబెటుట్వరకు వెయియ్నిన్ రెండువందల తొంబది దినములగును. 

పర్కటన 5:1 => మరియు లోపటను వెలుపటను వార్త కలిగి, యేడు ముదర్లు గటిట్గా వేసియునన్ 

యొక గర్ంథము సింహాసనమునందు ఆసీసుడై యుండువాని కుడిచేత చూచితిని. 

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 

వచనము 3 

అంతట నేను గోనెపటట్ కటుట్కొని, ధూళి తలపైన వేసికొని ఉపవాసముండి, పార్రథ్న విజాఞ్పనలు 

చేయుటకై పర్భువగు దేవుని యెదుట నా మనసుస్ను నిబబ్రము చేసికొంటిని. 
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దానియేలు 8:7 => నేను చూడగా ఆ మేకపోతు పొటే ట్లును కలిసికొని, మికిక్లి రౌదర్ము గలదై 

దానిమీదికి వచిచ్ ఆ పొటే ట్లును గెలిచి దాని రెండు కొముమ్లను పగులగొటెట్ను. ఆ పొటే ట్లు దాని 

నెదిరింపలేక పోయినందున ఆ మేకపోతు దానిని నేలను పడవేసి తొర్కుక్చుండెను; దాని బలమును 

అణచి ఆ పొటే ట్లును తపిప్ంచుట ఎవరిచేతను కాకపోయెను.  

దానియేలు 7:28 => దానియేలను నేను విని మనసుస్నందు అధికమైన కలత గలవాడనైతిని; 

అందుచేత నా ముఖము వికారమాయెను; అయితే ఆ సంగతి నా మనసుస్లో నుంచుకొంటిని. 

దానియేలు 10:8 => నేను ఒంటరినై యా గొపప్ దరశ్నమును చూచితిని; చూచినందున నాలో 

బలమేమియు లేకపోయెను, నా సొగసు వికారమాయెను, బలము నా యందు నిలువలేదు. 

దానియేలు 10:16 => అపుప్డు నరసవ్రూపియగు ఒకడు నా పెదవులను ముటట్గా నేను నోరు తెరచి 

నాయెదుట నిలిచియునన్ వానితో ఇటల్ంటిని నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నమువలన నాకు వేదన 

కలిగినందున నా బలము తొలగిపోయెను, 

హబకూక్కు 3:16 => నేను వినగా జనులమీదికి వచుచ్వారు సమీపించువరకు నేను ఊరకొని 

శర్మదినము కొరకు కనిపెటట్వలసియునన్ది నా అంతరంగము కలవరపడుచునన్ది ఆ శబద్మునకు నా 

పెదవులు కదలుచునన్వి నా యెముకలు కుళి ల్పోవుచునన్వి నా కాళుల్ వణకుచునన్వి. 

దానియేలు 8:2 => నేను దరశ్నము చూచుచుంటిని. చూచుచునన్పుప్డు నేను ఏలామను పర్దేశ 

సంబంధమగు షూషనను పటట్ణపు నగరులో ఉండగా దరశ్నము నాకు కలిగెను. 

దానియేలు 2:48 => అపుప్డు రాజు దానియేలును బహుగా హెచిచ్ంచి, అనేక గొపప్ దానములిచిచ్, 

అతనిని బబులోను సంసాథ్నమంతటిమీద అధిపతినిగాను బబులోను జాఞ్నులందరిలో పర్ధానునిగాను 

నియమించెను. 

దానియేలు 2:49 => అంతట దానియేలు రాజునొదద్ మనవి చేసికొనగా రాజు షదర్కు మేషాకు 

అబేదెన్గోయను వారిని బబులోను సంసాథ్నము మీద విచారణకరత్లనుగా నియమించెను; అయితే 

దానియేలు రాజుసనిన్ధిని ఉండెను. 

దానియేలు 5:14 => దేవతల ఆతమ్యు వివేకమును బుదిధ్యు విశేష జాఞ్నమును నీయందునన్వని 

నినున్గూరిచ్ వింటిని. 
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దానియేలు 6:2 => వారిపైన ముగుగ్రిని పర్ధానులగా నియమించెను; ఆ ముగుగ్రిలో దానియేలు 

ముఖుయ్డు. రాజునకు నషట్ము కలుగకుండునటుల్ ఆ యధిపతులు తపప్కుండ వీరికి లెకక్లు 

ఒపప్జెపప్వలెనని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

దానియేలు 6:3 => ఈ దానియేలు అతిశేర్షఠ్మైన బుదిధ్గలవాడై పర్ధానులలోను అధిపతులలోను 

పర్ఖాయ్తి నొందియుండెను గనుక రాజయ్మంతటిమీద అతని నియమింపవలెనని రాజుదేద్శించెను. 

1 సమూయేలు 3:15 => తరువాత సమూయేలు ఉదయమగువరకు పండుకొని, లేచి యెహోవా 

మందిరపు తలుపులను తీసెనుగాని, భయపడి తనకు కలిగిన దరశ్న సంగతి ఏలీతో చెపప్కపోయెను. 

దానియేలు 8:15 => దానియేలను నేను ఈ దరశ్నము చూచితిని; దాని తెలిసికొనదగిన వివేకము 

పొందవలెనని యుండగా; మనుషుయ్ని రూపము గల యొకడు నాయెదుట నిలిచెను. 

దానియేలు 8:16 => అంతట ఊలయి నదీతీరముల మధయ్ నిలిచి పలుకుచునన్ యొక మనుషుయ్ని 

సవ్రము వింటిని; అది గబిర్యేలూ, యీ దరశ్నభావమును ఇతనికి తెలియజేయుమని చెపెప్ను. 

దానియేలు 8:17 => అపుప్డతడు నేను నిలుచునన్ చోటునకు వచెచ్ను; అతడు రాగానే నేను మహా 

భయమొంది సాషాట్ంగపడితిని; అతడు నరపుతుర్డా, యీ దరశ్నము అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నదని 

తెలిసికొనుమనెను. 

ఆదికాండము 40:5 => వారిదద్రు, అనగా చెరసాలలో బంధింపబడిన ఐగుపుత్ రాజుయొకక్ 

పానదాయకుడును, భక్షయ్కారుడును ఒకక్టే రాతిర్యందు కలలు కనిరి; ఒకొక్కక్డు వేరు వేరు 

భావముల కల కనెను. 

ఆదికాండము 40:6 => తెలల్వారినపుప్డు యోసేపు వారియొదద్కు వచిచ్ వారిని చూడగా వారు 

చింతాకార్ంతులై యుండిరి. 

ఆదికాండము 41:1 => రెండేండుల్ గడిచిన తరువాత ఫరో ఒక కల కనెను. అందులో అతడు 

ఏటిదగగ్ర నిలిచియుండగా 

ఆదికాండము 41:8 => తెలల్వారినపుప్డు అతని మనసుస్ కలవరపడెను గనుక అతడు ఐగుపుత్ 

శకునగాండర్నందరిని అకక్డి విదావ్ంసులనందరిని పిలువనంపి ఫరో తన కలలను వివరించి వారితో 

చెపెప్ను గాని ఫరోకు వాటి భావము తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 
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సంఖాయ్కాండము 24:4 => అతడు పరవశుడై కనున్లు తెరచినవాడై సరవ్శకుత్ని దరశ్నము పొందెను. 

ఎజార్ 9:3 => నేను ఈ సంగతి విని నా వసత్రమును పై దుపప్టిని చింపుకొని, నా తల వెండుర్కలను నా 

గడడ్పు వెండుర్కలను పెరికి వేసికొని విభార్ంతిపడి కూరుచ్ంటిని. 

యెషయా 28:19 => వచుచ్నపుప్డెలల్ను అది మిముమ్ను ఈడుచ్కొనిపోవును పర్తి ఉదయము పర్తి 

పగలు పర్తి రాతిర్ అది వచుచ్ను ఇటిట్ పర్కటన గర్హించుటవలన మహా భయము పుటుట్ను.  

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 23:9 => పర్వకత్లను గూరిచ్నది. యెహోవాను గూరిచ్యు ఆయన పరిశుదధ్మైన మాటలను 

గూరిచ్యు నా గుండె నాలో పగులుచునన్ది, నా యెముకలనిన్యు కదలుచునన్వి, నేను 

మతిత్లిల్నవానివలెను దార్కాష్రసవశుడైన బలాఢుయ్నివలెను ఉనాన్ను. 

యెహెజేక్లు 21:6 => కావున నరపుతుర్డా, నిటూ ట్రుప్ విడువుము, వారు చూచుచుండగా నీ నడుము 

బదద్లగునటుల్ మనోదుఃఖముతో నిటూ ట్రుప్ విడువుము. 

దానియేలు 4:19 => అందుకు బెలెత్షాజరను దానియేలు ఒక గంటసేపు అతి విసమ్యమునొంది 

మనసుస్నందు కలవరపడగా, రాజు బెలెత్షాజరూ, యీ దరశ్నమువలన గాని దాని భావమువలన గాని 

నీవు కలవరపడకుము అనెను. అంతట బెలెత్షాజరు నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నఫలము తమరిని 

దేవ్షించు వారికి కలుగునుగాక, దాని భావము తమరి శతుర్వులకు చెందునుగాక, 

దానియేలు 5:13 => అపుప్డు వారు దానియేలును పిలువనంపించిరి. అతడు రాగా రాజు ఇటల్నెను 

రాజగు నా తండిర్ యూదయలో నుండి ఇకక్డికి తీసికొనివచిచ్న చెర సంబంధమగు 

యూదులలోనుండు దానియేలు నీవే గదా?  

దానియేలు 7:15 => నాకు కలిగిన దరశ్నములు ననున్ కలవరపరచుచునన్ందున దానియేలను నేను 

నా దేహములో మనోదుఃఖము గలవాడనైతిని. 

దానియేలు 8:18 => అతడు నాతో మాటలాడుచుండగా నేను గాఢనిదర్ పటిట్నవాడనై నేలను 

సాషాట్ంగపడితిని గనుక అతడు ననున్ పటుట్కొని లేవనెతిత్ నిలువబెటెట్ను.  
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వచనము 4 

నేను నా దేవుడైన యెహోవా యెదుట పార్రథ్న చేసి యొపుప్కొనన్దేమనగా పర్భువా, మాహాతమ్య్ము 

గలిగిన భీకరుడవగు దేవా, నీ ఆజఞ్లను అనుసరించి నడుచువారియెడల నీ నిబంధనను నీ కృపను 

జాఞ్పకము చేయువాడా, 

దానియేలు 1:21 => ఈ దానియేలు కోరెషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవతస్రము వరకు జీవించెను. 

దానియేలు 5:31 => మాదీయుడగు దరాయ్వేషు అరువది రెండు సంవతస్రముల వాడై సింహాసనము 

నెకెక్ను. 

దానియేలు 6:1 => తన రాజయ్మంతటిపైన అధిపతులుగా ఉండుటకై నూట ఇరువదిమంది 

యధిపతులను నియమించుటకు దరాయ్వేషునకు ఇషట్మాయెను. 

దానియేలు 6:28 => ఈ దానియేలు దరాయ్వేషు పర్భుతవ్ కాలమందును పారసీకుడగు కోరెషు 

పర్భుతవ్ కాలమందును వరిథ్లెల్ను. 

దానియేలు 11:1 => మాదీయుడగు దరాయ్వేషు మొదటి సంవతస్రమందు మిఖాయేలును 

సిథ్రపరచుటకును బలపరచుటకును నేను అతనియొదద్ నిలువబడితిని. 

ఎసేత్రు 1:1 => అహషేవ్రోషు దినములలో జరిగిన చరయ్ల వివరము; హిందూ దేశము మొదలుకొని 

కూషు దేశము వరకు నూట ఇరువది యేడు సంసాథ్నములను అహషేవ్రోషు ఏలెను. 

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

యేలికలను అతడు ఏలుచుండు సరవ్దేశమును జనులనందరిని పర్తిషిఠ్ంచుడి  

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

యతని 

వచనము 5 

మేమైతే నీ దాసులగు పర్వకత్లు నీ నామమునుబటిట్ మా రాజులకును మా యధిపతులకును మా 

పితరులకును యూదయదేశ జనులకందరికిని చెపిప్న మాటలను ఆలకింపక 
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దానియేలు 8:15 => దానియేలను నేను ఈ దరశ్నము చూచితిని; దాని తెలిసికొనదగిన వివేకము 

పొందవలెనని యుండగా; మనుషుయ్ని రూపము గల యొకడు నాయెదుట నిలిచెను. 

దానియేలు 8:16 => అంతట ఊలయి నదీతీరముల మధయ్ నిలిచి పలుకుచునన్ యొక మనుషుయ్ని 

సవ్రము వింటిని; అది గబిర్యేలూ, యీ దరశ్నభావమును ఇతనికి తెలియజేయుమని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 119:24 => నీ శాసనములు నాకు సంతోషకరములు అవి నాకు ఆలోచనకరత్లైయునన్వి. 

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

నాకు విశేషజాఞ్నము కలదు. 

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

విశేషజాఞ్నము కలదు. 

మతత్యి 24:15 => కాబటిట్ పర్వకత్యైన దానియేలు దావ్రా చెపప్బడిన నాశనకరమైన హేయవసుత్వు 

పరిశుదధ్సథ్లమందు నిలుచుట మీరు చూడగానే చదువువాడు గర్హించుగాక 

మారుక్ 13:14 => మరియు నాశకరమైన హేయవసుత్వు నిలువరాని సథ్లమందు నిలుచుట మీరు 

చూచునపుప్డు చదువువాడు గర్హించుగాక యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:34 => అపుప్డు నపుంసకుడు పర్వకత్ యెవనిగూరిచ్ యీలాగు 

చెపుప్చునాన్డు? తనున్ గూరిచ్యా, వేరొకని గూరిచ్యా?దయచేసి నాకు తెలుపుమని ఫిలిపుప్నడిగెను. 

1 తిమోతి 4:13 => నేను వచుచ్వరకు చదువుట యందును, హెచచ్రించుట యందును, బోధించుట 

యందును జాగర్తత్గా ఉండుము. 

2 తిమోతి 3:15 => నీవు నేరుచ్కొని రూఢియని తెలిసికొనన్వి యెవరివలన నేరుచ్కొంటివో ఆ సంగతి 

తెలిసికొని, వాటియందు నిలుకడగా ఉండుము. 

2 తిమోతి 3:16 => దైవజనుడు సనన్దుధ్డై పర్తి సతాక్రయ్మునకు పూరణ్ముగా సిదధ్పడి యుండునటుల్ 

దైవావేశమువలన కలిగిన పర్తి లేఖనము ఉపదేశించుటకును,  

2 తిమోతి 3:17 => ఖండించుటకును, తపుప్ దిదుద్టకును, నీతియందు శిక్షచేయుటకును 

పర్యోజనకరమైయునన్ది. 
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1 పేతురు 1:10 => మీకు కలుగు ఆ కృపనుగూరిచ్ పర్వచించిన పర్వకత్లు ఈ రక్షణనుగూరిచ్ 

పరిశీలించుచు, తమయందునన్ కీర్సుత్ ఆతమ్ కీర్సుత్ విషయమైన శర్మలనుగూరిచ్యు,  

1 పేతురు 1:11 => వాటి తరువాత కలుగబోవు మహిమలనుగూరిచ్యు ముందుగా 

సాక్షయ్మిచుచ్నపుడు, ఆ ఆతమ్, యే కాలమును ఎటిట్ కాలమును సూచించుచు వచెచ్నో దానిని విచారించి 

పరిశోధించిరి. 

1 పేతురు 1:12 => పరలోకమునుండి పంపబడిన పరిశుదాధ్తమ్వలన మీకు సువారత్ పర్కటించిన 

వారిదావ్రా మీకిపుప్డు తెలుపబడిన యీ సంగతుల విషయమై, తమ కొరకు కాదు గాని మీకొరకే 

తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 

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 పేతురు 1:20 => ఒకడు తన ఊహనుబటిట్ చెపుప్టవలన లేఖనములో ఏ పర్వచనమును పుటట్దని 

మొదట గర్హించుకొనవలెను. 

2 పేతురు 1:21 => ఏలయనగా పర్వచనము ఎపుప్డును మనుషుయ్ని ఇచఛ్నుబటిట్ కలుగలేదు గాని 

మనుషుయ్లు పరిశుదాధ్తమ్వలన పేర్రేపింపబడినవారై దేవుని మూలముగ పలికిరి. 

పర్కటన 1:3 => సమయము సమీపించినది గనుక ఈ పర్వచనవాకయ్ములు చదువువాడును, వాటిని 

విని యిందులో వార్యబడిన సంగతులను గైకొనువారును ధనుయ్లు.  

2 దినవృతాత్ంతములు 36:21 => యిరీమ్యాదావ్రా పలుకబడిన యెహోవా మాట నెరవేరుటకై 

విశార్ంతిదినములను దేశము అనుభవించువరకు ఇది సంభవించెను. దేశము పాడుగానునన్ డెబబ్ది 

సంవతస్రముల కాలము అది విశార్ంతిదినముల ననుభవించెను.  

యిరిమ్యా 25:11 => ఈ దేశమంతయు పాడుగాను నిరజ్నముగాను ఉండును; ఈ జనులు డెబబ్ది 

సంవతస్రములు బబులోను రాజునకు దాసులుగా ఉందురు. 
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యిరిమ్యా 25:12 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే డెబబ్ది సంవతస్రములు గడచిన తరువాత వారి 

దోషములనుబటిట్ నేను బబులోను రాజును ఆ జనులను కలీద్యుల దేశమును శికిష్ంతును; ఆ దేశము 

ఎపుప్డు పాడుగనుండునటుల్ నియమింతును.  

యిరిమ్యా 27:7 => అతని సవ్దేశమునకు కాలము వచుచ్వరకు సమసత్జనులు అతనికిని అతని 

కుమారునికిని అతని కుమారుని కుమారునికిని దాసులైయుందురు, ఆ కాలము రాగా బహుజనముల 

మహారాజులు అతనిచేత దాసయ్ము చేయించుకొందురు. 

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.  

జెకరాయ్ 7:5 => దేశపు జనులందరికిని యాజకులకును నీవీమాట తెలియజేయవలెను. ఈ జరిగిన 

డెబబ్ది సంవతస్రములు ఏటేట అయిదవ నెలను ఏడవ నెలను మీరు ఉపవాసముండి దుఃఖము 

సలుపుచు వచిచ్నపుప్డు, నాయందు భకిత్కలిగియే ఉపవాసముంటిరా? 

కీరత్నలు 74:3 => శతుర్వులు పరిశుదధ్ సథ్లములోనునన్ సమసత్మును పాడుచేసియునాన్రు నితయ్ము 

పాడైయుండు చోటల్కు విజయము చేయుము. 

కీరత్నలు 74:4 => నీ పర్తయ్క్షపు గుడారములో నీ విరోధులు ఆరభ్టించుచునాన్రు విజయ ధవ్జములని 

తమ ధవ్జములను వారెతిత్యునాన్రు 

కీరత్నలు 74:5 => దటట్మైన చెటల్ గుబురుమీద జనులు గొడడ్ండల్ నెతిత్నటుల్గా వారు కనబడుదురు 

కీరత్నలు 74:6 => ఇపుప్డే వారు గొడడ్ళల్ను సమెమ్టలను చేతపటుట్కొని దాని విచితర్మైన పనిని బొతిత్గా 

విరుగగొటుట్దురు. 

కీరత్నలు 74:7 => నీ పరిశుదధ్ సథ్లమునకు అగిన్ ముటిట్ంచుదురు నీ నామ మందిరమును నేల 

పడగొటిట్ అపవితర్ పరచుదురు. 

కీరత్నలు 79:1 => దేవా, అనయ్జనులు నీ సావ్సథ్య్ములోనికి చొరబడియునాన్రు వారు నీ 

పరిశుదాధ్లయమును అపవితర్పరచియునాన్రు యెరూషలేమును పాడుదిబబ్లుగా చేసియునాన్రు. 
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కీరత్నలు 79:2 => వారు నీ సేవకుల కళేబరములను ఆకాశపకుష్లకు ఎరగాను నీ భకుత్ల శవములను 

భూజంతువులకు ఆహారముగాను పారవేసియునాన్రు. 

యెషయా 6:11 => పర్భువా, ఎనాన్ళల్ వరకని నేనడుగగా ఆయన నివాసులు లేక పటట్ణములును, 

మనుషుయ్లు లేక యిండుల్ను పాడగువరకును దేశము బొతిత్గా బీడగువరకును 

యెషయా 6:12 => యెహోవా మనుషుయ్లను దూరముగా తీసికొనిపోయినందున దేశములో 

నిరజ్నమైన సథ్లములు విసాత్రమగువరకును ఆలాగున జరుగును. 

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. 

యెషయా 64:10 => నీ పరిశుదధ్ పటట్ణములు బీటి భూములాయెను సీయోను బీడాయెను 

యెరూషలేము పాడాయెను. 

యిరిమ్యా 7:34 => ఉలాల్సధవ్నియు ఆనందధవ్నియు పెండిల్కుమారుని సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ 

సవ్రమును యూదా పటట్ణములలోను యెరూషలేము వీధులలోను లేకుండచేసెదను; ఈ దేశము 

తపప్క పాడైపోవును. 

యిరిమ్యా 25:18 => నేటివలెనే పాడుగాను నిరజ్నముగాను అపహాసాయ్సప్దముగాను 

శాపాసప్దముగాను చేయుటకు యెరూషలేమునకును యూదా పటట్ణములకును దాని 

మహారాజులకును దాని అధిపతులకును తార్గించితిని. 

యిరిమ్యా 26:6 => మీరీలాగున చేసినందున నేను షిలోహునకు చేసినటుల్ ఈ మందిరమునకును 

చేసెదను, ఈ పటట్ణమును భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములకు శాపాసప్దముగా చేసెదను. 

యిరిమ్యా 26:18 => యూదా రాజైన హిజిక్యా దినములలో మోరషీత్యుడైన మీకా 

పర్వచించుచుండెను . అతడు యూదా జనులందరితో ఇటుల్  పర్కటించుచు వచెచ్ను 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు చేను దునన్బడునటుల్ మిముమ్నుబటిట్ 
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సీయోను దునన్బడును, యెరూషలేము రాళల్కుపప్లగును, మందిరమునన్ పరవ్తము అరణయ్ములోని 

ఉనన్త సథ్లములవలె అగును. 

విలాపవాకయ్ములు 1:1 => జనభరితమైన పటట్ణము ఎటుల్ ఏకాకియై దుఃఖాకార్ంతమాయెను? అది 

విధవరాలివంటిదాయెను. అనయ్జనులలో ఘనతకెకిక్నది సంసాథ్నములలో రాచకుమారెత్యైనది ఎటుల్ 

పనున్ చెలిల్ంచునదైపోయెను?  

మీకా 3:12 => కాబటిట్ చేను దునన్బడునటుల్ మిముమ్నుబటిట్ సీయోను దునన్బడును, యెరూషలేము 

రాళల్ కుపప్లగును, మందిరమునన్ పరవ్తము అరణయ్ములోని ఉనన్తసథ్లములవలె అగును. 

లేవీయకాండము 26:32 => నేనే మీ దేశమును పాడుచేసిన తరువాత దానిలో కాపురముండు మీ 

శతుర్వులు దాని చూచి ఆశచ్రయ్పడెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:19 => నీవు ఏమాతర్మైనను నీ దేవుడైన యెహోవాను మరచి 

యితరదేవతలననుసరించి పూజించి నమసక్రించినయెడల మీరు నిశచ్యముగా నశించిపోదురని నేడు 

మిముమ్నుగూరిచ్ నేను సాక్షయ్ము పలికియునాన్ను. 

కీరత్నలు 102:13 => నీవు లేచి సీయోనును కరుణించెదవు. దానిమీద దయచూపుటకు కాలము 

వచెచ్ను నిరణ్యకాలమే వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 102:18 => యెహోవాను సేవించుటకై జనములును రాజయ్ములును కూరచ్బడునపుప్డు 

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 45:11 => ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడగు సృషిట్కరత్యైన యెహోవా ఈ మాట 

సెలవిచుచ్చునాన్డు రాగలవాటినిగూరిచ్ ననన్డుగుదురా? నా కుమారులనుగూరిచ్యు నా 

హసత్కారయ్ములనుగూరిచ్యు నాకే ఆజాఞ్పింతురా? 

యిరిమ్యా 27:22 => అవి బబులోనునకు తేబడును, నేను ఆ ఉపకరణములను దరిశ్ంచి తెపిప్ంచి 

యీ సథ్లములో వాటిని మరల నుంచు కాలమువరకు అవి అకక్డ నుండవలెను; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 
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యిరిమ్యా 28:12 => పర్వకత్యైన హననాయ్ పర్వకత్యైన యిరీమ్యా మెడమీదనునన్ కాడిని విరిచిన 

తరువాత యెహోవా వాకుక్ యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యిరిమ్యా 51:50 => ఖడగ్మును తపిప్ంచుకొనినవారలారా, ఆలసయ్ముచేయక వెళుల్డి, 

దూరమునుండి మీరు యెహోవాను జాఞ్పకము చేసికొనుడి యెరూషలేము మీ జాఞ్పకమునకు 

రానియుయ్డి.  

యెహెజేక్లు 5:13 => నా కోపము తీరును, వారిమీద నా ఉగర్త తీరుచ్కొని ననున్ ఓదారుచ్కొందును, 

నేను వారిమీద నా ఉగర్త తీరుచ్కొను కాలమున యెహోవానైన నేను ఆసకిత్గలవాడనై ఆలాగు 

సెలవిచిచ్తినని వారు తెలిసికొందురు  

యెహెజేక్లు 6:9 => మరియు ననున్ విసరిజ్ంచినవారి విశావ్స ఘాతకమైన వయ్భిచార మనసుస్ను, 

విగర్హముల ననుసరించిన వయ్భిచార దృషిట్ని నేను మారిచ్ నాతటుట్ తిరుగజేయగా, చెరపటట్బడినవారై 

శే షిం చి న వా రు అ నయ్ జ ను ల మ ధయ్  న నున్  జాఞ్ ప క ము చే సి కొ ని , తా మ ను స రిం చి న 

హేయకృతయ్ములనిన్టినిబటిట్ తాము చేసిన దుషిర్క్యలను కనుగొని తముమ్ను తామే 

అసహియ్ంచుకొనుచు 

యెహెజేక్లు 29:11 => దానిలో మనుషుయ్లు సంచరించరు, పశువులు తిరుగవు; నలువది 

సంవతస్రములు అది నిరిన్వాసముగా ఉండును. 

దానియేలు 5:26 => టెకేల  అనగా ఆయన నినున్ తార్సులో తూచగా నీవు తకుక్వగా కనబడితివి. 

హబకూక్కు 3:2 => యెహోవా, నినున్గూరిచ్న వారత్ విని నేను భయపడుచునాన్ను యెహోవా, 

సంవతస్రములు జరుగుచుండగా నీ కారయ్ము నూతనపరచుము సంవతస్రములు జరుగుచుండగా 

దానిని తెలియజేయుము కోపించుచునే వాతస్లయ్మును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము.  

జెకరాయ్ 1:12 => అందుకు యెహోవా దూత సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా, డెబబ్ది 

సంవతస్రములనుండి నీవు యెరూషలేము మీదను యూదా పటట్ణముల మీదను కోపముంచియునాన్వే; 

యిక ఎనాన్ళుల్ కనికరింపక యుందువు అని మనవిచేయగా 

వచనము 6 
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నీ ఆజఞ్లను నీ విధులను అనుసరించుట మాని, పాపులమును దుషుట్లమునై చెడుతనమందు 

పర్వరిత్ంచుచు తిరుగుబాటు చేసినవారము. 

దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళి ల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 

యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 

నెహెమాయ్ 1:4 => ఈ మాటలు వినినపుప్డు నేను కూరుచ్ండి యేడిచ్, కొనిన్ దినములు దుఃఖముతో 

ఉపవాసముండి, ఆకాశమందలి దేవుని యెదుట విజాఞ్పన చేసితిని. 

నెహెమాయ్ 1:5 => ఎటల్నగా ఆకాశమందునన్ దేవా యెహోవా, భయంకరుడవైన గొపప్ దేవా, నినున్ 

పేర్మించి నీ ఆజఞ్లను అనుసరించి నడుచువారిని కటాకిష్ంచి వారితో నిబంధనను సిథ్రపరచువాడా, 

నెహెమాయ్ 1:6 => నీ చెవియొగిగ్ నీ నేతర్ములు తెరచి నీ సనిన్ధిని దివారాతర్ము నీ దాసులైన 

ఇశార్యేలీయుల పక్షముగా నేను చేయు పార్రథ్న అంగీకరించుము. నీకు విరోధముగ పాపము చేసిన 

ఇశార్యేలు కుమారుల దోషమును నేను ఒపుప్కొనుచునాన్ను. నేనును నా తండిర్ యింటివారును 

పాపము చేసియునాన్ము. 

నెహెమాయ్ 1:7 => నీ యెదుట బహు అసహయ్ముగా పర్వరిత్ంచితివిు, నీ సేవకుడైన మోషేచేత నీవు 

నిరణ్యించిన ఆజఞ్లనైనను కటట్డలనైనను విధులనైనను మేము గైకొనకపోతివిు. 

నెహెమాయ్ 1:8 => నీ సేవకుడైన మోషేతో నీవు సెలవిచిచ్న మాటను జాఞ్పకము తెచుచ్కొనుము; 

అదేదనగా మీరు అపరాధము చేసినయెడల జనులలోనికి మిముమ్ను చెదరగొటుట్దును. 

నెహెమాయ్ 1:9 => అయితే మీరు నావైపు తిరిగి నా ఆజఞ్లను అనుసరించి నడిచినయెడల, 

భూదిగంతముల వరకు మీరు తోలివేయబడినను అకక్డనుండి సహా మిముమ్ను కూరిచ్, నా నామము 

ఉంచుటకు నేను ఏరప్రచుకొనిన సథ్లమునకు మిముమ్ను రపిప్ంచెదనని నీవు సెలవిచిచ్తివి గదా. 

నెహెమాయ్ 1:10 => చితత్గించుము, నీవు నీ మహా పర్భావమును చూపి, నీ బాహుబలముచేత 

విడిపించిన నీ దాసులగు నీ జనులు వీరే. 
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నెహెమాయ్ 1:11 => యెహోవా చెవి యొగిగ్ నీ దాసుడనైన నా మొఱఱ్ను, నీ నామమును భయభకుత్లతో 

ఘనపరచుటయందు ఆనందించు నీ దాసుల మొఱఱ్ను ఆలకించి, ఈ దినమందు నీ దాసుని ఆలోచన 

సఫలపరచి , ఈ మనుషుయ్డు నాయందు దయచూపునటుల్ అనుగర్హించుమని నినున్ 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను, అని పార్రిథ్ంచితిని. నేను రాజునకు గినెన్ అందించువాడనై యుంటిని. 

కీరత్నలు 102:13 => నీవు లేచి సీయోనును కరుణించెదవు. దానిమీద దయచూపుటకు కాలము 

వచెచ్ను నిరణ్యకాలమే వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 102:14 => దాని రాళుల్ నీ సేవకులకు పిర్యములు వారు దాని మంటిని కనికరించుదురు 

కీరత్నలు 102:15 => అపుప్డు అనయ్జనులు యెహోవా నామమునకును భూరాజులందరు నీ 

మహిమకును భయపడెదరు 

కీరత్నలు 102:16 => ఏలయనగా యెహోవా సీయోనును కటిట్యునాన్డు ఆయన తన మహిమతో 

పర్తయ్క్షమాయెను 

కీరత్నలు 102:17 => ఆయన దికుక్లేని దరిదుర్ల పార్రథ్న నిరాకరింపక వారి పార్రథ్నవైపు 

తిరిగియునాన్డు. 

యిరిమ్యా 29:10 => యెహోవా ఈ ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు బబులోను రాజయ్మునకు డెబబ్ది 

సంవతస్రములు గతించిన తరువాతనే మిముమ్నుగూరిచ్ నేను పలికిన శుభవారత్ నెరవేరిచ్ యీ 

సథ్లమునకు మిముమ్ను తిరిగి రపిప్ంచునటుల్ నేను మిముమ్ను దరిశ్ంతును.  

యిరిమ్యా 29:11 => నేను మిముమ్నుగూరిచ్ ఉదేద్శించిన సంగతులను నేనెరుగుదును, రాబోవు 

కాలమందు మీకు నిరీక్షణ కలుగునటుల్గా అవి సమాధానకరమైన ఉదేద్శములేగాని హానికరమైనవి 

కావు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

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, 
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యిరిమ్యా 33:3 => నాకు మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నీకు ఉతత్రమిచెచ్దను, నీవు గర్హింపలేని గొపప్ 

సంగతులను గూఢమైన సంగతులను నీకు తెలియజేతును. 

యెహెజేక్లు 36:37 => పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులకు నేను ఈలాగు 

చేయు విషయములో వారిని నాయొదద్ విచారణ చేయనితుత్ను, గొఱఱ్లు విసత్రించునటుల్గా నేను వారిని 

విసత్రింపజేసెదను. 

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

యాకోబు 5:17 => ఏలీయా మనవంటి సవ్భావముగల మనుషుయ్డే; వరిష్ంపకుండునటుల్ అతడు 

ఆసకిత్తో పార్రథ్న చేయగా మూడునన్ర సంవతస్రముల వరకు భూమిమీద వరిష్ంపలేదు. 

యాకోబు 5:18 => అతడు మరల పార్రథ్న చేయగా ఆకాశము వరష్మిచెచ్ను, భూమి తన ఫలము 

ఇచెచ్ను. 

దానియేలు 10:2 => ఆ దినముల యందు దానియేలను నేను మూడు వారములు 

దుఃఖపార్పుత్డనైతిని. 

దానియేలు 10:3 => మూడు వారములు గడచువరకు నేను సంతోషముగా భోజనము చేయలేక 

యుంటిని; మాంసము గాని దార్కాష్రసము గాని నా నోటిలోనికి రాలేదు, సాన్నాభిషేకములను 

చేసికొనలేదు. 

ఎజార్ 8:21 => అపుప్డు దేవుని సనిన్ధిని మముమ్ను మేము దుఃఖపరచుకొని, మాకును మా 

చినన్వారికిని మా ఆసిత్కిని శుభపర్యాణము కలుగునటుల్గా ఆయనను వేడుకొనుటకు అహవా నది 

దగగ్ర ఉపవాసముండుడని పర్కటించితిని. 

ఎజార్ 9:5 => సాయంతర్పు అరప్ణ వేళను శర్మ తీరగా నేను లేచి, నా వసత్రమును పై దుపప్టిని 

చింపుకొని మోకాళల్మీద పడి, నా దేవుడైన యెహోవాతటుట్చేతులెతి ◌్త 
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ఎజార్ 10:6 => ఎజార్ దేవుని మందిరము ఎదుటనుండి లేచి, ఎలాయ్షీబు కుమారుడైన యోహానాను 

యొకక్ గదిలో పర్వేశించెను. అతడు అచచ్టికి వచిచ్, చెరపటట్బడినవారి అపరాధమునుబటిట్ 

దుఃఖించుచు, భోజనమైనను పానమైనను చేయకుండెను. 

నెహెమాయ్ 1:4 => ఈ మాటలు వినినపుప్డు నేను కూరుచ్ండి యేడిచ్, కొనిన్ దినములు దుఃఖముతో 

ఉపవాసముండి, ఆకాశమందలి దేవుని యెదుట విజాఞ్పన చేసితిని. 

నెహెమాయ్ 9:1 => ఈ నెల యిరువది నాలుగవ దినమందు ఇశార్యేలీయులు ఉపవాసముండి 

గోనెపటట్లు కటుట్కొని తలమీద ధూళి పోసికొని కూడి వచిచ్రి. 

ఎసేత్రు 4:1 => జరిగినదంతయు తెలియగానే మొరెద్కై తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్లు వేసికొని 

బూడిదె పోసికొని పటట్ణము మధయ్కు బయలువెళి ల్ మహా శోకముతో రోదనముచేసి 

ఎసేత్రు 4:2 => రాజు గుమమ్ము ఎదుటికి వచెచ్ను; గోనె కటుట్కొనినవాడు రాజు గుమమ్మున 

పర్వేశింపకూడదనన్ ఆజఞ్ కలదు. 

ఎసేత్రు 4:3 => రాజుయొకక్ ఆజఞ్యు శాసనమును ఏ సంసాథ్నమునకు వచెచ్నో అకక్డనునన్ 

యూదులు ఉపవాసముండి మహా దుఃఖములోను ఏడుప్లోను రోదనములోను మునిగినవారైరి, 

ఆనేకులు గోనెను బూడిదెను వేసికొని పడియుండిరి. 

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. 

కీరత్నలు 35:13 => వారు వాయ్ధితో నునన్పుప్డు గోనెపటట్ కటుట్కొంటిని ఉపవాసముచేత నా 

పార్ణమును ఆయాసపరచుకొంటిని అయినను నా పార్రథ్న నా యెదలోనికే తిరిగి వచిచ్యునన్ది. 

కీరత్నలు 69:10 => ఉపవాసముండి నేను కనీన్రు విడువగా అది నాకు నిందాసప్దమాయెను. 

కీరత్నలు 69:11 => నేను గోనెపటట్ వసత్రముగా కటుట్కొనినపుప్డు వారికి హాసాయ్సప్దుడనైతిని. 

యెషయా 22:12 => ఆ దినమున ఏడుచ్టకును అంగలారుచ్టకును తలబోడి చేసికొనుటకును 

గోనెపటట్ కటుట్కొనుటకును సైనయ్ములకధిపతియు పర్భువునగు యెహోవా మిముమ్ను పిలువగా  
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యోవేలు 1:13 => యాజకులారా, గోనెపటట్ కటుట్కొని అంగలారుచ్డి. బలిపీఠమునొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువారలారా, రోదనము చేయుడి. నా దేవుని పరిచారకులారా, గోనెపటట్ వేసికొని రాతిర్ అంతయు 

గడపుడి. నైవేదయ్మును పానారప్ణమును మీ దేవుని మందిరమునకు రాకుండ నిలిచిపోయెను.  

యోవేలు 2:12 => ఇపుప్డైనను మీరు ఉపవాసముండి కనీన్రు విడుచుచు దుఃఖించుచు 

మనఃపూరవ్కముగా తిరిగి నాయొదద్కు రండి. ఇదే యెహోవా వాకుక్ 

యోనా 3:6 => ఆ సంగతి నీనెవె రాజునకు వినబడినపుప్డు అతడును తన సింహాసనము మీదనుండి 

దిగి, తన రాజవసత్రములు తీసివేసి గోనెపటట్ కటుట్కొని బూడిదెలో కూరుచ్ండెను. 

యోనా 3:7 => మరియు రాజైన తానును ఆయన మంతుర్లును ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

యోనా 3:8 => ఒకవేళ దేవుడు మనసుస్ తిర్పుప్ కొని పశాచ్తత్పుత్డై మనము లయము కాకుండ తన 

కోపాగిన్ చలాల్రుచ్కొనును గనుక మనుషుయ్లు ఏదియు పుచుచ్కొనకూడదు, పశువులుగాని 

యెదుద్లుగాని గొఱఱ్లుగాని మేత మేయకూడదు, నీళుల్ తార్గకూడదు, 

యోనా 3:9 => మనుషుయ్లందరు తమ దురామ్రగ్ములను విడిచి తాము చేయు బలాతాక్రమును 

మానివేయవలెను, మనుషుయ్లేమి పశువులేమి సమసత్మును గోనెపటట్ కటుట్కొనవలెను, జనులు 

మనఃపూరవ్కముగా దేవుని వేడుకొనవలెను అని దూతలు నీనెవె పటట్ణములో చాటించి పర్కటన చేసిరి. 

లూకా 2:37 => యెనుబది నాలుగు సంవతస్రములు విధవరాలైయుండి, దేవాలయము విడువక 

ఉపవాస పార్రథ్నలతో రేయింబగళుల్ సేవ చేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:30 => అందుకు కొరేన్లి నాలుగు దినముల కిర్ందట పగలు 

మూడుగంటలు మొదలుకొని యీ వేళవరకు నేను ఇంట పార్రథ్న చేయుచుండగా పర్కాశమానమైన 

వసత్రములు ధరించిన వాడొకడు నా యెదుట నిలిచి 

యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 

యాకోబు 4:9 => వాయ్కులపడుడి, దుఃఖపడుడి, యేడువుడి, మీ నవువ్ దుఃఖమునకును మీ 

ఆనందము చింతకును మారుచ్కొనుడి. 
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యాకోబు 4:10 => పర్భువు దృషిట్కి మిముమ్ను మీరు తగిగ్ంచుకొనుడి. అపుప్డాయన మిముమ్ను 

హెచిచ్ంచును. 

లేవీయకాండము 16:21 => అపుప్డు అహరోను సజీవమైన ఆ మేక తలమీద తన రెండు చేతులు 

ఉంచి, ఇశార్యేలీయుల పాపములనిన్యు, అనగా వారి దోషములనిన్యు వారి అతికర్మములనిన్యు 

దానిమీద ఒపుప్కొని, ఆ మేక తలమీద వాటిని మోపి, తగిన మనుషుయ్నిచేత అరణయ్ములోనికి దాని 

పంపవలెను. 

లేవీయకాండము 26:40 => వారు నాకు విరోధముగా చేసిన తిరుగుబాటును తమ దోషమును తమ 

తండుర్ల దోషమును ఒపుప్కొని, తాము నాకు విరోధముగా నడిచితిమనియు 

1 సమూయేలు 7:6 => వారు మిసాప్లో కూడుకొని నీళుల్ చేది యెహోవా సనిన్ధిని కుమమ్రించి ఆ 

దినము ఉపవాసముండి యెహోవా దృషిట్కి మేము పాపాతుమ్లమని ఒపుప్కొనిరి. మిసాప్లో సమూయేలు 

ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యము తీరుచ్చువచెచ్ను. 

1 రాజులు 8:33 => మరియు ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు నీకు విరోధముగా పాపము 

చేయుటచేత తమ శతుర్వులయెదుట మొతత్బడినపుప్డు, వారు నీతటుట్ తిరిగి నీ నామమును ఒపుప్కొని 

యీ మందిరమందు నినున్గూరిచ్ పార్రథ్న వినన్పములు చేయునపుప్డెలల్ 

1 రాజులు 18:42 => అహాబు భోజనము చేయబోయెను గాని, ఏలీయా కరెమ్లు పరవ్తముమీదికి 

పోయి నేలమీద పడి ముఖము మోకాళల్మధయ్ ఉంచుకొనెను. 

2 రాజులు 19:15 => యెహోవా సనిన్ధిని ఇటల్ని పార్రథ్న చేసెను యెహోవా, కెరూబుల మధయ్ను 

నివసించుచునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవా, భూమాయ్కాశములను కలుగజేసిన అదివ్తీయ దేవా, నీవు 

లోకమందునన్ సకల రాజయ్ములకు దేవుడవైయునాన్వు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:19 => కావున హృదయపూరవ్కముగా మీ దేవుడైన యెహోవాను 

వెదకుటకు మీ మనసుస్లు దృఢపరచుకొని, ఆయన నిబంధన మందసమును దేవునికి పర్తిషిఠ్తమైన 

ఉపకరణములను ఆయన నామముకొరకు కటట్బడు ఆ మందిరములోనికి చేరుచ్టకై మీరు పూనుకొని 

దేవుడైన యెహోవా పరిశుదధ్ సథ్లమును కటుట్డి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 6:24 => నీజనులైన ఇశార్యేలీయులు నీ దృషిట్యెదుట పాపము చేసినవారై 

తమ శతుర్వుల బలమునకు నిలువలేక పడిపోయినపుప్డు, వారు నీయొదద్కు తిరిగివచిచ్ నీ నామమును 

ఒపుప్కొని, యీ మందిరమునందు నీ సనిన్ధిని పార్రిథ్ంచి వినన్పము చేసినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:38 => తాము చెరలోనునన్ దేశమందు పూరణ్హృదయముతోను 

పూరాణ్తమ్తోను నీయొదద్కు మళుల్కొని, తమ పితరులకు నీవిచిచ్న తమ దేశముమీదికిని, నీవు 

కోరుకొనిన యీ పటట్ణముమీదికిని, నీ నామ ఘనతకొరకు నేను కటిట్ంచిన యీ మందిరముమీదికిని 

మనసుస్ తిర్పిప్ వినన్పము చేసినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:3 => అందుకు యెహోషాపాతు భయపడి యెహోవాయొదద్ 

విచారించుటకు మనసుస్ నిలుపుకొని, యూదాయంతట ఉపవాసదినము ఆచరింపవలెనని చాటింపగా 

ఎజార్ 8:23 => మేము ఉపవాసముండి ఆ సంగతినిబటిట్ మా దేవుని వేడుకొనగా ఆయన మా 

మనవిని అంగీకరించెను 

ఎజార్ 10:1 => ఎజార్ యేడుచ్చు దేవుని మందిరము ఎదుట సాషాట్ంగపడుచు, పాపమును ఒపుప్కొని 

పార్రథ్న చేసెను. ఇశార్యేలీయులలో పురుషులు సతరీలు చినన్వారు మికిక్లి గొపప్ సమూహముగా 

అతనియొదద్కు కూడివచిచ్ బహుగా ఏడవ్గా 

నెహెమాయ్ 9:2 => ఇశార్యేలీయులు అనయ్జనులందరిలో నుండి పర్తేయ్కింపబడిన వారై 

నిలువబడి,తమ పాపములను తమ పితరుల పాపములను ఒపుప్కొనిరి. 

ఎసేత్రు 4:3 => రాజుయొకక్ ఆజఞ్యు శాసనమును ఏ సంసాథ్నమునకు వచెచ్నో అకక్డనునన్ 

యూదులు ఉపవాసముండి మహా దుఃఖములోను ఏడుప్లోను రోదనములోను మునిగినవారైరి, 

ఆనేకులు గోనెను బూడిదెను వేసికొని పడియుండిరి. 

యోబు 9:15 => నేను నిరోద్షినైయుండినను ఆయనకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్జాలను నాయ్యకరత్యని1 

నేనాయనను బతిమాలుకొనదగును. 

యోబు 42:6 => కావున ననున్ నేను అసహియ్ంచుకొని, ధూళిలోను బూడిదెలోను పడి పశాచ్తాత్ప 

పడుచునాన్ను. 
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కీరత్నలు 27:4 => యెహోవాయొదద్ ఒకక్ వరము అడిగితిని దానిని నేను వెదకుచునాన్ను. యెహోవా 

పర్సనన్తను చూచుటకును ఆయన ఆలయములో ధాయ్నించుటకును నా జీవితకాలమంతయు నేను 

యెహోవా మందిరములో నివసింప గోరుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 102:17 => ఆయన దికుక్లేని దరిదుర్ల పార్రథ్న నిరాకరింపక వారి పార్రథ్నవైపు 

తిరిగియునాన్డు. 

కీరత్నలు 137:1 => బబులోను నదులయొదద్ కూరుచ్ండియునన్పుప్డు మనము సీయోనును జాఞ్పకము 

చేసికొని యేడుచ్ చుంటిమి. 

పర్సంగి 7:3 => నవువ్టకంటె దుఃఖపడుట మేలు; ఏలయనగా ఖినన్మైన ముఖము హృదయమును 

గుణపరచును. 

యెషయా 37:15 => యెహోవా సనిన్ధిని ఇటల్ని పార్రథ్న చేసెను 

యెషయా 45:11 => ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడగు సృషిట్కరత్యైన యెహోవా ఈ మాట 

సెలవిచుచ్చునాన్డు రాగలవాటినిగూరిచ్ ననన్డుగుదురా? నా కుమారులనుగూరిచ్యు నా 

హసత్కారయ్ములనుగూరిచ్యు నాకే ఆజాఞ్పింతురా? 

యెషయా 58:5 => అటిట్ ఉపవాసము నాకనుకూలమా? మనషుయ్డు తన పార్ణమును 

బాధపరచుకొనవలసిన దినము అటిట్దేనా? ఒకడు జముమ్వలె తలవంచుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని 

బూడిదె పరచుకొని కూరుచ్ండుట ఉపవాసమా? అటిట్ ఉపవాసము యెహోవాకు పీర్తికరమని 

మీరనుకొందురా?  

యిరిమ్యా 29:12 => మీరు నాకు మొఱఱ్పెటుట్దురేని మీరు నాకు పార్రథ్నచేయుచు వతుత్రేని నేను మీ 

మనవి ఆలకింతును. 

యిరిమ్యా 51:50 => ఖడగ్మును తపిప్ంచుకొనినవారలారా, ఆలసయ్ముచేయక వెళుల్డి, 

దూరమునుండి మీరు యెహోవాను జాఞ్పకము చేసికొనుడి యెరూషలేము మీ జాఞ్పకమునకు 

రానియుయ్డి.  

యెహెజేక్లు 6:9 => మరియు ననున్ విసరిజ్ంచినవారి విశావ్స ఘాతకమైన వయ్భిచార మనసుస్ను, 

విగర్హముల ననుసరించిన వయ్భిచార దృషిట్ని నేను మారిచ్ నాతటుట్ తిరుగజేయగా, చెరపటట్బడినవారై 
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శే షిం చి న వా రు అ నయ్ జ ను ల మ ధయ్  న నున్  జాఞ్ ప క ము చే సి కొ ని , తా మ ను స రిం చి న 

హేయకృతయ్ములనిన్టినిబటిట్ తాము చేసిన దుషిర్క్యలను కనుగొని తముమ్ను తామే 

అసహియ్ంచుకొనుచు 

దానియేలు 10:12 => అపుప్డతడు దానియేలూ, భయపడకుము, నీవు తెలిసికొనవలెనని నీ 

మనసుస్ను అపప్గించి, దేవుని యెదుట నినున్ తగిగ్ంచుకొనిన ఆ మొదటి దినము మొదలుకొని నీవు 

చెపిప్న మాటలు వినబడినవి గనుక నీ మాటలనుబటిట్ నేను వచిచ్తిని  

మతత్యి 6:16 => మీరు ఉపవాసము చేయునపుప్డు వేషధారులవలె దుఃఖముఖులై యుండకుడి; 

తాము ఉపవాసము చేయుచునన్టుట్ మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారు తమ ముఖములను వికారము 

చేసికొందురు; వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 17:21 => మీకు అసాధయ్మైనది ఏదియు నుండదని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని 

వారితో అనెను. 

మారుక్ 9:29 => అందుకాయన పార్రథ్నవలననే గాని మరి దేనివలననైనను ఈ విధమైనది 

వదలిపోవుట అసాధయ్మని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 10:13 => అయోయ్ కొరాజీనా, అయోయ్ బేతస్యిదా, మీ మధయ్ చేయబడిన అదుభ్తములు 

తూరు సీదోను పటట్ణములలో చేయబడిన యెడల ఆ పటట్ణములవారు పూరవ్మే గోనెపటట్ కటుట్కొని 

బూడిదె వేసికొని కూరుచ్ండి మారుమనసుస్ పొందియుందురు 

లూకా 11:9 => అటువలె మీరును అడుగుడి, మీకియయ్బడును; వెదకుడి, మీకు దొరకును; తటుట్డి, 

మీకు తీయబడును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:2 => వారు పర్భువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా 

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  

1 పేతురు 1:10 => మీకు కలుగు ఆ కృపనుగూరిచ్ పర్వచించిన పర్వకత్లు ఈ రక్షణనుగూరిచ్ 

పరిశీలించుచు, తమయందునన్ కీర్సుత్ ఆతమ్ కీర్సుత్ విషయమైన శర్మలనుగూరిచ్యు,  
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వచనము 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 9:5 => మేమైతే నీ దాసులగు పర్వకత్లు నీ నామమునుబటిట్ మా రాజులకును మా 

యధిపతులకును మా పితరులకును యూదయదేశ జనులకందరికిని చెపిప్న మాటలను ఆలకింపక 

దానియేలు 9:6 => నీ ఆజఞ్లను నీ విధులను అనుసరించుట మాని, పాపులమును దుషుట్లమునై 

చెడుతనమందు పర్వరిత్ంచుచు తిరుగుబాటు చేసినవారము. 

దానియేలు 9:7 => పర్భువా, నీవే నీతిమంతుడవు; మేమైతే సిగుగ్చేత ముఖవికారమొందినవారము; 

మేము నీమీద తిరుగుబాటు చేసితివిు; దానినిబటిట్ నీవు సకల దేశములకు మముమ్ను తరిమితివి, 

యెరూషలేములోను యూదయ దేశములోను నివసించుచు సవ్దేశవాసులుగా ఉనన్టిట్యు, పరదేశ 

వాసులుగా ఉనన్టిట్యు ఇశార్యేలీయులందరికిని మాకును ఈ దినమున సిగేగ్ తగియునన్ది. 

దానియేలు 9:8 => పర్భువా, నీకు విరోధముగా పాపము చేసినందున మాకును మా రాజులకును 

మా యధిపతులకును మా పితరులకును ముఖము చినన్బోవునటుల్గా సిగేగ్ తగియునన్ది. 

దానియేలు 9:9 => మేము మా దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా తిరుగుబాటు చేసితివిు; అయితే 

ఆయన కృపాక్షమాపణలుగల దేవుడైయునాన్డు. 

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. 

లేవీయకాండము 26:40 => వారు నాకు విరోధముగా చేసిన తిరుగుబాటును తమ దోషమును తమ 

తండుర్ల దోషమును ఒపుప్కొని, తాము నాకు విరోధముగా నడిచితిమనియు 

లేవీయకాండము 26:41 => నేను తమకు విరోధముగా నడిచితిననియు, తమ శతుర్వుల 

దేశములోనికి తముమ్ను రపిప్ంచితిననియు, ఒపుప్కొనినయెడల, అనగా లోబడని తమ హృదయములు 

లొంగి తాము చేసిన దోషమునకు పర్తిదండనను అనుభవించితిమని ఒపుప్కొనినయెడల, 

లేవీయకాండము 26:42 => నేను యాకోబుతో చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొందును; 

నేను ఇసాస్కుతో చేసిన నా నిబంధనను నేను అబార్హాముతో చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్పకము 

చేసికొందును; ఆ దేశమును కూడ జాఞ్పకము చేసికొందును. 

1 రాజులు 8:47 => వారు చెరగా కొనిపోబడిన దేశమందు తాము చేసిన దానిని మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొని మేము దురామ్రుగ్లమై పర్వరిత్ంచి పాపము చేసితిమని చెపిప్, తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన 

వారిదేశమందు చింతించి పశాచ్తాత్పపడి నీకు వినన్పము చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:48 => తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన వారియొకక్ దేశమందు పూరణ్హృదయముతోను 

పూరాణ్తమ్తోను వారు నీ తటుట్ తిరిగి, నీవు వారి పితరులకు దయచేసిన దేశము తటుట్ను నీవు 

కోరుకొనిన పటట్ణము తటుట్ను నీ నామఘనతకు నేను కటిట్ంచిన మందిరము తటుట్ను నినున్గూరిచ్ 

పార్రథ్న చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:49 => ఆకాశమను నీ నివాససథ్లమందు నీవు వారి పార్రథ్న వినన్పములను విని వారి 

కారయ్మును నిరవ్హించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:14 => నా పేరు పెటట్బడిన నా జనులు తముమ్తాము తగిగ్ంచుకొని 

పార్రథ్నచేసి ననున్ వెదకి తమ చెడుమారగ్ములను విడిచినయెడల, ఆకాశమునుండి నేను వారి పార్రథ్నను 

విని, వారి పాపమును క్షమించి, వారి దేశమును సవ్సథ్పరచుదును. 
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నెహెమాయ్ 9:2 => ఇశార్యేలీయులు అనయ్జనులందరిలో నుండి పర్తేయ్కింపబడిన వారై 

నిలువబడి,తమ పాపములను తమ పితరుల పాపములను ఒపుప్కొనిరి. 

నెహెమాయ్ 9:3 => మరియు వారు ఒక జాముసేపు తామునన్ చోటనే నిలువబడి, తమ దేవుడైన 

యెహోవా ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును చదువుచు వచిచ్రి, ఒక జాముసేపు తమ పాపములను ఒపుప్కొనుచు 

దేవుడైన యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుచు వచిచ్రి. 

కీరత్నలు 32:5 => నా దోషమును కపుప్కొనక నీ యెదుట నాపాపము ఒపుప్కొంటిని యెహోవా 

సనిన్ ధి ని నా అతికర్మములు ఒపుప్కొందుననుకొంటిని . నీవు నా పాపదోషమును 

పరిహరించియునాన్వు. (సెలా.)  

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. 

1 యోహాను 1:8 => మనము పాపము లేనివారమని చెపుప్కొనినయెడల, మనలను మనమే 

మోసపుచుచ్కొందుము; మరియు మనలో సతయ్ముండదు. 

1 యోహాను 1:9 => మన పాపములను మనము ఒపుప్కొనినయెడల, ఆయన నమమ్దగినవాడును 

నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమసత్ దురీన్తినుండి మనలను 

పవితుర్లనుగా చేయును. 

1 యోహాను 1:10 => మనము పాపము చేయలేదని చెపుప్కొనినయెడల, ఆయనను అబదిధ్కునిగా 

చేయువారమగుదుము; మరియు ఆయన వాకయ్ము మనలో ఉండదు. 

నిరగ్మకాండము 20:6 => ననున్ పేర్మించి నా ఆజఞ్లు గైకొనువారిని వెయియ్ తరములవరకు 

కరుణించువాడనై యునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 34:6 => అతని యెదుట యెహోవా అతని దాటి వెళుల్చు యెహోవా కనికరము, 

దయ, దీరఘ్శాంతము, విసాత్రమైన కృపాసతయ్ములు గల దేవుడైన యెహోవా. 

నిరగ్మకాండము 34:7 => ఆయన వేయి వేలమందికి కృపను చూపుచు, దోషమును అపరాధమును 

పాపమును క్షమించును గాని ఆయన ఏమాతర్మును దోషులను నిరోద్షులగా ఎంచక మూడు నాలుగు 
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తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికిని కుమారుల కుమారులమీదికిని రపిప్ంచునని 

పర్కటించెను. 

సంఖాయ్కాండము 14:18 => దోషమును అతికర్మమును పరిహరించువాడును, అపరాధిని 

నిరపరాధిగా ఎంచక మూడు నాలుగు తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికి 

తెచుచ్వాడునై యునాన్డని నీవు చెపిప్న మాటచొపుప్న నా పర్భువుయొకక్ బలము ఘనపరచబడును 

గాక 

సంఖాయ్కాండము 14:19 => ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నది మొదలుకొని యిదివరకు నీవు ఈ 

పర్జలదోషమును పరిహరించియునన్టుల్ నీ కృపాతిశయమునుబటిట్ ఈ పర్జల దోషమును దయచేసి 

క్షమించుమని యెహోవాతో చెపప్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:10 => ననున్ పేర్మించి నా ఆజఞ్లను గైకొనువారి విషయములో వేయి 

తరములవరకు కరుణించువాడనై యునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:9 => కాబటిట్ నీ దేవుడైన యెహోవా తానే దేవుడనియు, తనున్ పేర్మించి 

తన ఆజఞ్లననుసరించి నడుచుకొనువారికి తన నిబంధనను సిథ్రపరచువాడును వేయి తరములవరకు 

కృపచూపువాడును నమమ్తగిన దేవుడు ననియు, తనున్ దేవ్షించువారిలో పర్తివానిని బహిరంగముగా 

నశింపచేయుటకు వానికి దండన విధించువాడనియు నీవు తెలిసికొనవలెను. 

1 రాజులు 8:23 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, పైనునన్ ఆకాశమందైనను కిర్ందనునన్ 

భూమియందైనను నీవంటి దేవుడొకడునులేడు; పూరణ్మనసుస్తో నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా నడుచు నీ 

దాసుల విషయమై నీవు నిబంధనను నెరవేరుచ్చు కనికరము చూపుచు ఉండువాడవై యునాన్వు, 

నెహెమాయ్ 1:5 => ఎటల్నగా ఆకాశమందునన్ దేవా యెహోవా, భయంకరుడవైన గొపప్ దేవా, నినున్ 

పేర్మించి నీ ఆజఞ్లను అనుసరించి నడుచువారిని కటాకిష్ంచి వారితో నిబంధనను సిథ్రపరచువాడా, 

నెహెమాయ్ 9:32 => చేసిన నిబంధనను నిలుపుచు కృప చూపునటిట్ మహా పరాకర్మశాలివియు 

భయంకరుడవునగు మా దేవా, అషూష్రు రాజుల దినములు మొదలుకొని యీ దినములవరకు మా 

మీదికిని మా రాజుల మీదికిని పర్ధానుల మీదికిని మా పితరుల మీదికిని నీ జనులందరి మీదికిని 

వచిచ్న శర్మయంతయు నీ దృషిట్కి అలప్ముగా ఉండకుండును గాక. 
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యిరిమ్యా 32:17 => యెహోవా, పర్భువా సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అను పేరు 

వహించువాడా, శూరుడా, మహాదేవా, నీ యధికబలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను 

భూమాయ్కాశములను సృజించితివి, నీకు అసాధయ్మైనదేదియు లేదు. 

యిరిమ్యా 32:18 => నీవు వేవేలమందికి కృపచూపుచు, తండుర్ల దోషమును వారి తరువాత వారి 

పిలల్ల ఒడిలో వేయువాడవు. 

యిరిమ్యా 32:19 => ఆలోచన విషయములో నీవే గొపప్వాడవు, కిర్యలు జరిగించు విషయములో 

శకిత్ సంపనున్డవు, వారి పర్వరత్నలనుబటిట్యు వారి కిర్యాఫలమునుబటిట్యు అందరికి 

పర్తిఫలమిచుచ్టకై నరపుతుర్ల మారగ్ములనిన్టిని నీవు కనున్లార చూచుచునాన్వు. 

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. 

నహూము 1:2 => యెహోవా రోషము గలవాడై పర్తికారము చేయువాడు, యెహోవా పర్తికారము 

చేయును; ఆయన మహోగర్త గలవాడు, యెహోవా తన శతుర్వులకు పర్తికారము చేయును, తనకు 

విరోధులైన వారిమీద కోపముంచుకొనును.  

నహూము 1:3 => యెహోవా దీరఘ్శాంతుడు, మహా బలము గలవాడు, ఆయన దోషులను 

నిరోద్షులుగా ఎంచడు, యెహోవా తుపానులోను సుడిగాలిలోను వచుచ్వాడు; మేఘములు ఆయనకు 

పాదధూళిగా నునన్వి. 

నహూము 1:4 => ఆయన సముదర్మును గదిద్ంచి ఆరిపోజేయును, నదులనిన్టిని ఆయన 

యెండిపోజేయును, బాషానును కరెమ్లును వాడిపోవును లెబానోను పుషప్ము వాడిపోవును. 
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నహూము 1:5 => ఆయనకు భయపడి పరవ్తములు కంపించును, కొండలు కరిగిపోవును, ఆయన 

యెదుట భూమి కంపించును, లోకమును అందలి నివాసులందరును వణకుదురు. 

నహూము 1:6 => ఆయన ఉగర్తను సహింపగలవాడెవడు? ఆయన కోపాగిన్ యెదుట 

నిలువగలవాడెవడు? ఆయన కోపము అగిన్వలె పారును, ఆయన కొండలను కొటట్గా అవి బదద్లగును. 

నహూము 1:7 => యెహోవా ఉతత్ముడు, శర్మదినమందు ఆయన ఆశర్యదురగ్ము, తనయందు 

నమిమ్కయుంచు వారిని ఆయన ఎరుగును. 

లూకా 1:72 => దీనినిగూరిచ్ ఆయన ఆదినుండి తన పరిశుదధ్ పర్వకత్ల నోట పలికించెను.  

రోమీయులకు 8:28 => దేవుని పేర్మించువారికి, అనగా ఆయన సంకలప్ముచొపుప్న 

పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమసత్మును సమకూడి జరుగుచునన్వని యెరుగుదుము. 

యాకోబు 1:12 => శోధన సహించువాడు ధనుయ్డు; అతడు శోధనకు నిలిచినవాడై పర్భువు తనున్ 

పేర్మించువారికి వాగాద్నము చేసిన జీవకిరీటము పొందును. 

యాకోబు 2:5 => నా పిర్య సహోదరులారా, ఆలకించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిదుర్లైనవారిని 

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

1 యోహాను 5:2 => మనము దేవుని పేర్మించుచు ఆయన ఆజఞ్లను నెరవేరుచ్వారమైతిమా దేవుని 

పిలల్లను పేర్మించుచునాన్మని దానివలననే యెరుగుదుము. 

1 యోహాను 5:3 => మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనుటయే. దేవుని పేర్మించుట; ఆయన ఆజఞ్లు 

భారమైనవి కావు. 

లేవీయకాండము 5:5 => కాబటిట్ అతడు వాటిలో ఏవిషయమందైనను అపరాధియగునపుప్డు ఆ 

విషయమందే తాను చేసిన పాపమును ఒపుప్కొని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:9 => వాటికి నమసక్రింపకూడదు; వాటిని పూజింపకూడదు. నీ 

దేవుడనైన యెహోవాయగు నేను రోషముగల దేవుడను; ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు 

నాలుగు తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 
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యెహోషువ 7:19 => అపుప్డు యెహోషువ ఆకానుతో నా కుమారుడా ఇశార్యేలు దేవుడైన 

యెహోవాకు మహిమను చెలిల్ంచి, ఆయన యెదుట ఒపుప్కొని, నీవు చేసినదానిని మరుగుచేయక నాకు 

తెలుపుమని నినున్ వేడుకొనుచునాన్నని చెపప్గా 

2 రాజులు 19:15 => యెహోవా సనిన్ధిని ఇటల్ని పార్రథ్న చేసెను యెహోవా, కెరూబుల మధయ్ను 

నివసించుచునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవా, భూమాయ్కాశములను కలుగజేసిన అదివ్తీయ దేవా, నీవు 

లోకమందునన్ సకల రాజయ్ములకు దేవుడవైయునాన్వు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:14 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, హృదయపూరవ్కముగా నినున్ 

అనుసరించు నీ భకుత్లకు నిబంధనను నెరవేరుచ్చు కృపను చూపుచునుండు నీవంటి దేవుడు 

ఆకాశమందైనను భూమియందైనను లేడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:38 => తాము చెరలోనునన్ దేశమందు పూరణ్హృదయముతోను 

పూరాణ్తమ్తోను నీయొదద్కు మళుల్కొని, తమ పితరులకు నీవిచిచ్న తమ దేశముమీదికిని, నీవు 

కోరుకొనిన యీ పటట్ణముమీదికిని, నీ నామ ఘనతకొరకు నేను కటిట్ంచిన యీ మందిరముమీదికిని 

మనసుస్ తిర్పిప్ వినన్పము చేసినయెడల 

ఎజార్ 9:10 => మా దేవా, యింత కృపనొందిన తరువాత మేమేమి చెపప్గలము? నిజముగా 

పర్వకత్లైన నీ దాసులదావ్రా నీవిచిచ్న ఆజఞ్లను మేము అనుసరింపకపోతివిు గదా. 

ఎజార్ 10:1 => ఎజార్ యేడుచ్చు దేవుని మందిరము ఎదుట సాషాట్ంగపడుచు, పాపమును ఒపుప్కొని 

పార్రథ్న చేసెను. ఇశార్యేలీయులలో పురుషులు సతరీలు చినన్వారు మికిక్లి గొపప్ సమూహముగా 

అతనియొదద్కు కూడివచిచ్ బహుగా ఏడవ్గా 

నెహెమాయ్ 1:6 => నీ చెవియొగిగ్ నీ నేతర్ములు తెరచి నీ సనిన్ధిని దివారాతర్ము నీ దాసులైన 

ఇశార్యేలీయుల పక్షముగా నేను చేయు పార్రథ్న అంగీకరించుము. నీకు విరోధముగ పాపము చేసిన 

ఇశార్యేలు కుమారుల దోషమును నేను ఒపుప్కొనుచునాన్ను. నేనును నా తండిర్ యింటివారును 

పాపము చేసియునాన్ము. 

కీరత్నలు 7:1 => యెహోవా నా దేవా, నేను నీ శరణుజొచిచ్యునాన్ను ననున్ తరుమువారి 

చేతిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము. ననున్ తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోగా 
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కీరత్నలు 104:1 => నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము. యెహోవా, నా దేవా నీవు అధిక 

ఘనత వహించినవాడవు నీవు మహాతమ్య్మును పర్భావమును ధరించియునాన్వు. 

కీరత్నలు 105:8 => తాను సెలవిచిచ్న మాటను వెయియ్ తరములవరకు అబార్హాముతో తాను చేసిన 

నింబధనను 

కీరత్నలు 111:5 => తనయందు భయభకుత్లు గలవారికి ఆయన ఆహారమిచిచ్యునాన్డు ఆయన 

నితయ్ము తన నిబంధన జాఞ్పకము చేసికొనును. 

కీరత్నలు 146:6 => ఆయన ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును దానిలోని సరవ్మును 

సృజించినవాడు ఆయన ఎనన్డును మాట తపప్నివాడు. 

యెషయా 37:15 => యెహోవా సనిన్ధిని ఇటల్ని పార్రథ్న చేసెను 

యిరిమ్యా 32:23 => వారు పర్వేశించి దాని సవ్తంతిర్ంచుకొనిరి గాని నీ మాట వినకపోయిరి, నీ 

ధరమ్శాసత్రము ననుసరింపకపోయిరి. వారు చేయవలెనని నీవాజాఞ్పించినవాటిలో దేనిని చేయకపోయిరి 

గనుక ఈ కీడంతయు వారిమీదికి రపిప్ంచియునాన్వు. 

యెహెజేక్లు 36:31 => అపుప్డు మీరు మీ దుష  పర్వరత్నను మీరు చేసిన దుష కిర్యలను మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొని, మీ దోషములనుబటిట్యు హేయకిర్యలనుబటిట్యు మిముమ్ను మీరు అసహియ్ంచుకొందురు. 

దానియేలు 9:20 => నేను ఇంక పలుకుచు పార్రథ్న చేయుచు, పవితర్ పరవ్తము కొరకు నా దేవుడైన 

యెహోవా యెదుట నా పాపమును నా జనము యొకక్ పాపమును ఒపుప్కొనుచు నా దేవుని విజాఞ్పన 

చేయుచునుంటిని. 

దానియేలు 10:12 => అపుప్డతడు దానియేలూ, భయపడకుము, నీవు తెలిసికొనవలెనని నీ 

మనసుస్ను అపప్గించి, దేవుని యెదుట నినున్ తగిగ్ంచుకొనిన ఆ మొదటి దినము మొదలుకొని నీవు 

చెపిప్న మాటలు వినబడినవి గనుక నీ మాటలనుబటిట్ నేను వచిచ్తిని  

హోషేయ 5:15 => వారు మనసుస్ తిర్పుప్కొని ననున్ వెదకువరకు నేను తిరిగి నా సథ్లమునకు 

పోవుదును; తమకు దురవసథ్ సంభవింపగా వారు ననున్ బహు శీఘర్ముగా వెదకుదురు. 

మలాకీ 1:14 => నేను ఘనమైన మహారాజునై యునాన్ను; అనయ్జనులలో నా నామము 

భయంకరమైనదిగా ఎంచబడుచునన్దని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 
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కాబటిట్ తన మందలో మగది యుండగా యెహోవాకు మొర్కుక్బడిచేసి చెడిపోయినదానిని అరిప్ంచు 

వంచకుడు శాపగర్సుత్డు. 

మతత్యి 3:6 => తమ పాపములు ఒపుప్కొనుచు, యొరాద్ను నదిలో అతనిచేత బాపిత్సమ్ము 

పొందుచుండిరి. 

మతత్యి 6:5 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేషధారులవలె ఉండవదుద్; మనుషుయ్లకు 

కనబడవలెనని సమాజమందిరములలోను వీధుల మూలలలోను నిలిచి పార్రథ్న చేయుట వారికిషట్ము; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 23:41 => మనకైతే యిది నాయ్యమే; మనము చేసినవాటికి తగిన ఫలము పొందుచునాన్ము 

గాని యీయన ఏ తపిప్దమును చేయలేదని చెపిప్ 

1 యోహాను 1:9 => మన పాపములను మనము ఒపుప్కొనినయెడల, ఆయన నమమ్దగినవాడును 

నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమసత్ దురీన్తినుండి మనలను 

పవితుర్లనుగా చేయును. 

వచనము 8 

పర్భువా, నీకు విరోధముగా పాపము చేసినందున మాకును మా రాజులకును మా యధిపతులకును 

మా పితరులకును ముఖము చినన్బోవునటుల్గా సిగేగ్ తగియునన్ది. 

దానియేలు 9:15 => పర్భువా మా దేవా, నీవు నీ బాహుబలమువలన నీ జనమును ఐగుపుత్లోనుండి 

రపిప్ంచుటవలన ఇపప్టి వరకు నీ నామమునకు ఘనత తెచుచ్కొంటివి. మేమైతే పాపముచేసి 

చెడునడతలు నడిచినవారము. 

1 రాజులు 8:47 => వారు చెరగా కొనిపోబడిన దేశమందు తాము చేసిన దానిని మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొని మేము దురామ్రుగ్లమై పర్వరిత్ంచి పాపము చేసితిమని చెపిప్, తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన 

వారిదేశమందు చింతించి పశాచ్తాత్పపడి నీకు వినన్పము చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:48 => తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన వారియొకక్ దేశమందు పూరణ్హృదయముతోను 

పూరాణ్తమ్తోను వారు నీ తటుట్ తిరిగి, నీవు వారి పితరులకు దయచేసిన దేశము తటుట్ను నీవు 

Page  of 936 1355



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#$

కోరుకొనిన పటట్ణము తటుట్ను నీ నామఘనతకు నేను కటిట్ంచిన మందిరము తటుట్ను నినున్గూరిచ్ 

పార్రథ్న చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:49 => ఆకాశమను నీ నివాససథ్లమందు నీవు వారి పార్రథ్న వినన్పములను విని వారి 

కారయ్మును నిరవ్హించి 

1 రాజులు 8:50 => నీకు విరోధముగా పాపముచేసిన నీ జనులు ఏ తపుప్లచేత నీ విషయమై 

అపరాధులైరో ఆ తపుప్లను వారికి క్షమించి, వారిని చెరలోనికి కొనిపోయినవారు వారిని 

కనికరించునటుల్ వారియెడల కనికరము పుటిట్ంచుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:37 => వారు చెరకుపోయిన దేశమందు బుదిధ్ తెచుచ్కొని మనసుస్ 

తిర్పుప్కొని మేము పాపము చేసితివిు, దోషులమైతివిు, భకిత్హీనముగా నడచితివిు అని ఒపుప్కొని 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:38 => తాము చెరలోనునన్ దేశమందు పూరణ్హృదయముతోను 

పూరాణ్తమ్తోను నీయొదద్కు మళుల్కొని, తమ పితరులకు నీవిచిచ్న తమ దేశముమీదికిని, నీవు 

కోరుకొనిన యీ పటట్ణముమీదికిని, నీ నామ ఘనతకొరకు నేను కటిట్ంచిన యీ మందిరముమీదికిని 

మనసుస్ తిర్పిప్ వినన్పము చేసినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:39 => నీ నివాససథ్లమైన ఆకాశమునుండి నీవు వారి వినన్పమును 

పార్రథ్నను ఆలకించి వారి కారయ్మును నిరవ్హించి, నీ దృషిట్యెదుట పాపము చేసిన నీ జనులను 

క్షమించుదువుగాక. 

ఎజార్ 9:6 => నా దేవా నా దేవా, నా ముఖము నీ వైపు ఎతిత్ కొనుటకు సిగుగ్పడి ఖినున్డనై యునాన్ను. 

మా దోషములు మా తలలకు పైగా హెచిచ్యునన్వి, మా అపరాధము ఆకాశమంత యెతుత్గా 

పెరిగియునన్ది. 

నెహెమాయ్ 1:6 => నీ చెవియొగిగ్ నీ నేతర్ములు తెరచి నీ సనిన్ధిని దివారాతర్ము నీ దాసులైన 

ఇశార్యేలీయుల పక్షముగా నేను చేయు పార్రథ్న అంగీకరించుము. నీకు విరోధముగ పాపము చేసిన 

ఇశార్యేలు కుమారుల దోషమును నేను ఒపుప్కొనుచునాన్ను. నేనును నా తండిర్ యింటివారును 

పాపము చేసియునాన్ము. 
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నెహెమాయ్ 1:7 => నీ యెదుట బహు అసహయ్ముగా పర్వరిత్ంచితివిు, నీ సేవకుడైన మోషేచేత నీవు 

నిరణ్యించిన ఆజఞ్లనైనను కటట్డలనైనను విధులనైనను మేము గైకొనకపోతివిు. 

నెహెమాయ్ 1:8 => నీ సేవకుడైన మోషేతో నీవు సెలవిచిచ్న మాటను జాఞ్పకము తెచుచ్కొనుము; 

అదేదనగా మీరు అపరాధము చేసినయెడల జనులలోనికి మిముమ్ను చెదరగొటుట్దును. 

నెహెమాయ్ 9:33 => మా మీదికి వచిచ్న శర్మలనిన్టిని చూడగా నీవు నాయ్యసుథ్డవే; నీవు సతయ్ముగానే 

పర్వరిత్ంచితివి కాని మేము దురామ్రుగ్లమైతివిు. 

నెహెమాయ్ 9:34 => మా రాజులుగాని మా పర్ధానులుగాని మా యాజకులుగాని మా పితరులుగాని 

నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నడువలేదు. నీవు వారిమీద పలికిన సాక్షయ్ములనైనను నీ ఆజఞ్లనైనను 

వారు వినకపోయిరి. 

కీరత్నలు 106:6 => మా పితరులవలెనే మేము పాపము చేసితివిు దోషములు కటుట్కొని 

భకిత్హీనులమైతివిు 

యెషయా 64:5 => నీ మారగ్ములనుబటిట్ నినున్ జాఞ్పకము చేసికొనుచు సంతోషముగా నీతి 

ననుసరించువారిని నీవు దరిశ్ంచుచునాన్వు. చితత్గించుము నీవు కోపపడితివి, మేము పాపులమైతివిు 

బహుకాలమునుండి పాపములలో పడియునాన్ము రక్షణ మాకు కలుగునా?  

యెషయా 64:6 => మేమందరము అపవితుర్లవంటి వారమైతివిు మా నీతికిర్యలనిన్యు 

మురికిగుడడ్వలె నాయెను మేమందరము ఆకువలె వాడిపోతివిు గాలివాన కొటుట్కొనిపోవునటుల్గా మా 

దోషములు మముమ్ను కొటుట్కొనిపోయెను  

యెషయా 64:7 => నీ నామమునుబటిట్ మొఱఱ్పెటుట్వాడొకడును లేకపోయెను నినున్ ఆధారము 

చేసికొనుటకై తనున్తాను పోర్తాస్హపరచుకొను వాడొకడును లేడు నీవు మాకు ముఖము చాటు 

చేసికొంటివి మా దోషములచేత నీవు మముమ్ను కరిగించియునాన్వు.  

యిరిమ్యా 3:25 => సిగుగ్నొందినవారమై సాగిలపడుదము రండి, మనము కనబడకుండ 

అవమానము మనలను మరుగుచేయును గాక; మన దేవుడైన యెహోవా మాట వినక మనమును మన 

పితరులును మన బాలయ్మునుండి నేటివరకు మన దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా పాపము 

చేసినవారము. 
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యిరిమ్యా 14:7 => యెహోవా, మా తిరుగుబాటులు అనేకములు, నీకు విరోధముగా మేము 

పాపము చేసితివిు; మా దోషములు మా మీద దోషారోపణ చేయుచునన్వి; నీ నామమునుబటిట్ నీవే 

కారయ్ము జరిగించుము. 

కీరత్నలు 18:21 => యెహోవా మారగ్ములను నేను అనుసరించుచునాన్ను భకిత్హీనుడనై నేను నా 

దేవుని విడచినవాడను కాను 

కీరత్నలు 119:102 => నీవు నాకు బోధించితివి గనుక నీ నాయ్యవిధులనుండి నేను 

తొలగకయునాన్ను.  

యెషయా 59:13 => తిరుగుబాటు చేయుటయు యెహోవాను విసరిజ్ంచుటయు మా దేవుని 

వెంబడింపక వెనుకదీయుటయు బాధకరమైన మాటలు విధికి వయ్తిరికత్మైన మాటలు వచించుటయు 

హృదయమున యోచించుకొని అసతయ్పుమాటలు పలుకుటయు ఇవియే మావలన జరుగుచునన్వి.  

యెహెజేక్లు 6:9 => మరియు ననున్ విసరిజ్ంచినవారి విశావ్స ఘాతకమైన వయ్భిచార మనసుస్ను, 

విగర్హముల ననుసరించిన వయ్భిచార దృషిట్ని నేను మారిచ్ నాతటుట్ తిరుగజేయగా, చెరపటట్బడినవారై 

శే షిం చి న వా రు అ నయ్ జ ను ల మ ధయ్  న నున్  జాఞ్ ప క ము చే సి కొ ని , తా మ ను స రిం చి న 

హేయకృతయ్ములనిన్టినిబటిట్ తాము చేసిన దుషిర్క్యలను కనుగొని తముమ్ను తామే 

అసహియ్ంచుకొనుచు 

హోషేయ 1:2 => మొదట యెహోవా హోషేయ దావ్రా ఈ మాట సెలవిచెచ్ను జనులు యెహోవాను 

విసరిజ్ంచి బహుగా వయ్భిచరించి యునాన్రు గనుక నీవు పోయి, వయ్భిచారము చేయు సతరీని పెండాల్డి, 

వయ్భిచారము వలల్ పుటిట్న పిలల్లను తీసికొనుము అని ఆయన హోషేయకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

మలాకీ 3:7 => మీ పితరులనాటనుండి మీరు నా కటట్డలను గైకొనక వాటిని తోర్సివేసితిరి; అయితే 

మీరు నాతటుట్ తిరిగినయెడల నేను మీతటుట్ తిరుగుదునవి సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవియయ్గా మేము దేని విషయములో తిరుగుదుమని మీరందురు. 

హెబీర్యులకు 3:12 => సహోదరులారా, జీవముగల దేవుని విడిచిపోవునటిట్ విశావ్సములేని 

దుషట్హృదయము మీలో ఎవనియందైనను ఒకవేళ ఉండునేమో అని జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 
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నిరగ్మకాండము 32:31 => అపుప్డు మోషే యెహోవా యొదద్కు తిరిగివెళి ల్ అయోయ్ యీ పర్జలు గొపప్ 

పాపము చేసిరి; వారు బంగారు దేవతను తమకొరకు చేసికొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 14:9 => మెటుట్కు మీరు యెహోవామీద తిరుగబడకుడి, ఆ దేశ పర్జలకు 

భయపడకుడి, వారు మనకు ఆహారమగుదురు, వారి నీడ వారిమీదనుండి తొలగిపోయెను. యెహోవా 

మనకు తోడైయునాన్డు, వారికి భయపడకుడనిరి. ఆ సరవ్సమాజము వారిని రాళల్తో కొటిట్ 

చంపవలెననగా 

2 రాజులు 21:15 => వారు తమ పితరులు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్న నాటనుండి నేటివరకు 

నా దృషిట్కి కీడుచేసి నాకు కోపము పుటిట్ంచుచునాన్రు గనుక వారు తమ శతుర్వులందరిచేత దోచబడి 

నషట్ము నొందుదురు. 

2 రాజులు 22:13 => మీరు పోయి దొరికిన యీ గర్ంథపు మాటలనుగూరిచ్ నా విషయములోను 

జనుల విషయములోను యూదావారందరి విషయములోను యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుడి; మన 

పితరులు తమ విషయములో వార్యబడియునన్ దానంతటి పర్కారము చేయక యీ గర్ంథపు మాటలను 

విననివారైరి గనుక యెహోవా కోపాగిన్ మనమీద ఇంత అధికముగా మండుచునన్ది. 

ఎజార్ 5:12 => మా పితరులు ఆకాశమందలి దేవునికి కోపము పుటిట్ంచినందున ఆయన వారిని 

కలీద్యుడైన నెబుకదెన్జరను బబులోను రాజుచేతికి అపప్గించెను. అతడు ఈ మందిరమును 

నాశనముచేసి జనులను బబులోను దేశములోనికి చెరపటుట్కొని పోయెను. 

ఎజార్ 9:7 => మా పితరుల దినములు మొదలుకొని నేటివరకు మేము మికిక్లి అపరాధులము; మా 

దోషములనుబటిట్ మేమును మా రాజులును మా యాజకులును అనయ్దేశముల రాజుల వశమునకును 

ఖడగ్మునకును చెరకును దోపునకును నేటిదినమున నునన్టుల్ అపప్గింపబడుటచేత మిగుల 

సిగుగ్నొందినవారమైతివిు. 

నెహెమాయ్ 1:7 => నీ యెదుట బహు అసహయ్ముగా పర్వరిత్ంచితివిు, నీ సేవకుడైన మోషేచేత నీవు 

నిరణ్యించిన ఆజఞ్లనైనను కటట్డలనైనను విధులనైనను మేము గైకొనకపోతివిు. 

యోబు 40:4 => చితత్గించుము, నేను నీచుడను, నేను, నీకు ఏమని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను? నా 

నోటిమీద నాచేతిని ఉంచుకొందును.  
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కీరత్నలు 5:10 => దేవా, వారు నీమీద తిరుగబడియునాన్రు వారిని అపరాధులనుగా తీరుచ్ము. వారు 

తమ ఆలోచనలలో చికుక్బడి కూలుదురుగాక వారు చేసిన అనేక దోషములనుబటిట్ వారిని 

వెలివేయుము. 

యెషయా 1:23 => నీ అధికారులు దోర్హులు దొంగల సహవాసులు వారందరు లంచము కోరుదురు 

బహుమానములకొరకు కనిపెటుట్దురు తండిర్లేనివారి పక్షమున నాయ్యము తీరచ్రు, విధవరాండర్ 

వాయ్జెయ్ము విచారించరు.  

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 24:5 => లోకనివాసులు ధరమ్శాసనములను అతికర్మించియునాన్రు కటట్డను మారిచ్ 

నితయ్నిబంధనను మీరియునాన్రు. దాని నివాసులచేత లోకము అపవితర్మాయెను. 

యెషయా 59:12 => మేము చేసిన తిరుగుబాటు కిర్యలు నీ యెదుట విసత్రించియునన్వి మా 

పాపములు మామీద సాక్షయ్ము పలుకుచునన్వి మా తిరుగుబాటు కిర్యలు మాకు కనబడుచునన్వి. మా 

దోషములు మాకు తెలిసేయునన్వి.  

యిరిమ్యా 14:20 => యెహోవా, మా దురామ్రగ్తను మా పితరుల దోషమును మేము 

ఒపుప్కొనుచునాన్ము; నీకు విరోధముగా పాపము చేసియునాన్ము. 

యిరిమ్యా 19:4 => ఏలయనగా వారు ననున్ విసరిజ్ంచి యీ సథ్లములో అపచారము చేసియునాన్రు, 

వారైనను వారి తండుర్లైనను యూదా రాజులైనను ఎరుగని అనయ్దేవతలకు దానిలో ధూపము వేసి 

నిరపరాధుల రకత్ముచేత ఈ సథ్లమును నింపిరి  

యిరిమ్యా 44:3 => మీరైనను మీ పితరులైనను ఎరుగని అనయ్దేవతలను అనుసరించుచు 

పూజించుచు వాటికి ధూపమువేయుచు వచుచ్టవలన వాటి నివాసులు తాము చేసికొనిన దోషముచేత 

నాకు కోపము పుటిట్ంచిరి గనుక నేడు నివాసులులేకుండ అవి పాడుపడియునన్వి గదా. 
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యిరిమ్యా 44:9 => వారు యూదాదేశములోను యెరూషలేము వీధులలోను జరిగించిన కిర్యలను 

అనగా మీ పితరులు చేసిన చెడుతనమును యూదా రాజులు చేసిన చెడుతనమును వారి భారయ్లు చేసిన 

చెడుతనమును, మీమటుట్కు మీరు చేసిన చెడుతనమును మీ భారయ్లు చేసిన చెడుతనమును 

మరచిపోతిరా? 

యిరిమ్యా 44:17 => మేము నీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని నిశచ్యముగా నెరవేరచ్బోవుచునాన్ము; 

మేమును మా పితరులును మా రాజులును మా యధిపతులును యూదా పటట్ణములలోను 

యెరూషలేము వీధులలోను చేసినటే ల్ ఆకాశరాణికి ధూపము వేయుదుము, ఆమెకు పానారప్ణములు 

అరిప్ంతుము; ఏలయనగా మేము ఆలాగు చేసినపుప్డు మాకు ఆహారము సమృదిధ్గా దొరికెను, మేము 

కేష్మముగానే యుంటిమి, యే కీడును మాకు కలుగలేదు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:42 => మేము తిరుగుబాటు చేసినవారము దోర్హులము నీవు మముమ్ను 

క్షమింపలేదు. 

యెహెజేక్లు 2:3 => ఆయన నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, నామీద తిరుగుబాటు చేసిన 

జనులయొదద్కు ఇశార్యేలీయులయొదద్కు నినున్ పంపుచునాన్ను; వారును వారి పితరులును 

నేటివరకును నామీద తిరుగుబాటు చేసినవారు. 

యెహెజేక్లు 12:2 => నరపుతుర్డా, తిరుగుబాటు చేయువారిమధయ్ నీవు నివసించుచునాన్వు; వారు 

దోర్హులై యుండి, చూచుకనున్లు కలిగియు చూడకయునాన్రు; విను చెవులు కలిగియు 

వినకయునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 12:16 => అయితే నేను యెహోవానై యునాన్నని అనయ్జనులు తెలిసికొనునటుల్ తాము 

చేరిన అనయ్జనులలో తమ హేయకృతయ్ములనిన్టిని వారు వివరించి తెలియజెపుప్టకై ఖడగ్ముచేత 

కూలకుండను కాష్మమునకు చావకుండను తెగులు తగులకుండను నేను వారిలో కొందరిని 

తపిప్ంచెదను.  

యెహెజేక్లు 14:13 => నరపుతుర్డా, ఏ దేశమైతే విశావ్సఘాతకమై నా దృషిట్కి పాపముచేసినదో 

దానికి నేను విరోధినై పార్ణాధారమగు ఆహారము లేకుండజేసి కరవు పంపించి మనుషుయ్లను 

పశువులను నిరూమ్లము చేయుదును  
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యెహెజేక్లు 39:24 => వారి యపవితర్తనుబటిట్యు అతికర్మ కిర్యలనుబటిట్యు నేను వారికి 

పరాజుమ్ఖుడనై వారికి పర్తికారము చేసితిని.  

దానియేలు 9:4 => నేను నా దేవుడైన యెహోవా యెదుట పార్రథ్న చేసి యొపుప్కొనన్దేమనగా 

పర్భువా, మాహాతమ్య్ము గలిగిన భీకరుడవగు దేవా, నీ ఆజఞ్లను అనుసరించి నడుచువారియెడల నీ 

నిబంధనను నీ కృపను జాఞ్పకము చేయువాడా, 

దానియేలు 9:9 => మేము మా దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా తిరుగుబాటు చేసితివిు; అయితే 

ఆయన కృపాక్షమాపణలుగల దేవుడైయునాన్డు. 

హోషేయ 2:5 => అది నాకు అనన్పానములను గొఱఱ్బొచుచ్ను జనుపనారయు తైలమును 

మదయ్మును ఇచిచ్న నా విటకాండర్ను నేను వెంటాడుదుననుకొనుచునన్ది. 

ఆమోసు 2:4 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యూదా మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ వారిని శికిష్ంతును; ఏలయనగా వారు తమ పితరులనుసరించిన 

అబదధ్ములను చేపటిట్, మోసపోయి యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచి, ఆయన విధులను 

గైకొనకపోయిరి. 

జెఫనాయ్ 1:17 => జనులు యెహోవా దృషిట్కి పాపము చేసిరి గనుక నేను వారి మీదికి ఉపదర్వము 

రపిప్ంపబోవుచునాన్ను; వారు గుర్డిడ్ వారివలె నడిచెదరు, వారి రకత్ము దుముమ్వలె కారును, వారి 

మాంసము పెంటవలె పారవేయబడును. 

జెకరాయ్ 7:11 => అయితే వారు ఆలకింపనొలల్క మూరుఖ్లై వినకుండ చెవులు మూసికొనిరి. 

మలాకీ 2:8 => అయితే మీరు మారగ్ము తపిప్తిరి, ధరమ్శాసత్ర విషయములో మీరు అనేకులను 

అభయ్ంతరపరచి, లేవీయులతో చేయబడిన నిబంధనను నిరరథ్కము చేసియునాన్రు. 

లూకా 13:9 => అది ఫలించిన సరి, లేనియెడల నరికించివేయుమని అతనితో చెపెప్ను.  

లూకా 18:13 => అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుచుండి, ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్టకైనను 

ధైరయ్ము చాలక రొముమ్ కొటుట్కొనుచు దేవా, పాపినైన ననున్ కరుణించుమని పలికెను. 
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ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు 

కోరికలను నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ 

వారివలెనే సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 

వచనము 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. 

2 రాజులు 17:13 => అయినను మీ దురామ్రగ్ములను విడిచిపెటిట్, నేను మీ పితరులకు 

ఆజాఞ్పించినటిట్యు, నా సేవకులగు పర్వకత్లదావ్రా మీకపప్గించినటిట్యు ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ నా 

ఆజఞ్లను కటట్డలను ఆచరించుడని సెలవిచిచ్, పర్వకత్లందరి దావ్రాను దీరఘ్దరుశ్ల దావ్రాను యెహోవా 

ఇశార్యేలువారికిని యూదావారికిని సాక్షయ్ము పలికించినను, 

2 రాజులు 17:14 => వారు విననివారై తమ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి విశావ్సఘాతుకులైన తమ 

పితరులు ముషక్రులైనటుల్ తామును ముషక్రులైరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:10 => యెహోవా మనషేష్కును అతని జనులకును వరత్మానములు 

పంపినను వారు చెవియొగగ్కపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:15 => వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవా తన జనులయందును తన 

నివాససథ్లమందును కటాక్షము గలవాడై వారియొదద్కు తన దూతలదావ్రా వరత్మానము పంపుచు 

వచెచ్ను. ఆయన 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:16 => పెందలకడ లేచి పంపుచువచిచ్నను వారు దేవుని దూతలను 

ఎగతాళిచేయుచు, ఆయన వాకయ్ములను తృణీకరించుచు, ఆయన పర్వకత్లను హింసించుచు రాగా, 

నివారింప శకయ్ముకాకుండ యెహోవా కోపము ఆయన జనులమీదికి వచెచ్ను. 
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యెషయా 30:10 => దరశ్నము చూడవదద్ని దరశ్నము చూచువారితో చెపుప్వారును యుకత్ 

వాకయ్ములను మాతో పర్వచింపకుడి మృదువైన మాటలనే మాతో పలుకుడి మాయా దరశ్నములను 

కనుడి  

యెషయా 30:11 => అడడ్ము రాకుండుడి తోర్వనుండి తొలగుడి ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవుని సంగతి 

మా యెదుట ఎతత్కుడి అని భవిషయ్ద  జాఞ్నులతో పలుకువారునై యునాన్రు.  

యిరిమ్యా 6:16 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మారగ్ములలో నిలిచి చూడుడి, పురాతన 

మారగ్ములనుగూరిచ్ విచారించుడి, మేలు కలుగు మారగ్మేది అని యడిగి అందులో నడుచుకొనుడి, 

అపుప్డు మీకు నెమమ్ది కలుగును. అయితే వారు మేము అందులో నడుచుకొనమని చెపుప్చునాన్రు.  

యిరిమ్యా 6:17 => మిముమ్ను కాపుకాయుటకు నేను కావలివారిని ఉంచియునాన్ను; ఆలకించుడి, 

వారు చేయు బూరధవ్ని వినబడుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 7:13 => నేను మీతో మాటలాడినను పెందలకడ లేచి మీతో మాటలాడినను మీరు 

వినకయు, మిముమ్ను పిలిచినను మీరు ఉతత్రమియయ్కయు నుండినవారై యీ కిర్యలనిన్టిని చేసితిరి 

గనుక 

యిరిమ్యా 7:25 => మీ పితరులు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి బయలుదేరి వచిచ్న దినము మొదలుకొని 

నేటివరకు మీరు వెనుకదీయుచు వచిచ్నవారే; నేను అనుదినము పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన నా 

సేవకులనందరిని మీయొదద్కు పంపుచు వచిచ్తిని. 

యిరిమ్యా 7:26 => వారు నా మాట వినకయునాన్రు చెవియొగగ్కయునాన్రు తమ మెడను వంచక 

మనసుస్ను కఠినపరచుకొనుచునాన్రు; వారు తమ పితరులకంటె మరి దుషుట్లైరి. 

యిరిమ్యా 25:3 => ఆమోను కుమారుడును యూదా రాజునైన యోషీయా పదుమూడవ 

సంవతస్రము మొదలుకొని నేటివరకు ఈ యిరువది మూడు సంవతస్రములు యెహోవా వాకుక్ నాకు 

పర్తయ్క్షమగుచు వచెచ్ను; నేను పెందలకడ లేచి మీకు ఆ మాటలు పర్కటించుచు వచిచ్నను మీరు 

వినకపోతిరి. 
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యిరిమ్యా 25:4 => మీచేతి పనులవలన నాకు కోపము పుటిట్ంచకుండునటుల్ను, నేను మీకు ఏ 

బాధయు కలుగజేయకుండునటుల్ను, అనయ్దేవతలను అనుసరించుటయు, వాటిని పూజించుటయు, 

వాటికి నమసాక్రము చేయుటయు మాని,  

యిరిమ్యా 25:5 => మీరందరు మీ చెడడ్మారగ్మును మీ దుషట్ కిర్యలను విడిచిపెటిట్ తిరిగినయెడల, 

యెహోవా మీకును మీ పితరులకును నితయ్నివాసముగా దయచేసిన దేశములో మీరు నివసింతురని 

చెపుప్టకై,  

యిరిమ్యా 25:6 => యెహోవా పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన తన సేవకులనందరిని మీయొదద్కు 

పంపుచు వచిచ్నను మీరు వినకపోతిరి, వినుటకు మీరు చెవియొగగ్కుంటిరి. 

యిరిమ్యా 25:7 => అయితే మీకు బాధ కలుగుటకై మీచేతుల పనులవలన నాకు కోపము పుటిట్ంచి 

మీరు నా మాట ఆలకింపకపోతిరని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 26:5 => మీరు నా మాటలు విని నేను మీకు నియమించిన ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి 

నడుచుకొనుడనియు, నేను పెందలకడ లేచి పంపుచునన్ నా సేవకులగు పర్వకత్ల మాటలను 

అంగీకరించుడనియు నేను మీకు ఆజఞ్ ఇయయ్గా మీరు వినకపోతిరి. 

యిరిమ్యా 29:19 => గనుక నేను ఖడగ్ముచేతను కాష్మముచేతను తెగులుచేతను వారిని 

హింసించుచు భూరాజయ్ములనిన్టిలో వారిని ఇటు అటు చెదరగొటుట్దును; నేను వారిని తోలివేయు 

జనులందరిలో శాపాసప్దముగాను విసమ్యకారణముగాను అపహాసాయ్సప్ దముగాను 

నిందాసప్దముగాను ఉండునటుల్ వారిని అపప్గించుచునాన్నని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 32:32 => నా యెదుటనుండి వారి దుష పర్వరత్నను నేను నివారణచేయ ఉదేద్శించునటుల్, 

వారు ఈ పటట్ణమును కటిట్నదినము మొదలుకొని ఇదివరకును అది నాకు కోపము పుటిట్ంచుటకు 

కారణమాయెను.  

యిరిమ్యా 32:33 => నేను పెందలకడ లేచి వారికి బోధించినను వారు నా బోధ 

నంగీకరింపకపోయిరి, వారు నా తటుట్ ముఖము తిర్పుప్కొనక వీపునే తిర్పుప్కొనిరి. 
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యిరిమ్యా 44:4 => మరియు నేను పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన నా సేవకులందరిని మీయొదద్కు 

పంపుచు, నాకసహయ్మైన యీ హేయకారయ్మును మీరు చేయకుండుడి అని నేను చెపుప్చు వచిచ్తిని 

గాని  

యిరిమ్యా 44:5 => వారు అలకింపకపోయిరి, అనయ్దేవతలకు ధూపారప్ణముచేయుట 

మానకపోయిరి, తమ దురామ్రగ్తను విడువకపోయిరి చెవియొగగ్కపోయిరి. 

యిరిమ్యా 44:16 => మహా సమాజముగా కూడినవారును ఐగుపుత్ దేశమందలి పతోర్సులో 

కాపురముండు జనులందరును యిరీమ్యాకు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి యెహోవా నామమునుబటిట్ 

నీవు మాకు పర్కటించు ఈ మాటను మేమంగీకరింపము, 

జెకరాయ్ 1:4 => మీరు మీ పితరులవంటివారై యుండవదుద్; పూరివ్కులైన పర్వకత్లు సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ దురామ్రగ్తను మీ దుష కిర్యలను మాని తిరుగుడని 

వారికి పర్కటించినను వారు వినకపోయిరి, నా మాట ఆలకించకపోయిరి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 1:5 => మీ పితరులేమైరి? పర్వకత్లు నితయ్ము బర్దుకుదురా? 

జెకరాయ్ 1:6 => అయినను నా సేవకులైన పర్వకత్లకు నేను సెలవిచిచ్న మాటలును కటట్డలును మీ 

పితరుల విషయములో నెరవేరలేదా? నెరవేరగా వారు తిరిగి మన పర్వరత్నను బటిట్యు కిర్యలను 

బటిట్యు యెహోవా మనకు చేయదలచిన పర్కారముగా ఆయన అంతయు మనకు చేసియునాన్డని 

చెపుప్కొనిరి. 

జెకరాయ్ 7:8 => మరియు యెహోవా వాకుక్ జెకరాయ్కు పర్తయ్క్షమై సెలవిచిచ్నదేమనగా 

జెకరాయ్ 7 :9 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు 

సతయ్ముననుసరించి తీరుప్ తీరుచ్డి, ఒకరియందొకరు కరుణావాతస్లయ్ములు కనుపరచుకొనుడి. 

జెకరాయ్ 7:10 => విధవరాండర్ను తండిర్లేనివారిని పరదేశులను దరిదుర్లను బాధపెటట్కుడి, మీ 

హృదయమందు సహోదరులలో ఎవరికిని కీడు చేయదలచకుడి. 

జెకరాయ్ 7:11 => అయితే వారు ఆలకింపనొలల్క మూరుఖ్లై 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. 

మతత్యి 21:34 => పండల్కాలము సమీపించినపుప్డు పండల్లో తన భాగము తీసికొనివచుచ్టకు ఆ 

కాపులయొదద్కు తన దాసులనంపగా 

మతత్యి 21:35 => ఆ కాపులు అతని దాసులను పటుట్కొని, యొకని కొటిట్రి యొకని చంపిరి, 

మరియొకనిమీద రాళుల్ రువివ్రి. 

మతత్యి 21:36 => మరల అతడు మునుపటికంటె ఎకుక్వమంది ఇతర దాసులను పంపగా వారు 

వీరిని ఆ పర్కారమే చేసిరి. 

మతత్యి 21:37 => తుదకు నా కుమారుని సనామ్నించెదరనుకొని తన కుమారుని వారియొదద్కు 

పంపెను. 

మతత్యి 21:38 => అయినను ఆ కాపులు కుమారుని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఇతనిని చంపి ఇతని 

సావ్సథ్య్ము తీసికొందము రండని తమలోతాము చెపుప్కొని 

మతత్యి 21:39 => అతని పటుట్కొని దార్క్షతోట వెలుపట పడవేసి చంపిరి. 

మతత్యి 21:40 => కాబటిట్ ఆ దార్క్షతోట యజమానుడు వచిచ్నపుప్డు ఆ కాపులనేమి చేయుననెను. 

మతత్యి 23:37 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచును నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

లూకా 20:10 => పంటకాలమందు అతడు ఆ దార్క్షతోట పంటలో తన భాగమిమమ్ని ఆ 

కాపులయొదద్కొక దాసుని పంపగా ఆ కాపులు వానిని కొటిట్ వటిట్చేతులతో పంపివేసిరి. 

లూకా 20:11 => మరల అతడు మరియొక దాసుని పంపగా వారు వానిని కొటిట్ అవమానపరచి, 

వటిట్చేతులతో పంపివేసిరి. 

లూకా 20:12 => మరలనతడు మూడవవాని పంపగా వారు వానిని గాయపరచి వెలుపలికి 

తోర్సివేసిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51 => ముషక్రులారా, హృదయములను చెవులను దేవుని వాకయ్మునకు 

లోపరచనొలల్ని వారలారా, మీ పితరులవలె మీరును ఎలల్పుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ను ఎదిరించుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:27 => యెరూషలేములో కాపురముండువారును, వారి అధికారులును, 

ఆయననైనను, పర్తి విశార్ంతిదినమున చదవబడుచునన్ పర్వకత్ల వచనములనైనను గర్హింపక, 

ఆయనకు శిక్షవిధించుట చేత ఆ వచనములను నెరవేరిచ్రి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:15 => ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎలల్పుప్డు సంపూరిత్ చేయుటకై 

పర్భువైన యేసును పర్వకత్లను చంపి మముమ్ను హింసించి,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

ఎజార్ 9:7 => మా పితరుల దినములు మొదలుకొని నేటివరకు మేము మికిక్లి అపరాధులము; మా 

దోషములనుబటిట్ మేమును మా రాజులును మా యాజకులును అనయ్దేశముల రాజుల వశమునకును 

ఖడగ్మునకును చెరకును దోపునకును నేటిదినమున నునన్టుల్ అపప్గింపబడుటచేత మిగుల 

సిగుగ్నొందినవారమైతివిు. 

నెహెమాయ్ 9:32 => చేసిన నిబంధనను నిలుపుచు కృప చూపునటిట్ మహా పరాకర్మశాలివియు 

భయంకరుడవునగు మా దేవా, అషూష్రు రాజుల దినములు మొదలుకొని యీ దినములవరకు మా 

మీదికిని మా రాజుల మీదికిని పర్ధానుల మీదికిని మా పితరుల మీదికిని నీ జనులందరి మీదికిని 

వచిచ్న శర్మయంతయు నీ దృషిట్కి అలప్ముగా ఉండకుండును గాక. 

నెహెమాయ్ 9:34 => మా రాజులుగాని మా పర్ధానులుగాని మా యాజకులుగాని మా పితరులుగాని 

నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నడువలేదు. నీవు వారిమీద పలికిన సాక్షయ్ములనైనను నీ ఆజఞ్లనైనను 

వారు వినకపోయిరి. 
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2 రాజులు 18:12 => అషూష్రు రాజు ఇశార్యేలు వారిని అషూష్రు దేశములోనికి తీసికొనిపోయి 

గోజాను నది దగగ్రనునన్ హాలహు హాబోరు అను పటట్ణములలోను మాదీయుల పటట్ణములలోను 

వారిని ఉంచెను. 

2 రాజులు 21:9 => ఇశార్యేలీయులయెదుట నిలువకుండ యెహోవా లయముచేసిన జనములు 

జరిగించిన చెడుతనమును మించిన చెడుతనము చేయునటుల్ మనషేష్ వారిని రేపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:14 => అదియుగాక యాజకులలోను జనులలోను అధిపతులగువారు, 

అనయ్జనులు పూజించు హేయమైన విగర్హములను పెటుట్కొని బహుగా దోర్హులై, యెహోవా 

యెరూషలేములో పరిశుదధ్పరచిన మందిరమును అపవితర్పరచిరి. 

నెహెమాయ్ 1:7 => నీ యెదుట బహు అసహయ్ముగా పర్వరిత్ంచితివిు, నీ సేవకుడైన మోషేచేత నీవు 

నిరణ్యించిన ఆజఞ్లనైనను కటట్డలనైనను విధులనైనను మేము గైకొనకపోతివిు. 

యెషయా 1:23 => నీ అధికారులు దోర్హులు దొంగల సహవాసులు వారందరు లంచము కోరుదురు 

బహుమానములకొరకు కనిపెటుట్దురు తండిర్లేనివారి పక్షమున నాయ్యము తీరచ్రు, విధవరాండర్ 

వాయ్జెయ్ము విచారించరు.  

యెషయా 46:9 => చాల పూరవ్మున జరిగినవాటిని జాఞ్పకము చేసికొనుడి దేవుడను నేనే మరి ఏ 

దేవుడును లేడు నేను దేవుడను ననున్ పోలినవాడెవడును లేడు. 

యిరిమ్యా 2:26 => దొరికిన దొంగ సిగుగ్పడునటుల్ ఇశార్యేలు కుటుంబము వారు సిగుగ్పడుదురు 

నీవు మా తండిర్వని మార్నుతోను నీవే ననున్ పుటిట్ంచితివని రాతితోను చెపుప్చు, వారును వారి 

రాజులును వారి అధిపతులును వారి యాజకులును వారి పర్వకత్లును అవమానము నొందుదురు. 

యిరిమ్యా 3:25 => సిగుగ్నొందినవారమై సాగిలపడుదము రండి, మనము కనబడకుండ 

అవమానము మనలను మరుగుచేయును గాక; మన దేవుడైన యెహోవా మాట వినక మనమును మన 

పితరులును మన బాలయ్మునుండి నేటివరకు మన దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా పాపము 

చేసినవారము. 
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యిరిమ్యా 34:19 => అనగా యూదా అధిపతులను యెరూషలేము అధిపతులను రాజ 

పరివారములోని వారిని యాజకులను దేశజనులనందరిని ఆ దూడయొకక్ రెండు భాగముల మధయ్ 

నడచినవారినందరిని ఆ దూడతో సమానులుగా చేయుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 44:17 => మేము నీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని నిశచ్యముగా నెరవేరచ్బోవుచునాన్ము; 

మేమును మా పితరులును మా రాజులును మా యధిపతులును యూదా పటట్ణములలోను 

యెరూషలేము వీధులలోను చేసినటే ల్ ఆకాశరాణికి ధూపము వేయుదుము, ఆమెకు పానారప్ణములు 

అరిప్ంతుము; ఏలయనగా మేము ఆలాగు చేసినపుప్డు మాకు ఆహారము సమృదిధ్గా దొరికెను, మేము 

కేష్మముగానే యుంటిమి, యే కీడును మాకు కలుగలేదు. 

యిరిమ్యా 50:7 => కనుగొనినవారందరు వారిని భకిష్ంచుచు వచిచ్రి వారి శతుర్వులు మేము 

అపరాధులము కాము వీరు నాయ్యమునకు నివాసమును తమ పితరులకు నిరీక్షణాధారమునగు 

యెహోవామీద తిరుగుబాటు చేసినందున ఇది వారికి సంభవించెనని చెపుప్దురు.  

దానియేలు 9:8 => పర్భువా, నీకు విరోధముగా పాపము చేసినందున మాకును మా రాజులకును 

మా యధిపతులకును మా పితరులకును ముఖము చినన్బోవునటుల్గా సిగేగ్ తగియునన్ది. 

జెకరాయ్ 7:7 => యెరూషలేములోను దాని చుటుట్ను పటట్ణములలోను దకిష్ణ దేశములోను 

మైదానములోను జనులు విసత్రించి కేష్మముగా ఉనన్కాలమున పూరివ్కులగు పర్వకత్ల దావ్రా యెహోవా 

పర్కటన చేసిన ఆజఞ్లను మీరు మనసుస్నకు తెచుచ్కొనకుండవచుచ్నా?  

మలాకీ 2:8 => అయితే మీరు మారగ్ము తపిప్తిరి, ధరమ్శాసత్ర విషయములో మీరు అనేకులను 

అభయ్ంతరపరచి, లేవీయులతో చేయబడిన నిబంధనను నిరరథ్కము చేసియునాన్రు. 

రోమీయులకు 10:3 => ఏలయనగా వారు దేవుని నీతినెరుగక తమ సవ్నీతిని సాథ్పింప 

బూనుకొనుచు దేవుని నీతికి లోబడలేదు. 

వచనము 10 

ఆయన తన దాసులగు పర్వకత్ల దావ్రా మాకు ఆజఞ్లు ఇచిచ్, వాటిని అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని 

సెలవిచెచ్ను గాని, మేము మా దేవుడైన యెహోవా మాట వినకపోతివిు. 
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దానియేలు 9:8 => పర్భువా, నీకు విరోధముగా పాపము చేసినందున మాకును మా రాజులకును 

మా యధిపతులకును మా పితరులకును ముఖము చినన్బోవునటుల్గా సిగేగ్ తగియునన్ది. 

దానియేలు 9:14 => మేము మా దేవుడైన యెహోవా మాట వినలేదు గనుక ఆయన తన సమసత్ 

కారయ్ముల విషయమై నాయ్యసుథ్డై యుండి, సమయము కనిపెటిట్, ఈ కీడు మా మీదికి రాజేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:4 => ఆయన ఆశర్యదురగ్ముగా నునాన్డు; ఆయన కారయ్ము 

సంపూరణ్ము ఆయన చరయ్లనిన్యు నాయ్యములు ఆయన నిరోద్షియై నముమ్కొనదగిన దేవుడు. ఆయన 

నీతిపరుడు యథారథ్వంతుడు. 

ఎజార్ 9:13 => అయితే మా దుషిర్క్యలనుబటిట్యు మా గొపప్ అపరాధములనుబటిట్యు ఈ 

శర్మలనిన్యు మామీదికి వచిచ్న తరువాత, మా దేవుడవైన నీవు మా దోషములకు రావలసిన శిక్షలో 

కొంచెమే మామీద ఉంచి, మాకు ఈ విధముగా విడుదల కలుగజేయగా మేము నీ ఆజఞ్లను మీరి 

నెహెమాయ్ 9:33 => మా మీదికి వచిచ్న శర్మలనిన్టిని చూడగా నీవు నాయ్యసుథ్డవే; నీవు సతయ్ముగానే 

పర్వరిత్ంచితివి కాని మేము దురామ్రుగ్లమైతివిు. 

కీరత్నలు 51:4 => నీకు కేవలము నీకే విరోధముగా నేను పాపము చేసియునాన్ను నీ దృషిట్యెదుట 

నేను చెడుతనము చేసియునాన్ను కావున ఆజఞ్ ఇచుచ్నపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా అగపడుదువు 

తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు నిరమ్లుడవుగా అగపడుదువు.  

కీరత్నలు 51:14 => దేవా, నా రక్షణకరత్యగు దేవా రకాత్పరాధమునుండి ననున్ విడిపింపుము 

అపుప్డు నా నాలుక నీ నీతినిగూరిచ్ ఉతాస్హగానము చేయును. 

కీరత్నలు 119:137 => (సాదె) యెహోవా, నీవు నీతిమంతుడవు నీ నాయ్యవిధులు యథారథ్ములు 

యిరిమ్యా 12:1 => యెహోవా, నేను నీతో వాదించునపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా కనబడుదువు; 

అయినను నాయ్యము విధించుటనుగూరిచ్ నేను నీతో మాటలాడుదును; దుషుట్లు తమ మారగ్ములలో 

వరిధ్లల్నేల? మహా విశావ్సఘాతకులు సుఖింపనేల? 

లూకా 23:40 => అయితే రెండవవాడు వానిని గదిద్ంచి నీవు అదే శికాష్విధిలో ఉనాన్వు గనుక 

దేవునికి భయపడవా? 
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లూకా 23:41 => మనకైతే యిది నాయ్యమే; మనము చేసినవాటికి తగిన ఫలము పొందుచునాన్ము 

గాని యీయన ఏ తపిప్దమును చేయలేదని చెపిప్ 

ఎజార్ 9:6 => నా దేవా నా దేవా, నా ముఖము నీ వైపు ఎతిత్ కొనుటకు సిగుగ్పడి ఖినున్డనై యునాన్ను. 

మా దోషములు మా తలలకు పైగా హెచిచ్యునన్వి, మా అపరాధము ఆకాశమంత యెతుత్గా 

పెరిగియునన్ది. 

ఎజార్ 9:7 => మా పితరుల దినములు మొదలుకొని నేటివరకు మేము మికిక్లి అపరాధులము; మా 

దోషములనుబటిట్ మేమును మా రాజులును మా యాజకులును అనయ్దేశముల రాజుల వశమునకును 

ఖడగ్మునకును చెరకును దోపునకును నేటిదినమున నునన్టుల్ అపప్గింపబడుటచేత మిగుల 

సిగుగ్నొందినవారమైతివిు. 

కీరత్నలు 44:15 => ననున్ నిందించి దూషించువారి మాటలు వినగా శతుర్వులనుబటిట్యు పగ 

తీరుచ్కొనువారినిబటిట్యు 

యెషయా 45:16 => విగర్హములు చేయువారు సిగుగ్పడినవారైరి వారందరు విసమ్యము 

పొందియునాన్రు. ఒకడును మిగులకుండ అందరు కలవరపడుదురు. 

యిరిమ్యా 2:26 => దొరికిన దొంగ సిగుగ్పడునటుల్ ఇశార్యేలు కుటుంబము వారు సిగుగ్పడుదురు 

నీవు మా తండిర్వని మార్నుతోను నీవే ననున్ పుటిట్ంచితివని రాతితోను చెపుప్చు, వారును వారి 

రాజులును వారి అధిపతులును వారి యాజకులును వారి పర్వకత్లును అవమానము నొందుదురు. 

యిరిమ్యా 2:27 => వారు నా తటుట్ ముఖము తిర్పుప్కొనక వీపునే తిర్పుప్కొనిరి; అయినను 

ఆపతాక్లములో లేచి మముమ్ను రకిష్ంపుమని వారు మనవి చేయుదురు. 

యిరిమ్యా 3:25 => సిగుగ్నొందినవారమై సాగిలపడుదము రండి, మనము కనబడకుండ 

అవమానము మనలను మరుగుచేయును గాక; మన దేవుడైన యెహోవా మాట వినక మనమును మన 

పితరులును మన బాలయ్మునుండి నేటివరకు మన దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా పాపము 

చేసినవారము. 

యెహెజేక్లు 16:63 => నీవు చేసినది అంతటి నిమితత్ము నేను పార్యశిచ్తత్ము చేయగా దానిని 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొని సిగుగ్పడి సిగుగ్చేత నోరు మూసికొందువు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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యెహెజేక్లు 36:31 => అపుప్డు మీరు మీ దుష  పర్వరత్నను మీరు చేసిన దుష కిర్యలను మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొని, మీ దోషములనుబటిట్యు హేయకిర్యలనుబటిట్యు మిముమ్ను మీరు అసహియ్ంచుకొందురు. 

రోమీయులకు 6:21 => అపప్టి కిర్యలవలన మీకేమి ఫలము కలిగెను? వాటిని గురించి మీరిపుప్డు 

సిగుగ్పడుచునాన్రు కారా? వాటి అంతము మరణమే, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:27 => మరియు యెహోవా జనములలో మిముమ్ను చెదరగొటుట్ను; 

యెహోవా ఎకక్డికి మిముమ్ను తోలివేయునో అకక్డి జనములలో మీరు కొదిద్మందే మిగిలియుందురు. 

2 రాజులు 17:6 => హోషేయ యేలుబడిలో తొమిమ్దవ సంవతస్రమందు అషూష్రు రాజు షోమోర్ను 

పటట్ణమును పటుట్కొని ఇశార్యేలువారిని అషూష్రు దేశములోనికి చెరగొనిపోయి. గోజానునది 

దగగ్రనునన్ హాలహు హాబోరు అను సథ్లములందును మాదీయుల పటట్ణములలోను వారిని ఉంచెను. 

2 రాజులు 17:7 => ఎందుకనగా ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశములోనుండియు, ఐగుపుత్ రాజైన 

ఫరోయొకక్ బలముకిర్ందనుండియు, తముమ్ను విడిపించిన తమ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి 

పాపముచేసి యితర దేవతలయందు భయభకుత్లు నిలిపి 

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 24:9 => మరియు వారు యిటు అటు చెదరగొటట్బడుటకై భూ రాజయ్ములనిన్టిలోను, 

నేను వారిని తోలివేయు సథ్లములనిన్టిలోను, వారిని భీతికరముగాను నిందాసప్దముగాను 

సామెతగాను అపహాసయ్ముగాను శాపాసప్దముగాను ఉండజేసెదను. 

ఆమోసు 9:9 => నేనాజఞ్ ఇయయ్గా ఒకడు ధానయ్ము జలెల్డతో జలిల్ంచినటుల్ ఇశార్యేలీయులను 

అనయ్జనులందరిలో జలిల్ంతును గాని యొక చినన్ గింజైన నేలరాలదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:5 => ఆ కాలమున ఆకాశము కిర్ందనుండు పర్తి జనములోనుండి వచిచ్న 

భకిత్గల యూదులు యెరూషలేములో కాపురముండిరి. 
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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 పర్విషుట్లు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:11 => కేర్తీయులు అరబీయులు మొదలైన మనమందరమును, వీరు మన 

భాషలతో దేవుని గొపప్కారయ్ములను వివరించుట వినుచునాన్మని చెపుప్కొనిరి. 

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. 

ఆదికాండము 44:16 => యూదా యిటల్నెను ఏలిన వారితో ఏమి చెపప్గలము? ఏమందుము? 

మేము నిరోద్షులమని యెటుల్ కనుపరచగలము? దేవుడే నీ దాసుల నేరము కనుగొనెను. ఇదిగో 

మేమును ఎవనియొదద్ ఆ గినెన్ దొరికెనో వాడును ఏలిన వారికి దాసులమగుదుమనెను. 

లేవీయకాండము 26:41 => నేను తమకు విరోధముగా నడిచితిననియు, తమ శతుర్వుల 

దేశములోనికి తముమ్ను రపిప్ంచితిననియు, ఒపుప్కొనినయెడల, అనగా లోబడని తమ హృదయములు 

లొంగి తాము చేసిన దోషమునకు పర్తిదండనను అనుభవించితిమని ఒపుప్కొనినయెడల, 
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లేవీయకాండము 26:43 => వారిచేత విడువబడి వారు లేనపుప్డు పాడైపోయిన వారి దేశమును తన 

విశార్ంతిదినములను అనుభవించును. వారు నా తీరుప్లను తిరసక్రించి నా కటట్డలను 

అసహియ్ంచుకొనిరి. ఆ హేతువు చేతనే వారు తమ దోషశిక్ష నాయ్యమని ఒపుప్కొందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:28 => యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేతను అతుయ్గర్తచేతను తమ 

దేశములోనుండి వారిని పెలల్గించి, నేడునన్టుల్గా వారిని వెళల్గొటిట్ పరదేశము పాలు చేసెను. 

యెహోషువ 7:1 => శపితమైన దాని విషయములో ఇశార్యేలీయులు తిరుగుబాటు చేసిరి. ఎటల్నగా 

యూదా గోతర్ములో జెరహు మునిమనుమడును జబిద్ మనుమడును కరీమ్ కుమారుడునైన ఆకాను 

శపితము చేయబడినదానిలో కొంత తీసికొనెను గనుక యెహోవా ఇశార్యేలీయులమీద కోపించెను. 

1 రాజులు 8:46 => పాపము చేయనివాడు ఒకడును లేడు, వారు నీకు విరోధముగా పాపము 

చేసినయెడల నేమి, నీవు వారిమీద కోపగించుకొని వారిని శతుర్వులచేతికి అపప్గించినయెడల నేమి, 

వారు వీరిని దూరమైనటిట్గాని దగగ్రయైనటిట్గాని ఆ శతుర్వుల దేశములోనికి చెరగా కొనిపోయినపుప్డు 

1 రాజులు 18:42 => అహాబు భోజనము చేయబోయెను గాని, ఏలీయా కరెమ్లు పరవ్తముమీదికి 

పోయి నేలమీద పడి ముఖము మోకాళల్మధయ్ ఉంచుకొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:36 => పాపము చేయనివాడెవడును లేడు గనుక వారు నీ దృషిట్ యెదుట 

పాపము చేసినపుప్డు నీవు వారిమీద ఆగర్హించి, శతుర్వులచేతికి వారిని అపప్గింపగా, చెరపటుట్వారు 

వారిని దూరమైనటిట్ గాని సమీపమైనటిట్ గాని తమ దేశములకు పటుట్కొనిపోగా 

ఎజార్ 9:15 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, నీవు నీతిమంతుడవై యునాన్వు, అందువలననే 

నేటిదినమున ఉనన్టుల్గా మేము శేషించి నిలుచుచునాన్ము. చితత్గించుము; మేము నీ సనిన్ధిని 

అపరాధులము గనుక నీ సనిన్ధిని నిలుచుటకు అరు హ్లము కామని పార్రథ్న చేసితిని. 

యోబు 34:23 => ఒకడు నాయ్యవిమరశ్లోనికి రాకముందు బహుకాలము అతనిని 

విచారణచేయుట దేవునికి అగతయ్ము లేదు. 

యోబు 34:31 => ఒకడు నేను శిక్షనొందితిని నేను ఇకను పాపము చేయను 

యోబు 36:3 => దూరమునుండి నేను జాఞ్నము తెచుచ్కొందును ననున్ సృజించినవానికి నీతిని 

ఆరోపించెదను. 
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యోబు 40:4 => చితత్గించుము, నేను నీచుడను, నేను, నీకు ఏమని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను? నా 

నోటిమీద నాచేతిని ఉంచుకొందును.  

కీరత్నలు 116:5 => యెహోవా దయాళుడు నీతిమంతుడు మన దేవుడు వాతస్లయ్త గలవాడు. 

కీరత్నలు 129:4 => యెహోవా నాయ్యవంతుడు భకిత్హీనులు కటిట్న తార్ళుల్ ఆయన తెంపియునాన్డు. 

పరమగీతము 2:14 => బండసందులలో ఎగురు నా పావురమా, పేటుబీటల నాశర్యించు నా 

పావురమా, నీ సవ్రము మధురము నీ ముఖము మనోహరము నీ ముఖము నాకు కనబడనిముమ్ నీ 

సవ్రము నాకు వినబడనిముమ్.  

యిరిమ్యా 4:17 => ఆమె నామీద తిరుగుబాటు చేసెను గనుక వారు చేనికాపరులవలె దానిచుటుట్ 

ముటట్డివేతురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 7:19 => నాకే కోపము పుటిట్ంచునంతగా వారు దాని చేయుచునాన్రా? తమకే 

అవమానము కలుగునంతగా చేయుచునాన్రు గదా, యిదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 8:3 => అపుప్డు నేను తోలివేసిన సథ్లములనిన్టిలో మిగిలియునన్ యీ చెడడ్ వంశములో 

శేషించిన వారందరు జీవమునకు పర్తిగా మరణమును కోరుదురు; సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా 

వాకుక్ ఇదే. 

యిరిమ్యా 14:21 => నీ నామమునుబటిట్ మముమ్ను తోర్సివేయకుము, పర్శసత్మైన నీ 

సింహాసనమును అవమానపరచకుము, మాతో నీవు చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనుము, దాని 

భర్షఠ్పరచకుమీ. 

యిరిమ్యా 22:8 => అనేక జనులు ఈ పటట్ణపు మారగ్మున పోవుచు యెహోవా యెందు నిమితత్ము 

ఈ గొపప్ పటట్ణమును ఈలాగు చేసెనని యొకనినొకడు అడుగగా 

విలాపవాకయ్ములు 1:5 => దాని విరోధులు అధికారులైరి దాని శతుర్వులు వరిధ్లుల్చునాన్రు దాని 

అతికర్మము విసాత్రమని యెహోవా దానిని శర్మపరచుచునాన్డు. విరోధులు దాని పసిపిలల్లను 

చెరపటుట్కొనిపోయిరి  
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విలాపవాకయ్ములు 1:18 => యెహోవా నాయ్యసుథ్డు నేను ఆయన ఆజఞ్కు తిరుగుబాటు చేసితిని 

సకల జనములారా, చితత్గించి ఆలకించుడి నా శర్మ చూడుడి నా కనయ్కలును నా యౌవనులును 

చెరలోనికి పోయియునాన్రు 

యెహెజేక్లు 6:12 => దూరముననునన్ వారు తెగులుచేత చతుత్రు, దగగ్ర నునన్వారు ఖడగ్ముచేత 

కూలుదురు, శేషించి ముటట్డివేయబడినవారు కాష్మముచేత చతుత్రు; ఈ పర్కారము నేను వారిమీద నా 

కోర్ధము తీరుచ్కొందును. 

యెహెజేక్లు 14:23 => మీరు వారి పర్వరత్నను కిర్యలను చూచి నేను చేసినదంతయు నిరే హ్తుకముగా 

చేయలేదని మీరు తెలిసికొని ఓదారుప్ నొందుదురు, ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 9:9 => మేము మా దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా తిరుగుబాటు చేసితివిు; అయితే 

ఆయన కృపాక్షమాపణలుగల దేవుడైయునాన్డు. 

లూకా 18:13 => అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుచుండి, ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్టకైనను 

ధైరయ్ము చాలక రొముమ్ కొటుట్కొనుచు దేవా, పాపినైన ననున్ కరుణించుమని పలికెను. 

వచనము 11 

ఇశార్యేలీయులందరు నీ ధరమ్శాసత్రము నతికర్మించి నీ మాట వినక తిరుగుబాటు చేసిరి. మేము 

పాపము చేసితివిు గనుక నేను శపించెదనని నీవు నీ దాసుడగు మోషే ధరమ్శాసత్రమందు పర్మాణము 

చేసియునన్టుల్ ఆ శాపమును మామీద కుమమ్రించితివి. 

దానియేలు 9:6 => నీ ఆజఞ్లను నీ విధులను అనుసరించుట మాని, పాపులమును దుషుట్లమునై 

చెడుతనమందు పర్వరిత్ంచుచు తిరుగుబాటు చేసినవారము. 

దానియేలు 9:7 => పర్భువా, నీవే నీతిమంతుడవు; మేమైతే సిగుగ్చేత ముఖవికారమొందినవారము; 

మేము నీమీద తిరుగుబాటు చేసితివిు; దానినిబటిట్ నీవు సకల దేశములకు మముమ్ను తరిమితివి, 

యెరూషలేములోను యూదయ దేశములోను నివసించుచు సవ్దేశవాసులుగా ఉనన్టిట్యు, పరదేశ 

వాసులుగా ఉనన్టిట్యు ఇశార్యేలీయులందరికిని మాకును ఈ దినమున సిగేగ్ తగియునన్ది. 
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యిరిమ్యా 14:20 => యెహోవా, మా దురామ్రగ్తను మా పితరుల దోషమును మేము 

ఒపుప్కొనుచునాన్ము; నీకు విరోధముగా పాపము చేసియునాన్ము. 

విలాపవాకయ్ములు 1:7 => యెరూషలేము పూరవ్కాలమున తనకు కలిగిన శేర్యసుస్నంతటిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుచునన్ది దానికి కలిగిన శర్మానుభవకాలమునందు సంచారదినములయందు 

సహాయము చేయువారెవరును లేక దాని జనము శతుర్వుచేతిలో పడినపుప్డు విరోధులు దానిచూచి 

విశార్ంతిదినములనుబటిట్ దానినపహాసయ్ము చేసిరి.  

విలాపవాకయ్ములు 1:8 => యెరూషలేము ఘోరమైన పాపము చేసెను అందుచేతను అది 

అపవితుర్రాలాయెను దాని ఘనపరచినవారందరు దాని మానమును చూచి దాని తృణీకరించుదురు. 

అది నిటూ ట్రుప్ విడుచుచు వెనుకకు తిరుగుచునన్ది  

విలాపవాకయ్ములు 1:18 => యెహోవా నాయ్యసుథ్డు నేను ఆయన ఆజఞ్కు తిరుగుబాటు చేసితిని 

సకల జనములారా, చితత్గించి ఆలకించుడి నా శర్మ చూడుడి నా కనయ్కలును నా యౌవనులును 

చెరలోనికి పోయియునాన్రు 

విలాపవాకయ్ములు 3:42 => మేము తిరుగుబాటు చేసినవారము దోర్హులము నీవు మముమ్ను 

క్షమింపలేదు. 

విలాపవాకయ్ములు 5:16 => మా తలమీదనుండి కిరీటము పడిపోయెను మేము పాపము 

చేసియునాన్ము, మాకు శర్మ. 

ఆదికాండము 32:10 => నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమసత్మైన ఉపకారములకును సమసత్ 

సతయ్మునకును అపాతుర్డను, ఎటల్నగా నాచేతికఱఱ్తో మాతర్మే యీ యొరాద్ను దాటితిని; ఇపుప్డు నేను 

రెండు గుంపులైతిని. 

నిరగ్మకాండము 32:31 => అపుప్డు మోషే యెహోవా యొదద్కు తిరిగివెళి ల్ అయోయ్ యీ పర్జలు గొపప్ 

పాపము చేసిరి; వారు బంగారు దేవతను తమకొరకు చేసికొనిరి. 

2 రాజులు 22:13 => మీరు పోయి దొరికిన యీ గర్ంథపు మాటలనుగూరిచ్ నా విషయములోను 

జనుల విషయములోను యూదావారందరి విషయములోను యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుడి; మన 
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పితరులు తమ విషయములో వార్యబడియునన్ దానంతటి పర్కారము చేయక యీ గర్ంథపు మాటలను 

విననివారైరి గనుక యెహోవా కోపాగిన్ మనమీద ఇంత అధికముగా మండుచునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:14 => అదియుగాక యాజకులలోను జనులలోను అధిపతులగువారు, 

అనయ్జనులు పూజించు హేయమైన విగర్హములను పెటుట్కొని బహుగా దోర్హులై, యెహోవా 

యెరూషలేములో పరిశుదధ్పరచిన మందిరమును అపవితర్పరచిరి. 

ఎజార్ 9:6 => నా దేవా నా దేవా, నా ముఖము నీ వైపు ఎతిత్ కొనుటకు సిగుగ్పడి ఖినున్డనై యునాన్ను. 

మా దోషములు మా తలలకు పైగా హెచిచ్యునన్వి, మా అపరాధము ఆకాశమంత యెతుత్గా 

పెరిగియునన్ది. 

ఎజార్ 9:7 => మా పితరుల దినములు మొదలుకొని నేటివరకు మేము మికిక్లి అపరాధులము; మా 

దోషములనుబటిట్ మేమును మా రాజులును మా యాజకులును అనయ్దేశముల రాజుల వశమునకును 

ఖడగ్మునకును చెరకును దోపునకును నేటిదినమున నునన్టుల్ అపప్గింపబడుటచేత మిగుల 

సిగుగ్నొందినవారమైతివిు. 

నెహెమాయ్ 9:32 => చేసిన నిబంధనను నిలుపుచు కృప చూపునటిట్ మహా పరాకర్మశాలివియు 

భయంకరుడవునగు మా దేవా, అషూష్రు రాజుల దినములు మొదలుకొని యీ దినములవరకు మా 

మీదికిని మా రాజుల మీదికిని పర్ధానుల మీదికిని మా పితరుల మీదికిని నీ జనులందరి మీదికిని 

వచిచ్న శర్మయంతయు నీ దృషిట్కి అలప్ముగా ఉండకుండును గాక. 

కీరత్నలు 102:10 => నా పానీయముతో కనీన్ళుల్ కలుపుకొనుచునాన్ను. నీవు ననున్ పైకెతిత్ 

పారవేసియునాన్వు. 

యెషయా 1:5 => నితయ్ము తిరుగుబాటు చేయుచు మీరేల ఇంకను కొటట్బడుదురు? పర్తివాడు 

నడినెతిత్ని వాయ్ధి గలిగియునాన్డు పర్తివాని గుండె బలహీనమయెయ్ను.  

యెషయా 65:7 => నిశచ్యముగా మీ దోషములనుబటిట్యు మీ పితరుల దోషములనుబటిట్యు 

అనగా పరవ్తములమీద ఈ జనులు ధూపమువేసిన దానినిబటిట్యు కొండలమీద ననున్ దూషించిన 

దానినిబటిట్యు మొటట్మొదట వారి ఒడిలోనే వారికి పర్తికారము కొలిచి పోయుదును.  
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యిరిమ్యా 7:19 => నాకే కోపము పుటిట్ంచునంతగా వారు దాని చేయుచునాన్రా? తమకే 

అవమానము కలుగునంతగా చేయుచునాన్రు గదా, యిదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 32:32 => నా యెదుటనుండి వారి దుష పర్వరత్నను నేను నివారణచేయ ఉదేద్శించునటుల్, 

వారు ఈ పటట్ణమును కటిట్నదినము మొదలుకొని ఇదివరకును అది నాకు కోపము పుటిట్ంచుటకు 

కారణమాయెను.  

యిరిమ్యా 34:19 => అనగా యూదా అధిపతులను యెరూషలేము అధిపతులను రాజ 

పరివారములోని వారిని యాజకులను దేశజనులనందరిని ఆ దూడయొకక్ రెండు భాగముల మధయ్ 

నడచినవారినందరిని ఆ దూడతో సమానులుగా చేయుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 44:17 => మేము నీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని నిశచ్యముగా నెరవేరచ్బోవుచునాన్ము; 

మేమును మా పితరులును మా రాజులును మా యధిపతులును యూదా పటట్ణములలోను 

యెరూషలేము వీధులలోను చేసినటే ల్ ఆకాశరాణికి ధూపము వేయుదుము, ఆమెకు పానారప్ణములు 

అరిప్ంతుము; ఏలయనగా మేము ఆలాగు చేసినపుప్డు మాకు ఆహారము సమృదిధ్గా దొరికెను, మేము 

కేష్మముగానే యుంటిమి, యే కీడును మాకు కలుగలేదు. 

యెహెజేక్లు 8:11 => మరియు ఒకొక్కడు తనచేతిలో ధూపారిత్ పటుట్కొని ఇశార్యేలీయుల పెదద్లు 

డెబబ్దిమందియు, వారిమధయ్ను షాఫాను కుమారుడైన యజనాయ్యు, ఆ యాకారములకు ఎదురుగా 

నిలిచియుండగా, చికక్ని మేఘమువలె ధూపవాసన ఎకుక్చుండెను. 

యెహెజేక్లు 16:63 => నీవు చేసినది అంతటి నిమితత్ము నేను పార్యశిచ్తత్ము చేయగా దానిని 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొని సిగుగ్పడి సిగుగ్చేత నోరు మూసికొందువు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 22:6 => నీలోని ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులందరును తమ శకిత్కొలది నరహతయ్ 

చేయుదురు, 

రోమీయులకు 6:21 => అపప్టి కిర్యలవలన మీకేమి ఫలము కలిగెను? వాటిని గురించి మీరిపుప్డు 

సిగుగ్పడుచునాన్రు కారా? వాటి అంతము మరణమే, 

వచనము 12 
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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 9:7 => 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. 

నిరగ్మకాండము 34:6 => అతని యెదుట యెహోవా అతని దాటి వెళుల్చు యెహోవా కనికరము, 

దయ, దీరఘ్శాంతము, విసాత్రమైన కృపాసతయ్ములు గల దేవుడైన యెహోవా. 

నిరగ్మకాండము 34:7 => ఆయన వేయి వేలమందికి కృపను చూపుచు, దోషమును అపరాధమును 

పాపమును క్షమించును గాని ఆయన ఏమాతర్మును దోషులను నిరోద్షులగా ఎంచక మూడు నాలుగు 

తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికిని కుమారుల కుమారులమీదికిని రపిప్ంచునని 

పర్కటించెను. 

సంఖాయ్కాండము 14:18 => దోషమును అతికర్మమును పరిహరించువాడును, అపరాధిని 

నిరపరాధిగా ఎంచక మూడు నాలుగు తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికి 

తెచుచ్వాడునై యునాన్డని నీవు చెపిప్న మాటచొపుప్న నా పర్భువుయొకక్ బలము ఘనపరచబడును 

గాక 

సంఖాయ్కాండము 14:19 => ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నది మొదలుకొని యిదివరకు నీవు ఈ 

పర్జలదోషమును పరిహరించియునన్టుల్ నీ కృపాతిశయమునుబటిట్ ఈ పర్జల దోషమును దయచేసి 

క్షమించుమని యెహోవాతో చెపప్గా 

నెహెమాయ్ 9:17 => వారు విధేయులగుటకు మనసుస్ లేనివారై తమ మధయ్ నీవు చేసిన 

అదుభ్తములను జాఞ్పకము చేసికొనక తమ మనసుస్ను కఠినపరచుకొని, తాముండి వచిచ్న దాసయ్పు 

దేశమునకు తిరిగివెళుల్టకు ఒక అధికారిని కోరుకొని నీ మీద తిరుగుబాటు చేసిరి. అయితే నీవు 
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క్షమించుటకు సిదధ్మైన దేవుడవును, దయావాతస్లయ్తలు గలవాడవును, దీరఘ్శాంతమును బహు 

కృపయు గలవాడవునై యుండి వారిని విసరిజ్ంపలేదు. 

నెహెమాయ్ 9:31 => అయితే నీవు మహోపకారివై యుండి, వారిని బొతిత్గా నాశనము చేయకయు 

విడిచిపెటట్కయు ఉంటివి. నిజముగా నీవు కృపాకనికరములుగల దేవుడవై యునాన్వు. 

కీరత్నలు 62:12 => పర్భువా, మనుషుయ్లకందరికి వారి వారి కిర్యలచొపుప్న నీవే 

పర్తిఫలమిచుచ్చునాన్వు. కాగా కృపచూపుటయు నీది. 

కీరత్నలు 86:5 => పర్భువా, నీవు దయాళుడవు క్షమించుటకు సిదధ్మైన మనసుస్గలవాడవు నీకు 

మొఱఱ్పెటుట్వారందరియెడల కృపాతిశయము గలవాడవు. 

కీరత్నలు 86:15 => పర్భువా, నీవు దయాదాకిష్ణయ్ములుగల దేవుడవు ధీరఘ్శాంతుడవు 

కృపాసతయ్ములతో నిండినవాడవు 

కీరత్నలు 130:4 => అయినను జనులు నీయందు భయభకుత్లు నిలుపునటుల్ నీయొదద్ క్షమాపణ 

దొరుకును. 

కీరత్నలు 130:7 => ఇశార్యేలూ, యెహోవా మీద ఆశపెటుట్కొనుము యెహోవా యొదద్ కృప 

దొరుకును. ఆయనయొదద్ సంపూరణ్ విమోచన దొరుకును. 

కీరత్నలు 145:8 => యెహోవా దయాదాకిష్ణయ్ములు గలవాడు ఆయన దీరఘ్శాంతుడు 

కృపాతిశయముగలవాడు. 

కీరత్నలు 145:9 => యెహోవా అందరికి ఉపకారి ఆయన కనికరములు ఆయన సమసత్ 

కారయ్ములమీద నునన్వి. 

యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషుట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

యెషయా 63:7 => యెహోవా మనకు చేసినవాటనిన్టినిబటిట్ యెహోవా కృపాతిశయమును 

యెహోవా సోత్తర్ములను గానముచేతును. తన వాతస్లయ్మునుబటిట్యు కృపాబాహుళయ్మునుబటిట్యు 

ఇశార్యేలుయొకక్ వంశసుథ్లకు ఆయన చూపిన మహాకనికరమును నేను పర్కటన చేసెదను.  
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విలాపవాకయ్ములు 3:22 => యెహోవా కృపగలవాడు ఆయన వాతస్లయ్త యెడతెగక నిలుచునది 

గనుక మనము నిరూమ్లము కాకునన్వారము.  

విలాపవాకయ్ములు 3:23 => అనుదినము నూతనముగా ఆయనకు వాతస్లయ్త పుటుట్చునన్ది నీవు 

ఎంతైన నమమ్దగినవాడవు.  

యోనా 4:2 => యెహోవా, నేను నా దేశమందుండగా ఇటుల్ జరుగునని నేననుకొంటిని గదా? 

అందువలననే నీవు కటాక్షమును జాలియును బహు శాంతమును అతయ్ంత కృపయుగల దేవుడవై 

యుండి, పశాచ్తాత్పపడి కీడు చేయక మానుదువని నేను తెలిసికొని దానికి ముందుగానే తరీ ష్షునకు 

పారిపోతిని. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 1:6 => మనము తన యెదుట పరిశుదుధ్లమును నిరోద్షులమునై యుండవలెనని 

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 1:8 => కాలము సంపూరణ్మైనపుప్డు జరుగవలసిన యేరాప్టునుబటిట్, ఆయన తన 

దయాసంకలప్ము చొపుప్న తన చితత్మునుగూరిచ్న మరమ్మును మనకు తెలియజేసి, 

ఎఫెసీయులకు 2:4 => అయినను దేవుడు కరుణాసంపనున్డై యుండి, మనము మన 

అపరాధములచేత చచిచ్నవారమై యుండినపుప్డు సయితము మనయెడల చూపిన తన మహా పేర్మచేత 

మనలను కీర్సుత్తో కూడా బర్దికించెను 

ఎఫెసీయులకు 2:5 => కృపచేత మీరు రకిష్ంపబడియునాన్రు. 
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ఎఫెసీయులకు 2:6 => కీర్సుత్యేసునందు ఆయన మనకు చేసిన ఉపకారము దావ్రా అతయ్ధికమైన 

తన కృపామహదైశవ్రయ్మును రాబోవు యుగములలో కనుపరచు నిమితత్ము, 

ఎఫెసీయులకు 2:7 => కీర్సుత్యేసునందు మనలను ఆయనతో కూడ లేపి, పరలోకమందు ఆయనతో 

కూడ కూరుచ్ండబెటెట్ను. 

దానియేలు 9:5 => మేమైతే నీ దాసులగు పర్వకత్లు నీ నామమునుబటిట్ మా రాజులకును మా 

యధిపతులకును మా పితరులకును యూదయదేశ జనులకందరికిని చెపిప్న మాటలను ఆలకింపక 

నెహెమాయ్ 9:18 => వారు ఒక పోతదూడను చేసికొని ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచిన దేవుడు 

ఇదే అని చెపిప్, నీకు బహు విసుకు పుటిట్ంచినను 

నెహెమాయ్ 9:19 => వారు ఎడారిలో ఉండగా నీవు బహు విసాత్రమైన కృప కలిగినవాడవై వారిని 

విసరిజ్ంపలేదు; మారగ్ముగుండ వారిని తోడుకొని పోవుటకు పగలు మేఘసత్ంభమును, దారిలో వారికి 

వెలుగిచుచ్టకు రాతిర్ అగిన్సత్ంభమును వారిపైనుండి వెళి ల్పోక నిలిచెను. 

నెహెమాయ్ 9:26 => అయినను వారు అవిధేయులై నీమీద తిరుగుబాటుచేసి, నీ ధరమ్శాసత్రమును 

లక్షయ్పెటట్క తోర్సివేసి, నీతటుట్ తిరుగవలెనని తమకు పర్కటన చేసిన నీ పర్వకత్లను చంపి నీకు బహుగా 

విసుకు పుటిట్ంచిరి. 

నెహెమాయ్ 9:27 => అందుచేత నీవు వారిని వారి శతుర్వులచేతికి అపప్గించితివి. ఆ శతుర్వులు వారిని 

బాధింపగా శర్మకాలమందు వారు నీకు మొఱఱ్పెటిట్నపుప్డు ఆకాశమందుండు నీవు ఆలకించి, వారి 

శతుర్వులచేతిలోనుండి వారిని తపిప్ంచుటకై నీ కృపాసంపతిత్నిబటిట్ వారికి రక్షకులను దయచేసితివి. 

నెహెమాయ్ 9:28 => వారు నెమమ్ది పొందిన తరువాత నీ యెదుట మరల దోర్హులుకాగా నీవు వారిని 

వారి శతుర్వులచేతికి అపప్గించితివి; వీరు వారిమీద అధికారము చేసిరి. వారు తిరిగివచిచ్ నీకు 

మొఱఱ్పెటిట్నపుప్డు ఆకాశమందుండు నీవు ఆలంకించి నీ కృపచొపుప్న అనేకమారులు వారిని 

విడిపించితివి. 

కీరత్నలు 106:43 => అనేక పరాయ్యములు ఆయన వారిని విడిపించెను అయినను వారు తమ 

ఆలోచనను అనుసరించి తిరుగుబాటు చేయుచు వచిచ్రి. తమ దోషముచేత హీనదశనొందిరి. 
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కీరత్నలు 106:44 => అయినను వారి రోదనము తనకు వినబడగా వారికి కలిగిన శర్మను ఆయన 

చూచెను. 

కీరత్నలు 106:45 => వారిని తలంచుకొని ఆయన తన నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనెను తన 

కృపాబాహుళయ్మునుబటిట్ వారిని కరుణించెను. 

యిరిమ్యా 14:7 => యెహోవా, మా తిరుగుబాటులు అనేకములు, నీకు విరోధముగా మేము 

పాపము చేసితివిు; మా దోషములు మా మీద దోషారోపణ చేయుచునన్వి; నీ నామమునుబటిట్ నీవే 

కారయ్ము జరిగించుము. 

యెహెజేక్లు 20:8 => అయితే వారు నా మాట విననొలల్క నామీద తిరుగుబాటు చేసి, తమకిషట్మైన 

హేయకృతయ్ములు చేయుట మానలేదు, ఐగుపీత్యుల విగర్హములను పూజించుట మానలేదు గనుక 

వారు ఐగుపీత్యుల దేశములో ఉండగానే నేను నా రౌదర్ము వారిమీద కుమమ్రించి నా కోపము 

వారిమీద తీరుచ్కొందునని యనుకొంటిని. 

యెహెజేక్లు 20:9 => అయితే ఏ అనయ్ జనులయెదుట ననున్ నేను బయలుపరచుకొంటినో, యే 

అనయ్జనులమధయ్ వారుండిరో ఆ అనయ్జనులలో వారునన్ అనయ్జనుల యెదుట వారికి ననున్ 

బయలుపరచుకొంటిని, నా నామమునకు దూషణ కలుగకుండుటకై ఆలాగు చేయుటమాని, ఆ జనులు 

చూచుచుండగా నా నామ ఘనతకొరకు నేను వారిని ఐగుపుత్దేశములోనుండి రపిప్ంచితిని. 

యెహెజేక్లు 20:13 => అయితే అరణయ్మందు ఇశార్యేలీయులు నామీద తిరుగుబాటు చేసి నా 

కటట్డల ననుసరింపక, తాము అనుసరించి బర్దుకవలెనని నేనిచిచ్న విధులను తృణీకరించి, నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను అపవితర్పరచగా, అరణయ్మందు నా రౌదార్గిన్ వారిమీద 

కుమమ్రించి వారిని నిరూమ్లము చేయుదుననుకొంటిని.  

ఆదికాండము 32:10 => నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమసత్మైన ఉపకారములకును సమసత్ 

సతయ్మునకును అపాతుర్డను, ఎటల్నగా నాచేతికఱఱ్తో మాతర్మే యీ యొరాద్ను దాటితిని; ఇపుప్డు నేను 

రెండు గుంపులైతిని. 

సంఖాయ్కాండము 14:9 => మెటుట్కు మీరు యెహోవామీద తిరుగబడకుడి, ఆ దేశ పర్జలకు 

భయపడకుడి, వారు మనకు ఆహారమగుదురు, వారి నీడ వారిమీదనుండి తొలగిపోయెను. యెహోవా 
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మనకు తోడైయునాన్డు, వారికి భయపడకుడనిరి. ఆ సరవ్సమాజము వారిని రాళల్తో కొటిట్ 

చంపవలెననగా 

కీరత్నలు 5:10 => దేవా, వారు నీమీద తిరుగబడియునాన్రు వారిని అపరాధులనుగా తీరుచ్ము. వారు 

తమ ఆలోచనలలో చికుక్బడి కూలుదురుగాక వారు చేసిన అనేక దోషములనుబటిట్ వారిని 

వెలివేయుము. 

కీరత్నలు 31:16 => నీ సేవకుని మీద నీ ముఖకాంతి పర్కాశింపజేయుము నీ కృపచేత ననున్ 

రకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 51:1 => దేవా, నీ కృపచొపుప్న ననున్ కరుణింపుము నీ వాతస్లయ్ బాహుళయ్ము చొపుప్న నా 

అతికర్మములను తుడిచివేయుము  

కీరత్నలు 79:9 => మా రక్షణకరత్వగు దేవా, నీ నామ పర్భావమునుబటిట్ మాకు సహాయము చేయుము 

నీ నామమునుబటిట్ మా పాపములను పరిహరించి మముమ్ను రకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 116:5 => యెహోవా దయాళుడు నీతిమంతుడు మన దేవుడు వాతస్లయ్త గలవాడు. 

విలాపవాకయ్ములు 1:18 => యెహోవా నాయ్యసుథ్డు నేను ఆయన ఆజఞ్కు తిరుగుబాటు చేసితిని 

సకల జనములారా, చితత్గించి ఆలకించుడి నా శర్మ చూడుడి నా కనయ్కలును నా యౌవనులును 

చెరలోనికి పోయియునాన్రు 

మారుక్ 2:7 => వారు ఇతడు ఇటెల్ందుకు చెపుప్చునాన్డు? దేవదూషణ చేయుచునాన్డు గదా; 

దేవుడొకక్డే తపప్ పాపమును క్షమింపగలవాడెవడని తమ హృదయములలో ఆలోచించుకొనిరి. 

లూకా 5:21 => శాసు త్ర్లును పరిసయుయ్లును దేవదూషణ చేయుచునన్ యితడెవడు? దేవుడొకక్డే 

తపప్ మరి ఎవడు పాపములు క్షమింపగలడని ఆలోచించుకొనసాగిరి. 

లూకా 18:13 => అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుచుండి, ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్టకైనను 

ధైరయ్ము చాలక రొముమ్ కొటుట్కొనుచు దేవా, పాపినైన ననున్ కరుణించుమని పలికెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:3 => కనికరము చూపు తండిర్, సమసత్మైన ఆదరణను అనుగర్హించు దేవుడు, 

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ తండిర్యునైన దేవుడు సుత్తింపబడునుగాక. 
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ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

యాకోబు 5:11 => సహించిన వారిని ధనుయ్లనుకొనుచునాన్ము గదా? మీరు యోబు యొకక్ 

సహనమునుగూరిచ్ వింటిరి. ఆయన ఎంతో జాలియు కనికరమును గలవాడని మీరు తెలిసికొని 

యునాన్రు. 

వచనము 13 

మోషే ధరమ్శాసత్రమందు వార్సిన కీడంతయు మాకు సంభవించినను మేము మా చెడు నడవడి 

మానకపోతివిు; నీ సతయ్మును అనుసరించి బుదిధ్ తెచుచ్కొనునటుల్ మా దేవుడైన యెహోవాను 

సమాధానపరచుకొనక పోతివిు. 

దానియేలు 9:6 => నీ ఆజఞ్లను నీ విధులను అనుసరించుట మాని, పాపులమును దుషుట్లమునై 

చెడుతనమందు పర్వరిత్ంచుచు తిరుగుబాటు చేసినవారము. 

2 రాజులు 17:13 => అయినను మీ దురామ్రగ్ములను విడిచిపెటిట్, నేను మీ పితరులకు 

ఆజాఞ్పించినటిట్యు, నా సేవకులగు పర్వకత్లదావ్రా మీకపప్గించినటిట్యు ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ నా 

ఆజఞ్లను కటట్డలను ఆచరించుడని సెలవిచిచ్, పర్వకత్లందరి దావ్రాను దీరఘ్దరుశ్ల దావ్రాను యెహోవా 

ఇశార్యేలువారికిని యూదావారికిని సాక్షయ్ము పలికించినను, 

2 రాజులు 18:12 => అషూష్రు రాజు ఇశార్యేలు వారిని అషూష్రు దేశములోనికి తీసికొనిపోయి 

గోజాను నది దగగ్రనునన్ హాలహు హాబోరు అను పటట్ణములలోను మాదీయుల పటట్ణములలోను 

వారిని ఉంచెను. 

ఎజార్ 9:10 => మా దేవా, యింత కృపనొందిన తరువాత మేమేమి చెపప్గలము? నిజముగా 

పర్వకత్లైన నీ దాసులదావ్రా నీవిచిచ్న ఆజఞ్లను మేము అనుసరింపకపోతివిు గదా. 

ఎజార్ 9:11 => వారు మీరు సవ్తంతిర్ంచుకొనబోవు దేశము దాని నివాసుల అపవితర్తచేతను వారు 

చేయు అసహయ్మైన వాటిచేతను అపవితర్మాయెను, వారు జరిగించిన అసహయ్మైన వాటిచేత ఆ దేశము 

నలుదికుక్ల నిండినదాయెను. 
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నెహెమాయ్ 9:13 => సీనాయి పరవ్తము మీదికి దిగివచిచ్ ఆకాశమునుండి వారితో మాటలాడి, వారికి 

నీతియుకత్మైన విధులను సతయ్మైన ఆజఞ్లను మేలు కరములైన కటట్డలను ధరమ్ములను నీవు 

దయచేసితివి. 

నెహెమాయ్ 9:14 => వారికి నీ పరిశుదధ్మైన విశార్ంతిదినమును ఆచరింప నాజఞ్ ఇచిచ్ నీ దాసుడైన 

మోషే దావ్రా ఆజఞ్లను కటట్డలను ధరమ్శాసత్రమును వారికి నియమించితివి. 

నెహెమాయ్ 9:15 => వారి ఆకలి తీరుచ్టకు ఆకాశమునుండి ఆహారమును వారి దాహము తీరుచ్టకు 

బం డ లో నుం డి ఉ ద క ము ను తె పిప్ం చి తి వి . వా రి కి పర్ మా ణ ము చే సి న దే శ ము ను 

సావ్ధీనపరచుకొనవలెనని వారి కాజాఞ్పించితివి. 

నెహెమాయ్ 9:16 => అయితే వారును మా పితరులును గరివ్ంచి, లోబడనొలల్క నీ ఆజఞ్లకు 

చెవియొగగ్కపోయిరి. 

నెహెమాయ్ 9:17 => వారు విధేయులగుటకు మనసుస్ లేనివారై తమ మధయ్ నీవు చేసిన 

అదుభ్తములను జాఞ్పకము చేసికొనక తమ మనసుస్ను కఠినపరచుకొని, తాముండి వచిచ్న దాసయ్పు 

దేశమునకు తిరిగివెళుల్టకు ఒక అధికారిని కోరుకొని నీ మీద తిరుగుబాటు చేసిరి. అయితే నీవు 

క్షమించుటకు సిదధ్మైన దేవుడవును, దయావాతస్లయ్తలు గలవాడవును, దీరఘ్శాంతమును బహు 

కృపయు గలవాడవునై యుండి వారిని విసరిజ్ంపలేదు. 

హెబీర్యులకు 1:1 => పూరవ్కాలమందు నానాసమయములలోను నానా విధములుగాను పర్వకత్ల 

దావ్రా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు 

2 రాజులు 10:31 => అయితే ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడైన యరొబాము చేసిన 

పాపములను యెహూ యేమాతర్మును విసరిజ్ంచనివాడై ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

నియమించిన ధరమ్శాసత్రమును పూరణ్హృదయముతో అనుసరించుటకు శర్దాధ్భకుత్లు లేనివాడాయెను. 

2 రాజులు 21:9 => ఇశార్యేలీయులయెదుట నిలువకుండ యెహోవా లయముచేసిన జనములు 

జరిగించిన చెడుతనమును మించిన చెడుతనము చేయునటుల్ మనషేష్ వారిని రేపెను. 

2 రాజులు 22:13 => మీరు పోయి దొరికిన యీ గర్ంథపు మాటలనుగూరిచ్ నా విషయములోను 

జనుల విషయములోను యూదావారందరి విషయములోను యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుడి; మన 
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పితరులు తమ విషయములో వార్యబడియునన్ దానంతటి పర్కారము చేయక యీ గర్ంథపు మాటలను 

విననివారైరి గనుక యెహోవా కోపాగిన్ మనమీద ఇంత అధికముగా మండుచునన్ది. 

నెహెమాయ్ 9:27 => అందుచేత నీవు వారిని వారి శతుర్వులచేతికి అపప్గించితివి. ఆ శతుర్వులు వారిని 

బాధింపగా శర్మకాలమందు వారు నీకు మొఱఱ్పెటిట్నపుప్డు ఆకాశమందుండు నీవు ఆలకించి, వారి 

శతుర్వులచేతిలోనుండి వారిని తపిప్ంచుటకై నీ కృపాసంపతిత్నిబటిట్ వారికి రక్షకులను దయచేసితివి. 

యెషయా 24:5 => లోకనివాసులు ధరమ్శాసనములను అతికర్మించియునాన్రు కటట్డను మారిచ్ 

నితయ్నిబంధనను మీరియునాన్రు. దాని నివాసులచేత లోకము అపవితర్మాయెను. 

యిరిమ్యా 3:25 => సిగుగ్నొందినవారమై సాగిలపడుదము రండి, మనము కనబడకుండ 

అవమానము మనలను మరుగుచేయును గాక; మన దేవుడైన యెహోవా మాట వినక మనమును మన 

పితరులును మన బాలయ్మునుండి నేటివరకు మన దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా పాపము 

చేసినవారము. 

యిరిమ్యా 16:11 => నీవు వారితో ఇటల్నుము యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు మీ పితరులు 

ననున్ విడిచి అనయ్దేవతలను అనుసరించి పూజించి వాటికి నమసాక్రము చేయుటనుబటిట్యే గదా 

వారు నా ధరమ్శాసత్రమును గైకొనక ననున్ విసరిజ్ంచిరి. 

యిరిమ్యా 32:23 => వారు పర్వేశించి దాని సవ్తంతిర్ంచుకొనిరి గాని నీ మాట వినకపోయిరి, నీ 

ధరమ్శాసత్రము ననుసరింపకపోయిరి. వారు చేయవలెనని నీవాజాఞ్పించినవాటిలో దేనిని చేయకపోయిరి 

గనుక ఈ కీడంతయు వారిమీదికి రపిప్ంచియునాన్వు. 

యెహెజేక్లు 11:12 => అపుప్డు మీ చుటుట్నునన్ అనయ్జనుల విధుల నాచరించుటకై మీరు ఎవని 

కటట్డల ననుసరింపక మానితిరో యెవని విధులను ఆచరింపకపోతిరో, ఆ యెహోవానగు నేనే 

ఆయననని మీరు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 14:13 => నరపుతుర్డా, ఏ దేశమైతే విశావ్సఘాతకమై నా దృషిట్కి పాపముచేసినదో 

దానికి నేను విరోధినై పార్ణాధారమగు ఆహారము లేకుండజేసి కరవు పంపించి మనుషుయ్లను 

పశువులను నిరూమ్లము చేయుదును  
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దానియేలు 9:14 => మేము మా దేవుడైన యెహోవా మాట వినలేదు గనుక ఆయన తన సమసత్ 

కారయ్ముల విషయమై నాయ్యసుథ్డై యుండి, సమయము కనిపెటిట్, ఈ కీడు మా మీదికి రాజేసెను. 

మారుక్ 12:3 => వారు వాని పటుట్కొని కొటిట్, వటిట్చేతులతో పంపివేసిరి. 

వచనము 14 

మేము మా దేవుడైన యెహోవా మాట వినలేదు గనుక ఆయన తన సమసత్ కారయ్ముల విషయమై 

నాయ్యసుథ్డై యుండి, సమయము కనిపెటిట్, ఈ కీడు మా మీదికి రాజేసెను. 

2 రాజులు 17:18 => కాబటిట్ యెహోవా ఇశార్యేలువారియందు బహుగా కోపగించి, తన 

సముఖములోనుండి వారిని వెళల్గొటెట్ను గనుక యూదా గోతర్ము గాక మరి యే గోతర్మును శేషించి 

యుండలేదు. 

2 రాజులు 17:19 => అయితే యూదావారును తమ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లను విడిచిపెటిట్నవారై 

ఇశార్యేలువారు చేసికొనిన కటట్డలను అనుసరించిరి. 

2 రాజులు 17:20 => అంతట యెహోవా ఇశార్యేలువారి సంతతివారినందరిని విసరిజ్ంచి, వారిని 

శర్మపెటిట్ దోపుడుగాండల్ చేతికపప్గించి, వారిని తన సముఖమునుండి వెళల్గొటెట్ను. 

2 రాజులు 17:21 => ఆయన ఇశార్యేలు గోతర్ములను దావీదు ఇంటివారిలోనుండి 

విడగొటిట్వేయగా వారు నెబాతు కుమారుడైన యరొబామును రాజుగా చేసికొనిరి. ఈ యరొబాము 

ఇశార్యేలువారు యెహోవాను అనుసరింపకుండ ఆయనమీద వారిని తిరుగబడచేసి, వారు 

ఘోరపాపము చేయుటకు కారకుడాయెను. 

2 రాజులు 17:22 => ఇశార్యేలువారు యరొబాము చేసిన పాపములలో దేనిని విడువక 

వాటిననుసరించుచు వచిచ్రి గనుక 

2 రాజులు 17:23 => తన సేవకులైన పర్వకత్లదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న, ఆయన 

ఇశార్యేలువారిని తన సముఖములోనుండి వెళల్గొటెట్ను . ఆ హేతువుచేత వారు తమ 

సవ్దేశములోనుండి అషూష్రు దేశములోనికి చెరగొనిపోబడిరి; నేటివరకు వారచచ్ట ఉనాన్రు. 
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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. 

యిరిమ్యా 8:5 => యెరూషలేము పర్జలు ఏల విశావ్సఘాతకులై నితయ్ము దోర్హము 

చేయుచునాన్రు? వారు మోసమును ఆశర్యము చేసికొని తిరిగిరామని యేల చెపుప్చునాన్రు? 

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 8:7 => ఆకాశములకెగురు సంకుబుడి కొంగయైనను తన కాలము నెరుగును, తెలల్ 

గువవ్యు మంగలకతిత్ పిటట్యు ఓదెకొరుకును తాము రావలసిన కాలమును ఎరుగును, అయితే నా 

పర్జలు యెహోవా నాయ్యవిధిని ఎరుగరు. 

యిరిమ్యా 8:8 => మేము జాఞ్నులమనియు, యెహోవా ధరమ్శాసత్రము మాయొదద్ నునన్దనియు మీరేల 

అందురు? నిజమేగాని శాసు త్ర్ల కలల్కలము అబదధ్ముగా దానికి అపారథ్ము చేయుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 8:9 => జాఞ్నులు అవమానము నొందినవారైరి, వారు విసమ్యమొంది చికుక్న 

పడియునాన్రు, వారు యెహోవా వాకయ్మును నిరాకరించినవారు, వారికి ఏపాటి జాఞ్నము కలదు? 

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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యిరిమ్యా 9:26 => ఐగుపీత్యులను యూదావారిని ఎదోమీయులను అమోమ్నీయులను 

మోయాబీయులను గడడ్పు పర్కక్లను కతిత్రించుకొను అరణయ్ నివాసులైన వారినందరిని నేను 

శికిష్ంచెదను, ఇదే 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 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. 

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. 

లేవీయకాండము 26:14 => మీరు నా మాట వినక నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక 

లేవీయకాండము 26:15 => నా కటట్డలను నిరాకరించినయెడలను, నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక 

నా నిబంధనను మీరునటుల్ మీరు నా తీరుప్ల విషయమై అసహియ్ంచుకొనినయెడలను, 
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లేవీయకాండము 26:16 => నేను మీకు చేయునదేమనగా, మీ కనున్లను కీష్ణింపచేయునటిట్యు 

పార్ణమును ఆయాసపరచునటిట్యు తాప జవ్రమును క్షయ రోగమును మీ మీదికి రపిప్ంచెదను. మీరు 

వితిత్న వితత్నములు మీకు వయ్రథ్ములగును, మీ శతుర్వులు వాటిపంటను తినెదరు; 

లేవీయకాండము 26:17 => నేను మీకు పగవాడనవుదును; మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు 

చంపబడెదరు; మీ విరోధులు మిముమ్ను ఏలెదరు; మిముమ్ను ఎవరును తరుమకపోయినను మీరు 

పారిపోయెదరు. 

లేవీయకాండము 26:18 => ఇవనిన్యు సంభవించినను మీరింక నా మాటలు విననియెడల నేను మీ 

పాపములనుబటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:19 => మీ బల గరవ్మును భంగపరచి, ఆకాశము ఇనుమువలెను భూమి 

ఇతత్డివలెను ఉండచేసెదను. 

లేవీయకాండము 26:20 => మీ బలము ఉడిగిపోవును; మీ భూమి ఫలింపకుండును; మీ 

దేశవృక్షములు ఫలమియయ్కుండును. 

లేవీయకాండము 26:21 => మీరు నా మాట విననొలల్క నాకు విరోధముగా నడిచినయెడల నేను మీ 

పాపములనుబటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిముమ్ను బాధించెదను. 

లేవీయకాండము 26:22 => మీ మధయ్కు అడవిమృగములను రపిప్ంచెదను; అవి మిముమ్ను 

సంతానరహితులగా చేసి మీ పశువులను హరించి మిముమ్ను కొదిద్మందిగా చేయును. మీ మారగ్ములు 

పాడైపోవును. 

లేవీయకాండము 26:23 => శిక్షల మూలముగా మీరు నాయెదుట గుణపడక నాకు విరోధముగా 

నడిచినయెడల 

లేవీయకాండము 26:24 => నేనుకూడ మీకు విరోధముగా నడిచెదను; మీ పాపములనుబటిట్ ఇక 

ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:25 => మీమీదికి ఖడగ్మును రపిప్ంచెదను; అది నా నిబంధన విషయమై 

పర్తిదండన చేయును; మీరు మీ పటట్ణములలో కూడియుండగా మీ మధయ్కు తెగులును రపిప్ంచెదను; 

మీరు శతుర్వులచేతికి అపప్గింపబడెదరు. 
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లేవీయకాండము 26:26 => నేను మీ ఆహారమును, అనగా మీ పార్ణాధారమును తీసివేసిన 

తరువాత పదిమంది సతరీలు ఒకక్ పొయియ్లోనే మీకు ఆహారము వండి తూనికెచొపుప్న మీ ఆహారమును 

మీకు మరల ఇచెచ్దరు, మీరు తినెదరు గాని తృపిత్పొందరు. 

లేవీయకాండము 26:27 => నేను ఈలాగు చేసిన తరువాత మీరు నా మాట వినక నాకు 

విరోధముగా నడిచినయెడల 

లేవీయకాండము 26:28 => నేను కోపపడి మీకు విరోధముగా నడిచెదను. నేనే మీ పాపములనుబటిట్ 

యేడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:29 => మీరు మీ కుమారుల మాంసమును తినెదరు, మీ కుమారెత్ల 

మాంసమును తినెదరు. 

లేవీయకాండము 26:30 => నేను మీ యునన్తసథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ విగర్హములను 

పడగొటెట్దను; మీ బొమమ్ల పీనుగులమీద మీ పీనుగులను పడవేయించెదను. 

లేవీయకాండము 26:31 => నా మనసుస్ మీయందు అసహయ్పడును, నేను మీ పటట్ణములను 

పాడుచేసెదను; మీ పరిశుదధ్సథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ సువాసనగల వాటి సువాసనను 

ఆఘార్ణింపను. 

లేవీయకాండము 26:32 => నేనే మీ దేశమును పాడుచేసిన తరువాత దానిలో కాపురముండు మీ 

శతుర్వులు దాని చూచి ఆశచ్రయ్పడెదరు. 

లేవీయకాండము 26:33 => జనములలోనికి మిముమ్ను చెదరగొటిట్ మీవెంట కతిత్ దూసెదను, మీ 

దేశము పాడైపోవును, మీ పటట్ములు పాడుపడును. 

లేవీయకాండము 26:34 => మీరు మీ శతుర్వుల దేశములో ఉండగా మీ దేశము పాడైయునన్ 

దినములనిన్యు అది తన విశార్ంతికాలములను అనుభవించును. 

లేవీయకాండము 26:35 => అది పాడైయుండు దినములనిన్యు అది విశర్మించును. మీరు దానిలో 

నివసించినపుప్డు అది విశార్ంతికాలములో పొందకపోయిన విశార్ంతిని అది పాడైయుండు దినములలో 

అనుభవించును. 
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లేవీయకాండము 26:36 => మీలో మిగిలినవారు తమ శతుర్వుల దేశములలో ఉండగా వారి 

హృదయములలో అధైరయ్ము పుటిట్ంచెదను; కొటుట్కొనిపోవుచునన్ ఆకు చపుప్డు వారిని తరుమును, 

ఖడగ్ము ఎదుటనుండి పారిపోవునటుల్ వారు ఆ చపుప్డు విని పారిపోయెదరు; తరుమువాడు లేకయే 

పడెదరు. 

లేవీయకాండము 26:37 => తరుమువాడు లేకయే వారు ఖడగ్మును చూచినటుట్గా ఒకనిమీదనొకడు 

పడెదరు; మీ శతుర్వులయెదుట మీరు నిలువలేకపోయెదరు. 

లేవీయకాండము 26:38 => మీరు జనముగానుండక నశించెదరు. మీ శతుర్వుల దేశము మిముమ్ను 

తినివేయును. 

లేవీయకాండము 26:39 => మీలో మిగిలినవారు మీ శతుర్వుల దేశములలో తమ దోషములనుబటిట్ 

కీష్ణించిపోయెదరు. మరియు వారు తమమీదికి వచిచ్న తమ తండుర్ల దోషములనుబటిట్ 

కీష్ణించిపోయెదరు. 

లేవీయకాండము 26:40 => వారు నాకు విరోధముగా చేసిన తిరుగుబాటును తమ దోషమును తమ 

తండుర్ల దోషమును ఒపుప్కొని, తాము నాకు విరోధముగా నడిచితిమనియు 

లేవీయకాండము 26:41 => నేను తమకు విరోధముగా నడిచితిననియు, తమ శతుర్వుల 

దేశములోనికి తముమ్ను రపిప్ంచితిననియు, ఒపుప్కొనినయెడల, అనగా లోబడని తమ హృదయములు 

లొంగి తాము చేసిన దోషమునకు పర్తిదండనను అనుభవించితిమని ఒపుప్కొనినయెడల, 

లేవీయకాండము 26:42 => నేను యాకోబుతో చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొందును; 

నేను ఇసాస్కుతో చేసిన నా నిబంధనను నేను అబార్హాముతో చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్పకము 

చేసికొందును; ఆ దేశమును కూడ జాఞ్పకము చేసికొందును. 

లేవీయకాండము 26:43 => వారిచేత విడువబడి వారు లేనపుప్డు పాడైపోయిన వారి దేశమును తన 

విశార్ంతిదినములను అనుభవించును. వారు నా తీరుప్లను తిరసక్రించి నా కటట్డలను 

అసహియ్ంచుకొనిరి. ఆ హేతువు చేతనే వారు తమ దోషశిక్ష నాయ్యమని ఒపుప్కొందురు. 
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లేవీయకాండము 26:44 => అయితే వారు తమ శతుర్వుల దేశములో ఉనన్పుప్డు వారిని 

నిరాకరింపను; నా నిబంధనను భంగపరచి వారిని కేవలము నశింపజేయునటుల్ వారియందు 

అసహయ్పడను. ఏలయనగా నేను వారి దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 26:45 => నేను వారికి దేవుడనై యుండునటుల్ వారి పూరివ్కులను 

జనములయెదుట ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి వారితో చేసిన నిబంధనను ఆ పూరివ్కులనుబటిట్ జాఞ్పకము 

చేసికొందును. నేను యెహోవాను అని చెపుప్ము అనెను. 

లేవీయకాండము 26:46 => యెహోవా మోషే దావ్రా సీనాయి కొండమీద తనకును 

ఇశార్యేలీయులకును మధయ్ నియమించిన కటట్డలును తీరుప్లును ఆజఞ్లును ఇవే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:15 => మలిచిన విగర్హమునేగాని పోతవిగర్హమునేగాని చేసి చాటున 

నుంచువాడు శాపగర్సుత్డని యెలుగెతిత్ ఇశార్యేలీయులందరితోను చెపప్గా ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:16 => తన తండిర్నైనను తన తలిల్నైనను నిరల్క్షయ్ము చేయువాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:17 => తన పొరుగువాని సరిహదుద్రాయిని తీసివేయు వాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరుఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:18 => గుర్డిడ్వాని తోర్వను తపిప్ంచువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:19 => పరదేశికేగాని తండిర్లేనివానికేగాని విధవరాలికేగాని నాయ్యము 

తపిప్ తీరుప్ తీరుచ్వాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:20 => తన తండిర్ భారయ్తో శయనించువాడు తన తండిర్ కోకను 

విపిప్నవాడు గనుక వాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:21 => ఏ జంతువుతోనైనను శయనించువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:22 => తన సహోదరితో, అనగా తన తండిర్కుమారెత్తోగాని తన 

తలిల్కుమారెత్తోగాని శయనించువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 27:23 => తన అతత్తో శయనించువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:24 => చాటున తన పొరుగువానిని కొటుట్వాడు శాపగర్సుత్ డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:25 => నిరోద్షికి పార్ణహాని చేయుటకు లంచము పుచుచ్కొనువాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:26 => ఈ విధికి సంబంధించిన వాకయ్ములను గైకొనకపోవుటవలన 

వాటిని సిథ్రపరచనివాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

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 కుషుట్చేతను 

గజిజ్చేతను నినున్ బాధించును; నీవు వాటిని పోగొటుట్కొనజాలకుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:28 => వెఱి ఱ్తనముచేతను గుర్డిడ్తనముచేతను హృదయ 

విసమ్యముచేతను యెహోవా నినున్ బాధించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:29 => అపుప్డు గుర్డిడ్వాడు చీకటిలో తడువులాడు రీతిగా నీవు 

మధాయ్హన్మందు తడువులాడుదువు; నీ మారగ్ములను వరిధ్లల్చేసికొనలేవు; నీవు హింసింపబడి 

నితయ్మును దోచుకొనబడెదవు; నినున్ తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోవును, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:30 => సతరీని పర్ధానము చేసికొందువు గాని వేరొకడు ఆమెను కూడును. 

ఇలుల్కటుట్దువు గాని దానిలో నివసింపవు. దార్క్షతోట నాటుదువు గాని దాని పండుల్ తినవు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:31 => నీ యెదుద్ నీ కనున్లయెదుట వధింపబడునుగాని దాని 

మాంసము నీవు తినవు. నీ గాడిద నీ యెదుటనుండి బలాతాక్రముచేత కొనిపోబడి నీయొదద్కు మరల 

తేబడదు. నీ గొఱఱ్మేకలు నీ శతుర్వులకు ఇయయ్బడును, నినున్ రకిష్ంచువాడెవడును ఉండడు. 
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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 

వెఱి ఱ్యెతుత్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:35 => యెహోవా నీ అరకాలు మొదలుకొని నీ నడినెతిత్వరకు 

మోకాళల్మీదను తొడలమీదను కుదరని చెడుపుండుల్ పుటిట్ంచి నినున్ బాధించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:36 => యెహోవా నినున్ను నీవు నీమీద నియమించుకొను నీ రాజును, 

నీవేగాని నీ పితరులేగాని యెరుగని జనమునకపప్గించును. అకక్డ నీవు కొయయ్దేవతలను 

రాతిదేవతలను పూజించెదవు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:37 => యెహోవా నినున్ చెదరగొటుట్ చోటి పర్జలలో విసమ్యమునకు 

సామెతకు, నిందకు నీవు హేతువైయుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:38 => విసాత్రమైన వితత్నములు పొలములోనికి తీసికొనిపోయి 

కొంచెమే యింటికి తెచుచ్కొందువు; ఏలయనగా మిడతలుదాని తినివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:39 => దార్క్షతోటలను నీవు నాటి బాగుచేయుదువు గాని ఆ 

దార్క్షలరసమును తార్గవు, దార్క్షపండల్ను సమకూరుచ్కొనవు; ఏలయనగా పురుగు వాటిని తినివేయును. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:20 => అయితే యెహోవా వానిని క్షమింపనొలల్డు; అటిట్వాడు 

మీలోనుండినయెడల నిశచ్యముగా యెహోవా కోపమును ఓరవ్మియు ఆ మనుషుయ్నిమీద 
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పొగరాజును; ఈ గర్ంథములో వార్యబడిన శాపములనిన్యు వానికి తగులును. యెహోవా అతని పేరు 

ఆకాశము కిర్ందనుండకుండ తుడిచివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:21 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో వార్యబడిన నిబంధన 

శా ప ము ల నిన్ టి ని బ టిట్  వా ని కి కీ డు క లు గ జే యు ట కై యె హో వా ఇ శార్ యే లీ యు ల 

గోతర్ములనిన్టిలోనుండి వాని వేరుపరచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:22 => కాబటిట్ మీ తరువాత పుటుట్ మీ సంతతివారును 

దూరదేశమునుండి వచుచ్ పరదేశులును సమసత్ జనములును ఆ దేశముయొకక్ తెగుళల్ను యెహోవా 

దానిమీదికి తెపిప్ంచిన సంకటములను చూచి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:23 => వారు, యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేత నశింపజేసిన సొదొమ 

గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయీములవలె ఆ సమసత్ దేశమును గంధకముచేతను ఉపుప్చేతను చెడిపోయి, 

వితత్బడకయు దానిలో ఏదియు బుటట్కయు దానిలో ఏ కూరయు మొలవకయు ఉండుట చూచి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:24 => యెహోవా దేనిబటిట్ యీ దేశమును ఇటుల్ చేసెనో? యీ మహా 

కోపాగిన్కి హేతువేమో? అని చెపుప్కొందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:25 => మరియు వారు వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవా ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి వారిని రపిప్ంచిన తరువాత ఆయన తమతో చేసిన నిబంధనను వారు నిరాకరించిరి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:26 => తామెరుగని అనయ్దేవతలను, ఆయన వారికి నియమింపని 

దేవతలను, పూజించి వాటికి నమసక్రించిరి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:27 => గనుక యీ గర్ంథములో వార్యబడిన శాపములనిన్టిని యీ 

దేశముమీదికి తెపిప్ంచుటకు దానిమీద యెహోవా కోపము రవులుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:28 => యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేతను అతుయ్గర్తచేతను తమ 

దేశములోనుండి వారిని పెలల్గించి, నేడునన్టుల్గా వారిని వెళల్గొటిట్ పరదేశము పాలు చేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:29 => రహసయ్ములు మన దేవుడైన యెహోవాకు చెందును. అయితే 

మనము ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ బయలుపరచబడినవి యెలల్పుప్డు 

మనవియు మన సంతతివారివియు నగునని చెపుప్దురు. 

Page  of 984 1355



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#$

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:17 => అయితే నీ హృదయము తిరిగిపోయి, నీవు విననొలల్క 

యీడవ్బడినవాడవై అనయ్దేవతలకు నమసక్రించి పూజించినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30 :18 => మీరు నిశచ్యముగా నశించిపోవుదురనియు , 

సావ్ధీనపరచుకొనుటకు యొరాద్నును దాటపోవుచునన్ దేశములో మీరు అనేకదినములు ఉండరనియు 

నేడు నేను నీకు తెలియజెపుప్చునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:19 => నేడు జీవమును మరణమును, ఆశీరావ్దమును శాపమును నేను 

నీ యెదుటను ఉంచి, భూమాయ్కాశములను మీమీద సాకుష్లుగా పిలుచుచునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:17 => కావున నా కోపము ఆ దినమున వారిమీద రగులుకొనును. 

నేను వారిని విడిచి వారికి విరోధినగుదును, వారు కీష్ణించిపోవుదురు. విసాత్రమైన కీడులు ఆపదలు 

వారికి పార్పిత్ంచును. ఆ దినమున వారు, మన దేవుడు మన మధయ్ నుండకపోయినందున గదా యీ 

కీడులు మనకు పార్పిత్ంచెననుకొందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:18 => వారు అనయ్దేవతలతటుట్ తిరిగి చేసిన కీడంతటినిబటిట్ ఆ 

దినమున నేను నిశచ్యముగా వారికి విరోధినగుదును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:19 => యెహోవా దానిని చూచెను. తన కూమారులమీదను 

కుమారెత్లమీదను కోర్ధపడెను వారిని అసహియ్ంచుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:20 => ఆయన ఇటల్నుకొనెను నేను వారికి విముఖుడనై వారి 

కడపటిసిథ్తి యేమగునో చూచెదను వారు మూరఖ్చితత్ము గలవారు విశావ్సములేని పిలల్లు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:21 => వారు దైవము కానిదానివలన నాకు రోషము పుటిట్ంచిరి తమ 

వయ్రథ్ పర్వరత్నవలన నాకు ఆగర్హము పుటిట్ంచిరి కాబటిట్ జనముకాని వారివలన వారికి రోషము 

పుటిట్ంతును అవివేక జనమువలన వారికి కోపము పుటిట్ంతును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:22 => నా కోపాగిన్ రగులుకొనును పాతాళాగాధమువరకు అది 

దహించును అది భూమిని దాని పంటను కాలుచ్ను పరవ్తముల పునాదులను రవలబెటుట్ను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:23 => వారికి ఆపదలను విసత్రింపజేసెదను వారిమీద నా 

బాణములనిన్టిని వేసెదను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:24 => వారు కరవుచేత కీష్ణించుదురు మంటచేతను కూర్రమైన 

హతయ్చేతను హరించిపోవుదురు బురదలో పార్కు పాముల విషమును మృగముల కోరలను వారిమీదికి 

రపిప్ంచెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:25 => బయట ఖడగ్మును లోపట భయమును యౌవనులను 

కనయ్కలను శిశువులను నెరిసిన తలవెండుర్కలు గలవారిని నశింపజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:26 => వారిని దూరమునకు చెదరగొటెట్దను వారి పేరు మనుషుయ్లలో 

లేకుండ చేసెదననుకొందును వారి విరోధులు నిజము గర్హింపకుందురేమో  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:27 => ఇదంతయు యెహోవా చేసినది కాదు మా బలముచేత వారిని 

గెలిచితివిు అని వారనుకొందురేమో విరోధి గరవ్మునకు భయపడి చెదరగొటట్లేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:28 => వారు ఆలోచనలేని జనము వారిలో వివేచనలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:29 => వారు జాఞ్నము తెచుచ్కొని దీని తలపోసి తమ కడవరి సిథ్తి 

యోచించుట మేలు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:30 => తమ ఆశర్యదురగ్ము వారిని అమిమ్వేయనియెడల యెహోవా 

వారిని అపప్గింపనియెడల ఒకక్డు ఎటుల్ వేయిమందిని తరుమును? ఇదద్రు ఎటుల్ పదివేలమందిని 

పారదోలుదురు? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:31 => వారి ఆశర్యదురగ్ము మన ఆశర్యదురగ్మువంటిది కాదు 

ఇందుకు మన శతుర్వులే తీరప్రులు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:32 => వారి దార్కాష్వలిల్ సొదొమ దార్కాష్వలిల్ అది గొమొఱాఱ్ పొలములలో 

పుటిట్నది. వారి దార్క్షపండుల్ పిచిచ్ దార్క్షపండుల్ వాటి గెలలు చేదైనవి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:33 => వారి దార్కాష్రసము కూర్రసరప్ముల విషము నాగుపాముల 

కూర్రవిషము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:34 => ఇది నాయొదద్ మరుగుపడి యుండలేదా? నా నిధులలో 

ముదిర్ంపబడి యుండలేదా? 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32 :35 => వారి కాలు జారుకాలమున పగతీరుచ్టయు 

పర్తిఫలమిచుచ్టయు నావే; వారి ఆపదిద్నము సమీపించును వారి గతి తవ్రగా వచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:36 => వారికాధారము లేకపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:37 => నిరబ్ంధింపబడినవాడును సవ్తంతుర్డును లేకపోవును 

యెహోవా చూచును తన సేవకులనుగూరిచ్ సంతాపపడును. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:39 => ఇదిగో నేను నేనే దేవుడను నేను తపప్ వేరొక దేవుడు లేడు 

మృతినొందించువాడను బర్దికించువాడను నేనే గాయపరచువాడను సవ్సథ్పరచువాడను నేనే 

నాచేతిలోనుండి విడిపించువాడెవడును లేడు  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:40 => నేను తళతళలాడు నా ఖడగ్ము నూరి నాచేత నాయ్యమును 

పటుట్కొనినయెడల నా శతుర్వులకు పర్తీకారము కలుగజేసెదను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:41 => ననున్ దేవ్షించువారికి పర్తిఫలమిచెచ్దను రకత్ముచేత నా 

బాణములను మతిత్లల్ చేసెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:42 => చంపబడినవారి రకత్మును చెరపటట్బడినవారి రకత్మును 

శతుర్వులలో వీరుల తలలను నా ఖడగ్ము భకిష్ంచును నేను ఆకాశముతటుట్ నా హసత్మెతిత్ నా శాశవ్త 

జీవముతోడని పర్మాణము చేయుచునాన్ను.  

నిరగ్మకాండము 32:31 => అపుప్డు మోషే యెహోవా యొదద్కు తిరిగివెళి ల్ అయోయ్ యీ పర్జలు గొపప్ 

పాపము చేసిరి; వారు బంగారు దేవతను తమకొరకు చేసికొనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:30 => ఈ సంగతులనిన్యు నీకు సంభవించిన తరువాత నీకు బాధ 

కలుగునపుప్డు అంతయ్దినములలో నీవు నీ దేవుడైన యెహోవావైపు తిరిగి ఆయన మాట వినినయెడల 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 8:20 => నీ యెదుట నుండకుండ యెహోవా నశింపజేయుచునన్ జనములు 

వినకపోయినటుట్ మీ దేవుడైన యెహోవా మాట మీరు వినకపోయినయెడల మీరును వారివలెనే 

నశించెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:14 => అపుప్డు లేవీయులు యెహోవాకు హేయముగా శిలిప్చేతులతో  

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:27 => గనుక యీ గర్ంథములో వార్యబడిన శాపములనిన్టిని యీ 

దేశముమీదికి తెపిప్ంచుటకు దానిమీద యెహోవా కోపము రవులుకొనెను. 

2 రాజులు 21:9 => ఇశార్యేలీయులయెదుట నిలువకుండ యెహోవా లయముచేసిన జనములు 

జరిగించిన చెడుతనమును మించిన చెడుతనము చేయునటుల్ మనషేష్ వారిని రేపెను. 

2 రాజులు 22:16 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యూదా రాజు చదివించిన గర్ంథములో 

వార్యబడియునన్ కీడంతటిని ఏదియు విడిచిపెటట్కుండ నేను ఈ సథ్లముమీదికిని దాని 

కాపురసుథ్లమీదికిని రపిప్ంతును. 

ఎజార్ 9:7 => మా పితరుల దినములు మొదలుకొని నేటివరకు మేము మికిక్లి అపరాధులము; మా 

దోషములనుబటిట్ మేమును మా రాజులును మా యాజకులును అనయ్దేశముల రాజుల వశమునకును 

ఖడగ్మునకును చెరకును దోపునకును నేటిదినమున నునన్టుల్ అపప్గింపబడుటచేత మిగుల 

సిగుగ్నొందినవారమైతివిు. 

నెహెమాయ్ 1:7 => నీ యెదుట బహు అసహయ్ముగా పర్వరిత్ంచితివిు, నీ సేవకుడైన మోషేచేత నీవు 

నిరణ్యించిన ఆజఞ్లనైనను కటట్డలనైనను విధులనైనను మేము గైకొనకపోతివిు. 

యిరిమ్యా 2:29 => మీరందరు నామీద తిరుగుబాటు చేసినవారు, నాతో ఎందుకు వాదించుదురని 

యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 

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 26:6 => మీరీలాగున చేసినందున నేను షిలోహునకు చేసినటుల్ ఈ మందిరమునకును 

చేసెదను, ఈ పటట్ణమును భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములకు శాపాసప్దముగా చేసెదను. 
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యిరిమ్యా 32:23 => వారు పర్వేశించి దాని సవ్తంతిర్ంచుకొనిరి గాని నీ మాట వినకపోయిరి, నీ 

ధరమ్శాసత్రము ననుసరింపకపోయిరి. వారు చేయవలెనని నీవాజాఞ్పించినవాటిలో దేనిని చేయకపోయిరి 

గనుక ఈ కీడంతయు వారిమీదికి రపిప్ంచియునాన్వు. 

యిరిమ్యా 40:3 => తాను చెపిప్న పర్కారము యెహోవా దాని రపిప్ంచి చేయించెను, మీరు 

యెహోవాకు విరోధముగా పాపముచేసి ఆయన మాటలు వినకపోతిరి గనుక మీకీగతి పటిట్నది. 

యిరిమ్యా 42:18 => ఇశార్యేలు దేవుడగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డునా కోప మును 

నా ఉగర్తయు యెరూషలేము నివాసుల మీదికి వచిచ్నటుల్, మీరు ఐగుపుత్నకు వెళి ల్నయెడల నా ఉగర్త 

మీమీదికిని వచుచ్ను, మీరు శాపాసప్దముగాను భీతి పుటిట్ంచువారుగాను దూషణాసప్దముగాను 

తిరసక్రింపబడువారుగాను ఉందురు, ఈ సథ్లమును మరి యెపుప్డును చూడరు. 

యిరిమ్యా 44:23 => యెహోవా మాట వినక, ఆయన ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్యు కటట్డలనుబటిట్యు 

ఆయన తనకు సాకాష్య్రథ్ముగా ఇచిచ్న ఆజఞ్నుబటిట్యు నడువక, మీరు ధూపమువేయుచు యెహోవాకు 

విరోధముగా పాపము చేసితిరి గనుకనే నేడునన్టుల్గా ఈ కీడు మీకు సంభవించెను. 

యెహెజేక్లు 7:8 => ఇంక కొంతసేపటికి నేను నా కోర్ధమును నీమీద కుమమ్రింతును, నీమీద నా 

కోపమును నెరవేరుచ్చు నీ పర్వరత్ననుబటిట్ నీకు తీరుప్తీరిచ్, నీ సమసత్ హేయకృతయ్ముల ఫలము 

నీమీదికి రపిప్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 20:33 => నా జీవముతోడు నా రౌదర్ము కుమమ్రించుచు, బాహుబలముతోను చాచిన 

చేతితోను నేను మీపైన అధికారము చేసెదను. 

దానియేలు 9:13 => మోషే ధరమ్శాసత్రమందు వార్సిన కీడంతయు మాకు సంభవించినను మేము మా 

చెడు నడవడి మానకపోతివిు; నీ సతయ్మును అనుసరించి బుదిధ్ తెచుచ్కొనునటుల్ మా దేవుడైన 

యెహోవాను సమాధానపరచుకొనక పోతివిు. 

జెకరాయ్ 1:2 => యెహోవా మీ పితరులమీద బహుగా కోపించెను. 

జెకరాయ్ 1:6 => అయినను నా సేవకులైన పర్వకత్లకు నేను సెలవిచిచ్న మాటలును కటట్డలును మీ 

పితరుల విషయములో నెరవేరలేదా? నెరవేరగా వారు తిరిగి మన పర్వరత్నను బటిట్యు కిర్యలను 
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బటిట్యు యెహోవా మనకు చేయదలచిన పర్కారముగా ఆయన అంతయు మనకు చేసియునాన్డని 

చెపుప్కొనిరి. 

జెకరాయ్ 5:3 => అందుకతడు నాతో ఇటల్నెను ఇది భూమియంతటి మీదికి బయలువెళుల్ శాపమే; 

దానికి ఒక పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ దొంగిలువారందరును కొటిట్వేయబడుదురు; రెండవ 

పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ అపర్మాణికులందరును కొటిట్వేయబడుదురు. 

జెకరాయ్ 7:12 => ధరమ్శాసత్రమును, పూరివ్కులైన పర్వకత్ల దావ్రా సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా తన ఆతమ్ పేర్రేపణచేత తెలియజేసిన మాటలను, తాము వినకుండునటుల్ హృదయములను 

కురువిందమువలె కఠినపరచుకొనిరి గనుక సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయొదద్నుండి 

మహోగర్త వారిమీదికి వచెచ్ను. 

జెకరాయ్ 8:13 => యూదా వారలారా, ఇశార్యేలు వారలారా, మీరు అనయ్జనులలో నేలాగు 

శాపాసప్దమై యుంటిరో ఆలాగే మీరు ఆశీరావ్దాసప్దమగునటుల్ నేను మిముమ్ను రకిష్ంతును; 

భయపడక ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి. 

మలాకీ 4:6 => నేను వచిచ్, దేశమును శపించకుండునటుల్ అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల 

తటుట్ను పిలల్ల హృదయములను తండుర్ల తటుట్ను తిర్పుప్ను. 

మారుక్ 12:3 => వారు వాని పటుట్కొని కొటిట్, వటిట్చేతులతో పంపివేసిరి. 

1 యోహాను 3:4 => పాపము చేయు పర్తివాడును ఆజఞ్ను అతికర్మించును; ఆజాఞ్తికర్మమే పాపము. 

పర్కటన 15:3 => వారు పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ కిర్యలు ఘనమైనవి, ఆశచ్రయ్మైనవి; 

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 

వచనము 15 

పర్భువా మా దేవా, నీవు నీ బాహుబలమువలన నీ జనమును ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచుటవలన ఇపప్టి 

వరకు నీ నామమునకు ఘనత తెచుచ్కొంటివి. మేమైతే పాపముచేసి చెడునడతలు నడిచినవారము. 
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యెషయా 44:26 => నేనే నా సేవకుని మాట రూఢిపరచువాడను నా దూతల ఆలోచన 

నెరవేరుచ్వాడను యెరూషలేము నివాససథ్లమగుననియు యూదా నగరులనుగూరిచ్ అవి 

కటట్బడుననియు నేను ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, దాని పాడైన సథ్లములను బాగుచేయువాడను నేనే.  

విలాపవాకయ్ములు 2:17 => యెహోవా తాను యోచించిన కారయ్ము ముగించియునాన్డు 

పూరవ్దినములలో తాను విధించినది ఆయన నెరవేరిచ్యునాన్డు శేషములేకుండ నినున్ 

పాడుచేసియునాన్డు నినున్బటిట్ శతుర్వులు సంతోషించునటుల్ చేసియునాన్డు నీ పగవారి శృంగమును 

హెచిచ్ంచియునాన్డు.  

యెహెజేక్లు 13:6 => వారు వయ్రథ్మైన దరశ్నములు చూచి, అబదధ్పు సోదె చూచి యెహోవా తముమ్ను 

పంపకపోయినను, తాము చెపిప్నమాట సిథ్రమని నముమ్నటుల్ ఇది యెహోవా వాకుక్ అని చెపుప్దురు. 

జెకరాయ్ 1:8 => రాతిర్ ఎఱఱ్ని గుఱఱ్మునెకిక్న మనుషుయ్డొకడు నాకు కనబడెను; అతడు లోయలోనునన్ 

గొంజిచెటల్లో నిలువబడియుండగా అతని వెనుక ఎఱఱ్ని గుఱఱ్ములును చుకక్లు చుకక్లుగల 

గుఱఱ్ములును తెలల్ని గుఱఱ్ములును కనబడెను. 

మతత్యి 5:18 => ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధరమ్శాసత్రమంతయు 

నెరవేరువరకు దానినుండి యొక పొలల్యినను ఒక సునన్యైనను తపిప్పోదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:8 => నేను చెపుప్నదేమనగా, పితరులకు చేయబడిన వాగాద్నముల విషయములో 

దేవుడు సతయ్వంతుడని సాథ్పించుటకును, అనయ్జనులు ఆయన కనికరమునుగూరిచ్ దేవుని 

మహిమపరచుటకును కీర్సుత్ సునన్తిగలవారికి పరిచారకుడాయెను. 

1 రాజులు 3:9 => ఇంత గొపప్దైన నీ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్గలవాడు ఎవవ్డు? కాబటిట్ నేను 

మంచి చెడడ్లు వివేచించి నీ జనులకు నాయ్యము తీరుచ్నటుల్ నీ దాసుడనైన నాకు వివేకముగల 

హృదయము దయచేయుము. 

యోబు 12:17 => ఆలోచనకరత్లను వసత్రహీనులనుగా చేసి ఆయన వారిని తోడుకొనిపోవును. 

నాయ్యాధిపతులను అవివేకులనుగా కనుపరచును. 

కీరత్నలు 2:10 => కాబటిట్ రాజులారా, వివేకులై యుండుడి భూపతులారా, బోధనొందుడి. 
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కీరత్నలు 148:11 => భూరాజులారా, సమసత్ పర్జలారా, భూమిమీద నునన్ అధిపతులారా, సమసత్ 

నాయ్యాధిపతులారా, యెహోవాను సుత్తించుడి. 

సామెతలు 8:16 => నావలన అధిపతులును లోకములోని ఘనులైన నాయ్యాధిపతులందరును 

పర్భుతవ్ము చేయుదురు. 

విలాపవాకయ్ములు 1:12 => తోర్వను నడుచువారలారా, ఈలాగు జరుగుట చూడగా మీకు 

చింతలేదా? యెహోవా తన పర్చండ కోపదినమున నాకు కలుగజేసిన శర్మవంటి శర్మ మరి 

ఎవరికైనను కలిగినదో లేదో మీరు నిదానించి చూడుడి.  

విలాపవాకయ్ములు 2:13 => యెరూషలేముకుమారీ, ఎటిట్మాటలచేత నినున్ హెచచ్రించుదును? 

దేనితో నినున్ సాటిచేయుదును? సీయోనుకుమారీ, కనయ్కా, నినున్ ఓదారుచ్టకు దేనితో నినున్ 

పోలుచ్దును? నీకు కలిగిన నాశనము సముదర్మంత గొపప్ది నినున్ సవ్సథ్పరచగలవాడెవడు?  

విలాపవాకయ్ములు 4:6 => నా జనుల కుమారి చేసిన దోషము సొదొమ పాపముకంటె అధికము 

ఎవరును దానిమీద చెయియ్ వేయకుండనే నిమిషములో ఆ పటట్ణము పాడుచేయబడెను.  

యెహెజేక్లు 5:9 => నీ హేయ కృతయ్ములనుబటిట్ పూరవ్మందు నేను చేయని కారయ్మును, ఇక 

మీదట నేను చేయబూనుకొనని కారయ్మును నీ మధయ్ జరిగింతును. 

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 3:2 => అదేమనగా భూమిమీది సకల వంశములలోను మిముమ్ను మాతర్మే నేను 

ఎరిగియునాన్ను గనుక మీరు చేసిన దోషకిర్యలనిన్టినిబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంతును. 

మతత్యి 24:21 => లోకారంభము నుండి ఇపప్టివరకును అటిట్ శర్మ కలుగలేదు, ఇక ఎపుప్డును 

కలుగబోదు. 

మారుక్ 13:19 => అవి శర్మగల దినములు; దేవుడు సృజించిన సృషాట్య్దినుండి ఇదివరకు అంత 

శర్మ కలుగలేదు, ఇక ఎనన్డును కలుగబోదు. 
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లూకా 21:22 => లేఖనములలో వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరుటకై అవి పర్తిదండన దినములు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:20 => నీ యెదుట నుండకుండ యెహోవా నశింపజేయుచునన్ జనములు 

వినకపోయినటుట్ మీ దేవుడైన యెహోవా మాట మీరు వినకపోయినయెడల మీరును వారివలెనే 

నశించెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:59 => యెహోవా నీకును నీ సంతతికిని ఆశచ్రయ్మైన తెగుళల్ను 

కలుగజేయును. అవి దీరఘ్కాలముండు గొపప్ తెగుళుల్ను చెడడ్ రోగములునై యుండును. 

1 రాజులు 8:34 => నీవు ఆకాశమందు విని, ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు చేసిన పాపమును 

క్షమించి, వారి పితరులకు నీవిచిచ్న దేశములోనికి వారిని తిరిగి రపిప్ంచుము. 

1 రాజులు 9:8 => ఈ మందిరమారగ్మున వచుచ్వారందరును దానిచూచి, ఆశచ్రయ్పడి ఇసీ, యని 

యెహోవా ఈ దేశమునకును ఈ మందిరమునకును ఈలాగున ఎందుకు చేసెనని యడుగగా 

2 రాజులు 21:12 => కావున ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా వినువాని 

రెండు చెవులు గింగురుమనునంత కీడు యెరూషలేము మీదికిని యూదావారి మీదికిని రపిప్ంచుచు 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:22 => జనులు ఈ దేశసుథ్లు తమ పితరులను ఐగుపుత్ దేశమునుండి 

రపిప్ంచిన తమ దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచి యితర దేవతలను అనుసరించి వాటికి 

పూజానమసాక్రములు చేసినందున యెహోవా ఈ కీడంతయు వారిమీదికి రపిప్ంచెనని 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దరు. 

కీరత్నలు 60:3 => నీ పర్జలకు నీవు కఠిన కారయ్ములు చేసితివి తూలునటుల్ చేయు మదయ్మును మాకు 

తార్గించితివి 

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.  

యిరిమ్యా 15:2 => మేమెకక్డికి పోదుమని వారు నినన్డిగినయెడల నీవు వారితో నిటల్నుము. 

యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు చావునకు నియమింపబడినవారు చావునకును, ఖడగ్మునకు 
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నియమింపబడినవారు ఖడగ్మునకును, కాష్మమునకు నియమింపబడిన వారు కాష్మమునకును, చెరకు 

నియమింపబడినవారు చెరకును పోవలెను. 

యిరిమ్యా 25:18 => నేటివలెనే పాడుగాను నిరజ్నముగాను అపహాసాయ్సప్దముగాను 

శాపాసప్దముగాను చేయుటకు యెరూషలేమునకును యూదా పటట్ణములకును దాని 

మహారాజులకును దాని అధిపతులకును తార్గించితిని. 

యిరిమ్యా 30:7 => అయోయ్, యెంత భయంకరమైన దినము! అటిట్ దినము మరియొకటి రాదు; అది 

యాకోబు సంతతివారికి ఆపద తెచుచ్దినము; అయినను వారు దానిలో పడకుండ రకిష్ంపబడుదురు. 

యిరిమ్యా 32:23 => వారు పర్వేశించి దాని సవ్తంతిర్ంచుకొనిరి గాని నీ మాట వినకపోయిరి, నీ 

ధరమ్శాసత్రము ననుసరింపకపోయిరి. వారు చేయవలెనని నీవాజాఞ్పించినవాటిలో దేనిని చేయకపోయిరి 

గనుక ఈ కీడంతయు వారిమీదికి రపిప్ంచియునాన్వు. 

యిరిమ్యా 34:19 => అనగా యూదా అధిపతులను యెరూషలేము అధిపతులను రాజ 

పరివారములోని వారిని యాజకులను దేశజనులనందరిని ఆ దూడయొకక్ రెండు భాగముల మధయ్ 

నడచినవారినందరిని ఆ దూడతో సమానులుగా చేయుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 39:16 => నీవు వెళి ల్ కూషీయుడగు ఎబెదెమ్లెకుతో ఇటల్నుము ఇశార్యేలు దేవుడును 

సైనయ్ముల కధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మేలు చేయుటకైకాక కీడుచేయుటకై 

నేను ఈ పటట్ణమునుగూరిచ్ చెపిప్న మాటలు నెరవేరుచ్చునాన్ను; నీవు చూచుచుండగా ఆ మాటలు ఆ 

దినమున నెరవేరును. 

యిరిమ్యా 40:3 => తాను చెపిప్న పర్కారము యెహోవా దాని రపిప్ంచి చేయించెను, మీరు 

యెహోవాకు విరోధముగా పాపముచేసి ఆయన మాటలు వినకపోతిరి గనుక మీకీగతి పటిట్నది. 

యిరిమ్యా 44:6 => కావున నా ఉగర్తయు నా కోపమును కుమమ్రింపబడి, యూదా 

పటట్ణములలోను యెరూషలేము వీధులలోను రగులుకొనెను, గనుక నేడునన్టుల్గా అవి పాడై యెడారి 

ఆయెను. 
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యిరిమ్యా 44:22 => యెహోవా మీ దుషట్కిర్యలను చూచి మీరు చేయు హేయకృతయ్ములను ఎంచి 

యికను సహింపలేకపోయెను గనుక నేడునన్టుల్గా మీ దేశము పాడుగాను ఎడారిగాను 

శాపాసప్దముగాను నిరజ్నముగాను ఆయన చేసెను. 

యిరిమ్యా 44:23 => యెహోవా మాట వినక, ఆయన ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్యు కటట్డలనుబటిట్యు 

ఆయన తనకు సాకాష్య్రథ్ముగా ఇచిచ్న ఆజఞ్నుబటిట్యు నడువక, మీరు ధూపమువేయుచు యెహోవాకు 

విరోధముగా పాపము చేసితిరి గనుకనే నేడునన్టుల్గా ఈ కీడు మీకు సంభవించెను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:7 => ఆయన నా చుటుట్ కంచె వేసియునాన్డు నేను బయలువెళల్కుండునటుల్ 

బరువైన సంకెళుల్ నాకు వేసియునాన్డు 

విలాపవాకయ్ములు 4:11 => యెహోవా తన ఉగర్తను నెరవేరిచ్ తన కోపాగిన్ని కుమమ్రించెను 

సీయోనులో ఆయన అగిన్ రాజబెటెట్ను అది దాని పునాదులను కాలిచ్వేసెను.  

యెహెజేక్లు 6:10 => నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు; ఈ కీడు వారికి 

చేసెదనని నేను చెపిప్నమాట వయ్రథ్ము కాదు. 

యెహెజేక్లు 7:5 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దురదృషట్ము వింతైన దురదృషట్ము 

సంభవించుచునన్ది, 

యెహెజేక్లు 12:25 => యెహోవానైన నేను మాటయిచుచ్చునాన్ను, నేనిచుచ్ మాట యికను 

ఆలసయ్ములేక జరుగును. తిరుగుబాటు చేయువారలారా, మీ దినములలో నేను మాటయిచిచ్ దాని 

నెరవేరెచ్దను, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 20:33 => నా జీవముతోడు నా రౌదర్ము కుమమ్రించుచు, బాహుబలముతోను చాచిన 

చేతితోను నేను మీపైన అధికారము చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 23:31 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ అకక్ పానము చేసిన, లోతును 

వెడలుప్నుగల పాతర్లోనిది నీవును పానము చేయవలెను. 

దానియేలు 12:1 => ఆ కాలమందు నీ జనుల పక్షమున నిలుచునటిట్ మహా అధిపతియగు 

మిఖాయేలు వచుచ్ను. అపుప్డు నీ జనులు రాజయ్ముగా కూడిన కాలము మొదలుకొని యీ కాలము 
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వరకు ఎనన్టికిని కలుగనంత ఆపద కలుగును; అయితే నీ జనులలో గర్ంథమునందు 

దాఖలైనవారెవరో వారు తపిప్ంచుకొందురు. 

హబకూక్కు 1:5 => అనయ్జనులలో జరుగునది చూడుడి , ఆలోచించుడి , కేవలము 

విసమ్యమునొందుడి. మీ దినములలో నేనొక కారయ్ము జరిగింతును, ఆలాగు జరుగునని యొకడు 

మీకు తెలిపినను మీరతని నమమ్కయుందురు. 

జెకరాయ్ 1:2 => యెహోవా మీ పితరులమీద బహుగా కోపించెను. 

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. 

జెకరాయ్ 7:12 => ధరమ్శాసత్రమును, పూరివ్కులైన పర్వకత్ల దావ్రా సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా తన ఆతమ్ పేర్రేపణచేత తెలియజేసిన మాటలను, తాము వినకుండునటుల్ హృదయములను 

కురువిందమువలె కఠినపరచుకొనిరి గనుక సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయొదద్నుండి 

మహోగర్త వారిమీదికి వచెచ్ను. 

వచనము 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 9:11 => 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. 

లేవీయకాండము 26:14 => మీరు నా మాట వినక నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక 
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లేవీయకాండము 26:15 => నా కటట్డలను నిరాకరించినయెడలను, నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక 

నా నిబంధనను మీరునటుల్ మీరు నా తీరుప్ల విషయమై అసహియ్ంచుకొనినయెడలను, 

లేవీయకాండము 26:16 => నేను మీకు చేయునదేమనగా, మీ కనున్లను కీష్ణింపచేయునటిట్యు 

పార్ణమును ఆయాసపరచునటిట్యు తాప జవ్రమును క్షయ రోగమును మీ మీదికి రపిప్ంచెదను. మీరు 

వితిత్న వితత్నములు మీకు వయ్రథ్ములగును, మీ శతుర్వులు వాటిపంటను తినెదరు; 

లేవీయకాండము 26:17 => నేను మీకు పగవాడనవుదును; మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు 

చంపబడెదరు; మీ విరోధులు మిముమ్ను ఏలెదరు; మిముమ్ను ఎవరును తరుమకపోయినను మీరు 

పారిపోయెదరు. 

లేవీయకాండము 26:18 => ఇవనిన్యు సంభవించినను మీరింక నా మాటలు విననియెడల నేను మీ 

పాపములనుబటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:19 => మీ బల గరవ్మును భంగపరచి, ఆకాశము ఇనుమువలెను భూమి 

ఇతత్డివలెను ఉండచేసెదను. 

లేవీయకాండము 26:20 => మీ బలము ఉడిగిపోవును; మీ భూమి ఫలింపకుండును; మీ 

దేశవృక్షములు ఫలమియయ్కుండును. 

లేవీయకాండము 26:21 => మీరు నా మాట విననొలల్క నాకు విరోధముగా నడిచినయెడల నేను మీ 

పాపములనుబటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిముమ్ను బాధించెదను. 

లేవీయకాండము 26:22 => మీ మధయ్కు అడవిమృగములను రపిప్ంచెదను; అవి మిముమ్ను 

సంతానరహితులగా చేసి మీ పశువులను హరించి మిముమ్ను కొదిద్మందిగా చేయును. మీ మారగ్ములు 

పాడైపోవును. 

లేవీయకాండము 26:23 => శిక్షల మూలముగా మీరు నాయెదుట గుణపడక నాకు విరోధముగా 

నడిచినయెడల 

లేవీయకాండము 26:24 => నేనుకూడ మీకు విరోధముగా నడిచెదను; మీ పాపములనుబటిట్ ఇక 

ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 
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లేవీయకాండము 26:25 => మీమీదికి ఖడగ్మును రపిప్ంచెదను; అది నా నిబంధన విషయమై 

పర్తిదండన చేయును; మీరు మీ పటట్ణములలో కూడియుండగా మీ మధయ్కు తెగులును రపిప్ంచెదను; 

మీరు శతుర్వులచేతికి అపప్గింపబడెదరు. 

లేవీయకాండము 26:26 => నేను మీ ఆహారమును, అనగా మీ పార్ణాధారమును తీసివేసిన 

తరువాత పదిమంది సతరీలు ఒకక్ పొయియ్లోనే మీకు ఆహారము వండి తూనికెచొపుప్న మీ ఆహారమును 

మీకు మరల ఇచెచ్దరు, మీరు తినెదరు గాని తృపిత్పొందరు. 

లేవీయకాండము 26:27 => నేను ఈలాగు చేసిన తరువాత మీరు నా మాట వినక నాకు 

విరోధముగా నడిచినయెడల 

లేవీయకాండము 26:28 => నేను కోపపడి మీకు విరోధముగా నడిచెదను. నేనే మీ పాపములనుబటిట్ 

యేడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:29 => మీరు మీ కుమారుల మాంసమును తినెదరు, మీ కుమారెత్ల 

మాంసమును తినెదరు. 

లేవీయకాండము 26:30 => నేను మీ యునన్తసథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ విగర్హములను 

పడగొటెట్దను; మీ బొమమ్ల పీనుగులమీద మీ పీనుగులను పడవేయించెదను. 

లేవీయకాండము 26:31 => నా మనసుస్ మీయందు అసహయ్పడును, నేను మీ పటట్ణములను 

పాడుచేసెదను; మీ పరిశుదధ్సథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ సువాసనగల వాటి సువాసనను 

ఆఘార్ణింపను. 

లేవీయకాండము 26:32 => నేనే మీ దేశమును పాడుచేసిన తరువాత దానిలో కాపురముండు మీ 

శతుర్వులు దాని చూచి ఆశచ్రయ్పడెదరు. 

లేవీయకాండము 26:33 => జనములలోనికి మిముమ్ను చెదరగొటిట్ మీవెంట కతిత్ దూసెదను, మీ 

దేశము పాడైపోవును, మీ పటట్ములు పాడుపడును. 

లేవీయకాండము 26:34 => మీరు మీ శతుర్వుల దేశములో ఉండగా మీ దేశము పాడైయునన్ 

దినములనిన్యు అది తన విశార్ంతికాలములను అనుభవించును. 
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లేవీయకాండము 26:35 => అది పాడైయుండు దినములనిన్యు అది విశర్మించును. మీరు దానిలో 

నివసించినపుప్డు అది విశార్ంతికాలములో పొందకపోయిన విశార్ంతిని అది పాడైయుండు దినములలో 

అనుభవించును. 

లేవీయకాండము 26:36 => మీలో మిగిలినవారు తమ శతుర్వుల దేశములలో ఉండగా వారి 

హృదయములలో అధైరయ్ము పుటిట్ంచెదను; కొటుట్కొనిపోవుచునన్ ఆకు చపుప్డు వారిని తరుమును, 

ఖడగ్ము ఎదుటనుండి పారిపోవునటుల్ వారు ఆ చపుప్డు విని పారిపోయెదరు; తరుమువాడు లేకయే 

పడెదరు. 

లేవీయకాండము 26:37 => తరుమువాడు లేకయే వారు ఖడగ్మును చూచినటుట్గా ఒకనిమీదనొకడు 

పడెదరు; మీ శతుర్వులయెదుట మీరు నిలువలేకపోయెదరు. 

లేవీయకాండము 26:38 => మీరు జనముగానుండక నశించెదరు. మీ శతుర్వుల దేశము మిముమ్ను 

తినివేయును. 

లేవీయకాండము 26:39 => మీలో మిగిలినవారు మీ శతుర్వుల దేశములలో తమ దోషములనుబటిట్ 

కీష్ణించిపోయెదరు. మరియు వారు తమమీదికి వచిచ్న తమ తండుర్ల దోషములనుబటిట్ 

కీష్ణించిపోయెదరు. 

లేవీయకాండము 26:40 => వారు నాకు విరోధముగా చేసిన తిరుగుబాటును తమ దోషమును తమ 

తండుర్ల దోషమును ఒపుప్కొని, తాము నాకు విరోధముగా నడిచితిమనియు 

లేవీయకాండము 26:41 => నేను తమకు విరోధముగా నడిచితిననియు, తమ శతుర్వుల 

దేశములోనికి తముమ్ను రపిప్ంచితిననియు, ఒపుప్కొనినయెడల, అనగా లోబడని తమ హృదయములు 

లొంగి తాము చేసిన దోషమునకు పర్తిదండనను అనుభవించితిమని ఒపుప్కొనినయెడల, 

లేవీయకాండము 26:42 => నేను యాకోబుతో చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొందును; 

నేను ఇసాస్కుతో చేసిన నా నిబంధనను నేను అబార్హాముతో చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్పకము 

చేసికొందును; ఆ దేశమును కూడ జాఞ్పకము చేసికొందును. 
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లేవీయకాండము 26:43 => వారిచేత విడువబడి వారు లేనపుప్డు పాడైపోయిన వారి దేశమును తన 

విశార్ంతిదినములను అనుభవించును. వారు నా తీరుప్లను తిరసక్రించి నా కటట్డలను 

అసహియ్ంచుకొనిరి. ఆ హేతువు చేతనే వారు తమ దోషశిక్ష నాయ్యమని ఒపుప్కొందురు. 

లేవీయకాండము 26:44 => అయితే వారు తమ శతుర్వుల దేశములో ఉనన్పుప్డు వారిని 

నిరాకరింపను; నా నిబంధనను భంగపరచి వారిని కేవలము నశింపజేయునటుల్ వారియందు 

అసహయ్పడను. ఏలయనగా నేను వారి దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 26:45 => నేను వారికి దేవుడనై యుండునటుల్ వారి పూరివ్కులను 

జనములయెదుట ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి వారితో చేసిన నిబంధనను ఆ పూరివ్కులనుబటిట్ జాఞ్పకము 

చేసికొందును. నేను యెహోవాను అని చెపుప్ము అనెను. 

లేవీయకాండము 26:46 => యెహోవా మోషే దావ్రా సీనాయి కొండమీద తనకును 

ఇశార్యేలీయులకును మధయ్ నియమించిన కటట్డలును తీరుప్లును ఆజఞ్లును ఇవే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:15 => నేను నేడు నీకాజాఞ్పించు ఆయన సమసత్మైన ఆజఞ్లను 

కటట్డలను నీవు అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని నీ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్నమాట విననియెడల 

ఈ శాపములనిన్యు నీకు సంభవించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:16 => 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. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:21 => నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశములో నుండకుండ నినున్ 

కీష్ణింపజేయువరకు యెహోవా తెగులు నినున్ వెంటాడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:22 => యెహోవా క్షయరోగముచేతను జవ్రముచేతను మంటచేతను 

మహాతాపముచేతను ఖడగ్ముచేతను కంకి కాటుకచేతను బూజుచేతను నినున్ కొటుట్ను; నీవు 

నశించువరకు అవి నినున్ తరుమును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:23 => నీ తలపైని ఆకాశము ఇతత్డివలె ఉండును, నీ కిర్ందనునన్ నేల 

యినుమువలె ఉండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:24 => యెహోవా నీ దేశపు వరష్మును ధూళిగాను బుగిగ్గాను చేయును; 

నీవు నశించువరకు అది ఆకాశమునుండి నీమీదికి వచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:25 => యెహోవా నీ శతుర్వులయెదుట నినున్ ఓడించును. 

ఒకక్మారగ్మున వారియెదుటికి బయలుదేరి నీవు యేడు మారగ్ముల వారి యెదుటనుండి పారిపోయి, 

భూరాజయ్ములనిన్టిలోనికి యిటు అటు చెదరగొటట్బడుదువు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:26 => నీ కళేబరము సకలమైన ఆకాశపకుష్లకును భూజంతువులకును 

ఆహారమగును; వాటిని బెదరించువాడెవడును ఉండడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:27 => యెహోవా ఐగుపుత్ పుంటిచేతను మూలవాయ్ధిచేతను కుషుట్చేతను 

గజిజ్చేతను నినున్ బాధించును; నీవు వాటిని పోగొటుట్కొనజాలకుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:28 => వెఱి ఱ్తనముచేతను గుర్డిడ్తనముచేతను హృదయ 

విసమ్యముచేతను యెహోవా నినున్ బాధించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:29 => అపుప్డు గుర్డిడ్వాడు చీకటిలో తడువులాడు రీతిగా నీవు 

మధాయ్హన్మందు తడువులాడుదువు; నీ మారగ్ములను వరిధ్లల్చేసికొనలేవు; నీవు హింసింపబడి 

నితయ్మును దోచుకొనబడెదవు; నినున్ తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోవును, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:30 => సతరీని పర్ధానము చేసికొందువు గాని వేరొకడు ఆమెను కూడును. 

ఇలుల్కటుట్దువు గాని దానిలో నివసింపవు. దార్క్షతోట నాటుదువు గాని దాని పండుల్ తినవు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:31 => నీ యెదుద్ నీ కనున్లయెదుట వధింపబడునుగాని దాని 

మాంసము నీవు తినవు. నీ గాడిద నీ యెదుటనుండి బలాతాక్రముచేత కొనిపోబడి నీయొదద్కు మరల 

తేబడదు. నీ గొఱఱ్మేకలు నీ శతుర్వులకు ఇయయ్బడును, నినున్ రకిష్ంచువాడెవడును ఉండడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:32 => నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును అనయ్జనమునకు 

ఇయయ్బడుదురు. వారి నిమితత్ము నీ కనున్లు దినమెలల్ చూచి చూచి కీష్ణించిపోవునుగాని నీచేత 

నేమియు కాకపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:33 => నీవెరుగని జనము నీ పొలము పంటను నీ కషాట్రిజ్తమంతయు 

తినివేయును. నీవు హింసను బాధను మాతర్మే నితయ్ము పొందుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:34 => నీ కనున్లయెదుట జరుగుదానిని చూచుటవలన నీకు 

వెఱి ఱ్యెతుత్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:35 => యెహోవా నీ అరకాలు మొదలుకొని నీ నడినెతిత్వరకు 

మోకాళల్మీదను తొడలమీదను కుదరని చెడుపుండుల్ పుటిట్ంచి నినున్ బాధించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:36 => యెహోవా నినున్ను నీవు నీమీద నియమించుకొను నీ రాజును, 

నీవేగాని నీ పితరులేగాని యెరుగని జనమునకపప్గించును. అకక్డ నీవు కొయయ్దేవతలను 

రాతిదేవతలను పూజించెదవు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:37 => యెహోవా నినున్ చెదరగొటుట్ చోటి పర్జలలో విసమ్యమునకు 

సామెతకు, నిందకు నీవు హేతువైయుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:38 => విసాత్రమైన వితత్నములు పొలములోనికి తీసికొనిపోయి 

కొంచెమే యింటికి తెచుచ్కొందువు; ఏలయనగా మిడతలుదాని తినివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:39 => దార్క్షతోటలను నీవు నాటి బాగుచేయుదువు గాని ఆ 

దార్క్షలరసమును తార్గవు, దార్క్షపండల్ను సమకూరుచ్కొనవు; ఏలయనగా పురుగు వాటిని తినివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:40 => ఒలీవచెటుల్ నీ సమసత్ పార్ంతములలో నుండును గాని తైలముతో 

తలనంటుకొనవు; నీ ఒలీవకాయలు రాలిపోవును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:41 => కుమారులను కుమారెత్లను కందువు గాని వారు నీయొదద్ 

నుండరు, వారు చెరపటట్బడుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:42 => మిడతల దండు నీ చెటల్నిన్టిని నీ భూమి పంటను 

ఆకర్మించుకొనును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:43 => నీ మధయ్నునన్ పరదేశి నీకంటె మికిక్లి హెచచ్గును నీవు మికిక్లి 

తగిగ్పోదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:44 => అతడు నీకు అపిప్చుచ్నుగాని నీవు అతనికి అపిప్యయ్లేవు. 

అతడు తలగానుండును నీవు తోకగానుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:45 => నీవు నాశనము చేయబడువరకు ఈ శాపములనిన్యు నీమీదికి 

వచిచ్ నినున్ తరిమి నినున్ పటుట్కొనును; ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించిన ఆయన 

ఆజఞ్లను ఆయన కటట్డలను అనుసరించి నడుచుకొనునటుల్ నీవు ఆయన మాట వినలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:46 => మరియు అవి చిరకాలమువరకు నీమీదను నీ 

సంతానముమీదను సూచనగాను విసమ్యకారణముగాను ఉండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:47 => నీకు సరవ్సమృదిధ్ కలిగియుండియు నీవు సంతోషముతోను 

హృదయానందముతోను నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు దాసుడవు కాలేదు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:48 => గనుక ఆకలిదపుప్లతోను వసత్రహీనతతోను అనిన్ 

లోపములతోను యెహోవా నీమీదికి రపిప్ంచు నీ శతుర్వులకు దాసుడవగుదువు. వారు నినున్ 

నశింపజేయువరకు నీ మెడమీద ఇనుపకాడి యుంచుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:49 => యెహోవా దూరమైయునన్ భూదిగంతమునుండి ఒక జనమును, 

అనగా నీకు రాని భాష కలిగిన జనమును, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:50 => కూర్రముఖము కలిగి వృదుధ్లను యౌవనసుథ్లను కటాకిష్ంపని 

జనమును గదద్ యెగిరివచుచ్నటుల్ నీమీదికి రపిప్ంచును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:51 => నినున్ నశింపజేయువరకు నీ పశువులను నీ పొలముల 

ఫలములను వారు తినివేతురు నినున్ నశింపజేయువరకు ధానయ్మునేగాని దార్కాష్రసమునేగాని 

తైలమునేగాని పశువుల మందలనేగాని గొఱఱ్మేక మందలనేగాని నీకు నిలువనియయ్రు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:52 => మరియు నీవు ఆశర్యించిన ఉనన్త పార్కారములుగల నీ 

కోటలు పడువరకును నీ దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను వారు నినున్ ముటట్డివేయుదురు. 

నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న నీ దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను నినున్ 

ముటట్డివేయుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:53 => అపుప్డు ముటట్డిలోను నీ శతుర్వులు నినున్ పెటుట్ ఇబబ్ందిలోను 

నీ గరభ్ఫలమును, అనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న నీ కుమారులయొకక్యు నీ 

కుమారెత్లయొకక్యు మాంసమును తిందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28 :54 => మీలో బహు మృదువైన సవ్భావమును అతి 

సుకుమారమునుగల మనుషుయ్ని కనున్ తన సహోదరునియెడలను తన కౌగిటి భారయ్యెడలను తాను 

చంపక విడుచు తన కడమ పిలల్లయెడలను చెడడ్దైనందున 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:55 => అతడు తాను తిను తన పిలల్లమాంసములో కొంచెమైనను 

వారిలో నెవనికిని పెటట్డు; ఏలయనగా మీ శతుర్వులు మీ గార్మములనిన్టియందు మిముమ్ను 

ఇరుకుపరచుటవలనను ముటట్డివేయుటవలనను వానికి మిగిలినదేమియు ఉండదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:56 => నీ గార్మములలో నీ శతుర్వులు నినున్ ఇరుకుపరచుటవలనను 

ముటట్డివేయుటవలనను ఏమియు లేకపోవుటచేత మీలో మృదుతవ్మును  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:57 => అతి సుకుమారమును కలిగి మృదుతవ్ముచేతను అతి 

సుకుమారముచేతను నేలమీద తన అరకాలు మోప తెగింపని సతరీ తన కాళల్మధయ్నుండి పడు మావిని 

తాను కనబోవు పిలల్లను తాను రహసయ్ముగా తినవలెనని తన కౌగిటి పెనిమిటియెడలనైనను తన 

కుమారునియెడలనైనను తన కుమారెత్యెడలనైనను కటాక్షము చూపకపోవును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:58 => నీవు జాగర్తత్పడి యీ గర్ంథములో వార్యబడిన యీ ధరమ్శాసత్ర 

వాకయ్ములనిన్టిని అనుసరించి గైకొనుచు, నీ దేవుడైన యెహోవా అను ఆ మహిమగల భీకరమైన 

నామమునకు భయపడనియెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:59 => యెహోవా నీకును నీ సంతతికిని ఆశచ్రయ్మైన తెగుళల్ను 

కలుగజేయును. అవి దీరఘ్కాలముండు గొపప్ తెగుళుల్ను చెడడ్ రోగములునై యుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:60 => నీవు భయపడిన ఐగుపుత్ క్షయవాయ్ధులనిన్టిని ఆయన నీమీదికి 

తెపిప్ంచును; అవి నినున్ వెంటాడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:61 => మరియు నీవు నశించువరకు ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో 

వార్యబడని పర్తి రోగమును పర్తి తెగులును ఆయన నీకు కలుగజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:62 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట వినలేదుగనుక 

ఆకాశనక్షతర్ములవలె విసాత్రములైన మీరు, లెకక్కు తకుక్వై కొదిద్మందే మిగిలియుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:63 => కాబటిట్ మీకు మేలు చేయుచు మిముమ్ను విసత్రింపజేయుటకు 

మీ దేవుడైన యెహోవా మీయందు ఎటుల్ సంతోషించెనో అటుల్ మిముమ్ను నశింపజేయుటకును మిముమ్ 

సంహరించుటకును యెహోవా సంతోషించును గనుక నీవు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు పర్వేశించుచునన్ 

దేశములోనుండి పెలల్గింపబడుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:64 => దేశముయొకక్ యీ కొన మొదలుకొని ఆ కొనవరకును సమసత్ 

జనములలోనికి యెహోవా నినున్ చెదరగొటుట్ను. అకక్డ నీవైనను నీ పితరులైనను ఎరుగని 

కొయయ్వియు రాతివియునైన అనయ్దేవతలను పూజింతువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:65 => ఆ జనములలో నీకు నెమమ్ది కలుగదు; నీ అరకాలికి విశార్ంతి 

కలుగదు. అకక్డ యెహోవా హృదయకంపమును నేతర్కీష్ణతయు మనోవేదనయు నీకు కలుగజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:66 => నీకు ఎలల్పుప్డు పార్ణభయము కలిగియుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:67 => నీవు రేయింబగళుల్ భయపడుదువు. నీ పార్ణము నీకు దకుక్నను 

నమమ్కము నీకేమియు ఉండదు. నీ హృదయములో పుటుట్ భయముచేతను, నీ కనున్ చూచువా అయోయ్ 
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యెపుప్డు సాయంకాలమగునా అనియు, సాయంకాలమున అయోయ్ యెపుప్డు ఉదయమగునా అనియు 

అనుకొందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:68 => మరియు నీవు మరిఎపుప్డును దీనిని చూడకూడదని నేను నీతో 

చెపిప్న మారగ్మున యెహోవా ఐగుపుత్నకు ఓడలమీద నినున్ మరల రపిప్ంచును. అకక్డ మీరు 

దాసులగాను దాసీలగాను నీ శతుర్వులకు మిముమ్ను అమమ్జూపు కొనువారుందురు గాని మిముమ్ను 

కొనువాడొకడైన నుండడు. 

యెషయా 42:9 => మునుపటి సంగతులు సంభవించెను గదా కొర్తత్ సంగతులు 

తెలియజేయుచునాన్ను పుటట్కమునుపే వాటిని మీకు తెలుపుచునాన్ను. 

విలాపవాకయ్ములు 2:15 => తోర్వను వెళుల్వారందరు నినున్చూచి చపప్టుల్కొటెట్దరు వారు 

యెరూషలేముకుమారిని చూచి పరిపూరణ్ సౌందరయ్ముగల పటట్ణమనియు సరవ్ భూనివాసులకు 

ఆనందకరమైన నగరియనియు జనులు ఈ పటట్ణమునుగూరిచ్యేనా చెపిప్రి? అని యనుకొనుచు 

గేలిచేసి తల ఊచెదరు  

విలాపవాకయ్ములు 2:16 => నీ శతుర్వులందరు నినున్చూచి నోరుతెరచెదరు వారు ఎగతాళిచేసి 

పండుల్కొరుకుచు దాని మింగివేసియునాన్ము ఇదేగదా మనము కనిపెటిట్న దినము అది తటసిథ్ంచెను, 

దాని మనము చూచియునాన్ము అని యనుకొనెదరు.  

విలాపవాకయ్ములు 2:17 => యెహోవా తాను యోచించిన కారయ్ము ముగించియునాన్డు 

పూరవ్దినములలో తాను విధించినది ఆయన నెరవేరిచ్యునాన్డు శేషములేకుండ నినున్ 

పాడుచేసియునాన్డు నినున్బటిట్ శతుర్వులు సంతోషించునటుల్ చేసియునాన్డు నీ పగవారి శృంగమును 

హెచిచ్ంచియునాన్డు.  

యోహాను 10:35 => లేఖనము నిరరథ్కము కానేరదు గదా, దేవుని వాకయ్మెవరికి వచెచ్నో వారే 

దైవములని చెపిప్నయెడల నేను దేవుని కుమారుడనని చెపిప్నందుకు, 

యోబు 36:13 => అయినను లోలోపల హృదయపూరవ్కమైన భకిత్లేని వారు కోర్ధము 

నుంచుకొందురు. ఆయన వారిని బంధించునపుప్డు వారు మొఱఱ్పెటట్రు.  
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యెషయా 9 :13 => అయినను జనులు తముమ్ కొటిట్నవానితటుట్ తిరుగుట లేదు 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను వెదకరు. 

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. 

హోషేయ 7:7 => పొయియ్ కాలునటుల్ వారందరు బహు మంటమండి తమ నాయ్యాధిపతులను 

మింగివేయుదురు, వారి రాజులందరును కూలిరి, వారిలో ననున్ సమ్రించువాడొకడును లేడు. 

హోషేయ 7:10 => ఇశార్యేలుకునన్ అతిశయాసప్దము అతనిమీద సాక్షయ్ము పలుకును. ఇంత 

జరిగినను వారు తమ దేవుడైన యెహోవాయొదద్కు తిరుగకయునాన్రు, ఆయనను వెదకక యునాన్రు. 

హోషేయ 7:14 => హృదయ పూరవ్కముగా ననున్ బతిమాలుకొనక శయయ్లమీద పరుండి కేకలు 

వేయుదురు; ననున్ విసరిజ్ంచి ధానయ్ మదయ్ములు కావలెనని వారు గుంపులు కూడుదురు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:4 => అయినను గర్హించు హృదయమును చూచు కనున్లను విను 

చెవులను యెహోవా నేటివరకు మీకిచిచ్యుండలేదు. 

కీరత్నలు 85:4 => మా రక్షణకరత్వగు దేవా, మావైపునకు తిరుగుము. మా మీదనునన్ నీ కోపము 

చాలించుము. 

కీరత్నలు 119:18 => నేను నీ ధరమ్శాసత్రమునందు ఆశచ్రయ్మైన సంగతులను చూచునటుల్ నా కనున్లు 

తెరువుము.  

కీరత్నలు 119:27 => నీ ఉపదేశమారగ్మును నాకు బోధపరచుము. నీ ఆశచ్రయ్కారయ్ములను నేను 

ధాయ్నించెదను. 

కీరత్నలు 119:73 => (యోద ) నీచేతులు ననున్ నిరిమ్ంచి నాకు రూపు ఏరప్రచెను నేను నీ ఆజఞ్లను 

నేరుచ్కొనునటుల్ నాకు బుదిధ్ దయచేయుము. 
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యెషయా 64:7 => నీ నామమునుబటిట్ మొఱఱ్పెటుట్వాడొకడును లేకపోయెను నినున్ ఆధారము 

చేసికొనుటకై తనున్తాను పోర్తాస్హపరచుకొను వాడొకడును లేడు నీవు మాకు ముఖము చాటు 

చేసికొంటివి మా దోషములచేత నీవు మముమ్ను కరిగించియునాన్వు.  

యిరిమ్యా 31:18 => నీవు ననున్ శికిష్ంచితివి, కాడికి అలవాటుకాని కోడె దెబబ్లకు లోబడునటుల్గా 

నేను శిక్షకు లోబడుచునాన్ను, నీవు నా దేవుడవైన యెహోవావు, నీవు నా మనసుస్ను తిర్పిప్నయెడల 

నేను తిరుగుదును అని ఎఫార్యిము అంగలారుచ్చుండగా నేను ఇపుప్డే వినుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 44:27 => మేలు చేయుటకు కాక కీడు చేయుటకే నేను వారిని కనిపెటుట్చునాన్ను; వారు 

ఖడగ్ము చేతనైనను కాష్మము చేతనైనను కీష్ణించిపోవుచు, ఐగుపుత్ దేశములోనునన్ యూదావారందరు 

శేషములేకుండ చతుత్రు. 

విలాపవాకయ్ములు 5:21 => యెహోవా, నీవు మముమ్ను నీతటుట్ తిర్పిప్నయెడల మేము తిరిగెదము. 

మా పూరవ్సిథ్తి మరల మాకు కలుగజేయుము. 

లూకా 24:45 => అపుప్డు వారు లేఖనములు గర్హించునటుల్గా ఆయన వారి మనసుస్ను తెరచి 

యోహాను 6:45 => ననున్ పంపిన తండిర్ వానిని ఆకరిష్ంచితేనే గాని యెవడును నాయొదద్కు రాలేడు; 

అంతయ్దినమున నేను వానిని లేపుదును.  

యోహాను 8:32 => అపుప్డు సతయ్ము మిముమ్ను సవ్తంతుర్లనుగా చేయునని చెపప్గా 

ఎఫెసీయులకు 1:17 => మరియు మీ మనోనేతర్ములు వెలిగింపబడినందున, ఆయన మిముమ్ను 

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 

ఎఫెసీయులకు 1:18 => ఆయన కీర్సుత్నందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమునుబటిట్ విశవ్సించు 

మనయందు ఆయన చూపుచునన్ తన శకిత్యొకక్ అపరిమితమైన మహాతమ్య్మెటిట్దో, మీరు 

తెలిసికొనవలెనని,  

ఎఫెసీయులకు 4:21 => ఆయన యందలి సతయ్ము ఉనన్ది ఉనన్టుట్గానే ఆయన యందు 

ఉపదేశింపబడినవారైనయెడల, మీరాలాగు కీర్సుత్ను నేరుచ్కొనన్వారు కారు. 
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యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:9 => మోషే ఈ ధరమ్శాసత్రమును వార్సి యెహోవా నిబంధన 

మందసమును మోయు యాజకులైన లేవీయులకును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరికిని దానినపప్గించి 

1 రాజులు 8:48 => తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన వారియొకక్ దేశమందు పూరణ్హృదయముతోను 

పూరాణ్తమ్తోను వారు నీ తటుట్ తిరిగి, నీవు వారి పితరులకు దయచేసిన దేశము తటుట్ను నీవు 

కోరుకొనిన పటట్ణము తటుట్ను నీ నామఘనతకు నేను కటిట్ంచిన మందిరము తటుట్ను నినున్గూరిచ్ 

పార్రథ్న చేసినయెడల 

నెహెమాయ్ 1:7 => నీ యెదుట బహు అసహయ్ముగా పర్వరిత్ంచితివిు, నీ సేవకుడైన మోషేచేత నీవు 

నిరణ్యించిన ఆజఞ్లనైనను కటట్డలనైనను విధులనైనను మేము గైకొనకపోతివిు. 

కీరత్నలు 44:17 => ఇదంతయు మా మీదికి వచిచ్నను మేము నినున్ మరువలేదు నీ నిబంధన మీరి 

దోర్హులము కాలేదు. 

యెషయా 31:1 => ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుని లక్షయ్పెటట్కయు యెహోవాయొదద్ విచారింపకయు 

సహాయము నిమితత్ము ఐగుపుత్నకు వెళుల్చు గుఱఱ్ములను ఆధారము చేసికొని వారి రథములు 

విసాత్రములనియు రౌతులు బలాఢుయ్లనియు వారిని ఆశర్యించువారికి శర్మ.  

యెషయా 43:22 => యాకోబూ, నీవు నాకు మొఱఱ్పెటుట్టలేదు ఇశార్యేలూ, ననున్గూరిచ్ నీవు 

విసికితివి గదా. 

యెషయా 59:20 => సీయోనునొదద్కును యాకోబులో తిరుగుబాటు చేయుట మాని మళుల్కొనిన 

వారియొదద్కును విమోచకుడు వచుచ్ను ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 36:7 => ఒకవేళ వారి వినన్పములు యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలమగునేమో, ఒకవేళ 

వారు తమ చెడుమారగ్ము విడుతురేమో, నిజముగా ఈ పర్జలమీదికి ఉగర్తయు మహా కోపమును 

వచుచ్నని యెహోవా పర్కటించియునాన్డు. 
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యెహెజేక్లు 18:30 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, యెవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధింతును. 

మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీ అకర్మములు మీకు శికాష్ కారణములు కాకుండునటుల్ వాటిననిన్టిని 

విడిచిపెటుట్డి.  

యెహెజేక్లు 24:12 => అలసట పుటుట్వరకు ఇంతగా శర్దధ్పుచుచ్కొనినను దాని విసాత్రమైన మషుట్ 

పోదాయెను, మషుట్తోకూడ దానిని అగిన్లో వేయుము, 

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.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19 => పర్భువు సముఖమునుండి విశార్ంతికాలములు వచుచ్నటుల్ను 

వచనము 17 

ఇపుప్డైతే మా దేవా, దీనినిబటిట్ నీ దాసుడు చేయు పార్రథ్నలను విజాఞ్పనలను ఆలకించి, పర్భువు 

చితాత్నుసారముగా శిథిలమైపోయిన నీ పరిశుదధ్సథ్లము మీదికి నీ ముఖపర్కాశము రానిముమ్. 

యిరిమ్యా 31:28 => వారిని పెలల్గించుటకును విరుగగొటుట్టకును పడదోర్యుటకును నాశనము 

చేయుటకును హింసించుటకును నేనేలాగు కనిపెటిట్యుంటినో ఆలాగే వారిని సాథ్పించుటకును 

నాటుటకును కనిపెటిట్యుందును; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 44:27 => మేలు చేయుటకు కాక కీడు చేయుటకే నేను వారిని కనిపెటుట్చునాన్ను; వారు 

ఖడగ్ము చేతనైనను కాష్మము చేతనైనను కీష్ణించిపోవుచు, ఐగుపుత్ దేశములోనునన్ యూదావారందరు 

శేషములేకుండ చతుత్రు. 

దానియేలు 9:7 => పర్భువా, నీవే నీతిమంతుడవు; మేమైతే సిగుగ్చేత ముఖవికారమొందినవారము; 

మేము నీమీద తిరుగుబాటు చేసితివిు; దానినిబటిట్ నీవు సకల దేశములకు మముమ్ను తరిమితివి, 

యెరూషలేములోను యూదయ దేశములోను నివసించుచు సవ్దేశవాసులుగా ఉనన్టిట్యు, పరదేశ 

వాసులుగా ఉనన్టిట్యు ఇశార్యేలీయులందరికిని మాకును ఈ దినమున సిగేగ్ తగియునన్ది. 
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నెహెమాయ్ 9:33 => మా మీదికి వచిచ్న శర్మలనిన్టిని చూడగా నీవు నాయ్యసుథ్డవే; నీవు సతయ్ముగానే 

పర్వరిత్ంచితివి కాని మేము దురామ్రుగ్లమైతివిు. 

కీరత్నలు 51:14 => దేవా, నా రక్షణకరత్యగు దేవా రకాత్పరాధమునుండి ననున్ విడిపింపుము 

అపుప్డు నా నాలుక నీ నీతినిగూరిచ్ ఉతాస్హగానము చేయును. 

దానియేలు 9:10 => ఆయన తన దాసులగు పర్వకత్ల దావ్రా మాకు ఆజఞ్లు ఇచిచ్, వాటిని 

అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని సెలవిచెచ్ను గాని, మేము మా దేవుడైన యెహోవా మాట 

వినకపోతివిు. 

నిరగ్మకాండము 9:27 => ఇది చూడగా ఫరో మోషే అహరోనులను పిలువనంపి నేను ఈసారి 

పాపము చేసియునాన్ను; యెహోవా నాయ్యవంతుడు, నేనును నా జనులును దురామ్రుగ్లము; 

లేవీయకాండము 26:43 => వారిచేత విడువబడి వారు లేనపుప్డు పాడైపోయిన వారి దేశమును తన 

విశార్ంతిదినములను అనుభవించును. వారు నా తీరుప్లను తిరసక్రించి నా కటట్డలను 

అసహియ్ంచుకొనిరి. ఆ హేతువు చేతనే వారు తమ దోషశిక్ష నాయ్యమని ఒపుప్కొందురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:6 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయుల అధిపతులును రాజును తముమ్ను తాము 

తగిగ్ంచుకొని యెహోవా నాయ్యసుథ్డని ఒపుప్కొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:17 => ఆయన వారిమీదికి కలీద్యుల రాజును రపిప్ంపగా అతడు వారికి 

పరిశుదధ్ సథ్లముగానునన్ మందిరములోనే వారి యౌవనులను ఖడగ్ముచేత సంహరించెను. అతడు 

యౌవనులయందైనను, యువతులయందైనను, ముసలివారియందైనను, నెరసిన వెండుర్కలుగల 

వారియందైనను కనికరింపలేదు. దేవుడు వారినందరిని అతని చేతికపప్గించెను. 

ఎజార్ 9:15 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, నీవు నీతిమంతుడవై యునాన్వు, అందువలననే 

నేటిదినమున ఉనన్టుల్గా మేము శేషించి నిలుచుచునాన్ము. చితత్గించుము; మేము నీ సనిన్ధిని 

అపరాధులము గనుక నీ సనిన్ధిని నిలుచుటకు అరు హ్లము కామని పార్రథ్న చేసితిని. 

యోబు 8:3 => దేవుడు నాయ్యవిధిని రదుద్పరచునా? సరవ్శకుత్డగు దేవుడు నాయ్యమును 

రదుద్పరచునా? 
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యోబు 33:23 => నరులకు యుకత్మైనది ఏదో దానిని వానికి తెలియజేయుటకు వేలాది దూతలలో 

ఘనుడగు ఒకడు వానికి మధయ్వరిత్యై యుండినయెడల 

యోబు 36:3 => దూరమునుండి నేను జాఞ్నము తెచుచ్కొందును ననున్ సృజించినవానికి నీతిని 

ఆరోపించెదను. 

కీరత్నలు 116:5 => యెహోవా దయాళుడు నీతిమంతుడు మన దేవుడు వాతస్లయ్త గలవాడు. 

కీరత్నలు 119:137 => (సాదె) యెహోవా, నీవు నీతిమంతుడవు నీ నాయ్యవిధులు యథారథ్ములు 

యెషయా 43:28 => కావున నేను పర్తిషిఠ్తులగు నీ పర్ధానులను అపవితర్పరచితిని యాకోబును 

శపించితిని ఇశార్యేలును దూషణపాలు చేసితిని. 

విలాపవాకయ్ములు 1:18 => యెహోవా నాయ్యసుథ్డు నేను ఆయన ఆజఞ్కు తిరుగుబాటు చేసితిని 

సకల జనములారా, చితత్గించి ఆలకించుడి నా శర్మ చూడుడి నా కనయ్కలును నా యౌవనులును 

చెరలోనికి పోయియునాన్రు 

యెహెజేక్లు 14:23 => మీరు వారి పర్వరత్నను కిర్యలను చూచి నేను చేసినదంతయు నిరే హ్తుకముగా 

చేయలేదని మీరు తెలిసికొని ఓదారుప్ నొందుదురు, ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 24:12 => అలసట పుటుట్వరకు ఇంతగా శర్దధ్పుచుచ్కొనినను దాని విసాత్రమైన మషుట్ 

పోదాయెను, మషుట్తోకూడ దానిని అగిన్లో వేయుము, 

ఆమోసు 3:5 => భూమిమీద ఒకడును ఎర పెటట్కుండ పకిష్ ఉరిలో చికుక్పడునా? ఏమియు 

పటుట్బడకుండ ఉరి పెటుట్వాడు వదలి లేచునా? 

పర్కటన 16:5 => అపుప్డు వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు పవితుర్డా, పరిశుదుధ్ల రకత్మును 

పర్వకత్ల రకత్ముమ వారు కారిచ్నందుకు తీరుప్తీరిచ్ వారికి రకత్ము తార్గనిచిచ్తివి; 

వచనము 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 
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పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణముమీదికి వచిచ్న నాశనమును, నీ పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణమును 

దృషిట్ంచి చూడుము.  

నిరగ్మకాండము 6:1 => అందుకు యెహోవా ఫరోకు నేను చేయబోవుచునన్ దానిని నీవు 

నిశచ్యముగా చూచెదవు; బలమైన హసత్ముచేత అతడు వారిని పోనిచుచ్ను, బలమైన హసత్ముచేతనే 

అతడు తన దేశములోనుండి వారిని తోలివేయునని మోషేతో అనెను 

నిరగ్మకాండము 6:6 => కాబటిట్ నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఈలాగు చెపుప్ము నేనే యెహోవాను; నేను 

ఐగుపీత్యులు మోయించు బరువుల కిర్ందనుండి మిముమ్ను వెలుపలికి రపిప్ంచి , వారి 

దాసతవ్ములోనుండి మిముమ్ను విడిపించి, నా బాహువు చాపి గొపప్ తీరుప్లుతీరిచ్ మిముమ్ను 

విడిపించి, 

నిరగ్మకాండము 14:1 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

నిరగ్మకాండము 15:27 => తరువాత వారు ఏలీమునకు వచిచ్రి; అకక్డ పండెర్ండు నీటి బుగగ్లును 

డెబబ్ది యీత చెటుల్ను ఉండెను. వారు అకక్డనే ఆ నీళల్యొదద్ దిగిరి. 

నిరగ్మకాండము 32:11 => మోషే తన దేవుడైన యెహోవాను బర్తిమాలుకొని యెహోవా, నీవు 

మహాశకిత్వలన బాహుబలమువలన ఐగుపుత్ దేశములోనుండి రపిప్ంచిన నీ పర్జలమీద నీ కోపము 

మండనేల? 

1 రాజులు 8:51 => వారు ఐగుపుత్దేశములోనుండి ఆ ఇనుపకొలిమిలోనుండి నీవు రపిప్ంచిన నీ 

జనులును నీ సావ్సథ్య్మునై యునాన్రు. 

నెహెమాయ్ 1:10 => చితత్గించుము, నీవు నీ మహా పర్భావమును చూపి, నీ బాహుబలముచేత 

విడిపించిన నీ దాసులగు నీ జనులు వీరే. 

యిరిమ్యా 32:20 => నీవు ఐగుపుత్దేశములో చేసినటుట్ నేటివరకు ఇశార్యేలు వారి మధయ్ను ఇతర 

మనుషుయ్ల మధయ్ను సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుచు నేటివలె నీకు కీరిత్ 

తెచుచ్కొనుచునాన్వు.  
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యిరిమ్యా 32:21 => సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను జరిగించుచు మహా బలముకలిగి, 

చాపిన చేతులు గలవాడవై మహాభయము పుటిట్ంచి, ఐగుపుత్ దేశములోనుండి నీ పర్జలను రపిప్ంచి 

యిరిమ్యా 32:22 => మీకిచెచ్దనని వారి పితరులకు పర్మాణముచేసి, పాలు తేనెలు పర్వహించు ఈ 

దేశమును వారికిచిచ్తివి. 

యిరిమ్యా 32:23 => వారు పర్వేశించి దాని సవ్తంతిర్ంచుకొనిరి గాని నీ మాట వినకపోయిరి, నీ 

ధరమ్శాసత్రము ననుసరింపకపోయిరి. వారు చేయవలెనని నీవాజాఞ్పించినవాటిలో దేనిని చేయకపోయిరి 

గనుక ఈ కీడంతయు వారిమీదికి రపిప్ంచియునాన్వు. 

2 కొరిందీయులకు 1:10 => ఆయన అటిట్ గొపప్ మరణమునుండి మముమ్ను తపిప్ంచెను, ఇక 

ముందుకును తపిప్ంచును. మరియు మాకొరకు పార్రథ్న చేయుటవలన మీరు కూడ సహాయము 

చేయుచుండగా, ఆయన ఇక ముందుకును మముమ్ను తపిప్ంచునని ఆయనయందు నిరీక్షణ 

గలవారమై యునాన్ము. 

నిరగ్మకాండము 9:16 => నా బలమును నీకు చూపునటుల్ను, భూలోకమందంతట నా నామమును 

పర్చురము చేయునటుల్ను ఇందుకే నేను నినున్ నియమించితిని. 

నిరగ్మకాండము 14:18 => నేను ఫరోవలనను అతని రథముల వలనను అతని గుఱఱ్పు రౌతుల 

వలనను మహిమ తెచుచ్కొనునపుప్డు నేను యెహోవానని ఐగుపీత్యులు తెలిసికొందురనెను. 

నెహెమాయ్ 9:10 => ఫరోయు అతని దాసులందరును అతని దేశపు జనులందరును వారియెడల 

బహు గరవ్ముగా పర్వరిత్ంచిరని నీకు తెలియగా నీవు వారియెదుట సూచక కిర్యలను 

మహతాక్రయ్ములను చూపించితివి. ఆలాగున చేయుటవలన నీవు ఈ దినమందునన్టుట్గా 

పర్సిదిధ్నొందితివి. 

కీరత్నలు 106:8 => అయినను తన మహా పరాకర్మమును పర్సిదిధ్ చేయుటకై ఆయన తన 

నామమునుబటిట్ వారిని రకిష్ంచెను. 

యెషయా 55:13 => ముండల్చెటల్కు బదులుగా దేవదారువృక్షములు మొలుచును దురదగొండిచెటల్కు 

బదులుగా గొంజివృక్షములు ఎదుగును అది యెహోవాకు ఖాయ్తిగాను ఆయనకు కొటిట్వేయబడని 

నితయ్మైన జాఞ్పక సూచనగాను ఉండును.  
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యిరిమ్యా 32:10 => నేను కర్యపతర్ము వార్సి ముదర్వేసి సాకుష్లను పిలిపించి తార్సుతో ఆ వెండి 

తూచి 

దానియేలు 9:5 => మేమైతే నీ దాసులగు పర్వకత్లు నీ నామమునుబటిట్ మా రాజులకును మా 

యధిపతులకును మా పితరులకును యూదయదేశ జనులకందరికిని చెపిప్న మాటలను ఆలకింపక 

లూకా 15:18 => నేను లేచి నా తండిర్యొదద్కు వెళి ల్--తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; 

లూకా 15:19 => ఇకమీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు యోగుయ్డను కాను; ననున్ నీ 

కూలివారిలో ఒకనిగా పెటుట్కొనుమని అతనితో చెపుప్దుననుకొని, లేచి తండిర్యొదద్కు వచెచ్ను. 

లూకా 15:21 => అపుప్డు ఆ కుమారుడు అతనితో తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; ఇకమీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు యోగుయ్డను 

కాననెను. 

లూకా 18:13 => అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుచుండి, ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్టకైనను 

ధైరయ్ము చాలక రొముమ్ కొటుట్కొనుచు దేవా, పాపినైన ననున్ కరుణించుమని పలికెను. 

సంఖాయ్కాండము 23:23 => నిజముగా యాకోబులో మంతర్ము లేదు ఇశార్యేలులో శకునము లేదు 

ఆ యా కాలములందు దేవుని కారయ్ములు యాకోబు వంశసుథ్లగు ఇశార్యేలీయులకు 

తెలియచెపప్బడును.  

యిరిమ్యా 14:21 => నీ నామమునుబటిట్ మముమ్ను తోర్సివేయకుము, పర్శసత్మైన నీ 

సింహాసనమును అవమానపరచకుము, మాతో నీవు చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనుము, దాని 

భర్షఠ్పరచకుమీ. 

వచనము 19 

పర్భువా ఆలకింపుము, పర్భువా క్షమింపుము, పర్భువా ఆలసయ్ము చేయక చెవియొగిగ్ నా మనవి 

చితత్గించుము. నా దేవా, యీ పటట్ణమును ఈ జనమును నీ పేరు పెటట్బడినవే; నీ ఘనతను బటిట్యే 

నా పార్రథ్న వినుమని వేడుకొంటిని. 
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1 సమూయేలు 2:7 => యెహోవా దారిదర్య్మును ఐశవ్రయ్మును కలుగజేయువాడు 

కుర్ంగజేయువాడును లేవనెతుత్వాడును ఆయనే. 

నెహెమాయ్ 9:8 => అతడు నమమ్కమైన మనసుస్గల వాడని యెరిగి, కనానీయులు హితీత్యులు 

అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు యెబూసీయులు గిరాగ్షీయులు అనువారి దేశమును అతని 

సంతతివారికిచుచ్నటుల్ ఆతనితో నిబంధన చేసినవాడవు నీవే. 

కీరత్నలు 31:1 => యెహోవా, నీ శరణుజొచిచ్యునాన్ను ననెన్నన్డును సిగుగ్పడనియయ్కుము నీ 

నీతినిబటిట్ ననున్ రకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 71:2 => నీ నీతినిబటిట్ ననున్ తపిప్ంపుము ననున్ విడిపింపుము నీ చెవియొగిగ్ ననున్ 

రకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 143:1 => యెహోవా, నా పార్రథ్న ఆలకింపుము నా వినన్పములకు చెవియొగుగ్ము నీ 

విశావ్సయ్తనుబటిట్యు నీ నీతినిబటిట్యు నాకు ఉతత్రమిముమ్. 

మీకా 6:4 => ఐగుపుత్ దేశములోనుండి నేను మిముమ్ను రపిప్ంచితిని, దాసగృహములోనుండి 

మిముమ్ను విమోచించితిని, మిముమ్ను నడిపించుటకై మోషే అహరోను మిరాయ్ములను పంపించితిని. 

మీకా 6:5 => నా జనులారా, యెహోవా నీతి కారయ్ములను మీరు గర్హించునటుల్ మోయాబురాజైన 

బాలాకు యోచించిన దానిని బెయోరు కుమారుడైన బిలాము అతనికి పర్తుయ్తత్రముగా చెపిప్న 

మాటలను షితీత్ము మొదలుకొని గిలాగ్లు వరకును జరిగినవాటిని, మనసుస్నకు తెచుచ్ కొనుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పర్భువైన యేసు తన పర్భావమును కనుపరచు దూతలతో కూడ 

పరలోకమునుండి అగిన్జావ్లలలో పర్తయ్క్షమై, 

1 యోహాను 1:9 => మన పాపములను మనము ఒపుప్కొనినయెడల, ఆయన నమమ్దగినవాడును 

నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమసత్ దురీన్తినుండి మనలను 

పవితుర్లనుగా చేయును. 

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. 
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కీరత్నలు 87:1 => ఆయన పటట్ణపు పునాది పరిశుదధ్ పరవ్తములమీద వేయబడియునన్ది 

కీరత్నలు 87:2 => యాకోబు నివాసములనిన్టికంటె సీయోను గుమమ్ములు యెహోవాకు పిర్యములై 

యునన్వి 

కీరత్నలు 87:3 => దేవుని పటట్ణమా, మనుషుయ్లు నినున్గూరిచ్ మికిక్లి గొపప్ సంగతులు 

చెపుప్కొందురు.(సెలా.) 

యోవేలు 3:17 => అనుయ్లికమీదట దానిలో సంచరింపకుండ యెరూషలేము పరిశుదధ్పటట్ణముగా 

ఉండును; మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే, నాకు పర్తిషిఠ్తమగు సీయోను పరవ్తమందు నివ 

సించుచునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు. 

జెకరాయ్ 8:3 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను సీయోను నొదద్కు మరల వచిచ్, 

యెరూషలేములో నివాసముచేతును, సతయ్మును అనుసరించు పురమనియు, సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా పరవ్తము పరిశుదధ్ పరవ్తమనియు పేరుల్ పెటట్బడును. 

నిరగ్మకాండము 20:5 => ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; 

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

లేవీయకాండము 26:39 => మీలో మిగిలినవారు మీ శతుర్వుల దేశములలో తమ దోషములనుబటిట్ 

కీష్ణించిపోయెదరు. మరియు వారు తమమీదికి వచిచ్న తమ తండుర్ల దోషములనుబటిట్ 

కీష్ణించిపోయెదరు. 

లేవీయకాండము 26:40 => వారు నాకు విరోధముగా చేసిన తిరుగుబాటును తమ దోషమును తమ 

తండుర్ల దోషమును ఒపుప్కొని, తాము నాకు విరోధముగా నడిచితిమనియు 

కీరత్నలు 106:6 => మా పితరులవలెనే మేము పాపము చేసితివిు దోషములు కటుట్కొని 

భకిత్హీనులమైతివిు 

కీరత్నలు 106:7 => ఐగుపుత్లో మా పితరులు నీ అదుభ్తములను గర్హింపకయుండిరి నీ 

కృపాబాహుళయ్మును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనకయుండిరి సముదర్మునొదద్ ఎఱఱ్సముదర్మునొదద్ వారు 

తిరుగుబాటు చేసిరి. 
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కీరత్నలు 106:8 => అయినను తన మహా పరాకర్మమును పర్సిదిధ్ చేయుటకై ఆయన తన 

నామమునుబటిట్ వారిని రకిష్ంచెను. 

కీరత్నలు 106:9 => ఆయన ఎఱఱ్సముదర్మును గదిద్ంపగా అది ఆరిపోయెను మైదానముమీద 

నడుచునటుల్ వారిని అగాధజలములలో నడిపించెను.  

కీరత్నలు 106:10 => వారి పగవారి చేతిలోనుండి వారిని రకిష్ంచెను శతుర్వుల చేతిలోనుండి వారిని 

విమోచించెను. 

కీరత్నలు 106:11 => నీళుల్ వారి శతుర్వులను ముంచివేసెను వారిలో ఒకక్డైనను మిగిలియుండలేదు. 

కీరత్నలు 106:12 => అపుప్డు వారు ఆయన మాటలు నమిమ్రి ఆయన కీరిత్ గానము చేసిరి. 

కీరత్నలు 106:13 => అయినను వారు ఆయన కారయ్ములను వెంటనే మరచిపోయిరి ఆయన 

ఆలోచనకొరకు కనిపెటుట్కొనకపోయిరి. 

కీరత్నలు 106:14 => అరణయ్ములో వారు బహుగా ఆశించిరి ఎడారిలో దేవుని శోధించిరి 

కీరత్నలు 106:15 => వారు కోరినది ఆయన వారికిచెచ్ను అయినను వారి పార్ణములకు ఆయన 

కీష్ణత కలుగజేసెను. 

కీరత్నలు 106:16 => వారు తమ దండు పాళెములో మోషేయందును యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తుడైన 

అహరోనునందును అసూయపడిరి. 

కీరత్నలు 106:17 => భూమి నెరవిడిచి దాతానును మింగెను అది అబీరాము గుంపును కపిప్వేసెను. 

కీరత్నలు 106:18 => వారి సంఘములో అగిన్ రగిలెను దాని మంట భకిత్హీనులను కాలిచ్వేసెను. 

కీరత్నలు 106:19 => హోరేబులో వారు దూడను చేయించుకొనిరి. పోతపోసిన విగర్హమునకు 

నమసాక్రము చేసిరి 

కీరత్నలు 106:20 => తమ మహిమాసప్దమును గడిడ్మేయు ఎదుద్ రూపమునకు మారిచ్రి. 

కీరత్నలు 106:21 => ఐగుపుత్లో గొపప్ కారయ్ములను హాము దేశములో ఆశచ్రయ్కారయ్ములను 

కీరత్నలు 106:22 => ఎఱఱ్సముదర్మునొదద్ భయము పుటిట్ంచు కిర్యలను చేసిన తమ రక్షకుడైన 

దేవుని మరచిపోయిరి. 
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కీరత్నలు 106:23 => అపుప్డు ఆయన నేను వారిని నశింపజేసెదననెను. అయితే ఆయన వారిని 

నశింపజేయకుండునటుల్ ఆయన కోపము చలాల్రుచ్టకై ఆయన ఏరప్రచుకొనిన మోషే ఆయన సనిన్ధిని 

నిలిచి అడుడ్పడెను  

కీరత్నలు 106:24 => వారు రమయ్మైన దేశమును నిరాకరించిరి ఆయన మాట నమమ్కపోయిరి 

కీరత్నలు 106:25 => యెహోవా మాట ఆలకింపక వారు తమ గుడారములో సణుగుకొనిరి. 

కీరత్నలు 106:26 => అపుప్డు అరణయ్ములో వారిని కూలచేయుటకును  

కీరత్నలు 106:27 => అనయ్జనులలో వారి సంతానమును కూలుచ్టకును దేశములో వారిని 

చెదరగొటుట్టకును ఆయన వారిమీద చెయియ్ యెతెత్ను. 

కీరత్నలు 106:28 => మరియు వారు బయలెప్యోరును హతుత్కొని, చచిచ్నవారికి అరిప్ంచిన 

బలిమాంసమును భుజించిరి. 

కీరత్నలు 106:29 => వారు తమ కిర్యలచేత ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచగా వారిలో తెగులు రేగెను. 

కీరత్నలు 106:30 => ఫీనెహాసు లేచి పరిహారము చేయగా ఆ తెగులు ఆగిపోయెను. 

కీరత్నలు 106:31 => నితయ్ము తరములనిన్టను అతనికి ఆ పని నీతిగా ఎంచబడెను. 

కీరత్నలు 106:32 => మెరీబా జలములయొదద్ వారు ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిరి కావున వారి 

మూలముగా మోషేకు బాధ కలిగెను. 

కీరత్నలు 106:33 => ఎటల్నగా వారు అతని ఆతమ్మీద తిరుగుబాటు చేయగా అతడు తన పెదవులతో 

కానిమాట పలికెను. 

కీరత్నలు 106:34 => యెహోవా వారికి ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు అనయ్జనులను నాశనము 

చేయకపోయిరి. 

కీరత్నలు 106:35 => అనయ్జనులతో సహవాసము చేసి వారి కిర్యలు నేరుచ్కొనిరి. 

కీరత్నలు 106:36 => వారి విగర్హములకు పూజచేసిరి అవి వారికి ఉరి ఆయెను. 

కీరత్నలు 106:37 => మరియు వారు తమ కూమారులను తమ కుమారెత్లను దయయ్ములకు బలిగా 

అరిప్ంచిరి. 
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కీరత్నలు 106:38 => నిరపరాధ రకత్ము, అనగా తమ కుమారుల రకత్ము తమ కుమారెత్ల రకత్ము 

ఒలికించిరి కనాను దేశపువారి బొమమ్లకు వారిని బలిగా అరిప్ంచిరి ఆ రకత్మువలన దేశము 

అపవితర్మాయెను  

కీరత్నలు 106:39 => తమ కిర్యలవలన వారు అపవితుర్లైరి తమ నడవడిలో వయ్భిచరించినవారైరి. 

కీరత్నలు 106:40 => కావున యెహోవా కోపము ఆయన పర్జలమీద రగులుకొనెను ఆయన 

తనసావ్సథ్య్మందు అసహయ్పడెను.  

కీరత్నలు 106:41 => ఆయన వారిని అనయ్జనులచేతికి అపప్గించెను వారి పగవారు వారిని 

ఏలుచుండిరి. 

కీరత్నలు 106:42 => వారి శతుర్వులు వారిని బాధపెటిట్రి వారు శతుర్వుల చేతికిర్ంద అణపబడిరి. 

కీరత్నలు 106:43 => అనేక పరాయ్యములు ఆయన వారిని విడిపించెను అయినను వారు తమ 

ఆలోచనను అనుసరించి తిరుగుబాటు చేయుచు వచిచ్రి. తమ దోషముచేత హీనదశనొందిరి. 

కీరత్నలు 106:44 => అయినను వారి రోదనము తనకు వినబడగా వారికి కలిగిన శర్మను ఆయన 

చూచెను. 

కీరత్నలు 106:45 => వారిని తలంచుకొని ఆయన తన నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనెను తన 

కృపాబాహుళయ్మునుబటిట్ వారిని కరుణించెను. 

కీరత్నలు 106:46 => వారిని చెరగొనిపోయిన వారికందరికి వారియెడల కనికరము పుటిట్ంచెను. 

కీరత్నలు 106:47 => యెహోవా మా దేవా, మముమ్ను రకిష్ంపుము మేము నీ పరిశుదధ్ నామమునకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచునటుల్ను నినున్ సుత్తించుచు మేమతిశయించునటుల్ను అనయ్జనులలోనుండి 

మముమ్ను పోగుచేయుము.  

కీరత్నలు 106:48 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా యుగములనిన్టను సుత్తినొందును గాక 

పర్జలందరు ఆమేన  అందురు గాక. యెహోవాను సుత్తించుడి.  

మతత్యి 23:31 => అందువలననే మీరు పర్వకత్లను చంపినవారి కుమారులై యునాన్రని మీ మీద 

మీరే సాక్షయ్ము చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

మతత్యి 23:32 => మీరును మీ పితరుల పరిమాణము పూరిత్ చేయుడి. 
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లూకా 11:47 => అయోయ్, మీ పితరులు చంపిన పర్వకత్ల సమాధులను మీరు కటిట్ంచుచునాన్రు. 

లూకా 11:48 => కావున మీరు సాకుష్లై మీ పితరుల కారయ్ములకు సమమ్తించుచునాన్రు; వారు 

పర్వకత్లను చంపిరి, మీరు వారి సమాధులు కటిట్ంచుదురు. 

లూకా 11:49 => అందుచేత దేవుని జాఞ్నము చెపిప్నదేమనగా నేను వారియొదద్కు పర్వకత్లను 

అపొసత్లులను పంపుదును. 

లూకా 11:50 => వారు కొందరిని చంపుదురు, కొందరిని హింసింతురు. 

లూకా 11:51 => కాబటిట్ లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని, అనగా హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని 

బలిపీఠమునకును మందిరమునకును మధయ్ను నశించిన జెకరాయ్ రకత్మువరకు చిందింపబడిన 

పర్వకత్లందరి రకత్ము నిమితత్ము ఈ తరమువారు విచారింపబడుదురు; నిశచ్యముగా ఈ 

తరమువారు ఆ రకత్ము నిమితత్ము విచారింపబడుదురని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

1 రాజులు 9:7 => నేను ఇశార్యేలీయుల కిచిచ్న యీ దేశములో వారిని ఉండనియయ్క వారిని 

నిరూమ్లము చేసి, నా నామమునకు నేను పరిశుదధ్ పరచిన యీ మందిరమును నా సముఖములోనుండి 

కొటిట్వేసెదను; ఇశార్యేలీయులు సరవ్జనములలో చెదరిపోయి సామెతగాను హేళనగాను 

చేయబడుదురు. 

1 రాజులు 9:8 => ఈ మందిరమారగ్మున వచుచ్వారందరును దానిచూచి, ఆశచ్రయ్పడి ఇసీ, యని 

యెహోవా ఈ దేశమునకును ఈ మందిరమునకును ఈలాగున ఎందుకు చేసెనని యడుగగా 

1 రాజులు 9:9 => జనులిటల్ందురు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి తమ పితరులను రపిప్ంచిన తమ 

దేవుడైన యెహోవాను వారు విడిచి యితర దేవతలను ఆధారము చేసికొని కొలిచి పూజించుచు వచిచ్రి 

గనుక యెహోవా ఈ కీడంతయు వారిమీదికి రపిప్ంచియునాన్డు. 

కీరత్నలు 41:13 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా శాశవ్తకాలమునుండి శాశవ్తకాలమువరకు 

సుత్తింపబడును గాక. ఆమేన . ఆమేన .  

కీరత్నలు 79:4 => మా పొరుగువారికి మేము అసహుయ్లమైతివిు మా చుటుట్నునన్వారు మముమ్ 

నపహసించి యెగతాళి చేసెదరు.  
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యెషయా 64:9 => యెహోవా, అతయ్ధికముగా కోపపడకుము మేము చేసిన దోషమును నితయ్ము 

జాఞ్పకము చేసికొనకుము చితత్గించుము, చూడుము, దయచేయుము, మేమందరము నీ పర్జలమే గదా.  

యెషయా 64:10 => నీ పరిశుదధ్ పటట్ణములు బీటి భూములాయెను సీయోను బీడాయెను 

యెరూషలేము పాడాయెను. 

యెషయా 64:11 => మా పితరులు నినున్ కీరిత్ంచుచుండిన మా పరిశుదధ్ మందిరము. మా 

శృంగారమైన మందిరము అగిన్పాలాయెను మాకు మనోహరములైనవనిన్యు నాశనమైపోయెను.  

యిరిమ్యా 24:9 => మరియు వారు యిటు అటు చెదరగొటట్బడుటకై భూ రాజయ్ములనిన్టిలోను, 

నేను వారిని తోలివేయు సథ్లములనిన్టిలోను, వారిని భీతికరముగాను నిందాసప్దముగాను 

సామెతగాను అపహాసయ్ముగాను శాపాసప్దముగాను ఉండజేసెదను. 

యిరిమ్యా 29:18 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే. వారు విననొలల్నివారై, నేను పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన 

నా సేవకులచేత వారియొదద్కు పంపిన నా మాటలను ఆలకింపకపోయిరి. 

విలాపవాకయ్ములు 1:8 => యెరూషలేము ఘోరమైన పాపము చేసెను అందుచేతను అది 

అపవితుర్రాలాయెను దాని ఘనపరచినవారందరు దాని మానమును చూచి దాని తృణీకరించుదురు. 

అది నిటూ ట్రుప్ విడుచుచు వెనుకకు తిరుగుచునన్ది  

విలాపవాకయ్ములు 1:9 => దాని యపవితర్త దాని చెంగులమీదనునన్ది దాని కడవరి సిథ్తిని అది 

జాఞ్పకముచేసికొనక యుండెను అది ఎంతోవింతగా హీనదశ చెందినది దాని నాదరించువాడొకడును 

లేకపోయెను. యెహోవా, శతుర్వులు అతిశయిలుల్టచేత నాకు కలిగిన శర్మను దృషిట్ంచుము.  

విలాపవాకయ్ములు 2:15 => తోర్వను వెళుల్వారందరు నినున్చూచి చపప్టుల్కొటెట్దరు వారు 

యెరూషలేముకుమారిని చూచి పరిపూరణ్ సౌందరయ్ముగల పటట్ణమనియు సరవ్ భూనివాసులకు 

ఆనందకరమైన నగరియనియు జనులు ఈ పటట్ణమునుగూరిచ్యేనా చెపిప్రి? అని యనుకొనుచు 

గేలిచేసి తల ఊచెదరు  

విలాపవాకయ్ములు 2:16 => నీ శతుర్వులందరు నినున్చూచి నోరుతెరచెదరు వారు ఎగతాళిచేసి 

పండుల్కొరుకుచు దాని మింగివేసియునాన్ము ఇదేగదా మనము కనిపెటిట్న దినము అది తటసిథ్ంచెను, 

దాని మనము చూచియునాన్ము అని యనుకొనెదరు.  
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1 సమూయేలు 17:26 => దావీదు జీవముగల దేవుని సైనయ్ములను తిరసక్రించుటకు ఈ 

సునన్తిలేని ఫిలిషీత్యుడు ఎంతటివాడు? వాని చంపి ఇశార్యేలీయులనుండి యీ నింద 

తొలగించినవానికి బహుమతి యేమని తనయొదద్ నిలిచినవారినడుగగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:40 => నా దేవా, యీ సథ్లమందు చేయబడు వినన్పముమీద నీ కనుదృషిట్ 

యుంచుదువుగాక, నీ చెవులు దానిని ఆలకించునుగాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:6 => మన పితరులు దోర్హులై మన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి 

చెడునడతలు నడచి ఆయనను విసరిజ్ంచి, ఆయన నివాసమునకు పెడముఖము పెటుట్కొని దానిని 

అలక్షయ్ముచేసిరి. 

కీరత్నలు 51:14 => దేవా, నా రక్షణకరత్యగు దేవా రకాత్పరాధమునుండి ననున్ విడిపింపుము 

అపుప్డు నా నాలుక నీ నీతినిగూరిచ్ ఉతాస్హగానము చేయును. 

కీరత్నలు 78:54 => తాను పర్తిషిఠ్ంచిన సరిహదుద్నొదద్కు తన దకిష్ణహసత్ము సంపాదించిన యీ 

పరవ్తమునొదద్కు ఆయన వారిని రపిప్ంచెను.  

కీరత్నలు 79:8 => మేము బహుగా కుర్ంగియునాన్ము. మా పూరువ్ల దోషములు జాఞ్పకము చేసికొని 

నీవు మామీద కోపముగా నుండకుము నీ వాతస్లయ్ము తవ్రగా మముమ్ నెదురొక్ననిముమ్  

కీరత్నలు 80:14 => సైనయ్ములకధిపతివగు దేవా, ఆకాశములోనుండి మరల చూడుము ఈ 

దార్కాష్వలిల్ని దృషిట్ంచుము. 

కీరత్నలు 85:4 => మా రక్షణకరత్వగు దేవా, మావైపునకు తిరుగుము. మా మీదనునన్ నీ కోపము 

చాలించుము. 

కీరత్నలు 89:41 => తోర్వను పోవువారందరు అతని దోచుకొనుచునాన్రు అతడు తన పొరుగువారికి 

నిందాసప్దుడాయెను. 

కీరత్నలు 102:14 => దాని రాళుల్ నీ సేవకులకు పిర్యములు వారు దాని మంటిని కనికరించుదురు 

యెషయా 5:25 => దానినిబటిట్ యెహోవా కోపము ఆయన పర్జలమీద మండుచునన్ది. ఆయన 

వారిమీదికి తన బాహువు చాచి వారిని కొటట్గా పరవ్తములు వణకుచునన్వి. వీధులమధయ్ను వారి 
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కళేబరములు పెంటవలె పడియునన్వి. ఇంతగా జరిగినను ఆయన కోపము చలాల్రలేదు ఆయన 

బాహువు ఇంకను చాపబడియునన్ది.  

యిరిమ్యా 23:40 => ఎనన్డును మరువబడని నితాయ్పవాదమును నితాయ్వమానమును మీమీదికి 

రపిప్ంచెదను. 

యిరిమ్యా 50:7 => కనుగొనినవారందరు వారిని భకిష్ంచుచు వచిచ్రి వారి శతుర్వులు మేము 

అపరాధులము కాము వీరు నాయ్యమునకు నివాసమును తమ పితరులకు నిరీక్షణాధారమునగు 

యెహోవామీద తిరుగుబాటు చేసినందున ఇది వారికి సంభవించెనని చెపుప్దురు.  

యిరిమ్యా 51:50 => ఖడగ్మును తపిప్ంచుకొనినవారలారా, ఆలసయ్ముచేయక వెళుల్డి, 

దూరమునుండి మీరు యెహోవాను జాఞ్పకము చేసికొనుడి యెరూషలేము మీ జాఞ్పకమునకు 

రానియుయ్డి.  

విలాపవాకయ్ములు 3:50 => నా కనీన్రు ఎడతెగక కారుచుండును. 

యెహెజేక్లు 22:4 => నీకు నీవే శిక్ష తెపిప్ంచుకొంటివి, శికాష్ సంవతస్రములు వచుచ్టకు నీవే 

కా ర ణ మై తి వి . కా బ టిట్  అ నయ్ జ న ము ల లో నిం దా సప్ ద ము గా ను , స క ల దే శ ము ల లో 

అపహాసాయ్సప్దముగాను నినున్ నియమించుచునాన్ను.  

యెహెజేక్లు 23:43 => వయ్భిచారము చేయుటచేత బలహీనురాలైన దీనితో నేనీలాగంటిని అది 

మరెనన్టికిని వయ్భిచారము చేయక మానదు. 

యెహెజేక్లు 36:3 => వచనమెతిత్ ఈలాగు పర్వచింపుము పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

శేషించిన అనయ్జనులకు మీరు సావ్ధీనులగునటుల్గాను, నిందించువారిచేత జనుల దృషిట్కి మీరు 

అపహాసాయ్సప్దమగునటుల్గాను, నలుదికుక్ల మీ శతుర్వులు మిమమ్ను పటుట్కొన నాశించి మిముమ్ను 

పాడుచేసియునాన్రు. 

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  
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యోవేలు 2:1 => సీయోను కొండమీద బాకా ఊదుడి నా పరిశుదధ్ పరవ్తముమీద హెచచ్రికనాదము 

చేయుడి యెహోవా దినము వచుచ్చునన్దనియు అది సమీపమాయెననియు దేశనివాసులందరు 

వణకుదురు గాక. 

మీకా 6:16 => ఏలయనగా మీరు ఒమీ నియమించిన కటట్డల నాచరించుచు, అహాబు ఇంటివారు 

చేసిన కిర్యలనిన్టి ననుసరించుచు వారి యోచనలనుబటిట్ నడుచుచునాన్రు గనుక నా జనులకు 

రావలసిన అవమానమును మీరు పొందగా మిముమ్ను భీతిపుటిట్ంచు జనులుగాను పటట్ణనివాసులను 

అపహాసాయ్సప్దముగాను చేయబోవుచునాన్ను. 

జెఫనాయ్ 3:11 => ఆ దినమున నీ గరవ్మునుబటిట్ సంతోషించువారిని నీలోనుండి నేను 

వెళల్గొటుట్దును గనుక నా పరిశుదధ్మైన కొండయందు నీవిక గరవ్ము చూపవు, నామీద తిరుగబడి నీవు 

చేసిన కిర్యలవిషయమై నీకు సిగుగ్ కలుగదు 

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. 

మతత్యి 4:5 => అంతట అపవాది పరిశుదధ్ పటట్ణమునకు ఆయనను తీసికొనిపోయి, దేవాలయ 

శిఖరమున ఆయనను నిలువబెటిట్ 

హెబీర్యులకు 7:25 => ఈయన తనదావ్రా దేవునియొదద్కు వచుచ్వారి పక్షమున, విజాఞ్పనము 

చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచునాన్డు గనుక వారిని సంపూరణ్ముగా రకిష్ంచుటకు 

శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

వచనము 20 

నేను ఇంక పలుకుచు పార్రథ్న చేయుచు, పవితర్ పరవ్తము కొరకు నా దేవుడైన యెహోవా యెదుట నా 

పాపమును నా జనము యొకక్ పాపమును ఒపుప్కొనుచు నా దేవుని విజాఞ్పన చేయుచునుంటిని. 

సంఖాయ్కాండము 6:23 => మీరు ఇశార్యేలీయులను ఈలాగు దీవింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:24 => యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించి నినున్ కాపాడును గాక; 
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సంఖాయ్కాండము 6:25 => యెహోవా నీకు తన సనిన్ధిని పర్కాశింపజేసి నినున్ కరుణించును గాక; 

సంఖాయ్కాండము 6:26 => యెహోవా నీమీద తన సనిన్ధికాంతి ఉదయింపజేసి నీకు సమాధానము 

కలుగజేయును గాక. అటుల్ వారు ఇశార్యేలీయులమీద నా నామమును ఉచచ్రించుటవలన నేను 

వారిని ఆశీరవ్దించెదను.  

కీరత్నలు 4:6 => మాకు మేలు చూపువాడెవడని పలుకువారనేకులు. యెహోవా, నీ సనిన్ధికాంతి 

మామీద పర్కాశింపజేయుము. 

కీరత్నలు 67:1 => భూమిమీద నీ మారగ్ము తెలియబడునటుల్ను అనయ్జనులందరిలో నీ రక్షణ 

తెలియబడునటుల్ను 

కీరత్నలు 80:1 => ఇశార్యేలునకు కాపరీ, చెవియొగుగ్ము. మందవలె యోసేపును నడిపించువాడా, 

కెరూబులమీద ఆసీనుడవైనవాడా, పర్కాశింపుము. 

కీరత్నలు 80:3 => దేవా, చెరలోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచుము మేము రక్షణ నొందునటుల్ నీ 

ముఖకాంతి పర్కాశింపజేయుము. 

కీరత్నలు 80:7 => సైనయ్ములకధిపతివగు దేవా, చెరలోనుండి మముమ్ రపిప్ంచుము. మేము 

రక్షణనొందునటుల్ నీ ముఖకాంతి పర్కాశింపజేయుము. 

కీరత్నలు 80:19 => యెహోవా, సైనయ్ములకధిపతివగు దేవా, చెరలోనుండి మముమ్ రపిప్ంచుము 

మేము రక్షణ నొందునటుల్ నీ ముఖకాంతి పర్కాశింపజేయుము. 

కీరత్నలు 119:135 => నీ సేవకునిమీద నీ ముఖకాంతి పర్కాశింపజేయుము నీ కటట్డలను నాకు 

బోధింపుము. 

పర్కటన 21:23 => ఆ పటట్ణములో పర్కాశించుటకై సూరుయ్డైనను చందుర్డైనను దానికకక్రలేదు; 

దేవుని మహిమయే దానిలో పర్కాశించుచునన్ది. గొఱఱ్పిలల్యే దానికి దీపము. 

విలాపవాకయ్ములు 5:18 => నకక్లు దానిమీద తిరుగులాడుచునన్వి మా కనున్లు దీని చూచి 

మందగిలెను. 
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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. 

యోహాను 16:24 => ఇదివరకు మీరేమియు నా పేరట అడుగలేదు; మీ సంతోషము 

పరిపూరణ్మగునటుల్ అడుగుడి, మీకు దొరకును. 

2 కొరిందీయులకు 1:20 => దేవుని వాగాద్నములు ఎనిన్యైనను అనిన్యు కీర్సుత్నందు 

అవుననన్టుట్గానే యునన్వి గనుక మనదావ్రా దేవునికి మహిమ కలుగుటకై అవి ఆయన వలన 

నిశచ్యములై యునన్వి. 

సంఖాయ్కాండము 6:25 => యెహోవా నీకు తన సనిన్ధిని పర్కాశింపజేసి నినున్ కరుణించును గాక; 

1 రాజులు 8:28 => అయినను యెహోవా నా దేవా, నీ దాసుడనైన నా పార్రథ్నను వినన్పమును 

అంగీకరించి, యీ దినమున నీ దాసుడనైన నేను చేయు పార్రథ్నను పెటుట్ మొఱఱ్ను ఆలకించుము. 

1 రాజులు 8:44 => మరియు నీ జనులు తమ శతుర్వులతో యుదధ్ము చేయుటకై నీవు వారిని 

పంపించు ఏ సథ్లమునకైనను బయలుదేరునపుప్డు, నీవు కోరుకొనిన పటట్ణముతటుట్ను నీ 

నామఘనతకు నేను కటిట్ంచిన మందిరముతటుట్ను యెహోవావగు నీకు వారు పార్రథ్న చేసినయెడల 

1 రాజులు 18:37 => యెహోవా, నా పార్రథ్న ఆలకించుము; యెహోవావైన నీవే దేవుడవై 

యునాన్వనియు, నీవు వారి హృదయములను నీ తటుట్కు తిరుగచేయుదువనియు ఈ జనులకు 

తెలియునటుల్గా నా పార్రథ్న అంగీకరించుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:19 => యెహోవా నీ దాసుని నిమితత్మే నీ చితత్పర్కారము ఈ మహా ఘనత 

కలుగునని నీవు తెలియజేసియునాన్వు, అతని నిమితత్మే నీవు ఈ గొపప్ కారయ్మును చేసియునాన్వు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:19 => దేవా యెహోవా, నీ సేవకుడు నీ సనిన్ధిని చేయు పార్రథ్నయందును 

వినన్పమునందును లక్షయ్ముంచి, నీ సేవకుడనైన నేను చేయు పార్రథ్నను పెటుట్ మొఱఱ్ను ఆలకించుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:35 => ఆకాశమునుండి నీవు వారి వినన్పమును పార్రథ్నను ఆలకించి వారి 

కారయ్మును నిరవ్హించుదువుగాక. 
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నెహెమాయ్ 1:6 => నీ చెవియొగిగ్ నీ నేతర్ములు తెరచి నీ సనిన్ధిని దివారాతర్ము నీ దాసులైన 

ఇశార్యేలీయుల పక్షముగా నేను చేయు పార్రథ్న అంగీకరించుము. నీకు విరోధముగ పాపము చేసిన 

ఇశార్యేలు కుమారుల దోషమును నేను ఒపుప్కొనుచునాన్ను. నేనును నా తండిర్ యింటివారును 

పాపము చేసియునాన్ము. 

యోబు 12:9 => వీటి అనిన్టినిబటిట్ యోచించుకొనినయెడల యెహోవా హసత్ము వీటిని 

కలుగజేసెనని తెలిసికొనలేనివాడెవడు? 

కీరత్నలు 17:6 => నేను నీకు మొఱఱ్పెటుట్కొనియునాన్ను దేవా, నీవు నాకుతత్రమిచెచ్దవు నాకు 

చెవియొగిగ్ నా మాట ఆలకించుము. 

కీరత్నలు 25:16 => నేను ఏకాకిని, బాధపడువాడను నా వైపు తిరిగి ననున్ కరుణింపుము. 

కీరత్నలు 31:16 => నీ సేవకుని మీద నీ ముఖకాంతి పర్కాశింపజేయుము నీ కృపచేత ననున్ 

రకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 34:15 => యెహోవా దృషిట్ నీతిమంతులమీద నునన్ది. ఆయన చెవులు వారి మొరలకు 

ఒగిగ్యునన్వి. 

కీరత్నలు 65:2 => పార్రథ్న ఆలకించువాడా, సరవ్శరీరులు నీయొదద్కు వచెచ్దరు 

కీరత్నలు 74:3 => శతుర్వులు పరిశుదధ్ సథ్లములోనునన్ సమసత్మును పాడుచేసియునాన్రు నితయ్ము 

పాడైయుండు చోటల్కు విజయము చేయుము. 

కీరత్నలు 106:8 => అయినను తన మహా పరాకర్మమును పర్సిదిధ్ చేయుటకై ఆయన తన 

నామమునుబటిట్ వారిని రకిష్ంచెను. 

కీరత్నలు 130:2 => పర్భువా, నా పార్రథ్న ఆలకింపుము. నీ చెవియొగిగ్ నా ఆరత్ధవ్ని వినుము. 

యెషయా 37:17 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, చెవి యొగిగ్ ఆలకించుము; యెహోవా, 

కనున్లుతెరచి దృషిట్ంచుము; జీవముగల దేవుడవైన నినున్ దూషించుటకై సనె హ్రీబు పంపినవాని 

మాటలను చెవినిబెటుట్ము. 

యెషయా 48:9 => నేను నినున్ నిరూమ్లము చేయకుండునటుల్ నా నామమునుబటిట్ నా కోపము 

మానుకొనుచునాన్ను నా కీరిత్ నిమితత్ము నీ విషయములో ననున్ బిగబటుట్కొనుచునాన్ను. 
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యిరిమ్యా 31:9 => వారు ఏడుచ్చు వచెచ్దరు, వారు ననున్ పార్రిథ్ంచుచుండగా నేను వారిని 

నడిపించుదును, వారు తొటిర్లల్కుండ చకక్గాపోవు బాటను నీళల్ కాలువలయొదద్ వారిని నడిపింతును. 

ఇశార్యేలునకు నేను తండిర్ని కానా? ఎఫార్యిము నా జేయ్షఠ్ కుమారుడు కాడా? 

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 12:20 => నేనే యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొనునటుల్ కాపురపు పటట్ణములు 

నిరజ్నములుగా ఉండును, దేశమును పాడగును. 

యెహెజేక్లు 20:22 => అయితే నేను పర్తయ్క్షమైన అనయ్జనుల మధయ్ నా నామమునకు దూషణ 

కలుగకుండునటుల్ ఏ జనులలోనుండి వారిని రపిప్ంచితినో ఆ జనులు చూచుచుండగా నా హసత్ము 

వెనుకకు తీసి నా వాగాద్నము నెరవేరిచ్తిని.  

హగగ్యి 1:4 => ఈ మందిరము పాడైయుండగా మీరు సరంబీవేసిన యిండల్లో నిసించుటకు ఇది 

సమయమా? 

మతత్యి 26:44 => ఆయన వారిని మరల విడిచివెళి ల్, ఆ మాటలే చెపుప్చు మూడవ మారు పార్రథ్న 

చేసెను. 

వచనము 21 

నేను ఈలాగున మాటలాడుచు పార్రథ్న చేయుచునుండగా, మొదట నేను దరశ్నమందు చూచిన అతి 

పర్కాశమానుడైన గబిర్యేలను ఆ మనుషుయ్డు సాయంతర్పు బలి అరిప్ంచు సమయమున నాకు కనబడి 

ననున్ ముటెట్ను. 

1 రాజులు 8:29 => నీ దాసుడనైన నేను చేయు పార్రథ్నను దయతో అంగీకరించునటుల్ నా నామము 

అకక్డ ఉండునని యే సథ్లమునుగూరిచ్ నీవు సెలవిచిచ్తివో ఆ సథ్లమైన యీ మందిరము తటుట్ నీ 

నేతర్ములు రేయింబగలు తెరవబడి యుండునుగాక. 
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2 రాజులు 19:16 => యెహోవా, చెవియొగిగ్ ఆలకింపుము; యెహోవా, కనున్లు తెరచి 

దృషిట్ంచుము; జీవముగల దేవుడవైన నినున్ దూషించుటకై సనె హ్రీబు పంపినవాని మాటలను చెవిని 

బెటుట్ము. 

కీరత్నలు 17:6 => నేను నీకు మొఱఱ్పెటుట్కొనియునాన్ను దేవా, నీవు నాకుతత్రమిచెచ్దవు నాకు 

చెవియొగిగ్ నా మాట ఆలకించుము. 

కీరత్నలు 17:7 => నీ శరణుజొచిచ్నవారిని వారిమీదికి లేచువారి చేతిలోనుండి నీ కుడిచేత 

రకిష్ంచువాడా, 

యెషయా 37:17 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, చెవి యొగిగ్ ఆలకించుము; యెహోవా, 

కనున్లుతెరచి దృషిట్ంచుము; జీవముగల దేవుడవైన నినున్ దూషించుటకై సనె హ్రీబు పంపినవాని 

మాటలను చెవినిబెటుట్ము. 

యెషయా 63:15 => పరమునుండి చూడుము మహిమోనన్తమైన నీ పరిశుదధ్ నివాససథ్లమునుండి 

దృషిట్ంచుము నీ ఆసకిత్ యేది? నీ శౌరయ్కారయ్ములేవి? నాయెడల నీకునన్ జాలియు నీ వాతస్లయ్తయు 

అణగిపోయెనే.  

యెషయా 63:16 => మాకు తండిర్వి నీవే, అబార్హాము మముమ్ నెరుగకపోయినను ఇశార్యేలు 

మముమ్ను అంగీకరింపకపోయినను యెహోవా, నీవే మాతండిర్వి అనాదికాలమునుండి మా 

విమోచకుడని నీకు పేరే గదా.  

యెషయా 63:17 => యెహోవా నీ మారగ్ములను తపిప్ తిరుగునటుల్గా మముమ్ను ఎందుకు 

తొలగజేసితివి? నీ భయము విడుచునటుల్ మా హృదయములను నీవెందుకు కఠినపరచితివి? నీ 

దాసుల నిమితత్ము నీ సావ్సథ్య్గోతర్ముల నిమితత్ము తిరిగిరముమ్.  

యెషయా 63:18 => నీ పరిశుదధ్ జనులు సవ్లప్కాలమే దేశమును అనుభవించిరి మా శతుర్వులు నీ 

పరిశుదాధ్లయమును తొర్కిక్యునాన్రు.  

యెషయా 63:19 => నీ పరిపాలన నెనన్డును ఎరుగనివారివలె నైతివిు నీ పేరెనన్డును 

పెటట్బడనివారివలె నైతివిు. 
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యెషయా 64:12 => యెహోవా, వీటిని చూచి ఊరకుందువా? మౌనముగానుందువా? 

అతయ్ధికముగా మముమ్ను శర్మపెటుట్దువా? 

నిరగ్మకాండము 3:7 => మరియు యెహోవా యిటల్నెను నేను ఐగుపుత్లోనునన్ నా పర్జల బాధను 

నిశచ్యముగా చూచితిని, పనులలో తముమ్ను కషట్పెటుట్వారినిబటిట్ వారు పెటిట్న మొరను వింటిని, వారి 

దుఃఖములు నాకు తెలిసేయునన్వి. 

కీరత్నలు 80:14 => సైనయ్ములకధిపతివగు దేవా, ఆకాశములోనుండి మరల చూడుము ఈ 

దార్కాష్వలిల్ని దృషిట్ంచుము. 

కీరత్నలు 80:15 => నీ కుడిచేయి నాటిన మొకక్ను కాయుము నీకొరకు నీవు ఏరప్రచుకొనిన 

కొమమ్ను కాయుము. 

కీరత్నలు 80:16 => అది అగిన్చేత కాలచ్బడియునన్ది నరకబడియునన్ది నీ కోపదృషిట్వలన జనులు 

నశించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 80:17 => నీ కుడిచేతి మనుషుయ్నికి తోడుగాను నీకొరకై నీవు ఏరప్రచుకొనిన నరునికి 

తోడుగాను నీ బాహుబలముండును గాక. 

కీరత్నలు 80:18 => అపుప్డు మేము నీయొదద్నుండి తొలగిపోము నీవు మముమ్ను బర్దికింపుము 

అపుప్డు నీ నామమునుబటిట్యే మేము మొఱఱ్పెటుట్దుము 

కీరత్నలు 80:19 => యెహోవా, సైనయ్ములకధిపతివగు దేవా, చెరలోనుండి మముమ్ రపిప్ంచుము 

మేము రక్షణ నొందునటుల్ నీ ముఖకాంతి పర్కాశింపజేయుము. 

యిరిమ్యా 7:10 => అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకుచు బయలునకు ధూపమువేయుచు మీరెరుగని 

దేవతలను అనుసరించుచునాన్రే; అయినను నా నామము పెటట్బడిన యీ మందిరములోనికి వచిచ్ నా 

సనిన్ధిని నిలుచుచు విడుదలనొందియునాన్మని మీరు చెపుప్దురు; ఈ హేయకిర్యలనిన్యు 

జరిగించుటకేనా మీరు విడుదలనొందితిరి? 

యిరిమ్యా 14:9 => భర్మసియునన్వానివలెను రకిష్ంపలేని శూరునివలెను నీవేల ఉనాన్వు? 

యెహోవా, నీవు మామధయ్ నునాన్వే; మేము నీ పేరుపెటట్బడినవారము; మముమ్ను చెయియ్ విడువకుము.  
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యిరిమ్యా 15:16 => నీ మాటలు నాకు దొరకగా నేను వాటిని భుజించితిని; సైనయ్ములకధిపతివగు 

యెహోవా, దేవా, నీ పేరు నాకు పెటట్బడెను గనుక నీ మాటలు నాకు సంతోషమును నా 

హృదయమునకు ఆనందమును కలుగజేయుచునన్వి. 

యిరిమ్యా 25:29 => నా పేరు పెటట్బడిన పటట్ణమునకు నేను కీడుచేయ మొదలుపెటట్గా మీకు 

శిక్షలేకుండ పోవునా? మీరు శికిష్ంపబడకపోరు. భూలోక నివాసులందరిమీదికి నేను ఖడగ్మును 

రపిప్ంచుచునాన్ను; ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

1 కొరిందీయులకు 1:2 => కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకు, అనగా కీర్సుత్యేసునందు 

పరిశుదధ్పరచబడినవారై పరిశుదుధ్లుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారికిని, వారికిని మనకును 

పర్భువుగా ఉనన్ మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున పర్తిసథ్లములో పార్రిథ్ంచువారికందరికిని 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

యెషయా 64:6 => మేమందరము అపవితుర్లవంటి వారమైతివిు మా నీతికిర్యలనిన్యు 

మురికిగుడడ్వలె నాయెను మేమందరము ఆకువలె వాడిపోతివిు గాలివాన కొటుట్కొనిపోవునటుల్గా మా 

దోషములు మముమ్ను కొటుట్కొనిపోయెను  

యిరిమ్యా 14:7 => యెహోవా, మా తిరుగుబాటులు అనేకములు, నీకు విరోధముగా మేము 

పాపము చేసితివిు; మా దోషములు మా మీద దోషారోపణ చేయుచునన్వి; నీ నామమునుబటిట్ నీవే 

కారయ్ము జరిగించుము. 

యెహెజేక్లు 36:32 => మీ నిమితత్ము నేను ఈలాగున చేయుటలేదని తెలిసికొనుడి; ఇదే పర్భువైన 

యెహోవా వాకుక్. ఇశార్యేలీయులారా, మీ పర్వరత్ననుగూరిచ్ చినన్బోయి సిగుగ్పడుడి. 

యిరిమ్యా 36:7 => ఒకవేళ వారి వినన్పములు యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలమగునేమో, ఒకవేళ 

వారు తమ చెడుమారగ్ము విడుతురేమో, నిజముగా ఈ పర్జలమీదికి ఉగర్తయు మహా కోపమును 

వచుచ్నని యెహోవా పర్కటించియునాన్డు. 

యిరిమ్యా 37:20 => రాజా, నా యేలినవాడా, చితత్గించి వినుము, చితత్గించి నా మనవి నీ సనిన్ధికి 

రానిముమ్, నేను అకక్డ చనిపోకుండునటుల్ లేఖికుడైన యెనాతాను ఇంటికి ననున్ మరల పంపకుము. 
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నిరగ్మకాండము 32:32 => అయోయ్ నీవు వారి పాపమును ఒకవేళ పరిహరించితివా, లేనియెడల 

నీవు వార్సిన నీ గర్ంథములో నుండి నా పేరు తుడిచివేయుమని బర్తిమాలుకొనుచునాన్ననెను. 

లేవీయకాండము 26:32 => నేనే మీ దేశమును పాడుచేసిన తరువాత దానిలో కాపురముండు మీ 

శతుర్వులు దాని చూచి ఆశచ్రయ్పడెదరు. 

లేవీయకాండము 26:41 => నేను తమకు విరోధముగా నడిచితిననియు, తమ శతుర్వుల 

దేశములోనికి తముమ్ను రపిప్ంచితిననియు, ఒపుప్కొనినయెడల, అనగా లోబడని తమ హృదయములు 

లొంగి తాము చేసిన దోషమునకు పర్తిదండనను అనుభవించితిమని ఒపుప్కొనినయెడల, 

సంఖాయ్కాండము 6:27 => అటుల్ వారు ఇశార్యేలీయులమీద నా నామ మును ఉచచ్రించుటవలన 

నేను వారిని ఆశీరవ్దించెదను.   

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:28 => ఏలయనగా నీవు ఏ దేశములోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచితివో ఆ 

దేశసుథ్లు యెహోవా తాను వారితో చెపిప్న దేశములోనికి వారిని చేరచ్లేకపోవుటవలనను, వారిని 

దేవ్షించుటవలనను, అరణయ్ములో వారిని చంపుటకు వారిని రపిప్ంచెనని చెపుప్కొందురేమో. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28 :10 => భూపర్జలందరు యెహోవా నామమున నీవు 

పిలువబడుచుండుట చూచి నీకు భయపడుదురు. 

నెహెమాయ్ 1:6 => నీ చెవియొగిగ్ నీ నేతర్ములు తెరచి నీ సనిన్ధిని దివారాతర్ము నీ దాసులైన 

ఇశార్యేలీయుల పక్షముగా నేను చేయు పార్రథ్న అంగీకరించుము. నీకు విరోధముగ పాపము చేసిన 

ఇశార్యేలు కుమారుల దోషమును నేను ఒపుప్కొనుచునాన్ను. నేనును నా తండిర్ యింటివారును 

పాపము చేసియునాన్ము. 

నెహెమాయ్ 9:19 => వారు ఎడారిలో ఉండగా నీవు బహు విసాత్రమైన కృప కలిగినవాడవై వారిని 

విసరిజ్ంపలేదు; మారగ్ముగుండ వారిని తోడుకొని పోవుటకు పగలు మేఘసత్ంభమును, దారిలో వారికి 

వెలుగిచుచ్టకు రాతిర్ అగిన్సత్ంభమును వారిపైనుండి వెళి ల్పోక నిలిచెను. 

యోబు 9:15 => నేను నిరోద్షినైయుండినను ఆయనకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్జాలను నాయ్యకరత్యని1 

నేనాయనను బతిమాలుకొనదగును. 
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యోబు 23:4 => ఆయన సనిన్ధిని నేను నా వాయ్జెయ్మును విశదపరచెదను వాదములతో నా నోరు 

నింపుకొనెదను. 

కీరత్నలు 6:4 => యెహోవా, తిరిగి రముమ్, ననున్ విడిపింపుము నీ కృపనుబటిట్ ననున్ రకిష్ంచుము. 

కీరత్నలు 17:1 => యెహోవా, నాయ్యమును ఆలకించుము, నా మొఱఱ్ నంగీకరించుము నా పార్రథ్నకు 

చెవియొగుగ్ము, అది కపటమైన పెదవులనుండి వచుచ్నదికాదు. 

కీరత్నలు 31:16 => నీ సేవకుని మీద నీ ముఖకాంతి పర్కాశింపజేయుము నీ కృపచేత ననున్ 

రకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 40:1 => యెహోవాకొరకు నేను సహనముతో కనిపెటుట్కొంటిని ఆయన నాకు చెవియొగిగ్ నా 

మొఱఱ్ ఆలకించెను. 

కీరత్నలు 51:1 => దేవా, నీ కృపచొపుప్న ననున్ కరుణింపుము నీ వాతస్లయ్ బాహుళయ్ము చొపుప్న నా 

అతికర్మములను తుడిచివేయుము  

కీరత్నలు 62:12 => పర్భువా, మనుషుయ్లకందరికి వారి వారి కిర్యలచొపుప్న నీవే 

పర్తిఫలమిచుచ్చునాన్వు. కాగా కృపచూపుటయు నీది. 

కీరత్నలు 86:1 => యెహోవా, నేను దీనుడను దరిదుర్డను చెవియొగిగ్ నాకుతత్రమిముమ్ 

కీరత్నలు 103:10 => మన పాపములనుబటిట్ మనకు పర్తికారము చేయలేదు మన దోషములనుబటిట్ 

మనకు పర్తిఫలమియయ్లేదు. 

కీరత్నలు 119:77 => నీ ధరమ్శాసత్రము నాకు సంతోషకరము. నేను బర్దుకునటుల్ నీ 

కరుణాకటాక్షములు నాకు కలుగును గాక. 

కీరత్నలు 119:124 => నీ కృపచొపుప్న నీ సేవకునికి మేలుచేయుము నీ కటట్డలను నాకు 

బోధింపుము 

యిరిమ్యా 31:9 => వారు ఏడుచ్చు వచెచ్దరు, వారు ననున్ పార్రిథ్ంచుచుండగా నేను వారిని 

నడిపించుదును, వారు తొటిర్లల్కుండ చకక్గాపోవు బాటను నీళల్ కాలువలయొదద్ వారిని నడిపింతును. 

ఇశార్యేలునకు నేను తండిర్ని కానా? ఎఫార్యిము నా జేయ్షఠ్ కుమారుడు కాడా? 
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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. 

దానియేలు 9:19 => పర్భువా ఆలకింపుము, పర్భువా క్షమింపుము, పర్భువా ఆలసయ్ము చేయక 

చెవియొగిగ్ నా మనవి చితత్గించుము. నా దేవా, యీ పటట్ణమును ఈ జనమును నీ పేరు పెటట్బడినవే; 

నీ ఘనతను బటిట్యే నా పార్రథ్న వినుమని వేడుకొంటిని. 

యోవేలు 2:17 => యెహోవాకు పరిచరయ్చేయు యాజకులు మంటపమునకును బలిపీఠమునకును 

మధయ్ నిలువబడి కనీన్రు విడుచుచు యెహోవా, నీ జనులయెడల జాలి చేసికొని, అనయ్జనులు వారిమీద 

పర్భుతవ్ము చేయునటుల్ వారిని అవమానమునకపప్గింపకుము; లేనియెడల అనయ్జనులు వారి దేవుడు 

ఏమాయెనందురుగదా యని వేడుకొనవలెను.  

ఆమోసు 9:12 => పూరవ్పు రీతిగా దానిని మరల కటుట్దును; ఈలాగు జరిగించు యెహోవా వాకుక్ 

ఇదే. 

హగగ్యి 1:4 => ఈ మందిరము పాడైయుండగా మీరు సరంబీవేసిన యిండల్లో నిసించుటకు ఇది 

సమయమా? 

జెకరాయ్ 3:3 => యెహోషువ మలిన వసత్రములు ధరించినవాడై దూత సముఖములో 

నిలువబడియుండగా 

జెకరాయ్ 12:4 => ఇదే యెహోవా వాకుక్ ఆ దినమందు నేను గుఱఱ్ములనిన్టికిని బెదరును, వాటిని 

ఎకుక్వారికి వెఱి ఱ్ని పుటిట్ంతును, యూదావారిమీద నా దృషిట్యుంచి జనముల గుఱఱ్ములనిన్టికిని 

అంధతవ్ము కలుగజేతును. 

మతత్యి 6:7 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు అనయ్జనులవలె వయ్రథ్మైన మాటలు 

వచింపవదుద్; విసత్రించి మాటలాడుటవలన తమ మనవి వినబడునని వారు తలంచుచునాన్రు; 

మతత్యి 15:27 => ఆమె నిజమే పర్భువా, కుకక్పిలల్లుకూడ తమ యజమానుల బలల్మీదనుండి పడు 

ముకక్లు తినునుగదా అని చెపెప్ను. 
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లూకా 7:42 => ఆ అపుప్ తీరుచ్టకు వారియొదద్ ఏమియు లేకపోయెను గనుక అతడు వారిదద్రిని 

క్షమించెను. కాబటిట్ వీరిలో ఎవడు అతని ఎకుక్వగా పేర్మించునో చెపుప్మని అడిగెను. 

లూకా 18:13 => అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుచుండి, ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్టకైనను 

ధైరయ్ము చాలక రొముమ్ కొటుట్కొనుచు దేవా, పాపినైన ననున్ కరుణించుమని పలికెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:29 => పర్భువా, ఈ సమయమునందు వారి బెదరింపులు చూచి 

రోమీయులకు 12:12 => నిరీక్షణ గలవారై సంతోషించుచు, శర్మయందు ఓరుప్ గలవారై, 

పార్రథ్నయందు పటుట్దల కలిగియుండుడి. 

యాకోబు 5:11 => సహించిన వారిని ధనుయ్లనుకొనుచునాన్ము గదా? మీరు యోబు యొకక్ 

సహనమునుగూరిచ్ వింటిరి. ఆయన ఎంతో జాలియు కనికరమును గలవాడని మీరు తెలిసికొని 

యునాన్రు. 

వచనము 22 

అతడు నాతో మాటలాడి ఆ సంగతి నాకు తెలియజేసి ఇటల్నెను దానియేలూ, నీకు గర్హింప శకిత్ 

ఇచుచ్టకు నేను వచిచ్తిని. 

సంఖాయ్కాండము 14:19 => ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నది మొదలుకొని యిదివరకు నీవు ఈ 

పర్జలదోషమును పరిహరించియునన్టుల్ నీ కృపాతిశయమునుబటిట్ ఈ పర్జల దోషమును దయచేసి 

క్షమించుమని యెహోవాతో చెపప్గా 

1 రాజులు 8:30 => మరియు నీ దాసుడనైన నేనును నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులును ఈ 

సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్న చేయునపుప్డెలల్, నీ నివాససాథ్నమైన ఆకాశమందు విని మా వినన్పము 

అంగీకరించుము; వినునపుప్డెలల్ మముమ్ను క్షమించుము. 

1 రాజులు 8:31 => ఎవడైనను తన పొరుగువానికి అనాయ్యము చేయగా అతనిచేత పర్మాణము 

చేయించుటకు అతనిమీద ఒటుట్ పెటట్బడినయెడల, అతడు ఈ మందిరమందునన్ నీ బలిపీఠము ఎదుట 

ఆ ఒటుట్ పెటుట్నపుప్డు 

Page  of 1036 1355



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#$

1 రాజులు 8:32 => నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులకు నాయ్యము తీరిచ్, హాని చేసినవాని 

తలమీదికి శిక్ష రపిప్ంచి నీతిపరుని నీతిచొపుప్న వానికి ఇచిచ్ వాని నీతిని నిరాధ్రణ చేయుము. 

1 రాజులు 8:33 => మరియు ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు నీకు విరోధముగా పాపము 

చేయుటచేత తమ శతుర్వులయెదుట మొతత్బడినపుప్డు, వారు నీతటుట్ తిరిగి నీ నామమును ఒపుప్కొని 

యీ మందిరమందు నినున్గూరిచ్ పార్రథ్న వినన్పములు చేయునపుప్డెలల్ 

1 రాజులు 8:34 => నీవు ఆకాశమందు విని, ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు చేసిన పాపమును 

క్షమించి, వారి పితరులకు నీవిచిచ్న దేశములోనికి వారిని తిరిగి రపిప్ంచుము. 

1 రాజులు 8:35 => మరియు వారు నీకు విరోధముగా పాపము చేసినందున ఆకాశము మూయబడి 

వరష్ము లేకపోగా, నీవు వారిని ఈలాగున శర్మపెటుట్టవలన వారు నీ నామమును ఒపుప్కొని తమ 

పాపములను విడిచి యీ సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్న చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:36 => నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులైన ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు చేసిన 

పాపమును క్షమించి, వారు నడువవలసిన సనామ్రగ్మును వారికి చూపించి, నీ జనులకు నీవు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్న భూమి మీద వరష్ము కురిపింపుము. 

1 రాజులు 8:37 => దేశమందు కాష్మముగాని తెగులుగాని గాడుప్ దెబబ్గాని చితత్పటుట్టగాని 

మిడతలుగాని చీడపురుగుగాని కలిగినను, వారి శతుర్వు వారి దేశపు పటట్ణములలో వారిని 

ముటట్డివేసినను, ఏ తెగులుగాని వాయ్ధిగాని కలిగినను, 

1 రాజులు 8:38 => ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులలో పర్తి మనిషి తన తన మనోవాయ్ధిని 

తెలిసికొనును గదా; ఒకక్డైనను జనులందరైనను ఈ మందిరము తటుట్ తమ చేతులు చాపి పార్రథ్న 

వినన్పములు చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:39 => పర్తి మనిషియొకక్ హృదయము నీవెరుగుదువు గనుక నీవు ఆకాశమను నీ 

నివాససథ్లమందు విని, క్షమించి దయచేసి యెవరి పర్వరత్ననుబటిట్ వారికి పర్తిఫలమిచిచ్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:21 => నీ సేవకుడును నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులును ఈ సథ్లముతటుట్ 

తిరిగి చేయబోవు పార్రథ్నలను నీవు ఆలకించుము, ఆకాశముననునన్ నీ నివాససథ్లమందు 

ఆలకించుము, ఆలకించునపుప్డు క్షమించుము. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 6:25 => ఆకాశమందు నీవు విని, నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులు చేసిన 

పాపమును క్షమించి, వారికిని వారి పితరులకును నీవిచిచ్న దేశమునకు వారిని మరల 

రపిప్ంచుదువుగాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:26 => వారు నీ దృషిట్యెదుట పాపము చేసినందున ఆకాశము మూయబడి 

వాన కురియకునన్పుప్డు, వారు ఈ సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్నచేసి నీ నామమును ఒపుప్కొని, నీవు 

వారిని శర్మపెటిట్నపుప్డు వారు తమ పాపములను విడిచిపెటిట్ తిరిగినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:27 => ఆకాశమందునన్ నీవు ఆలకించి, నీ సేవకులును నీ జనులునగు 

ఇశార్యేలీయులు చేసిన పాపమును క్షమించి, వారు నడువవలసిన మంచిమారగ్ము వారికి 

బోధించి,నీవు నీ జనులకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్న నీ దేశమునకు వాన దయచేయుదువుగాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:28 => దేశమునందు కరవుగాని తెగులుగాని కనబడినపుప్డైనను, గాడుప్ 

దెబబ్గాని చితత్పటుట్టగాని తగిలినపుప్డైనను, మిడతలుగాని చీడపురుగులుగాని దండు దిగినపుప్డైనను, 

వారి శతుర్వులు వారి దేశపు పటట్ణములలో వారిని ముటట్డివేసినపుప్డైనను, ఏ బాధగాని యే 

రోగముగాని వచిచ్నపుప్డైనను 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:29 => ఎవడైనను ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులందరు కలిసియైనను, 

నొపిప్గాని కషట్ముగాని అనుభవించుచు, ఈ మందిరముతటుట్ చేతులు చాపి చేయు వినన్పములనిన్యు 

పార్రథ్నలనిన్యు నీ నివాససథ్లమైన ఆకాశమునుండి నీవు ఆలకించి క్షమించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:30 => నీవు మా పితరులకిచిచ్న దేశమందు వారు తమ 

జీవితకాలమంతయు నీయందు భయభకుత్లు కలిగి 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:39 => నీ నివాససథ్లమైన ఆకాశమునుండి నీవు వారి వినన్పమును 

పార్రథ్నను ఆలకించి వారి కారయ్మును నిరవ్హించి, నీ దృషిట్యెదుట పాపము చేసిన నీ జనులను 

క్షమించుదువుగాక. 

ఆమోసు 7:2 => నేలను మొలిచిన పచిచ్క యంతయు ఆ మిడుతలు తినివేసినపుప్డు పర్భువైన 

యెహోవా, నీవు దయచేసి క్షమించుము, యాకోబు కొదిద్ జనము గలవాడు, అతడేలాగు నిలుచును? 

అని నేను మనవిచేయగా  

Page  of 1038 1355



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#$

లూకా 11:8 => అతడు తన సేన్హితుడైనందున లేచి ఇయయ్కపోయినను, అతడు సిగుగ్మాలి మాటి 

మాటికి అడుగుటవలననైనను లేచి అతనికి కావలసినవనిన్యు ఇచుచ్ను అని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 44:23 => పర్భువా, మేలొక్నుము నీవేల నిదిర్ంచుచునాన్వు? లెముమ్ నితయ్ము మముమ్ను 

విడనాడకుము. 

కీరత్నలు 44:24 => నీ ముఖమును నీ వేల మరుగుపరచియునాన్వు? మా బాధను మాకు కలుగు 

హింసను నీవేల మరచియునాన్వు?  

కీరత్నలు 44:25 => మా పార్ణము నేలకు కుర్ంగియునన్ది మా శరీరము నేలను పటిట్యునన్ది. 

కీరత్నలు 44:26 => మా సహాయమునకు లెముమ్ నీ కృపనుబటిట్ మముమ్ను విమోచింపుము. 

కీరత్నలు 74:9 => సూచక కిర్యలు మాకు కనబడుటలేదు, ఇకను పర్వకత్యు లేకపోయెను. ఇది 

ఎంతకాలము జరుగునో దాని నెరిగినవాడు మాలో ఎవడును లేడు. 

కీరత్నలు 74:10 => దేవా, విరోధులు ఎందాక నిందింతురు? శతుర్వులు నీ నామమును నితయ్ము 

దూషింతురా? 

కీరత్నలు 74:11 => నీ హసత్మును నీ దకిష్ణహసత్మును నీవెందుకు ముడుచుకొనియునాన్వు? నీ 

రొముమ్లోనుండి దాని తీసి వారిని నిరూమ్లము చేయుము. 

కీరత్నలు 79:5 => యెహోవా, ఎంతవరకు కోపపడుదువు? ఎలల్పుప్డును కోపపడుదువా? నీ రోషము 

అగిన్వలె ఎలల్పుప్డును మండునా?  

కీరత్నలు 85:5 => ఎలల్కాలము మామీద కోపగించెదవా? తరతరములు నీ కోపము సాగించెదవా? 

కీరత్నలు 85:6 => నీ పర్జలు నీయందు సంతోషించునటుల్ నీవు మరల మముమ్ను బర్దికింపవా?  

కీరత్నలు 102:13 => నీవు లేచి సీయోనును కరుణించెదవు. దానిమీద దయచూపుటకు కాలము 

వచెచ్ను నిరణ్యకాలమే వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 102:14 => దాని రాళుల్ నీ సేవకులకు పిర్యములు వారు దాని మంటిని కనికరించుదురు 

యెషయా 64:9 => యెహోవా, అతయ్ధికముగా కోపపడకుము మేము చేసిన దోషమును నితయ్ము 

జాఞ్పకము చేసికొనకుము చితత్గించుము, చూడుము, దయచేయుము, మేమందరము నీ పర్జలమే గదా.  
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యెషయా 64:10 => నీ పరిశుదధ్ పటట్ణములు బీటి భూములాయెను సీయోను బీడాయెను 

యెరూషలేము పాడాయెను. 

యెషయా 64:11 => మా పితరులు నినున్ కీరిత్ంచుచుండిన మా పరిశుదధ్ మందిరము. మా 

శృంగారమైన మందిరము అగిన్పాలాయెను మాకు మనోహరములైనవనిన్యు నాశనమైపోయెను.  

యెషయా 64:12 => యెహోవా, వీటిని చూచి ఊరకుందువా? మౌనముగానుందువా? 

అతయ్ధికముగా మముమ్ను శర్మపెటుట్దువా? 

కీరత్నలు 79:8 => మేము బహుగా కుర్ంగియునాన్ము. మా పూరువ్ల దోషములు జాఞ్పకము చేసికొని 

నీవు మామీద కోపముగా నుండకుము నీ వాతస్లయ్ము తవ్రగా మముమ్ నెదురొక్ననిముమ్  

కీరత్నలు 79:9 => మా రక్షణకరత్వగు దేవా, నీ నామ పర్భావమునుబటిట్ మాకు సహాయము చేయుము 

నీ నామమునుబటిట్ మా పాపములను పరిహరించి మముమ్ను రకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 79:10 => వారి దేవుడెకక్డనునాన్డని అనయ్జనులు పలుకనేల? మేము చూచుచుండగా 

ఓరచ్బడిన నీ సేవకుల రకత్మునుగూరిచ్న పర్తిదండన జరిగినటుల్ అనయ్జనులకు తెలియబడనిముమ్. 

కీరత్నలు 102:15 => అపుప్డు అనయ్జనులు యెహోవా నామమునకును భూరాజులందరు నీ 

మహిమకును భయపడెదరు 

కీరత్నలు 102:16 => ఏలయనగా యెహోవా సీయోనును కటిట్యునాన్డు ఆయన తన మహిమతో 

పర్తయ్క్షమాయెను 

కీరత్నలు 115:1 => మాకు కాదు, యెహోవా మాకు కాదు నీ కృపాసతయ్ములనుబటిట్ నీ నామమునకే 

మహిమ కలగునుగాక 

కీరత్నలు 115:2 => వారి దేవుడేడి అని అనయ్జనులెందుకు చెపుప్కొందురు? 

యిరిమ్యా 14:7 => యెహోవా, మా తిరుగుబాటులు అనేకములు, నీకు విరోధముగా మేము 

పాపము చేసితివిు; మా దోషములు మా మీద దోషారోపణ చేయుచునన్వి; నీ నామమునుబటిట్ నీవే 

కారయ్ము జరిగించుము. 

యిరిమ్యా 14:20 => యెహోవా, మా దురామ్రగ్తను మా పితరుల దోషమును మేము 

ఒపుప్కొనుచునాన్ము; నీకు విరోధముగా పాపము చేసియునాన్ము. 
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యిరిమ్యా 14:21 => నీ నామమునుబటిట్ మముమ్ను తోర్సివేయకుము, పర్శసత్మైన నీ 

సింహాసనమును అవమానపరచకుము, మాతో నీవు చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనుము, దాని 

భర్షఠ్పరచకుమీ. 

యెహెజేక్లు 20:9 => అయితే ఏ అనయ్ జనులయెదుట ననున్ నేను బయలుపరచుకొంటినో, యే 

అనయ్జనులమధయ్ వారుండిరో ఆ అనయ్జనులలో వారునన్ అనయ్జనుల యెదుట వారికి ననున్ 

బయలుపరచుకొంటిని, నా నామమునకు దూషణ కలుగకుండుటకై ఆలాగు చేయుటమాని, ఆ జనులు 

చూచుచుండగా నా నామ ఘనతకొరకు నేను వారిని ఐగుపుత్దేశములోనుండి రపిప్ంచితిని. 

యెహెజేక్లు 20:14 => అయితే నేను వారిని రపిప్ంపగా ఏ అనయ్జనులు చూచిరో యే 

అనయ్జనులలోనుండి నేను వారిని రపిప్ంచితినో వారి యెదుట నా నామమునకు దూషణ 

కలుగకుండునటుల్ నేననుకొనిన పర్కారము చేయక మానితిని. 

యెహెజేక్లు 20:22 => అయితే నేను పర్తయ్క్షమైన అనయ్జనుల మధయ్ నా నామమునకు దూషణ 

కలుగకుండునటుల్ ఏ జనులలోనుండి వారిని రపిప్ంచితినో ఆ జనులు చూచుచుండగా నా హసత్ము 

వెనుకకు తీసి నా వాగాద్నము నెరవేరిచ్తిని.  

యెహెజేక్లు 36:22 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులకు ఈ మాట పర్కటన చేయుము పర్భువగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులారా, మీ నిమితత్ము కాదు గాని అనయ్జనులలో మీచేత 

దూషణనొందిన నా పరిశుదధ్ నామము నిమితత్ము నేను చేయబోవుదానిని చేయుదును.  

యెహెజేక్లు 39:25 => కాబటిట్ పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నా పరిశుదద్ 

నామమునుబటిట్ రోషము కలిగినవాడనై యాకోబు సంతతివారిని చెరలోనుండి రపిప్ంచెదను, 

ఇశార్యేలీయులందరియెడల జాలిపడెదను. 

ఎఫెసీయులకు 1:6 => మనము తన యెదుట పరిశుదుధ్లమును నిరోద్షులమునై యుండవలెనని 

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:12 => దేవుడు తన చితత్పర్కారమైన సంకలప్మునుబటిట్ మనలను ముందుగా 

నిరణ్యించి, ఆయనయందు సావ్సథ్య్ముగా ఏరప్రచెను. ఆయన తన చితాత్నుసారముగా చేసిన 

నిరణ్యము చొపుప్న సమసత్కారయ్ములను జరిగించుచునాన్డు. 
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ఎఫెసీయులకు 3:10 => శోధింప శకయ్ముకాని కీర్సుత్ ఐశవ్రయ్మును అనయ్జనులలో 

పర్కటించుటకును, 

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.  

కీరత్నలు 79:6 => నినెన్రుగని అనయ్జనులమీదను నీ నామమునుబటిట్ పార్రథ్నచేయని 

రాజయ్ములమీదను నీ ఉగర్తను కుమమ్రించుము.  

యెషయా 63:16 => మాకు తండిర్వి నీవే, అబార్హాము మముమ్ నెరుగకపోయినను ఇశార్యేలు 

మముమ్ను అంగీకరింపకపోయినను యెహోవా, నీవే మాతండిర్వి అనాదికాలమునుండి మా 

విమోచకుడని నీకు పేరే గదా.  

యెషయా 63:17 => యెహోవా నీ మారగ్ములను తపిప్ తిరుగునటుల్గా మముమ్ను ఎందుకు 

తొలగజేసితివి? నీ భయము విడుచునటుల్ మా హృదయములను నీవెందుకు కఠినపరచితివి? నీ 

దాసుల నిమితత్ము నీ సావ్సథ్య్గోతర్ముల నిమితత్ము తిరిగిరముమ్.  

యెషయా 63:18 => నీ పరిశుదధ్ జనులు సవ్లప్కాలమే దేశమును అనుభవించిరి మా శతుర్వులు నీ 

పరిశుదాధ్లయమును తొర్కిక్యునాన్రు.  

యెషయా 63:19 => నీ పరిపాలన నెనన్డును ఎరుగనివారివలె నైతివిు నీ పేరెనన్డును 

పెటట్బడనివారివలె నైతివిు. 

యిరిమ్యా 14:9 => భర్మసియునన్వానివలెను రకిష్ంపలేని శూరునివలెను నీవేల ఉనాన్వు? 

యెహోవా, నీవు మామధయ్ నునాన్వే; మేము నీ పేరుపెటట్బడినవారము; మముమ్ను చెయియ్ విడువకుము.  

యిరిమ్యా 25:29 => నా పేరు పెటట్బడిన పటట్ణమునకు నేను కీడుచేయ మొదలుపెటట్గా మీకు 

శిక్షలేకుండ పోవునా? మీరు శికిష్ంపబడకపోరు. భూలోక నివాసులందరిమీదికి నేను ఖడగ్మును 

రపిప్ంచుచునాన్ను; ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 
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ఆదికాండము 24:45 => నేను నా హృదయములో అటుల్ అనుకొనుట చాలింపకముందే రిబాక్ 

భుజముమీద తన కడవను పెటుట్కొనివచిచ్ ఆ బావిలోనికి దిగిపోయి నీళుల్ చేదుకొని వచెచ్ను; అపుప్డు 

నాకు దాహమిమమ్ని నేనామెను అడుగగా 

నిరగ్మకాండము 32:32 => అయోయ్ నీవు వారి పాపమును ఒకవేళ పరిహరించితివా, లేనియెడల 

నీవు వార్సిన నీ గర్ంథములో నుండి నా పేరు తుడిచివేయుమని బర్తిమాలుకొనుచునాన్ననెను. 

లేవీయకాండము 26:41 => నేను తమకు విరోధముగా నడిచితిననియు, తమ శతుర్వుల 

దేశములోనికి తముమ్ను రపిప్ంచితిననియు, ఒపుప్కొనినయెడల, అనగా లోబడని తమ హృదయములు 

లొంగి తాము చేసిన దోషమునకు పర్తిదండనను అనుభవించితిమని ఒపుప్కొనినయెడల, 

సంఖాయ్కాండము 6:27 => అటుల్ వారు ఇశార్యేలీయులమీద నా నామ మును ఉచచ్రించుటవలన 

నేను వారిని ఆశీరవ్దించెదను.   

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:28 => ఏలయనగా నీవు ఏ దేశములోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచితివో ఆ 

దేశసుథ్లు యెహోవా తాను వారితో చెపిప్న దేశములోనికి వారిని చేరచ్లేకపోవుటవలనను, వారిని 

దేవ్షించుటవలనను, అరణయ్ములో వారిని చంపుటకు వారిని రపిప్ంచెనని చెపుప్కొందురేమో. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28 :10 => భూపర్జలందరు యెహోవా నామమున నీవు 

పిలువబడుచుండుట చూచి నీకు భయపడుదురు. 

1 రాజులు 8:34 => నీవు ఆకాశమందు విని, ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు చేసిన పాపమును 

క్షమించి, వారి పితరులకు నీవిచిచ్న దేశములోనికి వారిని తిరిగి రపిప్ంచుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:5 => ఆయన సెలవిచిచ్నదేమనగా నేను నా జనులను ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి రపిప్ంచిన దినము మొదలుకొని నా నామముండుటకై యొక మందిరమును 

కటిట్ంపవలెనని నేను ఇశార్యేలీయుల గోతర్సాథ్నములలో ఏ పటట్ణమునైనను కోరుకొనలేదు, నా 

జనులైన ఇశార్యేలీయులమీద అధిపతిగానుండుటకై యే మనుషుయ్నియైనను నేను నియమింపలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:18 => ఎఫార్యిము మనషేష్ ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను దేశములనుండి 

వచిచ్న జనులలో చాలామంది తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనకయే విధివిరుదధ్ముగా పసాక్ను 

భుజింపగా హిజిక్యా 
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యోబు 23:4 => ఆయన సనిన్ధిని నేను నా వాయ్జెయ్మును విశదపరచెదను వాదములతో నా నోరు 

నింపుకొనెదను. 

కీరత్నలు 7:1 => యెహోవా నా దేవా, నేను నీ శరణుజొచిచ్యునాన్ను ననున్ తరుమువారి 

చేతిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము. ననున్ తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోగా 

కీరత్నలు 17:1 => యెహోవా, నాయ్యమును ఆలకించుము, నా మొఱఱ్ నంగీకరించుము నా పార్రథ్నకు 

చెవియొగుగ్ము, అది కపటమైన పెదవులనుండి వచుచ్నదికాదు. 

కీరత్నలు 79:9 => మా రక్షణకరత్వగు దేవా, నీ నామ పర్భావమునుబటిట్ మాకు సహాయము చేయుము 

నీ నామమునుబటిట్ మా పాపములను పరిహరించి మముమ్ను రకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 103:10 => మన పాపములనుబటిట్ మనకు పర్తికారము చేయలేదు మన దోషములనుబటిట్ 

మనకు పర్తిఫలమియయ్లేదు. 

యెహెజేక్లు 36:32 => మీ నిమితత్ము నేను ఈలాగున చేయుటలేదని తెలిసికొనుడి; ఇదే పర్భువైన 

యెహోవా వాకుక్. ఇశార్యేలీయులారా, మీ పర్వరత్ననుగూరిచ్ చినన్బోయి సిగుగ్పడుడి. 

దానియేలు 9:17 => ఇపుప్డైతే మా దేవా, దీనినిబటిట్ నీ దాసుడు చేయు పార్రథ్నలను విజాఞ్పనలను 

ఆలకించి, పర్భువు చితాత్నుసారముగా శిథిలమైపోయిన నీ పరిశుదధ్సథ్లము మీదికి నీ ముఖపర్కాశము 

రానిముమ్. 

యోవేలు 2:17 => యెహోవాకు పరిచరయ్చేయు యాజకులు మంటపమునకును బలిపీఠమునకును 

మధయ్ నిలువబడి కనీన్రు విడుచుచు యెహోవా, నీ జనులయెడల జాలి చేసికొని, అనయ్జనులు వారిమీద 

పర్భుతవ్ము చేయునటుల్ వారిని అవమానమునకపప్గింపకుము; లేనియెడల అనయ్జనులు వారి దేవుడు 

ఏమాయెనందురుగదా యని వేడుకొనవలెను.  

ఆమోసు 9:12 => పూరవ్పు రీతిగా దానిని మరల కటుట్దును; ఈలాగు జరిగించు యెహోవా వాకుక్ 

ఇదే. 

మతత్యి 6:7 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు అనయ్జనులవలె వయ్రథ్మైన మాటలు 

వచింపవదుద్; విసత్రించి మాటలాడుటవలన తమ మనవి వినబడునని వారు తలంచుచునాన్రు; 
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మతత్యి 6:12 => మా ఋణసుథ్లను మేము క్షమించియునన్ పర్కారము మా ఋణములు 

క్షమించుము. 

లూకా 5:21 => శాసు త్ర్లును పరిసయుయ్లును దేవదూషణ చేయుచునన్ యితడెవడు? దేవుడొకక్డే 

తపప్ మరి ఎవడు పాపములు క్షమింపగలడని ఆలోచించుకొనసాగిరి. 

లూకా 7:42 => ఆ అపుప్ తీరుచ్టకు వారియొదద్ ఏమియు లేకపోయెను గనుక అతడు వారిదద్రిని 

క్షమించెను. కాబటిట్ వీరిలో ఎవడు అతని ఎకుక్వగా పేర్మించునో చెపుప్మని అడిగెను. 

లూకా 11:4 => మేము మాకచిచ్యునన్ పర్తివానిని క్షమించుచునాన్ము గనుక మాపాపములను 

క్షమించుము; మముమ్ను శోధనలోనికి తేకుము అని పలుకుడని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 18:13 => అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుచుండి, ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్టకైనను 

ధైరయ్ము చాలక రొముమ్ కొటుట్కొనుచు దేవా, పాపినైన ననున్ కరుణించుమని పలికెను. 

రోమీయులకు 12:12 => నిరీక్షణ గలవారై సంతోషించుచు, శర్మయందు ఓరుప్ గలవారై, 

పార్రథ్నయందు పటుట్దల కలిగియుండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

యాకోబు 5:11 => సహించిన వారిని ధనుయ్లనుకొనుచునాన్ము గదా? మీరు యోబు యొకక్ 

సహనమునుగూరిచ్ వింటిరి. ఆయన ఎంతో జాలియు కనికరమును గలవాడని మీరు తెలిసికొని 

యునాన్రు. 

వచనము 23 

నీవు బహు పిర్యుడవు గనుక నీవు విజాఞ్పనము చేయ నారంభించినపుప్డు, ఈ సంగతిని నీకు 

చెపుప్టకు వెళల్వలెనని ఆజఞ్ బయలుదేరెను; కావున ఈ సంగతిని తెలిసికొని నీకు కలిగిన 

దరశ్నభావమును గర్హించుము. 

దానియేలు 10:2 => ఆ దినముల యందు దానియేలను నేను మూడు వారములు 

దుఃఖపార్పుత్డనైతిని. 
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కీరత్నలు 32:5 => నా దోషమును కపుప్కొనక నీ యెదుట నాపాపము ఒపుప్కొంటిని యెహోవా 

సనిన్ ధి ని నా అతికర్మములు ఒపుప్కొందుననుకొంటిని . నీవు నా పాపదోషమును 

పరిహరించియునాన్వు. (సెలా.)  

కీరత్నలు 145:18 => తనకు మొఱఱ్పెటుట్వారి కందరికి తనకు నిజముగా మొఱఱ్పెటుట్వారి కందరికి 

యెహోవా సమీపముగా ఉనాన్డు. 

యెషయా 58:9 => అపుప్డు నీవు పిలువగా యెహోవా ఉతత్రమిచుచ్ను నీవు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన 

నేనునాన్ననును. ఇతరులను బాధించుటయు వేర్లుపెటిట్ చూపి తిరసక్రించుటయు చెడడ్దానినిబటిట్ 

మాటలాడుటయు నీవు మాని  

యెషయా 65:24 => వారికీలాగున జరుగును వారు వేడుకొనక మునుపు నేను ఉతత్రమిచెచ్దను 

వారు మనవి చేయుచుండగా నేను ఆలంకిచెదను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:31 => వారు పార్రథ్న చేయగానే వారు కూడియునన్ చోటు కంపించెను; 

అపుప్డు వారందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై దేవుని వాకయ్మును ధైరయ్ముగా బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:30 => అందుకు కొరేన్లి నాలుగు దినముల కిర్ందట పగలు 

మూడుగంటలు మొదలుకొని యీ వేళవరకు నేను ఇంట పార్రథ్న చేయుచుండగా పర్కాశమానమైన 

వసత్రములు ధరించిన వాడొకడు నా యెదుట నిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:31 => కొరేన్లీ, నీ పార్రథ్న వినబడెను; నీ ధరమ్కారయ్ములు దేవుని 

సముఖమందు జాఞ్పకముంచబడియునన్వి గనుక నీవు యొపేప్కు వరత్మానము పంపి 

దానియేలు 9:4 => నేను నా దేవుడైన యెహోవా యెదుట పార్రథ్న చేసి యొపుప్కొనన్దేమనగా 

పర్భువా, మాహాతమ్య్ము గలిగిన భీకరుడవగు దేవా, నీ ఆజఞ్లను అనుసరించి నడుచువారియెడల నీ 

నిబంధనను నీ కృపను జాఞ్పకము చేయువాడా, 

పర్సంగి 7:20 => పాపము చేయక మేలు చేయుచుండు నీతిమంతుడు భూమిమీద ఒకడైనను లేడు. 

యెషయా 6:5 => నేను అయోయ్, నేను అపవితర్మైన పెదవులు గలవాడను; అపవితర్మైన 

పెదవులుగల జనుల మధయ్ను నివసించువాడను; నేను నశించితిని; రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవాను నేను కనున్లార చూచితిననుకొంటిని. 
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రోమీయులకు 3:23 => ఏ భేదమును లేదు; అందరును పాపముచేసి దేవుడు అనుగర్హించు 

మహిమను పొందలేకపోవుచునాన్రు.  

యాకోబు 3:2 => అనేక విషయములలో మన మందరము తపిప్పోవుచునాన్ము. ఎవడైనను 

మాటయందు తపప్ నియెడల అటిట్వాడు లోపము లేనివాడై , తన స రవ్ శ రీ రమును 

సావ్ధీనమందుంచుకొన (కళె ల్ము పెటుట్కుని) శకిత్గలవాడగును 

1 యోహాను 1:8 => మనము పాపము లేనివారమని చెపుప్కొనినయెడల, మనలను మనమే 

మోసపుచుచ్కొందుము; మరియు మనలో సతయ్ముండదు. 

1 యోహాను 1:9 => మన పాపములను మనము ఒపుప్కొనినయెడల, ఆయన నమమ్దగినవాడును 

నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమసత్ దురీన్తినుండి మనలను 

పవితుర్లనుగా చేయును. 

1 యోహాను 1:10 => మనము పాపము చేయలేదని చెపుప్కొనినయెడల, ఆయనను అబదిధ్కునిగా 

చేయువారమగుదుము; మరియు ఆయన వాకయ్ము మనలో ఉండదు. 

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. 

కీరత్నలు 137:5 => యెరూషలేమా, నేను నినున్ మరచినయెడల నా కుడిచేయి తన నేరుప్ మరచును 

గాక. 

కీరత్నలు 137:6 => నేను నినున్ జాఞ్పకము చేసికొననియెడల, నా ముఖయ్ సంతోషముకంటె నేను 

యెరూషలేమును హెచుచ్గా ఎంచనియెడల నా నాలుక నా అంగిటికి అంటుకొనును గాక.  

యెషయా 56:7 => నా పార్రథ్న మందిరములో వారిని ఆనందింపజేసెదను నా బలిపీఠముమీద 

వారరిప్ంచు దహనబలులును బలులును నాకు అంగీకారములగును నా మందిరము సమసత్జనులకు 

పార్రథ్నమందిరమనబడును.  
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యెషయా 62:6 => యెరూషలేమా, నీ పార్కారములమీద నేను కావలివారిని ఉంచియునాన్ను రేయైన 

పగలైన వారు మౌనముగా ఉండరు. 

యెషయా 62:7 => యెహోవా జాఞ్పకకరత్లారా, విశర్మింపకుడి ఆయన యెరూషలేమును 

సాథ్పించువరకు లోకమంతట దానికి పర్సిదిధ్ కలుగజేయువరకు ఆయనను విశర్మింపనియయ్కుడి. తన 

దకిష్ణ హసత్ము తోడనియు బాహుబలము తోడనియు  

జెకరాయ్ 8:3 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను సీయోను నొదద్కు మరల వచిచ్, 

యెరూషలేములో నివాసముచేతును, సతయ్మును అనుసరించు పురమనియు, సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా పరవ్తము పరిశుదధ్ పరవ్తమనియు పేరుల్ పెటట్బడును. 

పర్కటన 21:2 => మరియు నేను నూతనమైన యెరూషలేము అను ఆ పరిశుదధ్ పటట్ణము తన భరత్ 

కొరకు అలంకరింపబడిన పెండిల్కుమారెత్వలె సిదధ్పడి పరలోకమందునన్ దేవునియొదద్నుండి దిగివచుచ్ట 

చూచితిని. 

పర్కటన 21:10 => ఆతమ్వశుడనైయునన్ ననున్ యెతత్యిన గొపప్ పరవ్తము మీదికి కొనిపోయి, 

యెరూషలేము అను పరిశుదధ్ పటట్ణము దేవుని మహిమగలదై పరలోకమందునన్ దేవునియొదద్నుండి 

దిగివచుచ్ట నాకు చూపెను. 

ఆదికాండము 24:15 => అతడు మాటలాడుట చాలింపకముందే అబార్హాము సహోదరుడైన 

నాహోరు భారయ్యగు మిలాక్ కుమారుడైన బెతూయేలుకు పుటిట్న రిబాక్ కడవ భుజము మీద 

పెటుట్కొనివచెచ్ను. 

1 రాజులు 1:22 => ఆమె రాజుతో మాటలాడుచునన్పుప్డు పర్వకత్యగు నాతానును లోపలికిరాగా 

పర్వకత్యగు నాతాను వచిచ్యునాన్డని సేవకులు రాజునకు తెలియజేసిరి. 

2 రాజులు 19:20 => అంతట ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా హిజిక్యాయొదద్కు ఈ వరత్మానము 

పంపెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు 

విషయమందు నీవు నా యెదుట చేసిన పార్రథ్న నేను అంగీకరించియునాన్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 7:1 => సొలొమోను తాను చేయు పార్రథ్నను ముగించినపుప్డు అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి దహనబలులను ఇతరమైన బలులను దహించెను; యెహోవా తేజసుస్ 

మందిరమునిండ నిండెను, 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:14 => అపుప్డు మతత్నాయ్కు పుటిట్న యెహీయేలు కుమారుడైన బెనాయాకు 

జననమైన జెకరాయ్ కుమారుడును ఆసాపు సంతతివాడును లేవీయుడునగు యహజీయేలు 

సమాజములో ఉండెను. యెహోవా ఆతమ్ అతనిమీదికి రాగా అతడీలాగు పర్కటించెను 

ఎజార్ 10:1 => ఎజార్ యేడుచ్చు దేవుని మందిరము ఎదుట సాషాట్ంగపడుచు, పాపమును ఒపుప్కొని 

పార్రథ్న చేసెను. ఇశార్యేలీయులలో పురుషులు సతరీలు చినన్వారు మికిక్లి గొపప్ సమూహముగా 

అతనియొదద్కు కూడివచిచ్ బహుగా ఏడవ్గా 

నెహెమాయ్ 1:6 => నీ చెవియొగిగ్ నీ నేతర్ములు తెరచి నీ సనిన్ధిని దివారాతర్ము నీ దాసులైన 

ఇశార్యేలీయుల పక్షముగా నేను చేయు పార్రథ్న అంగీకరించుము. నీకు విరోధముగ పాపము చేసిన 

ఇశార్యేలు కుమారుల దోషమును నేను ఒపుప్కొనుచునాన్ను. నేనును నా తండిర్ యింటివారును 

పాపము చేసియునాన్ము. 

నెహెమాయ్ 9:2 => ఇశార్యేలీయులు అనయ్జనులందరిలో నుండి పర్తేయ్కింపబడిన వారై 

నిలువబడి,తమ పాపములను తమ పితరుల పాపములను ఒపుప్కొనిరి. 

కీరత్నలు 7:1 => యెహోవా నా దేవా, నేను నీ శరణుజొచిచ్యునాన్ను ననున్ తరుమువారి 

చేతిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము. ననున్ తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోగా 

సామెతలు 18:12 => ఆపతుత్ రాకమునుపు నరుని హృదయము అతిశయపడును ఘనతకు ముందు 

వినయముండును. 

సామెతలు 28:13 => అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు 

కనికరము పొందును. 

యెషయా 37:21 => అంతట ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా హిజిక్యాయొదద్కు ఈ వరత్మానము 

పంపెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు 

విషయమందు నీవు నా యెదుట పార్రథ్న చేసితివే. 
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దానియేలు 10:12 => అపుప్డతడు దానియేలూ, భయపడకుము, నీవు తెలిసికొనవలెనని నీ 

మనసుస్ను అపప్గించి, దేవుని యెదుట నినున్ తగిగ్ంచుకొనిన ఆ మొదటి దినము మొదలుకొని నీవు 

చెపిప్న మాటలు వినబడినవి గనుక నీ మాటలనుబటిట్ నేను వచిచ్తిని  

యోవేలు 2:1 => సీయోను కొండమీద బాకా ఊదుడి నా పరిశుదధ్ పరవ్తముమీద హెచచ్రికనాదము 

చేయుడి యెహోవా దినము వచుచ్చునన్దనియు అది సమీపమాయెననియు దేశనివాసులందరు 

వణకుదురు గాక. 

జెఫనాయ్ 3:11 => ఆ దినమున నీ గరవ్మునుబటిట్ సంతోషించువారిని నీలోనుండి నేను 

వెళల్గొటుట్దును గనుక నా పరిశుదధ్మైన కొండయందు నీవిక గరవ్ము చూపవు, నామీద తిరుగబడి నీవు 

చేసిన కిర్యలవిషయమై నీకు సిగుగ్ కలుగదు 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

వచనము 24 

తిరుగుబాటును మానుప్టకును, పాపమును నివారణ చేయుటకును, దోషము నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకును, యుగాంతము వరకుండునటిట్ నీతిని బయలు పరచుటకును, 

దరశ్నమును పర్వచనమును ముదిర్ంచుటకును, అతి పరిశుదధ్సథ్లమును అభిషేకించుటకును, నీ 

జనమునకును పరిశుదధ్ పటట్ణమునకును డెబబ్ది వారములు విధింపబడెను. 

దానియేలు 8:16 => అంతట ఊలయి నదీతీరముల మధయ్ నిలిచి పలుకుచునన్ యొక మనుషుయ్ని 

సవ్రము వింటిని; అది గబిర్యేలూ, యీ దరశ్నభావమును ఇతనికి తెలియజేయుమని చెపెప్ను. 
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దానియేలు 10:16 => అపుప్డు నరసవ్రూపియగు ఒకడు నా పెదవులను ముటట్గా నేను నోరు తెరచి 

నాయెదుట నిలిచియునన్ వానితో ఇటల్ంటిని నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నమువలన నాకు వేదన 

కలిగినందున నా బలము తొలగిపోయెను, 

లూకా 1:19 => దూత నేను దేవుని సముఖమందు నిలుచు గబిర్యేలును; నీతో మాటలాడుటకును 

ఈ సువరత్మానము నీకు తెలుపుటకును పంపబడితిని. 

కీరత్నలు 103:20 => యెహోవా దూతలారా, ఆయన ఆజఞ్కు లోబడి ఆయన వాకయ్ము నెరవేరుచ్ 

బలశూరులారా, ఆయనను సనున్తించుడి. 

కీరత్నలు 104:4 => వాయువులను తనకు దూతలుగాను అగిన్జావ్లలను2 తనకు పరిచారకులుగాను 

ఆయన చేసికొనియునాన్డు. 

యెషయా 6:2 => ఆయనకు పైగా సెరాపులు నిలిచియుండిరి; ఒకొక్కక్రికి ఆరేసి రెకక్లుండెను. 

పర్తివాడు రెండు రెకక్లతో తన ముఖమును రెంటితో తన కాళల్ను కపుప్కొనుచు రెంటితో 

ఎగురుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:11 => వాటి ముఖములును రెకక్లును వేరు వేరుగా ఉండెను, ఒకొక్క జీవి రెకక్లలో 

ఒక రెకక్ రెండవ జతలో ఒకదానితో కలిసియుండెను; ఒకొక్క జత రెకక్లు వాటి దేహములను 

కపెప్ను. 

యెహెజేక్లు 1:14 => మెరుపు తీగెలు కనబడు రీతిగా జీవులు ఇటు అటు తిరుగుచుండెను. 

హెబీర్యులకు 1:7 => తన దూతలను వాయువులుగాను తన సేవకులను అగిన్జావ్లలుగాను 

చేసికొనువాడు అని తన దూతలనుగూరిచ్ చెపుప్చునాన్డు  

దానియేలు 8:18 => అతడు నాతో మాటలాడుచుండగా నేను గాఢనిదర్ పటిట్నవాడనై నేలను 

సాషాట్ంగపడితిని గనుక అతడు ననున్ పటుట్కొని లేవనెతిత్ నిలువబెటెట్ను.  

దానియేలు 10:10 => అపుప్డొకడుచేతితో ననున్ ముటిట్ నా మోకాళల్ను అఱచేతులను నేలమోపి ననున్ 

నిలువబెటిట్ 
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దానియేలు 10:16 => అపుప్డు నరసవ్రూపియగు ఒకడు నా పెదవులను ముటట్గా నేను నోరు తెరచి 

నాయెదుట నిలిచియునన్ వానితో ఇటల్ంటిని నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నమువలన నాకు వేదన 

కలిగినందున నా బలము తొలగిపోయెను, 

దానియేలు 10:18 => అతడు మరల ననున్ ముటిట్ ననున్ బలపరచి నీవు బహు పిర్యుడవు, 

భయపడకుము, 

యెషయా 6:6 => అపుప్డు ఆ సెరాపులలో నొకడు తాను బలిపీఠముమీదనుండి కారుతో తీసిన 

నిపుప్ను చేతపటుట్కొని నాయొదద్కు ఎగిరివచిచ్ నా నోటికి దాని తగిలించి 

యెషయా 6:7 => ఇది నీ పెదవులకు తగిలెను గనుక నీ పాపమునకు పార్యశిచ్తత్మాయెను, నీ 

దోషము తొలగిపోయెను అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:7 => ఇదిగో పర్భువు దూత అతని దగగ్ర నిలిచెను; అతడుండిన గదిలో 

వెలుగు పర్కాశించెను. దూత పేతురు పర్కక్ను తటిట్ తవ్రగా లెమమ్ని చెపిప్ అతని లేపగా సంకెళుల్ అతని 

చేతులనుండి ఊడిపడెను. 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

1 రాజులు 18:36 => అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు సమయమున పర్వకత్యగు ఏలీయా దగగ్రకు 

వచిచ్ యీలాగు పార్రథ్న చేసెను యెహోవా, అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలుల దేవా, ఇశార్యేలీయుల 

మధయ్ నీవు దేవుడవై యునాన్వనియు, నేను నీ సేవకుడనై యునాన్ననియు, ఈ కారయ్ములనిన్యు నీ 

సెలవుచేత చేసితిననియు ఈ దినమున కనుపరచుము. 

ఎజార్ 9:5 => సాయంతర్పు అరప్ణ వేళను శర్మ తీరగా నేను లేచి, నా వసత్రమును పై దుపప్టిని 

చింపుకొని మోకాళల్మీద పడి, నా దేవుడైన యెహోవాతటుట్చేతులెతి ◌్త 

మతత్యి 27:46 => ఇంచుమించు మూడు గంటలపుప్డు యేసు ఏలీ, ఏలీ, లామా సబకాత్నీ అని 

బిగగ్రగా కేకవేసెను. ఆ మాటకు నా దేవా, నా దేవా ననెన్ందుకు చెయియ్ విడిచితివని అరథ్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:1 => పగలు మూడుగంటలకు పార్రథ్న కాలమున పేతురును యోహానును 

దేవాలయమునకు ఎకిక్ వెళుల్చుండగా, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:3 => పగలు ఇంచుమించు మూడుగంటలవేళ దేవుని దూత 

అతనియొదద్కు వచిచ్ కొరేన్లీ, అని పిలుచుట దరశ్నమందు తేటగా అతనికి కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:9 => మరునాడు వారు పర్యాణమైపోయి పటట్ణమునకు 

సమీపించినపుప్డు పగలు ఇంచుమించు పండెర్ండు గంటలకు పేతురు పార్రథ్న చేయుటకు మిదెద్మీది 

కెకెక్ను.  

నిరగ్మకాండము 29:38 => నీవు బలిపీఠముమీద నితయ్మును అరిప్ంపవలసినదేమనగా, ఏడాదివి 

రెండు గొఱఱ్పిలల్లను పర్తిదినము ఉదయమందు ఒక గొఱఱ్పిలల్ను 

నిరగ్మకాండము 29:41 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమమగునటుల్ 

ఉదయకాలమందలి అరప్ణమును దాని పానీయారప్ణమును అరిప్ంచినటుట్ దీని నరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:4 => వాటిలో ఒక గొఱఱ్పిలల్ను ఉదయమందు అరిప్ంచి సాయంకాలమందు 

రెండవదానిని అరిప్ంపవలెను. 

1 రాజులు 19:5 => అతడు బదరీవృక్షము కిర్ంద పరుండి నిదిర్ంచుచుండగా ఒక దేవదూత వచిచ్ 

అతని ముటిట్ నీవు లేచి భోజనము చేయుమని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 3:20 => ఉదయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు సమయమందు నీళుల్ ఎదోము మారగ్మున రాగా 

దేశము నీళల్తో నిండెను. 

2 రాజులు 16:15 => అపుప్డు రాజైన ఆహాజు యాజకుడైన ఊరియాకు ఆజాఞ్పించినదేమనగా ఈ 

పెదద్ బలిపీఠముమీద ఉదయము అరిప్ంచు దహనబలులను, సాయంతర్మున అరిప్ంచు నైవేదయ్ములను 

రాజు చేయు దహనబలి నైవేదయ్ములను దేశపు జనులందరు అరిప్ంచు దహనబలి నైవేదయ్ములను 

పానారప్ణలను దహించి, యే దహనబలి జరిగినను, ఏ బలిజరిగినను వాటి పశువుల రకత్మును 

దానిమీదనే పోర్కిష్ంపవలెను. అయితే ఈ యితత్డి బలిపీఠము దేవునియొదద్ నేను విచారణ 

చేయుటకుంచవలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:40 => ఉదయాసత్మయములయందు అనుదినమున నితయ్మైన 

దహనబలిని ఆయనకు అరిప్ంచుటకై అచచ్ట అతడు యాజకుడైన సాదోకును అతని సహోదరులైన 

యాజకులను నియమించెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 20:14 => అపుప్డు మతత్నాయ్కు పుటిట్న యెహీయేలు కుమారుడైన బెనాయాకు 

జననమైన జెకరాయ్ కుమారుడును ఆసాపు సంతతివాడును లేవీయుడునగు యహజీయేలు 

సమాజములో ఉండెను. యెహోవా ఆతమ్ అతనిమీదికి రాగా అతడీలాగు పర్కటించెను 

ఎజార్ 9:4 => చెరపటట్బడినవారి అపరాధమును చూచి, ఇశార్యేలీయుల దేవుని మాటకు భయపడిన 

వారందరును నాయొదద్కు కూడి వచిచ్రి. నేను విభార్ంతిపడి సాయంతర్పు అరప్ణ వేళవరకు 

కూరుచ్ంటిని. 

కీరత్నలు 141:2 => నా పార్రథ్న ధూపమువలెను నేను చేతులెతుత్ట సాయంకాల నైవేదయ్మువలెను నీ 

దృషిట్కి అంగీకారములగును గాక. 

యెహెజేక్లు 14:14 => నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగుగ్రు అటిట్దేశములో నుండినను 

వారు తమ నీతిచేత తముమ్నుమాతర్మే రకిష్ంచుకొందురు, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 17:7 => యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ వారిని ముటిట్ లెండి, భయపడకుడని చెపెప్ను. 

మారుక్ 15:34 => మూడు గంటలకు యేసు ఎలోయీ, ఎలోయీ, లామా సబకాత్నీ అని బిగగ్రగా 

కేకవేసెను; అ మాటలకు నా దేవా, నా దేవా, ననున్ ఎందుకు చెయియ్ విడిచితివని అరథ్ము. 

లూకా 1:28 => ఆ దూత లోపలికి వచిచ్ ఆమెను చూచి దయాపార్పుత్రాలా నీకు శుభము; పర్భువు 

నీకు తోడైయునాన్డని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:30 => అందుకు కొరేన్లి నాలుగు దినముల కిర్ందట పగలు 

మూడుగంటలు మొదలుకొని యీ వేళవరకు నేను ఇంట పార్రథ్న చేయుచుండగా పర్కాశమానమైన 

వసత్రములు ధరించిన వాడొకడు నా యెదుట నిలిచి 

హెబీర్యులకు 10:11 => మరియు పర్తి యాజకుడు దినదినము సేవచేయుచు, పాపములను 

ఎనన్టికిని తీసివేయలేని ఆ బలులనే మాటిమాటికి అరిప్ంచుచు ఉండును. 

పర్కటన 1:1 => యేసుకీర్సుత్ తన దాసులకు కనుపరచుటకు దేవుడాయనకు అనుగర్హించిన 

పర్తయ్క్షత. ఈ సంగతులు తవ్రలో సంభవింపనైయునన్వి; ఆయన తన దూత దావ్రా వరత్మానము 

పంపి తన దాసుడైన యోహానుకు వాటిని సూచించెను. 
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పర్కటన 14:6 => అపుప్డు మరియొక దూతను చూచితిని. అతడు భూనివాసులకు, అనగా పర్తి 

జనమునకును పర్తి వంశమునకును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని పర్తి పర్జకును 

పర్కటించునటుల్ నితయ్సువారత్ తీసికొని ఆకాశమధయ్మున ఎగురుచుండెను 

వచనము 25 

యెరూషలేమును మరల కటిట్ంచవచుచ్నని ఆజఞ్ బయలుదేరిన సమయము మొదలుకొని అభిషికుత్డగు 

అధిపతి వచుచ్వరకు ఏడు వారములు పటుట్నని సప్షట్ముగా గర్హించుము. అరువది రెండు వారములు 

తొందరగల సమయములందు పటట్ణపు రాచవీధులును కందకములును మరల కటట్బడును. 

దానియేలు 9:24 => తిరుగుబాటును మానుప్టకును, పాపమును నివారణ చేయుటకును, దోషము 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకును, యుగాంతము వరకుండునటిట్ నీతిని బయలు పరచుటకును, 

దరశ్నమును పర్వచనమును ముదిర్ంచుటకును, అతి పరిశుదధ్సథ్లమును అభిషేకించుటకును, నీ 

జనమునకును పరిశుదధ్ పటట్ణమునకును డెబబ్ది వారములు విధింపబడెను. 

దానియేలు 9:25 => యెరూషలేమును మరల కటిట్ంచవచుచ్నని ఆజఞ్ బయలుదేరిన సమయము 

మొదలుకొని అభిషికుత్డగు అధిపతి వచుచ్వరకు ఏడు వారములు పటుట్నని సప్షట్ముగా గర్హించుము. 

అరువది రెండు వారములు తొందరగల సమయములందు పటట్ణపు రాచవీధులును కందకములును 

మరల కటట్బడును. 

దానియేలు 9:26 => ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు 

నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 

దానియేలు 9:27 => అతడు ఒక వారము వరకు అనేకులకు నిబంధనను సిథ్రపరచును; 

అరధ్వారమునకు బలిని నైవేదయ్మును నిలిపివేయును హేయమైనది నిలుచువరకు నాశనము 

చేయువాడు వచుచ్ను నాశనము చేయువానికి రావలెనని నిరణ్యించిన నాశనము ముగించువరకు 

ఈలాగున జరుగును. 
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దానియేలు 8:16 => అంతట ఊలయి నదీతీరముల మధయ్ నిలిచి పలుకుచునన్ యొక మనుషుయ్ని 

సవ్రము వింటిని; అది గబిర్యేలూ, యీ దరశ్నభావమును ఇతనికి తెలియజేయుమని చెపెప్ను. 

దానియేలు 10:21 => అయితే సతయ్గర్ంథమందు వార్సినది నీతో చెపెప్దను, మీ యధిపతియగు 

మిఖాయేలు గాక యీ సంగతులనుగూరిచ్ నా పక్షముగా నిలువ తెగించిన వాడొకడును లేడు.  

జెకరాయ్ 1:9 => అపుప్డు నా యేలినవాడా, యివి ఏమని నేనడుగగా నాతో మాటలాడు దూత ఇవి 

ఏమియైనది నేను నీకు తెలియజేతుననెను. 

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 6:4 => నా యేలినవాడా, యివేమిటియని నాతో మాటలాడుచునన్ దూతను నేనడుగగా 

జెకరాయ్ 6:5 => అతడు నాతో ఇటల్నెను ఇవి సరవ్లోకనాధుడగు యెహోవా సనిన్ధిని విడిచి 

బయలువెళుల్ ఆకాశపు చతురావ్యువులు. 

పర్కటన 4:1 => ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నేను చూడగా, అదిగో పరలోకమందు ఒక తలుపు 

తెరువబడియుండెను. మరియు నేను మొదట వినిన సవ్రము బూరధవ్ని వలె నాతో మాటలాడగా 

వింటిని. ఆ మాటలాడినవాడు ఇకక్డికి ఎకిక్రముమ్; ఇకమీదట జరుగవలసిన వాటిని నీకు 

కనుపరచెదననెను 

దానియేలు 10:1 => పారసీకరాజగు కోరెషు పరిపాలన కాలములో మూడవ సంవతస్రమున 

బెలెత్షాజరు అను దానియేలునకు ఒక సంగతి బయలుపరచబడెను; గొపప్ యుదధ్ము జరుగుననన్ ఆ 

సంగతి నిజమే; దానియేలు దాని గర్హించెను; అది దరశ్నమువలన అతనికి తెలిసినదాయెను.  

దానియేలు 10:11 => దానియేలూ, నీవు బహు పిర్యుడవు గనుక నేను నీయొదద్కు పంపబడితిని; 

నీవు లేచి నిలువబడి నేను నీతో చెపుప్మాటలు తెలిసికొనుమనెను. అతడీమాటలు నాతో చెపప్గా నేను 

వణకుచు నిలువబడితిని. 

ఆమోసు 3:7 => తన సేవకులైన పర్వకత్లకు తాను సంకలిప్ంచిన దానిని బయలుపరచకుండ 

పర్భువైన యెహోవా యేమియు చేయడు. 
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వచనము 26 

ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు నిరూమ్లము 

చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 

దానియేలు 10:12 => అపుప్డతడు దానియేలూ, భయపడకుము, నీవు తెలిసికొనవలెనని నీ 

మనసుస్ను అపప్గించి, దేవుని యెదుట నినున్ తగిగ్ంచుకొనిన ఆ మొదటి దినము మొదలుకొని నీవు 

చెపిప్న మాటలు వినబడినవి గనుక నీ మాటలనుబటిట్ నేను వచిచ్తిని  

దానియేలు 10:11 => దానియేలూ, నీవు బహు పిర్యుడవు గనుక నేను నీయొదద్కు పంపబడితిని; 

నీవు లేచి నిలువబడి నేను నీతో చెపుప్మాటలు తెలిసికొనుమనెను. అతడీమాటలు నాతో చెపప్గా నేను 

వణకుచు నిలువబడితిని. 

దానియేలు 10:19 => నీకు శుభమవును గాక, ధైరయ్ము తెచుచ్కొముమ్. ధైరయ్ము తెచుచ్కొమమ్ని నాతో 

చెపెప్ను. అతడు నాతో ఇటల్నగా నేను ధైరయ్ము తెచుచ్కొని నీవు ననున్ ధైరయ్పరచితివి గనుక నా 

యేలినవాడవైన నీవు ఆజఞ్ ఇమమ్ని చెపిప్తిని. 

లూకా 1:28 => ఆ దూత లోపలికి వచిచ్ ఆమెను చూచి దయాపార్పుత్రాలా నీకు శుభము; పర్భువు 

నీకు తోడైయునాన్డని చెపెప్ను. 

పరమగీతము 7:10 => నేను నా పిర్యుని దానను అతడు నాయందు ఆశాబదుధ్డు. 

యెహెజేక్లు 24:16 => నరపుతుర్డా, నీ కనున్ల కింపైన దానిని నీయొదద్నుండి ఒకక్దెబబ్తో 

తీసివేయబోవుచునాన్ను, నీవు అంగలారచ్వదుద్ ఏడువవదుద్ కనీన్రు విడువవదుద్. 

యెహెజేక్లు 26:12 => వారు నీ ఐశవ్రయ్మును దోచుకొందురు, నీ వరత్కమును అపహరింతురు, నీ 

పార్కారములను పడగొటుట్దురు, నీ విలాస మందిరములను పాడుచేయుదురు, నీ రాళల్ను నీ కలపను 

నీ మంటిని నీళల్లో ముంచివేయుదురు. 
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మతత్యి 24:15 => కాబటిట్ పర్వకత్యైన దానియేలు దావ్రా చెపప్బడిన నాశనకరమైన హేయవసుత్వు 

పరిశుదధ్సథ్లమందు నిలుచుట మీరు చూడగానే చదువువాడు గర్హించుగాక 

ఆదికాండము 24:45 => నేను నా హృదయములో అటుల్ అనుకొనుట చాలింపకముందే రిబాక్ 

భుజముమీద తన కడవను పెటుట్కొనివచిచ్ ఆ బావిలోనికి దిగిపోయి నీళుల్ చేదుకొని వచెచ్ను; అపుప్డు 

నాకు దాహమిమమ్ని నేనామెను అడుగగా 

1 రాజులు 9:3 => అతనితో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సముఖమందు నీవు చేసిన పార్రథ్న 

వినన్పములను నేను అంగీకరించితిని, నా నామమును అకక్డ సదాకాలము ఉంచుటకు నీవు కటిట్ంచిన 

యీ మందిరమును పరిశుదధ్పరచియునాన్ను; నా దృషిట్యు నా మనసుస్ను ఎలల్పుప్డు అకక్డ 

ఉండును. 

సామెతలు 18:12 => ఆపతుత్ రాకమునుపు నరుని హృదయము అతిశయపడును ఘనతకు ముందు 

వినయముండును. 

దానియేలు 6:3 => ఈ దానియేలు అతిశేర్షఠ్మైన బుదిధ్గలవాడై పర్ధానులలోను అధిపతులలోను 

పర్ఖాయ్తి నొందియుండెను గనుక రాజయ్మంతటిమీద అతని నియమింపవలెనని రాజుదేద్శించెను. 

దానియేలు 8:17 => అపుప్డతడు నేను నిలుచునన్ చోటునకు వచెచ్ను; అతడు రాగానే నేను మహా 

భయమొంది సాషాట్ంగపడితిని; అతడు నరపుతుర్డా, యీ దరశ్నము అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నదని 

తెలిసికొనుమనెను. 

దానియేలు 9:25 => యెరూషలేమును మరల కటిట్ంచవచుచ్నని ఆజఞ్ బయలుదేరిన సమయము 

మొదలుకొని అభిషికుత్డగు అధిపతి వచుచ్వరకు ఏడు వారములు పటుట్నని సప్షట్ముగా గర్హించుము. 

అరువది రెండు వారములు తొందరగల సమయములందు పటట్ణపు రాచవీధులును కందకములును 

మరల కటట్బడును. 

జెకరాయ్ 1:9 => అపుప్డు నా యేలినవాడా, యివి ఏమని నేనడుగగా నాతో మాటలాడు దూత ఇవి 

ఏమియైనది నేను నీకు తెలియజేతుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:31 => కొరేన్లీ, నీ పార్రథ్న వినబడెను; నీ ధరమ్కారయ్ములు దేవుని 

సముఖమందు జాఞ్పకముంచబడియునన్వి గనుక నీవు యొపేప్కు వరత్మానము పంపి 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:13 => పర్భువువలన పేర్మింపబడిన సహోదరులారా, ఆతమ్ మిముమ్ను 

పరిశుదధ్పరచుటవలనను, మీరు సతయ్మును నముమ్టవలనను, రక్షణ పొందుటకు దేవుడు ఆదినుండి 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనెను గనుక మేము మిముమ్నుబటిట్ యెలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంప బదుధ్లమైయునాన్ము. 

పర్కటన 1:1 => యేసుకీర్సుత్ తన దాసులకు కనుపరచుటకు దేవుడాయనకు అనుగర్హించిన 

పర్తయ్క్షత. ఈ సంగతులు తవ్రలో సంభవింపనైయునన్వి; ఆయన తన దూత దావ్రా వరత్మానము 

పంపి తన దాసుడైన యోహానుకు వాటిని సూచించెను. 

వచనము 27 

అతడు ఒక వారము వరకు అనేకులకు నిబంధనను సిథ్రపరచును; అరధ్వారమునకు బలిని నైవేదయ్మును 

నిలిపివేయును హేయమైనది నిలుచువరకు నాశనము చేయువాడు వచుచ్ను నాశనము చేయువానికి 

రావలెనని నిరణ్యించిన నాశనము ముగించువరకు ఈలాగున జరుగును. 

ఎజార్ 7:9 => మొదటి నెల మొదటి దినమందు అతడు బబులోను దేశమునుండి బయలుదేరి, తన 

దేవుని కరుణాహసత్ము తనకు తోడుగానునన్ందున అయిదవ నెల మొదటి దినమున యెరూషలేమునకు 

చేరెను. 

ఎజార్ 7:10 => ఎజార్ యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును పరిశోధించి దాని చొపుప్న నడచుకొనుటకును, 

ఇశార్యేలీయులకు దాని కటట్డలను విధులను నేరుప్టకును దృఢనిశచ్యము చేసికొనెను. 

ఎజార్ 7:11 => యెహోవా ఆజఞ్ల వాకయ్ములయందును, ఆయన ఇశార్యేలీయులకు విధించిన 

కటట్డలయందును శాసిత్యు యాజకుడునైన ఎజార్కు రాజైన అరత్హషసత్ యిచిచ్న తాకీదు నకలు 

ఎజార్ 7:12 => రాజైన అరత్హషసత్, ఆకాశమందలి దేవుని ధరమ్శాసత్రమందు శాసిత్యు యాజకుడునైన 

ఎజార్కు కేష్మము, మొదలగు మాటలు వార్సి యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

ఎజార్ 7 :13 => చేతనునన్ నీ దేవుని ధరమ్ శాసత్రమునుబటిట్ యూదానుగూరిచ్యు 

యెరూషలేమునుగూరిచ్యు విమరశ్చేయుటకు నీవు రాజుచేతను అతని యేడుగురు మంతుర్లచేతను 

పంపబడితివి గనుక మేము చేసిన నిరణ్యమేమనగా, 
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ఎజార్ 7:14 => మా రాజయ్మందుండు ఇశార్యేలీయులలోను వారి యాజకులలోను లేవీయులలోను 

యెరూషలేము పటట్ణమునకు వెళుల్టకు మనఃపూరవ్కముగా ఇషట్పడు వారెవరో వారందరు నీతోకూడ 

వెళల్వచుచ్ను. 

ఎజార్ 7:15 => మరియు యెరూషలేములో నివాసముగల ఇశార్యేలీయుల దేవునికి రాజును అతని 

యొకక్ మంతుర్లును సేవ్చఛ్గా అరిప్ంచిన వెండి బంగారములను నీవు తీసికొని పోవలెను. 

ఎజార్ 7:16 => మరియు బబులోను పర్దేశమందంతట నీకు దొరకు వెండి బంగారములంతయును, 

జనులును యాజకులును యెరూషలేములోనునన్ తమ దేవుని మందిరమునకు సేవ్చఛ్గా అరిప్ంచు 

వసుత్వులను నీవు తీసికొని పోవలెను. 

ఎజార్ 7:17 => తడవు చేయక నీవు ఆ దర్వయ్ముచేత ఎడల్ను పొటే ల్ళల్ను గొఱఱ్పిలల్లను, వాటితోకూడ 

ఉండవలసిన భోజనారప్ణలను పానారప్ణలనుకొని, యెరూషలేమందుండు మీ దేవుని మందిరపు 

బలిపీఠము మీద వాటిని అరిప్ంచుము. 

ఎజార్ 7:18 => మిగిలిన వెండి బంగారములతో మీ దేవుని చితాత్నుసారముగా నీకును నీ వారికిని 

యుకత్మని తోచినదానిని చేయవచుచ్ను. 

ఎజార్ 7:19 => మరియు నీ దేవుని మందిరపు సేవకొరకు నీకియయ్బడిన ఉపకరణములను నీవు 

యెరూషలేములోని దేవుని యెదుట అపప్గింపవలెను. 

ఎజార్ 7:20 => నీ దేవుని మందిర విషయములో దానమిచుచ్టకై మరి ఏదైనను నీకు 

కావలసినయెడల అది రాజుయొకక్ ఖజానాలో నుండి నీకియయ్బడును. 

ఎజార్ 7:21 => మరియు రాజునైన అరత్హషసత్ అను నేనే నది యవతలనునన్ ఖజానాదారులైన మీకు 

ఇచుచ్ ఆజఞ్ యేదనగా, ఆకాశమందలి దేవుని ధరమ్శాసత్రములో శాసిత్యు యాజకుడునైన ఎజార్ 

మిముమ్ను ఏదైన అడిగినయెడల ఆలసయ్ము కాకుండ మీరు దాని చేయవలెను. 

ఎజార్ 7:22 => వెయియ్ తూముల గోధుమలు రెండువందల మణుగుల వెండి మూడువందల తూముల 

దార్కాష్రసము మూడువందల తూముల నూనె లెకక్లేకుండ ఉపుప్ను ఇయయ్వలెను. 
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ఎజార్ 7:23 => ఆకాశమందలి దేవునిచేత ఏది నిరణ్యమాయెనో దాని ఆకాశమందలి దేవుని 

మందిరమునకు జాగర్తత్గా చేయింపవలసినది. రాజు యొకక్ రాజయ్ము మీదికిని అతని కుమారుల 

మీదికిని కోపమెందుకు రావలెను? 

ఎజార్ 7:24 => మరియు యాజకులును లేవీయులును గాయకులును దావ్రపాలకులును 

నెతీనీయులును , దేవుని మందిరపు సేవకులునైన వారందరినిగూరిచ్ మేము మీకు 

నిరణ్యించినదేమనగా, వారికి శిసుత్ గాని సుంకము గాని పనున్ గాని వేయుట కటట్డపు నాయ్యము 

కాదని తెలిసికొనుడి. 

ఎజార్ 7:25 => మరియు ఎజార్, నది యవతలనునన్ జనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై నీ దేవుడు నీకు 

దయచేసిన జాఞ్నము చొపుప్న నీవు నీ దేవుని యొకక్ ధరమ్శాసత్రవిధులను తెలిసికొనినవారిలో కొందరిని 

అధికారులగాను నాయ్యాధిపతులగాను ఉంచవలెను, ఆ ధరమ్శాసత్రవిషయములో తెలియని వారెవరో 

వారికి నేరప్వలెను. 

ఎజార్ 7:26 => నీ దేవుని ధరమ్శాసత్రము గాని, రాజుయొకక్ చటట్ము గాని, గైకొననివాడెవడో తవ్రగా 

విచారణ చేసి, మరణశిక్షయైనను సవ్దేశ తాయ్గమైనను ఆసిత్ జపిత్యైనను ఖైదునైనను వానికి 

విధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 25:8 => మరియు ఏడు విశార్ంతి సంవతస్రములను, అనగా ఏడేసి యేండుల్గల 

సంవతస్రములను లెకిక్ంపవలెను. ఆ యేడు విశార్ంతి సంవతస్రముల కాలము నలుబది తొమిమ్ది 

సంవతస్రములగును. 

సంఖాయ్కాండము 14:34 => మీరు ఆ దేశమును సంచరించి చూచిన నలుబది దినముల లెకక్ 

పర్కారము దినమునకు ఒక సంవతస్రము చొపుప్న నలుబది సంవతస్రములు మీ దోషశిక్షను భరించి 

నేను మిముమ్ను రోసివేసినటుట్ తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 4:6 => ఆ దినములు గడచిన తరువాత కుడిపర్కక్ను పండుకొనియుండి నలువది 

దినములు యూదావారి దోషమును భరింపవలెను, సంవతస్రమొకటింటికి ఒక దినము చొపుప్న నేను 

నిరణ్యించియునాన్ను. 
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మతత్యి 1:21 => తన పర్జలను వారి పాపములనుండి ఆయనే రకిష్ంచును గనుక ఆయనకు యేసు 

అను పేరు పెటుట్దువనెను. 

1 యోహాను 3:8 => అపవాది మొదట నుండి పాపము చేయుచునాన్డు గనుక పాపము చేయువాడు 

అపవాది సంబంధి; అపవాది యొకక్ కిర్యలను లయపరచుటకే దేవుని కుమారుడు పర్తయ్క్షమాయెను. 

విలాపవాకయ్ములు 4:22 => సీయోనుకుమారీ, నీ దోషశిక్ష సమాపత్మాయెను ఇకమీదట ఆయన 

మరెనన్డును నినున్ చెరలోనికి కొనిపోడు ఎదోముకుమారీ, నీ దోషమునకు ఆయన శిక్ష విధించును నీ 

పాపములను ఆయన వెలల్డిపరచును.  

కొలొసస్యులకు 2:14 => దేవుడు వార్తరూపకమైన ఆజఞ్లవలన మనమీద ఋణముగాను మనకు 

విరోధముగాను నుండిన పతర్మును మేకులతో సిలువకు కొటిట్, దానిమీది చేవార్తను తుడిచివేసి, 

మనకు అడడ్ము లేకుండ దానిని ఎతిత్వేసి మన అపరాధములననిన్టిని క్షమించి, 

హెబీర్యులకు 9:26 => అటల్యినయెడల జగతుత్ పునాది వేయబడినది మొదలుకొని ఆయన అనేక 

పరాయ్యములు శర్మపడవలసి వచుచ్ను. అయితే ఆయన యుగముల సమాపిత్యందు తనున్తానే 

బలిగా అరిప్ంచుకొనుటవలన పాపనివారణ చేయుటకై యొకక్సారే పర్తయ్క్షపరచబడెను 

హెబీర్యులకు 10:14 => ఒకక్ అరప్ణచేత ఈయన పరిశుదధ్పరచబడు వారిని సదాకాలమునకు 

సంపూరు ణ్లనుగా చేసియునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 28:12 => నరపుతుర్డా, తూరు రాజునుగూరిచ్ అంగలారుప్వచనమెతిత్ ఈలాగు 

పర్కటింపుము పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా పూరణ్జాఞ్నమును సంపూరణ్ సౌందరయ్మునుగల 

కటట్డమునకు మాదిరివి 

లేవీయకాండము 8:15 => దాని వధించిన తరువాత మోషే దాని రకత్మును తీసి బలిపీఠపు 

కొముమ్లచుటుట్ వేర్లితో దాని చమిరి బలిపీఠము విషయమై పాపపరిహారము చేసి దాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై బలిపీఠము అడుగున రకత్మును పోసి దాని పర్తిషిఠ్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:24 => ఇశార్యేలీయులందరికొరకు దహనబలియు పాపపరిహారారథ్ 

బలియు అరిప్ంపవలెనని రాజు ఆజాఞ్పించియుండెను గనుక, ఇశార్యేలీయులందరి నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై బలిపీఠముమీద వాటి రకత్మును పోసి, పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచిరి. 
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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.  

రోమీయులకు 5:10 => ఏలయనగా శతుర్వులమైయుండగా, ఆయన కుమారుని మరణముదావ్రా 

మనము దేవునితో సమాధానపరచబడినయెడల సమాధానపరచబడినవారమై, ఆయన జీవించుటచేత 

మరి నిశచ్యముగా రకిష్ంపబడుదుము. 

2 కొరిందీయులకు 5:18 => సమసత్మును దేవునివలననైనవి; ఆయన మనలను కీర్సుత్దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొని, ఆ సమాధానపరచు పరిచరయ్ను మాకు అనుగర్హించెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:19 => అదేమనగా, దేవుడు వారి అపరాధములను వారిమీద మోపక, 

కీర్సుత్నందు లోకమును తనతో సమాధానపరచుకొనుచు, ఆ సమాధాన వాకయ్మును మాకు 

అపప్గించెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 1:20 => ఆయన సిలువ రకత్ముచేత సంధిచేసి, ఆయనదావ్రా సమసత్మును, అవి 

భూలోకమందునన్వైనను పరలోకమందునన్వైనను, వాటిననిన్టిని ఆయన దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొనవలెననియు తండిర్ అభీషట్మాయెను. 

హెబీర్యులకు 2:17 => కావున పర్జల పాపములకు పరిహారము కలుగజేయుటకై, దేవుని 

సంబంధమైన కారయ్ములలో కనికరమును నమమ్కమునుగల పర్ధానయాజకుడగు నిమితత్ము, 

అనిన్విషయములలో ఆయన తన సహోదరుల వంటివాడు కావలసివచెచ్ను. 

యెషయా 51:6 => ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్డి కిర్ంద భూమిని చూడుడి అంతరిక్షము పొగవలె 

అంతరాధ్నమగును భూమి వసత్రమువలె పాతగిలిపోవును అందలి నివాసులు అటువలె చనిపోవుదురు నా 

రక్షణ నితయ్ముండును నా నీతి కొటిట్వేయబడదు.  
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యెషయా 51:8 => వసత్రమును కొరికివేయునటుల్ చిమమ్ట వారిని కొరికివేయును బొదీద్క 

గొఱఱ్బొచుచ్ను కొరికివేయునటుల్ వారిని కొరికివేయును అయితే నా నీతి నితయ్ము నిలుచును నా రక్షణ 

తరతరములుండును.  

యెషయా 53:11 => అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృపిత్నొందును. నీతిమంతుడైన నా 

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  

యెషయా 56:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నా రక్షణ వచుచ్టకు సిదధ్ముగా ఉనన్ది 

నా నీతి వెలల్డియగుటకు సిదధ్ముగా ఉనన్ది. నాయ్యవిధిని అనుసరించుడి నీతిని అనుసరించి 

నడుచుకొనుడి.  

యిరిమ్యా 23:5 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు రాబోవు దినములలో నేను దావీదునకు 

నీతి చిగురును పుటిట్ంచెదను; అతడు రాజై పరిపాలన చేయును, అతడు వివేకముగా నడుచుకొనుచు 

కారయ్ము జరిగించును, భూమిమీద నీతి నాయ్యములను జరిగించును. 

యిరిమ్యా 23:6 => అతని దినములలో యూదా రక్షణనొందును, ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా 

నివసించును, యెహోవా మనకు నీతియని అతనికి పేరు పెటుట్దురు. 

రోమీయులకు 3:21 => ఇటుల్ండగా ధరమ్శాసత్రమునకు వేరుగా దేవుని నీతి బయలుపడుచునన్ది; 

దానికి ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్లును సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రు. 

రోమీయులకు 3:22 => అది యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమూలమైనదై, నముమ్వారందరికి కలుగు 

దేవుని నీతియైయునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 1:30 => అయితే ఆయన మూలముగా మీరు కీర్సుత్యేసునందునాన్రు.  

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:9 => కీర్సుత్ను సంపాదించుకొని, ధరమ్శాసత్రమూలమైన నా నీతిని గాక, కీర్సుత్నందలి 

విశావ్సమువలననైన నీతి, అనగా విశావ్సమునుబటిట్ దేవుడు అనుగర్హించు నీతిగలవాడనై 

ఆయనయందు అగపడు నిమితత్మును, 

Page  of 1064 1355



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#$

హెబీర్యులకు 9:12 => మేకల యొకక్యు కోడెల యొకక్యు రకత్ముతో కాక, తన సవ్రకత్ముతో 

ఒకక్సారే పరిశుదధ్సథ్లములో పర్వేశించెను. 

హెబీర్యులకు 9:13 => ఏలయనగా మేకల యొకక్యు, ఎడల్ యొకక్యు రకత్మును, మైలపడిన 

వారిమీద ఆవుదూడ బూడిదె చలుల్టయు, శరీరశుదిధ్ కలుగునటుల్ వారిని పరిశుదధ్పరచినయెడల, 

హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీజ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుదిధ్చేయును. 

2 పేతురు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును అపొసత్లుడునైన సీమోను పేతురు, మన దేవుని యొకక్యు 

రక్షకుడైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు నీతినిబటిట్, మావలెనే అమూలయ్మైన విశావ్సము పొందినవారికి 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

పర్కటన 14:6 => అపుప్డు మరియొక దూతను చూచితిని. అతడు భూనివాసులకు, అనగా పర్తి 

జనమునకును పర్తి వంశమునకును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని పర్తి పర్జకును 

పర్కటించునటుల్ నితయ్సువారత్ తీసికొని ఆకాశమధయ్మున ఎగురుచుండెను 

మతత్యి 11:13 => యోహాను కాలము వరకు పర్వకత్లందరును పర్వచించుచు వచిచ్రి; ధరమ్శాసత్రము 

సహా పర్వచించుచునుండెను. 

లూకా 24:25 => అందుకాయన అవివేకులారా, పర్వకత్లు చెపిప్న మాటలననిన్టిని నమమ్ని 

మందమతులారా, 

లూకా 24:26 => కీర్సుత్ ఈలాగు శర్మపడి తన మహిమలో పర్వేశించుట అగతయ్ము కాదా అని 

వారితో చెపిప్ 

లూకా 24:27 => మోషేయు సమసత్ పర్వకత్లును మొదలుకొని లేఖనములనిన్టిలో తనున్గూరిచ్న 

వచనముల భావము వారికి తెలిపెను. 

లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

Page  of 1065 1355



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#$

లూకా 24:45 => అపుప్డు వారు లేఖనములు గర్హించునటుల్గా ఆయన వారి మనసుస్ను తెరచి 

యోహాను 19:28 => అటుతరువాత సమసత్మును అపప్టికి సమాపత్మైనదని యేసు ఎరిగి, లేఖనము 

నెరవేరునటుల్ నేను దపిప్గొనుచునాన్ననెను. 

యోహాను 19:29 => చిరకతో నిండియునన్ యొక పాతర్ అకక్డ పెటిట్యుండెను గనుక వారు ఒక 

సప్ంజీ చిరకతో నింపి, హిసోస్పు పుడకకు తగిలించి ఆయన నోటికి అందిచిచ్రి. 

యోహాను 19:30 => యేసు ఆ చిరక పుచుచ్కొని సమాపత్మైనదని చెపిప్ తలవంచి ఆతమ్ను 

అపప్గించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:22 => మోషే యిటల్నెను పర్భువైన దేవుడు నావంటి యొక పర్వకత్ను మీ 

సహోదరులలోనుండి మీకొరకు పుటిట్ంచును; ఆయన మీతో ఏమి చెపిప్నను అనిన్ విషయములలో 

మీరాయన మాట వినవలెను. 

కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 

కీరత్నలు 45:7 => నీవు నీతిని పేర్మించి భకిత్హీనతను దేవ్షించుచునాన్వు కావున దేవుడు నీ దేవుడే 

చెలికాండర్కంటె హెచచ్గునటుల్గా నినున్ ఆనందతైలముతో అభిషేకించియునాన్డు. 

యెషయా 61:1 => పర్భువగు యెహోవా ఆతమ్ నా మీదికి వచిచ్యునన్ది దీనులకు సువరత్మానము 

పర్కటించుటకు యెహోవా ననున్ అభిషేకించెను నలిగిన హృదయముగలవారిని దృఢపరచుటకును 

చెరలోనునన్వారికి విడుదలను బంధింపబడినవారికి విముకిత్ని పర్కటించుటకును  

లూకా 4:18 => పర్భువు ఆతమ్ నామీద ఉనన్ది బీదలకు సువారత్ పర్కటించుటకై ఆయన ననున్ 

అభిషేకించెను చెరలోనునన్ వారికి విడుదలను, గుర్డిడ్వారికి చూపును, (కలుగునని) పర్కటించుటకును 

నలిగినవారిని విడిపించుటకును 

లూకా 4:19 => పర్భువు హితవతస్రము పర్కటించుటకును ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు. అని 

వార్యబడిన చోటు ఆయనకు దొరకెను. 

లూకా 4:20 => ఆయన గర్ంథము చుటిట్ పరిచారకునికిచిచ్ కూరుచ్ండెను.  

లూకా 4:21 => సమాజ మందిరములో నునన్వారందరు ఆయనను తేరిచూడగా, ఆయన నేడు మీ 

వినికిడిలో ఈ లేఖనము నెరవేరినదని వారితో చెపప్సాగెను. 
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యోహాను 1:41 => ఇతడు మొదట తన సహోదరుడైన సీమోనును చూచి మేము మెసీస్యను 

కనుగొంటిమని అతనితో చెపిప్ 

యోహాను 3:34 => ఏలయనగా దేవుడు తాను పంపినవానికి కొలత లేకుండ ఆతమ్ననుగర్హించును 

గనుక ఆయన దేవుని మాటలే పలుకును. 

హెబీర్యులకు 1:8 => గాని తన కుమారునిగూరిచ్యైతే దేవా, నీ సింహాసనము నిరంతరము 

నిలుచునది; నీ రాజదండము నాయ్యారథ్మయినది. 

హెబీర్యులకు 1:9 => నీవు నీతిని పేర్మించితివి దురీన్తిని దేవ్షించితివి అందుచేత దేవుడు 

నీతోడివారికంటె నినున్ హెచిచ్ంచునటుల్గా ఆనందతైలముతో అభిషేకించెను. 

హెబీర్యులకు 9:11 => అయితే కీర్సుత్ రాబోవుచునన్ మేలుల విషయమై పర్ధానయాజకుడుగా వచిచ్, 

తానే నితయ్మైన విమోచన సంపాదించి, హసత్కృతము కానిది, అనగా ఈ సృషిట్ సంబంధము 

కానిదియు, మరి ఘనమైనదియు, పరిపూరణ్మైనదియునైన గుడారము దావ్రా 

మారుక్ 1:24 => వాడు నజరేయుడవగు యేసూ, మాతో నీకేమి, మముమ్ నశింపజేయుటకు 

వచిచ్తివా? నీవెవడవో నాకు తెలియును; నీవు దేవుని పరిశుదుధ్డవు అని కేకలువేసెను. 

లూకా 1:35 => దూత పరిశుదాధ్తమ్ నీమీదికి వచుచ్ను; సరోవ్నన్తుని శకిత్ నినున్ కముమ్కొనును గనుక 

పుటట్బోవు శిశువు పరిశుదుధ్డై దేవుని కుమారుడనబడును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:14 => మీరు పరిశుదుధ్డును నీతిమంతుడునైన వానిని నిరాకరించి, 

నరహంతకుడైన మనుషుయ్ని మీకు అనుగర్హింపుమని అడిగితిరి. 

హెబీర్యులకు 7:26 => పవితుర్డును, నిరోద్షియు, నిషక్లమ్షుడును, పాపులలో చేరక పర్తేయ్కముగా 

ఉనన్వాడును. ఆకాశమండలముకంటె మికిక్లి హెచచ్యినవాడునైన యిటిట్ పర్ధానయాజకుడు మనకు 

సరిపోయినవాడు. 

పర్కటన 3:7 => ఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము దావీదు తాళపుచెవి 

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

Page  of 1067 1355



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#$

నిరగ్మకాండము 12:41 => ఆ నాలుగు వందల ముపప్ది సంవతస్రములు గడచిన తరువాత 

జరిగినదేమనగా, ఆ దినమందే యెహోవా సేనలనిన్యు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి బయలుదేరిపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 29:37 => ఏడు దినములు నీవు బలిపీఠము నిమితత్ము పార్శిచ్తత్ము చేసి దాని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. ఆ బలిపీఠము అతిపరిశుదధ్ముగా ఉండును. ఆ బలిపీఠమునకు తగులునది 

అంతయు పర్తిషిఠ్తమగును. 

నిరగ్మకాండము 32:7 => కాగా యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు దిగివెళుల్ము; ఐగుపుత్ 

దేశమునుండి నీవు రపిప్ంచిన నీ పర్జలు చెడిపోయిరి.  

లేవీయకాండము 1:4 => అతడు దహనబలిగా అరిప్ంచు పశువు తలమీద తన చెయియ్నుంచవలెను; 

అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ అది అతని పక్షముగా అంగీకరింపబడును. 

లేవీయకాండము 4:20 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలియగు కోడెను చేసినటుల్ దీనిని చేయవలెను; 

అటే ల్ దీని చేయవలెను. యాజకుడు వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వారికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 14:7 => కుషు ఠ్ విషయములో పవితర్త పొందగోరువానిమీద ఏడుమారులు 

పోర్కిష్ంచి వాడు పవితుర్డని నిరణ్యించి సజీవమైన పకిష్ ఎగిరిపోవునటుల్ దానిని వదిలివేయవలెను. 

లేవీయకాండము 16:17 => పరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకు అతడు లోపలికి 

పోవునపుప్డు అతడు తన నిమితత్మును తన యింటివారి నిమితత్మును ఇశార్యేలీయుల సమసత్ 

సమాజము నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ముచేసి బయటికి వచుచ్వరకు ఏ మనుషుయ్డును పర్తయ్క్షపు 

గుడారములో ఉండరాదు. 

లేవీయకాండము 23:28 => ఆ దినమున మీరు ఏ పనియు చేయకూడదు; మీ దేవుడైన యెహోవా 

సనిన్ధిని మీరు మీ నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసికొనుటకై అది పార్యశిచ్తాత్రథ్ దినము. 

సంఖాయ్కాండము 29:11 => పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

నెహెమాయ్ 11:18 => పరిశుదధ్ పటట్ణములో ఉనన్ లేవీయులందరు రెండువందల ఎనుబది 

నలుగురు. 
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యోబు 14:5 => నరుల ఆయుషాక్లము పరిమితి కలది, వారి నెలలసంఖయ్ నీకు తెలిసేయునన్ది. 

మించజాలని వయఃపరిమాణము నీవు వారికి నియమించియునాన్వు 

కీరత్నలు 16:10 => ఎందుకనగా నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు 

కీరత్నలు 72:3 => నీతినిబటిట్ పరవ్తములును చినన్కొండలును పర్జలకు నెమమ్ది పుటిట్ంచును. 

కీరత్నలు 103:17 => ఆయన నిబంధనను గైకొనుచు ఆయన కటట్డలననుసరించి నడచుకొను 

వారిమీద యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారిమీద  

కీరత్నలు 111:3 => ఆయన కారయ్ము మహిమా పర్భావములు గలది ఆయన నీతి నితయ్ము 

నిలుకడగా నుండును. 

కీరత్నలు 119:142 => నీ నీతి శాశవ్తమైనది నీ ధరమ్శాసత్రము కేవలము సతయ్ము. 

యెషయా 8:16 => ఈ పర్మాణ వాకయ్మును కటుట్ము, ఈ బోధను ముదిర్ంచి నా శిషుయ్ల 

కపప్గింపుము. 

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 10:27 => ఆ దినమున నీ భుజముమీదనుండి అతని బరువు తీసివేయబడును. నీ 

మెడమీదనుండి అతని కాడి కొటిట్వేయబడును నీవు బలిసినందున ఆ కాడి విరుగగొటట్బడును. 

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 42:21 => యెహోవా తన నీతినిబటిట్ సంతోషము గలవాడై ఉపదేశకర్మమొకటి ఘనపరచి 

గొపప్చేసెను. 
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యెషయా 45:11 => ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడగు సృషిట్కరత్యైన యెహోవా ఈ మాట 

సెలవిచుచ్చునాన్డు రాగలవాటినిగూరిచ్ ననన్డుగుదురా? నా కుమారులనుగూరిచ్యు నా 

హసత్కారయ్ములనుగూరిచ్యు నాకే ఆజాఞ్పింతురా? 

యెషయా 48:2 => వారు మేము పరిశుదధ్ పటట్ణసుథ్లమను పేరు పెటుట్కొని ఇశార్యేలు దేవుని 

ఆశర్యించుదురు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు.  

యెషయా 53:5 => మన యతికర్మకిర్యలనుబటిట్ అతడు గాయపరచబడెను మన దోషములనుబటిట్ 

నలుగగొటట్బడెను మన సమాధానారథ్మైన శిక్ష అతనిమీద పడెను అతడు పొందిన దెబబ్లచేత మనకు 

సవ్సథ్త కలుగుచునన్ది.  

యెహెజేక్లు 35:5 => ఇశార్యేలీయులయెడల ఎడతెగని పగకలిగి, వారి దోషసమాపిత్కాలమున 

వారికి ఉపదర్వము కలిగిన సమయమున నీవు వారిని ఖడగ్మున కపప్గించితివి గనుక 

యెహెజేక్లు 45:15 => మరియు ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై 

నైవేదయ్మునకును దహనబలికిని సమాధాన బలికిని మంచి మేపుతగిలిన గొఱఱ్లలో మందకు 

రెండువందలలో ఒకదానిని తేవలెను. 

దానియేలు 9:22 => అతడు నాతో మాటలాడి ఆ సంగతి నాకు తెలియజేసి ఇటల్నెను దానియేలూ, 

నీకు గర్హింప శకిత్ ఇచుచ్టకు నేను వచిచ్తిని. 

దానియేలు 10:2 => ఆ దినముల యందు దానియేలను నేను మూడు వారములు 

దుఃఖపార్పుత్డనైతిని. 

మీకా 7:19 => ఆయన మరల మనయందు జాలిపడును, మన దోషములను అణచివేయును, వారి 

పాపములనిన్టిని సముదర్పు అగాధములలో నీవు పడవేతువు. 

హబకూక్కు 2:3 => ఆ దరశ్నవిషయము నిరణ్యకాలమున జరుగును, సమాపత్మగుటకై 

ఆతురపడుచునన్ది, అది తపప్క నెరవేరును, అది ఆలసయ్ముగా వచిచ్నను దానికొరకు కనిపెటుట్ము, 

అది తపప్క జరుగును, జాగుచేయక వచుచ్ను. 
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జెకరాయ్ 3:9 => యెహోషువ యెదుట నేనుంచిన రాతిని తేరి చూడుడి, ఆ రాతికి ఏడు 

నేతర్ములునన్వి, దాని చెకక్డపు పని చేయువాడను నేను. ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

వాకుక్; మరియు ఒక దినములోగానే నేను ఈ దేశము యొకక్ దోషమును పరిహరింతును; 

జెకరాయ్ 4:14 => అతడు వీరిదద్రు సరవ్లోకనాధుడగు యెహోవాయొదద్ నిలువబడుచు తైలము 

పోయువారై యునాన్రనెను. 

జెకరాయ్ 13:7 => ఖడగ్మా, నా గొఱఱ్ల కాపరి మీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ గొఱఱ్లు చెదరిపోవునటుల్ కాపరిని హతము చేయుము, 

చినన్వారిమీద నేను నా హసత్మునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 2:1 => రాజైన హేరోదు దినములయందు యూదయ దేశపు బేతెల్హేములో యేసు పుటిట్న 

పిమమ్ట ఇదిగో తూరుప్ దేశపు జాఞ్నులు యెరూషలేమునకు వచిచ్ 

మతత్యి 11:3 => అని ఆయనను అడుగుటకు తన శిషుయ్లనంపెను. 

మతత్యి 20:18 => ఇదిగో యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ము; అకక్డ మనుషయ్కుమారుడు 

పర్ధానయాజకులకును శాసు త్ర్లకును అపప్గింపబడును; వారాయనకు మరణశిక్ష విధించి 

మతత్యి 20:28 => ఆలాగే మనుషయ్కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని 

పరిచారము చేయుటకును అనేకులకు పర్తిగా విమోచన కర్యధనముగా తన పార్ణము నిచుచ్టకును 

వచెచ్నని చెపెప్ను. 

మతత్యి 24:6 => మరియు మీరు యుదధ్ములను గూరిచ్యు యుదధ్ సమాచారములను గూరిచ్యు 

వినబోదురు; మీరు కలవరపడకుండ చూచుకొనుడి. ఇవి జరుగవలసియునన్వి గాని అంతము వెంటనే 

రాదు. 

మతత్యి 26:54 => నేను వేడుకొనినయెడల ఈలాగు జరుగవలెనను లేఖనము ఏలాగు నెరవేరునని 

అతనితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:56 => అయితే పర్వకత్ల లేఖనములు నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెనని చెపెప్ను. 

అపుప్డు శిషుయ్లందరు ఆయనను విడిచి పారిపోయిరి. 
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మతత్యి 27:53 => వారు సమాధులలోనుండి బయటికి వచిచ్ ఆయన లేచిన తరువాత పరిశుదధ్ 

పటట్ణములో పర్వేశించి అనేకులకు అగపడిరి. 

మారుక్ 9:12 => అందుకాయన ఏలీయా ముందుగా వచిచ్ సమసత్మును చకక్పెటుట్నను మాట 

నిజమే; అయినను మనుషయ్కుమారుడు అనేక శర్మలుపడి, తృణీకరింపబడవలెనని వార్యబడుట 

ఏమి? 

మారుక్ 10:45 => మనుషయ్కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని పరిచారము 

చేయుటకును, అనేకులకు పర్తిగా విమోచన కర్యధనముగా తన పార్ణము ఇచుచ్టకును వచెచ్ననెను. 

మారుక్ 14:21 => నిజముగా మనుషయ్కుమారుడు ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడినటుట్ పోవుచునాన్డు; 

అయితే ఎవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో, ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలనెను. 

మారుక్ 14:49 => నేను పర్తిదినము దేవాలయములో మీయొదద్ ఉండి బోధించుచుండగా, మీరు 

ననున్ పటుట్కొనలేదు, అయితే లేఖనములు నెరవేరునటుల్ (ఈలాగు జరుగుచునన్దని చెపెప్ను). 

లూకా 1:70 => తన సేవకుడైన దావీదు వంశమునందు మనకొరకు రక్షణశృంగమును, అనగా  

లూకా 2:11 => దావీదు పటట్ణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుటిట్యునాన్డు, ఈయన పర్భువైన 

కీర్సుత్ 

లూకా 2:26 => అతడు పర్భువు యొకక్ కీర్సుత్ను చూడకమునుపు మరణము పొందడని అతనికి 

పరిశుదాధ్తమ్చేత బయలుపరచబడి యుండెను; ఆతమ్వశుడై అతడు దేవాలయములోనికి వచెచ్ను. 

లూకా 4:34 => వాడు నజరేయుడవైన యేసూ, మాతో నీకేమి? మముమ్ నశింపజేయ వచిచ్తివా? 

నీవెవడవో నేనెరుగుదును; నీవు దేవుని పరిశుదుధ్డవని బిగగ్రగా కేకలు వేసెను. 

లూకా 7:19 => అంతట యోహాను తన శిషుయ్లలో ఇదద్రిని పిలిచి రాబోవువాడవు నీవేనా? మేము 

మరియొకని కొరకు కనిపెటట్వలెనా? అని అడుగుటకు వారిని పర్భువు నొదద్కు పంపెను. 

లూకా 12:56 => వేషధారులారా, మీరు భూమాయ్కాశముల వైఖరి గురిత్ంప నెరుగుదురు; ఈ 

కాలమును మీరు గురిత్ంప నెరుగరేల? 

లూకా 19:44 => నీలో రాతిమీద రాయి నిలిచియుండనియయ్ని దినములు వచుచ్నని చెపెప్ను. 
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లూకా 22:22 => నిరణ్యింపబడిన పర్కారము మనుషయ్కుమారుడు పోవుచునాన్డుగాని ఆయన 

ఎవరిచేత అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మయని చెపెప్ను. 

లూకా 24:27 => మోషేయు సమసత్ పర్వకత్లును మొదలుకొని లేఖనములనిన్టిలో తనున్గూరిచ్న 

వచనముల భావము వారికి తెలిపెను. 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

యోహాను 1:24 => పంపబడినవారు పరిసయుయ్లకు చెందినవారు 

యోహాను 4:25 => ఆ సతరీ ఆయనతో కీర్సత్నబడిన మెసీస్య వచుచ్నని నేనెరుగుదును; ఆయన 

వచిచ్నపుప్డు మాకు సమసత్మును తెలియజేయునని చెపప్గా 

యోహాను 16:10 => నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్టవలన మీరిక ననున్ చూడరు గనుక నీతిని 

గూరిచ్యు,  

యోహాను 19:30 => యేసు ఆ చిరక పుచుచ్కొని సమాపత్మైనదని చెపిప్ తలవంచి ఆతమ్ను 

అపప్గించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:43 => ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడెవడో వాడు ఆయన 

నామము మూలముగా పాపక్షమాపణ పొందునని పర్వకత్ లం దరు ఆయననుగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:32 => దేవుడు యేసును లేపి, పితరులకు చేసిన వాగాద్నమును మన 

పిలల్లకు నెరవేరిచ్యునాన్డని మేమును మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:38 => కాబటిట్ సహోదరులారా, మీకు ఈయన దావ్రానే పాపక్షమాపణ 

పర్చురమగుచునన్దనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:6 => ఇపుప్డైతే దేవుడు మన పితరులకు చేసిన వాగాద్నము విషయమైన 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ నేను విమరిశ్ంపబడుటకు నిలిచియునాన్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:23 => పర్వకత్లును మోషేయు ముందుగా చెపిప్నవి కాక మరి ఏమియు 

చెపప్క, అలుప్లకును ఘనులకును సాక్షయ్మిచుచ్చుంటిని. 

రోమీయులకు 4:6 => ఆ పర్కారమే కిర్యలు లేకుండ దేవుడెవనిని నీతిమంతుడుగా ఎంచునో ఆ 

మనుషుయ్డు ధనుయ్డని దావీదుకూడ చెపుప్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 4:25 => ఆయన మన అపరాధముల నిమితత్ము అపప్గింపబడి, మనము 

నీతిమంతులముగా తీరచ్బడుటకై లేపబడెను. 

రోమీయులకు 5:19 => ఏలయనగా ఒక మనుషుయ్ని అవిధేయతవలన అనేకులు పాపులుగా ఏలాగు 

చేయబడిరో, ఆలాగే ఒకని విధేయతవలన అనేకులు నీతిమంతులుగా చేయబడుదురు. 

రోమీయులకు 10:3 => ఏలయనగా వారు దేవుని నీతినెరుగక తమ సవ్నీతిని సాథ్పింప 

బూనుకొనుచు దేవుని నీతికి లోబడలేదు. 

రోమీయులకు 11:15 => వారిని విసరిజ్ంచుట, లోకమును దేవునితో సమాధానపరచుట 

అయినయెడల, వారిని చేరుచ్కొనుట యేమగును? మృతులు సజీవులైనటే ట్ అగును గదా? 

రోమీయులకు 14:17 => దేవుని రాజయ్ము భోజనమును పానమును కాదుగాని, నీతియు 

సమాధానమును పరిశుదాధ్తమ్యందలి ఆనందమునై యునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 15:3 => నాకియయ్బడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అపప్గించితిని. 

అదేమనగా, లేఖనముల పర్కారము కీర్సుత్ మన పాపముల నిమితత్ము మృతిపొందెను, సమాధి 

చేయబడెను, 

గలతీయులకు 3:13 => ఆతమ్నుగూరిచ్న వాగాద్నము విశావ్సమువలన మనకు లభించునటుల్, 

అబార్హాము పొందిన ఆశీరవ్చనము కీర్సుత్యేసుదావ్రా అనయ్జనులకు కలుగుటకై, కీర్సుత్ మనకోసము 

శాపమై మనలను ధరమ్శాసత్రము యొకక్ శాపమునుండి విమోచించెను;  

గలతీయులకు 4:4 => అయితే కాలము పరిపూరణ్మైనపుప్డు దేవుడు తన కుమారుని పంపెను;ఆయన 

సతరీయందు పుటిట్,  

ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 
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ఎఫెసీయులకు 1:10 => ఈ సంకలప్మునుబటిట్ ఆయన పరలోకములో ఉనన్వేగాని, భూమిమీద 

ఉనన్వేగాని, సమసత్మును కీర్సుత్నందు ఏకముగా సమకూరచ్వలెనని తనలోతాను నిరణ్యించుకొనెను. 

తీతుకు 1:3 => నా నిజమైన కుమారుడగు తీతుకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. ఆ నితయ్జీవమును 

అబదధ్మాడనేరని దేవుడు అనాదికాలమందే వాగాద్నము చేసెను గాని, యిపుప్డు మన రక్షకుడైన దేవుని 

ఆజఞ్ పర్కారము నాకు అపప్గింపబడిన సువారత్ పర్కటనవలన తన వాకయ్మును యుకత్కాలములయందు 

బయలుపరచెను 

హెబీర్యులకు 5:9 => మరియు ఆయన సంపూరణ్సిదిధ్ పొందినవాడై, మెలీక్సెదెకు యొకక్ కర్మములో 

చేరిన పర్ధానయాజకుడని దేవునిచేత పిలువబడి, 

హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీజ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుదిధ్చేయును. 

1 పేతురు 1:11 => వాటి తరువాత కలుగబోవు మహిమలనుగూరిచ్యు ముందుగా 

సాక్షయ్మిచుచ్నపుడు, ఆ ఆతమ్, యే కాలమును ఎటిట్ కాలమును సూచించుచు వచెచ్నో దానిని విచారించి 

పరిశోధించిరి. 

1 పేతురు 1:12 => పరలోకమునుండి పంపబడిన పరిశుదాధ్తమ్వలన మీకు సువారత్ పర్కటించిన 

వారిదావ్రా మీకిపుప్డు తెలుపబడిన యీ సంగతుల విషయమై, తమ కొరకు కాదు గాని మీకొరకే 

తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 

1 యోహాను 4:10 => మనము దేవుని పేర్మించితిమని కాదు, తానే మనలను పేర్మించి, మన 

పాపములకు పార్యశిచ్తత్మై యుండుటకు తన కుమారుని పంపెను; ఇందులో పేర్మయునన్ది. 
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వచనము 1 

పారసీకరాజగు కోరెషు పరిపాలన కాలములో మూడవ సంవతస్రమున బెలెత్షాజరు అను 

దానియేలునకు ఒక సంగతి బయలుపరచబడెను; గొపప్ యుదధ్ము జరుగుననన్ ఆ సంగతి నిజమే; 

దానియేలు దాని గర్హించెను; అది దరశ్నమువలన అతనికి తెలిసినదాయెను.  

దానియేలు 9:23 => నీవు బహు పిర్యుడవు గనుక నీవు విజాఞ్పనము చేయ నారంభించినపుప్డు, ఈ 

సంగతిని నీకు చెపుప్టకు వెళల్వలెనని ఆజఞ్ బయలుదేరెను; కావున ఈ సంగతిని తెలిసికొని నీకు కలిగిన 

దరశ్నభావమును గర్హించుము. 

మతత్యి 13:23 => మంచినేలను వితత్బడినవాడు వాకయ్ము విని గర్హించువాడు; అటిట్వారు సఫలులై 

యొకడు నూరంతలుగాను ఒకడు అరువదంతలుగాను ఒకడు ముపప్దంతలుగాను ఫలించుననెను. 

మతత్యి 24:15 => కాబటిట్ పర్వకత్యైన దానియేలు దావ్రా చెపప్బడిన నాశనకరమైన హేయవసుత్వు 

పరిశుదధ్సథ్లమందు నిలుచుట మీరు చూడగానే చదువువాడు గర్హించుగాక 

మారుక్ 13:14 => మరియు నాశకరమైన హేయవసుత్వు నిలువరాని సథ్లమందు నిలుచుట మీరు 

చూచునపుప్డు చదువువాడు గర్హించుగాక యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:30 => ఫిలిపుప్ దగగ్రకు పరుగెతిత్కొనిపోయి అతడు పర్వకత్యైన యెషయా 

గర్ంథము చదువుచుండగా విని నీవు చదువునది గర్హించుచునాన్వా? అని అడుగగా 

ఎజార్ 4:24 => యెరూషలేములో నుండు దేవుని మందిరపు పని నిలిచిపోయెను. ఈలాగున 

పారసీకదేశపు రాజైన దరాయ్వేషు ఏలుబడియందు రెండవ సంవతస్రమువరకు ఆ పని నిలిచిపోయెను. 

ఎజార్ 6:1 => అపుప్డు రాజైన దరాయ్వేషు ఆజఞ్ ఇచిచ్నందున బబులోనులో ఖజానాలోని దసాత్వేజు 

కొటుట్లో వెదకగా 

ఎజార్ 6:2 => మాదీయుల పర్దేశమందు ఎగబ్తానా యను పురములో ఒక గర్ంథము దొరికెను. 

దానిలో వార్యబడియునన్ యీ సంగతి కనబడెను. 

ఎజార్ 6:3 => రాజైన కోరెషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవతస్రమందు అతడు యెరూషలేములో ఉండు 

దేవుని మందిరమునుగూరిచ్ నిరణ్యించినది బలులు అరిప్ంపతగిన సథ్లముగా మందిరము 
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కటిట్ంపబడవలెను; దాని పునాదులు గటిట్గా వేయబడవలెను; దాని నిడివి అరువది మూరలును దాని 

వెడలుప్ అరువది మూరలును ఉండవలెను; 

ఎజార్ 6:4 => మూడు వరుసలు గొపప్ రాళల్చేతను ఒక వరుస కొర్తత్ మార్నులచేతను 

కటిట్ంపబడవలెను; దాని వయ్యమును రాజు యొకక్ ఖజానాలో నుండి యియయ్వలెను. 

ఎజార్ 6:5 => మరియు యెరూషలేములోనునన్ ఆలయములోనుండి నెబుకదెన్జరు బబులోనునకు 

తీసికొని వచిచ్న దేవుని మందిరము యొకక్ వెండి బంగారు ఉపకరణములు తిరిగి అపప్గింపబడి, 

యెరూషలేములోనునన్ మందిరమునకు తేబడి, దేవుని మందిరములో వాటి సథ్లమందు పెటట్బడవలెను. 

ఎజార్ 6:6 => కావున రాజైన దరాయ్వేషు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నది యవతల అధికారియైన తతెత్నై 

అను నీవును, షెతరోబ్జన్యి అను నీవును నది యవతల మీతోకూడ నునన్ అపరెస్కాయులును 

యూదుల జోలికి పోక 

ఎజార్ 6:7 => దేవుని మందిరపు పని జరుగనిచిచ్, వారి అధికారిని పెదద్లను దేవుని మందిరమును 

దాని సథ్లమందు కటిట్ంపనియుయ్డి. 

ఎజార్ 6:8 => మరియు దేవుని మందిరమును కటిట్ంచునటుల్గా యూదుల యొకక్ పెదద్లకు మీరు 

చేయవలసిన సహాయమునుగూరిచ్ మేము నిరణ్యించినదేమనగా రాజు యొకక్ సొముమ్లోనుండి, 

అనగా నది యవతలనుండి వచిచ్న పనున్లోనుండి వారు చేయు పని నిమితత్ము తడవు ఏమాతర్మును 

చేయక వారి వయ్యమునకు కావలసినదాని ఇయయ్వలెను. 

ఎజార్ 6:9 => మరియు ఆకాశమందలి దేవునికి దహనబలులు అరిప్ంచుటకై కోడెలే గాని గొఱఱ్పొటే ట్ళేల్ 

గాని గొఱఱ్ పిలల్లేగాని గోధుమలే గాని ఉపేప్ గాని దార్కాష్రసమే గాని నూనెయే గాని, యెరూషలేములో 

నునన్ యాజకులు ఆకాశమందలి దేవునికి సువాసనయైన అరప్ణలను అరిప్ంచి, రాజును అతని 

కుమారులును జీవించునటుల్ పార్రథ్నచేయు నిమితత్మై వారు చెపిప్నదానినిబటిట్ పర్తిదినమును 

తపప్కుండ 

ఎజార్ 6:10 => వారికి కావలసినదంతయు ఇయయ్వలెను. 
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ఎజార్ 6:11 => ఇంకను మేము నిరణ్యించినదేమనగా, ఎవడైనను ఈ ఆజఞ్ను భంగపరచినయెడల 

వాని యింటి వెనున్గాడి ఊడదీయబడి నిలువనెతత్బడి దానిమీద వాడు ఉరితీయింప బడును, ఆ 

తపుప్నుబటిట్ వాని యిలుల్ పెంటరాశి చేయబడును. 

ఎజార్ 6:12 => ఏ రాజులేగాని యే జనులేగాని యీ ఆజఞ్ను భంగపరచి యెరూషలేములోనునన్ 

దేవుని మందిరమును నశింపజేయుటకై చెయియ్చాపినయెడల, తన నామమును అకక్డ ఉంచిన దేవుడు 

వారిని నశింపజేయును. దరాయ్వేషు అను నేనే యీ ఆజఞ్ ఇచిచ్తిని. మరియు అది అతివేగముగా 

జరుగవలెనని వార్యించి అతడు తాకీదుగా పంపించెను. 

ఎజార్ 6:13 => అపుప్డు నది యివతల అధికారియైన తతెత్నైయును షెతరోబ్జన్యియును వారి 

పక్షమున నునన్వారును రాజైన దరాయ్వేషు ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న వేగముగా పని జరిపించిరి. 

ఎజార్ 6:14 => యూదుల పెదద్లు కటిట్ంచుచు, పర్వకత్యైన హగగ్యియు ఇదోద్ కుమారుడైన 

జెకరాయ్యు హెచచ్రించుచునన్ందున పని బాగుగా జరిపిరి. ఈ పర్కారము ఇశార్యేలీయుల దేవుని ఆజఞ్ 

ననుసరించి వారు కటిట్ంచుచు, కోరెషు దరాయ్వేషు అరత్హషసత్ అను పారసీకదేశపు రాజుల ఆజఞ్చొపుప్న 

ఆ పని సమాపిత్ చేసిరి. 

ఎజార్ 6:15 => రాజైన దరాయ్వేషు ఏలుబడియందు ఆరవ సంవతస్రము అదారు నెల మూడవనాటికి 

మందిరము సమాపిత్ చేయబడెను. 

ఎజార్ 7:1 => ఈ సంగతులు జరిగినపిమమ్ట పారసీకదేశపు రాజైన అరత్హషసత్ యొకక్ యేలుబడిలో 

ఎజార్ బబులోను దేశమునుండి యెరూషలేము పటట్ణమునకు వచెచ్ను. ఇతడు శెరాయా కుమారుడై 

యుండెను, శెరాయా అజరాయ్ కుమారుడు అజరాయ్ హిలీక్యా కుమారుడు 

ఎజార్ 7:8 => రాజు ఏలుబడియందు ఏడవ సంవతస్రము అయిదవ మాసమున ఎజార్ 

యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. 

ఎజార్ 7:11 => యెహోవా ఆజఞ్ల వాకయ్ములయందును, ఆయన ఇశార్యేలీయులకు విధించిన 

కటట్డలయందును శాసిత్యు యాజకుడునైన ఎజార్కు రాజైన అరత్హషసత్ యిచిచ్న తాకీదు నకలు 

ఎజార్ 7:12 => రాజైన అరత్హషసత్, ఆకాశమందలి దేవుని ధరమ్శాసత్రమందు శాసిత్యు యాజకుడునైన 

ఎజార్కు కేష్మము, మొదలగు మాటలు వార్సి యీలాగు సెలవిచెచ్ను 
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ఎజార్ 7 :13 => చేతనునన్ నీ దేవుని ధరమ్ శాసత్రమునుబటిట్ యూదానుగూరిచ్యు 

యెరూషలేమునుగూరిచ్యు విమరశ్చేయుటకు నీవు రాజుచేతను అతని యేడుగురు మంతుర్లచేతను 

పంపబడితివి గనుక మేము చేసిన నిరణ్యమేమనగా, 

ఎజార్ 7:14 => మా రాజయ్మందుండు ఇశార్యేలీయులలోను వారి యాజకులలోను లేవీయులలోను 

యెరూషలేము పటట్ణమునకు వెళుల్టకు మనఃపూరవ్కముగా ఇషట్పడు వారెవరో వారందరు నీతోకూడ 

వెళల్వచుచ్ను. 

ఎజార్ 7:15 => మరియు యెరూషలేములో నివాసముగల ఇశార్యేలీయుల దేవునికి రాజును అతని 

యొకక్ మంతుర్లును సేవ్చఛ్గా అరిప్ంచిన వెండి బంగారములను నీవు తీసికొని పోవలెను. 

ఎజార్ 7:16 => మరియు బబులోను పర్దేశమందంతట నీకు దొరకు వెండి బంగారములంతయును, 

జనులును యాజకులును యెరూషలేములోనునన్ తమ దేవుని మందిరమునకు సేవ్చఛ్గా అరిప్ంచు 

వసుత్వులను నీవు తీసికొని పోవలెను. 

ఎజార్ 7:17 => తడవు చేయక నీవు ఆ దర్వయ్ముచేత ఎడల్ను పొటే ల్ళల్ను గొఱఱ్పిలల్లను, వాటితోకూడ 

ఉండవలసిన భోజనారప్ణలను పానారప్ణలనుకొని, యెరూషలేమందుండు మీ దేవుని మందిరపు 

బలిపీఠము మీద వాటిని అరిప్ంచుము. 

ఎజార్ 7:18 => మిగిలిన వెండి బంగారములతో మీ దేవుని చితాత్నుసారముగా నీకును నీ వారికిని 

యుకత్మని తోచినదానిని చేయవచుచ్ను. 

ఎజార్ 7:19 => మరియు నీ దేవుని మందిరపు సేవకొరకు నీకియయ్బడిన ఉపకరణములను నీవు 

యెరూషలేములోని దేవుని యెదుట అపప్గింపవలెను. 

ఎజార్ 7:20 => నీ దేవుని మందిర విషయములో దానమిచుచ్టకై మరి ఏదైనను నీకు 

కావలసినయెడల అది రాజుయొకక్ ఖజానాలో నుండి నీకియయ్బడును. 

ఎజార్ 7:21 => మరియు రాజునైన అరత్హషసత్ అను నేనే నది యవతలనునన్ ఖజానాదారులైన మీకు 

ఇచుచ్ ఆజఞ్ యేదనగా, ఆకాశమందలి దేవుని ధరమ్శాసత్రములో శాసిత్యు యాజకుడునైన ఎజార్ 

మిముమ్ను ఏదైన అడిగినయెడల ఆలసయ్ము కాకుండ మీరు దాని చేయవలెను. 

Page  of 1080 1355



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#$

ఎజార్ 7:22 => వెయియ్ తూముల గోధుమలు రెండువందల మణుగుల వెండి మూడువందల తూముల 

దార్కాష్రసము మూడువందల తూముల నూనె లెకక్లేకుండ ఉపుప్ను ఇయయ్వలెను. 

ఎజార్ 7:23 => ఆకాశమందలి దేవునిచేత ఏది నిరణ్యమాయెనో దాని ఆకాశమందలి దేవుని 

మందిరమునకు జాగర్తత్గా చేయింపవలసినది. రాజు యొకక్ రాజయ్ము మీదికిని అతని కుమారుల 

మీదికిని కోపమెందుకు రావలెను? 

ఎజార్ 7:24 => మరియు యాజకులును లేవీయులును గాయకులును దావ్రపాలకులును 

నెతీనీయులును , దేవుని మందిరపు సేవకులునైన వారందరినిగూరిచ్ మేము మీకు 

నిరణ్యించినదేమనగా, వారికి శిసుత్ గాని సుంకము గాని పనున్ గాని వేయుట కటట్డపు నాయ్యము 

కాదని తెలిసికొనుడి. 

ఎజార్ 7:25 => మరియు ఎజార్, నది యవతలనునన్ జనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై నీ దేవుడు నీకు 

దయచేసిన జాఞ్నము చొపుప్న నీవు నీ దేవుని యొకక్ ధరమ్శాసత్రవిధులను తెలిసికొనినవారిలో కొందరిని 

అధికారులగాను నాయ్యాధిపతులగాను ఉంచవలెను, ఆ ధరమ్శాసత్రవిషయములో తెలియని వారెవరో 

వారికి నేరప్వలెను. 

ఎజార్ 7:26 => నీ దేవుని ధరమ్శాసత్రము గాని, రాజుయొకక్ చటట్ము గాని, గైకొననివాడెవడో తవ్రగా 

విచారణ చేసి, మరణశిక్షయైనను సవ్దేశ తాయ్గమైనను ఆసిత్ జపిత్యైనను ఖైదునైనను వానికి 

విధింపవలెను. 

నెహెమాయ్ 2:1 => అటుతరువాత అరత్హషసత్ రాజు ఏలుబడి కాలమున ఇరువదియవ 

సంవతస్రములో నీసాను మాసమందు రాజు దార్కాష్రసము తార్గవలెనని చూచుచుండగా నేను 

దార్కాష్రసము తీసికొని రాజునకు అందించితిని. అంతకు పూరవ్ము నేనెనన్డును అతని యెదుట 

విచారముగా ఉండలేదు. 

నెహెమాయ్ 2:2 => కాగా రాజు నీకు వాయ్ధి లేదుగదా, నీ ముఖము విచారముగా ఉనన్దేమి? నీ 

హృదయ దుఃఖముచేతనే అది కలిగినదని నాతో అనగా 
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నెహెమాయ్ 2:3 => నేను మిగుల భయపడి రాజు చిరంజీవి యగునుగాక, నా పితరుల 

సమాధులుండు పటట్ణము పాడైపోయి, దాని గుమమ్ములును అగిన్చేత కాలచ్బడి యుండగా నాకు 

దుఃఖముఖము లేకపోవునా అని రాజుతో అంటిని. 

నెహెమాయ్ 2:4 => అపుప్డు రాజు ఏమి కావలసి నీవు మనవి చేయుచునాన్వని ననన్డుగగా, నేను 

ఆకాశమందలి దేవునికి పార్రథ్న చేసి 

నెహెమాయ్ 2:5 => రాజుతో నీ సముఖమందు నేను దయపొందినయెడల, నా పితరుల 

సమాధులుండు పటట్ణమును తిరిగి కటుట్నటుల్గా ననున్ యూదా దేశమునకు పంపుడని 

వేడుకొనుచునాన్నని నేను మనవి చేసితిని. 

నెహెమాయ్ 2:6 => అందుకు రాజు రాణి తనయొదద్ కూరుచ్నియుండగా నీ పర్యాణము 

ఎనిన్దినములు పటుట్ను? నీవు ఎపుప్డు తిరిగి వచెచ్దవని అడిగెను. నేను ఇంత కాలమని చెపిప్నపుప్డు 

రాజు ననున్ పంపుటకు చితత్ము గలవాడాయెను. 

నెహెమాయ్ 2:7 => ఇదియు గాక రాజుతో నేనిటల్ంటిని రాజున కనుకూలమైతే యూదా దేశమున నేను 

చేరువరకు ననున్ దాటించునటుల్గా నది యవతల నునన్ అధికారులకు తాకీదులను, 

నెహెమాయ్ 2:8 => పటట్ణపార్కారమునకును, మందిరముతో సంబంధించిన కోటగుమమ్ములకును, 

నేను పర్వేశింపబోవు ఇంటికిని, దూలములు మార్నులు ఇచుచ్నటుల్గా రాజుగారి అడవులను కాయు 

ఆసాపునకు ఒక తాకీదును ఇయుయ్డని అడిగితిని; ఆలాగు నాకు తోడుగా ఉండి నాకు కృప 

చూపుచునన్ నా దేవుని కరుణాహసత్ము కొలది రాజు నా మనవి ఆలకించెను. 

నెహెమాయ్ 3:1 => పర్ధానయాజకుడైన ఎలాయ్షీబును అతని సహోదరులైన యాజకులును లేచి గొఱఱ్ల 

గుమమ్మును కటిట్ పర్తిషిఠ్ంచి తలుపులు నిలిపిరి. హమేమ్యా గోపురమువరకును హననేయ్లు 

గోపురమువరకును పార్కారమును కటిట్ పర్తిషిఠ్ంచిరి. 

2 సమూయేలు 15:25 => అపుప్డు రాజు సాదోకును పిలిచి దేవుని మందసమును పటట్ణములోనికి 

తిరిగి తీసికొనిపొముమ్; యెహోవా దృషిట్కి నేను అనుగర్హము పొందినయెడల ఆయన ననున్ తిరిగి 

రపిప్ంచి 
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కీరత్నలు 71:10 => నా శతుర్వులు ననున్గూరిచ్ మాటలాడుకొనుచునాన్రు నా పార్ణముకొరకు 

పొంచియునన్వారు కూడి ఆలోచన చేయుచునాన్రు. 

యోహాను 1:41 => ఇతడు మొదట తన సహోదరుడైన సీమోనును చూచి మేము మెసీస్యను 

కనుగొంటిమని అతనితో చెపిప్ 

యోహాను 4:25 => ఆ సతరీ ఆయనతో కీర్సత్నబడిన మెసీస్య వచుచ్నని నేనెరుగుదును; ఆయన 

వచిచ్నపుప్డు మాకు సమసత్మును తెలియజేయునని చెపప్గా 

దానియేలు 8:11 => ఆ సైనయ్ము యొకక్ అధిపతికి విరోధముగా తనున్ హెచిచ్ంచుకొని, అనుదిన 

బలయ్రప్ణమును నిలిపివేసి ఆయన ఆలయమును పడదోర్సెను. 

దానియేలు 8:25 => మరియు నతడు ఉపాయము కలిగినవాడై మోసము చేసి తనకు లాభము 

తెచుచ్కొనును; అతడు అతిశయపడి తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును; కేష్మముగా నునన్ కాలమందు 

అనేకులను సంహరించును; అతడు రాజాధిరాజుతో యుదధ్ము చేయును గాని కడపట అతని బలము 

దైవాధీనమువలన కొటిట్వేయబడును. 

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 55:4 => ఇదిగో జనములకు సాకిష్గా అతని నియమించితిని జనములకు రాజుగాను 

అధిపతిగాను అతని నియమించితిని 

మీకా 5:2 => బేతెల్హేము ఎఫార్తా, యూదావారి కుటుంబములలో నీవు సవ్లప్గార్మమైనను 

నాకొరకు ఇశార్యేలీయులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచుచ్ను; పురాతనకాలము మొదలుకొని 

శాశవ్తకాలము ఆయన పర్తయ్క్షమగుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:15 => మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

పర్కటన 1:5 => నమమ్కమైన సాకిష్యు, మృతులలోనుండి ఆదిసంభూతుడుగా లేచిన వాడును, 

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

పర్కటన 19:16 => రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన వసత్రము 

మీదను తొడ మీదను వార్యబడియునన్ది. 

నెహెమాయ్ 4:8 => మిగుల కోపపడి యెరూషలేము మీదికి యుదధ్మునకు వచిచ్, పని 

ఆటంకపరచవలెనని వారందరు కటుట్కటిట్ మముమ్ను కలతపరచగా, 

నెహెమాయ్ 4:16 => అయితే అపప్టినుండి నా పని వారిలో సగము మంది పనిచేయుచు వచిచ్రి, 

సగముమంది యీటెలును బలెల్ములును విండుల్ను కవచములును ధరించినవారై వచిచ్రి; అధికారులు 

యూదులలో ఆ యా యింటివారి వెనుక నిలిచిరి. 

నెహెమాయ్ 4:17 => గోడ కటుట్వారును బరువులు మోయువారును బరువులు ఎతుత్వారును, 

ఒకొక్కక్రు ఒకచేతితో పనిచేసి ఒకచేతితో ఆయుధము పటుట్కొనియుండిరి. 

నెహెమాయ్ 4:18 => మరియు కటుట్వారిలో ఒకొక్కడు తన కతిత్ని నడుమునకు బిగించుకొని గోడ 

కటుట్చు వచెచ్ను, బాకా ఊదువాడు నాయొదద్ నిలిచెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:16 => అజాఞ్నులవలె కాక, జాఞ్నులవలె నడుచుకొనునటుల్ జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

నెహెమాయ్ 6:15 => ఈ పర్కారముగా ఏలూలు మాసము ఇరువది యయిదవ దినమందు, అనగా 

ఏబదిరెండు దినములకు పార్కారమును కటుట్ట సమాపత్మాయెను. 

ఆదికాండము 8:16 => నీవును నీతో కూడ నీ భారయ్యు నీ కుమారులును నీ కోడండుర్ను 

ఓడలోనుండి బయటికి రండి. 

ఆదికాండము 49:10 => షిలోహు వచుచ్వరకు యూదాయొదద్నుండి దండము తొలగదు అతని కాళల్ 

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  
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1 రాజులు 8:34 => నీవు ఆకాశమందు విని, ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు చేసిన పాపమును 

క్షమించి, వారి పితరులకు నీవిచిచ్న దేశములోనికి వారిని తిరిగి రపిప్ంచుము. 

ఎజార్ 4:1 => అంతట యూదావంశసుథ్లకును బెనాయ్మీనీయులకును విరోధులైనవారు, చెరనివారణ 

యయినవారు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు ఆలయమును కటుట్చునన్ సంగతి విని 

ఎజార్ 4:12 => తమ సనిన్ధినుండి మాయొదద్కు వచిచ్న యూదులు యెరూషలేమునకు వచిచ్, 

తిరుగుబాటుచేసిన ఆ చెడుపటట్ణమును కటుట్చునాన్రు. వారు దాని పార్కారములను నిలిపి దాని 

పునాదులను మరమమ్తు చేయుచునాన్రు. 

ఎజార్ 9:9 => నిజముగా మేము దాసులమైతివిు; అయితే మా దేవుడవైన నీవు మా దాసయ్ములో 

మముమ్ను విడువక, పారసీకదేశపు రాజుల యెదుట మాకు దయ కనుపరచి, మేము తెపప్రిలుల్నటుల్గా 

మా దేవుని మందిరమును నిలిపి, దాని పాడైన సథ్లములను తిరిగి బాగుచేయుటకును, యూదా 

దేశమందును యెరూషలేము పటట్ణమందును మాకు ఒక ఆశర్యము నిచుచ్టకును కృప 

చూపించితివి. 

నెహెమాయ్ 4:17 => గోడ కటుట్వారును బరువులు మోయువారును బరువులు ఎతుత్వారును, 

ఒకొక్కక్రు ఒకచేతితో పనిచేసి ఒకచేతితో ఆయుధము పటుట్కొనియుండిరి. 

కీరత్నలు 51:18 => నీ కటాక్షముచొపుప్న సీయోనుకు మేలుచేయుము యెరూషలేముయొకక్ 

గోడలను కటిట్ంచుము. 

కీరత్నలు 147:2 => యెహోవాయే యెరూషలేమును కటుట్వాడు చెదరిన ఇశార్యేలీయులను 

పోగుచేయువాడు 

కీరత్నలు 147:13 => ఆయన నీ గుమమ్ముల గడియలు బలపరచియునాన్డు నీ మధయ్ను నీ పిలల్లను 

ఆశీరవ్దించియునాన్డు. 

పర్సంగి 3:3 => చంపుటకు బాగుచేయుటకు; పడగొటుట్టకు కటుట్టకు; 

యెషయా 44:26 => నేనే నా సేవకుని మాట రూఢిపరచువాడను నా దూతల ఆలోచన 

నెరవేరుచ్వాడను యెరూషలేము నివాససథ్లమగుననియు యూదా నగరులనుగూరిచ్ అవి 

కటట్బడుననియు నేను ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, దాని పాడైన సథ్లములను బాగుచేయువాడను నేనే.  
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యెషయా 58:12 => పూరవ్కాలమునుండి పాడైపోయిన సథ్లములను నీ జనులు కటెట్దరు 

అనేకతరముల కిర్ందట పాడైపోయిన పునాదులను నీవు మరల కటెట్దవు విరుగబడినదానిని 

బాగుచేయువాడవనియు దేశములో నివసించునటుల్గా తోర్వలు సిదధ్పరచువాడవనియు నీకు పేరు 

పెటట్బడును. ఆయన నీతియే ఆయనకు ఆధారమాయెను. 

యిరిమ్యా 31:28 => వారిని పెలల్గించుటకును విరుగగొటుట్టకును పడదోర్యుటకును నాశనము 

చేయుటకును హింసించుటకును నేనేలాగు కనిపెటిట్యుంటినో ఆలాగే వారిని సాథ్పించుటకును 

నాటుటకును కనిపెటిట్యుందును; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 31:38 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు రాబోవు దినములలో హననేయ్లు 

గోపురము మొదలుకొని మూలగుమమ్మువరకు పటట్ణము యెహోవా పేరట కటట్బడును. 

యిరిమ్యా 33:14 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే ఇశార్యేలు వంశసుథ్లనుగూరిచ్యు యూదా 

వంశసుథ్లనుగూరిచ్యు నేను చెపిప్న మంచిమాట నెరవేరుచ్ దినములు వచుచ్చునన్వి. 

యెహెజేక్లు 21:27 => నేను దానిని పడదోర్యుదును పడదోర్యుదును పడదోర్యుదును; దాని 

సావ్సథ్య్కరత్ వచుచ్వరకు అదియు నిలువదు, అపుప్డు నేను దానిని అతనికిచెచ్దను.  

దానియేలు 9:26 => ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు 

నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 

దానియేలు 10:21 => అయితే సతయ్గర్ంథమందు వార్సినది నీతో చెపెప్దను, మీ యధిపతియగు 

మిఖాయేలు గాక యీ సంగతులనుగూరిచ్ నా పక్షముగా నిలువ తెగించిన వాడొకడును లేడు.  

దానియేలు 12:1 => ఆ కాలమందు నీ జనుల పక్షమున నిలుచునటిట్ మహా అధిపతియగు 

మిఖాయేలు వచుచ్ను. అపుప్డు నీ జనులు రాజయ్ముగా కూడిన కాలము మొదలుకొని యీ కాలము 

వరకు ఎనన్టికిని కలుగనంత ఆపద కలుగును; అయితే నీ జనులలో గర్ంథమునందు 

దాఖలైనవారెవరో వారు తపిప్ంచుకొందురు. 
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మీకా 7:11 => నీ గోడలు మరల కటిట్ంచు దినము వచుచ్చునన్ది, అపుప్డు నీ సరిహదుద్ 

విశాలపరచబడును. 

జెకరాయ్ 6:13 => అతడే యెహోవా ఆలయము కటుట్ను; అతడు ఘనత వహించుకొని 

సింహాసనాసీనుడై యేలును,సింహాసనాసీనుడై అతడు యాజకతవ్ము చేయగా ఆ యిదద్రికి 

సమాధానకరమైన యోచనలు కలుగును. 

మతత్యి 2:1 => రాజైన హేరోదు దినములయందు యూదయ దేశపు బేతెల్హేములో యేసు పుటిట్న 

పిమమ్ట ఇదిగో తూరుప్ దేశపు జాఞ్నులు యెరూషలేమునకు వచిచ్ 

మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

మారుక్ 1:15 => కాలము సంపూరణ్మైయునన్ది, దేవుని రాజయ్ము సమీపించియునన్ది ? 

మారుమనసుస్ పొంది సువారత్ నముమ్డని చెపుప్చు దేవుని సువారత్ పర్కటించుచు, గలిలయకు వచెచ్ను. 

యోహాను 1:49 => నతనయేలు బోధకుడా, నీవు దేవుని కుమారుడవు, ఇశార్యేలు రాజవు అని 

ఆయనకు ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:5 => సీలయు తిమోతియు మాసిదోనియనుండి వచిచ్నపుప్డు పౌలు 

వాకయ్ము బోధించుటయందు ఆతురత గలవాడై, యేసే కీర్సత్ని యూదులకు దృఢముగా 

సాక్షయ్మిచుచ్చుండెను. 

వచనము 2 

ఆ దినముల యందు దానియేలను నేను మూడు వారములు దుఃఖపార్పుత్డనైతిని. 

కీరత్నలు 22:15 => నా బలము యెండిపోయి చిలల్పెంకువలె ఆయెను నా నాలుక నా దౌడను 

అంటుకొనియునన్ది నీవు ననున్ పేర్తల భూమిలో పడవేసియునాన్వు. 
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యెషయా 53:8 => అనాయ్యపు తీరుప్నొందినవాడై అతడు కొనిపోబడెను అతడు నా జనుల 

యతికర్మమునుబటిట్ మొతత్బడెను గదా. సజీవుల భూమిలోనుండి అతడు కొటిట్వేయబడెను అయినను 

అతని తరమువారిలో ఈ సంగతి ఆలోచించినవారెవరు?  

మారుక్ 9:12 => అందుకాయన ఏలీయా ముందుగా వచిచ్ సమసత్మును చకక్పెటుట్నను మాట 

నిజమే; అయినను మనుషయ్కుమారుడు అనేక శర్మలుపడి, తృణీకరింపబడవలెనని వార్యబడుట 

ఏమి? 

లూకా 24:26 => కీర్సుత్ ఈలాగు శర్మపడి తన మహిమలో పర్వేశించుట అగతయ్ము కాదా అని 

వారితో చెపిప్ 

లూకా 24:46 => కీర్సుత్ శర్మపడి మూడవ దినమున మృతులలోనుండి లేచుననియు 

యోహాను 11:51 => తనంతట తానే యీలాగు చెపప్లేదు గాని ఆ సంవతస్రము పర్ధానయాజకుడై 

యుండెను గనుక 

యోహాను 11:52 => యేసు ఆ జనము కొరకును, ఆ జనము కొరకు మాతర్మేగాక చెదరిపోయిన 

దేవుని పిలల్లను ఏకముగా సమకూరుచ్టకును, చావనైయునాన్డని పర్వచించెను. 

యోహాను 12:32 => నేను భూమిమీదనుండి పైకెతత్బడినయెడల అందరిని నాయొదద్కు 

ఆకరిష్ంచుకొందునని చెపెప్ను. 

యోహాను 12:33 => తాను ఏవిధముగా మరణము పొందవలసియుండెనో సూచించుచు ఆయన ఈ 

మాట చెపెప్ను. 

యోహాను 12:34 => జనసమూహము కీర్సుత్ ఎలల్పుప్డు ఉండునని ధరమ్శాసత్రము చెపుప్ట వింటిమి. 

మనుషయ్కుమారుడు పైకెతత్బడవలెనని నీవు చెపుప్చునన్ సంగతి ఏమిటి? మనుషయ్కుమారుడగు ఈయన 

ఎవరని ఆయన నడిగిరి. 

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

Page  of 1088 1355



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#$

గలతీయులకు 3:13 => ఆతమ్నుగూరిచ్న వాగాద్నము విశావ్సమువలన మనకు లభించునటుల్, 

అబార్హాము పొందిన ఆశీరవ్చనము కీర్సుత్యేసుదావ్రా అనయ్జనులకు కలుగుటకై, కీర్సుత్ మనకోసము 

శాపమై మనలను ధరమ్శాసత్రము యొకక్ శాపమునుండి విమోచించెను;  

1 పేతురు 2:21 => ఇందుకు మీరు పిలువబడితిరి. కీర్సుత్ కూడ మీకొరకు బాధపడి, మీరు తన 

అడుగుజాడలయందు నడుచుకొనునటుల్ మీకు మాదిరి యుంచిపోయెను. 

1 పేతురు 2:24 => మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి, నీతివిషయమై జీవించునటుల్, ఆయన 

తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మార్నుమీద మోసికొనెను. ఆయన పొందిన గాయములచేత 

మీరు సవ్సథ్త నొందితిరి. 

1 పేతురు 3:18 => ఏలయనగా మనలను దేవునియొదద్కు తెచుచ్టకు, అనీతిమంతుల కొరకు 

నీతిమంతుడైన కీర్సుత్ శరీర విషయములో చంపబడియు,  

యోహాను 14:30 => ఇకను మీతో విసత్రించి మాటలాడను; ఈ లోకాధికారి వచుచ్చునాన్డు. నాతో 

వానికి సంబంధమేమియులేదు. 

దానియేలు 11:17 => అతడు తన రాజయ్ము యొకక్ సమసత్ బలమును కూరుచ్కొని రావలెనని 

ఉదేద్శింపగా అతనితో సంధి చేయబడును; ఏమనగా నశింపజేయవచుచ్నని యొక కుమారెత్ను అతని 

కిచెచ్దరు, అయితే ఆమె సమమ్తింపక అతని కలిసికొనదు. 

హోషేయ 1:9 => యెహోవా పర్వకత్కు సెలవిచిచ్నదేమనగా మీరు నా జనులు కారు, నేను మీకు 

దేవుడనై యుండను గనుక లోఅమీమ్మ (నాజనము కాదని) యితనికి పేరు పెటుట్ము. 

దానియేలు 9:25 => యెరూషలేమును మరల కటిట్ంచవచుచ్నని ఆజఞ్ బయలుదేరిన సమయము 

మొదలుకొని అభిషికుత్డగు అధిపతి వచుచ్వరకు ఏడు వారములు పటుట్నని సప్షట్ముగా గర్హించుము. 

అరువది రెండు వారములు తొందరగల సమయములందు పటట్ణపు రాచవీధులును కందకములును 

మరల కటట్బడును. 

మతత్యి 22:2 => పరలోకరాజయ్ము, తన కుమారునికి పెండిల్విందు చేసిన యొక రాజును 

పోలియునన్ది. 
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మతత్యి 22:7 => కాబటిట్ రాజు కోపపడి తన దండల్ను పంపి, ఆ నరహంతకులను సంహరించి, వారి 

పటట్ణము తగలబెటిట్ంచెను. 

మతత్యి 23:38 => ఇదిగో మీ యిలుల్ మీకు విడువబడియునన్ది 

మతత్యి 24:2 => అందుకాయన మీరు ఇవనిన్యు చూచుచునాన్రు గదా; రాతిమీద రాయి 

యొకటియైనను ఇకక్డ నిలిచియుండకుండ పడదోర్యబడునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని 

వారితో అనెను. 

మారుక్ 13:2 => అందుకు యేసు ఈ గొపప్ కటట్డములు చూచుచునాన్వే; రాతిమీదరాయి 

యొకటియైన ఇకక్డ నిలిచియుండకుండ పడదోర్యబడునని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 19:43 => (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. 

లూకా 21:6 => ఆయన ఈ కటట్డములు మీరు చూచుచునాన్రే, వాటిలో రాతిమీద రాయి 

యుండకుండ అవి పడదోర్యబడు దినములు వచుచ్చునన్వని చెపెప్ను. 

లూకా 21:24 => వారు కతిత్వాత కూలుదురు; చెరపటట్బడినవారై సమసత్మైన అనయ్జనముల మధయ్కు 

పోవుదురు; అనయ్జనముల కాలములు సంపూరణ్మగువరకు యెరూషలేము అనయ్జనములచేత 

తొర్కక్బడును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:13 => అతనిని పటుట్కొని మహాసభయొదద్కు తీసికొనిపోయి అబదధ్పు 

సాకుష్లను నిలువబెటిట్రి. వారుఈ మనుషుయ్డెపుప్డును ఈ పరిశుదధ్ సథ్లమునకును మన 

ధరమ్శాసత్రమునకును విరోధముగా మాటలాడుచునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:14 => ఈ నజరేయుడైన యేసు ఈ చోటును పాడుచేసి, మోషే 

మనకిచిచ్న ఆచారములను మారుచ్నని వీడు చెపప్గా మేము వింటిమనిరి. 
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మతత్యి 24:6 => మరియు మీరు యుదధ్ములను గూరిచ్యు యుదధ్ సమాచారములను గూరిచ్యు 

వినబోదురు; మీరు కలవరపడకుండ చూచుకొనుడి. ఇవి జరుగవలసియునన్వి గాని అంతము వెంటనే 

రాదు. 

మతత్యి 24:7 => జనముమీదికి జనమును రాజయ్ముమీదికి రాజయ్మును లేచును. 

మతత్యి 24:8 => అకక్డకక్డ కరవులును భూకంపములును కలుగును; ఇవనిన్యు వేదనలకు 

పార్రంభము. 

మతత్యి 24:9 => అపుప్డు జనులు మిముమ్ను శర్మల పాలుచేసి చంపెదరు; మీరు నా నామము 

నిమితత్ము సకల జనములచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

మతత్యి 24:10 => అనేకులు అభయ్ంతరపడి, యొకనినొకడు అపప్గించి యొకనినొకడు దేవ్షింతురు. 

మతత్యి 24:11 => అనేకులైన అబదధ్ పర్వకత్లు వచిచ్ పలువురిని మోసపరచెదరు; 

మతత్యి 24:12 => అకర్మము విసత్రించుటచేత అనేకుల పేర్మ చలాల్రును. 

మతత్యి 24:13 => అంతమువరకు సహించినవాడెవడో వాడే రకిష్ంపబడును. 

మతత్యి 24:14 => మరియు ఈ రాజయ్సువారత్ సకల జనములకు సాకాష్య్రథ్మై లోకమందంతటను 

పర్కటింపబడును; అటుతరువాత అంతము వచుచ్ను. 

మారుక్ 13:7 => మీరు యుదధ్ములను గూరిచ్యు యుదధ్సమాచారములను గూరిచ్యు వినునపుప్డు 

కలవరపడకుడి; ఇవి జరుగవలసియునన్వి గాని అంతము వెంటనే రాదు. 

దానియేలు 11:10 => అతని కుమారులు యుదధ్ము చేయబూని మహా సైనయ్ముల సమూహమును 

సమకూరుచ్కొందురు. అతడు వచిచ్ యేరువలె పర్వహించి ఉపొప్ంగును; యుదధ్ము చేయబూని 

కోటదనుక వచుచ్ను. 

యెషయా 8:7 => కాగా పర్భువు బలమైన యూఫర్టీసు నది విసాత్ర జలములను, అనగా అషూష్రు 

రాజును అతని దండంతటిని వారిమీదికి రపిప్ంచును; అవి దాని కాలువలనిన్టిపైగా పొంగి 

ఒడుడ్లనిన్టిమీదను పొరిల్పారును. 

యిరిమ్యా 46:7 => నైలునదీ పర్వాహమువలె వచుచ్ నితడెవడు? ఇతని జలములు నదులవలె 

పర్వహించుచునన్వి  
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ఆమోసు 8:8 => ఇందునుగూరిచ్ భూమి కంపించదా? దాని నివాసులందరును అంగలారచ్రా? 

నైలునది పొంగునటుల్ భూమి అంతయు ఉబుకును, ఐగుపుత్దేశపు నైలు నదివలె అది ఉబుకును, 

మిసర్యీము దేశపు నదివలె అది అణగిపోవును. 

ఆమోసు 9:5 => ఆయన సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా; ఆయన భూమిని మొతత్గా అది 

కరిగిపోవును, అందులోని నివాసులందరును పర్లాపింతురు, నైలునది వలెనే అది యంతయు 

ఉబుకుచుండును, ఐగుపుత్ దేశపు నైలునది వలెనే అది అణగిపోవును. 

నహూము 1:8 => పర్ళయజలమువలె ఆయన ఆ పురసాథ్నమును నిరూమ్లము చేయును, తన 

శతుర్వులు అంధకారములో దిగువరకు ఆయన వారిని తరుమును, 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 8:16 => నీవును నీతో కూడ నీ భారయ్యు నీ కుమారులును నీ కోడండుర్ను 

ఓడలోనుండి బయటికి రండి. 

లేవీయకాండము 4:4 => అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ 

కోడెను తీసికొనివచిచ్ కోడె తలమీద చెయియ్ ఉంచి యెహోవా సనిన్ధిని కోడెను వధింపవలెను 

సంఖాయ్కాండము 24:24 => కితీత్ము తీరమునుండి ఓడలు వచుచ్ను. అవి అషూష్రును ఏబెరును 

బాధించును. కితీత్యులుకూడ నితయ్నాశనము పొందుదురనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:49 => యెహోవా దూరమైయునన్ భూదిగంతమునుండి ఒక జనమును, 

అనగా నీకు రాని భాష కలిగిన జనమును, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:52 => మరియు నీవు ఆశర్యించిన ఉనన్త పార్కారములుగల నీ 

కోటలు పడువరకును నీ దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను వారు నినున్ ముటట్డివేయుదురు. 

నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న నీ దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను నినున్ 

ముటట్డివేయుదురు. 
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2 సమూయేలు 21:5 => వారు మాకు శతుర్వులై మముమ్ను నాశనము చేయుచు ఇశార్యేలీయుల 

సరిహదుద్లలో ఉండకుండ మేము లయమగునటుల్ మాకు హానిచేయ నుదేద్శించినవాని కుమారులలో 

ఏడుగురిని మాకపప్గించుము. 

కీరత్నలు 88:16 => నీ కోపాగిన్ నా మీదికి పొరిల్యునన్ది నీ మహా భయములు ననున్ 

సంహరించియునన్వి. 

కీరత్నలు 94:23 => ఆయన వారిదోషము వారిమీదికి రపిప్ంచును వారి చెడుతనమునుబటిట్ వారిని 

సంహరించును. మన దేవుడైన యెహోవా వారిని సంహరించును. 

కీరత్నలు 124:4 => జలములు మనలను ముంచివేసియుండును పర్వాహము మన 

పార్ణములమీదుగా పొరిల్ పారియుండును 

యెషయా 28:18 => మరణముతో మీరు చేసికొనిన నిబంధన కొటిట్వేయబడును పాతాళముతో 

మీరు చేసికొనిన ఒడంబడిక నిలువదు పర్వాహమువలె ఉపదర్వము మీ మీదుగా దాటునపుప్డు మీరు 

దానిచేత తొర్కక్బడిన వారగుదురు 

యెషయా 28:22 => మీ బంధకములు మరి బిగింపబడకుండునటుల్ పరిహాసకులై యుండకుడి 

భూమియందంతట నాశనము ఖండితముగా నియమింపబడెను పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవావలన నేను దాని సమాచారము వింటిని  

యెషయా 64:10 => నీ పరిశుదధ్ పటట్ణములు బీటి భూములాయెను సీయోను బీడాయెను 

యెరూషలేము పాడాయెను. 

యిరిమ్యా 11:19 => అయితే నేను వధకు తేబడుచుండు సాధువైన గొఱఱ్పిలల్వలె ఉంటిని; మనము 

చెటుట్ను దాని ఫలమును నశింపజేయుదము రండి, వాని పేరు ఇకను జాఞ్పకము చేయబడకపోవునటుల్ 

బర్దుకువారిలో నుండకుండ వాని నిరూమ్లము చేయుదము రండని వారు నామీద చేసిన 

దురాలోచనలను నేనెరుగకయుంటిని. 

యిరిమ్యా 51:42 => సముదర్ము బబులోనుమీదికి వచెచ్ను ఆమె దాని తరంగములధవ్నితో 

నిండుకొనెను. 

Page  of 1093 1355



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#$

యిరిమ్యా 51:51 => మేము దూషణవాకయ్ము విని సిగుగ్పడియునాన్ము అనుయ్లు యెహోవా 

మందిరపు పరిశుదధ్ సథ్లములలోనికి వచిచ్యునాన్రు మా ముఖములు తెలల్బోవుచునన్వి  

యెహెజేక్లు 26:19 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నివాసులులేని పటట్ణములవలెనే 

నేను నినున్ పాడుచేయునపుప్డు మహా సముదర్ము నినున్ ముంచునటుల్గా నీ మీదికి నేను 

అగాధజలములను రపిప్ంచెదను, పురాతన కాలమందు పాతాళములోనికి దిగిపోయినవారియొదద్ 

నీవుండునటుల్ నేను నినున్ పడవేసి, నీవు జనములేని దానవగుటకై పురాతనకాలములో పాడైన 

జనులయొదద్ భూమి కిర్ందనునన్ సథ్లములలో నీకు నివాసము నిరణ్యింతును, పాతాళములోనికి 

దిగిపోవువారితో కూడ నినున్ నివసింపజేసెదను.  

దానియేలు 2:40 => పిమమ్ట నాలుగవ రాజయ్మొకటి లేచును. అది ఇనుమువలె బలముగా 

ఉండును. ఇనుము సమసత్మైన వాటిని దంచి విరుగగొటుట్నది గదా; ఇనుము పగులగొటుట్నటుల్ అది 

రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ పొడిచేయును. 

దానియేలు 8:11 => ఆ సైనయ్ము యొకక్ అధిపతికి విరోధముగా తనున్ హెచిచ్ంచుకొని, అనుదిన 

బలయ్రప్ణమును నిలిపివేసి ఆయన ఆలయమును పడదోర్సెను. 

దానియేలు 8:19 => మరియు అతడు ఉగర్త సమాపత్మైన కాలమందు కలుగబోవునటిట్ సంగతులు 

నీకు తెలియజేయుచునాన్ను. ఏలయనగా అది నిరణ్యించిన అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నది 

దానియేలు 11:22 => పర్వాహమువంటి బలము అతని యెదుటనుండి వారిని కొటుట్కొని 

పోవుటవలన వారు నాశనమగుదురు; సంధి చేసిన అధిపతి సహా నాశనమగును. 

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  

దానియేలు 12:1 => ఆ కాలమందు నీ జనుల పక్షమున నిలుచునటిట్ మహా అధిపతియగు 

మిఖాయేలు వచుచ్ను. అపుప్డు నీ జనులు రాజయ్ముగా కూడిన కాలము మొదలుకొని యీ కాలము 

వరకు ఎనన్టికిని కలుగనంత ఆపద కలుగును; అయితే నీ జనులలో గర్ంథమునందు 

దాఖలైనవారెవరో వారు తపిప్ంచుకొందురు. 
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హగగ్యి 1:4 => ఈ మందిరము పాడైయుండగా మీరు సరంబీవేసిన యిండల్లో నిసించుటకు ఇది 

సమయమా? 

జెకరాయ్ 5:9 => నేను మరల తేరిచూడగా ఇదద్రు సతరీలు బయలుదేరిరి; సంకుబుడి కొంగ రెకక్లవంటి 

రెకక్లు వారికుండెను, గాలి వారి రెకక్లను ఆడించుచుండెను, వారు వచిచ్ తూమును 

భూమాయ్కాశముల మధయ్కు ఎతిత్ దాని మోసిరి. 

జెకరాయ్ 11:6 => ఇదే యెహోవా వాకుక్ నేనికను దేశనివాసులను కనికరింపక ఒకరిచేతికి ఒకరిని, 

వారి రాజుచేతికి వారినందరిని అపప్గింతును, వారు దేశమును, నాశనము చేయగా వారిచేతిలోనుండి 

నేనెవరిని విడిపింపను. 

జెకరాయ్ 11:10 => సౌందరయ్మను కఱఱ్ను తీసికొని జనులందరితో నేను చేసిన నిబంధనను భంగము 

చేయునటుల్ దానిని విరిచితిని. 

మలాకీ 4:6 => నేను వచిచ్, దేశమును శపించకుండునటుల్ అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల 

తటుట్ను పిలల్ల హృదయములను తండుర్ల తటుట్ను తిర్పుప్ను. 

మతత్యి 17:23 => వారాయనను చంపుదురు; మూడవ దినమున ఆయన లేచునని వారితో చెపప్గా 

వారు బహుగా దుఃఖపడిరి. 

మతత్యి 21:41 => అందుకు వారు ఆ దురామ్రుగ్లను కఠినముగా సంహరించి, వాటివాటి 

కాలములయందు తనకు పండల్ను చెలిల్ంచునటిట్ ఇతర కాపులకు ఆ దార్క్షతోట గుతత్కిచుచ్నని ఆయనతో 

చెపిప్రి. 

మతత్యి 24:21 => లోకారంభము నుండి ఇపప్టివరకును అటిట్ శర్మ కలుగలేదు, ఇక ఎపుప్డును 

కలుగబోదు. 

మతత్యి 26:24 => మనుషయ్కుమారునిగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము ఆయన పోవుచునాన్డు గాని 

యెవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలని చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:56 => అయితే పర్వకత్ల లేఖనములు నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెనని చెపెప్ను. 

అపుప్డు శిషుయ్లందరు ఆయనను విడిచి పారిపోయిరి. 
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మతత్యి 27:50 => యేసు మరల బిగగ్రగా కేకవేసి పార్ణము విడిచెను. 

మారుక్ 10:45 => మనుషయ్కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని పరిచారము 

చేయుటకును, అనేకులకు పర్తిగా విమోచన కర్యధనముగా తన పార్ణము ఇచుచ్టకును వచెచ్ననెను. 

మారుక్ 12:9 => కావున ఆ దార్క్షతోట యజమానుడేమి చేయును? అతడు వచిచ్, ఆ కాపులను 

సంహరించి, యితరులకు ఆ దార్క్షతోట ఇచుచ్ను గదా. మరియు 

మారుక్ 13:19 => అవి శర్మగల దినములు; దేవుడు సృజించిన సృషాట్య్దినుండి ఇదివరకు అంత 

శర్మ కలుగలేదు, ఇక ఎనన్డును కలుగబోదు. 

మారుక్ 14:21 => నిజముగా మనుషయ్కుమారుడు ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడినటుట్ పోవుచునాన్డు; 

అయితే ఎవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో, ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలనెను. 

లూకా 5:35 => పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను; ఆ 

దినములలో వారు ఉపవాసము చేతురని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 9:22 => మనుషయ్కుమారుడు బహు శర్మలు పొంది, పెదద్ల చేతను పర్ధానయాజకుల చేతను 

శాసు త్ర్ల చేతను విసరిజ్ంపబడి, చంపబడి, మూడవ దినమున లేచుట అగతయ్మని చెపెప్ను. 

లూకా 13:35 => ఇదిగో మీ యిలుల్ మీకు పాడుగా విడువబడుచునన్ది పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు 

సుత్తింపబడునుగాకని మీరు చెపుప్వరకు మీరు ననున్ చూడరని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 17:37 => ఆయన పీనుగు ఎకక్డ ఉనన్దో అకక్డ గదద్లును పోగవునని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 18:31 => ఆయన తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లను పిలిచి ఇదిగో యెరూషలేమునకు 

వెళుల్చునాన్ము; మనుషయ్కుమారునిగూరిచ్ పర్వకత్లచేత వార్యబడిన మాటలనిన్యు నెరవేరచ్బడును. 

లూకా 21:22 => లేఖనములలో వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరుటకై అవి పర్తిదండన దినములు. 

లూకా 23:31 => వారు పచిచ్ మార్నుకే యీలాగు చేసినయెడల ఎండినదానికేమి చేయుదురో అని 

చెపెప్ను. 

యోహాను 1:41 => ఇతడు మొదట తన సహోదరుడైన సీమోనును చూచి మేము మెసీస్యను 

కనుగొంటిమని అతనితో చెపిప్ 
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యోహాను 10:15 => తండిర్ ననున్ ఏలాగున ఎరుగునో నేను తండిర్ని ఏలాగు ఎరుగుదునో ఆలాగే 

నేను నా గొఱఱ్లను ఎరుగుదును, నా గొఱఱ్లు ననున్ ఎరుగును. మరియు గొఱఱ్ల కొరకు నా పార్ణము 

పెటుట్చునాన్ను. 

యోహాను 11:48 => మనమాయనను ఈలాగు చూచుచు ఊరకుండినయెడల అందరు 

ఆయనయందు విశావ్సముంచెదరు; అపుప్డు రోమీయులు వచిచ్ మన సథ్లమును మన జనమును 

ఆకర్మించుకొందురని చెపిప్రి.  

యోహాను 19:30 => యేసు ఆ చిరక పుచుచ్కొని సమాపత్మైనదని చెపిప్ తలవంచి ఆతమ్ను 

అపప్గించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:18 => అయితే దేవుడు తన కీర్సుత్ శర్మపడునని సమసత్ పర్వకత్లనోట 

ముందుగా పర్చురపరచిన విషయములను ఈలాగు నెరవేరెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:33 => ఆయన దీనతవ్మునుబటిట్ ఆయనకు నాయ్యవిమరశ్ 

దొరకకపోయెను ఆయన సంతానమును ఎవరు వివరింతురు? ఆయన జీవము భూమిమీదనుండి 

తీసివేయబడినది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:41 => ఇదిగో తిరసక్రించువారలారా, ఆశచ్రయ్పడుడి నశించుడి మీ 

దినములలో నేనొక కారయ్ము చేసెదను ఆ కారయ్ము ఒకడు మీకు వివరించినను మీరెంతమాతర్మును 

నమమ్రు అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:5 => సీలయు తిమోతియు మాసిదోనియనుండి వచిచ్నపుప్డు పౌలు 

వాకయ్ము బోధించుటయందు ఆతురత గలవాడై, యేసే కీర్సత్ని యూదులకు దృఢముగా 

సాక్షయ్మిచుచ్చుండెను. 

రోమీయులకు 4:25 => ఆయన మన అపరాధముల నిమితత్ము అపప్గింపబడి, మనము 

నీతిమంతులముగా తీరచ్బడుటకై లేపబడెను. 

రోమీయులకు 9:28 => యెషయాయు ఇశార్యేలునుగూరిచ్ బిగగ్రగా పలుకుచునాన్డు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:7 => మనుషుయ్ల పోలికగా పుటిట్, దాసుని సవ్రూపమును ధరించుకొని, తనున్ తానే 

రికుత్నిగా చేసికొనెను. 
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హెబీర్యులకు 9:15 => ఈ హేతువుచేత మొదటి నిబంధన కాలములో జరిగిన అపరాధములనుండి 

విమోచనము కలుగుటకై ఆయన మరణము పొందినందున, పిలువబడిన వారు నితయ్మైన 

సావ్ సథ్య్ ము ను గూ రిచ్ న వా గాద్ న ము ను పొం దు ని మి తత్ ము ఆ య న కొర్ తత్  ని బం ధ న కు 

మధయ్వరిత్యైయునాన్డు. 

వచనము 3 

మూడు వారములు గడచువరకు నేను సంతోషముగా భోజనము చేయలేక యుంటిని; మాంసము గాని 

దార్కాష్రసము గాని నా నోటిలోనికి రాలేదు, సాన్నాభిషేకములను చేసికొనలేదు. 

యెషయా 42:6 => గుర్డిడ్వారి కనున్లు తెరచుటకును బంధింపబడినవారిని చెరసాలలోనుండి 

వెలుపలికి తెచుచ్టకును చీకటిలో నివసించువారిని బందీగృహములోనుండి వెలుపలికి తెచుచ్టకును  

యెషయా 53:11 => అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృపిత్నొందును. నీతిమంతుడైన నా 

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  

యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

యిరిమ్యా 31:31 => ఇదిగో నేను ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను కొర్తత్ నిబంధన చేయు 

దినములు వచుచ్చునన్వి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 31:32 => అది ఐగుపుత్లోనుండి వారిని రపిప్ంచుటకై నేను వారిని చెయియ్ పటుట్కొనిన 

దినమున, వారి పితరులతో నేను చేసిన నిబంధనవంటిది కాదు; నేను వారి పెనిమిటినైనను వారు ఆ 

నిబంధనను భంగము చేసికొనిరి; యిదే యెహోవా వాకుక్. 

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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యిరిమ్యా 31:34 => నేను వారికి దేవుడనైయుందును వారు నాకు జనులగుదురు; వారు మరి 

ఎనన్డును యెహోవానుగూరిచ్ బోధనొందుదము అని తమ పొరుగువారికి గాని తమ సహోదరులకు 

గాని ఉపదేశము చేయరు; నేను వారి దోషములను క్షమించి వారి పాపములను ఇక నెనన్డును 

జాఞ్పకము చేసికొనను గనుక అలుప్లేమి ఘనులేమి అందరును ననెన్రుగుదురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 32:40 => నేను వారికి మేలుచేయుట మానకుండునటుల్ నితయ్మైన నిబంధనను వారితో 

చేయుచునాన్ను; వారు ననున్ విడువకుండునటుల్ వారి హృదయములలో నాయెడల భయభకుత్లు 

పుటిట్ంచెదను. 

యిరిమ్యా 32:41 => వారికి మేలుచేయుటకు వారియందు ఆనందించుచునాన్ను, నా 

పూరణ్హృదయముతోను నా పూరాణ్తమ్తోను ఈ దేశములో నిశచ్యముగా వారిని నాటెదను. 

యిరిమ్యా 32:42 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను ఈ పర్జలమీదికి ఇంత గొపప్ 

కీడు రపిప్ంచిన రీతినే నేను వారినిగూరిచ్ చెపిప్న మేలంతటిని వారిమీదికి రపిప్ంపబోవుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 16:60 => నీ యౌవన దినములయందు నేను నీతో చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకమునకు 

తెచుచ్కొని యొక నితయ్ నిబంధనను నీతో చేసి దాని సిథ్రపరతును. 

యెహెజేక్లు 16:61 => నీ అకక్చెలెల్ండుర్ నీవు చేసిన నిబంధనలో పాలివారు కాకుండినను నేను 

వారిని నీకు కుమారెత్లుగా ఇయయ్బోవుచునాన్ను. నీవు వారిని చేరుచ్కొనునపుప్డు నీ వర్వరత్న 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొని సిగుగ్పడుదువు. 

యెహెజేక్లు 16:62 => నేను యెహోవానని నీవు తెలిసికొనునటుల్ నేను నీతో నా నిబంధనను 

సిథ్రపరచెదను. 

యెహెజేక్లు 16:63 => నీవు చేసినది అంతటి నిమితత్ము నేను పార్యశిచ్తత్ము చేయగా దానిని 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొని సిగుగ్పడి సిగుగ్చేత నోరు మూసికొందువు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 26:28 => ఇది నా రకత్ము, అనగా పాపక్షమాపణ నిమితత్ము అనేకుల కొరకు 

చిందింపబడుచునన్ నిబంధన రకత్ము. 
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రోమీయులకు 5:15 => అయితే అపరాధము కలిగినటుట్ కృపావరము కలుగలేదు. ఎటల్నగా ఒకని 

అపరాధమువలన అనేకులు చనిపోయినయెడల మరియెకుక్వగా దేవుని కృపయు, యేసుకీర్సత్ను ఒక 

మనుషుయ్ని కృపచేతనైన దానమును అనేకులకు విసత్రించెను 

రోమీయులకు 5:19 => ఏలయనగా ఒక మనుషుయ్ని అవిధేయతవలన అనేకులు పాపులుగా ఏలాగు 

చేయబడిరో, ఆలాగే ఒకని విధేయతవలన అనేకులు నీతిమంతులుగా చేయబడుదురు. 

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. 

గలతీయులకు 3:13 => ఆతమ్నుగూరిచ్న వాగాద్నము విశావ్సమువలన మనకు లభించునటుల్, 

అబార్హాము పొందిన ఆశీరవ్చనము కీర్సుత్యేసుదావ్రా అనయ్జనులకు కలుగుటకై, కీర్సుత్ మనకోసము 

శాపమై మనలను ధరమ్శాసత్రము యొకక్ శాపమునుండి విమోచించెను;  

గలతీయులకు 3:14 => ఇందునుగూరిచ్ మార్నుమీద వేర్లాడిన పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

గలతీయులకు 3:15 => సహోదరులారా, మనుషయ్రీతిగా మాటలాడుచునాన్ను; మనుషుయ్డు చేసిన 

ఒడంబడికయైనను సిథ్రపడిన తరువాత ఎవడును దాని కొటిట్వేయడు, దానితో మరేమియు కలుపడు. 

గలతీయులకు 3:16 => అబార్హామునకును అతని సంతానమునకును వాగాద్నములు చేయబడెను; 

ఆయన అనేకులనుగూరిచ్ అనన్టుట్ నీ సంతానములకును అని చెపప్క ఒకనిగూరిచ్ అనన్టే ట్ నీ 

సంతానమునకును అనెను; ఆ సంతానము కీర్సుత్ 

గలతీయులకు 3:17 => నేను చెపుప్నదేమనగా నాలుగువందల ముపప్ది సంవతస్రములైన తరువాత 

వచిచ్న ధరమ్శాసత్రము, వాగాద్నమును నిరరథ్కము చేయునంతగా పూరవ్మందు దేవునిచేత సిథ్రపరచబడిన 

నిబంధనను కొటిట్వేయదు. 
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హెబీర్యులకు 6:13 => దేవుడు అబార్హామునకు వాగాద్నము చేసినపుప్డు తనకంటె ఏ 

గొపప్వానితోడు అని పర్మాణము చేయలేకపోయెను గనుక 

హెబీర్యులకు 6:14 => తనతోడు అని పర్మాణము చేసి నిశచ్యముగా నేను నినున్ ఆశీరవ్దింతును 

నిశచ్యముగా నినున్ విసత్రింపజేతును అని చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 6:15 => ఆ మాట నమిమ్ అతడు ఓరుప్తో సహించి ఆ వాగాద్నఫలము పొందెను. 

హెబీర్యులకు 6:16 => మనుషుయ్లు తమకంటె గొపప్వానితోడు అని పర్మాణముచేతురు; వారి పర్తి 

వివాదములోను వివాదాంశమును పరిషాక్రము చేయునది పర్మాణమే. 

హెబీర్యులకు 6:17 => ఈ విధముగా దేవుడు తన సంకలప్ము నిశచ్లమైనదని ఆ వాగాద్నమునకు 

వారసులైనవారికి మరి నిశచ్యముగా కనుపరచవలెనని ఉదేద్శించినవాడై, తాను అబదధ్మాడజాలని 

నిశచ్లమైన రెండు సంగతులనుబటిట్, 

హెబీర్యులకు 6:18 => మనయెదుట ఉంచబడిన నిరీక్షణను చేపటుట్టకు శరణాగతులమైన మనకు 

బలమైన ధైరయ్ము కలుగునటుల్ పర్మాణము చేసి వాగాద్నమును దృఢపరచెను. 

హెబీర్యులకు 8:8 => అయితే ఆయన ఆకేష్పించి వారితో ఈలాగు చెపుప్చునాన్డు పర్భువు ఇటల్నెను 

ఇదిగో యొక కాలము వచుచ్చునన్ది. అపప్టిలో ఇశార్యేలు ఇంటివారితోను యూదా ఇంటివారితోను 

నేను కొర్తత్నిబంధన చేయుదును 

హెబీర్యులకు 8:9 => అది నేను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వీరి పితరులను వెలుపలికి రపిప్ంచుటకై 

వారిని చెయియ్ పటుట్కొనిన దినమున వారితో నేను చేసిన నిబంధన వంటిది కాదు. ఏమనగా వారు నా 

నిబంధనలో నిలువలేదు గనుక నేను వారిని అలక్షయ్ము చేసితినని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు 

హెబీర్యులకు 8:10 => ఆ దినములైన తరువాత ఇశార్యేలు ఇంటివారితో నేను చేయబోవు 

నిబంధన యేదనగా, వారి మనసుస్లో నా ధరమ్విధులను ఉంచెదను వారి హృదయములమీద వాటిని 

వార్యుదును నేను వారికి దేవుడునైయుందును వారు నాకు పర్జలై యుందురు. 

హెబీర్యులకు 8:11 => వారిలో ఎవడును పర్భువును తెలిసికొనుడని తన పటట్ణసుథ్నికైనను తన 

సహోదరునికైనను ఉపదేశము చేయడు వారిలో చినన్లు మొదలుకొని పెదద్ల వరకు అందరును ననున్ 

తెలిసికొందురు. 
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హెబీర్యులకు 8:12 => నేను వారి దోషముల విషయమై దయగలిగి వారి పాపములను ఇకను 

ఎనన్డును జాఞ్పకము చేసికొననని పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 8:13 => ఆయన కొర్తత్ నిబంధన అని చెపుప్టచేత మొదటిది పాతదిగా 

చేసియునాన్డు. ఏది పాతగిలి ఉడిగిపోవునో అది అదృశయ్మగుటకు సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 

హెబీర్యులకు 9:15 => ఈ హేతువుచేత మొదటి నిబంధన కాలములో జరిగిన అపరాధములనుండి 

విమోచనము కలుగుటకై ఆయన మరణము పొందినందున, పిలువబడిన వారు నితయ్మైన 

సావ్ సథ్య్ ము ను గూ రిచ్ న వా గాద్ న ము ను పొం దు ని మి తత్ ము ఆ య న కొర్ తత్  ని బం ధ న కు 

మధయ్వరిత్యైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 9:16 => మరణశాసనమెకక్డ ఉండునో అకక్డ మరణశాసనము వార్సినవాని 

మరణము అవశయ్ము. 

హెబీర్యులకు 9:17 => ఆ శాసనమును వార్సినవాడు మరణము పొందితేనే అది చెలుల్ను; అది 

వార్సినవాడు జీవించుచుండగా అది ఎపుప్డైనను చెలుల్నా? 

హెబీర్యులకు 9:18 => ఇందుచేత మొదటి నిబంధన కూడ రకత్ము లేకుండ పర్తిషిఠ్ంపబడలేదు. 

హెబీర్యులకు 9:19 => ధరమ్శాసత్రపర్కారము మోషే పర్తి యాజఞ్ను పర్జలతో చెపిప్న తరువాత, 

ఆయన నీళల్తోను, రకత్వరణ్ముగల గొఱఱ్బొచుచ్తోను, హిసోస్పుతోను, కోడెల యొకక్యు మేకల 

యొకక్యు రకత్మును తీసికొని 

హెబీర్యులకు 9:20 => దేవుడు మీకొరకు విధించిన నిబంధన రకత్మిదే అని చెపుప్చు, గర్ంథము 

మీదను పర్జలందరి మీదను పోర్కిష్ంచెను. 

హెబీర్యులకు 9:28 => ఆలాగుననే కీర్సుత్ కూడ అనేకుల పాపములను భరించుటకు ఒకక్సారే 

అరిప్ంపబడి, తనకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండువారి రక్షణ నిమితత్ము పాపము లేకుండ రెండవసారి 

పర్తయ్క్షమగును. 

హెబీర్యులకు 10:16 => ఏలాగనగా ఆ దినములైన తరువాత నేను వారితో చేయబోవు నిబంధన 

ఇదే నా ధరమ్విధులను వారి హృదయమునందుంచి వారి మనసుస్మీద వాటిని వార్యుదును అని 

చెపిప్న తరువాత  
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హెబీర్యులకు 10:17 => వారి పాపములను వారి అకర్మములను ఇకను ఎనన్టికిని జాఞ్పకము 

చేసికొనను అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 10:18 => వీటి క్షమాపణ ఎకక్డ కలుగునో అకక్డ పాపపరిహారారథ్బలి యికను 

ఎనన్డును ఉండదు. 

హెబీర్యులకు 13:20 => గొఱఱ్ల గొపప్ కాపరియైన యేసు అను మన పర్భువును నితయ్మైన నిబంధన 

సంబంధమగు రకత్మునుబటిట్ మృతులలోనుండి లేపిన సమాధానకరత్యగు దేవుడు,  

హెబీర్యులకు 13:21 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తన దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని మనలో 

జరిగించుచు, పర్తి మంచి విషయములోను తన చితత్పర్కారము చేయుటకు మిముమ్ను సిదధ్పరచును 

గాక. యేసుకీర్సుత్కు యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

మతత్యి 27:51 => అపుప్డు దేవాలయపు తెర పైనుండి కిర్ందివరకు రెండుగా చినిగెను; భూమి 

వణకెను; బండలు బదద్లాయెను; 

హెబీర్యులకు 10:4 => ఏలయనగా ఎడల్ యొకక్యు మేకల యొకక్యు రకత్ము పాపములను 

తీసివేయుట అసాధయ్ము. 

హెబీర్యులకు 10:5 => కాబటిట్ ఆయన ఈ లోకమందు పర్వేశించునపుప్డు ఈలాగు చెపుప్చునాన్డు. 

బలియు అరప్ణయు నీవు కోరలేదు గాని నాకొక శరీరమును అమరిచ్తివి. 

హెబీర్యులకు 10:6 => పూరణ్హోమములును పాపపరిహారారథ్బలులును నీకిషఠ్మైనవి కావు. 

హెబీర్యులకు 10:7 => అపుప్డు నేను గర్ంథపుచుటట్లో ననున్గూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము, దేవా, 

నీ చితత్ము నెరవేరుచ్టకు ఇదిగో నేను వచిచ్యునాన్నంటిని. 

హెబీర్యులకు 10:8 => బలులు అరప్ణలు పూరణ్హోమములు పాపపరిహారారథ్బలులును నీవు 

కోరలేదనియు, అవి నీకిషఠ్మైనవి కావనియు పైని చెపిప్న తరువాత 

హెబీర్యులకు 10:9 => ఆయన నీ చితత్ము నెరవేరుచ్టకు ఇదిగో నేను వచిచ్యునాన్నని 

చెపుప్చునాన్డు. ఇవనిన్యు ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న అరిప్ంపబడుచునన్వి. ఆ రెండవ దానిని 

సిథ్రపరచుటకు మొదటి దానిని కొటిట్వేయుచునాన్డు. 
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హెబీర్యులకు 10:10 => యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శరీరము ఒకక్సారియే అరిప్ంపబడుటచేత ఆ 

చితత్మునుబటిట్ మనము పరిశుదధ్పరచబడి యునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 10:11 => మరియు పర్తి యాజకుడు దినదినము సేవచేయుచు, పాపములను 

ఎనన్టికిని తీసివేయలేని ఆ బలులనే మాటిమాటికి అరిప్ంచుచు ఉండును. 

హెబీర్యులకు 10:12 => ఈయనయైతే పాపముల నిమితత్మై సదాకాలము నిలుచు ఒకక్ బలిని 

అరిప్ంచి, 

హెబీర్యులకు 10:13 => అపప్టినుండి తన శతుర్వులు తన పాదములకు పాదపీఠముగా 

చేయబడువరకు కనిపెటుట్చు దేవుని కుడిపారశ్య్మున ఆసీనుడాయెను. 

హెబీర్యులకు 10:14 => ఒకక్ అరప్ణచేత ఈయన పరిశుదధ్పరచబడు వారిని సదాకాలమునకు 

సంపూరు ణ్లనుగా చేసియునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 10:15 => ఈ విషయమై పరిశుదాధ్తమ్ కూడ మనకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 10:16 => ఏలాగనగా ఆ దినములైన తరువాత నేను వారితో చేయబోవు నిబంధన 

ఇదే నా ధరమ్విధులను వారి హృదయమునందుంచి వారి మనసుస్మీద వాటిని వార్యుదును అని 

చెపిప్న తరువాత  

హెబీర్యులకు 10:17 => వారి పాపములను వారి అకర్మములను ఇకను ఎనన్టికిని జాఞ్పకము 

చేసికొనను అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 10:18 => వీటి క్షమాపణ ఎకక్డ కలుగునో అకక్డ పాపపరిహారారథ్బలి యికను 

ఎనన్డును ఉండదు. 

హెబీర్యులకు 10:19 => సహోదరులారా, యేసు మనకొరకు పర్తిషిఠ్ంచిన మారగ్మున, అనగా 

నూతనమైనదియు, జీవముగలదియు, ఆయన శరీరము అను తెరదావ్రా యేరప్రచబడినదియునైన 

మారగ్మున,  

హెబీర్యులకు 10:20 => ఆయన రకత్మువలన పరిశుదధ్సథ్లమునందు పర్వేశించుటకు మనకు 

ధైరయ్ము కలిగియునన్ది గనుకను, 

హెబీర్యులకు 10:21 => దేవుని యింటిపైన మనకు గొపప్ యాజకుడునాన్డు గనుకను, 
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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. 

దానియేలు 8:13 => అపుప్డు పరిశుదుధ్లలో ఒకడు మాటలాడగా వింటిని; అంతలో 

మాటలాడుచునన్ ఆ పరిశుదుధ్నితో మరియొక పరిశుదుధ్డు మాటలాడుచుండెను. ఏమనగా, 

అనుదినబలినిగూరిచ్యు, అతికర్మము జరిగినందున సంభవించు నాశనకరమైన హేయ 

వసుత్వునుగూరిచ్యు కలిగిన యీ దరశ్నము నెరవేరుటకు ఎనాన్ళుల్ పటుట్ననియు, ఈ ఆలయ 

సాథ్నమును జనసమూహమును కాళల్కిర్ంద తొర్కక్బడుట ఎనాన్ళుల్ జరుగునోయనియు 

మాటలాడుకొనిరి. 

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  

దానియేలు 12:11 => అనుదిన బలి నిలుపు చేయబడిన కాలము మొదలుకొని నాశనము 

కలుగజేయు హేయమైన దానిని నిలువబెటుట్వరకు వెయియ్నిన్ రెండువందల తొంబది దినములగును. 

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 28:22 => మీ బంధకములు మరి బిగింపబడకుండునటుల్ పరిహాసకులై యుండకుడి 

భూమియందంతట నాశనము ఖండితముగా నియమింపబడెను పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవావలన నేను దాని సమాచారము వింటిని  

మతత్యి 24:15 => కాబటిట్ పర్వకత్యైన దానియేలు దావ్రా చెపప్బడిన నాశనకరమైన హేయవసుత్వు 

పరిశుదధ్సథ్లమందు నిలుచుట మీరు చూడగానే చదువువాడు గర్హించుగాక 
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మారుక్ 13:14 => మరియు నాశకరమైన హేయవసుత్వు నిలువరాని సథ్లమందు నిలుచుట మీరు 

చూచునపుప్డు చదువువాడు గర్హించుగాక యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను; 

లూకా 21:20 => యెరూషలేము దండల్చేత చుటట్బడుట మీరు చూచునపుప్డు దాని నాశనము 

సమీపమైయునన్దని తెలిసికొనుడి. 

లూకా 21:24 => వారు కతిత్వాత కూలుదురు; చెరపటట్బడినవారై సమసత్మైన అనయ్జనముల మధయ్కు 

పోవుదురు; అనయ్జనముల కాలములు సంపూరణ్మగువరకు యెరూషలేము అనయ్జనములచేత 

తొర్కక్బడును. 

రోమీయులకు 11:26 => వారు పర్వేశించునపుప్డు విమోచకుడు సీయోనులోనుండి వచిచ్ 

యాకోబులో నుండి భకిత్హీనతను తొలగించును; 

లేవీయకాండము 26:14 => మీరు నా మాట వినక నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక 

లేవీయకాండము 26:15 => నా కటట్డలను నిరాకరించినయెడలను, నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక 

నా నిబంధనను మీరునటుల్ మీరు నా తీరుప్ల విషయమై అసహియ్ంచుకొనినయెడలను, 

లేవీయకాండము 26:16 => నేను మీకు చేయునదేమనగా, మీ కనున్లను కీష్ణింపచేయునటిట్యు 

పార్ణమును ఆయాసపరచునటిట్యు తాప జవ్రమును క్షయ రోగమును మీ మీదికి రపిప్ంచెదను. మీరు 

వితిత్న వితత్నములు మీకు వయ్రథ్ములగును, మీ శతుర్వులు వాటిపంటను తినెదరు; 

లేవీయకాండము 26:17 => నేను మీకు పగవాడనవుదును; మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు 

చంపబడెదరు; మీ విరోధులు మిముమ్ను ఏలెదరు; మిముమ్ను ఎవరును తరుమకపోయినను మీరు 

పారిపోయెదరు. 

లేవీయకాండము 26:18 => ఇవనిన్యు సంభవించినను మీరింక నా మాటలు విననియెడల నేను మీ 

పాపములనుబటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:19 => మీ బల గరవ్మును భంగపరచి, ఆకాశము ఇనుమువలెను భూమి 

ఇతత్డివలెను ఉండచేసెదను. 

లేవీయకాండము 26:20 => మీ బలము ఉడిగిపోవును; మీ భూమి ఫలింపకుండును; మీ 

దేశవృక్షములు ఫలమియయ్కుండును. 
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లేవీయకాండము 26:21 => మీరు నా మాట విననొలల్క నాకు విరోధముగా నడిచినయెడల నేను మీ 

పాపములనుబటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిముమ్ను బాధించెదను. 

లేవీయకాండము 26:22 => మీ మధయ్కు అడవిమృగములను రపిప్ంచెదను; అవి మిముమ్ను 

సంతానరహితులగా చేసి మీ పశువులను హరించి మిముమ్ను కొదిద్మందిగా చేయును. మీ మారగ్ములు 

పాడైపోవును. 

లేవీయకాండము 26:23 => శిక్షల మూలముగా మీరు నాయెదుట గుణపడక నాకు విరోధముగా 

నడిచినయెడల 

లేవీయకాండము 26:24 => నేనుకూడ మీకు విరోధముగా నడిచెదను; మీ పాపములనుబటిట్ ఇక 

ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:25 => మీమీదికి ఖడగ్మును రపిప్ంచెదను; అది నా నిబంధన విషయమై 

పర్తిదండన చేయును; మీరు మీ పటట్ణములలో కూడియుండగా మీ మధయ్కు తెగులును రపిప్ంచెదను; 

మీరు శతుర్వులచేతికి అపప్గింపబడెదరు. 

లేవీయకాండము 26:26 => నేను మీ ఆహారమును, అనగా మీ పార్ణాధారమును తీసివేసిన 

తరువాత పదిమంది సతరీలు ఒకక్ పొయియ్లోనే మీకు ఆహారము వండి తూనికెచొపుప్న మీ ఆహారమును 

మీకు మరల ఇచెచ్దరు, మీరు తినెదరు గాని తృపిత్పొందరు. 

లేవీయకాండము 26:27 => నేను ఈలాగు చేసిన తరువాత మీరు నా మాట వినక నాకు 

విరోధముగా నడిచినయెడల 

లేవీయకాండము 26:28 => నేను కోపపడి మీకు విరోధముగా నడిచెదను. నేనే మీ పాపములనుబటిట్ 

యేడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:29 => మీరు మీ కుమారుల మాంసమును తినెదరు, మీ కుమారెత్ల 

మాంసమును తినెదరు. 

లేవీయకాండము 26:30 => నేను మీ యునన్తసథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ విగర్హములను 

పడగొటెట్దను; మీ బొమమ్ల పీనుగులమీద మీ పీనుగులను పడవేయించెదను. 
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లేవీయకాండము 26:31 => నా మనసుస్ మీయందు అసహయ్పడును, నేను మీ పటట్ణములను 

పాడుచేసెదను; మీ పరిశుదధ్సథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ సువాసనగల వాటి సువాసనను 

ఆఘార్ణింపను. 

లేవీయకాండము 26:32 => నేనే మీ దేశమును పాడుచేసిన తరువాత దానిలో కాపురముండు మీ 

శతుర్వులు దాని చూచి ఆశచ్రయ్పడెదరు. 

లేవీయకాండము 26:33 => జనములలోనికి మిముమ్ను చెదరగొటిట్ మీవెంట కతిత్ దూసెదను, మీ 

దేశము పాడైపోవును, మీ పటట్ములు పాడుపడును. 

లేవీయకాండము 26:34 => మీరు మీ శతుర్వుల దేశములో ఉండగా మీ దేశము పాడైయునన్ 

దినములనిన్యు అది తన విశార్ంతికాలములను అనుభవించును. 

లేవీయకాండము 26:35 => అది పాడైయుండు దినములనిన్యు అది విశర్మించును. మీరు దానిలో 

నివసించినపుప్డు అది విశార్ంతికాలములో పొందకపోయిన విశార్ంతిని అది పాడైయుండు దినములలో 

అనుభవించును. 

లేవీయకాండము 26:36 => మీలో మిగిలినవారు తమ శతుర్వుల దేశములలో ఉండగా వారి 

హృదయములలో అధైరయ్ము పుటిట్ంచెదను; కొటుట్కొనిపోవుచునన్ ఆకు చపుప్డు వారిని తరుమును, 

ఖడగ్ము ఎదుటనుండి పారిపోవునటుల్ వారు ఆ చపుప్డు విని పారిపోయెదరు; తరుమువాడు లేకయే 

పడెదరు. 

లేవీయకాండము 26:37 => తరుమువాడు లేకయే వారు ఖడగ్మును చూచినటుట్గా ఒకనిమీదనొకడు 

పడెదరు; మీ శతుర్వులయెదుట మీరు నిలువలేకపోయెదరు. 

లేవీయకాండము 26:38 => మీరు జనముగానుండక నశించెదరు. మీ శతుర్వుల దేశము మిముమ్ను 

తినివేయును. 

లేవీయకాండము 26:39 => మీలో మిగిలినవారు మీ శతుర్వుల దేశములలో తమ దోషములనుబటిట్ 

కీష్ణించిపోయెదరు. మరియు వారు తమమీదికి వచిచ్న తమ తండుర్ల దోషములనుబటిట్ 

కీష్ణించిపోయెదరు. 
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లేవీయకాండము 26:40 => వారు నాకు విరోధముగా చేసిన తిరుగుబాటును తమ దోషమును తమ 

తండుర్ల దోషమును ఒపుప్కొని, తాము నాకు విరోధముగా నడిచితిమనియు 

లేవీయకాండము 26:41 => నేను తమకు విరోధముగా నడిచితిననియు, తమ శతుర్వుల 

దేశములోనికి తముమ్ను రపిప్ంచితిననియు, ఒపుప్కొనినయెడల, అనగా లోబడని తమ హృదయములు 

లొంగి తాము చేసిన దోషమునకు పర్తిదండనను అనుభవించితిమని ఒపుప్కొనినయెడల, 

లేవీయకాండము 26:42 => నేను యాకోబుతో చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొందును; 

నేను ఇసాస్కుతో చేసిన నా నిబంధనను నేను అబార్హాముతో చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్పకము 

చేసికొందును; ఆ దేశమును కూడ జాఞ్పకము చేసికొందును. 

లేవీయకాండము 26:43 => వారిచేత విడువబడి వారు లేనపుప్డు పాడైపోయిన వారి దేశమును తన 

విశార్ంతిదినములను అనుభవించును. వారు నా తీరుప్లను తిరసక్రించి నా కటట్డలను 

అసహియ్ంచుకొనిరి. ఆ హేతువు చేతనే వారు తమ దోషశిక్ష నాయ్యమని ఒపుప్కొందురు. 

లేవీయకాండము 26:44 => అయితే వారు తమ శతుర్వుల దేశములో ఉనన్పుప్డు వారిని 

నిరాకరింపను; నా నిబంధనను భంగపరచి వారిని కేవలము నశింపజేయునటుల్ వారియందు 

అసహయ్పడను. ఏలయనగా నేను వారి దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 26:45 => నేను వారికి దేవుడనై యుండునటుల్ వారి పూరివ్కులను 

జనములయెదుట ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి వారితో చేసిన నిబంధనను ఆ పూరివ్కులనుబటిట్ జాఞ్పకము 

చేసికొందును. నేను యెహోవాను అని చెపుప్ము అనెను. 

లేవీయకాండము 26:46 => యెహోవా మోషే దావ్రా సీనాయి కొండమీద తనకును 

ఇశార్యేలీయులకును మధయ్ నియమించిన కటట్డలును తీరుప్లును ఆజఞ్లును ఇవే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:26 => మీరు ఈ యొరాద్ను దాటి సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశములో 

ఉండకుండ తవ్రలోనే బొతిత్గా నశించిపోదురని భూమాయ్కాశములను మీమీద సాకుష్లుగా 

ఉంచుచునాన్ను. ఆ దేశమందు బహు దినములుండక మీరు బొతిత్గా నశించిపోదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:27 => మరియు యెహోవా జనములలో మిముమ్ను చెదరగొటుట్ను; 

యెహోవా ఎకక్డికి మిముమ్ను తోలివేయునో అకక్డి జనములలో మీరు కొదిద్మందే మిగిలియుందురు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 4:28 => అకక్డ మీరు మనుషుయ్ల చేతిపనియైన కఱఱ్ రాతిదేవతలను 

పూజించెదరు; అవి చూడవు, వినవు, తినవు, వాసన చూడవు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:15 => నేను నేడు నీకాజాఞ్పించు ఆయన సమసత్మైన ఆజఞ్లను 

కటట్డలను నీవు అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని నీ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్నమాట విననియెడల 

ఈ శాపములనిన్యు నీకు సంభవించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:16 => పటట్ణములో నీవు శపింపబడుదువు; పొలములో నీవు 

శపింపబడుదువు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:17 => నీ గంపయు పిండి పిసుకు నీ తొటిట్యు శపింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:18 => నీ గరభ్ఫలము నీ భూమిపంట నీ ఆవులు నీ గొఱఱ్మేకల 

మందలు శపింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:19 => నీవు లోపలికి వచుచ్నపుప్డు శపింపబడుదువు; వెలుపలికి 

వెళుల్నపుప్డును శపింపబడుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:20 => నీవు ననున్ విడిచి చేసిన నీ దుషాక్రయ్ములచేత నీవు హతము 

చేయబడి వేగముగా నశించువరకు, నీవు చేయబూనుకొను కారయ్ములనిన్టి విషయములోను యెహోవా 

శాపమును కలవరమును గదిద్ంపును నీ మీదికి తెపిప్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:21 => నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశములో నుండకుండ నినున్ 

కీష్ణింపజేయువరకు యెహోవా తెగులు నినున్ వెంటాడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:22 => యెహోవా క్షయరోగముచేతను జవ్రముచేతను మంటచేతను 

మహాతాపముచేతను ఖడగ్ముచేతను కంకి కాటుకచేతను బూజుచేతను నినున్ కొటుట్ను; నీవు 

నశించువరకు అవి నినున్ తరుమును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:23 => నీ తలపైని ఆకాశము ఇతత్డివలె ఉండును, నీ కిర్ందనునన్ నేల 

యినుమువలె ఉండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:24 => యెహోవా నీ దేశపు వరష్మును ధూళిగాను బుగిగ్గాను చేయును; 

నీవు నశించువరకు అది ఆకాశమునుండి నీమీదికి వచుచ్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:25 => యెహోవా నీ శతుర్వులయెదుట నినున్ ఓడించును. 

ఒకక్మారగ్మున వారియెదుటికి బయలుదేరి నీవు యేడు మారగ్ముల వారి యెదుటనుండి పారిపోయి, 

భూరాజయ్ములనిన్టిలోనికి యిటు అటు చెదరగొటట్బడుదువు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:26 => నీ కళేబరము సకలమైన ఆకాశపకుష్లకును భూజంతువులకును 

ఆహారమగును; వాటిని బెదరించువాడెవడును ఉండడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:27 => యెహోవా ఐగుపుత్ పుంటిచేతను మూలవాయ్ధిచేతను కుషుట్చేతను 

గజిజ్చేతను నినున్ బాధించును; నీవు వాటిని పోగొటుట్కొనజాలకుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:28 => వెఱి ఱ్తనముచేతను గుర్డిడ్తనముచేతను హృదయ 

విసమ్యముచేతను యెహోవా నినున్ బాధించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:29 => అపుప్డు గుర్డిడ్వాడు చీకటిలో తడువులాడు రీతిగా నీవు 

మధాయ్హన్మందు తడువులాడుదువు; నీ మారగ్ములను వరిధ్లల్చేసికొనలేవు; నీవు హింసింపబడి 

నితయ్మును దోచుకొనబడెదవు; నినున్ తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోవును, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:30 => సతరీని పర్ధానము చేసికొందువు గాని వేరొకడు ఆమెను కూడును. 

ఇలుల్కటుట్దువు గాని దానిలో నివసింపవు. దార్క్షతోట నాటుదువు గాని దాని పండుల్ తినవు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:31 => నీ యెదుద్ నీ కనున్లయెదుట వధింపబడునుగాని దాని 

మాంసము నీవు తినవు. నీ గాడిద నీ యెదుటనుండి బలాతాక్రముచేత కొనిపోబడి నీయొదద్కు మరల 

తేబడదు. నీ గొఱఱ్మేకలు నీ శతుర్వులకు ఇయయ్బడును, నినున్ రకిష్ంచువాడెవడును ఉండడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:32 => నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును అనయ్జనమునకు 

ఇయయ్బడుదురు. వారి నిమితత్ము నీ కనున్లు దినమెలల్ చూచి చూచి కీష్ణించిపోవునుగాని నీచేత 

నేమియు కాకపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:33 => నీవెరుగని జనము నీ పొలము పంటను నీ కషాట్రిజ్తమంతయు 

తినివేయును. నీవు హింసను బాధను మాతర్మే నితయ్ము పొందుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:34 => నీ కనున్లయెదుట జరుగుదానిని చూచుటవలన నీకు 

వెఱి ఱ్యెతుత్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:35 => యెహోవా నీ అరకాలు మొదలుకొని నీ నడినెతిత్వరకు 

మోకాళల్మీదను తొడలమీదను కుదరని చెడుపుండుల్ పుటిట్ంచి నినున్ బాధించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:36 => యెహోవా నినున్ను నీవు నీమీద నియమించుకొను నీ రాజును, 

నీవేగాని నీ పితరులేగాని యెరుగని జనమునకపప్గించును. అకక్డ నీవు కొయయ్దేవతలను 

రాతిదేవతలను పూజించెదవు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:37 => యెహోవా నినున్ చెదరగొటుట్ చోటి పర్జలలో విసమ్యమునకు 

సామెతకు, నిందకు నీవు హేతువైయుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:38 => విసాత్రమైన వితత్నములు పొలములోనికి తీసికొనిపోయి 

కొంచెమే యింటికి తెచుచ్కొందువు; ఏలయనగా మిడతలుదాని తినివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:39 => దార్క్షతోటలను నీవు నాటి బాగుచేయుదువు గాని ఆ 

దార్క్షలరసమును తార్గవు, దార్క్షపండల్ను సమకూరుచ్కొనవు; ఏలయనగా పురుగు వాటిని తినివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:40 => ఒలీవచెటుల్ నీ సమసత్ పార్ంతములలో నుండును గాని తైలముతో 

తలనంటుకొనవు; నీ ఒలీవకాయలు రాలిపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:41 => కుమారులను కుమారెత్లను కందువు గాని వారు నీయొదద్ 

నుండరు, వారు చెరపటట్బడుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:42 => మిడతల దండు నీ చెటల్నిన్టిని నీ భూమి పంటను 

ఆకర్మించుకొనును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:43 => నీ మధయ్నునన్ పరదేశి నీకంటె మికిక్లి హెచచ్గును నీవు మికిక్లి 

తగిగ్పోదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:44 => అతడు నీకు అపిప్చుచ్నుగాని నీవు అతనికి అపిప్యయ్లేవు. 

అతడు తలగానుండును నీవు తోకగానుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:45 => నీవు నాశనము చేయబడువరకు ఈ శాపములనిన్యు నీమీదికి 

వచిచ్ నినున్ తరిమి నినున్ పటుట్కొనును; ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించిన ఆయన 

ఆజఞ్లను ఆయన కటట్డలను అనుసరించి నడుచుకొనునటుల్ నీవు ఆయన మాట వినలేదు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:46 => మరియు అవి చిరకాలమువరకు నీమీదను నీ 

సంతానముమీదను సూచనగాను విసమ్యకారణముగాను ఉండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:47 => నీకు సరవ్సమృదిధ్ కలిగియుండియు నీవు సంతోషముతోను 

హృదయానందముతోను నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు దాసుడవు కాలేదు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:48 => గనుక ఆకలిదపుప్లతోను వసత్రహీనతతోను అనిన్ 

లోపములతోను యెహోవా నీమీదికి రపిప్ంచు నీ శతుర్వులకు దాసుడవగుదువు. వారు నినున్ 

నశింపజేయువరకు నీ మెడమీద ఇనుపకాడి యుంచుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:49 => యెహోవా దూరమైయునన్ భూదిగంతమునుండి ఒక జనమును, 

అనగా నీకు రాని భాష కలిగిన జనమును, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:50 => కూర్రముఖము కలిగి వృదుధ్లను యౌవనసుథ్లను కటాకిష్ంపని 

జనమును గదద్ యెగిరివచుచ్నటుల్ నీమీదికి రపిప్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:51 => నినున్ నశింపజేయువరకు నీ పశువులను నీ పొలముల 

ఫలములను వారు తినివేతురు నినున్ నశింపజేయువరకు ధానయ్మునేగాని దార్కాష్రసమునేగాని 

తైలమునేగాని పశువుల మందలనేగాని గొఱఱ్మేక మందలనేగాని నీకు నిలువనియయ్రు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:52 => మరియు నీవు ఆశర్యించిన ఉనన్త పార్కారములుగల నీ 

కోటలు పడువరకును నీ దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను వారు నినున్ ముటట్డివేయుదురు. 

నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న నీ దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను నినున్ 

ముటట్డివేయుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:53 => అపుప్డు ముటట్డిలోను నీ శతుర్వులు నినున్ పెటుట్ ఇబబ్ందిలోను 

నీ గరభ్ఫలమును, అనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న నీ కుమారులయొకక్యు నీ 

కుమారెత్లయొకక్యు మాంసమును తిందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28 :54 => మీలో బహు మృదువైన సవ్భావమును అతి 

సుకుమారమునుగల మనుషుయ్ని కనున్ తన సహోదరునియెడలను తన కౌగిటి భారయ్యెడలను తాను 

చంపక విడుచు తన కడమ పిలల్లయెడలను చెడడ్దైనందున 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:55 => అతడు తాను తిను తన పిలల్లమాంసములో కొంచెమైనను 

వారిలో నెవనికిని పెటట్డు; ఏలయనగా మీ శతుర్వులు మీ గార్మములనిన్టియందు మిముమ్ను 

ఇరుకుపరచుటవలనను ముటట్డివేయుటవలనను వానికి మిగిలినదేమియు ఉండదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:56 => నీ గార్మములలో నీ శతుర్వులు నినున్ ఇరుకుపరచుటవలనను 

ముటట్డివేయుటవలనను ఏమియు లేకపోవుటచేత మీలో మృదుతవ్మును  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:57 => అతి సుకుమారమును కలిగి మృదుతవ్ముచేతను అతి 

సుకుమారముచేతను నేలమీద తన అరకాలు మోప తెగింపని సతరీ తన కాళల్మధయ్నుండి పడు మావిని 

తాను కనబోవు పిలల్లను తాను రహసయ్ముగా తినవలెనని తన కౌగిటి పెనిమిటియెడలనైనను తన 

కుమారునియెడలనైనను తన కుమారెత్యెడలనైనను కటాక్షము చూపకపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:58 => నీవు జాగర్తత్పడి యీ గర్ంథములో వార్యబడిన యీ ధరమ్శాసత్ర 

వాకయ్ములనిన్టిని అనుసరించి గైకొనుచు, నీ దేవుడైన యెహోవా అను ఆ మహిమగల భీకరమైన 

నామమునకు భయపడనియెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:59 => యెహోవా నీకును నీ సంతతికిని ఆశచ్రయ్మైన తెగుళల్ను 

కలుగజేయును. అవి దీరఘ్కాలముండు గొపప్ తెగుళుల్ను చెడడ్ రోగములునై యుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:60 => నీవు భయపడిన ఐగుపుత్ క్షయవాయ్ధులనిన్టిని ఆయన నీమీదికి 

తెపిప్ంచును; అవి నినున్ వెంటాడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:61 => మరియు నీవు నశించువరకు ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో 

వార్యబడని పర్తి రోగమును పర్తి తెగులును ఆయన నీకు కలుగజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:62 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట వినలేదుగనుక 

ఆకాశనక్షతర్ములవలె విసాత్రములైన మీరు, లెకక్కు తకుక్వై కొదిద్మందే మిగిలియుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:63 => కాబటిట్ మీకు మేలు చేయుచు మిముమ్ను విసత్రింపజేయుటకు 

మీ దేవుడైన యెహోవా మీయందు ఎటుల్ సంతోషించెనో అటుల్ మిముమ్ను నశింపజేయుటకును మిముమ్ 

సంహరించుటకును యెహోవా సంతోషించును గనుక నీవు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు పర్వేశించుచునన్ 

దేశములోనుండి పెలల్గింపబడుదువు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:64 => దేశముయొకక్ యీ కొన మొదలుకొని ఆ కొనవరకును సమసత్ 

జనములలోనికి యెహోవా నినున్ చెదరగొటుట్ను. అకక్డ నీవైనను నీ పితరులైనను ఎరుగని 

కొయయ్వియు రాతివియునైన అనయ్దేవతలను పూజింతువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:65 => ఆ జనములలో నీకు నెమమ్ది కలుగదు; నీ అరకాలికి విశార్ంతి 

కలుగదు. అకక్డ యెహోవా హృదయకంపమును నేతర్కీష్ణతయు మనోవేదనయు నీకు కలుగజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:66 => నీకు ఎలల్పుప్డు పార్ణభయము కలిగియుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:67 => నీవు రేయింబగళుల్ భయపడుదువు. నీ పార్ణము నీకు దకుక్నను 

నమమ్కము నీకేమియు ఉండదు. నీ హృదయములో పుటుట్ భయముచేతను, నీ కనున్ చూచువా అయోయ్ 

యెపుప్డు సాయంకాలమగునా అనియు, సాయంకాలమున అయోయ్ యెపుప్డు ఉదయమగునా అనియు 

అనుకొందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:68 => మరియు నీవు మరిఎపుప్డును దీనిని చూడకూడదని నేను నీతో 

చెపిప్న మారగ్మున యెహోవా ఐగుపుత్నకు ఓడలమీద నినున్ మరల రపిప్ంచును. అకక్డ మీరు 

దాసులగాను దాసీలగాను నీ శతుర్వులకు మిముమ్ను అమమ్జూపు కొనువారుందురు గాని మిముమ్ను 

కొనువాడొకడైన నుండడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:18 => ఆ జనముల దేవతలను పూజించుటకు మన దేవుడైన యెహోవా 

యొదద్నుండి తొలగు హృదయముగల పురుషుడేగాని సతరీయేగాని కుటుంబమేగాని గోతర్మేగాని నేడు 

మీలో ఉండకుండునటుల్ను , మరణకరమైన దుషృక్తయ్మునకు అటిట్ మూలమైనది మీలో 

ఉండకుండునటుల్ను, నేడు ఈ నిబంధనను మీతో చేయుచునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:19 => అటిట్ పనులను చేయువాడు ఈ శాప వాకయ్ములను 

వినునపుప్డు, మదయ్ముచేత దపిప్ తీరుచ్కొనవలెనని నేను నా హృదయ కాఠినయ్మున నడుచుచుండినను 

నాకు కేష్మము కలుగునని, నేను ఆశీరావ్దము నొందెదనని అనుకొనును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:20 => అయితే యెహోవా వానిని క్షమింపనొలల్డు; అటిట్వాడు 

మీలోనుండినయెడల నిశచ్యముగా యెహోవా కోపమును ఓరవ్మియు ఆ మనుషుయ్నిమీద 
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పొగరాజును; ఈ గర్ంథములో వార్యబడిన శాపములనిన్యు వానికి తగులును. యెహోవా అతని పేరు 

ఆకాశము కిర్ందనుండకుండ తుడిచివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:21 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో వార్యబడిన నిబంధన 

శా ప ము ల నిన్ టి ని బ టిట్  వా ని కి కీ డు క లు గ జే యు ట కై యె హో వా ఇ శార్ యే లీ యు ల 

గోతర్ములనిన్టిలోనుండి వాని వేరుపరచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:22 => కాబటిట్ మీ తరువాత పుటుట్ మీ సంతతివారును 

దూరదేశమునుండి వచుచ్ పరదేశులును సమసత్ జనములును ఆ దేశముయొకక్ తెగుళల్ను యెహోవా 

దానిమీదికి తెపిప్ంచిన సంకటములను చూచి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:23 => వారు, యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేత నశింపజేసిన సొదొమ 

గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయీములవలె ఆ సమసత్ దేశమును గంధకముచేతను ఉపుప్చేతను చెడిపోయి, 

వితత్బడకయు దానిలో ఏదియు బుటట్కయు దానిలో ఏ కూరయు మొలవకయు ఉండుట చూచి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:24 => యెహోవా దేనిబటిట్ యీ దేశమును ఇటుల్ చేసెనో? యీ మహా 

కోపాగిన్కి హేతువేమో? అని చెపుప్కొందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:25 => మరియు వారు వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవా ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి వారిని రపిప్ంచిన తరువాత ఆయన తమతో చేసిన నిబంధనను వారు నిరాకరించిరి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:26 => తామెరుగని అనయ్దేవతలను, ఆయన వారికి నియమింపని 

దేవతలను, పూజించి వాటికి నమసక్రించిరి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:27 => గనుక యీ గర్ంథములో వార్యబడిన శాపములనిన్టిని యీ 

దేశముమీదికి తెపిప్ంచుటకు దానిమీద యెహోవా కోపము రవులుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:28 => యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేతను అతుయ్గర్తచేతను తమ 

దేశములోనుండి వారిని పెలల్గించి, నేడునన్టుల్గా వారిని వెళల్గొటిట్ పరదేశము పాలు చేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:29 => రహసయ్ములు మన దేవుడైన యెహోవాకు చెందును. అయితే 

మనము ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ బయలుపరచబడినవి యెలల్పుప్డు 

మనవియు మన సంతతివారివియు నగునని చెపుప్దురు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 30:17 => అయితే నీ హృదయము తిరిగిపోయి, నీవు విననొలల్క 

యీడవ్బడినవాడవై అనయ్దేవతలకు నమసక్రించి పూజించినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30 :18 => మీరు నిశచ్యముగా నశించిపోవుదురనియు , 

సావ్ధీనపరచుకొనుటకు యొరాద్నును దాటపోవుచునన్ దేశములో మీరు అనేకదినములు ఉండరనియు 

నేడు నేను నీకు తెలియజెపుప్చునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:28 => నేను చనిపోయిన తరువాత మరి నిశచ్యముగా తిరుగుబాటు 

చేయుదురుకదా మీ గోతర్ముల పెదద్లనందరిని మీ నాయకులను నాయొదద్కు పోగుచేయుడి. 

ఆకాశమును భూమిని వారిమీద సాకుష్లుగా పెటిట్ నేను ఈ మాటలను వారి వినికిడిలో చెపెప్దను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:29 => ఏలయనగా నేను మరణమైన తరువాత మీరు బొతిత్గా 

చెడిపోయి నేను మీకాజాఞ్పించిన మారగ్మును తపుప్దురనియు, ఆ దినముల అంతమందు కీడు మీకు 

పార్పత్మగుననియు నేనెరుగుదును. మీరు చేయు కిర్యలవలన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచునటుల్గా 

ఆయన దృషిట్కి కీడైనదాని చేయుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:19 => యెహోవా దానిని చూచెను. తన కూమారులమీదను 

కుమారెత్లమీదను కోర్ధపడెను వారిని అసహియ్ంచుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:20 => ఆయన ఇటల్నుకొనెను నేను వారికి విముఖుడనై వారి 

కడపటిసిథ్తి యేమగునో చూచెదను వారు మూరఖ్చితత్ము గలవారు విశావ్సములేని పిలల్లు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:21 => వారు దైవము కానిదానివలన నాకు రోషము పుటిట్ంచిరి తమ 

వయ్రథ్ పర్వరత్నవలన నాకు ఆగర్హము పుటిట్ంచిరి కాబటిట్ జనముకాని వారివలన వారికి రోషము 

పుటిట్ంతును అవివేక జనమువలన వారికి కోపము పుటిట్ంతును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:22 => నా కోపాగిన్ రగులుకొనును పాతాళాగాధమువరకు అది 

దహించును అది భూమిని దాని పంటను కాలుచ్ను పరవ్తముల పునాదులను రవలబెటుట్ను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:23 => వారికి ఆపదలను విసత్రింపజేసెదను వారిమీద నా 

బాణములనిన్టిని వేసెదను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:24 => వారు కరవుచేత కీష్ణించుదురు మంటచేతను కూర్రమైన 

హతయ్చేతను హరించిపోవుదురు బురదలో పార్కు పాముల విషమును మృగముల కోరలను వారిమీదికి 

రపిప్ంచెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:25 => బయట ఖడగ్మును లోపట భయమును యౌవనులను 

కనయ్కలను శిశువులను నెరిసిన తలవెండుర్కలు గలవారిని నశింపజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:26 => వారిని దూరమునకు చెదరగొటెట్దను వారి పేరు మనుషుయ్లలో 

లేకుండ చేసెదననుకొందును వారి విరోధులు నిజము గర్హింపకుందురేమో  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:27 => ఇదంతయు యెహోవా చేసినది కాదు మా బలముచేత వారిని 

గెలిచితివిు అని వారనుకొందురేమో విరోధి గరవ్మునకు భయపడి చెదరగొటట్లేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:28 => వారు ఆలోచనలేని జనము వారిలో వివేచనలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:29 => వారు జాఞ్నము తెచుచ్కొని దీని తలపోసి తమ కడవరి సిథ్తి 

యోచించుట మేలు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:30 => తమ ఆశర్యదురగ్ము వారిని అమిమ్వేయనియెడల యెహోవా 

వారిని అపప్గింపనియెడల ఒకక్డు ఎటుల్ వేయిమందిని తరుమును? ఇదద్రు ఎటుల్ పదివేలమందిని 

పారదోలుదురు? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:31 => వారి ఆశర్యదురగ్ము మన ఆశర్యదురగ్మువంటిది కాదు 

ఇందుకు మన శతుర్వులే తీరప్రులు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:32 => వారి దార్కాష్వలిల్ సొదొమ దార్కాష్వలిల్ అది గొమొఱాఱ్ పొలములలో 

పుటిట్నది. వారి దార్క్షపండుల్ పిచిచ్ దార్క్షపండుల్ వాటి గెలలు చేదైనవి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:33 => వారి దార్కాష్రసము కూర్రసరప్ముల విషము నాగుపాముల 

కూర్రవిషము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:34 => ఇది నాయొదద్ మరుగుపడి యుండలేదా? నా నిధులలో 

ముదిర్ంపబడి యుండలేదా? 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32 :35 => వారి కాలు జారుకాలమున పగతీరుచ్టయు 

పర్తిఫలమిచుచ్టయు నావే; వారి ఆపదిద్నము సమీపించును వారి గతి తవ్రగా వచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:36 => వారికాధారము లేకపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:37 => నిరబ్ంధింపబడినవాడును సవ్తంతుర్డును లేకపోవును 

యెహోవా చూచును తన సేవకులనుగూరిచ్ సంతాపపడును. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:39 => ఇదిగో నేను నేనే దేవుడను నేను తపప్ వేరొక దేవుడు లేడు 

మృతినొందించువాడను బర్దికించువాడను నేనే గాయపరచువాడను సవ్సథ్పరచువాడను నేనే 

నాచేతిలోనుండి విడిపించువాడెవడును లేడు  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:40 => నేను తళతళలాడు నా ఖడగ్ము నూరి నాచేత నాయ్యమును 

పటుట్కొనినయెడల నా శతుర్వులకు పర్తీకారము కలుగజేసెదను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:41 => ననున్ దేవ్షించువారికి పర్తిఫలమిచెచ్దను రకత్ముచేత నా 

బాణములను మతిత్లల్ చేసెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:42 => చంపబడినవారి రకత్మును చెరపటట్బడినవారి రకత్మును 

శతుర్వులలో వీరుల తలలను నా ఖడగ్ము భకిష్ంచును నేను ఆకాశముతటుట్ నా హసత్మెతిత్ నా శాశవ్త 

జీవముతోడని పర్మాణము చేయుచునాన్ను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:43 => జనములారా, ఆయన పర్జలతోకూడ ఆనందించుడి. హతులైన 

తన సేవకులనుబటిట్ ఆయన పర్తిదండన చేయును తన విరోధులకు పర్తీకారము చేయును తన దేశము 

నిమితత్మును తన పర్జలనిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:44 => మోషేయు నూను కుమారుడైన యెహోషువయు ఈ కీరత్న 

మాటలనిన్యు పర్జలకు వినిపించిరి. 
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కీరత్నలు 69:22 => వారి భోజనము వారికి ఉరిగా నుండును గాక వారు నిరభ్యులై యునన్పుప్డు 

అది వారికి ఉరిగా నుండును గాక. 

కీరత్నలు 69:23 => వారు చూడకపోవునటుల్ వారి కనున్లు చీకటి కముమ్ను గాక వారి నడుములకు 

ఎడతెగని వణకు పుటిట్ంచుము. 

కీరత్నలు 69:24 => వారిమీద నీ ఉగర్తను కుమమ్రించుము నీ కోపాగిన్ వారిని పటుట్కొనును గాక 

కీరత్నలు 69:25 => వారి పాళెము పాడవును గాక వారి గుడారములలో ఎవడును ఉండకపోవును 

గాక 

కీరత్నలు 69:26 => నీవు మొతిత్నవానిని వారు తరుముచునాన్రు నీవు గాయపరచినవారి వేదనను 

వివరించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 69:27 => దోషముమీద దోషము వారికి తగులనిముమ్ నీ నీతి వారికి అందనీయకుము. 

కీరత్నలు 69:28 => జీవగర్ంథములోనుండి వారి పేరును తుడుపుపెటుట్ము నీతిమంతుల పటీ ట్లో వారి 

పేరులు వార్యకుము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:15 => ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎలల్పుప్డు సంపూరిత్ చేయుటకై 

పర్భువైన యేసును పర్వకత్లను చంపి మముమ్ను హింసించి,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

నిరగ్మకాండము 29:38 => నీవు బలిపీఠముమీద నితయ్మును అరిప్ంపవలసినదేమనగా, ఏడాదివి 

రెండు గొఱఱ్పిలల్లను పర్తిదినము ఉదయమందు ఒక గొఱఱ్పిలల్ను 

లేవీయకాండము 15:31 => ఇశార్యేలీయులు తమ మధయ్నుండు నా నివాస సథ్లమును 

అపవితర్పరచునపుప్డు వారు తమ అపవితర్తవలన చావకుండునటుల్ వారికి అపవితర్త కలుగకుండ 

మీరు వారిని కాపాడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 7:62 => దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను 
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సంఖాయ్కాండము 24:24 => కితీత్ము తీరమునుండి ఓడలు వచుచ్ను. అవి అషూష్రును ఏబెరును 

బాధించును. కితీత్యులుకూడ నితయ్నాశనము పొందుదురనెను. 

2 రాజులు 16:15 => అపుప్డు రాజైన ఆహాజు యాజకుడైన ఊరియాకు ఆజాఞ్పించినదేమనగా ఈ 

పెదద్ బలిపీఠముమీద ఉదయము అరిప్ంచు దహనబలులను, సాయంతర్మున అరిప్ంచు నైవేదయ్ములను 

రాజు చేయు దహనబలి నైవేదయ్ములను దేశపు జనులందరు అరిప్ంచు దహనబలి నైవేదయ్ములను 

పానారప్ణలను దహించి, యే దహనబలి జరిగినను, ఏ బలిజరిగినను వాటి పశువుల రకత్మును 

దానిమీదనే పోర్కిష్ంపవలెను. అయితే ఈ యితత్డి బలిపీఠము దేవునియొదద్ నేను విచారణ 

చేయుటకుంచవలెను. 

కీరత్నలు 74:3 => శతుర్వులు పరిశుదధ్ సథ్లములోనునన్ సమసత్మును పాడుచేసియునాన్రు నితయ్ము 

పాడైయుండు చోటల్కు విజయము చేయుము. 

యెషయా 28:18 => మరణముతో మీరు చేసికొనిన నిబంధన కొటిట్వేయబడును పాతాళముతో 

మీరు చేసికొనిన ఒడంబడిక నిలువదు పర్వాహమువలె ఉపదర్వము మీ మీదుగా దాటునపుప్డు మీరు 

దానిచేత తొర్కక్బడిన వారగుదురు 

యెషయా 64:10 => నీ పరిశుదధ్ పటట్ణములు బీటి భూములాయెను సీయోను బీడాయెను 

యెరూషలేము పాడాయెను. 

యిరిమ్యా 7:30 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు యూదా వారు నా దృషిట్కి చెడడ్కిర్యలు 

చేయుచునాన్రు , నా నామముపెటట్బడిన మందిరము అపవితర్పడునటుల్ వారు దానిలో 

హేయవసుత్వులను ఉంచియునాన్రు. 

యిరిమ్యా 42:18 => ఇశార్యేలు దేవుడగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డునా కోప మును 

నా ఉగర్తయు యెరూషలేము నివాసుల మీదికి వచిచ్నటుల్, మీరు ఐగుపుత్నకు వెళి ల్నయెడల నా ఉగర్త 

మీమీదికిని వచుచ్ను, మీరు శాపాసప్దముగాను భీతి పుటిట్ంచువారుగాను దూషణాసప్దముగాను 

తిరసక్రింపబడువారుగాను ఉందురు, ఈ సథ్లమును మరి యెపుప్డును చూడరు. 

యిరిమ్యా 51:51 => మేము దూషణవాకయ్ము విని సిగుగ్పడియునాన్ము అనుయ్లు యెహోవా 

మందిరపు పరిశుదధ్ సథ్లములలోనికి వచిచ్యునాన్రు మా ముఖములు తెలల్బోవుచునన్వి  

Page  of 1121 1355



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#$

యెహెజేక్లు 7:8 => ఇంక కొంతసేపటికి నేను నా కోర్ధమును నీమీద కుమమ్రింతును, నీమీద నా 

కోపమును నెరవేరుచ్చు నీ పర్వరత్ననుబటిట్ నీకు తీరుప్తీరిచ్, నీ సమసత్ హేయకృతయ్ముల ఫలము 

నీమీదికి రపిప్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 16:62 => నేను యెహోవానని నీవు తెలిసికొనునటుల్ నేను నీతో నా నిబంధనను 

సిథ్రపరచెదను. 

దానియేలు 8:11 => ఆ సైనయ్ము యొకక్ అధిపతికి విరోధముగా తనున్ హెచిచ్ంచుకొని, అనుదిన 

బలయ్రప్ణమును నిలిపివేసి ఆయన ఆలయమును పడదోర్సెను. 

దానియేలు 8:17 => అపుప్డతడు నేను నిలుచునన్ చోటునకు వచెచ్ను; అతడు రాగానే నేను మహా 

భయమొంది సాషాట్ంగపడితిని; అతడు నరపుతుర్డా, యీ దరశ్నము అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నదని 

తెలిసికొనుమనెను. 

దానియేలు 8:19 => మరియు అతడు ఉగర్త సమాపత్మైన కాలమందు కలుగబోవునటిట్ సంగతులు 

నీకు తెలియజేయుచునాన్ను. ఏలయనగా అది నిరణ్యించిన అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నది 

దానియేలు 11:31 => అతని పక్షమున శూరులు లేచి, పరిశుదధ్సథ్లపు కోటను అపవితర్పరచి, 

అనుదిన బలి నిలిపివేసి, నాశనమును కలుగజేయు హేయమైన వసుత్వును నిలువబెటుట్దురు. 

దానియేలు 11:35 => నిరణ్యకాలము ఇంక రాలేదు గనుక అంతయ్కాలము వరకు జనులను 

పరిశీలించుటకును పవితర్పరచుటకును బుదిధ్మంతులలో కొందరు కూలుదురు. 

హోషేయ 3:4 => నిశచ్యముగా ఇశార్యేలీయులు చాల దినములు రాజు లేకయు అధిపతి లేకయు 

బలినరిప్ంపకయు నుందురు. దేవతాసత్ంభమును గాని ఏఫోదును గాని గృహదేవతలను గాని 

యుంచుకొనకుందురు. 

హగగ్యి 1:4 => ఈ మందిరము పాడైయుండగా మీరు సరంబీవేసిన యిండల్లో నిసించుటకు ఇది 

సమయమా? 

జెకరాయ్ 5:9 => నేను మరల తేరిచూడగా ఇదద్రు సతరీలు బయలుదేరిరి; సంకుబుడి కొంగ రెకక్లవంటి 

రెకక్లు వారికుండెను, గాలి వారి రెకక్లను ఆడించుచుండెను, వారు వచిచ్ తూమును 

భూమాయ్కాశముల మధయ్కు ఎతిత్ దాని మోసిరి. 
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జెకరాయ్ 11:6 => ఇదే యెహోవా వాకుక్ నేనికను దేశనివాసులను కనికరింపక ఒకరిచేతికి ఒకరిని, 

వారి రాజుచేతికి వారినందరిని అపప్గింతును, వారు దేశమును, నాశనము చేయగా వారిచేతిలోనుండి 

నేనెవరిని విడిపింపను. 

జెకరాయ్ 13:8 => దేశమంతట జనులలో రెండు భాగములవారు తెగవేయబడి చతుత్రు, మూడవ 

భాగము వారు శేషింతురు. 

మలాకీ 4:6 => నేను వచిచ్, దేశమును శపించకుండునటుల్ అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల 

తటుట్ను పిలల్ల హృదయములను తండుర్ల తటుట్ను తిర్పుప్ను. 

మతత్యి 24:2 => అందుకాయన మీరు ఇవనిన్యు చూచుచునాన్రు గదా; రాతిమీద రాయి 

యొకటియైనను ఇకక్డ నిలిచియుండకుండ పడదోర్యబడునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని 

వారితో అనెను. 

మారుక్ 12:9 => కావున ఆ దార్క్షతోట యజమానుడేమి చేయును? అతడు వచిచ్, ఆ కాపులను 

సంహరించి, యితరులకు ఆ దార్క్షతోట ఇచుచ్ను గదా. మరియు 

లూకా 13:35 => ఇదిగో మీ యిలుల్ మీకు పాడుగా విడువబడుచునన్ది పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు 

సుత్తింపబడునుగాకని మీరు చెపుప్వరకు మీరు ననున్ చూడరని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 17:37 => ఆయన పీనుగు ఎకక్డ ఉనన్దో అకక్డ గదద్లును పోగవునని వారితో చెపెప్ను. 

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 21:6 => ఆయన ఈ కటట్డములు మీరు చూచుచునాన్రే, వాటిలో రాతిమీద రాయి 

యుండకుండ అవి పడదోర్యబడు దినములు వచుచ్చునన్వని చెపెప్ను. 

లూకా 21:22 => లేఖనములలో వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరుటకై అవి పర్తిదండన దినములు. 

యోహాను 11:48 => మనమాయనను ఈలాగు చూచుచు ఊరకుండినయెడల అందరు 

ఆయనయందు విశావ్సముంచెదరు; అపుప్డు రోమీయులు వచిచ్ మన సథ్లమును మన జనమును 

ఆకర్మించుకొందురని చెపిప్రి.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:41 => ఇదిగో తిరసక్రించువారలారా, ఆశచ్రయ్పడుడి నశించుడి మీ 

దినములలో నేనొక కారయ్ము చేసెదను ఆ కారయ్ము ఒకడు మీకు వివరించినను మీరెంతమాతర్మును 

నమమ్రు అనెను. 

రోమీయులకు 9:28 => యెషయాయు ఇశార్యేలునుగూరిచ్ బిగగ్రగా పలుకుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 7:22 => ఆయన పశాచ్తాత్పపడడు అని యీయనతో చెపిప్నవానివలన పర్మాణ 

పూరవ్కముగా యాజకుడాయెను. 

హెబీర్యులకు 10:11 => మరియు పర్తి యాజకుడు దినదినము సేవచేయుచు, పాపములను 

ఎనన్టికిని తీసివేయలేని ఆ బలులనే మాటిమాటికి అరిప్ంచుచు ఉండును. 

వచనము 4 

మొదటి నెల యిరువది నాలుగవతేది నేను హిదెద్కెలను గొపప్ నది తీరమున ఉంటిని. 

దానియేలు 1:21 => ఈ దానియేలు కోరెషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవతస్రము వరకు జీవించెను. 

దానియేలు 6:28 => ఈ దానియేలు దరాయ్వేషు పర్భుతవ్ కాలమందును పారసీకుడగు కోరెషు 

పర్భుతవ్ కాలమందును వరిథ్లెల్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:22 => పారసీక దేశపు రాజైన కోరెషు ఏలుబడియందు మొదటి 

సంవతస్రమున యిరీమ్యాదావ్రా పలుకబడిన తన వాకయ్మును నెరవేరుచ్టకై యెహోవా పారసీకదేశపు 

రాజైన కోరెషు మనసుస్ను పేర్రేపింపగా అతడు తన రాజయ్మందంతటను చాటించి వార్తమూలముగా 

ఇటుల్ పర్కటన చేయించెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:23 => పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఆజాఞ్పించునదేమనగా 

ఆకాశమందలి దేవుడైన యెహోవా లోకమందునన్ సకలజనములను నా వశముచేసి, యూదా 

దేశమందునన్ యెరూషలేములో తనకు మందిరమును కటిట్ంచుమని నాకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు; 

కావున మీలో ఎవరు ఆయన జనులైయునాన్రో వారు బయలుదేరవచుచ్ను; వారి దేవుడైన యెహోవా 

వారికి తోడుగా నుండునుగాక. 
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ఎజార్ 1:1 => పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవతస్రమందు యిరీమ్యా దావ్రా 

పలుకబడిన తన వాకయ్మును నెరవేరుచ్టకై యెహోవా పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు మనసుస్ను 

పేర్రేపింపగా అతడు తన రాజయ్మందంతట చాటింపు చేయించి వార్తమూలముగా ఇటుల్ పర్కటన 

చేయించెను 

ఎజార్ 1:2 => పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఆజాఞ్పించునదేమనగా ఆకాశమందలి దేవుడైన 

యెహోవా లోకమందునన్ సకల జనములను నా వశముచేసి, యూదాదేశమందునన్ యెరూషలేములో 

తనకు మందిరమును కటిట్ంచుమని నాకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు. 

ఎజార్ 1:7 => మరియు నెబుకదెన్జరు యెరూషలేములోనుండి తీసికొనివచిచ్ తన దేవతలయొకక్ 

గుడియందుంచిన యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములను రాజైన కోరెషు బయటికి తెపిప్ంచెను. 

ఎజార్ 1:8 => పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు తన ఖజానాదారుడైన మితిర్దాతు దావ్రా వాటిని 

బయటికి తెపిప్ంచి లెకక్చేయించి, యూదులకు అధిపతియగు షేషబ్జజ్రుచేతికి అపప్గించెను. 

ఎజార్ 3:7 => మరియు వారు కాసెవారికిని వడర్వారికిని దర్వయ్ము నిచిచ్రి. అదియుగాక 

పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు తమకు సెలవిచిచ్నటుల్ దేవదారు మార్నులను లెబానోనునుండి 

సముదర్ముమీద యొపేప్ పటట్ణమునకు తెపిప్ంచుటకు సీదోనీయులకును తూరువారికిని 

భోజనపదారథ్ములను పానమును నూనెను ఇచిచ్రి. 

ఎజార్ 4:3 => అందుకు జెరుబాబ్బెలును యేషూవయు ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలో తకిక్న 

పర్ధానులును మీరు మాతో కలిసి మా దేవునికి మందిరమును కటుట్టకు నిమితత్ము లేదు;మేమే 

కూడుకొని పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు మాకిచిచ్న ఆజఞ్పర్కారము ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవాకు మందిరమును కటుట్దుమని వారితో చెపిప్రి. 

ఎజార్ 4:5 => మరియు పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు యొకక్ దినములనిన్టిలోను పారసీకదేశపు 

రాజైన దరాయ్వేషు యొకక్ పరిపాలనకాలము వరకు వారి ఉదేద్శమును భంగపరచుటకై వారు 

మంతుర్లకు లంచములిచిచ్రి. 

ఎజార్ 5:13 => అయితే బబులోను రాజైన కోరెషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవతస్రమందు రాజైన 

కోరెషు దేవుని మందిరమును తిరిగి కటుట్టకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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ఎజార్ 5:14 => మరియు నెబుకదెన్జరు యెరూషలేమందునన్ దేవాలయములో నుండి తీసి బబులోను 

పటట్ణమందునన్ గుడిలోనికి కొనిపోయిన దేవుని మందిరపు వెండి బంగారు ఉపకరణములను రాజైన 

కోరెషు బబులోను పటట్ణపు మందిరములో నుండి తెపిప్ంచి 

ఎజార్ 5:15 => తాను అధికారిగా చేసిన షేషబ్జజ్రు అనునతనికి అపప్గించి నీవు ఈ ఉపకరణములను 

తీసికొని యెరూషలేము పటట్ణమందుండు దేవాలయమునకు పోయి దేవుని మందిరమును దాని 

సథ్లమందు కటిట్ంచుమని అతనికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

ఎజార్ 5:16 => కాబటిట్ ఆ షేషబ్జజ్రు వచిచ్ యెరూషలేములో నుండు దేవుని మందిరపు పునాదిని 

వేయించెను. అపప్టినుండి నేటివరకు అది కటట్బడుచునన్ను ఇంకను సమాపిత్కాకుండ ఉనన్ది. 

ఎజార్ 5:17 => కాబటిట్ రాజవైన తమకు అనుకూలమైతే బబులోను పటట్ణమందునన్ రాజుయొకక్ 

ఖజానాలో వెదకించి, యెరూషలేములో నుండు దేవుని మందిరమును కటుట్టకు రాజైన కోరెషు 

నిరణ్యము చేసెనో లేదో అది తెలిసికొని, రాజవైన తమరు ఆజఞ్ ఇచిచ్ యీ సంగతినిగూరిచ్ తమ చితత్ము 

తెలియజేయగోరుచునాన్ము. 

ఎజార్ 6:3 => రాజైన కోరెషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవతస్రమందు అతడు యెరూషలేములో ఉండు 

దేవుని మందిరమునుగూరిచ్ నిరణ్యించినది బలులు అరిప్ంపతగిన సథ్లముగా మందిరము 

కటిట్ంపబడవలెను; దాని పునాదులు గటిట్గా వేయబడవలెను; దాని నిడివి అరువది మూరలును దాని 

వెడలుప్ అరువది మూరలును ఉండవలెను; 

ఎజార్ 6:14 => యూదుల పెదద్లు కటిట్ంచుచు, పర్వకత్యైన హగగ్యియు ఇదోద్ కుమారుడైన 

జెకరాయ్యు హెచచ్రించుచునన్ందున పని బాగుగా జరిపిరి. ఈ పర్కారము ఇశార్యేలీయుల దేవుని ఆజఞ్ 

ననుసరించి వారు కటిట్ంచుచు, కోరెషు దరాయ్వేషు అరత్హషసత్ అను పారసీకదేశపు రాజుల ఆజఞ్చొపుప్న 

ఆ పని సమాపిత్ చేసిరి. 

యెషయా 44:28 => కోరెషుతో నా మందకాపరీ, నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్వాడా, అని 

చెపుప్వాడను నేనే. యెరూషలేముతో నీవు కటట్బడుదువనియు దేవాలయమునకు పునాది 

వేయబడుననియు నేను చెపుప్చునాన్ను.  
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యెషయా 45:1 => అతని పక్షమున జనములను జయించుటకు నేను అతని కుడిచేతిని 

పటుట్కొనియునాన్ను నేను రాజుల నడికటల్ను విపెప్దను, దావ్రములు అతని యెదుట వేయబడకుండ 

తలుపులు తీసెదను అని యెహోవా తాను అభిషేకించిన కోరెషును గురించి సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

దానియేలు 1:7 => నపుంసకుల యధిపతి దానియేలునకు బెలెత్షాజరు అనియు, హననాయ్కు 

షదర్కనియు, మిషాయేలునకు మేషాకనియు, అజరాయ్కు అబేదెన్గో అనియు పేళుల్ పెటెట్ను. 

దానియేలు 4:8 => కడపట బెలెత్షాజరను నా దేవత పేరునుబటిట్ బిరుదుపొందిన దానియేలనువాడు 

నా యెదుటికి వచెచ్ను; పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ అతనియందుండెను, కావున నేనతనికి నా కలను 

చెపిప్తిని. 

దానియేలు 5:12 => ఈ దానియేలు శేర్షఠ్మైన బుదిధ్ గలవాడై కలలు తెలియజేయుటకును, 

మరమ్ములు బయలుపరచుటకును, కఠినమైన పర్శన్లకుతత్రమిచుచ్టకును జాఞ్నమును తెలివియు 

గలవాడుగా కనబడెను గనుక ఆ రాజు అతనికి బెలెత్షాజరు అను పేరు పెటెట్ను. ఈ దానియేలును 

పిలువనంపుము, అతడు దీని భావము నీకు తెలియజెపుప్ను. 

దానియేలు 8:26 => ఆ దినములనుగూరిచ్న దరశ్నమును వివరించియునాన్ను. అది వాసత్వము, అది 

యనేకదినములు జరిగిన పిమమ్ట నెరవేరును; నీవైతే ఈ దరశ్నము వెలల్డిచేయకుమనెను. 

దానియేలు 11:2 => ఇపుప్డు సతయ్మును నీకు తెలియజేయుచునాన్ను; ఏమనగా ఇంక ముగుగ్రు 

రాజులు పారసీకముమీద రాజయ్ము చేసిన పిమమ్ట అందరికంటె అధికైశవ్రయ్ము కలిగిన నాలుగవ 

రాజొకడు వచుచ్ను. అతడు తనకునన్ సంపతుత్చేత బలవంతుడై అందరిని గేర్కేయుల రాజయ్మునకు 

విరోధముగా రేపును.  

ఆదికాండము 41:32 => ఈ కారయ్ము దేవునివలన నిరణ్యింపబడియునన్ది. ఇది దేవుడు శీఘర్ముగా 

జరిగించును. అందుచేతనే ఆ కల ఫరోకు రెటిట్ంప బడెను. 

లూకా 1:20 => మరియు నా మాటలు వాటి కాలమందు నెరవేరును; నీవు వాటిని నమమ్లేదు గనుక 

ఈ సంగతులు జరుగు దినము వరకు నీవు మాటలాడక మౌనివై యుందువని అతనితో చెపెప్ను. 

పర్కటన 19:9 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను గొఱఱ్పిలల్ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన 

వారు ధనుయ్లని వార్యుము; మరియు ఈ మాటలు దేవుని యథారథ్మైన మాటలని నాతో చెపెప్ను. 
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దానియేలు 10:14 => ఈ దరశ్నపు సంగతి ఇంక అనేకదినముల వరకు జరుగదు; అయితే 

దినముల అంతమందు నీ జనమునకు సంభవింపబోవు ఈ సంగతిని నీకు తెలియజేయ వచిచ్తినని 

అతడు నాతో చెపెప్ను. 

దానియేలు 12:4 => దానియేలూ, నీవు ఈ మాటలను మరుగుచేసి అంతయ్కాలము వరకు ఈ 

గర్ంథమును ముదిర్ంపుము. చాలమంది నలుదిశల సంచరించినందున తెలివి అధికమగును అని నాతో 

మాటలాడు గబిర్యేలను నతడు చెపెప్ను. 

దానియేలు 12:9 => అతడు ఈ సంగతులు అంతయ్కాలము వరకు మరుగుగా ఉండునటుల్ 

ముదిర్ంపబడినవి గనుక, దానియేలూ, నీవు ఊరకుండుమని చెపెప్ను. 

దానియేలు 1:17 => ఈ నలుగురు బాలుర సంగతి ఏమనగా, దేవుడు వారికి జాఞ్నమును సకల శాసత్ర 

పర్వీణతయు వివేచనయు అనుగర్హించెను. మరియు దానియేలు సకల విధములగు దరశ్నములను 

సవ్పన్భావములను గర్హించు తెలివిగలవాడై యుండెను. 

దానియేలు 2:21 => ఆయన కాలములను సమయములను మారుచ్వాడై యుండి, రాజులను 

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 

దానియేలు 5:17 => అందుకు దానియేలు ఇటల్నెను నీ దానములు నీయొదద్ నుంచుకొనుము, నీ 

బహుమానములు మరి ఎవనికైన నిముమ్; అయితే నేను ఈ వార్తను చదివి దాని భావమును రాజునకు 

తెలియజెపెప్దను. 

దానియేలు 8:16 => అంతట ఊలయి నదీతీరముల మధయ్ నిలిచి పలుకుచునన్ యొక మనుషుయ్ని 

సవ్రము వింటిని; అది గబిర్యేలూ, యీ దరశ్నభావమును ఇతనికి తెలియజేయుమని చెపెప్ను. 

దానియేలు 9:22 => అతడు నాతో మాటలాడి ఆ సంగతి నాకు తెలియజేసి ఇటల్నెను దానియేలూ, 

నీకు గర్హింప శకిత్ ఇచుచ్టకు నేను వచిచ్తిని. 

దానియేలు 9:23 => నీవు బహు పిర్యుడవు గనుక నీవు విజాఞ్పనము చేయ నారంభించినపుప్డు, ఈ 

సంగతిని నీకు చెపుప్టకు వెళల్వలెనని ఆజఞ్ బయలుదేరెను; కావున ఈ సంగతిని తెలిసికొని నీకు కలిగిన 

దరశ్నభావమును గర్హించుము. 
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ఆదికాండము 15:1 => ఇవి జరిగిన తరువాత యెహోవా వాకయ్ము అబార్మునకు దరశ్నమందు వచిచ్ 

అబార్మా, భయపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అతయ్ధికమగునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 49:1 => యాకోబు తన కుమారులను పిలిపించి యిటల్నెను. మీరు కూడి రండి, 

అంతయ్ దినములలో మీకు సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియచేసెదను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:5 => దేవుని పర్తయ్క్షత విషయమందు తెలివికలిగిన జెకరాయ్ దినములలో 

అతడు దేవుని ఆశర్యించెను, అతడు యెహోవాను ఆశర్యించినంత కాలము దేవుడు అతని 

వరిధ్లల్జేసెను. 

దానియేలు 11:27 => కీడు చేయుటకై ఆ యిదద్రు రాజులు తమ మనసుస్లు సిథ్రపరచుకొని, 

యేకభోజన పంకిత్లో కూరుచ్ండినను కపటవాకయ్ములాడెదరు; నిరణ్యకాలమందు సంగతి జరుగును 

గనుక వారి ఆలోచన సఫలము కానేరదు.  

దానియేలు 11:29 => నిరణ్యకాలమందు మరలి దకిష్ణ దికుక్నకు వచుచ్ను గాని మొదట 

నునన్టుట్గా కడపటనుండదు. 

దానియేలు 11:35 => నిరణ్యకాలము ఇంక రాలేదు గనుక అంతయ్కాలము వరకు జనులను 

పరిశీలించుటకును పవితర్పరచుటకును బుదిధ్మంతులలో కొందరు కూలుదురు. 

హబకూక్కు 2:3 => ఆ దరశ్నవిషయము నిరణ్యకాలమున జరుగును, సమాపత్మగుటకై 

ఆతురపడుచునన్ది, అది తపప్క నెరవేరును, అది ఆలసయ్ముగా వచిచ్నను దానికొరకు కనిపెటుట్ము, 

అది తపప్క జరుగును, జాగుచేయక వచుచ్ను. 

ఎఫెసీయులకు 1:17 => మరియు మీ మనోనేతర్ములు వెలిగింపబడినందున, ఆయన మిముమ్ను 

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 

తీతుకు 1:3 => నా నిజమైన కుమారుడగు తీతుకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. ఆ నితయ్జీవమును 

అబదధ్మాడనేరని దేవుడు అనాదికాలమందే వాగాద్నము చేసెను గాని, యిపుప్డు మన రక్షకుడైన దేవుని 

ఆజఞ్ పర్కారము నాకు అపప్గింపబడిన సువారత్ పర్కటనవలన తన వాకయ్మును యుకత్కాలములయందు 

బయలుపరచెను 
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1 పేతురు 1:12 => పరలోకమునుండి పంపబడిన పరిశుదాధ్తమ్వలన మీకు సువారత్ పర్కటించిన 

వారిదావ్రా మీకిపుప్డు తెలుపబడిన యీ సంగతుల విషయమై, తమ కొరకు కాదు గాని మీకొరకే 

తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 

వచనము 5 

నేను కనున్లెతిత్ చూడగా, నారబటట్లు ధరించుకొనన్ యొకడు కనబడెను, అతడు నడుమున మేలిమి 

బంగారు నడికటుట్ కటుట్కొనియుండెను. 

ఎజార్ 9:4 => చెరపటట్బడినవారి అపరాధమును చూచి, ఇశార్యేలీయుల దేవుని మాటకు భయపడిన 

వారందరును నాయొదద్కు కూడి వచిచ్రి. నేను విభార్ంతిపడి సాయంతర్పు అరప్ణ వేళవరకు 

కూరుచ్ంటిని. 

ఎజార్ 9:5 => సాయంతర్పు అరప్ణ వేళను శర్మ తీరగా నేను లేచి, నా వసత్రమును పై దుపప్టిని 

చింపుకొని మోకాళల్మీద పడి, నా దేవుడైన యెహోవాతటుట్చేతులెతి ◌్త 

నెహెమాయ్ 1:4 => ఈ మాటలు వినినపుప్డు నేను కూరుచ్ండి యేడిచ్, కొనిన్ దినములు దుఃఖముతో 

ఉపవాసముండి, ఆకాశమందలి దేవుని యెదుట విజాఞ్పన చేసితిని. 

కీరత్నలు 42:9 => కావున నీవేల ననున్ మరచియునాన్వు? శతుర్బాధచేత నేను దుఃఖాకార్ంతుడనై 

సంచరించవలసి వచెచ్నేమి అని నా ఆశర్యదురగ్మైన నా దేవునితో నేను మనవి చేయుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 43:2 => నీవు నాకు దురగ్మైన దేవుడవు ననున్ తోర్సివేసితి వేమి? నేను శతుర్బాధచేత 

దుఃఖాకార్ంతుడనై సంచరింప నేల?  

కీరత్నలు 137:1 => బబులోను నదులయొదద్ కూరుచ్ండియునన్పుప్డు మనము సీయోనును జాఞ్పకము 

చేసికొని యేడుచ్ చుంటిమి. 

కీరత్నలు 137:2 => వాటిమధయ్నునన్ నిరవంజిచెటల్కు మన సితారాలు తగిలించితివిు. 

కీరత్నలు 137:3 => అచచ్ట మనలను చెరగొనన్వారు ఒక కీరత్నపాడుడి అనిరి మనలను 

బాధించినవారు సీయోను కీరత్నలలో ఒకదానిని మాకు వినిపించుడి అని మనవలన ఉలాల్సము గోరిరి  
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కీరత్నలు 137:4 => అనుయ్ల దేశములో యెహోవా కీరత్నలు మనమెటుల్ పాడుదుము? 

కీరత్నలు 137:5 => యెరూషలేమా, నేను నినున్ మరచినయెడల నా కుడిచేయి తన నేరుప్ మరచును 

గాక. 

యెషయా 66:10 => యెరూషలేమును పేర్మించువారలారా, మీరందరు ఆమెతో సంతోషించుడి 

ఆనందించుడి. ఆమెనుబటిట్ దుఃఖించువారలారా, మీరందరు ఆమెతో ఉతస్హించుడి  

యిరిమ్యా 9:1 => నా జనులలో హతమైనవారినిగూరిచ్ నేను దివారాతర్ము కనీన్రు విడుచునటుల్ నా 

తల జలమయముగాను నా కనున్ కనీన్ళల్ ఊటగాను ఉండును గాక.  

మతత్యి 9:15 => యేసు పెండిల్కుమారుడు తమతోకూడ నుండు కాలమున పెండిల్యింటివారు 

దుఃఖపడగలరా? పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను, అపుప్డు వారు 

ఉపవాసము చేతురు. 

రోమీయులకు 9:2 => కీర్సుత్నందు నిజమే చెపుప్చునాన్ను, అబదధ్మాడుట లేదు. 

యాకోబు 4:9 => వాయ్కులపడుడి, దుఃఖపడుడి, యేడువుడి, మీ నవువ్ దుఃఖమునకును మీ 

ఆనందము చింతకును మారుచ్కొనుడి. 

పర్కటన 11:5 => ఎవడైనను వారికి హానిచేయ నుదేద్శించినయెడల వారి నోటనుండి అగిన్ బయలు 

వెడలి వారి శతుర్వులను దహించివేయును గనుక ఎవడైనను వారికి హానిచేయ నుదేద్శించినయెడల 

ఆలాగున వాడు చంపబడవలెను. 

దానియేలు 9:24 => తిరుగుబాటును మానుప్టకును, పాపమును నివారణ చేయుటకును, దోషము 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకును, యుగాంతము వరకుండునటిట్ నీతిని బయలు పరచుటకును, 

దరశ్నమును పర్వచనమును ముదిర్ంచుటకును, అతి పరిశుదధ్సథ్లమును అభిషేకించుటకును, నీ 

జనమునకును పరిశుదధ్ పటట్ణమునకును డెబబ్ది వారములు విధింపబడెను. 

దానియేలు 9:25 => యెరూషలేమును మరల కటిట్ంచవచుచ్నని ఆజఞ్ బయలుదేరిన సమయము 

మొదలుకొని అభిషికుత్డగు అధిపతి వచుచ్వరకు ఏడు వారములు పటుట్నని సప్షట్ముగా గర్హించుము. 

అరువది రెండు వారములు తొందరగల సమయములందు పటట్ణపు రాచవీధులును కందకములును 

మరల కటట్బడును. 
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దానియేలు 9:26 => ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు 

నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 

దానియేలు 9:27 => అతడు ఒక వారము వరకు అనేకులకు నిబంధనను సిథ్రపరచును; 

అరధ్వారమునకు బలిని నైవేదయ్మును నిలిపివేయును హేయమైనది నిలుచువరకు నాశనము 

చేయువాడు వచుచ్ను నాశనము చేయువానికి రావలెనని నిరణ్యించిన నాశనము ముగించువరకు 

ఈలాగున జరుగును. 

లేవీయకాండము 23:27 => ఈ యేడవ నెల పదియవ దినము పాపము నిమితత్మైన పార్యశిచ్తాత్రథ్ 

దినము; అందులో మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచుకొని 

యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

పర్సంగి 7:3 => నవువ్టకంటె దుఃఖపడుట మేలు; ఏలయనగా ఖినన్మైన ముఖము హృదయమును 

గుణపరచును. 

యెషయా 58:3 => మేము ఉపవాసముండగా నీవెందుకు చూడవు? మేము మా పార్ణములను 

ఆయాసపరచుకొనగా నీవెందుకు లక్షయ్పెటట్వు? అని అందురు మీ ఉపవాసదినమున మీరు మీ 

వాయ్పారము చేయుదురు. మీ పనివారిచేత కఠినమైనపని చేయించుదురు  

దానియేలు 8:1 => రాజగు బెలష్సస్రు పర్భుతవ్పు మూడవ సంవతస్రమందు దానియేలను నాకు 

మొదట కలిగిన దరశ్నము గాక మరియొక దరశ్నము కలిగెను. 

దానియేలు 9:3 => అంతట నేను గోనెపటట్ కటుట్కొని, ధూళి తలపైన వేసికొని ఉపవాసముండి, 

పార్రథ్న విజాఞ్పనలు చేయుటకై పర్భువగు దేవుని యెదుట నా మనసుస్ను నిబబ్రము చేసికొంటిని. 

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. 
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దానియేలు 10:12 => అపుప్డతడు దానియేలూ, భయపడకుము, నీవు తెలిసికొనవలెనని నీ 

మనసుస్ను అపప్గించి, దేవుని యెదుట నినున్ తగిగ్ంచుకొనిన ఆ మొదటి దినము మొదలుకొని నీవు 

చెపిప్న మాటలు వినబడినవి గనుక నీ మాటలనుబటిట్ నేను వచిచ్తిని  

మతత్యి 6:17 => ఉపవాసము చేయుచునన్టుట్ మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని కాక, రహసయ్మందునన్ 

నీ తండిర్కే కనబడవలెనని, నీవు ఉపవాసము చేయునపుప్డు నీ తల అంటుకొని, నీ ముఖము 

కడుగుకొనుము. 

వచనము 6 

అతని శరీరము రకత్వరణ్పు రాతివంటిది, అతని ముఖము మెరుపువలె ఉండెను, అతని కనున్లు 

జావ్లామయమైన దీపములను, అతని భుజములును పాదములును తళతళలాడు ఇతత్డిని 

పోలియుండెను. అతని మాటల ధవ్ని నరసమూహపు కంఠధవ్నివలె ఉండెను 

దానియేలు 6:18 => అంతట రాజు తన నగరునకు వెళి ల్ ఆ రాతిర్ అంత ఉపవాసముండి 

నాటయ్వాయిదయ్ములను జరుగనియయ్లేదు; అతనికి నిదర్పటట్కపోయెను. 

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. 
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1 కొరిందీయులకు 9:27 => గాలిని కొటిట్నటుట్ నేను పోటాల్డుటలేదు గాని ఒకవేళ ఇతరులకు 

పర్కటించిన తరువాత నేనే భర్షుట్డనైపోదునేమో అని నా శరీరమును నలగగొటిట్, దానిని 

లోపరచుకొనుచునాన్ను. 

దానియేలు 11:8 => మరియు అతడు వారి దేవతలను సొముమ్లను విలువగల వారి వెండి బంగారు 

వసుత్వులను సహా చెరపటిట్ ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోవును. అతడైతే కొనిన్ సంవతస్రములు ఉతత్ర దేశపు 

రాజు పర్భుతవ్ము కంటె ఎకుక్వ పర్భుతవ్ము చేయును. 

యోబు 33:20 => రొటెట్యు రుచిగల ఆహారమును వానికసహయ్మగును 

ఆమోసు 5:11 => దోష నివృతిత్కి రూకలు పుచుచ్కొని నీతిమంతులను బాధపెటుట్చు, గుమమ్మునకు 

వచుచ్ బీదవారిని అనాయ్యము చేయుటవలన 

నహూము 2:9 => వెండి కొలల్పెటుట్డి, బంగారము కొలల్పెటుట్డి, అది సకలవిధములైన విచితర్ములగు 

ఉపకరణములతో నిండియునన్ది, అవి లెకక్లేకయునన్వి. 

2 సమూయేలు 19:24 => మరియు సౌలు కుమారుడగు మెఫీబోషెతు రాజును నెదురొక్నుటకు 

వచెచ్ను. రాజు పారిపోయిన దినము మొదలుకొని అతడు సుఖముగా తిరిగివచిచ్న నాటివరకు అతడు 

కాళుల్ కడుగుకొనకయు, గడడ్ము కతిత్రించుకొనకయు బటట్లు ఉదుకుకొనకయు నుండెను. 

మతత్యి 6:17 => ఉపవాసము చేయుచునన్టుట్ మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని కాక, రహసయ్మందునన్ 

నీ తండిర్కే కనబడవలెనని, నీవు ఉపవాసము చేయునపుప్డు నీ తల అంటుకొని, నీ ముఖము 

కడుగుకొనుము. 

నిరగ్మకాండము 18:12 => మరియు మోషే మామయైన యితోర్ ఒక దహనబలిని బలులను 

దేవునికరిప్ంపగా అహరోనును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును మోషే మామతో దేవుని సనిన్ధిని 

భోజనము చేయవచిచ్రి. 

లేవీయకాండము 16:29 => ఇది మీకు నితయ్మైన కటట్డ. సవ్దేశులుగాని మీ మధయ్నుండు 

పరదేశులుగాని మీరందరు ఏడవనెల పదియవనాడు ఏ పనియైనను చేయక మిముమ్ను మీరు 

దుఃఖపరచుకొనవలెను. 
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లేవీయకాండము 23:27 => ఈ యేడవ నెల పదియవ దినము పాపము నిమితత్మైన పార్యశిచ్తాత్రథ్ 

దినము; అందులో మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచుకొని 

యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

యోబు 6:7 => నేను ముటట్నొలల్ని వసుత్వులు నాకు హేయములైనను అవియే నాకు 

భోజనపదారథ్ములాయెను. 

కీరత్నలు 137:1 => బబులోను నదులయొదద్ కూరుచ్ండియునన్పుప్డు మనము సీయోనును జాఞ్పకము 

చేసికొని యేడుచ్ చుంటిమి. 

పర్సంగి 7:3 => నవువ్టకంటె దుఃఖపడుట మేలు; ఏలయనగా ఖినన్మైన ముఖము హృదయమును 

గుణపరచును. 

పర్సంగి 9:8 => ఎలల్పుప్డు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనుము, నీ తలకు నూనె తకుక్వ చేయకుము. 

యెషయా 58:3 => మేము ఉపవాసముండగా నీవెందుకు చూడవు? మేము మా పార్ణములను 

ఆయాసపరచుకొనగా నీవెందుకు లక్షయ్పెటట్వు? అని అందురు మీ ఉపవాసదినమున మీరు మీ 

వాయ్పారము చేయుదురు. మీ పనివారిచేత కఠినమైనపని చేయించుదురు  

దానియేలు 9:3 => అంతట నేను గోనెపటట్ కటుట్కొని, ధూళి తలపైన వేసికొని ఉపవాసముండి, 

పార్రథ్న విజాఞ్పనలు చేయుటకై పర్భువగు దేవుని యెదుట నా మనసుస్ను నిబబ్రము చేసికొంటిని. 

దానియేలు 10:11 => దానియేలూ, నీవు బహు పిర్యుడవు గనుక నేను నీయొదద్కు పంపబడితిని; 

నీవు లేచి నిలువబడి నేను నీతో చెపుప్మాటలు తెలిసికొనుమనెను. అతడీమాటలు నాతో చెపప్గా నేను 

వణకుచు నిలువబడితిని. 

దానియేలు 10:12 => అపుప్డతడు దానియేలూ, భయపడకుము, నీవు తెలిసికొనవలెనని నీ 

మనసుస్ను అపప్గించి, దేవుని యెదుట నినున్ తగిగ్ంచుకొనిన ఆ మొదటి దినము మొదలుకొని నీవు 

చెపిప్న మాటలు వినబడినవి గనుక నీ మాటలనుబటిట్ నేను వచిచ్తిని  

లూకా 7:46 => నీవు నూనెతో నా తల అంటలేదు గాని ఈమె నా పాదములకు అతత్రు పూసెను. 

వచనము 7 
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దానియేలను నాకు ఈ దరశ్నము కలుగగా నాతోకూడనునన్ మనుషుయ్లు దాని చూడలేదు గాని మిగుల 

భయాకార్ంతులై దాగుకొన వలెనని పారిపోయిరి. 

దానియేలు 8:2 => నేను దరశ్నము చూచుచుంటిని. చూచుచునన్పుప్డు నేను ఏలామను పర్దేశ 

సంబంధమగు షూషనను పటట్ణపు నగరులో ఉండగా దరశ్నము నాకు కలిగెను. 

యెహెజేక్లు 1:3 => యాజకుడునగు యెహెజేక్లునకు పర్తయ్క్షముకాగా అకక్డనే యెహోవా హసత్ము 

అతనిమీదికి వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 2:14 => మూడవ నది పేరు హిదెద్కెలు; అది అషూష్రు తూరుప్వైపున పారుచునన్ది. 

నాలుగవ నది యూఫర్టీసు 

దానియేలు 12:5 => దానియేలను నేను చూచుచుండగా మరియిదద్రు మనుషుయ్లు ఏటి అవతలి 

యొడుడ్న ఒకడును ఏటి ఇవతలి యొడుడ్వ ఒకడును నిలిచిరి. 

వచనము 8 

నేను ఒంటరినై యా గొపప్ దరశ్నమును చూచితిని; చూచినందున నాలో బలమేమియు లేకపోయెను, 

నా సొగసు వికారమాయెను, బలము నా యందు నిలువలేదు. 

దానియేలు 12:6 => ఆ యిదద్రిలో ఒకడు నార బటట్లు వేసికొనన్వాడై యేటినీళల్పైన ఆడుచుండు వాని 

చూచి ఈ యాశచ్రయ్ము ఎపుప్డు సమాపత్మగునని యడుగగా  

దానియేలు 12:7 => నారబటట్లు వేసికొని యేటిపైన ఆడుచునన్ ఆ మనుషుయ్ని మాటను నేను 

వింటిని; ఏమనగా, అతడు తన కుడిచేతిని ఎడమచేతిని ఆకాశమువైపుకెతిత్ నితయ్జీవియగు వాని 

నామమున ఒటుట్పెటుట్కొని, ఒకకాలము కాలములు అరధ్కాలము పరిశుదధ్జనము యొకక్ బలమును 

కొటిట్వేయుట ముగింపబడగా సకల సంగతులు సమాపత్ములగుననెను.  

యెహోషువ 5:13 => యెహోషువ యెరికో పార్ంతమున నునన్పుప్డు అతడు కనున్లెతిత్ చూడగా, 

దూసిన కతిత్చేత పటుట్కొనియునన్ ఒకడు అతని యెదుట నిలిచియుండెను; యెహోషువ అతని యొదద్కు 

వెళి ల్ నీవు మా పక్షముగా నునన్వాడవా, మా విరోధుల పక్షముగా నునన్వాడవా? అని అడుగగా 
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జెకరాయ్ 1:8 => రాతిర్ ఎఱఱ్ని గుఱఱ్మునెకిక్న మనుషుయ్డొకడు నాకు కనబడెను; అతడు లోయలోనునన్ 

గొంజిచెటల్లో నిలువబడియుండగా అతని వెనుక ఎఱఱ్ని గుఱఱ్ములును చుకక్లు చుకక్లుగల 

గుఱఱ్ములును తెలల్ని గుఱఱ్ములును కనబడెను. 

పర్కటన 1:13 => తిరుగగా ఏడు సువరణ్ దీపసత్ంభములను, ఆ దీపసత్ంభముల మధయ్ను మనుషయ్ 

కుమారుని పోలిన యొకనిని చూచితిని. ఆయన తన పాదములమటుట్నకు దిగుచునన్ వసత్రము 

ధరించుకొని రొముమ్నకు బంగారు దటిట్ కటుట్కొనియుండెను. 

పర్కటన 1:14 => ఆయన తలయు తలవెండుర్కలును తెలల్ని ఉనిన్ని పోలినవై హిమమంత 

ధవళముగా ఉండెను. ఆయన నేతర్ములు అగిన్జావ్లవలె ఉండెను; 

పర్కటన 1:15 => ఆయన పాదములు కొలిమిలో పుటము వేయబడి మెరయుచునన్ అపరంజితో 

సమానమైయుండెను; ఆయన కంఠసవ్రము విసాత్ర జలపర్వాహముల ధవ్నివలె ఉండెను. 

దానియేలు 12:6 => ఆ యిదద్రిలో ఒకడు నార బటట్లు వేసికొనన్వాడై యేటినీళల్పైన ఆడుచుండు వాని 

చూచి ఈ యాశచ్రయ్ము ఎపుప్డు సమాపత్మగునని యడుగగా  

దానియేలు 12:7 => నారబటట్లు వేసికొని యేటిపైన ఆడుచునన్ ఆ మనుషుయ్ని మాటను నేను 

వింటిని; ఏమనగా, అతడు తన కుడిచేతిని ఎడమచేతిని ఆకాశమువైపుకెతిత్ నితయ్జీవియగు వాని 

నామమున ఒటుట్పెటుట్కొని, ఒకకాలము కాలములు అరధ్కాలము పరిశుదధ్జనము యొకక్ బలమును 

కొటిట్వేయుట ముగింపబడగా సకల సంగతులు సమాపత్ములగుననెను.  

యెహెజేక్లు 9:2 => అంతలో ఒకొక్కడు తాను హతముచేయు ఆయుధమును చేతపటుట్కొని, ఉతత్ర 

దికుక్ననునన్ పై గవిని మారగ్ముగా ఆరుగురు మనుషుయ్లు వచుచ్చుండిరి. వారి మధయ్ ఒకడు, 

అవిసెనారబటట్ ధరించుకొని నడుమునకు లేఖకుని సిరాబుడిడ్ కటుట్కొనియుండెను; వారు ఆలయమున 

పర్వేశించి యితత్డి బలిపీఠమునొదద్ నిలిచిరి.  

యెషయా 11:5 => అతని నడుమునకు నీతియు అతని తుంటల్కు సతయ్మును నడికటుట్గా ఉండును. 

ఎఫెసీయులకు 6:14 => ఏలాగనగా మీ నడుమునకు సతయ్మను దటిట్ కటుట్కొని నీతియను మైమరువు 

తొడుగుకొని 
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పర్కటన 1:13 => తిరుగగా ఏడు సువరణ్ దీపసత్ంభములను, ఆ దీపసత్ంభముల మధయ్ను మనుషయ్ 

కుమారుని పోలిన యొకనిని చూచితిని. ఆయన తన పాదములమటుట్నకు దిగుచునన్ వసత్రము 

ధరించుకొని రొముమ్నకు బంగారు దటిట్ కటుట్కొనియుండెను. 

పర్కటన 1:14 => ఆయన తలయు తలవెండుర్కలును తెలల్ని ఉనిన్ని పోలినవై హిమమంత 

ధవళముగా ఉండెను. ఆయన నేతర్ములు అగిన్జావ్లవలె ఉండెను; 

పర్కటన 1:15 => ఆయన పాదములు కొలిమిలో పుటము వేయబడి మెరయుచునన్ అపరంజితో 

సమానమైయుండెను; ఆయన కంఠసవ్రము విసాత్ర జలపర్వాహముల ధవ్నివలె ఉండెను. 

పర్కటన 15:6 => ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ ఆ యేడుగురు దూతలు, నిరమ్లమును 

పర్కాశమానమునైన రాతిని ధరించుకొని, రొముమ్లమీద బంగారు దటీ ట్లు కటుట్కొనినవారై ఆ 

ఆలయములోనుండి వెలుపలికి వచిచ్రి. 

పర్కటన 15:7 => అపుప్డా నాలుగు జీవులలో ఒక జీవి, యుగయుగములు జీవించు దేవుని 

కోపముతో నిండియునన్ యేడు బంగారు పాతర్లను ఆ యేడుగురు దూతల కిచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 10:9 => తరీ ష్షునుండి రేకులుగా సాగగొటట్బడిన వెండియు ఉపాజునుండి బంగారమును 

తెతుత్రు, అది పనివాని పనియే గదా; పోతపోయువాడు దాని చేసెను, నీల ధూమర్వరణ్ములుగల 

వసత్రములు వాటికునన్వి, అవనిన్యు నేరప్రులగు పనివారి పనియే. 

నాయ్యాధిపతులు 13:6 => ఆ సతరీ తన పెనిమిటియొదద్కు వచిచ్ దైవజనుడొకడు నాయొదద్కు వచెచ్ను; 

అతని రూపము దేవదూత రూపమును పోలినదై మికిక్లి భీకరముగా ఉండెను. అతడు ఎకక్డనుండి 

వచెచ్నో నేనడుగలేదు, అతడు తనపేరు నాతోచెపప్లేదు 

యెహెజేక్లు 1:13 => ఆ జీవుల రూపములు మండుచునన్ నిపుప్లతోను దివిటీలతోను 

సమానములు; ఆ అగిన్ జీవుల మధయ్ను ఇటు అటు వాయ్పించెను, ఆ అగిన్ అతికాంతిగా ఉండెను, 

అగిన్లోనుండి మెరుపు బయలుదేరుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 40:3 => అకక్డికి ఆయన ననున్ తోడుకొనిరాగా ఒక మనుషుయ్డుండెను. ఆయన 

మెరయుచునన్ యితత్డివలె కనబడెను, దారమును కొలకఱఱ్యు చేతపటుట్కొని దావ్రములో ఆయన 

నిలువబడియుండెను.  
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దానియేలు 7:16 => నేను దగగ్ర నిలిచియునన్ వారిలో ఒకనియొదద్కు పోయి ఇందునుగూరిచ్న 

నిజమంతయు నాకు చెపుప్మని అడుగగా, అతడు నాతో మాటలాడి ఆ సంగతుల భావమును నాకు 

తెలియజేసెను. 

దానియేలు 8:3 => నేను ఊలయి యను నదిపర్కక్ను ఉనన్టుట్ నాకు దరశ్నము కలిగెను. నేను 

కనున్లెతిత్ చూడగా, ఒక పొటే ట్లు ఆ నది పర్కక్ను నిలిచియుండెను; దానికి రెండు కొముమ్లు, ఆ 

కొముమ్లు ఎతత్యినవి గాని యొకటి రెండవ దానికంటె ఎతుత్గా ఉండెను; ఎతుత్గలది దానికి తరువాత 

మొలిచినది.  

దానియేలు 8:15 => దానియేలను నేను ఈ దరశ్నము చూచితిని; దాని తెలిసికొనదగిన వివేకము 

పొందవలెనని యుండగా; మనుషుయ్ని రూపము గల యొకడు నాయెదుట నిలిచెను. 

దానియేలు 10:16 => అపుప్డు నరసవ్రూపియగు ఒకడు నా పెదవులను ముటట్గా నేను నోరు తెరచి 

నాయెదుట నిలిచియునన్ వానితో ఇటల్ంటిని నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నమువలన నాకు వేదన 

కలిగినందున నా బలము తొలగిపోయెను, 

దానియేలు 12:5 => దానియేలను నేను చూచుచుండగా మరియిదద్రు మనుషుయ్లు ఏటి అవతలి 

యొడుడ్న ఒకడును ఏటి ఇవతలి యొడుడ్వ ఒకడును నిలిచిరి. 

మతత్యి 28:3 => ఆ దూత సవ్రూపము మెరుపువలె నుండెను, అతని వసత్రము హిమమంత తెలల్గా 

ఉండెను. 

మారుక్ 16:5 => అపుప్డు వారు సమాధిలో పర్వేశించి, తెలల్ని నిలువుటంగీ ధరించుకొనియునన్ 

యొక పడుచువాడు కుడివైపున కూరుచ్ండుట చూచి మిగుల కలవరపడిరి. 

2 కొరిందీయులకు 12:1 => అతిశయపడుట నాకు తగదు గాని అతిశయపడవలసి వచిచ్నది. 

పర్భువు దరశ్నములను గూరిచ్యు పర్తయ్క్షతలను గూరిచ్యు చెపుప్దును. 

వచనము 9 

నేను అతని మాటలు వింటిని; అతని మాటలు విని నేను నేలను సాషాట్ంగపడి గాఢనిదర్ 

పొందినవాడనైతిని. 

Page  of 1139 1355



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#$

నిరగ్మకాండము 28:20 => రకత్వరణ్పురాయి సులిమానిరాయి సూరయ్కాంతములు గల పంకిత్ 

నాలుగవది. వాటిని బంగారు జవలలో పొదగవలెను. 

యెహెజేక్లు 1:16 => ఆ చకర్ములయొకక్ రూపమును పనియు రకత్వరణ్పు రాతివలె నుండెను, ఆ 

నాలుగును ఒకక్ విధముగానే యుండెను. వాటి రూపమును పనియు చూడగా చకర్ములో 

చకర్మునన్టుట్గా ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 10:9 => నేను చూచుచుండగా ఒకొక్క కెరూబు దగగ్ర ఒక చకర్ముచొపుప్న నాలుగు 

చకర్ములు కనబడెను; ఆ చకర్ములు రకత్వరణ్పు రాతితో చేయబడినటుల్ండెను. 

పర్కటన 21:20 => అయిదవది వైడూరయ్ము, ఆరవది కెంపు, ఏడవది సువరణ్ రతన్ము, ఎనిమిదవది 

గోమేధికము, తొమిమ్దవది పుషయ్రాగము, పదియవది సువరణ్ల శునీయము, పదకొండవది 

పదమ్రాగము, 

యెహెజేక్లు 1:14 => మెరుపు తీగెలు కనబడు రీతిగా జీవులు ఇటు అటు తిరుగుచుండెను. 

మతత్యి 17:2 => ఆయన ముఖము సూరుయ్నివలె పర్కాశించెను; ఆయన వసత్రములు వెలుగువలె 

తెలల్నివాయెను. 

లూకా 9:29 => ఆయన పార్రిథ్ంచుచుండగా ఆయన ముఖరూపము మారెను; ఆయన వసత్రములు 

తెలల్నివై ధగధగ మెరిసెను. 

పర్కటన 1:13 => తిరుగగా ఏడు సువరణ్ దీపసత్ంభములను, ఆ దీపసత్ంభముల మధయ్ను మనుషయ్ 

కుమారుని పోలిన యొకనిని చూచితిని. ఆయన తన పాదములమటుట్నకు దిగుచునన్ వసత్రము 

ధరించుకొని రొముమ్నకు బంగారు దటిట్ కటుట్కొనియుండెను. 

పర్కటన 1:14 => ఆయన తలయు తలవెండుర్కలును తెలల్ని ఉనిన్ని పోలినవై హిమమంత 

ధవళముగా ఉండెను. ఆయన నేతర్ములు అగిన్జావ్లవలె ఉండెను; 

పర్కటన 1:15 => ఆయన పాదములు కొలిమిలో పుటము వేయబడి మెరయుచునన్ అపరంజితో 

సమానమైయుండెను; ఆయన కంఠసవ్రము విసాత్ర జలపర్వాహముల ధవ్నివలె ఉండెను. 
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పర్కటన 1:16 => ఆయన తన కుడిచేత ఏడు నక్షతర్ములు పటుట్కొనియుండెను; ఆయన నోటినుండి 

రెండంచులుగల వాడియైన ఖడగ్మొకటి బయలువెడలుచుండెను; ఆయన ముఖము మహా తేజసుస్తో 

పర్కాశించుచునన్ సూరుయ్నివలె ఉండెను. 

పర్కటన 1:17 => నేనాయనను చూడగానే చచిచ్నవానివలె ఆయన పాదములయొదద్ పడితిని. ఆయన 

తన కుడిచేతిని నామీద ఉంచి నాతో ఇటల్నెను భయపడకుము;  

పర్కటన 19:12 => ఆయన నేతర్ములు అగిన్జావ్ల వంటివి, ఆయన శిరసుస్మీద అనేక 

కిరీటములుండెను. వార్యబడిన యొక నామము ఆయనకు కలదు, అది ఆయనకేగాని మరి ఎవనికిని 

తెలియదు; 

యెహెజేక్లు 1:7 => వాటి కాళుల్ చకక్గా నిలువబడినవి, వాటి అరకాళుల్ పెయయ్కాళల్వలె ఉండెను, 

అవి తళతళలాడు ఇతత్డివలె ఉండెను. 

పర్కటన 1:15 => ఆయన పాదములు కొలిమిలో పుటము వేయబడి మెరయుచునన్ అపరంజితో 

సమానమైయుండెను; ఆయన కంఠసవ్రము విసాత్ర జలపర్వాహముల ధవ్నివలె ఉండెను. 

పర్కటన 10:1 => బలిషు ఠ్డైన వేరొక దూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. ఆయన 

మేఘము ధరించుకొని యుండెను, ఆయన శిరసుస్మీద ఇందర్ధనుసుస్ండెను; ఆయన ముఖము 

సూరయ్బింబమువలెను ఆయన పాదములు అగిన్సత్ంభములవలెను ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 1:24 => అవి జరుగగా నేను వాటి రెకక్ల చపుప్డు వింటిని; అది విసాత్రమైన 

ఉదకముల ఘోషవలెను సరవ్శకుత్డగు దేవుని సవ్రమువలెను దండువారు చేయు ధవ్నివలెను ఉండెను, 

అవి నిలుచునపుప్డెలల్ తమ రెకక్లను వాలుచ్కొనుచుండెను. 

పర్కటన 10:3 => సింహము గరిజ్ంచునటుల్ గొపప్ శబద్ముతో ఆరభ్టించెను. ఆయన 

ఆరభ్టించినపుప్డు ఏడు ఉరుములు వాటివాటి శబద్ములు పలికెను. 

పర్కటన 10:4 => ఆ యేడు ఉరుములు పలికినపుప్డు నేను వార్యబోవుచుండగా ఏడు ఉరుములు 

పలికిన సంగతులకు ముదర్ వేయుము, వాటిని వార్యవదద్ని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము 

పలుకుట వింటిని. 
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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. 

యెహెజేక్లు 1:13 => ఆ జీవుల రూపములు మండుచునన్ నిపుప్లతోను దివిటీలతోను 

సమానములు; ఆ అగిన్ జీవుల మధయ్ను ఇటు అటు వాయ్పించెను, ఆ అగిన్ అతికాంతిగా ఉండెను, 

అగిన్లోనుండి మెరుపు బయలుదేరుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 40:3 => అకక్డికి ఆయన ననున్ తోడుకొనిరాగా ఒక మనుషుయ్డుండెను. ఆయన 

మెరయుచునన్ యితత్డివలె కనబడెను, దారమును కొలకఱఱ్యు చేతపటుట్కొని దావ్రములో ఆయన 

నిలువబడియుండెను.  

దానియేలు 7:16 => నేను దగగ్ర నిలిచియునన్ వారిలో ఒకనియొదద్కు పోయి ఇందునుగూరిచ్న 

నిజమంతయు నాకు చెపుప్మని అడుగగా, అతడు నాతో మాటలాడి ఆ సంగతుల భావమును నాకు 

తెలియజేసెను. 

దానియేలు 10:16 => అపుప్డు నరసవ్రూపియగు ఒకడు నా పెదవులను ముటట్గా నేను నోరు తెరచి 

నాయెదుట నిలిచియునన్ వానితో ఇటల్ంటిని నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నమువలన నాకు వేదన 

కలిగినందున నా బలము తొలగిపోయెను, 

దానియేలు 12:5 => దానియేలను నేను చూచుచుండగా మరియిదద్రు మనుషుయ్లు ఏటి అవతలి 

యొడుడ్న ఒకడును ఏటి ఇవతలి యొడుడ్వ ఒకడును నిలిచిరి. 

దానియేలు 12:6 => ఆ యిదద్రిలో ఒకడు నార బటట్లు వేసికొనన్వాడై యేటినీళల్పైన ఆడుచుండు వాని 

చూచి ఈ యాశచ్రయ్ము ఎపుప్డు సమాపత్మగునని యడుగగా  

మతత్యి 14:26 => ఆయన సముదర్ముమీద నడుచుట శిషుయ్లు చూచి తొందరపడి, భూతమని 

చెపుప్కొని భయముచేత కేకలువేసిరి. 

మతత్యి 28:3 => ఆ దూత సవ్రూపము మెరుపువలె నుండెను, అతని వసత్రము హిమమంత తెలల్గా 

ఉండెను. 
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మారుక్ 16:5 => అపుప్డు వారు సమాధిలో పర్వేశించి, తెలల్ని నిలువుటంగీ ధరించుకొనియునన్ 

యొక పడుచువాడు కుడివైపున కూరుచ్ండుట చూచి మిగుల కలవరపడిరి. 

పర్కటన 1:14 => ఆయన తలయు తలవెండుర్కలును తెలల్ని ఉనిన్ని పోలినవై హిమమంత 

ధవళముగా ఉండెను. ఆయన నేతర్ములు అగిన్జావ్లవలె ఉండెను; 

వచనము 10 

అపుప్డొకడుచేతితో ననున్ ముటిట్ నా మోకాళల్ను అఱచేతులను నేలమోపి ననున్ నిలువబెటిట్ 

2 రాజులు 6:17 => యెహోవా, వీడు చూచునటుల్ దయచేసి వీని కండల్ను తెరువుమని ఎలీషా పార్రథ్న 

చేయగా యెహోవా ఆ పనివాని కండల్ను తెరవచేసెను గనుక వాడు ఎలీషా చుటుట్ను పరవ్తము అగిన్ 

గుఱఱ్ములచేత రథములచేతను నిండియుండుట చూచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:7 => అతనితో పర్యాణము చేసిన మనుషుయ్లు ఆ సవ్రము వినిరిగాని 

యెవనిని చూడక మౌనులై నిలువబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:9 => నాతోకూడ నునన్వారు ఆ వెలుగును చూచిరి గాని నాతో 

మాటలాడినవాని సవ్రము వారు వినలేదు. 

యెహెజేక్లు 12:18 => నరపుతుర్డా, వణకుచునే ఆహారము తిని తలల్డింపును చింతయు కలిగి 

నీళుల్తార్గి 

హెబీర్యులకు 12:21 => మరియు ఆ దరశ్నమెంతో భయంకరముగా ఉనన్ందున మోషే నేను 

మికిక్లి భయపడి వణకుచునాన్ననెను. 

ఆదికాండము 3:10 => అందుకతడు నేను తోటలో నీ సవ్రము వినినపుప్డు దిగంబరినిగా 

నుంటినిగనుక భయపడి దాగుకొంటిననెను. 

యెషయా 2:10 => యెహోవా భీకరసనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మహాతమ్య్మునుండియు బండ 

బీటలోనికి దూరుము మంటిలో దాగియుండుము. 
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యిరిమ్యా 23:24 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా నాకు కనబడకుండ రహసయ్ 

సథ్లములలో దాగగలవాడెవడైన కలడా? నేను భూమాయ్కాశముల యందంతట నునన్వాడను కానా? 

యిదే యెహోవా వాకుక్. 

నిరగ్మకాండము 3:6 => మరియు ఆయన నేను నీ తండిర్ దేవుడను, అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెపప్గా మోషే తన ముఖమును కపుప్కొని దేవునివైపు చూడ 

వెరచెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:23 => యెహోవా దూత ఖడగ్ము దూసి చేతపటుట్కొని తోర్వలో నిలిచియుండుట 

ఆ గాడిద చూచెను గనుక అది తోర్వను విడిచి పొలములోనికి పోయెను. బిలాము గాడిదను దారికి 

మలుపవలెనని దాని కొటట్గా 

యోబు 37:1 => దీనినిబటిట్ నా హృదయము వణకుచునన్ది దాని సథ్లములోనుండి అది 

కదలింపబడుచునన్ది. 

యెహెజేక్లు 1:28 => వరష్ కాలమున కనబడు ఇందర్ ధనుసుస్యొకక్ తేజసుస్వలె దాని చుటుట్నునన్ 

తేజసుస్ కనబడెను. ఇది యెహోవా పర్భావ సవ్రూప దరశ్నము. నేను చూచి సాగిలపడగా నాతో 

మాటలాడు ఒకని సవ్రము నాకు వినబడెను. 

దానియేలు 8:1 => రాజగు బెలష్సస్రు పర్భుతవ్పు మూడవ సంవతస్రమందు దానియేలను నాకు 

మొదట కలిగిన దరశ్నము గాక మరియొక దరశ్నము కలిగెను. 

దానియేలు 8:17 => అపుప్డతడు నేను నిలుచునన్ చోటునకు వచెచ్ను; అతడు రాగానే నేను మహా 

భయమొంది సాషాట్ంగపడితిని; అతడు నరపుతుర్డా, యీ దరశ్నము అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నదని 

తెలిసికొనుమనెను. 

మతత్యి 17:6 => శిషుయ్లు ఈ మాట విని బోరల్బడి మికిక్లి భయపడగా 

మతత్యి 28:4 => అతనికి భయపడుటవలన కావలివారు వణకి చచిచ్నవారివలె నుండిరి. 

మారుక్ 16:5 => అపుప్డు వారు సమాధిలో పర్వేశించి, తెలల్ని నిలువుటంగీ ధరించుకొనియునన్ 

యొక పడుచువాడు కుడివైపున కూరుచ్ండుట చూచి మిగుల కలవరపడిరి. 

లూకా 1:12 => జెకరాయ్ అతని చూచి, తొందరపడి భయపడిన వాడాయెను. 
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లూకా 24:5 => వారు భయపడి ముఖములను నేల మోపియుండగా వీరు సజీవుడైన వానిని 

మీరెందుకు మృతులలో వెదకుచునాన్రు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:32 => నేను నీ పితరుల దేవుడను, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల 

దేవుడను అని పర్భువు వాకుక్ వినబడెను గనుక మోషే వణకి, నిదానించి చూచుటకు తెగింపలేదు. 

వచనము 11 

దానియేలూ, నీవు బహు పిర్యుడవు గనుక నేను నీయొదద్కు పంపబడితిని; నీవు లేచి నిలువబడి నేను 

నీతో చెపుప్మాటలు తెలిసికొనుమనెను. అతడీమాటలు నాతో చెపప్గా నేను వణకుచు నిలువబడితిని. 

ఆదికాండము 32:24 => యాకోబు ఒకక్డు మిగిలిపోయెను; ఒక నరుడు తెలల్వారు వరకు అతనితో 

పెనుగులాడెను. 

నిరగ్మకాండము 3:3 => అపుప్డు మోషే ఆ పొద యేల కాలిపోలేదో నేను ఆ తటుట్ వెళి ల్ యీ 

గొపప్వింత చూచెదననుకొనెను. 

యోహాను 16:32 => యిదిగో మీలో పర్తివాడును ఎవని యింటికి వాడు చెదరిపోయి ననున్ 

ఒంటరిగా విడిచిపెటుట్ గడియ వచుచ్చునన్ది, వచేచ్యునన్ది; అయితే తండిర్ నాతో ఉనాన్డు గనుక నేను 

ఒంటరిగా లేను.  

2 కొరిందీయులకు 12:2 => కీర్సుత్నందునన్ యొక మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పదునాలుగు 

సంవతస్రములకిర్ందట మూడవ ఆకాశమునకు కొనిపోబడెను; అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, శరీరములేక కొనిపోబడెనో నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

2 కొరిందీయులకు 12:3 => అటిట్ మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పరదైసులోనికి కొనిపోబడి, 

వచింప శకయ్ముకాని మాటలు వినెను; ఆ మాటలు మనుషుయ్డు పలుకకూడదు. 

దానియేలు 7:28 => దానియేలను నేను విని మనసుస్నందు అధికమైన కలత గలవాడనైతిని; 

అందుచేత నా ముఖము వికారమాయెను; అయితే ఆ సంగతి నా మనసుస్లో నుంచుకొంటిని. 

దానియేలు 8:7 => నేను చూడగా ఆ మేకపోతు పొటే ట్లును కలిసికొని, మికిక్లి రౌదర్ము గలదై 

దానిమీదికి వచిచ్ ఆ పొటే ట్లును గెలిచి దాని రెండు కొముమ్లను పగులగొటెట్ను. ఆ పొటే ట్లు దాని 
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నెదిరింపలేక పోయినందున ఆ మేకపోతు దానిని నేలను పడవేసి తొర్కుక్చుండెను; దాని బలమును 

అణచి ఆ పొటే ట్లును తపిప్ంచుట ఎవరిచేతను కాకపోయెను.  

దానియేలు 8:27 => ఈ దరశ్నము కలుగగా దానియేలను నేను మూరిఛ్లిల్ కొనాన్ళుల్ వాయ్ధిగర్సుత్డనై 

యుంటిని; పిమమ్ట నేను కుదురై రాజు కొరకు చేయవలసిన పని చేయుచు వచిచ్తిని. ఈ 

దరశ్నమునుగూరిచ్ విసమ్యము గలవాడనైతిని గాని దాని సంగతి తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

హబకూక్కు 3:16 => నేను వినగా జనులమీదికి వచుచ్వారు సమీపించువరకు నేను ఊరకొని 

శర్మదినము కొరకు కనిపెటట్వలసియునన్ది నా అంతరంగము కలవరపడుచునన్ది ఆ శబద్మునకు నా 

పెదవులు కదలుచునన్వి నా యెముకలు కుళి ల్పోవుచునన్వి నా కాళుల్ వణకుచునన్వి. 

మతత్యి 17:6 => శిషుయ్లు ఈ మాట విని బోరల్బడి మికిక్లి భయపడగా 

మారుక్ 9:6 => వారు మిగుల భయపడిరి గనుక తాను చెపప్వలసినదేమో అతనికి తెలియలేదు. 

పర్కటన 1:17 => నేనాయనను చూడగానే చచిచ్నవానివలె ఆయన పాదములయొదద్ పడితిని. ఆయన 

తన కుడిచేతిని నామీద ఉంచి నాతో ఇటల్నెను భయపడకుము;  

ఆదికాండము 32:25 => తాను అతని గెలువకుండుట చూచి తొడగూటిమీద అతనిని కొటెట్ను. 

అపుప్డతడు ఆయనతో పెనుగులాడుటవలన యాకోబు తొడగూడు వసిలెను. 

ఆదికాండము 32:31 => అతడు పెనూయేలునుండి సాగిపోయినపుప్డు సూరోయ్దయమాయెను; 

అపుప్డతడు తొడకుంటుచు నడిచెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:7 => నాకు కలిగిన పర్తయ్క్షతలు బహు విశేషముగా ఉనన్ందున నేను 

అతయ్ధికముగా హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము నాకు శరీరములో ఒక ములుల్, నేను అతయ్ధికముగా 

హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము, ననున్ నలగగొటుట్టకు సాతానుయొకక్ దూతగా ఉంచబడెను. 

ఆదికాండము 15:12 => పొర్దుద్ గుర్ంకబోయినపుప్డు అబార్మునకు గాఢనిదర్ పటెట్ను. 

భయంకరమైన కటిక చీకటి అతని కమమ్గా  

నిరగ్మకాండము 3:6 => మరియు ఆయన నేను నీ తండిర్ దేవుడను, అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెపప్గా మోషే తన ముఖమును కపుప్కొని దేవునివైపు చూడ 

వెరచెను. 
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సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  

యోబు 37:1 => దీనినిబటిట్ నా హృదయము వణకుచునన్ది దాని సథ్లములోనుండి అది 

కదలింపబడుచునన్ది. 

కీరత్నలు 119:120 => నీ భయమువలన నా శరీరము వణకుచునన్ది నీ నాయ్యవిధులకు నేను 

భయపడుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 3:23 => నేను లేచి మైదానపు భూమికి వెళల్గా, కెబారునది దగగ్ర యెహోవా పర్భావము 

నాకు పర్తయ్క్షమైనటుట్ ఆయన పర్భావము నిలువబడి నాకు పర్తయ్క్షమాయెను. 

యెహెజేక్లు 3:24 => నేను నేలను సాగిలపడగా ఆతమ్ నాలో పర్వేశించి ననున్ చకక్గా నిలువబెటిట్న 

తరువాత యెహోవా నాతో మాటలాడి ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నరపుతుర్డా, వారు నీమీద పాశములువేసి 

వాటితో నినున్ బంధింపబోవుదురు గనుక వారియొదద్కు వెళల్క యింటికిపోయి దాగియుండుము. 

దానియేలు 5:9 => అందుకు రాజగు బెలష్సస్రు మిగుల భయాకార్ంతుడై తన యధిపతులు 

విసమ్యమొందునటుల్గా ముఖవికారము గలవాడాయెను. 

దానియేలు 8:17 => అపుప్డతడు నేను నిలుచునన్ చోటునకు వచెచ్ను; అతడు రాగానే నేను మహా 

భయమొంది సాషాట్ంగపడితిని; అతడు నరపుతుర్డా, యీ దరశ్నము అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నదని 

తెలిసికొనుమనెను. 

దానియేలు 8:18 => అతడు నాతో మాటలాడుచుండగా నేను గాఢనిదర్ పటిట్నవాడనై నేలను 

సాషాట్ంగపడితిని గనుక అతడు ననున్ పటుట్కొని లేవనెతిత్ నిలువబెటెట్ను.  

దానియేలు 10:16 => అపుప్డు నరసవ్రూపియగు ఒకడు నా పెదవులను ముటట్గా నేను నోరు తెరచి 

నాయెదుట నిలిచియునన్ వానితో ఇటల్ంటిని నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నమువలన నాకు వేదన 

కలిగినందున నా బలము తొలగిపోయెను, 

దానియేలు 10:17 => నా యేలిన వాని దాసుడనైన నేను నా యేలినవాని యెదుట ఏలాగున 

మాటలాడుదును? నా బలము తొలగిపోయెను, ఊపిరి విడువలేక యునాన్నని చెపప్గా 
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జెకరాయ్ 4:1 => నాతో మాటలాడుచునన్ దూత తిరిగివచిచ్ నిదర్పోయిన యొకని లేపినటుల్ ననున్లేపి 

లూకా 9:34 => అతడీలాగు మాటలాడుచుండగా మేఘమొకటి వచిచ్ వారిని కమెమ్ను; వారు ఆ 

మేఘములో పర్వేశించినపుప్డు శిషుయ్లు భయపడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:32 => నేను నీ పితరుల దేవుడను, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల 

దేవుడను అని పర్భువు వాకుక్ వినబడెను గనుక మోషే వణకి, నిదానించి చూచుటకు తెగింపలేదు. 

హెబీర్యులకు 12:21 => మరియు ఆ దరశ్నమెంతో భయంకరముగా ఉనన్ందున మోషే నేను 

మికిక్లి భయపడి వణకుచునాన్ననెను. 

వచనము 12 

అపుప్డతడు దానియేలూ, భయపడకుము, నీవు తెలిసికొనవలెనని నీ మనసుస్ను అపప్గించి, దేవుని 

యెదుట నినున్ తగిగ్ంచుకొనిన ఆ మొదటి దినము మొదలుకొని నీవు చెపిప్న మాటలు వినబడినవి 

గనుక నీ మాటలనుబటిట్ నేను వచిచ్తిని  

దానియేలు 8:18 => అతడు నాతో మాటలాడుచుండగా నేను గాఢనిదర్ పటిట్నవాడనై నేలను 

సాషాట్ంగపడితిని గనుక అతడు ననున్ పటుట్కొని లేవనెతిత్ నిలువబెటెట్ను.  

ఆదికాండము 2:21 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకు గాఢనిదర్ కలుగజేసి అతడు 

నిదిర్ంచినపుప్డు అతని పర్కక్టెముకలలో ఒక దానిని తీసి ఆ చోటును మాంసముతో పూడిచ్వేసెను. 

ఆదికాండము 15:12 => పొర్దుద్ గుర్ంకబోయినపుప్డు అబార్మునకు గాఢనిదర్ పటెట్ను. 

భయంకరమైన కటిక చీకటి అతని కమమ్గా  

యోబు 4:13 => గాఢనిదర్ మనుషుయ్లకు వచుచ్ సమయమున రాతిర్ కలలవలన పుటుట్ తలంపులలో 

అది కలిగెను. 

యోబు 33:15 => మంచముమీద కునుకు సమయమున గాఢనిదర్ పటుట్నపుప్డు కలలో రాతిర్ కలుగు 

సవ్పన్ములలో 

పరమగీతము 5:2 => నేను నిదిర్ంచితినేగాని నా మనసుస్ మేలుకొనియునన్ది నా సహోదరీ, నా 

పిర్యురాలా, నా పావురమా, నిషక్ళంకురాలా, ఆలంకిపుము నా తల మంచుకు తడిసినది నా 
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వెండుర్కలు రాతిర్ కురియు చినుకులకు తడిసినవి. నాకు తలుపు తీయుమనుచు నాపిర్యుడు వాకిలి 

తటుట్చునాన్డు.  

లూకా 9:32 => పేతురును అతనితో కూడ ఉనన్వారును నిదర్మతుత్గా ఉండిరి. వారు 

మేలుకొనినపుప్డు, ఆయన మహిమను ఆయనతో కూడ నిలిచియునన్ యిదద్రు పురుషులను చూచిరి. 

లూకా 22:45 => ఆయన వేదనపడి మరింత ఆతురముగా పార్రథ్న చేయగా ఆయన చెమట, నేల 

పడుచునన్ గొపప్ రకత్బిందువులవలె ఆయెను. 

ఆదికాండము 17:3 => అబార్ము సాగిలపడియుండగా దేవుడతనితో మాటలాడి ఇదిగో నేను 

నియమించిన నా నిబంధన నీతో చేసియునాన్ను; 

సంఖాయ్కాండము 14:5 => మోషే అహరోనులు ఇశార్యేలీయుల సరవ్ సమాజసంఘము ఎదుట 

సాగిలపడిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 13:20 => ఎటల్నగా, జావ్లలు బలిపీఠము మీదనుండి ఆకాశమునకు 

లేచుచుండగా యెహోవా దూత బలిపీఠముమీదనునన్ ఆ జావ్లలలో పరమునకు ఆరోహణమాయెను. 

మానోహయు అతని భారయ్యు దానిని చూచి నేలకు సాగిలపడిరి. 

1 రాజులు 19:5 => అతడు బదరీవృక్షము కిర్ంద పరుండి నిదిర్ంచుచుండగా ఒక దేవదూత వచిచ్ 

అతని ముటిట్ నీవు లేచి భోజనము చేయుమని చెపెప్ను. 

యెహెజేక్లు 3:23 => నేను లేచి మైదానపు భూమికి వెళల్గా, కెబారునది దగగ్ర యెహోవా పర్భావము 

నాకు పర్తయ్క్షమైనటుట్ ఆయన పర్భావము నిలువబడి నాకు పర్తయ్క్షమాయెను. 

దానియేలు 10:15 => అతడీమాటలు నాతో చెపప్గా నేను నా ముఖము నేలకు వంచుకొని 

మౌనినైతిని. 

దానియేలు 10:16 => అపుప్డు నరసవ్రూపియగు ఒకడు నా పెదవులను ముటట్గా నేను నోరు తెరచి 

నాయెదుట నిలిచియునన్ వానితో ఇటల్ంటిని నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నమువలన నాకు వేదన 

కలిగినందున నా బలము తొలగిపోయెను, 

పర్కటన 1:17 => నేనాయనను చూడగానే చచిచ్నవానివలె ఆయన పాదములయొదద్ పడితిని. ఆయన 

తన కుడిచేతిని నామీద ఉంచి నాతో ఇటల్నెను భయపడకుము;  
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వచనము 13 

పారసీకుల రాజాయ్ధిపతి ఇరువది యొకక్ దినములు ననున్ ఎదిరించెను. ఇంక పారసీకుల రాజుల 

సముఖమున నేను నిలుచుచుండగా పర్ధానాధిపతులలో మిఖాయేలను ఒకడు నాకు సహాయము 

చేయవచెచ్ను, 

దానియేలు 10:16 => అపుప్డు నరసవ్రూపియగు ఒకడు నా పెదవులను ముటట్గా నేను నోరు తెరచి 

నాయెదుట నిలిచియునన్ వానితో ఇటల్ంటిని నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నమువలన నాకు వేదన 

కలిగినందున నా బలము తొలగిపోయెను, 

దానియేలు 10:18 => అతడు మరల ననున్ ముటిట్ ననున్ బలపరచి నీవు బహు పిర్యుడవు, 

భయపడకుము, 

దానియేలు 8:18 => అతడు నాతో మాటలాడుచుండగా నేను గాఢనిదర్ పటిట్నవాడనై నేలను 

సాషాట్ంగపడితిని గనుక అతడు ననున్ పటుట్కొని లేవనెతిత్ నిలువబెటెట్ను.  

దానియేలు 9:21 => నేను ఈలాగున మాటలాడుచు పార్రథ్న చేయుచునుండగా, మొదట నేను 

దరశ్నమందు చూచిన అతి పర్కాశమానుడైన గబిర్యేలను ఆ మనుషుయ్డు సాయంతర్పు బలి అరిప్ంచు 

సమయమున నాకు కనబడి ననున్ ముటెట్ను. 

యిరిమ్యా 1:9 => అపుప్డు యెహోవా చేయి చాపి నా నోరుముటిట్ యీలాగు సెలవిచెచ్ను ఇదిగో నేను 

నీ నోట నా మాటలు ఉంచియునాన్ను. 

పర్కటన 1:17 => నేనాయనను చూడగానే చచిచ్నవానివలె ఆయన పాదములయొదద్ పడితిని. ఆయన 

తన కుడిచేతిని నామీద ఉంచి నాతో ఇటల్నెను భయపడకుము;  

1 రాజులు 19:5 => అతడు బదరీవృక్షము కిర్ంద పరుండి నిదిర్ంచుచుండగా ఒక దేవదూత వచిచ్ 

అతని ముటిట్ నీవు లేచి భోజనము చేయుమని చెపెప్ను. 

యెహెజేక్లు 2:9 => నరపుతుర్డా, వారు తిరుగుబాటు చేసినటుల్ నీవు చేయక నేను నీతో చెపుప్ 

మాటను విని నోరుతెరచి నేనిచుచ్దాని భుజించుము అనెను. 
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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. 

దానియేలు 12:5 => దానియేలను నేను చూచుచుండగా మరియిదద్రు మనుషుయ్లు ఏటి అవతలి 

యొడుడ్న ఒకడును ఏటి ఇవతలి యొడుడ్వ ఒకడును నిలిచిరి. 

మతత్యి 17:7 => యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ వారిని ముటిట్ లెండి, భయపడకుడని చెపెప్ను. 

వచనము 14 

ఈ దరశ్నపు సంగతి ఇంక అనేకదినముల వరకు జరుగదు; అయితే దినముల అంతమందు నీ 

జనమునకు సంభవింపబోవు ఈ సంగతిని నీకు తెలియజేయ వచిచ్తినని అతడు నాతో చెపెప్ను. 

దానియేలు 9:23 => నీవు బహు పిర్యుడవు గనుక నీవు విజాఞ్పనము చేయ నారంభించినపుప్డు, ఈ 

సంగతిని నీకు చెపుప్టకు వెళల్వలెనని ఆజఞ్ బయలుదేరెను; కావున ఈ సంగతిని తెలిసికొని నీకు కలిగిన 

దరశ్నభావమును గర్హించుము. 

యోహాను 13:23 => ఆయన శిషుయ్లలో యేసు పేర్మించిన యొకడు యేసు రొముమ్న 

ఆనుకొనుచుండెను 

యోహాను 21:20 => పేతురు వెనుకకు తిరిగి, యేసు పేర్మించినవాడును, భోజనపంకిత్ని ఆయన 

రొముమ్న ఆనుకొని పర్భువా, నినున్ అపప్గించువాడెవడని అడిగిన వాడునైన శిషుయ్డు తమ వెంట 

వచుచ్ట చూచెను. 

దానియేలు 10:3 => మూడు వారములు గడచువరకు నేను సంతోషముగా భోజనము చేయలేక 

యుంటిని; మాంసము గాని దార్కాష్రసము గాని నా నోటిలోనికి రాలేదు, సాన్నాభిషేకములను 

చేసికొనలేదు. 

కీరత్నలు 45:11 => ఈ రాజు నీ పర్భువు అతడు నీ సౌందరయ్మును కోరినవాడు అతనికి 

నమసక్రించుము. 
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పరమగీతము 7:10 => నేను నా పిర్యుని దానను అతడు నాయందు ఆశాబదుధ్డు. 

దానియేలు 8:16 => అంతట ఊలయి నదీతీరముల మధయ్ నిలిచి పలుకుచునన్ యొక మనుషుయ్ని 

సవ్రము వింటిని; అది గబిర్యేలూ, యీ దరశ్నభావమును ఇతనికి తెలియజేయుమని చెపెప్ను. 

దానియేలు 8:17 => అపుప్డతడు నేను నిలుచునన్ చోటునకు వచెచ్ను; అతడు రాగానే నేను మహా 

భయమొంది సాషాట్ంగపడితిని; అతడు నరపుతుర్డా, యీ దరశ్నము అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నదని 

తెలిసికొనుమనెను. 

దానియేలు 9:22 => అతడు నాతో మాటలాడి ఆ సంగతి నాకు తెలియజేసి ఇటల్నెను దానియేలూ, 

నీకు గర్హింప శకిత్ ఇచుచ్టకు నేను వచిచ్తిని. 

దానియేలు 9:23 => నీవు బహు పిర్యుడవు గనుక నీవు విజాఞ్పనము చేయ నారంభించినపుప్డు, ఈ 

సంగతిని నీకు చెపుప్టకు వెళల్వలెనని ఆజఞ్ బయలుదేరెను; కావున ఈ సంగతిని తెలిసికొని నీకు కలిగిన 

దరశ్నభావమును గర్హించుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:16 => నీవు ననున్ చూచియునన్ సంగతినిగూరిచ్యు నేను నీకు 

కనబడబోవు సంగతినిగూరిచ్యు నినున్ పరిచారకునిగాను సాకిష్నిగాను నియమించుటకై 

కనబడియునాన్ను. నీవు లేచి నీ పాదములు మోపి నిలువుము;  

యోబు 4:14 => భయమును వణకును నాకు కలిగెను అందువలన నా యెముకలనిన్యు కదిలెను. 

యోబు 4:15 => ఒకని శావ్సము నా ముఖమును కొటట్గా నా శరీర రోమములు పులకించెను. 

యోబు 4:16 => అది నిలువబడగా దాని రూపమును నేను గురుతుపటట్లేకపోతిని ఒక రూపము నా 

కనున్లయెదుట నుండెను మెలల్నైన యొక కంఠసవ్రమును నేను వింటిని ఏమనగా దేవుని సనిన్ధిని 

మరుత్య్లు నీతిమంతులగుదురా? 

యోబు 37:1 => దీనినిబటిట్ నా హృదయము వణకుచునన్ది దాని సథ్లములోనుండి అది 

కదలింపబడుచునన్ది. 

మారుక్ 16:8 => వారు బయటకు వచిచ్, విసమ్యమునొంది వణకుచు సమాధియొదద్నుండి 

పారిపోయిరి; వారు భయపడినందున ఎవనితో ఏమియు చెపప్లేదు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:6 => లేచి పటట్ణములోనికి వెళుల్ము, అకక్డ నీవు ఏమి చేయవలెనో అది 

నీకు తెలుపబడునని చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 13:6 => ఆ సతరీ తన పెనిమిటియొదద్కు వచిచ్ దైవజనుడొకడు నాయొదద్కు వచెచ్ను; 

అతని రూపము దేవదూత రూపమును పోలినదై మికిక్లి భీకరముగా ఉండెను. అతడు ఎకక్డనుండి 

వచెచ్నో నేనడుగలేదు, అతడు తనపేరు నాతోచెపప్లేదు 

యెహెజేక్లు 2:1 => నరపుతుర్డా, నీవు చకక్గా నిలువబడుము, నేను నీతో మాటలాడవలెను అని 

యెహెజేక్లు 14:14 => నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగుగ్రు అటిట్దేశములో నుండినను 

వారు తమ నీతిచేత తముమ్నుమాతర్మే రకిష్ంచుకొందురు, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 7:16 => నేను దగగ్ర నిలిచియునన్ వారిలో ఒకనియొదద్కు పోయి ఇందునుగూరిచ్న 

నిజమంతయు నాకు చెపుప్మని అడుగగా, అతడు నాతో మాటలాడి ఆ సంగతుల భావమును నాకు 

తెలియజేసెను. 

దానియేలు 10:12 => అపుప్డతడు దానియేలూ, భయపడకుము, నీవు తెలిసికొనవలెనని నీ 

మనసుస్ను అపప్గించి, దేవుని యెదుట నినున్ తగిగ్ంచుకొనిన ఆ మొదటి దినము మొదలుకొని నీవు 

చెపిప్న మాటలు వినబడినవి గనుక నీ మాటలనుబటిట్ నేను వచిచ్తిని  

దానియేలు 10:19 => నీకు శుభమవును గాక, ధైరయ్ము తెచుచ్కొముమ్. ధైరయ్ము తెచుచ్కొమమ్ని నాతో 

చెపెప్ను. అతడు నాతో ఇటల్నగా నేను ధైరయ్ము తెచుచ్కొని నీవు ననున్ ధైరయ్పరచితివి గనుక నా 

యేలినవాడవైన నీవు ఆజఞ్ ఇమమ్ని చెపిప్తిని. 

జెకరాయ్ 1:9 => అపుప్డు నా యేలినవాడా, యివి ఏమని నేనడుగగా నాతో మాటలాడు దూత ఇవి 

ఏమియైనది నేను నీకు తెలియజేతుననెను. 

లూకా 2:10 => అయితే ఆ దూత భయపడకుడి; ఇదిగో పర్జలందరికిని కలుగబోవు మహా 

సంతోషకరమైన సువరత్మానము నేను మీకు తెలియజేయుచునాన్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:4 => అతడు దూత వైపు తేరిచూచి భయపడి పర్భువా, యేమని 

అడిగెను. అందుకు దూత నీ పార్రథ్నలును నీ ధరమ్కారయ్ములును దేవుని సనిన్ధికి జాఞ్పకారథ్ముగా 

చేరినవి. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:13 => పర్భువువలన పేర్మింపబడిన సహోదరులారా, ఆతమ్ మిముమ్ను 

పరిశుదధ్పరచుటవలనను, మీరు సతయ్మును నముమ్టవలనను, రక్షణ పొందుటకు దేవుడు ఆదినుండి 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనెను గనుక మేము మిముమ్నుబటిట్ యెలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంప బదుధ్లమైయునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

వచనము 15 

అతడీమాటలు నాతో చెపప్గా నేను నా ముఖము నేలకు వంచుకొని మౌనినైతిని. 

దానియేలు 10:19 => నీకు శుభమవును గాక, ధైరయ్ము తెచుచ్కొముమ్. ధైరయ్ము తెచుచ్కొమమ్ని నాతో 

చెపెప్ను. అతడు నాతో ఇటల్నగా నేను ధైరయ్ము తెచుచ్కొని నీవు ననున్ ధైరయ్పరచితివి గనుక నా 

యేలినవాడవైన నీవు ఆజఞ్ ఇమమ్ని చెపిప్తిని. 

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 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 41:14 => పురుగువంటి యాకోబూ, సవ్లప్జనమగు ఇశార్యేలూ, భయపడకుడి నేను 

నీకు సహాయము చేయుచునాన్ను అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ విమోచకుడు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుడే. 

మతత్యి 28:5 => దూత ఆ సతరీలను చూచి మీరు భయపడకుడి, సిలువ వేయబడిన యేసును మీరు 

వెదకుచునాన్రని నాకు తెలియును; 
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మతత్యి 28:10 => యేసు భయపడకుడి; మీరు వెళి ల్, నా సహోదరులు గలిలయకు వెళల్వలెననియు 

వారకక్డ ననున్ చూతురనియు వారికి తెలుపుడనెను. 

మారుక్ 16:6 => అందుకతడు కలవరపడకుడి సిలువ వేయబడిన నజరేయుడగు యేసును మీరు 

వెదకుచునాన్రు; ఆయన లేచియునాన్డు, ఇకక్డ లేడు; వారు ఆయనను ఉంచిన సథ్లము చూడుడి. 

లూకా 1:13 => అపుప్డా దూత అతనితో జెకరాయ్ భయపడకుము; నీ పార్రథ్న వినబడినది, నీ 

భారయ్యైన ఎలీసబెతు నీకు కుమారుని కనును, అతనికి యోహాను అను పేరు పెటుట్దువు. 

లూకా 1:30 => దూత మరియా, భయపడకుము; దేవుని వలన నీవు కృపపొందితివి. 

లూకా 2:10 => అయితే ఆ దూత భయపడకుడి; ఇదిగో పర్జలందరికిని కలుగబోవు మహా 

సంతోషకరమైన సువరత్మానము నేను మీకు తెలియజేయుచునాన్ను; 

లూకా 24:38 => అపుప్డాయన మీరెందుకు కలవరపడుచునాన్రు? మీ హృదయములలో 

సందేహములు పుటట్నేల? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:9 => రాతిర్వేళ దరశ్నమందు పర్భువు నీవు భయపడక మాటలాడుము, 

మౌనముగా ఉండకుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:10 => నేను నీకు తోడైయునాన్ను, నీకు హాని చేయుటకు నీమీదికి 

ఎవడును రాడు; ఈ పటట్ణములో నాకు బహు జనమునన్దని పౌలుతో చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

పర్కటన 1:17 => నేనాయనను చూడగానే చచిచ్నవానివలె ఆయన పాదములయొదద్ పడితిని. ఆయన 

తన కుడిచేతిని నామీద ఉంచి నాతో ఇటల్నెను భయపడకుము;  

దానియేలు 10:2 => ఆ దినముల యందు దానియేలను నేను మూడు వారములు 

దుఃఖపార్పుత్డనైతిని. 

దానియేలు 10:3 => మూడు వారములు గడచువరకు నేను సంతోషముగా భోజనము చేయలేక 

యుంటిని; మాంసము గాని దార్కాష్రసము గాని నా నోటిలోనికి రాలేదు, సాన్నాభిషేకములను 

చేసికొనలేదు. 
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దానియేలు 9:3 => అంతట నేను గోనెపటట్ కటుట్కొని, ధూళి తలపైన వేసికొని ఉపవాసముండి, 

పార్రథ్న విజాఞ్పనలు చేయుటకై పర్భువగు దేవుని యెదుట నా మనసుస్ను నిబబ్రము చేసికొంటిని. 

దానియేలు 9:4 => నేను నా దేవుడైన యెహోవా యెదుట పార్రథ్న చేసి యొపుప్కొనన్దేమనగా 

పర్భువా, మాహాతమ్య్ము గలిగిన భీకరుడవగు దేవా, నీ ఆజఞ్లను అనుసరించి నడుచువారియెడల నీ 

నిబంధనను నీ కృపను జాఞ్పకము చేయువాడా, 

దానియేలు 9:20 => నేను ఇంక పలుకుచు పార్రథ్న చేయుచు, పవితర్ పరవ్తము కొరకు నా దేవుడైన 

యెహోవా యెదుట నా పాపమును నా జనము యొకక్ పాపమును ఒపుప్కొనుచు నా దేవుని విజాఞ్పన 

చేయుచునుంటిని. 

దానియేలు 9:21 => నేను ఈలాగున మాటలాడుచు పార్రథ్న చేయుచునుండగా, మొదట నేను 

దరశ్నమందు చూచిన అతి పర్కాశమానుడైన గబిర్యేలను ఆ మనుషుయ్డు సాయంతర్పు బలి అరిప్ంచు 

సమయమున నాకు కనబడి ననున్ ముటెట్ను. 

దానియేలు 9:22 => అతడు నాతో మాటలాడి ఆ సంగతి నాకు తెలియజేసి ఇటల్నెను దానియేలూ, 

నీకు గర్హింప శకిత్ ఇచుచ్టకు నేను వచిచ్తిని. 

దానియేలు 9:23 => నీవు బహు పిర్యుడవు గనుక నీవు విజాఞ్పనము చేయ నారంభించినపుప్డు, ఈ 

సంగతిని నీకు చెపుప్టకు వెళల్వలెనని ఆజఞ్ బయలుదేరెను; కావున ఈ సంగతిని తెలిసికొని నీకు కలిగిన 

దరశ్నభావమును గర్హించుము. 

యెషయా 58:9 => అపుప్డు నీవు పిలువగా యెహోవా ఉతత్రమిచుచ్ను నీవు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన 

నేనునాన్ననును. ఇతరులను బాధించుటయు వేర్లుపెటిట్ చూపి తిరసక్రించుటయు చెడడ్దానినిబటిట్ 

మాటలాడుటయు నీవు మాని  

యెషయా 65:24 => వారికీలాగున జరుగును వారు వేడుకొనక మునుపు నేను ఉతత్రమిచెచ్దను 

వారు మనవి చేయుచుండగా నేను ఆలంకిచెదను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:4 => అతడు దూత వైపు తేరిచూచి భయపడి పర్భువా, యేమని 

అడిగెను. అందుకు దూత నీ పార్రథ్నలును నీ ధరమ్కారయ్ములును దేవుని సనిన్ధికి జాఞ్పకారథ్ముగా 

చేరినవి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:30 => అందుకు కొరేన్లి నాలుగు దినముల కిర్ందట పగలు 

మూడుగంటలు మొదలుకొని యీ వేళవరకు నేను ఇంట పార్రథ్న చేయుచుండగా పర్కాశమానమైన 

వసత్రములు ధరించిన వాడొకడు నా యెదుట నిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:31 => కొరేన్లీ, నీ పార్రథ్న వినబడెను; నీ ధరమ్కారయ్ములు దేవుని 

సముఖమందు జాఞ్పకముంచబడియునన్వి గనుక నీవు యొపేప్కు వరత్మానము పంపి 

లేవీయకాండము 16:29 => ఇది మీకు నితయ్మైన కటట్డ. సవ్దేశులుగాని మీ మధయ్నుండు 

పరదేశులుగాని మీరందరు ఏడవనెల పదియవనాడు ఏ పనియైనను చేయక మిముమ్ను మీరు 

దుఃఖపరచుకొనవలెను. 

లేవీయకాండము 16:31 => అది మీకు మహా విశార్ంతిదినము . మిముమ్ను మీరు 

దుఃఖపరచుకొనవలెను; ఇది నితయ్మైన కటట్డ. 

సంఖాయ్కాండము 29:7 => ఈ యేడవ నెల పదియవ దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగా 

కూడవలెను. అపుప్డు మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచుకొనవలెను; ఏ పనియు చేయకూడదు. 

కీరత్నలు 69:10 => ఉపవాసముండి నేను కనీన్రు విడువగా అది నాకు నిందాసప్దమాయెను. 

దానియేలు 10:11 => దానియేలూ, నీవు బహు పిర్యుడవు గనుక నేను నీయొదద్కు పంపబడితిని; 

నీవు లేచి నిలువబడి నేను నీతో చెపుప్మాటలు తెలిసికొనుమనెను. అతడీమాటలు నాతో చెపప్గా నేను 

వణకుచు నిలువబడితిని. 

దానియేలు 9:20 => నేను ఇంక పలుకుచు పార్రథ్న చేయుచు, పవితర్ పరవ్తము కొరకు నా దేవుడైన 

యెహోవా యెదుట నా పాపమును నా జనము యొకక్ పాపమును ఒపుప్కొనుచు నా దేవుని విజాఞ్పన 

చేయుచునుంటిని. 

దానియేలు 9:21 => నేను ఈలాగున మాటలాడుచు పార్రథ్న చేయుచునుండగా, మొదట నేను 

దరశ్నమందు చూచిన అతి పర్కాశమానుడైన గబిర్యేలను ఆ మనుషుయ్డు సాయంతర్పు బలి అరిప్ంచు 

సమయమున నాకు కనబడి ననున్ ముటెట్ను. 

దానియేలు 9:22 => అతడు నాతో మాటలాడి ఆ సంగతి నాకు తెలియజేసి ఇటల్నెను దానియేలూ, 

నీకు గర్హింప శకిత్ ఇచుచ్టకు నేను వచిచ్తిని. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:3 => పగలు ఇంచుమించు మూడుగంటలవేళ దేవుని దూత 

అతనియొదద్కు వచిచ్ కొరేన్లీ, అని పిలుచుట దరశ్నమందు తేటగా అతనికి కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:4 => అతడు దూత వైపు తేరిచూచి భయపడి పర్భువా, యేమని 

అడిగెను. అందుకు దూత నీ పార్రథ్నలును నీ ధరమ్కారయ్ములును దేవుని సనిన్ధికి జాఞ్పకారథ్ముగా 

చేరినవి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:5 => ఇపుప్డు నీవు యొపేప్కు మనుషుయ్లను పంపి, పేతురు అను మారు 

పేరుగల సీమోనును పిలిపించుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:30 => అందుకు కొరేన్లి నాలుగు దినముల కిర్ందట పగలు 

మూడుగంటలు మొదలుకొని యీ వేళవరకు నేను ఇంట పార్రథ్న చేయుచుండగా పర్కాశమానమైన 

వసత్రములు ధరించిన వాడొకడు నా యెదుట నిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:31 => కొరేన్లీ, నీ పార్రథ్న వినబడెను; నీ ధరమ్కారయ్ములు దేవుని 

సముఖమందు జాఞ్పకముంచబడియునన్వి గనుక నీవు యొపేప్కు వరత్మానము పంపి 

ఆదికాండము 15:1 => ఇవి జరిగిన తరువాత యెహోవా వాకయ్ము అబార్మునకు దరశ్నమందు వచిచ్ 

అబార్మా, భయపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అతయ్ధికమగునని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 9:21 => అయితే యెహోవా మాట లక్షయ్పెటట్నివాడు తన పనివారిని తన పశువులను 

పొలములో ఉండనిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 107:43 => బుదిధ్మంతుడైనవాడు ఈ విషయములను ఆలోచించును యెహోవా 

కృపాతిశయములను జనులు తలపోయుదురుగాక. 

యెహెజేక్లు 44:5 => యెహోవా నాకు సెలవిచిచ్నదేమనగా నరపుతుర్డా, యెహోవా 

మందిరమునుగూరిచ్న కటట్డలనిన్టిని విధులనిన్టిని నేను నీకు తెలియజేయుచునాన్ను; నీవు మనసుస్ 

నిలుపుకొని ఆ సంగతులనిన్టిని చూచి చెవినిబెటుట్ము. మరియు పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి పోవు 

మారగ్ములనిన్టి దావ్రా మందిరములోపలికి వచుచ్టనుగూరిచ్ యోచించుము.  
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దానియేలు 7:16 => నేను దగగ్ర నిలిచియునన్ వారిలో ఒకనియొదద్కు పోయి ఇందునుగూరిచ్న 

నిజమంతయు నాకు చెపుప్మని అడుగగా, అతడు నాతో మాటలాడి ఆ సంగతుల భావమును నాకు 

తెలియజేసెను. 

దానియేలు 8:16 => అంతట ఊలయి నదీతీరముల మధయ్ నిలిచి పలుకుచునన్ యొక మనుషుయ్ని 

సవ్రము వింటిని; అది గబిర్యేలూ, యీ దరశ్నభావమును ఇతనికి తెలియజేయుమని చెపెప్ను. 

దానియేలు 9:23 => నీవు బహు పిర్యుడవు గనుక నీవు విజాఞ్పనము చేయ నారంభించినపుప్డు, ఈ 

సంగతిని నీకు చెపుప్టకు వెళల్వలెనని ఆజఞ్ బయలుదేరెను; కావున ఈ సంగతిని తెలిసికొని నీకు కలిగిన 

దరశ్నభావమును గర్హించుము. 

హగగ్యి 1:5 => కాబటిట్ సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ 

పర్వరత్ననుగూరిచ్ ఆలోచించుకొనుడి. 

మతత్యి 24:15 => కాబటిట్ పర్వకత్యైన దానియేలు దావ్రా చెపప్బడిన నాశనకరమైన హేయవసుత్వు 

పరిశుదధ్సథ్లమందు నిలుచుట మీరు చూడగానే చదువువాడు గర్హించుగాక 

మారుక్ 16:5 => అపుప్డు వారు సమాధిలో పర్వేశించి, తెలల్ని నిలువుటంగీ ధరించుకొనియునన్ 

యొక పడుచువాడు కుడివైపున కూరుచ్ండుట చూచి మిగుల కలవరపడిరి. 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

వచనము 16 

అపుప్డు నరసవ్రూపియగు ఒకడు నా పెదవులను ముటట్గా నేను నోరు తెరచి నాయెదుట నిలిచియునన్ 

వానితో ఇటల్ంటిని నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నమువలన నాకు వేదన కలిగినందున నా బలము 

తొలగిపోయెను, 

దానియేలు 10:20 => అతడు నేనెందుకు నీయొదద్కు వచిచ్తినో అది నీకు తెలిసినది గదా; నేను 

పారసీకుడగు అధిపతితో యుదధ్ము చేయుటకు మరల పోయెదను. నేను బయలుదేరుచుండగానే 

గేర్కేయుల దేశము యొకక్ అధిపతి వచుచ్ను. 
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ఎజార్ 4:4 => దేశపు జనులు యూదా వంశసుథ్లకు ఇబబ్ంది కలుగజేసి కటుట్చునన్ వారిని 

బాధపరచిరి. 

ఎజార్ 4:5 => మరియు పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు యొకక్ దినములనిన్టిలోను పారసీకదేశపు 

రాజైన దరాయ్వేషు యొకక్ పరిపాలనకాలము వరకు వారి ఉదేద్శమును భంగపరచుటకై వారు 

మంతుర్లకు లంచములిచిచ్రి. 

ఎజార్ 4:6 => మరియు అహషేవ్రోషు ఏలనారంభించినపుప్డు వారు యూదా దేశసుథ్లనుగూరిచ్యు 

యెరూషలేము పటట్ణపువారినిగూరిచ్యు ఉతత్రము వార్సి వారిమీద తపుప్ మోపిరి. 

ఎజార్ 4:24 => యెరూషలేములో నుండు దేవుని మందిరపు పని నిలిచిపోయెను. ఈలాగున 

పారసీకదేశపు రాజైన దరాయ్వేషు ఏలుబడియందు రెండవ సంవతస్రమువరకు ఆ పని నిలిచిపోయెను. 

జెకరాయ్ 3:1 => మరియు యెహోవా దూత యెదుట పర్ధానయాజకుడైన యెహోషువ 

నిలువబడుటయు, సాతాను ఫిరాయ్దియై అతని కుడిపారశ్వ్మున నిలువబడుటయు అతడు నాకు 

కనుపరచెను. 

జెకరాయ్ 3:2 => సాతానూ, యెహోవా నినున్ గదిద్ంచును, యెరూషలేమును కోరుకొను యెహోవా 

నినున్ గదిద్ంచును ఇతడు అగిన్లోనుండి తీసిన కొరవివలెనేయునాన్డుగదా అని యెహోవా దూత 

సాతానుతో అనెను. 

ఎఫెసీయులకు 6:12 => ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు, గాని పర్ధానులతోను, 

అధికారులతోను, పర్సుత్త అంధకారసంబంధులగు లోకనాథులతోను, ఆకాశమండలమందునన్ 

దురాతమ్ల సమూహములతోను పోరాడుచునాన్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:18 => కాబటిట్ మేము మీయొదద్కు రావలెనని యుంటిమి; పౌలను నేను 

పలుమారు రావలెనని యుంటిని గాని సాతాను మముమ్ను అభయ్ంతరపరచెను. 

దానియేలు 10:21 => అయితే సతయ్గర్ంథమందు వార్సినది నీతో చెపెప్దను, మీ యధిపతియగు 

మిఖాయేలు గాక యీ సంగతులనుగూరిచ్ నా పక్షముగా నిలువ తెగించిన వాడొకడును లేడు.  

దానియేలు 12:1 => ఆ కాలమందు నీ జనుల పక్షమున నిలుచునటిట్ మహా అధిపతియగు 

మిఖాయేలు వచుచ్ను. అపుప్డు నీ జనులు రాజయ్ముగా కూడిన కాలము మొదలుకొని యీ కాలము 
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వరకు ఎనన్టికిని కలుగనంత ఆపద కలుగును; అయితే నీ జనులలో గర్ంథమునందు 

దాఖలైనవారెవరో వారు తపిప్ంచుకొందురు. 

యూదా 1:9 => అయితే పర్ధాన దూతయైన మిఖాయేలు అపవాదితో వాదించుచు మోషే యొకక్ 

శరీరమునుగూరిచ్ తరిక్ంచినపుప్డు, దూషించి తీరుప్తీరచ్ తెగింపక పర్భువు నినున్ గదిద్ంచును గాక 

అనెను.  

పర్కటన 12:7 => అంతట పరలోకమందు యుదధ్ము జరిగెను. మిఖాయేలును అతని దూతలును ఆ 

ఘటసరప్ముతో యుదధ్ము చేయవలెనని యుండగా 

కొలొసస్యులకు 2:10 => మరియు ఆయనయందు మీరును సంపూరు ణ్లై యునాన్రు; ఆయన సమసత్ 

పర్ధానులకును అధికారులకును శిరసైస్యునాన్డు; 

1 పేతురు 3:22 => ఆయన పరలోకమునకు వెళి ల్ దూతల మీదను అధికారుల మీదను శకుత్ల 

మీదను అధికారము పొందినవాడై దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనాన్డు. 

యెహోషువ 5:14 => అతడు కాదు, యెహోవా సేనాధిపతిగా నేను వచిచ్యునాన్ననెను. యెహోషువ 

నేలమటుట్కు సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడు తన దాసునికి సెలవిచుచ్నదేమని అడిగెను. 

వచనము 17 

నా యేలిన వాని దాసుడనైన నేను నా యేలినవాని యెదుట ఏలాగున మాటలాడుదును? నా బలము 

తొలగిపోయెను, ఊపిరి విడువలేక యునాన్నని చెపప్గా 

దానియేలు 2:28 => అయితే మరమ్ములను బయలుపరచగల దేవుడొకడు పరలోకమందునాన్డు, 

అంతయ్దినములయందు కలుగబోవుదానిని ఆయన రాజగు నెబుకదెన్జరునకు తెలియజేసెను. తాము 

పడకమీద పరుండగా తమరి మనసుస్లో కలిగిన సవ్పన్దరశ్నములు ఏవనగా 

ఆదికాండము 49:1 => యాకోబు తన కుమారులను పిలిపించి యిటల్నెను. మీరు కూడి రండి, 

అంతయ్ దినములలో మీకు సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియచేసెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:30 => ఈ సంగతులనిన్యు నీకు సంభవించిన తరువాత నీకు బాధ 

కలుగునపుప్డు అంతయ్దినములలో నీవు నీ దేవుడైన యెహోవావైపు తిరిగి ఆయన మాట వినినయెడల 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 31:21 => విసాత్రమైన కీడులు ఆపదలు వారికి సంభవించిన తరువాత ఈ 

కీరత్న వారియెదుట సాకిష్గానుండి సాక్షయ్ము పలుకును. అది మరువబడక వారి సంతతివారి 

నోటనుండును. నేను పర్మాణము చేసిన దేశమున వారిని పర్వేశపెటట్కమునుపే, నేడే వారు చేయు 

ఆలోచన నేనెరుగుదును అనెను. 

యెషయా 2:2 => అంతయ్దినములలో పరవ్తములపైన యెహోవా మందిర పరవ్తము పరవ్త 

శిఖరమున సిథ్రపరచబడి కొండల కంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడును పర్వాహము వచిచ్నటుల్ సమసత్ 

అనయ్జనులు దానిలోనికి వచెచ్దరు  

హోషేయ 3:5 => తరువాత ఇశార్యేలీయులు తిరిగివచిచ్ తమ దేవుడైన యెహోవాయొదద్ను తమ 

రాజైన దావీదు నొదద్ను విచారణ చేయుదురు. ఈ దినముల అంతమందు వారు భయభకుత్లు కలిగి 

యెహోవా అనుగర్హము నొందుటకై ఆయనయొదద్కు వతుత్రు. 

మీకా 4:1 => అంతయ్దినములలో యెహోవా మందిరపరవ్తము పరవ్తముల శిఖరమున సిథ్రపరచబడి 

కొండలకంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడగా పర్వాహము వచిచ్నటుల్ జనులు దానిలోనికి వతుత్రు. 

2 తిమోతి 3:1 => అంతయ్దినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచుచ్నని తెలిసికొనుము. 

దానియేలు 10:1 => పారసీకరాజగు కోరెషు పరిపాలన కాలములో మూడవ సంవతస్రమున 

బెలెత్షాజరు అను దానియేలునకు ఒక సంగతి బయలుపరచబడెను; గొపప్ యుదధ్ము జరుగుననన్ ఆ 

సంగతి నిజమే; దానియేలు దాని గర్హించెను; అది దరశ్నమువలన అతనికి తెలిసినదాయెను.  

దానియేలు 8:26 => ఆ దినములనుగూరిచ్న దరశ్నమును వివరించియునాన్ను. అది వాసత్వము, అది 

యనేకదినములు జరిగిన పిమమ్ట నెరవేరును; నీవైతే ఈ దరశ్నము వెలల్డిచేయకుమనెను. 

దానియేలు 12:4 => దానియేలూ, నీవు ఈ మాటలను మరుగుచేసి అంతయ్కాలము వరకు ఈ 

గర్ంథమును ముదిర్ంపుము. చాలమంది నలుదిశల సంచరించినందున తెలివి అధికమగును అని నాతో 

మాటలాడు గబిర్యేలను నతడు చెపెప్ను. 

దానియేలు 12:9 => అతడు ఈ సంగతులు అంతయ్కాలము వరకు మరుగుగా ఉండునటుల్ 

ముదిర్ంపబడినవి గనుక, దానియేలూ, నీవు ఊరకుండుమని చెపెప్ను. 
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హబకూక్కు 2:3 => ఆ దరశ్నవిషయము నిరణ్యకాలమున జరుగును, సమాపత్మగుటకై 

ఆతురపడుచునన్ది, అది తపప్క నెరవేరును, అది ఆలసయ్ముగా వచిచ్నను దానికొరకు కనిపెటుట్ము, 

అది తపప్క జరుగును, జాగుచేయక వచుచ్ను. 

హెబీర్యులకు 2:3 => ఇంత గొపప్ రక్షణను మనము నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల ఏలాగు 

తపిప్ంచుకొందుము? అటిట్ రక్షణ పర్భువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, 

సంఖాయ్కాండము 24:14 => చితత్గించుము; నేను నా జనులయొదద్కు వెళుల్చునాన్ను. అయితే కడపటి 

దినములలో ఈ జనులు నీ జనులకేమి చేయుదురో అది నీకు విశదపరచెదను రమమ్ని చెపిప్ 

యిరిమ్యా 30:24 => తన కారయ్ము ముగించువరకు తన హృదయాలోచనలను నెరవేరుచ్వరకు 

యెహోవా కోపాగిన్ చలాల్రదు, అంతయ్దినములలో మీరీ సంగతిని గర్హింతురు. 

యిరిమ్యా 48:47 => అయితే అంతయ్దినములలో చెరపటట్బడిన మోయాబు వారిని నేను తిరిగి 

రపిప్ంచెదను ఇదే యెహోవా వాకుక్. ఇంతటితో మోయాబునుగూరిచ్న శికాష్విధి ముగిసెను. 

యిరిమ్యా 49:39 => అయితే కాలాంతమున చెరపటట్బడిన ఏలాము వారిని నేను మరల 

రపిప్ంచెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 12:27 => నరపుతుర్డా వీనికి కనబడిన దరశ్నము నెరవేరుటకు బహుదినములు 

జరుగవలెననియు బహు కాలము జరిగినతరువాత కలుగు దానిని వీడు పర్వచించుచునాన్డనియు 

ఇశార్యేలీయులు చెపుప్కొనుచునాన్రు గదా 

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. 

దానియేలు 8:16 => అంతట ఊలయి నదీతీరముల మధయ్ నిలిచి పలుకుచునన్ యొక మనుషుయ్ని 

సవ్రము వింటిని; అది గబిర్యేలూ, యీ దరశ్నభావమును ఇతనికి తెలియజేయుమని చెపెప్ను. 

దానియేలు 8:23 => వారి పర్భుతవ్ము యొకక్ అంతములో వారి యతికర్మములు సంపూరిత్ 

యగుచుండగా, కూర్రముఖము గలవాడును యుకిత్ గలవాడునై యుండి, ఉపాయము తెలిసికొను ఒక 

రాజు పుటుట్ను. 
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దానియేలు 12:8 => నేను వింటినిగాని గర్హింపలేకపోతిని నా యేలిన వాడా, వీటికి అంతమేమని 

నేనడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:17 => అంతయ్దినములయందు నేను మనుషుయ్లందరిమీద నా ఆతమ్ను 

కుమమ్రించెదను మీ కుమారులును మీ కుమారెత్లును పర్వచించెదరు మీ యౌవనులకు దరశ్నములు 

కలుగును మీ వృదుధ్లు కలలు కందురు 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

హెబీర్యులకు 1:2 => ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని దావ్రా మనతో మాటలాడెను. ఆయన 

ఆ కుమారుని సమసత్మునకును వారసునిగా నియమించెను. ఆయన దావ్రా పర్పంచములను 

నిరిమ్ంచెను. 

హెబీర్యులకు 9:26 => అటల్యినయెడల జగతుత్ పునాది వేయబడినది మొదలుకొని ఆయన అనేక 

పరాయ్యములు శర్మపడవలసి వచుచ్ను. అయితే ఆయన యుగముల సమాపిత్యందు తనున్తానే 

బలిగా అరిప్ంచుకొనుటవలన పాపనివారణ చేయుటకై యొకక్సారే పర్తయ్క్షపరచబడెను 

వచనము 18 

అతడు మరల ననున్ ముటిట్ ననున్ బలపరచి నీవు బహు పిర్యుడవు, భయపడకుము, 

దానియేలు 10:9 => నేను అతని మాటలు వింటిని; అతని మాటలు విని నేను నేలను సాషాట్ంగపడి 

గాఢనిదర్ పొందినవాడనైతిని. 

దానియేలు 8:18 => అతడు నాతో మాటలాడుచుండగా నేను గాఢనిదర్ పటిట్నవాడనై నేలను 

సాషాట్ంగపడితిని గనుక అతడు ననున్ పటుట్కొని లేవనెతిత్ నిలువబెటెట్ను.  

యెహెజేక్లు 24:27 => నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొనునటుల్ నీవు ఈ రీతిని వారికి 

సూచనగా ఉందువు. 
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యెహెజేక్లు 33:22 => తపిప్ంచుకొనినవాడు వచిచ్న వెనుకటి సాయంతర్మున యెహోవా హసత్ము 

నామీదికి వచెచ్ను; ఉదయమున అతడు నాయొదద్కు రాకమునుపే యెహోవా నా నోరు తెరవగా 

పలుకుటకు నాకు శకిత్ కలిగెను, అపప్టినుండి నేను మౌనిని కాకయుంటిని. 

లూకా 1:20 => మరియు నా మాటలు వాటి కాలమందు నెరవేరును; నీవు వాటిని నమమ్లేదు గనుక 

ఈ సంగతులు జరుగు దినము వరకు నీవు మాటలాడక మౌనివై యుందువని అతనితో చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 24:4 => అతడు పరవశుడై కనున్లు తెరచినవాడై సరవ్శకుత్ని దరశ్నము పొందెను. 

మారుక్ 9:6 => వారు మిగుల భయపడిరి గనుక తాను చెపప్వలసినదేమో అతనికి తెలియలేదు. 

వచనము 19 

నీకు శుభమవును గాక, ధైరయ్ము తెచుచ్కొముమ్. ధైరయ్ము తెచుచ్కొమమ్ని నాతో చెపెప్ను. అతడు నాతో 

ఇటల్నగా నేను ధైరయ్ము తెచుచ్కొని నీవు ననున్ ధైరయ్పరచితివి గనుక నా యేలినవాడవైన నీవు ఆజఞ్ 

ఇమమ్ని చెపిప్తిని. 

దానియేలు 10:5 => నేను కనున్లెతిత్ చూడగా, నారబటట్లు ధరించుకొనన్ యొకడు కనబడెను, అతడు 

నడుమున మేలిమి బంగారు నడికటుట్ కటుట్కొనియుండెను. 

దానియేలు 10:6 => అతని శరీరము రకత్వరణ్పు రాతివంటిది, అతని ముఖము మెరుపువలె ఉండెను, 

అతని కనున్లు జావ్లామయమైన దీపములను, అతని భుజములును పాదములును తళతళలాడు 

ఇతత్డిని పోలియుండెను. అతని మాటల ధవ్ని నరసమూహపు కంఠధవ్నివలె ఉండెను 

దానియేలు 10:18 => అతడు మరల ననున్ ముటిట్ ననున్ బలపరచి నీవు బహు పిర్యుడవు, 

భయపడకుము, 

దానియేలు 8:15 => దానియేలను నేను ఈ దరశ్నము చూచితిని; దాని తెలిసికొనదగిన వివేకము 

పొందవలెనని యుండగా; మనుషుయ్ని రూపము గల యొకడు నాయెదుట నిలిచెను. 

దానియేలు 9:21 => నేను ఈలాగున మాటలాడుచు పార్రథ్న చేయుచునుండగా, మొదట నేను 

దరశ్నమందు చూచిన అతి పర్కాశమానుడైన గబిర్యేలను ఆ మనుషుయ్డు సాయంతర్పు బలి అరిప్ంచు 

సమయమున నాకు కనబడి ననున్ ముటెట్ను. 
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యెహెజేక్లు 1:26 => వాటి తలల పైనునన్ ఆ మండలముపైన నీలకాంతమయమైన 

సింహాసనమువంటిదొకటి కనబడెను; మరియు ఆ సింహాసనమువంటి దానిమీద నరసవ్రూపియగు 

ఒకడు ఆసీనుడైయుండెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:7 => మనుషుయ్ల పోలికగా పుటిట్, దాసుని సవ్రూపమును ధరించుకొని, తనున్ తానే 

రికుత్నిగా చేసికొనెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:8 => మరియు, ఆయన ఆకారమందు మనుషుయ్డుగా కనబడి, మరణము 

పొందునంతగా, అనగా సిలువమరణము పొందునంతగా విధేయత చూపినవాడై, తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనెను. 

పర్కటన 1:13 => తిరుగగా ఏడు సువరణ్ దీపసత్ంభములను, ఆ దీపసత్ంభముల మధయ్ను మనుషయ్ 

కుమారుని పోలిన యొకనిని చూచితిని. ఆయన తన పాదములమటుట్నకు దిగుచునన్ వసత్రము 

ధరించుకొని రొముమ్నకు బంగారు దటిట్ కటుట్కొనియుండెను. 

దానియేలు 10:10 => అపుప్డొకడుచేతితో ననున్ ముటిట్ నా మోకాళల్ను అఱచేతులను నేలమోపి ననున్ 

నిలువబెటిట్ 

యెషయా 6:7 => ఇది నీ పెదవులకు తగిలెను గనుక నీ పాపమునకు పార్యశిచ్తత్మాయెను, నీ 

దోషము తొలగిపోయెను అనెను. 

యిరిమ్యా 1:9 => అపుప్డు యెహోవా చేయి చాపి నా నోరుముటిట్ యీలాగు సెలవిచెచ్ను ఇదిగో నేను 

నీ నోట నా మాటలు ఉంచియునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 3:27 => అయితే నేను నీతో మాటలాడి నీ నోరు తెరచెదను, వారు తిరుగుబాటు 

చేయువారు గనుక నీవు వారియొదద్కు పోయి వినువాడు వినునుగాక విననొలల్నివాడు 

విననొలల్కయుండును గాక అని పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని వారితో చెపప్వలెను. 

యెహెజేక్లు 33:22 => తపిప్ంచుకొనినవాడు వచిచ్న వెనుకటి సాయంతర్మున యెహోవా హసత్ము 

నామీదికి వచెచ్ను; ఉదయమున అతడు నాయొదద్కు రాకమునుపే యెహోవా నా నోరు తెరవగా 

పలుకుటకు నాకు శకిత్ కలిగెను, అపప్టినుండి నేను మౌనిని కాకయుంటిని. 
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లూకా 1:64 => వెంటనే అతని నోరు తెరవబడి, నాలుక సడలి, అతడు దేవుని సుత్తించుచు 

మాటలాడసాగెను. 

లూకా 21:15 => మీ విరోధులందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాకుక్ను 

జాఞ్నమును నేను మీకు అనుగర్హింతును. 

దానియేలు 10:17 => నా యేలిన వాని దాసుడనైన నేను నా యేలినవాని యెదుట ఏలాగున 

మాటలాడుదును? నా బలము తొలగిపోయెను, ఊపిరి విడువలేక యునాన్నని చెపప్గా 

దానియేలు 12:8 => నేను వింటినిగాని గర్హింపలేకపోతిని నా యేలిన వాడా, వీటికి అంతమేమని 

నేనడుగగా 

నిరగ్మకాండము 4:10 => అపుప్డు మోషే పర్భువా, ఇంతకు మునుపైనను, నీవు నీ దాసునితో 

మాటలాడినపప్టినుండి యైనను , నేను మాట నేరప్రిని కాను , నేను నోటిమాందయ్ము 

నాలుకమాందయ్ము గలవాడనని యెహోవాతో చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 4:13 => అందుకతడు అయోయ్ పర్భువా, నీవు పంప తలంచినవానినే పంపుమనగా 

యెహోషువ 5:14 => అతడు కాదు, యెహోవా సేనాధిపతిగా నేను వచిచ్యునాన్ననెను. యెహోషువ 

నేలమటుట్కు సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడు తన దాసునికి సెలవిచుచ్నదేమని అడిగెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6 :13 => గిదోయ్ను చితత్ము నా యేలినవాడా , యెహోవా మాకు 

తోడైయుండినయెడల ఇదంతయు మాకేల సంభవించెను? యెహోవా ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను 

రపిప్ంచెనని చెపుప్చు, మా పితరులు మాకు వివరించిన ఆయన అదుభ్తకారయ్ములనిన్యు 

ఏమాయెను? యెహోవా మముమ్ను విడిచిపెటిట్ మిదాయ్నీయుల చేతికి మముమ్ను అపప్గించెనని అతనితో 

చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:15 => అతడు చితత్ము నా యేలినవాడా, దేని సహాయముచేత నేను 

ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంపగలను? నా కుటుంబము మనషేష్ గోతర్ములో ఎనిన్కలేనిదే. నా పితరుల 

కుటుంబములో నేను కనిషు ఠ్డనై యునాన్నని ఆయనతో చెపెప్ను. అందుకు యెహోవా అయిన నేమి? 
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నాయ్యాధిపతులు 13:8 => అందుకు మానోహ నా పర్భువా, నీవు పంపిన దైవజనుడు మరల 

మాయొదద్కువచిచ్, పుటట్బోవు ఆ బిడడ్కు మేము ఏమేమి చేయవలెనో దానిని మాకు నేరుప్నటుల్ 

దయచేయుమని యెహోవాను వేడుకొనగా 

యోహాను 20:28 => అందుకు తోమా ఆయనతో నా పర్భువా, నా దేవా అనెను. 

దానియేలు 10:8 => నేను ఒంటరినై యా గొపప్ దరశ్నమును చూచితిని; చూచినందున నాలో 

బలమేమియు లేకపోయెను, నా సొగసు వికారమాయెను, బలము నా యందు నిలువలేదు. 

దానియేలు 10:9 => నేను అతని మాటలు వింటిని; అతని మాటలు విని నేను నేలను సాషాట్ంగపడి 

గాఢనిదర్ పొందినవాడనైతిని. 

దానియేలు 7:15 => నాకు కలిగిన దరశ్నములు ననున్ కలవరపరచుచునన్ందున దానియేలను నేను 

నా దేహములో మనోదుఃఖము గలవాడనైతిని. 

దానియేలు 7:28 => దానియేలను నేను విని మనసుస్నందు అధికమైన కలత గలవాడనైతిని; 

అందుచేత నా ముఖము వికారమాయెను; అయితే ఆ సంగతి నా మనసుస్లో నుంచుకొంటిని. 

దానియేలు 8:17 => అపుప్డతడు నేను నిలుచునన్ చోటునకు వచెచ్ను; అతడు రాగానే నేను మహా 

భయమొంది సాషాట్ంగపడితిని; అతడు నరపుతుర్డా, యీ దరశ్నము అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నదని 

తెలిసికొనుమనెను. 

దానియేలు 8:27 => ఈ దరశ్నము కలుగగా దానియేలను నేను మూరిఛ్లిల్ కొనాన్ళుల్ వాయ్ధిగర్సుత్డనై 

యుంటిని; పిమమ్ట నేను కుదురై రాజు కొరకు చేయవలసిన పని చేయుచు వచిచ్తిని. ఈ 

దరశ్నమునుగూరిచ్ విసమ్యము గలవాడనైతిని గాని దాని సంగతి తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

పర్సంగి 1:18 => విసాత్రమైన జాఞ్నాభాయ్సముచేత విసాత్రమైన దుఃఖము కలుగును; అధిక విదయ్ 

సంపాదించినవానికి అధిక శోకము కలుగును. 

సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  

సంఖాయ్కాండము 24:4 => అతడు పరవశుడై కనున్లు తెరచినవాడై సరవ్శకుత్ని దరశ్నము పొందెను. 
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యిరిమ్యా 8:18 => నా గుండె నా లోపల సొమమ్సిలుల్చునన్ది, నేను దేనిచేత దుఃఖోపశాంతి 

నొందుదును? 

యెహెజేక్లు 1:28 => వరష్ కాలమున కనబడు ఇందర్ ధనుసుస్యొకక్ తేజసుస్వలె దాని చుటుట్నునన్ 

తేజసుస్ కనబడెను. ఇది యెహోవా పర్భావ సవ్రూప దరశ్నము. నేను చూచి సాగిలపడగా నాతో 

మాటలాడు ఒకని సవ్రము నాకు వినబడెను. 

యెహెజేక్లు 2:9 => నరపుతుర్డా, వారు తిరుగుబాటు చేసినటుల్ నీవు చేయక నేను నీతో చెపుప్ 

మాటను విని నోరుతెరచి నేనిచుచ్దాని భుజించుము అనెను. 

దానియేలు 4:19 => అందుకు బెలెత్షాజరను దానియేలు ఒక గంటసేపు అతి విసమ్యమునొంది 

మనసుస్నందు కలవరపడగా, రాజు బెలెత్షాజరూ, యీ దరశ్నమువలన గాని దాని భావమువలన గాని 

నీవు కలవరపడకుము అనెను. అంతట బెలెత్షాజరు నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నఫలము తమరిని 

దేవ్షించు వారికి కలుగునుగాక, దాని భావము తమరి శతుర్వులకు చెందునుగాక, 

దానియేలు 8:18 => అతడు నాతో మాటలాడుచుండగా నేను గాఢనిదర్ పటిట్నవాడనై నేలను 

సాషాట్ంగపడితిని గనుక అతడు ననున్ పటుట్కొని లేవనెతిత్ నిలువబెటెట్ను.  

దానియేలు 12:5 => దానియేలను నేను చూచుచుండగా మరియిదద్రు మనుషుయ్లు ఏటి అవతలి 

యొడుడ్న ఒకడును ఏటి ఇవతలి యొడుడ్వ ఒకడును నిలిచిరి. 

మతత్యి 17:6 => శిషుయ్లు ఈ మాట విని బోరల్బడి మికిక్లి భయపడగా 

లూకా 5:8 => సీమోను పేతురు అది చూచి, యేసు మోకాళల్ యెదుట సాగిలపడి పర్భువా, ననున్ 

విడిచిపొముమ్, నేను పాపాతుమ్డనని చెపెప్ను. 

లూకా 22:43 => తండీర్, యీ గినెన్ నా యొదద్నుండి (తొలగించుటకు) నీ చితత్మైతే తొలగించుము; 

అయినను నా యిషట్ము కాదు, నీ చితత్మే సిదిధ్ంచునుగాక అని పార్రిథ్ంచెను. 

లూకా 24:5 => వారు భయపడి ముఖములను నేల మోపియుండగా వీరు సజీవుడైన వానిని 

మీరెందుకు మృతులలో వెదకుచునాన్రు? 
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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 

వచనము 20 

అతడు నేనెందుకు నీయొదద్కు వచిచ్తినో అది నీకు తెలిసినది గదా; నేను పారసీకుడగు అధిపతితో 

యుదధ్ము చేయుటకు మరల పోయెదను. నేను బయలుదేరుచుండగానే గేర్కేయుల దేశము యొకక్ 

అధిపతి వచుచ్ను. 

మతత్యి 22:43 => అందుకాయన ఆలాగైతే నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదముల కిర్ంద ఉంచువరకు 

మతత్యి 22:44 => నీవు నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను అని 

దావీదు ఆయనను పర్భువని ఆతమ్వలన ఏల చెపుప్చునాన్డు? 

మారుక్ 12:36 => నేను నీ శతుర్వులను నీకు పాదపీఠముగా ఉంచువరకు నీవు నా కుడివైపున 

కూరుచ్ండుమని పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను అని దావీదే పరిశుదాధ్తమ్వలన చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 32:20 => మీరు ఇదిగో నీ సేవకుడైన యాకోబు మా వెనుక వచుచ్చునాన్డని 

చెపప్వలెననియు రెండవవానికిని మూడవవానికిని మందల వెంబడి వెళి ల్న వారికందరికిని 

ఆజాఞ్పించెను. 

నిరగ్మకాండము 24:10 => ఇశార్యేలీయుల దేవుని చూచిరి. ఆయన పాదములకిర్ంద నిగనిగలాడు 

నీలమయమైన వసుత్వువంటిదియు ఆకాశమండలపు తేజమువంటిదియు ఉండెను. 

నిరగ్మకాండము 24:11 => ఆయన ఇశార్యేలీయులలోని పర్ధానులకు ఏ హానియు చేయలేదు; 

వారు దేవుని చూచి అనన్పానములు పుచుచ్కొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 33:20 => మరియు ఆయన నీవు నా ముఖమును చూడజాలవు; ఏ నరుడును ననున్ 

చూచి బర్దుకడనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:22 => గిదోయ్ను ఆయన యెహోవా దూత అని తెలిసికొని అహహా నా 

యేలినవాడా, యెహోవా, ఇందుకే గదా నేను ముఖాముఖిగా యెహోవా దూతను చూచితిననెను.  
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నాయ్యాధిపతులు 13:21 => ఆ తరువాత యెహోవా దూత మరల మానోహకును అతని భారయ్కును 

ఇక పర్తయ్క్షము కాలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 13:22 => ఆయన యెహోవా దూత అని మానోహ తెలిసికొని మనము దేవుని 

చూచితివిు గనుక మనము నిశచ్యముగా చనిపోదుమని తన భారయ్తో అనగా 

నాయ్యాధిపతులు 13:23 => అతని భారయ్ యెహోవా మనలను చంపగోరినయెడల ఆయన 

దహనబలిని నైవేదయ్మును మనచేత అంగీకరింపడు, ఈ సంగతులనిన్టిని మనకు చూపింపడు, ఈ 

కాలమున ఇటిట్ సంగతులను మనకు వినిపింపడని అతనితో చెపెప్ను. 

యెషయా 6:1 => రాజైన ఉజిజ్యా మృతినొందిన సంవతస్రమున అతుయ్నన్తమైన సింహాసనమందు 

పర్భువు ఆసీనుడైయుండగా నేను చూచితిని; ఆయన చొకాక్యి అంచులు దేవాలయమును 

నిండుకొనెను. 

యెషయా 6:2 => ఆయనకు పైగా సెరాపులు నిలిచియుండిరి; ఒకొక్కక్రికి ఆరేసి రెకక్లుండెను. 

పర్తివాడు రెండు రెకక్లతో తన ముఖమును రెంటితో తన కాళల్ను కపుప్కొనుచు రెంటితో 

ఎగురుచుండెను. 

యెషయా 6:3 => వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా, పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు; 

సరవ్లోకము ఆయన మహిమతో నిండియునన్ది అని గొపప్ సవ్రముతో గాన పర్తిగానములు 

చేయుచుండిరి. 

యెషయా 6:4 => వారి కంఠసవ్రమువలన గడప కముమ్ల పునాదులు కదలుచు మందిరము 

ధూమముచేత నిండగా 

యెషయా 6:5 => నేను అయోయ్, నేను అపవితర్మైన పెదవులు గలవాడను; అపవితర్మైన 

పెదవులుగల జనుల మధయ్ను నివసించువాడను; నేను నశించితిని; రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవాను నేను కనున్లార చూచితిననుకొంటిని. 

యోహాను 1:18 => ఎవడును ఎపుప్డైనను దేవుని చూడలేదు; తండిర్ రొముమ్ననునన్ అదివ్తీయ 

కుమారుడే ఆయనను బయలుపరచెను. 
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దానియేలు 10:8 => నేను ఒంటరినై యా గొపప్ దరశ్నమును చూచితిని; చూచినందున నాలో 

బలమేమియు లేకపోయెను, నా సొగసు వికారమాయెను, బలము నా యందు నిలువలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  

2 దినవృతాత్ంతములు 9:4 => అతని బలల్మీది భోజనపదారథ్ములను, అతని సేవకులు 

కూరుచ్ండుటను , అతని యుపచారులు కనిపెటుట్టను వారి వసత్రములను , అతనికి 

గినెన్లనందించువారిని వారి వసత్రములను, యెహోవా మందిరమందు అతడు అరిప్ంచు దహనబలులను 

చూచినపుప్డు, ఆమె విసమ్యమొంది రాజుతో ఇటల్నెను 

యిరిమ్యా 8:18 => నా గుండె నా లోపల సొమమ్సిలుల్చునన్ది, నేను దేనిచేత దుఃఖోపశాంతి 

నొందుదును? 

యెహెజేక్లు 1:28 => వరష్ కాలమున కనబడు ఇందర్ ధనుసుస్యొకక్ తేజసుస్వలె దాని చుటుట్నునన్ 

తేజసుస్ కనబడెను. ఇది యెహోవా పర్భావ సవ్రూప దరశ్నము. నేను చూచి సాగిలపడగా నాతో 

మాటలాడు ఒకని సవ్రము నాకు వినబడెను. 

దానియేలు 4:19 => అందుకు బెలెత్షాజరను దానియేలు ఒక గంటసేపు అతి విసమ్యమునొంది 

మనసుస్నందు కలవరపడగా, రాజు బెలెత్షాజరూ, యీ దరశ్నమువలన గాని దాని భావమువలన గాని 

నీవు కలవరపడకుము అనెను. అంతట బెలెత్షాజరు నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నఫలము తమరిని 

దేవ్షించు వారికి కలుగునుగాక, దాని భావము తమరి శతుర్వులకు చెందునుగాక, 

దానియేలు 10:16 => అపుప్డు నరసవ్రూపియగు ఒకడు నా పెదవులను ముటట్గా నేను నోరు తెరచి 

నాయెదుట నిలిచియునన్ వానితో ఇటల్ంటిని నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నమువలన నాకు వేదన 

కలిగినందున నా బలము తొలగిపోయెను, 

మతత్యి 17:6 => శిషుయ్లు ఈ మాట విని బోరల్బడి మికిక్లి భయపడగా 

లూకా 5:8 => సీమోను పేతురు అది చూచి, యేసు మోకాళల్ యెదుట సాగిలపడి పర్భువా, ననున్ 

విడిచిపొముమ్, నేను పాపాతుమ్డనని చెపెప్ను. 
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హెబీర్యులకు 12:21 => మరియు ఆ దరశ్నమెంతో భయంకరముగా ఉనన్ందున మోషే నేను 

మికిక్లి భయపడి వణకుచునాన్ననెను. 

పర్కటన 1:17 => నేనాయనను చూడగానే చచిచ్నవానివలె ఆయన పాదములయొదద్ పడితిని. ఆయన 

తన కుడిచేతిని నామీద ఉంచి నాతో ఇటల్నెను భయపడకుము;  

వచనము 21 

అయితే సతయ్గర్ంథమందు వార్సినది నీతో చెపెప్దను, మీ యధిపతియగు మిఖాయేలు గాక యీ 

సంగతులనుగూరిచ్ నా పక్షముగా నిలువ తెగించిన వాడొకడును లేడు.  

దానియేలు 10:10 => అపుప్డొకడుచేతితో ననున్ ముటిట్ నా మోకాళల్ను అఱచేతులను నేలమోపి ననున్ 

నిలువబెటిట్ 

దానియేలు 10:16 => అపుప్డు నరసవ్రూపియగు ఒకడు నా పెదవులను ముటట్గా నేను నోరు తెరచి 

నాయెదుట నిలిచియునన్ వానితో ఇటల్ంటిని నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నమువలన నాకు వేదన 

కలిగినందున నా బలము తొలగిపోయెను, 

దానియేలు 8:18 => అతడు నాతో మాటలాడుచుండగా నేను గాఢనిదర్ పటిట్నవాడనై నేలను 

సాషాట్ంగపడితిని గనుక అతడు ననున్ పటుట్కొని లేవనెతిత్ నిలువబెటెట్ను.  

1 సమూయేలు 23:15 => తన పార్ణము తీయుటకై సౌలు బయలుదేరెనని తెలిసికొని దావీదు జీఫు 

అరణయ్ములో ఒక వనమున దిగెను. 

యోబు 16:5 => అయినను నేను నా నోటి మాటలతో మిముమ్ను బలపరచుదును నా పెదవుల 

మాటలు మిముమ్ను ఓదారిచ్ ఆదరించును 

యోబు 23:6 => ఆయన తన అధికబలముచేత నాతో వాయ్జెయ్మాడునా? ఆయన ఆలాగు చేయక నా 

మనవి ఆలకించును 

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.  

లూకా 22:32 => నీ నమిమ్క తపిప్పోకుండునటుల్ నేను నీకొరకు వేడుకొంటిని; నీ మనసు తిరిగిన 

తరువాత నీ సహోదరులను సిథ్రపరచుమని చెపెప్ను. 

లూకా 22:43 => తండీర్, యీ గినెన్ నా యొదద్నుండి (తొలగించుటకు) నీ చితత్మైతే తొలగించుము; 

అయినను నా యిషట్ము కాదు, నీ చితత్మే సిదిధ్ంచునుగాక అని పార్రిథ్ంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:23 => అకక్డ కొంతకాలముండిన తరువాత బయలుదేరి వరుసగా 

గలతీయ పార్ంతమందును ఫుర్గియయందును సంచరించుచు శిషుయ్లనందరిని సిథ్రపరచెను. 

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, 

యెహెజేక్లు 1:26 => వాటి తలల పైనునన్ ఆ మండలముపైన నీలకాంతమయమైన 

సింహాసనమువంటిదొకటి కనబడెను; మరియు ఆ సింహాసనమువంటి దానిమీద నరసవ్రూపియగు 

ఒకడు ఆసీనుడైయుండెను. 
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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. 

దానియేలు 9:21 => నేను ఈలాగున మాటలాడుచు పార్రథ్న చేయుచునుండగా, మొదట నేను 

దరశ్నమందు చూచిన అతి పర్కాశమానుడైన గబిర్యేలను ఆ మనుషుయ్డు సాయంతర్పు బలి అరిప్ంచు 

సమయమున నాకు కనబడి ననున్ ముటెట్ను. 

దానియేలు 10:19 => నీకు శుభమవును గాక, ధైరయ్ము తెచుచ్కొముమ్. ధైరయ్ము తెచుచ్కొమమ్ని నాతో 

చెపెప్ను. అతడు నాతో ఇటల్నగా నేను ధైరయ్ము తెచుచ్కొని నీవు ననున్ ధైరయ్పరచితివి గనుక నా 

యేలినవాడవైన నీవు ఆజఞ్ ఇమమ్ని చెపిప్తిని. 

దానియేలు 11:1 => మాదీయుడగు దరాయ్వేషు మొదటి సంవతస్రమందు మిఖాయేలును 

సిథ్రపరచుటకును బలపరచుటకును నేను అతనియొదద్ నిలువబడితిని. 

మతత్యి 17:7 => యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ వారిని ముటిట్ లెండి, భయపడకుడని చెపెప్ను. 
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వచనము 1 

మాదీయుడగు దరాయ్వేషు మొదటి సంవతస్రమందు మిఖాయేలును సిథ్రపరచుటకును 

బలపరచుటకును నేను అతనియొదద్ నిలువబడితిని. 

దానియేలు 10:11 => దానియేలూ, నీవు బహు పిర్యుడవు గనుక నేను నీయొదద్కు పంపబడితిని; 

నీవు లేచి నిలువబడి నేను నీతో చెపుప్మాటలు తెలిసికొనుమనెను. అతడీమాటలు నాతో చెపప్గా నేను 

వణకుచు నిలువబడితిని. 

దానియేలు 9:23 => నీవు బహు పిర్యుడవు గనుక నీవు విజాఞ్పనము చేయ నారంభించినపుప్డు, ఈ 

సంగతిని నీకు చెపుప్టకు వెళల్వలెనని ఆజఞ్ బయలుదేరెను; కావున ఈ సంగతిని తెలిసికొని నీకు కలిగిన 

దరశ్నభావమును గర్హించుము. 

యోహాను 11:3 => అతని అకక్ చెలెల్ండుర్ పర్భువా, యిదిగో నీవు పేర్మించువాడు రోగియై 

యునాన్డని ఆయనయొదద్కు వరత్మానము పంపిరి. 

యోహాను 11:5 => యేసు మారత్ను ఆమె సహోదరిని లాజరును పేర్మించెను. 

యోహాను 11:36 => కాబటిట్ యూదులు అతనిని ఏలాగు పేర్మించెనో చూడుడని చెపుప్కొనిరి. 

యోహాను 15:9 => తండిర్ ననున్ ఏలాగు పేర్మించెనో నేనును మిముమ్ను ఆలాగు పేర్మించితిని, నా 

పేర్మయందు నిలిచియుండుడి. 

యోహాను 15:10 => నేను నా తండిర్ ఆజఞ్లు గైకొని ఆయన పేర్మయందు నిలిచియునన్ పర్కారము 

మీరును నా ఆజఞ్లు గైకొనినయెడల నా పేర్మయందు నిలిచియుందురు. 

యోహాను 15:11 => మీయందు నా సంతోషము ఉండవలెననియు, మీ సంతోషము పరిపూరణ్ము 

కావలెననియు, ఈ సంగతులు మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 1 5 : 1 2 = > నేను మిముమ్ను పేర్మించిన పర్కారము , మీరొకనినొకడు 

పేర్మించవలెననుటయే నా ఆజఞ్ 

యోహాను 15:13 => తన సేన్హితుల కొరకు తన పార్ణము పెటుట్వానికంటె ఎకుక్వైన పేర్మగల 

వాడెవడును లేడు. 
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యోహాను 15:14 => నేను మీ కాజాఞ్పించువాటిని చేసినయెడల, మీరు నా సేన్హితులై యుందురు. 

యోహాను 19:26 => యేసు తన తలిల్యు తాను పేర్మించిన శిషుయ్డును దగగ్ర నిలుచుండుట చూచి 

అమామ్, యిదిగో నీ కుమారుడు అని తన తలిల్తో చెపెప్ను, 

యోహాను 21:20 => పేతురు వెనుకకు తిరిగి, యేసు పేర్మించినవాడును, భోజనపంకిత్ని ఆయన 

రొముమ్న ఆనుకొని పర్భువా, నినున్ అపప్గించువాడెవడని అడిగిన వాడునైన శిషుయ్డు తమ వెంట 

వచుచ్ట చూచెను. 

దానియేలు 10:12 => అపుప్డతడు దానియేలూ, భయపడకుము, నీవు తెలిసికొనవలెనని నీ 

మనసుస్ను అపప్గించి, దేవుని యెదుట నినున్ తగిగ్ంచుకొనిన ఆ మొదటి దినము మొదలుకొని నీవు 

చెపిప్న మాటలు వినబడినవి గనుక నీ మాటలనుబటిట్ నేను వచిచ్తిని  

నాయ్యాధిపతులు 6:23 => అపుప్డు యెహోవా నీకు సమాధానము, భయపడకుము, నీవు చావవని 

అతనితో సెలవిచెచ్ను. 

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 41:14 => 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  
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లూకా 24:36 => వారు ఈలాగు మాటలాడుచుండగా ఆయన వారి మధయ్ను నిలిచి--మీకు 

సమాధానమవుగాకని వారితో అనెను. 

లూకా 24:37 => అయితే వారు దిగులుపడి భయాకార్ంతులై, భూతము తమకు కనబడెనని 

తలంచిరి. 

లూకా 24:38 => అపుప్డాయన మీరెందుకు కలవరపడుచునాన్రు? మీ హృదయములలో 

సందేహములు పుటట్నేల? 

యో హా ను 1 4 : 2 7 = > శాం తి మీ క ను గర్ హిం చి వె ళుల్ చు నాన్ ను ; నా శాం తి నే 

మీకనుగర్హించుచునాన్ను; లోకమిచుచ్నటుట్గా నేను మీకనుగర్హించుటలేదు; మీ హృదయమును 

కలవరపడనియయ్కుడి, వెరవనియయ్కుడి. 

యోహాను 16:33 => నాయందు మీకు సమాధానము కలుగునటుల్ ఈ మాటలు మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. లోకములో మీకు శర్మ కలుగును; అయినను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి, నేను లోకమును 

జయించియునాన్ననెను. 

పర్కటన 1:17 => నేనాయనను చూడగానే చచిచ్నవానివలె ఆయన పాదములయొదద్ పడితిని. ఆయన 

తన కుడిచేతిని నామీద ఉంచి నాతో ఇటల్నెను భయపడకుము;  

యెహోషువ 1:6 => నినున్ విడువను నినున్ ఎడబాయను, నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ముగా నుండుము. 

వారికిచెచ్దనని నేను వారి పితరులతో పర్మాణము చేసిన యీ దేశమును నిశచ్యముగా నీవు ఈ 

పర్జల సావ్ధీనము చేసెదవు. 

యెహోషువ 1:7 => అయితే నీవు నిబబ్రము గలిగి జాగర్తత్పడి బహు ధైరయ్ముగానుండి, నా 

సేవకుడైన మోషే నీకు ఆజాఞ్పించిన ధరమ్శాసత్రమంతటి చొపుప్న చేయవలెను. నీవు నడుచు పర్తి 

మారగ్మున చకక్గా పర్వరిత్ంచునటుల్ నీవు దానినుండి కుడికి గాని యెడమకు గాని తొలగకూడదు. 

యెహోషువ 1:9 => నేను నీకాజఞ్ యిచిచ్యునాన్ను గదా, నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ముగా నుండుము, 

దిగులు పడకుము జడియకుము. నీవు నడుచు మారగ్మంతటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు 

తోడైయుండును. 
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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.  

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. 

జెకరాయ్ 8:9 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా మందిరమును కటుట్టకై దాని పునాదివేసిన దినమున పర్వకత్లనోట 

పలుకబడిన మాటలు ఈ కాలమున వినువారలారా, ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి. 

జెకరాయ్ 8:13 => యూదా వారలారా, ఇశార్యేలు వారలారా, మీరు అనయ్జనులలో నేలాగు 

శాపాసప్దమై యుంటిరో ఆలాగే మీరు ఆశీరావ్దాసప్దమగునటుల్ నేను మిముమ్ను రకిష్ంతును; 

భయపడక ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి. 

1 కొరిందీయులకు 16:13 => మెలకువగా ఉండుడి, విశావ్సమందు నిలుకడగా ఉండుడి, 

పౌరుషము గలవారై యుండుడి, బలవంతులైయుండుడి; 

ఎఫెసీయులకు 6:10 => తుదకు పర్భువు యొకక్ మహాశకిత్నిబటిట్ ఆయనయందు బలవంతులై 

యుండుడి. 

2 తిమోతి 2:1 => నా కుమారుడా, కీర్సుత్యేసు నందునన్ కృపచేత బలవంతుడవు కముమ్. 

1 సమూయేలు 3:9 => నీవు పోయి, పండుకొముమ్, ఎవరైన నినున్ పిలిచిన యెడల యెహోవా, నీ 

దాసుడు ఆలకించుచునాన్డు, ఆజఞ్నిమమ్ని చెపుప్మని సమూయేలుతో అనగా సమూయేలు పోయి తన 

సథ్లమందు పండుకొనెను. 

1 సమూయేలు 3:10 => తరువాత యెహోవా పర్తయ్క్షమై నిలిచి ఆ రీతిగా సమూయేలూ 

సమూయేలూ, అని పిలువగా సమూయేలు నీ దాసుడు ఆలకించుచునాన్డు ఆజఞ్ యిమమ్నెను. 
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దానియేలు 10:18 => అతడు మరల ననున్ ముటిట్ ననున్ బలపరచి నీవు బహు పిర్యుడవు, 

భయపడకుము, 

కీరత్నలు 138:3 => నేను మొఱఱ్పెటిట్న దినమున నీవు నాకు ఉతత్రమిచిచ్తివి. నా పార్ణములో తార్ణ 

పుటిట్ంచి ననున్ ధైరయ్పరచితివి.  

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 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:8 => మీరు బలము గలిగి సావ్ధీనపరచుకొనుటకై నది దాటి వెళుల్చునన్ 

ఆ దేశమందు పర్వేశించి దాని సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:7 => మరియు మోషే యెహోషువను పిలిచి నీవు నిబబ్రముగలిగి 

ధైరయ్ముగా నుండుము. యెహోవా ఈ పర్జలకిచుచ్టకు వారి పితరులతో పర్మాణము చేసిన 

దేశమునకు నీవు వీరితోకూడ పోయి దానిని వారికి సావ్ధీనపరచవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:7 => కాగా మీరు బలహీనులు కాక ధైరయ్ము వహించుడి, మీ కారయ్ము 

సఫలమగును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:7 => మీరు దిగులుపడకుడి, ధైరయ్ము విడువకుడి; అషూష్రు రాజుకైనను 

అతనితో కూడనునన్ సైనయ్మంతటికైనను మీరు భయపడవదుద్, విసమ్యమొందవదుద్, అతనికి 

కలిగియునన్ సహాయముకంటె ఎకుక్వ సహాయము మనకు కలదు. 

పర్సంగి 7:3 => నవువ్టకంటె దుఃఖపడుట మేలు; ఏలయనగా ఖినన్మైన ముఖము హృదయమును 

గుణపరచును. 

యెహెజేక్లు 2:1 => నరపుతుర్డా, నీవు చకక్గా నిలువబడుము, నేను నీతో మాటలాడవలెను అని 

యెహెజేక్లు 3:24 => నేను నేలను సాగిలపడగా ఆతమ్ నాలో పర్వేశించి ననున్ చకక్గా నిలువబెటిట్న 

తరువాత యెహోవా నాతో మాటలాడి ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నరపుతుర్డా, వారు నీమీద పాశములువేసి 

వాటితో నినున్ బంధింపబోవుదురు గనుక వారియొదద్కు వెళల్క యింటికిపోయి దాగియుండుము. 
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మతత్యి 28:5 => దూత ఆ సతరీలను చూచి మీరు భయపడకుడి, సిలువ వేయబడిన యేసును మీరు 

వెదకుచునాన్రని నాకు తెలియును; 

లూకా 1:28 => ఆ దూత లోపలికి వచిచ్ ఆమెను చూచి దయాపార్పుత్రాలా నీకు శుభము; పర్భువు 

నీకు తోడైయునాన్డని చెపెప్ను. 

లూకా 2:10 => అయితే ఆ దూత భయపడకుడి; ఇదిగో పర్జలందరికిని కలుగబోవు మహా 

సంతోషకరమైన సువరత్మానము నేను మీకు తెలియజేయుచునాన్ను; 

లూకా 24:5 => వారు భయపడి ముఖములను నేల మోపియుండగా వీరు సజీవుడైన వానిని 

మీరెందుకు మృతులలో వెదకుచునాన్రు? 

రోమీయులకు 2:3 => అటిట్ కారయ్ములు చేయువారికి తీరుప్ తీరుచ్చు వాటినే చేయుచునన్ 

మనుషుయ్డా, నీవు దేవుని తీరుప్ తపిప్ంచుకొందువని అనుకొందువా? 

రోమీయులకు 4:20 => అవిశావ్సము వలన దేవుని వాగాద్నమునుగూరిచ్ సందేహింపక 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:13 => పర్భువువలన పేర్మింపబడిన సహోదరులారా, ఆతమ్ మిముమ్ను 

పరిశుదధ్పరచుటవలనను, మీరు సతయ్మును నముమ్టవలనను, రక్షణ పొందుటకు దేవుడు ఆదినుండి 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనెను గనుక మేము మిముమ్నుబటిట్ యెలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంప బదుధ్లమైయునాన్ము. 

వచనము 2 

ఇపుప్డు సతయ్మును నీకు తెలియజేయుచునాన్ను; ఏమనగా ఇంక ముగుగ్రు రాజులు పారసీకముమీద 

రాజయ్ము చేసిన పిమమ్ట అందరికంటె అధికైశవ్రయ్ము కలిగిన నాలుగవ రాజొకడు వచుచ్ను. అతడు 

తనకునన్ సంపతుత్చేత బలవంతుడై అందరిని గేర్కేయుల రాజయ్మునకు విరోధముగా రేపును.  

దానియేలు 10:13 => పారసీకుల రాజాయ్ధిపతి ఇరువది యొకక్ దినములు ననున్ ఎదిరించెను. ఇంక 

పారసీకుల రాజుల సముఖమున నేను నిలుచుచుండగా పర్ధానాధిపతులలో మిఖాయేలను ఒకడు నాకు 

సహాయము చేయవచెచ్ను, 
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యెషయా 37:36 => అంతట యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రువారి దండు పేటలో లక్ష 

యెనుబదియైదువేలమందిని మొతెత్ను ; ఉదయమున జనులు లేవగా వారందరును 

మృతకళేబరములుగా ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

దానియేలు 7:6 => అటు పిమమ్ట చిరుతపులిని పోలిన మరియొక జంతువును చూచితిని. దాని 

వీపున పకిష్రెకక్లవంటి నాలుగు రెకక్లుండెను ; దానికి నాలుగు తలలుండెను ; దానికి 

ఆధిపతయ్మియయ్బడెను. 

దానియేలు 8:5 => నేను ఈ సంగతి ఆలోచించుచుండగా ఒక మేకపోతు పడమటనుండి వచిచ్, కాళుల్ 

నేల మోపకుండ భూమి యందంతట పరగులెతెత్ను; దాని రెండు కనున్ల మధయ్నొక పర్సిదధ్మైన 

కొముమ్ండెను. 

దానియేలు 8:6 => ఈ మేకపోతు నేను నదిపర్కక్ను నిలుచుట చూచిన రెండు కొముమ్లు గల పొటే ట్లు 

సమీపమునకు వచిచ్, భయంకరమైన కోపముతోను బలముతోను దానిమీదికి డీకొని వచెచ్ను. 

దానియేలు 8:7 => నేను చూడగా ఆ మేకపోతు పొటే ట్లును కలిసికొని, మికిక్లి రౌదర్ము గలదై 

దానిమీదికి వచిచ్ ఆ పొటే ట్లును గెలిచి దాని రెండు కొముమ్లను పగులగొటెట్ను. ఆ పొటే ట్లు దాని 

నెదిరింపలేక పోయినందున ఆ మేకపోతు దానిని నేలను పడవేసి తొర్కుక్చుండెను; దాని బలమును 

అణచి ఆ పొటే ట్లును తపిప్ంచుట ఎవరిచేతను కాకపోయెను.  

దానియేలు 8:8 => ఆ మేకపోతు అతయ్ధికముగా బలము చూపుచు వచెచ్ను; అది బహుగా 

పుషిట్నొందగా దాని పెదద్కొముమ్ విరిగెను; విరిగినదానికి బదులుగా నాలుగు పర్సిదధ్మైన కొముమ్లు 

ఆకాశపు నలుదికుక్లకు నాలుగు పెరిగెను, 

దానియేలు 8:21 => బొచుచ్గల ఆ మేకపోతు గేర్కుల రాజు; దాని రెండు కనున్ల మధయ్నునన్ ఆ 

పెదద్కొముమ్ వారి మొదటి రాజును సూచించుచునన్ది. 

దానియేలు 11:2 => ఇపుప్డు సతయ్మును నీకు తెలియజేయుచునాన్ను; ఏమనగా ఇంక ముగుగ్రు 

రాజులు పారసీకముమీద రాజయ్ము చేసిన పిమమ్ట అందరికంటె అధికైశవ్రయ్ము కలిగిన నాలుగవ 
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రాజొకడు వచుచ్ను. అతడు తనకునన్ సంపతుత్చేత బలవంతుడై అందరిని గేర్కేయుల రాజయ్మునకు 

విరోధముగా రేపును.  

దానియేలు 11:3 => అంతలో శూరుడగు ఒక రాజు పుటిట్ మహా విశాలమైన రాజయ్ము నేలి 

యిషాట్నుసారముగా జరిగించును. 

దానియేలు 11:4 => అతడు రాజైన తరువాత అతని రాజయ్ము శిథిలమై ఆకాశపు నలుదికుక్ల 

విభాగింపబడును. అది అతని వంశపు వారికి గాని అతడు పర్భుతవ్ము చేసిన పర్కారము పర్భుతవ్ము 

చేయువారికి గాని విభాగింపబడదు, అతని పర్భుతవ్ము వేరుతో పెరికివేయబడును, అతని 

వంశపువారు దానిని పొందరు గాని అనుయ్లు పొందుదురు.  

ఆదికాండము 32:2 => యాకోబు వారిని చూచి ఇది దేవుని సేన అని చెపిప్ ఆ చోటికి 

మహనయీము అను పేరు పెటెట్ను. 

సంఖాయ్కాండము 24:24 => కితీత్ము తీరమునుండి ఓడలు వచుచ్ను. అవి అషూష్రును ఏబెరును 

బాధించును. కితీత్యులుకూడ నితయ్నాశనము పొందుదురనెను. 

యెహెజేక్లు 27:13 => గేర్కేయులును తుబాలువారును మెషెకువారును నీలో వరత్కవాయ్పారము 

చేయుచు, నరులను ఇతత్డి వసుత్వులను ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు, 

దానియేలు 2:39 => తాము చనిపోయిన తరువాత తమరి రాజయ్ముకంటె తకుక్వైన రాజయ్మొకటి 

లేచును. అటుతరువాత లోకమంత యేలునటిట్ మూడవ రాజయ్మొకటి లేచును. అది యితత్డి 

వంటిదగును.  

జెకరాయ్ 1:11 => అవి గొంజిచెటల్మధయ్ను నిలువబడిన యెహోవా దూతను చూచి మేము 

లోకమంతట తిరుగులాడి వచిచ్యునాన్ము; ఇదిగో లోకులందరు శాంతము కలిగి నిమమ్ళముగా 

ఉనాన్రని చెపెప్ను. 

వచనము 3 

అంతలో శూరుడగు ఒక రాజు పుటిట్ మహా విశాలమైన రాజయ్ము నేలి యిషాట్నుసారముగా 

జరిగించును. 
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దానియేలు 8:26 => ఆ దినములనుగూరిచ్న దరశ్నమును వివరించియునాన్ను. అది వాసత్వము, అది 

యనేకదినములు జరిగిన పిమమ్ట నెరవేరును; నీవైతే ఈ దరశ్నము వెలల్డిచేయకుమనెను. 

దానియేలు 11:1 => మాదీయుడగు దరాయ్వేషు మొదటి సంవతస్రమందు మిఖాయేలును 

సిథ్రపరచుటకును బలపరచుటకును నేను అతనియొదద్ నిలువబడితిని. 

దానియేలు 12:13 => నీవు అంతయ్ము వరకు నిలకడగా ఉండినయెడల విశార్ంతి నొంది 

కాలాంతమందు నీ వంతులో నిలిచెదవు. 

యెషయా 41:22 => జరుగబోవువాటిని విశదపరచి మాయెదుట తెలియజెపుప్డి పూరవ్మైనవాటిని 

విశదపరచుడి మేమాలోచించి వాటి ఫలమును తెలిసికొనునటుల్ వాటిని మాకు తెలియజెపుప్డి 

లేనియెడల రాగలవాటిని మాకు తెలియజెపుప్డి.  

యెషయా 41:23 => ఇకమీదట రాబోవు సంగతులను తెలియజెపుప్డి అపుప్డు మీరు దేవతలని 

మేము ఒపుప్కొందుము మేము ఒకరినొకరము సాటిచేసికొని కనుగొనునటుల్ మేలైనను కీడైనను 

చేయుడి.  

యెషయా 43:8 => కనున్లుండి అంధులైనవారిని చెవులుండి బధిరులైన వారిని తీసికొనిరండి 

యెషయా 43:9 => సరవ్జనులారా, గుంపుకూడి రండి జనములు కూరచ్బడవలెను వారిలో ఎవరు 

ఇటిట్ సంగతులు తెలియజేయుదురు? పూరవ్కాలమున జరిగినవాటిని ఎవరు మాకు వినిపించుదురు? 

తాము నిరోద్షులమని తీరుప్పొందునటుల్ తమ సాకుష్లను తేవలెను లేదా, విని సతయ్మే యని 

యొపుప్కొనవలెను.  

ఆమోసు 3:7 => తన సేవకులైన పర్వకత్లకు తాను సంకలిప్ంచిన దానిని బయలుపరచకుండ 

పర్భువైన యెహోవా యేమియు చేయడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:15 => ఇందుకు పర్వకత్ల వాకయ్ములు సరిపడియునన్వి; ఎటల్నగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:18 => పరచిన పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు అని వార్యబడియునన్ది. 

దానియేలు 10:13 => పారసీకుల రాజాయ్ధిపతి ఇరువది యొకక్ దినములు ననున్ ఎదిరించెను. ఇంక 

పారసీకుల రాజుల సముఖమున నేను నిలుచుచుండగా పర్ధానాధిపతులలో మిఖాయేలను ఒకడు నాకు 

సహాయము చేయవచెచ్ను, 
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దానియేలు 9:25 => యెరూషలేమును మరల కటిట్ంచవచుచ్నని ఆజఞ్ బయలుదేరిన సమయము 

మొదలుకొని అభిషికుత్డగు అధిపతి వచుచ్వరకు ఏడు వారములు పటుట్నని సప్షట్ముగా గర్హించుము. 

అరువది రెండు వారములు తొందరగల సమయములందు పటట్ణపు రాచవీధులును కందకములును 

మరల కటట్బడును. 

దానియేలు 12:1 => ఆ కాలమందు నీ జనుల పక్షమున నిలుచునటిట్ మహా అధిపతియగు 

మిఖాయేలు వచుచ్ను. అపుప్డు నీ జనులు రాజయ్ముగా కూడిన కాలము మొదలుకొని యీ కాలము 

వరకు ఎనన్టికిని కలుగనంత ఆపద కలుగును; అయితే నీ జనులలో గర్ంథమునందు 

దాఖలైనవారెవరో వారు తపిప్ంచుకొందురు. 

యూదా 1:9 => అయితే పర్ధాన దూతయైన మిఖాయేలు అపవాదితో వాదించుచు మోషే యొకక్ 

శరీరమునుగూరిచ్ తరిక్ంచినపుప్డు, దూషించి తీరుప్తీరచ్ తెగింపక పర్భువు నినున్ గదిద్ంచును గాక 

అనెను.  

పర్కటన 12:7 => అంతట పరలోకమందు యుదధ్ము జరిగెను. మిఖాయేలును అతని దూతలును ఆ 

ఘటసరప్ముతో యుదధ్ము చేయవలెనని యుండగా 

యెహోషువ 5:14 => అతడు కాదు, యెహోవా సేనాధిపతిగా నేను వచిచ్యునాన్ననెను. యెహోషువ 

నేలమటుట్కు సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడు తన దాసునికి సెలవిచుచ్నదేమని అడిగెను. 

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.  

దానియేలు 8:16 => అంతట ఊలయి నదీతీరముల మధయ్ నిలిచి పలుకుచునన్ యొక మనుషుయ్ని 

సవ్రము వింటిని; అది గబిర్యేలూ, యీ దరశ్నభావమును ఇతనికి తెలియజేయుమని చెపెప్ను. 

దానియేలు 9:22 => అతడు నాతో మాటలాడి ఆ సంగతి నాకు తెలియజేసి ఇటల్నెను దానియేలూ, 

నీకు గర్హింప శకిత్ ఇచుచ్టకు నేను వచిచ్తిని. 

దానియేలు 11:2 => ఇపుప్డు సతయ్మును నీకు తెలియజేయుచునాన్ను; ఏమనగా ఇంక ముగుగ్రు 

రాజులు పారసీకముమీద రాజయ్ము చేసిన పిమమ్ట అందరికంటె అధికైశవ్రయ్ము కలిగిన నాలుగవ 
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రాజొకడు వచుచ్ను. అతడు తనకునన్ సంపతుత్చేత బలవంతుడై అందరిని గేర్కేయుల రాజయ్మునకు 

విరోధముగా రేపును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

రోమీయులకు 3:2 => పర్తి విషయమందును అధికమే. మొదటిది, దేవోకుత్లు యూదులపరము 

చేయబడెను. 

2 తిమోతి 3:15 => నీవు నేరుచ్కొని రూఢియని తెలిసికొనన్వి యెవరివలన నేరుచ్కొంటివో ఆ సంగతి 

తెలిసికొని, వాటియందు నిలుకడగా ఉండుము. 

1 పేతురు 2:6 => ఏలయనగా ఇదిగో నేను ముఖయ్మును ఏరప్రచబడినదియు అమూలయ్మునగు 

మూలరాతిని సీయోనులొ సాథ్పించుచునాన్ను; ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడు ఏమాతర్మును 

సిగుగ్పడడు అను మాట లేఖనమందు వార్యబడియునన్ది. 

వచనము 4 

అతడు రాజైన తరువాత అతని రాజయ్ము శిథిలమై ఆకాశపు నలుదికుక్ల విభాగింపబడును. అది అతని 

వంశపు వారికి గాని అతడు పర్భుతవ్ము చేసిన పర్కారము పర్భుతవ్ము చేయువారికి గాని 

విభాగింపబడదు, అతని పర్భుతవ్ము వేరుతో పెరికివేయబడును, అతని వంశపువారు దానిని పొందరు 

గాని అనుయ్లు పొందుదురు.  

దానియేలు 5:31 => మాదీయుడగు దరాయ్వేషు అరువది రెండు సంవతస్రముల వాడై సింహాసనము 

నెకెక్ను. 

దానియేలు 9:1 => మాదీయుడగు అహషేవ్రోషు యొకక్ కుమారుడైన దరాయ్వేషు కలీద్యులపైన 

రాజాయెను. 

దానియేలు 10:18 => అతడు మరల ననున్ ముటిట్ ననున్ బలపరచి నీవు బహు పిర్యుడవు, 

భయపడకుము, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 

దానియేలు 8:20 => నీవు చూచిన రెండు కొముమ్లుగల ఆ పొటే ట్లునన్దే, అది మాదీయుల 

యొకక్యు పారసీకుల యొకక్యు రాజులను సూచించుచునన్ది. 

దానియేలు 10:21 => అయితే సతయ్గర్ంథమందు వార్సినది నీతో చెపెప్దను, మీ యధిపతియగు 

మిఖాయేలు గాక యీ సంగతులనుగూరిచ్ నా పక్షముగా నిలువ తెగించిన వాడొకడును లేడు.  

మతత్యి 24:6 => మరియు మీరు యుదధ్ములను గూరిచ్యు యుదధ్ సమాచారములను గూరిచ్యు 

వినబోదురు; మీరు కలవరపడకుండ చూచుకొనుడి. ఇవి జరుగవలసియునన్వి గాని అంతము వెంటనే 

రాదు. 

లూకా 22:43 => తండీర్, యీ గినెన్ నా యొదద్నుండి (తొలగించుటకు) నీ చితత్మైతే తొలగించుము; 

అయినను నా యిషట్ము కాదు, నీ చితత్మే సిదిధ్ంచునుగాక అని పార్రిథ్ంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:32 => మరియు యూదాయు సీలయుకూడ పర్వకత్లై యుండినందున 

పెకుక్మాటలతో సహోదరులనాదరించి సిథ్రపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:23 => అకక్డ కొంతకాలముండిన తరువాత బయలుదేరి వరుసగా 

గలతీయ పార్ంతమందును ఫుర్గియయందును సంచరించుచు శిషుయ్లనందరిని సిథ్రపరచెను. 

వచనము 5 

అయితే దకిష్ణ దేశపు రాజును, అతని అధిపతులలో ఒకడును బలము పొందెదరు అతడు, ఇతనికంటె 

గొపప్వాడై యేలును; అతని పర్భుతవ్ము గొపప్ పర్భుతవ్మగును. 

దానియేలు 8:26 => ఆ దినములనుగూరిచ్న దరశ్నమును వివరించియునాన్ను. అది వాసత్వము, అది 

యనేకదినములు జరిగిన పిమమ్ట నెరవేరును; నీవైతే ఈ దరశ్నము వెలల్డిచేయకుమనెను. 
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దానియేలు 10:1 => పారసీకరాజగు కోరెషు పరిపాలన కాలములో మూడవ సంవతస్రమున 

బెలెత్షాజరు అను దానియేలునకు ఒక సంగతి బయలుపరచబడెను; గొపప్ యుదధ్ము జరుగుననన్ ఆ 

సంగతి నిజమే; దానియేలు దాని గర్హించెను; అది దరశ్నమువలన అతనికి తెలిసినదాయెను.  

దానియేలు 10:21 => అయితే సతయ్గర్ంథమందు వార్సినది నీతో చెపెప్దను, మీ యధిపతియగు 

మిఖాయేలు గాక యీ సంగతులనుగూరిచ్ నా పక్షముగా నిలువ తెగించిన వాడొకడును లేడు.  

సామెతలు 22:21 => ఆలోచనయు తెలివియుగల శేర్షఠ్మైన సామెతలు నేను నీకొరకు రచించితిని. 

ఆమోసు 3:7 => తన సేవకులైన పర్వకత్లకు తాను సంకలిప్ంచిన దానిని బయలుపరచకుండ 

పర్భువైన యెహోవా యేమియు చేయడు. 

యోహాను 10:35 => లేఖనము నిరరథ్కము కానేరదు గదా, దేవుని వాకయ్మెవరికి వచెచ్నో వారే 

దైవములని చెపిప్నయెడల నేను దేవుని కుమారుడనని చెపిప్నందుకు, 

యోహాను 18:37 => అందుకు పిలాతు నీవు రాజువా? అని ఆయనను అడుగగా యేసు నీవనన్టుట్ 

నేను రాజునే; సతయ్మునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టకు నేను పుటిట్తిని; ఇందు నిమితత్మే యీ లోకమునకు 

వచిచ్తిని; సతయ్సంబంధియైన పర్తివాడును నా మాట వినుననెను 

యోహాను 18:38 => అందుకు పిలాతు సతయ్మనగా ఏమిటి? అని ఆయనతో చెపెప్ను. అతడు ఈ 

మాట చెపిప్ బయటనునన్ యూదులయొదద్కు తిరిగివెళి ల్ అతనియందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదు; 

పర్కటన 21:5 => అపుప్డు సింహాసనాసీనుడై యునన్వాడు ఇదిగో సమసత్మును నూతనమైనవిగా 

చేయుచునాన్నని చెపెప్ను; మరియు--ఈ మాటలు నమమ్కమును నిజమునై యునన్వి గనుక 

వార్యుమని ఆయన నాతో చెపుప్చునాన్డు 

ఎజార్ 4:5 => మరియు పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు యొకక్ దినములనిన్టిలోను పారసీకదేశపు 

రాజైన దరాయ్వేషు యొకక్ పరిపాలనకాలము వరకు వారి ఉదేద్శమును భంగపరచుటకై వారు 

మంతుర్లకు లంచములిచిచ్రి. 

ఎజార్ 4:6 => మరియు అహషేవ్రోషు ఏలనారంభించినపుప్డు వారు యూదా దేశసుథ్లనుగూరిచ్యు 

యెరూషలేము పటట్ణపువారినిగూరిచ్యు ఉతత్రము వార్సి వారిమీద తపుప్ మోపిరి. 
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కీరత్నలు 73:6 => కావున గరవ్ము కంఠహారమువలె వారిని చుటుట్కొనుచునన్ది వసత్రమువలె వారు 

బలాతాక్రము ధరించుకొందురు. 

కీరత్నలు 73:7 => కొర్వువ్చేత వారి కనున్లు మెరకలైయునన్వి వారి హృదయాలోచనలు బయటికి 

కానవచుచ్చునన్వి  

దానియేలు 11:25 => అతడు గొపప్ సైనయ్మును సమకూరుచ్కొని, దకిష్ణ దేశపు రాజుతో యుదధ్ము 

చేయుటకు తన బలమును సిదధ్పరచి, తన మనసుస్ను రేపుకొనును గనుక దకిష్ణ దేశపు రాజు గొపప్ 

సైనయ్మును సమకూరుచ్కొని మహా బలము గలవాడై యుదధ్మునకు సిదధ్పడును. అతడు దకిష్ణ దేశపు 

రాజునకు విరోధమైన ఉపాయములు చేయనుదేద్శించినందున ఆ రాజు నిలువలేకపోవును.  

దానియేలు 7:5 => రెండవ జంతువు ఎలుగుబంటిని పోలినది, అది యొక పారశ్వ్ముమీద పండుకొని 

తన నోట పండల్మధయ్ మూడు పర్కక్టెముకలను పటుట్కొనినది. కొందరు లెముమ్, విసాత్రముగా 

మాంసము భకిష్ంచుము అని దానితో చెపిప్రి. 

దానియేలు 8:4 => ఆ పొటే ట్లు కొముమ్తో పశిచ్మము గాను ఉతత్రము గాను దకిష్ణము గాను 

పొడుచుచుండుట చూచితిని. ఇటుల్ జరుగగా దానిని ఎదిరించుటకైనను, అది పటట్కుండ 

తపిప్ంచుకొనుటకైనను, ఏ జంతువునకును శకిత్లేకపోయెను; అది తనకిషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు 

బలము చూపుచు వచెచ్ను. 

పర్సంగి 3:14 => దేవుడు చేయు పనులనిన్యు శాశవ్తములని నేను తెలిసికొంటిని; దాని కేదియు 

చేరచ్బడదు దానినుండి ఏదియు తీయబడదు ; మనుషుయ్లు తనయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండునటుల్ దేవుడిటిట్ నియమము చేసియునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 27:13 => గేర్కేయులును తుబాలువారును మెషెకువారును నీలో వరత్కవాయ్పారము 

చేయుచు, నరులను ఇతత్డి వసుత్వులను ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు, 

దానియేలు 2:32 => ఆ పర్తిమ యొకక్ శిరసుస్ మేలిమి బంగారుమయమైనదియు,దాని రొముమ్ను 

భుజములును వెండివియు, దాని ఉదరమును తొడలును ఇతత్డివియు, 
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దానియేలు 2:39 => తాము చనిపోయిన తరువాత తమరి రాజయ్ముకంటె తకుక్వైన రాజయ్మొకటి 

లేచును. అటుతరువాత లోకమంత యేలునటిట్ మూడవ రాజయ్మొకటి లేచును. అది యితత్డి 

వంటిదగును.  

దానియేలు 8:20 => నీవు చూచిన రెండు కొముమ్లుగల ఆ పొటే ట్లునన్దే, అది మాదీయుల 

యొకక్యు పారసీకుల యొకక్యు రాజులను సూచించుచునన్ది. 

దానియేలు 10:20 => అతడు నేనెందుకు నీయొదద్కు వచిచ్తినో అది నీకు తెలిసినది గదా; నేను 

పారసీకుడగు అధిపతితో యుదధ్ము చేయుటకు మరల పోయెదను. నేను బయలుదేరుచుండగానే 

గేర్కేయుల దేశము యొకక్ అధిపతి వచుచ్ను. 

వచనము 6 

కొనిన్ సంవతస్రములైన పిమమ్ట వారు ఉభయులు కూడుకొనెదరు. మరియు వారు ఉభయులు 

సమాధానపడవలెనని కోరగా దకిష్ణ దేశపు రాజకుమారెత్ ఉతత్ర దేశపు రాజునొదద్కు వచుచ్ను. 

అయినను ఆమె భుజబలము నిలుపుకొననేరదు; అతడైనను అతని భుజబలమైనను నిలువదు; వారు 

ఆమెను, ఆమెను తీసికొని వచిచ్న వారిని, ఆమెను కనినవారిని, ఈ కాలమందు ఆమెను బలపరచిన 

వారిని అపప్గించెదరు. 

దానియేలు 7:6 => అటు పిమమ్ట చిరుతపులిని పోలిన మరియొక జంతువును చూచితిని. దాని 

వీపున పకిష్రెకక్లవంటి నాలుగు రెకక్లుండెను ; దానికి నాలుగు తలలుండెను ; దానికి 

ఆధిపతయ్మియయ్బడెను. 

దానియేలు 8:5 => నేను ఈ సంగతి ఆలోచించుచుండగా ఒక మేకపోతు పడమటనుండి వచిచ్, కాళుల్ 

నేల మోపకుండ భూమి యందంతట పరగులెతెత్ను; దాని రెండు కనున్ల మధయ్నొక పర్సిదధ్మైన 

కొముమ్ండెను. 

దానియేలు 8:6 => ఈ మేకపోతు నేను నదిపర్కక్ను నిలుచుట చూచిన రెండు కొముమ్లు గల పొటే ట్లు 

సమీపమునకు వచిచ్, భయంకరమైన కోపముతోను బలముతోను దానిమీదికి డీకొని వచెచ్ను. 
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దానియేలు 8:7 => నేను చూడగా ఆ మేకపోతు పొటే ట్లును కలిసికొని, మికిక్లి రౌదర్ము గలదై 

దానిమీదికి వచిచ్ ఆ పొటే ట్లును గెలిచి దాని రెండు కొముమ్లను పగులగొటెట్ను. ఆ పొటే ట్లు దాని 

నెదిరింపలేక పోయినందున ఆ మేకపోతు దానిని నేలను పడవేసి తొర్కుక్చుండెను; దాని బలమును 

అణచి ఆ పొటే ట్లును తపిప్ంచుట ఎవరిచేతను కాకపోయెను.  

దానియేలు 8:8 => ఆ మేకపోతు అతయ్ధికముగా బలము చూపుచు వచెచ్ను; అది బహుగా 

పుషిట్నొందగా దాని పెదద్కొముమ్ విరిగెను; విరిగినదానికి బదులుగా నాలుగు పర్సిదధ్మైన కొముమ్లు 

ఆకాశపు నలుదికుక్లకు నాలుగు పెరిగెను, 

దానియేలు 8:21 => బొచుచ్గల ఆ మేకపోతు గేర్కుల రాజు; దాని రెండు కనున్ల మధయ్నునన్ ఆ 

పెదద్కొముమ్ వారి మొదటి రాజును సూచించుచునన్ది. 

దానియేలు 11:16 => వచిచ్నవాని కెదురుగా ఎవరును నిలువలేక పోయినందున తనకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతడు జరిగించును గనుక ఆనందముగల ఆ దేశములో అతడుండగా అది అతని 

బలమువలన పాడైపోవును. 

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

దానియేలు 5:19 => దేవుడు అతనికిటిట్ మహరద్శ ఇచిచ్నందున తానెవరిని చంపగోరెనో వారిని 

చంపెను; ఎవరిని రకిష్ంపగోరెనో వారిని రకిష్ంచెను, ఎవరిని హెచిచ్ంపగోరెనో వారిని హెచిచ్ంచెను; 

ఎవరిని పడవేయగోరెనో వారిని పడవేసెను. కాబటిట్ సకల రాషట్రములును జనులును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడు వారును అతనికి భయపడుచు అతని యెదుట వణకుచు నుండిరి. 

దానియేలు 8:4 => ఆ పొటే ట్లు కొముమ్తో పశిచ్మము గాను ఉతత్రము గాను దకిష్ణము గాను 

పొడుచుచుండుట చూచితిని. ఇటుల్ జరుగగా దానిని ఎదిరించుటకైనను, అది పటట్కుండ 
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తపిప్ంచుకొనుటకైనను, ఏ జంతువునకును శకిత్లేకపోయెను; అది తనకిషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు 

బలము చూపుచు వచెచ్ను. 

దానియేలు 8:5 => నేను ఈ సంగతి ఆలోచించుచుండగా ఒక మేకపోతు పడమటనుండి వచిచ్, కాళుల్ 

నేల మోపకుండ భూమి యందంతట పరగులెతెత్ను; దాని రెండు కనున్ల మధయ్నొక పర్సిదధ్మైన 

కొముమ్ండెను. 

దానియేలు 8:6 => ఈ మేకపోతు నేను నదిపర్కక్ను నిలుచుట చూచిన రెండు కొముమ్లు గల పొటే ట్లు 

సమీపమునకు వచిచ్, భయంకరమైన కోపముతోను బలముతోను దానిమీదికి డీకొని వచెచ్ను. 

దానియేలు 8:7 => నేను చూడగా ఆ మేకపోతు పొటే ట్లును కలిసికొని, మికిక్లి రౌదర్ము గలదై 

దానిమీదికి వచిచ్ ఆ పొటే ట్లును గెలిచి దాని రెండు కొముమ్లను పగులగొటెట్ను. ఆ పొటే ట్లు దాని 

నెదిరింపలేక పోయినందున ఆ మేకపోతు దానిని నేలను పడవేసి తొర్కుక్చుండెను; దాని బలమును 

అణచి ఆ పొటే ట్లును తపిప్ంచుట ఎవరిచేతను కాకపోయెను.  

దానియేలు 8:8 => ఆ మేకపోతు అతయ్ధికముగా బలము చూపుచు వచెచ్ను; అది బహుగా 

పుషిట్నొందగా దాని పెదద్కొముమ్ విరిగెను; విరిగినదానికి బదులుగా నాలుగు పర్సిదధ్మైన కొముమ్లు 

ఆకాశపు నలుదికుక్లకు నాలుగు పెరిగెను, 

దానియేలు 8:9 => ఈ కొముమ్లలో ఒకదానిలో నుండి యొక చినన్కొముమ్ మొలిచెను. అది 

దకిష్ణముగాను తూరుప్గాను ఆనందదేశపు దికుక్గాను అతయ్ధికముగా బలిసెను. 

దానియేలు 8:10 => ఆకాశ సైనయ్ము నంటునంతగా పెరిగి నక్షతర్ములలో కొనిన్టిని పడవేసి 

కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను 

దానియేలు 8:11 => ఆ సైనయ్ము యొకక్ అధిపతికి విరోధముగా తనున్ హెచిచ్ంచుకొని, అనుదిన 

బలయ్రప్ణమును నిలిపివేసి ఆయన ఆలయమును పడదోర్సెను. 

దానియేలు 8:12 => అతికర్మము జరిగినందున అనుదినబలిని నిలుపుచేయుటకై యొక సేన 

అతనికియయ్బడెను. అతడు సతయ్మును వయ్రథ్పరచి ఇషాట్నుసారముగా జరిగించుచు అభివృదిధ్ నొందెను. 

దానియేలు 8:13 => అపుప్డు పరిశుదుధ్లలో ఒకడు మాటలాడగా వింటిని; అంతలో 

మాటలాడుచునన్ ఆ పరిశుదుధ్నితో మరియొక పరిశుదుధ్డు మాటలాడుచుండెను. ఏమనగా, 
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అనుదినబలినిగూరిచ్యు, అతికర్మము జరిగినందున సంభవించు నాశనకరమైన హేయ 

వసుత్వునుగూరిచ్యు కలిగిన యీ దరశ్నము నెరవేరుటకు ఎనాన్ళుల్ పటుట్ననియు, ఈ ఆలయ 

సాథ్నమును జనసమూహమును కాళల్కిర్ంద తొర్కక్బడుట ఎనాన్ళుల్ జరుగునోయనియు 

మాటలాడుకొనిరి. 

దానియేలు 8:14 => అందుకతడు రెండువేల మూడువందల దినముల మటుట్కే యని నాతో చెపెప్ను. 

అపుప్డు ఆలయ పవితర్తనుగూరిచ్న తీరుప్ తీరచ్బడును. 

ఎఫెసీయులకు 1:11 => మరియు కీర్సుత్నందు ముందుగా నిరీకిష్ంచిన మనము తన మహిమకు కీరిత్ 

కలుగజేయవలెనని,  

హెబీర్యులకు 2:4 => దేవుడు తన చితాత్నుసారముగా సూచక కిర్యలచేతను, మహతాక్రయ్ 

ములచేతను, నానావిధములైన అదుభ్తములచేతను, వివిధములైన పరిశుదాధ్తమ్ వరములను 

అనుగర్హించుటచేతను, వారితో కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగా వినినవారిచేత మనకు దృఢ పరచబడెను. 

యాకోబు 1:18 => ఆయన తాను సృషిట్ంచినవాటిలో మనము పర్థమ ఫలముగా ఉండునటుల్ 

సతయ్వాకయ్మువలన మనలను తన సంకలప్పర్కారము కనెను. 

దానియేలు 2:32 => ఆ పర్తిమ యొకక్ శిరసుస్ మేలిమి బంగారుమయమైనదియు,దాని రొముమ్ను 

భుజములును వెండివియు, దాని ఉదరమును తొడలును ఇతత్డివియు, 

దానియేలు 2:39 => తాము చనిపోయిన తరువాత తమరి రాజయ్ముకంటె తకుక్వైన రాజయ్మొకటి 

లేచును. అటుతరువాత లోకమంత యేలునటిట్ మూడవ రాజయ్మొకటి లేచును. అది యితత్డి 

వంటిదగును.  

దానియేలు 11:5 => అయితే దకిష్ణ దేశపు రాజును, అతని అధిపతులలో ఒకడును బలము 

పొందెదరు అతడు, ఇతనికంటె గొపప్వాడై యేలును; అతని పర్భుతవ్ము గొపప్ పర్భుతవ్మగును. 

జెకరాయ్ 6:6 => నలల్ని గుఱఱ్ములునన్ రథము ఉతత్ర దేశములోనికి పోవునది; తెలల్ని గుఱఱ్ములునన్ 

రథము వాటి వెంబడిపోవును, చుకక్లు చుకక్లుగల గుఱఱ్ములుగల రథము దకిష్ణ దేశములోనికి 

పోవును. 
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వచనము 7 

అతనికి బదులుగా ఆమె వంశములో ఒకడు సేనకు అధిపతియై ఉతత్ర దేశపు రాజు కోటలో జొరబడి 

యిషాట్నుసారముగా జరిగించుచు వారిని గెలుచును 

యోబు 20:5 => ఆదినుండి నరులు భూమిమీద నుంచబడిన కాలము మొదలుకొని ఈలాగు 

జరుగుచునన్దని నీకు తెలియదా? 

యోబు 20:6 => వారి ఘనత ఆకాశమంత యెతుత్గా పెరిగినను మేఘములంత యెతుత్గా వారు 

తలలెతిత్నను 

యోబు 20:7 => తమ మలము నశించురీతిగా వారెనన్టికిని నుండకుండ నశించుదురు. వారిని 

చూచినవారు వారేమైరని యడుగుదురు. 

కీరత్నలు 37:35 => భకిత్హీనుడు ఎంతో పర్బలియుండుట నేను చూచియుంటిని అది మొలచిన 

చోటనే విసత్రించిన చెటుట్వలె వాడు వరిధ్లిల్యుండెను.  

కీరత్నలు 37:36 => అయినను ఒకడు ఆ దారిని పోయి చూడగా వాడు లేకపోయెను నేను వెదకితిని 

గాని వాడు కనబడకపోయెను.  

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 

కీరత్నలు 49:9 => వారి పార్ణవిమోచన ధనము బహు గొపప్ది అది ఎనన్టికిని తీరక 

అటుల్ండవలసినదే. 

కీరత్నలు 49:10 => జాఞ్నులు చనిపోదురను సంగతి అతనికి కనబడకుండ పోదు మూరుఖ్లును 

పశుపార్యులును ఏకముగా నశింతురు. 
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కీరత్నలు 49:11 => వారు తమ ఆసిత్ని ఇతరులకు విడిచిపెటుట్దురు తమ యిండుల్ నిరంతరము 

నిలుచుననియు తమ నివాసములు తరతరములకు ఉండుననియు వారనుకొందురు తమ భూములకు 

తమ పేళుల్ పెటుట్దురు.  

కీరత్నలు 49:12 => ఘనతవహించినవాడైనను మనుషుయ్డు నిలువజాలడు వాడు నశించు 

మృగములను పోలినవాడు. 

కీరత్నలు 73:17 => నేను దేవుని పరిశుదధ్ సథ్లములోనికి పోయి వారి అంతమునుగూరిచ్ 

ధాయ్నించువరకు ఆ సంగతి నాకు ఆయాసకరముగా ఉండెను.  

కీరత్నలు 73:18 => నిశచ్యముగా నీవు వారిని కాలుజారు చోటనే ఉంచియునాన్వు వారు 

నశించునటుల్ వారిని పడవేయుచునాన్వు  

కీరత్నలు 73:19 => క్షణమాతర్ములోనే వారు పాడైపోవుదురు మహాభయముచేత వారు కడముటట్ 

నశించుదురు.  

కీరత్నలు 73:20 => మేలుకొనినవాడు తాను కనన్ కల మరచిపోవునటుల్ పర్భువా, నీవు మేలుకొని 

వారి బర్దుకును తృణీకరింతువు. 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱి ఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

దానియేలు 7:6 => అటు పిమమ్ట చిరుతపులిని పోలిన మరియొక జంతువును చూచితిని. దాని 

వీపున పకిష్రెకక్లవంటి నాలుగు రెకక్లుండెను ; దానికి నాలుగు తలలుండెను ; దానికి 

ఆధిపతయ్మియయ్బడెను. 

దానియేలు 8:8 => ఆ మేకపోతు అతయ్ధికముగా బలము చూపుచు వచెచ్ను; అది బహుగా 

పుషిట్నొందగా దాని పెదద్కొముమ్ విరిగెను; విరిగినదానికి బదులుగా నాలుగు పర్సిదధ్మైన కొముమ్లు 

ఆకాశపు నలుదికుక్లకు నాలుగు పెరిగెను, 

దానియేలు 8:22 => అది పెరిగిన పిమమ్ట దానికి బదులుగా నాలుగు కొముమ్లు పుటిట్నవి గదా; 

నలుగురు రాజులు ఆ జనములో నుండి పుటుట్దురు గాని వారు అతనికునన్ బలము గలవారుగా 

ఉండరు. 
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కీరత్నలు 39:6 => మనుషుయ్లు వటిట్ నీడవంటివారై తిరుగులాడుదురు. వారు తొందరపడుట గాలికే 

గదా వారు ధనము కూరుచ్కొందురు గాని అది ఎవనికి చేజికుక్నో వారికి తెలియదు.  

పర్సంగి 2:18 => సూరుయ్ని కిర్ంద నేను పర్యాసపడి చేసిన పనులనిన్టిని నా తరువాత వచుచ్వానికి 

నేను విడిచిపెటట్వలెనని తెలిసికొని నేను వాటియందు అసహయ్పడితిని. 

పర్సంగి 2:19 => వాడు జాఞ్నము గలవాడై యుండునో బుదిధ్హీనుడై యుండునో అది ఎవనికి 

తెలియును? అయితే సూరుయ్ని కిర్ంద నేను పర్యాసపడి జాఞ్నముచేత సంపాదించుకొనన్ నా 

కషట్ఫలమంతటి మీదను వాడు అధికారియై యుండును; ఇదియును వయ్రథ్మే. 

పర్సంగి 4:8 => ఒంటరిగానునన్ ఒకడు కలడు, అతనికి జతగాడు లేడు కుమారుడు లేడు 

సహోదరుడు లేడు; అయినను అతడు ఎడతెగక కషట్పడును; అతని కనున్ ఐశవ్రయ్ముచేత 

తృపిత్పొందదు, అతడు సుఖమనునది నేనెరుగక ఎవరి నిమితత్ము కషట్పడుచునాన్నని అనుకొనడు; 

ఇదియు వయ్రథ్మైనదై బహు చింత కలిగించును. 

మతత్యి 12:25 => ఆయన వారి తలంపులనెరిగి వారితో ఇటల్నెను తనకు తానే విరోధముగా 

వేరుపడిన పర్తి రాజయ్ము పాడైపోవును. తనకుతానే విరోధముగా వేరుపడిన యే పటట్ణమైనను ఏ 

యిలల్యినను నిలువదు. 

దానియేలు 7:8 => నేను ఈ కొముమ్లను కనిపెటట్గా ఒక చినన్కొముమ్ వాటిమధయ్ను లేచెను; దానికి 

సథ్లమిచుచ్టకై ఆ కొముమ్లలో మూడు పెరికివేయబడినవి. ఈ కొముమ్నకు మానవుల కనున్లవంటి 

కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును ఉండెను.  

యిరిమ్యా 12:15 => వారిని పెలల్గించిన తరువాత నేను మరల వారియెడల జాలిపడుదును; 

ఒకొక్కని తన సావ్సథ్య్మునకును ఒకొక్కని తన దేశమునకును వారిని రపిప్ంతును. 

యిరిమ్యా 12:17 => అయితే వారు నా మాట విననొలల్నియెడల నేను ఆ జనమును వేరుతో 

పెలల్గించి బొతిత్గా నాశనము చేతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 18:7 => దాని పెలల్గింతుననియు, విరుగగొటుట్దుననియు, నశింపజేయుదుననియు 

ఏదోయొక జనమునుగూరిచ్ గాని రాజయ్మునుగూరిచ్ గాని నేను చెపిప్యుండగా 
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యిరిమ్యా 31:40 => శవములును బూడిదయు వేయబడు లోయ అంతయు కిదోర్ను వాగువరకును 

గుఱఱ్ముల గవినివరకును తూరుప్దిశనునన్ పొలములనిన్యు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తములగును. అది 

మరి ఎనన్డును పెలల్గింపబడదు, పడదోర్యబడదు. 

యిరిమ్యా 45:4 => నీవు అతనికి ఈ మాట తెలియజేయుమని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను 

కటిట్నదానినే నేను పడగొటుట్చునాన్ను, నేను నాటినదానినే పెలల్గించుచునాన్ను; సరవ్భూమిని 

గూరిచ్యు ఈ మాట చెపుప్చునాన్ను. 

యిరిమ్యా 49:36 => నలుదిశలనుండి నాలుగు వాయువులను ఏలాముమీదికి రపిప్ంచి, 

నలుదికుక్లనుండి వచుచ్ వాయువులవెంట వారిని చెదరగొటుట్దును, వెలివేయబడిన ఏలాము వారు 

పర్వేశింపని దేశమేదియు నుండదు. 

దానియేలు 8:1 => రాజగు బెలష్సస్రు పర్భుతవ్పు మూడవ సంవతస్రమందు దానియేలను నాకు 

మొదట కలిగిన దరశ్నము గాక మరియొక దరశ్నము కలిగెను. 

దానియేలు 11:5 => అయితే దకిష్ణ దేశపు రాజును, అతని అధిపతులలో ఒకడును బలము 

పొందెదరు అతడు, ఇతనికంటె గొపప్వాడై యేలును; అతని పర్భుతవ్ము గొపప్ పర్భుతవ్మగును. 

జెకరాయ్ 6:6 => నలల్ని గుఱఱ్ములునన్ రథము ఉతత్ర దేశములోనికి పోవునది; తెలల్ని గుఱఱ్ములునన్ 

రథము వాటి వెంబడిపోవును, చుకక్లు చుకక్లుగల గుఱఱ్ములుగల రథము దకిష్ణ దేశములోనికి 

పోవును. 

వచనము 8 

మరియు అతడు వారి దేవతలను సొముమ్లను విలువగల వారి వెండి బంగారు వసుత్వులను సహా 

చెరపటిట్ ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోవును. అతడైతే కొనిన్ సంవతస్రములు ఉతత్ర దేశపు రాజు పర్భుతవ్ము 

కంటె ఎకుక్వ పర్భుతవ్ము చేయును. 

దానియేలు 11:8 => మరియు అతడు వారి దేవతలను సొముమ్లను విలువగల వారి వెండి బంగారు 

వసుత్వులను సహా చెరపటిట్ ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోవును. అతడైతే కొనిన్ సంవతస్రములు ఉతత్ర దేశపు 

రాజు పర్భుతవ్ము కంటె ఎకుక్వ పర్భుతవ్ము చేయును. 
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దానియేలు 11:9 => అతడు దకిష్ణ దేశపు రాజు దేశములో జొరబడి మరలి తన రాజయ్మునకు 

వచుచ్ను. 

దానియేలు 11:11 => అంతలో దకిష్ణ దేశపు రాజు అతుయ్గుర్డై బయలుదేరి ఉతత్ర దేశపు రాజుతో 

యుదధ్ము జరిగించును; ఉతత్ర దేశపు రాజు గొపప్ సైనయ్మును సమకూరుచ్కొనినను అది ఓడిపోవును. 

దానియేలు 11:14 => ఆ కాలములయందు అనేకులు దకిష్ణ దేశపు రాజుతో యుదధ్ము చేయుటకు 

కూడివచెచ్దరు. నీ జనములోని బందిపోటు దొంగలు దరశ్నమును రుజువుపరచునటుల్ కూడుదురు 

గాని నిలువలేక కూలుదురు. 

దానియేలు 11:25 => అతడు గొపప్ సైనయ్మును సమకూరుచ్కొని, దకిష్ణ దేశపు రాజుతో యుదధ్ము 

చేయుటకు తన బలమును సిదధ్పరచి, తన మనసుస్ను రేపుకొనును గనుక దకిష్ణ దేశపు రాజు గొపప్ 

సైనయ్మును సమకూరుచ్కొని మహా బలము గలవాడై యుదధ్మునకు సిదధ్పడును. అతడు దకిష్ణ దేశపు 

రాజునకు విరోధమైన ఉపాయములు చేయనుదేద్శించినందున ఆ రాజు నిలువలేకపోవును.  

దానియేలు 11:40 => అంతయ్కాలమందు దకిష్ణ దేశపు రాజు అతనితో యుదధ్ము చేయును. 

మరియు ఉతత్ర దేశపు రాజు రథములను గుఱఱ్పు రౌతులను అనేకమైన ఓడలను సమకూరుచ్కొని, 

తుపానువలె అతని మీదపడి దేశముల మీదుగా పర్వాహమువలె వెళుల్ను. 

దానియేలు 11:3 => అంతలో శూరుడగు ఒక రాజు పుటిట్ మహా విశాలమైన రాజయ్ము నేలి 

యిషాట్నుసారముగా జరిగించును. 

దానియేలు 11:4 => అతడు రాజైన తరువాత అతని రాజయ్ము శిథిలమై ఆకాశపు నలుదికుక్ల 

విభాగింపబడును. అది అతని వంశపు వారికి గాని అతడు పర్భుతవ్ము చేసిన పర్కారము పర్భుతవ్ము 

చేయువారికి గాని విభాగింపబడదు, అతని పర్భుతవ్ము వేరుతో పెరికివేయబడును, అతని 

వంశపువారు దానిని పొందరు గాని అనుయ్లు పొందుదురు.  

జెకరాయ్ 6:6 => నలల్ని గుఱఱ్ములునన్ రథము ఉతత్ర దేశములోనికి పోవునది; తెలల్ని గుఱఱ్ములునన్ 

రథము వాటి వెంబడిపోవును, చుకక్లు చుకక్లుగల గుఱఱ్ములుగల రథము దకిష్ణ దేశములోనికి 

పోవును. 
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వచనము 9 

అతడు దకిష్ణ దేశపు రాజు దేశములో జొరబడి మరలి తన రాజయ్మునకు వచుచ్ను. 

దానియేలు 11:13 => ఏలయనగా ఉతత్ర దేశపు రాజు మొదటి సైనయ్ముకంటె ఇంక గొపప్ 

సైనయ్మును సమకూరుచ్కొని మరల వచుచ్ను. ఆ కాలాంతమున, అనగా కొనిన్ సంవతస్రములైన 

పిమమ్ట అతడు గొపప్ సైనయ్మును విశేషమైన సామగిర్ని సమకూరిచ్ నిశచ్యముగా వచుచ్ను. 

యెహెజేక్లు 38:8 => చాలదినములైన తరువాత నీవు శిక్షనొందుదువు; సంవతస్రముల అంతములో 

నీవు ఖడగ్మునుండి తపిప్ంచుకొని, ఆ యా జనములలో చెదరిపోయి యెడతెగక పాడుగా ఉనన్ 

ఇశార్యేలీయుల పరవ్తములమీద నివసించుటకై మరల సమకూరచ్బడిన జనులయొదద్కును, ఆ యా 

జనులలోనుండి రపిప్ంచబడి నిరభ్యముగా నివసించు జనులందరియొదద్కును నీవు వచెచ్దవు.  

యెహెజేక్లు 38:9 => గాలి వాన వచిచ్నటుల్ను మేఘము కమిమ్నటుల్ను నీవు దేశముమీదికి వచెచ్దవు, 

నీవును నీ సైనయ్మును నీతోకూడిన బహు జనమును దేశముమీద వాయ్పింతురు. 

దానియేలు 11:7 => అతనికి బదులుగా ఆమె వంశములో ఒకడు సేనకు అధిపతియై ఉతత్ర దేశపు 

రాజు కోటలో జొరబడి యిషాట్నుసారముగా జరిగించుచు వారిని గెలుచును 

దానియేలు 11:13 => ఏలయనగా ఉతత్ర దేశపు రాజు మొదటి సైనయ్ముకంటె ఇంక గొపప్ 

సైనయ్మును సమకూరుచ్కొని మరల వచుచ్ను. ఆ కాలాంతమున, అనగా కొనిన్ సంవతస్రములైన 

పిమమ్ట అతడు గొపప్ సైనయ్మును విశేషమైన సామగిర్ని సమకూరిచ్ నిశచ్యముగా వచుచ్ను. 

దానియేలు 11:15 => అంతలో ఉతత్ర దేశపు రాజు వచిచ్ ముటట్డిదిబబ్ వేయును. దకిష్ణ దేశపు రాజు 

యొకక్ బలము నిలువలేక పోయినందునను, అతడు ఏరప్రచుకొనిన జనము దృఢశౌరయ్ము పొందక 

పోయినందునను ఉతత్ర దేశపు రాజు పార్కారములుగల పటట్ణమును పటుట్కొనును. 

దానియేలు 11:40 => అంతయ్కాలమందు దకిష్ణ దేశపు రాజు అతనితో యుదధ్ము చేయును. 

మరియు ఉతత్ర దేశపు రాజు రథములను గుఱఱ్పు రౌతులను అనేకమైన ఓడలను సమకూరుచ్కొని, 

తుపానువలె అతని మీదపడి దేశముల మీదుగా పర్వాహమువలె వెళుల్ను. 

Page  of 1200 1355



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#$

యోబు 38:15 => దుషుట్ల వెలుగు వారియొదద్నుండి తీసివేయబడును వారెతిత్న బాహువు 

విరుగగొటట్బడును. 

కీరత్నలు 10:5 => వారెలల్పప్డు భయము మానుకొని పర్వరిత్ంతురు నీ నాయ్యవిధులు ఉనన్తమైనవై 

వారి దృషిట్కి అందకుండును. వారు తమ శతుర్వులనందరిని చూచి తిరసక్రింతురు. 

యెహెజేక్లు 30:21 => నరపుతుర్డా, నేను ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో బాహువును విరిచితిని, అది 

బాగవుటకు ఎవరును దానికి కటుట్కటట్రు, అది కుదరచ్బడి ఖడగ్ము పటుట్కొనులాగున ఎవరును దానికి 

బదద్కటట్రు; కావున పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

జెకరాయ్ 11:16 => ఏలయనగా దేశమందు నేనొక కాపరిని నియమింపబోవుచునాన్ను; అతడు 

నశించుచునన్ గొఱఱ్లను కనిపెటట్డు, చెదరిపోయిన వాటిని వెదకడు, విరిగిపోయినదాని బాగు చేయడు, 

పుషిట్గా ఉనన్దాని కాపు కాయడు గాని కొర్వివ్నవాటి మాంసమును భకిష్ంచుచు వాటి డెకక్లను 

తుతుత్నియలగా చేయుచుండును. 

దానియేలు 2:21 => ఆయన కాలములను సమయములను మారుచ్వాడై యుండి, రాజులను 

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 

జెకరాయ్ 6:6 => నలల్ని గుఱఱ్ములునన్ రథము ఉతత్ర దేశములోనికి పోవునది; తెలల్ని గుఱఱ్ములునన్ 

రథము వాటి వెంబడిపోవును, చుకక్లు చుకక్లుగల గుఱఱ్ములుగల రథము దకిష్ణ దేశములోనికి 

పోవును. 

జెకరాయ్ 9:8 => నేను కనున్లారా చూచితిని గనుక బాధించువారు ఇకను సంచరింపకుండను, 

తిరుగులాడు సైనయ్ములు నా మందిరముమీదికి రాకుండను దానిని కాపాడుకొనుటకై నేనొక 

దండుపేటను ఏరప్రచెదను. 

వచనము 10 

అతని కుమారులు యుదధ్ము చేయబూని మహా సైనయ్ముల సమూహమును సమకూరుచ్కొందురు. 

అతడు వచిచ్ యేరువలె పర్వహించి ఉపొప్ంగును; యుదధ్ము చేయబూని కోటదనుక వచుచ్ను. 
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యోబు 14:7 => వృక్షము నరకబడినయెడల అది తిరిగి చిగురుచ్ననియు దానికి లేతకొమమ్లు 

వేయుననియు నమమ్కము కలదు. 

యెషయా 9:14 => కావున యెహోవా ఇశార్యేలులోనుండి తలను తోకను తాటికమమ్ను రెలుల్ను 

ఒకక్ దినమున కొటిట్వేయును.  

యెషయా 11:1 => యెషష్యి మొదుద్నుండి చిగురు పుటుట్ను వాని వేరులనుండి అంకురము ఎదిగి 

ఫలించును 

యిరిమ్యా 12:2 => నీవు వారిని నాటుచునాన్వు, వారు వేరు తనున్చునాన్రు, వారు ఎదిగి ఫలముల 

నిచుచ్చునాన్రు; వారి నోటికి నీవు సమీపముగా ఉనాన్వు గాని వారి అంతరిందిర్యములకు దూరముగా 

ఉనాన్వు.  

మలాకీ 4:1 => ఏలయనగా నియమింపబడిన దినము వచుచ్చునన్ది, కొలిమి కాలునటుల్ అది 

కాలును; గరివ్షు ఠ్లందరును దురామ్రుగ్లందరును కొయయ్కాలువలె ఉందురు, వారిలో ఒకనికి వేరైనను 

చిగురైనను లేకుండ, రాబోవుదినము అందరిని కాలిచ్వేయునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

దానియేలు 11:20 => అతనికి మారుగా మరియొకడు లేచి ఘనమైన రాజయ్ము దావ్రా పనున్ 

పుచుచ్కొను వానిని లేపును; కొనిన్ దినములైన పిమమ్ట అతడు నాశనమగును గాని యీ నాశనము 

ఆగర్హమువలననైనను యుదధ్మువలననైనను కలుగదు. 

కీరత్నలు 49:10 => జాఞ్నులు చనిపోదురను సంగతి అతనికి కనబడకుండ పోదు మూరుఖ్లును 

పశుపార్యులును ఏకముగా నశింతురు. 

కీరత్నలు 49:11 => వారు తమ ఆసిత్ని ఇతరులకు విడిచిపెటుట్దురు తమ యిండుల్ నిరంతరము 

నిలుచుననియు తమ నివాసములు తరతరములకు ఉండుననియు వారనుకొందురు తమ భూములకు 

తమ పేళుల్ పెటుట్దురు.  

కీరత్నలు 49:12 => ఘనతవహించినవాడైనను మనుషుయ్డు నిలువజాలడు వాడు నశించు 

మృగములను పోలినవాడు. 
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కీరత్నలు 49:13 => సావ్తిశయ పూరు ణ్లకును వారి నోటిమాటనుబటిట్ వారి ననుసరించువారికిని ఇదే 

గతి. 

కీరత్నలు 109:8 => వాని జీవితదినములు కొదిద్వగును గాక వాని ఉదోయ్గమును వేరొకడు 

తీసికొనును గాక. 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱి ఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

దానియేలు 11:20 => అతనికి మారుగా మరియొకడు లేచి ఘనమైన రాజయ్ము దావ్రా పనున్ 

పుచుచ్కొను వానిని లేపును; కొనిన్ దినములైన పిమమ్ట అతడు నాశనమగును గాని యీ నాశనము 

ఆగర్హమువలననైనను యుదధ్మువలననైనను కలుగదు. 

కీరత్నలు 55:23 => దేవా, నాశనకూపములో నీవు వారిని పడవేయుదువు రకాత్పరాధులును 

వంచకులును సగముకాలమైన బర్దుకరు. నేనైతే నీయందు నమిమ్కయుంచియునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 17:18 => తన పర్మాణము నిరల్క్షయ్పెటిట్ తాను చేసిన నిబంధనను భంగము చేసెను, 

తన చెయియ్ యిచిచ్యు ఇటిట్ కారయ్ములను అతడు చేసెనే, అతడు ఎంతమాతర్మును తపిప్ంచుకొనడు. 

దానియేలు 11:6 => కొనిన్ సంవతస్రములైన పిమమ్ట వారు ఉభయులు కూడుకొనెదరు. మరియు 

వారు ఉభయులు సమాధానపడవలెనని కోరగా దకిష్ణ దేశపు రాజకుమారెత్ ఉతత్ర దేశపు రాజునొదద్కు 

వచుచ్ను. అయినను ఆమె భుజబలము నిలుపుకొననేరదు; అతడైనను అతని భుజబలమైనను 

నిలువదు; వారు ఆమెను, ఆమెను తీసికొని వచిచ్న వారిని, ఆమెను కనినవారిని, ఈ కాలమందు 

ఆమెను బలపరచిన వారిని అపప్గించెదరు. 

దానియేలు 11:10 => అతని కుమారులు యుదధ్ము చేయబూని మహా సైనయ్ముల సమూహమును 

సమకూరుచ్కొందురు. అతడు వచిచ్ యేరువలె పర్వహించి ఉపొప్ంగును; యుదధ్ము చేయబూని 

కోటదనుక వచుచ్ను. 

దానియేలు 11:13 => ఏలయనగా ఉతత్ర దేశపు రాజు మొదటి సైనయ్ముకంటె ఇంక గొపప్ 

సైనయ్మును సమకూరుచ్కొని మరల వచుచ్ను. ఆ కాలాంతమున, అనగా కొనిన్ సంవతస్రములైన 

పిమమ్ట అతడు గొపప్ సైనయ్మును విశేషమైన సామగిర్ని సమకూరిచ్ నిశచ్యముగా వచుచ్ను. 
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దానియేలు 11:21 => అతనికి బదులుగా నీచుడగు ఒకడు వచుచ్ను; అతనికి రాజయ్ఘనత నియయ్రు 

గాని నెమమ్ది కాలమందు అతడు వచిచ్ యిచచ్కపు మాటలచేత రాజయ్మును అపహరించును. 

జెకరాయ్ 9:8 => నేను కనున్లారా చూచితిని గనుక బాధించువారు ఇకను సంచరింపకుండను, 

తిరుగులాడు సైనయ్ములు నా మందిరముమీదికి రాకుండను దానిని కాపాడుకొనుటకై నేనొక 

దండుపేటను ఏరప్రచెదను. 

వచనము 11 

అంతలో దకిష్ణ దేశపు రాజు అతుయ్గుర్డై బయలుదేరి ఉతత్ర దేశపు రాజుతో యుదధ్ము జరిగించును; 

ఉతత్ర దేశపు రాజు గొపప్ సైనయ్మును సమకూరుచ్కొనినను అది ఓడిపోవును. 

ఆదికాండము 31:30 => నీ తండిర్ యింటిమీద బహు వాంఛగల వాడవై వెళల్గోరినయెడల వెళుల్ము, 

నా దేవతల నేల దొంగిలితివనగా 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:3 => వారి బలిపీఠములను పడదోర్సి వారి విగర్హములను పగులగొటిట్ 

వారి దేవతాసత్ంభములను అగిన్తో కాలిచ్ వారి దేవతల పర్తిమలను కూలదోర్సి వాటి పేరులు అచచ్ట 

లేకుండ నశింపజేయవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 18:24 => అందుకతడు నేను చేయించిన నా దేవతలను నేను పర్తిషిఠ్ంచిన 

యాజకుని మీరు పటుట్కొని పోవుచునాన్రే, యిక నాయొదద్ ఏమియునన్ది? నీకేమి కావలెననుచునాన్రే, 

అదేమనన్మాట అనగా 

యెషయా 37:19 => వారి దేవతలను అగిన్లో వేసినది నిజమే. ఆ రాజయ్ముల దేవతలు నిజమైన 

దేవుడు కాక మనుషుయ్లచేత చేయబడిన కఱఱ్లు రాళుల్ గాని దేవతలు కావు గనుక వారు వారిని 

నిరూమ్లముచేసిరి. 
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యెషయా 46:1 => బేలు కూలుచునన్ది నెబో కుర్ంగుచునన్ది వాటి పర్తిమలు జంతువులమీదను 

పశువులమీదను మోయబడుచునన్వి 

యెషయా 46:2 => మీ మోతలు సొమమ్సిలుల్ పశువులకు భారముగా నునన్వి అవి కుర్ంగుచు 

కూలుచునుండి ఆ బరువులను విడిపించుకొనలేక తామే చెరలోనికి పోయియునన్వి.  

యిరిమ్యా 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 43:13 => అతడు ఐగుపుత్లోనునన్ సూరయ్దేవతా పటట్ణములోని సూరయ్పర్తిమలను 

విరుగగొటిట్ ఐగుపుత్ దేవతల గుళల్ను అగిన్చేత కాలిచ్వేయును. 

యిరిమ్యా 46:25 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నోలోనుండు ఆమోను దేవతను ఫరోను ఐగుపుత్ను దాని దేవతలను దాని రాజులను 

ఫరోను అతని నాశర్యించువారిని నేను దండించుచునాన్ను.  

హోషేయ 8:6 => అది ఇశార్యేలువారిచేతిపనియే గదా? కంసాలి దానిని చేసెను, అది దైవము కాదు 

గదా; షోమోర్ను చేసికొనిన యీ దూడ ఛినాన్భినన్ములగును. 

హోషేయ 10:5 => బేతావెనులో నునన్ దూడవిషయమై షోమోర్ను నివాసులు భయపడుదురు, దాని 

పర్భావము పోయెనని పర్జలును, సంతోషించుచుండిన దాని అరచ్కులును దుఃఖింతురు. 

హోషేయ 10:6 => ఎఫార్యిము అవమానము నొందుటకు, ఇశార్యేలువారు తాము చేసిన 

ఆలోచనవలన సిగుగ్ తెచుచ్కొనుటకు, అది అషూష్రు దేశములోనికి కొనిపోబడి రాజైన యారేబునకు 

కానుకగా ఇయయ్బడును. 

దానియేలు 1:2 => పర్భువు యూదారాజగు యెహోయాకీమును దేవుని మందిరములోని శేషించిన 

ఉపకరణములను, ఆ రాజుచేతికపప్గించెను గనుక అతడు ఆ వసుత్వులను షీనారు దేశములోని తన 

దేవతాలయమునకు తీసికొనిపోయి తన దేవతాలయపు బొకక్సములో ఉంచెను. 
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దానియేలు 1:3 => రాజు అషెప్నజు అను తన నపుంసకుల యధిపతిని పిలిపించి అతనికీలాగు 

ఆజాఞ్పించెను ఇశార్యేలీయుల రాజవంశములలో ముఖుయ్లై, లోపములేని సౌందరయ్మును సకల విదాయ్ 

పర్వీణతయు జాఞ్నమును గలిగి,  

దానియేలు 10:3 => మూడు వారములు గడచువరకు నేను సంతోషముగా భోజనము చేయలేక 

యుంటిని; మాంసము గాని దార్కాష్రసము గాని నా నోటిలోనికి రాలేదు, సాన్నాభిషేకములను 

చేసికొనలేదు. 

యెషయా 2:16 => తరీ ష్షు ఓడలకనిన్టికిని రమయ్మైన విచితర్ వసుత్వుల కనిన్టికిని ఆ దినము 

నియమింపబడియునన్ది. 

హోషేయ 13:15 => నిజముగా ఎఫార్యిము తన సహోదరులలో ఫలాభివృదిధ్ నొందును. అయితే 

తూరుప్గాలి వచుచ్ను, యెహోవా పుటిట్ంచు గాలి అరణయ్ములోనుండి లేచును; అది రాగా అతని 

నీటిబుగగ్లు ఎండిపోవును, అతని ఊటలు ఇంకిపోవును, అతని ధననిధులను అతనికి పిర్యమైన 

వసుత్వులనిన్టిని శతుర్వు కొలల్పెటుట్ను. 

1 సమూయేలు 5:4 => ఆ మరునాడు వారు ఉదయముననే లేవగా దాగోను యెహోవా మందసము 

ఎదుట నేలను బోరల్బడి యుండెను. దాగోను యొకక్ తలయు రెండు అరచేతులును తెగవేయబడి గడప 

దగగ్ర పడియుండెను, వాని మొండెము మాతర్ము వానికి మిగిలియుండెను. 

యిరిమ్యా 25:34 => మందకాపరులారా, గోలలెతుత్డి, మొఱఱ్పెటుట్డి; మందలోని పర్ధానులారా, 

బూడిద చలుల్కొనుడి. మీరు మరణమునొందుటకై దినములు పూరిత్యాయెను, నేను మిముమ్ను 

చెదరగొటెట్దను, రమయ్మైన పాతర్వలె మీరు పడుదురు.  

యెహెజేక్లు 26:12 => వారు నీ ఐశవ్రయ్మును దోచుకొందురు, నీ వరత్కమును అపహరింతురు, నీ 

పార్కారములను పడగొటుట్దురు, నీ విలాస మందిరములను పాడుచేయుదురు, నీ రాళల్ను నీ కలపను 

నీ మంటిని నీళల్లో ముంచివేయుదురు. 

దానియేలు 11:5 => అయితే దకిష్ణ దేశపు రాజును, అతని అధిపతులలో ఒకడును బలము 

పొందెదరు అతడు, ఇతనికంటె గొపప్వాడై యేలును; అతని పర్భుతవ్ము గొపప్ పర్భుతవ్మగును. 
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నహూము 2:9 => వెండి కొలల్పెటుట్డి, బంగారము కొలల్పెటుట్డి, అది సకలవిధములైన విచితర్ములగు 

ఉపకరణములతో నిండియునన్ది, అవి లెకక్లేకయునన్వి. 

వచనము 12 

ఆ గొపప్ సైనయ్ము ఓడిపోయినందున దకిష్ణ దేశపు రాజు మనసుస్న అతిశయపడును; వేలకొలది 

సైనికులను హతము చేసినను అతనికి జయము కానేరదు. 

దానియేలు 11:5 => అయితే దకిష్ణ దేశపు రాజును, అతని అధిపతులలో ఒకడును బలము 

పొందెదరు అతడు, ఇతనికంటె గొపప్వాడై యేలును; అతని పర్భుతవ్ము గొపప్ పర్భుతవ్మగును. 

దానియేలు 11:11 => అంతలో దకిష్ణ దేశపు రాజు అతుయ్గుర్డై బయలుదేరి ఉతత్ర దేశపు రాజుతో 

యుదధ్ము జరిగించును; ఉతత్ర దేశపు రాజు గొపప్ సైనయ్మును సమకూరుచ్కొనినను అది ఓడిపోవును. 

జెకరాయ్ 6:6 => నలల్ని గుఱఱ్ములునన్ రథము ఉతత్ర దేశములోనికి పోవునది; తెలల్ని గుఱఱ్ములునన్ 

రథము వాటి వెంబడిపోవును, చుకక్లు చుకక్లుగల గుఱఱ్ములుగల రథము దకిష్ణ దేశములోనికి 

పోవును. 

పర్కటన 17:14 => వీరు గొఱఱ్పిలల్తో యుదధ్ముచేతురు గాని, గొఱఱ్పిలల్ పర్భువులకు పర్భువును 

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

వచనము 13 

ఏలయనగా ఉతత్ర దేశపు రాజు మొదటి సైనయ్ముకంటె ఇంక గొపప్ సైనయ్మును సమకూరుచ్కొని మరల 

వచుచ్ను. ఆ కాలాంతమున, అనగా కొనిన్ సంవతస్రములైన పిమమ్ట అతడు గొపప్ సైనయ్మును 

విశేషమైన సామగిర్ని సమకూరిచ్ నిశచ్యముగా వచుచ్ను. 

దానియేలు 11:22 => పర్వాహమువంటి బలము అతని యెదుటనుండి వారిని కొటుట్కొని 

పోవుటవలన వారు నాశనమగుదురు; సంధి చేసిన అధిపతి సహా నాశనమగును. 
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దానియేలు 11:40 => అంతయ్కాలమందు దకిష్ణ దేశపు రాజు అతనితో యుదధ్ము చేయును. 

మరియు ఉతత్ర దేశపు రాజు రథములను గుఱఱ్పు రౌతులను అనేకమైన ఓడలను సమకూరుచ్కొని, 

తుపానువలె అతని మీదపడి దేశముల మీదుగా పర్వాహమువలె వెళుల్ను. 

దానియేలు 9:26 => ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు 

నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 

యెషయా 8:7 => కాగా పర్భువు బలమైన యూఫర్టీసు నది విసాత్ర జలములను, అనగా అషూష్రు 

రాజును అతని దండంతటిని వారిమీదికి రపిప్ంచును; అవి దాని కాలువలనిన్టిపైగా పొంగి 

ఒడుడ్లనిన్టిమీదను పొరిల్పారును. 

యెషయా 8:8 => అవి యూదా దేశములోనికి వచిచ్ పొరిల్ పర్వహించును; అవి కుతికల లోతగును. 

ఇమామ్నుయేలూ, పకిష్ తన రెకక్లు విపుప్నపప్టివలె దాని రెకక్ల వాయ్పకము నీ దేశ వైశాలయ్మంతటను 

వాయ్పించును.  

యిరిమ్యా 46:7 => నైలునదీ పర్వాహమువలె వచుచ్ నితడెవడు? ఇతని జలములు నదులవలె 

పర్వహించుచునన్వి  

యిరిమ్యా 46:8 => ఐగుపీత్యుల దండు నైలునదివలె పర్వహించుచునన్ది. దాని జలములు 

తొణకునటుల్గా అది వచుచ్చునన్ది. నేనెకిక్ భూమిని కపెప్దను పటట్ణమును దాని నివాసులను 

నాశనము చేసెదను. 

యిరిమ్యా 51:42 => సముదర్ము బబులోనుమీదికి వచెచ్ను ఆమె దాని తరంగములధవ్నితో 

నిండుకొనెను. 

దానియేలు 11:7 => అతనికి బదులుగా ఆమె వంశములో ఒకడు సేనకు అధిపతియై ఉతత్ర దేశపు 

రాజు కోటలో జొరబడి యిషాట్నుసారముగా జరిగించుచు వారిని గెలుచును 
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దానియేలు 11:39 => మరియు ఈ కొర్తత్ దేవతను ఆధారము చేసికొని, కోటలకు పార్కారములు 

కటిట్ంచి, నూతన విధముగా తనవారికి మహా ఘనత కలుగజేయును; దేశమును కర్యమునకు 

విభజించి యిచిచ్ అనేకుల మీద తనవారికి పర్భుతవ్మిచుచ్ను. 

యెషయా 25:12 => మోయాబూ, నీ పార్కారముల పొడవైన కోటలను ఆయన కుర్ంగగొటుట్ను 

వాటిని నేలకు అణగదొర్కిక్ ధూళిపాలు చేయును. 

దానియేలు 11:11 => అంతలో దకిష్ణ దేశపు రాజు అతుయ్గుర్డై బయలుదేరి ఉతత్ర దేశపు రాజుతో 

యుదధ్ము జరిగించును; ఉతత్ర దేశపు రాజు గొపప్ సైనయ్మును సమకూరుచ్కొనినను అది ఓడిపోవును. 

దానియేలు 11:25 => అతడు గొపప్ సైనయ్మును సమకూరుచ్కొని, దకిష్ణ దేశపు రాజుతో యుదధ్ము 

చేయుటకు తన బలమును సిదధ్పరచి, తన మనసుస్ను రేపుకొనును గనుక దకిష్ణ దేశపు రాజు గొపప్ 

సైనయ్మును సమకూరుచ్కొని మహా బలము గలవాడై యుదధ్మునకు సిదధ్పడును. అతడు దకిష్ణ దేశపు 

రాజునకు విరోధమైన ఉపాయములు చేయనుదేద్శించినందున ఆ రాజు నిలువలేకపోవును.  

దానియేలు 11:26 => ఏమనగా, అతని భోజనమును భుజించువారు అతని పాడు చేసెదరు; 

మరియు అతని సైనయ్ము ఓడిపోవును గనుక అనేకులు హతులవుదురు. 

నహూము 1:8 => పర్ళయజలమువలె ఆయన ఆ పురసాథ్నమును నిరూమ్లము చేయును, తన 

శతుర్వులు అంధకారములో దిగువరకు ఆయన వారిని తరుమును, 

నహూము 1:12 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా వారు విసాత్రజనమై పూరణ్బలము 

కలిగియునన్ను కోతయందైనటుల్ వారు కోయబడి నిరూమ్లమగుదురు; నేను నినున్ బాధపరచితినే, నేను 

నినిన్క బాధపెటట్ను. 

జెకరాయ్ 9:8 => నేను కనున్లారా చూచితిని గనుక బాధించువారు ఇకను సంచరింపకుండను, 

తిరుగులాడు సైనయ్ములు నా మందిరముమీదికి రాకుండను దానిని కాపాడుకొనుటకై నేనొక 

దండుపేటను ఏరప్రచెదను. 

వచనము 14 
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ఆ కాలములయందు అనేకులు దకిష్ణ దేశపు రాజుతో యుదధ్ము చేయుటకు కూడివచెచ్దరు. నీ 

జనములోని బందిపోటు దొంగలు దరశ్నమును రుజువుపరచునటుల్ కూడుదురు గాని నిలువలేక 

కూలుదురు. 

దానియేలు 11:5 => అయితే దకిష్ణ దేశపు రాజును, అతని అధిపతులలో ఒకడును బలము 

పొందెదరు అతడు, ఇతనికంటె గొపప్వాడై యేలును; అతని పర్భుతవ్ము గొపప్ పర్భుతవ్మగును. 

దానియేలు 11:9 => అతడు దకిష్ణ దేశపు రాజు దేశములో జొరబడి మరలి తన రాజయ్మునకు 

వచుచ్ను. 

దానియేలు 11:44 => అంతట తూరుప్నుండియు ఉతత్రమునుండియు వరత్మానములు వచిచ్ యతని 

కలతపరచును గనుక అతాయ్గర్హము కలిగి అనేకులను పాడుచేయుటకును నశింపజేయుటకును 

అతడు బయలుదేరును. 

దానియేలు 8:7 => నేను చూడగా ఆ మేకపోతు పొటే ట్లును కలిసికొని, మికిక్లి రౌదర్ము గలదై 

దానిమీదికి వచిచ్ ఆ పొటే ట్లును గెలిచి దాని రెండు కొముమ్లను పగులగొటెట్ను. ఆ పొటే ట్లు దాని 

నెదిరింపలేక పోయినందున ఆ మేకపోతు దానిని నేలను పడవేసి తొర్కుక్చుండెను; దాని బలమును 

అణచి ఆ పొటే ట్లును తపిప్ంచుట ఎవరిచేతను కాకపోయెను.  

కీరత్నలు 76:10 => నరుల ఆగర్హము నినున్ సుత్తించును ఆగర్హ శేషమును నీవు ధరించుకొందువు. 

దానియేలు 11:10 => అతని కుమారులు యుదధ్ము చేయబూని మహా సైనయ్ముల సమూహమును 

సమకూరుచ్కొందురు. అతడు వచిచ్ యేరువలె పర్వహించి ఉపొప్ంగును; యుదధ్ము చేయబూని 

కోటదనుక వచుచ్ను. 

దానియేలు 2:38 => ఆయన మనుషుయ్లు నివసించు పర్తి సథ్లమందును, మనుషుయ్లనేమి 

భూజంతువులనేమి ఆకాశపకుష్లనేమి అనిన్టిని ఆయన తమరిచేతికపప్గించియునాన్డు, వారందరి 

మీద తమరికి పర్భుతవ్ము ననుగర్హించియునాన్డు; తామే ఆ బంగారపు శిరసుస్  
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1 రాజులు 20:13 => పర్వకత్యైన యొకడు ఇశార్యేలు రాజైన అహాబునొదద్కు వచిచ్ అతనితో 

ఇటల్నెను యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ గొపప్ దండంతయు నీవు చూచితివే; నేను యెహోవానని 

నీవు గర్హించునటుల్ నేడు దానిని నీచేతి కపప్గించెదను. 

1 రాజులు 20:28 => అపుప్డు దైవజనుడైన యొకడు వచిచ్ ఇశార్యేలు రాజుతో ఇటల్నెను యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా సిరియనులు యెహోవా కొండలకు దేవుడేగాని లోయలకు దేవుడు కాడని 

అనుకొందురు; అయితే నేను యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొనునటుల్ ఈ గొపప్ 

సమూహమంతయు నీచేతికి అపప్గించెదను. 

కీరత్నలు 33:16 => ఏ రాజును సేనాబలముచేత రకిష్ంపబడడు ఏ వీరుడును అధికబలముచేత 

తపిప్ంచుకొనడు. 

కీరత్నలు 33:17 => రకిష్ంచుటకు గుఱఱ్ము అకక్రకు రాదు అది దాని విశేషబలముచేత మనుషుయ్లను 

తపిప్ంపజాలదు. 

పర్సంగి 9:11 => మరియు నేను ఆలోచింపగా సూరుయ్నికిర్ంద జరుగుచునన్ది నాకు తెలియబడెను. 

వడిగలవారు పరుగులో గెలువరు; బలము గలవారు యుదధ్మునందు విజయమొందరు; జాఞ్నము 

గలవారికి అనన్ము దొరకదు; బుదిధ్మంతులగుటవలన ఐశవ్రయ్ము కలుగదు; తెలివి గలవారికి 

అనుగర్హము దొరకదు; ఇవియనిన్యు అదృషట్వశముచేతనే కాలవశముచేతనే అందరికి 

కలుగుచునన్వి. 

పర్సంగి 9:12 => తమకాలము ఎపుప్డు వచుచ్నో నరులెరుగరు; చేపలు బాధకరమైన వలయందు 

చికుక్బడునటుల్, పిటట్లు వలలో పటుట్బడునటుల్, అశుభకాలమున హఠాతుత్గా తమకు చేటు 

కలుగునపుప్డు వారును చికుక్పడుదురు. 

యిరిమ్యా 27:6 => ఇపుప్డైతే దేశములనిన్టిని నా దాసుడగు బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు 

వశము చేయుచునాన్ను; అతని సేవించుటకై భూజంతువులనుకూడ అతని వశము చేయుచునాన్ను. 

వచనము 15 
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అంతలో ఉతత్ర దేశపు రాజు వచిచ్ ముటట్డిదిబబ్ వేయును. దకిష్ణ దేశపు రాజు యొకక్ బలము 

నిలువలేక పోయినందునను, అతడు ఏరప్రచుకొనిన జనము దృఢశౌరయ్ము పొందక పోయినందునను 

ఉతత్ర దేశపు రాజు పార్కారములుగల పటట్ణమును పటుట్కొనును. 

దానియేలు 5:19 => దేవుడు అతనికిటిట్ మహరద్శ ఇచిచ్నందున తానెవరిని చంపగోరెనో వారిని 

చంపెను; ఎవరిని రకిష్ంపగోరెనో వారిని రకిష్ంచెను, ఎవరిని హెచిచ్ంపగోరెనో వారిని హెచిచ్ంచెను; 

ఎవరిని పడవేయగోరెనో వారిని పడవేసెను. కాబటిట్ సకల రాషట్రములును జనులును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడు వారును అతనికి భయపడుచు అతని యెదుట వణకుచు నుండిరి. 

దానియేలు 5:20 => అయితే అతడు మనసుస్న అతిశయించి, బలాతాక్రము చేయుటకు అతని 

హృదయమును కఠినము చేసికొనగా దేవుడు అతని పర్భుతవ్మునతనియొదద్నుండి తీసివేసి అతని 

ఘనతను పోగొటెట్ను.  

దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 

వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ 

రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  

దానియేలు 8:25 => మరియు నతడు ఉపాయము కలిగినవాడై మోసము చేసి తనకు లాభము 

తెచుచ్కొనును; అతడు అతిశయపడి తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును; కేష్మముగా నునన్ కాలమందు 

అనేకులను సంహరించును; అతడు రాజాధిరాజుతో యుదధ్ము చేయును గాని కడపట అతని బలము 

దైవాధీనమువలన కొటిట్వేయబడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:14 => నీ మనసుస్ మదించి, దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ దేశములోనుండి 

నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడైన యెహోవాను మరచెదవేమో. 

2 రాజులు 14:10 => నీవు ఎదోమీయులను హతము చేసినందున నీ హృదయమందు నీవు 

అతిశయపడుచునాన్వు సరే; యిపుప్డు నీ నగరునందు నీవుండి నీకునన్ ఘనతనుబటిట్ నీవు 
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అతిశయపడుము. నీవు మాతర్ము గాక నీతొకూడ యూదావారును కూలునటుల్గా నీవెందుకు 

అపాయములో దిగుదువని చెపిప్నను 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:19 => నేను ఎదోమీయులను ఓడించితిని గదా యని 

నీవనుకొనుచునాన్వు; నీ హృదయము నీవు గరివ్ంచి పర్గలభ్ములాడునటుల్ చేయుచునన్ది; యింటియొదద్ 

నిలిచియుండుము; నీవు నా జోలికి వచిచ్ కీడు తెచుచ్కొనుట యెందుకు? నీవును నీతోకూడ 

యూదావారును అపజయమొందుట యెందుకు? 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:16 => అయితే అతడు సిథ్రపడిన తరువాత అతడు మనసుస్న గరివ్ంచి 

చెడిపోయెను. అతడు ధూపపీఠముమీద ధూపము వేయుటకై యెహోవా మందిరములో పర్వేశించి తన 

దేవుడైన యెహోవామీద దోర్హము చేయగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:25 => అయితే హిజిక్యా మనసుస్న గరివ్ంచి తనకు చేయబడిన మేలుకు 

తగినటుల్ పర్వరిత్ంపనందున అతని మీదికిని యూదా యెరూషలేముల వారిమీదికిని కోపము రాగా 

సామెతలు 16:18 => నాశనమునకు ముందు గరవ్ము నడచును. పడిపోవుటకు ముందు 

అహంకారమైన మనసుస్ నడచును 

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? 

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. 
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యెషయా 10:12 => కావున సీయోను కొండమీదను యెరూషలేము మీదను పర్భువు తన 

కారయ్మంతయు నెరవేరిచ్న తరువాత నేను అషూష్రు రాజుయొకక్ హృదయగరవ్మువలని 

ఫలమునుబటిట్యు అతని కనున్ల అహంకారపు చూపులనుబటిట్యు అతని శికిష్ంతును. 

యెహెజేక్లు 28:2 => నరపుతుర్డా, తూరు అధిపతితో ఈలాగు పర్కటింపుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా గరివ్షు ఠ్డవై నేనొక దేవతను, దేవతనైనటుట్ సముదర్ము మధయ్ను నేను ఆసీనుడనై 

యునాన్ను అని నీవనుకొనుచునాన్వు; నీవు దేవుడవు కాక మానవుడవై యుండియు దేవునికి తగినంత 

అభిపార్యము కలిగియునాన్వు, నీవు దానియేలునకంటె జాఞ్నవంతుడవు, నీకు మరమ్మైనదేదియు లేదు. 

యెహెజేక్లు 28:5 => నీకు కలిగిన జాఞ్నాతిశయముచేతను వరత్కముచేతను నీవు విసాత్రమైన 

ఐశవ్రయ్ము సంపాదించుకొంటివి, నీకు ఐశవ్రయ్ము కలిగినదని నీవు గరివ్ంచినవాడవైతివి. 

యెహెజేక్లు 28:17 => నీ సౌందరయ్ము చూచుకొని నీవు గరివ్ంచినవాడవై, నీ తేజసుస్ చూచుకొని నీ 

జాఞ్నమును చెరుపుకొంటివి, కావున నేను నినున్ నేలను పడవేసెదను, రాజులు చూచుచుండగా నినున్ 

హేళనకపప్గించెదను.  

హబకూక్కు 2:4 => వారు యథారథ్పరులు కాక తమలో తాము అతిశయపడుదురు; అయితే 

నీతిమంతుడు విశావ్సము మూలముగ బర్దుకును. 

హబకూక్కు 2:5 => మరియు దార్కాష్రసము మోసకరము, తననుబటిట్ అతిశయించువాడు నిలువడు, 

అటిట్వాడు పాతాళమంత విశాలముగా ఆశపెటుట్ను, మరణమంతగా పర్బలినను తృపిత్నొందక 

సకలజనములను వశపరచుకొనును, సకల జనులను సమకూరుచ్కొనును. 

హబకూక్కు 2:6 => తనదికాని దాని నాకర్మించి యభివృదిధ్ నొందినవానికి శర్మ; తాకటుట్సొముమ్ను 

విసాత్రముగా పటుట్కొనువానికి శర్మ; వాడు ఎనాన్ళుల్ నిలుచును అని చెపుప్కొనుచు వీరందరు 

ఇతనినిబటిట్ ఉపమానరీతిగా అపహాసయ్పు సామెత ఎతుత్దురు గదా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:22 => జనులు ఇది దైవసవ్రమేకాని మానవసవ్రము కాదని కేకలు 

వేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 
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1 తిమోతి 3:6 => అతడు గరావ్ంధుడై అపవాదికి కలిగిన శికాష్విధికి లోబడకుండునటుల్ కొర్తత్గా 

చేరినవాడై యుండకూడదు. 

1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 

వచనము 16 

వచిచ్నవాని కెదురుగా ఎవరును నిలువలేక పోయినందున తనకిషట్ము వచిచ్నటుట్ అతడు జరిగించును 

గనుక ఆనందముగల ఆ దేశములో అతడుండగా అది అతని బలమువలన పాడైపోవును. 

దానియేలు 11:6 => కొనిన్ సంవతస్రములైన పిమమ్ట వారు ఉభయులు కూడుకొనెదరు. మరియు 

వారు ఉభయులు సమాధానపడవలెనని కోరగా దకిష్ణ దేశపు రాజకుమారెత్ ఉతత్ర దేశపు రాజునొదద్కు 

వచుచ్ను. అయినను ఆమె భుజబలము నిలుపుకొననేరదు; అతడైనను అతని భుజబలమైనను 

నిలువదు; వారు ఆమెను, ఆమెను తీసికొని వచిచ్న వారిని, ఆమెను కనినవారిని, ఈ కాలమందు 

ఆమెను బలపరచిన వారిని అపప్గించెదరు. 

దానియేలు 11:7 => అతనికి బదులుగా ఆమె వంశములో ఒకడు సేనకు అధిపతియై ఉతత్ర దేశపు 

రాజు కోటలో జొరబడి యిషాట్నుసారముగా జరిగించుచు వారిని గెలుచును 

దానియేలు 4:16 => ఏడు కాలములు గడచువరకు వానికునన్ మానవమనసుస్నకు బదులుగా 

పశువుమనసుస్ వానికి కలుగును. 

దానియేలు 12:7 => నారబటట్లు వేసికొని యేటిపైన ఆడుచునన్ ఆ మనుషుయ్ని మాటను నేను 

వింటిని; ఏమనగా, అతడు తన కుడిచేతిని ఎడమచేతిని ఆకాశమువైపుకెతిత్ నితయ్జీవియగు వాని 

నామమున ఒటుట్పెటుట్కొని, ఒకకాలము కాలములు అరధ్కాలము పరిశుదధ్జనము యొకక్ బలమును 

కొటిట్వేయుట ముగింపబడగా సకల సంగతులు సమాపత్ములగుననెను.  
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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; 

వచనము 17 

అతడు తన రాజయ్ము యొకక్ సమసత్ బలమును కూరుచ్కొని రావలెనని ఉదేద్శింపగా అతనితో సంధి 

చేయబడును; ఏమనగా నశింపజేయవచుచ్నని యొక కుమారెత్ను అతని కిచెచ్దరు, అయితే ఆమె 

సమమ్తింపక అతని కలిసికొనదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:25 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి చేసిరి? పర్జలెందుకు వయ్రథ్మైన 

ఆలోచనలు పెటుట్కొనిరి?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:26 => పర్భువు మీదను ఆయన కీర్సుత్ మీదను భూరాజులు లేచిరి, 

అధికారులును ఏకముగా కూడుకొనిరి అని నీవు పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా మా తండిర్యు నీ సేవకుడునైన 

దావీదు నోట పలికించితివి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

పర్కటన 17:17 => దేవుని మాటలు నెరవేరువరకు వారు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ 

రాజయ్మును ఆ మృగమునకు అపప్గించుటవలన తన సంకలప్ము కొనసాగించునటుల్ దేవుడు వారికి 

బుదిధ్ పుటిట్ంచెను. 

దానియేలు 11:5 => అయితే దకిష్ణ దేశపు రాజును, అతని అధిపతులలో ఒకడును బలము 

పొందెదరు అతడు, ఇతనికంటె గొపప్వాడై యేలును; అతని పర్భుతవ్ము గొపప్ పర్భుతవ్మగును. 

వచనము 18 
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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. 

యిరిమ్యా 5:10 => దాని పార్కారము లెకిక్ నాశనముచేయుడి, అయినను నిశేశ్షముగా నాశనము 

చేయకుడి, దాని శాఖలను కొటిట్వేయుడి. అవి యెహోవావి కావు. 

యిరిమ్యా 6:6 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు చెటల్ను నరికి 

యెరూషలేమునకు ఎదురుగా ముటట్డిదిబబ్ కటుట్డి, ఈ పటట్ణము కేవలము అనాయ్యమును 

అనుసరించి నడచునది గనుక శిక్ష నొందవలసివచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 33:4 => ముటట్డిదిబబ్ల దెబబ్కును ఖడగ్మునకును పటట్ణములోని యిండల్నిన్యు 

యూదారాజుల నగరులును శిథిలమైపోయెను గదా. వాటినిగూరిచ్ ఇశార్యేలు దేవుడగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా 

యిరిమ్యా 52:4 => అతని యేలుబడియందు తొమిమ్దవ సంవతస్రము పదియవ నెల పదియవ 

దినమున బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు తన సైనయ్మంతటితో యెరూషలేముమీదికి వచిచ్, దానికి 

ఎదురుగా దండు దిగినపుప్డు పటట్ణమునకు చుటుట్ కోటలు కటిట్రి. 

యెహెజేక్లు 17:17 => యుదధ్ము జరుగగా అనేక జనులను నిరూమ్లము చేయవలెనని కలీద్యులు 

దిబబ్లువేసి బురుజులు కటిట్న సమయమున, ఫరో యెంత బలము ఎంత సమూహము కలిగి 

బయలుదేరినను అతడు ఆ రాజునకు సహాయము ఎంతమాతర్ము చేయజాలడు. 

దానియేలు 11:6 => కొనిన్ సంవతస్రములైన పిమమ్ట వారు ఉభయులు కూడుకొనెదరు. మరియు 

వారు ఉభయులు సమాధానపడవలెనని కోరగా దకిష్ణ దేశపు రాజకుమారెత్ ఉతత్ర దేశపు రాజునొదద్కు 

వచుచ్ను. అయినను ఆమె భుజబలము నిలుపుకొననేరదు; అతడైనను అతని భుజబలమైనను 

నిలువదు; వారు ఆమెను, ఆమెను తీసికొని వచిచ్న వారిని, ఆమెను కనినవారిని, ఈ కాలమందు 

ఆమెను బలపరచిన వారిని అపప్గించెదరు. 
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దానియేలు 8:7 => నేను చూడగా ఆ మేకపోతు పొటే ట్లును కలిసికొని, మికిక్లి రౌదర్ము గలదై 

దానిమీదికి వచిచ్ ఆ పొటే ట్లును గెలిచి దాని రెండు కొముమ్లను పగులగొటెట్ను. ఆ పొటే ట్లు దాని 

నెదిరింపలేక పోయినందున ఆ మేకపోతు దానిని నేలను పడవేసి తొర్కుక్చుండెను; దాని బలమును 

అణచి ఆ పొటే ట్లును తపిప్ంచుట ఎవరిచేతను కాకపోయెను.  

యెహోషువ 1:5 => నీవు బర్దుకు దినములనిన్టను ఏ మనుషుయ్డును నీ యెదుట నిలువలేక 

యుండును; నేను మోషేకు తోడైయుండినటుల్ నీకును తోడైయుందును. 

సామెతలు 21:30 => యెహోవాకు విరోధమైన జాఞ్నమైనను వివేచనయైనను ఆలోచనయైనను 

నిలువదు. 

సామెతలు 21:31 => యుదధ్దినమునకు గుఱఱ్ములను ఆయతత్పరచుట కదుద్ గాని రక్షణ యెహోవా 

అధీనము. 

రోమీయులకు 5:6 => ఏలయనగా మనమింక బలహీనులమైయుండగా, కీర్సుత్ యుకత్కాలమున 

భకిత్హీనులకొరకు చనిపోయెను. 

వచనము 19 

అపుప్డతడు తన ముఖమును తన దేశములోని కోటలతటుట్ తిర్పుప్కొనును గాని ఆటంకపడి కూలి 

అగుపడకపోవును. 

దానియేలు 11:3 => అంతలో శూరుడగు ఒక రాజు పుటిట్ మహా విశాలమైన రాజయ్ము నేలి 

యిషాట్నుసారముగా జరిగించును. 

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  

దానియేలు 8:4 => ఆ పొటే ట్లు కొముమ్తో పశిచ్మము గాను ఉతత్రము గాను దకిష్ణము గాను 

పొడుచుచుండుట చూచితిని. ఇటుల్ జరుగగా దానిని ఎదిరించుటకైనను, అది పటట్కుండ 
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తపిప్ంచుకొనుటకైనను, ఏ జంతువునకును శకిత్లేకపోయెను; అది తనకిషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు 

బలము చూపుచు వచెచ్ను. 

దానియేలు 8:7 => నేను చూడగా ఆ మేకపోతు పొటే ట్లును కలిసికొని, మికిక్లి రౌదర్ము గలదై 

దానిమీదికి వచిచ్ ఆ పొటే ట్లును గెలిచి దాని రెండు కొముమ్లను పగులగొటెట్ను. ఆ పొటే ట్లు దాని 

నెదిరింపలేక పోయినందున ఆ మేకపోతు దానిని నేలను పడవేసి తొర్కుక్చుండెను; దాని బలమును 

అణచి ఆ పొటే ట్లును తపిప్ంచుట ఎవరిచేతను కాకపోయెను.  

దానియేలు 11:41 => అతడు ఆనందదేశమున పర్వేశించుటవలన అనేకులు కూలుదురు గాని 

ఎదోమీయులును మోయాబీయులును అమోమ్నీయులలో ముఖుయ్లును అతనిచేతిలోనుండి 

తపిప్ంచుకొనెదరు. 

దానియేలు 11:45 => కాబటిట్ తన నగరు డేరాను సముదర్ములకును పరిశుదాధ్నందములుగల 

పరవ్తమునకును మధయ్ వేయును; అయితే అతనికి నాశనము రాకుండుటకై సహాయము 

చేయువాడెవడును లేకపోవును. 

దానియేలు 8:9 => ఈ కొముమ్లలో ఒకదానిలో నుండి యొక చినన్కొముమ్ మొలిచెను. అది 

దకిష్ణముగాను తూరుప్గాను ఆనందదేశపు దికుక్గాను అతయ్ధికముగా బలిసెను. 

యెషయా 8:8 => అవి యూదా దేశములోనికి వచిచ్ పొరిల్ పర్వహించును; అవి కుతికల లోతగును. 

ఇమామ్నుయేలూ, పకిష్ తన రెకక్లు విపుప్నపప్టివలె దాని రెకక్ల వాయ్పకము నీ దేశ వైశాలయ్మంతటను 

వాయ్పించును.  

యిరిమ్యా 3:19 => నేను బిడడ్లలో నినెన్టుల్ ఉంచుకొని, రమయ్ దేశమును జనముల సావ్సథ్య్ములలో 

రాజకీయ సావ్సథ్య్మును నేనెటుల్ నీకిచెచ్దననుకొని యుంటిని. నీవు నా తండీర్ అని నాకు మొఱఱ్పెటిట్ 

ననున్ మానవనుకొంటిని గదా? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:2 => ఆ పర్జలు గొపప్వారు ఉనన్త దేహులు, వారు నీవు ఎరిగిన 

అనాకీయుల వంశసుథ్లు. అనాకీయుల యెదుట ఎవరు నిలువగలరు అను మాట నీవు వింటివి గదా.  

కీరత్నలు 48:2 => ఉతత్రదికుక్న మహారాజు పటట్ణమైన సీయోను పరవ్ తము రమయ్మైన యెతుత్గల 

చోట నుంచబడి సరవ్భూమికి సంతోషకరముగా నునన్ది  
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యెహెజేక్లు 20:6 => వారిని ఐగుపుత్ దేశములోనుండి రపిప్ంచి వారికొరకు నేను విచారించినదియు, 

పాలు తేనెలు పర్వహించునదియు, సకల దేశములకు ఆభరణమైనదియునైన దేశములోనికి 

తోడుకొనిపోయెదనని చెపిప్న కాలముననే నేను పర్మాణము చేసితిని. 

వచనము 20 

అతనికి మారుగా మరియొకడు లేచి ఘనమైన రాజయ్ము దావ్రా పనున్ పుచుచ్కొను వానిని లేపును; 

కొనిన్ దినములైన పిమమ్ట అతడు నాశనమగును గాని యీ నాశనము ఆగర్హమువలననైనను 

యుదధ్మువలననైనను కలుగదు. 

దానియేలు 11:19 => అపుప్డతడు తన ముఖమును తన దేశములోని కోటలతటుట్ తిర్పుప్కొనును 

గాని ఆటంకపడి కూలి అగుపడకపోవును. 

2 రాజులు 12:17 => అంతట సిరియా రాజైన హజాయేలు గాతు పటట్ణముమీదికి పోయి 

యుదధ్ముచేసి దాని పటుట్కొనిన తరువాత అతడు యెరూషలేముమీదికి రాదలచియుండగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:3 => అందుకు యెహోషాపాతు భయపడి యెహోవాయొదద్ 

విచారించుటకు మనసుస్ నిలుపుకొని, యూదాయంతట ఉపవాసదినము ఆచరింపవలెనని చాటింపగా 

సామెతలు 19:21 => నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుటుట్ను యెహోవా యొకక్ 

తీరామ్నమే సిథ్రము. 

యెహెజేక్లు 4:3 => మరియు ఇనుపరేకొకటి తెచిచ్, నీకును పటట్ణమునకును మధయ్ ఇనుపగోడగా 

దానిని నిలువబెటిట్, నీ ముఖదృషిట్ని పటట్ణముమీద ఉంచుకొనుము; పటట్ణము ముటట్డివేయబడినటుల్గా 

ఉండును, నీవు దానిని ముటట్డివేయువాడవుగా ఉందువు; అది ఇశార్యేలీయులకు సూచనగా 

ఉండును. 

యెహెజేక్లు 4:7 => ఈలాగు నీవుండగా యెరూషలేము ముటట్డివేయబడినటుల్ తేరిచూచుచు, 

చొకాక్యిని తీసివేసిన బాహువు చాపి దానినిగూరిచ్ పర్కటింపవలెను. 

యెహెజేక్లు 25:2 => నరపుతుర్డా, అమోమ్నీయుల తటుట్ ముఖము తిర్పుప్కొని వారినిగూరిచ్ యీ 

మాట పర్వచింపుము. 
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లూకా 9:51 => ఆయన పరమునకు చేరుచ్కొనబడు దినములు పరిపూరణ్మగుచునన్పుప్డు 

దానియేలు 9:26 => ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు 

నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 

కీరత్నలు 56:9 => నేను మొఱఱ్పెటుట్ దినమున నా శతుర్వులు వెనుకకు తిరుగుదురు. దేవుడు నా 

పక్షముననునాన్డని నాకు తెలియును. 

యెహెజేక్లు 17:17 => యుదధ్ము జరుగగా అనేక జనులను నిరూమ్లము చేయవలెనని కలీద్యులు 

దిబబ్లువేసి బురుజులు కటిట్న సమయమున, ఫరో యెంత బలము ఎంత సమూహము కలిగి 

బయలుదేరినను అతడు ఆ రాజునకు సహాయము ఎంతమాతర్ము చేయజాలడు. 

మతత్యి 12:30 => నా పక్షమున నుండనివాడు నాకు విరోధి; నాతో కలిసి సమకూరచ్నివాడు 

చెదరగొటుట్వాడు. 

లూకా 11:23 => నా పక్షమున ఉండనివాడు నాకు విరోధి; నాతో సమకూరచ్నివాడు 

చెదరగొటుట్వాడు. 

రోమీయులకు 8:31 => ఇటుల్ండగా ఏమందుము? దేవుడు మనపక్షముననుండగా మనకు 

విరోధియెవడు? 

యిరిమ్యా 42:15 => యూదావారిలో శేషించినవారలారా, యెహోవా మాట ఆలకించుడి; 

ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఐగుపుత్నకు 

వెళల్వలెనని నిశచ్యించుకొని అకక్డనే కాపురముండుటకు మీరు వెళి ల్నయెడల 

వచనము 21 

అతనికి బదులుగా నీచుడగు ఒకడు వచుచ్ను; అతనికి రాజయ్ఘనత నియయ్రు గాని నెమమ్ది కాలమందు 

అతడు వచిచ్ యిచచ్కపు మాటలచేత రాజయ్మును అపహరించును. 

ఆదికాండము 10:4 => యావాను కుమారులు ఏలీషా తరీ ష్షు కితీత్ము దాదోనీము అనువారు. 
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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. 

యిరిమ్యా 2:10 => కీతీత్యుల దీవ్పములకు పోయి చూడుడి, కేదారునకు దూతలను పంపి బాగుగా 

విచారించి తెలిసికొనుడి. మీలో జరిగిన పర్కారము ఎకక్డనైనను జరిగినదా? 

యిరిమ్యా 31:10 => జనులారా, యెహోవా మాట వినుడి; దూరమైన దీవ్పములలోని వారికి దాని 

పర్కటింపుడి ఇశార్యేలును చెదరగొటిట్నవాడు వాని సమకూరిచ్, గొఱఱ్లకాపరి తన మందను 

కాపాడునటుల్ కాపాడునని తెలియజేయుడి. 

యెహెజేక్లు 27:6 => బాషానుయొకక్ సింధూరమార్నుచేత నీ కోలలు చేయుదురు, కితీత్యుల 

దీవ్పములనుండి వచిచ్న గుంజుమార్నునకు దంతపు చెకక్డపుపని పొదిగి నీకు పీటలు చేయుదురు. 

జెఫనాయ్ 2:11 => జనముల దీవ్పములలో నివసించు వారందరును తమతమ సాథ్నములనుండి తనకే 

నమసాక్రము చేయునటుల్ భూమిలోనునన్ దేవతలను ఆయన నిరూమ్లము చేయును, యెహోవా వారికి 

భయంకరుడుగా ఉండును. 

నాయ్యాధిపతులు 1:7 => అపుప్డు అదోనీబెజెకుతమ కాళుల్చేతుల బొటట్నవేర్ళుల్ కోయబడిన 

డెబబ్దిమంది రాజులు నా భోజనపు బలల్కిర్ంద ముకక్లు ఏరుకొనుచుండిరి. నేను చేసినటే ల్ దేవుడు నాకు 

పర్తిఫలమిచెచ్ననెను. వారు యెరూషలేమునకు అతని తోడుకొనిరాగా అతడు అకక్డ చనిపోయెను. 

హోషేయ 12:14 => ఎఫార్యిము బహు ఘోరమైన కోపము పుటిట్ంచెను గనుక అతనిని ఏలినవాడు 

అతడు చేసిన నరహతయ్కై అతనిమీద నేరము మోపును; అతడు పరులకు అవమానము 

కలుగజేసినందుకై నేనతని నవమానపరతును. 

మతత్యి 7:2 => మీరు తీరుచ్ తీరుప్ చొపుప్ననే మిముమ్నుగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్బడును, మీరు 

కొలుచు కొలత చొపుప్ననే మీకును కొలువబడును. 

ఎసేత్రు 10:1 => రాజైన అహషేవ్రోషు రాజయ్మును సముదర్దీవ్పములును పనున్ చెలిల్ంప 

నిరణ్యించెను. 
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సామెతలు 6:22 => నీవు తోర్వను వెళుల్నపుప్డు అది నినున్ నడిపించును నీవు పండుకొనునపుప్డు 

అది నినున్ కాపాడును. నీవు మేలుకొనునపుప్డు అది నీతో ముచచ్టించును.  

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 40:15 => జనములు చేదనుండి జారు బిందువులవంటివి జనులు తార్సుమీది 

ధూళివంటివారు దీవ్పములు గాలికి ఎగురు సూక్షమ్ రేణువులవలె నునన్వి.  

వచనము 22 

పర్వాహమువంటి బలము అతని యెదుటనుండి వారిని కొటుట్కొని పోవుటవలన వారు 

నాశనమగుదురు; సంధి చేసిన అధిపతి సహా నాశనమగును. 

యోబు 20:8 => కల యెగసిపోవునటుల్ వారు గతించి కనబడక పోవుదురు రాతిర్ సవ్పన్ము 

దాటిపోవునటుల్ వారు తరిమి వేయబడుదురు. 

కీరత్నలు 27:2 => నా శరీరమాంసము తినుటకై దుషుట్లు నామీదికి వచిచ్నపుప్డు ననున్ బాధించు 

శతుర్వులు నామీదికి వచిచ్నపుప్డు వారు తొటిర్లిల్కూలిరి  

కీరత్నలు 37:36 => అయినను ఒకడు ఆ దారిని పోయి చూడగా వాడు లేకపోయెను నేను వెదకితిని 

గాని వాడు కనబడకపోయెను.  

యి రిమ్ యా 4 6 : 6 = > తవ్ ర గ ప రు గె తుత్ వా రు పా రి పో జా ల కు నాన్ రు బ లా ఢుయ్ లు 

తపిప్ంచుకొనజాలకునాన్రు ఉతత్రదికుక్న యూఫర్టీసు నదీతీరమందు వారు తొటిర్లిల్పడుచునాన్రు.  

యెహెజేక్లు 26:21 => నినున్ భీతికి కారణముగా జేతును, నీవు లేకపోవుదువు, ఎంత వెదకినను 

నీవెనన్టికిని కనబడకయుందువు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 
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యెషయా 24:20 => భూమి మతుత్నివలె కేవలము తూలుచునన్ది పాకవలె ఇటు అటు ఊగుచునన్ది 

దాని అపరాధము దానిమీద భారముగా ఉనన్ది అది పడి యికను లేవదు. భయంకరమైన వరత్మానము 

విని పారిపోవువాడు గుంటలో పడును గుంటను తపిప్ంచుకొనువాడు ఉరిలో చికుక్ను. 

దానియేలు 11:17 => అతడు తన రాజయ్ము యొకక్ సమసత్ బలమును కూరుచ్కొని రావలెనని 

ఉదేద్శింపగా అతనితో సంధి చేయబడును; ఏమనగా నశింపజేయవచుచ్నని యొక కుమారెత్ను అతని 

కిచెచ్దరు, అయితే ఆమె సమమ్తింపక అతని కలిసికొనదు. 

పర్కటన 18:21 => తరువాత బలిషు ఠ్డైన యొక దూత గొపప్ తిరుగటి రాతివంటి రాయి యెతిత్ 

సముదర్ములో పడవేసి ఈలాగు మహా పటట్ణమైన బబులోను వేగముగా పడదోర్యబడి ఇక ఎనన్టికిని 

కనబడకపోవును. 

వచనము 23 

అతడు సంధి చేసినను మోసపుచుచ్ను. అతడు సవ్లప్జనము గలవాడైనను ఎదురాడి బలము 

పొందును. 

దానియేలు 11:7 => అతనికి బదులుగా ఆమె వంశములో ఒకడు సేనకు అధిపతియై ఉతత్ర దేశపు 

రాజు కోటలో జొరబడి యిషాట్నుసారముగా జరిగించుచు వారిని గెలుచును 

దానియేలు 11:21 => అతనికి బదులుగా నీచుడగు ఒకడు వచుచ్ను; అతనికి రాజయ్ఘనత నియయ్రు 

గాని నెమమ్ది కాలమందు అతడు వచిచ్ యిచచ్కపు మాటలచేత రాజయ్మును అపహరించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:2 => తన పొరుగువానికి అపిప్చిచ్న పర్తి అపుప్లవాడు దానికి గడువు 

ఇయయ్వలెను. అది యెహోవాకు గడువు అనబడును గనుక అపిప్చిచ్నవాడు తన పొరుగువానినైనను 

తన సహోదరునినైనను నిరబ్ంధింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:3 => అనుయ్ని నిరబ్ంధింపవచుచ్ను గాని నీ సహోదరునియొదద్నునన్ 

దానిని విడిచిపెటట్వలెను. 
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2 రాజులు 23:35 => యెహోయాకీము ఫరో యిచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న దేశముమీద పనున్ నిరణ్యించి ఆ 

వెండి బంగారములను ఫరోకు చెలిల్ంచుచువచెచ్ను. దేశపు జనులయొదద్నుండి వారి వారికి నిరణ్యమైన 

చొపుప్న వసూలుచేసి అతడు ఫరోనెకోకు చెలిల్ంచెను. 

సామెతలు 30:33 => పాలు తరచగా వెనన్ పుటుట్ను, ముకుక్ పిండగా రకత్ము వచుచ్ను, కోపము 

రేపగా కలహము పుటుట్ను 

సామెతలు 29:4 => నాయ్యము జరిగించుటవలన రాజు దేశమునకు కేష్మము కలుగజేయును 

లంచములు పుచుచ్కొనువాడు దేశమును పాడుచేయును. 

వచనము 24 

అతడు సమాధాన కేష్మముగల దేశమునకు వచిచ్, తన పితరులు కాని తన పితరుల పితరులు గాని 

చేయని దానిని చేయును; ఏదనగా అచచ్ట ఆసిత్ని, దోపుడు సొముమ్ను, ధనమును విభజించి తనవారికి 

పంచిపెటుట్ను. అంతట కొంతకాలము పార్కారములను పటుట్కొనుటకు కుటర్చేయును 

దానియేలు 11:7 => అతనికి బదులుగా ఆమె వంశములో ఒకడు సేనకు అధిపతియై ఉతత్ర దేశపు 

రాజు కోటలో జొరబడి యిషాట్నుసారముగా జరిగించుచు వారిని గెలుచును 

దానియేలు 11:20 => అతనికి మారుగా మరియొకడు లేచి ఘనమైన రాజయ్ము దావ్రా పనున్ 

పుచుచ్కొను వానిని లేపును; కొనిన్ దినములైన పిమమ్ట అతడు నాశనమగును గాని యీ నాశనము 

ఆగర్హమువలననైనను యుదధ్మువలననైనను కలుగదు. 

దానియేలు 7:8 => నేను ఈ కొముమ్లను కనిపెటట్గా ఒక చినన్కొముమ్ వాటిమధయ్ను లేచెను; దానికి 

సథ్లమిచుచ్టకై ఆ కొముమ్లలో మూడు పెరికివేయబడినవి. ఈ కొముమ్నకు మానవుల కనున్లవంటి 

కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును ఉండెను.  

దానియేలు 8:9 => ఈ కొముమ్లలో ఒకదానిలో నుండి యొక చినన్కొముమ్ మొలిచెను. అది 

దకిష్ణముగాను తూరుప్గాను ఆనందదేశపు దికుక్గాను అతయ్ధికముగా బలిసెను. 

Page  of 1225 1355



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#$

దానియేలు 8:23 => వారి పర్భుతవ్ము యొకక్ అంతములో వారి యతికర్మములు సంపూరిత్ 

యగుచుండగా, కూర్రముఖము గలవాడును యుకిత్ గలవాడునై యుండి, ఉపాయము తెలిసికొను ఒక 

రాజు పుటుట్ను. 

దానియేలు 8:25 => మరియు నతడు ఉపాయము కలిగినవాడై మోసము చేసి తనకు లాభము 

తెచుచ్కొనును; అతడు అతిశయపడి తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును; కేష్మముగా నునన్ కాలమందు 

అనేకులను సంహరించును; అతడు రాజాధిరాజుతో యుదధ్ము చేయును గాని కడపట అతని బలము 

దైవాధీనమువలన కొటిట్వేయబడును. 

1 సమూయేలు 3:13 => తన కుమారులు తముమ్ను తాము శాపగర్సుత్లగా చేసికొనుచునాన్రని 

తానెరిగియు వారిని అడడ్గించలేదు గనుక అతని యింటికి నితయ్మైన శిక్ష విధింతునని నేను అతనికి 

తెలియజేయుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 12:8 => నరులలో నీచవరత్న పర్బలమైనపుప్డు దుషుట్లు గరివ్షుట్లై నలుదికుక్ల 

తిరుగులాడుదురు. 

కీరత్నలు 15:4 => అతని దృషిట్కి నీచుడు అసహుయ్డు అతడు యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

గలవారిని సనామ్నించును అతడు పర్మాణము చేయగా నషట్ము కలిగినను మాట తపప్డు. 

యెషయా 32:5 => మూఢుడు ఇక ఘనుడని యెంచబడడు కపటి ఉదారుడనబడడు. 

నహూము 1:14 => నీనెవే, యెహోవా నినున్బటిట్ ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా నీ పేరు పెటుట్కొనువారు 

ఇకను పుటట్కయుందురు, నీ దేవతాలయములో చెకక్బడిన విగర్హమే గాని పోతపోసిన పర్తిమయే గాని 

యొకటియు లేకుండ అనిన్టిని నాశనముచేతును. నీవు పనికిమాలినవాడవు గనుక నేను నీకు సమాధి 

సిదధ్పరచుచునాన్ను. 

దానియేలు 11:32 => అందుకతడు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ నిబంధన నతికర్మించువారిని 

వశపరచుకొనును; అయితే తమ దేవుని నెరుగువారు బలము కలిగి గొపప్ కారయ్ములు చేసెదరు. 

దానియేలు 11:34 => వారు కుర్ంగిపోవు సమయమందు వారికి సవ్లప్ సహాయము దొరుకును, 

అయితే అనేకులు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ వారిని హతుత్కొందురు గాని 
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నాయ్యాధిపతులు 9:1 => యెరుబబ్యలు కుమారుడైన అబీమెలెకు షెకెములోనునన్ తన తలిల్ 

సహోదరుల యొదద్కు పోయి వారితోను తన తలిల్ పితరుల కుటుంబికులందరితోను 

నాయ్యాధిపతులు 9:2 => మీరు దయచేసి షెకెము యజమానులందరు వినునటుల్ వారితో మాటలాడి 

మీకేది మంచిది? యెరుబబ్యలు యొకక్ కుమారులైన డెబబ్దిమంది మనుషుయ్లందరు మిముమ్ను 

ఏలుట మంచిదా? ఒకక్ మనుషుయ్డు మిముమ్ను ఏలుట మంచిదా? నేను మీ రకత్సంబంధినని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి అని పలుకుడనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:3 => అతని తలిల్ సహోదరులు అతనిగూరిచ్ షెకెము యజమానులు వినునటుల్ ఆ 

మాటలనిన్యు చెపప్గా వారు ఇతడు మన సహోదరుడనుకొని తమ హృదయము అబీమెలెకు తటుట్ 

తిర్పుప్కొనిరి;  

నాయ్యాధిపతులు 9:4 => అపుప్డు వారు బయలెబ్రీతు గుడిలోనుండి డెబబ్ది తులముల వెండి తెచిచ్ 

అతనికియయ్గా వాటితో అబీమెలెకు అలల్రిజనమును కూలికి పెటుట్కొనెను, వారు అతని వశమున 

నుండిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 9:5 => తరువాత అతడు ఒఫార్లోనునన్ తన తండిర్ యింటికి పోయి యెరుబబ్యలు 

కుమారులును తన సహోదరులునైన ఆ డెబబ్దిమంది మనుషుయ్లను ఒకక్ రాతిమీద చంపెను. 

యెరుబబ్యలు చినన్ కుమారుడైన యోతాము మాతర్మే దాగియుండి తపిప్ంచుకొనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:6 => తరువాత షెకెము యజమానులందరును మిలోల్ ఇంటివారందరును 

కూడివచిచ్ షెకెములోనునన్ మసత్కి వృక్షముకిర్ంద దండుపాళెమునొదద్ అబీమెలెకును రాజుగా 

నియమించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 9:7 => అది యోతామునకు తెలియబడినపుప్డు అతడు పోయి గెరిజీము 

కొండకొపుప్న నిలిచి యెలుగెతిత్ పిలిచి వారితో ఇటల్నెను షెకెము యజమానులారా, మీరు నా మాట 

వినినయెడల దేవుడు మీ మాట వినును. 

నాయ్యాధిపతులు 9:8 => చెటుల్ తమమీద రాజును ఒకనిని అభిషేకించు కొనవలెనను మనసుస్కలిగి 

బయలుదేరి 
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నాయ్యాధిపతులు 9:9 => మముమ్ను ఏలుమని ఒలీవచెటుట్ నడుగగా ఒలీవచెటుట్ దేవునిని 

మానవులను దేనివలన నరులు సనామ్నించుదురో ఆ నా తైలము నియయ్కమాని చెటల్మీద 

రాజునైయుండి యిటు అటు ఊగుటకు నేను వచెచ్దనా? అని వాటితో అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:10 => అపుప్డు చెటుల్ నీవు వచిచ్ మముమ్ను ఏలుమని అంజూరపు చెటుట్ 

నడుగగా 

నాయ్యాధిపతులు 9:11 => అంజూరపు చెటుట్ చెటల్మీద రాజునైయుండి యిటు అటు ఊగుటకు నా 

మాధురయ్మును నా మంచి ఫలములను నేనియయ్క మానుదునా? అని వాటితో అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:12 => అటుతరువాత చెటుల్ నీవు వచిచ్ మముమ్ను ఏలుమని దార్కాష్వలిల్ నడుగగా 

దార్కాష్వలిల్ 

నాయ్యాధిపతులు 9:13 => దేవునిని మానవులను సంతోషపెటుట్ నా దార్కాష్రసమును నేనియయ్క మాని 

చెటల్మీద రాజునైయుండి యిటు అటు ఊగుటకు నేను వచెచ్దనా? అని వాటితో అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:14 => అపుప్డు చెటల్నిన్యు నీవు వచిచ్ మముమ్ను ఏలుమని ముండల్పొదయొదద్ 

మనవిచేయగా 

నాయ్యాధిపతులు 9:15 => ముండల్పొద మీరు నిజముగా ననున్ మీమీద రాజుగా నియమించుకొన 

గోరినయెడల రండి నా నీడను ఆశర్యించుడి; లేదా అగిన్ నాలోనుండి బయలుదేరి లెబానోను 

దేవదారు చెటల్ను కాలిచ్వేయునని చెటల్తో చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:16 => నా తండిర్ మీ నిమితత్ము తన పార్ణమును నిరల్క్షయ్పెటిట్ యుదధ్ము చేసి 

మిదాయ్నీయుల చేతిలోనుండి మిముమ్ను విడిపించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:17 => అయితే మీరు నా తండిర్ కుటుంబముమీదికి లేచి, యొక రాతిమీద అతని 

కుమారులైన డెబబ్దిమంది మనుషుయ్లను చంపి, అతని పనికతెత్ కుమారుడైన అబీమెలెకు మీ 

సహోదరుడైనందున షెకెము వారిమీద అతనిని రాజుగా నియమించియునాన్రు. యెరుబబ్యలు 

ఎడలను అతని యింటివారి యెడలను మీరు ఉపకారము చేయకయు 

నాయ్యాధిపతులు 9:18 => అతడు చేసిన కిర్యలకు మీరు పర్తికిర్య చేయకయు అబీమెలెకును 

రాజుగా నియమించుకొనిన విషయములో మీరు నాయ్యముగాను యథారథ్ముగాను పర్వరిత్ంచినయెడల 
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నాయ్యాధిపతులు 9:19 => నేడు మీరు యెరుబబ్యలు ఎడలను అతని యింటివారియెడలను 

సతయ్ముగాను యథారథ్ముగాను పర్వరిత్ంచినయెడల, అబీమెలెకునందు సంతోషించుడి అతడు 

మీయందు సంతోషించునుగాక. 

నాయ్యాధిపతులు 9:20 => లేనియెడల అబీమెలెకునుండి అగిన్ బయలుదేరి షెకెమువారిని మిలోల్ 

యింటివారిని కాలిచ్వేయును గాక, షెకెమువారిలోనుండియు మిలోల్ యింటినుండియు అగిన్ 

బయలుదేరి అబీమెలెకును దహించునుగాక అని చెపిప్ 

2 సమూయేలు 15:2 => ఉదయముననే లేచి బయలుదేరి పటట్ణముయొకక్ గుమమ్పు మారగ్మందు 

ఒక తటుట్న నిలిచి, రాజుచేత తీరుప్నొందుటకై వాయ్జెయ్మాడు వారెవరైనను వచిచ్యుండగా కనిపెటిట్ 

వారిని పిలిచి నీవు ఏ ఊరివాడవని యడుగుచుండెను నీ దాసుడనైన నేను ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ములలో ఫలానిదానికి చేరిన వాడనని వాడు చెపప్గా 

2 సమూయేలు 15:3 => అబాష్లోము నీ వాయ్జెయ్ము సరిగాను నాయ్యముగాను ఉనన్దిగాని దానిని 

విచారించుటకై నియమింపబడిన వాడు రాజునొదద్ ఒకడును లేడని చెపిప్ 

2 సమూయేలు 15:4 => నేను ఈ దేశమునకు నాయ్యాధిపతినైయుండుట యెంత మేలు; అపుప్డు 

వాయ్జెయ్మాడువారు నాయొదద్కు వతుత్రు, నేను వారికి నాయ్యము తీరుచ్దునని చెపుప్చు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 15:5 => మరియు తనకు నమసాక్రము చేయుటకై యెవడైనను తన దాపునకు 

వచిచ్నపుప్డు అతడు తన చేయి చాపి అతని పటుట్కొని ముదుద్పెటుట్కొనుచు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 15:6 => తీరుప్నొందుటకై రాజునొదద్కు వచిచ్న ఇశార్యేలీయులకందరికి అబాష్లోము 

ఈ పర్కారము చేసి ఇశార్యేలీయులనందరిని తనతటుట్ తిర్పుప్కొనెను.  

కీరత్నలు 55:21 => వారి నోటి మాటలు వెనన్వలె మృదువుగా నునన్వి అయితే వారి హృదయములో 

కలహమునన్ది. వారి మాటలు చమురుకంటె నునుపైనవి అయితే అవి వరదీసిన కతుత్లే.  

2 సమూయేలు 15:3 => అబాష్లోము నీ వాయ్జెయ్ము సరిగాను నాయ్యముగాను ఉనన్దిగాని దానిని 

విచారించుటకై నియమింపబడిన వాడు రాజునొదద్ ఒకడును లేడని చెపిప్ 

దానియేలు 4:17 => ఈ ఆజఞ్ జాగరూకులగు దేవదూతల పర్కటన ననుసరించి జరుగును, 

నిరణ్యమైన పరిశుదుధ్ల పర్కటన ననుసరించి సంభవించును. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల 
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రా జయ్ ము పై ని అ ధి కా రి యై యుం డి , తా నె వ రి కి అ ను గర్ హిం ప ని చఛ్ యిం చు నో 

వారికనుగర్హించుననియు , ఆ యా రాజయ్ముపైన అతయ్ లప్  మనుషుయ్లను ఆయన 

నియమించుచునాన్డనియు మనుషుయ్లందరు తెలిసికొనునటుల్ ఈలాగు జరుగును. 

వచనము 25 

అతడు గొపప్ సైనయ్మును సమకూరుచ్కొని, దకిష్ణ దేశపు రాజుతో యుదధ్ము చేయుటకు తన బలమును 

సిదధ్పరచి, తన మనసుస్ను రేపుకొనును గనుక దకిష్ణ దేశపు రాజు గొపప్ సైనయ్మును సమకూరుచ్కొని 

మహా బలము గలవాడై యుదధ్మునకు సిదధ్పడును. అతడు దకిష్ణ దేశపు రాజునకు విరోధమైన 

ఉపాయములు చేయనుదేద్శించినందున ఆ రాజు నిలువలేకపోవును.  

దానియేలు 11:10 => అతని కుమారులు యుదధ్ము చేయబూని మహా సైనయ్ముల సమూహమును 

సమకూరుచ్కొందురు. అతడు వచిచ్ యేరువలె పర్వహించి ఉపొప్ంగును; యుదధ్ము చేయబూని 

కోటదనుక వచుచ్ను. 

దానియేలు 9:26 => ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు 

నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 

యెషయా 8:7 => కాగా పర్భువు బలమైన యూఫర్టీసు నది విసాత్ర జలములను, అనగా అషూష్రు 

రాజును అతని దండంతటిని వారిమీదికి రపిప్ంచును; అవి దాని కాలువలనిన్టిపైగా పొంగి 

ఒడుడ్లనిన్టిమీదను పొరిల్పారును. 

యెషయా 8:8 => అవి యూదా దేశములోనికి వచిచ్ పొరిల్ పర్వహించును; అవి కుతికల లోతగును. 

ఇమామ్నుయేలూ, పకిష్ తన రెకక్లు విపుప్నపప్టివలె దాని రెకక్ల వాయ్పకము నీ దేశ వైశాలయ్మంతటను 

వాయ్పించును.  
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ఆమోసు 8:8 => ఇందునుగూరిచ్ భూమి కంపించదా? దాని నివాసులందరును అంగలారచ్రా? 

నైలునది పొంగునటుల్ భూమి అంతయు ఉబుకును, ఐగుపుత్దేశపు నైలు నదివలె అది ఉబుకును, 

మిసర్యీము దేశపు నదివలె అది అణగిపోవును. 

ఆమోసు 9:5 => ఆయన సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా; ఆయన భూమిని మొతత్గా అది 

కరిగిపోవును, అందులోని నివాసులందరును పర్లాపింతురు, నైలునది వలెనే అది యంతయు 

ఉబుకుచుండును, ఐగుపుత్ దేశపు నైలునది వలెనే అది అణగిపోవును. 

నహూము 1:8 => పర్ళయజలమువలె ఆయన ఆ పురసాథ్నమును నిరూమ్లము చేయును, తన 

శతుర్వులు అంధకారములో దిగువరకు ఆయన వారిని తరుమును, 

పర్కటన 12:15 => కావున ఆ సతరీ, పర్వాహమునకు కొటుట్కొని పోవలెనని ఆ సరప్ము తన నోటినుండి 

నీళుల్ నదీపర్వాహముగా ఆమె వెనుక వెళల్గర్కెక్ను గాని 

పర్కటన 12:16 => భూమి ఆ సతరీకి సహకారియై తన నోరు తెరచి ఆ ఘటసరప్ము, తన నోటనుండి 

గర్కిక్న పర్వాహమును మింగివేసెను. 

దానియేలు 8:10 => ఆకాశ సైనయ్ము నంటునంతగా పెరిగి నక్షతర్ములలో కొనిన్టిని పడవేసి 

కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను 

దానియేలు 8:11 => ఆ సైనయ్ము యొకక్ అధిపతికి విరోధముగా తనున్ హెచిచ్ంచుకొని, అనుదిన 

బలయ్రప్ణమును నిలిపివేసి ఆయన ఆలయమును పడదోర్సెను. 

దానియేలు 8:25 => మరియు నతడు ఉపాయము కలిగినవాడై మోసము చేసి తనకు లాభము 

తెచుచ్కొనును; అతడు అతిశయపడి తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును; కేష్మముగా నునన్ కాలమందు 

అనేకులను సంహరించును; అతడు రాజాధిరాజుతో యుదధ్ము చేయును గాని కడపట అతని బలము 

దైవాధీనమువలన కొటిట్వేయబడును. 

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.  
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యెషయా 28:17 => నేను నాయ్యము కొలనూలుగాను నీతి మటట్పుగుండుగాను పెటెట్దను వడగండుల్ 

మీ మాయాశరణయ్మును కొటిట్వేయును దాగియునన్చోటు నీళల్చేత కొటుట్కొనిపోవును.  

యి రిమ్ యా 4 6 : 6 = > తవ్ ర గ ప రు గె తుత్ వా రు పా రి పో జా ల కు నాన్ రు బ లా ఢుయ్ లు 

తపిప్ంచుకొనజాలకునాన్రు ఉతత్రదికుక్న యూఫర్టీసు నదీతీరమందు వారు తొటిర్లిల్పడుచునాన్రు.  

యిరిమ్యా 46:7 => నైలునదీ పర్వాహమువలె వచుచ్ నితడెవడు? ఇతని జలములు నదులవలె 

పర్వహించుచునన్వి  

యిరిమ్యా 47:2 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జలములు ఉతత్రదికుక్నుండి పొరిల్ 

వరదలై మనుషుయ్లు మొఱఱ్పెటుట్నటుల్గాను దేశనివాసులందరు అంగలారుచ్నటుల్ గాను, దేశముమీదను 

అందునన్ సమసత్ముమీదను పటట్ణముమీదను దానిలో నివసించు వారిమీదను పర్వహించును. 

దానియేలు 11:26 => ఏమనగా, అతని భోజనమును భుజించువారు అతని పాడు చేసెదరు; 

మరియు అతని సైనయ్ము ఓడిపోవును గనుక అనేకులు హతులవుదురు. 

దానియేలు 11:28 => అతడు మిగుల దర్వయ్ము గలవాడై తన దేశమునకు మరలును. మరియు 

పరిశుదధ్ నిబంధనకు విరోధియై యిషాట్నుసారముగా జరిగించి తన దేశమునకు తిరిగివచుచ్ను. 

దానియేలు 11:40 => అంతయ్కాలమందు దకిష్ణ దేశపు రాజు అతనితో యుదధ్ము చేయును. 

మరియు ఉతత్ర దేశపు రాజు రథములను గుఱఱ్పు రౌతులను అనేకమైన ఓడలను సమకూరుచ్కొని, 

తుపానువలె అతని మీదపడి దేశముల మీదుగా పర్వాహమువలె వెళుల్ను. 

వచనము 26 

ఏమనగా, అతని భోజనమును భుజించువారు అతని పాడు చేసెదరు; మరియు అతని సైనయ్ము 

ఓడిపోవును గనుక అనేకులు హతులవుదురు. 

దానియేలు 8:25 => మరియు నతడు ఉపాయము కలిగినవాడై మోసము చేసి తనకు లాభము 

తెచుచ్కొనును; అతడు అతిశయపడి తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును; కేష్మముగా నునన్ కాలమందు 

అనేకులను సంహరించును; అతడు రాజాధిరాజుతో యుదధ్ము చేయును గాని కడపట అతని బలము 

దైవాధీనమువలన కొటిట్వేయబడును. 
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ఆదికాండము 34:13 => అయితే తమ సహోదరియైన దీనాను అతడు చెరిపినందున యాకోబు 

కుమారులు షెకెముతోను అతని తండిర్యైన హమోరుతోను కపటముగా ఉతత్రమిచిచ్ అనినదేమనగా 

కీరత్నలు 52:2 => మోసము చేయువాడా, వాడిగల మంగలకతిత్వలె నీ నాలుక నాశనము చేయ 

నుదేద్శించుచునన్ది 

సామెతలు 11:18 => భకిత్హీనుని సంపాదన వానిని మోసము చేయును నీతిని వితుత్వాడు 

శాశవ్తమైన బహుమానము నొందును. 

యెహెజేక్లు 17:13 => మరియు అతడు రాజసంతతిలో ఒకని నేరప్రచి, ఆ రాజయ్ము కీష్ణించి 

తిరుగుబాటు చేయలేక యుండునటుల్ను, తాను చేయించిన నిబంధనను ఆ రాజు గైకొనుటవలన అది 

నిలిచియుండునటుల్ను,  

యెహెజేక్లు 17:14 => అతనితో నిబంధనచేసి అతనిచేత పర్మాణముచేయించి, దేశములోని 

పరాకర్మవంతులను తీసికొనిపోయెను. 

యెహెజేక్లు 17:15 => అయితే అతడు తనకు గుఱఱ్ములను గొపప్ సైనయ్మునిచిచ్ సహాయము 

చేయవలెనని యడుగుటకై ఐగుపుత్ దేశమునకు రాయబారులను పంపి బబులోను రాజుమీద 

తిరుగుబాటు చేసెను; అతడు వరిధ్లుల్నా? అటిట్ కిర్యలను చేసినవాడు తపిప్ంచుకొనునా? నిబంధనను 

భంగము చేసెను గనుక తపిప్ంచుకొనడు 

యెహెజేక్లు 17:16 => ఎవనికి తాను పర్మాణముచేసి దాని నిరల్క్షయ్పెటెట్నో, యెవనితో తానుచేసిన 

నిబంధనను అతడు భంగముచేసెనో, యెవడు తనున్ రాజుగా నియమించెనో ఆ రాజునొదద్నే బబులోను 

పురములోనే అతడు మృతినొందునని నా జీవముతోడు పర్మాణము చేయుచునాన్ను; ఇదే పర్భువైన 

యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 17:17 => యుదధ్ము జరుగగా అనేక జనులను నిరూమ్లము చేయవలెనని కలీద్యులు 

దిబబ్లువేసి బురుజులు కటిట్న సమయమున, ఫరో యెంత బలము ఎంత సమూహము కలిగి 

బయలుదేరినను అతడు ఆ రాజునకు సహాయము ఎంతమాతర్ము చేయజాలడు. 

యెహెజేక్లు 17:18 => తన పర్మాణము నిరల్క్షయ్పెటిట్ తాను చేసిన నిబంధనను భంగము చేసెను, 

తన చెయియ్ యిచిచ్యు ఇటిట్ కారయ్ములను అతడు చేసెనే, అతడు ఎంతమాతర్మును తపిప్ంచుకొనడు. 
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యెహెజేక్లు 17:19 => ఇందుకు పర్భువైన యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు అతడు 

నిరల్క్షయ్పెటిట్న పర్మాణము నేను చేయించినది గదా, అతడు రదుద్పరచిన నిబంధన నేను చేసినదే గదా, 

నా జీవముతోడు ఆ దోషశిక్ష అతని తలమీదనే మోపుదును,  

రోమీయులకు 1:29 => అటిట్వారు సమసత్మైన దురీన్తి చేతను, దుషట్తవ్ము చేతను, లోభము చేతను, 

ఈరష్య్ చేతను నిండుకొని, మతస్రము నరహతయ్ కలహము కపటము వైరమనువాటితో నిండినవారై 

2 కొరిందీయులకు 11:3 => సరప్ము తన కుయుకిత్చేత హవవ్ను మోసపరచినటుల్ మీ మనసుస్లును 

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

దానియేలు 11:29 => నిరణ్యకాలమందు మరలి దకిష్ణ దికుక్నకు వచుచ్ను గాని మొదట 

నునన్టుట్గా కడపటనుండదు. 

వచనము 27 

కీడు చేయుటకై ఆ యిదద్రు రాజులు తమ మనసుస్లు సిథ్రపరచుకొని, యేకభోజన పంకిత్లో 

కూరుచ్ండినను కపటవాకయ్ములాడెదరు; నిరణ్యకాలమందు సంగతి జరుగును గనుక వారి ఆలోచన 

సఫలము కానేరదు.  

నాయ్యాధిపతులు 9:4 => అపుప్డు వారు బయలెబ్రీతు గుడిలోనుండి డెబబ్ది తులముల వెండి తెచిచ్ 

అతనికియయ్గా వాటితో అబీమెలెకు అలల్రిజనమును కూలికి పెటుట్కొనెను, వారు అతని వశమున 

నుండిరి. 

సామెతలు 17:8 => లంచము దృషిట్కి మాణికయ్మువలె నుండును అటిట్వాడు ఏమి చేసినను దానిలో 

యుకిత్గా పర్వరిత్ంచును. 

సామెతలు 19:6 => అనేకులు గొపప్వారి కటాక్షము వెదకుదురు దాతకు అందరు సేన్హితులే. 
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దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

సామెతలు 23:7 => అటిట్వాడు తన ఆంతరయ్ములో లెకక్లు చూచుకొనువాడు తినుము తార్గుము 

అని అతడు నీతో చెపుప్నే గాని అది హృదయములోనుండి వచుచ్ మాట కాదు.  

యెహెజేక్లు 38:10 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ కాలమందు నీ మనసుస్లో 

అభిపార్యములు పుటుట్ను, 

మతత్యి 9:4 => యేసు వారి తలంపులు గర్హించి మీరెందుకు మీ హృదయములలో దురాలోచనలు 

చేయుచునాన్రు? 

సామెతలు 19:21 => నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుటుట్ను యెహోవా యొకక్ 

తీరామ్నమే సిథ్రము. 

దానియేలు 8:23 => వారి పర్భుతవ్ము యొకక్ అంతములో వారి యతికర్మములు సంపూరిత్ 

యగుచుండగా, కూర్రముఖము గలవాడును యుకిత్ గలవాడునై యుండి, ఉపాయము తెలిసికొను ఒక 

రాజు పుటుట్ను. 

పర్కటన 17:14 => వీరు గొఱఱ్పిలల్తో యుదధ్ముచేతురు గాని, గొఱఱ్పిలల్ పర్భువులకు పర్భువును 

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

వచనము 28 

అతడు మిగుల దర్వయ్ము గలవాడై తన దేశమునకు మరలును. మరియు పరిశుదధ్ నిబంధనకు 

విరోధియై యిషాట్నుసారముగా జరిగించి తన దేశమునకు తిరిగివచుచ్ను. 

దానియేలు 11:2 => ఇపుప్డు సతయ్మును నీకు తెలియజేయుచునాన్ను; ఏమనగా ఇంక ముగుగ్రు 

రాజులు పారసీకముమీద రాజయ్ము చేసిన పిమమ్ట అందరికంటె అధికైశవ్రయ్ము కలిగిన నాలుగవ 
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రాజొకడు వచుచ్ను. అతడు తనకునన్ సంపతుత్చేత బలవంతుడై అందరిని గేర్కేయుల రాజయ్మునకు 

విరోధముగా రేపును.  

దానియేలు 11:10 => అతని కుమారులు యుదధ్ము చేయబూని మహా సైనయ్ముల సమూహమును 

సమకూరుచ్కొందురు. అతడు వచిచ్ యేరువలె పర్వహించి ఉపొప్ంగును; యుదధ్ము చేయబూని 

కోటదనుక వచుచ్ను. 

సామెతలు 15:18 => కోపోదేర్కి యగువాడు కలహము రేపును దీరఘ్శాంతుడు వివాదము 

నణచివేయును. 

సామెతలు 28:25 => పేరాస గలవాడు కలహమును రేపును యెహోవాయందు నమమ్కముంచువాడు 

వరిధ్లుల్ను. 

సామెతలు 19:21 => నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుటుట్ను యెహోవా యొకక్ 

తీరామ్నమే సిథ్రము. 

దానియేలు 11:5 => అయితే దకిష్ణ దేశపు రాజును, అతని అధిపతులలో ఒకడును బలము 

పొందెదరు అతడు, ఇతనికంటె గొపప్వాడై యేలును; అతని పర్భుతవ్ము గొపప్ పర్భుతవ్మగును. 

దానియేలు 11:29 => నిరణ్యకాలమందు మరలి దకిష్ణ దికుక్నకు వచుచ్ను గాని మొదట 

నునన్టుట్గా కడపటనుండదు. 

పర్కటన 17:14 => వీరు గొఱఱ్పిలల్తో యుదధ్ముచేతురు గాని, గొఱఱ్పిలల్ పర్భువులకు పర్భువును 

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

వచనము 29 

నిరణ్యకాలమందు మరలి దకిష్ణ దికుక్నకు వచుచ్ను గాని మొదట నునన్టుట్గా కడపటనుండదు. 

2 సమూయేలు 4:2 => సౌలు కుమారునికి సైనాయ్ధిపతులుండిరి; వారిలో ఒకని పేరు బయనా, 

రెండవవానిపేరు రేకాబు; వీరు బెనాయ్మీనీయులకు చేరిన బెయేరోతీయుడగు రిమోమ్ను కుమారులు. 

బెయే రోతుకూడను బెనాయ్మీనీయుల దేశములో చేరినదని యెంచబడెను. 
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2 సమూయేలు 4:3 => అయితే బెయేరోతీయులు గితత్యీమునకు పారిపోయి నేటివరకు అకక్డి 

కాపురసుథ్లైయునాన్రు. 

2 సమూయేలు 4:4 => సౌలు కుమారుడగు యోనాతానునకు కుంటివాడగు కుమారుడు 

ఒకడుండెను. యెజెర్యేలునుండి సౌలును గురించియు యోనాతానును గురించియు వరత్మానము 

వచిచ్నపుప్డు వాడు అయిదేండల్వాడు; వాని దాది వానిని ఎతిత్కొని పరుగు పరుగున పారిపోగా వాడు 

పడి కుంటివాడాయెను. వాని పేరు మెఫీబోషెతు. 

2 సమూయేలు 4:5 => రిమోమ్ను కుమారులగు రేకాబును బయనాయును మంచి యెండవేళ 

బయలుదేరి మధాయ్హన్కాలమున ఇషోబ్షెతు మంచముమీద పండుకొనియుండగా అతని యింటికి 

వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 4:6 => గోధుమలు తెచెచ్దమని వేషము వేసికొని వారు ఇంటిలో చొచిచ్, ఇషోబ్షెతు 

పడకటింట మంచము మీద పరుండియుండగా అతనిని కడుపులో పొడిచి తపిప్ంచుకొనిపోయిరి.  

2 సమూయేలు 4:7 => వారతని పొడిచి చంపి అతని తలను ఛేదించి దానిని తీసికొని రాతిర్ 

అంతయు మైదానములో బడి పర్యాణమైపోయి హెబోర్నులోనునన్ దావీదునొదద్కు ఇషోబ్షెతు తలను 

తీసికొనివచిచ్ చితత్గించుము;  

2 సమూయేలు 4:8 => నీ పార్ణము తీయచూచిన సౌలు కుమారుడైన ఇషోబ్షెతు తలను మేము 

తెచిచ్యునాన్ము; ఈ దినమున యెహోవా మా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ పక్షమున సౌలుకును 

అతని సంతతికిని పర్తికారము చేసియునాన్డని చెపప్గా 

2 సమూయేలు 4:9 => దావీదు బెయేరోతీయుడగు రిమోమ్ను కుమారులైన రేకాబుతోను 

బయనాతోను ఇటల్నెను 

2 సమూయేలు 4:10 => మంచి వరత్మానము తెచిచ్తినని తలంచి యొకడు వచిచ్ సౌలు చచెచ్నని 

నాకు తెలియజెపప్గా 

2 సమూయేలు 4:11 => వాడు తెచిచ్న వరత్మానమునకు బహుమానముగా సికల్గులో నేను వానిని 

పటుట్కొని చంపించితిని. కావున దురామ్రుగ్లైన మీరు ఇషోబ్షెతు ఇంటిలో చొరబడి, అతని మంచము 
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మీదనే నిరోద్షియగువానిని చంపినపుప్డు మీచేత అతని పార్ణదోషము విచారింపక పోవుదునా? 

లోకములో ఉండకుండ నేను మిముమ్ను తీసివేయక మానుదునా? 

2 సమూయేలు 4:12 => సకలమైన ఉపదర్వములలోనుండి ననున్ రకిష్ంచిన యెహోవా జీవముతోడు 

మాననని చెపిప్, దావీదు తన వారికి ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు ఆ మనుషుయ్లను చంపి వారిచేతులను కాళల్ను 

నరికి వారి శవములను హెబోర్ను కొలనుదగగ్ర వేర్లాడగటిట్రి. తరువాత వారు ఇషోబ్షెతు తలను 

తీసికొనిపోయి హెబోర్నులో అబేన్రు సమాధిలో పాతిపెటిట్రి. 

2 రాజులు 8:14 => అతడు ఎలీషాను విడిచివెళి ల్ తన యజమానుని యొదద్కు రాగా అతడు ఎలీషా 

నీతో చెపిప్నదేమని అడుగగా అతడు నిజముగా నీవు బాగుపడుదువని అతడు చెపెప్ననెను. 

2 రాజులు 10:6 => అపుప్డతడు రెండవ తాకీదు వార్యించి మీరు నా పక్షమున నుండి నా మాట 

వినుటకు ఒపుప్కొనినయెడల మీ యజమానుని కుమారుల తలలను తీసికొని, రేపు ఈ వేళకు 

యెజెర్యేలునకు నాయొదద్కు రండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. డెబబ్దిమంది రాజకుమారులును వారిని పెంచిన 

పటట్ణపు పెదద్లయొదద్ ఉండిరి. 

2 రాజులు 10:7 => కావున ఆ తాకీదు తమకు ముటిట్నపుప్డు వారు డెబబ్దిమంది రాజకుమారులను 

పటుట్కొని చంపి, వారి తలలను గంపలలో పెటిట్, యెజెర్యేలులోనునన్ అతనియొదద్కు పంపిరి. 

2 రాజులు 10:8 => దూత అతనియొదద్కు వచిచ్రాజకుమారుల తలలు వచిచ్నవని చెపప్గా అతడు 

ఉదయమువరకు దావ్రము బయటి సథ్లమందు వాటిని రెండు కుపప్లుగా వేయించుడనెను. 

2 రాజులు 10:9 => ఉదయమైనపుప్డు అతడు బయటికి వచిచ్ నిలిచి, జనులందరిని చూచి మీరు 

నిరోద్షులు, నేను నా యజమానునిమీద కుటర్చేసి అతని చంపితిని; అయితే వీరందరిని ఎవరు చంపిరి? 

కీరత్నలు 41:9 => నేను నముమ్కొనిన నా విహితుడు నా యింట భోజనము చేసినవాడు. ననున్ 

తనున్టకై తన మడిమెనెతెత్ను  

మీకా 7:5 => సేన్హితునియందు నమిమ్క యుంచవదుద్, ముఖయ్సేన్హితుని నముమ్కొనవదుద్, నీ 

కౌగిటిలో పండుకొనియునన్ దానియెదుట నీ పెదవుల దావ్రమునకు కాపుపెటుట్ము. 

మీకా 7:6 => కుమారుడు తండిర్ని నిరల్క్షయ్పెటుట్చునాన్డు, కుమారెత్ తలిల్మీదికిని కోడలు అతత్మీదికిని 

లేచెదరు, ఎవరి ఇంటివారు వారికే విరోధులగుదురు. 
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మతత్యి 26:23 => ఆయన నాతోకూడ పాతర్లో చెయియ్ ముంచినవాడెవడో వాడే ననున్ 

అపప్గించువాడు. 

మారుక్ 14:20 => అందుకాయన పండెర్ండుమందిలో ఒకడే, అనగా నాతోకూడ పాతర్లో (చెయియ్) 

ముంచువాడే. 

యోహాను 13:18 => మిముమ్నందరినిగూరిచ్ నేను చెపప్లేదు; నేను ఏరప్రచుకొనినవారిని 

ఎరుగుదును గాని నాతో కూడ భోజనము చేయువాడు నాకు విరోధముగా తన మడమ యెతెత్ను అను 

లేఖనము నెరవేరుటకై యీలాగు జరుగును. 

దానియేలు 11:10 => అతని కుమారులు యుదధ్ము చేయబూని మహా సైనయ్ముల సమూహమును 

సమకూరుచ్కొందురు. అతడు వచిచ్ యేరువలె పర్వహించి ఉపొప్ంగును; యుదధ్ము చేయబూని 

కోటదనుక వచుచ్ను. 

దానియేలు 11:22 => పర్వాహమువంటి బలము అతని యెదుటనుండి వారిని కొటుట్కొని 

పోవుటవలన వారు నాశనమగుదురు; సంధి చేసిన అధిపతి సహా నాశనమగును. 

యిరిమ్యా 41:1 => ఏడవ మాసమున ఎలీషామా మనుమడును నెతనాయ్ కుమారుడును 

రాజవంశసుథ్డును రాజుయొకక్ పర్ధానులలో నొకడునగు ఇషామ్యేలనువాడును, అతనితో పదిమంది 

మనుషుయ్లును, మిసాప్లోనునన్ అహీకాము కుమారుడైన గెదలాయ్యొదద్కు వచిచ్ అకక్డ అతనితోకూడ 

మిసాప్లో భోజనము చేసిరి.  

వచనము 30 

అంతట కితీత్యుల ఓడలు అతని మీదికి వచుచ్టవలన అతడు వాయ్కులపడి మరలి, పరిశుదధ్ నిబంధన 

విషయములో అతాయ్గర్హము గలవాడై, తన యిషాట్నుసారముగా జరిగించును. అతడు మరలి పరిశుదధ్ 

నిబంధనను నిషేధించిన వారెవరని విచారించును. 

2 సమూయేలు 13:26 => అయితే దావీదు వెళల్నొలల్క అబాష్లోమును దీవించి పంపగా అబాష్లోము 

నీవు రాకపోయినయెడల నా అనన్యగు అమోన్ను మాతోకూడ వచుచ్నటుల్ సెలవిమమ్ని రాజుతో మనవి 

చేసెను. అతడు నీయొదద్కు ఎందుకు రావలెనని రాజు అడుగగా 
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కీరత్నలు 12:2 => అందరు ఒకరితో నొకరు అబదధ్ములాడుదురు మోసకరమైన మనసుస్గలవారై 

ఇచచ్కములాడు పెదవులతో పలుకుదురు. 

కీరత్నలు 52:1 => శూరుడా, చేసిన కీడునుబటిట్ నీ వెందుకు అతిశయపడుచునాన్వు? దేవుని కృప 

నితయ్ముండును. 

కీరత్నలు 58:2 => లేదే, మీరు హృదయపూరవ్కముగా చెడుతనము జరిగించుచునాన్రు దేశమందు 

మీచేతి బలాతాక్రము తూచి చెలిల్ంచుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 64:6 => వారు దుషట్కిర్యలను తెలిసికొనుటకు పర్యతిన్ంతురు వెదకి వెదకి ఉపాయము 

సిదధ్పరచుకొందురు పర్తివాని హృదయాంతరంగము అగాధము.  

సామెతలు 12:20 => కీడు కలిప్ంచువారి హృదయములో మోసము కలదు సమాధానపరచుటకై 

ఆలోచన చెపుప్వారు సంతోషభరితులగుదురు. 

సామెతలు 23:6 => ఎదుటివాని మేలు ఓరచ్లేనివానితో కలిసి భోజనము చేయకుము వాని రుచిగల 

పదారథ్ముల నాశింపకుము. 

సామెతలు 23:7 => అటిట్వాడు తన ఆంతరయ్ములో లెకక్లు చూచుకొనువాడు తినుము తార్గుము 

అని అతడు నీతో చెపుప్నే గాని అది హృదయములోనుండి వచుచ్ మాట కాదు.  

సామెతలు 23:8 => నీవు తినినను తినినదానిని కకిక్ వేయుదువు నీవు పలికిన యింపైన మాటలు 

వయ్రథ్ములగును. 

సామెతలు 26:23 => చెడు హృదయమును పేర్మగల మాటలాడు పెదవులును కలిగియుండుట 

మంటి పెంకుమీది వెండి పూతతో సమానము. 

కీరత్నలు 62:9 => అలుప్లైనవారు వటిట్ ఊపిరియై యునాన్రు. ఘనులైనవారు మాయసవ్రూపులు 

తార్సులో వారందరు తేలిపోవుదురు వటిట్ ఊపిరికనన్ అలకనగా ఉనాన్రు 

యిరిమ్యా 9:3 => విండల్ను తొర్కిక్ వంచునటుల్ అబదధ్మాడుటకై వారు తమ నాలుకను వంచుదురు; 

దేశములో తమకునన్ బలమును నమమ్కముగా ఉపయోగపరచరు. ననున్ ఎరుగక కీడువెంట కీడు 

చేయుచు పర్వరిత్ంచుచునాన్రు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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యిరిమ్యా 9:4 => మీలో పర్తివాడును తన పొరుగువాని విషయమై జాగర్తత్గా నుండవలెను; ఏ 

సహోదరునినైనను నమమ్కుడి, నిజముగా పర్తి సహోదరుడును తంతర్గొటట్యి తన సహోదరుని 

కొంపముంచును; పర్తి పొరుగువాడును కొండెములు చెపుప్టకై తిరుగులాడుచునాన్డు. 

యిరిమ్యా 9:5 => సతయ్ము పలుకక పర్తివాడును తన పొరుగువానిని వంచించును, 

అబదధ్ములాడుట తమ నాలుకలకు అభాయ్సము చేసియునాన్రు, ఎదుటివాని తపుప్లు పటట్వలెనని 

పర్యాసపడుదురు. 

యిరిమ్యా 41:1 => ఏడవ మాసమున ఎలీషామా మనుమడును నెతనాయ్ కుమారుడును 

రాజవంశసుథ్డును రాజుయొకక్ పర్ధానులలో నొకడునగు ఇషామ్యేలనువాడును, అతనితో పదిమంది 

మనుషుయ్లును, మిసాప్లోనునన్ అహీకాము కుమారుడైన గెదలాయ్యొదద్కు వచిచ్ అకక్డ అతనితోకూడ 

మిసాప్లో భోజనము చేసిరి.  

యిరిమ్యా 41:2 => అపుప్డు నెతనాయ్ కుమారుడైన ఇషామ్యేలు అతనితో కూడనునన్ ఆ పదిమంది 

మనుషుయ్లును లేచి షాఫాను మనుమడును అహీకాము కుమారుడైన గెదలాయ్ను ఖడగ్ముచేత 

హతముచేసిరి; బబులోను రాజు ఆ దేశముమీద అతని అధికారినిగా నియమించినందున అతని 

చంపిరి. 

యిరిమ్యా 41:3 => మరియు మిసాప్లో గెదలాయ్యొదద్ ఉండిన యూదులనందరిని, అకక్డ దొరికిన 

యోధులగు కలీద్యులను ఇషామ్యేలు చంపెను. 

సామెతలు 19:21 => నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుటుట్ను యెహోవా యొకక్ 

తీరామ్నమే సిథ్రము. 

యెహెజేక్లు 17:9 => అది యెండిపోవునటుల్ జనులు దాని వేళల్ను పెరికి దాని పండుల్ కోసివేతురు, 

దాని చిగుళుల్ ఎండిపోగా ఎంతమంది సేదయ్గాండుర్ ఎంత కాపు చేసినను దాని వేళుల్ ఇక చిగిరింపవు. 

దానియేలు 11:29 => నిరణ్యకాలమందు మరలి దకిష్ణ దికుక్నకు వచుచ్ను గాని మొదట 

నునన్టుట్గా కడపటనుండదు. 

దానియేలు 11:35 => నిరణ్యకాలము ఇంక రాలేదు గనుక అంతయ్కాలము వరకు జనులను 

పరిశీలించుటకును పవితర్పరచుటకును బుదిధ్మంతులలో కొందరు కూలుదురు. 
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దానియేలు 11:40 => అంతయ్కాలమందు దకిష్ణ దేశపు రాజు అతనితో యుదధ్ము చేయును. 

మరియు ఉతత్ర దేశపు రాజు రథములను గుఱఱ్పు రౌతులను అనేకమైన ఓడలను సమకూరుచ్కొని, 

తుపానువలె అతని మీదపడి దేశముల మీదుగా పర్వాహమువలె వెళుల్ను. 

దానియేలు 8:19 => మరియు అతడు ఉగర్త సమాపత్మైన కాలమందు కలుగబోవునటిట్ సంగతులు 

నీకు తెలియజేయుచునాన్ను. ఏలయనగా అది నిరణ్యించిన అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నది 

దానియేలు 10:1 => పారసీకరాజగు కోరెషు పరిపాలన కాలములో మూడవ సంవతస్రమున 

బెలెత్షాజరు అను దానియేలునకు ఒక సంగతి బయలుపరచబడెను; గొపప్ యుదధ్ము జరుగుననన్ ఆ 

సంగతి నిజమే; దానియేలు దాని గర్హించెను; అది దరశ్నమువలన అతనికి తెలిసినదాయెను.  

హబకూక్కు 2:3 => ఆ దరశ్నవిషయము నిరణ్యకాలమున జరుగును, సమాపత్మగుటకై 

ఆతురపడుచునన్ది, అది తపప్క నెరవేరును, అది ఆలసయ్ముగా వచిచ్నను దానికొరకు కనిపెటుట్ము, 

అది తపప్క జరుగును, జాగుచేయక వచుచ్ను. 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 1 : 7 = > కా ల ము ల ను స మ య ము ల ను తం డిర్ త న 

సావ్ధీనమందుంచుకొనియునాన్డు; వాటిని తెలిసికొనుట మీ పనికాదు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:31 => ఎందుకనగా తాను నియమించిన మనుషుయ్నిచేత 

నీతిననుసరించి భూలోకమునకు తీరుప్తీరచ్బోయెడి యొక దినమును నిరణ్యించియునాన్డు. 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపినందున దీని నముమ్టకు అందరికిని ఆధారము కలుగజేసియునాన్డు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 : 1 = > సహోదరులారా , ఆ కాలములనుగూరిచ్యు ఆ 

సమయములనుగూరిచ్యు మీకు వార్యనకక్రలేదు. 

1 రాజులు 20:7 => కాగా ఇశార్యేలు రాజు దేశపు పెదద్లనందరిని పిలువనంపించి బెనహ్దదు నీ 

భారయ్లను పిలల్లను వెండి బంగారములను పటుట్కొందునని వరత్మానము పంపగా నేను ఇయయ్నని 

చెపప్లేదు; ఆ మనుషుయ్డు చేయగోరుచునన్ మోసము ఎటిట్దో అది మీరు తెలిసికొనుడనెను. 

నెహెమాయ్ 6:8 => ఈ పని చేయలేకుండ మేమశకుత్లమగుదుమనుకొని వారందరు మముమ్ను 

బెదరింప జూచిరి గాని 
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కీరత్నలు 41:6 => ఒకడు ననున్ చూడవచిచ్నయెడల వాడు అబదధ్మాడును వాని హృదయము 

పాపమును పోగుచేసికొనుచునన్ది. వాడు బయలువెళి ల్ వీధిలో దాని పలుకుచునాన్డు. 

సామెతలు 23:7 => అటిట్వాడు తన ఆంతరయ్ములో లెకక్లు చూచుకొనువాడు తినుము తార్గుము 

అని అతడు నీతో చెపుప్నే గాని అది హృదయములోనుండి వచుచ్ మాట కాదు.  

దానియేలు 7:28 => దానియేలను నేను విని మనసుస్నందు అధికమైన కలత గలవాడనైతిని; 

అందుచేత నా ముఖము వికారమాయెను; అయితే ఆ సంగతి నా మనసుస్లో నుంచుకొంటిని. 

జెకరాయ్ 9:8 => నేను కనున్లారా చూచితిని గనుక బాధించువారు ఇకను సంచరింపకుండను, 

తిరుగులాడు సైనయ్ములు నా మందిరముమీదికి రాకుండను దానిని కాపాడుకొనుటకై నేనొక 

దండుపేటను ఏరప్రచెదను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:26 => మరియు యావదూభ్మిమీద కాపురముండుటకు ఆయన 

యొకనినుండి పర్తి జాతిమనుషుయ్లను సృషిట్ంచి, వారు ఒకవేళ దేవునిని తడవులాడి కనుగొందురేమో 

యని,  

తీతుకు 1:3 => నా నిజమైన కుమారుడగు తీతుకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. ఆ నితయ్జీవమును 

అబదధ్మాడనేరని దేవుడు అనాదికాలమందే వాగాద్నము చేసెను గాని, యిపుప్డు మన రక్షకుడైన దేవుని 

ఆజఞ్ పర్కారము నాకు అపప్గింపబడిన సువారత్ పర్కటనవలన తన వాకయ్మును యుకత్కాలములయందు 

బయలుపరచెను 

వచనము 31 

అతని పక్షమున శూరులు లేచి, పరిశుదధ్సథ్లపు కోటను అపవితర్పరచి, అనుదిన బలి నిలిపివేసి, 

నాశనమును కలుగజేయు హేయమైన వసుత్వును నిలువబెటుట్దురు. 

దానియేలు 11:22 => పర్వాహమువంటి బలము అతని యెదుటనుండి వారిని కొటుట్కొని 

పోవుటవలన వారు నాశనమగుదురు; సంధి చేసిన అధిపతి సహా నాశనమగును. 
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దానియేలు 11:30 => అంతట కితీత్యుల ఓడలు అతని మీదికి వచుచ్టవలన అతడు వాయ్కులపడి 

మరలి, పరిశుదధ్ నిబంధన విషయములో అతాయ్గర్హము గలవాడై, తన యిషాట్నుసారముగా 

జరిగించును. అతడు మరలి పరిశుదధ్ నిబంధనను నిషేధించిన వారెవరని విచారించును. 

దానియేలు 11:31 => అతని పక్షమున శూరులు లేచి, పరిశుదధ్సథ్లపు కోటను అపవితర్పరచి, 

అనుదిన బలి నిలిపివేసి, నాశనమును కలుగజేయు హేయమైన వసుత్వును నిలువబెటుట్దురు. 

దానియేలు 11:32 => అందుకతడు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ నిబంధన నతికర్మించువారిని 

వశపరచుకొనును; అయితే తమ దేవుని నెరుగువారు బలము కలిగి గొపప్ కారయ్ములు చేసెదరు. 

దానియేలు 8:24 => అతడు గెలుచును గాని తన సవ్బలమువలన గెలువడు; ఆశచ్రయ్ముగా 

శతుర్వులను నాశనము చేయుటయందు అభివృదిధ్ పొందుచు, ఇషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు 

బలవంతులను, అనగా పరిశుదధ్ జనమును నశింపజేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:25 => ఆ పర్వకత్లకును, దేవుడు అబార్హాముతో నీ సంతానమందు 

భూలోక వంశములనిన్యు ఆశీరవ్దింపబడునని చెపిప్ మీ పితరులతో చేసిన నిబంధనకును, మీరు 

వారసులై యునాన్రు. 

దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

దానియేలు 8:10 => ఆకాశ సైనయ్ము నంటునంతగా పెరిగి నక్షతర్ములలో కొనిన్టిని పడవేసి 

కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను 

దానియేలు 8:12 => అతికర్మము జరిగినందున అనుదినబలిని నిలుపుచేయుటకై యొక సేన 

అతనికియయ్బడెను. అతడు సతయ్మును వయ్రథ్పరచి ఇషాట్నుసారముగా జరిగించుచు అభివృదిధ్ నొందెను. 

జెకరాయ్ 1:18 => అపుప్డు నేను తేరిచూడగా నాలుగు కొముమ్లు కనబడెను. 

వచనము 32 
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అందుకతడు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ నిబంధన నతికర్మించువారిని వశపరచుకొనును; అయితే తమ 

దేవుని నెరుగువారు బలము కలిగి గొపప్ కారయ్ములు చేసెదరు. 

దానియేలు 8:19 => మరియు అతడు ఉగర్త సమాపత్మైన కాలమందు కలుగబోవునటిట్ సంగతులు 

నీకు తెలియజేయుచునాన్ను. ఏలయనగా అది నిరణ్యించిన అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నది 

దానియేలు 10:1 => పారసీకరాజగు కోరెషు పరిపాలన కాలములో మూడవ సంవతస్రమున 

బెలెత్షాజరు అను దానియేలునకు ఒక సంగతి బయలుపరచబడెను; గొపప్ యుదధ్ము జరుగుననన్ ఆ 

సంగతి నిజమే; దానియేలు దాని గర్హించెను; అది దరశ్నమువలన అతనికి తెలిసినదాయెను.  

యెషయా 14:31 => గుమమ్మా, పర్లాపింపుమీ, పటట్ణమా, అంగలారుప్మీ. ఫిలిషిత్యా, నీవు 

బొతిత్గా కరిగిపోయియునాన్వు ఉతత్రదికుక్నుండి పొగ లేచుచునన్ది వచుచ్వారి పటాలములలో 

వెనుకతీయువాడు ఒకడును లేడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:26 => మరియు యావదూభ్మిమీద కాపురముండుటకు ఆయన 

యొకనినుండి పర్తి జాతిమనుషుయ్లను సృషిట్ంచి, వారు ఒకవేళ దేవునిని తడవులాడి కనుగొందురేమో 

యని,  

గలతీయులకు 4:2 => తండిర్చేత నిరణ్యింపబడిన దినము వచుచ్వరకు అతడు సంరక్షకుల 

యొకక్యు గృహనిరావ్హకుల యొకక్యు అధీనములో ఉండును. 

దానియేలు 11:23 => అతడు సంధి చేసినను మోసపుచుచ్ను. అతడు సవ్లప్జనము గలవాడైనను 

ఎదురాడి బలము పొందును. 

దానియేలు 11:25 => అతడు గొపప్ సైనయ్మును సమకూరుచ్కొని, దకిష్ణ దేశపు రాజుతో యుదధ్ము 

చేయుటకు తన బలమును సిదధ్పరచి, తన మనసుస్ను రేపుకొనును గనుక దకిష్ణ దేశపు రాజు గొపప్ 

సైనయ్మును సమకూరుచ్కొని మహా బలము గలవాడై యుదధ్మునకు సిదధ్పడును. అతడు దకిష్ణ దేశపు 

రాజునకు విరోధమైన ఉపాయములు చేయనుదేద్శించినందున ఆ రాజు నిలువలేకపోవును.  
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దానియేలు 11:27 => కీడు చేయుటకై ఆ యిదద్రు రాజులు తమ మనసుస్లు సిథ్రపరచుకొని, 

యేకభోజన పంకిత్లో కూరుచ్ండినను కపటవాకయ్ములాడెదరు; నిరణ్యకాలమందు సంగతి జరుగును 

గనుక వారి ఆలోచన సఫలము కానేరదు.  

దానియేలు 11:35 => నిరణ్యకాలము ఇంక రాలేదు గనుక అంతయ్కాలము వరకు జనులను 

పరిశీలించుటకును పవితర్పరచుటకును బుదిధ్మంతులలో కొందరు కూలుదురు. 

వచనము 33 

జనములో బుదిధ్మంతులు ఆనేకులకు బోధించుదురు గాని వారు బహు దినములు ఖడగ్మువలనను 

అగిన్వలనను కుర్ంగి చెరపటట్బడి హింసింపబడి దోచబడుదురు.  

ఆదికాండము 10:4 => యావాను కుమారులు ఏలీషా తరీ ష్షు కితీత్ము దాదోనీము అనువారు. 

సంఖాయ్కాండము 24:24 => కితీత్ము తీరమునుండి ఓడలు వచుచ్ను. అవి అషూష్రును ఏబెరును 

బాధించును. కితీత్యులుకూడ నితయ్నాశనము పొందుదురనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:7 => యావాను కుమారులు ఎలీషా తరీ ష్షు కితీత్ము దోదానీము. 

యెషయా 23:1 => తూరునుగూరిచ్న దేవోకిత్ తరీ ష్షు ఓడలారా, అంగలారుచ్డి తూరు పాడైపోయెను 

ఇలల్యినను లేదు పర్వేశమారగ్మైనను లేదు కితీత్యుల దేశమునుండి ఆ సంగతి వారికి 

వెలల్డిచేయబడెను.  

యెషయా 23:12 => మరియు ఆయన సీదోను కనయ్కా, చెరపబడినదానా, నీకికను 

సంతోషముండదు నీవు లేచి కితీత్ముకు దాటిపొముమ్ అకక్డనైనను నీకు నెమమ్ది కలుగదు 

యిరిమ్యా 2:10 => కీతీత్యుల దీవ్పములకు పోయి చూడుడి, కేదారునకు దూతలను పంపి బాగుగా 

విచారించి తెలిసికొనుడి. మీలో జరిగిన పర్కారము ఎకక్డనైనను జరిగినదా? 

యెహెజేక్లు 27:6 => బాషానుయొకక్ సింధూరమార్నుచేత నీ కోలలు చేయుదురు, కితీత్యుల 

దీవ్పములనుండి వచిచ్న గుంజుమార్నునకు దంతపు చెకక్డపుపని పొదిగి నీకు పీటలు చేయుదురు. 

దానియేలు 11:28 => అతడు మిగుల దర్వయ్ము గలవాడై తన దేశమునకు మరలును. మరియు 

పరిశుదధ్ నిబంధనకు విరోధియై యిషాట్నుసారముగా జరిగించి తన దేశమునకు తిరిగివచుచ్ను. 
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దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

పర్కటన 12:12 => అందుచేత పరలోకమా, పరలోక నివాసులారా, ఉతస్హించుడి; భూమీ, 

సముదర్మా, మీకు శర్మ; అపవాది తనకు సమయము కొంచెమే అని తెలిసికొని బహు కోర్ధము 

గలవాడై మీయొదద్కు దిగివచిచ్ యునాన్డని చెపెప్ను 

నెహెమాయ్ 6:12 => అపుప్డు దేవుడు అతని పంపలేదనియు, టోబీయాయును సనబ్లల్టును అతనికి 

లంచమిచిచ్నందున నా విషయమై యీ పర్కటన చేసెననియు తేటగ కనుగొంటిని 

మతత్యి 24:10 => అనేకులు అభయ్ంతరపడి, యొకనినొకడు అపప్గించి యొకనినొకడు దేవ్షింతురు. 

1 రాజులు 19:14 => అందుకతడు ఇశార్యేలువారు నీ నిబంధనను తోర్సివేసి నీ బలిపీఠములను 

పడగొటిట్ నీ పర్వకత్లను ఖడగ్ముచేత హతము చేసిరి. సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా 

కొరకు మహా రోషముగలవాడనై నేను ఒకడను మాతర్మే మిగిలియుండగా వారు నా పార్ణము 

తీసివేయుటకై చూచుచునాన్రని చెపెప్ను. 

దానియేలు 8:10 => ఆకాశ సైనయ్ము నంటునంతగా పెరిగి నక్షతర్ములలో కొనిన్టిని పడవేసి 

కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను 

దానియేలు 11:44 => అంతట తూరుప్నుండియు ఉతత్రమునుండియు వరత్మానములు వచిచ్ యతని 

కలతపరచును గనుక అతాయ్గర్హము కలిగి అనేకులను పాడుచేయుటకును నశింపజేయుటకును 

అతడు బయలుదేరును. 

వచనము 34 

వారు కుర్ంగిపోవు సమయమందు వారికి సవ్లప్ సహాయము దొరుకును, అయితే అనేకులు ఇచచ్కపు 

మాటలు చెపిప్ వారిని హతుత్కొందురు గాని 
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దానియేలు 8:24 => అతడు గెలుచును గాని తన సవ్బలమువలన గెలువడు; ఆశచ్రయ్ముగా 

శతుర్వులను నాశనము చేయుటయందు అభివృదిధ్ పొందుచు, ఇషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు 

బలవంతులను, అనగా పరిశుదధ్ జనమును నశింపజేయును. 

పర్కటన 17:12 => నీవు చూచిన ఆ పది కొముమ్లు పదిమంది రాజులు. వారిదివరకు రాజయ్మును 

పొందలేదు గాని యొక గడియ కూర్రమృగముతో కూడ రాజులవలె అధికారము పొందుదురు. 

దానియేలు 8:11 => ఆ సైనయ్ము యొకక్ అధిపతికి విరోధముగా తనున్ హెచిచ్ంచుకొని, అనుదిన 

బలయ్రప్ణమును నిలిపివేసి ఆయన ఆలయమును పడదోర్సెను. 

దానియేలు 12:11 => అనుదిన బలి నిలుపు చేయబడిన కాలము మొదలుకొని నాశనము 

కలుగజేయు హేయమైన దానిని నిలువబెటుట్వరకు వెయియ్నిన్ రెండువందల తొంబది దినములగును. 

విలాపవాకయ్ములు 1:10 => దాని మనోహరమైన వసుత్వులనిన్యు శతుర్వులచేతిలో చికెక్ను నీ 

సమాజములో పర్వేశింపకూడదని యెవరినిగూరిచ్ ఆజాఞ్పించితివో ఆ జనములవారు దాని 

పరిశుదధ్సథ్లమున పర్వేశించియుండుట అది చూచుచునేయునన్ది  

విలాపవాకయ్ములు 2:7 => పర్భువు తన బలిపీఠము విడనాడెను తన పరిశుదధ్సథ్లమునందు 

అసహియ్ంచుకొనెను దానినగరుల పార్కారములను శతుర్వులచేతికి అపప్గించెను వారు 

నియామకకాలమున జనులు చేయునటుల్ యెహోవా మందిరమందు ఉతాస్హధవ్ని చేసిరి. 

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 9:7 => ఆయన మందిరమును అపవితర్పరచుడి, ఆవరణములను హతమైనవారితో 

నింపుడి, మొదలుపెటుట్డి అని సెలవిచెచ్ను గనుక వారు బయలుదేరి పటట్ణములోని వారిని హతము 

చేయసాగిరి. 
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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. 

యెహెజేక్లు 24:22 => అపుప్డు నేను చేసినటుల్ మీరును చేయుదురు, మీ పెదవులు 

మూసికొనకయుందురు, జనుల ఆహారమును మీరు భుజింపకయుందురు. 

దానియేలు 8:12 => అతికర్మము జరిగినందున అనుదినబలిని నిలుపుచేయుటకై యొక సేన 

అతనికియయ్బడెను. అతడు సతయ్మును వయ్రథ్పరచి ఇషాట్నుసారముగా జరిగించుచు అభివృదిధ్ నొందెను. 

దానియేలు 8:13 => అపుప్డు పరిశుదుధ్లలో ఒకడు మాటలాడగా వింటిని; అంతలో 

మాటలాడుచునన్ ఆ పరిశుదుధ్నితో మరియొక పరిశుదుధ్డు మాటలాడుచుండెను. ఏమనగా, 

అనుదినబలినిగూరిచ్యు, అతికర్మము జరిగినందున సంభవించు నాశనకరమైన హేయ 

వసుత్వునుగూరిచ్యు కలిగిన యీ దరశ్నము నెరవేరుటకు ఎనాన్ళుల్ పటుట్ననియు, ఈ ఆలయ 

సాథ్నమును జనసమూహమును కాళల్కిర్ంద తొర్కక్బడుట ఎనాన్ళుల్ జరుగునోయనియు 

మాటలాడుకొనిరి. 

దానియేలు 8:26 => ఆ దినములనుగూరిచ్న దరశ్నమును వివరించియునాన్ను. అది వాసత్వము, అది 

యనేకదినములు జరిగిన పిమమ్ట నెరవేరును; నీవైతే ఈ దరశ్నము వెలల్డిచేయకుమనెను. 

దానియేలు 9:27 => అతడు ఒక వారము వరకు అనేకులకు నిబంధనను సిథ్రపరచును; 

అరధ్వారమునకు బలిని నైవేదయ్మును నిలిపివేయును హేయమైనది నిలుచువరకు నాశనము 

చేయువాడు వచుచ్ను నాశనము చేయువానికి రావలెనని నిరణ్యించిన నాశనము ముగించువరకు 

ఈలాగున జరుగును. 

దానియేలు 8:13 => అపుప్డు పరిశుదుధ్లలో ఒకడు మాటలాడగా వింటిని; అంతలో 

మాటలాడుచునన్ ఆ పరిశుదుధ్నితో మరియొక పరిశుదుధ్డు మాటలాడుచుండెను. ఏమనగా, 

అనుదినబలినిగూరిచ్యు, అతికర్మము జరిగినందున సంభవించు నాశనకరమైన హేయ 

వసుత్వునుగూరిచ్యు కలిగిన యీ దరశ్నము నెరవేరుటకు ఎనాన్ళుల్ పటుట్ననియు, ఈ ఆలయ 
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సాథ్నమును జనసమూహమును కాళల్కిర్ంద తొర్కక్బడుట ఎనాన్ళుల్ జరుగునోయనియు 

మాటలాడుకొనిరి. 

దానియేలు 9:27 => అతడు ఒక వారము వరకు అనేకులకు నిబంధనను సిథ్రపరచును; 

అరధ్వారమునకు బలిని నైవేదయ్మును నిలిపివేయును హేయమైనది నిలుచువరకు నాశనము 

చేయువాడు వచుచ్ను నాశనము చేయువానికి రావలెనని నిరణ్యించిన నాశనము ముగించువరకు 

ఈలాగున జరుగును. 

దానియేలు 12:11 => అనుదిన బలి నిలుపు చేయబడిన కాలము మొదలుకొని నాశనము 

కలుగజేయు హేయమైన దానిని నిలువబెటుట్వరకు వెయియ్నిన్ రెండువందల తొంబది దినములగును. 

మతత్యి 24:15 => కాబటిట్ పర్వకత్యైన దానియేలు దావ్రా చెపప్బడిన నాశనకరమైన హేయవసుత్వు 

పరిశుదధ్సథ్లమందు నిలుచుట మీరు చూడగానే చదువువాడు గర్హించుగాక 

మారుక్ 13:14 => మరియు నాశకరమైన హేయవసుత్వు నిలువరాని సథ్లమందు నిలుచుట మీరు 

చూచునపుప్డు చదువువాడు గర్హించుగాక యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను; 

లూకా 21:20 => యెరూషలేము దండల్చేత చుటట్బడుట మీరు చూచునపుప్డు దాని నాశనము 

సమీపమైయునన్దని తెలిసికొనుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:40 => పర్వకత్ల గర్ంథమందు చెపప్బడినది మీమీదికి రాకుండ 

చూచుకొనుడి; అదేమనగా  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:41 => ఇదిగో తిరసక్రించువారలారా, ఆశచ్రయ్పడుడి నశించుడి మీ 

దినములలో నేనొక కారయ్ము చేసెదను ఆ కారయ్ము ఒకడు మీకు వివరించినను మీరెంతమాతర్మును 

నమమ్రు అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:3 => మరియు నీవు వారికీలాగు ఆజాఞ్పించుము మీరు యెహోవాకు నితయ్మైన 

దహనబలి రూపముగా పర్తి దినము నిరోద్షమైన యేడాదివగు రెండు మగ గొఱఱ్పిలల్లను 

అరిప్ంపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:15 => మలిచిన విగర్హమునేగాని పోతవిగర్హమునేగాని చేసి చాటున 

నుంచువాడు శాపగర్సుత్డని యెలుగెతిత్ ఇశార్యేలీయులందరితోను చెపప్గా ఆమేన  అనవలెను. 
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1 రాజులు 11:7 => సొలొమోను కెమోషు అను మోయాబీయుల హేయమైన దేవతకును మొలెకు 

అను అమోమ్నీయుల హేయమైన దేవతకును యెరూషలేము ఎదుటనునన్ కొండమీద బలిపీఠములను 

కటిట్ంచెను. 

2 రాజులు 16:15 => అపుప్డు రాజైన ఆహాజు యాజకుడైన ఊరియాకు ఆజాఞ్పించినదేమనగా ఈ 

పెదద్ బలిపీఠముమీద ఉదయము అరిప్ంచు దహనబలులను, సాయంతర్మున అరిప్ంచు నైవేదయ్ములను 

రాజు చేయు దహనబలి నైవేదయ్ములను దేశపు జనులందరు అరిప్ంచు దహనబలి నైవేదయ్ములను 

పానారప్ణలను దహించి, యే దహనబలి జరిగినను, ఏ బలిజరిగినను వాటి పశువుల రకత్మును 

దానిమీదనే పోర్కిష్ంపవలెను. అయితే ఈ యితత్డి బలిపీఠము దేవునియొదద్ నేను విచారణ 

చేయుటకుంచవలెను. 

కీరత్నలు 74:3 => శతుర్వులు పరిశుదధ్ సథ్లములోనునన్ సమసత్మును పాడుచేసియునాన్రు నితయ్ము 

పాడైయుండు చోటల్కు విజయము చేయుము. 

యిరిమ్యా 51:51 => మేము దూషణవాకయ్ము విని సిగుగ్పడియునాన్ము అనుయ్లు యెహోవా 

మందిరపు పరిశుదధ్ సథ్లములలోనికి వచిచ్యునాన్రు మా ముఖములు తెలల్బోవుచునన్వి  

దానియేలు 7:21 => ఈ కొముమ్ పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయుచు వారిని గెలుచునదాయెను. 

దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  

హెబీర్యులకు 10:11 => మరియు పర్తి యాజకుడు దినదినము సేవచేయుచు, పాపములను 

ఎనన్టికిని తీసివేయలేని ఆ బలులనే మాటిమాటికి అరిప్ంచుచు ఉండును. 

వచనము 35 
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నిరణ్యకాలము ఇంక రాలేదు గనుక అంతయ్కాలము వరకు జనులను పరిశీలించుటకును 

పవితర్పరచుటకును బుదిధ్మంతులలో కొందరు కూలుదురు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => అబదధ్మును నముమ్నటుల్ మోసముచేయు శకిత్ని దేవుడు వారికి 

పంపుచునాన్డు. 

పర్కటన 13:12 => అది ఆ మొదటి కూర్రమృగమునకునన్ అధికారపు చేషట్లనిన్యు దానియెదుట 

చేయుచునన్ది; మరియు చావుదెబబ్ తగిలి బాగుపడియునన్ ఆ మొదటి మృగమునకు భూమియు 

దానిలో నివసించువారును నమసాక్రము చేయునటుల్ అది బలవంతము చేయుచునన్ది 

పర్కటన 13:13 => అది ఆకాశమునుండి భూమికి మనుషుయ్ల యెదుట అగిన్ దిగివచుచ్నటుట్గా గొపప్ 

సూచనలు చేయుచునన్ది. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

పార్ణమిచుచ్టకై దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

కీరత్నలు 9:10 => యెహోవా, నినున్ ఆశర్యించువారిని నీవు విడిచిపెటుట్వాడవు కావు కావున నీ 

నామమెరిగినవారు నినున్ నముమ్కొందురు 

యిరిమ్యా 31:34 => నేను వారికి దేవుడనైయుందును వారు నాకు జనులగుదురు; వారు మరి 

ఎనన్డును యెహోవానుగూరిచ్ బోధనొందుదము అని తమ పొరుగువారికి గాని తమ సహోదరులకు 

గాని ఉపదేశము చేయరు; నేను వారి దోషములను క్షమించి వారి పాపములను ఇక నెనన్డును 

జాఞ్పకము చేసికొనను గనుక అలుప్లేమి ఘనులేమి అందరును ననెన్రుగుదురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యోహాను 17:3 => అదివ్తీయ సతయ్దేవుడవైన నినున్ను, నీవు పంపిన యేసుకీర్సుత్ను ఎరుగుటయే 

నితయ్జీవము. 

2 కొరిందీయులకు 4:3 => మా సువారత్ మరుగుచేయబడినయెడల నశించుచునన్వారి 

విషయములోనే మరుగుచేయబడియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 4:4 => దేవుని సవ్రూపియైయునన్ కీర్సుత్ మహిమను కనుపరచు సువారత్ 

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 

2 కొరిందీయులకు 4:5 => అంధకారములోనుండి వెలుగు పర్కాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే 

తన మహిమను గూరిచ్న జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో 

పర్కాశించెను. 

2 కొరిందీయులకు 4:6 => గనుక మేము మముమ్నుగూరిచ్ పర్కటించుకొనుటలేదు గాని, 

కీర్సుత్యేసునుగూరిచ్ ఆయన పర్భువనియు, మముమ్నుగూరిచ్, యేసు నిమితత్ము మేము మీ 

పరిచారకులమనియు పర్కటించుచునాన్ము. 
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1 యోహాను 2:3 => మరియు మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల, దీనివలననే ఆయనను 

ఎరిగియునాన్మని తెలిసికొందుము. 

1 యోహాను 2:4 => ఆయనను ఎరిగియునాన్నని చెపుప్కొనుచు, ఆయన ఆజఞ్లను గైకొననివాడు 

అబదిధ్కుడు; వానిలో సతయ్ములేదు. 

1 యోహాను 5:20 => మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్నందునన్ వారమై సతయ్వంతుని 

యందునాన్ము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నితయ్జీవమునైయునాన్డు. 

సామెతలు 19:5 => కూటసాకిష్ శిక్ష నొందకపోడు అబదధ్ములాడువాడు తపిప్ంచుకొనడు. 

సామెతలు 26:28 => అబదధ్ములాడువాడు తాను నలుగగొటిట్నవారిని దేవ్షించును ఇచచ్కపు 

మాటలాడు నోరు నషట్ము కలుగజేయును. 

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. 

మీకా 5:9 => నీ హసత్ము నీ విరోధులమీద ఎతత్బడి యుండునుగాక, నీ శతుర్వులందరు 

నశింతురుగాక. 

మీకా 7:15 => ఐగుపుత్ దేశములోనుండి నీవు వచిచ్నపుప్డు జరిగినటుట్గా నేను జనులకు 

అదుభ్తములను కనుపరతును. 

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. 
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జెకరాయ్ 9:13 => యూదావారిని నాకు విలుల్గా వంచుచునాన్ను, ఎఫార్యిము వారిని బాణములుగా 

చేయుచునాన్ను. సీయోనూ, నీ కుమారులను రేపుచునాన్ను, శూరుడు ఖడగ్ము పర్యోగించునటుల్ నేను 

నినున్ పర్యోగింతును. గేర్కీయులారా, సీయోను కుమారులను మీమీదికి రేపుచునాన్ను. 

జెకరాయ్ 9:14 => యెహోవా వారికి పైగా పర్తయ్క్షమగును, ఆయన బాణములు మెరుపువలె 

విడువబడును, పర్భువగు యెహోవా బాకానాదము చేయుచు దకిష్ణ దికుక్నుండి వచుచ్ గొపప్ 

సుడిగాలితో బయలుదేరును. 

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. 

జెకరాయ్ 9:16 => నా జనులు యెహోవా దేశములో కిరీటమందలి రతన్ములవలె నునాన్రు గనుక 

కాపరి తన మందను రకిష్ంచునటుల్ వారి దేవుడైన యెహోవా ఆ దినమున వారిని రకిష్ంచును. 

జెకరాయ్ 10:3 => నా కోపాగిన్ మండుచు కాపరులమీద పడును, మేకలను నేను శికిష్ంచెదను, 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా తన మందయగు యూదావారిని దరిశ్ంచి వారిని తనకు 

రాజకీయములగు అశవ్ములవంటి వారినిగా చేయును. 

జెకరాయ్ 10:4 => వారిలోనుండి మూలరాయి పుటుట్ను, మేకును యుదధ్పువిలుల్ను వారిచేత కలుగును, 

బాధించువాడు వారిలోనుండి బయలుదేరును, 

జెకరాయ్ 10:5 => వారు యుదధ్ము చేయుచు వీధుల బురదలో శతుర్వులను తొర్కుక్ 

పరాకర్మశాలురవలె ఉందురు. యెహోవా వారికి తోడైయుండును గనుక వారు యుదధ్ము చేయగా 

గుఱఱ్ములను ఎకుక్వారు సిగుగ్నొందుదురు. 

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 10:12 => నేను వారిని యెహోవాయందు బలశాలురగా చేయుదును, ఆయన నామము 

సమ్రించుచు వారు వయ్వహరింతురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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జెకరాయ్ 12:3 => ఆ దినమందు నేను యెరూషలేమును సమసత్మైన జనులకు బరువైన 

రాయిగాచేతును, దానిని ఎతిత్ మోయువారందరు మికిక్లి గాయపడుదురు, భూజనులందరును దానికి 

విరోధులై కూడుదురు. 

జెకరాయ్ 12:4 => ఇదే యెహోవా వాకుక్ ఆ దినమందు నేను గుఱఱ్ములనిన్టికిని బెదరును, వాటిని 

ఎకుక్వారికి వెఱి ఱ్ని పుటిట్ంతును, యూదావారిమీద నా దృషిట్యుంచి జనముల గుఱఱ్ములనిన్టికిని 

అంధతవ్ము కలుగజేతును. 

జెకరాయ్ 12:5 => అపుప్డు యెరూషలేములోని అధికారులు యెరూషలేము నివాసులు తమ దేవుడైన 

యెహోవాను నముమ్కొనుటవలన మాకు బలము కలుగుచునన్దని తమ హృదయమందు 

చెపుప్కొందురు. 

జెకరాయ్ 12:6 => ఆ దినమున నేను యూదా అధికారులను కటెట్లకిర్ంది నిపుప్లుగాను పనలకిర్ంది 

దివిటీగానుచేతును, వారు నలుదికుక్లనునన్ జనములనందరిని దహించుదురు. యెరూషలేమువారు 

ఇంకను తమ సవ్సథ్లమగు యెరూషలేములో నివసించుదురు. 

జెకరాయ్ 12:7 => మరియు దావీదు ఇంటి వారును యెరూషలేము నివాసులును, తమకు కలిగిన 

ఘనతనుబటిట్ యూదావారిమీద అతిశయపడకుండునటుల్ యెహోవా యూదావారిని మొదట 

రకిష్ంచును.  

జెకరాయ్ 14:1 => ఇదిగో యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది, అందు మీయొదద్ దోచబడిన సొముమ్ 

పటట్ణములోనే విభాగింపబడును. 

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. 
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జెకరాయ్ 14:4 => ఆ దినమున యెరూషలేము ఎదుట తూరుప్తటుట్న నునన్ ఒలీవ కొండమీద ఆయన 

పాదములుంచగా ఒలీవకొండ తూరుప్ తటుట్నకును పడమటి తటుట్వకును నడిమికి విడిపోయి సగము 

కొండ ఉతత్రపు తటుట్నకును సగముకొండ దకిష్ణపు తటుట్నకును జరుగును గనుక విశాలమైన లోయ 

యొకటి యేరప్డును. 

మలాకీ 4:2 => అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతిసూరుయ్డు 

ఉదయించును; అతని రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు 

గంతులు వేయునటుల్ గంతులు వేయుదురు. 

2 తిమోతి 2:1 => నా కుమారుడా, కీర్సుత్యేసు నందునన్ కృపచేత బలవంతుడవు కముమ్. 

2 తిమోతి 2:2 => నీవు అనేక సాకుష్ల యెదుట నావలన వినిన సంగతులను ఇతరులకును 

బోధించుటకు సామరథ్య్ముగల నమమ్కమైన మనుషుయ్లకు అపప్గింపుము, 

2 తిమోతి 2:3 => కీర్సుత్యేసు యొకక్ మంచి సైనికునివలె నాతో కూడ శర్మను అనుభవించుము. 

హెబీర్యులకు 10:32 => అయితే మీరు వెలిగింపబడిన మీదట, శర్మలతో కూడిన గొపప్ పోరాటము 

సహించిన పూరవ్పు దినములు జాఞ్పకము తెచుచ్కొనుడి. 

హెబీర్యులకు 10:33 => ఒక విధముగా చూచితే, మీరు నిందలను బాధలను అనుభవించుటచేత 

పదిమందిలో ఆరడి పడితిరి; మరియొక విధముగా చూచితే, వాటి ననుభవించినవారితో 

పాలివారలైతిరి. 

పర్కటన 6:11 => తెలల్ని వసత్రము వారిలో పర్తివానికియయ్బడెను; మరియు--వారివలెనే 

చంపబడబోవువారి సహదాసుల యొకక్యు సహోదరుల యొకక్యు లెకక్ పూరిత్యగువరకు ఇంక 

కొంచెము కాలము విశర్మింపవలెనని వారితో చెపప్బడెను. 

పర్కటన 7:9 => అటుతరువాత నేను చూడగా, ఇదిగో, పర్తి జనములోనుండియు పర్తి 

వంశములోనుండియు పర్జలలోనుండియు, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిలోనుండియు వచిచ్, 

యెవడును లెకిక్ంపజాలని యొక గొపప్ సమూహము కనబడెను. వారు తెలల్ని వసత్రములు 

ధరించుకొనన్వారై, ఖరూ జ్రపుమటట్లుచేత పటుట్కుని సింహాసనము ఎదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను 

నిలువబడి 
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పర్కటన 7:10 => సింహాసనా సీనుడైన మా దేవునికిని గొఱఱ్పిలల్కును మా రక్షణకై సోత్తర్మని 

మహాశబద్ముతో ఎలుగెతిత్ చెపిప్రి. 

పర్కటన 12:7 => అంతట పరలోకమందు యుదధ్ము జరిగెను. మిఖాయేలును అతని దూతలును ఆ 

ఘటసరప్ముతో యుదధ్ము చేయవలెనని యుండగా 

పర్కటన 12:8 => ఆ ఘటసరప్మును దాని దూతలును యుదధ్ము చేసిరి గాని గెలువలేకపోయిరి 

గనుక పరలోకమందు వారికిక సథ్లము లేకపోయెను.  

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 12:10 => మరియు ఒక గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు ఈలాగు చెపుప్ట వింటిని 

రాతిర్ంబగళుల్ మన దేవుని యెదుట మన సహోదరులమీద నేరము మోపువాడైన అపవాది 

పడదోర్యబడియునాన్డు గనుక ఇపుప్డు రక్షణయు శకిత్యు రాజయ్మును మన దేవునివాయెను; ఇపుప్డు 

అధికారము ఆయన కీర్సుత్దాయెను. 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

2 దినవృతాత్ంతములు 24:17 => యెహోయాదా చనిపోయిన తరువాత యూదా అధిపతులు వచిచ్ 

రాజునకు నమసక్రింపగా రాజు వారి మాటకు సమమ్తించెను. 

దానియేలు 8:25 => మరియు నతడు ఉపాయము కలిగినవాడై మోసము చేసి తనకు లాభము 

తెచుచ్కొనును; అతడు అతిశయపడి తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును; కేష్మముగా నునన్ కాలమందు 

అనేకులను సంహరించును; అతడు రాజాధిరాజుతో యుదధ్ము చేయును గాని కడపట అతని బలము 

దైవాధీనమువలన కొటిట్వేయబడును. 

దానియేలు 11:21 => అతనికి బదులుగా నీచుడగు ఒకడు వచుచ్ను; అతనికి రాజయ్ఘనత నియయ్రు 

గాని నెమమ్ది కాలమందు అతడు వచిచ్ యిచచ్కపు మాటలచేత రాజయ్మును అపహరించును. 

రోమీయులకు 4:20 => అవిశావ్సము వలన దేవుని వాగాద్నమునుగూరిచ్ సందేహింపక 
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1 కొరిందీయులకు 16:13 => మెలకువగా ఉండుడి, విశావ్సమందు నిలుకడగా ఉండుడి, 

పౌరుషము గలవారై యుండుడి, బలవంతులైయుండుడి; 

వచనము 36 

ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత 

మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; 

అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  

దానియేలు 12:3 => బుదిధ్మంతులైతే ఆకాశమండలములోని జోయ్తులను పోలినవారై 

పర్కాశించెదరు. నీతిమారగ్ము ననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ ఎవరు అనేకులను తిర్పుప్దురో వారు 

నక్షతర్మువలె నిరంతరమును పర్కాశించెదరు. 

దానియేలు 12:4 => దానియేలూ, నీవు ఈ మాటలను మరుగుచేసి అంతయ్కాలము వరకు ఈ 

గర్ంథమును ముదిర్ంపుము. చాలమంది నలుదిశల సంచరించినందున తెలివి అధికమగును అని నాతో 

మాటలాడు గబిర్యేలను నతడు చెపెప్ను. 

దానియేలు 12:10 => అనేకులు తముమ్ను శుదిధ్పరచుకొని పర్కాశమానులును నిరమ్లులును 

అగుదురు. దుషుట్లు దుషట్కారయ్ములు చేయుదురు గనుక ఏ దుషుట్డును ఈ సంగతులను 

గర్హింపలేకపోవును గాని బుదిధ్మంతులు గర్హించెదరు. 

యెషయా 32:3 => చూచువారి కనున్లు మందముగా ఉండవు వినువారి చెవులు ఆలకించును. 

యెషయా 32:4 => చంచలుల మనసుస్ జాఞ్నము గర్హించును నతిత్వారి నాలుక సప్షట్ముగా 

మాటలాడును. 

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. 
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జెకరాయ్ 8:22 => అనేక జనములును బలముగల జనులును యెరూషలేములో సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును, యెహోవాను శాంతిపరచుటకును వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 

మలాకీ 2:7 => యాజకులు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా దూతలు గనుక జనులు 

వారినోట ధరమ్శాసత్రవిధులను నేరుచ్కొందురు, వారు జాఞ్నమునుబటిట్ బోధింపవలెను. 

మతత్యి 13:11 => పరలోకరాజయ్ మరమ్ములు ఎరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 

మతత్యి 13:51 => వీటిననిన్టిని మీరు గర్హించితిరా అని వారిని అడుగగా వారు గర్హించితిమనిరి. 

మతత్యి 13:52 => ఆయన అందువలన పరలోకరాజయ్ములో శిషుయ్డుగాచేరిన పర్తి శాసిత్యు తన 

ధననిధిలోనుండి కొర్తత్ పదారథ్ములను పాత పదారథ్ములను వెలుపలికి తెచుచ్ ఇంటి యజమానుని 

పోలియునాన్డని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

లూకా 24:45 => అపుప్డు వారు లేఖనములు గర్హించునటుల్గా ఆయన వారి మనసుస్ను తెరచి 

లూకా 24:46 => కీర్సుత్ శర్మపడి మూడవ దినమున మృతులలోనుండి లేచుననియు 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:2 => వారు పర్జలకు బోధించుటయు, యేసునుబటిట్ మృతులలోనుండి 

పునరుతాథ్నము కలుగునని పర్కటించుటయు చూచి కలవరపడి వారిమీదికివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:3 => వారిని బలాతాక్రముగా పటుట్కొని, సాయంకాలమైనందున 

మరునాటివరకు వారిని కావలిలో ఉంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:4 => వాకయ్ము వినినవారిలో అనేకులు నమిమ్రి. వారిలో పురుషుల సంఖయ్ 

యించుమించు అయిదువేలు ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:26 => వారు కలిసి యొక సంవతస్రమంతయు సంఘములో ఉండి 

బహుజనములకు వాకయ్మును బోధించిరి. మొటట్మొదట అంతియొకయలో శిషుయ్లు కైరసత్వులనబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:21 => వారు ఆ పటట్ణములో సువారత్ పర్కటించి అనేకులను 

శిషుయ్లనుగా చేసిన తరువాత లుసత్రకును ఈకొనియకును అంతియొకయకును తిరిగివచిచ్ 

2 తిమోతి 2:24 => సతయ్విషయమైన అనుభవజాఞ్నము వారికి కలుగుటకై, దేవుడొకవేళ ఎదురాడు 

వారికి మారుమనసుస్ దయచేయును; 

2 తిమోతి 2:25 => అందువలన సాతాను తన యిషట్ము చొపుప్న చెరపటిట్న వీరు వాని 

యురిలోనుండి తపిప్ంచుకొని మేలుకొనెదరేమో అని,  

మతత్యి 10:21 => సహోదరుడు సహోదరుని, తండిర్ కుమారుని, మరణమునకు అపప్గించెదరు; 

పిలల్లు తలిదండుర్లమీద లేచి వారిని చంపించెదరు. 

మతత్యి 20:23 => ఆయన మీరు నా గినెన్లోనిది తార్గుదురు గాని నా కుడివైపునను నా 

యెడమవైపునను కూరుచ్ండనిచుచ్ట నా వశమునలేదు; నా తండిర్చేత ఎవరికి సిదధ్పరచబడెనో వారికే 

అది దొరకునని చెపెప్ను. 

మతత్యి 24:9 => అపుప్డు జనులు మిముమ్ను శర్మల పాలుచేసి చంపెదరు; మీరు నా నామము 

నిమితత్ము సకల జనములచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

యోహాను 16:2 => వారు మిముమ్ను సమాజమందిరములలోనుండి వెలివేయుదురు; మిముమ్ను 

చంపు పర్తివాడు తాను దేవునికి సేవచేయుచునాన్నని అనుకొను కాలము వచుచ్చునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:2 => యోహాను సహోదరుడైన యాకోబును ఖడగ్ముతో చంపించెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:3 => ఇది యూదులకు ఇషట్మైన కారయ్మని తెలిసికొని పేతురునుకూడ 

పటుట్కొనెను. ఆ దినములు పులియని రొటెట్ల పండుగ దినములు.  

1 కొరిందీయులకు 4:9 => మరణదండన విధింపబడినవారమైనటుట్ దేవుడు అపొసత్లులమైన 

మముమ్ను అందరికంటె కడపట ఉంచియునాన్డని నాకు తోచుచునన్ది. మేము లోకమునకును 

దేవదూతలకును మనుషుయ్లకును వేడుకగా నునాన్ము. 

2 తిమోతి 1:12 => ఆ హేతువుచేత ఈ శర్మలను అనుభవించుచునాన్ను గాని, నేను నమిమ్నవాని 

ఎరుగుదును గనుక సిగుగ్పడను; నేను ఆయనకు అపప్గించిన దానిని రాబోవుచునన్ ఆ దినము వరకు 

ఆయన కాపాడగలడని రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 4:6 => నేనిపుప్డే పానారప్ణముగ పోయబడుచునాన్ను, నేను వెడలిపోవు కాలము 

సమీపమైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 11:34 => అగిన్ బలమును చలాల్రిచ్రి; ఖడగ్ధారను తపిప్ంచుకొనిరి; బలహీనులుగా 

ఉండి బలపరచబడిరి; యుదధ్ములో పరాకర్మశాలులైరి; అనుయ్ల సేనలను పారదోలిరి. 

పర్కటన 1:9 => మీ సహోదరుడను, యేసునుబటిట్ కలుగు శర్మలోను రాజయ్ములోను సహనములోను 

పాలివాడను నైన యోహానను నేను దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము 

నిమితత్మును పతామ్సు దీవ్పమున పరవాసినైతిని. 

పర్కటన 2:13 => సాతాను సింహాసనమునన్ సథ్లములో నీవు కాపురమునాన్వని నేనెరుగుదును. 

మరియు సాతాను కాపురమునన్ ఆ సథ్లములో, నాయందు విశావ్సియైయుండి ననున్గూరిచ్ సాకిష్యైన 

అంతిపయనువాడు మీ మధయ్ను చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామము గటిట్గా చేపటిట్ నాయందలి 

విశావ్సమును విసరిజ్ంపలేదని నేనెరుగుదును 

పర్కటన 6:9 => ఆయన అయిదవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు, దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును, తాము 

ఇచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్మును వధింపబడినవారి ఆతమ్లను బలిపీఠము కిర్ంద చూచితిని. 

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 
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పర్కటన 13:7 => మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను వారిని జయింపను దానికి 

అధికారమియయ్బడెను. పర్తి వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి 

మీదను పర్తి జనము మీదను అధికారము దానికియయ్బడెను. 

పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

పర్కటన 13:9 => ఎవడైనను చెవి గలవాడైతే వినునుగాక; 

పర్కటన 13:10 => ఎవడైనను చెరపటట్వలెనని యునన్యెడల వాడు చెరలోనికి పోవును, ఎవడైనను 

ఖడగ్ముచేత చంపినయెడల వాడు ఖడగ్ముచేత చంపబడవలెను; ఈ విషయములో పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ను 

విశావ్సమును కనబడును. 

పర్కటన 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 

సామెతలు 12:18 => కతిత్పోటువంటి మాటలు పలుకువారు కలరు జాఞ్నుల నాలుక 

ఆరోగయ్దాయకము. 

దానియేలు 8:10 => ఆకాశ సైనయ్ము నంటునంతగా పెరిగి నక్షతర్ములలో కొనిన్టిని పడవేసి 

కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను 

దానియేలు 8:25 => మరియు నతడు ఉపాయము కలిగినవాడై మోసము చేసి తనకు లాభము 

తెచుచ్కొనును; అతడు అతిశయపడి తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును; కేష్మముగా నునన్ కాలమందు 

అనేకులను సంహరించును; అతడు రాజాధిరాజుతో యుదధ్ము చేయును గాని కడపట అతని బలము 

దైవాధీనమువలన కొటిట్వేయబడును. 

దానియేలు 11:35 => నిరణ్యకాలము ఇంక రాలేదు గనుక అంతయ్కాలము వరకు జనులను 

పరిశీలించుటకును పవితర్పరచుటకును బుదిధ్మంతులలో కొందరు కూలుదురు. 

పర్కటన 9:21 => మరియు తాము చేయుచునన్ నరహతయ్లును మాయ మంతర్ములును జార 

చోరతవ్ములును చేయకుండునటుల్ వారు మారుమనసుస్ పొందిన వారు కారు. 
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వచనము 37 

అతడు అందరికంటె ఎకుక్వగా తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును గనుక తన పితరుల దేవతలను 

లక్షయ్పెటట్డు; మరియు సతరీలకాంకిష్తా దేవతను గాని, యే దేవతను గాని లక్షయ్పెటట్డు. 

పర్కటన 12:2 => ఆమె గరిభ్ణియై పర్సవవేదన పడుచు ఆ నొపుప్లకు కేకలు వేయుచుండెను. 

పర్కటన 12:3 => అంతట పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను. ఇదిగో యెఱఱ్ని మహా 

ఘటసరప్ము; దానికి ఏడు తలలును పది కొముమ్లును ఉండెను; దాని తలలమీద ఏడు 

కిరీటములుండెను. 

పర్కటన 12:4 => దాని తోక ఆకాశ నక్షతర్ములలో మూడవ భాగము నీడిచ్ వాటిని భూమిమీద 

పడవేసెను. కననైయునన్ ఆ సతరీ కనగానే, ఆమె శిశువును మింగివేయవలెనని ఆ ఘటసరప్ము సతరీ 

యెదుట నిలుచుండెను. 

పర్కటన 12:5 => సమసత్ జనములను ఇనుప దండముతో ఏలనైయునన్ యొక మగ శిశువును ఆమె 

కనగా, ఆమె శిశువు దేవునియొదద్కును ఆయన సింహాసనము నొదద్కును కొనిపోబడెను. 

పర్కటన 12:6 => ఆ సతరీ అరణయ్మునకు పారిపోయెను; అచచ్ట వారు వెయియ్నిన్ రెండువందల 

అరువది దినములు ఆమెను పోషింపవలెనని దేవుడామెకు ఒక సథ్లము సిదధ్పరచియుంచెను. 

పర్కటన 12:13 => ఆ ఘటసరప్ము తాను భూమిమీద పడదోర్యబడి యుండుట చూచి, ఆ మగ 

శిశువును కనిన సతరీని హింసించెను; 

పర్కటన 12:14 => అందువలన ఆమె అరణయ్ములో ఉనన్ తన చోటికి ఎగురునటుల్ గొపప్ పకిష్రాజు 

రెకక్లు రెండు ఆమెకు ఇయయ్బడెను. అచచ్ట ఆ సరప్ముఖమును చూడకుండ ఆమె ఒక కాలము 

కాలములు అరధ్కాలము పోషింపబడెను 

పర్కటన 12:15 => కావున ఆ సతరీ, పర్వాహమునకు కొటుట్కొని పోవలెనని ఆ సరప్ము తన నోటినుండి 

నీళుల్ నదీపర్వాహముగా ఆమె వెనుక వెళల్గర్కెక్ను గాని 

పర్కటన 12:16 => భూమి ఆ సతరీకి సహకారియై తన నోరు తెరచి ఆ ఘటసరప్ము, తన నోటనుండి 

గర్కిక్న పర్వాహమును మింగివేసెను. 
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పర్కటన 12:17 => అందుచేత ఆ ఘటసరప్ము ఆగర్హము తెచుచ్కొని, దేవుని అజఞ్లు గైకొనుచు 

యేసునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు ఉనన్వారైన ఆమె సంతానములో శేషించినవారితో యుదధ్ము చేయుటకై 

బయలువెడలి సముదర్తీరమున నిలిచెను 

పర్కటన 13:1 => మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము 

సముదర్ములోనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద 

దేవదూషణకరమైన పేళుల్ను ఉండెను. 

పర్కటన 13:2 => నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుతపులిని పోలియుండెను. దాని పాదములు 

ఎలుగుబంటి పాదముల వంటివి, దాని నోరు సింహపు నోరువంటిది, దానికి ఆ ఘటసరప్ము తన 

బలమును తన సింహాసనమును గొపప్ అధికారమును ఇచెచ్ను.  

పర్కటన 13:3 => దాని తలలలో ఒకదానికి చావుదెబబ్ తగిలినటుట్ండెను; అయితే ఆ చావుదెబబ్ 

మానిపోయెను గనుక భూజనులందరు మృగము వెంట వెళుళ్చు ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

పర్కటన 13:4 => ఆ మృగమునకు అధికారమిచిచ్నందున వారు ఘటసరప్మునకు నమసాక్రము 

చేసిరి. మరియు వారు ఈ మృగముతో సాటి యెవడు? దానితో యుదధ్ము చేయగల వాడెవడు? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆ మృగమునకు నమసాక్రము చేసిరి. 

మతత్యి 7:15 => అబదధ్ పర్వకత్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. వారు గొఱఱ్ల చరమ్ములు వేసికొని 

మీయొదద్కు వతుత్రు కాని లోపల వారు కూర్రమైన తోడేళుల్. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:29 => నేను వెళి ల్పోయిన తరువాత కూర్రమైన తోడేళుల్ మీలో 

పర్వేశించునని నాకు తెలియును; వారు మందను కనికరింపరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:30 => మరియు శిషుయ్లను తమవెంట ఈడుచ్కొని పోవలెనని వంకర 

మాటలు పలుకు మనుషుయ్లు మీలోనే బయలుదేరుదురు. 

రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

2 కొరిందీయులకు 11:13 => ఏలయనగా అటిట్వారు కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లుల వేషము 

ధరించుకొనువారైయుండి, దొంగ అపొసత్లులును మోసగాండర్గు పనివారునై యునాన్రు. 
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2 కొరిందీయులకు 11:14 => ఇది ఆశచ్రయ్ము కాదు; సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము 

ధరించుకొనుచునాన్డు  

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

గలతీయులకు 2:4 => మనలను దాసులుగా చేసికొనవలెనని కీర్సుత్యేసువలన మనకు కలిగిన మన 

సావ్తంతర్య్మును వేగు చూచుటకు, రహసయ్ముగా తేబడి దొంగతనముగా పర్వేశించిన కపట 

సహోదరులవలన జరిగినది. 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

1 తిమోతి 4:2 => దయయ్ముల బోధ యందును లక్షయ్ముంచి, విశావ్స భర్షుట్లగుదురని ఆతమ్ తేటగా 

చెపుప్చునాన్డు. 

2 తిమోతి 3:1 => అంతయ్దినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచుచ్నని తెలిసికొనుము. 

2 తిమోతి 3:2 => ఏలాగనగా మనుషుయ్లు సావ్రథ్ పిర్యులు ధనాపేకుష్లు బింకములాడువారు 

అహంకారులు దూషకులు తలిల్దండుర్లకు అవిధేయులు కృతజఞ్త లేనివారు అపవితుర్లు 

2 తిమోతి 3:3 => అనురాగరహితులు అతిదేవ్షులు అపవాదకులు అజితేందిర్యులు కూర్రులు 

సజజ్నదేవ్షులు 

2 తిమోతి 3:4 => దోర్హులు మూరుఖ్లు గరావ్ంధులు దేవునికంటె సుఖానుభవము నెకుక్వగా 

పేర్మించువారు, 

2 తిమోతి 3:5 => పైకి భకిత్గలవారివలె ఉండియు దాని శకిత్ని ఆశర్యించనివారునై యుందురు. 

ఇటిట్వారికి విముఖుడవై యుండుము. 

2 తిమోతి 3:6 => పాపభరితులై నానావిధములైన దురాశలవలన నడిపింపబడి, యెలల్పుప్డును 

నేరుచ్కొనుచునన్ను,  

2 తిమోతి 3:7 => సతయ్విషయమైన అనుభవజాఞ్నము ఎపుప్డును పొందలేని అవివేక సతరీల యొకక్ 

యిండల్లో చొచిచ్, వారిని చెరపటుట్కొని పోవువారు వీరిలో చేరినవారు. 
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2 తిమోతి 4:3 => ఎందుకనగా జనులు హితబోధను సహింపక, దురదచెవులు గలవారై తమ 

సవ్కీయ దురాశలకు అనుకూలమైన బోధకులను తమకొరకు పోగుచేసికొని, 

తీతుకు 1:11 => వారి నోళుల్ మూయింపవలెను. అటిట్వారు ఉపదేశింపకూడనివాటిని దురాల్భము 

కొరకు ఉపదేశించుచు, కుటుంబములకు కుటుంబములనే పాడుచేయుచునాన్రు. 

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. 

2 పేతురు 2:18 => వీరు వయ్రథ్మైన డంబపు మాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన 

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 

2 పేతురు 2:19 => తామే భర్షట్తవ్మునకు దాసులైయుండియు, అటిట్వారికి సావ్తంతర్య్ము ఇతుత్మని 

చెపుప్దురు. ఒకడు దేనివలన జయింపబడునో దానికి దాసుడగును గదా 

1 యోహాను 2:18 => చినన్పిలల్లారా, యిది కడవరి గడియ. కీర్సుత్ విరోధి వచుచ్నని వింటిరి గదా 

ఇపుప్డును అనేకులైన కీర్సుత్ విరోధులు బయలుదేరియునాన్రు; ఇది కడవరి గడియ అని దీనిచేత 

తెలిసికొనుచునాన్ము. 

1 యోహాను 2:19 => వారు మనలోనుండి బయలువెళి ల్రి గాని వారు మన సంబంధులు కారు; వారు 

మన సంబంధులైతే మనతో కూడ నిలిచియుందురు; అయితే వారందరు మన సంబంధులు కారని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వారు బయలువెళి ల్రి. 
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1 యోహాను 4:1 => పిర్యులారా, అనేకులైన అబదధ్ పర్వకత్లు లోకములోనికి బయలువెళి ల్ యునాన్రు 

గనుక పర్తి ఆతమ్ను నమమ్క, ఆ యా ఆతమ్లు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీకిష్ంచుడి. 

1 యోహాను 4:5 => వారు లోక సంబంధులు గనుక లోకసంబంధులైనటుట్ మాటలాడుదురు, 

లోకము వారి మాట వినును. 

2 యోహాను 1:7 => యేసుకీర్సుత్ శరీరధారియై వచెచ్నని యొపుప్కొనని వంచకులు అనేకులు 

లోకములో బయలుదేరియునాన్రు. 

యూదా 1:4 => ఏలయనగా కొందరు రహసయ్ముగా జొరబడియునాన్రు. వారు భకిత్హీనులై మన 

దేవుని కృపను కామాతురతవ్మునకు దురివ్నియోగ పరచుచు, మన అదివ్తీయనాధుడును పర్భువునైన 

యేసుకీర్సుత్ను విసరిజ్ంచుచునాన్రు; ఈ తీరుప్ పొందుటకు వారు పూరవ్మందే సూచింపబడినవారు. 

పర్కటన 2:20 => అయినను నీమీద తపుప్ ఒకటి నేను మోపవలసియునన్ది; ఏమనగా, తాను 

పర్వకి త్ర్నని చెపుప్కొనుచునన్ యెజెబెలను సతరీని నీ వుండనిచుచ్చునాన్వు. జారతవ్ము చేయుటకును, 

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినుటకును అది నా దాసులకు భోదించుచు వారిని 

మోసపరచుచునన్ది 

పర్కటన 13:11 => మరియు భూమిలోనుండి మరియొక కూర్రమృగము పైకి వచుచ్ట చూచితిని. 

గొఱఱ్పిలల్ కొముమ్వంటి రెండు కొముమ్లు దానికుండెను; అది ఘటసరప్మువలె మాటలాడుచుండెను; 

పర్కటన 13:12 => అది ఆ మొదటి కూర్రమృగమునకునన్ అధికారపు చేషట్లనిన్యు దానియెదుట 

చేయుచునన్ది; మరియు చావుదెబబ్ తగిలి బాగుపడియునన్ ఆ మొదటి మృగమునకు భూమియు 

దానిలో నివసించువారును నమసాక్రము చేయునటుల్ అది బలవంతము చేయుచునన్ది 

పర్కటన 13:13 => అది ఆకాశమునుండి భూమికి మనుషుయ్ల యెదుట అగిన్ దిగివచుచ్నటుట్గా గొపప్ 

సూచనలు చేయుచునన్ది. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 
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దానియేలు 11:21 => అతనికి బదులుగా నీచుడగు ఒకడు వచుచ్ను; అతనికి రాజయ్ఘనత నియయ్రు 

గాని నెమమ్ది కాలమందు అతడు వచిచ్ యిచచ్కపు మాటలచేత రాజయ్మును అపహరించును. 

పర్కటన 3:8 => నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును; నీకునన్ శకిత్ కొంచెమై యుండినను నీవు నా 

వాకయ్మును గైకొని నా నామము ఎరుగననలేదు. ఇదిగో తలుపు నీయెదుట తీసియుంచియునాన్ను; 

దానిని ఎవడును వేయనేరడు 

వచనము 38 

అతడు తన పితరులెరుగని దేవతను, అనగా పార్కారముల దేవతను వారి దేవతకు మారుగా 

ఘనపరచును; బంగారును వెండిని విలువగల రాళల్ను మనోహరమైన వసుత్వులను అరిప్ంచి, ఆ 

దేవతను ఘనపరచును. 

దానియేలు 11:33 => జనములో బుదిధ్మంతులు ఆనేకులకు బోధించుదురు గాని వారు బహు 

దినములు ఖడగ్మువలనను అగిన్వలనను కుర్ంగి చెరపటట్బడి హింసింపబడి దోచబడుదురు.  

దానియేలు 8:10 => ఆకాశ సైనయ్ము నంటునంతగా పెరిగి నక్షతర్ములలో కొనిన్టిని పడవేసి 

కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను 

మతత్యి 16:17 => అందుకు యేసు సీమోను బర యోనా, నీవు ధనుయ్డవు, పరలోకమందునన్ నా 

తండిర్ ఈ సంగతి నీకు బయలుపరచెనేకాని నరులు నీకు బయలుపరచలేదు. 

మతత్యి 26:56 => అయితే పర్వకత్ల లేఖనములు నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెనని చెపెప్ను. 

అపుప్డు శిషుయ్లందరు ఆయనను విడిచి పారిపోయిరి. 

మతత్యి 26:69 => పేతురు వెలుపటి ముంగిట కూరుచ్ండియుండగా ఒక చినన్ది అతనియొదద్కు 

వచిచ్ నీవును గలిలయుడగు యేసుతో కూడ ఉంటివి గదా అనెను. 

మతత్యి 26:70 => అందుకతడు నేనుండలేదు; నీవు చెపుప్సంగతి నాకు తెలియదని అందరియెదుట 

అనెను. 

మతత్యి 26:71 => అతడు నడవలోనికి వెళి ల్న తరువాత మరియొక చినన్ది అతనిని చూచి వీడును 

నజరేయుడగు యేసుతోకూడ ఉండెనని అకక్డి వారితో చెపప్గా 
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మతత్యి 26:72 => అతడు ఒటుట్పెటుట్కొని నేనుండలేదు; ఆ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని మరల చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:73 => కొంతసేపైన తరువాత అకక్డ నిలిచియునన్వారు పేతురునొదద్కు వచిచ్ నిజమే, 

నీవును వారిలో ఒకడవే; నీ పలుకు నినున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్దని అతనితో చెపిప్రి. 

మతత్యి 26:74 => అందుకు అతడు ఆ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని చెపిప్ శపించుకొనుటకును 

ఒటుట్పెటుట్కొనుటకును మొదలుపెటెట్ను. వెంటనే కోడి కూసెను 

మతత్యి 26:75 => కనుక కోడి కూయకమునుపు నీవు ననెన్రుగనని ముమామ్రు చెపెప్దవని యేసు 

తనతో అనిన మాట పేతురు జాఞ్పకము తెచుచ్కొని వెలుపలికి పోయి సంతాపపడి యేడెచ్ను. 

యోహాను 20:25 => గనుక తకిక్న శిషుయ్లు మేము పర్భువును చూచితిమని అతనితో చెపప్గా 

అతడు నేనాయన చేతులలో మేకుల గురుతును చూచి నా వేర్లు ఆ మేకుల గురుతులో పెటిట్, నా చెయియ్ 

ఆయన పర్కక్లో ఉంచితేనే గాని నమమ్నే నమమ్నని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:13 => తరువాత పౌలును అతనితోకూడ ఉనన్వారును ఓడ యెకిక్ 

పాఫునుండి బయలుదేరి పంఫూలియాలోనునన్ పెరేగ్కు వచిచ్రి. అచచ్ట యోహాను వారిని విడిచిపెటిట్ 

యెరూషలేమునకు తిరిగివెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:37 => అపుప్డు మారుక్ అనుమారు పేరుగల యోహానును 

వెంటబెటుట్కొనిపోవుటకు బరన్బా యిషట్పడెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:38 => అయితే పౌలు, పంఫూలియలో పనికొరకు తమతోకూడ రాక 

తముమ్ను విడిచిన వానిని వెంటబెటుట్కొని పోవుట యుకత్ము కాదని తలంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:39 => వారిలో తీవర్మైన వాదము కలిగినందున వారు ఒకనిని ఒకడు 

విడిచి వేరైపోయిరి. బరన్బా మారుక్ను వెంటబెటుట్కొని ఓడ ఎకిక్ కుపర్కు వెళె ల్ను; 

దానియేలు 12:10 => అనేకులు తముమ్ను శుదిధ్పరచుకొని పర్కాశమానులును నిరమ్లులును 

అగుదురు. దుషుట్లు దుషట్కారయ్ములు చేయుదురు గనుక ఏ దుషుట్డును ఈ సంగతులను 

గర్హింపలేకపోవును గాని బుదిధ్మంతులు గర్హించెదరు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 8:2 => మరియు నీవు ఆయన ఆజఞ్లను గైకొందువో లేదో నినున్ శోధించి నీ 

హృదయములోనునన్ది తెలుసుకొనుటకు నినున్ అణచు నిమితత్మును అరణయ్ములో ఈ నలువది 

సంవతస్రములు నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ నడిపించిన మారగ్మంతటిని జాఞ్పకము చేసికొనుము.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:3 => ఆహారమువలననే గాక యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్తి మాటవలన 

నరులు బర్దుకుదురని నీకు తెలియజేయుటకు ఆయన నినున్ అణచి నీకు ఆకలి కలుగజేసి, నీవేగాని నీ 

పితరులేగాని యెనన్డెరుగని మనాన్తో నినున్ పోషించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:16 => తుదకు నీకు మేలు చేయవలెనని నినున్ అణుచుటకును 

శోధించుటకును నీ పితరులు ఎరుగని మనాన్తో అరణయ్మున నినున్ పోషించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:31 => అతని దేశము ఆశచ్రయ్ముగా వృదిధ్నొందుటనుగూరిచ్ విచారించి 

తెలిసికొనుటకై బబులోను అధిపతులు అతనియొదద్కు పంపిన రాయబారుల విషయములో అతని 

శోధించి, అతని హృదయములోని ఉదేధ్శమంతయు తెలిసికొనవలెనని దేవుడతని విడచిపెటెట్ను. 

సామెతలు 17:3 => వెండికి మూస తగినది, బంగారునకు కొలిమి తగినది హృదయ పరిశోధకుడు 

యెహోవాయే. 

జెకరాయ్ 13:9 => ఆ మూడవ భాగమును నేను అగిన్లోనుండి వెండిని తీసి శుదధ్పరచినటుల్ 

శుదధ్పరతును. బంగారమును శోధించినటుల్ వారిని శోధింతును; వారు నా నామమునుబటిట్ 

మొఱఱ్పెటట్గా నేను వారి మొఱఱ్ను ఆలకింతును. వీరు నా జనులని నేను చెపుప్దును, యెహోవా మా 

దేవుడని వారు చెపుప్దురు. 

మలాకీ 3:2 => అయితే ఆయన వచుచ్ దినమును ఎవరు సహింపగలరు? ఆయన అగుపడగా ఎవరు 

ఓరవ్గలరు? ఆయన కంసాలి అగిన్వంటివాడు, చాకలివాని సబుబ్వంటివాడు; 

మలాకీ 3:3 => వెండిని శోధించి నిరమ్లము చేయువాడైనటుల్ కూరుచ్ని యుండును. లేవీయులు నీతిని 

అనుసరించి యెహోవాకు నైవేదయ్ములు చేయునటుల్ వెండి బంగారములను నిరమ్లము చేయురీతిని 

ఆయన వారిని నిరమ్లులను చేయును. 

Page  of 1271 1355



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#$

మలాకీ 3:4 => అపుప్డు మునుపటి దినములలో ఉండినటుల్ను, పూరవ్పు సంవతస్రములలో 

ఉండినటుల్ను, యూదావారును యెరూషలేము నివాసులును చేయు నైవేదయ్ములు యెహోవాకు 

ఇంపుగా ఉండును. 

మలాకీ 4:1 => ఏలయనగా నియమింపబడిన దినము వచుచ్చునన్ది, కొలిమి కాలునటుల్ అది 

కాలును; గరివ్షు ఠ్లందరును దురామ్రుగ్లందరును కొయయ్కాలువలె ఉందురు, వారిలో ఒకనికి వేరైనను 

చిగురైనను లేకుండ, రాబోవుదినము అందరిని కాలిచ్వేయునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మలాకీ 4:2 => అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతిసూరుయ్డు 

ఉదయించును; అతని రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు 

గంతులు వేయునటుల్ గంతులు వేయుదురు. 

మలాకీ 4:3 => నేను నియమింపబోవు దినమున దురామ్రుగ్లు మీ పాదములకిర్ంద ధూళివలె 

ఉందురు, మీరు వారిని అణగదొర్కుక్దురని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యాకోబు 1:2 => నా సహోదరులారా, మీ విశావ్సమునకు కలుగు పరీక్ష ఓరుప్ను పుటిట్ంచునని 

యెరిగి,  

1 పేతురు 1:6 => ఇందువలన మీరు మికిక్లి ఆనందించుచునాన్రు గాని అవసరమునుబటిట్ 

నానావిధములైన శోధనలచేత, పర్సుత్తమున కొంచెము కాలము మీకు దుఃఖము కలుగుచునన్ది. 

1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

దానియేలు 11:29 => నిరణ్యకాలమందు మరలి దకిష్ణ దికుక్నకు వచుచ్ను గాని మొదట 

నునన్టుట్గా కడపటనుండదు. 
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దానియేలు 11:40 => అంతయ్కాలమందు దకిష్ణ దేశపు రాజు అతనితో యుదధ్ము చేయును. 

మరియు ఉతత్ర దేశపు రాజు రథములను గుఱఱ్పు రౌతులను అనేకమైన ఓడలను సమకూరుచ్కొని, 

తుపానువలె అతని మీదపడి దేశముల మీదుగా పర్వాహమువలె వెళుల్ను. 

దానియేలు 8:17 => అపుప్డతడు నేను నిలుచునన్ చోటునకు వచెచ్ను; అతడు రాగానే నేను మహా 

భయమొంది సాషాట్ంగపడితిని; అతడు నరపుతుర్డా, యీ దరశ్నము అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నదని 

తెలిసికొనుమనెను. 

దానియేలు 8:19 => మరియు అతడు ఉగర్త సమాపత్మైన కాలమందు కలుగబోవునటిట్ సంగతులు 

నీకు తెలియజేయుచునాన్ను. ఏలయనగా అది నిరణ్యించిన అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నది 

దానియేలు 9:27 => అతడు ఒక వారము వరకు అనేకులకు నిబంధనను సిథ్రపరచును; 

అరధ్వారమునకు బలిని నైవేదయ్మును నిలిపివేయును హేయమైనది నిలుచువరకు నాశనము 

చేయువాడు వచుచ్ను నాశనము చేయువానికి రావలెనని నిరణ్యించిన నాశనము ముగించువరకు 

ఈలాగున జరుగును. 

దానియేలు 10:1 => పారసీకరాజగు కోరెషు పరిపాలన కాలములో మూడవ సంవతస్రమున 

బెలెత్షాజరు అను దానియేలునకు ఒక సంగతి బయలుపరచబడెను; గొపప్ యుదధ్ము జరుగుననన్ ఆ 

సంగతి నిజమే; దానియేలు దాని గర్హించెను; అది దరశ్నమువలన అతనికి తెలిసినదాయెను.  

దానియేలు 12:4 => దానియేలూ, నీవు ఈ మాటలను మరుగుచేసి అంతయ్కాలము వరకు ఈ 

గర్ంథమును ముదిర్ంపుము. చాలమంది నలుదిశల సంచరించినందున తెలివి అధికమగును అని నాతో 

మాటలాడు గబిర్యేలను నతడు చెపెప్ను. 

దానియేలు 12:11 => అనుదిన బలి నిలుపు చేయబడిన కాలము మొదలుకొని నాశనము 

కలుగజేయు హేయమైన దానిని నిలువబెటుట్వరకు వెయియ్నిన్ రెండువందల తొంబది దినములగును. 

హబకూక్కు 2:3 => ఆ దరశ్నవిషయము నిరణ్యకాలమున జరుగును, సమాపత్మగుటకై 

ఆతురపడుచునన్ది, అది తపప్క నెరవేరును, అది ఆలసయ్ముగా వచిచ్నను దానికొరకు కనిపెటుట్ము, 

అది తపప్క జరుగును, జాగుచేయక వచుచ్ను. 
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పర్కటన 14:15 => అపుప్డు మరియొక దూత దేవాలయములోనుండి వెడలివచిచ్ భూమి పైరు 

పండియునన్ది, కోతకాలము వచిచ్నది, నీ కొడవలి పెటిట్ కోయుమని గొపప్ సవ్రముతో ఆ 

మేఘముమీద ఆసీనుడైయునన్ వానితో చెపెప్ను 

పర్కటన 17:17 => దేవుని మాటలు నెరవేరువరకు వారు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ 

రాజయ్మును ఆ మృగమునకు అపప్గించుటవలన తన సంకలప్ము కొనసాగించునటుల్ దేవుడు వారికి 

బుదిధ్ పుటిట్ంచెను. 

యెషయా 27:9 => కావున యాకోబు దోషమునకు ఈలాగున పార్యశిచ్తత్ము చేయబడును 

ఇదంతయు అతని పాపపరిహారమునకు కలుగు ఫలము. ఛినాన్భినన్ములుగా చేయబడు సునన్పు 

రాళల్వలె అతడు బలిపీఠపు రాళల్నిన్టిని కొటుట్నపుప్డు దేవతాసత్ంభము సూరయ్దేవతా పర్తిమలు ఇకను 

మరల లేవవు.  

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.  

దానియేలు 11:27 => కీడు చేయుటకై ఆ యిదద్రు రాజులు తమ మనసుస్లు సిథ్రపరచుకొని, 

యేకభోజన పంకిత్లో కూరుచ్ండినను కపటవాకయ్ములాడెదరు; నిరణ్యకాలమందు సంగతి జరుగును 

గనుక వారి ఆలోచన సఫలము కానేరదు.  

దానియేలు 12:3 => బుదిధ్మంతులైతే ఆకాశమండలములోని జోయ్తులను పోలినవారై 

పర్కాశించెదరు. నీతిమారగ్ము ననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ ఎవరు అనేకులను తిర్పుప్దురో వారు 

నక్షతర్మువలె నిరంతరమును పర్కాశించెదరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:26 => మరియు యావదూభ్మిమీద కాపురముండుటకు ఆయన 

యొకనినుండి పర్తి జాతిమనుషుయ్లను సృషిట్ంచి, వారు ఒకవేళ దేవునిని తడవులాడి కనుగొందురేమో 

యని,  

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 
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హెబీర్యులకు 11:17 => అబార్హాము శోధింపబడి విశావ్సమునుబటిట్ ఇసాస్కును బలిగా 

అరిప్ంచెను. 

1 పేతురు 4:12 => పిర్యులారా, మిముమ్ను శోధించుటకు మీకు కలుగుచునన్ అగిన్వంటి 

మహాశర్మనుగూరిచ్ మీకేదో యొక వింత సంభవించునటుల్ ఆశచ్రయ్పడకుడి. 

వచనము 39 

మరియు ఈ కొర్తత్ దేవతను ఆధారము చేసికొని, కోటలకు పార్కారములు కటిట్ంచి, నూతన విధముగా 

తనవారికి మహా ఘనత కలుగజేయును; దేశమును కర్యమునకు విభజించి యిచిచ్ అనేకుల మీద 

తనవారికి పర్భుతవ్మిచుచ్ను. 

దానియేలు 11:16 => వచిచ్నవాని కెదురుగా ఎవరును నిలువలేక పోయినందున తనకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతడు జరిగించును గనుక ఆనందముగల ఆ దేశములో అతడుండగా అది అతని 

బలమువలన పాడైపోవును. 

దానియేలు 8:4 => ఆ పొటే ట్లు కొముమ్తో పశిచ్మము గాను ఉతత్రము గాను దకిష్ణము గాను 

పొడుచుచుండుట చూచితిని. ఇటుల్ జరుగగా దానిని ఎదిరించుటకైనను, అది పటట్కుండ 

తపిప్ంచుకొనుటకైనను, ఏ జంతువునకును శకిత్లేకపోయెను; అది తనకిషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు 

బలము చూపుచు వచెచ్ను. 

యోహాను 5:30 => నా అంతట నేనే ఏమియు చేయలేను; నేను వినునటుల్గా తీరుప్ తీరుచ్చునాన్ను. 

ననున్ పంపినవాని చితత్పర్కారమే చేయగోరుదును గాని నా యిషట్పర్కారము చేయగోరను గనుక నా 

తీరుప్ నాయ్యమైనది. 

యోహాను 6:38 => తండిర్ నాకు అనుగర్హించువారందరును నాయొదద్కు వతుత్రు; నాయొదద్కు 

వచుచ్వానిని నేనెంతమాతర్మును బయటికి తోర్సివేయను. 

దానియేలు 11:31 => అతని పక్షమున శూరులు లేచి, పరిశుదధ్సథ్లపు కోటను అపవితర్పరచి, 

అనుదిన బలి నిలిపివేసి, నాశనమును కలుగజేయు హేయమైన వసుత్వును నిలువబెటుట్దురు. 
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దానియేలు 7:8 => నేను ఈ కొముమ్లను కనిపెటట్గా ఒక చినన్కొముమ్ వాటిమధయ్ను లేచెను; దానికి 

సథ్లమిచుచ్టకై ఆ కొముమ్లలో మూడు పెరికివేయబడినవి. ఈ కొముమ్నకు మానవుల కనున్లవంటి 

కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును ఉండెను.  

దానియేలు 7:20 => మరియు దాని తలపైనునన్ పది కొముమ్ల సంగతియు, వాటి మధయ్నుండి పెరిగి 

మూడు కొముమ్లను కొటిట్వేసి, కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును గల ఆ వేరగు కొముమ్ 

సంగతియు, అనగా దాని కడమ కొముమ్లకంటె బలము కలిగిన ఆ కొముమ్ సంగతియు విచారించితిని. 

దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

యెషయా 14:13 => నేను ఆకాశమున కెకిక్పోయెదను దేవుని నక్షతర్ములకు పైగా నా 

సింహాసనమును హెచిచ్ంతును ఉతత్రదికుక్ననునన్ సభాపరవ్తముమీద కూరుచ్ందును 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని 

ఎదిరించుచు, దానికంతటికి పైగా వాడు తనున్తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు, తాను దేవుడనని తనున్ 

కనుపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూరుచ్ండును గనుక ఏవిధముగానైనను ఎవడును 

మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి. 

పర్కటన 13:5 => డంబపు మాటలను దేవదూషణలను పలుకు ఒక నోరు దానికి ఇయయ్బడెను. 

మరియు నలువదిరెండు నెలలు తన కారయ్ము జరుపనధికారము దానికి ఏరాప్టాయెను 

పర్కటన 17:3 => అపుప్డతడు ఆతమ్వశుడనైన ననున్ అరణయ్మునకు కొనిపోగా, దేవదూషణ 

నామములతో నిండుకొని, యేడు తలలును పది కొముమ్లునుగల ఎఱఱ్ని మృగముమీద కూరుచ్ండిన 

యొక సతరీని చూచితిని 

దానియేలు 8:11 => ఆ సైనయ్ము యొకక్ అధిపతికి విరోధముగా తనున్ హెచిచ్ంచుకొని, అనుదిన 

బలయ్రప్ణమును నిలిపివేసి ఆయన ఆలయమును పడదోర్సెను. 
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దానియేలు 8:24 => అతడు గెలుచును గాని తన సవ్బలమువలన గెలువడు; ఆశచ్రయ్ముగా 

శతుర్వులను నాశనము చేయుటయందు అభివృదిధ్ పొందుచు, ఇషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు 

బలవంతులను, అనగా పరిశుదధ్ జనమును నశింపజేయును. 

దానియేలు 8:25 => మరియు నతడు ఉపాయము కలిగినవాడై మోసము చేసి తనకు లాభము 

తెచుచ్కొనును; అతడు అతిశయపడి తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును; కేష్మముగా నునన్ కాలమందు 

అనేకులను సంహరించును; అతడు రాజాధిరాజుతో యుదధ్ము చేయును గాని కడపట అతని బలము 

దైవాధీనమువలన కొటిట్వేయబడును. 

దానియేలు 2:47 => మరియు రాజు ఈ మరమ్మును బయలుపరచుటకు నీవు సమరుథ్డవైతివే; నీ 

దేవుడు దేవతలకు దేవుడును రాజులకు పర్భువును మరమ్ములు బయలుపరచువాడునై యునాన్డని 

దానియేలునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:17 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా పరమ దేవుడును పరమ 

పర్భువునై యునాన్డు. ఆయనే మహా దేవుడు పరాకర్మవంతుడు భయంకరుడైన దేవుడు. ఆయన నరుల 

ముఖమును లక్షయ్పెటట్నివాడు, లంచము పుచుచ్కొననివాడు. 

యెహోషువ 22:22 => దేవుళల్లో యెహోవా దేవుడు, దేవుళల్లో యెహోవాయే దేవుడు; సంగతి 

ఆయనకు తెలియును, ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొందురు, దోర్హము చేతనైనను యెహోవామీద 

తిరుగుబాటు చేతనైనను మేము ఈ పని చేసినయెడల నేడు మముమ్ బర్దుకనియయ్కుడి. 

కీరత్నలు 136:2 => దేవదేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

దానియేలు 7:20 => మరియు దాని తలపైనునన్ పది కొముమ్ల సంగతియు, వాటి మధయ్నుండి పెరిగి 

మూడు కొముమ్లను కొటిట్వేసి, కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును గల ఆ వేరగు కొముమ్ 

సంగతియు, అనగా దాని కడమ కొముమ్లకంటె బలము కలిగిన ఆ కొముమ్ సంగతియు విచారించితిని. 

దానియేలు 7:21 => ఈ కొముమ్ పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయుచు వారిని గెలుచునదాయెను. 

దానియేలు 7:22 => ఆ మహా వృదుధ్డు వచిచ్ మహోనన్తుని పరిశుదుధ్ల విషయములో తీరుప్ 

తీరుచ్వరకు ఆలాగు జరుగును గాని సమయము వచిచ్నపుప్డు ఆ పరిశుదుధ్లు రాజయ్మునేలుదురను 

సంగతి నేను గర్హించితిని. 
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దానియేలు 7:23 => నేనడగినదానికి ఆ పరిచారకుడు ఈలాగున చెపెప్ను ఆ నాలుగవ జంతువు 

లోకములో తకిక్న ఆ మూడు రాజయ్ములకు భినన్మగు నాలుగవ రాజయ్మును సూచించుచునన్ది. అది 

సమసత్మును అణగదొర్కుక్చు పగులగొటుట్చు లోకమంతయు భకిష్ంచును. 

దానియేలు 7:24 => ఆ పది కొముమ్లు ఆ రాజయ్ము నుండి పుటట్బోవు పదిమంది రాజులను 

సూచించుచునన్వి; కడపట ముందుగా ఉనన్ రాజులకు భినన్మగు మరియొక రాజుపుటిట్ ఆ ముగుగ్రు 

రాజులను పడదోర్యును. 

దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

దానియేలు 8:19 => మరియు అతడు ఉగర్త సమాపత్మైన కాలమందు కలుగబోవునటిట్ సంగతులు 

నీకు తెలియజేయుచునాన్ను. ఏలయనగా అది నిరణ్యించిన అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నది 

దానియేలు 12:7 => నారబటట్లు వేసికొని యేటిపైన ఆడుచునన్ ఆ మనుషుయ్ని మాటను నేను 

వింటిని; ఏమనగా, అతడు తన కుడిచేతిని ఎడమచేతిని ఆకాశమువైపుకెతిత్ నితయ్జీవియగు వాని 

నామమున ఒటుట్పెటుట్కొని, ఒకకాలము కాలములు అరధ్కాలము పరిశుదధ్జనము యొకక్ బలమును 

కొటిట్వేయుట ముగింపబడగా సకల సంగతులు సమాపత్ములగుననెను.  

దానియేలు 12:11 => అనుదిన బలి నిలుపు చేయబడిన కాలము మొదలుకొని నాశనము 

కలుగజేయు హేయమైన దానిని నిలువబెటుట్వరకు వెయియ్నిన్ రెండువందల తొంబది దినములగును. 

దానియేలు 12:12 => వెయియ్నిన్ మూడువందల ముపప్దియైదు దినములు తాళుకొని 

కనిపెటుట్కొనువాడు ధనుయ్డు. 

దానియేలు 12:13 => నీవు అంతయ్ము వరకు నిలకడగా ఉండినయెడల విశార్ంతి నొంది 

కాలాంతమందు నీ వంతులో నిలిచెదవు. 

పర్కటన 11:2 => ఆలయమునకు వెలుపటి ఆవరణమును కొలతవేయక విడిచిపెటుట్ము; అది 

అనుయ్లకియయ్బడెను, వారు నలువది రెండు నెలలు పరిశుదధ్పటట్ణమును కాలితో తొర్కుక్దురు. 
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పర్కటన 11:3 => నేను నా యిదద్రు సాకుష్లకు అధికారము ఇచెచ్దను; వారు గోనెపటట్ ధరించుకొని 

వెయియ్నిన్ రెండువందల అరువది దినములు పర్వచింతురు. 

పర్కటన 12:14 => అందువలన ఆమె అరణయ్ములో ఉనన్ తన చోటికి ఎగురునటుల్ గొపప్ పకిష్రాజు 

రెకక్లు రెండు ఆమెకు ఇయయ్బడెను. అచచ్ట ఆ సరప్ముఖమును చూడకుండ ఆమె ఒక కాలము 

కాలములు అరధ్కాలము పోషింపబడెను 

పర్కటన 13:5 => డంబపు మాటలను దేవదూషణలను పలుకు ఒక నోరు దానికి ఇయయ్బడెను. 

మరియు నలువదిరెండు నెలలు తన కారయ్ము జరుపనధికారము దానికి ఏరాప్టాయెను 

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

దానియేలు 9:26 => ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు 

నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 

యోబు 23:13 => అయితే ఆయన ఏకమనసుస్గలవాడు ఆయనను మారచ్గలవాడెవడు? ఆయన 

తనకిషట్మైనది ఏదో అదే చేయును. 

యోబు 23:14 => నాకు విధింపబడినదానిని ఆయన నెరవేరుచ్ను అటిట్ పనులను ఆయన 

అనేకముగా జరిగించువాడైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 33:10 => అనయ్జనముల ఆలోచనలను యెహోవా వయ్రథ్పరచును జనముల యోచనలను 

ఆయన నిషఫ్లములుగా జేయును. 

సామెతలు 19:21 => నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుటుట్ను యెహోవా యొకక్ 

తీరామ్నమే సిథ్రము. 
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యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

పర్కటన 10:7 => యేడవ దూత పలుకు దినములలో అతడు బూర ఊదబోవుచుండగా, దేవుడు తన 

దాసులగు పర్వకత్లకు తెలిపిన సువారత్ పర్కారము దేవుని మరమ్ము సమాపత్మగునని చెపెప్ను. 

పర్కటన 17:17 => దేవుని మాటలు నెరవేరువరకు వారు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ 

రాజయ్మును ఆ మృగమునకు అపప్గించుటవలన తన సంకలప్ము కొనసాగించునటుల్ దేవుడు వారికి 

బుదిధ్ పుటిట్ంచెను. 

యోబు 14:5 => నరుల ఆయుషాక్లము పరిమితి కలది, వారి నెలలసంఖయ్ నీకు తెలిసేయునన్ది. 

మించజాలని వయఃపరిమాణము నీవు వారికి నియమించియునాన్వు 

కీరత్నలు 35:26 => నా అపాయమునుచూచి సంతోషించువారందరు అవమానము నొందుదురుగాక 

లజజ్పడుదురు గాక నా మీద అతిశయపడువారు సిగుగ్పడి అపకీరిత్పాలగుదురు గాక  

కీరత్నలు 37:7 => యెహోవా యెదుట మౌనముగానుండి ఆయనకొరకు కనిపెటుట్కొనుము. తన 

మారగ్మున వరిథ్లుల్వాని చూచి వయ్సనపడకుము దురాలోచనలు నెరవేరుచ్కొనువాని చూచి 

వయ్సనపడకుము. 

కీరత్నలు 94:4 => వారు వదరుచు కఠోరమైన మాటలు పలుకుచునాన్రు దోషము చేయువారందరు 

బింకములాడుచునాన్రు. 

సామెతలు 30:13 => కనున్లు నెతిత్కి వచిచ్నవారి తరము కలదు. వారి కనురెపప్లు ఎంత 

పైకెతత్బడియునన్వి! 

యెషయా 10:25 => వారిని నాశనము చేయుటకు నా ఉగర్త తిరుగును. 
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యెషయా 25:5 => ఎండిన దేశములో ఎండవేడిమి అణగిపోవునటుల్ నీవు అనుయ్ల ఘోషను 

అణచివేసితివి మేఘచాఛ్యవలన ఎండ అణచివేయబడునటుల్ బలాతాక్రుల జయకీరత్న 

అణచివేయబడును.  

యెషయా 47:8 => కాబటిట్ సుఖాసకుత్రాలవై నిరభ్యముగా నివసించుచు నేనే ఉనాన్ను నేను తపప్ 

మరి ఎవరును లేరు నేను విధవరాలనై కూరుచ్ండను పుతర్శోకము నేను చూడనని 

అనుకొనుచునన్దానా, ఈ మాటను వినుము  

యిరిమ్యా 48:26 => మోయాబు యెహోవాకు విరోధముగా తనున్ తాను గొపప్చేసికొనెను దాని 

మతిత్లల్జేయుడి మోయాబు తన వమనములో పొరుల్చునన్ది అది అపహాసయ్మునొందును.  

యిరిమ్యా 48:42 => మోయాబు యెహోవాకంటె గొపప్వాడనని అతిశయపడగా అది జనము 

కాకుండ నిరూమ్లమాయెను.  

యిరిమ్యా 50:29 => బబులోనునకు రండని విలుకాండర్మ పిలువుడి విలుల్ తొర్కుక్వారలారా, 

మీరందరు దానిచుటుట్ దిగుడి. అది యెహోవామీద గరవ్పడినది ఇశార్యేలు పరిశుదుధ్నిమీద 

గరవ్పడినది దానిలో నొకడును తపిప్ంచుకొనకూడదు దాని కిర్యలనుబటిట్ దానికి పర్తికారము చేయుడి 

అది చేసిన పనియంతటినిబటిట్ దానికి పర్తికారము చేయుడి.  

యెహెజేక్లు 5:13 => నా కోపము తీరును, వారిమీద నా ఉగర్త తీరుచ్కొని ననున్ ఓదారుచ్కొందును, 

నేను వారిమీద నా ఉగర్త తీరుచ్కొను కాలమున యెహోవానైన నేను ఆసకిత్గలవాడనై ఆలాగు 

సెలవిచిచ్తినని వారు తెలిసికొందురు  

యెహెజేక్లు 20:21 => అయినను ఆ జనులు సహా నా మీద తిరుగబడి, తామనుసరించి 

బర్దుకవలెనని నేనిచిచ్న నా కటట్డలను అనుసరింపకయు, నా విధులను గైకొనకయు, నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను అపవితర్పరచిరి గనుక, వారు అరణయ్ములో ఉండగానే నేను నా 

రౌదార్గిన్ వారిమీద కుమమ్రించి నా కోపము వారిమీద తీరుచ్కొందునని యనుకొంటిని.  

యెహెజేక్లు 35:13 => పెదద్నోరు చేసికొని మీరు నామీద విసాత్రముగా ఆడిన మాటలు నాకు 

వినబడెను. 
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దానియేలు 2:40 => పిమమ్ట నాలుగవ రాజయ్మొకటి లేచును. అది ఇనుమువలె బలముగా 

ఉండును. ఇనుము సమసత్మైన వాటిని దంచి విరుగగొటుట్నది గదా; ఇనుము పగులగొటుట్నటుల్ అది 

రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ పొడిచేయును. 

దానియేలు 7:24 => ఆ పది కొముమ్లు ఆ రాజయ్ము నుండి పుటట్బోవు పదిమంది రాజులను 

సూచించుచునన్వి; కడపట ముందుగా ఉనన్ రాజులకు భినన్మగు మరియొక రాజుపుటిట్ ఆ ముగుగ్రు 

రాజులను పడదోర్యును. 

దానియేలు 8:12 => అతికర్మము జరిగినందున అనుదినబలిని నిలుపుచేయుటకై యొక సేన 

అతనికియయ్బడెను. అతడు సతయ్మును వయ్రథ్పరచి ఇషాట్నుసారముగా జరిగించుచు అభివృదిధ్ నొందెను. 

దానియేలు 8:17 => అపుప్డతడు నేను నిలుచునన్ చోటునకు వచెచ్ను; అతడు రాగానే నేను మహా 

భయమొంది సాషాట్ంగపడితిని; అతడు నరపుతుర్డా, యీ దరశ్నము అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నదని 

తెలిసికొనుమనెను. 

దానియేలు 9:27 => అతడు ఒక వారము వరకు అనేకులకు నిబంధనను సిథ్రపరచును; 

అరధ్వారమునకు బలిని నైవేదయ్మును నిలిపివేయును హేయమైనది నిలుచువరకు నాశనము 

చేయువాడు వచుచ్ను నాశనము చేయువానికి రావలెనని నిరణ్యించిన నాశనము ముగించువరకు 

ఈలాగున జరుగును. 

మారుక్ 7:9 => మరియు ఆయన మీరు మీ పారంపరాయ్చారమును గైకొనుటకు దేవుని ఆజఞ్ను 

బొతిత్గా నిరాకరించుదురు. 

2 తిమోతి 3:1 => అంతయ్దినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచుచ్నని తెలిసికొనుము. 

2 తిమోతి 3:2 => ఏలాగనగా మనుషుయ్లు సావ్రథ్ పిర్యులు ధనాపేకుష్లు బింకములాడువారు 

అహంకారులు దూషకులు తలిల్దండుర్లకు అవిధేయులు కృతజఞ్త లేనివారు అపవితుర్లు 

2 పేతురు 2:18 => వీరు వయ్రథ్మైన డంబపు మాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన 

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 
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పర్కటన 12:17 => అందుచేత ఆ ఘటసరప్ము ఆగర్హము తెచుచ్కొని, దేవుని అజఞ్లు గైకొనుచు 

యేసునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు ఉనన్వారైన ఆమె సంతానములో శేషించినవారితో యుదధ్ము చేయుటకై 

బయలువెడలి సముదర్తీరమున నిలిచెను 

పర్కటన 13:1 => మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము 

సముదర్ములోనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద 

దేవదూషణకరమైన పేళుల్ను ఉండెను. 

పర్కటన 13:4 => ఆ మృగమునకు అధికారమిచిచ్నందున వారు ఘటసరప్మునకు నమసాక్రము 

చేసిరి. మరియు వారు ఈ మృగముతో సాటి యెవడు? దానితో యుదధ్ము చేయగల వాడెవడు? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆ మృగమునకు నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 13:7 => మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను వారిని జయింపను దానికి 

అధికారమియయ్బడెను. పర్తి వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి 

మీదను పర్తి జనము మీదను అధికారము దానికియయ్బడెను. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

వచనము 40 

అంతయ్కాలమందు దకిష్ణ దేశపు రాజు అతనితో యుదధ్ము చేయును. మరియు ఉతత్ర దేశపు రాజు 

రథములను గుఱఱ్పు రౌతులను అనేకమైన ఓడలను సమకూరుచ్కొని, తుపానువలె అతని మీదపడి 

దేశముల మీదుగా పర్వాహమువలె వెళుల్ను. 

ఆదికాండము 3:16 => ఆయన సతరీతో నీ పర్యాసమును నీ గరభ్వేదనను నేను మికిక్లి 

హెచిచ్ంచెదను; వేదనతో పిలల్లను కందువు; నీ భరత్యెడల నీకు వాంఛ కలుగును; అతడు నినున్ 

ఏలునని చెపెప్ను.  
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దివ్తీయోపదేశకాండము 5:21 => నీ పొరుగువాని భారయ్ను ఆశింపకూడదు; నీ పొరుగువాని 

యింటినైనను వాని పొలమునైనను వాని దాసునినైనను వాని దాసినినైనను వాని యెదుద్నైనను వాని 

గాడిదనైనను నీ పొరుగువానిదగు దేనినైనను ఆశింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:11 => వారిని చెరపటిట్ ఆ చెరపటట్బడినవారిలో రూపవతియైనదానిని 

చూచి ఆమెను మోహించి ఆమెను పెండిల్ చేసికొన మనసస్యి 

పరమగీతము 7:10 => నేను నా పిర్యుని దానను అతడు నాయందు ఆశాబదుధ్డు. 

యెహెజేక్లు 24:16 => నరపుతుర్డా, నీ కనున్ల కింపైన దానిని నీయొదద్నుండి ఒకక్దెబబ్తో 

తీసివేయబోవుచునాన్ను, నీవు అంగలారచ్వదుద్ ఏడువవదుద్ కనీన్రు విడువవదుద్. 

1 తిమోతి 4:3 => ఆ అబదిధ్కులు, వాత వేయబడిన మనసాస్కిష్ గలవారై, వివాహము నిషేధించుచు, 

సతయ్విషయమై అనుభవజాఞ్నము గల విశావ్సులు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి పుచుచ్కొను నిమితత్ము 

దేవుడు సృజించిన ఆహారవసుత్వులను కొనిన్టిని తినుట మానవలెనని చెపుప్చుందురు. 

ఆదికాండము 3:5 => ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనున్లు తెరవబడుననియు, 

మీరు మంచిచెడడ్లను ఎరిగినవారై దేవతలవలె ఉందురనియు దేవునికి తెలియునని సతరీతో చెపప్గా 

యెషయా 14:13 => నేను ఆకాశమున కెకిక్పోయెదను దేవుని నక్షతర్ములకు పైగా నా 

సింహాసనమును హెచిచ్ంతును ఉతత్రదికుక్ననునన్ సభాపరవ్తముమీద కూరుచ్ందును 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని 

ఎదిరించుచు, దానికంతటికి పైగా వాడు తనున్తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు, తాను దేవుడనని తనున్ 

కనుపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూరుచ్ండును గనుక ఏవిధముగానైనను ఎవడును 

మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి. 

కీరత్నలు 94:4 => వారు వదరుచు కఠోరమైన మాటలు పలుకుచునాన్రు దోషము చేయువారందరు 

బింకములాడుచునాన్రు. 

సామెతలు 30:13 => కనున్లు నెతిత్కి వచిచ్నవారి తరము కలదు. వారి కనురెపప్లు ఎంత 

పైకెతత్బడియునన్వి! 
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దానియేలు 7:20 => మరియు దాని తలపైనునన్ పది కొముమ్ల సంగతియు, వాటి మధయ్నుండి పెరిగి 

మూడు కొముమ్లను కొటిట్వేసి, కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును గల ఆ వేరగు కొముమ్ 

సంగతియు, అనగా దాని కడమ కొముమ్లకంటె బలము కలిగిన ఆ కొముమ్ సంగతియు విచారించితిని. 

దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

దానియేలు 8:25 => మరియు నతడు ఉపాయము కలిగినవాడై మోసము చేసి తనకు లాభము 

తెచుచ్కొనును; అతడు అతిశయపడి తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును; కేష్మముగా నునన్ కాలమందు 

అనేకులను సంహరించును; అతడు రాజాధిరాజుతో యుదధ్ము చేయును గాని కడపట అతని బలము 

దైవాధీనమువలన కొటిట్వేయబడును. 

కొలొసస్యులకు 2:22 => అవనిన్యు వాడుకొనుటచేత నశించిపోవును. 

పర్కటన 13:4 => ఆ మృగమునకు అధికారమిచిచ్నందున వారు ఘటసరప్మునకు నమసాక్రము 

చేసిరి. మరియు వారు ఈ మృగముతో సాటి యెవడు? దానితో యుదధ్ము చేయగల వాడెవడు? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆ మృగమునకు నమసాక్రము చేసిరి. 

వచనము 41 

అతడు ఆనందదేశమున పర్వేశించుటవలన అనేకులు కూలుదురు గాని ఎదోమీయులును 

మోయాబీయులును అమోమ్నీయులలో ముఖుయ్లును అతనిచేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొనెదరు. 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

పర్కటన 13:12 => అది ఆ మొదటి కూర్రమృగమునకునన్ అధికారపు చేషట్లనిన్యు దానియెదుట 

చేయుచునన్ది; మరియు చావుదెబబ్ తగిలి బాగుపడియునన్ ఆ మొదటి మృగమునకు భూమియు 

దానిలో నివసించువారును నమసాక్రము చేయునటుల్ అది బలవంతము చేయుచునన్ది 
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పర్కటన 13:13 => అది ఆకాశమునుండి భూమికి మనుషుయ్ల యెదుట అగిన్ దిగివచుచ్నటుట్గా గొపప్ 

సూచనలు చేయుచునన్ది. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

పార్ణమిచుచ్టకై దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  

పర్కటన 13:17 => ఆ ముదర్, అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరిటి సంఖయ్యైనను గలవాడు 

తపప్, కర్య వికర్యములు చేయుటకు మరి యెవనికిని అధికారము లేకుండునటుల్ను అది వారిని 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 

పర్కటన 17:1 => ఆ యేడు పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచిచ్ 

నాతో మాటలాడుచు ఈలాగు చెపెప్ను. నీవికక్డికి రముమ్, విసాత్ర జలములమీద కూరుచ్నన్ మహా 

వేశయ్కు చేయబడు తీరుప్ నీకు కనుపరచెదను; 

పర్కటన 17:2 => భూరాజులు ఆమెతో వయ్భిచరించిరి, భూనివాసులు ఆమె వయ్భిచార మదయ్ములో 

మతుత్లైరి. 

పర్కటన 17:3 => అపుప్డతడు ఆతమ్వశుడనైన ననున్ అరణయ్మునకు కొనిపోగా, దేవదూషణ 

నామములతో నిండుకొని, యేడు తలలును పది కొముమ్లునుగల ఎఱఱ్ని మృగముమీద కూరుచ్ండిన 

యొక సతరీని చూచితిని 

పర్కటన 17:4 => ఆ సతరీ ధూమర్ రకత్వరణ్ముగల వసత్రము ధరించుకొని, బంగారముతోను 

రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడినదై, ఏహయ్మైన కారయ్ములతోను తాను చేయుచునన్ 
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వయ్భిచార సంబంధమైన అపవితర్ కారయ్ములతోను నిండిన యొక సువరణ్ పాతర్ను తనచేత 

పటుట్కొనియుండెను. 

పర్కటన 17:5 => దాని నొసట దాని పేరు ఈలాగు వార్యబడి యుండెను మరమ్ము, వేశయ్లకును 

భూమిలోని ఏహయ్మైన వాటికిని తలిల్యైన మహా బబులోను. 

పర్కటన 18:12 => పర్తి విధమైన దబబ్మార్నును పర్తి విధమైన దంతపు వసుత్వులను, మికిక్లి 

విలువగల కఱఱ్ యితత్డి యినుము చలువరాళుల్ మొదలైనవాటితో చేయబడిన పర్తివిధమైన వసుత్వులను, 

యెషయా 44:9 => విగర్హమును నిరిమ్ంచువారందరు మాయవంటివారు వారికిషట్మైన విగర్హములు 

నిష పర్యోజనములు తామే అందుకు సాకుష్లు, వారు గర్హించువారు కారు ఎరుగువారు కారు గనుక 

వారు సిగుగ్పడరు.  

యోవేలు 3:5 => నా వెండిని నా బంగారమును మీరు పటుట్కొనిపోతిరి; నాకు పిర్యమైన మంచి 

వసుత్వులను పటుట్కొనిపోయి మీ గుళల్లో ఉంచుకొంటిరి. 

కొలొసస్యులకు 2:18 => అతి వినయాసకుత్డై దేవదూతారాధనయందు ఇచఛ్కలిగి, తాను 

చూచినవాటినిగూరిచ్ గొపప్గా చెపుప్కొనుచు, తన శరీర సంబంధమైన మనసుస్వలన ఊరక 

ఉపొప్ంగుచు,  

పర్కటన 17:4 => ఆ సతరీ ధూమర్ రకత్వరణ్ముగల వసత్రము ధరించుకొని, బంగారముతోను 

రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడినదై, ఏహయ్మైన కారయ్ములతోను తాను చేయుచునన్ 

వయ్భిచార సంబంధమైన అపవితర్ కారయ్ములతోను నిండిన యొక సువరణ్ పాతర్ను తనచేత 

పటుట్కొనియుండెను. 

వచనము 42 

అతడు ఇతర దేశముల మీదికి తన సేన నంపించును; ఐగుపుత్ సహా తపిప్ంచుకొననేరదు. 

పర్కటన 18:9 => దానితో వయ్భిచారము చేసి సుఖభోగములను అనుభవించిన భూరాజులు దాని 

బాధ చూచి భయాకార్ంతులై దూరమున నిలువబడి దాని దహనధూమమును చూచునపుప్డు 
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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;  

దానియేలు 11:10 => అతని కుమారులు యుదధ్ము చేయబూని మహా సైనయ్ముల సమూహమును 

సమకూరుచ్కొందురు. అతడు వచిచ్ యేరువలె పర్వహించి ఉపొప్ంగును; యుదధ్ము చేయబూని 

కోటదనుక వచుచ్ను. 

వచనము 43 

అతడు విలువగల సమసత్ బంగారు వెండి వసుత్వులను ఐగుపుత్ యొకక్ విలువగల వసుత్వులనిన్టిని 

వశపరచుకొని, లుబీయులను కూషీయులను తనకు పాదసేవకులుగా చేయును. 

దానియేలు 11:35 => నిరణ్యకాలము ఇంక రాలేదు గనుక అంతయ్కాలము వరకు జనులను 

పరిశీలించుటకును పవితర్పరచుటకును బుదిధ్మంతులలో కొందరు కూలుదురు. 

దానియేలు 8:17 => అపుప్డతడు నేను నిలుచునన్ చోటునకు వచెచ్ను; అతడు రాగానే నేను మహా 

భయమొంది సాషాట్ంగపడితిని; అతడు నరపుతుర్డా, యీ దరశ్నము అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నదని 

తెలిసికొనుమనెను. 
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దానియేలు 12:4 => దానియేలూ, నీవు ఈ మాటలను మరుగుచేసి అంతయ్కాలము వరకు ఈ 

గర్ంథమును ముదిర్ంపుము. చాలమంది నలుదిశల సంచరించినందున తెలివి అధికమగును అని నాతో 

మాటలాడు గబిర్యేలను నతడు చెపెప్ను. 

దానియేలు 11:5 => అయితే దకిష్ణ దేశపు రాజును, అతని అధిపతులలో ఒకడును బలము 

పొందెదరు అతడు, ఇతనికంటె గొపప్వాడై యేలును; అతని పర్భుతవ్ము గొపప్ పర్భుతవ్మగును. 

దానియేలు 11:6 => కొనిన్ సంవతస్రములైన పిమమ్ట వారు ఉభయులు కూడుకొనెదరు. మరియు 

వారు ఉభయులు సమాధానపడవలెనని కోరగా దకిష్ణ దేశపు రాజకుమారెత్ ఉతత్ర దేశపు రాజునొదద్కు 

వచుచ్ను. అయినను ఆమె భుజబలము నిలుపుకొననేరదు; అతడైనను అతని భుజబలమైనను 

నిలువదు; వారు ఆమెను, ఆమెను తీసికొని వచిచ్న వారిని, ఆమెను కనినవారిని, ఈ కాలమందు 

ఆమెను బలపరచిన వారిని అపప్గించెదరు. 

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 
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యెషయా 5:28 => వారి బాణములు వాడిగలవి వారి విండల్నిన్యు ఎకుక్పెటట్బడియునన్వి వారి 

గుఱఱ్ముల డెకక్లు చెకుముకిరాళల్తో సమానములు వారి రథచకర్ములు సుడిగాలి తిరిగినటుల్ తిరుగును  

యెషయా 21:1 => సముదర్తీరముననునన్ అడవిదేశమునుగూరిచ్న దేవోకిత్ దకిష్ణదికుక్న సుడిగాలి 

విసరునటుల్ అరణయ్మునుండి భీకరదేశమునుండి అది వచుచ్చునన్ది.  

యెషయా 66:15 => ఆలకించుడి, మహాకోపముతో పర్తికారము చేయుటకును అగిన్జావ్లలతో 

గదిద్ంచుటకును యెహోవా అగిన్రూపముగా వచుచ్చునాన్డు ఆయన రథములు తుపానువలె 

తవ్రపడుచునన్వి.  

యిరిమ్యా 4:13 => మేఘములు కముమ్నటుల్ ఆయన వచుచ్చునాన్డు, ఆయన రథములు 

సుడిగాలివలె నునన్వి, ఆయన గుఱఱ్ములు గదద్లకంటె వేగము గలవి, అయోయ్, మనము దోపుడు 

సొమమ్యితివిు. 

జెకరాయ్ 9:14 => యెహోవా వారికి పైగా పర్తయ్క్షమగును, ఆయన బాణములు మెరుపువలె 

విడువబడును, పర్భువగు యెహోవా బాకానాదము చేయుచు దకిష్ణ దికుక్నుండి వచుచ్ గొపప్ 

సుడిగాలితో బయలుదేరును. 

యెహెజేక్లు 38:4 => నేను నినున్ వెనుకకు తిర్పిప్ నీ దవుడలకు గాలములు తగిలించి, నినున్ను నీ 

సైనయ్మంతటిని గుఱఱ్ములను నానావిధములైన ఆయుధములు ధరించు నీ రౌతులనందరిని, 

కవచములును డాళుల్ను ధరించి ఖడగ్ములు చేతపటుట్కొను వారినందరిని, మహాసైనయ్ముగా 

బయలుదేరదీసెదను. 

యెహెజేక్లు 38:15 => ఉతత్రదికుక్న దూరముననునన్ నీ సథ్లములలోనుండి నీవును నీతోకూడ 

జనములనేకములును గుఱర్ములెకిక్ బహు విసాత్రమైన సైనయ్ముగా కూడివచిచ్ 

పర్కటన 9:16 => గుఱఱ్పురౌతుల సైనయ్ముల లెకక్ యిరువది కోటుల్; వారి లెకక్ యింత అని నేను 

వింటిని. 

పర్కటన 16:12 => ఆరవ దూత తన పాతర్ను యూఫర్టీసు అను మహానదిమీద కుమమ్రింపగా 

తూరుప్నుండి వచుచ్ రాజులకు మారగ్ము సిదధ్పరచబడునటుల్ దాని నీళుల్ యెండిపోయెను. 
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దానియేలు 11:10 => అతని కుమారులు యుదధ్ము చేయబూని మహా సైనయ్ముల సమూహమును 

సమకూరుచ్కొందురు. అతడు వచిచ్ యేరువలె పర్వహించి ఉపొప్ంగును; యుదధ్ము చేయబూని 

కోటదనుక వచుచ్ను. 

దానియేలు 11:22 => పర్వాహమువంటి బలము అతని యెదుటనుండి వారిని కొటుట్కొని 

పోవుటవలన వారు నాశనమగుదురు; సంధి చేసిన అధిపతి సహా నాశనమగును. 

పర్సంగి 3:17 => పర్తి పర్యతన్మునకును పర్తి కిర్యకును తగిన సమయమునన్దనియు, 

నీతిమంతులకును దురామ్రుగ్లకును దేవుడే తీరుప్ తీరుచ్ననియు నా హృదయములో నేననుకొంటిని. 

యెషయా 28:18 => మరణముతో మీరు చేసికొనిన నిబంధన కొటిట్వేయబడును పాతాళముతో 

మీరు చేసికొనిన ఒడంబడిక నిలువదు పర్వాహమువలె ఉపదర్వము మీ మీదుగా దాటునపుప్డు మీరు 

దానిచేత తొర్కక్బడిన వారగుదురు 

యెహెజేక్లు 26:19 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నివాసులులేని పటట్ణములవలెనే 

నేను నినున్ పాడుచేయునపుప్డు మహా సముదర్ము నినున్ ముంచునటుల్గా నీ మీదికి నేను 

అగాధజలములను రపిప్ంచెదను, పురాతన కాలమందు పాతాళములోనికి దిగిపోయినవారియొదద్ 

నీవుండునటుల్ నేను నినున్ పడవేసి, నీవు జనములేని దానవగుటకై పురాతనకాలములో పాడైన 

జనులయొదద్ భూమి కిర్ందనునన్ సథ్లములలో నీకు నివాసము నిరణ్యింతును, పాతాళములోనికి 

దిగిపోవువారితో కూడ నినున్ నివసింపజేసెదను.  

యెహెజేక్లు 38:6 => గోమెరును అతని సైనయ్మంతయును ఉతత్రదికుక్లలోనుండు తోగరామ్యును 

అతని సైనయ్మును జనములనేకములు నీతోకూడ వచుచ్ను. 

యెహెజేక్లు 38:9 => గాలి వాన వచిచ్నటుల్ను మేఘము కమిమ్నటుల్ను నీవు దేశముమీదికి వచెచ్దవు, 

నీవును నీ సైనయ్మును నీతోకూడిన బహు జనమును దేశముమీద వాయ్పింతురు. 

యెహెజేక్లు 38:17 => పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నినున్ వారిమీదికి రపిప్ంచెదనని 

పూరవ్మందు ఏటేట పర్వచించుచు వచిచ్న ఇశార్యేలీయుల పర్వకత్లైన నా సేవకులదావ్రా నేను 

సెలవిచిచ్నమాట నినున్గూరిచ్నదే గదా? 
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యెహెజేక్లు 39:2 => నినున్ వెనుకకు తిర్పిప్ నడిపించి, ఉతత్రదికుక్న దూరములో ఉనన్ నినున్ 

బయలుదేరదీసి ఇశార్యేలీయుల పరవ్తములకు రపిప్ంచి  

దానియేలు 11:27 => కీడు చేయుటకై ఆ యిదద్రు రాజులు తమ మనసుస్లు సిథ్రపరచుకొని, 

యేకభోజన పంకిత్లో కూరుచ్ండినను కపటవాకయ్ములాడెదరు; నిరణ్యకాలమందు సంగతి జరుగును 

గనుక వారి ఆలోచన సఫలము కానేరదు.  

ఆమోసు 1:14 => రబాబ్ యొకక్ పార్కారముమీద నేను అగిన్ రాజబెటుట్దును; రణకేకలతోను, 

సుడిగాలి వీచునపుప్డు కలుగు పర్ళయమువలెను అది దాని నగరుల మీదికి వచిచ్ వాటిని 

దహించివేయును.  

నహూము 1:8 => పర్ళయజలమువలె ఆయన ఆ పురసాథ్నమును నిరూమ్లము చేయును, తన 

శతుర్వులు అంధకారములో దిగువరకు ఆయన వారిని తరుమును, 

నహూము 2:4 => వీధులలో రథములు మికిక్లి తొందరగా పోవుచునన్వి, రాజమారగ్ములలో 

రథములు ఒక దానిమీద నొకటి పడుచు పరుగెతుత్చునన్వి, అవి దివిటీలవలె కనబడుచునన్వి, 

మెరుపులవలె అవి పరుగెతుత్చునన్వి, 

హబకూక్కు 3:14 => బీదలను రహసయ్ముగా మింగివేయవలెనని ఉపొప్ంగుచు ననున్ పొడిచేయుటకై 

తుపానువలె వచుచ్ యోధుల తలలలో రాజుయొకక్ ఈటెలను నాటుచునాన్వు.  

జెకరాయ్ 6:6 => నలల్ని గుఱఱ్ములునన్ రథము ఉతత్ర దేశములోనికి పోవునది; తెలల్ని గుఱఱ్ములునన్ 

రథము వాటి వెంబడిపోవును, చుకక్లు చుకక్లుగల గుఱఱ్ములుగల రథము దకిష్ణ దేశములోనికి 

పోవును. 

జెకరాయ్ 9:8 => నేను కనున్లారా చూచితిని గనుక బాధించువారు ఇకను సంచరింపకుండను, 

తిరుగులాడు సైనయ్ములు నా మందిరముమీదికి రాకుండను దానిని కాపాడుకొనుటకై నేనొక 

దండుపేటను ఏరప్రచెదను. 

పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 
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వచనము 44 

అంతట తూరుప్నుండియు ఉతత్రమునుండియు వరత్మానములు వచిచ్ యతని కలతపరచును గనుక 

అతాయ్గర్హము కలిగి అనేకులను పాడుచేయుటకును నశింపజేయుటకును అతడు బయలుదేరును. 

దానియేలు 11:45 => కాబటిట్ తన నగరు డేరాను సముదర్ములకును పరిశుదాధ్నందములుగల 

పరవ్తమునకును మధయ్ వేయును; అయితే అతనికి నాశనము రాకుండుటకై సహాయము 

చేయువాడెవడును లేకపోవును. 

యెహెజేక్లు 38:8 => చాలదినములైన తరువాత నీవు శిక్షనొందుదువు; సంవతస్రముల అంతములో 

నీవు ఖడగ్మునుండి తపిప్ంచుకొని, ఆ యా జనములలో చెదరిపోయి యెడతెగక పాడుగా ఉనన్ 

ఇశార్యేలీయుల పరవ్తములమీద నివసించుటకై మరల సమకూరచ్బడిన జనులయొదద్కును, ఆ యా 

జనులలోనుండి రపిప్ంచబడి నిరభ్యముగా నివసించు జనులందరియొదద్కును నీవు వచెచ్దవు.  

యెహెజేక్లు 38:9 => గాలి వాన వచిచ్నటుల్ను మేఘము కమిమ్నటుల్ను నీవు దేశముమీదికి వచెచ్దవు, 

నీవును నీ సైనయ్మును నీతోకూడిన బహు జనమును దేశముమీద వాయ్పింతురు. 

యెహెజేక్లు 38:10 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ కాలమందు నీ మనసుస్లో 

అభిపార్యములు పుటుట్ను, 

యెహెజేక్లు 38:11 => నీవు దురాలోచనచేసి ఇటల్నుకొందువు నేను పార్కారములులేని 

గార్మములుగల దేశముమీదికి పోయెదను, పార్కారములును అడడ్గడియలును గవునులునులేని 

దేశముమీదికి పోయెదను, నిమమ్ళముగాను నిరభ్యముగాను నివసించు వారిమీదికి పోయెదను. 

యెహెజేక్లు 38:12 => వారిని దోచుకొని కొలల్సొముమ్గా పటుట్కొనుటకై, పూరవ్ము పాడై మరల 

నివసింపబడిన సథ్లములమీదికి తిరిగిపోయెదను, ఆ యా జనములలోనుండి సమకూరచ్బడి, 

పశువులును సరకులును గలిగి, భూమి నటట్నడుమ నివసించు జనులమీదికి తిరిగిపోయెదను. 

యెహెజేక్లు 38:13 => సెబావారును దదానువారును తరీ ష్షు వరత్కులును కొదమసింహముల 

వంటివారైన దానివారందరును నినున్ చూచి సొముమ్ దోచుకొనుటకు వచిచ్తివా? దోపు దోచుకొనుటకు 
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సైనయ్ము సమకూరిచ్తివా? బహుగా దోపు దోచుకొని, వెండి బంగారములను పశువులను సరకులను 

పటుట్కొని పోవుటకు చాల దోపుడు దోచుకొనుటకు వచిచ్తివా? అని నినన్డుగుదురు. 

దానియేలు 11:16 => వచిచ్నవాని కెదురుగా ఎవరును నిలువలేక పోయినందున తనకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతడు జరిగించును గనుక ఆనందముగల ఆ దేశములో అతడుండగా అది అతని 

బలమువలన పాడైపోవును. 

యెషయా 11:13 => ఎఫార్యిమునకునన్ మతస్రము పోవును యూదా విరోధులు 

నిరూమ్లమగుదురు ఎఫార్యిము యూదాయందు మతస్రపడడు యూదా ఎఫార్యిమును బాధింపడు 

యెషయా 11:14 => వారు ఫిలిషీత్యుల భుజముమీద ఎకుక్దురు పడమటివైపుకు 

పరుగెతిత్పోవుదురు ఏకీభవించి తూరుప్వారిని దోచుకొందురు ఎదోమును మోయాబును 

ఆకర్మించుకొందురు అమోమ్నీయులు వారికి లోబడుదురు  

యెషయా 11:15 => మరియు యెహోవా ఐగుపుత్ సముదర్ముయొకక్ అఖాతమును నిరూమ్లము 

చేయును వేడిమిగల తన ఊపిరిని ఊదును యూఫర్టీసు నదిమీద తన చెయియ్ ఆడించును ఏడు 

కాలువలుగా దాని చీలగొటుట్ను పాదరక్షలు తడువకుండ మనుషుయ్లు దాటునటుల్ దాని చేయును. 

యిరిమ్యా 9:26 => ఐగుపీత్యులను యూదావారిని ఎదోమీయులను అమోమ్నీయులను 

మోయాబీయులను గడడ్పు పర్కక్లను కతిత్రించుకొను అరణయ్ నివాసులైన వారినందరిని నేను 

శికిష్ంచెదను, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 48:47 => అయితే అంతయ్దినములలో చెరపటట్బడిన మోయాబు వారిని నేను తిరిగి 

రపిప్ంచెదను ఇదే యెహోవా వాకుక్. ఇంతటితో మోయాబునుగూరిచ్న శికాష్విధి ముగిసెను. 

యిరిమ్యా 49:6 => నేను నీ చుటుట్నునన్ వారందరివలన నీకు భయము పుటిట్ంచుచునాన్ను; 

మీరందరు శతుర్వుని కెదురుగా తరుమబడుదురు, పారిపోవువారిని సమకూరుచ్వాడొకడును 

లేకపోవును, అటుతరువాత చెరలోనునన్ అమోమ్నీయులను నేను రపిప్ంచెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెషయా 11:14 => వారు ఫిలిషీత్యుల భుజముమీద ఎకుక్దురు పడమటివైపుకు 

పరుగెతిత్పోవుదురు ఏకీభవించి తూరుప్వారిని దోచుకొందురు ఎదోమును మోయాబును 

ఆకర్మించుకొందురు అమోమ్నీయులు వారికి లోబడుదురు  
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యిరిమ్యా 3:19 => నేను బిడడ్లలో నినెన్టుల్ ఉంచుకొని, రమయ్ దేశమును జనముల సావ్సథ్య్ములలో 

రాజకీయ సావ్సథ్య్మును నేనెటుల్ నీకిచెచ్దననుకొని యుంటిని. నీవు నా తండీర్ అని నాకు మొఱఱ్పెటిట్ 

ననున్ మానవనుకొంటిని గదా? 

యిరిమ్యా 49:7 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఎదోమునుగూరిచ్ ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు తేమానులో జాఞ్నమిక నేమియులేదా? వివేకులకు ఇక ఆలోచన లేకపోయెనా? వారి 

జాఞ్నము వయ్రథ్మాయెనా? 

యెహెజేక్లు 20:6 => వారిని ఐగుపుత్ దేశములోనుండి రపిప్ంచి వారికొరకు నేను విచారించినదియు, 

పాలు తేనెలు పర్వహించునదియు, సకల దేశములకు ఆభరణమైనదియునైన దేశములోనికి 

తోడుకొనిపోయెదనని చెపిప్న కాలముననే నేను పర్మాణము చేసితిని. 

దానియేలు 8:9 => ఈ కొముమ్లలో ఒకదానిలో నుండి యొక చినన్కొముమ్ మొలిచెను. అది 

దకిష్ణముగాను తూరుప్గాను ఆనందదేశపు దికుక్గాను అతయ్ధికముగా బలిసెను. 

మలాకీ 3:12 => అపుప్డు ఆనందకరమైన దేశములో మీరు నివసింతురు గనుక అనయ్జనులందరును 

మిముమ్ను ధనుయ్లందురని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

వచనము 45 

కాబటిట్ తన నగరు డేరాను సముదర్ములకును పరిశుదాధ్నందములుగల పరవ్తమునకును మధయ్ 

వేయును; అయితే అతనికి నాశనము రాకుండుటకై సహాయము చేయువాడెవడును లేకపోవును. 

యెహెజేక్లు 29:14 => చెరలోనుండి వారిని తోడుకొని పతోర్సు అను వారి సవ్దేశములోనికి వారిని 

మరల రపిప్ంచెదను, అకక్డ వారు హీనమైన యొక రాజయ్ముగా ఉందురు, 

జెకరాయ్ 10:10 => ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వారిని మరల రపిప్ంచి అషూష్రు దేశములోనుండి 

సమకూరిచ్, యెకక్డను చోటు చాలనంత విసాత్రముగా గిలాదు దేశములోనికిని లెబానోను 

దేశములోనికిని వారిని తోడుకొని వచెచ్దను. 
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జెకరాయ్ 10:11 => యెహోవా దుఃఖసముదర్మును దాటి సముదర్ తరంగములను అణచివేయును, 

నైలునదియొకక్ లోతైన సథ్లములను ఆయన ఎండజేయును, అషూష్రీయుల అతిశయాసప్దము 

కొటిట్వేయబడును, ఐగుపీత్యులు రాజదండమును పోగొటుట్కొందురు. 

జెకరాయ్ 14:17 => లోకమందుండు కుటుంబములలో సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయను 

రాజునకు మొర్కుక్టకై యెరూషలేమునకు రాని వారందరిమీద వరష్ము కురువకుండును. 

పర్కటన 11:8 => వారి శవములు ఆ మహాపటట్ణపు సంతవీధిలో పడియుండును; వానికి ఉపమాన 

రూపముగా సొదొమ అనియు ఐగుపుత్ అనియు పేరు; అచచ్ట వారి పర్భువు కూడ సిలువవేయబడెను. 

యెహెజేక్లు 29:15 => వారికను జనములమీద అతిశయపడకుండునటుల్ రాజయ్ములనిన్టిలో వారు 

హీనమైన రాజయ్ముగా ఉందురు; వారు ఇక రాషట్రములమీద పర్భుతవ్ము చేయకుండునటుల్ నేను వారిని 

తగిగ్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 30:26 => నేనే యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొనునటుల్ నేను ఐగుపీత్యులను 

జనములలోనికి చెదరగొటిట్ ఆ యా దేశములకు వారిని వెళల్గొటుట్దును. 
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వచనము 1 

ఆ కాలమందు నీ జనుల పక్షమున నిలుచునటిట్ మహా అధిపతియగు మిఖాయేలు వచుచ్ను. అపుప్డు నీ 

జనులు రాజయ్ముగా కూడిన కాలము మొదలుకొని యీ కాలము వరకు ఎనన్టికిని కలుగనంత ఆపద 

కలుగును; అయితే నీ జనులలో గర్ంథమునందు దాఖలైనవారెవరో వారు తపిప్ంచుకొందురు. 

యిరిమ్యా 46:9 => గుఱఱ్ములారా, యెగురుడి; రథములారా, రేగుడి బలాఢుయ్లారా, బయలుదేరుడి 

డాళుల్ పటుట్కొను కూషీయులును పూతీయులును విలుకాండైరన లూదీయులును బయలుదేరవలెను. 

యిరిమ్యా 46:10 => ఇది పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవాకు పగతీరుచ్ దినము. 

ఆయన తన శతుర్వులకు పర్తిదండన చేయును ఖడగ్ము కడుపార తినును, అది తనివితీర రకత్ము 

తార్గును. ఉతత్ర దేశములో యూఫర్టీసు నదియొదద్ పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా 

బలి జరిగింపబోవుచునాన్డు.  

యెహెజేక్లు 38:5 => నీతో కూడిన పారసీకదేశపువారిని కూషీయులను పూతువారినందరిని, 

డాళల్ను శిరసాత్ర్ణములను ధరించువారినందరిని నేను బయలుదేరదీసెదను. 

నిరగ్మకాండము 11:8 => అపుప్డు నీ సేవకులైన వీరందరు నాయొదద్కు వచిచ్ నాకు నమసాక్రము 

చేసి నీవును, నినున్ ఆశర్యించియునన్ యీ పర్జలందరును బయలువెళుల్డని చెపుప్దురు. ఆ తరువాత 

నేను వెళుల్దుననెను. మోషే ఆలాగు చెపిప్ ఫరోయెదద్నుండి అతాయ్గర్హముతో వెళి ల్పోయెను 

నాయ్యాధిపతులు 4:10 => బారాకు జెబూలూనీయులను నఫాత్లీయులను కెదెషునకు 

పిలిపించినపుప్డు పదివేలమంది మనుషుయ్లు అతనివెంట వెళి ల్రి; 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:3 => అతనితో కూడ ఐగుపుత్నుండి వచిచ్న లూబీయులు సుకీక్యులు 

కూషీయులు అనువారు లెకక్కు మించియుండిరి. 

యెహెజేక్లు 29:15 => వారికను జనములమీద అతిశయపడకుండునటుల్ రాజయ్ములనిన్టిలో వారు 

హీనమైన రాజయ్ముగా ఉందురు; వారు ఇక రాషట్రములమీద పర్భుతవ్ము చేయకుండునటుల్ నేను వారిని 

తగిగ్ంచెదను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:10 => కురేనేదగగ్ర లిబియ పార్ంతములయందు కాపురమునన్వారు, 

రోమానుండి పరవాసులుగా వచిచ్నవారు, యూదులు, యూదమత పర్విషుట్లు, 

పర్కటన 16:12 => ఆరవ దూత తన పాతర్ను యూఫర్టీసు అను మహానదిమీద కుమమ్రింపగా 

తూరుప్నుండి వచుచ్ రాజులకు మారగ్ము సిదధ్పరచబడునటుల్ దాని నీళుల్ యెండిపోయెను. 

వచనము 2 

మరియు సమాధులలో నిదిర్ంచు అనేకులు మేలుకొనెదరు; కొందరు నితయ్జీవము అనుభవించుటకును, 

కొందరు నిందపాలగుటకును నితయ్ముగా హేయులగుటకును మేలుకొందురు. 

దానియేలు 11:11 => అంతలో దకిష్ణ దేశపు రాజు అతుయ్గుర్డై బయలుదేరి ఉతత్ర దేశపు రాజుతో 

యుదధ్ము జరిగించును; ఉతత్ర దేశపు రాజు గొపప్ సైనయ్మును సమకూరుచ్కొనినను అది ఓడిపోవును. 

దానియేలు 11:30 => అంతట కితీత్యుల ఓడలు అతని మీదికి వచుచ్టవలన అతడు వాయ్కులపడి 

మరలి, పరిశుదధ్ నిబంధన విషయములో అతాయ్గర్హము గలవాడై, తన యిషాట్నుసారముగా 

జరిగించును. అతడు మరలి పరిశుదధ్ నిబంధనను నిషేధించిన వారెవరని విచారించును. 

యెహెజేక్లు 38:9 => గాలి వాన వచిచ్నటుల్ను మేఘము కమిమ్నటుల్ను నీవు దేశముమీదికి వచెచ్దవు, 

నీవును నీ సైనయ్మును నీతోకూడిన బహు జనమును దేశముమీద వాయ్పింతురు. 

యెహెజేక్లు 38:10 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ కాలమందు నీ మనసుస్లో 

అభిపార్యములు పుటుట్ను, 

యెహెజేక్లు 38:11 => నీవు దురాలోచనచేసి ఇటల్నుకొందువు నేను పార్కారములులేని 

గార్మములుగల దేశముమీదికి పోయెదను, పార్కారములును అడడ్గడియలును గవునులునులేని 

దేశముమీదికి పోయెదను, నిమమ్ళముగాను నిరభ్యముగాను నివసించు వారిమీదికి పోయెదను. 

యెహెజేక్లు 38:12 => వారిని దోచుకొని కొలల్సొముమ్గా పటుట్కొనుటకై, పూరవ్ము పాడై మరల 

నివసింపబడిన సథ్లములమీదికి తిరిగిపోయెదను, ఆ యా జనములలోనుండి సమకూరచ్బడి, 

పశువులును సరకులును గలిగి, భూమి నటట్నడుమ నివసించు జనులమీదికి తిరిగిపోయెదను. 
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పర్కటన 16:12 => ఆరవ దూత తన పాతర్ను యూఫర్టీసు అను మహానదిమీద కుమమ్రింపగా 

తూరుప్నుండి వచుచ్ రాజులకు మారగ్ము సిదధ్పరచబడునటుల్ దాని నీళుల్ యెండిపోయెను. 

పర్కటన 17:13 => వీరు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ బలమును అధికారమును ఆ మృగమునకు 

అపప్గింతురు. 

పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

పర్కటన 19:21 => కడమ వారు గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వాని నోటనుండి వచిచ్న ఖడగ్ముచేత 

వధింపబడిరి; వారి మాంసమును పకుష్లనిన్యు కడుపార తినెను. 

2 రాజులు 9:20 => అపుప్డు కావలి వాడు వీడును వారిని కలిసికొని తిరిగిరాక నిలిచెను మరియు 

అతడు వెఱి ఱ్ తోలడము తోలుచునాన్డు గనుక అది నింషీ కుమారుడైన యెహూ తోలడమువలెనే 

యునన్దనెను. 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

వచనము 3 

బుదిధ్మంతులైతే ఆకాశమండలములోని జోయ్తులను పోలినవారై పర్కాశించెదరు. నీతిమారగ్ము 

ననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ ఎవరు అనేకులను తిర్పుప్దురో వారు నక్షతర్మువలె నిరంతరమును 

పర్కాశించెదరు. 
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యోవేలు 2:20 => మరియు ఉతత్రదికుక్నుండి వచుచ్వాటిని మీకు దూరముగా పారదోలి, 

యెండిపోయిన నిషఫ్ల భూమిలోనికి వాటిని తోలివేతును; అవి గొపప్ కారయ్ములు చేసెను గనుక వాటి 

ముందటి భాగమును తూరుప్ సముదర్ములోకిని, వెనుకటి భాగమును పడమటి సముదర్ములోకిని 

పడగొటుట్దును; అకక్డ వాటి దురగ్ంధము లేచును అవి కుళుల్వాసన కొటుట్ను. 

జెకరాయ్ 14:8 => ఆ దినమున జీవజలములు యెరూషలేములోనుండి పారి సగము తూరుప్ 

సముదర్మునకును సగము పడమటి సముదర్మునకును దిగును . వేసవికాలమందును 

చలికాలమందును ఆలాగుననే జరుగును. 

దానియేలు 11:16 => వచిచ్నవాని కెదురుగా ఎవరును నిలువలేక పోయినందున తనకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతడు జరిగించును గనుక ఆనందముగల ఆ దేశములో అతడుండగా అది అతని 

బలమువలన పాడైపోవును. 

దానియేలు 11:41 => అతడు ఆనందదేశమున పర్వేశించుటవలన అనేకులు కూలుదురు గాని 

ఎదోమీయులును మోయాబీయులును అమోమ్నీయులలో ముఖుయ్లును అతనిచేతిలోనుండి 

తపిప్ంచుకొనెదరు. 

కీరత్నలు 48:2 => ఉతత్రదికుక్న మహారాజు పటట్ణమైన సీయోను పరవ్ తము రమయ్మైన యెతుత్గల 

చోట నుంచబడి సరవ్భూమికి సంతోషకరముగా నునన్ది  

యెషయా 2:2 => అంతయ్దినములలో పరవ్తములపైన యెహోవా మందిర పరవ్తము పరవ్త 

శిఖరమున సిథ్రపరచబడి కొండల కంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడును పర్వాహము వచిచ్నటుల్ సమసత్ 

అనయ్జనులు దానిలోనికి వచెచ్దరు  

యెషయా 14:13 => నేను ఆకాశమున కెకిక్పోయెదను దేవుని నక్షతర్ములకు పైగా నా 

సింహాసనమును హెచిచ్ంతును ఉతత్రదికుక్ననునన్ సభాపరవ్తముమీద కూరుచ్ందును 

మీకా 4:2 => కాబటిట్ ఆ కాలమున అనయ్జనులనేకులు వచిచ్ సీయోనులోనుండి ధరమ్శాసత్రమును, 

యెరూషలేములో నుండి యెహోవా వాకుక్ను బయలువెళుల్ను; యాకోబు దేవుని మందిరమునకు 

యెహోవా పరవ్తమునకు మనము వెళుల్దము రండి, ఆయన తన మారగ్ముల విషయమై మనకు 

బోధించును, మనము ఆయన తోర్వలలో నడుచుకొందము అని చెపుప్కొందురు. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని 

ఎదిరించుచు, దానికంతటికి పైగా వాడు తనున్తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు, తాను దేవుడనని తనున్ 

కనుపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూరుచ్ండును గనుక ఏవిధముగానైనను ఎవడును 

మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి. 

దానియేలు 2:35 => అంతట ఇనుమును మటిట్యు ఇతత్డియు వెండియు బంగారమును ఏకముగా 

దంచబడి కళల్ములోని చెతత్వలె కాగా వాటికి సథ్లము ఎచచ్టను దొరకకుండ గాలి వాటిని 

కొటుట్కొనిపోయెను; పర్తిమను విరుగగొటిట్న ఆ రాయి సరవ్భూతలమంత మహా పరవ్తమాయెను. 

దానియేలు 7:26 => అతని యధికారము నశింపజేయుటకును నిరూమ్లము చేయుటకును తీరుప్ 

విధింపబడెను గనుక అది కొటిట్వేయబడును. 

దానియేలు 8:25 => మరియు నతడు ఉపాయము కలిగినవాడై మోసము చేసి తనకు లాభము 

తెచుచ్కొనును; అతడు అతిశయపడి తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును; కేష్మముగా నునన్ కాలమందు 

అనేకులను సంహరించును; అతడు రాజాధిరాజుతో యుదధ్ము చేయును గాని కడపట అతని బలము 

దైవాధీనమువలన కొటిట్వేయబడును. 

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. 

యెహెజేక్లు 39:2 => నినున్ వెనుకకు తిర్పిప్ నడిపించి, ఉతత్రదికుక్న దూరములో ఉనన్ నినున్ 

బయలుదేరదీసి ఇశార్యేలీయుల పరవ్తములకు రపిప్ంచి  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => అపుప్డా ధరమ్విరోధి బయలుపరచబడును. పర్భువైన యేసు తన నోటి 

యూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన పర్కాశముచేత నాశనము చేయును. 
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పర్కటన 13:10 => ఎవడైనను చెరపటట్వలెనని యునన్యెడల వాడు చెరలోనికి పోవును, ఎవడైనను 

ఖడగ్ముచేత చంపినయెడల వాడు ఖడగ్ముచేత చంపబడవలెను; ఈ విషయములో పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ను 

విశావ్సమును కనబడును. 

పర్కటన 14:14 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో తెలల్ని మేఘము కనపడెను. మనుషయ్కుమారుని 

పోలిన యొకడు ఆ మేఘముమీద ఆసీనుడై యుండెను ఆయన శిరసుస్మీద సువరణ్ కిరీటమును,చేతిలో 

వాడిగల కొడవలియు ఉండెను. 

పర్కటన 14:15 => అపుప్డు మరియొక దూత దేవాలయములోనుండి వెడలివచిచ్ భూమి పైరు 

పండియునన్ది, కోతకాలము వచిచ్నది, నీ కొడవలి పెటిట్ కోయుమని గొపప్ సవ్రముతో ఆ 

మేఘముమీద ఆసీనుడైయునన్ వానితో చెపెప్ను 

పర్కటన 14:16 => మేఘముమీద ఆసీనుడై యునన్వాడు తన కొడవలి భూమిమీద వేయగా భూమి 

పైరు కోయబడెను. 

పర్కటన 14:17 => ఇంకొక దూత పరలోకమునందునన్ ఆలయములోనుండి వెడలి వచెచ్ను; 

ఇతనియొదద్ను వాడిగల కొడవలి యుండెను. 

పర్కటన 14:18 => మరియొక దూత బలిపీఠమునుండి వెడలి వచెచ్ను. ఇతడు అగిన్మీద 

అధికారము నొందినవాడు; ఇతడు వాడియైన కొడవలి గలవానిని గొపప్ సవ్రముతో పిలిచి భూమిమీద 

ఉనన్ దార్క్షపండుల్ పరిపకవ్మైనవి; వాడియైన నీ కొడవలిపెటిట్ దాని గెలలు కోయుమని చెపెప్ను. 

పర్కటన 14:19 => కాగా ఆ దూత తన కొడవలి భూమిమీద వేసి భూమిమీదనునన్ దార్క్షపండల్ను 

కోసి, దేవుని కోపమను దార్క్షల పెదద్ తొటిట్లో వేసెను 

పర్కటన 14:20 => ఆ దార్క్షలతొటిట్ పటట్ణమునకు వెలుపట తొర్కక్బడెను; నూరు కోసుల దూరము 

గుఱఱ్ముల కళెళ్ము మటుట్కు దార్క్షల తొటిట్లోనుండి రకత్ము పర్వహించెను. 

పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 
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పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

పర్కటన 19:21 => కడమ వారు గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వాని నోటనుండి వచిచ్న ఖడగ్ముచేత 

వధింపబడిరి; వారి మాంసమును పకుష్లనిన్యు కడుపార తినెను. 

పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 

పర్కటన 20:9 => వారు భూమియందంతట వాయ్పించి, పరిశుదుధ్ల శిబిరమును పిర్యమైన 

పటట్ణమును ముటట్డి వేయగా పరలోకములోనుండి అగిన్ దిగివచిచ్ వారిని దహించెను. 

సంఖాయ్కాండము 24:24 => కితీత్ము తీరమునుండి ఓడలు వచుచ్ను. అవి అషూష్రును ఏబెరును 

బాధించును. కితీత్యులుకూడ నితయ్నాశనము పొందుదురనెను. 

కీరత్నలు 7:9 => హృదయములను అంతరిందిర్యములను పరిశీలించు నీతిగల దేవా, 

కీరత్నలు 78:54 => తాను పర్తిషిఠ్ంచిన సరిహదుద్నొదద్కు తన దకిష్ణహసత్ము సంపాదించిన యీ 

పరవ్తమునొదద్కు ఆయన వారిని రపిప్ంచెను.  

కీరత్నలు 96:9 => పరిశుదాధ్లంకారములు ధరించుకొని యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుడి 

సరవ్భూజనులారా, ఆయన సనిన్ధిని వణకుడి.  

యిరిమ్యా 3:19 => నేను బిడడ్లలో నినెన్టుల్ ఉంచుకొని, రమయ్ దేశమును జనముల సావ్సథ్య్ములలో 

రాజకీయ సావ్సథ్య్మును నేనెటుల్ నీకిచెచ్దననుకొని యుంటిని. నీవు నా తండీర్ అని నాకు మొఱఱ్పెటిట్ 

ననున్ మానవనుకొంటిని గదా? 

దానియేలు 7:11 => అపుప్డు నేను చూచుచుండగా, ఆ కొముమ్ పలుకుచునన్ మహా గరవ్పు మాటల 

నిమితత్ము వారు ఆ జంతువును చంపినటుట్ కనబడెను; తరువాత దాని కళేబరము మండుచునన్ 

అగిన్లో వేయబడెను. 

దానియేలు 8:9 => ఈ కొముమ్లలో ఒకదానిలో నుండి యొక చినన్కొముమ్ మొలిచెను. అది 

దకిష్ణముగాను తూరుప్గాను ఆనందదేశపు దికుక్గాను అతయ్ధికముగా బలిసెను. 
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దానియేలు 12:1 => ఆ కాలమందు నీ జనుల పక్షమున నిలుచునటిట్ మహా అధిపతియగు 

మిఖాయేలు వచుచ్ను. అపుప్డు నీ జనులు రాజయ్ముగా కూడిన కాలము మొదలుకొని యీ కాలము 

వరకు ఎనన్టికిని కలుగనంత ఆపద కలుగును; అయితే నీ జనులలో గర్ంథమునందు 

దాఖలైనవారెవరో వారు తపిప్ంచుకొందురు. 

యోవేలు 3:17 => అనుయ్లికమీదట దానిలో సంచరింపకుండ యెరూషలేము పరిశుదధ్పటట్ణముగా 

ఉండును; మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే, నాకు పర్తిషిఠ్తమగు సీయోను పరవ్తమందు నివ 

సించుచునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు. 

మతత్యి 2:19 => హేరోదు చనిపోయిన తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత ఐగుపుత్లో యోసేపునకు 

సవ్పన్మందు పర్తయ్క్షమై 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

పర్కటన 17:8 => నీవు చూచిన ఆ మృగము ఉండెను గాని యిపుప్డు లేదు; అయితే అది 

అగాధజలములోనుండి పైకి వచుచ్టకును నాశనమునకు పోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 

భూనివాసులలో జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ 

మృగముండెను గాని యిపుప్డు లేదు అయితే ముందుకు వచుచ్ననన్ సంగతి తెలిసికొని 

అశచ్రయ్పడుదురు. 

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 

వచనము 4 
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దానియేలూ, నీవు ఈ మాటలను మరుగుచేసి అంతయ్కాలము వరకు ఈ గర్ంథమును ముదిర్ంపుము. 

చాలమంది నలుదిశల సంచరించినందున తెలివి అధికమగును అని నాతో మాటలాడు గబిర్యేలను 

నతడు చెపెప్ను. 

దానియేలు 11:45 => కాబటిట్ తన నగరు డేరాను సముదర్ములకును పరిశుదాధ్నందములుగల 

పరవ్తమునకును మధయ్ వేయును; అయితే అతనికి నాశనము రాకుండుటకై సహాయము 

చేయువాడెవడును లేకపోవును. 

దానియేలు 10:13 => పారసీకుల రాజాయ్ధిపతి ఇరువది యొకక్ దినములు ననున్ ఎదిరించెను. ఇంక 

పారసీకుల రాజుల సముఖమున నేను నిలుచుచుండగా పర్ధానాధిపతులలో మిఖాయేలను ఒకడు నాకు 

సహాయము చేయవచెచ్ను, 

యూదా 1:9 => అయితే పర్ధాన దూతయైన మిఖాయేలు అపవాదితో వాదించుచు మోషే యొకక్ 

శరీరమునుగూరిచ్ తరిక్ంచినపుప్డు, దూషించి తీరుప్తీరచ్ తెగింపక పర్భువు నినున్ గదిద్ంచును గాక 

అనెను.  

పర్కటన 12:7 => అంతట పరలోకమందు యుదధ్ము జరిగెను. మిఖాయేలును అతని దూతలును ఆ 

ఘటసరప్ముతో యుదధ్ము చేయవలెనని యుండగా 

దానియేలు 9:25 => యెరూషలేమును మరల కటిట్ంచవచుచ్నని ఆజఞ్ బయలుదేరిన సమయము 

మొదలుకొని అభిషికుత్డగు అధిపతి వచుచ్వరకు ఏడు వారములు పటుట్నని సప్షట్ముగా గర్హించుము. 

అరువది రెండు వారములు తొందరగల సమయములందు పటట్ణపు రాచవీధులును కందకములును 

మరల కటట్బడును. 

దానియేలు 10:21 => అయితే సతయ్గర్ంథమందు వార్సినది నీతో చెపెప్దను, మీ యధిపతియగు 

మిఖాయేలు గాక యీ సంగతులనుగూరిచ్ నా పక్షముగా నిలువ తెగించిన వాడొకడును లేడు.  

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 
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రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

యెహెజేక్లు 34:24 => యెహోవానైన నేను వారికి దేవుడనైయుందును, నా సేవకుడైన దావీదు 

వారిమధయ్ అధిపతిగా ఉండును, యెహోవానైన నేను మాటయిచిచ్యునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 37:24 => నా సేవకుడైన దావీదు వారికి రాజవును, వారికందరికి కాపరి యొకక్డే 

యుండును, వారు నా విధులను అనుసరింతురు, నా కటట్డలను గైకొని ఆచరింతురు. 

ఎఫెసీయులకు 1:21 => గాక రాబోవు యుగమునందును పేరుపొందిన పర్తి నామము కంటెను, 

ఎంతో హెచుచ్గా పరలోకమునందు ఆయనను తన కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండబెటుట్కొనియునాన్డు. 

పర్కటన 1:5 => నమమ్కమైన సాకిష్యు, మృతులలోనుండి ఆదిసంభూతుడుగా లేచిన వాడును, 

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

పర్కటన 17:14 => వీరు గొఱఱ్పిలల్తో యుదధ్ముచేతురు గాని, గొఱఱ్పిలల్ పర్భువులకు పర్భువును 

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

పర్కటన 19:11 => మరియు పరలోకము తెరువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డిదిగో, తెలల్ని 

గుఱఱ్మొకటి కనబడెను. దానిమీద కూరుచ్ండి యునన్వాడు నమమ్కమైనవాడును సతయ్వంతుడును అను 

నామము గలవాడు. ఆయన నీతినిబటిట్ విమరశ్ చేయుచు యుదధ్ము జరిగించుచునాన్డు 

పర్కటన 19:12 => ఆయన నేతర్ములు అగిన్జావ్ల వంటివి, ఆయన శిరసుస్మీద అనేక 

కిరీటములుండెను. వార్యబడిన యొక నామము ఆయనకు కలదు, అది ఆయనకేగాని మరి ఎవనికిని 

తెలియదు; 

పర్కటన 19:13 => రకత్ ములో ముంచబడిన వసత్రము ఆయన ధరించుకొని యుండెను. మరియు 

దేవుని వాకయ్ము అను నామము ఆయనకు పెటట్బడియునన్ది. 

పర్కటన 19:14 => పరలోకమందునన్ సేనలు శుభర్మైన తెలల్ని నారబటట్లు ధరించుకొని తెలల్ని 

గుఱఱ్ము లెకిక్ ఆయనను వెంబడించుచుండిరి. 
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పర్కటన 19:15 => జనములను కొటుట్టకై ఆయన నోటనుండి వాడిగల ఖడగ్ము 

బయలువెడలుచునన్ది. ఆయన యినుప దండముతో వారిని ఏలును; ఆయనే సరావ్ధికారియగు దేవుని 

తీక్షణమైన ఉగర్త అను మదయ్పుతొటిట్ తొర్కుక్ను. 

పర్కటన 19:16 => రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన వసత్రము 

మీదను తొడ మీదను వార్యబడియునన్ది. 

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 9:26 => ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు 

నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 

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 వెళి ల్ నీ అంతఃపురములలో పర్వేశించుము నీవు వెళి ల్ నీ తలుపులు 

వేసికొనుము ఉగర్త తీరిపోవువరకు కొంచెముసేపు దాగియుండుము. 

యిరిమ్యా 30:7 => అయోయ్, యెంత భయంకరమైన దినము! అటిట్ దినము మరియొకటి రాదు; అది 

యాకోబు సంతతివారికి ఆపద తెచుచ్దినము; అయినను వారు దానిలో పడకుండ రకిష్ంపబడుదురు. 

మతత్యి 24:21 => లోకారంభము నుండి ఇపప్టివరకును అటిట్ శర్మ కలుగలేదు, ఇక ఎపుప్డును 

కలుగబోదు. 

మారుక్ 13:19 => అవి శర్మగల దినములు; దేవుడు సృజించిన సృషాట్య్దినుండి ఇదివరకు అంత 

శర్మ కలుగలేదు, ఇక ఎనన్డును కలుగబోదు. 
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లూకా 21:23 => ఆ దినములలో గరిభ్ణులకును పాలిచుచ్వారికిని శర్మ. భూమిమీద మికిక్లి 

యిబబ్ందియు ఈ పర్జలమీద కోపమును వచుచ్ను. 

లూకా 21:24 => వారు కతిత్వాత కూలుదురు; చెరపటట్బడినవారై సమసత్మైన అనయ్జనముల మధయ్కు 

పోవుదురు; అనయ్జనముల కాలములు సంపూరణ్మగువరకు యెరూషలేము అనయ్జనములచేత 

తొర్కక్బడును. 

పర్కటన 16:17 => ఏడవ దూత తన పాతర్ను వాయుమండలముమీద కుమమ్రింపగా 

సమాపత్మైనదని చెపుప్చునన్ యొక గొపప్ సవ్రము గరాభ్లయములో ఉనన్ సింహాసనమునుండి వచెచ్ను. 

పర్కటన 16:18 => అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును పుటెట్ను, పెదద్ భూకంపమును 

కలిగెను. మనుషుయ్లు భూమిమీద పుటిట్నది మొదలుకొని అటిట్ మహా భూకంపము కలుగలేదు, అది 

అంత గొపప్ది 

పర్కటన 16:19 => పర్సిదధ్మైన మహా పటట్ణము మూడు భాగములాయెను, అనయ్జనుల పటట్ణములు 

కూలిపోయెను, తన తీక్షణమైన ఉగర్తయను మదయ్ముగల పాతర్ను మహా బబులోనునకు ఇయయ్వలెనని 

దానిని దేవుని సముఖమందు జాఞ్పకము చేసిరి. 

పర్కటన 16:20 => పర్తి దీవ్పము పారిపోయెను, పరవ్తములు కనబడకపోయెను. 

పర్కటన 16:21 => అయిదేసి మణుగుల బరువుగల పెదద్ వడగండుల్ ఆకాశమునుండి 

మనుషుయ్లమీద పడెను; ఆ వడగండల్ దెబబ్ మికిక్లి గొపప్దైనందున మనుషుయ్లు ఆ దెబబ్నుబటిట్ దేవుని 

దూషించిరి. 

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 11:12 => జనములను పిలుచుటకు ఆయన యొక ధవ్జము నిలువబెటుట్ను 

భర్షుట్లైపోయిన ఇశార్యేలీయులను పోగుచేయును భూమియొకక్ నాలుగు దిగంతములనుండి 

చెదరిపోయిన యూదావారిని సమకూరుచ్ను.  
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యెషయా 11:13 => ఎఫార్యిమునకునన్ మతస్రము పోవును యూదా విరోధులు 

నిరూమ్లమగుదురు ఎఫార్యిము యూదాయందు మతస్రపడడు యూదా ఎఫార్యిమును బాధింపడు 

యెషయా 11:14 => వారు ఫిలిషీత్యుల భుజముమీద ఎకుక్దురు పడమటివైపుకు 

పరుగెతిత్పోవుదురు ఏకీభవించి తూరుప్వారిని దోచుకొందురు ఎదోమును మోయాబును 

ఆకర్మించుకొందురు అమోమ్నీయులు వారికి లోబడుదురు  

యెషయా 11:15 => మరియు యెహోవా ఐగుపుత్ సముదర్ముయొకక్ అఖాతమును నిరూమ్లము 

చేయును వేడిమిగల తన ఊపిరిని ఊదును యూఫర్టీసు నదిమీద తన చెయియ్ ఆడించును ఏడు 

కాలువలుగా దాని చీలగొటుట్ను పాదరక్షలు తడువకుండ మనుషుయ్లు దాటునటుల్ దాని చేయును. 

యెషయా 11:16 => కావున ఐగుపుత్దేశమునుండి ఇశార్యేలు వచిచ్న దినమున వారికి దారి 

కలిగినటుల్ అషూష్రునుండి వచుచ్ ఆయన పర్జల శేషమునకు రాజమారగ్ముండును 

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.  

యిరిమ్యా 30:7 => అయోయ్, యెంత భయంకరమైన దినము! అటిట్ దినము మరియొకటి రాదు; అది 

యాకోబు సంతతివారికి ఆపద తెచుచ్దినము; అయినను వారు దానిలో పడకుండ రకిష్ంపబడుదురు. 

యెహెజేక్లు 37:21 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఏ యే అనయ్జనులలో 

ఇశార్యేలీయులు చెదరిపోయిరో ఆ యా అనయ్జనులలోనుండి వారిని రకిష్ంచి, వారు ఎచచ్టెచచ్ట 

ఉనాన్రో అచచ్టనుండి వారిని సమకూరిచ్ వారి సవ్దేశములోనికి తోడుకొనివచిచ్ 

యెహెజేక్లు 37:22 => వారికమీదట ఎనన్టికిని రెండు జనములుగాను రెండు రాజయ్ములుగాను 

ఉండకుండునటుల్ ఆ దేశములో ఇశార్యేలీయుల పరవ్తములమీద 
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యెహెజేక్లు 37:23 => వారిని ఏకజనముగా చేసి, వారికందరికి ఒక రాజునే నియమించెదను. తమ 

విగర్హములవలనగాని తాము చేసియునన్ హేయ కిర్యలవలనగాని యే అతికర్మ కిర్యలవలనగాని 

వారికమీదట తముమ్ను అపవితర్పరచుకొనరు; తాము నివసించిన చోటల్నిన్టిలో వారు మానక 

పాపములు ఇక చేయకుండ వారిని రకిష్ంచి వారిని పవితర్పరచెదను, అపుప్డు వారు నా జనులగుదురు, 

నేను వారి దేవుడనైయుందును.  

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. 

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 39:25 => కాబటిట్ పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నా పరిశుదద్ 

నామమునుబటిట్ రోషము కలిగినవాడనై యాకోబు సంతతివారిని చెరలోనుండి రపిప్ంచెదను, 

ఇశార్యేలీయులందరియెడల జాలిపడెదను. 

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  
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యెహెజేక్లు 39:27 => వారియందు అనయ్జనులనేకముల యెదుట ననున్ పరిశుదధ్ పరచుకొందును. 

యెహెజేక్లు 39:28 => అనయ్జనులలోనికి వారిని చెరగా పంపి, వారిలో ఎవరిని ఇకను అచచ్ట 

ఉండనియయ్క తమ దేశమునకు వారిని సమకూరిచ్న సంగతినిబటిట్ నేను తమ దేవుడైన యెహోవానై 

యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 39:29 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులమీద నేను నా ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను గనుక 

నేనికను వారికి పరాజుమ్ఖుడనై యుండను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

హోషేయ 3:4 => నిశచ్యముగా ఇశార్యేలీయులు చాల దినములు రాజు లేకయు అధిపతి లేకయు 

బలినరిప్ంపకయు నుందురు. దేవతాసత్ంభమును గాని ఏఫోదును గాని గృహదేవతలను గాని 

యుంచుకొనకుందురు. 

హోషేయ 3:5 => తరువాత ఇశార్యేలీయులు తిరిగివచిచ్ తమ దేవుడైన యెహోవాయొదద్ను తమ 

రాజైన దావీదు నొదద్ను విచారణ చేయుదురు. ఈ దినముల అంతమందు వారు భయభకుత్లు కలిగి 

యెహోవా అనుగర్హము నొందుటకై ఆయనయొదద్కు వతుత్రు. 

యోవేలు 3:16 => యెహోవా సీయోనులో నుండి గరిజ్ంచుచునాన్డు; యెరూషలేములోనుండి తన 

సవ్రము వినబడజేయుచునాన్డు; భూమాయ్కాశములు వణకుచునన్వి. అయితే యెహోవా తన జనులకు 

ఆశర్యమగును, ఇశార్యేలీయులకు దురగ్ముగా ఉండును. 

యోవేలు 3:17 => అనుయ్లికమీదట దానిలో సంచరింపకుండ యెరూషలేము పరిశుదధ్పటట్ణముగా 

ఉండును; మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే, నాకు పర్తిషిఠ్తమగు సీయోను పరవ్తమందు నివ 

సించుచునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు. 

యోవేలు 3:18 => ఆ దినమందు పరవ్తములలోనుండి కొర్తత్ దార్కాష్రసము పారును, 

కొండలలోనుండి పాలు పర్వహించును. యూదా నదులనిన్టిలో నీళుల్ పారును, నీటి ఊట యెహోవా 

మందిర ములోనుండి ఉబికి పారి షితీత్ము లోయను తడుపును. 

యోవేలు 3:19 => ఐగుపీత్యులును ఎదోమీయులును యూదావారిమీద బలాతాక్రము చేసి తమ 

తమ దేశములలో నిరోద్షులగు వారికి పార్ణహాని కలుగజేసిరి గనుక ఐగుపుత్దేశము పాడగును, 

ఎదోముదేశము నిరజ్నమైన యెడారిగా ఉండును. 
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యోవేలు 3:20 => ఈలాగున నేను ఇంతకుముందు పర్తికారము చేయని పార్ణదోషమునకై 

పర్తికారము చేయుదును. 

యోవేలు 3:21 => అయితే యూదా దేశములో నివాసులు నితయ్ముందురు, తరతరములకు 

యెరూషలేము నివాసముగా నుండును, యెహోవా సీయోనులో నివాసిగా వసించును. 

ఆమోసు 9:11 => పడిపోయిన దావీదు గుడారమును ఆ దినమున నేను లేవనెతిత్ దాని గోడను 

బాగుచేసి దాని పోయిన చోటల్ను బాగుచేసి, ఎదోము శేషమును నా నామము ధరించిన 

అనయ్జనులనందరిని నా జనులు సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ 

ఆమోసు 9:12 => పూరవ్పు రీతిగా దానిని మరల కటుట్దును; ఈలాగు జరిగించు యెహోవా వాకుక్ 

ఇదే. 

ఆమోసు 9:13 => రాబోవు దినములలో కోయువారు దునున్వారి వెంటనే వతుత్రు; వితత్నము 

చలుల్వారి వెంటనే దార్క్షపండుల్ తొర్కుక్వారు వతుత్రు; పరవ్తములనుండి మధురమైన దార్కాష్రసము 

సర్వించును, కొండలనిన్ రసధారలగును; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

ఆమోసు 9:14 => మరియు శర్మనొందుచునన్ నా జనులగు ఇశార్యేలీయులను నేను చెరలోనుండి 

రపిప్ంతును, పాడైన పటట్ణములను మరల కటుట్కొని వారు కాపురముందురు, దార్క్షతోటలు నాటి వాటి 

రసమును తార్గుదురు, వనములు వేసి వాటి పండల్ను తిందురు. 

ఆమోసు 9:15 => వారి దేశమందు నేను వారిని నాటుదును, నేను వారికిచిచ్న దేశములోనుండి 

వారు ఇక పెరికివేయబడరని నీ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

ఓబధాయ్ 1:17 => అయితే సీయోను కొండ పర్తిషిఠ్తమగును, తపిప్ంచుకొనినవారు దానిమీద 

నివసింతురు, యాకోబు సంతతివారు తమ సావ్సథ్య్ములను సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

ఓబధాయ్ 1:18 => మరియు యాకోబు సంతతివారు అగిన్యు, యోసేపు సంతతివారు మంటయు 

అగుదురు; ఏశావు సంతతివారు వారికి కొయయ్కాలుగా ఉందురు; ఏశావు సంతతివారిలో ఎవడును 

తపిప్ంచుకొనకుండ యోసేపు సంతతివారు వారిలో మండి వారిని కాలుచ్దురు. యెహోవా మాట 

యిచిచ్యునాన్డు. 
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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.  

ఓబధాయ్ 1:20 => మరియు ఇశార్యేలీయుల దండు, అనగా వారిలో చెరపటట్బడినవారు సారెపతు 

వరకు కనానీయుల దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు; యెరూషలేమువారిలో చెరపటట్బడి 

సెఫారాదునకు పోయినవారు దకిష్ణ దేశపు పటట్ణములను సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

ఓబధాయ్ 1:21 => మరియు ఏశావు యొకక్ కొండకు తీరుప్తీరుచ్టకై సీయోను కొండమీద రక్షకులు 

పుటుట్దురు; అపుప్డు రాజయ్ము యెహోవాది యగును. 

జెకరాయ్ 12:3 => ఆ దినమందు నేను యెరూషలేమును సమసత్మైన జనులకు బరువైన 

రాయిగాచేతును, దానిని ఎతిత్ మోయువారందరు మికిక్లి గాయపడుదురు, భూజనులందరును దానికి 

విరోధులై కూడుదురు. 

జెకరాయ్ 12:4 => ఇదే యెహోవా వాకుక్ ఆ దినమందు నేను గుఱఱ్ములనిన్టికిని బెదరును, వాటిని 

ఎకుక్వారికి వెఱి ఱ్ని పుటిట్ంతును, యూదావారిమీద నా దృషిట్యుంచి జనముల గుఱఱ్ములనిన్టికిని 

అంధతవ్ము కలుగజేతును. 

జెకరాయ్ 12:5 => అపుప్డు యెరూషలేములోని అధికారులు యెరూషలేము నివాసులు తమ దేవుడైన 

యెహోవాను నముమ్కొనుటవలన మాకు బలము కలుగుచునన్దని తమ హృదయమందు 

చెపుప్కొందురు. 

జెకరాయ్ 12:6 => ఆ దినమున నేను యూదా అధికారులను కటెట్లకిర్ంది నిపుప్లుగాను పనలకిర్ంది 

దివిటీగానుచేతును, వారు నలుదికుక్లనునన్ జనములనందరిని దహించుదురు. యెరూషలేమువారు 

ఇంకను తమ సవ్సథ్లమగు యెరూషలేములో నివసించుదురు. 

జెకరాయ్ 12:7 => మరియు దావీదు ఇంటి వారును యెరూషలేము నివాసులును, తమకు కలిగిన 

ఘనతనుబటిట్ యూదావారిమీద అతిశయపడకుండునటుల్ యెహోవా యూదావారిని మొదట 

రకిష్ంచును.  
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జెకరాయ్ 12:8 => ఆ కాలమున యెహోవా యెరూషలేము నివాసులకు సంరక్షకుడుగా నుండును; ఆ 

కాలమున వారిలో శకిత్హీనులు దావీదువంటి వారుగాను, దావీదు సంతతివారు దేవునివంటి 

వారుగాను జనుల దృషిట్కి యెహోవా దూతలవంటి వారుగాను ఉందురు. 

జెకరాయ్ 12:9 => ఆ కాలమున యెరూషలేము మీదికి వచుచ్ అనయ్జనులనందరిని నేను నశింపజేయ 

పూనుకొనెదను. 

జెకరాయ్ 12:10 => దావీదు సంతతివారి మీదను యెరూషలేము నివాసులమీదను కరుణనొందించు 

ఆతమ్ను విజాఞ్పనచేయు ఆతమ్ను నేను కుమమ్రింపగా వారు తాము పొడిచిన నామీద దృషిట్యుంచి, 

యొకడు తన యేక కుమారుని విషయమై దుఃఖించునటుల్,తన జేయ్షఠ్పుతుర్ని విషయమై యొకడు 

పర్లాపించునటుల్ అతని విషయమై దుఃఖించుచు పర్లాపింతురు. 

రోమీయులకు 11:5 => ఆలాగుననే అపప్టికాలమందు సయితము కృపయొకక్ యేరాప్టుచొపుప్న 

శేషము మిగిలియునన్ది. 

రోమీయులకు 11:6 => అది కృపచేతనైనయెడల ఇకను కిర్యల మూలమైనది కాదు; కానియెడల 

కృప ఇకను కృప కాకపోవును. 

రోమీయులకు 11:15 => వారిని విసరిజ్ంచుట, లోకమును దేవునితో సమాధానపరచుట 

అయినయెడల, వారిని చేరుచ్కొనుట యేమగును? మృతులు సజీవులైనటే ట్ అగును గదా? 

రోమీయులకు 11:26 => వారు పర్వేశించునపుప్డు విమోచకుడు సీయోనులోనుండి వచిచ్ 

యాకోబులో నుండి భకిత్హీనతను తొలగించును; 

నిరగ్మకాండము 32:32 => అయోయ్ నీవు వారి పాపమును ఒకవేళ పరిహరించితివా, లేనియెడల 

నీవు వార్సిన నీ గర్ంథములో నుండి నా పేరు తుడిచివేయుమని బర్తిమాలుకొనుచునాన్ననెను. 

నిరగ్మకాండము 32:33 => అందుకు యెహోవా యెవడు నా యెదుట పాపము చేసెనో వాని నా 

గర్ంథములోనుండి తుడిచివేయుదును. 

కీరత్నలు 56:8 => నా సంచారములను నీవు లెకిక్ంచియునాన్వు నా కనీన్ళుల్ నీ బుడిడ్లో 

నుంచబడియునన్వి అవి నీ కవిలెలో1 కనబడును గదా. 
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కీరత్నలు 69:28 => జీవగర్ంథములోనుండి వారి పేరును తుడుపుపెటుట్ము నీతిమంతుల పటీ ట్లో వారి 

పేరులు వార్యకుము. 

యెషయా 4:3 => సీయోనులో శేషించినవారికి యెరూషలేములో నిలువబడినవానికి అనగా జీవము 

పొందుటకై యెరూషలేములో దాఖలైన పర్తివానికి పరిశుదుధ్డని పేరు పెటుట్దురు. 

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.  

లూకా 10:20 => అయినను దయయ్ములు మీకు లోబడుచునన్వని సంతోషింపక మీ పేరులు 

పరలోకమందు వార్యబడి యునన్వని సంతోషించుడని వారితో చెపెప్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:3 => అవును, నిజమైన సహకారీ ఆ సతరీలు కె ల్మెంతుతోను నా యితర 

సహకారులతోను సువారత్ పనిలో నాతోకూడ పర్యాసపడినవారు గనుక వారికి సహాయము చేయుమని 

నినున్ వేడుకొనుచునాన్న 

పర్కటన 3:5 => జయించువాడు ఆలాగున తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనును; జీవగర్ంథములోనుండి 

అతని పేరెంతమాతర్మును తుడుపుపెటట్క, నాతండిర్ యెదుటను ఆయన దూతల యెదుటను అతని 

పేరు ఒపుప్కొందును. 

పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

పర్కటన 20:12 => మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము 

ఎదుట నిలువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును 

వేరొక గర్ంథము విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల 

చొపుప్న మృతులు తీరుప్ పొందిరి. 
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పర్కటన 20:15 => ఎవని పేరైనను జీవగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ కనబడనియెడల వాడు 

అగిన్గుండములో పడవేయబడెను. 

యెహోషువ 5:14 => అతడు కాదు, యెహోవా సేనాధిపతిగా నేను వచిచ్యునాన్ననెను. యెహోషువ 

నేలమటుట్కు సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడు తన దాసునికి సెలవిచుచ్నదేమని అడిగెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:13 => వారి పితరుల యింటివారైన వారి సహోదరులు ఏడుగురు, 

మిఖాయేలు మెషులాల్ము షేబయోరై యకాను జీయ ఏబెరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:14 => వీరు హూరీ అనువానికి పుటిట్న అబీహాయిలు కుమారులు. ఈ 

హూరీ యరోయకు యారోయ గిలాదునకు గిలాదు మిఖాయేలునకు మిఖాయేలు యెషీషైకి యెషీషై 

యహదోకు యహదో బూజునకు పుటిట్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:40 => షిమాయ్ మిఖాయేలు కుమారుడు, మిఖాయేలు బయశేయా 

కుమారుడు, బయశేయా మలీక్యా కుమారుడు, 

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.  

యెహెజేక్లు 3:11 => బయలుదేరి చెరలోనునన్ నీ జనులయొదద్కు పోయి యీ మాటలు 

పర్కటింపుము, వారు వినినను వినకపోయినను పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డని 

చెపుప్మని ఆయన నాతో సెలవిచెచ్ను. 

యోవేలు 1:2 => పెదద్లారా, ఆలకించుడి దేశపు కాపురసుథ్లారా, మీరందరు చెవియొగిగ్ వినుడి 

ఈలాటి సంగతి మీ దినములలో గాని మీ పితరుల దినములలోగాని జరిగినదా?  

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.  
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జెకరాయ్ 3:2 => సాతానూ, యెహోవా నినున్ గదిద్ంచును, యెరూషలేమును కోరుకొను యెహోవా 

నినున్ గదిద్ంచును ఇతడు అగిన్లోనుండి తీసిన కొరవివలెనేయునాన్డుగదా అని యెహోవా దూత 

సాతానుతో అనెను. 

మలాకీ 3:18 => అపుప్డు నీతిగలవారెవరో దురామ్రుగ్లెవరో దేవుని సేవించువారెవరో ఆయనను 

సేవించని వారెవరో మీరు తిరిగి కనుగొందురు. 

మారుక్ 13:24 => ఆ దినములలో ఆ శర్మ తీరినతరువాత చీకటి సూరుయ్ని కముమ్ను, చందుర్డు తన 

కాంతిని ఇయయ్డు, ఆకాశమునుండి నక్షతర్ములు రాలును, 

లూకా 21:25 => మరియు సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములలో సూచనలును, భూమిమీద 

సముదర్తరంగముల ఘోషవలన కలవరపడిన జనములకు శర్మయు కలుగును. 

1 కొరిందీయులకు 15:43 => ఘనహీనమైనదిగా వితత్బడి మహిమగలదిగా లేపబడును; 

బలహీనమైనదిగా వితత్బడి, బలమైనదిగా లేపబడును; 

2 తిమోతి 3:1 => అంతయ్దినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచుచ్నని తెలిసికొనుము. 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

పర్కటన 13:7 => మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను వారిని జయింపను దానికి 

అధికారమియయ్బడెను. పర్తి వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి 

మీదను పర్తి జనము మీదను అధికారము దానికియయ్బడెను. 

పర్కటన 16:18 => అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును పుటెట్ను, పెదద్ భూకంపమును 

కలిగెను. మనుషుయ్లు భూమిమీద పుటిట్నది మొదలుకొని అటిట్ మహా భూకంపము కలుగలేదు, అది 

అంత గొపప్ది 

వచనము 5 
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దానియేలను నేను చూచుచుండగా మరియిదద్రు మనుషుయ్లు ఏటి అవతలి యొడుడ్న ఒకడును ఏటి 

ఇవతలి యొడుడ్వ ఒకడును నిలిచిరి. 

యోబు 19:25 => అయితే నా విమోచకుడు సజీవుడనియు, తరువాత ఆయన భూమిమీద 

నిలుచుననియు నేనెరుగుదును. 

యోబు 19:26 => ఈలాగు నా చరమ్ము చీకిపోయిన తరువాత శరీరముతో నేను దేవుని చూచెదను. 

యోబు 19:27 => నామటుట్కు నేనే చూచెదను. మరి ఎవరును కాదు నేనే కనున్లార ఆయనను 

చూచెదను నాలో నా అంతరిందిర్యములు కృశించియునన్వి 

యెషయా 26:19 => మృతులైన నీవారు బర్దుకుదురు నావారి శవములు సజీవములగును మంటిలో 

పడియునన్వారలారా, మేలొక్ని ఉతస్ హించుడి. నీ మంచు పర్కాశమానమైన మంచు భూమి తనలోని 

పేర్తలను సజీవులనుగా చేయును.  

యెహెజేక్లు 37:1 => యెహోవా హసత్ము నా మీదికి వచెచ్ను. నేను ఆతమ్వశుడనైయుండగా 

యెహోవా ననున్ తోడుకొనిపోయి యెముకలతో నిండియునన్ యొక లోయలో ననున్ దింపెను. ఆయన 

వాటిమధయ్ ననున్ ఇటు అటు నడిపించుచుండగా 

యెహెజేక్లు 37:2 => యెముకలనేకములు ఆ లోయలో కనబడెను, అవి కేవలము ఎండిపోయినవి. 

యెహెజేక్లు 37:3 => ఆయన నరపుతుర్డా, యెండిపోయిన యీ యెముకలు బర్దుకగలవా? అని 

ననన్డుగగా పర్భువా యెహోవా అది నీకే తెలియునని నేనంటిని. 

యెహెజేక్లు 37:4 => అందుకాయన పర్వచనమెతిత్ యెండిపోయిన యీ యెముకలతో ఇటల్నుము 

ఎండిపోయిన యెముకలారా, యెహోవామాట ఆలకించుడి. 

యెహెజేక్లు 37:12 => కాబటిట్ పర్వచనమెతిత్ వారితో ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నా పర్జలారా, మీరునన్ సమాధులను నేను తెరచెదను, సమాధులలోనుండి 

మిముమ్ను బయటికి రపిప్ంచి ఇశార్యేలు దేశములోనికి తోడుకొని వచెచ్దను. 
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హోషేయ 13:14 => అయినను పాతాళ వశములోనుండి నేను వారిని విమోచింతును; 

మృతుయ్వునుండి వారిని రకిష్ంతును. ఓ మరణమా, నీ విజయమెకక్డ? ఓ మరణమా, నీ ములెల్కక్డ? 

పశాచ్తాత్పము నాకు పుటట్దు. 

మతత్యి 22:29 => అందుకు యేసు లేఖనములనుగాని దేవుని శకిత్నిగాని ఎరుగక మీరు 

పొరబడుచునాన్రు. 

మతత్యి 22:30 => పునరుతాథ్నమందు ఎవరును పెండిల్ చేసికొనరు, పెండిల్కియయ్బడరు; వారు 

పరలోకమందునన్ దూతలవలె ఉందురు. 

మతత్యి 22:31 => మృతుల పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ నేను అబార్హాము దేవుడను, ఇసాస్కు 

దేవుడను, యాకోబు దేవుడనై యునాన్నని దేవుడు మీతో చెపిప్నమాట మీరు చదువలేదా? 

మతత్యి 22:32 => ఆయన సజీవులకే దేవుడు గాని మృతులకు దేవుడు కాడని వారితో చెపెప్ను.  

యోహాను 11:23 => యేసు నీ సహోదరుడు మరల లేచునని ఆమెతో చెపప్గా 

యోహాను 11:24 => మారత్ ఆయనతో అంతయ్ దినమున పునరుతాథ్నమందు లేచునని 

యెరుగుదుననెను. 

యోహాను 11:25 => అందుకు యేసు పునరుతాథ్నమును జీవమును నేనే; నాయందు 

విశావ్సముంచువాడు చనిపోయినను బర్దుకును; 

యోహాను 11:26 => బర్దికి నాయందు విశావ్సముంచు పర్తివాడును ఎనన్టికిని చనిపోడు. ఈ 

మాట నముమ్చునాన్వా? అని ఆమెను నడిగెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:20 => ఇపుప్డైతే నిదిర్ంచినవారిలో పర్థమ ఫలముగా కీర్సుత్ మృతులలోనుండి 

లేపబడియునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 15:21 => మనుషుయ్ని దావ్రా మరణము వచెచ్ను గనుక మనుషుయ్ని దావ్రానే 

మృతుల పునరుతాథ్నమును కలిగెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:22 => ఆదామునందు అందరు ఏలాగు మృతిపొందుచునాన్రో, ఆలాగుననే 

కీర్సుత్నందు అందరు బర్దికింపబడుదురు. 
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1 కొరిందీయులకు 15:51 => ఇదిగో మీకు ఒక మరమ్ము తెలుపుచునాన్ను; మనమందరము 

నిదిర్ంచము గాని నిమిషములో, ఒక రెపప్పాటున, కడబూర మోర్గగానే మనమందరము మారుప్ 

పొందుదుము.  

1 కొరిందీయులకు 15:52 => బూర మోర్గును; అపుప్డు మృతులు అక్షయులుగా లేపబడుదురు, 

మనము మారుప్ పొందుదుము. 

1 కొరిందీయులకు 15:53 => క్షయమైన యీ శరీరము అక్షయతను ధరించుకొనవలసియునన్ది; 

మరత్య్మైన యీ శరీరము అమరత్య్తను ధరించుకొనవలసియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 15:54 => ఈ క్షయమైనది అక్షయతను ధరించుకొనినపుప్డు, ఈ మరత్య్మైనది 

అమరత్య్తను ధరించుకొనినపుప్డు, విజయమందు మరణము మింగివేయబడెను అని వార్యబడిన 

వాకయ్ము నెరవేరును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:14 => యేసు మృతిపొంది తిరిగి లేచెనని మనము నమిమ్నయెడల, అదే 

పర్కారము యేసునందు నిదిర్ంచినవారిని దేవుడాయనతో కూడ వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను. 

పర్కటన 20:12 => మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము 

ఎదుట నిలువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును 

వేరొక గర్ంథము విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల 

చొపుప్న మృతులు తీరుప్ పొందిరి. 

మతత్యి 25:46 => వీరు నితయ్శిక్షకును నీతిమంతులు నితయ్జీవమునకును పోవుదురు. 

యోహాను 5:28 => దీనికి ఆశచ్రయ్పడకుడి; ఒక కాలము వచుచ్చునన్ది; ఆ కాలమున సమాధులలో 

నునన్వారందరు ఆయన శబద్ము విని 

యోహాను 5:29 => మేలు చేసినవారు జీవ పునరుతాథ్నమునకును కీడు చేసినవారు తీరుప్ 

పునరుతాథ్నమునకును బయటికి వచెచ్దరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:15 => నీతిమంతులకును అనీతిమంతులకును పునరుతాథ్నము 

కలుగబోవుచునన్దని వీరు నిరీకిష్ంచుచునన్టుట్ నేనుకూడ దేవునియందు నిరీక్షణయుంచి, వారు 

Page  of 1321 1355



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#$

మతభేదమని పేరుపెటుట్ ఈ మారగ్ముచొపుప్న నా పితరుల దేవునిని సేవించుచునాన్నని తమరియెదుట 

ఒపుప్కొనుచునాన్ను. 

యెషయా 66:24 => వారు పోయి నామీద తిరుగుబాటు చేసినవారి కళేబరములను తేరి చూచెదరు 

వాటి పురుగు చావదు వాటి అగిన్ ఆరిపోదు అవి సమసత్ శరీరులకు హేయముగా ఉండును.  

యిరిమ్యా 20:11 => అయితే పరాకర్మముగల శూరునివలె యెహోవా నాకు తోడైయునాన్డు; ననున్ 

హింసించువారు ననున్ గెలువక తొటిర్లుల్దురు; వారు యుకిత్గా జరుపుకొనరు గనుక బహుగా 

సిగుగ్పడుదురు, వారెనన్డును మరువబడని నితాయ్వమానము పొందుదురు. 

రోమీయులకు 9:21 => ఒక ముదద్లోనుండియే యొక ఘటము ఘనతకును ఒకటి ఘనహీనతకును 

చేయుటకు మంటిమీద కుమమ్రివానికి అధికారము లేదా? 

ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు; 

ఏలయనగా నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి మనైన్పోదువని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 32:25 => పర్జలు విచచ్లవిడిగా తిరుగుట మోషే చూచెను. వారి విరోధులలో 

వారికి ఎగతాళి కలుగునటుల్ అహరోను విచచ్లవిడిగా తిరుగుటకు వారిని విడిచిపెటిట్యుండెను. 

2 సమూయేలు 7:12 => నీ దినములు సంపూరణ్ములగునపుప్డు నీవు నీ పితరులతో కూడ నిదిర్ంచిన 

తరువాత నీ గరభ్ములోనుండి వచిచ్న నీ సంతతిని హెచిచ్ంచి, రాజయ్మును అతనికి సిథ్రపరచెదను. 

2 రాజులు 4:31 => గేహజీ వారికంటె ముందుగా పోయి ఆ దండమును బాలుని ముఖముమీద 

పెటెట్ను గాని యే శబద్మును రాకపోయెను, ఏమియు వినవచిచ్నటుట్ కనబడలేదు గనుక వాడు ఏలీషాను 

ఎదురొక్నవచిచ్ బాలుడు మేలుకొనలేదని చెపెప్ను. 

యోబు 7:21 => నీవేల నా అతికర్మమును పరిహరింపవు? నా దోషము నేల క్షమింపవు? నేనిపుప్డు 

మంటిలో పండుకొనెదను నీవు ననున్ జాగర్తత్గా వెదకెదవు గాని నేను లేకపోయెదను. 

యోబు 14:12 => ఆకాశము గతించిపోవువరకు వారు మేలుకొనరు. ఎవరును వారిని నిదర్ 

లేపజాలరు. 

కీరత్నలు 22:15 => నా బలము యెండిపోయి చిలల్పెంకువలె ఆయెను నా నాలుక నా దౌడను 

అంటుకొనియునన్ది నీవు ననున్ పేర్తల భూమిలో పడవేసియునాన్వు. 
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కీరత్నలు 31:17 => యెహోవా, నీకు మొఱఱ్పెటిట్యునాన్ను ననున్ సిగుగ్ నొందనియయ్కుము 

భకిత్హీనులు సిగుగ్పడుదురు గాక; పాతాళమునందు వారు మౌనులై యుందురు గాక.  

కీరత్నలు 109:29 => నా విరోధులు అవమానము ధరించుకొందురు గాక తమ సిగుగ్నే 

నిలువుటంగీవలె కపుప్కొందురు గాక 

కీరత్నలు 113:7 => పర్ధానులతో తన పర్జల పర్ధానులతో వారిని కూరుచ్ండబెటుట్టకై 

కీరత్నలు 119:6 => నీ ఆజఞ్లనిన్టిని నేను లక్షయ్ము చేయునపుప్డు నాకు అవమానము కలుగనేరదు. 

కీరత్నలు 132:18 => అతని శతుర్వులకు అవమానమును వసత్రముగా ధరింపజేసెదను అతని 

కిరీటము అతనిమీదనే యుండి తేజరిలుల్ను అనెను. 

కీరత్నలు 139:18 => వాటిని లెకిక్ంచెద ననుకొంటినా అవి యిసుక కంటెను లెకక్కు 

ఎకుక్వైయునన్వి నేను మేలొక్ంటినా యింకను నీయొదద్నేయుందును.  

సామెతలు 3 : 3 5 = > జాఞ్నులు ఘనతను సవ్ తంతిర్ంచుకొందురు . బుదిధ్హీనులు 

అవమానభరితులగుదురు. 

సామెతలు 12:8 => ఒకొక్కక్ మనుషుయ్డు తన వివేకము కొలది పొగడబడును కుటిలచితుత్డు 

తృణీకరింపబడును. 

సామెతలు 13:5 => నీతిమంతునికి కలల్మాట అసహయ్ము భకిత్హీనుడు నిందించుచు 

అవమానపరచును. 

పర్సంగి 3:20 => సమసత్ము ఒకక్ సథ్లమునకే పోవును; సమసత్ము మంటిలోనుండి పుటెట్ను, 

సమసత్ము మంటికే తిరిగిపోవును. 

పర్సంగి 12:7 => మనన్యినది వెనుకటివలెనే మరల భూమికి చేరును, ఆతమ్ దాని దయచేసిన 

దేవునియొదద్కు మరల పోవును. 

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  
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యిరిమ్యా 3:25 => సిగుగ్నొందినవారమై సాగిలపడుదము రండి, మనము కనబడకుండ 

అవమానము మనలను మరుగుచేయును గాక; మన దేవుడైన యెహోవా మాట వినక మనమును మన 

పితరులును మన బాలయ్మునుండి నేటివరకు మన దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా పాపము 

చేసినవారము. 

యిరిమ్యా 17:13 => ఇశార్యేలునకు ఆశర్యమా, యెహోవా, నినున్ విసరిజ్ంచి వారందరు 

సిగుగ్నొందుదురు. నాయెడల దోర్హము చేయువారు యెహోవా అను జీవజలముల ఊటను 

విసరిజ్ంచియునాన్రు గనుక వారు ఇసుకమీద పేరు వార్యబడినవారుగా ఉందురు. 

యిరిమ్యా 23:40 => ఎనన్డును మరువబడని నితాయ్పవాదమును నితాయ్వమానమును మీమీదికి 

రపిప్ంచెదను. 

మలాకీ 2:9 => నా మారగ్ములను అనుసరింపక ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ విమరిశ్ంచుటలో మీరు 

పక్షపాతులు గనుక జనులందరి దృషిట్కి మిముమ్ను తృణీకరింపదగిన వారినిగాను నీచులనుగాను 

చేసియునాన్ను అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 19:16 => ఇదిగో ఒకడు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ బోధకుడా, నితయ్జీవము పొందుటకు నేను 

ఏ మంచి కారయ్ము చేయవలెనని ఆయనను అడిగెను. 

మతత్యి 27:52 => సమాధులు తెరవబడెను; నిదిర్ంచిన అనేకమంది పరిశుదుధ్ల శరీరములు లేచెను. 

మారుక్ 5:39 => లోపలికిపోయి మీరేల గొలుల్చేసి యేడుచ్చునాన్రు? ఈ చినన్ది నిదిర్ంచుచునన్దేగాని 

చనిపోలేదని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 12:24 => అందుకు యేసు మీరు లేఖనములనుగాని దేవుని శకిత్నిగాని యెరుగకపోవుట 

వలననే పొరబడుచునాన్రు. 

లూకా 12:44 => అతడు తనకు కలిగినదానియంతటిమీద వాని ఉంచునని మీతో నిజముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 14:14 => నీకు పర్తుయ్పకారము చేయుటకు వారికేమియు లేదు గనుక నీవు 

ధనుయ్డవగుదువు; నీతిమంతుల పునరుతాథ్నమందు నీవు పర్తుయ్పకారము పొందుదువని చెపెప్ను. 
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లూకా 20:35 => పరమును మృతుల పునరుతాథ్నమును పొందుటకు యోగుయ్లని యెంచబడినవారు 

పెండిల్చేసికొనరు, పెండిల్కియయ్బడరు. 

యోహాను 5:39 => లేఖనములయందు మీకు నితయ్జీవము కలదని తలంచుచు వాటిని 

పరిశోధించుచునాన్రు, అవే ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్వి. 

యోహాను 11:11 => ఆయన యీ మాటలు చెపిప్న తరువాత మన సేన్హితుడైన లాజరు 

నిదిర్ంచుచునాన్డు; అతని మేలుకొలుప వెళుల్చునాన్నని వారితో చెపప్గా 

యోహాను 11:24 => మారత్ ఆయనతో అంతయ్ దినమున పునరుతాథ్నమందు లేచునని 

యెరుగుదుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 

రోమీయులకు 5:15 => అయితే అపరాధము కలిగినటుట్ కృపావరము కలుగలేదు. ఎటల్నగా ఒకని 

అపరాధమువలన అనేకులు చనిపోయినయెడల మరియెకుక్వగా దేవుని కృపయు, యేసుకీర్సత్ను ఒక 

మనుషుయ్ని కృపచేతనైన దానమును అనేకులకు విసత్రించెను 

రోమీయులకు 6:21 => అపప్టి కిర్యలవలన మీకేమి ఫలము కలిగెను? వాటిని గురించి మీరిపుప్డు 

సిగుగ్పడుచునాన్రు కారా? వాటి అంతము మరణమే, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:13 => సహోదరులారా, నిరీక్షణ లేని యితరులవలె మీరు దుఃఖపడకుండు 

నిమితత్ము, నిదిర్ంచుచునన్ వారినిగూరిచ్ మీకు తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

హెబీర్యులకు 6:2 => దేవుని యందలి విశావ్సమును బాపిత్సమ్ములనుగూరిచ్న బోధయు, 

హసత్నికేష్పణమును, మృతుల పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైన తీరుప్ను అను పునాది మరల వేయక, 

కీర్సుత్నుగూరిచ్న మూలోపదేశము మాని, సంపూరు ణ్లమగుటకు సాగిపోదము. 
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1 యోహాను 2:25 => నితయ్జీవము అనుగర్హింతుననునదియే ఆయన తానే మనకు చేసిన 

వాగాద్నము, 

పర్కటన 3:18 => నీవు ధనవృదిధ్ చేసికొనునటుల్ అగిన్లో పుటము వేయబడిన బంగారమును, నీ 

దిసమొల సిగుగ్ కనబడకుండునటుల్ ధరించుకొనుటకు తెలల్ని వసత్రములను, నీకు దృషిట్ కలుగునటుల్ నీ 

కనున్లకు కాటుకను నాయొదద్ కొనుమని నీకు బుదిధ్ చెపుప్చునాన్ను. 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

వచనము 6 

ఆ యిదద్రిలో ఒకడు నార బటట్లు వేసికొనన్వాడై యేటినీళల్పైన ఆడుచుండు వాని చూచి ఈ 

యాశచ్రయ్ము ఎపుప్డు సమాపత్మగునని యడుగగా  

దానియేలు 11:33 => జనములో బుదిధ్మంతులు ఆనేకులకు బోధించుదురు గాని వారు బహు 

దినములు ఖడగ్మువలనను అగిన్వలనను కుర్ంగి చెరపటట్బడి హింసింపబడి దోచబడుదురు.  

దానియేలు 11:35 => నిరణ్యకాలము ఇంక రాలేదు గనుక అంతయ్కాలము వరకు జనులను 

పరిశీలించుటకును పవితర్పరచుటకును బుదిధ్మంతులలో కొందరు కూలుదురు. 

సామెతలు 11:30 => నీతిమంతులు ఇచుచ్ ఫలము జీవవృక్షము జాఞ్నము గలవారు ఇతరులను 

రకిష్ంచుదురు 

మతత్యి 24:45 => యజమానుడు తన యింటివారికి తగినవేళ అనన్ము పెటుట్టకు వారిపైన 

ఉంచిన నమమ్కమైనవాడును బుదిధ్మంతుడునైన దాసుడెవడు? 

1 కొరిందీయులకు 3:10 => దేవుడు నాకనుగర్హించిన కృపచొపుప్న నేను నేరప్రియైన 

శిలప్కారునివలె పునాది వేసితిని, మరియొకడు దాని మీద కటుట్చునాన్డు; పర్తివాడు దానిమీద ఏలాగు 

కటుట్చునాన్డో జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 
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2 పేతురు 3:15 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ దీరఘ్శాంతము రక్షణారథ్మైనదని యెంచుకొనుడి. 

ఆలాగు మన పిర్య సహోదరుడైన పౌలు కూడ తనకు అనుగర్హింపబడిన జాఞ్నము చొపుప్న మీకు 

వార్సియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:1 => అంతియొకయలోనునన్ సంఘములో బరన్బా, నీగెరనబడిన 

సుమెయోను, కురేనీయుడైన లూకియ చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదుతో కూడ పెంచబడిన మనయేను, 

సౌలు అను పర్వకత్లును బోధకులును ఉండిరి 

ఎఫెసీయులకు 4:11 => మనమందరము విశావ్స విషయములోను దేవుని కుమారునిగూరిచ్న జాఞ్న 

విషయములోను ఏకతవ్ముపొంది సంపూరణ్ పురుషులమగువరకు,  

హెబీర్యులకు 5:12 => కాలమునుబటిట్ చూచితే మీరు బోధకులుగా ఉండవలసినవారై యుండగా, 

దేవోకుత్లలో మొదటి మూలపాఠములను ఒకడు మీకు మరల బోధింపవలసి వచెచ్ను. మీరు పాలు 

తార్గవలసినవారే గాని బలమైన ఆహారము తినగలవారు కారు. 

సామెతలు 4:18 => పటట్పగలగువరకు వేకువ వెలుగు తేజరిలుల్నటుల్ నీతిమంతుల మారగ్ము 

అంతకంతకు తేజరిలుల్ను, 

మతత్యి 13:43 => అపుప్డు నీతిమంతులు తమ తండిర్ రాజయ్ములో సూరుయ్నివలె తేజరిలుల్దురు. 

చెవులుగలవాడు వినునుగాక. 

మతత్యి 19:28 => యేసు వారితో ఇటల్నెను(పర్పంచ) పునరజ్ననమందు మనుషయ్కుమారుడు తన 

మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండునపుడు ననున్ వెంబడించిన మీరును పండెర్ండు 

సింహాసనములమీద ఆసీనులై ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి తీరుప్తీరుచ్దురు. 

1 కొరిందీయులకు 15:40 => మరియు ఆకాశ వసుత్రూపములు కలవు, భూ వసుత్రూపములు 

కలవు; ఆకాశ వసుత్రూపముల మహిమ వేరు, భూ వసుత్రూపముల మహిమ వేరు. 

1 కొరిందీయులకు 15:41 => నూరుయ్ని మహిమ వేరు, చందుర్ని మహిమ వేరు, నక్షతర్ముల 

మహిమ వేరు. మహిమనుబటిట్ యొక నక్షతర్మునకును మరియొక సక్షతర్మునకును భేదము 

కలదుగదా 
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1 కొరిందీయులకు 15:42 => మృతుల పునరుతాథ్నమును ఆలాగే. శరీరము క్షయమైనదిగా వితత్బడి 

అక్షయమైనదిగా లేపబడును; 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:19 => ఏలయనగా మా నిరీక్షణయైనను ఆనందమైనను అతిశయ 

కీరీటమైనను ఏది? మన పర్భువైన యేసుయొకక్ రాకడ సమయమున ఆయన యెదుట మీరే గదా. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:20 => నిశచ్యముగా మీరే మా మహిమయు ఆనందమునై యునాన్రు. 

పర్కటన 1:20 => అనగా నా కుడిచేతిలో నీవు చూచిన యేడు నక్షతర్ములనుగూరిచ్న మరమ్మును, ఆ 

యేడు సువరణ్ దీపసత్ంభముల సంగతియు వార్యుము. ఆ యేడు నక్షతర్ములు ఏడు సంఘములకు 

దూతలు 

యిరిమ్యా 23:22 => వారు నా సభలో చేరినవారైనయెడల వారు నా మాటలు నా పర్జలకు 

తెలియజేతురు, దుష కిర్యలు చేయక వారు దురామ్రగ్మును విడిచిపెటుట్నటుల్ వారిని తిర్పిప్యుందురు; 

ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

లూకా 1:16 => ఇశార్యేలీయులలో అనేకులను పర్భువైన వారి దేవుని వైపునకు తిర్పుప్ను. 

లూకా 1:17 => మరియు అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల తటుట్నకును, అవిధేయులను 

నీతిమంతుల జాఞ్నము ననుసరించుటకును తిర్పిప్, పర్భువు కొరకు ఆయతత్పడియునన్ పర్జలను 

సిదధ్పరచుటకై ఏలీయా యొకక్ ఆతమ్యు శకిత్యు గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళుల్ను గనుక నీకు 

సంతోషమును మహా ఆనందమును కలుగును; అతడు పుటిట్నందున అనేకులు సంతోషింతురనెను. 

యోహాను 4:36 => వితుత్వాడును కోయువాడును కూడ సంతోషించునటుల్, కోయువాడు జీతము 

పుచుచ్కొని నితయ్జీవారథ్మైన ఫలము సమకూరుచ్కొనుచునాన్డు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:16 => అటిట్ జనము మధయ్ను మీరు జీవవాకయ్మునుచేతపటుట్కొని, లోకమందు 

జోయ్తులవలె కనబడుచునాన్రు. అందువలన నేను వయ్రథ్ముగా పరుగెతత్లేదనియు, నేను పడిన కషట్ము 

నిష పర్యోజనము కాలేదనియు కీర్సుత్దినమున నాకు అతిశయ కారణము కలదు 

ఫిలిపీప్యులకు 2:17 => మరియు మీ విశావ్సయాగములోను దాని సంబంధమైన సేవలోను నేను 

పానారప్ణముగా పోయబడినను, నేనానందించి మీ యందరితోకూడ సంతోషింతును. 
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యాకోబు 5:19 => నా సహోదరులారా, మీలో ఎవడైనను సతయ్ము నుండి తొలగిపోయినపుప్డు 

మరియొకడు అతనిని సతయ్మునకు మళి ల్ంచినయెడల 

యాకోబు 5:20 => పాపిని వాని తపుప్మారగ్మునుండి మళి ల్ంచువాడు మరణమునుండి యొక 

ఆతమ్ను రకిష్ంచి అనేక పాపములను కపిప్వేయునని తాను తెలిసికొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 34:35 => మోషే ముఖచరమ్ము పర్కాశింపగా ఇశార్యేలీయులు మోషే ముఖమును 

చూచిరి; మోషే ఆయనతో మాటలాడుటకు లోపలికి వెళుల్వరకు తన ముఖముమీద ముసుకు 

వేసికొనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 5:31 => యెహోవా నీ శతుర్వులందరు ఆలాగుననే నశించెదరు ఆయనను 

పేర్మించువారు బలముతో ఉదయించు సూరుయ్నివలె నుందురు అని పాడిరి. తరువాత దేశము 

నలువది సంవతస్రములు నిమమ్ళముగా నుండెను.  

కీరత్నలు 19:1 => ఆకాశములు దేవుని మహిమను వివరించుచునన్వి అంతరిక్షము ఆయన చేతిపనిని 

పర్చురపరచుచునన్ది. 

కీరత్నలు 113:7 => పర్ధానులతో తన పర్జల పర్ధానులతో వారిని కూరుచ్ండబెటుట్టకై 

కీరత్నలు 119:6 => నీ ఆజఞ్లనిన్టిని నేను లక్షయ్ము చేయునపుప్డు నాకు అవమానము కలుగనేరదు. 

కీరత్నలు 150:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి. ఆయన పరిశుదాధ్లయమునందు దేవుని సుత్తించుడి. 

ఆయన బలమును పర్సిదిధ్చేయు ఆకాశవిశాలమందు ఆయనను సుత్తించుడి. 

సామెతలు 3 : 3 5 = > జాఞ్నులు ఘనతను సవ్ తంతిర్ంచుకొందురు . బుదిధ్హీనులు 

అవమానభరితులగుదురు. 

సామెతలు 4:8 => దాని గొపప్ చేసినయెడల అది నినున్ హెచిచ్ంచును. దాని కౌగిలించినయెడల అది 

నీకు ఘనతను తెచుచ్ను. 

సామెతలు 14:18 => జాఞ్నము లేనివారికి మూఢతవ్మే సావ్సథ్య్ము వివేకులు జాఞ్నమును కిరీటముగా 

ధరించుకొందురు. 

దానియేలు 12:13 => నీవు అంతయ్ము వరకు నిలకడగా ఉండినయెడల విశార్ంతి నొంది 

కాలాంతమందు నీ వంతులో నిలిచెదవు. 
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ఓబధాయ్ 1:21 => మరియు ఏశావు యొకక్ కొండకు తీరుప్తీరుచ్టకై సీయోను కొండమీద రక్షకులు 

పుటుట్దురు; అపుప్డు రాజయ్ము యెహోవాది యగును. 

మలాకీ 2:6 => సతయ్ముగల ధరమ్శాసత్రము బోధించుచు దురోభ్ధ నేమాతర్మును చేయక 

సమాధానమును బటిట్యు యథారథ్తను బటిట్యు ననన్నుసరించి నడచుకొనువారై, దోషమునుండి 

యనేకులను తిర్పిప్రి. 

మలాకీ 2:9 => నా మారగ్ములను అనుసరింపక ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ విమరిశ్ంచుటలో మీరు 

పక్షపాతులు గనుక జనులందరి దృషిట్కి మిముమ్ను తృణీకరింపదగిన వారినిగాను నీచులనుగాను 

చేసియునాన్ను అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 5:19 => కాబటిట్ యీ యాజఞ్లలో మిగుల అలప్మైన యొకదానినైనను మీరి, మనుషుయ్లకు 

ఆలాగున చేయ బోధించువాడెవడో వాడు పరలోకరాజయ్ములో మిగుల అలుప్డనబడును; అయితే 

వాటిని గైకొని బోధించువాడెవడో వాడు పరలోకరాజయ్ములో గొపప్వాడనబడును. 

మతత్యి 22:29 => అందుకు యేసు లేఖనములనుగాని దేవుని శకిత్నిగాని ఎరుగక మీరు 

పొరబడుచునాన్రు. 

మతత్యి 24:47 => అతడు తన యావదాసిత్మీద వానినుంచునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 12:44 => అతడు తనకు కలిగినదానియంతటిమీద వాని ఉంచునని మీతో నిజముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 14:14 => నీకు పర్తుయ్పకారము చేయుటకు వారికేమియు లేదు గనుక నీవు 

ధనుయ్డవగుదువు; నీతిమంతుల పునరుతాథ్నమందు నీవు పర్తుయ్పకారము పొందుదువని చెపెప్ను. 

లూకా 20:35 => పరమును మృతుల పునరుతాథ్నమును పొందుటకు యోగుయ్లని యెంచబడినవారు 

పెండిల్చేసికొనరు, పెండిల్కియయ్బడరు. 

యోహాను 5:29 => మేలు చేసినవారు జీవ పునరుతాథ్నమునకును కీడు చేసినవారు తీరుప్ 

పునరుతాథ్నమునకును బయటికి వచెచ్దరు. 

Page  of 1330 1355



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#$

యోహాను 11:24 => మారత్ ఆయనతో అంతయ్ దినమున పునరుతాథ్నమందు లేచునని 

యెరుగుదుననెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:8 => నాటువాడును నీళుల్పోయువాడును ఒకక్టే. పర్తివాడు తాను చేసిన 

కషట్ముకొలది జీతము పుచుచ్కొనును. 

1 కొరిందీయులకు 3:14 => పునాదిమీద ఒకడు కటిట్న పని నిలిచినయెడల వాడు జీతము 

పుచుచ్కొనును. 

1 కొరిందీయులకు 15:42 => మృతుల పునరుతాథ్నమును ఆలాగే. శరీరము క్షయమైనదిగా వితత్బడి 

అక్షయమైనదిగా లేపబడును; 

1 పేతురు 5:4 => పర్ధాన కాపరి పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీరు వాడబారని మహిమ కిరీటము 

పొందుదురు. 

2 యోహాను 1:8 => అటిట్వాడే వంచకుడును కీర్సుత్ విరోధియునైయునాన్డు. మేము మీ మధయ్ను 

నెరవేరిచ్న కారయ్ములను చెడగొటుట్కొనక మీరు పూరణ్ఫలము పొందునటుల్ జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

పర్కటన 1:16 => ఆయన తన కుడిచేత ఏడు నక్షతర్ములు పటుట్కొనియుండెను; ఆయన నోటినుండి 

రెండంచులుగల వాడియైన ఖడగ్మొకటి బయలువెడలుచుండెను; ఆయన ముఖము మహా తేజసుస్తో 

పర్కాశించుచునన్ సూరుయ్నివలె ఉండెను. 

వచనము 7 

నారబటట్లు వేసికొని యేటిపైన ఆడుచునన్ ఆ మనుషుయ్ని మాటను నేను వింటిని; ఏమనగా, అతడు 

తన కుడిచేతిని ఎడమచేతిని ఆకాశమువైపుకెతిత్ నితయ్జీవియగు వాని నామమున ఒటుట్పెటుట్కొని, 

ఒకకాలము కాలములు అరధ్కాలము పరిశుదధ్జనము యొకక్ బలమును కొటిట్వేయుట ముగింపబడగా 

సకల సంగతులు సమాపత్ములగుననెను.  

దానియేలు 8:26 => ఆ దినములనుగూరిచ్న దరశ్నమును వివరించియునాన్ను. అది వాసత్వము, అది 

యనేకదినములు జరిగిన పిమమ్ట నెరవేరును; నీవైతే ఈ దరశ్నము వెలల్డిచేయకుమనెను. 

Page  of 1331 1355



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#$

పర్కటన 10:4 => ఆ యేడు ఉరుములు పలికినపుప్డు నేను వార్యబోవుచుండగా ఏడు ఉరుములు 

పలికిన సంగతులకు ముదర్ వేయుము, వాటిని వార్యవదద్ని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము 

పలుకుట వింటిని. 

పర్కటన 22:10 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను ఈ గర్ంథమందునన్ పర్వచన 

వాకయ్ములకు ముదర్ వేయవలదు; కాలము సమీపమైయునన్ది; 

దానియేలు 12:9 => అతడు ఈ సంగతులు అంతయ్కాలము వరకు మరుగుగా ఉండునటుల్ 

ముదిర్ంపబడినవి గనుక, దానియేలూ, నీవు ఊరకుండుమని చెపెప్ను. 

దానియేలు 8:17 => అపుప్డతడు నేను నిలుచునన్ చోటునకు వచెచ్ను; అతడు రాగానే నేను మహా 

భయమొంది సాషాట్ంగపడితిని; అతడు నరపుతుర్డా, యీ దరశ్నము అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నదని 

తెలిసికొనుమనెను. 

దానియేలు 10:1 => పారసీకరాజగు కోరెషు పరిపాలన కాలములో మూడవ సంవతస్రమున 

బెలెత్షాజరు అను దానియేలునకు ఒక సంగతి బయలుపరచబడెను; గొపప్ యుదధ్ము జరుగుననన్ ఆ 

సంగతి నిజమే; దానియేలు దాని గర్హించెను; అది దరశ్నమువలన అతనికి తెలిసినదాయెను.  

దానియేలు 11:40 => అంతయ్కాలమందు దకిష్ణ దేశపు రాజు అతనితో యుదధ్ము చేయును. 

మరియు ఉతత్ర దేశపు రాజు రథములను గుఱఱ్పు రౌతులను అనేకమైన ఓడలను సమకూరుచ్కొని, 

తుపానువలె అతని మీదపడి దేశముల మీదుగా పర్వాహమువలె వెళుల్ను. 

దానియేలు 11:33 => జనములో బుదిధ్మంతులు ఆనేకులకు బోధించుదురు గాని వారు బహు 

దినములు ఖడగ్మువలనను అగిన్వలనను కుర్ంగి చెరపటట్బడి హింసింపబడి దోచబడుదురు.  

యెషయా 11:9 => నా పరిశుదధ్ పరవ్తమందంతటను ఏ మృగమును హానిచేయదు నాశము 

చేయదు సముదర్ము జలముతో నిండియునన్టుట్ లోకము యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నముతో 

నిండియుండును. 

యెషయా 29:18 => ఆ దినమున చెవిటివారు గర్ంథవాకయ్ములు విందురు అంధకారము కలిగినను 

గాఢాంధకారము కలిగినను గుర్డిడ్వారు కనున్లార చూచెదరు. 
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యెషయా 29:19 => యెహోవాయందు దీనులకు కలుగు సంతోషము అధికమగును మనుషుయ్లలో 

బీదలు ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవునియందు అనందించెదరు.  

యెషయా 30:26 => యెహోవా తన జనుల గాయము కటిట్ వారి దెబబ్ను బాగుచేయు దినమున 

చందుర్ని వెనెన్ల సూరుయ్ని పర్కాశమువలె ఉండును సూరుయ్ని పర్కాశము ఏడు దినముల వెలుగు ఒక 

దినమున పర్కాశించినటుల్ండును.  

యెషయా 32:3 => చూచువారి కనున్లు మందముగా ఉండవు వినువారి చెవులు ఆలకించును. 

జెకరాయ్ 14:6 => యెహోవా, ఆ దినమున పర్కాశమానమగునవి సంకుచితములు కాగా వెలుగు 

లేకపోవును. 

జెకరాయ్ 14:7 => ఆ దినము పర్తేయ్కమైనదిగా ఉండును, అది యెహోవాకు తెలియబడిన దినము 

పగలు కాదు రాతిర్కాదు; అసత్మయకాలమున వెలుతురు కలుగును. 

జెకరాయ్ 14:8 => ఆ దినమున జీవజలములు యెరూషలేములోనుండి పారి సగము తూరుప్ 

సముదర్మునకును సగము పడమటి సముదర్మునకును దిగును . వేసవికాలమందును 

చలికాలమందును ఆలాగుననే జరుగును. 

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, 

మతత్యి 24:14 => మరియు ఈ రాజయ్సువారత్ సకల జనములకు సాకాష్య్రథ్మై లోకమందంతటను 

పర్కటింపబడును; అటుతరువాత అంతము వచుచ్ను. 

రోమీయులకు 10:18 => అయినను నేను చెపుప్నదేమనగా, వారు వినలేదా? వినాన్రు గదా?వారి 

సవ్రము భూలోకమందంతటికిని, వారి మాటలు భూదిగంతముల వరకును బయలువెళె ల్ను. 
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పర్కటన 14:6 => అపుప్డు మరియొక దూతను చూచితిని. అతడు భూనివాసులకు, అనగా పర్తి 

జనమునకును పర్తి వంశమునకును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని పర్తి పర్జకును 

పర్కటించునటుల్ నితయ్సువారత్ తీసికొని ఆకాశమధయ్మున ఎగురుచుండెను 

పర్కటన 14:7 => అతడు మీరు దేవునికి భయపడి ఆయనను మహిమపరచుడి; ఆయన తీరుప్తీరుచ్ 

గడియ వచెచ్ను గనుక ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును జలధారలను కలుగజేసిన వానికే 

నమసాక్రము చేయుడి అని గొపప్ సవ్రముతో చెపెప్ను 

పర్సంగి 3:17 => పర్తి పర్యతన్మునకును పర్తి కిర్యకును తగిన సమయమునన్దనియు, 

నీతిమంతులకును దురామ్రుగ్లకును దేవుడే తీరుప్ తీరుచ్ననియు నా హృదయములో నేననుకొంటిని. 

యెషయా 8:16 => ఈ పర్మాణ వాకయ్మును కటుట్ము, ఈ బోధను ముదిర్ంచి నా శిషుయ్ల 

కపప్గింపుము. 

యెషయా 29:11 => దీనినంతటినిగూరిచ్న పర్కటన గూఢమైన గర్ంథ వాకయ్ములవలె ఉనన్ది ఒకడు 

నీవు దయచేసి దీని చదువుమని చెపిప్ అక్షరములు తెలిసినవానికి వానిని అపప్గించును; అతడు అది 

నావలన కాదు అది గూఢారథ్ముగా ఉనన్దని చెపుప్ను.  

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.  

యిరిమ్యా 5:1 => యెరూషలేము వీధులలో అటు ఇటు పరుగెతుత్చు చూచి తెలిసికొనుడి; దాని 

రాజవీధులలో విచారణ చేయుడి; నాయ్యము జరిగించుచు నమమ్కముగానుండ యతిన్ంచుచునన్ ఒకడు 

మీకు కనబడినయెడల నేను దాని క్షమించుదును.  

యిరిమ్యా 30:2 => ఇశార్యేలు దేవుడగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

యిరిమ్యా 51:60 => యిరీమ్యా బబులోనుమీదికి వచుచ్ అపాయములనిన్టిని, అనగా 

బబులోనునుగూరిచ్ వార్యబడిన యీ మాటలనిన్టిని గర్ంథములొ వార్సెను. 
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దానియేలు 10:14 => ఈ దరశ్నపు సంగతి ఇంక అనేకదినముల వరకు జరుగదు; అయితే 

దినముల అంతమందు నీ జనమునకు సంభవింపబోవు ఈ సంగతిని నీకు తెలియజేయ వచిచ్తినని 

అతడు నాతో చెపెప్ను. 

దానియేలు 11:35 => నిరణ్యకాలము ఇంక రాలేదు గనుక అంతయ్కాలము వరకు జనులను 

పరిశీలించుటకును పవితర్పరచుటకును బుదిధ్మంతులలో కొందరు కూలుదురు. 

ఆమోసు 8:12 => కాబటిట్ జనులు యెహోవా మాట వెదకుటకై యీ సముదర్మునుండి ఆ సముదర్ము 

వరకును ఉతత్రదికుక్నుండి తూరుప్దికుక్వరకును సంచరించుదురు గాని అది వారికి దొరకదు; 

హబకూక్కు 2:2 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను చదువువాడు పరుగెతుత్చు చదువ వీలగునటుల్ 

నీవు ఆ దరశ్న విషయమును పలకమీద సప్షట్ముగా వార్యుము. 

జెకరాయ్ 14:7 => ఆ దినము పర్తేయ్కమైనదిగా ఉండును, అది యెహోవాకు తెలియబడిన దినము 

పగలు కాదు రాతిర్కాదు; అసత్మయకాలమున వెలుతురు కలుగును. 

1 కొరిందీయులకు 15:24 => అటుతరువాత ఆయన సమసత్మైన ఆధిపతయ్మును, సమసత్మైన 

అధికారమును, బలమును కొటిట్వేసి తన తండిర్యైన దేవునికి రాజయ్ము అపప్గించును; అపుప్డు 

అంతము వచుచ్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:10 => ఆయన చితత్మును పూరణ్ముగా గర్హించినవారునై, పర్తి సతాక్రయ్ములో 

సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జాఞ్నమందు అభివృదిధ్పొందుచు, అనిన్ విషయములలో పర్భువును 

సంతోషపెటుట్నటుల్,  

పర్కటన 5:1 => మరియు లోపటను వెలుపటను వార్త కలిగి, యేడు ముదర్లు గటిట్గా వేసియునన్ 

యొక గర్ంథము సింహాసనమునందు ఆసీసుడై యుండువాని కుడిచేత చూచితిని. 

పర్కటన 17:9 => ఇందులో జాఞ్నముగల మనసుస్ కనబడును. ఆ యేడు తలలు ఆ సతరీ కూరుచ్నన్ 

యేడు కొండలు; 

వచనము 8 

నేను వింటినిగాని గర్హింపలేకపోతిని నా యేలిన వాడా, వీటికి అంతమేమని నేనడుగగా 
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దానియేలు 10:5 => నేను కనున్లెతిత్ చూడగా, నారబటట్లు ధరించుకొనన్ యొకడు కనబడెను, అతడు 

నడుమున మేలిమి బంగారు నడికటుట్ కటుట్కొనియుండెను. 

దానియేలు 10:6 => అతని శరీరము రకత్వరణ్పు రాతివంటిది, అతని ముఖము మెరుపువలె ఉండెను, 

అతని కనున్లు జావ్లామయమైన దీపములను, అతని భుజములును పాదములును తళతళలాడు 

ఇతత్డిని పోలియుండెను. అతని మాటల ధవ్ని నరసమూహపు కంఠధవ్నివలె ఉండెను 

దానియేలు 10:10 => అపుప్డొకడుచేతితో ననున్ ముటిట్ నా మోకాళల్ను అఱచేతులను నేలమోపి ననున్ 

నిలువబెటిట్ 

దానియేలు 10:16 => అపుప్డు నరసవ్రూపియగు ఒకడు నా పెదవులను ముటట్గా నేను నోరు తెరచి 

నాయెదుట నిలిచియునన్ వానితో ఇటల్ంటిని నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నమువలన నాకు వేదన 

కలిగినందున నా బలము తొలగిపోయెను, 

దానియేలు 10:4 => మొదటి నెల యిరువది నాలుగవతేది నేను హిదెద్కెలను గొపప్ నది తీరమున 

ఉంటిని. 

దానియేలు 7:16 => నేను దగగ్ర నిలిచియునన్ వారిలో ఒకనియొదద్కు పోయి ఇందునుగూరిచ్న 

నిజమంతయు నాకు చెపుప్మని అడుగగా, అతడు నాతో మాటలాడి ఆ సంగతుల భావమును నాకు 

తెలియజేసెను. 

దానియేలు 8:13 => అపుప్డు పరిశుదుధ్లలో ఒకడు మాటలాడగా వింటిని; అంతలో 

మాటలాడుచునన్ ఆ పరిశుదుధ్నితో మరియొక పరిశుదుధ్డు మాటలాడుచుండెను. ఏమనగా, 

అనుదినబలినిగూరిచ్యు, అతికర్మము జరిగినందున సంభవించు నాశనకరమైన హేయ 

వసుత్వునుగూరిచ్యు కలిగిన యీ దరశ్నము నెరవేరుటకు ఎనాన్ళుల్ పటుట్ననియు, ఈ ఆలయ 

సాథ్నమును జనసమూహమును కాళల్కిర్ంద తొర్కక్బడుట ఎనాన్ళుల్ జరుగునోయనియు 

మాటలాడుకొనిరి. 

దానియేలు 8:16 => అంతట ఊలయి నదీతీరముల మధయ్ నిలిచి పలుకుచునన్ యొక మనుషుయ్ని 

సవ్రము వింటిని; అది గబిర్యేలూ, యీ దరశ్నభావమును ఇతనికి తెలియజేయుమని చెపెప్ను. 
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1 పేతురు 1:12 => పరలోకమునుండి పంపబడిన పరిశుదాధ్తమ్వలన మీకు సువారత్ పర్కటించిన 

వారిదావ్రా మీకిపుప్డు తెలుపబడిన యీ సంగతుల విషయమై, తమ కొరకు కాదు గాని మీకొరకే 

తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 

పర్కటన 14:1 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో, ఆ గొఱఱ్పిలల్ సీయోను పరవ్తముమీద 

నిలువబడియుండెను . ఆయన నామమును ఆయన తండిర్ నామమును నొసళల్యందు 

లిఖింపబడియునన్ నూట నలువది నాలుగు వేలమంది ఆయనతో కూడ ఉండిరి. 

వచనము 9 

అతడు ఈ సంగతులు అంతయ్కాలము వరకు మరుగుగా ఉండునటుల్ ముదిర్ంపబడినవి గనుక, 

దానియేలూ, నీవు ఊరకుండుమని చెపెప్ను. 

దానియేలు 8:16 => అంతట ఊలయి నదీతీరముల మధయ్ నిలిచి పలుకుచునన్ యొక మనుషుయ్ని 

సవ్రము వింటిని; అది గబిర్యేలూ, యీ దరశ్నభావమును ఇతనికి తెలియజేయుమని చెపెప్ను. 

జెకరాయ్ 1:12 => అందుకు యెహోవా దూత సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా, డెబబ్ది 

సంవతస్రములనుండి నీవు యెరూషలేము మీదను యూదా పటట్ణముల మీదను కోపముంచియునాన్వే; 

యిక ఎనాన్ళుల్ కనికరింపక యుందువు అని మనవిచేయగా 

జెకరాయ్ 1:13 => యెహోవా నాతో మాటలాడిన దూతకు ఆదరణయైన మధుర వచనములతో 

ఉతత్రమిచెచ్ను. 

ఎఫెసీయులకు 3:10 => శోధింప శకయ్ముకాని కీర్సుత్ ఐశవ్రయ్మును అనయ్జనులలో 

పర్కటించుటకును, 

1 పేతురు 1:12 => పరలోకమునుండి పంపబడిన పరిశుదాధ్తమ్వలన మీకు సువారత్ పర్కటించిన 

వారిదావ్రా మీకిపుప్డు తెలుపబడిన యీ సంగతుల విషయమై, తమ కొరకు కాదు గాని మీకొరకే 

తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 
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దానియేలు 10:5 => నేను కనున్లెతిత్ చూడగా, నారబటట్లు ధరించుకొనన్ యొకడు కనబడెను, అతడు 

నడుమున మేలిమి బంగారు నడికటుట్ కటుట్కొనియుండెను. 

దానియేలు 10:6 => అతని శరీరము రకత్వరణ్పు రాతివంటిది, అతని ముఖము మెరుపువలె ఉండెను, 

అతని కనున్లు జావ్లామయమైన దీపములను, అతని భుజములును పాదములును తళతళలాడు 

ఇతత్డిని పోలియుండెను. అతని మాటల ధవ్ని నరసమూహపు కంఠధవ్నివలె ఉండెను 

యెహెజేక్లు 9:2 => అంతలో ఒకొక్కడు తాను హతముచేయు ఆయుధమును చేతపటుట్కొని, ఉతత్ర 

దికుక్ననునన్ పై గవిని మారగ్ముగా ఆరుగురు మనుషుయ్లు వచుచ్చుండిరి. వారి మధయ్ ఒకడు, 

అవిసెనారబటట్ ధరించుకొని నడుమునకు లేఖకుని సిరాబుడిడ్ కటుట్కొనియుండెను; వారు ఆలయమున 

పర్వేశించి యితత్డి బలిపీఠమునొదద్ నిలిచిరి.  

పర్కటన 15:6 => ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ ఆ యేడుగురు దూతలు, నిరమ్లమును 

పర్కాశమానమునైన రాతిని ధరించుకొని, రొముమ్లమీద బంగారు దటీ ట్లు కటుట్కొనినవారై ఆ 

ఆలయములోనుండి వెలుపలికి వచిచ్రి. 

పర్కటన 19:14 => పరలోకమందునన్ సేనలు శుభర్మైన తెలల్ని నారబటట్లు ధరించుకొని తెలల్ని 

గుఱఱ్ము లెకిక్ ఆయనను వెంబడించుచుండిరి. 

పర్కటన 10:2 => ఆయనచేతిలో విపప్బడియునన్ యొక చినన్ పుసత్కముండెను. ఆయన తన కుడి 

పాదము సముదర్ము మీదను ఎడమ పాదము భూమి మీదను మోపి, 

పర్కటన 10:3 => సింహము గరిజ్ంచునటుల్ గొపప్ శబద్ముతో ఆరభ్టించెను. ఆయన 

ఆరభ్టించినపుప్డు ఏడు ఉరుములు వాటివాటి శబద్ములు పలికెను. 

పర్కటన 10:4 => ఆ యేడు ఉరుములు పలికినపుప్డు నేను వార్యబోవుచుండగా ఏడు ఉరుములు 

పలికిన సంగతులకు ముదర్ వేయుము, వాటిని వార్యవదద్ని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము 

పలుకుట వింటిని. 

పర్కటన 10:5 => మరియు సముదర్ము మీదను భూమి మీదను నిలిచియుండగా నేను చూచిన ఆ 

దూత తన కుడిచెయియ్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్ 
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దానియేలు 8:13 => అపుప్డు పరిశుదుధ్లలో ఒకడు మాటలాడగా వింటిని; అంతలో 

మాటలాడుచునన్ ఆ పరిశుదుధ్నితో మరియొక పరిశుదుధ్డు మాటలాడుచుండెను. ఏమనగా, 

అనుదినబలినిగూరిచ్యు, అతికర్మము జరిగినందున సంభవించు నాశనకరమైన హేయ 

వసుత్వునుగూరిచ్యు కలిగిన యీ దరశ్నము నెరవేరుటకు ఎనాన్ళుల్ పటుట్ననియు, ఈ ఆలయ 

సాథ్నమును జనసమూహమును కాళల్కిర్ంద తొర్కక్బడుట ఎనాన్ళుల్ జరుగునోయనియు 

మాటలాడుకొనిరి. 

కీరత్నలు 74:9 => సూచక కిర్యలు మాకు కనబడుటలేదు, ఇకను పర్వకత్యు లేకపోయెను. ఇది 

ఎంతకాలము జరుగునో దాని నెరిగినవాడు మాలో ఎవడును లేడు. 

పర్కటన 6:10 => వారు నాథా, సతయ్సవ్రూపీ, పరిశుదుధ్డా, యెందాక తీరుప్ తీరచ్కయు, మా రకత్ము 

నిమితత్ము భూనివాసులకు పర్తిదండన చేయకయు ఉందువని బిగగ్రగా కేకలు వేసిరి. 

కీరత్నలు 74:10 => దేవా, విరోధులు ఎందాక నిందింతురు? శతుర్వులు నీ నామమును నితయ్ము 

దూషింతురా? 

దానియేలు 7:16 => నేను దగగ్ర నిలిచియునన్ వారిలో ఒకనియొదద్కు పోయి ఇందునుగూరిచ్న 

నిజమంతయు నాకు చెపుప్మని అడుగగా, అతడు నాతో మాటలాడి ఆ సంగతుల భావమును నాకు 

తెలియజేసెను. 

దానియేలు 12:8 => నేను వింటినిగాని గర్హింపలేకపోతిని నా యేలిన వాడా, వీటికి అంతమేమని 

నేనడుగగా 

మతత్యి 24:3 => ఆయన ఒలీవల కొండమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు శిషుయ్లాయనయొదద్కు 

ఏకాంతముగా వచిచ్ ఇవి ఎపుప్డు జరుగును? నీ రాకడకును ఈ యుగసమాపిత్కిని సూచనలేవి? మాతో 

చెపుప్మనగా 

మారుక్ 13:4 => ఇవి ఎపుప్డు జరుగును? ఇవనిన్యు నెరవేరబోవు కాలమునకు ఏ గురుతు 

కలుగును? అది మాతో చెపుప్మని ఆయనను ఏకాంతమందు అడుగగా 

లూకా 21:7 => అపుప్డు వారు బోధకుడా, ఆలాగైతే ఇవి యెపుప్డు జరుగును? ఇవి జరుగబోవునని 

సూచన ఏమని ఆయన నడుగగా 
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పర్కటన 15:1 => మరియు ఆశచ్రయ్మైన మరియొక గొపప్ సూచన పరలోకమందు చూచితిని. 

అదేమనగా, ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దూతలు. ఇవే కడవరి తెగుళుల్; వీటితో 

దేవుని కోపము సమాపత్మాయెను. 

వచనము 10 

అనేకులు తముమ్ను శుదిధ్పరచుకొని పర్కాశమానులును నిరమ్లులును అగుదురు. దుషుట్లు 

దుషట్కారయ్ములు చేయుదురు గనుక ఏ దుషుట్డును ఈ సంగతులను గర్హింపలేకపోవును గాని 

బుదిధ్మంతులు గర్హించెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:40 => నేను తళతళలాడు నా ఖడగ్ము నూరి నాచేత నాయ్యమును 

పటుట్కొనినయెడల నా శతుర్వులకు పర్తీకారము కలుగజేసెదను 

పర్కటన 10:5 => మరియు సముదర్ము మీదను భూమి మీదను నిలిచియుండగా నేను చూచిన ఆ 

దూత తన కుడిచెయియ్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్ 

పర్కటన 10:7 => యేడవ దూత పలుకు దినములలో అతడు బూర ఊదబోవుచుండగా, దేవుడు తన 

దాసులగు పర్వకత్లకు తెలిపిన సువారత్ పర్కారము దేవుని మరమ్ము సమాపత్మగునని చెపెప్ను. 

దానియేలు 4:34 => ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ 

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

యోబు 27:2 => నా ఊపిరి యింకను నాలో పూరణ్ముగా ఉండుటనుబటిట్యు దేవుని ఆతమ్ నా 

నాసికారంధర్ములలో ఉండుటనుబటిట్యు 

యిరిమ్యా 4:2 => సతయ్మునుబటిట్యు నాయ్యమునుబటిట్యు నీతినిబటిట్యు యెహోవా జీవముతోడని 

పర్మాణము చేసినయెడల జనములు ఆయనయందు తమకు ఆశీరావ్దము కలుగుననుకొందురు, 

ఆయనయందే అతిశయపడుదురు. 
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దానియేలు 12:11 => అనుదిన బలి నిలుపు చేయబడిన కాలము మొదలుకొని నాశనము 

కలుగజేయు హేయమైన దానిని నిలువబెటుట్వరకు వెయియ్నిన్ రెండువందల తొంబది దినములగును. 

దానియేలు 12:12 => వెయియ్నిన్ మూడువందల ముపప్దియైదు దినములు తాళుకొని 

కనిపెటుట్కొనువాడు ధనుయ్డు. 

దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

దానియేలు 8:14 => అందుకతడు రెండువేల మూడువందల దినముల మటుట్కే యని నాతో చెపెప్ను. 

అపుప్డు ఆలయ పవితర్తనుగూరిచ్న తీరుప్ తీరచ్బడును. 

దానియేలు 11:13 => ఏలయనగా ఉతత్ర దేశపు రాజు మొదటి సైనయ్ముకంటె ఇంక గొపప్ 

సైనయ్మును సమకూరుచ్కొని మరల వచుచ్ను. ఆ కాలాంతమున, అనగా కొనిన్ సంవతస్రములైన 

పిమమ్ట అతడు గొపప్ సైనయ్మును విశేషమైన సామగిర్ని సమకూరిచ్ నిశచ్యముగా వచుచ్ను. 

పర్కటన 11:2 => ఆలయమునకు వెలుపటి ఆవరణమును కొలతవేయక విడిచిపెటుట్ము; అది 

అనుయ్లకియయ్బడెను, వారు నలువది రెండు నెలలు పరిశుదధ్పటట్ణమును కాలితో తొర్కుక్దురు. 

పర్కటన 11:3 => నేను నా యిదద్రు సాకుష్లకు అధికారము ఇచెచ్దను; వారు గోనెపటట్ ధరించుకొని 

వెయియ్నిన్ రెండువందల అరువది దినములు పర్వచింతురు. 

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. 

పర్కటన 12:6 => ఆ సతరీ అరణయ్మునకు పారిపోయెను; అచచ్ట వారు వెయియ్నిన్ రెండువందల 

అరువది దినములు ఆమెను పోషింపవలెనని దేవుడామెకు ఒక సథ్లము సిదధ్పరచియుంచెను. 

పర్కటన 12:14 => అందువలన ఆమె అరణయ్ములో ఉనన్ తన చోటికి ఎగురునటుల్ గొపప్ పకిష్రాజు 

రెకక్లు రెండు ఆమెకు ఇయయ్బడెను. అచచ్ట ఆ సరప్ముఖమును చూడకుండ ఆమె ఒక కాలము 

కాలములు అరధ్కాలము పోషింపబడెను 
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పర్కటన 13:5 => డంబపు మాటలను దేవదూషణలను పలుకు ఒక నోరు దానికి ఇయయ్బడెను. 

మరియు నలువదిరెండు నెలలు తన కారయ్ము జరుపనధికారము దానికి ఏరాప్టాయెను 

లూకా 21:14 => కాబటిట్ మేమేమి సమాధానము చెపుప్దుమా అని ముందుగా చింతింపకుందుమని 

మీ మనసుస్లో నిశచ్యించుకొనుడి. 

పర్కటన 10:7 => యేడవ దూత పలుకు దినములలో అతడు బూర ఊదబోవుచుండగా, దేవుడు తన 

దాసులగు పర్వకత్లకు తెలిపిన సువారత్ పర్కారము దేవుని మరమ్ము సమాపత్మగునని చెపెప్ను. 

పర్కటన 11:7 => వారు సాక్షయ్ము చెపుప్ట ముగింపగానే అగాధములోనుండి వచుచ్ కూర్రమృగము 

వారితో యుదధ్ము చేసి జయించి వారిని చంపును. 

పర్కటన 11:8 => వారి శవములు ఆ మహాపటట్ణపు సంతవీధిలో పడియుండును; వానికి ఉపమాన 

రూపముగా సొదొమ అనియు ఐగుపుత్ అనియు పేరు; అచచ్ట వారి పర్భువు కూడ సిలువవేయబడెను. 

పర్కటన 11:9 => మరియు పర్జలకును, వంశములకును, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని, 

జనములకును సంబంధించినవారు మూడు దినములనన్ర వారి శవములను చూచుచు వారి 

శవములను సమాధిలో పెటట్నియయ్రు. 

పర్కటన 11:10 => ఈ యిదద్రు పర్వకత్లు భూనివాసులను బాధించినందున భూనివాసులు వారి గతి 

చూచి సంతోషించుచు, ఉతస్హించుచు, ఒకనికొకడు కటన్ములు పంపుకొందురు. 

పర్కటన 11:11 => అయితే ఆ మూడుదినములనన్రయైన పిమమ్ట దేవునియొదద్నుండి జీవాతమ్ వచిచ్ 

వారిలో పర్వేశించెను గనుక వారు పాదములు ఊని నిలిచిరి; వారిని చూచిన వారికి మిగుల భయము 

కలిగెను.  

పర్కటన 11:12 => అపుప్డు ఇకక్డికి ఎకిక్రండని పరలోకమునుండి గొపప్ సవ్రము తమతో చెపుప్ట 

వారు విని, మేఘారూఢులై పరలోకమునకు ఆరోహణమైరి; వారు పోవుచుండగా వారి శతుర్వులు 

వారిని చూచిరి 

పర్కటన 11:13 => ఆ గడియలోనే గొపప్ భూకంపము కలిగినందున ఆ పటట్ణములో పదియవ 

భాగము కూలిపోయెను. ఆ భూకంపమువలన ఏడువేలమంది చచిచ్రి. మిగిలినవారు భయాకార్ంతులై 

పరలోకపు దేవుని మహిమపరచిరి. 
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పర్కటన 11:14 => రెండవ శర్మ గతించెను; ఇదిగో మూడవ శర్మ తవ్రగా వచుచ్చునన్ది. 

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. 

దానియేలు 8:24 => అతడు గెలుచును గాని తన సవ్బలమువలన గెలువడు; ఆశచ్రయ్ముగా 

శతుర్వులను నాశనము చేయుటయందు అభివృదిధ్ పొందుచు, ఇషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు 

బలవంతులను, అనగా పరిశుదధ్ జనమును నశింపజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:6 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తజనము, నీ దేవుడైన 

యెహోవా భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములకంటె నినున్ ఎకుక్వగా ఎంచి, నినున్ తనకు 

సవ్కీయజనముగా ఏరప్రచుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:19 => తాను సృజించిన సమసత్ జనములకంటె నీకు కీరిత్ ఘనత పేరు 

కలుగునటుల్ నినున్ హెచిచ్ంచుదునని ఆయన సెలవిచిచ్నటుల్ నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు పర్తిషిఠ్త 

జనమై యుందువనియు యెహోవా ఈ దినమున పర్కటించెను. 

యెషయా 62:12 => పరిశుదధ్ పర్జలనియు యెహోవా విమోచించిన వారనియు వారికి పేరు 

పెటట్బడును. యెరూషలేమా, ఆశింపతగినదానవనియు విసరిజ్ంపబడని పటట్ణమనియు నీకు పేరు 

కలుగును.  

1 పేతురు 2:9 => అయితే మీరు చీకటిలోనుండి ఆశచ్రయ్కరమైన తన వెలుగులోనికి మిముమ్ను 

పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను పర్చురము చేయు నిమితత్ము, ఏరప్రచబడిన వంశమును, 

రాజులైన యాజకసమూహమును, పరిశుదద్ జనమును, దేవుని సొతైత్న పర్జలునైయునాన్రు 

ఆదికాండము 14:22 => అబార్ము నేనే అబార్మును ధనవంతునిగా చేసితినని నీవు చెపప్కుండునటుల్ 

ఒక నూలు పోగైనను చెపుప్ల వారైనను నీవాటిలో ఏదైనను తీసికొన 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:2 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు పర్తిషిట్త జనము. 

మరియు యెహోవా భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములలో విశేషముగా తనకు సవ్కీయ జనమగునటుల్ 

నినున్ ఏరప్రచుకొనెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 14:21 => చచిచ్నదానిని మీరు తినకూడదు. నీ యింటనునన్ పరదేశికి 

దానిని ఇయయ్వచుచ్ను. వాడు దానిని తినవచుచ్ను; లేక అనుయ్నికి దాని అమమ్వచుచ్ను; ఏలయనగా నీ 

దేవుడైన యెహోవాకు నీవు పర్తిషిఠ్త జనము. మేకపిలల్ను దాని తలిల్పాలతో వండకూడదు. 

యెషయా 64:10 => నీ పరిశుదధ్ పటట్ణములు బీటి భూములాయెను సీయోను బీడాయెను 

యెరూషలేము పాడాయెను. 

దానియేలు 4:16 => ఏడు కాలములు గడచువరకు వానికునన్ మానవమనసుస్నకు బదులుగా 

పశువుమనసుస్ వానికి కలుగును. 

దానియేలు 7:21 => ఈ కొముమ్ పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయుచు వారిని గెలుచునదాయెను. 

దానియేలు 8:16 => అంతట ఊలయి నదీతీరముల మధయ్ నిలిచి పలుకుచునన్ యొక మనుషుయ్ని 

సవ్రము వింటిని; అది గబిర్యేలూ, యీ దరశ్నభావమును ఇతనికి తెలియజేయుమని చెపెప్ను. 

దానియేలు 8:19 => మరియు అతడు ఉగర్త సమాపత్మైన కాలమందు కలుగబోవునటిట్ సంగతులు 

నీకు తెలియజేయుచునాన్ను. ఏలయనగా అది నిరణ్యించిన అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నది 

దానియేలు 10:5 => నేను కనున్లెతిత్ చూడగా, నారబటట్లు ధరించుకొనన్ యొకడు కనబడెను, అతడు 

నడుమున మేలిమి బంగారు నడికటుట్ కటుట్కొనియుండెను. 

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  

జెకరాయ్ 1:19 => ఇవి ఏమిటివని నేను నాతో మాటలాడుచునన్ దూతనడుగగా అతడు ఇవి 

యూదావారిని ఇశార్యేలువారిని యెరూషలేము నివాసులను చెదరగొటిట్న కొముమ్లనెను. 

జెకరాయ్ 1:21 => వీరేమి చేయబోవుచునాన్రని నేనడిగినందుకు ఆయన ఎవడును తల యెతత్కుండ 

యూదావారిని చెదరగొటిట్న కొముమ్లు ఇవే. అయితే వాటిని భయపెటుట్టకును, యూదా 

దేశసుథ్లనందరిని చెదరగొటుట్టకై వారిమీద బలాతాక్రము జరిగించిన అనయ్జనుల కొముమ్లను 

పడగొటుట్టకును వీరు వచిచ్యునాన్రని నాకు సెలవిచెచ్ను. 
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లూకా 21:24 => వారు కతిత్వాత కూలుదురు; చెరపటట్బడినవారై సమసత్మైన అనయ్జనముల మధయ్కు 

పోవుదురు; అనయ్జనముల కాలములు సంపూరణ్మగువరకు యెరూషలేము అనయ్జనములచేత 

తొర్కక్బడును. 

2 తిమోతి 3:1 => అంతయ్దినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచుచ్నని తెలిసికొనుము. 

పర్కటన 15:1 => మరియు ఆశచ్రయ్మైన మరియొక గొపప్ సూచన పరలోకమందు చూచితిని. 

అదేమనగా, ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దూతలు. ఇవే కడవరి తెగుళుల్; వీటితో 

దేవుని కోపము సమాపత్మాయెను. 

పర్కటన 16:17 => ఏడవ దూత తన పాతర్ను వాయుమండలముమీద కుమమ్రింపగా 

సమాపత్మైనదని చెపుప్చునన్ యొక గొపప్ సవ్రము గరాభ్లయములో ఉనన్ సింహాసనమునుండి వచెచ్ను. 

పర్కటన 17:17 => దేవుని మాటలు నెరవేరువరకు వారు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ 

రాజయ్మును ఆ మృగమునకు అపప్గించుటవలన తన సంకలప్ము కొనసాగించునటుల్ దేవుడు వారికి 

బుదిధ్ పుటిట్ంచెను. 

వచనము 11 

అనుదిన బలి నిలుపు చేయబడిన కాలము మొదలుకొని నాశనము కలుగజేయు హేయమైన దానిని 

నిలువబెటుట్వరకు వెయియ్నిన్ రెండువందల తొంబది దినములగును. 

లూకా 18:34 => వారు ఈ మాటలలో ఒకటైనను గర్హింపలేదు; ఈ సంగతి వారికి 

మరుగుచేయబడెను గనుక ఆయన చెపిప్న సంగతులు వారికి బోధపడలేదు. 

యోహాను 12:16 => ఆయన శిషుయ్లు ఈ మాటలు మొదట గర్హింపలేదు గాని యేసు 

మహిమపరచబడినపుప్డు అవి ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడెననియు, వారాయనకు వాటిని చేసిరనియు 

జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనిరి. 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 1 : 7 = > కా ల ము ల ను స మ య ము ల ను తం డిర్ త న 

సావ్ధీనమందుంచుకొనియునాన్డు; వాటిని తెలిసికొనుట మీ పనికాదు.  
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1 పేతురు 1:11 => వాటి తరువాత కలుగబోవు మహిమలనుగూరిచ్యు ముందుగా 

సాక్షయ్మిచుచ్నపుడు, ఆ ఆతమ్, యే కాలమును ఎటిట్ కాలమును సూచించుచు వచెచ్నో దానిని విచారించి 

పరిశోధించిరి. 

దానియేలు 12:6 => ఆ యిదద్రిలో ఒకడు నార బటట్లు వేసికొనన్వాడై యేటినీళల్పైన ఆడుచుండు వాని 

చూచి ఈ యాశచ్రయ్ము ఎపుప్డు సమాపత్మగునని యడుగగా  

దానియేలు 10:14 => ఈ దరశ్నపు సంగతి ఇంక అనేకదినముల వరకు జరుగదు; అయితే 

దినముల అంతమందు నీ జనమునకు సంభవింపబోవు ఈ సంగతిని నీకు తెలియజేయ వచిచ్తినని 

అతడు నాతో చెపెప్ను. 

యెషయా 48:6 => నీవు ఆ సంగతి వినియునాన్వు ఇదంతయు ఆలోచించుము అది నిజమని మీరు 

ఒపుప్కొనవలెను గదా? తెలియని మరుగైన కొర్తత్సంగతులు నేనికమీదట నీకు తెలియజేయుచునాన్ను  

దానియేలు 8:15 => దానియేలను నేను ఈ దరశ్నము చూచితిని; దాని తెలిసికొనదగిన వివేకము 

పొందవలెనని యుండగా; మనుషుయ్ని రూపము గల యొకడు నాయెదుట నిలిచెను. 

దానియేలు 8:19 => మరియు అతడు ఉగర్త సమాపత్మైన కాలమందు కలుగబోవునటిట్ సంగతులు 

నీకు తెలియజేయుచునాన్ను. ఏలయనగా అది నిరణ్యించిన అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నది 

దానియేలు 10:16 => అపుప్డు నరసవ్రూపియగు ఒకడు నా పెదవులను ముటట్గా నేను నోరు తెరచి 

నాయెదుట నిలిచియునన్ వానితో ఇటల్ంటిని నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నమువలన నాకు వేదన 

కలిగినందున నా బలము తొలగిపోయెను, 

జెకరాయ్ 4:4 => నా యేలినవాడా, యిదేమిటియని నాతో మాటలాడుచునన్ దూతనడిగితిని. 

మారుక్ 13:4 => ఇవి ఎపుప్డు జరుగును? ఇవనిన్యు నెరవేరబోవు కాలమునకు ఏ గురుతు 

కలుగును? అది మాతో చెపుప్మని ఆయనను ఏకాంతమందు అడుగగా 

లూకా 21:7 => అపుప్డు వారు బోధకుడా, ఆలాగైతే ఇవి యెపుప్డు జరుగును? ఇవి జరుగబోవునని 

సూచన ఏమని ఆయన నడుగగా 

యోహాను 13:7 => అందుకు యేసు నేను చేయుచునన్ది ఇపుప్డు నీకు తెలియదుగాని యికమీదట 

తెలిసికొందువని అతనితో చెపప్గా 
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పర్కటన 5:4 => ఆ గర్ంథము విపుప్టకైనను చూచుటకైనను యోగుయ్డెవడును కనబడనందున నేను 

బహుగా ఏడుచ్చుండగా 

పర్కటన 17:9 => ఇందులో జాఞ్నముగల మనసుస్ కనబడును. ఆ యేడు తలలు ఆ సతరీ కూరుచ్నన్ 

యేడు కొండలు; 

వచనము 12 

వెయియ్నిన్ మూడువందల ముపప్దియైదు దినములు తాళుకొని కనిపెటుట్కొనువాడు ధనుయ్డు. 

దానియేలు 12:13 => నీవు అంతయ్ము వరకు నిలకడగా ఉండినయెడల విశార్ంతి నొంది 

కాలాంతమందు నీ వంతులో నిలిచెదవు. 

దానియేలు 12:4 => దానియేలూ, నీవు ఈ మాటలను మరుగుచేసి అంతయ్కాలము వరకు ఈ 

గర్ంథమును ముదిర్ంపుము. చాలమంది నలుదిశల సంచరించినందున తెలివి అధికమగును అని నాతో 

మాటలాడు గబిర్యేలను నతడు చెపెప్ను. 

దానియేలు 8:26 => ఆ దినములనుగూరిచ్న దరశ్నమును వివరించియునాన్ను. అది వాసత్వము, అది 

యనేకదినములు జరిగిన పిమమ్ట నెరవేరును; నీవైతే ఈ దరశ్నము వెలల్డిచేయకుమనెను. 

యెషయా 8:16 => ఈ పర్మాణ వాకయ్మును కటుట్ము, ఈ బోధను ముదిర్ంచి నా శిషుయ్ల 

కపప్గింపుము. 

యెషయా 29:11 => దీనినంతటినిగూరిచ్న పర్కటన గూఢమైన గర్ంథ వాకయ్ములవలె ఉనన్ది ఒకడు 

నీవు దయచేసి దీని చదువుమని చెపిప్ అక్షరములు తెలిసినవానికి వానిని అపప్గించును; అతడు అది 

నావలన కాదు అది గూఢారథ్ముగా ఉనన్దని చెపుప్ను.  

పర్కటన 10:4 => ఆ యేడు ఉరుములు పలికినపుప్డు నేను వార్యబోవుచుండగా ఏడు ఉరుములు 

పలికిన సంగతులకు ముదర్ వేయుము, వాటిని వార్యవదద్ని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము 

పలుకుట వింటిని. 

కీరత్నలు 102:13 => నీవు లేచి సీయోనును కరుణించెదవు. దానిమీద దయచూపుటకు కాలము 

వచెచ్ను నిరణ్యకాలమే వచెచ్ను. 
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పర్సంగి 3:17 => పర్తి పర్యతన్మునకును పర్తి కిర్యకును తగిన సమయమునన్దనియు, 

నీతిమంతులకును దురామ్రుగ్లకును దేవుడే తీరుప్ తీరుచ్ననియు నా హృదయములో నేననుకొంటిని. 

పర్సంగి 3:22 => కాగా తమకు తరువాత జరుగుదానిని చూచుటకై నరుని తిరిగి లేపికొని 

పోవువాడెవడును లేకపోవుట నేను చూడగా వారు తమ కిర్యలయందు సంతోషించుటకంటె వారికి 

మరి ఏ మేలును లేదను సంగతి నేను తెలిసికొంటిని; ఇదే వారి భాగము. 

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.  

దానియేలు 7:28 => దానియేలను నేను విని మనసుస్నందు అధికమైన కలత గలవాడనైతిని; 

అందుచేత నా ముఖము వికారమాయెను; అయితే ఆ సంగతి నా మనసుస్లో నుంచుకొంటిని. 

దానియేలు 10:1 => పారసీకరాజగు కోరెషు పరిపాలన కాలములో మూడవ సంవతస్రమున 

బెలెత్షాజరు అను దానియేలునకు ఒక సంగతి బయలుపరచబడెను; గొపప్ యుదధ్ము జరుగుననన్ ఆ 

సంగతి నిజమే; దానియేలు దాని గర్హించెను; అది దరశ్నమువలన అతనికి తెలిసినదాయెను.  

దానియేలు 10:14 => ఈ దరశ్నపు సంగతి ఇంక అనేకదినముల వరకు జరుగదు; అయితే 

దినముల అంతమందు నీ జనమునకు సంభవింపబోవు ఈ సంగతిని నీకు తెలియజేయ వచిచ్తినని 

అతడు నాతో చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 15:24 => అటుతరువాత ఆయన సమసత్మైన ఆధిపతయ్మును, సమసత్మైన 

అధికారమును, బలమును కొటిట్వేసి తన తండిర్యైన దేవునికి రాజయ్ము అపప్గించును; అపుప్డు 

అంతము వచుచ్ను. 

1 పేతురు 1:12 => పరలోకమునుండి పంపబడిన పరిశుదాధ్తమ్వలన మీకు సువారత్ పర్కటించిన 

వారిదావ్రా మీకిపుప్డు తెలుపబడిన యీ సంగతుల విషయమై, తమ కొరకు కాదు గాని మీకొరకే 

తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 
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పర్కటన 5:4 => ఆ గర్ంథము విపుప్టకైనను చూచుటకైనను యోగుయ్డెవడును కనబడనందున నేను 

బహుగా ఏడుచ్చుండగా 

పర్కటన 22:10 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను ఈ గర్ంథమందునన్ పర్వచన 

వాకయ్ములకు ముదర్ వేయవలదు; కాలము సమీపమైయునన్ది; 

వచనము 13 

నీవు అంతయ్ము వరకు నిలకడగా ఉండినయెడల విశార్ంతి నొంది కాలాంతమందు నీ వంతులో 

నిలిచెదవు. 

దానియేలు 11:35 => నిరణ్యకాలము ఇంక రాలేదు గనుక అంతయ్కాలము వరకు జనులను 

పరిశీలించుటకును పవితర్పరచుటకును బుదిధ్మంతులలో కొందరు కూలుదురు. 

కీరత్నలు 51:7 => నేను పవితుర్డనగునటుల్ హిసోస్పుతో నా పాపము పరిహరింపుము. 

హిమముకంటెను నేను తెలల్గానుండునటుల్ నీవు ననున్ కడుగుము. 

యెషయా 1:18 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు రండి మన వివాదము తీరుచ్కొందము 

మీ పాపములు రకత్మువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి హిమమువలె తెలల్బడును కెంపువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి 

గొఱఱ్బొచుచ్వలె తెలల్నివగును. 

యెహెజేక్లు 36:25 => మీ అపవితర్త యావతుత్ పోవునటుల్ నేను మీ మీద శుదధ్జలము చలుల్దును, 

మీ విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 

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. 

1 కొరిందీయులకు 6:11 => మీలో కొందరు అటిట్వారైయుంటిరి గాని, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 
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2 కొరిందీయులకు 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 

తీ తు కు 2 : 1 4 = > ఆ య న స మ సత్ మై న దు రీన్ తి నుం డి మ న ల ను వి మో చిం చి , 

సత కిర్యలయందాసకిత్గల పర్జలను తన కోసరము పవితర్పరచుకొని తన సొతుత్గా చేసికొనుటకు 

తనున్తానే మనకొరకు అరిప్ంచుకొనెను. 

హెబీర్యులకు 12:10 => వారు కొనిన్దినములమటుట్కు తమకిషట్ము వచిచ్నటుట్ మనలను శికిష్ంచిరి 

గాని మనము తన పరిశుదధ్తలో పాలుపొందవలెనని మన మేలుకొరకే ఆయన శికిష్ంచుచునాన్డు. 

1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

1 పేతురు 1 : 2 2 = > మీరు సతయ్మునకు విధేయులవుటచేత మీ మనసుస్లను 

పవితర్పరచుకొనినవారైయుండి, యొకనినొకడు హృదయపూరవ్కముగాను మికక్టముగాను 

పేర్మించుడి.  

పర్కటన 3:18 => నీవు ధనవృదిధ్ చేసికొనునటుల్ అగిన్లో పుటము వేయబడిన బంగారమును, నీ 

దిసమొల సిగుగ్ కనబడకుండునటుల్ ధరించుకొనుటకు తెలల్ని వసత్రములను, నీకు దృషిట్ కలుగునటుల్ నీ 

కనున్లకు కాటుకను నాయొదద్ కొనుమని నీకు బుదిధ్ చెపుప్చునాన్ను. 

పర్కటన 7:13 => పెదద్లలో ఒకడు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనియునన్ వీరెవరు? ఎకక్డనుండి 

వచిచ్రని ననున్ అడిగెను.  

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

పర్కటన 19:8 => మరియు ఆమె ధరించుకొనుటకు పర్కాశములును నిరమ్లములు నైన సనన్పు 

నారబటట్లు ఆమెకియయ్బడెను; అవి పరిశుదుధ్ల నీతికిర్యలు. 
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పర్కటన 19:14 => పరలోకమందునన్ సేనలు శుభర్మైన తెలల్ని నారబటట్లు ధరించుకొని తెలల్ని 

గుఱఱ్ము లెకిక్ ఆయనను వెంబడించుచుండిరి. 

1 సమూయేలు 24:13 => పూరివ్కులు సామయ్ము చెపిప్నటుట్ దుషుట్లచేతనే దౌషట్య్ము పుటుట్నుగాని 

నేను నినున్ చంపను. 

యెషయా 32:6 => మూఢులు మూఢవాకుక్లు పలుకుదురు భకిత్హీనముగా నడుచుకొందురు 

యెహోవానుగూరిచ్ కానిమాటలాడుచు ఆకలిగొనినవారి జీవనాధారము తీసికొనుచు దపిప్గొనినవారికి 

పానీయము లేకుండ చేయుచు హృదయపూరవ్కముగా పాపము చేయుదురు. 

యెషయా 32:7 => మోసకారి సాధనములును చెడడ్వి నిరుపేదలు నాయ్యవాదన చేసినను 

కలల్మాటలతో దీనులను నాశనము చేయుటకు వారు దురాలోచనలు చేయుదురు.  

యెహెజేక్లు 47:11 => అయితే ఆ సముదర్పు బురద సథ్లములును ఊబి సథ్లములును 

ఉపుప్గలవైయుండి బాగుకాక యుండును. 

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 11:8 => ఇందువిషయమై నేటివరకు దేవుడు వారికి నిదర్మతుత్గల మనసుస్ను, 

చూడలేని కనున్లను, వినలేని చెవులను ఇచిచ్యునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 11:9 => మరియు వారి భోజనము వారికి ఉరిగాను, బోనుగాను, ఆటంకముగాను 

వారి కిర్యలకు పర్తిఫలముగాను ఉండును గాక. 

రోమీయులకు 11:10 => వారు చూడకుండునటుల్ వారి కనున్లకు చీకటి కముమ్ను గాక. వారి 

వీపును ఎలల్పుప్డును వంగిపోవునటుల్ చేయుము అని దావీదు చెపుప్చునాన్డు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => అబదధ్మును నముమ్నటుల్ మోసముచేయు శకిత్ని దేవుడు వారికి 

పంపుచునాన్డు. 

పర్కటన 9:20 => ఈ దెబబ్లచేత చావక మిగిలిన జనులు, దయయ్ములను, చూడను వినను నడువను 

శకిత్లేనివై, బంగారు వెండి కంచు రాయి కరర్లతో చేయబడిన తమ హసత్కృతములైన విగర్హములను 

పూజింపకుండ విడిచిపెటుట్నటుల్ మారుమనసుస్ పొందలేదు. 

పర్కటన 9:21 => మరియు తాము చేయుచునన్ నరహతయ్లును మాయ మంతర్ములును జార 

చోరతవ్ములును చేయకుండునటుల్ వారు మారుమనసుస్ పొందిన వారు కారు. 

పర్కటన 16:11 => తమకు కలిగిన వేదనలను బటిట్యు పుండల్ను బటిట్యు పరలోకమందునన్ దేవుని 

దూషించిరి గాని తమ కిర్యలను మాని మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

పర్కటన 22:11 => అనాయ్యము చేయువాడు ఇంకను అనాయ్యమే చేయనిముమ్, అపవితుర్డైన వాడు 

ఇంకను అపవితుర్డుగానే యుండనిముమ్, నీతిమంతుడు ఇంకను నీతిమంతుడుగానే యుండనిముమ్. 

పరిశుదుధ్డు ఇంకను పరిశుదుద్డుగానే యుండనిముమ్ 

దానియేలు 11:33 => జనములో బుదిధ్మంతులు ఆనేకులకు బోధించుదురు గాని వారు బహు 

దినములు ఖడగ్మువలనను అగిన్వలనను కుర్ంగి చెరపటట్బడి హింసింపబడి దోచబడుదురు.  

దానియేలు 11:35 => నిరణ్యకాలము ఇంక రాలేదు గనుక అంతయ్కాలము వరకు జనులను 

పరిశీలించుటకును పవితర్పరచుటకును బుదిధ్మంతులలో కొందరు కూలుదురు. 

కీరత్నలు 107:43 => బుదిధ్మంతుడైనవాడు ఈ విషయములను ఆలోచించును యెహోవా 

కృపాతిశయములను జనులు తలపోయుదురుగాక. 

సామెతలు 1:5 => జాఞ్నము గలవాడు విని పాండితయ్ము వృదిధ్ చేసికొనును వివేకము గలవాడు 

ఆలకించి నీతి సూతర్ములను సంపాదించుకొనును. 

సామెతలు 2:1 => నా కుమారుడా, నీవు నా మాటలనంగీకరించి నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచుకొనినయెడల 

సామెతలు 2:2 => జాఞ్నమునకు నీ చెవియొగిగ్ హృదయపూరవ్కముగా వివేచన నభయ్సించినయెడల 

సామెతలు 2:3 => తెలివికై మొఱఱ్పెటిట్నయెడల వివేచనకై మనవిచేసినయెడల 
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సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 

మారుక్  4 : 1 1 = > అందుకాయన దేవుని రాజయ్మరమ్ము ( తెలిసికొనుట ) మీకు 

అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

లూకా 24:25 => అందుకాయన అవివేకులారా, పర్వకత్లు చెపిప్న మాటలననిన్టిని నమమ్ని 

మందమతులారా, 

యోహాను 7:17 => ఎవడైనను ఆయన చితత్ము చొపుప్న చేయ నిశచ్యించుకొనినయెడల, ఆ బోధ 

దేవునివలన కలిగినదో, లేక నా యంతట నేనే బోధించుచునాన్నో, వాడు తెలిసికొనును. 

యోహాను 8:47 => దేవుని సంబంధియైనవాడు దేవుని మాటలు వినును. మీరు దేవుని సంబంధులు 

కారు గనుకనే మీరు వినరని చెపెప్ను. 

యోహాను 18:37 => అందుకు పిలాతు నీవు రాజువా? అని ఆయనను అడుగగా యేసు నీవనన్టుట్ 

నేను రాజునే; సతయ్మునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టకు నేను పుటిట్తిని; ఇందు నిమితత్మే యీ లోకమునకు 

వచిచ్తిని; సతయ్సంబంధియైన పర్తివాడును నా మాట వినుననెను 

1 కొరిందీయులకు 2:10 => మనకైతే దేవుడు వాటిని తన ఆతమ్వలన బయలుపరచియునాన్డు; ఆ 

ఆతమ్ అనిన్టిని, దేవుని మరమ్ములను కూడ పరిశోధించుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 2:11 => ఒక మనుషుయ్ని సంగతులు అతనిలోనునన్ మనుషాయ్తమ్కే గాని 

మనుషుయ్లలో మరి ఎవనికి తెలియును? ఆలాగే దేవుని సంగతులు దేవుని ఆతమ్కే గాని మరి ఎవనికిని 

తెలియవు. 

1 కొరిందీయులకు 2:12 => దేవునివలన మనకు దయచేయబడినవాటిని తెలిసికొనుటకై మనము 

లౌకికాతమ్ను కాక దేవునియొదద్నుండి వచుచ్ ఆతమ్ను పొందియునాన్ము. 
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1 కొరిందీయులకు 2:13 => మనుషయ్జాఞ్నము నేరుప్ మాటలతో గాక ఆతమ్ సంబంధమైన 

సంగతులను ఆతమ్ సంబంధమైన సంగతులతో సరిచూచుచు, ఆతమ్ నేరుప్ మాటలతో వీటినిగూరిచ్యే 

మేము బోధించుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 2:14 => పర్కృతి సంబంధియైన మనుషుయ్డు దేవుని ఆతమ్ విషయములను 

అంగీకరింపడు, అవి అతనికి వెఱి ఱ్తనముగా ఉనన్వి, అవి ఆతామ్నుభవముచేతనే వివేచింపదగును 

గనుక అతడు వాటిని గర్హింపజాలడు. 

1 కొరిందీయులకు 2:15 => ఆతమ్సంబంధియైనవాడు అనిన్టిని వివేచించును గాని 

అతడెవనిచేతనైనను వివేచింపబడడు. 

1 కొరిందీయులకు 2:16 => పర్భువు మనసుస్ను ఎరిగి ఆయనకు బోధింపగలవాడెవడు? మనమైతే 

కీర్సుత్ మనసుస్ కలిగినవారము. 

1 యోహాను 5:20 => మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్నందునన్ వారమై సతయ్వంతుని 

యందునాన్ము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నితయ్జీవమునైయునాన్డు. 

యోబు 7:18 => పర్తి పగలు నీవతని దరిశ్ంపనేల? పర్తి క్షణమున నీవతని శోధింపనేల?  

కీరత్నలు 14:2 => వివేకము కలిగి దేవుని వెదకువారు కలరేమో అని యెహోవా ఆకాశమునుండి 

చూచి నరులను పరిశీలించెను 

కీరత్నలు 119:144 => నీ శాసనములు శాశవ్తమైన నీతిగలవి నేను బర్దుకునటుల్ నాకు తెలివి 

దయచేయుము. 

సామెతలు 21:8 => దోషభరితుని మారగ్ము మికిక్లి వంకరమారగ్ము పవితుర్ల కారయ్ము 

యథారథ్ము. 

పర్సంగి 3:22 => కాగా తమకు తరువాత జరుగుదానిని చూచుటకై నరుని తిరిగి లేపికొని 

పోవువాడెవడును లేకపోవుట నేను చూడగా వారు తమ కిర్యలయందు సంతోషించుటకంటె వారికి 

మరి ఏ మేలును లేదను సంగతి నేను తెలిసికొంటిని; ఇదే వారి భాగము. 

యెషయా 8:16 => ఈ పర్మాణ వాకయ్మును కటుట్ము, ఈ బోధను ముదిర్ంచి నా శిషుయ్ల 

కపప్గింపుము. 
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యెషయా 44:18 => వారు వివేచింపరు గర్హింపరు చూడకుండునటుల్ వారి కనున్లు కపప్బడెను 

గర్హింపకుండునటుల్ వారి హృదయములు మూయబడెను. 

హోషేయ 4:14 => జనులు తామే వయ్భిచారిణులను కూడుదురు, తామే వేశయ్లతో సాంగతయ్ము 

చేయుచు బలులనరిప్ంతురు గనుక మీ కుమారెత్లు వేశయ్లగుటనుబటిట్ నేను వారిని శికిష్ంపను, మీ 

కోడండుల్ వయ్భిచరించుటనుబటిట్ నేను వారిని శికిష్ంపను; వివేచనలేని జనము నిరూమ్లమగును. 

మలాకీ 3:3 => వెండిని శోధించి నిరమ్లము చేయువాడైనటుల్ కూరుచ్ని యుండును. లేవీయులు నీతిని 

అనుసరించి యెహోవాకు నైవేదయ్ములు చేయునటుల్ వెండి బంగారములను నిరమ్లము చేయురీతిని 

ఆయన వారిని నిరమ్లులను చేయును. 

యోహాను 10:6 => ఈ సాదృశయ్ము యేసు వారితో చెపెప్ను గాని ఆయన తమతో చెపిప్న 

సంగతులెటిట్వో వారు గర్హించుకొనలేదు. 

పర్కటన 3:10 => నీవు నా ఓరుప్ విషయమైన వాకయ్మును గైకొంటివి గనుక భూ నివాసులను 

శోధించుటకు లోకమంతటి మీదికి రాబోవు శోధనకాలములో నేనును నినున్ కాపాడెదను. 

పర్కటన 13:18 => బుదిధ్ గలవాడు మృగము యొకక్ సంఖయ్ను లెకిక్ంపనిముమ్; అది యొక 

మనుషుయ్ని సంఖయ్యే; ఆ సంఖయ్ ఆరువందల అరువది యారు; ఇందులో జాఞ్నము కలదు.
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