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www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 1 183



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   న"#

విషయసూచిక (Table of Contents) 

అ"#య% 1  .................................................................................................................................3

అ"#య% 2  .............................................................................................................................104

అ"#య% 3 .............................................................................................................................136

Page  of 2 183



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   న"#

 

నహూము 

అధాయ్యము 1	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

నీనెవెనుగూరిచ్న దేవోకిత్, ఎలోక్షు వాడగు నహూమునకు కలిగిన దరశ్నమును వివరించు గర్ంథము. 

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

మహానీయుడవు సుత్తికీరత్నలనుబటిట్ పూజుయ్డవు అదుభ్తములు చేయువాడవు నీవంటివాడెవడు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:26 => యెషూరూనూ, దేవుని పోలినవాడెవడును లేడు ఆయన నీకు 

సహాయము చేయుటకు ఆకాశవాహనుడై వచుచ్ను మహోనన్తుడై మేఘవాహనుడగును. 

1 రాజులు 8:23 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, పైనునన్ ఆకాశమందైనను కిర్ందనునన్ 

భూమియందైనను నీవంటి దేవుడొకడునులేడు; పూరణ్మనసుస్తో నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా నడుచు నీ 

దాసుల విషయమై నీవు నిబంధనను నెరవేరుచ్చు కనికరము చూపుచు ఉండువాడవై యునాన్వు, 

కీరత్నలు 35:10 => అపుప్డు యెహోవా నీవంటివాడెవడు? మించిన బలముగలవారి చేతినుండి 

దీనులను దోచుకొనువారి చేతినుండి దీనులను దరిదుర్లను విడిపించువాడవు నీవే అని నా 

యెముకలనిన్యు చెపుప్కొనును.  

కీరత్నలు 71:19 => దేవా, నీ నీతి మహాకాశమంత ఉనన్తమైనది గొపప్ కారయ్ములు చేసిన దేవా, 

నీతో సాటియైనవాడెవడు?  

కీరత్నలు 89:6 => మింటను యెహోవాకు సాటియైనవాడెవడు? దైవపుతుర్లలో యెహోవా 

వంటివాడెవడు? 

కీరత్నలు 89:8 => యెహోవా, సైనయ్ములకధిపతివగు దేవా, యెహోవా, నీవంటి బలాఢుయ్డెవడు? నీ 

విశావ్సయ్తచేత నీవు ఆవరింపబడియునాన్వు. 

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

పోలియునన్వాడెవడు? 

కీరత్నలు 113:6 => ఆయన భూమాయ్కాశములను వంగిచూడ ననుగర్హించుచునాన్డు. 

యెషయా 40:18 => కావున మీరు ఎవనితో దేవుని పోలుచ్దురు? ఏ రూపమును ఆయనకు 

సాటిచేయగలరు? 
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యెషయా 40:25 => నీవు ఇతనితో సమానుడవని మీరు ననెన్వనికి సాటి చేయుదురు? అని 

పరిశుదుధ్డు అడుగుచునాన్డు. 

యెషయా 46:8 => దీని జాఞ్పకము చేసికొని ధైరయ్ముగా నుండుడి అతికర్మము చేయువారలారా, దీని 

ఆలోచించుడి 

యెషయా 46:9 => చాల పూరవ్మున జరిగినవాటిని జాఞ్పకము చేసికొనుడి దేవుడను నేనే మరి ఏ 

దేవుడును లేడు నేను దేవుడను ననున్ పోలినవాడెవడును లేడు. 

నిరగ్మకాండము 33:18 => అతడు దయచేసి నీ మహిమను నాకు చూపుమనగా 

నిరగ్మకాండము 33:19 => ఆయన నా మంచితనమంతయు నీ యెదుట కనుపరచెదను; యెహోవా 

అను నామమును నీ యెదుట పర్కటించెదను. నేను కరుణించువాని కరుణించెదను, ఎవనియందు 

కనికరపడెదనో వానియందు కనికరపడెదననెను. 

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 
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నెహెమాయ్ 9:17 => వారు విధేయులగుటకు మనసుస్ లేనివారై తమ మధయ్ నీవు చేసిన 

అదుభ్తములను జాఞ్పకము చేసికొనక తమ మనసుస్ను కఠినపరచుకొని, తాముండి వచిచ్న దాసయ్పు 

దేశమునకు తిరిగివెళుల్టకు ఒక అధికారిని కోరుకొని నీ మీద తిరుగుబాటు చేసిరి. అయితే నీవు 

క్షమించుటకు సిదధ్మైన దేవుడవును, దయావాతస్లయ్తలు గలవాడవును, దీరఘ్శాంతమును బహు 

కృపయు గలవాడవునై యుండి వారిని విసరిజ్ంపలేదు. 

కీరత్నలు 65:3 => నామీద మోపబడిన దోషములు భరింపజాలనివి మా అతికర్మముల నిమితత్ము 

నీవే పార్యశిచ్తత్ము చేయుదువు.  

కీరత్నలు 86:5 => పర్భువా, నీవు దయాళుడవు క్షమించుటకు సిదధ్మైన మనసుస్గలవాడవు నీకు 

మొఱఱ్పెటుట్వారందరియెడల కృపాతిశయము గలవాడవు. 

కీరత్నలు 86:15 => పర్భువా, నీవు దయాదాకిష్ణయ్ములుగల దేవుడవు ధీరఘ్శాంతుడవు 

కృపాసతయ్ములతో నిండినవాడవు 

కీరత్నలు 103:2 => నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము ఆయన చేసిన ఉపకారములలో 

దేనిని మరువకుము 

కీరత్నలు 103:3 => ఆయన నీ దోషములనిన్టిని క్షమించువాడు నీ సంకటములనిన్టిని 

కుదురుచ్వాడు. 

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 130:8 => ఇశార్యేలీయుల దోషములనిన్టినుండి ఆయన వారిని విమోచించును. 

యెషయా 1:18 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు రండి మన వివాదము తీరుచ్కొందము 

మీ పాపములు రకత్మువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి హిమమువలె తెలల్బడును కెంపువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి 

గొఱఱ్బొచుచ్వలె తెలల్నివగును. 
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యెషయా 43:25 => నేను నేనే నా చితాత్నుసారముగా నీ యతికర్మములను తుడిచివేయుచునాన్ను 

నేను నీ పాపములను జాఞ్పకము చేసికొనను. 

యెషయా 44:22 => మంచు విడిపోవునటుల్గా నేను నీ యతికర్మములను మబుబ్ తొలగునటుల్గా నీ 

పాపములను తుడిచివేసియునాన్ను నేను నినున్ విమోచించియునాన్ను, నాయొదద్కు మళుల్కొనుము.  

యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషుట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

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 38:8 => వారు యిరీమ్యాను గోతిలో వేసిరను సంగతి విని, రాజు నగరులోనుండి 

బయలువెళిల్ రాజుతో ఈలాగు మనవి చేసెను 

యిరిమ్యా 50:20 => ఆ కాలమున ఆ నాటికి ఇశార్యేలు దోషమును వెదకినను అది 

కనబడకుండును. యూదా పాపములు వెదకిను అవి దొరుకవు శేషింపజేసినవారిని నేను క్షమించెదను 

ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

దానియేలు 9:9 => మేము మా దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా తిరుగుబాటు చేసితివిు; అయితే 

ఆయన కృపాక్షమాపణలుగల దేవుడైయునాన్డు. 

యోనా 4:2 => యెహోవా, నేను నా దేశమందుండగా ఇటుల్ జరుగునని నేననుకొంటిని గదా? 

అందువలననే నీవు కటాక్షమును జాలియును బహు శాంతమును అతయ్ంత కృపయుగల దేవుడవై 

యుండి, పశాచ్తాత్పపడి కీడు చేయక మానుదువని నేను తెలిసికొని దానికి ముందుగానే తరీష్షునకు 

పారిపోతిని. 

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

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:38 => కాబటిట్ సహోదరులారా, మీకు ఈయన దావ్రానే పాపక్షమాపణ 

పర్చురమగుచునన్దనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:39 => మీరు మోషే ధరమ్శాసత్రమువలన ఏ విషయములలో 

నీతిమంతులుగా తీరచ్బడలేకపోతిరో ఆ విషయములనిన్టిలో, విశవ్సించు పర్తివాడును ఈయన 

వలననే నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడుననియు మీకు తెలియుగాక. 

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

వంకరతనమును చూడలేదు అతని దేవుడైన యెహోవా అతనికి తోడైయునాన్డు. 

ఆమోసు 7:8 => యెహోవా ఆమోసూ, నీకు కనబడుచునన్దేమని ననన్డుగగా నాకు మటట్పుగుండు 

కనబడుచునన్దని నేనంటిని. అపుప్డు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా నా జనులగు ఇశార్యేలీయుల 

మధయ్ను మటట్పుగుండు వేయబోవుచునాన్ను. నేనికను వారిని దాటిపోను  

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

కనబడుచునన్దని నేనంటిని, అపుప్డు యెహోవా నాతో సెలవిచిచ్నదేమనగా నా జనులగు 

ఇశార్యేలీయులకు అంతము వచేచ్యునన్ది, నేనికను వారిని విచారణచేయక మానను. 

మీకా 7:14 => నీచేతికఱఱ్ తీసికొని నీ జనులను కరెమ్లునకు చేరిన అడవిలో పర్తేయ్కముగా నివసించు 

నీ సావ్సథ్య్పువారిని మేపుము. బాషానులోను గిలాదులోను వారు పూరవ్కాలమున మేసినటుట్ 

మేయుదురు. 

మీకా 2:12 => యాకోబు సంతతీ, తపప్క నేను మిముమ్నందరిని పోగుచేయుదును, 

ఇశార్యేలీయులలో శేషించినవారిని తపప్క సమకూరుచ్దును. బొసార్ గొఱఱ్లు కూడునటుల్ వారిని 

సమకూరుచ్దును, తమ మేతసథ్లములలో వారిని పోగుచేతును, గొపప్ ధవ్ని పుటుట్నటుల్గా మనుషుయ్లు 

విసాత్రముగా కూడుదురు. 

మీకా 4:7 => కుంటివారిని శేషముగాను దూరమునకు వెళల్గొటట్బడినవారిని బలమైన జనముగాను 

నేనుచేతును, యెహోవా సీయోను కొండయందు ఇపప్టినుండి శాశవ్తకాలమువరకు వారికి రాజుగా 

ఉండును. 
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మీకా 5:3 => కాబటిట్ పర్సవమగు సతరీ పిలల్ను కనువరకు ఆయన వారిని అపప్గించును, అపుప్డు 

ఆయన సహోదరులలో శేషించినవారును ఇశార్యేలీయులతో కూడ తిరిగివతుత్రు. 

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. 

యోవేలు 2:32 => యెహోవా సెలవిచిచ్నటుల్ సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను 

తపిప్ంచుకొనిన వారుందురు, శేషించినవారిలో యెహోవా పిలుచువారు కనబడుదురు. ఆ దినమున 

యెహోవా నామమునుబటిట్ ఆయనకు పార్రథ్నచేయు వారందరును రకిష్ంపబడుదురు. 

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

యేడువేలమంది పురుషులను నేను శేషముగా నుంచుకొనియునాన్ను. 

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 పటట్ణసు థ్నికైనను తన 

సహోదరునికైనను ఉపదేశము చేయడు వారిలో చినన్లు మొదలుకొని పెదద్ల వరకు అందరును ననున్ 

తెలిసికొందురు. 

హెబీర్యులకు 8:12 => నేను వారి దోషముల విషయమై దయగలిగి వారి పాపములను ఇకను 

ఎనన్డును జాఞ్పకము చేసికొననని పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు. 
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కీరత్నలు 77:6 => నేను పాడిన పాట రాతిర్యందు జాఞ్పకము చేసికొందును హృదయమున 

ధాయ్నించుకొందును. దేవా, నా ఆతమ్ నీ తీరుప్మారగ్ము శర్దధ్గా వెదకెను. 

కీరత్నలు 77:7 => పర్భువు నితయ్ము విడనాడునా? ఆయన ఇకెనన్డును కటాకిష్ంపడా? 

కీరత్నలు 77:8 => ఆయన కృప ఎనన్టికిలేకుండ మానిపోయెనా? ఆయన సెలవిచిచ్న మాట 

తరతరములకు తపిప్పోయెనా? 

కీరత్నలు 77:9 => దేవుడు కటాకిష్ంప మానెనా? ఆయన కోపించి వాతస్లయ్త చూపకుండునా?(సెలా.) 

కీరత్నలు 77:10 => అందుకు నేనీలాగు అనుకొనుచునాన్ను మహోనన్తుని దకిష్ణహసత్ము 

మారుప్నొందెననుకొనుటకు నాకు కలిగిన శర్మయే కారణము. 

కీరత్నలు 85:4 => మా రక్షణకరత్వగు దేవా, మావైపునకు తిరుగుము. మా మీదనునన్ నీ కోపము 

చాలించుము. 

కీరత్నలు 85:5 => ఎలల్కాలము మామీద కోపగించెదవా? తరతరములు నీ కోపము సాగించెదవా? 

కీరత్నలు 103:9 => ఆయన ఎలల్పుప్డు వాయ్జెయ్మాడువాడు కాడు ఆయన నితయ్ము కోపించువాడు 

కాడు. 

యెషయా 57:10 => నీ దూర పర్యాణముచేత నీవు పర్యాసపడినను అది అసాధయ్మని 

నీవనుకొనలేదు నీవు బలము తెచుచ్కొంటిని గనుక నీవు సొమమ్సిలల్లేదు. 

యెషయా 57:16 => నేను నితయ్ము పోరాడువాడను కాను ఎలల్పుప్డును కోపించువాడను కాను 

ఆలాగుండినయెడల నా మూలముగా జీవాతమ్ కీష్ణించును నేను పుటిట్ంచిన నరులు కీష్ణించిపోవుదురు.  

యిరిమ్యా 3:5 => ఆయన నితయ్ము కోపించునా? నిరంతరము కోపము చూపునా? అని 

నీవనుకొనినను నీవు చేయదలచిన దుషాక్రయ్ములు చేయుచునే యునాన్వు. 

యిరిమ్యా 3:12 => నీవు వెళిల్ ఉతత్రదికుక్న ఈ మాటలు పర్కటింపుము దోర్హినివగు ఇశార్యేలూ, 

తిరిగిరముమ్; ఇదే యెహోవా వాకుక్. మీమీద నా కోపము పడనీయను, నేను కృపగలవాడను గనుక 

నేనెలల్పుప్డు కోపించువాడను కాను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

విలాపవాకయ్ములు 3:31 => పర్భువు సరవ్కాలము విడనాడడు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:32 => ఆయన బాధపెటిట్నను తన కృపాసమృదిధ్నిబటిట్ జాలిపడును. 
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యెషయా 62:5 => యౌవనుడు కనయ్కను వరించి పెండిల్చేసికొనునటుల్ నీ కుమారులు నినున్ వరించి 

పెండిల్చేసికొనెదరు పెండిల్కుమారుడు పెండిల్కూతురిని చూచి సంతోషించునటుల్ నీ దేవుడు నినున్గూరిచ్ 

సంతోషించును.  

యెషయా 65:19 => నేను యెరూషలేమునుగూరిచ్ ఆనందించెదను నా జనులనుగూరిచ్ హరిష్ంచెదను 

రోదనధవ్నియు విలాపధవ్నియు దానిలో ఇకను వినబడవు.  

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

పూరణ్హృదయముతోను నా పూరాణ్తమ్తోను ఈ దేశములో నిశచ్యముగా వారిని నాటెదను. 

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.  

జెఫనాయ్ 3:17 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీమధయ్ ఉనాన్డు; ఆయన శకిత్మంతుడు, ఆయన మిముమ్ను 

రకిష్ంచును, ఆయన బహు ఆనందముతో నీయందు సంతోషించును, నీయందు తనకునన్ పేర్మనుబటిట్ 

శాంతము వహించి నీయందలి సంతోషముచేత ఆయన హరిష్ంచును. 

లూకా 15:5 => అది దొరకినపుప్డు సంతోషముతో దానిని తన భుజములమీద వేసికొని యింటికి 

వచిచ్ తన సేన్హితులను పొరుగువారిని పిలిచి 

లూకా 15:6 => మీరు నాతోకూడ సంతోషించుడి; తపిప్పోయిన నా గొఱఱ్ దొరకినదని వారితో 

చెపుప్ను గదా. 

లూకా 15:7 => అటువలె మారుమనసుస్ అకక్రలేని తొంబది తొమిమ్దిమంది నీతిమంతుల 

విషయమై కలుగు సంతోషముకంటె మారుమనసుస్ పొందు ఒకక్ పాపి విషయమై పరలొకమందు 

ఎకుక్వ సంతోషము కలుగును 

లూకా 15:9 => అది దొరకినపుప్డు తన చెలికతెత్లను పొరుగువారిని పిలిచి నాతో కూడ 

సంతోషించుడి, నేను పోగొటుట్కొనిన నాణము దొరకినదని వారితో చెపుప్ను గదా. 
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లూకా 15:10 => అటువలె మారుమనసుస్ పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూతలయెదుట 

సంతోషము కలుగునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 15:23 => కొర్వివ్న దూడను తెచిచ్ వధించుడి, మనము తిని సంతోషపడుదము; 

లూకా 15:24 => ఈ నా కుమారుడు చనిపోయి మరల బర్దికెను, తపిప్పోయి దొరకెనని చెపెప్ను; 

అంతట వారు సంతోషపడసాగిరి. 

లూకా 15:32 => మనము సంతోషపడి ఆనందించుట యుకత్మే; ఈ నీ తముమ్డు చనిపోయి తిరిగి 

బర్దికెను, తపిప్పోయి దొరకెనని అతనితో చెపెప్ను. 

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. 

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

మించి అతిశయపడును. 

ఆదికాండము 18:14 => యెహోవాకు అసాధయ్మైనది ఏదైన నునన్దా? మీదటికి ఈ కాలమున 

నిరణ్యకాలమందు నీయొదద్కు తిరిగి వచెచ్దను. అపుప్డు శారాకు కుమారుడు కలుగుననెను. 

ఆదికాండము 18:32 => అతడు పర్భువు కోపపడనియెడల నే నింకొకమారే మాటలాడెదను; ఒకవేళ 

అకక్డ పదిమంది కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ పదిమందినిబటిట్ నాశనము 

చేయకయుందుననెను. 

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 

లేవీయకాండము 6:7 => ఆ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయగా అతడు అపరాధియగునటుల్ తాను చేసిన వాటనిన్టిలో పర్తిదాని విషయమై అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 4:31 => నీ దేవుడైన యెహోవా కనికరముగల దేవుడు గనుక నినున్ చెయియ్ 

విడువడు; నినున్ నాశనము చేయడు; తాను నీ పితరులతో పర్మాణము చేసిన నిబంధనను 

మరచిపోడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:27 => నీ సేవకులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులను జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. ఈ పర్జల కాఠినయ్మునైనను వారి చెడుతనమునైనను వారి పాపమునైనను చూడకుము; 

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. 

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

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

2 సమూయేలు 12:13 => నేను పాపము చేసితినని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతాను నీవు 

చావకుండునటుల్ యెహోవా నీ పాపమును పరిహరించెను. 

2 సమూయేలు 24:14 => అందుకు దావీదు నా కేమియు తోచకునన్ది, గొపప్ చికుక్లలో ఉనాన్ను, 

యెహోవా బహు వాతస్లయ్తగలవాడు గనుక మనుషుయ్ని చేతిలో పడకుండ యెహోవా చేతిలోనే 

పడుదుము గాక అని గాదుతో అనెను. 

1 రాజులు 21:29 => అహాబు నాకు భయపడి వినయముగా పర్వరిత్ంచుట చూచితివా? నాకు 

భయపడి అతడు వినయముగా పర్వరిత్ంచుటచేత ఆ అపాయము అతని కాలమునందు 

సంభవింపకుండ ఆపి, అతని కుమారుని కాలమునందు అతని కుటుంబికులమీదికి నేను దాని 

రపిప్ంచెదను. 

2 రాజులు 13:23 => గాని యెహోవా వారిమీద జాలిపడి వారియందు దయయుంచి, అబార్హాము 

ఇసాస్కు యాకోబులతో తాను చేసియునన్ నిబంధననుబటిట్ వారియందు లక్షయ్ము నిలిపి, వారిని 

నాశము చేయనొలల్క యిపప్టికిని తన సముఖములోనుండి వారిని వెళల్గొటట్కయుండెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 21:13 => అందుకు దావీదు నేను మికిక్లి యిరుకులో చికిక్యునాన్ను; 

యెహోవా మహా కృపగలవాడు, నేను మనుషుయ్లచేతిలో పడక ఆయనచేతిలోనే పడుదును గాక అని 

గాదుతో అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:14 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, హృదయపూరవ్కముగా నినున్ 

అనుసరించు నీ భకుత్లకు నిబంధనను నెరవేరుచ్చు కృపను చూపుచునుండు నీవంటి దేవుడు 

ఆకాశమందైనను భూమియందైనను లేడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:21 => నీ సేవకుడును నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులును ఈ సథ్లముతటుట్ 

తిరిగి చేయబోవు పార్రథ్నలను నీవు ఆలకించుము, ఆకాశముననునన్ నీ నివాససథ్లమందు 

ఆలకించుము, ఆలకించునపుప్డు క్షమించుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:39 => నీ నివాససథ్లమైన ఆకాశమునుండి నీవు వారి వినన్పమును 

పార్రథ్నను ఆలకించి వారి కారయ్మును నిరవ్హించి, నీ దృషిట్యెదుట పాపము చేసిన నీ జనులను 

క్షమించుదువుగాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:9 => మీరు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల మీ సహోదరుల యెడలను మీ 

పిలల్ల యెడలను చెరతీసికొనిపోయిన వారికి కనికరము పుటుట్ను, వారు ఈ దేశమునకు 

తిరిగివచెచ్దరు. మీ దేవుడైన యెహోవా కరుణాకటాక్షములు గలవాడు గనుక మీరు ఆయనవైపు 

తిరిగినయెడల ఆయన మీయందు పర్సనున్డగును. 

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 7:21 => నీవేల నా అతికర్మమును పరిహరింపవు? నా దోషము నేల క్షమింపవు? నేనిపుప్డు 

మంటిలో పండుకొనెదను నీవు ననున్ జాగర్తత్గా వెదకెదవు గాని నేను లేకపోయెదను. 

యోబు 15:28 => అటిట్వారు పాడైన పటట్ణములలో నివసించుదురు ఎవరును నివసింపకూడని 

యిండల్లో దిబబ్లు కావలసియునన్ యిండల్లో నివసించెదరు 
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యోబు 33:24 => దేవుడు వానియందు కరుణజూపి పాతాళములోనికి దిగి వెళల్కుండ వానిని 

విడిపించును పార్యశిచ్తత్ము నాకు దొరకెనని సెలవిచుచ్ను. 

కీరత్నలు 23:3 => నా పార్ణమునకు ఆయన సేదదీరుచ్చునాన్డు తన నామమునుబటిట్ 

నీతిమారగ్ములలో ననున్ నడిపించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 25:6 => యెహోవా, నీ కరుణాతిశయములను జాఞ్పకము చేసికొనుము నీ 

కృపాతిశయములను జాఞ్పకము చేసికొనుము అవి పూరవ్మునుండి యునన్వే గదా.  

కీరత్నలు 32:1 => తన అతికర్మములకు పరిహారమునొందినవాడు తన పాపమునకు పార్యశిచ్తత్ము 

నొందినవాడు ధనుయ్డు.  

కీరత్నలు 51:1 => దేవా, నీ కృపచొపుప్న ననున్ కరుణింపుము నీ వాతస్లయ్ బాహుళయ్ము చొపుప్న నా 

అతికర్మములను తుడిచివేయుము  

కీరత్నలు 51:9 => నా పాపములకు విముఖడవు కముమ్ నా దోషములనిన్టిని తుడిచివేయుము. 

కీరత్నలు 62:12 => పర్భువా, మనుషుయ్లకందరికి వారి వారి కిర్యలచొపుప్న నీవే 

పర్తిఫలమిచుచ్చునాన్వు. కాగా కృపచూపుటయు నీది. 

కీరత్నలు 79:5 => యెహోవా, ఎంతవరకు కోపపడుదువు? ఎలల్పుప్డును కోపపడుదువా? నీ రోషము 

అగిన్వలె ఎలల్పుప్డును మండునా?  

కీరత్నలు 85:2 => నీ పర్జల దోషమును పరిహరించియునాన్వు వారి పాపమంతయు 

కపిప్వేసియునాన్వు (సెలా.) 

కీరత్నలు 103:12 => పడమటికి తూరుప్ ఎంత దూరమో ఆయన మన అతికర్మములను మనకు 

అంత దూరపరచియునాన్డు.  

కీరత్నలు 108:4 => యెహోవా, నీ కృప ఆకాశముకంటె ఎతత్యినది నీ సతయ్ము మేఘములంత 

ఎతుత్గానునన్ది. 

కీరత్నలు 111:4 => ఆయన తన ఆశచ్రయ్కారయ్ములకు జాఞ్పకారథ్ సూచనను నియమించియునాన్డు. 

యెహోవా దయాదాకిష్ణయ్పూరుణ్డు  
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కీరత్నలు 138:2 => నీ పరిశుదాధ్లయముతటుట్ నేను నమసాక్రము చేయుచునాన్ను నీ 

నామమంతటికంటె నీవిచిచ్న వాకయ్మును నీవు గొపప్చేసియునాన్వు. నీ కృపాసతయ్ములనుబటిట్ నీ 

నామమునకు కృతజఞ్తాసుత్తులు నేను చెలిల్ంచెదను.  

కీరత్నలు 145:8 => యెహోవా దయాదాకిష్ణయ్ములు గలవాడు ఆయన దీరఘ్శాంతుడు 

కృపాతిశయముగలవాడు. 

సామెతలు 3:3 => దయను సతయ్మును ఎనన్డును నినున్ విడిచి పోనియయ్కుము వాటిని 

కంఠభూషణముగా ధరించుకొనుము. నీ హృదయమను పలకమీద వాటిని వార్సికొనుము.  

సామెతలు 16:6 => కృపాసతయ్ములవలన దోషమునకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగును యెహోవాయందు 

భయభకుత్లు కలిగియుండుటవలన మనుషుయ్లు చెడుతనమునుండి తొలగిపోవుదురు. 

యెషయా 30:18 => కావున మీయందు దయచూపవలెనని యెహోవా ఆలసయ్ము చేయుచునాన్డు 

మిముమ్ను కరుణింపవలెనని ఆయన నిలువబడియునాన్డు యెహోవా నాయ్యముతీరుచ్ దేవుడు ఆయన 

నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనువారందరు ధనుయ్లు. 

యెషయా 33:24 => నాకు దేహములో బాగులేదని అందులో నివసించువాడెవడును అనడు దానిలో 

నివసించు జనుల దోషము పరిహరింపబడును. 

యెషయా 38:17 => మికుక్టమైన ఆయాసము నాకు నెమమ్ది కలుగుటకు కారణమాయెను నీ 

పేర్మచేత నా పార్ణమును నాశనమను గోతినుండి విడిపించితివి. నీవీపు వెనుకతటుట్ నా 

పాపములనిన్యు నీవు పారవేసితివి. 

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.  

యెషయా 64:9 => యెహోవా, అతయ్ధికముగా కోపపడకుము మేము చేసిన దోషమును నితయ్ము 

జాఞ్పకము చేసికొనకుము చితత్గించుము, చూడుము, దయచేయుము, మేమందరము నీ పర్జలమే గదా.  

యిరిమ్యా 9:24 => అతిశయించువాడు దేనినిబటిట్ అతిశయింపవలెననగా, భూమిమీద 

కృపచూపుచు నీతి నాయ్యములు జరిగించుచునునన్ యెహోవాను నేనేయని గర్హించి ననున్ 
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పరిశీలనగా తెలిసికొనుటనుబటిట్యే అతిశయింపవలెను; అటిట్ వాటిలో నేనానందించువాడనని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 31:7 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు యాకోబునుబటిట్ సంతోషముగా 

పాడుడి, రాజయ్ములకు శిరసస్గు జనమునుబటిట్ ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి, పర్కటించుడి సుత్తి చేయుడి 

యెహోవా, ఇశార్యేలులో శేషించిన నీ పర్జను రకిష్ంపుమీ అని బతిమాలుడి. 

యిరిమ్యా 31:20 => ఎఫార్యిము నా కిషట్మైన కుమారుడా? నాకు ముదుద్బిడాడ్? నేనతనికి 

విరోధముగ మాటలాడునపుప్డెలల్ అతని జాఞ్పకము ననున్ విడువకునన్ది, అతనిగూరిచ్ నా కడుపులో 

చాలా వేదనగా నునన్ది, తపప్క నేనతని కరుణింతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 33:8 => వారు నాకు విరోధముగా చేసిన పాప దోషము నిలువకుండ వారిని 

పవితర్పరతును, వారు నాకు విరోధముగాచేసిన దోషములనిన్టిని తిరుగుబాటులనిన్టిని క్షమించెదను. 

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

కరెమ్లుమీదను బాషానుమీదను మేయుదురు ఎఫార్యిము కొండలమీదను గిలాదులోను మేయుచు 

సంతుషిట్నొందును.  

యిరిమ్యా 51:5 => తమ దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఇశార్యేలువారిని 

యూదావారిని విసరిజ్ంపలేదు గాని ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవునికి విరోధముగా తాము చేసిన 

అపరాధముతో వారిదేశము నిండియునన్ది.  

విలాపవాకయ్ములు 3:22 => యెహోవా కృపగలవాడు ఆయన వాతస్లయ్త యెడతెగక నిలుచునది 

గనుక మనము నిరూమ్లము కాకునన్వారము.  

యెహెజేక్లు 18:23 => దుషుట్లు మరణము నొందుటచేత నా కేమాతర్మైన సంతోషము కలుగునా? 

వారు తమ పర్వరత్నను దిదుద్కొని బర్దుకుటయే నాకు సంతోషము; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 33:16 => అతడు చేసిన పాపములలో ఏదియు అతని విషయమై జాఞ్పకమునకు 

తేబడదు, అతడు నీతినాయ్యములను అనుసరించెను గనుక నిశచ్యముగా అతడు బర్దుకును. 
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దానియేలు 9:4 => నేను నా దేవుడైన యెహోవా యెదుట పార్రథ్న చేసి యొపుప్కొనన్దేమనగా 

పర్భువా, మాహాతమ్య్ము గలిగిన భీకరుడవగు దేవా, నీ ఆజఞ్లను అనుసరించి నడుచువారియెడల నీ 

నిబంధనను నీ కృపను జాఞ్పకము చేయువాడా, 

హోషేయ 3:1 => మరియు యెహోవా నాకు సెలవిచిచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులు దార్క్షపండల్ 

అడలను కోరి యితర దేవతలను పూజించినను యెహోవా వారిని పేర్మించినటుల్, దాని పిర్యునికి 

ఇషుట్రాలై వయ్భిచారిణియగు దానియొదద్కు నీవు పోయి దానిని పేర్మించుము. 

హోషేయ 11:9 => నా ఉగర్తాగిన్నిబటిట్ నాకు కలిగిన యోచనను నేను నెరవేరచ్ను; నేను మరల 

ఎఫార్యిమును లయపరచను, నేను మీ మధయ్ పరిశుదధ్దేవుడను గాని మనుషుయ్డను కాను, మిముమ్ను 

దహించునంతగా నేను కోపింపను. 

యోవేలు 2:13 => మీ దేవుడైన యెహోవా కరుణావాతస్లయ్ములు గలవాడును, శాంతమూరిత్యు 

అతయ్ంతకృపగలవాడునై యుండి, తాను చేయనుదేద్శించిన కీడును చేయక పశాచ్తాత్ప పడును గనుక 

మీ వసత్రములను కాక మీ హృదయములను చింపుకొని ఆయనతటుట్ తిరుగుడి. 

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

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ వానిని శికిష్ంతును. ఏలయనగా వాడు కనికరము చాలించుకొని 

ఖడగ్ము పటుట్కొని యెడతెగని కోపముతో తనకు సహోదరులగు వారిని మానక చీలుచ్చువచెచ్ను. 

నహూము 1:2 => యెహోవా రోషము గలవాడై పర్తికారము చేయువాడు, యెహోవా పర్తికారము 

చేయును; ఆయన మహోగర్త గలవాడు, యెహోవా తన శతుర్వులకు పర్తికారము చేయును, తనకు 

విరోధులైన వారిమీద కోపముంచుకొనును.  

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 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; 
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జె కరాయ్  8 : 1 5 = > ఈ కాలమున యెరూషలేమునకును యూదావారికిని మేలు 

చేయనుదేద్శించుచునాన్ను గనుక భయపడకుడి. 

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

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

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

మతత్యి 7:11 => పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి అంతకంటె ఎంతో 

నిశచ్యముగా మంచి యీవులనిచుచ్ను. 

మతత్యి 9:6 => అయినను పాపములు క్షమించుటకు భూమిమీద మనుషయ్కుమారునికి అధికారము 

కలదని మీరు తెలిసికొనవలెను అని చెపిప్, ఆయన పక్షవాయువుగలవాని చూచి నీవు లేచి నీ 

మంచమెతిత్కొని నీ యింటికి పొమమ్ని చెపప్గా 

మతత్యి 18:13 => వాడు దాని కనుగొనినయెడల తొంబదితొమిమ్ది గొఱఱ్లనుగూరిచ్ 

సంతోషించునంతకంటె దానినిగూరిచ్ యెకుక్వగా సంతోషించునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 2:7 => వారు ఇతడు ఇటెల్ందుకు చెపుప్చునాన్డు? దేవదూషణ చేయుచునాన్డు గదా; 

దేవుడొకక్డే తపప్ పాపమును క్షమింపగలవాడెవడని తమ హృదయములలో ఆలోచించుకొనిరి. 

లూకా 7:42 => ఆ అపుప్ తీరుచ్టకు వారియొదద్ ఏమియు లేకపోయెను గనుక అతడు వారిదద్రిని 

క్షమించెను. కాబటిట్ వీరిలో ఎవడు అతని ఎకుక్వగా పేర్మించునో చెపుప్మని అడిగెను. 

లూకా 15:20 => వాడింక దూరముగా ఉనన్పుప్డు తండిర్ వానిని చూచి కనికరపడి, పరుగెతిత్ వాని 

మెడమీదపడి ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

లూకా 23:43 => అందుకాయన వానితో నేడు నీవు నాతోకూడ పరదైసులో ఉందువని 

నిశచ్యముగా నీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19 => పర్భువు సముఖమునుండి విశార్ంతికాలములు వచుచ్నటుల్ను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:43 => ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడెవడో వాడు ఆయన 

నామము మూలముగా పాపక్షమాపణ పొందునని పర్వకత్ లం దరు ఆయననుగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రనెను. 

రోమీయులకు 4:7 => ఏలాగనగా తన అతికర్మములకు పరిహారము నొందినవాడు తన 

పాపమునకు పార్యశిచ్తత్ము నొందినవాడు ధనుయ్డు. 

రోమీయులకు 5:20 => మరియు అపరాధము విసత్రించునటుల్ ధరమ్శాసత్రము పర్వేశించెను. అయినను 

పాపము మరణమును ఆధారము చేసికొని యేలాగు ఏలెనో, 

రోమీయులకు 9:15 => అందుకు మోషేతో ఈలాగు చెపుప్చునాన్డు ఎవనిని కరుణింతునో వానిని 

కరుణింతును; ఎవనియెడల జాలి చూపుదునో వానియెడల జాలి చూపుదును. 

2 కొరిందీయులకు 1:3 => కనికరము చూపు తండిర్, సమసత్మైన ఆదరణను అనుగర్హించు దేవుడు, 

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ తండిర్యునైన దేవుడు సుత్తింపబడునుగాక. 

గలతీయులకు 3 :18 => ఆ సావ్సథ్య్ము ధరమ్శాసత్రమూలముగా కలిగినయెడల ఇక 

వాగాద్నమూలముగా కలిగినది కాదు. అయితే దేవుడు అబార్హామునకు వాగాద్నమువలననే దానిని 

అనుగర్హించెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

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

చొపుప్ననే పునరజ్నమ్సంబంధమైన సాన్నము దావ్రాను, పరిశుదాధ్తమ్ మనకు నూతన సవ్భావము 

కలుగజేయుట దావ్రాను మనలను రకిష్ంచెను. 

యాకోబు 5:11 => సహించిన వారిని ధనుయ్లనుకొనుచునాన్ము గదా? మీరు యోబు యొకక్ 

సహనమునుగూరిచ్ వింటిరి. ఆయన ఎంతో జాలియు కనికరమును గలవాడని మీరు తెలిసికొని 

యునాన్రు. 
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1 పేతురు 5:10 => తన నితయ్మహిమకు కీర్సుత్నందు మిముమ్ను పిలిచిన సరవ్కృపానిధియగు 

దేవుడు, కొంచెము కాలము మీరు శర్మపడిన పిమమ్ట, తానే మిముమ్ను పూరుణ్లనుగా చేసి సిథ్రపరచి 

బలపరచును. 

వచనము 2 

యెహోవా రోషము గలవాడై పర్తికారము చేయువాడు, యెహోవా పర్తికారము చేయును; ఆయన 

మహోగర్త గలవాడు, యెహోవా తన శతుర్వులకు పర్తికారము చేయును, తనకు విరోధులైన వారిమీద 

కోపముంచుకొనును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:3 => నీ దేవుడైన యెహోవా చెరలోని మిముమ్ను తిరిగి రపిప్ంచును. 

ఆయన మిముమ్ను కరుణించి, నీ దేవుడైన యెహోవా ఏ పర్జలలోనికి మిముమ్ను చెదరగొటెట్నో 

వారిలోనుండి తాను మిముమ్ను సమకూరిచ్ రపిప్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:36 => వారికాధారము లేకపోవును. 

ఎజార్ 9:8 => అయితే ఇపుప్డు మా దేవుడు మా నేతర్ములకు వెలుగిచిచ్, మా దాసయ్ములో మముమ్ను 

కొంచెము తెపప్రిలల్జేయునటుల్గాను, మాలో ఒక శేషము ఉండనిచిచ్నటుల్గాను, తన పరిశుదధ్సథ్లమందు 

మముమ్ను సిథ్రపరచునటుల్గాను , మా దేవుడైన యెహోవా కొంతమటుట్కు మాయెడల 

దయచూపియునాన్డు. 

ఎజార్ 9:9 => నిజముగా మేము దాసులమైతివిు; అయితే మా దేవుడవైన నీవు మా దాసయ్ములో 

మముమ్ను విడువక, పారసీకదేశపు రాజుల యెదుట మాకు దయ కనుపరచి, మేము తెపప్రిలుల్నటుల్గా 

మా దేవుని మందిరమును నిలిపి, దాని పాడైన సథ్లములను తిరిగి బాగుచేయుటకును, యూదా 

దేశమందును యెరూషలేము పటట్ణమందును మాకు ఒక ఆశర్యము నిచుచ్టకును కృప 

చూపించితివి. 

కీరత్నలు 90:13 => యెహోవా, తిరుగుము ఎంతవరకు తిరుగకయుందువు? నీ సేవకులను చూచి 

సంతాపపడుము. 
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కీరత్నలు 90:14 => ఉదయమున నీ కృపతో మముమ్ను తృపిత్పరచుము అపుప్డు మేము మా 

దినములనిన్యు ఉతస్హించి సంతోషించెదము. 

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.  

యిరిమ్యా 31:20 => ఎఫార్యిము నా కిషట్మైన కుమారుడా? నాకు ముదుద్బిడాడ్? నేనతనికి 

విరోధముగ మాటలాడునపుప్డెలల్ అతని జాఞ్పకము ననున్ విడువకునన్ది, అతనిగూరిచ్ నా కడుపులో 

చాలా వేదనగా నునన్ది, తపప్క నేనతని కరుణింతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

విలాపవాకయ్ములు 3:32 => ఆయన బాధపెటిట్నను తన కృపాసమృదిధ్నిబటిట్ జాలిపడును. 

హోషేయ 14:4 => వారు విశావ్సఘాతకులు కాకుండ నేను వారిని గుణపరచుదును. వారిమీదనునన్ 

నా కోపము చలాల్రెను, మనసూఫ్రిత్గా వారిని సేన్హింతును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:6 => మరియు నీవు బర్దుకుటకై నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ 

పూరాణ్తమ్తోను, నీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా తనకు లోబడుటకు నీ 

హృదయమునకును నీ సంతతివారి హృదయమునకును సునన్తి చేయును. 

కీరత్నలు 130:8 => ఇశార్యేలీయుల దోషములనిన్టినుండి ఆయన వారిని విమోచించును. 

యెహెజేక్లు 11:19 => వారు నా కటట్డలను నా విధులను అనుసరించి గైకొనునటుల్ నేను వారి 

శరీరములలోనుండి రాతిగుండెను తీసివేసి వారికి మాంసపు గుండెను ఇచిచ్, వారికి ఏకమనసుస్ 

కలుగజేసి వారియందు నూతన ఆతమ్ పుటిట్ంతును. 

Page  of 22 183



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   న"#

యెహెజేక్లు 11:20 => అపుప్డు వారు నాకు జనులైయుందురు నేను వారికి దేవుడనైయుందును. 

యెహెజేక్లు 36:25 => మీ అపవితర్త యావతుత్ పోవునటుల్ నేను మీ మీద శుదధ్జలము చలుల్దును, 

మీ విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 

యెహెజేక్లు 36:26 => నూతన హృదయము మీకిచెచ్దను, నూతన సవ్భావము మీకు 

కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిచెచ్దను. 

యెహెజేక్లు 36:27 => నా ఆతమ్ను మీయందుంచి, నా కటట్డల ననుసరించువారినిగాను నా 

విధులను గైకొనువారినిగాను మిముమ్ను చేసెదను. 

రోమీయులకు 6:14 => మీరు కృపకే గాని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారు కారు గనుక పాపము 

మీమీద పర్భుతవ్ము చేయదు. 

రోమీయులకు 6:17 => మీరు పాపమునకు దాసులైయుంటిరి గాని యే ఉపదేశకర్మమునకు మీరు 

అపప్గింపబడితిరో, దానికి హృదయపూరవ్కముగా లోబడినవారై, 

రోమీయులకు 6:18 => పాపమునుండి విమోచింపబడి నీతికి దాసులైతిరి; ఇందుకు దేవునికి 

సోత్తర్ము. 

రోమీయులకు 6:19 => మీ శరీర బలహీనతనుబటిట్ మనుషయ్రీతిగా మాటలాడుచునాన్ను; ఏమనగా 

అకర్మము చేయుటకై, అపవితర్తకును అకర్మమునకును మీ అవయవములను దాసులుగా ఏలాగు 

అపప్గించితిరో, ఆలాగే పరిశుదధ్త కలుగుటకై యిపుప్డు మీ అవయవములను నీతికి దాసులుగా 

అపప్గించుడి. 

రోమీయులకు 6:20 => మీరు పాపమునకు దాసులైయునన్పుప్డు నీతివిషయమై నిరబ్ంధము లేనివారై 

యుంటిరి. 

రోమీయులకు 6:21 => అపప్టి కిర్యలవలన మీకేమి ఫలము కలిగెను? వాటిని గురించి మీరిపుప్డు 

సిగుగ్పడుచునాన్రు కారా? వాటి అంతము మరణమే, 

రోమీయులకు 6:22 => అయినను ఇపుప్డు పాపమునుండి విమోచింపబడి దేవునికి దాసులైనందున 

పరిశుదధ్త కలుగుటయే మీకు ఫలము; దాని అంతము నితయ్జీవము. 
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రోమీయులకు 7:23 => వేరొక నియమము నా అవయవములలో ఉనన్టుట్ నాకు కనబడుచునన్ది. 

అది నా మనసుస్నందునన్ ధరమ్శాసత్రముతో పోరాడుచు నా అవయవములలోనునన్ పాపనియమమునకు 

ననున్ చెరపటిట్ లోబరచుకొనుచునన్ది. 

రోమీయులకు 7:24 => అయోయ్, నేనెంత దౌరాభ్గుయ్డను? ఇటిట్ మరణమునకు లోనగు 

శరీరమునుండి ననెన్వడు విడిపించును? 

రోమీయులకు 7:25 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ను. కాగా మనసుస్ విషయములో నేను దైవనియమమునకును, శరీర విషయములో 

పాపనియమమునకును దాసుడనై యునాన్ను. 

రోమీయులకు 8:2 => కీర్సుత్యేసునందు జీవమునిచుచ్ ఆతమ్యొకక్ నియమము పాపమరణముల 

నియమమునుండి ననున్ విడిపించెను. ఎటల్నగా ధరమ్శాసత్రము దేనిని చేయజాలకపోయెనో దానిని 

దేవుడు చేసెను. 

రోమీయులకు 8:3 => శరీరముననుసరింపక ఆతమ్ననుసరించియే నడుచుకొను మనయందు 

ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన నీతివిధి నెరవేరచ్బడవలెనని పాపపరిహారము నిమితత్ము  

రోమీయులకు 8:13 => మీరు శరీరానుసారముగా పర్వరిత్ంచినయెడల చావవలసినవారైయుందురు 

గాని ఆతమ్చేత శారీరకిర్యలను చంపినయెడల జీవించెదరు. 

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. 

యాకోబు 4:5 => ఆయన మనయందు నివసింపజేసిన ఆతమ్ మతస్రపడునంతగా అపేకిష్ంచునా అను 

లేఖనము చెపుప్నది వయ్రథ్మని అనుకొనుచునాన్రా? 

యాకోబు 4:6 => కాదుగాని, ఆయన ఎకుక్వ కృపనిచుచ్ను; అందుచేత దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును అని లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

1 యోహాను 3:8 => అపవాది మొదట నుండి పాపము చేయుచునాన్డు గనుక పాపము చేయువాడు 

అపవాది సంబంధి; అపవాది యొకక్ కిర్యలను లయపరచుటకే దేవుని కుమారుడు పర్తయ్క్షమాయెను. 
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కీరత్నలు 103:12 => పడమటికి తూరుప్ ఎంత దూరమో ఆయన మన అతికర్మములను మనకు 

అంత దూరపరచియునాన్డు.  

యెషయా 38:17 => మికుక్టమైన ఆయాసము నాకు నెమమ్ది కలుగుటకు కారణమాయెను నీ 

పేర్మచేత నా పార్ణమును నాశనమను గోతినుండి విడిపించితివి. నీవీపు వెనుకతటుట్ నా 

పాపములనిన్యు నీవు పారవేసితివి. 

యిరిమ్యా 50:20 => ఆ కాలమున ఆ నాటికి ఇశార్యేలు దోషమును వెదకినను అది 

కనబడకుండును. యూదా పాపములు వెదకిను అవి దొరుకవు శేషింపజేసినవారిని నేను క్షమించెదను 

ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

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. 

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 

నిరగ్మకాండము 15:5 => అగాధజలములు వారిని కపెప్ను వారు రాతివలె అడుగంటిపోయిరి. 

లేవీయకాండము 14:7 => కుషు ఠ్ విషయములో పవితర్త పొందగోరువానిమీద ఏడుమారులు 

పోర్కిష్ంచి వాడు పవితుర్డని నిరణ్యించి సజీవమైన పకిష్ ఎగిరిపోవునటుల్ దానిని వదిలివేయవలెను. 

లేవీయకాండము 16:22 => ఆ మేక వారి దోషములనిన్టిని ఎడారి దేశమునకు భరించి పోవును. 

అతడు అరణయ్ములో ఆ మేకను విడిచిపెటట్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:27 => నీ సేవకులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులను జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. ఈ పర్జల కాఠినయ్మునైనను వారి చెడుతనమునైనను వారి పాపమునైనను చూడకుము; 

2 సమూయేలు 12:13 => నేను పాపము చేసితినని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతాను నీవు 

చావకుండునటుల్ యెహోవా నీ పాపమును పరిహరించెను. 
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1 రాజులు 8:23 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, పైనునన్ ఆకాశమందైనను కిర్ందనునన్ 

భూమియందైనను నీవంటి దేవుడొకడునులేడు; పూరణ్మనసుస్తో నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా నడుచు నీ 

దాసుల విషయమై నీవు నిబంధనను నెరవేరుచ్చు కనికరము చూపుచు ఉండువాడవై యునాన్వు, 

2 రాజులు 13:23 => గాని యెహోవా వారిమీద జాలిపడి వారియందు దయయుంచి, అబార్హాము 

ఇసాస్కు యాకోబులతో తాను చేసియునన్ నిబంధననుబటిట్ వారియందు లక్షయ్ము నిలిపి, వారిని 

నాశము చేయనొలల్క యిపప్టికిని తన సముఖములోనుండి వారిని వెళల్గొటట్కయుండెను. 

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. 

యోబు 7:21 => నీవేల నా అతికర్మమును పరిహరింపవు? నా దోషము నేల క్షమింపవు? నేనిపుప్డు 

మంటిలో పండుకొనెదను నీవు ననున్ జాగర్తత్గా వెదకెదవు గాని నేను లేకపోయెదను. 

కీరత్నలు 23:3 => నా పార్ణమునకు ఆయన సేదదీరుచ్చునాన్డు తన నామమునుబటిట్ 

నీతిమారగ్ములలో ననున్ నడిపించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 25:16 => నేను ఏకాకిని, బాధపడువాడను నా వైపు తిరిగి ననున్ కరుణింపుము. 

కీరత్నలు 32:1 => తన అతికర్మములకు పరిహారమునొందినవాడు తన పాపమునకు పార్యశిచ్తత్ము 

నొందినవాడు ధనుయ్డు.  

కీరత్నలు 39:8 => నా అతికర్మములనిన్టినుండి ననున్ విడిపింపుము నీచులకు ననున్ 

నిందాసప్దముగా చేయకుము. 

కీరత్నలు 51:1 => దేవా, నీ కృపచొపుప్న ననున్ కరుణింపుము నీ వాతస్లయ్ బాహుళయ్ము చొపుప్న నా 

అతికర్మములను తుడిచివేయుము  

కీరత్నలు 51:9 => నా పాపములకు విముఖడవు కముమ్ నా దోషములనిన్టిని తుడిచివేయుము. 
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కీరత్నలు 69:16 => యెహోవా, నీ కృప ఉతత్మతవ్మునుబటిట్ నాకు ఉతత్రమిముమ్ నీ 

వాతస్లయ్బాహుళయ్తనుబటిట్ నాతటుట్ తిరుగుము.  

కీరత్నలు 103:9 => ఆయన ఎలల్పుప్డు వాయ్జెయ్మాడువాడు కాడు ఆయన నితయ్ము కోపించువాడు 

కాడు. 

కీరత్నలు 111:4 => ఆయన తన ఆశచ్రయ్కారయ్ములకు జాఞ్పకారథ్ సూచనను నియమించియునాన్డు. 

యెహోవా దయాదాకిష్ణయ్పూరుణ్డు  

యెషయా 1:18 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు రండి మన వివాదము తీరుచ్కొందము 

మీ పాపములు రకత్మువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి హిమమువలె తెలల్బడును కెంపువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి 

గొఱఱ్బొచుచ్వలె తెలల్నివగును. 

యెషయా 33:24 => నాకు దేహములో బాగులేదని అందులో నివసించువాడెవడును అనడు దానిలో 

నివసించు జనుల దోషము పరిహరింపబడును. 

యెషయా 43:25 => నేను నేనే నా చితాత్నుసారముగా నీ యతికర్మములను తుడిచివేయుచునాన్ను 

నేను నీ పాపములను జాఞ్పకము చేసికొనను. 

యిరిమ్యా 33:8 => వారు నాకు విరోధముగా చేసిన పాప దోషము నిలువకుండ వారిని 

పవితర్పరతును, వారు నాకు విరోధముగాచేసిన దోషములనిన్టిని తిరుగుబాటులనిన్టిని క్షమించెదను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:22 => యెహోవా కృపగలవాడు ఆయన వాతస్లయ్త యెడతెగక నిలుచునది 

గనుక మనము నిరూమ్లము కాకునన్వారము.  

యెహెజేక్లు 18:22 => అతడు చేసిన అపరాధములలో ఒకటియు జాఞ్పకములోనికి రాదు, అతని 

నీతినిబటిట్ అతడు బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 33:16 => అతడు చేసిన పాపములలో ఏదియు అతని విషయమై జాఞ్పకమునకు 

తేబడదు, అతడు నీతినాయ్యములను అనుసరించెను గనుక నిశచ్యముగా అతడు బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 36:29 => మీ సకలమైన అపవితర్తను పోగొటిట్ నేను మిముమ్ను రకిష్ంతును, మీకు 

కరవురానియయ్క ధానయ్మునకు ఆజఞ్ ఇచిచ్ అభివృదిధ్ పరతును. 
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దానియేలు 9:9 => మేము మా దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా తిరుగుబాటు చేసితివిు; అయితే 

ఆయన కృపాక్షమాపణలుగల దేవుడైయునాన్డు. 

హోషేయ 14:2 => మాటలు సిదధ్పరచుకొని యెహోవాయొదద్కు తిరుగుడి; మీరు ఆయనతో 

చెపప్వలసినదేమనగా మా పాపములనిన్టిని పరిహరింపుము; ఎడల్కు బదులుగా నీకు మా పెదవుల 

నరిప్ంచుచునాన్ము; నీవంగీకరింపదగినవి అవే మాకునన్వి. 

జెకరాయ్ 1:3 => కాబటిట్ నీవు వారితో ఇటల్నుము సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు నాతటుట్ తిరిగినయెడల నేను మీతటుట్ తిరుగుదునని సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్.  

జెకరాయ్ 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; 

మతత్యి 18:22 => అందుకు యేసు అతనితో ఇటల్నెను ఏడు మారులుమటుట్కే కాదు, డెబబ్ది ఏళల్ 

మారులమటుట్కని నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 8:2 => జనులు నేటికి మూడు దినములనుండి నాయొదద్నునాన్రు; వారికి తిననేమియు 

లేనందున, నేను వారిమీద కనికరపడుచునాన్ను; 

లూకా 5:21 => శాసు త్ర్లును పరిసయుయ్లును దేవదూషణ చేయుచునన్ యితడెవడు? దేవుడొకక్డే 

తపప్ మరి ఎవడు పాపములు క్షమింపగలడని ఆలోచించుకొనసాగిరి. 

లూకా 7:47 => ఆమె విసాత్రముగా పేర్మించెను గనుక ఆమె యొకక్ విసాత్ర పాపములు 

క్షమించబడెనని నీతో చెపుప్చునాన్ను. ఎవనికి కొంచెముగా క్షమింపబడునో, వాడు కొంచెముగా 

పేర్మించునని చెపిప్ 

లూకా 15:20 => వాడింక దూరముగా ఉనన్పుప్డు తండిర్ వానిని చూచి కనికరపడి, పరుగెతిత్ వాని 

మెడమీదపడి ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19 => పర్భువు సముఖమునుండి విశార్ంతికాలములు వచుచ్నటుల్ను 
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రోమీయులకు 5:20 => మరియు అపరాధము విసత్రించునటుల్ ధరమ్శాసత్రము పర్వేశించెను. అయినను 

పాపము మరణమును ఆధారము చేసికొని యేలాగు ఏలెనో, 

రోమీయులకు 7:24 => అయోయ్, నేనెంత దౌరాభ్గుయ్డను? ఇటిట్ మరణమునకు లోనగు 

శరీరమునుండి ననెన్వడు విడిపించును? 

హెబీర్యులకు 8:12 => నేను వారి దోషముల విషయమై దయగలిగి వారి పాపములను ఇకను 

ఎనన్డును జాఞ్పకము చేసికొననని పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 10:2 => ఆలాగు చేయగలిగినయెడల సేవించువారొకక్సారే శుదధ్పరచబడిన 

తరువాత వారి మనసాస్కిష్కి పాపజఞ్పిత్ ఇకను ఉండదు గనుక వాటిని అరిప్ంచుట మానుదురు గదా. 

1 పేతురు 5:10 => తన నితయ్మహిమకు కీర్సుత్నందు మిముమ్ను పిలిచిన సరవ్కృపానిధియగు 

దేవుడు, కొంచెము కాలము మీరు శర్మపడిన పిమమ్ట, తానే మిముమ్ను పూరుణ్లనుగా చేసి సిథ్రపరచి 

బలపరచును. 

వచనము 3 

యెహోవా దీరఘ్శాంతుడు, మహా బలము గలవాడు, ఆయన దోషులను నిరోద్షులుగా ఎంచడు, 

యెహోవా తుపానులోను సుడిగాలిలోను వచుచ్వాడు; మేఘములు ఆయనకు పాదధూళిగా నునన్వి. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 12:3 => నినున్ ఆశీరవ్దించు వారిని ఆశీరవ్దించెదను; నినున్ దూషించు వాని 

శపించెదను; భూమి యొకక్ సమసత్ వంశములు నీయందు ఆశీరవ్దించబడునని అబార్ముతో అనగా 

ఆదికాండము 17:7 => నేను నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునటుల్, 

నాకును నీకును, నీ తరువాతవారి తరములలో నీ సంతతికిని మధయ్ నా నిబంధనను నితయ్నిబంధనగా 

సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 17:8 => నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా 

కనానను దేశమంతటిని నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 22:16 => నీవు నీకు ఒకక్డే అయుయ్నన్ నీ కుమారుని ఇయయ్ వెనుకతీయక యీ 

కారయ్ము చేసినందున 

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

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

ఆదికాండము 22:18 => మరియు నీవు నా మాట వినినందున భూలోకములోని జనములనిన్యు నీ 

సంతానమువలన ఆశీరవ్దించబడును నాతోడని పర్మాణము చేసియునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచెచ్ననెను. 

ఆదికాండము 26:3 => ఈ దేశమందు పరవాసివై యుండుము. నేను నీకు తోడైయుండి నినున్ 

ఆశీరవ్దించెదను; 

ఆదికాండము 26:4 => ఏలయనగా నీకును నీ సంతానమునకును ఈ దేశములనిన్యు ఇచిచ్, నీ 

తండిర్యైన అబార్హాముతో నేను చేసిన పర్మాణము నెరవేరిచ్, ఆకాశ నక్షతర్ములవలె నీ సంతానమును 

విసత్రింపచేసి ఈ దేశములనిన్యు నీ సంతానమునకు ఇచెచ్దను. నీ సంతానమువలన సమసత్ 

భూలోకములోని సమసత్ జనులు ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

ఆదికాండము 28:14 => నీ సంతానము భూమిమీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు 

పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ 

వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 

కీరత్నలు 105:8 => తాను సెలవిచిచ్న మాటను వెయియ్ తరములవరకు అబార్హాముతో తాను చేసిన 

నింబధనను 

కీరత్నలు 105:9 => ఇసాస్కుతో తాను చేసిన పర్మాణమును నితయ్ము ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనును. 
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కీరత్నలు 105:10 => వారి సంఖయ్ కొదిద్గానుండగను ఆ కొదిద్మంది ఆ దేశమందు పరదేశులై 

యుండగను 

యిరిమ్యా 33:25 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు పగటినిగూరిచ్యు రాతిర్నిగూరిచ్యు 

నేను చేసిన నిబంధన నిలకడగా ఉండనియెడల 

యిరిమ్యా 33:26 => భూమాయ్కాశములనుగూరిచ్న విధులను నియమించువాడను నేను 

కానియెడల, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల సంతానమును ఏలుటకు అతని సంతాన సంబంధియైన 

యేలికను ఏరప్రచుకొనక నేను యాకోబు సంతానపువాడగు నా సేవకుడైన దావీదు సంతానమును 

విసరిజ్ంతును. నిశచ్యముగా నేను వారియెడల జాలిపడి చెరలోనుండి వారిని రపిప్ంచెదను. 

లూకా 1:54 => అబార్హామునకును అతని సంతానమునకును యుగాంతమువరకు తన కనికరము 

చూపి జాఞ్పకము చేసికొందునని మన పితరులతో సెలవిచిచ్నటుట్  

లూకా 1:55 => ఆయన తన సేవకుడైన ఇశార్యేలునకు సహాయము చేసెను. 

లూకా 1:72 => దీనినిగూరిచ్ ఆయన ఆదినుండి తన పరిశుదధ్ పర్వకత్ల నోట పలికించెను.  

లూకా 1:73 => ఆయన మన పితరులను కరుణించుటకును తన పరిశుదధ్ నిబంధనను, అనగా మన 

తండిర్యైన  

లూకా 1:74 => అబార్హాముతో తాను చేసిన పర్మాణమును జాఞ్పకము చేసికొనుటకును  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:25 => ఆ పర్వకత్లకును, దేవుడు అబార్హాముతో నీ సంతానమందు 

భూలోక వంశములనిన్యు ఆశీరవ్దింపబడునని చెపిప్ మీ పితరులతో చేసిన నిబంధనకును, మీరు 

వారసులై యునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:26 => దేవుడు తన సేవకుని పుటిట్ంచి, మీలో పర్తివానిని వాని 

దుషట్తవ్మునుండి మళిల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 11:26 => వారు పర్వేశించునపుప్డు విమోచకుడు సీయోనులోనుండి వచిచ్ 

యాకోబులో నుండి భకిత్హీనతను తొలగించును; 
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రోమీయులకు 11:27 => నేను వారి పాపములను పరిహరించినపుప్డు నావలన వారికి కలుగు 

నిబంధన ఇదియే అని వార్యబడినటుట్ ఇశార్యేలు జనులందరును రకిష్ంపబడుదురు. 

రోమీయులకు 11:28 => సువారత్ విషయమైతే వారు మిముమ్నుబటిట్ శతుర్వులు గాని, యేరాప్టు 

విషయమైతే పితరులనుబటిట్ పిర్యులై యునాన్రు. 

రోమీయులకు 11:29 => ఏలయనగా, దేవుడు తన కృపావరముల విషయములోను, పిలుపు 

విషయములోను పశాచ్తాత్ప పడడు. 

రోమీయులకు 11:30 => మీరు గతకాలమందు దేవునికి అవిధేయులైయుండి, యిపుప్డు వారి 

అవిధేయతనుబటిట్ కరుణింపబడితిరి.  

రోమీయులకు 11:31 => అటువలెనే మీయెడల చూపబడిన కరుణనుబటిట్ వారును ఇపుప్డు 

కరుణపొందు నిమితత్ము, ఇపుప్డు వారు అవిధేయులై యునాన్రు 

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. 
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ఆదికాండము 24:27 => అబార్హామను నా యాజమానుని దేవుడైన యెహోవా సుత్తింపబడును గాక; 

ఆయన నా యజమానునికి తన కృపను తన సతయ్మును చూపుట మానలేదు; నేను తోర్వలో నుండగానే 

యెహోవా నా యజమానుని బంధువుల యింటికి ననున్ నడిపించెననెను 

ఆదికాండము 32:10 => నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమసత్మైన ఉపకారములకును సమసత్ 

సతయ్మునకును అపాతుర్డను, ఎటల్నగా నాచేతికఱఱ్తో మాతర్మే యీ యొరాద్ను దాటితిని; ఇపుప్డు నేను 

రెండు గుంపులైతిని. 

నిరగ్మకాండము 34:6 => అతని యెదుట యెహోవా అతని దాటి వెళుల్చు యెహోవా కనికరము, 

దయ, దీరఘ్శాంతము, విసాత్రమైన కృపాసతయ్ములు గల దేవుడైన యెహోవా. 

సంఖాయ్కాండము 23:19 => దేవుడు అబదధ్మాడుటకు ఆయన మానవుడు కాడు పశాచ్తాత్పపడుటకు 

ఆయన నరపుతుర్డు కాడు ఆయన చెపిప్ చేయకుండునా? ఆయన మాట యిచిచ్ సాథ్పింపకుండునా? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:12 => మీరు ఈ విధులను విని వాటిని అనుసరించి నడుచుకొనినయెడల 

నీ దేవుడైన యెహోవా తాను నీ పితరులతో పర్మాణముచేసిన నిబంధనను నెరవేరిచ్ నీకు కృపచూపును 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:5 => నీవు వారి దేశమునకు వచిచ్ దాని సావ్ధీనపరచుకొనుటకు నీ 

నీతియైనను నీ హృదయ యథారథ్తయైనను హేతువుకాదు. ఈ జనముల చెడుతనమునుబటిట్యే 

యెహోవా నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో పర్మాణముచేసిన మాటను సాథ్పించుటకై 

నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీ యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునాన్డు. 

1 రాజులు 8:20 => తాను సెలవిచిచ్న మాటను యెహోవా నెరవేరిచ్యునాన్డు. నేను నా తండిర్యైన 

దావీదునకు పర్తిగా నియమింపబడి , యెహోవా సెలవుచొపుప్న ఇశార్యేలీయులమీద 

సింహాసనాసీనుడనై యుండి, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు మందిరమును 

కటిట్ంచియునాన్ను. 

1 రాజులు 8:23 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, పైనునన్ ఆకాశమందైనను కిర్ందనునన్ 

భూమియందైనను నీవంటి దేవుడొకడునులేడు; పూరణ్మనసుస్తో నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా నడుచు నీ 

దాసుల విషయమై నీవు నిబంధనను నెరవేరుచ్చు కనికరము చూపుచు ఉండువాడవై యునాన్వు, 
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2 రాజులు 13:23 => గాని యెహోవా వారిమీద జాలిపడి వారియందు దయయుంచి, అబార్హాము 

ఇసాస్కు యాకోబులతో తాను చేసియునన్ నిబంధననుబటిట్ వారియందు లక్షయ్ము నిలిపి, వారిని 

నాశము చేయనొలల్క యిపప్టికిని తన సముఖములోనుండి వారిని వెళల్గొటట్కయుండెను. 

కీరత్నలు 40:10 => నీ నీతిని నా హృదయములో నుంచుకొని నేను ఊరకుండలేదు. నీ సతయ్మును నీ 

రక్షణను నేను వెలల్డిచేసి యునాన్ను నీ కృపను నీ సతయ్మును మహా సమాజమునకు తెలుపక నేను 

వాటికి మరుగుచేయలేదు.  

కీరత్నలు 43:3 => నీ వెలుగును నీ సతయ్మును బయలు దేరజేయుము; అవి నాకు తోర్వచూపును అవి 

నీ పరిశుదధ్ పరవ్తమునకును నీ నివాససథ్లములకును ననున్ తోడుకొని వచుచ్ను.  

కీరత్నలు 61:7 => దేవుని సనిన్ధిని అతడు నిరంతరము నివసించును గాక అతని కాపాడుటకై 

కృపాసతయ్ములను నియమించుము. 

కీరత్నలు 69:13 => యెహోవా, అనుకూల సమయమున నేను నినున్ పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. దేవా, నీ 

కృపాబాహుళయ్మునుబటిట్ నీ రక్షణ సతయ్మునుబటిట్ నాకుతత్రమిముమ్.  

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

సుత్తించెదను ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవా, సితారాతో నినున్ కీరిత్ంచెదను. 

కీరత్నలు 85:10 => కృపాసతయ్ములు కలిసికొనినవి నీతి సమాధానములు ఒకదానినొకటి 

ముదుద్పెటుట్కొనినవి. 

కీరత్నలు 89:1 => యెహోవాయొకక్ కృపాతిశయమును నితయ్ము నేను కీరిత్ంచెదను తరతరములకు నీ 

విశావ్సయ్తను నా నోటితో తెలియజేసెదను. 

కీరత్నలు 98:3 => ఇశార్యేలు సంతతికి తాను చూపిన కృపా విశావ్సయ్తలను ఆయన జాఞ్పకము 

చేసికొనియునాన్డు భూదిగంత నివాసులందరు మన దేవుడు కలుగజేసిన రక్షణను చూచిరి.  

కీరత్నలు 100:5 => యెహోవా దయాళుడు ఆయన కృప నితయ్ముండును ఆయన సతయ్ము 

తరతరములుండును.  

కీరత్నలు 105:42 => ఏలయనగా ఆయన తన పరిశుదధ్ వాగాద్నమును తనసేవకుడైన అబార్హామును 

జాఞ్పకము చేసికొని 
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కీరత్నలు 115:1 => మాకు కాదు, యెహోవా మాకు కాదు నీ కృపాసతయ్ములనుబటిట్ నీ నామమునకే 

మహిమ కలగునుగాక 

కీరత్నలు 117:2 => కాబటిట్ సమసత్ అనయ్జనులారా, యెహోవాను సుత్తించుడి సరవ్ జనములారా, 

ఆయనను కొనియాడుడి యెహోవాను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 119:90 => నీ విశావ్సయ్త తరతరములుండును. నీవు భూమిని సాథ్పించితివి అది 

సిథ్రముగానునన్ది 

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

సృజించినవాడు ఆయన ఎనన్డును మాట తపప్నివాడు. 

యిరిమ్యా 51:5 => తమ దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఇశార్యేలువారిని 

యూదావారిని విసరిజ్ంపలేదు గాని ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవునికి విరోధముగా తాము చేసిన 

అపరాధముతో వారిదేశము నిండియునన్ది.  

జెకరాయ్ 1:3 => కాబటిట్ నీవు వారితో ఇటల్నుము సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు నాతటుట్ తిరిగినయెడల నేను మీతటుట్ తిరుగుదునని సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్.  

లూకా 24:27 => మోషేయు సమసత్ పర్వకత్లును మొదలుకొని లేఖనములనిన్టిలో తనున్గూరిచ్న 

వచనముల భావము వారికి తెలిపెను. 

యోహాను 1:17 => ధరమ్శాసత్రము మోషేదావ్రా అను గర్హింపబడెను; కృపయు సతయ్మును 

యేసుకీర్సుత్దావ్రా కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:6 => ఇపుప్డైతే దేవుడు మన పితరులకు చేసిన వాగాద్నము విషయమైన 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ నేను విమరిశ్ంపబడుటకు నిలిచియునాన్ను. 

రోమీయులకు 3:4 => నీ మాటలలో నీవు నీతిమంతుడవుగా తీరచ్బడునటుల్ను నీవు 

వాయ్జెయ్మాడునపుప్డు గెలుచునటుల్ను. అని వార్యబడిన పర్కారము పర్తి మనుషుయ్డును అబదిధ్కుడగును 

గాని దేవుడు సతయ్వంతుడు కాక తీరడు. 
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రోమీయులకు 11:28 => సువారత్ విషయమైతే వారు మిముమ్నుబటిట్ శతుర్వులు గాని, యేరాప్టు 

విషయమైతే పితరులనుబటిట్ పిర్యులై యునాన్రు. 

రోమీయులకు 15:8 => నేను చెపుప్నదేమనగా, పితరులకు చేయబడిన వాగాద్నముల విషయములో 

దేవుడు సతయ్వంతుడని సాథ్పించుటకును, అనయ్జనులు ఆయన కనికరమునుగూరిచ్ దేవుని 

మహిమపరచుటకును కీర్సుత్ సునన్తిగలవారికి పరిచారకుడాయెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:24 => మిముమ్ను పిలుచువాడు నమమ్కమైనవాడు గనుక ఆలాగు చేయును. 

పర్కటన 15:3 => వారు పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ కిర్యలు ఘనమైనవి, ఆశచ్రయ్మైనవి; 

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 

వచనము 4 

ఆయన సముదర్మును గదిద్ంచి ఆరిపోజేయును, నదులనిన్టిని ఆయన యెండిపోజేయును, బాషానును 

కరెమ్లును వాడిపోవును లెబానోను పుషప్ము వాడిపోవును. 

యెషయా 13:1 => ఆమోజు కుమారుడైన యెషయాకు బబులోనుగూరిచ్ పర్తయ్క్షమైన దేవోకిత్ 

యెషయా 14:28 => రాజైన ఆహాజు మరణమైన సంవతస్రమున వచిచ్న దేవోకిత్ 

యెషయా 15:1 => మోయాబును గూరిచ్న దేవోకిత్ ఒక రాతిర్లో ఆరోమ్యాబు పాడై నశించును ఒకక్ 

రాతిర్లో కీరోమ్యాబు పాడై నశించును  

యెషయా 21:1 => సముదర్తీరముననునన్ అడవిదేశమునుగూరిచ్న దేవోకిత్ దకిష్ణదికుక్న సుడిగాలి 

విసరునటుల్ అరణయ్మునుండి భీకరదేశమునుండి అది వచుచ్చునన్ది.  

యెషయా 22:1 => దరశ్నపులోయనుగూరిచ్న దేవోకిత్  

యెషయా 23:1 => తూరునుగూరిచ్న దేవోకిత్ తరీష్షు ఓడలారా, అంగలారుచ్డి తూరు పాడైపోయెను 

ఇలల్యినను లేదు పర్వేశమారగ్మైనను లేదు కితీత్యుల దేశమునుండి ఆ సంగతి వారికి 

వెలల్డిచేయబడెను.  
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యిరిమ్యా 23:33 => మరియు ఈ జనులలో ఒకడు పర్వకత్యే గాని యాజకుడే గాని యెహోవా 

భారమేమి అని నినన్డుగునపుప్డు నీవు వారితో ఇటల్నుము మీరే ఆయనకు భారము; మిముమ్ను ఎతిత్ 

పారవేతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. మరియు 

యిరిమ్యా 23:34 => పర్వకత్యే గాని యాజకుడే గాని సామానుయ్డే గాని యెహోవా భారమను మాట 

ఎతుత్వాడెవడైనను, వానిని వాని యింటివారిని నేను దండించెదను. 

యిరిమ్యా 23:35 => అయితే యెహోవా పర్తుయ్తత్రమేది? యెహోవా యేమని చెపుప్చునాన్డు? అని 

మీరు మీ పొరుగువారితోను సహోదరులతోను పర్శంసించవలెను. 

యిరిమ్యా 23:36 => యెహోవా భారమను మాట మీరికమీదట జాఞ్పకము చేసికొనవదుద్; 

జీవముగల మన దేవుని మాటలను, సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా మాటలను, మీరు 

అపారథ్ము చేసితిరి; కాగా ఎవనిమాట వానికే భారమగును. 

యిరిమ్యా 23:37 => యెహోవా నీకేమని పర్తుయ్తత్ర మిచుచ్చునాన్డనియు, యెహోవా యేమి 

చెపుప్చునాన్డనియు మీరు పర్వకత్ను అడుగవలెను గాని యెహోవా భారమను మాట మీరెతిత్నయెడల 

జెకరాయ్ 9:1 => హదార్కు దేశమునుగూరిచ్యు దమసుక్ పటట్ణమునుగూరిచ్యు వచిచ్న దేవోకిత్ 

ఆదికాండము 10:11 => ఆ దేశములోనుండి అషూష్రుకు బయలుదేరి వెళిల్ నీనెవెను రహోబోతీరును 

కాలహును 

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 

జెఫనాయ్ 2:13 => ఆయన ఉతత్ర దేశముమీద తన హసత్మును చాపి అషూష్రు దేశమును నాశనము 

చేయును; నీనెవె పటట్ణమును పాడుచేసి దానిని ఆరిపోయిన యెడారివలె చేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:16 => వారు అనుయ్ల దేవతలచేత ఆయనకు రోషము పుటిట్ంచిరి 

హేయకృతయ్ములచేత ఆయనను కోపింపజేసిరి 
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2 రాజులు 9:25 => కాగా యెహూ తన అధిపతియైన బిదక్రును పిలిచి యిటల్నెను అతని ఎతిత్ 

యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు భూభాగమందు పడవేయుము; మనమిదద్రమును అతని తండిర్యైన 

అహాబు వెనుక గుఱఱ్ములెకిక్ వచిచ్నపుప్డు యెహోవా అతనిమీద ఈ శిక్షమోపిన సంగతి జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. 

2 రాజులు 19:36 => అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు తిరిగిపోయి నీనెవె పటట్ణమునకు 

యెషయా 1:1 => ఉజిజ్యా యోతాము ఆహాజు హిజిక్యాయను యూదారాజుల దినములలో 

యూదానుగూరిచ్యు యెరూషలేమునుగూరిచ్యు ఆమోజు కుమారుడగు యెషయాకు కలిగిన 

దరశ్నము. 

యెషయా 32:19 => పటట్ణము నిశచ్యముగా కూలిపోవును. 

యెషయా 37:37 => అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు తిరిగిపోయి నీనెవె పటట్ణమునకు వచిచ్ నివసించిన 

తరువాత 

యిరిమ్యా 28:8 => నాకును నీకును ముందుగానునన్ పర్వకత్లు , అనేకదేశములకు 

మహారాజయ్ములకు విరోధముగా యుదధ్ములు జరుగుననియు, కీడు సంభవించుననియు, తెగులు 

కలుగుననియు పూరవ్కాలమందు పర్కటించుచు వచిచ్రి. 

యిరిమ్యా 50:18 => కావున ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు అషూష్రు రాజును నేను దండించినటుల్ బబులోను రాజును అతని దేశమును 

దండించెదను.  

యోనా 1:2 => నీనెవె పటట్ణసు థ్ల దోషము నా దృషిట్కి ఘోరమాయెను గనుక నీవు లేచి నీనెవె 

మహాపటట్ణమునకు పోయి దానికి దురగ్తి కలుగునని పర్కటింపుము. 

నహూము 1:8 => పర్ళయజలమువలె ఆయన ఆ పురసాథ్నమును నిరూమ్లము చేయును, తన 

శతుర్వులు అంధకారములో దిగువరకు ఆయన వారిని తరుమును, 

హబకూక్కు 1:1 => పర్వకత్యగు హబకూక్కు నొదద్కు దరశ్నరీతిగా వచిచ్న దేవోకిత్. 

వచనము 5 
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ఆయనకు భయపడి పరవ్తములు కంపించును, కొండలు కరిగిపోవును, ఆయన యెదుట భూమి 

కంపించును, లోకమును అందలి నివాసులందరును వణకుదురు. 

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

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

నిరగ్మకాండము 34:14 => ఏలయనగా వేరొక దేవునికి నమసాక్రము చేయవదుద్, ఆయన నామము 

రోషము గల యెహోవా; ఆయన రోషము గల దేవుడు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:24 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా దహించు అగిన్యు 

రోషముగల దేవుడునైయునాన్డు. 

యెహోషువ 24:19 => అందుకు యెహోషువ యెహోవా పరిశుదధ్ దేవుడు, రోషముగల దేవుడు, 

ఆయన మీ అపరాధములను మీ పాపములను పరిహరింపనివాడు, మీరాయనను సేవింపలేరు. 

యెషయా 42:13 => యెహోవా శూరునివలె బయలుదేరును యోధునివలె ఆయన తన ఆసకిత్ 

రేపుకొనును ఆయన హుంకరించుచు తన శతుర్వులను ఎదిరించును వారియెదుట తన పరాకర్మము 

కనుపరచుకొనును.  

యెహెజేక్లు 38:18 => ఆ దినమున, గోగు ఇశార్యేలీయుల దేశముమీదికి రాబోవు ఆ దినమున, 

నా కోపము బహుగా రగులుకొనును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్ 

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

నామమునుబటిట్ రోషము కలిగినవాడనై యాకోబు సంతతివారిని చెరలోనుండి రపిప్ంచెదను, 

ఇశార్యేలీయులందరియెడల జాలిపడెదను. 

యోవేలు 2:18 => అపుప్డు యెహోవా తన దేశమునుబటిట్ రోషము పూని తన జనులయెడల జాలి 

చేసికొనెను. 
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జెకరాయ్ 1:14 => కాబటిట్ నాతో మాటలాడుచునన్ దూత నాతో ఇటల్నెను నీవు పర్కటన 

చేయవలసినదేమనగా సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను 

యెరూషలేము విషయములోను సీయోను విషయములోను అధికాసకిత్ కలిగియునాన్ను; 

జెకరాయ్ 8:2 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా మిగుల ఆసకిత్తో నేను 

సీయోను విషయమందు రోషము వహించియునాన్ను. బహు రౌదర్ము గలవాడనై దాని విషయమందు 

నేను రోషము వహించియునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32 :35 => వారి కాలు జారుకాలమున పగతీరుచ్టయు 

పర్తిఫలమిచుచ్టయు నావే; వారి ఆపదిద్నము సమీపించును వారి గతి తవ్రగా వచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:42 => చంపబడినవారి రకత్మును చెరపటట్బడినవారి రకత్మును 

శతుర్వులలో వీరుల తలలను నా ఖడగ్ము భకిష్ంచును నేను ఆకాశముతటుట్ నా హసత్మెతిత్ నా శాశవ్త 

జీవముతోడని పర్మాణము చేయుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 94:1 => యెహోవా, పర్తికారము చేయు దేవా, పర్తికారము చేయు దేవా, పర్కాశింపుము 

యెషయా 59:17 => నీతిని కవచముగా ఆయన ధరించుకొనెను రక్షణను తలమీద శిరసాత్ర్ణముగా 

ధరించుకొనెను 

యెషయా 59:18 => పర్తిదండనను వసత్రముగా వేసికొనెను ఆసకిత్ని పైవసత్రముగా ధరించుకొనెను 

వారి కిర్యలనుబటిట్ ఆయన పర్తిదండన చేయును తన శతుర్వులకు రౌదర్ము చూపును తన విరోధులకు 

పర్తికారము చేయును దీవ్పసు థ్లకు పర్తికారము చేయును.  

రోమీయులకు 12:19 => పిర్యులారా, మీకు మీరే పగతీరుచ్కొనక, దేవుని ఉగర్తకు చోటియుయ్డి 

పగతీరుచ్ట నా పని, నేనే పర్తిఫలము నితుత్ను అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 13:4 => నీవు చెడ డ్ది చేసినయెడల భయపడుము, వారు ఊరకయే ఖడగ్ము ధరింపరు; 

కీడు చేయువానిమీద ఆగర్హము చూపుటకై వారు పర్తికారము చేయు దేవుని పరిచారకులు. 

హెబీర్యులకు 10:30 => పగతీరుచ్ట నా పని, నేనే పర్తిఫలమితుత్ననియు మరియు పర్భువు తన 

పర్జలకు తీరుప్ తీరుచ్ను అనియు చెపిప్నవానిని ఎరుగుదుము గదా. 
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లేవీయకాండము 26:28 => నేను కోపపడి మీకు విరోధముగా నడిచెదను. నేనే మీ పాపములనుబటిట్ 

యేడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

యోబు 20:23 => వారు కడుపు నింపుకొననైయుండగా దేవుడు వారిమీద తన కోపాగిన్ 

కురిపించును వారు తినుచుండగా దాని కురిపించును. 

యెషయా 51:17 => యెరూషలేమా, లెముమ్ లెముమ్ యెహోవా కోర్ధపాతర్ను ఆయన చేతినుండి 

పుచుచ్కొని తార్గినదానా, తూలిపడజేయు పాతర్లోనిదంతటిని తార్గినదానా, నిలువుము.  

యెషయా 51:20 => యెహోవా కోర్ధముతోను నీ దేవుని గదిద్ంపుతోను వారు నిండియునాన్రు. 

యెషయా 59:18 => పర్తిదండనను వసత్రముగా వేసికొనెను ఆసకిత్ని పైవసత్రముగా ధరించుకొనెను 

వారి కిర్యలనుబటిట్ ఆయన పర్తిదండన చేయును తన శతుర్వులకు రౌదర్ము చూపును తన విరోధులకు 

పర్తికారము చేయును దీవ్పసు థ్లకు పర్తికారము చేయును.  

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

ఉండలేదు కోపగించుకొని వారిని తొర్కిక్తిని రౌదర్ముచేత వారిని అణగదొర్కిక్తిని వారి రకత్ము నా 

వసత్రములమీద చిందినది, నా బటట్లనిన్యు డాగులే.  

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

సంవతస్రము వచిచ్యుండెను 

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

ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను కావున నా బాహువు నాకు సహాయము చేసెను నా ఉగర్త 

నాకాధారమాయెను.  

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

రకత్మును నేల పోసివేసితిని.  

యెషయా 66:15 => ఆలకించుడి, మహాకోపముతో పర్తికారము చేయుటకును అగిన్జావ్లలతో 

గదిద్ంచుటకును యెహోవా అగిన్రూపముగా వచుచ్చునాన్డు ఆయన రథములు తుపానువలె 

తవ్రపడుచునన్వి.  
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యిరిమ్యా 4:4 => అవిధేయులై యుండుట మానుకొని మీ దుషట్కిర్యలనుబటిట్ యెవడును 

ఆరిప్వేయలేనంతగా నా ఉగర్త అగిన్వలె కాలచ్కుండునటుల్ యూదావారలారా, యెరూషలేము 

నివాసులారా, యెహోవాకు లోబడియుండుడి. 

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

మదయ్పాతర్ను నాచేతిలోనుండి తీసికొని, నేను నినున్ పంపుచునన్ జనములనిన్టికి దాని తార్గింపుము. 

యిరిమ్యా 36:7 => ఒకవేళ వారి వినన్పములు యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలమగునేమో, ఒకవేళ 

వారు తమ చెడుమారగ్ము విడుతురేమో, నిజముగా ఈ పర్జలమీదికి ఉగర్తయు మహా కోపమును 

వచుచ్నని యెహోవా పర్కటించియునాన్డు. 

విలాపవాకయ్ములు 4:11 => యెహోవా తన ఉగర్తను నెరవేరిచ్ తన కోపాగిన్ని కుమమ్రించెను 

సీయోనులో ఆయన అగిన్ రాజబెటెట్ను అది దాని పునాదులను కాలిచ్వేసెను.  

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 6:12 => దూరముననునన్ వారు తెగులుచేత చతుత్రు, దగగ్ర నునన్వారు ఖడగ్ముచేత 

కూలుదురు, శేషించి ముటట్డివేయబడినవారు కాష్మముచేత చతుత్రు; ఈ పర్కారము నేను వారిమీద నా 

కోర్ధము తీరుచ్కొందును. 

యెహెజేక్లు 8:18 => కాబటిట్ కటాక్షము లేకయు కనికరము చూపకయు నేను నా 

కోర్ధమునగుపరచి, వారు నా చెవులలో ఎంత బిగగ్రగా మొఱఱ్పెటిట్నను నేను ఆలకింపకుందును. 

యెహెజేక్లు 36:6 => కాబటిట్ ఇశార్యేలు దేశమునుగూరిచ్ పర్వచనమెతిత్, పరవ్తములతోను 

కొండలతోను వాగులతోను లోయలతోను ఈ మాట తెలియజెపుప్ము పర్భువైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు అనయ్జనులవలన అవమానము నొందితిరి గనుక రోషముతోను 

కోపముతోను నేను మాట ఇచిచ్యునాన్ను. 

మీకా 5:15 => నేను అతాయ్గర్హము తెచుచ్కొని నా మాట ఆలకించని జనములకు 

పర్తికారముచేతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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జెకరాయ్ 8:2 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా మిగుల ఆసకిత్తో నేను 

సీయోను విషయమందు రోషము వహించియునాన్ను. బహు రౌదర్ము గలవాడనై దాని విషయమందు 

నేను రోషము వహించియునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:34 => ఇది నాయొదద్ మరుగుపడి యుండలేదా? నా నిధులలో 

ముదిర్ంపబడి యుండలేదా? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32 :35 => వారి కాలు జారుకాలమున పగతీరుచ్టయు 

పర్తిఫలమిచుచ్టయు నావే; వారి ఆపదిద్నము సమీపించును వారి గతి తవ్రగా వచుచ్ను. 

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.  

యిరిమ్యా 3:5 => ఆయన నితయ్ము కోపించునా? నిరంతరము కోపము చూపునా? అని 

నీవనుకొనినను నీవు చేయదలచిన దుషాక్రయ్ములు చేయుచునే యునాన్వు. 

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. 

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

దినమందు, అనగా దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్ బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగర్తను 

సమకూరుచ్కొనుచునాన్వు. 

రోమీయులకు 2:6 => ఆయన పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలమిచుచ్ను. 
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2 పేతురు 2:9 => భకుత్లను శోధనలోనుండి తపిప్ంచుటకును, దురీణ్తిపరులను ముఖయ్ముగా 

మలినమైన దురాశ కలిగి శరీరానుసారముగా నడుచుకొనుచు, పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, 

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 25:11 => వారి మధయ్ను నేను ఓరవ్లేనిదానిని తాను ఓరవ్లేకపోవుటవలన 

ఇశార్యేలీయులమీదనుండి నా కోపము మళిల్ంచెను గనుక నేను ఓరవ్లేకయుండియు 

ఇశార్యేలీయులను నశింపజేయలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 31:2 => తరువాత నీవు నీ సవ్జనులయొదద్కు చేరచ్బడుదువని మోషేకు 

సెలవియయ్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:10 => ఆయన తనున్ దేవ్షించువాని విషయము ఆలసయ్ముచేయక 

బహిరంగముగా వానికి దండన విధించును 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:20 => అయితే యెహోవా వానిని క్షమింపనొలల్డు; అటిట్వాడు 

మీలోనుండినయెడల నిశచ్యముగా యెహోవా కోపమును ఓరవ్మియు ఆ మనుషుయ్నిమీద 

పొగరాజును; ఈ గర్ంథములో వార్యబడిన శాపములనిన్యు వానికి తగులును. యెహోవా అతని పేరు 

ఆకాశము కిర్ందనుండకుండ తుడిచివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:16 => వారు అనుయ్ల దేవతలచేత ఆయనకు రోషము పుటిట్ంచిరి 

హేయకృతయ్ములచేత ఆయనను కోపింపజేసిరి 

Page  of 44 183



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   న"#

నాయ్యాధిపతులు 10:7 => యెహోవా కోపాగిన్ ఇశార్యేలీయులమీద మండగా ఆయన ఫిలిషీత్యుల 

చేతికిని అమోమ్నీయుల చేతికిని వారినపప్గించెను గనుక 

నెహెమాయ్ 4:14 => అంతట నేను లేచి చూచి పర్ధానులతోను అధికారులతోను జనులతోను వారికి 

మీరు భయపడకుడి, మహా ఘనుడును భయంకరుడునగు యెహోవాను జాఞ్పకము చేసికొని, మీ 

సహోదరుల పక్షముగాను మీ కుమారుల పక్షముగాను మీ కుమారెత్ల పక్షముగాను మీ భారయ్ల 

పక్షముగాను మీ నివాసము మీకుండునటుల్ యుదధ్ము చేయుడి అంటిని. 

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

వారు తోడుకొని పోబడుదురు. 

కీరత్నలు 18:47 => ఆయన నా నిమితత్ము పర్తిదండన చేయు దేవుడు జనములను నాకు 

లోపరచువాడు ఆయనే. 

యెషయా 13:9 => యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది. దేశమును పాడుచేయుటకును పాపులను 

బొతిత్గా దానిలోనుండకుండ నశింపజేయుటకును కూర్రమైన ఉగర్తతోను పర్చండమైన కోపముతోను 

అది వచుచ్ను.  

యెషయా 30:30 => యెహోవా తన పర్భావముగల సవ్రమును వినిపించును పర్చండమైన 

కోపముతోను దహించు జావ్లతోను పెళపెళయను గాలివాన వడగండల్తోను తన బాహువు వాలుట 

జనులకు చూపించును.  

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

సైనయ్ములమీద ఆయన కోర్ధము వచుచ్చునన్ది ఆయన వారిని శపించి వధకు అపప్గించెను. 

యిరిమ్యా 5:9 => అటిట్ కారయ్ములనుబటిట్ నేను దండింపకుందునా? అటిట్ జనముమీద నా కోపము 

తీరుచ్కొనకుందునా? ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

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

బురుజులు పడిపోవుచునన్వి దాని పార్కారములు విరుగగొటట్బడుచునన్వి ఇది యెహోవా చేయు 

పర్తికారము. దానిమీద పగతీరుచ్కొనుడి అది చేసినటే ట్ దానికి చేయుడి. 

విలాపవాకయ్ములు 2:4 => శతుర్వువలె ఆయన విలెల్కుక్పెటిట్ విరోధివలె కుడిచెయియ్ చాపియునాన్డు 

కంటికి అందమైన వసుత్వులనిన్టిని నాశనము చేసియునాన్డు అగిన్ కురియునటుల్గా ఆయన తన 

ఉగర్తను సీయోను కుమారెత్ గుడారములమీద కుమమ్రించియునాన్డు.  

యెహెజేక్లు 5:15 => కావున నీ పోషణాధారము తీసివేసి, నీమీదికి నేను మహా కాష్మము రపిప్ంచి, 

నీవారు క్షయమగునటుల్గా వారిని క్షయపరచు మహాకాష్మమును పంపించి, కోపముచేతను 

కోర్ధముచేతను కఠినమైన గదిద్ంపులచేతను నేను నినున్ శికిష్ంపగా 

యెహెజేక్లు 16:38 => జారిణులై హతయ్లు జరిగించు సతరీలకు రావలసిన తీరుప్ నీకు విధించి, 

కోర్ధముతోను రోషముతోను నీకు రకత్ము నియమింతును. 

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

తీరుచ్కొందును, ఎదోమీయుల విషయమై నా కోపమునుబటిట్యు నా రౌదర్మునుబటిట్యు నేను 

ఆలోచించినదానిని వారు నెరవేరుచ్దురు, ఎదోమీయులు నా కోర్ధము తెలిసికొందురు; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్.  

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, 

నహూము 1:6 => ఆయన ఉగర్తను సహింపగలవాడెవడు? ఆయన కోపాగిన్ యెదుట 

నిలువగలవాడెవడు? ఆయన కోపము అగిన్వలె పారును, ఆయన కొండలను కొటట్గా అవి బదద్లగును. 

హబకూక్కు 3:5 => ఆయనకు ముందుగా తెగుళుల్ నడుచుచునన్వి ఆయన పాదముల వెంట అగిన్ 

మెరుపులు వచుచ్చునన్వి 

లూకా 19:27 => మరియు నేను తముమ్ను ఏలుటకు ఇషట్ములేని నా శతుర్వులను ఇకక్డికి 

తీసికొనివచిచ్ నాయెదుట సంహరించుడని చెపెప్ను. 
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రోమీయులకు 3:5 => మన దురీన్తి దేవుని నీతికి పర్సిదిధ్ కలుగజేసినయెడల ఏమందుము? ఉగర్తను 

చూపించు దేవుడు అనాయ్యసు థ్డగునా? నేను మనుషయ్రీతిగా మాటలాడుచునాన్ను; 

హెబీర్యులకు 10:27 => నాయ్యపు తీరుప్నకు భయముతో ఎదురుచూచుటయు, విరోధులను 

దహింపబోవు తీక్షణమైన అగిన్యు నికను ఉండును. 

వచనము 6 

ఆయన ఉగర్తను సహింపగలవాడెవడు? ఆయన కోపాగిన్ యెదుట నిలువగలవాడెవడు? ఆయన 

కోపము అగిన్వలె పారును, ఆయన కొండలను కొటట్గా అవి బదద్లగును. 

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. 

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. 

కీరత్నలు 103:8 => యెహోవా దయాదాకిష్ణయ్పూరుణ్డు దీరఘ్శాంతుడు కృపాసమృదిధ్గలవాడు. 

కీరత్నలు 145:8 => యెహోవా దయాదాకిష్ణయ్ములు గలవాడు ఆయన దీరఘ్శాంతుడు 

కృపాతిశయముగలవాడు. 
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యోవేలు 2:13 => మీ దేవుడైన యెహోవా కరుణావాతస్లయ్ములు గలవాడును, శాంతమూరిత్యు 

అతయ్ంతకృపగలవాడునై యుండి, తాను చేయనుదేద్శించిన కీడును చేయక పశాచ్తాత్ప పడును గనుక 

మీ వసత్రములను కాక మీ హృదయములను చింపుకొని ఆయనతటుట్ తిరుగుడి. 

యోనా 4:2 => యెహోవా, నేను నా దేశమందుండగా ఇటుల్ జరుగునని నేననుకొంటిని గదా? 

అందువలననే నీవు కటాక్షమును జాలియును బహు శాంతమును అతయ్ంత కృపయుగల దేవుడవై 

యుండి, పశాచ్తాత్పపడి కీడు చేయక మానుదువని నేను తెలిసికొని దానికి ముందుగానే తరీష్షునకు 

పారిపోతిని. 

యాకోబు 1:19 => నా పిర్య సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక పర్తి మనుషుయ్డు 

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

యోబు 9:4 => ఆయన మహా వివేకి, అధిక బలసంపనున్డు ఆయనతో పోరాడ తెగించి హాని 

నొందనివాడెవడు? 

కీరత్నలు 62:11 => బలము తనదని ఒక మారు దేవుడు సెలవిచెచ్ను రెండు మారులు ఆ మాట నాకు 

వినబడెను. 

కీరత్నలు 66:3 => ఈలాగు దేవునికి సోత్తర్ము చెలిల్ంచుడి. నీ కారయ్ములు ఎంతో భీకరమైనవి నీ 

బలాతిశయమునుబటిట్ నీ శతుర్వులు లొంగి నీయొదద్కు వచెచ్దరు  

కీరత్నలు 147:5 => మన పర్భువు గొపప్వాడు ఆయన అధిక శకిత్గలవాడు ఆయన జాఞ్నమునకు 

మితిలేదు. 

ఎఫెసీయులకు 1:19 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ దేవుడైన మహిమ సవ్రూపియగు తండిర్, 

తనున్ తెలిసికొనుటయందు మీకు జాఞ్నమును పర్తయ్క్షతయును గల మనసుస్ అనుగర్హించునటుల్, నేను 

నా పార్రథ్నలయందు మిముమ్నుగూరిచ్ విజాఞ్పన చేయుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 1:20 => ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత కీర్సుత్ను మృతులలోనుండి లేపి, సమసత్మైన 

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  
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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 

యోబు 10:14 => నేను పాపము చేసినయెడల నీవు దాని కనిపెటుట్దువు నా దోషమునకు 

పరిహారము చేయకుందువు. 

నిరగ్మకాండము 19:16 => మూడవనాడు ఉదయమైనపుప్డు ఆ పరవ్తముమీద ఉరుములు 

మెరుపులు సాందర్మేఘము బూరయొకక్ మహా ధవ్నియు కలుగగా పాళెములోని పర్జలందరు వణకిరి. 

నిరగ్మకాండము 19:17 => దేవునిని ఎదురొక్నుటకు మోషే పాళెములోనుండి పర్జలను అవతలకు 

రపిప్ంపగా వారు పరవ్తము దిగువను నిలిచిరి. 

నిరగ్మకాండము 19:18 => యెహోవా అగిన్తో సీనాయి పరవ్తము మీదికి దిగి వచిచ్నందున 

అదంతయు ధూమమయమై యుండెను. దాని ధూమము కొలిమి ధూమమువలె లేచెను, 

పరవ్తమంతయు మికిక్లి కంపించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:22 => ఈ మాటలను యెహోవా ఆ పరవ్తముమీద అగిన్ మేఘ 

గాఢాంధకారముల మధయ్నుండి గొపప్ సవ్రముతో మీ సమాజమంతటితో చెపిప్, రెండు 

రాతిపలకలమీద వాటిని వార్సి నాకిచెచ్ను. ఆయన మరేమియు చెపప్లేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:23 => మరియు ఆ పరవ్తము అగిన్వలన మండుచునన్పుప్డు ఆ 

చీకటిమధయ్నుండి ఆ సవ్రమును విని మీరు, అనగా మీ గోతర్ముల పర్ధానులును మీ పెదద్లును 

నాయొదద్కు వచిచ్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:24 => మన దేవుడైన యెహోవా తన ఘనతను మహాతమ్య్మును మాకు 

చూపించెను. అగిన్మధయ్నుండి ఆయన సవ్రమును వింటిమి. దేవుడు నరులతో మాటలాడినను వారు 

బర్దుకుదురని నేడు తెలిసికొంటిమి. 

1 రాజులు 19:11 => అందుకాయన నీవు పోయి పరవ్తముమీద యెహోవా సముఖమందు 

నిలిచియుండుమని సెలవిచెచ్ను. అంతట యెహోవా ఆ వైపున సంచరింపగా బలమైన పెనుగాలి 
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లేచెను, యెహోవా భయమునకు పరవ్తములు బదద్లాయెను; శిలలు ఛినాన్ భినన్ములాయెను గాని 

యెహోవా ఆ గాలి దెబబ్యందు పర్తయ్క్షము కాలేదు. గాలి పోయిన తరువాత భూకంపము కలిగెను 

గాని ఆ భూకంపమునందు యెహోవా పర్తయ్క్షము కాలేదు. 

1 రాజులు 19:12 => ఆ భూకంపమైన తరువాత మెరుపు పుటెట్ను గాని ఆ మెరుపునందు యెహోవా 

పర్తయ్క్షము కాలేదు, మెరుపు ఆగిపోగా మికిక్లి నిమమ్ళముగా మాటలాడు ఒక సవ్రము వినబడెను. 

1 రాజులు 19:13 => ఏలీయా దాని విని తన దుపప్టితో ముఖము కపుప్కొని బయలుదేరి గుహ 

వాకిట నిలిచెను. అంతలో ఏలీయా, ఇచచ్ట నీవేమి చేయుచునాన్వని యొకడు పలికిన మాట అతనికి 

వినబడెను. 

యోబు 38:1 => అపుప్డు యెహోవా సుడిగాలిలోనుండి ఈలాగున యోబునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

కీరత్నలు 18:7 => అపుప్డు భూమి కంపించి అదిరెను పరవ్తముల పునాదులు వణకెను ఆయన 

కోపింపగా అవి కంపించెను. 

కీరత్నలు 18:8 => ఆయన నాసికారంధర్ములనుండి పొగ పుటెట్ను ఆయన నోటనుండి అగిన్వచిచ్ 

దహించెను 

కీరత్నలు 18:9 => నిపుప్కణములు రాజబెటెట్ను. మేఘములను వంచి ఆయన వచెచ్ను ఆయన 

పాదములకిర్ంద గాఢాంధకారము కమిమ్యుండెను. 

కీరత్నలు 18:10 => కెరూబుమీద ఎకిక్ ఆయన యెగిరివచెచ్ను గాలి రెకక్లమీద పర్తయ్క్షమాయెను. 

కీరత్నలు 18:11 => గుడారమువలె అంధకారము తన చుటుట్ వాయ్పింపజేసెను జలాంధకారమును 

ఆకాశమేఘములను తనకు మాటుగా చేసికొనెను. 

కీరత్నలు 18:12 => ఆయన సనిన్ధికాంతిలోనుండి మేఘములును వడగండుల్ను మండుచునన్ 

నిపుప్లును దాటిపోయెను. 

కీరత్నలు 18:13 => యెహోవా ఆకాశమందు గరజ్న చేసెను సరోవ్నన్తుడు తన ఉరుముధవ్ని 

పుటిట్ంచెను వడగండుల్ను మండుచునన్ నిపుప్లును రాలెను. 

కీరత్నలు 18:14 => ఆయన తన బాణములు పర్యోగించి శతుర్వులను చెదరగొటెట్ను మెరుపులు 

మెండుగా మెరపించి వారిని ఓడగొటెట్ను. 
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కీరత్నలు 18:15 => యెహోవా, నీ నాసికారంధర్ముల ఊపిరిని నీవు వడిగా విడువగా నీ గదిద్ంపునకు 

పర్వాహముల అడుగు భాగములు కనబడెను. భూమి పునాదులు బయలుపడెను. 

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. 

కీరత్నలు 97:4 => ఆయన మెరుపులు లోకమును పర్కాశింపజేయుచునన్వి భూమి దాని చూచి 

కంపించుచునన్ది. 

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

కరగుచునన్వి.  

కీరత్నలు 104:3 => జలములలో ఆయన తన గదుల దూలములను వేసియునాన్డు. మేఘములను 

తనకు వాహనముగా చేసికొని గాలి రెకక్లమీద గమనము చేయుచునాన్డు  

యెషయా 19:1 => ఐగుపుత్నుగూరిచ్న దేవోకిత్ యెహోవా వేగముగల మేఘము ఎకిక్ ఐగుపుత్నకు 

వచుచ్చునాన్డు ఐగుపుత్ విగర్హములు ఆయన సనిన్ధిని కలవరపడును ఐగుపీత్యుల గుండె 

కరగుచునన్ది 

యెషయా 66:15 => ఆలకించుడి, మహాకోపముతో పర్తికారము చేయుటకును అగిన్జావ్లలతో 

గదిద్ంచుటకును యెహోవా అగిన్రూపముగా వచుచ్చునాన్డు ఆయన రథములు తుపానువలె 

తవ్రపడుచునన్వి.  

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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హబకూక్కు 3:5 => ఆయనకు ముందుగా తెగుళుల్ నడుచుచునన్వి ఆయన పాదముల వెంట అగిన్ 

మెరుపులు వచుచ్చునన్వి 

హబకూక్కు 3:6 => ఆయన నిలువబడగా భూమి కంపించును ఆయన చూడగా జనులందరు ఇటు 

అటు తొలుగుదురు ఆదికాల పరవ్తములు బదద్లైపోవును పురాతన గిరులు అణగును పూరవ్కాలము 

మొదలుకొని ఆయన ఈలాగు జరిగించువాడు.  

హబకూక్కు 3:7 => కూషీయుల డేరాలలో ఉపదర్వము కలుగగా నేను చూచితిని మిదాయ్ను దేశసు థ్ల 

డేరాల తెరలు గజగజ వణకెను. 

హబకూక్కు 3:8 => యెహోవా, నదులమీద నీకు కోపము కలిగినందుననా నదులమీద నీకు ఉగర్త 

కలిగినందుననా సముదర్ముమీద నీకు ఉగర్త కలిగినందుననా నీ గుఱఱ్ములను కటుట్కొని రక్షణారథ్మైన 

రథములమీద ఎకిక్ వచుచ్చునాన్వు?  

హబకూక్కు 3:9 => విలుల్ వరలోనుండి తీయబడియునన్ది నీ వాకుక్ తోడని పర్మాణము చేసి నీ 

బాణములను సిదధ్పరచియునాన్వు (సెలా.) భూమిని బదద్లుచేసి నదులను కలుగజేయుచునాన్వు. 

హబకూక్కు 3:10 => నినున్ చూచి పరవ్తములు కంపించును జలములు పర్వాహములుగా పారును 

సముదార్గాధము ఘోషించుచు తనచేతులు పైకెతుత్ను. 

హబకూక్కు 3:11 => నీ ఈటెలు తళతళలాడగా సంచరించు నీ బాణముల కాంతికి భయపడి 

సూరయ్చందుర్లు తమ నివాసములలో ఆగిపోవుదురు. 

హబకూక్కు 3:12 => బహు రౌదర్ము కలిగి నీవు భూమిమీద సంచరించుచునాన్వు మహోగుర్డవై 

జనములను అణగదొర్కుక్చునాన్వు 

హబకూక్కు 3:13 => నీ జనులను రకిష్ంచుటకు నీవు బయలుదేరుచునాన్వు నీవు నియమించిన 

అభిషికుత్ని రకిష్ంచుటకు బయలుదేరుచునాన్వు దుషుట్ల కుటుంబికులలో పర్ధానుడొకడుండకుండ వారి 

తలను మెడను ఖండించి వారిని నిరూమ్లము చేయుచునాన్వు.(సెలా.) 

హబకూక్కు 3:14 => బీదలను రహసయ్ముగా మింగివేయవలెనని ఉపొప్ంగుచు ననున్ పొడిచేయుటకై 

తుపానువలె వచుచ్ యోధుల తలలలో రాజుయొకక్ ఈటెలను నాటుచునాన్వు.  
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హబకూక్కు 3:15 => నీవు సముదర్మును తొర్కుక్చు సంచరించుచు నునాన్వు నీ గుఱఱ్ములు 

మహాసముదర్ జలరాసులను తొర్కుక్ను. 

జెకరాయ్ 9:14 => యెహోవా వారికి పైగా పర్తయ్క్షమగును, ఆయన బాణములు మెరుపువలె 

విడువబడును, పర్భువగు యెహోవా బాకానాదము చేయుచు దకిష్ణ దికుక్నుండి వచుచ్ గొపప్ 

సుడిగాలితో బయలుదేరును. 

మతత్యి 26:64 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకుత్ని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు మీరు చూతురని చెపప్గా 

పర్కటన 1:7 => ఇదిగో ఆయన మేఘారూఢుడై వచుచ్చునాన్డు; పర్తి నేతర్ము ఆయనను చూచును, 

ఆయనను పొడిచినవారును చూచెదరు; భూజనులందరు ఆయనను చూచి రొముమ్ కొటుట్కొందురు; 

అవును ఆమేన . 

నిరగ్మకాండము 23:7 => అబదధ్మునకు దూరముగా నుండుము ; నిరపరాధినైనను 

నీతిమంతునినైనను చంపకూడదు; నేను దుషుట్ని నిరోద్షినిగా ఎంచను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:1 => అపుప్డు సొలొమోను ఈలాగు పర్కటన చేసెను గాఢాంధకారమందు 

నేను నివాసము చేయుదునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

యోబు 27:21 => తూరుప్గాలి వారిని కొనిపోగా వారు సమసి పోవుదురు అది వారి 

సథ్లములోనుండి వారిని ఊడిచ్వేయును 

యోబు 35:5 => ఆకాశమువైపు నిదానించి చూడుము నీ కనన్ ఉనన్తమైన ఆకాశ విశాలములవైపు 

చూడుము. 

యోబు 36:29 => మేఘములు వాయ్పించు విధమును ఆయన మందిరములోనుండి ఉరుములు 

వచుచ్ విధమును ఎవడైనను గర్హింపజాలునా?  

యోబు 37:22 => ఉతత్రదికుక్న సువరణ్పర్కాశము పుటుట్ను దేవుడు భీకరమైన మహిమను 

ధరించుకొనియునాన్డు. 

కీరత్నలు 77:19 => నీ మారగ్ము సముదర్ములో నుండెను. నీ తోర్వలు మహా జలములలో ఉండెను. 

నీ యడుగుజాడలు గురిత్ంపబడక యుండెను. 
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కీరత్నలు 144:5 => యెహోవా, నీ ఆకాశమును వంచి దిగిరముమ్ పరవ్తములు పొగ రాజునటుల్ నీవు 

వాటిని ముటుట్ము 

సామెతలు 1:27 => భయము మీమీదికి తుపానువలె వచుచ్నపుప్డు సుడిగాలి వచుచ్నటుల్ మీకు 

అపాయము కలుగునపుప్డు మీకు కషట్మును దుఃఖమును పార్పిత్ంచునపుప్డు నేను అపహాసయ్ము 

చేసెదను. 

యెషయా 2:19 => యెహోవా భూమిని గజగజ వణకింప లేచునపుప్డు ఆయన భీకర 

సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మాహాతమ్య్మునుండియు మనుషుయ్లు కొండల గుహలలో 

దూరుదురు నేల బొరియలలో దూరుదురు.  

యెషయా 27:4 => నాయందు కోర్ధము లేదు గచచ్పొదలును బలురకక్సి చెటుల్ను ఒకవేళ 

నుండినయెడల యుదధ్ము చేయువానివలె నేను వాటిలోనికి వడిగా జొచిచ్ తపప్క వాటిని 

కాలిచ్వేయుదును. 

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

కోటమీదను యుదధ్ము చేయువారును దాని బాధపరచువారందరును రాతిర్ కనన్ సవ్పన్మువలె 

ఉందురు.  

యిరిమ్యా 4:13 => మేఘములు కముమ్నటుల్ ఆయన వచుచ్చునాన్డు, ఆయన రథములు 

సుడిగాలివలె నునన్వి, ఆయన గుఱఱ్ములు గదద్లకంటె వేగము గలవి, అయోయ్, మనము దోపుడు 

సొమమ్యితివిు. 

యిరిమ్యా 23:19 => ఇదిగో యెహోవాయొకక్ మహోగర్తయను పెనుగాలి బయలువెళుల్చునన్ది; అది 

భీకరమైన పెనుగాలి అది దుషుట్ల తలమీదికి పెళుల్న దిగును. 

యెహెజేక్లు 1:4 => నేను చూడగా ఉతత్ర దికుక్నుండి తుపాను వచుచ్చుండెను; మరియు గొపప్ 

మేఘమును గోళమువలె గుండర్ముగా ఉనన్ అగిన్యు కనబడెను , కాంతిదానిచుటుట్ 

ఆవరించియుండెను; ఆ అగిన్లోనుండి కరగబడినదై పర్జవ్లించుచునన్ యపరంజివంటిదొకటి 

కనబడెను. 
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యెహెజేక్లు 13:11 => ఇందువలననే పూయుచునన్ వారితో నీ విటల్నుము వరష్ము పర్వాహముగా 

కురియును, గొపప్ వడగండుల్ పడును, తుపాను దాని పడగొటట్గా అది పడిపోవును.  

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

వణకెను; బండలు బదద్లాయెను; 

రోమీయులకు 12:19 => పిర్యులారా, మీకు మీరే పగతీరుచ్కొనక, దేవుని ఉగర్తకు చోటియుయ్డి 

పగతీరుచ్ట నా పని, నేనే పర్తిఫలము నితుత్ను అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 

వచనము 7 

యెహోవా ఉతత్ముడు, శర్మదినమందు ఆయన ఆశర్యదురగ్ము, తనయందు నమిమ్కయుంచు వారిని 

ఆయన ఎరుగును. 

యోబు 38:11 => నీవు ఇంతవరకే గాని మరి దగగ్రకు రాకూడదనియు ఇకక్డనే నీ తరంగముల 

పొంగు అణపబడుననియు నేను చెపిప్నపుప్డు నీవుంటివా?  

కీరత్నలు 104:7 => నీవు గదిద్ంపగానే అవి పారిపోయెను నీ ఉరుము శబద్ము విని అవి తవ్రగా 

పారిపోయెను. 

కీరత్నలు 106:9 => ఆయన ఎఱఱ్సముదర్మును గదిద్ంపగా అది ఆరిపోయెను మైదానముమీద 

నడుచునటుల్ వారిని అగాధజలములలో నడిపించెను.  

కీరత్నలు 114:3 => సముదర్ము దానిని చూచి పారిపోయెను యొరాద్ను నది వెనుకకు మళె ల్ను. 

కీరత్నలు 114:5 => సముదర్మా, నీవు పారిపోవుటకు నీకేమి తటసిథ్ంచినది? యొరాద్నూ, నీవు 

వెనుకకు మళుల్టకు నీకేమి తటసిథ్ంచినది? 

యెషయా 50:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు ఎవడును లేకపోనేల? నేను పిలిచినపుప్డు ఎవడును 

ఉతత్రమియయ్కుండనేల? నా చెయియ్ విమోచింపలేనంత కురచయై పోయెనా? విడిపించుటకు నాకు 
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శకిత్లేదా? నా గదిద్ంపుచేత సముదర్మును ఎండబెటుట్దును నదులను ఎడారిగా చేయుదును నీళుల్ 

లేనందున వాటి చేపలు కంపుకొటిట్ దాహముచేత చచిచ్పోవును.  

యెషయా 50:3 => ఆకాశము చీకటి కమమ్జేయుచునాన్ను అవి గోనెపటట్ ధరింపజేయుచునాన్ను 

యెషయా 51:10 => అగాధ జలములుగల సముదర్మును ఇంకిపోజేసినవాడవు నీవే గదా? 

విమోచింపబడినవారు దాటిపోవునటుల్ సముదార్గాధ సథ్లములను తోర్వగా చేసినవాడవు నీవే గదా?  

ఆమోసు 5:8 => ఆయన సపత్ఋషీ నక్షతర్ములను మృగశీరష్ నక్షతర్మును సృషిట్ంచినవాడు, 

కారుచీకటిని ఉదయముగా మారుచ్వాడు, పగటిని రాతిర్ చీకటివలె మారుప్చేయువాడు, 

సముదర్జలములను పిలిచి వాటిని భూమిమీద పొరిల్ పారజేయువాడు. 

మతత్యి 8:26 => అందుకాయన అలప్విశావ్సులారా, యెందుకు భయపడుచునాన్రని వారితో చెపిప్, 

లేచి గాలిని సముదర్మును గదిద్ంపగా మికిక్లి నిమమ్ళమాయెను. 

యెహోషువ 3:13 => సరవ్లోకనాధుడగు యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు యాజకుల 

అరకాళుల్ యొరాద్ను నీళల్ను ముటట్గానే యొరాద్ను నీళుల్, అనగా ఎగువనుండి పారు నీళుల్ ఆపబడి 

యేకరాశిగా నిలుచును. 

యెహోషువ 3:14 => కోత కాలమంతయు యొరాద్ను దాని గటల్నిన్టిమీద పొరిల్ పారును; నిబంధన 

మందసమును మోయు యాజకులు జనులకు ముందు వెళల్గా యొరాద్నును దాటుటకై జనులు తమ 

గుడారములలోనుండి బయలుదేరిరి. 

యెహోషువ 3:15 => అపుప్డు ఆ మందసమును మోయువారు యొరాద్నులో దిగిన తరువాత 

మందసమును మోయు యాజకుల కాళుల్ నీటి అంచున మునగగానే 

కీరత్నలు 74:15 => బుగగ్లను నదులను పుటిట్ంచితివి నితయ్ము పర్వహించు నదులను నీవు 

ఇంకజేసితివి 

యెషయా 19:5 => సముదర్జలములు ఇంకిపోవును నదియును ఎండి పొడినేలయగును 

యెషయా 19:6 => ఏటి పాయలును కంపుకొటుట్ను ఐగుపుత్ కాలువలు ఇంకి యెండిపోవును రెలుల్ను 

తుంగలును వాడిపోవును. 
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యెషయా 19:7 => నైలునదీ పార్ంతమున దాని తీరముననునన్ బీడులును దానియొదద్ వితత్బడిన 

పైరంతయు ఎండి కొటుట్కొనిపోయి కనబడకపోవును. 

యెషయా 19:8 => జాలరులును దుఃఖించెదరు నైలునదిలో గాలములు వేయువారందరు 

పర్లాపించెదరు జలములమీద వలలు వేయువారు కృశించిపోవుదురు 

యెషయా 19:9 => దువెవ్నతో దువవ్బడు జనుపనారపని చేయువారును తెలల్ని బటట్లు 

నేయువారును సిగుగ్పడుదురు. రాజయ్ సత్ంభములు పడగొటట్బడును 

యెషయా 19:10 => కూలిపని చేయువారందరు మనోవాయ్ధి పొందుదురు. 

యెషయా 44:27 => నేనే నీ నదులను ఎండచేయుచునాన్ను ఎండిపొమమ్ని పర్వాహముతో నేనే 

చెపుప్చునాన్ను 

యెహెజేక్లు 30:12 => నైలునదిని ఎండిపోజేసి నేనా దేశమును దురజ్నులకు అమిమ్వేసెదను, 

పరదేశులచేత నేను ఆ దేశమును దానిలోనునన్ సమసత్మును పాడు చేయించెదను, యెహోవానైన నేను 

మాట యిచిచ్యునాన్ను 

యెషయా 33:9 => దేశము దుఃఖించి కీష్ణించుచునన్ది లెబానోను సిగుగ్పడి వాడిపోవుచునన్ది 

షారోను ఎడారి ఆయెను బాషానును కరెమ్లును తమ చెటల్ ఆకులను రాలుచ్కొనుచునన్వి. 

ఆమోసు 1:2 => అతడు పర్కటించినదేమనగా యెహోవా సీయోనులో నుండి గరిజ్ంచుచునాన్డు, 

యెరూషలేములోనుండి తన సవ్రము వినబడజేయుచునాన్డు; కాపరులు సంచరించు మేతభూములు 

దుఃఖించుచునన్వి, కరెమ్లు శిఖరము ఎండిపోవుచునన్ది. 

2 సమూయేలు 22:16 => భూమి పునాదులు బయలుపడెను. 

యోబు 12:15 => ఆలోచించుము ఆయన జలములను బిగబటట్గా అవి ఆరిపోవును వాటిని 

పర్వహింపనియయ్గా అవి భూమిని ముంచివేయును. 

యోబు 28:9 => మనుషుయ్లు సఫ్టికమువంటి బండను పటుట్కొందురు పరవ్తములను వాటి కుదుళల్ 

సహితముగా బోరల్ దోర్యుదురు. 

కీరత్నలు 77:19 => నీ మారగ్ము సముదర్ములో నుండెను. నీ తోర్వలు మహా జలములలో ఉండెను. 

నీ యడుగుజాడలు గురిత్ంపబడక యుండెను. 
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కీరత్నలు 89:9 => సముదర్పు పొంగు నణచువాడవు నీవే దాని తరంగములు లేచునపుప్డు నీవు 

వాటిని అణచివేయుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 103:15 => నరుని ఆయువు గడిడ్వలె నునన్ది అడవిపువువ్ పూయునటుల్ వాడు పూయును. 

కీరత్నలు 107:33 => దేశనివాసుల చెడుతనమునుబటిట్  

యెషయా 13:13 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఉగర్తకును ఆయన కోపాగిన్ దినమునకును 

ఆకాశము వణకునటుల్ను భూమి తన సాథ్నము తపుప్నటుల్ను నేను చేసెదను.  

యెషయా 42:15 => పరవ్తములను కొండలను పాడుచేయుదును వాటిమీది చెటుట్చేమలనిన్టిని 

ఎండిపోచేయుదును నదులను దీవ్పములుగా చేయుదును మడుగులను ఆరిపోచేయుదును. 

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. 

యిరిమ్యా 8:16 => దానునుండి వచుచ్వారి గుఱఱ్ముల బుసలు వినబడెను, వారి గుఱఱ్ముల 

సకిలింపు ధవ్నిచేత దేశమంతయు కంపించుచునన్ది, వారు వచిచ్ దేశమును అందులోనునన్ 

యావతుత్ను నాశనము చేయుదురు, పటట్ణమును అందులో నివసించువారిని నాశనము చేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 38:20 => సముదర్పు చేపలును ఆకాశపకుష్లును భూజంతువులును భూమిమీద పార్కు 

పురుగులనిన్యు భూమిమీదనుండు నరులందరును నాకు భయపడి వణకుదురు, పరవ్తములు 

నాశనమగును, కొండపేటులు పడును, గోడలనిన్యు నేలపడును 

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

కాపురసు థ్లందరును కీష్ణించుచునాన్రు, సముదర్ మతస్య్ములు కూడ గతించిపోవుచునన్వి. 

హబకూక్కు 3:8 => యెహోవా, నదులమీద నీకు కోపము కలిగినందుననా నదులమీద నీకు ఉగర్త 

కలిగినందుననా సముదర్ముమీద నీకు ఉగర్త కలిగినందుననా నీ గుఱఱ్ములను కటుట్కొని రక్షణారథ్మైన 

రథములమీద ఎకిక్ వచుచ్చునాన్వు?  
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మారుక్ 4:39 => అందుకాయన లేచి గాలిని గదిద్ంచి నిశశ్బద్మై ఊరకుండుమని సముదర్ముతో 

చెపప్గా, గాలి అణగి మికిక్లి నిమమ్ళమాయెను. 

లూకా 8:24 => గనుక ఆయన యొదద్కు వచిచ్ పర్భువా పర్భువా, నశించిపోవుచునాన్మని చెపిప్ 

ఆయనను లేపిరి. ఆయన లేచి, గాలిని నీటిపొంగును గదిద్ంపగానే అవి అణగి నిమమ్ళమాయెను. 

వచనము 8 

పర్ళయజలమువలె ఆయన ఆ పురసాథ్నమును నిరూమ్లము చేయును, తన శతుర్వులు అంధకారములో 

దిగువరకు ఆయన వారిని తరుమును, 

2 సమూయేలు 22:8 => అపుప్డు భూమి కంపించి అదిరెను పరమండలపు పునాదులు వణకెను 

ఆయన కోపింపగా అవి కంపించెను. 

కీరత్నలు 29:5 => యెహోవా సవ్రము దేవదారు వృక్షములను విరచును యెహోవా లెబానోను 

దేవదారు వృక్షములను ముకక్లుగా విరచును.  

కీరత్నలు 29:6 => దూడవలె అవి గంతులు వేయునటుల్ ఆయన చేయును లెబానోనును షిరోయ్నును 

గురుపోతు పిలల్వలె గంతులు వేయునటుల్ ఆయన చేయును.  

కీరత్నలు 68:8 => భూమి వణకెను దేవుని సనిన్ధిని అంతరిక్షము దిగజారెను ఇశార్యేలు దేవుడగు 

దేవుని సనిన్ధిని ఆవలి సీనాయి కంపించెను. 

కీరత్నలు 97:4 => ఆయన మెరుపులు లోకమును పర్కాశింపజేయుచునన్వి భూమి దాని చూచి 

కంపించుచునన్ది. 

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

కరగుచునన్వి.  

కీరత్నలు 114:4 => కొండలు పొటే ట్ళల్వలెను గుటట్లు గొఱఱ్పిలల్లవలెను గంతులువేసెను. 

కీరత్నలు 114:6 => కొండలారా, మీరు పొటే ల్ళల్వలెను గుటట్లారా, మీరు గొఱఱ్పిలల్లవలెను గంతులు 

వేయుటకు మీకేమి సంభవించినది?  
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యెషయా 2:12 => అహంకారాతిశయముగల పర్తిదానికిని ఔనన్తయ్ము గల పర్తిదానికిని 

విమరిశ్ంచు దినమొకటి సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నియమించియునాన్డు అవి 

అణగదొర్కక్బడును. 

యెషయా 2:13 => ఔనన్తయ్ము కలిగి అతిశయించు లెబానోను దేవదారు వృక్షములకనిన్టికిని 

బాషాను సిందూర వృక్షములకనిన్టికిని 

యెషయా 2:14 => ఉనన్తపరవ్తములకనిన్టికిని ఎతత్యిన మెటల్కనిన్టికిని 

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

హబకూక్కు 3:10 => నినున్ చూచి పరవ్తములు కంపించును జలములు పర్వాహములుగా పారును 

సముదార్గాధము ఘోషించుచు తనచేతులు పైకెతుత్ను. 

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

వణకెను; బండలు బదద్లాయెను; 

మతత్యి 28:2 => ఇదిగో పర్భువు దూత పరలోకమునుండి దిగివచిచ్, రాయి పొరిల్ంచి దానిమీద 

కూరుచ్ండెను; అపుప్డు మహా భూకంపము కలిగెను. 

పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

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

దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని సీనాయిలోనుండి పర్వాహములు వచెచ్ను.  

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

వినిపించగా భూమి కరగిపోవుచునన్ది. 

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

కరగుచునన్వి.  

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

తతత్రిలుల్ను గాక. 
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యెషయా 64:2 => నీ శతుర్వులకు నీ నామమును తెలియజేయుటకై అగిన్ గచచ్పొదలను 

కాలుచ్రీతిగాను అగిన్ నీళల్ను పొంగజేయురీతిగాను నీవు దిగివచెచ్దవు గాక.  

మీకా 1:4 => ఆయన నడువగా అగిన్కి మైనము కరుగునటుల్ పరవ్తములు కరిగిపోవును, లోయలు 

విడిపోవును, వాటముమీద పోసిన నీరు పారునటుల్ అవి కరిగి పారును, 

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

జరుగు దినమువరకు అగిన్కొరకు నిలువచేయబడినవై , అదే వాకయ్మువలన భదర్ము 

చేయబడియునన్వి. 

2 పేతురు 3:8 => పిర్యులారా, ఒక సంగతి మరచిపోకుడి. ఏమనగా పర్భువు దృషిట్కి ఒక దినము 

వెయియ్ సంవతస్రములవలెను, వెయియ్ సంవతస్రములు ఒక దినమువలెను ఉనన్వి. 

2 పేతురు 3:9 => కొందరు ఆలసయ్మని యెంచుకొనునటుల్ పర్భువు తన వాగాద్నమునుగూరిచ్ 

ఆలసయ్ము చేయువాడు కాడు గాని యెవడును నశింపవలెనని యిచఛ్యింపక, అందరు మారుమనసుస్ 

పొందవలెనని కోరుచు, మీయెడల ధీరఘ్శాంతము గలవాడైయునాన్డు. 

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

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 

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

లయమైపోవునటిట్యు, పంచభూతములు మహావేండర్ముతో కరిగిపోవునటిట్యు, 

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

పరిశుదధ్మైన పర్వరత్నతోను భకిత్తోను ఎంతో జాగర్తత్ గలవారై యుండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 19:18 => యెహోవా అగిన్తో సీనాయి పరవ్తము మీదికి దిగి వచిచ్నందున 

అదంతయు ధూమమయమై యుండెను. దాని ధూమము కొలిమి ధూమమువలె లేచెను, 

పరవ్తమంతయు మికిక్లి కంపించెను. 
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సంఖాయ్కాండము 11:1 => జనులు ఆయాసమునుగూరిచ్ సణుగుచుండగా అది యెహోవాకు 

వినబడెను; యెహోవా దాని వినినపుప్డు ఆయన కోపము రగులుకొనెను; యెహోవా అగిన్ వారిలో 

రగులుకొని ఆ పాళెములో నొకకొనను దహింపసాగెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:3 => కాబటిట్ నీ దేవుడైన యెహోవా తానే దహించు అగిన్వలె నీ ముందర 

దాటిపోవుచునాన్డని నేడు నీవు తెలిసికొనుము. ఆయన వారిని నశింపజేసి నీ యెదుట వారిని 

కూలదోర్యును. యెహోవా నీతో చెపిప్నటుల్ నీవు వారిని వెళల్గొటిట్ వేగమే వారిని నశింపజేసెదవు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:22 => నా కోపాగిన్ రగులుకొనును పాతాళాగాధమువరకు అది 

దహించును అది భూమిని దాని పంటను కాలుచ్ను పరవ్తముల పునాదులను రవలబెటుట్ను.  

1 రాజులు 19:11 => అందుకాయన నీవు పోయి పరవ్తముమీద యెహోవా సముఖమందు 

నిలిచియుండుమని సెలవిచెచ్ను. అంతట యెహోవా ఆ వైపున సంచరింపగా బలమైన పెనుగాలి 

లేచెను, యెహోవా భయమునకు పరవ్తములు బదద్లాయెను; శిలలు ఛినాన్ భినన్ములాయెను గాని 

యెహోవా ఆ గాలి దెబబ్యందు పర్తయ్క్షము కాలేదు. గాలి పోయిన తరువాత భూకంపము కలిగెను 

గాని ఆ భూకంపమునందు యెహోవా పర్తయ్క్షము కాలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:17 => అబీయాయును అతని జనులును వారిని ఘోరముగా 

సంహరించిరి. ఇశార్యేలు వారిలో అయిదు లక్షలమంది పరాకర్మశాలులు హతులైరి. 

కీరత్నలు 18:8 => ఆయన నాసికారంధర్ములనుండి పొగ పుటెట్ను ఆయన నోటనుండి అగిన్వచిచ్ 

దహించెను 

కీరత్నలు 24:1 => భూమియు దాని సంపూరణ్తయు లోకమును దాని నివాసులును యెహోవావే. 

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

కదలినను మనము భయపడము.(సెలా.) 

కీరత్నలు 50:3 => మన దేవుడు వేంచేయుచునాన్డు ఆయన మౌనముగా నుండడు. ఆయన ముందర 

అగిన్ మండుచునన్ది ఆయనచుటుట్ పర్చండవాయువు విసరుచునన్ది.  

కీరత్నలు 68:2 => పొగ చెదరగొటట్బడునటుల్ నీవు వారిని చెదరగొటుట్ము అగిన్కి మైనము కరుగునటుల్ 

భకిత్హీనులు దేవుని సనిన్ధికి కరగి నశించుదురు గాక.  
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కీరత్నలు 95:4 => భూమయ్గాధసథ్లములు ఆయన చేతిలోనునన్వి పరవ్తశిఖరములు ఆయనవే. 

కీరత్నలు 97:3 => అగిన్ ఆయనకు ముందు నడచుచునన్ది అది చుటుట్నునన్ ఆయన శతుర్వులను 

కాలిచ్వేయుచునన్ది. 

కీరత్నలు 104:32 => ఆయన భూమిని చూడగా అది వణకును ఆయన పరవ్తములను ముటట్గా అవి 

పొగరాజును 

యెషయా 5:25 => దానినిబటిట్ యెహోవా కోపము ఆయన పర్జలమీద మండుచునన్ది. ఆయన 

వారిమీదికి తన బాహువు చాచి వారిని కొటట్గా పరవ్తములు వణకుచునన్వి. వీధులమధయ్ను వారి 

కళేబరములు పెంటవలె పడియునన్వి. ఇంతగా జరిగినను ఆయన కోపము చలాల్రలేదు ఆయన 

బాహువు ఇంకను చాపబడియునన్ది.  

యెషయా 10:17 => ఇశార్యేలుయొకక్ వెలుగు అగిన్యును అతని పరిశుదధ్ దేవుడు 

జావ్లయునగును; అది అషూష్రుయొకక్ బలురకక్సిచెటల్కును గచచ్పొదలకును అంటుకొని 

ఒకక్దినమున వాటిని మింగివేయును.  

యెషయా 24:19 => భూమి బొతిత్గా బదద్లై పోవుచునన్ది భూమి కేవలము తునకలై పోవుచునన్ది 

భూమి బహుగా దదద్రిలుల్చునన్ది  

యెషయా 30:27 => ఇదిగో కోపముతో మండుచు దటట్ముగా లేచు పొగతో కూడినదై యెహోవా 

నామము దూరమునుండి వచుచ్చునన్ది ఆయన పెదవులు ఉగర్తతో నిండియునన్వి ఆయన నాలుక 

దహించు అగిన్జావ్లవలె ఉనన్ది.  

యెషయా 33:11 => మీరు పొటుట్ను గరభ్ము ధరించి కొయయ్కాలును కందురు. మీ ఊపిరియే 

అగిన్యైనటుట్ మిముమ్ను దహించివేయుచునన్ది.  

యిరిమ్యా 8:16 => దానునుండి వచుచ్వారి గుఱఱ్ముల బుసలు వినబడెను, వారి గుఱఱ్ముల 

సకిలింపు ధవ్నిచేత దేశమంతయు కంపించుచునన్ది, వారు వచిచ్ దేశమును అందులోనునన్ 

యావతుత్ను నాశనము చేయుదురు, పటట్ణమును అందులో నివసించువారిని నాశనము చేయుదురు. 

యిరిమ్యా 15:14 => నీవెరుగని దేశములో నీ శతుర్వులకు నినున్ దాసునిగా చేతును, నా కోపాగిన్ 

రగులుకొనుచు నినున్ దహించును. 
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యిరిమ్యా 17:4 => మీరు నితయ్ము రగులుచుండు కోపము నాకు పుటిట్ంచితిరి గనుక, నేను నీకిచిచ్న 

సావ్సథ్య్మును నీ అంతట నీవే విడిచిపెటిట్తివి గనుక నీవెరుగని దేశములో నీ శతుర్వులకు నీవు 

దాసుడవగుదువు. 

యిరిమ్యా 21:5 => కోపమును రౌదర్మును అతుయ్గర్తయు కలిగినవాడనై, బాహుబలముతోను, 

చాచిన చేతితోను నేనే మీతో యుదధ్ము చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 30:8 => ఐగుపుత్ దేశములో అగిన్ రగులబెటిట్ నేను దానికి సహాయకులు లేకుండ 

చేయగా నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

దానియేలు 7:10 => అగిన్వంటి పర్వాహము ఆయనయొదద్నుండి పర్వహించుచుండెను. వేవేలకొలది 

ఆయనకు పరిచారకులుండిరి; కోటల్కొలది మనుషుయ్లు ఆయన యెదుట నిలిచిరి, తీరుప్తీరుచ్టకై 

గర్ంథములు తెరువబడెను. 

యోవేలు 2:10 => వాటి భయముచేత భూమి కంపించుచునన్ది ఆకాశము తతత్రించుచునన్ది 

సూరయ్చందుర్లకు తేజోహీనత కలుగుచునన్ది నక్షతర్ములకు కాంతి తపుప్చునన్ది. 

ఆమోసు 8:8 => ఇందునుగూరిచ్ భూమి కంపించదా? దాని నివాసులందరును అంగలారచ్రా? 

నైలునది పొంగునటుల్ భూమి అంతయు ఉబుకును, ఐగుపుత్దేశపు నైలు నదివలె అది ఉబుకును, 

మిసర్యీము దేశపు నదివలె అది అణగిపోవును. 

హబకూక్కు 3:6 => ఆయన నిలువబడగా భూమి కంపించును ఆయన చూడగా జనులందరు ఇటు 

అటు తొలుగుదురు ఆదికాల పరవ్తములు బదద్లైపోవును పురాతన గిరులు అణగును పూరవ్కాలము 

మొదలుకొని ఆయన ఈలాగు జరిగించువాడు.  

జెకరాయ్ 4:7 => గొపప్ పరవ్తమా, జెరుబాబ్బెలును అడ డ్గించుటకు నీవు ఏమాతర్పు దానవు? నీవు 

చదునుభూమి వగుదువు; కృప కలుగును గాక కృప కలుగునుగాక అని జనులు కేకలువేయగా అతడు 

పైరాయి తీసికొని పెటిట్ంచును. 

జెకరాయ్ 14:4 => ఆ దినమున యెరూషలేము ఎదుట తూరుప్తటుట్న నునన్ ఒలీవ కొండమీద ఆయన 

పాదములుంచగా ఒలీవకొండ తూరుప్ తటుట్నకును పడమటి తటుట్వకును నడిమికి విడిపోయి సగము 
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కొండ ఉతత్రపు తటుట్నకును సగముకొండ దకిష్ణపు తటుట్నకును జరుగును గనుక విశాలమైన లోయ 

యొకటి యేరప్డును. 

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. 

హెబీర్యులకు 10:27 => నాయ్యపు తీరుప్నకు భయముతో ఎదురుచూచుటయు, విరోధులను 

దహింపబోవు తీక్షణమైన అగిన్యు నికను ఉండును. 

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

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 

వచనము 9 

యెహోవానుగూరిచ్ మీ దురాలోచన యేమి? బాధ రెండవమారు రాకుండ ఆయన బొతిత్గా దానిని 

నివారణ చేయును. 

కీరత్నలు 2:12 => ఆయన కోపము తవ్రగా రగులుకొనును కుమారుని ముదుద్పెటుట్కొనుడి; 

లేనియెడల ఆయన కోపించును అపుప్డు మీరు తోర్వ తపిప్ నశించెదరు . ఆయనను 

ఆశర్యించువారందరు ధనుయ్లు. 

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

కీరత్నలు 90:11 => నీ ఆగర్హబలము ఎంతో ఎవరికి తెలియును? నీకు చెందవలసిన 

భయముకొలది పుటుట్ నీ కోర్ధము ఎంతో ఎవరికి తెలియును? 

యెషయా 27:4 => నాయందు కోర్ధము లేదు గచచ్పొదలును బలురకక్సి చెటుల్ను ఒకవేళ 

నుండినయెడల యుదధ్ము చేయువానివలె నేను వాటిలోనికి వడిగా జొచిచ్ తపప్క వాటిని 

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

ఆయనే రాజు, ఆయన ఉగర్తకు భూమి కంపించును, జనములు ఆయన కోపమును సహింపలేవు. 

మలాకీ 3:2 => అయితే ఆయన వచుచ్ దినమును ఎవరు సహింపగలరు? ఆయన అగుపడగా ఎవరు 

ఓరవ్గలరు? ఆయన కంసాలి అగిన్వంటివాడు, చాకలివాని సబుబ్వంటివాడు; 

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

మరుగుచేయుడి అని పరవ్తములతోను బండలతోను చెపుప్చునాన్రు. 

నహూము 1:2 => యెహోవా రోషము గలవాడై పర్తికారము చేయువాడు, యెహోవా పర్తికారము 

చేయును; ఆయన మహోగర్త గలవాడు, యెహోవా తన శతుర్వులకు పర్తికారము చేయును, తనకు 

విరోధులైన వారిమీద కోపముంచుకొనును.  

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. 

యెషయా 10:16 => పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా బలిసిన అషూష్రీయులమీదికి 

క్షయరోగము పంపును వారికిర్ంద అగిన్జావ్లలుగల కొరవికటెట్ రాజును. 

విలాపవాకయ్ములు 2:4 => శతుర్వువలె ఆయన విలెల్కుక్పెటిట్ విరోధివలె కుడిచెయియ్ చాపియునాన్డు 

కంటికి అందమైన వసుత్వులనిన్టిని నాశనము చేసియునాన్డు అగిన్ కురియునటుల్గా ఆయన తన 

ఉగర్తను సీయోను కుమారెత్ గుడారములమీద కుమమ్రించియునాన్డు.  

విలాపవాకయ్ములు 4:11 => యెహోవా తన ఉగర్తను నెరవేరిచ్ తన కోపాగిన్ని కుమమ్రించెను 

సీయోనులో ఆయన అగిన్ రాజబెటెట్ను అది దాని పునాదులను కాలిచ్వేసెను.  

యెహెజేక్లు 30:16 => ఐగుపుత్ దేశములో నేను అగిన్యుంచగా సీనునకు మెండుగ నొపిప్పటుట్ను, 

నోపురము పడగొటట్బడును, పగటివేళ శతుర్వులు వచిచ్ నొపుమీద పడుదురు. 

పర్కటన 16:1 => మరియు మీరు పోయి దేవుని కోపముతో నిండిన ఆ యేడు పాతర్లను భూమిమీద 

కుమమ్రించుడని ఆలయములోనుండి గొపప్ సవ్రము ఆ యేడుగురు దేవదూతలతో చెపప్గా వింటిని. 
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పర్కటన 16:8 => నాలుగవ దూత తన పాతర్ను సూరుయ్నిమీద కుమమ్రింపగా మనుషుయ్లను అగిన్తో 

కాలుచ్టకు సూరుయ్నికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

నిరగ్మకాండము 19:18 => యెహోవా అగిన్తో సీనాయి పరవ్తము మీదికి దిగి వచిచ్నందున 

అదంతయు ధూమమయమై యుండెను. దాని ధూమము కొలిమి ధూమమువలె లేచెను, 

పరవ్తమంతయు మికిక్లి కంపించెను. 

నిరగ్మకాండము 22:24 => నా కోపాగిన్ రవులుకొని మిముమ్ను కతిత్చేత చంపించెదను, మీ భారయ్లు 

విధవరాండర్గుదురు, మీ పిలల్లు దికుక్లేని వారగుదురు. 

నిరగ్మకాండము 24:17 => యెహోవా మహిమ ఆ కొండ శిఖరముమీద దహించు అగిన్వలె 

ఇశార్యేలీయుల కనున్లకు కనబడెను. 

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. 

లేవీయకాండము 26:28 => నేను కోపపడి మీకు విరోధముగా నడిచెదను. నేనే మీ పాపములనుబటిట్ 

యేడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:24 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా దహించు అగిన్యు 

రోషముగల దేవుడునైయునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:2 => ఆ పర్జలు గొపప్వారు ఉనన్త దేహులు, వారు నీవు ఎరిగిన 

అనాకీయుల వంశసు థ్లు. అనాకీయుల యెదుట ఎవరు నిలువగలరు అను మాట నీవు వింటివి గదా.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:3 => కాబటిట్ నీ దేవుడైన యెహోవా తానే దహించు అగిన్వలె నీ ముందర 

దాటిపోవుచునాన్డని నేడు నీవు తెలిసికొనుము. ఆయన వారిని నశింపజేసి నీ యెదుట వారిని 

కూలదోర్యును. యెహోవా నీతో చెపిప్నటుల్ నీవు వారిని వెళల్గొటిట్ వేగమే వారిని నశింపజేసెదవు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32 :35 => వారి కాలు జారుకాలమున పగతీరుచ్టయు 

పర్తిఫలమిచుచ్టయు నావే; వారి ఆపదిద్నము సమీపించును వారి గతి తవ్రగా వచుచ్ను. 
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నాయ్యాధిపతులు 10:7 => యెహోవా కోపాగిన్ ఇశార్యేలీయులమీద మండగా ఆయన ఫిలిషీత్యుల 

చేతికిని అమోమ్నీయుల చేతికిని వారినపప్గించెను గనుక 

1 రాజులు 19:11 => అందుకాయన నీవు పోయి పరవ్తముమీద యెహోవా సముఖమందు 

నిలిచియుండుమని సెలవిచెచ్ను. అంతట యెహోవా ఆ వైపున సంచరింపగా బలమైన పెనుగాలి 

లేచెను, యెహోవా భయమునకు పరవ్తములు బదద్లాయెను; శిలలు ఛినాన్ భినన్ములాయెను గాని 

యెహోవా ఆ గాలి దెబబ్యందు పర్తయ్క్షము కాలేదు. గాలి పోయిన తరువాత భూకంపము కలిగెను 

గాని ఆ భూకంపమునందు యెహోవా పర్తయ్క్షము కాలేదు. 

2 రాజులు 10:4 => వారు ఇది విని బహు భయపడి ఇదద్రు రాజులు అతనిముందర 

నిలువజాలకపోయిరే, మనమెటుల్ నిలువగలమని అనుకొని 

2 రాజులు 22:13 => మీరు పోయి దొరికిన యీ గర్ంథపు మాటలనుగూరిచ్ నా విషయములోను 

జనుల విషయములోను యూదావారందరి విషయములోను యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుడి; మన 

పితరులు తమ విషయములో వార్యబడియునన్ దానంతటి పర్కారము చేయక యీ గర్ంథపు మాటలను 

విననివారైరి గనుక యెహోవా కోపాగిన్ మనమీద ఇంత అధికముగా మండుచునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:25 => వారు ననున్ విసరిజ్ంచి యితర దేవతలకు ధూపము వేసి, తమచేతి 

పనులవలన నాకు కోపము పుటిట్ంచియునాన్రు గనుక నా కోపము ఈ సథ్లముమీద మితిలేకుండ 

కుమమ్రింపబడును. నాయొదద్కు మిముమ్ను పంపినవానికి ఈ వారత్ తెలుపుడి. 

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

ఒపప్కపోగా రాజు మిగుల కోపగించెను, అతని కోపము రగులుకొనెను. 

కీరత్నలు 18:8 => ఆయన నాసికారంధర్ములనుండి పొగ పుటెట్ను ఆయన నోటనుండి అగిన్వచిచ్ 

దహించెను 

కీరత్నలు 21:9 => నీవు పర్తయ్క్షమైనపుప్డు వారు అగిన్గుండమువలె అగుదురు తన కోపమువలన 

యెహోవా వారిని నిరూమ్లము చేయును అగిన్ వారిని దహించును. 

కీరత్నలు 47 :2 => యెహోవా మహోనన్తుడు భయంకరుడు ఆయన సరవ్భూమికి 

మహారాజైయునాన్డు. 
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కీరత్నలు 68:2 => పొగ చెదరగొటట్బడునటుల్ నీవు వారిని చెదరగొటుట్ము అగిన్కి మైనము కరుగునటుల్ 

భకిత్హీనులు దేవుని సనిన్ధికి కరగి నశించుదురు గాక.  

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

కలిగెను. 

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

కీరత్నలు 97:3 => అగిన్ ఆయనకు ముందు నడచుచునన్ది అది చుటుట్నునన్ ఆయన శతుర్వులను 

కాలిచ్వేయుచునన్ది. 

కీరత్నలు 104:32 => ఆయన భూమిని చూడగా అది వణకును ఆయన పరవ్తములను ముటట్గా అవి 

పొగరాజును 

యెషయా 9:18 => భకిత్హీనత అగిన్వలె మండుచునన్ది అది గచచ్పొదలను బలురకక్సి చెటల్ను కాలిచ్ 

అడవిపొదలలో రాజును అవి దటట్మైన పొగవలె చుటుట్కొనుచు పైకి ఎగయును.  

యెషయా 10:17 => ఇశార్యేలుయొకక్ వెలుగు అగిన్యును అతని పరిశుదధ్ దేవుడు 

జావ్లయునగును; అది అషూష్రుయొకక్ బలురకక్సిచెటల్కును గచచ్పొదలకును అంటుకొని 

ఒకక్దినమున వాటిని మింగివేయును.  

యెషయా 13:7 => అందుచేత బాహువులనిన్యు దురబ్లములగును పర్తివాని గుండె కరగిపోవును  

యెషయా 13:9 => యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది. దేశమును పాడుచేయుటకును పాపులను 

బొతిత్గా దానిలోనుండకుండ నశింపజేయుటకును కూర్రమైన ఉగర్తతోను పర్చండమైన కోపముతోను 

అది వచుచ్ను.  

యెషయా 30:27 => ఇదిగో కోపముతో మండుచు దటట్ముగా లేచు పొగతో కూడినదై యెహోవా 

నామము దూరమునుండి వచుచ్చునన్ది ఆయన పెదవులు ఉగర్తతో నిండియునన్వి ఆయన నాలుక 

దహించు అగిన్జావ్లవలె ఉనన్ది.  

యెషయా 33:14 => సీయోనులోనునన్ పాపులు దిగులుపడుచునాన్రు వణకు భకిత్హీనులను పటెట్ను. 

మనలో ఎవడు నితయ్ము దహించు అగిన్తో నివసింపగలడు? మనలో ఎవడు నితయ్ము కాలుచ్చునన్ 

వాటితో నివసించును?  
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యెషయా 42:25 => కావున ఆయన వానిమీద తన కోపాగిన్యు యుదధ్బలమును కుమమ్రించెను 

అది వానిచుటుట్ అగిన్ రాజచేసెను అయినను వాడు దాని గర్హింపలేదు అది వానికి అంటుకొనెను గాని 

వాడు మనసుస్న పెటట్లేదు.  

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

తతత్రిలుల్ను గాక. 

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

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 15:14 => నీవెరుగని దేశములో నీ శతుర్వులకు నినున్ దాసునిగా చేతును, నా కోపాగిన్ 

రగులుకొనుచు నినున్ దహించును. 

యిరిమ్యా 17:4 => మీరు నితయ్ము రగులుచుండు కోపము నాకు పుటిట్ంచితిరి గనుక, నేను నీకిచిచ్న 

సావ్సథ్య్మును నీ అంతట నీవే విడిచిపెటిట్తివి గనుక నీవెరుగని దేశములో నీ శతుర్వులకు నీవు 

దాసుడవగుదువు. 

యిరిమ్యా 21:5 => కోపమును రౌదర్మును అతుయ్గర్తయు కలిగినవాడనై, బాహుబలముతోను, 

చాచిన చేతితోను నేనే మీతో యుదధ్ము చేసెదను. 

యిరిమ్యా 21:12 => దావీదు వంశసు థ్లారా, యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు అనుదినము 

నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్డి, దోచుకొనబడినవానిని బాధపెటుట్వాని చేతిలోనుండి విడిపించుడి, ఆలాగు 

చేయనియెడల మీ దుషట్కిర్యలనుబటిట్ నా కోర్ధము అగిన్వలె బయలువెడలి, యెవడును ఆరప్లేకుండ 

మిముమ్ను దహించును. 

యిరిమ్యా 42:18 => ఇశార్యేలు దేవుడగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డునా కోప మును 

నా ఉగర్తయు యెరూషలేము నివాసుల మీదికి వచిచ్నటుల్, మీరు ఐగుపుత్నకు వెళిల్నయెడల నా ఉగర్త 

మీమీదికిని వచుచ్ను, మీరు శాపాసప్దముగాను భీతి పుటిట్ంచువారుగాను దూషణాసప్దముగాను 

తిరసక్రింపబడువారుగాను ఉందురు, ఈ సథ్లమును మరి యెపుప్డును చూడరు. 
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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?  

విలాపవాకయ్ములు 1:13 => పరమునుండి ఆయన నా యెముకలమీదికి అగిన్ పర్యోగించియునాన్డు 

అది యెడతెగక వాటిని కాలుచ్చునన్ది నా పాదములను చికుక్పరచుటకైవలనొగిగ్యునాన్డు ననున్ 

వెనుకకు తిర్పిప్యునాన్డు ఆయన ననున్ పాడుచేసి దినమెలల్ ననున్ సొమమ్సిలల్జేసియునాన్డు.  

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 21:31 => అచచ్టనే నా రౌదర్మును నీమీద కుమమ్రించెదను, నా ఉగర్తాగిన్ని నీమీద 

రగులబెటెట్దను, నాశనము చేయుటయందు నేరప్రులైన కూర్రులకు నినున్ అపప్గించెదను. 

యెహెజేక్లు 22:21 => మిముమ్ను పోగుచేసి నా కోపాగిన్ని మీమీద ఊదగా నిశచ్యముగా మీరు 

దానిలో కరిగిపోవుదురు. 

యెహెజేక్లు 28:22 => సీదోను పటట్ణమా, నేను నీకు విరోధిని, నీ మధయ్ను ఘనతనొందుదును, 

నేను దాని మధయ్ తీరుప్తీరుచ్చు దానినిబటిట్ ననున్ పరిశుదధ్ పరచుకొనగా నేను యెహోవానై యునాన్నని 

వారు తెలిసికొందురు.  

యెహెజేక్లు 29:3 => ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో, నైలునదిలో పండుకొనియునన్ పెదద్మొసలీ, నేను నీకు 

విరోధిని; నైలునది నాది, నేనే దాని కలుగజేసితిని అని నీవు చెపుప్కొనుచునాన్వే;  

యెహెజేక్లు 30:8 => ఐగుపుత్ దేశములో అగిన్ రగులబెటిట్ నేను దానికి సహాయకులు లేకుండ 

చేయగా నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 30:15 => ఐగుపుత్నకు కోటగానునన్ సీనుమీద నా కోర్ధము కుమమ్రించెదను, నోలోని 

జనసమూహమును నిరూమ్లము చేసెదను 
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యెహెజేక్లు 36:18 => కాబటిట్ దేశములో వారు చేసిన నరహతయ్ విషయమైయును, విగర్హములను 

పెటుట్కొని వారు దేశమును అపవితర్పరచినదాని విషయమైయును నేను నా కోర్ధమును వారిమీద 

కుమమ్రించి 

యెహెజేక్లు 39:6 => నేను మాగోగు మీదికిని దీవ్పములలో నిరివ్చారముగా నివసించువారి మీదికిని 

అగిన్ పంపెదను, అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

దానియేలు 7:10 => అగిన్వంటి పర్వాహము ఆయనయొదద్నుండి పర్వహించుచుండెను. వేవేలకొలది 

ఆయనకు పరిచారకులుండిరి; కోటల్కొలది మనుషుయ్లు ఆయన యెదుట నిలిచిరి, తీరుప్తీరుచ్టకై 

గర్ంథములు తెరువబడెను. 

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

దండు బహు గొపప్దైయునన్ది ఆయన ఆజఞ్ను నెరవేరుచ్నది బలముగలది యెహోవా దినము బహు 

భయంకరము, దానికి తాళగలవాడెవడు?  

ఆమోసు 7:4 => మరియు అగిన్చేత దండింపవలెనని అగిన్ రపిప్ంచి పర్భువైన యెహోవా దానిని 

దరశ్నరీతిగా నాకు కనుపరచెను. అదివచిచ్ అగాధమైన మహాజలమును మింగివేసి, సావ్సథ్య్మును 

మింగ మొదలుపెటిట్నపుప్డు  

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. 

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

శికిష్ంచుటకై యెహోవా ఉగర్తదినము రాకమునుపే కూడిరండి. 
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జెకరాయ్ 4:7 => గొపప్ పరవ్తమా, జెరుబాబ్బెలును అడ డ్గించుటకు నీవు ఏమాతర్పు దానవు? నీవు 

చదునుభూమి వగుదువు; కృప కలుగును గాక కృప కలుగునుగాక అని జనులు కేకలువేయగా అతడు 

పైరాయి తీసికొని పెటిట్ంచును. 

జెకరాయ్ 8:2 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా మిగుల ఆసకిత్తో నేను 

సీయోను విషయమందు రోషము వహించియునాన్ను. బహు రౌదర్ము గలవాడనై దాని విషయమందు 

నేను రోషము వహించియునాన్ను. 

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 4:1 => 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. 

రోమీయులకు 2:8 => అయితే భేదములు పుటిట్ంచి, సతయ్మునకు లోబడక దురీన్తికి లోబడువారి 

మీదికి దేవుని ఉగర్తయు రౌదర్మును వచుచ్ను. 

రోమీయులకు 3:5 => మన దురీన్తి దేవుని నీతికి పర్సిదిధ్ కలుగజేసినయెడల ఏమందుము? ఉగర్తను 

చూపించు దేవుడు అనాయ్యసు థ్డగునా? నేను మనుషయ్రీతిగా మాటలాడుచునాన్ను; 

2 కొరిందీయులకు 5:11 => కావున మేము పర్భువు విషయమైన భయమునెరిగి మనుషుయ్లను 

పేర్రేపించుచునాన్ము. మేము దేవునికి పర్తయ్క్షపరచబడినవారము; మీ మనసాస్కుష్లకు కూడ 

పర్తయ్క్షపరచబడియునాన్మని నముమ్చునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 10:27 => నాయ్యపు తీరుప్నకు భయముతో ఎదురుచూచుటయు, విరోధులను 

దహింపబోవు తీక్షణమైన అగిన్యు నికను ఉండును. 
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వచనము 10 

ముండల్కంపవలె శతుర్వులు కూడినను వారు దార్కాష్రసము తార్గి మతుత్లైనను ఎండిపోయిన చెతత్వలె 

కాలిపోవుదురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:34 => యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

ఆయనను సుత్తించుడి. 

ఎజార్ 3:11 => వీరు వంతు చొపుప్న కూడి యెహోవా దయాళుడు, ఇశార్యేలీయుల విషయమై 

ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని పాడుచు యెహోవాను సుత్తించిరి. మరియు యెహోవా 

మందిరము యొకక్ పునాది వేయబడుట చూచి, జనులందరును గొపప్ శబద్ముతో యెహోవాకు 

సోత్తర్ము చేసిరి. 

కీరత్నలు 25:8 => యెహోవా ఉతత్ముడును యథారథ్వంతుడునై యునాన్డు కావున తన 

మారగ్మునుగూరిచ్ ఆయన పాపులకు ఉపదేశించును.  

కీరత్నలు 100:5 => యెహోవా దయాళుడు ఆయన కృప నితయ్ముండును ఆయన సతయ్ము 

తరతరములుండును.  

కీరత్నలు 136:1 => యెహోవా దయాళుడు ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

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

కీరత్నలు 136:3 => పర్భువుల పర్భువునకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప 

నిరంతరముండును.  

కీరత్నలు 136:4 => ఆయన ఒకక్డే మహాశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడు ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

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

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:6 => ఆయన భూమిని నీళల్మీద పరచినవాడు ఆయన కృప నిరంతరముండును. 
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కీరత్నలు 136:7 => ఆయన గొపప్ జోయ్తులను నిరిమ్ంచినవాడు ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:8 => పగటి నేలుటకు ఆయన సూరుయ్ని చేసెను ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:9 => రాతిర్ నేలుటకు ఆయన చందుర్ని నక్షతర్ములను చేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:10 => ఐగుపుత్దేశపు తొలిచూలులను ఆయన హతము చేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:11 => వారి మధయ్నుండి ఇశార్యేలీయులను ఆయన రపిప్ంచెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:12 => చేయి చాచి తన బాహుబలముచేత వారిని రపిప్ంచెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:13 => ఎఱఱ్సముదర్మును ఆయన పాయలుగా చీలెచ్ను. ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:14 => ఆయన ఇశార్యేలీయులను దాని నడుమ దాటిపోజేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:15 => ఫరోను అతని సైనయ్మును ఎఱఱ్సముదర్ములో ఆయన ముంచివేసెను ఆయన 

కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:16 => అరణయ్మారగ్మున ఆయన తన పర్జలను తోడుకొనివచెచ్ను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:17 => గొపప్ రాజులను ఆయన హతము చేసెను ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:18 => పర్సిదిధ్నొందిన రాజులను ఆయన హతము చేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:19 => అమోరీయుల రాజైన సీహోనును ఆయన హతము చేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 
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కీరత్నలు 136:20 => బాషాను రాజైన ఓగును ఆయన హతము చేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:21 => ఆయన వారి దేశమును మనకు సావ్సథ్య్ముగా అపప్గించెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:22 => తన సేవకుడైన ఇశార్యేలునకు దానిని సావ్సథ్య్ముగా అపప్గించెను ఆయన 

కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:23 => మనము దీనదశలోనునన్పుప్డు ఆయన మనలను జాఞ్పకము చేసికొనెను 

ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:24 => మన శతుర్వులచేతిలోనుండి మనలను విడిపించెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:25 => సమసత్ జీవులకును ఆయన ఆహారమిచుచ్చునాన్డు ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:26 => ఆకాశమందుండు దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

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.  
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యిరిమ్యా 33:11 => సంతోష సవ్రమును ఆనంద శబద్మును పెండిల్ కుమారుని సవ్రమును 

పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును యెహోవా మంచివాడు , ఆయన కృప నిరంతరముండును , 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను సుత్తించుడి అని పలుకువారి సవ్రమును మరల వినబడును; 

యెహోవా మందిరములోనికి సుత్తి యాగములను తీసికొని వచుచ్వారి సవ్రమును మరల వినబడును; 

మునుపటివలె ఉండుటకై చెరలోనునన్ యీ దేశసు థ్లను నేను రపిప్ంచుచునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

విలాపవాకయ్ములు 3:25 => తనున్ ఆశర్యించువారియెడల యెహోవా దయాళుడు తనున్ 

వెదకువారియెడల ఆయన దయచూపువాడు. 

రోమీయులకు 11:22 => కాబటిట్ దేవుని అనుగర్హమును కాఠినయ్మును అనగా పడిపోయిన 

వారిమీద కాఠినయ్మును, నీవు అనుగర్హపార్పుత్డవై నిలిచియునన్యెడల నీమీద ఉనన్ దేవుని 

అనుగర్హమును చూడుము; అటుల్ నిలువనియెడల నీవును నరికివేయబడుదువు. 

1 యోహాను 4:8 => దేవుడు పేర్మాసవ్రూపి, పేర్మలేని వాడు దేవుని ఎరుగడు. 

1 యోహాను 4:9 => మనము ఆయన దావ్రా జీవించునటుల్, దేవుడు తన అదివ్తీయ కుమారుని 

లోకములోనికి పంపెను; దీనివలన దేవుడు మనయందుంచిన పేర్మ పర్తయ్క్షపరచబడెను. 

1 యోహాను 4:10 => మనము దేవుని పేర్మించితిమని కాదు, తానే మనలను పేర్మించి, మన 

పాపములకు పార్యశిచ్తత్మై యుండుటకు తన కుమారుని పంపెను; ఇందులో పేర్మయునన్ది. 

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

కీరత్నలు 18:2 => యెహోవా నా శైలము, నా కోట, ననున్ రకిష్ంచువాడు నా కేడెము, నా రక్షణ 

శృంగము, నా ఉనన్త దురగ్ము, నా దేవుడు నేను ఆశర్యించియునన్ నా దురగ్ము. 

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

ననున్ దాచును ఆశర్యదురగ్ముమీద ఆయన ననున్ ఎకిక్ంచును.  

కీరత్నలు 62:6 => ఆయనే నా ఆశర్యదురగ్ము నా రక్షణాధారము నా ఎతత్యిన కోట ఆయనే, నేను 

కదలింపబడను. 

Page  of 77 183



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   న"#

కీరత్నలు 62:7 => నా రక్షణకు నా మహిమకు దేవుడే ఆధారము. నా బలమైన ఆశర్యదురగ్ము నా 

యాశర్యము దేవునియందేయునన్ది. 

కీరత్నలు 62:8 => జనులారా, యెలల్పుప్డు ఆయనయందు నమిమ్కయుంచుడి ఆయన సనిన్ధిని మీ 

హృదయములు కుమమ్రించుడి దేవుడు మనకు ఆశర్యము.(సెలా.) 

కీరత్నలు 71:3 => నేను నితయ్ము చొచుచ్నటుల్ నాకు ఆశర్యదురగ్ముగా ఉండుము నా శైలము నా 

దురగ్ము నీవే నీవు ననున్ రకిష్ంప నిశచ్యించియునాన్వు.  

కీరత్నలు 84:11 => దేవుడైన యెహోవా సూరుయ్డును కేడెమునైయునాన్డు యెహోవా కృపయు 

ఘనతయు అనుగర్హించును యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు.  

కీరత్నలు 91:1 => మహోనన్తుని చాటున నివసించువాడే సరవ్శకుత్ని నీడను విశర్మించువాడు. 

కీరత్నలు 91:2 => ఆయనే నాకు ఆశర్యము నా కోట నేను నముమ్కొను నా దేవుడని నేను 

యెహోవానుగూరిచ్ చెపుప్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 144:1 => నాకు ఆశర్యదురగ్మగు యెహోవా సనున్తింపబడును గాక ఆయన నాచేతులకు 

యుదధ్మును నా వేర్ళల్కు పోరాటమును నేరుప్వాడైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 144:2 => ఆయన నాకు కృపానిధి నా కోట నా దురగ్ము ననున్ తపిప్ంచువాడు నా కేడెము 

నేనాశర్యించువాడు ఆయన నా జనులను నాకు లోబరచువాడైయునాన్డు.  

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

సురకిష్తముగా నుండును. 

యెషయా 25:4 => కాబటిట్ బలిషు ఠ్లైన జనులు నినున్ ఘనపరచెదరు భీకరజనముల పటట్ణసు థ్లు నీకు 

భయపడుదురు. 

యెషయా 26:1 => ఆ దినమున యూదా దేశములో జనులు ఈ కీరత్న పాడుదురు బలమైన 

పటట్ణమొకటి మనకునన్ది రక్షణను దానికి పార్కారములుగాను బురుజులుగాను ఆయన 

నియమించియునాన్డు. 

యెషయా 26:2 => సతయ్ము నాచరించు నీతిగల జనము పర్వేశించునటుల్ దావ్రములను తీయుడి. 
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యెషయా 26:3 => ఎవనిమనసుస్ నీమీద ఆనుకొనునో వానిని నీవు పూరణ్శాంతిగలవానిగా 

కాపాడుదువు. ఏలయనగా అతడు నీయందు విశావ్సముంచియునాన్డు. 

యెషయా 26:4 => యెహోవా యెహోవాయే నితాయ్శర్యదురగ్ము యుగయుగములు యెహోవాను 

నముమ్కొనుడి. 

యెషయా 32:2 => మనుషుయ్డు గాలికి మరుగైన చోటువలెను గాలివానకు చాటైన చోటువలెను 

ఉండును ఎండినచోట నీళల్ కాలువలవలెను అలసట పుటిట్ంచు దేశమున గొపప్బండ నీడవలెను 

ఉండును. 

కీరత్నలు 20:1 => ఆపతాక్లమందు యెహోవా నీకుతత్రమిచుచ్ను గాక యాకోబు దేవుని నామము 

నినున్ ఉదధ్రించును గాక. 

కీరత్నలు 50:15 => ఆపతాక్లమున నీవు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నినున్ విడిపించెదను నీవు 

ననున్ మహిమ పరచెదవు. 

కీరత్నలు 59:16 => నీవు నాకు ఎతత్యిన కోటగా ఉనాన్వు ఆపదిద్నమున నాకు ఆశర్యముగా 

ఉనాన్వు. నీ బలమునుగూరిచ్ నేను కీరిత్ంచెదను ఉదయమున నీకృపనుగూరిచ్ ఉతాస్హగానము 

చేసెదను 

కీరత్నలు 86:7 => నీవు నాకు ఉతత్రమిచుచ్వాడవు గనుక నా ఆపతాక్లమందు నేను నీకు మొఱఱ్ 

పెటెట్దను. 

కీరత్నలు 91:15 => అతడు నాకు మొఱఱ్పెటట్గా నేనతనికి ఉతత్రమిచెచ్దను శర్మలో నేనతనికి 

తోడైయుండెదను అతని విడిపించి అతని గొపప్చేసెదను 

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

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

కనుటకు శకిత్ చాలదు. 

యెషయా 37:4 => జీవముగల దేవుని దూషించుటకై అషూష్రు రాజైన తన యజమానునిచేత 

పంపబడిన రబాష్కే పలికిన మాటలు నీ దేవుడైన యెహోవా ఒకవేళ ఆలకించి, నీ దేవుడైన యెహోవాకు 
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వినబడియునన్ ఆ మాటలనుబటిట్ ఆయన అషూష్రు రాజును గదిద్ంచునేమో. కాబటిట్ నిలిచిన 

శేషముకొరకు నీవు హెచుచ్గా పార్రథ్న చేయుము.  

కీరత్నలు 1:6 => నీతిమంతుల మారగ్ము యెహోవాకు తెలియును దుషుట్ల మారగ్ము నాశనమునకు 

నడుపును. 

మతత్యి 7:23 => అపుప్డు నేను మిముమ్ను ఎనన్డును ఎరుగను, అకర్మము చేయువారలారా, 

నాయొదద్నుండి పొండని వారితో చెపుప్దును. 

యోహాను 10:27 => నా గొఱఱ్లు నా సవ్రము వినును, నేను వాటి నెరుగుదును, అవి ననున్ 

వెంబడించును. 

గలతీయులకు 4:9 => యిపుప్డు మీరు దేవునిని ఎరిగినవారును, మరివిశేషముగా దేవునిచేత 

ఎరుగబడినవారునై యునాన్రు గనుక, బలహీనమైనవియు నిష పర్యోజనమైనవియునైన మూల 

పాఠములతటుట్ మరల తిరుగనేల? మునుపటివలె మరల వాటికి దాసులైయుండ గోరనేల? 

2 తిమోతి 2:19 => అయినను దేవుని యొకక్ సిథ్రమైన పునాది నిలుకడగా ఉనన్ది. పర్భువు 

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

తొలగిపోవలెను అనునది 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:20 => యుదధ్మందు వారు దేవునికి మొఱఱ్పెటట్గా, ఆయనమీద వారు 

నమిమ్కయుంచినందున ఆయన వారి మొఱఱ్ ఆలకించెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:8 => బహు విసాత్రమైన రథములును గుఱఱ్పు రౌతులునుగల 

కూషీయులును లూబీయులును గొపప్ దండై వచిచ్రిగదా? అయినను నీవు యెహోవాను 

నముమ్కొనినందున ఆయన వారిని నీచేతి కపప్గించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => తనయెడల యథారథ్హృదయము గలవారిని బలపరచుటకై 

యెహోవా కనుదృషిట్ లోకమందంతట సంచారము చేయుచునన్ది; యీ విషయమందు నీవు మతితపిప్ 

పర్వరిత్ంచితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుదధ్ములే కలుగును. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 32:8 => మాంససంబంధమైన బాహువే అతనికి అండ, మనకు సహాయము 

చేయుటకును మన యుదధ్ములను జరిగించుటకును మన దేవుడైన యెహోవా మనకు తోడుగా 

ఉనాన్డని చెపప్గా జనులు యూదారాజైన హిజిక్యా చెపిప్న మాటలయందు నమిమ్కయుంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:11 => కరవుచేతను దాహముచేతను మిముమ్ను చంపుటకై మన దేవుడైన 

యెహోవా అషూష్రు రాజు చేతిలోనుండి మనలను విడిపించునని చెపిప్ హిజిక్యా మిముమ్ను 

పేర్రేపించుచునాన్డు గదా? 

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 84:12 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీయందు నమిమ్కయుంచువారు ధనుయ్లు. 

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. 

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

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

దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి 

రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 

దానియేలు 6:23 => రాజు ఇందునుగూరిచ్ యతి సంతోషభరితుడై దానియేలును గుహలోనుండి పైకి 

తీయుడని ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును బయటికి తీసిరి. అతడు తన దేవునియందు 

భకిత్గలవాడైనందున అతనికి ఏ హానియు కలుగలేదు. 
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మతత్యి 27:43 => వాడు దేవునియందు విశావ్సముంచెను, నేను దేవుని కుమారుడనని చెపెప్ను 

గనుక ఆయనకిషుట్డైతే ఆయన ఇపుప్డు వానిని తపిప్ంచునని చెపిప్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:18 => ఈ పర్కారము ఇశార్యేలువారు ఆ కాలమందు తగిగ్ంపబడిరి గాని 

యూదావారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యించిన హేతువుచేత జయమొందిరి. 

కీరత్నలు 9:9 => నలిగినవారికి తాను మహా దురగ్మగును ఆపతాక్లములలో వారికి మహా 

దురగ్మగును 

కీరత్నలు 47 :2 => యెహోవా మహోనన్తుడు భయంకరుడు ఆయన సరవ్భూమికి 

మహారాజైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 145:9 => యెహోవా అందరికి ఉపకారి ఆయన కనికరములు ఆయన సమసత్ 

కారయ్ములమీద నునన్వి. 

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

భూదిగంతములనుండి జనములు నీయొదద్కు వచిచ్ మా పితరులు వయ్రథ్మును మాయా రూపమును 

నిష పర్యోజనమునగు వాటిని మాతర్ము సవ్తంతిర్ంచుకొనిరని చెపుప్దురు. 

యిరిమ్యా 17:17 => ఆపతాక్లమందు నీవే నా ఆశర్యము, నాకు అధైరయ్ము పుటిట్ంపకుము. 

యిరిమ్యా 24:5 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా వారికి 

మేలుకలుగవలెనని ఈ సథ్లమునుండి నేను కలీద్యుల దేశమునకు చెరగా పంపు యూదులను, ఒకడు 

ఈ మంచి అంజూరపు పండల్ను లక్షయ్పెటుట్నటుల్ లక్షయ్పెటుట్చునాన్ను.  

యెహెజేక్లు 13:11 => ఇందువలననే పూయుచునన్ వారితో నీ విటల్నుము వరష్ము పర్వాహముగా 

కురియును, గొపప్ వడగండుల్ పడును, తుపాను దాని పడగొటట్గా అది పడిపోవును.  

యెహెజేక్లు 32:22 => అషూష్రును దాని సమూహమంతయు అచచ్టనునన్వి, దాని చుటుట్ను వారి 

సమాధులునన్వి, వారందరు కతిత్పాలై చచిచ్యునాన్రు. 

హోషేయ 13:5 => మహా యెండకు కాలిన అరణయ్ములో నినున్ సేన్హించినవాడను నేనే. 

జెఫనాయ్ 3:12 => దుఃఖితులగు దీనులను యెహోవా నామము నాశర్యించు జనశేషముగా నీమధయ్ 

నుండనితుత్ను. 
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జెకరాయ్ 9:12 => బంధకములలో పడియుండియు నిరీక్షణ గలవారలారా, మీ కోటను మరల 

పర్వేశించుడి, రెండంతలుగా మీకు మేలు చేసెదనని నేడు నేను మీకు తెలియజేయుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 7:15 => ఏలయనగా నేను చేయునది నేనెరుగను; నేను చేయ నిచఛ్యించునది 

చేయక దేవ్షించునదియే చేయుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 8:3 => ఒకడు దేవుని పేర్మించినయెడల అతడు దేవునికి ఎరుకైనవాడే. 

1 తిమోతి 4:10 => మనుషుయ్లకందరికి రక్షకుడును, మరి విశేషముగా విశావ్సులకు రక్షకుడునైన 

జీవము గల దేవునియందు మనము నిరీక్షణనుంచియునాన్ము గనుక ఇందు నిమితత్ము పర్యాసముతో 

పాటుపడుచునాన్ము. 

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. 

వచనము 11 

నీనెవే, యెహోవా మీద దురాలోచన చేసి వయ్రథ్మైన వాటిని బోధించిన వాడొకడు నీలోనుండి 

బయలుదేరియునాన్డు. 

యెషయా 8:7 => కాగా పర్భువు బలమైన యూఫర్టీసు నది విసాత్ర జలములను, అనగా అషూష్రు 

రాజును అతని దండంతటిని వారిమీదికి రపిప్ంచును; అవి దాని కాలువలనిన్టిపైగా పొంగి 

ఒడుడ్లనిన్టిమీదను పొరిల్పారును. 

యెషయా 8:8 => అవి యూదా దేశములోనికి వచిచ్ పొరిల్ పర్వహించును; అవి కుతికల లోతగును. 

ఇమామ్నుయేలూ, పకిష్ తన రెకక్లు విపుప్నపప్టివలె దాని రెకక్ల వాయ్పకము నీ దేశ వైశాలయ్మంతటను 

వాయ్పించును.  

యెషయా 28:17 => నేను నాయ్యము కొలనూలుగాను నీతి మటట్పుగుండుగాను పెటెట్దను వడగండుల్ 

మీ మాయాశరణయ్మును కొటిట్వేయును దాగియునన్చోటు నీళల్చేత కొటుట్కొనిపోవును.  
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యెహెజేక్లు 13:13 => ఇందుకు పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను రౌదర్ము 

తెచుచ్కొని తుపానుచేత దానిని పడగొటుట్దును, నా కోపమునుబటిట్ వరష్ము పర్వాహముగా కురియును, 

నా రౌదర్మునుబటిట్ గొపప్ వడగండుల్ పడి దానిని లయపరచును,  

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 11:10 => 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. 

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. 

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. 

ఆమోసు 9:6 => ఆకాశమందు తనకొరకై మేడగదులు కటుట్కొనువాడును, ఆకాశమండలమునకు 

భూమియందు పునాదులు వేయువాడును ఆయనే, సముదర్జలములను పిలిచి వాటిని భూమిమీద 

పర్వహింపజేయువాడును ఆయనే; ఆయన పేరు యెహోవా. 
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మతత్యి 7:27 => వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను, అపుప్డది 

కూలబడెను; దాని పాటు గొపప్దని చెపెప్ను. 

2 పేతురు 3:6 => ఆ నీళల్వలన అపుప్డునన్ లోకము నీటివరదలో మునిగి నశించెను. 

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

జరుగు దినమువరకు అగిన్కొరకు నిలువచేయబడినవై , అదే వాకయ్మువలన భదర్ము 

చేయబడియునన్వి. 

నహూము 1:1 => నీనెవెనుగూరిచ్న దేవోకిత్, ఎలోక్షు వాడగు నహూమునకు కలిగిన దరశ్నమును 

వివరించు గర్ంథము. 

నహూము 2:8 => కటట్బడినపప్టినుండి నీనెవె పటట్ణము నీటికొలనువలె ఉండెను; దాని జనులు 

పారిపోవుచునాన్రు; నిలువుడి నిలువుడి అని పిలిచినను తిరిగిచూచు వాడొకడును లేడు. 

జెఫనాయ్ 2:13 => ఆయన ఉతత్ర దేశముమీద తన హసత్మును చాపి అషూష్రు దేశమును నాశనము 

చేయును; నీనెవె పటట్ణమును పాడుచేసి దానిని ఆరిపోయిన యెడారివలె చేయును. 

యోబు 30:15 => భీకరమైనవి నామీద పడెను గాలి కొటిట్వేయునటుల్ వారు నా పర్భావమును 

కొటిట్వేయుదురు మేఘమువలె నా కేష్మము గతించిపోయెను. 

సామెతలు 4:19 => భకిత్హీనుల మారగ్ము గాఢాంధకారమయము తాము దేనిమీద పడునది వారికి 

తెలియదు. 

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

కలుగును; వారు గాఢాంధకారములోనికి తోలివేయబడెదరు. 

యిరిమ్యా 13:16 => ఆయన చీకటి కమమ్జేయకమునుపే, మీ కాళుల్ చీకటి కొండలకు 

తగులకమునుపే, వెలుగు కొరకు మీరు కనిపెటుట్చుండగా ఆయన దాని గాఢాంధకారముగా 

చేయకమునుపే, మీ దేవుడైన యెహోవా మహిమ గలవాడని ఆయనను కొనియాడుడి. 

మతత్యి 8:12 => రాజయ్ సంబంధులు వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్యబడుదురు; అకక్డ ఏడుప్ను 

పండుల్ కొరుకుటయు నుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 
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యెషయా 28:2 => ఆలకించుడి, బలపరాకర్మములు గలవాడొకడు పర్భువుకు ఉనాన్డు పర్చండమైన 

వడగండుల్ను పర్చండమైన జలముల పర్వాహమును పర్చండమైన వరదయు కొటిట్వేయునటుల్ ఆయన 

తన బలముచేత పడదోర్యువాడు.  

యెషయా 32:19 => పటట్ణము నిశచ్యముగా కూలిపోవును. 

యెషయా 45:7 => నేను వెలుగును సృజించువాడను అంధకారమును కలుగజేయువాడను 

సమాధానకరత్ను కీడును కలుగజేయువాడను నేనే యెహోవా అను నేనే వీటిననిన్టిని 

కలుగజేయువాడను.  

యిరిమ్యా 30:16 => నినున్ మింగువారందరు మింగివేయబడుదురు, నినున్ బాధించువారందరు 

ఎవడును తపప్కుండ చెరలోనికి పోవుదురు, నినున్ దోచుకొనువారు దోపుడు సొమమ్గుదురు, నినున్ 

అపహరించువారినందరిని దోపుడుసొముమ్గా అపప్గించెదను.  

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

వరదలై మనుషుయ్లు మొఱఱ్పెటుట్నటుల్గాను దేశనివాసులందరు అంగలారుచ్నటుల్ గాను, దేశముమీదను 

అందునన్ సమసత్ముమీదను పటట్ణముమీదను దానిలో నివసించు వారిమీదను పర్వహించును. 

యిరిమ్యా 51:64 => నేను దానిమీదికి రపిప్ంపబోవుచునన్ అపాయములచేత బబులోను మరల పైకి 

రాలేక ఆలాగే మునిగిపోవును, దాని జనులు అలసియుందురు అను మాటలు నీవు పర్కటింపవలెను. 

యిరీమ్యాయొకక్ మాటలు ఇంతటితో ముగిసెను. 

యెహెజేక్లు 13:11 => ఇందువలననే పూయుచునన్ వారితో నీ విటల్నుము వరష్ము పర్వాహముగా 

కురియును, గొపప్ వడగండుల్ పడును, తుపాను దాని పడగొటట్గా అది పడిపోవును.  

యెహెజేక్లు 20:17 => అయినను వారు నశించిపోకుండునటుల్ వారియందు కనికరించి, 

అరణయ్ములో నేను వారిని నిరూమ్లము చేయకపోతిని. 

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

లేక అది కారుచీకటిగా ఉండదా? 
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ఆమోసు 7:8 => యెహోవా ఆమోసూ, నీకు కనబడుచునన్దేమని ననన్డుగగా నాకు మటట్పుగుండు 

కనబడుచునన్దని నేనంటిని. అపుప్డు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా నా జనులగు ఇశార్యేలీయుల 

మధయ్ను మటట్పుగుండు వేయబోవుచునాన్ను. నేనికను వారిని దాటిపోను  

లూకా 6:48 => వాడు ఇలుల్ కటట్వలెనని యుండి లోతుగా తర్వివ్, బండమీద పునాది వేసినవాని 

పోలియుండును. వరదవచిచ్ పర్వాహము ఆ యింటిమీద వడిగా కొటిట్నను, అది బాగుగా 

కటట్బడినందున దాని కదలింపలేకపోయెను. 

లూకా 19:27 => మరియు నేను తముమ్ను ఏలుటకు ఇషట్ములేని నా శతుర్వులను ఇకక్డికి 

తీసికొనివచిచ్ నాయెదుట సంహరించుడని చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 10:27 => నాయ్యపు తీరుప్నకు భయముతో ఎదురుచూచుటయు, విరోధులను 

దహింపబోవు తీక్షణమైన అగిన్యు నికను ఉండును. 

వచనము 12 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా వారు విసాత్రజనమై పూరణ్బలము కలిగియునన్ను కోతయందైనటుల్ 

వారు కోయబడి నిరూమ్లమగుదురు; నేను నినున్ బాధపరచితినే, నేను నినిన్క బాధపెటట్ను. 

నహూము 1:11 => నీనెవే, యెహోవా మీద దురాలోచన చేసి వయ్రథ్మైన వాటిని బోధించిన వాడొకడు 

నీలోనుండి బయలుదేరియునాన్డు. 

కీరత్నలు 2:1 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి రేపుచునాన్రు? జనములు ఏల వయ్రథ్మైనదానిని 

తలంచుచునన్వి? 

కీరత్నలు 2:2 => మనము వారి కటుల్ తెంపుదము రండి వారి పాశములను మనయొదద్నుండి 

పారవేయుదము రండి అని చెపుప్కొనుచు 

కీరత్నలు 2 :3 => భూరాజులు యెహోవాకును ఆయన అభిషికుత్నికిని విరోధముగా 

నిలువబడుచునాన్రు ఏలికలు ఏకీభవించి ఆలోచన చేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 2:4 => ఆకాశమందు ఆసీనుడగువాడు నవువ్చునాన్డు పర్భువు వారినిచూచి 

అపహసించుచునాన్డు 
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కీరత్నలు 21:11 => వారు నీకు కీడు చేయవలెనని ఉదేద్శించిరి దురుపాయము పనిన్రి కాని దానిని 

కొనసాగింప లేకపోయిరి. 

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

ఆయన నిషఫ్లములుగా జేయును. 

సామెతలు 21:30 => యెహోవాకు విరోధమైన జాఞ్నమైనను వివేచనయైనను ఆలోచనయైనను 

నిలువదు. 

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

ఆలకించుడి మీరు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు. 

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

దేవుడు మాతోనునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 38:10 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ కాలమందు నీ మనసుస్లో 

అభిపార్యములు పుటుట్ను, 

యెహెజేక్లు 38:11 => నీవు దురాలోచనచేసి ఇటల్నుకొందువు నేను పార్కారములులేని 

గార్మములుగల దేశముమీదికి పోయెదను, పార్కారములును అడ డ్గడియలును గవునులునులేని 

దేశముమీదికి పోయెదను, నిమమ్ళముగాను నిరభ్యముగాను నివసించు వారిమీదికి పోయెదను. 

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, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

2 కొరిందీయులకు 10:5 => మేము వితరక్ములను, దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నమును అడ డ్గించు పర్తి 

ఆటంకమును పడదోర్సి, పర్తి ఆలోచనను కీర్సుత్కు లోబడునటుల్ చెరపటిట్ 

1 సమూయేలు 3:12 => ఆ దినమున ఏలీయొకక్ యింటివారిని గురించి నేను చెపిప్నదంతయు 

వారిమీదికి రపిప్ంతును. దాని చేయ మొదలుపెటిట్ దాని ముగింతును. 

1 సమూయేలు 26:8 => అపుప్డు అబీషై దావీదుతో దేవుడు ఈ దినమున నీ శతుర్వుని 

నీకపప్గించెను; కాబటిట్ నీ చితత్మైతే ఆ యీటెతో ఒకక్పోటు పొడిచి, నేనతనిని భూమికి నాటివేతును, 

ఒక దెబబ్తోనే పరిషాక్రము చేతుననగా 

2 సమూయేలు 20:10 => అమాశా యోవాబు చేతిలోనునన్ కతిత్ని చూడకను తనున్ 

కాపాడుకొనకను ఉండగా యోవాబు అతని కడుపులో దాని గుచెచ్ను; గుచిచ్నతోడనే అతని పేగులు 

నేలకు జారి ఆ దెబబ్తోనే అతడు చనిపోయెను. యోవాబును అతని సహోదరుడగు అబీషైయును బికిర్ 

కుమారుడగు షెబను తరుముటకు సాగిపోగా 

నిరగ్మకాండము 15:7 => నీ మీదికి లేచువారిని నీ మహిమాతిశయము వలన అణచివేయుదువు నీ 

కోపాగిన్ని రగులజేయుదువు అది వారిని చెతత్వలె దహించును. 

కీరత్నలు 9:6 => శతుర్వులు నశించిరి, వారు ఎనన్డు నుండకుండ నిరూమ్లమైరి నీవు పెలల్గించిన 

పటట్ణములు సమ్రణకు రాకుండ బొతిత్గా నశించెను. 

యెషయా 10:27 => ఆ దినమున నీ భుజముమీదనుండి అతని బరువు తీసివేయబడును. నీ 

మెడమీదనుండి అతని కాడి కొటిట్వేయబడును నీవు బలిసినందున ఆ కాడి విరుగగొటట్బడును. 

యెషయా 37:29 => నామీద నీవు వేయు రంకెలును నీవు చేసిన కలహమును నా చెవులలో 

జొచెచ్ను నా గాలము నీ ముకుక్నకు తగిలించెదను నా కళె ల్ము నీ నోటిలో పెటిట్ నినున్ మళిల్ంచెదను 

నీవు వచిచ్న మారగ్ముననే నినున్ మళిల్ంచెదను.  
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యిరిమ్యా 51:64 => నేను దానిమీదికి రపిప్ంపబోవుచునన్ అపాయములచేత బబులోను మరల పైకి 

రాలేక ఆలాగే మునిగిపోవును, దాని జనులు అలసియుందురు అను మాటలు నీవు పర్కటింపవలెను. 

యిరీమ్యాయొకక్ మాటలు ఇంతటితో ముగిసెను. 

యెహెజేక్లు 7:5 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దురదృషట్ము వింతైన దురదృషట్ము 

సంభవించుచునన్ది, 

యెహెజేక్లు 20:17 => అయినను వారు నశించిపోకుండునటుల్ వారియందు కనికరించి, 

అరణయ్ములో నేను వారిని నిరూమ్లము చేయకపోతిని. 

యెహెజేక్లు 21:5 => యెహోవానైన నేను నా ఖడగ్ము మరల ఒరలోపడకుండ దాని 

దూసియునాన్నని జనులందరు తెలిసికొందురు. 

హోషేయ 7:15 => నేను వారికి బుదిధ్నేరిప్ వారిని బలపరచినను వారు నామీద దుర యోచనలు 

చేయుదురు. 

ఆమోసు 7:8 => యెహోవా ఆమోసూ, నీకు కనబడుచునన్దేమని ననన్డుగగా నాకు మటట్పుగుండు 

కనబడుచునన్దని నేనంటిని. అపుప్డు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా నా జనులగు ఇశార్యేలీయుల 

మధయ్ను మటట్పుగుండు వేయబోవుచునాన్ను. నేనికను వారిని దాటిపోను  

హబకూక్కు 2:5 => మరియు దార్కాష్రసము మోసకరము, తననుబటిట్ అతిశయించువాడు నిలువడు, 

అటిట్వాడు పాతాళమంత విశాలముగా ఆశపెటుట్ను, మరణమంతగా పర్బలినను తృపిత్నొందక 

సకలజనములను వశపరచుకొనును, సకల జనులను సమకూరుచ్కొనును. 

హబకూక్కు 2:7 => వడిడ్కిచుచ్వారు హఠాతుత్గా నీమీద పడుదురు, నినున్ హింస పెటట్బోవువారు 

జాగర్తత్గా వతుత్రు, నీవు వారికి దోపుడుసొముమ్గా ఉందువు. 

వచనము 13 

వారి కాడిమార్ను నీమీద ఇక మోపకుండ నేను దాని విరుగగొటుట్దును, వారి కటల్ను నేను తెంపుదును. 

2 సమూయేలు 23:6 => ఒకడు ముండల్ను చేత పటుట్కొనుటకు భయపడినటుల్ దురామ్రుగ్లు 

విసరిజ్ంపబడుదురు. 
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2 సమూయేలు 23:7 => ముండల్ను పటుట్కొనువాడు ఇనుప పనిముటుట్నైనను బలెల్పు కోలనైనను 

వినియోగించును గదా మనుషుయ్లు వాటిలో దేనిని విడువక అంతయు ఉనన్చోటనే కాలిచ్వేయుదురు. 

మీకా 7:4 => వారిలో మంచివారు ముండల్చెటుట్ వంటివారు, వారిలో యథారథ్వంతులు ముండల్కంచె 

కంటెను ముండుల్ముండుల్గా నుందురు, నీ కాపరుల దినము నీవు శిక్షనొందు దినము వచుచ్చునన్ది. 

ఇపుప్డే జనులు కలవరపడుచునాన్రు. 

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 

నహూము 3:11 => నీవును మతుత్రాలవై దాగుకొందువు, శతుర్వు వచుచ్ట చూచి ఆశర్యదురగ్ము 

వెదకుదువు. 

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. 

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. 

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.  
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కీరత్నలు 68:2 => పొగ చెదరగొటట్బడునటుల్ నీవు వారిని చెదరగొటుట్ము అగిన్కి మైనము కరుగునటుల్ 

భకిత్హీనులు దేవుని సనిన్ధికి కరగి నశించుదురు గాక.  

యెషయా 9:18 => భకిత్హీనత అగిన్వలె మండుచునన్ది అది గచచ్పొదలను బలురకక్సి చెటల్ను కాలిచ్ 

అడవిపొదలలో రాజును అవి దటట్మైన పొగవలె చుటుట్కొనుచు పైకి ఎగయును.  

యెషయా 10:17 => ఇశార్యేలుయొకక్ వెలుగు అగిన్యును అతని పరిశుదధ్ దేవుడు 

జావ్లయునగును; అది అషూష్రుయొకక్ బలురకక్సిచెటల్కును గచచ్పొదలకును అంటుకొని 

ఒకక్దినమున వాటిని మింగివేయును.  

యెషయా 10:18 => ఒకడు వాయ్ధిగర్సుత్డై కీష్ణించిపోవునటుల్గా శరీర పార్ణములతోకూడ అతని 

అడవికిని అతని ఫలభరితమైన పొలములకును కలిగిన మహిమను అది నాశనము చేయును.  

యెషయా 10:19 => అతని అడవిచెటల్ శేషము కొంచెమగును బాలుడు వాటిని లెకక్ పెటట్వచుచ్ను. 

యెషయా 27:4 => నాయందు కోర్ధము లేదు గచచ్పొదలును బలురకక్సి చెటుల్ను ఒకవేళ 

నుండినయెడల యుదధ్ము చేయువానివలె నేను వాటిలోనికి వడిగా జొచిచ్ తపప్క వాటిని 

కాలిచ్వేయుదును. 

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. 

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

దేశమందంతటను చెదిరిపోయిరి. 

నిరగ్మకాండము 15:7 => నీ మీదికి లేచువారిని నీ మహిమాతిశయము వలన అణచివేయుదువు నీ 

కోపాగిన్ని రగులజేయుదువు అది వారిని చెతత్వలె దహించును. 

1 రాజులు 16:9 => తిరాస్లో తనకు గృహనిరావ్హకుడగు అరాస్యింట అతడు తార్గి 

మతుత్డైయుండగా, యుదధ్ రథముల అరధ్భాగముమీద అధికారియైన జిమీ అతని మీద కుటర్చేసి 

లోపలికి చొచిచ్ 
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యోబు 21:18 => వారు తుపాను ఎదుట కొటుట్కొనిపోవు చెతత్వలెను గాలి యెగరగొటుట్ పొటుట్వలెను 

ఉండునటుల్ ఆయన కోపపడి వారికి వేదనలు నియమించుట అరుదు గదా. 

కీరత్నలు 10:6 => మేము కదలచ్బడము, తరతరములవరకు ఆపద చూడము అని వారు తమ 

హృదయములలో అనుకొందురు 

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

కీరత్నలు 118:12 => కందిరీగలవలె నామీద ముసిరియునాన్రు ముండుల్ కాలిచ్న మంట 

ఆరిపోవునటుల్ వారు నశించిపోయిరి యెహోవా నామమునుబటిట్ నేను వారిని నిరూమ్లము చేసెదను. 

సామెతలు 23:29 => ఎవరికి శర్మ? ఎవరికి దుఃఖము? ఎవరికి జగడములు? ఎవరికి చింత? 

ఎవరికి హేతువులేని గాయములు?ఎవరికి మంద దృషిట్? 

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 5:24 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయొకక్ ధరమ్శాసత్రమును నిరల్క్షయ్పెటుట్దురు 

ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుని వాకుక్ను తృణీకరించుదురు. కాబటిట్ అగిన్జావ్ల కొయయ్కాలును 

కాలిచ్వేయునటుల్ ఎండిన గడిడ్ మంటలో భసమ్మగునటుల్ వారి వేరు కుళిల్పోవును వారి పువువ్ ధూళివలె 

పైకి ఎగిరిపోవును.  

యెషయా 21:4 => నా గుండె తటతట కొటుట్కొనుచునన్ది మహా భయము ననున్ 

కలవరపరచుచునన్ది నా కిషట్మైన సంధయ్వేళ నాకు భీకరమాయెను.  

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

బలమునుండి తముమ్తాము తపిప్ంచుకొనలేక యునాన్రు అది కాచుకొనుటకు నిపుప్కాదు ఎదుట 

కూరుచ్ండి కాచుకొనదగినది కాదు.  

యెహెజేక్లు 21:10 => అది గొపప్ వధ చేయుటకై పదును పెటిట్యునన్ది, తళతళలాడునటుల్ అది 

మెరుగుపెటిట్యునన్ది; ఇటుల్ండగా నా కుమారుని దండము ఇతర దండములనిన్టిని తృణీకరించునది 

అని చెపిప్ మనము సంతోషించెదమా? 

దానియేలు 5:1 => రాజగు బెలష్సస్రు తన యధిపతులలో వెయియ్మందికి గొపప్ విందుచేయించి, ఆ 

వెయియ్మందితో కలిసికొని దార్కాష్రసము తార్గుచుండెను. 

హోషేయ 2:11 => దాని ఉతస్వకాలములను పండుగలను అమావాసయ్లను విశార్ంతిదినములను 

నియామకకాలములను మానిప్ంతును. 

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. 

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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హబకూక్కు 2:5 => మరియు దార్కాష్రసము మోసకరము, తననుబటిట్ అతిశయించువాడు నిలువడు, 

అటిట్వాడు పాతాళమంత విశాలముగా ఆశపెటుట్ను, మరణమంతగా పర్బలినను తృపిత్నొందక 

సకలజనములను వశపరచుకొనును, సకల జనులను సమకూరుచ్కొనును. 

హబకూక్కు 2:7 => వడిడ్కిచుచ్వారు హఠాతుత్గా నీమీద పడుదురు, నినున్ హింస పెటట్బోవువారు 

జాగర్తత్గా వతుత్రు, నీవు వారికి దోపుడుసొముమ్గా ఉందువు. 

లూకా 6:25 => అయోయ్ యిపుప్డు (కడుపు) నిండియునన్ వారలారా, మీరాకలిగొందురు. అయోయ్ 

యిపుప్డు నవువ్చునన్ వారలారా, మీరు దుఃఖించి యేడుత్రు. 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱి ఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

వచనము 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. 

నహూము 1:9 => యెహోవానుగూరిచ్ మీ దురాలోచన యేమి? బాధ రెండవమారు రాకుండ ఆయన 

బొతిత్గా దానిని నివారణ చేయును. 

2 రాజులు 18:13 => రాజైన హిజిక్యా యేలుబడిలో పదునాలుగవ సంవతస్రమందు అషూష్రు 

రాజైన సనె హ్రీబు యూదా దేశమందునన్ పార్కారములుగల పటట్ణములనిన్టి మీదికి వచిచ్ వాటిని 

పటుట్కొనగా 

2 రాజులు 18:14 => యూదారాజైన హిజిక్యా లాకీషు పటట్ణమందునన్ అషూష్రు రాజునొదద్కు 

దూతలను పంపి నావలన తపుప్ వచిచ్నది; నాయొదద్నుండి తిరిగి నీవు వెళిల్పోయినయెడల నామీద నీవు 

మోపినదానిని నేను భరించుదునని వరత్మానము చేయగా, అషూష్రు రాజు యూదా రాజైన 

హిజిక్యాకు ఆరువందల మణుగుల వెండియు అరువది మణుగుల బంగారమును జులామ్నాగా 

నియమించెను. 
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2 రాజులు 18:30 => యెహోవానుబటిట్ మిముమ్ను నమిమ్ంచి యెహోవా మనలను విడిపించును, ఈ 

పటట్ణము అషూష్రు రాజు చేతిలో చికక్క పోవునని హిజిక్యా చెపుప్చునాన్డే. 

2 రాజులు 19:22 => 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 రాజులు 19:24 => నేను తర్వివ్ పరుల నీళుల్ పానము చేసియునాన్ను నా అరకాలిచేత నేను 

దిటట్మైన సథ్లముల నదులననిన్టిని ఎండిపోజేసియునాన్ను. 

2 రాజులు 19:25 => నేనే పూరవ్మందే దీని కలుగజేసితిననియు పురాతనకాలమందే దీని 

నిరణ్యించితిననియు నీకు వినబడలేదా? పార్కారములుగల పటట్ణములను నీవు పాడు దిబబ్లుగా 

చేయుట నావలననే సంభవించినది. 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 32:18 => అపుప్డు వారు పటట్ణమును పటుట్కొనవలెననన్ యోచనతో, 

పార్కారము మీదనునన్ యెరూషలేము కాపురసు థ్లను బెదరించుటకును నొపిప్ంచుటకును, 

యూదాభాషలో బిగగ్రగా వారితో ఆ మాటలు పలికిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:19 => మరియు వారు మనుషుయ్ల చేతిపనియైన భూజనుల దేవతలమీద 

తాము పలికిన దూషణలను యెరూషలేముయొకక్ దేవుని మీద కూడను పలికిరి. 

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. 

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 => గొడ డ్లి తనతో నరుకువాని చూచి అతిశయపడునా? రంపము తనతో 

కోయువానిమీద పొగడుకొనునా? కోల తనెన్తుత్వానిని ఆడించినటుల్ను దండము కఱఱ్కానివానిని 

ఎతిత్నటుల్ను ఉండును గదా?  

1 సమూయేలు 2:12 => ఏలీ కుమారులు యెహోవాను ఎరుగనివారై మికిక్లి దురామ్రుగ్లై యుండిరి. 

2 సమూయేలు 20:1 => బెనాయ్మీనీయుడగు బికిర్ కుమారుడైన షెబయను పనికిమాలినవాడొకడు 

అచచ్టనుండెను. వాడు దావీదునందు మనకు భాగము లేదు, యెషష్యి కుమారునియందు మనకు 

సావ్సథ్య్ము ఎంతమాతర్మును లేదు; ఇశార్యేలు వారలారా, మీరందరు మీ మీ గుడారములకు పొండని 

బాకా ఊది పర్కటన చేయగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:7 => సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము ఇంకను బాలయ్దశలోనుండి 

ధైరయ్ము లేనివాడై వారిని ఎదిరించుటకు తగిన శకిత్లేకునన్పుప్డు వారు అతనితో యుదధ్ము చేయుటకు 

సిదధ్మైరి. 

ఎజార్ 4:5 => మరియు పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు యొకక్ దినములనిన్టిలోను పారసీకదేశపు 

రాజైన దరాయ్వేషు యొకక్ పరిపాలనకాలము వరకు వారి ఉదేద్శమును భంగపరచుటకై వారు 

మంతుర్లకు లంచములిచిచ్రి. 

కీరత్నలు 140:2 => వారు తమ హృదయములలో అపాయకరమైన యోచనలు చేయుదురు వారు 

నితయ్ము యుదధ్ము రేప జూచుచుందురు. 

సామెతలు 24:8 => కీడుచేయ పనాన్గములు పనున్వానికి తంటాలమారి అని పేరు పెటట్బడును. 

యెషయా 7:5 => సిరియాయు, ఎఫార్యిమును, రెమలాయ్ కుమారుడును నీకు కీడుచేయవలెనని 

ఆలోచించుచు 

మీకా 2:1 => మంచములమీద పరుండి మోసపు కిర్యలు యోచించుచు దుషాక్రయ్ములు 

చేయువారికి శర్మ; ఆలాగు చేయుట వారి సావ్ధీనములో నునన్ది గనుక వారు పొర్దుద్ పొడవగానే 

చేయుదురు. 
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నహూము 1:15 => సువారత్ పర్కటించుచు సమాధాన వరత్మానము తెలియజేయువాని పాదములు 

పరవ్తములమీద కనబడుచునన్వి. యూదా, నీ పండుగల నాచరింపుము, నీ మొర్కుక్ బళల్ను 

చెలిల్ంపుము. వయ్రు థ్డు నీ మధయ్నిక సంచరించడు, వాడు బొతిత్గా నాశనమాయెను.  

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,  

వచనము 15 

సువారత్ పర్కటించుచు సమాధాన వరత్మానము తెలియజేయువాని పాదములు పరవ్తములమీద 

కనబడుచునన్వి. యూదా, నీ పండుగల నాచరింపుము, నీ మొర్కుక్ బళల్ను చెలిల్ంపుము. వయ్రు థ్డు నీ 

మధయ్నిక సంచరించడు, వాడు బొతిత్గా నాశనమాయెను.  

యెషయా 7:20 => ఆ దినమున యెహోవా నది (యూపర్టీసు) అదద్రి నుండి కూలికి వచుచ్ 

మంగలకతిత్చేతను, అనగా అషూష్రు రాజుచేతను తలవెండుర్కలను కాళల్వెండుర్కలను కౌష్రము 

చేయించును, అది గడ డ్ము కూడను గీచివేయును. 

నహూము 1:15 => సువారత్ పర్కటించుచు సమాధాన వరత్మానము తెలియజేయువాని పాదములు 

పరవ్తములమీద కనబడుచునన్వి. యూదా, నీ పండుగల నాచరింపుము, నీ మొర్కుక్ బళల్ను 

చెలిల్ంపుము. వయ్రు థ్డు నీ మధయ్నిక సంచరించడు, వాడు బొతిత్గా నాశనమాయెను.  

నిరగ్మకాండము 12:12 => ఆ రాతిర్ నేను ఐగుపుత్ దేశమందు సంచరించి, ఐగుపుత్ దేశమందలి 

మనుషుయ్లలోనేగాని జంతువులలోనేగాని తొలి సంతతి యంతయు హతముచేసి, ఐగుపుత్ 

దేవతలకందరికిని తీరుప్ తీరెచ్దను; నేను యెహోవాను. 

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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దానియేలు 11:10 => అతని కుమారులు యుదధ్ము చేయబూని మహా సైనయ్ముల సమూహమును 

సమకూరుచ్కొందురు. అతడు వచిచ్ యేరువలె పర్వహించి ఉపొప్ంగును; యుదధ్ము చేయబూని 

కోటదనుక వచుచ్ను. 

2 రాజులు 19:35 => ఆ రాతిర్యే యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రు వారి దండుపేటలో జొచిచ్ 

లక్ష యెనుబదియయిదు వేలమందిని హతముచేసెను. ఉదయమున జనులు లేచి చూడగా 

వారందరును మృతకళేబరములై యుండిరి. 

2 రాజులు 19:37 => వచిచ్ నివసించిన తరువాత అతడు నిసోర్కు అను తన దేవత మందిరమందు 

మొర్కుక్చుండగా అతని కుమారులైన అదెర్మెమ్లెకును షరెజెరును ఖడగ్ముతో అతని చంపి అరారాతు 

దేశములోనికి తపిప్ంచుకొని పోయిరి; అపుప్డు అతని కుమారుడైన ఏసరహ్దోద్ను అతనికి మారుగా 

రాజాయెను. 

యెషయా 10:32 => ఈ దినమే దండు నోబులో దిగును ఈ దినమే సీయోను కుమారి పరవ్తమను 

యెరూషలేము కొండమీద వారు తమ చెయియ్ ఆడించుదురు 

యెషయా 10:33 => చూడుడి పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా భీకరముగా 

కొమమ్లను తెగగొటట్గా మికిక్లి యెతుత్గల చెటుల్ నరకబడును ఉనన్తమైనవి పడిపోవును. 

యెషయా 10:34 => ఆయన అడవిపొదలను ఇనుపకతిత్తో కొటిట్వేయును లెబానోను బలవంతుడైన 

యొకనిచేత కూలిపోవును. 

యెషయా 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. 
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యెషయా 14:27 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దాని నియమించియునాన్డు 

రదుద్పరచగలవాడెవడు? బాహువు చాచినవాడు ఆయనే దాని తిర్పప్గలవాడెవడు? 

యెషయా 17:14 => సాయంకాలమున తలల్డిలుల్దురు ఉదయము కాకమునుపు లేకపోవుదురు ఇదే 

మముమ్ను దోచుకొనువారి భాగము, మా సొముమ్ దొంగిలువారికి పటుట్ గతి యిదే.  

యెషయా 30:28 => ఆయన ఊపిరి కుతికలలోతు వచుచ్ పర్వాహమైన నదివలె ఉనన్ది 

వయ్రథ్మైనవాటిని చెదరగొటుట్ జలెల్డతో అది జనములను గాలించును తోర్వ తపిప్ంచు కళె ల్ము జనుల 

దవడలలో ఉండును. 

యెషయా 30:29 => రాతిర్యందు పండుగ నాచరించునటుల్గా మీరు సంగీతము పాడుదురు. 

ఇశార్యేలునకు ఆశర్యదురగ్మైన యెహోవాయొకక్ పరవ్తమునకు పిలల్నగోర్వి నాదముతో పర్యాణము 

చేయువారికి కలుగునటిట్ హృదయసంతోషము కలుగును.  

యెషయా 30:30 => యెహోవా తన పర్భావముగల సవ్రమును వినిపించును పర్చండమైన 

కోపముతోను దహించు జావ్లతోను పెళపెళయను గాలివాన వడగండల్తోను తన బాహువు వాలుట 

జనులకు చూపించును.  

యెషయా 30:31 => యెహోవా దండముతో అషూష్రును కొటట్గా అది ఆయన సవ్రము విని 

భీతినొందును. 

యెషయా 30:32 => యెహోవా అషూష్రుమీద పడవేయు నియామక దండమువలని పర్తి దెబబ్ 

తంబుర సితారాల నాదముతో పడును ఆయన తన బాహువును వానిమీద ఆడించుచు యుదధ్ము 

చేయును.  

యెషయా 30:33 => పూరవ్మునుండి తోపెతు1 సిదధ్పరచబడియునన్ది అది మొలెకు దేవతకు 

సిదధ్పరచబడియునన్ది లోతుగాను విశాలముగాను ఆయన దాని చేసియునాన్డు అది అగిన్యు 

విసాత్రకాషఠ్ములును కలిగియునన్ది గంధక పర్వాహమువలె యెహోవా ఊపిరి దాని రగులబెటుట్ను.  

యెషయా 31:8 => నరునిది కాని ఖడగ్మువలన అషూష్రీయులు కూలుదురు మనుషుయ్నిది కాని 

కతిత్పాలగుదురు. ఖడగ్మెదుటనుండి వారు పారిపోవుదురు 
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యెషయా 37:36 => అంతట యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రువారి దండు పేటలో లక్ష 

యెనుబదియైదువేలమందిని మొతెత్ను ; ఉదయమున జనులు లేవగా వారందరును 

మృతకళేబరములుగా ఉండిరి. 

యెషయా 30:19 => సీయోనులో యెరూషలేములోనే యొక జనము కాపురముండును. జనమా, 

నీవిక నేమాతర్ము కనీన్ళుల్ విడువవు ఆయన నీ మొఱఱ్విని నిశచ్యముగా నినున్ కరుణించును ఆయన నీ 

మాట వినగానే నీకు ఉతత్రమిచుచ్ను.  

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

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇదిగో తూలిపడజేయు పాతర్ను నా కోర్ధ పాతర్ను నీచేతిలోనుండి 

తీసివేసియునాన్ను నీవికను దానిలోనిది తార్గవు.  

యెషయా 60:18 => ఇకను నీ దేశమున బలాతాక్రమను మాట వినబడదు నీ సరిహదుద్లలో పాడు 

అను మాటగాని నాశనము అను మాటగాని వినబడదు రక్షణయే నీకు పార్కారములనియు పర్ఖాయ్తియే 

నీ గుమమ్ములనియు నీవు చెపుప్కొందువు.  

యెషయా 60:19 => ఇకమీదట పగలు సూరుయ్ని పర్కాశము నీకు వెలుగుగా ఉండదు నీకు 

వెలుగిచుచ్టకై చందుర్డు ఇకను పర్కాశింపడు యెహోవాయే నీకు నితయ్మైన వెలుగవును నీ దేవుడు నీకు 

భూషణముగా ఉండును.  

యెషయా 60:20 => నీ సూరుయ్డికను అసత్మింపడు నీ చందుర్డు కీష్ణింపడు యెహోవాయే నీకు 

నితయ్మైన వెలుగుగా ఉండును నీ దుఃఖదినములు సమాపత్ములగును.  

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

అనయ్జనులలో మిముమ్ను అవమానాసప్దముగా చేయక, మీరు తృపిత్నొందునంతగా నేను ధానయ్మును 

కొర్తత్ దార్కాష్రసమును తైలమును మీకు పంపించెదను 

పర్కటన 7:16 => వారికి ఇకమీదట ఆకలియైనను దాహమైనను ఉండదు, సూరుయ్ని యెండయైనను 

ఏ వడగాలియైనను వారికి తగులదు, 

యెషయా 10:34 => ఆయన అడవిపొదలను ఇనుపకతిత్తో కొటిట్వేయును లెబానోను బలవంతుడైన 

యొకనిచేత కూలిపోవును. 
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యిరిమ్యా 49:31 => మీరు లేచి ఒంటరిగా నివసించుచు గుమమ్ములు పెటట్కయు గడియలు 

అమరచ్కయు నిశిచ్ంతగాను కేష్మముగాను నివసించు జనముమీద పడుడి.  

ఆమోసు 5:17 => దార్క్షతోటలనిన్టిలో రోదనము వినబడును. 

Page  of 103 183



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   న"#

 

నహూము 

అధాయ్యము 2	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

లయకరత్ నీమీదికి వచుచ్చునాన్డు, నీ దురగ్మునకు కావలికాయుము, మారగ్ములో కావలియుండుము, 

నడుము బిగించుకొని బహు బలముగా ఎదిరించుము, 

యెషయా 9:4 => మిదాయ్ను దినమున జరిగినటుల్ వాని బరువుకాడిని నీవు విరిచియునాన్వు వాని 

మెడను కటుట్కఱఱ్ను వాని తోలువాని కొరడాలను విరిచియునాన్వు.  

యెషయా 10:27 => ఆ దినమున నీ భుజముమీదనుండి అతని బరువు తీసివేయబడును. నీ 

మెడమీదనుండి అతని కాడి కొటిట్వేయబడును నీవు బలిసినందున ఆ కాడి విరుగగొటట్బడును. 

యెషయా 14:25 => నా దేశములో అషూష్రును సంహరించెదను నా పరవ్తములమీద వాని 

నలుగదొర్కెక్దను వాని కాడి నా జనులమీదనుండి తొలగిపోవును వాని భారము వారి 

భుజముమీదనుండి తొలగింపబడును. 

యిరిమ్యా 2:20 => పూరవ్ కాలమునుండి నేను నీ కాడిని విరుగగొటిట్ నీ బంధకములను 

తెంపివేసితిని నేను సేవచేయనని చెపుప్చునాన్వు; ఎతత్యిన పర్తి కొండమీదను పచచ్ని పర్తి 

చెటుట్కిర్ందను వేశయ్వలె కీర్డించుచునాన్వు. 

మీకా 5:5 => ఆయన సమాధానమునకు కారకుడగును, అషూష్రు మన దేశములో చొరబడి మన 

నగరులలో పర్వేశింపగా వాని నెదిరించుటకు మేము ఏడుగురు గొఱఱ్ల కాపరులను ఎనమండుగురు 

పర్ధానులను నియమింతుము. 

మీకా 5:6 => వారు అషూష్రు దేశమును, దాని గుమమ్ముల వరకు నిమోర్దు దేశమును ఖడగ్ముచేత 

మేపుదురు, అషూష్రీయులు మన దేశములో చొరబడి మన సరిహదుద్లలో పర్వేశించినపుప్డు ఆయన 

యీలాగున మనలను రకిష్ంచును. 

కీరత్నలు 107:14 => వారి కటల్ను తెంపివేసి చీకటిలోనుండియు మరణాంధకారములోనుండియు 

వారిని రపిప్ంచెను. 
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యిరిమ్యా 5:5 => ఘనులైనవారియొదద్కు పోయెదను వారితో మాటలాడెదను, వారు యెహోవా 

మారగ్మును, తమ దేవుని నాయ్యవిధిని ఎరిగినవారై యుందురుగదా అని నేననుకొంటిని. అయితే 

ఒకడును తపప్కుండ వారు కాడిని విరిచినవారుగాను కటల్ను తెంపుకొనినవారుగాను ఉనాన్రు. 

యిరిమ్యా 28:4 => బబులోను రాజు కాడిని విరుగగొటిట్ యెహోయాకీము కుమారుడును యూదా 

రాజునైన యెకోనాయ్ను, బబులోనునకు చెరగొనిపోయిన యూదులనందిరిని, యీ సథ్లమునకు తిరిగి 

రపిప్ంచెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 30:8 => సెనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నీకునన్ కాడి నీ 

మెడనుండకుండ ఆ దినమున నేను దాని విరిచి నీ కటల్ను తెంపెదను; ఇకను అనుయ్లు యాకోబు 

సంతతివారిచేత దాసయ్ము చేయించుకొనరు గాని  

వచనము 2 

దోచుకొనువారు వారిని దోపుడుసొముమ్గా పటుట్కొనినను, వారి దార్కాష్వలుల్లను నరికివేసినను, 

అతిశయాసప్దముగా ఇశార్యేలీయులకు వలె యెహోవా యాకోబు సంతతికి మరల 

అతిశయాసప్దముగా అనుగర్హించును. 

కీరత్నలు 71:3 => నేను నితయ్ము చొచుచ్నటుల్ నాకు ఆశర్యదురగ్ముగా ఉండుము నా శైలము నా 

దురగ్ము నీవే నీవు ననున్ రకిష్ంప నిశచ్యించియునాన్వు.  

యెషయా 33:13 => దూరసు థ్లారా, ఆలకించుడి నేను చేసినదాని చూడుడి సమీపసు థ్లారా, నా 

పరాకర్మమును తెలిసికొనుడి. 

కీరత్నలు 109:13 => వాని వంశము నిరూమ్లము చేయబడును గాక వచుచ్ తరమునందు వారి పేరు 

మాసిపోవును గాక 

సామెతలు 10:7 => నీతిమంతుని జాఞ్పకము చేసికొనుట ఆశీరావ్దకరమగును భకిత్హీనుల పేరు 

అసహయ్త పుటిట్ంచును 

యెషయా 14:20 => నీవు నీ దేశమును పాడుచేసి నీ పర్జలను హతమారిచ్తివి నీవు సమాధిలో 

వారితోకూడ కలిసియుండవు దుషుట్ల సంతానము ఎనన్డును జాఞ్పకమునకు తేబడదు.  
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యెషయా 14:21 => వారు పెరిగి భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొని పటట్ణములతో లోకమును 

నింపకుండునటుల్ తమ పితరుల దోషమునుబటిట్ అతని కుమారులను వధించుటకు దొడిడ్ సిదధ్పరచుడి. 

యెషయా 14:22 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ ఇదే నేను వారిమీదికి లేచి 

బబులోనునుండి నామమును శేషమును కుమారుని మనుమని కొటిట్వేసెదనని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

నిరగ్మకాండము 12:12 => ఆ రాతిర్ నేను ఐగుపుత్ దేశమందు సంచరించి, ఐగుపుత్ దేశమందలి 

మనుషుయ్లలోనేగాని జంతువులలోనేగాని తొలి సంతతి యంతయు హతముచేసి, ఐగుపుత్ 

దేవతలకందరికిని తీరుప్ తీరెచ్దను; నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 26:30 => నేను మీ యునన్తసథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ విగర్హములను 

పడగొటెట్దను; మీ బొమమ్ల పీనుగులమీద మీ పీనుగులను పడవేయించెదను. 

యెషయా 19:1 => ఐగుపుత్నుగూరిచ్న దేవోకిత్ యెహోవా వేగముగల మేఘము ఎకిక్ ఐగుపుత్నకు 

వచుచ్చునాన్డు ఐగుపుత్ విగర్హములు ఆయన సనిన్ధిని కలవరపడును ఐగుపీత్యుల గుండె 

కరగుచునన్ది 

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 50:2 => జనములలో పర్కటించుడి సమాచారము తెలియజేయుడి ధవ్జమునెతిత్ 

మరుగుచేయక చాటించుడి బబులోను పటట్బడును బేలు అవమానము నొందును మెరోదకు నేల 

పడవేయబడును బబులోను విగర్హములు అవమానము నొందును దాని బొమమ్లు బోరల్దోర్యబడును  

నహూము 3:4 => చకక్నిదానవై వేశయ్వై చిలల్ంగితనమందు జాఞ్నము గలదానవై జారతవ్ముచేసి 

జనాంగములమీద చిలల్ంగితనము జరిగించి సంసారములను అమిమ్వేసినదానా, 
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నహూము 3:5 => నీవు చేసిన అధిక జారతవ్మునుబటిట్ సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ 

ఇదే నేను నీకు విరోధినైయునాన్ను, నీచెంగులు నీ ముఖము మీదికెతిత్ జనములకు నీ మానమును 

రాజయ్ములకు నీ యవమానమును నేను బయలుపరతును. 

నహూము 3:6 => పదిమంది యెదుట నీమీద మాలినయ్ము వేసి నినున్ అవమానపరచెదను. 

2 రాజులు 19:37 => వచిచ్ నివసించిన తరువాత అతడు నిసోర్కు అను తన దేవత మందిరమందు 

మొర్కుక్చుండగా అతని కుమారులైన అదెర్మెమ్లెకును షరెజెరును ఖడగ్ముతో అతని చంపి అరారాతు 

దేశములోనికి తపిప్ంచుకొని పోయిరి; అపుప్డు అతని కుమారుడైన ఏసరహ్దోద్ను అతనికి మారుగా 

రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 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. 

1 సమూయేలు 3:13 => తన కుమారులు తముమ్ను తాము శాపగర్సుత్లగా చేసికొనుచునాన్రని 

తానెరిగియు వారిని అడ డ్గించలేదు గనుక అతని యింటికి నితయ్మైన శిక్ష విధింతునని నేను అతనికి 

తెలియజేయుచునాన్ను. 

దానియేలు 11:21 => అతనికి బదులుగా నీచుడగు ఒకడు వచుచ్ను; అతనికి రాజయ్ఘనత నియయ్రు 

గాని నెమమ్ది కాలమందు అతడు వచిచ్ యిచచ్కపు మాటలచేత రాజయ్మును అపహరించును. 

యెషయా 23:11 => ఆయన సముదర్ముమీద తన చెయియ్ చాపెను రాజయ్ములను కంపింపజేసెను 

కనాను కోటలను నశింపజేయుటకు యెహోవా దానిగూరిచ్ ఆజాఞ్పించెను. 

యెషయా 27:7 => అతని కొటిట్నవారిని ఆయన కొటిట్నటుల్ ఆయన అతని కొటెట్నా? అతనివలన 

చంపబడినవారు చంపబడినటుల్ అతడు చంపబడెనా? 

యెషయా 40:24 => వారు నాటబడగనే వితత్బడగనే వారి మొదలు భూమిలో వేరు తనన్కమునుపే 

ఆయన వారిమీద ఊదగా వారు వాడిపోవుదురు సుడిగాలి పొటుట్ను ఎగరగొటుట్నటుల్ ఆయన వారిని 

ఎగరగొటుట్ను.  
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ఆమోసు 6:11 => ఏలయనగా గొపప్ కుటుంబములు పాడగుననియు, చినన్ కుటుంబములు 

చీలిపోవుననియు యెహోవా ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు 

నహూము 1:15 => సువారత్ పర్కటించుచు సమాధాన వరత్మానము తెలియజేయువాని పాదములు 

పరవ్తములమీద కనబడుచునన్వి. యూదా, నీ పండుగల నాచరింపుము, నీ మొర్కుక్ బళల్ను 

చెలిల్ంపుము. వయ్రు థ్డు నీ మధయ్నిక సంచరించడు, వాడు బొతిత్గా నాశనమాయెను.  

నహూము 3:6 => పదిమంది యెదుట నీమీద మాలినయ్ము వేసి నినున్ అవమానపరచెదను. 

హబకూక్కు 2:10 => నీవు చాలమంది జనములను నాశనము చేయుచు నీమీద నీవే నేరసాథ్పన 

చేసియునాన్వు, నీ దురాలోచనవలన నీ యింటివారికి అవమానము తెచిచ్యునాన్వు. 

వచనము 3 

ఆయన బలాఢుయ్ల డాళుల్ ఎరుపాయెను, పరాకర్మశాలురు రకత్వరణ్పు వసత్రములు 

ధరించుకొనియునాన్రు, ఆయన సైనయ్ము వూయ్హపరచిన దినమున రథభూషణములు అగిన్వలె 

మెరయుచునన్వి, సరళదారుమయమైన యీటెలు ఆడుచునన్వి; 

యెషయా 40:9 => సీయోనూ, సువారత్ పర్టించుచునన్దానా, ఉనన్తపరవ్తము ఎకుక్ము 

యెరూషలేమూ, సువారత్ పర్కటించుచునన్దానా, బలముగా పర్కటించుము భయపడక పర్కటింపుమి 

ఇదిగో మీ దేవుడు అని యూదా పటట్ణములకు పర్కటించుము.  

యెషయా 40:10 => ఇదిగో తన బాహువే తన పక్షమున ఏలుచుండగా పర్భువగు యెహోవా తానే 

శకిత్సంపనున్డై వచుచ్ను ఆయన ఇచుచ్ బహుమానము ఆయనయొదద్నునన్ది ఆయన చేయు 

పర్తికారము ఆయనకు ముందుగా నడచుచునన్ది.  

యెషయా 52:7 => సువారత్ పర్కటించుచు సమాధానము చాటించుచు సువరత్మానము పర్కటించుచు 

రక్షణ సమాచారము పర్చురించువాని పాదములు, నీ దేవుడు ఏలుచునాన్డని సీయోనుతో చెపుప్చునన్ 

వాని పాదములు పరవ్తములమీద ఎంతో సుందరములై యునన్వి.  

లూకా 2:10 => అయితే ఆ దూత భయపడకుడి; ఇదిగో పర్జలందరికిని కలుగబోవు మహా 

సంతోషకరమైన సువరత్మానము నేను మీకు తెలియజేయుచునాన్ను; 
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లూకా 2:14 => సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో దేవునికి మహిమయు ఆయనకిషుట్లైన మనుషుయ్లకు 

భూమిమీద సమాధానమును కలుగునుగాక అని దేవుని సోత్తర్ము చేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:36 => యేసుకీర్సుత్ అందరికి పర్భువు. ఆయనదావ్రా దేవుడు 

సమాధానకరమైన సువారత్ను పర్కటించి ఇశార్యేలీయులకు పంపిన వరత్మానము మీరెరుగుదురు. 

రోమీయులకు 10:15 => పర్కటించువారు పంపబడనియెడల ఎటుల్ పర్కటించుదురు? 

ఇందువిషయమై ఉతత్మమైనవాటిని గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించువారి పాదములెంతో సుందరమైనవి 

అని వార్యబడియునన్ది 

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 107:21 => ఆయన కృపనుబటిట్యు నరులకు ఆయన చేయు ఆశచ్రయ్కారయ్ములనుబటిట్యు 

వారు యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు గాక. 

కీరత్నలు 107:22 => వారు కృతజఞ్తారప్ణలు చెలిల్ంచుదురుగాక ఉతాస్హధవ్నితో ఆయన 

కారయ్ములను పర్కటించుదురుగాక.  

కీరత్నలు 116:12 => యెహోవా నాకు చేసిన ఉపకారములనిన్టికి నేనాయనకేమి చెలిల్ంచుదును? 

కీరత్నలు 116:13 => రక్షణపాతర్ను చేతపుచుచ్కొని యెహోవా నామమున పార్రథ్న చేసెదను. 

కీరత్నలు 116:14 => యెహోవాకు నా మొర్కుక్బళుల్ చెలిల్ంచెదను. ఆయన పర్జలందరి యెదుటనే 

చెలిల్ంచెదను 

కీరత్నలు 116:17 => నేను నీకు కృతజఞ్తారప్ణ నరిప్ంచెదను, యెహోవా నామమున పార్రథ్న 

చేసెదను 

కీరత్నలు 116:18 => ఆయన పర్జలందరియెదుటను యెహోవా మందిరపు ఆవరణములలోను 

నహూము 1:11 => నీనెవే, యెహోవా మీద దురాలోచన చేసి వయ్రథ్మైన వాటిని బోధించిన వాడొకడు 

నీలోనుండి బయలుదేరియునాన్డు. 
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నహూము 1:12 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా వారు విసాత్రజనమై పూరణ్బలము 

కలిగియునన్ను కోతయందైనటుల్ వారు కోయబడి నిరూమ్లమగుదురు; నేను నినున్ బాధపరచితినే, నేను 

నినిన్క బాధపెటట్ను. 

యెషయా 37:36 => అంతట యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రువారి దండు పేటలో లక్ష 

యెనుబదియైదువేలమందిని మొతెత్ను ; ఉదయమున జనులు లేవగా వారందరును 

మృతకళేబరములుగా ఉండిరి. 

యెషయా 37:37 => అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు తిరిగిపోయి నీనెవె పటట్ణమునకు వచిచ్ నివసించిన 

తరువాత 

యెషయా 37:38 => అతడు నిసోర్కు అను తన దేవత మందిరమందు మొర్కుక్చుండగా అతని 

కుమారులైన అదర్మెమ్లెకును షెరెజెరును ఖడగ్ముతో అతని చంపి ఆరారాతు దేశములోనికి 

తపిప్ంచుకొనిపోయిరి. అపుప్డు అతని కుమారుడైన ఎసరహ్దోద్ను అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

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. 

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

కోటమీదను యుదధ్ము చేయువారును దాని బాధపరచువారందరును రాతిర్ కనన్ సవ్పన్మువలె 

ఉందురు.  

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

తృపిత్పడకపోయినటుల్ను దపిప్గొనినవాడు కలలో పానముచేసి మేలొక్నగా సొమమ్సిలిల్నవాని పార్ణము 

ఇంకను ఆశగొని యునన్టుల్ను సీయోను కొండమీద యుదధ్ముచేయు జనముల సమూహమంతటికి 

సంభవించును.  
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ఆదికాండము 35:1 => దేవుడు యాకోబుతో నీవు లేచి బేతేలునకు వెళిల్ అకక్డ నివసించి, నీ 

సహోదరుడైన ఏశావు ఎదుటనుండి నీవు పారిపోయినపుప్డు నీకు కనబడిన దేవునికి అకక్డ 

బలిపీఠమును కటుట్మని చెపప్గా 

లేవీయకాండము 7:16 => అతడు అరిప్ంచుబలి మొర్కుక్బడియేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణయేగాని 

అయినయెడల అతడు దానినరిప్ంచునాడే తినవలెను. 

లే వీ య కాం డ ము 2 2 : 1 8 = > నీ వు అ హ రో ను తో ను అ త ని కు మా రు ల తో ను 

ఇశార్యేలీయులందరితోను ఇటుల్ చెపుప్ము ఇశార్యేలీయుల యింటివారిలోనేగాని ఇశార్యేలీయులలో 

నివసించు పరదేశులలోనేగాని యెవడు యెహోవాకు దహనబలిగా సేవ్చాఛ్రప్ణములనైనను 

మొర్కుక్బళల్నైనను అరిప్ంచునో 

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

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

నియామక కాలములు ఇవి. 

సంఖాయ్కాండము 30:2 => ఇది యెహోవా ఆజాఞ్పించిన సంగతి. ఒకడు యెహోవాకు 

మొర్కుక్కొనినయెడల, లేక తాను బదుధ్డగుటకు పర్మాణము చేసినయెడల, అతడు తన మాటతపప్క 

తననోటనుండి వచిచ్నదంతయు నెరవేరచ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:21 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు మొర్కుక్కొనిన తరువాత ఆ 

మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకు తడవు చేయకూడదు. నీ దేవుడైన యెహోవా తపప్క నీవలన దాని 

రాబటుట్కొనును, అది నీకు పాపమగును. 

2 రాజులు 7:9 => వారు మనము చేయునది మంచిపని కాదు, నేటిదినము శుభ వరత్మానముగల 

దినము, మనము ఊరకొననేల? తెలల్వారువరకు మనము ఇచచ్ట నుండినయెడల ఏదైన నొక 

అపాయము మనకు సంభవించును గనుక మనము వెళిల్ రాజు ఇంటివారితో సంగతి తెలియజెపుప్దము 

రండని ఒకరితోనొకరు చెపుప్కొని 
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కీరత్నలు 42:4 => జనసమూహముతో పండుగచేయుచునన్ సమూహముతో నేను వెళిల్న సంగతిని 

సంతోషముకలిగి సోత్తర్ములు చెలిల్ంచుచు నేను దేవుని మందిరమునకు వారిని నడిపించిన సంగతిని 

జాఞ్పకము చేసికొనగా నా పార్ణము నాలో కరగిపోవుచునన్ది.  

కీరత్నలు 50:14 => దేవునికి సుత్తి యాగము చేయుము మహోనన్తునికి నీ మొర్కుక్బడులు 

చెలిల్ంచుము. 

కీరత్నలు 66:13 => దహనబలులను తీసికొని నేను నీ మందిరములోనికి వచెచ్దను. 

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

పునన్మనాడు కొముమ్ ఊదుడి. 

కీరత్నలు 89:15 => శృంగధవ్నుల నెరుగు పర్జలు ధనుయ్లు యెహోవా, నీ ముఖకాంతిని చూచి వారు 

నడుచుకొనుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 116:14 => యెహోవాకు నా మొర్కుక్బళుల్ చెలిల్ంచెదను. ఆయన పర్జలందరి యెదుటనే 

చెలిల్ంచెదను 

సామెతలు 25:25 => దపిప్గొనినవానికి చలల్ని నీరు ఎటుల్ండునో దూరదేశమునుండి వచిచ్న 

శుభసమాచారము అటుల్ండును. 

యెషయా 41:27 => ఆలకించుడి, అవియే అని మొదట సీయోనుతో చెపిప్నవాడను నేనే 

యెరూషలేమునకు వరత్మానము పర్కటింపు నొకని నేనే పంపితిని.  

యోవేలు 3:17 => అనుయ్లికమీదట దానిలో సంచరింపకుండ యెరూషలేము పరిశుదధ్పటట్ణముగా 

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

సించుచునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు. 

ఆమోసు 5:17 => దార్క్షతోటలనిన్టిలో రోదనము వినబడును. 

మతత్యి 5:33 => మరియు నీవు అపర్మాణము చేయక నీ పర్మాణములను పర్భువునకు 

చెలిల్ంపవలెనని పూరివ్కులతో చెపప్బడిన మాట మీరు వినాన్రు గదా, 

వచనము 4 
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వీధులలో రథములు మికిక్లి తొందరగా పోవుచునన్వి, రాజమారగ్ములలో రథములు ఒక దానిమీద 

నొకటి పడుచు పరుగెతుత్చునన్వి, అవి దివిటీలవలె కనబడుచునన్వి, మెరుపులవలె అవి 

పరుగెతుత్చునన్వి, 

యెషయా 14:6 => వారు ఆగర్హపడి మానని బలాతాక్రముచేత జనములను లోపరచిరి. 

యిరిమ్యా 25:9 => ఈ దేశముమీదికిని దీని నివాసులమీదికిని చుటుట్నునన్ యీ జనులందరి 

మీదికిని వారిని రపిప్ంచుచునాన్ను; ఈ జనులను శాపగర్సుత్లగాను విసమ్యాసప్దముగాను 

అపహాసాయ్సప్దముగాను ఎపప్టికిని పాడుగాను ఉండజేసెదను. 

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

అనయ్జనులలో బబులోను బొతిత్గా పాడైపోయెను. 

యిరిమ్యా 51:20 => నీవు నాకు గండర్గొడ డ్లి వంటివాడవు యుదాధ్యుధము వంటివాడవు నీవలన 

నేను జనములను విరుగగొటుట్చునాన్ను నీవలన రాజయ్ములను విరుగగొటుట్చునాన్ను.  

యిరిమ్యా 51:21 => నీవలన గుఱఱ్ములను రౌతులను విరుగగొటుట్చునాన్ను. నీవలన రథములను 

వాటి నెకిక్నవారిని విరుగగొటుట్చునాన్ను.  

యిరిమ్యా 51:22 => నీవలన సతరీలను పురుషులను విరుగగొటుట్చునాన్ను నీవలన ముసలివారిని 

బాలురను విరుగగొటుట్చునాన్ను నీవలన యౌవనులను కనయ్కలను విరుగగొటుట్చునాన్ను.  

యిరిమ్యా 51:23 => నీవలన గొఱఱ్లకాపరులను వారి గొఱఱ్లమందలను విరుగగొటుట్చునాన్ను 

నీవలన దునున్వారిని వారి దుకిక్టెదుద్లను విరుగగొటుట్చునాన్ను నీవలన ఏలికలను అధిపతులను 

విరుగగొటుట్చునాన్ను.  

నహూము 3:14 => ముటట్డివేయు కాలమునకు నీళుల్ చేదుకొనుము, నీ కోటలను బలపరచుము, 

జిగటమంటిలోనికి దిగి యిటుకల బురదను తొర్కుక్ము, ఆవములను సిదధ్పరచుము. 

నహూము 3:15 => అచచ్టనే అగిన్ నినున్ కాలిచ్వేయును, ఖడగ్ము నినున్ నాశనము చేయును, 

గొంగళిపురుగు తినివేయు రీతిగా అది నినున్ తినివేయును, నీవు సంఖయ్కు గొంగళి పురుగులంత 

విసాత్రముగాను మిడుతలంత విసాత్రముగాను ఉండుము. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 25:8 => ఆలాగు పోవలెనని నీకునన్యెడల పొముమ్, యుదధ్ము బలముగా 

చేసినను దేవుడు నీ శతుర్వు ఎదుట నినున్ కూలుచ్ను; నిలువబెటుట్టయు పడవేయుటయు దేవుని 

వశమేగదా అని పర్కటింపగా 

యిరిమ్యా 46:3 => డాలును కేడెమును సిథ్రపరచుకొనుడి యుదధ్మునకు రండి 

యిరిమ్యా 46:4 => గుఱఱ్ములను కటుట్డి, రౌతులారా, కవచము తొడిగి ఎకుక్డి శిరసాత్ర్ణములను 

ధరించుకొనుడి ఈటెలకు పదును పెటుట్డి కవచములు వేసికొనుడి.  

యిరిమ్యా 46:5 => నాకేమి కనబడుచునన్ది? వారు ఓడిపోవుచునాన్రు వెనుకతీయుచునాన్రు వారి 

బలాఢుయ్లు అపజయము నొందుచునాన్రు తిరిగిచూడక వేగిరముగా పారిపోవుచునాన్రు ఎటుచూచిన 

భయమే; యెహోవా మాట యిదే.  

యి రిమ్ యా 4 6 : 6 = > తవ్ ర గ ప రు గె తుత్ వా రు పా రి పో జా ల కు నాన్ రు బ లా ఢుయ్ లు 

తపిప్ంచుకొనజాలకునాన్రు ఉతత్రదికుక్న యూఫర్టీసు నదీతీరమందు వారు తొటిర్లిల్పడుచునాన్రు.  

యిరిమ్యా 46:7 => నైలునదీ పర్వాహమువలె వచుచ్ నితడెవడు? ఇతని జలములు నదులవలె 

పర్వహించుచునన్వి  

యిరిమ్యా 46:8 => ఐగుపీత్యుల దండు నైలునదివలె పర్వహించుచునన్ది. దాని జలములు 

తొణకునటుల్గా అది వచుచ్చునన్ది. నేనెకిక్ భూమిని కపెప్దను పటట్ణమును దాని నివాసులను 

నాశనము చేసెదను. 

యిరిమ్యా 46:9 => గుఱఱ్ములారా, యెగురుడి; రథములారా, రేగుడి బలాఢుయ్లారా, బయలుదేరుడి 

డాళుల్ పటుట్కొను కూషీయులును పూతీయులును విలుకాండైరన లూదీయులును బయలుదేరవలెను. 

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

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

తార్గును. ఉతత్ర దేశములో యూఫర్టీసు నదియొదద్ పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా 

బలి జరిగింపబోవుచునాన్డు.  

యిరిమ్యా 51:11 => బాణములు చికిలిచేయుడి కేడెములు పటుట్కొనుడి బబులోనును 

నశింపజేయుటకు యెహోవా ఆలోచించుచునాన్డు మాదీయుల రాజుల మనసుస్ను దానిమీదికి 
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రేపుచునాన్డు. అది యెహోవా చేయు పర్తిదండన తన మందిరమునుగూరిచ్ ఆయన చేయు 

పర్తిదండన.  

యిరిమ్యా 51:12 => బబులోను పార్కారములమీద పడుటకై ధవ్జము నిలువబెటుట్డి కావలి 

బలముచేయుడి కావలివారిని పెటుట్డి మాటులను సిదధ్పరచుడి బబులోను నివాసులనుగూరిచ్ తాను 

సెలవిచిచ్న దానినిబటిట్ యెహోవా తీరామ్నముచేసిన పని తాను జరిగింపబోవుచునాన్డు.  

యోవేలు 3:9 => అనయ్జనులకు ఈ సమాచారము పర్కటన చేయుడి యుదధ్ము పర్తిషిఠ్ంచుడి, 

బలాఢుయ్లను రేపుడి, యోధులందరు సిదధ్పడి రావలెను. 

యోవేలు 3:10 => మీ కఱుఱ్లు చెడగొటిట్ ఖడగ్ములు చేయుడి, మీ పోటకతుత్లు చెడగొటిట్ ఈటెలు 

చేయుడి; బలహీనుడు నేను బలాఢుయ్డను అనుకొనవలెను. 

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

పరాకర్మశాలురను ఇకక్డికి తోడుకొని రముమ్. 

యెషయా 13:18 => వారి విండుల్ యౌవనసు థ్లను నలుగగొటుట్ను గరభ్ఫలమందు వారు జాలిపడరు 

పిలల్లను చూచి కరుణింపరు. 

యోనా 1:2 => నీనెవె పటట్ణసు థ్ల దోషము నా దృషిట్కి ఘోరమాయెను గనుక నీవు లేచి నీనెవె 

మహాపటట్ణమునకు పోయి దానికి దురగ్తి కలుగునని పర్కటింపుము. 

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

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

తొర్కక్బడును. 

నహూము 3:11 => నీవును మతుత్రాలవై దాగుకొందువు, శతుర్వు వచుచ్ట చూచి ఆశర్యదురగ్ము 

వెదకుదువు. 

జెఫనాయ్ 3:6 => నేను అనయ్జనులను నిరూమ్లము చేయగా వారి కోటలును పాడగును, ఒకడైన 

సంచరించకుండ వారి వీధులను పాడుచేసియునాన్ను, జనము లేకుండను వాటియందెవరును 

కాపురముండకుండను వారి పటట్ణములను లయపరచినవాడను నేనే. 
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వచనము 5 

రాజు తన పరాకర్మశాలురను జాఞ్పకము చేసికొనగా వారు నడుచుచు పడిపోవుదురు, పార్కారమునకు 

పరుగెతిత్ వచిచ్ మార్ను సిదధ్పరచుదురు. 

యెషయా 10:5 => అషూష్రీయులకు శర్మ వారు నా కోపమునకు సాధనమైన దండము నా దుడుడ్కఱఱ్ 

నా ఉగర్త వారిచేతిలో ఉనన్ది. 

యెషయా 10:6 => భకిత్హీనులగు జనములమీదికి నేను వారిని పంపెదను దోపుడుసొముమ్ 

దోచుకొనుటకును కొలల్పెటుట్టకును వీధులను తొర్కిక్ంచుటకును నా ఉగర్తకు పాతుర్లగు 

జనులనుగూరిచ్ వారికాజాఞ్పించెదను.  

యెషయా 10:7 => అయితే అతడు ఆలాగనుకొనడు అది అతని ఆలోచనకాదు; నాశనము 

చేయవలెననియు చాల జనములను నిరూమ్లము చేయవలెననియు అతని ఆలోచన. 

యెషయా 10:8 => అతడిటల్నుకొనుచునాన్డు నా యధిపతులందరు మహారాజులు కారా?  

యెషయా 10:9 => కలోన్ కరెక్మీషువలె నుండలేదా? హమాతు అరాప్దువలె నుండలేదా? షోమోర్ను 

దమసుక్వలె నుండలేదా? 

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. 

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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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 

ఆదికాండము 49:22 => యోసేపు ఫలించెడి కొమమ్ ఊటయొదద్ ఫలించెడి కొమమ్దాని రెమమ్లు 

గోడమీదికి ఎకిక్ వాయ్పించును. 

ఆదికాండము 49:23 => విలుకాండుర్ అతని వేధించిరి వారు బాణములను వేసి అతని హింసించిరి. 

కీరత్నలు 80:12 => తోర్వను నడుచువారందరు దాని తెంచివేయునటుల్ దానిచుటుట్నునన్ కంచెలను 

నీవేల పాడుచేసితివి? 

కీరత్నలు 80:13 => అడవిపంది దాని పెకలించుచునన్ది పొలములోని పశువులు దాని 

తినివేయుచునన్వి. 

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

రాతిర్ దొంగలు వచిచ్నయెడల తమకు చాలునంత దొరుకువరకు నషట్ము చేయుదురు గదా? 

హోషేయ 10:1 => ఇశార్యేలు విసాత్రముగా వాయ్పించిన దార్క్షచెటుట్తో సమానము. వారు ఫలము 

ఫలించిరి. ఫలము ఫలించినకొలది వారు బలిపీఠములను మరి విశేషముగా చేయుచువచిచ్రి; తమ 

భూమి ఫలవంతమైనకొలది వారు తమ దేవతాసత్ంభములను మరి విశేషముగా చేసిరి. 

కీరత్నలు 47:4 => తాను పేర్మించిన యాకోబునకు మహాతిశయాసప్దముగా మన సావ్సథ్య్మును 

ఆయన మనకొరకు ఏరాప్టు చేసియునాన్డు. 

యిరిమ్యా 13:9 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ విధముగానే యూదావారి 

గరవ్మును యెరూషలేము నివాసుల మహా గరవ్మును నేను భంగపరచుదును. 

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

కుండలోనికి కుమమ్రింపబడకుండ అది మడిడ్మీద నిలిచెను అదెనన్డును చెరలోనికి పోయినది కాదు 

అందుచేత దాని సారము దానిలో నిలిచియునన్ది దాని వాసన ఎపప్టివలెనే నిలుచుచునన్ది. 
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యిరిమ్యా 48:12 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు రాగల దినములలో నేను 

దానియొదద్కు కుమమ్రించు వారిని పంపెదను. వారు దాని కుమమ్రించి దాని పాతర్లను వెలితిచేసి వారి 

జాడీలను పగులగొటెట్దరు. 

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

వారిమీదికి దిగుటచేత దానిలోనునన్ పరదేశులు సతరీలవంటివారగుదురు అది దాని నిధులమీద పడగా 

అవి దోచుకొనబడును.  

యిరిమ్యా 51:34 => బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరు మముమ్ను మింగివేసెను మముమ్ను 

నుగుగ్చేసెను, మముమ్ను వటిట్కుండవలె ఉంచియునాన్డు భుజంగము మింగునటుల్ మముమ్ను మింగెను 

మా శేర్షఠ్పదారథ్ములతో తన పొటట్ నింపుకొని మముమ్ను పారవేసియునాన్డు.  

వచనము 6 

నదులదగగ్ర నునన్ గుమమ్ములు తెరువబడుచునన్వి, నగరు పడిపోవుచునన్ది. 

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

శోభితవసత్రము ధరించినవాడై గంభీరముగా నడచుచు బొసార్నుండి బలాతిశయముతో వచుచ్చునన్ 

యితడెవడు? నీతినిబటిట్ మాటలాడుచునన్ నేనే రకిష్ంచుటకు బలాఢుయ్డనైన నేనే.  

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

బటట్లవలె ఉనన్వేమి? 

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

ఉండలేదు కోపగించుకొని వారిని తొర్కిక్తిని రౌదర్ముచేత వారిని అణగదొర్కిక్తిని వారి రకత్ము నా 

వసత్రములమీద చిందినది, నా బటట్లనిన్యు డాగులే.  

జెకరాయ్ 1:8 => రాతిర్ ఎఱఱ్ని గుఱఱ్మునెకిక్న మనుషుయ్డొకడు నాకు కనబడెను; అతడు లోయలోనునన్ 

గొంజిచెటల్లో నిలువబడియుండగా అతని వెనుక ఎఱఱ్ని గుఱఱ్ములును చుకక్లు చుకక్లుగల 

గుఱఱ్ములును తెలల్ని గుఱఱ్ములును కనబడెను. 

జెకరాయ్ 6:2 => మొదటి రథమునకు ఎఱఱ్ని గుఱఱ్ములు, రెండవ రథమునకు నలల్ని గుఱఱ్ములు, 
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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 

పర్కటన 12:3 => అంతట పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను. ఇదిగో యెఱఱ్ని మహా 

ఘటసరప్ము; దానికి ఏడు తలలును పది కొముమ్లును ఉండెను; దాని తలలమీద ఏడు 

కిరీటములుండెను. 

యెషయా 14:8 => నినున్గూరిచ్ తమాలవృక్షములు లెబానోను దేవదారువృక్షములు హరిష్ంచును 

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

సరళవృక్షములారా, అంగలారుచ్డి చికక్ని అడవి నరకబడెను; సింధూరవృక్షములారా, అంగలారుచ్డి. 

యెషయా 5:28 => వారి బాణములు వాడిగలవి వారి విండల్నిన్యు ఎకుక్పెటట్బడియునన్వి వారి 

గుఱఱ్ముల డెకక్లు చెకుముకిరాళల్తో సమానములు వారి రథచకర్ములు సుడిగాలి తిరిగినటుల్ తిరుగును  

యిరిమ్యా 4:13 => మేఘములు కముమ్నటుల్ ఆయన వచుచ్చునాన్డు, ఆయన రథములు 

సుడిగాలివలె నునన్వి, ఆయన గుఱఱ్ములు గదద్లకంటె వేగము గలవి, అయోయ్, మనము దోపుడు 

సొమమ్యితివిు. 

యిరిమ్యా 46:9 => గుఱఱ్ములారా, యెగురుడి; రథములారా, రేగుడి బలాఢుయ్లారా, బయలుదేరుడి 

డాళుల్ పటుట్కొను కూషీయులును పూతీయులును విలుకాండైరన లూదీయులును బయలుదేరవలెను. 

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

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

నినున్ చుటుట్కొందురు, వారు తమ మరాయ్దచొపుప్న నినున్ శికిష్ంచునటుల్ నేను నినున్గూరిచ్న తీరుప్ 

వారికపప్గింతును. 

యెహెజేక్లు 26:7 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా రారాజగు బబులోను రాజైన 

నెబుకదెర్జరును నేను తూరుపటట్ణము మీదికి రపిప్ంచుచునాన్ను, అతడు గుఱఱ్ములతోను 

రథములతోను రౌతులతోను గుంపులు గుంపులుగానునన్ సైనయ్ముతోను ఉతత్రదికుక్నుండివచిచ్ 
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యెహెజేక్లు 26:10 => అతనికి గుఱఱ్ములు బహు విసాత్రముగా ఉనన్వి, అవి ధూళి యెగరగొటట్గా 

అది నినున్ కముమ్ను, బీటసందులుగల పటట్ణములోనికి సైనికులు చొరబడినటుల్ అతడు నీ కోటలలో 

పర్వేశించునపుప్డు రౌతుల యొకక్యు చకర్ములయొకక్యు రథములయొకక్యు ధవ్నిచేత నీ 

పార్కారములు కంపించును. 

యెహెజేక్లు 27:28 => నీ ఓడనాయకులు వేసిన కేకలవలన నీ ఉపగార్మములు కంపించును; 

యెహెజేక్లు 31:16 => అతని పాటు ధవ్నిచేత జనములను వణకజేసితిని, నీరు పీలుచ్ లెబానోను 

శేర్షఠ్వృక్షములనిన్యు ఏదెను వృక్షములనిన్యు పాతాళములో తముమ్ను తాము ఓదారుచ్కొనిరి.  

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

యుదధ్మునకు సిదధ్మైన శూరులు ధవ్ని చేయునటుల్ అవి పరవ్త శిఖరములమీద గంతులు 

వేయుచునన్వి. 

నహూము 3:2 => సారధియొకక్ చబుకు ధవ్నియు చకర్ముల ధవ్నియు గుఱఱ్ముల తొర్కుక్డు 

ధవ్నియు వడిగా పరుగెతుత్ రథముల ధవ్నియు వినబడుచునన్వి. 

వచనము 7 

నిరణ్యమాయెను, అది దిగంబరమై కొనిపోబడుచునన్ది, గువవ్లు మూలుగ్నటుల్ దాని దాసీలు రొముమ్ 

కొటుట్కొనుచు మూలుగ్చునాన్రు. 

నహూము 3:2 => సారధియొకక్ చబుకు ధవ్నియు చకర్ముల ధవ్నియు గుఱఱ్ముల తొర్కుక్డు 

ధవ్నియు వడిగా పరుగెతుత్ రథముల ధవ్నియు వినబడుచునన్వి. 

నహూము 3:3 => రౌతులు వడిగా పరుగెతుత్చునాన్రు, ఖడగ్ములు తళతళలాడుచునన్వి, ఈటెలు 

మెరయుచునన్వి, చాలమంది హతమవుచునాన్రు; చచిచ్న వారు కుపప్లుకుపప్లుగా పడియునాన్రు; 

పీనుగులకు లెకక్యే లేదు, పీనుగులు కాలికితగిలి జనులు తొటిర్లుల్చునాన్రు. 

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 
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సరిహదుద్లలోనునన్ సతర్ములలోనికిని కరెమ్లు ఫలవంతములగు కేష్తర్మైన అడవిలోనికిని 

పర్వేశించియునాన్ను.  

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. 

యెహెజేక్లు 26:10 => అతనికి గుఱఱ్ములు బహు విసాత్రముగా ఉనన్వి, అవి ధూళి యెగరగొటట్గా 

అది నినున్ కముమ్ను, బీటసందులుగల పటట్ణములోనికి సైనికులు చొరబడినటుల్ అతడు నీ కోటలలో 

పర్వేశించునపుప్డు రౌతుల యొకక్యు చకర్ములయొకక్యు రథములయొకక్యు ధవ్నిచేత నీ 

పార్కారములు కంపించును. 

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. 

యెషయా 5:28 => వారి బాణములు వాడిగలవి వారి విండల్నిన్యు ఎకుక్పెటట్బడియునన్వి వారి 

గుఱఱ్ముల డెకక్లు చెకుముకిరాళల్తో సమానములు వారి రథచకర్ములు సుడిగాలి తిరిగినటుల్ తిరుగును  

యిరిమ్యా 46:9 => గుఱఱ్ములారా, యెగురుడి; రథములారా, రేగుడి బలాఢుయ్లారా, బయలుదేరుడి 

డాళుల్ పటుట్కొను కూషీయులును పూతీయులును విలుకాండైరన లూదీయులును బయలుదేరవలెను. 

యిరిమ్యా 47:3 => వారి బలమైన గుఱఱ్ముల డెకక్లు నేలతనున్ శబద్మునకును, అతని రథముల 

వేగమునకును, అతని చకర్ముల ఉరుమువంటి ధవ్నికిని తండుర్లు భయపడి బలహీనులై తమ పిలల్ల 

తటుట్ తిరిగిచూడరు. 

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

వారు నీమీదికి వచిచ్, కేడెములను డాళల్ను పటుట్కొని శిరసాత్ర్ణములు ధరించుకొని వారు నీమీదికి వచిచ్ 
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నినున్ చుటుట్కొందురు, వారు తమ మరాయ్దచొపుప్న నినున్ శికిష్ంచునటుల్ నేను నినున్గూరిచ్న తీరుప్ 

వారికపప్గింతును. 

యెహెజేక్లు 26:7 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా రారాజగు బబులోను రాజైన 

నెబుకదెర్జరును నేను తూరుపటట్ణము మీదికి రపిప్ంచుచునాన్ను, అతడు గుఱఱ్ములతోను 

రథములతోను రౌతులతోను గుంపులు గుంపులుగానునన్ సైనయ్ముతోను ఉతత్రదికుక్నుండివచిచ్ 

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

యుదధ్మునకు సిదధ్మైన శూరులు ధవ్ని చేయునటుల్ అవి పరవ్త శిఖరములమీద గంతులు 

వేయుచునన్వి. 

పర్కటన 9:9 => ఇనుప మైమరువులవంటి మైమరువులు వాటికుండెను. వాటి రెకక్ల ధవ్ని 

యుదధ్మునకు పరుగెతుత్నటిట్ విసాత్రమైన గుఱఱ్పు రథముల ధవ్నివలె ఉండెను. 

వచనము 8 

కటట్బడినపప్టినుండి నీనెవె పటట్ణము నీటికొలనువలె ఉండెను; దాని జనులు పారిపోవుచునాన్రు; 

నిలువుడి నిలువుడి అని పిలిచినను తిరిగిచూచు వాడొకడును లేడు. 

యెషయా 21:5 => వారు భోజనపు బలల్ను సిదధ్ముచేయుదురు తివాసీలు పరతురు అనన్పానములు 

పుచుచ్కొందురు. అధిపతులారా, లేచి కేడెములకు చమురు రాయుడి; పర్భువు నాతో ఇటల్నెను  

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 51:27 => దేశములో ధవ్జములనెతుత్డి జనములలో బాకానాదము చేయుడి దానిమీదికి 

పోవుటకై జనములను పర్తిషిఠ్ంచుడి దానిమీద పడుటకై అరారాతు మినీన్ అషక్నజు అను రాజయ్ములను 

పిలిపించుడి దానిమీదికి జనులను నడిపించుటకై సేనాధిపతిని నియమించుడి రోమముగల 

గొంగళిపురుగులంత విసాత్రముగా గుఱఱ్ములను దానిమీదికి రపిప్ంచుడి.  
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యిరిమ్యా 51:28 => దానిమీదికి పోవుటకై మాదీయుల రాజులను వారి అధిపతులను వారి 

యేలికలను అతడు ఏలుచుండు సరవ్దేశమును జనులనందరిని పర్తిషిఠ్ంచుడి  

నహూము 3:3 => రౌతులు వడిగా పరుగెతుత్చునాన్రు, ఖడగ్ములు తళతళలాడుచునన్వి, ఈటెలు 

మెరయుచునన్వి, చాలమంది హతమవుచునాన్రు; చచిచ్న వారు కుపప్లుకుపప్లుగా పడియునాన్రు; 

పీనుగులకు లెకక్యే లేదు, పీనుగులు కాలికితగిలి జనులు తొటిర్లుల్చునాన్రు. 

యెషయా 5:27 => వారిలో అలసినవాడైనను తొటిర్లుల్వాడైనను లేడు. వారిలో ఎవడును నిదర్పోడు 

కునుకడు వారి నడికటుట్ విడిపోదు వారి పాదరక్షలవారు తెగిపోదు. 

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

దేశమందంతట వినబడుచునన్ది బలాఢుయ్లు బలాఢుయ్లను తగిలి కూలుచునాన్రు ఒకనిమీద ఒకడు 

పడి అందరు కూలుదురు.  

పర్కటన 9:9 => ఇనుప మైమరువులవంటి మైమరువులు వాటికుండెను. వాటి రెకక్ల ధవ్ని 

యుదధ్మునకు పరుగెతుత్నటిట్ విసాత్రమైన గుఱఱ్పు రథముల ధవ్నివలె ఉండెను. 

వచనము 9 

వెండి కొలల్పెటుట్డి, బంగారము కొలల్పెటుట్డి, అది సకలవిధములైన విచితర్ములగు ఉపకరణములతో 

నిండియునన్ది, అవి లెకక్లేకయునన్వి. 

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. 

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

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 
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2 పేతురు 3:11 => ఇవనిన్యు ఇటుల్ లయమైపోవునవి గనుక, ఆకాశములు రవులుకొని 

లయమైపోవునటిట్యు, పంచభూతములు మహావేండర్ముతో కరిగిపోవునటిట్యు, 

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

యడ డ్కఱఱ్లు తీయబడియునన్వి, అగిన్ నీ అడ డ్గడియలను కాలుచ్చునన్ది. 

నహూము 3:18 => అషూష్రు రాజా, నీ కాపరులు నిదర్పోయిరి, నీ పర్ధానులు పండుకొనిరి, నీ 

జనులు పరవ్తములమీద చెదరిపోయిరి, వారిని సమకూరుచ్వాడొకడును లేడు. 

వచనము 10 

అది వటిట్దిగాను శూనయ్ముగాను పాడుగాను అగుచునన్ది, జనుల హృదయము కరిగిపోవుచునన్ది, 

మోకాళుల్ వణకుచునన్వి, అందరి నడుములు బహుగా నొచుచ్చునన్వి, అందరి ముఖములు 

తెలల్బోవుచునన్వి. 

యెషయా 38:14 => మంగలకతిత్ పిటట్వలెను ఓదెకొరుకువలెను నేను కిచకిచలాడితిని గువవ్వలె 

మూలిగ్తిని ఉనన్త సథ్లముతటుట్ చూచి చూచి నాకనున్లు కీష్ణించెను నాకు శర్మ కలిగెను; యెహోవా, 

నాకొరకు పూటబడియుండుము.  

యెషయా 59:11 => మేమందరము ఎలుగుబంటల్వలె బొబబ్రించుచునాన్ము గువవ్లవలె 

దుఃఖరవము చేయుచునాన్ము నాయ్యముకొరకు కాచుకొనుచునాన్ము గాని అది లభించుటలేదు 

రక్షణకొరకు కాచుకొనుచునాన్ము గాని అది మాకు దూరముగా ఉనన్ది  

లూకా 23:27 => గొపప్ జనసమూహమును, ఆయననుగూరిచ్ రొముమ్ కొటుట్కొనుచు దుఃఖించుచునన్ 

చాలమంది సతరీలును ఆయనను వెంబడించిరి. 

లూకా 23:48 => చూచుటకై కూడివచిచ్న పర్జలందరు జరిగిన కారయ్ములు చూచి, రొముమ్ 

కొటుట్కొనుచు తిరిగివెళిల్రి. 

వచనము 11 

సింహముల గుహ యేమాయెను? సింహపుపిలల్ల మేతసథ్లమేమాయెను? ఎవరును బెదరింపకుండ 

సింహమును ఆడుసింహమును సింహపు పిలల్లును తిరుగులాడు సథ్లమేమాయెను? 
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ఆదికాండము 10:11 => ఆ దేశములోనుండి అషూష్రుకు బయలుదేరి వెళిల్ నీనెవెను రహోబోతీరును 

కాలహును 

యిరిమ్యా 51:13 => విసాత్రజలములయొదద్ నివసించుదానా, నిధుల సమృదిధ్గలదానా, నీ అంతము 

వచిచ్నది అనాయ్యలాభము నీకిక దొరకదు.  

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

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

సూచించును. 

నహూము 3:17 => నీవు ఏరప్రచిన శూరులు మిడుతలంత విసాత్రముగా నునాన్రు, నీ సైనికులు 

చలికాలమందు కంచెలలో దిగిన గొంగళి పురుగులవలె నునాన్రు. ఎండకాయగా అవి యెగిరిపోవును, 

అవి ఎకక్డ వాలినది ఎవరికిని తెలియదు. 

యెషయా 13:14 => అపుప్డు తరుమబడుచునన్ జింకవలెను పోగుచేయని గొఱఱ్లవలెను జనులు 

తమ తమ సవ్జనులతటుట్ తిరుగుదురు తమ తమ సవ్దేశములకు పారిపోవుదురు. 

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

నక్షతర్సూచకులు మాసచరయ్ చెపుప్వారు నిలువబడి నీమీదికి వచుచ్నవి రాకుండ నినున్ తపిప్ంచి 

రకిష్ంచుదురేమో ఆలోచించుము.  

యెషయా 48:20 => బబులోనునుండి బయలువెళుల్డి కలీద్యుల దేశములోనుండి పారిపోవుడి 

యెహోవా తన సేవకుడైన యాకోబును విమోచించెనను సంగతి ఉతాస్హధవ్నితో తెలియజేయుడి 

భూదిగంతములవరకు అది వినబడునటుల్ దాని పర్కటించుడి.  
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యిరిమ్యా 50:16 => బబులోనులో నుండకుండ వితుత్వారిని నిరూమ్లము చేయుడి కోతకాలమున 

కొడవలి పటుట్కొనువారిని నిరూమ్లము చేయుడి కూర్రమైన ఖడగ్మునకు భయపడి వారందరు తమ 

పర్జలయొదద్కు వెళుల్చునాన్రు తమ తమ దేశములకు పారిపోవుచునాన్రు.  

యిరిమ్యా 51:30 => బబులోను పరాకర్మవంతులు యుదధ్ముచేయక మానుదురు వారు తమ 

కోటలలో నిలుచుచునాన్రు వారి పరాకర్మము బలహీనత ఆయెను వారును సతరీలవంటివారైరి  

2 రాజులు 19:36 => అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు తిరిగిపోయి నీనెవె పటట్ణమునకు 

యిరిమ్యా 46:5 => నాకేమి కనబడుచునన్ది? వారు ఓడిపోవుచునాన్రు వెనుకతీయుచునాన్రు వారి 

బలాఢుయ్లు అపజయము నొందుచునాన్రు తిరిగిచూడక వేగిరముగా పారిపోవుచునాన్రు ఎటుచూచిన 

భయమే; యెహోవా మాట యిదే.  

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

నిరూమ్లమగువరకు ఖడగ్ము వారిమీద పడును  

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 

నహూము 1:8 => పర్ళయజలమువలె ఆయన ఆ పురసాథ్నమును నిరూమ్లము చేయును, తన 

శతుర్వులు అంధకారములో దిగువరకు ఆయన వారిని తరుమును, 

వచనము 12 

తన పిలల్లకు కావలసినంత చీలిచ్వేయుచు, ఆడుసింహములకును కావలసినంత గొంతుక 

నొకిక్పటుట్చు, తన గుహలను ఎరతోను తన నివాసములను వేటాడిపటిట్న యెరతోను నింపిన 

సింహమేమాయెను? 
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యెషయా 33:1 => దోచుకొనబడకపోయినను దోచుకొనుచుండు నీకు శర్మ నినెన్వరు 

వంచింపకపోయినను వంచించుచుండు నీకు శర్మ నీవు దోచుకొనుట మానిన తరువాత నీవు 

దోచుకొనబడెదవు నీవు వంచించుట ముగించిన తరువాత జనులు నినున్ వంచించెదరు.  

యెషయా 33:4 => చీడపురుగులు కొటిట్వేయునటుల్ మీ సొముమ్ దోచబడును మిడతలు 

ఎగిరిపడునటుల్ శతుర్వులు దానిమీద పడుదురు 

యిరిమ్యా 51:56 => బబులోనుమీదికి పాడుచేయువాడు వచుచ్చునాన్డు దాని బలాఢుయ్లు 

పటట్బడియునాన్రు వారి విండుల్ విరిగిపోయినవి యెహోవా పర్తికారము చేయు దేవుడు గనుక 

నిశచ్యముగా ఆయన కిర్యకు పర్తికిర్య చేయును.  

నహూము 2:12 => తన పిలల్లకు కావలసినంత చీలిచ్వేయుచు, ఆడుసింహములకును కావలసినంత 

గొంతుక నొకిక్పటుట్చు, తన గుహలను ఎరతోను తన నివాసములను వేటాడిపటిట్న యెరతోను నింపిన 

సింహమేమాయెను? 

నహూము 2:13 => నేను నీకు విరోధినై యునాన్ను, వాటి పొగ పైకెకుక్నటుల్గా నీ రథములను 

కాలిచ్వేసెదను, కతిత్ నీ కొదమసింహములను మింగివేయును, నీకిక దొరకకుండ భూమిలోనుండి నీవు 

పటుట్కొనిన యెరను నేను తీసివేతును, నీ దూతల శబద్ము ఇక వినబడదు; ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా వాకుక్. 

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. 

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

బూడిద చలుల్కొనుడి. మీరు మరణమునొందుటకై దినములు పూరిత్యాయెను, నేను మిముమ్ను 

చెదరగొటెట్దను, రమయ్మైన పాతర్వలె మీరు పడుదురు.  
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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 11:8 => 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. 

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

విడువబడిన గుడల్ను ఏరుకొనునపుప్డు రెకక్ను ఆడించునదియైనను నోరు తెరచునదియైనను 

కిచకిచలాడునదియైనను లేకపోవునటుల్ నిరభయ్ంతరముగా నేను సరవ్లోకమును ఏరుకొనుచునాన్నని 

అనుకొనును.  

యెషయా 16:14 => కూలివాని లెకక్పర్కారము మూడేండల్లోగా మోయాబీయులయొకక్ 

పర్భావమును వారిగొపప్ వారి సమూహమును అవమానపరచబడును శేషము బహు కొదిద్గా 

మిగులును అది అతి సవ్లప్ముగా నుండును. 

యిరిమ్యా 51:34 => బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరు మముమ్ను మింగివేసెను మముమ్ను 

నుగుగ్చేసెను, మముమ్ను వటిట్కుండవలె ఉంచియునాన్డు భుజంగము మింగునటుల్ మముమ్ను మింగెను 

మా శేర్షఠ్పదారథ్ములతో తన పొటట్ నింపుకొని మముమ్ను పారవేసియునాన్డు.  

దానియేలు 10:3 => మూడు వారములు గడచువరకు నేను సంతోషముగా భోజనము చేయలేక 

యుంటిని; మాంసము గాని దార్కాష్రసము గాని నా నోటిలోనికి రాలేదు, సాన్నాభిషేకములను 

చేసికొనలేదు. 

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. 
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నహూము 3:7 => అపుప్డు నినున్ చూచువారందరు నీయొదద్నుండి పారిపోయి నీనెవె పాడైపోయెనే, 

దానికొరకు అంగలారుచ్వారెవరు? నినున్ ఓదారుచ్వారిని ఎకక్డనుండి పిలుచుకొని వచెచ్దము 

అందురు. 

వచనము 13 

నేను నీకు విరోధినై యునాన్ను, వాటి పొగ పైకెకుక్నటుల్గా నీ రథములను కాలిచ్వేసెదను, కతిత్ నీ 

కొదమసింహములను మింగివేయును, నీకిక దొరకకుండ భూమిలోనుండి నీవు పటుట్కొనిన యెరను 

నేను తీసివేతును, నీ దూతల శబద్ము ఇక వినబడదు; ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

నహూము 3:7 => అపుప్డు నినున్ చూచువారందరు నీయొదద్నుండి పారిపోయి నీనెవె పాడైపోయెనే, 

దానికొరకు అంగలారుచ్వారెవరు? నినున్ ఓదారుచ్వారిని ఎకక్డనుండి పిలుచుకొని వచెచ్దము 

అందురు. 

ఆదికాండము 1:2 => భూమి నిరాకారముగాను శూనయ్ముగాను ఉండెను; చీకటి అగాధ జలముపైన 

కమిమ్యుండెను; దేవుని ఆతమ్ జలములపైన అలాల్డుచుండెను. 

యెషయా 13:19 => అపుప్డు రాజయ్ములకు భూషణమును కలీద్యులకు అతిశయాసప్దమును 

మాహాతమ్య్మునగు బబులోను దేవుడు పాడుచేసిన సొదొమ గొమొఱాఱ్లవలెనగును.  

యెషయా 13:20 => అది మరెనన్డును నివాససథ్లముగానుండదు తరతరములకు దానిలో ఎవడును 

కాపురముండడు అరబీయులలో ఒకడైనను అకక్డ తన గుడారము వేయడు గొఱఱ్ల కాపరులు తమ 

మందలను అకక్డ పరుండనియయ్రు  

యెషయా 13:21 => నకక్లు అకక్డ పండుకొనును గురుపోతులు వారి యిండల్లో ఉండును 

నిపుప్కోళుల్ అకక్డ నివసించును కొండమేకలు అకక్డ గంతులు వేయును  

యెషయా 13:22 => వారి నగరులలో నకక్లును వారి సుఖవిలాస మందిరములలో 

అడవికుకక్లును మొరలిడును ఆ దేశమునకు కాలము సమీపించియునన్ది దాని దినములు 

సంకుచితములు.  
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యెషయా 14:23 => నేను దానిని తుంబోడికి సావ్ధీనముగాను నీటి మడుగులగాను చేయుదును. 

నాశనమను చీపురుకటట్తో దాని తుడిచివేసెదను అని సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

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

పాడుగాచేసి కలోల్లపరచుచునాన్డు దాని నివాసులను చెదరగొటుట్చునాన్డు. 

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

తరతరములు పాడుగా నుండును ఎనన్డును ఎవడును దానిలో బడి దాటడు  

యెషయా 34:11 => గూడబాతులును ఏదుపందులును దాని ఆకర్మించుకొనును గుడల్గూబయు 

కాకియు దానిలో నివసించును ఆయన తారుమారు అను కొలనూలును చాచును శూనయ్మను 

గుండును పటుట్ను. 

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

అధిపతులందరు గతమైపోయిరి.  

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

గచచ్లును పుటుట్ను అది అడవికుకక్లకు నివాససథ్లముగాను నిపుప్కోళల్కు సాలగాను ఉండును  

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

జంతువును కనుగొనును అచచ్ట చువవ్పిటట్ దిగి విశర్మసథ్లము చూచుకొనును 

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

కూరుచ్ను అచచ్టనే తెలల్గదద్లు తమ జాతిపకుష్లతో కూడుకొనును.  

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

ఆకాశముతటుట్ చూడగా అచచ్ట వెలుగులేకపోయెను. 

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

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

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

పటట్ ణములనిన్యు యెహోవా కోపాగిన్ కి నిలువలేక ఆయన యెదుట నుండకుండ 

పడగొటట్బడియుండెను. 

యిరిమ్యా 51:62 => ఈలాగున నీవు పర్కటింపవలెను యెహోవా, మనుషుయ్లైనను జంతువులైనను 

మరి ఏదైనను ఈ సథ్లమందు నివసింపకపోవుదురనియు, అది నితయ్ము పాడుగా నుండుననియు 

దానినిగూరిచ్ నీవు సెలవిచిచ్తివి. 

జెఫనాయ్ 2:13 => ఆయన ఉతత్ర దేశముమీద తన హసత్మును చాపి అషూష్రు దేశమును నాశనము 

చేయును; నీనెవె పటట్ణమును పాడుచేసి దానిని ఆరిపోయిన యెడారివలె చేయును. 

జెఫనాయ్ 2:14 => దానిలో పసుల మందలు పండుకొనును; సకలజాతి జంతువులును గంపులుగా 

కూడును; గూడబాతులును తుంబోళుల్ను వారి దావ్రముల పైకముమ్లమీద నిలుచును; పకుష్ల 

శబద్ములును కిటికీలలో వినబడును; గడపలమీద నాశనము కనుపించును. వారు చేసికొనిన దేవదారు 

కఱఱ్పని యంతటిని యెహోవా నాశనము చేయును. 

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

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

దాని మారగ్మున పోవువారందరు చెపుప్కొనుచు, ఈసడించుచు పోపొమమ్ని చేసైగ చేయుదురు.  

జెఫనాయ్ 3:6 => నేను అనయ్జనులను నిరూమ్లము చేయగా వారి కోటలును పాడగును, ఒకడైన 

సంచరించకుండ వారి వీధులను పాడుచేసియునాన్ను, జనము లేకుండను వాటియందెవరును 

కాపురముండకుండను వారి పటట్ణములను లయపరచినవాడను నేనే. 

పర్కటన 18:21 => తరువాత బలిషు ఠ్డైన యొక దూత గొపప్ తిరుగటి రాతివంటి రాయి యెతిత్ 

సముదర్ములో పడవేసి ఈలాగు మహా పటట్ణమైన బబులోను వేగముగా పడదోర్యబడి ఇక ఎనన్టికిని 

కనబడకపోవును. 

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 
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వినబడదు. మరి ఏ శిలప్మైన చేయు శిలిప్ యెవడును నీలో ఎంతమాతర్మును కనబడడు, తిరుగటి 

ధవ్ని యిక ఎనన్డును నీలో వినబడదు, 

పర్కటన 18:23 => దీపపు వెలుగు నీలో ఇకను పర్కాశింపనే పర్కాశింపదు, పెండిల్కుమారుని 

సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును నీలో ఇక ఎనన్డును వినబడవు అని చెపెప్ను. 

యెహోషువ 2:11 => మేము వినినపుప్డు మా గుండెలు కరిగిపోయెను. మీ దేవుడైన యెహోవా పైన 

ఆకాశమందును కిర్ంద భూమియందును దేవుడే. మీ యెదుట ఎటిట్ మనుషుయ్లకైనను ధైరయ్మేమాతర్ము 

ఉండదు. 

కీరత్నలు 22:14 => నేను నీళల్వలె పారబోయబడి యునాన్ను నా యెముకలనిన్యు సాథ్నము 

తపిప్యునన్వి నా హృదయము నా అంతరంగమందు మైనమువలె కరగియునన్ది. 

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. 

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

నడుము కీళుల్వదలి అతని మోకాళుల్ గడగడ వణకుచు కొటుట్కొనుచుండెను. 

యెషయా 21:3 => కావున నా నడుము బహు నొపిప్గానునన్ది పర్సవించు సతరీ వేదనవంటి వేదన 

ననున్ పటిట్యునన్ది బాధచేత నేను వినలేకుండ నునాన్ను విభార్ంతిచేత నేను చూడలేకుండ నునాన్ను.  

యిరిమ్యా 30:6 => మీరు విచారించి తెలిసికొనుడి; పురుషులు పర్సూతి వేదనతో పిలల్లను 

కందురా? పర్సవవేదనపడు సతరీలవలె పురుషులందరును నడుముమీద చేతులుంచుకొనుటయు, వారి 

ముఖములు తెలల్బారుటయు నాకు కనబడుచునన్దేమి? 

యోవేలు 2:6 => వాటిని చూచి జనములు వేదన నొందును అందరి ముఖములు తెలల్బారును. 

నిరగ్మకాండము 15:15 => ఎదోము నాయకులు కలవరపడుదురు మోయాబు బలిషు ఠ్లకు వణకు 

పుటుట్ను కనాను నివాసులందరు దిగులొంది కరిగిపోవుదురు. భయము అధిక భయము వారికి 

కలుగును. 
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యెహోషువ 2:9 => యెహోవా ఈ దేశమును మీకిచుచ్చునాన్డనియు, మీవలన మాకు భయము 

పుటుట్ననియు, మీ భయమువలన ఈ దేశనివాసులందరికి ధైరయ్ము చెడుననియు నేనెరుగుదును. 

కీరత్నలు 107:26 => వారు ఆకాశమువరకు ఎకుక్చు అగాధమునకు దిగుచునుండిరి శర్మచేత వారి 

పార్ణము కరిగిపోయెను.  

యెషయా 16:14 => కూలివాని లెకక్పర్కారము మూడేండల్లోగా మోయాబీయులయొకక్ 

పర్భావమును వారిగొపప్ వారి సమూహమును అవమానపరచబడును శేషము బహు కొదిద్గా 

మిగులును అది అతి సవ్లప్ముగా నుండును. 

యెషయా 32:19 => పటట్ణము నిశచ్యముగా కూలిపోవును. 

యిరిమ్యా 8:21 => నా జనుల వేదననుబటిట్ నేను వేదనపడుచునాన్ను, వాయ్కుల పడుచునాన్ను, 

ఘోరభయము ననున్ పటిట్యునన్ది. 

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. 

యిరిమ్యా 49:23 => దమసుక్ను గూరిచ్న వాకుక్. హమాతును అరాప్దును దురావ్రత్ విని 

సిగుగ్పడుచునన్వి అవి పరవశములాయెను సముదర్ముమీద విచారము కలదు దానికి నెమమ్దిలేదు. 

యిరిమ్యా 51:34 => బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరు మముమ్ను మింగివేసెను మముమ్ను 

నుగుగ్చేసెను, మముమ్ను వటిట్కుండవలె ఉంచియునాన్డు భుజంగము మింగునటుల్ మముమ్ను మింగెను 

మా శేర్షఠ్పదారథ్ములతో తన పొటట్ నింపుకొని మముమ్ను పారవేసియునాన్డు.  

విలాపవాకయ్ములు 4:8 => అటిట్వారి ఆకారము బొగుగ్కంటె నలుపాయెను వారిని వీధులలో 

చూచువారు వారిని గురుతు పటట్జాలరు. వారి చరమ్ము వారి యెముకలకు అంటుకొనియునన్ది అది 

యెండి కఱఱ్వంటిదాయెను. 

యెహెజేక్లు 21:6 => కావున నరపుతుర్డా, నిటూ ట్రుప్ విడువుము, వారు చూచుచుండగా నీ నడుము 

బదద్లగునటుల్ మనోదుఃఖముతో నిటూ ట్రుప్ విడువుము. 
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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. 

హెబీర్యులకు 12:12 => కాబటిట్ వడలినచేతులను సడలిన మోకాళల్ను బలపరచుడి.  
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వచనము 1 

నరహతయ్ చేసిన పటట్ణమా, నీకు శర్మ; అది ఎడతెగక యెర పటుట్కొనుచు మోసముతోను 

బలాతాక్రముతోను నిండియునన్ది. 

నహూము 3:1 => నరహతయ్ చేసిన పటట్ణమా, నీకు శర్మ; అది ఎడతెగక యెర పటుట్కొనుచు 

మోసముతోను బలాతాక్రముతోను నిండియునన్ది. 

యోబు 4:10 => సింహగరజ్నయు కూర్రసింహపు శబద్మును నిలిచిపోవును. కొదమ సింహముల 

కోరలును విరిగిపోవును. 

యోబు 4:11 => ఎర లేనందున ఆడుసింహము నశించును సింహపు పిలల్లు చెలాల్చెదరగొటట్బడును. 

యెషయా 5:29 => ఆడుసింహము గరిజ్ంచినటుల్ వారు గరిజ్ంచుదురు కొదమసింహము గరిజ్ంచినటుల్ 

గరజ్నచేయుచు వేటను పటుట్కొని అడ డ్మేమియు లేకుండ దానిని ఎతుత్కొనిపోవుదురు 

విడిపింపగలవాడెవడును ఉండడు.  

యిరిమ్యా 2:15 => కొదమ సింహములు వానిపైని బొబబ్లు పెటెట్ను గరిజ్ంచెను, అవి అతని దేశము 

పాడుచేసెను, అతని పటట్ణములు నివాసులులేక పాడాయెను. 

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

బయలుదేరియునాన్డు, నీ దేశమును నాశనము చేయుటకు అతడు పర్యాణమై తన నివాసమును 

విడిచియునాన్డు, నీ పటట్ణములు పాడై నిరజ్నముగానుండును.  

యిరిమ్యా 50:17 => ఇశార్యేలువారు చెదిరిపోయిన గొఱఱ్లు సింహములు వారిని తొలగగొటెట్ను 

మొదట అషూష్రురాజు వారిని భకిష్ంచెను కడపట బబులోను రాజైన యీ నెబుకదెర్జరు వారి 

యెముకలను నలుగగొటుట్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 50:44 => చిరకాల నివాసమును పటుట్కొనవలెనని శతుర్వులు యొరాద్ను 

పర్వాహములోనుండి సింహమువలె వచుచ్చునాన్రు నిమిషములోనే నేను వారిని దానియొదద్నుండి 

తోలివేయుదును నేనెవని ఏరప్రతునో వానిని దానిమీద నియమించెదను ననున్ పోలియునన్వాడై ననున్ 

ఆకేష్పణచేయువాడేడి?ననున్ ఎదిరింపగల కాపరి ఏడి? 
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యెహెజేక్లు 19:2 => నీ తలిల్ ఎటువంటిది? ఆడుసింహము వంటిది, ఆడు సింహముల మధయ్ 

పండుకొనెను, కొదమసింహముల మధయ్ తన పిలల్లను పెంచెను; 

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 

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. 

జెఫనాయ్ 3:3 => దాని మధయ్ దాని అధిపతులు గరజ్నచేయు సింహములు, దాని నాయ్యాధిపతులు 

రాతిర్యందు తిరుగులాడుచు తెలల్వారువరకు ఎరలో ఏమియు మిగులకుండ భకిష్ంచు తోడేళుల్.  

ఆదికాండము 49:9 => యూదా కొదమ సింహము నా కుమారుడా, నీవు పటిట్నదాని తిని వచిచ్తివి 

సింహమువలెను గరిజ్ంచు ఆడు సింహమువలెను అతడు కాళుల్ ముడుచుకొని పండుకొనెను అతని 

లేపువాడెవడు? 

యెషయా 31:4 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డు తపిప్ంచుటకై గొఱఱ్ల కాపరుల 

సమూహము కూడిరాగా సింహము కొదమసింహము వారి శబద్మునకు భయపడకయు వారి కేకలకు 

అధైరయ్పడకయు తనకు దొరికినదానిమీద గరిజ్ంచునటుల్ సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా యుదధ్ము 

చేయుటకై సీయోను పరవ్తముమీదికిని దాని కొండమీదికిని దిగివచుచ్ను.  
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కీరత్నలు 10:9 => గుహలోని సింహమువలె వారు చాటైన సథ్లములలో పొంచియుందురు 

బాధపడువారిని పటుట్కొన పొంచియుందురు బాధపడువారిని తమ వలలోనికి లాగి పటుట్కొందురు. 

యెషయా 37:18 => యెహోవా, అషూష్రు రాజులు ఆ జనములను వారి దేశములను పాడుచేసి 

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 51:38 => వారు కూడి సింహములవలె బొబబ్రింతురు సింహముల పిలల్లవలె 

గుఱుఱ్పెటుట్దురు.  

యెహెజేక్లు 32:2 => నరపుతుర్డా, ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోనుగూరిచ్ అంగలారుప్ వచనమెతిత్ అతనికి ఈ 

మాట పర్కటింపుము జనములలో కొదమసింహమువంటి వాడవని నీవు ఎంచబడితివి, జలములలో 

మొసలివంటివాడవై నీ నదులలో రేగుచు నీ కాళల్తో నీళుల్ కలియబెటిట్తివి, వాటి వాగులను బురదగా 

చేసితివి. 

యెహెజేక్లు 38:13 => సెబావారును దదానువారును తరీష్షు వరత్కులును కొదమసింహముల 

వంటివారైన దానివారందరును నినున్ చూచి సొముమ్ దోచుకొనుటకు వచిచ్తివా? దోపు దోచుకొనుటకు 

సైనయ్ము సమకూరిచ్తివా? బహుగా దోపు దోచుకొని, వెండి బంగారములను పశువులను సరకులను 

పటుట్కొని పోవుటకు చాల దోపుడు దోచుకొనుటకు వచిచ్తివా? అని నినన్డుగుదురు. 

మీకా 5:6 => వారు అషూష్రు దేశమును, దాని గుమమ్ముల వరకు నిమోర్దు దేశమును ఖడగ్ముచేత 

మేపుదురు, అషూష్రీయులు మన దేశములో చొరబడి మన సరిహదుద్లలో పర్వేశించినపుప్డు ఆయన 

యీలాగున మనలను రకిష్ంచును. 

నహూము 3:19 => నీకు తగిలిన దెబబ్ బహు చెడ డ్ది, నీ గాయమునకు చికితస్ ఎవడును 

చేయజాలడు, జనులందరు ఎడతెగక నీచేత హింసనొందిరి, నినున్గూరిచ్న వారత్ వినువారందరు నీ 

విషయమై చపప్టుల్ కొటుట్దురు.  

జెఫనాయ్ 2:13 => ఆయన ఉతత్ర దేశముమీద తన హసత్మును చాపి అషూష్రు దేశమును నాశనము 

చేయును; నీనెవె పటట్ణమును పాడుచేసి దానిని ఆరిపోయిన యెడారివలె చేయును. 
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వచనము 2 

సారధియొకక్ చబుకు ధవ్నియు చకర్ముల ధవ్నియు గుఱఱ్ముల తొర్కుక్డు ధవ్నియు వడిగా పరుగెతుత్ 

రథముల ధవ్నియు వినబడుచునన్వి. 

కీరత్నలు 17:12 => వారు చీలుచ్టకు ఆతురపడు సింహమువలెను చాటైన సథ్లములలో పొంచు 

కొదమసింహమువలెను ఉనాన్రు. 

యెషయా 10:6 => భకిత్హీనులగు జనములమీదికి నేను వారిని పంపెదను దోపుడుసొముమ్ 

దోచుకొనుటకును కొలల్పెటుట్టకును వీధులను తొర్కిక్ంచుటకును నా ఉగర్తకు పాతుర్లగు 

జనులనుగూరిచ్ వారికాజాఞ్పించెదను.  

యెషయా 10:7 => అయితే అతడు ఆలాగనుకొనడు అది అతని ఆలోచనకాదు; నాశనము 

చేయవలెననియు చాల జనములను నిరూమ్లము చేయవలెననియు అతని ఆలోచన. 

యెషయా 10:8 => అతడిటల్నుకొనుచునాన్డు నా యధిపతులందరు మహారాజులు కారా?  

యెషయా 10:9 => కలోన్ కరెక్మీషువలె నుండలేదా? హమాతు అరాప్దువలె నుండలేదా? షోమోర్ను 

దమసుక్వలె నుండలేదా? 

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  

Page  of 140 183



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   న"#

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.  

యిరిమ్యా 51:34 => బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరు మముమ్ను మింగివేసెను మముమ్ను 

నుగుగ్చేసెను, మముమ్ను వటిట్కుండవలె ఉంచియునాన్డు భుజంగము మింగునటుల్ మముమ్ను మింగెను 

మా శేర్షఠ్పదారథ్ములతో తన పొటట్ నింపుకొని మముమ్ను పారవేసియునాన్డు.  

నిరగ్మకాండము 22:13 => అది నిజముగా చీలచ్బడినయెడల వాడు సాక్షయ్ముకొరకు దాని తేవలెను; 

చీలచ్బడినదాని నషట్మును అచుచ్కొన నకక్రలేదు. 

కీరత్నలు 10:9 => గుహలోని సింహమువలె వారు చాటైన సథ్లములలో పొంచియుందురు 

బాధపడువారిని పటుట్కొన పొంచియుందురు బాధపడువారిని తమ వలలోనికి లాగి పటుట్కొందురు. 

సామెతలు 1:13 => పలువిధములైన మంచి సొతుత్లు మనకు దొరుకును మన యిండల్ను 

దోపుడుసొముమ్తో నింపుకొందము 

యెషయా 15:7 => ఒకొక్కడు సంపాదించిన ఆసిత్ని తాము కూరుచ్కొనిన పదారథ్ములను నిరవంజి 

చెటుల్నన్ నది అవతలకు వారు మోసికొనిపోవుదురు. 

యెషయా 37:18 => యెహోవా, అషూష్రు రాజులు ఆ జనములను వారి దేశములను పాడుచేసి 

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. 

యెహెజేక్లు 19:2 => నీ తలిల్ ఎటువంటిది? ఆడుసింహము వంటిది, ఆడు సింహముల మధయ్ 

పండుకొనెను, కొదమసింహముల మధయ్ తన పిలల్లను పెంచెను; 

యెహెజేక్లు 26:3 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్న దేమనగా తూరు పటట్ణమా, నేను నీకు 

విరోధినైతిని, సముదర్ము దాని తరంగములను పొంగజేయు రీతిగా నేను అనేకజనములను నీ మీదికి 

రపిప్ంచెదను. 
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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  

నహూము 2:9 => వెండి కొలల్పెటుట్డి, బంగారము కొలల్పెటుట్డి, అది సకలవిధములైన విచితర్ములగు 

ఉపకరణములతో నిండియునన్ది, అవి లెకక్లేకయునన్వి. 

నహూము 3:1 => నరహతయ్ చేసిన పటట్ణమా, నీకు శర్మ; అది ఎడతెగక యెర పటుట్కొనుచు 

మోసముతోను బలాతాక్రముతోను నిండియునన్ది. 

నహూము 3:19 => నీకు తగిలిన దెబబ్ బహు చెడ డ్ది, నీ గాయమునకు చికితస్ ఎవడును 

చేయజాలడు, జనులందరు ఎడతెగక నీచేత హింసనొందిరి, నినున్గూరిచ్న వారత్ వినువారందరు నీ 

విషయమై చపప్టుల్ కొటుట్దురు.  

వచనము 3 

రౌతులు వడిగా పరుగెతుత్చునాన్రు, ఖడగ్ములు తళతళలాడుచునన్వి, ఈటెలు మెరయుచునన్వి, 

చాలమంది హతమవుచునాన్రు; చచిచ్న వారు కుపప్లుకుపప్లుగా పడియునాన్రు; పీనుగులకు లెకక్యే 

లేదు, పీనుగులు కాలికితగిలి జనులు తొటిర్లుల్చునాన్రు. 

నహూము 3:5 => నీవు చేసిన అధిక జారతవ్మునుబటిట్ సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ 

ఇదే నేను నీకు విరోధినైయునాన్ను, నీచెంగులు నీ ముఖము మీదికెతిత్ జనములకు నీ మానమును 

రాజయ్ములకు నీ యవమానమును నేను బయలుపరతును. 

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

బండవంటిదానా, మా మీదికి రాగలవాడెవడు, మా నివాససథ్లములలో పర్వేశించువాడెవడు? 

అనుకొనువారలారా, 
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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.  

యెహెజేక్లు 5:8 => కావున పర్భువైన యెహోవానగు నేను నీకు విరోధినైతిని, అనయ్జనులు 

చూచుచుండగా నీకు శిక్ష విధింతును. 

యెహెజేక్లు 26:3 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్న దేమనగా తూరు పటట్ణమా, నేను నీకు 

విరోధినైతిని, సముదర్ము దాని తరంగములను పొంగజేయు రీతిగా నేను అనేకజనములను నీ మీదికి 

రపిప్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 28:22 => సీదోను పటట్ణమా, నేను నీకు విరోధిని, నీ మధయ్ను ఘనతనొందుదును, 

నేను దాని మధయ్ తీరుప్తీరుచ్చు దానినిబటిట్ ననున్ పరిశుదధ్ పరచుకొనగా నేను యెహోవానై యునాన్నని 

వారు తెలిసికొందురు.  

యెహెజేక్లు 29:3 => ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో, నైలునదిలో పండుకొనియునన్ పెదద్మొసలీ, నేను నీకు 

విరోధిని; నైలునది నాది, నేనే దాని కలుగజేసితిని అని నీవు చెపుప్కొనుచునాన్వే;  

యెహెజేక్లు 29:10 => నేను నీకును నీ నదికిని విరోధినైతిని, ఐగుపుత్ దేశమును మిగోద్లు 

మొదలుకొని సెవేనేవరకు కూషు సరిహదుద్వరకు బొతిత్గా పాడుచేసి యెడారిగా ఉంచెదను. 

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

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

పాడుగాను నిరజ్నముగాను చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 38:3 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా రోషునకును మెషెకునకును 

తుబాలునకును అధిపతియగు గోగూ, నేను నీకు విరోధినైయునాన్ను. 
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యెహెజేక్లు 39:1 => మరియు నరపుతుర్డా, గోగునుగూరిచ్ పర్వచనమెతిత్ ఇటల్నుము పర్భువగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా రోషునకును మెషెకునకును తుబాలునకును అధిపతివైన గోగూ, నేను 

నీకు విరోధినైయునాన్ను. 

యెహోషువ 11:9 => యెహోవా యెహోషువతో సెలవిచిచ్నటుల్ అతడు వారికి చేసెను. అతడు వారి 

గుఱఱ్ముల గుదికాలి నరమును తెగకోసి వారి రథములను అగిన్తో కాలిచ్వేసెను. 

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. 

కీరత్నలు 46:9 => ఆయనే భూదిగంతములవరకు యుదధ్ములు మానుప్వాడు. విలుల్ విరుచువాడును 

బలెల్మును తెగనరుకువాడును ఆయనే యుదధ్ రథములను అగిన్లో కాలిచ్వేయువాడు ఆయనే.  

యెషయా 31:8 => నరునిది కాని ఖడగ్మువలన అషూష్రీయులు కూలుదురు మనుషుయ్నిది కాని 

కతిత్పాలగుదురు. ఖడగ్మెదుటనుండి వారు పారిపోవుదురు 

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

వారి అధిపతులు ధవ్జమును చూచి భీతినొంది వెనుక దీయుదురని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

సీయోనులో ఆయన అగిన్యు యెరూషలేములో ఆయన కొలిమియు ఉనన్వి.  

యెషయా 37:36 => అంతట యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రువారి దండు పేటలో లక్ష 

యెనుబదియైదువేలమందిని మొతెత్ను ; ఉదయమున జనులు లేవగా వారందరును 

మృతకళేబరములుగా ఉండిరి. 

యెషయా 37:37 => అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు తిరిగిపోయి నీనెవె పటట్ణమునకు వచిచ్ నివసించిన 

తరువాత 
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యెషయా 37:38 => అతడు నిసోర్కు అను తన దేవత మందిరమందు మొర్కుక్చుండగా అతని 

కుమారులైన అదర్మెమ్లెకును షెరెజెరును ఖడగ్ముతో అతని చంపి ఆరారాతు దేశములోనికి 

తపిప్ంచుకొనిపోయిరి. అపుప్డు అతని కుమారుడైన ఎసరహ్దోద్ను అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

నహూము 3:1 => నరహతయ్ చేసిన పటట్ణమా, నీకు శర్మ; అది ఎడతెగక యెర పటుట్కొనుచు 

మోసముతోను బలాతాక్రముతోను నిండియునన్ది. 

నహూము 3:12 => అయితే నీ కోటలనిన్యు అకాలపు పండుల్ గల అంజూరపు చెటల్వలె ఉనన్వి; 

ఒకడు వాటిని కదిలింపగానే పండుల్ తినవచిచ్నవానినోట పడును; 

యెషయా 33:1 => దోచుకొనబడకపోయినను దోచుకొనుచుండు నీకు శర్మ నినెన్వరు 

వంచింపకపోయినను వంచించుచుండు నీకు శర్మ నీవు దోచుకొనుట మానిన తరువాత నీవు 

దోచుకొనబడెదవు నీవు వంచించుట ముగించిన తరువాత జనులు నినున్ వంచించెదరు.  

యెషయా 33:2 => యెహోవా, నీకొరకు కనిపెటుట్చునాన్ము మాయందు కరుణించుము 

ఉదయకాలమున వారికి బాహువుగాను ఆపతాక్లమున మాకు రక్షణాధారముగాను ఉండుము. 

యెషయా 33:3 => మహాఘోషణ విని జనములు పారిపోవును నీవు లేచుటతోనే అనయ్జనులు 

చెదరిపోవుదురు. 

యెషయా 33:4 => చీడపురుగులు కొటిట్వేయునటుల్ మీ సొముమ్ దోచబడును మిడతలు 

ఎగిరిపడునటుల్ శతుర్వులు దానిమీద పడుదురు 

యెషయా 49:24 => బలాఢుయ్ని చేతిలోనుండి కొలల్సొముమ్ ఎవడు తీసికొనగలడు? భీకరులు 

చెరపటిట్నవారు విడిపింపబడుదురా? 

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

విడిపింపబడుదురు భీకరులు చెరపటిట్నవారు విడిపింపబడుదురు నీతో యుదధ్ము చేయువారితో నేనే 

యుదధ్ము చేసెదను నీ పిలల్లను నేనే రకిష్ంచెదను.  

2 రాజులు 18:17 => అంతట అషూష్రు రాజు తరాత్నును రబాస్రీసును రబాష్కేనును లాకీషు 

పటట్ణమునుండి యెరూషలేమునందునన్ రాజైన హిజిక్యామీదికి బహు గొపప్ సమూహముతో 
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పంపెను. వారు యెరూషలేముమీదికి వచిచ్ చాకిరేవు మారగ్మందునన్ మెరకకొలను కాలువయొదద్ 

పర్వేశించి నిలిచి రాజును పిలువనంపగా 

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 18:27 => రబాష్కే ఈ మాటలు చెపుప్టకై నా యజమానుడు నీ యజమానుని యొదద్కును 

నీయొదద్కును ననున్ పంపెనా? తమ మలమును తినునటుల్ను తమ మూతర్మును తార్గునటుల్ను 

మీతోకూడ పార్కారముమీద కూరుచ్నన్వారియొదద్కును ననున్ పంపెనుగదా అని చెపిప్ 

2 రాజులు 18:28 => గొపప్ శబద్ముతో యూదా భాషతో ఇటల్నెను మహారాజైన అషూష్రు రాజు 

సెలవిచిచ్న మాటలు వినుడి. రాజు సెలవిచిచ్నదేమనగా 

2 రాజులు 18:29 => హిజిక్యా చేత మోసపోకుడి; నాచేతిలోనుండి మిముమ్ను విడిపింప శకిత్ 

వానికి చాలదు. 

2 రాజులు 18:30 => యెహోవానుబటిట్ మిముమ్ను నమిమ్ంచి యెహోవా మనలను విడిపించును, ఈ 

పటట్ణము అషూష్రు రాజు చేతిలో చికక్క పోవునని హిజిక్యా చెపుప్చునాన్డే. 

2 రాజులు 18:31 => హిజిక్యా చెపిప్న మాట మీరంగీకరింపవదుద్; అషూష్రు రాజు 

సెలవిచిచ్నదేమనగా నాతో సంధిచేసికొని నాయొదద్కు మీరు బయటికి వచిచ్నయెడల మీలో పర్తిమనిషి 

తన దార్క్షచెటుట్ఫలమును తన అంజూరపుచెటుట్ ఫలమును తినుచు తన బావి నీళుల్ తార్గుచు ఉండును. 

2 రాజులు 18:32 => అటుపిమమ్ట మీరు చావక బర్దుకునటుల్గా మేము వచిచ్ మీ దేశమువంటి 

దేశమునకు, అనగా గోధుమలును దార్కాష్రసమును గల దేశమునకును, ఆహారమును దార్క్షచెటుల్ను 

గల దేశమునకును, ఒలీవతైలమును తేనెయునుగల దేశమునకును మిముమ్ను తీసికొనిపోవుదును, 

అచచ్ట మీరు సుఖముగా నుందురు. కావున యెహోవా మిముమ్ను విడిపించునని చెపిప్ హిజిక్యా 

మీకు బోధించు మాటలను వినవదుద్. 

2 రాజులు 18:33 => ఆ యా జనముల దేవతలలో ఏదైనను తన దేశమును అషూష్రు రాజు 

చేతిలోనుండి విడిపించెనా? 
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2 రాజులు 18:34 => హమాతు దేవతలు ఏమాయెను? అరాప్దు దేవతలు ఏమాయెను? 

సెపరవ్యీము దేవతలు ఏమాయెను? హేన ఇవావ్ అనువారి దేవతలు ఏమాయెను? (షోమోర్ను 

దేశపు) దేవత మాచేతిలోనుండి షోమోర్నును విడిపించెనా? 

2 రాజులు 18:35 => యెహోవా మాచేతిలోనుండి యెరూషలేమును విడిపించుననుటకు ఆ యా 

దేశముల దేవతలలో ఏదైనను తన దేశమును మాచేతిలోనుండి విడిపించినది కలదా అని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 19:9 => అంతట కూషురాజైన తిరాహ్కా తనమీద యుదధ్ము చేయుటకు వచెచ్నని అషూష్రు 

రాజునకు వినబడినపుప్డు, అతడు ఇంకొకసారి హిజిక్యాయొదద్కు దూతలను పంపి యీలాగు ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను. 

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 32:9 => ఇదియైన తరువాత అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు తన బలగమంతటితో 

లాకీషును ముటట్డివేయుచుండి, యెరూషలేమునకు యూదారాజైన హిజిక్యాయొదద్కును, 

యెరూషలేమునందునన్ యూదావారందరి యొదద్కును తన సేవకులను పంపి ఈలాగు పర్కటన 

చేయించెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:10 => అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు సెలవిచుచ్నదేమనగా దేని నమిమ్ మీరు 

ముటిట్డివేయబడియునన్ యెరూషలేములో నిలుచుచునాన్రు? 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:11 => కరవుచేతను దాహముచేతను మిముమ్ను చంపుటకై మన దేవుడైన 

యెహోవా అషూష్రు రాజు చేతిలోనుండి మనలను విడిపించునని చెపిప్ హిజిక్యా మిముమ్ను 

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

దానిమీద ధూపము వేయవలెనని యూదావారికిని యెరూషలేమువారికిని ఆజఞ్ ఇచిచ్, యెహోవా ఉనన్త 

సథ్లములను బలిపీఠములను తీసివేసినవాడు కాడా? 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:13 => నేనును నా పితరులును ఇతరదేశముల జనులకందరికిని ఏమేమి 

చేసితిమో మీరెరుగరా? ఆ దేశ జనుల దేవతలు వారి దేశములను నాచేతిలోనుండి యేమాతర్మైనను 

రకిష్ంప చాలియుండెనా? 

2 ది న వృ తాత్ం త ము లు 3 2 : 1 4 = > మీ దే వు డు మి ముమ్ ను నా చే తి లో నుం డి 

విడిపింపగలడనుకొనుటకు, నా పితరులు బొతిత్గా నిరూమ్లము చేసిన ఆ యా దేశసు థ్ల సకల 

దేవతలలోను తన జనులను నాచేతిలోనుండి విడిపింప గలిగిన దేవుడొకడైన యుండెనా? 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:15 => కాబటిట్ యిపుప్డు హిజిక్యాచేత మీరు మోసపోకుడి, మీరు ఇటిట్ 

పేర్రేపణకు లోబడకుడి, అతని నముమ్కొనకుడి, యే జనుల దేవుడైనను ఏ రాజయ్పు దేవుడైనను తన 

జనులను నాచేతిలో నుండి గాని నా పితరుల చేతిలోనుండి గాని విడిపింపలేక పోగా, మీ దేవుడు 

నాచేతిలోనుండి మిముమ్ను మొదలే విడిపింపలేకపోవునుగదా అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:16 => అతని సేవకులు దేవుడైన యెహోవా మీదను ఆయన సేవకుడైన 

హిజిక్యా మీదను ఇంకను పేలాపనలు పేలిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:19 => మరియు వారు మనుషుయ్ల చేతిపనియైన భూజనుల దేవతలమీద 

తాము పలికిన దూషణలను యెరూషలేముయొకక్ దేవుని మీద కూడను పలికిరి. 

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

కలిగెను. 

యెషయా 15:7 => ఒకొక్కడు సంపాదించిన ఆసిత్ని తాము కూరుచ్కొనిన పదారథ్ములను నిరవంజి 

చెటుల్నన్ నది అవతలకు వారు మోసికొనిపోవుదురు. 

యిరిమ్యా 46:14 => ఐగుపుత్లో తెలియజేయుడి మిగోద్లులో పర్కటింపుడి నొపులోను 

తహపనేసులోను పర్కటన చేయుడి ఏమనగా ఖడగ్ము నీ చుటుట్నునన్ పర్దేశములను 

మింగివేయుచునన్ది మీరు లేచి ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి.  
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యిరిమ్యా 50:37 => ఖడగ్ము వారి గుఱఱ్ములమీద పడును వారి రథములమీద పడును ఖడగ్ము 

వారిమీదికి దిగుటచేత దానిలోనునన్ పరదేశులు సతరీలవంటివారగుదురు అది దాని నిధులమీద పడగా 

అవి దోచుకొనబడును.  

యిరిమ్యా 51:21 => నీవలన గుఱఱ్ములను రౌతులను విరుగగొటుట్చునాన్ను. నీవలన రథములను 

వాటి నెకిక్నవారిని విరుగగొటుట్చునాన్ను.  

యెహెజేక్లు 13:8 => కావున పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీరు వయ్రథ్మైన 

మాటలు పలుకుచు నిరరథ్కమైన దరశ్నములు కనుచునాన్రు గనుక నేను మీకు విరోధిని; ఇదే పర్భువగు 

యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 21:3 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను నీకు విరోధినైతిని. నీతిపరులనేమి 

దుషుట్లనేమి నీలో ఎవరు నుండకుండ అందరిని నిరూమ్లము చేయుటకై నా ఖడగ్ము ఒరదూసి 

యునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 34:10 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నా జీవముతోడు నేను ఆ 

కాపరులకు విరోధినైతిని, నా గొఱఱ్లనుగూరిచ్ వారియొదద్ విచారించెదను, వారు గొఱఱ్లు మేపుట 

మానిప్ంచెదను, ఇకను కాపరులు తమ కడుపు నింపుకొనజాలక యుందురు; నా గొఱఱ్లు వారికి 

తిండికాకుండ వారి నోటనుండి వాటిని తపిప్ంచెదను, ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

నహూము 2:9 => వెండి కొలల్పెటుట్డి, బంగారము కొలల్పెటుట్డి, అది సకలవిధములైన విచితర్ములగు 

ఉపకరణములతో నిండియునన్ది, అవి లెకక్లేకయునన్వి. 

నహూము 3:15 => అచచ్టనే అగిన్ నినున్ కాలిచ్వేయును, ఖడగ్ము నినున్ నాశనము చేయును, 

గొంగళిపురుగు తినివేయు రీతిగా అది నినున్ తినివేయును, నీవు సంఖయ్కు గొంగళి పురుగులంత 

విసాత్రముగాను మిడుతలంత విసాత్రముగాను ఉండుము. 

వచనము 4 

చకక్నిదానవై వేశయ్వై చిలల్ంగితనమందు జాఞ్నము గలదానవై జారతవ్ముచేసి జనాంగములమీద 

చిలల్ంగితనము జరిగించి సంసారములను అమిమ్వేసినదానా, 
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యెషయా 24:9 => పాటలు పాడుచు మనుషుయ్లు దార్కాష్రసము తార్గరు పానము చేయువారికి 

మదయ్ము చేదాయెను 

యెహెజేక్లు 22:2 => నరపుతుర్డా, పార్ణహాని చేయు ఈ పటట్ణమునకు నీవు తీరుప్ తీరుచ్దువా? 

దానికి నీవు తీరుప్ తీరుచ్నెడల అదిచేయు హేయకిర్యలనిన్టిని దానికి తెలియజేసి యీలాగున 

పర్కటింపవలెను. 

యెహెజేక్లు 22:3 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ కాలము వచుచ్నటుల్ నరహతయ్లు 

చేయు పటట్ణమా, నినున్ అపవితర్పరచుకొనునటుల్ విగర్హములు పెటుట్కొను పటట్ణమా, నీవు చేసిన 

నరహతయ్లచేత నీకు నీవే నేరసాథ్పన చేసికొంటివి, నీవు పెటుట్కొనిన విగర్హములచేత నినున్ నీవే 

అపవితర్పరచుకొంటివి,  

యెహెజేక్లు 24:6 => కాబటిట్ పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నరహంతకులునన్ 

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

వంతున పడలేదు, వండినదానిని ముకక్వెంబడి ముకక్గా దానిలోనుండి తీసికొనిరముమ్. 

యెహెజేక్లు 24:7 => దానిచేత చిందింపబడిన రకత్ము దానిలో కనబడుచునన్ది, మటిట్తో దాని 

కపిప్వేయునటుల్ దానిని నేలమీద కుమమ్రింపక వటిట్ బండమీద దానిని చిందించెను. 

యెహెజేక్లు 24:8 => కావున నా కోర్ధము రానిచిచ్, నేను పర్తికారము చేయునటుల్ అది చిందించిన 

రకత్ము కపప్బడకుండ దానిని వటిట్బండమీద నేనుండనిచిచ్తిని. 

యెహెజేక్లు 24:9 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నరహంతకులునన్ పటట్ణమునకు 

శర్మ, నేనును విసత్రించి కటెట్లు పేరచ్బోవుచునాన్ను. 

హబకూక్కు 2:12 => నరహతయ్ చేయుటచేత పటట్ణమును కటిట్ంచువారికి శర్మ; దుషట్తవ్ము 

జరిగించుటచేత కోటను సాథ్పించు వారికి శర్మ. 

జెఫనాయ్ 3:1 => ముషక్రమైనదియు భర్షట్మైనదియు అనాయ్యము చేయునదియునగు పటట్ణమునకు 

శర్మ. 

జెఫనాయ్ 3:2 => అది దేవుని మాట ఆలకించదు, శిక్షకు లోబడదు, యెహోవాయందు 

విశావ్సముంచదు, దాని దేవునియొదద్కు రాదు. 
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జెఫనాయ్ 3:3 => దాని మధయ్ దాని అధిపతులు గరజ్నచేయు సింహములు, దాని నాయ్యాధిపతులు 

రాతిర్యందు తిరుగులాడుచు తెలల్వారువరకు ఎరలో ఏమియు మిగులకుండ భకిష్ంచు తోడేళుల్.  

నహూము 2:12 => తన పిలల్లకు కావలసినంత చీలిచ్వేయుచు, ఆడుసింహములకును కావలసినంత 

గొంతుక నొకిక్పటుట్చు, తన గుహలను ఎరతోను తన నివాసములను వేటాడిపటిట్న యెరతోను నింపిన 

సింహమేమాయెను? 

యెషయా 17:14 => సాయంకాలమున తలల్డిలుల్దురు ఉదయము కాకమునుపు లేకపోవుదురు ఇదే 

మముమ్ను దోచుకొనువారి భాగము, మా సొముమ్ దొంగిలువారికి పటుట్ గతి యిదే.  

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

మారగ్ములలో నడవనొలల్కపోయిరి ఆయన ఉపదేశమును వారంగీకరింపకపోయిరి యాకోబును 

దోపుసొముమ్గా అపప్గించినవాడు, దోచుకొనువారికి ఇశార్యేలును అపప్గించినవాడు యెహోవాయే 

గదా?  

హోషేయ 4:2 => అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకుటయు అబదధ్మాడుటయు హతయ్ చేయుటయు 

దొంగిలించుటయు వయ్భిచరించుటయు వాడుకయెయ్ను; జనులు కనన్ము వేసెదరు, మానక నరహతయ్ 

చేసెదరు. 

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.  

యెహెజేక్లు 24:9 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నరహంతకులునన్ పటట్ణమునకు 

శర్మ, నేనును విసత్రించి కటెట్లు పేరచ్బోవుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 31:3 => అషూష్రీయులు లెబానోను దేవదారు వృక్షమైనటుట్ండిరి. దాని కొమమ్లు 

శృంగారములు, దాని గుబురు విశాలము, దానికొన బహు ఎతత్యినందున మేఘములకు అంటెను. 

యెహెజేక్లు 32:22 => అషూష్రును దాని సమూహమంతయు అచచ్టనునన్వి, దాని చుటుట్ను వారి 

సమాధులునన్వి, వారందరు కతిత్పాలై చచిచ్యునాన్రు. 
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మీకా 5:6 => వారు అషూష్రు దేశమును, దాని గుమమ్ముల వరకు నిమోర్దు దేశమును ఖడగ్ముచేత 

మేపుదురు, అషూష్రీయులు మన దేశములో చొరబడి మన సరిహదుద్లలో పర్వేశించినపుప్డు ఆయన 

యీలాగున మనలను రకిష్ంచును. 

నహూము 2:11 => సింహముల గుహ యేమాయెను? సింహపుపిలల్ల మేతసథ్లమేమాయెను? 

ఎవరును బెదరింపకుండ సింహమును ఆడుసింహమును సింహపు పిలల్లును తిరుగులాడు 

సథ్లమేమాయెను? 

నహూము 2:13 => నేను నీకు విరోధినై యునాన్ను, వాటి పొగ పైకెకుక్నటుల్గా నీ రథములను 

కాలిచ్వేసెదను, కతిత్ నీ కొదమసింహములను మింగివేయును, నీకిక దొరకకుండ భూమిలోనుండి నీవు 

పటుట్కొనిన యెరను నేను తీసివేతును, నీ దూతల శబద్ము ఇక వినబడదు; ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా వాకుక్. 

వచనము 5 

నీవు చేసిన అధిక జారతవ్మునుబటిట్ సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ ఇదే నేను నీకు 

విరోధినైయునాన్ను, నీచెంగులు నీ ముఖము మీదికెతిత్ జనములకు నీ మానమును రాజయ్ములకు నీ 

యవమానమును నేను బయలుపరతును. 

నహూము 2:3 => ఆయన బలాఢుయ్ల డాళుల్ ఎరుపాయెను, పరాకర్మశాలురు రకత్వరణ్పు వసత్రములు 

ధరించుకొనియునాన్రు, ఆయన సైనయ్ము వూయ్హపరచిన దినమున రథభూషణములు అగిన్వలె 

మెరయుచునన్వి, సరళదారుమయమైన యీటెలు ఆడుచునన్వి; 

నహూము 2:4 => వీధులలో రథములు మికిక్లి తొందరగా పోవుచునన్వి, రాజమారగ్ములలో 

రథములు ఒక దానిమీద నొకటి పడుచు పరుగెతుత్చునన్వి, అవి దివిటీలవలె కనబడుచునన్వి, 

మెరుపులవలె అవి పరుగెతుత్చునన్వి, 

నాయ్యాధిపతులు 5:22 => గుఱఱ్ముల డెకక్లు శూరులను తొర్కెక్ను గుఱఱ్ములు ఎగసి యెగసి 

శూరులను తొర్కెక్ను. 
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యోబు 39:22 => అది భయము పుటిట్ంచుదానిని వెకిక్రించి భీతినొందకుండును ఖడగ్మును చూచి 

వెనుకకు తిరుగదు.  

యోబు 39:23 => అంబుల పొదియు తళతళలాడు ఈటెలును బలెల్మును దానిమీద 

గలగలలాడించబడునపుప్డు 

యోబు 39:24 => ఉదద్ండ కోపముతో అది బహుగా పరుగులెతుత్ను అది బాకానాదము విని 

ఊరకుండదు. 

యోబు 39:25 => బాకానాదము వినబడినపుప్డెలల్ అది అహా అహా అనుకొని దూరమునుండి 

యుదధ్వాసన తెలిసికొనును సేనాధిపతుల ఆరాభ్టమును యుదధ్ఘోషను వినును.  

యెషయా 9:5 => యుదధ్పు సందడిచేయు యోధులందరి జోళుల్ను రకత్ములో పొరలింపబడిన 

వసత్రములును అగిన్లో వేయబడి దహింపబడును.  

యిరిమ్యా 47:3 => వారి బలమైన గుఱఱ్ముల డెకక్లు నేలతనున్ శబద్మునకును, అతని రథముల 

వేగమునకును, అతని చకర్ముల ఉరుమువంటి ధవ్నికిని తండుర్లు భయపడి బలహీనులై తమ పిలల్ల 

తటుట్ తిరిగిచూడరు. 

యెషయా 5:28 => వారి బాణములు వాడిగలవి వారి విండల్నిన్యు ఎకుక్పెటట్బడియునన్వి వారి 

గుఱఱ్ముల డెకక్లు చెకుముకిరాళల్తో సమానములు వారి రథచకర్ములు సుడిగాలి తిరిగినటుల్ తిరుగును  

యిరిమ్యా 8:16 => దానునుండి వచుచ్వారి గుఱఱ్ముల బుసలు వినబడెను, వారి గుఱఱ్ముల 

సకిలింపు ధవ్నిచేత దేశమంతయు కంపించుచునన్ది, వారు వచిచ్ దేశమును అందులోనునన్ 

యావతుత్ను నాశనము చేయుదురు, పటట్ణమును అందులో నివసించువారిని నాశనము చేయుదురు. 

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

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

నినున్ చుటుట్కొందురు, వారు తమ మరాయ్దచొపుప్న నినున్ శికిష్ంచునటుల్ నేను నినున్గూరిచ్న తీరుప్ 

వారికపప్గింతును. 
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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 

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

యుదధ్మునకు సిదధ్మైన శూరులు ధవ్ని చేయునటుల్ అవి పరవ్త శిఖరములమీద గంతులు 

వేయుచునన్వి. 

వచనము 6 

పదిమంది యెదుట నీమీద మాలినయ్ము వేసి నినున్ అవమానపరచెదను. 

నహూము 2:4 => వీధులలో రథములు మికిక్లి తొందరగా పోవుచునన్వి, రాజమారగ్ములలో 

రథములు ఒక దానిమీద నొకటి పడుచు పరుగెతుత్చునన్వి, అవి దివిటీలవలె కనబడుచునన్వి, 

మెరుపులవలె అవి పరుగెతుత్చునన్వి, 

ఆదికాండము 3:24 => అపుప్డాయన ఆదామును వెళల్గొటిట్ ఏదెను తోటకు తూరుప్దికుక్న 

కెరూబులను, జీవవృక్షమునకు పోవు మారగ్మును కాచుటకు ఇటు అటు తిరుగుచునన్ ఖడగ్జావ్లను 

నిలువబెటెట్ను. 

హబకూక్కు 3:11 => నీ ఈటెలు తళతళలాడగా సంచరించు నీ బాణముల కాంతికి భయపడి 

సూరయ్చందుర్లు తమ నివాసములలో ఆగిపోవుదురు. 

యెషయా 37:36 => అంతట యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రువారి దండు పేటలో లక్ష 

యెనుబదియైదువేలమందిని మొతెత్ను ; ఉదయమున జనులు లేవగా వారందరును 

మృతకళేబరములుగా ఉండిరి. 

యెహెజేక్లు 31:3 => అషూష్రీయులు లెబానోను దేవదారు వృక్షమైనటుట్ండిరి. దాని కొమమ్లు 

శృంగారములు, దాని గుబురు విశాలము, దానికొన బహు ఎతత్యినందున మేఘములకు అంటెను. 

Page  of 154 183



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   న"#

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. 

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. 
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యెహెజేక్లు 39:4 => నీవును నీ సైనయ్మును నీతోనునన్ జనులందరును ఇశార్యేలు 

పరవ్తములమీద కూలుదురు, నానా విధమైన కూర్ర పకుష్లకును దుషట్ మృగములకును ఆహారముగా 

నినున్ ఇచెచ్దను. 

యిరిమ్యా 47:3 => వారి బలమైన గుఱఱ్ముల డెకక్లు నేలతనున్ శబద్మునకును, అతని రథముల 

వేగమునకును, అతని చకర్ముల ఉరుమువంటి ధవ్నికిని తండుర్లు భయపడి బలహీనులై తమ పిలల్ల 

తటుట్ తిరిగిచూడరు. 

యెహెజేక్లు 21:10 => అది గొపప్ వధ చేయుటకై పదును పెటిట్యునన్ది, తళతళలాడునటుల్ అది 

మెరుగుపెటిట్యునన్ది; ఇటుల్ండగా నా కుమారుని దండము ఇతర దండములనిన్టిని తృణీకరించునది 

అని చెపిప్ మనము సంతోషించెదమా? 

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

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

నినున్ చుటుట్కొందురు, వారు తమ మరాయ్దచొపుప్న నినున్ శికిష్ంచునటుల్ నేను నినున్గూరిచ్న తీరుప్ 

వారికపప్గింతును. 

యెహెజేక్లు 26:7 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా రారాజగు బబులోను రాజైన 

నెబుకదెర్జరును నేను తూరుపటట్ణము మీదికి రపిప్ంచుచునాన్ను, అతడు గుఱఱ్ములతోను 

రథములతోను రౌతులతోను గుంపులు గుంపులుగానునన్ సైనయ్ముతోను ఉతత్రదికుక్నుండివచిచ్ 

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

యుదధ్మునకు సిదధ్మైన శూరులు ధవ్ని చేయునటుల్ అవి పరవ్త శిఖరములమీద గంతులు 

వేయుచునన్వి. 

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

దినమున పర్లాపములగును , శవములు లెకక్కు ఎకుక్వగును , పర్తిసథ్లమందును అవి 

పారవేయబడును. ఊరకుండుడి. 

నహూము 2:5 => రాజు తన పరాకర్మశాలురను జాఞ్పకము చేసికొనగా వారు నడుచుచు 

పడిపోవుదురు, పార్కారమునకు పరుగెతిత్ వచిచ్ మార్ను సిదధ్పరచుదురు. 
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వచనము 7 

అపుప్డు నినున్ చూచువారందరు నీయొదద్నుండి పారిపోయి నీనెవె పాడైపోయెనే, దానికొరకు 

అంగలారుచ్వారెవరు? నినున్ ఓదారుచ్వారిని ఎకక్డనుండి పిలుచుకొని వచెచ్దము అందురు. 

యెషయా 23:15 => ఒక రాజు ఏలుబడిలో జరిగినటుల్ తూరు ఆ దినమున డెబబ్ది సంవతస్రములు 

మరవబడును డెబబ్ది సంవతస్రములైన తరువాత వేశయ్ల కీరత్నలో ఉనన్టుల్ జరుగును, ఏమనగా  

యెషయా 23:16 => మరవబడిన వేశాయ్, సితారా తీసికొని పటట్ణములో తిరుగులాడుము నీవు 

జాఞ్పకమునకు వచుచ్నటుల్ ఇంపుగా వాయించుము అనేక కీరత్నలు పాడుము. 

యెషయా 23:17 => డెబబ్ది సంవతస్రముల అంతమున యెహోవా తూరును దరిశ్ంచును అది 

వేశయ్జీతమునకు మరల భూమిమీదనునన్ సమసత్ లోక రాజయ్ములతో వయ్భిచారము చేయును.  

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  

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

నక్షతర్సూచకులు మాసచరయ్ చెపుప్వారు నిలువబడి నీమీదికి వచుచ్నవి రాకుండ నినున్ తపిప్ంచి 

రకిష్ంచుదురేమో ఆలోచించుము.  

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. 
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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 17:4 => ఆ సతరీ ధూమర్ రకత్వరణ్ముగల వసత్రము ధరించుకొని, బంగారముతోను 

రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడినదై, ఏహయ్మైన కారయ్ములతోను తాను చేయుచునన్ 

వయ్భిచార సంబంధమైన అపవితర్ కారయ్ములతోను నిండిన యొక సువరణ్ పాతర్ను తనచేత 

పటుట్కొనియుండెను. 

పర్కటన 17:5 => దాని నొసట దాని పేరు ఈలాగు వార్యబడి యుండెను మరమ్ము, వేశయ్లకును 

భూమిలోని ఏహయ్మైన వాటికిని తలిల్యైన మహా బబులోను. 

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 

పర్కటన 18:3 => ఏలయనగా సమసత్మైన జనములు మోహోదేర్కముతో కూడిన దాని వయ్భిచార 

మదయ్మును తార్గి పడిపోయిరి, భూరాజులు దానితో వయ్భిచరించిరి, భూలోకమందలి వరత్కులు దాని 

సుఖభోగములవలన ధనవంతులైరి. 

పర్కటన 18:9 => దానితో వయ్భిచారము చేసి సుఖభోగములను అనుభవించిన భూరాజులు దాని 

బాధ చూచి భయాకార్ంతులై దూరమున నిలువబడి దాని దహనధూమమును చూచునపుప్డు 

పర్కటన 18:23 => దీపపు వెలుగు నీలో ఇకను పర్కాశింపనే పర్కాశింపదు, పెండిల్కుమారుని 

సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును నీలో ఇక ఎనన్డును వినబడవు అని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 9:22 => అంతట యెహోరాము యెహూను చూచి యెహూ సమాధానమా? అని 

అడుగగా యెహూ నీ తలిల్యైన యెజెబెలు జారతవ్ములును చిలల్ంగి తనములును ఇంత 

యపరిమితమైయుండగా సమాధానమెకక్డనుండి వచుచ్ననెను. 

సామెతలు 11:22 => వివేకములేని సుందర సతరీ పంది ముకుక్ననునన్ బంగారు కమిమ్వంటిది. 
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యెషయా 23:17 => డెబబ్ది సంవతస్రముల అంతమున యెహోవా తూరును దరిశ్ంచును అది 

వేశయ్జీతమునకు మరల భూమిమీదనునన్ సమసత్ లోక రాజయ్ములతో వయ్భిచారము చేయును.  

యెహెజేక్లు 16:35 => కాబటిట్ వేశాయ్, యెహోవా మాట ఆలకింపుము 

ఆమోసు 3:2 => అదేమనగా భూమిమీది సకల వంశములలోను మిముమ్ను మాతర్మే నేను 

ఎరిగియునాన్ను గనుక మీరు చేసిన దోషకిర్యలనిన్టినిబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంతును. 

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. 

వచనము 8 

సముదర్మే తనకు ఆపుగాను సముదర్మే తనకు పార్కారముగాను చేసికొని, బహు జనములచేత 

చుటట్బడి నైలునది దగగ్ర నుండిన నోఅమోను పటట్ణముకంటె నీవు విశేషమైన దానవా? 

నహూము 2:13 => నేను నీకు విరోధినై యునాన్ను, వాటి పొగ పైకెకుక్నటుల్గా నీ రథములను 

కాలిచ్వేసెదను, కతిత్ నీ కొదమసింహములను మింగివేయును, నీకిక దొరకకుండ భూమిలోనుండి నీవు 

పటుట్కొనిన యెరను నేను తీసివేతును, నీ దూతల శబద్ము ఇక వినబడదు; ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా వాకుక్. 

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

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

కుమారులను నీ కుమారెత్లను వారు పటుట్కొందురు, నీలో శేషించినవారు అగిన్చేత దహింపబడుదురు.  

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

విసాత్రమైన దోషములనుబటిట్ నీ బటట్చెంగులు తొలగిపోయెను, నీ మడిమెలు సిగుగ్నొందెను. 

యిరిమ్యా 13:26 => కాబటిట్ నీ అవమానము కనబడునటుల్ నేను నీ బటట్ల చెంగులను నీ 

ముఖముమీదికి ఎతుత్చునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 16:37 => నీవు సంభోగించిన నీ విటకాండర్నందరిని నీకిషుట్లైన వారినందరిని నీవు 

దేవ్షించువారినందరిని నేను పోగుచేయుచునాన్ను; వారిని నీ చుటుట్ పోగుచేసి సమకూరిచ్ వారికి నీ 

మానము కనబడునటుల్ నేను దాని బయలుపరచెదను. 

యెహెజేక్లు 23:29 => దేవ్షముచేత వారు నినున్ బాధింతురు, నీ కషాట్రిజ్తమంతయు పటుట్కొని 

నినున్ వసత్రహీనముగాను దిగంబరిగాను విడుతురు; అపుప్డు నీ వేశాయ్తవ్మును నీ దుషాక్రయ్ములును నీ 

జారతవ్మును వెలల్డియగును. 

మీకా 1:11 => షాఫీరు నివాసీ, దిగంబరివై అవమానము నొంది వెళిల్పొముమ్; జయనాను వారు 

బయలుదేరక నిలిచిరి, పర్లాపము బేతేజెలులో మొదలుపెటిట్ జరుగుచునన్ది. 

హబకూక్కు 2:16 => ఘనతకు మారుగా అవమానముతో నిండియునాన్వు; నీవును తార్గి నీ 

మానము కనుపరచుకొందువు. యెహోవా కుడిచేతిలోని పాతర్ నీకియయ్బడును, అవమానకరమైన 

వమనము నీ ఘనతమీద పడును. 

యెషయా 3:17 => కాబటిట్ పర్భువు సీయోను కుమారెత్ల నడినెతిత్ బోడిచేయును యెహోవా వారి 

మానమును బయలుపరచును. 

యిరిమ్యా 50:31 => పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా వాకుక్ ఇదే గరివ్షు ఠ్డా, నేను 

నీకు విరోధినైయునాన్ను నీ దినము వచుచ్చునన్ది నేను నినున్ శికిష్ంచుకాలము వచుచ్చునన్ది  

యెహెజేక్లు 13:8 => కావున పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీరు వయ్రథ్మైన 

మాటలు పలుకుచు నిరరథ్కమైన దరశ్నములు కనుచునాన్రు గనుక నేను మీకు విరోధిని; ఇదే పర్భువగు 

యెహోవా వాకుక్.  
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యెహెజేక్లు 21:3 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను నీకు విరోధినైతిని. నీతిపరులనేమి 

దుషుట్లనేమి నీలో ఎవరు నుండకుండ అందరిని నిరూమ్లము చేయుటకై నా ఖడగ్ము ఒరదూసి 

యునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 28:22 => సీదోను పటట్ణమా, నేను నీకు విరోధిని, నీ మధయ్ను ఘనతనొందుదును, 

నేను దాని మధయ్ తీరుప్తీరుచ్చు దానినిబటిట్ ననున్ పరిశుదధ్ పరచుకొనగా నేను యెహోవానై యునాన్నని 

వారు తెలిసికొందురు.  

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

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

పాడుగాను నిరజ్నముగాను చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 39:1 => మరియు నరపుతుర్డా, గోగునుగూరిచ్ పర్వచనమెతిత్ ఇటల్నుము పర్భువగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా రోషునకును మెషెకునకును తుబాలునకును అధిపతివైన గోగూ, నేను 

నీకు విరోధినైయునాన్ను. 

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 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; 

వచనము 9 

కూషీయులును ఐగుపీత్యులును దాని శూరులైరి, వారు విసాత్రజనముగా నుండిరి, పూతువారును 

లూబీయులును నీకు సహాయులైయుండిరి. 

యోబు 9:31 => నీవు ననున్ గోతిలో ముంచెదవు అపుప్డు నేను నా సవ్ంతవసత్రములకై 

అసహుయ్డనగుదును. 
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యోబు 30:19 => ఆయన ననున్ బురదలోనికి తోర్సెను నేను ధూళియు బూడిదెయునైనటుల్నాన్ను. 

కీరత్నలు 38:5 => నా మూరఖ్తవలన గలిగిన నా గాయములు దురావ్సనగలవై సర్వించుచునన్వి. 

కీరత్నలు 38:6 => నేను శర్మచేత మికిక్లి కుర్ంగియునాన్ను దినమెలల్ దుఃఖాకార్ంతుడనై 

సంచరించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 38:7 => నా నడుము తాపముతో నిండియునన్ది నా శరీరములో ఆరోగయ్ము లేదు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:16 => రాళల్చేత నా పండుల్ ఊడగొటెట్ను బుగిగ్లో ననున్ పొరిల్ంచెను. 

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. 

1 కొరిందీయులకు 4:13 => దూషింపబడియు బతిమాలుకొనుచునాన్ము లోకమునకు మురికిగాను 

అందరికి పెంటగాను ఇపప్టివరకు ఎంచబడియునాన్ము. 

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. 

యోబు 30:8 => వారు మోటువారికిని పేరు పర్తిషఠ్తలు లేనివారికిని పుటిట్నవారు వారు 

దేశములోనుండి తరుమబడినవారు. 

మలాకీ 2:9 => నా మారగ్ములను అనుసరింపక ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ విమరిశ్ంచుటలో మీరు 

పక్షపాతులు గనుక జనులందరి దృషిట్కి మిముమ్ను తృణీకరింపదగిన వారినిగాను నీచులనుగాను 

చేసియునాన్ను అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

1 రాజులు 9:7 => నేను ఇశార్యేలీయుల కిచిచ్న యీ దేశములో వారిని ఉండనియయ్క వారిని 

నిరూమ్లము చేసి, నా నామమునకు నేను పరిశుదధ్ పరచిన యీ మందిరమును నా సముఖములోనుండి 
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కొటిట్వేసెదను; ఇశార్యేలీయులు సరవ్జనములలో చెదరిపోయి సామెతగాను హేళనగాను 

చేయబడుదురు. 

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

యెహోవా ఈ దేశమునకును ఈ మందిరమునకును ఈలాగున ఎందుకు చేసెనని యడుగగా 

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?  

యెషయా 14:18 => జనముల రాజులందరు ఘనత వహించినవారై తమ తమ నగరులయందు 

నిదిర్ంచుచునాన్రు. 

యెషయా 14:19 => నీవు సమాధిపొందక పారవేయబడిన కొమమ్వలె నునాన్వు. ఖడగ్ముచేత 

పొడువబడి చచిచ్నవారి శవములతో కపప్బడినవాడవైతివి తొర్కక్బడిన పీనుగువలెనైతివి బిలముయొకక్ 

రాళల్యొదద్కు దిగుచునన్వానివలె నునాన్వు 

యిరిమ్యా 51:37 => బబులోను నిరజ్నమై కసువు దిబబ్లుగా ఉండును నకక్లకు నివాససథ్లమగును 

అది పాడై యెగతాళికి కారణముగా ఉండును.  

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

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

దాని మారగ్మున పోవువారందరు చెపుప్కొనుచు, ఈసడించుచు పోపొమమ్ని చేసైగ చేయుదురు.  

1 కొరిందీయులకు 4:9 => మరణదండన విధింపబడినవారమైనటుట్ దేవుడు అపొసత్లులమైన 

మముమ్ను అందరికంటె కడపట ఉంచియునాన్డని నాకు తోచుచునన్ది. మేము లోకమునకును 

దేవదూతలకును మనుషుయ్లకును వేడుకగా నునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 10:33 => ఒక విధముగా చూచితే, మీరు నిందలను బాధలను అనుభవించుటచేత 

పదిమందిలో ఆరడి పడితిరి; మరియొక విధముగా చూచితే, వాటి ననుభవించినవారితో 

పాలివారలైతిరి. 
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యూదా 1:7 => ఆ పర్కారముగానే సొదొమ గొమొఱాఱ్లును వాటి చుటుట్పటల్నునన్ పటట్ణములును 

వీరివలెనే వయ్భిచారము చేయుచు, పరశరీరానుసారులైనందున నితాయ్గిన్దండన అనుభవించుచు 

దృషాట్ంతముగా ఉంచబడెను. 

యెషయా 47:2 => తిరుగటిదిమమ్లు తీసికొని పిండి విసరుము నీ ముసుకు పారవేయుము కాలిమీద 

జీరాడు వసత్రము తీసివేయుము కాలిమీది బటట్తీసి నదులు దాటుము.  

యెహెజేక్లు 13:8 => కావున పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీరు వయ్రథ్మైన 

మాటలు పలుకుచు నిరరథ్కమైన దరశ్నములు కనుచునాన్రు గనుక నేను మీకు విరోధిని; ఇదే పర్భువగు 

యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 16:37 => నీవు సంభోగించిన నీ విటకాండర్నందరిని నీకిషుట్లైన వారినందరిని నీవు 

దేవ్షించువారినందరిని నేను పోగుచేయుచునాన్ను; వారిని నీ చుటుట్ పోగుచేసి సమకూరిచ్ వారికి నీ 

మానము కనబడునటుల్ నేను దాని బయలుపరచెదను. 

మలాకీ 2:3 => మిముమ్నుబటిట్ వితత్నములు చెరిపివేతును, మీ ముఖములమీద పేడవేతును, 

పండుగలలో మీరరిప్ంచిన పశువులపేడ వేతును, పేడ ఊడిచ్వేసిన సథ్లమునకు మీరు 

ఊడిచ్వేయబడుదురు 

లూకా 15:15 => వెళిల్ ఆ దేశసు థ్లలో ఒకనిచెంత జేరెను. అతడు పందులను మేపుటకు తన 

పొలములలోనికి వానిని పంపెను. 

వచనము 10 

అయినను అది చెరపటట్బడి కొనిపోబడెను, రాజమారగ్ముల మొగలయందు శతుర్వులు దానిలోని 

చినన్పిలల్లను బండలకు వేసి కొటిట్ చంపిరి, దాని ఘనులమీద చీటుల్వేసి దాని పర్ధానుల నందరిని 

సంకెళల్తో బంధించిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:34 => వారి చుటుట్నునన్ ఇశార్యేలీయులందరు వారి ఘోష విని భూమి 

మనలను మింగివేయునేమో అనుకొనుచు పారిపోయిరి. 
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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  

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

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

నహూము 2:9 => వెండి కొలల్పెటుట్డి, బంగారము కొలల్పెటుట్డి, అది సకలవిధములైన విచితర్ములగు 

ఉపకరణములతో నిండియునన్ది, అవి లెకక్లేకయునన్వి. 

నహూము 2:10 => అది వటిట్దిగాను శూనయ్ముగాను పాడుగాను అగుచునన్ది, జనుల హృదయము 

కరిగిపోవుచునన్ది, మోకాళుల్ వణకుచునన్వి, అందరి నడుములు బహుగా నొచుచ్చునన్వి, అందరి 

ముఖములు తెలల్బోవుచునన్వి. 

యిరిమ్యా 51:41 => షేషకు పటట్బడెను జగత  పర్సిదధ్మైన పటట్ణము పటట్బడెను బబులోను 

జనములకు విసమ్యాసప్దమాయెను. 

యిరిమ్యా 51:42 => సముదర్ము బబులోనుమీదికి వచెచ్ను ఆమె దాని తరంగములధవ్నితో 

నిండుకొనెను. 

యిరిమ్యా 51:43 => దాని పటట్ణములు పాడుగాను ఎండిన భూమిగాను అరణయ్ముగాను 

నిరామ్నుషయ్మైన భూమిగాను ఉండెను ఏ నరుడును దానిమీదుగా పర్యాణము చేయడు. 

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

ధరించుకొని, బంగారముతోను రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడిన మహా పటట్ణమా, 

యింత ఐశవ్రయ్ము ఒకక్ గడియలోనే పాడై పోయెనే అని చెపుప్కొనుచు దాని భాదను చూచి 

భయకార్ంతులై దూరముగా నిలుచుందురు 

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

సముదర్ముమీద పనిచేసి జీవనముచేయు వారందరును దూరముగా నిలిచి దాని దహనధూమమును 

చూచి 

పర్కటన 18:18 => ఈ మహా పటట్ణముతో సమానమైనదేది అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేసి 
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పర్కటన 18:19 => తమ తలలమీద దుముమ్ పోసికొని యేడుచ్చు దుఃఖించుచు అయోయ్, అయోయ్, ఆ 

మహా పటట్ణము; అందులో సముదర్ముమీద ఓడలుగల వారందరు, దానియందలి అధిక వయ్యముచేత 

ధనవంతులైరి; అది ఒకక్ గడియలో పాడైపోయెనే అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేయుచుండిరి. 

యెషయా 51:19 => ఈ రెండు అపాయములు నీకు సంభవించెను నినున్ ఓదారచ్గలవాడెకక్డ 

ఉనాన్డు? పాడు నాశనము కరవు ఖడగ్ము నీకు పార్పిత్ంచెను, నేను నినెన్టుల్ ఓదారుచ్దును? నీ 

కుమారులు మూరిఛ్లిల్యునాన్రు దుపిప్ వలలో చికుక్పడినటుల్ వీధులనిన్టి చివరలలో వారు 

పడియునాన్రు.  

యిరిమ్యా 15:5 => యెరూషలేమా, నినున్ కరుణించువాడెవడు? నీయందు జాలిపడువాడెవడు? 

కుశల పర్శన్లు అడుగుటకు ఎవడు తోర్వవిడిచి నీయొదద్కు వచుచ్ను?  

విలాపవాకయ్ములు 2:13 => యెరూషలేముకుమారీ, ఎటిట్మాటలచేత నినున్ హెచచ్రించుదును? 

దేనితో నినున్ సాటిచేయుదును? సీయోనుకుమారీ, కనయ్కా, నినున్ ఓదారుచ్టకు దేనితో నినున్ 

పోలుచ్దును? నీకు కలిగిన నాశనము సముదర్మంత గొపప్ది నినున్ సవ్సథ్పరచగలవాడెవడు?  

ఆదికాండము 10:11 => ఆ దేశములోనుండి అషూష్రుకు బయలుదేరి వెళిల్ నీనెవెను రహోబోతీరును 

కాలహును 

కీరత్నలు 64:8 => వారు కూలెదరు వారు కూలుటకు వారి నాలుకే కారణము. వారిని 

చూచువారందరు తల ఊచుదురు  

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

నిరూమ్లమగువరకు ఖడగ్ము వారిమీద పడును  

జెఫనాయ్ 2:13 => ఆయన ఉతత్ర దేశముమీద తన హసత్మును చాపి అషూష్రు దేశమును నాశనము 

చేయును; నీనెవె పటట్ణమును పాడుచేసి దానిని ఆరిపోయిన యెడారివలె చేయును. 

వచనము 11 

నీవును మతుత్రాలవై దాగుకొందువు, శతుర్వు వచుచ్ట చూచి ఆశర్యదురగ్ము వెదకుదువు. 
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యెహెజేక్లు 31:2 => నరపుతుర్డా, నీవు ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోతోను అతని సమూహముతోను 

ఇటల్నుము ఘనుడవైన నీవు ఎవనితో సమానుడవు? 

యెహెజేక్లు 31:3 => అషూష్రీయులు లెబానోను దేవదారు వృక్షమైనటుట్ండిరి. దాని కొమమ్లు 

శృంగారములు, దాని గుబురు విశాలము, దానికొన బహు ఎతత్యినందున మేఘములకు అంటెను. 

ఆమోసు 6:2 => కలేన్కు పోయి విచారించుడి; అకక్డనుండి హమాతు మహాపురమునకు పోవుడి, 

ఫిలిషీత్యుల పటట్ణమైన గాతునకు పోవుడి; అవి ఈ రాజయ్ములకంటె గొపప్వి గదా; వాటి సరిహదుద్లు 

మీ సరిహదుద్లకంటె విశాలమైనవి గదా. 

యిరిమ్యా 46:25 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నోలోనుండు ఆమోను దేవతను ఫరోను ఐగుపుత్ను దాని దేవతలను దాని రాజులను 

ఫరోను అతని నాశర్యించువారిని నేను దండించుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 46:26 => వారి పార్ణము తీయజూచు బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు చేతికిని అతని 

సేవకుల చేతికిని వారిని అపప్గించుచునాన్ను ఆ తరువాత అది మునుపటివలెనే నివాససథ్లమగును ఇదే 

యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 30:14 => పతోర్సును పాడుచేసెదను. సోయనులో అగిన్యుంచెదను, నోలో తీరుప్లు 

చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 30:15 => ఐగుపుత్నకు కోటగానునన్ సీనుమీద నా కోర్ధము కుమమ్రించెదను, నోలోని 

జనసమూహమును నిరూమ్లము చేసెదను 

యెహెజేక్లు 30:16 => ఐగుపుత్ దేశములో నేను అగిన్యుంచగా సీనునకు మెండుగ నొపిప్పటుట్ను, 

నోపురము పడగొటట్బడును, పగటివేళ శతుర్వులు వచిచ్ నొపుమీద పడుదురు. 

యెషయా 19:5 => సముదర్జలములు ఇంకిపోవును నదియును ఎండి పొడినేలయగును 

యెషయా 19:6 => ఏటి పాయలును కంపుకొటుట్ను ఐగుపుత్ కాలువలు ఇంకి యెండిపోవును రెలుల్ను 

తుంగలును వాడిపోవును. 

యెషయా 19:7 => నైలునదీ పార్ంతమున దాని తీరముననునన్ బీడులును దానియొదద్ వితత్బడిన 

పైరంతయు ఎండి కొటుట్కొనిపోయి కనబడకపోవును. 
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యెషయా 19:8 => జాలరులును దుఃఖించెదరు నైలునదిలో గాలములు వేయువారందరు 

పర్లాపించెదరు జలములమీద వలలు వేయువారు కృశించిపోవుదురు 

యెషయా 19:9 => దువెవ్నతో దువవ్బడు జనుపనారపని చేయువారును తెలల్ని బటట్లు 

నేయువారును సిగుగ్పడుదురు. రాజయ్ సత్ంభములు పడగొటట్బడును 

యెషయా 19:10 => కూలిపని చేయువారందరు మనోవాయ్ధి పొందుదురు. 

1 రాజులు 19:4 => తాను ఒక దినపర్యాణము అరణయ్ములోనికి పోయి యొక బదరీవృక్షముకిర్ంద 

కూరుచ్ండి, మరణాపేక్ష గలవాడై యెహోవా, నా పితరులకంటె నేను ఎకుక్వవాడను కాను, 

ఇంతమటుట్కు చాలును, నా పార్ణము తీసికొనుము అని పార్రథ్నచేసెను. 

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

అతని జనులందరును 

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

దేశమందంతట వినబడుచునన్ది బలాఢుయ్లు బలాఢుయ్లను తగిలి కూలుచునాన్రు ఒకనిమీద ఒకడు 

పడి అందరు కూలుదురు.  

యెహెజేక్లు 29:15 => వారికను జనములమీద అతిశయపడకుండునటుల్ రాజయ్ములనిన్టిలో వారు 

హీనమైన రాజయ్ముగా ఉందురు; వారు ఇక రాషట్రములమీద పర్భుతవ్ము చేయకుండునటుల్ నేను వారిని 

తగిగ్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 30:5 => కూషీయులును పూతీయులును లూదీయులును కూబీయులును నిబంధన 

దేశపువారును మిశిర్త జనులందరును ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

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

సరళవృక్షములారా, అంగలారుచ్డి చికక్ని అడవి నరకబడెను; సింధూరవృక్షములారా, అంగలారుచ్డి. 

వచనము 12 

అయితే నీ కోటలనిన్యు అకాలపు పండుల్ గల అంజూరపు చెటల్వలె ఉనన్వి; ఒకడు వాటిని 

కదిలింపగానే పండుల్ తినవచిచ్నవానినోట పడును; 
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యెషయా 20:5 => వారు తాము నముమ్కొనిన కూషీయులనుగూరిచ్యు, తాము అతి 

శయకారణముగా ఎంచుకొనిన ఐగుపీత్యులనుగూరిచ్యు విసమ్యమొంది సిగుగ్పడుదురు. 

యిరిమ్యా 46:9 => గుఱఱ్ములారా, యెగురుడి; రథములారా, రేగుడి బలాఢుయ్లారా, బయలుదేరుడి 

డాళుల్ పటుట్కొను కూషీయులును పూతీయులును విలుకాండైరన లూదీయులును బయలుదేరవలెను. 

ఆదికాండము 10:6 => హాము కుమారులు కూషు మిసార్యిము పూతు కనాను అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:8 => హాము కుమారులు; కూషు మిసార్యిము పూతు కనాను. 

యెహెజేక్లు 27:10 => పారసీక దేశపువారును లూదువారును పూతువారును నీ సైనయ్ములలో చేరి 

నీకు సిపాయిలుగా ఉనాన్రు, వారు నీ డాళల్ను శిరసాత్ర్ణములను ధరించువారు, వారిచేత నీకు తేజసుస్ 

కలిగెను. 

యెహెజేక్లు 30:5 => కూషీయులును పూతీయులును లూదీయులును కూబీయులును నిబంధన 

దేశపువారును మిశిర్త జనులందరును ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

యెహెజేక్లు 38:5 => నీతో కూడిన పారసీకదేశపువారిని కూషీయులను పూతువారినందరిని, 

డాళల్ను శిరసాత్ర్ణములను ధరించువారినందరిని నేను బయలుదేరదీసెదను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:3 => అతనితో కూడ ఐగుపుత్నుండి వచిచ్న లూబీయులు సుకీక్యులు 

కూషీయులు అనువారు లెకక్కు మించియుండిరి. 

యిరిమ్యా 46:25 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నోలోనుండు ఆమోను దేవతను ఫరోను ఐగుపుత్ను దాని దేవతలను దాని రాజులను 

ఫరోను అతని నాశర్యించువారిని నేను దండించుచునాన్ను.  

యెహెజేక్లు 29:15 => వారికను జనములమీద అతిశయపడకుండునటుల్ రాజయ్ములనిన్టిలో వారు 

హీనమైన రాజయ్ముగా ఉందురు; వారు ఇక రాషట్రములమీద పర్భుతవ్ము చేయకుండునటుల్ నేను వారిని 

తగిగ్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 30:6 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఐగుపుత్ను ఉదధ్రించువారు కూలుదురు, దాని 

బలగరవ్ము అణగిపోవును, మిగోద్లు మొదలుకొని సెవేనేవరకు జనులు ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 
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వచనము 13 

నీ జనులు సతరీలవంటి వారైరి, నీ శతుర్వులు చొచుచ్నటుల్ నీ దేశపు గవునుల యడ డ్కఱఱ్లు 

తీయబడియునన్వి, అగిన్ నీ అడ డ్గడియలను కాలుచ్చునన్ది. 

కీరత్నలు 33:16 => ఏ రాజును సేనాబలముచేత రకిష్ంపబడడు ఏ వీరుడును అధికబలముచేత 

తపిప్ంచుకొనడు. 

కీరత్నలు 33:17 => రకిష్ంచుటకు గుఱఱ్ము అకక్రకు రాదు అది దాని విశేషబలముచేత మనుషుయ్లను 

తపిప్ంపజాలదు. 

యెషయా 20:4 => అషూష్రు రాజు చెరపటట్బడిన ఐగుపీత్యులను, తమ దేశమునుండి కొనిపోబడిన 

కూషీయులను, పినన్లను పెదద్లను, దిగంబరులనుగాను చెపుప్లు లేనివారినిగాను పటుట్కొనిపోవును. 

ఐగుపీత్యులకు అవమానమగునటుల్ పిరుదులమీది వసత్ర మును ఆయన తీసివేసి వారిని కొనిపోవును. 

2 రాజులు 8:12 => హజాయేలు నా యేలినవాడవైన నీవు కనీన్ళుల్ రాలెచ్దవేమని అతని నడుగగా 

ఎలీషా యీలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను ఇశార్యేలువారి గటిట్ సథ్లములను నీవు కాలిచ్వేయుదువు; వారి 

యౌవనసు థ్లను కతిత్చేత హతము చేయుదువు; వారి పిలల్లను నేలకు వేసి కొటిట్ చంపుదువు; వారి 

గరిభ్ణుల కడుపులను చింపివేయుదువు గనుక నీవు వారికి చేయబోవు కీడును నేనెరిగియుండుటచేత 

కనీన్ళుల్ రాలుచ్చునాన్ను. 

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

పర్తికారము చేయువాడు ధనుయ్డు  

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

దేవుని యొదద్నుండి వచుచ్ను. 

హోషేయ 13:16 => షోమోర్ను తన దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేసెను గనుక అది శిక్షనొందును, 

జనులు కతిత్పాలగుదురు, వారి పిలల్లు రాళల్కువేసి కొటట్బడుదురు, గరిభ్ణి సతరీల కడుపులు చీలచ్బడును. 
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ఆమోసు 1:13 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అమోమ్నీయులు మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ 

చేసిన దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ వారిని శికిష్ంతును; ఏలయనగా తమ సరిహదుద్లను మరి 

విశాలము చేయదలచి, గిలాదులోని గరిభ్ణి సతరీల కడుపులను చీలిచ్రి. 

విలాపవాకయ్ములు 2:19 => నీవులేచి రేయి మొదటిజామున మొఱఱ్పెటుట్ము నీళుల్ కుమమ్రించునటుల్ 

పర్భువు సనిన్ధిని నీ హృదయమును కుమమ్రించుము నీ పసిపిలల్ల పార్ణముకొరకు నీచేతులను 

ఆయనతటుట్ ఎతుత్ము పర్తి వీధిమొగను అకలిగొని వారు మూరిఛ్లుల్చునాన్రు  

విలాపవాకయ్ములు 4:1 => బంగారము ఎటుల్ మందగిలినది? మేలిమి బంగారము ఎటుల్ 

మారచ్బడినది? పర్తి వీధిమొగను పర్తిషిట్తమైన రాళుల్ పారవేయబడియునన్వి. 

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

కొనుటకై యొక చినన్దానిని ఇచిచ్ తార్గుచు వచిచ్రి గదా? 

ఓబధాయ్ 1:11 => నీవు పగవాడవై నిలిచిన దినమందు, పరదేశులు వారి ఆసిత్ని పటుట్కొనిపోయిన 

దినమందు, అనుయ్లు వారి గుమమ్ములలోనికి చొరబడి యెరూషలేముమీద చీటుల్వేసిన దినమందు 

నీవును వారితో కలిసికొంటివి గదా. 

యెషయా 13:16 => వారు చూచుచుండగా వారి పసిపిలల్లు నలుగగొటట్బడుదురు వారి యిండుల్ 

దోచుకొనబడును వారి భారయ్లు చెరుపబడుదురు. 

యెషయా 13:18 => వారి విండుల్ యౌవనసు థ్లను నలుగగొటుట్ను గరభ్ఫలమందు వారు జాలిపడరు 

పిలల్లను చూచి కరుణింపరు. 

యెహెజేక్లు 7:23 => దేశము రకత్ముతో నిండియునన్ది, పటట్ణము బలాతాక్రముతో నిండియునన్ది. 

సంకెళుల్ సిదధ్పరచుము. 

యెహెజేక్లు 24:6 => కాబటిట్ పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నరహంతకులునన్ 

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

వంతున పడలేదు, వండినదానిని ముకక్వెంబడి ముకక్గా దానిలోనుండి తీసికొనిరముమ్. 
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హోషేయ 10:14 => నీ జనుల మీదికి అలల్రి వచుచ్ను; షలామ్ను యుదధ్ముచేసి బేతరేబ్లును 

పాడుచేసినటుల్ పార్కారములుగల నీ పటట్ణములనిన్యు పాడగును; పిలల్ల మీద తలుల్లు నేలను 

పడవేయబడుదురు. 

వచనము 14 

ముటట్డివేయు కాలమునకు నీళుల్ చేదుకొనుము, నీ కోటలను బలపరచుము, జిగటమంటిలోనికి దిగి 

యిటుకల బురదను తొర్కుక్ము, ఆవములను సిదధ్పరచుము. 

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

ఎండిపోయిన చెతత్వలె కాలిపోవుదురు. 

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

అది సంబారముతో నిండియునన్ది ఆయన దానిలోనిది పోయుచునాన్డు భూమిమీదనునన్ 

భకిత్హీనులందరు మడిడ్తోకూడ దానిని పీలిచ్ మింగివేయవలెను.  

యెషయా 29:9 => జనులారా, తేరి చూడుడి విసమ్యమొందుడి మీ కండల్ను చెడగొటుట్కొనుడి 

గుర్డిడ్వారగుడి దార్కాష్రసము లేకయే వారు మతుత్లైయునాన్రు మదయ్పానము చేయకయే 

తూలుచునాన్రు.  

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

రకత్మును నేల పోసివేసితిని.  

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

పంపిన జనములనిన్టికి దాని తార్గించితిని. 

యిరిమ్యా 25:18 => నేటివలెనే పాడుగాను నిరజ్నముగాను అపహాసాయ్సప్దముగాను 

శాపాసప్దముగాను చేయుటకు యెరూషలేమునకును యూదా పటట్ణములకును దాని 

మహారాజులకును దాని అధిపతులకును తార్గించితిని. 

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

అతని జనులందరును 

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

దేశపు రాజులందరును అషెక్లోనును, గాజయును, ఎకోర్నును అషోడ్దు శేషపువారును 

యిరిమ్యా 25:21 => ఎదోమీయులును మోయాబీయులును అమోమ్నీయులును 

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

దీవ్పపు రాజులును 

యిరిమ్యా 25:23 => దదానీయులును తేమానీయులును బూజీయులును గడ డ్పుపర్కక్లను 

కతిత్రించుకొనువారందరును 

యిరిమ్యా 25:24 => అరబిదేశపు రాజులందరును అరణయ్ములో నివసించు మిశిర్తజనముల 

రాజులందరును 

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

యిరిమ్యా 25:26 => సమీపమున ఉనన్వారేమి దూరమున ఉనన్వారేమి ఉతత్రదేశముల 

రాజులందరును భూమిమీదనునన్ రాజయ్ములనిన్యు దానిలోనిది తార్గుదురు; షేషకు రాజు వారి 

తరువాత తార్గును. 

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

సైనయ్ములకధిపతియునైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మీమీదికి పంపబోవు 

యుదధ్ముచేత తార్గి మతిత్లిల్ కకుక్కొనినవారివలెనే యుండి మీరు మరల లేవకుండ పడుదురు. 
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యిరిమ్యా 51:57 => దాని అధిపతులను జాఞ్నులను అధికారులను సంసాథ్నాధిపతులను 

బలాఢుయ్లను మతిత్లల్జేసెదను వారు చిరకాల నిదర్నొంది మేలుకొనకపోదురు ఇదే రాజు వాకుక్ 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు.  

1 సమూయేలు 13:6 => ఇశార్యేలీయులు దిగులుపడుచు వచిచ్ తాము ఇరుకులో నునన్టుట్ 

తెలిసికొని గుహలలోను పొదలలోను మెటట్లలోను ఉనన్త సథ్లములలోను కూపములలోను దాగిరి. 

1 సమూయేలు 14:11 => వీరిదద్రు తముమ్ను తాము ఫిలిషీత్యుల దండు కాపరులకు 

అగుపరుచుకొనిరి. అపుప్డే ఫిలిషీత్యులు చూడుడి, తాము దాగియుండిన గుహలలోనుండి 

హెబీర్యులు బయలుదేరి వచుచ్చునాన్రని చెపుప్కొనుచు 

యెషయా 2:10 => యెహోవా భీకరసనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మహాతమ్య్మునుండియు బండ 

బీటలోనికి దూరుము మంటిలో దాగియుండుము. 

యెషయా 2:19 => యెహోవా భూమిని గజగజ వణకింప లేచునపుప్డు ఆయన భీకర 

సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మాహాతమ్య్మునుండియు మనుషుయ్లు కొండల గుహలలో 

దూరుదురు నేల బొరియలలో దూరుదురు.  

హోషేయ 10:8 => ఇశార్యేలువారి పాప సవ్రూపమైన ఆవెనులోని ఉనన్త సథ్లములు లయమగును, 

ముండల్చెటుల్ను కంపయు వారి బలిపీఠములమీద పెరుగును, పరవ్తములను చూచి మముమ్ను మరుగు 

చేయుడనియు, కొండలను చూచి మామీద పడుడనియు వారు చెపుప్దురు. 

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

తీసికొని వచెచ్దను; నా కనున్లకు కనబడకుండ వారు సముదర్ములో మునిగినను అచచ్టి సరప్మునకు 

నేనాజఞ్ ఇతుత్ను, అది వారిని కరచును. 

మీకా 7:17 => సరప్ములాగున వారు మనున్ నాకుదురు, భూమిమీద పార్కు పురుగులవలె తమ 

యిరవులలోనుండి వణకుచు పార్కి వతుత్రు, మన దేవుడైన యెహోవాయొదద్కు భయపడుచు వతుత్రు, 

నినున్బటిట్ భయము నొందుదురు. 

లూకా 23:30 => అపుప్డు మామీద పడుడని పరవ్తములతోను, మముమ్ కపుప్డని కొండలతోను 

జనులు చెపప్సాగుదురు. 
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పర్కటన 6:15 => భూరాజులును, ఘనులును, సవాసార్ధిపతులును, ధనికులును, బలిషు ఠ్లును, పర్తి 

దాసుడును, పర్తి సవ్తంతుర్డును కొండ గుహలలోను  

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

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు ఉగర్త మహాదినము వచెచ్ను; దానికి తాళజాలినవాడెవడు?  

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

మరుగుచేయుడి అని పరవ్తములతోను బండలతోను చెపుప్చునాన్రు. 

నహూము 2:1 => లయకరత్ నీమీదికి వచుచ్చునాన్డు, నీ దురగ్మునకు కావలికాయుము, మారగ్ములో 

కావలియుండుము, నడుము బిగించుకొని బహు బలముగా ఎదిరించుము, 

యిరిమ్యా 4:5 => యూదాలో సమాచారము పర్కటించుడి, యెరూషలేములో చాటించుడి, 

దేశములో బూర ఊదుడి, గటిట్గా హెచచ్రిక చేయుడి, ఎటల్నగా పార్కారముగల పటట్ణములలోనికి 

పోవునటుల్గా పోగై రండి. 

యిరిమ్యా 8:14 => మనమేల కూరుచ్ండియునాన్ము? మనము పోగుబడి పార్కారములుగల 

పటట్ణములలోనికి పోదము, అకక్డనే చచిచ్పోదము రండి; యెహోవాయే మనలను నాశనము 

చేయుచునాన్డు, ఆయనకు విరోధముగా మనము పాపము చేసినందున మన దేవుడైన యెహోవా 

మనకు విషజలమును తార్గించుచునాన్డు. 

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

వెఱి ఱ్వాండర్గుదురు. 

యిరిమ్యా 48:26 => మోయాబు యెహోవాకు విరోధముగా తనున్ తాను గొపప్చేసికొనెను దాని 

మతిత్లల్జేయుడి మోయాబు తన వమనములో పొరుల్చునన్ది అది అపహాసయ్మునొందును.  

యిరిమ్యా 51:39 => వారు సంతోషించి మేలుకొనక చిరకాల నిదర్ నొందునటుల్ వారు దపిప్గొనగా 

వారికి మదయ్మునిచిచ్ వారిని మతిత్లల్జేసెదను ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

వచనము 15 
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అచచ్టనే అగిన్ నినున్ కాలిచ్వేయును, ఖడగ్ము నినున్ నాశనము చేయును, గొంగళిపురుగు తినివేయు 

రీతిగా అది నినున్ తినివేయును, నీవు సంఖయ్కు గొంగళి పురుగులంత విసాత్రముగాను మిడుతలంత 

విసాత్రముగాను ఉండుము. 

హబకూక్కు 1:10 => రాజులను అపహాసయ్ముచేతురు, అధిపతులను హేళనచేతురు, పార్కారముగల 

దురగ్ములనిన్టిని తృణీకరింతురు, మంటిదిబబ్ వేసి వాటిని పటుట్కొందురు. 

పర్కటన 6:13 => పెదద్ గాలిచేత ఊగులాడు అంజూరపు చెటుట్నుండి అకాలపు కాయలు రాలినటుట్ 

ఆకాశ నక్షతర్ములు భూమిమీద రాలెను. 

యెషయా 25:2 => నీవు పటట్ణము దిబబ్గాను పార్కారముగల పటట్ణము పాడుగాను అనుయ్ల నగరి 

పటట్ణముగా మరల ఉండకుండ నీవు చేసితివి అది మరల ఎనన్డును కటట్బడకుండ చేసితివి.  

యెషయా 28:4 => ఫలవంతమైన లోయ తలమీదనునన్ వాడిపోవు పుషప్మువంటిదాని 

సుందరభూషణము వసంతకాలము రాకమునపు పండిన మొదటి అంజూరపు పండువలె అగును దాని 

కనుగొనువాడు దాని చూడగానే అది వానిచేతిలో పడినవెంటనే అది మింగివేయబడును.  

యెషయా 30:25 => గోపురములు పడు మహా హతయ్దినమున ఉనన్తమైన పర్తి పరవ్తముమీదను 

ఎతత్యిన పర్తి కొండమీదను వాగులును నదులును పారును. 

హోషేయ 10:14 => నీ జనుల మీదికి అలల్రి వచుచ్ను; షలామ్ను యుదధ్ముచేసి బేతరేబ్లును 

పాడుచేసినటుల్ పార్కారములుగల నీ పటట్ణములనిన్యు పాడగును; పిలల్ల మీద తలుల్లు నేలను 

పడవేయబడుదురు. 

నహూము 2:13 => నేను నీకు విరోధినై యునాన్ను, వాటి పొగ పైకెకుక్నటుల్గా నీ రథములను 

కాలిచ్వేసెదను, కతిత్ నీ కొదమసింహములను మింగివేయును, నీకిక దొరకకుండ భూమిలోనుండి నీవు 

పటుట్కొనిన యెరను నేను తీసివేతును, నీ దూతల శబద్ము ఇక వినబడదు; ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా వాకుక్. 

వచనము 16 
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నీ వరత్కులు లెకక్కు ఆకాశ నక్షతర్ములకంటె ఎకుక్వగా నునన్ను గొంగళి పురుగు వచిచ్ అంతయు 

నాకివేసి యెగిరిపోయెను. 

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

యెహోవా వారిపైన తన చెయియ్ ఆడించును ఆడుచుండు ఆయన చెయియ్ చూచి వారు వణకి 

భయపడుదురు. 

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

వారిమీదికి దిగుటచేత దానిలోనునన్ పరదేశులు సతరీలవంటివారగుదురు అది దాని నిధులమీద పడగా 

అవి దోచుకొనబడును.  

యిరిమ్యా 51:30 => బబులోను పరాకర్మవంతులు యుదధ్ముచేయక మానుదురు వారు తమ 

కోటలలో నిలుచుచునాన్రు వారి పరాకర్మము బలహీనత ఆయెను వారును సతరీలవంటివారైరి  

నహూము 2:6 => నదులదగగ్ర నునన్ గుమమ్ములు తెరువబడుచునన్వి, నగరు పడిపోవుచునన్ది. 

కీరత్నలు 107:16 => ఏలయనగా ఆయన యితత్డి తలుపులను పగులగొటిట్యునాన్డు 

ఇనుపగడియలను విరుగగొటిట్యునాన్డు.  

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. 

కీరత్నలు 147:13 => ఆయన నీ గుమమ్ముల గడియలు బలపరచియునాన్డు నీ మధయ్ను నీ పిలల్లను 

ఆశీరవ్దించియునాన్డు. 

యిరిమ్యా 51:30 => బబులోను పరాకర్మవంతులు యుదధ్ముచేయక మానుదురు వారు తమ 

కోటలలో నిలుచుచునాన్రు వారి పరాకర్మము బలహీనత ఆయెను వారును సతరీలవంటివారైరి  
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యెషయా 3:12 => నా పర్జలవిషయమై నేనేమందును? బాలురు వారిని బాధపెటుట్చునాన్రు సతరీలు 

వారిని ఏలుచునాన్రు. నా పర్జలారా, మీ నాయకులు తోర్వను తపిప్ంచువారు 

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

నిరూమ్లమగువరకు ఖడగ్ము వారిమీద పడును  

ఆమోసు 1:5 => దమసుక్ యొకక్ అడ డ్గడియలను విరిచెదను, ఆవెను లోయలోనునన్ నివాసులను 

నిరూమ్లముచేతును, బెతేదేనులో ఉండకుండ రాజదండము వహించిన వానిని నిరూమ్లముచేతును, 

సిరియనులు చెరపటట్బడి కీరు దేశమునకు కొనిపోబడుదురని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

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

నివాసులందరు హతులై నిరూమ్లమగుదురు. 

నహూము 3:15 => అచచ్టనే అగిన్ నినున్ కాలిచ్వేయును, ఖడగ్ము నినున్ నాశనము చేయును, 

గొంగళిపురుగు తినివేయు రీతిగా అది నినున్ తినివేయును, నీవు సంఖయ్కు గొంగళి పురుగులంత 

విసాత్రముగాను మిడుతలంత విసాత్రముగాను ఉండుము. 

వచనము 17 

నీవు ఏరప్రచిన శూరులు మిడుతలంత విసాత్రముగా నునాన్రు, నీ సైనికులు చలికాలమందు కంచెలలో 

దిగిన గొంగళి పురుగులవలె నునాన్రు. ఎండకాయగా అవి యెగిరిపోవును, అవి ఎకక్డ వాలినది 

ఎవరికిని తెలియదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:3 => పటట్ణముబయటనునన్ ఊటల నీళల్ను అడ డ్వలెనని తలచి, తన 

యధిపతులతోను పరాకర్మశాలులతోను యోచన చేయగా వారతనికి సహాయము చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:4 => బహుజనులు పోగై అషూష్రు రాజులు రానేల? విసాత్రమైనజలము 

వారికి దొరుకనేల? అనుకొని ఊటలనిన్టిని దేశమధయ్ముగుండ పారుచునన్ కాలువను అడిడ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:11 => కరవుచేతను దాహముచేతను మిముమ్ను చంపుటకై మన దేవుడైన 

యెహోవా అషూష్రు రాజు చేతిలోనుండి మనలను విడిపించునని చెపిప్ హిజిక్యా మిముమ్ను 

పేర్రేపించుచునాన్డు గదా? 
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యెషయా 22:9 => దావీదుపటట్ణపు పార్కారము చాలామటుట్కు పడిపోయినదని తెలిసికొని 

దిగువనునన్ కోనేటి నీళల్ను మీరు సమకూరిచ్తిరి. 

యెషయా 22:10 => యెరూషలేము యిండల్ను లెకక్పెటిట్ పార్కారమును గటిట్చేయుటకు ఇండల్ను 

పడగొటిట్తిరి 

యెషయా 22:11 => పాత కోనేటి నీళుల్ నిలుచుటకు ఆ రెండు గోడల మధయ్ను చెరువు కటిట్తిరి 

అయినను దాని చేయించిన వానివైపు మీరు చూచిన వారు కారు పూరవ్కాలమున దాని 

నిరిమ్ంచినవానిని మీరు లక్షయ్పెటట్కపోతిరి. 

యెషయా 37:25 => నేను తర్వివ్ నీళుల్ పానము చేసియునాన్ను నా అరకాలిచేత నేను దిటట్మైన 

సథ్లముల నదులననిన్టిని ఎండిపోచేసియునాన్ను 

నహూము 2:1 => లయకరత్ నీమీదికి వచుచ్చునాన్డు, నీ దురగ్మునకు కావలికాయుము, మారగ్ములో 

కావలియుండుము, నడుము బిగించుకొని బహు బలముగా ఎదిరించుము, 

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

ఆలకించుడి మీరు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు. 

యిరిమ్యా 46:3 => డాలును కేడెమును సిథ్రపరచుకొనుడి యుదధ్మునకు రండి 

యిరిమ్యా 46:4 => గుఱఱ్ములను కటుట్డి, రౌతులారా, కవచము తొడిగి ఎకుక్డి శిరసాత్ర్ణములను 

ధరించుకొనుడి ఈటెలకు పదును పెటుట్డి కవచములు వేసికొనుడి.  

యిరిమ్యా 46:9 => గుఱఱ్ములారా, యెగురుడి; రథములారా, రేగుడి బలాఢుయ్లారా, బయలుదేరుడి 

డాళుల్ పటుట్కొను కూషీయులును పూతీయులును విలుకాండైరన లూదీయులును బయలుదేరవలెను. 

యోవేలు 3:9 => అనయ్జనులకు ఈ సమాచారము పర్కటన చేయుడి యుదధ్ము పర్తిషిఠ్ంచుడి, 

బలాఢుయ్లను రేపుడి, యోధులందరు సిదధ్పడి రావలెను. 

యోవేలు 3:10 => మీ కఱుఱ్లు చెడగొటిట్ ఖడగ్ములు చేయుడి, మీ పోటకతుత్లు చెడగొటిట్ ఈటెలు 

చేయుడి; బలహీనుడు నేను బలాఢుయ్డను అనుకొనవలెను. 

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

పరాకర్మశాలురను ఇకక్డికి తోడుకొని రముమ్. 
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ఆదికాండము 11:3 => మనము ఇటికలు చేసి బాగుగా కాలుచ్దము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. రాళల్కు పర్తిగా ఇటికలును, అడుసునకు పర్తిగా మటిట్కీలును వారికుండెను. 

నిరగ్మకాండము 1:14 => వారు ఇశార్యేలీయులచేత చేయించుకొనిన పర్తి పనియు కఠినముగా 

ఉండెను. వారు జిగటమంటి పనిలోను, ఇటుకల పనిలోను, పొలములో చేయు పర్తిపనిలోను 

కఠినసేవ చేయించి వారి పార్ణములను విసికించిరి. 

యిరిమ్యా 43:9 => నీవు పెదద్ రాళల్ను చేతపటుట్కొని, యూదా మనుషుయ్లు చూచుచుండగా 

తహపనేసులోనునన్ ఫరో నగరు దావ్రముననునన్ శిలావరణములోని సునన్ములో వాటిని పాతిపెటిట్ 

జనులకీమాట పర్కటింపుము  

యిరిమ్యా 51:12 => బబులోను పార్కారములమీద పడుటకై ధవ్జము నిలువబెటుట్డి కావలి 

బలముచేయుడి కావలివారిని పెటుట్డి మాటులను సిదధ్పరచుడి బబులోను నివాసులనుగూరిచ్ తాను 

సెలవిచిచ్న దానినిబటిట్ యెహోవా తీరామ్నముచేసిన పని తాను జరిగింపబోవుచునాన్డు.  

వచనము 18 

అషూష్రు రాజా, నీ కాపరులు నిదర్పోయిరి, నీ పర్ధానులు పండుకొనిరి, నీ జనులు పరవ్తములమీద 

చెదరిపోయిరి, వారిని సమకూరుచ్వాడొకడును లేడు. 

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

యడ డ్కఱఱ్లు తీయబడియునన్వి, అగిన్ నీ అడ డ్గడియలను కాలుచ్చునన్ది. 

నహూము 2:13 => నేను నీకు విరోధినై యునాన్ను, వాటి పొగ పైకెకుక్నటుల్గా నీ రథములను 

కాలిచ్వేసెదను, కతిత్ నీ కొదమసింహములను మింగివేయును, నీకిక దొరకకుండ భూమిలోనుండి నీవు 

పటుట్కొనిన యెరను నేను తీసివేతును, నీ దూతల శబద్ము ఇక వినబడదు; ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా వాకుక్. 

జెఫనాయ్ 2:13 => ఆయన ఉతత్ర దేశముమీద తన హసత్మును చాపి అషూష్రు దేశమును నాశనము 

చేయును; నీనెవె పటట్ణమును పాడుచేసి దానిని ఆరిపోయిన యెడారివలె చేయును. 
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యోవేలు 1:4 => గొంగళిపురుగులు విడిచినదానిని మిడుతలు తినివేసియునన్వి మిడుతలు 

విడిచినదానిని పసరుపురుగులు తినివేసియునన్వి. పసరుపురుగులు విడిచినదానిని చీడపురుగులు 

తినివేసియునన్వి. 

యోవేలు 2:25 => మీరు కడుపార తిని తృపిత్పొంది మీకొరకు వింత కారయ్ములను జరిగించిన మీ 

దేవుడైన యెహోవా నామమును సుత్తించునటుల్ నేను పంపిన మిడుతలును గొంగళి పురుగులును పసరు 

పురుగులును చీడపురుగులును అను నా మహా సైనయ్ము తినివేసిన సంవతస్రముల పంటను మీకు 

మరల నితుత్ను. 

నిరగ్మకాండము 10:13 => మోషే ఐగుపుత్ దేశముమీద తన కఱఱ్ను చాపగా యెహోవా ఆ 

పగలంతయు ఆ రాతిర్ అంతయు ఆ దేశముమీద తూరుప్గాలిని విసరజేసెను; ఉదయమందు ఆ 

తూరుప్గాలికి మిడతలు వచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 10:14 => ఆ మిడతలు ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీదికి వచిచ్ ఐగుపుత్ సమసత్ 

పార్ంతములలో నిలిచెను. అవి మికిక్లి బాధకరమైనవి, అంతకు మునుపు అటిట్ మిడతలు ఎపుప్డును 

ఉండలేదు. తరువాత అటిట్వి ఉండబోవు. అవి నేలంతయు కపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 10:15 => ఆ దేశమున చీకటి కమెమ్ను, ఆ దేశపు కూరగాయలనిన్టిని ఆ వడగండుల్ 

పాడుచేయని వృక్షఫలములనిన్టిని అవి తినివేసెను. ఐగుపుత్ దేశమంతట చెటే ల్గాని పొలముల 

కూరయేగాని పచచ్నిదేదియు మిగిలియుండలేదు. 

యిరిమ్యా 51:12 => బబులోను పార్కారములమీద పడుటకై ధవ్జము నిలువబెటుట్డి కావలి 

బలముచేయుడి కావలివారిని పెటుట్డి మాటులను సిదధ్పరచుడి బబులోను నివాసులనుగూరిచ్ తాను 

సెలవిచిచ్న దానినిబటిట్ యెహోవా తీరామ్నముచేసిన పని తాను జరిగింపబోవుచునాన్డు.  

యిరిమ్యా 51:14 => గొంగిళిపురుగులంత విసాత్రముగా మనుషుయ్లతో నేను నినున్ నింపినను 

శతుర్వులు నీమీద కేకలు వేయుదురు  

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

పోవుటకై జనములను పర్తిషిఠ్ంచుడి దానిమీద పడుటకై అరారాతు మినీన్ అషక్నజు అను రాజయ్ములను 
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పిలిపించుడి దానిమీదికి జనులను నడిపించుటకై సేనాధిపతిని నియమించుడి రోమముగల 

గొంగళిపురుగులంత విసాత్రముగా గుఱఱ్ములను దానిమీదికి రపిప్ంచుడి.  

ఆమోసు 7:1 => కడవరిగడిడ్ మొలుచునపుప్డు పర్భువైన యెహోవా మిడుతలను పుటిట్ంచి 

దరశ్నరీతిగా దానిని నాకు కనుపరచెను; ఆ గడిడ్ రాజునకు రావలసిన కోత అయిన తరువాత 

మొలిచినది. 

2 తిమోతి 2:17 => కొరుకుపుండు పార్కినటుట్ వారి మాటలు పార్కును, వారిలో హుమెనైయును 

ఫిలేతును ఉనాన్రు; 

పర్కటన 9:3 => ఆ పొగలోనుండి మిడతలు భూమి మీదికి వచెచ్ను, భూమిలో ఉండు తేళల్కు 

బలమునన్టుట్ వాటికి బలము ఇయయ్బడెను. 

వచనము 19 

నీకు తగిలిన దెబబ్ బహు చెడ డ్ది, నీ గాయమునకు చికితస్ ఎవడును చేయజాలడు, జనులందరు 

ఎడతెగక నీచేత హింసనొందిరి, నినున్గూరిచ్న వారత్ వినువారందరు నీ విషయమై చపప్టుల్ కొటుట్దురు.  

ఆదికాండము 15:5 => మరియు ఆయన వెలుపలికి అతని తీసికొనివచిచ్ నీవు ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి నక్షతర్ములను లెకిక్ంచుటకు నీచేతనైతే లెకిక్ంచుమని చెపిప్ నీ సంతానము ఆలాగవునని 

చెపెప్ను. 

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

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

నెహెమాయ్ 9:23 => వారి సంతతిని ఆకాశపు నక్షతర్ములంత విసాత్రముగా చేసి, పర్వేశించి 

సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ వారి పితరులకు నీవు వాగాద్నము చేసిన దేశములోనికి వారిని రపిప్ంపగా 

యిరిమ్యా 33:22 => ఆకాశ నక్షతర్ములు లెకిక్ంప శకయ్ము కానటుట్గాను, సముదర్పు 

ఇసుకరేణువుల నెంచుట అసాధయ్మైనటుట్గాను, నా సేవకుడైన దావీదు సంతానమును, నాకు 

పరిచరయ్చేయు లేవీయులను లెకిక్ంపలేనంతగా నేను విసత్రింపజేయుదును. 
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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
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