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వచనము 1 

హకలాయ్ కుమారుడైన నెహెమాయ్ యొకక్ చరయ్లు. ఇరువదియవ సంవతస్రములో కిసేల్వు మాసమున 

నేను షూషను కోటలో ఉండగా 

ఎజార్ 2:29; నెహెమాయ్ 7:33;  

వచనము 2 

నా సహోదరులలో హనానీయను ఒకడును యూదులలో కొందరును వచిచ్రి. చెరపటట్బడిన శేషములో 

తపిప్ంచుకొనిన యూదులనుగూరిచ్యు, యెరూషలేమునుగూరిచ్యు నేను వారినడుగగా 

సామెతలు 2:16; సామెతలు 5:3; సామెతలు 5:20; ఎజార్ 7:1; ఎజార్ 10:12; నెహెమాయ్ 13:23;  

వచనము 3 

వారు చెరపటట్బడినవారిలో శేషించినవారు ఆ దేశములో బహుగా శర్మను నిందను పొందుచునాన్రు; 

మరియు యెరూషలేముయొకక్ పార్కారము పడదోర్యబడినది; దాని గుమమ్ములును అగిన్చేత 

కాలచ్బడినవని నాతో చెపిప్రి. 

నెహెమాయ్ 10:1; ఎజార్ 10:9; జెకరాయ్ 7:1; ఎజార్ 7:7; ఎసేత్రు 1:2; ఎసేత్రు 3:15; దానియేలు 

8:2; నెహెమాయ్ 2:1; నెహెమాయ్ 10:1; ఎసేత్రు 1:2; ఎసేత్రు 8:14; దానియేలు 8:2; జెకరాయ్ 7:1;  

వచనము 4 

ఈ మాటలు వినినపుప్డు నేను కూరుచ్ండి యేడిచ్, కొనిన్ దినములు దుఃఖముతో ఉపవాసముండి, 

ఆకాశమందలి దేవుని యెదుట విజాఞ్పన చేసితిని. 

నెహెమాయ్ 7:2; కీరత్నలు 122:6-9; కీరత్నలు 137:5; కీరత్నలు 137:6; ఎజార్ 9:8; ఎజార్ 9:9; 

ఎజార్ 9:14; యిరిమ్యా 44:14; యెహెజేక్లు 6:9; యెహెజేక్లు 7:16; యెహెజేక్లు 24:26; 

యెహెజేక్లు 24:27; దివ్తీయోపదేశకాండము 9:19; యెషయా 30:17; యిరిమ్యా 51:50;  

వచనము 5 

ఎటల్నగా ఆకాశమందునన్ దేవా యెహోవా, భయంకరుడవైన గొపప్ దేవా, నినున్ పేర్మించి నీ ఆజఞ్లను 

అనుసరించి నడుచువారిని కటాకిష్ంచి వారితో నిబంధనను సిథ్రపరచువాడా, 
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నెహెమాయ్ 7:6; నెహెమాయ్ 11:3; ఎజార్ 2:1; ఎజార్ 5:8; ఎసేత్రు 1:1; నెహెమాయ్ 9:36; నెహెమాయ్ 

9:37; కీరత్నలు 44:11-14; కీరత్నలు 137:1-3; యెషయా 32:9-14; విలాపవాకయ్ములు 1:7; 

విలాపవాకయ్ములు 3:61; విలాపవాకయ్ములు 5:1; 1 రాజులు 9:7; కీరత్నలు 79:4; యెషయా 

43:28; యిరిమ్యా 24:9; యిరిమ్యా 29:18; యిరిమ్యా 42:18; యిరిమ్యా 44:8-12; 

నెహెమాయ్ 2:17; 2 రాజులు 25:10; యెషయా 5:5; యెషయా 64:10; యెషయా 64:11; 

యిరిమ్యా 5:10; యిరిమ్యా 39:8; యిరిమ్యా 52:14; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:27; 1 

సమూయేలు 4:13; ఎజార్ 4:12; నెహెమాయ్ 2:3; నెహెమాయ్ 2:13; యోబు 19:5; కీరత్నలు 74:3; 

కీరత్నలు 102:14; యెషయా 30:17; యెషయా 44:26; విలాపవాకయ్ములు 2:9; హెబీర్యులకు 

13:3;  

వచనము 6 

నీ చెవియొగిగ్ నీ నేతర్ములు తెరచి నీ సనిన్ధిని దివారాతర్ము నీ దాసులైన ఇశార్యేలీయుల పక్షముగా 

నేను చేయు పార్రథ్న అంగీకరించుము. నీకు విరోధముగ పాపము చేసిన ఇశార్యేలు కుమారుల 

దోషమును నేను ఒపుప్కొనుచునాన్ను. నేనును నా తండిర్ యింటివారును పాపము చేసియునాన్ము. 

1 సమూయేలు 4:17-22; ఎజార్ 10:1; కీరత్నలు 69:9; కీరత్నలు 69:10; కీరత్నలు 102:13; 

కీరత్నలు 102:14; కీరత్నలు 137:1; దానియేలు 9:3; జెఫనాయ్ 3:18; రోమీయులకు 12:15; 

నెహెమాయ్ 2:4; ఎజార్ 5:11; ఎజార్ 5:12; దానియేలు 2:18; యోనా 1:9; 1 సమూయేలు 4:13; 

2 రాజులు 22:19; ఎజార్ 9:3; యోబు 2:13; యెషయా 38:3; దానియేలు 10:2; మతత్యి 6:16; 

హెబీర్యులకు 13:3; పర్కటన 16:11;  

వచనము 7 

నీ యెదుట బహు అసహయ్ముగా పర్వరిత్ంచితివిు, నీ సేవకుడైన మోషేచేత నీవు నిరణ్యించిన 

ఆజఞ్లనైనను కటట్డలనైనను విధులనైనను మేము గైకొనకపోతివిు. 

నెహెమాయ్ 4:14; దివ్తీయోపదేశకాండము 7:21; 1 దినవృతాత్ంతములు 17:21; కీరత్నలు 47:2; 

దానియేలు 9:4-19; నిరగ్మకాండము 20:6; దివ్తీయోపదేశకాండము 7:9; 1 రాజులు 8:23; 
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హెబీర్యులకు 6:13-18; నిరగ్మకాండము 34:7; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:31; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:17; దివ్తీయోపదేశకాండము 12:28; 1 రాజులు 8:30; 2 

దినవృతాత్ంతములు 6:14; నెహెమాయ్ 9:32; కీరత్నలు 68:35; కీరత్నలు 89:2; కీరత్నలు 99:3; 

కీరత్నలు 105:8; కీరత్నలు 111:5; యిరిమ్యా 32:18; యెహెజేక్లు 16:60; రోమీయులకు 8:28; 

యాకోబు 1:12;  

వచనము 8 

నీ సేవకుడైన మోషేతో నీవు సెలవిచిచ్న మాటను జాఞ్పకము తెచుచ్కొనుము; అదేదనగా మీరు 

అపరాధము చేసినయెడల జనులలోనికి మిముమ్ను చెదరగొటుట్దును. 

1 రాజులు 8:28; 1 రాజులు 8:29; 2 దినవృతాత్ంతములు 6:40; కీరత్నలు 34:15; కీరత్నలు 

130:2; దానియేలు 9:17; దానియేలు 9:18; 1 సమూయేలు 15:11; కీరత్నలు 55:17; కీరత్నలు 

88:1; లూకా 2:37; లూకా 18:7; 1 తిమోతి 5:5; 2 తిమోతి 1:3; ఎజార్ 9:6; ఎజార్ 9:7; ఎజార్ 

10:11; కీరత్నలు 32:5; యెషయా 64:6; యెషయా 64:7; విలాపవాకయ్ములు 3:39-42; 

దానియేలు 9:4; దానియేలు 9:20; 1 యోహాను 1:9; 2 దినవృతాత్ంతములు 28:10; 2 

దినవృతాత్ంతములు 29:6; కీరత్నలు 106:6; యెషయా 6:5; విలాపవాకయ్ములు 5:7; 

ఎఫెసీయులకు 2:3; లేవీయకాండము 16:21; 1 రాజులు 8:30; 1 రాజులు 8:47; 2 

దినవృతాత్ంతములు 6:20; 2 దినవృతాత్ంతములు 6:37; 2 దినవృతాత్ంతములు 7:15; నెహెమాయ్ 

1:11; నెహెమాయ్ 9:2; కీరత్నలు 17:1; కీరత్నలు 102:17; విలాపవాకయ్ములు 1:18; దానియేలు 

9:5; జెకరాయ్ 12:4;  

వచనము 9 

అయితే మీరు నావైపు తిరిగి నా ఆజఞ్లను అనుసరించి నడిచినయెడల, భూదిగంతముల వరకు మీరు 

తోలివేయబడినను అకక్డనుండి సహా మిముమ్ను కూరిచ్, నా నామము ఉంచుటకు నేను ఏరప్రచుకొనిన 

సథ్లమునకు మిముమ్ను రపిప్ంచెదనని నీవు సెలవిచిచ్తివి గదా. 

Page  of 6 141



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

నెహెమాయ్ 9:29-35; కీరత్నలు 106:6; దానియేలు 9:5; దానియేలు 9:6; 2 దినవృతాత్ంతములు 

27:2; హోషేయ 9:9; జెఫనాయ్ 3:7; పర్కటన 19:2; లేవీయకాండము 27:34; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:1; దివ్తీయోపదేశకాండము 5:1; దివ్తీయోపదేశకాండము 6:1; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:15; 1 రాజులు 2:3; కీరత్నలు 19:8; కీరత్నలు 19:9; కీరత్నలు 

119:5-8; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:5; 2 దినవృతాత్ంతములు 25:4; ఎజార్ 7:6; దానియేలు 

9:11; దానియేలు 9:13; మలాకీ 4:4; లేవీయకాండము 16:21; ఆమోసు 2:4;  

వచనము 10 

చితత్గించుము, నీవు నీ మహా పర్భావమును చూపి, నీ బాహుబలముచేత విడిపించిన నీ దాసులగు నీ 

జనులు వీరే. 

కీరత్నలు 119:49; లూకా 1:72; లేవీయకాండము 26:33-46; దివ్తీయోపదేశకాండము 

4:25-27; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:64; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:26-28; 1 రాజులు 

9:6; 1 రాజులు 9:7; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:27; 1 రాజులు 8:33; 2 దినవృతాత్ంతములు 

6:24; నెహెమాయ్ 9:14; ఎసేత్రు 3:8; యోబు 7:7; యెషయా 14:1; యెషయా 24:1; యిరిమ్యా 

9:16; విలాపవాకయ్ములు 5:1; యెహెజేక్లు 5:10; యెహెజేక్లు 14:6; యెహెజేక్లు 20:43; 

యెహెజేక్లు 22:15; యెహెజేక్లు 39:28; హోషేయ 2:15; హోషేయ 5:15; మలాకీ 3:7;  

వచనము 11 

యెహోవా చెవి యొగిగ్ నీ దాసుడనైన నా మొఱఱ్ను, నీ నామమును భయభకుత్లతో ఘనపరచుటయందు 

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

మనుషుయ్డు నాయందు దయచూపునటుల్ అనుగర్హించుమని నినున్ బతిమాలుకొనుచునాన్ను, అని 

పార్రిథ్ంచితిని. నేను రాజునకు గినెన్ అందించువాడనై యుంటిని. 

లేవీయకాండము 26:39-42; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:29-31; దివ్తీయోపదేశకాండము 

30:2-5; యిరిమ్యా 29:11-14; 1 దినవృతాత్ంతములు 16:35; కీరత్నలు 106:47; కీరత్నలు 

147:2; యెషయా 11:12; యెషయా 56:8; యిరిమ్యా 12:15; యిరిమ్యా 31:10; యిరిమ్యా 
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32:37; యిరిమ్యా 50:19; యిరిమ్యా 50:20; మతత్యి 24:31; యిరిమ్యా 3:14; యెహెజేక్లు 

36:24; దివ్తీయోపదేశకాండము 12:5; దివ్తీయోపదేశకాండము 12:21; 1 రాజులు 9:3; ఎజార్ 

6:12; నిరగ్మకాండము 20:24; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:27; దివ్తీయోపదేశకాండము 30:4; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:10; 1 రాజులు 8:16; 1 రాజులు 8:29; 1 రాజులు 8:33; 1 

రాజులు 8:48; 2 రాజులు 21:7; 2 దినవృతాత్ంతములు 6:24; యెషయా 14:1; యెషయా 

27:12; యిరిమ్యా 36:3; యెహెజేక్లు 14:6; హోషేయ 2:15; హోషేయ 5:15; జెకరాయ్ 10:9; 

మలాకీ 3:7;  
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వచనము 1 

అటుతరువాత అరత్హషసత్ రాజు ఏలుబడి కాలమున ఇరువదియవ సంవతస్రములో నీసాను 

మాసమందు రాజు దార్కాష్రసము తార్గవలెనని చూచుచుండగా నేను దార్కాష్రసము తీసికొని రాజునకు 

అందించితిని. అంతకు పూరవ్ము నేనెనన్డును అతని యెదుట విచారముగా ఉండలేదు. 

నిరగ్మకాండము 32:11; దివ్తీయోపదేశకాండము 9:29; యెషయా 63:16-19; యెషయా 64:9; 

దానియేలు 9:15-27; నిరగ్మకాండము 15:13; దివ్తీయోపదేశకాండము 15:15; కీరత్నలు 74:2; 

నిరగ్మకాండము 6:1; నిరగ్మకాండము 13:9; కీరత్నలు 136:12; దానియేలు 9:15; 

నిరగ్మకాండము 6:6; దివ్తీయోపదేశకాండము 9:26; 2 సమూయేలు 7:23; 1 రాజులు 8:51; 

ఎజార్ 7:6; హోషేయ 7:13;  

వచనము 2 

కాగా రాజు నీకు వాయ్ధి లేదుగదా, నీ ముఖము విచారముగా ఉనన్దేమి? నీ హృదయ దుఃఖముచేతనే 

అది కలిగినదని నాతో అనగా 

నెహెమాయ్ 1:6; కీరత్నలు 86:6; కీరత్నలు 130:2; సామెతలు 1:29; యెషయా 26:8; యెషయా 

26:9; హెబీర్యులకు 13:18; నెహెమాయ్ 2:8; ఆదికాండము 32:11; ఆదికాండము 32:28; 

ఆదికాండము 43:14; ఎజార్ 1:1; ఎజార్ 7:6; ఎజార్ 7:27; ఎజార్ 7:28; సామెతలు 21:1; 

నెహెమాయ్ 2:1; ఆదికాండము 40:2; ఆదికాండము 40:9-13; ఆదికాండము 40:21; 

ఆదికాండము 40:23; ఆదికాండము 41:9; ఆదికాండము 24:12; ఆదికాండము 24:42; 

ఆదికాండము 30:27; ఆదికాండము 33:4; ఆదికాండము 40:1; ఆదికాండము 40:11; 

నిరగ్మకాండము 2:6; నిరగ్మకాండము 3:21; 1 రాజులు 8:50; 2 దినవృతాత్ంతములు 9:4; 2 

దినవృతాత్ంతములు 18:31; ఎజార్ 6:6; ఎజార్ 9:8; నెహెమాయ్ 2:4; నెహెమాయ్ 2:6; ఎసేత్రు 5:2; 

కీరత్నలు 102:17; సామెతలు 3:6; సామెతలు 16:1; సామెతలు 29:26; యిరిమ్యా 40:5; 

యిరిమ్యా 42:12; దానియేలు 1:9; 1 తిమోతి 2:2;  

వచనము 3 
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నేను మిగుల భయపడి రాజు చిరంజీవి యగునుగాక, నా పితరుల సమాధులుండు పటట్ణము 

పాడైపోయి, దాని గుమమ్ములును అగిన్చేత కాలచ్బడి యుండగా నాకు దుఃఖముఖము లేకపోవునా అని 

రాజుతో అంటిని. 

ఎసేత్రు 3:7; నెహెమాయ్ 1:1; ఎజార్ 7:1; ఎజార్ 7:7; నెహెమాయ్ 1:11; ఆదికాండము 40:11; 

ఆదికాండము 40:21; నెహెమాయ్ 5:14; నెహెమాయ్ 13:6; కీరత్నలు 102:17; సామెతలు 12:25; 

దానియేలు 9:25;  

వచనము 4 

అపుప్డు రాజు ఏమి కావలసి నీవు మనవి చేయుచునాన్వని ననన్డుగగా, నేను ఆకాశమందలి దేవునికి 

పార్రథ్న చేసి 

ఆదికాండము 40:7; సామెతలు 15:13; ఆదికాండము 40:1; 1 రాజులు 21:5; నెహెమాయ్ 7:7; 

కీరత్నలు 13:2; కీరత్నలు 137:5; సామెతలు 12:25; పర్సంగి 7:4;  

వచనము 5 

రాజుతో నీ సముఖమందు నేను దయపొందినయెడల, నా పితరుల సమాధులుండు పటట్ణమును తిరిగి 

కటుట్నటుల్గా ననున్ యూదా దేశమునకు పంపుడని వేడుకొనుచునాన్నని నేను మనవి చేసితిని. 

1 రాజులు 1:31; దానియేలు 2:4; దానియేలు 3:9; దానియేలు 5:10; దానియేలు 6:6; దానియేలు 

6:21; నెహెమాయ్ 1:3; కీరత్నలు 102:14; కీరత్నలు 137:6; విలాపవాకయ్ములు 2:9; 2 

దినవృతాత్ంతములు 21:20; 2 దినవృతాత్ంతములు 28:27; 2 దినవృతాత్ంతములు 32:33; 

ఆదికాండము 47:30; లేవీయకాండము 26:31; నెహెమాయ్ 2:13; ఎసేత్రు 4:8; ఎసేత్రు 8:6; 

కీరత్నలు 74:3; కీరత్నలు 137:1; కీరత్నలు 137:5; యెషయా 5:5; యెషయా 44:26; యిరిమ్యా 

8:21; యిరిమ్యా 51:50;  

వచనము 6 
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అందుకు రాజు రాణి తనయొదద్ కూరుచ్నియుండగా నీ పర్యాణము ఎనిన్దినములు పటుట్ను? నీవు 

ఎపుప్డు తిరిగి వచెచ్దవని అడిగెను. నేను ఇంత కాలమని చెపిప్నపుప్డు రాజు ననున్ పంపుటకు చితత్ము 

గలవాడాయెను. 

1 రాజులు 3:5; ఎసేత్రు 5:3; ఎసేత్రు 5:6; ఎసేత్రు 7:2; మారుక్ 10:51; నెహెమాయ్ 1:4; నెహెమాయ్ 

1:11; 2 సమూయేలు 15:31; సామెతలు 3:6; ఫిలిపీప్యులకు 4:6; ఆదికాండము 24:12; 

ఆదికాండము 24:45; ఆదికాండము 39:4; 1 సమూయేలు 1:13; 1 రాజులు 8:50; నెహెమాయ్ 

2:6; నెహెమాయ్ 2:20; సామెతలు 21:1; సామెతలు 22:11; యెషయా 49:17; యిరిమ్యా 

29:12; యిరిమ్యా 40:5; దానియేలు 1:9; యోనా 1:9; అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:19; 

ఫిలిపీప్యులకు 2:13; పర్కటన 16:11;  

వచనము 7 

ఇదియు గాక రాజుతో నేనిటల్ంటిని రాజున కనుకూలమైతే యూదా దేశమున నేను చేరువరకు ననున్ 

దాటించునటుల్గా నది యవతల నునన్ అధికారులకు తాకీదులను, 

ఎజార్ 5:17; ఎసేత్రు 1:19; ఎసేత్రు 5:8; ఎసేత్రు 7:3; ఎసేత్రు 8:5; రూతు 2:13; 2 సమూయేలు 

14:22; సామెతలు 3:4; ఆదికాండము 30:27; ఆదికాండము 39:4; ఆదికాండము 47:30; 

నెహెమాయ్ 13:6; యెషయా 58:12;  

వచనము 8 

పటట్ణపార్కారమునకును, మందిరముతో సంబంధించిన కోటగుమమ్ములకును, నేను పర్వేశింపబోవు 

ఇంటికిని, దూలములు మార్నులు ఇచుచ్నటుల్గా రాజుగారి అడవులను కాయు ఆసాపునకు ఒక 

తాకీదును ఇయుయ్డని అడిగితిని; ఆలాగు నాకు తోడుగా ఉండి నాకు కృప చూపుచునన్ నా దేవుని 

కరుణాహసత్ము కొలది రాజు నా మనవి ఆలకించెను. 

నెహెమాయ్ 2:4; నెహెమాయ్ 1:11; యెషయా 58:12; యెషయా 61:4; యెషయా 65:24; 

నెహెమాయ్ 5:14; నెహెమాయ్ 13:6; యెషయా 49:23;  

వచనము 9 
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తరువాత నేను నది యవతలనునన్ అధికారులయొదద్కు వచిచ్ వారికి రాజు యొకక్ తాకీదులను 

అపప్గించితిని. రాజు నాతోకూడ సేనాధిపతులను గుఱఱ్పు రౌతులను పంపించెను. 

నెహెమాయ్ 2:9; ఎజార్ 6:6; ఎజార్ 7:21; ఎజార్ 8:22; ఎజార్ 5:3; యెషయా 60:10;  

వచనము 10 

హోరోనీయుడైన సనబ్లల్టును, అమోమ్నీయుడైన టోబీయా అను దాసుడును ఇశార్యేలీయులకు 

కేష్మము కలుగజేయు ఒకడు వచెచ్నని విని బహుగా దుఃఖపడిరి. 

నెహెమాయ్ 2:17; నెహెమాయ్ 3:1-32; నెహెమాయ్ 3:7; నెహెమాయ్ 7:2; నెహెమాయ్ 2:18; 

ఆదికాండము 32:28; ఎజార్ 5:5; ఎజార్ 6:22; ఎజార్ 7:6; ఎజార్ 7:9; ఎజార్ 7:27; ఎజార్ 7:28; 

సామెతలు 21:1; యెషయా 66:14; దానియేలు 1:9; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:10; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 26:22; 2 కొరిందీయులకు 8:16; ఎజార్ 8:18; నెహెమాయ్ 1:11; నెహెమాయ్ 3:3; 

ఎసేత్రు 2:9; కీరత్నలు 68:29; మీకా 7:11; అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:21;  

వచనము 11 

అంతట నేను యెరూషలేమునకు వచిచ్ మూడు దినములు అకక్డనే యుండి 

నెహెమాయ్ 2:7; ఎజార్ 8:22; యిరిమ్యా 30:21;  

వచనము 12 

రాతిర్యందు నేనును నాతోకూడ నునన్ కొందరును లేచితివిు. యెరూషలేమునుగూరిచ్ దేవుడు నా 

హృదయమందు పుటిట్ంచిన ఆలోచనను నేనెవరితోనైనను చెపప్లేదు. మరియు నేను ఎకిక్యునన్ పశువు 

తపప్ మరి యే పశువును నాయొదద్ ఉండలేదు. 

నెహెమాయ్ 2:19; నెహెమాయ్ 4:1-3; నెహెమాయ్ 4:7; నెహెమాయ్ 6:1; యెషయా 15:5; యిరిమ్యా 

48:5; యిరిమ్యా 48:34; సామెతలు 30:22; పర్సంగి 10:7; నెహెమాయ్ 13:1; సంఖాయ్కాండము 

22:3; సంఖాయ్కాండము 22:4; కీరత్నలు 112:10; కీరత్నలు 122:6-9; సామెతలు 27:4; 

యెహెజేక్లు 25:6-8; మీకా 7:9; మీకా 7:10; మీకా 7:16; మీకా 7:17; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

4:2; అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:24; అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:26; అపోసత్లుల కారయ్ములు 
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19:27; ఎజార్ 4:4-23; నెహెమాయ్ 4:3; నెహెమాయ్ 6:16; ఎసేత్రు 10:3; కీరత్నలు 122:9; 

యిరిమ్యా 30:21; యిరిమ్యా 41:10;  

వచనము 13 

నేను రాతిర్కాలమందు లోయదావ్రము గుండ భుజంగపు బావి యెదుటికిని పెంటదావ్రము దగగ్రకును 

పోయి, పడదోర్యబడిన యెరూషలేము యొకక్ పార్కారములను చూడగా దాని గుమమ్ములు అగిన్చేత 

కాలచ్బడి యుండెను. 

ఎజార్ 8:32;  

వచనము 14 

తరువాత నేను బుగగ్ గుమమ్మునకు వచిచ్ రాజు కోనేటికిని వెళిల్తిని గాని, నేను ఎకిక్యునన్ పశువు 

పోవుటకు ఎడము లేకపోయెను. 

ఆదికాండము 32:22-24; యెహోషువ 10:9; నాయ్యాధిపతులు 6:27; నాయ్యాధిపతులు 9:32; 

మతత్యి 2:14; పర్సంగి 3:7; ఆమోసు 5:13; మీకా 7:5; మతత్యి 10:16; ఎజార్ 7:27; కీరత్నలు 

51:18; కీరత్నలు 122:6; యిరిమ్యా 31:33; యిరిమ్యా 32:40; 2 కొరిందీయులకు 8:16; 

యాకోబు 1:16; యాకోబు 1:17; పర్కటన 17:17; నిరగ్మకాండము 35:34; ఎజార్ 1:5; ఎజార్ 

7:6; నెహెమాయ్ 2:16; పర్సంగి 9:10; యోహాను 13:2; అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:24;  

వచనము 15 

నేను రాతిర్యందు మడుగు దగగ్రనుండి పోయి పార్కారమును చూచిన మీదట వెనుకకు మరలి లోయ 

గుమమ్ములో బడి తిరిగి వచిచ్తిని. 

నెహెమాయ్ 2:15; నెహెమాయ్ 3:13; 2 దినవృతాత్ంతములు 26:9; నెహెమాయ్ 3:13; నెహెమాయ్ 

3:14; నెహెమాయ్ 12:31; నెహెమాయ్ 2:3; నెహెమాయ్ 2:17; నెహెమాయ్ 1:3; యిరిమ్యా 5:10; 

కీరత్నలు 74:3;  

వచనము 16 
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అయితే నేను ఎచచ్టికి వెళిల్నది యేమి చేసినది అధికారులకు తెలియలేదు. యూదులకే గాని 

యాజకులకే గాని యజమానులకే గాని అధికారులకే గాని పనిచేయు ఇతరమైనవారికే గాని నేను ఆ 

సంగతి చెపిప్యుండలేదు. 

నెహెమాయ్ 3:15; 2 రాజులు 18:17; 2 రాజులు 20:20; 2 దినవృతాత్ంతములు 32:30; నెహెమాయ్ 

12:37; పర్సంగి 2:6;  

వచనము 17 

అయితే వారితో నేనిటల్ంటిని మనకు కలిగిన శర్మ మీకు తెలిసియునన్ది, యెరూషలేము ఎటుల్ 

పాడైపోయెనో దాని గుమమ్ములు అగిన్చేత ఎటుల్ కాలచ్బడెనో మీరు చూచియునాన్రు, మనకు 

ఇకమీదట నింద రాకుండ యెరూషలేము యొకక్ పార్కారమును మరల కటుట్దము రండి. 

2 సమూయేలు 15:23; యిరిమ్యా 31:38-40; యోహాను 18:1; నెహెమాయ్ 2:13;  

వచనము 18 

ఇదియుగాక నాకు సహాయము చేయు దేవుని కరుణాహసత్మునుగూరిచ్యు, రాజు నాకు సెలవిచిచ్న 

మాటలనిన్యు నేను వారితో చెపిప్తిని. అందుకు వారు మనము కటుట్టకు పూనుకొందము రండని 

చెపిప్ యీ మంచికారయ్ము చేయుటకై బలము తెచుచ్కొనిరి. 

నెహెమాయ్ 2:12; నిరగ్మకాండము 24:11;  

వచనము 19 

అయితే హోరోనీయుడైన సనబ్లల్టును, అమోమ్నీయుడైన దాసుడగు టోబీయా అనువాడును, 

అరబీయుడైన గెషెమును ఆ మాట వినినపుప్డు మముమ్ను హేళన చేసి మా పని తృణీకరించి మీరు 

చేయు పనియేమిటి? రాజుమీద తిరుగుబాటు చేయుదురా అని చెపిప్రి. 

విలాపవాకయ్ములు 2:2; విలాపవాకయ్ములు 2:8; విలాపవాకయ్ములు 2:9; విలాపవాకయ్ములు 3:51; 

ఎజార్ 5:1; ఎజార్ 5:2; ఎజార్ 10:2-4; యెషయా 35:3; యెషయా 35:4; నెహెమాయ్ 1:3; 1 

సమూయేలు 11:2; కీరత్నలు 44:13; కీరత్నలు 79:4; కీరత్నలు 79:12; కీరత్నలు 89:50; కీరత్నలు 

89:51; యిరిమ్యా 24:9; విలాపవాకయ్ములు 3:45; విలాపవాకయ్ములు 3:46; యెహెజేక్లు 5:14; 
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యెహెజేక్లు 22:4; యెహెజేక్లు 22:5; లేవీయకాండము 26:31; నెహెమాయ్ 2:8; నెహెమాయ్ 

2:13; కీరత్నలు 51:18; కీరత్నలు 102:14; యెషయా 49:17; యెషయా 58:12; యిరిమ్యా 

31:38; మీకా 7:11;  

వచనము 20 

అందుకు నేను ఆకాశమందు నివాసియైన దేవుడు తానే మా యతన్మును సఫలము చేయును గనుక 

ఆయన దాసులమైన మేము కటుట్టకు పూనుకొనుచునాన్ము, యెరూషలేమునందు మీకు భాగమైనను 

సవ్తంతర్మైనను జాఞ్పకసూచనయైనను లేదని పర్తుయ్తత్రమిచిచ్తిని. 

నెహెమాయ్ 2:8; 2 సమూయేలు 2:7; 1 దినవృతాత్ంతములు 11:10; 1 దినవృతాత్ంతములు 

19:13; 2 దినవృతాత్ంతములు 32:5; ఎజార్ 6:22; హగగ్యి 1:13; హగగ్యి 1:14; ఎఫెసీయులకు 

6:10; ఫిలిపీప్యులకు 2:13; ఆదికాండము 48:2; 1 సమూయేలు 23:16; ఎజార్ 7:6; ఎజార్ 

7:9; మతత్యి 26:10; అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:21; 2 తిమోతి 3:17;  
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వచనము 1 

పర్ధానయాజకుడైన ఎలాయ్షీబును అతని సహోదరులైన యాజకులును లేచి గొఱఱ్ల గుమమ్మును కటిట్ 

పర్తిషిఠ్ంచి తలుపులు నిలిపిరి. హమేమ్యా గోపురమువరకును హననేయ్లు గోపురమువరకును 

పార్కారమును కటిట్ పర్తిషిఠ్ంచిరి. 

నెహెమాయ్ 2:10; నెహెమాయ్ 6:1; నెహెమాయ్ 6:2; నెహెమాయ్ 6:9; యోబు 30:1; కీరత్నలు 44:13; 

కీరత్నలు 44:14; కీరత్నలు 79:4; కీరత్నలు 80:6; యిరిమ్యా 20:8; మారుక్ 5:40; హెబీర్యులకు 

11:36; నెహెమాయ్ 6:6; ఎజార్ 4:15; ఎజార్ 4:16; లూకా 23:2; యోహాను 19:12; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 24:5; 1 సమూయేలు 17:10; 2 దినవృతాత్ంతములు 30:10; నెహెమాయ్ 4:1; 

నెహెమాయ్ 4:3; నెహెమాయ్ 4:7; నెహెమాయ్ 13:1; నెహెమాయ్ 13:28; యెషయా 36:5; యిరిమ్యా 

41:10; యిరిమ్యా 49:1; విలాపవాకయ్ములు 5:8; ఆమోసు 1:13;  

వచనము 2 

అతని ఆనుకొని యెరికో పటట్ణపువారు కటిట్రి; వారిని ఆనుకొని ఇమీ కుమారుడైన జకూక్రు కటెట్ను; 

నెహెమాయ్ 2:4; 2 దినవృతాత్ంతములు 26:5; కీరత్నలు 20:5; కీరత్నలు 35:27; కీరత్నలు 102:13; 

కీరత్నలు 102:14; కీరత్నలు 122:6; పర్సంగి 7:18; ఎజార్ 4:3; అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:21; 

నిరగ్మకాండము 28:29; లేవీయకాండము 2:2; లేవీయకాండము 24:7; సంఖాయ్కాండము 10:10; 

యెషయా 56:5; జెకరాయ్ 6:14; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:4; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:31; 

కీరత్నలు 51:18; ఎసేత్రు 4:11; ఆదికాండము 39:3; నిరగ్మకాండము 39:7; లేవీయకాండము 

26:9; యెహోషువ 22:25; యెషయా 36:5;  

వచనము 3 

మతస్య్పు గుమమ్మును హసెస్నాయా వంశసుథ్లు కటిట్రి; మరియు వారు దానికి దూలములను ఎతిత్ 

తలుపులు నిలిపి తాళములను గడియలను ఆమరిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 12:10; నెహెమాయ్ 13:28; నెహెమాయ్ 12:39; యోహాను 5:2; నెహెమాయ్ 12:30; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:5; కీరత్నలు 30:1; సామెతలు 3:6; సామెతలు 3:9; నెహెమాయ్ 
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12:39; యిరిమ్యా 31:38; జెకరాయ్ 14:10; సంఖాయ్కాండము 21:18; ఎజార్ 10:6; నెహెమాయ్ 

2:8; నెహెమాయ్ 3:20; నెహెమాయ్ 3:32; నెహెమాయ్ 6:1; నెహెమాయ్ 7:1; కీరత్నలు 147:2; కీరత్నలు 

147:13; పర్సంగి 9:10; యెషయా 44:26; యిరిమ్యా 30:18; దానియేలు 9:25; మీకా 7:11;  

వచనము 4 

వారిని ఆనుకొని హకోక్జునకు పుటిట్న ఊరియా కుమారుడైన మెరేమోతును, వారిని ఆనుకొని 

మెషేజబెయేలునకు పుటిట్న బెరెకాయ్ కుమారుడైన మెషులాల్మును, వారిని ఆనుకొని బయనా 

కుమారుడైన సాదోకును, 

నెహెమాయ్ 7:36; ఎజార్ 2:34; నెహెమాయ్ 10:12;  

వచనము 5 

వారిని ఆనుకొని తెకోవీయులును బాగుచేసిరి. అయితే జనుల అధికారులు తమ పర్భువు పనిచేయ 

నొపుప్కొనకపోయిరి. 

నెహెమాయ్ 12:39; 2 దినవృతాత్ంతములు 33:14; జెఫనాయ్ 1:10; నెహెమాయ్ 3:6; నెహెమాయ్ 2:8; 

నెహెమాయ్ 6:1; నెహెమాయ్ 7:1;  

వచనము 6 

పాత గుమమ్మును బాగుచేయువారు ఎవరనగా పానెయ కుమారుడైన యెహోయాదాయును బెసోదాయ్ 

కుమారుడైన మెషులాల్మును దానికి దూలములను ఎతిత్ తలుపులు నిలిపి తాళములను గడియలను 

అమరిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 3:21; నెహెమాయ్ 10:15; ఎజార్ 8:33; నెహెమాయ్ 10:7; నెహెమాయ్ 3:30; నెహెమాయ్ 

6:18; నెహెమాయ్ 10:5; నెహెమాయ్ 10:21;  

వచనము 7 

వారిని ఆనుకొని గిబియోనీయులును మిసాప్వారును గిబియోనీయుడైన మెలటాయ్యును 

మేరోనోతీయుడైన యాదోనును ఏటి యివతలనునన్ అధికారి నాయ్యపీఠముంచబడు సథ్లము వరకు 

బాగుచేసిరి. 
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నెహెమాయ్ 3:27; 2 సమూయేలు 14:2; ఆమోసు 1:1; నాయ్యాధిపతులు 5:23; యిరిమ్యా 5:4; 

యిరిమ్యా 5:5; 1 కొరిందీయులకు 1:26; 1 తిమోతి 6:17; 1 తిమోతి 6:18; యిరిమ్యా 27:2; 

యిరిమ్యా 27:8; యిరిమ్యా 27:12; యిరిమ్యా 30:8; యిరిమ్యా 30:9; మతత్యి 11:29; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:10; సంఖాయ్కాండము 21:18; 2 దినవృతాత్ంతములు 11:6; నెహెమాయ్ 

6:17;  

వచనము 8 

వారిని ఆనుకొని బంగారపు పనివారి సంబంధియైన హరహ్యా కుమారుడైన ఉజీజ్యేలు బాగుచేయువాడై 

యుండెను. అతని ఆనుకొని ఔషధజాఞ్నియగు హననాయ్ పని జరుపుచుండెను. యెరూషలేము యొకక్ 

వెడలుప్ గోడవరకు దాని నుండనిచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 12:39; ఎజార్ 10:15; నెహెమాయ్ 3:3; నెహెమాయ్ 6:1; నెహెమాయ్ 10:7;  

వచనము 9 

వారిని ఆనుకొని యెరూషలేములో సగముభాగమునకు అధిపతియైన హూరు కుమారుడైన రెఫాయా 

బాగుచేసెను. 

యెహోషువ 9:3-27; 2 సమూయేలు 21:2; నెహెమాయ్ 3:19; 2 దినవృతాత్ంతములు 16:6; 

నెహెమాయ్ 2:8; నెహెమాయ్ 3:15;  

వచనము 10 

వారిని ఆనుకొని తన యింటికి ఎదురుగా హరూమపు కమారుడైన యెదాయా బాగుచేసెను, అతని 

ఆనుకొని హషబెన్యా కుమారుడైన హటూ ట్షు పని జరుపువాడై యుండెను. 

నెహెమాయ్ 3:31; నెహెమాయ్ 3:32; యెషయా 46:6; ఆదికాండము 50:2; నిరగ్మకాండము 30:25; 

పర్సంగి 10:1; నెహెమాయ్ 12:38;  

వచనము 11 

రెండవ భాగమును అగిన్గుండముల గోపురమును హారిము కుమారుడైన మలీక్యాయును 

పహతోమ్యాబు కుమారుడైన హషూష్బును బాగుచేసిరి. 
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నెహెమాయ్ 3:12; నెహెమాయ్ 3:17; సంఖాయ్కాండము 7:84; నెహెమాయ్ 3:14; నెహెమాయ్ 3:15; 

నెహెమాయ్ 3:16; నెహెమాయ్ 7:43;  

వచనము 12 

వారిని ఆనుకొని యెరూషలేములో సగమునకు అధిపతియైన హలోల్హెషు కుమారుడైన షలూల్మును 

ఆతని కుమారెత్లును బాగుచేసిరి. 

నెహెమాయ్ 3:23; నెహెమాయ్ 3:28-30; నెహెమాయ్ 10:4;  

వచనము 13 

లోయదావ్రమును హానూనును జానోహ కాపురసుథ్లును బాగుచేసి కటిట్న తరువాత దానికి తలుపులను 

తాళములను గడియలను అమరిచ్రి. ఇదియుగాక పెంటదావ్రమువరకుండు గోడ వెయియ్మూరలదనుక 

వారు కటిట్రి. 

నెహెమాయ్ 10:5; నెహెమాయ్ 7:11; నెహెమాయ్ 10:14; ఎజార్ 2:6; ఎజార్ 8:4; నెహెమాయ్ 12:38; 

ఎజార్ 10:31; నెహెమాయ్ 3:24; నెహెమాయ్ 10:3;  

వచనము 14 

బేత హకెక్రెము పర్దేశమునకు అధిపతియైన రేకాబు కుమారుడైన మలీక్యా పెంటగుమమ్మును బాగు 

చేసెను, ఆతడు దాని కటిట్న తరువాత దానికి తలుపులు నిలిపి తాళములను గడియలను అమరెచ్ను 

నెహెమాయ్ 3:9; నెహెమాయ్ 3:14-18; నిరగ్మకాండము 35:25; అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:8; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:9; ఫిలిపీప్యులకు 4:3; నెహెమాయ్ 3:15; నెహెమాయ్ 3:16;  

వచనము 15 

అటు వెనుక మిసాప్ పర్దేశమునకు అధిపతియైన కొలోహ్జె కుమారుడైన షలూల్ము ధారయొకక్ 

గుమమ్మును బాగుచేసి కటిట్న తరువాత దానికి తలుపులు నిలిపి తాళములను గడియలను అమరెచ్ను. 

ఇదియుగాక దావీదు పటట్ణమునుండి కిర్ందకుపోవు మెటల్వరకు రాజు తోటయొదద్నునన్ సిలోయము 

మడుగు యొకక్ గోడను అతడు కటెట్ను. 
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నెహెమాయ్ 2:13; నెహెమాయ్ 11:30; యెహోషువ 15:34; యెహోషువ 15:56; 1 

దినవృతాత్ంతములు 4:18; 2 దినవృతాత్ంతములు 26:9; నెహెమాయ్ 12:31;  

వచనము 16 

అతని ఆనుకొని బేతూస్రులో సగము భాగమునకు అధిపతియు అజూబ్కు కుమారుడునైన నెహెమాయ్ 

బాగుచేసెను. అతడు దావీదు సమాధులకు ఎదురుగానునన్ సథ్లములవరకును కటట్బడిన 

కోనేటివరకును పరాకర్మశాలుల యిండల్ సథ్లమువరకును కటెట్ను. 

నెహెమాయ్ 2:13; నెహెమాయ్ 12:31; నెహెమాయ్ 3:9; నెహెమాయ్ 3:12; నెహెమాయ్ 3:15-18; 

యిరిమ్యా 6:1; నెహెమాయ్ 3:16;  

వచనము 17 

అతని ఆనుకొని లేవీయులలో బానీ కుమారుడైన రెహూము బాగుచేసెను; అతని ఆనుకొని తన 

భాగములో కెయిలా యొకక్ సగముభాగమునకు అధిపతియైన హషబాయ్ బాగుచేయువాడాయెను. 

నెహెమాయ్ 2:14; నెహెమాయ్ 12:37; 2 దినవృతాత్ంతములు 32:30; నెహెమాయ్ 3:9; నెహెమాయ్ 

3:12; నెహెమాయ్ 3:14; నెహెమాయ్ 3:7; నాయ్యాధిపతులు 20:1; నాయ్యాధిపతులు 20:3; 

యిరిమ్యా 40:6; యెషయా 8:6; లూకా 13:4; యోహాను 9:7; 2 సమూయేలు 5:6; 2 

సమూయేలు 5:7; 2 రాజులు 9:13; నెహెమాయ్ 3:19; నెహెమాయ్ 11:5;  

వచనము 18 

అతని ఆనుకొని వారి సహోదరులైన హేనాదాదు కుమారుడైన బవైవ్ బాగుచేసెను. అతడు కెయీలాలో 

సగము భాగమునకు అధిపతిగా ఉండెను. 

నెహెమాయ్ 3:9; నెహెమాయ్ 3:12; నెహెమాయ్ 3:14; యెహోషువ 15:58; 1 దినవృతాత్ంతములు 

2:45; 2 దినవృతాత్ంతములు 11:7; 2 దినవృతాత్ంతములు 16:14; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

2:29; 2 రాజులు 20:20; యెషయా 7:3; యెషయా 22:11; 1 రాజులు 14:27; 1 రాజులు 

14:28; 2 దినవృతాత్ంతములు 12:10; 2 దినవృతాత్ంతములు 12:11; పరమగీతము 3:7; 

నెహెమాయ్ 3:17; నెహెమాయ్ 12:37;  
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వచనము 19 

అతని ఆనుకొని మిసాప్కు అధిపతియు యేషూవకు కుమారుడునైన ఏజెరు ఆయుధముల కొటుట్ 

మారగ్మునకు ఎదురుగానునన్ గోడ మలుపు పర్కక్ను మరియొక భాగమును బాగు చేసెను. 

నెహెమాయ్ 3:16; 1 దినవృతాత్ంతములు 23:4; యెహోషువ 15:44; 1 సమూయేలు 23:1; 1 

సమూయేలు 23:2-13; ఎజార్ 8:19; నెహెమాయ్ 3:9; నెహెమాయ్ 8:7; నెహెమాయ్ 10:25; నెహెమాయ్ 

11:22; యెహెజేక్లు 31:17;  

వచనము 20 

అతని ఆనుకొని ఆ గోడ మలుపునుండి పర్ధానయాజకుడైన ఎలాయ్షీబు ఇంటి దావ్రమువరకు ఉనన్ 

మరియొక భాగమును జబబ్యి కుమారుడైన బారూకు ఆసకిత్తో బాగు చేసెను. 

1 సమూయేలు 23:1; నెహెమాయ్ 10:9; యెహెజేక్లు 31:17;  

వచనము 21 

అతని ఆనుకొని ఎలాయ్షీబు ఇంటి దావ్రమునుండి ఆ యింటి కొనవరకు హకోక్జునకు పుటిట్న ఊరియా 

కుమారుడైన మెరేమోతు బాగుచేసెను. 

నెహెమాయ్ 10:9; నెహెమాయ్ 12:8; నెహెమాయ్ 3:15; 2 దినవృతాత్ంతములు 26:9; నెహెమాయ్ 3:7; 

నెహెమాయ్ 3:24; నెహెమాయ్ 8:7; పరమగీతము 4:4;  

వచనము 22 

అతనిని ఆనుకొని యొరాద్ను మైదానములో నివాసులైన యాజకులు బాగుచేయువారైరి. 

పర్సంగి 9:10; రోమీయులకు 12:11; నెహెమాయ్ 3:1; నెహెమాయ్ 3:21; నెహెమాయ్ 12:22; 

నెహెమాయ్ 12:23; నెహెమాయ్ 13:4; నెహెమాయ్ 13:28; నిరగ్మకాండము 6:22; 2 

దినవృతాత్ంతములు 26:9; ఎజార్ 10:6; నెహెమాయ్ 3:24; నెహెమాయ్ 10:6;  

వచనము 23 

వారిని ఆనుకొని తమ యింటికెదురుగా బెనాయ్మీను హషూష్బు అను వారు బాగుచేసిరి; వారిని ఆనుకొని 

తన యింటియొదద్ అననాయ్కు పుటిట్న మయశేయా కుమారుడైన అజరాయ్ బాగుచేసెను. 
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నెహెమాయ్ 3:4; నెహెమాయ్ 7:63; ఎజార్ 2:61; నెహెమాయ్ 3:20; నెహెమాయ్ 3:30; నెహెమాయ్ 10:5;  

వచనము 24 

అతని ఆనుకొని అజరాయ్ యిలుల్ మొదలుకొని గోడ మలుపు మూలవరకును హేనాదాదు కుమారుడైన 

బినూన్యి మరియొక భాగమును బాగుచేసెను. 

నెహెమాయ్ 6:2; నెహెమాయ్ 12:28;  

వచనము 25 

అతని ఆనుకొని గోడ మళిల్న దికుక్న చెరసాల దగగ్ర రాజు నగరులో నిలుచు మహాగోపురము వరకు 

ఊజై కుమారుడైన పాలాలు బాగుచేయువాడాయెను; అతని ఆనుకొని పరోషు కుమారుడైన పెదాయా 

బాగుచేసెను. 

నెహెమాయ్ 3:10; నెహెమాయ్ 3:29; నెహెమాయ్ 3:30; నెహెమాయ్ 10:2; నెహెమాయ్ 8:4; నెహెమాయ్ 

8:7; నెహెమాయ్ 3:28; నెహెమాయ్ 7:3;  

వచనము 26 

ఓపెలులోనునన్ నెతీనీయులు తూరుప్వైపు నీటి గుమమ్ము పర్కక్ను దానికి సంబంధించిన గోపురము 

దగగ్రను బాగుచేసిరి. 

నెహెమాయ్ 10:9; నెహెమాయ్ 3:11; నెహెమాయ్ 3:19; నెహెమాయ్ 3:27; నెహెమాయ్ 3:20; 2 

దినవృతాత్ంతములు 26:9;  

వచనము 27 

వారిని ఆనుకొని ఓపెలు గోడవరకు గొపప్ గోపురమునకు ఎదురుగానునన్ మరియొక భాగమును 

తెకోవీయులు బాగుచేసిరి. 

యిరిమ్యా 22:14; యిరిమ్యా 39:8; నెహెమాయ్ 12:39; యిరిమ్యా 32:2; యిరిమ్యా 33:1; 

యిరిమ్యా 37:21; యిరిమ్యా 39:15; నెహెమాయ్ 8:4; నెహెమాయ్ 7:8; ఎజార్ 2:3;  

వచనము 28 

గుఱఱ్పు గుమమ్మునకు పైగా యాజకులందరు తమ యిండల్ కెదురుగా బాగుచేసిరి. 

Page  of 24 141



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

నెహెమాయ్ 7:46-56; నెహెమాయ్ 10:28; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:2; ఎజార్ 2:43-58; నెహెమాయ్ 

3:27; నెహెమాయ్ 11:21; 2 దినవృతాత్ంతములు 27:3; 2 దినవృతాత్ంతములు 33:14; నెహెమాయ్ 

8:1; నెహెమాయ్ 8:3; నెహెమాయ్ 12:37; ఎజార్ 2:58; నెహెమాయ్ 8:16;  

వచనము 29 

వారిని ఆనుకొని తన యింటికి ఎదురుగా ఇమేమ్రు కుమారుడైన సాదోకు బాగుచేసెను; అతని ఆనుకొని 

తూరుప్దావ్రమును కాయు షెకనాయ్ కుమారుడైన షెమయా బాగుచేసెను. 

నెహెమాయ్ 3:5; నెహెమాయ్ 3:26; 2 సమూయేలు 14:2; 2 దినవృతాత్ంతములు 11:6; 2 

దినవృతాత్ంతములు 27:3; 2 దినవృతాత్ంతములు 33:14; నెహెమాయ్ 3:24;  

వచనము 30 

అతని ఆనుకొని షెలెమాయ్ కుమారుడైన హననాయ్యును జాలాపు ఆరవ కుమారుడైన హానూనును 

మరియొక భాగమును బాగుచేయువారైరి; వారిని ఆనుకొని తన గదికి ఎదురుగా బెరెకాయ్ కుమారుడైన 

మెషులాల్ము బాగుచేసెను. 

2 రాజులు 11:16; 2 దినవృతాత్ంతములు 23:15; యిరిమ్యా 31:40; నెహెమాయ్ 3:10; నెహెమాయ్ 

3:23; నెహెమాయ్ 7:3;  

వచనము 31 

అతని ఆనుకొని నెతీనీయుల సథ్లమునకును మిపాక్దు దావ్రమునకు ఎదురుగానునన్ వరత్కుల సథ్లము 

యొకక్ మూలవరకును బంగారపు పనివాని కుమారుడైన మలీక్యా బాగుచేసెను. 

నెహెమాయ్ 7:40; ఎజార్ 2:37; ఎజార్ 10:2; యిరిమ్యా 19:2; 2 దినవృతాత్ంతములు 29:4; 

నెహెమాయ్ 3:23; నెహెమాయ్ 10:8; యెహెజేక్లు 40:6;  

వచనము 32 

మరియు మూలకును గొఱఱ్ల గుమమ్మునకును మధయ్ను బంగారపు పనివారును వరత్కులును 

బాగుచేసిరి. 

నెహెమాయ్ 3:21; నెహెమాయ్ 3:4; నెహెమాయ్ 3:23; నెహెమాయ్ 6:18; నెహెమాయ్ 13:13;  
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www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 26 141



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

వచనము 1 

మేము గోడ కటుట్చునన్ సమాచారము విని సనబ్లల్టు మిగుల కోపగించి రౌదుర్డై యూదులను 

ఎగతాళిచేసి 

నెహెమాయ్ 3:8; నెహెమాయ్ 3:32; నెహెమాయ్ 11:21; నెహెమాయ్ 12:39; జెఫనాయ్ 1:11;  

వచనము 2 

షోమోర్ను దండువారి యెదుటను తన సేన్హితుల యెదుటను ఇటల్నెను దురబ్లులైన యీ యూదులు 

ఏమి చేయుదురు? తమంతట తామే యీ పని ముగింతురా? బలులు అరిప్ంచి బలపరచుకొందురా? 

ఒక దినమందే ముగింతురా? కాలచ్బడిన చెతత్ను కుపప్లుగా పడిన రాళల్ను మరల బలమైనవిగా 

చేయుదురా? 

నెహెమాయ్ 3:1; నెహెమాయ్ 12:39; యోహాను 5:2; నెహెమాయ్ 3:8; నెహెమాయ్ 3:31; 2 

దినవృతాత్ంతములు 26:9; జెఫనాయ్ 1:11;  

వచనము 3 

మరియు అమోమ్నీయుడైన టోబీయా అతనియొదద్ను ఉండివారు కటిట్నదానిపైకి ఒక నకక్ 

యెగిరినటట్యిన వారి రాతిగోడ పడిపోవుననెను. 

నెహెమాయ్ 2:10; నెహెమాయ్ 2:19; ఎజార్ 4:1-5; అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:17; కీరత్నలు 35:15; 

కీరత్నలు 35:16; కీరత్నలు 44:13; కీరత్నలు 44:14; మతత్యి 27:29; హెబీర్యులకు 11:36; 

ఆదికాండము 21:9; 1 రాజులు 9:7; 2 దినవృతాత్ంతములు 7:20; నెహెమాయ్ 4:7; నెహెమాయ్ 

6:1; నెహెమాయ్ 6:15; నెహెమాయ్ 6:16; కీరత్నలు 79:4; సామెతలు 22:10; యెషయా 58:12; 

యిరిమ్యా 30:17; యోహాను 4:9;  

వచనము 4 

మా దేవా ఆలకించుము, మేము తిరసాక్రము నొందినవారము; వారి నింద వారి తలలమీదికి 

వచుచ్నటుల్చేసి, వారు చెరపటట్బడినవారై వారు నివసించు దేశములోనే వారిని దోపునకు 

అపప్గించుము. 
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ఎజార్ 4:9; ఎజార్ 4:10; 1 సమూయేలు 14:11; 1 సమూయేలు 14:12; 1 సమూయేలు 17:43; 

1 సమూయేలు 17:44; జెకరాయ్ 12:8; 1 కొరిందీయులకు 1:27; నెహెమాయ్ 12:27; నెహెమాయ్ 

12:43; నెహెమాయ్ 4:10; యెహెజేక్లు 37:3-13; హబకూక్కు 3:2; 1 సమూయేలు 17:42; 2 

రాజులు 18:23; 1 దినవృతాత్ంతములు 11:8; నెహెమాయ్ 6:15; కీరత్నలు 14:6; కీరత్నలు 

102:14; కీరత్నలు 123:3; కీరత్నలు 137:3; సామెతలు 11:12; పర్సంగి 9:10; యెషయా 36:8; 

యిరిమ్యా 9:11; యిరిమ్యా 26:18; యిరిమ్యా 33:24; విలాపవాకయ్ములు 3:14; జెకరాయ్ 4:10; 

యోహాను 4:9; యోహాను 18:35;  

వచనము 5 

వారు కటుట్వారినిబటిట్ నీకు కోపము పుటిట్ంచియుండిరి గనుక వారి దోషమును పరిహరింపకుము, 

నీయెదుట వారి పాపమును తుడిచివేయకుము. 

నెహెమాయ్ 2:10; నెహెమాయ్ 2:19; నెహెమాయ్ 6:1; 1 రాజులు 20:10; 1 రాజులు 20:18; 2 

రాజులు 18:23; దివ్తీయోపదేశకాండము 23:3; 2 సమూయేలు 6:20; 2 సమూయేలు 10:2; 1 

దినవృతాత్ంతములు 19:2; ఎజార్ 9:1; నెహెమాయ్ 13:1; యెహెజేక్లు 13:15; యెహెజేక్లు 25:6; 

మీకా 7:11;  

వచనము 6 

అయినను పని చేయుటకు జనులకు మనసుస్ కలిగియుండెను గనుక మేము గోడను కటుట్చుంటిమి, 

అది సగము ఎతుత్ కటట్బడి యుండెను. 

కీరత్నలు 123:3; కీరత్నలు 123:4; 1 సమూయేలు 17:26; కీరత్నలు 79:12; సామెతలు 3:34; 

హోషేయ 12:14; నాయ్యాధిపతులు 12:4; 2 సమూయేలు 6:20; నెహెమాయ్ 6:14; సామెతలు 

18:3; యిరిమ్యా 18:19; యిరిమ్యా 18:23; విలాపవాకయ్ములు 1:22; విలాపవాకయ్ములు 5:1; 

యెహెజేక్లు 25:6;  

వచనము 7 
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సనబ్లల్టును టోబీయాయును అరబీయులును అమోమ్ నీయులును అషోడ్దీయులును, యెరూషలేము 

యొకక్ గోడలు కటట్బడెననియు, బీటలనిన్యు కపప్బడెననియు వినినపుప్డు 

కీరత్నలు 59:5-13; కీరత్నలు 69:27; కీరత్నలు 109:14; యిరిమ్యా 18:23; 2 తిమోతి 4:14; 

కీరత్నలు 51:1; కీరత్నలు 51:9; యెషయా 43:25; యెషయా 44:22; యెషయా 36:11; 

యెషయా 36:12; నెహెమాయ్ 6:14; యోబు 16:18; కీరత్నలు 32:1; యిరిమ్యా 18:19; 

విలాపవాకయ్ములు 1:22; కొలొసస్యులకు 2:14;  

వచనము 8 

మిగుల కోపపడి యెరూషలేము మీదికి యుదధ్మునకు వచిచ్, పని ఆటంకపరచవలెనని వారందరు 

కటుట్కటిట్ మముమ్ను కలతపరచగా, 

నెహెమాయ్ 6:15; 1 దినవృతాత్ంతములు 29:3; 1 దినవృతాత్ంతములు 29:14; 1 

దినవృతాత్ంతములు 29:17; 1 దినవృతాత్ంతములు 29:18; 2 దినవృతాత్ంతములు 29:36; 

కీరత్నలు 110:3; 2 కొరిందీయులకు 8:16; 2 కొరిందీయులకు 8:17; ఫిలిపీప్యులకు 2:13; 

హెబీర్యులకు 13:21; కీరత్నలు 102:14; పర్సంగి 9:10; మీకా 7:11; హగగ్యి 1:14;  

వచనము 9 

మేము మా దేవునికి పార్రథ్నచేసి, వారి భయముచేత రాతిర్ంబగళుల్ కావలి యుంచితివిు. 

నెహెమాయ్ 4:1; నెహెమాయ్ 2:10; నెహెమాయ్ 2:19; నాయ్యాధిపతులు 10:7-18; నాయ్యాధిపతులు 

11:12-40; 1 సమూయేలు 11:2; 2 సమూయేలు 10:1-5; 2 రాజులు 24:2; 2 

దినవృతాత్ంతములు 20:1; యెహెజేక్లు 25:3-7; ఆమోసు 1:13; నెహెమాయ్ 13:23; నెహెమాయ్ 

13:24; 1 సమూయేలు 5:1; 1 సమూయేలు 5:2; 2 దినవృతాత్ంతములు 26:6-8; యిరిమ్యా 

25:20; ఆమోసు 1:8; ఆమోసు 3:9; జెకరాయ్ 9:5; జెకరాయ్ 9:6; ఎజార్ 4:4-16; ఎజార్ 5:8; 

ఆదికాండము 3:15; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:17; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:18; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 5:33; పర్కటన 12:12; పర్కటన 12:13; పర్కటన 12:17; దివ్తీయోపదేశకాండము 
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23:3; 1 రాజులు 11:27; 1 దినవృతాత్ంతములు 19:2; 2 దినవృతాత్ంతములు 24:13; ఎజార్ 

9:1; నెహెమాయ్ 6:1; నెహెమాయ్ 6:16; యెషయా 58:12; యిరిమ్యా 41:10; యిరిమ్యా 49:1;  

వచనము 10 

అపుప్డు యూదావారు బరువులు మోయువారి బలము తగిగ్పోయెను, ఉనన్ చెతత్ విసాత్రము, గోడ 

కటట్లేమని చెపప్గా, 

కీరత్నలు 2:1-3; కీరత్నలు 83:3-11; యెషయా 8:9; యెషయా 8:10; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

23:12; అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:13; యిరిమ్యా 20:10; ఎజార్ 4:4; యిరిమ్యా 41:10; 

దానియేలు 9:25; 1 కొరిందీయులకు 9:12;  

వచనము 11 

మా విరోధులును వారు తెలిసికొనకుండను చూడకుండను మనము వారిమధయ్కు చొరబడి వారిని 

చంపి పని ఆటంకపరచుదమనిరి. 

నెహెమాయ్ 4:11; ఆదికాండము 32:9-12; ఆదికాండము 32:28; 2 రాజులు 19:14-19; కీరత్నలు 

50:15; కీరత్నలు 55:16-22; లూకా 6:11; లూకా 6:12; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:24-30; 

మతత్యి 26:41; లూకా 21:36; 1 పేతురు 5:8; పర్సంగి 9:10;  

వచనము 12 

మా శతుర్వులయొదద్ నివాసులైయునన్ యూదులు వచిచ్ నలుదికుక్లనుండి మీరు మా సహాయమునకు 

రావలెనని మాటి మాటికి మాతో చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 13:31; సంఖాయ్కాండము 32:9; కీరత్నలు 11:1; కీరత్నలు 11:2; హగగ్యి 1:2; 2 

దినవృతాత్ంతములు 2:18; యెహెజేక్లు 29:18; 2 దినవృతాత్ంతములు 34:13; నెహెమాయ్ 4:2; 

నెహెమాయ్ 4:17; నెహెమాయ్ 6:9; కీరత్నలు 102:14;  

వచనము 13 

అందు నిమితత్ము గోడ వెనుకనునన్ దిగువ సథ్లములలోను పైనునన్ సథ్లములలోను జనులను వారి 

వారి కుటుంబముల పర్కారముగా వారి కతుత్లతోను వారి యీటెలతోను వారి విండల్తోను నిలిపితిని. 
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నాయ్యాధిపతులు 20:29-48; 2 సమూయేలు 17:2; కీరత్నలు 56:6; యెషయా 47:11; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:12; అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:21; 1 దెసస్లోనీకయులకు 5:2; ఎజార్ 

4:4; నెహెమాయ్ 4:9; కీరత్నలు 64:4;  

వచనము 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. 

ఆదికాండము 31:7; ఆదికాండము 31:41; సంఖాయ్కాండము 14:22; యోబు 19:3; దానియేలు 

1:20;  

వచనము 15 

వారి యోచన మాకు తెలియబడెననియు, దేవుడు దానిని వయ్రథ్ము చేసెననియు మా శతుర్వులు 

సమాచారము వినగా, మాలో పర్తివాడును తన పనికి గోడ దగగ్రకు వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 32:13-20; 2 దినవృతాత్ంతములు 32:2-8; కీరత్నలు 112:5; మతత్యి 10:16; 1 

కొరిందీయులకు 14:20; నెహెమాయ్ 4:17; నెహెమాయ్ 4:18; పరమగీతము 3:7; పరమగీతము 

3:8; ఎఫెసీయులకు 6:11-20;  

వచనము 16 

అయితే అపప్టినుండి నా పని వారిలో సగము మంది పనిచేయుచు వచిచ్రి, సగముమంది యీటెలును 

బలెల్ములును విండుల్ను కవచములును ధరించినవారై వచిచ్రి; అధికారులు యూదులలో ఆ యా 

యింటివారి వెనుక నిలిచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 14:9; దివ్తీయోపదేశకాండము 1:21; దివ్తీయోపదేశకాండము 1:29; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:30; దివ్తీయోపదేశకాండము 20:3; దివ్తీయోపదేశకాండము 20:4; 

యెహోషువ 1:9; 2 దినవృతాత్ంతములు 20:15-17; 2 దినవృతాత్ంతములు 32:7; కీరత్నలు 27:1; 
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కీరత్నలు 46:11; యెషయా 41:10-14; మతత్యి 10:28; హెబీర్యులకు 13:6; కీరత్నలు 20:7; 

కీరత్నలు 77:10-20; కీరత్నలు 143:5; యెషయా 51:12; యెషయా 51:13; యెషయా 

63:11-13; నెహెమాయ్ 1:5; దివ్తీయోపదేశకాండము 10:17; యోబు 37:22; కీరత్నలు 65:5; 

కీరత్నలు 66:3; కీరత్నలు 66:5; యెషయా 64:1-3; నహూము 1:2-7; హెబీర్యులకు 12:20; 

హెబీర్యులకు 12:21; హెబీర్యులకు 12:28; హెబీర్యులకు 12:29; 2 సమూయేలు 10:12; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:21; 1 దినవృతాత్ంతములు 19:13; కీరత్నలు 99:3; యిరిమ్యా 10:6; 

దానియేలు 2:45;  

వచనము 17 

గోడ కటుట్వారును బరువులు మోయువారును బరువులు ఎతుత్వారును, ఒకొక్కక్రు ఒకచేతితో పనిచేసి 

ఒకచేతితో ఆయుధము పటుట్కొనియుండిరి. 

2 సమూయేలు 15:31; 2 సమూయేలు 17:14; యోబు 5:12; యోబు 5:13; కీరత్నలు 33:10; 

కీరత్నలు 33:11; సామెతలు 21:30; యెషయా 8:10; యెషయా 44:25; విలాపవాకయ్ములు 

3:37; విలాపవాకయ్ములు 3:38; 1 కొరిందీయులకు 3:19; 1 కొరిందీయులకు 3:20; మారుక్ 

13:34; రోమీయులకు 12:11; 1 దెసస్లోనీకయులకు 4:11; ఎజార్ 7:6; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

5:38;  

వచనము 18 

మరియు కటుట్వారిలో ఒకొక్కడు తన కతిత్ని నడుమునకు బిగించుకొని గోడ కటుట్చు వచెచ్ను, బాకా 

ఊదువాడు నాయొదద్ నిలిచెను. 

నెహెమాయ్ 4:23; నెహెమాయ్ 5:15; నెహెమాయ్ 5:16; కీరత్నలు 101:6; నిరగ్మకాండము 28:32; 

దానియేలు 9:25; యోహాను 11:53; 1 కొరిందీయులకు 12:21;  

వచనము 19 

అపుప్డు నేను పర్ధానులతోను అధికారులతోను మిగిలినవారితోను ఇటల్ంటిని పని మికిక్లి గొపప్ది, 

మనము గోడమీద ఒకరొకరికి చాల యెడముగా ఉనాన్ము 
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నెహెమాయ్ 4:10; దానియేలు 9:25; 1 కొరిందీయులకు 9:12; 1 కొరిందీయులకు 16:9; 1 

కొరిందీయులకు 16:13; 2 కొరిందీయులకు 6:7; ఎఫెసీయులకు 6:11-20; ఫిలిపీప్యులకు 

1:28; 2 తిమోతి 2:3; 2 తిమోతి 4:7; నెహెమాయ్ 4:13; పర్సంగి 9:10; యోవేలు 2:8;  

వచనము 20 

గనుక ఏ సథ్లములో మీకు బాకానాదము వినబడునో అకక్డికి మా దగగ్రకు రండి, మన దేవుడు మన 

పక్షముగా యుదధ్ముచేయును. 

సంఖాయ్కాండము 10:9; 2 దినవృతాత్ంతములు 13:12-17; నెహెమాయ్ 4:13; యెహెజేక్లు 33:3; 

1 కొరిందీయులకు 14:8;  

వచనము 21 

ఆ పర్కారము మేము పనియందు పర్యాసపడితివిు; సగముమంది ఉదయము మొదలుకొని 

నక్షతర్ములు అగుపడువరకు ఈటెలు పటుట్కొనిరి. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 22 

మరియు ఆ కాలమందు నేను జనులతో పర్తివాడు తన పని వానితోకూడ యెరూషలేములో బస 

చేయవలెను, అపుప్డు వారు రాతిర్ మాకు కాపుగా నుందురు, పగలు పనిచేయుదురని చెపిప్తిని. 

నిరగ్మకాండము 14:14; నిరగ్మకాండము 14:25; దివ్తీయోపదేశకాండము 1:30; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:22; దివ్తీయోపదేశకాండము 20:4; యెహోషువ 23:10; జెకరాయ్ 

14:3; 2 సమూయేలు 10:11; 1 దినవృతాత్ంతములు 5:22; 1 దినవృతాత్ంతములు 19:12; 

కీరత్నలు 35:1; యెహెజేక్లు 33:3;  

వచనము 23 

ఈలాగున నేను గాని నా బంధువులు గాని నా పనివారు గాని నా వెంబడియునన్ పారావారు గాని 

ఉదుకుకొనుటకు తపప్ మరి దేనికిని మా వసత్రములను తీసివేయలేదు. 
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1 కొరిందీయులకు 15:10; 1 కొరిందీయులకు 15:58; గలతీయులకు 6:9; కొలొసస్యులకు 

1:29; పరమగీతము 3:8;  
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వచనము 1 

తమ సహోదరులైన యూదుల మీద జనులును వారి భారయ్లును కఠినమైన ఫిరాయ్దు చేసిరి. 

నెహెమాయ్ 11:1; నెహెమాయ్ 11:2; పరమగీతము 3:8;  

వచనము 2 

ఏదనగా కొందరు మేమును మా కుమారులును మా కుమారెత్లును అనేకులము. అందుచేత మేము తిని 

బర్దుకుటకు ధానయ్ము మీయొదద్ తీసికొందుమనిరి. 

నెహెమాయ్ 5:16; నెహెమాయ్ 7:2; నాయ్యాధిపతులు 9:48; 1 కొరిందీయులకు 15:10; 

నాయ్యాధిపతులు 5:11; నెహెమాయ్ 4:16; యోవేలు 2:8;  

వచనము 3 

మరికొందరు కాష్మమునన్ందున మా భూములను దార్క్షతోటలను మాయిండల్ను కుదువపెటిట్తివిు గనుక 

మీయొదద్ ధానయ్ము తీసికొందుమనిరి. 

నిరగ్మకాండము 3:7; నిరగ్మకాండము 22:25-27; యోబు 31:38; యోబు 31:39; యోబు 

34:28; యెషయా 5:7; లూకా 18:7; యాకోబు 5:4; లేవీయకాండము 25:35-37; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:7-11; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:26; 1 కొరిందీయులకు 6:6-8; 

నిరగ్మకాండము 21:2; దివ్తీయోపదేశకాండము 23:19; నెహెమాయ్ 10:31; యోబు 35:9; 

కీరత్నలు 37:21; కీరత్నలు 82:4; సామెతలు 21:13; పర్సంగి 4:1; యిరిమ్యా 15:10; యిరిమ్యా 

34:8; విలాపవాకయ్ములు 5:13; యెహెజేక్లు 18:8; యెహెజేక్లు 22:12; యెహెజేక్లు 45:9; 

ఆమోసు 8:6; మీకా 2:2; లూకా 6:30; 1 కొరిందీయులకు 7:33;  

వచనము 4 

మరికొందరు రాజు గారికి పనున్ చెలిల్ంచుటకై మా భూములమీదను మా దార్క్షతోటలమీదను మేము 

అపుప్ చేసితివిు. 
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కీరత్నలు 127:3-5; కీరత్నలు 128:2-4; మలాకీ 2:2; ఆదికాండము 41:57; ఆదికాండము 42:2; 

ఆదికాండము 43:8; ఆదికాండము 47:19; నిరగ్మకాండము 22:25; దివ్తీయోపదేశకాండము 

28:32; 2 రాజులు 4:1; యోబు 29:12; కీరత్నలు 15:5;  

వచనము 5 

మా పార్ణము మా సహోదరుల పార్ణము వంటిది కాదా? మా పిలల్లు వారి పిలల్లను పోలిన వారు 

కారా? మా కుమారులను మా కుమారెత్లను దాసులగుటకై అపప్గింపవలసి వచెచ్ను; ఇపప్టికిని మా 

కుమారెత్లలో కొందరు దాసతవ్ములో నునాన్రు, మా భూములును మా దార్క్షతోటలును 

అనుయ్లవశమున నుండగా వారిని విడిపించుటకు మాకు శకిత్ చాలకునన్దని చెపప్గా 

ఆదికాండము 47:15-25; లేవీయకాండము 25:35-39; దివ్తీయోపదేశకాండము 15:7; మలాకీ 

3:8-11; ఆదికాండము 47:19; నెహెమాయ్ 5:11;  

వచనము 6 

వారి ఫిరాయ్దును ఈ మాటలను నేను వినినపుప్డు మిగుల కోపపడితిని. 

నెహెమాయ్ 9:37; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:47; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:48; యెహోషువ 

16:10; 1 రాజులు 9:21; ఎజార్ 4:13; ఎజార్ 4:20; నిరగ్మకాండము 22:14; నెహెమాయ్ 5:11; 

సామెతలు 22:7; విలాపవాకయ్ములు 1:1; మతత్యి 22:17; లూకా 20:22; యోహాను 8:33; 

రోమీయులకు 13:6; పర్కటన 18:13;  

వచనము 7 

అంతట నాలో నేనే యోచనచేసి పర్ధానులను అధికారులను గదిద్ంచి మీరు మీ సహోదరులయొదద్ వడిడ్ 

పుచుచ్కొనుచునాన్రని చెపిప్ వారిని ఆటంకపరచుటకై మహా సమాజమును సమకూరిచ్ 

ఆదికాండము 37:27; యెషయా 58:7; యాకోబు 2:5; యాకోబు 2:6; నిరగ్మకాండము 

21:1-11; లేవీయకాండము 25:39-43; 2 రాజులు 4:1; మతత్యి 18:25; ఆదికాండము 

17:13; నిరగ్మకాండము 21:7; నిరగ్మకాండము 21:26; లేవీయకాండము 25:48; 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 5:14; ఎసేత్రు 7:4; యోబు 24:9; యోబు 31:15; సామెతలు 22:7; 

సామెతలు 29:13; యెషయా 50:1; ఎఫెసీయులకు 6:9; కొలొసస్యులకు 4:1; పర్కటన 18:13;  

వచనము 8 

అనుయ్లకు అమమ్బడిన మా సహోదరులైన యూదులను మా శకిత్కొలది మేము విడిపించితివిు, మీరు మీ 

సహోదరులను అముమ్దురా? వారు మనకు అమమ్బడవచుచ్నా? అని వారితో చెపప్గా, వారు ఏమియు 

చెపప్లేక ఊరకుండిరి. 

నెహెమాయ్ 13:8; నెహెమాయ్ 13:25; నిరగ్మకాండము 11:8; సంఖాయ్కాండము 16:15; మారుక్ 

3:5; ఎఫెసీయులకు 4:26; నెహెమాయ్ 13:11; 2 కొరిందీయులకు 7:11; 2 కొరిందీయులకు 

11:29;  

వచనము 9 

మరియు నేను మీరు చేయునది మంచిది కాదు, మన శతుర్వులైన అనుయ్ల నిందనుబటిట్ మన దేవునికి 

భయపడి మీరు పర్వరిత్ంపకూడదా? 

కీరత్నలు 4:4; కీరత్నలు 27:8; లేవీయకాండము 19:15; 2 దినవృతాత్ంతములు 19:6; 2 

దినవృతాత్ంతములు 19:7; కీరత్నలు 82:1-4; సామెతలు 27:5; 2 కొరిందీయులకు 5:16; 

గలతీయులకు 2:11; 1 తిమోతి 5:20; తీతుకు 2:15; నిరగ్మకాండము 22:25; లేవీయకాండము 

25:36; దివ్తీయోపదేశకాండము 15:2; దివ్తీయోపదేశకాండము 15:3; దివ్తీయోపదేశకాండము 

23:19; దివ్తీయోపదేశకాండము 23:20; దివ్తీయోపదేశకాండము 24:10-13; కీరత్నలు 15:1; 

కీరత్నలు 15:5; యెహెజేక్లు 22:12; యెహెజేక్లు 45:9; 2 దినవృతాత్ంతములు 28:9-13; 

మతత్యి 18:17; నెహెమాయ్ 5:10; నెహెమాయ్ 6:17; నెహెమాయ్ 13:17; యోబు 31:34; కీరత్నలు 

94:16; సామెతలు 24:25; సామెతలు 28:4; యెషయా 33:15; యెషయా 58:3; మతత్యి 

18:28;  

వచనము 10 
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నేనును నా బంధువులును నా దాసులును కూడ ఆలాగుననే వారికి సొముమ్ను ధానయ్మును అపుప్గా 

ఇచిచ్తివిు; ఆ అపుప్ పుచుచ్కొనకుందము. 

మతత్యి 25:15; మతత్యి 25:29; 2 కొరిందీయులకు 8:12; గలతీయులకు 6:10; 

లేవీయకాండము 25:47-49; నిరగ్మకాండము 21:16; దివ్తీయోపదేశకాండము 24:7; 

రోమీయులకు 14:15; 1 కొరిందీయులకు 8:11; యోబు 29:10; యోబు 32:15; మతత్యి 

22:12; రోమీయులకు 3:19; ఆదికాండము 17:13; ఆదికాండము 31:15; ఆదికాండము 

37:27; నిరగ్మకాండము 21:2; లేవీయకాండము 25:48; లేవీయకాండము 25:50; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:68; నెహెమాయ్ 9:37; యోబు 6:23; కీరత్నలు 44:12; పర్సంగి 

10:19; ఆమోసు 8:6; జెకరాయ్ 11:5; మతత్యి 5:22; మతత్యి 18:25; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

11:29; 1 కొరిందీయులకు 6:6; ఎఫెసీయులకు 6:9; పర్కటన 18:13;  

వచనము 11 

ఈ దినములోనే వారియొదద్ మీరు అపహరించిన భూములను దార్క్షతోటలను ఒలీవతోటలను వారి 

యిండల్ను వారికి అపుప్గా ఇచిచ్న సొముమ్లోను ధానయ్ములోను దార్కాష్రసములోను నూనెలోను 

నూరవభాగమును వారికి మరల అపప్గించుడని నేను మిముమ్ను బతిమాలుచునాన్ను అంటిని. 

1 సమూయేలు 2:24; సామెతలు 16:29; సామెతలు 17:26; సామెతలు 18:5; సామెతలు 19:2; 

సామెతలు 24:23; నెహెమాయ్ 5:15; ఆదికాండము 20:11; ఆదికాండము 42:18; 

లేవీయకాండము 25:36; అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31; ఆదికాండము 13:7; ఆదికాండము 

13:8; 2 సమూయేలు 12:14; యెహెజేక్లు 36:20; రోమీయులకు 2:24; 1 తిమోతి 5:14; 

తీతుకు 2:5; 1 పేతురు 2:12; నిరగ్మకాండము 18:21; లేవీయకాండము 25:17; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:18; 1 సమూయేలు 17:26; 2 దినవృతాత్ంతములు 13:5; కీరత్నలు 

89:41; సామెతలు 16:6; 1 కొరిందీయులకు 6:6; ఎఫెసీయులకు 5:21; ఎఫెసీయులకు 6:9; 

కొలొసస్యులకు 3:22; తీతుకు 2:8;  

వచనము 12 
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అందుకు వారు నీవు చెపిప్న పర్కారమే యివనిన్యు ఇచిచ్వేసి వారియొదద్ ఏమియు కోరమనిరి. అంతట 

నేను యాజకులను పిలిచి ఈ వాగాద్న పర్కారము జరిగించుటకు వారిచేత పర్మాణము చేయించితిని. 

మీకా 2:1; లూకా 3:13; లూకా 3:14; 1 కొరిందీయులకు 9:12-18; 2 కొరిందీయులకు 5:11; 

2 కొరిందీయులకు 5:20; 2 కొరిందీయులకు 6:1; ఫిలేమోనుకు 1:8; ఫిలేమోనుకు 1:9; నెహెమాయ్ 

5:7; నిరగ్మకాండము 22:25-27; కీరత్నలు 15:5; యెహెజేక్లు 18:8; యెహెజేక్లు 18:13; 

యెషయా 58:6; యెహెజేక్లు 45:9; మతత్యి 18:28;  

వచనము 13 

మరియు నేను నా ఒడిని దులిపి ఈ పర్కారమే దేవుడు ఈ వాగాద్నము నెరవేరచ్ని పర్తివానిని తన 

యింటిలో ఉండకయు తన పని ముగింపకయు నుండునటుల్ దులిపివేయును; ఇటువలె వాడు 

దులిపివేయబడి యేమియు లేనివాడుగా చేయబడునుగాకని చెపప్గా, సమాజకులందరు ఆలాగు 

కలుగునుగాక అని చెపిప్ యెహోవాను సుత్తించిరి. జనులందరును ఈ మాట చొపుప్ననే జరిగించిరి. 

లేవీయకాండము 6:4; లేవీయకాండము 6:5; 1 సమూయేలు 12:3; 2 సమూయేలు 12:6; 

యెషయా 58:6; లూకా 3:8; నెహెమాయ్ 5:3; నెహెమాయ్ 5:4; నిరగ్మకాండము 22:25; మతత్యి 

18:28;  

వచనము 14 

మరియు నేను యూదా దేశములో వారికి అధికారిగా నిరణ్యింపబడిన కాలము మొదలుకొని, అనగా 

అరత్హషసత్ రాజు ఏలుబడియందు ఇరువదియవ సంవతస్రము మొదలుకొని ముపప్ది రెండవ 

సంవతస్రము వరకు పండెర్ండు సంవతస్రములు అధికారికి రావలసిన సొముమ్ను నేనుగాని నా 

బంధువులుగాని తీసికొనలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:14; 2 దినవృతాత్ంతములు 28:15; ఎజార్ 10:12; మతత్యి 19:21; 

మతత్యి 19:22; లూకా 19:8; నెహెమాయ్ 10:29; నెహెమాయ్ 13:25; 2 రాజులు 23:2; 2 

రాజులు 23:3; 2 దినవృతాత్ంతములు 6:22; 2 దినవృతాత్ంతములు 6:23; 2 దినవృతాత్ంతములు 
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15:13; 2 దినవృతాత్ంతములు 15:14; ఎజార్ 10:5; యిరిమ్యా 34:8-10; మతత్యి 26:63; 2 

రాజులు 11:4; 2 రాజులు 11:17; 2 దినవృతాత్ంతములు 23:16; మతత్యి 6:12;  

వచనము 15 

అయితే నాకు ముందుగా నుండిన అధికారులు జనులయొదద్నుండి ఆహారమును దార్కాష్రసమును 

నలువది తులముల వెండిని తీసికొనుచు వచిచ్రి; వారి పనివారు సహా జనుల మీద భారము మోపుచు 

వచిచ్రి, అయితే దేవుని భయముచేత నేనాలాగున చేయలేదు. 

మతత్యి 10:14; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:51; అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:6; 1 సమూయేలు 

15:28; 1 రాజులు 11:29-31; జెకరాయ్ 5:3; జెకరాయ్ 5:4; సంఖాయ్కాండము 5:22; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:14-26; 1 దినవృతాత్ంతములు 16:36; 2 రాజులు 23:3; కీరత్నలు 

50:14; కీరత్నలు 76:11; కీరత్నలు 119:106; పర్సంగి 5:5; 2 రాజులు 11:17; 2 

దినవృతాత్ంతములు 15:14; 2 దినవృతాత్ంతములు 23:16; నెహెమాయ్ 8:6; నెహెమాయ్ 10:29; 

నెహెమాయ్ 13:25; సామెతలు 21:13; మతత్యి 6:12; మారుక్ 6:11; లూకా 9:5; పర్కటన 19:4;  

వచనము 16 

ఇదియుగాక నేను ఈ గోడ పని చేయగా నా పనివారును ఆ పనిచేయుచు వచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 2:1; నెహెమాయ్ 13:6; 1 కొరిందీయులకు 9:4-15; 1 కొరిందీయులకు 9:18; 2 

దెసస్లోనీకయులకు 3:8; 2 దెసస్లోనీకయులకు 3:9; ఎజార్ 4:13; ఎజార్ 4:14; రోమీయులకు 

13:6; రోమీయులకు 13:7; నాయ్యాధిపతులు 8:29; 2 సమూయేలు 23:3; నెహెమాయ్ 2:6; 

నెహెమాయ్ 5:18; హగగ్యి 1:1; మతత్యి 25:16; యోహాను 8:14; 2 కొరిందీయులకు 12:18;  

వచనము 17 

భూమి సంపాదించుకొనిన వారము కాము; నా భోజనపు బలల్యొదద్ మా చుటుట్నునన్ అనయ్జనులలో 

నుండి వచిచ్న వారు గాక యూదులును అధికారులును నూట ఏబదిమంది కూరుచ్ని యుండిరి. 

1 సమూయేలు 2:15-17; 1 సమూయేలు 8:15; సామెతలు 29:12; మతత్యి 5:47; 2 

కొరిందీయులకు 11:9; 2 కొరిందీయులకు 12:13; నెహెమాయ్ 5:9; యోబు 31:23; కీరత్నలు 
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112:1; కీరత్నలు 147:11; సామెతలు 16:6; పర్సంగి 12:13; పర్సంగి 12:14; యెషయా 

50:10; లూకా 18:2-4; ఆదికాండము 20:11; ఆదికాండము 22:12; ఆదికాండము 39:9; 

ఆదికాండము 42:18; నిరగ్మకాండము 1:17; నిరగ్మకాండము 20:20; లేవీయకాండము 19:14; 

లేవీయకాండము 25:17; లేవీయకాండము 25:36; దివ్తీయోపదేశకాండము 25:18; 

నాయ్యాధిపతులు 8:29; 1 సమూయేలు 2:16; 1 రాజులు 18:3; 2 దినవృతాత్ంతములు 19:7; 

నెహెమాయ్ 4:16; నెహెమాయ్ 5:18; నెహెమాయ్ 7:2; యోబు 1:8; కీరత్నలు 19:9; కీరత్నలు 26:11; 

కీరత్నలు 119:161; సామెతలు 3:7; సామెతలు 14:16; సామెతలు 28:16; విలాపవాకయ్ములు 

5:8; యెహెజేక్లు 18:8; జెఫనాయ్ 1:9; మలాకీ 3:5; అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31; ఎఫెసీయులకు 

5:21; కొలొసస్యులకు 3:22; 1 దెసస్లోనీకయులకు 2:9;  

వచనము 18 

నా నిమితత్ము పర్తి దినము ఒక యెదుద్ను శేర్షఠ్మైన ఆరు గొఱఱ్లును సిదధ్ము చేయబడెను. ఇవియుగాక 

కోళల్ను, పదిరోజులకు ఒకమారు నానావిధమైన దార్కాష్రసములను సిదధ్ము చేసితిని. ఈ పర్కారముగా 

చేసినను ఈ జనుల దాసతవ్ము బహు కఠినముగా ఉండినందున అధికారికి రావలసిన సొముమ్ను నేను 

అపేకిష్ంపలేదు. 

లూకా 8:15; రోమీయులకు 2:7; 1 కొరిందీయులకు 15:58; గలతీయులకు 6:9; 

సంఖాయ్కాండము 16:15; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:33-35; 1 దెసస్లోనీకయులకు 2:5; 1 

దెసస్లోనీకయులకు 2:6; 2 కొరిందీయులకు 12:16-18; ఫిలిపీప్యులకు 2:20; ఫిలిపీప్యులకు 

2:21; నెహెమాయ్ 4:16; నెహెమాయ్ 4:23;  

వచనము 19 

నా దేవా, ఈ జనులకు నేను చేసిన సకలమైన ఉపకారములనుబటిట్ నాకు మేలు కలుగునటుల్గా ననున్ 

దృషిట్ంచుము. 

2 సమూయేలు 9:7; 2 సమూయేలు 9:13; 1 రాజులు 18:19; యెషయా 32:8; రోమీయులకు 

12:13; 1 పేతురు 4:9; 1 పేతురు 4:10; 1 రాజులు 4:23; పర్సంగి 5:11; యెషయా 3:7;  
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వచనము 1 

నేను ఇంకను గుమమ్ములకు తలుపులు నిలుపక ముందుగా దానిలో బీటలు లేకుండ సంపూరణ్ముగా 

గోడను కటిట్ యుండగా, సనబ్లల్టును టోబీయాయును అరబీయుడైన గెషెమును మా శతుర్వులలో 

మిగిలినవారును విని 

1 రాజులు 4:22; 1 రాజులు 4:23; నెహెమాయ్ 5:14; నెహెమాయ్ 5:15; కీరత్నలు 37:21; కీరత్నలు 

37:26; పర్సంగి 5:11; యెషయా 3:7; 1 దెసస్లోనీకయులకు 2:9;  

వచనము 2 

సనబ్లల్టును గెషెమును నాకు ఏదో హాని చేయుటకు ఆలోచించి ఓనో మైదానమందునన్ గార్మములలో 

ఒక దాని దగగ్ర మనము కలిసికొందము రండని నాయొదద్కు వరత్మానము పంపిరి. 

నెహెమాయ్ 13:14; నెహెమాయ్ 13:22; నెహెమాయ్ 13:31; ఆదికాండము 40:14; కీరత్నలు 25:6; 

కీరత్నలు 25:7; కీరత్నలు 40:17; కీరత్నలు 106:4; యిరిమ్యా 29:11; కీరత్నలు 18:23-25; 

మతత్యి 10:42; మతత్యి 25:34-40; మారుక్ 9:41; 2 రాజులు 20:3; నెహెమాయ్ 6:14; 

నెహెమాయ్ 7:5; కీరత్నలు 119:159; యెషయా 38:3; యిరిమ్యా 15:15; యిరిమ్యా 24:6; 

హోషేయ 9:17; ఫిలిపీప్యులకు 4:19; 2 తిమోతి 1:16; హెబీర్యులకు 6:10;  

వచనము 3 

అందుకు నేను నేను చేయుపని గొపప్ది, దాని విడిచి మీయొదద్కు వచుచ్టకై నేను దానినెందుకు 

ఆపవలెను? నేను రాలేనని చెపుప్టకు దూతలను పంపితిని. 

నెహెమాయ్ 2:10; నెహెమాయ్ 2:19; నెహెమాయ్ 4:1; నెహెమాయ్ 4:7; నెహెమాయ్ 6:6; నెహెమాయ్ 4:6; 

నెహెమాయ్ 4:7; దానియేలు 9:25; నెహెమాయ్ 3:1; నెహెమాయ్ 3:3; నెహెమాయ్ 3:6; నెహెమాయ్ 4:3; 

నెహెమాయ్ 6:16; నెహెమాయ్ 7:1; కీరత్నలు 41:6; కీరత్నలు 147:13; యెషయా 58:12;  

వచనము 4 

వారు ఆలాగున నాలుగు మారులు నాయొదద్కు వరత్మానము పంపగా ఆ పర్కారమే నేను మరల 

పర్తుయ్తత్రమిచిచ్తిని. 
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2 సమూయేలు 3:27; 2 సమూయేలు 20:9; కీరత్నలు 37:12; సామెతలు 26:24-26; పర్సంగి 

4:4; నెహెమాయ్ 11:35; 1 దినవృతాత్ంతములు 8:12; కీరత్నలు 12:2; కీరత్నలు 37:12; కీరత్నలు 

37:32; యిరిమ్యా 41:2; యెహెజేక్లు 33:31; మీకా 7:4; మీకా 7:5; లూకా 20:19-21; 

ఆదికాండము 4:8; ఎజార్ 2:33; నెహెమాయ్ 2:19; నెహెమాయ్ 3:22; నెహెమాయ్ 6:6; నెహెమాయ్ 

6:16; నెహెమాయ్ 7:37; నెహెమాయ్ 12:28;  

వచనము 5 

అంతట అయిదవమారు సనబ్లల్టు తన పనివాని దావ్రా విపిప్యునన్ యొక పతిర్కను నాయొదద్కు 

పంపెను. 

సామెతలు 14:15; మతత్యి 10:16; పర్సంగి 9:10; లూకా 14:30; యోహాను 9:4; 1 తిమోతి 

4:15; 1 తిమోతి 4:16; ఎజార్ 4:24; నెహెమాయ్ 6:11; అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:2; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 8:1;  

వచనము 6 

అందులో వారిపైన రాజుగా ఉండవలెనని నీవు పార్కారమును కటుట్చునాన్వనియు, ఈ హేతువుచేతనే 

నీవును యూదులును రాజుమీద తిరుగుబాటు చేయునటుల్గా నీవు ఆలోచించుచునాన్వనియు, 

నాయ్యాధిపతులు 16:6; నాయ్యాధిపతులు 16:10; నాయ్యాధిపతులు 16:15-20; సామెతలు 

7:21; లూకా 18:5; 1 కొరిందీయులకు 15:58; గలతీయులకు 2:5; సామెతలు 14:15;  

వచనము 7 

యూదులకు రాజుగా ఉనాన్డని నినున్గూరిచ్ పర్కటన చేయుటకు యెరూషలేములో పర్వకత్లను నీవు 

నియమించితివనియు మొదలగు మాటలును రాజునకు ఈ సంగతులు తెలియనగుననియు మొదలగు 

మాటలును, అందునిమితత్ము ఇపుప్డు మనము యోచన చేసెదము రండనియు, ఈ సంగతి 

అనయ్జనుల వదంతియనియు, దానిని గెషెము చెపుప్చునాన్డనియు వార్యబడెను. 
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2 రాజులు 18:26-28; 2 కొరిందీయులకు 2:11; 2 కొరిందీయులకు 11:13-15; ఎఫెసీయులకు 

6:11; 2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10; 1 రాజులు 21:8; 2 దినవృతాత్ంతములు 32:17; యిరిమ్యా 

29:25; అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:5;  

వచనము 8 

ఈ పని చేయలేకుండ మేమశకుత్లమగుదుమనుకొని వారందరు మముమ్ను బెదరింప జూచిరి గాని 

యిరిమ్యా 9:3-6; యిరిమ్యా 20:10; మతత్యి 5:11; రోమీయులకు 3:8; 2 కొరిందీయులకు 

6:8; 1 పేతురు 2:12; 1 పేతురు 2:13; 1 పేతురు 3:16; నెహెమాయ్ 6:1; నెహెమాయ్ 6:2; 

నెహెమాయ్ 2:19; ఎజార్ 4:12; ఎజార్ 4:15; లూకా 23:2; యోహాను 19:13; నెహెమాయ్ 6:13;  

వచనము 9 

నేను ఇటువంటి కారయ్ములను మేమెంత మాతర్మును చేయువారము కాము, వీటిని నీ 

మనసుస్లోనుండి నీవు కలిప్ంచుకొంటివని అతనియొదద్కు నేను వరత్మానము పంపితిని. దేవా, ఇపుప్డు 

నాచేతులను బలపరచుము. 

నెహెమాయ్ 6:12; నెహెమాయ్ 6:13; 2 సమూయేలు 15:10-12; 1 రాజులు 1:7; 1 రాజులు 1:18; 

1 రాజులు 1:25; 1 రాజులు 1:34; సామెతలు 26:24-26; అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:15; 

పర్సంగి 1:1;  

వచనము 10 

అటుతరువాత మెహేతబేలునకు పుటిట్న దెలాయాయ్ కుమారుడైన షెమయా యొకక్ యింటికి వచిచ్తిని. 

అతడు బయటికి రాకుండ నిరభ్ందింపబడెను. అతడు రాతిర్కాలమందు నినున్ చంపుటకు వారు 

వచెచ్దరు గనుక, దేవుని మందిర గరాభ్లయము లోపలికి మనముపోయి తలుపులు వేసికొనెదము 

రండని చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:12; అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:13; అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:7; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:10; యోబు 13:4; కీరత్నలు 36:3; కీరత్నలు 38:12; కీరత్నలు 52:2; 

యెషయా 59:4; దానియేలు 11:27; మతత్యి 12:34; యోహాను 8:44; యిరిమ్యా 37:14;  
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వచనము 11 

నేను నావంటి వాడు పారిపోవచుచ్నా? ఇంతవాడనైన నేను నా పార్ణమును రకిష్ంచుకొనుటకైనను 

గరాభ్లయమున పర్వేశింపవచుచ్నా? నేను అందులో పర్వేశింపనంటిని. 

నెహెమాయ్ 6:14; నెహెమాయ్ 4:10-14; 2 దినవృతాత్ంతములు 32:18; 2 దినవృతాత్ంతములు 

15:7; ఎజార్ 4:1-24; యెషయా 35:3; యెషయా 35:4; యిరిమ్యా 38:4; హెబీర్యులకు 

12:12; 1 సమూయేలు 30:6; కీరత్నలు 56:3; కీరత్నలు 71:1; కీరత్నలు 68:35; కీరత్నలు 138:3; 

యెషయా 41:10; జెకరాయ్ 10:12; 2 కొరిందీయులకు 12:9; ఎఫెసీయులకు 3:16; 

ఎఫెసీయులకు 6:10; ఫిలిపీప్యులకు 4:13; 1 పేతురు 5:10; ఆదికాండము 49:24; 

నాయ్యాధిపతులు 7:11; 2 సమూయేలు 4:1; ఎజార్ 4:4; ఎజార్ 4:24; నెహెమాయ్ 2:19; నెహెమాయ్ 

6:11; నెహెమాయ్ 6:19; యిరిమ్యా 18:19; యెహెజేక్లు 30:24; లూకా 13:31;  

వచనము 12 

అపుప్డు దేవుడు అతని పంపలేదనియు, టోబీయాయును సనబ్లల్టును అతనికి లంచమిచిచ్నందున నా 

విషయమై యీ పర్కటన చేసెననియు తేటగ కనుగొంటిని 

నెహెమాయ్ 6:12; ఎజార్ 8:16; ఎజార్ 10:31; సామెతలు 11:9; మతత్యి 7:15; 2 రాజులు 9:8; 

యిరిమ్యా 36:5; యెహెజేక్లు 3:24; కీరత్నలు 12:2; కీరత్నలు 37:12; కీరత్నలు 120:2; కీరత్నలు 

120:3; 1 రాజులు 6:5; 2 రాజులు 11:3; 2 దినవృతాత్ంతములు 28:24; 2 దినవృతాత్ంతములు 

29:3; 2 దినవృతాత్ంతములు 29:7; మలాకీ 1:10; అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:30; యోబు 

24:13-17; యోహాను 3:20; కీరత్నలు 11:3; కీరత్నలు 27:5; యోహాను 20:19;  

వచనము 13 

ఇందువలన నాకు భయము పుటట్గా, నేను అతడు చెపిప్నటుల్ చేసి పాపములో పడుదునని అనుకొని, 

నామీద నింద మోపునటుల్గా ననున్గూరిచ్ చెడువారత్ పుటిట్ంచుటకు వారతనికి లంచమిచిచ్ యుండిరి. 

నెహెమాయ్ 6:3; 1 సమూయేలు 19:5; యోబు 4:3-6; కీరత్నలు 11:1; కీరత్నలు 11:2; కీరత్నలు 

112:6; కీరత్నలు 112:8; సామెతలు 28:1; యెషయా 10:18; లూకా 13:31-33; అపోసత్లుల 
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కారయ్ములు 8:1; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24; అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:13; హెబీర్యులకు 

11:27; నెహెమాయ్ 6:9; సంఖాయ్కాండము 32:7-9; పర్సంగి 10:1; ఫిలిపీప్యులకు 2:17; 

ఫిలిపీప్యులకు 2:30; ఆదికాండము 39:9; 1 సమూయేలు 22:4; ఎసేత్రు 4:14; కీరత్నలు 27:5; 

సామెతలు 27:8; యిరిమ్యా 37:12; దానియేలు 6:10; యోహాను 18:4; యోహాను 20:19;  

వచనము 14 

నా దేవా, వారి కిర్యలనుబటిట్ టోబీయాను సనబ్లల్టును ననున్ భయపెటట్వలెనని కనిపెటిట్ యునన్ 

పర్వకత్లను, నోవదాయ్ అను పర్వకి త్ర్ని జాఞ్పకము చేసికొనుము. 

యెహెజేక్లు 13:22; 1 కొరిందీయులకు 2:15; 1 కొరిందీయులకు 12:10; యిరిమ్యా 14:14; 

యిరిమ్యా 23:16; యిరిమ్యా 23:25; యిరిమ్యా 28:15; యెహెజేక్లు 13:7; 1 యోహాను 4:1; 

యెషయా 56:11; యెహెజేక్లు 13:19; మీకా 3:11; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:33; 1 తిమోతి 

3:3; తీతుకు 1:7; 1 పేతురు 5:2; 2 పేతురు 2:3; పర్కటన 18:13; నెహెమాయ్ 6:7; నెహెమాయ్ 

6:10; దానియేలు 11:30; 2 పేతురు 2:1;  

వచనము 15 

ఈ పర్కారముగా ఏలూలు మాసము ఇరువది యయిదవ దినమందు, అనగా ఏబదిరెండు దినములకు 

పార్కారమును కటుట్ట సమాపత్మాయెను. 

సామెతలు 29:5; యెషయా 51:7; యెషయా 51:12; యెషయా 51:13; యెషయా 57:11; 

యిరిమ్యా 1:17; యెహెజేక్లు 2:6; యెహెజేక్లు 13:17-23; మతత్యి 10:28; 2 తిమోతి 1:7; 

పర్కటన 21:8; యాకోబు 4:17; నెహెమాయ్ 6:6; సామెతలు 22:1; పర్సంగి 7:1; యిరిమ్యా 

18:18; యిరిమ్యా 20:10; దానియేలు 6:4; దానియేలు 6:5; మతత్యి 22:15; మతత్యి 26:59; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:13; 2 కొరిందీయులకు 11:12; 1 తిమోతి 5:14; తీతుకు 2:8; 

నెహెమాయ్ 6:7; నెహెమాయ్ 6:19; సామెతలు 16:29; పర్సంగి 10:1;  

వచనము 16 
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అయితే మా శతుర్వులు ఈ సంగతి వినినపుప్డును, మా చుటుట్నుండు అనయ్జనులందరు జరిగిన పని 

చూచినపుప్డును, వారు బహుగా అధైరయ్పడిరి; ఏలయనగా ఈ పని మా దేవునివలన జరిగినదని వారు 

తెలిసికొనిరి. 

నెహెమాయ్ 5:19; కీరత్నలు 22:1; కీరత్నలు 63:1; నెహెమాయ్ 4:4; నెహెమాయ్ 4:5; నెహెమాయ్ 

13:29; కీరత్నలు 36:11; కీరత్నలు 36:12; కీరత్నలు 140:5-11; యిరిమ్యా 11:20-23; 

యిరిమ్యా 18:20-23; 2 తిమోతి 4:14; 2 తిమోతి 4:15; 1 యోహాను 5:16; 1 రాజులు 

22:22-24; యెషయా 9:14; యెషయా 9:15; యిరిమ్యా 14:15; యిరిమ్యా 14:18; యిరిమ్యా 

28:1; యిరిమ్యా 28:10; యిరిమ్యా 28:15; యెహెజేక్లు 13:16; యెహెజేక్లు 13:17; మతత్యి 

7:15; మతత్యి 24:11; మతత్యి 24:24; 2 తిమోతి 3:8; పర్కటన 19:20; నాయ్యాధిపతులు 

4:4; నెహెమాయ్ 6:9; నెహెమాయ్ 7:5; యిరిమ్యా 15:15; అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:9;  

వచనము 17 

ఆ దినములలో యూదుల పర్ధానులు టోబీయాయొదద్కు మాటిమాటికి పతిర్కలు పంపుచు వచిచ్రి; 

అతడును వారికి పతిర్కలు పంపుచుండెను. 

ఎజార్ 6:15; కీరత్నలు 1:3; దానియేలు 9:25; నెహెమాయ్ 4:1; నెహెమాయ్ 4:2; నెహెమాయ్ 4:6; 

నెహెమాయ్ 7:1;  

వచనము 18 

అతడు ఆరహు కుమారుడైన షెకనాయ్కు అలుల్డు. ఇదియుగాక యోహానాను అను తన కుమారుడు 

బెరెకాయ్ కుమారుడైన మెషులాల్ము కుమారెత్ను వివాహము చేసికొనియుండెను గనుక యూదులలో 

అనేకులు అతని పక్షమున నుండెదమని పర్మాణము చేసిరి. 

నెహెమాయ్ 2:10; నెహెమాయ్ 4:1; నెహెమాయ్ 4:7; నెహెమాయ్ 6:1; నెహెమాయ్ 6:2; నిరగ్మకాండము 

14:25; సంఖాయ్కాండము 23:23; యెహోషువ 5:1; కీరత్నలు 126:2; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

5:38; ఎసేత్రు 7:6; యిరిమ్యా 33:9;  

వచనము 19 
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వారు నా యెదుట అతని గుణాతిశయములనుగూరిచ్ మాటలాడుచు వచిచ్రి, నేను చెపిప్న మాటలు 

ఆతనికి తెలియజేసిరి. ననున్ భయపెటుట్టకే టోబీయా పతిర్కలు పంపెను. 

నెహెమాయ్ 3:5; నెహెమాయ్ 5:7; నెహెమాయ్ 13:28; మీకా 7:1-6; మతత్యి 24:10-12; నెహెమాయ్ 

13:4; సామెతలు 11:13; యిరిమ్యా 29:25; యిరిమ్యా 41:10;  
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నెహెమాయ్ 

అధాయ్యము 7	
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www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 51 141



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

వచనము 1 

నేను పార్కారమును కటిట్ తలుపులు నిలిపి, దావ్రపాలకులను గాయకులను లేవీయులను నియమించిన 

పిమమ్ట 

నెహెమాయ్ 7:10; ఎజార్ 2:5; నెహెమాయ్ 3:4; నెహెమాయ్ 3:30; నెహెమాయ్ 13:4; యిరిమ్యా 

41:10;  

వచనము 2 

నా సహోదరుడైన హనానీకిని, కోటకు అధిపతియైన హననాయ్కును యెరూషలేముపైన అధికారము 

ఇచిచ్తిని. హననాయ్ నమమ్కమైన మనుషుయ్డు, అందరికంటె ఎకుక్వగా దేవుని యెదుట భయభకుత్లు 

గలవాడు. 

సామెతలు 28:4; యోహాను 7:7; యోహాను 15:19; 1 యోహాను 4:5; నెహెమాయ్ 6:9; నెహెమాయ్ 

6:13; యెషయా 37:10-14; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:18-21; యిరిమ్యా 29:25;  

వచనము 3 

అపుప్డు నేను బాగుగా పొర్దె ద్కుక్వరకు యెరూషలేము యొకక్ గుమమ్ముల తలుపులు తియయ్కూడదు; 

మరియు జనులు దగగ్ర నిలువబడియుండగా తలుపులు వేసి అడ డ్గడియలు వాటికి వేయవలెననియు, 

ఇదియుగాక యెరూషలేము కాపురసుథ్లందరు తమ తమ కావలి వంతులనుబటిట్ తమ యిండల్కు 

ఎదురుగా కాచుకొనుటకు కావలి నియమింపవలెననియు చెపిప్తిని. 

నెహెమాయ్ 3:1-32; నెహెమాయ్ 6:15; నెహెమాయ్ 3:3; నెహెమాయ్ 6:1; నెహెమాయ్ 10:39; నెహెమాయ్ 

11:3; నెహెమాయ్ 12:24; 1 దినవృతాత్ంతములు 23:1-32; 1 దినవృతాత్ంతములు 25:1; 1 

దినవృతాత్ంతములు 26:32; 2 దినవృతాత్ంతములు 31:2; ఎజార్ 3:8; కీరత్నలు 147:13;  

వచనము 4 

అపప్టిలో ఆ పటట్ణము మిగుల విశాలముగాను పెదద్దిగాను ఉండెనుగాని దానిలో జనులు కొదిద్గా 

ఉండిరి, యిండుల్ ఇంక కటట్బడలేదు. 
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నెహెమాయ్ 1:2; నెహెమాయ్ 10:23; నెహెమాయ్ 2:8; సంఖాయ్కాండము 12:7; కీరత్నలు 101:6; 

దానియేలు 6:4; మతత్యి 24:45; మతత్యి 25:21; లూకా 16:10-12; 1 కొరిందీయులకు 4:2; 

2 తిమోతి 2:2; నెహెమాయ్ 5:15; ఆదికాండము 42:18; నిరగ్మకాండము 18:21; 2 సమూయేలు 

23:3; 1 రాజులు 18:3; 1 రాజులు 18:12; యోబు 1:1; యెషయా 33:5; యెషయా 33:6; 1 

సమూయేలు 8:1; 2 రాజులు 4:1; 2 రాజులు 12:15; 2 రాజులు 22:7; 2 దినవృతాత్ంతములు 

34:12; ఎజార్ 2:6; ఎజార్ 2:12; ఎజార్ 2:14; నెహెమాయ్ 4:23; నెహెమాయ్ 13:13; సామెతలు 

28:20; యిరిమ్యా 30:21; దానియేలు 6:3;  

వచనము 5 

జనసంఖయ్ చేయునటుల్ నా దేవుడు నా హృదయములో తలంపు పుటిట్ంపగా, పర్ధానులను అధికారులను 

జనులను నేను సమకూరిచ్తిని. అంతలో ముందు వచిచ్నవారినిగూరిచ్న వంశావళి గర్ంథము నాకు 

కనబడెను, అందులో వార్యబడిన వంశావళులు ఇవి. 

నెహెమాయ్ 13:19; కీరత్నలు 127:1; మతత్యి 10:16; నెహెమాయ్ 3:23; నెహెమాయ్ 3:28-30; 

ఎజార్ 2:35;  

వచనము 6 

జెరుబాబ్బెలు యేషూవ నెహెమాయ్ అజరాయ్ రయమాయ్ నహమానీ మొరెద్కై బిలా ష్ను మిసెప్రేతు బిగవ్యి 

నెహూము బయనా అనువారితోకూడ బాబెలు రాజైన నెబుకదెన్జరుచేత చెరలోనికి కొనిపోబడి 

యెషయా 58:12; హగగ్యి 1:4-6; మతత్యి 6:33; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:62; నెహెమాయ్ 

11:1; కీరత్నలు 147:2; యిరిమ్యా 30:18;  

వచనము 7 

తిరిగి యెరూషలేమునకును యూదా దేశమునకును తమ తమ పటట్ణములకు వచిచ్నవారు వీరే. 

ఇశార్యేలీయుల యొకక్ జనసంఖయ్ యిదే. 

నెహెమాయ్ 5:19; నెహెమాయ్ 6:14; ఎజార్ 7:27; 1 కొరిందీయులకు 15:10; 2 కొరిందీయులకు 

3:5; 2 కొరిందీయులకు 8:16; ఫిలిపీప్యులకు 2:12; ఫిలిపీప్యులకు 2:13; కొలొసస్యులకు 
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1:29; యాకోబు 1:16; యెషయా 28:26; నెహెమాయ్ 7:64; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:1-9; ఎజార్ 

2:62; నెహెమాయ్ 11:1;  

వచనము 8 

అది ఏలాగనగా పరోషు వంశసుథ్లు రెండువేల నూట డెబబ్దియిదద్రును 

ఎజార్ 2:1-70; ఎజార్ 5:8; ఎజార్ 6:2; 2 రాజులు 24:14-16; 2 రాజులు 25:11; 2 

దినవృతాత్ంతములు 36:1-23; యిరిమ్యా 39:1-18; యిరిమ్యా 52:1-34; నెహెమాయ్ 1:3; 

నెహెమాయ్ 11:3; దానియేలు 2:25;  

వచనము 9 

షెఫటయ్ వంశసుథ్లు మూడువందల డెబబ్ది యిదద్రును 

నెహెమాయ్ 12:1; నెహెమాయ్ 12:7; నెహెమాయ్ 12:10; యెహెజేక్లు 1:11; నెహెమాయ్ 2:2; హగగ్యి 

1:1; మతత్యి 1:12; మతత్యి 1:13; ఎజార్ 3:8; ఎజార్ 3:9; ఎజార్ 5:2; జెకరాయ్ 3:1-3; ఎజార్ 

2:2; ఎజార్ 2:2; నెహెమాయ్ 12:3; ఎజార్ 2:2;  

వచనము 10 

ఆరహు వంశసుథ్లు ఆరువందల ఏబది యిదద్రును 

నెహెమాయ్ 10:14; ఎజార్ 2:3; ఎజార్ 8:3; నెహెమాయ్ 10:25; ఎజార్ 10:25; నెహెమాయ్ 3:25;  

వచనము 11 

యేషూవ యోవాబు సంబంధులైన పహతోమ్యాబు వంశసుథ్లు రెండువేల ఎనిమిదివందల 

పదునెనిమిది మందియు 

ఎజార్ 2:4; ఎజార్ 8:8; యిరిమ్యా 38:1;  

వచనము 12 

ఏలాము వంశసుథ్లు వెయియ్నిన్ రెండువందల ఏబది నలుగురును. 

నెహెమాయ్ 6:18; ఎజార్ 2:5;  
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వచనము 13 

జతూత్ వంశసుథ్లు ఎనిమిది వందల నలువది యయిదుగురును 

నెహెమాయ్ 10:14; ఎజార్ 2:6; ఎజార్ 2:2; ఎజార్ 8:4; ఎజార్ 8:9; ఎజార్ 10:30; నెహెమాయ్ 3:11;  

వచనము 14 

జకక్యి వంశసుథ్లు ఏడువందల అరువది మందియు 

ఎజార్ 2:7; ఎజార్ 8:7; ఎజార్ 10:26; నెహెమాయ్ 7:34;  

వచనము 15 

బినూన్యి వంశసుథ్లు ఆరువందల నలువది యెనమండుగురును 

ఎజార్ 2:8; ఎజార్ 10:27;  

వచనము 16 

బేబై వంశసుథ్లు ఆరువందల ఇరువది యెనమండుగురును 

ఎజార్ 2:9;  

వచనము 17 

అజాగ్దు వంశసుథ్లు రెండువేల మూడువందల ఇరువది యిదద్రును 

ఎజార్ 2:10; ఎజార్ 10:29; నెహెమాయ్ 10:14;  

వచనము 18 

అదోనీకాము వంశసుథ్లు ఆరువందల అరువది యేడుగురును 

ఎజార్ 2:11; ఎజార్ 8:11; ఎజార్ 10:28; నెహెమాయ్ 10:15;  

వచనము 19 

బిగవ్యి వంశసుథ్లు రెండు వేల అరువది యేడుగురును 

ఎజార్ 2:12; ఎజార్ 2:1; ఎజార్ 8:12; నెహెమాయ్ 10:15;  

వచనము 20 
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అదీను వంశసుథ్లు ఆరువందల ఏబది యయిదుగురును 

ఎజార్ 2:13; ఎజార్ 8:13;  

వచనము 21 

హిజిక్యా బంధువుడైన ఆటేరు వంశసుథ్లు తొంబది యెనమండుగురును 

ఎజార్ 2:14; ఎజార్ 2:2; ఎజార్ 2:56; ఎజార్ 8:14; నెహెమాయ్ 10:16;  

వచనము 22 

హాషుము వంశసుథ్లు మూడువందల ఇరువది యెనమండుగురును 

ఎజార్ 2:15; ఎజార్ 8:6;  

వచనము 23 

జేజయి వంశసుథ్లు మూడువందల ఇరువది నలుగురును 

ఎజార్ 2:16;  

వచనము 24 

హారీపు వంశసుథ్లు నూటపండెర్ండుగురును 

ఎజార్ 2:19; ఎజార్ 10:33; నెహెమాయ్ 10:18;  

వచనము 25 

గిబియోను వంశసుథ్లు తొంబది యయిదుగురును 

ఎజార్ 2:17;  

వచనము 26 

బేతెల్హేము నెటోపా వారు నూట ఎనుబది యెనమండుగురును 

ఎజార్ 2:18;  

వచనము 27 

అనాతోతు వారు నూట ఇరువది యెనమండుగురు 
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ఎజార్ 2:20; 1 దినవృతాత్ంతములు 2:42;  

వచనము 28 

బేతజామ్వెతు వారు నలువది యిదద్రును 

ఎజార్ 2:21; ఎజార్ 2:22; 1 దినవృతాత్ంతములు 2:54; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:16; యిరిమ్యా 

40:8;  

వచనము 29 

కిరయ్తాయ్రీము కెఫీరా బెయేరోతుల వారు ఏడువందల నలువది ముగుగ్రును 

ఎజార్ 2:23; యెషయా 10:30; యిరిమ్యా 1:1; యిరిమ్యా 11:21; నెహెమాయ్ 11:32;  

వచనము 30 

రామా గెబల వారు ఆరువందల ఇరువది యొకరును 

ఎజార్ 2:24;  

వచనము 31 

మికమ్షు వారు నూట ఇరువది యిదద్రును 

యెహోషువ 9:17; యెహోషువ 18:25; నాయ్యాధిపతులు 18:12; ఎజార్ 2:25;  

వచనము 32 

బేతేలు హాయిల వారు నూట ఇరువది ముగుగ్రును  

యెహోషువ 18:24; యెహోషువ 18:25; ఎజార్ 2:26; నెహెమాయ్ 11:31;  

వచనము 33 

రెండవ నెబో వారు ఏబది యిదద్రును 

1 సమూయేలు 13:5; 1 సమూయేలు 13:23; ఎజార్ 2:27; ఎజార్ 10:28; నెహెమాయ్ 11:31;  

వచనము 34 

రెండవ ఏలాము వారు వెయియ్నిన్ రెండువందల ఏబది నలుగురును 
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యెహోషువ 8:9; యెహోషువ 8:17; ఎజార్ 2:28; నెహెమాయ్ 11:31;  

వచనము 35 

హారిము వంశసుథ్లు మూడువందల ఇరువది మందియు 

ఎజార్ 2:29; ఎజార్ 2:30; ఎజార్ 2:28; ఎజార్ 10:43;  

వచనము 36 

యెరికో వంశసుథ్లు మూడువందల నలువది యయిదుగురును 

నెహెమాయ్ 7:12; ఎజార్ 2:31; ఎజార్ 8:7; ఎజార్ 10:2; ఎజార్ 10:26;  

వచనము 37 

లోదు హదీదు ఓనో అనువారి వంశసుథ్లు ఏడువందల ఇరువది యొకరును 

ఎజార్ 2:32; ఎజార్ 10:31; 1 దినవృతాత్ంతములు 24:8;  

వచనము 38 

సెనాయా వంశసుథ్లు మూడువేల తొమిమ్ది వందల ముపప్ది మందియు 

ఎజార్ 2:34; నెహెమాయ్ 3:2;  

వచనము 39 

యాజకులలో యేషూవ యింటివారైన యెదాయా వంశసుథ్లు తొమిమ్దివందల డెబబ్ది ముగుగ్రును 

నెహెమాయ్ 6:2; నెహెమాయ్ 11:34; నెహెమాయ్ 11:35; 1 దినవృతాత్ంతములు 8:12; ఎజార్ 2:33;  

వచనము 40 

ఇమేమ్రు వంశసుథ్లు వెయియ్నిన్ ఏబది యిదద్రును 

ఎజార్ 2:35; ఎజార్ 2:3;  

వచనము 41 

పషూరు వంశసుథ్లు వెయియ్నిన్ రెండువందల నలువది యేడుగురును 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:7-19; ఎజార్ 2:36; 1 దినవృతాత్ంతములు 24:11; నెహెమాయ్ 11:10;  
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వచనము 42 

హారిము వంశసుథ్లు వెయియ్నిన్ పదు నేడుగురును 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:14; ఎజార్ 2:37; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:12; ఎజార్ 10:20; నెహెమాయ్ 

3:29; యిరిమ్యా 20:1;  

వచనము 43 

లేవీయులైన యేషూవ హోదవాయ్ కదీమ్యేలు అనువారి వంశసుథ్లు డెబబ్ది నలుగురును 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:12; 1 దినవృతాత్ంతములు 24:9; ఎజార్ 2:38; ఎజార్ 10:22; యిరిమ్యా 

20:1;  

వచనము 44 

గాయకులైన ఆసాపు వంశసుథ్లు నూట నలువది యెనమండుగురును 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:8; ఎజార్ 2:39; ఎజార్ 10:31; ఎజార్ 10:21;  

వచనము 45 

దావ్రపాలకులైన షలూల్ము వంశసుథ్లు అటేరు వంశసుథ్లు టలోమ్ను వంశసుథ్లు అకూక్బు వంశసుథ్లు 

హటీటా వంశసుథ్లు షోబయి వంశసుథ్లు నూట ముపప్ది యెనమండుగురును 

ఎజార్ 2:40; నెహెమాయ్ 3:9; ఎజార్ 3:9; నెహెమాయ్ 10:9;  

వచనము 46 

నెతీనీయులైన జీహా వంశసుథ్లు హశూపా వంశసుథ్లు టబాబ్యోతు వంశసుథ్లు 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2; ఎజార్ 2:41; 1 దినవృతాత్ంతములు 6:39;  

వచనము 47 

కేరోసు వంశసుథ్లు సీయహా వంశసుథ్లు పాదోను వంశసుథ్లు 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:1-32; ఎజార్ 2:42; ఎజార్ 7:7; నెహెమాయ్ 11:19;  

వచనము 48 
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లెబానా వంశసుథ్లు హగాబా వంశసుథ్లు షలమ్యి వంశసుథ్లు 

లేవీయకాండము 27:2-8; యెహోషువ 9:23-27; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:2; ఎజార్ 2:43; ఎజార్ 

7:7; నెహెమాయ్ 3:26; యెహెజేక్లు 48:18;  

వచనము 49 

హానాను వంశసుథ్లు గిదేద్లు వంశసుథ్లు గహరు వంశసుథ్లు 

ఎజార్ 2:44;  

వచనము 50 

రెవాయ వంశసుథ్లు రెజీను వంశసుథ్లు నెకోదా వంశసుథ్లు 

ఎజార్ 2:45; ఎజార్ 2:46; ఎజార్ 2:46; నెహెమాయ్ 12:8;  

వచనము 51 

గజా జ్ము వంశసుథ్లు ఉజా జ్ వంశసుథ్లు పాసెయ వంశసుథ్లు 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 52 

బేసాయి వంశసుథ్లు మెహూనీము వంశసుథ్లు నెపూషేసీము వంశసుథ్లు. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 53 

బకూబ్కు వంశసుథ్లు హకూపా వంశసుథ్లు హరూ హ్రు వంశసుథ్లు 

ఎజార్ 2:49;  

వచనము 54 

బజీల్తు వంశసుథ్లు మెహీదా వంశసుథ్లు హరాష్ వంశసుథ్లు 

ఎజార్ 2:50;  

వచనము 55 
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బరోక్సు వంశసుథ్లు సీసెరా వంశసుథ్లు తెమహు వంశసుథ్లు నెజీయహు వంశసుథ్లు హటీపా 

వంశసుథ్లు 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 56 

సొలొమోను దాసుల వంశసుథ్లు సొటయి వంశసుథ్లు  

ఎజార్ 2:52;  

వచనము 57 

సోపెరెతు వంశసుథ్లు పెరూదా వంశసుథ్లు 

ఎజార్ 2:53;  

వచనము 58 

యహలా వంశసుథ్లు దరోక్ను వంశసుథ్లు గిదేద్లు వంశసుథ్లు 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 59 

షెఫటయ్ వంశసుథ్లు హటీ ట్లు వంశసుథ్లు జెబాయీయుల సంబంధమైన పొకెరెతు వంశసుథ్లు ఆమోను 

వంశసుథ్లు. 

నెహెమాయ్ 11:3; ఎజార్ 2:55; 1 రాజులు 5:15; 1 రాజులు 9:21; పర్సంగి 2:7;  

వచనము 60 

ఈ నెతీనీయులందరును సొలొమోను దాసుల వంశసుథ్లును మూడువందల తొంబది యిదద్రు. 

ఎజార్ 2:56;  

వచనము 61 
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తేలెమ్లహు తేల హ్రాష్ కెరూబు అదోను ఇమేమ్రు మొదలైన సథ్లములనుండి వచిచ్నవారు తాము 

ఇశార్యేలీయుల సంబంధులో కారో తెలుపుటకు తమ యింటి పేరులైనను తమ వంశావళి 

పతిర్కయైనను కనుపరచలేకపోయిరి. 

ఎజార్ 2:57;  

వచనము 62 

వారెవరనగా దెలాయాయ్ వంశసుథ్లు టోబీయా వంశసుథ్లు నెరోదా వంశసుథ్లు వీరు ఆరువందల 

నలువది యిదద్రు 

ఎజార్ 2:58; యెహోషువ 9:27; 1 రాజులు 5:15; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:2;  

వచనము 63 

హబాయాయ్ వంశసుథ్లు హకోక్జు వంశసుథ్లు బరిజ్లల్యి వంశసుథ్లు, అనగా గిలాదీయులైన బరిజ్లల్యి 

కుమారెత్లలో ఒకతెను పెండిల్ చేసికొని వారి పేరుచేత పిలువబడిన బరిజ్లల్యి వంశసుథ్లును యాజక 

సంతానులు. 

ఎజార్ 2:59; సంఖాయ్కాండము 1:18; మీకా 2:5;  

వచనము 64 

వీరి వంశావళులనుబటిట్ యెంచబడినవారిలో వారి పదుద్ పుసత్కమును వెదకగా అది కనబడకపోయెను; 

కాగా వారు అపవితుర్లుగా ఎంచబడి యాజకులలో ఉండకుండ వేరుపరచబడిరి. 

ఎజార్ 2:60; యెహెజేక్లు 13:9;  

వచనము 65 

కాగా అధికారి ఊరీము తుమీమ్ము అనువాటిని ధరించుకొని ఒక యాజకుడు ఏరప్డువరకు అతి 

పరిశుదధ్వసుత్వులను మీరు తినకూడదని వారితో చెపెప్ను. 

ఎజార్ 2:61-63; 2 సమూయేలు 17:27; 2 సమూయేలు 19:31-33; 1 రాజులు 2:7; నెహెమాయ్ 

3:21;  

వచనము 66 
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సమాజకులందరును నలువది రెండువేల మూడువందల అరువదిమంది. 

మతత్యి 22:11-13; నెహెమాయ్ 7:5; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:1; మతత్యి 25:11; మతత్యి 

25:12; నెహెమాయ్ 13:29; లేవీయకాండము 4:3; ఎజార్ 2:61; నెహెమాయ్ 13:22; యెహెజేక్లు 

13:9;  

వచనము 67 

వీరు గాక వీరి పనివారును పనికతెత్లును ఏడు వేల మూడు వందల ముపప్ది యేడుగురును, 

గాయకులలో సతరీ పురుషులు రెండువందల నలువది యయిదుగురునై ఉండిరి. 

నెహెమాయ్ 8:9; నెహెమాయ్ 10:1; ఎజార్ 2:63; లేవీయకాండము 2:3; లేవీయకాండము 2:10; 

లేవీయకాండము 6:17; లేవీయకాండము 7:19; లేవీయకాండము 7:20; లేవీయకాండము 

10:17; లేవీయకాండము 10:18; లేవీయకాండము 21:21-23; నిరగ్మకాండము 28:30; 

సంఖాయ్కాండము 27:21; దివ్తీయోపదేశకాండము 33:8; నెహెమాయ్ 13:22;  

వచనము 68 

వారి గుఱఱ్ములు ఏడువందల ముపప్ది ఆరును, వారి కంచర గాడిదలు రెండువందల నలువది 

యయిదును 

ఎజార్ 2:64;  

వచనము 69 

వారి ఒంటెలు నాలుగువందల ముపప్ది యయిదును వారి గాడిదలు ఆరు వేల ఏడువందల 

ఇరువదియునై యుండెను. 

యెషయా 45:1; యెషయా 45:2; యిరిమ్యా 27:7; ఎజార్ 2:65; 2 సమూయేలు 19:35;  

వచనము 70 

పెదద్లలో పర్ధానులైన కొందరు పనికి కొంత సహాయము చేసిరి. అధికారి ఖజానాలో నూట ఇరువది 

తులముల బంగారమును ఏబది పళె ల్ములను ఏడువందల ముపప్ది యాజక వసత్రములను వేసి 

యిచెచ్ను. 
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ఎజార్ 2:66; ఎజార్ 2:67;  

వచనము 71 

మరియు పెదద్లలో పర్ధానులైనవారు కొందరు ఖజానాలో నూట నలువది తులముల బంగారమును 

పదునాలుగు లక్షల తులముల వెండిని వేసిరి. 

హెబీర్యులకు 6:10;  

వచనము 72 

మిగిలినవారును రెండువందల నలువది తులముల బంగారమును రెండువందల నలువది లక్షల 

తులముల వెండిని అరువదియేడు యాజక వసత్రములను ఇచిచ్రి. 

ఎజార్ 2:68-70; సంఖాయ్కాండము 7:2-86; 1 దినవృతాత్ంతములు 29:3-9; నెహెమాయ్ 8:9; 

నెహెమాయ్ 10:1; నిరగ్మకాండము 12:22; నిరగ్మకాండము 24:6; 1 రాజులు 7:45; 1 

దినవృతాత్ంతములు 28:17; 2 దినవృతాత్ంతములు 4:8; 2 దినవృతాత్ంతములు 4:11; యిరిమ్యా 

52:19; నిరగ్మకాండము 35:22; సంఖాయ్కాండము 7:84; యెహోషువ 6:19; 2 

దినవృతాత్ంతములు 35:8; ఎజార్ 8:1; మారుక్ 12:44;  

వచనము 73 

అపుప్డు యాజకులు లేవీయులు దావ్రపాలకులు గాయకులు జనులలో కొందరును, నెతీనీయులు 

ఇశార్యేలీయులందరును, తమ పటట్ణములయందు నివాసము చేసిరి. 

యోబు 34:19; లూకా 21:1-4; 2 కొరిందీయులకు 8:12; యెహోషువ 6:19; ఎజార్ 2:69; ఎజార్ 

8:1;  
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వచనము 1 

ఏడవ నెల రాగా ఇశార్యేలీయులు తమ పటట్ణములలో నివాసులై యుండిరి. అపుప్డు జనులందరును 

ఏక మనసుక్లై, నీటి గుమమ్ము ఎదుటనునన్ మైదానమునకు వచిచ్ యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు 

ఆజాఞ్పించిన మోషే ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును తెమమ్ని ఎజార్ అను శాసిత్తో చెపప్గా 

2 రాజులు 22:14; ఎజార్ 2:69; నెహెమాయ్ 10:28;  

వచనము 2 

యాజకుడైన ఎజార్ యేడవ మాసము మొదటి దినమున చదువబడుదాని గర్హింప శకిత్గల సతరీ 

పురుషులు కలిసిన సమాజమంతటి యెదుటను ఆ ధరమ్శాసత్రగర్ంథము తీసికొనివచిచ్ 

ఎజార్ 2:70; ఎజార్ 3:1; సంఖాయ్కాండము 29:1; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:2; 1 

దినవృతాత్ంతములు 23:5; ఎజార్ 6:16; నెహెమాయ్ 10:28; నెహెమాయ్ 11:3;  

వచనము 3 

నీటి గుమమ్ము ఎదుటనునన్ మైదానములో ఉదయము మొదలుకొని మధాయ్హన్ము వరకు నిలుచునన్ ఆ 

సతరీ పురుషులకును, తెలివితో వినగలవారికందరికిని చదివి వినిపించుచు వచెచ్ను, ఆ జనులందరును 

ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమును శర్దధ్తో వినిరి 

ఎజార్ 3:1-13; నాయ్యాధిపతులు 20:1; నాయ్యాధిపతులు 20:8; నెహెమాయ్ 8:16; నెహెమాయ్ 

3:26; నెహెమాయ్ 12:37; నెహెమాయ్ 8:4-9; ఎజార్ 7:6; ఎజార్ 7:11; యిరిమ్యా 8:8; యిరిమ్యా 

8:9; మతత్యి 13:52; మతత్యి 23:2; మతత్యి 23:13; మతత్యి 23:34; 2 దినవృతాత్ంతములు 

34:15; యెషయా 8:20; మలాకీ 4:4; లేవీయకాండము 8:3; లేవీయకాండము 9:5; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:11; దివ్తీయోపదేశకాండము 33:10; 2 రాజులు 22:10; 2 రాజులు 

23:2; 1 దినవృతాత్ంతములు 24:6; 2 దినవృతాత్ంతములు 32:6; ఎజార్ 7:10; ఎజార్ 7:25; 

యెహెజేక్లు 44:24; జెఫనాయ్ 2:1; యోహాను 11:55; అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:21;  

వచనము 4 
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అంతట శాసిత్యగు ఎజార్ ఆ పనికొరకు కఱఱ్తో చేయబడిన యొక పీఠముమీద నిలువబడెను; మరియు 

అతని దగగ్ర కుడిపారశ్వ్మందు మతిత్తాయ్ షెమ అనాయా ఊరియా హిలీక్యా మయశేయా 

అనువారును, అతని యెడమ పారశ్వ్మందు పెదాయా మిషాయేలు మలీక్యా హాషుము హషబ్దాద్నా 

జెకరాయ్ మెషులాల్ము అనువారును నిలిచియుండిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:18; దివ్తీయోపదేశకాండము 31:9; దివ్తీయోపదేశకాండము 31:10; 

మలాకీ 2:7; దివ్తీయోపదేశకాండము 31:11-13; 2 దినవృతాత్ంతములు 17:7-9; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 15:21; యెషయా 28:9; లేవీయకాండము 23:24; సంఖాయ్కాండము 29:1; 

లేవీయకాండము 10:11; దివ్తీయోపదేశకాండము 29:10; యెహోషువ 8:34; యెహోషువ 8:35; 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:30; ఎజార్ 3:1; ఎజార్ 7:1; నెహెమాయ్ 8:9; నెహెమాయ్ 9:1; నెహెమాయ్ 

10:28; అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:14; యాకోబు 1:19;  

వచనము 5 

అపుప్డు ఎజార్ అందరికంటె ఎతుత్గా నిలువబడి జనులందరును చూచుచుండగా గర్ంథమును విపెప్ను, 

విపప్గానే జనులందరు నిలువబడిరి. 

లూకా 4:16-20; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:15; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:27; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 15:21; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:7; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:11; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 28:23; మతత్యి 7:28; మతత్యి 7:29; మారుక్ 12:37; లూకా 8:18; లూకా 

19:48; అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:14; అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:11; 1 దెసస్లోనీకయులకు 

2:13; హెబీర్యులకు 2:1-3; పర్కటన 2:29; పర్కటన 3:22; యెహోషువ 8:34; నెహెమాయ్ 3:26; 

నెహెమాయ్ 8:16; నెహెమాయ్ 9:3; నెహెమాయ్ 12:37; నెహెమాయ్ 13:1; యిరిమ్యా 36:8; యాకోబు 

1:19;  

వచనము 6 

ఎజార్ మహా దేవుడైన యెహోవాను సుత్తింపగా జనులందరు తమచేతులెతిత్ ఆమేన  ఆమేన  అని 

పలుకుచు, నేలకు ముఖములు వంచుకొని యెహోవాకు నమసక్రించిరి. 
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నెహెమాయ్ 10:25; నెహెమాయ్ 11:5; నెహెమాయ్ 10:3; నెహెమాయ్ 10:18; ఎజార్ 10:33; నెహెమాయ్ 

10:7; నెహెమాయ్ 10:20; నెహెమాయ్ 11:7; నెహెమాయ్ 12:13; ఎజార్ 10:29; 1 

దినవృతాత్ంతములు 9:7; 2 దినవృతాత్ంతములు 6:13; ఎజార్ 7:6; ఎజార్ 10:18; నెహెమాయ్ 3:23; 

నెహెమాయ్ 3:25; నెహెమాయ్ 8:1; నెహెమాయ్ 8:7; నెహెమాయ్ 9:3; నెహెమాయ్ 13:13; మతత్యి 

23:2;  

వచనము 7 

జనులు ఈలాగు నిలువబడుచుండగా యేషూవ బానీ షేరేబాయ్ యామీను అకూక్బు షబెబ్తై హోదీయా 

మయశేయా కెలీటా అజరాయ్ యోజాబాదు హానాను పెలాయాలును లేవీయులును ధరమ్శాసత్రముయొకక్ 

తాతప్రయ్మును తెలియజెపిప్రి. 

లూకా 4:16; లూకా 4:17; నాయ్యాధిపతులు 3:20; 1 రాజులు 8:14; యెహోషువ 22:33; 2 

దినవృతాత్ంతములు 6:3;  

వచనము 8 

ఇటువలెనే వారు దేవుని గర్ంథమును సప్షట్ముగా చదివి వినిపించి జనులు బాగుగా గర్హించునటుల్ 

దానికి అరథ్ము చెపిప్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:20; 2 దినవృతాత్ంతములు 6:4; కీరత్నలు 41:13; కీరత్నలు 72:18; 

కీరత్నలు 72:19; ఎఫెసీయులకు 1:3; 1 పేతురు 1:3; నెహెమాయ్ 5:13; యిరిమ్యా 28:6; మతత్యి 

6:13; 1 కొరిందీయులకు 14:16; ఆదికాండము 14:22; కీరత్నలు 28:2; కీరత్నలు 63:4; కీరత్నలు 

134:2; కీరత్నలు 141:2; విలాపవాకయ్ములు 3:41; 1 తిమోతి 2:8; ఆదికాండము 24:26; 

నిరగ్మకాండము 4:31; నిరగ్మకాండము 12:27; 2 దినవృతాత్ంతములు 20:18; 2 

దినవృతాత్ంతములు 29:30; లేవీయకాండము 9:24; మతత్యి 26:39; పర్కటన 7:11; యెహోషువ 

22:33; 1 దినవృతాత్ంతములు 16:36; పర్కటన 19:4;  

వచనము 9 
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జనులందరు ధరమ్శాసత్రగర్ంథపు మాటలు విని యేడవ్ మొదలుపెటట్గా, అధికారియైన నెహెమాయ్యు 

యాజకుడును శాసిత్యునగు ఎజార్యును జనులకు బోధించు లేవీయులును మీరు దుఃఖపడవదుద్, 

ఏడవ్వదుద్, ఈ దినము మీ దేవుడైన యెహోవాకు పర్తిషిఠ్త దినమని జనులతో చెపిప్రి. 

నెహెమాయ్ 3:19; నెహెమాయ్ 9:4; నెహెమాయ్ 10:9; నెహెమాయ్ 12:24; నెహెమాయ్ 3:17; నెహెమాయ్ 

9:4; నెహెమాయ్ 10:13; నెహెమాయ్ 9:4; నెహెమాయ్ 10:12; నెహెమాయ్ 12:24; ఎజార్ 8:18; 

నెహెమాయ్ 11:16; నెహెమాయ్ 11:19; నెహెమాయ్ 12:25; నెహెమాయ్ 10:10; నెహెమాయ్ 10:18; 

నెహెమాయ్ 8:4; నెహెమాయ్ 3:23; నెహెమాయ్ 12:41; నెహెమాయ్ 12:42; ఎజార్ 10:22; నెహెమాయ్ 

10:10; ఎజార్ 10:23; నెహెమాయ్ 3:23; నెహెమాయ్ 10:2; నెహెమాయ్ 12:33; ఎజార్ 10:22; ఎజార్ 

10:23; నెహెమాయ్ 10:10; నెహెమాయ్ 10:10; లేవీయకాండము 10:11; దివ్తీయోపదేశకాండము 

33:10; 2 దినవృతాత్ంతములు 17:7-9; 2 దినవృతాత్ంతములు 30:22; మలాకీ 2:7; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:14; 1 రాజులు 8:14; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:4; 2 

దినవృతాత్ంతములు 17:9; 2 దినవృతాత్ంతములు 35:3; ఎజార్ 7:25; ఎజార్ 8:33; ఎజార్ 10:18; 

నెహెమాయ్ 8:9; నెహెమాయ్ 8:12; నెహెమాయ్ 8:13; నెహెమాయ్ 9:3; నెహెమాయ్ 11:22;  

వచనము 10 

మరియు అతడు వారితో నిటల్నెను పదండి, కొర్వివ్న మాంసము భకిష్ంచుడి, మధురమైనదాని పానము 

చేయుడి, ఇదివరకు తమకొరకు ఏమియు సిదధ్ము చేసికొననివారికి వంతులు పంపించుడి. ఏలయనగా 

ఈ దినము మన పర్భువునకు పర్తిషిఠ్తమాయెను, మీరు దుఃఖపడకుడి, యెహోవా యందు 

ఆనందించుటవలన మీరు బలమొందుదురు. 

హబకూక్కు 2:2; మతత్యి 5:21; మతత్యి 5:22; మతత్యి 5:27; మతత్యి 5:28; లూకా 24:27; 

లూకా 24:32; లూకా 24:45; అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:30-35; అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:2; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:3; అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:23; లేవీయకాండము 10:11; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:14; 2 రాజులు 22:13; 2 దినవృతాత్ంతములు 17:7; 2 

Page  of 69 141



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

దినవృతాత్ంతములు 30:22; 2 దినవృతాత్ంతములు 35:3; ఎజార్ 7:25; నెహెమాయ్ 8:9; నెహెమాయ్ 

8:12; నెహెమాయ్ 8:13; నెహెమాయ్ 9:3; యెషయా 32:4; యెహెజేక్లు 46:10;  

వచనము 11 

ఆలాగున లేవీయులు జనులందరిని ఓదారిచ్ మీరు దుఃఖము మానుడి, ఇది పరిశుదధ్ దినము, మీరు 

దుఃఖపడకూడదని వారితో అనిరి. 

నెహెమాయ్ 7:65; నెహెమాయ్ 7:70; నెహెమాయ్ 10:1; ఎజార్ 2:63; ఎజార్ 7:11; నెహెమాయ్ 8:7; 

నెహెమాయ్ 8:8; 2 దినవృతాత్ంతములు 15:3; 2 దినవృతాత్ంతములు 30:22; 2 దినవృతాత్ంతములు 

35:3; హోషేయ 4:6; నెహెమాయ్ 8:2; లేవీయకాండము 23:24; సంఖాయ్కాండము 29:1-6; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:7; దివ్తీయోపదేశకాండము 12:12; దివ్తీయోపదేశకాండము 16:11; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:14; దివ్తీయోపదేశకాండము 16:15; దివ్తీయోపదేశకాండము 

26:14; పర్సంగి 3:4; యెషయా 61:3; మలాకీ 2:13; 2 రాజులు 22:11; 2 రాజులు 22:19; 2 

దినవృతాత్ంతములు 34:19; 2 దినవృతాత్ంతములు 34:21; రోమీయులకు 3:20; రోమీయులకు 

7:9; 2 కొరిందీయులకు 7:9-11; నిరగ్మకాండము 12:14; 2 రాజులు 22:13; 2 

దినవృతాత్ంతములు 15:15; ఎజార్ 7:6; ఎజార్ 10:1; నెహెమాయ్ 12:26; యెషయా 22:12; 

యెహెజేక్లు 46:10; హోషేయ 9:4; హగగ్యి 1:1; హగగ్యి 2:2; జెకరాయ్ 7:3; కొలొసస్యులకు 

2:16;  

వచనము 12 

ఆ తరువాత జనులు తమకు తెలియజేయబడిన మాటలనిన్టిని గర్హించి, తినుటకును తార్గుటకును 

లేనివారికి ఫలాహారములు పంపించుటకును సంభర్మముగా ఉండుటకును ఎవరి యిండల్కు వారు 

వెళిల్రి. 

పర్సంగి 2:24; పర్సంగి 3:13; పర్సంగి 5:18; పర్సంగి 9:7; 1 తిమోతి 6:17; 1 తిమోతి 6:18; 

పరమగీతము 5:1; దివ్తీయోపదేశకాండము 26:11-13; ఎసేత్రు 9:19; ఎసేత్రు 9:22; యోబు 

31:16-18; పర్సంగి 11:2; లూకా 11:41; పర్కటన 11:10; కీరత్నలు 28:7; కీరత్నలు 28:8; 
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కీరత్నలు 149:2; సామెతలు 17:22; యెషయా 6:7; యెషయా 6:8; యెషయా 12:1-3; 

యెషయా 35:1-4; యెషయా 61:10; యోవేలు 2:23; 2 కొరిందీయులకు 8:2; 2 

కొరిందీయులకు 12:8; 2 కొరిందీయులకు 12:9; ఫిలిపీప్యులకు 3:4; లేవీయకాండము 3:17; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:12; దివ్తీయోపదేశకాండము 15:14; దివ్తీయోపదేశకాండము 27:7; 

1 సమూయేలు 25:8; 2 సమూయేలు 6:19; 1 రాజులు 8:66; 1 దినవృతాత్ంతములు 16:3; 2 

దినవృతాత్ంతములు 7:10; 2 దినవృతాత్ంతములు 30:21; ఎజార్ 6:16; నెహెమాయ్ 8:12; ఎసేత్రు 

8:17; యోబు 29:13; యోబు 31:17; కీరత్నలు 30:11; కీరత్నలు 118:24; యెషయా 40:1; 

జెకరాయ్ 14:21; లూకా 14:13; యోహాను 6:12; యోహాను 17:13; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

2:46; ఫిలిపీప్యులకు 3:1; ఫిలిపీప్యులకు 4:7;  

వచనము 13 

రెండవ దినమందు జనులందరి పెదద్లలో పర్ధానులైన వారును యాజకులును లేవీయులును 

ధరమ్శాసత్రగర్ంథపు మాటలు వినవలెనని శాసిత్యైన ఎజార్యొదద్కు కూడి వచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 13:30; ఎసేత్రు 2:18;  

వచనము 14 

యెహోవా మోషేకు దయచేసిన గర్ంథములో చూడగా, ఏడవ మాసపు ఉతస్వకాలమందు 

ఇశార్యేలీయులు పరణ్శాలలో నివాసము చేయవలెనని వార్యబడియుండుట కనుగొనెను 

నెహెమాయ్ 8:10; కీరత్నలు 126:1-3; నెహెమాయ్ 8:7; నెహెమాయ్ 8:8; యోబు 23:12; కీరత్నలు 

19:8-11; కీరత్నలు 119:14; కీరత్నలు 119:16; కీరత్నలు 119:72; కీరత్నలు 119:97; కీరత్నలు 

119:103; కీరత్నలు 119:104; కీరత్నలు 119:111; కీరత్నలు 119:127; కీరత్నలు 119:130; 

కీరత్నలు 119:171; కీరత్నలు 119:174; సామెతలు 2:10; సామెతలు 2:11; సామెతలు 24:13; 

సామెతలు 24:14; యిరిమ్యా 15:16; లూకా 24:32; రోమీయులకు 7:18; 1 

దినవృతాత్ంతములు 29:22; యిరిమ్యా 30:19; యిరిమ్యా 33:11; లూకా 14:13; యాకోబు 

1:19;  
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వచనము 15 

మరియు వారు తమ పటట్ణములనిన్టిలోను యెరూషలేములోను పర్కటనచేసి 

తెలియజేయవలసినదేమనగా మీరు పరవ్తమునకు పోయి ఒలీవచెటల్ కొమమ్లను అడవి ఒలీవచెటల్ 

కొమమ్లను గొంజిచెటల్ కొమమ్లను ఈతచెటల్ కొమమ్లను గుబురుగల వేరువేరు చెటల్ కొమమ్లను తెచిచ్, 

వార్యబడినటుల్గా పరణ్శాలలు కటట్వలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:23; సామెతలు 2:1-6; సామెతలు 8:33; సామెతలు 8:34; సామెతలు 

12:1; మారుక్ 6:33; మారుక్ 6:34; లూకా 19:47; లూకా 19:48; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

4:1; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:42; నెహెమాయ్ 8:7; నెహెమాయ్ 8:8; లూకా 24:32; 2 తిమోతి 

2:24; 2 తిమోతి 2:25; దివ్తీయోపదేశకాండము 31:11; దివ్తీయోపదేశకాండము 33:10; 2 

దినవృతాత్ంతములు 7:8; 2 దినవృతాత్ంతములు 17:7; ఎజార్ 7:6;  

వచనము 16 

ఆ పర్కారమే జనులు పోయి కొమమ్లను తెచిచ్ జనులందరు తమ తమ యిండల్ మీదను తమ 

లోగిళల్లోను దేవమందిరపు ఆవరణములోను నీటి గుమమ్పు వీధిలోను ఎఫార్యిము గుమమ్పు వీధిలోను 

పరణ్శాలలు కటుట్కొనిరి. 

లేవీయకాండము 23:34; లేవీయకాండము 23:40-43; దివ్తీయోపదేశకాండము 16:13-15; 

జెకరాయ్ 14:16-19; యోహాను 7:2; ఆదికాండము 33:17; నిరగ్మకాండము 23:16; 

లేవీయకాండము 23:42; సంఖాయ్కాండము 29:12; 1 రాజులు 8:2; 2 రాజులు 22:10; 2 

దినవృతాత్ంతములు 17:7; ఎజార్ 3:1; ఎజార్ 3:4; ఎజార్ 10:3; యిరిమ్యా 35:6; యిరిమ్యా 

35:7; యెహెజేక్లు 45:25;  

వచనము 17 

మరియు చెరలోనుండి తిరిగి వచిచ్నవారి సమూహమును పరణ్శాలలు కటుట్కొని వాటిలో కూరుచ్ండిరి. 

నూను కుమారుడైన యెహోషువ దినములు మొదలుకొని అది వరకు ఇశార్యేలీయులు ఆలాగున 

చేసియుండలేదు; అపుప్డు వారికి బహు సంతోషము పుటెట్ను. 
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లేవీయకాండము 23:4; దివ్తీయోపదేశకాండము 16:16; నాయ్యాధిపతులు 9:48; 

నాయ్యాధిపతులు 9:49; మతత్యి 21:1; లేవీయకాండము 23:40; ఆదికాండము 8:11; యోహాను 

12:13; పర్కటన 7:9; 2 రాజులు 22:10; హోషేయ 12:9;  

వచనము 18 

ఇదియుగాక మొదటి దినము మొదలుకొని కడదినము వరకు అనుదినము ఎజార్ దేవుని ధరమ్శాసత్ర 

గర్ంథమును చదివి వినిపించుచు వచెచ్ను. వారు ఈ ఉతస్వమును ఏడు దిన ములవరకు ఆచరించిన 

తరువాత విధిచొపుప్న ఎనిమిదవ దినమున వారు పరిశుదధ్ సంఘముగా కూడుకొనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:8; 2 సమూయేలు 11:2; యిరిమ్యా 19:13; యిరిమ్యా 32:29; 2 

దినవృతాత్ంతములు 20:5; 2 దినవృతాత్ంతములు 33:5; నెహెమాయ్ 8:3; నెహెమాయ్ 3:26; 

నెహెమాయ్ 12:37; నెహెమాయ్ 12:37; నెహెమాయ్ 12:39; 2 రాజులు 14:13; 1 సమూయేలు 

9:25; 2 దినవృతాత్ంతములు 25:23; 2 దినవృతాత్ంతములు 32:6; నెహెమాయ్ 8:1; 1 

కొరిందీయులకు 10:31;  
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వచనము 1 

ఈ నెల యిరువది నాలుగవ దినమందు ఇశార్యేలీయులు ఉపవాసముండి గోనెపటట్లు కటుట్కొని 

తలమీద ధూళి పోసికొని కూడి వచిచ్రి. 

యోహాను 1:14; హెబీర్యులకు 11:9; హెబీర్యులకు 11:13; యెహోషువ 1:1; హెబీర్యులకు 

4:8; 2 దినవృతాత్ంతములు 7:8-10; 2 దినవృతాత్ంతములు 8:13; ఎజార్ 3:4; 2 

దినవృతాత్ంతములు 30:26; 2 దినవృతాత్ంతములు 35:18; 1 దినవృతాత్ంతములు 29:22; 2 

దినవృతాత్ంతములు 7:10; 2 దినవృతాత్ంతములు 30:21-23; నెహెమాయ్ 12:27; యిరిమ్యా 

30:19;  

వచనము 2 

ఇశార్యేలీయులు అనయ్జనులందరిలో నుండి పర్తేయ్కింపబడిన వారై నిలువబడి,తమ పాపములను తమ 

పితరుల పాపములను ఒపుప్కొనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:10-13; లేవీయకాండము 23:36; సంఖాయ్కాండము 29:35; 

యోహాను 7:37; లేవీయకాండము 23:41; సంఖాయ్కాండము 29:12; దివ్తీయోపదేశకాండము 

16:8; దివ్తీయోపదేశకాండము 31:11; దివ్తీయోపదేశకాండము 33:10; 2 రాజులు 22:10; 2 

దినవృతాత్ంతములు 7:9; 2 దినవృతాత్ంతములు 30:22; యోవేలు 1:14; యాకోబు 1:19;  

వచనము 3 

మరియు వారు ఒక జాముసేపు తామునన్ చోటనే నిలువబడి, తమ దేవుడైన యెహోవా 

ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును చదువుచు వచిచ్రి, ఒక జాముసేపు తమ పాపములను ఒపుప్కొనుచు దేవుడైన 

యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుచు వచిచ్రి. 

లేవీయకాండము 23:34; లేవీయకాండము 23:39; 2 దినవృతాత్ంతములు 7:10; నెహెమాయ్ 8:2; 

నాయ్యాధిపతులు 20:26; 2 దినవృతాత్ంతములు 20:3; ఎజార్ 8:23; ఎసేత్రు 4:3; ఎసేత్రు 4:16; 

యెషయా 22:12; యోవేలు 1:13; యోవేలు 1:14; యోవేలు 2:15-17; యోనా 3:5-8; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:2; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:3; యెహోషువ 7:6; 1 సమూయేలు 

Page  of 75 141



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

4:12; 2 సమూయేలు 1:2; యోబు 2:12; ఆదికాండము 28:20; ఆదికాండము 37:34; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:10; 1 సమూయేలు 7:5; 1 సమూయేలు 7:6; 1 రాజులు 8:33; 2 

దినవృతాత్ంతములు 6:24; పర్సంగి 3:4; యెషయా 58:5; యిరిమ్యా 36:9; దానియేలు 9:3; 

యోవేలు 2:12; జెఫనాయ్ 2:1; జెకరాయ్ 7:3; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:30; పర్కటన 18:19;  

వచనము 4 

లేవీయులలో యేషూవ బానీ కదీమ్యేలు షెబనాయ్ బునీన్ షేరేబాయ్ బానీ కెనానీ అనువారు మెటల్మీద 

నిలువబడి, యెలుగెతిత్, తమ దేవుడైన యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్రి. 

నెహెమాయ్ 13:3; నెహెమాయ్ 13:30; ఎజార్ 9:2; ఎజార్ 10:11; కీరత్నలు 144:7; కీరత్నలు 

144:11; యెషయా 2:6; హోషేయ 5:7; నెహెమాయ్ 1:6; లేవీయకాండము 26:39; 

లేవీయకాండము 26:40; ఎజార్ 9:6; ఎజార్ 9:7; ఎజార్ 9:15; కీరత్నలు 106:6; కీరత్నలు 106:7; 

దానియేలు 9:3-10; దానియేలు 9:20; 1 యోహాను 1:7-9; దివ్తీయోపదేశకాండము 29:10; 1 

రాజులు 8:14; 2 రాజులు 17:20; నెహెమాయ్ 10:28; కీరత్నలు 51:3; యెషయా 58:5; 

యిరిమ్యా 14:20; దానియేలు 9:4; యోవేలు 1:14; యోవేలు 2:12; 1 యోహాను 1:9;  

వచనము 5 

అపుప్డు లేవీయులైన యేషూవ కదీమ్యేలు బానీ హషబెన్యా షేరేబాయ్ హోదీయా షెబనాయ్ పెతహయా 

అనువారు నిలువబడి, నిరంతరము మీకు దేవుడైయునన్ యెహోవాను సుత్తించుడని చెపిప్ ఈలాగు 

సోత్తర్ము చేసిరి సకలాశీరవ్చన సోత్తర్ములకు మించిన నీ ఘనమైన నామము సుత్తింపబడునుగాక. 

నెహెమాయ్ 8:4; నెహెమాయ్ 8:7; నెహెమాయ్ 8:8; నెహెమాయ్ 8:3; లేవీయకాండము 16:21; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:11; యెహోషువ 8:34; 2 రాజులు 22:13; 2 రాజులు 23:2; 2 

దినవృతాత్ంతములు 17:7; 2 దినవృతాత్ంతములు 30:22; ఎజార్ 7:25; నెహెమాయ్ 13:1; 

దానియేలు 9:4; యోవేలు 1:14; లూకా 23:41; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:7; యాకోబు 1:19;  

వచనము 6 
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నీవే, అదివ్తీయుడవైన యెహోవా, నీవే ఆకాశమును మహాకాశములను వాటి సైనయ్మును, భూమిని 

దానిలో ఉండునది అంతటిని, సముదర్ములను వాటిలో ఉండునది అంతటిని సృజించి వాటిననిన్టిని 

కాపాడువాడవు. ఆకాశ సైనయ్మంతయు నీకే నమసాక్రము చేయుచునన్ది. 

నెహెమాయ్ 9:5; నెహెమాయ్ 8:7; నెహెమాయ్ 10:9-13; నెహెమాయ్ 12:8; 2 దినవృతాత్ంతములు 

20:19; కీరత్నలు 3:4; కీరత్నలు 77:1; కీరత్నలు 130:1; విలాపవాకయ్ములు 3:8; యోహాను 

11:43; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:60; 1 రాజులు 8:33; ఎజార్ 8:18; నెహెమాయ్ 10:10; 

నెహెమాయ్ 10:12; నెహెమాయ్ 11:22; నెహెమాయ్ 12:24; యెహెజేక్లు 43:17;  

వచనము 7 

దేవా యెహోవా, అబార్మును ఏరప్రచుకొని, కలీద్యుల ఊరు అను సథ్లము నుండి ఇవతలకు అతని 

రపిప్ంచి అతనికి అబార్హామను పేరు పెటిట్నవాడవు నీవే. 

1 రాజులు 8:14; 1 రాజులు 8:22; 2 దినవృతాత్ంతములు 20:13; 2 దినవృతాత్ంతములు 

20:19; కీరత్నలు 134:1-3; కీరత్నలు 135:1-3; 1 దినవృతాత్ంతములు 29:20; ఎజార్ 3:11; 

కీరత్నలు 103:1; కీరత్నలు 103:2; కీరత్నలు 117:1; కీరత్నలు 117:2; కీరత్నలు 145:2; కీరత్నలు 

146:2; యిరిమ్యా 33:10; యిరిమ్యా 33:11; మతత్యి 11:25; ఎఫెసీయులకు 3:20; 

ఎఫెసీయులకు 3:21; 1 పేతురు 1:3; నిరగ్మకాండము 15:6; నిరగ్మకాండము 15:11; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:58; 1 దినవృతాత్ంతములు 29:13; కీరత్నలు 72:18; కీరత్నలు 

72:19; కీరత్నలు 145:5; కీరత్నలు 145:11; కీరత్నలు 145:12; 2 కొరిందీయులకు 4:6; 1 

రాజులు 8:27; 1 దినవృతాత్ంతములు 29:11; కీరత్నలు 16:2; కీరత్నలు 106:2; యెహోషువ 9:9; 

2 సమూయేలు 22:4; 1 రాజులు 1:48; 1 రాజులు 8:15; 1 రాజులు 8:33; ఎజార్ 8:18; 

నెహెమాయ్ 9:4; నెహెమాయ్ 10:10; నెహెమాయ్ 11:22; కీరత్నలు 18:3; కీరత్నలు 48:1; కీరత్నలు 

66:2; కీరత్నలు 89:52; కీరత్నలు 96:4; కీరత్నలు 135:2; కీరత్నలు 149:6; యెషయా 12:4; 

యెషయా 63:14; మతత్యి 6:9; 2 కొరిందీయులకు 1:3; 2 కొరిందీయులకు 11:31; 

ఎఫెసీయులకు 1:3; 1 దెసస్లోనీకయులకు 3:9; 1 తిమోతి 1:17; 1 తిమోతి 6:1; పర్కటన 4:11;  
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వచనము 8 

అతడు నమమ్కమైన మనసుస్గల వాడని యెరిగి, కనానీయులు హితీత్యులు అమోరీయులు 

పెరిజీజ్యులు యెబూసీయులు గిరాగ్షీయులు అనువారి దేశమును అతని సంతతివారికిచుచ్నటుల్ 

ఆతనితో నిబంధన చేసినవాడవు నీవే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:4; 2 రాజులు 19:15; 2 రాజులు 19:19; కీరత్నలు 86:10; యెషయా 

37:16; యెషయా 37:20; యెషయా 43:10; యెషయా 44:6; యెషయా 44:8; మారుక్ 

12:29; మారుక్ 12:30; యోహాను 10:30; ఆదికాండము 1:1; ఆదికాండము 2:1; యెహెజేక్లు 

20:11; కీరత్నలు 33:6; కీరత్నలు 136:5-9; కీరత్నలు 146:6; యిరిమ్యా 10:11; యిరిమ్యా 

10:12; కొలొసస్యులకు 1:15; కొలొసస్యులకు 1:16; పర్కటన 4:11; పర్కటన 14:7; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:14; 1 రాజులు 8:27; కీరత్నలు 36:6; కొలొసస్యులకు 1:17; 

హెబీర్యులకు 1:3; ఆదికాండము 2:1; ఆదికాండము 32:2; 1 రాజులు 22:19; కీరత్నలు 

103:21; కీరత్నలు 148:2-4; యెషయా 6:2; యెషయా 6:3; హెబీర్యులకు 1:6; పర్కటన 

5:11-13; ఆదికాండము 24:3; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:19; యోబు 7:20; కీరత్నలు 50:1; 

కీరత్నలు 84:1; కీరత్నలు 104:24; యెషయా 45:12; యిరిమ్యా 32:17; యోనా 1:9; మతత్యి 

6:10; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:24; పర్కటన 10:5;  

వచనము 9 

నీవు నీతిమంతుడవై యుండి నీ మాటచొపుప్న జరిగించితివి. ఐగుపుత్లో మా పితరులు పొందిన 

శర్మను నీవు చూచితివి, ఎఱఱ్సముదర్మునొదద్ వారి మొఱఱ్ను నీవు వింటివి. 

ఆదికాండము 12:1; ఆదికాండము 12:2; దివ్తీయోపదేశకాండము 10:15; యెహోషువ 24:2; 

యెహోషువ 24:3; యెషయా 41:8; యెషయా 41:9; యెషయా 51:2; ఆదికాండము 11:31; 

ఆదికాండము 15:7; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:2-4; ఆదికాండము 17:5; ఆదికాండము 11:28; 

ఆదికాండము 13:15; 1 దినవృతాత్ంతములు 1:27; యెషయా 29:22; యెషయా 46:9; 
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యెషయా 51:9; యెషయా 63:7; యెహెజేక్లు 16:3; యెహెజేక్లు 16:4; మలాకీ 3:6; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:17; హెబీర్యులకు 11:8;  

వచనము 10 

ఫరోయు అతని దాసులందరును అతని దేశపు జనులందరును వారియెడల బహు గరవ్ముగా 

పర్వరిత్ంచిరని నీకు తెలియగా నీవు వారియెదుట సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చూపించితివి. 

ఆలాగున చేయుటవలన నీవు ఈ దినమందునన్టుట్గా పర్సిది ధ్నొందితివి. 

ఆదికాండము 12:1-3; ఆదికాండము 15:6; ఆదికాండము 15:18; ఆదికాండము 22:12; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:22; 1 తిమోతి 1:12; 1 తిమోతి 1:13; హెబీర్యులకు 11:17; 

యాకోబు 2:21-23; ఆదికాండము 12:7; ఆదికాండము 15:18; ఆదికాండము 17:7; 

ఆదికాండము 17 :8 ; ఆదికాండము 22 :16 -18 ; దివ్తీయోపదేశకాండము 7 :8 ; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:9; దివ్తీయోపదేశకాండము 9:5; కీరత్నలు 105:8; కీరత్నలు 105:9; 

లూకా 1:72; లూకా 1:73; ఆదికాండము 15:18-21; నిరగ్మకాండము 3:8; నిరగ్మకాండము 

3 : 1 7 ; దివ్ తీయోపదేశకాండము 7 : 1 ; యెహోషువ 9 : 1 ; యెహోషువ 1 1 : 3 ; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:3; యెహోషువ 11:23; యెహోషువ 21:43-45; యెహోషువ 

23:14; కీరత్నలు 105:43; కీరత్నలు 105:44; సంఖాయ్కాండము 23:19; కీరత్నలు 92:14; 

కీరత్నలు 92:15; తీతుకు 1:2; హెబీర్యులకు 6:18; 1 యోహాను 1:9; ఆదికాండము 13:15; 

ఆదికాండము 15:7; నిరగ్మకాండము 2:24; యెహోషువ 24:3; నాయ్యాధిపతులు 3:5; 1 రాజులు 

8:20; 1 దినవృతాత్ంతములు 1:14; 1 దినవృతాత్ంతములు 16:16; 2 దినవృతాత్ంతములు 20:7; 

కీరత్నలు 116:5; యెషయా 29:22; యెషయా 51:2; దానియేలు 9:16; ఆమోసు 2:10; మలాకీ 

3:6; అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:25; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:3; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:5; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:17; హెబీర్యులకు 11:8;  

వచనము 11 
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మరియు నీ జనులయెదుట నీవు సముదర్మును విభాగించినందున వారు సముదర్ము మధయ్ పొడినేలను 

నడచిరి, ఒకడు లోతునీట రాయి వేసినటుల్ వారిని తరిమినవారిని అగాధజలములలో నీవు పడవేసితివి. 

నిరగ్మకాండము 2:25; నిరగ్మకాండము 3:7-9; నిరగ్మకాండము 3:16; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

7:34; నిరగ్మకాండము 14:10-12; ఆదికాండము 15:14; నిరగ్మకాండము 2:23; 

నిరగ్మకాండము 2:24; నిరగ్మకాండము 3:6; నిరగ్మకాండము 14:13; నిరగ్మకాండము 14:15; 

నిరగ్మకాండము 18:8; దివ్తీయోపదేశకాండము 6:21; దివ్తీయోపదేశకాండము 29:3; 

నాయ్యాధిపతులు 6:8; నాయ్యాధిపతులు 10:11; 1 సమూయేలు 10:18; 1 సమూయేలు 12:6; 

యెషయా 22:12; మీకా 6:4; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:7; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:17;  

వచనము 12 

ఇదియుగాక పగటికాలమందు మేఘసత్ంభములో ఉండినవాడవును రాతిర్కాలమందు వారు వెళల్వలసిన 

మారగ్మున వెలుగిచుచ్టకై అగిన్సత్ంభములో ఉండినవాడవును అయియుండి వారిని తోడుకొనిపోతివి. 

నిరగ్మకాండము 7:1-25; నిరగ్మకాండము 14:1-31; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:34; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:3; దివ్తీయోపదేశకాండము 11:4; కీరత్నలు 78:12; కీరత్నలు 78:13; 

కీరత్నలు 78:43-53; కీరత్నలు 105:27-37; కీరత్నలు 106:7-11; కీరత్నలు 135:8; కీరత్నలు 

135:9; కీరత్నలు 136:10-15; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:36; నిరగ్మకాండము 5:2; 

నిరగ్మకాండము 5:7; నిరగ్మకాండము 5:8; నిరగ్మకాండము 9:17; నిరగ్మకాండము 10:3; 

నిరగ్మకాండము 18:11; యోబు 40:11; యోబు 40:12; దానియేలు 4:37; దానియేలు 5:23; 1 

పేతురు 5:5; నిరగ్మకాండము 9:16; యెహోషువ 2:10; యెహోషువ 2:11; కీరత్నలు 83:18; 

యెషయా 63:12; యెషయా 63:14; యిరిమ్యా 32:20; యెహెజేక్లు 20:9; దానియేలు 9:15; 

రోమీయులకు 9:17; నిరగ్మకాండము 3:20; నిరగ్మకాండము 7:3; నిరగ్మకాండము 13:3; 

నిరగ్మకాండము 14:4; దివ్తీయోపదేశకాండము 6:21; దివ్తీయోపదేశకాండము 7:19; 1 

దినవృతాత్ంతములు 17:21; నెహెమాయ్ 9:16; నెహెమాయ్ 9:29; కీరత్నలు 106:21; కీరత్నలు 

136:15; యెషయా 10:26; యెషయా 42:20; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:35;  
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వచనము 13 

సీనాయి పరవ్తము మీదికి దిగివచిచ్ ఆకాశమునుండి వారితో మాటలాడి, వారికి నీతియుకత్మైన 

విధులను సతయ్మైన ఆజఞ్లను మేలు కరములైన కటట్డలను ధరమ్ములను నీవు దయచేసితివి. 

నిరగ్మకాండము 14:21; నిరగ్మకాండము 14:22; నిరగ్మకాండము 14:27; నిరగ్మకాండము 

14:28; కీరత్నలు 66:6; కీరత్నలు 78:13; కీరత్నలు 114:3-5; కీరత్నలు 136:13-15; యెషయా 

63:11-13; నిరగ్మకాండము 15:1-21; కీరత్నలు 106:9-11; హెబీర్యులకు 11:29; 

నిరగ్మకాండము 15:5; నిరగ్మకాండము 15:10; పర్కటన 18:21; నిరగ్మకాండము 18:1; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:19; యెహోషువ 4:23; యెహోషువ 24:6; కీరత్నలు 74:13; కీరత్నలు 

77:19; కీరత్నలు 105:27; కీరత్నలు 106:10; కీరత్నలు 106:21; కీరత్నలు 136:15; యెషయా 

10:26; యెషయా 43:16; యెషయా 51:15; యెషయా 63:12; హబకూక్కు 3:10; 1 

కొరిందీయులకు 10:1;  

వచనము 14 

వారికి నీ పరిశుదధ్మైన విశార్ంతిదినమును ఆచరింప నాజఞ్ ఇచిచ్ నీ దాసుడైన మోషే దావ్రా ఆజఞ్లను 

కటట్డలను ధరమ్శాసత్రమును వారికి నియమించితివి. 

నెహెమాయ్ 9:19; నిరగ్మకాండము 13:21; నిరగ్మకాండము 13:22; నిరగ్మకాండము 14:19; 

నిరగ్మకాండము 14:20; కీరత్నలు 78:14; కీరత్నలు 105:39; కీరత్నలు 107:7; కీరత్నలు 143:8; 

సంఖాయ్కాండము 9:15; సంఖాయ్కాండము 9:16; సంఖాయ్కాండము 9:21; సంఖాయ్కాండము 

10:34; సంఖాయ్కాండము 14:14; దివ్తీయోపదేశకాండము 1:31; దివ్తీయోపదేశకాండము 1:33; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:12; యెహోషువ 24:7; కీరత్నలు 31:3; కీరత్నలు 78:52; కీరత్నలు 

136:16; యెషయా 4:5; యిరిమ్యా 2:2; యిరిమ్యా 31:2; హబకూక్కు 3:4; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 7:36; 1 కొరిందీయులకు 10:1;  

వచనము 15 
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వారి ఆకలి తీరుచ్టకు ఆకాశమునుండి ఆహారమును వారి దాహము తీరుచ్టకు బండలోనుండి 

ఉదకమును తెపిప్ంచితివి. వారికి పర్మాణము చేసిన దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనవలెనని వారి 

కాజాఞ్పించితివి. 

నిరగ్మకాండము 19:11; నిరగ్మకాండము 19:16-20; దివ్తీయోపదేశకాండము 33:2; యెషయా 

64:1; యెషయా 64:3; హబకూక్కు 3:3; నిరగ్మకాండము 20:1; నిరగ్మకాండము 20:22; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:10-13; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:33; దివ్తీయోపదేశకాండము 5:4; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:22-26; హెబీర్యులకు 12:18-26; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:8; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:12; దివ్తీయోపదేశకాండము 10:13; కీరత్నలు 19:7-11; కీరత్నలు 

119:127; కీరత్నలు 119:128; యెహెజేక్లు 20:11-13; రోమీయులకు 7:12-14; 

రోమీయులకు 7:16; కీరత్నలు 119:160; నిరగ్మకాండము 18:20; నిరగ్మకాండము 19:20; 

నిరగ్మకాండము 21:1; నిరగ్మకాండము 24:12; లేవీయకాండము 10:11; లేవీయకాండము 

15:2; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:36; 2 రాజులు 17:37; కీరత్నలు 19:8; కీరత్నలు 119:66; 

యెహెజేక్లు 18:9; యెహెజేక్లు 20:19; దానియేలు 9:10; హోషేయ 8:12; మీకా 6:8; మారుక్ 

2:27; మారుక్ 12:1; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:38; రోమీయులకు 2:18; రోమీయులకు 3:2; 

రోమీయులకు 9:4; 2 కొరిందీయులకు 3:7; ఎఫెసీయులకు 6:1; 1 తిమోతి 1:8;  

వచనము 16 

అయితే వారును మా పితరులును గరివ్ంచి, లోబడనొలల్క నీ ఆజఞ్లకు చెవియొగగ్కపోయిరి. 

ఆదికాండము 2:3; నిరగ్మకాండము 16:29; నిరగ్మకాండము 20:8-11; యెహెజేక్లు 20:12; 

యెహెజేక్లు 20:20; నిరగ్మకాండము 21:1; నిరగ్మకాండము 23:33; లేవీయకాండము 27:34; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:5; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:45; దివ్తీయోపదేశకాండము 5:31; 

నెహెమాయ్ 1:8; యోహాను 1:17; నిరగ్మకాండము 16:25; నిరగ్మకాండము 18:20; 

నిరగ్మకాండము 31:13; నిరగ్మకాండము 31:14; లేవీయకాండము 10:11; లేవీయకాండము 

15:2; లేవీయకాండము 23:14; 2 రాజులు 17:37; కీరత్నలు 103:7; కీరత్నలు 119:66; 
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యెహెజేక్లు 18:9; యెహెజేక్లు 20:11; యెహెజేక్లు 20:19; హోషేయ 8:12; మారుక్ 2:27; 

మారుక్ 12:1; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:38; రోమీయులకు 2:18; రోమీయులకు 3:2; 

రోమీయులకు 9:4; హెబీర్యులకు 3:5; పర్కటన 15:3;  

వచనము 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. 

నిరగ్మకాండము 16:4; నిరగ్మకాండము 16:14; నిరగ్మకాండము 16:15; దివ్తీయోపదేశకాండము 

8:3; దివ్తీయోపదేశకాండము 8:16; కీరత్నలు 78:24; కీరత్నలు 78:25; కీరత్నలు 105:40; 

యోహాను 6:31-35; 1 కొరిందీయులకు 10:3; నెహెమాయ్ 9:20; నిరగ్మకాండము 17:6; 

సంఖాయ్కాండము 20:7-11; దివ్తీయోపదేశకాండము 8:15; కీరత్నలు 77:15-20; కీరత్నలు 

105:41; కీరత్నలు 114:8; 1 కొరిందీయులకు 10:4; దివ్తీయోపదేశకాండము 1:8; యెహోషువ 

1:2-4; ఆదికాండము 14:22; సంఖాయ్కాండము 14:30; యెహెజేక్లు 20:15; నిరగ్మకాండము 

16:35; సంఖాయ్కాండము 20:8; దివ్తీయోపదేశకాండము 29:6; యెషయా 35:6; యెషయా 

48:21; యిరిమ్యా 32:22; యిరిమ్యా 32:23; ఫిలిపీప్యులకు 4:19;  

వచనము 18 

వారు ఒక పోతదూడను చేసికొని ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచిన దేవుడు ఇదే అని చెపిప్, నీకు 

బహు విసుకు పుటిట్ంచినను 

నెహెమాయ్ 9:10; నెహెమాయ్ 9:29; నిరగ్మకాండము 32:9; దివ్తీయోపదేశకాండము 9:6; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:13; దివ్తీయోపదేశకాండము 9:23; దివ్తీయోపదేశకాండము 9:24; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:27; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:15; కీరత్నలు 78:8-72; కీరత్నలు 
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106:6 ; యెషయా 63 :10; యిరిమ్యా 2 :31; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7 :51; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:27; 2 రాజులు 17:14; 2 దినవృతాత్ంతములు 30:8; 2 

దినవృతాత్ంతములు 36:13; కీరత్నలు 95:8-10; సామెతలు 29:1; యెషయా 48:4; యిరిమ్యా 

19:15; రోమీయులకు 2:5; హెబీర్యులకు 3:13; హెబీర్యులకు 3:15; నిరగ్మకాండము 15:26; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:29; కీరత్నలు 81:8; కీరత్నలు 81:11-14; యెషయా 48:18; 

నిరగ్మకాండము 18:11; సంఖాయ్కాండము 14:4; దివ్తీయోపదేశకాండము 9:7; 2 

దినవృతాత్ంతములు 29:6; కీరత్నలు 119:21; యిరిమ్యా 7:24; యిరిమ్యా 7:25; యిరిమ్యా 

7:26; యిరిమ్యా 11:8; యిరిమ్యా 22:21; యిరిమ్యా 32:30; యెహెజేక్లు 2:3; యెహెజేక్లు 

5:6; యెహెజేక్లు 20:13; జెకరాయ్ 1:4; మలాకీ 3:7; మారుక్ 10:5; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

7:39; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:18; అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:9; హెబీర్యులకు 3:8;  

వచనము 19 

వారు ఎడారిలో ఉండగా నీవు బహు విసాత్రమైన కృప కలిగినవాడవై వారిని విసరిజ్ంపలేదు; 

మారగ్ముగుండ వారిని తోడుకొని పోవుటకు పగలు మేఘసత్ంభమును, దారిలో వారికి వెలుగిచుచ్టకు 

రాతిర్ అగిన్సత్ంభమును వారిపైనుండి వెళిల్పోక నిలిచెను. 

సంఖాయ్కాండము 14:3; సంఖాయ్కాండము 14:4; సంఖాయ్కాండము 14:11; సంఖాయ్కాండము 

14:41; సంఖాయ్కాండము 16:14; కీరత్నలు 106:24; కీరత్నలు 106:25; సామెతలు 1:24; 

హెబీర్యులకు 12:25; కీరత్నలు 78:11; కీరత్నలు 78:42; కీరత్నలు 78:43; కీరత్నలు 86:5; 

కీరత్నలు 86:15; కీరత్నలు 106:7; కీరత్నలు 106:13; మతత్యి 16:9-11; 2 పేతురు 1:12-15; 

సంఖాయ్కాండము 14:4; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:39; సంఖాయ్కాండము 14:18; సంఖాయ్కాండము 

14:19; కీరత్నలు 86:5; కీరత్నలు 86:15; కీరత్నలు 130:4; మీకా 7:18; మీకా 7:19; 

నిరగ్మకాండము 34:6; నిరగ్మకాండము 34:7; కీరత్నలు 78:38; కీరత్నలు 103:8-18; కీరత్నలు 

145:8; కీరత్నలు 145:9; యెషయా 55:7-9; యోవేలు 2:13; రోమీయులకు 9:15; 

ఎఫెసీయులకు 1:6; ఎఫెసీయులకు 1:7; 1 రాజులు 6:13; 1 రాజులు 8:57; కీరత్నలు 
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106:43-46; నిరగ్మకాండము 13:17; నిరగ్మకాండము 32:9; 2 రాజులు 18:12; 2 

దినవృతాత్ంతములు 30:9; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:13; నెహెమాయ్ 9:31; కీరత్నలు 18:25; 

కీరత్నలు 89:2; కీరత్నలు 116:5; యెషయా 48:4; యెషయా 63:10; యిరిమ్యా 3:3; యిరిమ్యా 

7:26; యిరిమ్యా 11:8; యిరిమ్యా 19:15; యెహెజేక్లు 5:6; దానియేలు 9:9; నహూము 1:3; 

జెకరాయ్ 7:11; మలాకీ 3:7; మతత్యి 18:27; మతత్యి 22:4; మారుక్ 10:5; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 19:9; 1 కొరిందీయులకు 13:4; ఎఫెసీయులకు 2:4; యాకోబు 1:19; యాకోబు 

5:11;  

వచనము 20 

వారికి భోధించుటకు నీ యుపకారాతమ్ను దయచేసితివి, నీవిచిచ్న మనాన్ను ఇయయ్క మానలేదు; వారి 

దాహమునకు ఉదకమిచిచ్తివి. 

నిరగ్మకాండము 3 2 : 4 - 8 ; నిరగ్మకాండము 3 2 : 3 1 ; నిరగ్మకాండము 3 2 : 3 2 ; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:12-16; కీరత్నలు 106:19-23; యెహెజేక్లు 20:7-44; నెహెమాయ్ 

9:26; యెహెజేక్లు 16:7; దానియేలు 9:9; హోషేయ 3:1; ఆమోసు 5:25; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 7:36; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:41;  

వచనము 21 

నిజముగా అరణయ్ములో ఏమియు తకుక్వ కాకుండ నలువది సంవతస్రములు వారిని పోషించితివి. 

వారి వసత్రములు పాతగిలిపోలేదు, వారి కాళల్కు వాపు రాలేదు. 

నెహెమాయ్ 9:27; 1 సమూయేలు 12:22; కీరత్నలు 106:7; కీరత్నలు 106:8; కీరత్నలు 106:45; 

యెషయా 44:21; విలాపవాకయ్ములు 3:22; యెహెజేక్లు 20:14; యెహెజేక్లు 20:22; 

దానియేలు 9:9; దానియేలు 9:18; మలాకీ 3:6; నెహెమాయ్ 9:12; నిరగ్మకాండము 13:21; 

నిరగ్మకాండము 13:22; నిరగ్మకాండము 40:38; సంఖాయ్కాండము 9:15-22; సంఖాయ్కాండము 

14:14; యెషయా 4:5; యెషయా 4:6; 1 కొరిందీయులకు 10:1; 1 కొరిందీయులకు 10:2; 

నిరగ్మకాండము 40:36; సంఖాయ్కాండము 9:16; సంఖాయ్కాండము 9:21; సంఖాయ్కాండము 
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10:34; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:10; కీరత్నలు 25:6; కీరత్నలు 31:3; కీరత్నలు 78:14; 

కీరత్నలు 105:39; కీరత్నలు 136:16; యెషయా 63:7; యెహెజేక్లు 20:17; హోషేయ 3:1;  

వచనము 22 

ఇదియుగాక రాజయ్ములను జనములను వారికపప్గించి, వారికి సరిహదుద్లు ఏరప్రచితివి గనుక, వారు 

సీహోను అను హెషోబ్ను రాజుయొకక్ దేశమును బాషానునకు రాజైన ఓగుయొకక్ దేశమును 

సవ్తంతిర్ంచుకొనిరి. 

నెహెమాయ్ 9:30; సంఖాయ్కాండము 11:17; సంఖాయ్కాండము 11:25-29; యెషయా 63:11-14; 

కీరత్నలు 143:10; రోమీయులకు 15:30; గలతీయులకు 5:22; గలతీయులకు 5:23; 

ఎఫెసీయులకు 5:9; 2 పేతురు 1:21; నిరగ్మకాండము 16:15; నిరగ్మకాండము 16:35; 

యెహోషువ 5:12; నిరగ్మకాండము 17:6; కీరత్నలు 105:41; యెషయా 41:17; యెషయా 

41:18; యెషయా 48:21; యెషయా 49:10; యోహాను 4:10; యోహాను 4:14; యోహాను 

7:37-39; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:10; నెహెమాయ్ 9:15; కీరత్నలు 25:5; కీరత్నలు 78:24; 

కీరత్నలు 105:40; కీరత్నలు 119:124; హగగ్యి 2:5; యోహాను 6:31; 1 కొరిందీయులకు 10:3; 

1 కొరిందీయులకు 12:8; ఫిలిపీప్యులకు 4:12; 2 తిమోతి 3:16;  

వచనము 23 

వారి సంతతిని ఆకాశపు నక్షతర్ములంత విసాత్రముగా చేసి, పర్వేశించి సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ వారి 

పితరులకు నీవు వాగాద్నము చేసిన దేశములోనికి వారిని రపిప్ంపగా 

నిరగ్మకాండము 1 6 : 3 5 ; సంఖాయ్కాండము 1 4 : 3 3 ; సంఖాయ్కాండము 1 4 : 3 4 ; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:7; దివ్తీయోపదేశకాండము 8:2; ఆమోసు 5:25; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 13:18; దివ్తీయోపదేశకాండము 8:4; దివ్తీయోపదేశకాండము 29:5; కీరత్నలు 

34:10; సంఖాయ్కాండము 20:5; యెహోషువ 5:12; యిరిమ్యా 2:31; ఆమోసు 2:10;  

వచనము 24 
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ఆ సంతతివారు పర్వేశించి ఆ దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొనిరి. నీవు కనానీయులను ఆ దేశవాసులను 

జయించి, తమకు మనసుస్వచిచ్నటుల్ చేయుటకు వారి రాజులను ఆ దేశజనులను వారిచేతికి 

అపప్గించితివి. 

యెహోషువ 10:11; కీరత్నలు 78:65; కీరత్నలు 105:44; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:26; 

యెహోషువ 11:23; సంఖాయ్కాండము 21:21-35; దివ్తీయోపదేశకాండము 2:26-36; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:1-17; కీరత్నలు 135:10-12; కీరత్నలు 136:17-22; నిరగ్మకాండము 

3:8; సంఖాయ్కాండము 21:24; సంఖాయ్కాండము 32:3; దివ్తీయోపదేశకాండము 1:4; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:32; యెహోషువ 12:2; యెహోషువ 24:8; నాయ్యాధిపతులు 11:20; 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:81; కీరత్నలు 44:2; కీరత్నలు 78:55; కీరత్నలు 80:9; కీరత్నలు 135:11; 

కీరత్నలు 136:21; యిరిమ్యా 32:23; యెహెజేక్లు 20:28; ఆమోసు 2:9; హబకూక్కు 3:6; 

హబకూక్కు 3:12;  

వచనము 25 

అపుప్డు వారు పార్కారములుగల పటట్ణములను ఫలవంతమైన భూమిని సావ్ధీనపరచుకొని, సకలమైన 

పదారథ్ములతో నిండియునన్ యిండల్ను తర్వివ్న బావులను దార్క్షతోటలను ఒలీవ తోటలను బహు 

విసాత్రముగా ఫలించు చెటల్ను వశపరచుకొనిరి. ఆలాగున వారు తిని తృపిత్పొంది మదించి నీ 

మహోపకారమునుబటిట్ బహుగా సంతోషించిరి. 

ఆదికాండము 15:5; ఆదికాండము 22:17; 1 దినవృతాత్ంతములు 27:23; యెహోషువ 1:1; 

యెహోషువ 3:17; ఆదికాండము 12:7; ఆదికాండము 13:15-17; ఆదికాండము 15:18; 

ఆదికాండము 17:8; ఆదికాండము 26:3; ఆదికాండము 47:27; నిరగ్మకాండము 1:7; 

లేవీయకాండము 2 6 : 9 ; సంఖాయ్కాండము 1 4 : 2 3 ; సంఖాయ్కాండము 2 6 : 5 1 ; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:10; దివ్తీయోపదేశకాండము 10:22; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:62; 

నాయ్యాధిపతులు 4:1; యెషయా 9:3; యెషయా 26:15; నహూము 3:16; హెబీర్యులకు 6:14; 

హెబీర్యులకు 11:12;  
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వచనము 26 

అయినను వారు అవిధేయులై నీమీద తిరుగుబాటుచేసి, నీ ధరమ్శాసత్రమును లక్షయ్పెటట్క తోర్సివేసి, 

నీతటుట్ తిరుగవలెనని తమకు పర్కటన చేసిన నీ పర్వకత్లను చంపి నీకు బహుగా విసుకు పుటిట్ంచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 14:31; యెహోషువ 21:43; యెహోషువ 21:45; యెహోషువ 18:1; 1 

దినవృతాత్ంతములు 22:18; కీరత్నలు 44:2; కీరత్నలు 44:3; 2 తిమోతి 2:26; సంఖాయ్కాండము 

32:14; దివ్తీయోపదేశకాండము 8:7; యెహోషువ 6:2; యెహోషువ 24:11; నాయ్యాధిపతులు 

4:23; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:45; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:19;  

వచనము 27 

అందుచేత నీవు వారిని వారి శతుర్వులచేతికి అపప్గించితివి. ఆ శతుర్వులు వారిని బాధింపగా 

శర్మకాలమందు వారు నీకు మొఱఱ్పెటిట్నపుప్డు ఆకాశమందుండు నీవు ఆలకించి, వారి 

శతుర్వులచేతిలోనుండి వారిని తపిప్ంచుటకై నీ కృపాసంపతిత్నిబటిట్ వారికి రక్షకులను దయచేసితివి. 

సంఖాయ్కాండము 13:27; సంఖాయ్కాండము 13:28; దివ్తీయోపదేశకాండము 3:5; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:10-12; దివ్తీయోపదేశకాండము 9:1-3; నెహెమాయ్ 9:35; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:7-10; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:13; యెహెజేక్లు 20:6; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:15; కీరత్నలు 65:11; యెషయా 6:10; యిరిమ్యా 5:27; యిరిమ్యా 

5:28; హోషేయ 13:6; 1 రాజులు 8:66; యిరిమ్యా 31:14; హోషేయ 3:5; రోమీయులకు 2:4; 

నిరగ్మకాండము 33:19; సంఖాయ్కాండము 13:20; దివ్తీయోపదేశకాండము 31:20; యెహోషువ 

24:11; 2 దినవృతాత్ంతములు 6:41; కీరత్నలు 78:56; సామెతలు 30:9; యెషయా 63:7; 

యిరిమ్యా 2:7; హోషేయ 2:7; యోవేలు 2:26; యోహాను 6:12; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

14:17; యాకోబు 5:1;  

వచనము 28 
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వారు నెమమ్ది పొందిన తరువాత నీ యెదుట మరల దోర్హులుకాగా నీవు వారిని వారి శతుర్వులచేతికి 

అపప్గించితివి; వీరు వారిమీద అధికారము చేసిరి. వారు తిరిగివచిచ్ నీకు మొఱఱ్పెటిట్నపుప్డు 

ఆకాశమందుండు నీవు ఆలంకించి నీ కృపచొపుప్న అనేకమారులు వారిని విడిపించితివి. 

నాయ్యాధిపతులు 2:11; నాయ్యాధిపతులు 2:12; నాయ్యాధిపతులు 3:6; నాయ్యాధిపతులు 3:7; 

నాయ్యాధిపతులు 10:6; నాయ్యాధిపతులు 10:13; నాయ్యాధిపతులు 10:14; కీరత్నలు 78:56; 

కీరత్నలు 78:57; కీరత్నలు 106:34-40; యెహెజేక్లు 16:15-63; యెహెజేక్లు 20:21; 

యెహెజేక్లు 23:4-49; 1 రాజులు 14:9; కీరత్నలు 50:17; యెహెజేక్లు 33:3-5; 1 రాజులు 

18:4; 1 రాజులు 18:13; 1 రాజులు 19:10; 2 దినవృతాత్ంతములు 24:20; 2 

దినవృతాత్ంతములు 24:21; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:16; యిరిమ్యా 26:20-23; మతత్యి 

21:35; మతత్యి 23:34-37; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52; నెహెమాయ్ 9:18; 2 రాజులు 

21:11; యెహెజేక్లు 22:25-31; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:29; దివ్తీయోపదేశకాండము 

31:20; నాయ్యాధిపతులు 6:1; 2 సమూయేలు 24:19; 1 రాజులు 8:47; 2 రాజులు 17:7; 2 

రాజులు 17:15; 2 రాజులు 18:12; 2 రాజులు 21:9; 2 రాజులు 21:10; 2 రాజులు 22:17; 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:37; 2 దినవృతాత్ంతములు 12:2; 2 దినవృతాత్ంతములు 24:19; ఎజార్ 

5:12; నెహెమాయ్ 9:29; కీరత్నలు 78:10; సామెతలు 30:9; యెషయా 5:24; యెషయా 42:24; 

యెషయా 63:10; యిరిమ్యా 2:30; యిరిమ్యా 4:17; యిరిమ్యా 7:25; యిరిమ్యా 11:8; 

యిరిమ్యా 16:11; యిరిమ్యా 25:7; యిరిమ్యా 26:4; యిరిమ్యా 30:15; యిరిమ్యా 32:23; 

యిరిమ్యా 35:14; యిరిమ్యా 42:19; విలాపవాకయ్ములు 1:18; విలాపవాకయ్ములు 3:42; 

యెహెజేక్లు 2:3; యెహెజేక్లు 20:8; యెహెజేక్లు 23:35; యెహెజేక్లు 36:31; దానియేలు 9:9; 

హోషేయ 2:7; హోషేయ 8:12; హోషేయ 13:6; ఆమోసు 2:4; జెఫనాయ్ 3:2; జెకరాయ్ 1:2; జెకరాయ్ 

1:4; జెకరాయ్ 7:11; మలాకీ 3:7; మతత్యి 5:12; మతత్యి 23:37; మారుక్ 10:5; మారుక్ 12:3; 

లూకా 3:20; లూకా 6:23; లూకా 13:34; లూకా 20:10; రోమీయులకు 10:21; రోమీయులకు 

11:3; యాకోబు 5:1;  
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వచనము 29 

నీ ఆజఞ్లను విధులను ఒకడు ఆచరించినయెడల వాటివలన వాడు బర్దుకునుగదా. వారు మరల నీ 

ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నడుచునటుల్ నీవు వారిమీద సాక్షయ్ము పలికినను, వారు గరివ్ంచి నీ ఆజఞ్లకు 

లోబడక నీ విధుల విషయములో పాపులై నినున్ తిరసక్రించి తమ మనసుస్ను కఠినపరచుకొని నీ 

మాట వినకపోయిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:16-18; నాయ్యాధిపతులు 2:14; నాయ్యాధిపతులు 2:15; 

నాయ్యాధిపతులు 3:8-30; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:17; కీరత్నలు 106:41; కీరత్నలు 106:42; 

దానియేలు 9:10-14; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:29-31; నాయ్యాధిపతులు 3:15; 

నాయ్యాధిపతులు 6:6-10; నాయ్యాధిపతులు 10:15; నాయ్యాధిపతులు 10:16; కీరత్నలు 

106:43-45; నాయ్యాధిపతులు 2:18; నాయ్యాధిపతులు 3:9-15; 1 సమూయేలు 12:10; 1 

సమూయేలు 12:11; 2 రాజులు 13:5; 2 రాజులు 14:27; ఓబధాయ్ 1:21; నిరగ్మకాండము 

2:24; లేవీయకాండము 26:17; దివ్తీయోపదేశకాండము 15:6; నాయ్యాధిపతులు 2:16; 1 

సమూయేలు 7:6; 1 సమూయేలు 10:18; 1 సమూయేలు 14:45; 2 సమూయేలు 19:5; 2 

రాజులు 17:20; 2 రాజులు 17:39; 2 రాజులు 18:12; 2 రాజులు 21:14; 2 రాజులు 22:17; 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:2; ఎజార్ 5:12; నెహెమాయ్ 9:19; కీరత్నలు 106:40; కీరత్నలు 106:44; 

యెషయా 42:24; యెషయా 63:7; జెకరాయ్ 1:2; జెకరాయ్ 1:20; యోహాను 8:33;  

వచనము 30 

నీవు అనేక సంవతస్రములు వారిని ఓరిచ్, నీ పర్వకత్లదావ్రా నీ ఆతమ్చేత వారిమీద సాక్షయ్ము 

పలికితివిగాని వారు వినక పోయిరి; కాగా నీవు ఆ యా దేశములలోనునన్ జనులచేతికి వారిని 

అపప్గించితివి. 

నాయ్యాధిపతులు 3:11; నాయ్యాధిపతులు 3:12; నాయ్యాధిపతులు 3:30; నాయ్యాధిపతులు 4:1; 

నాయ్యాధిపతులు 5:31; నాయ్యాధిపతులు 6:1; 1 రాజులు 8:33; 1 రాజులు 8:34; 1 రాజులు 

8:39; యెషయా 63:15; కీరత్నలు 106:43-45; నిరగ్మకాండము 2:24; 1 సమూయేలు 10:18; 
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2 రాజులు 17:20; యెషయా 48:4; యిరిమ్యా 17:4; యిరిమ్యా 40:3; జెకరాయ్ 1:3; మలాకీ 

3:7; యోహాను 5:14; యోహాను 8:33;  

వచనము 31 

అయితే నీవు మహోపకారివై యుండి, వారిని బొతిత్గా నాశనము చేయకయు విడిచిపెటట్కయు ఉంటివి. 

నిజముగా నీవు కృపాకనికరములుగల దేవుడవై యునాన్వు. 

నెహెమాయ్ 9:26; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:26; దివ్తీయోపదేశకాండము 31:21; 2 రాజులు 

17:13; 2 దినవృతాత్ంతములు 24:19; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:15; యిరిమ్యా 25:3-7; 

హోషేయ 6:5; నెహెమాయ్ 9:10; నెహెమాయ్ 9:16; నిరగ్మకాండము 10:3; యిరిమ్యా 13:15-17; 

యిరిమ్యా 43:2; యిరిమ్యా 44:10; యిరిమ్యా 44:16; యిరిమ్యా 44:17; దానియేలు 5:20; 

యాకోబు 4:6-10; లేవీయకాండము 18:5; యెహెజేక్లు 20:11; లూకా 10:28; రోమీయులకు 

10:5; గలతీయులకు 3:12; జెకరాయ్ 7:11; జెకరాయ్ 7:12; యిరిమ్యా 7:26; యిరిమ్యా 17:23; 

యిరిమ్యా 19:15; నిరగ్మకాండము 18:11; 2 రాజులు 17:15; 2 రాజులు 21:9; 2 

దినవృతాత్ంతములు 33:10; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:13; నెహెమాయ్ 1:7; నెహెమాయ్ 13:15; 

కీరత్నలు 50:7; కీరత్నలు 119:21; సామెతలు 29:1; యెషయా 28:10; యెషయా 30:9; 

యెషయా 63:10; యిరిమ్యా 7:13; యిరిమ్యా 7:24; యిరిమ్యా 11:8; యిరిమ్యా 42:19; 

ఆమోసు 2:4; మతత్యి 21:34; అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:9; 2 కొరిందీయులకు 5:20; 

గలతీయులకు 5:3; ఎఫెసీయులకు 4:17;  

వచనము 32 

చేసిన నిబంధనను నిలుపుచు కృప చూపునటిట్ మహా పరాకర్మశాలివియు భయంకరుడవునగు మా 

దేవా, అషూష్రు రాజుల దినములు మొదలుకొని యీ దినములవరకు మా మీదికిని మా రాజుల 

మీదికిని పర్ధానుల మీదికిని మా పితరుల మీదికిని నీ జనులందరి మీదికిని వచిచ్న శర్మయంతయు నీ 

దృషిట్కి అలప్ముగా ఉండకుండును గాక. 
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కీరత్నలు 86:15; రోమీయులకు 2:4; 2 పేతురు 3:9; 2 రాజులు 17:13; 2 దినవృతాత్ంతములు 

36:15; యిరిమ్యా 7:25; యిరిమ్యా 25:4; నెహెమాయ్ 9:20; యెషయా 63:10; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 7:51; అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:25; 1 పేతురు 1:11; 2 పేతురు 1:21; యెషయా 

5:5; యెషయా 5:6; యెషయా 42:24; యిరిమ్యా 40:2; యిరిమ్యా 40:3; యిరిమ్యా 44:22; 

విలాపవాకయ్ములు 2:17; జెకరాయ్ 7:13; ఆదికాండము 6:3; 2 రాజులు 17:15; 2 రాజులు 21:9; 

2 రాజులు 21:10; 2 దినవృతాత్ంతములు 33:10; ఎజార్ 9:7; నెహెమాయ్ 9:34; కీరత్నలు 50:7; 

యెషయా 28:10; యెషయా 30:9; యెషయా 48:9; యిరిమ్యా 4:17; యిరిమ్యా 7:13; 

యిరిమ్యా 34:14; యిరిమ్యా 35:14; యిరిమ్యా 42:19; యెహెజేక్లు 2:2; హోషేయ 11:2; 

హోషేయ 12:10; ఆమోసు 2:4; హగగ్యి 2:5; జెకరాయ్ 1:4; జెకరాయ్ 7:12; మతత్యి 21:34; 

మారుక్ 12:5; మారుక్ 12:36; లూకా 13:34; లూకా 20:10; రోమీయులకు 11:2; 

గలతీయులకు 5:3; ఎఫెసీయులకు 4:17; 1 దెసస్లోనీకయులకు 4:8; 1 దెసస్లోనీకయులకు 

5:19; హెబీర్యులకు 10:15; 1 పేతురు 3:19;  

వచనము 33 

మా మీదికి వచిచ్న శర్మలనిన్టిని చూడగా నీవు నాయ్యసుథ్డవే; నీవు సతయ్ముగానే పర్వరిత్ంచితివి కాని 

మేము దురామ్రుగ్లమైతివిు. 

యిరిమ్యా 4:27; యిరిమ్యా 5:10; యిరిమ్యా 5:18; విలాపవాకయ్ములు 3:22; యెహెజేక్లు 

14:22; యెహెజేక్లు 14:23; దానియేలు 9:9; నెహెమాయ్ 9:17; నిరగ్మకాండము 34:6; 

నిరగ్మకాండము 34:7; 2 రాజులు 13:23; 2 దినవృతాత్ంతములు 30:9; కీరత్నలు 103:8; 

కీరత్నలు 103:9; కీరత్నలు 145:8; కీరత్నలు 145:9; లేవీయకాండము 26:44; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:31; ఎజార్ 9:8; కీరత్నలు 89:2; కీరత్నలు 103:10; కీరత్నలు 116:5; 

యెషయా 48:9; యెషయా 63:7; హోషేయ 3:1; యాకోబు 5:11;  

వచనము 34 
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మా రాజులుగాని మా పర్ధానులుగాని మా యాజకులుగాని మా పితరులుగాని నీ ధరమ్శాసత్రము 

ననుసరించి నడువలేదు. నీవు వారిమీద పలికిన సాక్షయ్ములనైనను నీ ఆజఞ్లనైనను వారు 

వినకపోయిరి. 

నెహెమాయ్ 1:5; దివ్తీయోపదేశకాండము 7:21; కీరత్నలు 47:2; కీరత్నలు 66:3; కీరత్నలు 66:5; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:9; 1 రాజులు 8:23; దానియేలు 9:4; మీకా 7:18-20; 

లేవీయకాండము 26:18; లేవీయకాండము 26:21; లేవీయకాండము 26:24; లేవీయకాండము 

26:28; ఎజార్ 9:13; 2 రాజులు 23:29; 2 రాజులు 23:33; 2 రాజులు 23:34; 2 రాజులు 

25:7; 2 రాజులు 25:18-21; 2 రాజులు 25:25; 2 రాజులు 25:26; 2 దినవృతాత్ంతములు 

36:1-23; యిరిమ్యా 8:1-3; యిరిమ్యా 22:18; యిరిమ్యా 22:19; యిరిమ్యా 34:19-22; 

యిరిమ్యా 39:1-18; యిరిమ్యా 52:1-34; దానియేలు 9:6; దానియేలు 9:8; 2 రాజులు 15:19; 

2 రాజులు 15:29; 2 రాజులు 17:3; యెషయా 7:17; యెషయా 7:18; యెషయా 8:7; 

యెషయా 8:8; యెషయా 10:5-7; యెషయా 36:1; యెషయా 37:38; ఆదికాండము 9:15; 

నిరగ్మకాండము 18 :8 ; నిరగ్మకాండము 34 :7 ; దివ్తీయోపదేశకాండము 3 :24 ; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:17; దివ్తీయోపదేశకాండము 31:17; 2 రాజులు 13:23; 2 

దినవృతాత్ంతములు 29:6; 2 దినవృతాత్ంతములు 33:11; ఎజార్ 9:7; కీరత్నలు 9:13; కీరత్నలు 

31:7; కీరత్నలు 50:1; కీరత్నలు 60:3; కీరత్నలు 99:3; కీరత్నలు 106:6; కీరత్నలు 119:153; 

యిరిమ్యా 2:26; యిరిమ్యా 3:25; యిరిమ్యా 10:6; యిరిమ్యా 32:32; విలాపవాకయ్ములు 1:9; 

విలాపవాకయ్ములు 3:19; దానియేలు 2:45;  

వచనము 35 

వారు తమ రాజయ్ పరిపాలన కాలమందు నీవు తమయెడల చూపించిన గొపప్ ఉపకారములను 

తలంచక, నీవు వారికిచిచ్న విసాత్రమగు ఫలవంతమైన భూమిని అనుభవించి యుండియు నినున్ 

సేవింపకపోయిరి, తమ చెడునడతలు విడిచి మారుమనసుస్ పొందరైరి. 
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ఆదికాండము 18:25; యోబు 34:23; కీరత్నలు 119:137; కీరత్నలు 145:17; యిరిమ్యా 12:1; 

విలాపవాకయ్ములు 1:18; దానియేలు 9:5-14; లేవీయకాండము 26:40; లేవీయకాండము 26:41; 

యోబు 33:27; కీరత్నలు 106:6; దానియేలు 9:5-10; నిరగ్మకాండము 32:31; ఎజార్ 9:15; 

యోబు 33:23; యోబు 34:31; యోబు 40:4; కీరత్నలు 51:14; కీరత్నలు 116:5; కీరత్నలు 

129:4; యెషయా 49:24; యెషయా 59:12; యిరిమ్యా 14:7; యిరిమ్యా 40:3; యిరిమ్యా 

44:3; విలాపవాకయ్ములు 1:5; యెహెజేక్లు 2:3; యెహెజేక్లు 14:23; దానియేలు 9:7; 

దానియేలు 9:14; రోమీయులకు 10:3;  

వచనము 36 

చితత్గించుము, నేడు మేము దాసయ్ములో ఉనాన్ము, దాని ఫలమును దాని సమృధి ధ్ని అనుభవించునటుల్ 

నీవు మా పితరులకు దయచేసిన భూమియందు మేము దాసులమై యునాన్ము. 

యిరిమ్యా 29:19; నెహెమాయ్ 9:30; 2 రాజులు 17:15; దివ్తీయోపదేశకాండము 31:21; 2 

రాజులు 17:13; ఎజార్ 9:15; యెషయా 1:5; యిరిమ్యా 14:7; యిరిమ్యా 44:17; 

విలాపవాకయ్ములు 1:5; యెహెజేక్లు 11:12; యెహెజేక్లు 22:6; యెహెజేక్లు 44:10; దానియేలు 

9:5; దానియేలు 9:6; గలతీయులకు 5:3;  

వచనము 37 

మా పాపములనుబటిట్ నీవు మామీద నియమించిన రాజులకు అది అతివిసాత్రముగా ఫలమిచుచ్చునన్ది. 

వారు తమకిషట్ము వచిచ్నటుల్ మా శరీరములమీదను మా పశువులమీదను అధికారము చూపుచునాన్రు 

గనుక మాకు చాల శర్మలు కలుగుచునన్వి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:47; యిరిమ్యా 5:19; రోమీయులకు 3:4; రోమీయులకు 3:5; 

నెహెమాయ్ 9:25; దివ్తీయోపదేశకాండము 8:7-10; దివ్తీయోపదేశకాండము 31:21; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:12-15; సంఖాయ్కాండము 13:20; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:48; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:20; యెషయా 63:7; హోషేయ 13:6;  

వచనము 38 
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వారు తమకిషట్ము వచిచ్నటుల్ మా శరీర ములమీదను మా పశువులమీదను అధికారము చూపు 

చునాన్రు గనుక మాకు చాల శర్మలు కలుగుచునన్వి. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 
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అధాయ్యము 10	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

మేము ఒపుప్కొని చెపిప్నదానినిబటిట్ ఒక సిథ్రమైన నిబంధన చేసికొని వార్యించుకొనగా, మా 

పర్ధానులును లేవీయులును యాజకులును దానికి ముదర్లు వేసిరి. దానికి ముదర్లు వేసిన 

వారెవరనగా, అధికారియగు హకలాయ్ కుమారుడైన నెహెమాయ్ సిదీక్యా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:48; 2 దినవృతాత్ంతములు 12:8; ఎజార్ 9:9; లేవీయకాండము 

25:14; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:33; ఎజార్ 9:7; నెహెమాయ్ 1:3; యిరిమ్యా 25:18; 

విలాపవాకయ్ములు 5:5; యెహెజేక్లు 11:9; యెహెజేక్లు 17:14; యోవేలు 2:17; లూకా 20:16; 

యోహాను 8:33;  

వచనము 2 

శెరాయా అజరాయ్ యిరీమ్యా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:33; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:39; దివ్తీయోపదేశకాండము 

28:51; ఎజార్ 4:13; ఎజార్ 6:8; ఎజార్ 7:24; నెహెమాయ్ 5:8; లేవీయకాండము 26:17; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2 8 : 4 8 ; యోహాను 8 : 3 3 ; లేవీయకాండము 2 5 : 1 4 ; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:29; 2 దినవృతాత్ంతములు 33:11; ఎజార్ 9:7; ఎజార్ 9:9; నెహెమాయ్ 

1:3; నెహెమాయ్ 5:4; కీరత్నలు 107:12; యెషయా 5:17; యెషయా 49:24; విలాపవాకయ్ములు 

1:1; విలాపవాకయ్ములు 5:5; యెహెజేక్లు 11:9; యెహెజేక్లు 17:14; యెహెజేక్లు 19:14; 

మతత్యి 22:17; మారుక్ 12:14; లూకా 20:16; లూకా 20:22; నెహెమాయ్ 10:29; 2 రాజులు 

23:3; 2 దినవృతాత్ంతములు 15:12; 2 దినవృతాత్ంతములు 15:13; 2 దినవృతాత్ంతములు 

23:16; 2 దినవృతాత్ంతములు 29:10; 2 దినవృతాత్ంతములు 34:31; ఎజార్ 10:3; నెహెమాయ్ 

10:1; దివ్తీయోపదేశకాండము 29:10; యెహోషువ 24:25; 2 సమూయేలు 5:3; 2 రాజులు 

11:4; 2 రాజులు 11:17; యోబు 33:16; యెషయా 44:5; యిరిమ్యా 34:8;  

వచనము 3 

పషూరు అమరాయ్ మలీక్యా 
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నెహెమాయ్ 9:38; నెహెమాయ్ 8:9; నెహెమాయ్ 7:70; ఎజార్ 2:63; నెహెమాయ్ 1:1; నిరగ్మకాండము 

1:1; 2 దినవృతాత్ంతములు 29:10; నెహెమాయ్ 7:65; యెషయా 44:5; యిరిమ్యా 34:8;  

వచనము 4 

హటూ ట్షు షెబనాయ్ మలూల్కు. 

నెహెమాయ్ 3:23; నెహెమాయ్ 11:11; నెహెమాయ్ 12:1; నెహెమాయ్ 12:33; నెహెమాయ్ 12:34; 1 

దినవృతాత్ంతములు 9:11; నెహెమాయ్ 8:7;  

వచనము 5 

హారిము మెరేమోతు ఓబదాయ్ 

నెహెమాయ్ 11:12; నెహెమాయ్ 12:2; నెహెమాయ్ 12:13; నెహెమాయ్ 3:11; నెహెమాయ్ 8:4;  

వచనము 6 

దానియేలు గినెన్తోను బారూకు 

నెహెమాయ్ 3:10; నెహెమాయ్ 12:14; నెహెమాయ్ 12:2; ఎజార్ 10:29;  

వచనము 7 

మెషులాల్ము అబీయా మీయామిను 

నెహెమాయ్ 3:11; నెహెమాయ్ 3:4; నెహెమాయ్ 3:21; నెహెమాయ్ 12:3; ఎజార్ 8:33;  

వచనము 8 

మయజాయ్ బిలగ్యి షెమయా వీరందరును యాజకులుగా ఉండువారు 

నెహెమాయ్ 12:4; నెహెమాయ్ 3:20;  

వచనము 9 

లేవీయులు ఎవరనగా, అజనాయ్ కుమారుడైన యేషూవ హేనా దాదు కుమారులైన బినూన్యి కదీమ్యేలు 

నెహెమాయ్ 3:6; నెహెమాయ్ 8:4; నెహెమాయ్ 11:11; నెహెమాయ్ 12:13; నెహెమాయ్ 12:25-33; 

నెహెమాయ్ 12:4; నెహెమాయ్ 12:5; నెహెమాయ్ 12:17; నెహెమాయ్ 12:41; నెహెమాయ్ 3:4;  
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వచనము 10 

వారి సహోదరులైన షెబనాయ్ హోదీయా కెలీటా పెలాయా హానాను 

నెహెమాయ్ 12:5; నెహెమాయ్ 3:29; నెహెమాయ్ 12:6; నెహెమాయ్ 12:18; నెహెమాయ్ 12:42; ఎజార్ 

10:21;  

వచనము 11 

మీకా రెహోబు హషబాయ్ 

నెహెమాయ్ 3:19; నెహెమాయ్ 7:43; నెహెమాయ్ 8:7; నెహెమాయ్ 9:4; నెహెమాయ్ 3:18; నెహెమాయ్ 

3:24; నెహెమాయ్ 12:8; నెహెమాయ్ 12:24; ఎజార్ 8:33;  

వచనము 12 

జకూక్రు షేరేబాయ్ షెబనాయ్ 

నెహెమాయ్ 8:7; నెహెమాయ్ 9:4; నెహెమాయ్ 9:5; ఎజార్ 10:23;  

వచనము 13 

హోదీయా బానీ బెనీను అనువారు. 

నెహెమాయ్ 11:15; నెహెమాయ్ 11:22; నెహెమాయ్ 12:24; ఎజార్ 8:19; ఎజార్ 8:24; 1 

దినవృతాత్ంతములు 9:14;  

వచనము 14 

జనులలో పర్ధానులెవరనగా పరోషు పహతోమ్యాబు ఏలాము జతూత్ బానీ 

నెహెమాయ్ 8:7; నెహెమాయ్ 9:4; నెహెమాయ్ 12:8; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:15; ఎజార్ 8:14; ఎజార్ 

8:18; నెహెమాయ్ 3:2; నెహెమాయ్ 11:17; నెహెమాయ్ 13:13;  

వచనము 15 

బునీన్ అజాగ్దు బేబై  

1 దినవృతాత్ంతములు 9:4; నెహెమాయ్ 8:7; నెహెమాయ్ 11:22;  
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వచనము 16 

అదోనీయా బిగవ్యి ఆదీను 

నెహెమాయ్ 3:11; నెహెమాయ్ 7:8; నెహెమాయ్ 7:11-13; ఎజార్ 2:3-70; నెహెమాయ్ 7:15; ఎజార్ 

2:10; ఎజార్ 2:6; ఎజార్ 8:3; ఎజార్ 8:4; యెషయా 33:22;  

వచనము 17 

అటేరు హిజిక్యా అజూఞ్రు 

నెహెమాయ్ 7:16; నెహెమాయ్ 7:17; ఎజార్ 2:11; ఎజార్ 2:12; ఎజార్ 8:11; ఎజార్ 8:12; ఎజార్ 

10:28; నెహెమాయ్ 3:4;  

వచనము 18 

హోదీయా హాషుము బేజయి 

నెహెమాయ్ 7:19-21; ఎజార్ 2:14-16; ఎజార్ 8:14; ఎజార్ 8:6;  

వచనము 19 

హారీపు అనాతోతు నేబైమగీప్ 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 20 

యాషు మెషులాల్ము హెజీరు 

నెహెమాయ్ 7:22-73; ఎజార్ 2:17-70; నెహెమాయ్ 8:4; నెహెమాయ్ 8:7;  

వచనము 21 

మెషేజ బెయేలు సాదోకు యదూద్వ 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 22 

పెలటాయ్ హానాను అనాయా 
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1 దినవృతాత్ంతములు 9:7; ఎజార్ 10:15; నెహెమాయ్ 8:4;  

వచనము 23 

హోషేయ హననాయ్ హషూష్బు హలోల్హేషు పిలా హ్ షోబేకు 

నెహెమాయ్ 3:4; నెహెమాయ్ 11:24;  

వచనము 24 

రెహూము హషబాన్ మయశేయా  

1 దినవృతాత్ంతములు 3:21;  

వచనము 25 

అహీయా హానాను ఆనాను 

2 రాజులు 15:30; నెహెమాయ్ 7:2;  

వచనము 26 

మలూల్కు హారిము బయనా అనువారు. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 27 

అయితే జనులలో మిగిలినవారు,  

నెహెమాయ్ 3:17-32; నెహెమాయ్ 7:8; నెహెమాయ్ 8:4;  

వచనము 28 

అనగా దేవుని ధరమ్శాసత్రమునకు విధేయులగునటుల్ దేశపు జనులలో ఉండకుండ తముమ్ను తాము 

వేరుపరచుకొనిన యాజకులు లేవీయులు దావ్రపాలకులు గాయకులు నెతీనీయులు అందరును, దేవుని 

దాసుడైన మోషే దావ్రా నియమించబడిన దేవుని ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నడుచుకొనుచు, మన 

పర్భువైన యెహోవా నిబంధనలను కటట్డలను ఆచరించుదుమని శపథము పూని పర్మాణము 

చేయుటకు కూడిరి. 
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ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 29 

వారి భారయ్లు వారి కుమారులు వారి కుమారెత్లు తెలివియు బుది ధ్యుగలవారెవరో వారును ఈ 

విషయములో పర్ధానులైన తమ బంధువులతో కలిసిరి. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 30 

మరియు మేము దేశపు జనులకు మా కుమారెత్లను ఇయయ్కయు వారి కుమారెత్లను మా కుమారులకు 

పుచుచ్కొనకయు నుందుమనియు 

నెహెమాయ్ 7:72; నెహెమాయ్ 7:73; ఎజార్ 2:36-43; ఎజార్ 2:70; నెహెమాయ్ 9:2; నెహెమాయ్ 13:3; 

లేవీయకాండము 20:24; ఎజార్ 9:1; ఎజార్ 9:2; ఎజార్ 10:11-19; 2 కొరిందీయులకు 6:14-17; 

రోమీయులకు 1:1; నెహెమాయ్ 8:2; కీరత్నలు 47:7; పర్సంగి 5:2; యిరిమ్యా 4:2; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:10; దివ్తీయోపదేశకాండము 29:12; యెహోషువ 24:25; 2 రాజులు 

11:17; 2 రాజులు 23:3; ఎజార్ 2:43; ఎజార్ 7:7; నెహెమాయ్ 3:26;  

వచనము 31 

దేశపు జనులు విశార్ంతి దినమందు అమమ్కపు వసుత్వులనే గాని భోజనపదారథ్ములనేగాని అముమ్టకు 

తెచిచ్నయెడల విశార్ంతిదినమునగాని పరిశుదధ్ దినములలోగాని వాటిని కొనకుందుమనియు, ఏడవ 

సంవతస్రమున విడిచిపెటిట్ ఆ సంవతస్రములో బాకీదారుల బాకీలు వదలివేయుదుమనియు 

నిరణ్యించుకొంటిమి. 

యెషయా 14:1; అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:23; అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:34; రోమీయులకు 

12:9; నెహెమాయ్ 5:12; నెహెమాయ్ 5:13; నెహెమాయ్ 13:25; దివ్తీయోపదేశకాండము 

27:15-26; దివ్తీయోపదేశకాండము 29:12-14; 2 దినవృతాత్ంతములు 15:13; 2 

దినవృతాత్ంతములు 15:14; కీరత్నలు 119:106; అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:12-15; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 23:21; 2 రాజులు 10:31; 2 రాజులు 23:3; 2 దినవృతాత్ంతములు 6:16; 2 
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దినవృతాత్ంతములు 34:31; యిరిమ్యా 26:4; దివ్తీయోపదేశకాండము 33:4; మలాకీ 4:4; 

యోహాను 1:17; యోహాను 7:19; దివ్తీయోపదేశకాండము 5:1; దివ్తీయోపదేశకాండము 5:32; 

కీరత్నలు 105:45; యెహెజేక్లు 36:27; యోహాను 15:14; తీతుకు 2:11-14; కీరత్నలు 8:1; 

కీరత్నలు 8:9; నిరగ్మకాండము 19:8; నిరగ్మకాండము 21:1; సంఖాయ్కాండము 5:21; యెహోషువ 

24:25; 2 రాజులు 11:4; 2 రాజులు 11:17; 2 రాజులు 23:25; 2 దినవృతాత్ంతములు 14:4; 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:12; 2 దినవృతాత్ంతములు 23:16; ఎజార్ 10:3; ఎజార్ 10:5; నెహెమాయ్ 

9:38; కీరత్నలు 119:57; యెషయా 19:18; యెషయా 45:23; యిరిమ్యా 34:15;  

వచనము 32 

మరియు మన దేవుని మందిరపు సేవ నిమితత్ము పర్తి సంవతస్రము తులము వెండిలో మూడవ వంతు 

ఇచెచ్దమని నిబంధన చేసికొంటిమి. 

నిరగ్మకాండము 34:16; దివ్తీయోపదేశకాండము 7:3; ఎజార్ 9:1-3; ఎజార్ 9:12-14; ఎజార్ 

10:10-12; నెహెమాయ్ 13:23; నెహెమాయ్ 13:25; నెహెమాయ్ 13:30;  

వచనము 33 

సవరింపబడిన రొటెట్ విషయములోను, నితయ్ నైవేదయ్ము విషయములోను, నితయ్ము అరిప్ంచు దహనబలి 

విషయములోను, విశార్ంతిదినముల విషయములోను, అమావాసయ్ల విషయములోను, 

నిరణ్యింపబడిన పండుగల విషయములోను, పర్తిషిఠ్తములైన వసుత్వుల విషయములోను, 

ఇశార్యేలీయులకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకైన పాపపరిహారారథ్బలుల విషయములోను, మన దేవుని 

మందిరపు పనియంతటి విషయములోను, ఆలాగుననే నిరణ్యించుకొంటిమి. 

నెహెమాయ్ 13:15-22; నిరగ్మకాండము 20:10; లేవీయకాండము 23:3; దివ్తీయోపదేశకాండము 

5:12-14; యెషయా 58:13; యెషయా 58:14; యిరిమ్యా 17:21; యిరిమ్యా 17:22; 

నిరగ్మకాండము 12:16; లేవీయకాండము 16:29; లేవీయకాండము 23:21; లేవీయకాండము 

23:35; లేవీయకాండము 23:36; కొలొసస్యులకు 2:16; నిరగ్మకాండము 23:10; 

నిరగ్మకాండము 23:11; లేవీయకాండము 25:4-7; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:21; నెహెమాయ్ 
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5:1-13; దివ్తీయోపదేశకాండము 15:1-3; దివ్తీయోపదేశకాండము 15:7-9; మతత్యి 6:12; 

మతత్యి 18:27-35; యాకోబు 2:13; యెషయా 58:6; 2 రాజులు 4:1; మతత్యి 18:28;  

వచనము 34 

మరియు మా పితరుల యింటి మరాయ్ద పర్కారము పర్తి సంవతస్రమును నిరణ్యించుకొనిన 

కాలములలో ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమందు వార్సియునన్టుట్ మా దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠము మీద 

దహింపజేయుటకు యాజకులలోను లేవీయులలోను జనులలోను కటెట్ల అరప్ణమును మా దేవుని 

మందిరములోనికి ఎవరు తేవలెనో వారును చీటుల్ వేసికొని నిరణ్యించుకొంటిమి. 

ఆదికాండము 28:22; సామెతలు 3:9; నిరగ్మకాండము 30:11-16; మతత్యి 17:24-27; 2 

కొరిందీయులకు 8:12; నిరగ్మకాండము 30:16; 1 దినవృతాత్ంతములు 26:27;  

వచనము 35 

మరియు మా భూమియొకక్ పర్థమ ఫలములను సకల వృక్షముల పర్థమ ఫలములను, పర్తి 

సవంతస్రము పర్భువు మందిరమునకు మేము తీసికొని వచుచ్నటుల్గా నిరణ్యించుకొంటిమి 

లేవీయకాండము 24:5; 2 దినవృతాత్ంతములు 2:4; సంఖాయ్కాండము 28:1; సంఖాయ్కాండము 

29:40; హెబీర్యులకు 10:11; 2 దినవృతాత్ంతములు 24:5-14; నిరగ్మకాండము 30:16; 

లేవీయకాండము 24:8; సంఖాయ్కాండము 15:9; సంఖాయ్కాండము 28:11; సంఖాయ్కాండము 

29:39; 1 దినవృతాత్ంతములు 23:29; మలాకీ 3:10; కొలొసస్యులకు 2:16;  

వచనము 36 

మా కుమారులలో జేయ్షఠ్పుతుర్లు, మా పశువులలో తొలిచూలులను, ధరమ్శాసత్రగర్ంథమందు 

వార్యబడినటుట్ మా మందలలో తొలిచూలులను, మన దేవుని మందిరములో సేవచేయు 

యాజకులయొదద్కు మేము తీసికొని వచుచ్నటుల్గా నిరణ్యించుకొంటిమి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:5; 1 దినవృతాత్ంతములు 24:7; 1 దినవృతాత్ంతములు 25:8; 1 

దినవృతాత్ంతములు 25:9; సామెతలు 18:18; నెహెమాయ్ 13:31; లేవీయకాండము 6:12; 
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యెహోషువ 9:27; యెషయా 40:16; హెబీర్యులకు 10:3-7; లేవీయకాండము 6:12; 

లేవీయకాండము 6:13; దివ్తీయోపదేశకాండము 12:19; నెహెమాయ్ 11:1;  

వచనము 37 

ఇదియు గాక మా పిండిలో పర్థమ ఫలము పర్తిషాఠ్రప్ణలు సకలవిధమైన వృక్షముల ఫలములు 

దార్కాష్రసము నూనె మొదలైన వాటిని మా దేవుని మందిరపు గదులలోనికి యాజకులయొదద్కు 

తెచుచ్నటుల్గాను, మా భూమి పంటలో పదియవ వంతును లేవీయులయొదద్కు తీసికొని వచుచ్నటుల్గా 

పర్తి పటట్ణములోనునన్ మా పంటలో పదియవ వంతును ఆ లేవీయుల కిచుచ్నటుల్గాను 

నిరణ్యించుకొంటిమి. 

నిరగ్మకాండము 23:19; నిరగ్మకాండము 34:26; లేవీయకాండము 19:23-26; సంఖాయ్కాండము 

18:2; సంఖాయ్కాండము 18:12; దివ్తీయోపదేశకాండము 26:2; 2 దినవృతాత్ంతములు 31:3-10; 

సామెతలు 3:9; సామెతలు 3:10; మలాకీ 3:8-12; 2 దినవృతాత్ంతములు 31:5; నెహెమాయ్ 

12:47; యెహెజేక్లు 44:30; రోమీయులకు 11:16;  

వచనము 38 

లేవీయులు ఆ పదియవ వంతును తీసికొనిరాగా అహరోను సంతతివాడైన యాజకుడు ఒకడును 

వారితోకూడ ఉండవలెననియు, పదియవ వంతులలో ఒకవంతు లేవీయులు మా దేవుని మందిరములో 

ఉనన్ ఖజానా గదులలోనికి తీసికొని రావలెననియు నిరణ్యించుకొంటిమి, 

నిరగ్మకాండము 13:2; నిరగ్మకాండము 13:12-15; నిరగ్మకాండము 34:19; లేవీయకాండము 

27:26; లేవీయకాండము 27:27; సంఖాయ్కాండము 18:15; సంఖాయ్కాండము 18:16; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:6; సంఖాయ్కాండము 18:9-19; 1 కొరిందీయులకు 9:6-14; 

గలతీయులకు 6:6;  

వచనము 39 
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ఇశార్యేలీయులును లేవీయులును ధానయ్మును కొర్తత్ దార్కాష్రసమును నూనెను తేగా, సేవచేయు 

యాజకులును దావ్రపాలకులును గాయకులును వాటిని తీసికొని పర్తిషిఠ్తములగు ఉపకరణములుండు 

మందిరపు గదులలో ఉంచవలెను. మా దేవుని మందిరమును మేము విడిచిపెటట్ము. 

లేవీయకాండము 23:17; సంఖాయ్కాండము 15:19-21; సంఖాయ్కాండము 18:12; 

సంఖాయ్కాండము 18:13; దివ్తీయోపదేశకాండము 18:4; దివ్తీయోపదేశకాండము 26:2; 

నెహెమాయ్ 13:5; నెహెమాయ్ 13:9; 1 రాజులు 6:5-10; 2 దినవృతాత్ంతములు 31:11; 2 

దినవృతాత్ంతములు 31:12; లేవీయకాండము 27:30-33; సంఖాయ్కాండము 18:21; 

సంఖాయ్కాండము 18:24-32; 2 దినవృతాత్ంతములు 31:6; మలాకీ 3:8; మలాకీ 3:10; 

ఆదికాండము 14:20; సంఖాయ్కాండము 15:20; దివ్తీయోపదేశకాండము 14:22; నెహెమాయ్ 

12:44; నెహెమాయ్ 13:10; నెహెమాయ్ 13:12; లూకా 11:42;  
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వచనము 1 

జనుల అధికారులు యెరూషలేములో నివాసము చేసిరి. మిగిలిన జనులు పరిశుదధ్ పటట్ణమగు 

యెరూషలేమునందు పదిమందిలో ఒకడు నివసించునటుల్ను, మిగిలిన తొమమ్ండుగురు వేరు 

పటట్ణములలో నివసించునటుల్ను చీటుల్ వేసిరి. 

సంఖాయ్కాండము 18:26-28; నెహెమాయ్ 13:12; నెహెమాయ్ 13:13; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:26; 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:11; 2 దినవృతాత్ంతములు 31:12; లేవీయకాండము 27:30; 

యెహోషువ 6:19; 1 దినవృతాత్ంతములు 26:22; 1 దినవృతాత్ంతములు 28:11; నెహెమాయ్ 

13:5; యెహెజేక్లు 45:5; మలాకీ 3:10;  

వచనము 2 

యెరూషలేములో నివసించుటకు సంతోషముగా ఒపుప్కొనినవారిని జనులు దీవించిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:6-11; దివ్తీయోపదేశకాండము 12:17; దివ్తీయోపదేశకాండము 

14:23-27; 2 దినవృతాత్ంతములు 31:12; సంఖాయ్కాండము 18:30; నెహెమాయ్ 13:10; 

నెహెమాయ్ 13:11; కీరత్నలు 122:9; హెబీర్యులకు 10:25; ఆదికాండము 28:20; 1 

దినవృతాత్ంతములు 9:26; 1 దినవృతాత్ంతములు 28:11; 2 దినవృతాత్ంతములు 31:11; 

నెహెమాయ్ 7:1; సామెతలు 24:4; యిరిమ్యా 31:14; యెహెజేక్లు 45:5;  

వచనము 3 

యెరూషలేములో నివాసము చేసిన రాజయ్పు పర్ధానులు వీరే, యూదా పటట్ణములలో ఎవరి 

సావ్సథ్య్ములో వారు నివసించుచుండిరి. వారెవరనగా ఇశార్యేలీయులును యాజకులును లేవీయులును 

నెతీనీయులును సొలొమోను యొకక్ దాసుల వంశసుథ్లును నివాసము చేసిరి. 

నెహెమాయ్ 7:4; నెహెమాయ్ 7:5; దివ్తీయోపదేశకాండము 17:8; దివ్తీయోపదేశకాండము 17:9; 

కీరత్నలు 122:5; నెహెమాయ్ 10:34; యెహోషువ 18:10; 1 దినవృతాత్ంతములు 26:13; 

సామెతలు 16:33; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:24; నాయ్యాధిపతులు 20:9; నాయ్యాధిపతులు 

20:10; నెహెమాయ్ 11:18; యెషయా 48:2; యెషయా 52:1; మతత్యి 4:5; మతత్యి 27:53; 
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సంఖాయ్కాండము 3:17; 1 దినవృతాత్ంతములు 8:28; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:3; 1 

దినవృతాత్ంతములు 9:34; నెహెమాయ్ 4:22; సామెతలు 18:18; యెషయా 1:21; యెహెజేక్లు 

48:19; జెకరాయ్ 12:6;  

వచనము 4 

మరియు యెరూషలేములో యూదులలో కొందరును బెనాయ్మీనీయులలో కొందరును నివసించిరి. 

యూదులలో ఎవరనగా, జెకరాయ్కు పుటిట్న ఉజిజ్యా కుమారుడైన అతాయా, యితడు షెఫటయ్కు పుటిట్న 

అమరాయ్ కుమారుడు, వీడు షెఫటయ్కు పుటిట్న పెరెసు వంశసుథ్డగు మహలలేలు కుమారుడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:13; యోబు 29:13; యోబు 31:20; నాయ్యాధిపతులు 5:9; 2 

కొరిందీయులకు 8:16; 2 కొరిందీయులకు 8:17; నిరగ్మకాండము 25:2; నిరగ్మకాండము 

39:43; నాయ్యాధిపతులు 5:2; 2 సమూయేలు 14:22; నెహెమాయ్ 4:22; 1 కొరిందీయులకు 

9:17;  

వచనము 5 

మరియు షిలోనికి పుటిట్న జెకరాయ్ కుమారునికి పుతుర్డైన యోయారీబు కనిన అదాయా కుమారుడైన 

హజాయాకు కలిగిన కొలోహ్జెకు పుటిట్న బారూకు కుమారుడైన మయశేయా నివసించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:18; నెహెమాయ్ 7:6; ఎజార్ 2:1; నెహెమాయ్ 7:73; 1 దినవృతాత్ంతములు 

9:1-3; ఎజార్ 2:70; ఎజార్ 2:43; ఎజార్ 2:55; నెహెమాయ్ 7:57-60; ఎజార్ 2:55-58; 

యెహోషువ 9:27; 1 రాజులు 9:21; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:2; ఎజార్ 5:8; నెహెమాయ్ 1:3; 

నెహెమాయ్ 7:1; కీరత్నలు 107:7; జెకరాయ్ 1:17;  

వచనము 6 

యెరూషలేములో నివాసము చేసిన పెరెసు వంశసుథ్లందరును బలవంతులైన నాలుగువందల అరువది 

ఎనమండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:3; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:4-9; ఆదికాండము 38:29; రూతు 4:18; 

మతత్యి 1:3; లూకా 3:33; సంఖాయ్కాండము 26:20; 1 దినవృతాత్ంతములు 2:4; ఎజార్ 8:8;  
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వచనము 7 

బెనాయ్మీనీయులలో ఎవరనగా యోవేదు పెదాయా కోలాయా మయశేయా ఈతీయేలు యెషయా అను 

పితరుల వరుసలో మెషులాల్ము కుమారుడైన సలుల్. 

నెహెమాయ్ 3:15; ఆదికాండము 38:5; సంఖాయ్కాండము 26:20; 1 దినవృతాత్ంతములు 4:21; 1 

దినవృతాత్ంతములు 9:5; నెహెమాయ్ 8:4;  

వచనము 8 

అతని తరువాత గబబ్యి సలల్యి; వీరందరును తొమిమ్దివందల ఇరువది యెనమండుగురు; 

ఆదికాండము 38:29; సంఖాయ్కాండము 26:20; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:4;  

వచనము 9 

జిఖీర్ కుమారుడైన యోవేలు వారికి పెదద్గా ఉండెను. సెనూయా కుమారుడైన యూదా పటట్ణముమీద 

రెండవ అధికారియై యుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:7-9; 1 దినవృతాత్ంతములు 8:28; నెహెమాయ్ 8:4;  

వచనము 10 

యాజకులలో ఎవరనగా యోయారీబు కుమారుడైన యెదా యాయు యాకీనును 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 11 

శెరాయా దేవుని మందిరమునకు అధిపతియై యుండెను. ఇతడు మషులాల్ము సాదోకు మెరాయోతు 

అహీటూబులను పితరుల వరుసలో హిలీక్యాకు పుటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:7; ఆదికాండము 41:34; 1 దినవృతాత్ంతములు 23:4; నెహెమాయ్ 

11:22;  

వచనము 12 

Page  of 110 141



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

ఇంటిపని చేసినవారి సహోదరులు ఎనిమిదివందల ఇరువది యిదద్రు. మరియు పితరులైన మలీక్యా 

పషూరు జెకరాయ్ అమీ జ్ పెలలాయ్ల వరుసలో యెరోహామునకు పుటిట్న అదాయా. 

నెహెమాయ్ 7:39; నెహెమాయ్ 12:19; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:10; ఎజార్ 2:36; ఎజార్ 8:16; 

నెహెమాయ్ 12:6; 1 దినవృతాత్ంతములు 24:7; 2 దినవృతాత్ంతములు 35:4;  

వచనము 13 

పెదద్లలో పర్ధానులైన ఆ అదాయా బంధువులు రెండువందల నలువది యిదద్రు. మరియు ఇమేమ్రు 

మెషిలేల్మోతె అహజైయను పితరుల వరుసలో అజరేలునకు పుటిట్న అమషష్యి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:7-14; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:11; ఎజార్ 7:1-5; సంఖాయ్కాండము 

3:32; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:1; 2 దినవృతాత్ంతములు 19:11; 2 దినవృతాత్ంతములు 31:13; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:24; 1 దినవృతాత్ంతములు 6:12; 1 దినవృతాత్ంతములు 6:14; 1 

దినవృతాత్ంతములు 24:5; నెహెమాయ్ 10:2; నెహెమాయ్ 10:7; నెహెమాయ్ 11:22;  

వచనము 14 

బలవంతులైనవారి బంధువులు నూట ఇరువది యెనమండుగురు. వారికి జబీద్యేలు పెదద్గా ఉండెను; 

ఇతడు ఘనులైన వారిలో ఒకని కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:12; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:13; నెహెమాయ్ 10:3; యిరిమ్యా 21:1; 

యిరిమ్యా 38:1;  

వచనము 15 

లేవీయులలో ఎవరనగా, షెమయా. ఇతడు బునీన్కి పుటిట్న హషబాయ్ కనిన అజీర్కాము కుమారుడైన 

హషూష్బునకు పుటిట్నవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:12;  

వచనము 16 

లేవీయులలో పర్ధానులైన వారిలో షబెబ్తైయును యోజాబాదును దేవుని మందిర బాహయ్ విషయములో 

పై విచారణచేయు అధికారము పొందిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 9:13; 1 దినవృతాత్ంతములు 26:6; నెహెమాయ్ 11:22; నెహెమాయ్ 12:42;  

వచనము 17 

ఆసాపు కుమారుడైన జబిద్కి పుటిట్న మీకా కుమారుడైన మతత్నాయ్ పార్రథ్న సోత్తర్ముల విషయములో 

పర్ధానుడు; తన సహోదరులలో బకుబ్కాయ్యును యెదూతూను కుమారుడైన గాలాలునకు పుటిట్న 

షమూమ్య కుమారుడైన అబాద్యును ఈ విషయములో అతనిచేతికిర్ందివారు 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:14; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:19; నెహెమాయ్ 10:11;  

వచనము 18 

పరిశుదధ్ పటట్ణములో ఉనన్ లేవీయులందరు రెండువందల ఎనుబది నలుగురు. 

నెహెమాయ్ 8:7; 1 దినవృతాత్ంతములు 26:20; అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:2; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 6:3; 1 దినవృతాత్ంతములు 26:29; ఎజార్ 10:15; ఎజార్ 10:23; నెహెమాయ్ 11:22;  

వచనము 19 

దావ్రపాలకులైన అకూక్బు టలోమ్ను గుమమ్ములు కాయువారును నూట డెబబ్ది యిదద్రు. 

నెహెమాయ్ 10:12; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:15; నెహెమాయ్ 12:8; నెహెమాయ్ 12:31; 1 

దినవృతాత్ంతములు 16:4; 1 దినవృతాత్ంతములు 16:41; 1 దినవృతాత్ంతములు 25:1-6; 

ఫిలిపీప్యులకు 4:6; 1 దెసస్లోనీకయులకు 5:17; 1 దెసస్లోనీకయులకు 5:18; నెహెమాయ్ 12:9; 

నెహెమాయ్ 12:25; 1 సమూయేలు 2:1; 1 దినవృతాత్ంతములు 6:32; 1 దినవృతాత్ంతములు 

6:39; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:16; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:33; 2 దినవృతాత్ంతములు 31:2; 

ఎజార్ 2:41; నెహెమాయ్ 11:22; నెహెమాయ్ 12:35;  

వచనము 20 

ఇశార్యేలీయులలో శేషించిన యాజకులు లేవీయులు మొదలైన వారు యూదా పటట్ణములనిన్టిలో 

ఎవరి సావ్సథ్య్ములో వారు ఉండిరి. 

నెహెమాయ్ 11:1; 1 రాజులు 11:13; దానియేలు 9:24; మతత్యి 24:15; మతత్యి 27:53; 

పర్కటన 11:2; పర్కటన 21:2; యెషయా 48:2;  
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వచనము 21 

నెతీనీయులు ఓపెలులో నివసించిరి. జీహాయు గిషాప్యును నెతీనీయులకు పర్ధానులు. 

నెహెమాయ్ 7:45; నెహెమాయ్ 12:25; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:17-22; కీరత్నలు 84:10; 2 రాజులు 

22:4; నెహెమాయ్ 8:7;  

వచనము 22 

యెరూషలేములో ఉనన్ లేవీయులకు మీకాకు పుటిట్న మతత్నాయ్ కుమారుడైన హషబాయ్ కనిన బానీ 

కుమారుడైన ఉజీజ్ పర్ధానుడు; ఆసాపు కుమారులలో గాయకులు దేవుని మందిరము యొకక్ పనిమీద 

అధికారులు 

నెహెమాయ్ 12:27; జెకరాయ్ 1:17;  

వచనము 23 

వారినిగూరిచ్న విధియేదనగా, గాయకులు వంతుల పర్కారము ఒపప్ందము మీద తమ 

పనిచేయవలెను, లేవీయులు రాజు యొకక్ ఆజఞ్నుబటిట్ దినకర్మేణ జరుగు పనులు చూడవలెను. 

నెహెమాయ్ 3:26; నెహెమాయ్ 3:31; 2 దినవృతాత్ంతములు 27:3; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:2;  

వచనము 24 

మరియు యూదా దేశసుథ్డగు జెరహు వంశసుథ్డైన మెషేజ బెయేలు కుమారుడగు పెతహయా 

జనులనుగూరిచ్న సంగతులను విచారించుటకు రాజునొదద్ ఉండెను. 

నెహెమాయ్ 11:9; నెహెమాయ్ 11:14; నెహెమాయ్ 12:42; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:28; నెహెమాయ్ 

12:42; నెహెమాయ్ 3:17; నెహెమాయ్ 8:7; నెహెమాయ్ 9:4; నెహెమాయ్ 9:5; నెహెమాయ్ 10:13; 

నెహెమాయ్ 10:11; నెహెమాయ్ 12:24; ఎజార్ 8:19; నెహెమాయ్ 11:17; నెహెమాయ్ 12:25; 

నెహెమాయ్ 12:35; నెహెమాయ్ 13:13; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:15; నెహెమాయ్ 11:17; నెహెమాయ్ 

12:46; 1 దినవృతాత్ంతములు 25:1-6; నెహెమాయ్ 11:11; నెహెమాయ్ 11:16; 1 

దినవృతాత్ంతములు 9:16-32; 1 దినవృతాత్ంతములు 6:39; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:33; 1 

దినవృతాత్ంతములు 23:4; నెహెమాయ్ 12:8;  
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వచనము 25 

వాటి పొలములలోనునన్ పలెల్లు చూడగా యూదా వంశసుథ్లలో కొందరు కిరయ్తరాబ్లోను దానికి 

సంబంధించిన పలెల్లలోను దీబోనులోను దానికి సంబంధించిన పలెల్లలోను యెకబెస్యేలులోను దానికి 

సంబంధించిన పలెల్లలోను 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:33; ఎజార్ 6:8; ఎజార్ 6:9; ఎజార్ 7:20-24; నిరగ్మకాండము 16:4; 2 

రాజులు 25:30;  

వచనము 26 

యేషూవలోను మెలాదాలోను బేతెప్లెతులోను. 

నెహెమాయ్ 10:21; ఆదికాండము 38:30; సంఖాయ్కాండము 26:20; మతత్యి 1:3; 1 

దినవృతాత్ంతములు 18:17; 1 దినవృతాత్ంతములు 23:28; 1 దినవృతాత్ంతములు 2:4;  

వచనము 27 

హజరు ష్వలులోను బెయేరె ష్బాలోను దానికి సంబంధించిన పలెల్లలోను 

యెహోషువ 14:15; యెహోషువ 15:22; యెహోషువ 15:21; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:22;  

వచనము 28 

సికల్గులోను మెకోనాలోను దానికి సంబంధించిన పలెల్లలోను 

యెహోషువ 15:26; యెహోషువ 19:2; యెహోషువ 15:27;  

వచనము 29 

ఏనిర్మోమ్నులోను జొరాయ్లోను యరూమ్తులోను 

యెహోషువ 15:28; యెహోషువ 19:3; ఆదికాండము 21:31; ఆదికాండము 26:33; 

నాయ్యాధిపతులు 20:1;  

వచనము 30 
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జానోహలోను అదులాల్ములోను వాటికి సంబంధించిన పలెల్లలోను లాకీషులోను దానికి సంబంధించిన 

పొలములలోను అజేకాలోను దానికి సంబంధించిన పలెల్లలోను నివసించినవారు. మరియు బెయేరె ష్బా 

మొదలుకొని హినోన్ము లోయవరకు వారు నివసించిరి. 

యెహోషువ 15:31; 1 సమూయేలు 27:6; 1 దినవృతాత్ంతములు 4:30;  

వచనము 31 

గెబ నివాసులగు బెనాయ్మీనీయులు మికమ్షులోను హాయిలోను బేతేలులోను వాటికి సంబంధించిన 

పలెల్లలోను 

యెహోషువ 15:32; యెహోషువ 15:33; యెహోషువ 19:41; నాయ్యాధిపతులు 13:25; 

యెహోషువ 12:11; యెహోషువ 15:35;  

వచనము 32 

అనాతోతులోను నోబులోను అననాయ్లోను 

నెహెమాయ్ 3:13; యెహోషువ 15:34; యెహోషువ 12:15; మీకా 1:15; యెహోషువ 10:3; 

యెహోషువ 15:39; యెషయా 37:8; యెహోషువ 15:35; యెహోషువ 15:8; యెహోషువ 

18:16; 2 రాజులు 23:10; యిరిమ్యా 7:31; యిరిమ్యా 7:32; యిరిమ్యా 19:2; యిరిమ్యా 

19:6; యిరిమ్యా 32:35;  

వచనము 33 

హాసోరులోను రామాలోను గితత్యీములోను 

నెహెమాయ్ 7:30; యెహోషువ 18:24; నెహెమాయ్ 7:31; 1 సమూయేలు 13:11; 1 సమూయేలు 

13:23; యెషయా 10:28; నెహెమాయ్ 7:32; ఆదికాండము 12:8; యెహోషువ 8:9; ఆదికాండము 

28:19; యెహోషువ 18:13; యెహోషువ 7:2; నెహెమాయ్ 12:29;  

వచనము 34 

హాదీదులోను జెబోయిములోను నెబలాల్టులోను 
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నెహెమాయ్ 7:27; యెహోషువ 21:18; యెషయా 10:30; యిరిమ్యా 1:1; 1 సమూయేలు 21:1; 

1 సమూయేలు 22:19; యెషయా 10:32;  

వచనము 35 

లోదులోను పనివారిలోయ అను ఓనోలోను నివసించిరి. 

యెహోషువ 18:25; 1 సమూయేలు 7:17; మతత్యి 2:18; 2 సమూయేలు 4:3;  

వచనము 36 

మరియు లేవీయుల సంబంధమైనవారిలో యూదా వంశసుథ్లలోనివారు బెనాయ్మీనీయులమధయ్ 

భాగములు పొందిరి. 

1 సమూయేలు 13:18; ఆదికాండము 14:2; ఎజార్ 2:33; నెహెమాయ్ 7:37;  
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నెహెమాయ్ 

అధాయ్యము 12	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలుతో కూడ వచిచ్న యాజకులును లేవీయులును వీరే. యేషూవ 

శెరాయా యిరీమ్యా ఎజార్ 

నెహెమాయ్ 7:37; 1 దినవృతాత్ంతములు 8:12; 1 దినవృతాత్ంతములు 4:14; ఎజార్ 2:33; 

నెహెమాయ్ 6:2;  

వచనము 2 

అమరాయ్ మళూ ల్కు హటూ ట్షు 

యెహోషువ 21:1-45; 1 దినవృతాత్ంతములు 6:54-81; ఆదికాండము 49:7; 1 

దినవృతాత్ంతములు 9:22;  

వచనము 3 

షెకనాయ్ రెహూము మెరేమోతు 

నెహెమాయ్ 7:7; ఎజార్ 2:1; ఎజార్ 2:2; 1 దినవృతాత్ంతములు 3:17-19; ఎజార్ 3:8; ఎజార్ 4:2; 

ఎజార్ 5:2; హగగ్యి 1:1; హగగ్యి 1:12; హగగ్యి 1:14; హగగ్యి 2:2; హగగ్యి 2:21-23; 

జెకరాయ్ 4:6-10; మతత్యి 1:12; మతత్యి 1:13; నెహెమాయ్ 12:10; జెకరాయ్ 3:1-9; జెకరాయ్ 

6:11; నెహెమాయ్ 12:12-21; నెహెమాయ్ 10:2-8; ఎజార్ 2:2; సంఖాయ్కాండము 3:18; 

సంఖాయ్కాండము 3:19; నెహెమాయ్ 12:7; నెహెమాయ్ 12:47; నెహెమాయ్ 13:30;  

వచనము 4 

ఇదోద్ గినెన్తోను అబీయా. 

నెహెమాయ్ 12:14; నెహెమాయ్ 10:3; నెహెమాయ్ 10:4;  

వచనము 5 

మీయామిను మయదాయ్ బిలాగ్ 

నెహెమాయ్ 12:14; నెహెమాయ్ 12:15; నెహెమాయ్ 12:15; నెహెమాయ్ 7:7; నెహెమాయ్ 10:5;  
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వచనము 6 

షెమయా యోయారీబు యెదాయా  

నెహెమాయ్ 12:16; లూకా 1:5; 1 దినవృతాత్ంతములు 24:10; నెహెమాయ్ 10:6; నెహెమాయ్ 10:7; 

జెకరాయ్ 1:1;  

వచనము 7 

సలూల్ ఆమోకు హిలీక్యా యెదాయా అనువారు. వారందరును యేషూవ దినములలో 

యాజకులలోను వారి బంధువులలోను పర్ధానులుగా ఉండిరి. 

నెహెమాయ్ 12:17; నెహెమాయ్ 12:17; నెహెమాయ్ 12:17; నెహెమాయ్ 10:7; నెహెమాయ్ 10:8;  

వచనము 8 

మరియు లేవీయులలో యేషూవ బినూన్యి కదీమ్యేలు షేరేబాయ్ యూదా సోత్తార్దిసేవ విషయములో 

పర్ధానియైన మతత్నాయ్యు అతని బంధువులును. 

నెహెమాయ్ 11:10; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:10; నెహెమాయ్ 10:8; నెహెమాయ్ 12:18;  

వచనము 9 

మరియు బకుబ్కాయ్యు ఉనీన్యును వారి బంధువులును వారికి ఎదురు వరుసలోనుండి పాడువారు. 

నెహెమాయ్ 12:20; 1 దినవృతాత్ంతములు 24:18; నెహెమాయ్ 12:1; ఎజార్ 3:2; హగగ్యి 1:1; 

జెకరాయ్ 3:1; నెహెమాయ్ 7:7; మతత్యి 2:4; మతత్యి 16:21;  

వచనము 10 

యేషూవ యోయాకీమును కనెను, యోయాకీము ఎలాయ్షీబును కనెను, ఎలాయ్షీబు యోయాదాను 

కనెను. 

నెహెమాయ్ 7:48; నెహెమాయ్ 9:4; నెహెమాయ్ 10:9-13; నెహెమాయ్ 11:17; నెహెమాయ్ 11:22; 

నెహెమాయ్ 12:24; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:33; సంఖాయ్కాండము 1:50; నెహెమాయ్ 3:19; 

నెహెమాయ్ 10:12; నెహెమాయ్ 12:25; పర్కటన 7:12;  
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వచనము 11 

యోయాదా యోనాతానును కనెను. యోనాతాను యదూద్వను కనెను. 

కీరత్నలు 134:1-3; నెహెమాయ్ 11:17; నెహెమాయ్ 12:24; నెహెమాయ్ 12:25;  

వచనము 12 

యోయాకీము దినములలో పితరులలో పర్ధానులైనవారు యాజకులై యుండిరి. వారెవరనగా, 

శెరాయా యింటివారికి మెరాయా, యిరీమ్యా యింటివారికి హననాయ్ 

నెహెమాయ్ 12:26; 1 దినవృతాత్ంతములు 6:3-15; నెహెమాయ్ 3:1; నెహెమాయ్ 13:4; నెహెమాయ్ 

13:7; నెహెమాయ్ 13:28; 1 సమూయేలు 2:35; 1 దినవృతాత్ంతములు 24:11; 1 

దినవృతాత్ంతములు 24:12; ఎజార్ 10:6; ఎజార్ 10:18; నెహెమాయ్ 7:7; నెహెమాయ్ 12:1; 

నెహెమాయ్ 12:22; నెహెమాయ్ 13:22; హగగ్యి 1:1; హెబీర్యులకు 7:23;  

వచనము 13 

ఎజార్ యింటివారికి మెషులాల్ము, అమరాయ్ యింటివారికి యెహోహానాను 

1 సమూయేలు 2:35; నెహెమాయ్ 12:22; హెబీర్యులకు 7:23;  

వచనము 14 

మెలీకూ యింటివారికి యోనాతాను, షెబనాయ్ యింటివారికి యోసేపు 

నెహెమాయ్ 12:22; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:33; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:34; 1 

దినవృతాత్ంతములు 15:12; 1 దినవృతాత్ంతములు 24:6-31; నెహెమాయ్ 12:1; నెహెమాయ్ 12:47;  

వచనము 15 

హారిము ఇంటివారికి అదాన్, మెరాయోతు ఇంటివారికి హెలక్యి 

నెహెమాయ్ 8:4; నెహెమాయ్ 10:3; నెహెమాయ్ 10:7; నెహెమాయ్ 12:22;  

వచనము 16 

ఇదోద్ యింటివారికి జెకరాయ్, గినెన్తోను ఇంటివారికి మెషులాల్ము 
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నెహెమాయ్ 12:2; నెహెమాయ్ 12:3; నెహెమాయ్ 12:3; నెహెమాయ్ 10:4;  

వచనము 17 

అబీయా యింటివారికి జిఖీర్, మినాయ్మీను ఇంటివారికి మోవదాయ్ యింటివారికి పిలట్యి. 

నెహెమాయ్ 12:3; నెహెమాయ్ 12:3; 1 దినవృతాత్ంతములు 6:6; 1 దినవృతాత్ంతములు 24:8;  

వచనము 18 

బిలాగ్ యింటివారికి షమూమ్య, షెమయా యింటివారికి యెహోనాతాను 

నెహెమాయ్ 12:4; నెహెమాయ్ 12:4; జెకరాయ్ 1:1;  

వచనము 19 

యోయారీబు ఇంటివారికి మతెత్నై యెదాయా యింటివారికి ఉజీజ్ 

నెహెమాయ్ 12:5; నెహెమాయ్ 12:5; 1 దినవృతాత్ంతములు 24:9; 1 దినవృతాత్ంతములు 24:10; 

నెహెమాయ్ 10:7; లూకా 1:5;  

వచనము 20 

సలల్యి యింటివారికి కలల్యి ఆమోకు ఇంటివారికి ఏబెరు 

నెహెమాయ్ 12:6; నెహెమాయ్ 10:8;  

వచనము 21 

హిలీక్యా యింటివారికి హషబాయ్, యెదాయా యింటివారికి నెతనేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:10; 1 దినవృతాత్ంతములు 24:7; నెహెమాయ్ 11:10;  

వచనము 22 

ఎలాయ్షీబు దినములలో లేవీయుల విషయములో యోయాదా యోహానాను యదూద్వ 

కుటుంబపర్ధానులుగా దాఖలైరి. మరియు పారసీకుడగు దరాయ్వేషు ఏలుబడికాలములో వారే 

యాజకకుటుంబ పర్ధానులుగా దాఖలైరి. 

నెహెమాయ్ 12:7;  
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వచనము 23 

ఎలాయ్షీబు కుమారుడైన యోహానాను దినములవరకు అనుదినము జరుగు విషయముల గర్ంథమందు 

వారు లేవీయుల కుటుంబ పర్ధానులుగా దాఖలైరి. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 24 

లేవీయుల కుటుంబ పర్ధానులైన హషబాయ్యు షేరేబాయ్యును కదీమ్యేలు కుమారుడైన యేషూవయును 

వారికి ఎదురువరుసలో పాడు తమ బంధువులతోకూడ దైవజనుడైవ దావీదు యొకక్ ఆజఞ్నుబటిట్ 

సుత్తిపాటలు పాడుటకు వంతులచొపుప్న నిరణ్యింపబడిరి. 

నెహెమాయ్ 12:10; నెహెమాయ్ 12:11; నెహెమాయ్ 12:12; నెహెమాయ్ 12:13; సంఖాయ్కాండము 

1:50; ఎజార్ 10:6; నెహెమాయ్ 3:20; నెహెమాయ్ 13:28;  

వచనము 25 

మతత్నాయ్ బకుబ్కాయ్ ఓబదాయ్ మెషులాల్ము టలోమ్ను అకూక్బు అనువారు గుమమ్ముల దగగ్రనునన్ 

పదారథ్పు కొటుట్లయొదద్ కాపుకాచు దావ్రపాలకులుగా ఉండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:14-44; నెహెమాయ్ 3:20;  

వచనము 26 

వీరు యోజాదాకునకు పుటిట్న యేషూవ కుమారుడైన యోయాకీము దినములలోను అధికారియైన 

నెహెమాయ్ దినములలోను యాజకుడును శాసిత్యునగు ఎజార్ దినములలోను ఆ పని జరువుచువచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 12:8; నెహెమాయ్ 8:7; నెహెమాయ్ 9:4; నెహెమాయ్ 10:9-13; 1 దినవృతాత్ంతములు 

23:1-32; 1 దినవృతాత్ంతములు 25:1; 1 దినవృతాత్ంతములు 26:32; దివ్తీయోపదేశకాండము 

33:1; యెహోషువ 14:6; 1 రాజులు 17:24; 2 దినవృతాత్ంతములు 8:14; 1 తిమోతి 6:11; 2 

తిమోతి 3:17; నెహెమాయ్ 12:9; ఎజార్ 3:10; ఎజార్ 3:11; యెహోషువ 3:8; 1 

దినవృతాత్ంతములు 9:14; 1 దినవృతాత్ంతములు 16:7; 1 దినవృతాత్ంతములు 25:8; 1 
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దినవృతాత్ంతములు 26:16; ఎజార్ 8:18; నెహెమాయ్ 7:1; నెహెమాయ్ 10:11; నెహెమాయ్ 11:22; 

నెహెమాయ్ 12:36;  

వచనము 27 

యెరూషలేము పార్కారమును పర్తిషిఠ్ంచు కాలములో వారు ఆ పర్తిషాఠ్చారమును సోత్తర్గీతములతోను 

పాటలతోను సవ్రమండల సితారా చేయి తాళములతోను సంతోషముగా జరిగించునటుల్ లేవీయులను 

తమ సకల సథ్లములలోనుండి యెరూషలేమునకు రపిప్ంచుటకు పూనుకొనిరి 

నెహెమాయ్ 12:8; నెహెమాయ్ 12:9; నెహెమాయ్ 11:17-19; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:14-17; 1 

దినవృతాత్ంతములు 23:32; 1 దినవృతాత్ంతములు 26:12; యెషయా 21:8; 1 

దినవృతాత్ంతములు 26:15; నెహెమాయ్ 8:7; నెహెమాయ్ 10:7; నెహెమాయ్ 11:19; నెహెమాయ్ 

11:22;  

వచనము 28 

అపుప్డు గాయకుల వంశసుథ్లు యెరూషలేము చుటుట్నునన్ మైదాన భూమిలోనుండియు నెటోపాతి 

యొకక్ గార్మములలోనుండియు కూడుకొని వచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 12:10; నెహెమాయ్ 8:9; ఎజార్ 7:6; ఎజార్ 7:11; నెహెమాయ్ 12:47;  

వచనము 29 

మరియు గిలాగ్లు యొకక్ యింటిలోనుండియు, గెబ యొకక్యు అజామ్వెతు యొకక్యు 

పొలములలోనుండియు జనులు వచిచ్రి. ఏలయనగా యెరూషలేము చుటుట్ను గాయకులు తమకు 

ఊళల్ను కటుట్కొనియుండిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:5; కీరత్నలు 30:1; నెహెమాయ్ 11:20; 1 దినవృతాత్ంతములు 15:4; 1 

దినవృతాత్ంతములు 15:12; 1 దినవృతాత్ంతములు 25:6; 1 దినవృతాత్ంతములు 26:31; 2 

దినవృతాత్ంతములు 5:13; 2 దినవృతాత్ంతములు 29:4-11; 2 దినవృతాత్ంతములు 29:30; ఎజార్ 

8:15-20; నెహెమాయ్ 8:17; దివ్తీయోపదేశకాండము 16:11; 2 సమూయేలు 6:12; 2 

దినవృతాత్ంతములు 29:30; ఎజార్ 6:16; కీరత్నలు 98:4-6; కీరత్నలు 100:1; కీరత్నలు 100:2; 
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ఫిలిపీప్యులకు 4:4; 1 దినవృతాత్ంతములు 13:8; 1 దినవృతాత్ంతములు 15:16; 1 

దినవృతాత్ంతములు 15:28; 1 దినవృతాత్ంతములు 16:5; 1 దినవృతాత్ంతములు 16:42; 1 

దినవృతాత్ంతములు 23:5; 1 దినవృతాత్ంతములు 25:1-6; 2 దినవృతాత్ంతములు 5:13; 2 

దినవృతాత్ంతములు 7:6; ఎజార్ 3:10; ఎజార్ 3:11; కీరత్నలు 81:1-4; కీరత్నలు 92:1-3; కీరత్నలు 

149:3; కీరత్నలు 150:2-5; పర్కటన 5:8; సంఖాయ్కాండము 7:10; 1 రాజులు 8:63; 1 

దినవృతాత్ంతములు 6:32; 2 దినవృతాత్ంతములు 20:21; నెహెమాయ్ 4:2; యిరిమ్యా 31:13; 

పర్కటన 21:12;  

వచనము 30 

యాజకులును లేవీయులును తముమ్ను తాము పవితర్పరచుకొనిన తరువాత జనులను గుమమ్ములను 

పార్కారమును పవితర్ పరచిరి. 

నెహెమాయ్ 6:2; 1 దినవృతాత్ంతములు 2:54; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:16; 1 దినవృతాత్ంతములు 

6:32; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:22; నెహెమాయ్ 3:22;  

వచనము 31 

అటుతరువాత నేను యూదుల పర్ధానులను పార్కారముమీదికి తోడుకొని వచిచ్ సోత్తర్గీతములు 

పాడువారిని రెండు గొపప్ సమూహములుగా ఏరప్రచితిని. అందులో ఒక సమూహము కుడిపర్కక్ను 

పెంట గుమమ్ము వైపున పార్కారముమీదను నడిచెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:30; యెహోషువ 5:9; యెహోషువ 10:43; నెహెమాయ్ 11:31; 

యెహోషువ 21:17; 1 దినవృతాత్ంతములు 6:60; ఎజార్ 2:24; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:22;  

వచనము 32 

వారి వెంబడి హోషయాయును యూదుల పర్ధానులలో సగముమందియును వెళిల్రి. 

ఆదికాండము 35:2; నిరగ్మకాండము 19:10; నిరగ్మకాండము 19:15; సంఖాయ్కాండము 

19:2-20; 2 దినవృతాత్ంతములు 29:5; 2 దినవృతాత్ంతములు 29:34; ఎజార్ 6:21; యోబు 
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1:5; హెబీర్యులకు 5:1; హెబీర్యులకు 5:3; నెహెమాయ్ 3:1; నెహెమాయ్ 13:22; కీరత్నలు 

147:13; యిరిమ్యా 31:38;  

వచనము 33 

మరియు అజరాయ్యు ఎజార్యు మెషులాల్మును 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:1; 1 దినవృతాత్ంతములు 28:1; 2 దినవృతాత్ంతములు 5:2; నెహెమాయ్ 

12:38; నెహెమాయ్ 12:40; నెహెమాయ్ 2:13; నెహెమాయ్ 3:13; నెహెమాయ్ 3:14; నెహెమాయ్ 

11:17; కీరత్నలు 48:12;  

వచనము 34 

యూదాయు బెనాయ్మీనును షెమయాయును యిరీమ్యాయు అనువారు పోయిరి. 

నెహెమాయ్ 12:40;  

వచనము 35 

యాజకుల కుమారులలో కొందరు బాకాలు ఊదుచు పోయిరి; వారెవరనగా, ఆసాపు కుమారుడైన 

జకూక్రునకు పుటిట్న మీకాయా కనిన మతత్నాయ్కు పుటిట్న షెమయా కుమారుడైన యోనాతానునకు 

పుటిట్న జెకరాయ్యు 

నెహెమాయ్ 10:2-7; ఎజార్ 10:15; నెహెమాయ్ 8:7;  

వచనము 36 

అతని బంధువులగు షెమయా అజరేలు మిలలై గిలలై మాయి నెతనేలు యూదా హనానీ అనువారు. 

వీరు దైవజనుడగు దావీదు యొకక్ వాదయ్ములను వాయించుచు పోయిరి; వారిముందర శాసిత్యగు 

ఎజార్యును నడిచెను. 

నెహెమాయ్ 10:2;  

వచనము 37 

వారికి ఎదురుగా ఉనన్ ఊట గుమమ్ము దగగ్ర దావీదుపురము యొకక్ మెటల్మీద దావీదునగరును దాటి 

పార్కారము వెంబడి తూరుప్వైపు నీటి గుమమ్ము వరకు పోయిరి. 
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సంఖాయ్కాండము 10:2-10; యెహోషువ 6:4; 2 దినవృతాత్ంతములు 5:12; 2 దినవృతాత్ంతములు 

13:12; నెహెమాయ్ 11:17; 1 దినవృతాత్ంతములు 6:39-43; 1 దినవృతాత్ంతములు 25:2; 1 

దినవృతాత్ంతములు 26:10; 1 దినవృతాత్ంతములు 26:11; సంఖాయ్కాండము 10:10; నెహెమాయ్ 

11:22; నెహెమాయ్ 12:41; నెహెమాయ్ 13:13;  

వచనము 38 

సోత్తర్గీతములు పాడువారి రెండవ సమూహము వారికి ఎదురుగా నడిచెను, వారి వెంబడి నేనును 

వెళిల్తిని. పార్కారముమీదనునన్ సగముమంది కొలుముల గోపురము అవతలనుండి వెడలుప్ 

పార్కారమువరకు వెళిల్రి. 

నెహెమాయ్ 12:24; 1 దినవృతాత్ంతములు 23:5; 2 దినవృతాత్ంతములు 8:14; ఆమోసు 6:5; ఎజార్ 

7:1; ఎజార్ 8:1; 1 దినవృతాత్ంతములు 15:16; ఎజార్ 7:6; 1 తిమోతి 6:11;  

వచనము 39 

మరియు వారు ఎఫార్యిము గుమమ్ము అవతలనుండియు, పాత గుమమ్ము అవతలనుండియు, 

మతస్య్పు గుమమ్ము అవతలనుండియు, హననేయ్లు గోపురమునుండియు, మేయా 

గోపురమునుండియు, గొఱఱ్ల గుమమ్మువరకు వెళిల్ బందీగృహపు గుమమ్ములో నిలిచిరి. 

నెహెమాయ్ 2:14; నెహెమాయ్ 3:15; నెహెమాయ్ 3:16; నెహెమాయ్ 3:15; 2 సమూయేలు 5:7-9; 

నెహెమాయ్ 3:26; నెహెమాయ్ 8:1; నెహెమాయ్ 8:3; నెహెమాయ్ 8:16;  

వచనము 40 

ఆ పర్కారమే దేవుని మందిరములో సోత్తర్గీతములు పాడువారి రెండు సమూహములును నేనును, 

నాతోకూడ ఉనన్ అధికారులలో సగముమందియు నిలిచియుంటిమి. 

నెహెమాయ్ 12:31; నెహెమాయ్ 3:11; నెహెమాయ్ 3:8; ఎజార్ 2:33;  

వచనము 41 

యాజకులగు ఎలాయ్కీము మయశేయా మినాయ్మీను మీకాయా ఎలోయ్యేనై జెకరాయ్ హననాయ్ బాకాలు 

పటుట్కొనిరి. 
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నెహెమాయ్ 8:16; 2 రాజులు 14:13; నెహెమాయ్ 3:6; నెహెమాయ్ 3:3; జెఫనాయ్ 1:10; నెహెమాయ్ 

3:1; యిరిమ్యా 31:38; నెహెమాయ్ 3:32; యోహాను 5:2; నెహెమాయ్ 3:25; నెహెమాయ్ 3:31; 

యిరిమ్యా 32:2; 2 దినవృతాత్ంతములు 25:23; 2 దినవృతాత్ంతములు 33:14; జెకరాయ్ 14:10;  

వచనము 42 

ఇజర్హయా అనువాడు నడిపింపగా మయశేయా షెమయా ఎలియాజరు ఉజీజ్ యెహోహానాను 

మలీక్యా ఏలాము ఏజెరులను గాయకులు బిగగ్రగా పాడిరి. 

నెహెమాయ్ 12:31; నెహెమాయ్ 12:32; కీరత్నలు 42:4; కీరత్నలు 47:6-9; కీరత్నలు 134:1-3; ఎజార్ 

3:11; హెబీర్యులకు 13:15;  

వచనము 43 

మరియు దేవుడు తమకు మహానందము కలుగజేసెనని ఆ దినమున వారు గొపప్ బలులను అరిప్ంచి 

సంతోషించిరి. వారి భారయ్లు పిలల్లుకూడ సంతోషించిరి. అందువలన యెరూషలేములో పుటిట్న 

ఆనందధవ్ని బహు దూరమునకు వినబడెను. 

నెహెమాయ్ 12:35; నెహెమాయ్ 8:7; నెహెమాయ్ 10:7;  

వచనము 44 

ఆ కాలమందు పదారథ్ములకును పర్తిషాఠ్రప్ణలకును పర్థమ ఫలములకును పదియవవంతుల 

సంబంధమైన వాటికిని ఏరప్డిన గదులమీద కొందరు నియమింపబడిరి, వారు యాజకుల కొరకును 

లేవీయులకొరకును ధరమ్శాసాత్ర్నుసారముగా నిరణ్యింపబడిన భాగములను పటట్ణముల 

పొలములనుండి సమకూరుచ్టకు నియమింపబడిరి; సేవ చేయుటకు నియమింపబడిన 

యాజకులనుబటిట్యు, లేవీయులనుబటిట్యు యూదులు సంతోషించిరి. 

కీరత్నలు 81:1; కీరత్నలు 95:1; కీరత్నలు 98:4-9; కీరత్నలు 100:1; కీరత్నలు 100:2; యెషయా 

12:5; యెషయా 12:6; నెహెమాయ్ 11:14; 2 దినవృతాత్ంతములు 20:19; నెహెమాయ్ 8:7; 

నెహెమాయ్ 10:8; నెహెమాయ్ 11:22;  

వచనము 45 
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మరియు గాయకులును దావ్రపాలకులును దావీదును అతని కుమారుడైన సొలొమోనును 

ఆజాఞ్పించినటుల్ దేవునిగూరిచ్న పనులను తమ శుది ధ్నిగూరిచ్న పనులను నెరవేరుచ్చు వచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 10:10; దివ్తీయోపదేశకాండము 12:11; దివ్తీయోపదేశకాండము 12:12; 1 

దినవృతాత్ంతములు 29:21; 1 దినవృతాత్ంతములు 29:22; 2 దినవృతాత్ంతములు 7:5-7; 2 

దినవృతాత్ంతములు 7:10; 2 దినవృతాత్ంతములు 29:35; 2 దినవృతాత్ంతములు 29:36; కీరత్నలు 

27:6; 2 దినవృతాత్ంతములు 20:27; యోబు 34:29; కీరత్నలు 28:7; కీరత్నలు 30:11; కీరత్నలు 

30:12; కీరత్నలు 92:4; యెషయా 61:3; యెషయా 66:10-14; యిరిమ్యా 33:11; యోహాను 

16:22; నిరగ్మకాండము 15:20; నిరగ్మకాండము 15:21; 2 దినవృతాత్ంతములు 20:13; 

కీరత్నలు 148:11-13; యిరిమ్యా 31:13; మతత్యి 21:9; మతత్యి 21:15; ఎఫెసీయులకు 

5:19; యాకోబు 5:13; 1 సమూయేలు 4:5; ఎజార్ 3:13; లేవీయకాండము 7:12; 

సంఖాయ్కాండము 7:10; 1 దినవృతాత్ంతములు 15:16; 1 దినవృతాత్ంతములు 25:1; 2 

దినవృతాత్ంతములు 20:19; ఎజార్ 6:16; నెహెమాయ్ 4:2; యోబు 8:21; కీరత్నలు 53:6; 

యిరిమ్యా 30:19; జెఫనాయ్ 3:14; అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:5; హెబీర్యులకు 13:15;  

వచనము 46 

పూరవ్మందు దావీదు దినములలో గాయకుల విషయములోను సోత్తర్గీతముల విషయములోను 

పాటల విషయములోను ఆసాపు పర్ధానుడు. 

నెహెమాయ్ 10:37-39; నెహెమాయ్ 13:5; నెహెమాయ్ 13:12; నెహెమాయ్ 13:13; 2 

దినవృతాత్ంతములు 13:11; 2 దినవృతాత్ంతములు 13:12; 2 దినవృతాత్ంతములు 31:11-13; 1 

దినవృతాత్ంతములు 9:26; 1 దినవృతాత్ంతములు 26:21-26; సంఖాయ్కాండము 3:10; 

సంఖాయ్కాండము 8:24; సంఖాయ్కాండము 8:25; 1 దినవృతాత్ంతములు 23:28; 2 

దినవృతాత్ంతములు 5:11; 2 దినవృతాత్ంతములు 5:12; సామెతలు 8:34; యెషయా 40:31; 

రోమీయులకు 12:7; ఆదికాండము 18:8; లేవీయకాండము 27:30; సంఖాయ్కాండము 16:9; 

సంఖాయ్కాండము 18:21; దివ్తీయోపదేశకాండము 18:4; దివ్తీయోపదేశకాండము 18:8; 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 26:2; 1 రాజులు 6:5; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:22; 1 

దినవృతాత్ంతములు 9:28; 2 దినవృతాత్ంతములు 31:5; నెహెమాయ్ 13:4; మలాకీ 3:10;  

వచనము 47 

జెరుబాబ్బెలు దినములలోనేమి నెహెమాయ్ దినములలోనేమి ఇశార్యేలీయులందరును వారి 

వంతులచొపుప్న గాయకులకును దావ్రపాలకులకును భోజనపదారథ్ములను అనుదినము ఇచుచ్చు 

వచిచ్రి. మరియు వారు లేవీయుల నిమితత్ము అరప్ణలను పర్తిషిఠ్ంచుచు వచిచ్రి. లేవీయులు అహరోను 

వంశసుథ్లకు వాటిని పర్తిషిఠ్ంచిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:1; 1 దినవృతాత్ంతములు 26:32; 1 దినవృతాత్ంతములు 23:28; 2 

దినవృతాత్ంతములు 23:6; 1 దినవృతాత్ంతములు 6:32; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:23; నెహెమాయ్ 

13:9;  
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నెహెమాయ్ 

అధాయ్యము 13	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

ఆ దినమందు వారు మోషే గర్ంథము జనులకు చదివి వినిపించగా అందులో అమోమ్నీయులుగాని 

మోయాబీయులుగాని దేవుని యొకక్ సమాజమును ఎనన్టికి చేరకూడదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:1-31; 2 దినవృతాత్ంతములు 29:30; కీరత్నలు 73:1; కీరత్నలు 83:1; 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:39; 1 దినవృతాత్ంతములు 15:16; నెహెమాయ్ 11:22; కొలొసస్యులకు 

3:16; పర్కటన 7:12;  

వచనము 2 

వారు అనన్పానములు తీసికొని ఇశార్యేలీయులకు ఎదురుపడక వారిని శపించుమని బిలామును 

పోర్తార్హపరచిరి. అయినను మన దేవుడు ఆ శాపమును ఆశీరావ్దముగా మారెచ్నని వార్యబడినటుట్ 

కనబడెను. 

నెహెమాయ్ 12:1; నెహెమాయ్ 12:12; నెహెమాయ్ 12:26; నెహెమాయ్ 10:35-39; నెహెమాయ్ 

13:10-12; 2 దినవృతాత్ంతములు 31:5; 2 దినవృతాత్ంతములు 31:6; మలాకీ 3:8-10; 

గలతీయులకు 6:6; సంఖాయ్కాండము 18:21-29; సంఖాయ్కాండము 1:50; సంఖాయ్కాండము 

3:17; దివ్తీయోపదేశకాండము 18:8; 2 రాజులు 25:30; మలాకీ 3:10;  

వచనము 3 

కాగా జనులు ధరమ్శాసత్రమును వినినపుప్డు మిశర్ జనసమూహమును ఇశార్యేలీయులలోనుండి 

వెలివేసిరి. 

నెహెమాయ్ 8:3-8; నెహెమాయ్ 9:3; దివ్తీయోపదేశకాండము 31:11; దివ్తీయోపదేశకాండము 

31:12; 2 రాజులు 23:2; యెషయా 34:16; లూకా 4:16-19; లూకా 10:26; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 13:15; అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:21; నెహెమాయ్ 13:23; దివ్తీయోపదేశకాండము 

23:3-5; యెషయా 15:1; యెషయా 16:14; యిరిమ్యా 48:1-47; యెహెజేక్లు 25:1-11; 

ఆమోసు 2:1-3; నెహెమాయ్ 2:10; నెహెమాయ్ 2:19; నెహెమాయ్ 4:3; కీరత్నలు 83:7-9; యిరిమ్యా 

49:1-6; ఆమోసు 1:13-15; ఆదికాండము 19:38; ఆదికాండము 35:12; సంఖాయ్కాండము 
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22:5; దివ్తీయోపదేశకాండము 23:1; యెహోషువ 8:31; యెహోషువ 8:34; 2 సమూయేలు 

10:2; 2 రాజులు 22:10; 1 దినవృతాత్ంతములు 19:2; 2 దినవృతాత్ంతములు 12:13; ఎజార్ 

7:25; ఎజార్ 9:1; ఎజార్ 10:3; నెహెమాయ్ 13:7; విలాపవాకయ్ములు 1:10; 2 కొరిందీయులకు 

6:14;  

వచనము 4 

ఇంతకుముందు మన దేవుని మందిరపు గదిమీద నిరణ్యింపబడిన యాజకుడగు ఎలాయ్షీబు 

టోబీయాతో బంధుతవ్ము కలుగజేసికొని 

మతత్యి 25:40; సంఖాయ్కాండము 22:3-6; యెహోషువ 24:9; యెహోషువ 24:10; 

సంఖాయ్కాండము 23:8-11; సంఖాయ్కాండము 23:18; సంఖాయ్కాండము 24:5-10; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:5; కీరత్నలు 109:28; మీకా 6:5; సంఖాయ్కాండము 22:5; 

సంఖాయ్కాండము 22:6; సంఖాయ్కాండము 24:10; దివ్తీయోపదేశకాండము 23:3; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:4; సామెతలు 26:2; యిరిమ్యా 49:1;  

వచనము 5 

నైవేదయ్మును సాంబార్ణిని పాతర్లను గింజలలో పదియవ భాగమును కొర్తత్ దార్కాష్రసమును 

లేవీయులకును గాయకులకును దావ్రపాలకులకును ఏరప్డిన నూనెను యాజకులకు తేవలసిన 

పర్తిషిఠ్త వసుత్వులను పూరవ్ము ఉంచు సథ్లమునొదద్, అతనికి ఒకగొపప్ గదిని సిదధ్ముచేసి యుండెను. 

కీరత్నలు 19:7-11; కీరత్నలు 119:9; కీరత్నలు 119:11; సామెతలు 6:23; రోమీయులకు 3:20; 

నెహెమాయ్ 9:2; నెహెమాయ్ 10:28; ఎజార్ 10:11; యాకోబు 1:27; నిరగ్మకాండము 12:38; 

సంఖాయ్కాండము 11:4; ఎజార్ 9:1; ఎజార్ 9:2; ఎజార్ 10:8;  

వచనము 6 

ఆ సమయములో నేను యెరూషలేములో ఉండలేదు. ఎందుకనగా బబులోను దేశపు రాజైన అరత్హషసత్ 

యేలుబడియందు ముపప్ది రెండవ సంవతస్రమున నేను రాజును దరిశ్ంచి కొనిన్దినములైన తరువాత 

రాజునొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని 
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నెహెమాయ్ 13:7; నెహెమాయ్ 12:10; నెహెమాయ్ 12:44; నెహెమాయ్ 13:28; నెహెమాయ్ 6:17; 

నెహెమాయ్ 6:18; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:28; 1 దినవృతాత్ంతములు 23:28; ఎజార్ 9:2; 

నెహెమాయ్ 3:20; యోబు 31:34; యిరిమ్యా 41:10; మలాకీ 3:8;  

వచనము 7 

యెరూషలేమునకు వచిచ్ ఎలాయ్షీబు దేవుని మందిరములో టోబీయాకు ఒక గది యేరప్రచి చేసిన 

కీడంతయు తెలిసికొని 

నెహెమాయ్ 10:38; నెహెమాయ్ 12:44; 2 దినవృతాత్ంతములు 34:11; సంఖాయ్కాండము 

18:21-24; నిరగ్మకాండము 30:34; లేవీయకాండము 27:30; సంఖాయ్కాండము 1:50; 1 

రాజులు 6:5; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:26; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:28; 1 దినవృతాత్ంతములు 

23:28; 1 దినవృతాత్ంతములు 28:11; 2 దినవృతాత్ంతములు 31:11; ఎజార్ 10:6; నెహెమాయ్ 

10:37; నెహెమాయ్ 13:7; నెహెమాయ్ 13:28; సామెతలు 24:4; యిరిమ్యా 35:2; యెహెజేక్లు 

40:29; యెహెజేక్లు 42:13; మలాకీ 3:10;  

వచనము 8 

బహుగా దుఃఖపడి ఆ గదిలోనుండి టోబీయా యొకక్ సామగిర్యంతయు అవతల పారవేసి, 

గదులనిన్యు శుభర్ము చేయుడని ఆజాఞ్పింపగా వారాలాగు చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 32:1; 2 దినవృతాత్ంతములు 24:17; 2 దినవృతాత్ంతములు 24:18; మతత్యి 

13:25; నెహెమాయ్ 2:1; నెహెమాయ్ 5:14; నెహెమాయ్ 2:5; నెహెమాయ్ 2:6; ఆదికాండము 4:3; 2 

దినవృతాత్ంతములు 18:2;  

వచనము 9 

పిమమ్ట మందిరపు పాతర్లను నైవేదయ్పదారథ్ములను సాంబార్ణిని నేనకక్డికి మరల తెపిప్ంచితిని. 

ఎజార్ 9:1; 1 కొరిందీయులకు 1:11; నెహెమాయ్ 13:1; నెహెమాయ్ 13:5; విలాపవాకయ్ములు 1:10; 

మతత్యి 21:12; మతత్యి 21:13; అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:28; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

21:29; నెహెమాయ్ 12:10; నెహెమాయ్ 13:4;  
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వచనము 10 

మరియు లేవీయులకు రావలసిన పాళుల్ వారికి అందకపోవుటచేత సేవచేయు లేవీయులును 

గాయకులును తమ పొలములకు పారిపోయిరని తెలిసికొని 

ఎజార్ 9:3; ఎజార్ 9:4; ఎజార్ 10:1; కీరత్నలు 69:9; మారుక్ 11:15-17; యోహాను 2:13-17; 

నెహెమాయ్ 5:6; సామెతలు 24:25; సామెతలు 28:4; పర్సంగి 9:10; యిరిమ్యా 35:2; మారుక్ 

3:5;  

వచనము 11 

నేను అధిపతులతో పోరాడి దేవుని మందిరమును ఎందుకు లక్షయ్పెటట్లేదని అడిగి, వారిని సమకూరిచ్ 

తమ సథ్లములలో ఉంచితిని. 

నెహెమాయ్ 12:45; 2 దినవృతాత్ంతములు 29:5; 2 దినవృతాత్ంతములు 29:15-19; 1 

దినవృతాత్ంతములు 23:28; 2 దినవృతాత్ంతములు 14:4; నెహెమాయ్ 10:37; యిరిమ్యా 35:2; 

యెహెజేక్లు 40:29;  

వచనము 12 

అటుతరువాత యూదులందరును ధానయ్ దార్కాష్రస తైలములలో పదియవ భాగమును ఖజానాలోనికి 

తెచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 10:37; నెహెమాయ్ 12:47; మలాకీ 1:6-14; మలాకీ 3:8; 1 తిమోతి 5:17; 1 తిమోతి 

5:18; సంఖాయ్కాండము 35:2; ఆదికాండము 47:22; సంఖాయ్కాండము 1:50; నాయ్యాధిపతులు 

17:8; 2 దినవృతాత్ంతములు 31:4; నెహెమాయ్ 10:39; మలాకీ 3:10; హెబీర్యులకు 7:5;  

వచనము 13 

నమమ్కముగల మనుషుయ్లని పేరుపొందిన షెలెమాయ్ అను యాజకుని సాదోకు అను శాసిత్ని 

లేవీయులలో పెదాయాను ఖజానామీద నేను కాపరులగా నియమించితిని; వారిచేతికిర్ంద మతత్నాయ్ 

కుమారుడైన జకూక్రునకు పుటిట్న హానాను నియమింపబడెను; మరియు తమ సహోదరులకు 

ఆహారము పంచిపెటుట్ పని వారికి నియమింపబడెను. 
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నెహెమాయ్ 13:17; నెహెమాయ్ 13:25; నెహెమాయ్ 5:6-13; యోబు 31:34; సామెతలు 28:4; 

నెహెమాయ్ 10:39; 1 సమూయేలు 2:17; మలాకీ 3:8-11; నాయ్యాధిపతులు 17:8;  

వచనము 14 

నా దేవా, ఈ విషయములో ననున్ జాఞ్పకముంచుకొని, నా దేవుని మందిరమునకు దాని ఆచారముల 

జరుగుబాటునకును నేను చేసిన ఉపకారములను మరువకుండుము. 

నెహెమాయ్ 10:37-39; నెహెమాయ్ 12:44; లేవీయకాండము 27:30; సంఖాయ్కాండము 18:20-26; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:22; మలాకీ 3:10; ఆదికాండము 14:20; సంఖాయ్కాండము 18:21; 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:5; 2 దినవృతాత్ంతములు 31:11; నెహెమాయ్ 10:38;  

వచనము 15 

ఆ దినములలో యూదులలో కొందరు విశార్ంతిదినమున దార్క్షతొటల్ను తొర్కుక్టయు, గింజలు తొటల్లో 

పోయుటయు, గాడిదలమీద బరువులు మోపుటయు, దార్కాష్రసమును దార్క్షపండల్ను అంజూరపు 

పండల్ను నానావిధములైన బరువులను విశార్ంతిదినమున యెరూషలేములోనికి తీసికొనివచుచ్టయు 

చూచి, యీ ఆహారవసుత్వులను ఆ దినమున అమిమ్నవారిని గదిద్ంచితిని. 

నెహెమాయ్ 12:44; 2 దినవృతాత్ంతములు 31:12-15; నెహెమాయ్ 3:30; నెహెమాయ్ 8:4; నెహెమాయ్ 

10:12; నెహెమాయ్ 11:22; నెహెమాయ్ 12:35; నెహెమాయ్ 7:2; 2 రాజులు 12:15; 2 రాజులు 

22:7; లూకా 12:42; లూకా 16:10-12; అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:3; 1 కొరిందీయులకు 4:2; 

1 తిమోతి 1:12; 1 తిమోతి 3:10; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:35; అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:1; 2 

దినవృతాత్ంతములు 31:11; 2 దినవృతాత్ంతములు 31:14; ఎజార్ 2:33; నెహెమాయ్ 10:38; 

లూకా 21:1;  

వచనము 16 

తూరుదేశసుథ్లును కాపురముండి, యెరూషలేములోను విశార్ంతిదినములో యూదులకును చేపలు 

మొదలైన నానావిధ వసుత్వులను తెచిచ్ అముమ్చుండిరి. 
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నెహెమాయ్ 13:22; నెహెమాయ్ 13:31; నెహెమాయ్ 5:19; కీరత్నలు 122:6-9; హెబీర్యులకు 6:10; 

పర్కటన 3:5; నెహెమాయ్ 13:22; 1 దినవృతాత్ంతములు 29:3; 2 దినవృతాత్ంతములు 24:16; 2 

దినవృతాత్ంతములు 31:20; 2 దినవృతాత్ంతములు 31:21; ఎజార్ 7:20; ఎజార్ 7:24; ఎజార్ 

7:27; కీరత్నలు 122:6-9; ఆదికాండము 8:1; ఆదికాండము 19:29; లేవీయకాండము 2:2; 1 

సమూయేలు 26:23; 2 రాజులు 20:3; కీరత్నలు 26:11; కీరత్నలు 106:4; కీరత్నలు 122:9; 

యెషయా 38:3; 2 తిమోతి 1:16;  

వచనము 17 

అంతట యూదుల పర్ధానులను నేనెదురాడి విశార్ంతిదినమును నిరల్క్షయ్పెటిట్ మీరెందుకు ఈ 

దుషాక్రయ్మును చేయుదురు? 

నిరగ్మకాండము 20:8-11; నిరగ్మకాండము 34:21; నిరగ్మకాండము 35:2; యెషయా 58:13; 

యెహెజేక్లు 20:13; నెహెమాయ్ 10:31; సంఖాయ్కాండము 15:32-36; యిరిమ్యా 17:21; 

యిరిమ్యా 17:22; యిరిమ్యా 17:24; యిరిమ్యా 17:27; నెహెమాయ్ 13:21; నెహెమాయ్ 9:29; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:19; 2 దినవృతాత్ంతములు 24:19; కీరత్నలు 50:7; యిరిమ్యా 42:19; 

మీకా 6:3; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:40; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21; గలతీయులకు 5:3; 

ఎఫెసీయులకు 4:17; 1 దెసస్లోనీకయులకు 4:6; పర్కటన 22:18; పర్కటన 22:19; ఆదికాండము 

2:3; నిరగ్మకాండము 20:10; దివ్తీయోపదేశకాండము 5:14; యోబు 39:12; యెషయా 5:2; 

యెహెజేక్లు 20:20; ఆమోసు 8:5; మారుక్ 2:24; యోహాను 5:10; 2 కొరిందీయులకు 11:29;  

వచనము 18 

మీ పితరులును ఇటుల్ చేసి దేవునియొదద్నుండి మనమీదికిని యీ పటట్ణసుథ్లమీదికిని కీడు 

రపిప్ంపలేదా? అయితే మీరు విశార్ంతిదినమును నిరల్క్షయ్పెటిట్ ఇశార్యేలీయులమీదికి కోపము మరి 

అధికముగా రపిప్ంచుచునాన్రని చెపిప్తిని. 

నిరగ్మకాండము 23:12; దివ్తీయోపదేశకాండము 5:14;  

వచనము 19 
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మరియు విశార్ంతిదినమునకు ముందు చీకటిపడినపుప్డు యెరూషలేము గుమమ్ములను 

మూసివేయవలెననియు, విశార్ంతిదినము గడచువరకు వాటిని తియయ్కూడదనియు నేనాజాఞ్పించితిని 

మరియు విశార్ంతిదినమున ఏ బరువైనను లోపలికి రాకుండ గుమమ్ములయొదద్ నా పనివారిలో 

కొందరిని కావలి యుంచితిని. 

నెహెమాయ్ 13:11; నెహెమాయ్ 13:25; నెహెమాయ్ 5:7; కీరత్నలు 82:1; కీరత్నలు 82:2; సామెతలు 

28:4; యెషయా 1:10; యిరిమ్యా 5:5; యిరిమ్యా 13:18; యిరిమ్యా 22:2-23; మీకా 3:1; 

మీకా 3:9; ఎజార్ 9:2; సామెతలు 24:25; యెషయా 56:2; యెహెజేక్లు 23:38; మతత్యి 12:5;  

వచనము 20 

వరత్కులును నానావిధములైన వసుత్వులను అముమ్వారును ఒకటి రెండు మారులు యెరూషలేము 

అవతల బసచేసికొనగా 

ఎజార్ 9:13-15; యిరిమ్యా 17:21-23; యిరిమ్యా 17:27; యిరిమ్యా 44:9; యిరిమ్యా 

44:22; యెహెజేక్లు 23:8; యెహెజేక్లు 23:26; జెకరాయ్ 1:4-6; లేవీయకాండము 26:18; 

లేవీయకాండము 26:28; సంఖాయ్కాండము 32:14; యెహోషువ 22:17; యెహోషువ 22:18; 

యిరిమ్యా 44:23; యెహెజేక్లు 23:38; యెహెజేక్లు 31:14;  

వచనము 21 

నేను వారిని గదిద్ంచి వారితో ఇటల్ంటిని మీరు గోడచాటున ఎందుకు బసచేసికొంటిరి? మీరు 

ఇంకొకసారి ఈలాగు చేసినయెడల మిముమ్ను పటుట్కొందునని చెపిప్తిని; అపప్టినుండి 

విశార్ంతిదినమున వారు మరి రాలేదు. 

లేవీయకాండము 23:22; నెహెమాయ్ 7:3; నిరగ్మకాండము 31:14-17; యిరిమ్యా 17:19-22; 

యెహోషువ 2:5; 1 సమూయేలు 9:17; 2 దినవృతాత్ంతములు 14:4; యెషయా 60:11;  

వచనము 22 
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అపుప్డు తముమ్ను తాము పవితర్పరచుకొనవలెననియు, విశార్ంతిదినమును ఆచరించుటకు వచిచ్ 

గుమమ్ములను కాచుకొనవలెననియు లేవీయులకు నేను ఆజాఞ్పించితిని. నా దేవా, 

యిందునుగూరిచ్యు ననున్ జాఞ్పకముంచుకొని నీ కృపాతిశయము చొపుప్న ననున్ రకిష్ంచుము. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 23 

ఆ దినములలో అషోడ్దు అమోమ్ను మోయాబు సంబంధులైన సతరీలను వివాహము చేసికొనిన కొందరు 

యూదులు నాకు కనబడిరి. 

నెహెమాయ్ 13:15; ఎజార్ 7:26; రోమీయులకు 13:3; రోమీయులకు 13:4; 1 పేతురు 2:14; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:14; యోహాను 11:53;  

వచనము 24 

వారి కుమారులలో సగము మంది అషోడ్దు భాష మాటలాడువారు. వారు ఆ యా భాషలు 

మాటలాడువారు గాని యూదుల భాష వారిలో ఎవరికిని రాదు. 

నెహెమాయ్ 7:64; నెహెమాయ్ 7:65; నెహెమాయ్ 12:30; 2 రాజులు 23:4; 1 దినవృతాత్ంతములు 

15:12-14; 2 దినవృతాత్ంతములు 29:4; 2 దినవృతాత్ంతములు 29:5; 2 దినవృతాత్ంతములు 

29:24; 2 దినవృతాత్ంతములు 29:27; 2 దినవృతాత్ంతములు 29:30; యెషయా 49:23; 

నెహెమాయ్ 12:10; దివ్తీయోపదేశకాండము 5:12; నెహెమాయ్ 13:14; నెహెమాయ్ 13:31; నెహెమాయ్ 

5:19; కీరత్నలు 132:1-5; యెషయా 38:3; 2 కొరిందీయులకు 1:12; 2 తిమోతి 4:7; 2 తిమోతి 

4:8; కీరత్నలు 25:6; కీరత్నలు 25:7; కీరత్నలు 51:1; కీరత్నలు 130:3; కీరత్నలు 130:4; కీరత్నలు 

130:7; కీరత్నలు 143:1; కీరత్నలు 143:2; కీరత్నలు 5:7; యెషయా 55:7; ఆదికాండము 8:1; 

ఆదికాండము 19:29; లేవీయకాండము 2:2; సంఖాయ్కాండము 1:50; యెహోషువ 3:8; 2 రాజులు 

20:3; కీరత్నలు 26:11; కీరత్నలు 106:4; కీరత్నలు 112:6; కీరత్నలు 119:159; యిరిమ్యా 

15:15; మలాకీ 3:17; 2 తిమోతి 1:16; హెబీర్యులకు 6:10;  

వచనము 25 
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అంతట నేను వారితో వాదించి వారిని శపించి కొందరిని కొటిట్ వారి తలవెండుర్కలను పెరికివేసి మీరు 

వారి కుమారులకు మీ కుమారెత్లను ఇయయ్కయు, మీ కుమారులకైనను మీకైనను వారి కుమారెత్లను 

పుచుచ్కొనకయు ఉండవలెనని వారిచేత దేవుని పేరట పర్మాణము చేయించి 

నెహెమాయ్ 10:30; ఎజార్ 9:2; ఎజార్ 9:11; ఎజార్ 9:12; ఎజార్ 10:10; ఎజార్ 10:44; 2 

కొరిందీయులకు 6:14; 1 సమూయేలు 5:1; నెహెమాయ్ 13:1-3; ఆదికాండము 19:38; 

నిరగ్మకాండము 34:16; లేవీయకాండము 21:15; దివ్తీయోపదేశకాండము 7:3; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:3; దివ్తీయోపదేశకాండము 23:6; యెహోషువ 11:22; యెహోషువ 

15:46; యెహోషువ 23:12; నాయ్యాధిపతులు 3:6; 1 రాజులు 11:1; 1 రాజులు 16:31; 2 

దినవృతాత్ంతములు 22:3; ఎజార్ 9:14; ఎజార్ 10:12; నెహెమాయ్ 4:7; సామెతలు 28:4; 

యెషయా 2:6; యిరిమ్యా 25:20; హోషేయ 5:7; హోషేయ 7:8; మలాకీ 2:11; 2 

కొరిందీయులకు 11:29;  

వచనము 26 

ఇటిట్ కారయ్ములు జరిగించి ఇశార్యేలీయుల రాజైన సొలొమోను పాపము చేయలేదా? అనేక 

జనములలో అతనివంటి రాజు లేకపోయినను, అతడు తన దేవునిచేత పేర్మింపబడినవాడై 

ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజుగా నియమింపబడినను, అనయ్సతరీలు అతనిచేత సహా పాపము 

చేయించలేదా? 

జెఫనాయ్ 3:9; ఆదికాండము 6:2; యెహోషువ 11:22; యెహోషువ 15:46; ఎజార్ 9:2; నెహెమాయ్ 

4:7; హోషేయ 5:7; మలాకీ 2:15; మతత్యి 26:73;  

వచనము 27 

కాగా ఇంతగొపప్ కీడు చేయునటుల్ను, మన దేవునికి విరోధముగా పాపము చేయునటుల్ను అనయ్సతరీలను 

వివాహము చేసికొనిన మీవంటివారి మాటలను మేము ఆలకింపవచుచ్నా? అని అడిగితిని. 

నెహెమాయ్ 13:11; నెహెమాయ్ 13:17; సామెతలు 28:4; నెహెమాయ్ 5:13; దివ్తీయోపదేశకాండము 

27:14-26; కీరత్నలు 15:4; లూకా 11:45; లూకా 11:46; దివ్తీయోపదేశకాండము 25:2; 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 25:3; ఎజార్ 7:26; యెషయా 50:6; నెహెమాయ్ 10:29; నెహెమాయ్ 

10:30; దివ్తీయోపదేశకాండము 6:13; 2 దినవృతాత్ంతములు 15:12-15; ఎజార్ 10:5; 

నిరగ్మకాండము 34:16; దివ్తీయోపదేశకాండము 7:3; ఆదికాండము 24:3; నాయ్యాధిపతులు 

17:2; 1 సమూయేలు 9:17; 2 రాజులు 8:18; 2 దినవృతాత్ంతములు 21:6; ఎజార్ 9:3; 

నెహెమాయ్ 5:6; నెహెమాయ్ 5:12; నెహెమాయ్ 13:28; సామెతలు 24:25; 2 కొరిందీయులకు 7:11; 

గలతీయులకు 1:8;  

వచనము 28 

పర్ధానయాజకుడును ఎలాయ్షీబు కుమారుడునైన యోయాదా కుమారులలో ఒకడు హోరోనీయుడైన 

సనబ్లల్టునకు అలుల్డాయెను. దానినిబటిట్ నేను అతని నాయొదద్నుండి తరిమితిని. 

1 రాజులు 11:1-8; పర్సంగి 7:26; 2 సమూయేలు 12:24; 2 సమూయేలు 12:25; 1 రాజులు 

3:13; 2 దినవృతాత్ంతములు 1:12; 2 దినవృతాత్ంతములు 9:22; 2 సమూయేలు 12:24; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:17; నాయ్యాధిపతులు 16:4; 1 రాజులు 11:4; 2 రాజులు 8:18; 2 

రాజులు 23:13; 2 దినవృతాత్ంతములు 12:13; 2 దినవృతాత్ంతములు 21:6; యోబు 31:9; 

సామెతలు 2:16; సామెతలు 5:9; సామెతలు 6:33; సామెతలు 7:26; సామెతలు 22:14; 

సామెతలు 31:3; పర్సంగి 10:1; యిరిమ్యా 44:15;  

వచనము 29 

నా దేవా, వారు యాజకధరమ్మును, యాజకధరమ్పు నిబంధనను, లేవీయుల నిబంధనను 

అపవితర్పరచిరి గనుక వారిని జాఞ్పకముంచకొనుము. 

1 సమూయేలు 30:24; ఎజార్ 10:2; 1 రాజులు 11:4; సామెతలు 2:16;  

వచనము 30 

ఈలాగున వారు ఏ పరదేశులలోను కలియకుండ వారిని పవితర్పరచి, పర్తి యాజకుడును పర్తి 

లేవీయుడును విధి పర్కారముగా సేవచేయునటుల్ నియమించితిని. 
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నెహెమాయ్ 12:10; నెహెమాయ్ 12:22; నెహెమాయ్ 3:1; నెహెమాయ్ 13:4; నెహెమాయ్ 13:5; నెహెమాయ్ 

6:17-19; నెహెమాయ్ 2:19; నెహెమాయ్ 13:25; కీరత్నలు 101:8; సామెతలు 20:8; సామెతలు 

20:26; రోమీయులకు 13:3; రోమీయులకు 13:4; నిరగ్మకాండము 26:28; యెహోషువ 3:8; 

ఎజార్ 9:2; ఎజార్ 10:6; ఎజార్ 10:18; నెహెమాయ్ 3:20; యోబు 31:34; సామెతలు 22:10; 

సామెతలు 24:25; సామెతలు 28:4; మలాకీ 2:12;  

వచనము 31 

మరియు కావలసి వచిచ్నపుప్డెలల్ కటెట్ల అరప్ణను పర్థమ ఫలములను తీసికొని వచుచ్నటుల్గా నేను 

నియమించితిని. నా దేవా, మేలుకై ననున్ జాఞ్పకముంచుకొనుము. 

నెహెమాయ్ 6:14; కీరత్నలు 59:5-13; 2 తిమోతి 4:14; లేవీయకాండము 21:1-7; 

సంఖాయ్కాండము 16:9; సంఖాయ్కాండము 16:10; సంఖాయ్కాండము 25:12; సంఖాయ్కాండము 

25:13; 1 సమూయేలు 2:30; మలాకీ 2:4-8; మలాకీ 2:10-12; ఆదికాండము 8:1; నెహెమాయ్ 

7:64; మలాకీ 2:8; మలాకీ 2:12; రోమీయులకు 9:4; 
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